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 والتقدير الشكر

 بالشػػ ر أتقػػدـ  مػػا الرسػػالة، هػػذ  تمػػاـإ علػػ  التوفيػػؽ منحنػػ  الػػذي العػػالميف رب هلل الشػػ ر

  وتوجيهػ رشػاد إ علػ  ،زيػداف عفيػؼ الػد تور ومعلمػ  مشرف  الفاضؿ المرب  إل  الجزيؿ

 لجنػػػة ألعضػػػا  بالشػػػ ر وأتقػػػدـ الرسػػػالة، هػػػذ  تمػػػام ا  و  ،دراسػػػت  فتػػػرة خػػػ ؿ لػػػ  ونصػػػح 

 مسػػػاندت  علػػػ  مطػػػر ابػػػراهيـ العزيػػػز والػػػدي إلػػػ  بالشػػػ ر أتقػػػدـ  مػػػا المحتػػػرميف، المناقشػػػة

لػػ  واالسػػتبانة، االختبػػار تطبيػػؽ فػػ  مسػػاعدت  وعلػػ  لػػ  الدائمػػة  علػػ  العزيػػزة زوجتػػ  وا 

لػػ  ومسػػاندت ، لػػدعم  بجػػانب  الػػدائـ ووقوفهػػا الدراسػػة تطبيػػؽ فػػ  أيضػػا   لػػ  مسػػاعدتها  وا 

 فػ  الوحيػدات عمػار االسػتاذ أنسػ  وال األساسػية، عايػدة ذ ػور مدرسػة ف  األعزا  زم ئ 

 هػذا بػخخراج سػاهـ مػف ل ػؿ الجزيػؿ بالشػ ر أتقػدـ  مػا لغويػا ، الرسػالة بتػدقيؽ لػ  مساعدت 

  ليػة فػ  أساتذت  إل  واالمتناف الش ر بعظيـ أتقدـ فأ يفوتن  وال الوجود، حيز إل  العمؿ

 . القدس بجامعة التربوية العلـو
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 :الممخص
 مػػدارس فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  إلػػ  التعػػرؼ الدراسػػة هػػذ  هػػدفت

 وسػػػػنوات الجػػػنس، المتغيػػػرات مػػػػف  ػػػؿ ودور الحاسػػػوب، نحػػػػو باتجاهػػػاتهـ وع قتػػػ  لحػػػػـ بيػػػت محافظػػػة

 اليقافػػػة مسػػػتو  فػػػ  والمرحلػػػة، المدرسػػػة علػػػ  المشػػػرفة والجهػػػة والتخصػػػص، العلمػػػ ، والمؤهػػػؿ الخبػػػرة،

 .الحاسوب نحو واالتجا  الحاسوبية،

 نحػػو المعلمػػيف اتجاهػػات لقيػػاس وأداة الحاسػػوبية، اليقافػػة لقيػػاس أداة صػػممت الدراسػػة، أهػػداؼ ولتحقيػػؽ

 الجػػػنس متغيػػػري حسػػػب طبقيػػػة عشػػػوائية عينػػػة وأختيػػػرت ويباتهػػػا، صػػػدقها مػػػف التحقػػػؽ وتػػػـ الحاسػػػوب،

 ومعلمػػة، معلمػػا  ( 122) العينػػة بلغػػت حيػػث ،(وخاصػػة و الػة، ح وميػػة،) المدرسػػة علػػ  المشػػرفة والجهػة

 الدراسػػػػة وأظهػػػرت ،1222/1222 الدراسػػػ  العػػػاـ مػػػف اليػػػػان  الدراسػػػ  الفصػػػؿ خػػػ ؿ الدراسػػػة وطبقػػػت

 :التالية النتائج

 مػف أعلػ  و انػت جيػد، مسػتو  وهػو( 7.57)% والمعلمػات المعلمػيف لػد  الحاسػوبية اليقافػة مستو  بلغ

 الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  ويعتبػػر ،%(72) وهػػ  المح مػػيف قبػػؿ مػػف تحديػػدها تػػـ التػػ  المحػػؾ الع مػػة

 علػػػ  وتػػدؿ( 85.3) الحاسػػوب نحػػو المعلمػػػيف اتجاهػػات متوسػػط وبلػػغ جيػػػدا ، والمعلمػػات المعلمػػيف لػػد 

 .نحو  للمعلميف إيجابية اتجاهات

 المرحلػػػة معلمػػ  لػػػد  الحاسػػوبية اليقافػػػة مسػػتو  فػػ  إحصػػػائيا   دالػػة فػػػروؽ وجػػود عػػػدـ النتػػائج وأظهػػرت

 المشػرفة والجهػة العلمػ ، والمؤهػؿ الخبػرة، سنوات متغير حسب لحـ، بيت محافظة مدارس ف  األساسية

 لصػال  التخصػص و الػذ ور، لصػال  الجػنس متغيػر حسب إحصائيا   دالة فروؽ وأظهرت. المدرسة عل 

 .العليا األساسية المرحلة لصال  المعلـ يدرسها الت  المرحلة متغير وحسب العلم ،

 حسػػػب الحاسػػوب نحػػػو المعلمػػيف اتجاهػػػات فػػ  إحصػػائيا   دالػػػة فػػروؽ وجػػػود عػػدـ النتػػػائج أظهػػرت  ػػذلؾ

 .المدرسة عل  المشرفة والجهة والمرحلة، والتخصص العلم ، والمؤهؿ الخبرة، وسنوات الجنس، متغير
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 األساسية المرحلة معلم  لد  الحاسوبية اليقافة مستو  بيف إحصائيا   دالة ع قة وجود النتائج وأظهرت

 .الحاسوب نحو واتجاهاتهـ لحـ بيت محافظة مدارس ف 

 إعػػػداد بػػػرامج فػػػ  الحاسػػػوبية لليقافػػػة مػػػادة تضػػػميف بأهميػػػة الباحػػػث أوصػػػ  السػػػابقة النتػػػائج ضػػػو  وفػػػ 

 توفرهػػا الواجػػب الحاسػػوبية لليقافػػة  فايػػات قائمػػة تصػػميـ و التربيػػة، ومعاهػػد و ليػػات وتػػأهليهـ المعلمػػيف

 فػ  وتنميتهػا وتوظيفهػا واسػتيمارها، الحاسػوب نحػو اإليجابيػة االتجاهػات وتبنػ  ،وتعميمهػا المعلميف لد 

 .التعليمية العملية ف  الحاسوب استخداـ

  



 ح 

Abstract 

The purpose of the study was to investigate the computer literacy for the 

teachers of the basic schools in Bethlehem district and its relation to their 

attitudes towards the computer.  The study took place in the second semester 

of the academic year 2010/2011.  In order to achieve the aims; two measures 

were designed: the first one is a computer literacy test.  The second one is a 

questionnaire that would measure the teachers’ attitudes towards the 

computer. 

Validity and reliability for both measures were computed and the results show 

that the two measures were considered to be valid and reliable. 

The sample of the study consisted of (211) teachers, chosen by stratified 

sample due to gender and type of the school (Public, Private or UNRWA). 

The study show the following results: 

The computer literacy scale for teachers is (75.7%), and it is of a good value, 

the scale revealed a positive attitude of the teachers towards the computer; 

they have total means of (3.98), so it is good result. 

The study has revealed no significant differences in the computer literacy 

level due to experience, qualification or the type of school. The study has 

shown significant differences due to gender in favor of male, and 

specialization in favor of the scientific stream and to the level in which the 

teacher teach, in favor of higher basic level. 



 ط 

Concerning the relationship between computer literacy level and attitude 

towards computer, the study has revealed a positive one. It has revealed 

significant differences at (0.05). 

Based on these results, the researcher recommends including a course or a 

workshop for all the teachers to be qualified.  Also the researcher recommend 

the investment and adaptation of all the positive attitudes towards the 

computer and to employ it and involve it to be used in the teaching process.
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 األول الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :وأىميتيا الدراسة مشكمة



 :المقدمة 1.1
 اسػػػتخدام  مجػػاالت فػػ  األهميػػة هػػذ  وتتميػػؿ ،العشػػريف القػػرف فػػ  الت نولوجيػػا منجػػزات مػػف الحاسػػوب يعػػد

 المختلفػة، والحيػاة العلػوـ مجػاالت شػت  فػ  تقنياتػ  توغلػت بحيػث يػ ،عل يعتمػد لػـ مجػاؿ هنالؾ يعد لـ الذي

ف  فػػػػ   انػػػػت  مػػػػا - يقػػػػرأ وال ي تػػػب ال الػػػػذي الشػػػػخص لػػػػيس األمػػػ  أف إلػػػػ  يشػػػػير الت نولػػػػوج  التسػػػارع وا 

 جعػػػػؿ فقػػػػد المجػػػاالت، شػػػػت  فػػػ  منػػػػ  واإلفػػػادة م ااسػػػػتخد يسػػػػتطيع ال الػػػذي الشػػػػخص  هػػػو بػػػػؿ  -السػػػابؽ

 وتبػادؿ العػالـ، شػعوب بػيف التواصػؿ إم انيػات يتػي  بحيػث صػغيرة، قريػة العػالـ الحدييػة وتطبيقات  الحاسوب

 جميػػع يخػػدـ بحيػػث المعاصػػرة الحيػػاة فػػ  األساسػػية المتطلبػػات مػػف الجهػػاز هػػذا وأصػػب  والمعػػارؼ، اليقافػػات

 .والمجتمع األسرة احتياجات تلب  الت  البرامج  افة توفير طريؽ عف و بارا   صغارا   األسرة أفراد

 

 إال العشػػريف، القػرف مػف األخيػر العقػػد فػ  المهمػة التطػورات مػػف جيػؿ إلػ  جيػؿ مػػف الت نولوجيػا تطػور ويعػد

 أهػؿ علػ  لزامػا    ػاف لػذا اليػوـ، عالـ ف  والطرؽ المفاهيـ مف ال يير غيرت  بيرة يورة شهدت الت نولوجيا أف
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 إلػ  أد  ممػا الحيػاة، منػاح  فػ  تغيػرات أحػدث الػذي العلػـ هػذا والمعلميف الطلبة يقحموا أف والتعليـ التربية

 والعلميػػػة، والتجاريػػػة، االقتصػػػادية، المجػػػاالت  افػػػة فػػػ  وتوظيفهػػػا الت نولوجيػػػا، اسػػػتخداـ فػػػ  االهتمػػػاـ زيػػػادة

 (..122 شرؼ،)الخصوص وج  عل  التعليمية العملية وف  العموـ وج  عل  والتربوية والطبية،
 

 وتقدمػ ، المجتمػع بنػا  فػ  مهػـ دور مػف لهػا لمػا المعلومػات، بت نولوجيػا بالغػا   اهتماما   المتقدمة الدوؿ وتول 

 بعػػض تحولػػت الحاسػػوب فبظهػػور المجتمػػع  فػػ  المػػؤيرة العوامػػؿ أبػػرز مػػف المعلومػػات ت نولوجيػػا وأصػػبحت

  معالجػػػة فػػػ  مهمػػة أداة يميػػػؿ الحاسػػػوب وأصػػب  معلوماتيػػػة، مجتمعػػات إلػػػ  صػػػناعية مجتمعػػات مػػػف األمػػـ

 والتعلػيـ،  التربيػة،: المجػاالت مػف العديػد فػ  المجتمع إل  مميزة خدمة بذلؾ مقدما   واسترجاعها، المعلومات

 األفػػراد بخعػػداد التربويػػة الػػنظـ اهتمػػت فقػػد التربػػوي الصػػعيد وعلػػ  .وغيرهػػا واإلبػػداع، والصػػناعة، والصػػحة،

بػػراز المعلومػػات، لتقنيػػة المتسػػارع ل سػػتخداـ يػػؤهلهـ إعػػدادا    المعلومػػات فػػ  األصػػؿ حيػػث الحاسػػوب دور وا 

 (.1227 الفقعاوي،)وتعلمها ا تسابها مف بد ال بؿ تورث، ال أنها

 

 علػػػ  طاقتهػػػا زيػػػادة حيػػػث مػػػف الحاسػػػوب مجػػػاؿ فػػػ  هػػػائ    تقػػػدما   والت نولوجيػػػة العلميػػػة اليػػػورة شػػػهدت وقػػػد

 بنتػػػػائج والتنبػػػػؤ اليوميػػػػة، وحياتػػػػ  باإلنسػػػػاف مباشػػػػرة تػػػػرتبط عديػػػػدة مجػػػػاالت فػػػػ  وتوظيفهػػػػا والعمػػػػؿ التخػػػػزيف

 سػػفف وتوجيػػ  الطقػػس محا ػػاة ميػػؿ العلميػػة، الظػػواهر وتحليػػؿ ،وغيرهػػا والزراعػػة الطػػب فػػ  العلميػػة التجػػارب

 فػػػ  عليػػػ   انػػػت عمػػػا  فػػػا ة وأ يػػػر حجمػػػا   أقػػػؿ األجهػػػزة هػػػذ  أصػػػبحت  مػػػا األمػػػراض وتشػػػخيص الفضػػػا 

 (. 1222 الزعانيف،) الماضية السنوات

 

 مختلفػة أشػيا  يعنػ  إنػ  الشعب، وعامة المربيف قبؿ مف واسع وبش ؿ الحاسوبية، اليقافة مصطل  ويستعمؿ

 هػػػذا يسػػػبب فقػػػد عليػػػ ، متفػػػؽ ا  حسػػػي معنػػػ  هنػػػاؾ يوجػػػد ال أنػػػ  أحيانػػػا   ويبػػػدو مختلفػػػيف، ألشػػػخاص بالنسػػػبة

 المػدارس مػف ال ييػر بػدأت وقػد قويػة، سػلبية فعػؿ ردود اآلخػر وللػبعض واإليارة، االهتماـ للبعض المصطل 
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 حاجػة هنالػؾ بػأف لمسػت أف بعد الحاسوب، وعف الحاسوب ت ميذها بتدريس األمري ية المتحدة الواليات ف 

 وجهػت التػ  االنتقػادات ومػف الحاسػوبية، الناحيػة مػف ميقفػيف يصػبحوا ل ػ  الفرصػة ت ميػذها إلعطػا  ماسة

 مواضػيع بدراسػة االهتمػاـ عػف ويبعػدهـ الت ميػذ وقػت سػيأخذ الحاسػوبية اليقافػة منهاج إدخاؿ أف الف رة لهذ 

 مػف ومعلومػات مهػارات مػف األيػاـ هػذ  للت ميػذ تػزود  مػا أف أيضا   البعض ويعتقد المنهاج، ف  مهمة أخر 

 ( .8..2 الخطيب،)الغد عالـ ف  الفائدة عديـ يصب  أف المم ف
 

 إجػرا  بهػدؼ يسػتخدـ يعػد فلػـ البشػرية، لخدمػة تسػخير   يفيػة فػ  ت مػف الحاسػوب قيمة أف في  شؾ ال ومما

 يسػتخدـ أصػب  حيػث ب ييػر، الحػد هػذا فػاؽ األمػر أف بػؿ السابؽ، ف   اف  ما والتخزيف الحسابية العمليات

 يصػنع إنػ  بػؿ الطػائرة فػ  ويػتح ـ المزروعػات ويسػق  المصػنع يػدير فهػو المهػاـ، بعض ف  لإلنساف  بديؿ

 األعمػػاؿ بػػبعض أحيانػػا   يقػػوـ الحاسػػوب أف لنجػػد اآللػػ  اإلنسػػاف جيػػؿ وجػػا  المصػػانع، بعػػض فػػ  السػػيارات

عطائػ  معػ ، التواصػؿ  يفيػة فػ  ي مػف األعمػاؿ هػذ  بميؿ للقياـ توظيف  ورا  مف الحقيق  والسر المنزلية،  وا 

 والحاسػػوب، اإلنسػػاف بػػيف مػػا الوسػػيط تميػػؿ التػػ  البرمجػػة لغػػات دور يػػأت  وهنػػا تنفيػػذها، المطلػػوب األوامػػر

 فػخف لػذا تنفيػذها، الحاسػوب مف يريد الت  والتعليمات األوامر يحدد أف لإلنساف يم ف اللغات هذ  خ ؿ فمف

 بلغػات االهتمػاـ أف نجػد لػذلؾ قدرت ، ومف من  ل ستفادة اإلنساف تساعد الت  األمور أهـ مف البرمجة لغات

 ال جػػز  أنهػػا  مػػا الح وميػػة، وغيػػر الح وميػػة المػػدارس فػػ  الدراسػػية المقػػررات ضػػمف مػػف أصػػبحت البرمجػػة

 بعػػػػض علػػػػ  تقتصػػػػر تعػػػػد لػػػػـ حػػػػدييا   الحاسػػػػوبية فاليقافػػػػة الحاسػػػػوبية، لليقافػػػػة الحػػػػديث المفهػػػػوـ مػػػػف يتجػػػػزأ

  تابػة أصػب  حيػث ب ييػر ذلػؾ تعػدت بػؿ البسػيطة، المهػارات بعػض إلػ  باإلضػافة عنػ  المعرفية المعلومات

 لزامػػا    ػػاف فخنػػ  سػػبؽ مػػا علػػ  وبنػػا ا   الحاسػػوبية، اليقافػػة مفهػػوـ ضػػمف ينػػدرج( برنػػامج أو) برمجيػػة تعليمػػات

 (..122 األسطؿ،) الحاسوبية باليقافة االهتماـ الجميع عل 

 

 المهػارات مػف بمجموعػة المعلػـ إلمػاـ الحػال  العصػر متطلبػات مف أصب  فقد في ، شؾ ال ومما سبؽ، ومما

 بالعمليػػػػة المعنيػػػيف  ػػػؿ علػػػ  وأصػػػػب  التعليميػػػة، العمليػػػة مجػػػاؿ فػػػ  توظيفهػػػػا عليػػػ  يجػػػب التػػػ  والمعػػػارؼ
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 يتسػػػػن  وحتػػػػ  التعليميػػػػة العمليػػػػة فػػػػ  تقنياتػػػػ  ب افػػػػة الحاسػػػػوب اسػػػػتخداـ األهميػػػػة فػػػػ  غايػػػػة أمػػػػرا   التعليميػػػػة

 اليقافػة مصػطل  ولعػؿ الحػديث، العصػر مقتضػيات مػع يػت  ـ بما المعلـ إعداد مف البد وتوظيف  استخدام 

 المختلفػػػة والبػػػرامج الحاسػػػوب تطبيقػػػات اسػػػتخداـ مػػػف الػػػتم ف فعليػػػ   بيػػػرا، اهتمامػػػا   يأخػػػذ للمعلػػػـ الحاسػػػوبية

 األواف آف فقػد تعليميػة،  وسػيلة الحاسػوب الستخداـ احتياجات  تلب  والمعارؼ المهارات مف مجموعة وأيضا  

 بالعمليػػة الرقػػ  أجػؿ مػػف تطبيقاتػػ  ب ػؿ الحاسػػوب توظيػػؼ مػف بػػد وال جانبػػا ، التنحػ  التقليديػػة الطػػرؽ لػبعض

 يسػػػػتطيعوف سػػػػنوات الخمػػػػس يتجػػػػاوزوف ال الػػػػذيف األطفػػػػاؿ مػػػػف ال ييػػػػر إف التجربػػػػة، واقػػػػع ومػػػػف التعليميػػػػة،

 فػػ  الجهػػاز هػػذا إقحػػاـ متطلبػػا   أصػػب  هنػػا ومػػف وال تابػػة، القػػرا ة قبػػؿ حتػػ  جيػػد بشػػ ؿ الحاسػػوب اسػػتخداـ

 .التعليـ

 

 المعلومػػات، مجتمػػع الغػػد، لمجتمػػع إعػػدادهـ يجػػب الحاضػػر العصػػر أطفػػاؿ أف هػػ  اليػػوـ السػػائدة الف ػػرة إف

ف  رجػػاؿ ينبػػ  الػػذي المب ػػر اإلنػػذار جػػرس هػػو بنػػا المحيطػػة الحيػػاة مرافػػؽ معظػػـ فػػ  الحاسػػوب اسػػتخداـ وا 

 والمتػػاجر، البنػػوؾ، فػػ  الحاسػػوب أجهػػزة نشػػاهد فػػنحف الحاسػػوب، تربويػػات قضػػية تبنػػ  ضػػرورة إلػػ  التربيػػة

 ومؤسسػػػات والمستشػػػفيات، العامػػػة، والم تبػػػات الجويػػػة، الخطػػػوط وشػػػر ات والم اتػػػب، المر زيػػػة، واألسػػػواؽ

 الناشػػئة األجيػػاؿ إعػػداد ضػػرورة يسػػتدع  وهػػذا وال هربػػا ، والميػػا  والهػػاتؼ والبػػرؽ  البريػػد العامػػة الخػػدمات

 (. 1222 الفار،) المقبلة حياتهـ ف  مع  للتعامؿ

 

 بشػػ ؿ للمعلػػـ الحاسػػوبية واليقافػػة عػػاـ بشػػ ؿ الحاسػػوب موضػػوع بأهميػػة الباحػػث إحسػػاس ومػػف سػػبؽ وممػػا

  افػػة فػػ  المعلػػـ علػػ   ػػاف إذا فيمػػا الػػدائـ الجػػدؿ مػػف وأيضػػا   الحاسػػوب، نحػػو المعلمػػيف واتجاهػػات خػػاص

يجػاد للمعلػـ، ال زمػة الحاسوبية اليقافة لتحديد محاولة وف  ال، أو بالحاسوب اإللماـ التخصصات  الع قػة وا 

 المعنيػػيف احتياجػػات تلبػػ  بحيػػث الدراسػػة، هػػذ  خجرا بػػ الباحػػث قػػاـ فقػػد الحاسػػوب، نحػػو واالتجػػا  اليقافػػة بػػيف

 .المعلميف اتجاهات مع ع قتها وتوضي  الحاسوبية، اليقافة مفهوـ بحصر ويقوـ بالحاسوب
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 :الدراسة مشكمة 1.1
 التػ  المشػ  ت مػف مجموعػة ظهػرت السػابقة واألدبيػات الدراسػات مػف لمجموعػة الباحػث مراجعػة خ ؿ مف

 الحاسػػػوب ويقافػػػة الحاسػػػوب توظيػػػؼ فػػػ  يمتل ونهػػػا التػػػ  والمهػػػارات المعػػػارؼ فػػػ  المعلمػػػيف مجتمػػػع تواجػػػ 

 متطلبػػات معايشػػة أجػػؿ مػػف للمعلػػـ ال زمػػة الحاسػػوبية اليقافػػة هػػ  مػػا نحػػدد أف علينػػا يصػػعب بحيػػث لػػديهـ،

 الحاسػػػػػوب باسػػػػػتخداـ الحدييػػػػػة واألسػػػػػاليب الطػػػػػرؽ شػػػػػت  توظيػػػػػؼ أجػػػػػؿ مػػػػػف المعلػػػػػـ يلػػػػػـز ومػػػػػا العصػػػػػر،

 تخدمػػ  حاسػػوبية يقافػػة مػػف للمعلػػـ يلػـز مػػا نحػػدد أف جميعػػا   علينػػا ينبغػ  أنػػ  فيػػ  شػػؾ ال وممػػا واالتصػاالت،

 .التعليمية العملية ف  وط ب 
 

 الػدول  المسػتو  علػ  المجػاالت شػت  فػ  واالتصػاالت المعلومػات ت نولوجيػا علػ  اليػوـ التر يػز أصػب  فقد

 فخنػ  وتطبيقاتػ  أشػ ال  ب افػة اإلل ترونػ  التعليـ مجاؿ ف  الفلسطينية الجامعات تجارب خ ؿ ومف والمحل 

 التعلػػيـ، مػػف النػػوع هػػذا لنػا يوفرهػػا التػػ  الميػػزات إلػ  يعػػود والسػػبب التربػػوييف، مػف ال ييػػر مػػف استحسػػانا   يجػد

 فأصػػب  واإلنترنػت بالحاسػوب  جػدا   وييػػؽ ارتبػاط لهػـ اليػوـ وأطفالنػػا السػرعة فػ  غايػة عػػالـ إلػ  نتجػ  ونحػف

 علػػػ  المػػػدارس فػػػ  التعلػػػيـ يقتصػػر الو  المعلومػػػات، يػػػورة لجيػػػؿ االسػػتعداد والمسػػػئوليف المعنيػػػيف مػػػف متطلبػػا  

 يريػد، التػ  المعرفػة مػف نػوع أي علػ  الحصػوؿ الطلبػة يسػتطيع الػذي الوقت ف  للطلب ، وتوصيلها المعارؼ

 إم انيػػات لتطػػوير خطػػة بضػػع والتعلػػيـ التربيػػة وزارة تقػػوـ أف المهػػـ فمػػف المعلػػـ، طريقػػة مػػف أفضػػؿ وبطريقػػة

 .مستمر بش ؿ تطويرها عل  والعمؿ للمعلـ الحاسوبية اليقافة معن  وتحديد المعلميف
 

 أيػػر ومػػا سػػلبية أـ ايجابيػػة  انػػت إذا مػػا وتحديػػد وتطبيقاتػػ ، الحاسػػوب نحػػو المعلمػػيف اتجاهػػات أهميػػة ومػػف

 مشػػػ لة تحديػػػد تػػػـ فقػػػد المعلمػػػيف باتجاهػػػات الحاسػػػوبية اليقافػػػة ع قػػػة أي عليهػػػا، للمعلػػػـ الحاسػػػوبية اليقافػػػة

 :اآلت  السؤاؿ ف  تتبلور والت  الحالية الدراسة
 

 مـاو  ،لحـم بيـت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي لدى الحاسوبية الثقافة مستوى ما

 ؟الحاسوب نحو باتجاىاتيم عالقتو
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 : الدراسة أسئمة 1.1
 المرحلػػػة معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة مسػػػتو  مػػػا: اآلتػػػ  الػػػرئيس السػػػؤاؿ علػػػ  اإلجابػػػة الدراسػػػة حاولػػػت

 الحاسوب؟ نحو باتجاهاتهـ ع قت  وما لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية

 

 :اآلتية الفرعية، األسئلة الرئيس السؤاؿ عف تفرع وقد

 بيػت محافظػة مػدارس فػ  األساسية المرحلة معلم  لد  الحاسوبية اليقافة مستو  ما: األول السؤال 1.3.1

 لحـ؟

 

ــــاني الســــؤال 3.4.2  نحػػػػو لحػػػػـ بيػػػػت محافظػػػػة مػػػػدارس فػػػػ  األساسػػػػية المرحلػػػػة معلمػػػػ  اتجاهػػػػات مػػػػا: الث

 الحاسوب؟

 

 فػػ  األساسػػية المرحلػة معلمػػ  لػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػتو   فػػ  فػروؽ توجػػد هػػؿ: الثالــث السـؤال 4.4.2

 والجهػػػة والتخصػػػص، العلمػػػ ، والمؤهػػػؿ ،الخبػػػرة وسػػػنوات ،الجػػػنس لمتغيػػػر تبعػػػا   لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس

 المعلـ؟ يدرسها الت  والمرحلة المدرسة، عل  المشرفة

 

 :وه  األسئلة مف مجموعة إل  ويتفرع
 

 محافظػػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  لػد  الحاسػػوبية اليقافػة مسػتو  فػ  فػروؽ توجػد هػؿ -

 الجنس؟ لمتغير تبعا   لحـ بيت

 محافظػػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  لػد  الحاسػػوبية اليقافػة مسػتو  فػ  فػروؽ توجػد هػؿ -

  ؟الخبرة سنوات لمتغير تبعا   لحـ بيت
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 محافظػػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  لػد  الحاسػػوبية اليقافػة مسػتو  فػ  فػروؽ توجػد هػؿ -

 العلم ؟ المؤهؿ لمتغير تبعا   لحـ بيت

 محافظػػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  لػد  الحاسػػوبية اليقافػة مسػتو  فػ  فػروؽ توجػد هػؿ -

 التخصص؟ لمتغير تبعا   لحـ بيت

 محافظػػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  لػد  الحاسػػوبية اليقافػة مسػتو  فػ  فػروؽ توجػد هػؿ -

 المدرسة؟ عل  المشرفة الجهة لمتغير تبعا   لحـ بيت

 محافظػػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  لػد  الحاسػػوبية اليقافػة مسػتو  فػ  فػروؽ توجػد هػؿ -

 ؟المعلـ يدرسها الت  المرحلة لمتغير تبعا   لحـ بيت

 

 بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  اتجاهػػات فػػ  فػػروؽ توجػػد هػػؿ :الرابــع الســؤال 5.4.2

 المشػػرفة والجهػػة والتخصػػص، العلمػػ ، والمؤهػػؿ ،الخبػػرة وسػػنوات ،الجػػنس لمتغيػػر تبعػػا   الحاسػػوب نحػػو لحػػـ

 المعلـ؟ يدرسها الت  والمرحلة المدرسة، عل 

 

 :وه  األسئلة مف مجموعة إل  ويتفرع

 نحػػػػو لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  اتجاهػػػات فػػػ  فػػػروؽ توجػػػد هػػػؿ -

 ؟ الجنس لمتغير تبعا   الحاسوب

 نحػػػػو لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  اتجاهػػػات فػػػ  فػػػروؽ توجػػػد هػػػؿ -

 ؟ الخبرة سنوات لمتغير تبعا   الحاسوب

 نحػػػػو لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  اتجاهػػػات فػػػ  فػػػروؽ توجػػػد هػػػؿ -

 العلم ؟ المؤهؿ لمتغير تبعا   الحاسوب
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 نحػػػػو لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  اتجاهػػػات فػػػ  فػػػروؽ توجػػػد هػػػؿ -

 التخصص؟ لمتغير تبعا   الحاسوب

 نحػػػػو لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  اتجاهػػػات فػػػ  فػػػروؽ توجػػػد هػػػؿ -

 ؟المدرسة عل  المشرفة الجهة لمتغير تبعا   الحاسوب

 نحػػػػو لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  اتجاهػػػات فػػػ  فػػػروؽ توجػػػد هػػػؿ -

 ؟المعلـ يدرسها الت  المرحلة لمتغير تبعا   الحاسوب

 

 فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة بػػػيف ع قػػػة توجػػػد هػػػؿ: الخـــامس الســـؤال :6.4.2

 الحاسوب؟ نحو واتجاهاتهـ لحـ بيت محافظة مدارس

 

 :الدراسة فرضيات 1.1
- :يمي كما صفرية فرضيات إلى( والخامس والرابع الثالث) األسئمة تحويل تم

 

 :الثالث بالسؤال المتعمقة الفرضيات

 الحسػابية المتوسػطات فػ ( .α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال: األولـى الفرضـية

 لمتغيػػػر تعػػػز  لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة لمسػػػتو 

 .الجنس

 الحسػابية المتوسػطات فػ ( .α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال: الثانيـة الفرضـية

 لمتغيػػػر تعػػػز  لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  ألساسػػػيةا المرحلػػػة معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة لمسػػػتو 

 .الخبرة سنوات
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 الحسػابية المتوسػطات فػ ( .α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال :الثالثـة الفرضـية

 لمتغيػػػر تعػػػز  لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة لمسػػػتو 

 . العلم  المؤهؿ

 الحسػابية المتوسػطات فػ ( .α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال: الرابعـة الفرضـية

 لمتغيػػػر تعػػػز  لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  ألساسػػػيةا المرحلػػػة معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة لمسػػػتو 

 .التخصص

 المتوسػػػطات فػػػ ( .α ≤ 252) مسػػػتو  عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ توجػػػد ال :الخامســـة الفرضـــية

 تعػػز  لحػػـ بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػ  ألساسػػيةا المرحلػػة معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة لمسػػتو  الحسػػابية

 .المدرسة عل  المشرفة الجهة لمتغير

 المتوسػػػطات فػػػ ( .α ≤ 252) مسػػػتو  عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ توجػػػد ال: سادســـةال الفرضـــية

 تعػػز  لحػػـ بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة لمسػػتو  الحسػػابية

 .المعلـ يدرسها الت  المرحلة لمتغير

 

 :الرابع بالسؤال المتعمقة الفرضيات
 

 اتجاهػات متوسػطات فػ ( .α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال: السـابعة الفرضية

 .الجنس لمتغير تعز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم 

 اتجاهػات متوسػطات فػ ( .α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال: الثامنـة الفرضـية

 .الخبرة سنوات لمتغير تعز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم 

 اتجاهػات متوسػطات فػ ( .α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال :التاسـعة الفرضية

 .العلم  المؤهؿ لمتغير تعز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم 
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 اتجاهػات متوسػطات فػ ( .α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد ال :العاشـرة الفرضـية

 .التخصص لمتغير تعز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم 

 متوسػػطات فػػ ( .α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال:عشــر الحاديــة الفرضــية

 الجهػػػة لمتغيػػػر تعػػػز  الحاسػػػوب نحػػػو لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  اتجاهػػػات

 .المدرسة عل  المشرفة

 متوسػػطات فػػ ( .α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال :عشــر الثانيــة الفرضــية

 التػ  المرحلػة لمتغيػر تعػز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم  اتجاهات

 .المعلـ يدرسها
 

 :الخامس بالسؤال المتعمقة الفرضية
 

 اليقافػة مسػتو  بػيف (.α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات ع قػة توجػد ال: عشـر الثالثـة الفرضية

 .الحاسوب نحو واتجاهاتهـ لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم  لد  الحاسوبية

 : الدراسة أىداف 1.1
 :إلى الدراسة ىذه ىدفت

 .لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم  لد  الحاسوبية اليقافة مستو  قياس .2

 .الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة ف  األساسية المرحلة معلم  اتجاهات إل  التعرؼ .1

 والمؤهػػؿ المعلػػـ، وخبػػرة الجػػنس، لمتغيػػرات تبعػػا   الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  فػػ  الفػػروؽ إلػػ  التعػػرؼ .8

 .المعلـ يدرسها الت  والمرحلة المدرسة، عل  المشرفة والجهة والتخصص، العلم ،

 المعلػػـ، وخبػػرة الجػػنس، لمتغيػػرات تبعػػا   الحاسػػوب نحػػو المعلمػػيف اتجاهػػات فػػ  الفػػروؽ إلػػ  التعػػرؼ .4

 .المعلـ يدرسها الت  والمرحلة المدرسة، عل  المشرفة والجهة والتخصص، العلم ، والمؤهؿ

 .الحاسوب نحو باتجاهاتهـ المعلميف لد  الحاسوبية اليقافة ع قة إل  التعرؼ ..
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 :الدراسة أىمية 1.1


 :أنيا في الحالية الدراسة يةأىم تكمن

 اليقافػػة مسػػتو  لقيػػاس إهتمامػػا   تػػول  فلسػػطيف فػػ  -الباحػػث علػػـ حسػػب - علميػػة دراسػػة أوؿ تعػػد .2

 .واستخدام  اختبار بنا  طريؽ عف الحاسوبية

 فػػػػ  آخػػػػريف بػػػػاحييف قبػػػػؿ مػػػػف اسػػػػتخدام  يم ػػػف المعلمػػػػيف، لػػػػد  الحاسػػػػوبية لليقافػػػػة مقيػػػػاس إعػػػداد .1

 .المستقبؿ

 وضػع التعليميػة العمليػة علػ  للقػائميف يتسػن  بحيث الحاسوب نحو المعلميف اتجاهات الدراسة تبيف .8

 .ومؤه تهـ وتخصصاتهـ وخبرتهـ جنسهـ حسب المعلميف مع للتعامؿ آلية

 نحػو واتجاهػاتهـ المعلمػيف ومسػتو  الحاسػوبية اليقافة بأهمية التعليمية العملية عل  القائميف تبصير .4

 .للحاسوب

 .الحاسوبية اليقافة حوؿ الدراسات مف مجموعة إجرا  ف  الباحييف أماـ أفؽ لفت  الدراسة هذ  تأت  ..

 

 :الدراسة حدود 1.1
 .لحـ بيت محافظة ف  الغوث وو الة ،والخاصة ،الح ومية المدارس :مكاني محدد -

 .1222/1222 الدراس  العاـ مف اليان  الدراس  الفصؿ :زماني محدد -

 .لحـ بيت محافظة مدارس ف  ومعلماتها األساسية لةالمرح معلمو :بشري محدد -

 تػػػـ والتػػ  ويباتهػػا، الدراسػػة أدوات صػػػدؽ بمػػد  وتفسػػيرها الدراسػػة هػػذ  نتػػػائج تتحػػدد :إجرائــي محــدد -

 .الباحث قبؿ مف بناؤها
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 :الدراسة مصطمحات 1.1

 :الثقافة

 التطػورات موا بػة مع ،الفرد بها يلـ الت  والتقنيات واألف ار والمعارؼ المعلومات مف مجموعة عف عبارة وه 

 .الحديية

 

 :الحاسوبية لثقافةا

 فػػػ  الحاسػػػوب اسػػػتخداـ اجػػػؿ مػػػف المعلػػػـ تلػػػـز التػػ  والمهػػػارات المعػػػارؼ  افػػػة أنهػػػا، علػػػ  الباحػػػث ويعرفهػػا

 .الحاسوب توظيؼ ف  المعلميف تواج  الت  المش  ت حؿ عل  والقدرة التعليمية، العملية
 

 : الحاسوبية الثقافة مستوى

 فػػػ  وتوظيفهػػا الحاسػػوبية للقضػػايا المعلػػـ معرفػػة مػػف األدنػػػ  الحػػد تعتمػػد التػػ  المعػػايير مػػف مجموعػػة وهػػو

 الحاسػوبية اليقافػة اختبػار فػ  المعلػـ، عليهػا حصػؿ التػ  بالع مػة الدراسػة هذ  ف  ويقاس التعليمية، العملية

 .الدراسة لهذ  خصيصا   المعد

 

 :الحاسوب

جػرا  وتخزينهػا البيانػات السػت ـ صػممت ال ترونيػة آلػة عػف عبارة  جميػع إجػرا  أجػؿ مػف عليهػا، العمليػات وا 

 العمليػػػػات جػػػػرا  مػػػػف النتػػػػائج علػػػػ  للحصػػػػوؿ وسػػػػريعة ومنظمػػػػة دقيقػػػػة بطريقػػػػة والصػػػػعبة السػػػػهلة العمليػػػػات

 واسػػػػػترجاع والتصػػػػػنيؼ، التخػػػػػزيف، هػػػػػو الحاسػػػػػوب مبػػػػػدأ فػػػػػخف التعريػػػػػؼ هػػػػػذا علػػػػػ  باالعتمػػػػػاد اتوماتي يػػػػػا ،

 علػػػ  يصػػػعب بطريقػػػة والرياضػػػية العلميػػػة المسػػػائؿ حػػػؿ علػػػ  يعمػػػؿ فهػػػو ذلػػػؾ إلػػػ  باإلضػػػافة المعلومػػػات،

 اإلجػرا ات تلػؾ نتػائج أف حيػث ومػف المتناهيػة، والدقة الهائلة، السرعة حيث مف إجراؤها، أو عملها اإلنساف

 (.1224 عيادات،) الورؽ عل  طباعتها ويم ف الشاشة عل  تظهر العمليات أو
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 اإلدخػاؿ عمليػة طريػؽ عػف العمليػات مػف بمجموعػة يقوـ إل ترون  جهاز عف عبارة أن  عل  الباحث ويعرف 

 بسػػػرعة اسػػػترجاعها ويتسػػػن  والمعلومػػػات، البيانػػػات مػػػف هائلػػػة  ميػػػة ويخػػػزف للبيانػػػات، واإلخػػػراج والمعالجػػػة

 .هائلة

 

 : التجاىات

 أو موضػػػوع حيػػػاؿ السػػػلوؾ عػػػدـ أو للسػػػلوؾ الفػػػرد اختيػػػار فػػػ  تػػػؤير داخليػػػة حالػػػة أنػػػ  علػػػ  االتجػػػا  يعػػػرؼ

 التغييػػر أو للتعػػديؿ قابلػػة أنهػػا إال النسػػب ، باليبػػات تمتػػاز متعلمػػة اسػػتجابة ويع ػػس معػػيف، شػػ   أو شػػخص

 محايػدة أو موجبػة أو سػلبية ت ػوف قد أنها  ما ضعيفة، أو قوية االستجابة هذ  ت وف وقد التعلـ، مبادئ وفؽ

 (.1224 الزغوؿ،)

 

 :الحاسوب نحو المعممين اتجاىات

 أو القبػػوؿ ويع ػػس ،الحاسػػوب نحػػو المعلمػػيف اسػػتجابات عػػف ويعبػػر الحاسػػوب، تجػػا  المعلمػػيف مواقػػؼ وهػػ 

 االتجاهػػػات اسػػػتبان  علػػػ  المعلػػـ عليهػػػا حصػػػؿ التػػ  بالع مػػػة الدراسػػػة هػػػذ  فػػ  ويقػػػاس الحيػػػاد، أو الػػرفض

 .الدراسة لهذ  خصيصا   المعد 
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 الثانــي الفصــل

 
 المقدمة 2.3

  التربوي األدب ..3

 السابقة الدراسات 4.3

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

 

 

 

 

 

 

 :الثاني الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :السابقة والدراسات النظري اإلطار



 :المقدمة 2.3

 العربيػػػػة السػػػػابقة والدراسػػػػات والحاسػػػػوب، الحاسػػػػوبية باليقافػػػػة المتعلػػػػؽ التربػػػػوي األدب الفصػػػػؿ هػػػػذا يتنػػػػاوؿ

 .واالجنبية

 

 :النظري الطار 3.3

 :الحاسوبية الثقافة ..1.1
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 : الثقافة

 :لغة الثقافة تعريف

 للفعػػػؿ تعػػػود والتػػػ  اليقافػػػة  لمػػػة أف الباحػػػث وجػػػد العربيػػػة اللغػػػة معػػػاجـ علػػػ  اإلطػػػ ع خػػػ ؿ مػػػف 

 فيهػا الحػذؽ يطلػب التػ  والفنػوف والمعػارؼ العلػوـ تعنػ  واليقافػة فطنػا   حاذقػا   صػار تعنػ  والت  يقؼ الي ي 

 (.2.71 الوسيط، المعجـ) اللغة أهؿ إجماع حسب

 

 هػذا تنػاوؿ مػف ،فمػنهـ المختصػيف  تابػات فػ  اليقافػة مفهػوـ تناولػت التػ  التعريفػات تعػددت : اصـطالحاً 

 التعريفات ألهـ عرض يل  وفيما والديف، العادات، حيث مف تناول  مف ومنهـ عامة بصفة المصطل 

 : المفهوـ لهذا

نهػػػا قػػػروف، لعػػػدة ترا مػػػ  نتػػػاج أنهػػػا: اليقافػػػة(  1222) والجعنينػػػ  الرشػػػداف عػػػرؼ  جمػػػاع  إنسػػػان  عمػػػؿ وا 

 .العلمية وغير العلمية األوساط تستعمل  لفظ أنها  ما والتعديؿ، والتفاعؿ التداخؿ عمليات يتضمف

 

 اإلنجليزيػة اللغػة فػ  اسػتخدمت( literacy) اليقافػة  لمػة أف ،(1227) الفقعاوي ف  الوارد الخالدي ويوض 

 وتعقيػدها الحيػاة تطػور ومػع والحسػاب، وال تابػة القػرا ة فػ  األساسػية للمهمػات الفػرد إتقاف عف للتعبير قديما  

 يمتلػؾ بحيػث المعاصػرة، علػ  قػادرا   انسػانا   تتطلب المعاصرة الحياة أصبحت وترا مها، المعارؼ حجـ وتزايد

 نظػػػر ووجهػػػات مواقػػػؼ واتخػػػاذ منهػػػا المناسػػػب واختيػػػار مصػػػادرها، مختلػػػؼ مػػػف المعرفػػػة مػػػف األدنػػػ  الحػػػد

 القػػػرار واتخػػاذ والتنبػػؤ التفسػػير علػػػ  وتسػػاعد  وسػػلو ا ، ووجػػدانا   ف ػػرا   وتميػػػز  الفػػرد ذات عػػف تعبػػر شخصػػية

 .مش  ت مف يقابل  فيما المناسب

 

 

 



18 

 

 :الحاسوبية الثقافة

 حيػاة فػ  تحتلهػا التػ  لألهميػة نظػرا   البػاحييف، مػف  بيػرة بعنايػة تحظ  ومازالت الحاسوبية، اليقافة حظيت لقد

 القػرف مػف اليمانينيػات ف  انتشرت  ( Computer Literacy) الحاسوبية اليقافة فخف ولذلؾ والمجتمع، الفرد

 الفتػرة، تلػؾ قبػؿ  منتشػرا   ي ػف لػـ المفهػوـ هػذا أف المجػاؿ، فػ  العلميػة للػدوريات المتتبػع ي حػظ إذ العشػريف،

 Information)المعلوماتيػة  اليقافػػة بالحاسػػوب تػػرتبط التػػ  المفػاهيـ مػػف  غيػػر  المفهػػوـ هػػذا ويػدؿ

Literacy)، أو (Technology Literacy)   يوجػد ال أنػ  الدراسػات مػف  ييػر وتتفػؽ الت نولوجيػة،اليقافػة 

 الحاسػوبية، اليقافػة و ػذلؾ ال مبيػوتري، والتنػور الحاسػوب ، التنػور مفهػوـ بػيف والمضػموف المعنػ  فػ  فػرؽ

 نفػس لهمػا  لمتػاف ال مبيػوتر أو الحاسػوب ألف الدراسػات هػذ  مػع رأيػ  ف  الباحث ويتفؽ ال مبيوترية، واليقافة

 Computer) ،نفس  اللفظ الستخداـ الباحييف أغلب دفع ما وهذا ترجمة وللمصطلحيف والمضموف، الدالالت

literacy)  الحاسوبية اليقافة عل  للداللة اإلنجليزية اللغة ف  واحدة. 

 

 ذاتهػػػا حػػد فػػ  غايػػػة وليسػػت معاصػػرة وظيفيػػة يقافػػػة أنهػػا علػػ  الحاسػػػوبية اليقافػػة( 1227) الفقعػػاوي تعػػرؼ

 مناسػػب قػػدر وتميػػؿ التطػور وموا بػػة المشػػ  ت حػػؿ فػ  المعاصػػر والمجتمػػع الفػػرد خدمػة فػػ  وسػػيلة ول نهػا

 .بالحاسوب المرتبطة واالتجاهات والمهارات المعلومات مف

 

 عػػػف أساسػػػية معلومػػػات الشػػػخص امػػػت ؾ مػػػد  أنهػػا علػػػ  الحاسػػػوبية اليقافػػػة( 1228) المػػػنعـ عبػػػد وعرفػػت

 . مع  السليـ اإليجاب  والتعامؿ عمل  وآلية ،المجتمع ف  ودور  ،ومميزات  ،وأهميت  ،وأنواع  ،الحاسوب

 

 واالتجاهػات والمهػارات المعػارؼ مػف المناسػب القػدر ذلػؾ أنهػا الحاسػوبية اليقافػة تعػرؼف ،(1228) عودة أما

 حػؿ فػ  ويسػاهـ التقنيػة نحػو ايجػاب  سػلوؾ تشػ يؿ فػ  لتسػاهـ للطلبػة تقػدـ والتػ  بالحاسػوب، المرتبطػة

 . المش  ت
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 علػ  يجػب التػ  والمهػارات المعرفػة مػف األدنػ  الحػد :أنهػا علػ  للمعلمػيف الحاسػوبية اليقافة الباحث ويعرؼ

 سػوا  التعليميػة العمليػة فػ  الحاسػوب وتوظيػؼ الت نولػوج  التطػور موا بػة أجؿ مف امت  ها المعلميف  افة

 للمعلمػيف الحاسػوبية اليقافػة وتشػمؿ ال تابيػة، المعلػـ أعمػاؿ ف  الحاسوب توظيؼ أـ  وسيلة استخدام  أ اف

 البػػرامج اسػػتخداـ إلػػ  باإلضػػافة بالحاسػػوب الملحقػػة األجهػػزة مػػع والتعامػػؿ الحاسػػوب بم ونػػات المعلػػـ معرفػػة

 .الحاسوب استخداـ خ ؿ تواجه  الت  المش  ت بعض وحؿ ل  ال زمة التطبيقية

 

اإللماـ بالقرا ة  أنها، عل  الحاسوبية لليقافة األمري ية المعايير موقع خ ؿ مف الحاسوبية اليقافة وتعرؼ

وهذ  ه  المعرفة . فهـ المفاهيـ والمصطلحات والعمليات الت  تتصؿ باستخداـ الحاسوبو  ،وال تابة

تتضمف هذ  الوظيفة أف ت وف قادرة . لحاسوببش ؿ مستقؿ مع جهاز ا ليعمؿ المستخدـاألساسية ال زمة 

لمنظمة والتواصؿ الفعاؿ مع عل  حؿ المشا ؿ والت يؼ مع األوضاع الجديدة، والحفاظ عل  معلومات ا

 (.Standards of computer and digital literacy educational)الناس 
 

 الحاسوبية الثقافة خصائص

 وذ رت غيرها عف وتميزها بها تنفرد خصائص بعدة تتمتع العلوـ  سائر غيرها الحاسوبية اليقافة

 : أهمها خصائص بعدة تمتاز الحاسوبية اليقافة أف (1227) الفقعاوي

 مواصػفات ألف مسػتوياتها، تحديػد يصػعب  مػا ،مطلػؽ بشػ ؿ الحاسػوبية اليقافػة مفهػوـ تحديد يصعب .2

 سػبيؿ فعلػ  الواحػد البلػد نفػس فػ  آلخػر وقػت ومػف ،آلخػر مػف تختلػؼ حاسػوبيا   الميقػؼ الشػخص

 فػ  التقنيػة، والرفاهيػة التػرؼ مػف نوعػا   يعػد الناميػة الػدوؿ بعػض فػ  الحاسػوب اسػتخداـ نػر  :الميػاؿ

 عالمنػا فػ  والقػرا ة ال تابػة تعلػيـ ميػؿ أساسػيا   جانبػا   المتقدمػة الػدوؿ بعػض فػ  اسػتخدام  يميػؿ حػيف

 .العرب 
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 يلـز الت  المد  بعيدة األهداؼ مف فهو ،الزمف مف قصير مد  ف  الحاسوبية اليقافة تحقيؽ يم ف ال .2

 الحاسػوبية اليقافة مف بلوغ  المراد المستو  عل  المستغرؽ الوقت يتوقؼ حيث ،طوي    ا  وقت لتحقيقها

 .ل  ال زمة والخبرات

 مػف اآلف أصػب  السػنوات عشػرات منػذ التقنية قمة يميؿ  اف فما الزمف بتغير الحاسوبية اليقافة تتغير  .3

 .الحاسوب علـ ف  والسريع المستمر التطور إل  ذلؾ ويرجع التقنية، مخلفات

 الحاسػوب يتخػذ ال الػذي العػادي فػالمواطف بالحاسوب، المشتغليف عل  ح را   ليست الحاسوبية اليقافة  .4

 عػف المسئولة الوحيدة ليست التعليمية المؤسسات إف حيث حاسوبيا ، ييقؼ أف يم ف لتخصص  ميدانا  

 التعليميػة المؤسسػات نطػاؽ خػارج مفيػدة حاسػوبية خبرات ا تساب يم ف حيث حاسوبيا ، األفراد تيقيؼ

 .والمرئية والمسموعة، المقرو ة، اإلع ـ وسائؿ مف يتعلم  ما أو أسرت  مف الفرد يتعلم  ما ميؿ

 

 ويجػػب الػػزمف، مػػع وتتغيػػر تنمػػو أنهػػا الحاسػػوبية باليقافػػة المتعلػػؽ األدب اسػػتعراض خػػ ؿ مػػف الباحػػث ويػر 

 أصػػػب  المعلمػػػيف وتأهيػػػؿ الحدييػػػة، والحاسػػػوبية الت نولوجيػػػة للمسػػػتجدات والحيييػػػة  المسػػػتمرة المتابعػػػة علينػػػا

 .للمعلميف المتواصؿ التدريب عملية ف  االستمرارية األهـ ول ف واجبا  

 

 : الحاسوبية الثقافة أىمية

 مػػف وأصػػب  لػػ  نتعػػرض الػػذي الهائػػؿ الت نولػػوج  التطػػور فػػ  مباشػػر بشػػ ؿ الحاسػػوبية اليقافػػة أهميػػة ت مػػف

 علػ  الػدوؿ  افػة فػ  التر يػز تػـ المنطلػؽ هػذا ومػف التطػور، هػذا ومعايشػة متابعة العصرية الحياة متطلبات

 أف( 1222) الفػػػار ويػػػذ ر الدراسػػػية، المنػػػاهج فػػػ  تضػػػمينها تػػػـ بحيػػػث الحاسػػػوبية، اليقافػػػة ومػػػواد الحاسػػػوب

 :ف  ت مف للط ب الحاسوبية اليقافة أهمية

 .اليومية وحيات  الطالب ببيئة واتصاال   واقعية أ ير العاـ التعليـ جعؿ .1

 .والمعلومات الحاسوب ت نولوجيا عل  اعتماد  يتزايد  مجتمع ف  للحياة الطلبة إعداد .2
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 تساعد  الت  الموجبة العلمية االتجاهات با تساب  المجتمع ف  نافعا   عضوا   لي وف الطالب إعداد .3

 .واإلنتاج المشار ة عل      

 .عنها والتعبير وميولهـ اإلبداعية قدراتهـ ا تشاؼ عل  الطلبة حفز .4

 .الحاسوب مف الناتجة الدقيقة الحسابات عل  المبن  التف ير تشجيع .5

 .العمؿ ف  واألماف والنظافة النظاـ عادات تنمية .6

 وبدقة ،الحاسوب استخداـ ف  والدقة ،الجماع  والعمؿ ،االقتصاد نحو ايجابية اتجاهات تنمية .7

 .وسرعة

 تيقيػػػؼ الضػػػروري مػػف أصػػػب  بػػػؿ علػػيهـ، يقتصػػػر ال للطلبػػة الحاسػػػوبية باليقافػػػة االهتمػػاـ أف الباحػػػث ويػػر 

 .الجديد الجيؿ أو الحديث الت نولوجيا طالب مع التعامؿ يستطيع    حاسوبيا   المعلـ
 

 :حاسوبياً  المثقف المعمم

 أساسػػيا   جػػز    التربػػوي الحاسػػوب يصػػب  أف يجػػب لػػذا حاسػػوبية ومهػػارات معػػارؼ إلػػ  المعلػػـ يحتػػاج 

 ضػػرورية جديػػدة بمهػػارات التعلػػيـ حقػػؿ فػػ  المعلػػـ يػػدخؿ أف الواجػػب مػػف حيػػث المعلمػػيف، تأهيػػؿ بػػرامج مػػف

 ب يفيػة معرفتػ  مػف أ يػر معارؼ من  يتطلب وهذا الصحي ، بالش ؿ التعليم  بواجب  القياـ مف تم ن  وملحة

 الطلبػػة يسػػاعد أف المعلػػـ وعلػػ  للمعلومػػات، ناقػػؿ ال وارشػػادهـ، الطلبػػة توجيػػ  مػػف تم نػػ  بػػؿ السػػلوؾ تغييػػر

 وباحيػا   مرشػدا   المعلػـ يصػب  أف ويجػب ،بنجػاح االل ترونيػة الوسػائؿ اسػتخداـ  يفيػة وعلػ  الػتعلـ  يفية عل 

 أف مػػع الحاسػػوب فػػ  مػػنهـ أ يػػر يعرفػػوف الطلبػػة غالبيػػة أف يػػدر وا أف المعلمػػيف وعلػػ  المتاحػػة، المػػوارد فػػ 

 الوقػػػت أف يػػػدر وا أف المعلمػػػيف علػػػ  يجػػب لػػػذلؾ باإلضػػػافة بػػػ ، يعترفػػػوا أف مػػنهـ ال ييػػػر علػػػ  صػػػعب هػػذا

 المناسػبة البرمجيػات اختيػار إلػ  يحتػاج المعلػـ ألف عليػ   اف مما أ بر أصب  واإلعداد  للتخطيط المطلوب

 مراقبػػة و ػػذلؾ مسػػاندة اضػػافي  مػػواد إنتػػاج إلػػ  المعلػػـ يحتػػاج  مػػا ومناسػػبتها، وصػػدقها المػػادة مػػف والتأ ػػد

 (.1224 عيادات،)الطلبة أدا  ومساعدة
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 مػػف وبرمجياتػػ  وم وناتػػ  الحاسػػوب مػػع التعامػػؿ يسػػتطيع مػػف هػػو حاسػػوبيا   الميقػػؼ المعلػػـ أف الباحػػث ويػػر 

 هػػو حاسػػوبيا   الميقػػؼ المعلػػـ مػف األساسػػ  والهػػدؼ المت ػػرر، واالسػتخداـ والتيقيػػؼ المسػػتمر االطػػ ع خػ ؿ

 فػػػ  الحاصػػػؿ الهائػػػؿ المعلومػػػات  التطػػػور توا ػػػب مجديػػػة تعليميػػػة  وسػػػيلة الحاسػػػوب اسػػػتخداـ يسػػػتطيع أف

 .هذا عصرنا

 

 :الحاسوبية الثقافة معايير

 Standards of computer and digital) األمري يػػة الحاسػػوبية اليقافػػة موقػػع يضػػع 

literacy educational) ميقفػا   يسػم  أف أجػؿ مػف الشػخص فػ  توفرهػا الواجػب المعػايير مػف مجموعػة 

 :وه  حاسوبيا ،
ولوحة  فارةاستخداـ الي وف قادرا  عل ، ما يجب اف يندوز ميؿ وورد وا  سؿ،  ستخداـ تطبيقات و إ .1

، والنقر والسحب، والقص واللصؽ، طباعةوفتحها، وال حفظ الملفات، و تحرير وتنسيؽ النص، و المفاتي 

 .، والتحرؾ وتغيير حجـ النوافذ، والتصغير، والت بيرالقوائـ وأشرطة األدوات والتنقؿ بيف

   
ونقلها، وحذؼ الملفات،  نسخ الملفات، و إنشا  المجلدات :ي وف قادرا  عل  يجب أفات، و إدارة الملف. 2

عادة تسمية الملفات، ومعرفة أنواع الملفات، و يفية عمؿ محر ات األقراص، و  ع أجهزة جمي ية عمؿ يفوا 

 .التخزيف

 
امج والغا  تيبيتها، وتيبيت األجهزة، تيبيت البر ي وف قادرا  عل ، يجب أف التخلص مف نظاـ حاسوب ، و . 3

 . ، و يفية عمؿ م ونات األجهزة(ميؿ ويندوز)نظمة التشغيؿ لتعامؿ مع المشا ؿ ومنعها، والعمؿ عل  أاو 

 
واستقباؿ البريد إرساؿ  ي وف قادرا  عل ، يجب أف ، و (الشب ات وغيرها مف) ة اإلنترنت استخداـ شب .4



23 

 

عنواف ، و (بالمعن  العاـ)، و يفية ت ويف الشب ات تحميؿ وتنزيؿ الملفات، و تصف  الويباإلل ترون ، و 

 . يؼ يتـ توجيهها مف خ ؿ شب ة المعلوماتو الخادـ والعميؿ ، و بروتو وؿ اإلنترنت

 

 :الحاسوب 1.1.1
 وتخزينهػػا البيانػػات قبػػوؿ يم نهػػا متناهيػػة ودقػػة جػػدا   عاليػػة سػػرعة ذات ال ترونيػػة حاسػػبة آلػػة هػػو: الحاسػػوب

 (.1224 عيادات،) المطلوبة النتائج إل  للوصوؿ ومعالجتها

 

 :التعميم في الحاسوب تاريخ

. الرصػاص وأقػ ـ والعصػ  والحجػارة األصابع، يتضمف طويؿ تاريخ لها تربوية  أداة الحاسوب عائلة شجرة

 التػػػ  الجهػػػود معهػػػا، ليتفاعػػػؿ للمػػػتعلـ الفرصػػػة تقػػػدـ ال وسػػػلبية جامػػػدة تعلػػػيـ أدوات تعتبػػػر األدوات هػػػذ   ػػػؿ

 التػػػدريس و المبػػػرمج التعلػػػيـ ميػػػؿ وابت ػػػارات إبػػػداعات خلقػػػت الفعػػػاؿ التعلػػػيـ بقواعػػػد المتعلمػػػيف لتزويػػػد بػػذلت

 (.1224 عيادات،)اآلل 

 

 أف هػو البعيػد للمسػتقبؿ تخطػط والتػ  المتقدمػة المجتمعػات فػ  السائد الرأي أف( 1221الفار،) يبيف 

 ضػروريا   أمػرا   أصػب  الت يػؼ هػذا ألف المعلومات، عصر مع تت يؼ أف سو  خيار أمامها يوجد ال المدرسة

ف والتقدـ، البقا  الستمرار   مػادة الحاسػوب تػدريس فػ  المتميؿ الدراسية المناهج ف  اآلف الحادث التعديؿ وا 

م انػات وطريقػة الحػال  بمحتػوا  األحيػاف بعػض فػ  ي ػوف قػد بؿ  افيا ، ليس تعليمية  ومػدعاة منفػرا   تقديمػ  وا 

نمػػا دراسػػت ، عػػف الطلبػػة لعػػزوؼ  الطلبػػة تهيئػػة إلػػ  يهػػدؼ الدراسػػية المنػػاهج تعػػديؿ فػػ  المنشػػود الت امػػؿ وا 

 :اآلتية لألسباب وذلؾ حياة  أسلوب واألنشطة المناح   افة ف  الحاسوب ت نولوجيا الستخداـ والمعلميف

 .الحياة مرافؽ جميع ف  الحاسوب انتشار .2

 .المعلومات لعصر   ؿ المجتمع تهيئة .1
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 .اإلنتاج وزيادة المعلومات وت نولوجيا الحاسوب .8

 .المعلومات وشب ات الحاسوب .4

 

 

مكاناتو الحاسوب مميزات  :التعميمية وا 

 وتحقيػػػؽ المهػػػارات، لمعظػػػـ الطلبػػػة إتقػػػاف إلػػػ  للوصػػػوؿ المسػػػتمر التحسػػػيف هػػػو للتعلػػػيـ النهػػػائ  الهػػػدؼ إف

 التعلػػػيـ اسػػػتراتيجيات طريػػؽ عػػػف الماضػػ  القػػػرف ربػػع فػػػ  جزئيػػا   هػػػذا تحقػػؽ وقػػػد التربويػػة، األهػػػداؼ غالبيػػة

 علػػ   بيػرا   عبئػا   تميػػؿ  انػت حيػث منهػػا، منتظػرا    ػاف مػػا تحقػؽ لػـ اإلسػػتراتيجية هػذ  أف إال لإلتقػاف، والػتعلـ

 وعنػدما زمنيػة، وخطػة وصػفوؼ مقػررات مػف القائمػة الظػروؼ ظػؿ فػ  بال امػؿ تنفيػذها معػ  يسػتحيؿ المعلػـ

 والػػتعلـ التعلػػيـ لتحسػػيف أخػػر  مػػرة المجػػاؿ فػػت  لإلتقػػاف، والػػتعلـ التعلػػيـ اسػػتراتيجيات ميػػداف الحاسػػوب دخػػؿ

 (.1221، الفار)

 

 وأنجػػػع الطػػػرؽ أفضػػػؿ إل تشػػػاؼ البحػػػث فػػػ  يسػػػارعوف التربيػػػة ميػػػداف فػػػ  والبػػػاحيوف المختصػػػوف يػػػزاؿ ومػػػا

 التػػػدريس طػػػرؽ وتختلػػػؼ. التعلػػػيـ عمليػػػة انجػػػاح فػػػ  المدرسػػػيف ومسػػػاعدة الػػػتعلـ، عمليػػػة لتسػػػهيؿ األسػػػاليب

 ومػػف. الت ميػذ قػػدرات خػت ؼال  وتبعػا   الدراسػػية، المػواد واخػػت ؼ المدرسػيف الخػت ؼ تبعػػا   التعلػيـ وأسػاليب

 تلػؾ تعػزز جيػدة، تعليميػة وسػائؿ عػف البحػث المناسػبة، التػدريس طػرؽ عػف البحػث عمليػة يرافػؽ أف البديه 

 (..122 وآخروف، الجابري) الحاسوب الوسائؿ تلؾ آخر و اف نجاحها وتضمف الطرؽ

 

 :المميزات تلؾ ومف تعليمية،  وسيلة الحاسوب ومميزات مبررات( .122) وآخروف الجابري ويعرض

 .والحاسوب المتعلـ بيف المستمر التفاعؿ .2

 .والدافعية والتشويؽ اإليارة .1

 .الفردية الفروؽ ظاهرة عل  التغلب .8
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 .المعروضة التعليمية المادة جودة .4

 .التعليـ ف  اإلتقاف ..

 .المعلـ نفس مف والخجؿ والرهبة الخوؼ عناصر اختفا  .2

 .والتجارب والمعلومات بالخبرات التعليمية المادة ايرا  .7

 .التقليدية بالطريقة عرضها يصعب مختلفة تعليمية أنماط عرض .3

 .تحقيقها علة والعمؿ التعليمية األهداؼ عرض ..

 

 : التعميم في الحاسوب استخدام مجالت

 :وه  التربوية المجاالت مف عدد ف  تقديمها للحاسوب يم ف الت  المجاالت بعض( 1221) الفار يعرض

 .المتعلـ خدمة ف  الحاسوب

 .المعلـ خدمة ف  الحاسوب

 .التدريب أغراض خدمة ف  الحاسوب

 .المدرسية اإلدارة خدمة ف  الحاسوب

 .المناهج مطوري خدمة ف  الحاسوب

 .التربوية السياسة واضع  خدمة ف  الحاسوب
 

 :الحاسوب بمساعدة التعميم

 اسػػػتغ ؿ إم انيػػػة الػػػتعلـ مجػػػاؿ فػػػ  للمهتمػػػيف الحاسػػػوب عػػػالـ فػػػ  الحدييػػػة للتقنيػػػات المذهلػػػة القفػػػزة أعطػػػت

 فعػاؿ بشػ ؿ اإلل ترونػ  الحاسػوب بمسػاعدة الػتعلـ نظػاـ ويسػهـ الجهػاز، هػذا يقػدمها الت  ال ييرة التسهي ت

 التطبيقػػات فػػ  التػػدريس عمليػػة تعزيػػز فػػ  الحاسػػوب اسػػتخداـ فعاليػػة الدراسػػات أيبتػػت إذ التعلػػيـ، تحقيػػؽ فػػ 

 تطبيقػات فػ  اسػتخدام  عػف فضػ    المختلفػة، الػنظـ وتحليػؿ والعػروض المفػاهيـ تقػديـ خػ ؿ مػف التدريسية،

 (..122 والخريسات، قطيط) السج ت وحفظ والتوجي  المناهج تقويـ ميؿ أخر 
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 :المعمومات تكنولوجيا ظل في المعمم دور

 وهػذا واإلنترنػت، الحاسػوب علػ  يعتمػد اآلف وأصػب  للتدريس،  وسيلة والقلـ الورقة عل  سابقا   المعلـ اعتمد

 نتػػػػائج مػػػػف عنػػػػ  تمخضػػػػت ومػػػػا الػػػػنفس، وعلػػػػـ التربيػػػػة مجػػػػاؿ فػػػػ  الدراسػػػػات لتطػػػػور انع اسػػػػا   جػػػػا  التغيػػػػر

 لهػػا، الرئيسػػ  والمحػور التعليميػػة العمليػة فػػ  األساسػ  العنصػػر المعلػػـ تعتبػر قػػديما    انػت حيػػث وتوصػيات،

 يسػػتأير  ػاف الػذي المعلػـ مػف االهتمػػاـ تحػوؿ فقػد لػذلؾ وتبعػا   األساسػػ ، المحػور الطالػب تعتبػر اآلف ول نهػا

 العمليػػة علػػ  طػػرأ الػػذي التغيػػر إف .التعليميػػة العمليػػة حولػػ  تتمحػػور الػػذي الطالػػب إلػػ  التعليميػػة، بالعمليػػة

 النقػاط فػ  نوجزهػا متداخلػة مراحػؿ بعػدة ومػر متػدرج بشػ ؿ جػا  بػؿ ئػا ،مفاج بشػ ؿ ي ػف لـ والذي التعليمية،

 :اآلتية

 وقػت اسػترجاعها بهػدؼ المعلومػات الط ب تلقيف عل  ير ز :بالمعمومات الطالب ذىن وحشو الممقن دور

 .االمتحاف

 .لها ومفسرا   للمعلومات شارحا   ليصب  المرحلة هذ  ف  المعلـ دور تغير لقد :لممعمومات الشارح دور

 والخػرائط، الصػور،: ميػؿ الوسػائؿ، باسػتخداـ المرحلة هذ  ف  المعلـ بدأ :التعميمية لموسائل المستخدم دور

 .الطلبة إل  المعلومات إليصاؿ وغيرها

 الخبػػػرة ألهميػػػة نظػػػرا   وذلػػػؾ والميدانيػػػة، المخبريػػػة للتجػػػارب المجػػػري دور: المخبريـــة لمتجـــارب المجـــري دور

 قطػػػيط) التجػػػارب إجػػػرا  فػػػ  الطالػػػب إشػػػراؾ فػػػ  يف ػػػر المعلػػػـ أخػػػذ  مػػػا الطلبػػػة، تعلػػػـ إغنػػػا  فػػػ  المباشػػػرة

 (.122 والخريسات،

 

 :الحاسوب وجود في المعمم دور

 عػػف تمامػػا   يختلػػؼ والػػتعلـ التعلػػيـ عمليتػػ  فػػ  الحاسػػوب اسػػتخداـ حػػاؿ فػػ  المعلػػـ يلعبػػ  الػػذي الػػدور هػػو 

 الت ميػػذ تفاعػػؿ ويقػػؿ للمعلومػػات، األساسػػ  المصػػدر هػػو المعلػػـ ي ػػوف التقليػػدي الػػدور ففػػ  التقليػػدي، الػػدور

 حيػػث التعليميػػة، العمليػػة فػػ  النشػػط اإليجػػاب  العنصػػر المعلػػـ يصػػب  أف إلػػ  األمػػر يصػػؿ وقػػد ونشػػاطاتهـ،
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 ت ػوف حيػث الفرديػة، الفػروؽ مراعػاة فرصػة تقػؿ التقليػدي النظػاـ ظؿ وف  السلبية، صفة الت ميذ عل  تغلب

 النظػػاـ فػ  التعليميػة العمليػػة إدارة حيػث ومػف التلميػذ، ولػػيس الصػؼ مجموعػة هػ  المعلػػـ مػع التعامػؿ وحػدة

 تسػػير فالدراسػػة يابتػػة، ونظػػـ لقواعػػد مجتمعػػيف الت ميػػذ يخضػػع حيػػث وهينػػا ، سػػه    بػػات األمػػر فػػخف التقليػػدي

  ػػؿ تجنػػب علػػ  تعمػػؿ التعلػػيـ فػػ  الحاسػػوب أجهػػزة تسػػتخدـ التػػ  التعلػػيـ ونظػػـ وضػػع ، سػػبؽ لمخطػػط وفقػػا  

 مػف يسػتفيد الػذي التعليمػ  الموقػؼ لطبيعػة ونظػرا   التقليػدي، الػتعلـ ضػمف تحػدث الت  السابقة الضعؼ نقاط

 ويلقػ  التعقيػد فػ  غايػة يصػب  المعلػـ يلعبػ  الػذي الػدور فػخف والػتعلـ، التعلػيـ عمليتػ  فػ  الحاسوب توظيؼ

 التعليػة إلدارة واحػد معلػـ مػف أ ير إل  في  الحاجة تصب  الذي الحد إل  المسؤوليات مف ال يير عاتق  عل 

 المعلػػـ أف والحقيقػػة المعلػػـ، محػػؿ سػػيحؿ الحاسػػوب أف ينػػاقض وذلػػؾ الواحػػد، الصػػؼ حجػػرة داخػػؿ التعليميػػة

 الفػػػار،) الظػػػروؼ هػػػذ  ميػػػؿ فػػػ  للعمػػػؿ الخاصػػػة وال فػػػا ة اإلعػػػداد مػػػف  بيػػػرة درجػػػة علػػػ  ي ػػػوف أف ينبغػػػ 

1221.) 
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 :السابقة الدراسات 1.1

العربية الدراسات 1.1.1  
 

 (:3122) عدوي

 الصػػؼ طلبػػة واتجاهػػات تحصػػيؿ فػػ  محوسػػبة تعليميػػة وسػػائؿ اسػػتخداـ أيػػر استقصػػا  الدراسػػة هػػذ  هػػدفت

 إلػ  تقسػيمها  وتػـ وطالبػة، طالبػا  ( 282) مػف العينػة ت ونػت وقػد لحػـ، بيػت محافظػة ف  العلوـ نحو العاشر

 تحصػػػيل  اختبػػػار طبػػػؽ المعالجػػػة وبعػػػد للمجمػػػوعتيف، قبلػػػ  اختبػػػار وطبػػػؽ وتجريبيػػػة، ضػػػابطة مجمػػػوعتيف

 المجموعػػػة لصػػػال  إحصػػػائيا   دالػػػة فػػػروؽ وجػػػود النتػػػائج أظهػػػرت وقػػػد الحاسػػػوب، نحػػػو االتجاهػػػات ومقيػػػاس

 وجػػود عػػدـ وأظهػػرت اإلنػػاث، لصػػال  الجػػنس متغيػػر حسػػب إحصػػائيا   دالػػة فػػروؽ وجػػود و ػػذلؾ التجريبيػػة،

لػ  والجػنس، التػدريس طريقػة بػيف للتفاعػؿ تعػز  واتجاهػاتهـ الطلبػة تحصػيؿ فػ  إحصائيا   دالة فروؽ  عػدـ وا 

 .الجنس لمتغير تعز  الطلبة اتجاهات ف  إحصائيا   دالة فروؽ وجود

 

 (:3122) بصيمو

 بػػػػبعض وع قتػػػػ  القػػػػدس جامعػػػػة طلبػػػػة لػػػػد  الت نولػػػػوج  التنػػػػور مسػػػػتو  تحديػػػػد إلػػػػ  الدراسػػػػة هػػػػذ  هػػػػدفت

 تػـ وطالبػ ، طالبػا  ( 42.) العينػة حجػـ وبلػغ القػدس، جامعػة طلبػة مػف الدراسػة مجتمػع ت ػوف وقد المتغيرات،

 نحػػػو واإلتجػػػا  الت نولػػػوج ، التنػػػور وهػػػ  أدوات، يػػػ ث اسػػػتخدمت وقػػػد طبقيػػػة، عشػػػوائية بطريقػػػة اختيػػػارهـ

%( 2257) بلػغ الت نولػوج  التنػور مسػتو  أف النتػائج وأظهػرت الجامعية، الت نولوجية البيئة وأداة الت نولوجيا

 ال ليػػػػة،  انػػػػت الت نولػػػػوج  التنػػػػور علػػػػ  تػػػػأييرا   األ يػػػػر المتغيػػػػرات أف أظهػػػػرت وقػػػػد ضػػػػعيؼ، مسػػػػتو  وهػػػػو

 .الجامعية الت نولوجية والبيئة الت نولوجيا، نحو واإلتجا 
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 (::311) زامل

 األساسػ  العاشػر للصػؼ والرياضػيات العلػوـ معلمػ  تواجػ  التػ  الصػعوبات تحديػد إلػ  الدراسػة هػذ  هدفت

لػ  اهلل، راـ بمحافظػة التعليـ ف  مساعدة أداة الحاسوب استخداـ ف  ومعلمات   متغيػرات تػأيير مػد  معرفػة وا 

 وموقػػػع المعلػػػـ، يدرسػػػها التػػػ  والمػػػادة الحاسػػػوب، مجػػػاؿ فػػػ  الخبػػػرة سػػػنوات وعػػػدد العلمػػػ ، والمؤهػػػؿ النػػػوع،

( 121) مػف العينػة ت ونػت وقػد الصػعوبات، لقيػاس اسػتبانة الباحػث طور وقد الصعوبات، هذ  عل  المدرسة

 حيػػث مػػف إحصػػائيا   دالػػة فػػروؽ وجػػود عػػدـ النتػػائج أظهػػرت وقػػد البسػػيطة، العشػػوائية بالطريقػػة اختيػػارهـ تػػـ

 .المتغيرات  افة إل  تعز  المعلميف تواج  الت  الصعوبات

 

 (::311) شرف

 معػايير ضػو  فػ  األقصػ  بجامعػة الحاسػوب وشب ات المعلومات ت نولوجيا مساؽ تقويـ إل  الدراسة هدفت

 لل شػػؼ الوصػػف  المػػنهج واسػػتخدـ المعػػايير، لتلػػؾ الطلبػػة ا تسػػاب مػػد  قيػػاس يػػـ ومػػف الحاسػػوبية، اليقافػػة

 الباحػػث وقػػاـ الحاسػػوبية، اليقافػػة معػػايير تحديػػد فػػ  المضػػموف تحليػػؿ مػػنهج و الطلبػػة، ا تسػػاب مػػد  عػػف

عػػػػػداد بترجمػػػػػة  وشػػػػػب ات المعلومػػػػػات ت نولوجيػػػػػا مسػػػػػاؽ وحلػػػػػؿ ، الت نولوجيػػػػػة للتربيػػػػػة العالميػػػػػة المقػػػػػاييس وا 

 الحاسػػوبية، لليقافػػة المعرفيػػة للمعػػايير اختبػػار الباحػػث صػػمـ وقػػد الحاسػػوبية، اليقافػػة معػػايير وفػػؽ الحاسػػوب

 تػوازف عػدـ النتػائج أظهػرت وقػد المسػاؽ، فػ  المسػجليف الطلبػة وهػـ ،الدراسػة مجتمػع  ؿ الباحث اختار وقد

 اليقافػة لمعػايير الطلبػة ا تسػاب متوسط أف وأوضحت الحاسوبية، اليقافة معايير لت رارات المئوية النسب بيف

 الدراسػػات فػػ  البػػاحيوف حػػدد  الػػذي المعيػػار مػػف القريػػب المتوسػػط نطػػاؽ فػػ  يقػػع الػػذي% 2.52 الحاسػػوبية

 مسػػتو  بػيف إحصػػائية داللػة ذات فػػروؽ وجػود عػدـ أيضػػا   وأظهػرت %72 وهػػو الباحػث تبنػػا  والػذي السػابقة

 الحاسػوبية اليقافػة معػايير تػوفر درجػة نسػب بػيف فػروؽ وجػود عػدـو  ،الجػنس لمتغيػر تعػز  الحاسػوبية اليقافة

 .لها الطلبة ا تساب ومد 
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 (::311) البايض

 العلػػوـ مجتمػػع ب ليػػة الحاسػػوب قسػػـ طلبػػة لػػد  الت نولوجيػػة المعرفػػة مسػػتو  معرفػػة إلػػ  الدراسػػة هػػذ  هػػدفت

 المهػػػارة مسػػػتو  معرفػػػة إلػػػ  باإلضػػػافة ،الت نولوجيػػػا نحػػػو التوجػػػ  مسػػػتو  معرفػػػة و ػػػذلؾ والتطبيقيػػػة المهنيػػػة

 عينػة باختيػار الباحػث قػاـ وقػد والتطبيقيػة، المهنية العلوـ مجتمع ب لية الحاسوب قسـ طلبة لد  الت نولوجية

 وشػػب ات الحاسػػوب صػػيانة تخصػػص الحاسػػوب قسػػـ طلبػػة مػػف العينػػة وتألفػػت ،الدراسػػة مجتمػػع مػػف قصػػدي 

 المعرفػػػ  الجانػػػب لقيػػػاس اختبػػػار وهػػػ  الدراسػػػة تطبيػػػؽ أجػػػؿ مػػػف أدوات يػػػ ث تاسػػػتخدم وقػػػد الحاسػػػوب،

 التحليػػؿ خػػ ؿ ومػػف المهػػاري، الجانػػب لتحديػػد م حظػػة وبطاقػػة ،الوجػػدان  الجانػػب لتحديػػد مغلقػػة واسػػتبانة

  مػػػا فقػػػط العمليػػػة بالجوانػػػب متعلػػػؽ ألنػػػ  النسػػػب أعلػػػ  علػػػ  حصػػػؿ المهػػػاري الجانػػػب أف تبػػػيف اإلحصػػػائ 

 ،جانػػب مػػف الت نولوجيػػا ومجػػاؿ الت نولػػوج  التنػػور مسػػتو  مجػػاؿ درجػػات بػػيف إحصػػائيا   دالػػة ع قػػة وجػػدت

 التنػػػػػور مسػػػػػتو  درجػػػػػات بػػػػػيف  ػػػػذلؾ ع قػػػػػة ووجػػػػػدت اإلل ترونيػػػػػات و ػػػػذلؾ ،آخػػػػػر جانػػػػػب مػػػػػف والشػػػػب ات

 .الصيانة ومجاؿ الت نولوج 

 (::311) سويرح أبو

 وقيػاس التدريبيػة االحتياجػات  ضػو  فػ  التعليمػ  التصػميـ علػ  قػائـ تػدريب  برنػامج بنا  إل  الدراسة هدفت

 الباحػػث قػػاـ حيػػث ،الت نولوجيػػا معلمػػ  لػػد  الت نولوجيػػة المهػػارات بعػػض تنميػػة فػػ  التػػدريب  البرنػػامج أيػػر

 قائمػػػة تحويػػػؿ يػػػـ ،(22 – 7) الصػػػفوؼ معلمػػػ  فػػػ  توافرهػػػا الواجػػػب الت نولوجيػػػة بالمهػػػارات قائمػػػة بخعػػػداد

 م ونػة الت نولوجيػا معلمػ  مػف عينػة الباحػث واختػار التدريبيػة، االحتياجػات لتحديػد اسػتبانة لتصب  المهارات

 قػػاـ االحتياجػػات اسػػتبانة ضػػو  وفػ  التحليلػػ ، الوصػػف  المػػنهج الباحػث ـواسػػتخد ،ومعلمػػة ا  معلمػػ( 32) مػف

 مػػف م ونػػة عينػػة علػػ  تطبيقػػ  يػػـ ومػػف احتياجػػا   األ يػػر المهػػارات لتنميػػة وذلػػؾ تػػدريب  برنػػامج ببنػػا  الباحػػث

 الجانػػػب لقيػػػاس م حظػػة بطاقػػػة واسػػػتخدـ المعرفػػ  الجانػػػب لقيػػػاس تحصػػيل  اختبػػػار واسػػػتخدـ معلمػػا  ( 23)

 تطبيػؽ قبػؿ التحصػيؿ فػ  المعلمػيف درجػات بػيف فػروؽ وجود إل  النتائج تحليؿ بعد الباحث توصؿ العمل ،
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 ولصػال  ،الم حظػة بطاقػة تطبيػؽ فػ  فػروؽ وجود وظهر البعدي، ولصال  التطبيؽ وبعد التدريب  البرنامج

 .البعدي

 (:3119) الزعبي

 وع قتػػ  اليانويػػة المرحلػػة فػػ  الفيزيػػا  معلمػػ  لػػد  العلميػػة اليقافػػة مسػػتو  تقصػػ  إلػػ  الدراسػػة هػػذ  هػػدفت

 ومعلمػة معلمػا  ( 12) مػف الدراسػة عينػة ت ونػت. طلبػتهـ لػد  العلػـ نحػو واالتجاهػات العلميػة اليقافػة بمستو 

( 3.2) فبلغػػت الطلبػػة مػػف الدراسػػة عينػػة أمػػا الرصػػيفة، تربيػػة مديريػػة فػػ  يانويػػة مدرسػػة( 28) فػػ  يعملػػوف

 أداة صػػػممت. إنػػػاث شػػػعبة( 28)و ذ ػػور، شػػػعبة (28) منهػػػا شػػػعبة( 12) فػػ  انتظمػػػوا وطالبػػػة طالبػػا  

 لػػد  العلميػػة اليقافػػة مسػػتو  الستقصػػا  وأخػػر  الفيزيػػا ، معلمػػ  لػػد  العلميػػة اليقافػػة مسػػتو  الستقصػػا 

 مسػػتو  فػػ  تػػدنيا   النتػػائج أظهػػرت. العلػػـ نحػػو الطلبػػة اتجاهػػات الستقصػػا  أداة   الباحػػث صػػمـ  مػػا طلبػتهـ،

 الدراسػة نتػائج تظهػر ولػـ. طلبػتهـ لػد  العلمية اليقافة مستو  ف  وتدنيا   الفيزيا ، معلم  لد  العلمية اليقافة

 يعػػػػز  المعلمػػػيف لػػػد  العلميػػػػة اليقافػػػة مسػػػتو  فػػػػ ( .2.2) الداللػػػة مسػػػتو  علػػػػ  إحصػػػائية داللػػػة ذا فرقػػػا  

 اليقافػة مسػتو  فػ ( 2.05) الداللػة مسػتو  علػ  إحصػائية داللػة ذا فرقػا   النتػائج أظهػرت حػيف فػ  للجػنس،

 مسػتو  بػيف موجبػة ارتباطيػ  ع قػة وجود النتائج وأظهرت. اإلناث لصال  للجنس يعز  الطلبة لد  العلمية

 . طلبتهـ لد  العلـ نحو واالتجاهات العلمية اليقافة ومستو  الفيزيا  معلم  لد  العلمية اليقافة

 (.2008) جحجوح وأبو عياد

 يػػػ ث فػػػ  المتضػػػمف األمري يػػػة الت نولوجيػػػة االسػػػتنارة معػػػايير تػػػوافر نسػػػبة معرفػػػة إلػػػ  الدراسػػػة هػػػذ  هػػػدفت

 وقػاـ المعلمػيف نظػر وجهػة مػف وذلػؾ ،فلسػطيف فػ  والسػادس الخػامس للصػفيف الت نولوجيػا  تاب  ف  ابعاد،

عػداد ترجمػة تػـ حيػث الوصػف  المػنهج باستخداـ الباحياف  يػـ ومػف االمري يػة الت نولوجيػة االسػتنارة معػايير وا 

 تػـ الػذي المعلمػيف نظػر وجهػة مػف والسػادس الخامس للصفيف الت نولوجيا  تاب  ف  بالمعايير استبانة اعداد

 نسػػبة بلغػت حيػػث الت نولوجيػة االسػػتنارة معػايير تػػوافر انخفػاض النتػػائج وأظهػرت عشػػوائية، بطريقػة اختيػارهـ

 %.2253و% 758. ال تابيف ف  التوافر
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 (:3118)الفقعاوي

 فػػ  عشػػر الحػػادي الصػػؼ طلبػػة علػػ  المقػػرر المعلومػػات ت نولوجيػػا مقػػرر تحليػػؿ إلػػ  الدراسػػة هػػذ  هػػدفت

 المعرفيػػة، الحاسػػوبية اليقافػػة لمعػػايير الطلبػػة ا تسػػاب مػػد  قيػػاس يػػـ ومػػف الحاسػػوبية، اليقافػػة معػػايير ضػػو 

 يػا،للت نولوج العالميػة المقػاييس الباحيػة توترجمػ أعػدت التحليلػ ، الوصػف  المػنهج باسػتخداـ الباحية وقامت

 لليقافػػػػة المعرفيػػػػة للمعػػػػايير ا  اختبػػػػار  وصػػػػممت الحاسػػػػوبية، اليقافػػػػة معػػػػايير وفػػػػؽ الت نولوجيػػػػا منهػػػػاج وحللػػػػت

 مجتمػع مػف% 2254 تميػؿ خانيونس محافظة ف  عشر الحادي الصؼ طلبة مف عينة واختارت الحاسوبية،

 الحاسػػوبية اليقافػػة معػػايير ضػػو  فػػ  المعلومػػات ت نولوجيػػا مقػػرر تحليػػؿب الخاصػػة النتػػائج ظهػػرتأو  الدراسػػة،

 الطلبػػػػة درجػػػػات متوسػػػػط أف وأوضػػػػحت الحاسػػػػوبية، اليقافػػػػة محػػػػاور لت ػػػػرارات المئويػػػػة النسػػػػب تػػػػوازف عػػػػدـ

 اليقافػة مسػتو  تػدن  إلػ  يشػير ممػا% .7 وهػو الباحيوف حدد  الذي المعيار مف أقؿ جا  والذي% 47587

 لمتغيػػر تعػػز  فػػروؽ وجػػود اإلنػػاث، لصػػال  الجػػنس لمتغيػػر تعػػز  فػػروؽ وجػػود النتػػائج وأظهػػرت الحاسػػوبية،

 .العلم  الفرع لصال  التخصص

 

 (:3118) جبر

 ف  األساس  السابع الصؼ طلبة تحصيؿ عل  الحاسوب استخداـ اير استقصا  إل  الدراسة هذ  هدفت

 ينةع اختيار تـ. تعليمية  وسيلة استخدام  نحو معلميهـ واتجاهات التقليدية بالطريقة مقارنة الرياضيات،

 Power) البوربوينت برنامج باستخداـ محوسب برنامج الباحث استخدـو  عليها، الدراسة لتطبيؽ قصدية

Point)، الت  النتائج أهـ ومف ،المجموعات ت افؤ مف التحقؽ أجؿ مف األحادي التبايف تحليؿ واستخدـ 

 التجريبية، لصال  والتجريبية الضابطة المجموعتيف بيف إحصائيا   دالة فروؽ وجود الدراسة إليها تتوصل

 . الرياضيات تدريس ف   وسيلة الحاسوب استخداـ نحو المعلميف لد  ايجابية اتجاهات الباحث وجد وقد
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 .(2007) المخيني

 والع قة ،الحاسوب استخداـ نحو واالتجا  ،الحاسوبية اليقافة ا تساب مستو  إل  التعرؼ الدراسة هدفت

 ف  األساس  التعليـ مدارس إدارييف لد  الحاسوب استخداـ نحو واالتجا  الحاسوبية اليقافة ا تساب بيف

 مدارس عشر عل  موزعيف إدارية( 12) و إداريا  ( 12) قوامها عينة عل  الدراسة واشتملت ،ع ماف سلطنة

 – الدراسة أدات  تطبيؽ تـ وقد (صور)والية جنوب الشرقية للمنطقة والتعليـ للتربية العامة للمديرية تابعة

 لقياس واليانية ،الحاسوبية لليقافة اإلدارييف ا تساب مستو  يقيس اختبار األول  – الباحث إعداد مف

 الحاسوبية لليقافة اإلدارييف ا تساب مستو  أف الدراسة نتائج أهـ ومف. الحاسوب استخداـ نحو االتجا 

 م ونات) محاور أربعة إل  الحاسوبية اليقافة اختبار بتقسيـ الباحث قاـ  ما, عامة بصفة جيدا    اف

 أعل  أف(  االنترنت, التطبيقية البرامج بعض ,(windows) النوافذ برنامج ،وملحقات  المادية الحاسوب

 وأف( التطبيقية البرامج بعض) اليالث المحور ف  تتميؿ% .325 ه  الدراسة عينة أفراد الستجابات نسبة

 لإلدارييف إيجاب  اتجا  إل  النتائج أشارت وقد ،جدا   ضعيؼ مستو  النتيج  هذ  تدؿ% .75.نسبة أقؿ

 الجنس متغير إل  تعز  إحصائية دالالت ذات فروؽ وجود عدـ إل  إضافة ،الحاسوب استخداـ نحو   ؿ

 الشغؼ األول  الي ث المحاور حت  وال   ؿ الحاسوب استخداـ نحو االتجا  مقياس الدراس  المؤهؿ أو

 الداللة فروؽ وتقتصر. الحاسوب بفوائد االعتقاد ،الحاسوب استخداـ عل  بالقدرة اليقة ،الحاسوب باستخداـ

 استخداـ ف  قلقا   أقؿ الذ ور  اف إذ(. الحاسوب استخداـ مف القلؽ: )هو واحد محور عل  الجنسيف بيف

 ا تساب مستو  بيف واض  حد إل  قوية ع قة وجود الدراسة أوضحت  ما, اإلناث مف الحاسوب

 الذ ور مف  ؿ لد  ذلؾ أ اف ا سو  الحاسوب، استخداـ نحو واتجاهاتهـ الحاسوبية، لليقافة اإلدارييف

 .  ؿ المجموعة أفراد لد  أو ،حد  عل  واإلناث

 (.3117) والجالد زيدان

، محافظػة فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  لد  العلمية اليقافة مستو  إل  التعرؼ الدراسة هذ  هدفت  طػول ـر

لػػ   اليقافػػة مسػػتو  فػػ  المدرسػػة، وم ػػاف الخبػػرة، وسػػنوات العلمػػ ، والمؤهػػؿ الجػػنس، متغيػػرات أيػػر معرفػػة وا 
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 وقػد متعػدد مػف االختيػار نػوع مػف فقػرة( 81) مػف يت ػوف اختبػار وهػ  دراسػة أداة الباحياف طور وقد العلمية،

 للمرحلػػػػة العلػػػػوـ معلمػػػ  مػػػػف ومعلمػػػة معلػػػػـ( 34) مػػػف ت ونػػػػت والعينػػػة( 1.1) مػػػػف الدراسػػػة مجتمػػػػع ت ػػػوف

، محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية  معلمػػػ  لػػػد  العلميػػػة اليقافػػػة مسػػػتو  تػػػدن  النتػػػائج أظهػػػرت وقػػػد طػػػول ـر

 حملػة ولصػال  العلمػ  المؤهػؿ لمتغيػر تعػز  العلميػة اليقافػة مسػتو  ف  إحصائيا   دالة فروقا   ووجدت العلوـ،

 .المتغيرات باق  ف  ا  فروق تظهر لـ حيف ف  الب الوريوس،

 

 (.3117) الريماوي

 ف  العاشر إل  الخامس مف للصفوؼ العلوـ معلم  اتجاهات عف ال شؼ إل  الدراسة هذ  هدفت

 هذ  وع قة ، التعليـ ف  واستخدام  الحاسوب نحو الغربية الضفة ف  الفلسطينية الح ومية المدارس

 مساقات وعدد التدريس، ف  الخدمة وسنوات العلم ، والمؤهؿ الجنس،  وه  المتغيرات ببعض االتجاهات

 ابه التحؽ الت  الحاسوب ف  التدريبية الدورات وعدد ال لية، أو الجامعة ف  المعلـ ادرسه الت  الحاسوب

 العلوـ، تعليـ ف  للحاسوب العلوـ معلم  استخداـ مد  عف ال شؼ إل  الدراسة هدفت  ما ،الخدمة أينا 

 الدورات بعددو  ال لية، أو الجامعة ف  المعلـ ادرسه الت  الحاسوب مساقات بعدد االستخداـ هذا وع قة

 الت  المعوقات أهـ عف  ذلؾ وال شؼ  .الخدمة أينا  المعلـ ب  التحؽ الت  الحاسوب مجاؿ ف  التدريبية

 العلوـ معلم  جميع مف الدراسة مجتمع تألؼ .العلوـ تعليـ ف  الحاسوب استخداـ مف العلوـ معلم  تمنع

 عل  تحتوي والت  ،الغربية الضفة ف  الفلسطينية الح ومية المدارس ف  العاشر إل  الخامس مف للصفوؼ

 استبانتيف ف  تميلت ،الدراسة أسئلة عف جابةإلل بحيية أدوات ي ث الباحية استخدمتو  حاسوب، مختبرات

 ف  الحاسوب استخداـ معوقات واستبانة ،التعليـ ف  واستخدام  الحاسوب نحو االتجاهات استبانة :هما

 اإلحصائية المعالجة أظهرت وقد ،العلوـ تعليـ ف  الحاسوب استخداـ معوقات عف لل شؼ ومقابلة ،التعليـ

 المدارس ف  العاشر إل  الخامس مف للصفوؼ العلوـ معلم  اتجاهات :اآلتية النتائج المقاب ت وتحليؿ

 يلي  مف أ ير ،ايجابية التعليـ ف  واستخدام  الحاسوب نحو الغربية الضفة ف  الفلسطينية الح ومية
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 ال الغربية الضفة ف  الفلسطينية الح ومية المدارس ف  العاشر إل  الخامس مف للصفوؼ العلوـ معلم 

 إل  الخامس مف للصفوؼ العلوـ معلم  تمنع عديدة معوقات هناؾو ،ـالتعلي ف  الحاسوب يستخدموف

 .استخدم  مف فلسطيف ف  العاشر

 

 (.3116) الظفري

دراسػة اسػتخداـ الحاسػوب فػ  التعلػيـ قبػؿ  اتجاهػات الطلبػة المعلمػيف وقلقهػـ مػف إلػ  تعرؼالالدراسة هدفت 

مػػد  الع قػػة بػػيف القلػػؽ واالتجػػا  نحػػو أهميػػة  معرفػػة، إلػػ  جانػػب وبعػػد دراسػػت  مقػػرر الحاسػػوب فػػ  التربيػػة

بمقارنػة إتجاهػات الطلبػة المعلمػيف نحػو أهميػة اسػتخداـ الحاسػوب  الحاسػوب فػ  التعلػيـ،  مػا تهػتـاسػتخداـ 

دراسػػية والتخصػػص والمعػػدؿ العمػػر والجػػنس والسػػنة المتغيػػرات القلػػؽ لػػديهـ مػػف حيػػث  فػػ  التعلػػيـ ومسػػتو 

 حػث علػ  مجموعػةأجؿ تحقيؽ هذ  األهداؼ تبنػت الدراسػة المػنهج شػب  التجريبػ  لتنفيػذ الب ومف. الترا م 

عينػة البحػث  مػف طػ ب  ليػة التربيػة بجامعػة ال ويػت والمقيػديف بمقػرر الحاسػوب فػ  التربيػة، حيػث شػملت

للبحػث صػمـ الباحػث مقياسػا   والختبػار صػحة الفػروض الي يػة. طالبػة ( 231)و طالبػا  ( 55) منهـ( 291)

ة المناسػبة السػتخ ص وسػائؿ اإلحصػائياسػتخدمت ال وآخر للقلؽ وتأ د مف صدقهما ويباتهما،  مػا ،ل تجا 

أف اتجاهػات الطلبػػة المعلمػيف نحػػو أهميػة اسػػتخداـ الحاسػوب فػػ   وجػػا ت أهػـ نتػػائج البحػث نتػائج البحػث،

بينمػا انخفػض مسػػتو  القلػؽ مػف اسػػتخداـ  ،الحاسػوب فػ  التربيػػة بعػد دراسػػة مقػرر سػلبا   التعلػيـ  انػت أ يػر

الطلبػػة  لدراسػػة وجػػود ع قػػة إيجابيػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف إتجػػا فػػ  التعلػػيـ،  مػػا أظهػػرت نتػػائج ا الحاسػػوب

 .ب ف  التربيةالمعلميف ومستو  القلؽ لديهـ بعد دراسة مقرر الحاسو 

 .(3115) وآخرون زيدان

 الجدد الطلبة لد  الحياتية العلوـ نحو باالتجا  وع قت  اإلحيائية اليقافة مستو  إل  التعرؼ الدراسة هدفت

 ،(1221/1228) الدراس  العاـ مف األوؿ للفصؿ القدس، بجامعة العلوـ  لية ف  الرابعة السنة وطلبة
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ل   الحياتية، العلوـ نحو واالتجا  اإلحيائية اليقافة مستو  عل  والتخصص والمستو  الجنس أير معرفة وا 

 تـ وقد. اإلحيائية العلوـ نحو االتجا  ومقياس اإلحيائية اليقافة مقياس: هما أداتيف، الباحيوف استخدـ وقد

 اليقافة مستو  تدن  النتائج أظهرت وقد وطالبة، طالب( 178) مف والم وف  ام    الدراسة مجتمع دراسة

 الع مة األول  السنة ف  اإلناث اجتازت وقد العلوـ،  لية ف  والرابعة األول  السنة ط ب لد  اإلحيائية

 .الرابعة للسنة األحيا  طلبة وأيضا   المحؾ،

 

 .(3114) عمي

 عل  المتعلميف لمساعدة التفاعلية المتعددة الوسائط باستخداـ مقترح برنامج إعداد إل  الدراس  هدفت

 ودرجة ،تخصصاتهـ عف النظر بغض ،لهـ المشتر ة االساسية الحاسوبية اليقافة معارؼ أهـ ا تساب

 جهة مفو  لديهـ الحاسوب نحو االيجابية االتجاهات تنميةو  ،جهة مف اليقافة هذ  ا تساب لتحقيؽ ،تعلمهـ

 أعمارهـ تتراوح ممف فردا( 81) مف البحث مجموعة وت ونت البحث عينة اختيار تـ ذلؾ إلجرا  ،أخر 

ناث ذ ور) عاما (48) إل  (42) مف  بقنا والفن  العاـ اليانوي بالتعليـ أوؿ مدرس بدرجة وجميعهـ( وا 

 لمجموعت  قبل  قياس اجرا  وتـ التعليـ تحسيف بمشروع الحاسوبية األمية محو برنامج بدورة مسجليف

 الفترة ف  التجريبية المجموعة عل  وتطبيق  البرنامج اعداد تـ يـ الدراسة، بمتغيرات يتعلؽ فيما الدراسة

  .الدراسة لمجموعت  البعد  القياس عملية جريتأ ذلؾ وبعد ،1/2/1228 ال  12/21/1221 مابيف

 م حظة بطاقة الحاسوبية، اليقافة ف  تحصيل  اختبار االدوات القياس عمليات ف  الدراسة واستخدمت 

 .الحاسوب استخداـ نحو اتجاهات ومقياس األساسية، ال مبيوتر مهارات لبعض المتعلـ أدا 

 التعلـ جوانب مف تشمؿ بما ال مبيوترية األمية محو ف  المقترح البرنامج فعالية الدراسة نتائج وأظهرت

 متوسط بيف( 2522)  مستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجدت: إل  النتائج توصلت حيث الي ث

 مقياس – الم حظة بطاقة – التحصيل  ل ختبار والبعد  القبل  التطبيؽ ف  البحث مجموعة درجات

 .البعد  التطبيؽ لصال  ال مبيوتر استخداـ نحو االتجا 
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 .(3114) المةس

 فػػ  الحاسػػوب تػػدريس هيئػػة ألعضػػا  ال زمػػة األساسػػية التعليميػػة ال فايػػات تحديػػد إلػػ  الدراسػػة هػػذ  هػػدفت

 األسػػئلة عػػف اإلجابػػة الدراسػػة حاولػػتو  ،لهػػا ممارسػػتهـ ومػػد  ،السػػعودية العربيػػة بالممل ػػة المعلمػػيف  ليػػات

  ليػػػات فػػػ  الحاسػػوب تػػػدريس هيئػػة عضػػػو يمتل هػػا أف يجػػػب التػػػ  األساسػػية التعليميػػػة ال فايػػات مػػػا :اآلتيػػة

 التعليميػػة لل فايػػات الحاسػػوب تػدريس هيئػػة أعضػػا  ممارسػة مػػد  مػػاو  ؟السػعودية العربيػػة بالممل ػػة المعلمػيف

 ال فايػات أهميػة درجػة بػيف  ليػة ع قػة توجػد هػؿو  ؟السعودية العربية بالممل ة المعلميف  ليات ف  األساسية

 بالممل ػػػة المعلمػػػيف  ليػػػات فػػػ  الحاسػػػوب تػػػدريس هيئػػػة أعضػػػا  لػػػد  ممارسػػػتها ودرجػػػة األساسػػػية التعليميػػة

 اختيارهػػػا تػػـ  ليػػػات أربػػع فػػػ  تػػدريس هيئػػػة عضػػو( 32) مػػػف الدراسػػة عينػػػة ت ونػػت وقػػػد ،السػػعودية العربيػػة

 تػػـ ،اآللػػ  الحاسػػب تػػدريس هيئػػة ألعضػػا  ال زمػػة بال فايػػات قائمػػة الدراسػػة هػػذ  فػػ  واسػػتخدمت عشػػوائيا ،

 وأظهػػرت أبعػػاد، سػػتة تضػػمنت حيػػث( Delphi)  التنبػػؤي دلفػػاي ألسػػلوب معدلػػة صػػورة باسػػتخداـ تطويرهػػا

 إضػػافة البرمجػة، مجػاؿ فػ  ال فايػات أهميػة علػ %( 222)  تامػة بدرجػة الدراسػة عينػة أفػراد إجمػاع النتػائج

 بػيف رتبػاطاإل معامػؿ أف أظهػرت  مػا والممارسػة، األهميػة مػف نفسػها الدرجػة علػ  حػازت أخػر   فايات إل 

 قػػوة علػػ  جػدا   قػػوي مؤشػر وهػػذا ،( 25.3)  هػػو ال فايػة مجػػاالت جميػع فػػ  الممارسػػة ودرجػة األهميػػة درجػة

 (.  الممارسة ودرجة األهمية، درجة) المقياسيف بيف الع قة اتجا 

 

 (.3113) الحميد عبد

 اآلداب  لية طلبة مف عينة لد  الحاسوب نحو الجامعييف الطلبة اتجاهات إل  التعرؼ الدراسة هدفت

 مف العينة وت ونت الحاسوب، نحو الطلبة اتجاهات لقياس أداة الباحث استخدـ وقد القاهرة، بجامعة

 هنالؾ أف النتائج أظهرت وقد اإلناث، مف اآلخر والنصؼ الذ ور مف نصفهـ وطالبة طالب أربعمائة
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 نحو الطلبة اتجاهات ف  فروقا   هنالؾ أف أيضا   وأظهرت الجنسيف، ل   الحاسوب نحو ايجابيا   اتجاها  

 .الذ ور لصال  الجنس لمتغير تبعا   الحاسوب

 .(3112) عمي

 عينة لد  الحاسوبية اليقافة عل  الحاسوبية االمية محو برنامج تأيير مد  إل  التعرؼ الدراسة هذ  هدفت

 الحاسوبية لليقافة مقياس األول  أداتيف الباحث استخدـ وقد الحاسوب، نحو واتجاهاتهـ ب  الملتحقيف مف

 مف ويت وف الحاسوب نحو اتجاهات مقياس واليانية متعدد، مف االختيار نوع مف فقرة( .2) مف ويت وف

 نحو المعلميف اتجاهات وسؤاؿ الحاسوبية، اليقافة مقياس سؤاؿ عل  الدراسة ور زت فقرة،( .4)

 مستو  بيف للع قة  اف األخير والسؤاؿ المستقلة، المتغيرات لمتغير تبعا   االخت ؼ وسؤاؿ الحاسوب،

 .الحاسوب نحو باتجاهاتهـ وع قت  الحاسوبية، اليقافة

 الدراسة نتائج و شفت التدريب ، البرنامج شملهـ الذيف والمعلمات المعلميف جميع مف الدراسة وتألفت

 النتائج ودلت ،%2. تحديدها تـ الت  القطعية الع مة مف أعل  وهو% 22  اف الحاسوبية اليقافة مستو 

 .العلم  والمؤهؿ الجنس، متغيري حسب إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ عل 

 دالة ا  فروق ووجدت إيجابية، اتجاهات لديهـ  انت فقد الحاسوب نحو االتجاهات لمقياس بالنسبة أما

 ووجدت الب الوريوس، لصال  العلم  المؤهؿ متغير وف  الذ ور، لصال  الجنس متغير ف  إحصائيا  

 .الحاسوب نحو المعلميف واتجاهات الحاسوبية اليقافة بيف ع قة هنالؾ أف أيضا   الدراسة
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 :األجنبية الدراسات 1.1.1

 :(  Ozsevgec, 2011) ازسيفجيؾ دراسة

 البحػث وأيضػا   المعلمػيف، تأهيػؿ بػرامج مختلػؼ فػ  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  معرفػة إلػ  الدراسػة هذ  هدفت

 الحالػة، دراسػة منهجيػة اسػتخداـ تػـ الحاسوبية، اليقافة ف  المعلميف تدريب وبرامج الع مات بيف الع قة ف 

 علػػ  الحاسػػوبية اليقافػػة قيػػاس فػػ  المسػػتخدمة األداة احتػػوت  مػػا معلمػػا ،( 172) مػػف الدراسػػة عينػػة وت ونػػت

 والمعلمػيف الطالبػات بػيف احصػائيا   دالػة فػروؽ وجػود عػدـ الدراسة وأظهرت لي رت، مقياس ضمف فقرة( 14)

 المهػػارات: األتػػ  النحػػو علػػ  الحاسػػوبية اليقافػػة مجػػاالت ترتيػػب و ػػاف الحاسػػوبية، اليقافػػة فػػ  الخدمػػة قبػػؿ

 قبػػؿ مػػا الجامعيػػة المرحلػػة فػػ  للطػػ ب األساسػػية المهػػارات وطػػورت البػػرامج، اسػػتخداـ ومهػػارات األساسػػية،

 .الحاسوبية اليقافة أو المتطورة المهارات مف غيرها عل  ليس تأيير لها و اف الخدمة


 (: ,Dogan 3121) دوغان دراسة

معلمػػػ  الرياضػػػيات المتػػػدربيف فػػػ  تر يػػػا نحػػػو جهػػػػاز لالمواقػػػؼ األوليػػػة  ال شػػػؼ عػػػف هػػػذ  الدراسػػػةهػػػدفت 

وت ونػت ( 25.4)وأجر  الباحث دراسة استط عية مع اسػتبياف مويػوؽ ودرجػة يباتػ  . والت نولوجيا حاسوبال

لقيػاس  باسػتخداـ سػلـ لي ػرت وذلػؾ سػؤاؿ (43) تحتػوي علػ النسخة النهائية مف االستبياف مػف ي يػة أجػزا  

وطالبػة مػف قسػـ الرياضػيات  ا  طالبػ(  822) مػفعلػ  العينػة التػ  ت ونػت  االتجاهات، وتػـ تطبيػؽ االسػتبياف

يف المتػػدربيف بصػػفة عامػػة إيجابيػػة ووجػػدت الدراسػػة أف اتجاهػػات المعلمػػ. فػػ  جػػامعتيف مختلفتػػيف فػػ  تر يػػا

نحػػػػػو اسػػػػػتخداـ الحاسػػػػػوب ، والتعبيػػػػػر عػػػػػف المشػػػػػاعر اإليجابيػػػػػة حػػػػػو اسػػػػػتخداـ الحاسػػػػػوب فػػػػػ  الرياضػػػػػياتن

 . وت نولوجيا المعلومات

 

 (  ,Konan :311) كونان دراسة

 ااختارهػػػ التػػػ  العينػػػة وت ونػػػت المعلمػػيف، لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة مسػػػتويات تحديػػد إلػػػ  الدراسػػػة هػػػذ  هػػدفت

 النتػػائج و انػػت. .122-1223 الدراسػػية ةالسػػن فػػ  (22.) عػددهـ البػػالغو  تر يػػا، فػػ  المعلمػػيف مػػف الباحػث
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 حيػػث مػػف. األحػػادي التبػػايف تحليػػؿ اختبػػارو  المسػػتقلة، العينػػات اختبػػار باسػػتخداـ عليهػػا الحصػػوؿ تػػـ التػػ 

 لػػػػد  الحاسػػػػوبية اليقافػػػػة مسػػػػتويات بػػػػيف إحصػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػدت الحاسػػػػوبية، اليقافػػػػة مسػػػتويات

 لصػػػػال   انػػػت المعلمػػػيف خبػػػرة حسػػػب الفػػػروؽ وجػػػدتو  ، الػػػذ ور لصػػػال  الجػػػنس متغيػػػر حسػػػب المعلمػػػيف

 .خبرة األقؿ المعلميف

 

 (:, Cavas:311) كافاس دراسة

نحػػو ت نولوجيػػا المعلومػػات  معلمػػ  العلػػوـ فػػ  تر يػػا عػػف اتجاهػػات ال شػػؼ ػػاف الغػػرض مػػف هػػذ  الدراسػػة 

المػػػدارس  ة فػػ االبتدائيػػػ للمرحلػػة معلمػػ  العلػػػوـمواقػػؼ الع قػػة بػػػيف   تشػػػاؼيػػـ ا ،واالتصػػاالت فػػ  التعلػػػيـ

الجػػػػنس ، العمػػػػر ، مل يػػػػة الحاسػػػػوب فػػػػ  )خصػػػػائص المعلمػػػػيف الشخصػػػػية بالتر يػػػػة والعوامػػػػؿ التػػػػ  تػػػػرتبط 

 العلػوـ أداة لتطبيقهػا علػ  معلمػ تطػوير ـ الباحػث بقػا مف أجؿ جمػع البيانػات (.  مبيوتر المنزؿ، وتجربة ال

، تػػػـ اسػػػتخداـ فػػػ  تر يػػػامنػػػاطؽ جغرافيػػػة  سػػػبعبشػػػ ؿ موحػػػد فػػػ   مػػػوزعيفتقريبػػػا ( 2272)والبػػػالغ عػػػددهـ 

وتشػير النتػائج إلػ  . اإلحصا  الوصف  لوصؼ وتلخيص خصائص البيانات الت  تـ جمعهػا مػف المشػار يف

إيجابيػػة نحػو ت نولوجيػا المعلومػات واالتصػػاالت وعلػ  الػرغـ مػػف  هـفمػواق انػت  تر يػػا فػ  أف معلمػ  العلػوـ

، وهػػ  تختلػػؼ فيمػػا بػػيف الجنسػػيفمواقػػؼ المدرسػػيف نحػػو ت نولوجيػػا المعلومػػات واالتصػػاالت ال تختلػػؼ فيمػػا 

 .ف  مجاؿ استخداـ الحاسوبالسف، ومل ية الحاسوب ف  المنزؿ والخبرة بيتعلؽ 

 

 (:,3119Ogunkola) اوجنكول دراسة

 اليقافػػػػةوالمل يػػػػة واالسػػػػتخداـ علػػػػ   االتجاهػػػػات نحػػػػو الحاسػػػػوب تػػػػأيير ال شػػػػؼ عػػػػف  هػػػػذ  الدراسػػػػة هػػػػدفت

مسػػػػتمدة مػػػػف االنقسػػػػامات  معلمػػػػا  ( 212) ت ونػػػػت العينػػػػة مػػػف. معلمػػػػ  العلػػػػوـ فػػػ  نيجيريػػػػا لػػػػد  الحاسػػػوبية

 المواقػػؼ اتجػػا  وهػػ  األدوات الصػػادقة واليابتػػة،واسػػتخدمت اينػػيف مػػف . السياسػػية األربعػػة فػػ  واليػػة أوغػػوف

 تجػػػػا  ةقػػػػؼ إيجابيػػػػامو لػػػػديهـ و شػػػػفت النتػػػػائج أف معلمػػػػ  العلػػػػوـ  مقيػػػػاس اليقافػػػػة الحاسػػػػوبية، و  حاسػػػػوب،ال
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وأف هنالؾ ع قة بػيف االتجػا  نحػو الحاسػوب واسػتخدام  علػ  اليقافػة الحاسػوبية لػد  المعلمػيف،  .الحاسوب

أجهزة حاسوب، و اف أ يػر مػف نصػؼ معلمػ  العلػوـ  و انت اليقافة الحاسوبية مرتفعة للمعلميف الذيف لديهـ

 .يستخدموف الحاسوب بش ؿ مت رر

 

 (:,3119Teo) تيو دراسة

 مػػف الدراسػػة عينػػة وت ونػػت الحاسػػوب، اسػػتخداـ نحػػو المعلمػػيف اتجاهػػات عػػف ال شػػؼ الدراسػػة هػػذ  هػػدفت

 الدراسػػػ  الفصػػػؿ خػػػ ؿ الخماسػػػ ، لي ػػػرت مقيػػػاس باسػػػتخداـ اسػػػتبانة بتطبيػػػؽ الباحػػػث وقػػػاـ معلمػػػا ،( .28)

 الحاسػػوب، نحػػو جػدا   ايجابيػػة اتجاهػات هنػػاؾ أف الدراسػة واظهػػرت ،1227/1223 الدراسػ  العػػاـ مػف األوؿ

 . والعمر الجنس، لمتغير تبعا   إحصائيا   دالة فروؽ وجود عدـ و ذلؾ

 

 (:,3119Jenkins) جنكينز دراسة

واسػتخداـ الت نولوجيػػا،  اليقافػة الحاسػوبيةمػا إذا  ػاف هنػاؾ ع قػة بػيف  تحديػد ػاف الغػرض مػف هػذ  الدراسػة 

 ،فػػػ  علػػػوـ األسػػػرة لهػػػا علمػػػيف إلػػػ  الت نولوجيػػػا واسػػػتخدامهـو ػػػذلؾ إذا  ػػػاف هنػػػاؾ ع قػػػة بػػػيف وصػػػوؿ الم

باليقافػػػػة وقػػػػدـ المعلمػػػػوف مػػػػع التصػػػػريحات المتعلقػػػػة . فصػػػػوؿ التعلػػػػيـ فػػػػ  واليػػػػة  نتػػػػا   ، فػػػػ والمسػػػػتهلؾ

الحاسػػوبية واسػػتخداـ اليقافػػة بالمقارنػػة مػػع معامػػؿ االرتبػػاط،   واسػػتنتج أنػػ. واسػػتخداـ الت نولوجيػػا ،الحاسػػوبية

 .ع قة معتدلة   ل الت نولوجيا  اف لها ع قة  بيرة، ف  حيف الحصوؿ عل  الت نولوجيا واستخدام

 

(Clark, 2007) كالرك دراسة  

 السػابع الصػؼ طلبػة لد  التخيؿ عل  والقدرة والتحصيؿ االتجاهات تغير مد  معرفة إل  الدراسة هذ  هدفت

 الواليػات فػ  شسػتر وسػت مقاطعػة مدرسػة فػ  الحاسػوبية واليقافػة ،واالتصػاالت المعلومػات ت نولوجيػا نحػو

 لليقافػة والبعديػة القبليػة الدراسػة بتطبيػؽ قامػت حيػث التجريبػ  المنهج الباحث استخدـ ذلؾ ولتحقيؽ . المتحدة
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 والضػواح  والريػؼ المدينػة طػ ب مػف الدراسػة عينػة وتميلػت ، السػابع للصػؼ  واالل ترونيػة الحاسػوبية

 نحػو الطلبػة اتجاهػات تغيػر الدراسػة نتػائج أهػـ ومػف ، 1222 عػاـ لغايػة 1224 عػاـ مػف الدراسػة واسػتمرت

 مجموعػة برمجيػات اسػتخدـ علػ  قػادريف أصػبحوا وبػذلؾ والحاسػوب، واالتصػاالت المعلومػات ت نولوجيػا

 الصفحة ويستخدموف الحاسوب عالـ ف  جديد هو ما  ؿ عف تقارير ويقدموف ،(Microsoft Office)أوفس

 . 1227 عاـ المنهج تعديؿ تـ وقد السابع، بالصؼ الخاصة اإلل ترونية

 
 ((Birisci, 2007  بيريسكيدراسة 

 فػػ  الدراسػػة تطبيػػؽ تػػـ الحاسػػوب، نحػػو اليانويػػة المرحلػػة معلمػػ  اتجاهػػات تحديػػد إلػػ  الدراسػػة هػػذ  هػػدفت 

 طريػػؽ عػػف الدراسػػة تطبيػػؽ وتػػـ معلمػػا ،( 143) مػػف الدراسػػة عينػػة وت ونػػت تر يػػا، شػػماؿ فػػ  1227 خريػػؼ

  انػػػت الحاسػػػوب نحػػػو اليانويػػػة المرحلػػػة معلمػػػ  إتجاهػػػات أف الدراسػػػة وأظهػػػرت المسػػػح ، الوصػػػف  المػػػنهج

 .المدرسة ونوع الجنس لمتغير تبعا   إحصائيا   دالة فروؽ وجود عدـ  ذلؾ النتائج وأظهرت متوسطة،
 

(Biggs, 2006) دراسة بيجز 

 مسػتويات لزيػادة الحاسػوبية اليقافة وتدريبات الحاسوب، أساسيات مساؽ تأيير التعرؼ إل  الدراسة هذ  هدفت

 الوصػف ، المػنهج الدراسػة اتبعػت ذلػؾ ولتحقيػؽ ، بأسػبانيا ويشػيتا جامعػة فػ  واالنترنػت الحواسػيب مػع الراحػة

 التػال  النحػو علػ  مػوزعيف األسػبانية باللغػة ناطقػا   حاسػوبيا   ميقػؼ غيػر بالغا   (77) عل  الدراسة عينة وشملت

 ف  الحضور سج ت بمتابعة الباحث قاـ و ذلؾ ،واستبان  ا  اختبار  الباحث واستخدـ إناث،  (72) ، ذ ور (5)

 استعماؿ مف المشار يف مخاوؼ خفض ف  ساهمت التدريبية الدورة أف الدراسة نتائج أهـ ومف التدريب، مر ز

 . نترنتواإل الحاسوب استخداـ مف المشار يف لتحفيز اإليجاب  األير وأيبت الحاسوب،
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 :(Harvey, 2004) ىارفي دراسة

 جنػػػوب مػػػدارس فػػػ  الحاسػػػوب بمسػػػاعدة التعلػػػيـ نحػػو المعلمػػػيف اتجاهػػػات عػػػف ال شػػػؼ الدراسػػػة هػػػذ  هػػدفت

 مدينػػة فػػ  العاشػػر للصػػؼ الرياضػػيات معلمػػ  البحػػث واسػػتهدؼ  مػػ ، بحػػث هػػو المسػػتخدـ البحػػث افريقيػػا،

 التعليميػػة، العلميػػة فػػ  الحاسػوب اسػػتخداـ نحػػو للمعلمػيف جػػدا   ايجابيػػة نظػػرة النتػائج وأظهػػرت اليزابيػػث، بػوت

 المعلمػػيف أف وأظهػػرت عليػػ ، واإلقبػػاؿ الحاسػػوب اسػػتخداـ فػػ  للمعلمػػيف  بيػػرة قابليػػة  ػػذلؾ الدراسػػة وجػػدت

 .والطباشير اللوح استخداـ عل  التعليـ ف  الحاسوب استخداـ يفضلوف
 

(Link & Marz, 2006 ) ومارز لينك دراسة  

 طػب أولػ  سػنة طلبػة لػد  اإلل ترونػ  التعلـ نحو واالتجاهات الحاسوبية اليقافة قياس إل  الدراسة هذ  هدفت

 عػاـ فػ  فقػط االنترنػت عبػر اإلل ترونػ  للتعلػيـ نظػاـ الجامعػة اعتمػدت حيػث ، فينػا فػ  الطبيػة الجامعػة فػ 

 تػدريب مسػاقات فػ  الدراسػة أجريػت لػذلؾ ،االنترنػت عبػر للطلبػة ال زمػة المعلومػات معظػـ ووفػرت  ،.122

 عبػر للدراسػة  ػأداة اسػتبان  واسػتخدـ التحليلػ ، الوصػف  المػنهج الباحيػة واتبعػت االنترنػت، علػ  الحاسػوب

 باالتجاهػات المتعلقػة البيانػات لجمػعطريق عػف وذلػؾ أولػ ، سػنة طػ ب مػف الدراسػة عينػة وت ونت ،االنترنت

 بفوائػد وتقػر ، افيػة حاسػوب مهػارات تمتلػؾ الطلبػة غالبيػة أف الدراسػة نتػائج أهػـ ومػف الع قػة، ذات والخبػرات

 الحاسػوب اسػتخداـ فػ  الػذ ور لصػال  واإلنػاث الػذ ور بػيف ضػعيفة فػروؽ وجػود و ػذلؾ التفػاعل ، التعلػيـ

 .باالنترنت واالتصاؿ

 

 (: ,3114Kelvin J (Toby) Greschner)سشنيريغر  دراسة

 اف الغرض مف هذ  الدراسة تحديد ما إذا  اف هناؾ ع قة بيف موقؼ وقدرة المعلميف واستخداـ ال مبيوتر 

 اف وجود ع قة بيف و اف الغرض اليانوي لتحديد ما إذا . للطلبة ف  مدارس ساس اتشواف الشمالية

 استخدـ الباحث استبانة م ونة مف. استخداـ ال مبيوتر ف  المتغيرات الديمغرافية والبيئية للمعلميف والط ب
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خصائص  تـ فحص. حاسوبيةوتقييـ قدرة آالت ال المواقؼ تجا  الحاسوب، تتألؼ مف تقييـ بندا  ( 62)

ية جوانب استخداـ للحاسوب مف قبؿ تـ فحص ي و . الديمغرافية والمتغيرات البيئية للمعلميف العينة

أنواع معينة مف استخداـ  روت راالخاصة بالطالب، و  لحاسوبالعاـ الستعماؿ أجهزة ا ارر الت  الطالب،

المدرسيف  وقد تـ توزيع هذ  الدراسة لجميع. ف  مجاالت محددة حاسوباستخداـ ال ت رار، و الحاسوب

 (525)وتتألؼ الفئة المستهدفة مف . المحافظات والمدارس األول  ف  المنطقة الشمالية مف ساس اتشواف

واينيف مف المقاطعات المجالس القبلية الت  تميؿ  ،المدرسةف  المعلميف العامليف ف  ي ية أقساـ مف 

ات، ولـ توجد أي ع قة بيف موقؼ، مف أجؿ تحليؿ البيانمف اإلجرا ات  واستخدمت عددا   مدرسة،( 48)

 مبيوتر الخاصة العاـ الستعماؿ أجهزة ال الت رار، المتغيرات الديموغرافية والبيئية للمعلميف و والقدرة

أنواع معينة مف  ت رارع قة ذات داللة إحصائية بيف هذ  المتغيرات و  وجود، تـ ومع ذلؾ. بالطالب

 .استخداـ ال مبيوتر ف  مجاالت محددة ت رار ب و ذلؾاستخداـ أجهزة ال مبيوتر الخاصة بالطال
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 :السابقة واألجنبية العربية الدراسات ممخص 1.1.1
 : اآلت  نتائجها  انت حيث السابقة، واألجنبية العربية الدراسات نتائج تباينت

 لد  الحاسوبية اليقافة مف جيد مستو  وجود إل  أشارت السابقة واألجنبية العربية الدراسات معظـ. 2

 .تحديدها تـ الت  المحؾ الع مة مف أعل  معظمها نتائج و انت المعلميف،

 .الحاسوب نحو للمعلميف ايجابية اتجاهات وجود نتائجها أظهرت السابقة الدراسات جميع. 1

 المعلميف إتجاهات لمستو  واختبارا   الحاسوبية، اليقافة مستو  لقياس اختبارا   استخدمت الدراسات جميع. 8

 .الحاسوب نحو

 لمتغير تعز  الحاسوبية اليقافة مستو  ف  إحصائيا   دالة فروقا   وجود إل  أشارت الدراسات بعض. 4

 .الذ ور لصال  الجنس

 لصال  الحاسوب نحو المعلميف اتجاهات ف  الدراسات بعض ف  فروقا   هنالؾ أف الدراسات أظهرت. .

 .الذ ور

 العملية ف  توظيف  أجؿ مف الحاسوب عل  المعلميف تدريب بضرورة أوصت الدراسات معظـ. 2

 .التعليمية

 .الحاسوب نحو المعلميف واتجاهات الحاسوبية اليقافة مستو  بيف ع قة أظهرت الدراسات جميع. 7

 :أهمها مف جوانب عدة ف  السابقة الدراسات مف  يير مع الدراسة هذ  تتفؽ وبهذا

 .الدراسات مف النوع لهذا الم ئمة المنهجية وهذ  مسحية، وصفية وه  اتباعها تـ الت  المنهجية -

 .المعلميف لد  جيد بمستو  حاسوبية يقافة وجود إل  أشارت الدراسات مف  يير -

 .الحاسوب نحو للمعلميف إيجابية اتجاهات إل  الدراسات جميع أشارت -

تجاهاتهـ المعلميف لد  الحاسوبية اليقافة مستو  بيف ع قة وجود إل  الدراسات جميع أشارت -  وا 

 .الحاسوب نحو
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 :الثالث الفصل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

:واإلجراءات لطريقةا  
 

 : المقدمة 1.1
 بيػت محافظػة مػدارس فػ  األساسية المرحلة معلم  لد  الحاسوبية اليقافة مستو  معرفة إل  الدراسة هدفت

 .الحاسوب نحو باتجاهاتهـ وع قت  لحـ

 

 الباحػث اتبعهػا التػ  لإلجػرا ات تفصػيليا   وصفا   ويتضمف الدراسة، هذ  ف  المتبع المنهج الفصؿ، هذا يتناوؿ

 واتوأد بهػػػا، اختيػػػرت التػػػ  والطريقػػػة وعينتهػػػا، الدراسػػػة مجتمػػػع وصػػػؼ حيػػػث مػػػف الدراسػػػة، هػػػذ  تنفيػػػذ فػػػ 

جػػػػرا ات إعػػػػدادها، وطػػػػرؽ الدراسػػػػة جرا اتهػػػػا، الدراسػػػػة وتصػػػػميـ تطبيقهػػػػا، وخطػػػػوات واليبػػػػات الصػػػػدؽ وا   وا 

 . النتائج إل  والوصوؿ  البيانات، لتحليؿ المستخدمة اإلحصائية والمعالجة
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 : الدراسة منيج 1.1
 تغييػر أو تعػديؿ أي إجػرا  دوف هػو  مػا القػائـ الوضػع وصػؼ خػ ؿ مػف المسػح  الوصػف  المػنهج استخدـ

 .الظاهرة ف 

 وتوفرهػػػا ظهورهػػا حيػػث مػػػف الباحػػث تهػػـ خصػػػائص وصػػؼ: المســحي الوصـــفي بــالمنيج ويقصػػد

 بػػػػػيف االرتباطيػػػػة الع قػػػػات ال تشػػػػاؼ أيضػػػػا   المسػػػػحية الدراسػػػػػات وتسػػػػتخدـ معػػػػيف، مجتمػػػػع فػػػػ  وتوزيعهػػػػا

 (.1222 وآخروف، الحمدان ) المتغيرات

 

 :الدراسة مجتمع 1.1
  عػددهـ والبػالغ لحػـ بيػت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم  جميع الدراسة مجتمع يشمؿ

 للمرحلػة الغػوث وو الػة والخاصػة الح وميػة المػدارس  افػة فػ ( 1223) 1222/1222 الدراس  العاـ خ ؿ

 علػ  المشػرفة والجهػة الجػنس حسػب مػوزعيف المعلمػيف أعػداد يبػيف( 258) والجػدوؿ المدارس، ف  األساسية

 .المدرسة
 

 3121/3122 لمعام  لحم بيت محافظة في األساسية المرحمة ومعممات معممي عدد(: 2.4) جدولال
 

 المجموع إناث ذكور  

ية
الج

 
رفة

مش
ال

 

 2421 3.2 21. ح ومة

 48. 421 282 خاصة

 228 222 21 و الة

 1223 2428 .72 المجموع
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:الدراسة عينة 1.1  
  والتخصػػص والجػػنس المدرسػػة علػػ  المشػػرفة الجهػػة لمتغيػػر تبعػػا   طبقيػػة عشػػوائية عينػػة باختيػػار الباحػػث قػػاـ

 ومعلمػة، معلػـ( 122) بلغػت حيػث الدراسػة مجتمػع مػف% 22 مػف العينػة ت ونػت بحيػث الدراسػة مجتمع مف

 .الدراسة عينة أفراد توزيع يوض ( 158) والجدوؿ

  الديمغرافية العينة خصائص(: 3.4) الجدول
 

 المئوية النسبة العدد المتغير

 33.6% 71 ذكر الجنس .2

 66.4% 140 أنثى

 25.6% 54 سنوات( 6) من أقل الخبرة سنوات .3

 31.8% 67 سنوات (21 – 6)

 42.7% 90 سنوات( 21) من أكثر

 17.1% 36 بكالوريوس من أقل العممي المؤىل .4

 69.2% 146 بكالوريوس

 13.7% 29 بكالوريوس من أعمى

 47.4% 100 عممي التخصص .5

 52.6% 111 أدبي

 66.8% 141 حكومة المدرسة عمى المشرفة الجية .6

 25.6% 54 خاصة

 7.6% 16 وكالة

 المعمم يدرسيا التي المرحمة .7
 31.8% 67 ( 5 – 2) دنيا أساسية

 68.2% 144 ( 21 – 6) عميا أساسية
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 :الدراسة أدوات 3.5

 : الحاسوبية الثقافة مستوى إختبار: أوال   3.3.5

 ودراسػػات أدبيػات علػػ  اإلطػ ع خػ ؿ مػػف للمعلمػيف الحاسػوبية اليقافػػة لقيػاس اختبػار ببنػػا  الباحػث قػاـ

 علػػ  ودراسػػة ،(1227) المخينػػ  ودراسػػة ،(1222) الزمػػؿ دراسػػة ميػػؿ، الدراسػػة بموضػػوع صػػلة ذات سػػابقة

 ودراسػػة ،(  Ozsevgec, 2011) ازسػػيفجيؾ دراسػػةو  ،(Jenkins, 2008) جن ينػػز ودراسػػة ،(1222)

 أصػحاب مناقشػة خػ ؿ مػف و ،( Link & Marz, 2006) ومػارز لينػؾ ودراسػة ،(Konan, 2009)  وناف

 يجػب محػددة معػايير علػ  للوقػوؼ والتربيػة الحاسػوب مجػاؿ فػ  ومتخصصػيف ومشػرفيف معلمػيف مف الشأف

 يحتػوي متعػدد مػف اختيػار اختبػار بنػا  طريػؽ عػف وذلػؾ حاسػوبيا ، ميقفػيف يصػبحوا  ػ  المعلمػيف ف  توفرها

 .الحاسوبية المعلـ يقافة مد  تع س األسئلة مف مجموعة عل 

 

 النػػػور تعرفهػػػا والتػػػ  متعػػػدد مػػػف اختيػػػار الموضػػػوعية، األسػػػئلة فقػػػرات مػػػف مجموعػػػة مػػػف االختبػػػار وت ػػػوف

 حولهػػا يختلػػؼ وال محػػددة، الصػػحيحة إجاباتهػػا مغلقػػة أسػئلة مػػف تت ػػوف التػػ  االختبػػارات أنهػػا علػ ( 1223)

 يعطػػ  الػػذي التقػػدير أو المقػػدرة، الدرجػػة علػػ  المصػػححيف اخػػت ؼ عػػدـ تعنػػ  والموضػػوعية المصػػححوف،

 تػدخؿ عػدـ بالموضػوعية ويقصػد المعلمػيف، لػد  واسػتخداما   شػيوعا   االختبػارات أنػواع أ يػر وهػ  سؤاؿ، ل ؿ

 األجهػػزة: وهػػ  مجػػاالت، ي يػػة، مػػف المقيػػاس ت ػػوف وقػػد اإلجابػػة، علػػ  الدرجػػة تقػػدير فػػ  الذاتيػػة العوامػػؿ

 والشػػػػػب ات أسػػػػئلة،( 21) علػػػػ  واحتػػػػو  والبػػػػرامج التشػػػػػغيؿ نظػػػػاـ و سػػػػؤاؿ،( 22) علػػػػ  واحتػػػػو  واألدوات

 .أسئلة( 7) عل  وحتوت واالنترنت
 

 :الحاسوب نحو المعممين اتجاىات إستبانة: يانيا   3.3.5

  الصػػلة ذات الدراسػػات علػػ  باالعتمػػاد الحاسػػوب نحػػو المعلمػػيف التجاهػػات اسػػتبانة بتصػػميـ الباحػػث قػػاـ

 الريمػػػػاوي ودراسػػػػة ،(1227) المخينػػػػ  ودراسػػػػة ،(1227) جبػػػػر ودراسػػػػة ،(.122) البػػػػايض ودراسػػػػة ميػػػػؿ،
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 Mustafa) دوغػػػػػػػػػػػػػػاف ودراسػػػػػػػػػػػػػػة ،(1222) علػػػػػػػػػػػػػػ  ودراسػػػػػػػػػػػػػػة ،(.122) الظفػػػػػػػػػػػػػػري ودراسػػػػػػػػػػػػػػة ،(1222)

Dogan,2010)، تيػػو ودراسػػة (Teo, 2008)،  بيريسةة  دراسةة Birisci, 2007))، هػػارف  ودراسػػة 

(Harvey, 2004)، اسػػتبانة عػػف عبػػارة هنػػا والمقيػػاس والتربيػػة، الحاسػػوب بموضػػوع تعنػػ  التػػ  واألدبيػػات 

 .الحاسوب موضوع ف  المعلميف نظر وجهة تع س

 

 مقيػاس ضػمف عليهػا لإلجابػة(  فقػرة .8) علػ  واحتػوت االسػتبانة، إعداد ف  العلمية الطريقة الباحث أعتمد

=  بشػػدة معػػارض ،(1= )معػػارض ،(8) محايػد ،(4= ) موافػػؽ ،(.= ) بشػػدة موافػؽ) وهػػو الخماسػػ  لي ػرت

=  موافػػؽ ،(2= ) بشػػدة موافػػؽ)  ليصػػب  المقيػػاس ع ػػس تػػـ فقػػرة( 22) السػػلبية الفقػػرات عػػدد و ػػاف ،((2)

 ،.2 ،23 ،21 ،22 ،1) هػػ  السػػلبية والفقػػرات ،((.= ) بشػػدة معػػارض ،(4= )معػػارض ،(8) محايػػد ،(1)

12، 11، 14، 13، 84، 87.) 

 

 : الدراسة أدوات وثبات صدق 1.1.1
 .الحاسوبية الثقافة اختبار وثبات صدق: أولً 

ـ    والخبػػػرة االختصػػاص ذوي مػػف المح مػػػيف مػػف مجموعػػة علػػػ  بعرضػػها الدراسػػة أداة صػػػدؽ مػػف التحقػػؽ تػػ

ضػػافة وترتيبهػػا وصػػياغتها الفقػػرات عػػدد حيػػث مػػف حولهػػا م حظػػاتهـ أبػػدوا والػػذيف  فقػػرات وتعػػديؿ وحػػذؼ وا 

 الحاسػػوب، وعلػـ التربيػة فػ  الػد توراة شػػهادة حملػة مػف مجموعػة مػف المح مػػيف هيئػة ت ونػت وقػد االختبػار،

 مشػػػرفيف إلػػػ  باإلضػػػافة الفلسػػػطينية، الجامعػػػات فػػػ  يعملػػػوف ممػػػف الماجسػػػتير شػػػهادة حملػػػة إلػػػ  باإلضػػػافة

: وهػ  مجػاالت ي يػة تميػؿ فقػرة( 82) مػف النهائيػة صورت  ف  اإلختبار ت وف وقد مدارس، ومعلم  تربوييف

 اينتػ  علػ  ويحتػوي والبػرامج التشػغيؿ نظاـ ومجاؿ فقرة، عشرة أحد  عل  ويحتوي واألدوات األجهزة مجاؿ

 بصػورت  االختبػار يوضػ ( 4) والملحػؽ فقػرات سػبع علػ  ويحتػوي واإلتصػاالت الشب ات ومجاؿ فقرة، عشر

 .النهائية
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 ارتبػػػاط معامػػػؿ حسػػػاب تػػػـ حيػػػث النصػػػفية، التجزئػػػة طريقػػػة باسػػػتخداـ االختبػػػار يبػػػات بحسػػػاب الباحػػػث قػػػاـ

 بهػػذ  اليبػػات معامػػؿ بلػػغ حييػػ  بػػراوف، -سػػبيرماف معادلػػة علػػ  اعتمػػادا   اليبػػات معامػػؿ حسػػاب يػػـ بيرسػػوف

 (.2532) الطريقة

 

=   براوف - سبيرماف معادلة
ر

ر

1

2   

 بيرسوف ارتباط معامؿ: ر حيث

 

 قيمػة وبلغػت النصػفية للتجزئػة( Guttman)جوتمػاف معادلػة تطبيػؽ طريػؽ عف اليبات مف التحقؽ تـ وأيضا  

 .الدراسة بأغراض وتف  جيدة قيمة وه ( .257) الداللة

 

 .الحاسوب نحو اتاإلتجاى استبانة وثبات صدق: ثانياً 
 فػ  والخبػرا  االختصػاص ذوي مػف المح مػيف مػف مجموعػة عل  بعرضها القياس أداة صدؽ مف التحقؽ تـ

 والتعػػديؿ والحػذؼ وصػػياغتها الفقػرات عػػدد حيػث مػػف عليهػا م حظػػاتهـ أبػدو والػػذيف الحاسػوب وعلػػـ التربيػة

 و الخماسػ  لي ػرت مقيػاس اختيػار تػـ وقد فقرة،( .8) مف النهائية صورتها ف  األداة ت ونت وقد واإلضافة،

 والتػػ  ال ليػػة والدرجػػة الفقػػرات بػػيف اإلرتبػػاط معامػػؿ إجػػرا  طريػػؽ عػػف األداة صػػدؽ مػػف بػػالتحقؽ الباحػػث قػاـ

 (:858) الجدوؿ ف  يظهر  ما ال لية، الدرجة مع للفقرات االرتباط معام ت أظهرت
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ــاط معامــل نتــائج(: 4.4) جــدولال  إتجاىــات" حــول الدراســة أداة فقــرات ارتبــاط لمصــفوفة بيرســون الرتب

 .لألداة الكمية الدرجة مع" الحاسوب نحو لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي
 

 اإلحصائية الداللة (ر) االرتباط معامؿ الفقرة اإلحصائية الداللة (ر) االرتباط معامؿ الفقرة

1.428(**) 2522 12 .671(**) 2522 

2 .424(**) 2522 11 .492(**) 2522 
3 .401(**) 2522 18 .505(**) 2522 

4 .593(**) 2522 14 .371(**) 2522 

5 .388(**) 2522 1. .547(**) 2522 

6 .490(**) 2522 12 .540(**) 2522 

7 .546(**) 2522 17 .559(**) 2522 
8 .414(**) 2522 13 .438(**) 2522 

9 .594(**) 2522 1. .451(**) 2522 

10 .314(**) 2522 82 .542(**) 2522 
11 .487(**) 2522 82 .452(**) 2522 
12 .445(**) 2522 81 .456(**) 2522 

13 .436(**) 2522 88 .556(**) 2522 

14 .520(**) 2522 84 .509(**) 2522 

15 .592(**) 2522 8. .498(**) 2522 

22 .492(**) 2522 82 .603(**) 2522 
27 .631(**) 2522 87 .560(**) 2522 

23 .233(**) 2522 83 .550(**) 2522 

2. .525(**) 2522 8. .557(**) 2522 

12 .266(**) 2522    

 

 لػػألداة ال ليػػة الدرجػػة مػػع الدراسػػة أداة فقػػرات ارتبػػاط مصػػفوفة قػػيـ جميػػع أف( 858) رقػػـ الجػػدوؿ مػػف يتضػػ 

 .النهائية صورتها ف  األداة يوض ( 4) والملحؽ األداة صدؽ إل  يشير مما إحصائيا ، دالة  انت

 

 ،(0.90) اليبػػػات قيمػػت بلغػػت حيػػػث(. Alpha  Cronbach) الفػػا  رونبػػاخ معامػػػؿ باحتسػػاب الباحػػث قػػاـ

 .الدراسة بأغراض تف  اليبات، ف  مرتفعة قيمة تعتبر وه 

 :المحك العالمة تحديد 1.1
 ل ختبػػػار التح ػػػيـ لجنػػػة) المح مػػػيف مػػػف لجنػػػة علػػػ  االختبػػػار توزيػػػع تػػػـ المحػػػؾ، الع مػػػة لتحديػػػد 

 مػػػف المسػػػتهدفة الفئػػة عليهػػػا تجيػػب أف يفتػػػرض التػػ  الفقػػػرات مػػف األدنػػػ  الحػػد تحديػػػد مػػنهـ وطلػػػب( نفسػػها
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 الحسػػاب  المتوسػػط اسػػتخرج آرائهػػـ علػػ  اإلطػػ ع وبعػػد حاسػػوبيا ، ميقفػػا   يعػػد حتػػ  صػػحي  بشػػ ؿ المعلمػػيف

 القصػػػػو  الدرجػػػػة أف افتػػػػراض عنػػػد درجػػػػة( 72) يسػػػػاوي أنػػػػ  وجػػػد إذ المح مػػػػوف، وضػػػػعها التػػػػ  للع مػػػات

 علػػ  المشػرفة الػػي ث الجهػات فػ  العػػامليف والمعلمػات المعلمػػيف لجميػع وذلػؾ درجػػة،( 222) هػ  ل ختبػار

 .المدارس

 :الدراسة إجراءات 7.3
 نحو االتجاهات استبانة واليانية الحاسوبية، اليقافة اختبار األول  أداتيف، الدراسة هذ  ف  استخدمت

 :وه  واالستبانة، االختبار تطبيؽ أجؿ مف الخطوات مف بمجموعة الباحث قاـ وقد الحاسوب،

 عػػف الخطػػوات مػػف مجموعػة باتبػػاع المعلمػػيف لػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػتو  لقيػػاس اختبػػار تصػميـ -

 صػػػدؽ مػػػف وتأ ػػػد الحاسػػػوب، يقافػػػة مجػػػاؿ فػػػ  واألدبيػػػات السػػػابقة الدراسػػػات علػػػ  اإلطػػػ ع طريػػػؽ

 أخػػذ بحيػػث والحاسػػوب، التربيػػة فػػ  اإلختصػػاص وذوي الخبػػرا  مػػف المح مػػيف طريػػؽ عػػف االختبػار

 النهائيػة صػورت  فػ  االختبػار وت وف بالصدؽ، ليتمتع االختبار بتعديؿ وقاـ المح ميف برأي الباحث

 ومجػػػػاؿ التشػػػػغيؿ، ونظػػػػاـ البػػػػرامج ومجػػػػاؿ واألدوات، األجهػػػػزة مجػػػػاؿ: وهػػػػ  مجػػػػاالت، ي يػػػػة مػػػػف

 متعػػػدد مػػػف االختيػػػار أسػػػئلة مػػػف وهػػػ  سػػػؤاال ،( 82) األسػػػئلة عػػػدد بلػػػغ بحيػػػث واإلنترنػػػت، الشػػب ات

 .األربعة البدائؿ بيف مف سؤاؿ ل ؿ واحدة صحيحة إجابة وضعت بحيث

 مراجعػة طريػؽ عػف الحاسػوب، نحػو المعلمػيف اتجاهػات تقػيس اسػتبانة بتصػميـ أيضػا   الباحػث وقاـ  -

 عرضػها طريػؽ عػف االسػتبانة صػدؽ مػف بالتأ ػد الباحػث وقػاـ السػابقة، والدراسات التربوية األدبيات

 وتػػـ عليهػػا، م حظػػاتهـ أبػػدو والػػذيف واالختصػػاص الخبػػرة ذوي مػػف المح مػػيف مػػف مجموعػػة علػػ 

 فقػػػرة( .8) مػػػف النهائيػػػة صػػػورتها فػػػ  االسػػػتبانة وت ونػػػت المح مػػػيف، توصػػػيات علػػػ  بنػػػا ا   تعػػػديلها

 .السالبة الفقرات مف مجموعة وضع تـ وقد الحاسوب، نحو االتجا  تقيس

 موجػ  القػدس جامعػة فػ  العليػا الدراسات عمادة مف مهمة تسهيؿ  تاب عل  بالحصوؿ الباحث قاـ -

 لتسػهيؿ موافقػة علػ  الباحػث حصػؿ بحيػث ،(2 ملحػؽ) والتعلػيـ التربيػة وزارة ف  المعنية الجهة إل 
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 معلمػػ  علػػ  الدراسػػة لتطبيػػؽ( 7 ملحػػؽ) لحػػـ بيػػت محافظػػة فػػ  والتعلػػيـ التربيػػة مػػدير مػػف المهمػػة

 .لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة

 حسػب لحػـ بيػت محافظػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  أعػداد علػ  بالحصػوؿ الباحػث قاـ -

 لحػػـ، بيػػت محػػافظ فػػ  والتعلػػيـ التربيػػة مديريػػة مػػف والجػػنس المدرسػػة علػػ  المشػػرفة الجهػػة متغيػػري

 .عليها حصؿ الت  األعداد خ ؿ مف المر بة الطبقية العينة باستخراج الباحث وقاـ

 والتأ يػػػد االختبػػػار تعليمػػػات بتوضػػػي  وذلػػػؾ العينػػػة، علػػػ  واالسػػػتبانة االختبػػػار بتطبيػػػؽ الباحػػػث قػػاـ -

 العلمػ ، البحػث ألغػراض إال تسػتخدـ ال واالسػتبانة االختبػار خػ ؿ مػف الػواردة المعلومات أف عل 

 .موضوعية نتائج عل  الحصوؿ أجؿ مف وذلؾ

 صػػحيحة اجابتهػػا فقػػرة ل ػػؿ ع مػػة هػػ  االختبػػار علػػ  الباحػػث اعتمػػدها التػػ  التصػػحي  جػػرا اتإ -

 .الخماس  لي رت مقياس الباحث اعتمد لإلستبانة وبالنسبة الخاطئة، للفقرة وصفر

 االسػػتبان  ونتػػائج نتائجػػ  وتفريػغ بتصػػحيح  قػػاـ يػـ يومػػا ،( .2) خػػ ؿ االختبػار بتطبيػػؽ الباحػػث قػاـ -

 .النتائج الحتساب (SPSS)  اإلحصائ  التحليؿ برنامج باستخداـ

 

 :الدراسة متغيرات 8.3
 :اآلتية المتغيرات الدراسة تناولت

 :المستقمة المتغيرات 1.8.3
 (.أني  ذ ر،) المعلـ جنس: الجنس -

 22 مػػػف أ يػػػر سػػػنوات، 22 – . مػػػف سػػػنوات، . مػػػف أقػػػؿ) المعلػػػـ خبػػػرة وتشػػػمؿ: الخبػػػرة -

 (.سنوات

 (فأعل  ماجستير ب الوريوس، دبلوـ،: )العلم  المؤهؿ -

 (أدب  علم ،: )التخصص -
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 (.خاصة و الة، ح ومة،) الي ث الجهات وتشمؿ: المدرسة عل  المشرفة الجهة -

 (( 22 – .)عليا أساسية ،(4 - 2)دنيا أساسية: )المعلـ يدرسها الت  المرحلة -
  

 :وتشمل ،التابعة متغيراتلا   2.8.3 
 .الحاسوبية اليقافة مستو  -

 .الحاسوب نحو المعلميف اتجاهات -

 

 :اإلحصائية المعالجة 4.:
- :اآلتية اإلحصائية التحلي ت الباحث استخدـ أسئلتها عف واإلجابة الدراسة أهداؼ لتحقيؽ

 .الصدؽ مف للتأ د وذلؾ ،ال لية والدرجة الفقرات بيف بيرسوف ارتباط معامؿ -

 .الحاسوبية اليقافة إختبار يبات مف للتأ د وذلؾ براوف -سبيرماف معادلة -

 نحػػو االتجػػا  قيػػاس أداة يبػػات مػػف للتأ ػػد( Cronbach Alpha) ألفػػا  رونبػػاخ اليبػػات معامػػؿ حسػػاب -

 .(Guttman Split-Half Coefficient) جوتماف ومعادلة ،الحاسوب

 One Way)األحػػػادي التبػػػايف تحليػػػؿ المعياريػػػة، واالنحرافػػػات الحسػػػابية المتوسػػػطات اسػػػتخراج وتػػػـ -

ANOVA)،  (ت) واختبػار (Independent sample t – test) البيانػات لتحليػؿ المسػتقلة للعينػات 

 .(SPSS) االجتماعية للعلوـ اإلحصائية الرـز برنامج خ ؿ مف

 

 ومػػف  لحػػـ بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػ  األساسػػية المرحلػػة فػػ  الحاسػػوب نحػػو المعلمػػيف اتجػػا  فييتبػػ  وحتػػ 

 :اآلت  المفتاح اعتماد تـ الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات خ ؿ

 . بيرة درجة عل  يدؿ( . - 8527)  حساب  متوسط -

 .متوسطة عل  يدؿ( 8522 – 1584) حساب  متوسط -

 .قليلة درجة عل  يدؿ( 1588 مف أقؿ) حساب  متوسط -
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 :الرابع الفصل
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :الدراسة نتائج


 : المقدمة 1.1
يتضػػػػمف هػػػػذا الفصػػػػؿ وصػػػػفا  لنتػػػػائج الدراسػػػػة مرتبػػػػة حسػػػػب تسلسػػػػؿ أسػػػػئلتها وفرضػػػػياتها، وملخػػػػص لنتػػػػائج 

 .الدراسة
 

\ 

 :الدراسة نتائج 1.1
 

 األول بالسؤال المتعمقة النتائج 2.3.5
 

 ؟ لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي لدى الحاسوبية الثقافة مستوى ما
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 مػف االختبػار وت ػوف المعلمػيف، لػد  الحاسػوبية اليقافػة اختبػار بتطبيػؽ الباحػث قػاـ السػؤاؿ هػذا عػف لإلجابة

 الجػػػدوؿ فػػ   مػػػا ال ليػػة والدرجػػػة الػػي ث، للمجػػػاالت الحسػػابية المتوسػػػطات حسػػاب تػػػـ وقػػد مجػػػاالت يػػ ث

(254.) 

 

ــى الدراســة عينــة لســتجابات الحســابية والمتوســطات األعــداد :(2.5(الجــدول  المجــالت فــي الفقــرات عم

 .الثالث

 الدرجة المجال الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري
 المئوية النسبة

 %76.5 7:.2 9.53 22 واألدوات األجيزة 1

 %71.1 3.48 9.64 23 والبرامج التشغيل نظام 2

 %82.1 2.52 6.86 8 واإلنترنت الشبكات 3

 %75.7 5.67 33.82 41 الكمية الدرجة 

 

 ،%7.57  ػػاف الحاسػوبية اليقافػة فػ  المعلمػيف ع مػة متوسػط أف (254) الجػدوؿ فػ  الػواردة البيانػات تشػير

 بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  لػػد  حاسػػوبية يقافػػة وجػػود علػػ  تػػدؿ جيػػدة قيمػػة وهػػ 

 التشػػػغيؿ نظػػػاـ مجػػػاؿ وفػػػ  ،%.725 بقيمػػػة واألدوات األجهػػػزة مجػػػاؿ فػػػ  الحسػػػاب  المتوسػػػط و ػػػاف ،لحػػػـ

 فػػ  الحسػػابية والمتوسػػطات ،%3152 بقيمػػة واإلنترنػػت الشػػب ات مجػػاؿ فػػ  و ػػاف ،%7252 بقيمػػة والبػػرامج

 .الحاسوبية لليقافة جيد مستو  عل  وتدؿ المحؾ الع مة مف أعل  الي ث المجاالت
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 الثاني بالسؤال المتعمقة النتائج 3.3.5

 الحاسوب؟ نحو لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي اتجاىات ما

 

 الباحػػػث اسػػتخرج وقػػد الحاسػػوب، نحػػو المعلمػػيف اتجاهػػات اسػػػتبانة الباحػػث طبػػؽ السػػؤاؿ هػػذا عػػف لإلجابػػة

( 154) والجػػدوؿ  فقػرة،( .8) بلغػت التػ  االسػتبانة فقػػرات علػ  المعياريػة واالنحرافػات الحسػابية المتوسػطات

 .ذلؾ يبيف
 

 

 حسـب تنازليـا مرتبـة العينـة أفـراد لسـتجابات المعياريـة والنحرافـات الحسـابية المتوسطات(: 3.5) جدول

 :العينة استجابات

 الفقرة الرقم
 المتوسط

 الحسابي

 النحراف

 المعياري
 الدرجة

.تشجيعية وبأسعار للمعلميف حاسوب أجهزة تتوفر أف أتمن  .1  
4.52 0.59 

  بيرة

 .التعليمية العملية ف  عصريا   متطلبا   أصب  الحاسوب أف أر  4
4.49 0.65 

  بيرة

 . الحاسوب مهارات المعلميف  ؿ يتقف أف أتمن  11
4.36 0.71 

  بيرة

 .فلسطيف ف  بيت  ؿ إل  الحاسوب يصؿ أف أحب 38
4.34 0.81 

  بيرة

.لدي االستط ع حب يشبع الحاسوب 26  
4.30 0.70 

  بيرة

.عمل  انجاز عل  يساعدن  عندي الحاسوب وجود أف أشعر 30  
4.28 0.72 

  بيرة

.والطلبة للمعلميف حاسوب دورات بعقد أنص  17  
4.24 0.79 

  بيرة

.بالسعادة الحاسوب يستخدموف الط ب رؤية 15  تشعرن   
4.23 0.63 

  بيرة

 .بالراحة يشعرن  التعليـ ف  الحاسوب توظيؼ ف  الخبرة ا تساب 14
4.23 0.67 

  بيرة

 التعليـ ف  الحاسوب يوظفوف زم ئ  أر  عندما بالسعادة أشعر 39
4.22 0.70 

  بيرة

.الحاسوب استخداـ عل  أتدرب عندما ملموسا نجاحا سأحقؽ أنن  أشعر 16  
4.20 0.65 

  بيرة

 .التعليـ ف  الحاسوب لتوظيؼ اإلم انيات المدارس تتي  أف أتمن  36
4.20 0.80 

  بيرة
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  .الحاسوب مف االستفادة أستطيع أنن  أتصور 29
4.20 0.82 

  بيرة

 ف  يوفرها الت  اإلم انيات خ ؿ مف وذلؾ الحاسوب بأهمية أشعر 6

 .التعليمية العملية
4.19 0.64 

  بيرة

 .للوقت مضيعة التعليـ ف  الحاسوب استخداـ 2
4.17 0.81 

  بيرة

 .الحاسوب استخداـ عند بالسعادة اشعر 1
4.16 0.72 

  بيرة

 مع يتعايش أف يم ف الحاسوب مع يتعامؿ الذي الشخص أف أر  32

.المستقبؿ  
4.15 0.79 

  بيرة

.لدي التف ير قدرات ينم  الحاسوب 27  
4.12 0.78 

  بيرة

 .والماؿ والجهد الوقت يوفر التعليـ ف  الحاسوب استخداـ أف أر  3
4.12 0.79 

  بيرة

 .األهداؼ تحقيؽ ف  يساعد التعليـ ف  الحاسوب استخداـ اف أشعر 7
4.10 0.65 

  بيرة

  .الحاسوب يخرجها الت  بالنتائج أيؽ 31
4.07 0.73 

  بيرة

 . حاسوب بدورة االلتحاؽ ف  أرغب 13
4.06 0.83 

  بيرة

 .بنفس  المعلـ يقة مف يزيد التعليـ ف  الحاسوب استخداـ اف اشعر 9
4.03 0.87 

  بيرة

 . م اف  ؿ ف  الحاسوب وجود مف مبررا   أر  23
4.01 0.92 

  بيرة

 . حياتنا تحسيف عل  تساعد قد الحاسوب أجهزة أف أر  35
4.00 0.80 

  بيرة

 .الفرصة ل  اتيحت  لما وتعلم  بالحاسوب يتعلؽ ما  ؿ قرا ة احب 8
3.94 0.85 

  بيرة

 الخطػػة فػػػ  إضػػاف  وقػػت تػػػوفير إلػػ  يحتػػػاج بالحاسػػوب الػػتعلـ أف أر  24

  .الدراسية
3.94 0.94 

  بيرة

.للحاسوب يرتاح الذي النوع مف لست أنا 19  
3.93 0.97 

  بيرة

 . ممتعا التدريس يجعؿ الحاسوب 21
3.90 0.85 

  بيرة

 .اختبار  أداة الحاسوب استخداـ ف  باليقة أشعر 33
3.86 0.90 

  بيرة

 .الفائدة عديـ   ؿ التعليمية العملية ف  الحاسوب استخداـ أف أر  34
3.76 1.19 

  بيرة

.الحاسوب عف مع  أحد يتحدث عندما بالضيؽ أشعر 18  
3.74 1.10 

  بيرة

 .عل  صعب أمر الحاسوب استخداـ أف أشعر 37
3.58 1.12 

 متوسطة
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 . اآلخريف مع الحاسوب عف الحديث يقلقن  22
3.56 1.01 

 متوسطة
 .التقليدية التعليمية الوسائؿ عل  الحاسوب يفضلوف المعلميف أف أتصور 5

3.54 0.96 
 متوسطة

 .المعلـ عل  جديدا   عبئا   يضيؼ بالحاسوب التعلـ أف أر  12
3.39 1.06 

 متوسطة
 .المعلـ فاعلية مف يقلؿ التعليـ ف  الحاسوب عل  االعتماد أف أر  10

3.34 1.04 
 متوسطة

.من  جز  أي تعطؿ ومف الحاسوب جهاز مف أخاؼ 28  
3.11 1.24 

 متوسطة
.الحاسوب استخداـ ف  طوي    وقتا   يقضوف الذيف الناس مف أتضايؽ  20  

2.82 1.09 
 قليلة

 كبيرة 0.84 3.98 الكمية الدرجة 

 

 " وهػػػ ( 25) الفقػػػرة  انػػػت العينػػػة أفػػػراد اسػػػتجابات فػػػ  المتوسػػػطات أعلػػػ  أف (154) الجػػػدوؿ مػػػف ي حػػػظ 

 درجػػة وهػػ ( 4.52) مقػدار  حسػػاب  بمتوسػط " تشػػجيعية وبأسػػعار للمعلمػيف حاسػػوب أجهػزة تتػػوفر أف أتمنػ 

 العمليػػػػة فػػػػ  عصػػػريا   متطلبػػػػا   أصػػػب  الحاسػػػػوب أف أر  " وهػػػ ( 4) الفقػػػػرة اليػػػان  المقػػػػاـ فػػػ  ت هػػػػا ، بيػػػرة

 " وهػػ ( 22) الفقػػرة اليالػػث المقػػاـ فػػ  ت هػػا ، بيػػرة درجػػة وهػػ  (.454) مقػػدار  حسػػاب  بمتوسػػط"  التعليميػػة

 فػػػ  ت هػػا ، بيػػرة درجػػة وهػػ  (4582) حسػػاب  بمتوسػػط"  الحاسػػوب مهػػارات المعلمػػيف  ػػؿ يػػتقف أف أتمنػػ 

 حسػػػاب  بمتوسػػط " فلسػػطيف فػػػ  بيػػت  ػػؿ إلػػ  الحاسػػػوب يصػػؿ أف أحػػب " وهػػػ ( 83) الفقػػرة الرابػػع المقػػاـ

 حػػػػب يشػػػػبع الحاسػػػػوب " وهػػػػ ( 12) الفقػػػرة الخػػػػامس المقػػػػاـ فػػػػ  ت هػػػا  بيػػػػرة، درجػػػػة وهػػػػ  (4584) مقػػػدار 

 . بيرة درجة وه ( 4582) مقدار  حساب  بمتوسط"  لدي االستط ع

 

 الػػذيف النػػاس مػػف أتضػػايؽ " وهػػ ( 13) للفقػػرة تعػػود الدراسػػة عينػػة السػػتجابات المتوسػػطات أقػػؿ  انػػت وقػػد

( 13) والفقػرة ،قليلػة درجػة وهػ  (1531) مقػدار  حسػاب  بمتوسط "الحاسوب استخداـ ف  طوي    وقتا   يقضوف

 درجػػة وهػ  (8522) مقػدار  حسػاب  بمتوسػط"  منػ  جػز  أي تعطػؿ ومػف الحاسػوب جهػاز مػف أخػاؼ " وهػ 

"  المعلػػػػـ فاعليػػػػة مػػػػف يقلػػػػؿ التعلػػػػيـ فػػػػ  الحاسػػػػوب علػػػػ  االعتمػػػػاد أف أر  " وهػػػػ ( 22) والفقػػػػرة متوسػػػػطة،
 يضػيؼ بالحاسػوب الػتعلـ أف أر  " وهػ ( 21) والفقػرة متوسػطة، قيمػة وه ( 8584) مقدار  حساب  بمتوسط
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 أتصػػور " وهػ ( .) والفقػػرة متوسػطة، قيمػة وهػػ ( .858) مقػدار  حسػػاب  بمتوسػط"  المعلػـ علػػ  جديػدا   عبئػا  

 وهػػ ( 85.4) مقػػدار  حسػػاب  بمتوسػػط"  التقليديػػة التعليميػػة الوسػػائؿ علػػ  الحاسػػوب يفضػػلوف المعلمػػيف أف

 .متوسطة قيمة

 ،(85.3) بقيمػػػة الحاسػػوب نحػػو لحػػـ بيػػت محافظػػة فػػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  اتجاهػػات متوسػػط و ػػاف

  بيػػػرة  انػػػت الدراسػػػة عينػػػة اسػػػتجابات أف علػػػ  وتػػػدؿ ،(2534) مقػػػدار  معيػػػاري وبػػػانحراؼ  بيػػػرة قيمػػػة وهػػ 

 . إيجابية الحاسوب نحو واتجاهاتهـ

 

 :الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج 4.3.5


 لحـم بيـت محافظـة فـي األساسـية المرحمـة معممـي لـدى الحاسـوبية الثقافـة مسـتوى  فـي فـروق توجـد ىل

 المدرســة، عمــى المشــرفة والجيــة والتخصــص، العممــي، والمؤىــل الخبــرة، وســنوات الجــنس، لمتغيــر تبعــاً 

 المعمم؟ يدرسيا التي والمرحمة


 :فحصها نتائج يل  فيما صفرية، فرضيات ست اليالث السؤاؿ عف وانبيؽ


 :األولى بالفرضية المتعلقة النتائج 2.4.3.5

 لػد  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات فػ  (.α ≤ 252) مستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 .الجنس لمتغير تعز  لحـ بيت محافظة ف  األساسية المرحلة معلم 

 

 يوضػػػ  (854) الجػػػدوؿو  ،المسػػػتقلة للعينػػػات (t-test) (ت) اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ األولػػػ  الفرضػػػية الختبػػػارو 

 :ذلؾ
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 لمتغيـر تبعـاً  الحاسـوبية الثقافـة لمسـتوى المسـتقمة لمعينـات( t-test( )ت) اختبـار نتـائج :(4.5) الجدول

 .الجنس

 ( ت) قيمة المعياري النحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس
 اإلحصائية الدللة
 (المحسوبة)

 4.78 23.59 71 ذ ر
3.11 0.04* 

 4.39 22.27 140 اني 

 (α  0.05) الداللة مستو  عند دالة* 

 

 ≥ α)  الداللػة مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد نػ أ ،(4.5) لالجػدو فػ  لػواردةا النتػائج تشػير

 لحـم بيـت محافظـة فـي األساسـية المرحمـة معممـي لـدى الحاسـوبية الثقافـة مسـتوى متوسطات ف  (0.05

 فػػروؽ توجػػد نصػػها والتػػ  البديلػػة الفرضػػية ونقبػؿ الصػػفرية الفرضػػية رفػػض يػػتـ وبػػذلؾ الجــنس، لمتغيــر تبعــاً 

 معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  متوسػػطات فػػ  (α ≤ 1.16)  الداللػػة مسػػتو  عنػػد إحصػػائيا   دالػػة

 الحسػػاب  المتوسػط بلػغ حيػث الػذ ور لصػال  ،الجػنس لمتغيػػر تبعػا   لحػـ بيػت محافظػة فػ  األساسػية المرحلػة

 (.11517( لإلناث الحساب  المتوسط  اف بينما ،(..185(
                                      

 

 :ثانيةال بالفرضية المتعلقة النتائج 3.4.3.5

 لػد  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات فػ  (.α ≤ 252) مستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 .الخبرة سنوات لمتغير تعز  لحـ بيت محافظة ف  األساسية المرحلة معلم 

 

  ػػاف إذا فيمػا لل شػؼ (One Way ANOVA) األحػادي التبػايف تحليػػؿ اسػتخداـ تػـ الفرضػية هػذ  إلختبػار

 تعػز  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات بػيف (α ≤ 1.16) الداللة مستو  عند إحصائيا   دالة فروؽ هناؾ
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 متغيػر حسػب الحاسػوبية اليقافػة لمسػتو  الحسػابية المتوسػطات( 454) الجػدوؿ ويبػيف ،الخبػرة سػنوات لمتغير

 .األحادي التبايف تحليؿ اختبار نتائج يبيف( 54.) والجدوؿ الخبرة، سنوات

 

 لمتغيــر تبعــاً  الحاســوبية الثقافــة لمســتوى المعياريــة والنحرافــات الحســابية المتوســطات(: 5.5) الجــدول

 .الخبرة سنوات

 المعياري النحراف الحسابي المتوسط العدد الخبرة سنوات
 4.25 23.27 54 سنوات( .) مف أقؿ

 4.81 22.34 67 سنوات(  22 – .)

 4.56 22.65 90 سنوات( 22) مف أ ير

 

 حســب الحاسـوبية الثقافـة اختبـار عمـى المعممـين إلجابـات األحـادي التبـاين تحميـل نتـائج(: 6.5) الجـدول

 .الخبرة سنوات متغير

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 مجموع
 المربعات

 ( ف) قيمة
 اإلحصائية الدللة
 (المحسوبة)

 13.33 2 26.67 المجموعات بيف
1.63 

 
 

1.52 
 
 

 20.88 208 4344.26 المجموعات داخؿ

  210 4370.93 المجموع

 

           مسػػػػػتو  عنػػػػػد إحصػػػػػائية داللػػػػػة ذات فػػػػػروؽ وجػػػػػود عػػػػػدـ إلػػػػػ ( 54.) الجػػػػػدوؿ فػػػػػ  الػػػػػواردة النتػػػػػائج تشػػػػػير

(α ≤ 1.16)  تعػػز  لحػػـ بيػػت محافظػػة فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  فػػ 

 قبػوؿ يػتـ وبػذلؾ ،(.252) مػف أ بػر وهػ ( 25.1) اإلحصػائية الدالػة قيمػة ألف وذلػؾ الخبػرة، سنوات لمتغير

 معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  متوسػػطات فػػ  إحصػػائيا   دالػػة فػػروؽ وجػػود بعػػدـ الصػػفرية الفرضػػية

 .الخبرة سنوات لمتغير تعز  لحـ بيت محافظة ف  األساسية المرحلة
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 :ثالثةال بالفرضية المتعلقة النتائج 4.4.3.5

 لػد  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات فػ  (.α ≤ 252) مستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 .العلم  المؤهؿ لمتغير تعز  لحـ بيت محافظة ف  األساسية المرحلة معلم 

 

  ػػاف إذا فيمػا لل شػؼ (One Way ANOVA) األحػادي التبػايف تحليػػؿ اسػتخداـ تػـ الفرضػية هػذ  الختبػار

 تعػز  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات بػيف (α ≤ 1.16) الداللة مستو  عند إحصائيا   دالة فروؽ هناؾ

 متغيػر حسػب الحاسػوبية اليقافػة لمسػتو  الحسابية المتوسطات( 254) الجدوؿ ويبيف ،العلم  المؤهؿ لمتغير

 .األحادي التبايف تحليؿ اختبار نتائج يبيف( 754) والجدوؿ العلم ، المؤهؿ

 لمتغيــر تبعــاً  الحاســوبية الثقافــة لمســتوى المعياريــة والنحرافــات الحســابية المتوســطات(: 7.5) الجــدول

 .العممي المؤىل

 المعياري النحراف الحسابي المتوسط العدد العممي المؤىل
 4.70 22.00 36 ب الوريوس مف أقؿ

 4.73 22.65 146 ب الوريوس

 3.20 23.93 29 ب الوريوس مف أعل 

 

 

 حســب الحاسـوبية الثقافـة اختبـار عمـى المعممـين إلجابـات األحـادي التبـاين تحميـل نتـائج(: 8.5) الجـدول

 .العممي المؤىل متغير

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 مجموع
 المربعات

 ف قيمة
 المحسوبة

 اإلحصائية الدللة
 (المحسوبة)

 30.94 2 61.89 المجموعات بيف
1.49 

 
 

1.22 
 
 

 20.71 208 4309.04 المجموعات داخؿ

  210 4370.93 المجموع
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          مستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ وجود عدـ إل ( 754) الجدوؿ ف  الواردة النتائج تشير

(α ≤ 1.16)  تعز  لحـ بيت محافظة ف  األساسية المرحلة معلم  لد  الحاسوبية اليقافة مستو  ف 

 نقبؿ وبذلؾ ،(.252) مف أ بر وه ( 2511) اإلحصائية الدالة قيمة ألف وذلؾ العلم ، المؤهؿ لمتغير

 .الصفرية الفرضية

 

 :الرابعة بالفرضية المتعمقة النتائج 5.4.3.5

 لػد  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات فػ  (.α ≤ 252) مستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 .التخصص لمتغير تعز  لحـ بيت محافظة ف  األساسية المرحلة معلم 

 

 يوضػػػ  (354) الجػػػدوؿو  ،المسػػػتقلة للعينػػػات (t-test) (ت) اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ األولػػػ  الفرضػػػية الختبػػػارو 

  :ذلؾ
 

 تبعـــاً  الحاســـوبية الثقافـــة مســـتوى فـــي المســـتقمة لمعينـــات( t-test( )ت) اختبـــار نتـــائج :(9.5) الجـــدول

 .التخصص لمتغير

 

 ( ت) قيمة المعياري النحراف الحساب المتوسط العدد التخصص
 اإلحصائية الدللة

 (المحسوبة)

 3.78 24.39 100 علم 
6.55 0.00* 

 4.68 21.20 111 أدب 

 

 (α  0.05) الداللة مستو  عند دالة* 
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         الداللػػة مسػػتو  عنػػد إحصػػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد انػػ  ،(9.5) لالجػػدو فػػ  لػػواردةا النتػػائج تشػػير

(α ≤ 1.16)  مــدارس فــي األساســية المرحمــة معممــي لــدى الحاســوبية الثقافــة مســتوى متوســطات فػػ 

 نصػػها والتػػ  البديلػػة ونقبػػؿ الصػػفرية، الفرضػػية نػػرفض وبػػذلؾ ،التخصــص لمتغيــر تبعــاً  لحــم بيــت محافظــة

 معلمػ  لػد  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات فػ  (.α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائيا   دالػة فػروؽ توجػد

 بلػػغ حيػػث العلمػػ  التخصػػص لصػػال  ،التخصػػص لمتغيػػر تعػػز  لحػػـ بيػػت محافظػػة فػػ  األساسػػية المرحلػػة

 (.1251( أدب  للتخصص الحساب  المتوسط  اف بينما ،(1458( الحساب  المتوسط
                             

 :خامسةال بالفرضية المتعلقة النتائج 5.3.2.4

 لػد  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات فػ  (.α ≤ 252) مستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 .المدرسة عل  المشرفة الجهة لمتغير تعز  لحـ بيت محافظة ف  األساسية المرحلة معلم 
 

  ػػاف إذا فيمػا لل شػؼ (One Way ANOVA) األحػادي التبػايف تحليػػؿ اسػتخداـ تػـ الفرضػية هػذ  الختبػار

 تعػز  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات بػيف (α ≤ 1.16) الداللة مستو  عند إحصائيا   دالة فروؽ هناؾ

 اليقافػػػػػة لمسػػػػػتو  الحسػػػػػابية المتوسػػػػػطات( 54.) الجػػػػػدوؿ ويبػػػػػيف ،المدرسػػػػػة علػػػػػ  المشػػػػػرفة الجهػػػػػة لمتغيػػػػػر

 التبػػايف تحليػػؿ اختبػار نتػػائج يبػيف( 2254) والجػػدوؿ المدرسػة، علػػ  المشػرفة الجهػػة متغيػر حسػػب الحاسػوبية

 .األحادي

 الجية لمتغير الحاسوبية الثقافة لمستوى المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات(: 5.:) الجدول

 .المدرسة عمى المشرفة

 عمى المشرفة الجية
 المدرسة

 المعياري النحراف الحسابي المتوسط العدد

 4.94 22.24 141 ح ومة

 3.48 23.57 54 خاصة

 3.76 23.93 16 و الة
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 حسـب الحاسـوبية الثقافـة اختبـار عمـى المعممـين إلجابـات األحادي التباين تحميل نتائج(: 21.5) الجدول

 .المدرسة عمى المشرفة الجية متغير

 التباين مصدر

 
 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 مجموع
 المربعات

 ( ف) قيمة
 اإلحصائية الدللة
 (المحسوبة)

 47.24 2 94.48 المجموعات بيف
2.29 

 
 

1.10 
 
 

 20.56 208 4276.45 المجموعات داخؿ

  210 4370.93 المجموع

         مسػػػػػتو  عنػػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػػود عػػػػدـ إلػػػػػ ( 2254) الجػػػػدوؿ فػػػػػ  الػػػػواردة النتػػػػػائج تشػػػػير

(α ≤ 1.16)  تعػػز  لحػػـ بيػػت محافظػػة فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  فػػ 

 ،(.252) مػػف أ بػػر وهػػ ( 2522) اإلحصػػائية الدالػػة قيمػة ألف وذلػػؾ المدرسػػة، علػػ  المشػػرفة الجهػػة لمتغيػر

 .الصفرية الفرضية نقبؿ وبذلؾ
 

 :السادسة بالفرضية المتعمقة النتائج 7.4.3.5

 لػد  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات فػ  (.α ≤ 252) مستو  عند إحصائية داللة ذات فروؽ توجد ال

 .المعلـ يدرسها الت  المرحلة لمتغير تعز  لحـ بيت محافظة ف  األساسية المرحلة معلم 

 
 

 يوضػػ  (2254) الجػػدوؿو  ،المسػػتقلة للعينػػات (t-test) (ت) اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ األولػػ  الفرضػػية الختبػػارو 

 :ذلؾ
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ــائج :(22.5) الجــدول ــات( t-test( )ت) اختبــار نت ــاً  الحاســوبية الثقافــة مســتوى فــي المســتقمة لمعين  تبع

 .المعمم يدرسيا التي المرحمة لمتغير

 ( ت) قيمة المعياري النحراف الحساب المتوسط العدد المرحمة
 اإلحصائية الدللة

 (المحسوبة)

 4.57 20.91 67 (5 - 2) دنيا أساسية
5.17 0.00* 

 4.32 23.55 144 (21 - 6) عميا أساسية

 (α  0.05) الداللة مستو  عند دالة*

 

      الداللػػػػة مسػػػػتو  عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػة ذات فػػػػروؽ توجػػػػد انػػػػ  ،(22.5) لالجػػػػدو فػػػػ  لػػػػواردةا النتػػػػائج تشػػػػير

(α ≤ 1.16)  بيـت محافظـة فـي األساسـية المرحمـة معممـي لـدى الحاسوبية الثقافة مستوى متوسطات ف 

 نصػها والتػ  البديلػة ونقبػؿ الصػفرية الفرضػية نػرفض وبػذلؾ ،المعمـم يدرسـيا التي المرحمة لمتغير تبعاً  لحم

 لـدى الحاسـوبية الثقافـة مستوى متوسطات ف  (α ≤ 1.16) الداللة مستو  عند احصائيا   دالة فروؽ توجد

ــة معممــي ــر تبعــاً  لحــم بيــت محافظــة فــي األساســية المرحم ــة لمتغي ــم، يدرســيا التــي المرحم  لصػػال  المعم

 الحسػػػػاب  المتوسػػػػط  ػػػػاف بينمػػػػا ،(.185( الحسػػػػاب  المتوسػػػط بلػػػػغ حيػػػػث( 22 - .) عليػػػػا أساسػػػػية المرحلػػػة

 (..125) هو( 4 - 2) دنيا أساسية


:الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج 5.3.5  



 الحاســوب نحـو لحـم بيـت محافظـة مـدارس فـي األساســية المرحمـة معممـي اتجاىـات فـي فـروق توجـد ىـل

 المدرســة، عمــى المشــرفة والجيــة والتخصــص، العممــي، والمؤىــل الخبــرة، ســنواتو  الجــنس،  لمتغيــر تبعــاً 

  ؟المعمم يدرسيا التي والمرحمة


 :فحصها نتائج يل  فيما صفرية، فرضيات ست الرابع السؤاؿ عف وانبيؽ
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 :السابعة بالفرضية المتعلقة النتائج 2.5.3.5

 المرحلػػة معلمػػ  اتجاهػػات متوسػػطات فػػ  (.α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال

 .الجنس لمتغير تعز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية
 

 يوضػػ  (2154) الجػػدوؿو  ،المسػػتقلة للعينػػات (t-test) (ت) اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ السػػابعة الفرضػػية الختبػػارو 

  :ذلؾ

 الحاسـوب نحـو المعممـين اتجاىـات فـي المسـتقمة لمعينـات( t-test( )ت) اختبـار نتـائج :(23.5) الجدول

 .الجنس لمتغير تبعاً 

 ( ت) قيمة المعياري النحراف الحساب المتوسط العدد الجنس
 اإلحصائية الدللة

 (المحسوبة)

 37. 3.97 71 ذ ر
3.25 0.00* 

 34. 3.80 140 اني 

 (α  0.05) الداللة مستو  عند دالة* 

 

      الداللػػػػة مسػػػػتو  عنػػػػد إحصػػػػائية داللػػػة ذات فػػػػروؽ توجػػػػد نػػػػ أ ،(..23) لالجػػػدو فػػػػ  لػػػػواردةا النتػػػػائج تشػػػير

(α ≤ 1.16)  لحـم بيـت محافظـة مدارس في األساسية المرحمة معممي اتجاىات متوسطات متوسطات فػ 

 نصػها والتػ  البديلػة الفرضػية ونقبؿ الصفرية الفرضية رفض يتـ وبذلؾ الجنس، لمتغير تبعاً  الحاسوب نحو

 معلمػػ  اتجاهػػات متوسػػطات متوسػػطات فػػ  (α ≤ 1.16) الداللػػة مسػػتو  عنػػد إحصػػائيا   دالػػة فػػروؽ توجػػد

 حيػث الػذ ور لصػال  ،الجػنس لمتغيػر تبعػا   الحاسػوب نحػو لحػـ بيػت محافظػة مػدارس فػ  األساسية المرحلة

 (.(3.80 لإلناث الحساب  المتوسط  اف بينما ،((3.97 الحساب  المتوسط بلغ
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 :الثامنة بالفرضية المتعلقة النتائج 3.5.3.5

 المرحلػػة معلمػػ  اتجاهػػات متوسػػطات فػػ  (.α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال

 .الخبرة سنوات لمتغير تعز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية

 

  ػػاف إذا فيمػا لل شػؼ (One Way ANOVA) األحػادي التبػايف تحليػػؿ اسػتخداـ تػـ الفرضػية هػذ  الختبػار

 نحػػػو المعلمػػػيف اتجاهػػات متوسػػػطات بػػيف (α ≤ 1.16) الداللػػة مسػػػتو  عنػػد إحصػػػائيا   دالػػة فػػػروؽ هنػػاؾ

 المعلمػػيف التجاهػػات الحسػػابية المتوسػػطات( 2854) الجػػدوؿ ويبػػيف ،الخبػػرة سػػنوات لمتغيػػر تعػػز  الحاسػػوب

 .األحادي التبايف تحليؿ اختبار نتائج يبيف( 2454) والجدوؿ الخبرة، سنوات متغير حسب الحاسوب نحو

 

 تبعاً  الحاسوب نحو المعممين تجاىاتإل  المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات(: 24.5) الجدول

 .الخبرة سنوات لمتغير

 المعياري النحراف الحسابي المتوسط العدد الخبرة سنوات
 37. 3.86 54 سنوات( .) مف أقؿ

 35. 3.93 67 سنوات(  22 – .)

 35. 3.79 90 سنوات( 22) مف أ ير
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 نحو التجاه استبانة عمى الدراسة عينة لستجابات األحادي التباين تحميل نتائج(: 25.5) الجدول

 .الخبرة سنوات متغيرل تبعاً  الحاسوب

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 مجموع
 المربعات

 اإلحصائية الدللة ( ف) قيمة

 36. 2 72. المجموعات بيف
2.78 

 
 

1.06 
 
 

 13. 208 27.17 المجموعات داخؿ

  210 27.90 المجموع

         مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات فػروؽ وجػود عػدـ إلػ ( 2254) الجػدوؿ فػ  الػواردة النتػائج تشػير

(α ≤ 1.16)  سػنوات لمتغيػر تعػز  لحػـ بيػت محافظػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  اتجاهػات فػ 

 الفرضػػػية قبػػػوؿ يػػػتـ وبػػػذلؾ ،(.252) مػػػف أ بػػػر وهػػػ  ،(2.22) اإلحصػػػائية الدالػػػة قيمػػػة ألف وذلػػػؾ الخبػػػرة،

 .الصفرية
 

 

 :التاسعة بالفرضية المتعلقة النتائج 4.5.3.5 

 المرحلػػة معلمػػ  اتجاهػػات متوسػػطات فػػ  (.α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال

 .العلم  المؤهؿ لمتغير تعز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية

 

  ػػاف إذا فيمػا لل شػؼ (One Way ANOVA) األحػادي التبػايف تحليػػؿ اسػتخداـ تػـ الفرضػية هػذ  الختبػار

 تعػز  الحاسػوب تحػو االتجػا  متوسػطات بػيف (α ≤ 1.16) الداللػة مسػتو  عنػد إحصػائيا   دالػة فػروؽ هنػاؾ

 متغيػػر حسػب الحاسػوب نحػو ل تجػا  الحسػابية المتوسػطات( 2.54) الجػدوؿ ويبػيف ،العلمػ  المؤهػؿ لمتغيػر

 .األحادي التبايف تحليؿ اختبار نتائج يبيف( 2254) والجدوؿ العلم ، المؤهؿ
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 تبعاً  الحاسوب نحو المعممين إلتجاىات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات(: 26.5) الجدول

 .العممي المؤىل لمتغير

 المعياري النحراف الحسابي المتوسط العدد العممي المؤىل
 31. 3.76 36 ب الوريوس مف أقؿ

 38. 3.87 146 ب الوريوس

 29. 3.90 29 ب الوريوس مف أعل 

 

 الحاسوب نحو اإلتجاه استبانة عمى المعممين إلجابات األحادي التباين تحميل نتائج(: 27.5) الجدول

 .العممي المؤىل متغيرل تبعاً 

 التباين مصدر
 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 مجموع
 المربعات

 ( ف) قيمة
 اإلحصائية الدللة

 (المحسوبة)

 1.57 20. 2 41. المجموعات بيف

 

 

1.21 

 

 

 13. 208 27.48 المجموعات داخؿ

  210 27.90 المجموع

 

         مسػػػػػتو  عنػػػػػد إحصػػػػائية داللػػػػػة ذات فػػػػروؽ وجػػػػػود عػػػػدـ إلػػػػػ ( 2254) الجػػػػدوؿ فػػػػػ  الػػػػواردة النتػػػػػائج تشػػػػير

(α ≤ 1.16)  تعػز  الحاسػوب نحػو لحػـ بيػت محافظػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  اتجاهػات فػ 

 قبػوؿ يػتـ وبػذلؾ ،(.252) مػف أ بػر وه ( 2512) اإلحصائية الدالة قيمة ألف وذلؾ العلم ، المؤهؿ لمتغير

 .الصفرية الفرضية

 

 :العاشرة بالفرضية المتعمقة النتائج 5.5.3.5

 المرحلػػة معلمػػ  اتجاهػػات متوسػػطات فػػ  (.α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال

 .التخصص لمتغير تعز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية
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 يوضػػ  (2754) الجػػدوؿو  ،المسػػتقلة للعينػػات (t-test) (ت) اختبػػار اسػػتخداـ تػػـ العاشػػرة الفرضػػية الختبػػارو 

 :ذلؾ

 


 الحاسـوب نحـو المعممـين اتجاىـات فـي المسـتقمة لمعينـات( t-test( )ت) اختبـار نتـائج :(28.5) الجدول

 .التخصص لمتغير تبعاً 

 

  (ت) قيمة المعياري النحراف الحساب المتوسط العدد التخصص
 اإلحصائية الدللة

 (المحسوبة)

 541. 0.60 37. 3.87 100 علم 
 35. 3.84 111 أدب 

 

     الداللػػػة مسػػػتو  عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ توجػػػد ال نػػػ أ ،(28.5) لالجػػػدو فػػػ  لػػػواردةا النتػػػائج تشػػػير

(α ≤ 1.16)  نحــو لحــم بيــت محافظــة مــدارس فــي األساســية المرحمــة معممــي اتجاىــات متوســطات فػػ 

 .الصفرية الفرضية قبوؿ يتـ وبذلؾ ،المرحمة لمتغير تبعاً  الحاسوب
                                      

 :عشر الحادية بالفرضية المتعلقة النتائج 5.4.2.4

 المرحلػػة معلمػػ  اتجاهػػات متوسػػطات فػػ  (.α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال

 .المدرسة عل  المشرفة الجهة لمتغير تعز  الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية

 

  ػػاف إذا فيمػا لل شػؼ (One Way ANOVA) األحػادي التبػايف تحليػػؿ اسػتخداـ تػـ الفرضػية هػذ  الختبػار

 نحػػػو المعلمػػػيف اتجاهػػات متوسػػػطات بػػيف (α ≤ 1.16) الداللػػة مسػػػتو  عنػػد إحصػػػائيا   دالػػة فػػػروؽ هنػػاؾ
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 الحسػػػػابية المتوسػػػػطات( 2354) الجػػػػدوؿ ويبػػػػيف ،المدرسػػػػة علػػػػ  المشػػػػرفة الجهػػػػة لمتغيػػػػر تعػػػػز  الحاسػػػػوب

 يبػػػيف( 2.54) والجػػػدوؿ المدرسػػة، علػػػ  المشػػػرفة الجهػػة متغيػػػر حسػػػب الحاسػػوب نحػػػو المعلمػػػيف إلتجاهػػات

 .األحادي التبايف تحليؿ اختبار نتائج

 

 تبعاً  الحاسوب نحو المعممين إلتجاىات المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات(: 29.5) الجدول

 .المدرسة عمى المشرفة الجية لمتغير

 عمى المشرفة الجية
 المدرسة

 المعياري النحراف الحسابي المتوسط العدد

 37. 3.82 141 ح ومة

 32. 3.94 54 خاصة

 38. 3.88 16 و الة

 

 

 نحو المعممين اتجاىات استبانة عمى المعممين إلجابات األحادي التباين تحميل نتائج(: 5.:2) الجدول

 .المدرسة عمى المشرفة الجية متغيرل تبعاً  الحاسوب

 التباين مصدر

 
 

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرية

 متوسط
 مجموع
 المربعات

 ( ف) قيمة
 اإلحصائية الدللة
 (المحسوبة)

 26. 2 53. المجموعات بيف
2.01 

 
 

1.13 
 
 

 13. 208 27.37 المجموعات داخؿ

  210 27.90 المجموع

 

         مسػتو  عنػػد إحصػػائية داللػة ذات فػػروؽ وجػػود عػدـ إلػػ ( 2.54) الجػػدوؿ فػ  الػػواردة النتػػائج تشػير

(α ≤ 1.16)  نحػػػو لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  اتجاهػػػات متوسػػػطات فػػػ 
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 أ بػر وهػ ( 2528) اإلحصػائية الدالػة قيمػة ألف وذلػؾ ،المدرسػة علػ  المشػرفة الجهػة لمتغير تبعا   الحاسوب

 .الصفرية الفرضية نقبؿ وبذلؾ ،(.252) مف

 
 

 :عشر الثانية بالفرضية المتعمقة النتائج 7.5.3.5

 المرحلػػة معلمػػ  اتجاهػػات متوسػػطات فػػ  (.α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػد ال

 .المعلـ يدرسها الت  المرحلة لمتغير تعز  لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية
 

 (1254) الجػػػدوؿو  ،المسػػػتقلة للعينػػػات (t-test) (ت) اختبػػػار اسػػػتخداـ تػػػـ عشػػػر اليانيػػػة الفرضػػػية الختبػػػارو 

  :ذلؾ يوض 
 

 الحاسـوب نحـو المعممـين اتجاىـات فـي المسـتقمة لمعينـات( t-test( )ت) اختبـار نتـائج :(31.5) الجدول

 .المعمم يدرسيا التي المرحمة لمتغير تبعاً 
 

 ( ت) قيمة المعياري النحراف الحساب المتوسط العدد المرحمة
 اإلحصائية الدللة
 (المحسوبة)

 32. 3.84 67 (4 - 2) دنيا أساسية
 38. 3.86 144 (22 - .) عليا أساسية 1.85 1.43

 

    الداللػػػة مسػػػتو  عنػػػد إحصػػػائية داللػػػة ذات فػػػروؽ توجػػػد ال نػػػ أ ،(31.5) لالجػػػدو فػػػ  لػػػواردةا النتػػػائج تشػػػير

(α ≤ 1.16)  لمتغيــر تبعــاً  لحــم بيــت محافظــة فــي األساســية المرحمــة معممــي اتجاىــات متوســطات فػػ 

 .الصفرية الفرضية قبوؿ يتـ وبذلؾ ،المعمم يدرسيا التي المرحمة
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 :الخامس بالسؤال المتعمقة النتائج 6.3.5


 لحػـ بيػت محافظػة مػدارس فػ  األساسية المرحلة معلم  لد  الحاسوبية اليقافة مستو  بيف ع قة توجد هؿ

 الحاسوب؟ نحو واتجاهاتهـ




 :يةصفر  فرضية عنها وانبيؽ

 

 :عشر الثالثة الفرضيةب المتعمقة النتائج

 معلمػ  لػد  الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  بػيف (.α ≤ 252) مسػتو  عنػد إحصػائية داللػة ذات ع قػة توجػد ال

 .الحاسوب نحو اتجاهاتهـ و لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة

 

 نحػػو واتجاهػػاتهـ الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  بػػيف بيرسػػوف االرتبػػاط معامػػؿ اسػػتخداـ تػػـ الفرضػػية هػػذ  الختبػار

( 2528) اإلحصػػػائية الداللػػػة وقيمػػػة ،(2522) هػػػ  بيرسػػػوف اختبػػػار قيمػػػة أف النتػػػائج أظهػػػرت فقػػػد الحاسػػػوب

 المرحلػػػة معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة مسػػػتو  بػػػيف ع قػػػة وجػػػود علػػػ  يػػػدؿ ممػػػا( .252) مػػػف أقػػػؿ وهػػػ 

 البديلػػة ونقبػؿ الصػفرية الفرضػية نػرفض وبػذلؾ الحاسػوب، نحػو واتجاهػاتهـ لحػـ بيػت محافظػة فػ  األساسػية

 لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  بػػيف (.α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائيا   دالػػة ع قػػة توجػػد: نصػػها والتػػ 

 .الحاسوب نحو اتجاهاتهـ و لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم 
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:الدراسة نتائج ممخص 4.5  

 .جيد لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم  لد  الحاسوبية اليقافة مستو   اف

 وبدرجة ابجابية الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم  إتجاهات  انت

 . بيرة

 

 والتخصػػص الػذ ور، لصػال  الجػػنس لمتغيػر تبعػا  ) الحاسػوبية اليقافػػة مسػتو  فػ  إحصػػائيا   دالػة فػروؽ وجػود

 .(العليا األساسية لصال  المعلـ يدرسها الت  والمرحلة العلم ، لصال 

 العلمػ ، والمؤهػؿ الخبػرة، سػنوات لمتغيػر تبعػا  ) الحاسػوبية اليقافػة مستو  ف  إحصائيا   دالة فروؽ وجود عدـ

 .(المدرسة عل  المشرفة والجهة

 

 .(الذ ور لصال   الجنس لمتغير تبعا  ) الحاسوب نحو المعلميف اتجاهات ف  إحصائيا   دالة فروؽ وجود

 والمؤهػؿ الخبػرة، سػنوات متغيػرل تبعػا  ) الحاسػوب نحػو المعلميف اتجاهات ف  إحصائيا   دالة فروؽ وجود عدـ

 (.المعلـ يدرسها الت  والمرحلة المدرسة، عل  المشرفة والجهة والتخصص، العلم ،

 

 مػػػدارس فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة مسػػػتو  بػػػيف إحصػػػائيا ، دالػػػة ع قػػػة وجػػػود

 الحاسوب نحو واتجاهاتهـ لحـ بيت محافظة
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 الخامس الفصل

 والتوصيات النتائج مناقشة
 

 

 الدراسة نتائج مناقشة 2.6

 والتوصيات المقترحات 3.6
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 :الخامس الفصل

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :والتوصيات النتائج مناقشة
 

 مناقشة نتائج الدراسة 1.1

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 1.1.1

 ؟ لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي لدى الحاسوبية الثقافة مستوى ما

  ػػػاف لحػػـ بيػػت محافظػػة فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  أف النتػػائج أظهػػرت

 يقافػػػة وجػػػود علػػػ  وتػػػدؿ ،%(7.57) اليقافػػػة مسػػػتو   ػػػاف فقػػػد ،%(72) وهػػػ  المحػػػؾ الع مػػػة مػػػف أعلػػػ 

  مػػا الحسػػابية للمتوسػػطات وفقػػا   الي يػػة المجػػاالت ترتيػػب  ػػاف وقػػد ال ليػػة، للدرجػػة المعلمػػيف لػػد  حاسػػوبية

- :يأت 

 %(.75.7)فقرة، وبنسبة مئوية مقدارها ( 33)مف ( 22.7)حساب  الدرجة ال لية بمتوسط  .7

 %(.76.5)فقرة، وبنسبة مئوية مقدارها ( 77)مف ( 8.42)باألجهزة واألدوات بمتوسط حساب   .2
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فقرة، وبنسبة مئوية مقدارها  (72)مف ( 8.53)نظاـ التشغيؿ والبرامج بمتوسط حساب  مقدار   .3

(77.7.)% 

فقرات، وبنسبة مئوية مقدارها ( 7)مف ( 5.75)حساب  مقدار   الشب ات واإلنترنت بمتوسط .4

(82.7.)% 

 

وير  الباحث أف المجاالت الي ث والدرجة ال لية  انت نتائجها متقاربة وأعل  مف الع مة المحؾ 

 %(.73)الت  حددها المح ميف ل ختبار وه  

بسػػػبب انتشػػػار الت نولوجيػػػػا ويػػػر  أف المعلمػػػيف لػػػديهـ مسػػػتو  جيػػػد مػػػػف اليقافػػػة الحاسػػػوبية، وذلػػػؾ 

الحديية المعتمدة عل  الحاسػوب، وانتشػار أجهػزة الحاسػوب بشػ ؿ  بيػر بحيػث أصػبحت فػ  متنػاوؿ الجميػع 

ألف أسعارها مناسبة وال يوجد بيت اليوـ يخلو مف جهػاز الحاسػوب، وأيضػا  متطلبػات العصػر فرضػت نفسػها 

مػع الحاسػوب فػ  مجػاؿ العمليػة التعليميػة مػف عل  المعلميف بحث أصػب  مػف الضػروري أف يتعامػؿ المعلػـ 

 .طباعة واستخداـ ل 

 

ومػػػػف األسػػػػباب التػػػػ  أدت إلػػػػ  يقافػػػػة المعلمػػػػيف الحاسػػػػوبية، اهتمػػػػاـ المعنيػػػػيف فػػػػ  التربيػػػػة والتعلػػػػيـ 

واإلشراؼ عل  تحسيف أدا  المعلميف الستخداـ الحاسوب عػف طريػؽ إجػرا  مجموعػة مػف الػدورات وورشػات 

تػػدريب المعلمػػيف فػػ  المػػدارس بحيػػث أصػػب  معظمهػػـ يسػػتخدموف الحاسػػوب بشػػ ؿ  العمػػؿ للمعلمػػيف وأيضػػا  

مت ػػرر ممػػا أد  إلػػ  ارتفػػاع مسػػتو  اليقافػػة الحاسػػوبية لػػديهـ، ومػػف األسػػباب ورا  االهتمػػاـ بالحاسػػوب، أف 

معظػـ أسػػاليب التػدريس الحدييػػة توظػػؼ الحاسػوب فػػ  العمليػة التعليميػػة سػػوا  أ ػاف ذلػػؾ عػف طريػػؽ التعلػػيـ 

ل ترونػػػ  أـ اسػػػتخدام  مػػػف أجػػػؿ إعػػػداد وسػػػائؿ تػػػدريس، وأيضػػػا  تر يػػػز الجامعػػػات علػػػ  طػػػرح مسػػػاقات اإل

 .إجبارية ف  استخداـ الحاسوب ف  التعليـ
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التػػ  تظهػر متوسػط ا تسػاب الطلبػػة ( 2339)وهػذا يتفػؽ مػع  ييػر مػػف الدراسػات ميػؿ دراسػة شػرؼ 

  المتوسػط القريػب مػف المعيػار الػذي حػدد  الباحػث والتػ  تقػع فػ%( 69.6)لمعايير اليقافة الحاسوبية بقيمػة 

التػػػ  تظهػػػػر مسػػػػتو  ا تسػػػػاب االداريػػػيف لليقافػػػػة الحاسػػػػوبية فػػػػ  ( 2337)، ودراسػػػػة المخينػػػػ  %(73)وهػػػو 

التػػ  ( 2337)والتػػ   انػػت جيػػدة بصػػفة عامػػة، ودراسػػة علػػ  %( 57.5و % 83.5)المحػػاور األربعػػة بػػيف 

وهػػػػو أعلػػػػ  مػػػػف الع مػػػػة القطعيػػػػة، ودراسػػػػة اوجن ػػػػوال %( 63)أظهػػػػرت مسػػػػتو  اليقافػػػػة الحاسػػػػوبية بقيمػػػػة 

(Ogunkola,2009 )الت  تظهر يقافة حاسوبية مرتفعة للمعلميف الذيف لديهـ أجهزة حاسوب. 

 

والتػػ  أوضػػحت أف متوسػػط درجػػات الطلبػػة ( 2339)ولػػـ تتفػػؽ نتػػائج الدراسػػة مػػع دراسػػة الفقعػػاوي 

،  ودرسػػة زيػػداف والجػػ د %(75)  تػػـ تحديػػدها وهػػ  والتػػ  جػػا ت أقػػؿ مػػف الع مػػة المحػػؾ التػػ%( 47.3)

( 2336)التػ  تظهػػر تػدن  فػػ  مسػػتو  اليقافػة العلميػػة لػد  المعلمػػيف، ودراسػػة عيػاد وأبػػو الحجػػوج ( 2336)

 .والت  أظهرت انخفاض توافر معايير االستنارة الت نولوجية

 

 الحاسوب؟ نحو لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي اتجاىات ما .1525

أظهػػػػرت النتػػػػائج أف إتجاهػػػػات معلمػػػػ  المرحلػػػػة األساسػػػػية فػػػػ  مػػػػدارس محافظػػػػة بيػػػػت لحػػػػـ نحػػػػو 

الحاسػػػوب  انػػػت ايجابيػػػة وبدرجػػػة  بيػػػرة ويظهػػػر ذلػػػؾ مػػػف خػػػ ؿ المتوسػػػط الحسػػػاب  للدرجػػػة ال ليػػػة بقيمػػػة 

 .، وقاـ الباحث بترتيب الفقرات تنازليا  حسب المتوسطات الحسابية(5)مف ( 3.95)

 

د أظهرت النتائج أف أعل  اسػتجابة لعينػة الدراسػة علػ  اتجاهػات المعلمػيف نحػو الحاسػوب تتميػؿ وق

والتػػ  جػػا ت فػػ  الترتيػػب األوؿ ( تشػػجيعية وبأسػػعار للمعلمػػيف حاسػػوب أجهػػزة تتػػوفر أف أتمنػػ )فػػ  الفقػػرة 

جػػا ت فػػ  الدرجػػة  (التعليميػػة العمليػػة فػػ  عصػػريا   متطلبػػا   أصػػب  الحاسػػوب أف أر )وبدرجػػة  بيػػرة، والفقػػرة 
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فػػ  الترتيػػب ( الحاسػػوب مهػػارات المعلمػػيف  ػػؿ يػػتقف أف أتمنػػ )اليانيػػة، وأيضػػا  بدرجػػة  بيػػرة، وجػػا ت الفقػػرة 

 .اليالث وبدرجة  بيرة

 

 اسػػػتخداـ فػػػ  طػػػوي    وقتػػػا   يقضػػػوف الػػػذيف النػػػاس مػػػف أتضػػػايؽ)وأظهػػػرت النتػػػائج  ػػػذلؾ أف الفقػػػرة 

 جهػاز مػف أخػاؼ)الفقػرات وبدرجػة قليلػة، والفقػرة التػ  سػبقتها ، حصلت عل  الترتيب األخير بػيف (الحاسوب

 .وبدرجة متوسطة( من  جز  أي تعطؿ ومف الحاسوب

 

ويػػػر  الباحػػػث إلػػػ  أف انتشػػػار أجهػػػزة الحاسػػػوب واسػػػتخدامها والتر يػػػز علػػػ  توظيفهػػػا فػػػ  العمليػػػة 

الحاسػػػوب لػػػد  معلمػػػ  التعليميػػػة، وعقػػػد مجموعػػػة مػػػف الػػػدورات، أدت إلػػػ  ظهػػػور إتجاهػػػات إيجابيػػػة نحػػػو 

 .المرحلة األساسية ف  مدارس محافظة بيت لحـ

 

وير  الباحث أف سبب ارتفاع اتجا  المعلميف نحػو الحاسػوب يعػود إلػ  مسػتو  اليقافػة لػديهـ بحيػث 

ظهػػر مػػف خػػ ؿ الدراسػػة بأنػػ  مسػػتو  مقبػػوؿ ويعنػػ  أف المعلمػػيف ميقفػػيف حاسػػوبيا  فمػػف الطبيعػػ  أف ي ػػوف 

 .ابية نحو الحاسوبلديهـ اتجاهات إيج

 

التػػػ  أظهػػػرت ( 2337)وقػػػد اتفقػػػت نتػػػائج الدراسػػػة مػػػع مجموعػػػة مػػػف الدراسػػػات منهػػػا دراسػػػة جبػػػر 

التػػػػ  ( 2337)اتجاهػػػػات إيجابيػػػػة للمعلمػػػػيف نحػػػػو اسػػػػتخداـ الحاسػػػػوب  وسػػػػيلة تعليميػػػػة، ودراسػػػػة المخينػػػػ  

تػػػ  أظهػػػرت اتجاهػػػات وال( 2336)أظهػػػرت اتجاهػػػات إيجابيػػػة للمعلمػػػيف نحػػػو الحاسػػػوب، ودراسػػػة الريمػػػاوي 

والتػػ  أظهػػػرت اتجاهػػػات ايجابيػػػة ( 2332)إيجابيػػة للمعلمػػػيف فػػػ  اسػػػتخداـ الحاسػػوب، ودراسػػػة عبػػػد الحميػػػد 

التػػػػ  اظهػػػػرت اتجاهػػػػات ايجابيػػػػة للمعلمػػػػيف نحػػػػو ( 2337)للمعلنػػػػيف نحػػػػو الحاسػػػػوب، وأيضػػػػا  دراسػػػػة علػػػػ  

ة للمعلمػيف نحػو ت نولوجيػا أظهػرت اتجاهػات ايجابيػ (Bulten,Cavas, 2009)الحاسػوب، ودراسػة  افػاس 
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أظهػرت اف للمعلمػيف نتػائج ( Babalola, Ogunkola, 2009)المعلومػات واالتصػاالت، ودراسػة اوجن ػوال 

 .ايجابية نحو الحاسوب

 

 :الثالث بالسؤال المتعمقة النتائج .8525


 بيـت محافظـة مـدارس فـي األساسية المرحمة معممي لدى الحاسوبية الثقافة مستوى  في فروق توجد ىل

 المدرســـة، عمـــى المشـــرفة والجيـــة والتخصـــص، العممـــي، والمؤىـــل والخبـــرة، الجـــنس، لمتغيـــر تبعـــاً  لحـــم

  المعمم؟ يدرسيا التي والمرحمة

 :فحصها نتائج يل  فيما صفرية، فرضيات ست اليالث السؤاؿ عف وانبيؽ


 :األولى بالفرضية المتعلقة النتائج 2.4.2.6

 الحاسـوبية الثقافـة مسـتوى متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصائية دللة ذات فروق توجد ل

 .الجنس لمتغير تعزى لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي لدى

أظهػػرت النتػػائج أف هنالػػؾ فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا  فػػ  مسػػتو  اليقافػػة الحاسػػوبية لػػد  معلمػػ  المرحلػػة  

األساسػية فػ  مػدارس محافظػة بيػت لحػـ حسػب متغيػػر الجػنس، وعلػ  ذلػؾ رفضػنا الفرضػية الصػفرية وقبلنػػا 

 مسػػتو  متوسػػطات فػػ  (.α ≤ 252) مسػػتو  عنػػد إحصػػائية داللػػة ذات فػػروؽ توجػػدالبديلػػة والتػػ  نصػػها 

، لصػػػال  الجػػػنس لمتغيػػػر تعػػػز  لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة

 .الذ ور

 

ويعتقد الباحث أف سبب الفروؽ فػ  مسػتو  اليقافػة الحاسػوبية لصػال  الػذ ور هػو طبيعػة اهتمامػات  

ا الحدييػػة ويسػػتخدموف الحاسػػوب الػػذ ور بالحاسػػوب والجانػػب العملػػ ، والػػذ ور األ يػػر بحيػػا  عػػف الت نولوجيػػ

 .بش ؿ أ ير مف االناث
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، ودراسػة المخينػػ  (2332)وقػد اتفقػت هػذ  النتيجػػة مػع بعػض الدراسػػات ومنهػا دراسػة عبػػد الحميػدة  

 (. ,2339Necdet, Konan)، ودراسة  وناف (2337)

 

، (2337)، ودراسػػػة علػػػ  (2336)، ودراسػػػة زيػػػداف والجػػػ د (2339)ولػػػـ تتفػػػؽ النتػػػائج مػػػع دراسػػػة شػػػرؼ 

 ، (2338)ودراسة الزعب  

 

 

 :الثانية بالفرضية المتعمقة النتائج 3.4.2.6
 

 الحاسـوبية الثقافـة مسـتوى متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصائية دللة ذات فروق توجد ل

 .الخبرة سنوات لمتغير تعزى لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي لدى

 

أظهػػػرت النتػػػائج عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة إحصػػػائيا  فػػػ  متوسػػػطات مسػػػتو  اليقافػػػة الحاسػػػوبية لػػػد   

معلمػػ  المرحلػػة األساسػػية فػػ  مػػدارس محافظػػة بيػػت لحػػـ تبعػػا  لمتغيػػر سػػنوات الخبػػرة، وعليػػ  قبلنػػا الفرضػػية 

 .الصفرية

ويػػر  الباحػػث أف السػػبب ورا  عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيا  أف هنالػػؾ اهتمػػاـ فػػ  النمػػو المهنػػ   

للموظفيف بغض النظر عف الخبرة فجميع المعلمػيف مػف أصػحاب الخبػرات المختلفػة لػديهـ مسػتويات متقاربػة 

 .مف اليقافة الحاسوبية وهذا يدؿ عل  أهمية الحاسوب ف  العملية التعليمية

 

 (.2336)قت نتائج الدراسة مع دراسة زيداف والج د وقد اتف

 .(Necdet, Konan, 2009)ولـ تتفؽ نتائج الدراسة مع دراسة  وناف 
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 :الثالثة بالفرضية المتعمقة النتائج 4.4.2.6

 الحاسـوبية الثقافـة مسـتوى متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصائية دللة ذات فروق توجد ل

 .العممي المؤىل لمتغير تعزى لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي لدى


 معلمػػػ  لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة مسػػػتو  متوسػػػطات فػػػ  إحصػػػائيا   دالػػػة فػػػروؽ وجػػػود عػػػدـ النتػػػائج أظهػػػرت

 .الصفرية الفرضية قبلنا وعلي  العلم ، المؤهؿ لمتغير تبعا   لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة

 فػػ  اهتمػػاـ هنالػػؾ أف العلمػػ  المؤهػػؿ لمتغيػػر تبعػػا   إحصػػائيا   دالػػة وجػػود عػػدـ ورا  السػػبب أف الباحػػث ويػػر 

 السػػبب ولعػػؿ والو الػػة، والخاصػػة الح وميػػة المػػدارس فػػ  العاملػػة الفئػػات جميػػع فػػ  الحاسػػوبية اليقافػػة مجػػاؿ

 مػػف الحاسػػوب ومتابعػػة اسػػتخداـ مػػؤه تهـ عػػف النظػػر بغػػض المعلمػػيف  ػػؿ علػػ  لزامػػا   أصػػب  أنػػ  الرئيسػػ 

 المػؤه ت  افػة علػ  هػذا وانع ػس متعػددة، مجػاالت ف  استخدام  وأيضا   التعليمية العملية ف  توظيف  أجؿ

 .العلمية

 (.1222) عل  دراسة مع الدراسة نتائج واتفقت

 

 (.1222) والج د زيداف دراسة مع النتائج تتفؽ ولـ

 

 :رابعةال بالفرضية المتعمقة النتائج 5.4.2.6

 الحاسـوبية الثقافـة مسـتوى متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصائية دللة ذات فروق توجد ل

 .التخصص لمتغير تعزى لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي لدى


 اليقافػػػػة مسػػػػتو  متوسػػػػطات فػػػػ  إحصػػػػائيا   دالػػػػة فػػػػروؽ وجػػػػود الرابعػػػػة بالفرضػػػػية المتعلقػػػػة النتػػػػائج أظهػػػػرت

 وعليػػ  التخصػػص، لمتغيػػر تبعػػا   لحػػـ بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية
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 الحاسػوبية اليقافػة مسػتو  متوسػطات فػ  إحصائيا   دالة فروؽ بوجود البديلة، وقبلنا الصفرية الفرضية رفضنا

 التخصػػص لصػػال  التخصػػص، لمتغيػػر تبعػػا   لحػػـ بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  لػػد 

 .العلم 

 

 فػػػػ  تصػػػنيف  يػػػػتـ الحاسػػػوب أف العلمػػػػ ، التخصػػػص لصػػػػال  الفػػػروؽ وجػػػػود فػػػ  السػػػػبب أف الباحػػػث يعتقػػػد

 مسػاؽ مػف أ يػر يتلقوف العلوـ  ليات ف  الجامعات طلبة  افة وأف علم   تخصص الجامعية التخصصات

 الحاسػػوب لتوظيػػؼ أ بػػر بشػػ ؿ العلميػػة التخصصػػات علػػ  التر يػػز ويػػتـ الحاسػػوب، واسػػتخداـ م ونػػات فػػ 

 .التعليمية العملية ف  الحاسوب توظيؼ تحتاج الت  المادة، طبيعة بسبب وذلؾ

 

 (..122) الفقعاوي دراسة مع الدراسة نتائج واتفقت

 

 :الخامسة بالفرضية المتعمقة النتائج 6.4.2.6

 الحاسـوبية الثقافـة مسـتوى متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصائية دللة ذات فروق توجد ل

 .الدراسية المرحمة لمتغير تعزى لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي لدى

 

 اليقافػػػة مسػػػتو  متوسػػػطات إحصػػػائيا   دالػػػة فػػػروؽ وجػػػود عػػػدـ الخامسػػػة بالفرضػػػية المتعلقػػػة النتػػػائج أظهػػػرت

 علػػ  المشػػرفة الجهػػة لمتغيػػر تبعػػا   لحػػـ بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  لػػد  الحاسػػوبية

 .الصفرية الفرضية قبلنا وعلي  المدرسة،

 

 فػػػ  المعلمػػػيف اد  الحاسػػػوبية اليقافػػػة فػػػ  البػػػالغ اإلهتمػػػاـ إلػػػ  يعػػػود الفػػػروؽ وجػػػود عػػػدـ أف الباحػػػث ويػػػر 

 بالحاسػػوب، بػػالغ اهتمػػاـ يػػول  فػػالجميع والخاصػػة، والو الػػة الح ومػػة وهػػ  المػػدارس علػػ  المشػػرفة الجهػػات
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 التقػػػدـ مجػػػارات هػػػو ذلػػػؾ ورا  والسػػػبب لػػػديهـ، الحاسػػػوبية اليقافػػػة مسػػػتو  يرتفػػػع بحيػػػث المعلمػػػيف وبتأهيػػػؿ

 التعليميػة، العمليػة فػ  الحاسػوب اسػتخداـ مػف برمتهػا التعليميػة المعلميػة علػ  تعػود الت  والفائدة الت نولوج 

 .حاسوبيا   ميقؼ المعلـ ي وف أف وضروري عصري متطلب أصب  الذي الوقت ف 

 

 

 

 :السادسة بالفرضية المتعمقة النتائج 7.4.2.6

 الحاسـوبية الثقافـة مسـتوى متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصائية دللة ذات فروق توجد ل

 .المعمم يدرسيا التي المرحمة لمتغير تعزى لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي لدى

 

 اليقافػػػػة مسػػػتو  متوسػػػػطات فػػػ  إحصػػػائيا   دالػػػػة فػػػروؽ وجػػػػود الخامسػػػة بالفرضػػػية المتعلقػػػػة النتػػػائج أظهػػػرت

 يدرسػها التػ  المرحلػة متغيػر حسػب لحػـ بيػت محافظػة مػدارس ف  األساسية المرحلة معلم  لد  الحاسوبية

 مسػػتو  متوسػػطات فػػ  إحصػػائيا   دالػػة فػػروؽ بوجػػود البديلػػة وقبلنػػا الصػػفرية، الفرضػػية رفضػػنا وعليػػ  المعلػػـ،

 التػ  المرحلػة متغيػر حسػب لحػـ بيػت محافظػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلمػ  لػد  الحاسوبية اليقافة

 .العليا األساسية المرحلة لصال  المعلـ، يدرسها

 

 عمليػػػة هػػػ  العليػػػا األساسػػػية المرحلػػػة معلمػػػ  لصػػػال  الفػػػروؽ وجػػػود ورا  الرئيسػػػ  السػػػبب أف الباحػػػث يػػػر 

 تػػػـ الحسػػػية والوسػػػائؿ األدوات علػػػ  التر يػػػز ألف وذلػػػؾ التعليميػػػة العمليػػػة فػػػ  الحاسػػػوب واسػػػتخداـ توظيػػػؼ

 المرحلػػة وفػػ  المرحلػػة، لطػػ ب النمائيػػة للخصػػائص نظػػرا   الػػدنيا األساسػػية المرحلػػة فػػ  واسػػتخدامها توظيفهػػا

 الطلبػػة ألف أ بػػر بشػػ ؿ التعليميػػة العمليػػة فػػ  الحاسػػوب وتوظيػػؼ باسػػتخداـ المعلمػػيف يقػػوـ العليػػا األساسػػية

 .الحاسوب استخداـ يستطيعوف المرحلة هذ  ف 
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 :الرابع بالسؤال المتعمقة النتائج 5.2.6


 الحاســوب نحـو لحـم بيـت محافظـة مـدارس فـي األساســية المرحمـة معممـي اتجاىـات فـي فـروق توجـد ىـل

 والمرحمـة المدرسـة، عمـى المشـرفة والجيـة والتخصـص، العممـي، والمؤىـل والخبرة، الجنس،  لمتغير تبعاً 

 ؟المعمم يدرسيا التي

 :فحصها نتائج يل  فيما صفرية، فرضيات ست عنها وانبيؽ
 

 :السابعة بالفرضية المتعلقة النتائج 2.5.2.6

 المرحمـة معممـي اتجاىـات متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصـائية دللـة ذات فـروق توجـد ل

 .الجنس لمتغير تعزى الحاسوب نحو لحم بيت محافظة مدارس في األساسية

 

 اتجاهػػات فػػ  الجػػنس متغيػػر حسػػب إحصػػائيا   دالػػة فػػروؽ وجػػود السػػابعة بالفرضػػية المتعلقػػة النتػػائج أظهػػرت

 الصػػفرية الفرضػػية رفضػػنا وعليػػ  الحاسػػوب، نحػػو لحػػـ بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ 

 المرحلػػػة معلمػػػ  اتجاهػػػات فػػػ  الجػػػنس متغيػػػر حسػػػب إحصػػػائيا   دالػػػة فػػػروؽ بوجػػػود  البديلػػػة الفرضػػػية وقبلنػػػا

 .الذ ور لصال  الحاسوب، نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية

 

 طبيعػػػتهـ ومػػػف الحاسػػػوب، مجػػػاؿ فػػػ  اهتمػػػاـ األ يػػػر ألنهػػػـ الػػػذ ور لصػػػال  الفػػػروؽ سػػػبب ويعػػػود

 لػػذلؾ التسػلية أدوات مػػف أداة الحاسػوب أف ويػروف اإلنػػاث مػف أ يػر الفػػراغ وقػت فػ  الحاسػػوب إلػ  يتجهػوف

  .اإلناث مف أ ير الحاسوب نحو ايجابية اتجاهاتهـ أف نجد

 

 (.1222) عل  ودراسة ،(1221) الحميد عبد دراسة مع الدراسة نتائج اتفقت وقد
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 (.Bulent, Cavas, 2009)  افاس دراسة مع الدراسة نتائج تتفؽ ولـ

 

 :الثامنة بالفرضية المتعمقة النتائج 3.5.2.6

 المرحمـة معممـي اتجاىـات متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصـائية دللـة ذات فـروق توجـد ل

 .الخبرة سنوات لمتغير تعزى الحاسوب نحو لحم بيت محافظة مدارس في األساسية


 اتجاهػػات متوسػػطات فػػ  إحصػػائيا   دالػػة فػػروؽ وجػػود عػػدـ إلػػ  اليامنػػة، بالفرضػػية المتعلقػػة النتػػائج أظهػػرت

 وعليػػ  الخبػرة، سػػنوات لمتغيػر تبعػا   الحاسػػوب نحػو لحػػـ بيػت محافظػة مػػدارس فػ  األساسػػية المرحلػة معلمػ 

 .الصفرية الفرضية قبلنا

 

 بالحاسػوب االهتمػاـ إلػ  يعػود الخبػرة سػنوات لمتغيػر تبعػا   إحصػائيا   دالػة فروؽ وجود عدـ أف الباحث ويعتقد

 يقدمػػ  ومػػا الحػػديث والت نولػػوج  العلمػػ  للتقػػدـ ونظػػرا   والتعلػػيـ، التربيػػة مجػػاؿ فػػ  والفئػػات الشػػرائ   افػػة مػػف

 ايجابيػة اتجاهػات لديػ  الجميػع أف نػر  عػاـ بشػ ؿ والحيػاة التعليميػة العمليػة مجػاؿ فػ  تقنيات مف الحاسوب

 .نحو 

 (.1222) والج د زيداف دراسة مع الدراسة نتائج اتفقت وقد

 

 .(Necdet, Konan, 2009)  وناف دراسة مع الدراسة نتائج تتفؽ ولـ
 

 :التاسعة بالفرضية المتعمقة النتائج 4.5.2.6

 المرحمـة معممـي اتجاىـات متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصـائية دللـة ذات فـروق توجـد ل

 .العممي المؤىل لمتغير تعزى الحاسوب نحو لحم بيت محافظة مدارس في األساسية
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 معلمػ  اتجاهػات متوسػطات فػ  إحصػائيا   دالػة فػروؽ وجػود عػدـ التاسػعة بالفرضػية المتعلقة النتائج أظهرت

 .الصفرية الفرضية قبلنا وعلي  العلم ، المؤهؿ لمتغير تبعا   لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة

 نحػو ايجابيػا   اتجاهػا   هنالػؾ أف الحاسػوب نحػو االتجاهػات ف  إحصائيا   دالة فروؽ وجود عدـ الباحث ويفسر

 فػػ  الحاسػػوب نحػػو الفاعػػؿ االهتمػػاـ علػػ  دليػػؿ وهػػذا العلميػػة المػػؤه ت  افػػة فػػ  المعلمػػيف لػػد  الحاسػػوب

 .لهـ الحديث التقنيات وتوفير الط ب أدا  لتحسيف وتوظيف  التعليمية العملية

 (. 1222) عل  ودراسة ،(1222) والج د زيداف دراسة مع الدراسة نتائج تتفؽ ولـ
 

 :العاشرة بالفرضية المتعمقة النتائج 5.5.2.6

 المرحمـة معممـي اتجاىـات متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصـائية دللـة ذات فـروق توجـد ل

 .التخصص لمتغير تعزى الحاسوب نحو لحم بيت محافظة مدارس في األساسية

 

 معلمػ  اتجاهػات متوسػطات فػ  إحصػائيا   دالػة فػروؽ وجػود عػدـ العاشػرة بالفرضػية المتعلقػة النتػائج أظهرت

 .الحاسوب نحو لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة

 

 وبػػػاخت ؼ المعلمػػػيف  افػػػة أف علػػػ  يػػػدؿ التخصػػػص، لمتغيػػػر تبعػػػا   الفػػػروؽ وجػػػود عػػػدـ أف الباحػػػث ويعتقػػػد

 مسػػاعدة شػػأنها مػػف التػػ  اإلم انيػػات يػػوفر جهػػاز  ونػػ  إيجػػاب  بشػػ ؿ الحاسػػوب إلػػ  ينظػػروف تخصصػػاتهـ

 . بمهام  القياـ عل  ومساندت  المعلـ

 

 :عشر الحادية بالفرضية المتعمقة النتائج 6.5.2.6

 المرحمـة معممـي اتجاىـات متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصـائية دللـة ذات فـروق توجـد ل

 .المدرسة عمى المشرفة الجية لمتغير تعزى الحاسوب نحو لحم بيت محافظة مدارس في األساسية
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 اتجاهػػات متوسػػطات فػػ  إحصػػائيا   دالػػة فػػروؽ وجػػود عػػدـ عشػػر الحاديػػة بالفرضػػية المتعلقػػة النتػػائج أظهػػرت

 علػ  المشػرفة الجهػة لمتغيػر تعػز  الحاسػوب نحػو لحػـ بيػت محافظػة مػدارس فػ  األساسػية المرحلػة معلم 

 .الضفرية الفرضية قبلنا ذلؾ وعل  ،المدرسة

 

 نحػػو المعلمػػيف لػػد  توجػػد التػػ  اإليجابيػػة االتجاهػػات إلػػ  إحصػػائيا   دالػػة فػػروؽ وجػػود عػػدـ البحػػاث ويعتقػػد

 والنظػػػػر واسػػػتخدام  بالحاسػػػوب االهتمػػػاـ علػػػػ  يػػػدؿ وهػػػذا المشػػػرفة، الجهػػػػة عػػػف النضػػػر بغػػػض الحاسػػػوب

 .التعليمية العملية ف  للحاسوب اإليجابية

 

 :عشر الثانية بالفرضية المتعمقة النتائج 7.5.2.6

 المرحمـة معممـي اتجاىـات متوسـطات فـي (α ≤ 1.16) مسـتوى عنـد إحصـائية دللـة ذات فـروق توجـد ل

 .المعمم يدرسيا التي المرحمة لمتغير تعزى الحاسوب نحو لحم بيت محافظة مدارس في األساسية

 

 معلمػػػ  اتجاهػػػات فػػػ  إحصػػػائيا دالػػػة فػػػروؽ وجػػػود عػػػدـ عشػػػر اليانيػػػة بالفرضػػػية المتعلقػػػة النتػػػائج أظهػػػرت

 المعلػػـ، يدرسػػها التػ  المرحلػػة لمتغيػر تبعػػا   الحاسػػوب نحػو لحػػـ بيػت محافظػػة مػػدارس فػ  األساسػػية المرحلػة

 .الصفرية الفرضية نقبؿ ذلؾ وعل 

 

 معلمػ  لػد  الحاسػوب مجػاؿ فػ  االهتمػاـ إل  يعود المرحلة لمتغير تبعا   فروؽ وجود عدـ أف الباحث وير 

حساسػهـ المعلمػيف إيماف إل  ذلؾ ويعد والعليا الدنيا األساسية المرحلة  العمليػة فػ  يخػدمهـ الحاسػوب بػأف وا 

 .المراحؿ  افة ف  التعليمية
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 :الخامس بالسؤال المتعمقة النتائج 6.2.6


 لحــم بيـت محافظـة فـي األساسـية المرحمـة معممـي لــدى الحاسـوبية الثقافـة مسـتوى بـين عالقـة توجـد ىـل

 ؟الحاسوب نحو واتجاىاتيم


 :يةصفر  فرضية عنها وانبيؽ

 
 :عشر الثالثة بالفرضية المتعلقة النتائج

 لــدى الحاســوبية الثقافــة مســتوى بــين (α ≤ 1.16) مســتوى عنــد إحصــائية دللــة ذات عالقــة توجــد ل

 .الحاسوب نحو واتجاىاتيم لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممي

 

 لػػد  الحاسػػوبية اليقافػػة مسػػتو  بػػيف إحصػػائيا   دالػػة ع قػػة وجػػود الخػػامس بالسػػؤاؿ المتعلقػػة النتػػائج أظهػػرت

 .الحاسوب نحو واتجاهاتهـ لحـ بيت محافظة مدارس ف  األساسية المرحلة معلم 

 

 نحػػػػو اتجاهػػػاتهـ وأف جيػػػد الحاسػػػوبية اليقافػػػة مػػػف مسػػػػتو  لػػػديهـ المعلمػػػيف أف الع قػػػة وجػػػود سػػػبب ويعػػػود

 وهػػػو ،%(.7.5) بلػػػغ والػػػذي المعلمػػػيف لػػػد  الحاسػػػوبية اليقافػػة مسػػػتو  علػػػ  يػػػدؿ وهػػػذا إيجابيػػػة، الحاسػػوب

 الحاسػوب نحػو اتجاهػاتهـ أف وأيضػا   ،%(72) وهػ  المح مػيف قبػؿ مػف تحديػدها تػـ التػ  الع مػة مف أعل 

 نحػػو ايجابيػا   اتجاهػا   علػ  تػدؿ مرتفعػة قيمػة وتعتبػػر( .) وهػ  درجػة أعلػ  مػف( 85.3) بقيمػة ايجابيػة  انػت

 .الحاسوب

 

 ,Ogunkola) أوجن ػوال ودراسػة ،(1222) علػ  ودراسػة ،(1223) الزعبػ  دراسػة مػع الدراسػة نتػائج وتتفػؽ

 (.Jenkins, 2008) جن يز ودراسة ،(2009
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  :التوصيات ..3
 المعلمػيف، لػد  الحاسػوبية اليقافػة مػف ا  جيػد ا  مسػتو  وجػود مف ،الدراسة إليها خلصت الت  النتائج مف انط قا  

 الحاسػوب، نحػو المعلمػيف واتجاهػات الحاسػوبية اليقافػة بػيف ع قة ووجود الحاسوب، نحو ايجابية واتجاهات

 :التالية التوصيات يقترح الباحث فخف

 .التربية ومعاهد  ليات وف  المعلميف، وتأهيؿ إعداد برامج ف  الحاسوبية لليقافة مادة تضميف .2

 

 .التعليمية العملية تخدـ والت  الحاسوبية اليقافة ف  الفرعية المجاالت لقياس دارسات إجرا  .1

 

 .المعلميف ف  توافرها الواجب الحاسوبية لليقافة  فايات قائمة وتعميـ تصميـ .8

 

 .ICDL الحاسوب لقيادة الدولية الرخصة شهادة عل  للحصوؿ المعلميف ودعـ تشجيع .4

 

 فػػ  الحاسػػوب اسػػتخداـ فػػ  وتنميتهػػا وتوظيفهػػا واسػػتيمارها، الحاسػػوب نحػػو اإليجابيػػة االتجاهػػات تبنػػ  ..

 . التعليمية العملية

 
 فػػ  الحاسػػوب توظيػػؼ علػػ  المسػػتمر والتػػدريب الحاسػػوب، مجػػاؿ فػػ  الحدييػػة والتقنيػػات األجهػػزة تػػوفير .2

 .التعليمية العملية
 

 .والتعليـ التربية وزارة قبؿ مف المعلميف تعييف عند الحاسوبية، اليقافة لقياس مقننة اختبارات إجرا  .7

 

 الحاسػػوبية اليقافػػة بمسػػتو  وع قتػػ  التعليميػػة العمليػػة فػػ  الحاسػػوب اسػػتخداـ واقػػع حػػوؿ دراسػػات اجػػرا  .3

 .المعلميف لد 
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  المراجع

 :العربية المراجع: أولا 

       الحتياجــــات ضـــوء فـــي التعميمـــي التصـــميم عمـــى قـــائم تـــدريبي برنـــامج(. .122.) أحمػػػد سػػػويرح، ابػػػو

  غير ماجستير رسالة ،التكنولوجيا معممي لدى التكنولوجية الميارات بعض لتنمية التدريبية 

 .غزة اإلس مية، الجامعة منشورة،

 

       المعـــايير ضـــوء فـــي المعمومـــات تكنولوجيـــا مقـــرر فـــي البرمجـــة وحـــدة أثـــر .(.122). محمػػػود األسػػػطؿ،

  ماجستير رسالة ،عشر الحادي الصف طالب لدى البرمجة ميارة عمى وأثرة لمبرمجة ألدائية   

 .فلسطيف غزة، اإلس مية، الجامعة منشورة، غير  
 

العمـوم مجتمـع بكميـة الحاسـوب قسـم طمبـة لـدى التكنولـوجي التنـور مسـتوى( . .122). مجػدي البايض،

 .فلسطيف غزة، اإلس مية، الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة والتطبيقية، المينية  

 

ـــور مســـتوى(. 1222.) انتصػػػار بصػػػيلة، ـــدى التكنولـــوجي التن ـــة ل ـــة طمب ـــدس جامع ـــو الق ـــبعض وعالقت       ب

 .فلسطيف القدس، القدس، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،المتغيرات  

 

 منشػػػورات ،التعمـــيم فـــي الحاســـوب(. .122.) الحميػػػد عبػػػد منيػػػزؾ، منتصػػػر، اهلل، وعبػػػد محمػػػد، الجػػػابري،

 .فلسطيف المفتوحة، القدس جامعة
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 الرياضـــيات فـــي الســـابع الصـــف طمبـــة تحصـــيل عمـــى الحاســـوب اســـتخدام اثـــر(. 1227.) وهيػػػب جبػػػر،

ـــة كوســـيمة اســـتخدامو نحـــو معممـــييم واتجاىـــات   جامعػػػة منشػػػورة، غيػػػر ماجسػػػتير رسػػػالة ،تعميمي

 . فلسطيف ،نابلس الوطنية، النجاح 

 

 فريػػػػد زينػػػػة، وأبػػػػو الػػػػرازؽ، عبػػػػد هػػػػان ، وبنػػػػ  عػػػػامر، وقنػػػػديليج ، عػػػػدناف، والجػػػػادري، موفػػػػؽ، الحمػػػػدان ،

 .األردف  عماف، والتوزيع، للنشر الوراؽ مؤسسة ،العممي البحث مناىج(. 1222.) 

 

اربػػػػػد، والتوزيػػػػػع، للنشػػػػػر ال نػػػػػدي دار ،التعميمـــــي الكمبيـــــوتر فـــــي أساســـــيات(. 8..2.)لطفػػػػػ  الخطيػػػػػب،

 .االردف 

 

ــى المــدخل(.1222.) نعػػيـ وجعنينػػ ، عبػػداهلل، الرشػػداف، ــيم التربيــة إل والتوزيػػع، للنشػػر الشػػروؽ دار ،والتعم

 .االردف عماف، 

 

لـدى التعمـيم فـي اسـتخدامو ومعوقـات الحاسـوب نحـو التجاىـات(. 1222.) صػوفيا الريمػاوي،
 غيػػر ماجسػػتير رسػػالة الغربيــة، الضــفة فــي الحكوميــة المــدارس فــي العمــوم معممــي 
 .فلسطيف بيرزيت، جامعة منشورة، 
 

  األساس  العاشر للصؼ والرياضيات العلوـ معلم  تواج  الت  الصعوبات(. .122.) مجدي زامؿ،

  القدس جامعة مجمة اهلل، راـ بمحافظة التعليـ ف  مساعدة أداة الحاسوب استخداـ ف  ومعلمات  

 .222 – .. ،22 عدد ،والدراسات لألبحاث المفتوحة 

 

 .االردف عماف، الجامع ، ال تاب دار ،التربوي النفس عمم مبادئ(. 1224) عماد، الزغوؿ،
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 اليقافػػػػػػة مسػػػػػػتو (. 1224. )عمػػػػػػاد والبرغػػػػػػوي ، أحمػػػػػػد، وجبػػػػػػر، محمػػػػػػود، سػػػػػػمرة، وأبػػػػػػو عفيػػػػػػؼ، زيػػػػػػداف،

  ليػػة فػػ  الرابعػػة السػػنة وطلبػػة الجػػدد الطلبػػة لػػد  الحياتيػػة العلػػوـ نحػػو باالتجػػا  وع قتػػ  اإلحيائيػػة 

 . 112-.23 ،(48) ،لعربيةا الجامعات اتحاد مجمة القدس، بجامعة العلوـ 

 

   المرحلة ف  العلوـ معلم  لد  العلمية اليقافة مستو (. 1227.) حسنا  والج د، عفيؼ، زيداف،

، محافظة ف  األساسية           ..21 -223 ،(3) 8 ،والنفسية التربوية العموم مجمة طول ـر

 

ــة(.1222.) جمػػاؿ الزعػػانيف،  غػػزة، اآلفػػاؽ، م تبػػة ،والعشــرين الحــادي القــرن ضــرورة التكنولوجيــة التربي

 . فلسطيف 

 

 وع قتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   اليانوية المرحلة ف  الفيزيا  معلم  لد  العلمية اليقافة مستو (. 1223.) ط ؿ. الزعب 

 ،منشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة غير رسالة ماجستير   لد  طلبتهـ، العلـ نحو واالتجاهات العلمية يقافة بمستو 

 .221 – 203، (2)22العلوـ االنسانية، سلسلة ، المجمة الردنية لمعموم التطبيقية

 

         ،غػزة اإلسػ مية، الجامعػة الجػامع ، الطالػب م تبػة ،المنـاىج فـي دراسـات (..122 ). محمػد زقػوت،

 .فلسطيف   

 

 اآللــــي الحاســـب لتـــدريس األساســـية التعميميـــة الكفايــــات أىميـــة مـــدى(. 1228.) الحػػػافظ عبػػػد سػػػ مة،

ـــدريس ىيئـــة نظـــر وجيـــة مـــن وممارســـتيا  ـــة المممكـــة فـــي المعممـــين بكميـــات الحاســـب ت  العربي

 .السعودية الرياض المعلميف،  لية دراسة، ، السعودية 
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فـي األقصـى بجامعـة اآللـي الحاسـب وشـبكات المعمومـات تكنولوجيا مساق تقويم (..122).محمػد شرؼ،

 منشورة، غير ماجستير رسالة ،ليا الطمبة اكتساب ومدى الحاسوبية الثقافة معايير ضوء  

 .فلسطيف غزة، اإلس مية، الجامعة 

 

        اتجصهررصت   علرر  المعلمرر   للطلبرر  والد اسرر   الشخصرر   الخصررص   أثرر  (..122.)فػػايز الظفػػري،

العلةم  المجلة  ،  سرصل  مصجسرت   ر ر  مرشرو  ، التعلر   في الحصسوب استخدا  م  وقلق    

 .83-43، (74)19، ال ويت ، جصمع  الكو ت،التربمي  

 

 استخدام في غزة بمحافظة العاشر الصف طمبة تواجو التي الصعوبات (. 1228 ). رانية المنعـ، عبد

 األقصػ ، جامعػة التربيػة،  ليػة منشورة، غير ماجستير رسالة ،المتغيرات ببعض وعالقاتيا الحاسوب

 .فلسطيف غزة،

 

  ومتغيرات الجنس حسب مقارنة دراسة اآلل  الحاسب نحو االتجا (. 1221.) شوق  الحميد، عبد

 . 822-.13 ،(1)82 ال ويت، جامعة ،التربوية العموم مجمة أخر ،         

 

 الصف طمبة واتجاىات تحصيل في محوسبة تعميمية وسائل استخدام أثر(. 1222.) ابراهيـ عدوي،

  القدس، القدس، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،لحم بيت محافظة في العموم نحو العاشر        

 .فلسطيف 

 

   ببرنامج الممتحقين من عينة لدى الحاسوب نحو واإلتجاه الحاسوبية الثقافة(. 1222.) سلطاف عل ،
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 جامعػػػة منشػػورة، غيػػػر ماجسػػتير رسػػػالة ،كنانــة بنـــي تربيــة مديريـــة فـــي الحاســوبية األميـــة محــو         

 . االردف اليرموؾ، 

 

 األميــة محــو عمــى التفاعميــة المتعــددة الوســائط باســتخدام مقتــرح برنــامج فعاليــة(. 1228.) أ ػػـر علػػ ،

 جامعػػػة منشػػػورة، غيػػػر ماجسػػػتير رسػػػالة ،الكمبيـــوتر اســـتخدام نحـــو التجـــاه وتنميـــة الكمبيوتريـــة 

 .مصر اسيوط، 

 

  تػػػػػػاب  فػػػػػ  الت نولوجيػػػػػة االسػػػػػػتنارة معػػػػػايير تػػػػػوافر مػػػػػػد (. 1223.)يحيػػػػػ  جحجػػػػػوح، وأبػػػػػػو فػػػػػؤاد، عيػػػػػاد،

ـــة مجمـــة فلسػػػطيف، فػػػ  األساسػػػييف( والسػػػادس الخػػػامس) للصػػػفيف الت نولوجيػػػا            ،اإلســـالمية الجامع

 .32.-42. ،(2) 22 فلسطيف، غزة، اإلس مية، الجامعة 

 

 .االردف عماف، المسيرة، دار ،التربوية وتطبيقاتو التعميمي الحاسوب(. 1224) يوسؼ، عيادات،

 

 التحصـيل يعكسـو كمـا الحاسـوب تـدريس طرائـق مـن مقتـرح برنـامج فاعميـة(.  1228 ). رحمػة عػودة،

بغـزة األقصـى بجامعـة التربيـة كميـة طمبـة لـدى البرنـامج نحـو والتجـاه التدريسـي واألداء األكاديمي 

 فلسطيف غزة، األقص ، جامعة التربية،  لية منشورة، غير د تورا  رسالة  

 

معــايير ضــوء فــي عشــر الحــادي لمصــف المعمومــات تكنولوجيــا مقــرر تحميــل(. 1227). زينػػب الفقعػػاوي،

  الجامعة منشورة، غيرماجستير  رسالة ،ليا الطمبة اكتساب ومدى الحاسوبية الثقافة  

 .غزة ،اإلس مية 
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   الف ر دار ،والعشرين الحادي القرن مطمع وتحديات الحاسوب تربويات(. 1222.) ابراهيـ الفار،

 .مصر القاهرة، العرب ،        

 

 .األردف عماف، الف ر، دار ،التعميم في الحاسوب استخدام ،(1221.) ابراهيـ الفار،

 

ـــويم التـــدريس وطـــرق الحاســـوب(. .122.)سػػػمير والخريسػػػات، غسػػػاف، قطػػػيط،  للنشػػػر اليقافػػػة دار ،والتق

 .االردف عماف، والتوزيع، 

 

 عامان بسمطنة األساسي التعميم مدارس إداريي لدى الحاسوبية الثقافة (.1227.) محمد المخين ،

السػػلطاف جامعػػة منشػػورة، غيػػر ماجسػػتير رسػػالة ،الحاســوب اســتخدام نحــو باتجاىــاتيم وعالقتيــا         

 .عماف سلطنة قابوس،  
 

 

 ،الوســــيط المعجــــم(. 2.71.) محمػػػد والنجػػػػار، حامػػػد، القػػػػادر، وعبػػػد ،أحمػػػػد، والزيػػػاف ابػػػػراهيـ، مصػػػطف ،

 .تر يا استانبوؿ، والتوزيع، للنشر اإلس مية الم تبة 
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 (2) رقم ممحق

 المحكمين أسماء
 

   

 الجامعة اإلسم الرقم

 القدس جامعة جبر فهيـ أحمد. د.أ 2

 القدس جامعة عابديف محمد. د 1

 القدس جامعة عدس محسف. د 8

 القدس جامعة قباجة زياد. د 4

 لحـ بيت جامعة جبر معيف. د .

 الغوث و الة  رمة جبريف منير. د 2

 المفتوحة القدس جامعة جمعة خضر. د 7

 المفتوحة القدس جامعة ذويب محمد. د 3

 المفتوحة القدس جامعة مطر ابراهيـ. أ .

 الغوث و الة الطيط  جعفر. أ 22

 الغوث و الة الوحيدات عمار. أ 22

 المفتوحة القدس جامعة  طقاطقة سام . أ 21

 المفتوحة القدس جامعة  زواهرة جمعة. أ 28

 المفتوحة القدس جامعة  حماد جهاد. أ 24
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(1) رقـ ملحؽ  

 التح يـ

 

 للتحكيم واستبانة اختبار



 المحترم.............................................:المحكم حضرة


اليقافة الحاسوبية لد  معلم  المرحلة األساسية فػ  مػدارس مستو  يقوـ الباحث بدراسة تهدؼ إل  

، وذلػػػؾ اسػػػت ماال لمتطلبػػػات الحصػػػوؿ علػػػ  درجػػػة محافظػػػة بيػػػت لحػػػـ وع قتػػػ  باتجاهػػػاتهـ نحػػػو الحاسػػػوب

 .الماجستير ف  أساليب التدريس مف جامعة القدس

 

يـ هػذ  االسػتبانة، ونظرا لما عهدنا   في ـ مف خبرة علمية وعملية، يرج  مف حضػرت ـ الت ػـر بتح ػ

ضافة وحذؼ ما ترون  مناسبا بدا  الرأي ف  مجاالتها وفقراتها، وا   .وا 
 

 تعامنك  لحسن لك  مشكرا

 

 الباحث                               

 مطر ابراهيـ توفيؽ
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 (4) رقم ممحق

 األولية صورتيا في والستبانة الختبار

                            الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

 القدس جامعة

                 العميا الدراسات عمادة

 التدريس أساليب برنامج
  .ات/ المحترمين ومعمماتيا لحم بيت محافظة مدارس في األساسية المرحمة معممو الزمالء

 األساسـية المرحمـة معممـي لدى الحاسوبية الثقافة مستوى" إل  للتعرؼ دراسة الباحث يجري

 متطلبػات مػف جػز  الدراسػة وهػذ  ،"الحاسـوب نحو باتجاىاتيم وعالقتو لحم بيت محافظة مدارس في

 أسػػئلة علػػ  اإلجابػػة فػػ  التعػػاوف حضػػرت ـ مػػف يرجػػ  القػػدس، جامعػػة مػػف الماجسػػتير درجػػة علػػ  الحصػػوؿ

 البحػػث ألغػراض إال تسػػتخدـ لػف الدراسػػة هػذ  نتػائج بػػأف علمػا وموضػػوعية بدقػة االسػػتبياف فقػراتو  االختبػار

                                        .فقط العلم 

 الشخصية البيانات: أولً 

 .يمي فيما المناسب المربع في x اشارة وضع الرجاء

 .أنثى                             ذكر                 :الجنس

 .سنوات( 21) من أكثر           سنوات(  21 – 6)             سنوات( 6) من اقل                 :الخبرة سنوات

 فأعمى عالي دبموم            بكالوريوس             بكالوريوس من أقل         :        العممي المؤىل

 أدبي            عممي                 :      التخصص    

 .وكالة                      .خاصة                      .حكومة :                 المدرسة نوع     

 (: - 6) عميا أساسية    ( 5 - 2) دنيا أساسية                     : المرحمة     
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 :التالية األسئمة من كل في المناسبة اإلجابة اختيار الرجاء – الختبار: الثاني الجزء

 .فقرة لكل عالمة بواقع ،(41) العظمى العالمة

 واألدوات األجيزة: األول المجال

  :عن عبارة الحاسوب .2

  .الصوت نظاـ ميؿ المتباعدة الم ونات مف مجموعة.ب .فقط برامج تشغيؿ يستطيع جهاز.أ 

  .البيانات لمعالج يستخدـ جهاز. د بالبرامج للتح ـ إال يعمؿ ال.ج

  :إدخال أداة تعتبر التالية األدوات من واحدة .3

  .الذا رة.د.                         الفأرة.ج                        الشاشة.ب.                        الطابعة.أ 

  :الجيب في وتوضع الحاسوب من الممفات لحفظ تستخدم التالية األدوات من واحدة .4

  Mouse. د                   Flash Disk.ج                           CD.ب                 الصلب القرص.أ 

  :شيوعاً  اإلخراج أدوات أكثر من تعتبر أداة .5

  .الضوئ  الماس .د.                المفاتي  لوحة.ج.                        الشاشة.ب.                        ال اميرا.أ 

  :عمى بالعتماد الحاسوب سرعة تحديد يتم .6

  (CD).المدمج القرص.د              (RAM) الذا رة.ج     (HD).الصلب القرص.ب.     (CPU)المر زية المعالجة وحدة.أ

 - :ب الحاسوب سعة تقاس .7

  byte.د                        MHZ.ج                       GRAM.ب                          WAT.أ 

  :الشخصية الحاسوب أجيزة من .8

  Canon.د                       Nokia.ج                             Dell.ب                       Laser.أ 

 - :الحاسوب إلى صورة إدخال من يمكننا جياز .9

  Bar Code.د                     Plotter.ج                          Printer.ب                 Scanner.أ 

 - :نفعل ماذا الحاسوب إلى جديد جياز توصيل حال في .:

  .المباشر التوصيؿ طريؽ عف الجهاز بتشغيؿ نقـو.ب .الصلب القرص عل  الجهاز تشغيؿ ملفات ننسخ.أ 

  .آخر جهاز ألي برنامج أي بتنصب نقـو.د .الحاسوب عل  للجهاز تشغيؿ برنامج بتنصيب نقـو.ج 

 - :ل يستخدم LCD جياز .21

  .فيديو فيلـ عرض.ب .الشرائ  عرض.أ 

  .والصور النصوص عرض.د .الحاسوب شاشة عل  عرض  يم ف ما  ؿ يعرض.ج
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  :عمى  LCD جياز توصيل يتم .22

  .فقط فيديو. ب .فقط الحاسوب.أ 

  .المتعددة والوسائط الحاسوب أجهزة مف نوع أي عل . د .صوت  نظاـ. ج

 والبرامج التشغيل نظام: الثاني المجال

  :عن عبارة ىو ويندوز مثل التشغيل نظام .2

  .النصوص لتحرير يستخدـ.ب .تطبيق  برنامج.أ

  .صوتية ملفات لتشغيؿ يستخدـ.د .والحاسوب المستخدـ بيف  وسيط يعمؿ.ج

  :النصوص معالج باستخدام لإلنجميزية العربية من المغة لتحويل تستخدم التالية األوامر من أي .3

  ctrl + shift. د                Ctrl + Enter.ج                        Shift + Alt.ب                  Shift + Enter.أ

 - :ىو والشيادات الجداول وتصميم إنشاء في المستخدم البرنامج .4

  Explorer.د                 MS. Excel .ج                MS. Power Point.ب                     MS.Word.أ

 - : عمى يدل  Excel برنامج في  التالي الرمز .5

  .طباعة.د.                   بيان  رسـ.ج.                                 نسخ.ب.                    جديدة ورقة.أ

 - :ىو التعميمية والممفات العروض إنشاء في المستخدم البرنامج .6

  Ms. Word.د                 Ms.Access.ج                     Photo Shop .ب             Ms. Power Point.أ

  :األمر اختيار طريق عن الشريحة داخل النص تحريك يمكن  Power Point برنامج باستخدام .7

  .الشريحة إعداد.د.          المخصصة الحر ة.ج.                     الشرائ  عرض.ب.       للشرائ  االنتقالية المراحؿ.أ

  :عمى يدل  التالي الرمز .8

  .لصؽ.د.                         نسخ.ج.                             ملؼ حفظ.ب.                       ملؼ فت .أ

 - :قائمة من(Copy)  نسخ األمر نختار النسخ بعممية لمقيام .9

  تنسيؽ.د                 (Edit).تحرير.ج                        .(Insert)ادراج.ب                     (File) ملؼ.أ
(Formate) 

 

 - :الممف نختار المدمج القرص طريق عن جديد برنامج تنصيب حال في .:

 setup.exe.د                 view.exe.ج                             start.exe.ب                     run.exe.أ
 

 

 - :بـ   نقوم المكتب سطح إعدادات لتغيير .21
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  .خصائص ونختار الم تب سط  عل  اليمن  الفأرة  بسة نضغط.ب .ال مبيوتر جهاز إل  الدخوؿ.أ

 ونختار اليمن  الفأرة  بسة عل  ونظغط المستندات إل  ندخؿ.د .البرامج  افة ونختار ابدأ قائمة إل  نذهب.ج

 .خصائص

 

 - :المتبعة الخطوات ىي ما برنامج من التخمص حال في .22

 اليسر  ال بسة عل  النقر طريؽ عف حذؼ األمر نختار.ب المفاتي  لوحة مف delete االمر باستخداـ البرنامج نحذؼ.أ

 .للفأرة

 

زالة إضافة طريؽ عف. د .الصلب القرص خ ؿ مف بحذف  نقـو. ج   .التح ـ لوحة مف برامج وا 

 - :أنو تستنج عشوائية أوامر ويظير بطيء الحاسوب أن تشعر عندما .23

 .تلؼ الصلب القرص. د.            يعمؿ ال المعالج.ج.               ال هربا  ف  ضعؼ.ب.            بفيروس مصاب.أ

 .والتصالت الشبكات: الثالث المجال

  :ىي اإلنترنت .2

  .عم قة عالمية حاسوب شب ة.د          تشغيؿ نظاـ.ج           تطبيق  برنامج.ب.          صغيرة محلية حاسوب شب ة.أ

  :النترنت تطبيقات من .3

  .النصوص معالج.د.     الصلب القرص.ج                    الرساـ.ب.                     اإلل ترون  البريد.أ

 - :بحث محرك يعتبر التالية المواقع أحد .4

  Google.د       Messenger.ج             Maannews.ب                             Hotmail.أ

  :حكومي موقع عمى تدل اإلنترنت في المستخدمة التالية الختصارات أي .5

               http:\\www.alquds.edu .ب                                             http:\\www.alquds.com .أ

 http:\\www.alquds.org .د                                            http:\\www.alquds.gov .ج

 

  :يمزم اإللكتروني البريد استخدام أجل من .6

  .بحث محرؾ. د.       انترنت موقع. ج.           تطبيق  برنامج. ب.          الشر ات احد  عل  حساب.أ

 - :لـ   النترنت شبكة تستخدم .7

  .ذ ر ما  ؿ.د.           المحادية. ج.        ال ترون  بريد إرساؿ.ب.    والتصف  والملفات الصور تبادؿ.ا

 - :باإلنترنت لالتصال يستخدم ل التالية األجيزة من واحد .8

  Printer.د   Ethernet Card.ج             ADSL Modem.ب                            Router.أ

 :يمي فيما نظرك وجية تمثل التي اإلجابة اختيار الرجاء: الثالث الجزء
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 الفقرة الرقـ

 التقدير

فق
موا

 
شدة

ب
 

فق
موا

ايد 
مح

ض 
عار

م
 

ض
عار

م
 

شدة
ب

 

      الحاسوب استخداـ عند بالسعادة اشعر 2
      .للوقت مضيعة التعليـ ف  الحاسوب استخداـ ي وف أف أخش  1
      .والماؿ والجهد الوقت يوفر التعليـ ف  الحاسوب استخداـ أف أر  8
      .التعليمية العملية ف  عصري متطلب أصب  الحاسوب أف أر  4
      .التقليدية التعليمية الوسائؿ عل  الحاسوب يفضلوف المعلميف أف أتصور .
 ف  يوفرها الت  اإلم انيات خ ؿ مف وذلؾ الحاسوب بأهمية أشعر 2

 .التعليمية العملية

     

      .األهداؼ تحقيؽ ف  يساعد التعليـ ف  الحاسوب استخداـ اف أشعر 3
      .الفرصة ل  اتيحت  لما بالحاسوب يتعلؽ ما  ؿ وتعلـ قرا ة احب .

      .بنفس  المعلـ يقة مف يزيد التعليـ ف  الحاسوب استخداـ اف اشعر 22
      .المعلـ فاعلية مف التعليـ ف  الحاسوب عل  االعتماد يقلؿ 22
      .الحاسوب مهارات المعلميف  ؿ يتقف أف أتمن  21
      .المعلـ عل  جديدا   عبئا   يضيؼ بالحاسوب التعلـ أف أر  28
      .حاسوب بدورة االلتحاؽ ف  أرغب 24
      .بالراحة يشعرن  التعليـ ف  الحاسوب توظيؼ ف  الخبرة ا تساب .2
.بالسعادة تشعرن  الحاسوب يستخدموف الط ب رؤية 22       
.الحاسوب استخداـ عل  أتدرب عندما ملموسا نجاحا سأحقؽ أنن  أشعر 27       
.والطلبة للمعلميف حاسوب دورات بعقد أنص  23       
.الحاسوب عف مع  أحد يتحدث عندما بالضيؽ أشعر .2       
. اآلل  للحاسب يرتاح الذي النوع مف لست أنا 12       
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 استخداـ ف  طويؿ وقت قضا  الناس بعض يستطيع  يؼ أفهـ ال 12

.الحاسوب  

     

      .ممتعا التدريس يجعؿ الحاسوب 11
      . اآلخريف مع الحاسوب عف الحديث أحب ال 18
      . م اف  ؿ ف  اآللية الحاسبات وجود مف مبررا أر  ال 14
 الخطػػة فػػ  إضػػاف  وقػػت تػػوفير إلػػ  يحتػػاج بالحاسػػوب الػػتعلـ أف أر  .1

  .الدراسية

     

.تشجيعية وبأسعار للمعلميف حاسوب أجهزة تتوفر أف أتمن  12       
.عندي االستط ع حب يشبع الحاسوب أف أر  17       
.عندي التف ير قدرات ينم  الحاسوب أف أشعر 13       
.من  جز  أي تعطؿ ومف الحاسوب جهاز مف أخاؼ .1       
.الحاسوب مف نهائيا   االستفادة أستطيع ال أنن  أتصور 82       
.عمل  انجاز مف يساعدن  عندي الحاسوب وجود أف أشعر 82       
.الحاسوب يخرجها الت  بالنتائج أيؽ 81       
 مع يتعايش لف الحاسوب مع يتعامؿ ال الذي الشخص أف أر  88

.المستقبؿ  

     

      .اختبار  أداة الحاسوب استخداـ ف  باليقة أشعر 84
      .  ؿ التعليمية العملية ف  الحاسوب الستخداـ جدو  أر  ال .8
      .حياتنا تحسيف عل  تساعد قد الحاسوب أجهزة أف أر  82
      .التعليـ ف  الحاسوب لتوظيؼ اإلم انيات المدارس تتي  أف أتمن  87
      .عل  صعب أمر الحاسوب استخداـ أف أشعر 83
      .فلسطيف ف  بيت  ؿ إل  الحاسوب يصؿ أف أحب .8
      التعليـ ف  الحاسوب يوظفوف زم ئ  أر  عندما بالسعادة أشعر 42
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(4)ممحق رقم   

 الختبار والستبانة في صورتيا النيائية

 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

 القدس جامعة

                 العميا الدراسات عمادة

 التدريس أساليب برنامج
  .ات/معممو المرحمة األساسية في مدارس محافظة بيت لحم ومعمماتيا المحترمون  الزمالء

مســتوى الثقافــة الحاســوبية لــدى معممــي المرحمــة " إلػػ  تهػػدؼ التعػػرؼ دراسػػة يجػػري الباحػػث

 مف جز  الدراسة وهذ  ،"مدارس محافظة بيت لحم وعالقتو باتجاىاتيم نحو الحاسوب األساسية في

اإلجابػة عػف  فػ  التعػاوف حضػرت ـ مػف يرجػ  القػدس، جامعة مف الماجستير درجة عل  الحصوؿ متطلبات

 ألغػػراض إال تسػػتخدـ لػػف الدراسػػة هػػذ  نتػػائج بػػأف علمػػا وموضػػوعية أسػػئلة االختبػػار وفقػػرات االسػػتبانة بدقػػة

                                    .فقط العلم  البحث

 شاكرًا لكم حسن تعاونكم
 توفيق إبراىيم مطر: الباحث
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 الشخصية البيانات: أولً 

 .في المربع المناسب فيما يأتي xاشارة  وضع الرجاء

 .أنثى                             ذكر                 :الجنس

 .سنوات( 21) من أكثر            سنوات(  10 – 1)سنوات             ( 6) من اقل                 :الخبرة سنوات

 أعمى من بكالوريوس بكالوريوس                       أقل من بكالوريوس   :              العممي المؤىل

 أدبي            عممي                 :      التخصص    

 .وكالة                      .خاصة.                   حكومة:         الجية المشرفة عمى المدرسة     

 (10 - 1)أساسية عميا       ( 4 - 1)أساسية دنيا         التي يدرسيا المعمم:  المرحمة     

 

 :المناسبة لكل من األسئمة اآلتيةالرجاء اختيار اإلجابة  –مستوى الثقافة الحاسوبية : الجزء الثاني

 .فقرة لكل عالمة بواقع ،(41) العظمى العالمة

 واألدوات األجيزة: األول المجال

 :عن عبارة الحاسوب .2

 .الصوت نظاـ ميؿ المتباعدة الم ونات مف مجموعة . ب                        .فقط برامج تشغيؿ يستطيع جهاز. أ             

 .البيانات لمعالجة يستخدـ جهاز. د                             بالبرامج التح ـ عل  عمل  يقتصر. ج            

 :إدخال أداة تعتبر األتية األدوات من واحدة .3

 .الذا رة. د.                         الفأرة. ج                        الشاشة. ب.                        الطابعة. أ             

ليو الحاسوب من الممفات لنقل تستخدم ل اآلتية األدوات من واحدة .4  :منيا والحذف الكتابة ويمكن وا 

 Mouse.  د           Flash Disk. ج                           CD. ب                    Hard Disk. أ             

 :شيوعاً  اإلخراج أدوات أكثر من تعتبر أداة .5

 .الضوئ  الماس . د.           المفاتي  لوحة. ج.                   الشاشة. ب.                        اال امير . أ             

 :عمى بالعتماد الحاسوب سرعة تحديد يتم .6

 .(CPU)المر زية المعالجة وحدة. د  (RAM) الذا رة. ج  (HD). الصلب القرص. ب  (CD).المدمج القرص. أ            

 :بـ   الحاسوب سعة تقاس .7

 BYTE. د                     MHZ. ج                       GRAM. ب                          WAT. أ             
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 :الشخصية الحاسوب أجيزة من .8

 Canon. د                     Nokia. ج                           Dell. ب                         Laser. أ             

 :الحاسوب إلى صورة إدخال من يمكننا جياز .9

 Bar Code. د                  Plotter. ج                        Printer. ب                     Scanner. أ             
 

 :اآلتية الخطوة نتبع الحاسوب إلى جديد جياز توصيل حال في .:

 .المباشر التوصيؿ طريؽ عف الجهاز بتشغيؿ نقـو. ب   . الصلب القرص عل  الجهاز تشغيؿ ملفات ننسخ. أ             

 .آخر جهاز ألي برنامج أي بتنصب نقـو. د       . الحاسوب عل  للجهاز تشغيؿ برنامج بتنصيب نقـو. ج            

 :لـ   يستخدم LCD (Projector)جياز  .21

 .فيديو فيلـ عرض. ب     .الشرائ  عرض. أ             

 .والصور النصوص عرض. د     .      الحاسوب شاشة عل  عرض  يم ف ما  ؿ عرض. ج             

 :عمى  LCD (Projector)جياز توصيل يتم .22

 .فقط فيديو.  ب     .فقط الحاسوب. أ             

 .المتعددة والوسائط الحاسوب أجهزة مف نوع أي. د     .صوت  نظاـ.  ج             

 والبرامج التشغيل نظام: الثاني المجال

 :عن عبارة ىو ويندوز مثل التشغيل نظام .23

 .النصوص لتحرير يستخدـ. ب     .تطبيق  برنامج. أ             

 .صوتية ملفات لتشغيؿ يستخدـ. د     . والحاسوب المستخدـ بيف  وسيط يعمؿ. ج            

 :النصوص معالج باستخدام لإلنجميزية العربية من المغة لتحويل تستخدم اآلتية األوامر أحد .24

 ctrl + shift.  د            Ctrl + Enter. ج                 Shift + Alt. ب               Shift + Enter. أ            

 :ىو وتصميميا والشيادات العالمات جداول إنشاء في المستخدم البرنامج .25

 Explorer. د              MS. Excel . ج           MS. Power Point. ب                 MS.Word. أ             

 : عمى يدل  Excel برنامج في (  األيقونة) الرمز .26

 .طباعة. د.                 بيان  رسـ. ج.                          نسخ. ب.                    جديدة ورقة. أ             
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 :ىو التعميمية والدروس العروض إنشاء في المستخدم البرنامج .27

 Ms. Word. د             Ms.Access. ج               Photo Shop . ب            Ms. Power Point. أ            

 :األمر اختيار طريق عن الشريحة داخل النص تحريك يمكن  Power Point برنامج باستخدام .28

 .الشريحة إعداد. د.       المخصصة الحر ة. ج.          الشرائ  عرض. ب.       للشرائ  االنتقالية المراحؿ. أ            

 :عمى يدل  ( األيقونة) الرمز .29

 .لصؽ. د.                    نسخ. ج.                      ملؼ حفظ. ب.                       ملؼ فت . أ            

 :قائمة من(Copy)  نسخ األمر نختار النسخ بعممية لمقيام .:2

 (Format)  تنسيؽ. د           (Edit).تحرير. ج                (Insert) ادراج. ب               (File) ملؼ. أ            

 :الممف نختار المدمج القرص طريق عن جديد برنامج تنصيب حال في .31

 setup.exe. د                   view.exe. ج                    start.exe. ب                   run.exe. أ            

 :بـ   نقوم المكتب سطح إعدادات لتغيير .32

 واختيار الم تب سط  عل  اليمن  الفأرة  بسة عل  الضغط. ب .ال مبيوتر جهاز إل  الدخوؿ. أ            

 .خصائص

 واختيار اليمن  الفأرة  بسة عل  والضغط المستندات إل  الدخوؿ.د . البرامج  افة ونختار ابدأ قائمة إل  الذهاب. ج          

 .خصائص

 :اآلتية بالخطوة نقوم برنامج، من التخمص حال في .33

 ال بسة عل  النقر طريؽ عف حذؼ األمر نختار. ب   المفاتي  لوحة مف delete االمر باستخداـ البرنامج نحذؼ. أ           

 .للفأرة اليسر 

زالة إضافة طريؽ عف. د   . الصلب القرص خ ؿ مف بحذف  نقـو.  ج            .التح ـ لوحة مف برامج وا 

 :أنو تستنج عشوائية أوامر ويظير بطيء الحاسوب أن تشعر عندما .34

 .تلؼ الصلب القرص.  د.  يعمؿ ال المعالج. ج.               ال هربا  ف  ضعؼ. ب.            بفيروس مصاب. أ           

 .واإلتصالت الشبكات: الثالث المجال

 :ىي اإلنترنت .14

 .عالمية حاسوب شب ة. د       تشغيؿ نظاـ. ج           تطبيق  برنامج. ب.          صغيرة محلية حاسوب شب ة. أ           

 :النترنت تطبيقات من .36
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 .النصوص معالج. د.      الصلب القرص. ج                    الرساـ. ب.                     اإلل ترون  البريد. أ           

 

 :بحث محرك يعتبر اآلتية المواقع أحد .37

 Google. د       Messenger. ج             Maannews. ب                             Hotmail. أ           

 :حكومي موقع عمى تدل اإلنترنت في اآلتية المواقع أي .38

               http:\\www.alquds.edu . ب                                             http:\\www.alquds.com . أ           

 http:\\www.alquds.org . د                                            http:\\www.alquds.gov . ج           

 :يمزم اإللكتروني البريد استخدام أجل من .39

 .بحث محرؾ.  د.       انترنت موقع.  ج.             تطبيق  برنامج.  ب.        الشر ات احد  عل  حساب. أ            

- :لـ   النترنت شبكة تستخدم .:3

 .ذ ر ما  ؿ. د.           المحادية.  ج.        ال ترون  بريد إرساؿ. ب.    والتصف  والملفات الصور تبادؿ. أ           

 :باإلنترنت لالتصال يستخدم ل األجيزة ىذه أحد .41

 Printer. د      Ethernet Card. ج             ADSL Modem. ب                            Router. أ        
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 :في الخانة التي تمثل وجية نظرك مقابل كل عبارة فيما يأتي( X)وضع إشارة الرجاء : الجزء الثالث

 الفقرة الرقـ

 التقدير

فق
موا

 
شدة

ب
 

فق
موا

ايد 
مح

ض 
عار

م
 

ض
عار

م
 

شدة
ب

 

      الحاسوب استخداـ عند بالسعادة اشعر 2
      .للوقت مضيعة التعليـ ف  الحاسوب استخداـ 1
      .والماؿ والجهد الوقت يوفر التعليـ ف  الحاسوب استخداـ أف أر  8
      .التعليمية العملية ف  عصريا   متطلبا   أصب  الحاسوب أف أر  4
      .التقليدية التعليمية الوسائؿ عل  الحاسوب يفضلوف المعلميف أف أتصور .
 ف  يوفرها الت  اإلم انيات خ ؿ مف وذلؾ الحاسوب بأهمية أشعر 2

 .التعليمية العملية

     

      .األهداؼ تحقيؽ ف  يساعد التعليـ ف  الحاسوب استخداـ أف أشعر 7
      .الفرصة ل  أتيحت  لما وتعلم  بالحاسوب يتعلؽ ما  ؿ قرا ة أحب 3
      .بنفس  المعلـ يقة مف يزيد التعليـ ف  الحاسوب استخداـ اف اشعر .

      .المعلـ فاعلية مف يقلؿ التعليـ ف  الحاسوب عل  االعتماد أف أر  22
      . الحاسوب مهارات المعلميف  ؿ يتقف أف أتمن  22
      .المعلـ عل  جديدا   عبئا   يضيؼ بالحاسوب التعلـ أف أر  21
      . حاسوب بدورة االلتحاؽ ف  أرغب 28
      .بالراحة يشعرن  التعليـ ف  الحاسوب توظيؼ ف  الخبرة ا تساب 24
      تشعرن   .بالسعادة الحاسوب يستخدموف الط ب رؤية .2
 استخداـ عل  أتدرب عندما ملموسا نجاحا سأحقؽ أنن  أشعر 22

 .الحاسوب

     

      .والطلبة للمعلميف حاسوب دورات بعقد أنص  27
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      .الحاسوب عف مع  أحد يتحدث عندما بالضيؽ أشعر 23
      .للحاسوب يرتاح الذي النوع مف لست أنا .2
      .الحاسوب استخداـ ف  طوي    وقتا   يقضوف الذيف الناس مف أتضايؽ  12
      . ممتعا التدريس يجعؿ الحاسوب 12
      . اآلخريف مع الحاسوب عف الحديث يقلقن  11
      . م اف  ؿ ف  الحاسوب وجود مف مبررا   أر  18
 الخطة ف  إضاف  وقت توفير إل  يحتاج بالحاسوب التعلـ أف أر  14

  .الدراسية

     

      .تشجيعية وبأسعار للمعلميف حاسوب أجهزة تتوفر أف أتمن  .1
      .لدي االستط ع حب يشبع الحاسوب 12
      .لدي التف ير قدرات ينم  الحاسوب 17
      .من  جز  أي تعطؿ ومف الحاسوب جهاز مف أخاؼ 13
      ..الحاسوب مف االستفادة أستطيع أنن  أتصور .1
      .عمل  انجاز عل  يساعدن  عندي الحاسوب وجود أف أشعر 82
      ..الحاسوب يخرجها الت  بالنتائج أيؽ 82
 مع يتعايش أف يم ف الحاسوب مع يتعامؿ الذي الشخص أف أر  81

 .المستقبؿ

     

      .اختبار  أداة الحاسوب استخداـ ف  باليقة أشعر 88
      .الفائدة عديـ   ؿ التعليمية العملية ف  الحاسوب استخداـ أف أر  84
      . حياتنا تحسيف عل  تساعد قد الحاسوب أجهزة أف أر  .8
      .التعليـ ف  الحاسوب لتوظيؼ اإلم انيات المدارس تتي  أف أتمن  82
      .عل  صعب أمر الحاسوب استخداـ أف أشعر 87
      .فلسطيف ف  بيت  ؿ إل  الحاسوب يصؿ أف أحب 83
      التعليـ ف  الحاسوب يوظفوف زم ئ  أر  عندما بالسعادة أشعر .8
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(6) رقم ممحق  

الحاسوبية الثقافة اختبار إجابة  

 اإلجابة الفقرة رقم اإلجابة الفقرة رقم
 أ 27 د 2
 ج 28 ج 3
 ب 29 د 4
 ج :2 ب 5
 د 31 د 6
 ب 32 د 7
 د 33 ب 8
 أ 34 أ 9
 د 35 ج :

 أ 36 ج 21
 د 37 د 22
 ج 38 ج 23
 أ 39 ب 24
 د :3 ج 25
 د 41 ج 26
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(7) رقم ممحق  

 لحم بيت – والتعميم التربية مدير – الجامعة من ميمة تسييل
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 (8) ممحق
 لحم بيت/  والتعميم التربية مديرية ميمة تسييل
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 الجداول فيرس

 الجدول رقم الجدول عنوان الصفحة

43

 للعػػػاـ  لحػػػـ بيػػػت محافظػػػة فػػػ  األساسػػػية المرحلػػػة ومعلمػػػات معلمػػػ  عػػػدد

1222/1222 


1.3 

4.  2.3 الديمغرافية العينة خصائص

.8

 حػػوؿ الدراسػػة أداة فقػػرات ارتبػػاط لمصػػفوفة بيرسػػوف االرتبػػاط معامػػؿ نتػػائج

 نحػػػو لحػػـ بيػػت محافظػػة مػػدارس فػػػ  األساسػػية المرحلػػة معلمػػ  إتجاهػػات

 .لألداة ال لية الدرجة مع" الحاسوب
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