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  معوقات تدريس احلاسوب يف املدارس الجانوية بوالية اخلرطوم

عمر موسى احلسو عمر
(1)

 

 م1/11/2119تاريخ قبوله للشذر:  م18/2/2119تاريخ تدلم البحث: 
 

 ملخص

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معوقات تدريس الحاسوب الستعلقةة كلةم مةأل ازةهةزة رالبرم  ةات       
التخرة  يةا السةدارل الواةويةة ةوالةة الخرنةوم مةأل رةهةة  ئة السدرسة رالرف ة رتأثير متغيةرالتعل س ة رالبي

( للعةةام 926راتبعةةا الدراسةةة السةةشهف الوبةة اج رعلةةد م تسةة  الدراسةةة ) ةظةةر معلسةةا الحاسةةوب رمعلساتةةه.
ئ ة كدةة  ة م(ج رنبة  الباثةث اسةتباةة تةم توايعهةةا إلاتررة ةاا رررى ةاا علةى عيشةة عذةوا2118/2119الدراسةا )

%( مةةةأل الس تسةةة  ازبةةةلاج رئجهةةةرت ةتةةةائف الدراسةةةة رةةةةو  21( معلسةةةاا رمعلسةةةة ةشدةةةبة )187ةلةةةد ث سهةةةا )
معوقةةات متعلقةةة كلةةم مةةةأل: ازةهةةزة ثيةةث تسولةةا يةةةا عةةدم م اكقةةة موابةة ات ازةهةةةزة للتعامةةم مةة  كعةةة  

لقةة كالبرم  ةات التعل س ةةج الت ب قات الحاسوع ةج ركوةرة ئع الهةاج را ةاب الرة اةة الدرريةة لهةاج رمعوقةات متع
البيئةةة السدرسةة ةج رالبيئةةة الرةةف ة. رئجهةةرت الدراسةةة رةةةو  يةةرري يةةا عراا السعلسةةيأل رالسعلسةةات يةةا تةةدريس 
الحاسوب لرالح مةأل تخررةهم ثاسةوب. رئربةا الدراسةة راارة الترع ةة رالتعلة م لتقةدلم الةدعم الة ام  االةة 

يري السدارل يةا ك ف ةة تقةدلم الةدعم السةا ي رال شةا لتهيئةة البيئةة السعوقات السا لة رالبذريةج رعقد  ررات لسد
 السدرس ة رالرف ة.
 : تدريسج الحاسوبج السعوقاتج السدارل الواةوية.الكلمات المفتاحية

 
Abstract 

      This study aims at identifying the obstacles facing the teaching of the computer 

curriculum relating to devices, educational software, and school and classroom environment 

and specialization impact in secondary schools in Khartoum state through the perceptions 

of teachers. The study followed descriptive method in which a questionnaire was 

administered to a random sample of 187 subjects, representing (20%) of the total study 

population selected from total population (926) in the academic year (2018/2019). The 

findings of the study showed the existence of some obstacles relating to the computer 

equipment such the frequent of malfunction of these the high degree of disability related 

to the devices as in some of the computer applications, as well as the large number of 

                                                 

 .oomar@kfu.edu.sa .ةامعة السلك ف رم كازثدااج الدعو لة (1)



 عمر موسى .................................................................................................... معوقات تدريس احلاسوب يف املدارس الجانوية

 

 

                                                                                 (382)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

damages, the lack of periodic maintenance of educational software, and the school and 

classroom environment. Furthermore, the results of the study showed significant differences 

between the teachers’ views of on the teaching of computer science in favor of the 

teachers specialized in the teaching of the computer studies. The study recommends that 

Ministry of Education should provide the necessary support to eliminate the physical and 

human obstacles, and offering training sessions to the schools principals on the ways to 

provide material and technical support in the school and the classroom environment. 

Keywords: teaching, computer, obstacles, secondary schools. 

 

 .املكدمة

لقةةةد ئبةةةبح للتاشولوة ةةةا  رر كبيةةةر يةةةا ريةةة  مدةةةتوي الس تسعةةةات البذةةةرية يةةةا مختلةةة  الس ةةةاات 
ااقترا لةج رالعدلريةج رالترعوية رغيرهاج رلظهور الحاسوب يا الشر  الوةاةا مةأل القةرل العذةريألج رقةد 

ألج رئبةةبحا ت ةةور يةةا ئةواعةةه رئحةةلاله ثتةةى ربةةم إلةةى مةةا هةةو عل ةةه اال يةةا القةةرل الحةةا ي رالعذةةري
للحاسوب مداهسة راضةحة يةا العسل ةة التعل س ةةج ريةا سةبيم توج  ةه ك ريقةة مولةى يقةد بةش ا ااسةت ا ة 

الحاسةوب كاعتبةاره مةا ة  راسة ةج رعاعتبةاره  :مشه إلى عدة ترةش  ات ئحةهرها ئةةه لقةوم ةو ثةة ئ رار ئساسة ة
 ةة كالرةش  ازرب كاعتبةاره مةا ة  راسة ة ريقرةد ئ اةا إةتاة ةج رعاعتباره رسيلة تعل س ةج رتهةتم الدراسةة الحال

ةها ئل تتم  راسة الس اه م الستعلقةة كعلةوم الحاسةوب رتقش اتةه يةا السرثلةة الواةويةةج رقةد تةأثرت السشةاهف يةا 
الةةدرب العرع ةةة ةهةةذه التقش ةةاتج يسةةا ة الحاسةةوب يةةتم تعل سهةةا ثال ةةاا يةةا السةةدارل رهةةا تسوةةم الخ ةةوة ازرلةةى 

التعلةةة مج رال الغالةةةة مةةةأل إ االةةةه إلةةةى السةةةدارل كسةةةا ة  راسةةة ة كذةةةلم اةةةا  هةةةا يةةةا م ةةةاب الحاسةةةوب ر 
التوق ةةةةع العةةةةام كسبةةةةا ب علةةةةم الحاسةةةةوبج ر لةةةةك ةتسلةةةةيأل الستعلسةةةةيأل مةةةةأل ريةةةة  ةاةةةةة  ازم ةةةةة التاشلوة ةةةةة 
الحاسةةوع ةج رتسليةةشهم مةةأل التعةةرف إلةةى ك ف ةةة اسةةتعساب الحاسةةوب رتذةةغيلهج رنةةري ااسةةت ا ة مشةةه يةةرا ي 

 (.2115ةج رالدرناريج رةساعات )سعا 
رقد ئحار از ب الترعوي إلةى كعة  الرةعوعات التةا تحةد مةأل اسةتخدام الحاسةوب كذةلم كبيةر يةا 

( إلةةةى ئل ئهةةةم ما قةةةات اسةةةتخدام الحاسةةةوب يةةةا 2111السةةةدارلج ثيةةةث ئحةةةارت ةتةةةائف  راسةةةة العواملةةةة )
ع ةةةاب رقلةةةة إةةةةراا التةةدريس تسحةةةورت يةةةا قلةةةة تةةةواير ئةهةةةزة الحاسةةةوب رعةةدم تحةةةديوها ركوةةةرة تعرضةةةها لأ

الرةة اةة الدرريةةةة ال امةةةة لهةةةاج إضةةةاية إلةةةى قلةةةة تةةواير البرم  ةةةات التعل س ةةةة السشاسةةةبة التةةةا تشاسةةة  ت ةةةور 
السشةةةاهفج رايةةةا ة ازإلبةةةاا ا  اريةةةة رالتدريدةةة ة السشونةةةة كةةةالسعلمج رةةةةدرة ئعةةةدا  السعلسةةةيأل الحابةةةليأل علةةةى 

 ب مختبر الحاسوب كحر  ما ة الحاسوب.الدررات الستقدمة لتوج ع الحاسوب يا التدريسج راةذغا
 رقد تتبعا الدراسة الحال ة الدراسات رالبحوث الترعوية التا ئةريا يا الدرب العرع ة لسدة ث ثيأل
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م يوةةةدت كعزةةها تركةةز علةةى م ةةاب اسةةتخدام الحاسةةوب يةةا 2117م ثتةةى العةةام 1997عامةةاا مشةةذ العةةام 
ر ثيةةةةث ئنةةةةدت ةتائ هةةةةا علةةةةى ةةةةةدرة السعلسةةةةيأل ( يةةةةا مرةةةة2111العسل ةةةةة التعل س ةةةةة كدراسةةةةة البدةةةةيوةا )

( يةةا 2112الستخررةةيأل كا ضةةاية لقةةدم ئةهةةزة الحاسةةوب السدةةتخدمة يةةا السةةدارلج ر راسةةة از لسةةا )
الةة سأل ثيةةث توبةةلا إلةةى تةةوير ئةهةةزة الحاسةةوب رملحقاتهةةا رالبرم  ةةات التعل س ةةة رغسةةاا عةةأل قلةةة ئةهةةزة 

ةتائ هةةا رةةةو  عةةد  مةةأل السعوقةةات ثالةةا  رل  ( يةةا يلدةة يأل يةةأجهرت2119العةر،ج ئمةةا  راسةةة اامةةم )
 استخدامه.استخدام الحاسوب يا العسل ة التعل س ة تسولا يا عدم مشاسبة البيئة السدرس ة رالرف ة 

ريا ال اة  ااار ئحارت ةتائف عد  مأل الدراسةات التةا تشارلةا الحاسةوب كسةا ة  راسة ة إلةى جهةور 
ا إلةةةى معوقةةةات متعلقةةةة كةةةازةهزة موةةةم  راسةةةة السرةةةري عةةةد  مةةةأل السعوقةةةات التةةةا راةهةةةا تدريدةةةهج بةةةش 

( يةةا ازر لج 2115( يةةا الدةةعو لةج ر راسةةة ال رارةةةة )2114( يةةا ازر لج ر راسةةة عبةةد العزيةةز )1997)
( يا ازر ل ثيث توبلا ةتائ هةا إلةى قلةة ازةهةزة رعةدم تحةديوهاج ئمةا يةا 2117ر راسة الس الا رالعالم )

( يةةا الدةةعو لة 2117( ر راسةةة السوسةةى )2112لبرم  ةةات كدراسةةة الذةةرهال )م ةةاب السعوقةةات الستعلقةةة كا
ثيث ئندتا على قلة البرم  ةات التعل س ةة ال ةاهزة رضةع  البرم  ةات السحل ةة رعةدم ثةداثتهاج رةةاات ةتةائف 

( يةةةا البحةةريأل ر راسةةةة الدةةةرناري 2111الدراسةةات الستعلقةةةة كةةالظررف السدرسةةة ة كدراسةةة ئةةةةا ايةةةد رعسةةار )
( يةةا ازر ل ثيةةا ئةسعةةا علةةى قلةةة الخةةدمات السدرسةة ة 2115يةةا يلدةة يألج ر راسةةة ال رارةةةة )( 2111)

السقدمةةة لتةةدريس الحاسةةوب رضةةع  التةةدري  للسعلسةةيألج رئايةةراا تةةم تشةةارب الدراسةةات الستعلقةةة كالبيئةةة الرةةف ة 
م ( يةةةا يلدةةة يأل رئنةةةدت ةتائ هةةةا علةةةى عةةةد2119( يةةةا ازر لج ر راسةةةة اامةةةم )1997ندراسةةةة السرةةةري )

 مشاسبة السعامم كبيئة تعل س ة رضع  الر اةة ركورة ئعدا  ال  ب كالر  الواثد.
رعلةةى الةةرغم مةةأل ئل لتةةدريس الحاسةةوب يةةا السرثلةةة الواةويةةة ميةةزات كويةةرةج إا ئةةةه يةةا الوقةةا ة دةةه 
توةةةةد عةةةةد  مةةةأل الرةةةةعوعات التةةةا تواةةةةةه السعلةةةم ئثشةةةةاا تدريدةةةهج رلاةةةةا يةةةتم اارتقةةةةاا كااسةةةتخدام ازموةةةةم 

اسةةةوب يةةةا ميةةةدال التعلةةة مج ا ةةةةد ئل للةةةول هشةةةا  تحديةةةد راضةةةح للرةةةعوعات التةةةا تواةةةةه السعلةةةم يةةةا للح
اسةةةتخدامه للحاسةةةوبج ثتةةةى لسلةةةأل تقةةةدلم السقترثةةةات الترعويةةةة للسعلسةةةيأل رالترعةةةوييأل رئبةةةحاب القةةةرار يةةةا 

واةههم اة ب الترع ة رالتعل م التا تداعدهم يا تعزيز ال واة  اال اة ة رالتغلة  علةى الرةعوعات التةا تة
 استخدامهم للحاسوب يا التعل م.

 

 .مشكلة الدراسة

لقد ئببحا علةوم الحاسةوب تحتةم ملاةةة الرةدارة ةةيأل العلةوم ازاةري رغسةاا عةأل ثةداثتهاج رلقةد 
حةةسم اسةةتخدامه م ةةاات حةةتى يةةا التعلةة م ةوبةة ه مةةا ة تعل س ةةة ئر ئ اة تعل س ةةةج را رانةةاا مةةأل القةةائسيأل 
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س ة يا الدو ال ئل ثةورة السعلومةات رالوةورة التاشولوة ةة يةا التعلة م هةا إثةدي على ئمور العسل ة التعل 
سةةةةسات العرةةةةر لةةةةذلك سةةةةعا راارة الترع ةةةةة رالتعلةةةة م كالدةةةةو ال إلةةةةى إ اةةةةاب الحاسةةةةوب ضةةةةسأل السةةةةشهف 
الدراسةةةاج ر لةةةك زهس ةةةة تةةةدريس هةةةذا السةةةشهف رئثةةةره الابيةةةر يةةةا تعلةةة م ال ةةة بج رتزريةةةدهم كالسعةةةارف 

لسواةهة الت ةور رالتقةدم العلسةا الةذي لذةهده العةالم اليةومج رلةذلك يقةد ةةاات ئهةداف  رالسهارات ال امة
(ج غيةةر 2112تةةدريس الحاسةةوب مشدةة سة مةة  هةةذا التوةةةه )السركةةز القةةوما للسشةةاهف رالبحةةث الترعةةويج 

ئل ئي ت رعة ةديدة كحاةة إلى تقةويم رمتاكعةة مدةتسرة للتعةرف علةى مختلة  ااراا ثةوب مةدي تحقية  
السةةةةرا  تحق قهةةةةاج رعسةةةةا ئل الحاسةةةةوب ةةةةةدئ تدريدةةةةه يةةةةا السرثلةةةةة الواةويةةةةة يةةةةا العةةةةام الدراسةةةةا  ازهةةةةداف

(ج رعل ةةه مسةةا ةةةاا يةةا ةتةةائف الدراسةةات الدةةاكقة الةةوار ة يةةا مقدمةةة هةةذه الدراسةةة يةة ل 2111/2111)
عسل ة تدريس الحاسوب كحاةة إلى ئسس علس ة تقويس ة للوقوف علةى السعوقةات التةا تعتةر، تحقية  

يةةةه. رقةةةد ةةةةاات الدراسةةةة الحال ةةةة لتذةةةخ   ئةةةةرا السعوقةةةات التةةةا تعتةةةر، تةةةدريس الحاسةةةوب يةةةا ئهدا
السةةةةةدارل الواةويةةةةةة ةوالةةةةةة الخرنةةةةةوم ر لةةةةةك كةةةةةالتعرف علةةةةةى انراا السعلسةةةةةيأل رالسعلسةةةةةات الةةةةةذيأل لقومةةةةةول 
كالتدريسج كغةر، الوقةوف علةى تلةك السعوقةات راقتةراح ثلةوب لهةا رتوبة ات لت ويرهةا مدةتقب ا. رمسةا 

كلةةه تدةةعى هةذه الدراسةةة ا ةاكةةة عةةأل الدةماب التةةالا: مةةا السعوقةةات التةا تواةةةه تةةدريس الحاسةةوب  سةب 
مةةأل رةهةةة ةظةةر السعلسةةيأل رالسعلسةةات يةةا السةةدارل الواةويةةة الحلوم ةةة رالخابةةة ةوالةةة الخرنةةومج رهةةم 

 تختل  هذه السعوقات ثد  تخرراتهم؟
 

 .أهداف الدراسة

 هديا هذه الدراسة إلى:
عوقات تدريس الحاسوب يا السدارل الواةويةة ةوالةة الخرنةوم مةأل رةهةة ةظةر التعرف على م -1

 معلسا الحاسوب رمعلساته.
الاذةة  عةةأل السعوقةةات التةةا تواةةةه السعلسةةيأل يةةا تةةدريس الحاسةةوب كالسرثلةةة الواةويةةة رعثارهةةا  -2

الدةةةةلب ة علةةةةى العسل ةةةةة الترعويةةةةة ك  ةةةةة الوقةةةةوف عليهةةةةا رمحارلةةةةة تقةةةةدلم ت دةةةةيرات لهةةةةا ررضةةةة  
 ات ئر الحلوب السشاسبة للحد ئر التقليم مشهاج رلتدهيم عسل ة تعل م رتعلم الحاسوب. التوب 

 
 أسئلة الدراسة 

السعوقةةات الستعلقةةة كةةأةهزة تةةدريس الحاسةةوب كالسةةدارل الواةويةةة ةوالةةة الخرنةةوم مةةأل  مةةا-1 -1
 رةهة ةظر معلسا رمعلسات الحاسوب؟
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السةدارل الواةويةة ةوالةة الخرنةوم مةأل معوقات البرم  ةات التعل س ةة يةا تةدريس الحاسةوب ك ما -2
 رةهة ةظر معلسا رمعلسات الحاسوب؟

 مةةا معوقةةات البيئةةة السدرسةة ة التةةا تحةةوب  رل تةةدريس الحاسةةوب كالسةةدارل الواةويةةة ةوالةةة الخرنةةوم -3
 مأل رةهة ةظر معلسا رمعلسات الحاسوب؟

لخرنةوم مةأل رةهةة ما معوقات البيئة الرف ة يةا تةدريس الحاسةوب كالسةدارل الواةويةة ةوالةة ا -4
 ةظر معلسا رمعلسات الحاسوب؟

هةم توةةد اات يةات  ات  الةة إثرةائ ة ةةةيأل متوسة ات إةاكةات عيشةة الدراسةة يةا تحديةةدهم  -5
 لسعوقات تدريس الحاسوب كالسدارل الواةوية ةوالة الخرنوم تعزي لتخرراتهم؟

 

 .أهمية الدراسة

رلةه االسعوقةات التةا تواةةه تةدريس الحاسةوب تشب  ئهس ة هذه الدراسة مةأل ئهس ةة السوضةول الةذي تتشا
مأل رةهة ةظر السعلسيأل رالسعلسات يةا السةدارل الواةويةة الحلوم ةة رالخابةة ةوالةة الخرنةوما ثيةث ئةهةا 
تلقةةا الزةةوا علةةى السعوقةةات التةةا تعةةو  زةهةةزة الحاسةةوبج البرم  ةةات التعل س ةةةج البيئةةة السدرسةة ةج رالبيئةةة 

يمثر على تحديأل مدتوي التعلة م راةذةاا ةيةم معلومةاتا. رتعتبةر هةذه  الرف ة يا تدريس الحاسوبج مسا
الدراسةةة مهسةةةة زةهةةةا تتشةةةارب السرثلةةةة الواةويةةةة رهةةةا السرثلةةةة التةةةا تدةةةب  السرثلةةةة ال اما ةةةة ثيةةةث ئبةةةبح 
اسةةةةتخدام ال الةةةة  ييهسةةةةا للحاسةةةةوب ئمةةةةر ضةةةةررري رثتسةةةةاج رعل ةةةةه يقةةةةد تدةةةةهم ةتةةةةائف هةةةةذه الدراسةةةةة يةةةةا 

ت تةدريس الحاسةوب كالسرثلةة الواةويةة مسةا لدةاعد السعشةيأل ةةواارة الترع ةة رالتعلة م التذخ   العلسا لسعوقا
علةى التخ ةة م لسواةهةة هةةذه السعوقةات رتةةذليلهاج رت ةةوير ةيئةة التةةدريس كسةا يتشاسةة  رنب عةة العرةةر رمةةا 

 لذهده مأل ت ور تقشا هائم.
 

 .حدود الدراسة

لواةويةة الحلوم ةة رالخابةة ةوالةة الخرنةوم الحدر  السلاة ة: اقتررت هةذه الدراسةة علةى السةدارل ا -1
 كسحل اتها الدب ج الخرنومج ةبم ازرل ااج كحريج حري الشيمج ئم  رمالج ئمبدهج ركرري.

 م(.2119/ 2118الحدر  الزماة ة: نبقا هذه الدراسة يا العام الدراسا ) -2
 الحدر  البذرية: نبقا هذه الدراسة على معلسا رمعلسات الحاسوب. -3
 ضول: اقتررت يا تشارلها لسوضول معوقات تدريس الحاسوب.ثدر  السو  -4
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 مصطلحات الدراسة

 :معوقات تدريس الحاسوب
 ( عةةأل العسةةري ئل معوقةةات تةةدريس الحاسةةوب هةةا العوامةةم رالظةةررف2115لقةةد ئرر ت ال يبةةا )

تعلةة م السح  ةةة التةةا تحةةد مةةأل سةةهولة إةةةا ة رتسلةةأل معلسةةا رنةة ب الحاسةةوب مةةأل الق ةةام كسهةةامهم ئثشةةاا 
 رتعلم الحاسوب كسا لحق  ازهداف الس لوعة.

كالعقبةةات التةةا تحةةوب  رل تةةدريس الحاسةةوب كالسةةدارل  ريقرةةد كسعوقةةات تةةدريس الحاسةةوب اةرائ ةةا ا
البيئةةة السدرسةة ةج الواةويةةة الحلوم ةةة رالخابةةة ةوالةةة الخرنةةوم متسولةةة يةةا ازةهةةزةج البرم  ةةات التعل س ةةةج 

 رالبيئة السدرس ة.
 

 :والية الخرطوم
ج رثدة  الدةو ال تق  يا رسم ها إثدي رالات الدو ال الخسدة عذرج رها العابسة ثيث

التقدةةة م ا  اري الحةةةالا ةهةةةا سةةةب  محل ةةةات هةةةا: الخرنةةةومج ةبةةةم ازرل ةةةااج ئم  رمةةةالج كةةةرريج ئمبةةةدهج 
 حري الشيم رهو ة س التقد م السعتسد يا إ ارة التعل م.الخرنوم كحريج ر 

 

 :تاريخ تدريس الحاسوب في التعليم الثانوي بالدودان
م يةةا كل ةةة غةةر رل التذكاريةةة 1915ترةةة  ةذةةأة السدرسةةة الواةويةةة يةةا التعلةة م كالدةةو ال إلةةى عةةام 

ئما الشسو يةا السدرسةة الواةويةة ةهدف تقدلم تعل م يوي ااةتدائا ل ع ا تعل ساا عاماا رتدريباا تخرر ااج 
م عشةةةدما جهةةةرت الحاةةةةة لخةةةري يأل للعسةةةم يةةةا 1918لةةةم يبةةةدئ إا كعةةةد ةهالةةةة الحةةةرب العالس ةةةة ازرلةةةى 

( سةشوات 6 راريأل ثلوم ةج رقد مر الدلم التعل سا كالتعل م العام يةا الدةو ال كعةدة تغييةرات يقةد كةال )
( رعةدب 4-4-4(ج ثةم ئبةبح الدةلم التعل سةا )3+3( سشوات للستوسةم رالوةاةوي )6للتعل م ااةتدائا ر)

( للسرثلةةة ااةتدائ ةةة رالواةويةةة العامةةة رالواةويةةة ازنا لس ةةةج رععةةدها تغيةةر إلةةى 3-3-6) مةةرة ئاةةري إلةةى
سةشوات  3سةشوات للتعلة م ازساسةا ر 9( ثيةث 3-9( للتعل م ازساسا رالوةاةويج ثةم عةدب إلةى )8-3)

الواةوية ةهالة التعل م العام رهةا ثلقةة تةرعم ةةيأل التعلة م العةام رالتعلة م للسرثلة الواةويةج رتعتبر السدرسة 
العةةالاج رعهةةذا ي ةهةةا ثلقةةة  ات ئهس ةةة قرةةوي ترةةة  إلةةى ئل اري يهةةا إمةةا ئل ل ةةدرا نةةريقهم إلةةى سةةوي 
العسةةم ئر موابةةلة السذةةوار ال ةةامعاج ريةةا هةةذا العرةةر ئبةةبح التعلةة م الوةةاةوي لقةةدم زعةةدا  كبيةةرة مةةأل 

ج السركةةز م2112  ةةة تهيئةةتهم راعةةدا هم للسدةةتقبم)السركز القةةوما للسشةةاهف رالبحةةث الترعةةويجال ةة ب ك 
 (.م2113 القوما للسشاهف رالبحث الترعويج

 لقد ئحير يا رث قة التعل م الواةوي ئل ةدالة تدريس الحاسوب كالسرثلة الواةوية كال يا العام الدراسا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
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اب مشةةاهف الحاسةةوب يةةا السرثلةةة الواةويةةة لتحقيةةة  م(ج رةةةاا اقتةةراح الترعةةوييأل ك  اةة2111/2111)
ازهداف التال ة: السةام ال الة  كسعريةة ئك ةدلات تقش ةة الحاسةوب رت ب قاتهةا العسل ةةج رالتعامةم معهةا 
ل ست ا ة مأل تدهيم كوير مأل السدائم الح ات ةج رئل تاول لدي ال ال   ايا ةة ررابةة يةا موابةلة 

 اف موانبةةة ال الةة  للتقةةدم التاشولةةوةا رااة  ةةار السعلومةةاتا )السركةةز راسةته للحاسةةوبج رئلزةةاا مةةأل ازهةةد
 (.2112القوما للسشاهف رالبحث الترعويج 

رقةةد ةةةاات م ةةر ات الحاسةةوب مواعةةة علةةى بةة وف السرثلةةة الو ثةةة كةةااتا: ف قةةدم للرةة  ازرب 
يةةةا إ ارة ةظةةةم الوةةةاةوي مقدمةةةة عةةةأل معال ةةةة الب اةةةةاتج تعريةةةع كأساسةةة ات الحواسةةةي ج قةةةدرات الحواسةةةي  

السعلومةةةات رالت ب قةةةات السشه  ةةةة كسعةةةدب ثرةةةتيأل اسةةةبوإل اا. ئمةةةا م ةةةر ات الرةةة  الوةةةاةا الوةةةاةوي حةةةسلا 
تعريةةةةع ةظةةةةم التذةةةةغيم يةةةةا الحواسةةةةي ج إ ارة الب اةةةةةاتج حةةةةبلات ااترةةةةابج رالسحايظةةةةة رالعشالةةةةة كةةةةأةهزة 

متشارلةةة البرم ةةة رالةةشظم  الحواسةةي  كسعةةدب ثرةةتيأل اسةةبوإل ااج ف سةةا ةةةاات م ةةر ات الرةة  الوالةةث الوةةاةوي 
اال ةةةة للسعلومةةةاتج الحاسةةةةبات الدى قةةةةج ئمةةةأل السعلومةةةةات يةةةا الحواسةةةي ج مبةةةةا ب لغةةةة ةيةةةز ج رت ب قةةةةات 

ثرةةةة  اسةةةةبوإل اا الحاسةةةوب متسولةةةةة يةةةةا ةظةةةةم السعلومةةةات السال ةةةةة را  اريةةةةة رااثرةةةةائ ة كسعةةةدب ئرعةةةة  
 (.م2112)السركز القوما للسشاهف رالبحث الترعويج 

رئربةةى ك ضةةاية عةةام  راسةةا إلةةى سةةشوات  2112متسر القةةوما للتعلةة م يةةا يبرايةةر ثةةم اةعقةةد السةة
(ج كسةةا 3-8( ال ةةاا للدةةلم القةةدلم )3-9الدراسةةة يةةا مراثةةم التعلةة م العةةام ل رةةبح سةةلم التعلةة م ال ديةةد )

ئربةةى كاعتسةةا  السةةوا  الدراسةة ة السش رةةلة ةةةداا عةةأل السةةشهف السحةةوري ريةةا سةةبيم تحقيةة   لةةك تةةم ةشةةاا 
مج رئنةةدت الوث قةةة ال ديةةدة علةةى تةةدريس 2113ديةةدة سةةسيا كالوث قةةة العامةةة للسشةةاهف يةةا العةةام رث قةةة ة

الحاسوب كسعدب ثرتيأل اسبوإل اا لام مأل الر يأل ازرب رالواةاج ةيشسا يدرل كالرة  الوالةث كسعةدب 
لسةةا ئرعةة  ثرةة  اسةةبوإل اا ربةةار متاثةةاا كسةةا ة اات اريةةة يةةا امتحاةةةات الذةةها ة الواةويةةة للسدةةاقيأل الع

 (.2113)السركز القوما للسشاهف رالبحث الترعويج  راز ةا
 

 .الدراسات السابكة

ف سةةا يلةةا سةةيتم عةةر، الدراسةةات الدةةاكقة مةةأل البيئةةة العرع ةةة ثيةةث تتقةةارب الظةةررف ااقترةةا لة 
رااةتساإل ةةة لهةةا مسةةا يةةمثر يةةا ةشةةاا مشاه هةةا ئر ااسةةت ا ة مةةأل كعزةةها الةةبع ج رسةةيتم التركيةةز علةةى 

 ات الرةلة كسوضةوعات تةدريس الحاسةوب كسراثةم التعلة م العةام مة  التركيةز كرةورة اابةةة الدراسةات 
علةةى السرثلةةة الواةويةةةج رسةةيتم عةةر، الدراسةةات كالتتةةاك  الزمشةةا مةةأل ئقةةدمها إلةةى ئثةةدثها )ترةةاعدلاا(ج 

 يا ةتائ هاللشظر إلى ئي مدي تم تدار  السعوقات التا جهرت يا الدراسات القدلسة رمدي ااست ا ة مأل 



 عمر موسى .................................................................................................... معوقات تدريس احلاسوب يف املدارس الجانوية

 

 

                                                                                 (322)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 الدراسات التال ة.
إلةى التعةرف علةى الرةعوعات رالسذةانم التةا راةهةا نلبةة ( 7222المررري ) هديا  راسةة

الر  العاحةر يةا مبحةث الحاسةوب يةا محايظةة اريةد مةأل رةهةة ةظةر السعلسةيأل رال لبةة. رتاوةةا 
( نالةةة  رنالبةةةة متبعةةةة السةةةشهف الوبةةة اج ثيةةةث 492( معلةةةم رمعلسةةةةج ر)51عيشةةةة الدراسةةةة مةةةأل )

 بلا إلى ئل ئنور السا قات ها عدم ك الة ازةهزة كدب  كورة عد  ال لبة يا الر  الواثد.تو 
يقد هديا إلى التعرف على توج ع الحاسوب يا مشةاهف ( 3227أبوزيد وعمار ) ئما  راسة

( مةأل معلسةا رااترابةا مشةاهف بةشاإل ة 24التعل م ال شا ةدرلة البحريألج رااتارت عيشةة قوامهةا )
تعل م الوةةةاةوي ال شةةةاج ثيةةةث اعتسةةةدت السةةةشهف الوبةةة اج رتوبةةةلا إلةةةى الشتةةةائف التال ةةةة: رت اريةةةة كةةةال

القرور الذديد يا إةتةاج البرم  ةات العرع ةةج عةدم إلسةام السعلسةيأل كالحاسةوب راملاةاتةه يةا العسل ةة 
 التعل س ةج رقلة عد  ازةهزة رالسعدات يا مختبر الحاسوبج رقلة الدررات التدريب ة للسعلسيأل.

للتعةةةةرف علةةةةى السعوقةةةةات السا لةةةةة رالبرم  ةةةةة رالبذةةةةرية م( 3227البدرررر وني )ات  راسةةةةة ةةةةةا
الستعد ة استخدام الحاسوب رملحقاته يا التعل م الواةوي كسحايظة  م ةا،ج اعتسةدت الدراسةة السةشهف 

( معلم للحاسوبج رمةأل ئهةم ةتائ هةا عةدم بة ث ة السعامةم 41الوب اج ثيث تاوةا عيشتها مأل )
لح اظ على ازةهزة ةها كسا ئةها غير ممهلة است عاب ازعدا  الابيرة مأل ال ة بج رئل كالسدارل ل

ازةهةةزة قدلسةةة ا توانةة  تذةةغم البةةرامف التعل س ةةة رالت ب ق ةةةج يزةة ا عةةأل ئل بةة اةة ازةهةةزة ا تةةتم 
 مأل ا ب ا ة  ررية ئر غير  رريةج رةدرة السعلسيأل الستخرريأل.

ة هةةديا إلةةى معريةةة معوقةةات تعلةةم الحاسةةوب رتعلس ةةه يةةا  راسةةم( 3227الدرررطاوي ) ئةةةري 
السةةةدرال الحلوم ةةةة كسحايظةةةة حةةةساب يلدةةة يأل مةةةأل رةهةةةة ةظةةةر السعلسةةةيأل رال لبةةةةج رتاوةةةةا عيشةةةة 

( نالبةةاا رنالبةةة مةةأل نةة ب الرةة  الدةةاك  ثتةةى العاحةةر 391( معلسةةان رمعلسةةة ر)43الدراسةةة مةةأل )
اسة ئل ئنور السعوقات التا يواةهها السعلسول معتسداا السشهف الوب ا السدحاج رئجهرت ةتائف الدر 

رال لبةةةة تتسوةةةم يةةةا قلةةةة تةةةوير ال اكعةةةات رقلةةةة رةةةةو  ئةهةةةزة ملحقةةةة كالحاسةةةوبج رسةةةوا التاي ةةةع يةةةا 
السختبةةةر رعةةةدم تشاسةةة  مدةةةاثة غريةةةة مختبةةةر الحاسةةةوب مةةة  عةةةد  ال لبةةةةج رئلزةةةاا قلةةةة تةةةوير ئرراي 

 ةترةا يا السدرسة.ال باعة ال امة لتعل م الحاسوب رعدم توير ادمة ا 
يقةةد هةةديا إلةةى اسةةت  ل ئراا السعلسةةيأل ثةةوب راقةة  اسةةتخدام ( 3223األديمرري) ) ئمةةا  راسةةة

الحاسوب التعل سا يا السدرال الواةوية الخابة ال سش ةج رات اهات ال لبة ةحو الحاسوبج رتاوةةا 
لدراسةة السةشهف ( نالة  رنالبةة راعتسةدت ا311( معلسةاا رمعلسةة للحاسةوب ر)65عيشة الدراسة مةأل )

الوب اج رةاات ئهةم ةتةائف الدراسةة علةى الشحةو التةالا: ئل ئةهةزة الحاسةوب رملحقاتةه رالبرم  ةات 
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التعل س ةةة رااقةةرا  متةةويرة ةدرةةةة كبيةةرة رتدةةتخدم ةدرةةةة كبيةةرة ئلزةةانج رهشالةةك بةةعوعات تقلةةم مةةأل 
معامةم الحاسةوبج  استخدام الحاسوب ةدرةة كبيرة رها: قلة توير ئةهةزة عةر، الب اةةاتج رمذةريا

 رضع  التدري  قبم الخدمة.
إلةةى استقرةةاا عراا معلسةةا الحاسةةوب ثةةوب اسةةتخدام معامةةم ( 3223الذرررنان ) رهةةديا  راسةةة

الحاسوب رمدي توايره رالسعوقةات التةا تحةد مةأل اسةتخدامه كالسةدارل الواةويةة ازهل ةة كسديشةة الريةا،ج 
 ب يةا السةدرال الواةويةة ازهل ةةج راعتسةدت الدراسةة( معلساا مأل معلسةا الحاسةو 45رتاوةا عيشة الدراسة )

السةةشهف الوبةة اج رةةةاات ئهةةم ةتةةائف الدراسةةة علةةى الشحةةو التةةالا: ئل السعوقةةات تسولةةا يةةا ةقةة  السعلسةةيأل 
تةواير البرم  ةات السمهليأل لتدريس ما ة الحاسةوبج رقلةة تةواير الةدررات التدريب ةة يةا م ةاب الحاسةوبج رقلةة 

 التعل س ة.
لتحديد ئهم السعوقات ا  ارية رال ش ة رالتعل س ة التا ( 3222عبد العزيز ) راسة  ةيشسا ةاات

تعةةةوي تةةةدريس الحاسةةةوب يةةةا السرثلةةةة ااةتدائ ةةةة يةةةا السديشةةةة السشةةةورةج راعتسةةةدت السةةةشهف الوبةةة ا 
( مةةديراا مةةأل مةةديري السةةدارل ااةتدائ ةةة رالستوسةة ة يةةا 74التحليلةةاج راحةةتسلا عيشةةة الدراسةةة علةةى )

لسديشةةة السشةةورة التعل س ةةةج التةةا لهةةا سةةاة  ابةةرة يةةا تةةدريس الحاسةةوب يةةا السرثلةةة ااةتدائ ةةة مش قةةة ا
رالستوس ةج رئجهرت ةتائف الدراسة رةو  عد  مةأل السعوقةات ا  اريةة رال ش ةة مةأل ئةراهةا عةدم تةواير 

لتذةةةغيم الةةةدعم السةةةا ي لذةةةراا ازةهةةةزة ربةةة اةتهاج رعةةةدم تةةةواير الا ةةةااات ال ش ةةةة السمهلةةةة للرةةة اةة را
 كالسدرسة ااةتدائ ة.

إلةى الاذة  عةأل السعوقةات التةا تواةةه ال لبةة رالسعلسةيأل يةا ( 3222الط بي ) ةيشسا هديا  راسة
تعلةةم رتعلةة م مبحةةث الحاسةةوب للرةة  العاحةةر ازساسةةا يةةا محايظةةة ةةةاةلسج راعتسةةدت الدراسةةة السةةشهف 

علسةةاا رمعلسةةة لسةةا ة الحاسةةوبج ( م72( نالبةةا رنالبةةة ر)386الوبةة ا ثيةةث تاوةةةا عيشةةة الدراسةةة مةةأل )
رئجهةةرت ةتةةائف الدراسةةة ئل مةةأل ئنوةةر السعوقةةات عةةدم تحةةديث ئةهةةزة مختبةةرات الحاسةةوبج رعةةدم ك ايتهةةاج 
رعةةةدم اسةةةتخدام السختبةةةر كعةةةد الةةةدرام السدرسةةةاج رعةةةدم تخرةةة   ميزاة ةةةة كاف ةةةةج ركوةةةرة عةةةد  ال لبةةةة يةةةا 

 هزة عر، ئثشاا الذرح كذاحة العر،.الر  الواثد ركورتهم يا الس سوعة الواثدةج رعدم رةو  ئة
التعةرف علةى معوقةات اسةتخدام التعلة م االاتررةةا يةا التةدريس  (3222الموسى ) رتشارلا  راسة

كالسرثلة الواةوية كسديشة الريةا، مةأل رةهةة ةظةر السعلسةيأل رمةديري السةدارلج ثيةث حةسلا عيشةة الدراسةة 
وبةة ا رتوبةةلا الدراسةةة إلةةى ئهةةم الشتةةائف كاةةةا ( مةةديرج رقةةد ئتبةة  الباثةةث السةةشهف ال15( معلةةم ر)111)

عدم تواير ازةهزة رعدم ثداثتهاج رئلزاا قلة البرم  ات التعل س ة عدم ثداثتهاج ئمةا ف سةا لخة  الظةررف 
السدرسةةة ة يااةةةةا معوقاتهةةةا ةدرةةةةة ضةةةا  ةج ررةةةةو  يةةةرري  ات  الةةةة إثرةةةائ ة ةةةةيأل السعلسةةةيأل رمةةةديري 
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دريب ة لرالح الذيأل لهم  ررات تدريب ة كةاةوا ئنوةر موايقةة علةى رةةو  السدارل كاات ف متغير الدررات الت
 السعوقات الستعلقة كالظررف السدرس ة.

إلةةةى تحديةةةد الرةةةعوعات التةةةا تواةةةةه معلسةةةا العلةةةوم رالرياضةةة ات  (3222زامررر  ) رهةةةديا  راسةةةة
ة رام هللا للرةة  العاحةةةر ازساسةةةا رمعلساتةةةه يةةةا اسةةةتخدام الحاسةةةوب كةةةأ اة مدةةةاعدة يةةةا التعلةةة م كسحايظةةة

( معلسةةةاا رمعلسةةةةج راعتسةةةدت الدراسةةةة السةةةشهف الوبةةة ا السدةةةحا 148رضةةواثيهاج رعلغةةةا عيشةةةة الدراسةةةة )
السيداةاج رمأل ئةرا ةتائ ها رةو  بعوعة يةا البيئةة الرةف ة تقلةم مةأل اسةتخدام الحاسةوبج ركةذلك رةةو  

تةةائف عةةدم رةةةو  يةةرري معوقةةات تتعلةة  كةةالظررف السدرسةة ة تحةةد مةةأل اسةةتخدام الحاسةةوبج كسةةا ئجهةةرت الش
 . الة إثرائ اا لعزي إلى متغيرات: الشولج رالسمهم العلساج رعد  سشوات الخبرة

لتتعةةةرف علةةةى التحةةةدلات التةةةا تواةةةةه ت بيةةة  مشهةةةاج ( 3273العدررر لي والكر)ررري )رةةةةاات  راسةةةة 
يشةةة التاشولوة ةةا يةةا السةةدارل الحلوم ةةة للسرثلةةة ازساسةة ة يةةا محايظةةة الخليةةم يةةا يلدةة يألج رتاوةةةا ع

( معلسةةةاا رمعلسةةةةج معتسةةةدة السةةةشهف الوبةةة اج رئحةةةارت ةتةةةائف الدراسةةةة إلةةةى ئل  رةةةةة 117الدراسةةةة مةةةأل )
التحةةةدلات التةةةا تواةةةةه ت بيةةة  مشهةةةاج التاشولوة ةةةا كاةةةةا ةدرةةةةة متوسةةة ة للدرةةةةة الال ةةةة لس ةةةاات إعةةةدا  

سةا ئحةارت إلةى عةدم رةةو  السعلم رمحتوي السشهاج رالس اات ال ش ة را  ارية رم اب الت هيزات رالسوا ج ك
يةةةرري يةةةا  رةةةةة التحةةةدلات تعةةةزي ل ةةةشس السعلةةةمج مةةةا عةةةدا الس ةةةاب ازرب )التحةةةدلات التةةةا تتعلةةة  ك عةةةدا  
السعلةةم( ركاةةةا ال ةةرري لرةةالح الةةذكورج ئمةةا تخرةة  السعلةةم يلةةم توةةةد يةةرري يةةا  رةةةة التحةةدلات التةةا 

هةةةا )التحةةةدلات التةةةا تتعلةةة  كسحتةةةوي تواةةةةه ت بيةةة  مشهةةةاج التاشولوة ةةةا للدرةةةةة الال ةةةة رلو ثةةةة م ةةةاات 
السشهةةةاج الدراسةةةاج التحةةةدلات ال ش ةةةة راا اريةةةةج التحةةةدلات التةةةا تتعلةةة  كةةةالت هيزات رالسةةةوا (ج ةيشسةةةا رةةةةدت 
يةةرري يةةا الس ةةاب الراكةة  ركاةةةا ال ةةرري ةةةيأل تخرةة  تاشولوة ةةا رتخرةة  ئاةةري ركاةةةا لرةةالح يئةةة 

 تخر  ئاري.
راقةة  اسةةتخدام الحاسةةوب يةةا السةةدرال الحلوم ةةة  إلةةى معريةةة (3272الطراونررة ) رهةةديا  راسةةة

كسرثلتةا التعلةة م ازساسةا رالوةةاةوي يةا مديشةةة معةال كةةازر ل مةأل ثيةةث ازةهةزة را ملاةةةاتج راسةةتخدام 
السدرسيأل لهاج رتقرا ئهم معوقات استخدامه يةا تلةك السةدارل مةأل رةهةة ةظةر مدرسةيهاج رقةد تأل ةا 

ت مختل ةج راعتسدت الدراسة السشهف الوبة ا التحليلةاج ( مدرساا مأل تخررا151عيشة الدراسة مأل )
 رالرا إلى ئل هشالك ةقراا يا الخدمات الحاسوع ة السقدمة للسدرسةيألج رهشالةك ضةع  يةا اسةتخدامهم

 لها رعرر الباثث  لك كدب  ةق  ازةهزة رقلة تدري  السعلسيأل.
سةةةةا الحاسةةةوب ئثشةةةةاا لتتحقةةة  مةةةأل التحةةةةدلات التةةةا تواةةةةه معل( 3272المجررررالي ) رةةةةاات  راسةةةة

تدريدهم للسشاهف كسرثلتا التعل م ازساسا رالواةوي يةا ازر لج ثيةث اعتسةدت الدراسةة السةشهف الوبة اج 
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( معلم رمعلسة مةأل معلسةا مبحةث الحاسةوب يةا ااثشتةا عذةر محايظةة 511رتاوةا عيشة الدراسة مأل )
ل ئةةةرا التحةةدلات التةةا تواةةةه معلسةةا الستواعةةة علةةى ث ثةةة ئقةةال م مختل ةةة يةةا ازر ل. رئجهةةرت الدراسةةة ئ

 الحاسوب مأل رةهة ةظرهم ها عدم رةو  عد  كاف مأل ازةهزة يا مختبر الحاسوب.
 

 .التعل ق على الدراسات الدابقة
مةةةةأل اةةةة ب اسةةةةتعرا، الدراسةةةةات الدةةةةاكقة ازنوةةةةر بةةةةلة رارتبانةةةةاا كسوضةةةةول الدراسةةةةة الحال ةةةةة يقةةةةد 

لتلةك الدراسةات يةا بة اغة ا نةار الشظةري لهةا مةأل ثيةث:  است ا ت الدراسة الحال ةة مةأل ا نةار الشظةري 
ازهةةداف رازهس ةةة راات ةةار العيشةةة رنريقةةة ترةةس م ااسةةتباةة رالسشه  ةةة التةةا اتبعتهةةاج رقةةد ئةسعةةا تلةةك 
الدراسةةةات علةةةى ئل تةةةدريس الحاسةةةوب يواةةةةه عةةةدة معوقةةةات ئر بةةةعوعات يةةةا مختلةةة  الس ةةةااتج ثيةةةث 

م التعل س ةةة السختل ةةة ااةتدائ ةةة رالستوسةة ة رالواةويةةة ريةةا معظسهةةا اةريةةا الدراسةةات الدةةاكقة علةةى السراثةة
 مدارل ثلوم ة.

ري ثةةةن ئل تلةةةك الدراسةةةات ركةةةزت علةةةى م ةةةاات مختل ةةةة ركاةةةةا لهةةةا ةتةةةائف مختل ةةةة ئلزةةةاا رمةةةأل 
 ( البدةةيوةا2111) الدراسةةات التةةا ئجهةةرت السعوقةةات الستعلقةةة كةةازةهزة  راسةةة كةةم مةةأل ئةةةا ايةةد رعسةةار

( ثيةةث اثبتةةا قلةةة ازةهةةزة رملحقاتهةةاج ئمةةا الدراسةةات التةةا تشارلةةا السعوقةةات 2117وسةةى )(ج الس2111)
( راثبتةا قلةة البرم  ةات 2112( ر راسةة از لسةا )2112الستعلقة كالبرم  ات التعل س ة  راسةة الذةرهال )

راسةةة عبةةد التعل س ةةة رعةةدم ثةةداثتهاج رمةةأل الدراسةةات التةةا ت رقةةا للسعوقةةات الستعلقةةة كةةالظررف السدرسةة ة  
( رئجهةةةرت ةتائ هسةةةا ضةةةع  التةةةدري  رقلةةةة الخةةةدمات السدرسةةة ة 2119( ر راسةةةة اامةةةم )2114العزيةةةز )

( ئجهةةرت 2119اامةةم )كرةةورة عامةةةج رئايةةراا الدراسةةات التةةا تشارلةةا م ةةاب البيئةةة الرةةف ة موةةم  راسةةة 
 عدم مشاسبة السعامم كبيئة تعل س ة لتدريس الحاسوب.

ات الدراسةةات الدةةاكقة إا ئةهةةا ركةةزت علةةى م ةةاات  رل ازاةةري ررغسةةاا عةةأل  لةةك التشةةول يةةا م ةةا
ف سةةا يتعلةة  كسعوقةةات تةةدريس الحاسةةوب رتسيةةزت الدراسةةة الحال ةةة ةتشارلهةةا لتلةةك السعوقةةات يةةا الس ةةاات 
ازرععة م تسعةج كسا ئتزةح ئل الدراسةات الدةاكقة حةسلا معظةم  رب ال ةوار العرعةا للدةو ال متسولةة يةا 

ج رازر لج الدةةعو لةج البحةةريألج رالةة سأل رثدةة  انةة ل الباثةةث رثةةدر  معريتةةه نةةم مةةأل مرةةرج يلدةة يأل
ياةةةه رعلةةى الةةرغم مةةأل ئل هةةذا السوضةةول تسةةا  راسةةته مبلةةراا يةةا تلةةك الةةدرب العرع ةةة مشةةذ ث ثةةيأل عامةةاا مشةةذ 

مج إا ئةةةه لةةم ت ةةر ئلةةة  راسةةات ثديوةةة لتتشةةارب التحةةديوات التةةا تواةةةه 2117م رثتةةى العةةام 1997العةةام 
لبةةة يةةا  راسةةة الحاسةةوب يةةا الدةةو الج رعل ةةه تسيةةزت هةةذه الدراسةةة ةتشارلهةةا معوقةةات تةةدريس الحاسةةوب ال 

 يا رالة الخرنوم كسا تسيزت كأةها ئةريا على السدارل الواةوية الحلوم ة رالخابة.
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 .مههج الدراسة وإجراءاتها

 

 .مههج الدراسة

( كأةةه مةشهف لرة  الظةاهرة 2115ثيةث عريةه ملحةم )اعتسدت هذه الدراسة السشهف الوبة ا 
ريرورها كس اا عأل نرية  ةسة  ة اةةات رمعلومةات مقششةة عةأل الظةاهرة التةا تسولهةا يةا هةذه الدراسةة 

 معوقات تدريس الحاسوبج رترش  ها رتحليلها.
 

 .دلتمع الدراسة وعيهتها

كالسةةةدارل الواةويةةةة  (926تاةةةول م تسةةة  الدراسةةةة مةةةأل معلسةةةا رمعلسةةةات الحاسةةةوب البةةةالد عةةةد هم )
الحلوم ة رالخابة ثيث لعسم عةد  مةشهم متعارةةاا كعةد  مةأل السةدارل غيةر مدرسةته ازبةل ة سةواا كاةةا 
ثلوم ةةةةةةة ئم اابةةةةةةةج ر لةةةةةةك ثدةةةةةة  إثرةةةةةةائ ة راارة الترع ةةةةةةة رالتعلةةةةةة م رالةةةةةةة الخرنةةةةةةوم للعةةةةةةام الدراسةةةةةةا 

اا رمعلسةةةة مسةةةأل لقةةةوم ( معلسةةة187م(ج رتةةةم اات ةةةار عيشةةةة عذةةةوائ ة كدةةة  ة مشهةةةا ةلغةةةا )2118/2119)
( ئل عيشةة الدراسةة 2115%( مةأل م تسة  الدراسةة. رقةد ئحةار ملحةم )21ةتدريس الحاسوب رتسوم ةدبة )

% مأل الس تس  الذي يتاول مةأل مئةات ازيةرا  رهةذا مةا ثققتةه عيشةة 21يا الدراسات الوبف ة لل ا ييها 
 هذه الدراسة.

 

 .أداة الدراسة
الدةةاكقة رااسةةتباةات  ات الع قةةة كسوضةةول الدراسةةة مةةأل  كعةةد اانةة ل علةةى عةةد  مةةأل الدراسةةات
(ج ثةةم 2117( ر)الس ةةالاج 2115(ج ر)ال رارةةةةج 2117ئةةةم ترةةس م ااسةةتباةة كدراسةةات )السوسةةىج 

است  ل رئي لعد  مأل معلسةا رمعلسةات السرثلةة الواةويةة را ارات السةدارل ةوالةة الخرنةوم عبةر عةد  
رضاهم عأل تةدريس الحاسةوب رمةا السذةانم رالرةعوعات التةا مأل م سوعات الواتس عب لسعرية مدي 

تعي   لك كسدارسهمج يز ا عةأل إةةراا كعة  السقةاك ت كةالتل ول لعةد  عاةر مةشهمج رمسةا تةم الحرةوب 
عل ه مأل ة اةات تةم إعةدا  اسةتباةة لسعلسةا رمعلسةات الحاسةوب ةوالةة الخرنةوم تاوةةا مةأل السعلومةات 

محةةةارر هةةةا: معوقةةةات تتعلةةة  كةةةازةهزةج البرم  ةةةات التعل س ةةةةج البيئةةةة  ازرل ةةةة للعيشةةةة كا ضةةةاية زرععةةةة
( إلبةةارةج رتةةم اسةةتخدام 37السدرسةة ةج رالبيئةةة الرةةف ة ثيةةث ةلغةةا عةةد  إلباراتهةةا يةةا بةةورتها ازرل ةةة )

سلم ل لرت الخساسا )السلول مأل اسس  رةات( رها: مشخ زة ةةدااج مشخ زةةج متوسة ةج مرت عةةج 
 كالترتي . 5-1أل مرت عة ةدااج كالدرةات م
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 .صدق أداة الدراسة

( مةأل تخررةات مختل ةة يةا الس ةاب الترعةوي 12تم عر، ااستباةة علةى محلسةيأل ةلةد عةد هم )
( مذةةةرييأل ترعةةةوييأل ةوالةةةة 2( مةةةشهم تخرةةة  تقش ةةةات التعلةةة م ةدرةةةةة ئسةةةتا  مدةةةاعد رئسةةةتا  مذةةةار ج )6)

( مةشهم ةدرةةة ئسةتا  يةا تخرة  2ر) الخرنوم لحسلول  رةة الساةدتير يا الحاسوب رتقش ات التعلة مج
( ةدرةةة ئسةتا  مذةار  يةا تخرة  علةم ة ةسج رقةد احةار 2السشاهف رنري التدريس را  ارة الترعويةج ر)

السحلسةةةول لعةةةد  مةةةأل الس ثظةةةات كالحةةةذف رالتعةةةديم رااضةةةاية علةةةى إلبةةةارات ااسةةةتباةة رععةةةد تش يةةةذ تلةةةك 
كعةةةةد انتسةةةاب عسل ةةةةة ةشةةةاا از اة رتحل سهةةةةا  ( إلبةةةارة.31الس ثظةةةات ئبةةةبحا عةةةةد  إلبةةةارات ااسةةةةتباةة )

را اةةاب كةةم التعةةدل ت ال امةةة عليهةةا تةةم الحرةةوب علةةى موايقةةة مةةأل إ ارة التعلةة م ةوالةةة الخرنةةوم للسرثلةةة 
الواةويةةة للدةةساح ةتوايةة  ااسةةتباةات علةةى معلسةةا رمعلسةةات الحاسةةوبج رتةةم اعتسةةا  ااسةةتباةة ا لاتررة ةةة 

( يةةر اا مةةأل الس تسةة  رععةةد 31العيشةةةج رئاةةذت عيشةةة اسةةت  إل ة لعةةد  )ثيةةث ئرسةةم راك هةةا ل س ةة  ئيةةرا  
( إلبةةةارات إلبةةةارتيأل مةةةأل البيئةةةة السدرسةةة ة رثةةة ث 5إةةةةراا التحليةةةم ااثرةةةائا اسةةةت اكاتهم تةةةم اسةةةتبعا  )

مةةةأل محةةةور  29ج 24 ج28ج مةةةأل محةةةور البيئةةةة السدرسةةة ةج 17ج 16إلبةةةارات مةةةأل البيئةةةة الرةةةف ة رهةةةا: )
( إلبةارة تتستة  كسدةتوي بةدي اتدةاي 26 ة ى سهةا رعل ةه ئبةبح عةد  الابةارات )البيئة الرف ة( كدب  سةلب

 (.0.954 االا عالا ةلد )
 

 .ثبات االستبانة

لسعريةةة معامةةم الوبةةات ل سةةتباةة يةةا بةةورتها الشهائ ةةة كس تسةة  الدراسةةة الحال ةةةج قةةام الباثةةث 
 ة )معا لةة سةبيرمال ة ةةرارل( ةت بية  نريقتةا تحليةم التبةايأل )معا لةة ئل ةا كررةبةا ( رالت زئةة الشرةف

كةةال ريقتيأل ( 0.863( ر)(0.911لتلةةك العيشةةة ااسةةت  إل ةج يبةةيأل هةةذا ا ةةةراا ئل معامةةم الوبةةات ةلةةد 
 على الترتي ج رعل ه ئببحا ااستباةة بالحة ل ستخدام.

 

 .نتائج الدراسة ومهاقشتها

رايةةةةات السا اريةةةةة ثلةةةةم الباثةةةةث ةتةةةةائف الدراسةةةةة كاسةةةةتخدام الستوسةةةة ات الحدةةةةاة ة رااةح 
رااتبار)ت(ج مأل ئةم ا ةاكة عأل تداؤات الدراسة معوقات تدريس الحاسوب يا السدارل الواةوية 

 ةوالة الخرنوم.
 

 :عرض نتيجة الدؤال األول ومناقذته
 السعوقات الستعلقة كأةهزة اما لإلةاكة عأل الدماب ازرب مأل ئسئلة الدراسة الحال ة رالذي ةره:
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كالسةةةدارل الواةويةةةة ةوالةةةة الخرنةةةوم مةةةأل رةهةةةة ةظةةةر معلسةةةا رمعلسةةةات الحاسةةةوب؟اج تةةةدريس الحاسةةةوب 
ااتبةار)ت( لستوسةم عيشةة راثةدة ثيةث تةم اعتسةا  ئل الق سةة السحل ةة  ت بية  تةم  لةك بةحة مةأل للتحقة 

( رهشةةا 5ج 4ج 3ج 2ج 1هةةا الوسةةم ال رضةةا ئي ئةهةةا الق سةةة الوسةة ى للابةةارة التةةا لهةةا اسةةس ا ةةارات )
ج رعل ةةةه إ ا كاةةةةا ى سةةةة الوسةةةم الحدةةةاةا ئنبةةةر مةةةأل الق سةةةة السحل ةةةة رى ستةةةه ااثتسال ةةةة 3ة تسولهةةةا الدرةةةة
يةةدب علةةى  1.15يةةدب علةةى رةةةو  معوقةةاتج ئمةةا إ ا كاةةةا ى ستةةه ااثتسال ةةة ئنبةةر مةةأل  1.15ئبةةغر مةةأل 

 ( يوضح ةتائف هذا ا ةراا. 1عدم رةو  معوقاتج رال درب رقم )
 

 (782لحكم على المعوقات المتعلقة باألجهزة لع نة الدراسة )ن=(: نتيجة اختبار )ت( ل7جدول رقم )
الوسط  العبارات

 الحدابي
االنحراف 
 المعياري 

الكيمة 
 المحكية

قيمة )ت( 
 المحدوبة

درجة 
 الحرية

الكيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

.ئةهزة الحاسوب الستةوايرة 1
غيةةر موانبةةة للت ةةور التقشةةا 

 )ال اة  السا ي(.

ا توةد  0.50 186 -0.67- 3 1.41 2.93
 معوقات

.ةقةةةةة  ازةهةةةةةزة السلحقةةةةةة 2
كالحاسةةةةةةةةةةةةةوب )الدةةةةةةةةةةةةةساعات 

 الس لريولج ال اكعاتج...

ا توةد  0.54 186 -0.62- 3 1.42 2.94
 معوقات

.قلةةةةةةةةةةةة ئةهةةةةةةةةةةةزة العةةةةةةةةةةةر، 3
 ا لاتررة ة موم البرةلتور.

ا توةد  0.64 186 0.47 3 1.54 3.05
 معوقات

.نوةةةةةةةةةةةرة ئع ةةةةةةةةةةةاب ئةهةةةةةةةةةةةزة 4
 قاتها.الحاسوب رملح

توةد  0.02 186 2.32 3 1.29 3.22
 معوقات

.ئةهزة الحاسوب الستةوايرة 5
ل دةةا كالسوابةة ات ال امةةة 
للتعامةةةةةةةةةةةةةةةم مةةةةةةةةةةةةةةة  كعةةةةةةةةةةةةةةةة  

 الت ب قات.

توةد  0.00 186 4.26 3 1.24 3.39
 معوقات

.ا ةةةةةاب الرةةةةة اةة الدرريةةةةةة 6
 زةهزة الحاسوب.

توةد  0.00 186 4.13 3 1.54 3.47
 معوقات

 توجد 0.05 186 1.95 18 6.93 18.98 الكلية
 معوقات

 

( مةةةأل راقةةة  اسةةةت اكات السعلسةةةيأل رالسعلسةةةات ئل ى سةةةة )ت( الال ةةةة 1يتزةةةح مةةةأل ال ةةةدرب رقةةةم )
( 18( ئنبر مأل الق سة السحل ة الال ةة )18.98(ج رئل ى سة الوسم الحداةا الالا )1.95السحدوعة )

 على ا يدبةةةةةةمس (ج1.15ة الال ة  الة عشد مدتوي الدالة )ةةةةةة ااثتساليةةةةةةةةةور الدتة رالق سةةةةةةلابارات السح
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 رةو  معوقاتج رهذه الشت  ة ت ي  عأل سماب الدراسة ازرب ةوةو  معوقات متعلقة كازةهزة.
رئتزح ئل هشالك ت ارت يا است اكات العيشة لابارات هذا السحورج رئجهةرت ااسةت اكات ئل 

الدرريةج رعدم م اكقة مواب ات ازةهزة الستةويرة كالسةدارل  مأل ئةرا تلك السعوقات ا اب الر اةة
 للتعامم م  كع  الت ب قات الحاسوع ة كا ضاية لاورة ئع الها.

( 2111/2112ئل تةدريس الحاسةوب ئ اةم مشةذ العةام الدراسةا )ريعزي الباثث هةذه الشت  ةة إلةى  
اف ةة ك ب عةة الحاسةوب كسةا ة  راسة ة كالسدال الواةوية لذلك قةد ا لستلةك كعة  مةديري السةدارل ابةرات ك

رتقةةةدلم الةةةدعم ال شةةةا ئر ا  اري لةةةهج يزةةة ا عةةةأل ئل التال ةةةة السا لةةةة مرت عةةةة را تتةةةوير ميزاة ةةةة لاويةةةر مةةةأل 
السدارل الحلوم ة مشها رالخابة تقاةم تلةك الش قةات مةأل حةراا ربة اةة لأةهةزة مسةا ئجهةر ئل السعوقةات 

عسل ةةة رتةم اانت ةاا كالتةةدريس الشظةريج رغسةةاا عةأل ئل الوث قةةة اةعلدةا يةا عةةدم تةدريس الحاسةةوب ك ريقةة 
( ئندت ضسأل ئهةداف التعلة م الوةاةوي تشس ةة قةدرات الستعلسةيأل يةا علةوم الحاسةوب 2113العامة للسشاهف )

رتقاةةة السعلومةات رت ب قاتهةاج رتةويير ئةهةزة الحاسةوب كالسدرسةةةج غيةر ئل هةذا الوضة  سةوف يةمثر علةةى 
 رة يا استخدام الحاسوب عشد تخررهم يا السرثلة ال اما ة.انتداب ال  ب السها

(ج 2111(ج ئةةا ايةد رعسةار )1997رتت   ةت  ة هذا الدةماب مة  ةتةائف  راسةة كةم مةأل السرةري )
(ج 2115(ج ال رارةةةةة )2117(ج السوسةةةى )2115(ج ال يبةةا )2114(ج عبةةةد العزيةةةز )2111البدةةيوةا )
ثةداثتهاج رعةدم رةةو  بة اةة  رريةةج ةيشسةا تختلة  مة  ةتةائف ( يةا قلةة ازةهةزة ئر عةدم 2117رالس الا )
 ( التا ئندت على توير ازةهزة ةدرةة كبيرة.2112از لسا )

رمسةةةا سةةةب  يةةة ل توةةةةد معوقةةةات متعلقةةةة كةةةازةهزة يةةةا تةةةدريس الحاسةةةوب كالسةةةدارل الواةويةةةة ةوالةةةة 
ل الواةويةةة ةوالةةة الخرنةةوم الخرنةةومج ثيةةث تسولةةا يةةا عةةدم م اكقةةة موابةة ات ازةهةةزة الستةةويرة كالسةةدار 

 للتعامم م  كع  الت ب قات الحاسوع ةج كورة ئع اب ازةهزةج را اب الر اةة الدررية لها.
 

 .عرض نتيجة الدؤال الثاني ومناقذته
معوقةةات البرم  ةةات  لإلةاكةةة عةةأل الدةةماب الوةةاةا مةةأل ئسةةئلة الدراسةةة الحال ةةة رالةةذي ةرةةه:اما

دارل الواةويةة ةوالةة الخرنةوم مةأل رةهةة ةظةر معلسةا رمعلسةات التعل س ة يا تةدريس الحاسةوب كالسة
( 2ااتبةار)ت( لستوسةم عيشةة راثةدةج رال ةدرب رقةم ) ت بية  تةم  لك بحة مأل الحاسوب؟اج للتحق 

 يوضح ةتائف هذا ا ةراا. 
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 (782(: نتيجة اختبار )ت( للحكم على المعوقات المتعلقة بالبرمجيات لع نة الدراسة )ن=3جدول رقم )
 

الوسط  العبارات
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

الكيمة 
 المحكية

قيمة )ت( 
 المحدوبة

درجة 
 الحرية

الكيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

.ئةهزة الحاسوب الستةوايرة 7
غيةةةةةةةةةةةةةر موانبةةةةةةةةةةةةةة للت ةةةةةةةةةةةةةور 

 البرام ا.

 توةد معوقات 0.00 186 4.79 3 1.25 3.44

.قلةةة البرم  ةةات الت ب ق ةةة 8
 الستوايرة كالسدرسة.

 توةد معوقات 0.00 186 4.19 3 1.34 3.41

.ضةةةع  توايةةة  الحاسةةةوب 9
 م  البرم  ات الحديوة.

 توةد معوقات 0.00 186 6.36 3 1.41 3.66

.بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةعوعة تذةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغيم 11
 البرم  ات الستوايرة.

 توةد معوقات 0.01 186 2.76 3 1.33 3.27

.رةةةةةةةو  مذةةةةةةل ت يش ةةةةةةة 11
 يا البرم  ات الستوايرة.

 توةد معوقات 0.02 186 2.42 3 1.33 3.24

.ضةةةةةةةةةةةةع  البرم  ةةةةةةةةةةةةةات 12
 الستوايرة كاللغة العرع ة.

 توةد معوقات 0.00 186 3.82 3 1.26 3.35

.قلة التسلأل مةأل التعامةم 13
مةةةةةةةةةةة  البرم  ةةةةةةةةةةةات كاللغةةةةةةةةةةةة 

 ا ة ليزية.

 توةد معوقات 000. 186 3.95 3 1.28 3.37

 معوقات توجد 0.00 186 5.11 21 7.31 23.73 الكلية
 

 ( مةأل راقةة  اسةت اكات السعلسةيأل رالسعلسةةات ئل ى سةة )ت( الال ةة السحدةةوعة2ال ةةدرب رقةم ) يتزةح مةأل
( لابةةارات 21( ئنبةةر مةةأل الق سةةة السحل ةةة الال ةةة )23.73( رئل ى سةةة الوسةةم الحدةةاةا الالةةا )5.11)

مسةةا يةةدب علةةى رةةةو  معوقةةاتج رهةةذه  (ج1.15السحةةور الدةةبعة رالق سةةة ااثتسال ةةة الال ةةة ئقةةم مةةأل )
   ة ت ي  عأل سماب الدراسة الواةا ةوةو  معوقات متعلقة كالبرم  ات التعل س ة.الشت

رقد ئةس  ئيرا  العيشة يا است اكاتهم على رةو  معوقات متعلقة كالبرم  ات التعل س ة جهرت 
يا ةس   إلبارات السحور رهذه ااسةت اكات تمكةد الشت  ةة الدةاكقة الستعلقةة كةازةهزة مسةا يةدب  الةة 

ل سةةتخدام الشظةةري للحاسةةوب رمةةأل ئةةةرا تلةةك السعوقةةات ئل ازةهةةزة الستةةوايرة كالسةةدارل ا راضةةحة 
توانةة  الت ةةور البرام ةةاج كااضةةاية لقلةةة البرم  ةةات الت ب ق ةةة كالسةةدارلج رضةةع  البةةرامف كاللغةةة 
العرع ةج رئلزاا مأل السعوقات رةو  مذل ت يش ةة يةا البرم  ةات الستةوايرة. رقةد ل دةر الباثةث  لةك 

 ئمامإلى قلة الخبرة يا إعدا  ةرم  ات تعل س ة كاللغة العرع ةج ةيشسا لق  ثاةز اللغة ا ة ليزية عائقاا 
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 السعلسيأل رال  ب يا استخدام ما يتواير مأل ةرم  ات تعل س ة كاللغة ا ة ليزية.
(ج 2111(ج البدةةيوةا )2111رتت ةة  هةةذه الشت  ةةة مةة  ةتةةائف  راسةةة كةةم مةةأل ئةةةا ايةةد رعسةةار)

 ( يا قلة البرم  ات التعل س ة رعدم ثداثتها.2117(ج السوسى )2112رهال )الذ
رمسا سب  ي ةه توةد معوقات يا استخدام البرم  ات التعل س ةة لتةدريس الحاسةوب كالسةدارل  

الواةويةةةة ةوالةةةة الخرنةةةومج ثيةةةث تسولةةةا تلةةةك السعوقةةةات يةةةا قلةةةة البرم  ةةةات الت ب ق ةةةة كالسةةةدارلج 
 لعرع ة.رضع  البرامف كاللغة ا

 

 .عرض نتيجة الدؤال الثالث ومناقذته
لإلةاكةةة عةةأل الدةةماب الوالةةث مةةأل ئسةةئلة الدراسةةة الحال ةةة رالةةذي ةرةةه: امةةا معوقةةات البيئةةة السدرسةة ة 

معلسةةا رمعلسةةات التةةا تحةةوب  رل تةةدريس الحاسةةوب كالسةةدارل الواةويةةة ةوالةةة الخرنةةوم مةةأل رةهةةة ةظةةر 
( 3ااتبار )ت( لستوسم عيشة راثةدةج رال ةدرب رقةم ) ت بي  تم  لك بحة مأل الحاسوب؟اج للتحق 

 يوضح ةتائف هذا ا ةراا.
 

 (: نتيجة اختبار )ت( للحكم على المعوقات المتعلقة بالظروف المدرسية 2جدول رقم )
 (782لع نة الدراسة )ن=

الوسط  العبارات
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

الكيمة 
 المحكية

قيمة )ت( 
 المحدوبة

درجة 
 الحرية

الكيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

. ات اهةةةةةةةةةةةات إ ارة السدرسةةةةةةةةةةةة 14
 الدلب ة ةحو تدريس الحاسوب.

 ا توةد معوقات 0.87 186 0.16 3 1.33 3.02

. تةةةةةةةةةةةواير ادمةةةةةةةةةةةة ا ةترةةةةةةةةةةةةا 15
 كالسدرسة ةدرةة راف ة. 

 توةد معوقات 0.00 186 -4.10- 3 1.55 2.53

 توةد معوقات 0.00 186 6.03 3 1.41 3.62 . ضع  ااتراب كا ةترةا.16
. توةةةةةةد ميزاة ةةةةةة غيةةةةةر كاف ةةةةةة 17

 لسعسم الحاسوب.
 توةد معوقات 0.00 186 3.17 3 1.59 3.37

. ا يتةةةةةةاح معسةةةةةةم الحاسةةةةةةوب 18
 كعد الدرام السدرسا.

 توةد معوقات 0.00 186 6.17 3 1.45 3.65

. ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  اهتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام إ ارة 19
 السدرسة ةتدريس الحاسوب.

 ا توةد معوقات 0.27 186 1.12 3 1.31 3.11

. ةةةةةةةةةةةدرة الةةةةةةةةةةدررات التدريب ةةةةةةةةةةة 21
 للسعلسيأل يا البرامف الحاسوع ة.

 توةد معوقات 0.00 186 5.51 3 1.41 3.57

 توةد معوقات 0.00 186 4.34 3 1.21 3.39. كوةةةةةةةةةةةةةةةرة اةق ةةةةةةةةةةةةةةةال الت ةةةةةةةةةةةةةةةار 21
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الوسط  العبارات
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

الكيمة 
 المحكية

قيمة )ت( 
 المحدوبة

درجة 
 الحرية

الكيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

 الاهرعائا ئثشاا اليوم الدراسا.
 معوقات توجد 0.00 186 4.11 24 7.50 26.25 الكلية

 

 ( مةأل راقةة  اسةت اكات السعلسةيأل رالسعلسةةات ئل ى سةة )ت( الال ةة السحدةةوعة3يتزةح مةأل ال ةةدرب رقةم )
( لابةارات 24( ئنبر مأل الق سة السحل ة الال ة )26.25( رئل ى سة الوسم الحداةا الالا )4.11)

رهةةذه  مسةةا يةةدب علةةى رةةةو  معوقةةاتج (ج1.15السحةةور الوساة ةةة رالق سةةة ااثتسال ةةة الال ةةة ئقةةم مةةأل )
 الشت  ة ت ي  عأل سماب الدراسة الوالث ةوةو  معوقات متعلقة كالبيئة السدرس ة.

راتزةةةح مةةةأل الشتةةةائف ئل هشالةةةك ت ةةةارت يةةةا اسةةةت اكات العيشةةةة لابةةةارات هةةةذا السحةةةور ةةةةيأل رةةةةو  
معوقةةةاتج رعةةةدم رةةةةو  معوقةةةات متعلقةةةة كالبيئةةةة السدرسةةة ة يةةةا السةةةدارل الواةويةةةة لتةةةدريس الحاسةةةوبج 

 اكات ئل مةةأل ئةةةرا تلةةك عةةدم اتاثةةةة السعسةةم السدرسةةا كعةةد الةةدرام السدرسةةا رضةةةع  رئجهةةرت ااسةةت
ااترةةاب كا ةترةةةاج ةةةدرة الةةدررات التدريب ةةة للسعلسةةيأل يةةا البةةرامف الحاسةةوع ة. رقةةد ل دةةر الباثةةث  لةةك 
كأل عدم املاة ة إ ارة السدارل مأل تويير مت لبات ئةهزة الحاسوب رملحقاتهج هذا ةةدرره ةعةم معلسةا 

علسات الحاسةوب يركةزرل علةى التةدريس الشظةري متغةايليأل ةةذلك ال اةة  العسلةاج كسةا عةدم التةدري  رم
للسعلسيأل ئثر يا ئ اا السعلسيأل غير الستخرريأل ف سةا لعةرف كةالسعلم البةديم. رتت ة  هةذه الشت  ةة مة  

ئل  (ج التةا تمكةد علةى2119(ج اامةم )2114(ج عبد العزيةز )2111ةتائف  راسة كم مأل الدرناري )
البيئةةةةة السدرسةةةة ة معةةةةوي يةةةةا تةةةةدريس الحاسةةةةوب كالسدرسةةةةةج ةيشسةةةةا تختلةةةة  مةةةة  ةت  ةةةةة  راسةةةةة السوسةةةةى 

 (ج ثيث ئندت ضع  معوقات البيئة السدرس ة يا تدريس الحاسوب.2117)
رمسا سب  ي ةه توةد معوقات متعلقة كالبيئة السدرس ة يا تدريس الحاسوب كالسةدارل الواةويةة 

لةا عةدم اتاثةة السعسةم السدرسةا كعةد الةدرام السدرسةاج رضةع  ااترةاب ةوالة الخرنومج ثيث تسو
 كا ةترةاج رةدرة الدررات التدريب ة للسعلسيأل يا البرامف الحاسوع ة.

 

 :عرض نتيجة الدؤال الرابع ومناقذته
لإلةاكة عأل الدماب الراك  مأل ئسئلة الدراسة الحال ة رالذي ةره امةا معوقةات البيئةة الرةف ة يةا 

الحاسةةوب كالسةةدارل الواةويةةة ةوالةةة الخرنةةوم مةةأل رةهةةة ةظةةر معلسةةا رمعلسةةات الحاسةةوب؟اج تةةدريس 
( يوضةح ةتةائف 4ااتبةار)ت( لستوسةم عيشةة راثةدةج رال ةدرب رقةم ) ت بية  تةم  لةك بةحة مةأل للتحقة 

 هذا ا ةراا. 



 عمر موسى .................................................................................................... معوقات تدريس احلاسوب يف املدارس الجانوية

 

 

                                                                                 (272)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 (782ن=(: نتيجة اختبار )ت( للحكم على المعوقات المتعلقة بالب ئة الرفية لع نة )2جدول رقم )
 

الوسط  العبارات
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

الكيمة 
 المحكية

قيمة )ت( 
 المحدوبة

درجة 
 الحرية

الكيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

.  رةةةةة التهويةةةة يةةةا معسةةةم 22
 الحاسوب مشاسبة.

ا توةد  0.87 186 0.17 3 1.32 3.02
 معوقات

. رةةةةو  ةةةةدرب امشةةةا يةةةشظم 23
 استخدام معسم الحاسوب.

توةد  0.00 186 4.03 3 1.38 3.41
 معوقات

. رةةةو  كةةا ر يشةةا كالسعسةةم 24
لسداعدة ال  ب رالسعلسيأل يا 

 ثم السذانم التا تواةههم.

توةد  0.00 186 6.38 3 1.43 3.67
 معوقات

. تشاسةةةةةة  السقاعةةةةةةد ةلةةةةةةول 25
 ال  ب.

ا توةد  0.22 186 -1.23- 3 1.31 2.88
 معوقات

. تةةواير سةةتائر تغ ةةا ةوايةةذ 26
 رية معسم الحاسوب.غ

ا توةد  0.11 186 1.59 3 1.47 3.17
 معوقات

 توجد 0.00 186 2.89 15 5.41 16.14 الكلية
 معوقات

 

 ( مةأل راقةة  اسةت اكات السعلسةيأل رالسعلسةةات ئل ى سةة )ت( الال ةة السحدةةوعة4يتزةح مةأل ال ةةدرب رقةم )
( لابةارات 15لسحل ة الال ة )( ئنبر مأل الق سة ا16.14( رئل ى سة الوسم الحداةا الالا )2.89)

(ج مسةةا يةةدب علةةى رةةةو  معوقةةاتج رهةةذه 1.15السحةةور الخسدةةة رالق سةةة ااثتسال ةةة الال ةةة ئقةةم مةةأل )
الشت  ة ت ي  عأل سماب الدراسةة الراكة  ةوةةو  معوقةات متعلقةة كالبيئةة الرةف ة. راتزةح مةأل الشتةائف 

أل رةو  معوقةات رعةدم رةةو  معوقةات ئل هشالك ت ارت يا است اكات العيشة لابارات هذا السحور ةي
متعلقةة كالبيئةة الرةف ة يةا السةدارل الواةويةة لتةدريس الحاسةوبج رئجهةرت ااسةت اكات ئل مةأل ئةةرا 
تلةةك السعوقةةات عةةدم رةةةو  كةةا ر يشةةا كالسعسةةم لسدةةاعدة ال ةة ب رالسعلسةةيأل يةةا ثةةم السذةةانم التةةا 

الباثةث هةةذه الشت  ةةة إلةةى ةقةة   تةواةههمج رعةةدم رةةةو  ةةةدرب امشةا يةةشظم اسةةتخدام السعسةةم. ريعةةزي 
ئةهزة الحاسوب رملحقاته يا السدرسةة يزة ا عةأل ئل معظةم السةدارل ا يوةةد ةهةا معامةم ثاسةوب 
رعةةةدم تةةةواير كةةةا ر يشةةةا يةةةا السةةةدارل التةةةا يوةةةةد ةهةةةا معسةةةم رقةةةد للةةةول مةةةر ه لشةةةدرة ئعةةةدا  معلسةةةا 

 الحاسوب الستخرريأل رعالتالا ةدرة ال شييأل السداعديأل لهم.
 (ج2111(ج الدرناري )2111ذا الدماب م  ةتائف  راسة كم مأل البديوةا )ةةةة  ةت  ة هةةةةةرتت 
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 ( ثيث ئندت على عدم ب ث ة السعسم رسوا تاي  ه.2119الزامم )
رمسةةةةا سةةةةب  ي ةةةةةه توةةةةةد معوقةةةةات كالبيئةةةةة الرةةةةف ة يةةةةا تةةةةدريس الحاسةةةةوب كالسةةةةدارل الواةويةةةةة ةوالةةةةة  

 يشا كالسعسمج رعدم رةو  ةدرب امشا يشظم استخدام السعسم. الخرنومج ثيث تسولا يا عدم رةو  كا ر
 

 .عرض نتيجة الدؤال الخامس ومناقذته
لإلةاكة عأل الدماب الخامس مأل ئسئلة الدراسة الحال ة رالذي ةره اهم توةةد اات يةات  ات 
 الةةةة إثرةةةائ ة ةةةةيأل متوسةةة ات إةاكةةةات عيشةةةة الدراسةةةة يةةةا تحديةةةدهم لسعوقةةةات تةةةدريس الحاسةةةوب 

 ت بية  تةم  لةك بةحة مةأل ارل الواةويةة ةوالةة الخرنةوم تعةزي لستغيةر التخرة ؟اج للتحقة كالسةد
 لستوسةم م سةوعتيأل مدةتقلتيألج علةى ئ اة الدراسةة (Independent Samples T-Test))ت(  ااتبةار

 ( يوضح ةتائف هذا ا ةراا.5تبعاا لستغير التخر  رال درب رقم )
 

 قات تدريس الحاسوب لدى ع نة الدراسة التي تعزى للتخرص(: نتيجة اختبار )ت( لمعو 2جدول رقم )
 

الوسط  المجموعة األبعاد
 الحدابي

االنحراف 
 المعياري 

قيمة )ت( 
 المحدوبة

درجة 
 الحرية

الكيمة 
 االحتمالية

 االستنتاج

 ا توةد 0.26 185 1.13 7.21 19.27 ثاسوب ازةهزة
 5.60 17.84 غير ثاسوب يرري 

 ا توةد 0.33 185 -0.98- 7.46 23.47 ثاسوب البرم  ات
 6.63 24.78 غير ثاسوب يرري 

 ا توةد 0.95 185 -0.07- 7.67 26.23 ثاسوب السدرس ة
 6.83 26.32 غير ثاسوب يرري 

توةد يرري  0.05 185 1.96 5.58 16.53 ثاسوب الرف ة
لرالح 

تخر  
 ثاسوب

 4.41 14.59 غير ثاسوب

 ا توةد يرري  0.55 185 0.60 18.55 85.51 بثاسو  الال ة
 13.77 83.54 غير ثاسوب

 

( مأل راق  است اكات السعلسيأل رالسعلسات ئل ى سة الوسم الحداةا 5يتزح مأل ال درب رقم )
( لسةةةةأل 14.59( لسةةةةأل تخررةةةةهم ثاسةةةةوب رهةةةةا ئنبةةةةر مةةةةأل )16.53يةةةةا محةةةةور البيئةةةةة الرةةةةف ة )

(ج رهذا يدب على رةو  يرري ةيشها لرةالح 1.15لة )تخررهم غير ثاسوب عشد عشد مدتوي  ا
مأل تخررهم ثاسوبج رهذه الشت  ة ت ي  عأل سةماب الدراسةة الخةامس ةوةةو  معوقةات يةا البئ ةة 
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الرف ة ثد  رةهة ةظر السعلسيأل رالسعلسةات الستخررةيأل يةا الحاسةوب. تت ة  هةذه الشت  ةة مة  
السعلةةم كالحاسةوب راملاةاتةةهج رتختلةة  مةة  ( ثيةةث ئجهةةرت عةدم إلسةةام 2111ةت  ةة  راسةةة ئةةةو ايةد )

(ج رالتا ئجهرت رةو  يرري يةا التخرة  لرةالح ئاةري. 2112ةت  ة  راسة العديلا رالاركا )
ري در الباثث  لك ئل الشت  ة لرةالح مةأل تخررةهم ثاسةوب ثيةث لةديهم السقةدرة علةى تحديةد مةا 

لةةس مةةشهم السعلسةةيأل رالسعلسةةيأل تحتاةةةه البيئةةة الرةةف ة )معسةةم الحاسةةوب( لتةةدريس م ر اتةةه علةةى الع
غيةر الستخررةيأل ريقومةول ةتدريدةه كسعلةةم ةةديم ثدة  الحاةةة. رمسةا سةةب  ي ةةه توةةد يةرري يةةا 

 تدريس الحاسوب كالسدارل الواةوية ةوالة الخرنوم لرالح تخر  ثاسوب.
 

 .توصيات الدراسة

دريس الحاسةوب راابةة مزيداا مأل ااهتسام ك االةة السعوقةات السا لةة رالبذةرية التةا تحةوب  رل تة .1
 الست لبات.ال واة  العسل ة الت ب ق ةج ر لك ةتقدلم راارة الترع ة رالتعل م الدعم ال ام لتلك 

عقةةةد  ررات لسةةةديري السةةةدارل يةةةا ك ف ةةةة تقةةةدلم الةةةدعم السةةةا ي رال شةةةا لتهيئةةةة البيئةةةة السدرسةةة ة  .2
 رالرف ة التا تداعد على تدريس الحاسوب.

يا كم مدرسة لتدريس الحاسوبج رالتقليم مأل السعلم البديم الةذي تأهيم معلم راثد يا ازقم  .3
 لدشد إل ه التدريس لدد ع ز التخر .

 

 .مكرتحات الدراسة

 تقويم ت رعة تدريس الحاسوب يا التعل م العام كالدو ال. .1
 معوقات تدريس الحاسوب يا السدارل الواةوية ةوالة ئاري غير الخرنوم. .3
 

 .املراجع
 ريعاج امعوقات استخدام الحاس  االا يا التعل م الواةوي العام كسحايظة البديوةاج دمحم دمحم 

(ج 47)2ج 2111ج مجلة )لية التربيرة بالمنررورة م ا، ررض  مذرر، مقترح للت وير لةهاج 
  http://search.mandumah.com/Record/6434 تم ااسترةال مأل 169-195

 التحةدلات التةا تواةةه ت بية  مشهةاج التاشولوة ةا " العديلاج رةاا اهير رالاركاج كةرم سةف الج
") مجلررة التربيررة يةةا السةةدارل الحلوم ةةة للسرثلةةة ازساسةة ة يةةا محايظةةة الخليةةم يةةا يلدةة يأل

 /http://search.mandumah.com تم ااسترةال مأل .274-239(ج36)15 ج2112مرر)
Record/473757. 

http://search.mandumah.com/Record/6434
http://search.mandumah.com/%20Record/
http://search.mandumah.com/%20Record/
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 الرةةعوعات التةةا تواةةةه معلسةةا الرةة  العاحةةر ازساسةةا رمعلساتةةه يةةا اامةةمج م ةةدي علةةا سةةعدج ا
مجلررررة جامعررررة القرررردس اسةةةةتخدام الحاسةةةةوب ئ اة مدةةةةاعدة يةةةةا التعلةةةة م كسحايظةةةةة رام هللا رالبيةةةةرةاج 

 .http://searchتةةم ااسةةترةال مةةأل ج111-59ج (16) ج2119فلدررط  ) –المفتوحررة للدراسررات 
mandumah.com/Record/98020 

 واقرررع اسرررتخدامات الحاسررروب فررري التررردريس الرررريفي فررري المررردارس سةةة مةج عبةةةد الحةةةاين دمحمج ا
 .1991ازر لج -ج عسالا )رسالة ماةدتير غير مشذورة( ال امعة ازر ة ةالخاصة في األردن

 ئةةةو ايةةدج عبةةد البةةاقا عبةةد السةةشعم رعسةةارج ثلسةةا ئةةةو ال تةةوح: اتوج ةةع الحاسةة  االةةا رالسعلومات ةةة 
". المرؤتمر الدرادس عذرر للحاسر  يا مشاهف التعلة م ال شةا ةدرلةة البحةريأل راقعةة ربةعوعاته

 م.2111 بالمملكة العربية الدعودية". فبراير والتعليم
 واقع استخدام الحاسوب التعليمري فري المردراس الثانويرة اليمنيرة اسم دمحم عبدهج ااز لساج عبد الب

ماةدةةتير غيةةر )رسةةالة  مرر  وجهررة نظررر المعلمرر   واتجانررات الطلبررة نحررو الحاسرروب" الخابةةة
 .2112ازر لج -مشذورة( كل ة الترع ةج ةامعة اليرمو ج إرعد

 فرري المرردراس الحكوميررة بمحافظررات معوقررات تعلررم الحاسرروب وتعليمرره الدةةرناريج عةةا ب يةةايزج ا
الش ةاح )رسةالة ماةدةتير غيةر مشذةورة( ةامعةة  شمال فلدط   م  وجهة نظر المعلمر   والطلبرة"

 .2111يلد يألج -الونش ةج ةاةلس
  الذرهالج ةساب ةأل عبةد العزيةز عبةد الةرثسألج امعوقةات اسةتخدام معامةم الحاسةوب كالسةدارل

 جمر)ررز البحرروث التربويررةحاسةةوب كسديشةةة الريةةا،ا الواةويةةة ازهل ةةة مةةأل رةهةةة ةظةةر معلسةةا ال
 ج كل ة الترع ةج ةامعة السلك سعو  الريا،.م2112

  ال رارةةةةةج دمحم عبةةةد الاةةةريمج اراقةةة  رمعوقةةةات اسةةةتعساب الحاسةةة  االةةةا يةةةا السةةةدرال الحلوم ةةةة يةةةا
ج 2115ج مجلرة البحروث التربويرة والنفدريةالسسلاةة ازر ة ةة الهاحةس ة مةأل رةهةة ةظةر مدرسةيهماج 

 ج  ار السشظومة.318-291(ج 46)
 المعوقررات الترري يواجههررا طلبررة الرررم العاشررر ومعلمرر هم فرري تعلررم ال يبةةاج مشةةاب دمحم ثدةةألج ا

الونش ةةج )رسةالة ماةدةتير مشذةورة( ةامعةة الش ةاح  وتعليم مبحث الحاسروب فري محافظرة نرابلس"
 /http://search.mandumah.com ج تم ااسترةال مأل124-1ج 2115يلد يألج-ةاةلس

Record/543394. 
  العواملةج اتام عبد الحل مج اراقة  اسةتخدام الحاسةوب يةا التةدريس مةأل رةهةة ةظةر السةديريأل رالسعلسةيأل

 ج451-428(ج 2)22 ج2111مجلة العلوم التربوية)رال لبة يا مدارل محايظة البلقاا الواةويةاج 

http://search.mandumah.com/%20Record/
http://search.mandumah.com/%20Record/


 عمر موسى .................................................................................................... معوقات تدريس احلاسوب يف املدارس الجانوية

 

 

                                                                                 (222)                                                          م6262، 3 العدد ،62 اجمللداملهارة، 

 .https://journals.ju.edu.jo/DirasatEdu /File/3397/2928استرةال مألتم ا
  الس ةةةالاج م دةةةول ئثسةةةد رالعةةةالمج يانسةةةة عبةةةد هللاج االتحةةةدلات التةةةا تواةةةةه معلسةةةا الحاسةةةوب يةةةا

-137(ج 22ج )2117ج مجلرة )ليرة التربيرة ببورسرع دالسدرال الحلوم ة رالخابةة يةا ازر لاج 
 .http://search.mandumah.com/Record/883379  ااسترةال مألج تم 158

  ج2112ج كخةةا الرضةةا الدةةو الج وثيقررة التعلرريم الثررانوي السركةةز القةةوما للسشةةاهف رالبحةةث الترعةةويج 
 111. 

  ج 2113و الج . كخةا الرضةا الدةالوثيقة العامرة للمنران السركز القوما للسشاهف رالبحث الترعويج
 .59ج 48ج 21

 دراسرة مدرحية للعكبرات والمذرال  التري يواجههرا طلبرة الررم العاشرر السرريج ئثسد محسو ج ا
)رسةالة ماةدةتير  في محافظة إربد في تعلم المادة الحاسوبية م  وجهة نظرر المعلمر   والطلبرة"

 .م1997ازر لج  -غير مشذورة( ةامعة اليرمو ج إرعد 
 أل عبد العزيز ةأل دمحمج امعوقةات اسةتخدام التعلة م ا لاتررةةا يةا التةدريس كالسرثلةة السوسىج عبد هللا ة

(ج 71ج )م2117 جمجلة القرراةة والمعرفرة مرررالواةوية مأل رةهة ةظر السعلسيأل رمديري السةدارلاج 
 .http://search.mandumah.com/Record/44622 ج تم ااسترةال مأل14-48

  ميرادي  استخدام الحاسوب واإلنترنر  فري التعلريم فري سعا ةج ةو ت ئثسد رالدرناريج عا ب يةايزج
 .43ج 2115 ار الذرري للشذر رالتواي ج عسالج التربية والتعليم) 

  عبد العزيزج ئسامة ةأل ئسةساعيمج امعوقةات تةدريس الحاسة  االةا يةا السرثلةة ااةتدائ ةة يةا
ج تةم 52-9  (ج23ج )م2114ج الدرعودية -مجلة رسرالة التربيرة وعلرم الرنفسيشة السشورةاج السد

 .http://search.mandumah.com/Record/15972  ااسترةال مأل
  للشذةر  ار السدةيرة ال بعة الدا سةةج  منان  البحث في التربية وعلم النفس)ملحمج ساما دمحمج

 .371ج 274ج 2115رالتواي  رال باعةج ازر لج 
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