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استخدام معامل احلاسب اآليل باملرحلة املتوسطة
كما يدركها املعلمون واملشرفون
يزيد بن صالح بن ظاهر العشيش*

عبد هللا بن عبد العزيزالهدلق**

امللخص_ هدف البحث إلى الكشف عن واقع استخدام معمل الحاسب ومعوقات تدريس الجانب العملي في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي
ومشرفي الحاسب بمدينة الرياض ،وتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومشرفي الحاسب باملرحلة املتوسطة في املدارس الحكومية للبنين بمدينة
ً
ً
الرياض والبالغ عددهم ( )264معلما و( )25مشرفا ،وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي حيث تم تطبيق االستبانة على كل مجتمع البحث،
وأظهرت النتائج أن الواقع الحالي الستخدام املعامل يتراوح بين ( )%26و ( )%50من اجمالي عدد الحصص من وجهة نظر املعلمين واملشرفين ،كما أن
ً
هناك موافقة بين أفراد الدراسة من املعلمين حول املعوقات املتعلقة باستخدام املعامل حيث تأتي املعوقات التنظيمية أوال ثم املعوقات املجتمعية
ً
ثم الفنية ثم املادية واملالية ثم البشرية وأخيرا املعوقات التعليمية ،كذلك هناك موافقة من املشرفين حول املعوقات املتعلقة باستخدام املعامل
ً
ً
ولكن اختلف ترتيبها حيث أتت املعوقات التنظيمية أوال ثم املادية واملالية ثم التعليمية ثم البشرية ثم الفنية ثم املعوقات املجتمعية أتت أخيرا،
ويوص ي الباحثان بتوصيات من أهمها تعزيز استخدام معلمي الحاسب للمعمل وتوفير االحتياجات املادية واملالية الستخدام املعامل وإعادة النظر في
الجوانب التنظيمية ،وكذلك يوص ي الباحثان بإقامة دورات تدريبية وورش عمل للمعلمين على البرمجيات الحديثة وكذلك زيادة عدد الحصص
ً
املخصصة أسبوعيا ملادة الحاسب لتصبح حصتين.
الكلمات املفتاحية :معمل الحاسب اآللي ،معوقات استخدام معمل الحاسب اآللي ،القسم العملي ملادة الحاسب اآللي.

* وزارة التعليم _ اململكة العربية السعودية
** قسم املناهج وطرق التدريس _ كلية التربية _ جامعة امللك سعود
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استخدام معامل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة كما يدركها املعلمون واملشرفون
ومشكالت تدريس الحاسب بجانبيه النظري والعملي مثل دراسة النجدي []2
واملطيري [ ،]3وهناك دراسات كدراسة العضياني [ ]4والتي ركزت على
معوقات تواجد اإلنترنت في معمل الحاسب ،وهناك الدراسات التي ناقشت
الواقع كدراسة أسماء الهادي [ ،]5وناقشت بعض الدراسات الظروف
املحيطة باملعمل وأثرها على الطالب أو على طريقة استخدام املعمل
واالستفادة منه كدراسة بور درخشان ومختارينيا [ ]6و تاس [.]7
ً
مثال دراسة العضياني [ ]4فقد هدفت دراسته إلى معرفة معوقات استخدام
اإلنترنت في التعليم العام في الرياض من وجهة نظر معلمي الحاسب ،حيث
تكونت العينة من (ً )183
معلما ،وكانت االستبانة هي أداة جمع املعلومات.
حيث اختلفت مع هذه الدراسة في اقتصارها فقط على عنصر واحد من
عناصر املعمل وقد توصلت الدراسة إلى أن املعوقات اإلدارية والتنظيمية
جاءت باملرتبة األولى ثم املعوقات الفنية ثم املادية ثم املعوقات املتعلقة
بصفحات الويب بينما املعوقات الخاصة بالعنصر البشري باملرتبة األخيرة.
وفي دراسة املطيري [ ]3والتي ركزت على التعرف على الكفايات الالزمة
ملعلمي الحاسب في املرحلة املتوسطة في املدينة املنورة ،واختلفت مع هذه
الدراسة في عينة ومجتمع الدراسة حيث طبقت الدراسة على عينة عشوائية
مكونة من  33معلم من معلمي مادة الحاسب في املرحلة املتوسطة باملدينة
املنورة ،وتوصلت إلى أن الكفايات املعرفية متوفرة بنسبة كبيرة أما الكفايات
التدريسية والكفايات البرمجية فتوفرت بدرجة ضعيفة بينما توفرت
الكفايات املرتبطة باملجتمع املعلوماتي والكفايات التطبيقية بدرجة متوسطة
وبشكل عام توفرت الكفايات الالزمة ملعلمي الحاسب في املرحلة املتوسطة في
املدينة املنورة بدرجة متوسطة ،كما أن الدراسة أظهرت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية ً
وفقا ملتغيرات الخبرة واملؤهل والحالة االجتماعية.
وفي دراسة ألسماء الهادي [ ]5والتي اختلفت مع هذه الدراسة كونها ركزت
على منهج الحاسب ككل حيث بحثت في واقع تدريس منهج الحاسب باملدارس
الثانوية بوالية الجزيرة في دولة السودان حيث طبقت الدراسة على مدارس
الكاملين الثانوية في محاولة إلبراز إيجابيات ومعوقات تدريس الحاسب
وتدعيم االتجاه نحو تدريس مادة الحاسب واستخدامه في التدريس وإبراز
مدى اهتمام اإلدارة املدرسية بتدريسه ،حيث اتبعت الباحثة األسلوب
الوصفي وقامت بإعداد استبانة مكونة من  35فقرة تم توزيعها على العينة
معلما ومعلمة حيث يتكون املجتمع من ً 39
املكونة ً 33
معلما ومعلمة في 67
ثانوية .وأظهرت النتائج أنه ال يوجد اهتمام لدى إدارات املدارس بتدريس
الحاسب وأن ثقافة الحاسب قليلة لدى اإلداريين ،كما أظهرت النتائج
ً
اهتماما لدى الطالب بمادة الحاسب وأن تحصيلهم في مادة الحاسب مرتفع
وأن املقرر ال يتناسب مع التقنية الحديثة كما أظهرت النتائج أن عدد معلمي
كاف.
الحاسب باملدارس الثانوية باملحلية غير ٍ
وقام النجدي [ ]2بدراسة هدفت ملعرفة مشكالت تدريس منهج الحاسب
في املرحلة الثانوية في املعاهد العلمية التابعة لجامعة اإلمام في السعودية من
وجهة نظر املعلمين وتقديم تصور مقترح لعالجها حيث تكونت العينة من 82
ُ
واستخدمت الحزم
معلم حاسب وتم جمع البيانات عن طريق استبانة
اإلحصائية  SPSSفي تحليل البيانات .وتوصلت الدراسة ألهم املشكالت والتي
تنوعت بين ضعف كبير في مراعاة األهداف للتطور السريع وضعف كبير في

 .1مشكلة الدراسة
رغم أهمية تدريس مادة الحاسب إال أن هناك العديد من املعوقات
الخاصة بمعمل الحاسب والتي قد تحول دون تحقيق أهداف املادة ،والتي
وضحتها وزارة التعليم من خالل وثيقة مادة الحاسب للمرحلة املتوسطة،
ً
ونظرا لتطور املنهج السريع مقارنة باملعمل والذي يبقى على حاله لسنوات
طويلة دون تطوير ،يحاول هذا البحث في البداية دراسة واقع استخدام
معمل الحاسب في املرحلة املتوسطةً ،
وبناء على نتائج األداة األولى سيتم
دراسة املعوقات التي تحول بين املعلم واستخدام املعمل ،وبذلك تسعى هذه
الدراسة في محاولة لعالج أو تقليل حدة كل ما يعيق معلم املرحلة املتوسطة
من استخدام معمل الحاسب.
أ .أهمية الدراسة
يستمد البحث أهميته من أهمية الحاسب اآللي في هذا العصر وكذلك كون
الحاسب يبدأ تدريسه في اململكة العربية السعودية في املرحلة املتوسطة،
كذلك يحاول البحث تصنيف معوقات استخدام معمل الحاسب في املرحلة
املتوسطة ،ثم الكشف عن أكثر هذه املعوقات حدة وأهمها ،وبالتالي تقديم
تغذية راجعة للمسؤول من خالل املعلمين واملشرفين في امليدان التخاذ الالزم
لعالج هذه املعوقات أو تقليل حدتها قدر املستطاع من خالل املوارد املتوفرة.
ب .أسئلة الدراسة
السؤال األول :ما واقع استخدام معمل الحاسب من وجهة نظر معلمي
ومشرفي الحاسب؟
السؤال الثاني :هل املعمل في وضعه الحالي يحقق أهداف املادة وخصوصاً
أهداف الجانب العملي من وجهة نظر معلمي ومشرفي الحاسب؟
السؤال الثالث :في حال قصور إمكانات املعمل أو عدم توفره هل يمكن
تعويضه من خالل الطلب من الطالب القيام بالقسم العملي على أجهزتهم
الشخصية في املنزل من وجهة نظر معلمي ومشرفي الحاسب؟
السؤال الرابع :ما املعوقات املتعلقة باستخدام معامل الحاسب من وجهة
نظر معلمي الحاسب؟
السؤال الخامس :ما املعوقات املتعلقة باستخدام معامل الحاسب من وجهة
نظر مشرفي الحاسب؟
السؤال السادس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو املعوقات
املتعلقة باستخدام معمل الحاسب في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر
معلمي ومشرفي الحاسب باختالف متغير العمل الحالي؟
السؤال السابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو املعوقات املتعلقة
باستخدام معمل الحاسب في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي
الحاسب ً
بناء على متغير الخبرة؟
السؤال الثامن :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو املعوقات املتعلقة
باستخدام معمل الحاسب في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر مشرفي
الحاسب ً
بناء على متغير الخبرة؟
 .2الدراسات السابقة
ُيالحظ اتفاق معظم الدراسات على أهمية معمل الحاسب وضرورة وجوده
لتدريس منهج الحاسب ،كما أكدت ذلك وعلى وجه الخصوص دراسة ايمي
وايمانويل وايرنست [ ،]1بينما كانت هناك دراسات اهتمت بمعوقات
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توافق املحتوى لحاجات املجتمع ً
ً
وأخيرا قلة توفر تقنيات التعليم في
أيضا،
املعاهد العلمية.
وفي دراسة ايمي وايمانويل وايرنست [ ]1التي هدفوا من خاللها معرفة
تأثير الحاسب بين املعلمين وطالب الثانوية في مدينة أومواهيا الشمالية في
نيجيريا ،وتكونت العينة من جميع املدارس الثانوية باملدينة املذكورة
واستخدموا األسلوب املسحي الوصفي عبر أربعة أسئلة تمت صياغتها ً
بناء
على هدف البحث ،وتوصلت الدراسة إلى أن توفر أجهزة الحاسب وغيرها من
التقنيات يسهل اكتساب املهارات األساسية في الحاسب.
بينما ذهب بور درخشان ومختارينيا [ ]6في دراستهما إلى تقييم بيئة عمل
معمل الحاسب من وجهة نظر املعلمين والطالب ،حيث استخدمت الدراسة
األسلوب الوصفي التحليلي في جامعة العلوم االجتماعية بإيران في عام
( ،)2016حيث تم قياس الضوضاء وحالة اإلضاءة وبيئة الفصل الدراس ي
وأبعاد األثاث .وأظهرت النتائج أن مساحة املعمل لم تكن مناسبة مع أحجام
ً
مناسبا
األثاث باستثناء مساحة طاولة الحاسب ،أما مجال الرؤية فبدا
للطالب ،أما بالنسبة للضوضاء فكانت مزعجة.
وفي دراسة لتاس [ ]7هدفت إلى التعرف على مشكالت إدارة الصف في
معمل الحاسب ً
وفقا للمكونات املادية والخطط والبرامج وإدارة الوقت
وسلوكيات الطالب ،وتكونت العينة من (ً )95
طالبا من طالب السنة الرابعة
في جامعة سليمان ديميريل بتركيا ،وبعد تحليل البيانات توصلت الدراسة
لعدم وجود مكيفات بالعدد الكافي ،وعدم جمالية تصميم املعمل ،أما
الكراس ي فهي غير متحركة ،فيما يتعلق بالخطط والبرامج وبسبب ضعف
ارتباط املعلم بالحاسب ال يغير كثير من املعلمين أساليب التدريس؛ مما
متمحورا ً
ً
غالبا حول املعلم ،أما فيما يتعلق بإدارة الوقت تبين
يجعل التعليم
ً
وأخيرا سلوكيات
عدم كفايته لكي يهتم املعلم بكل طالب بشكل فردي،
الطالب فاتضح ميلهم للسلوكيات الغير مرغوب بها عندما يكون املعمل مغلقاً
بستائر بحيث ال يستطيع أحد مراقبتهم ومتابعتهم.
وما يميز هذه الدراسة عن غيرها أنها أجريت على كل مجتمع البحث
ً
باإلضافة لتركيزها التام على معمل الحاسب والذي يشكل أهمية كبيرة جدا
كون مادة الحاسب مادة تطبيقية أكثر من كونها مادة نظرية كما حاولت هذه
الدراسة جمع كل املعوقات التي وردت في كل الدراسات السابقة وغيرها في
استبانة واحدة ملحاولة الوصول لكل ما يعيق استخدام معمل الحاسب في
تدريس مادة الحاسب.
 .3اإلطارالنظري
املحور األول :تاريخ تعليم الحاسب
ذكر مازن [ ]8دخل الحاسب إلى التعليم في الغرب في ستينات القرن
العشرين وكانت الواليات املتحدة سباقة إلى ذلك ،حيث ظهرت مشروعات
 Platoو  IBM TICCIT 1500حتى السبعينات ،وقد اشتمل التعليم في
ً
وغالبا ما كانت ترتبط
املدارس الغربية على مقررات عن الحاسب اآللي
بالبرمجة ويدرسها معلمو الرياضيات والعلوم.
وفي أستراليا ذكر كل من تاتنال ودافي [ ]9أن الحاسب اآللي بدأ في التعليم
ً
الجامعي أوال منذ عام  1930ولم يدخل الحاسب للتعليم العام حتى 1970
حيث اقتصر بالبداية على املرحلة الثانوية والتي كانت تدرس علوم الحاسب
على مدى أحد عشر ً
عاما ،ثم تم استبدالها بمواضيع أخرى في مجال
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الحاسب وكانت تركز على معالجة املعلومات وإدارتها كذلك نظم املعلومات
باإلضافة لتقنية املعلومات في املجتمع.
وحسب شركة تطوير [ ]10فقد تم إدخال مقرر الحاسب اآللي في اململكة
العربية السعودية في العام الدراس ي (1406-1405ه) للمرحلة الثانوية للبنين
بوصفها مادة أساسية ،ثم في السنوات القليلة الالحقة تم التوسع في تدريس
ً
أسبوعيا ،أما في
الحاسب ليشمل مدارس البنين والبنات بواقع حصتين
املرحلتين االبتدائية واملتوسطة فقد دعمت الوزارة مبادرة بعض املدارس
األهلية بتدريس الحاسب اآللي في عام 1418ه ،وفي يوم 1423/1/18ه تم
إقرار مشروع إدخال الحاسب اآللي في املرحلتين االبتدائية واملتوسطة
بأسلوب املنهج املدمج في بعض املدارس بشكل مرحلي ،وفي تاريخ
1425/10/11ه صدر املرسوم السامي باعتماد تطبيق املشروع الشامل
لتطوير املناهج وفيه تم اعتماد وثيقة توظيف التقنية في املرحلتين االبتدائية
واملتوسطة في التعليم العام بهدف إكساب الطالب الكفايات األساسية لتعلم
مهارات الحاسب.
املحور الثاني :الحاسب اآللي كمادة تعليمية
ً
الكثير من الناس ال يزال يعتقد أن من يتعلم شيئا من الحاسب يجب أن
ً
يكون
متخصصا في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب إال أنه ظهر مجال
آخر للتعامل مع الحاسب كمادة تعليمية ،وهو ما يعرف بالثقافة الحاسوبية
( Computer Literacy (CLالتهامي وآخرون [ ،]11وحسب بوعايشه []12
يمكن أن تشمل موضوعات الحاسب كمادة تعليمية ثقافة الحاسب وهي
ببساطة القدرة على االنتفاع بقدرات الحاسب بطريقة فعالة كما تشمل
التطبيقات األساسية للحاسب ولغات البرمجة.
عرف الجابري وآخرون [ ]13وعيادات [ ]14تعليم الحاسب بأنه يشمل
ً
ابتداء من دراسة مفاهيم
دراسة جميع املواضيع واملقررات املتعلقة بالحاسب
محو األمية الحاسوبية وعلم الحاسب ولغات البرمجة إلى دراسة مقررات
األنظمة الخبيرة والذكاء االصطناعي ،حيث يكون الحاسب ومكوناته
ومفاهيمه ولغاته البرمجية هي نفسها الهدف وموضوع الدراسة.
وبغض النظر عن محتويات املنهج ترى مدى [ ]15أنه يتم تطوير منهج
الحاسب كل ثالث سنوات السيما وأن الحاسب سريع التطور والتغير ،كذلك
ً
أكدت شافر [ ]16أن تطوير منهج الحاسب أمر مهم ً
جدا تلبية الحتياجات
الطالب حيث تتغير التقنية باستمرار وتتحسن.
املحور الثالث :أهداف تدريس الحاسب
يشير سعادة والسرطاوي [ ]17وكذلك الجابري وآخرون [ ]13إلى وجود
هدف اجتماعي لتدريس الحاسب وذلك لضرورة نشر وتعريف الطالب
باستخدامات الحاسب ونشر التوعية الحاسوبية ليتكيفوا مع التغييرات
الجديدة التي جلبها الحاسب ،أما زينب أمين وفاطمة أمين [ ]18فتريان أن
ظهور الحاسب أدى لظهور الجامعات املفتوحة والتعليم عن بعد واملدرسة
اإللكترونية مما أدى لتحقيق ديموقراطية التعلم في إطار التعلم الذاتي.
وهناك الهدف املنهي كما يرى سعادة والسرطاوي [ ،]17وزينب أمين وفاطمة
أمين [ ،]18وكذلك عيادات [ ]14حيث إن تعليم الحاسب يساعد في تأهيل
الطالب للحصول على فرص عمل في املستقبل حيث إن الحاسب شق طريقه
في كثير من مجاالت العمل في هذا العصر.
ومن أهم أهداف تدريس الحاسب الهدف األخالقي ألنه يمكن من خالل
تدريس الحاسب رسم الحدود والضوابط األخالقية للطالب عند استخدام
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الحاسب ،وكذلك تعريفهم بالحقوق الفكرية وكيفية التعامل معها وما ينتج
عن مخالفتها من أمور قضائية وقانونية كما ذكرت ذلك زينب أمين وفاطمة
أمين [ ،]18وبهيرة الرباط وسلوى املصري [.]19
ً
سابقا هي أهداف عامة تنطبق في الغالب على
هذه األهداف التي ذكرت
ً
معظم مناهج الحاسب في مختلف الدول ،ولكن أحيانا تكون هناك أهداف
خاصة تقرها بعض الدول أو املؤسسات التعليمية أو يقترحها أحد الخبراء في
مجال تدريس الحاسب.
ففي موقع منهج التعليم الوطني لبرمجة الحاسب باململكة املتحدة تعرض
بعض الوثائق عن تجربة وخطط اململكة املتحدة في بناء مناهج الحاسب
ً
تضمن منهج املرحلة املتوسطة لعام  2013محتوى ً
حيث ّ
وعمليا يحقق
علميا
األهداف املأمولة وتشمل:
• تصميم وتحليل نماذج ومحددات حاسوبية.
• دراسة خوارزميات تعزز الفهم الحاسوبي واملنطقي.
• تعلم واستخدام لغتي برمجة حاسوبية على األقل.
• معرفة املكونات املادية والبرمجية.
• إدراك مفاهيم سالمة البيانات والتعامل اآلمن لحماية الخصوصية]20[ .
وأوردت وثيقة منهج الحاسب وتقنية املعلومات للمرحلة املتوسطة في اململكة
العربية السعودية (النسخة الثانية) مجموعة من أهداف منهج الحاسب
للمرحلة املتوسطة وكان من ضمنها:
• بناء املعارف واملهارات األساسية الستخدام الحاسب.
• إعداد الطالب بالقدرات األساسية لتوظيف تقنية الحاسب للبحث
واالستكشاف.
• إدراك واستيعاب الجوانب واآلثار اإليجابية والسلبية للحاسب.
• تهيئة الطالب باملعارف العلمية واملهارات العملية الالزمة لتحقيق التكامل
مع مناهج املرحلة الثانوية ]10[.
املحور الرابع :معوقات تدريس الحاسب
لخصت زينب أمين [ ]21املعوقات املادية في عدم توافر االعتماد والدعم
املادي ومن ثم صعوبة في توفير املعامل واألجهزة والبرامج وكذلك تكاليف
إعداد املعلمين ،كذلك يرى سعادة والسرطاوي [ ]17أن استخدام الحاسب
ً
خصوصا من جهة الصيانة عند زيادة معدل استخدام الحاسب
مكلف
وتشغيله لفترات طويلة ،أما منصور وآخرون [ ]22فأرجعوا املعوقات املادية
للوضع االقتصادي للبلد.
وترى بهيرة الرباط وسلوى املصري [ ]19أن معوقات استخدام الحاسب
هي املعوقات الفنية مثل :أعطال املكونات املادية أو البرمجية في الحاسب
ً
خصوصا عند عدم اكتساب املعلم لكفايات ترتبط بمهارات استخدام
الحاسب وصيانته ،أما زينب أمين [ ]21فذكرت أن من أهم املعوقات الفنية
عدم توافق البرامج مع نوع األجهزة أو عدم مناسبتها للفئة املستهدفة أو عدم
توافقها مع ما هو مشروح في الكتاب املدرس ي ً
وأيضا قلة البرامج الداعمة للغة
العربية.
بينما اتفق عيادات [ ]14مع قطيط والخريسات [ ]23أنه من الصعوبة
تحقيق الفائدة املرجوة من املعمل وعدد األجهزة يقل في الغالب عن عدد
الطالب وفي هذه الحالة سيتجه التركيز على الجانب النظري دون العملي ،كما
أن املعلم سيواجه صعوبة بتوفير فرص متساوية لكل الطالب عندما يكون
عددهم أكبر من عدد األجهزة بوعايشه [ ،]12وأضاف منصور وآخرون []22

للمعوقات التنظيمية عدم املساواة في توزيع اإلمكانات واألجهزة داخل البلد
نفسه ،بينما ترى مدى [ ]15أن ضغط حصص معلم الحاسب في يوم واحد
بسبب تفريغه ألعمال إدارية في األيام األخرى وكذلك التركيز على جدولة
حصة الحاسب لتكون في الحصص األخيرة -رغم أنها حصة واحدة في
األسبوع -باإلضافة لوجود أكثر من معلم حاسب مع وجود معمل واحد مما
يسبب تعارض الحصص ً
أحيانا؛ فهذا يعد أحد املعوقات التنظيمية كذلك.
أما بالنسبة للمعوقات البشرية فيقول عنها مازن [ ،]24وبهيرة الرباط وسلوى
املصري [ ]19أن عدم توفير الوقت للمعلم لتنمية كفاياته من خالل التدريب
ً
خصوصا في مجال يتسم بالتطور والتغير السريع أدى لوجود معوق متعلق
باملعلم نفسه.
وهناك ً
أيضا املعوقات املجتمعية والتي يرى سعادة والسرطاوي []17
وعيادات [ ]14أنها تكمن في الخوف من تأثير الحاسب على اتجاهات الطالب
وكان ذلك في بداية تدريس الحاسب ودخوله للتعليم شعور بالخوف على
األجهزة من الخراب والتلف بسبب االستخدام غير السليم لها ،أما مدى []15
فتعتقد أن من املعوقات املجتمعية نظرة املجتمع للحاسب كمادة ال زالت
نظرة متدنية باعتبارها مادة هامشية أو ترفيهية أو مادة غير أساسية ،بينما
ترى هياء [ ]25أن التفاوت في املستوى االجتماعي بين سكان القرى واملدن من
املعوقات املجتمعية.
ً
وأخيرا فهناك املعوقات التعليمية وهي املشاكل املتعلقة باختيار
استراتيجيات التدريس املناسبة للتعامل مع الحاسب كمادة سعادة
والسرطاور [ ،]17وتضيف هياء [ ]25للمعوقات التعليمية أن بعض طرق
ً
التدريس تحتاج ألكثر من  45دقيقة؛ مما يجعل املعلم يتجاهلها حتى وإن
كانت تحقق الهدف.
املحور الخامس :مفهوم معمل الحاسب
تعرف منظمة اليونيسكو [ ]26معمل الحاسب بأنه غرفة أو مساحة مجهزة
بأجهزة حواسيب متصلة أو غير متصلة بالشبكة ومكرسة لالستخدام
التربوي في مدرسة ما.
ويعرف بوعايشه [ ]12معامل الحاسب بأنها بيئة مثالية لتوظيف الحاسب
في التعليم ملا يتوفر فيها من عدد من أجهزة الحاسب باإلضافة لوجود بعض
امللحقات التي تخدم املتعلم واملعلم لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية.
املحور السادس :أهمية معمل الحاسب
يرى ابرامسون [ ]27أن عدم وجود معمل للحاسب في املدارس االبتدائية
يجعل من الصعب تعليم مهارات الحاسب ملجموعة كبيرة ،وتطلب وادي
وجودفيلو [ ]28أن يتم زيادة أوقات وصول طالب السنة األولى في الجامعة
ً
تحسنا في مهارات الطالب في البحث
ألجهزة الحاسب حيث أظهرت النتائج
واستخدام اإلنترنت ،كما ُتراعى الفروق الفردية بين الطلبة حيث يتمكنون
من إتمام عمليات التعلم بالسرعة التي تناسبهم [ ،]23أما مازن [ ]8فيرى
أهمية معمل الحاسب في جعل املتعلم دائم النشاط أثناء عملية التعلم حيث
ال تسمح للمتعلم بأن يكون ً
سلبيا.
ويعدد بوعايشه [ ]12أهمية معمل الحاسب في نقاط أهمها:
• إمكانية استخدامه من مجموعة كبيرة من الطالب في نفس الوقت.
• إتاحة املعمل وتجهيزاته للطالب واملعلم طوال اليوم الدراس ي.
• يحقق استخدام املعمل التكامل مع املقررات الدراسية.
• يوفر التعلم الفردي أو في مجموعات صغيرة ثنائية أو ثالثية.
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• يعطي املعلم إمكانات املتابعة واملراقبة.
ً
انطباعا لدى الطالب بأهمية الدرس وجدية
• انتقال املعلم للمعمل يعطي
املعلم.
املحور السابع :مواصفات معمل الحاسب
يرى ستيفن وحسن [ ]29أن تقسم شبكة معمل الحاسب إلى أربعة أرباع
مع وجود ستة أجهزة لكل ربع بمجموع ً 24
جهازا مع وجوب توفير وصول
لإلنترنت لهذه األجهزة ،كذلك يرى جيرسيك وسليم [ ]30ضرورة توفر وصول
لإلنترنت ،ولكنهما يقترحان أن تكون األجهزة بأقراص فالش حتى ال يتم
الضغط على األجهزة بكل البرامج التي يحتاجها كل الطالب بمختلف مراحلهم
الدراسية وأن يحضر كل طالب الفالش الخاص به والذي يحتوي على برامجه
الخاصة.
ً
ويرى كل من دولويثايكول وآخرون [ ]31أن كثيرا من الهدر املالي والذي
يمكن توجيهه إلى تطوير وصيانة املعمل ناتج عن عدم إطفاء األجهزة عند
االنتهاء من العمل حيث يقترحون تثبيت برمجيات تعمل على إطفاء األجهزة
ً
ً
ونهائيا وليس فقط إسباتها عند عدم استخدامها.
تلقائيا
ويقدم دالي [ ]32تجربة املدارس االبتدائية واملتوسطة في كاليفورنيا حيث
قامت هذه املدارس بشراء معامل حاسب متنقلة ويحتوي كل معمل على ما
بين  16إلى  32جهاز حاسب ويوفر نقطة وصول السلكية وعلى طابعة ليزر،
ً
وهذه املعامل تعد حال للمدارس التي ال تملك غرفة خاصة إلقامة معمل
حاسب ثابت باإلضافة إلى تفعيل استخدام التقنية داخل الفصل الدراس ي،
ً
ووفقا لشركة أبحاث السوق فإن أكثر من  %83من الطالب يملكون حواسيب
محمولة خاصة بهم ولذلك رأت كثير من الجامعات أن تلغي معامل الحاسب
ويقتصر دور الجامعة على توفير التطبيقات والبرامج املطلوبة للجامعات
حيث يستطيع الطالب استخدام الحاسب في فصولهم وقاعاتهم ].[33
وتحدثت سميث [ ]34عن أن التحديد املبكر ملكان معمل الحاسب قبل
بناء املبنى التعليمي من شأنه أن يكون املعمل على أفضل وجه ممكن حيث
يتم تحديد عدد منافذ الكهرباء ومنافذ الشبكة ومواقعها ،كذلك تحدثت
قدما ً
سميث عن مساحة املعمل والتي يجب أال تقل عن ً 50
مربعا لكل جهاز
وهذا سيوفر مساحة وافرة بحد أعلى ً 30
جهازا مما يعني ً
تقريبا  1500قدم
مربع.
ويقترح ابرامسون [ ]27أن يكون املعمل بجانب املكتبة مع فاصل زجاجي
ً
ً
بينهما حيث يوفر ذلك فاصال صوتيا بين املكتبة واملعمل ولكنه يسمح
باإلشراف واملراقبة ويفضل أن يكون عدد األجهزة يتراوح بين  25وً 30
جهازا.
أما في اململكة العربية السعودية فتحدد وزارة التعليم مواصفات املعمل ً
بناء
على عدة أمور منها :نوع املبنى املدرس ي وأعداد الطالب حيث يتراوح عدد أجهزة
جهازا إلى ً 31
املعمل من ً 11
جهازا في بعض املعامل وعادة ما تكون على شكل
حرف  Uهذا بالنسبة للمعامل الثابتة ،ومن جانب آخر توجد املعامل املتنقلة
والتي تكون عبارة عن عربة ذات عجالت تحتوي على مجموعة من أجهزة
الحاسب املحمولة لحل املشكلة عندما ال توجد غرفة خاصة إلقامة معمل
حاسب ثابت في املبنى املدرس ي ،كما حددت الوزارة مكونات كل معمل بحيث
يحتوي املعمل الثابت على املكونات التالية:
• تمديدات الشبكة والكهرباء.
• منظمات التيار.
• طفاية حريق.

3

2020

• كابينة السوتشات.
• سوتش.
• جهاز الخادم .Server
• جهاز املعلم.
• أجهزة الطالب.
• كتب تعليمية.
• طابعة ليزر ملونة.
• ماسح ضوئي.
• ذاكرة محمولة.
• أقراص.
أما املعامل املتنقلة فتحتوي على:
• عربة متنقلة تحتوي على مدخل للتيار الكهربائي.
• جهاز محمول للمعلم.
• أجهزة محمولة للطالب.
• شواحن األجهزة املحمولة.
• راوتر ال سلكي لربط األجهزة.
• طابعة مرتبطة بالشبكة ال سلكياً.
• أقراص املبارك ].[35
املحور الثامن :تجارب بعض الدول ذات الصلة بمعامل الحاسب
العديد من دول العالم تملك تجارب رائدة في تهيئة وتجهيز معامل للحاسب
اآللي ،وإن كانت البدايات بطيئة وضعيفة في كثير من األحيان إال أنه مع
العمل واإليمان بأهمية تدريس مادة الحاسب اآللي سعت ً
دائما بعض الدول
للوصول إلى أفضل تجربة في تدريس مادة الحاسب للطالب وإعداد املعلم على
حد سواء للحصول على أفضل املخرجات املمكنة.
وقد لخص قطيط والخريسات [ ]23العديد من تجارب الدول فعلى سبيل
املثال في اليابان بدأ في عام  1995مشروع املئة مدرسة حيث تم تجهيز
املدارس باإلنترنت ،أما في الواليات املتحدة األمريكية فقد أجريت دراسة عام
 1993تبين فيها أن  %98من مدارس التعليم االبتدائي والثانوي لديها جهاز آلي
لكل  9طالب ،أما في الوقت الحالي فإن الحاسب متوفر بنسبة  %100في
املدارس األمريكية ،أما في ماليزيا فقد فتم وضع خطة في عام  1996ومن أهم
أهداف هذه الخطة إدخال الحاسب اآللي واالرتباط باإلنترنت في كل فصل
دراس ي.
وكذلك ذكر سعادة والسرطاوي [ ]17العديد من التجارب األخرى منها
التجربة الكندية والتي عملت ومنذ عام  1993على توفير اإلنترنت تحت مسمى
مشروع الشبكة املدرسية ،أما في كوريا الجنوبية فتبنوا مشروع ()Kid Net
حيث يتم من خالله إدخال اإلنترنت للمدارس والذي تم تقسيمه إلى أربع
مراحل بدأت كتجربة في عشرين مدرسة ابتدائية في عام  1996ثم توسعت
إلى  500ما بين عامي  1997و 1999ثم الوصول لنصف املدارس بين عامي
ً
وأخيرا توفير الخدمة في كل املدارس بين عامي  2003و،2005
 2000و2002
وكذلك في تجربة سنغافورة بدأ توفير اإلنترنت كتجربة في ست مدارس عام
.1993
أما في اململكة العربية السعودية فقد كان مشروع عبد هللا بن عبد العزيز
الستخدام الحاسب اآللي في التعليم من أضخم املشاريع حيث أقر في عام
1421ه ،وكان يرتكز على ثالثة محاور رئيسة وهي:
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 -1تعلم وتعليم الحاسب اآللي ً
وعمليا ً
ً
وفنيا.
نظريا
 -2التعليم باستخدام الحاسب اآللي من خالل توظيفه كوسيلة للتعلم
والتعليم.
 -3الحصول على املعلومات من مصادر مختلفة باستخدام الحاسب اآللي
وشبكة اإلنترنت.
وكذلك مشروع إدخال الحاسب اآللي في مدارس الحرس الوطني ،حيث بدأ
ثمان مدارس ابتدائية
هذا املشروع عام 1424-1423ه من خالل تطبيقه في ِ

املجموعة
املعوقات املادية واملالية

املعوقات الفنية

املعوقات التنظيمية

املعوقات البشرية

املعوقات املجتمعية
املعوقات التعليمية

ومتوسطة ،وهدف املشروع لتحويل مدارس الحرس الوطني إلى بيئات تقنية
من خالل توظيف الحاسب اآللي ،ويتم ذلك من خالل تدريب املعلمين
والطالب واإلداريين في معامل الحاسب اآللي بإشراف متخصصين مؤهلين
بوعايشه [.]12
ومن خالل الدراسات السابقة وتجارب الدول ومن خالل دراسة استطالعية
تم تصنيف معوقات استخدام معمل الحاسب إلى  6محاور رئيسية كل منها
يتكون من عدة معوقات كما في الجدول التالي:

جدول 1
تصنيف معوقات استخدام معمل الحاسب
ُ
املعيق
 .1عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدث األجهزة
 .2عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدث البرامج
 .3عدم وجود اعتمادات مالية كافية ألعمال الصيانة
 .4عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديث وترقية األجهزة
 .5عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديث وترقية البرمجيات
 .6عدم توفر ملحقات الحاسب (الطابعات ،املاسحات الضوئية ،بروجكتر)
 .7عدم وجود بدل مالي الستخدام الحاسب
 .1حصول أعطال أو تلف ألجهزة الحاسب
 .2حصول أعطال أو تلف لبرمجيات الحاسب
 .3إصابة البرمجيات بالفيروسات
 .4عدم توفر التحديثات الالزمة ألجهزة الحاسب
 .5عدم توفر التحديثات الالزمة لبرمجيات الحاسب
 .6عدم وجود توافق بين أنظمة التشغيل والبرمجيات املتوفرة في املعمل وأنظمة التشغيل والبرمجيات املضمنة في كتاب الطالب
 .7استخدام نسخ غير مرخصة من البرمجيات في املعمل
 .8عدم توفر وصول لإلنترنت
ِ .9ق َدم مواصفات األجهزة وعدم قدرتها على تشغيل البرمجيات الحديثة
 .10التعطل املتكرر للشبكة املحلية
 .11استخدام الطالب في املنزل لبرمجيات وأنظمة تشغيل وأجهزة وتقنيات أحدث بكثير مما هو موجود في املعمل
 .1تكليف معلم الحاسب بمهام أخرى بجانب التدريس
 .2عدم وجود محضر معمل حاسب
 .3عدم كفاية عدد األجهزة لعدد الطالب
 .4عدم مناسبة مساحة املعمل
 .5عدم مناسبة موقع املعمل داخل املدرسة
 .6عدم وجود تمديدات كهربائية مناسبة وكافية
 .7عدم مناسبة تجهيز املعمل (تكييف ،إنارة ،أثاث مكتبي)
 .1قلة كفاية املعلم في مجال الصيانة
 .2قلة تدريب املعلم على البرمجيات الحديثة
 .3ميل املعلم إلعطاء الدرس في الفصل
 .4سوء استخدام املعمل من قبل الطالب
 .1عدم توفر جهاز حاسب لدى بعض الطالب في املنزل
 .2اعتقاد أولياء األمور أن مادة الحاسب مادة عامة وال تحتاج إلى تدريس
 .1عدم تطبيق استراتيجيات التعليم املناسبة في املعمل
 .2عدم كفاية الحصة الواحدة في األسبوع لتغطية املنهج بقسميه النظري والعملي
 .3عدم كفاية وقت الحصة ( 45دقيقة) للتنقل بين الفصل واملعمل ثم تشغيل األجهزة ثم إعطاء الدرس
 .4عدم قيام املعلم بتخصيص ساعات للطالب يمكنهم فيها من استخدام املعمل
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مجتمع البحث:
تكون مجتمع البحث من جميع معلمي الحاسب للمرحلة املتوسطة في مدينة
ً
معلما ،وكذلك مشرفي الحاسب في مدينة
الرياض والبالغ عددهم ()264
ً
الرياض والبالغ عددهم ( )25مشرفا.
عينة البحث:
قام الباحثان بتوزيع أداة الدراسة على كافة أفراد مجتمع الدراسة من
املشرفين واملعلمين ،حيث استجاب (ً )211
فردا بنسبة ( )%73.0من إجمالي
ً
شرفا ً
تربويا بنسبة ( )%71.0من إجمالي
مجتمع الدراسة ،وذلك بواقع ( )18م
مشرفي الحاسب ،و( )193من املعلمين بنسبة ( )%73.0من إجمالي معلمي
الحاسب اآللي.
أداة البحث:
ً
بناء على طبيعة البيانات ،وعلى املنهج املتبع في الدراسة ،وجد الباحثان أن
األداة األكثر مالءمة لتحقيق أهداف هذه الدراسة هي "االستبانة" ،ويعرف
عبيدات وآخرون [ ]36االستبانة -أو ما يعرف باالستقصاء -على أنها "أداة
مالئمة للحصول على معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين ويقدم
على شكل عدد من األسئلة يطلب اإلجابة عنها من عدد من األفراد املعنيين
بموضوع االستبيان" ،وقد تم بناء أداة الدراسة بالرجوع إلى األدبيات
والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة ،كما قام الباحثان بعمل
دراسة استطالعية على عينة مكونة من عشرة أفراد (ثالثة مشرفين وسبعة
معلمين) للتعرف على أبرز معوقات استخدام معامل الحاسب اآللي ،وقد
اعتمد الباحث بصورة كبيرة على املعوقات التي ظهرت من خالل الدراسة
االستطالعية في صياغة أداة الدراسة ،وقد تكونت االستبانة في صورتها
النهائية من ثالثة أقسام ،وذلك كما يلي:
القسم األول :يتناول البيانات األولية الخاصة بأفراد الدراسة ،والتي تتمثل في:
العمل الحالي ،سنوات الخبرة في العمل الحالي.
القسم الثاني :يتناول أسئلة عامة تتعلق بما يلي:
نسبة تدريس الدروس العملية في املعمل من إجمالي عدد الحصص في الفصل
الدراس ي (الواقع الحالي) ،واملعمل في وضعه الحالي هل يحقق أهداف الجانب
ً
العملي من املنهج ،وأخيرا في حال قصور إمكانات املعمل أو عدم توفره هل
يمكن تعويضه من خالل الطلب من الطالب القيام بالجانب العملي على
أجهزتهم الشخصية في املنزل.
القسم الثالث :يتكون من ( )35عبارة ،تتناول معوقات استخدام معامل
الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة موزعة على خمسة محاور كما هو مبين في
جدول ( )1وطلب الباحثان من أفراد الدراسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع
عالمة (√) أمام إحدى الخيارات التالية( :أوافق بشدة /أوافق /محايد /غير
موافق /غير موافق بشدة).
صدق أداة البحث:
قام الباحثان بالتأكد من صدق أداة البحث بطريقتين:
ً
أوال :الصدق الظاهري لألداة:
من خالل عرضها على نخبة من املحكمين والذين يحملون مؤهالت متفاوتة
بصورتها األولية إلبداء آرائهم حول وضوح العبارات ومدى مالئمتها ملا وضعت
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ألجله ،وقد بلغ عدد املحكمين ( ،)10وبناء على اقتراحاتهم تم تعديل
االستبانة.
ً
ثانيا :الصدق االتساق لألداة:
قام الباحثان بحساب معامل االرتباط بيرسون ملعرفة الصدق الداخلي
لالستبانة
حيث تم حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة
بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة.
ثبات أداة الدراسة:
قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة باستخدام معامل ثبات (ألفا
كرونباخ) حيث بلغت قيمة معامل الثبات الكلية (ألفا) ( )0.916وهي درجة
ثبات عالية ،كما تراوحت معامالت ثبات أداة الدراسة ما بين (،0.730
 ،)0.878وهي معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق بها في تطبيق الدراسة
الحالية.
أساليب املعالجة اإلحصائية:
لتحقيق أهداف البحث وتحليل البيانات التي تم تجميعها ،فقد تم استخدام
العديد من األساليب اإلحصائية املناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية للعلوم
ً
االجتماعية  Statistical package for social sciencesأو اختصارا ()SPSS
وتم استخدام املقاييس اإلحصائية التالية:
 .1التكرارات والنسب املئوية :للتعرف على الخصائص الوظيفية ألفراد عينة
الدراسة ،وكذلك تحديد استجابات أفرادها تجاه عبارات املحاور الرئيسة
التي تتضمنها الدراسة.
 .2معامل ارتباط بيرسون ( :)Pearson correlationلحساب صدق االتساق
ّ
الداخلي ألداة الدراسة.
 .3معامل ألفا كرونباخ ( :)Cronbach's Alphaلحساب معامل ثبات املحاور
املختلفة ألداة الدراسة.
 .4املتوسط الحسابي " :"Meanوذلك ملعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض
استجابات أفراد الدراسة عن املحاور الرئيسة (متوسطات العبارات) ،مع
العلم بأنه يفيد في ترتيب املحاور حسب أعلى متوسط حسابي.
 .5االنحراف املعياري  "Standard Deviation":للتعرف على مدى انحراف
استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة ،ولكل
محور من املحاور الرئيسة عن متوسطها الحسابي.
 .6اختبار مان ويتني ( :)Mann-Whitneyللتعرف على الفروق في استجابات
أفراد الدراسة باختالف متغيرات الدراسة والتي تنقسم إلى فئتين (العمل
الحالي).
 .7تحليل التباين األحادي ( :)One Way Anovaللتعرف على الفروق في
استجابات أفراد الدراسة باختالف متغيرات الدراسة والتي تنقسم إلى أكثر
من فئتين (سنوات الخبرة).
 .4النتائج ومناقشتها
السؤال األول :ما واقع استخدام معمل الحاسب من وجهة نظر معلمي
ومشرفي الحاسب؟

180

نسبة االستخدام

جدول 2التكرارات والنسب املئوية الستجابات املعلمين حول الو اقع الحالي
واملثالي الستخدام املعلم ملعمل الحاسب اآللي
الو اقع الحالي

الو اقع املثالي

التكرارات

النسبة املئوية

التكرارات

النسبة املئوية

 % 0.0إلى %25.0

59

30.6

-

-

 %26.0إلى %50.0

38

19.7

21

10.9

 %51.0إلى %75.0

54

28.0

85

44.0

 %76.0إلى %100.0

42

21.8

87

45.1

اإلجمالي
متوسط االستخدام
االنحراف املعياري

193

100.0

193

100.0

2.41
1.14

االستخدام الحالي ملعمل الحاسب اآللي تتراوح ما بين ( %76.0إلى ،)%100.0
وهناك (ً )38
معلما بنسبة ( )%19.7يرون أن واقع االستخدام الحالي ملعمل
الحاسب اآللي تتراوح ما بين ( %26.0إلى .)%50.0
كما يوضح املتوسط الحسابي والذي يبلغ ( )2.41بانحراف معياري ( )1.14أن
متوسط االستخدام الحالي ملعمل الحاسب اآللي من وجهة نظر معلمي
الحاسب اآللي جاء بدرجة متوسطة بنسبة استخدام ( %26.0إلى .)%50.0

من وجهة نظر معلمي الحاسب يتبين أن النسبة األكبر من املعلمين يرون
أن نسبة االستخدام الحالي تتراوح ما بين ( 0.0إلى  )%25.0وذلك بتكرار ()59
معلما وبنسبة ( ،)%30.6في حين أن هناك (ً )54
ً
معلما بنسبة ( )%28.0يرون
أن واقع االستخدام الحالي ملعمل الحاسب اآللي تتراوح ما بين ( %51.0إلى
ً
معلما بنسبة ( )%21.8يرون أن واقع
 ،)%75.0كما أن هناك ()42

نسبة االستخدام

3.34
0.67

جدول 3
التكرارات والنسب املئوية الستجابات مشرفي الحاسب حول الو اقع الحالي
واملثالي الستخدام املعلم ملعمل الحاسب اآللي
الو اقع الحالي
التكرارات
النسبة املئوية
التكرارات

الو اقع املثالي
النسبة املئوية

 % 0.0إلى %25.0

-

-

-

-

 %26.0إلى %50.0

12

66.7

-

-

 %51.0إلى %75.0

6

33.3

6

33.3

 %76.0إلى %100.0

-

-

12

66.7

اإلجمالي
متوسط االستخدام
االنحراف املعياري

18

100.0

18

100.0

2.33
0.49

كما يوضح املتوسط الحسابي والذي يبلغ ( )2.33بانحراف معياري ( )0.49أن
متوسط االستخدام الحالي ملعمل الحاسب اآللي من وجهة نظر مشرفي
الحاسب اآللي جاء بدرجة متوسطة بنسبة استخدام ( %26.0إلى .)%50.0
السؤال الثاني :هل املعمل في وضعه الحالي يحقق أهداف املادة وخصوصاً
أهداف الجانب العملي من وجهة نظر معلمي ومشرفي الحاسب؟

أما بالنسبة لوجهة نظر مشرفي الحاسب يتبين أن النسبة األكبر من
املشرفين يرون أن نسبة االستخدام الحالي تتراوح ما بين ( 26.0إلى )%50.0
ً
بتكرار ( )12مشرفا وبنسبة ( ،)%66.7في حين أن هناك ( )6مشرفين بنسبة
( )%33.3يرون أن واقع االستخدام الحالي ملعمل الحاسب اآللي يتراوح ما بين
( %51.0إلى .)%75.0

مدى التحقق
ال
ربما
نعم

3.67
0.49

جدول  4التكرارات والنسب املئوية الستجابات املعلمين حول مدى تحقيق املعمل في
ً
وخصوصا أهداف القسم العلمي
وضعه الحالي ألهداف املادة
التكرارات
62
65
66
181

النسبة املئوية
32.1
33.7
34.2

9

اإلجمالي
املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

193

100.0
2.07
0.82

وهناك (ً )62
معلما بنسبة ( )%32.1ال يوافقون على أن املعمل في وضعه
ً
وخصوصا أهداف القسم العلمي.
الحالي يحقق أهداف املادة
ومن خالل املتوسط الحسابي العام والذي يبلغ ( )2.07بانحراف معياري
( )0.82يتضح أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين املعلمين على أن املعمل
ً
وخصوصا أهداف القسم العلمي.
في وضعه الحالي يحقق أهداف املادة

من وجهة نظر معلمي الحاسب هناك (ً )66
معلما بنسبة ( )%34.2يوافقون
ً
وخصوصا أهداف القسم
على أن املعمل في وضعه الحالي يحقق أهداف املادة
العلمي ،في حين أن هناك (ً )65
معلما بنسبة ( )%33.7يرون أن املعمل في
ً
وخصوصا أهداف القسم العلمي،
وضعه الحالي ربما يحقق أهداف املادة

مدى التحقق
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جدول 5
التكرارات والنسب املئوية الستجابات مشرفي الحاسب حول مدى تحقيق املعمل في
ً
وخصوصا أهداف القسم العلمي
وضعه الحالي ألهداف املادة
التكرارات

النسبة املئوية

15
3
18

83.3
16.7
100.0

ال
ربما
نعم
اإلجمالي
املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

2.17
0.38

ومن خالل املتوسط الحسابي العام والذي يبلغ ( )2.17بانحراف معياري
( )0.38يتضح أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين مشرفي الحاسب اآللي
على أن املعمل في وضعه الحالي يحقق أهداف املادة
ً
وخصوصا أهداف القسم العلمي.
السؤال الثالث :في حال قصور إمكانات املعمل أو عدم توفره هل يمكن
تعويضه من خالل الطلب من الطالب القيام بالقسم العملي على أجهزتهم
الشخصية في املنزل من وجهة نظر معلمي ومشرفي الحاسب؟

أما بالنسبة لوجهة نظر مشرفي الحاسب يتضح من خاللها أن هناك ()15
ً
مشرفا بنسبة ( )%83.3يوافقون على أن املعمل في وضعه الحالي ربما يحقق
ً
وخصوصا أهداف القسم العلمي ،في حين أن هناك ()3
أهداف املادة
مشرفين بنسبة ( )%16.7يوافقون أن املعمل في وضعه الحالي يحقق أهداف
ً
وخصوصا أهداف القسم العلمي.
املادة

جدول 6
التكرارات والنسب املئوية الستجابات املعلمين حول مدى إمكانية تعويض القصورفي إمكانات املعمل من خالل الطلب من الطالب القيام بالقسم العملي على أجهزتهم
الشخصية في املنزل
النسبة املئوية
التكرارات
مدى التحقق
ال
ربما
نعم
اإلجمالي
املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

40.9
32.6
26.4
100.0

79
63
51
193
1.86
0.81

بنسبة ( )%26.4يوافقون على أن هناك إمكانية لتعويض القصور في إمكانات
املعمل من خالل الطلب من الطالب القيام بالقسم العملي على أجهزتهم
الشخصية في املنزل.
ومن خالل املتوسط الحسابي العام والذي يبلغ ( )1.86بانحراف معياري
( )0.81يتضح أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين املعلمين على إمكانية
تعويض القصور في إمكانات املعمل من خالل الطلب من الطالب القيام
بالقسم العملي على أجهزتهم الشخصية في املنزل.

من وجهة نظر معلمي الحاسب حول مدى إمكانية تعويض القصور في
إمكانات املعمل من خالل الطلب من الطالب القيام بالقسم العملي على
أجهزتهم الشخصية في املنزل ،يتضح أن النسبة األكبر من املعلمين ال
يوافقون على ذلك بتكرار (ً )79
معلما وبنسبة ( ،)%40.9في حين أن هناك
(ً )63
معلما بنسبة ( )%32.6يوافقون بدرجة متوسطة على أن هناك إمكانية
لتعويض القصور في إمكانات املعمل من خالل الطلب من الطالب القيام
بالقسم العملي على أجهزتهم الشخصية في املنزل ،وهناك ( )51من املعلمين
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جدول  7التكرارات والنسب املئوية الستجابات مشرفي الحاسب حول مدى إمكانية تعويض القصور في إمكانات املعمل من خالل الطلب من الطالب القيام بالقسم العملي
على أجهزتهم الشخصية في املنزل
مدى التحقق

التكرارات

النسبة املئوية

ال
ربما
نعم
اإلجمالي
املتوسط الحسابي
االنحراف املعياري

3
9
6
18

16.7
50.0
33.3
100.0
2.17
0.71

لتعويض القصور في إمكانات املعمل من خالل الطلب من الطالب القيام
بالقسم العملي على أجهزتهم الشخصية في املنزل.
ومن خالل املتوسط الحسابي العام والذي يبلغ ( )2.17بانحراف معياري
( )0.71يتضح أن هناك موافقة بدرجة متوسطة بين مشرفي الحاسب اآللي
على إمكانية تعويض القصور في إمكانات املعمل من خالل الطلب من الطالب
القيام بالقسم العملي على أجهزتهم الشخصية في املنزل.
السؤال الرابع :ما املعوقات املتعلقة باستخدام معامل الحاسب من وجهة
نظر معلمي الحاسب؟

بينما من خالل وجهة نظر مشرفي الحاسب حول مدى إمكانية تعويض
القصور في إمكانات املعمل من خالل الطلب من الطالب القيام بالقسم
العملي على أجهزتهم الشخصية في املنزل ،يتبين أن النسبة األكبر من
املشرفين يوافقون بدرجة متوسطة على ذلك بتكرار ( )9مشرفين وبنسبة
( ،)%50.0في حين أن هناك ( )6مشرفين بنسبة ( )%33.3يوافقون بدرجة
كبيرة على أن هناك إمكانية لتعويض القصور في إمكانات املعمل من خالل
الطلب من الطالب القيام بالقسم العملي على أجهزتهم الشخصية في املنزل،
وهناك ( )3من املشرفين بنسبة ( )%16.7ال يوافقون على أن هناك إمكانية
جدول 8

املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة من املعلمين حول
املعوقات املتعلقة باستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
م

املعوقات

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

الترتيب

3

املعوقات التنظيمية

4.11

0.70

1

5

املعوقات املجتمعية

4.05

0.70

2

2

املعوقات الفنية

4.03

0.74

3

1

املعوقات املادية واملالية

4.03

0.94

4

4

املعوقات البشرية

3.65

0.74

5

6

املعوقات التعليمية

3.60

0.89

6

3.91

0.52

-

املتوسط الحسابي العام

( )4.05وبانحراف معياري ( ،)0.70وباملرتبة الثالثة بين معوقات استخدام
معامل الحاسب اآللي تأتي املعوقات الفنية بمتوسط حسابي ()4.03
وبانحراف معياري ( ،)0.74وتأتي املعوقات املادية واملالية باملرتبة الرابعة
بمتوسط حسابي ( )4.03وبانحراف معياري ( ،)0.94وباملرتبة الخامسة تأتي
املعوقات البشرية بمتوسط حسابي ( )3.65وبانحراف معياري ( ،)0.74وفي
األخير تأتي املعوقات التعليمية كأقل معوقات استخدام معامل الحاسب اآللي
باملرحلة املتوسطة بمتوسط حسابي ( )3.60وبانحراف معياري ( ،)0.89وقد
اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة أسماء الهادي [ ]5والتي
توصلت إلى أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على وجود معوقات تحد من
فاعلية تدريس منهج الحاسب اآللي باملدارس الثانوية بوالية الجزيرة،
وتفصيالت ذلك سيتم عرضها فيما يلي من وجهة نظر معلمي الحاسب:
 -1املعوقات املادية واملالية:

محور املعوقات املتعلقة باستخدام معامل الحاسب من وجهة نظر معلمي
الحاسب يتضمن ستة أبعاد وهي( :املعوقات التنظيمية ،املعوقات
املجتمعية ،املعوقات الفنية ،املعوقات املادية واملالية ،املعوقات البشرية،
املعوقات التعليمية) مرتبة تنا ًليا ً
وفقا للمتوسط الحسابي ،حيث تراوحت
ز
املتوسطات الحسابية بين ( ،)4.03 ،3.60وهذه املتوسطات تقع بالفئة
ُ
الرابعة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن
استجابات أفراد الدراسة حول تلك األبعاد جاءت بدرجة موافق.
يبلغ املتوسط الحسابي العام للمحور ( 3.91من  )5.0بانحراف معياري
( ،)0.52وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي
الحاسب اآللي بخصوص وجود معوقات تقلل من فاعلية استخدام معامل
الحاسب ،حيث تأتي املعوقات التنظيمية باملرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )4.11وبانحراف معياري ( ،)0.70يليها املعوقات املجتمعية بمتوسط حسابي
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 7عدم وجود بدل مالي الستخدام الحاسب

14 5.2 10 20.2 39 65.3 126

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

جدول  9يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة
من املعلمين حول املعوقات املادية واملالية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غيرمو افق
مو افق
محايد غيرمو افق
مو افق
الفقرات
بشدة
بشدة
ك %
ك  %ك  %ك  %ك %

الترتيب

9

م

3

2020

7.3

4

1.02 4.39 2.1

1

 1عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدث األجهزة

9 16.6 32 61.1 118

10.9 21 4.7

13

1.30 4.15 6.7

2

 4عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديث وترقية األجهزة

11.4 22 10.9 21 26.9 52 48.2 93

5

1.13 4.07 2.6

3

18.7 36 4.7

4

1.21 3.99 2.1

4

 3عدم وجود اعتمادات مالية كافية ألعمال الصيانة

16.1 31 11.4 22 24.4 47 45.6 88

5

1.20 3.94 2.6

5

 5عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديث وترقية البرمجيات

14.0 27 18.1 35 24.4 47 40.9 79

5

1.17 3.87 2.6

6

 2عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدث البرامج

18.1 35 9.3 18 19.7 38 45.6 88

14

1.37 3.78 7.3

7

0.94 4.03

-

 6عدم توفر ملحقات الحاسب (الطابعات ،املاسحات الضوئية ،بروجكتر) 9 26.9 52 47.7 92

املتوسط الحسابي العام

ُ

على هذا املعيق ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة
النجدي [ ]2والتي توصلت إلى أن قلة توفر تقنيات التعليم في املعاهد العلمية
من املشكالت التي تواجه تدريس منهج الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية
باملعاهد العلمية.
 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديثوترقية األجهزة) باملرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )4.07وانحراف معياري
( ،)1.13وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي
ُ
الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )6وهي (عدم توفر ملحقات الحاسب (الطابعات،املاسحات الضوئية ،بروجكتر) باملرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ()3.99
وانحراف معياري ( ،)1.21وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة
ُ
من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (عدم وجود اعتمادات مالية كافية ألعمالالصيانة) باملرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ( )3.94وانحراف معياري
( ،)1.20وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي
ُ
الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )5وهي (عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديثوترقية البرمجيات) باملرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( )3.87وانحراف
معياري ( ،)1.17وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من
ُ
معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدثالبرامج) باملرتبة السابعة بمتوسط حسابي ( )3.87وانحراف معياري (،)1.37
وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي
ُ
على هذا املعيق.
 -2املعوقات الفنية:

محور املعوقات املادية واملالية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
من وجهة نظر معلمي الحاسب يتضمن ( )7عبارات تراوحت متوسطاتها
الحسابية بين ( ،)4.39 ،3.78وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الرابعة
ُ
والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى
أن استجابات أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات املادية
واملالية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة تتراوح ما بين (موافق
– موافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.02بانحراف معياري ( ،)0.94وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين معلمي الحاسب اآللي على وجود معوقات مادية
ومالية تحد من فاعلية تدريس الجزء العملي من منهج الحاسب في املعمل
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (عدم
وجود بدل مالي الستخدام الحاسب ،وكذلك عدم توفر امليزانية الكافية
لتوفير أحدث األجهزة ،إضافة إلى عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديث
وترقية األجهزة ،وعدم توفر ملحقات الحاسب (الطابعات ،املاسحات
الضوئية ،بروجكتر).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل املعوقات املادية واملالية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة مرتبة تنا ًليا ً
وفقا للمتوسط
ز
الحسابي لها ،وذلك على النحو التالي:
 جاءت العبارة رقم ( )7وهي (عدم وجود بدل مالي الستخدام الحاسب)باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.39وانحراف معياري ( ،)1.02وهذا يدل
على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على
ُ
هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدثاألجهزة) باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )4.15وانحراف معياري (،)1.30
وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي
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8.3 16 14.0 27 68.9 133

8

4.1

ك
8

عدم توفر وصول لإلنترنت

ك

ك

املتوسط الحسابي

%

%

%

ك

%

الفقرات

االنحراف املعياري

م

مو افق
بشدة

مو افق

محايد

غير
مو افق

غير
مو افق
بشدة
ك %

الترتيب
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من املعلمين حول املعوقات الفنية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة

9

1.10 4.38 4.7

1

0

0.99 4.17 0.0

2

1.02 4.15 0.0

3
4

14 19.7 38 22.3 43 50.8 98

7.3

اس تتتخدام الطال تتب ف تتي املن تتزل لبرمجي تتات وأنظم تتة تش تتغيل وأجه تتزة وتقني تتات أح تتدث
11
بكثير مما هو موجود في املعمل
13.0 25 6.2 12 34.2 66 46.6 90
 4عدم توفر التحديثات الالزمة ألجهزة الحاسب

0

17 12.4 24 24.9 48 51.3 99

8.8

5

1.10 4.13 2.6

13.5 26 4.1

0

1.00 4.13 0.0

5

8

1.18 4.06 4.1

6

1.06 4.05 0.0

7
8
9

 10التعطل املتكرر للشبكة املحلية
1

حصول أعطال أو تلف ألجهزة الحاسب
ِق َدم مواصفات األجهزة وعدم قدرتها على تشغيل البرمجيات الحديثة

11.4 22 6.7 13 29.5 57 48.2 93

5

عدم توفر التحديثات الالزمة لبرمجيات الحاسب

15.5 30 7.3 14 34.2 66 43.0 83

0

2

حصول أعطال أو تلف لبرمجيات الحاسب

8 45.1 87 37.3 72

10.9 21 4.1

5

1.04 4.04 2.6

7

استخدام نسخ غير مرخصة من البرمجيات في املعمل

10.9 21 22.8 44 35.8 69 30.6 59

0

0.98 3.86 0.0

3

إصابة البرمجيات بالفيروسات

17.1 33 13.5 26 27.5 53 39.4 76

5

10 1.19 3.84 2.6

6

ع تتدم وج تتود تواف تتق ب تتين أنظم تتة التش تتغيل والبرمجي تتات املت تتوفرة ف تتي املعم تتل وأنظم تتة
التشغيل والبرمجيات املضمنة في كتاب الطالب

11 1.28 3.52 6.7 13 20.2 39 16.1 31 28.0 54 29.0 56

9

8 38.3 74 44.0 85

املتوسط الحسابي العام

- 0.74 4.03

 جاءت العبارة رقم ( )11وهي (استخدام الطالب في املنزل لبرمجيات وأنظمةتشغيل وأجهزة وتقنيات أحدث بكثير مما هو موجود في املعمل) باملرتبة
الثانية بمتوسط حسابي ( )4.17وانحراف معياري ( ،)0.99وهذا يدل على أن
هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (عدم توفر التحديثات الالزمة ألجهزة الحاسب)باملرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )4.15وانحراف معياري ( ،)1.02وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا
املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )7وهي (استخدام نسخ غير مرخصة من البرمجيات فياملعمل) باملرتبة التاسعة بمتوسط حسابي ( )3.86وانحراف معياري (،)0.98
وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي
على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (إصابة البرمجيات بالفيروسات) باملرتبة العاشرةبمتوسط حسابي ( )3.84وانحراف معياري ( ،)1.19وهذا يدل على أن هناك
موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )6وهي (عدم وجود توافق بين أنظمة التشغيلوالبرمجيات املتوفرة في املعمل وأنظمة التشغيل والبرمجيات املضمنة في
كتاب الطالب) باملرتبة الحادية عشر بمتوسط حسابي ( )3.52وانحراف
معياري ( ،)1.28وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من
معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع
نتيجة دراسة أسماء الهادي [ ]5والتي توصلت إلى أن عدم تناسب املقرر مع

محور املعوقات الفنية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر معلمي الحاسب يتضمن ( )11عبارة تراوحت متوسطاتها الحسابية
بين ( ،)4.38 ،3.52وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من
ُ
فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات
أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات الفنية الستخدام
معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة تتراوح ما بين (موافق – موافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.03بانحراف معياري ( ،)0.74وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات الفنية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (عدم
توفر وصول لإلنترنت ،وكذلك استخدام الطالب في املنزل لبرمجيات وأنظمة
تشغيل وأجهزة وتقنيات أحدث بكثير مما هو موجود في املعمل ،إضافة إلى
عدم توفر التحديثات الالزمة ألجهزة الحاسب ،والتعطل املتكرر للشبكة
الحلية).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل أعلى ثالث عبارات وأقل ثالث
عبارات بمحور املعوقات الفنية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة
املتوسطة ،حيث جاءت العبارات رقم ( )4 ،11 ،8بالترتيب من األول إلى
الثالث والعبارات ( )6 ،3 ،7بالترتيب من التاسع إلى الحادي عشر مرتبة
تنا ًليا ً
وفقا ملتوسطاتها الحسابية ،وذلك على النحو التالي:
ز
 جاءت العبارة رقم ( )8وهي (عدم توفر وصول لإلنترنت) باملرتبة األولىبمتوسط حسابي ( )4.38وانحراف معياري ( ،)1.10وهذا يدل على أن هناك
موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
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جدول 11
يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة
من املعلمين حول املعوقات التنظيمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غيرمو افق
مو افق
محايد غيرمو افق
مو افق
الفقرات
بشدة
بشدة
ك %
ك  %ك  %ك  %ك %

املتوسط الحسابي

 -3املعوقات التنظيمية:

االنحراف املعياري

م

3

الترتيب

التكنولوجيا الحديثة من معوقات تدريس الحاسب اآللي باملدارس الثانوية
بوالية الجزيرة.

2020

 3عدم كفاية عدد األجهزة لعدد الطالب.

8 15.5 30 76.2 147

4

2.1

4

0.83 4.62 2.1

1

 1تكليف معلم الحاسب بمهام أخرى بجانب التدريس.

13 8.3 16 13.0 25 72.0 139

6.7

0

0.91 4.50 0.0

2

 4عدم مناسبة مساحة املعمل

9 13.5 26 17.6 34 62.2 120

4.7

4

1.01 4.33 2.1

3

 2عدم وجود محضر معمل حاسب.

17 6.2 12 24.4 47 56.0 108

8.8

9

1.17 4.18 4.7

4

 7عدم مناسبة تجهيز املعمل (تكييف ،إنارة ،أثاث مكتبي)14.5 28 17.1 33 22.8 44 41.5 80 .

8

1.23 3.83 4.1

5

 6عدم وجود تمديدات كهربائية مناسبة وكافية.

13.5 26 18.1 35 21.8 42 39.9 77

13

1.29 3.75 6.7

6

 5عدم مناسبة موقع املعمل داخل املدرسة.

23.8 46 16.1 31 22.8 44 32.6 63

9

1.29 3.55 4.7

7

املتوسط الحسابي العام

4.1

- 0.70 4.11

 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (عدم مناسبة مساحة املعمل) باملرتبة الثالثةبمتوسط حسابي ( )4.33وانحراف معياري ( ،)1.01وهذا يدل على أن هناك
ُ
موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق،
وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة بور درخشان ومختارينيا
[ ]6والتي توصلت إلى أن مساحة املعمل لم تكن مناسبة.
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (عدم وجود محضر معمل حاسب) باملرتبةالرابعة بمتوسط حسابي ( )4.18وانحراف معياري ( ،)1.17وهذا يدل على أن
ُ
هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )7وهي (عدم مناسبة تجهيز املعمل (تكييف ،إنارة ،أثاثمكتبي)) باملرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ( )3.83وانحراف معياري (،)1.23
وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي
ُ
على هذا املعيق ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة لتاس
[ ]7والتي توصلت إلى أن عدم وجود مكيفات بالعدد الكافي من مشكالت إدارة
الصف في معمل الحاسب اآللي بجامعة سليمان ديميريل.
 جاءت العبارة رقم ( )6وهي (عدم وجود تمديدات كهربائية مناسبة وكافية)باملرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( )3.75وانحراف معياري ( ،)1.29وهذا
يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على
ُ
هذا املعيق.
جاءت العبارة رقم ( )5وهي (عدم مناسبة موقع املعمل داخل
املدرسة) باملرتبة السابعة بمتوسط حسابي ( )3.55وانحراف معياري (،)1.29
وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي
ُ
على هذا املعيق.
 -4املعوقات البشرية:

محور املعوقات التنظيمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر معلمي الحاسب يتضمن ( )7عبارات تراوحت متوسطاتها
الحسابية بين ( ،)4.62 ،3.55وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الرابعة
ُ
والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى
أن استجابات أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات
التنظيمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة تتراوح ما بين
(موافق – موافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.11بانحراف معياري ( ،)0.70وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات التنظيمية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (عدم
كفاية عدد األجهزة لعدد الطالب ،وكذلك تكليف معلم الحاسب بمهام أخرى
بجانب التدريس ،إضافة إلى عدم مناسبة مساحة املعمل ،وعدم وجود
محضر معمل حاسب).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل عبارات محور املعوقات
التنظيمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،مرتبة تنا ًليا ً
وفقا
ز
ملتوسطاتها الحسابية ،وذلك على النحو التالي:
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (عدم كفاية عدد األجهزة لعدد الطالب) باملرتبةاألولى بمتوسط حسابي ( )4.62وانحراف معياري ( ،)0.83وهذا يدل على أن
هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا
ُ
املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (تكليف معلم الحاسب بمهام أخرى بجانبالتدريس) باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )4.50وانحراف معياري (،)0.91
وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب
ُ
اآللي على هذا املعيق.
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املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

م

من املعلمين حول املعوقات البشرية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غيرمو افق
مو افق
محايد غيرمو افق
مو افق
الفقرات
بشدة
بشدة
ك %
ك  %ك  %ك  %ك %

الترتيب

جدول  12يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة

 4سوء استخدام املعمل من قبل الطالب

8.3 16 51.8 100 37.3 72

2.6

0

0.71 4.24 0.0

1

 1قلة كفاية املعلم في مجال الصيانة

13.5 26 22.3 43 25.4 49 36.8 71

4

1.13 3.81 2.1

2

 2قلة تدريب املعلم على البرمجيات الحديثة 19.7 38 20.7 40 25.4 49 34.2 66

0

1.13 3.74 0.0

3

40.9 79 16.6 32 23.3 45 9.3 18

19

1.18 2.81 9.8

4

0.74 3.65

-

 3ميل املعلم إلعطاء الدرس في الفصل

املتوسط الحسابي العام

5

ُ

املعيق ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة لتاس [ ]7والتي
توصلت إلى أن ميل الطالب للسلوكيات الغير مرغوب فيها عندما يكون املعمل
ً
مغلقا بستائر بحيث ال يستطيع أحد رقابتهم من مشكالت إدارة الصف في
معمل الحاسب اآللي بجامعة سليمان ديميريل.
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (قلة كفاية املعلم في مجال الصيانة) باملرتبةالثانية بمتوسط حسابي ( )3.81وانحراف معياري ( ،)1.13وهذا يدل على أن
ُ
هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (قلة تدريب املعلم على البرمجيات الحديثة)باملرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )3.74وانحراف معياري ( ،)1.13وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا
ُ
املعيق ،حيث اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة املطيري []3
والتي توصلت إلى أن ضعف توافر الكفايات البرمجية لدى معلمي الحاسب
باملرحلة املتوسطة في املدينة املنورة.
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (ميل املعلم إلعطاء الدرس في الفصل) باملرتبةالرابعة بمتوسط حسابي ( )2.81وانحراف معياري ( ،)1.18وهذا يدل على أن
هناك حيادية بين املوافقة والرفض بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب
ُ
اآللي على هذا املعيق.
 -5املعوقات املجتمعية:

محور املعوقات البشرية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر معلمي الحاسب يتضمن ( )4عبارات تراوحت متوسطاتها
الحسابية بين ( ،)4.24 ،2.81وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الثالثة
ُ
والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى
أن استجابات أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات
البشرية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة تتراوح ما بين (محايد
– موافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )3.65بانحراف معياري ( ،)0.74وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات البشرية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (سوء
استخدام املعمل من قبل الطالب ،وكذلك قلة كفاية املعلم في مجال
الصيانة ،إضافة إلى قلة تدريب املعلم على البرمجيات الحديثة).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل عبارات محور املعوقات
البشرية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،مرتبة تنا ًليا وفقاً
ز
ملتوسطاتها الحسابية ،وذلك على النحو التالي:
 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (سوء استخدام املعمل من قبل الطالب) باملرتبةاألولى بمتوسط حسابي ( )4.24وانحراف معياري ( ،)0.71وهذا يدل على أن
هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا

 1عدم توفر جهاز حاسب لدى بعض الطالب في املنزل

4 13.5 26 35.8 69 46.6 90

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

م

من املعلمين حول املعوقات املجتمعية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غيرمو افق
مو افق
محايد غيرمو افق
مو افق
الفقرات
بشدة
بشدة
ك %
ك  %ك  %ك  %ك %

الترتيب

جدول  13يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة

2.1

4

0.91 4.23 2.1

1

 2اعتقاد أولياء األمور أن مادة الحاسب مادة عامة وال تحتاج إلى تدريس 13.5 26 15.5 30 41.5 80 29.5 57

0

0.99 3.87 0.0

2

املتوسط الحسابي العام

- 0.70 4.05

بين ( ،)4.23 ،3.87وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من
ُ
فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات

محور املعوقات املجتمعية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر معلمي الحاسب يتضمن (عبارتين) تراوحت متوسطاتها الحسابية
187

9

أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات املجتمعية الستخدام
معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة تتراوح ما بين (موافق – موافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.05بانحراف معياري ( ،)0.70وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات املجتمعية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (عدم
توفر جهاز حاسب لدى بعض الطالب في املنزل ،وكذلك اعتقاد أولياء األمور
أن مادة الحاسب مادة عامة وال تحتاج إلى تدريس).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل عبارات محور املعوقات
املجتمعية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،مرتبة تنا ًليا ً
وفقا
ز
ملتوسطاتها الحسابية ،وذلك على النحو التالي:

املتوسط الحسابي

جدول  14يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة
من املعلمين حول املعوقات التعليمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غير
غير
مو افق
مو افق
محايد
مو افق
الفقرات
مو افق
بشدة
بشدة
ك  %ك  %ك  %ك  %ك %

االنحراف املعياري

 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (عدم توفر جهاز حاسب لدى بعض الطالب فياملنزل) باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.23وانحراف معياري ( ،)0.91وهذا
يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي
ُ
على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (اعتقاد أولياء األمور أن مادة الحاسب مادةعامة وال تحتاج إلى تدريس) باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.87وانحراف
معياري ( ،)0.99وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من
ُ
معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 -6املعوقات التعليمية:

الترتيب

م

3

2020

 2عدم كفاية الحصة الواحدة في األسبوع لتغطية املنهج بقسميه النظري والعملي

17 22.8 44 32.1 62 30.1 58

8.8

12

1.17 3.71 6.2

1

 4عدم قيام املعلم بتخصيص ساعات للطالب يمكنهم فيها من استخدام املعمل

12.4 24 22.3 43 36.3 70 24.4 47

9

1.12 3.63 4.7

2

15.5 30 26.9 52 26.9 52 26.4 51

8

1.16 3.56 4.1

3

4

1.02 3.51 2.1

4

0.89 3.60

2

ع تتدم كفاي تتة وق تتت الحص تتة ( 45دقيق تتة) للتنق تتل ب تتين الفص تتل واملعم تتل ث تتم تش تتغيل
3
األجهزة ثم إعطاء الدرس
18.7 36 20.2 39 44.6 86 14.5 28
 1عدم تطبيق استراتيجيات التعليم املناسبة في املعمل
املتوسط الحسابي العام

وانحراف معياري ( ،)1.17وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة
ُ
من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (عدم قيام املعلم بتخصيص ساعات للطالبيمكنهم فيها من استخدام املعمل) باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ()3.63
وانحراف معياري ( ،)1.12وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة
ُ
من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (عدم كفاية وقت الحصة ( 45دقيقة) للتنقلبين الفصل واملعمل ثم تشغيل األجهزة ثم إعطاء الدرس) باملرتبة الثالثة
بمتوسط حسابي ( )3.56وانحراف معياري ( ،)1.16وهذا يدل على أن هناك
ُ
موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على هذا املعيق ،وقد
اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة لتاس ] [7والتي توصلت إلى
أن عدم كفاية وقت الحصة لكي يهتم املعلم بكل طالب من مشكالت إدارة
الصف في معمل الحاسب اآللي بجامعة سليمان ديميريل.
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (عدم تطبيق استراتيجيات التعليم املناسبة فياملعمل) باملرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )3.51وانحراف معياري (،)1.02
وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي
ُ
على أن هذا املعيق.
السؤال الخامس :ما املعوقات املتعلقة باستخدام معامل الحاسب من وجهة
نظر مشرفي الحاسب؟

محور املعوقات التعليمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر معلمي الحاسب يتضمن ( )4عبارات تراوحت متوسطاتها
الحسابية بين ( ،)3.71 ،3.51وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات
ُ
املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد
الدراسة من معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات التعليمية الستخدام معامل
الحاسب باملرحلة املتوسطة جاءت بدرجة (موافق).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )3.60بانحراف معياري ( ،)0.89وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات التعليمية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (عدم
كفاية الحصة الواحدة في األسبوع لتغطية املنهج بقسميه النظري والعملي،
وكذلك عدم قيام املعلم بتخصيص ساعات للطالب يمكنهم فيها من
استخدام املعمل ،إضافة إلى عدم كفاية وقت الحصة ( 45دقيقة) للتنقل
بين الفصل واملعمل ثم تشغيل األجهزة ثم إعطاء الدرس).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل عبارات محور املعوقات
التعليمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،مرتبة تنا ًليا ً
وفقا
ز
ملتوسطاتها الحسابية ،وذلك على النحو التالي:
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (عدم كفاية الحصة الواحدة في األسبوع لتغطيةاملنهج بقسميه النظري والعملي) باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ()3.71
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جدول  15املتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب
حول املعوقات املتعلقة باستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
االنحراف املعياري
املتوسط الحسابي
املعوقات

الترتيب

3

املعوقات التنظيمية

4.12

0.33

1

1

املعوقات املادية واملالية

4.07

0.42

2

6

املعوقات التعليمية

4.04

0.23

3

4

املعوقات البشرية

4.04

0.38

4

2

املعوقات الفنية

4.02

0.40

5

5

املعوقات املجتمعية

3.75

0.39

6

4.01

0.22

-

املتوسط الحسابي العام

حسابي ( )4.07وبانحراف معياري ( ،)0.42وباملرتبة الثالثة بين معوقات
استخدام معامل الحاسب اآللي تأتي املعوقات التعليمية بمتوسط حسابي
( )4.04وبانحراف معياري ( ،)0.23وتأتي املعوقات البشرية باملرتبة الرابعة
بمتوسط حسابي ( )4.04وبانحراف معياري ( ،)0.38وباملرتبة الخامسة تأتي
املعوقات الفنية بمتوسط حسابي ( )4.02وبانحراف معياري ( ،)0.40وفي
األخير تأتي املعوقات املجتمعية كأقل معوقات استخدام معامل الحاسب
اآللي باملرحلة املتوسطة بمتوسط حسابي ( )3.75وبانحراف معياري (،)0.39
واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة أسماء الهادي [ ]5والتي
توصلت إلى أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة على وجود معوقات تحد من
فاعلية تدريس منهج الحاسب اآللي باملدارس الثانوية بوالية الجزيرة
بالسودان ،وتفصيالت ذلك سيتم عرضها فيما يلي من وجهة نظر مشرفي
الحاسب:
 -1املعوقات املادية واملالية:

محور املعوقات املتعلقة باستخدام معامل الحاسب من وجهة نظر مشرفي
الحاسب يتضمن ستة أبعاد وهي( :املعوقات التنظيمية ،املعوقات املادية
واملالية ،املعوقات التعليمية ،املعوقات البشرية ،املعوقات الفنية ،املعوقات
املجتمعية) مرتبة تنا ًليا ً
وفقا للمتوسط الحسابي ،حيث تراوحت املتوسطات
ز
الحسابية بين ( ،)4.12 ،3.75وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات
ُ
املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد
الدراسة حول تلك األبعاد جاءت بدرجة موافق.
يبلغ املتوسط الحسابي العام للمحور ( 4.01من  )5.0بانحراف معياري
( ،)0.22وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي
الحاسب اآللي بخصوص وجود معوقات تقلل من فاعلية استخدام معامل
الحاسب ،حيث تأتي املعوقات التنظيمية باملرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )4.12وبانحراف معياري ( ،)0.33يليها املعوقات املادية واملالية بمتوسط

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

م

من مشرفي الحاسب حول املعوقات املادية واملالية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غيرمو افق
مو افق
محايد غيرمو افق
مو افق
الفقرات
بشدة
بشدة
ك %
ك  %ك  %ك  %ك %

الترتيب

جدول  16يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة

 7عدم وجود بدل مالي الستخدام الحاسب

0 16.7 3 83.3 15

0.0

0

0.0

0

0.38 4.83 0.0

1

 2عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدث البرامج

0 50.0 9 50.0 9

0.0

0

0.0

0

0.51 4.50 0.0

2

 3عدم وجود اعتمادات مالية كافية ألعمال الصيانة

0 33.3 6 16.7 3 50.0 9

0.0

0

0.92 4.17 0.0

3

 1عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدث األجهزة

0 33.3 6 50.0 9

3

16.7

0

1.10 4.17 0.0

4

 4عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديث وترقية األجهزة

0 33.3 6 33.3 6 33.3 6

0.0

0

0.84 4.00 0.0

5

 5عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديث وترقية البرمجيات

0 33.3 6 33.3 6

0.0

6

33.3

0

1.28 3.67 0.0

6

 6عدم توفر ملحقات الحاسب (الطابعات ،املاسحات الضوئية ،بروجكتر).

0 33.3 6 16.7 3

0.0

9

50.0

0

1.25 3.17 0.0

7

0.42 4.07

-

املتوسط الحسابي العام

0.0

أن استجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات املادية
واملالية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة تتراوح ما بين (محايد –
موافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.07بانحراف معياري ( ،)0.42وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين مشرفي الحاسب اآللي على وجود معوقات مادية

محور املعوقات املادية واملالية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
من وجهة نظر مشرفي الحاسب يتضمن ( )7عبارات تراوحت متوسطاتها
الحسابية بين ( ،)4.83 ،3.17وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الثالثة
ُ
والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى
189
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جدول  17يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة
من مشرفي الحاسب حول املعوقات الفنية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غير
غير
مو افق
مو افق
محايد
مو افق
الفقرات
مو افق
بشدة
بشدة
ك  %ك  %ك  %ك  %ك %
حصول أعطال أو تلف ألجهزة الحاسب

 10التعطل املتكرر للشبكة املحلية
8

عدم توفر وصول لإلنترنت

0 33.3 6 66.7 12

0.0

0

0.0

0

0 33.3 6 66.7 12

0.0

0

0.0

0

املتوسط الحسابي

 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدثاألجهزة) باملرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ( )4.17وانحراف معياري (،)1.10
وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي
ُ
على هذا املعيق ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة
النجدي [ ]2والتي توصلت إلى أن قلة توفر تقنيات التعليم في املعاهد العلمية
من املشكالت التي تواجه تدريس منهج الحاسب اآللي في املرحلة الثانوية
باملعاهد العلمية.
 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديثوترقية األجهزة) باملرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ( )4.0وانحراف معياري
( ،)0.84وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي
ُ
الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )5وهي (عدم وجود اعتمادات مالية كافية لتحديثوترقية البرمجيات) باملرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( )3.67وانحراف
معياري ( ،)1.28وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من
ُ
مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )6وهي (عدم توفر ملحقات الحاسب (الطابعات،املاسحات الضوئية ،بروجكتر) باملرتبة السابعة بمتوسط حسابي ()3.17
وانحراف معياري ( ،)1.25وهذا يدل على أن هناك حيادية بين املوافقة
ُ
والرفض بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على أن هذا املعيق.
 -2املعوقات الفنية:

االنحراف املعياري

م

3

الترتيب

ومالية تحد من فاعلية تدريس الجزء العملي من منهج الحاسب في املعمل
باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (عدم وجود بدل مالي الستخدام
الحاسب ،وكذلك عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدث البرامج ،إضافة
إلى عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير أحدث األجهزة ،وعدم وجود اعتمادات
مالية كافية ألعمال الصيانة).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل املعوقات املادية واملالية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة مرتبة تنا ًليا ً
وفقا للمتوسط
ز
الحسابي لها ،وذلك على النحو التالي:
 جاءت العبارة رقم ( )7وهي (عدم وجود بدل مالي الستخدام الحاسب)باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.83وانحراف معياري ( ،)0.38وهذا يدل
على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على
ُ
هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (عدم توفر امليزانية الكافية لتوفير ،وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي
ُ
الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (عدم وجود اعتمادات مالية كافية ألعمالالصيانة) باملرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )4.17وانحراف معياري (،)0.92
وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي
ُ
على هذا املعيق.

2020

1 0.49 4.67 0.0
1
0.49 4.67 0.0
مكرر

0 16.7 3 16.7 3 66.7 12

0.0

0

0.79 4.50 0.0

3

0 16.7 3 66.7 12

0.0

3

16.7

0

1.14 4.33 0.0

4

0 33.3 6 50.0 9

0.0

3

16.7

0

1.10 4.17 0.0

5

2

حصول أعطال أو تلف لبرمجيات الحاسب

0 16.7 3 66.7 12 16.7 3

0.0

0

0.59 4.00 0.0

6

4

عدم توفر التحديثات الالزمة ألجهزة الحاسب
ِق َدم مواصفات األجهزة وعدم قدرتها على تشغيل البرمجيات الحديثة

3 16.7 3 16.7 3 50.0 9

16.7

0

1.19 4.00 0.0

7

0

0 16.7 3 83.3 15 0.0

0.0

0

0.38 3.83 0.0

8

3

إصابة البرمجيات بالفيروسات

0 50.0 9 33.3 6 16.7 3

0.0

0

0.77 3.67 0.0

9

6

عتتدم وج تتود توافتتق ب تتين أنظمتتة التش تتغيل والبرمجيتتات املت تتوفرة فتتي املعم تتل وأنظم تتة
التشغيل والبرمجيات املضمنة في كتاب الطالب

0 16.7 3

3 66.7 12 0.0

16.7

0

0.92 3.17 0.0

10

7

استخدام نسخ غير مرخصة من البرمجيات في املعمل

6 33.3 6 16.7 3 16.7 3

33.3

0

1.10 3.17 0.0

11

0.40 4.02

-

اس تتتخدام الطال تتب ف تتي املن تتزل لبرمجي تتات وأنظم تتة تش تتغيل وأجه تتزة وتقني تتات أح تتدث
11
بكثير مما هو موجود في املعمل
 5عدم توفر التحديثات الالزمة لبرمجيات الحاسب

9

املتوسط الحسابي العام
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االنحراف املعياري

جدول  18يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة
من مشرفي الحاسب حول املعوقات التنظيمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غيرمو افق
مو افق
محايد غيرمو افق
مو افق
الفقرات
بشدة
بشدة
ك  %ك  %ك  %ك  %ك %

الترتيب

محور املعوقات الفنية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر مشرفي الحاسب يتضمن ( )11عبارة تراوحت متوسطاتها
الحسابية بين ( ،)4.67 ،3.17وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الثالثة
ُ
والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى
أن استجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات الفنية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة تتراوح ما بين (محايد – موافق
بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.02بانحراف معياري ( ،)0.40وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات الفنية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات
(حصول أعطال أو تلف ألجهزة الحاسب ،وكذلك التعطل املتكرر للشبكة
املحلية ،إضافة إلى عدم توفر وصول لإلنترنت ،واستخدام الطالب في املنزل
لبرمجيات وأنظمة تشغيل وأجهزة وتقنيات أحدث بكثير مما هو موجود في
املعمل).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل أعلى ثالث عبارات وأقل ثالث
عبارات بمحور املعوقات الفنية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة
املتوسطة ،حيث جاءت العبارات رقم ( )8 ،10 ،1بالترتيب من األول إلى
الثالث والعبارات ( )7 ،6 ،3بالترتيب من التاسع إلى الحادي عشر مرتبة
تنا ًليا ً
وفقا ملتوسطاتها الحسابية ،وذلك على النحو التالي:
ز
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (حصول أعطال أو تلف ألجهزة الحاسب)باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.67وانحراف معياري ( ،)0.49وهذا يدل
على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على
ُ
هذا املعيق.

م

 جاءت العبارة رقم ( )10وهي (التعطل املتكرر للشبكة املحلية) باملرتبة األولىمكرر بمتوسط حسابي ( )4.67وانحراف معياري ( ،)0.49وهذا يدل على أن
هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا
ُ
املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )8وهي (عدم توفر وصول لإلنترنت) باملرتبة الثالثةبمتوسط حسابي ( )4.50وانحراف معياري ( ،)0.79وهذا يدل على أن هناك
ُ
موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (إصابة البرمجيات بالفيروسات) باملرتبةالتاسعة بمتوسط حسابي ( )3.67وانحراف معياري ( ،)0.77وهذا يدل على
أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا
ُ
املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )6وهي (عدم وجود توافق بين أنظمة التشغيلوالبرمجيات املتوفرة في املعمل وأنظمة التشغيل والبرمجيات املضمنة في
كتاب الطالب) باملرتبة العاشرة بمتوسط حسابي ( )3.17وانحراف معياري
( ،)0.92وهذا يدل على أن هناك حيادية بين املوافقة والرفض بين أفراد
ُ
الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق ،بينما توصلت دراسة
أسماء الهادي [ ]5إلى أن عدم تناسب املقرر مع التكنولوجيا الحديثة من
معوقات تدريس الحاسب اآللي باملدارس الثانوية بوالية الجزيرة.
 جاءت العبارة رقم ( )7وهي (استخدام نسخ غير مرخصة من البرمجيات فياملعمل) باملرتبة الحادية عشر بمتوسط حسابي ( )3.17وانحراف معياري
( ،)1.10وهذا يدل على أن هناك حيادية بين املوافقة والرفض بين أفراد
ُ
الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 -3املعوقات التنظيمية:

 1تكليف معلم الحاسب بمهام أخرى بجانب التدريس

0 16.7 3 83.3 15

0.0

0

0.0

0

0.38 4.83 0.0

 3عدم كفاية عدد األجهزة لعدد الطالب

0 16.7 3 83.3 15

0.0

0

0.0

0

 1 0.38 4.83 0.0مكرر

 2عدم وجود محضر معمل حاسب

0 33.3 6 66.7 12

 4عدم مناسبة مساحة املعمل

0.0

0

0.0

0

0.49 4.67 0.0

3

16.7 3

0

0.0

0

0.77 4.67 0.0

4

66.7 12 33.3 6

0

0.0

0

0.49 3.33 0.0

5

83.3 15 0.0

0

0.0

0

0.77 3.33 0.0

6

83.3 15 16.7 3

0

0.0

0

0.38 3.17 0.0

7

0.33 4.12

-

0 83.3 15

 6عدم وجود تمديدات كهربائية مناسبة وكافية

0

 5عدم مناسبة موقع املعمل داخل املدرسة

0 16.7 3

 7عدم مناسبة تجهيز املعمل (تكييف ،إنارة ،أثاث مكتبي)

0

0.0
0.0

1

املتوسط الحسابي العام

0.0

التنظيمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر
معلمي الحاسب تتراوح ما بين (محايد – موافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.12بانحراف معياري ( ،)0.33وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات التنظيمية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات
(تكليف معلم الحاسب بمهام أخرى بجانب التدريس ،وكذلك عدم كفاية

محور املعوقات التنظيمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر مشرفي الحاسب يتضمن ( )7عبارات تراوحت متوسطاتها
الحسابية بين ( ،)4.83 ،3.17وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الثالثة
ُ
والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى
أن استجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات
191

9

4

موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق،
اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة بور درخشان ومختارينيا []6
والتي توصلت إلى أن مساحة املعمل لم تكن مناسبة.
 جاءت العبارة رقم ( )6وهي (عدم وجود تمديدات كهربائية مناسبة وكافية)باملرتبة الخامسة بمتوسط حسابي ( )3.33وانحراف معياري ( ،)0.49وهذا
يدل على أن هناك حيادية بين املوافقة والرفض بين أفراد الدراسة من
ُ
مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )5وهي (عدم مناسبة موقع املعمل داخل املدرسة)باملرتبة السادسة بمتوسط حسابي ( )3.33وانحراف معياري ( ،)0.77وهذا
يدل على أن هناك حيادية بين املوافقة والرفض بين أفراد الدراسة من
ُ
مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )7وهي (عدم مناسبة تجهيز املعمل (تكييف ،إنارة ،أثاثمكتبي)) باملرتبة السابعة بمتوسط حسابي ( )3.17وانحراف معياري (،)0.38
وهذا يدل على أن هناك حيادية بين املوافقة والرفض بين أفراد الدراسة من
ُ
مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق ،أما دراسة تاس ( ]Tas) [7فقد
توصلت إلى أن عدم وجود مكيفات بالعدد الكافي من مشكالت إدارة الصف
في معمل الحاسب اآللي بجامعة سليمان ديميريل.
 -4املعوقات البشرية:

املتوسط الحسابي

جدول  19يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة
من مشرفي الحاسب حول املعوقات البشرية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غيرمو افق
مو افق
محايد غيرمو افق
مو افق
الفقرات
بشدة
بشدة
ك %
ك  %ك  %ك  %ك %

االنحراف املعياري

م

3

الترتيب

عدد األجهزة لعدد الطالب ،إضافة إلى عدم وجود محضر معمل حاسب،
وعدم مناسبة مساحة املعمل).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل عبارات محور املعوقات
التنظيمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،مرتبة تناز ًليا
ً
وفقا ملتوسطاتها الحسابية ،وذلك على النحو التالي:
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (تكليف معلم الحاسب بمهام أخرى بجانبالتدريس) باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.83وانحراف معياري (،)0.38
وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي
ُ
الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (عدم كفاية عدد األجهزة لعدد الطالب) باملرتبةاألولى مكرر بمتوسط حسابي ( )4.83وانحراف معياري ( ،)0.38وهذا يدل
على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على
ُ
هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (عدم وجود محضر معمل حاسب) باملرتبةالثالثة بمتوسط حسابي ( )4.67وانحراف معياري ( ،)0.49وهذا يدل على أن
هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا
ُ
املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (عدم مناسبة مساحة املعمل) باملرتبة الرابعةبمتوسط حسابي ( )4.67وانحراف معياري ( ،)0.77وهذا يدل على أن هناك

2020

ُ

0 16.7 3 16.7 3 66.7 12

0.0

0

0.79 4.50 0.0

1

 1قلة كفاية املعلم في مجال الصيانة

0 66.7 12 33.3 6

0

0.0

0

0.49 4.33 0.0

2

 2قلة تدريب املعلم على البرمجيات الحديثة

3 16.7 3 33.3 6 33.3 6

16.7

0

1.10 3.83 0.0

3

6

33.3

0

1.15 3.50 0.0

4

0.38 4.04

-

سوء استخدام املعمل من قبل الطالب

 3ميل املعلم إلعطاء الدرس في الفصل

0 50.0 9 16.7 3
املتوسط الحسابي العام

0.0
0.0

والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل عبارات محور املعوقات البشرية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،مرتبة تنا ًليا ً
وفقا ملتوسطاتها
ز
الحسابية ،وذلك على النحو التالي:
 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (سوء استخدام املعمل من قبل الطالب) باملرتبةاألولى بمتوسط حسابي ( )4.50وانحراف معياري ( ،)0.79وهذا يدل على أن
هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا
ُ
املعيق ،وقد اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة لتاس ] [7والتي
توصلت إلى أن ميل الطالب للسلوكيات الغير مرغوب فيها عندما يكون املعمل
ً
مغلقا بستائر بحيث ال يستطيع أحد رقابتهم من مشكالت إدارة الصف في
معمل الحاسب اآللي بجامعة سليمان ديميريل.
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (قلة كفاية املعلم في مجال الصيانة) باملرتبةالثانية بمتوسط حسابي ( )4.33وانحراف معياري ( ،)0.49وهذا يدل على أن

محور املعوقات البشرية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر مشرفي الحاسب يتضمن ( )4عبارات تراوحت متوسطاتها
الحسابية بين ( ،)4.50 ،3.50وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الرابعة
ُ
والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى
أن استجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات
البشرية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي
الحاسب تتراوح ما بين (موافق – موافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.04بانحراف معياري ( ،)0.38وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات البشرية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (سوء
استخدام املعمل من قبل الطالب ،وكذلك قلة كفاية املعلم في
مجال الصيانة ،إضافة إلى قلة تدريب املعلم على البرمجيات الحديثة).
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0.39 3.75

-

والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل عبارات محور املعوقات
املجتمعية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،مرتبة تنا ل ًيا ً
وفقا
ز
ملتوسطاتها الحسابية ،وذلك على النحو التالي:
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (عدم توفر جهاز حاسب لدى بعض الطالب فياملنزل) باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )4.00وانحراف معياري ( ،)0.59وهذا
يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب
ُ
اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (اعتقاد أولياء األمور أن مادة الحاسب مادةعامة وال تحتاج إلى تدريس) باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )3.50وانحراف
معياري ( ،)0.79وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من
ُ
مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 -6املعوقات التعليمية:

محور املعوقات املجتمعية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر مشرفي الحاسب يتضمن (عبارتين) تراوحت متوسطاتها الحسابية
بين ( ،)4.0 ،3.50وهذه املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس
ُ
املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن استجابات أفراد الدراسة
من مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات املجتمعية الستخدام معامل
الحاسب باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي الحاسب جاءت بدرجة
(موافق).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )3.75بانحراف معياري ( ،)0.39وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات املجتمعية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (عدم
توفر جهاز حاسب لدى بعض الطالب في املنزل ،وكذلك اعتقاد أولياء األمور
أن مادة الحاسب مادة عامة وال تحتاج إلى تدريس).

جدول  21يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة
من مشرفي الحاسب حول املعوقات التعليمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غير
غير
مو افق
مو افق
محايد
مو افق
الفقرات
مو افق
بشدة
بشدة
ك  %ك  %ك  %ك  %ك %

املتوسط الحسابي

0

املتوسط الحسابي العام

م

املتوسط الحسابي

3 16.7 3 66.7 12 0.0

16.7

0

0.79 3.50 0.0

2

االنحراف املعياري

 2اعتقاد أولياء األمور أن مادة الحاسب مادة عامة وال تحتاج إلى تدريس

0 16.7 3 66.7 12 16.7 3

0.0

0

0.59 4.00 0.0

1

الترتيب

 1عدم توفر جهاز حاسب لدى بعض الطالب في املنزل

االنحراف املعياري

جدول  20يوضح التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات الحسابية واالنحراف املعياري الستجابات أفراد الدراسة
من مشرفي الحاسب حول املعوقات املجتمعية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة
درجة املو افقة
غيرمو افق
مو افق
محايد غيرمو افق
مو افق
الفقرات
بشدة
بشدة
ك %
ك  %ك  %ك  %ك %

الترتيب

هناك موافقة بشدة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا
ُ
املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (قلة تدريب املعلم على البرمجيات الحديثة)باملرتبة الثالثة بمتوسط حسابي ( )3.83وانحراف معياري ( ،)1.10وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا
ُ
املعيق ،كما اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة املطيري []3

م

والتي توصلت إلى أن ضعف توافر الكفايات البرمجية لدى معلمي الحاسب
باملرحلة املتوسطة في املدينة املنورة.
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (ميل املعلم إلعطاء الدرس في الفصل) باملرتبةالرابعة بمتوسط حسابي ( )3.50وانحراف معياري ( ،)1.15وهذا يدل على أن
ُ
هناك موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 -5املعوقات املجتمعية:

 2عدم كفاية الحصة الواحدة في األسبوع لتغطية املنهج بقسميه النظري والعملي

0 33.3 6 66.7 12

0.0

0

0.0

0

0.49 4.67 0.0

1

 1عدم تطبيق استراتيجيات التعليم املناسبة في املعمل

0 50.0 9 33.3 6

0.0

3

16.7

0

1.03 4.00 0.0

2

0 16.7 3 50.0 9

0.0

6

33.3

0

1.38 3.83 0.0

3

0 50.0 9 33.3 6 16.7 3

0.0

0

0.77 3.67 0.0

4

0.23 4.04

-

ع تتدم كفاي تتة وق تتت الحص تتة ( 45دقيق تتة) للتنق تتل ب تتين الفص تتل واملعم تتل ث تتم تش تتغيل
3
األجهزة ثم إعطاء الدرس
 4عدم قيام املعلم بتخصيص ساعات للطالب يمكنهم فيها من استخدام املعمل
املتوسط الحسابي العام

الحسابية بين ( ،)4.67 ،3.67وهذه املتوسطات تقع بالفئتين الرابعة
ُ
والخامسة من فئات املقياس املتدرج الخماس ي ،وتشير النتيجة السابقة إلى
أن استجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات

محور املعوقات التعليمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من
وجهة نظر معلمي الحاسب يتضمن ( )4عبارات تراوحت متوسطاتها
193
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التعليمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر
معلمي الحاسب تتراوح ما بين (موافق  -موافق بشدة).
يبلغ املتوسط الحسابي العام ( )4.04بانحراف معياري ( ،)0.23وهذا يدل
على أن هناك موافقة بين مشرفي الحاسب اآللي حول املعوقات التعليمية
الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،ومن أبرز تلك املعوقات (عدم
كفاية الحصة الواحدة في األسبوع لتغطية املنهج بقسميه النظري والعملي،
وكذلك عدم تطبيق استراتيجيات التعليم املناسبة في املعمل ،إضافة إلى عدم
كفاية وقت الحصة ( 45دقيقة) للتنقل بين الفصل واملعمل ثم تشغيل
األجهزة ثم إعطاء الدرس).
والعبارات التالية تناقش بنوع من التفصيل عبارات محور املعوقات
التعليمية الستخدام معامل الحاسب باملرحلة املتوسطة ،مرتبة تنا ًليا ً
وفقا
ز
ملتوسطاتها الحسابية ،وذلك على النحو التالي:
 جاءت العبارة رقم ( )2وهي (عدم كفاية الحصة الواحدة في األسبوع لتغطيةاملنهج بقسميه النظري والعملي) باملرتبة األولى بمتوسط حسابي ()4.67
وانحراف معياري ( ،)0.49وهذا يدل على أن هناك موافقة بشدة بين أفراد
ُ
الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )1وهي (عدم تطبيق استراتيجيات التعليم املناسبة فياملعمل) باملرتبة الثانية بمتوسط حسابي ( )4.0وانحراف معياري (،)1.03

3
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وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي
ُ
على هذا املعيق.
 جاءت العبارة رقم ( )3وهي (عدم كفاية وقت الحصة ( 45دقيقة) للتنقلبين الفصل واملعمل ثم تشغيل األجهزة ثم إعطاء الدرس) باملرتبة الثالثة
بمتوسط حسابي ( )3.83وانحراف معياري ( ،)1.38وهذا يدل على أن هناك
ُ
موافقة بين أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق ،وقد
اتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة لتاس ] Tas [7والتي توصلت
إلى أن عدم كفاية وقت الحصة لكي يهتم املعلم بكل طالب من مشكالت إدارة
الصف في معمل الحاسب اآللي بجامعة سليمان ديميريل.
 جاءت العبارة رقم ( )4وهي (عدم قيام املعلم بتخصيص ساعات للطالبيمكنهم فيها من استخدام املعمل) باملرتبة الرابعة بمتوسط حسابي ()3.67
وانحراف معياري ( ،)0.77وهذا يدل على أن هناك موافقة بين أفراد الدراسة
ُ
من مشرفي الحاسب اآللي على هذا املعيق.
السؤال السادس :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو املعوقات
املتعلقة باستخدام معمل الحاسب في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر
معلمي ومشرفي الحاسب باختالف متغير العمل الحالي؟

جدول  22نتائج اختبار مان ويتني ( )Mann-Whitneyللفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول
معوقات استخدام معمل الحاسب اآللي في املرحلة املتوسطة باختالف متغيرالعمل الحالي
األبعاد
املعوقات املادية واملالية
املعوقات الفنية
املعوقات التنظيمية
املعوقات البشرية
املعوقات املجتمعية
املعوقات التعليمية
الدرجة الكلية للمعوقات

العمل الحالي

العدد

متوسط الرتب

مجموع الرتب

معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف
معلم
مشرف

193
18
193
18
193
18
193
18
193
18
193
18
193
18

106.63
99.25
107.14
93.75
106.48
100.83
102.94
138.83
108.79
76.08
102.81
140.17
105.97
106.33

20579.50
1786.50
20678.50
1687.50
20551.00
1815.00
19867.00
2499.00
20996.50
1369.50
19843.00
2523.00
20452.00
1914.00

ملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات أفراد الدراسة حول معوقات استخدام معمل الحاسب اآللي في
املرحلة املتوسطة باختالف متغير العمل الحالي ،فقد تم استخدام اختبار
ً
مان ويتني ( )Mann-Whitneyبديال عن اختبار (ت) لعينتين مستقلتين
( ،)independent sample t-testوذلك لعدم تكافؤ فئات متغير العمل الحالي
من حيث حجم العينة ،وأوضحت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول الدرجة الكلية
ملعوقات استخدام معمل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة وأبعادها الفرعية

قيمة ()Z

مستوى
الداللة

0.497-

0.619

0.892-

0.373

0.377-

0.706

2.406-

0.016

2.249-

0.025

2.495-

0.013

0.024-

0.981

املتمثلة في (املعوقات املادية واملالية ،املعوقات الفنية ،املعوقات التنظيمية)
باختالف متغير العمل الحالي ،حيث بلغت قيمة مستوى الداللة لألبعاد على
التوالي ( ،)0.706 ،0.373 ،0619وللدرجة الكلية للمعوقات (،)0.981
ً ُ
إحصائيا ،وتشير النتيجة السابقة
وجميعها قيم أكبر من ( )0.05أي غير دالة
إلى تقارب استجابات أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي ومشرفي
الحاسب اآللي حول معوقات استخدام معمل الحاسب اآللي املتعلقة بكل من
(املعوقات املادية واملالية ،املعوقات الفنية ،املعوقات التنظيمية).
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ً
فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى
كما يتضح من النتائج أن هناك
( )0.05بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول املعوقات املجتمعية
الستخدام معمل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة باختالف متغير العمل
الحالي ،وذلك لصالح معلمي الحاسب اآللي بمتوسط رتب ( )102.81مقابل
ُ
( )76.08ملشرفي الحاسب اآللي ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن أفراد الدراسة
من معلمي الحاسب اآللي يوافقون بدرجة أكبر على املعوقات املجتمعية
الستخدام معمل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة.
السؤال السابع :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو املعوقات املتعلقة
باستخدام معمل الحاسب في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر معلمي
الحاسب ً
بناء على متغير الخبرة؟

ً
فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى
في حين أوضحت النتائج أن هناك
( )0.05بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة حول معوقات استخدام
معمل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة املتعلقة باملعوقات البشرية
والتعليمية باختالف متغير العمل الحالي ،وذلك لصالح مشرفي الحاسب اآللي
بمتوسط رتب ( )138.83مقابل ( )102.94للمعلمين بالنسبة ملحور املعوقات
البشرية ،وبمتوسط رتب ( )140.17مقابل ( )102.81للمعلمين بالنسبة
ُ
ملحور املعوقات التعليمية ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن أفراد الدراسة من
مشرفي الحاسب اآللي يوافقون بدرجة أكبر على معوقات استخدام معمل
الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة املتعلقة بالنسبة للمعوقات البشرية
والتعليمية.

جدول  23نتائج تحليل التباين األحادي ( )One Way Anovaللفروق بين متوسطات استجابات معلمي الحاسب
حول معوقات استخدام معمل الحاسب اآللي في املرحلة املتوسطة باختالف متغيرسنوات الخبرة
األبعاد

املعوقات املادية واملالية

املعوقات الفنية

املعوقات التنظيمية

املعوقات البشرية

املعوقات املجتمعية

املعوقات التعليمية

الدرجة الكلية للمعوقات

املجموعات

مجموع
املربعات

درجات الحرية

متوسط
املربعات

بين املجموعات

23.871

2

11.936

داخل املجموعات

144.303

190

0.759

املجموع

168.174

192

بين املجموعات

3.066

2

1.533

داخل املجموعات

103.367

190

0.544

املجموع

106.433

192

بين املجموعات

4.493

2

2.247

داخل املجموعات

88.314

190

0.465

املجموع

92.807

192

بين املجموعات

1.120

2

0.560

داخل املجموعات

105.134

190

0.553

املجموع

106.255

192

بين املجموعات

14.409

2

7.204

داخل املجموعات

79.374

190

0.418

املجموع

93.782

192

بين املجموعات

3.782

2

1.891

داخل املجموعات

146.884

190

0.773

املجموع

150.666

192

بين املجموعات

2.275

2

1.137

داخل املجموعات

49.459

190

0.260

املجموع

51.733

192

قيمة ف

مستوى الداللة

15.715

0.001

2.818

4.833

1.012

17.245

2.446

4.370

0.062

0.009

0.365

0.001

0.089

0.014

فأكثر ويتضح من النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي بالنسبة
للمعوقات الفنية والبشرية والتعليمية الستخدام معمل الحاسب اآللي
باملرحلة املتوسطة باختالف متغير سنوات الخبرة ،حيث بلغت قيمة مستوى
الداللة لألبعاد على التوالي ( ،)0.089 ،0.365 ،0.062وجميعها قيم أكبر من
ً ُ
إحصائيا ،وتشير النتيجة السابقة إلى تقارب استجابات
( )0.05أي غير دالة
أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي على اختالف سنوات خبرتهم حول

ملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات أفراد الدراسة من املعلمين حول معوقات استخدام معمل
الحاسب اآللي في املرحلة املتوسطة باختالف متغير سنوات الخبرة ،فقد تم
استخدام تحليل التباين األحادي ( ،)One Way Anovaحيث تم تقسيم
املعلمين إلى ثالث مجموعات ،املجموعة األولى من  5سنوات فأقل،
واملجموعة الثانية من  5سنوات إلى  10سنوات ،واملجموعة الثالثة من 10
195
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ُ
للدرجة الكلية للمعوقات ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن أفراد الدراسة من
املعلمين ممن خبرتهم ( )10سنوات فأكثر يوافقون بدرجة أكبر على معوقات
استخدام معمل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة فيما يتعلق بكل من
(املعوقات املادية واملالية ،املعوقات التنظيمية) ،وقد اختلفت نتيجة
الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة عبد العزيز (2004م) والتي توصلت إلى
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استجابات أفراد الدراسة حول
املعوقات اإلدارية والفنية والتعليمية التي تعوق تدريس مادة الحاسب في
املرحلة االبتدائية في املدينة املنورة باختالف متغير سنوات الخبرة.
كما توضح نتائج املقارنات البعدية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد
الدراسة من معلمي الحاسب اآللي حول املعوقات املجتمعية الستخدام معمل
الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة باختالف متغير سنوات الخبرة ،حيث
كشفت النتائج أن الفروق جاءت بين املعلمين ممن خبرتهم ( 10سنوات
فأكثر) واملعلمين ممن خبرتهم ( 5سنوات فأقل ،أكثر من  5سنوات إلى أقل من
 10سنوات) ،وذلك لصالح املعلمين ممن خبرتهم ما بين (أكثر من  5سنوات
ُ
إلى أقل من  10سنوات) ،بمتوسط حسابي ( ،)4.30وتشير النتيجة السابقة
إلى أن أفراد الدراسة من املعلمين ممن خبرتهم (أكثر من  5سنوات إلى أقل من
 10سنوات) يوافقون بدرجة أكبر على املعوقات املجتمعية الستخدام معمل
الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة.

املعوقات (الفنية – البشرية  -التعليمية) الستخدام معمل الحاسب اآللي
باملرحلة املتوسطة.
ً
في حين أوضحت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة من معلمي الحاسب اآللي
بالنسبة للدرجة الكلية ملعوقات استخدام معمل الحاسب اآللي باملرحلة
املتوسطة وأبعاده الفرعية املتمثلة في (املعوقات املادية واملالية ،املعوقات
التنظيمية ،املعوقات املجتمعية) باختالف متغير سنوات الخبرة ،وملعرفة
اتجاه الفروق ولصالح أي فئة من فئات متغير سنوات الخبرة ،تم استخدام
اختبار أقل فرق معنوي)Least Significant Difference ,(LSDوالذي ُيبين
نتائج املقارنات البعدية للفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة من
معلمي الحاسب اآللي حول الدرجة الكلية ملعوقات استخدام معمل الحاسب
اآللي باملرحلة املتوسطة وأبعاده الفرعية املتمثلة في (املعوقات املادية واملالية،
املعوقات التنظيمية) باختالف متغير سنوات الخبرة ،حيث كشفت النتائج
أن الفروق جاءت بين املعلمين ممن خبرتهم (أكثر من  5سنوات إلى أقل من
 10سنوات) واملعلمين ممن خبرتهم ( 5سنوات فأقل 10 ،سنوات فأكثر)،
وذلك لصالح املعلمين وذلك بمقارنتهم باملعلمين الذين لديهم خبرة تصل
لعشر سنوات فأكثر ،بمتوسط حسابي ( )4.32للمعوقات املادية واملالية،
وبمتوسط حسابي ( )4.25للمعوقات التنظيمية ،وبمتوسط حسابي ()3.98

جدول 24
اختبار أقل فرق معنوي ( )LSDللفروق بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة نحو معوقات
استخدام معمل الحاسب اآللي في املرحلة املتوسطة باختالف متغيرسنوات الخبرة
املعوقات

سنوات الخبرة

ن

املتوسط
الحسابي

االنحراف
املعياري

 5سنوات فأقل

املادية واملالية

 5سنوات فأقل
أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات

65
48

4.11
3.44

0.74
0.90

**0.67-

 10سنوات فأكثر

80

4.32

0.95

 5سنوات فأقل

65

4.12

0.68

-

أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات

48

3.86

0.62

*0.26-

 10سنوات فأكثر

80

4.25

0.72

 5سنوات فأقل

65

4.26

0.42

أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات

48

4.30

0.73

 10سنوات فأكثر

80

3.73

0.74

**0.54-

 5سنوات فأقل

65

3.97

0.44

-

أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات

48

3.72

0.43

**0.25-

 10سنوات فأكثر

80

3.98

0.60

التنظيمية

املجتمعية

الدرجة الكلية
للمعوقات

* دال عند مستوى ()0.05

أكثرمن  5إلى أقل
من  10سنوات
-

 10سنوات
فأكثر
**0.88-

-

**0.39-

**0.58-

-

-

**0.26-

** دال عند مستوى ()0.001

السؤال الثامن :هل توجد فروق ذات داللة إحصائية نحو املعوقات املتعلقة
باستخدام معمل الحاسب في املرحلة املتوسطة من وجهة نظر مشرفي
الحاسب ً
بناء على متغير الخبرة؟

196

جدول  25نتائج اختبار كروسكال واليس ( )Kruskall-Wallisللفروق بين متوسطات استجابات مشرفي الحاسب
حول معوقات استخدام معمل الحاسب اآللي في املرحلة املتوسطة باختالف متغيرسنوات الخبرة
قيمة مربع كاي
متوسط الرتب
العدد
سنوات الخبرة
املعوقات
11.00
3
 5سنوات فأقل
0.343
9.50
6
أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات
املعوقات املادية واملالية
9.00
9
 10سنوات فأكثر
5.00
3
 5سنوات فأقل
9.708
املعوقات الفنية
14.75
6
أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات
7.50
9
 10سنوات فأكثر
2.00
3
 5سنوات فأقل
13.093
املعوقات التنظيمية
14.75
6
أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات
8.50
9
 10سنوات فأكثر
5.00
3
 5سنوات فأقل
4.465
12.50
6
أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات
املعوقات البشرية
9.00
9
 10سنوات فأكثر
2.00
3
 5سنوات فأقل
12.750
8.75
6
أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات
املعوقات املجتمعية
12.50
9
 10سنوات فأكثر
8.00
3
 5سنوات فأقل
0.803
8.75
6
أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات
املعوقات التعليمية
10.50
9
 10سنوات فأكثر
2.00
3
 5سنوات فأقل
9.375
13.25
6
أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات
الدرجة الكلية للمعوقات
9.50
9
 10سنوات فأكثر

وملعرفة إذا ما كانت هناك فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات
استجابات أفراد الدراسة من املشرفين حول معوقات استخدام معمل
الحاسب اآللي في املرحلة املتوسطة باختالف متغير سنوات الخبرة ،تم
ً
استخدام اختبار كروسكال واليس ( )Kruskall-Wallisبديال عن تحليل
التباين األحادي ( ،)One Way Anovaوذلك لصغر حجم العينة ،حيث تم
تقسيم املشرفين إلى ثالث مجموعات ،املجموعة األولى من  5سنوات فأقل،
واملجموعة الثانية من  5سنوات إلى  10سنوات ،واملجموعة الثالثة من 10
فأكثر ،ويتضح من النتائج أنه ال توجد هناك فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسطات استجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي بالنسبة
للمعوقات املادية واملالية والبشرية والتعليمية الستخدام معمل الحاسب
اآللي باملرحلة املتوسطة باختالف متغير سنوات الخبرة ،حيث بلغت قيمة
مستوى الداللة لألبعاد على التوالي ( ،)0.669 ،0.107 ،0.842وجميعها قيم
ً ُ
إحصائيا ،وتشير النتيجة السابقة إلى تقارب
أكبر من ( )0.05أي غير دالة
استجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي على اختالف سنوات
خبرتهم حول املعوقات (املادية واملالية – البشرية  -التعليمية) الستخدام
معمل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة.
ً
في حين أوضحت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى
( )0.05بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي
بالنسبة للدرجة الكلية ملعوقات استخدام معمل الحاسب اآللي باملرحلة
املتوسطة وأبعاده الفرعية املتمثلة في (املعوقات الفنية ،املعوقات
التنظيمية) باختالف متغير سنوات الخبرة ،وذلك لصالح املشرفين ممن

مستوى الداللة
0.842

0.008

0.001

0.107

0.002

0.669

0.009

خبرتهم تتراوح ما بين (أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات) وذلك فيما يتعلق
باملعوقات (الفنية  -التنظيمية) بمتوسط رتب ( )14.75للمعوقات الفنية،
وبمتوسط رتب ( )14.75للمعوقات التنظيمية ،وبمتوسط رتب ()13.25
ُ
للدرجة الكلية للمعوقات ،وتشير النتيجة السابقة إلى أن أفراد الدراسة من
املشرفين ممن خبرتهم (أكثر من  5إلى أقل من  10سنوات) يوافقون بدرجة
أكبر على املعوقات (الفنية  -التنظيمية) الستخدام معمل الحاسب اآللي
باملرحلة املتوسطة ،وقد اختلفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة
عبد العزيز (2004م) والتي توصلت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية
في استجابات أفراد الدراسة حول املعوقات اإلدارية والفنية والتعليمية التي
تعوق تدريس مادة الحاسب في املرحلة االبتدائية في املدينة املنورة باختالف
متغير سنوات الخبرة.
ً
كما بينت النتائج أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى ()0.05
بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة من مشرفي الحاسب اآللي حول
املعوقات املجتمعية الستخدام معمل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة
باختالف متغير سنوات الخبرة ،وذلك لصالح املشرفين ممن خبرتهم (10
ُ
سنوات فأكثر) بمتوسط رتب ( ،)12.50وتشير النتيجة السابقة إلى أن
املشرفين ممن خبرتهم ( 10سنوات فأكثر) يوافقون بدرجة أكبر على املعوقات
املجتمعية الستخدام معمل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة.
 .5التوصيات
في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها يوص ي الباحثان بما يلي:
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 .1تعزيز استخدام معلمي الحاسب اآللي ملعمل الحاسب اآللي ،وذلك من
خالل التجهيز الجيد للمعلم ،وزيادة عدد األجهزة بحيث يناسب عدد الطالب.
 .2توفير االحتياجات املادية واملالية الستخدام معمل الحاسب اآللي باملرحلة
املتوسطة ،وذلك من خالل:
 وجود بدل مالي الستخدام معمل الحاسب اآللي. توفير امليزانية الكافية لتوفير األجهزة الحديثة. وجود اعتمادات مالية كافية لتحديث وترقية األجهزة. توفير ملحقات الحاسب (الطابعات ،املاسحات الضوئية ،بروجكتر). .3التعاقد مع شركات متخصصة ملعالجة املشكالت الفنية التي تحدث داخل
معامل الحاسب اآللي باملرحلة املتوسطة؛ وذلك ملواجهة األعطال أو التلفيات
التي تحدث ألجهزة وبرمجيات الحاسب اآللي.
 .4إعادة النظر في الجوانب التنظيمية ملعامل الحاسب اآللي باملرحلة
املتوسطة؛ وذلك من خالل:
كاف من األجهزة مناسب لعدد الطالب.
 توفير عدد ٍ عدم تكليف معمل الحاسب اآللي بمهام أخرى بجانب التدريس. الحرص على تناسب مساحة املعمل مع عدد األجهزة والطالب. .5إقامة الدورات التدريبية وورش العمل ملعلمي الحاسب اآللي على البرمجيات
الحديثة.
ً
أسبوعيا لتصبح حصتين في
 .6زيادة عدد الحصص املخصصة للحاسب اآللي
ً
املرحلة املتوسطة بدال من حصة واحدة.
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COMPUTER LABORATORY USAGE AT
INTERMEDIATE SCHOOL LEVEL AS
REALIZED BY TEACHERS AND
SUPERVISORS
YAZEED SALEH ALOSHAYSH*

ABDULLAH ABDULAZIZ ALHDLQ**

ABSTRACT_ This research endeavors to uncover the reality of the usage of computer laboratory at
intermediate school level, and the obstacles that face practical part of teaching computer course from the point
view of teachers and the computer teaching supervisors in Riyadh city. The methodology of descriptive survey
was used by two researchers and were applied to all computer teachers and supervisors at the level of
intermediate in government school in Riyadh city, they were (264) teachers and (25) supervisors where the
questioners were applied to all. The study uncovers that the current usages of the computer labs are between
(26% to 50%) from point of view of the computer teachers and supervisors. Also, there is an agreement between
sample teachers about obstacles against usage of computer labs, the study showed that the administrative
obstacles came first, then social obstacles, technical, monetary, human, and lastly educational obstacles. Also,
there is an agreement among supervisors about obstacles surrounding the usage of the labs, but there is
disagreement on their order, the administrative obstacles came first, then monetary, educational, human,
technical, and social came last.The two researchers strongly recommended specific ways to encourage the usage
of computer labs by teachers, provide all necessary needs of the labs (material, monetary), revisit the
administrative issues. Also, the researchers highly recommend study seminars and workshops for teachers on the
usage of latest computer programs, and to increase computer classes to be twice a week.
KEYWORDS: Computer labs, computer labs usage obstacles, computer science materials.
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