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  )َوُقْل رِب ِزْدِني ِعْلمًا(
  

                                                                          
  )١١٤: آیة ، سورة طھ ( 

  صدق اهللا العظیم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 أ

  
  

  األبرار الشھداء إلى ...جمیعًا منا أكرم ھم من إلى

  فلسطین تراب لتسقي دماؤھم الطاھرة نزفت الذین 

  الفاضلة ووالدتي العزیز والدي إلى

  الخاتمة حسن ورزقھما ، بالصحة وأمدھما ، رھماعم في اهللا أطال

  إلى زوجتي الغالیة وأوالدي األعزاء

  إلى إخواني وأخواتي حفظھم اهللا

 أصدقائي وزمالئي إلى

 دراستي أكملت حتى لي العون ید مد من كل إلى

  علم وطالبة طالب كل إلى

  الدراسة ھذه جمیًعا لھم أھدي

 القصد وراء من واهللا ، بھا ینفعھم أن وجل عز اهللا داعًیا

  
  
  
  
  
  
  

 اإلھداء



 ب 

  شكر و تقدیر
والصالة والسالم علaى أشaرف األنبیaاء والمرسaلین سaیدنا محمaد              ،      الحمد هللا رب العالمین     
  .وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 

      من دواعي سروري بعد أن مَن اهللا علَي بانجاز ھذا العمaل المتواضaع أن أتوجaھ بالaشكر               
 كان لجھدھم أعظم األثر في إخراج ھذه الرسaالة علaى صaورتھا          والعرفان ألھل الفضل الذین   

  .الحالیة 
 فالشكر الجزیل لجامعة األزھر ممثلة برئیسھا و عمaادة الدراسaات العلیaا و البحaث العلمaي و                 
عمادة كلیة التربیة وقسم التعلیم األساسي والمناھج و أعضاء الھیئaة التدریaسیة لمaا قaدموه لaي         

  .الدراسة من تسھیل إلتمام ھذه 
     كمaaا ال یaaسعني إال أن أتقaaدم بخaaالص الaaشكر و عظaaیم االمتنaaان إلaaى كaaل مaaن أعaaالم التربیaaة 

،  اللaذان شaرفا الرسaالة بأشaرافھما علیھaا           علي نŘصار    /راشد أبوصواوین و الدكتور   / الدكتور
حیث كان لعلمھما الغزیر األثر الواضaح علaى        ، وعلى حسن رعایتھما لي و صائب توجیھھما      

  .فجزاھما اهللا عني خیر الجزاء ،  الرسالة ھذه
     كما أتقدم بالشكر الجزیل لألسaتاذین اللaذین تفaضال بقبaول مناقaشة الدراسaة والحكaم علیھaا                    

أفادنaا اهللا مaن علمھمaا وجزاھمaا عنaا خیaر         عبŘدالكریم لبŘد       /تیسیر نشوان  و الدكتور    /الدكتور
  .الجزاء 

ذین قاموا بتحكیم أدوات البحث لما قدموه لي من الaرأي       كما أتوجھ بجزیل الشكر للسادة ال     
  . السدید والنصیحة الخالصة 

ولمaدراء  ،      والشكر موصول إلى األخوة فaي دائaرة التربیaة والتعلaیم بمحافظaة شaمال غaزة         
وللھیئaة التدریaسیة لمaا      ، ومدیرات المدارس الaذین سaاعدوا فaي تطبیaق الدراسaة فaي مدارسaھم               

  . عم لتسھیل تطبیق أدوات الدراسة قدموه من جھد و د
 لعظaaیم فaaضلھ وحaaسن سŘŘلیمان داود طالŘŘب/ األب الحنŘŘون والمŘŘدیر الفاضŘŘل  وأخaص بالaaشكر  

  . توجیھاتھ
الaذي منحنaي   محمŘد عŘاطف العكŘر       / األسŘتاذ الفاضŘل      األخ و   وأخص أیضا بالaشكر الجزیaل       

 األثر الكبیر في إنجاح ھذا      وكان لھ ، وقدم لي النصیحة و التشجیع      ، الكثیر من وقتھ  و جھده       
  . العمل

كما أتوجھ بخالص شكري وعرفاني لكل من مد لي ید العون إلنجاح ھaذا العمaل المتواضaع و       
  .الوصول بھ إلى الصورة الحالیة 

    كما ال أنسى أن أقدم شكري و تقدیري إلى أصدقائي و زمالئي و كaل مaن شaاركني العنaاء                    
فراد أسرتي فلھم رصید من العرفان األصیل والشكر الجزیaل  أما أھلي وأ، و ساندني بالدعاء  

فجaزاھم اهللا  .. على إفساح المجال لي في االنشغال عنھم فترة طویلaة فaي إعaداد ھaذه الدراسaة          
  .جمیعا عني خیر الجزاء 

  الباحث                                                                        
  نيأسامة علي عبد الغ

  



 ت 

  قائمة المحتویات
  الصفحة  الموضوع

  أ  اإلھداء
  ب  شكر وتقدیر

  ت  قائمة المحتویات
  ح  قائمة الجداول
  د  قائمة المالحق

  ذ  ملخص الدراسة
  ٨ –١  مشكلة الدراسة و أھمیتھا: الفصل األول 

  ٢  المقدمة 
  ٥  مشكلة الدراسة 

  ٥  فرضیات الدراسة 
  ٦  أھداف الدراسة 
  ٦  أھمیة الدراسة 
  ٧  حدود الدراسة 

  ٧  تعریف مصطلحات الدراسة 
  ٨  خطوات الدراسة 

  ٣٥ –٩  اإلطار النظري: الفصل الثاني 
  ١٠  الحاسوب كمادة دراسیة في المناھج الدراسیة : أوال 

  ١٠  تعریف الحاسوب 
  ١٠  تعریف مادة الحاسوب وأسس محتواھا

  ١٠  الحاسوب ومكوناتھ
  ١١  )Hardware( المكونات المادیة للحاسوب

  ١١  )Software(المكونات البرمجیة للحاسوب 
  ١١  تطور الحاسوب

  ١١  ممیزات استخدام الحاسوب في التدریس
  ١٣  أھداف تدریس الحاسوب في المدارس

  ١٣  مبررات استخدام الحاسوب في التدریس
  ١٥  تكنولوجیا الحاسوب والعملیة التعلیمیة
  ١٥  نولوجیا في فلسطیناألھداف العامة من تدریس مقرر التك

  ١٦  تكنولوجیا الحاسوب والتربیة
  ١٧  دواعي األخذ بتكنولوجیا الحاسوب في التعلیم

  ١٨  استخدام الحاسوب في العملیة التعلیمیة
  ١٩  الحاسوب ھدف تعلیمي



 ث 

  ١٩  الحاسوب في خدمة المتعلم
  ٢١  الدواعي التربویة الستخدام الحاسوب

ى االستفادة من الحاسوب التعلیمي في األسباب التي أدت لتدني مستو
  ٢١  العملیة التعلیمیة بالمدارس والجامعات

  ٢٢  معوقات توظیف الحاسوب في التعلیم
  ٢٣  كیفیة االستفادة من إمكانات الحاسوب في التعلیم

  ٢٣  في خدمة العملیة التعلیمیة) اإلنترنت( الشبكة العنكبوتیة
  ٢٦  الثقافة الحاسوبیة: ثانیا 

  ٢٦   الثقافةمفھوم
  ٢٧  مفھوم الثقافة الحاسوبیة

  ٢٩  مكونات الثقافة الحاسوبیة
  ٣٠  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول

  ٣٠  خصائص الثقافة الحاسوبیة
  ٣١  أھداف الثقافة الحاسوبیة

  ٣١  الھدف العام لتدریس الثقافة الحاسوبیة
  ٣١  أھداف تدریس الثقافة الحاسوبیة

  ٣٢  لحاسوبیة للتالمیذالثقافة ا
  ٣٣  موضوعات مقترحة لتدریس الثقافة الحاسوبیة

  ٣٤  أھمیة التوعیة بمجال الثقافة الحاسوبیة
  ٣٥  مبررات الثقافة الحاسوبیة

  ٤٨ -٣٦  الدراسات السابقة: الفصل الثالث 
  ٣٧   والعلمیة التقنیة الثقافة عن الحدیث تناولت دراسات: أوًال 

  ٤١  المحور األول تعقیب على دراسات 
  ٤١  عن الثقافة الحاسوبیة  الحدیث دراسات تناولت: ثانیًا 

  ٤٦  تعقیب على دراسات المحور الثاني 
  ٦٩ -٤٩  إجراءات الدراسة: الفصل الرابع 

  ٥٠  منھج الدراسة 
  ٥٠  مجتمع الدراسة 

  ٥١  عینة الدراسة 
  ٥١  أدوات الدراسة 

  ٦٩  المعالجات اإلحصائیة 
  ٩٤ -٧٠  نتائج الدراسة و تفسیرھا: خامس الفصل ال

  71  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني وفحص الفرضیة األولى
  78  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث وفحص الفرضیة الثانیة
  ٨٢  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع وفحص الفرضیة الثالثة

  ٨٣  قة باإلجابة عن السؤال الخامس وفحص الفرضیة الرابعةالنتائج المتعل



 ج 

  ٨٧  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس وفحص الفرضیة الخامسة
  ٩٠   المتعلقة باإلجابة عن السؤال السابع وفحص الفرضیة السادسةالنتائج

  ٩٨ -٩٥  الفـصـل السادس
  ٩٦  خالصة نتائج الدراسة

  ٩٧  التوصیات
  ٩٨  حاتالمقتر

  ١٤٧ -٩٩  مراجع الدراسة 
  ١٠٠  المراجع العربیة : أوًال 
  ١٠٦  المراجع األجنبیة : ثانیًا 

  ١٠٩  مالحق الدراسة 
  ١٤٧  ملخص الدراسة باللغة االنجلیزیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ح 

  قائمة الجداول
  رقم

  الصفحة  محتوى الجدول  الجدول

  ٥٠  ٢٠٠٩/٢٠١٠توزیع أفراد مجتمع الدراسة للعام الدراسي   )١(

  ٥١  ٢٠٠٩/٢٠١٠ توزیع أفراد عینة الدراسة للعام الدراسي  )٢(

  ٥٣  نتائج عملیات التحلیل الثالثة عبر الزمن للمفاھیم الحاسوبیة )٣(

  ٥٣  في تحلیل وحدة الحاسوب بالنسبة للمفاھیم) الثبات ( معامل االتفاق   )٤(

  ٥٤  قائمة المفاھیم الواردة في وحدة الحاسوب  )٥(

  ٥٦   نتائج عملیات التحلیل الثالثة عبر الزمن للمھارات الحاسوبیة  )٦(

  ٥٦  في تحلیل وحدة الحاسوب بالنسبة للمھارات) الثبات ( معامل االتفاق   )٧(

  ٥٧  قائمة المھارات الواردة في وحدة الحاسوب  )٨(

  ٥٩  جدول مواصفات االختبار التحصیلي  للثقافة الحاسوبیة في صورتھ األولیة  )٩(

  ٦٠  إیجاد معامل ارتباط كل فقرة مع البعد التابع لھا  )١٠(

  ٦١  مواصفات االختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة  )١١(

  ٦٢  معامالت ثبات االختبار باستخدام طریقة التجزئة النصفیة  )١٢(

  ٦٣  معامالت الثبات لمحاور االختبار باستخدام طریقة ألفا كرونباخ  )١٣(

  ٦٥  ات االختبار التحصیلي  للثقافة الحاسوبیة في صورتھ النھائیةجدول مواصف  )١٤(

  ٦٦  والدرجة الكلیة للمقیاس) مقیاس المھارة(معامالت االرتباط بین فقرات المقیاس   )١٥(

  ٦٨  معامل الثبات ألفا كرونباخ لمقیاس المھارة  )١٦(

  ٦٨  معامل الثبات ككل لمقیاس المھارة بطریقة التجزئة النصفیة  )١٧(

  ٧١  (Sample K-S -1)سمرنوف  -كولمجروف اختبار التوزیع الطبیعي اختبار  )١٨(

)١٩(  
محاور اختبار الثقافة الحاسوبیة ومجموع استجابات أفراد عینة الدراسة ككل والمتوسط 

  الحسابي والنسبة المئویة لكل محور من عینة الدراسة
٧٢  

)٢٠(  
وسط الحسابي والنسبة المئویة للمستویات مجموع استجابات أفراد عینة الدراسة والمت

  )السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر( الدراسیة 
٧٣  

)٢١(  
 للتعرف إلى مستوى اكتساب ANOVA)  (One Wayنتائج تحلیل التباین األحادي 

  الطلبة للثقافة الحاسوبیة تبعًا للمتغیر الدراسي
٧٤  

  ٧٤  Scheffe  اختبار   )٢٢(

)٢٣(  
حسابیة واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مقیاس المتوسطات ال

  المھارة
٧٥  

)٢٤(  
لمحاور ) ٠٫٠٥( لعینتین مستقلتین لقیاس داللة الفروق عند T.test قیمة اختبار 

  االختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة یعزى للجنس
٧٨  

)٢٥(  
للمستوى الدراسي لالختبار ) ٠٫٠٥( لقیاس داللة الفروق عند T.testقیمة اختبار 

  التحصیلي للثقافة الحاسوبیة یعزى للجنس
٨٠  

)٢٦(  
للمستوى الدراسي لمقیاس ) ٠٫٠٥( لقیاس داللة الفروق عند T.testقیمة اختبار 

  المھارة للثقافة الحاسوبیة یعزى للجنس
٨٢  



 خ 

  ٨٤  یعزى للجنس) ٠٫٠٥( لعینتین مستقلتین لقیاس داللة الفروق عند T.testقیمة اختبار   )٢٧(

)٢٨(  
للصف السابع ) ٠٫٠٥( لعینتین مستقلتین لقیاس داللة الفروق عندT.testقیمة اختبار 

  یعزى للجنس
٨٤  

)٢٩(  
للصف الثامن ) ٠٫٠٥( لعینتین مستقلتین لقیاس داللة الفروق عند T.testقیمة اختبار 

  یعزى للجنس
٨٥  

)٣٠(  
للصف التاسع ) ٠٫٠٥(قیاس داللة الفروق عند لعینتین مستقلتین لT.testقیمة اختبار 

  یعزى للجنس
٨٥  

)٣١(  
للصف العاشر ) ٠٫٠٥( لعینتین مستقلتین لقیاس داللة الفروق عندT.testقیمة اختبار 

  یعزى للجنس
٨٦  

)٣٢(  
معامالت االرتباط  بین درجات الطلبة في االختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة ودرجاتھم 

  سي لمبحث التكنولوجیافي التحصیل الدرا
٨٧  

)٣٣(  
معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف السابع في االختبار التحصیلي للثقافة 

  الحاسوبیة ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
٨٨  

)٣٤(  
معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف الثامن في االختبار التحصیلي للثقافة 

  جاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیاالحاسوبیة ودر
٨٩  

)٣٥(  
معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف التاسع في االختبار التحصیلي للثقافة 

  .الحاسوبیة ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
٨٩  

)٣٦(  
ي للثقافة معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف العاشر في االختبار التحصیل

  الحاسوبیة ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
٩٠  

)٣٧(  
معامالت االرتباط  بین درجات الطلبة في مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة ودرجاتھم في 

  التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
٩١  

)٣٨(  
مھارة للثقافة الحاسوبیة معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف السابع في مقیاس ال

  ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
٩١  

)٣٩(  
معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف الثامن في مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة 

  ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
٩٢  
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  ملخص الدراسة

        
والعالقaة  ،  الدراسة إلى تعرف مستوى اكتساب الطلبة للثقافaة الحاسaوبیة               ھدفت

المرحلة حصیلھم في مبحث التكنولوجیا لدى طلبة بین اكتساب الثقافة الحاسوبیة وت
  .بمحافظة شمال غزة األساسیة العلیا

وتكونaaaت عینaaaة ،      واسaaaتخدم الباحaaaث فaaaي دراسaaaتھ المaaaنھج الوصaaaفي التحلیلaaaي  
السابع ، ( طالبًا وطالبة موزعین على المراحل األساسیة العلیا ) ٦٥٠(الدراسة من

مaaaن أفaaaراد المجتمaaaع األصaaaلي %) ٤٫٥٣(بنaaaسبة ) والثaaaامن ، والتاسaaaع ، والعاشaaaر
  .للدراسة 

     وقد قام الباحث بتطبیق أدوات الدراسة على عینة الدراسة معتمaدًا علaى العینaة                
  .  العشوائیة الطبقیة

  : وألغراض الدراسة استخدم الباحث األدوات التالیة 
، التاسaaaع ، الثaaaامن ، الaaaسابع (تحلیaaaل محتaaaوى مبحaaaث التكنولوجیaaaا للaaaصفوف    .١

  ).اشرالع
 :إعداد مقیاس في الثقافة الحاسوبیة ویتكون من  .٢
تaaم تقaaسیم االختبaaار التحaaصیلي للثقافaaة الحاسaaوبیة إلaaى خمaaسة : اختبaaار تحaaصیلي  . أ

و ،)windows(وبرنaامج النوافaذ   ، مكونات الحاسوب المادیة وملحقاتھ   (محاور
  )و برنامج فیجوال بیسك ،و االنترنت ،بعض البرامج التطبیقیة

 ). فقرة٣٠( تكون مقیاس المھارة من  : مقیاس مھارة . ب
اختبaaار لقیaaاس مaaستوى التحaaصیل فaaي مaaادة التكنولوجیaaا لaaدى طلبaaة المرحلaaة           .٣

وذلaaك بأخaaذ عالمaaات التحaaصیل فaaي مaaادة التكنولوجیaaا للطلبaaة  : االساسaaیة العلیaaا 
لنصف الفصل الثاني من المدارس التي تم تطبیق االختبار التحaصیلي ومقیaاس          

  .لطلبة فیھاالمھارة على عینة ا
  :  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

كانaaت نaaسبة اسaaتجابات أفaaراد عینaaة الدراسaaة لكaaل محaaور علaaى الترتیaaب ھaaي           .١
)١٩٫٧٨، % ٦٧٫١٨، % ٧٠٫٣٧، % ٧٦٫٢٣، % ٧٧٫٢٦( % 

أوضaaaaحت الدراسaaaaة أن متوسaaaaط درجaaaaات الطلبaaaaة فaaaaي االختبaaaaار التحaaaaصیلي    .٢
حدده الباحثون في دراسaات سaابقة       والذي جاء اقل من المعیار الذي       %) 62.1(

مما یشیر إلى تدني مستوى الثقافة الحاسaوبیة لaدى     %) ٧٥(وتبناه الباحث وھو    
 . عینة الدراسة عن المعیار المقبول 

ممaا یaشیر إلaى أن    ، %) ٧٦٫٧(كان الوزن النسبي لدى العینة لمقیaاس المھaارة        .٣
 .ھناك مستوى جید من المھارة 



 ر 

 توجaaد فaaروق ذات داللaaة إحaaصائیة فaaي االختبaaار     أشaaارت الدراسaaة إلaaى انaaھ ال   .٤
التحaaصیلي للثقافaaة الحاسaaوبیة لaaدى طلبaaة المرحلaaة األساسaaیة العلیaaا یعaaزى إلaaى     

فaي حaین    ) ٢١٫١(إذ بلغ متوسط درجaات الطaالب        ، ) أنثى -ذكر(متغیر الجنس   
 ) .٢١٫٣(بلغ متوسط درجات الطالبات 

ة في مقیاس المھارة للثقافة أثبتت الدراسة انھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائی .٥
 -ذكaر (الحاسوبیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیaا یعaزى إلaى متغیaر الجaنس              

فaي حaین بلaغ متوسaط درجaات          ) ١٫٥٢(إذ بلغ متوسط درجات الطaالب       ، )أنثى
 ) .١٫٥٩(الطالبات 

كما أشارت الدراسة انھ ال توجد فaروق ذات داللaة إحaصائیة فaي التحaصیل فaي         .٦
والتaي تعaزى إلaى متغیaر        ، لوجیا لدى طلبة المرحلة األساسaیة العلیaا         مادة التكنو 

فaي حaین بلaغ    ) ١٨٫٧٣(إذ بلaغ متوسaط درجaات الطaالب       ، ) أنثaى  -ذكaر (الجنس
 ) .٢١٫٠٤(متوسط درجات الطالبات 

كما أثبتت الدراسة أیضا وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب        .٧
ھم الدراسaي فaي مaادة التكنولوجیaا، لaدى كaل       الطلبة للثقافة الحاسaوبیة، وتحaصیل     

  .من الذكور و اإلناث ولدى أفراد العینة ككل 
     وبناًء على ما أسفرت عنaھ نتaائج الدراسaة مaن نتaائج تقaدم الباحaث بمجموعaة              
مaaن التوصaaیات للقaaائمین علaaى بaaرامج التعلaaیم والتaaي قaaد یكaaون مaaن شaaأنھا تحقیaaق    

طلبaة لكaي یكونaوا علaى مaستوى أعلaى مaن        مستوى أعلى من الثقافaة الحاسaوبیة لل       
  :الثقافة الحاسوبیة في المستقبل منھا 

 مaع  تتناسaب  بحیaث  الحاسaوب  أجھaزة  عaدد  وزیaادة ،  والمواد التجھیزاتتوفیر  .١
 منھaا فaي   القدیمaة  األجھaزة  وتحaدیث  الفaصول،  فaي  الطلبaة المتواجaدین   أعaداد 

 .رفع مستوى الثقافة الحاسوبیة في للمساعدة المدارس
 األجھaزة  واسaتخدام  ، المختبaرات  دخaول  فaي  لكل الطلبة المناسب ر الوقتتوفی .٢

 . الفراغ أوقات في
إعدادا جیدا لتكون لدیھ القaدرة علaى التفاعaل مaع الطلبaة              إعداد معلم التكنولوجیا     .٣

باسaaaتخدام أسaaaالیب تدریaaaسیة حدیثaaaھ ومتنوعaaaة تناسaaaب موضaaaوعات الحاسaaaوب 
 .المختلفة 
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  :المقدمة
،     یشھد العالم تطورات ھائلة و متسارعة في شتى مجاالت العلوم المختلفة 

حیث ، تكنولوجیا االتصاالت: رقتھا ھذه التطوراتومن أھم المجاالت التي ط
أصبح العالم یمثل قریة صغیرة بما أحدثتھ تلك التطورات من تسھیل وسائل 

ولھذا فإن التقدم العلمي و التكنولوجي قد أدى إلى إعادة النظر ، االتصال المختلفة
التفكیر العلمي وتشجیع الطلبة على التعلم الذاتي وتنمیة ، في عملیتي التعلیم والتعلم

  .لدیھم والتخلص من التلقین والحفظ
 المعاصر العالمي المجتمع أن) ٤٤٩ :٢٠٠١، رنص( یؤكد اإلطار ھذا في و    

 التكنولوجیة، والثورة المعلوماتیة الثورة :أھمھا وتحوالت حالیا تحدیات یواجھ
 عن فضًال والنوویة البیولوجیة الحروب ریاح العولمة، وھبوب االتصال وثورة
 المتوقع من فالعالم المجتمع ھذا عن مستقبل أما الدول، بین العالمیة التجارة اتفاقیة

 " الباحثون أسماھا ینذر بمضاعفات حد إلى لتحوالتاو التحدیات حدة تزداد أن
 الغد فإن مجتمع الفضاء عصر یعیش الیوم مجتمع كان فإذا " المستقبل صدمة

الھندسة  عصر یعیش الیوم مجتمع كان ذاوإ المفتوحة، السماوات عصر سیعیش
 ألخطار نتیجة الفكریة الملكیة سیعیش الغد مجتمع )اإلنترنت (مجتمع فإن الوراثیة

 بشكل مناھجھا تطویر التعلیم مؤسسات علي استوجب األمر الذي اإلنترنت،
  .التحوالت والتغیرات تلك لتواكب متكامل

 خبراء على نفسھا التكنولوجي و العلمي عصرنا في التطورات فرضت قد و     
 و اإلثرائیة و التقویمیة العملیات إجراء في جھودھم تكثیف في التربیة العلمیة

 ألن ذلك و التعلیم تحسین أجل من المختلفة الدراسات وإجراء للمناھج یریةالتطو
 الجھود تتمثل ھذه و المجتمعات تقدم علیھا یقاس األساسیة التي الركیزة ھو التعلیم

 إقامة و العلمیة الندوات و من المؤتمرات العدید عقد ھذا االھتمام فيو
 عقد فقد ، العلمیة التربیة مناھجتطویر  مجال في العلمیة التجارب و المشروعات

 یھدف الذي و) ٢٠٠٠ عام تقییم ( للجمیع التعلیم حول اإلقلیمي العربي المؤتمر
 بصفة العلمیة التربیة و عامة بصفة التربیة مجال في تحقق الذي التقدم تقویم إلى

  دراسة كذلك و ، الماضیة العشر السنوات خالل العربیة الدول لجمیع خاصة
  )٢٠١٥ -٢٠٠٠(القادمة  للمرحلة األولویات وضع و ، المستقبلیة التحدیات

 القیم و ، العلمیة والمھارات للمعارف األسر و األفراد اكتساب زیادة بھدف
   .)٥ :١٩٩٥،فضل (مستدیمة  و سلیمة لتنمیة و ضلأف لحیاة المطلوبة

 التي و العشرین و الحادي القرن في التنمیة متطلبات و العلمیة للتربیة ندوة وفي
 التعلیم في العلوم مناھج تطویر على الضوء إلقاء بھدف ١٩٩٦ بالقاھرة عقدت
 للمتعلم فيتستو أن یجب ، التعلیم معاھد أن على العلمیون التربویون أكد ، العام

  ) .٥٢٥ : ٢٠٠٠، إسماعیل  (العلمیة أمیتھ تمحوا و ، العلمیة الثقافة مقومات



 ٣

 على ذلك تولي الدول المتقدمة اھتماما بالغا بالثقافة الحاسوبیة وبتكنولوجیا     وبناًء
وأصبحت تكنولوجیا ، لما لھا من دور مھم في بناء المجتمع وتقدمھ ، المعلومات 

فبظھور الحاسوب تحولت بعض ، ز العوامل المؤثرة في المجتمع المعلومات من أبر
وأصبح الحاسوب یمثل أداة ، األمم من مجتمعات صناعیة إلى مجتمعات معلوماتیة 

مقدما بذلك خدمات متمیزة إلى المجتمع في ، ھامة لمعالجة واسترجاع المعلومات 
وعلى ، واإلبداع وغیرھا كالتربیة والتعلیم والصحة والصناعة : العدید من المجاالت 

 یؤھلھم لالستخدام  النظم التربویة بإعداد األفراد إعداداالجانب التربوي فقد اھتمت
وإبراز دور الحاسبات حیث األصل في المعلومات أنھا ال ، المتسارع لتقنیة المعلومات 

  ) .١٩٩٢>١٨٣، عبد اهللا ( بل ال بد من اكتسابھا وتعلمھا ، تورث 
لالستحقاقات  نظرًا الحاضر؛ العصر سمات من سمة الحاسوب استخدام أصبح     ولقد

في  ومعایشتھا التغیرات ھذه إحداث األمر ویتطلب المدنیة، الحیاة أنما岸 أفرزتھا التي
 من التخلص تكفل ومتكاملة، شاملة وسیاسات ثقافات بناء شأنھا من التي مجتمعاتنا

 والتجریبیة التحلیلیة العلمیة المنھجیة وترسخ والعملیة الیومیة الحیاة في النمط التقلیدي
 بالحاسوب یرتبط والتكنولوجي العلمي التقدم إن إذ .المختلفة لحل المشكالت أسلوبًا
 تتكاثف، أن والشعبیة الرسمیة مؤسساتنا جمیع من  یتطلب وھذاوثیقًا ارتباطًا وثقافتھ

 المرحلة تتطلبھ بما مالمتعاظ التحدي ھذا لمواجھة مثل الحثیثة؛ الجھود وتواصل
 التعایش على قادرین یجعلھم تأھیًال تكنولوجیًا األمة ھذه أبناء تأھیل من القادمة

  ).١٦٦ : ٢٠٠٣، والعجلوني ، صبح (والمنافسة  والعطاء
في  والتوظیف االستخدام في عالیة مرونة الشخصیة الحواسیب جیل ظھور ھیأ      وقد
 فیھ الجدل یزال ال الذي الوقت وفي .والتعلم لتعلیما في وبخاصة كافة، الحیاة مجاالت

 فاعلیة حول العربي الوطن أقطار كافة في والتعلیم التربیة في العاملین قائمًا بین
 المتقدمة الدول في والنقاش الجدل یقوم التقلیدیة، بأشكالھا التقنیات التربویة استخدام

 فیھ یؤدي جدید تعلیمي تربوي نظام سیاق في وتوظیفھ السبل؛ الستعمالھ أفضل حول
 التعلیمیة المراحل مستوى وعلى الدراسیة، المواد في جمیع الرئیس الدور الحاسوب
 ) .٧٥ : ١٩٩٩،سالمة (جمیعھا 

 في المدارس ھ    ویعد تطور استخدام الحاسوب في التعلیم بصفة عامة واستخدام
، ات ثورة المعلومات بصفة خاصة جزءا من تطویر التعلیم وتحدیثھ لمواجھة متطلب

لذلك حرصت وزارة التربیة والتعلیم العالي في فلسطین على إدخال الحاسوب في 
  .  العملیة التعلیمیة وتضمن ذلك إدخالھ في مقرر مادة التكنولوجیا 

    ومن المعروف أن الحاسوب یجمع بین األجھزة والبرامج في نظام تعلیمي 
وكذلك ، تحسین عملیتي التعلیم والتعلم واحد یمكن أن یساھم ھذا النظام في 

وال شك أن الحاسوب یمكن ،في التعلم الذاتي داخل المدرسة وخارجھا 
  اإلنسان من التفاعل معھ لما فیھ من إمكانیات الجذب والتشویق والتغذیة 

  



 ٤

الراجعة التي تتیح الربط بین التعلیم والتقویم وبذلك تحقق الدافعیة وتثیر التشویق 
  )١٩٩٧>٨٨،األغا وعبد المنعم (والتعلیم والحماسة 

كما أن الحاسوب یمكن أن یستخدم في برامج القراءة والحفظ ومعالجة الكلمات      
وبرامج ، وفي برامج الترفیھ واأللعاب ، ویستخدم في بنود االختبارات ، والطباعة 
میة وبرامج عرض التجارب العل، وبرامج الرسم والتصمیم واإلبداع ، المحاسبة 

  .وغیرھا من البرامج 
 في السبعینیات )Computer Literacy(ظھر مفھوم الثقافة الحاسوبیة     ھذا وقد 

وقد تطور ، من القرن الماضي بعدما انتشر استخدام الحاسوب في مختلف المجاالت 
ھذا المفھوم لیتالءم مع احتیاجات األفراد كي یتفاعلوا مع مجتمع قائم على استخدام 

  .             الحاسوب
قد أكدت الدراسات أھمیة الثقافة الحاسوبیة وأھمیة استخدام الحاسوب في العملیة     و

 أن الحاسوب یساعد على والتي أشارت إلى) ١٩٨٦ ، Vere(التعلیمیة منھا دراسة 
  .التصور المكاني والمنطق االستنتاجي من خالل الرسوم والصور والتخیل بالحركة 

لجامعات الفلسطینیة وكلیات المجتمع بتدریس الحاسوب كما قدمت     وقد اھتمت ا
وكما ، الجامعات العدید من الدورات التعلیمیة ذات العالقة في برامج خدمة المجتمع 

ورغم ما للحاسوب من أھمیة ، دخل الحاسوب المرحلة األساسیة والمرحلة الثانویة 
دارس في فلسطین فان الدراسات ورغم دخول الحاسوب الم، وما یتوقع لھ من انتشار 

 ومن ھذه الدراسات دراسة  في حدود علم الباحثالمتعلقة بھ ما زالت قلیلة في فلسطین
التي ھدفت إلى الكشف عن اتجاھات طلبة الصف ) ٢٠٠٠  ،والحولي، عسقول (

التي اھتمت بالكشف عن  ) ٢٠٠٢، عبد المنعم (ودراسة ، العاشر نحو الحاسوب 
، تواجھ طلبة الصف العاشر بمحافظة غزة في استخدام الحاسوبالصعوبات التي 

التي اھتمت بجودة المحتوى الحاسوبي في ) ٢٠٠٦وعبد المنعم ،األستاذ(ودراسة
   .منھاج التكنولوجیا بالمرحلة األساسیة في ضوء معاییر تنظیم المحتوى

إلمكانیات ا:     ھذا وتؤثر بعض العوامل على استخدام الحاسوب في المدارس منھا 
إذ أن كثیرا من المدارس الفلسطینیة تنقصھا ، المادیة المتوافرة في المدارس 

 وكذلك النقص، عدم توافر غرف تصلح الن تكون مختبر للحاسوب : اإلمكانیات مثل 
فضال عن عدم توافر  ، وزارة التربیة والتعلیمالذي تعاني منھ  في اإلمكانات المادیة

   . بالعدد الكافي في جمیع المدارسھلین أكادیمیا المؤمعلمي التكنولوجیا
    ومن خالل عمل الباحث كمعلم تكنولوجیا في إحدى المدارس األساسیة العلیا التابعة 
لوزارة التربیة والتعلیم العالي الحظ ضعف مستوى مھارات الطلبة في استخدام 

راسة الثقافة ومن ھنا برزت الحاجة لدى الباحث إلى د، الحاسوب والتعامل معھ 
المرحلة األساسیة العلیا لما لھا من أھمیة في عملیتي التعلیم الحاسوبیة لدى طلبة 

  .والتعلم اآلنیة والمستقبلیة 
  



 ٥

  :مشكلة الدراسة 
  :تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئیس التالي    

 شمالالثقافة الحاسوبیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا بمحافظة ما مستوى 
   ؟غزة وما عالقتھا بتحصیلھم في مادة التكنولوجیا 

  :ویتفرع من السؤال األسئلة الفرعیة التالیة 
ما مكونات الثقافة الحاسوبیة التي ینبغي أن یتمكن منھا طلبة المرحلة األساسaیة       .١

 العلیا بمحافظة شمال غزة ؟ 
 ما مستوى اكتساب الطلبة للثقافة الحاسوبیة ؟ .٢
ق ذات داللaة إحaصائیة فaي االختبaار التحaصیلي للثقافaة             توجaد فaرو    إلى أي مدى   .٣

والمaستوى  ، ) أنثaى  -ذكaر (الحاسوبیة لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر الجaنس        
  ؟)عاشر،تاسع،ثامن،سابع(الدراسي

 توجaaد فaaروق ذات داللaaة إحaaصائیة فaaي مقیaaاس المھaaارة للثقافaaة        إلaaى أي مaaدى  .٤
والمaستوى  ، ) أنثaى  -ذكaر (لجaنس الحاسوبیة لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر ا       

  ؟) عاشر،تاسع،ثامن،سابع(الدراسي
 توجaaaد فaaaروق ذات داللaaaة إحaaaصائیة فaaaي التحaaaصیل فaaaي مaaaادة       إلaaaى أي مaaaدى  .٥

 ؟)  أنثى-ذكر(والتي تعزى إلى متغیر الجنس، التكنولوجیا لدى الطلبة 
ما العالقة بین مaستوى اكتaساب الطلبaة لالختبaار التحaصیلي للثقافaة الحاسaوبیة،              .٦

 تحصیل في مادة التكنولوجیا ؟وال
ة،والتحaصیل  ما العالقة بaین مaستوى اكتaساب الطلبaة لمھaارات الثقافaة الحاسوبی               .٧

 ؟في مادة التكنولوجیا 
  :فروض الدراسة 

مaنھم زیaادة ذات    % ٥٠یزید عدد الطلبة الذین لدیھم ثقافaة حاسaوبیة عaن             .١
 )٠٫٠٥(داللة احصائیة عند مستوى داللة 

 فaaي  )α ≥  0.05 (لaaة إحaaصائیة عنaaد مaaستوى   ال توجaaد فaaروق ذات دال  .٢
تعزى إلى متغیaر  لدى الطلبة والتي االختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة    

 .)عاشر،تاسع،ثامن،سابع(والمستوى الدراسي، ) أنثى-ذكر(الجنس

 فaaي  )α ≥  0.05( ال توجaaد فaaروق ذات داللaaة إحaaصائیة عنaaد مaaستوى      .٣
 الطلبaaة والتaaي تعaaزى إلaaى متغیaaر  لaaدىمقیaaاس المھaaارة للثقافaaة الحاسaaوبیة 

 .)عاشر،تاسع،ثامن،سابع(والمستوى الدراسي، ) أنثى-ذكر(الجنس

 فaaي  )α ≥  0.05( ال توجaaد فaaروق ذات داللaaة إحaaصائیة عنaaد مaaستوى      .٤
والتaaي تعaaزى إلaaى متغیaaر   ، التحaaصیل فaaي مaaادة التكنولوجیaaا لaaدى الطلبaaة   

 .) أنثى-ذكر(الجنس



 ٦

لالختبaaار التحaaصیلي  ب الطلبaaة توجaaد عالقaaة ارتبaaا岸 موجبaaة بaaین اكتaaسا     .٥
 .والتحصیل في مادة التكنولوجیا  للثقافة الحاسوبیة

لمھaaaارات الثقافaaaة  توجaaaد عالقaaaة ارتبaaaا岸 موجبaaaة بaaaین اكتaaaساب الطلبaaaة       .٦
 . والتحصیل في مادة التكنولوجیا الحاسوبیة

  :أھداف الدراسة 

  :تھدف الدراسة الحالیة إلى 

طلبaة المرحلaة   غي أن یتمكن منھا تعرف مكونات الثقافة الحاسوبیة التي ینب     .١
 .األساسیة العلیا  بمحافظة شمال غزة 

 . مستوى اكتساب الطلبة للثقافة الحاسوبیةتعرف  .٢

فaaي االختبaaار التحaaصیلي للثقافaaة  الفaaروق ذات الداللaaة اإلحaaصائیة تعaaرف  .٣
، ) أنثaaى-ذكaaر(الحاسaaوبیة لaaدى الطلبaaة والتaaي تعaaزى إلaaى متغیaaر الجaaنس       

 .)عاشر،تاسع،ثامن،سابع(والمستوى الدراسي

مقیaaaاس المھaaaارة للثقافaaaة    فaaaيالفaaaروق ذات الداللaaaة اإلحaaaصائیة   تعaaaرف  .٤
، ) أنثaaى-ذكaaر(الحاسaaوبیة لaaدى الطلبaaة والتaaي تعaaزى إلaaى متغیaaر الجaaنس       

 .)عاشر،تاسع،ثامن،سابع(والمستوى الدراسي

الفروق ذات الداللة اإلحصائیة في التحصیل في مادة التكنولوجیaا      تعرف   .٥
 ) . أنثى-ذكر(تي تعزى إلى متغیر الجنسوال، لدى الطلبة 

 للثقافaaة  لالختبaaار التحaaصیليالعالقaaة بaaین مaaستوى اكتaaساب الطلبaaةتعaaرف  .٦
 .التحصیل في مادة التكنولوجیا والحاسوبیة، 

 ،   لمھaارات الثقافaة الحاسaوبیة      العالقة بین مستوى اكتساب الطلبaة     تعرف   .٧
  .التحصیل في مادة التكنولوجیا و

  :أھمیة الدراسة 
  :    تكمن أھمیة الدراسة في النقا岸 التالیة   
 .أھمیة الحاسوب في حیاة اإلنسان المعاصر  .١
 موضوعا لم ینل نصیبا بالقدر الكافي من الدراسaة فaي مدارسaنا          الدراسة تناولت .٢

 . غزة الفلسطینیة وخاصة في محافظات
فaaة تaaأتي ھaaذه الدراسaaة فaaي سaaیاق اھتمaaام المؤسaaسات التعلیمیaaة والمتعلمaaین بالثقا   .٣

 .الحاسوبیة وبالحاسوب واستخدامھ في مختلف مجاالت الحیاة 



 ٧

 واقعھم الفعلaي،  تعرفقد تساعد قائمة األدوات التي صممھا الباحث الطلبة  في        .٤
وأھمیaaة اسaaتخدامھ فaaي البیئaaة المدرسaaیة، ممaaا ، ومaaدى معaaرفتھم بمجaaال الحاسaaوب

 . یساعدھم على تحسین أدائھم

 فaي إمaداد قطaاع اإلشaراف التربaوي بaوزارة          قد تسھم نتائج الدراسة وتوصaیاتھا      .٥
التربیaaة والتعلaaیم  بوضaaع بaaرامج مaaن أجaaل إعaaداد الطلبaaة  لیكونaaوا قaaادرین علaaى      

 .مواكبة التطورات المختلفة

یأمل الباحث أن تقدم الدراسة معلومaات تفیaد وزارة التربیaة والتعلaیم العaالي فaي            .٦
 .مھ وتطویر برامجھ مجال التخطیط لتطویر استخدام الحاسوب وتعمیم استخدا

من الممكن أن تقدم نتائج الدراسة معلومات تفید كلیات التربیة وأقسام الحاسوب  .٧
  .بان تتضمن المناھج الثقافة الحاسوبیة 

  :حدود الدراسة 

التحصیل فaي مفaاھیم الثقافaة       (الثقافة الحاسوبیة  الدراسة على تحدید      ھذه  تقتصر    
  لaaدى طلبaaة المرحلaaة األساسaaیة العلیaaا)اسaaوبوالمھaaارة فaaي اسaaتخدام الح،الحاسaaوبیة
 بمحافظaaة شaaمال غaaزة وعالقتھaaا   )والعاشaaر،والتاسaaع،والثaaامن،الaaسابع (للaaصفوف 

  .التحصیل في مادة التكنولوجیاب
 طلبaة المرحلaة األساسaیة العلیaا  بمحافظaة      تقتaصر الدراسaة علaى عینaة مaن      كما       

 الثaaaاني صل الدراسaaaيالaaaذین یدرسaaaون مaaaساق التكنولوجیaaaا خaaaالل الفaaaشaaaمال غaaaزة 
 .شمال غزة  بالمدارس الحكومیة في محافظة ٢٠٠٩/٢٠١٠

  -:مصطلحات  الدراسة 
الحaد األدنaى مaن      : قدم الباحث تعریفًا إجرائیًا للثقافŘة الحاسŘوبیة فیŘرى أنھŘا           ی

المعلومات األساسیة عن مكونaات الحاسaوب المادیaة وملحقاتaھ، والقaدرة علaى              
باإلضافة إلى ، رمجیات الحاسوب التطبیقیة    وتوظیف ب ، تشغیلھ والتعامل معھ  

   .استخدام اإلنترنت واالستفادة منھ 
مaaا یaaستطیع  "  التحŘŘصیل فŘŘي مŘŘادة التكنولوجیŘŘا إجرائیŘŘا بأنŘŘھ الباحŘŘثویعŘŘرف

 خالل ما یمر بھ مaن خبaرات فaي       معلومات تكنولوجیة من   الطالب اكتسابھ من  
  " متعددة التكنولوجیا تقدمھا المدرسة على شكل أنشطة متكاملة 

 بالمرحلaة   ت حسب الaسلم التعلیمaي الفلaسطیني       وقد حدد :  األساسیة العلیا      المرحلة
  .التعلیمیة التي تتراوح بین الصف السابع األساسي والصف العاشر األساسي 

  
  
  



 ٨

  
  :الخطوات اإلجرائیة للدراسة 

اإلطالع على األدب التربوي المتعلaق بموضaوع الدراسaة و الدراسaات الaسابقة         -١
وكaaذلك خبaaرة الباحaaث فaaي مجaaال التعلaaیم والتaaدریس  ، مجaaال الثقافaaة الحاسaaوبیة فaaي 

 .للمرحلة األساسیة العلیا
الثقافaة الحاسaوبیة      معرفaة مفaاھیم    إعداد اختبار تحصیلي لقیاس وتحدید مستوى      -٢

 . العلیا  والتأكد من صدقھ و ثباتھ بالطرق العلمیة عند طلبة المرحلة األساسیة
عنaaد طلبaaة  الحاسaaوبیة المھaaارة لقیaaاس وتحدیaaد مaaستوى   إعaaداد مقیaaاس مھaaارة    -٣

 . العلیا  والتأكد من صدقھ و ثباتھ بالطرق العلمیة المرحلة األساسیة
المرحلaaة  علaaى عینaaة مaaن طلبaaة    ومقیaaاس المھaaارة تطبیaaق االختبaaار التحaaصیلي   -٤

 . العلیا بمحافظة شمال غزةاألساسیة
 . األساسیة العلیا طلبة المرحلةالثقافة الحاسوبیة لدىتحدید مستوى  -٥
اختبaaار لقیaaاس مaaستوى التحaaصیل فaaي مaaادة التكنولوجیaaا لaaدى طلبaaة المرحلaaة           -٦

  :األساسیة العلیا
لنصف الفصل الثاني من  للطلبة خذ عالمات التحصیل في مادة التكنولوجیاأوذلك ب

       aصیلي ومقیaار التحaق االختبaم تطبیaي تaدارس التaة    المaaة الطلبaى عینaارة علaاس المھ
 .فیھا

تحaaصیل الطلبaaة فaaي مaaستوى الثقافaaة الحاسaaوبیة بتحaaصیلھم فaaي مaaادة         مقارنaaة  -٧
 .التكنولوجیا

 .تقدیم التوصیات والمقترحات في ضوء ما تسفر عنھ ھذه الدراسة من نتائج  -٨
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري      

  
  الحاسوب في التعلیم والثقافة الحاسوبیة

  
  

  لمناھج الدراسیة الحاسوب كمادة دراسیة في ا: أوال 
  .وتطوره ، ومكوناتھ ، مفھومھ : الحاسوب   -
  ممیزات استخدام الحاسوب في التدریس  -
  أھداف تدریس الحاسوب في المدارس  -
  مبررات استخدام الحاسوب في التدریس  -
  تكنولوجیا الحاسوب والعملیة التعلیمیة  -
   في فلسطیناألھداف العامة من تدریس مقرر التكنولوجیا  -
  تكنولوجیا الحاسوب والتربیة  -
  دواعي األخذ بتكنولوجیا الحاسوب في التعلیم  -
  استخدام الحاسوب في العملیة التعلیمیة  -
  الحاسوب ھدف تعلیمي  -
  الحاسوب في خدمة المتعلم  -
  الدواعي التربویة الستخدام الحاسوب  -
       فادة من الحاسوب التعلیمي في العملیة التعلیمیة  االستتدني مستوىاألسباب التي أدت ل  -

  بالمدارس والجامعات
  معوقات توظیف الحاسوب في التعلیم  -
  كیفیة االستفادة من إمكانات الحاسوب في التعلیم  -
  في خدمة العملیة التعلیمیة) اإلنترنت( الشبكة العنكبوتیة  -

  الثقافة الحاسوبیة: ثانیا 
  ثقافةمفھوم ال  -
  وأھداف تدریسھا ،وأھدافھا ،وخصائصھا، ومكوناتھا  ،مفھومھا  : الثقافة الحاسوبیة -
  الثقافة الحاسوبیة للتالمیذ  -
  موضوعات مقترحة لتدریس الثقافة الحاسوبیة  -
  أھمیة التوعیة بمجال الثقافة الحاسوبیة  -
  مبررات الثقافة الحاسوبیة  -
  
  
  
  
  



 ١٠

  :دة دراسیة في المناھج الدراسیة الحاسوب كما: أوال 
،  ومعلوماتیًا معرفیًا     یعیش العالم الیوم ثورة علمیة تكنولوجیة ، ویشھد انفجاراً      

وأصبحت التغیرات التaي یمaر بھaا العaالم مرتبطaة بالتaدفق الaسریع فaي المعلومaات                 
 .واإلمكانات الھائلة لتخزینھا ومعالجتھا 

ن نواتج التقدم العلمي والتقني المعاصر ، كما یعaد               ویعد الحاسب اآللي ناتجًا م    
في الوقت ذاتھ أحد الaدعائم التaي تقaود ھaذا التقaدم ؛ ممaا جعلaھ فaي اآلونaة األخیaرة                       
محور اھتمaام المaربین والمھتمaین بالعملیaة التعلیمیaة التعلمیaة ، وقaد اھتمaت الaنظم                

رة المدرسaaیة أو التربویaaة بالحاسaaب اآللaaي ، ودعaaت إلaaى اسaaتخدامھ سaaواء فaaي اإلدا
  .التدریس 

  : الحاسوب مفھوم. ١
،  بمعنaaى یحaaسب Compute مaaشتقة مaaن كلمaaة Computer    إن كلمaaة كمبیaaوتر 

بأنaaھ آلaaة حاسaaبة الكترونیaaة ذات سaaرعة عالیaaة جaaدا   ) ١٩٩٩>٢، عaaساف (ویعرفaaھ 
ودقaة متناھیaة یمكنھaaا مaن قبaول البیانaaات ومعالجتھaا وفقaا لمجموعaaة مaن التعلیمaaات        

  . للوصول للنتائج المطلوبة واألوامر
  : مستویات تدریسھا تعریف مادة الحاسوب و.٢

) وسaaكولر، ویaaتش(    تعنaaي مaaادة الحاسaaوب فaaي المنaaاھج الدراسaaیة كمaaا وضaaحھا    
)Wittich&Schuller,1979,p286 (     ھaد ذاتaد  ، أن یدرس الحاسوب كعلم بحaفق

ساسیة والثانویة أصبحت دراسة ھذا العلم مھمة كجزء من المنھاج في المدارس األ       
  .والمھنیة ولیس فقط في المراحل العلیا من التعلیم 

إلaaى ) Dreyfus & Noble, 1984,44-49) (ونوبaaل،دریفaaس (وقaaد قaaسمھا  
  :مستویات مختلفة منھا 

وھaaو مaaستوى محaaو األمیaaة  ) المaaستوى اإلجبaaاري (مaaستوى المبaaادئ األساسaaیة    ) أ
لحاسaوب للتعریaف بمكونaات      الحاسوبیة وبناء قاعدة معرفیة مناسبة فaي مجaال ا         

  . الجھاز وإمكانیاتھ واستخداماتھ
 مستوى استخدام الحاسوب في التخصصات المھنیة في التعلیم المھنaي مثaل              ) ب

التدریب على صaیانة الحاسaوب والتعلaیم التجaاري مثaل اسaتخدام الحاسaوب فaي                  
 التطبیقaaات التجاریaaة أمaaا بالنaaسبة للتعلaaیم الثaaانوي الaaشامل فیaaتم التركیaaز علaaى          

 .استخدام الحاسوب في وضع برامج حاسوبیة مبسطة للطلبة
مستوى التعلaیم المتخaصص حیaث یaدرس علaم الحاسaوب كتخaصص منفaرد                ) ج

  . في المستوى الجامعي
  : الحاسوب ومكوناتھ . ٣

مكونaaaات مادیaaaة  (    الحاسaaaوب عبaaaارة عaaaن نظaaaام متكامaaaل مaaaن أجaaaزاء مختلفaaaة      
Hardware (     رامج        تعمل سویا النجاز المھام المخaن البaة مaتلفة مستخدما مجموع



 ١١

  ).Softwareمكونات برمجیة (المخزنة 
  )١٩٩٩>٢، عساف ) :( Hardware(المكونات المادیة للحاسوب:  أوال 

 .وحدة اإلدخال  )١
 .وحدة اإلخراج  )٢
 .وحدة المعالجة المركزیة  )٣
 .وحدة الذاكرة الرئیسیة  )٤
 .وحدة الذاكرة المساعدة  )٥

  ) : Software(لحاسوب المكونات البرمجیة ل: ثانیا 
  :   وتضم البرمجیات األجزاء الرئیسیة التالیة 

والتaaي تقaaوم بعملیaaة اإلشaaراف علaaى ) Operating System( التaaشغیل أنظمaaة )١
 .الوحدات المختلفة وتوجیھ أعمالھا 

وھaaaي مجموعaaaة مaaaن البaaaرامج الجaaaاھزة     ) Packages(البرمجیaaaات الجaaaاھزة   )٢
لتأدیaaة نمaaط معaaین مaaن المعالجaaة ومaaن   یaaستطیع المaaستخدم للحاسaaوب اسaaتعمالھا  

، برمجیaaaات تحریaaaaر ومعالجaaaة النaaaaصوص   : األمثلaaaة علaaaaى ھaaaذه البرمجیaaaaات   
 .برمجیات الرسم والتصمیم وغیرھا ، برمجیات الجداول االلكترونیة 

وھي برامج تكتب من قبل مستخدم الحاسaوب بإحaدى لغaات        : البرامج التطبیقیة    )٣
 .لحل مسألة معینة )الخ ........، وكوبول ،وباسكال ،بیسك (البرمجة 

  : تطور الحاسوب . ٤
    لقد بدأت الحواسیب األولى بالظھور في منتصف األربعینات من ھذا القaرن ثaم              
أخذت بالتطور السریع وقد ساھم إلaى حaد كبیaر فaي تطورھaا التقنیaات االلكترونیaة                   

اصaaaر الجدیaaaدة واعتمaaaدت حواسaaaیب الحقبaaaة الزمنیaaaة المعینaaaة علaaaى الaaaدوائر والعن   
وارتكaaaزت عملیaaaة التطaaaویر الحواسaaaیب علaaaى العناصaaaر    ، االلكترونیaaaة المتaaaوفرة  

  ) :١٩٩٨>١٢،و البشیني ،القاضي(األساسیة التالیة
 .زیادة سرعة الحاسوب  )١
 .زیادة دقة النتائج  )٢
 .اإلقالل من حجم الحاسوب  )٣
 .زیادة القدرة التخزینیة  )٤
 .إقالل كلفة الحاسوب  )٥
 . والتشغیل تبسیط وتسھیل عملیة االستخدام )٦
  :ممیزات استخدام الحاسوب في التدریس . ٥

 اإلیجابیaة  واآلثار للحاسوب السریع واالنتشار الھائل التطور أن الباحث     ویرى
   التربیة میدان إلى الحاسوب إلدخال السعي في دورًا لھ الحیاة مجاالت في لھ
  



 ١٢

 عaن  نaاتج  ذلaك و الحیaاة،  متغیaرات  اسaتیعاب  علaى  جیaل قaادر   خلaق  بھaدف  والتعلaیم 
  . ھذا المیدان  في للحاسوب الكثیرة الممیزات

   و یعaaد جھaaاز الحاسaaوب وسaaیلة تعلیمیaaة تaaساعد فaaي تفعیaaل دور الطالaaب وزیaaادة     
وتوظیفaھ  ، وھذا یتطلب إنتاج برمجیات تعلیمیة عبaر المنaاھج الدراسaیة            ، تحصیلھ  

  یمتaاز بaھ مaن        لمaا ، بوصفھ وسیلة تعلیمیaة إلaى جانaب الوسaائل التعلیمیaة األخaرى               
ومنھaaا ، ممیaaزات شaaجعت المعلمaaین فaaي المیaaدان علaaى اسaaتعمالھ كوسaaیلة تعلیمیaaة      

   ) :٣٢-٣٠: ٢٠٠٢، وآخرون ، النجار(
حیaث یمكaن    ، للحاسوب قدرات ومیزات فنیة عالیة ال تتوفر في أي جھاز آخaر              )١

وعرضaھا بطریقaة ممتعaة یaسھل تعلمھaا          ، إنتاج بaرامج حاسaوبیة لمaادة تعلیمیaة          
 .نة مع الوسائل التعلیمیة األخرى مقار،

یوفر الحاسوب في معظم الحاالت فرصا تعلیمیة تعلمیaة متنوعaة ال تتaوافر مaن                )٢
 .خالل أیة وسیلة أخرى 

فaال یaشعر الطالaب بaالحرج أو الخجaل           ، یوفر الحاسوب الراحة النفسیة للطالaب        )٣
ذا عaرف   أو إ ، أو إذا حصل على عالمات متدنیة       ، إذا اخطأ في إعطاء اإلجابة      

 .نقا岸 ضعفھ 
یوفر الحاسوب للمتعلم فرص المحاولaة والتكaرار والتجریaب مaرات عدیaدة مaن                 )٤

 . دون الشعور بالملل أو الكلل 
وذلaك لaسھولة إنتaاج بaرامج     ، ینوع الحاسوب الفرص التعلیمیة المقدمة للطالaب      )٥

فیaتمكن مaن اختیaار مaا     ، تعلیمیة متنوعة من خالل الحاسوب وتوفیرھا للطالaب        
 .تاجھ منھا یح

یوفر الحاسوب إمكانیات فنیة عالیة إلجaراء التجaارب العلمیaة وخاصaة المعقaدة                 )٦
 .منھا بطریقة سھلة وبشكل آمن یضمن سالمة الطلبة 

ات المعروضaaة والرسaوم ، والaaصور ، یaوفر الحاسaوب إمكانیaaة إظھaار الحركaة      )٧
 .في المادة التعلیمیة

وھaي تزیaد مaن فعالیaة الaصور          ، یقدم الحاسaوب مaادة تعلیمیaة للطالaب بaاأللوان             )٨
 .والمادة التعلیمیة المعروضة على الشاشة 

 .یعالج الحاسوب البعدین الزماني والمكاني  )٩
 .یعالج الحاسوب مشكلة االنجاز المعرفي  )١٠
یوفر الحاسوب فرص تعلم متنوعة للطالب داخل الموقaف الaصفي وخارجaھ              )١١

 .سواء تحت إشراف المعلم أو من دون وجوده ، 
ومعرفaة اإلجابaة    ، حاسوب إمكانات فنیة من خالل المتابعaة والتقaویم          یوفر ال  )١٢

والمaساعدة التaي یتیحھaا لزیaادة ثقaة          ، والتعزیز  ، وتسجیل عالمات   ، الصحیحة  
 .مما یثیر دافعتیھ نحو التعلم، المتعلم بنفسھ 



 ١٣

، وزارة التربیaة والتعلaیم     (:  الفلسطینیة أھداف تدریس الحاسوب في المدارس    . ٦
  ) أ-١٩٩٨

أن یتعرف الطالب على أساسیات ومبادئ أنظمة الحاسوب لتaأمین الحaد األدنaى              .١
 .من الثقافة العامة الضروریة لكل فرد في ھذا المیدان 

مساعدة الطالب على تخطي الحاجز النفسي الذي یaشعر بaھ تجaاه عaالم التقنیaات              .٢
 .الحدیثة بواسطة تدریبھ على استخدام جھاز الحاسوب والتحكم بھ 

 الطالaaب علaaى مفھaaوم المعلومaaات والطaaرق العلمیaaة لجمعھaaا وترتیبھaaا        تعریaaف .٣
 .والتعامل معھا 

تطویر قدرات الطالaب عaن طریaق دراسaة موضaوع علaم الحاسaوب كموضaوع                 .٤
 .علمي 

 .إدخال استخدام الحاسوب في النشاطات المرافقة  .٥
التعaaرف وبaaصورة عامaaة علaaى االسaaتخدامات العدیaaدة للحاسaaوب فaaي مختلaaف          .٦

 .اة مجاالت الحی
تزویaaد الطالaaب بالمبaaادئ العلمیaaة الaaصحیحة والaaسلیمة لكaaي تكaaون عونaaا لaaھ فaaي     .٧

 .استخدام التطورات التقنیة المتعاقبة والسریعة 
تطaaویر وتنمیaaة كفaaاءة وإنتاجیaaة الطالaaب عaaن طریaaق تعویaaضھ ألسaaالیب وطaaرق    .٨

تعلaaیم حدیثaaة حیaaث یaaتم مaaن خاللھaaا اسaaتخدام جھaaاز الحاسaaوب كوسaaیلة تعلیمیaaة     
 . تعلم الموضوعات المھنیة األخرىيمساعدة ف

 .تعریف الطالب على المكونات األساسیة لجھاز الحاسوب وتاریخ تطوره  .٩
١٠.     aaع الحلaaة لوضaaوات العامaaالیب والخطaaى األسaaب علaaف الطالaaسائل تعریaaول للم

 .والمشاكل التي تصادفھ
تدریب الطالب على العمل الجماعي المشترك عن طریaق إعطaاء مaشروعات              .١١

 .ماعي تتطلب العمل الج
تaaaدریب الطالaaaب علaaaى طaaaرق التعامaaaل الaaaسلیم مaaaع األجھaaaزة واآلالت التaaaي         .١٢

 .یستخدمھا
 .تسھیل عملیة التعلیم الذاتي  .١٣
 .تنمیة روح المبادرة عند الطالب والسعي للوصول إلى حلول أفضل  .١٤
تaaدریب الطالaaب علaaى التكیaaف بواسaaطة إیجaaاد الطaaرق المناسaaبة للتعامaaل مaaع         .١٥

 .تي یتعامل معھا المجتمع واألفراد واآلالت ال
  :مبررات استخدام الحاسوب في التدریس . ٧

 المعلومaات  تكنولوجیaا  مaن  ھaائالً  عaصراً  تعaیش  العaالم  دول أن فیaھ  الشaك  مما     
 الھائaل  االنفجaار  ھذا تواكب التي الدول ھذه من واحدة فلسطین المتسارعة، ودولة

 التعلیمaي  األداء ویرتطa  إلaى  یaدفع  مما المعلومات، المتسارعة وتدفق المعارف في



 ١٤

 ال عaالم  مaع  األمaام  إلaى  خطaوات  نخطaو  ومؤسaساتنا، لكaي   وجامعاتنaا  مدارسaنا  في
 األمثaل  االسaتخدام  المواكبaة  التطور وھaذه  ھذا أوجھ ومن یجاریھ، بمن إال یعترف
 فaي  اسaتخدامھ  الحاسaوب وخاصaة   وھaي  أال الخطیaرة،  العaصر  تكنولوجیaا  لظاھرة

   .التعلیم مجال
از األسباب التي تدعو إلى استخدام الحاسوب في المدرسaة فیمaا یلaي            و یمكن إیج  

  ):١٩-١٨: ١٩٩٧، و محمود،صادق (
یحتaاج الطالaب إلaى قaدر مناسaب مaن ثقافaة الحاسaوب ومھaارات التعامaل معھaا ومaaع             .١

وبذلك فأن الدراسة من خالل الحاسوب ال یعمل فقط علaى تحaسین             ، بعض تطبیقاتھ   
 .د الفرد بأسلوب عصري للمجتمع الذي یعیش فیھ عملیة التعلیم بل إنھا تعو

یجعل أسلوب الaتعلم بمaصاحبة الحاسaوب فaي المدرسaة أكثaر فائaدة وأھمیaة ممaا قبaل              .٢
 .ویجذب إلیھا الطالب ویحمسھم على العمل واالنجاز 

یزید من القدرات على تطویر المناھج بشكل یمكن أن تصبح معھ مواكبة للتطورات  .٣
 .الحدیثة 

ن حال لaبعض المaشكالت التaي استعaصى حلھaا علaى المعلaم باألسaالیب                  یمكن أن یكو   .٤
التقلیدیaaة كaaالفروق الفردیaaة وزیaaادة عaaدد الطaaالب وقلaaة الوقaaت المخaaصص لتaaدریس     

 .بعض الموضوعات الدراسیة 
یمكن أن یساعد في تحقیق العدید من أھداف التربیة كالعمل بروح الفریaق والتعaاون     .٥

 .والعمل الجماعي 
٦. aaدة كبیaaھ   ذو فائaaن خبراتaaد مaaھ ویزیaaن أدائaaور مaaن أن یطaaث یمكaaم حیaaسبة للمعلaaرة بالن

 .وییسر علیھ أداء الكثیر من أعمالھ 
 ،١٩٩٠( )ورفاقaaھ ،ھوكریaaدج(مaaن  كaaل بھaaا قaaام مستفیaaضة دراسaaة     وفaaي

Hawkridg,et al (الثالث العالم دول في التعلیم إلى الحواسیب إدخال مبررات حول.  
  : التالیة مبرراتال في ھاتلخیص یمكنالتي و

  (The social Rationale) :االجتماعي  المبرر : األول
 ونaشر  الحاسaوب،  ومحaددات  باستخدامات الطالب تعریف ضرورة یؤكد الذي    

 التغیaرات  مaع  لیكتفaوا   بیaنھم (Computer awareness)التوعیaة الحاسaوبیة   
   .الحیاتیة نالمیادی مختلف في الناس حیاة إلى جلبھا الحاسوب التي الجدیدة
  (The Vocational Rational) : المھني المبرر : الثاني

المaستقبل،   فaي  عمaل  فaرص  علaى  للحaصول  الطaالب  تأھیaل  فaي  المaساعدة  إلى یھدف الذي    
 النaصوص  كمعaالج  المختلفaة  التطبیقaات  اسaتخدام  : مثaل  الحاسaوب  مجaاالت  بأحaد  تتعلaق 

  .البیانات وقواعد والبیانات المجدولة
  (The Pedagogical Rationale) : التعلیمي المبرر : الثالث

 یتمیaز  الحاسaوب  وأن التعلیمیaة،  العملیaة  تحسین في یسھم الحاسوب أن على وینص    
 العرض وأجھزة والفیدیو المختلفة اللوحات مثل األخرى التقلیدیة الوسائل من عن كثیر
  .المتنوعة



 ١٥

 The Catalytic) : التغییŘŘر علŘŘى المحفŘŘز أو الحŘŘاث المبŘŘرر : الرابŘŘع
Rational)  

إلیھا،  الحواسیب استقدام طریق عن األفضل نحو المدارس تطویر یمكن خاللھ ومن    
 الaروتین  عaن  وتخaرج  التaدریس،  فاعلیaة  تتحaسن  قaد  المaدارس  فaي  الحواسaیب  فبوجaود 
  .المألوف

حفaظ   مaن  الطaالب،  تعلaیم  أسaلوب  تغییaر  فaي  تفیaد  الحواسaیب  أن إلaى  المبرر ھذا ویشیر
 إلaى  األولaى،  بالدرجaة  والكتaاب  المعلaم  علaى  المعتمaد  الaتعلم  من واستذكارھا معلوماتال

 للطالب فرصة إعطاء إلى المشكالت وحل المعلومات، معالجة منھ یتطلب أسلوب آخر
  .بتعلمھ لیتحكم

: بسبب  ویرى الباحث أن الحاسوب یعد من ضروریات التعلیم      
ومaات ؛ فقaد ظھaر الحاسaوب كأفaضل وسaیلة             بسبب االنفجaار المعرفaي و ثaورة المعل         .١

  .لحفظ ھذه المعلومات و استرجاعھا بسرعة 
  .سھولة تعلمھ واستخدامھ  .٢
  .انخفاض أسعاره مقارنةً مع فوائده الكبیرة  .٣
یaaؤمن طریقaaة جدیaaدة ومتطaaورة فaaي التعلaaیم ، تحطaaم الaaروتین الیaaومي الaaذي مaaلَّ منaaھ   .٤

مaستوى   م بإقبال ، ممaا یaؤدي إلaى رفaع    الطالب ، مما یشكل حافزًا لدى الطالب للتعل
   .التحصیل الدراسي لدى الطالب 

فھaaو یaaساعد مaaن یعaaانون مaaن تخلaaف عقلaaي ، أفaaضل حaaل لمaaشكالت صaaعوبات الaaتعلم  .٥
بسیط ، أو یواجھون مشكالت في التواصل مع اآلخرین على التعلم بأبسط الطرق ،              

    .مما یؤمن فرص التعلم لطبقة ال بأس بھا في المجتمع
  .ھل تعلمھ إلى إیجاد فرص عمل في المستقبلیؤ .٦
  .یساعد الفرد على زیادة ثقتھ بنفسھ ألنھ إنسان متطور یماشي عصر الحداثة والتقدم .٧
 اضaaطراب ؛ ألن الحاسaaaوب ال یمaaaل و ال  بaaaالالقaaدرة علaaaى التفاعaaل مaaaع الحاسaaوب     .٨

 .یغضب و ال یعاقب
  :تكنولوجیا الحاسوب والعملیة التعلیمیة . ٨
مركز تطویر (: العامة من تدریس مقرر التكنولوجیا في فلسطیناألھداف . أ

)٤: ١٩٩٨،المناھج   
تعزیز حب اكتساب المعرفة العلمیة واستیعابھا لدى المتعلمین لتحسین التعامل مع . ١

.معطیات عصر التكنولوجیا الحدیثة بما یخدم المجتمع الفلسطیني وتقدمھ   
طن وحسن التعامل مع بیئتھ المحلیة تعزیز وغرس حب االنتماء والعطاء للو. ٢

.والحفاظ علیھا   
تنمیة األسس والركائز العملیة والتقنیة لتوسیع آفاق الخیال العلمي والتصور . ٣

.اإلبداعي لدى المتعلمین من خالل التصامیم والرسوم المحاكاة   
ع من تمكین المتعلم من استیعاب ثالثیة الترابط بین العلم والتكنولوجیا والمجتم. ٤

  . والتطوراجل التنمیة



 ١٦

تنمیة قدرات المتعلمین ومھاراتھم في التعبیر والحوار واستخدام الرموز واإلشارات .٥
في تعاملھم مع جوانب العلم والتكنولوجیا من خالل تفسیر الرسومات البیانیة 

.والجداول  
.اكتشاف حاالت اإلبداع وتعزیزھا لدى المتعلمین . ٦  
ي الجوانب العملیة عند المتعلمین وإكسابھم مھارات عملیة كسر حواجز الخوف ف. ٧

.تطبیقیة   
إنماء إحساس المتعلمین بأھمیة الجانب العملي لمساعدتھم في مواجھة المشاكل .٨ 

.وحلھا بأنفسھم   
تعزیز الثقة في نفوس المتعلمین في إمكانیة تخطي الفجوة التقنیة بین المجتمع . ٩

دمة في مجالي العلم والتكنولوجیا مع الحفاظ على الفلسطیني والمجتمعات المتق
.موروثاتھا الحضاریة الممیزة  

توجیھ فكر المتعلمین تجاه النمو االقتصادي من خالل ممارسة األسالیب العلمیة .١٠
.والتقنیة المعاصرة لتحقیق مجتمع علمي صناعي   

الل تنفیذ المھام تكریس روح العمل الجماعي والدقة واالنتظام لدى المتعلمین من خ.١١
.العملیة لتصبح سلوكا مألوفا لدیھم   

غرس قیم تحمل المسئولیة والمحافظة على األدوات والعدد واألجھزة واألشیاء . ١٢
.الخاصة والعامة عند تنفیذ المھام والمھارات المكلف بھا   

جاھات وتأكیدا ألھمیة برنامج الثقافة الحاسوبیة عبر التعلیم العام ومواكبة لالت     
العالمیة في ھذا المجال فقد أولتھ وزارة التربیة والتعلیم العالي الفلسطینیة اھتماما 

واضحا تمثل فیما نصت علیھ الخطو岸 العریضة لخطة المنھاج الفلسطیني األول وذلك 
، بتخصیص مادة دراسیة أساسیة للتربیة التكنولوجیة على مدار سنوات التعلیم العام 

، منفصل عن المناھج األخرى ومخصص لھا حصتان أسبوعیا ولھا منھاج دراسي 
 حیث بدأت م٢٠٠٠/٢٠٠١وبالفعل فقد بدأ العمل في تنفیذ ھذه الخطة من بدایة العام 

في الصف الخامس بكتاب اسمھ التكنولوجیا حیث یدور الكتاب حول بعض المعلومات 
ي تحقیق أھداف الثقافة التكنولوجیة والمھارات المتصلة بھا والتي من شأنھا أن تسھم ف

. الحاسوبیة واستمر التنفیذ حتى وصل للصف الثاني عشر  
  : تكنولوجیا الحاسوب والتربیة . ب

أحدثت تكنولوجیا الحاسوب تغیرات عدیدة في التعلیم والتعلم ویaرى رجaال التربیaة                   
 تaضاف   أن التثقیف في مجال تكنولوجیا الحاسوب أصبح المھارة األساسیة الرابعة التي          

للمھaaارات األساسaaیة الثالثaaة المعروفaaة القaaراءة والكتابaaة والحaaساب فaaي الaaدول النامیaaة         
  ) .٢٠٠٣>٣٣،عجینة(

    وینتمaaي اسaaتخدام الحاسaaوب فaaي التaaدریس مaaن حیaaث الفكaaر التربaaوي إلaaى المبaaادئ        
وعلى وجaھ الخaصوص التعلaیم المبaرمج عنaد      ، الخاصة بنظریات التعلم عند السلوكیین     

فمع ، ي طرح اكتشافھ على انھ حل لمشكلتي نقص المعلمین وزیادة التالمیذ الذ) سكنر(
 مظاھر النمو السریع في مجاالت االقتصاد والعلaم والتقنیaة ظھaرت الحاجaة إلaى التعلaیم                 



 ١٧

بذلك كان ال بد إیجاد طرق وتقنیات جدیدة علaى         ، في الوقت الذي قل فیھ عدد المعلمین        
  ).Wilson,1996, 75(ون ویلس. زیادة كفایة المعلم الفرد 

  :أن التعلم یكون فعاال إذا توافرت فیھ الشرو岸 التالیة  )سكنر(    ویرى 
 .إن تقدم المعلومات المراد تعلیمھا في شكل خطوات صغیرة  .١
 .إن تعطى للتعلم تغذیة راجعة سریعة تتعلق بنتیجة تعلمھ في الموقف  .٢
 .ب إمكانیاتھ إن یمارس المتعلم عملیة التعلم بالسرعة التي تناس .٣

أن ھذه المبادئ ال تراعي في أسلوب التدریس الaسائد وھaو أسaلوب      ) سكنر(   وقد وجد   
المحاضرة لذا فقد اقترح أسلوبا بدیال ھaو مaا أطلaق علیaھ التعلaیم المبaرمج ونتیجaة لaذلك                      
ظھaaرت فكaaرة اآللaaة التعلیمیaaة التaaي تعaaرض اآللaaة التعلیمیaaة المبرمجaaة حتaaى یaaسھل تنفیaaذ  

  ).You,1996, 88) (یو(، ي یقدم علیھا التعلیم المبرمج الفكرة الت
إن اسaaتخدام الحاسaaوب فaaي التعلaaیم مaaن حیaaث الفكaaر ) ٢٠٠٠>٤، أبaaو یaaونس (    ویؤكaaد 

التربوي إلى ما یسمى بالمنھج التكنولوجي في التعلیم أو المدخل التكنولوجي في التعلیم             
 والوسaائط وفaي متابعaة مaن        الذي یمثل فaي خطaة لالسaتخدام المنظaوم لمختلaف األجھaزة             

التعلیمات مبنیة على مبادئ مأخوذة من العلوم الaسلوكیة وعلaى الخaص نظریaات الaتعلم                 
  .عند السلوكیین 

إلى أن التعلم بمساعدة الحاسوب لھ تaأثیر        ) Bennet,1990) (بینیت(    وتؤكد دراسة   
أكثaر فاعلیaة    ایجابي على اتجاه الطالب تجاه التaدریس وتجaاه الحاسaوب وان الحاسaوب               

بالنسبة للطالب منخفضي التحصیل حیث یتمیز بالتفاعل المستمر وان كل طالب یمكaن             
  .تعلم وفق سرعتھ واستعداده  الخاصأن ی

  : دواعي األخذ بتكنولوجیا الحاسوب في التعلیم . ج
،     إن حاجة الدول بما فیھا فلسطین تحتاج لتطaویر التعلaیم ودخaول تكنولوجیaا التعلaیم               

حیث أصبح من متطلبaات العaصر       ،  في ظل االنفجار المعرفي الذي نعیشھ اآلن         خاصة
الحدیث حیث تطویر األنظمة التعلیمیة لم یكن مقصورا علaى الaدول النامیaة فحaسب بaل                   

  . في المجتمعات المتقدمة أیضا 
إلaaى أھمیaaة االتجاھaaات الحدیثaaة فaaي اسaaتخدام      ) Macoy,1991) (مaaاكوي(    ویؤكaaد 

 التعلیمیaة مؤكaدا علaى أن معaدل الaسرعة فaي التعلaیم ومaدى االسaتمتاع                    وسائل االتaصال  
وعمق الفھم كلھا تؤثر في اسaتخدام تلaك الوسaائل األمaر الaذي یaدعو المaربین دائمaا إلaى                   

  .المناداة باستعمالھا في عملیة التعلیم والتعلم 
منaaاھج قaaام واضaaعو ال،     ولمaaا عجaaزت المنaaاھج التقلیدیaaة عaaن تحقیaaق أھaaداف التربیaaة   

بتبدیل وتغییر بعض المناھج التقلیدیة بمنaاھج حدیثaة تعتمaد علaى اسaتخدام المaستحدثات                 
تكنولوجیaaا التعلaaیم   (العلمیaaة فaaي التعلaaیم لaaذا دخلaaت مaaصطلحات ومفaaاھیم حدیثaaة مثaaل         

إال أنھaaا وان اختلفaaت فaaي اللفaaظ فaaان معناھaaا     ) والتقنیaaات التربویaaة وتكنولوجیaaا التربیaaة   
عاة أن تكنولوجیaا التربیaة والتقنیaات التربویaة أوسaع واشaمل مaن                ومدلولھا واحد مع مرا   

   .)١٩٩١>٢، عبد الرحمن (تكنولوجیا التعلیم باعتبار التعلیم جزئا من العملیة التربویة 
  



 ١٨

  :ویرى الباحث أن من دواعي األخذ بتكنولوجیا الحاسوب في التعلیم یرجع إلى 
 تعلیم یخدم أھداف تعزیز التعلیمالحاسوب كأحد أسالیب تكنولوجیا ال إن استخدام .١

تحسین نوعیة  إلىالذاتي مما یساعد المعلم في مراعاة الفروق الفردیة،وبالتالي یؤدي 
 .التعلم والتعلیم

التعلیمیة في تقدیم الصور الشفافة واألفالم  یقوم الحاسوب بدور الوسائل . ٢
 .الصوتیة والتسجیالت

بالمھارات كمھارات التعلم  یة الخاصةالمقدرة على تحقیق األھداف التعلیم . ٣
 .المشكالت ومھارات استخدام الحاسب اآللي وحل

الطالب من روتین الحفظ والتلقین  یثیر جذب انتباه الطلبة فھو وسیلة مشوقة تخرج . ٤
ما أسمعھ أنساه وما أراه أتذكره وما أعملھ : القائل  إلى العمل انطالقا من المثل الصیني

 .أتعلمھ بیدي
 .بسھولة ویسر إعداد البرامج التي تتفق وحاجة الطالب  .٥
 طرح األنشطة وإمكانیة عرض المادة العلمیة وتحدید نقا岸 ضعف الطالب . ٦

 . العالجیة التي تتفق وحاجة الطلبة
 .تقلیل زمن التعلم وزیادة التحصیل . ٧
  .العلمیة للمتعلم تثبیت وتقریب المفاھیم . ٨
  :العملیة التعلیمیة  استخدام الحاسوب في . د

 إن النظaaام التعلیمaaي یمaaر فaaي الوقaaت الaaراھن بمرحلaaة ھامaaة مaaن مراحaaل تطaaوره               
حیث تتمیaز ھaذه المرحلaة بمالمaح عدیaدة لعaل مaن أھمھaا إدخaال تكنولوجیaا                     ، المعاصر  

  .العصر في مجال التعلیم واالعتماد على ما یسمى بالمدخل التكنولوجي في التدریس 
عندما نتحدث عن تكنولوجیaا العaصر فإننaا نقaصد     ) Akbri,1990) (ياكبر(    ویؤكد  

بالدرجة األولى الحاسوب وما لھ من استخدامات في شتى مجaاالت الحیaاة حیaث أصaبح            
اإللمaaام بالحاسaaوب والaaوعي بإمكانیاتaaھ وقدراتaaھ واكتaaساب بعaaض المھaaارات المتعلقaaة         

  .بمتطلبات وضرورة من ضرورات الحیاة المعاصرة 
كaالتطور فaي اسaتخدام وسaائل       ، د العصر الذي نعیشھ تطورات تربویة مختلفة        ویشھ    

ودخول الحاسوب میدان التعلیم والتدریب الذي یعتبaر فaي حaد ذاتaھ            ، االتصال التعلیمیة   
ویھیaأ الحاسaوب الجaو للطالaب للaتعلم بمفaرده ومaن تلقaاء                ، ثورة فaي مجaال التكنولوجیaا        

حیaث یaسمح   ، ویتقaدم فیھaا وفقaا لمقدرتaھ     ، استھ  نفسھ بحیث یختار بنفسھ نوع ومدى در      
وسaیتعلم  ، للطالب باالستماع إلaى الaدرس فaي أي وقaت یكaون فیaھ مaستعدا فكریaا لتقبلaھ                      

إذ أن اغلب ھذه البرامج توضع من قبaل متخصaصین           ، الطالب المادة بصورة صحیحة     
  ). Middleton,1990) (میدلتون(

، ج التقدم التكنولوجي الھامة في ھaذا العaصر       ویؤكد محمد أن الحاسوب یعد من نوات      
وإذا أحaaسن اسaaتخدامھ فaaaي العملیaaة التعلیمیaaaة یمكaaن إن یفیaaaد فaaي كثیaaaر مaaن المجaaaاالت       

  ) .١٩٩٣>٤٣، محمد (التعلیمیة
  



 ١٩

  :الحاسوب ھدف تعلیمي . ھـ
 فaان اإلعaداد    ،    لما كان من أھداف التعلaیم إعaداد الفaرد لیaتالءم مaع بیئتaھ وواقعaھ                 

یتطلaaب إعaaداد الفaaرد   ) مaaستقبل التقنیaaات الحدیثaaة للمعلومaaات   (لمaaستقبلي للمجتمaaع ا
لیكaaون قaaادرا علaaى التفاعaaل والتعامaaل مaaع نظaaم الحاسaaوب مھمaaا اختلفaaت أنواعھaaا        

، وخصائaaصھا وأشaaaكالھا ووظائفھaaaا والaaaسیطرة علیھaaaا فaaaي شaaaتى مجaaaاالت الحیaaaاة  
              aھ الحaي وجaف فaرا یقaا كبیaة عائقaیات المعلوماتیaى  وسیكون الجھل بأساسaصول عل

جامعة القدس (عمل ما مستقبال في مختلف المؤسسات واإلدارات العامة والخاصة      
  ) ١٤٢: ١٩٩٨، المفتوحة 

    وأمام ھذا األمر كان ال بد من االھتمام بمحو األمیة الحاسوبیة في مجتمعنaا مaن      
وبالتaالي أصaبح    ، خالل اعتماد مادة الحاسوب في المنھاج في عدة مراحل تعلیمیaة            

  .اسوب ھدفا من أھداف العملیة التعلیمیة التعلمیة الح
أن أھŘŘم ادوار الحاسŘŘوب كھŘŘدف تعلیمŘŘي    ) ٢٤١، ٢٠٠٢، البغŘŘدادي (    ویŘŘرى 

  :ھي
 .تعلم المتعلمین لثقافة الحاسوب  .١
 .معالجة البیانات وتحلیلھا  .٢
 .التعامل مع البرامج التعلیمیة المحمولة على الذاكرة  .٣
 .جیا الحاسوب تنویر كافة المتعلمین بتكنولو .٤

  :   ویمكن إیجاز أھم األھداف من وراء اعتماد الحاسوب كمادة تعلیمیة 
استخدام تقنیة المعلوماتیة في التعلیم لتنمیة مھارات المتعلمین وإعaدادھم إعaدادا         .١

 .جیدا لالستفادة منھا في خدمة المجتمع 
طة تحaaسین مaaستوى المعلمaaین فaaي توظیaaف تقنیaaة المعلوماتیaaة فaaي كافaaة األنaaش         .٢

 .التعلیمة
توفیر المناخ التعلیمي بمحتواه العلمي المالئaم الحتیاجaات المتعلمaین والمعلمaین             .٣

 .وتوفیر مصادر التعلم المتنوعة 
تحسین العملیة التعلیمیة التعلمیة إلعداد جیل المستقبل جیل یحسن االستفادة من         .٤

 .تقنیة المعلوماتیة 
 .اتیة لخدمة المجتمع المساھمة في توفیر نواة صناعة تقنیة المعلوم .٥
تكثیaaف التوعیaaة الaaشاملة بأھمیaaة توظیaaف تقنیaaة المعلوماتیaaة فaaي التعلaaیم ونaaشر        .٦

 .المعرفة بتقنیة المعلومات بین أفراد المجتمع 
  :  الحاسوب في خدمة المتعلم .و

من بدایة دخول       إن السعي المستمر وراء إدخال الحاسوب في مجال التعلیم والتعلم     
االبتعaاد عaن التعلaیم التقلیaدي الaذي          المaدارس ھaو لخدمaة المaتعلم بغaرض           الحاسوب فaي    

یعتمد على المعلaم فaي كaل شaيء، وتغییaر الوسaائل التعلیمیaة التقلیدیaة، وجمعھaا فaي آلaة                        
  .ذكیة تستطیع نقل المعرفة بطرق و وسائل مختلفة ومشوقة للمتعلم



 ٢٠

  
م بمساعدة الحاسوب       وھناك أنما岸 كثیرة للبرمجیات المستخدمة في التعلی

)Computer Assisted Instruction (CAI)(  باختیار الحاسوب عامال مساعدا
   ،)٢٠٠٣، السرطاوي، سعادة (كما أشارت إلیھا بعض الدراسات ، في عملیة التعلیم

  :منھا ) ٢٠٠٤، عیادات(، ) ٢٠٠٢، الفار(، ) ٢٠٠٤، عبد السمیع وآخرون(
  Drill and Practiceالتمرین والممارسة  -١

یھدف ھذا النمط إلى تنمیة قدرة المتعلم و مھارتھ في أداء عمل ما بعد دراستھ        
وفي الغالب یسمح البرنامج للمتعلم القیام . التمارین والتدریبات المتكررة عن طریق

  .بعدة محاوالت قبل أن یعطیھ اإلجابة الصحیحة
  Simulationالمحاكاة  -٢

 المتعلمین بنموذج مبسط یشبھ الواقع كما أنھا تمنحھم   ھي برامج صممت لتزوید     
دون مخاطرة أو تكبد لتكالیف . فرصة التفاعل مع برمجیات معدة بأسلوب مشابھ للواقع

كطالب یتعامل مع مواد خطرة بغرض معرفة إحدى التفاعالت الكیمیائیة أو . عالیة
  .التدریب على قیادة الطائرات وغیرھا

  Instructional Gamesاأللعاب التعلیمیة   -٣
یمكن أن : یزود ھذا النمط المتعلم بممارسة أداء مھارة معینھ في سیاق لعبة       

تبرمج المادة التعلیمیة على شكل تمارین ولكن في سیاق لعبة ؛ من أجل إیجاد جو 
  .یحبب المتعلم ویشوقھ للتعلم

 Tutorialالتدریس الخصوصي  -٤
حیث یھدف إلى التفاعل بین الجھاز و ،  خصوصي   یعد ھذا النمط بمثابة معلم     

ویتبع كل وحدة سؤال خاص بھا ، یقوم بتقدیم المحتویات في وحدات صغیرة ، المتعلم 
 ،وبعد ذلك یقوم الحاسوب بتحلیل استجابة المتعلم و مقارنتھا باإلجابة الصحیحة، 

  .وعلى ضوء ذلك تقدم التغذیة الراجعة 
   Problem solvingحل المشكالت  -٥

 ھنالك نوعان من برامج حل المشكالت األول یتعلق بما یكتبھ المتعلم نفسھ،      
  . والثاني جاھز یساعد المتعلم على حل المشكالت 

    في النوع األول یقوم المتعلم بتحدید المشكلة ثم یكتب برنامجًا لحل ھذه المشكلة من 
  .صحیح إلیجاد الحل الالحاسوب الذي یقوم بإجراء العملیات 

مختلفة تكون وظیفة المتعلم فیھا     أما في النوع الثاني فیقوم الحاسوب بعملیات 
  .أكثر من التغیرات   معالجة واحدة أو 

  Dialogue Languageلغة الحوار  -٦
 یعد ھذا النمط من أحaدث أنمaا岸 اسaتخدام الحاسaوب كوسaیلة فaي الaتعلم، حیaث               

      aة،         یحدث تفاعل بین المتعلم والحاسوب مaة الطبیعیaتخدام اللغaاور باسaالل التحaن خ
  .إال أنة مازال في مرحلة التجربة، وذلك عن طریقة وحدات اإلدخال واإلخراج
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  :  الدواعي التربویة الستخدام الحاسوب .ز

  ) :٢٠٠٢>٧٥، الفار ( وفیما یلي أھم الدواعي التربویة الستخدام الحاسوب كما ذكرھا 
 .تضخم المواد التعلیمیة  ·
 .جز الوسائل التقلیدیة ع ·
 .قدرة الحاسوب على المحاكاة  ·
 .التعلیم التفاعلي  ·
 .زیادة فاعلیة التعلیم  ·
 .مصدر من مصادر المعلومات  ·
 .یعین على دراسة المواد المختلفة  ·
 .التدریب الكتساب المھارة والتعلیم الفردي والتعاوني  ·
 .عرض التجارب المخبریة ألغراض البحوث العلمیة  ·
 .وعلم األوبئة ، مثل مقررات میكانیكا الكم ) الندرةتعلیم ( ·
التكامل بین أنظمة العرض األخرى وذلك عن طریق التحكم في إدارة األجھزة  ·

 .وتشغیلھا 
 ) .تحریر النصوص(ظھور تقنیة معالجة الكلمات  ·
 .قدرة الحاسوب على تعلیم موضوعات القراءة والحفظ  ·
 ) .لالختباراتصیاغة نماذج مختلفة (بنوك االختبارات  ·
 ) .الرسم والتصمیم وغیرھا (اإلبداع الفني  ·
 ) .تعلیم النظریات الموسیقیة(اإلبداع الموسیقي  ·
 ) .التحكم واإلتقان السلوكي(أداة كشف وإبداع  ·
 .تنمیة مھارات حل المشكالت  ·
 .التدریس والتعلم عن بعد  ·
 .مشكلة ضعف المعلمین  ·
 .یستخدم في األلعاب التربویة  ·
االستفادة من الحاسوب التعلیمي في العملیة تدني مستوى لتي أدت لاألسباب ا . ح

)                                                                                                         ١٧٤: ٢٠٠٣، خمیس : ( التعلیمیة بالمدارس والجامعات 
 .عدم وجود برامج مناسبة  .١
 .حدد للكمبیوتر التعلیمي  في الخطة التعلیمیة عدم تخصیص وقت م .٢
 .قلة خبرة المعلمین ومھاراتھم ومعرفتھم بكیفیة استخدامھ في العملیة التعلیمة  .٣
عند استخدام ، تخوف المعلمین من فقدان السیطرة والتحكم في الفصل  .٤

 .الحاسوب في التعلیم
 .عدم ثقة المعلم بدور الحاسوب في تحسین التعلیم  .٥
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 . المعلمین بان الحاسوب ینافسھم في جذب انتباه المتعلمین اعتقاد .٦
شرفین الستخدام من قبل المدراء والم، عدم وجود التشجیع الالزم للمعلمین  .٧

 .الحاسوب التعلیمي
  : معوقات توظیف الحاسوب في التعلیم . ط

 تعaaد المعوقaaات والaaصعوبات حجaaر عثaaرة فaaي طریaaق توظیaaف الحاسaaوب فaaي          
علaى أن   ) ٨٧ : ٢٠٠١، إسماعیل  ( و،)٢٣١-٢٢٧: ٢٠٠٢،زیتون  (قالتعلیم ویتف 

  :معوقات توظیف الحاسوب في التعلیم ھي كما یلي 
 .ارتفاع أسعار أجھزة الحاسوب وبرامجھا التعلیمیة  .١
 .ارتفاع تكلفة صیانة أجھزة الحاسوب بصفة دوریة  .٢
ممaaaا یaaaستلزم مالحقaaaة ، سaaaرعة تطaaaور صaaaناعة أجھaaaزة الحاسaaaوب وبرامجھaaaا   .٣

 .ؤسسات التعلیمیة للتطور وشراء كل ما ھو جدید الم
تنوع أجھزة الحاسوب وملحقاتھا وبرامجھا ویظھaر عaدم التوافaق بaین األجھaزة                .٤

والوحaaدات وأنظمaaة التaaشغیل والحاجaaة إلaaى بعaaض التغیaaرات الجذریaaة فaaي البنیaaة 
 .األساسیة للتجھیزات الحاسوبیة بالمؤسسات التعلیمیة 

 یتمثŘل   معوقات استخدام الحاسŘوب واإلنترنŘت فŘي التعلŘیم         م   ویرى الباحث أن من أھ        
 : في 

كلفة األجھaزة تبقaى مرتفعaة بالنaسبة للaدول النامیaة، إضaافًة إلaى ارتفaاع تكaالیف                 .١
  .استخدام شبكة اإلنترنت في مجال المدارس 

إن الحواسیب و البرامج في تطور مستمر، فنحن بحاجaة إلaى تبaدیلھا باسaتمرار        .٢
  ً.دیا، و ھذا مكلف ما

ندرة توفر البرامج باللغaة العربیaة ، و ھaذا ھaو عaائق اللغaة الaذي یظھaر لنaا فaي                      .٣
  ً.شبكة اإلنترنت أیضا

 . قلة البرامج الحاسوبیة التعلیمیة المالئمة .٤
  .اعتقاد أغلب المدرسین أن محور العملیة التدریسیة ھو الكتاب فقط .٥
  يملدویة و التجریب العإن الحاسوب ال یوفر فرصًا مباشرة لتعلم المھارات الی .٦
  . كما إن الحاسوب ال یوفر فرصًا للتفاعل االجتماعي بین الطلبة .٧
 . مشكالت اإلنترنت كالفیروسات و الخلو من الرقابة .٨
قaaد یaaؤثر جلaaوس الطالaaب لفتaaرات طویلaaة أمaaام الحاسaaوب علaaى الناحیaaة الaaصحیة   .٩

 .والعصبیة عنده 
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خمیس (  :في التعلیم یجب مراعاة التالي لتحقیق االستفادة من إمكانات الحاسوب .ي
 ،١٧٤: ٢٠٠٣ (  
 .توفیر أجھزة الحاسوب بالمدارس والجامعات  .١
 .تدریب المعلمین بشكل فاعل على الحاسوب والتكنولوجیات الحدیثة  .٢
 .توفیر البرامج التعلیمیة المناسبة والجیدة  .٣
لوجیات إلعادة كتكنو، النظر إلى الحاسوب ومستحدثات تكنولوجیا التعلیم األخرى  .٤

 .بناء البیئة المدرسیة 
بحیث تتضمن استخدام ھذه التكنولوجیات ، تطویر المناھج وطرائق التدریس  .٥

 .الحدیثة 
 . مساعدة المعلمین على تكامل ھذه التكنولوجیات مع المنھج  .٦
  :في خدمة العملیة التعلیمیة) اإلنترنت( الشبكة العنكبوتیة. ٩  

وقد . طبیقاتھ جزءًا ال یتجزأ من حیاة المجتمعات العصریة      لقد أصبح الحاسوب وت
. أخذت تقنیة المعلومات المبنیة على الحاسوب تغزو كل مرفق من مرافق الحیاة 

ثم ولدت ، فاستطاعت ھذه التقنیة الحدیثة أن تغیر أوجھ الحیاة المختلفة في زمن قیاسي 
وأصبحت المسافة بین ، علوماتیًاشبكة اإلنترنت من رحم ھذه التقنیة فأحدثت طوفانًا م

المعلومة واإلنسان تقترب من المسافة التي تفصلھ عن مفتاح جھاز الحاسوب شیئًا 
فكان لزامًا على كل ، وأما زمن الوصول إلیھا فأصبح بالدقائق و الثواني ، فشیئًا 

 ،ھمجتمع یرید اللحاق بالعصر المعلوماتي أن ینشئ أجیالھ على تعلم الحاسوب وتقنیات
لذا فقد قامت بعض الدول ، ویؤھلھم لمجابھة التغیرات المتسارعة في ھذا العصر 

بوضع خطط واستراتیجیات معلومة تفضي إلى جعل الحاسوب وشبكة اإلنترنت 
 .)٢٠٠٦>٨٨، عبد اهللا (عنصرًا أساسیًا في البیئة المدرسیة

تكون من عدد ھائل شبكة معلومات ت" على أنھا ) اإلنترنت(      ویعرف الكثیر شبكة 
بدءًا من الحواسیب (من الحواسیب مختلفة األنواع و األحجام و المنتشرة حول العالم

التحكم ) برتوكول(ویتم الربط بینھا من خالل ). الشخصیة وانتھاًء بالحواسب العمالقة
مما ینتج عنھ قاعدة بیانات ضخمة لخدمة المستخدم ) االنترنت)(برتوكول(باإلرسال و

 )٦٧ : ٢٠٠٣، السرطاوي ، سعادة (

ھي عبارة عن مجموعة من أجھزة الحاسوب ترتبط في ما ) اإلنترنت(      إذًا شبكة 
بینھا من خالل كابالت األلیاف البصریة وخطو岸 الھاتف و األقمار الصناعیة وغیرھا 

بغرض تبادل المعلومات و االتصاالت المختلفة بكل سھولة ، من وسائل الربط الشبكي
  .ویسر

، عیادات (ومن أھم األسباب الرئیسیة التي تجعلنا نستخدم اإلنترنت في التعلیم ھي
١٧٩-١٧٨ : ٢٠٠٤( :  

مثال واقعي للقدرة على الحصول على المعلومات من مختلف أنحاء ) اإلنترنت( )١
 .العالم
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 .تساعد اإلنترنت على االتصال بأسرع وقٍت و بأقل تكلفة )٢
طریقة في التدریس ذلك أن اإلنترنت ھي تساعد اإلنترنت على توفیر أكثر من  )٣

  .بمثابة مكتبة كبیرة تتوافر فیھا جمیع الكتب و البرامج التعلیمیة
العالمیة على ) المیكروسوفت(مدیر عام شركة ) بیل جیتس(      ھذا وقد علق 

طریق المعلومات السریع الذي سوف "... تطبیقات اإلنترنت في عملیة التعلیم على أنھ 
وسوف یتیح  ظھور ،  رفع المقاییس التعلیمیة لكل فرد في األجیال القادمةیساعد على

و سوف یمثل التعلیم باستخدام ... طرائق جدیدة للتدریس و مجاًال أوسع بكثیر لالختیار
وسوف یقوم ... الحاسب اآللي نقطة االنطالق نحو التعلم المستمر من الحاسب اآللي

من تعریف الطالب بكیفیة العثور على المعلومات مدرسو المستقبل الجدد بما ھو أكثر 
، فسوف یظل مطلوبًا منھم أن یدركوا متى یختبرون، عبر طریق المعلومات السریع

 ثم خلص إلى أن استخدم البرید اإللكتروني في ،أو یثیرون االھتمام، ومتى یعلقون
:  ٢٠٠٥، مصطفى (" البحث و االتصال یساعد على توفیر الوقت لدى الطالب 

٢٥٣-٢٥٢(   
:  ومنھا على سبیل المثال،     وإن أكثر ما یمیز ھذه الشبكة برامج االتصال المختلفة

وقد ) وغیرھا من برامج االتصال ،  غرف الدردشة الصوتیة,)Chat(التخابر الكتابي (
تفید ھذه البرامج العملیة التعلیمیة في البیئة المدرسیة في عملیتي التعلیم و التعلم وأكثر 

) ١٣٨-١٣٦ :٢٠٠٤،عبد السمیع و آخرون (ذه البرامج شیوعًا تلك التي أشار إلیھا ھ
   Video Conferencing: و مؤتمرات الفیدیوE-mailالبرید اإللكتروني 

 ھذه الخدمة تسمح للمستخدم بإرسال الرسائل النصیة :E-mailالبرید اإللكتروني  ·
أو الصوت أو بعض البرامج أو الصور الثابتة أو المتحركة أو مقاطع الفیدیو 

 .المضغوطة وغیرھا من شخص إلى آخر عبر شبكة اإلنترنت
  :أما أھمیة البرید اإللكتروني التعلیمي فتتمثل في

استخدامھ كوسیط بین المعلم و الطالب داخل المدرسة أو خارجھا لتلمس  )١
 المعلمین أھم المشاكل التي قد یعاني منھا الطالب بسریة تامة حتى یستطیعوا

 ویرسل الطلبة أنشطتھم وواجباتھم ،وتبادل األسئلة فیما بینھم، معالجتھا
 .للمعلمین وغیرھا

استخدامھ كوسیط بین اإلدارة المدرسیة والمعلمین و العاملین بالمدرسة  )٢
 .إلرسال اللوائح و التعامیم وما یستجد من أنظمة للجمیع

طالب لمتابعتھم استخدامھ كوسیط بین اإلدارة المدرسیة وأولیاء أمور ال )٣
 .المستمرة لتحصیلھم الدراسي و سلوكھم األخالقي داخل المدرسة

وسیلة اتصال بین المدرسة و البیئة المحیطة بھا من مؤسسات حكومیة  )٤
 .وخاصة وتبادل المعلومات و المعارف

 ھذه الخدمة المتمیزة ساعدت في Video Conferencing:مؤتمرات الفیدیو ·
ًال في مجال الطب یشرف االستشاري المتخصص على  فمث،تالكثیر من المجاال
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عملیھ جراحیة من بلد و العملیة التي تجرى للمریض في بلد آخر ویكون التواصل 
 . وفي مجال التعلیم عن بعد أیضًا وغیرھا، حي بینھما

مؤتمرات الفیدیو عبارة عن كامیرات صغیرة توضع على جھاز الحاسوب لتقوم 
  . لصورة لعرضھا بشكل متزامن في مكان آخربالتصویر ونقل الصوت و ا

  :       وتتمثل فوائد مؤتمرات الفیدیو التعلیمي في
 .والمعلمین، سرعة عقد االجتماعات بین اإلدارات التعلیمیة واإلدارات المدرسیة )١
فتح باب الحوار و المناقشة بین طالب المدارس المختلفة مما یساعد على تنمیة  )٢

 .ة ثقافتھم العلمیة و المعرفیةمھارتھم الحواریة وزیاد
استضافة أحد المتخصصین في مجال معین لمناقشتھ في مجال عملھ و أبحاثة  )٣

 .وخبراتھ فھذه الخدمة توفر المال و الجھد
كمادة  ( التعلیمفيكان أسلوب استخدام الحاسوب   أنھ مھمایرى الباحثمما سبق 

  : ي على الطالب من حیث لھ مردود إیجاب) تعلیمیة أو كوسیلة مساعدة للتعلیم
 .محو أمیة الحاسب لدى المتعلم وجعلھ مثقفًا حاسوبیًا  .١
 .جعل المتعلم ملمًا باألجزاء األساسیة للحاسب .٢
 .تدریب المتعلم على استخدام الحاسب في حل المشكالت التي تواجھ في حیاتھ .٣
 . توفیر مھارات متقدمة للمتعلم المتمیز في مجال الحاسب اآللي .٤
 .علم متقن للمتطلبات األساسیة لبرامج تطبیقات الحاسبجعل المت  .٥
 .العمل على رفع مستوى عملیتي التعلیم والتعلم .٦
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  :الثقافة الحاسوبیة: ثانیا        
،  الثقافaة الحاسaوبیة   تنحصر في في وقتنا الحاضر األمیة    یمكن القول إن مشكلة     

التaaي أسaaھمت فaaي  و، ل بaaالقراءة والكتابaaة  ولaaیس فaaي الجھaa ،أو التنaaویر الحاسaaوبي 
والتaaي اتaaسمت بaaدورھا بالتقaaدم الھائaaل فaaي تكنولوجیaaا   ، وجودھaaا ثaaورة المعلومaaات 

جعaل  ، وتكاملھا في نظام عaالمي معقaد        ، المعدات االلكترونیة لنقل ھذه المعلومات      
والaتعلم مaدى   ،وأصبح تعلم كیف تتعلم     ، فكرتنا عن المعرفة وسبل تحصیلھا تتغیر       

ومaن اكبaر    ، الحیاة و كیف نحصل على المعلومات ھو حجر الزاویaة فaي المعرفaة               
حیaث تتحaول المعلومaة إلaى قaوة دافعaة       ، القوى المؤثرة في مجتمع العصر الحدیث   

  .ماعیا وثقافیا وصناعیا بل سیاسیااجت
واسaaتخدامھ فaaي  ،     وسaaاعد علaaى امتaaدادھا ظھaaور أجھaaزة الحاسaaوب الشخaaصي     

مما ینبئ بأن الذین ال یعرفون كیف تعمل أنظمaة المعلومaات    ، التواصل واالتصال 
سaaaوف ، وال یعرفaaaون كیaaaف یaaaستخدمون أجھaaaزة الحاسaaaوب الشخaaaصي  ، الحدیثaaaة 

  . یعجزون عن اإلسھام في أنشطة قیمة ال یستغنون عنھا لیعیشوا حیاة سعیدة
لكaaي یفھمaaوا الaaصلة بaaین    ،     ویقaaع علaaى المaaربین مھمaaة تثقیaaف الaaنشء حاسaaوبیا     

علینaا أن نعلمھaم طaرق    ، وكیف تؤثر ھذه الصلة في حیaاتھم   ، لحاسوب والمجتمع   ا
اسaaتخدامھ التaaي یتوقaaع أن یaaستخدموھا فaaي حیaaاتھم مaaع ھaaذه األنظمaaة المعلوماتیaaة        

وأن نجعaaل الحاسaaوب جaaزءا متكaaامال مaaن برنaaامج    ، المعقaaدة المتطaaورة باسaaتمرار  
  ).٢٥: ١٩٩٥،سید ( الدراسة في كل مراحل التعلیم 

  : مفھوم الثقافة .١
  : لغة . أ

ویرد معنaاه  ، ) ثقف(بعد االطالع على معاجم اللغة العربیة وجد أن فعل الثقافة           
ثقف الaشيء ثقفaا وثقافaا وثقوفaا     "بمعنى) ٢٢: ٢٠٠٣،ابن منظور  ( لسان العرب  في
كما أن مجتمع اللغة العربیة عرف الثقافaة بأنھaا      ، وثقف أي حاذق فھم     ، أي حذقھ   "

وان الثقافaة علaى عمومھaا مaصطلح         ،" وم والمعارف التي یجaب الحaذق فیھaا          العل:"
وقaدیما قیaل أن   ،یعني اإللمام الواسع والشامل والعمیق بمجaاالت المعرفaة المختلفaة           

  .الرجل المثقف ھو الذي یعرف شیئا عن كل شيء
  : اصطالحا . ب

 واالتجاھaات العلمیaة     القدر المناسب من المعارف والمھaارات     :     عرفھا الخالدي بأنھا    
الالزمة للطالaب حتaى یaستطیع التعامaل بaذكاء مaع ذاتaھ وزمالئaھ واألشaیاء المحیطaة بaھ                   
واألحaaaaداث البیئیaaaaة ومaaaaشكالت الحیaaaaاة الیومیaaaaة واتخaaaaاذ القaaaaرارات المناسaaaaبة بaaaaشأنھا   

  )٣٥: ٢٠٠٣،الخالدي(
 مaaدى إلمaaام الطالaaب بقaaدر مناسaaب مaaن  : علaaى أنھaaا )٧: ١٩٩٥،عطیaaو(    كمaaا عرفھaaا 

المعرفaaة العلمیaaة الوظیفیaaة وفھaaم البیئaaة التaaي یعیaaشون فیھaaا واإلسaaھام فaaي حaaل مaaشكالتھا  
وقaaدرتھم علaaى التعامaaل مaaع األجھaaزة المتداولaaة فaaي الحیaaاة الیومیaaة بطریقaaة صaaحیحة          
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واكتسابھم لبعض االتجاھات الموجبة نحو العلم وتطبیقاتھ بحیaث تمكaنھم فaي المaشاركة          
  اصر الفاعلة في حیاة المجتمع المع

العaادات واألفكaار والتقالیaد والمؤسaسات       :" الثقافaة بأنھaا      وأبوالھیجaا ،    ویعرف عاشور 
والaaنظم وغیaaر ذلaaك ممaaا اسaaتطاع اإلنaaسان أن یaaصل إلیaaھ لیحaaصل علaaى أمنaaھ وطمأنینتaaھ  
وراحتھ ولتحقیق حاجاتھ النفسیة واالجتماعیة ولییسر بصفة عامة أمر معیشتھ فaي ھaذه             

  )٥٥: ٢٠٠٤، الھیجاء أبو، عاشور " . (الحیاة
النمaaو التراكمaaي للتقنیaaات والعaaادات والمعتقaaدات  "    وتعaaرف عبaaد المaaنعم الثقافaaة بأنھaaا  

ینتقل ھذا النمو التراكمي إلى الجیل الناشئ عaن طریaق اآلبaاء وعبaر العملیaات                 . لشعب  
  ) ٢٦: ٢٠٠٣، عبد المنعم "(التربویة 
ھaaي " إلجرائaaي التaaالي للثقافaaة وھaaو  مaaا سaaبق توصaaل الباحaaث للتعریaaف اى علaa    وبنaaاًء

المعرفaaة  عaaام،و لة المعرفaaة المكتaaسبة مaaن التجربaaة اإلنaaسانیة فaaي الحیaaاة بوجaaھ   یحaaص
   .المحصلة فیھا ھي نتاج االجتھاد الشخصي لإلدراك و التعلم

  :مفھوم الثقافة الحاسوبیة . ٢
 التنمیة محور االرتكاز في جھود، على مر األزمان، لقد شكل العنصر البشري      

وصار . أصبح دوره أكثر أھمیة من ذي قبل،  الثورة الرقمیةتدفقاإلنسانیة ولكن مع 
توافر لكل فرد المھارة الالزمة لالستفادة الكاملة من مجتمع تمن الضروري أن 

من خالل استخدام الحاسوب و تكنولوجیا االتصاالت في مختلف ، المعلومات
نظومة التعلیمیة و تطویر أسالیب استخدام وتوفیر ظروف أفضل في الم، المجاالت

و تفعیل دوره بطریقة تربویة مبتكرة و متجددة ، الحاسوب في مراحل التعلیم المختلفة
، إال أنھ رغم انتشار الحاسوب في مختلف میادین الحیاة. تسھم في تحسین نواتج التعلم

ون یجھلون ھنالك كثیر من الناس ما یزال، وتوفره في األسواق بأسعار مناسبة
  ).٢٠٠٥>٦٧،میالد (  ویشعرون بالخوف و الرھبة منھ، تھاماستخدا

الذي كان " محو األمیة "قد حاولت الكثیر من الدول تغییر نظرتھا إلى مفھوم و     
یعتمد في مضمونة على إعطاء األفراد مجموعة من المھارات األساسیة في القراءة و 

قضي ھذا المفھوم إلى نیل كل فرد في المجتمع  إلى محو أمیة الحاسوب حیث ی، الكتابة
مھما كانت طبیعة عملة  قدرًا من الثقافة العامة في مجال الحاسوب، أو الحد األدنى من 

  .المھارات األساسیة للحاسوب
فaي الثمانیaات مaaن   ) Computer Literacy(    وقaد انتaشر مفھaوم الثقافaة الحاسaaوبیة     

 المتبع للدوریات العلمیة في المجال أن ھذا المصطلح         إذ یالحظ : القرن العشرین تقریبا    
  .ا قبل تلك الفترةلم یكن منتشر

  :وھناك تعاریف كثیرة للثقافة الحاسوبیة نورد منھا ما یأتي 
  الثقافaaaaة )(Arthur luehrmann,1983:29) آرثaaaaر لیرمaaaaان (    عaaaaرف العaaaaالم  

ل األشaیاء التaي تریaد منaھ     إذا استطعت أن تأمر الحاسaوب أن یفعa       " الحاسوبیة على أنھا    
  "أن یفعلھا فأنت مثقف كمبیوتریا 

  



 ٢٨

 فقد عرفت  الثقافaة الحاسaوبیة   (Beverly Hunter,1983:42)) بیفرلي ھنتر(    أما 
المھaارات والمعaارف التaي یحتاجھaا كaل المaواطنین لیعیaشوا ویجاھaدوا فaي                  " على أنھا   

  "ل المشاكل المعقدة عالم معتمد على التكنولوجیا في معالجة المعلومات وح
أن الثقافة الحاسوبیة تعني امaتالك الaشخص   ) Tweeten,1988:25)(تویتن(        ویرى  

  .ومعرفة آثاره في الحیاة العامة،على تشغیل الحاسوب  المقدرة
الحaaد األدنaaى مaaن المعلومaaات والمھaaارات األساسaaیة    "    أمaaا قنaaدیل فیعرفھaaا علaaى أنھaaا   

فaaرد بمھaaارات وبaaدون رھبaaة مaaن جھaaة كمaaا یaaتمكن مaaن    للحاسaaوب حتaaى یتعامaaل معaaھ ال 
   )١٨: ١٩٩٦،قندیل ( مواصلة التعلم في ھذا المجال إن رغب من جھة أخرى

ذلaaك القaaدر المناسaaب مaaن المعaaارف "     وتعaaرف رحمaaة عaaودة الثقافaaة الحاسaaوبیة بأنھaaا 
یل والتaaي تقaaدم للطلبaaة لتaaساھم فaaي تaaشك، والمھaaارات واالتجاھaaات المرتبطaaة بالحاسaaوب 

    )  ٣٧: ٢٠٠٣،عودة " ( سلوك ایجابي نحو التقنیة الحدیثة ویساھم في حل المشكالت 
مدى امتالك الaشخص معلومaات   "      وتعرف رانیة عبد المنعم الثقافة الحاسوبیة بأنھا   

أساسaaیة عaaن الحاسaaوب وأنواعaaھ وأھمیتaaھ وممیزاتaaھ ودوره فaaي المجتمaaع وآلیaaة عملaaھ       
   )٨: ٢٠٠٣،عبد المنعم " ( معھ والتعامل االیجابي السلیم 

المعلومات والمھaارات  " الثقافة الحاسوبیة أنھا  ) ٧: ٢٠٠٣،الكحلوت (     كما یعرف   
 الطلبة المعلمین اكتسابھا بصرف النظر عaن تخصaصاتھم       ىواالتجاھات التي ینبغي عل   

األكادیمیaaة حتaaى یتمكنaaوا مaaن التعامaaل مaaع الحاسaaوب واسaaتخدامھ فaaي المدرسaaة بیaaسر         
   "ھولةوس

الثقافaaaة الحاسaaaوبیة ھaaaي المعلومaaaات    " أن  )٧: ٢٠٠٦،وعaaaسقول ،قaaaشطة(    ویaaaرى 
والمھارات األساسیة الضروریة الستخدام الحواسیب بحیث تمكن الطلبaة مaن االسaتفادة             

  منھا 
وھaaي ، الثقافaaة الحاسaaوبیة ھaaي ثقافaaة وظیفیaaة معاصaaرة "    وتaaرى زینaaات الفقعaaاوي أن 

، ا وسیلة لخدمة الفرد والمجتمع المعاصر فaي حaل المaشاكل           لیست غایة في ذاتھا ولكنھ    
( وتمثل قدر مناسب من المعلومات والمھارات المرتبطaة بالحاسaوب           ،ومواكبة التطور   

  ).١٦: ٢٠٠٧،الفقعاوي 
    كaaaل التعaaaاریف الaaaسابقة  تؤكaaaد جaaaانبین ھaaaامین األول نaaaسمیھ الaaaوعي بالحاسaaaوب        

"Computer Awareness "سمیھ الaaaاني نaaaوبیة والثaaaة الحاسaaaثقاف"Computer 
Literacy " ،           الجانب األول یشیر إلى المعرفة بآثار الحاسوب في حیاتنا وفي مجتمعنا

ومعنaى  ، والثاني یشمل األول ویضیف إلیھ القدرة على اسaتخدام الحاسaوب وبرمجتaھ         ، 
  . ذلك ضرورة الجمع بین المھارة العملیة والوعي الفكري 

  : في تحدید مفھوم الثقافة الحاسوبیة أذكر منھا اآلتي صعوباتوقد وجد الباحث    
 .تطور مكونات الحاسوب وبرمجیاتھ  ·
 .اختالف المجاالت والتخصصات ·
 .نظرة كل باحث لھذا التعریف حسب تصوره واتجاھھ ·
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 للثقافaة   علaى مaا سaبق فقaد توصaل الباحaث إلaي التعریaف اإلجرائaي التaالي                       وبناًء
 األدنى من المعلومات األساسیة عن مكونات الحاسaوب         الحد:  فیرى أنھا  الحاسوبیة

وتوظیaaaف برمجیaaaات ، المادیaaaة وملحقاتaaaھ، والقaaaدرة علaaaى تaaaشغیلھ والتعامaaaل معaaaھ   
  .باإلضافة إلى استخدام اإلنترنت واالستفادة منھ ، الحاسوب التطبیقیة 

 :مكونات الثقافة الحاسوبیة. ٣
  :لثقافة الحاسوبیة مكونات ا) Mims Merrill Ted , 1983: 2379(حدد   
 .معرفة األجزاء المعدنیة للحاسوب -
 .القدرة على فھم الحاسوب و إدراك استخداماتھ -
 .القدرة على تطبیق األعمال اإلداریة بطریقة محوسبة -
 .القدرة على استخدام البرامج التطبیقیة بكفاءة عالیة -
 .رمجةالقدرة على برمجة الحاسوب أو التعامل مع إحدى لغات الب -

فقد قسم مكونات الثقافة ) Danial H. Watt,1985  27-26: (  أما
  :  الحاسوبیة إلى أربعة

  .القدرة على التحكم بالحاسوب وبرمجتھ لتحقیق أھداف معینھ -
 .القدرة على استخدام البرمجیات التطبیقیة المختلفة واالستفادة منھا -
منھا في الحاسوب، كاسترجاع القدرة على فھم اآلراء المختلفة واالستفادة  -

 . المعلومات واالتصال وحل المشكالت
   .القدرة على فھم اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة والتقنیة المتزایدة للحاسوب -

  :مكونات الثقافة الحاسوبیة في ) ٤٢٦ : ١٩٩٧، أحمد(وقد حدد 
  .القدرة على فھم الحاسوب واستخدامھ -
 .للحاسوب في صورة أوامرالقدرة على إدخال الرسائل  -
 .القدرة على كتابة برامج جدیدة -
 .القدرة على التعامل مع شبكة اإلنترنت -
 .الوعي بأخالقیات استخدام الحاسوب وعدم استخدامھ استخدامًا غیر أخالقي -

 Simonson and)(سیمونسون وزمالؤه(ومن ناحیة أخرى یرى     
Other,1987:234 ( تعني تمكن الفرد من فھم خصائص أن الثقافة الحاسوبیة

وتطبیقاتھ باإلضافة إلى تمكنھ من االستفادة من ذلك في ، وإمكانیاتھ ، الحاسوب 
لذلك فإنھم یرون أن . االستخدام الفعال للكمبیوتر من اجل إفادة مجتمعھ وتطویره 

  :الثقافة الحاسوبیة یمكن تقسیمھا إلى أربع مجاالت أساسیة ھي 
 .اسوباالتجاه نحو الح -
  .التطبیقات الحاسوبیة -
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 .النظم -
 .البرمجة الحاسوبیة -

إلى أن ) Sesow & Stricker, 1983:234)(و ستریكر، سیسوو (ویلخص     
وھذه ، ھناك ثالثة مكونات تشكل مستویات رئیسة یتضمنھا مفھوم الثقافة الحاسوبیة 

  :المكونات ھي 
 .سوب على الفرد والمجتمع اإللمام الشامل مع الفھم العمیق آلثار الحا .١
 .اكتساب المعرفة الخاصة بتشغیل الحاسوب  .٢
بناء أفكار تطبیقیة الستخدامات الحاسوب في حل المشكالت وتنمیة المھارات  .٣

  .العقلیة 
 و ویخلص الباحث من خالل استعراض اآلراء السابقة لماھیة الثقافة الحاسوبیة     

فبینما ینظر البعض ، في داللة ھذا المصطلح إلى تباین وجھات نظر أصحابھا مكوناتھا
 باألجزاء المعدنیةإلى الثقافة الحاسوبیة على أنھا بعض المعارف والمھارات الخاصة 

یرى آخرون أن الثقافة الحاسوبیة ال بد أن تتضمن فھم ، لحاسوب وطریقة تشغیلھل
 یرى أن و ھناك من، اآلثار المصاحبة لوجود الحاسوب على كل من الفرد والمجتمع

الثقافة الحاسوبیة البد أن تتضمن تعلم البرمجة الحاسوبیة من أجل التحكم في الحاسوب 
و ھناك من یضیف إلى الثقافة الحاسوبیة قدرة الفرد على االتصال ، والسیطرة علیھ
  .بشبكة اإلنترنت

    :   وقد حدد الباحث مكونات الثقافة الحاسوبیة للدراسة الحالیة في خمسة مكونات ھي
 .معرفة األجزاء المادیة وملحقات الحاسوب -١
  ) .Windows(القدرة على استخدام برنامج التشغیل النوافذ  -٢
  .القدرة على استخدام الحاسوب وفھم البرمجیات التطبیقیة -٣
 .القدرة على االتصال بشبكة االنترنت أو شبكات أخرى إن وجدت -٤
 .القدرة على التعامل مع برنامج فیجوال بیسك  -٥

 "كون الباحث قد أجاب على السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ینص علaى             وبذلك ی 
مŘŘا مكونŘŘات الثقافŘŘة الحاسŘŘوبیة التŘŘي ینبغŘŘي أن یŘŘتمكن منھŘŘا طلبŘŘة المرحلŘŘة األساسŘŘیة  

  العلیا بمحافظة شمال غزة ؟ 
  :خصائص الثقافة الحاسوبیة . ٤
تaaي تمیزھaaا عaaن غیرھaaا  خصائaaصھا الالحاسaaوبیة كغیرھaaا مaaن الثقافaaات لھaaاالثقافaaة       
aaل رىفیaaنعم  ( كامaaد المaaصائص   ) ٢٧: ٢٠٠٣،عبaaدة خaaاز بعaaوبیة تمتaaة الحاسaaأن الثقاف

  :أھمھا
، یصعب تحدید مفھوم الثقافة الحاسaوبیة بaشكل مطلaق كمaا یaصعب تحدیaد مaستویاتھ                .١

ومن وقaت إلaى   ، ذلك الن مواصفات الشخص المثقف حاسوبیا تختلف من بلد ألخر       
فعلى سبیل المثال نرى ان استخدام الحاسوب فaي بعaض   ، احد أخر في نفس البلد الو 

فaي حaین یمثaل اسaتخدامھ فaي          ، الدول النامیة یعد نوعا من الترف والرفاھیaة التقنیaة           
 .بعض الدول المتقدمة جانبا أساسیا مثل تعلیم الكتابة والقراءة في عالمنا العربي 
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زمن فھو مaن األھaداف      ال یمكن تحقیق الثقافة الحاسوبیة في مدى قصیر من ال          .٢
حیaث یتوقaف الوقaت المaستغرق     ، البعیدة المدى التي یلزم لتحقیقھaا وقتaا طaویال        

 .على المستوى المراد بلوغھ من الثقافة الحاسوبیة والخبرات الالزمة لھ 
تتغیaaر الثقافaaة الحاسaaوبیة بتغیaaر الaaزمن فمaaا كaaان یمثaaل قمaaة التقنیaaة منaaذ عaaشر      .٣

ویرجaaع ذلaaك إلaaى التطaaور المaaستمر  ، قنیaaة سaaنوات أصaaبح اآلن مaaن مخلفaaات الت 
 .والسریع في علم الحاسوب 

فaالمواطن العaادي   ، الثقافة الحاسوبیة لیست حكرا على المaشتغلین بالحاسaوب          .٤
حیaث انaھ   ، الذي ال یتخذ الحاسوب میaدانا لتخصaصھ یمكaن أن یتثقaف حاسaوبیا               
د حاسaوبیا  لیست المؤسaسات التعلیمیaة ھaي الوحیaدة المaسئولة عaن تنaویر األفaرا           

حیث یمكن اكتساب خبرات حاسaوبیة مفیaدة خaارج نطaاق المؤسaسات التعلیمیaة                
، ما یتعلمaھ الفaرد مaن أسaرتھ أو مaا یتعلمaھ مaن وسaائل اإلعaالم المقaروءة                 : مثل  

 ) ٢٨: ٢٠٠٣،عبد المنعم. (والمرئیة ،والمسموعة
  : أھداف الثقافة الحاسوبیة . ٥

  :لحاسوبیة الھدف العام لتدریس الثقافة ا. أ    
    إعaaداد التلمیaaذ لحیaaاة ناجحaaة وانaaدماج نaaاجع ومثمaaر فaaي المجتمaaع التكنولaaوجي        
المaaستقبلي، مaaن خaaالل توسaaیع فھمaaھ للعملیaaات والمھaaارات البرمجیaaة والحاسaaوبیة      
الالزمaaة لaaھ كمaaواطن فaaي مجتمaaع تداھمaaھ باسaaتمرار تطaaورات تكنولوجیaaھ عامaaة         

  .وحاسوبیة خاصة
   :فة الحاسوبیة  أھداف تدریس الثقا. ب    

  .أن یستطیع التلمیذ تشغیل الحاسوب واألجھزة المحیطة بھ .1
  . بإصداراتھ الحدیثةWindowsأن یتمك┕ن التلمیذ من استخدام نظام التشغیل  .2
مول┕aaدات :  الaaشائعة، بالaaذات  الحدیثaaةأن یaaتمك┕ن التلمیaaذ مaaن األدوات الحاسaaوبیة    .3

ل اإللكترونیaaة،  ، مول┕aaدات العaaروض، الجaaداو   معالجaaات النaaصوص  الرسaaمات، 
  . قواعد البیانات واإلنترنت بأدواتھا المتنوعة

أن یaaستطیع التلمیaaذ التعaaرف علaaى برمجیaaات وأدوات حاسaaوبیة جدیaaدة بaaصورة     .4
  .مستقل┕ة، من خالل طرق إستراتیجیة ذاتیة

  .أن یحد┕د التلمیذ األداة أو األدوات الحاسوبیة الالزمة لھ لتنفیذ مھمة معینة .5
ن األدوات الحاسوبیة من أجل إیجاد أنجع طریقة لحل مaشكلة      أن یدمج التلمیذ بی    .6

  .تواجھھ
أن یوس┕ع التلمیذ مباني معرفتھ بصورة ذاتیة من خالل المرور بمراحaل البحaث               .7

عن معلومات جدیaدة، تaصنیفھا وتaصفیتھا، معالجتھaا، تنظیمھaا كمبaاني معرفیaة         
  .لھذاتیة، وذلك باستخدام مختلف الوسائل التكنولوجیة المتوفرة 



 ٣٢

أن یمی┕ز التلمیذ بین ما ھو أخالقي ومسموح وما ھو غیر أخالقي وممنaوع، فaي        .8
عالم ُفتحت فیھ آفاق المعرفaة والمعلومaات مaن خaالل شaبكات االتaصال المحل┕یaة          

  . والعالمیة

أن یكتaaسب التلمیaaذِ قaaَََیم مجتمعaaھ المتعaaارف علیھaaا، مaaن خaaالل تعر┕ضaaھ آلراء         .9
          aالم غیaي عaة فaداث متنوعaدران       ومواقف وأحaھ جaت فیaة، ُحط┕مaع للرقابaر خاض

 )*٢٠٠٦،بیاعة (.المعرفة

    : أن للتالمیذ تتمثل في الثقافة الحاسوبیةأھداف أھم من أنویرى البحث   

  .یحدد المصطلحات شائعة االستخدام. ١
 .الحاسوب ووظیفة كل منھ یعدد أجزاء . 2
  .القرص یشغل البرنامج ویتعامل مع القوائم عند تشغیل . ٣
 .دراستھ في ھا ویستفید منالبرامج التطبیقیةیستخدم  . ٤
 .یستخدم كافة ملحقات الكمبیوتر ومنھا الطابعة . ٥
   :طالبالثقافة الحاسوبیة لل. ٦

 الطaالب     إن أحد األمور الھامة التي یأخذھا المربون بعین االعتبار ھو تحaضیر          
وذلaaك إلكaaسابھم  ، لكaaي یaaصبحوا أعaaضاء منتجaaین فaaي المجتمaaع الaaذي یعیaaشون فیaaھ 

لaذا فانaھ بالنaسبة للتالمیaذ فaان أي تعریaف             ، المعلومات والمھارات الضروریة لھaم      
  .للثقافة الحاسوبیة یجب أن یأخذ بعین االعتبار إعداد ھؤالء التالمیذ لعالم المستقبل

فان ھذا اإلعداد یتطلب فترة تتaراوح مaا بaین ثالثaة             ، وبالنسبة لألطفال الصغار        
ویعتمaد ھaذا علaى إمكانیaة إكمaال دراسaتھم بعaد        ، ا إلى سaبعة عaشر عامaا     عشر عام 

  .وتشمل مناھج الثقافة الحاسوبیة للتالمیذ على معارف ومھارات ، الثانویة العامة 
   :  الحاسوبیةالمعارف  

  :   إن التلمیذ في ھذا المجال البد لھ من التعرف إلى األمور التالیة 
، ) زاء الداخلیaaة والخارجیaaة التابعaaة للحاسaaوب األجaa(محتویaaات نظaaام الحاسaaوب  ·

 .وكیف یعمل ویتفاعل ، وبرامج الحاسوب 
 .تطور الحاسوب من ناحیة تاریخیة  ·
 .استعماالت الحاسوب المختلفة في الدول المتقدمة  ·
 .الوظائف المتاحة المرتبطة بالحاسوب  ·
  
  
  
  
 



 ٣٣

   : الحاسوبیةالمھارات
  :ب إن یشتمل على األمور التالیة   إن إعداد التالمیذ في ھذا المجال یج

اسaaaتعمال الحاسaaaوب لألغaaaراض التعلیمیaaaة وذلaaaك باسaaaتخدام بaaaرامج الحاسaaaوب   ·
 .كوسائل مساعدة لرفع مستوى التعلیم 

 .كتابة برامج بسیطة باستعمال لغتین من لغات الحاسوب  ·
االنھمaaاك فaaي حaaل المaaشكالت وذلaaك بتجزئaaة المaaشكلة إلaaى وحaaدات اصaaغر منھaaا  ·

واستعمال ھذه الحلول في حل ، حل لكل وحدة من ھذه الوحدات والوصول إلى 
 .المشكلة األصلیة

    إن الھaaدف مaaن ھaaذا المنھaaاج ھaaو تقaaدیم معلومaaات ومھaaارات سaaتكون ذات قیمaaة    
وقaد تكaون الحواسaیب بعaد     ، حینما یتصل مaع عaالم الغaد باإلضaافة إلaى عaالم الیaوم               

إن إكaساب التالمیaذ منaذ       . اآلن   عشرین عاما من اآلن مختلفة عما ھي متوفرة علیaھ         
الصغر المعارف والمھارات السابقة الaذكر ھaو تھیئaة جدیaدة للعمaل مaع الحواسaیب            

وكaaذلك فaaان اسaaتعمال البaaرامج الحاسaaوبیة فaaي ، فaaي المaaستقبل حaaین یaaصبحوا شaaبابا 
مجال التعلیم في مواضیع عدة سیكون لھ فائدة في زیادة دافعیة التعلم عنaد التالمیaذ               

   ).٨٢-٧٩: ١٩٩٣ ،الخطیب( 
  :موضوعات مقترحة لتدریس الثقافة الحاسوبیة . ٧

عنaaاوین لaaبعض المواضaaیع الھامaaة ) Azermas,1991:97)(أزیaaرمس(  أورد   
  :التي یجب أن تدرس للتالمیذ وھي 

 .معلومات ومفاھیم أساسیة في علم الحاسوب  ·
 .تاریخ الحاسوب  ·
لجھaaaاز  ) Hardware and Software(المكونaaaات المادیaaaة والبرمجیaaaة    ·

 .الحاسوب 
 .بعض لغات البرمجة ومستویاتھا  ·
والجaaداول االلكترونیaaة ) MS Word(البaaرامج التطبیقیaaة مثaaل معaaالج الكلمaaات  ·

)MS Excel.( 
 .البرمجیة بلغة بیسك  ·
 .إنشاء قواعد البیانات  ·
 .تحمیل البرنامج واستخدامھا  ·
 .التعلیم بواسطة الحاسوب  ·
 .تقویم البرامج الجاھزة  ·
  
  
  



 ٣٤

  :أھمیة التوعیة بمجال الثقافة الحاسوبیة . ٨
  إن تدریب التلمیذ وممارستھ للمھارات المتعلقة بالثقافة الحاسوبیة ستaساعده علaى            

  ) :٧٦ : ١٩٩١، الخطیب (تحقیق أمور كثیرة أھمھا 
إن بaaرامج الثقافaaة الحاسaaوبیة تعمaaل علaaى إزالaaة الخaaوف أو الغaaضب مaaن قلaaوب      ·

وكذلك محو الفكaرة عنaھ باعتبaاره بمثابaة أداة           ، سوب  الكثیر من الناس نحو الحا    
والتأكید على أن الحاسوب من صنع البشر ومن اجaل سaعادة   ، أو عصا سحریة  

ومaaن ثaaم فaaإن فھaaم النaaاس لaaھ وإلمaaامھم بكیفیaaة اسaaتخدامھ والتعامaaل معaaھ  ، البaaشر 
واالستفادة منھ یؤدي إلى تخفیض درجات قلقھم الذي یشعرون بھ نحaوه ویزیaل       

 .م اتجاھھ ویمحو فكرة العصا السحریة عنھ خوفھ
إن أطفالنا الذین یعیشون عالم الیوم ھم رجال الغaد الaذي سaیغزو فیaھ الحاسaوب                   ·

لaaذا ال بaaد مaaن إعaaداد ھaaؤالء األطفaaال لمتطلبaaات الحیaaاة   ، كافaaة مجaaاالت حیaaاتھم  
 .المستقبلیة 

یومaا بعaد   إن الحاسوب قد أصبح أداة أساسیة في مجتمع المعلومات التي تتزایaد             ·
فaaال بaaد مaaن تaaوفر    ، یaaوم ممaaا یaaصعب علینaaا التعامaaل معھaaا أو تخزینھaaا یaaدویا       

وحتaى یقaوم   ، الحاسوب كي یعین الفرد علaى الaتحكم فaي المعلومaات وتوزیعھaا               
ھذا الفرد بوظائفaھ علaى خیaر قیaام فaي مجتمaع المعلومaات فانaھ ال بaد لaھ مaن أن             

 .یكون مثقفا في استعمال الحاسوب 
·  aaا كانaaھ مھمaaا     انaaل بھaaشغلھا أو یعمaaي یaaذ لكaaیختارھا أي تلمیaaي سaaة التaaت الوظیف

فانھ سیواجھ آالت غریبة ال بد من اإللمام بكیفیة استخدامھا والتعامaل    ، مستقبال  
 .معھا واإلفادة منھا وإال سوف یصبح متخلفا في مجال عملھ الذي اختاره 

أو بaأخر  إننا جمیعا كبارا أو صغارا سوف نaصبح مaستخدمین للحاسaوب بaشكل         ·
لaذلك فانaھ ینبغaي إتاحaة الفرصaة لنaا للعمaل بالحاسaوب والتعامaل          ، خالل حیاتنaا   

 . خاصة أن الحاسوب قد تغلغل في جمیع مجاالت حیاتنا ، معھ واستخدامھ 
 : ألسباب عدة أھمھا الحاسوبیة الثقافة  ضرورة التوعیة بمجالالباحث ویرى      

 .ألساسیة التي تو┕لد اإلبداع التقني المعاصرالحاسوبیة من الركائز ا ُتعد┕ الثقافة .١
والقaائمون  الحاسaوبیة موضaع اھتمaام وعنایaة القaادة التربaویین        أصaبحت الثقافaة   .٢

 .على التخطیط في وزارة التربیة والتعلیم العالي 
 .تلبي متطلبات التطور التقني الذي یسود العالم  .٣
 الحاسaوب  نولوجیaا تك علaى  اعتمaاده  یتزایaد  مجتمaع  فaي  للحیaاة  الطلبaة  إعaداد  .٤

 .والمعلومات
  
  
  



 ٣٥

 
  :مبررات الثقافة الحاسوبیة . ٩

الخطیب (    یورد المھتمون بفكرة تعلیم الثقافة الحاسوبیة للجمیع المبررات اآلتیة          
 ،٧٦-٧٥ : ١٩٩٣: (  
إن التعلم بالحاسوب یمد المتعلمaین بخبaرات محaسوسة یحتaاج إلیھaا األفaراد فaي                   .١

 .ا ینمي عندھم مھارة ھذا النوع من التفكیر التفكیر المنطقي العقالني مم
ینمي الaتعلم بالحاسaوب بعaض المھaارات الaضروریة لaدى المتعلمaین كمھaارات                  .٢

 .جمع وتنظیم وتحلیل وتفسیر البیانات والمعلومات 
یجعaaل الaaتعلم بالحاسaaوب الفaaرد المaaتعلم قaaادرا علaaى متابعaaة مaaا یجaaري حولaaھ فaaي   .٣

كثaر قaدرة علaى التعامaل مaع العدیaد مaن        حیaث یaصبح أ  ، البیئة وفي مجال العمل  
 .األجھزة المختلفة المتاحة أمامھ وكیفیة تشغیلھا واستخدامھا بصفة عامة 

حیث یصقل عنaده  ، یزید التعلم بالحاسوب من قدرة المتعلم على حل المشكالت         .٤
مھارة حل المشكالت بإتباع خطوات معینة بتسلسل منطقي معین یؤدي بaھ إلaى            

  . نھایة الحل الصحیح في ال
وبناًء على ما تم سرده في اإلطار النظري فان الباحŘث یŘرى انŘھ اسŘتفاد منŘھ مŘن         

  :حیث 
أصبح لدى الباحaث خلفیaة جیaدة عaن األدب التربaوي المنتمaي إلaى موضaوع                -

 .الدراسة 
تعرف منھج وإجaراءات الدراسaات الaسابقة المناسaبة والمتبعaة فaي مثaل ھaذه                  -

  .الدراسات 
 .مستخدمة في مثل الدراسة الحالیة  الدراسة الأدواتتعرف  -
 .األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في مثل الدراسة الحالیة تعرف  -
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  الفصل الثالث

  
  الدراسات السابقة

  
  

  والعلمیة التقنیة الثقافة تناولت دراسات:  المحور األول -

Š  الثقافة الحاسوبیة  دراسات تناولت: المحور الثاني 

Š الدراسات السابقة تعقیب على  
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   والعلمیة التقنیة الثقافة عن الحدیث تناولت دراسات: المحور األول 
 )٢٠٠٩ (البایض   دراسة-

 الحاسaوب  قسم طلبة لدى التكنولوجي تنورال مستوى     ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة
 التكنولوجیaا  نحaو  االتجاه مستوى رفةمع كذلك و والتطبیقیة المھنیة مجتمع العلوم بكلیة
 معرفaة  إلaى  باإلضaافة  والتطبیقیaة  المھنیaة  العلaوم  مجتمع الحاسوب بكلیة قسم طلبة لدى

 المھنیaة  العلaوم  مجتمaع  بكلیaة  الحاسaوب  طلبaة قaسم   لaدى  التكنولوجیaة  المھaارة  مaستوى 
اسaة قaام   ولتحقیaق ھaدف الدر  ،  وقد اتبaع الباحaث المaنھج الوصaفي التحلیلaي           ،والتطبیقیة  

مغلقaة   اسaتبانھ  و المعرفaي  الجانaب  لقیaاس  ھaي اختبaار   أدوات ثaالث  الباحaث باسaتخدام  
 عرضھم بعد ذلك و المھاري الجانب لتحدید مالحظة بطاقة و الوجداني الجانب لتحدید

 الدراسaة  عینaة  وتكونت، استخدامھم صالحیة من التأكد و المحكمین من على مجموعة
 التaابع  )الحاسaوب  شaبكات  و الحاسaب  صaیانة (الحاسaوب  مقس طلبة طالَبا من  ٢٢٠ من

  .غزة بمحافظة التطبیقیة و العلوم المھنیة مجتمع لكلیة
النaسب   أعلaى  علaى  حaصل  المھaاري       وأسفرت الدراسة عن نتaائج أھمھaا أن الجانaب   

 علaى  فیھaا  الطالaب  یعتمaد  التaي  و الیدویaة  المھaارة  و فقaط  العملیaة  بالجوانaب  متعلق ألنھ
 كمaا ، التفكیaر  فaي  ذھنaي  إعیaاء  إلaى  تحتاج ال التي المھارة و المباشر دام الیدوياالستخ
 مجaال  و التكنولaوجي  التنaور  مaستوى  مجaال  درجaات  بaین  إحaصائًیا  دالaة  عالقaة  وجدت

 كaذلك  و، االلكترونیaات   كaذلك  و آخaر  جانaب  مaن  الaشبكات  و جانaب  التكنولوجیaا مaن  
مجaال   و التكنولaوجي  التنaور  مaستوى  مجaال  درجaات  بaین  إحaصائًیا  دالaة  عالقaة  وجaدت 

  .الصیانة 
Š ٢٠٠٦ (عودة  أبو دراسة(  

علaى   المقaرر  التقنیaة  الثقافaة  لمنھaاج  العلمي المحتوي تقویم إلي الدراسة ھذه ھدفت      
وقaد اتبaع الباحaث المaنھج الوصaفي      ، التقنaي   التنaور  أبعaاد  ظaل  فaي  العاشaر  الصف طلبة

 العلمaي  المحتaوي  تحلیaل  أداة  الباحaث باسaتخدام  ولتحقیق ھدف الدراسة قaام  ، التحلیلي 
 ٣٣٠ الدراسة عینة التقنیة وتكونت الثقافة في التحصیل واختبار، التقنیة الثقافة لمنھاج

 مaن  % ٣٫٢ بواقaع  غaزة  فaي محافظaة   األساسaي  العاشaر  الصف طلبة من وطالبة ًاطالب
  .      األصلي المجتمع أفراد

 والذي%) ٦١٫٢٤ ( الطلبة درجات متوسط مھا أن     وأسفرت الدراسة عن نتائج أھ
 الباحaث  وتبنaاه  سaابقة  دراسaات  فaي  البaاحثون  حaدده  الaذي  مaن المعیaار   أقaل  جaاء 
 المعیaار  عaن  الدراسة عینة لدي التقني التنور مستوي تدني إلي مما یشیر %)٧٥(وھو

 ديالتقنaي لa   التنaور  مaستوي  بaین  إحصائیة داللة ذات فروق وجود المقبول وأیضا عدم
 أوضaحت  كمaا  ، )إنaاث  ذكور،( الجنس عامل إلي یعزي األساسي العاشر الصف طلبة

 الaصف  طلبaة  لدي التنور التقني مستوي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود الدراسة
  . لصالح طلبة الفرع العلمي)علمي،أدبي( التخصص عامل إلي یعزي األساسي العاشر
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 )٢٠٠٤ (شرف   دراسة-
 العلمیaة  الثقافaة  لفاعلیaة  الaدعاة  تقaدیر  مaستویات  عaن  الكaشف  إلaي  سaة الدرا     ھaدفت 

 العلمیaة  والaسلوكیات  تطaویره،  وموجھaات  الaدیني  الخطaاب  والتكنولوجیaة وتطaویر  
 أثنaاء  التaدریب  المؤھaل،  الخبaرة،  متغیaرات  ضaوء  بینھaا، فaي   والعالقaة  والتكنولوجیaة، 

تقدیر،وقaد اتبaع الباحaث المaنھج     ال مaستوى  بینھمaا علaى   فیما والتفاعل الدعاة لدى الخدمة
 عaن  اسaتبانھ للكaشف   ولتحقیق ھدف الدراسة قaام الباحaث باسaتخدام   ، الوصفي التحلیلي 

 مaن  التأكaد  و المحكمaین  مaن  علaى مجموعaة   عرضaھا  بعد ذلك و الدعاة تقدیر مستویات
 مختلفaة  خبaرات  ذوي داعیaة  )٢٠٠ ( مaن  الدراسaة  عینة وتكونت، استخدامھا صالحیة

 بطریقaة  العینaة  اختیaار  تaم  حیaث  المنوفیة بمحافظة األوقاف بوزارة  المكلفینالدعاة من
 .عشوائیة

 :إلي الدراسة نتائج      وأشارت
 التكنولوجیة ، والثقافة العلمیة بالثقافة یتعلق فیما مرتفًعا كان الدعاة تقدیر مستویات أن

 یتعلaق  یمaا ف متوسaًطا  كaان  أنaھ  إال التطaویر،  وموجھaات  الaدیني  وتطaویر الخطaاب  
  .العلمیة والتكنولوجیة بالسلوكیات

  ) (2004الشھراني  دراسة-
 التربیaة  بكلیaة  العلaوم  معلمaي  إعaداد  برنaامج  دور علaى  التعaرف  إلي الدراسة  ھدفت    

وقaد اتبaع الباحaث المaنھج      المaستقبل،  معلمaي  لaدى  العلمیaة  الثقافaة  مستوى في تنمیة بأبھا
علaى   عرضaھا  بعaد  ذلaك  و استبانھ  الباحث بإعدادولتحقیق ھدف الدراسة قام، الوصفي 
 ( مaن  تكونaت  وطبقaت األداة علaي عینaة عaشوائیة مaن الطلبaة      ، المحكمaین  من مجموعة

 المaستوى  فaي  طالًبaا  ) ١٢٧(و األول المaستوى  فaي  طالًبaا  ) ١٤٩ (مaنھم   طالًبaا )٢٧٦
 .الرابع

 :إلي الدراسة نتائج وأشارت
كلیaة   فaي  الرابaع  والمaستوى  األول المaستوى  البطa  لaدى  العلمیaة  الثقافaة  مستویات تدني

 .العلمیة التخصصات في بأبھا التربیة
 )٢٠٠٣ (حسین  دراسة-

 التعلaیم  منظومaة  فaي  التقنیة الثقافة لتضمین مقترح تصور وضع إلي الدراسة     ھدفت
 األساسaي  التعلaیم  طلبaة  الدراسaة  عینaة  كانت حیث السعودیة، العربیة األساسي بالمملكة

 .العربیة السعودیة لمملكةا في
 :إلي الدراسة نتائج وأشارت

ایجابیة  اتجاھات اكتسابھم في واضح أثر لھا التقنیة الثقافة لنصوص الطالب دراسة أن
  .المھن واكتساب العمل نحو جیدة
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  )٢٠٠٢ (مصالحة  دراسة-
 االبتaدائي  الرابaع  الaصف  طلبaة  اكتaساب  مaدى  عaن  الكaشف  إلaي  الدراسaة      ھدفت

 عملیات العلمیة، المعرفة( األربعة بأبعادھا العلمیة الثقافة لعناصر معاقین بصرًیاال
 المدرسaیة،  العلمیaة  الكتaب  فaي  المتaضمنة  )العلمیaة  القaیم  العلaوم،  االتجاه نحaو  العلم،

 طلبaة  جمیaع  مaن  عینaة الدراسaة   تكونaت  حیaث  ،وقد اتبع الباحaث المaنھج الوصaفي    
 المعaاقین  لتأھیaل  النaور  بمركaز  المaسجلین  بصرًیا المعاقین االبتدائي الرابع الصف
 م٢٠٠١-٢٠٠٠ الدراسي للعام بغزة الدولیة الغوث لوكالة التابع بصرًیا
 :عددھم والبالغ
   .طالبات ٥ طالب، ٥ منھم :المكفوفین الطلبة من ١٠ ·
   .طالبة ١ طالب، ٤ منھم :جزئًیا المبصرین الطلبة من ٥ ·

 ، كلaھ  األصلي المجتمع الدراسة شملت فقد بصریا المعاقین الطلبة عدد لقلة ونظًرا
 الaصفوف  علaى  المقaررة  العلaوم  كتaب  محتویaات  تحلیل أیًضا الدراسة عینة وشملت
 .االبتدائیة المرحلة من الدنیا األربعة

 :إلي الدراسة نتائج وأشارت  
 قaضایا  وتھمaل  واضaح  بaشكل  العلمیaة  المعرفaة  علaى  تركaز  بمجلھaا  العلaوم  كتب أن

 .العلمیaة  والقaیم  واالتجاھaات  والمجتمaع  التكنولوجیaا  و العلaم  بaین  لمشتركالتفاعل ا
 الرابaع  الaصف  طلبaة  لaدى  األربعaة  بعناصaرھا  العلمیaة  الثقافaة  كaان مaستوى   حیaث 

 یaساوي  والaذي  الباحaث  حaدده  الaذي  اإلتقaان  حaد  إلaي  یaصل  مجملھ لaم  في االبتدائي
)٨٠(%  
 )١٩٩٦ (ملكاوي اهللا،و العبد  دراسة-

 المدرسaة  خaریج  یحتاجaھ  الaذي  العلمیaة  الثقافaة  مaستوى  تحدیaد  إلaي  الدراسaة        ھدفت
ولتحقیaaق ھaaدف  ، فaaي األردن ، وقaaد اتبaaع الباحaaث المaaنھج الوصaaفي التحلیلaaي     الثانویaaة

 عینaة  تكونت حیث، العلمیة  الثقافة اختبار لقیاس مستوى الدراسة قام الباحث باستخدام
 العامaة  الثانویaة  أوراق تaصحیح  فaي  شaتركوا ا الaذین  العلaوم  معلمaي  جمیaع  مaن  الدراسaة 
 ) ١٤٤ ( عaددھم  م والبaالغ ١٩٩٥-١٩٩٤ الدراسaي  العaام  مaن  الثaاني  الدراسaي  للفaصل 

 .المجتمع أفراد من ) %٥٢ ( نسبة أي معلمة ) ٥٥ (و معلًما
 :إلي الدراسة نتائج      وأشارت

 المعلمaین  لدى لعلمیةا الثقافة مستوى عن المعلمات یزید لدى الثقافة العلمیة مستوى أن
 المزیaد  بدراسة أكبر فرصة لھا یتیح مما في البیت طویال وقًتا تقضى المعلمة أن حیث
 .العلمیة والمعلومات المعارف من

  )١٩٩٥ (عطیو  دراسة-
 المرحلaة  معلمaي  لaدى  العلمیaة  الثقافaة  مaستویات  عaن  الكaشف  إلaي  الدراسaة       ھaدفت 
 ( مaن  الدراسaة  عینaة  تكونaت  و،  الوصaفي التحلیلaي    وقد اتبع الباحث المنھجاالبتدائیة،

 بالمaستوى  والدارسaین  التعلaیم االبتaدائي   بaشعبة  الرابعaة  الفرقة طالب من طالًبا ) ٣١٥
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 فaي  وذلaك  بالمaستوى الجaامعي   االبتدائیaة  المرحلaة  معلمaي  تأھیaل  ببرنaامج  الرابaع 
 ارھماختیa  تaم  حیaث  والمنaصورة،  شaمس،  وعaین  حلaوان،  بجامعaات  التربیaة  كلیات

 .عشوائیة بطریقة
 :إلي الدراسة نتائج وأشارت

االبتaدائي   علaیم تال بaشعبة  الرابعaة  الفرقaة  طaالب  لaدى  العلمیaة  الثقافaة  مaستوى  تaدنى 
وھaو   الباحaث  حaدده  الaذي  الكفایaة  حaد  مaن  أقaل  المaستوى  كaان  حیaث  التربیaة  بكلیات

)٧٥(%  
  )١٩٩٢ (فودة  دراسة-

 األقaسام  لطالبaات  یaدرس  الaذي  العلمیaة  ةالثقافa  مقرر تطویر إلى الدراسة     ھدفت
 ھaذا  فaي  الطالبaات  احتیاجaات  تقaدیر  طریaق  عaن  بجaدة  للبنaات  بكلیة التربیaة  األدبیة

 بجaدة  للبنaات  التربیaة  كلیaة  طالبaات  مaن  عینتaین  عaن  واقتaصرت الدراسaة   المجaال، 
 یaة والثان األولaى  الفرقة طالبات من األولى األدبیة المختلفة الكلیة بأقسام الملتحقات

 مaن  طالبaة  ) ١٥٠ ( مaن  األولaى  تكونaت العینaة   حیaث  الرابعaة  الفرقaة  طالبaات  مaن 
 فaي  المختلفaة  الكلیaة  أقaسام  ھaـ یمaثلن  ١٤٠٧-١٤٠٦ لعaام  األولى بالفرقة الملتحقات

 العینaة  تخaصص، وتكونaت   لكaل  طالبaة  ) ٣٠ ( بواقaع  وھaي  األدبیaة  التخصaصات 
 لكل طالبة) ١٨ ( بواقع ھـ ١٤٠٩ لعام الرابعة الفرقة من طالبة ) ٩٠ ( من الثانیة

 .تخصص
 :إلي الدراسة نتائج وأشارت

 المجتمaع  بثقافaة  تتaصل  التي والموضوعات القضایا أھمیة على المجموعتان اتفاق
 اھتمامات أو قضایا تمثل التي تلك عن الشخصیة وبحیاتھا الطالبة فیھ الذي تعیش

 علaى  المجموعتaان  خلفaت وا والغریبaة  الطریفaة  الموضوعات وأیًضا علمیة عالمیة
 .المختلفة العمر بمراحل ترتبط التي والقضایا بعض الموضوعات

  )١٩٩٠(العثامنة  دراسة-
 و العلaوم  جامعة طلبة لدى التكنولوجیة الثقافة مستوى على التعرف إلى     ھدفت

 مaن  و ، دراستھ في الوصفي المنھج الباحث استخدم وقد ، األردن التكنولوجیا في
 مكونaة  عینaة  علaى  طبقaھ  ، فقaرة  ) ٤٠ ( مaن  مكوًنا الباحث اختباًرا ورط ذلك أجل
 انخفaاض  عaن  كaشفت  أنھaا  النتaائج  مaن أبaرز   وكaان  ، وطالبaة  طالبaا  ) ٤٢١ ( مaن 

 بلغaت  حیaث  والتكنولوجیaا  العلaوم  جامعaة  طلبaة  لaدى  التكنولوجیaة  الثقافaة  مaستوى 
 النتaائج  بaرزت وأ،%١٩٫٦٧ حaوالي  االختبaار  علaى  الطلبaة  درجات المئویة النسبة

تنازلًیaا   مرتبaة  جaاءت  و التكنولوجیaة  الثقافaة  علaى  للحaصول  مaصادر  خمaسة  أھaم 
 و ، المدرسaون  ، الذاتیaة  المطالعaة  ، الدراسaیة  الكتaب  و المحاضaرات  : كالتaالي 
  . المجالت و الصحف المنزل، و األسرة
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  تعقیب على دراسات المحور األول 
 كدراسaة  الطلبaة  لaدي   العلمیaة الثقافaة  ويمaست  تحدیaد  إلaي  الدراسaات  غالبیaة  ھaدفت  - 

 مaصالحة، ( ودراسaة  ،) ١٩٩٦ وملكaاوي،  ،اهللا العبaد  (ودراسaة  ، ) ١٩٩٥ عطیaو، (
 مقaرر  إلي تطویر الدراسات بعض وھدفت كما، ) ٢٠٠٩، البایض (ودراسة ) ٢٠٠٢
 ودراسaة ،  ) ٢٠٠٣ حaسین، ( ودراسaة ،  ) ١٩٩٢ فaودة، ( دراسaة  مثaل  العلمیaة  الثقافaة 

 المحتaوي  تقaویم  إلaي ) ٢٠٠٦،أبوعaودة (فaي حaین ھaدفت دراسaة     ، )٢٠٠٣ الوسaیمي، (
   .التقنیة  الثقافة لمنھاج العلمي

  .للطلبة  العلمیةالثقافة أھمیة علي الدراسات جمیع اتفقت - 
 .دراستھا في  التحلیليالوصفي المنھج الدراسات معظم  اتبعت -

فaي   العaشوائیة  الطریقaة  اتبعت لسابقةا الدراسات غالبیة أن نجد الدراسة لعینة بالنسبة - 
ودراسة  ، )٢٠٠٣ عطیو،( ودراسة ،) 1992 فودة،( دراسة مثل الدراسة عینة اختیار

، ) ٢٠٠٦،أبوعaودة (و دراسaة  ،  ) ٢٠٠٤ شaرف، (ودراسaة ،  ) ٢٠٠٤ الaشھراني، (
 القaصدیة  الطریقaة  اتبعaت  الaسابقة  الدراسات بعض أن إال. )٢٠٠٩ ،البایض  (ودراسة

 ودراسaة ، ) ١٩٩٦ وملكaاوي،  اهللا العبaد ( دراسaة  مثaل  الدراسaة  عینaة  راختیaا  فaي 
  .)٢٠٠٣ الوسیمي،( ودراسة ، )٢٠٠٣ حسین،( ودراسة، )  ٢٠٠٢ مصالحة،(

البایض  ( مثل دراسةالثقافة مستوى لقیاس كأداة االختبار الدراسات معظم  استخدمت -
 ،) ١٩٩٦ وملكaاوي،  ،اهللا العبaد  ( ودراسaة  ،) ٢٠٠٦،أبوعaودة (و دراسة  ، )٢٠٠٩ ،
 شرف،(االستبانة مثل دراسة الدراسات استخدمت وبعض ،)١٩٩٠،العثامنة(ودراسة ,

 مثaل  ارواالختب التحلیل استخدم والبعض ،    ) ٢٠٠٤ الشھراني،(ودراسة ،  ) ٢٠٠٤
  ) .٢٠٠٢ مصالحة،(  ودراسة،) ٢٠٠٦،أبوعودة(دراسة 

 تaدني  إلaى  جمیعھaا  تaشیر  لجانaب ا ھaذا  فaي  الدراسaات  ھaذه  مaن  تقaدم  مaا  ضaوء    فaي -
 كان حیث تقنیة أو بیولوجیة، أبو الثقافة علمیة، كانت سواء الثقافة في الطلبة مستویات
  .الكفایة حد من أقل عند الطالب الثقافي الجانب في المستوى

  دراسات تناولت الحدیث عن الثقافة الحاسوبیة : المحور الثاني 
  ) ٢٠٠٧( دراسة الفقعاوي -

ت ھذه الدراسة إلى تحلیل مقرر تكنولوجیا المعلومات المقرر على طلبة الصف                 ھدف
الحادي عشر في ضaوء معaاییر الثقافaة الحاسaوبیة ومaن ثaم قیaاس مaدى اكتaساب الطلبaة                   

ولتحقیaaق ،  وقaaد اتبعaaت الباحثaaة المaaنھج الوصaaفي التحلیلaaي   ،لمعaaاییر الثقافaaة الحاسaaوبیة 
 NETS)عaداد المقaاییس العالمیaة للتكنولوجیaا    ھaدف الدراسaة قامaت الباحثaة بترجمaة وإ     

2005) (   (National Educational Technology Standards) صفوفaaلل 
ثaم قامaت بتحلیaل      ، حسب السلم التعلیمaي فaي الوالیaات المتحaدة األمریكیaة             ) ١٢-٩(من  

ثaaم قامaaت بتaaصمیم ، مقaaرر تكنولوجیaaا المعلومaaات فaaي ضaaوء معaaاییر الثقافaaة الحاسaaوبیة  
للثقافة الحاسوبیة والذي تم تطبیقھ على عینة اختیرت عشوائیا ار للمعاییر المعرفیة اختب

طالبا وطالبة من طلبة الصف الحادي عaشر فaي محافظaة خaانیونس       ) ٦٣٧(تكونت من   
  :موزعین كالتالي  من أفراد المجتمع األصلي %) ١١٫٤(بنسبة 
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، ذكaaور ) ٢٤٩(و ، لمaaيم اختیaaارھم مaaن طلبaaة الفaaرع الع  تaaإنaaاث ) ٧٦(، ذكaaور ) ٨٠(
وقد اختیرت ھذه العینaة مaن       . م اختیارھم من طلبة الفرع العلوم اإلنسانیة      تإناث  ) ٢٣٢(

مaaن طلبaaة الaaصف الحaaادي ) ذكaaور وإنaaاث(المجتمaaع األصaaلي المكaaون مaaن جمیaaع الطلبaaة 
  .طالبًا وطالبة ) ٥٥٥٦(عشر والبالغ عددھم 

لثقافة الحاسوبیة لدى الطلبaة تaوفرت   وأسفرت الدراسة عن نتائج أھمھا أن مستوى ا      
ممaا  %) ٧٥(والذي جاء اقaل مaن المعیaار الaذي تبنتaھ الباحثaة وھaو                %) ٤٧٫٣٧(بنسبة  

كمaا أوضaحت الدراسaة      ، یشیر إلى تدني مستوى الثقافaة الحاسaوبیة لaدى عینaة الدراسaة               
وجaaود فaaروق دالaaة إحaaصائیا بaaین مaaستوى الثقافaaة الحاسaaوبیة لaaدى طلبaaة الaaصف الحaaادي 

كaذلك وجaود فaروق دالaة      ، لaصالح اإلنaاث     ) إنaاث ،ذكور(ر یعزى إلى عامل الجنس      عش
إحصائیا بین مستوى الثقافة الحاسوبیة لدى طلبة الصف الحادي عشر یعزى إلى عامل     

  .لصالح طلبة التخصص العلمي) علوم إنسانیة،علمي (التخصص 
 )٢٠٠٧ (Clark) كالرك( دراسة -  

عرفaaة مaaدى تغیaaر االتجاھaaات والتحaaصیل والقaaدرة علaaى        ھaaدفت ھaaذه الدراسaaة إلaaى م 
التخیaaل لaaدى طلبaaة الaaصف الaaسابع نحaaو تكنولوجیaaا المعلومaaات واالتaaصاالت والثقافaaة         

واتبعaت الدراسaة   ، فaي الوالیaات المتحaدة    ) وست شaستر (الحاسوبیة في مدرسة مقاطعة  
 الحاسaaوبیة  حیaaث قامaaت بتطبیaaق الدراسaaة القبلیaaة والبعدیaaة للثقافaaة       ، المaaنھج التجریبaaي  

وتمثلaaaت عینaaaة الدراسaaaة فaaaي طaaaالب المدینaaaة والریaaaف   ، وااللكترونیaaaة للaaaصف الaaaسابع 
 وأسaفرت الدراسaة عaن    ٢٠٠٦ حتaى  ٢٠٠٤واستمرت الدراسaة مaن عaام    ، والضواحي  

نتائج أھمھا تغیر اتجاھات الطلبaة نحaو تكنولوجیaا المعلومaات واالتaصاالت والحاسaوب            
، ) وورد(مثل ) میكروسوفت(رمجیات شركة  فأصبحوا یستخدمون تشكیلة واسعة من ب     

ویقدمون تقاریر عaن كaل مaا ھaو جدیaد فaي عaالم الحاسaوب                  ، ) بوربوینت(و، ) إكسل(و
ویستخدمون الصفحة االلكترونیة الخاصة بالصف السابع وقد تم تعدیل المنھج فaي عaام          

  .م ٢٠٠٧
  ) ٢٠٠٦(وعسقول ،  دراسة قشطھ -

توى الثقافة الحاسوبیة لaدى الطلبaة تخaصص اللغaة               ھدفت ھذه الدراسة إلى تحدید مس     
، وقaaد اتبaaع الباحثaaان المaaنھج الوصaaفي    . اإلنجلیزیaaة بالجامعaaة اإلسaaالمیة فaaي فلaaسطین    

ولتحقیق ھدف الدراسaة قaام الباحثaان بإعaداد مقیaاس للثقافaة الحاسaوبیة الaذي تaم تطبیقaھ                      
ة المaستوى الثالaث   طالبaا وطالبaة مaن طلبa    ) ٩٣(على عینة اختیرت عشوائیا تكونت من    

  :موزعین كالتالي %) ٣٣٫٢(والرابع بنسبة 
إناث ثم اختیaارھم مaن طلبaة المaستوى الثالaث والرابaع علaى النحaو             ) ٥١(، ذكور  ) ٤٢(

طالaaب وطالبaaة للمaaستوى  ) ٣٢(و، طالaaب وطالبaaة فaaي المaaستوى الثالaaث   ) ٦١: (التaaالي 
ذكaور  (ون مaن جمیaع الطلبaة        وقد اختیرت ھذه العینة من المجتمع األصلي المك       . الرابع  
) ٢٨٠(فaaي المaaستوى الثالaaث والرابaaع تخaaصص لغaaة إنجلیزیaaة والبaaالغ عaaددھم    ) وإنaaاث

  .طالب وطالبة 
  



 ٤٣

وأسaaفرت الدراسaaة عaaن نتaaائج أھمھaaا أن مaaستوى الثقافaaة الحاسaaوبیة لaaدى الطلبaaة      
وال توجد فروق دالaة إحaصائیا لaصالح طلبaة المaستوى         ، %) ٢١٫٦(توفرت بنسبة   

  .وكذلك ال توجد عالقة بین عالمات الثقافة الحاسوبیة ومعدالتھم العامة  ، الرابع
 )٢٠٠٦ (Satharasinghe) ساثاراسیج( دراسة -

ومaدى اسaتخدامھم   ،  قیaاس الثقافaة الحاسaوبیة للمعلمaین          إلaى     ھدفت ھذه الدراسة    
وتعaaaرف مaaaدى تaaaوافر المكونaaaات المادیaaaة  ، لتكنولوجیaaaا المعلومaaaات واالتaaaصاالت 

 وطبقaت الدراسaة مaن    ،برمجة للحواسیب واالتصاالت وملحقاتھا فaي المaدارس         وال
فaaaي كaaaل المaaaدارس الحكومیaaaة وغیaaaر ) سaaaیرالنكا(قبaaaل اإلحaaaصاء المركaaaزي لaaaدى 

 ولتحقیaق ھaدف الدراسaة       ، وقد اتبع الباحaث المaنھج الوصaفي التحلیلaي            ،الحكومیة  
الدراسaة   وتم اختیaار عینaة   ،واستبانھ ، لثقافة الحاسوبیة بإعداد مقیاس لقام الباحث 

   .من المعلمین والمربیین
مaaن المعلمaaین لaaدیھم وعaaي    %) ٩٥٫٣(وكانaaت أھaaم نتaaائج ھaaذه الدراسaaة أن           

مaaن المaaدارس مرتبطaaة   %) ٦٫٤(و، مثقفaaون حاسaaوبیا  %) ٣٢٫٣(و، بالحاسaaوب 
وال توجaaد ، مaaن المaaدارس توجaaد بھaaا مختبaaرات حاسaaوب %) ١٧(و، ) باالنترنaaت(

  .اجد الحواسیب في المدرسة والثقافة الحاسوبیة للمعلمین عالقة بین تو
  ) ٢٠٠٣( دراسة الكحلوت - 

ومحاولة ،     ھدفت ھذه الدراسة لبناء برنامج في الثقافة الحاسوبیة للطالب المعلم           
وتنمیaaة ، والعمaaل علaaى تنمیaaة ھaaذه الثقافaaة   ،قیaaاس مaaستوى التحaaصیل لaaدى الطلبaaة    

  . للحاسوب في العملیة التعلیمیة اتجاھاتھم نحو االستخدام األفضل
المaaنھج الوصaفي التحلیلaaي للكaشف عaaن   :     واتبaع الباحaaث المنaاھج البحثیaaة التالیaة    

والمنھج التطویري  ، مستوى الثقافة الحاسوبیة لدى طلبة جامعة األقصى بفلسطین         
 – المعرفaي ( لبناء برنامج مقترح لتنمیة الثقافة الحاسوبیة ككل في جوانبھا الثالثaة            

والمaنھج التجریبaي للكaشف عaن أثaر البرنaامج المقتaرح فaي                ، )  الوجداني –األدائي  
  . تنمیة الثقافة الحاسوبیة 

، اختبaaار المعلومaaات الحاسaaوبیة   :     وأعaaد الباحaaث أدوات الدراسaaة المتمثلaaة فaaي    
 اتجاھات نحو اسaتخدام الحاسaوب   مقیاسو ، وبطاقة مالحظة المھارات الحاسوبیة    

طالبaا  ) ٣٠(دوات على عینة عشوائیة طبقیة من الطلبة اشaتملت علaى            وطبقت األ . 
  .طالبة من تخصصات مختلفة في الجامعة من مجتمع الدراسة المذكور  )٣٠(و 

وكان من أھم نتائج الدراسة أن متوسط الثقافة الحاسوبیة ككaل فaي جوانبھaا الثالثaة                 
صائیا بaین متوسaط     وتبین وجود فروق دالة إح    %) ٨٠(یقل عن المتوسط الفرضي     

التطبیق القبلي والبعدي في اختبارات الثقافة الحاسaوبیة ككaل وفaي جوانبھaا الثالثaة                
  . لصالح التطبیق البعدي 
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  Craig Scott & others(2000)) سكوت وآخرون( دراسة-
،      ھدفت إلى فحص مھارات الحاسوب لدى مدیري المعلومات، والمناھج، والعمaداء       

 ولتحقیق ھدف الدراسaة قaام الباحaث          ،اتبع الباحث المنھج الوصفي    وقد   .وطالب الطب 
مaaن طaaالب  ) ١٧١( حیaaث تaaم إجaaراء اختبaaار لعaaدد   ،بإعaaداد مقیaaاس للثقافaaة الحاسaaوبیة   

مaن العمaداء مaشتمًال المaسح لمعرفaة اإلدراك والفھaم             ) ٦(و، من المدراء ) ١٢(و، الطب
ء یعتبرون كفاءة الطaالب فaي   ھرت النتائج أن معظم المدراظفي مجال الحاسوب، وقد أ  

حدود قلیلaة مaن المعرفaة فaي مجaال الحاسaوب بینمaا معظaم الطaالب یعتبaرون درجaاتھم                       
 مaaن مaaaدراء الكلیaaات الطبیaaة یعتبaaaرون المھaaارة الحاسaaaوبیة    % ٦٥عالیaaة فaaي الكفaaaاءة،   

وأوضaحت النتaائج أن ھنaاك     . األساسیة الزمة للطالب الذین لم یتخرجوا بعد مaن الكلیaة          
  .استخدام الحاسوب بدرجة عالیةمیول نحو 

Š  ١٩٩٦(دراسة قندیل(  
    ھaدفت ھaذه الدراسaaة إلaى معرفaaة اثaر إسaتراتیجیة مقترحaaة لتقaدیم برنaaامج فaي الثقافaaة        
الحاسوبیة األساسیة للطالب على معلوماتھم ومھاراتھم واتجاھاتھم في مجال الحاسوب      

ة اعaaد الباحaaث اسaaتبانھ  ولتحقیaaق ھaaدف الدراسaa ، واتبعaaت الدراسaaة المaaنھج التجریبaaي   ، 
كما قaام بتعaدیل احaد مقaاییس االتجاھaات          ، ومقیاسا لألداء المھاري    ، واختبارا تحصیلیا   

وتaم تطبیaق األدوات علaى عینaaة مaن طaالب الدراسaaات      ، نحaو الحاسaوب كaأداة للدراسaaة    
  .العلیا الدارسین في الدبلومة العامة أو الخاصة 

وق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي الدرجات       وكان من أھم النتائج عدم وجود فر           
، الخاصة بالمجموعتین التجریبیة والضابطة فaي اختبaار المعرفaة الحاسaوبیة األساسaیة                

ووجود فروق ذات داللة إحصائیة في مقیاس تقدیر أداءات تشغیل الحاسaوب المaستخدم        
  .  ریبیة في الجانب المھاري من الثقافة الحاسوبیة للمعلم لصالح المجموعة التج

  )١٩٩٤(Kiattikomol Paiboon) بایبون(دراسة "
    ھدفت ھذه الدراسة إلى المقارنة بین معرفة المدراء للحاسوب في شركات األعمال 

و المدارس التي تدرس اإلدارة واألعمال لفترة ) تایالند(وأسواق األوراق المالیة في 
تخدام الباحث استبیانات تم حیث اس ،  وقد اتبع الباحث المنھج الوصفي،أربع سنوات

 استبیان )٥٠(و،  استبیان للشركات المسجلة في مجال األوراق المالیة)٥٠(إرسالھا 
 إلدارة سامإلى جامعات وكلیات تعمل على نظام أربع سنوات ولدیھا كلیات و أق

ومن أھم نتائج ھذه الدراسة معرفة مھارات الحاسوب تتوقف على اتجاه .األعمال
ولوحظ أیضا أن ،  واألعمال في الجامعات والكلیات نحو الحاسوبطالب اإلدارة

من أھم ) وقواعد البیانات ، الحسابات االلكترونیة، إدارة معالجة الكلمات(البرامج 
وأوضحت ، تطبیقات الحاسوب التي یجب أن یتمكن منھا خریجي اإلدارة واألعمال

العاملین  حیث یرى، وبالدراسة أیضا أن ھناك فروق في وجھات النظر حول الحاس
  في التجارة و األعمال أن فھم الحاسوب ومعرفتھ من أھم المقدرات المكتسبة متبوعة
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 أما العاملین في المؤسسات التعلیمیة یعتبرون تطبیقات ،وبرمجتھ بتطبیقات الحاسوب 
  . برمجیھوأخیرًاأھم من اإلجادة و الكفاءة متبوعة بفھم وإدراك الحاسوب الحاسوب 

  )١٩٩٢(راسة المناعي  د-
 كلیaة  وطالبaات  طلبaة  مaن  عینaة  اتجاھaات  وتحدیaد  معرفaة  إلaى  الدراسaة  ھذه   تھدف

 الحاسوب ثقافة : الثالثة بفروعھ التعلیم في الحاسوب استخدام نحو قطر التربیة بجامعة
 التعلیمیaة  العملیaة  فaي  مaساعدة  كوسaیلة  الحاسaوب  ، التعلیمیaة  اإلدارة الحاسaوب فaي   ،

وقaد اتبaع الباحaث المaنھج      كمتغیaرین  والتخaصص  اثaر الجaنس   تحدیaد  إلaى  باإلضaافة 
    :أن  إلى النتائج أشارت وقد ،الوصفي

 تطبیقات نحو ومرتفعة إیجابیة اتجاھات لدیھم الجنسین من العینة أفراد جمیع .١
  .الذكور اتجاھات من إیجابیة أكثر اإلناث اتجاھات وان ، التعلیم الحاسوب في

بصفة  التعلیم في الحاسوب تطبیقات نحو اإلناث لصالح إحصائیًا دالة فروق ھناك .٢
 . عامة

وأن  الحاسوب ثقافة نحو إیجابیة اتجاھات لدیھم الجنسین من العینة أفراد جمیع .٣
 . الذكور من إیجابیة أكثر اإلناث اتجاھات

مقارنة  عند ولكن ، الفرعین في الذكور اتجاھات من إیجابیة أكثر اإلناث اتجاھات .٤
في  واإلناث الذكور متوسطات بین إحصائیا دالة فروق ھناك تكن لم توسطاتالم

 . الفرعین
  .األدبي التخصص اتجاھات من إیجابیة أكثر العلمي التخصص طلبة اتجاھات .٥
  )١٩٩٢(Cole Jerry William) ولیم( دراسة-

 فaaي المaaدارس مaaدراء مaaن قبaaل وب المقارنaaة بaaین اسaaتخدامات الحاسaa     فقaaد ھaaدفت إلaaى
 وإجaaراء المقارنaaات بaaین الطaaرق الفنیaaة المختلفaaة  ، الخاصaaةوفaaى إدارة المaaدارسلعامaaة ا

 من أجل التعامل مع األعداد الكبیرة من البیانات من خالل المaسیرة             المدراءالمتبعة من   
      aaن الحاسaaة مaaات المختلفaaر والتطبیقaaت الحاضaaي الوقaaة فaaن  وبالتعلیمیaaستخدمة مaaوالم 

عینaaة وكانaaت  ، وقaaد اتبaaع الباحaaث المaaنھج الوصaaفي ،ت فaaي العدیaaد مaaن التطبیقaaا مaaدراءال
والعaاملین  ) تaنس ( العاملین في المaدارس فaي والیaة      مدراءمن ال ) ١٨٠٠(الدراسة تمثل   

مaaن المaaدارس الخاصaaة والaaذین أشaaاروا إلaaى    ) ٧٠(مaaن المaaدارس العامaaة و ) ٤٣٠(فaaي 
 أن إرسaال   في إدارة المaدارس كمaا  اسوباإلجابات حول التطبیقات التي تعتمد على الح     

 من أجل اإلجابة علیھ وقaد أجaاب نaسبة      مدراءإلى  ) ١٩٩٢(ھذه النماذج في بدایة ینایر      
النتaaائج إلaaى أن المaaدارس أشaaارت أھaaم  و، علaaى النمaaاذجمaaدراء المaaدارسمaaن %)  ٧١(

   aؤالء ا                وبتعتمد على الحاسaا ھaة بینمaشئون اإلداریaولى الaل أن تتaن أجaدیھم     مaدراء لaلم
 في الشئون اإلداریaة وفaى إدارة البیانaات فaي المaدارس        الحاسوب استخدام   فيإلمام جید   

مثaaل التعaaرف علaaى نaaسب الغیaaاب والحaaضور وإدارة البیانaaات علaaى الطaaالب ومعالجaaة      
 إلaaى االسaaتخدامات المختلفaaة مثaaل   أیaaضًامaaدراء كمaaا أشaaار ال،البیانaaات والنقaaل واإلعaaارة

اروا إلى عدد من التوصیات  في العدید من الندوات العلمیة وأش      وبالتدریب على الحاس  
 فaي إعaداد   سaوب أجaل التaدریب علaى اسaتخدام الحا        التي تشیر إلaى الحاجaة الخاصaة مaن         



 ٤٦

  . حول االستخدامات المبتكرة للحاسبات اآللیة في الوظائف اإلداریةمدراءوتدریب ال
  ) ١٩٩٠( دراسة الفرا -

عaaة صaaنعاء نحaaو      ھaaدفت إلaaى قیaaاس اتجاھaaات الطaaالب المعلمaaین بكلیaaة التربیaaة بجام   
رغبaaتھم فaaي تعلaaم الثقافaaة الحاسaaوبیة ومواصaaلة اسaaتخدام الحاسaaوب فaaي الحیaaاة العملیaaة      

 وتaم  ،وقaد اتبaع الباحaث المaنھج الوصaفي     ، وتعلیمھ كمادة دراسیة للطaالب فaي المaدارس    
اختیaaار عینaaة الدراسaaة مaaن طaaالب كلیaaة التربیaaة بجامعaaة صaaنعاء  تaaم اختیaaارھم بطریقaaة  

  :تائج على النحو التالي  فكانت الن،عشوائیة 
كانت استجابة الطالب نحو اتجاھات تعلم مادة الحاسوب اتجاھات ایجابیة وبدرجة                

أما بالنسبة إلى رغبة الطالب المعلمین في تدریس مادة الحاسaوب فaي       ، عالیة من الثقة    
المaaaدارس بعaaaد التخaaaرج كانaaaت رغبaaaتھم عالیaaaة جaaaدا فaaaي التaaaدریس و أنھaaaم یعارضaaaون  

  .راء المعارضة لتدریس ھذه المادة ت السلبیة و اآلاالتجاھا
 :الثاني  المحور دراسات على تعقیب

 مaا  یتبن الحاسوبیة تناولت الحدیث عن الثقافة التي للدراسات العرض السابق  من
 : یلي
 المراحaل  فaي  الحاسaوبیة  الثقافaة  أھمیaة  علaى  المحaور  ھaذا  فaي  الدراسaات  أكaدت  ·

  .المختلفة التعلیمیة
 الطلبaة  لaدى  الثقافaة الحاسaوبیة    مaستوى  تحدیaد  إلaي  الدراسaات  بیaة غال ھaدفت  ·

قaaaشطة (ودراسaaaة ، )٢٠٠٧كaaaالرك، (ودراسaaaة، )٢٠٠٧،الفقعaaaاوي (كدراسaaaة
 Craig Scott(ودراسaة  ، )٢٠٠٣الكحلaوت،  (ودراسaة  ، )٢٠٠٦وعaسقول، ،

& others ، 2000( ، ةaaaaودراس) ، دیلaaaa١٩٩٦قن( ، ةaaaaودراس) ،وتaaaaالكحل
وھنaaaاك دراسaaaات ھaaaدفت الaaaى تحدیaaaد  ، )١٩٩٢، المنaaaاعي(ودراسaaaة ، )٢٠٠٣

، )٢٠٠٦ ساثاراسaaیج ،(لaaدى المعلمaaین كدراسaaة    مaaستوى الثقافaaة الحاسaaوبیة 
وھنaaاك دراسaaات ھaaدفت الaaى تحدیaaد مaaستوى الثقافaaة   ، )١٩٩٠الفaaرا، (ودراسaaة 

، )١٩٩٤ ، Kiattikomol Paiboon( الحاسaaaوبیة لaaaدى المaaaدراء كدراسaaaة  
 )  ١٩٩٢ ، Cole Jerry William(ودراسة 

دراسaaتھا   فaaي  التحلیلaaي  الوصaaفي  المaaنھج  الدراسaaات  معظaaم  اتبعaaت ·
ودراسaaة ، )٢٠٠٦  وعaaسقول،،قaaشطة(ودراسaaة ، )٢٠٠٧،الفقعaaاوي(كدراسaaة

)Craig Scott & others ، 2000(  ،ودراسة )Kiattikomol Paiboon 
 ، Cole Jerry William(ودراسaة  ، )١٩٩٢المناعي، (ودراسة ، )١٩٩٤، 

وھنaاك دراسaات اتبعaت المaنھج التجریبaي          ،)  ١٩٩٠الفaرا،   (ودراسة  ، )١٩٩٢
كمaaaaا أن دراسaaaaة  ،  )١٩٩٦قنaaaaدیل ، (ودراسaaaaة ، )٢٠٠٧كaaaaالرك،(كدراسaaaaة 

  .    اتبعت كل من المنھج الوصفي والتطویري والتجریبي) ٢٠٠٣الكحلوت، (
 الطریقaة  اتبعaت  الaسابقة  الدراسaات  غالبیaة  أن نجaد  الدراسaة  لعینaة  بالنaسبة  أمaا  ·

 .الدراسة  عینة اختیار في العشوائیة
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 وعaسقول، ،قشطة (ومعظم الدراسات اختارت العینة من الطلبة الجامعیین كدراسة  ·
 ، Craig Scott & others(ودراسaaة ، )٢٠٠٣الكحلaaوت، (ودراسaaة ، )٢٠٠٦
الفaرا،  (ودراسaة   ، )١٩٩٢المنaاعي،   (ودراسة  ، )١٩٩٦قندیل ،   (ودراسة  ، )2000
 ینتھaaaaا مaaaaن  طلبaaaaة المaaaaدارس كدراسaaaaة  واختaaaaارت بعaaaaض الدراسaaaaات ع ، )١٩٩٠

 Kiattikomol( أمaaا دراسaaة ، )٢٠٠٧ كaaالرك، (ودراسaaة، )٢٠٠٧،الفقعaaاوي(
Paiboon ، ركات  )  ١٩٩٤aaي شaaوب فaaدراء الحاسaaن مaaة مaaة الدراسaaت عینaaد كانaaفق

األعمال وأسواق األوراق المالیة وأیضا من طالب اإلدارة واألعمال فaي الجامعaات       
اختaارت العینaة مaن    ) ١٩٩٢ ، Cole Jerry William(كمaا أن دراسaة   ،والكلیات 

و بعaaaض الدراسaaaات اختaaaارت المعلمaaaین كعینaaaة لھaaaا كدراسaaaة      ، مaaaدراء المaaaدارس  
 ،   ) ٢٠٠٦ ساثاراسیج ،(
تحدیaد   وھaو  الدراسaة  مaن  الھaدف  فaي  الaسابقة  الدراسaات  مaع  الحالیaة  الدراسaة  اتفقaت  ·

  .مستوى الثقافة الحاسوبیة 
 وقaد  الحاسوبیة الثقافة مستوى في عام تدني أن ھناك السابقة الدراسات معظم بینت ·

، )٢٠٠٦ وعaسقول، ،قaشطة   (ودراسaة ، )٢٠٠٧،الفقعaاوي (دراسaة  إلaى ذلaك   أشaار 
 .)٢٠٠٣الكحلوت، (ودراسة ، )٢٠٠٦ ساثاراسیج ،(ودراسة 

مaن   الحاسوبیة الثقافة اختبار بناء في السابقة الدراسات من الحالیة الدراسة استفادت ·
 .  في تحلیل النتائج وتفسیرھاتتفادكما أنھا اس، عاده وصیاغة أفكاره حیث تحدید أب

معاییر توضح )٢٠٠٧،المخیني(حدد الباحث بناًءا على دراسات سابقة مثل دراسة  ·
  :مستویات اكتساب الثقافة الحاسوبیة لدى أفراد عینة ھذه الدراسة على النحو األتي

ذالك یدل % ٥٠ في االختبار أقل من إذا كانت النسبة المئویة لدرجة أفراد العینة -
  . على مستوى ضعیف للثقافة حاسوبیة للعینة

دلت ھذه النسبة على مستوى % ٦٠ أقل من - %٥٠و إذا كانت النسبة المئویة من  -
 .مقبول للثقافة الحاسوبیة لعینة الدراسة 

دلت ھذه النسبة على مستوى % ٧٠ أقل من - % ٦٠و إذا كانت النسبة المئویة من  -
 .وسط للثقافة الحاسوبیة للعینةمت

دلت ھذه النسبة على مستوى % ٨٠ أقل من -% ٧٠وإذا كانت النسبة المئویة من  -
 .جید لثقافة الحاسوبیة للعینة

دلت ھذه النسبة على مستوى  % ٩٠ أقل من -%٨٠وإذا كانت النسبة المئویة من  -
 .جید جدا للثقافة الحاسوبیة للعینة

فأكثر دلت ھذه النسبة على مستوى ممتاز للثقافة % ٩٠ئویة أما إذا كانت النسبة الم -
 .الحاسوبیة للعینة
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أن حد )  ٢٠٠٧،الفقعاوي(كما حدد الباحث بناًءا على دراسات سابقة مثل دراسة 
  % . ٧٥الكفایة لمستوى الثقافة الحاسوبیة ھو 

  
v  وقد تمیزت الدراسة الحالیة عن سابقاتھا في النقاط التالیة:  
 تناولaت الدراسaات الaسابقة الثقافaة الحاسaوبیة لaدى الطالaب المعلaم           لدراسة إذ امجتمع   §

 ساثاراسaیج ، (و) ٢٠٠٦،عaسقول  و، قشطة (في كلیات التربیة مثل دراسة كل من 
ومنھا مaن تنaاول الثقافaة الحاسaوبیة لaدى المaدراء           ، )٢٠٠٣الكحلوت،  (و، ) ٢٠٠٦

( ارس مثaaل دراسaaة كaaل مaaن  وفaaي المaaداألعمaaال وإداراتوالمaaدیرات فaaي الaaشركات 
السابقة بطلبة في حین لم تھتم أي من الدراسات ) ١٩٩٢،ولیم( و ، ) ١٩٩٤،بایبون

التي قامت بتحلیل مقرر تكنولوجیا ) ٢٠٠٧،الفقعاوي( عدا دراسة اإلعدادیةالمرحلة  
التaي قامaت   ، ) ٢٠٠٧ كaالرك، (وكaذلك دراسaة   ، المعلومات للaصف الحaادي عaشر    

 . الصف السابع نحو تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت بدراسة اتجاھات طلبة
 تناولaaت دراسaaة الثقافaaة  أنھaaا الدراسaaة الحالیaaة قaaد تمیaaزت عaaن نظیراتھaaا فaaي   أننجaaد  §

ودراسaة  ، ) والعاشaر ،والتاسaع ،والثaامن ،الaسابع ( صفوف وھي    أربعةالحاسوبیة لدى   
فaضال علaى    . عالقة الثقافة الحاسوبیة بتحaصیل الطلبaة الدراسaي فaي تلaك الaصفوف                

لم یحظ باھتمام الباحثین فaي ھaذا المجaال وھaي محافظaة         تناولت مجتمعا دراسیا     أنھا
 .شمال غزة 

ومقیaاس  ،  وھaي تحلیaل المaضمون        أدوات لثالثةفضال عن استخدام الدراسة الحالیة       §
اختبaار   و، ) و مقیaاس مھaارة    ، اختبaار تحaصیلي   (في الثقافة الحاسوبیة ویتكaون مaن        

 .صیل في مادة التكنولوجیالقیاس مستوى التح
وقامت الدراسة بتحدید العالقة بین الثقافة الحاسوبیة والتحaصیل لaدى طلبaة صaفوف        §

    .األربعة العلیا األساسیةالمرحلة 
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 الرابع الفصل
  الطریقة واإلجراءات

  
 

ý الدراسة منھج   
ý الدراسة مجتمع   
ý الدراسة عینة   
ý الدراسة أدوات 
ý صائیةاإلح المعالجات 
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 الرابع الفصل
 واإلجراءات الطریقة

تعaرف مaستوى الثقافaة الحاسaوبیة لaدى طلبaة المرحلaة         إلaى  الحالیaة  الدراسaة  تھaدف     
 و ، األساسaیة العلیaا بمحافظaة شaمال غaزة وعالقتھaا بتحaصیلھم فaي مaادة التكنولوجیaا          

 الدراسaة  جمaنھ  : الدراسaة  فaي  التي اتبعت لإلجراءات مفصًال وصفًا الفصل ھذا یتناول
 صaدقھا  مaن  والتأكaد  ، الدراسaة  أدوات وإعaداد  عینتھaا  الدراسة وتحدید مجتمع ووصف
 معالجaة  فaي  اسaتخدمت  التaي  اإلحaصائیة  واألسaالیب  إجaراءات الدراسaة   وبیaان  وثباتھaا 
   . النتائج
 -: لھذه اإلجراءات وصف یلي وفیما
 : الدراسة منھج:أوال 

المaنھج   "األغaا  إحaسان " ویعaرف  التحلیلaي  صaفي الو المنھج الدراسة ھذه في استخدم    
 كما والقیاس للمالحظة قابلة وممارسات وظواھر أحداث دراسة" أنھ التحلیلي الوصفي

ویحللھaا   معھaا  یتفاعaل  أن الباحaث  ویaستطیع  ، مجریاتھaا  فaي  الباحaث  تaدخل  ، دون ھaي 
 )٤٣ : ٢٠٠٠األغا، (

مaستوى الثقافaة    علaى  تعaرف لل التحلیلaي  الوصaفي  المaنھج  علaى  الدراسaة  اعتمaدت  وقaد 
الحاسوبیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا بمحافظة شمال غaزة وعالقتھaا بتحaصیلھم         

 .في مادة التكنولوجیا 
 : الدراسة مجتمع:ثانیا 

مaaن جمیaaع طلبaaة المرحلaaة األساسaaیة العلیaaا فaaي المaaدارس    الدراسaaة مجتمaaع یتaaألف    
مدرسaaة ) ٣٨( ، مaaوزعین علaaى  )١٤٣٢٩(الحكومیaaة بمحافظaaة شaaمال غaaزة وعaaددھم   

) سaaابع ، ثaaامن ، تاسaaع ، عاشaaر    ( شaaعبة تaaشمل أربaaع مراحaaل    ) ٣٦٠( وممثلaaین فaaي  
  – م ٢٠٠٩ الدراسaي  للعaام  مaساق التكنولوجیaا   یدرسaون  بمحافظaة شaمال غaزة الaذین    

) ١(الثaاني حaسب إحaصائیة وزارة التربیaة والتعلaیم ملحaق        الدراسaي  للفaصل  م ٢٠١٠
قaaaسم ، وزارة التربیaaaة والتعلaaaیم  (وضaaaح مجتمaaaع الدارسaaaة األصaaaلي والجaaaدول التaaaالي ی

  .  )التخطیط
  )١(جدول 

  ٢٠٠٩/٢٠١٠توزیع أفراد مجتمع الدراسة للعام الدراسي 
المؤسسة   عاشر  تاسع  ثامن  سابع

ذكو  التعلیمیة
  ر

ذكو  إناث
  ر

ذكو  إناث
  ر

ذكو  إناث
  ر

  إناث
المجمو

  ع

المaaaaaaaaaaaaaaaaaaدارس 
الحكومیaaaaaaaaaaaaaaaaaة  
بمحافظaaة شaaمال  

  غزة
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 : الدراسة عینة:ثالثا 
 فaي اختیaار العینaة بواقaع شaعبة علaى             طبقیaة الالعaشوائیة   اعتمد الباحث طریقة العینaة          

مaدارس فaي مدیریaة شaمال غaزة،          ) ٦(األقل من كل مدرسة تم اختیارھا، وقaد اختیaرت           
بنaین ، بیaت الھیaا األساسaیة      " أ" اص  سعد ابن أبaي وقa     (منھا ثالث مدارس ذكور وھي      

عمaواس  (، وثالث مدارس إنaاث وھaي   " )ب"بنین ، أبو عبیدة ابن الجراح الثانویة  " أ"
بنaات  " ب"بنات، شادیة أبaو غزالaة الثانویaة         " أ"بنات، أبو تمام األساسیة     " أ"األساسیة  

احaل األساسaیة   طالبًا وطالبaة مaوزعین علaى المر   ) ٦٥٠(، حیث بلغ العدد الكلي للعینة  )
ن أفaaaراد المجتمaaaع مaaa%) ٤٫٥٣(بنaaaسبة ) الaaaسابع ، الثaaaامن ، التاسaaaع ، العاشaaaر( العلیaaaا 

  :والجدول التالي یوضح عدد الطلبة موزعین على المدارس،األصلي للدراسة 
  )٢(جدول 

  ٢٠٠٩/٢٠١٠ الدراسة للعام الدراسي عینةتوزیع أفراد 
  المدارس  عاشر  تاسع  ثامن  سابع

  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور
  المجموع

  ١٦٥    ٣٥    ٤١    ٤٤    ٤٥  بنین" أ" سعد ابن أبي وقاص 
  ١٢٤        ٤١    ٤١    ٤٢  بنین" أ"بیت الھیا األساسیة 

أبaaaو عبیaaaدة ابaaaن الجaaaراح الثانویaaaة  
  "ب"

            ٤١    ٤١  

  ١٢٤      ٣٨    ٤٣    ٤٣    بنات" أ"عمواس األساسیة 
  ١٥٧  ٣٧    ٣٦    ٤٢    ٤٢    بنات" أ"أبو تمام األساسیة 

" ب"شaaaادیة أبaaaو غزالaaaة الثانویaaaة  
  بنات

              ٣٩  ٣٩  

٧٦  ٧٦  ٧٤  ٨٢  ٨٥  ٨٥  ٨٥  ٨٧  
  المجموع

١٥٢  ١٥٦  ١٧٠  ١٧٢  
٦٥٠  

  الدراسة أدوات: رابعًا
    لإلجابaaة علaaى أسaaئلة الدراسaaة والتحقaaق مaaن فرضaaیاتھا اسaaتخدمت الدراسaaة األدوات     

  :اآلتیة
  ) .العاشر، التاسع ، الثامن ، السابع (جیا للصفوف تحلیل محتوى مبحث التكنولو: أوًال 
 : تكون من ت الثقافة الحاسوبیة وأدوات لقیاسإعداد :  ثانیًا 

  .  اختبار تحصیلي-
 . مقیاس مھارة-

اختبار لقیاس مستوى التحصیل في مادة التكنولوجیا لدى طلبة المرحلة األساسیة           : ثالثًا  
في مادة التكنولوجیا للطلبaة لنaصف الفaصل الثaاني          أخذ عالمات التحصیل    وذلك ب  :العلیا

  .س المھارة على عینة الطلبة فیھامن المدارس التي تم تطبیق االختبار التحصیلي ومقیا
  
  
 



 ٥٢

  :فحص تحلیل المحتوى لوحدة الحاسوب : أوًال 
     لمaaا كaaان الھaaدف مaaن الدراسaaة ھaaو التعaaرف علaaى الثقافaaة الحاسaaوبیة لaaدى طلبaaة   

ة العلیا في وحدة الحاسوب فقد قام الباحث بتحلیل محتaوى الوحaدة             المرحلة األساسی 
  .لتحدید الثقافة الحاسوبیة المتضمنة في الوحدة 

أسaلوب فaي    :      ویقصد بأسلوب تحلیaل المحتaوى بحaسب تعریaف بیراسaون بأنaھ               
، جابر و كaاظم     ( البحث لوصف الظاھر لالتصال وصفًا موضوعیًا منتظمًا وكمیًا         

١٦٠ : ١٩٧٣ (.  
  :وفیما یلي خطوات التحلیل 

  :  المفاھیم الحاسوبیة . ١
 الھaaaدف مaaaن التحلیaaaل فaaaي ھaaaذه الدراسaaaة اسaaaتخراج المفaaaاھیم     :ھŘŘŘدف التحلیŘŘŘل  . أ

الحاسوبیة المتضمنة من وحدة الحاسaوب فaي كتaاب التكنولوجیaا المقaرر للaصفوف            
 .م ٢٠٠٩/٢٠١٠ للعام الدراسي األساسي) والعاشر،والتاسع،والثامن،السابع(
 اعتبaaر الباحaaaث فئaaaة التحلیaaل فaaaي ھaaaذه الدراسaaة ھaaaي المفھaaaوم    :فئŘŘة التحلیŘŘŘل  . ب 

تaaصور عقلaaي یكونaaھ الفaaرد " الحاسaaوبي و یعaaرف الباحaaث المفھaaوم الحاسaaوبي بأنaaھ 
علaى أسaاس    ، إلیجاد عالقات بین األشیاء عن طریق عملیات التaصنیف و التمییaز             

 " . الخصائص الممیزة و المشتركة لھذه األشیاء 
مفھومaًا حاسaوبیًا فaي      ) ٥٦( أسفرت عملیaة التحلیaل عaن وجaود           :نتائج التحلیل    .ج

وحaaaaaaaaaaدة الحاسaaaaaaaaaaوب مaaaaaaaaaaن كتaaaaaaaaaaاب التكنولوجیaaaaaaaaaaا المقaaaaaaaaaaرر للaaaaaaaaaaصفوف    
 .األساسي ) والعاشر،والتاسع،والثامن،السابع(
 : ثبات التحلیل. د
  :  ثبات التحلیل عبر الزمن -

تفaاق بaین نتaائج عملیaات          ویقصد بموضوعیة التحلیل عبaر الaزمن ھنaا نaسبة اال         
التحلیaaaل الaaaثالث التaaaي قaaaام بأجرائھaaaا الباحaaaث علaaaى وحaaaدة الحاسaaaوب مaaaن كتaaaاب    

حیaث  ، األساسaي  ) والعاشر،والتاسع،والثامن،السابع(التكنولوجیا المقرر للصفوف    
وقaد أسaفرت   ، كانت المدة الزمنیة بین كل تحلیل واآلخaر ھaي ثالثaة أسaابیع تقریبaًا          

د اتفaaاق بaaین النتaaائج فaaي المaaرات الaaثالث التaaي قaaام بھaaا    عملیaaات التحلیaaل عaaن وجaaو 
  ) :٣(الباحث كما في الجدول

  
  
  
  
  
  
  



 ٥٣

  )٣(جدول 
  نتائج عملیات التحلیل الثالثة عبر الزمن

النسبة المئویة   الزیادة في عدد المفاھیم  عدد المفاھیم  عملیة التحلیل
  لالتفاق

  %١٠٠  -  ٥٤  األولى
   %٩٥  ١  ٥٥  الثانیة
   %٩٥٫٢  ١  ٥٦  الثالثة

 
   :صدق التحلیل -

      ویقصد بھا مدى االتفaاق بaین نتaائج التحلیaل التaي توصaل إلیھaا الباحaث و بaین                   
وقaد  ، نتائج التحلیل التaي توصaل إلیھaا المختaصون فaي مجaال تaدریس التكنولوجیaا                   

اختار الباحث اثنین من المعلمین الذین لھم خبرة في تدریس التكنولوجیaا للaصفوف           
وطلب منھم القیام بعملیة التحلیaل       ، )١(األساسي) والعاشر،والتاسع،ثامنوال،السابع(

و أسفرت النتائج عن وجود اتفaاق كبیaر فaي عملیaات التحلیaل وھaذا          ، بشكل مستقل   
وتaaم ذلaaك باسaaتخدام معامaaل ھولaaستي لتحلیaaل      ،  عملیaaة التحلیaaل  صaaدقیaaدل علaaى  

كمaا ھaو موضaح فaي         ) ٥٨ : ١٩٩٧، عفانaھ   ( المضمون باستخدام المعادلة التالیة     
  )  :٤(الجدول 

= معامل الثبات 
عدد نقا岸 االتفاق 

   %١٠٠×  عدد نقا岸 االختالف +عدد نقا岸 االتفاق 

  )٤(جدول 
  في تحلیل وحدة الحاسوب) الثبات ( معامل االتفاق 

  نقا岸 االتفاق  المحللون
 岸نقا

  االختالف
岸معامل الثبات  مجموع النقا  

  %١٠٠  ٥٦  -  ٥٦  ألولالباحث و المحلل ا
  %٩٥٫٢  ٥٦  ١  ٥٥  الباحث و المحلل الثاني
المحلل األول و المحلل 

  الثاني
٩٥٫٢  ٥٦  ١  ٥٥%  

  %٩٦٫٨  -  -  -  معامل الثبات الكلي

 ١أن نaسبة االتفaاق بaین الباحaث والمحلaل األول كانaت               ) ٤(     یتضح من الجدول    
 بaین المحلaل األول و        فaي حaین كانaت النaسبة        ٠٫٩٥٢وبین الباحث والمحلل الثaاني      

 صaدق  مما یaدل علaى   ٠٫٩٦٨ ولقد كان معامل الثبات الكلي ٠٫٩٥٢المحلل الثاني   
  .تحلیل الباحث 

                                                 
  ھشام حماد. رضوان أبوشعبان                           أ .    أ)١(
 



 ٥٤

       aاھیم الحاسaع المفaم وضaا    وبعد التأكید من ثبات تحلیل المحتوى تaة كمaي قائمaوبیة ف
  ) ٥(یوضحھا الجدول

  )٥(جدول 
  قائمة المفاھیم الواردة في وحدة الحاسوب

  المفھوم  م  المفھوم  م

  مفاتیح اإلدخال  ٢٩  الحاسوب  ١

  التنسیق  ٣٠  أجیال الحاسوب  ٢

  الجداول اإللكترونیة اكسل  ٣١  الكیان المادي  ٣

  تحدید الخالیا  ٣٢  الكیان البرمجي  ٤

  مسح الخالیا  ٣٣  وحدات اإلدخال  ٥

  المعادلة  ٣٤  وحدات اإلخراج  ٦

  Power Pointبرنامج   ٣٥  لوحة المفاتیح  ٧

  معالج المحتوى التلقائي  ٣٦  الفأرة  ٨

  العرض التقدیمي الفارغ  ٣٧  الماسح الضوئي  ٩

  البرمجة  ٣٨  RAMذاكرة القراءة والكتابة   ١٠

  لغة اآللة  ٣٩  ROMذاكرة القراءة فقظ    ١١

 وحدة المعالجة المركزیة   ١٢
CPU  

  لغة التجمیع  ٤٠

  اللغات العلیا  ٤١  وحدة الحساب والمنطق  ١٣

  المترجمات  ٤٢  وحدة التحكم  ١٤

  الخوارزمیة  ٤٣  الملفات  ١٥

  المخطط االنسیابي  ٤٤  نظام التشغیل  ١٦

  لغة البرمجة فیجول بیسك  ٤٥  عملیة النسخ  ١٧

  VBمكونات شاشة برنامج  ٤٦  عملیة القص  ١٨

صندوق النص و صندوق   ٤٧  عملیة اللصق  ١٩
  التسمیة وزر األمر

  المتغیر  ٤٨  الحافظة  ٢٠



 ٥٥

  إلعالن عن المتغیراتا  ٤٩  برنامج الرسام  ٢١

  أقسام البیانات  ٥٠  معالجة النصوص  ٢٢

  VBالعملیات في   ٥١  شاشة المستند  ٢٣

  VBاالقترانات في   ٥٢  شریط العنوان  ٢٤

  VBالعملیات الشرطیة في   ٥٣  شریط القوائم  ٢٥

  الجمل الشرطیة  ٥٤  شریط قیاسي  ٢٦

  االنترنت  ٥٥  شریط تنسیق  ٢٧

  ید االلكترونيالبر  ٥٦  مفاتیح الكتابة  ٢٨

  :المھارات الحاسوبیة  . ٢
 الھaaaدف مaaaن التحلیaaaل فaaaي ھaaaذه الدراسaaaة اسaaaتخراج المھaaaارات  :ھŘŘŘدف التحلیŘŘŘل . أ

الحاسوبیة المتضمنة من وحدة الحاسaوب فaي كتaاب التكنولوجیaا المقaرر للaصفوف                
 . م ٢٠١٠/ ٢٠٠٩ للعام الدراسي األساسي) والعاشر،والتاسع،والثامن،السابع(
 اعتبaaaر الباحaaaث فئaaaة التحلیaaaل فaaaي ھaaaذه الدراسaaaة ھaaaي المھaaaارة :حلیŘŘŘل فئŘŘŘة الت. ب 

قaaدرة المaaتعلم علaaى أداء   " الحاسaaوبیة و یعaaرف الباحaaث المھaaارة الحاسaaوبیة بأنھaaا     
بعaaaض الخطaaaوات واإلجaaaراءات فaaaي وحaaaدات الحاسaaaوب المقترحaaaة فaaaي منaaaاھج         

 " . التكنولوجیا للمرحلة األساسیة العلیا بسھولة ودقة ونجاح 
مھaارة حاسaوبیة فaي      ) ٥٤( أسaفرت عملیaة التحلیaل عaن وجaود            :التحلیل  نتائج  . ج

وحaaaaaaaaaaدة الحاسaaaaaaaaaaوب مaaaaaaaaaaن كتaaaaaaaaaaاب التكنولوجیaaaaaaaaaaا المقaaaaaaaaaaرر للaaaaaaaaaaصفوف    
 .األساسي ) والعاشر،والتاسع،والثامن،السابع(
 :  ثبات التحلیل. د
  :  ثبات التحلیل عبر الزمن -

نتaائج عملیaات        ویقصد بموضوعیة التحلیل عبaر الaزمن ھنaا نaسبة االتفaاق بaین            
التحلیaaaل الaaaثالث التaaaي قaaaام بأجرائھaaaا الباحaaaث علaaaى وحaaaدة الحاسaaaوب مaaaن كتaaaاب    

حیaث  ، األساسaي  ) والعاشر،والتاسع،والثامن،السابع(التكنولوجیا المقرر للصفوف    
وقaد أسaفرت   ، كانت المدة الزمنیة بین كل تحلیل واآلخaر ھaي ثالثaة أسaابیع تقریبaًا          

  aaاق بaaود اتفaaن وجaaل عaaات التحلیaaا   عملیaaام بھaaي قaaثالث التaaرات الaaي المaaائج فaaین النت
  ) :٦(الباحث كما في الجدول

  
  
  
  



 ٥٦

   )٦( جدول 
  نتائج عملیات التحلیل الثالثة عبر الزمن

الزیادة في عدد   عدد المھارات  عملیة التحلیل
  المھارات

النسبة المئویة 
  لالتفاق

  %١٠٠  -  ٥١  األولى
   %٩٦٫٢  ٢  ٥٣  الثانیة
   %٩٨٫١  ١  ٥٤  الثالثة

 
   :صدق التحلیل -

      ویقصد بھا مدى االتفaاق بaین نتaائج التحلیaل التaي توصaل إلیھaا الباحaث و بaین                   
وقaد  ، نتائج التحلیل التaي توصaل إلیھaا المختaصون فaي مجaال تaدریس التكنولوجیaا                   

اختار الباحث اثنین من المعلمین الذین لھم خبرة في تدریس التكنولوجیaا للaصفوف           
وطلب منھم القیام بعملیة التحلیaل       ، )٢(األساسي) والعاشر،تاسعوال،والثامن،السابع(

و أسفرت النتائج عن وجود اتفaاق كبیaر فaي عملیaات التحلیaل وھaذا          ، بشكل مستقل   
وتaaم ذلaaك باسaaتخدام معامaaل ھولaaستي لتحلیaaل      ،  عملیaaة التحلیaaل  صaaدقیaaدل علaaى  

و موضaح فaي     كمaا ھa    ) ٥٨ : ١٩٩٧، عفانaھ   ( المضمون باستخدام المعادلة التالیة     
  )  :٧(الجدول 

= معامل الثبات 
عدد نقا岸 االتفاق 

   %١٠٠×  عدد نقا岸 االختالف +عدد نقا岸 االتفاق 

  )٧(جدول 
  في تحلیل وحدة الحاسوب) الثبات ( معامل االتفاق 

  نقا岸 االتفاق  المحللون
 岸نقا

  مجموع النقا岸  االختالف
معامل 
  الثبات

  %١٠٠  ٥٤  -  ٥٤  الباحث و المحلل األول
الباحث و المحلل 

  %٩٦٫٢  ٥٤  ١  ٥٣  الثاني

المحلل األول و المحلل 
  %٩٦٫٢  ٥٤  ٢  ٥٢  الثاني

  %٩٧٫٤  -  -  -  معامل الثبات الكلي
 ١أن نaسبة االتفaاق بaین الباحaث والمحلaل األول كانaت               ) ٧(     یتضح من الجدول    

حلaل األول و     فaي حaین كانaت النaسبة بaین الم           ٠٫٩٦٢وبین الباحث والمحلل الثaاني      
 صaدق  مما یaدل علaى   ٠٫٩٧٤ ولقد كان معامل الثبات الكلي ٠٫٩٦٢المحلل الثاني   
  .تحلیل الباحث 

                                                 
 ھشام حماد. رضوان أبوشعبان                           أ .  أ)٢(



 ٥٧

وبعد التأكید من ثبات تحلیل المحتوى تم وضع المھارات الحاسوبیة فaي قائمaة كمaا        
  ) ٨(یوضحھا الجدول 

  )٨(جدول 
  قائمة المھارات الواردة في وحدة الحاسوب

  ةالمھار  م  المھارة  م

  إضافة وإلغاء الصفوف واألعمدة  ٢٨  التفرقة بین أجیال الحاسوب المختلفة   ١

  توسیع الصفوف واألعمدة  ٢٩  تشغیل جھاز الحاسوب  ٢

  تنسیق وتصمیم الخالیا  ٣٠  تشغیل عدة برامج في وقت واحد   ٣

  إدخال المعادالت  ٣١  التنقل بین البرامج باستخدام الفأرة  ٤

  إصالح قیم الخطأ  ٣٢  تشغیل برنامج الرسام  ٥

  إضافة وإلغاء أوراق العمل  ٣٣  إغالق البرامج ونظام التشغیل   ٦

٧  
إدخال بیانaات صaوریة بواسaطة جھaاز       

  الماسح الضوئي
  تحدید أوراق العمل وإلغائھا  ٣٤

  إنشاء رسوم بیانیة  ٣٥  طباعة ورقة باستخدام الطابعة  ٨

  Power Pointمج تشغیل برنا  ٣٦  تصنیف أنواع الملفات في الحاسوب  ٩

١٠  
القaaaaدرة علaaaaى اسaaaaتعراض محتویaaaaات   

  األقراص
٣٧  

إنشاء عرض تقدیمي باستخدام معالج 
  المحتوى التلقائي

١١  
رسم أشكال مختلفة باستخدام برنامج 

  الرسام
٣٨  

إضافة شرائح مختلفة إلى العرض 
  التقدیمي

  وانإضافة نص جدید إلى شریحة عن  ٣٩  تطبیق عملیات النسخ والقص واللصق  ١٢

  إضافة صورة ومربع نص إلى شریحة  ٤٠  Wordتشغیل برنامج   ١٣

١٤  
كتابaaaة بعaaaض الجمaaaل باسaaaتخدام لوحaaaة 

  المفاتیح وتنسیقھا 
٤١  

إضافة تأثیرات حركیة وصوتیة إلى 
  عرض الشرائح

١٥  
فaaaتح ( إجaaaراء العملیaaaات اآلتیaaaة عملیaaaًا 

  مستند جدید ) وحفظ وإغالق 
  جمع رقمین باستخدام لغة اآللة  ٤٢

١٦  
اسaaaaaتخدام الطباعaaaaaة بطریقaaaaaة اللمaaaaaس 
لتنaaaaaسیق بعaaaaaض الجمaaaaaل والتمaaaaaارین  

  المكتوبة
  جمع رقمین باستخدام لغة التجمیع  ٤٣

١٧  
تحدید حواف النص ومسافاتھ البادئة 

  باستخدام المسطرة
  جمع رقمین باستخدام لغة بیسك  ٤٤

١٨  
إجراء خطوات إدراج التعداد النقطي 

  والرقمي
  لحل مسألة ماكتابة خطوات خوارزمیة   ٤٥



 ٥٨

١٩  
إجراء خطaوات إضaافة حaدود وتظلیaل         

  لنص معین
  رسم مخطط انسیابي لحل مسألة ما  ٤٦

٢٠  
 في البحث Wordاستخدام برنامج 
  عن كلمة أو نص

  VBتشغیل برنامج   ٤٧

٢١  
تaaصحیح بعaaض األخطaaاء فaaي المaaستند   

  باستخدام التدقیق اإلمالئي والنحوي
  كتابة برنامج بلغة فیجول بیسك  ٤٨

٢٢  
إنشاء ترویسة أو تذییل لصفحات 

  المستند
   VBتنفیذ برنامج   ٤٩

  اإلعالن عن المتغیرات  ٥٠  إدراج أرقام لصفحات المستند  ٢٣

  ٥١  إنشاء الجداول و تنسیقھا  ٢٤
كتابة بعض العبارات بالرموز التي 

  تناسب لغة فیجول بیسك

  ٥٢  تشغیل برنامج  اكسل  ٢٥
عض باستخدام  بVB  كتابة برامج بلغة 

  االقترانات

  ٥٣  التمییز بین األشرطة ومحتویاتھا  ٢٦
كتابة برنامج باستخدام صیغ الجمل 

  الشرطیة

  ٥٤  استخدام مفاتیح التحدید  ٢٧
عمaaل البریaaد االلكترونaaي والتعaaرف علaaى  

  مزایاه
      

 وفaaaي ضaaaوء تلaaaك المالحظaaaات قaaaام الباحaaaث باسaaaتطالع رأي مدرسaaaي ومaaaشرفي    
  . تشخیصیًا لتحدید الثقافة الحاسوبیة وعمل اختبارًا، التكنولوجیا 

  :إعداد مقیاس الثقافة الحاسوبیة : ثانیًا
 الذي تبناه الباحaث للثقافaة الحاسaوبیة فانaھ یتكaون مaن               اإلجرائيفي ضوء التعریف    

اختبار تحصیلي في مفاھیم الثقافة الحاسوبیة ومقیاس لمھارات اسaتخدام الحاسaوب          
    :ألدواتاوفیما یلي عرض لخطوات كل من ھذه 

   :االختبار التحصیلي . أ
وقaد اختaaار الباحaث ھaaذا   ،     وھaو اختبaaار موضaوعي مaaن نaوع اختیaaار مaن متعaaدد     

  :النوع من االختبارات لألسباب اآلتیة 
 )١٩٩٤>٢١٥،أبوناھیة(موضوعي التصحیح ال یتأثر بذاتیة المصحح  .١
یغطaaaaaي ھaaaaaذا النaaaaaوع جaaaaaزءا كبیaaaaaرا مaaaaaن محتaaaaaوى المaaaaaادة العلمیaaaaaة المaaaaaراد    .٢

 )٢٠٠١>٨٥،أبوسلطان(ھااختبار
 .ھذا النوع من األسئلة لھ معدالت صدق وثبات عالیة  .٣
 )٢٠٠٥>٢٠٤،المفتي،الوكیل. (القدرة على التمییز والمقارنة وإصدار األحكام .٤

    وقد تم إعداد اختبار الثقافaة الحاسaوبیة باالسaتفادة مaن بعaض الدراسaات الaسابقة               
عبaaaaد (دراسaaaaة ، )٢٠٠٣،وتالكحلaaaa(دراسaaaaة ، )٢٠٠٧،الفقعaaaaاوي(مثaaaaل دراسaaaaة 

  ).٢٠٠٣،المنعم



 ٥٩

      
  :وفیما یلي عرض لخطوات بناء اختبار الثقافة الحاسوبیة 

 :ھدف االختبار  .١
 یھدف االختبار إلى التعرف على مدى اكتساب طلبة المرحلة األساسیة العلیا للثقافة        

  .الحاسوبیة 
  :إعداد االختبار في صورتھ األولیة .٢

خصaصت لكaل فقaرة درجaة واحaدة          ، فقaرة   ) ٤٢( لالختبaار مaن      تكونت الصورة األولیaة   
وقد قسم االختبار إلى عدة محاور ، والجaدول  ،  )٣( ملحق   درجة) ٤٢(لتصبح الدرجة   

  .  في صورتھ األولیةیوضح مواصفات االختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة) ٩(رقم 
  )٩(جدول 

   في صورتھ األولیةبیةجدول مواصفات االختبار التحصیلي  للثقافة الحاسو

  محاور اختبار الثقافة الحاسوبیة  م

المفردا
ت التي 

تم 
  تقسیمھا

عدد 
  الفقرات

النسبة 
المئوی

  ة

  مكونات الحاسوب المادیة وملحقاتھ  ١
١٢  ١٢- ١  

٢٨٫٥
%  

برنامج التشغیل النوافذ   ٢
)Windows(  ٦  ١٨- ١٣  

١٤٫٤
%  

  %٣١  ١٣  ٣١- ١٩  بعض البرامج التطبیقیة  ٣
  %١٩  ٨  ٣٩- ٣٢  وال بیسكبرنامج فیج  ٤
  %٧٫١  ٣  ٤٢- ٤٠  اإلنترنت  ٥

  ٤٢  الـمـــجـــــمـــــوع
١٠٠
%  

 :ضبط االختبار  .٣
  :وذلك من خالل حساب صدق وثبات االختبار وفیما یلي توضیح لذلك 

  :  تحدید صدق االختبار . أ
یعتمaد صaدق المحكمaaین لالختبaار علaaى صaدق المحتaوى مaaن حیaث مaaدى تمثیaل االختبaaار              

لمجaaaال الaaaذي یقیaaaسھ، وتaaaم عaaaرض االختبaaaار فaaaي صaaaورتھ األولیaaaة علaaaى مجموعaaaة مaaaن          ل
المتخصصین فaي المنaاھج وطaرق التaدریس وتكنولوجیaا المعلومaات ومaشرفي الحاسaوب فaي                 

للتأكaaد مaaن سaaالمة صaaیاغة المفaaردات ومناسaaبتھا، ومaaدى    ) ٢(وزارة التربیaaة والتعلaaیم ملحaaق  
قaد اسaتجاب الباحaث آلراء الaسادة المحكمaین وقaام       انتمائھا لكل محور من محaاول االختبaار، و    

بإجرام ما یلزم من حذف وتعدیل في ضوء مقترحاتھم التي سنورد منھا على سaبیل الaذكر مaا                    
  : یلي 
   ٢٣،١١،٨ حذف بعض المفردات غیر الالزمة مثل سؤال §
 ٣٩،٦،٢تعدیل بعض المفردات للبدائل مثل سؤال  §



 ٦٠

أشaaار إلیھaaا المحكمaaون تaaم الحaaصول علaaى   وبعaaد إجaaراء جمیaaع التعaaدیالت التaaي      
  ) ٤(الصورة القابلة للتطبیق على العینة االستطالعیة ملحق 

  :التجربة االستطالعیة لالختبار. ب
قام الباحث بتطبیق االختبار على عینة استطالعیة بعaد الحaصول علaى موافقaة                    

ة االسaتطالعیة   ، وكانaت العینa    )٥(وزارة التربیة والتعلیم على إجراء البحث ملحق        
طالب مaن طaالب المرحلaة األساسaیة العلیaا بمحافظaة شaمال غaزة               ) ٦٤(مكونة من   

، حیث تم اختیار ھذه العینة "للبنین ) أ(سعد بن أبي وقاص األساسیة " من مدرسة 
  : من خارج عینة الدراسة، وقد ھدفت التجربة االستطالعیة إلى 

 . االتساق الداخليصدقحساب  ""
 .بار حساب ثبات االخت ""
 . تحدید زمن االختبار  ""
 .حساب معامالت الصعوبة والتمییز لفقرات االختبار ""
   االتساق الداخلي  صدقحساب . ١

     تaaم إیجaaاد معامaaل ارتبaaا岸 كaaل فقaaرة مaaن فقaaرات االختبaaار والمحaaور التaaابع لھaaا      
  معامالت االرتبا岸 النھائیة لالختبار ) ١٠(ویوضح الجدول 

  
  )١٠(جدول رقم 

  ل ارتباط كل فقرة مع البعد التابع لھاإیجاد معام
   )٦٤= ن (

  م
رقم الفقرة 

في 
  االختبار

معامل 
岸االرتبا  

مستوى 
  الداللة

  م
رقم الفقرة 

في 
  االختبار

معامل 
岸االرتبا  

مستوى 
  الداللة

  ٢١  المحور األول 
٢١  

٠٫٥٣٢*
*  

٠٫٠١  

٠٫٣٠٥  ١  ١*  
٢٢  ٢٢  ٠٫٠٥  

٠٫٤٧٨*
*  ٠٫٠١  

٠٫٥٦٠  ٢  ٢**  
٢٣  ٢٣  ٠٫٠١  

٠٫٥٥٨*
*  ٠٫٠١  

٠٫٦٣٥  ٣  ٣**  
٢٤  ٠٫٠١  

٠٫٧٢٧  ٢٤*
*  ٠٫٠١  

  غیر دالة  ٠٫٠٨٧  ٢٥  ٢٥  ٠٫٠١  **٠٫٥٣٣  ٤  ٤
٠٫٥٦٠  ٥  ٥**  

٢٦  ٠٫٠١  
٠٫٤٧٩  ٢٦*

*  ٠٫٠١  

٠٫٤٩٣  ٦  ٦**  
٠٫٠١  

٠٫٨١١  ٢٧  ٢٧*
*  ٠٫٠١  
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٠٫٥٨٢  ٧  ٧**  
٠٫٠١  

٠٫٦١٦  ٢٨  ٢٨*
*  ٠٫٠١  

  المحور الرابع  ٠٫٠١  **٠٫٦٣٣  ٨  ٨
٠٫٣٥٦  ٩  ٩*  

٠٫٠٥  
٠٫٦٦١  ٢٩  ٢٩*

*  
٠٫٠١  

٠٫٣٥٦  ١٠  ١٠*  
٠٫٠٥  

٠٫٧٦٣  ٣٠  ٣٠*
*  

٠٫٠١  

٠٫٠١  *٠٫٧١٩  ٣١  ٣١  ٠٫٠١  **٠٫٦٨٣  ١١  ١١  
  ٠٫٠٥  *٠٫٣١٩  ٣٢  ٣٢  المحور الثاني

١٢  ١٢  
٠٫٠١  **٠٫٨٨٦  

٠٫٨٢٩  ٣٣  ٣٣*
*  

٠٫٠١  

١٣  ١٣  
٠٫٠١  **٠٫٧٤٠  

٠٫٥٣٥  ٣٤  ٣٤*
*  

٠٫٠١  

  غیر دالة   ٠٫٢٣٧  ٣٥  ٣٥  ٠٫٠١  **٠٫٦٤٧  ١٤  ١٤
١٥  ١٥  

٠٫٠١  **٠٫٧٠٥  
٠٫٥٠٣  ٣٦  ٣٦*

*  
٠٫٠١  

  المحور الخامس  غیر دالة   ٠٫٠٨٢  ١٦  ١٦
*٠٫٧٤٨  ٣٧  ٣٧  المحور الثالث

*  
٠٫٠١  

١٧  ١٧  
٠٫٠١  **٠٫٦٦٥  

٠٫٥٠٥  ٣٨  ٣٨*
*  

٠٫٠١  

١٨  ١٨  
  غیر دالة   ٠٫١٨٥

٠٫٨٢٤  ٣٩  ٣٩*
*  

٠٫٠١  

٠٫٠١  **٠٫٨١٥  ١٩  ١٩  
٠٫٠١  **٠٫٤٣٢  ٢٠  ٢٠  

  

ختبaaار وبنaaوده فقaaد تaaم حaaساب      وللتأكaaد مaaن صaaدق االتaaساق الaaداخلي لمحaaاور اال 
معامالت ارتبا岸 بیرسون بین كل محaور مaن محaاور االختبaار مaع االختبaار ككaل                   

  : التالي) ١١(كما یوضح الجدول 
  )١١(جدول رقم 

   مواصفات االختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة

محاور اختبار الثقافة   م
  الحاسوبیة

عدد 
  الفقرات

معامل 
  االرتباط

مستو
ى 

  الداللة

/ دالة 
غیر 
  دالة

مكونات الحاسوب   ١
  **٠٫٩١٠  ١١  المادیة وملحقاتھ

٠٫٠٠
٠  

دالة 
عند 
٠٫٠١  
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برنامج التشغیل   ٢
  **٠٫٨١٥  ٤  )Windows(النوافذ 

٠٫٠٠
٠  

دالة 
عند 
٠٫٠١  

بعض البرامج   ٣
  **٠٫٨٣٦  ١٠  التطبیقیة

٠٫٠٠
٠  

دالة 
عند 
٠٫٠١  

  برنامج فیجوال بیسك   ٤
٠٫٥١٣  ٧**  

٠٫٠٠
٠  

دالة 
عند 
٠٫٠١  

  االنترنت   ٥
٠٫٦٣٢  ٣**  

٠٫٠٠
٠  

دالة 
عند 
٠٫٠١  

  
   ثبات االختبار .٢

یقصد بثبات االختبار مدى االتساق في عالمة الفرد إذا أخذ االختبار نفسھ عaدة                  
  . )٩٢ : ٢٠٠٦، عالم (مرات في نفس الظروف 

وقaaد قaaام الباحaaث بaaالتحقق مaaن ثبaaات االختبaaار المطبaaق علaaى العینaaة االسaaتطالعیة      
  : بطریقتین ھما 

  . طریقة التجزئة النصفیة   """
 . معادلة ألفا كرونباخ   """
   :التجزئة النصفیة. أ
قaaام الباحaaث بaaالتحقق مaaن ثبaaات االختبaaار بإیجaaاد معامaaل ارتبaaا岸 بیرسaaون بaaین         

لكaaل محaaور وقaaد تaaم  ختبaaارالاألسaaئلة الزوجیaaة ل ودرجaaات األسaaئلة الفردیaaة درجaaات
تaaصحیح معaaامالت االرتبaaا岸 باسaaتخدام معامaaل ارتبaaا岸 سaaبیرمان بaaراون للتaaصحیح  

  :حسب المعادلة التالیة 
  

  )٩٦ : ٢٠٠٦، عالم (                                                                              
  
  

  مالت ثبات االختبار باستخدام طریقة التجزئة النصفیةمعا) ١٢(ویبین الجدول    
  )١٢(جدول رقم  

  ختبار باستخدام طریقة التجزئة النصفیةاالمعامالت ثبات 

  عنوان المحور  المحور
عدد 

  الفقرات
معامل 
岸االرتبا  

معامل 
  الثبات

  مستوى الداللة
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  ٠٫٠١دالة عند   ٠٫٩١٢  ٠٫٨٤٧  ١١  مكونات الحاسوب المادیة وملحقاتھ  األول

  ٠٫٠١دالة عند   ٠٫٨٧٩٥  ٠٫٧٨٥  ٤  )Windows(برنامج التشغیل النوافذ   الثاني

  ٠٫٠١دالة عند   ٠٫٨٩٥  ٠٫٨٢٧  ١٠  بعض البرامج التطبیقیة  الثالث

  ٠٫٠١دالة عند   ٠٫٨١٨٤  ٠٫٦١٢  ٧  برنامج فیجوال بیسك  الرابع

  ٠٫٠١دالة عند   ٠٫٨٧١٤  ٠٫٧٨٤  ٣  اإلنترنت  الخامس

  ٠٫٠١دالة عند   ٠٫٩٦٤  ٠٫٨٨٦  ٣٥  جمیع الفقرات

وھaaو ) ٠٫٩١٢( یتaaضح مaaن الجaaدول الaaسابق أن معامaaل الثبaaات لجمیaaع الفقaaرات     
 والaذي یaنص     األولمعامل ثبات عالي، كما یتضح من الجدول الaسابق أن المحaور             

، حصل على أعلى مستوى من الثبات     "   مكونات الحاسوب المادیة وملحقاتھ    "على  
تaساق فaي عالمaة الفaرد اتجaاه األسaئلة الخاصaة فaي                وذلك لوجود مدى اكبaر مaن اال       

  . محور البرامج التطبیقیة 
  :معادلة ألفا كرونباخ . ب

     وقد تأكد الباحث أیضًا من ثبات االختبار باستخدام معادلة ألفaا كرونبaاخ والتaي           
  :التالي ) ١٣(كما یبین الجدول تستخدم تباین األبعاد، 
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ka               ) ١٠٢ : ٢٠٠٦، عالم(  

  :أن   حیث 
) k (عدد مفردات االختبار  
)k-1 ( ١ –عدد مفردات االختبار  
)å is2

  تباین درجات كل مفردة من مفردات االختبار) 
)

2
is(  التباین الكلي لمجموع مفردات االختبار   

  )١٣( رقم جدول
  معامالت الثبات لمحاور االختبار باستخدام طریقة ألفا كرونباخ

  معامل الثبات  عدد الفقرات  عنوان المحور  المحور
  ٠٫٧٨٤١  ١١  مكونات الحاسوب المادیة وملحقاتھ  األول
برنامج التشغیل النوافذ   الثاني

)Windows(  
٠٫٧٤٥١  ٤  

  ٠٫٧١٢٧  ١٠  بعض البرامج التطبیقیة  الثالث
  ٠٫٥٦٩١  ٧  برنامج فیجوال بیسك  رابعال

  ٠٫٧٠٥٩  ٣  اإلنترنت  الخامس
  ٠٫٨١٢٥  ٣٥  جمیع الفقرات

 ) ٠٫٨٨٢٩( یتaضح مaن الجaaدول الaسابق أن معامaل الثبaaات للمحaاور ككaaل               
وھو معامل ثبات قوي ومقبول ،ومن ثم یمكن االطمئنaان إلیaھ السaتخدامھ كaأدوات                

ق أن المحaaور الخaaامس والaaذي یaaنص علaaى   قیaaاس ، كمaaا یتaaضح مaaن الجaaدول الaaساب  



 ٦٤

  .حصل على أعلى مستوى من الثبات" االنترنت "
  تحدید زمن االختبار . ٣

بaaدأت عملیaaة التطبیaaق فaaي وقaaت محaaدد وتaaرك وقaaت التطبیaaق مفتوحaaا لجمیaaع    
طaaالب العینaaة االسaaتطالعیة، حیaaث تaaم تaaسجیل الوقaaت الaaذي اسaaتغرقھ أول خمaaس      

  : الزمن باستخدام المعادلة اآلتیة طالب وآخر خمس طالب ومن ثم حساب 
  

  )٨٩ : ٢٠٠٥الصادق، (                                                               
  
     

      وقد تم إضافة خمس دقائق لقراءة التعلیمات والaرد علaى استفaسارات الطaالب               
) ٤٥(ار وھaaو  لتطبیaaق االختبaaواالسaaتعداد لإلجابaaة وبaaذلك تaaم تحدیaaد الaaزمن الكلaaي   

  .دقیقة
  
   معامل الصعوبة والتمییز لكل فقرة من فقرات االختبارات .٣
، المجموعaة  ) الaسابع، الثaامن، التاسaع، العاشaر    (تم اختیار مجمaوعتین مaن عینaة الaصف                 

من العینaة االسaتطالعیة أي   % ٢٧األولى حصلت على أعلى العالمات في االختبار وحجمھا         
صaف وسaمیت المجموعaة العلیaا ، والمجموعaة الثانیaة حaصلت علaى          طaالب لكaل   ٥ما یعaادل    

 طaالب مaن كaل       ٥من عینة الدراسة أي ما یعادل         % ٢٧أدنى الدرجات في االختبار ونسبتھا      
صaaف ، وسaaمیت المجموعaaة الaaدنیا وقaaد تaaم إیجaaاد معaaامالت الaaصعوبة والتمییaaز لكaaل فقaaرة مaaن  

  : فقرات االختبار كالتالي
  صعوبة إیجاد معامل ال: أوًال
إلیجاد معامل الaصعوبة تaم إیجaاد مجمaوع درجaات المجموعaة العلیaا ودرجaات المجموعaة                

  : الدنیا لكل فقرة والتعویض بالقانون التالي 
                          

  )٣٠٧: ١٩٩٤، بوناھیة أ (                                                                             
   
  

  :حیث أن 
  معامل الصعوبة : م ص 
عaaدد المفحوصaaین الaaذین أجaaابوا علaaى الفقaaرة بaaشكل صaaحیح مaaن المجمaaوعین العلیaaا      : ع ص 
  والدنیا 

  في المجموعتین العلیا والدنیا ( العدد الكلي للمفحوصین الذي حاولوا اإلجابة على الفقرة : ن 
ة، فقد تم حaساب معامaل الaصعوبة          تم حساب معامل الصعوبة الختبار العینة االستطالعی       ومن

   .)٦(الختبار ملحق ل
  إیجاد معامل التمییز: ثانیًا 
 تصنف األسئلة من ناحیة السھولة والaصعوبة مaع مراعaاة الفaروق    "یقصد بمعامل التمییز        

 

 

 



 ٦٥

   .)٢٠٥ : ٢٠٠٢،الھادي  عبد(" للطلبةالفردیة
                 aى تمییaار علaرات االختبaدرة فقaن قaث مaر     ولكي یتحقق الباحaن غیaوقین مaالب المتفaز الط

مaن  % ٢٧و  ،  الaدرجات    أعلaى مaن الطلبaة الحاصaلین علaى         % ٢٧ أعلaى المتفوقین تم اختیار    
وبعaد ذلaك تaم حaساب معامaل        ،  الدرجات في العینaة االسaتطالعیة        أدنىالطلبة الحاصلین على    

  : القانون التالي التمییز حسب 
 د مج – عمج                           

 )٣١١: ١٩٩٤، أبوناھیة      (       ١٠٠  × ـــــــــــــــــــــــــــــــ= م ت             
 ن × ٠٫٥                           

  .معامل التمییز: م ت 
عدد المفحوصین الaذین أجaابوا علaى الفقaرة بaشكل صaحیح مaن بaین أفaراد المجموعaة                      : مج ع   
  . العلیا

ابوا علaى الفقaرة بaشكل صaحیح مaن بaین أفaراد المجموعaة            عaدد المفحوصaین الaذین أجa       : مج د   
  الدنیا 

  . العدد الكلي للمفحوصین في المجموعتین العلیا والدنیا : ن 
% ١٠+ویتضح من نتائج حساب معامالت التمییز أنھا في كل الفقرات زادت عن           

     .وھي نسب مقبولة
   الصورة النھائیة الختبار العینة الفعلیة٣٫٥

aaaت الaaaة لالخت    تكونaaaوبیة  صورة النھائیaaaة الحاسaaaصیلي للثقافaaaار التحaaaن بaaa٣٥(م (
رقaم  والجaدول  ، ) ٧(ملحaق رقaم    ) ٣٥،٢٥،١٨،١٦(مفردة، بعد حaذف المفaردات      

  . یوضح مواصفات االختبار في صورتھ النھائیة )١٤(
  )١٤(جدول 

  جدول مواصفات االختبار التحصیلي  للثقافة الحاسوبیة في صورتھ النھائیة

   اختبار الثقافة الحاسوبیةمحاور  م
المفردات التي تم 

  تقسیمھا
عدد 

  الفقرات
النسبة 
  المئویة

  %٣١٫٤  ١١  ١١- ١  مكونات الحاسوب المادیة وملحقاتھ  ١
برنامج التشغیل النوافذ   ٢

)Windows(  
١١٫٤  ٤  ١٥- ١٢%  

  %٢٨٫٦  ١٠  ٢٥- ١٦  بعض البرامج التطبیقیة  ٣
  %٢٠  ٧  ٣٢- ٢٦  برنامج فیجوال بیسك  ٤
  %٨٫٦  ٣  ٣٥- ٣٣  نترنتاإل  ٥

  %١٠٠  ٣٥  الـمـــجـــــمـــــوع
  
   :مقیاس المھارة. ب
   المقیاسھدف. ١

  قام الباحث بإعداد مقیاس المھaارة للتعaرف علaى الثقافaة الحاسaوبیة لaدى طلبaة                
  . المرحلة األساسیة العلیا



 ٦٦

   :المقیاس في صورتھ األولیة . ٢
  :صیاغة فقراتھ. أ

دبیات والدراسات ذات العالقة بالموضوع تمكن الباحثین      بعد االطالع على األ
من اختیار عدد من الفقرات تم تعدیلھا وإعادة صیاغتھا لتالئم عینة البحث وبناًء 

 وقد ،) ٨( ملحق فقرة) ٣٣(على ما تقدم تم إعداد المقیاس بصورتھ األولیة من 
 وأن تكون روعي في صیاغتھا أن تكون قصیرة ذات لغة مفھومة لعینة البحث

  .فقرة معبرة عن فكرة واحدة 
  :التقدیر الكمي لفقرات المقیاس. ب

حیaث  )  نعaم    – ٢ ال ،    -١(    حدد الباحث إجaابتین لكaل فقaرة مaن فقaرات المقیaاس               
  . فقرة ) ٣٣(اشتمل المقیاس على 

  
  
 صدق المقیاس.  ٣
  صدق المحكمین . أ
         aرق    قام الباحث بعرض المقیاس على نخبة من المتخصaاھج وطaي المنaصین ف

التaaدریس وتكنولوجیaaا المعلومaaات ومaaشرفي الحاسaaوب فaaي وزارة التربیaaة والتعلaaیم  
وقaaام جمیaaع المحكمaaین بaaاالطالع علaaى المقیaaاس وإبaaداء جملaaة مaaن   ) ٢(ملحaaق رقaaم 

التعلیقaaات والمالحظaaات علیھaaا وتaaم حaaذف بعaaض العبaaارات وتعaaدیل بعaaضھا ، بنaaاًء  
  .  المحكمین آراءعلى 

  التساق الداخلي صدق ا. ب
تم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل ارتبا岸 بیرسون بین كaل                 

  )SPSS(فقرة من فقرات المقیاس والمقیاس ككل بواسطة برنامج 
  حساب معامالت االرتباط بین كل فقرة والدرجة الكلیة للمقیاس  - 
                aساب معaث بحaام الباحaداخلي قaساق الaین   الختبار صدق االتaب 岸اaامالت االرتب

مaع الدرجaة الكلیaة للمقیaاس نفaسھ          ) مقیaاس المھaارة   ( كل فقرة مaن فقaرات المقیaاس         
   : )١٥( جدول رقم وحصل الباحث على مصفوفة االرتبا岸 التالیة

  )١٥(جدول رقم 
  والدرجة الكلیة للمقیاس) مقیاس المھارة(معامالت االرتباط بین فقرات المقیاس 

  الفقرات  م
معامل 

  تباطاالر
sig 

أمتلك القدرة على تغییر اسم المجلد أو الملف   ١
  **٠٫٧٣٩  في نظام النوافذ 

دالة عند 
٠٫٠١  

  أستطیع إغالق نظام التشغیل ویندوز   ٢
٠٫٥٠١**  

دالة عند 
٠٫٠١  



 ٦٧

  أحدد مجموعة غیر متتابعة من الملفات  ٣
٠٫٧٧١**  

دالة عند 
٠٫٠١  

  یمكنني حذف الحرف الذي یسبق المؤشر  ٤
٠٫٥١٥**  

دالة عند 
٠٫٠١  

  أستطیع تغییر حجم الخط   ٥
٠٫٤٤٩**  

دالة عند 
٠٫٠١  

  لدي المقدرة على نقل فقرة إلى موقع جدید  ٦
٠٫٥٧١**  

دالة عند 
٠٫٠١  

استطیع استخدام شریط القوائم لتغییر طریقة   ٧
  عرض صفحة العمل في وورد 

٠٫٤٩٦**  
دالة عند 

٠٫٠١  
تیح أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفا  ٨

  **٠٫٥٣٩  لتنفیذ عملیة الطباعة 
دالة عند 

٠٫٠١  
أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ٩

  **٠٫٥٨٥  إلجراء عملیة اللصق 
دالة عند 

٠٫٠١  
أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ١٠

لتحویل الكتابة من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة 
  العربیة  

٠٫٨٣٩**  
دالة عند 

٠٫٠١  

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ١١
  **٠٫٥٥١  لتنفیذ عملیة النسخ 

دالة عند 
٠٫٠١  

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ١٢
  **٠٫٥٨٤  لالنتقال إلى أول صفحة في المستند 

دالة عند 
٠٫٠١  

  غیر دالة  ٠٫٠٣٦  استطیع حفظ مستند في برنامج وورد  ١٣
  لرسام أستطیع إغالق برنامج ا  ١٤

٠٫٤٧٨**  
دالة عند 

٠٫٠١  
  استخدم شریط القوائم للقیام بعملیة النسخ  ١٥

٠٫٥١٩**  
دالة عند 

٠٫٠١  
  استخدم شریط القوائم للقیام بحفظ الملفات  ١٦

٠٫٤٣٩**  
دالة عند 

٠٫٠١  
  بطریقة الطباعة باللمس " أ " أطبع حرف   ١٧

٠٫٤٥٧**  
دالة عند 

٠٫٠١  
 كامل المستند استخدم لوحة المفاتیح لتحدید  ١٨

  **٠٫٤٧٦  في برنامج وورد
دالة عند 

٠٫٠١  
أستطیع إجراء أي عملیة حسابیة في برنامج   ١٩

  **٠٫٤٥٩  اكسل
دالة عند 

٠٫٠١  
استخدم لوحة المفاتیح لنقل المؤشر إلى الخلیة   ٢٠

  **٠٫٤٩٦  الالحقة في الصف في برنامج اكسل
دالة عند 

٠٫٠١  
دالة عند   **٠٫٥٧٦ع في برنامج استخدم الدوال إلیجاد ناتج الجم  ٢١



 ٦٨

  ٠٫٠١  إكسل 
استخدم الدوال إلیجاد المعدل في برنامج   ٢٢

  إكسل 
  غیر دالة  ٠٫٠٦٣٥

استخدم الدوال إلیجاد أكبر قیمة في برنامج   ٢٣
  إكسل 

٠٫٤٧٨**  
دالة عند 

٠٫٠١  
استخدم الدوال لحساب عدد الخالیا في   ٢٤

  **٠٫٥٧٨  برنامج إكسل 
دالة عند 

٠٫٠١  
  ستطیع تشغیل برنامج بوربوینتأ  ٢٥

٠٫٥٣٢**  
دالة عند 

٠٫٠١  
أستخدم شریط القوائم إلضافة شریحة جدیدة   ٢٦

  **٠٫٥٧٠  بوینترفي برنامج بو
دالة عند 

٠٫٠١  
أستخدم شریط القوائم إلجراء حركة   ٢٧

  **٠٫٥٤١  بوینترمخصصة في برنامج بو
دالة عند 

٠٫٠١  
استخدم لوحة المفاتیح لحذف شریحة في   ٢٨

  برنامج بوربوینت
٠٫٦١٥**  

دالة عند 
٠٫٠١  

  أستطیع تشغیل برنامج فیجوال بیسك   ٢٩
٠٫٧١٠**  

دالة عند 
٠٫٠١  

استخدم لوحة المفاتیح لتنفیذ البرنامج في   ٣٠
  **٠٫٦٦٢  فیجوال بیسك

دالة عند 
٠٫٠١  

  غیر دالة  ٠٫٠٣٢٥  استطیع فتح موقع على االنترنت  ٣١
  أتصفح مواقع اإلنترنت بسھولة   ٣٢

٠٫٧٦٥**  
دالة عند 

٠٫٠١  
لدي المقدرة على إنشاء برید الكتروني خاص   ٣٣

  **٠٫٧٧٩  بي
دالة عند 

٠٫٠١  
أن جمیع فقرات المقیاس دالة إحصائیا بمعنaى وجaود عالقaة            ) ١٥(یتضح من الجدول رقم         

   .α =٠٫٠٥أقل من )  مستوى الداللة  (sigبین كل ھذه الفقرات مع المقیاس الكلي حیث 
  بات المقیاسث. ٤
  :تم حساب الثبات لمقیاس المھارة بطریقتین   
  Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ   . أ
تaaaم حaaaساب الثبaaaات الكلaaaي لمقیaaaاس المھaaaارة عaaaن طریaaaق حaaaساب معامaaaل ألفaaaا كرونبaaaاخ        

Cronbach Alpha  وبaaامج الحاسaaق برنaaن طریaaع  spss   مaaدول رقaaح بجaaو موضaaا ھaaكم 
)١٦(   

   )١٦( جدول رقم 
   الثبات ألفا كرونباخ لمقیاس المھارةمعامل

  معامل ألفا كرونباخ  المجال 
  ٠٫٨١١٥  )مقیاس المھارة( المقیاس الكلي 

أن معامaaaل ألفaaaا كرونبaaaاخ لمقیaaaاس المھaaaارة     ) ١٦(یتaaaضح مaaaن الجaaaدول رقaaaم         



 ٦٩

   .٠٫٠٥وھو معامل ثبات مرتفع ودال إحصائیا عند مستوى داللة ) ٠٫٨١١٥(
  التجزئة النصفیة  . ب
تم حساب الثبات الكلي لمقیاس المھارة بین الفقرات الزوجیة والفقرات الفردیaة                  

عن طریق حساب معامل الثبات للمقیاس ككل باستخدام طریقة التجزئة النaصفیة ثaم          
  ) ١٧(إیجاد معامل الثبات المعدل  كما ھو موضح بجدول 

  )١٧(جدول رقم 
  لتجزئة النصفیةمعامل الثبات ككل لمقیاس المھارة بطریقة ا

  معامل الثبات  معامل االرتباط  المجال 
مقیاس المھارة   ( المقیاس الكلي 

(  
٠٫٨٨٩٧  ٠٫٨٨٢٠  

) مقیaaaaاس المھaaaaارة (ویتaaaaضح مaaaaن الجaaaaدول الaaaaسابق أن معامaaaaل الثبaaaaات للمقیaaaaاس      
، وھaaو معامaaل ثبaaات مرتفaaع ودال   ) ٠٫٨٨٩٧(، ومعامaaل الثبaaات المعaaدل   ) ٠٫٨٨٢٠(

   . ٠٫٠٥ داللة إحصائیا عند مستوى
 :المقیاس في صورتھ النھائیة  ��

) ٣١،٢٢،١٣(بعaد حaذف الفقaرات       ،فقaرة ) ٣٠(تكون المقیاس في صورتھ النھائیaة مaن         
  )٩(ملحق 

اختبŘŘار لقیŘŘاس مŘŘستوى التحŘŘصیل فŘŘي مŘŘادة التكنولوجیŘŘا لŘŘدى طلبŘŘة المرحلŘŘة       : ثالثŘŘًا
  :األساسیة العلیا

ولوجیaaا لنaaصف الفaaصل الثaaاني مaaن  بأخaaذ عالمaaات التحaaصیل فaaي مaaادة التكن قaaام الباحaaث 
    .االختبار التحصیلي ومقیاس المھارة على عینة الطلبة فیھا المدارس التي تم تطبیق 

  
  : اإلحصائیة  المعالجات

 .النسب المئویة والتكرارات  .١
 . ألفا كرونباخمعادلة .٢
 .معادلة سبیرمان براون  .٣
 .معامل ارتبا岸 بیرسون .٤
 .ري المتوسط الحسابي واالنحراف المعیا .٥
 .معامل الصعوبة والتمییز  .٦
 .للعینات المستقلة ) t(اختبار  .٧
 ANOVA)  (One Wayاختبار التباین األحادي  .٨
 .اختبار شیفیھ  .٩

  



 ٧٠

  

  الفـصـل الخـامـس

  وتفسیرھاتھا النتائج ومناقش

  
  

 .وفحص الفرضیة األولى  السؤال الثانيعنالنتائج المتعلقة باإلجابة 

 .وفحص الفرضیة الثانیة  السؤال الثالثعنالنتائج المتعلقة باإلجابة 

 .وفحص الفرضیة الثالثة  السؤال الرابععنالنتائج المتعلقة باإلجابة 

 .وفحص الفرضیة الرابعة  السؤال الخامسعنالنتائج المتعلقة باإلجابة 

 .وفحص الفرضیة الخامسة  السؤال السادسعنالنتائج المتعلقة باإلجابة 

 .وفحص الفرضیة السادسة  السؤال السابععنة النتائج المتعلقة باإلجاب
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  الفصل الخامس
  تھاالنتائج ومناقش

  
نتaائج الدراسaة ومناقaشتھا وذلaك        ل ًا      سوف یتناول الباحث في ھذا الفصل عرض      

  :من خالل اإلجابة عن األسئلة التي أثارتھا الدراسة الحالیة على النحو اآلتي 
   

  : وفحص الفرضیة األولى المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثانيالنتائج: ثانیًا
ما مستوى اكتساب الطلبة للثقافŘة الحاسŘوبیة ؟ مŘع تفŘسیر       : ینص السؤال األول   

  .النتیجة
بواسطة ) z(قام الباحث بحساب قیمة ، وللتحقق من صحة الفرضیة األولى      

 ، (Sample K-S -1)سمرنوف  -كولمجروف اختبار التوزیع الطبیعي اختبار
  )١٨(ویوضح ذلك جدول 

  )١٨(جدول رقم 
  (Sample K-S -1)سمرنوف  -كولمجروف اختبار التوزیع الطبیعي اختبار

  عدد األسئلة  محاور االختبار  م
  قیمة
z 

قیمة مستوى 
  الداللة

مكونaaaaaaات الحاسaaaaaaوب المادیaaaaaaة     ١
 ٠٫٢١٥ ١٫٠٢١  44  وملحقاتھ

 ٠٫٣٢٥ ١٫٠٨٨ windows(  16(برنامج النوافذ  ٢
 ٠٫٢٧٤ ١٫١٦٧ 40  بعض البرامج التطبیقیة  ٣
 ٠٫١٥٨ ١٫٠٥١ 12  برنامج فیجوال بیسك  ٤
 ٠٫٣٢٥ ١٫١٤٨  ٧  االنترنت  ٥

  ٠٫١٤٩ 1.227 119  البعد الكلي 
  )z> ١٫٩٦(   ١٫٩٦ أقل من zقیمة التوزیع 

 لكل الداللة مستوى قیمة أن حیث االختبار نتائج (18) رقم الجدول ویوضح   
   ٠٫٠٥ من راكب محور

 (sig . > 0.05 ) التوزیع تتبع البیانات أن على یدل وھذا.   
لذلك نقبل الفرضیة  ) z> ١٫٩٦  ( ١٫٩٦ أقل من zأن التوزیع  أیضا یتضح    و

منھم زیادة ذات داللة % 50یزید عدد الطلبة الذین لدیھم ثقافة حاسوبیة عن 
   )0.05(إحصائیة عند مستوى داللة 

ستوى اكتساب الطلبة للثقافة الحاسوبیة، قام الباحث بحساب لمعرفة مو      
المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لدى أفراد عینة الدراسة ككل في اختبار 

  .التحصیل ومقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة
  
  



 ٧٢

  : االختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة . أ
 اختبار الثقافة الحاسوبیة إلى حیث بلغ المتوسط الحسابي لدى أفراد العینة في

وھذه النتیجة تعني أن الطلبة %. ٦٢٫١ درجة، وبنسبة مئویة تقدر بـ ٢١٫٩
  .یمتلكون مستوى متوسط من الثقافة الحاسوبیة بصفة عامة

یم اختبار الثقافة الحاسوبیة إلى خمسة محاور لعینة الدراسة ، س      قام الباحث بتق
ة والنسب المئویة الستجابات أفراد عینة بھدف حساب المتوسطات الحسابی

  ). ١٩( ویوضح ذلك الجدول،الدراسة في كل محور من محاور االختبارات
  )١٩(جدول 

محاور اختبار الثقافة الحاسوبیة ومجموع استجابات أفراد عینة الدراسة ككل والمتوسط 
  :الحسابي والنسبة المئویة لكل محور من عینة الدراسة 

  رمحاور االختبا  م
عدد 
  األسئلة

مجموع 
استجابات 

أفراد 
  العینة

المتوسط 
الحسابي 

لكل 
  محور

النسبة 
المئویة 

الستجابات 
أفراد العینة 
  لكل محور

مكونات الحاسوب المادیة   ١
  %77.26 8.498 5524  44  وملحقاتھ

  windows(  16 1982 3.049 76.23%(برنامج النوافذ  ٢
  %70.37 7.037 4574 40  بعض البرامج التطبیقیة  ٣
  %19.78 1.385 900 12  برنامج فیجوال بیسك  ٤
  %67.18 1.892 1310  ٧  االنترنت  ٥

 %62.1 ٢١٫٩ 14211 119  المجموع
ة الستجابات أفراد عینة الدراسة ھي بعلى نسأ      نالحظ من الجدول السابق أن 

ل  وأن أق)مكونات الحاسوب المادیة وملحقاتھ(  األولمحورالتتمثل في % ٧٧٫٢٦
  ).برنامج فیجوال بییسك ( الرابع محورفي التتمثل % ١٩٫٧٨نسبة
مكونات الحاسوب المادیة (ویعزو الباحث السبب في ذلك إلى أن محور     

ال یتطلب تدریسھ غرفة مختبر حاسوب كاملة فقد یكتفي إحضار بعض ) وملحقاتھ
في حین باقي ، القطع والمكونات إلى غرفة الصف كوسیلة تعلیمیة مساعدة للمعلم 

المحاور یحتاج تدریسھا إلى وجود غرفة مختبر حاسوب كاملة لكي یقوم الطالب 
  ،بتطبیق عملي على األجھزة لھذه البرامج

وقد الحظ الباحث أثناء زیارتھ لبعض المدارس وتطبیقھ ألدوات البحث أن     
نت الكثیر من المدارس ال یوجد بھا مختبر حاسوب ومعظم المدارس أجھزتھا كا

كما أن مختبرات الحاسوب في المدارس لم یتم ربطھا ، قدیمة وتحتاج إلى تطویر
وھذا بدوره قد یكون سبب في تدني نسبة المحاور  ، )االنترنت(بالشبكة العنكبوتیة 

 وجود مختبر حاسوب إلىالن تعلیمھا یحتاج ) والخامس،والرابع،والثالث،الثاني(
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ي یتعلموھا في اإلطار النظري من المنھج طالب بتطبیق األوامر التلكي یقوم ال
مما یؤثر سلبًا ،  وعدم وجود المختبر یؤذي إلى خلل في عملیة التعلیم ،الدراسي

  .على نتائج الطالب في التحصیل في وحدة الحاسوب 
     كما قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة الستجابات 

، )السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر (  الدراسیة أفراد عینة الدراسة للمستویات
  . ذلك) ٢٠(ویوضح الجدول 

  )٢٠(جدول 
مجموع استجابات أفراد عینة الدراسة والمتوسط الحسابي والنسبة المئویة 

  )السابع، والثامن، والتاسع، والعاشر(    للمستویات الدراسیة 

  المستوى الدراسي  م
عدد 
  األسئلة

مجموع 
استجابات 

  راد العینةأف

المتوس
 岸

الحسابي 
لكل 
  محور

النسبة المئویة 
الستجابات 
أفراد العینة 
  لكل محور

 57.59% 20.16 3467  ٣٥  الصف السابع  ١

 61.6% 21.56 3665  ٣٥  الصف الثامن  ٢
 63.33% 22.17 3458  ٣٥  الصف التاسع  ٣
 68.06% 23.82 3621  ٣٥  الصف العاشر  ٤

 62.6% ٢١٫٩ ١٤٢١١  ١٤٠  المجموع
     نالحظ من الجدول السابق أن أعلى نسبة الستجابات أفراد عینة الدراسة في 

، ویلیھا نسبة استجابات أفراد عینة %)٦٨٫٠٦(المستوى الدراسي العاشر ھي 
، ویلیھا نسبة استجابات %)٦٣٫٣٣(الدراسة في المستوى الدراسي التاسع وھي 

، ویلیھا نسبة %)٦١٫٦(وھي أفراد عینة الدراسة في المستوى الدراسي الثامن 
  %).٥٧٫٥٩(استجابات أفراد عینة الدراسة في المستوى الدراسي السابع وھي 

أن الفروق بین المتوسطات دالة إحصائیًا نستخدم اختبار التباین لتحقق من        ول
للتعرف على مستوى اكتساب الطلبة للثقافة ANOVA)  (One Wayاألحادي 

  : النتائج التي تم الحصول علیھا ) ٢١(قم الحاسوبیة ویوضح جدول ر
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  )٢١(جدول رقم 
 للتعرف إلى مستوى اكتساب ANOVA)  (One Wayنتائج تحلیل التباین األحادي 

  الطلبة للثقافة الحاسوبیة تبعًا للمتغیر الدراسي

 البیان
  مصدر
 التغیر

  مجموع
 المربعات

درجات 
 الحریة

  متوسط
المربعا

 ت

  قیمة
 )ف( 

مستوى 
 الداللة

بین 
المجموعا

 ت
0.495 ٣  0.165 

داخل 
المجموعا

 ت
14.015 646 

مستوى 
اكتساب 

الطلبة للثقافة 
  الحاسوبیة

 
  649  14.510  المجموع

0.022 

7.605 
0.01 
دالة 

  إحصائیا

  ٣٫٠٧تساوي  " ٦٤٦"  ودرجة حریة ٠٫٠٥الجدولیة عند مستوى ف قیمة     
 وھي أعلى من ف الجدولیة 7.605= قیمة ف      یتضح من الجدول السابق أن 

أي أنھ یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في الثقافة الحاسوبیة  0.01عند مستوى 
  .لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر المستوى الدراسي لصالح الصف العاشر

الطلبة كلما تقدموا في المراحل الدراسیة اكتسبوا  أن إلىویعزو الباحث ذلك      
 اكبر من الثقافة الحاسوبیة وذلك لحصولھم على معلومات ومرورھم بخبرات قدرًا

 مواضیع الثقافة الحاسوبیة التي تعطى للطلبة أنكما ، أكثر من المراحل السابقة 
   .تكون أكثر توسعا كلما تقدمنا في المراحل الدراسیة من خالل المنھاج الدراسي 

، ین االحادي تم استخدام اختبار شیفیھ وللكشف عن اتجاه الفروق بعد تحلیل التبا
  ):٢٢(ویوضح ذلك جدول 

  )٢٢( جدول     
 Scheffeاختبار   

Subset for alpha = .05 التكرار الصف 
1 2 

  0.5201 156 تاسع
 0.5636 0.5636 170 ثامن
 0.5683  152 عاشر
 0.5974  172 سابع
Sig. 650 .071 0.235 
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نتائج على أن مستوى الثقافة الحاسوبیة لدى الطلبة بشكل عام منخفض  دلت الكما
  ،ودراسة) ٢٠٠٧ :المخیني(وھذه النتیجة تتفق مع نتیجة دراسة كل من

ویرجع الباحث ذلك إلى عدة ) ٢٠٠٣، الكحلوت (ودراسة ، ) ٢٠٠٦، الفقعاوي (
  :أسباب منھا 

 . في ھذا المجالیقوم بعض المدرسین بتدریس المقرر من غیر المتخصصین .١
واالعتمaاد  ،قلة الكتب الخارجیة التي تعالج الثقافaة الحاسaوبیة فaي المكتبaة المدرسaیة                 .٢

 .على المقرر فقط
 .صعوبة إجراء األنشطة التي تكسب الطالب الثقافة الحاسوبیة  .٣
 یaؤدي  المختبaر  فaي  وقلaة عaددھا   بالمaدارس  المتواجدة الحاسوب أجھزة تحدیث عدم .٤

 الكافیaة  طالب الفرصة لكل یعطي ال مما للجھاز طالب ثالثة نم أكثر استخدام إلى
 .للتطبیق

  .عدم توفر مختبرات حاسوب في بعض المدارس  .٥
 .الحصص المقررة لمبحث التكنولوجیا ال تكفي إلجراء الحصص النظریة والعملیة  .٦
 .زیادة الكثافة الصفیة  .٧
 .عدم إدخال االنترنت على مختبرات الحاسوب في المدارس  .٨
 .الالزمة  والمواد واألجھزة التجھیزات من للكثیر ار المدارسافتق .٩

وصaعبة   معقدة دراسة الحاسوب یجعل قد یومیًا وتطورھا الحاسوب مواضیع تعدد .١٠
 .نوعًا ما 

  : مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة . ب   
وحaaaساب ) ١٠(كمaaaا قaaaام الباحaaaث بحaaaساب التكaaaرار والنaaaسب المئویaaaة ملحaaaق        

حسابیة واالنحراف المعیاري والوزن النaسبي لجمیaع فقaرات مقیaاس            المتوسطات ال 
  . )٢٣(المھارة كما ھو موضح بجدول رقم 

  )٢٣(جدول رقم 
المتوسطات الحسابیة واالنحراف المعیاري والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات مقیاس 

  المھارة

  الفقرات  م
الوسط 
  الحسابي

االنحرا
ف 

المعیار
  ي

الوزن 
  النسبي

الترتی
  ب

أمتلك القدرة على تغییر اسم المجلد أو   ١
 0.864 1.684  الملف في نظام النوافذ 

84.2
% ٩ 

  أستطیع إغالق نظام التشغیل ویندوز   ٢
١٫٧٨٤ 0.845 

89.2
% ٧  

  أحدد مجموعة غیر متتابعة من الملفات  ٣
١٫١١٨ 0.971 

55.9
%  ٢٨  
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  یمكنني حذف الحرف الذي یسبق المؤشر  ٤
١٫٨٥٢ 1.145 

92.6
%  ٥  

  أستطیع تغییر حجم الخط   ٥
١٫٨٧٦ 1.373 

93.8
%  ٣ 

  لدي المقدرة على نقل فقرة إلى موقع جدید  ٦
١٫٥٢١ 1.569 

76.1
%  ١٨ 

استطیع استخدام شریط القوائم لتغییر   ٧
  طریقة عرض صفحة العمل في وورد 

١٫١٢٥ 1.276 
56.3
%  

٢٦ 

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ٨
  لیة الطباعة لتنفیذ عم

١٫٥١٦ 1.492 
75.8
%  

١٩ 

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ٩
 1.593 ١٫٢١٧  إلجراء عملیة اللصق 

60.9
%  ٢٥ 

١
٠  

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح 
لتحویل الكتابة من اللغة اإلنجلیزیة إلى 

  اللغة العربیة  
١٫٥٩٤ 1.123 

79.7
%  ١٥ 

١
١  

 استخدام لوحة المفاتیح أمتلك القدرة على
 0.939 ١٫٢٥٢  لتنفیذ عملیة النسخ 

62.6
%  ٢٤ 

١
٢  

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح 
 0.864 ١٫٠٢٨  لالنتقال إلى أول صفحة في المستند 

51.4
%  ٣٠ 

١
٣  

  أستطیع إغالق برنامج الرسام 
١٫٩٩٥ 0.965 

99.8
%  ١ 

١
٤  

  خاستخدم شریط القوائم للقیام بعملیة النس
١٫٦٢٨ 1.171 

81.4
%  

١٤ 

١
٥  

  استخدم شریط القوائم للقیام بحفظ الملفات
١٫٧٤١ 1.03 

87.1
%  

٨ 

١
٦  

  بطریقة الطباعة باللمس " أ " أطبع حرف 
١٫٣٣٢ 1.041 

66.6
%  ٢٣ 

١
٧  

استخدم لوحة المفاتیح لتحدید كامل المستند 
 1.054 ١٫٠٨٨  في برنامج وورد

54.4
%  ٢٩ 

١
٨  

حسابیة في أستطیع إجراء أي عملیة 
  ٣١  %72 1.517 ١٫٤٣٩  برنامج اكسل

١
٩  

استخدم لوحة المفاتیح لنقل المؤشر إلى 
  الخلیة الالحقة في الصف في برنامج اكسل

١٫٦٣٦ 1.168 
81.8
%  

١٣ 

٢
٠  

استخدم الدوال إلیجاد ناتج الجمع في 
  برنامج إكسل 

١٫٥٥٧ 0.884 
77.9
%  

١٦ 

٢
١  

استخدم الدوال إلیجاد أكبر قیمة في 
 0.823 ١٫٤٦٥  مج إكسل برنا

73.3
%  ٢٠ 



 ٧٧

٢
٢  

استخدم الدوال لحساب عدد الخالیا في 
 0.992 ١٫٣٨٨  برنامج إكسل 

69.4
%  ٢٢ 

٢
٣  

  أستطیع تشغیل برنامج بوربوینت
١٫٨٨٩ 1.133 

94.5
%  ٢ 

٢
٤  

أستخدم شریط القوائم إلضافة شریحة 
 1.295 ١٫٧٩٨٥  جدیدة في برنامج بوبوینت

89.9
%  ٦ 

٢
٥  

قوائم إلجراء حركة أستخدم شریط ال
  مخصصة في برنامج بوبوینت

١٫٦٣٧ 1.166 
81.9
%  

١٢ 

٢
٦  

استخدم لوحة المفاتیح لحذف شریحة في 
  برنامج بوربوینت

١٫٨٧٤ 1.047 
93.7
%  

٤ 

٢
٧  

  أستطیع تشغیل برنامج فیجوال بیسك 
١٫٦٨٢ 0.975 

84.1
%  ١٠ 

٢
٨  

استخدم لوحة المفاتیح لتنفیذ البرنامج في 
 1.083 ١٫٥٢٥  فیجوال بیسك

76.3
%  ١٧ 

٢
٩  

  أتصفح مواقع اإلنترنت بسھولة 
١٫٦٥٨ 0.911 

82.9
%  ١١ 

٣
٠  

لدي المقدرة على إنشاء برید الكتروني 
  خاص بي

١٫١٢١ 0.856 
56.1
%  

٢٧  

  %76.7  1.105 1.534  الدرجة الكلیة 
أن الaaوزن النaaسبي لaaدى العینaaة لمقیaaاس مaaستوى   ) ٢٣(یتبaaین مaaن الجaaدول رقaaم      

  . من المھارة جیدوھذا یشیر إلى أن ھناك مستوى % ٧٦٫٧المھارة بلغ 
ویرجع الباحث السبب في امتالك الطلبة لمستوى مھارة جید ھaو میaول الطلبaة             
واستخدام الحاسوب سواء كان للتعلیم أو للترفیھ تكون بصورة          التطبیق العملي    إلى

 إلaى  وتمیaل  لتaذكر  حیث أن الطلبة تحبذ األسالیب التaي تبتعaد عaن الحفaظ وا               ،كبیرة
باإلضافة إلaى انتaشار مراكaز        ،  التي یكون فیھا نوع من التشویق والمتعة       األسالیب

      .الحاسوب بكثرة مما ساعد الطلبة على تطویر مھاراتھم الحاسوبیة 
  ) : ٢٣(یتضح من الجدول رقم   كما 

  : أن أعلى ثالث فقرات في ھذا المقیاس كانت 
احتلت المرتبة " أستطیع إغالق برنامج الرسام      " والتي نصت على  ) ١٣(الفقرة   §

 %)99.8(األولى بوزن نسبي قدره 
احتلaت  " أسaتطیع تaشغیل برنaامج بوربوینaت         " والتي نaصت علaى      ) 23(الفقرة   §

 % ) . ٩٤٫٥(المرتبة الثانیة بوزن نسبي قدره  
احتلaaت المرتبaaة " أسaaتطیع تغییaaر حجaaم الخaaط "  والتaaي نaaصت علaaى ) ٥(الفقaرة   §

 % ) .٩٣٫٨( ثة بوزن نسبي قدره الثال
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  : وأن أدنى ثالث فقرات في ھذا المقیاس كانت 

أمتلaaك القaaدرة علaaى اسaaتخدام لوحaaة المفaaاتیح  " والتaaي نaaصت علaaى ) ١٢(الفقaaرة  §
احتلت المرتبة الثالثون واألخیaرة بaوزن       " لالنتقال إلى أول صفحة في المستند       

 %) . ٥١٫٤(نسبي قدره 
اسaتخدم لوحaة المفaاتیح لتحدیaد كامaل المaستند            "  علaى    والتي نصت ) 17(الفقرة   §

( احتلaaت المرتبaaة التاسaaع والعaaشرون بaaوزن نaaسبي قaaدره      " فaaي برنaaامج وورد  
54.4.(% 

" أحaaدد مجموعaaة غیaaر متتابعaaة مaaن الملفaaات   " والتaaي نaaصت علaaى  ) ٣(الفقaaرة  §
 %) .55.9( احتلت المرتبة الثامن والعشرون بوزن نسبي قدره 

 اسaaaتخدام البaaaرامج التطبیقیaaaة  إلaaaى الطلبaaaة تمیaaaل أن إلaaaى ذلaaaك ویعaaaزو الباحaaaث    
تنaسیق  ، إدراج الaصور  ، الرسaم  (الحتوائھا على نوع من التaشویق واإلثaارة  مثaل          

أكثر من میلھا إلى الحفظ ومعرفة وظیفة بعض المفاتیح والتي تحتوي علaى             ) الخط
  . نوع من الجمود

   وفحص الفرضیة الثانیةل الثالثالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤا: ثالثًا
االختبار  في  توجد فروق ذات داللة إحصائیةإلى أي مدى:  ینص السؤال الثالث 

 -ذكر(تعزى إلى متغیر الجنسلدى الطلبة والتي التحصیلي للثقافة الحاسوبیة 
 .؟ مع تفسیر النتیجة)عاشر،تاسع،ثامن،سابع(والمستوى الدراسي، )أنثى

 لمحاور ةب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاری     قام الباحث بحسا
یوضح  وه لكل من الذكور واإلناث على حداالختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة

  . الجدول اآلتيذلك
لقیaaاس داللaaة لعینتaaین مaaستقلتین  t.testوللتحقaaق مaaن ذلaaك تaaم اسaaتخدام اختبaaار        

  )٢٤( الفروق بین المجموعات كما ھو مبین في الجدول
   )٢٤(جدول رقم 

 لمحاور االختبار )٠٫٠٥(لقیاس داللة الفروق عند لعینتین مستقلتین  T.test قیمة اختبار 
   یعزى للجنسالتحصیلي للثقافة الحاسوبیة

  المتوسط  التكرار  الجنس  المحور
االنحراف 
  المعیاري

  "ت"قیمة 
مستوى 
  الداللة

غیر / دال
  دال

  ٠٫٧٨٨٥  ٧٫٨٥٤  ٣٣٠  ذكر
مكونات الحاسوب 

  ٠٫٧٨٨٦  ٧٫٥١٤ ٣٢٠  أنثى  ھالمادیة وملحقات
٠٫١٠٤  ١٫٦٢٢  

  غیر دال
 α) ≥  

0.05(  
  ٠٫٦٩٥٢  ٣٫٢٤٥  ٣٣٠  ذكر

برنامج 
  ٠٫٨٧٨٤  ٤٫١١٥ ٣٢٠  أنثى  )windows(النوافذ

٠٫٠٠٨  ٢٫٦٦٢  
  دال
 α) ≥  

0.05(  
  دال  ٠٫٠٣١  ٢٫٦٦٥  ٠٫٥٨٤١  ١٤٫١٤٥  ٣٣٠  ذكربعض البرامج 
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  التطبیقیة
 ٠٫٧٧٩٤  ١٦٫٩٨٧ ٣٢٠  أنثى

 α) ≥  
0.05(  

  ٠٫٧١٢١  ١٫١٢١  ٣٣٠  ذكر
  برنامج فیجوال بیسك

  ٠٫٦٩٥١  ١٫٠٠١ ٣٢٠  أنثى
٠٫٧٧١  ٠٫٢٩٢  

  غیر دال
 α) ≥  

0.05(  
  ٠٫٦١٦  ١٫٦٩٧  ٣٣٠  ذكر

  االنترنت
  ٠٫٦٧٩  ١٫٧٨٤ ٣٢٠  أنثى

٠٫٨٣٤  ٠٫٢٤٥  
  غیر دال

 α) ≥  
0.05(  

  ٣٫٣٩٥٩  ٢٨٫٠٦٢  ٣٣٠  ذكر
  جمیع المحاور

  ٣٫٨٢٠٥  ٣١٫٤٠١ ٣٢٠  أنثى
٠٫٣٤٩  ١٫٤٩٧  

  غیر دال
 α) ≥  

0.05(  
  ١٫٩٧تساوي  " 648"  ودرجة حریة ٠٫٠٥ الجدولیة عند مستوى )ت(قیمة    

  : السابق أن ) ٢٤(یتضح من الجدول
الجدولیaة  ) ت(لجمیع المحاور وھaي اقaل مaن قیمaة      ) ١٫٤٩٧(المحسوبة  ) ت(قیمة  

ح أنھ ال توجد فروق ذات الداللة اإلحaصائیة فaي           حیث یتض ) ١٫٩٧(والتي تساوي   
    ، الثقافة الحاسوبیة لدى طلبة الطلبة والتي تعزى إلى متغیر الجنس

   :  أنیتبین من الجدول أعالهكما  
مكونات الحاسوب المادیaة وملحقاتaھ      " للمحور  ) ١٫٦٢٢ (المحسوبة )ت(قیمة   -  

حیaaث یتaaضح أنaaھ ال ) ١٫٩٧( الجدولیaaة والتaaي تaaساوي )ت(وھaaي أقaaل مaaن قیمaaة  " 
توجد فروق ذات الداللة اإلحصائیة في الثقافaة الحاسaوبیة لaدى طلبaة الطلبaة والتaي             

ویaaرى ، تعaaزى إلaaى متغیaaر الجaaنس بالنaaسبة لمكونaaات الحاسaaوب المادیaaة وملحقاتaaھ    
الباحث أن السبب في ذلك یرجع إلى أن مكونات الحاسوب المادیة وملحقاتھ قaد ثaم                 

كaذلك  ،ات الدراسaة الaسابقة ممaا اكaسب الطلبaة معرفaة جیaدة                التعرض لھaا فaي سaنو      
 كaال  یعیaشھا  التaي  واالقتaصادیة  والثقافیaة  واالجتماعیaة  البیئیaة  الظaروف  تaشابھ 

 .الجنسین سببت عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في ذلك 
)) windows(برنامج النوافذ(للمحور الثاني) ٢٫٦٦٢ (المحسوبة )ت(قیمة  -

حیث یتضح أنھ توجد فروق  ) ١٫٩٧( الجدولیة والتي تساوي )ت(ة أكبر من قیم
ذات الداللة اإلحصائیة في الثقافة الحاسوبیة لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر 

ویرى الباحث ،  windowsالجنس لصالح اإلناث بالنسبة لمحور برنامج النوافذ 
وتنفیذ ، دراسة أن السبب في ذلك یرجع إلى أن الطالبات أكثر حرصا على ال

للحصول على أعلى الدرجات مما یدفعھن لالطالع الخارجي ، تعلیمات المعلمین 
إضافة إلى طبیعة ، وكذلك التزام الطالبات بالدوام المدرسي، والبحث المستمر

ووجود روح التنافس ، الفتاة التي تسعى إلى إثبات وجودھا وإرضاء ولي أمرھا
  . ي وقتھا جمیعھ أو معظمھ في الدراسةكل ذلك یجعلھا تقض. بین الفتیات
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أكبر من )  بعض البرامج التطبیقیة(للمحور الثالث ) 2.665 (المحسوبة )ت(قیمة  -  
حیث یتضح أنھ توجد فروق ذات الداللة )  ١٫٩٧( الجدولیة والتي تساوي )ت(قیمة 

صالح اإلحصائیة في الثقافة الحاسوبیة لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر الجنس ل
ویرى الباحث أن السبب في ذلك یرجع إلى أن ، اإلناث بالنسبة لبعض البرامج التطبیقیة

 والتركیز، المسبق، واھتمام الطالبات بالتحضیر، الطالبات أكثر حرصا على الدراسة 
للحصول على أعلى ، وتنفیذ تعلیمات المعلمین ،الطالب  من أكثر المنافسة وشیوع

 المكتبي للعمل یملن اإلناث كما أن، الطالبات بالدوام المدرسي وكذلك التزام ، الدرجات
 معھا تتعامل والطباعة السكرتاریة أن أعمال فنرى الذكور من أكثر الطویل والمكوث

   . الرجال من أكثر وتفاعل بحیویة المرأة
أقل من قیمة )  برنامج فیجوال بیسك(للمحور الرابع ) ٠٫٢٩٢(المحسوبة ) ت( قیمة -
حیث یتضح أنھ ال توجد فروق ذات الداللة ) ١٫٩٧(لجدولیة والتي تساوي ا) ت(

اإلحصائیة في الثقافة الحاسوبیة لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر الجنس لمحور 
 أجھزة تحدیث ویرى الباحث أن السبب في ذلك یرجع إلى عدم، برنامج فیجوال بیسك

الكاملة والحریة الكافیة للتعامل مع كما أن الفرصة ، بالمدارس  المتواجدة الحاسوب
الكافي مما أدى إلى  بالعدد حاسوب أجھزة توافر األجھزة لم تتح للطلبة بسبب عدم

سببت ، اشتراك أكثر من طالبین في جھاز مما یحد من قدرتھم على المتابعة والتطبیق 
  .عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في ذلك

 )ت(أقل من قیمة )  االنترنت (خامس للمحور ال)0.245 (المحسوبة )ت(قیمة  -  
حیث یتضح أنھ ال توجد فروق ذات الداللة اإلحصائیة ) ١٫٩٧(الجدولیة والتي تساوي 

، في الثقافة الحاسوبیة لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر الجنس لمحور االنترنت
 بعات الحاسوب منھاج ویرى الباحث أن السبب في ذلك یرجع إلى عدم تطویر

وكذلك عدم تطویر ورفع كفاءة األجھزة بما یتناسب مع ، الحدیثة التقنیات لمستجدات
أدى ھذا كلھ ، و أیضا عدم ربط مختبرات الحاسوب بشبكة االنترنت، متطلبات العصر

  .إلى عدم وجود فروق بین الذكور واإلناث في ذلك 
صائیة في الثقافة      وقد أوضحت الفرضیة أنھ ال توجد فروق ذات الداللة اإلح

وھذه النتیجة تتفق مع دراسة ، الحاسوبیة لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر الجنس 
 وال تتفق مع دراسة )٢٠٠٧، المخیني(ودراسة ، )٢٠٠٦،عسقول، قشطة (
  ) . ٢٠٠٧،الفقعاوي(

    كما قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاري لكل من 
 –سابع ( إلناث على حده مع األخذ في االعتبار متغیر المستوى الدراسي الذكور وا

  :لدى االختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة )  عاشر- تاسع –ثامن 
 لقیاس داللة الفروق بین المجموعات كما t.testوللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار     

                               )٢٥(ھو مبین في الجدول 
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   )٢٥(جدول رقم 
للمستوى الدراسي لالختبار التحصیلي ) ٠٫٠٥( لقیاس داللة الفروق عند T.testقیمة اختبار 

  یعزى للجنسللثقافة الحاسوبیة 

  المتوسط  التكرار  الجنس  المستوى الدراسي
االنحراف 
  المعیاري

ت "قیمة 
"  

مستوى 
  الداللة

/ دال
  غیر دال

  ٠٫٧١٠٢  ١٩٫٩٥  ٨٧  ذكر
  الصف السابع

  ٠٫٦٩٩٦  ٢٠٫١٢  ٨٥  أنثى
٠٫٢٠١  ١٫٣٦١  

  غیر دال
 α) ≥  

0.05(  
  ٠٫١٨٤٤١  ٢٠٫٨٥  ٨٥  ذكر

  الصف الثامن
  ٠٫١٧٤٤  ٢١٫١١  ٨٥  أنثى

٠٫٤٤٠  ٠٫٥٥٢  
  غیر دال

 α) ≥  
0.05(  

  ١٫٢٦٦٦  ٢١٫٦٣  ٨٢  ذكر
  الصف التاسع

  ١٫٣٩٩٢  ٢٢٫١٤  ٧٤  أنثى
٠٫١٢١  ٠٫٩١١  

  غیر دال
 α) ≥  

0.05(  
  ١٫٣٩٢  ٢٢٫٨٥  ٧٦  ذكر

  عاشرالصف ال
  ١٫٤٥١  ٢٣٫٣٥ ٧٦  أنثى

٠٫٦٢٩  ١٫٧٧٩  
  غیر دال

 α) ≥  
0.05(  

  ٠٫٩٦٥٨  ٢١٫١  ٣٣٠  ذكر
  الدرجة الكلیة

  ٠٫٩٩٦٣  ٢١٫٣ ٣٢٠  أنثى
٠٫٧٤٥  ١٫٨٥٤  

  غیر دال
 α) ≥  

0.05(  
  ١٫٩٧تساوي  " 648"  ودرجة حریة ٠٫٠٥ الجدولیة عند مستوى )ت (قیمة

  : أعاله أن یتبین من الجدول 
 الجدولیaaة والتaaي تaaساوي  )ت(أقaaل مaaن قیمaaة  ) ١٫٣٦١ (المحaaسوبة )ت(  قیمaaة  �

حیث یتضح أنaھ ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي االختبaار          ) ١٫٩٧(
التحصیلي للثقافة الحاسوبیة لدى طلبة الaصف الaسابع والتaي تعaزى إلaى متغیaر                 

 .الجنس 
 الجدولیaaة والتaaي تaaساوي   )ت(یمaaة أقaaل مaaن ق ) ٠٫٥٥٢ (المحaaسوبة )ت( قیمaaة  �

حیث یتضح أنaھ ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي االختبaار          ) ١٫٩٧(
التحصیلي للثقافة الحاسوبیة لدى طلبaة الaصف الثaامن والتaي تعaزى إلaى متغیaر                

 .الجنس 
 الجدولیaaة والتaaي تaaساوي   )ت(أقaaل مaaن قیمaaة  ) ٠٫٩١١ (المحaaسوبة )ت( قیمaaة  –

 ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي االختبaار       حیث یتضح أنaھ   ) ١٫٩٧(
التحصیلي للثقافة الحاسوبیة لدى طلبة الaصف التاسaع والتaي تعaزى إلaى متغیaر                 

 .الجنس 
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 الجدولیaaة والتaaي تaaساوي   )ت(أقaaل مaaن قیمaaة  ) ١٫٧٧٩ (المحaaسوبة )ت( قیمaaة  �
ر حیث یتضح أنaھ ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي االختبaا         ) ١٫٩٧(

التحصیلي للثقافة الحاسوبیة لدى طلبة الصف العاشaر والتaي تعaزى إلaى متغیaر               
 .الجنس 

 الجدولیaaة والتaaي تaaساوي   )ت(أقaaل مaaن قیمaaة   ) ١٫٨٥٤ (المحaaسوبة )ت(قیمaaة  –
حیث یتضح أنaھ ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي االختبaار          ) ١٫٩٧(

 .ى إلى متغیر الجنس التحصیلي للثقافة الحاسوبیة لدى الطلبة والتي تعز
    ویرى الباحث أن السبب في ذلك یرجع إلى أن تشابھ الخبرات التي تعرض لھaا     

 الظaروف  كaذلك تaشابھ  ، و اإلنaاث  لدى كل مaن الaذكور  الطلبة في السنوات السابقة 
وأیaضا عaدم   ، الجنaسین   كال یعیشھا التي واالقتصادیة والثقافیة واالجتماعیة البیئیة
المaدارس أدى ذلaك    فaي  بالقaدر الكaافي   الحاسوب وأجھزة والمواد التجھیزات توفیر

  .إلى عدم وجود الفروق بین الجنسین 
 

   وفحص الفرضیة الثالثةالنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الرابع: رابعًا
 توجaد فaروق ذات داللaة إحaصائیة فaي مقیaاس           إلaى أي مaدى    : ینص السؤال الرابaع    

 -ذكaaر(ة لaaدى الطلبaaة والتaaي تعaaزى إلaaى متغیaaر الجaaنس      المھaaارة للثقافaaة الحاسaaوبی  
 . ؟ مع تفسیر النتیجة)عاشر،تاسع،ثامن،سابع(والمستوى الدراسي،)أنثى

 للمaaستوى      قaaام الباحaaث بحaaساب المتوسaaطات الحaaسابیة واالنحرافaaات المعیaaاري  
 لكaaل مaaن الaaذكور واإلنaaاث علaaى حaaده  الدراسaaي لمقیaaاس المھaaارة للثقافaaة الحاسaaوبیة 

  .ذلك الجدول اآلتيویوضح 
لقیاس داللaة الفaروق بaین المجموعaات      t.test  وللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار

   )٢٦(كما ھو مبین في الجدول 
  )٢٦(جدول رقم 

للمستوى الدراسي لمقیاس المھارة للثقافة ) ٠٫٠٥( لقیاس داللة الفروق عند T.testقیمة اختبار 
    یعزى للجنسالحاسوبیة

  المتوسط  التكرار  الجنس  اسيالمستوى الدر
االنحراف 
  المعیاري

ت "قیمة 
"  

مستوى 
  الداللة

/ دالة 
غیر 
  دالة

  ٠٫٦٣٦٩  ١٫٥١٢  ٨٧  ذكر

  الصف السابع
  ٠٫٦٩٧٨  ١٫٥٥٥  ٨٥  أنثى

٠٫٣٠٢  ١٫٢٣٦  

غیر 
  دال
 α) ≥  

0.05(  
  ٠٫٧٥١٨  ١٫٥٨٥  ٨٥  ذكر

  الصف الثامن
  ٠٫٧٩٥١  ١٫٥٩٦  ٨٥  أنثى

٠٫٣٥١  ١٫١٥٨  
غیر 
  دال
 α) ≥  
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0.05(  
  ٠٫٨٥٦٥  ١٫٦٩٨  ٨٢  ذكر

  الصف التاسع
  ٠٫٩٠١٢  ١٫٧١٨  ٧٤  أنثى

٠٫٢٣٥  ١٫٤٩٥  

غیر 
  دال
 α) ≥  

0.05(  
  ٠٫٩٢٣٩  ١٫٨٩٥  ٧٦  ذكر

  الصف العاشر
  ٠٫٩٤٨٧  ١٫٨٨٩ ٧٦  أنثى

٠٫٤٠٤  ١٫٥٢٧  

غیر 
  دال
 α) ≥  

0.05(  
  ٠٫٦٩٨٤  ١٫٥٢٤  ٣٣٠  ذكر

  الدرجة الكلیة
  ٠٫٧٨٤٥  ١٫٥٩٩ ٣٢٠  أنثى

٠٫٤٠٥  ١٫١٢٥  

غیر 
  دال
 α) ≥  

0.05(  
  ١٫٩٧تساوي  " 648"  ودرجة حریة ٠٫٠٥الجدولیة عند مستوى ) ت(قیمة 

  : یتبین من الجدول أعاله أن 
) ١٫٩٧( الجدولیaة والتaي تaساوي        )ت(أقل من قیمة    ) ١٫٢٣٦ (المحسوبة )ت(قیمة   –

لمھaارة للثقافaة    حیث یتضح أنھ ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي مقیaاس ا                 
 .الحاسوبیة لدى طلبة الصف السابع والتي تعزى إلى متغیر الجنس 

) ١٫٩٧( الجدولیة والتي تaساوي      )ت(أقل من قیمة    ) ١٫١٥٨ (المحسوبة )ت( قیمة   –
حیث یتضح أنھ ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي مقیaاس المھaارة للثقافaة                     

 .تعزى إلى متغیر الجنس الحاسوبیة لدى طلبة الصف الثامن والتي 
) ١٫٩٧( الجدولیة والتي تaساوي      )ت(أقل من قیمة    ) ١٫٤٩٥ (المحسوبة )ت( قیمة   –

حیث یتضح أنھ ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي مقیaاس المھaارة للثقافaة                     
 .الحاسوبیة لدى طلبة الصف التاسع والتي تعزى إلى متغیر الجنس 

) ١٫٩٧( الجدولیة والتي تaساوي      )ت(ل من قیمة    أق) ١٫٥٢٧ (المحسوبة )ت( قیمة   –
حیث یتضح أنھ ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي مقیaاس المھaارة للثقافaة                     

 .الحاسوبیة لدى طلبة الصف العاشر والتي تعزى إلى متغیر الجنس 
) ١٫٩٧( الجدولیaة والتaي تaساوي        )ت(أقل من قیمة    ) ١٫١٢٥ (المحسوبة )ت(قیمة   –

ھ ال توجaد فaروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي مقیaاس المھaارة للثقافaة                   حیث یتضح أن  
 .الحاسوبیة لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر الجنس 

 إلaaى الطلبaaة بaaشكل عaaام یمیلaaون  أن ویaaرى الباحaaث أن الaaسبب فaaي ذلaaك یرجaaع إلaaى       
 علaى التلقaین      التعلیم التaي تعتمaد فaي غالبیتھaا         أسالیب الغیر تقلیدیة والبعیدة عن      األعمال

 المھaارات الحاسaوبیة یaتم اكتaسابھا         أنوحیaث    ، والحفظ والتي یمارسھا معظم المعلمaین     
سaواء كaان ذلaك مaن        ، في الغالب من خالل التطبیق العملي لمواضیع الثقافة الحاسaوبیة           

 مaaن خaaالل مراكaaز الحاسaaوب والتaaي    أو،  مختبaaر الحاسaaوب  إلaaىخaaالل ذھaaاب الطلبaaة   
،  فaي البیaت       جھاز الحاسaوب    من خالل استخدام   أو، كل كبیر    الیوم منتشرة بش   أصبحت
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كل ھذا أدى بدوره إلى عدم وجود فروق في مقیاس المھارة للثقافة الحاسaوبیة لaدى كaل         
   . من الذكور واإلناث 

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الخامس وفحص الفرضیة الرابعة: ًا خامس
في وجد فروق ذات داللة إحصائیة  ت إلى أي مدى:ینص السؤال الخامس

والتي تعزى إلى متغیر ، التحصیل في مادة التكنولوجیا لدى الطلبة 
 ؟)  أنثى-ذكر(الجنس

     قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاري للتحصیل 
 على حده بعد اخذ عالمات الدراسي في مادة التكنولوجیا لكل من الذكور واإلناث

ف الفصل الثاني من المدارس التي تم تطبیق اختبار الثقافة الحاسوبیة على نص
  .)٢٧(یوضح ذلك الجدول وعینة الطلبة فیھا  

لقیاس داللة لعینتین مستقلتین  t.testوللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار       
  )٢٧( الدراسي بین المجموعات كما ھو مبین في الجدول الفروق في التحصیل 

   )٢٧(ل رقم جدو
   یعزى للجنس)٠٫٠٥( لقیاس داللة الفروق عند  لعینتین مستقلتینT.testقیمة اختبار 

  المتوسط  التكرار  الجنس  المقیاس
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

غیر / دال
  دال

  ٧٫٠٩٦٧٠  ١٨٫٧٢٧٣  ٣٣٠  ذكر
التحصیل 
  ٠٫٢١١  ٠٫٢٣٣٧  ٧٫١٩٦٢١  ٢١٫٠٣٧٥ ٣٢٠  أنثى  الدراسي

  غیر دال
 α) ≥  

0.05(  
  ١٫٩٧تساوي  " ٣٤٨"  ودرجة حریة ٠٫٠٥ الجدولیة عند مستوى )ت(قیمة 

   :  أنیتبین من الجدول أعاله
 الجدولیة والتي تساوي )ت(أقل من قیمة ) ٠٫٢٣٣٧ (المحسوبة )ت(  قیمة -
حیث یتضح أنھ ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة في التحصیل في مادة ) ١٫٩٧(

       .كنولوجیا لدى الطلبة والتي تعزى إلى متغیر الجنس الت
كما قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاري للتحصیل     

الدراسي في مادة التكنولوجیا لكل من الذكور واإلناث على حده مع األخذ في 
   : لكل فئة منھا) عاشر- تاسع – ثامن –سابع ( االعتبار متغیر المستوى الدراسي 

قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاري للتحصیل      
 للصف السابع ، هالدراسي في مادة التكنولوجیا لكل من الذكور واإلناث على حد

  )٢٨(یوضح ذلك الجدول و
لقیaaاس داللaaة  لعینتaaین مaaستقلتین   t.testوللتحقaaق مaaن ذلaaك تaaم اسaaتخدام اختبaaار        
  )٢٨(روق في التحصیل الدراسي بین المجموعات كما ھو مبین في الجدول الف
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  )٢٨(جدول رقم 
  یعزى للجنس للصف السابع) ٠٫٠٥(لقیاس داللة الفروق عندلعینتین مستقلتین  T.testقیمة اختبار 

  المتوسط  التكرار  الجنس  المقیاس
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

غیر / دال
  دال

  ٧٫٢٣٩٧٦  ١٨٫١٢٦٤  ٨٧  ذكر
تحصیل ال

  ٠٫٦٧١  ١٫٤٨٥  ٧٫٥٧٦٧٤  ٢٠٫٢١١٨  ٨٥  أنثى  الدراسي
  غیر دال

 α) ≥  
0.05(  

  ١٫٩٧تساوي  " ١٧٠"  ودرجة حریة ٠٫٠٥ الجدولیة عند مستوى )ت( قیمة 
   :  أنیتبین من الجدول أعاله

ي  الجدولیaaة والتaaي تaaساو  )ت(أقaaل مaaن قیمaaة   ) ١٫٤٨٥ (المحaaسوبة )ت(قیمaaة  –
حیث یتضح أنھ ال یوجد فروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي التحaصیل               ) ١٫٩٧(

 . في مادة التكنولوجیا لدى طلبة الصف السابع والتي تعزى إلى متغیر الجنس 
كمaaaا قaaaام الباحaaaث بحaaaساب المتوسaaaطات الحaaaسابیة واالنحرافaaaات المعیaaaاري             

 للaصف  هاإلناث علaى حaد  للتحصیل الدراسي في مادة التكنولوجیا لكل من الذكور و    
   )٢٩(یوضح ذلك الجدول الثامن ، و

لقیaاس داللaة الفaروق    لعینتaین مaستقلتین    t.testوللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار    
  )٢٩( في التحصیل الدراسي بین المجموعات كما ھو مبین في الجدول 

   )٢٩(جدول رقم 
   یعزى للجنسللصف الثامن) ٠٫٠٥(وق عند لقیاس داللة الفرلعینتین مستقلتین  T.testقیمة اختبار 

  المتوسط  التكرار  الجنس  المقیاس
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

غیر / دال
  دال

  ٥٫٩٧٢٩١  ١٩٫٤٢٣٥  ٨٥  ذكر
التحصیل 
  ٠٫٠٥٥  ١٫٣٩٣  ٦٫٧٧٢٨٢  ١٧٫٥٢٩٤  ٨٥  أنثى  الدراسي

  غیر دال
 α) ≥  

0.05(  
  ١٫٩٧تساوي  " ١٦٨"  ودرجة حریة ٠٫٠٥ الجدولیة عند مستوى )ت(قیمة 

   :  أنیتبین من الجدول أعاله
 الجدولیaaة والتaaي تaaساوي   )ت(أقaaل مaaن قیمaaة   ) ١٫٣٩٣ (المحaaسوبة )ت(قیمaaة  �

حیث یتضح أنھ ال یوجد فروق ذات الداللة اإلحصائیة فaي التحaصیل             )  ١٫٩٧(
 . جنس في مادة التكنولوجیا لدى طلبة الصف الثامن والتي تعزى إلى متغیر ال

قaaaام الباحaaaث بحaaaساب المتوسaaaطات الحaaaسابیة واالنحرافaaaات المعیaaaاري       كمaaaا      
 للaصف  هللتحصیل الدراسي في مادة التكنولوجیا لكل من الذكور واإلناث علaى حaد      

   )٣٠(یوضح ذلك الجدول التاسع ، و
  

لقیaاس داللaة الفaروق    لعینتaین مaستقلتین    t.testوللتحقق من ذلك تم استخدام اختبار    
  )٣٠( التحصیل الدراسي بین المجموعات كما ھو مبین في الجدول في 
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   )٣٠(جدول رقم 
   یعزى للجنسللصف التاسع) ٠٫٠٥(لقیاس داللة الفروق عندلعینتین مستقلتین  T.testقیمة اختبار 

  المتوسط  التكرار  الجنس  المقیاس
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

 غیر /دال
  دال

  ٧٫٧٨٨٩٢  ١٦٫٧٨٠٥  ٨٢  ذكر
التحصیل 

  ٦٫٧٩٨٥٢  ٢١٫٨٣٧٨  ٧٤  أنثى  دراسيال
٠٫٠٠٠  ٤٫٢٩٩  

  غیر دال
 α) ≥  

0.05(  
  ١٫٩٧تساوي  " ١٥٤"  ودرجة حریة ٠٫٠٥ الجدولیة عند مستوى )ت(  قیمة 

  : أن یتبین من الجدول أعاله 
 الجدولیaaة والتaaي تaaساوي  )ت(أكبaaر مaaن قیمaaة  ) ٤٫٢٩٩ (المحaaسوبة )ت(قیمaaة  –

حیث یتضح أنھ یوجد فروق ذات الداللة اإلحصائیة في التحصیل في       )  ١٫٩٧(
مaaادة التكنولوجیaaا لaaدى طلبaaة الaaصف التاسaaع والتaaي تعaaزى إلaaى متغیaaر الجaaنس      

 . لصالح اإلناث 
قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاري للتحصیل و    

 للصف العاشر ، هواإلناث على حدالدراسي في مادة التكنولوجیا لكل من الذكور 
   )٣١(یوضح ذلك الجدول و

لقیaaاس داللaaة  لعینتaaین مaaستقلتین   t.testوللتحقaaق مaaن ذلaaك تaaم اسaaتخدام اختبaaار        
  )٣١(الفروق في التحصیل الدراسي بین المجموعات كما ھو مبین في الجدول 

  )٣١(جدول رقم 
   یعزى للجنسللصف العاشر) ٠٫٠٥(لفروق عندلقیاس داللة العینتین مستقلتین  T.testقیمة اختبار 

  المتوسط  التكرار  الجنس  المقیاس
االنحراف 
  المعیاري

قیمة 
  "ت"

مستوى 
  الداللة

غیر / دال
  دال

  ٦٫٧٩٢٨٨  ٢٠٫٧٣٦٨  ٧٦  ذكر
التحصیل 
  ٦٫٩٦٣٨٧  ٢٠٫٨٩٤٧  ٧٦  أنثى  الدراسي

٠٫٨٨٨  ٠٫١٤١  
  غیر دال

 α) ≥  
0.05(  

  ١٫٩٧تساوي  " ١٥٠"  ودرجة حریة ٠٫٠٥وى  الجدولیة عند مست)ت(  قیمة 

  

   :  أنیتبین من الجدول أعاله
 الجدولیaaة والتaaي تaaساوي   )ت(أقaaل مaaن قیمaaة   ) ٠٫١٤١ (المحaaسوبة )ت(قیمaaة  �

حیث یتضح أنھ ال یوجد فروق ذات الداللaة اإلحaصائیة فaي التحaصیل               ) ١٫٩٧(
 . ر الجنس في مادة التكنولوجیا لدى طلبة الصف العاشر والتي تعزى إلى متغی

وفیمŘŘا یلŘŘي تفŘŘصیل للنتŘŘائج الظŘŘاھرة فŘŘي الجŘŘداول الŘŘسابقة حیŘŘث یتŘŘضح منھŘŘا   
  :التالي 
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یتبaaaین أن مaaaستوى الداللaaaة فaaaي التحaaaصیل فaaaي مaaaادة التكنولوجیaaaا لaaaدى طلبaaaة        ·
ممaaا یعنaaي عaaدم وجaaود ) ٠٫٠٥(اكبaaر مaaن )والعاشaaر،والثaaامن،الaaسابع(الaaصفوف

       aاث فaصیل فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور واإلنaزو وی، ي التحaث  عaالباح 
 مغaایرة  وھaي  حدیثaة،  منaاھج  التكنولوجیaا تعaد   منaاھج  الaسبب فaي ذلaك إلaى أن    

岸ث  األخرى، المناھج ألنماaوت  حیaى  احتaوع  علaد  تنaدات،   فریaن الوحaل  مaمث: 
 تطبیقھا یحتاج كما والتركیب، والتفكیك الحاسوب، الطاقة، اإلشارات، الرسم،

 ال الaذي  األمaر  المaشكالت،  حل كأسلوب یةتقلید غیر تدریس إلى استراتیجیات
 نوعیaة،  كفایaات  إلaى  یحتaاج  المنھaاج  تaدریس  أن كثیًرا،حیaث  المعلaم  خبaرة  یفید

 والثقافیaaة واالجتماعیaaة البیئیaaة الظaaروف كaaذلك تaaشابھ،  جدیaaدة وخبaaرات
 والمواد التجھیزات وأیضا عدم توفیر، الجنسین  كال یعیشھا التي واالقتصادیة

منaاھج   تطبیaق  فaي  المaدارس والتaي تaساعد    في بالقدر الكافي الحاسوب وأجھزة
  .التكنولوجیا

یتبین أن مستوى الداللة في التحaصیل فaي مaادة التكنولوجیaا لaدى طلبaة الaصف                    ·
مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الذكور      ) ٠٫٠٥(التاسع اقل من    

 في ذلaك یرجaع   ویرى الباحث أن السبب ،  لصالح اإلناث    واإلناث في التحصیل  
غالبیaaة مaaدارس المرحلaaة األساسaaیة العلیaaا یكaaون الaaصف التاسaaع ھaaو أعلaaى     إلaaى

الصفوف فیھا وھذا بدوره یؤثر سلبا على الطالب أكثر منھ على الطالبaات مaن             
 الطaالب فaي الaصف التاسaع یمیلaون إلaى        بعaض حیaث أن ، وجھة نظaر الباحaث      

 فaي  االنaضبا岸   أن مaستوي كمaا ، الالمبaاالة وعaدم االلتaزام بالaدوام الدراسaي      
 یلقaي  ممaا  ھaذه المرحلaة   فaي  خاصaة  الطaالب  عنaد  منaھ  أعلaي  الطالبات صفوف
 .الطالبات فھم وزیادة المعلم أداء مستوي رفع على بظاللھ

 
  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السادس وفحص الفرضیة الخامسة: ًاسادس

 لالختبار اب الطلبةما العالقة بین مستوى اكتس: ینص السؤال السادس
 للثقافة الحاسوبیة، والتحصیل في مادة التكنولوجیا ؟ مع تفسیر التحصیلي

  .النتیجة
لإلجابة عن ھذا السؤال قام الباحث بحساب معامل االرتبا岸 بین مستویات      

 الحاسوبیة، وبین التحصیل الدراسي لمبحث االختبار التحصیلي للثقافةالطلبة في 
 كًال من مجموعة اإلناث ومجموعة الذكور على حده وكذلك لدى التكنولوجیا لدى

  .ذلك) ٣٢(ویوضح الجدول ، مجموعة الدراسة ككل
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  )٣٢(جدول 

الحاسوبیة ودرجاتھم االختبار التحصیلي للثقافة معامالت االرتباط  بین درجات الطلبة في 
  .في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا

  
  ئات                 الف

  
  البیانات اإلحصائیة

  
  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٩٢٧  ٠٫٩١١  ٠٫٩٤١  المحسوبة" ر"قیمة

 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

ویتضح من ھذا الجدول أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة كانت كلھا دالة     
حیث وجد أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة أكبر ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 

  .من القیم الجدولیة 
في مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب الطلبة      

 الحاسوبیة، وتحصیلھم الدراسي في مادة التكنولوجیا، االختبار التحصیلي للثقافة
  . ككل العینةعلى حده ولدى أفراد كل لدى كًال من الذكور و اإلناث 
في معامل االرتبا岸 بین مستویات طلبة الصف السابع      كما قام الباحث بحساب 
الحاسوبیة وبین التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا االختبار التحصیلي للثقافة 

لدى كًال من مجموعة اإلناث ومجموعة الذكور على حده لدى طلبة الصف 
  .ذلك) ٣٣(السابع، ویوضح الجدول 

  )٣٣(جدول 
في االختبار التحصیلي للثقافة بة الصف السابع معامالت االرتباط  بین درجات طل

  .الحاسوبیة ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
  

  الفئات                 
  

  البیانات اإلحصائیة

  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٨٨٢  ٠٫٩٢٣  ٠٫٨٨٤  المحسوبة" ر"قیمة
 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

  
 ھذا الجدول أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة كانت كلھا دالة       ویتضح من

حیث وجد أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة أكبر ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 
  .من القیم الجدولیة 

     مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب طلبة 
وبیة وتحصیلھم الدراسي في  الحاسفي االختبار التحصیلي للثقافةالصف السابع 
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مادة التكنولوجیا، سواء كان ذلك لدى كًال من الذكور واإلناث على حده ولدى 
  .أفراد طلبة الصف السابع ككل 

في      كما قام الباحث بحساب معامل االرتبا岸 بین مستویات طلبة الصف الثامن 
مبحث التكنولوجیا الحاسوبیة وبین التحصیل الدراسي لاالختبار التحصیلي للثقافة 

لدى كًال من مجموعة اإلناث ومجموعة الذكور على حده لدى طلبة الصف 
  .ذلك) ٣٤(الثامن، ویوضح الجدول 

  )٣٤(جدول 
في االختبار التحصیلي للثقافة معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف الثامن 

  .الحاسوبیة ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
  

  الفئات              
  

  البیانات اإلحصائیة

  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٨٩٨  ٠٫٨٧٩  ٠٫٩٠١  المحسوبة" ر"قیمة
 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

       
ویتضح من ھذا الجدول أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة كانت كلھا دالة      

تبا岸 المحسوبة أكبر حیث وجد أن معامالت االر) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 
  .من القیم الجدولیة 

     مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب طلبة 
 الحاسوبیة وتحصیلھم الدراسي في في االختبار التحصیلي للثقافةالصف الثامن 

مادة التكنولوجیا، سواء كان ذلك لدى كًال من الذكور واإلناث على حده ولدى 
  .بة الصف الثامن ككل أفراد طل

في      كما قام الباحث بحساب معامل االرتبا岸 بین مستویات طلبة الصف التاسع 
الحاسوبیة وبین التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا االختبار التحصیلي للثقافة 

لدى كًال من مجموعة اإلناث ومجموعة الذكور على حده لدى طلبة الصف 
  .ذلك) ٣٥(التاسع، ویوضح الجدول 
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  )٣٥(جدول 
في االختبار التحصیلي للثقافة معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف التاسع 

  .الحاسوبیة ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
  

  الفئات                 
  

  البیانات اإلحصائیة

  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٧٧٤  ٠٫٩٢٢  ٠٫٧٨٤  المحسوبة" ر"قیمة
 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

  
       ویتضح من ھذا الجدول أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة كانت كلھا دالة 

حیث وجد أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة أكبر ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 
  .من القیم الجدولیة 

تساب طلبة      مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اك
 الحاسوبیة وتحصیلھم الدراسي في في االختبار التحصیلي للثقافةالصف التاسع 

مادة التكنولوجیا، سواء كان ذلك لدى كًال من الذكور واإلناث على حده ولدى 
  .أفراد طلبة الصف التاسع ككل 

في      كما قام الباحث بحساب معامل االرتبا岸 بین مستویات طلبة الصف العاشر 
الحاسوبیة وبین التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا ختبار التحصیلي للثقافة اال

لدى كًال من مجموعة اإلناث ومجموعة الذكور على حده لدى طلبة الصف 
  .ذلك) ٣٦(العاشر، ویوضح الجدول 

  )٣٦(جدول 
في االختبار التحصیلي للثقافة معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف العاشر 

  .وبیة ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیاالحاس
  

  الفئات                
  

  البیانات اإلحصائیة

  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٩١٢  ٠٫٩٢٥  ٠٫٩١٧  المحسوبة" ر"قیمة
 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

 دالة        ویتضح من ھذا الجدول أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة كانت كلھا
حیث وجد أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة أكبر ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 

  .من القیم الجدولیة 
     مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب طلبة 

 الحاسوبیة وتحصیلھم الدراسي في في االختبار التحصیلي للثقافةالصف العاشر 
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ن ذلك لدى كًال من الذكور واإلناث على حده ولدى مادة التكنولوجیا، سواء كا
  .أفراد طلبة الصف العاشر ككل 

 تقیس أسئلة بشكل وضعت االختبار أن بنود ویرجع الباحث السبب في ذلك إلى ·
واإلنaاث   الaذكور  كaل مaن   یدرسaھ  الaذي  المقaرر  المنھaاج  علaى  ًابنaاء  الطلبة ثقافة

بالخبرات التعلیمیة نفaسھا بaصرف      ) ذكورًا، وإناثاً (كذلك مرور عینة الدراسة     ،
 والثقافیaة  واالجتماعیaة  البیئیaة  الظaروف  وأیaضا تaشابھ  ،النظaر عaن جنaسھم    

 .الجنسین كال یعیشھا التي واالقتصادیة
ودراسة  ، Kiattikomol Paiboon, 1994)(وتختلف ھذه الدراسة عن دراسة 

الثقافaaة  ھaaذه الدراسaaة قامaaت بفحaaص العالقaaة بaaین     أنحیaaث ،  ) ٢٠٠٧،المخینaaي(
 الدراسaaتین المaaذكورتین أنالحاسaaوبیة والتحaaصیل فaaي مaaادة التكنولوجیaaا فaaي حaaین   

  .قامتا بفحص العالقة بین الثقافة الحاسوبیة واالتجاه نحو استخدام الحاسوب
  

  النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال السابع وفحص الفرضیة السادسة: سابعًا
 مستوى اكتساب الطلبة لمھارات الثقافة ما العالقة بین: ینص السؤال السابع 

  .الحاسوبیة، والتحصیل في مادة التكنولوجیا ؟ مع تفسیر النتیجة
     ولإلجابة عن ھذا السؤال قام الباحث بحساب معامل االرتبا岸 بین مستوى 

 وبین التحصیل الدراسي لمبحث ،اكتساب الطلبة لمھارات الثقافة الحاسوبیة 
 من مجموعة اإلناث ومجموعة الذكور على حده وكذلك لدى التكنولوجیا لدى كًال

  .ذلك) ٣٧(ویوضح الجدول ، مجموعة الدراسة ككل
  )٣٧(جدول 

معامالت االرتباط  بین درجات الطلبة في مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة ودرجاتھم في 
  .التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا

  
               الفئات

  
  صائیةالبیانات اإلح

  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٨٢١  ٠٫٨١١  ٠٫٧٥٤  المحسوبة" ر"قیمة
 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

      ویتضح من ھذا الجدول أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة كانت كلھا دالة 
حیث وجد أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة أكبر ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 

  .من القیم الجدولیة 
     مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب الطلبة 

سواء كان ، وتحصیلھم الدراسي في مادة التكنولوجیا لمھارات الثقافة الحاسوبیة
  .ذلك لدى كًال من الذكور و اإلناث على حده ولدى أفراد المجموعة ككل 
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مستویات طلبة الصف السابع في       كما قام الباحث بحساب معامل االرتبا岸 بین 
مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة وبین التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا لدى 
كًال من مجموعة اإلناث ومجموعة الذكور على حده لدى طلبة الصف السابع، 

  .ذلك) ٣٨(ویوضح الجدول 
  )٣٨(جدول 

 المھارة للثقافة الحاسوبیة معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف السابع في مقیاس
  .ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا

  
              الفئات

  
  البیانات اإلحصائیة

  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٧٥٩  ٠٫٧٧٩  ٠٫٧١٤  المحسوبة" ر"قیمة
 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

        
تبا岸 المحسوبة كانت كلھا دالة ویتضح من ھذا الجدول أن معامالت االر     

حیث وجد أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة أكبر ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 
  .من القیم الجدولیة 

      مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب طلبة 
الصف السابع لمھارات الثقافة الحاسوبیة وتحصیلھم الدراسي في مادة 

سواء كان ذلك لدى كًال من الذكور واإلناث على حده ولدى أفراد ، یاالتكنولوج
  .طلبة الصف السابع ككل 

      كما قام الباحث بحساب معامل االرتبا岸 بین مستویات طلبة الصف الثامن في 
مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة وبین التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا لدى 

،  ومجموعة الذكور على حده لدى طلبة الصف الثامنكًال من مجموعة اإلناث
  .ذلك) ٣٩(ویوضح الجدول 
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  )٣٩(جدول 
معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف الثامن في مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة 

  .ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
  

                 الفئات
  

  ئیةالبیانات اإلحصا

  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٨٠٤  ٠٫٨١٥  ٠٫٧٤٢  المحسوبة" ر"قیمة
 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

         
ویتضح من ھذا الجدول أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة كانت كلھا دالة إحصائیة 

حیث وجد أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة أكبر من القیم ) ٠٫٠٥(عند مستوى 
  .الجدولیة 

      مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب طلبة 
الصف الثامن لمھارات الثقافة الحاسوبیة وتحصیلھم الدراسي في مادة 

سواء كان ذلك لدى كًال من الذكور واإلناث على حده ولدى أفراد ، التكنولوجیا
  .طلبة الصف الثامن ككل 

امل االرتبا岸 بین مستویات طلبة الصف التاسع في      كما قام الباحث بحساب مع
مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة وبین التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا لدى 

، كًال من مجموعة اإلناث ومجموعة الذكور على حده لدى طلبة الصف التاسع
  .ذلك) ٤٠(ویوضح الجدول 

  )٤٠(جدول 
ف التاسع في مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الص

  .ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
  

                 الفئات
  

  البیانات اإلحصائیة

  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٨٩٤  ٠٫٨٨٥  ٠٫٨٩٥  المحسوبة" ر"قیمة
 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة كانت كلھا دالة        ویتضح من ھذا الجدول 
حیث وجد أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة أكبر ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 

  .من القیم الجدولیة 
      مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب طلبة 

 مادة الصف التاسع لمھارات الثقافة الحاسوبیة وتحصیلھم الدراسي في
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سواء كان ذلك لدى كًال من الذكور واإلناث على حده ولدى أفراد ، التكنولوجیا
  .طلبة الصف التاسع ككل 

      كما قام الباحث بحساب معامل االرتبا岸 بین مستویات طلبة الصف العاشر 
 الحاسوبیة وبین التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا في مقیاس المھارة للثقافة

ن مجموعة اإلناث ومجموعة الذكور على حده لدى طلبة الصف لدى كًال م
  .ذلك) ٤١(العاشر، ویوضح الجدول 

  )٤١(جدول 
معامالت االرتباط  بین درجات طلبة الصف العاشر في مقیاس المھارة للثقافة الحاسوبیة 

  .ودرجاتھم في التحصیل الدراسي لمبحث التكنولوجیا
  

                  الفئات
  

  إلحصائیةالبیانات ا

  
  ذكور

  
  إناث

  
  العینة ككل

  ٠٫٩٧٧  ٠٫٩٦٣  ٠٫٩٢٧  المحسوبة" ر"قیمة
 دالة دالة دالة  الداللة اإلحصائیة

       ویتضح من ھذا الجدول أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة كانت كلھا دالة 
حیث وجد أن معامالت االرتبا岸 المحسوبة أكبر ) ٠٫٠٥(إحصائیة عند مستوى 

  .لیة من القیم الجدو
     مما یدل على وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب طلبة 
الصف العاشر لمھارات الثقافة الحاسوبیة وتحصیلھم الدراسي في مادة 

سواء كان ذلك لدى كًال من الذكور واإلناث على حده ولدى أفراد ، التكنولوجیا
  .طلبة الصف العاشر ككل 

·       aي ذلaسبب فaث الaع الباحaى ویرجaود  ك إلaاس  أن بنaعت  المقیaشكل  وضaئلة  بaأس 
 المنھaاج  علaى  ًابنaاء   لمھaارات الثقافaة الحاسaوبیة    مaدى اكتaساب الطلبaة    تقaیس 

كaذلك مaرور عینaة الدراسaة     ،واإلنaاث   الaذكور  كaل مaن   یدرسaھ  الaذي  المقaرر 
وأیaضا  ،بالخبرات التعلیمیة نفسھا بaصرف النظaر عaن جنaسھم            ) ذكورًا، وإناثاً (

 كaال  یعیaشھا  التaي  واالقتaصادیة  والثقافیaة  واالجتماعیaة  یئیaة الب الظaروف  تaشابھ 
 .الجنسین

 
  
  
  
  
  
  



 ٩٥

  
  
  
  

  الفـصـل السادس

  خالصة النتائج و التوصیات و المقترحات
  
  
  

   الدراسةخالصة نتائج ·

  التوصیات ·

       مقترحاتال ·
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  :نتائج الدراسة خالصة 

  : التالیة  وقد توصلت الدراسة إلى النتائج
مكونaaات (تaaم تقaaسیم االختبaaار التحaaصیلي للثقافaaة الحاسaaوبیة إلaaى خمaaسة محaaاور    .١

و بعaض البaaرامج  ،)windows(وبرنaامج النوافaذ   ، الحاسaوب المادیaة وملحقاتaھ   
وكانaت نaسبة اسaتجابات أفaراد     ) و برنامج فیجوال بیسك   ،و االنترنت   ،التطبیقیة

، % ٧٦٫٢٣، % ٧٧٫٢٦(عینaaaة الدراسaaaة لكaaaل محaaaور علaaaى الترتیaaaب ھaaaي       
١٩٫٧٨، % ٦٧٫١٨، % ٧٠٫٣٧( % 

أوضaaaaحت الدراسaaaaة أن متوسaaaaط درجaaaaات الطلبaaaaة فaaaaي االختبaaaaار التحaaaaصیلي     .٢
والذي جاء اقل من المعیار الذي حدده الباحثون فaي دراسaات سaابقة        %) 62.1(

مما یشیر إلى تدني مستوى الثقافة الحاسaوبیة لaدى          %) ٧٥(وتبناه الباحث وھو    
 . یار المقبول عینة الدراسة عن المع

 وكان الوزن النسبي لaدى العینaة لمقیaاس          ،)  فقرة ٣٠(تكون مقیاس المھارة من      .٣
 .مما یشیر إلى أن ھناك مستوى جید من المھارة ، %) ٧٦٫٧(المھارة 

أثبتت الدراسة انھ ال توجد فروق ذات داللaة إحaصائیة فaي االختبaار التحaصیلي                 .٤
اسaیة العلیaا یعaزى إلaى متغیaر الجaنس            للثقافة الحاسوبیة لدى طلبة المرحلaة األس      

فaaي حaaین بلaaغ متوسaaط ) ٢١٫١(إذ بلaaغ متوسaaط درجaaات الطaaالب ، ) أنثaaى-ذكaaر(
 ) .٢١٫٣(درجات الطالبات 

 الدراسaaة انaaھ ال توجaaد فaaروق ذات داللaaة إحaaصائیة فaaي مقیaaاس المھaaارة   أشaaارت .٥
س للثقافة الحاسوبیة لدى طلبة المرحلaة األساسaیة العلیaا یعaزى إلaى متغیaر الجaن                 

فaaي حaaین بلaaغ متوسaaط ) ١٫٥٢(إذ بلaaغ متوسaaط درجaaات الطaaالب ، ) أنثaaى-ذكaaر(
 ) .١٫٥٩(درجات الطالبات 

كما أثبتaت الدراسaة انaھ ال توجaد فaروق ذات داللaة إحaصائیة فaي التحaصیل فaي                        .٦
والتaي تعaزى إلaى متغیaر     ، مادة التكنولوجیا لدى طلبة المرحلaة األساسaیة العلیaا         

فaي حaین بلaغ      ) ١٨٫٧٣(وسaط درجaات الطaالب       إذ بلaغ مت   ، ) أنثaى  -ذكaر (الجنس
 ) .٢١٫٠٤(متوسط درجات الطالبات 

كما أثبتت الدراسة أیضا وجود عالقة قویة إلى حد واضح بین مستوى اكتساب              .٧
الطلبة للثقافة الحاسaوبیة، وتحaصیلھم الدراسaي فaي مaادة التكنولوجیaا، لaدى كaل                  

  .من الذكور و اإلناث ولدى أفراد العینة ككل 
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  :وصیات الدراسة ت

في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا یرى الباحث ضرورة أخذ التوصیات اآلتیة             

  :بعین االعتبار

 مaع  تتناسaب  بحیaث  الحاسaوب  أجھaزة  عaدد  وزیaادة ،  والمواد التجھیزات توفیر .١

 فaي منھaا   القدیمaة  األجھaزة  وتحaدیث  الفaصول،  فaي  الطلبaة المتواجaدین   أعaداد 

 .رفع مستوى الثقافة الحاسوبیة في للمساعدة المدارس

 األجھaزة  واسaتخدام  ، المختبaرات  دخaول  فaي  لكل الطلبة المناسب الوقت توفیر .٢

 . الفراغ أوقات في

خaالل زیaادة حaصص     من وذلك ، الطلبة لدى الحاسوبیة الثقافة رفع على العمل .٣

 .المدرسة خارج أو داخل عمل ورش خالل ومن ، الحاسوب

 .تبعًا لمستجدات التقنیات الحدیثة تطویر منھاج التكنولوجیا  .٤

إعداد معلم التكنولوجیا إعدادا جیدا لتكون لدیaھ القaدرة علaى التفاعaل مaع الطلبaة                .٥

باسaaaتخدام أسaaaالیب تدریaaaسیة حدیثaaaھ ومتنوعaaaة تناسaaaب موضaaaوعات الحاسaaaوب  

 .المختلفة 

 .اعداد دورات لمعلمي ومشرفي التكنولوجیا لتأھیلھم تربویًا وعلمیًا  .٦

 .طالب  لكل حاسوب جھاز توفیر ضرورة .٧

 .االنترنت بشبكةمختبرات الحاسوب  ربط .٨
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   :المقترحات
 لمaا توصaلت إلیaھ الدراسaة مaن نتaائج             واستنادًا، و في ضوء ما ھدفت إلیھ الدراسة        

موضوع البحث و انطالقًا من ضرورة إثارة الدراسة مشكالت بحثیة جدیaدة تحفaز            

aaتمرار مaaتكمال و اسaaى اسaaاحثین علaaة البaaذه الدراسaaھ ھaaام ، ا بدأتaaث القیaaرح الباحaaیقت

  :بالدراسات و األبحاث التالیة 

قیاس مستوى الثقافة الحاسوبیة لدى طلبة المرحلة الثانویة وعالقتھا بتحصیلھم           ·

 .في مادة التكنولوجیا 

 .قیاس مستوى الثقافة الحاسوبیة لدى معلمي المرحلة األساسیة العلیا  ·

 .افة الحاسوبیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا برنامج مقترح لتنمیة الثق ·

تحلیل مقرر التكنولوجیا للمراحل الدراسیة في ضوء معaاییر الثقافaة الحاسaوبیة              ·

 .ومدى اكتساب الطلبة لھا 

قیاس مستوى الثقافة الحاسوبیة لدى طلبة المرحلaة األساسaیة العلیaا فaي الجانaب           ·

 .الوجداني 
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  المراجع
  
  
  
  
  
  



 ١٠٠

  المراجع
  المراجع العربیة: أوًال

 .دار الكتب العلمیة: بیروت ، المجلد التاسع  ، لسان العرب) : ٢٠٠٣(ابن منظور .١
دار البركaaة للنaaشر   ، مھŘŘارات الحاسŘŘوب ): ٢٠٠٣(ھیaaثم  وآخaaرون  ، أبaaو الھیجaaاء   .٢

 .والتوزیع 
لدى طلبة الصف التاسع في مستوى التنور العلمي ): ٢٠٠١(عبد النبي،أبو سلطان .٣

الجامعaaة ،كلیaaة التربیaaة  ، )غیaaر منaaشورة (رسaaالة ماجaaستیر   ، محافظŘŘة شŘŘمال غŘŘزة 
 .غزة ، اإلسالمیة

 :القaاھرة  األولaى،  الطبعaة  ، التربŘوي  القیŘاس  ( 1994 ) الaدین  صaالح  ناھیaة،  أبaو  .٤
 .نجلو المصریةاأل مكتبة

 المقرر التقنیة الثقافة لمنھاج العلمي المحتوى تقویم) : ٢٠٠٦(محمد ، أبوعودة  .٥
رسaaالة ، التقنŘŘي التنŘŘور أبعŘŘاد ظŘŘل فŘŘي العاشŘŘر األساسŘŘي الŘŘصف طلبŘŘة علŘŘى

 .غزة،الجامعة اإلسالمیة ، كلیة التربیة ، )غیر منشورة(ماجستیر
، تكنولوجیŘŘا التعلŘŘیم تŘŘصمیم وإنتŘŘاج الوسŘŘائل التعلیمیŘŘة     ): ١٩٩٧(زاھaaر ، أحمaaد  .٦

 .٢المجلد ، المكتبة األكادیمیة، القاھرة
٧. aaر ، ماعیلإسaaب زاھaaیم) : ٢٠٠١(الغریŘŘدیث التعلŘŘات وتحŘŘا المعلومŘŘتكنولوجی岸 ١ ،

 .عالم الكتب: القاھرة 
 فŘي  اإلعدادیŘة  بالمرحلة العلوم لمناھج مقترح تصور : ) (2000مجدي ، إسماعیل .٨

 العŘشرین  و الحŘادي  للقŘرن  العلŘوم  تŘدریس  و العلمیŘة  التربیŘة  مŘستحدثات  ضŘوء 
 المجلaد  ،)   أغسطس٣-یولیو ٣١(،  للجمیع العلمیة ةالتربی الرابع ،المؤتمر العلمي

 .الثاني 
جŘودة المحتŘوى الحاسŘوبي فŘي        ) :٢٠٠٦(رانیaة   ، وعبaد المaنعم     ،محمaود   ، األستاذ   .٩

المؤتمر ، منھاج التكنولوجیا بالمرحلة األساسیة في ضوء معاییر تنظیم المحتوى       
جامعaaة ، لیaaة التربیaaة  ك، " التجربaaة الفلaaسطینیة فaaي إعaaداد المنaaاھج    " العلمaaي األول

 . دیسمبر ٢٠-١٩فلسطین من ، غزة ، األقصى 
: غaaaزة،岸٣،البحŘŘث التربŘŘŘوي عناصŘŘŘره مناھجŘŘھ أدواتŘŘŘھ  ): ١٩٩٧(إحaaaسان،األغaaا  .١٠

 .مطبعة المقداد
 .岸٢، مقدمة في تصمیم البحث التربوي): ٢٠٠٠(محمود،واألستاذ،إحسان،األغا .١١
 وطŘرق  العملیŘة  بیŘة التر) :  ١٩٩٧ ( اهللا عبaد  ، المaنعم  وعبaد  ،األغا،إحaسان  .١٢

 .غزة  ، اإلسالمیة ، الجامعة  التدریس
 قŘسم  طŘالب  لŘدى  التكنولŘوجي  التنŘور  مŘستوى ) : ٢٠٠٩(مجaدي  ، البaایض   .١٣

) غیر منشورة(رسالة ماجستیر ، والتطبیقیة المھنیة العلوم مجتمع الحاسوب بكلیة
 . غزة ،الجامعة اإلسالمیة ، كلیة التربیة ، 

  
 



 ١٠١

 دار :القaاھرة   ،岸٢، والŘتعلم  التعلŘیم  تكنولوجیŘا (2002) : رضaا  محمد، البغدادي .١٤
 .الفكر العربي

مجلaaaة رؤى  ، الثقافŘŘŘة العلمیŘŘŘة ومنŘŘŘاھج العلŘŘŘوم   ) : ٢٠٠٣(موسaaaى ، الخالaaaدي  .١٥
 . العدد الثاني عشر ، التربویة 

تقŘویم منھŘاج التكنولوجیŘا للمرحلŘة        ) : ٢٠٠٥(منیaر   ، وحسن  ، نائلة  ، الخزندار   .١٦
 ، القیمیŘة لتكنولوجیŘا التعلŘیم مŘن وجھŘة نظŘر المعلŘم             األساسیة في ضوء المعŘاییر      

الطفaل الفلaسطیني بaین    : الجامعة اإلسaالمیة    ، كلیة التربیة   ، المؤتمر التربوي الثاني    
 . ٢ج،  نوفمبر ٢٣-٢٢فلسطین ، تحدیات الواقع وطموحات المستقبل 

دار : عمaaaان ، أساسŘŘŘیات فŘŘŘي الكمبیŘŘŘوتر التعلیمŘŘŘي  ) : ١٩٩١(لطفaaaي ، الخطیaaaب .١٧
 .ديالكن

 .الكندي دار: إربد ،١ 岸 ، التعلیمي الكمبیوتر في أساسیات ):  ١٩٩٣  (ـــــــ .١٨
تعلŘیم  مشكالت تعلیم مقرر التكنولوجیا في مرحلŘة ال    ) : ٢٠٠٦(جمال  ، الزعانین   .١٩

ŘŘة نظŘŘن وجھŘŘسطین مŘŘي بفلŘŘین األساسŘŘي األول ، ر المعلمaaؤتمر العلمaaة " المaaالتجرب
فلaسطین  ، غaزة  ، جامعaة األقaصى   ،  التربیaة  كلیaة ، " الفلسطینیة في إعaداد المنaاھج      

 .  دیسمبر ٢٠ -١٩من 
 المŘستویین  طŘالب  لŘدى  العلمیŘة  الثقافŘة  مŘستوى  ): ٢٠٠٤ ( عaامر  الaشھراني،  .٢٠

  اإلعŘداد  برنŘامج  ودور بأبھŘا  التربیŘة  بكلیŘة  العلمیة التخصصات من األول والرابع
 . ضالریا ، ) ٦١ ( العربي،العدد الخلیج مجلة رسالة ،تنمیتھ في

تحلیŘŘل محتŘŘوى منھŘŘاج العلŘŘوم للŘŘصف العاشŘŘر وفقŘŘا      ) : ٢٠٠٥(منaaى، الaaصادق  .٢١
) غیر منشورة (رسالة ماجستیر    ، لمعاییر الثقافة العلمیة ومدى اكتساب الطلبة لھا      

 .غزة ، الجامعة االسالمیة ، كلیة التربیة ، 
 لمیŘة الع الثقافŘة  مŘستوى  تحدید  ):١٩٩٦ ( فتحي ملكاوي، و، اهللا عبد اهللا، العبد .٢٢

 مaستقبل  مجلaة  ،العلŘوم  معلمŘي  نظŘر  وجھŘة  مŘن  األردن في الثانویة لطلبة المرحلة
 .األردن والسابع، السادس العددان الثاني، العربیة، المجلد التربیة

 التعلŘیم  فŘي  الحاسŘوب  اسŘتخدام  ) :  ٢٠٠٢ ( الوكیaل  عبaد  إبaراھیم  ، الفaار  .٢٣
 . الفكر دار:،عمان

 .دار الفكر العربي: القاھرة، حاسوبتربویات ال ):٢٠٠٤( ـــــــــــــ .٢٤
تحلیل مقرر تكنولوجیŘا المعلومŘات للŘصف الحŘادي        ) : ٢٠٠٧(زینات  ، الفقعاوي   .٢٥

رسaaالة ، عŘŘشر فŘŘي ضŘŘوء معŘŘاییر الثقافŘŘة الحاسŘŘوبیة ومŘŘدى اكتŘŘساب الطلبŘŘة لھŘŘا      
 .غزة ،الجامعة اإلسالمیة ، ماجستیر كلیة التربیة 

 ، المŘدخل إلŘى علŘم الحاسŘوب    ): ١٩٩٨(عبد الرحیم ، و البشیتي ،زیاد ، القاضي   .٢٦
 .دار صفاء للنشر والتوزیع : عمان 

برنŘŘامج مقتŘŘرح لتنمیŘŘة الثقافŘŘة الحاسŘŘوبیة لطلبŘŘة    ) : ٢٠٠٣(نaaصر ، الكحلaaوت  .٢٧
جامعaaة ،كلیaaة التربیaaة  ، ) غیaaر منaaشورة (رسaaالة ماجaaستیر  ، جامعŘŘة األقŘŘصى بغŘŘزة  

 .األقصى بغزة 



 ١٠٢

 لŘŘدى إداریŘŘŘي مŘŘŘدارس التعلŘŘŘیم  الثقافŘŘŘة الحاسŘŘŘوبیة) : ٢٠٠٧(محمaaaد ، المخینaaي   .٢٨
 .وعالقتھا باتجاھاتھم نحو استخدام الحاسوب  األساسي بسلطنة ُعمان

http://www.elearning.edu.sa/forum/showthread.php?2890  
مركaز النجaار    :اربaد ،الحاسوب وتطبیقاتھ التربویŘة   ):٢٠٠٢(إیاد وآخرون   ،النجار .٢٩

 .الثقافي 
القaاھرة   ،أسس بناء المنŘاھج وتنظیمھŘا   : )٢٠٠٥(محمد، والمفتي، حلمي، الوكیل .٣٠

 . دار المسیرة :
لتŘدریس   الوسŘائط  متعŘدد  حاسŘوبي  برنŘامج  فاعلیŘة  ( 2001 )  :یaونس  أبو إلیاس .٣١

 رسالة .القنیطرة محافظة في تجریبیة دراسة الثاني اإلعدادي الصف في الھندسة
  .جامعةدمشق .التربیة كلیة :دمشق ، منشورة غیر دكتوراه

 .تدریس التنور الحاسوبي):٢٠٠٦(نمر،بیاعة .٣٢
http://www.tzafonet.org.il/kehil/arabcomp/makalat/Oryanoot/
makal.htm#hadaf  

 ، لتطبیقیaة ا والعلaوم  التكنولوجیaا  برنaامج  ) : ١٩٩٨(   المفتوحaة  القaدس  جامعaة  .٣٣
   المفتوحة القدس جامعة : عمان ، التعلیم الحاسوب في

 واإلنترنŘت  الحاسŘوب  استخدام  : )٢٠٠٣ ( عادل ،السرطاوي  و سعادة ،جودة  .٣٤
 . للنشر  والتوزیع الشروق دار : األردن  ،والتعلیم التربیة في میادین

 نظومŘة م فŘي  التقنیŘة  الثقافŘة  لتŘضمین  مقتŘرح  تŘصور  ): ٢٠٠٣ ( أسامة حسین، .٣٥
 مجلaة  ،" استaشراقیة  تحلیلیaة  دراسة " السعودیة العربیة بالمملكة التعلیم األساسي

  .الریاض ،)الرابع الجزء (والعشرون العدد السابع التربیة، كلیة
 مكتبaة  :القaاھرة  ،التعلŘیم   تكنولوجیŘا  منتوجŘات  ( 2003 ):  عطیة محمد، خمیس .٣٦

  .دارالكلمة
نولوجیŘŘا التعلŘŘیم فŘŘي عŘŘصر المعلومŘŘات    تك): ٢٠٠٢(كمaaال عبaaد الحمیaaد ، زیتaaون  .٣٧

 .عالم الكتب: القاھرة  ، واالتصاالت
 بواسŘŘطة الŘŘتعلم إسŘŘتراتیجیة اسŘŘتخدام أثŘŘر) : ١٩٩٩ (عبaaد الحaaافظ، سaaالمة  .٣٨

 قواعŘد  مŘادة  فŘي  األساسي التاسع الصف لطلبة الدراسي التحصیل على الحاسوب
 الaروح  جامعaة  نشورة،م غیر دكتوراة رسالة  ،األردنیة المدارس في العربیة اللغة

 لبنان بیروت، القدس،
 .عالم الكتاب: القاھرة  ، الكمبیوتر في التعلیم) : ١٩٩٥(فتح الباب ،سید  .٣٩
 العلمیŘة  الثقافŘة  لفاعلیŘة  الŘدعاة  تقŘدیر  مŘستویات  ): ٢٠٠٤ ( العلaیم  عبaد  شرف، .٤٠

 ( العaدد  التربیaة،  مجلة ،نحوھما وسلوكیاتھم الدیني الخطاب والتكنولوجیا لتطویر
 .القاھرة األزھر، األول، جامعة الجزء ،)١٢٤

إعداد برامج الكمبیوتر لإلغراض    ) : ١٩٩٧(محمود  ، عالء ونصر اهللا    ، صادق   .٤١
 .دار الكتب العلمیة : القاھرة  ، التعلیمیة دراسة على الدوال والمعادالت الجبریة



 ١٠٣

تŘدریس   في الحاسوب استخدام أثر  : )٢٠٠٣( خالد، العجلوني  صبح، یوسف و .٤٢
نحŘو   واتجاھŘاتھم  تحŘصیلھم  علŘى  العلمŘي  الثŘانوي  األول الŘصف  لطلبŘة  لریاضŘیات ا

عمaان   ، األردنیaة  الجامعaة  األول،   الجزء،)٣٠ (  العدددراسات، مجلة ، الحاسوب
.  
المŘŘŘنھج بŘŘŘین النظریŘŘŘة  ) : ٢٠٠٤(عبaaaد الaaaرحیم،راتaaaب وأبaaaو الھیجaaaاء  ، عاشaaaور .٤٣

 .  دار المسیرة :القاھرة  ،岸١ ، والتطبیق
 تكنولوجیŘا التعلŘیم مفŘاھیم وتطبیقŘات     ):٢٠٠٤(مaصطفى وآخaرون    ، یععبد الaسم   .٤٤

 .دار الفكر للطباعة و النشر: عمان،
 : اإلنترنŘŘت فŘŘي التعلŘŘیم  ):٢٠٠٦(عبaaد العزیaaز  ، عبaaد القaaادر و عبaaدا هللا  ، عبaaد اهللا .٤٥

  .مشروع المدرسة اإللكترونیة
    http://www.riyadhedu.gov.sa/alan/fntok/fntok0.htm                            

الŘŘŘصعوبات التŘŘي تواجŘŘŘھ طلبŘŘŘة الŘŘŘصف العاشŘŘŘر  ) : ٢٠٠٣ (رانیaaaة، عبaaد المaaaنعم   .٤٦
رسaaaالة  ، بمحافظŘŘŘة غŘŘŘزة فŘŘŘي اسŘŘŘتخدام الحاسŘŘŘوب وعالقتھŘŘŘا بŘŘŘبعض المتغیŘŘŘرات   

 . الجامعة اإلسالمیة بغزة ، كلیة التربیة ، ) غیر منشورة (ماجستیر 
المدخل إلى القیاس والتقویم التربŘوي واسŘتخدامھ        ) : ٢٠٠٢(نبیل  ، عبد الھادي    .٤٧

 . وائل للنشر والتوزیع : عمان  ، 岸٢ ، في مجال التدریس الصفي
باستخدام  المثلثات حساب لتدریس مقترح برنامج أثر ) :  ٢٠٠٠ ( أمل ، عجینة .٤٨

، غŘزة   بمحافظات الثانویة بالمرحلة العاشر فالص طالبات تحصیل على الحاسوب
 . فلسطین ، بغزة األزھر جامعة ، التربیة كلیة ماجستیر، رسالة

مطبعaaaaة : نaaaaابلس  ، مبŘŘŘŘادئ الحاسŘŘŘŘوب االلكترونŘŘŘŘي): ١٩٩٩(سaaaaعید ، عaaaaساف  .٤٩
 .حجاوي/النصر

 العاشŘر  الŘصف  طلبŘة  اتجاھŘات ) : "٢٠٠٠ ( علیaان  ، والحaولي  ،محمد ، عسقول .٥٠
 – التربیaة  كلیaة  ، " الحاسŘوب  نحŘو  غŘزة  لŘواء  فŘي  الحكŘومي  اسŘي األس من التعلیم

 .األول العدد ، التاسع المجلد ، اإلسالمیة الجامعة مجلة ، غزة – الجامعة اإلسالمیة
 ، مھŘارات التفكیŘر فŘي التكنولوجیŘا       ) : ٢٠٠٦(حسن  ، ومھدي  ، محمد  ، عسقول   .٥١

، " ة فaي إعaداد المنaاھج    التجربaة الفلaسطینی  "المؤتمر العلمaي األول  ، نموذج مقترح   
 . دیسمبر٢٠-١٩فلسطین من ، غزة ، جامعة األقصى

 المرحلŘة  معلمŘي  لŘدي  العلمیŘة  الثقافŘة  مŘستویات  : )١٩٩٥ ( محمaد  عطیaو،  .٥٢
  .القاھرة األزھر، جامعة ،) ٥١ ( العدد مجلة التربیة، ،االبتدائیة

فaaاق مكتبaة أ :غaزة   ، أسŘالیب تŘŘدریس الحاسŘوب  ): ٢٠٠٥(وزمaیاله  ، عaزو ،عفانaة  .٥٣
 .للطباعة والنشر 

 ، 岸١ ، الحاسŘŘŘوب التعلیمŘŘŘي وتطبیقاتŘŘŘھ التربویŘŘŘة) : ٢٠٠٤(یوسaaaف ، عیaaادات   .٥٤
 .دار المسیرة : عمان 
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عمaان  ، االختبارات والمقاییس التربویة والنفaسیة     ) : ٢٠٠٦(صالح الدین   ، عالم   .٥٥
 .دار الفكر: 

سŘوب  فاعلیŘة برنŘامج مقتŘرح فŘي طرائŘق تŘدریس الحا      ) : ٢٠٠٣(رحمaة   ، عودة   .٥٦
كما یعكسھ التحصیل األكادیمي واألداء التدریسي واالتجاه نحو البرنامج لدى طلبة 

، كلیة التربیة ، ) غیر منشورة(رسالة دكتوراه  ، كلیة التربیة بجامعة األقصى بغزة  
 .غزة ، جامعة األقصى 

تحلیŘŘŘŘل مبحŘŘŘŘث التكنولوجیŘŘŘŘا ) : ٢٠٠٦(یحیaaaaى ، و أبوجحجaaaaوح ،فaaaaؤاد ، عیaaaaاد  .٥٧
بع إلŘى العاشŘر بفلŘسطین فŘي ضŘوء معŘاییر التنŘور التكنولŘوجي         للصفوف من الŘسا  

التجربة الفلaسطینیة   " المؤتمر العلمي األول    ، للجمعیة الدولیة للتربیة التكنولوجیة     
 ٢٠-١٩فلaسطین مaن   ، غaزة  ، جامعة األقaصى  ، كلیة التربیة ، " في إعداد المناھج  

 .دیسمبر 
 مŘن  الثانویŘة  للمرحلŘة  كیمیŘاء ال كتŘاب  محتŘوى  تحلیŘل  : )١٩٩٥ ( نبیaل  ، فaضل  .٥٨

 القaرن  تحaدیات  و الثaانوي  التعلaیم  الaسابع  العلمaي  المaؤتمر  ، العلمیŘة  الثقافة منظور
  .الثاني  المجلد ،)  أغسطس ٣-یولیو ٣١(،  و العشرین الحادي

 تقŘدیر  علŘى  بنŘاء  العلمیŘة  الثقافŘة  مقŘرر  تطŘویر  نحŘو  ): ١٩٩٢ ( سaھیر  فaودة،  .٥٩
 أم جامعaة  مجلaة  ،المجŘال  ھŘذا  في التربیة بكلیات بیةاألد األقسام احتیاجات طالبات

 .القرى أم الخامس، الثالثة، العدد السنة القرى،
اثŘŘر اسŘŘتخدام إسŘŘتراتیجیة مقترحŘŘة لتقŘŘدیم برنŘŘامج فŘŘي    ) : ١٩٩٦(یaaس ، قنaaدیل  .٦٠

الثقافŘŘŘة الكمبیوتریŘŘŘة األساسŘŘŘیة للطŘŘŘالب المعلمŘŘŘین علŘŘŘى معلومŘŘŘاتھم ومھŘŘŘاراتھم    
معھaد الدراسaات    ، ) غیر منشورة (رسالة دكتوراه   ، ترواتجاھاتھم في مجال الكمبیو   

 .مصر ، جامعة القاھرة ،والبحوث التربویة
 المعŘاقین  الرابŘع  الŘصف  طلبŘة  اكتŘساب  مŘدى   ):٢٠٠٢ ( الھaادي  عبaد  مaصالحة،  .٦١

 رسaالة  ،المدرسŘیة  العلŘوم  كتŘب  فŘي  المتŘضمنة  العلمیŘة  الثقافŘة  بŘصرًیا لعناصŘر  
 .غزة اإلسالمیة، الجامعة التربیة، كلیة ،) غیر منشورة(ماجستیر

 مŘع  للتŘواؤم  العربŘي  المعلم دور تجدید متطلبات) :  ١٩٩٢ ( اهللا عبد ، مصطفى .٦٢
 ( الجزء ، الثامن المجلد ، تربویة دراسات ،  العربیة التربیة إلى إدخال  الحاسوب

٤٨(. 
دار الفكر العربي للطباعaة     : القاھرة ، مدرسة المستقبل ): ٢٠٠٥(فھیم  ، مصطفى .٦٣

 .ر و النش
 مركaز -١٩٩٨، ) ١٠-٥(مaن   للaصفوف  التطبیقیaة  والعلaوم  التكنولوجیaا  منaاھج  .٦٤

 4 . :ص فلسطین، والتعلیم، التربیة المناھج، وزارة تطویر
 العلمیŘة  التربیŘة  دور لتفعیŘل  والتعلŘیم  للتŘدریس  مداخل) : ٢٠٠١ ( محمد نصر، .٦٥

 ةللجمعیa  الخaامس  العلمaي  المaؤتمر  ، العولمŘة  عŘصر  فŘي  تحقیŘق المواطنŘة   فŘي 
 ، ٤٤٩ ص الثالaث،  المجلaد  ،" للمواطنaة  العلمیة التربیة " العلمیة للتربیة المصریة

 . اإلسكندریة
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مŘسودة مŘشروع التعلŘیم فŘي منŘاطق الŘسلطة            ) : أ-١٩٩٨(وزارة التربیة والتعلیم     .٦٦
 .فلسطین  ، الوطنیة الفلسطینیة

  األساسŘي الصف الخامس ، التكنولوجیا  ) : ٢٠٠٢(وزارة التربیة والتعلیم العالي      .٦٧
 .مركز المناھج : فلسطین ، 

 الصف السادس األساسŘي ، التكنولوجیا ) : ٢٠٠٠(وزارة التربیة والتعلیم العالي      .٦٨
 .مركز المناھج : فلسطین ، 

 ، الصف السابع األساسي  ، التكنولوجیا  ) : ٢٠٠١(وزارة التربیة والتعلیم العالي      .٦٩
 .مركز المناھج : فلسطین 

 ، الصف الثامن األساسŘي   ، التكنولوجیا  ) : ٢٠٠٢(العالي  وزارة التربیة والتعلیم     .٧٠
 .مركز المناھج : فلسطین 

 ، الصف التاسع األساسي  ، التكنولوجیا  ) : ٢٠٠١(وزارة التربیة والتعلیم العالي      .٧١
 .مركز المناھج : فلسطین 

 ، الصف العاشر األساسي ، التكنولوجیا  ) : ٢٠٠٤(وزارة التربیة والتعلیم العالي      .٧٢
 .مركز المناھج  : فلسطین
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   )١( ملحق 
  إحصائیة أعداد طلبة المرحلة األساسیة العلیا في محافظة شمال غزة

  العاشر  التاسع  الثامن  السابع
  اسم المدرسة  م  الطلبة  الطلبة  الطلبة  الطلبة

شع
ال

شع  بنات  بنین  ب
ال

شع  بنات  بنین  ب
ال

شع  بنات  بنین  ب
ال

  بنات  بنین  ب

١  
أسامة بن زید 

  األساسیة 
٥٦٤          ١٨٤  ٥    ١٤١  ٤    ٢٣٩  ٦  

  ٥٥٠          ١٩٢  ٦    ٢٢١  ٦    ١٣٧  ٣  أبوجعفر األساسیة  ٢
  ٧٢٢    ١٠٤  ٣    ٢٤٥  ٦    ٢٨٤  ٧    ٨٩  ٢  سعد بن أبي وقاص أ  ٣

٤  
سعد بن أبي وقاص 

  ب
٤٤٣          ١٨٧  ٥    ١٧٠  ٤    ٨٦  ٢  

  ٧٦٢          ٢٨٦  ٧    ٢٨٧  ٧    ١٨٩  ٥  بیت الھیا األساسیة أ  ٥

٦  
شھداء جبالیا 

  األساسیة
٧٤٢    ١٧٧  ٤    ١٦٣  ٤    ٢٠٠  ٥    ٢٠٢  ٥  

  ٤٢                      ٤٢  ١  القسطینة األساسیة أ  ٧
  ١٠٦                      ١٠٦  ٣  النزلة األساسیة  ٨

٩  
حمزة بن عبد 

  المطلب األساسیة 
٢٦                      ٢٦  ١  

١٠  
زید بن حارثة 

  األساسیة
١٣٦                      ١٣٦  ٤  

١١  
بیت الھیا األساسیة 

  ج
                  

١
٠  

٣٩٦    ٣٩٦  

١٢  
عوني الحرثاني 

  األساسیة  ب
                  

١
٣  

٥٧٠    ٥٧٠  

١٣  
ھایل عبدالحمید 

  األساسیة
                  ٢٩٩    ٢٩٩  ٨  

١٤  
أحمد الشقیري 

  الثانویة ب
                  ٢٧٠    ٢٧٠  ٦  

  ٢٦٩    ٩٤  ٣    ٨٦  ٢    ٨٩  ٣        طینة الثانویةالقس  ١٥

١٦  
أسامة بن زید 

  الثانویة
                  

١
٢  

٤٦٢    ٤٦٢  

١٧  
أبوعبیدة بن الجراح 

  الثانویة ب
                  ٢٥٠    ٢٥٠  ٨  

١٨  
معاویة بن أبي 
  سفیان الثانویة

                  
١
٣  

٥٧٠    ٥٧٠  

  ٥٤٢  ١٥٧    ٤  ١٥٢    ٤  ١٢٠    ٣  ١١٣    ٣  أبوتمام األساسیة أ  ١٩



 ١١١

٢٠  
  مة السعدیةحلی

   األساسیة أ
١٧٣    ٤  ١٧٤    ٤  ١٣٥    ٣  

١
٠  

  ٩٣١  ٤٤٩  

  ٦٢٦        ٢٣٣    ٦  ١٧٤    ٥  ٢١٩    ٥  أم الفحم األساسیة  ٢١
  ٥٨٥        ٢٤٩    ٦  ١٩٢    ٥  ١٤٤    ٤  عمواس األساسیة أ  ٢٢
  ٣٥٩        ٢١٥    ٥  ١٤٤    ٤        نسیبة بنت كعب أ  ٢٣
  ٣٨١              ١٩٠    ٤  ١٩١    ٥  نسیبة بنت كعب ب  ٢٤

٢٥  
ثاني عوني الحر

  األساسیة
٢٠٦              ٨٦    ٢  ١٢٠    ٣  

  ١٧٥                    ١٧٥    ٤  جبالیا األساسیة  ٢٦
  ١٧٢                    ١٧٢    ٤  جبالیا األساسیة د  ٢٧
  ٦٧                    ٦٧    ٢  حفصة بنت عمر  ٢٨

٢٩  
خلیفة بن زاید 

  الثانویة
١٥١        ٥٧    ٢  ٥٣    ١  ٤١    ١  

٣٠  
ذات الصواري 

  الثانوي
٢٨٤        ١٤٤    ٤  ٧٩    ٢  ٦١    ٢  

  ٥٢٠  ١٢٦    ٣  ١٣٦    ٣  ١٠٩    ٣  ١٤٩    ٤  الشیماء الثانویة  ٣١

٣٢  
حمزة بن عبد 
  المطلب الثانویة

١٤٥  ٣١    ١  ٣٥    ١  ٣٧    ١  ٤٢    ١  

                    الفالوجا األساسیة  ٣٣
١
٦  

  ٧٠٥  ٧٠٥  

  ١٦٤  ١٦٤    ٤                    أم الفحم الثانویة  ٣٤

٣٥  
بیت حانون 

  األساسیة
                  

١
٠  

  ٣٥٤  ٣٥٤  

  ٢١٠  ٢١٠    ٥                    الثانویةتل الربیع   ٣٦

٣٧  
شادیة أبو غزالة 

  الثانویة ب
                  ٣٠٩  ٣٠٩    ٧  

٣٨  
فیصل بن 

  فھدالثانویة ب
                  ٢٦٤  ٢٦٤    ٧  

١٢
٥٢

  ١٦
٢٩

  ١٣
٩٢

  ١٣
٥٨

  ١٣
٤٣
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 ١١٢

  )٢(ملحق 
  لمحكمین قائمة بأسماء السادة ا

  

  مكان العمل  الوظیفة  التخصص  اسم المحكم  م

  تكنولوجیا المعلومات  سامي أبو ناصر. د  ١
عمید كلیة الھندسة 

  وتكنولوجیا المعلومات
  جامعة األزھر

  مناھج و طرق التدریس    محمود الرنتیسي. د  ٢
رئیس قسم التعلیم 

  األساسي 
  الجامعة اإلسالمیة

  جامعة األزھر  محاضر  لوماتتكنولوجیا المع  علي عوض. د  ٣

  جامعة األزھر  محاضر  مناھج و طرق التدریس    عطا درویش. د  ٤

/ مناھج و طرق التدریس  نصر الكحلوت. د  ٥
  الحاسوب 

  جامعة األقصى  محاضر

/ مناھج و طرق التدریس  إیاد عبدالجواد. د  ٦
  اللغة العربیة 

نائب رئیس قسم المناھج 
 وطرق التدریس

  جامعة األقصى

  ھاني الحناوي. أ  ٧
/ مناھج و طرق التدریس

  التكنولوجیا 
  جامعة األقصى  محاضر 

  مناھج و طرق التدریس    مجدي عقل. أ  ٨
مشرف مركز 
  تكنولوجیا التعلیم

  الجامعة اإلسالمیة

/ مناھج و طرق التدریس  عبدالكریم محیسن . أ  ٩
  الحاسوب 

  جامعة األقصى  محاضر

  جامعة األزھر  محاضر   التدریس  مناھج و طرق  سماح األسطل. أ  ١٠

  جامعة األزھر محاضر  مناھج و طرق التدریس    تھاني األغا. أ  ١١

  مشرف تربوي  أنظمة معلومات حاسوبیة  أحمد أبوعلبة. أ  ١٢
مدیریة التربیة 

شمال / والتعلیم 
  غزة

  معلم   تكنولوجیا التعلیم   رضوان أبوشعبان. أ  ١٣
مدیریة التربیة 

شمال / والتعلیم 
  غزة

  معلم   تكنولوجیا التعلیم   ھشام حماد. أ  ١٤
مدیریة التربیة 

شمال / والتعلیم 
  غزة

  
  



 ١١٣

  )٣(ملحق 
  الصورة األولیة لالختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  جامعة األزھر 

  عمادة الدراسات العلیا 

  كلیة التربیة 

  قسم المناھج وطرق التدریس 

  

  ،،      حفظھ اهللا ...................................................... ة / السید 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  

  )مقیاس+اختبار(تحكیم / الموضوع 

     یرجى التكرم بالعلم بأن الباحث مسجًال لدرجة الماجaستیر فaي التربیaة  تخaصص  منaاھج                   

الثقافŘŘŘة الحاسŘŘŘوبیة لŘŘŘدى طلبŘŘŘة المرحلŘŘŘة  "و طaaaرق تaaaدریس ویقaaaوم بaaaإجراء بحaaaث بعنaaaوان 

و لقaد   "     األساسیة العلیا بمحافظة شمال غزة وعالقتھا بتحŘصیلھم فŘي مŘادة التكنولوجیŘا             

  . لتحدید الثقافة الحاسوبیةومقیاس مھارة،حصیلي قام الباحث بإعداد اختبار ت

 و إبaaداء رأیكaaم  و فقaaرات المقیaaاسیرجaaى التكaaرم مaaن سaaیادتكم االطaaالع علaaى  أسaaئلة االختبaaار

  .العلمي حولھ 

  .وبارك اهللا في جھودكم الطیبة لخدمة البحث العلمي ، شاكرین لكم حسن التعاون 

  
  
  

                                                           الباحث
  أســـامة عــلي عیسى عبد الغنــي

  
  

  

  

  



 ١١٤

  مقدمة االختبار
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

  الثقافة الحاسوبیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا بمحافظة شمال غزة س مستوىاختبار لقیا
  

  غـزة-جامعـة األزھـر
  عمادة الدراسات العلیـا 

  كلیـــة التربیـــة
  قسم المناھج وطرق التدریس

  
 ة/الطالب عزیزي

 ،،، وبركاتھ اهللا ورحمة علیكم السالم
   في المربع(      ) وضع رمز الرجاء تعبئة البیانات الواردة أدناه ب

            أنثى           ذكر             :                الجنس 
  العاشر التاسع                                  الثامن     السابع    :       المستوى الدراسي

 ة/الطالب عزیزي
  :اقرأ التعلیمات التالیة قبل البدء باإلجابة 

  .الثقافة الحاسوبیة  مستوى ذا االختبار إلى قیاسیھدف ھ .١
 .اقرأ السؤال بعنایة ودقة قبل اإلجابة عنھ  .٢
 .أرجو اإلجابة على جمیع األسئلة وعدم ترك أي منھا دون إجابة  .٣
وبعد ، لإلجابة على األسئلة علیك اختیار إجابة واحدة صحیحة فقط من بین اإلجابات األربعة  .٤

 .أسفل رمز اإلجابة الصحیحة (    )ورقة المرفقة بوضع الرمز ذلك تفرغ إجابتك في ال
  :واحدة مما یأتي فقط تعتبر أحد وحدات اإلخراج: مثال 

  Scanner)(الماسح الضوئي ) ب)                               Keyboard(لوحة المفاتیح)  أ
  )Mouse( الفأرة )                                        د(Printer) الطابعة) ج

أسفل الرمز الصحیح في بطاقة (     ) فما علیك إال وضع الرمز ) ج (بما  أن اإلجابة الصحیحة ھي 
  :اإلجابة كما یلي 
  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

١.          
  . تذكر أن ھذا المقاس وضع ألجل الدراسة فقط ولیس لھ عالقة بدرجاتك في المدرسة

  ،،،،شكرا لك على حسن تعاونك 
  الباحث                                                         

  أســـامة عــلي عیسى عبد الغنــي

  
  
  
  
  
  
  



 ١١٥

  :اختر اإلجابة الصحیحة مما یأتي 
 
  :یطلق على األجزاء اإللكترونیة في الحاسوب اسم  )١
   (Software) البرامج-  ب                                   (Hardware) المعدات -أ

 ) نظaaaم التaaaشغیل-         د(Programming Languages) لغaaaات البرمجaaaة  -ج
Operating Systems)  

  :العنصر اإللكتروني المستخدم في حاسبات الجیل األول  )٢
   الترانزستورات-             ب                           الصمامات المفرغة -أ

   الدارات المتكاملة- د                                      الدارات المتكاملة الكبیرة-ج
 :ھي) الجمع والطرح والضرب والمقارنة(الوحدة المسؤولة عن العملیات مثل  )٣
   وحدة الحساب والمنطق - ب                     وحدة التحكم                       -أ

  وحدات التخزین  -   د                                   ذاكرة القراءة فقط  -ج
تسمى اللوحة اإللكترونیة الرئیسیة في الحاسوب وتحمل وحدة المعالجة المركزیة       )٤

:  
 Power)مaaaaaزود الطاقaaaaaة   - ب                              (Memory) الaaaaaذاكرة -أ

supply)  
 Mother) اللوحaaaة األم  -   د             ) (Disk Drive  مaaaشغل األقaaaراص -ج

board)   
  :د لوحة المفاتیح إحدى وحدات تع )٥
  (Output)  اإلخراج-      ب                                       (Input)  اإلدخال-أ

  (Control)  التحكم-د                                   (Processing) المعالجة -ج
  :الذاكرة التي یمكن الكتابة علیھا مرة واحدة فقط )٦
 ذاكرة القراءة فقط -                       ب          الكتابة         ذاكرة القراءة و-أ

  الذاكرة الثانویة -                       د      الذاكرة الرئیسیة                  -ج
  :تعد السماعات إحدى وحدات  )٧
  (Output)  اإلخراج-         ب                                    (Input)  اإلدخال-أ

  Control) ( التحكم- د                                   (Processing) المعالجة -ج
 :ُتعد ذاكرة الوصول العشوائي وھي الذاكرة الرئیسة في الحاسوب  )٨
 ROM -          ب                                                 RAM -أ

   EPRO -        د                                                 PROM -ج
  :من أنواع البیانات) الحروف واألرقام والرموز(تعتبر  )٩
   الصوتیة- الصوریة                                                 ب-أ

   المنطقیة- النصیة                                                  د-ج
  
 



 ١١٦

 :ھي) Enter(وظیفة مفتاح  )١٠
  مفتاح إدخال- مفتاح المسافة                                           ب-أ

   مفتاح تبدیل- مفتاح حذف                                            د-ج
 :ھو"٣٫٥’HD"حجم القرص المرن من نوع  )١١

  ایت میجاب١٫٢ -             ب                                كیلوبایت        ٧٢٠-أ
   میجابایت١٫٢٤ -          د                                میجابایت        ١٫٤٤ -ج

  :واحدة مما یأتي فقط تعتبر أحد وحدات اإلدخال )١٢
  الطابعaaaaaaaaة - ب                                 (Scanner) الماسaaaaaaaaح الaaaaaaaaضوئي  -أ

(Printer)  
  الaaaaaaaaaaaaaaaشاشة-         د                               (Plotters) ات الراسaaaaaaaaaaaaaaaم-ج

(Monitor)   
  : في لوحة المفاتیح یعتبر من  F1مفتاح  )١٣

   الحروف-ب                            المفاتیح الخاصة              -أ
   لیس مما سبق-د                                      األرقام             -ج

  :نظمة التشغیل واحد مما یأتي یعتبر من األمثلة على أ )١٤
  مایكروسوفت اكسل-                           ب                 مایكروسوفت وورد  -أ

   الرسام-د                        مایكروسوفت ویندوز                    -ج
  :یعني أن الملف ) EXE(امتداد الملف  )١٥

  قواعد بیانات-     ب نصي                                             -أ
   دفعي - تنفیذي                                                د-ج

  :الشریط الموجود في أسفل سطح المكتب  یسمى )١٦
 Control)  شaaریط الaaتحكم -                ب           (Toolbar)  شaaریط األدوات-أ

bar)  
  (Case bar)  شریط الحالة- د                            (Taskbar) شریط المھام -ج

  :وحدة قیاس سعة الذاكرة ھي )١٧
  أمبیر-  ھیرتز                                               ب-أ

   البایت- الثانیة                                               د-ج
 : یعني أن الملف ) TXT (امتداد الملف  )١٨

  قواعد بیانات-                           ب نصي                       -أ
   دفعي - تنفیذي                                                د-ج

  : أحد(Word)ُیعد معالج النصوص وورد )١٩
   أنظمة التشغیل- لغات البرمجة                                          ب-أ

   المترجمات-                    د البرامج التطبیقیة                   -ج



 ١١٧

الشریط الذي یستخدم إلظھار البیانات والصیغ الریاضŘیة فŘي برنŘامج إكŘسل               )٢٠
:                                                                                                                                                    ھو

 Tool) شaریط األدوات  -   ب                      (Data Bar)یط البیانaات   شر-أ
Bar)  

 شaaaریط التaaaصفح -      د(Math Tool Bar) شaaaریط الaaaصیغة الریاضaaaیة  -ج
(Explorer Bar)  

  (Word)عند ظھور خط أحمر متعرج أسفل الكلمة في ورقŘة عمŘل ملŘف وورد                 )٢١
  :فأن ھذا یدل على وجود

   خطأ إمالئي-                                       ب خطأ نحوي          -أ
   خطأ في البرنامج- خطأ إمالئي ونحوي                                       د-ج

  :تعتبر ملفات برامج معالجات النصوص من  )٢٢
   ملفات قواعد البیانات- الملفات النصیة                                         ب-أ

   ملفات دفعیة-ات تنفیذیة                                          د ملف-ج
 : نحتاج إلى قائمة(Word)لتغییر طریقة عرض صفحة العمل في وورد )٢٣

  )Edit( تحریر -ب)                                            File( ملف -أ
  (Insert)راج  أد-د)                                       View( عرض -ج

  :اسم) Word (وورد في برنامج (File)یطلق على الملف )٢٤
  )Document( مستند -                                 ب)Book( مصنف -أ

  )Folder   ( مجلد-                                د)Slides(شرائح   -ج
  :یتكون برنامج الرسام من مناطق رئیسیة منھا  )٢٥

   منطقة األلوان-                                     ب منطقة القوائم-أ
   جمیع ما سبق- منطقة أدوات الرسم                              د-ج

+ البرنامج (ویحتوي على اسم ) Word(شریط یقع أعلى شاشة برنامج وورد      )٢٦
  ):المستند

 علومات شریط الم- شریط القوائم                                    ب-أ
   شریط العنوان- شریط األدوات                                 د-ج

  : أحد(Excel) ل ُیعد معالج الجداول اإللكترونیة اكس )٢٧
    أنظمة التشغیل- لغات البرمجة                               ب-أ

   المترجمات- البرامج التطبیقیة                          د-ج
 :یعني ) Excel(الجداول االلكترونیة اكسل في ê  الزر   )٢٨

   جمع تلقائي- لصق دالة                                          ب-أ
   ھذا الزر غیر موجود- أزرار أضافیة                                     د-ج
  
  
  



 ١١٨

  :اسم) Excel( في برنامج إكسل (File)یطلق على الملف )٢٩
  )Document( مستند -                        ب         )Book( مصنف -أ

  ) Folder   ( مجلد-                                د)Slides(شرائح   -ج
  :  ھي Power point  في برنامج وظیفة الزر  )٣٠

   إدراج تخطیط - مخطط تفصیلي                                    ب-أ
   عرض الشرائح-             د عرض فارز الشرائح               -ج

  :  ھي Power point  في برنامج وظیفة الزر  )٣١
   إدراج تخطیط - مخطط تفصیلي                                    ب-أ

   عرض الشرائح- عرض فارز الشرائح                            د-ج

جمیع ما یلي من خطوات حل مŘسألة باسŘتخدام الحاسŘوب مŘا             )٣٢
 : عدا 

   تحلیل المسألة- تعریف المسألة                                  ب-أ
 تaaصمیم - ترجمaaة الخوارزمیaaة إلaaى احaaد لغaaات البرمجaaة       د     -ج

  االنسیاب المنطقي للحل
 :الشكل               في المخطط االنسیابي یدل على  )٣٣

   معالجة- بدایة أو نھایة                                   ب-أ
   إدخال بیانات- اتخاذ قرار                                     د-ج

 :    في برنامج فیجوال بیسك یعني الرمز    )٣٤
   زر الخیار- صندوق النص                                    ب-أ

   اإلطار- التسمیة                                           د-ج
 :فیجوال بیسك یعني    في برنامج الرمز    )٣٥

   زر الخیار- صندوق النص                                    ب-أ
   اإلطار- التسمیة                                           د-ج

 :البیانات التي تكون قیمتھا صائبة أو خاطئة ھي  )٣٦
  النصیة  البیانات - البیانات العددیة                                   ب-أ

   البیانات الصوریة - البیانات المنطقیة                                 د-ج
 :  داخل برنامج فیجوال بیسك تدل على Modالعملیة  )٣٧

   األس- الجمع                                            ب-أ
  حیح  باقي قسمة عدد ص- القسمة الصحیحة                                د-ج
  
  



 ١١٩

 :  داخل برنامج فیجوال بیسك یدل على abs االقتران  )٣٨
   الجیب- الجذر التربیعي                                   ب-أ

   جیب التمام- القیمة المطلقة                                    د-ج
التركیŘŘب الŘŘذي یŘŘستخدم فŘŘي حŘŘال معرفتنŘŘا عŘŘدد مŘŘرات التكŘŘرار داخŘŘل          )٣٩

 :یسك برنامج فیجوال ب
 For…Next -                            بSelect Case تركیب -أ

   لیس مما سبق-                               دDo Loop تركیب -ج
  :واحد مما یأتي یعتبر عنوانًا لموقع على شبكة االنترنت  )٤٠

 www@msn.com -                               بwww.msn.com -أ
  www@msn@com  -     د                      www.msn@com  -ج

  :تختصر الشبكة العنكبوتیة العالمیة للمعلومات  بـ  )٤١
 E-Mail -                                                  بFTP -أ

  Telnet -                                                دwww -ج
  :كتروني واحد مما یأتي یعتبر عنوان برید ال )٤٢

 www@khalid.com -                                   بwww.yahoo.com -أ
  ahmed.hotmail.com -       د               mohammed@hotmail.com -ج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٢٠

  )٤(ملحق 
  صورة االختبار التحصیلي القابلة للتطبیق على العینة االستطالعیة

  مبسم اهللا الرحمن الرحی
  الثقافة الحاسوبیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا بمحافظة شمال غزة اختبار لقیاس مستوى

  غـزة- جامعـة األزھـر
  عمادة الدراسات العلیـا 

  كلیـــة التربیـــة
  قسم المناھج وطرق التدریس

  
 ة/الطالب عزیزي

 ،،، وبركاتھ اهللا ورحمة علیكم السالم
   في المربع(      ) اردة أدناه بوضع رمز الرجاء تعبئة البیانات الو

    أنثى ذكر                     :                الجنس 
    التاسع          العاشرسابع              الثامن      ال:       المستوى الدراسي

 ة/الطالب عزیزي
  :اقرأ التعلیمات التالیة قبل البدء باإلجابة 

  .الثقافة الحاسوبیة  مستوى ر إلى قیاسیھدف ھذا االختبا .٥
 .اقرأ السؤال بعنایة ودقة قبل اإلجابة عنھ  .٦
 .أرجو اإلجابة على جمیع األسئلة وعدم ترك أي منھا دون إجابة  .٧
، لإلجابة على األسئلة علیك اختیار إجابة واحدة صحیحة فقط من بین اإلجابات األربعة  .٨

أسفل رمز اإلجابة الصحیحة (    )قة بوضع الرمز وبعد ذلك تفرغ إجابتك في الورقة المرف
. 

  :واحدة مما یأتي فقط تعتبر أحد وحدات اإلخراج: مثال 
  Scanner)(الماسح الضوئي ) ب)                               Keyboard(لوحة المفاتیح)  أ

  )Mouse(الفأرة )                                         د(Printer) الطابعة) ج
أسفل الرمز الصحیح في (     ) فما علیك إال وضع الرمز ) ج (بما  أن اإلجابة الصحیحة ھي 

  :بطاقة اإلجابة كما یلي 
  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

١.          
  . تذكر أن ھذا المقاس وضع ألجل الدراسة فقط ولیس لھ عالقة بدرجاتك في المدرسة

  ،،،،شكرا لك على حسن تعاونك 
  الباحث                                                         

  أســـامة عــلي عیسى عبد الغنــي
  
  
  
  
  



 ١٢١

  ورقة صندوق اإلجابة
  

رقم 
  السؤال

رقم   د  ج  ب  أ
  السؤال

  د  ج  ب  أ

٢١          ١          
٢٢          ٢          
٢٣          ٣          
٢٤          ٤          
٢٥          ٥          
٢٦          ٦          
٢٧          ٧          
٢٨          ٨          
٢٩          ٩          

٣٠          ١٠          
٣١          ١١          
٣٢          ١٢          
٣٣          ١٣          
٣٤          ١٤          
٣٥          ١٥          
٣٦          ١٦          
٣٧          ١٧          
٣٨          ١٨          
٣٩          ١٩          
٢٠          

  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٢

  :اختر اإلجابة الصحیحة مما یأتي 
 
  :اسوب اسم یطلق على األجزاء اإللكترونیة في الح .١

   (Software) البرامج-  ب                                   (Hardware) المعدات -أ
 ) نظaaم التaaشغیل-         د(Programming Languages) لغaaات البرمجaaة  -ج

Operating Systems)  
  :العنصر اإللكتروني المستخدم في حاسبات الجیل األول  .٢

   الترانزستورات-             ب                           الصمامات المفرغة -أ
   الدارات المتكاملة- د                                      الدارات المتكاملة الكبیرة-ج

 :ھي) الجمع والطرح والضرب والمقارنة(الوحدة المسؤولة عن العملیات مثل  .٣
   وحدة الحساب والمنطق - ب                     وحدة التحكم                       -أ

  وحدات التخزین  -     د                                 ذاكرة القراءة فقط  -ج
تسمى اللوحة اإللكترونیة الرئیسیة في الحاسوب وتحمل وحدة المعالجة المركزیة       .٤

:  
 Power)مaaaزود الطاقaaaة   - ب                              (Memory) الaaaذاكرة -أ

supply)  
 Mother) اللوحaaة األم  -   د             ) (Disk Drive  مaaشغل األقaaراص -ج

board)   
  :تعد لوحة المفاتیح إحدى وحدات  .٥

  (Output)  اإلخراج-      ب                                       (Input)  اإلدخال-أ
  (Control)  التحكم-د                                   (Processing) المعالجة -ج

  :الذاكرة التي یمكن الكتابة علیھا مرة واحدة فقط .٦
 ذاكرة القراءة فقط -                       ب           ذاكرة القراءة والكتابة        -أ

  الذاكرة الثانویة -                       د      الذاكرة الرئیسیة                  -ج
  :حدات تعد السماعات إحدى و .٧

  (Output)  اإلخراج-         ب                                    (Input)  اإلدخال-أ
  Control) ( التحكم- د                                   (Processing) المعالجة -ج

  :من أنواع البیانات) الحروف واألرقام والرموز(تعتبر  .٨
   الصوتیة-                        ب الصوریة                         -أ

  المنطقیة- النصیة                                                  د-ج
 :ھي) Enter(وظیفة مفتاح  .٩

  مفتاح إدخال- مفتاح المسافة                                           ب-أ
   مفتاح تبدیل-    د مفتاح حذف                                        -ج
  
  



 ١٢٣

  :واحدة مما یأتي فقط تعتبر أحد وحدات اإلدخال .١٠
  الطابعaaة- ب                                 (Scanner) الماسaaح الaaضوئي -أ

(Printer)  
  الaaaaaaشاشة-         د                               (Plotters) ات الراسaaaaaم -ج

(Monitor)   
  :یعتبر من  في لوحة المفاتیح  F1مفتاح  .١١

   الحروف-ب                            المفاتیح الخاصة              -أ
   لیس مما سبق-د                                      األرقام             -ج

  :واحد مما یأتي یعتبر من األمثلة على أنظمة التشغیل  .١٢
 -             ب                               مایكروسaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaوفت وورد  -أ

 مایكروسوفت اكسل
   الرسام-د                        مایكروسوفت ویندوز                    -ج

  :یعني أن الملف ) EXE(امتداد الملف  .١٣
  قواعد بیانات- نصي                                                  ب-أ

   دفعي -             د تنفیذي                                   -ج
  :الشریط الموجود في أسفل سطح المكتب  یسمى .١٤

 Control)  شaaریط الaaتحكم -                ب           (Toolbar)  شaaریط األدوات-أ
bar)  

  (Case bar)  شریط الحالة- د                            (Taskbar) شریط المھام -ج
  :وحدة قیاس سعة الذاكرة ھي .١٥

  أمبیر-تز                                               ب  ھیر-أ
   البایت- الثانیة                                               د-ج

 : یعني أن الملف ) TXT( امتداد الملف  .١٦
  قواعد بیانات- نصي                                                  ب-أ

   دفعي -                                   د تنفیذي             -ج
  : أحد(Word)ُیعد معالج النصوص وورد .١٧

   أنظمة التشغیل- لغات البرمجة                                          ب-أ
   المترجمات- البرامج التطبیقیة                                       د-ج

:                                                                                                                                                    ات والصیغ الریاضیة في برنامج إكسل ھوالشریط الذي یستخدم إلظھار البیان .١٨
  (Tool Bar) شریط األدوات -   ب                      (Data Bar) شریط البیانات -أ

 Explorer) شریط التصفح -      د(Math Tool Bar) شریط الصیغة الریاضیة -ج
Bar)  

  



 ١٢٤

عنŘŘد ظھŘŘور خŘŘط أحمŘŘر متعŘŘرج أسŘŘفل الكلمŘŘة فŘŘي ورقŘŘة عمŘŘل ملŘŘف    .١٩
  :  فأن ھذا یدل على وجود(Word)وورد 

   خطأ إمالئي- خطأ نحوي                                                 ب-أ
 خطaaaaأ فaaaaي -ئaaaaي ونحaaaaوي                                       د خطaaaaأ إمال-ج

  البرنامج
  :تعتبر ملفات برامج معالجات النصوص من  .٢٠

 ملفaaaaات قواعaaaaد - الملفaaaaات النaaaaصیة                                         ب-أ
  البیانات

  یة ملفات دفع- ملفات تنفیذیة                                          د-ج
  :اسم) Word (وورد في برنامج (File)یطلق على الملف .٢١

 مaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaستند -                                 ب)Book( مaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaصنف -أ
)Document(  
  )Folder   ( مجلد-                                د)Slides(شرائح   -ج

  :یتكون برنامج الرسام من مناطق رئیسیة منھا  .٢٢
   منطقة األلوان-                           ب منطقة القوائم          -أ

   جمیع ما سبق- منطقة أدوات الرسم                              د-ج
+ البرنامج (ویحتوي على اسم ) Word(شریط یقع أعلى شاشة برنامج وورد      .٢٣

  ):المستند
  شریط المعلومات- شریط القوائم                                    ب-أ

   شریط العنوان-شریط األدوات                                 د -ج
  : أحد(Excel) ل ُیعد معالج الجداول اإللكترونیة اكس .٢٤

    أنظمة التشغیل- لغات البرمجة                               ب-أ
   المترجمات- البرامج التطبیقیة                          د-ج

 :یعني ) Excel(لكترونیة اكسل في الجداول االê  الزر   .٢٥
   جمع تلقائي- لصق دالة                                          ب-أ

   ھذا الزر غیر موجود- أزرار أضافیة                                     د-ج
  :اسم) Excel( في برنامج إكسل (File)یطلق على الملف .٢٦

  )Document( مستند -           ب                      )Book( مصنف -أ
  ) Folder   ( مجلد-                                د)Slides(شرائح   -ج

  :  ھي Power point  في برنامج وظیفة الزر  .٢٧
   إدراج تخطیط - مخطط تفصیلي                                    ب-أ

   عرض الشرائح-د عرض فارز الشرائح                            -ج
  



 ١٢٥

  
  :  ھي Power point  في برنامج وظیفة الزر  .٢٨

   إدراج تخطیط - مخطط تفصیلي                                    ب-أ
   عرض الشرائح- عرض فارز الشرائح                            د-ج

جمیع ما یلي من خطوات حل مسألة باستخدام الحاسوب ما عدا          .٢٩
 : 

   تحلیل المسألة-سألة                                  ب تعریف الم-أ
 تaaaصمیم - ترجمaaaة الخوارزمیaaaة إلaaaى احaaaد لغaaaات البرمجaaaة       د     -ج

  االنسیاب المنطقي للحل
 :الشكل               في المخطط االنسیابي یدل على  .٣٠

   معالجة- بدایة أو نھایة                                   ب-أ
   إدخال بیانات-رار                                     د اتخاذ ق-ج

 :    في برنامج فیجوال بیسك یعني الرمز    .٣١
   زر الخیار- صندوق النص                                    ب-أ

   اإلطار- التسمیة                                           د-ج
 : یعني    في برنامج فیجوال بیسكالرمز    .٣٢

   زر الخیار- صندوق النص                                    ب-أ
   اإلطار- التسمیة                                           د-ج

 :البیانات التي تكون قیمتھا صائبة أو خاطئة ھي  .٣٣
   البیانات النصیة - البیانات العددیة                                   ب-أ

   البیانات الصوریة -البیانات المنطقیة                                 د -ج
 :  داخل برنامج فیجوال بیسك تدل على Modالعملیة  .٣٤

   األس- الجمع                                            ب-أ
   باقي قسمة عدد صحیح - القسمة الصحیحة                                د-ج

 :  داخل برنامج فیجوال بیسك یدل على absان االقتر .٣٥
   الجیب- الجذر التربیعي                                   ب-أ

   جیب التمام- القیمة المطلقة                                    د-ج
التركیŘŘب الŘŘذي یŘŘستخدم فŘŘي حŘŘال معرفتنŘŘا عŘŘدد مŘŘرات التكŘŘرار داخŘŘل برنŘŘامج  .٣٦

 :فیجوال بیسك 
 For…Next -                            بSelect Case  تركیب-أ

   لیس مما سبق-                               دDo Loop تركیب -ج



 ١٢٦

  
  

  :واحد مما یأتي یعتبر عنوانًا لموقع على شبكة االنترنت  .٣٧
 www@msn.com -                               بwww.msn.com -أ

  www@msn@com  -     د                      www.msn@com  -ج
  :تختصر الشبكة العنكبوتیة العالمیة للمعلومات  بـ  .٣٨

 E-Mail -                                                  بFTP -أ
  Telnet -                                                دwww -ج

  :واحد مما یأتي یعتبر عنوان برید الكتروني  .٣٩
 www@khalid.com -                                   بwww.yahoo.com -أ

  ahmed.hotmail.com -       د               mohammed@hotmail.com -ج
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٧

  
  )٥(ملحق 

  موافقة وزارة التربیة والتعلیم على التطبیق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٨

  )٦(ملحق 
  

  مل الصعوبة والتمییز لالختبار التحصیلي للعینة االستطالعیةمعا
  

   )٦٤= ن (

رقم الفقرة   الفقرة  المحور  اإلجابات الصحیحة
في 

المجموعة   االختبار
  العلیا

المجموعة 
  الدنیا 

مجموع 

اإلجابات 

الصحیة في 

  المجموعتین

الفرق بین 

اإلجابات 

الصحیحة في 

  المجموعتین

معامل 

  الصعوبة

معامل 

  التمییز

١  1 10.5 7 17.5 3.5 50 40 

٢  2 14 7 21 7 60 66.7 

٣  3 17.5 10.5 28 7 80 50 

٤  6 17.5 7 24.5 10.5 70 85.7 

٥  7 17.5 7 24.5 10.5 70 85.7 

٦  8 7 3.5 10.5 3.5 30 66.7 

٧  9 14 7 21 7 60 66.7 

٨  10 14 7 21 7 60 66.7 

٩  12 14 10.5 24.5 3.5 70 28.6 

١٠  16 17.5 7 24.5 10.5 70 85.7 

تھ
حقا

مل
 و

یة
اد

لم
ب ا

سو
حا

 ال
ت

ونا
مك

  

١٧  ١١ 7 3.5 10.5 3.5 30 66.7 

١٢  11 17.5 7 24.5 10.5 70 85.7 

١٣  13 14 7 21 7 60 66.7 

١٤  14 17.5 10.5 28 7 80 50 

ل  66.7 60 7 21 7 14 18  ١٥
غی

تش
 ال

مج
رنا

ب

ذ 
واف

الن
(w

in
do

w
s)

 ١٦  19 17.5 14 31.5 3.5 90 22.2 

١٧  4 17.5 10.5 28 7 80 50 

٥  ١٨  10.5 3.5 14 7 7 40 

١٩  21 17.5 10.5 28 7 80 50 

٢٠  24 7 3.5 10.5 3.5 30 66.7 

٢١  33 7 3.5 10.5 3.5 30 66.7 

٢٢  34 17.5 7 24.5 10.5 70 85.7 

٢٣  35 17.5 7 24.5 10.5 70 85.7 

٢٤  39 17.5 7 24.5 10.5 70 85.7 

٤٥  ٢٥  10.5 3.5 14 7 40 100 

٢٦  46 10.5 7 17.5 3.5 50 40 

٢٧  57 7 3.5 10.5 3.5 30 66.7 

ج 
ام

بر
 ال

ض
بع

یة
بیق

ط
الت

  

٢٨  58 7 3.5 10.5 3.5 30 66.7 



 ١٢٩

٢٩  59 17.5 7 24.5 10.5 70 85.7 

٣٠  60 10.5 7 17.5 3.5 50 40 

٣١  61 7 3.5 10.5 3.5 30 66.7 

٣٢  62 7 3.5 10.5 3.5 30 66.7 

٣٣  64 7 3.5 10.5 3.5 30 66.7 

٣٤  35 17.5 7 24.5 10.5 70 85.7 

٣٥  66 17.5 14 31.5 3.5 90 22.2 

ج 
ام

رن
ب

ال
جو

فی
ك

یس
 ب

  

٣٦  67 14 7 21 7 60 66.7 

٣٧  68 14 7 21 7 60 66.7 

٣٨  69 17.5 10.5 28 7 80 50 

ت
رن

النت
ا

  ٣٩  70 14 7 21 7 60 66.7 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ١٣٠

  )٧(ملحق 
  الصورة النھائیة لالختبار التحصیلي للثقافة الحاسوبیة

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

الثقافة الحاسوبیة لدى طلبة المرحلة األساسیة العلیا بمحافظة  اختبار لقیاس مستوى
  شمال غزة

  غـزة- جامعـة األزھـر
  عمادة الدراسات العلیـا 

  ــةكلیـــة التربیـ
  قسم المناھج وطرق التدریس

  
 ة/الطالب عزیزي

 ،،، وبركاتھ اهللا ورحمة علیكم السالم
   في المربع(      ) الرجاء تعبئة البیانات الواردة أدناه بوضع رمز 

  ذكر                       أنثى:                الجنس 
  ن          التاسع          العاشرالسابع              الثام:       المستوى الدراسي

 ة/الطالب عزیزي
  :اقرأ التعلیمات التالیة قبل البدء باإلجابة 

  .الثقافة الحاسوبیة  مستوى یھدف ھذا االختبار إلى قیاس .٩
 .اقرأ السؤال بعنایة ودقة قبل اإلجابة عنھ  .١٠
 .أرجو اإلجابة على جمیع األسئلة وعدم ترك أي منھا دون إجابة  .١١
 على األسئلة علیك اختیار إجابة واحدة صحیحة فقط من بین اإلجابات لإلجابة .١٢

أسفل رمز اإلجابة (    )وبعد ذلك تفرغ إجابتك في الورقة المرفقة بوضع الرمز ، األربعة 
 .الصحیحة 

  :واحدة مما یأتي فقط تعتبر أحد وحدات اإلخراج: مثال 
  Scanner)(الماسح الضوئي )          ب)                      Keyboard(لوحة المفاتیح)  أ

  )Mouse(الفأرة )                                         د(Printer) الطابعة) ج
أسفل الرمز الصحیح في (     ) فما علیك إال وضع الرمز ) ج (بما  أن اإلجابة الصحیحة ھي 

  :بطاقة اإلجابة كما یلي 
  د  ج  ب  أ  رقم السؤال

١.          
  .ذكر أن ھذا المقاس وضع ألجل الدراسة فقط ولیس لھ عالقة بدرجاتك في المدرسة ت

  ،،،،شكرا لك على حسن تعاونك 
  الباحث                                                         

  أســـامة عــلي عیسى عبد الغنــي
  
  
  
  



 ١٣١

  ورقة صندوق اإلجابة
  

رقم 
  السؤال

رقم   د  ج  ب  أ
  السؤال

  د  ج  ب  أ

١٩          ١          
٢٠          ٢          
٢١          ٣          
٢٢          ٤          
٢٣          ٥          
٢٤          ٦          
٢٥          ٧          
٢٦          ٨          
٢٧          ٩          

٢٨          ١٠          
٢٩          ١١          
٣٠          ١٢          
٣١          ١٣          
٣٢          ١٤          
٣٣          ١٥          
٣٤          ١٦          
٣٥          ١٧          
١٨          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٢

  :ختر اإلجابة الصحیحة مما یأتي ا
 
  :یطلق على األجزاء اإللكترونیة في الحاسوب اسم  .١
   (Software) البرامج-  ب                                   (Hardware) المعدات -أ

 ) نظaaaم التaaaشغیل-         د(Programming Languages) لغaaaات البرمجaaaة  -ج
Operating Systems)  

  :لعنصر اإللكتروني المستخدم في حاسبات الجیل األول ا .٢
   الترانزستورات-             ب                           الصمامات المفرغة -أ

   الدارات المتكاملة- د                                      الدارات المتكاملة الكبیرة-ج
 :ھي) رح والضرب والمقارنةالجمع والط(الوحدة المسؤولة عن العملیات مثل  .٣
   وحدة الحساب والمنطق - ب                     وحدة التحكم                       -أ

  وحدات التخزین  -     د                                 ذاكرة القراءة فقط  -ج
 تسمى اللوحة اإللكترونیة الرئیسیة في الحاسوب وتحمل وحدة المعالجة المركزیة      .٤

:  
 Power)مaaaaaزود الطاقaaaaaة   - ب                              (Memory) الaaaaaذاكرة -أ

supply)  
 Mother) اللوحaaaة األم  -   د             ) (Disk Drive  مaaaشغل األقaaaراص -ج

board)   
  :تعد لوحة المفاتیح إحدى وحدات  .٥
  (Output)  اإلخراج-      ب                                       (Input)  اإلدخال-أ

  (Control)  التحكم-د                                   (Processing) المعالجة -ج
  :الذاكرة التي یمكن الكتابة علیھا مرة واحدة فقط .٦
 ذاكرة القراءة فقط -                       ب           ذاكرة القراءة والكتابة        -أ

  الذاكرة الثانویة -                       د                  الذاكرة الرئیسیة      -ج
  :تعد السماعات إحدى وحدات  .٧
  (Output)  اإلخراج-         ب                                    (Input)  اإلدخال-أ

  Control) ( التحكم- د                                   (Processing) المعالجة -ج
  :من أنواع البیانات) الحروف واألرقام والرموز(تعتبر  .٨
   الصوتیة- الصوریة                                                 ب-أ

  المنطقیة- النصیة                                                  د-ج
 :ھي) Enter(وظیفة مفتاح  .٩
  مفتاح إدخال-             ب مفتاح المسافة                              -أ

   مفتاح تبدیل- مفتاح حذف                                            د-ج
  
  



 ١٣٣

  :واحدة مما یأتي فقط تعتبر أحد وحدات اإلدخال .١٠
  الطابعaaaaaaaaة - ب                                 (Scanner) الماسaaaaaaaaح الaaaaaaaaضوئي  -أ

(Printer)  
  الaaaaaaaaaaaaaaaشاشة-         د                               (Plotters) ات الراسaaaaaaaaaaaaaaaم-ج

(Monitor)   
  : في لوحة المفاتیح یعتبر من  F1مفتاح  .١١

   الحروف-ب                            المفاتیح الخاصة              -أ
   لیس مما سبق-د                                      األرقام             -ج

  :ن األمثلة على أنظمة التشغیل واحد مما یأتي یعتبر م .١٢
 مایكروسaaaaaaوفت -                           ب                 مایكروسaaaaaaوفت وورد  -أ

 اكسل
   الرسام-د                        مایكروسوفت ویندوز                    -ج

  :یعني أن الملف ) EXE(امتداد الملف  .١٣
  قواعد بیانات-                    ب نصي                              -أ

   دفعي - تنفیذي                                                د-ج
  :الشریط الموجود في أسفل سطح المكتب  یسمى .١٤

 Control)  شaaریط الaaتحكم -                ب           (Toolbar)  شaaریط األدوات-أ
bar)  

  (Case bar)  شریط الحالة- د                            (Taskbar) شریط المھام -ج
  :وحدة قیاس سعة الذاكرة ھي .١٥

  أمبیر-  ھیرتز                                               ب-أ
   البایت- الثانیة                                               د-ج

  : أحد(Word)ُیعد معالج النصوص وورد .١٦
   أنظمة التشغیل-                                        ب لغات البرمجة  -أ

   المترجمات- البرامج التطبیقیة                                       د-ج
  (Word)عند ظھور خط أحمر متعرج أسفل الكلمة في ورقŘة عمŘل ملŘف وورد                 .١٧

  :فأن ھذا یدل على وجود
   خطأ إمالئي-                   ب خطأ نحوي                              -أ

   خطأ في البرنامج- خطأ إمالئي ونحوي                                       د-ج
  :تعتبر ملفات برامج معالجات النصوص من  .١٨

   ملفات قواعد البیانات- الملفات النصیة                                         ب-أ
   ملفات دفعیة-                                د ملفات تنفیذیة          -ج
  
  



 ١٣٤

  :اسم) Word (وورد في برنامج (File)یطلق على الملف .١٩
  )Document( مستند -                                 ب)Book( مصنف -أ

  )Folder   ( مجلد-                                د)Slides(شرائح   -ج
  :مناطق رئیسیة منھا یتكون برنامج الرسام من  .٢٠

   منطقة األلوان- منطقة القوائم                                     ب-أ
   جمیع ما سبق- منطقة أدوات الرسم                              د-ج

ویحتŘŘŘوي علŘŘŘى اسŘŘŘم   ) Word(شŘŘŘریط یقŘŘŘع أعلŘŘŘى شاشŘŘŘة برنŘŘŘامج وورد     .٢١
  ):المستند+ البرنامج (

  شریط المعلومات-                         ب شریط القوائم           -أ
   شریط العنوان- شریط األدوات                                 د-ج

  : أحد(Excel) ل ُیعد معالج الجداول اإللكترونیة اكس .٢٢
    أنظمة التشغیل- لغات البرمجة                               ب-أ

   المترجمات-           د البرامج التطبیقیة               -ج
  :اسم) Excel( في برنامج إكسل (File)یطلق على الملف .٢٣

  )Document( مستند -                                 ب)Book( مصنف -أ
  ) Folder   ( مجلد-                                د)Slides(شرائح   -ج

  :  ھي Power point  في برنامج وظیفة الزر  .٢٤
   إدراج تخطیط -خطط تفصیلي                                    ب م-أ

   عرض الشرائح- عرض فارز الشرائح                            د-ج
  :  ھي Power point  في برنامج وظیفة الزر  .٢٥

   إدراج تخطیط - مخطط تفصیلي                                    ب-أ
   عرض الشرائح-                       د عرض فارز الشرائح     -ج

 : جمیع ما یلي من خطوات حل مسألة باستخدام الحاسوب ما عدا  .٢٦
   تحلیل المسألة- تعریف المسألة                                  ب-أ

 تaصمیم االنaسیاب المنطقaي    - ترجمة الخوارزمیة إلى احد لغات البرمجة       د           -ج
  للحل
 :     في المخطط االنسیابي یدل على الشكل           .٢٧

   معالجة- بدایة أو نھایة                                   ب-أ
   إدخال بیانات- اتخاذ قرار                                     د-ج
  
  
  
  



 ١٣٥

 :    في برنامج فیجوال بیسك یعني الرمز    .٢٨
   زر الخیار-  ب صندوق النص                                  -أ

   اإلطار- التسمیة                                           د-ج
 :   في برنامج فیجوال بیسك یعني الرمز    .٢٩

   زر الخیار- صندوق النص                                    ب-أ
   اإلطار- التسمیة                                           د-ج

 :ي تكون قیمتھا صائبة أو خاطئة ھي البیانات الت .٣٠
   البیانات النصیة - البیانات العددیة                                   ب-أ

   البیانات الصوریة - البیانات المنطقیة                                 د-ج
 :  داخل برنامج فیجوال بیسك تدل على Modالعملیة  .٣١

   األس-                         ب الجمع                   -أ
   باقي قسمة عدد صحیح - القسمة الصحیحة                                د-ج

التركیŘŘب الŘŘذي یŘŘستخدم فŘŘي حŘŘال معرفتنŘŘا عŘŘدد مŘŘرات التكŘŘرار داخŘŘل برنŘŘامج  .٣٢
 :فیجوال بیسك 

 For…Next -                            بSelect Case تركیب -أ
   لیس مما سبق-                               دDo Loop تركیب -ج

  :واحد مما یأتي یعتبر عنوانًا لموقع على شبكة االنترنت  .٣٣
 www@msn.com -                               بwww.msn.com -أ

  www@msn@com  -     د                      www.msn@com  -ج
  :معلومات  بـ تختصر الشبكة العنكبوتیة العالمیة لل .٣٤

 E-Mail -                                                  بFTP -أ
  Telnet -                                                دwww -ج

  :واحد مما یأتي یعتبر عنوان برید الكتروني  .٣٥
 www@khalid.com -                                   بwww.yahoo.com -أ

  ahmed.hotmail.com -       د               mohammed@hotmail.com -ج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٣٦

  )٨(ملحق 
   للتعرف على الثقافة الحاسوبیة)الصورة االولیة (مقیاس المھارة

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  جامعة األزھر 

  عمادة الدراسات العلیا 

  كلیة التربیة 

  قسم المناھج وطرق التدریس 

  

  ،،      حفظھ اهللا ...................................................... ة / السید 

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

  

  )مقیاس+ اختبار(تحكیم / الموضوع 

     یرجى التكرم بالعلم بأن الباحث مسجًال لدرجة الماجaستیر فaي التربیaة  تخaصص  منaاھج                   

الثقافŘŘŘة الحاسŘŘŘوبیة لŘŘŘدى طلبŘŘŘة المرحلŘŘŘة " و طaaaرق تaaaدریس ویقaaaوم بaaaإجراء بحaaaث بعنaaaوان 

و لقaد   "     األساسیة العلیا بمحافظة شمال غزة وعالقتھا بتحŘصیلھم فŘي مŘادة التكنولوجیŘا             

  .ومقیاس مھارة لتحدید الثقافة الحاسوبیة،قام الباحث بإعداد اختبار تحصیلي 

س و إبaaداء رأیكaaم یرجaaى التكaaرم مaaن سaaیادتكم االطaaالع علaaى  أسaaئلة االختبaaار و فقaaرات المقیaaا

  .العلمي حولھ 

  .وبارك اهللا في جھودكم الطیبة لخدمة البحث العلمي ، شاكرین لكم حسن التعاون 

  
  
  

                                                           الباحث
  أســـامة عــلي عیسى عبد الغنــي

  
  
  
  
  



 ١٣٧

  غـزة-جامعـة األزھـر
  عمادة الدراسات العلیـا 

  ــة التربیـــةكلیـ
  قسم المناھج وطرق التدریس

  
 ة/الطالب عزیزي

 ،،، وبركاتھ اهللا ورحمة علیكم السالم
   في المربع(      ) الرجاء تعبئة البیانات الواردة أدناه بوضع رمز 

  ذكر                       أنثى:                الجنس 
   العاشر     التاسع        الثامن     السابع              : المستوى الدراسي

  
 ة/الطالب عزیزي

  :اقرأ التعلیمات التالیة قبل البدء باإلجابة 
  .الثقافة الحاسوبیة  مستوى یھدف ھذا المقیاس إلى قیاس .٨
 .اقرأ الفقرة بعنایة ودقة قبل اإلجابة عنھا  .٩

 .أرجو اإلجابة على جمیع الفقرات وعدم ترك أي منھا دون إجابة  .١٠
و  ، اإلجابتینجابة على الفقرات علیك اختیار إجابة واحدة صحیحة فقط من بین لإل .١١

   ذلك بوضع الرمز
 .أسفل رمز اإلجابة الصحیحة  (    )
  : مثال 

  ال  نعم  الفقرة  م
      أستطیع تشغیل جھاز الحاسوب   ١

  )عمن(عبارة أسفل (     ) فما علیك إال وضع الرمز  ) نعم( اإلجابة ھي اذا كانت
  . تذكر أن ھذا المقاس وضع ألجل الدراسة فقط ولیس لھ عالقة بدرجاتك في المدرسة    

  ،،،،شكرا لك على حسن تعاونك            
  الباحث                                                         

  أســـامة عــلي عیسى عبد الغنــي
  

    
  
  
  
  
 
 

  
  



 ١٣٨

  ال  نعم  الفقرة  م
لقدرة على تغییر اسم المجلد أو الملف في نظام أمتلك ا  ١

  النوافذ 
    

      أستطیع إغالق نظام التشغیل ویندوز   ٢
      أحدد مجموعة غیر متتابعة من الملفات  ٣
      یمكنني حذف الحرف الذي یسبق المؤشر  ٤
      أستطیع تغییر حجم الخط   ٥
      لدي المقدرة على نقل فقرة إلى موقع جدید  ٦
ستخدام شریط القوائم لتغییر طریقة عرض استطیع ا  ٧

  صفحة العمل في وورد 
    

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح لتنفیذ عملیة   ٨
  الطباعة 

    

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح إلجراء عملیة   ٩
  اللصق 

    

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح لتحویل الكتابة   ١٠
  اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة  من اللغة 

    

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح لتنفیذ عملیة   ١١
  النسخ 

    

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح لالنتقال إلى أول   ١٢
  صفحة في المستند 

    

      استطیع حفظ مستند في برنامج وورد  ١٣
      أستطیع إغالق برنامج الرسام   ١٤
      خدم شریط القوائم للقیام بعملیة النسخاست  ١٥
      استخدم شریط القوائم للقیام بحفظ الملفات  ١٦
      بطریقة الطباعة باللمس " أ " أطبع حرف   ١٧
استخدم لوحة المفاتیح لتحدید كامل المستند في برنامج   ١٨

      وورد

      أستطیع إجراء أي عملیة حسابیة في برنامج اكسل  ١٩
 المفاتیح لنقل المؤشر إلى الخلیة الالحقة في استخدم لوحة  ٢٠

  الصف في برنامج اكسل
    

      استخدم الدوال إلیجاد ناتج الجمع في برنامج إكسل   ٢١
      استخدم الدوال إلیجاد المعدل في برنامج إكسل  ٢٢
      استخدم الدوال إلیجاد أكبر قیمة في برنامج إكسل   ٢٣
      ا في برنامج إكسل استخدم الدوال لحساب عدد الخالی  ٢٤
      أستطیع تشغیل برنامج بوربوینت  ٢٥



 ١٣٩

أستخدم شریط القوائم إلضافة شریحة جدیدة في برنامج   ٢٦
  بوینتربو

    

أستخدم شریط القوائم إلجراء حركة مخصصة في برنامج   ٢٧
  بوینتربو

    

      استخدم لوحة المفاتیح لحذف شریحة في برنامج بوربوینت  ٢٨
      برنامج فیجوال بیسك أستطیع تشغیل   ٢٩
      استخدم لوحة المفاتیح لتنفیذ البرنامج في فیجوال بیسك  ٣٠
      استطیع فتح موقع على االنترنت  ٣١
      أتصفح مواقع اإلنترنت بسھولة   ٣١
      لدي المقدرة على إنشاء برید الكتروني خاص بي  ٣٣

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ١٤٠

  )٩(ملحق 
  للتعرف على الثقافة الحاسوبیة) ة النھائیةالصور(مقیاس المھارة 

  غـزة-جامعـة األزھـر
  عمادة الدراسات العلیـا 

  كلیـــة التربیـــة
  قسم المناھج وطرق التدریس

  
 ة/الطالب عزیزي

 ،،، وبركاتھ اهللا ورحمة علیكم السالم
   في المربع(      ) الرجاء تعبئة البیانات الواردة أدناه بوضع رمز 

  ذكر                       أنثى:                الجنس 
   العاشر الثامن          التاسع         السابع             :المستوى الدراسي

  
 ة/الطالب عزیزي

  :اقرأ التعلیمات التالیة قبل البدء باإلجابة 
  .الثقافة الحاسوبیة  مستوى یھدف ھذا المقیاس إلى قیاس .١٢
 .ة ودقة قبل اإلجابة عنھا اقرأ الفقرة بعنای .١٣
 .أرجو اإلجابة على جمیع الفقرات وعدم ترك أي منھا دون إجابة  .١٤
و ، لإلجابة على الفقرات علیك اختیار إجابة واحدة صحیحة فقط من بین اإلجابتین  .١٥

 ذلك بوضع الرمز  
 .أسفل رمز اإلجابة الصحیحة  (    )
  : مثال 

  ال  نعم  الفقرة  م
      ز الحاسوب أستطیع تشغیل جھا  ١

  )نعم(أسفل عبارة (     ) فما علیك إال وضع الرمز ) نعم ( اإلجابة ھي اذا كانت
  .     تذكر أن ھذا المقاس وضع ألجل الدراسة فقط ولیس لھ عالقة بدرجاتك في المدرسة

  ،،،،           شكرا لك على حسن تعاونك 
  الباحث                                                         

  أســـامة عــلي عیسى عبد الغنــي
  

   
  
  
  
 

  
  



 ١٤١

  ال  نعم  الفقرة  م
أمتلك القدرة على تغییر اسم المجلد أو الملف في نظام   ١

      النوافذ 

      أستطیع إغالق نظام التشغیل ویندوز   ٢
      أحدد مجموعة غیر متتابعة من الملفات  ٣
      شریمكنني حذف الحرف الذي یسبق المؤ  ٤
      أستطیع تغییر حجم الخط   ٥
      لدي المقدرة على نقل فقرة إلى موقع جدید  ٦
استطیع استخدام شریط القوائم لتغییر طریقة عرض   ٧

  صفحة العمل في وورد 
    

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح لتنفیذ عملیة   ٨
  الطباعة 

    

جراء عملیة أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح إل  ٩
  اللصق 

    

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح لتحویل الكتابة   ١٠
  من اللغة اإلنجلیزیة إلى اللغة العربیة  

    

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح لتنفیذ عملیة   ١١
      النسخ 

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح لالنتقال إلى   ١٢
      مستند أول صفحة في ال

      أستطیع إغالق برنامج الرسام   ١٣
      استخدم شریط القوائم للقیام بعملیة النسخ  ١٤
      استخدم شریط القوائم للقیام بحفظ الملفات  ١٥
      بطریقة الطباعة باللمس " أ " أطبع حرف   ١٦
استخدم لوحة المفاتیح لتحدید كامل المستند في برنامج   ١٧

  وورد
    

      ء أي عملیة حسابیة في برنامج اكسلأستطیع إجرا  ١٨
استخدم لوحة المفاتیح لنقل المؤشر إلى الخلیة الالحقة   ١٩

  في الصف في برنامج اكسل
    

      استخدم الدوال إلیجاد ناتج الجمع في برنامج إكسل   ٢٠
      استخدم الدوال إلیجاد أكبر قیمة في برنامج إكسل   ٢١
      یا في برنامج إكسل استخدم الدوال لحساب عدد الخال  ٢٢
      أستطیع تشغیل برنامج بوربوینت  ٢٣



 ١٤٢

أستخدم شریط القوائم إلضافة شریحة جدیدة في برنامج   ٢٤
      بوینتربو

أستخدم شریط القوائم إلجراء حركة مخصصة في   ٢٥
  بوینتربرنامج بو

    

استخدم لوحة المفاتیح لحذف شریحة في برنامج   ٢٦
  بوربوینت

    

       برنامج فیجوال بیسك أستطیع تشغیل  ٢٧
      استخدم لوحة المفاتیح لتنفیذ البرنامج في فیجوال بیسك  ٢٨
      أتصفح مواقع اإلنترنت بسھولة   ٢٩
      لدي المقدرة على إنشاء برید الكتروني خاص بي  ٣٠

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٤٣

  
  )١٠(ملحق 

  حساب التكرار والنسب المئویة لمقیاس المھارة
  

  ال  نعم
  العبارة  م

  نسبة مئویة  تكرار  نسبة مئویة  تكرار

أمتلك القدرة على تغییر اسم المجلد أو   ١

  الملف في نظام النوافذ 
547 84.2% 103 15.8%  

  %10.8 70 %89.2 580  أستطیع إغالق نظام التشغیل ویندوز   ٢

  %44.1 287  %55.9 363  أحدد مجموعة غیر متتابعة من الملفات  ٣

  %7.4 48  %92.6 602  الحرف الذي یسبق المؤشریمكنني حذف   ٤

  %6.2 40  %93.8 610  أستطیع تغییر حجم الخط   ٥

  %23.95 156  %76.1 494  لدي المقدرة على نقل فقرة إلى موقع جدید  ٦

استطیع استخدام شریط القوائم لتغییر   ٧

  طریقة عرض صفحة العمل في وورد 
366 56.3%  284 43.75%  

 استخدام لوحة المفاتیح أمتلك القدرة على  ٨

  لتنفیذ عملیة الطباعة 
493 75.8%  157 24.2%  

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ٩

  إلجراء عملیة اللصق 
396 60.9%  254 39.15%  

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ١٠

لتحویل الكتابة من اللغة اإلنجلیزیة إلى 

  اللغة العربیة  

518 79.7%  132 20.3%  

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ١١

  لتنفیذ عملیة النسخ 
407 62.6%  243 37.4%  

أمتلك القدرة على استخدام لوحة المفاتیح   ١٢

  لالنتقال إلى أول صفحة في المستند 
334 51.4%  316 48.6%  

  %0.25 1.6  %99.8 648  أستطیع إغالق برنامج الرسام   ١٣

  %18.6 121  %81.4 529  ط القوائم للقیام بعملیة النسخاستخدم شری  ١٤

  %12.95 84  %87.1 566  استخدم شریط القوائم للقیام بحفظ الملفات  ١٥

  %33.4 217  %66.6 433  بطریقة الطباعة باللمس " أ " أطبع حرف   ١٦

استخدم لوحة المفاتیح لتحدید كامل المستند   ١٧

  في برنامج وورد
354 54.4%  296 45.6%  

أستطیع إجراء أي عملیة حسابیة في   ١٨

  برنامج اكسل
468 72%  182 28.05%  
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استخدم لوحة المفاتیح لنقل المؤشر إلى   ١٩

الخلیة الالحقة في الصف في برنامج 

  اكسل

532 81.8%  118 18.2%  

استخدم الدوال إلیجاد ناتج الجمع في   ٢٠

  برنامج إكسل 
506 77.9%  144 22.15%  

 إلیجاد أكبر قیمة في استخدم الدوال  ٢١

  برنامج إكسل 
476 73.3%  174 26.75%  

استخدم الدوال لحساب عدد الخالیا في   ٢٢

  برنامج إكسل 
451 69.4%  199 30.6%  

  %5.55 36  %94.5 614  أستطیع تشغیل برنامج بوربوینت  ٢٣

أستخدم شریط القوائم إلضافة شریحة   ٢٤

  بوینترجدیدة في برنامج بو
585 89.9%  65 10.08%  

أستخدم شریط القوائم إلجراء حركة   ٢٥

  بوینترمخصصة في برنامج بو
532 81.9%  118 18.15%  

استخدم لوحة المفاتیح لحذف شریحة في   ٢٦

  برنامج بوربوینت
609 93.7%  41 6.3%  

  %15.9 103  %84.1 547  أستطیع تشغیل برنامج فیجوال بیسك   ٢٧

ج في استخدم لوحة المفاتیح لتنفیذ البرنام  ٢٨

  فیجوال بیسك
496 76.3%  154 23.75%  

  %17.1 111  %82.9 539  أتصفح مواقع اإلنترنت بسھولة   ٢٩

لدي المقدرة على إنشاء برید الكتروني   ٣٠

  خاص بي
364 56.1%  286 43.95%  
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bstractA  
  

The study aimed at identifying the level of computer culture 

acquisition among the students and the relationship between computer 

literacy and the academic achievement in information technology 

class among upper basic students in the governorate of northern Gaza. 
 

The researcher applied the analytical descriptive method which 

describes the level of computer literacy acquisition  among upper 

basic school students. 
 

The sample of the study involved (650) students ,both males and 

females, distributed among all different grades  of upper basic school 

levels  (7th grade, 8th grade, 9th grade and 10th grade ) makes up 

(4.53%) of the overall study sample community . 
 

The researcher applied the study tools on the study sample focusing 

on cluster random sample. 
 

:The researcher used the following study tools 

1- The content analysis method of  information technology syllabus  

for the 7th, 8th ,9th and 10th grades. 

2- Scale setting of the computer literacy and consists of : 

A. Achievement test: Has been divided into a culture of achievement 

test computer to five axes (hardware and accessories, and program 

windows (windows), and some software applications, and the 

Internet, and Visual Basic program). 

B. Measure of skill: Be a measure of skill (30 paragraph). 
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3- A test for measuring the academic achievement in information 

technology class among upper basic students. 

 (Taking the material signs of achievement in technology to students 

for half of the second quarter of the schools that have been applied 

achievement test and the measure of skill on a sample of students)   

:llowingThe study concluded the fo 

1- The percentage of the responses of the study sample for each axis, 

respectively, are (77.26%, 76.23%, 70.37%, 67.18%, 19.78%).   
 

2- The study pointed out that the students’  grades average in 

achievement test (62.1%) was  lower  than the average which the 

researchers specified  in previous studies and that  which the 

researcher adopted (75%). This indicates that computer literacy 

awareness  among the people of the sample study has been  lower 

than the accepted standard. 
 

3- The relative weight of the sample to the measure of skill (76.7%), 

which indicates that there is a good level of skill.   
 

4- The study pointed out that there were no differences of statistical 

indication exist among upper basic school students in achievement 

test of the computer literacy which is attributed to the sex factor (male 

– female). The male students’ grade average was (21.1),while that of 

females students was (21.3). 

5- The study proved that there were no differences of statistical 

indication exist among upper basic school students in the 

measurement of the skill of the computer literacy which is attributed 
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to the sex factor (male – female). The male students’ grade average 

was (1.52),while that of females students was (1.59). 
  

 

6- The study also noted that there were no differences of statistical 

indication in the academic achievement in Information technology 

class among upper basic school students which could be attributed to 

the sex factor (male – female) . The male students’ grade average was 

( 18.73 %), while that of females students was (21.04 % ). 
 

 

7- The study also demonstrated a strong relationship to a clear 

boundary between the level of students to the computer literacy, and 

academic achievement in the subject of technology, in both males and 

females and members of the sample as a whole. 

On the basis of the results concluded by the study, the researcher has 

made some recommendations for  achieving a higher level of 

computer literacy among students in the future  to those in charge of 

the education field. These recommendations include the following: 

1- Provision of equipment and materials, and increase the number of 

computers to suit the number of students who are in classrooms, and 

upgrading older machines in schools to help raise the level of 

computer culture.  

2- Provide timely access for all students in the laboratory, and the use 

of devices at leisure. 

3- Teacher preparation technology to be well prepared to have the 

ability to interact with students using his methods of teaching and a 

variety of topics suitable for various computer. 
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