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ت العلمية والتكنولوجية واالقتصادية املتسارعة     يواجـه اجملتمع العريب حتديات متزايدة جنمت عن التطورات والتحوال          
اليت شهدها العامل خالل الربع األخري من القرن احلايل ، واليت يتوقع استمرارها بتسارع كبري ، وأن سياسات التعليم بوجه عام                      

 . ات واملخاطر العريب ملواجهة ضخامة هذه التحدي اجملتمع والتعليم الفين بوجه خاص هي وسيلة جيب أن يستند إليها
الالزمة لقطاعات اإلنتاج والتنمية    ) العمالة املاهرة   ( وذلـك ألن التعلـيم الفين يعمل على إعداد فئـــة الفنيني             

اخل ، وتشري الدراسات إىل أن احلاجة إىل هذه الفئة من العمال يف تزايد              …كالصـناعة والـتجارة والزراعة والصحة والتعليم        
من قوة العمل اإلمجالية ، وهذه النسبة متقاربة إىل حد كبري يف كل من الدول املتقدمة                % ٦٠ عن   مسـتمر حيث متثل ما يزيد     

 .والنامية على حد سواء 
ـ ١٩٥٠ففـي دراسة عن تطور نسبة فئة العمالة املاهرة يف قوة العمل األمريكية يف الفترة من                    م أوضحت  ٢٠٠٠ 

من قوة العمل اإلمجالية ، ويف عام       % ٢٠ كانت نسبتها تعادل     ١٩٥٠ي عام   نتائجها أن نسبة هذه الفئة يف تزايد مستمر ، فف         
كما تشري  . من إمجايل قوة العمل األمريكية      % ٦٥م فقـد بلغت نسبتها      ٢٠٠٠، أمـا يف عـام       % ٤٥م زادت إىل    ١٩٩١

قوة العمل ، أما يف عام      من  % ٦٠ م كانت هذه الفئة متثل       ١٩٥٠الدراسة إىل نقص احلاجة إىل العمالة غري املاهرة ، ففي عام            
% ٢٠، أما بالنسبة للعمالة املتخصصة فتشري الدراسة إىل ثبات نسبتها يف قوة العمل عند               % ١٥م فقـد اخنفضت إىل      ٢٠٠٠

 ) . ٣١(خالل السنوات املذكورة 
ويف دراسـة أخـري هلـيكل القـوى العاملة يف مصر ، أوضحت نتائجها أن قوة العمل يف مصر تنقسم إىل أربعة                

من قوة العمل   % ١٥،٢من قوة العمل ، اإلدارة الوسطي ومتثل نسبة         % ٢،١اإلدارة العليا ومتثل نسبة     : ستويات وظيفية هي    م
 ) .٤(من قوة العمل % ٢١،٥من قوة العمل ، العمالة العادية ومتثل نسبة % ٦١،٢، العمالة املاهرة ومتثل نسبة 

 أعده برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل تزايد الوزن النسيب يف استخدام            ويف البحرين يشري تقرير التنمية البشرية الذي       
التشييد والبناء ، الصناعات التحويلية ، البنوك ، التأمني واملال ، املواصالت            : العمالـة املاهـرة قي الكثري من القطاعات مثل          

 ).٧(واالتصاالت ، وأن احلاجة إىل هذه الفئة يف تزايد مستمر 
قطاعات السابقة بتغري وتطور احتياجاهتا البشرية باستمرار الرتباطها بالتغري والتطور العلمي والتكنولوجي بني فترة              وتتمـيز ال  

وأخـرى ، وخاصـة اسـتخدام احلاسبات اآللية يف إجناز الكثري من أعماهلا ، مما يفرض على مؤسسات التعليم بصفة عامة ،             
، ضرورة إعادة النظر    املناط هبا توفري فئة العمالة املاهرة هلذه القطاعات         ملؤسسة  ومؤسسات التعليم الفين بصفة خاصة بوصفها ا      

 يف خططها ومناهجها 
 . يشري الرقم بني األقواس إىل ترتيب املراجع يف قائمة املراجع *

 عملية التعليم   ومراجعـتها بـني حني وآخر وتوظيف التكنولوجيا احلديثة ، وخاصة استخدام احلاسبات اآللية واملعلوماتية يف               
 . والتعلم ، حىت تستطيع أن تقدم منتج جيد لسوق العمل 

 
وتعـد املناهج عنصراً أساسياً من عناصر التعليم فهي مرآه تعكس أو جيب أن تعكس ظروف اجملتمع الذي ختدمه ،                     

ت يف هذه اجملاالت بقدر ما      وحتقـق أغراضه ، وتواجه احتياجاته االقتصادية واالجتماعية ، وبقدر ما يصيب اجملتمع من تغريا              
 ). ٢٠(ينبغي أن ينعكس ذلك على مناهج التعليم بصفة عامة والتعليم الفين بصفة خاصة 

 
ولقـد حظي التعليم الفين بصفة عامة ، وضرورة تطوير مناهجه وتوظيف احلاسوب واملعلوماتية هبا بصفة خاصة يف                   

ث أكدت اليونسكو على ذلك يف املؤمتر الدويل األول للتعليم التقين           الفـترة األخـرية باهتمام بالغ على كل املستويات ، حي          
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م ، ويف مؤمتراهتا اإلقليمية اخلمس      ١٩٩٢م ، ويف املشروع الدويل للتعليم التقين واملهين عام          ١٩٨٧واملهين يف برلني بأملانيا عام      
اإلكوادور ، كينيا ، ويف املؤمتر الثاين للتعليم التقين         م يف استراليا ، اليونان ، اإلمارات العربية املتحدة ،           ١٩٩٨اليت عقدت عام    

 ) .٦)(٥(م ١٩٩٩واملهين الذي عقد يف سيول بكوريا يف أبريل عام 
  
ومل تكـن الـبحرين ممثلة يف وزارة التربية والتعليم مبعزل عن هذه التطورات ، فلقد أولت التعليم الفين اهتماماً بالغاً     

ا خيدم متطلبات سوق العمل احلالية واملستقبلية ، واستعانت ببيوت اخلربة األجنبية أيضاً يف              حيـث مت تطوير خططه وبراجمه مب      
 .هذا اجملال ، وكان من أهم مالمح التطوير أن أصبح احلاسوب واملعلوماتية مادة ووسيلة يف مناهج التعليم الفين املطور 

 

 -:مشكلة البحث 
ولقد أخذ استخدام احلاسب اآليل     . بني العلوم األخرى رغم حداثته      لقـد أصبح علم احلاسب حيتل مكانة الصدارة          

يشمل اجملاالت العلمية والتربوية واالقتصادية والصناعية والتجارية والطبية والترفيهية والفضاء وغريها من اجملاالت ، وذلك ألن                
إىل أية معلومة ، وجمال استخدامها الفاعل يف يوسع إمكانية الوصول : احلاسب اآليل يؤدي وظيفتني أساسيتني هامتني فهو أوالً      

ً مبقدوره أن يصبح وسيلة نشطة لتنمية قدرات الفرد ، ويف هذا السياق بالذات يفرد للتربية دورا جديدا                  :حل املشاكل ، وثانيا     
 التعليم والتعلم ،    متامـاً ، ألنـه مع عصر احلاسب اآليل يتسع نطاق إمكانيات إجياد حلول للعديد من القضايا اهلامة يف جمال                   

 ) .١٤(ويشهد على ذلك ما جيري حالياً من إدخال احلاسب اآليل يف العملية التربوية يف مجيع الدول وعلى كافة املستويات 
و إدراكاً من القائمني على أمور العملية التعليمية أن ثورة املعلومات والثورة التكنولوجية يف التعليم هي إحدى مسات                  

هلذا أصبح استخدام   . حلاسـب اآليل هو الوسيلة أو األداة هلذه الثورة باإلضافة إىل وسائل االتصال األخرى               العصـر ،  وأن ا     
 ) .١٠(احلاسب اآليل يف التعليم نوعاً من أنواع التجديد التربوي يف عملية التعليم والتعلم 

ناهجها وخططها التعليمية هبدف تأهيل     هلـذا ارتـأت وزارة التربـية والتعليم  ضرورة إدخال التقنية احلديثة إىل م                
خرجييها ومنتسبيها إىل التفاعل مع احمليط بكفاءة وفاعلية وملواجهة حتديات القرن الواحد والعشرين من خالل توظيف احلاسوب                 

 ).١( خاصة واملعلوماتية يف املساعدة على تعليم املواد الدراسية املختلفة بالتعليم الثانوي بصفة عامة والتعليم الفين بصفة
 
وإدراكاً منها ملا للحاسب اآليل من آثار إجيابية على عملية التعليم  والتعلم ومساندهتا ، حيث تشري نتائج الدراسات                     

والبحوث يف هذا اجملال إىل أن احلاسب اآليل بساعد على تفريد التعليم ومراعاة الفروق الفردية ، تقدمي التغذية الراجعة للمتعلم                    
تحصيل ، واكتساب مهارات التعلم ومهارات احلاسب اآليل ، واكتساب امليول واالجتاهات اإلجيابية ، وتقليل زمن                ، وزيادة ال  

التعـلم ، وتنمـية مهارات حل املشكالت ، وتنفيذ العديد من التجارب الصعبة ، وتثبيت املفاهيم وتقريبها ، وحفظ احلقائق                     
 ).١٧)(١٢)(١٠)(٢٦)(٤٨)(٤٣)(٣٣)(٣٥)(٤٦)(٤١)(٣٧( اخل ..التارخيية ، وتقليل العْب الواقع على املعلم 

 
ويف جمـال التعليم الفين تشري الدراسات والبحوث إىل أمهية ضرورة أن يكون احلاسب اآليل واملعلوماتية وتوظيفهما                   

كفايات املطلوبة  واليت هدفت إىل حتديد املهارات وال     ) ٣٠(Butts١٩٩٤من أساسيات مناهج التعليم الفين ، ففي دراسة بوتس          
البنوك ، التأمني ، املستشفيات ، وكاالت الوساطة ، شركات صناعة املواد : للعمـل املكـتيب يف مخس جمموعات وظيفية هي          

الغذائـية ، أشـارت نتائج الدراسة إىل أن استخدام احلاسب اآليل يعد لب العمل يف هذه اجملموعة الوظيفية ، وخاصة برامج                      
الدراسة إىل أن كل املوظفني يف حاجة إىل التدريب على مهارات احلاسب اآليل واستخدام األجهزة               الكـتابة ، كمـا أشارت       

 .احلديثة 
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اليت هدفت إىل حتديد متطلبات عملية التحول من املدرسة         )٣٩ (١٩٩٤ Hamiltonويف دراسـة هاملتون وكلوس      
بعد دراسة مناذج كل دولة يف إعداد خريج هذا النوع من           إىل املهـنة يف كل من أملانيا وأمريكا ، وركزت على التعليم الفين و             

التعلـيم حبيث يتناسب ومتطلبات سوق العمل يف القرن احلادي والعشرين ، أوضحت نتائج الدراسة أن كل دولة لديها مناذج                    
اسب اآليل وتطبيقاته   مـتعددة ، وهذه النماذج ذات تأثري فعال يف إعداد الطالب لعامل العمل ألهنا تتضمن مناهج متعددة يف احل                  

يف جمـايل الـتجارة والصناعة ، كما قدمت الدراسة العديد من التوصيات اليت ميكن االسترشاد هبا يف زيادة فاعلية العالقة بني                      
 .التعليم الفين وعامل العمل 

تجاري يف  اليت هدفت إىل حتديد ماذا جيب أن يدرس يف برامج التعليم ال           ) ٤٤ (Lasalle١٩٩٤ويف دراسة  السول       
م حىت ميكن الدخول للقرن احلادي والعشرين ، أوضحت نتائجها أن مهارات الكمبيوتر وتطبيقاته جيب أن                ٢٠٠٠أمريكا لعام   

حتـل حمل املناهج التقليدية ، وكذلك نظم املعلومات جيب أن تتضمنها املناهج ، وأن مهارات االتصال والتسويق تبقى عنصراً                    
 .التجاري أساسياً يف مناهج التعليم 

 
واليت هدفت إىل حتديد الكفايات والقدرات األساسية       ) ٣٨ (Everwijin١٩٩٣أمـا دراسـة افروجني وزمالئه         

الالزمة لعبور الفجوة بني املعرفة املكتسبة والقدرة على التطبيق يف جمال العمل ، أوضحت نتائجها أن أهم الكفايات والقدرات                   
 .يات احلاسب اآليل وتطبيقاته يف اجملاالت املختلفة الالزمة لعبور الفجوة هو تعلم أساس

يف دعم   ) IBM(الـيت هدفت إىل وضع برنامج ملشاركة شركة آى يب إم            ) ٢٩( ١٩٩٢Brentودراسـة برنـت       
أوضحت وتطوير التعليم الفين من خالل إعداد الربجميات التعليمية املقررة ، باإلضافة إىل تقدمي الدعم الفين واملادي للتعليم ،  و                   

الدراسـة أن هناك العديد من املناهج بالتعليم الفين ميكن للشركة أن تقوم بإعداد برجميات تعليمية هلا لالستفادة من هذه التقنية                     
 . احلديثة يف إعداد الطالب لعامل العمل 

 
حل التعليم الثانوي   يف ضـوء ما سبق ، ويف ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم باحلاسب اآليل كمادة ووسيلة يف مرا                   

، حيث جند أهنا قد خصصت يف اخلطط احلالية للتعليم الفين مثان ساعات             ) جتاري  / صناعي  (املخـتلفة ، وخاصة التعليم الفين       
مـن اخلطة الدراسية للتعليم الصناعي لدراسة احلاسوب وتطبيقاته يف املناهج الصناعية ، ومثانية عشر ساعة من اخلطة الدراسية                   

 . حلاسوب وتطبيقاته يف املناهج التجارية بالتعليم التجاري لدراسة ا
جاء اإلحساس باملشكلة من خالل عمل الباحثان كأخصائيني         وانطالقاً من أمهية مراجعة وتقومي مثل هذه التجارب          

 أن احلاسب اآليل    يف إدارة املـناهج بدولـة البحرين حيث اهنما يشتركان يف تأليف وتطوير املناهج للتعليم الفين حيث الحظا                 
واملعلوماتـية بالرغم من تواجده يف املناهج إال انه مل يوظف بالدرجة الكافية يف املناهج وهذا ما دفع الباحثان إىل حماولة دراسة             
واقع وصعوبات توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين مبساريه التجاري والصناعي ويف ضوء ذلك حتددت                 

 البحث يف السؤال التايلمشكلة 
 "ما واقع وصعوبات توظيف احلاسب واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين بدولة البحرين " 

 -:أسئلة البحث 
  -:للتوصل إىل حل ملشكلة البحث السابقة يتطلب اإلجابة عن األسئلة التالية 

 ين بدولة البحرين ؟ ما واقع توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الف-١
  ما الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين بدولة البحرين؟ -٢
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 مـا املقـترحات  الـيت ميكن أن تسهم يف زيادة فعالية توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين بدولة                       - ٣
 البحرين ؟

 -:أمهية البحث 
 -:مثل أمهية البحث احلايل يف التايل وتت
 . يتمشى البحث احلايل مع االجتاهات احلديثة يف بناء وتطوير املناهج من حيث توظيف احلاسب اآليل فيها  -
 نـدرة البحوث والدراسات العربية اليت تناولت موضوع توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف املناهج التخصصية بالتعليم                 -

 .الفين 
قـد يسهم البحث احلايل يف تزويد املسؤولني عن مناهج التعليم الفين بوزارة التربية بالصعوبات اليت حتول دون توظيف                    -

 .احلاسب يف املناهج التعليم الفين
 قـد يسـهم البحث احلايل يف تزويد املسؤولني عن مناهج التعليم الفين بوزارة التربية باملقترحات اليت قد تزيد من فعالية                       -

 .توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين 
 تـناول البحث احلايل لقطاع حيوي ومهم يتمثل يف قطاع التعليم الفين ، الذي تعتمد عليه خطط وبرامج التنمية إىل حد                      -

ايد كـبري وكلما توفرت هلذا القطاع املقومات األساسية السليمة مثل املناهج وتوظيف احلاسوب واملعلوماتية فيها ، كلما تز                 
 . تأثريها اإلجيايب على بقية القطاعات االقتصادية واالجتماعية 

 يعد البحث احلايل بداية لبحوث أخرى يف جمال توظيف احلاسب يف املناهج بالتعليم الفين مبا يسهم مستقبال يف تطوير املناهج             -
. 

 -:أهداف البحث 
  -:يهدف البحث احلايل إىل التعرف على  

 بدولة البحرين ) الصناعي والتجاري ( ب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين   واقع توظيف احلاس-
  حتديد الصعوبات اليت تعوق توظيف إمكانيات احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين بدولة البحرين-
 التعليم الفين بدولة البحرينتقدمي مقترحات لزيادة فعالية توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج  -
 
 

 -:مسلمات البحث 
 -:يستند البحث احلايل على املسلمات التالية 

 . أمهية الكمبيوتر يف العملية التعليمية كمساعد تعليمي وكعنصر هام لتطوير املناهج الفنية -
  للكمبيوتر أمهية كبرية يف حتسني كفاءة العملية التعليمية بعناصرها املختلفة -
ن توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف املناهج بصفة عامة ومناهج التعليم الفين بصفة خاصة أصبح  مطلبا أساسيا للدخول                    إ -

 .إىل األلفية الثالثة 
 -:حدود البحث 

 -:اقتصر البحث احلايل على 
واملعتمدة من  ) جتاري  /صناعي  ( ين   حمـتوى املناهج التخصصية اإللزامية واالختيارية ومناهج احلاسوب بالتعليم الثانوي الف           -

 .٢٠٠٠/ ٩٩قبل الوزارة للعام الدراسي 
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   جمموعة من اختصاصاي املناهج ومعلمي التعليم الثانوي مبساريه الصناعي والتجاري بدولة البحرين-
ظيف احلاسب يف    حتديـد الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب واملعلوماتية وتقدمي مقترحات العالج مبا يسهم يف زيادة تو                -

 .مناهج التعليم الفين 
  -:مصطلحات البحث 

هو أحد مسارات التعليم الثانوي ومدة الدراسة به ثالث سنوات ، ويتضمن باإلضافة إىل تقدمي املعارف                 "- :التعلـيم الفـين   
ويقصد به يف هذا    ) .٦" (ةالعامـة لطالبـه إكساهبم املهارات العملية املتصلة باملمارسات املهنية يف قطاعات الصناعة والتجار             

هو ذلك النمط من التعليم املسئول عن إعداد فئة العمال املهرة املطلوبني لسوق العمل من خالل جمموعة من املواد                    "البحـث   
 " .التخصصية واملواد العلمية ومواد الثقافة العامة 

 -: احلاسب اآليل -
 هلا القدرة على استقبال املعلومات وختزينها ومعاجلتها        آلـة إلكترونـية تعمل طبقا جملموعة تعليمات معينة        " هـو    

 "واستخدامها من خالل جمموعة من األوامر 
ويقصد هبا املعرفة املعلوماتية اليت تعرب عن كل ما حيتاج الفرد لكي يعمل بكفاءة يف جمتمع يعتمد على املعلومات                    " املعلوماتية -

املهارة يف استخدامه ملعاجلة املعلومات ، واآلثار االقتصادية واالجتماعية         ، وتتضـمن العـلم باملفاهـيم األساسية للحاسب و         
 ).١٦(“للحاسب يف اجملتمع ، واليت أصبحت اآلن ضرورة حتمية لكل اجملتمعات 

 
 
 
  -: الصعوبة - 

املعوقات اليت حتول دون توظيف احلاسوب يف مناهج التعليم الفين وعدم مسايرة            " يقصـد هبـا يف هـذا البحـث           
 " .االجتاهات احلديثة يف بناء املناهج مبا حيقق األهداف املطلوبة لسوق العمل 

 
 -: توظيف احلاسب -

ويقصـد بـه استخدام إمكانيات احلاسب اآليل كمادة دراسية أو كمساعد تعليمي يف تدريس املواد املختلفة يف                   " 
لكمبيوتر أو من خالل املمارسة والتمرين واحملاكاة ومبا        التعلـيم الفين سواء كانت نظرية أو عملية من خالل استخدام برامج ا            

 "حيقق أهداف هذه املواد بالتعليم الفين  
 -: أدوات البحث -

 -:استخدم الباحثان األدوات التالية 
التعليم بدولة   جمموعة مقابالت مع املديرين واملديرين املساعدين املعلمني واألخصائيني بإداريت التعليم واملناهج بوزارة التربية و              -

 .البحرين 
 .بدولة البحرينيتضمن الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين  استبيان -
 

 -:خطوات البحث 
 -:لإلجابة عن أسئلة البحث اتبعت للخطوات التالية  
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اآليل واملعلوماتية يف املناهج بشكل عام       اإلطـالع عـلى بعض الدراسات والبحوث السابقة اليت تناولت توظيف احلاسب              -
 .ومناهج التعليم الفين بشكل خاص 

 إعـداد إطـار نظري يتضمن جتارب بعض الدول املتقدمة والدول العربية والصعوبات اليت واجهتها وجتربة ودولة البحرين                   -
دراسات السابقة اليت تناولت    إلدخـال وتوظـيف احلاسـب واملعلوماتية وواقع خمتربات احلاسوب بدولة البحرين وبعض ال             

 .صعوبات توظيف احلاسب واملعلوماتية يف التعليم بشكل عام
 . دراسة اخلطط الدراسية للتعليم الفين مبساريه الصناعي والتجاري من حيث األهداف واألزمنة املخصصة لكل مقرر -
  حتديد النسب املخصصة ملناهج احلاسوب كمادة دراسية يف اخلطط الدراسية -
  حتديد النسب املخصصة ملناهج احلاسوب كوسيلة تعليمية يف اخلطط الدراسية -
 . حتديد النسب املخصصة لتوظيف احلاسوب واملعلوماتية يف املناهج التخصصية اإللزامية واالختيارية بالتعليم الفين -
 للتعرف على آرائهم يف واقع توظيف        إجـراء عـدد املقـابالت مع املديرين واملديرين املساعدين واملدرسني بالتعليم الفين             -

 .احلاسب واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين والصعوبات اليت تعوق هذا التوظيف 
 إعداد استبيان يتضمن جمموعة من الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التخصص بالتعليم الفين              -
. 
 .كمني للتأكد من صالحيته للتطبيق  عرض االستبيان على جمموعة احمل-
 . اختيار عينة البحث -
تطبـيق االسـتبيان على جمموعة من املديرين واملعلمني الذين يقومون بتدريس احلاسب ومواد التخصص بالتعليم الصناعي                 -

 .والتجاري بدولة البحرين 
  حتليل نتائج االستبيان-
 . تفسري النتائج وتقدمي التوصيات -

 -:نظري والدراسات السابقة اإلطار ال
يتضـمن اإلطـار الـنظري للبحث جتارب بعض الدول املتقدمة يف إدخال احلاسب مثل الواليات املتحدة األمريكية وفرنسا                   
وجتارب بعض الدول العربية يف إدخال احلاسب والصعوبات اليت واجهتها ، وجتربة دولة البحرين من حيث مراحلها وأهداف                  

اسب يف التعليم الثانوي وواقع املختربات بالتعليم الفين واستخدامات احلاسب وأخريا بعض الدراسات             احلاسـب ومقررات احل   
 .السابقة اليت تناولت الصعوبات اليت واجهت توظيف احلاسوب يف التعليم 

 . جتارب بعض الدول يف إدخال مناهج احلاسوب وتوظيفها يف املناهج باملرحلة الثانوية - أ
 )٢٥)(١٦(يات املتحدة األمريكية  جتربة الوال-

بـدأت جتربة الواليات املتحدة األمريكية يف إدخال احلاسب يف التعليم يف اخلمسينات وازدادت التجربة انتشارا يف                  
التسعينات ، حيث أشارت الدراسة اليت مت إعدادها من قبل القسم التعليمي بالواليات املتحدة عن واقع احلاسبات واستخدامها                  

 حاسب ، وأن معدل استخدام الطالب للحاسب يصل         ٢٠تعليم وأسفرت النتائج عن أن كل مدرسة ثانوية هبا أكثر من            يف ال 
من مدرسي املدارس الثانوية     % ١٥طالبا ، ، وأن     ١٢من املدارس توفر جهاز حاسب لكل       % ٧إىل سـاعتني أسبوعيا ، وأن       
 يعتربوا خرباء يف احلاسب يف اجملاالت التالية استخدام الربامج          من مدرسي املدارس الثانوية   % ٢٧يسـتخدمون احلاسب ، وأن      

التعليمـية ، توفر املعلومات لديهم عن الربامج ، استخدام برامج معاجلة الكلمات ، كتابة الربامج باستخدام لغات احلاسب ،                    
وقت الطالب خمصص   من   % ٥٠وعـن قضـاء الوقـت لطالب املرحلة الثانوية يف استخدام  للحاسب أكدت الدراسة أن                 
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من وقت الطالب خمصص للتدريب على املهارات الرياضية وتعلم         % ١٣الكتساب املعرفة عن احلاسبات وتعلم الربجمة ، وأن         
من وقت الطالب خمصص للتدريب على التمارين واملمارسة يف التجارة والصناعة وأكدت الدراسة أن              % ١٨اللغـات ، وأن     

ت ساهم يف تطوير اإلعداد األكادميي للطالب ، وبالرغم من ذلك فإن التجربة األمريكية              اسـتخدام احلاسب يف بعض املقررا     
كما تشري الدراسة مازالت يف حاجة إىل ، ضرورة وجود خطة قومية على مستوى األمة إلدخال احلاسب يف املدارس ، احلاجة                     

احلكومي ، أمهية مشاركة التربويني يف كافة خطوات        إىل تأهـيل املعلمني وتدربيهم ، احلاجة الشديدة إىل التمويل من القطاع             
 .وضع اخلطة وتنفيذها 

   جتربة فرنسا -
تعتـرب الـتجربة الفرنسية منوذجا يف إدخال احلاسب يف التعليم باعتبارها وسيلة تعليمية وذلك العتبارات هي وجود       

لك ، ووجود لغة خاصة خمتلفة عن اللغة اإلجنليزية ،          خطة وطنية إلدخال احلاسبات مع توفر القناعة والقرار السياسي املدعم لذ          
وجود خطة لتدريب املعلمني على استخدام احلاسب وإعداد املناهج ، وعدم التسرع بإدخال احلاسبات يف املدارس قبل إعداد                  

كومة إلدخال املدرسـني اإلعـداد املناسـب واالنتهاء من تطوير الربامج التعليمية ملختلف املقررات، ووضع خطة لتمويل احل          
وقد . احلاسبات تنفذ بدقة ، املشاركة الفعالة من التربويني يف مراحل إدخال احلاسب يف املدارس وتقييمهم ملدى فاعلية ذلك                   

 سنة  ١٨-بني  ١٥ بإدخال احلاسب يف املرحلة الثانوية ليستخدمه الطالب الذين تتراوح أعمارهم            ١٩٧٠بدأت التجربة يف عام     
يمية ومل يكن الغرض تدريس الربجمة أو علم احلاسب ووضعت خطة لتدريب املدرسني وتركيب األجهزة               باعتـباره وسيلة تعل   

 برنامج تعليمي   ٥٠٠ وقد مت االنتهاء من إعداد اكثر من         ١٩٧٩-١٩٧٦وإعـداد الـربجميات لـلمقررات خالل الفترة من          
 ).٤٠)(١٦(االستخدام للمناهج يف الرياضيات واملوسيقي واللغات والطبيعة والكيمياء وهي قيد 

 

  جتربة اململكة العربية السعودية-
وعن جتربة اململكة العربية السعودية لقد اهتم املسؤولون يف وزارة املعارف بنشر الثقافة واملعلوماتية منذ منتصف العقد  املاضي                   

وبعد إلغاء النظام املطور استمرت     ، فقـد أدرجت الوزارة ثالثة مقررات دراسية للحاسب يف التعليم الثانوي املطور آنذاك ،                
دراسة احلاسب يف النظام الثانوي املعدل باعتبارها مادة أساسية بواقع حصة واحدة أسبوعيا لكل من املستويات الثالثة للمرحلة                  

ه اعتمدت األسرة الوطنية للحاسب يف وزارة املعارف خطة ١٤١٧الـثانوية مث زيـدت إىل حصـتني يف األسبوع ، ويف عام          
ـ  ه مث بقية   ١٤١٩دة ملنهج احلاسوب يف املرحلة الثانوية على أن يبدأ تطبيق هذا املنهج يف الصف األول الثانوي مع بداية                   جدي

 ).٢٢)(١٧)(١٥(الصفوف يف األعوام التالية تباعا 
ادة  بإدخال احلاسب كم   ٨٨/٨٩ فقد مت إدخال احلاسب يف التعليم بدءا من العام الدراسي            جتربة سلطنة عمان  وأمـا     

 بدأت وزارة التربية والتعليم يف تنفيذ مشروع        املتحدة وعن جتربة اإلمارات العربية   . ) ٢١(دراسية يف املدرسة الثانوية التجارية      
احلاسب كمادة دراسية بناء على خطة رئيسية تستهدف إدخال احلاسب كمادة دراسية بالصفني األول والثاين الثانوي وقد مت                  

 ليكون العام   ٩١/٩٢ وجتهيز املختربات واختارت الوزارة العام الدراسي        ٨٨/٨٩ة واختيار مدراس التجربة     إعداد املواد التعليمي  
 ويف الكويت قامت وزارة التربية والتعليم مع        ) .١٩(الدراسي الذي سيتم فيه تغطية مجيع املدارس الثانوية على مستوى الدولة            

٨(على مجيع مدارس الكويت     ) مقدمه يف علم احلاسب اآليل      (عميم مقرر    بت ١٩٨٦ /١٩٨٥بداية الفصل الدراسي الثاين لعام      
)(١٨.( 
 

  : جتربة البحرين يف جمال إدخال احلاسب اآليل يف التعليم الثانوي -
 بوضع خطة متكاملة بالتعاون مع جامعة البحرين وباستشارة املتخصصني من         ١٩٨٤قامت وزارة التربية والتعليم منذ عام     
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وزارة لتحقيق جتربة إدخال احلاسوب يف العملية التعليمية بشكل مدروس ومتكامل بالنسبة للتعليم الثانوي ،          داخل وخارج ال 
 ).١٨)(٩)(١(١٩٨٥وبالفعل يف العام الدراسي 

 -:أوال التخطيط للتجربة 
 -: مت وضع خطة متكاملة تضمنت ثالث مراحل هي 

 ) م ١٩٨٦ مايو-م ١٩٨٥نوفمرب: (  مرحلة التخطيط- أ
 -:مت فيها جمموعة من اإلجراءات هي و
 اختيار مدارس التجربة -
  اختيار نظام حاسب مناسب لتوفريه يف مدارس التجربة  -
  وضع املناهج الدراسية  -
  تدريب الكادر التربوي  -
 )م ١٩٨٨ أكتوبر –م ١٩٨٩أكتوبر : (  مرحلة اإلعداد للتطبيق والتجريب- ب

 -:ومت فيها جمموعة من اإلجراءات هي 
 بيق التجربة على نطاق واسع يف مجيع مدارس البحرين الثانوية تط -
 تدريب مدرسي احلاسوب -
  اإلعداد للتجربة الثانية الستخدام احلاسوب كأداة للتعلم -
 ) م ١٩٩٠ يونيو – م ١٩٨٨أكتوبر (  مرحلة التطبيق العام -ج

 -:ومت فيها جمموعة من اإلجراءات هي 
 ارس البحرين الثانوية تطبيق التجربة الثانية يف مجيع مد -
  تدريب املزيد من مدرسي احلاسوب -

  - : منهج احلاسب اآليل بالتعليم الثانوي بدولة البحرين-ثانيا 
 :األهداف العامة ملنهج احلاسب اآليل

 : تعمل مناهج احلاسب بالتعليم الثانوي على حتقيق األهداف التالية 
 .لوماتية دورا ملحوظا كما تؤثر فيه الكثري من املتغريات العاملية  إعداد الطالب للحياة يف جمتمع تلعب فيه املع -
 . تعريف الطالب مباهية احلاسوب ، استخداماته ، مكوناته ، مميزاته ، وأنواعه -
  تعريف الطالب بكيفية االستفادة من شبكة اإلنترنت وخدماهتا املتنوعة يف جمال التعليم  -
 لبية للحاسب على اجملتمع  توعية الطالب باآلثار اإلجيابية والس -
 . تعريف الطالب باحملاور األساسية الثالث اليت تقوم عليها الفكرة العامة للحاسب وهي أداة ، معلم ، متعلم  -
 تنمية قدرات الطالب على التعلم الذايت ملواجهة االنفجار العلمي اهلائل والسريع وذلك من خالل إكساهبم مهارات                 -

 . التطبيقية املختلفة استخدام احلاسوب وبراجمه 
 تنمـية قدرات الطالب اإلبداعية واالبتكارية وغرس أسلوب املنهج العلمي يف تفكريهم وبالتايل تنمية قدراهتم على                 -

 حل املشكالت باستخدام األساليب املختلفة لربجمة احلاسوب 
 إعداد وهتيئة الطالب الستخدام احلاسوب يف  املواد الدراسية  -
 .ر احلاسوب يف سوق العمل تعريف الطالب بدو -
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 .هتيئة الطالب الستخدام احلاسوب خارج املدرسة  -
 -: مقررات احلاسب اآليل يف التعليم الثانوي -:ثالثا 
يف بدايـة الـتجربة استفادت دولة البحرين من جتارب الدول اجملاورة وخصوصا دولة الكويت عندما اعتمدت تدريس                   

 الذي يدرس مبدارس الكويت ملقرر احلاسوب املطروح بالتعليم الثانوي إىل أن وضعت             )مقدمة يف علم احلاسب اآليل      ( كتاب  
 م  أول مشروع ملنهج احلاسوب للمرحلة الثانوية ، تاله بعض التعديالت وإضافة بعض املقررات ،     ١٩٩٠إدارة املناهج يف عام     
 )الصناعي والتجاري (يم الفين مبساريه مقررات احلاسب وعدد الساعات لكل مقرر يف التعل) ٢(، ) ١(ويتضمن اجلدول

 )١(جدول 
 مقررات احلاسب وعدد الساعات لكل مقرر بالتعليم التجاري 
 اسم املقرر عدد ساعات املقرر

 لوحة املفاتيح ٤
 مبادئ احلاسوب ٤
 تطبيقات عملية يف احلاسوب ٤
 تطبيقات يف املواد التجارية ٦
 اجملموع ١٨

 )٢(جدول 
 وعدد الساعات لكل مقرر بالتعليم الصناعيمقررات احلاسب 

 اسم املقرر عدد ساعات املقرر
 تطبيقات عملية يف احلاسوب ٤
 الرسم مبساعدة الكمبيوتر ٢
 تطبيقات يف علوم الكمبيوتر ٢
 اجملموع ٨

 

 -:دولة البحرين ) املسار الصناعي والتجاري (  واقع خمتربات احلاسوب يف التعليم الفين -:ثالثا 
وعن واقع خمتربات احلاسوب بالتعليم الفين  بدولة البحرين من حيث توزيع املختربات على املدارس وعدد كل منها                      

 .، وأعداد احلاسوب بكل خمترب وأعداد الطالب بكل مدرسة ونسبة األجهزة للطالب بكل مدرسة 
 -:يف التعليم التجاري  -أ

 .وب مبدارس التعليم التجاري ونسبة األجهزة للطالب  يوضح اجلدول التايل واقع املختربات احلاس 
 ) ٣(جدول 

 ٩٩/٢٠٠٠خمتربات احلاسوب مبدارس التعليم التجاري ونسبة األجهزة للطالب بدولة البحرين للعام الدراسي 
نسبة عدد 

/ الطالب 
 جهاز

إمجايل 
عدد 
 الطالب

 أجهزةإمجايل 
احلاسوب 
 باملدرسة

 عدد
 األجهزة 

 م ةاملدرس املختربات

إمجايل األجهزة     
 باملختربات 

عدد األجهزة 
 خمترب/ 

عدده
 ا
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الشيخ عبداهللا بن عيسى  ٩ ١٩ ١٧١ ٥ ١٧٦ ١٥٢٣ ٩
 التجارية

١ 

 ٢ امحد العمران التجارية بنني ٧ ١٩ ١٣٣ ٥ ١٣٨ ١١٩٠ ٩
 ٣ اهلداية اخلليفية بنني ١ ١٩ ١٩ ٥ ٢٤ ٢٠٧ ٩
 ٤ رية بناتمدينة عيسى التجا ٨ ١٩ ١٥٢ ٥ ١٥٧ ١٠١٢ ٦
 ٥ احلورة التجارية بنات ٦ ١٩ ١١٤ ٥ ١١٩ ٩٨٧ ٨
 ٦ احملرق التجارية بنات ٥ ١٩ ٩٥ ٥ ١٠٠ ٧٩٠ ٨
 ٧ النور التجارية بنات ٥ ١٩ ٩٥ ٥ ١٠٠ ٧٣٥ ٧
  اإلمجايل ٤١    ٨١٤ ٦٤٤٤ ٨

 جهازا ٨١٤ خمتربا تضم حوايل  ٤١يتضح من اجلدول السابق أن إمجايل املختربات مبدارس التعليم التجاري بدولة البحرين بلغ           
 طالب لكل جهاز    ٨ طالبا وطالبة وبلغت نسبة الطالب لألجهزة    ٦٤٤٤، وقد بلغ إمجايل عدد الطالب بالتعليم التجاري       

تقريبا ، وتعد هذه النسب من النسب املثالية ، حيث تشري الدراسات إىل أن النسبة املثالية لطالب املرحلة الثانوية هي جهاز       
 دقيقة يوميا ، وجتدر اإلشارة إىل  ٣٠ة طالب وهذه النسبة تتيح لكل طالب أن يستخدم احلاسب ما يزيد عن      لكل عشر

 طالب حىت ١٢فقط من املدارس الثانوية توفر جهازا واحدا لكل  % ٧ كانت هناك نسبة ٨٥الواليات املتحدة األمريكية عام  
 اإلشارة إىل أن البحرين قد أحرزت تقدما يف هذا اجملال مقارنة   دقيقة ، كما جتدر٣٠يتمكن كل طالب من استخدام احلاسب 

 . جبميع الدول اخلليجية األخرى جهاز لكل عشرة طالب ٨٧/٨٨بدول اخلليج األخرى حيث كانت النسبة عام 
 -: يف التعليم الصناعي -ب

 . للطالب يوضح اجلدول التايل واقع املختربات احلاسب مبدارس التعليم الصناعي ونسبة األجهزة
 ) ٤(جدول 

 ٩٩/٢٠٠٠خمتربات احلاسوب مبدارس التعليم الصناعي ونسبة األجهزة للطالب بدولة البحرين للعام الدراسي 
نسبة عدد 

 جهاز/ الطالب 
إمجايل عدد 
 الطالب

إمجايل اجهزة 
احلاسوب 
 باملدرسة

 م املدرسة املختربات

إمجايل األجهزة    
 باملختربات 

عدد األجهزة 
 ربخمت/ 

   عددها

الشيخ عبد اهللا بن عيسى  ٥ ١٢ ٦٠ ٦٠ ١١٠٩ ١٨,٤
 الصناعية

١ 

 ٢ اجلابرية الثانوية الصناعية ٦ ١١ ٦٦ ٦٦ ٩٧٤ ١٤,٧٥
 ٣ احملرق الثانوية الصناعية ٤ ٩ ٣٦ ٣٦ ٥٧٩ ١٦,٠٨
جد حفص الثانوية  ٦ ٩ ٥٤ ٥٤ ٧٢١ ١٣,٣٥

 الصناعية
٤ 

  اإلمجايل ٤١   ٢١٦ ٣٣٨٣ ١٥

 خمتربا تضم حوايل ٢١ل السابق أن إمجايل املختربات مبدارس التعليم الصناعي بدولة البحرين بلغ    يتضح من اجلدو 
 طالبا  لكل ١٥ طالبا وبلغت نسبة الطالب لألجهزة ٣٣٨٣ جهازا ، وقد بلغ إمجايل عدد الطالب بالتعليم الصناعي ٢١٦
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مع التعليم التجاري حىت يستطيع طالب التعليم الصناعي            جهاز تقريبا ، وتعد هذه النسبة متواضعة وجيب العمل على تساويها         
 .أن يستخدم احلاسب اآليل بدرجة كافية  ومبا ميكنه من املمارسة والتدريب 

 
 
 

 -: جماالت استخدام وتوظيف احلاسب يف عملية التعليم والتعلم 
ديث املهتمني عادةً إىل  جمالني عند التعرض إلمكانية استخدام احلاسب اآليل يف عملية التعليم والتعلم ينقسم ح 

 -):٥٠)(٤٢)(٣٤)(٢٣(أساسيني مها 
                                   Learning  About Computer تعليميةاحلاسب كمادة : اجملال األول 
     Learning  from Computerاحلاسب كوسيلة أو أداة تعليمية       : اجملال الثاين 

 :لكل جمال من هذه اجملاالت وفيما يلي عرض مبسط 
 Learning  About Computer)    ٢٣(احلاسب كمادة تعليمية  : اجملال األول 

، ولقد انتشر هذا النوع من االستخدام يف        " ثقافة احلاسب   " يطلـق على التعامل  مع احلاسب اآليل كمادة تعليمية            
ل من الدراسة يتم تقدمي معلومات واملهارات األساسية الستخدام         عـدد كـبري من بلدان العامل منذ السبعينيات ، يف هذا اجملا            

ويهدف هذا اجملال  إىل تقدمي معلومات أن يكون الفرد مثقفاً حاسوبياً ، وال يشترط               . احلاسـب ، باإلضافة إىل مبادئ الربجمة        
  .أن يكون متخرجاً يف كلية العلوم قسم علوم احلاسب ، أو كلية اهلندسة قسم هندسة احلاسب

  Learning  from Computerاحلاسب كوسيلة أو أداة تعليمية      : اجملال الثاين 
حيظى استخدام احلاسب كوسيلة أو أداة تعليمية يف املناهج الدراسية  باهتمام بالغ عند صانعي القرار يف جمال التربية والتعليم ،                     

يمية حيث  يتعرض الدارس ألنواع متعددة من الربامج ،          ويـتحقق ذلـك من خالل  التعامل مع احلاسب كوسيلة أو أداة تعل             
 -):٢٤)(٤٢(يقسمها املتخصصون  يف قضايا احلاسب التعليمي إيل ما يلي 

 األسلوب احلواري - احملاكاة        -التدريب واملمارسة      -
  حل املشكالت - الربجمة                 -

 
دراسة عبد العزيز بن عبداهللا بن       وظيف احلاسب يف التعليم منها      وقـد أجريت العديد من الدراسات اليت اهتمت بت         
من % ٧٠-:واهم ما توصلت إليه الدراسة أن       " اإلنترنـت يف التعليم مشروع املدرسة اإللكترونية        " ١٩٩٩)١٥ (السـلطان 

من  % ٩١,٩، وأن   املعـلمني يؤيـدون استخدام احلاسب داخل الفصل وهذا يدل على الوعي املعلومايت وأمهيته يف التعليم                 
من املعلمني يعتقدون أن التعامل مع      % ٨٦املعـلمون يشـجعون استخدام احلاسب يف العملية التعليمية خارج الفصل ، وأن              

يؤيدون استخدام احلاسب   % ٧٠,٩من الطالب يؤيدون استخدام احلاسب داخل الفصل ،         % ٧٤احلاسـب صـعب ، وأن       
راسة العوائق اليت متنع تطبيق وتوظيف احلاسب يف التعليم يف كلية اجملتمع             بد )٤٥(١٩٨٦Maurerوقام مورو . خارج الفصل   

بواليـة كاليفورنـيا واعد استبيانا تضمن جمموعة من املعوقات واختار عينة الدراسة من منسقي التعليم مبساعدة احلاسب يف                   
ليم مبساعدة احلاسب أشارت الدراسة     كليات اجملتمع ومصنعي اجهزة ومعدات احلاسب وناشري الربجميات وأخصائيون يف التع          

إىل أن نقـص اهليـئة التعليمـية املختصة كان العامل األول كما احتل نقص املوارد املالية أيضا مركزا عالية بني املعوقات ،                       
إىل أن أهم املعوقات يف توظيف احلاسب كان الشكوك اليت          )  ٥١(١٩٧٦Sullivanسوليفان  وأشـارت الدراسة اليت قام هبا       

(١٩٨٦ الدراسة اليت أجرهتا وكالة التعليم يف والية تكساس اوسنت أمااهـا الكثريون من قدرة هذه التقنية على التدريس ،          أبد
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 احلاسب بدرجة كافية ، وعدم وجود       أجهزة للتعرف على معوقات توظيف احلاسب يف التعليم أكدت على أن عدم توفر              )٤٧
لربجميات املناسبة ملستوى الطالب الذين سيستخدمون هذه الربامج تعد من أهم           كوادر مدربة لصيانة احلاسبات ، وعدم توفر ا       

ملعرفة استخدامات احلاسب يف جامعة واشنطن أكدت أن اكثر         ) ٢٧ (١٩٨٦ Betzaبتزا الدراسة اليت أجراها     أمااملعوقات ،   
 يف التعليم كانت متمثلة يف نقص        املعوقات اليت تعوق توظيف احلاسب     أمااالسـتخدامات شيوعا للحاسب كأداة للمحاكاة ،        

دراسة ديزى   أما. األجهـزة ، وضـعف طاقة األجهزة املتاحة ، وعدم توفري فرص للتدريب ، وعدم توفر الربجميات احلديثة                   
Deasyالـيت اسـتهدفت حتديد العوامل اليت تعوق توظيف احلاسب يف جمال التعليم يف املدارس بوالية مرييالند                 )٣٦( ١٩٨٤

وتوصلت الدراسة إىل أن عدم حتديد شروط مثل الكفاءة يف معلمي احلاسب ، عدم التعاون الوثيق بني املؤسسات                  األمريكـية   
فيؤكد على ضرورة توفري خمتربات     ) ٤٩(Sales١٩٨٥ سيلز   أمااملخـتلفة يف اجملـتمع لتوفري تدريب للمعلمني أثناء اخلدمة ،            

 التعليم كما أن عدم توفري الربجميات التعليمية من أهم العوائق           خاصـة باحلاسب وأجهزة حديثة كشروط لتوظيف احلاسب يف        
اليت تواجه توظيف احلاسب يف التعليم ، كما أن الربجميات اجلاهزة قد ال تتوافق مع اجهزة احلاسب وأن ترمجتها إىل اللغة األم                      

كبرية وبذل جهود ضخمة ، وتشري      عملـية معقدة ومكلفة ، وأن عملية إعداد الربجميات عملية معقدة وتتطلب صرف مبالغ               
أن اكثر الصعوبات اليت تواجه توظيف احلاسب يف التعليم يف والية اريزونا هي قلة              ) ٢٨(١٩٨٥ Bitterدراسـة بيتر  نـتائج   

الربجميات التعليمية اجليدة ، ونقص الكوادر املدربة وقدمت الدراسة من توصية بضرورة عقد دورات تدريبية للمدرسني وإنشاء                 
ـ   على ضرورة تصميم وتوفري الدورات التدريبية للمعلمني       Carrierتطوير الـربجميات التعليمية ويؤكد كار ير وزمالئه         ورش ل

 بصورة تتفق مع خلفياهتم العلمية باعتبارها من أهم طرق التغلب على عدم توظيف احلاسب يف التعليم 
 يف مناهج التعليم الفين بدولة البحرين نظرا ملا هلذا       والدراسـة احلالـية تسـتهدف التعرف على واقع توظيف احلاسب اآليل           . 

 القطاع من أمهية كبرية يف إعداد العمالة املاهرة والتأثري على خطط التنمية وقطاعات اجملتمع املختلفة 
 -:مما سبق يتضح أن 

 على حد علم    - حيث أنه     اختلفـت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أهنا تركز على ختصص التعليم الثانوي الفين               -
  مل جتري دراسات سابقة يف الوطن العريب على هذا النوع من التعليم-الباحثان 

 اختلفـت الدراسـة احلالية عن الدراسات السابقة يف أهنا تركز على  مناهج التعليم الفين باعتبار الباحثان يعمالن يف جمال                      -
 .حرينتطوير املناهج التعليم الثانوي الفين بدولة الب

 اسـتفاد الباحـثان من الدراسات السابقة يف كيفية حتديد الصعوبات اليت حتول دون توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف                    -
 . يف الدراسات السابقة مناهج التعليم الفين  من خالل اإلطالع على قوائم الصعوبات اليت مت إعدادها 

 -:إجراءات البحث 
 -: اليت تعوق توظيف احلاسوب واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين  أوال إعداد استبيان الصعوبات

  -:مر إعداد االستبيان باملراحل التالية 
 -: حتديد اهلدف من االستبيان -أ

يهـدف االستبيان الذي مت إعداده إىل حتديد الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسوب وإعداد يف مناهج التعليم الفين                   
 . صاصيي املناهج واملديرين واملعلمني الذين يدرسون مناهج التخصص واحلاسب اآليل  من خالل آراء اخت

  - : حتديد حمتوى االستبيان-ب
 -:بعد حتديد اهلدف من االستبيان مت حتديد حمتوى االستبيان من خالل  

 .ملعلوماتية بشكل خاص  االطالع على الدراسات والبحوث السابقة يف جمال الصعوبات بشكل عام ويف جمال احلاسب وا-
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 .آراء املختصني من معلمي احلاسب واملواد التخصصية واختصاصي املناهج بوزارة التربية والتعليم  -
 . زيارات املدارس الثانوية الصناعية والثانوية التجارية بدولة البحرين -
عة أخرى من الصعوبات اليت تعوق       مـن خـالل اخلطوات السابقة قاما الباحثان بتجميع عدد من الصعوبات وصياغة جممو              -

 -:وقد تضمن االستبيان جمموعة من الصعوبات تتعلق باجملاالت التالية  .توظيف احلاسوب واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين
 صعوبات ) ١٠(الربجميات وتضمن : اجملال األول 
 صعوبات) ١٣(املعلمني وتضمن : اجملال الثاين 

 صعوبات) ٤( وتضمن املناهج: اجملال الثالث 
 صعوبات) ٩(أخصائيي املناهج وتضمن : اجملال الرابع 

 صعوبات) ٨(اإلمكانات املادية والبشرية وتضمن : اجملال اخلامس 
 صعوبات) ٩(التخطيط والتدريب وتضمن :  اجملال السادس 
 صعوبات) ٣(الطالب وتضمن :  اجملال السابع 
 صعوبات) ٣(اخلطة الدراسية وتضمن : اجملال الثامن 

 عبارة كل عبارة متثل صعوبة من الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسوب واملعلوماتية             ٥٩وبالتايل تكون حمتوى االستبيان من      
 .يف مناهج التعليم الفين 

 -: صياغة مفردات االستبيان -ج
حثان يف صياغة الصعوبات    بعـد حتديـد  حماور االستبيان، قاما الباحثان بصياغة مفردات االستبيان وقد راعى البا               

 .استخدام عبارات قصرية يف وصف الصعوبة ، اقتصار كل عبارة على صعوبة واحدة 
 -: تصحيح االستبيان -د

اعتمد الباحثان على أسلوب التقدير الكمي يف وضع تقديرات االستبيان ، حىت ميكن الوصول إىل معرفة الصعوبات اليت تعوق                   
 مناهج التعليم الفين  بصورة أقرب إىل املوضوعية ، حيث مت وضع أمام كل صعوبة يف                 توظـيف احلاسـب واملعلوماتـية يف      

وعلى الشخص  )  ال توجد    - متوسطة   –متوفرة بدرجة كبرية    (االسـتبيان مقـياس ثالثي متدرج حيدد درجة توفر الصعوبة           
 .اها مناسبة  أمام درجة توفر الصعوبة اليت ير(     ) الذي يقوم مبلء االستبيان أن يضع عالمة 

 -: صدق االستبيان -ه
 -:صدق احملكمني ) أ (

مت االعـتماد يف حساب صدق االستبيان على صدق احملكمني ، حيث مت عرض االستبيان  على جمموعة من احملكمني يف جمال               
ا وضعت لقياسه   املناهج وطرق التدريس ، هبدف التعرف على آرائهم يف االستبيان   من حيث ، مدي دقة عباراته يف قياس م                    

، دقـة الصـياغة اللغوية للعبارات اليت تصف الصعوبات  ، مدى دقة متثيل الصعوبات للمجال اليت تنتمي إليه مث إضافة أو                       
حسب مدى ارتباط عبارات     ) ٣ -١(حـذف بعـض الصـعوبات أو تعديلها وقد طلب من كل منهم حتديد درجة من                 

العبارات واستبعدت العبارات اليت قل متوسط درجتها عن درجتني ،وقد اتضح أن   االسـتبيان إىل اجملال الذي تنتمي إليه هذه         
 .هناك اتفاقا بني احملكمني على جماالت وفقرات االستبيان وارتباطهما بأهداف الدراسة  

بيان صاحلا  وبعد عرض االستبيان على احملكمني قام الباحثان بإجراء التعديالت اليت أوصي هبا احملكمون ، وبذلك أصبح االست                
 .  لالستخدام يف صورته النهائية 

 -: ثبات االستبيان  -ز
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، وكان معامل الثبات    )١٣(      مت حساب الثبات بطريقة االتساق الداخلي ، باستخدام معامل ألفا الذي اقترحه كرونباخ              
 .وهومعامل عال ومقبول إحصائيا ٠,٩١

 
 
 

 -:ثانيا  اختيار عينة البحث 
 -:ث من تكونت عينة البح 

 -: املعلمني -أ
 معلما من معلمي احلاسوب واملقررات التخصصية بالتعليم الفين الصناعي والتجاري           ٢٤تكونـت عينة البحث من       

 .٩٩/٢٠٠٠مبدارس وزارة التربية والتعليم  بدولة البحرين  للعام الدراسي 
 -: اختصاصي املناهج -ب

 .اعية والتجارية بدولة البحرين  أخصائيني للمناهج الصن٦تكونت عينة البحث من  
 -: نتائج البحث وتفسريها -
 " ما واقع توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين بدولة البحرين ؟"  لإلجابة عن السؤال األول -١

ئوية للحاسب كمادة   لدراسة واقع توظيف احلاسب واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين قام الباحثان حبساب النسب امل              
 -:دراسية و كأداة تعليمية يف مناهج التخصص بالتعليم الفين وقد كانت النتائج على النحو التايل 

 )الصناعي والتجاري ( واقع توظيف احلاسب كمادة دراسية يف اخلطة العامة بالتعليم الفين -أ
 ) جتاري/صناعي ( مة ومناهج التخصص بالتعليم الفين  واقع توظيف احلاسب واملعلوماتية كأداة تعليمية يف اخلطة العا-ب
 ) .جتاري/ صناعي(املقررات التخصصية اليت يوظف احلاسب واملعلوماتية يف مناهج التخصص بالتعليم الفين -ج

 

  -) :جتاري/صناعي( واقع توظيف احلاسب كمادة دراسية يف اخلطة العامة بالتعليم الفين -أ
للزمن املخصص للحاسب اآليل كمادة دراسية يف اخلطط الدراسية بالتعليم الصناعي            مت حسـاب النسـبة املـئوية         

 .ويوضحها اجلدول التايل 
 )٥(جدول 

 النسبة املئوية احلاسب اآليل كمادة دراسية يف اخلطة الدراسية بالتعليم الصناعي والتجاري
 البيان اسم املقرر عدد الساعات املخمصة النسبة املئوية

 التعليم الصناعي بادئ احلاسب اآليلم ٤  %٢,٠٢
 التعليم التجاري مبادئ احلاسب اآليل ٤  %٢,٥٦

 -:يتضح من خالل اجلدول السابق اآليت  
 -: يف التعليم الصناعي -أ

من اخلطة  % ١,٩بنسبة    )  حصة دراسية    ٦٠( ساعات معتمدة    ) ٤(خصـص ملادة احلاسب يف التعليم الصناعي         
 .ساعة  ) ٢١٠(  عدد ساعاهتا الدراسية واليت جمموع
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 -: يف التعليم التجاري -ب
من اخلطة الدراسية واليت % ٢,٥٦بنسبة  )  حصة دراسية ٦٠( ساعات معتمدة  ) ٤(خصـص ملـادة احلاسـب        

 ساعة ) ١٥٦( جمموع عدد ساعاهتا 
راسية معقولة باملقارنة بعدد الساعات     وهذا يدل على أن مادة احلاسب متضمنة يف اخلطة الدراسية ونسبتها إىل إمجايل اخلطة الد              

الـيت خصصـتها دول جملـس التعاون اخلليجي ملادة احلاسب حيث خصصت السعودية يف خطتها الدراسية ساعتني معتمدة                   
ويرجع الباحثان ذلك إىل أن إدخال مادة احلاسب اآليل يف التعليم  بالبحرين كان مبكرا               . حصة دراسية     ) ٣٠(وسلطنة عمان   

 أن التطوير املستمر للمناهج بدولة البحرين قد ساعد على املراجعة املستمرة للمنهج وتعديل اخلطط الدراسية ، كما                  إضافة إىل 
يرجع الباحثان اختالف النسب املئوية ملادة احلاسب يف املسارين إىل اختالف جمموع الساعات الكلية  يف اخلطة العامة لكل من                   

  .التعليم الصناعي والتعليم التجاري
الصناعي (  واقـع توظـيف احلاسـب واملعلوماتـية كـأداة تعليمية يف اخلطة العامة ومناهج التخصص بالتعليم الفين                    -ب

 -):والتجاري
مت حسـاب النسبة املئوية للزمن املخصص للحاسب اآليل كأداة تعليمية يف اخلطة العامة ومناهج التخصص بالتعليم                  

 .جلدول التايل ويوضحها ا) الصناعي والتجاري (الفين 
 
 )٦(جدول 

 النسبة املئوية لتوظيف احلاسب كأداة تعليمية يف خطة العامة ومناهج التخصص بالتعليم الصناعي والتجاري
   يف اخلطة العامة  يف مناهج التخصص 

ــدد  النسبة املئوية عــ
 الساعات

 النسبة 
 املئوية

 عدد 
 الساعات

 البيان اسم املقرر

 مبساعدة احلاسوب الرسم - ٢ ٠,٩٥ ٢ ١,٦٧
  تطبيقات يف احلاسوب - ٢ ٠,٩٥ ٢ ١,٦٧

 التعليم الصناعي

 اجملموع ٤ ١,٩ ٤ ٣،٣٤
 لوحة املفاتيح ٤ ٢,٥٦ ٤ ٤,٧٦
 تطبيقات عملية يف احلاسوب ٤ ٢,٥٦ ٤ ٤,٧٦
 تطبيقات يف املواد التجارية ٦ ٣,٨٤ ٦ ٧,١٤

 التعليم التجاري

  اجملموع ١٤ ٨,٩٦ ١٨ ١٦,٦٦

  - :سبة للتعليم الصناعي بالن-أ
يتضح من اجلدول السابق أن توظيف احلاسب اآليل كأداة تعليمية يف اخلطة العامة بالتعليم الصناعي  جاء من خالل                    

مقـررين مهـا الرسـم مبساعدة احلاسوب ، وتطبيقات يف احلاسوب بواقع ساعتني معتمدتني لكل منهما بنسبة وإمجايل عدد                    
، وجاءت نسبة   )  ساعة ٢١٠( من اخلطة العامة واليت جمموع عدد ساعاهتا         %) ١,٩(مئوية كلية   بنسبة  )  ساعات ٤(ساعات  

وهذه النسب تعترب   )  ساعة ١٢٠(واليت عدد ساعاهتا    % ) ٣,٣٤(توظـيف احلاسب كأداة تعليمية يف مناهج التخصص بنسبة          
 .ي متواضعة جدا وجيب زيادهتا حىت تقترب من نسبة املتاحة يف التعليم التجار
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 -: بالنسبة للتعليم التجاري -ب
يتضـح من اجلدول السابق أن توظيف احلاسب اآليل كأداة تعليمية يف اخلطة العامة بالتعليم التجاري جاء من خالل                    

تطبيقات يف املواد   )   ساعات ٤(، وتطبيقات عملية يف احلاسوب بواقع       )  ساعات ٤( لوحة املفاتيح بواقع    ثالثـة مقررات هي     
من اخلطة العامة واليت جمموع عدد       %) ٨,٩٦(وبنسبة مئوية كلية    )  ساعة   ١٤( وإمجايل  )  سـاعات  ٦(  بواقـع    الـتجارية 
وهذه % ) . ١٦,٦٦(، وجـاءت نسبة توظيف احلاسب كأداة تعليمية يف مناهج التخصص بنسبة             ) سـاعة ١٥٦(سـاعاهتا   

 .النسب تعترب ممتازة وكافية  
الصناعي (ناهج التعليم الفين كأداة تعليمية إىل أن التعليم الفين مبساريه           ويـرجع الباحـثان توظـيف احلاسب يف م         
مت تطويره مرتني يف الفترة األخرية إضافة إىل وجود عدد من األخصائيني األكادمييني يف التعليم الصناعي والتجاري                 )  والتجاري

ي لالختصاصيني مما جعلهم يأخذون يف االعتبار عامل        مـن كليات اهلندسة والتجارة والتربية وبالتايل ارتفاع املستوى األكادمي         
 .التقدم التكنولوجي وضرورة استخدام وتوظيف احلاسب يف التدريس داخل الصفوف 

 -:املقررات التخصصية اليت يوظف فيها احلاسب واملعلوماتية  بالتعليم الفين -ج
ظف فيها احلاسب اآليل يف اخلطط الدراسية بالتعليم        مت حسـاب النسـبة املئوية للزمن املخصص للمقررات التخصصية اليت يو            

 .الصناعي والتجاري وكذا املوضوعات اليت  يوظف احلاسب اآليل يف تدريسها ويوضحها اجلدول التايل 
 )٧(جدول 

 النسبة املئوية للمقررات التخصصية اليت يوظف فيها احلاسب بالتعليم الفين
 الربامج

املستخدمة يف 
 التدريس

سب مقرر احلا
التخصصي 
 املرتبط هبا 

 النسبة 
 %املئوية

عدد 
ساعات 

 املوضوعات 
 اليت يوظف فيها 

  اسم املقرر

-Circuit 
maker 

- Visio  
AutoCA

D 
- Word  

 

 الرسم مبساعدة  
 احلاسوب 

  رسم الرموز الكهربية- ٣ ٢,٥
 رسـم التوصيل على التوايل والتوصيل على        -

 التوازي 
للتمديدات ) فيذية  اخلطـية والتن  (  الدوائـر  -

 الكهربائية
للماكينات ) اخلطـية والتنفـيذية     (  دوائـر    -

 الكهربائية 
   دوائر اللف للماكينات الكهربائية- 
  دوائر التوحيد الكهربائية-

ــيم  الرسم الكهريب التعلـ
 الصناعي 

- Word  
-Excel  

-power 
point  

 تطبيقات احلاسب
تطبيقات املواد  -

 التجارية

 الربيد الصادر والوارد - ١٤ ١٦,٦
  املراسالت والتقارير واملذكرات-

األعمال املكتبية  
 والسكرتارية 

ــيم  التعلـ
 التجاري

All احملاسبة  اليوميات احلسابية اخلتامية- ١٤ ١٦,٦ نفس املناهج  
All الرياضة املالية الفائدة البسيطة واملركبة واستبدال الديون ٨ ٩,٥٢ نفس املناهج  
All التأمني  أقساط التامني والتعويضات - ٤ ٤,٧٦ ملناهجنفس ا  
All البنوك  كشوف احلسابات وفتح احلسابات  ٤ ٤,٧٦ نفس املناهج   
All  أعمال وكاالت   -أمـتعة السفر    - الـتذاكر  - ٤ ٤,٧٦ 

 السفر
   السفر والسياحة
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 -: يف التعليم الصناعي -أ
 يف املواد التخصصية يف التعليم الصناعي قد جاء يف ماديت والرسم اهلندسي             يتضح من اجلدول السابق أن توظيف احلاسب اآليل       

من اخلطة الدراسية واليت     % ) ٢,٥(ساعات معتمدة أسبوعيا بنسبة مئوية      ) ٣( والصناعي الرسم الكهريب للسنة الثالثة بواقع       
  وهذه  ( Circuit maker, Visio , AutoCAD, Word)ويستخدم لذلك برامج ) ساعة ١٢٠(جممـوع عدد ساعاهتا  

 .النسبة قليلة بالنسبة للتعليم التجاري لذلك جيب زيادة النسبة املخصصة لتوظيف احلاسب يف مناهج التعليم الصناعي 
 

 -: يف التعليم التجاري -ب
ة يتضـح من اجلدول السابق أن توظيف احلاسب اآليل يف املواد التخصصية يف التعليم التجاري قد جاء ضمن جمموع                   

% ١٦,٦٦(بنسب مئوية هي    ) األعمال املكتبية ، احملاسبة ، الرياضة املالية ، التأمني ، البنوك ، السفر والسياحة               (من املواد هي    
)  ساعة   ٨٤( مـن اخلطـة الدراسية واليت جمموع عدد ساعاهتا          % ) ٤,٧٦% ٤,٧٦،% ٤,٧٦،% ٩,٥٢،  %١٦,٦٦،  

 Wordويستخدم لذلك برامج 
Power point, excel, 

 
ويـرجع الباحثان توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين سواء أكان صناعي أو جتاري إىل أن معظم االختصاصيني يف التعليم                    
الفـين أساتذة من كليات اهلندسة والتجارة والتربية كما اهنم يستخدمون احلاسب منذ فترات طويلة ويدرسون به يف كلياهتم                   

 .عتبار ضرورة متثيل احلاسب يف املقررات عند تطوير املناهج األمر الذي جعلهم يأخذون بعني اال
 
ما الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج التعليم الفين بدولة             "   لإلجابـة عـن السؤال الثاين        -٢

 البحرين ؟ 
ثان حبساب املتوسط احلسايب واألمهية      لتحديد الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين قام الباح            

النسـبية  للمجاالت املختلفة املتضمنة للصعوبات يف االستبيان ، والصعوبات اليت تندرج حتت كل جمال من اجملاالت املختلفة                   
 -:واليت تعوق توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين وفيما يلي بيان بالنتائج وهي كالتايل 

 

 -:)الصناعي والتجاري (  اليت تعوق توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين جماالت الصعوبات) أ(
لـتحديد جمـاالت الصعوبات قام الباحثان حبساب املتوسط احلسايب واألمهية  النسبية للمجاالت املختلفة املتضمنة                 

 حسب درجة الصعوبة واجلدول التايل       للصعوبات يف االستبيان واليت تعوق توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين مرتبة تنازليا            
 .يبني ذلك 

 
 ) ٨(جدول 

املتوسط احلسايب واألمهية النسبية والترتيب التنازيل لكل جمال من جماالت الصعوبات يف التعليم الفين مبساريه الصناعي 
 والتجاري

 التعليم الصناعي التعليم التجاري
 

م جمال الصعوبة

األمهـــية  الترتيب 
 %النسبية 

ــط امل توسـ
 احلسايب

ــية  الترتيب  األمهـ
 %النسبية 

املتوســط 
 احلسايب
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١ الربجميات  ٢,٧٦  %٩٢ األول  ٢,٨١  %٩٣,٧ األول 
٢ املعلمني  ٢,٦٩  %٨٩,٧ الثاين ٢,٧٥  %٩١,٧ الثاين
٣ اإلمكانيات املادية  ٢,٦  %٨٦,٧ الثالث ٢,٣٥  %٧٨,٣ الثامن
التخطيط والتدريب  ٢,٤٩  %٨٣ الرابع ٢,٦٣  %٨٧,٧ الثالث ٤
٥ املناهج  ٢,٤١  %٨٠,١ اخلامس ٢,٤٦  %٨٢ اخلامس
٦ اخلطة الدراسية  ٢,٣٣  %٧٧,٨ السادس ٢,٤٣  %٨١ السادس
٧  املناهجاختصاصي ٢,٢٧  %٧٥,٦ السابع ٢,٥٢  %٨٤ الرابع
٨ الطالب ٢,٢٢  %٧٤ الثامن ٢,٣٨  %٧٨,٣ السابع

  -: بالنسبة للتعليم الصناعي - أ
أن أهم جماالت الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف مناهج التعليم الفين              ) ٨( يتضـح من خالل جدول       

 الربجميات ، املعلمني ، اإلمكانيات املادية ، التخطيط والتدريب ، املناهج ، اخلطة الدراسية ،                -:مرتـبة ترتيـبا تنازلـيا هي        
،   )٢,٢٢ ، ٢,٢٧ ، ٢,٣٣ ،   ٢,٤١ ،   ٢,٤٩ ، ٢,٦ ، ٢,٦٩،  ٢,٧٦( طاهتا  اختصاصي املناهج ، الطالب حيث بلغت متوس      

على % ) ٧٤،  % ٧٥,٧،  % ٧٧,٧،  % ٨٠,٣،  % ٨٣،  % ٨٦,٧،  % ٨٩,٧،   % ٩٢( واألمهـية النسـبية هلا هي       
 الترتيب

واقل %) ٩٢( واألمهية النسبية له  ) ٢,٧٦(وبالـتايل اكـثر اجملاالت حدة هو جمال الربجميات حيث بلغ املتوسط احلسايب له    
 %) .٧٤(واألمهية النسبية له  )٢,٢٢(   اجملاالت حدة هو جمال  الطالب حيث بلغ املتوسط احلسايب له 

 -: بالنسبة للتعليم التجاري -ب
أن أهم جماالت الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف مناهج التعليم الفين              ) ٨( يتضـح من خالل جدول       

 الربجميات ، املعلمني ، التخطيط والتدريب ، اختصاصي املناهج ،  املناهج ، اخلطة الدراسية ، -: هي  مرتـبة ترتيـبا تنازلـيا     
 ) ٢,٣٥ ،   ٢,٣٨ ، ٢,٤٣ ،   ٢,٤٦ ،   ٢,٥٢ ، ٢,٦٣ ، ٢,٧٥،  ٢,٨١( الطالب ، اإلمكانيات املادية حيث بلغت متوسطاهتا        

على % ) ٧٨,٣،  % ٧٩,٣،  % ٨١ ،   %٨٢،  % ٨٤،  % ٨٧,٧،  % ٩١,٧،   % ٩٣,٧( واألمهـية النسـبية هلا هي       
 الترتيب

واقل %) ٩٣,٧( واألمهية النسبية له  ) ٢,٨١(وبالـتايل اكثر اجملاالت حدة هو جمال  الربجميات حيث بلغ املتوسط احلسايب له   
 %) .٧٨,٣(واألمهية النسبية له  ) ٢,٣٥(اجملاالت حدة هو جمال اإلمكانيات املادية والبشرية حيث بلغ املتوسط احلسايب له 

ويـرجع الباحـثان ذلك إىل أن هذا اجملال يعترب من اصعب اجملاالت كما أن  الدول العربية يف هذا اجملال مازالت مل                
حتقـق تقدما كبريا واخلربة فيها لست كبرية  نظرا الن كليات العلوم واحلاسبات واهلندسة تركز االهتمام فيها على استخدام                    

ت وإن كانت هناك بعض الدول بدأت يف الفترة األخرية يف إعداد هذه الربجميات مثل مراكز                احلاسـبات ولـيس بناء الربجميا     
الـتطوير التكنولوجي يف مصر وكليات احلاسبات واملعلومات وتتفق الدراسة مع دراسة وكالة التعليم األمريكية وكذا دراسة                 

ظيف احلاسب يف جمال التعليم متثلت يف إنتاج        ديـزي ودراسة تكر حيث أكدت هذه الدراسات على أن أهم املعوقات يف تو             
 .الربجميات وتوفرها 

 

 -: حتديد الصعوبات يف كل جمال من اجملاالت املختلفة -ب
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لـتحديد الصـعوبات يف كل جمال من اجملاالت قام الباحثان حبساب املتوسط احلسايب واألمهية  النسبية للصعوبات                   
االت املختلفة واليت تعوق توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين مرتبة تنازليا حسب    املتضمنة يف االستبيان يف كل جمال من اجمل       

 .املتوسط احلسايب واألمهية  النسبية لصعوبات توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين ) ٩(درجة الصعوبة جدول 
 
 
 
  )٩(جدول 

 اسب يف مناهج التعليم الفين املتوسط احلسايب واألمهية  النسبية والترتيب لصعوبات توظيف احل
 )الصناعي والتجاري( 

   التعليم الصناعي  التعليم التجاري
األمهية 
النسبية 

% 

 املتوسط
 

ــية  الترتيب األمه
النســبية 

% 

 املتوسط
 

  الصعوبة الترتيب

٩٧,٨ ٢ ٢,٩٥ ٩٨,٣ 
% 

  ما يتعلق بالربجميات: وال أ ١ ٢,٩٣
ة اليت تفي مبتطلبات لقصور الشديد يف إنتاج الربجميات العربي     

 واحتياجات املقررات التخصصية بالتعليم الفين

.  

٩٦,٧ ٣ ٢,٩١ ٩٧ 
% 

عـدم توفـر مربجمني على درجة عالية من الكفاءة واخلربة            ٢ ٢,٩
لـتحويل املـناهج التخصصـية يف التعليم الفين إىل برامج          

Software 

.  

٩٤,٤ ٤ ٢,٩ ٩٦,٧ 
% 

واء كانت العربية أم    عـدم مالءمـة الربجميات اجلاهزة س       ٣ ٢,٨٣
 األجنبية للمقررات التخصصية بالتعليم الفين بدرجة كافية

.  

٩٣,٣  ٦ ٢,٨٤ ٩٤,٧ 
 % 

اختالف اللغة ، فمعظم الربامج اجلاهزة اليت ميكن أن ختدم           ٤ ٢,٨
املقررات التخصصية بالتعليم الفين متوافرة باللغة اإلجنليزية       

 يف التعامل   مما يشكل صعوبة لدى بعض الطالب واملعلمني      
 معها

.  

٩٢,٢ ٥ ٢,٨٨ ٩٦ 
% 

ارتفـاع تكالـيف إعـداد الربجميات التعليمية اليت ختدم           ٥ ٢,٧٧
 .املقررات التخصصية بالتعليم الفين 

.  

صـعوبة تصـميم الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات          ٦ ٢,٧٣ ٩١ ٧ ٢,٨١ ٩٣,٧
 التخصصية بالتعليم الفين

.  

ع أسـعار الـربجميات اجلاهزة اليت ميكن أن ختدم          ارتفـا  ٧ ٢,٧٠  %٩٠ ٨ ٢,٧٩ ٩٣
 املقررات التخصصية بالتعليم الفين 

.  

حاجـة الربجميات التعليمية للمقررات التخصصية بالتعليم        ٨ ٢,٦٧  %٨٩ ٩ ٢,٧٢ ٩٠,٧
 الفين لتطويرها وتقوميها إىل جهد يفوق إعدادها

.  

٨٧,٨ ١٠ ٢,٦٩ ٨٩,٧ 
% 

ربجميات اجلاهزة سواء أكانت    عـدم توافر مناذج التقومي ال      ٩ ٢,٦٣
 تعليمية أم ختصصية

.  

٨٦,٧ ١ ٢,٩٦ ٩٨,٧ 
% 

عدم توفر الربجميات املرتبطة بالتخصصات املختلفة بالتعليم        ١٠ ٢,٦
 الفين 

.  
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  )٩(تابع جدول 
 املتوسط احلسايب واألمهية  النسبية والترتيب لصعوبات توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين 

 )عي والتجاريالصنا( 
األمهــية 

 %النسبية

 املتوسط
 

األمهــية  الترتيب
 النسبية

 املتوسط
 

 م الصعوبة الترتيب

٩٦,٧ ٤ ٢,٨٢ ٩٤  
% 

 -:ما يتعلق باملعلمني : ثانيا  ١ ٢,٩
عـدم اإلملـام بالـربجميات التعليمـية الـيت ختدم           

 املقـــــررات التخصصية بالتعليم الفين

.  

٩٥,٦ ٢ ٢,٨٨ ٩٦  
% 

 إملـام معظم املعلمني باحلاسب وإمكاناته يف        عـدم  ٢ ٢,٨٧
 العملية التعليمية

.  

٩٤,٤ ٣ ٢,٨٣ ٩٤,٣  
% 

عـدم إملـام معلمي املقررات التخصصية بدورهم يف          ٣ ٢,٨٣
 .إنتاج وتقومي الربجميات التعليمية 

.  

عـدم توفـر املعلمني العدد الكايف من معلمي املواد           ٤ ٢,٨ %٩٣,٣ ١ ٢,٩١ ٩٧
ن على استخدام الربجميات اجلاهزة     التخصصية القادري 

اليت ختدم املقررات التخصصية اليت يقومون بتدريسها  

.  
 

٩٢,٢ ٥ ٢,٨١ ٩٣,٧  
% 

نقـص الربامج التدريبية ملعلمي املقررات التخصصية        ٥ ٢,٧٧
 على الربجميات اليت ختدم التخصص 

.  

٩١,١ ٦ ٢,٧٨ ٩٢,٧  
% 

علمي املقررات  عدم توفر املدربني املؤهلني لتدريب م      ٦ ٢,٧٣
 التخصصية على استخدام الربجميات يف التخصص 

.  

عدم اإلملام مبراحل إنتاج الربجميات التعليمية ودور كل         ٧ ٢,٧   %٩٠ ٧ ٢,٧٦ ٩٢
 طرف يف كل مرحلة من هذه املراحل

.  

٨٨,٩ ٨ ٢,٧٣ ٩١  
% 

انعـدام رغـبة كـثري من املعلمني يف تعلم احلاسب            ٨ ٢,٦٧
 .تعليم والتعلم واستخدامه يف عملية ال

.  

٨٧,٨ ٩ ٢,٧ ٩٠  
% 

  . قلة عدد معلمي احلاسب كمادة تعليمية ٩ ٢,٦٣

٨٥,٦ ١٠ ٢,٦٨ ٨٩,٣  
% 

تكلـيف معـلمي احلاسب بالعديد من األنشطة غري          ١٠ ٢,٥٧
 املرتبطة باملنهج مما يؤثر على أدائهم 

٢.  

٨٤,٤ ١١ ٢,٦٧ ٨٩  
% 

ي املواد  عدم تعاون معلمي احلاسب باملدارس مع معلم       ١١ ٢,٥٣
 التخصصية 

٢.  
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٨٣,٣ ١٢ ٢,٦١ ٨٧  
% 

افـتقار برامج إعداد معلمي التعليم الفين إىل مقررات          ١٢ ٢,٥
 احلاسب وتوظيفها يف التخصص 

٢.  

٨٢,٢ ١٣ ٢,٥٩ ٨٦,٧  
% 

عـدم وجود وتوفر الدوريات واجملالت العلمية اليت         ١٣ ٢,٤٧
 ختدم التخصص 

٢.  

 
 

 
 
 

  )٩(تابع جدول 
 مهية  النسبية والترتيب لصعوبات توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين املتوسط احلسايب واأل

 )الصناعي والتجاري( 
  الصعوبة التعليم الصناعي  التعليم التجاري

ــية  األمهـ
 النسبية

 املتوسط
 

ــية  الترتيب األمه
 النسبية

 املتوسط
 

   الترتيب

 - :جما يتعلق باختصاصي املناه: ثالثا  ١ ٢,٤٧ ٨٢,٢ ١ ٢,٧٤ ٩١,٣
عـدم اإلملـام بالـربجميات التعليمية اليت ختدم         

 املقـــــررات التخصصية بالتعليم الفين

٢.  

عدم اإلملام مبراحل إنتاج الربجميات التعليمية ودور        ٢ ٢,٤٣ ٨١ ٢ ٢,٦٨ ٨٩,٣
 كل طرف يف كل مرحلة من هذه املراحل

٢.  

عـدم قـدرة اختصاصـي املناهج على توظيف          ٣ ٢,٣٨ ٧٩,٣ ٣ ٢,٦٢ ٨٧,٣
 حلاسب مناهج التخصصا

٢.  

وجـود صعوبة لدى أخصائيو املناهج يف صعوبة         ٤ ٢,٣٥ ٧٨,٣ ٤ ٢,٥٧ ٨٥,٧
تصـميم الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات       

 التخصصية بالتعليم الفين

٢.  

عـدم اإلملام الكامل من جانب أخصائيو املناهج         ٥ ٢,٣ ٧٦,٧ ٥ ٢,٥٣ ٨٤,٣
 بعلوم ومهارات استخدام احلاسب 

٢.  

عـدم توافر اخلربة الكافية  لدى أخصائيو املناهج          ٦ ٢,٢٧ ٧٥,٧ ٦ ٢,٥١ ٨٣,٧
 لتقومي الربجميات

٢.  

عـدم وجـود خطوط لإلنترنت لدى أخصائيو         ٧ ٢,١٣ ٧١,١ ٧ ٢,٤٣ ٨١
 املناهج للوقوف على ما هو جديد يف التخصص 

٣.  

قلـة عـدد أخصائيو املناهج باملقارنة باملقررات         ٨ ٢,٠٧ ٦٩,٩ ٨ ٢,٣٢ ٧٧,٣
 التخصصات املتعددة بالتعليم الفين و

٣.  

  .٣ كثرة املهام اليت يقوم هبا أخصائي املناهج  ٩ ٢,٠٣ ٦٧,٧ ٩ ٢,٣١ ٧٧
 - :ما يتعلق باملناهج: رابعا  ١ ٢,٦١ ٨٧ ١ ٢,٦٧ ٨٩

صـعوبة تصـميم الربجميات التعليمية اليت ختدم        
 املقررات التخصصية بالتعليم الفين

٣.  

لطـابع النظري على اجلانب العملي يف       غلـبة ا   ٢ ٢,٤٨ ٨٢,٧ ٢ ٢,٥٢ ٨٤ ٣.  
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املقـررات التخصصية بالتعليم الفين ، مما يشكل        
صعوبة يف عملية إنتاج الربجميات التعليمية اخلاصة       

 هبا
عـدم احـتواء مناهج احلاسب على العديد من          ٣ ٢,٢٥ ٧٨,٣ ٣ ٢,٤٣ ٨١

 املوضوعات الضرورية واهلامة
٣.  

ن املوضوعات مبناهج احلاسب    وجـود العديد م    ٤ ٢,٢١ ٧٣,٧ ٤ ٢,٣٧ ٧٩
 ينبغي حذفها 

٣.  

 
 
 

  )٩(تابع جدول 
 املتوسط احلسايب واألمهية  النسبية والترتيب لصعوبات توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين

األمهية 
 النسبية

 املتوسط
 

األمهــية  الترتيب
 النسبية

 املتوسط
 

  الصعوبة الترتيب

٧٥,٧  : يتعلق باإلمكانيات املادية ما : خامسا ١ ٢,٧٧ ٩٢,٣ ٨ ٢,٢٧
  عدم وفرة املعامل بدرجة كبرية وفقا ألعداد الطالب

٣.  

٧٦,٣   .٣ قلة عدد األجهزة واملعدات يف خمترب احلاسب  ٢ ٢,٧٦  %٩٢ ٦ ٢,٢٩
عـدم توفـر األجهـزة احلديثة باملدارس واقتصار األجهزة           ٣ ٢,٧٣  %٩١ ٧ ٢,٢٨ ٧٦

 486املوجودة على أجهزة 
٣.  

٨٥,٧ ٨٧,٨ ١ ٢,٥٧ 
% 

وجود نوعيات خمتلفة من أجهزة احلاسب وملحقاهتا باملخترب         ٤ ٢,٦٣
 الواحد مما يؤدى إىل صعوبة الصيانة وتوفري قطع الغيار

.  

٨٠,٣ ٨٥,٦ ٢ ٢,٤١ 
% 

  . عدم توفر العدد الكايف من أخصائيي الصيانة  ٥ ٢,٥٧

٨٤,٣ ٣ ٢,٣٤ ٧٨ 
% 

 لكوهنم غري   قلـة كفـاءة أخصـائيو الصيانة نظرا خلربة أو          ٦ ٢,٥٣
 متخصصني 

.  

٨٢,٢ ٥ ٢,٣١ ٧٧ 
% 

عـدم وجـود خطة عامة ألعمال الصيانة لألجهزة املوجودة           ٧ ٢,٤٦
 .مبختربات احلاسب 

.  

٧٧,٣ ٨١,١ ٤ ٢,٣٢ 
% 

عـدم توافر أجهزة حاسب ذات كفاءة عالية لدي أخصائيو           ٨ ٢,٤٣
 املناهج

.  

 التخطيط والتدريب : سادسا  ١ ٢,٨٣ ٩٤,٤ ١ ٢,٧٣ ٩١
 لدورات التدريبية  للمعلمني املقررات التخصصيةقلة ا

.  

٩٠,٣ عـدم وجـود خطـة إلنتاج الربجميات التعليمية للمقررات           ٢ ٢,٧٧ ٩٢,٢ ٢ ٢,٧١
 التخصصية بالتعليم الفين 

.  

٨٩,٣ عـدم وجود خطة إلعداد  املقررات التخصصية بالتعليم الفين           ٣ ٢,٦٧ ٨٨,٩ ٣ ٢,٦٨
 لوماتيةعلى أن يوظف فيها احلاسب واملع

.  

٨٨,٣ عدم وجود خطة لتدريب معلمي املقررات التخصصية بالتعليم         ٤ ٢,٦٣ ٨٧,٨ ٤ ٢,٦٥
الفين لكيفية توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف تدريس هذه      

.  
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 املقررات
ضـعف التنسيق بني إدارات التدريب واملناهج والتعليم فيما          ٥ ٢,٤  ٨٠ ٥ ٢,٥٨ ٨٦

 التعليم يتعلق باستخدام احلاسب يف 
.  

٨٥,٣ قلـة عدد املدربني ملعلمي املواد التخصصية وأخصائيو املناهج          ٦ ٢,٣٧ ٧٨,٩ ٦ ٢,٥٥
 بالتعليم الفين

٥.  

٨٤,٣ قلـة الـدورات التدريبـية  الختصاصي املناهج يف احلاسب            ٧ ٢,٢٧ ٧٥,٦ ٧ ٢,٥٣
 والربجميات وإنتاجها وتقوميها 

٥.  

٨٣,٨   .٥ ات التدريب لكل من املعلمني واالختصاصينيعدم مناسبة أوق ٨ ٢,٣٣ ٧٧,٨ ٨ ٢,٥١
٨٣,٣ نقـص التأيـيد واملساندة من قبل القطاع اخلاص  فيما يتعلق         ٩ ٢,١٧ ٧٢,٢ ٩ ٢,٥

 بتدريب الطالب واملعلمني على الربجميات املتوافرة لديهم
٥.  

  )٩(تابع جدول 
  مناهج التعليم الفيناملتوسط احلسايب واألمهية  النسبية والترتيب لصعوبات توظيف احلاسب يف

 
ــية  األمه
ــبية  النس

% 

 املتوسط
 

الترتيب األمهية 
النسبية  

% 

 املتوسط
 

  الصعوبة الترتيب

  ما يتعلق بالطالب: سابعا  ١ ٢,٤٢ ٨١,٣ ١ ٢,٥ ٨٣,٣
 ضعف املستوى التحصيلي العام لدى طالب التعليم الفين 

٥.  

  .٥ بضعف استعداد الطالب لتعلم احلاس ٢ ٢,١٣ ٧١ ٢ ٢,٤ ٨٠
إحساس الطالب بان املناهج اليت تقدم ال تشبع رغباته أو           ٣ ٢,١١ ٧٠,٣ ٣ ٢,٢ ٧٣,٣

 أهنا اقل من مستواه
٥.  

 - :ما يتعلق باحلطة الدراسية: ثامنا   ١ ٢,٥٣ ٨٤,٣ ١ ٢,٦ ٨٧,٧
قلـة عـدد الساعات املخصصة للحاسب كأداة تعليمية         

 باملقارنة باملقررات التخصصية بالتعليم الفين 

٥.  

كثرة عدد املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، مما يشكل          ٢ ٢,٣٣ ٧٧,٨ ٢ ٢,٤ ٨٠
 صعوبة يف توفري أو إنتاج الربجميات التعليمية هلذه املقررات

٥.  

  .٥ قلة عدد الساعات املخصصة للحاسب كمادة دراسية  ٣ ٢,١٣ ٧١ ٣ ٢,٢٩ ٧٦

 -: بالنسبة جملال الربجميات -١
 -: يف التعليم الصناعي -أ

 -:أن أهم الصعوبات يف جمال الربجميات بالتعليم الصناعي مرتبة ترتيبا تنازليا هي              ) ٩( ضـح من خالل جدول      يت 
القصـور الشـديد يف إنـتاج الربجميات العربية اليت تفي مبتطلبات واحتياجات املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، عدم توفر                    

 ، عدم مالءمة    Softwareتحويل املناهج التخصصية يف التعليم الفين إىل برامج         مربجمني على درجة عالية من الكفاءة واخلربة ل       
الـربجميات اجلاهزة سواء كانت العربية أم األجنبية للمقررات التخصصية بالتعليم الفين بدرجة كافية ، اختالف اللغة ، فمعظم                  

توافرة باللغة اإلجنليزية مما يشكل صعوبة لدى بعض        الـربامج اجلاهـزة اليت ميكن أن ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين م            
الطـالب واملعلمني يف التعامل معها، ارتفاع تكاليف إعداد الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين ،                  

 الربجميات اجلاهزة اليت ميكن أن      صعوبة تصميم الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، ارتفاع أسعار            
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ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، حاجة الربجميات التعليمية للمقررات التخصصية بالتعليم الفين لتطويرها وتقوميها إىل                
جميات جهـد يفـوق إعدادها ، عدم توافر مناذج التقومي الربجميات اجلاهزة سواء أكانت تعليمية أم ختصصية ، عدم توفر الرب                     

 ٢,٧،   ٢,٧٣،   ٢,٧٧ ،       ٢,٨، ٢,٨٣،  ٢,٩،  ٢,٩٣( حيث بلغت متوسطاهتا     املرتبطة بالتخصصات املختلفة بالتعليم الفين    
، %  ٩١،   % ٩٢,٢ ،    % ٩٣,٣،     %٩٤,٤،   % ٩٦,٧،     %  ٩٧,٨(،وأمهـية نسبية    )  ٢,٦،   ٢,٦٣،   ٢,٦٧،  
٨٦,٧،  %  ٨٧,٨،  %  ٨٩،  %  ٩٠.. (  %  
القصور الشديد يف إنتاج الربجميات العربية اليت تفي         كانت   بالتعليم الصناعي الصعوبات حده يف جمال الربجميات       كانت اكثر    -

(واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٩٣(هي حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا       مبتطلـبات واحتـياجات املقررات التخصصية بالتعليم الفين         
 حيث  عدم توفر الربجميات املرتبطة بالتخصصات املختلفة بالتعليم الفين       انت  واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال ك      )  %٩٧,٨

 ) . %٨٦,٧(واألمهية النسبية هلا  ) ٢,٦( بلغ املتوسط احلسايب هلا 
 -: يف التعليم التجاري -ب

 -:هي  أن أهم الصعوبات يف جمال الربجميات بالتعليم التجاري مرتبة ترتيبا تنازليا             ) ٩( يتضـح من خالل جدول       
القصور الشديد يف إنتاج الربجميات العربية اليت تفي مبتطلبات          ،   عدم توفر الربجميات املرتبطة بالتخصصات املختلفة بالتعليم الفين       

واحتـياجات املقـررات التخصصـية بالتعليم الفين ، عدم توفر مربجمني على درجة عالية من الكفاءة واخلربة لتحويل املناهج                    
 ، عدم مالءمة الربجميات اجلاهزة سواء كانت العربية أم األجنبية للمقررات    Softwareليم الفين إىل برامج     التخصصـية يف التع   

التخصصية بالتعليم الفين بدرجة كافية ، ارتفاع تكاليف إعداد الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين                  
زة اليت ميكن أن ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين متوافرة باللغة اإلجنليزية مما             ، اخـتالف اللغـة  فمعظم الربامج اجلاه        

يشـكل صـعوبة لـدى بعـض الطالب واملعلمني يف التعامل معها ، صعوبة تصميم الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات                     
أن ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، حاجة        التخصصـية بالتعلـيم الفين ، ارتفاع أسعار الربجميات اجلاهزة اليت ميكن             

الـربجميات التعليمية للمقررات التخصصية بالتعليم الفين لتطويرها وتقوميها إىل جهد يفوق إعدادها ، عدم توافر مناذج التقومي                  
 ، ٢,٨٨ ،   ٢,٩  ، ٢,٩١ ،     ٢,٩٥ ، ٢,٩٦(  حيث بلغت متوسطاهتا     الـربجميات اجلاهزة سواء أكانت تعليمية أم ختصصية ،        

،  %٩٦، % ٩٦,٧،   %٩٧،   % ٩٨,٣،   %٩٨,٧( واألمهـية النسبية هلا      ) ٢,٦٩ ،   ٢,٧٢ ، ٢,٧٩ ،   ٢,٨١ ،   ٢,٨٤
٨٩,٧، % ٩٠,٧،  % ٩٣،  %٩٣,٧،  % ٩٤,٧( % 

لفة عدم توفر الربجميات املرتبطة بالتخصصات املخت      كانت  اكثر الصعوبات حده يف جمال الربجميات بالتعليم التجاري كانت             -
واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال      )  %٩٨,٣(واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٩٦(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا      يف التعليم الفين    

 ) ٢,٦٩(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا      عدم توافر مناذج التقومي الربجميات اجلاهزة سواء أكانت تعليمية أم ختصصية            كانـت   
 ) . %٨٩,٧(واألمهية النسبية هلا  

ويرجع الباحثان ذلك إىل قلة اخلربة يف جمال الربجميات يف الدول العربية أو باللغة العربية بينما الربجميات املتوفرة باللغة                    
وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة وكالة التعليم        اإلجنلـيزية مما يشكل عائقا أمام كل من الطالب واملعلم يف استخدامها                 

 حيث أكدت هذه الدراسات على أن أهم املعوقات يف توظيف Bitter بيترودراسة  Deasy كذا دراسة ديزي األمريكـية و 
 احلاسب يف جمال التعليم متثلت يف إنتاج الربجميات وتوفرها

 
 -: بالنسبة جملال املعلمني -٢
 -: يف التعليم الصناعي -ا
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 -:علمني  بالتعليم الصناعي مرتبة ترتيبا تنازليا هي         أن أهم  الصعوبات يف جمال امل       ) ٩( يتضـح من خالل جدول       
عـدم اإلملام بالربجميات التعليمية اليت ختدم املقـــــررات التخصصية بالتعليم الفين،  عدم إملام معظم املعلمني باحلاسب                 

 الربجميات التعليمية ، عدم توفر      وإمكاناته يف العملية التعليمية ،  عدم إملام معلمي املقررات التخصصية بدورهم يف إنتاج وتقومي              
املعلمني العدد الكايف من معلمي املواد التخصصية القادرين على استخدام الربجميات اجلاهزة اليت ختدم املقررات التخصصية اليت                 

فر يقومـون بتدريسـها  ، نقـص الربامج التدريبية ملعلمي املقررات التخصصية على الربجميات اليت ختدم التخصص ، عدم تو                    
املدربـني املؤهلـني لتدريـب معلمي املقررات التخصصية على استخدام الربجميات يف التخصص ، عدم اإلملام مبراحل إنتاج                   
الـربجميات التعليمـية ودور كـل طـرف يف كل مرحلة من هذه املراحل، انعدام رغبة كثري من املعلمني يف تعلم احلاسب                       

 عدد معلمي احلاسب كمادة تعليمية ،  تكليف معلمي احلاسب بالعديد من             ، قلة .واسـتخدامه يف عملـية التعلـيم والتعلم         
افتقار  األنشطة غري املرتبطة باملنهج مما يؤثر على أدائهم ،  عدم تعاون معلمي احلاسب باملدارس مع معلمي املواد التخصصية ،                     

دم وجود وتوفر الدوريات واجملالت العلمية      برامج إعداد معلمي التعليم الفين إىل مقررات احلاسب وتوظيفها يف التخصص ، ع            
 ، ٢,٦٣ ، ٢,٦٧ ،   ٢,٧،   ٢,٧٣،  ٢,٧٧،  ٢,٨،  ٢,٨٣،  ٢,٨٧،  ٢,٩(حيث بلغت متوسطاهتا    الـيت ختـدم التخصص ،       

،   % ٩٢,٢،   % ٩٣,٣،    % ٩٤,٤،    % ٩٥,٦،    % ٩٦,٧(واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٤٧ ،   ٢,٥ ،   ٢,٥٣ ،   ٢,٥٧
 .على الترتيب   % )  ٨٢,٢،   %٨٣,٣،   % ٨٤,٤،   % ٨٥,٦،   % ٨٧,٨ ،   %٨٨,٩،   % ٩٠،   % ٩١,١

عدم اإلملام بالربجميات التعليمية اليت ختدم       كانت   بالتعليم الصناعي  كانـت اكـثر الصـعوبات حـده يف جمـال املعلمني              -
واقل   % ) ٩٦,٧( لنسبية هلا   واألمهية ا ) ٢,٩( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا       املقـــــررات التخصصية بالتعليم الفين   

حيث بلغ املتوسط   عدم وجود وتوفر الدوريات واجملالت العلمية اليت ختدم التخصص          الصـعوبات حده يف نفس اجملال كانت        
 ).  %٨٢,٢(واألمهية النسبية هلا ) ٢,٤٧( احلسايب هلا 

 -: يف التعليم التجاري -ا
 -:جمال املعلمني  بالتعليم التجاري مرتبة ترتيبا تنازليا هي          أن أهم  الصعوبات يف       ) ٩( يتضـح من خالل جدول       

عـدم توفـر املعلمني العدد الكايف من معلمي املواد التخصصية القادرين على استخدام الربجميات اجلاهزة اليت ختدم املقررات                   
ية التعليمية ، عدم إملام معلمي      التخصصـية الـيت يقومون بتدريسها  ، عدم إملام معظم املعلمني باحلاسب وإمكاناته يف العمل               

املقـررات التخصصـية بدورهـم يف إنـتاج وتقـومي الـربجميات التعليمـية ، عـدم اإلملام بالربجميات التعليمية اليت ختدم                       
املقــــــررات التخصصية بالتعليم الفين، نقص الربامج التدريبية ملعلمي املقررات التخصصية على الربجميات اليت ختدم               

عـدم توفر املدربني املؤهلني لتدريب معلمي املقررات التخصصية على استخدام الربجميات يف التخصص ، عدم                التخصـص ،    
اإلملام مبراحل إنتاج الربجميات التعليمية ودور كل طرف يف كل مرحلة من هذه املراحل، انعدام رغبة كثري من املعلمني يف تعلم                     

، قلة عدد معلمي احلاسب كمادة تعليمية ،  تكليف معلمي احلاسب بالعديد             .احلاسـب واستخدامه يف عملية التعليم والتعلم        
 مـن األنشطة غري املرتبطة باملنهج مما يؤثر على أدائهم ،  عدم تعاون معلمي احلاسب باملدارس مع معلمي املواد التخصصية ،                      

صص ، عدم وجود وتوفر الدوريات واجملالت       افتقار برامج إعداد معلمي التعليم الفين إىل مقررات احلاسب وتوظيفها يف التخ           
 ،  ٢,٧٣ ،   ٢,٧٦،   ٢,٧٨،  ٢,٨١،  ٢,٨٢،  ٢,٨٣،  ٢,٨٨،  ٢,٩١(حيث بلغت متوسطاهتا    العلمية اليت ختدم التخصص ،      

،  % ٩٣,٧،   %٩٤،    % ٩٤,٣،    % ٩٦،    % ٩٧(واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٥٩ ،     ٢,٦١ ،   ٢,٦٧ ،   ٢,٦٨ ،   ٢,٧
 .على الترتيب) ،   %٨٦,٧،   % ٨٧،   % ٨٩،   % ٨٩,٣،   % ٩٠ ،   %٩١،   % ٩٢،   % ٩٢,٧
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عدم توفر املعلمني العدد الكايف من معلمي       كانـت اكثر الصعوبات حده يف جمال املعلمني بالتعليم التجاري كانت             
حيث بلغ  مون بتدريسها     املـواد التخصصية القادرين على استخدام الربجميات اجلاهزة اليت ختدم املقررات التخصصية اليت يقو             

عدم وجود وتوفر   واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال كانت         ) ٩٧(واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٩١(املتوسـط احلسـايب هلـا       
 ).  %٨٦,٧(األمهية النسبية  هلا ) ٢,٥٩(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا الدوريات واجملالت العلمية اليت ختدم التخصص 

صعوبات يف جمال املعلمني إىل أن إعداد  معلم بالتعليم الفين أثناء دراسته باجلامعة مل يتم التركيز فيه                 ويرجع الباحثان ال   
عـلى احلاسـب واستخدامه كوسيلة تعليمية وكذا إعداد الربجميات كما انه مل تعد دورات تدريبيه يف استخدام احلاسبات يف                    

 ودراسة سيلز   Bitterودراسة بيتر Carrierراسات السابقة مثل دراسة كارير      التعليم الفين وتتفق نتائج الدراسة احلالية مع الد       
Sales     ودراسـة ديـزيDeasy              حيث أكدت هذه الدراسات  على أن عدم اإلملام من جانب املعلم بالربجميات والتدريب

 .عليها من أهم املعوقات لتوظيف احلاسب يف جمال التعليم 
 -: جمال اختصاصي املناهج -٣
  عليم الصناعي  يف الت-أ

أن أهم الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال اختصاصي املناهج  بالتعليم              ) ٩( يتضـح مـن خـالل جدول        
 عدم اإلملام بالربجميات التعليمية اليت ختدم املقـــــررات التخصصية بالتعليم الفين،           -:الصناعي  مرتبة ترتيبا تنازليا هي       

يو املناهج يف صعوبة تصميم الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، عدم     وجـود صعوبة لدى أخصائ    
اإلملـام مبراحل إنتاج الربجميات التعليمية ودور كل طرف يف كل مرحلة من هذه املراحل ، عدم قدرة اختصاصي املناهج على                     

جانب أخصائيو املناهج بعلوم ومهارات استخدام احلاسب ، عدم         توظيف احلاسب مناهج التخصص ، عدم اإلملام الكامل من          
توافـر اخلـربة الكافية  لدى أخصائيو املناهج لتقومي الربجميات ، عدم وجود خطوط لإلنترنت لدى أخصائيو املناهج للوقوف                   

ة بالتعليم الفين ، كثرة     قلة عدد أخصائيو املناهج باملقارنة باملقررات والتخصصات املتعدد        عـلى ما هو جديد يف التخصص ،         
 ،  ٢,٢٧ ،   ٢,٣،  ،    ٢,٣٥ ،     ٢,٣٨ ،   ٢,٤٣ ، ٢,٤٧( حيث بلغت متوسطاهتا    املهـام الـيت يقوم هبا أخصائي املناهج ،          

% ٧١،   %٧٥,٧،% ٧٦,٧،   %٧٨,٣،   %٧٩,٣،   %٨١،   % ٨٢,٣(  واألمهية النسبية    ) ٢,٠٣ ،   ٢,٠٧ ،   ٢,١٣
 .على الترتيب  %  ) ٦٧,٨،  %٦٩,٩، 
ـ  - عدم اإلملام بالربجميات التعليمية اليت ختدم       هي   بالتعليم الصناعي ت اكـثر الصعوبات حده يف جمال اختصاصي املناهج           كان

واقل  % ) ٨٢,٢( واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٤٧( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا       املقـــــررات التخصصية بالتعليم الفين   
 ) ٢,٠٣(   حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا      هام اليت يقوم هبا أخصائي املناهج       كثرة امل الصـعوبات حـده يف نفس اجملال هي           

  %).٦٧,٨( واألمهية النسبية هلا 
   يف التعليم التجاري -ب

أن أهم الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال اختصاصي املناهج              ) ٩( يتضـح مـن خالل جدول        
 عدم اإلملام بالربجميات التعليمية اليت ختدم املقـــــررات التخصصية بالتعليم          -:ازليا هي   بالتعليم التجاري  مرتبة ترتيبا تن     

الفين، وجود صعوبة لدى أخصائيو املناهج يف صعوبة تصميم الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين ،                  
ل طرف يف كل مرحلة من هذه املراحل ، عدم قدرة اختصاصي املناهج             عـدم اإلملام مبراحل إنتاج الربجميات التعليمية ودور ك        

على توظيف احلاسب مناهج التخصص ، عدم اإلملام الكامل من جانب أخصائيو املناهج بعلوم ومهارات استخدام احلاسب ،                  
ى أخصائيو املناهج   عـدم توافـر اخلـربة الكافية  لدى أخصائيو املناهج لتقومي الربجميات ، عدم وجود خطوط لإلنترنت لد                  

قلة عدد أخصائيو املناهج باملقارنة باملقررات والتخصصات املتعددة بالتعليم الفين ،            للوقوف على ما هو جديد يف التخصص ،         
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 ٢,٥١ ،   ٢,٥٣،  ،    ٢,٥٧ ،     ٢,٦٢ ،   ٢,٦٨ ،   ٢,٧٤( حيث بلغت متوسطاهتا    كثرة املهام اليت يقوم هبا أخصائي املناهج ،         
،  %٨٣,٧،% ٨٤,٣،   %٨٥,٧،   %٨٧,٣،   %٨٩,٣،   % ٩١,٣(  واألمهية النسبية هلا     ) ٢,٣١ ،   ٢,٣٢ ،   ٢,٤٣،  
 .على الترتيب  %  ) ٧٧،  %٧٧,٣، % ٨١
عدم اإلملام بالربجميات التعليمية اليت ختدم       كانـت اكـثر الصعوبات حده يف جمال اختصاصي املناهج بالتعليم التجاري هي               -

 % ) ٩١,٣( واألمهية النسبية  هلا     ) ٢,٧٤( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا       يم الفين املقــــــررات التخصصـية بالتعل    
 ) ٢,٣١(   حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا     كثرة املهام اليت يقوم هبا أخصائي املناهج        واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال هي          

  %).٧٧( واألمهية النسبية هلا 
ي املناهج لديهم خربة كبرية يف استخدام احلاسب وليس إعداد الربجميات كما            ويرجع الباحثان ذلك إىل أن اختصاص      

اهنـم مل يـتدربوا على تقومي الربجميات وتدريب املدرسني ومل تتوفر لديهم معلومات كافية عن إعداد الربجميات للكتب وتتفق         
كوادر البشرية املدربة على الربجميات      اللتان أكدتا على أن نقص ال      Bitter ودراسة بيتر  Maurrerالدراسـة مـع دراسة مورو     

 .واملدرسني متثل أهم الصعوبات لتوظيف احلاسب يف التعليم 
 -: بالنسبة جملال املناهج -٤
 -: يف التعليم الصناعي -أ

أن أهم  الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال املناهج  بالتعليم               ) ٩( يتضـح مـن خـالل جدول         
صعوبة تصميم الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، غلبة             -:رتيبا تنازليا هي    الصـناعي مرتـبة ت    

الطابع النظري على اجلانب العملي يف املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، مما يشكل صعوبة يف عملية إنتاج الربجميات التعليمية                   
سب على العديد من املوضوعات الضرورية واهلامة ، وجود العديد من املوضوعات مبناهج             اخلاصة هبا،  عدم احتواء مناهج احلا      

 ٨٢,٢،  % ٨٧( واألمهية النسبية     ) ٢,٢١ ،   ٢,٣٥ ،   ٢,٤٨،  ٢,٦١(  حيث بلغت متوسطاهتا    احلاسـب ينبغي حذفها ،      
 .على الترتيب  % ) ٧٣,٣، % ٧٨,٣، % 

 

صعوبة تصميم الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات        هي   لتعليم الصناعي باكانـت اكثر الصعوبات حده يف جمال املناهج          -
واقل الصعوبات   %)  ٨٧( أمهيتها النسبية هلا    ) ) ٢,٦١( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا       التخصصـية بالتعليم الصناعي   

(املتوسط احلسايب هلا    حيث بلغ   وجود العديد من املوضوعات مبناهج احلاسب ينبغي حذفها         حـده يف نفس اجملال هي         
  %).٧٣,٣( واألمهية النسبية هلا  ) ٢,٢١

 
 
 
 -: يف التعليم التجاري -ب

أن أهم  الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال املناهج  بالتعليم               ) ٩( يتضـح مـن خـالل جدول         
 ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، غلبة        صعوبة تصميم الربجميات التعليمية اليت     -:الـتجاري مرتـبة ترتيبا تنازليا هي        

الطابع النظري على اجلانب العملي يف املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، مما يشكل صعوبة يف عملية إنتاج الربجميات التعليمية                   
تخصص ، وجود العديد من     اخلاصة هبا،  عدم احتواء مناهج احلاسب على العديد من املوضوعات الضرورية واهلامة املرتبطة بال              

واألمهية   ) ٢,٣٧ ،   ٢,٤٣ ،   ٢,٥٢،  ٢,٦٧(  حيث بلغت متوسطاهتا    املوضـوعات مبـناهج احلاسب اليت ينبغي حذفها ،          
 .على الترتيب  % ) ٧٩، % ٨١،  % ٨٤، % ٨٩( النسبية هلا 
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 ختدم املقررات التخصصية بالتعليم     صعوبة تصميم الربجميات التعليمية اليت     كانـت اكـثر الصعوبات حده يف جمال املناهج           -
واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال       %)  ٨٩( وأمهيتها النسبية هلا    ) ) ٢,٦٧( حيـث بلغ املتوسط احلسايب هلا        الـتجاري   
واألمهية النسبية  ) ٢,٣٧(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا وجود العديد من املوضوعات مبناهج احلاسب ينبغي حذفها كانـت     

  %).٧٩ (هلا 
ويـرجع الباحثان ذلك إىل قلة التنسيق بني اختصاصي املناهج يف التعليم الفين واختصاصي احلسب اآليل حبيث يتم                   

تضمني بعض املوضوعات اليت ختدم التخصص بشكل مباشر يف مناهج التعليم الصناعي أو التجاري ومبا جيعل الطالب يشعرون                  
 Deasyلتخصص وبالتايل تزداد دافعيتهم للتعلم وتتفق نتائج الدراسة مع دراسة ديزي          بان ما يدرسونه يف احلاسب هلا عالقة با       

اليت أكدت على أن أهم معوقات توظيف احلاسب متثلت يف عدم التعاون الوثيق بني مؤسسات اجملتمع املعنية بتدريب املعلمني                   
 .وإعداد املناهج

 
 -: بالنسبة جملال اإلمكانات املادية والبشرية -٥
 -: التعليم الصناعي  يف-أ

أن أهم الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال اإلمكانات املادية             ) ٩( يتضـح مـن خـالل جدول         
قلة عدد األجهزة    ،    عدم وفرة املعامل بدرجة كبرية وفقا ألعداد الطالب        -:والبشرية بالتعليم الصناعي مرتبة ترتيبا تنازليا هي        

 ،، وجود   486اسب ، عدم توفر األجهزة احلديثة باملدارس واقتصار األجهزة املوجودة على أجهزة             واملعـدات يف خمتـرب احل     
نوعيات خمتلفة من أجهزة احلاسب وملحقاهتا باملخترب الواحد مما يؤدى إىل صعوبة الصيانة وتوفري قطع الغيار، عدم توفر العدد                   

عدم وجود خطة عامة     نة نظرا خلربة أو لكوهنم غري متخصصني ،       الكـايف مـن أخصائيي الصيانة ، قلة كفاءة أخصائيو الصيا          
 ألعمـال الصـيانة لألجهزة املوجودة مبختربات احلاسب ، عدم توافر أجهزة حاسب ذات كفاءة عالية لدي أخصائيو املناهج                  

( بية هلا   واألمهية النس   )  ٢,٤١ ،   ٢,٤٢ ،   ٢,٥٣ ،   ٢,٥٧ ،   ٢,٦٣ ،   ٢,٧٣ ،   ٢,٧٦ ،   ٢,٧٧(  حيث بلغت متوسطاهتا    
 .على الترتيب %) ٨٠,٣، % ٨١,٧، % ٨٤,٤، % ٨٥,٦، % ٨٧,٨، % %٩٢، ٩١,١،  % ٩٢,٢

 

عدم وفرة املعامل بدرجة كبرية وفقا       هي   بالتعليم الصناعي  كانت اكثر الصعوبات حده يف جمال اإلمكانات املادية والبشرية           -
واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال      %) ٩٢,٢( ية النسبية هلا    واألمه) ٢,٧٧( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا        ألعداد الطالب 

واألمهية  ) ٢,٤١(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا       عـدم توافر أجهزة حاسب ذات كفاءة عالية لدي أخصائيو املناهج          هـي   
 % ) .٨٠,٣( النسبية هلا 

 -: يف التعليم التجاري -أ
تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال اإلمكانات املادية        أن أهم الصعوبات اليت      ) ٩( يتضـح مـن خـالل جدول         

 وجود نوعيات خمتلفة من أجهزة احلاسب وملحقاهتا باملخترب الواحد مما           -:والبشرية  بالتعليم التجاري مرتبة ترتيبا تنازليا هي         
ة كفاءة أخصائيو الصيانة نظرا يـؤدى إىل صعوبة الصيانة وتوفري قطع الغيار، عدم توفر العدد الكايف من أخصائيي الصيانة ، قل           

خلـربة أو لكوهنم غري متخصصني ، عدم وجود خطة عامة ألعمال الصيانة لألجهزة املوجودة مبختربات احلاسب ، عدم توافر                    
قلة عدد األجهزة واملعدات يف خمترب احلاسب ، عدم توفر األجهزة           ،  أجهـزة حاسب ذات كفاءة عالية لدي أخصائيو املناهج ،         

حيث  ، عدم وفرة املعامل بدرجة كبرية وفقا ألعداد الطالب           486املدارس واقتصار األجهزة املوجودة على أجهزة       احلديـثة ب  
 ٨٥,٧( واألمهية النسبية هلا      )  ٢,٢٧ ،   ٢,٢٨ ،   ٢,٢٩ ،   ٢,٣١ ،   ٢,٣٢ ،   ٢,٣٤ ،   ٢,٤١ ،   ٢,٥٧(  بلغت متوسطاهتا   

 .على الترتيب ) %٧٥,٧، % ٧٦، % ٧٦,٣، % ٧٧، % ٧٧,٣، %٧٨،   %٨٠,٣، % 
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وجود نوعيات خمتلفة من أجهزة     كانـت اكـثر الصعوبات حده يف جمال اإلمكانات املادية والبشرية بالتعليم التجاري هي               -
) ٢,٥٧( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا احلاسـب ومـلحقاهتا باملخترب الواحد مما يؤدى إىل صعوبة الصيانة وتوفري قطع الغيار          

   عدم وفرة املعامل بدرجة كبرية وفقا ألعداد الطالبواقل الصعوبات حده يف نفس اجملال  هي    %) ٨٥,٧( ا  واألمهية النسبية هل  
 % ) .٧٥,٧( واألمهية النسبية هلا  ) ٢,٢٧(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا 

ان أعداد الطالب لكل جهاز     ويرجع الباحثان ذلك إىل أن واقع الدارس الثانوية الصناعية يعاين من قل يف املختربات واملعامل و               
طالب لكل جهاز إضافة إىل حداثة      ) ١٠(طالب وهي نسبة كبرية بينما يف التعليم التجاري مل تزد النسبة عن             ) ١٥(كانـت   

األجهـزة يف معـامل التعليم التجاري  كما أن قلة عدد أخصائي الصيانة حتول دون إصالح األجهزة التالفة مما اثر كثريا بقية                       
 ودراسة  Betzaتفق نتائج الدراسة احلالية مع دراسة مورو  ودراسة وكالة التعليم يف والية تكساس ودراسة بيتزا                 األجهـزة وت  

 وهذه الدراسة أكدت على أن عدم توفر األجهزة احلديثة والكوادر املدربة للصيانة من أهم Bitterودراسة بيترSales سـيلز  
 .العوامل اليت تعوق توظيف احلاسب يف التعليم 

 -: بالنسبة جملال التخطيط والتدريب -٦
  -: يف التعليم الصناعي -أ

أن أهم الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال التخطيط والتدريب             ) ٩( يتضـح مـن خالل جدول        
عدم وجود خطة إلنتاج     قلة الدورات التدريبية  للمعلمني املقررات التخصصية ،          -:بالتعلـيم الصناعي مرتبة ترتيبا تنازليا هي        

الربجميات التعليمية للمقررات التخصصية بالتعليم الفين  ، عدم وجود خطة إلعداد  املقررات التخصصية بالتعليم الفين على أن                   
يوظـف فـيها احلاسـب واملعلوماتية ، عدم وجود خطة لتدريب معلمي املقررات التخصصية بالتعليم الفين لكيفية توظيف                   

ملعلوماتـية يف تدريـس هذه املقررات ،  ضعف التنسيق بني إدارات التدريب واملناهج والتعليم فيما يتعلق                  احلاسـب اآليل وا   
باسـتخدام احلاسـب يف التعليم ،  قلة عدد املدربني ملعلمي املواد التخصصية وأخصائيو املناهج بالتعليم الفين،  قلة الدورات                     

يات وإنتاجها وتقوميها ، عدم مناسبة أوقات التدريب لكل من املعلمني       التدريبـية  الختصاصـي املـناهج يف احلاسب والربجم         
نقص التأييد واملساندة من قبل القطاع اخلاص فيما يتعلق بتدريب الطالب واملعلمني على الربجميات املتوافرة                واالختصاصيني،  

واألمهية   )  ٢,١٧ ، ٢,٢٧  ، ٢,٣٣ ، ٢,٣٧ ،   ٢,٤ ،   ٢,٦٣ ،   ٢,٦٧ ، ٢,٧٧ ،   ٢,٨٣(  حيث بلغت متوسطاهتا    لديهم ، 
ــبية  ــلى  % )٧٢,٢، % ٧٥,٦، % ٧٧,٨، % ٧٨,٩، %٨٠، % ٨٧,٨،  % ٨٨,٩، %٩٢,٢،  %٩٤,٤( النس ع

 .الترتيب 
 

قلة الدورات التدريبية  للمعلمني املقررات       هي   بالتعليم الصناعي  كانـت اكثر الصعوبات حده يف جمال التخطيط والتدريب           -
واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال هي        % ) ٩٤,٤( واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٨٣(حلسايب هلا   حيث بلغ املتوسط ا   التخصصية  

حيث بلغ  نقـص التأييد واملساندة من قبل القطاع اخلاص فيما يتعلق بتدريب الطالب واملعلمني على الربجميات املتوافرة لديهم                  
 %) ٧٢,٢( واألمهية النسبية هلا  ) ٢,١٧(   املتوسط احلسايب هلا 

  -: يف التعليم التجاري -أ
أن أهم الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال التخطيط والتدريب             ) ٩( يتضـح مـن خالل جدول        

 قلة الدورات التدريبية  للمعلمني املقررات التخصصية ، عدم وجود خطة إلنتاج             -:بالتعلـيم التجاري مرتبة ترتيبا تنازليا هي        
عليمية للمقررات التخصصية بالتعليم الفين  ، عدم وجود خطة إلعداد  املقررات التخصصية بالتعليم الفين على أن                  الربجميات الت 

يوظـف فـيها احلاسـب واملعلوماتية ، عدم وجود خطة لتدريب معلمي املقررات التخصصية بالتعليم الفين لكيفية توظيف                   
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،  ضعف التنسيق بني إدارات التدريب واملناهج والتعليم فيما يتعلق           احلاسـب اآليل واملعلوماتـية يف تدريـس هذه املقررات           
باسـتخدام احلاسـب يف التعليم ،  قلة عدد املدربني ملعلمي املواد التخصصية وأخصائيو املناهج بالتعليم الفين،  قلة الدورات                     

بة أوقات التدريب لكل من املعلمني  التدريبـية  الختصاصـي املـناهج يف احلاسب والربجميات وإنتاجها وتقوميها ، عدم مناس              
نقص التأييد واملساندة من قبل القطاع اخلاص فيما يتعلق بتدريب الطالب واملعلمني على الربجميات املتوافرة                واالختصاصيني،  

واألمهية   )  ٢,٥ ، ٢,٥١ ،   ٢,٥٣ ، ٢,٥٥ ،   ٢,٥٨ ،   ٢,٦٥ ،   ٢,٦٨ ، ٢,٧١ ،   ٢,٧٣(  حيث بلغت متوسطاهتا    لديهم ، 
على % )٨٣,٣،  % ٨٣,٨،  % ٨٤,٣،  %٨٥,٣،     % ٨٦،% ٨٨,٣،   % ٨٩,٣، %٩٠,٣،   %٩١( هلا    النسـبية   
 .الترتيب 

قلة الدورات التدريبية  للمعلمني املقررات        كانت اكثر الصعوبات حده يف جمال التخطيط والتدريب بالتعليم التجاري هي              -
واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال هي        % ) ٩١( سبية هلا   واألمهية الن ) ٢,٧٣(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا      التخصصـية   

حيث بلغ  نقـص التأييد واملساندة من قبل القطاع اخلاص فيما يتعلق بتدريب الطالب واملعلمني على الربجميات املتوافرة لديهم                  
 %) ٨٣,٣( واألمهية النسبية هلا  ) ٢,٥(   املتوسط احلسايب هلا 

وجود خطة طويلة املدى لتدريب املعلمني واألخصائيني على التعامل مع الربجميات على أن             ويـرجع الباحـثان ذلك إىل عدم        
تكـون يف أوقات مناسبة وبشكل منتظم حىت ميكن النهوض مبستوى املعلمني يف التعامل مع الربجميات وكذا عدم وجود خطة                    

 Betzaودراسة بتزا    Deasyراسة بيتر ودراسة ديزي     للصيانة وإعداد الكتب وحتويلها إىل برجميات وتتفق الدراسة احلالية مع د          
ودراسـة وكالـة التعلـيم بوالية تكساس وهذه الدراسات أكدت أن عدم توفر كوادر مدربة وخطة للتدريب والصيانة من                    

 .العوامل اهلامة اليت تعوق توظيف احلاسب يف التعليم 
 
 -: بالنسبة جملال الطالب -٧
  -: يف التعليم الصناعي -أ

أن أهم الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال الطالب  بالتعليم              ) ٩( ضـح مـن خـالل جدول        يت 
ضعف املستوى التحصيلي العام لدى طالب التعليم الفين ، ضعف استعداد الطالب لتعلم              -:الصناعي مرتبة ترتيبا تنازليا هي      

، ٢,٤٢( حيث بلغت متوسطاهتا رغباهتم أو أهنا اقل من مستواهم ، احلاسب ، إحساس الطالب بان املناهج اليت تقدم ال تشبع           
 .على الترتيب % )٧٠,٣، % ٧١، % ٨١,٣( واألمهية النسبية   ) ٢,١١ ، ٢,١٣

ضعف املستوى التحصيلي العام لدى طالب التعليم       كانت  اكثر الصعوبات حده يف جمال الطالب بالتعليم الصناعي هي               -
واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال هي       %) ٨١,٣( واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٤٢(احلسايب هلا    حيث بلغ املتوسط     الفين  

 ) ٢,١١(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا      إحساس الطالب بان املناهج اليت تقدم ال تشبع رغباهتم أو أهنا اقل من مستواهم               
 %) .٧٠,٣(واألمهية النسبية هلا 

-  
  -: يف التعليم التجاري -ب

ـ   أن أهم الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال الطالب  بالتعليم              ) ٩( ح مـن خـالل جدول       يتض
ضعف املستوى التحصيلي العام لدى طالب التعليم الفين ، ضعف استعداد الطالب لتعلم              -:التجاري مرتبة ترتيبا تنازليا هي      

، ٢,٥( حيث بلغت متوسطاهتا    غباهتم أو أهنا اقل من مستواهم ،        احلاسب ، إحساس الطالب بان املناهج اليت تقدم ال تشبع ر          
 .على الترتيب % )٧٠,٣، % ٧١، % ٨١,٣( واألمهية النسبية هلا   ) ٢,٢ ، ٢,٤



 32

ضعف املستوى التحصيلي العام لدى طالب التعليم        كانـت  اكثر الصعوبات حده يف جمال الطالب بالتعليم التجاري هي                -
إحساس واقل الصعوبات حده يف نفس اجملال هي      %) ٨١,٣( واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٥(ط احلسايب هلا     حيث بلغ املتوس   الفين  

واألمهية النسبية   ) ٢,٢(حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا      الطالب بان املناهج اليت تقدم ال تشبع رغباهتم أو أهنا اقل من مستواهم              
 %) .٧٣,٣(هلا 
 -: بالنسبة للخطة الدراسية -٨
 -: يف التعليم الصناعي -أ

أن أهم الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال اخلطة الدراسية  بالتعليم               ) ٩( يتضح من خالل جدول      
قلة عدد الساعات املخصصة للحاسب كأداة تعليمية باملقارنة باملقررات التخصصية بالتعليم          -:الصناعي مرتبة ترتيبا تنازليا هي      

عدد املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، مما يشكل صعوبة يف توفري أو إنتاج الربجميات التعليمية هلذه املقررات ،                  الفـين، كثرة    
( واألمهية النسبية هي    ) ٢,١٣ ، ٢,٥٣،٢,٣٣( حيث بلغت متوسطاهتا    قلة عدد الساعات املخصصة للحاسب كمادة دراسية        

 .على الترتيب % )٧١، %٧٧,٨،  % ٨٤,٣
هي قلة عدد الساعات املخصصة للحاسب كأداة         بالتعليم الصناعي اكـثر الصعوبات حده يف جمال اخلطة الدراسية         وبالـتايل   

٨٤,٣( واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٥٣( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا       تعليمـية باملقارنة باملقررات التخصصية بالتعليم الصناعي      
حيث بلغ املتوسط   لة عدد الساعات املخصصة للحاسب كمادة دراسية        قواقـل الصـعوبات حده يف نفس اجملال هي            %)  

 % ).٧١( واألمهية النسبية هلا  )٢,١٣(  احلسايب هلا 
 -: يف التعليم التجاري -أ

أن أهم الصعوبات اليت تعوق توظيف احلاسب اآليل يف جمال اخلطة الدراسية  بالتعليم               ) ٩( يتضح من خالل جدول      
قلة عدد الساعات املخصصة للحاسب كأداة تعليمية باملقارنة باملقررات التخصصية بالتعليم            -:با تنازليا هي    التجاري مرتبة ترتي  

الفـين، كثرة عدد املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، مما يشكل صعوبة يف توفري أو إنتاج الربجميات التعليمية هلذه املقررات ،                     
( واألمهية النسبية هي    ) ٢,٢٩ ، ٢,٦،٢,٤( حيث بلغت متوسطاهتا     دراسية   قلـة عدد الساعات املخصصة للحاسب كمادة      

 .على الترتيب % )٧٦، %٨٠،  % ٨٧
هي قلة عدد الساعات املخصصة للحاسب كأداة       وبالـتايل اكـثر الصعوبات حده يف جمال اخلطة الدراسية  بالتعليم التجاري              

واقل %)  ٨٧( واألمهية النسبية هلا    ) ٢,٦( حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا       تعليمية باملقارنة باملقررات التخصصية بالتعليم الفين     
(  حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا      قلة عدد الساعات املخصصة للحاسب كمادة دراسية        الصـعوبات حده يف نفس اجملال هي          

 % ).٧٦( واألمهية النسبية هلا  )٢,٢٩
اسب كمادة دراسية إال أهنا تعطى الوقت الكايف لتوظيفها كأداة تعليمية ويف            ويرجع الباحثان ذلك إىل انه بالرغم من وجود احل        

العـام الدراسي مت توظيف جمموعة فصول من بعض مقررات التعليم الصناعي على أن يتم تعليمها باستخدام احلاسب أال انه                     
 .ق تنفيذ لك على الوجه األمثل مازالت مشكلة الوقت واألجهزة اليت تكفي ألعداد الطالب وتوفر الربامج الالزمة تعو

ما املقترحات قد تسهم يف زيادة فعالية توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف مناهج             "  لإلجابـة عن السؤال الثالث وهو        - ٣
 التعليم الفين بدولة البحرين ؟

بيان مت تقدمي جمموعة من     قـام الباحثان  بإجراء جمموعة من املقابالت مع املدرسني واملوجهني ويف ضوء نتائج االست               
 -:املقترحات  اليت قد تسهم يف توظيف احلاسب يف مناهج التعليم الفين وفق اجملاالت السابقة وفيما يلي بيان هبذه املقترحات 

   يف جمال الربجميات-١
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 _  من خالل املقابالت وتفريغ نتائج االستبيان توصل الباحثان إىل جمموعة من املقترحات تتمثل يف اآليت 
 ضـرورة االسـتفادة من الربامج اجلاهزة املتوفرة باللغة اإلجنليزية  اليت ميكن أن ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين من                     -

 .خالل الترمجة أو التطوير لتالءم البيئة العربية وحىت يتم إنتاج الربجميات التعليمية اخلاصة بالتعليم الفين 
اهزة اليت ميكن أن ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين متوفرة باللغة اإلجنليزية مما يشكل               نظـرا الن معظـم الربامج اجل       -

صـعوبة لدى بعض الطالب واملعلمني يف التعامل معها هذا من جانب ، ومن جانب آخر أن معظم هذه الربجميات نظم عمل                      
 مناهج التعليم الفين  هلذا يقترح الباحثان ضرورة إنشاء          مـتكاملة ال تؤدي إىل إكساب الطالب املعارف واملهارات املتضمنة يف          

 مركز عريب متخصص يف إنتاج الربجميات العربية اليت تفي مبتطلبات واحتياجات املقررات التخصصية بالتعليم الفين 
اهلندسة  ختصص     وضع خطة لتوفري جمموعة من املربجمني على درجة عالية من الكفاءة واخلربة من خرجيي كليات العلوم أو                    -

  .Softwareاحلاسبات لتحويل املناهج التخصصية يف التعليم الفين إىل برامج 
  نظـرا الرتفـاع تكاليف إعداد الربجميات التعليمية اليت ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين فانه ينبغي ختصيص ميزانية                    -

 .ة اليت ختدم هذه املقررات خاصة بوزارة التربية والتعليم لتصميم الربجميات التعليمي
  أن تتوىل وحدة التقومي التربوي بالتعاون مع إدارة املناهج البدء يف إعداد مناذج خاصة لتقومي الربجميات التعليمية للمقررات                    -

 ا  التخصصية بالتعليم الفين للحكم عليها قبل وأثناء وبعد استخدامها لتطويرها مبا يالئم التطور احلادث يف التكنولوجي
 . أن تقوم ادارة املناهج بوضع خطة حلصر الربجميات اليت ميكن أن ختدم مناهج التعليم الفين -
 أن تقوم ادارة التدريب بوضع خطة لتدريب اختصاصي املناهج واملعلمني بالتعليم الفين على الربجميات اليت مت اختيارها خلدمة                   -

 .املناهج التخصصية بالتعليم الفين 
  -:املعلمني يف جمال ) ٢(

 _ من خالل املقابالت وتفريغ نتائج االستبيان توصل الباحثان إىل جمموعة من املقترحات تتمثل يف اآليت  
 ضرورة توفري العدد الكايف من معلمي املواد التخصصية القادرين على استخدام الربجميات اجلاهزة اليت ختدم املقررات -

 .التخصصية اليت يقومون بتدريسها  
مربمج ( ظرا لعدم إملام معلمي املقررات التخصصية بدورهم يف مراحل إنتاج وتقومي الربجميات التعليمية ، ودور كل طرف                  ن-
يف كل مرحلة من هذه املراحل ،  هلذا يقترح الباحثان  ضرورة العمل على زيادة الربامج التدريبية                )  معـلم    - اختصاصـي    -

 .إنتاج الربجميات ملعلمي املقررات التخصصية على عمليات 
  ضرورة  توفر العدد الكايف من املدربني املؤهلني لتدريب معلمي املقررات التخصصية على استخدام الربجميات يف التخصص -
 ضـرورة توفري العدد الكايف من معلمي احلاسب كمادة تعليمية ، وعدم تكليفهم بالعديد من األنشطة غري املرتبطة باملنهج                    -

 .ك على أدائهمحىت ال يؤثر ذل
 أن تـتوىل إدارات املدارس العمل على زيادة  التعاون بني معلمي احلاسب باملدارس ومعلمي املواد التخصصية  من خالل                     -  

لقـاءات أو دورات لبحث كيفية زيادة فعالية استخدام احلاسب يف مواد التخصص مع العمل على توفري الدوريات واجملالت                   
  يف املدارس ويف ادارة املناهجالعلمية اليت ختدم التخصص

 إعـادة الـنظر يف برامج إعداد املعلم بالتعليم الفين على أن يتضمن مادة أو اكثر عن تدريس مقررات التخصص باستخدام                      -
 .احلاسب من خالل تدريبهم على استخدام احلاسب يف التدريس املصغر أو إعداد الربامج البسيطة كمشروع خترج  

 -:اصي املناهج يف جمال اختص) ٣ (
 -:من خالل املقابالت وتفريغ نتائج االستبيان توصل الباحثان إىل جمموعة من املقترحات تتمثل يف اآليت  
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 نظـرا لعـدم إملام اختصاصي املناهج بالربجميات التعليمية اليت ختدم املقـــــررات التخصصية بالتعليم الفين ووجود                 -
تعليمية اليت ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين ، هلذا يقترح الباحثان  ضرورة العمل              صعوبة لديهم يف  تصميم الربجميات ال      

 على زيادة الربامج التدريبية ألخصائيي املناهج على الربجميات اليت ختدم التخصص
 يف التخصص  ضرورة توفري العدد الكايف من املدربني املؤهلني لتدريب ألخصائيي املناهج على استخدام الربجميات -
  ضرورة تزويد وحديت املناهج الصناعية والتجارية بنماذج لتقومي الربجميات حىت ميكن احلكم على صالحيتها -
 .  أن تتوىل ادارة املناهج توفري عدد من  خطوط لإلنترنت ألخصائيي املناهج للتعرف على كل ما هو جديد يف التخصص -
 يتمكنوا من املسامهة يف إعداد الربجميات ملواد التخصص للمقررات اليت يشرفون             العمـل على زيادة اختصاصي املناهج حىت       -

 .عليها  
 أن تـتوىل ادارة املـناهج توفـري عـدد كايف من أجهزة احلاسب ذات كفاءة عالية ألخصائيي املناهج مبا يساهم يف إعداد         -

 .الربجميات 
 - :يف جمال املناهج) ٤(

 -:ج االستبيان توصل الباحثان إىل جمموعة من املقترحات تتمثل يف اآليت من خالل املقابالت وتفريغ نتائ 
ضـرورة إعادة النظر يف مناهج احلاسب حبيث حتتوى على العديد من املوضوعات الضرورية واهلامة اليت تسهم يف  تصميم                     -

 .الربجميات التعليمية واليت ختدم املقررات التخصصية بالتعليم الفين
 . على التدريب العملي يف استخدام احلاسبات وتوظيفها يف املناهج  ضرورة التركيز-

ضرورة األخذ يف احلسبان عند تأليف الكتب اخلاصة مبناهج التعليم الفين أن يراعى املؤلفون ضرورة توظيف احلاسب فيها                   -
 .ويف تدريسها 

 
 
 -:يف جمال اإلمكانيات املادية والبشرية ) ٥(
 -: نتائج االستبيان توصل الباحثان إىل جمموعة من املقترحات تتمثل يف اآليت من خالل املقابالت وتفريغ  
 ضـرورة العمـل عـلى توفري املعامل باملدارس مبا يناسب أعدا د الطالب وتزويدها باألجهزة احلديثة على أن تكون هذه                      - 

 .ليم الصناعي األجهزة من نوع واحد حىت يتسىن سهولة الصيانة وتوفري قطع الغيار وخاصة يف التع
 العمـل عـلى توفري العدد الكايف من أخصائيي الصيانة من خالل التعاقد أو الدورات التدريبية مبا يساعد على احلفاظ على                      -

 .األجهزة 
 وضع وجود خطة عامة ألعمال الصيانة لألجهزة املوجودة مبختربات احلاسب حبيث ميكن إصالح التالف منها واحملافظة على                  -

 .يت تعمل وهنا يقترح الباحثان أن يكون هناك أخصائي صيانة بكل مدرسة من مدراس التعليم الفين األجهزة ال
 -:يف جمال التخطيط والتدريب ) ٦(
 -:من خالل املقابالت وتفريغ نتائج االستبيان توصل الباحثان إىل جمموعة من املقترحات تتمثل يف اآليت    
لمي املقررات التخصصية وأخصائيو املناهج مبا يسهم يف زيادة استخدامهم للحاسب            زيـادة عـدد الدورات التدريبية  ملع        - 

 .سواء يف التدريس أو يف وضع املناهج على أن تكون يف أوقات مناسبة لكل من املعلمني واالختصاصيني 
 التخطيط  لتدريب    -وضـع خطـة إلعداد  املقررات التخصصية بالتعليم الفين على أن يوظف فيها احلاسب واملعلوماتية ،                  -

 .معلمي املقررات التخصصية بالتعليم الفين لكيفية توظيف احلاسب اآليل واملعلوماتية يف تدريس هذه املقررات 
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يف تدريب املعلمني على الربجميات املتوافرة لديهم ومبا يسهم على الوقوف على ما هو                االتصال بالقطاع اخلاص للمشاركة      -
العمل وهنا يقترح الباحثان ضرورة االتصال بالشركات لتزويد املدارس بتجهيزات ملعامل احلاسوب            متوفر يف الصناعية وسوق     

. 
 -:يف جمال الطالب ) ٧(

 -:من خالل املقابالت وتفريغ نتائج االستبيان توصل الباحثان إىل جمموعة من املقترحات تتمثل يف اآليت  
 . خالل إبراز التطبيقات املختلفة للحاسب يف جمال سوق العمل  العمل على زيادة اجتاهات الطالب حنو احلاسب من-
 استخدام مداخل تعليمية لتدريس احلاسب مبا يناسب طالب التعليم الفين خاصة اهنم من ذوي التحصيل املنخفض من خالل                   -

 استخدام استراتيجيات التدريس اليت تستخدم مع بطئي التعلم 
   يف جمال اخلطة الدراسية) ٨ ( 

 -:من خالل املقابالت وتفريغ نتائج االستبيان توصل الباحثان إىل جمموعة من املقترحات تتمثل يف اآليت    
 زيـادة عدد الساعات املخصصة للحاسب كأداة تعليمية يف خطة التعليم الصناعي على أن يوظف يف التخصصات املختلفة                   -

 .بالتعليم الفين 
ادة دراسية على أن تشتمل على ما يتعلق باإلنترنت واستخداماته املختلفة            زيـادة عـدد الساعات املخصصة للحاسب كم        -

 .وكذا التركيز على التطبيقات اليت ترتبط بكل ختصص 
 -:البحوث املقترحة 

 -:يف ضوء نتائج البحث يقترح الباحث القيام بالبحوث التالية  
 اثر ذلك على التحصيل واالجتاهات حنو احلاسب   تطوير منهج التكنولوجيا باستخدام احلاسب يف التعليم الصناعي و-
 . فعالية برنامج مقترح لتدريب املدرسني بالتعليم الفين على الربجميات  -
  منوذج تقوميي مقترح لتقومي الربجميات بالتعليم الفين -
 
 
 
 
 

 -:املراجع 
 .م١٩٨٨وزارة التربية والتعليم ، : ين إبراهيم يوسف العبداهللا ، استخدام احلاسوب يف العملية التعليمية ،  البحر-١
رسالة الواقع والطموح ،    : تقومي مسارات استخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمية يف الوطن العريب           :  امحـد حممد بوزير      -٢

-٩٧، ص ص    ١٩٨٩ ، مكتب التربية العريب لدول اخلليج العريب ،           ، الرياض  ٣٠اخلليج العريب ، العدد     
١٢١. 

، قطر اللجنة   ٢٧ ، العدد    مؤمتر إقليمي للدول العربية ، حتضري للمؤمتر العاملي الثاين للتعليم الفين والتقين           " قطرية   التربـية ال   -٣
 .٢٦ ، ص ٩٨القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، ديسمرب 

ارة املنظم واملصريف ،     قطاع التج  -اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء جبمهورية مصر العربية  ، سوق العمل يف مصر             -٤
  .  ٦٢م ، ص ١٩٨٥اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء ، : القاهرة 
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اليونسـكو ، املشـروع الدويل للتعليم التقين واملهين ، دليل إعداد مناذج أولية لتطوير مناهج التعليم التقين واملهين ، اجلزء                     -٥
 . م١٩٩٤عمان ، : دن ربط املناهج باحتياجات سوق العمل ، األر: األول 

١٩٩٩اليونسكو ، نتائج وتوصيات املؤمتر التحضريي للدول العربية للمؤمتر الدويل الثاين حول التعليم التقين واملهين سيول                 -٦
 . م ١٩٩٨أبوظىب ، نوفمرب : م ، اإلمارات العربية املتحدة 

مطبعة :  إجنازات وحتديات ، البحرين      -ية لدولة البحرين    بـرنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف البحرين ، تقرير التنمية البشر          -٧
  .٩١-٨٢م ، ص ص ١٩٩٨جامعة البحرين ، 

 .م١٩٨٨وزارة التربية والتعليم ، : محود السعدون ، مكي اخلباز ، مشروع إدخال احلاسوب بالتعليم ، الكويت -٨
وطنية إلدخال احلاسبات اإللكترونية يف مدارس      خطة منوذجية مقترحة لزيادة فاعلية املشاريع ال      " مسـري قاسـم فخـرو ،        -٩

م، ص ص   ١٩٨٩ ،   ٢٩، رسالة اخلليج العريب ، العدد       "  املرحلـتني اإلعدادية والثانوية بالدول العربية       
٩٥-٨٣ .  

لثامن ، ، جملة آفاق تربوية ، العدد ا"أمناط برجميات التعليم مبساعد احلاسب ومراحل إنتاجها  " عـبداهللا سامل املناعي ،  -١٠ 
  .١٦١-١٤٦م، ص ص ١٩٩٦وزارة التربية والتعليم ، إدارة التوجيه التربوي ، : قطر 

 ، العدد الثامن ، يناير      آفاق تربوية واقع إدخال احلاسوب يف وزارة التربية والتعليم بدولة قطر ،           :  عـبد اهللا على قاعود       -١١ 
 .١٢٩-١٢٢ ، ص ١٩٩٦

وزارة التربية والتعليم ، إدارة     : ،  جملة آفاق تربوية ، العدد الثامن ، قطر           "ثريها وفاعليتها   احلاسبات اآللية تأ  " فايزة اهليل ،  -١٢
 .١٨٠-١٦٢م، ص ص ١٩٩٦التوجيه التربوي ، 

 .٧٨ ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري:  فؤاد البهي السيد -١٣
ورقة عمل للمؤمتر العلمي الثالث بكلية التربية        " دام احلاسب اآليل يف تقومي نوعية املعرفة        آفاق استخ : "  فيكتور خمييف    -١٤

 ص  ٩٤ مايو   ٥-٣ ، ترمجة نعمان املوسوي ، البحرين ، كلية التربية ، جامعة البحرين ،               جامعة احلرين 
١٣. 

، جملة رسالة اخلليج    " مكة املكرمة وجدة     واقع تدريس احلاسوب يف املرحلة الثانوية يف مدينيت       " كمال بن منصور مجيب ،    -١٥
  .١٨٠-١٤٧ص ص   ، ١٩٩٥مكتب التربية العريب لدول اخلليج  :  ، الرياض ٥٦العريب ، العدد 

دراسة شاملة حول استخدام احلاسب اآليل يف التعليم العام مع اللتركيز على جتارب             " حممـد مندورة ، أسامة رحاب ،        -١٦
  .  ١٨٣ -٩٩م، ص ص ١٩٨٩ ، ٢٩ رسالة اخلليج العريب ، العدد ،" ومشاريع الدول األعضاء

، جملة رسالة اخلليج "، "دراسة حول تقومي الربجميات الرياضية املستخدمة على احلاسب اآليل " مطلـق طلـق احلازمي ،     -١٧ 
  .١٦١-١٣١ص ص   ، ١٩٩٥مكتب التربية العريب لدول اخلليج  :  ، الرياض ٥٥العريب ، العدد 

مكتب التربية العريب لدول    : تب التربية العريب لدول اخلليج ، التطور النوعي للتعليم يف دول اخلليج العربية ، الرياض                مك-١٨
  .١٢٨-١٢١ص ص . م ١٩٩٨اخلليج ، 

: رة  وزارة التربـية والتعليم باإلمارات العربية املتحدة ، مشروع احلاسب اآليل كمادة دراسية  يف التعليم الثانوي ، الوزا                  -١٩
 . م ١٩٨٨إدارة املناهج ، 

مكتب الوزير  : وزارة التربية والتعليم جبمهورية مصر العربية ، ورقة عمل حول تطوير وحتديث التعليم يف مصر ، القاهرة                  -٢٠
 .٣٣م ، ص ١٩٧٩، 

 .م ١٩٨٨وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان ،  استخدام احلاسوب اآليل يف التعليم العام ، -٢١
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 هـ ١٤٠٨إدارة التطوير التربوي ، : املعارف السعودية ، معلومات عن التعليم الثانوي املطور ، الوزارة وزارة 
 .م ١٩٨٨وزارة التربية والتعليم بقطر ،  خطة استخدام احلاسوب اآليل يف اجملال التربوي ، -٢٢
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