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 :ملخص البحث

إلى التعخف عمى أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  الحالي ييجف البحث
وسبل التغمب عمييا في ضؾء مجخل  ،طمبة معمؼ الرف في كمية التخبية جامعة صشعاء

م السشيج الؾصفي ااستخجتؼ الجؾدة في التعميؼ الجامعي، ولغخض تحقيق ىجف البحث 
التخبية في جامعة  رف بكميةال( طالبا مؽ معمؼ 52ت عيشة البحث مؽ )تكؾنو  ،السدحي

والتي مؽ خالليا تؼ  ،م. تؼ استخجام االستبانة كأداة لمجراسة5252-5252صشعاء لمعام 
حؾل قمة تؾافخ أجيدة جسع البيانات لإلجابة عؽ أسئمة البحث وقج تسحؾرت أبخز الشتائج 

 ،دةوبطء األجي، الحاسؾب واألجيدة الظخؼية والبخمجيات التعميسية مقارنًة بأعجاد الظمبة
وقمة إجخاء الريانة الجورية الالزمة ليا، إضافة  ،وعجم تحجيثيا وكثخة تعخضيا لألعظال

إلى قمة تؾافخ البخمجيات التعميسية السشاسبة التي تشاسب تظؾر السشاىج، وزيادة األعباء 
وفي الحاسؾب،  عسل، وانذغال مكادر األكاديسي والفشياإلدارية والتجريدية السشؾطة بال

بإجخاء بحؾث ودراسات أخخػ لمتعخف عمى واقع  حثالب ىالشتائج فقج أوصتمػ  ضؾء
بأجيدة الحاسؾب كميات التخبية االستخجام الفعمي لمحاسؾب في التجريذ، وتدويج 

وذلػ بالريانة الجورية والتحجيث  ،مذخفي السختبخاتوممحقاتيا، والتخؽيف مؽ أعباء 
رثخاء بخنامج إعجاد معمؼ وذلػ إل ؛لعشكبؾتيةوربظيا بالذبكة ا ،السدتسخ لألجيدة الستؾفخة

والتي تتشـاول مجاالت )أساسيات  ،الرف قبل الخجمة بالكفايات التقشية الخاصة بالحاسؾب
   الحاسؾب، بخامج الحاسؾب، تظبيقات الحاسؾب في التعميؼ(.

كمية التخبية، جامعة صشعاء، جؾدة في رف ال: الحاسؾب، طمبة معمؼ الكلسات السفتاحية
 .التعميؼ الجامعي
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Abstract 

The research aims to identify the most important problems of dealing 

with the computer among students of the classroom teacher at the 

Faculty of Education, Sana’a University, and how to overcome them 

in light of the quality standards in university education. The sample 

of the research consisted of (25) pre-service classroom teachers in 

the academic year 2020-2021.The researchers used the questionnaire 

to collect the data, as a tool for to answer the research questions. The 

main results revealed that, there is a lack of availability of 

computers, peripherals and educational software compared to the 

number of students, slow devices, lack of updating, frequent 

malfunctions, and the lack of necessary periodic maintenance, in 

addition to the lack of availability Appropriate educational software 

that suits the development of curricula. The increase in the 

administrative and teaching burdens entrusted to the pre-service 

classroom teachers, the decrease in the number of learners who 

obtained intermediate and advanced courses to employ computers in 

teaching. Based on these results, the researchers recommended 

conducting other researches to identify the reality of the actual use of 

computers in teaching, and providing colleges of education with 

computers and their accessories, and alleviating the burdens of 

laboratory supervisors through periodic maintenance and continuous 

updating of available devices and linking them to the Internet, In 

order to enrich the pre-service classroom teacher preparation 

program with the technical competencies of the computer, which 

deal with the fields of (computer basics, computer programs, 

computer applications in education). 
Keywords: computer, pre-service classroom teachers, quality of 

university education. 
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 مقجمة:

الؾسائل التعميسية وتفاوت  تتعجدمع االنفجار السعخفي والتظؾر التكشؾلؾجي 
واالستفادة مشيا؛ فسشيؼ مؽ يحخص عمى تؾعيف استخجاميا السعمسؾن في قجراتيؼ عمى 

مشيؼ يقترخ في عسمو عمى الؾسائل التعميسية ال زال الكثيخ التقشيات الحجيثة في عسمو، و 
التقميجية عمى امتجاد العرؾر، غيخ أنو مؽ السفيج التأكيج عمى أىسية اختيار الؾسيمة 

بجأت تتغيخ  ياوأىجافالتخبية السشاسبة لمسؾضؾع الجراسي وتحقيق أىجافو، وبسا أن فمدفة 
جث أرثًخا واضًحا، وأصبح ال غشى والحؼ أح ،لسؾاكبة التظؾر التكشؾلؾجي الحؼ يذيجه العالؼ

عشو في نقل السعخفة والؾصؾل إلييا بيؽ عشاصخ السجتسع التخبؾؼ الحؼ تجاوزت ؼيو 
، السعخفة حجود السجرسة والسشدل، فقج أصبح الحاسؾب أحج أبخز أدوات التكشؾلؾجيا الحجيثة

والتؾاصل في  ،ؼ الحؼ أصبح عاماًل مؤرثًخا في تؾجيو تعامل أفخاد السجتسع بسا ؼيو التخبؾ ؤ 
أؼ زمان ومكان، وُيعّج الحاسؾب مؽ الخكائد األساسية التي تّؾلج اإلبجاع التقشي السعاصخ، 
وىؾ الؾسيمة األوسع انتذاًرا واألكثخ تأرثيًخا، وقج أصبح مؾضع اىتسام وعشاية القادة التخبؾييؽ 

 (5222)عبؾد،  .والسعمسيؽ

الحاسؾب أكثخ التقشيات تعقيًجا في تكؾيشو وسيؾلة استخجامو، فيؾ يؾفخ  عج  ويُ 
 يالحخكة والرؾرة والرؾت والخسؼ مع إمكانية التفاعل مع الستعمؼ عبخ بخنامج حاسؾب

الحاسؾب دور السعمؼ في طخق نقل السعخفة مؽ ممقؽ إلى مؾجو ومذخف  خ  تعميسي، وغي  
لب نفدو كسحؾر لمعسمية التعميسية التعمسية مؽ أجل لمتعميؼ، حيث يكؾن الجور األكبخ لمظا

تحقيق مفيؾم التعمؼ السفخد والتعمؼ الحاتي بحيث يتعمؼ الظالب وفق سخعتو الحاتية، ويتظمب 
ىحا تشغيؼ مادة التعمؼ بظخيقة تعدز فييا كل خظؾة مؽ خظؾاتو عمى نحؾ مباشخ وفؾرؼ، 

يشتقل الظالب إلى الخظؾة التي  بل أن  وفي ىحا الشؾع مؽ التعمؼ يشبغي إتقان كل خظؾة ق
 (Edwards, 2005تمييا وأن يكؾن الستعمؼ ىؾ السدؤول عؽ تعمسو. )
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يسثل نغام الجؾدة أحج الؾسائل الخئيدة في تحقيق جؾدة التعميؼ الجامعي؛ حيث و 
يعسل عمى إيجاد بيئة مشغسة لمعسل التعاوني تداعج عمى االستجابة السباشخة الحتياجات 

الظالب، والسدتفيجيؽ مؽ خجمات السؤسدة الجامعية، كسا يعسل عمى إجخاء ورغبات 
التحديشات برفة مدتسخة، وبظخيقة مشغسة لإلجخاءات واألنذظة، ووضع خظط تظؾيخية 
ألداء العامميؽ بالسؤسدة الجامعية في ضؾء نتائج التغحية العكدية؛ مسا يديج مؽ فاعمية 

 (5222ح زكخيا، )سسا .الجامعة، وتسيدىا عؽ مثيالتيا

، ويسكؽ القؾل إن  وحجيثاً  يتبؾأ السعمؼ مكانة مخمؾقة في الشغام التخبؾؼ قجيساً و 
 وبالتالي فإن  البذخية تقع عمى مدؤولية التعميؼ؛  التشسية الذاممة وإعجاد الظاقاتتحقيق 

ا عبء تحقيق ذلػ يقع بذكل كبيخ عمى الخكؽ األساسي لمعسمية التعميسية ومحخكيا ومشفحى
 ،حيث يدمؼ التخبؾيؾن وغيخ التخبؾييؽ بالجور األىؼ لمسعمؼ، ومؾجييا ومقؾميا وىؾ السعمؼ

وجؾدة أؼ عسمية تعميسية إنسا تقاس بكفاءة السعمسيؽ الحيؽ نجاح  ويجسع الخبخاء عمى أن  
إنسا يعتسج عمى صفات وكفايات ، ظمبةنؾع التعميؼ الحؼ يتيحؾنو لم وأن  ، يقؾمؾن بيا

يقخون بأنو لؾ أتيح ليؼ  ؽيالستخررألىسية لمسعمؼ مكانة جعمت اولقج بمغت  ،السعمسيؽ
ا مجال مجال واحج يظؾرون مؽ خاللو العسمية التعميسية ويججدونيا ويجؾدونيا الختارو 

 . (2)إعجاد السعمؼ وتكؾيشو "

دات سفي مؤ  السعمؼ وتشسيتو ميشياالظالب ما سبق تبخز أىسية إعجاد  اللومؽ خ
؛ لسا لو مؽ أىسية األداء التعميسي مدتؿباًل ودوره في تحديؽ جؾدة  ل الخجمة،إعجاده قب
ولخسؼ  الحجيث الستدارعة، لسؾاجية تحجيات العرخ تجؾيج العسمية التعميسية؛في خاصة 

السجتسعات، والسداىسة بفاعمية في إعجاد أجيال قادرة استخاتيجية مدتقبمية تديؼ في تظؾيخ 
 التغيخات العمسية والتكشؾلؾجية الستدارعة.عمى التأرثيخ في معظيات 

                                                 
)تكؾيؽ السعمؼ (، جامعة عيؽ  )السؤتسخ العمسي الدادس عذخ ( :م(5222محسؾد كامل الشاقة ).  2

 بجون صفحة . ،السجمج الثالث ،يؾليؾ55-52،شسذ
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السمقاة عمى عاتقو  فاألدوار، ا أن يتبؾأ السعمؼ وإعجاده ىحه السشدلة الكبيخةوليذ غخيبً 
في يتظمب إعجادًا خاصًا لسؽ يقؾم بيحه األدوار  كمو وذلػ، عغيسة ومدؤولياتو كبيخة

د مع التظؾر الدخيع في بحيث يتشاسب ىحا اإلعجامؤسدات إعجاده بسختمف مدسياتيا؛ 
 بالذكل السظمؾب. يزظمع بيحه السدؤولياتكي مختمف الجؾانب، 

انبثق ىجف البحث الحالي، والستسثل في لفت أنغار السعشييؽ بإعجاد ومؽ ىشا 
الظالب السعمؼ في السؤسدات السختمفة إلى الؾاقع الفعمي إلعجاده، والسذكالت التي 

، وكيف يسكؽ التغمب عمى ىحه السذكالت، استخجام الحاسؾبؼ في جييا بخنامج إعجادىايؾ 
وفي ضؾء مجخل الجؾدة واالعتساد في التعميؼ الجامعي؛ بحيث تتؾافق بخامج اإلعجاد مع 

 األدوار السدتقبمية لمظالب السعمؼ في السيجان التخبؾؼ.
 البحث: مذكلة

جعل مؽ إعجاد مخ الحؼ ألت االيذيج العرخ الحالي العجيج مؽ التحجيات والتحؾ 
، أوجبتيا وفخضتيا تظؾرات العرخ الحجيث في قزية مريخية السعمؼ وتشسيتو ميشيا

رتقاء بسيشة التعميؼ ونؾعية السعمسيؽ، مسا جعل معغؼ اال؛ وذلػ مؽ أجل مختمف السجاالت
، وبخامج إعجاد السعمسيؽ في نغسيا التعميسية رؼ و أكثخ مؽ مخة وبذكل د الشغخ تعيج الجول

واألكاديسية الالزمة لمؿيام بأدوراىؼ السدتقبمية في  ، وإكدابيؼ السيارات السيشيةجمةقبل الخ
بأدوراىؼ في إعجاد أجيال بسؾاصفات السدتقبل  مالسيجان التخبؾؼ؛ وبسا يداعجىؼ عمى الؿيا

 الحؼ طغت عميو التكشؾلؾجيا الخقسية بكل تفاصمييا.

مؾب؛ فإن و يجب أن  يكؾن متسكشا مؽ ولؿيام السعمؼ بأدواره السدتقبيمة بالذكل السظ
السيارات التي تداعجه عمى ذلػ، ومشيا ميارات التسكؽ مؽ استخجام الحاسؾب، ومعخفة 

استخجامو في إعجاد السؾاد التعميسية وتقجيسيا مدتؿباًل، وإنتاج  أنغسة تذغيمو، والقجرة عمى
 بسا يسكشو مؽ إعجاد األجيال لمسدتقبل.البخامج السختمفة، و 
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ومؽ ىشا جاءت الحاجة إلى معخفة الؾاقع الفعمي، والسذكالت التي تؾجو الظالب 
السعمؼ في استخجام الحاسؾب؛ وبسا يؤدؼ إلى االستفادة مؽ مؽ الشتائج التي سيدفخ عشيا 
البحث في إعادة تقيييؼ بخامج إعجاده، ومؽ رثؼ  تظؾيخىا في ضؾء معاييخ جؾدة التعميؼ 

 واالعتساد األكاديسي.

 :تيؽ خالل ما سبق تحجدت مذكمة البحث في التداؤل الخئيذ اآلوم

ما أىم مذكالت التعامل مع الحاسهب لجى طلبة معلم الرف في كلية التخبية جامعة "
صشعاء وسبل التغلب علييا في ضهء مجخل الجهدة في التعليم الجامعي من وجية 

 "نظخىم؟

 اآلتية: الفخعية األسئلة من التداؤل الخئيذويتفخع 

 طمبة معمؼ الرف في كمية التخبيةما أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -2
 مؽ وجية نغخىؼ؟باألجيدة والسعامل  جامعة صشعاء الستعمقة

ما أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ طمبو معمؼ الرف في كمية التخبية  -5
 مؽ وجية نغخىؼ؟ (2)بالبخنامجالستعمقة جامعة صشعاء 

 طمبة معمؼ الرف في كمية التخبيةما أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -3
 مؽ وجية نغخىؼ؟ الستعلقة بالطلبةجامعة صشعاء 

 طمبة معمؼ الرف في كمية التخبيةما أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -2
 مؽ وجية نغخىؼ؟ اكادمسي والفشيبالكادر األ الستعمقة جامعة صشعاء 

 طمبة معمؼ الرف في كمية التخبيةما أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -2
 مؽ وجية نغخىؼ؟ بالسيارات األساسية في الحاسب اآلليجامعة صشعاء الستعمقة 

                                                 
1
"اىجشّبٍظ اىحبس٘ثٜ اىَؼَ٘ه ثٔ فٜ قسٌ اىزؼيٌٞ األسبسٜ ٗثشّبٍظ ٍؼيٌ اىػف فٜ ميٞخ ( ٝقػذ ثبىجشّبٍظ ْٕب  

 اىزشثٞخ.
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كيف يسكؽ التغمب عمى مذكالت استخجام الحاسؾب لجػ طمبة معمؼ الرف في  -6
 ؼ الجامعي؟كمية التخبية جامعة صشعاء في ضؾء مخل الجؾدة في التعمي

 فخضيات البحث:

( بيؽ متؾسظي 2.22ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة ) -2
طمبة معمؼ استجابات أفخاد العيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 

 جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ الشؾع؟ الرف في كمية التخبية

( بيؽ متؾسظي 2.22إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة )ال تؾجج فخوق ذات داللة  -5
طمبة معمؼ استجابات أفخاد العيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 

 جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ السدتؾػ؟ الرف في كمية التخبية

 ىجاف البحث:أ

 ييجف ىحا البحث إلى:

طمبة معمؼ الرف في كمية التعخف عمى أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -2
 جامعة صشعاء الستعمقة باألجيدة والسعامل مؽ وجية نغخىؼ. التخبية

طمبة معمؼ الرف في كمية التعخف عمى أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -5
 جامعة صشعاء الستعمقة بالبخنامج مؽ وجية نغخىؼ. التخبية

طمبة معمؼ الرف في كمية التعخف عمى أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -3
 جامعة صشعاء الستعمقة بالظمبة مؽ وجية نغخىؼ. التخبية

طمبة معمؼ الرف في كمية التعخف عمى أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -2
 مؽ وجية نغخىؼ. كاديسي والفشيجامعة صشعاء الستعمقة بالكادر األ التخبية
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طمبة معمؼ الرف في كمية التعخف عمى أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -2
جامعة صشعاء الستعمقة بالسيارات األساسية في الحاسب اآللي مؽ وجية  التخبية

 نغخىؼ.

( 2.22معخفة ما إذا كان ىشاك فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة ) -6
ؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ بيؽ متؾسظي استجابات أفخاد العيشة عؽ أى

جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخؼ  طمبة معمؼ الرف في كمية التخبية
 الشؾع والسدتؾػ.

متغمب عمى مذكالت استخجام الحاسؾب لجػ طمبة معمؼ ل عخض بعض الحمؾل -2
 .الرف في كمية التخبية جامعة صشعاء في ضؾء مخل الجؾدة في التعميؼ الجامعي

 أىسية البحث:

 :يأتيتتسثل أىسية البحث ؼيسا 

 األىسية الشظخية:

طمبة يعج ىحا البحث أول دراسة تفريمية عؽ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -2
 ؽ.يجامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ حدب عمؼ الباحث معمؼ الرف في كمية التخبية

طمبة معمؼ بسعخفة أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  سيتسيؽمحاولة تدويج ال -5
 جامعة صشعاء. الرف في كمية التخبية

ية بسادة مخجعية حؾل بعض مذكالت ؾ التخبالسكتبة يديؼ ىحا البحث بتدويج  -3
 جامعة صشعاء. طمبة معمؼ الرف في كمية التخبيةالتعامل مع الحاسؾب لجػ 
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 األىسية التطبيقية:

الؿيادات األكاديسية و  القائسيؽ عمى البخامج األكاديسية وتظؾيخىا، سيفيج ىحا البحث
وكحلػ الباحثيؽ والسيتسيؽ في  ،وجامعة صشعاء ،وزارة التعميؼ العالي والبحث العمسيفي 

 مجال التخبية في اآلتي:

طمبة معمؼ الرف في كمية التعخف عمى أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  -2
 .جامعة صشعاء التخبية

لتقجيؼ الحمؾل الدميسة والسشاسبة  التي سيدفخ عشيا البحثشتائج المؽ اإلفادة   -5
 لمجيات السعشية.

في تؾضيح جؾانب القرؾر  وتظؾيخىا لسقخرات الجامعيةا معجؼيداعج ىحا البحث  -3
 والسذكالت التي تؾاجو السقخرات.

 :تيةيقترخ ىحا البحث عمى الحجود اآل حجود البحث:

مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ طمبة معمؼ الرف في  الحجود السهضهعية: -2
، دون التظخق إلى السذكالت كمية التخبية جامعة صشعاء وسبل التغمب عمييا

 األخخػ.

كمية التخبية في رف بقدؼ التعميؼ األساسي الالحجود البذخية: عيشة مؽ طمبة معمؼ  -5
 جامعة صشعاء.

 ء.جامعة صشعا –الحجود السكانية: كمية التخبية  -3

 م.5252-5252م الجامعي الحجود الدمانية: العا -2
 مرطلحات البحث:

 مذكالت التعامل مع الحاسهب:



  ILAػؿ٘ اىغَؼٞخ اىذٗىٞخ ىيَؼشفخ        اىغَؼٞخ اىَػشٝخ ىيقشاءح ٗاىَؼشفخ   

 

  

121 

 

 

 

ومعمسي ىي العؾامل والغخوف السحيظة التي تحج مؽ سيؾلة إجادة وتسكؽ طالب 
 .بسا يحقق األىجاف السظمؾبة ووتعميسالحاسؾب أرثشاء تعمؼ في الحاسؾب مؽ الؿيام بسياميؼ 

 (33، 2442)العسخؼ، 

 :بأنيا إجخائًيا ُتعخَّف في البحث الحاليو 

 رفالمجسؾعة السذكالت والرعؾبات والسعيقات التي تعيق تعامل طمبة معمؼ 
والستسثمة في مذاكل تتعمق باألجيدة  ،وجامخواست في التعامل مع الحاسؾب في كمية التخبية

كاديسي بالظمبة، مذاكل تتعمق بالكادر األوالسعامل، مذاكل تتعمق بالبخنامج، مذاكل تتعمق 
 ، مذاكل تتعمق بالسيارات األساسية في الحاسب اآللي.والفشي

 الجهدة في التعليم الجامعي:

تعخف إدارة الجؾدة الذاممة في التعميؼ الجامعي بأنيا عبارة عؽ أسمؾب متكامل 
ليؾفخ لألفخاد وفخق العسل الفخصة إلرضاء  ؛يظبق في جسيع فخوع ومدتؾيات الجامعة

الظالب والسدتفيجيؽ مؽ التعميؼ والبحث العمسي. أو فعالية تحقيق أفزل خجمات تعميسية 
 (23: 5222)فخيج الشجار،  .مسكشةوبحثية بأكفأ األساليب وأقل تكمفة وأعمى جؾدة 

يدعى إلى متكامل ث حجي اتجاه" :إجخائيًا بأنيا في التعميؼ الجامعي الجؾدة فعخ  تُ و 
مؽ خالل معاييخ ومؤشخات معجة وفق  جامعي بجسيع مكؾناتو وعشاصخه،الداء تظؾيخ األ

مؽ خالل التخكيد عمى رضا السدتفيج، رؤية عمسية مؾاكبة لتظؾرات العرخ، وتخكد 
، والتى يسكؽ عشجما تتبشاىا والفاعمية في األداء والتسيد يؽالسدتسخ  والتظؾيخ والتحديؽ

 .بأقل وقت وأقل جيجو  داءمؽ األ ػ مدتؾ أفزل ترل إلى السؤسدات الجامعية أن  

 معلم الرف: الطالب

ىؾ الظالب السعمؼ الحؼ سيقؾم بتعميؼ تالميح صفو جسيع السؾاد الجراسية ماعجا 
 (.54، 5224المغـة األجشبيـة والسؾاد الفشية والخياضة )مختزى، وأبؾ الشؾر، 
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السمتحق ببخنامج إعجاد معمؼ  السعمؼالظالب بأنو  ىحا البحث:عخ ف إجخاًئًيا في ويُ 
يعمؼ تالميح الحمقة األولى مؽ مخحمة التعمـيؼ س بعج تخخّجو الحؼو  التخبية، الرف في كميات

جسيع السؾاد  اليسيشة)مـؽ الرف األول إلى الرف الخابع( في الجسيؾرية  األساسـي
 لسؾاد الفشية والخياضية.الجراسية ما عـجا مادة المغة األجشبية وا

 :مشيجية البحث وإجخاءاتو

 ،تحجيج مشيجية البحث :يتشاول ىحا الجدء وصًفا إلجخاءات البحث مؽ حيث
نؾعيا وطخيقة إعجادىا والتحقق مؽ  :وعيشتو وخرائرو، وأداة البحث مؽ حيث ،ومجتسعو

صجقيا ورثباتيا، واإلجخاءات الخاصة بالتظبيق السيجاني والسعالجات اإلحرائية السدتخجمة 
 :وؼيسا يمي عخض ليحه اإلجخاءات ،لتحميل البيانات

 أوًًل: مشيـج البحث:

مؽ ألنو يالئؼ طبيعة البحث وأىجافو  ؛البحث السشيج الؾصفي السدحي ااستخجم ىح
البحث السيجاني لتؾفيخ أكبخ قجر مؽ السعمؾمات التي تداعج عمى فيؼ وتؾضيح  خالل

جامعة صشعاء،  طمبة معمؼ الرف في كمية التخبيةمذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 
ألنو ييتؼ بؾصف الؾضع الخاىؽ، وتحجيج  ؛ويدتخجم ىحا السشيج في البحؾث العمسية

 الغخوف والسسارسات واالتجاىات الدائجة.

 مجتســع البحث:ثانًيا: 

رف بكمية التخبية جامعة صشعاء التكؾن مجتسع البحث مؽ جسيع طمبة قدؼ معمؼ 
 م.5252-5252 لمعام الجامعي

 ثالًثا: عيشـة البحث:

بظخيقة عذؾائية بديظة، حيث تؼ تؼ اختيار عيشة البحث مؽ السجتسع األصمي 
 رف بكمية التخبية جامعة صشعاء.ال( مؽ طمبة قدؼ معمؼ 52) اختيار
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الشؾع،  :عجة جؾانب وىي خالل مخاعاة تؼ تحجيج عيشة البحث مؽ وصف عيشة البحث:
 والسدتؾػ، والعسخ.

 وفيسا يلي وصًفا ألفخاد عيشة البحث:
 

 تهزيع أفخاد العيشة حدب الشهع: -1
 يؾضح متغيخ الشؾع لمعيشة :(1) ججول رقم

 اننسبت انعدد اننوع

 ٪41 22 ذكس

 ٪38 21 أنثي

 ٪011 52 اإلجمـــبنٌ

5 مؽ عيشة البحث 23مؽ عيشة البحث ذكؾر، وأن  255الدابق أن  الججولويتبيؽ مؽ 
 إناث.

 
 يؾضح متغيخ الشؾع لمعيشة :(1) شكل رقم

 تهزيع أفخاد العيشة حدب السدتهى: -2
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 تؾزيع أفخاد العيشة حدب السدتؾػ  :(2)ججول رقم 
 اننسبت انمئوٍت انتكساز انمستوى

 ٪18 2 األٗه

 ٪13 5 اىضبّٜ

 ٪13 5 اىضبىش

 ٪13 5 اىشاثغ

 ٪011 52 انمجموع

5 مؽ عيشة البحث مؽ السدتؾػ األول، 53ويتزح مؽ خالل الججول الدابق أن 
عيشة البحث مؽ السدتؾػ الثالث، 5 مؽ 552 مؽ عيشة البحث مؽ السدتؾػ الثاني، و52و
 5 مؽ عيشة البحث مؽ السدتؾػ الخابع.52و

 
 يؾضح تؾزيع أفخاد العيشة حدب السدتؾػ  :(2شكل رقم )
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 رابًعا: أداة البحث:

 نهع األداة: -1

والتي مؽ   لجسع السعمؾمات، أداة  االستبانةنغًخا لظبيعة أىجاف البحث فقج اعتسج 
خالليا يتسكؽ مؽ جسع البيانات والسعمؾمات التي تيجف إلى اإلجابة عؽ أسئمة البحث 

 الحالي وفخضياتو.

 طخيقة بشاء األداة: -2

يتؼ تظبيقيا وتؾزيعيا عمى أفخاد عيشة  مخت عسمية بشاء األداة بعجة خظؾات قبل أن  
 وؼيسا يمي شخح تمػ الخظؾات: ،البحث

 بشاء األداة: -أ 

 األداة مؽ خالل الخظؾات اآلتية:تؼ بشاء 

 الستعمق بسؾضؾع البحث االطالعاألدب التخبؾؼ األبحاث والجراسات و الخجؾع إلى  -2
التخبية جامعة  ةكميفي رف ال)مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ طمبة معمؼ 

 .صشعاء(

بالظالب السعمؼ، وجؾدة الخجؾع إلى الجراسات والبحؾث والتقاريخ ذات العالقة  -5
 التعميؼ الجامعي.

في الكمية والسحكسيؽ مؽ مخكد البحؾث والتظؾيخ  أعزاء ىيئة التجريذ أخح أراء -3
 التخبؾؼ.

 :الرهرة األولية لألداة -ب 

 ( فقخة.26تذتسل عمى ) تخسدة مجاالتكؾنت الرؾرة األولية لألداة مؽ 
 :التحقق من صجق اًلستبانة -ج 
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تؼ عخضيا عمى مجسؾعة مؽ  بعج إعجاد األداة )االستبانة( في صؾرتيا األولية
عمى االستبانة مالحغاتيؼ و  إبجاء آرائيؼ ، وطمب إلييؼالسحكسيؽ مؽ ذوؼ االختراص

 مؽ حيث: وفقخاتيا

 غيخ مشاسبة( -مجػ انتساء كل فقخة لمسجال ومؾضؾع البحث )مشاسبة. 

 .إضافة أؼ فقخات يخون أنيا مشاسبة 

 .تعجيل الرياغة المفغية لبعض الفقخات 

  الستذابية مع بعزيا.دمج الفقخات 

 األداة. جالغيخ السشاسبة لس ححف الفقخات 

 :تعجيل األداة في ضهء آراء السحكسين -د 

تعجيميا في ضؾء  ، تؼ  تفخيغيا ومخاجعتيا، ومؽ رثؼ  تؼ  األداة مؽ السحكسيؽ جسعبعج 
صالحية وأصبحت ذات  ، ومؽ رثؼ  تؼ  إعجادىا في صؾرتيا الشيائية،آرائيؼ ومقتخحاتيؼ

 تظبيقيا عمى العيشة السختارة.ل
 ثبات األداة: -ه 

( 3تؼ استخخاج معامل الثبات باستخجام معامل ألفا كخونباخ كسا يتبيؽ مؽ الججول رقؼ )
 :اآلتي

 لفا كخونباخأ( Alphaيؾضح معامل ) :(3) ججول رقم
 نفبأ( Alphaمعبمم ) انمجبل و

 2.852 ٗاىَؼبٍوٍطنالد رزؼيق ثبألعٖضح  2

 2.822 ٍطبمو رزؼيق ثبىجشّبٍظ 1

 2.814 ٍطبمو رزؼيق ثبىطيجخ 2

 2.833 مبدَٜٝ ٗاىنٍْٜطبمو رزؼيق ثبىنبدس األ 3

 2.842 ٍطبمو رزؼيق ثبىَٖبساد األسبسٞخ فٜ اىحبست اٟىٜ 4

 1.828 األداة ككم
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 يتزــح من الجـــجول الدابق أن:

5، وبحلػ تؼ التحقق مؽ تؾفخ خاصية الرجق 32.3بمغ معامل الثبات في األداة ككل 
وبحلػ تكؾن األداة  ،والثبات لألداة السدتخجمة كسؤشخات يجب تؾفخىا في أداة البحث الجيجة

 وأنيا تؿيذ ما وضعت مؽ أجمو في حجود ىحه البحث وأىجافيا. ،صالحة لالستخجام

 إجـخاءات تطبيـــق أداة البحث: خامًدا:

 بالخظؾات اإلجخائية اآلتية: تؼ  الؿيام بحثلتحقيق أىجاف ال

االطالع عمى األدب العمسي والجراسات الدابقة الستعمقة بسذكالت التعامل مع  -2
 جامعة صشعاء. طمبة معمؼ الرف في كمية التخبيةالحاسؾب لجػ 

طمبة معمؼ والتي تؿيذ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  انةبشاء أداة االستب -5
 جامعة صشعاء. التخبيةالرف في كمية 

طمبة معمؼ والتي تؿيذ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  انةعخض أداة االستب -3
جامعة صشعاء عمى السحكسيؽ، وتعجيميا في ضؾء آرائيؼ  الرف في كمية التخبية

 واقتخاحاتيؼ.

 .االستجابة ليايجوًيا عمى الفئة السدتيجفة عيشة البحث ليقؾمؾا ب بانةتؾزيع االست -2

وذلػ مؽ أجل الحخص عمى  ،ع مفخدات االستبانات بعج تؾزيعيا مباشخةتجسي -2
 اإلجابة عمى أؼ استفدارات مؽ أفخاد العيؽ.

 جسع الشتائج وتحميميا. -6

 وتقجيؼ التؾصيات واالقتخاحات بشاء عمى الشتائج. ومشاقذتيا، تفديخ الشتائج -2
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 سادًسا: األساليب اإلحرائية:

أداة البحث بؾاسظة الحاسب اآللي، باستخجام الخزمة  تست السعالجة اإلحرائية لبيانات
 (. حيث تؼ حداب:SPSSاإلحرائية في العمؾم االجتساعية واإلندانية )

 التكخارات والشدب السئؾية لستغيخات البحث. -2

 الستؾسظات واالنحخافات السعيارية لكل فقخة ومجال ولألداة ككل. -5

( لسعخفة Independent T-test)يؽ استخجام االختبار التائي لمسجسؾعتيؽ السدتقمت -3
 الفخوق بيؽ الستؾسظات الحدابية الشاتجة عؽ متغيخ الشؾع.

وذلػ مؽ أجل معخفة الفخق : (One Way ANOVA) تحميل التبايؽ األحادؼ -2
بيؽ الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية الشاتجة عؽ متغيخ السدتؾػ، 

 رثبات األداة.لفا كخونباخ لحداب أواستخجام معامل 

 اإلطار الشظخي 
 وجهدة التعليم الجامعي الحاسهب تقشياتاستخجام  اكفامات

يتسيد العرخ الحؼ نعيذو بالتظؾر السعخفي والتكشؾلؾجي اليائل وفي جسيع 
انعكذ ، وأصبح يظمق عمييا بعرخ االنفجار السعخفي في جسيع السجاالت، و تالسجاال

بؾصفو  ،تخبية وتكشؾلؾجيا التعميؼالمؽ ضسشيا مجال و سجاالت جسيع العمى  ذلػ تأرثيخ
 .التقجم والخقي ألؼ مجتسع األمؼ والذعؾب إلى طخيق بؾابة

البج وأن يؾاكب  هأركان العسمية التعميسية، فإن إعجاد ىؼالسعمؼ يسثل أ  وبسا أن
السؤسدات التخبؾية السيتسة بإعجاد  ؾجب عمىالتعميؼ، وىحا يمجال في  السعخفيالتظؾر 

وإضافة الججيج  ،والسجاخل التخبؾية التي يقؾم عمييا إعجاده البخامجالسعمـؼ إعادة الشغخ في 
   العسل عمى تحديؽ وتظؾيخ القائؼ مشيا.كحلػ و  ،إلييا
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ـات مشيـا السـجخل التعميسـي القـائؼ عمـى الكفايو إلعجاد السعمـؼ،  وىشاك مجاخل كثيخة      
Competencies ،والحؼ يعتبخ أحج االتجاىات في إعجاد السعمؼ وأكثخىا شيؾعا وانتذارا ،

وىـؾ مجخل ييجف إلى إعجاد السعمؼ وتأىيمو عمى أسذ تخبؾية ونفدية تيجف إلى رفـع 
مـدتؾػ أداء السعمؼ ميشيا، وتؾعيف كفاءتو، وتؾجيو مياراتو لسداعجة الظالب عمى تحقيق 

 (22، 5226ي، )عدمـ .أىـجافيؼ

  ووعائف كفاياتوو  السعمؼ أدوار تحجيج ويسكؽ   

 ي:اآلت في إجسالياو  الحاسـؾب تقشيـات عل في  السدتقبمية
  (23، 5222)يعقؾب،  العامة: الكفامات أوًل:

   الكسبيهتخية: بالثقافة متعلقة اكفامات .2

التعـخف عمـى بخمجيـات التـذغيل و مثل معخفة السكؾنات السادية لمكسبيؾتخ وممحقاتو،        
االستخجامات السختمفة لمكسبيؾتخ فـي العسميـة التعميسيـة و والؾسائط التي يعسل بيا الكسبيؾتخ، 

معخفة السرظمحات السدتخجمة في و الفيخوسات وطخق الؾقاية مشيا، و والحياتية السختمفة، 
   مجال الكسبيؾتخ.

  تخ:الكسبيه  استخجام بسيارات متعلقة اكفامات .5

استخجام لؾحة السفاتيح والفأرة، كيؽية التعامل مع وحجات اإلدخال وتتسثل في 
واإلخـخاج، كيفيـة التعامل مع سظح السكتب والسمفات والبخامج سؾاء بالحفع أو الشقل أو 
الحـحف أو التعـجيل، التعامل مع وحجات التخديؽ، استخجام مجسؾعة بخامج األوؼيذ، 

 ت الفشية التي تؾاجيو أرثشاء االستخجام.والتغمب عمـى السـذكال
  الذبكة: وخجمات بخامج مع التعامل اكفامات ثانيا:

  (25، 5222وتتسثل ىحه الكفايات في: )جعشيشي، 

 .التعامل مع نغام التذغيل ويشجوز وإصجاراتو السختمفة 
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 .إتقان إحجػ لغات البخمجة لترسيؼ الرفحات والسؾاقع التعميسية 

  السذاركة في مجسؾعات الشقاش الستاحة عبخ اإلنتخنت.القجرة عمى 

  الذبكة.القجرة عمى ضغط أو فػ السمفات مؽ وإلى 

 .إنذاء الرفحات والسؾاقع التعميسية ونذخىا وتحجيثيا كل فتخة 

 .الجخؾل لمسكتبات العالسية وقؾاعج البيانات  

  لمتعامل مع السقخرات التحقق مؽ ميارات الستعمسيؽ التكشؾلؾجية والفشية الالزمة
 اإللكتخونية.

  إلكتخونيا: السقخرات إعجاد اكفامات ثالثًا:

 (26، 5226وتتزسؽ عجدًا مؽ الكفايات الخئيدية ىي: )عدمي، 

  التخطيط: اكفامات -2

  في: الستسثلة الفخعية الكفامات من مجسهعة وتتزسن

 .تحجيج األىجاف العامة لمسقخر السخاد إعجاده إلكتخونيا 

 مؽ ىؼ السدتفيجون مؽ السقخر؟، وخبخاتيؼ الدابقة وخرائريؼ الشفدية  تحجيج
 واالجتساعية.

 .تحجيج الستظمبات السادية والبذخية الالزمة إلعجاد السقخر إلكتخونيا 

 .تحجيج فخيق عسل إنجاز السقخر إلكتخونيا وتحجيج ميام كل عزؾ بالفخيق 

  والتطهيخ: الترسيم اكفامات -5

  في: الستسثلة الفخعية الكفامات من مجسهعة وتتزسن

 .تحجيج استخاتيجيات التجريذ الالزمة لتحقيق أىجاف السقخر 
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 .تحجيج أنذظة التعمؼ التي تذجع التفاعل بيؽ الستعمسيؽ 

 .تحجيج الؾسائل الستعجدة التي ستزسؽ في السقخر اإللكتخوني 

 .تحجيج الؾصالت اإللكتخونية بيؽ مكؾنات السقخر اإللكتخوني 

  التقهيم: اكفامات -3

  في: الستسثلة الفخعية الكفامات من مجسهعة وتتزسن

 .استخجام وتظبيق أساليب مختمفة لمتقؾيؼ اإللكتخوني مؽ خالل الذبكة 

 .تحجيج نقاط القؾة والزعف لجػ الظالب 

 .إعجاد بخامج إرثخائية وعالجية لمظالب 

 .وضع معاييخ عمسية يتؼ في ضؾئيا تقؾيؼ الظالب 

 ية الخاجعة لمظالب.تقجيؼ التغح 

 وللحاسهب إمكانات خاصة تسيده عن تقشيات التعليم األخخى مسكن إجساليا بسا يلي:

تحقيق فكخة اعتبار الستعمؼ محؾًرا لمعسمية التعميسية التعمسية، مؽ خالل تفخيج  -2
لقجرة الحاسؾب عمى اختدال ندبة كبيخة مؽ البيانات بحاكختو وعخضيا و التعميؼ، 

(، وبالتالي مخاعاة الفخوق الفخدية، فيتقجم 5222)الظؾبجي، بتدمدل مشظقي 
 الظالب وفق سخعتو الحاتية، "ألنو يشتج نغاًما كاماًل يكؾن الظالب ؼيو أىؼ شيء".

تخؽيض السخاطخ عشج استخجام السحاكاة كاستخاتيجية تجريدية، وذلػ عشج استخجام  -5
لكيسيائية وغيخىا مؽ البخامج بخامج التجريب عمى تذغيل األجيدة أو إجخاء التجارب ا

 التعميسية التي تحاكي الؾاقع.
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يخفف عمى السجرس ما يبحلو مؽ جيج ووقت في األعسال التعميسية الخوتيشية مسا  -3
يداعج السعمؼ في استثسار وقتو وجيجه في تخظيط مؾاقف وخبخات لمتعمؼ تداىؼ في 

 (5222يف، في الجؾانب الفكخية واالجتساعية )خم الظالبتشسية شخريات 

 عجاد البخامج التي تتفق وحاجة الظالب بديؾلة ويدخ.إ  -2

عخض السادة العمسية وتحجيج نقاط ضعف الظالب وإمكانية طخح األنذظة العالجية  -2
 التي تتفق وحاجة الظمبة.

تشسية ميارات معخؼية عقمية مثل جسع البيانات وتحميميا وتخكيبيا وحل السذكالت  -6
إلى أن يألف الظالب معالجة البيانات وؾياسيا )عيادات، والتفكيخ الشاقج، باإلضافة 

5222.) 

 مفيهم الجهدة في التعليم الجامعي:

يذيخ مرظمح الجؾدة في مؤسدات التعميؼ الجامعي إلى: "العسمية السخظظة التي 
تتخحىا الجامعات؛ لمتأكج مؽ أن السعاييخ التي وضعت مدبقا لمسشتج، أو الخجمات 

 ,Materu. P) ا.بالفعل الؾصؾل إلييا بانتغام، والسحافغة عمييا وتعديدىالتعميسية يتؼ 
Higher , 2007, p.3)   

كسا يذيخ إلى: "مجسؾعة الدياسات، والعسميات السؾجية نحؾ تؾفيخ كل ما يداعج 
عمى تحقيق الجؾدة، والسحافغة عمييا، واالرتقاء بيا في السؤسدة الجامعية، ويتؼ مؽ 

السخظظة، والسشغسة لمجامعة، أو البخنامج التعميسي؛ لتحجيج مجػ الؾفاء خالل السخاجعة 
  (26، 5222البيؾاشي، . )بالسدتؾيات السقبؾلة لمتعميؼ والبشية الجاخمية

: مجسؾعة مؽ األنذظة، اعخف جؾدة مؤسدات التعميؼ الجامعي إجخائيا بأنيتُ و 
ظ اميات بيجف تحقيق الجؾدة والحفواألساليب، واإلجخاءات التي يقؾم بيا عسجاء وأمشاء الك
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تحقيق ، وبسا يؾاكب التؾجيات والسعاييخ العالسية، و عمى استجامتيا داخل الجامعة
 السدتؾيات السظمؾبة مؽ مخخجاتيا.
 :أىجاف الجهدة في التعليم الجامعي

سؾسؽ مجيج ودمحم الديادات، ) :اآلتييجف الجؾدة في مؤسدات التعميؼ الجامعي إلى ت
5223 ،42:) 

  ضبط وتظؾيخ الشغام اإلدارؼ في السؤسدة الجامعية نتيجة لؾضؾح األدوار، وتحجيج
 السدؤوليات.

 .االرتقاء بسدتؾػ الظالب في جسيع الجؾانب 

 .زيادة كفايات العامميؽ بالسؤسدة الجامعية ورفع مدتؾػ أدائيؼ 

 بالسؤسدة  زيادة الثقة والتعاون والعالقات اإلندانية الدميسة بيؽ جسيع العامميؽ
 الجامعية.

 .زيادة الؾعي، واالنتساء نحؾ السؤسدة الجامعية مؽ قبل الظالب، والسجتسع السحمي 

  التخابط والتكامل بيؽ الؿيادات، وجسيع العامميؽ بالسؤسدة الجامعية لمعسل بخوح
 الفخيق.

 :متطلبات الجهدة في التعليم الجامعي

الجامعي تؾافخ مجسؾعة مؽ الستظمبات التي يدتمدم نجاح الجؾدة في مؤسدات التعميؼ 
 (.242، 5222، دمحم حافع، ويؾسف مرظفى) :تديؼ بجور كبيخ في تحقيق ذلػ، مشيا

 .دعؼ وتأييج اإلدارة العميا لشغام الجؾدة 

 .تخسيخ رثقافة الجؾدة بيؽ جسيع العامميؽ في السؤسدة الجامعية 

  مدتؾػ األداء.مذاركة جسيع العامميؽ في الجيؾد السبحولة لتحديؽ 
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 .التعميؼ والتجريب السدتسخ لكافة العامميؽ في الجامعة 

  السذاركة الحؿيؿية لجسيع السعشييؽ بالجامعة في صياغة الخظط، واألىجاف الالزمة
لجؾدة عسل السؤسدة؛ مؽ خالل تحجيج أدوار الجسيع، وتؾحيج الجيؾد، ورفع الخوح 

 السعشؾية في بيئة العسل.

الستظمبات الستسثمة في التخظيط الجيج، وتحجيج السدؤوليات فزال عؽ العجيج مؽ 
والسيام، واستخجام إجخاءات ونغؼ مالئسة لتظبيق الجؾدة، مع مخاؾبة العسمية التعميسية، 
والسخاجعة الجاخمية لمجؾدة، وتجريب جسيع العامميؽ بالسؤسدة الجامعية، وشححىؼ نحؾ 

ؾيادة جامعية تجعؼ التغييخ، وتذجع الشقج االقتشاع بزخورة تظبيق آليات الجؾدة في عل 
 (.63، 5222دمحم عبج هللا، ) .البشاء، وتحفد األداء الجيج

 الجهدة في التعليم الجامعي: مذكالت

بالخغؼ مؽ أىسية األخح بشغام الجؾدة لتحديؽ أداء السؤسدات الجامعية، إال أن الؾاقع 
يؾاجو العجيج مؽ الرعؾبات والسعؾقات يذيخ إلى أن األخح بيحا الشغام وتظبيقو بالجامعات 

 ( 63، 5222دمحم عبج هللا، ) ومؽ ىحه السذكالت:التي قج تحؾل دون نجاح تظبيقو، 

 .االختالف بيؽ سياسة الجؾدة، ونغام تظبيقيا 

 .تبايؽ اآلراء، واالتجاىات بيؽ الؿيادات الجامعية حؾل مفيؾم الجؾدة وآليات تظبيقيا 

  السحاسبية.تأرثخ الجؾدة بسبجأ 

 .غياب حج أعمى لتحقيق الجؾدة؛ معتبخيؽ نتائج تظبيقيا نقظة انظالق لسخحمة ججيجة 

  عجم قجرة بعض السؤسدات الجامعية عمى إنجاز كتابة تقخيخ التقييؼ الحاتي في الؾقت
 السشاسب.

وتقابل مؤسدات التعميؼ الجامعي العجيج مؽ السذكالت والرعؾبات التي تحؾل دون 
 (. 523، 5222رضا السميجي، ) :مشياو التظبيق الشاجح لعسمية ضسان الجؾدة، 
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 .السخكدية الذجيجة في القخار التخبؾؼ 

 .ضعف قشاعة األفخاد بأىسية تظبيق الجؾدة في السؤسدات الجامعية 

 ة التجريذ، والييئة اإلدارية إلى مقاومة التججيج التخبؾؼ.ندوع بعض أعزاء ىيئ 

 .غياب التخظيط لسؾاءمة األىجاف مع الستظمبات السيشية الستججدة 

  انقظاع الرمة بيؽ السؤسدة الجامعية وخخيجييا في مؾاقع العسل، لسعخفة آرائيؼ في
 بخامج الجراسة.
     :الجراسات الدابقة

مؽ قبل الظالب  التي تشاولت أىسية استخجام الحاسؾبىشاك العجيج مؽ الجراسات 
ىحه ستعخض لبعض  السعمؼ، وأرثخ ذلػ في تجؾيج العسمية التعميسية، واألداء التجريدي،

الجراسات مؽ خالل التعخف عمى أىجافيا، وأبخز الشتائج التـي تؾصـمت إلييا، وبيان صمتيا 
 حجث وىي:بالبحث الحالي، وقج تؼ تختيبيا مؽ األقجم إلى األ

ال في واإلنتخنت الحاسهب استخجام صعهبات" وعشهنيا (5222) السحجحي دراسة
 ،"الستحجة العخبية اإلمارات بجامعة التخبية اكلية طالبات نظخ جيةو من والتعليم تعليم

والتي ىجفت لمتعخف عمى صعؾبات استخجام الحاسؾب واإلنتخنت في التعميؼ والتعمؼ مـؽ 
التخبية بجامعة اإلمارات العخبية الستحجة. وقج تألفت عيشة الجراسة  وجية نغخ طالبات كمية

( طالبة في كمية التخبية، سبق وأن درسؽ مداقا في الحاسؾب، وقـج كانـت أداة 233مـؽ )
الجراسـة عبارة عؽ استبانة أعجىا الباحث، وتؾصمت الجراسة إلى عجم تؾفخ البخامج 

عجم تؾفخ مشافح بالذكل و الفشييؽ، قمة عجد األجيدة، عجم تؾفخ و تعظل االجيدة، ، و السشاسبة
: نقص البخامج بالمغة ، مثلوصعؾبات تتعمق بعسمية التعميؼ والتعمؼ ،الكافي عمى اإلنتخنت

عجم تذجيع أعزاء ىيئة التجريذ و عجم ارتباط البخمجية بالسادة التعميسية، و العخبية، 
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في ميارات التعامل مع نغؼ تذغيل صعؾبة كبيخة إضافة إلى وجؾد الستخجام الحاسؾب، 
 الحاسؾب واإلنتخنت.

مجػ تؾافخ كفايات تقشية الحاسؾب واإلنتخنت " وعشؾنيا (5225) محيا آل دراسةو 
. وقج اتبع الباحث السشيج الؾصفي، وتألفت عيشة الجراسة "لجػ طمبة كمية السعمسيؽ بأبيا

الباحث استبانة لتحقيق اىجاف ( طالبا، استخجم 225مؽ طالب السدتؾػ الثامؽ، وعجدىؼ )
الجراسة وتؾصمت الجراسة إلى انخفاض مدتؾػ تؾافخ كفايات تقشية الحاسـب واإلنتخنت لـجػ 

  أفـخاد الجراسة.
مجػ امتالك طمبة الجراسات العميا في قدؼ  :بعشهان (5222) عخمان دراسةو 

التخبية في جامعة القجس لسيارات استخجام الحاسؾب. حيث ىجفت الجراسة إلى التعخف 
عمى مجػ امتالك طمبة الجراسات العميا في قدؼ التخبية فـي جامعـة القجس لسيارات 

قيق أىجاف الجراسة ( طالبة وطالبا، ولتح22) مؽتألفت عيشة الجراسة و استخجام الحاسؾب، 
مجػ امتالك طمبة  أن  قام الباحث ببشاء استبانة، وتؾصمت الجراسة إلـى نتـائج مشيا: 

الجراسات العميا في قدؼ التخبية في جامعة القجس لسيارات اسـتخجام الحاسؾب كانت 
متؾسظة، ومختبة حدب ميارات استخجام نغام التذغيل، رثؼ السجال الخاص بسيارات 

حاسؾب، رثؼ السجال الخاص بسيارات اسـتخجام شـبكة السعمؾمـات )اإلنتخنت(. أساسيات ال
 وأخيخا السجال الخاص بسيارات استخجام البخامج الجاىدة.

وقج أكجت مجسؾعة مؽ الجراسات الدابقة عمى فاعمية استخجام الحاسؾب في تشسية 
( 5225، ىاشؼ )السيارات والقجرات بذكل عام وتحديؽ االتجاىات مثل دراسة: الفذتكي

( ودراسة الفكي، حدؽ 5252) عمي( ودراسة عبج الجميل، 5222ودراسة الذخيف، بشجر )
( ودراسة دمحم 5252( ودراسة دومى، أحسج )5252( ودراسة الرسيجعي، أحسج )5223)

 (.5223( ودراسة محكؾر، بذخػ )5223الخشيج )و  نؾر
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تفق مع بعزيا يلحالي ا البحثيتزح مؽ خالل عجد مؽ الجراسات الدابقة أن و 
تفق مع دراسات كل يالحالي  بحثختمف عشيا في جؾانب أخخػ، فاليفـي عجة جؾانب و 

(، بعارة 5252(، عبج الجميل )5222(، الجيشي )5222(، طييخؼ )5222مؽ: األسظل )
( 5226( ودراسة السحسؾد )5252(، غشيؼ )5223(، السال )5224(، الرادق )5222)

حث، والسشيج السدتخجم والعيشة السدتيجفة وىـي طمبـة كميات مؽ حيث اليجف مؽ الب
الحالي والجراسات الدابقة السـحكؾرة  البحثالتخبية، في حيؽ تخكدت نقاط االختالف بيؽ 

حؾل بعض الشتائج التي تؼ الؾصؾل إلييا، وبعض جؾانب كفايات الحاسـؾب السجروسـة 
عؽ غيخه مؽ الجراسات في بيان مجػ تؾافخ تمػ الكفايات عشج طمبة  البحث انفخد ىحأحيـث 

كميـة التخبية/ معمؼ الرف مؽ وجية نغخ مذخف الحاسؾب. وأخيخا تججر اإلشارة إلى أن 
مؽ الجراسات الدابقة في وضـع بعـض األىـجاف، وبشاء أداة البحث  ااستفادالبحث الحالي 

 )االستبانة(.

الحاسؾب يعج وسيمة ال غشي عشيا في  الدابق أن  يتزح مؽ خالل العخض كسا 
ويداعج عمى تحقيق  ،إنو يجسع أكثخ مؽ وسيمة في وسيمة واحجة إذ   ؛العسمية التعميسية

وقج أكجت العجيج مؽ  ،ويؤدؼ إلى تحديؽ التحريل األكاديسي ،األىجاف التعميسية
بيا باستخجام الحاسؾب الجراسات عمى أن السجسؾعات التجخيبية التي تؼ تجريديا أو تجري

كؾسيط تعميسي أدػ ذلػ إلى زيادة التحريل والخفع مؽ مدتؾػ الستعمسيؽ. مسا دفع 
إلى محاولة دراسة مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ طمبة معمؼ صف بكمية  ثؾن الباح

 التخبية صشعاء.

حدب عمؼ  وفي ىحا اإلطار ىشاك القميل مؽ الجراسات التي أجخيت في اليسؽ
تجاىات نحؾ الحاسؾب، وأرثخ اال، عمى الخغؼ مؽ أن ىشاك دراسات تشاولت حثيؽالبا

استخجام الحاسؾب عمى التحريل، ولكشيا لؼ تحاول التقري عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع 
 رف بكمية التخبية صشعاء.الالحاسؾب لجػ طمبة معمؼ 
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 :نتائج البحث وتفديخىا

البحث ومؽ رثؼ مشاقذتيا وفًقا لألسئمة يذتسل ىحا الجدء عمى عخض مفرل لشتائج 
وطخح عجد مؽ  ،والفخضيات. كسا سيتؼ في نياية الجدء تقجيؼ خالصة ألىؼ الشتائج

   ذلػ عمى الشحؾ اآلتي:تفريل و  ،التؾصيات والسقتخحات

 أوًًل: عخض نتائج البحث:

 :والحؼ نرو :الشتائج الستعلقة بالدؤال األول

جامعة  طلبة معلم الرف في كلية التخبيةما أىم مذكالت التعامل مع الحاسهب لجى "
صشعاء وسبل التغلب علييا في ضهء مجخل الجهدة في التعليم الجامعي الستعلقة 

 "باألجيدة والسعامل من وجية نظخىم؟

حيث وزعت عمى عيشة  ،االستبانة حثلإلجابة عؽ ىحا الدؤال، استخجم البو 
 الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال، ولكل فقخة. إيجادتؼ البحث، و 

يبيؽ الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال األول )مذكالت تتعمق  :(4) ججول رقم
 باألجيدة والسعامل( ولكل فقخة مؽ فقخاتو، حدب استجابات عيشة البحث

 انمتوسط انعَنت انستبت انفقسة و
 االنحساف

 انمعَبزً
 انتقدٍس

 مجٞشح 2.22341 1.25 14 2 ػذً ر٘فش األعٖضح اىنبفٞخ فٜ اىَؼبٍو 1

 مجٞشح 2.22214 1.88 14 1 ػذً ر٘فش ٍؼبٍو مبفٞخ فٜ ميٞخ اىزشٝجخ 2

 مجٞشح 2.2252 1.53 14 2 رؼيٞق األعٖضح 4

 مجٞشح 2.1224 1.45 14 3 فٜ اىَؼبٍو اإلّزشّذػذً ر٘فش خف  5

 ٍز٘سطخ 2.2345 1.38 14 4 ػطو ثؼؽ األعٖضح 2

 ٍز٘سطخ 2.2422 1.38 14 5 رقبسة األعٖضح ٍَب ٝئدٛ اىٚ سٖ٘ىخ اىغص 8

 ٍز٘سطخ 2.2224 1.25 14 2 اّقطبع اىزٞبس اىنٖشثبئٜ 2

 ٍز٘سطخ 2.2428 1.28 14 8 اّطنبء األعٖضح أصْبء االخزجبس 3

 كبَسة 1.30214 5.22 52  دزجت انمجبل ككم
 

 يبين الججول الدابق اآلتي:
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  أن درجة مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق باألجيدة والسعامل مؽ وجية
 (.2.26223(، وانحخاف معيارؼ )5.22نغخ الظمبة ككل كانت بجرجة )كبيخة(، )

أما إجابات أفخاد العيشة عمى درجة االستجابة عمى فقخات مجال مذكالت تتعمق 
 فتذيخ الشتائج إلى اآلتي: باألجيدة والسعامل

 ( 5.46تخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق باألجيدة والسعامل ما بيؽ-
 متؾسظة(.-(، بجرجة تحقق )كبيخة 5.23

 ( والتي نريا" عجم تؾفخ األجيدة الكاؼية في 5تذيخ الشتائج إلى أن الفقخة رقؼ )
يخة(، وبستؾسط السعامل "، قج كانت في السختبة األولى، حيث كانت بجرجة )كب

(5.46.) 

 ( والتي تشص عمى " انظفاء األجيدة أرثشاء االختبار"، عمى 2حرمت الفقخة رقؼ ،)
 (.5.23السختبة األخيخة في ىحا السجال، حيث كانت بجرجة )متؾسظة(، وبستؾسط )

 ( بستؾسظات 6-2-2-5حرمت الفقخات رقؼ ،)( عمى درجات تحقق )كبيخة
 ؾالي.( عمى الت5.46-5.33-5.62-5.26)

 ( بستؾسظات 2-2-3-3حرمت الفقخات رقؼ )( عمى درجة تحقق )متؾسظة
 ( عمى التؾالي.5.23-5.23-5.36-5.23)

ومسا سبق يتزح أن مجال مذكالت تتعمق باألجيدة والسعامل قج حرل درجة تحقق 
 التقجيخ الكبيخ ربسا يعؾد ذلػ إلى:ىحا سبب أن   ثالبح وكبيخة، ويعد 

  قجيسة وال تشدجؼ مع التظؾرات العمسية والتخبؾية الحجيثة.أن األجيدة السؾجؾدة 

 الحاسؾب؛ فيي وإن كانت متؾفخة  عاملضعف مرادر التعمؼ الستؾفخة، ال سيسا م
تعاني مؽ ضعف مؾاصفاتيا السادية والبخمجية،  ميمة؛ إال أنيا رغؼ ذلػقولؾ بجرجة 

 وكحلػ كثخة األعظال.
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  التكشؾلؾجيا الحجيثة في عمسية التعميؼ في قمة األجيدة عشج الحاجة الستخجام
 بدبب اكتغاظ القاعة الجراسية بعجد كبيخ مؽ الظمبة. ؛السيجان

 مة القاعات الجراسية وتجييداتيا لالستعسال الفعال لمتكشؾلؾجيا الحجيثةءعجم مال، 
 وإجخاء الشذاطات التعميسية السختبظة بيا.

 ؽ قاعات اعتيادية تفتقخ إلى السعجات غالبية القاعات الرؽية الستؾفخة ىي عبارة ع
 الالزمة الستخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة.

 :والحؼ نرو الشتائج الستعلقة بالدؤال الثاني:

جامعة  طلبة معلم الرف في كلية التخبيةما أىم مذكالت التعامل مع الحاسهب لجى "
 "صشعاء الستعلقة بالبخنامج من وجية نظخىم؟

عمى عيشة االستبانة االستبانة حيث وزعت  حثاستخجم البلإلجابة عؽ ىحا الدؤال، 
الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال، ولكل  بعجىا تؼ احتدابالبحث، و 

 فقخة.
يبيؽ الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال الثاني )مذكالت تتعمق  :(5) ججول رقم

 بالبخنامج( ولكل فقخة مؽ فقخاتو، حدب استجابات عيشة البحث

 انمتوسط انعَنت انستبت انفقسة و
 االنحساف

 انمعَبزً
 انتقدٍس

ػذً رقجو اىجشّبٍظ ىيَؼبدالد اىشٝبؾٞخ  2

 ٗاىشٍ٘ص
 مجٞشح 2.2222 2.22 14 2

 مجٞشح 2.2282 1.83 14 1 ػذً اػطبء اىحق فٜ اىذسعبد 21

 مجٞشح 2.2222 1.21 14 2 اىجشّبٍظ ػيٚ اخزجبساد اىقج٘هاقزػبس  2

 مجٞشح 2.2243 1.53 14 3 اقزػبس اىْظبً ػيٚ االخزٞبس ٍِ ٍزؼذد 1

ػذً ٍْبسجخ اىْظبً ىجؼؽ اىَ٘اد اىخبغخ  23

 ىجؼؽ األقسبً
 مجٞشح 2.2243 1.53 14 4

 مجٞشح 2.2221 1.52 14 5 ٗع٘د أمضش ٍِ اعبثخ غحٞحخ 4

ٗع٘د خيو فٜ ػَو رقذٝش ىيَْبرط  3

 االخزٞبسٝخ
 مجٞشح 2.2122 1.45 14 2

 مجٞشح 2.2233 1.41 14 8 ر٘صٝغ اىذسعبد ػيٚ األسئيخ غٞش ٍْظَخ 8
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 مجٞشح 2.2233 1.41 14 2 ػذً ٍؼشفخ ٍ٘قغ اىخطؤ ثؼذ اظٖبس اىْزٞغخ 22

رغٞٞش اإلعبثخ ريقبئًٞب ػْذ اىؿغف ػيٚ صس  2

 اىزبىٜ
 ٍز٘سطخ 2.2432 1.32 14 22

اخزالف سقٌ اىقٞذ اىظبٕش ػيٚ اىغٖبص ػِ  22

 اىجطبقخ اىغبٍؼٞخ
 ٍز٘سطخ 2.2833 1.32 14 22

سٖ٘ىخ اخزشاق اىْظبً ٍِ قجو ثؼؽ  22

 اىطالة اىَزخػػِٞ فٜ اىحبس٘ة
 ٍز٘سطخ 2.1228 1.25 14 21

 ٍز٘سطخ 2.2221 2.88 14 22 اإلعبثخ اىػحٞحخػذً ٗع٘د  5

حزف ثؼؽ األسئيخ ٍِ قجو  2

 اىْظبً)اىجشّبٍظ(
 ٍز٘سطخ 2.1222 2.25 14 23

 متوسطت 1.21308 5.32 52  دزجت انمجبل ككم

 يبين الججول الدابق اآلتي:

  أن درجة مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق بالبخنامج ككل كانت بجرجة
 (.2.22223(، وانحخاف معيارؼ )5.22)متؾسظة(، )

أما إجابات أفخاد العيشة عمى درجة االستجابة عمى فقخات مجال مذكالت تتعمق بالبخنامج 
 فتذيخ الشتائج إلى اآلتي:

 ( بجرجة 2.26-3.22تخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق بالبخنامج ما بيؽ ،)
 متؾسظة(.-تحقق )كبيخة 

 ( والتي نريا" عجم تقبل البخنامج لمسعادالت 3ى أن الفقخة رقؼ )تذيخ الشتائج إل
الخياضية والخمؾز"، قج كانت في السختبة األولى، حيث كانت بجرجة )كبيخة(، 

 (.3.22وبستؾسط )

 ( والتي تشص عمى " ححف بعض األسئمة مؽ قبل 3حرمت الفقخة رقؼ ،)
ال، حيث كانت بجرجة الشغام)البخنامج("، عمى السختبة األخيخة في ىحا السج

 (.2.26)متؾسظة(، وبستؾسط )
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 ( عمى درجات تحقق 22-3-2-2-22-5-2-25-3حرمت الفقخات رقؼ )
-5.26-5.62-5.62-5.62-5.25-5.32-3.22)كبيخة(، بستؾسظات )

 ( عمى التؾالي.5.25-5.25

 ( 4-6-22-23-2حرمت الفقخات رقؼ ،)( عمى درجات تحقق )متؾسظة
 ( عمى التؾالي.2.26-2.33-5.26-5.22-5.22)بستؾسظات 

ومسا سبق يتزح أن مجال مذكالت تتعمق بالبخنامج قج حرل درجة تحقق متؾسظة، 
 سبب التقجيخ الستؾسط ربسا يعؾد ذلػ إلى:أن  البحث  وويعد 

  عجم تؾفخ كل ما يتعمق بالحاسب اآللي مؽ بخامج وكتب إرشادية مشاسبة مؽ قبل
 .معةلكية أو الجاإدارة ا

 اوممحقاتي ةعجم تؾفخ السيدانيات الخاصة لذخاء أجيدة حاسب آلي حجيث. 

  صعؾبة الحرؾل عمى البخمجيات واألجيدة والتقشيات التعميسية الالزمة لمسؾقف
 التعميسي.

  ج الظمبة: بالخيارات والبجائل وتقبل يعجم تذجيع اإلبجاع والحؼ بجوره يقمل مؽ تدو
 قة بالشفذ وإىسال اىتسامات الظمبة وقجراتيؼ.األفكار السختمفة، وفقجان الث

 .قرؾر في االىتسام في مقخرات تقشيات التعميؼ في بخامج إعجاد السعمؼ وتجريبو 

  قرؾر في السداقات التي تعسل عمى إكداب الظمبة السعمسيؽ ميارات التفكيخ
قف اإلبجاعي والشاقج وميارات ذىشية وقجرات عقمية تداعجه عمى استخجاميا في السؾ 

 التعميسي وتشسيتيا لجػ تالمحتو.

  الؾضع الحالي لمبخنامج، غيخ قادر عمى مؾاكبة التقجم التكشؾلؾجي الحؼ يذيجه
 العالؼ اآلن.

 :والحؼ نرو الشتائج الستعلقة بالدؤال الثالث:
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جامعة  طلبة معلم الرف في كلية التخبيةما أىم مذكالت التعامل مع الحاسهب لجى "
 "صشعاء الستعلقة بالطلبة من وجية نظخىم؟

عمى عيشة االستبانة االستبانة حيث وزعت  حثالبلإلجابة عؽ ىحا الدؤال، استخجم 
الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال، ولكل  بعجىا تؼ احتدابالبحث، و 

 فقخة.
يبيؽ الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال الثالث )مذكالت تتعمق  :(6) ججول رقم

 بالظمبة( ولكل فقخة مؽ فقخاتو، حدب استجابات عيشة البحث

 انمتوسط انعَنت انستبت انفقسة و
 االنحساف

 انمعَبزً
 انتقدٍس

مجٞشح  2.84134 2.21 14 2 قيق ٗر٘رش اىطيجخ ٍِ اىقشاس 2

 عذًا

 مجٞشح 2.24223 2.28 14 1 رؤٕٞو اىطيجخ السزخذاً اىنَجٞ٘رشػذً  1

اىزخَِٞ ٗاىؼط٘ائٞخ فٜ اإلعبثخ ٍَب أدٙ اىٚ  22

 اىظيٌ

 مجٞشح 2.2522 1.83 14 2

 مجٞشح 2.25243 1.25 14 3 ال ٝقٞس قذساد اىطبىت فٜ اىزننٞش 8

ؾؼف قْبػخ اىطيجخ ثؤَٕٞخ اسزخذاً  22

 اىحبس٘ة.

 مجٞشح 2.22522 1.21 14 4

 ثؼؽ اىَشاقجِٞ اىطيجخ ٍِ أداء ضػبطّا 2

 ٗرنبٌَٕٖ.

 مجٞشح 2.2823 1.58 14 5

 مجٞشح 2.2122 1.45 14 2 مضشح صغشاد االخزٞبساد ٗخبغخ اىسبثقخ 4

 ٍز٘سطخ 2.25222 1.33 14 8 ثبىْسجخ ىيطيجخ اى٘قذ اىَحذدػذً منبٝخ  3

 ٍز٘سطخ 2.2332 1.33 14 2 االفزقبس اىٚ دقخ اىَؼيٍ٘خ ٗاإلعبثخ 2

 ٍز٘سطخ 2.24232 1.32 14 22 غؼ٘ثخ االخزجبساد 5

اىزؼيٌ ـ بَّأل اسزغبثخ اىطيجخ  ؾؼف 2

 ح.اىغذٝذ

 ٍز٘سطخ 2.22322 1.25 14 22

 كبَسة 1.21522 5.02 52 دزجت انمجبل ككم

 يبين الججول الدابق اآلتي:

 كانت بجرجة  أن درجة مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق بالظمبة ككل
 (.2.22522(، وانحخاف معيارؼ )5.64)كبيخة(، )
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أما إجابات أفخاد العيشة عمى درجة االستجابة عمى فقخات مجال مذكالت تتعمق بالظمبة 
 فتذيخ الشتائج إلى اآلتي:

 ( بجرجة 5.36-3.35تخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق بالظمبة ما بيؽ ،)
 متؾسظة(.-تحقق )كبيخة جًجا

 ( والتي نريا" قمق وتؾتخ الظمبة مؽ القخار"، قج 3الشتائج إلى أن الفقخة رقؼ ) تذيخ
 (.3.35كانت في السختبة األولى، حيث كانت بجرجة )كبيخة جًجا(، وبستؾسط )

 ( والتي تشص عمى " 3حرمت الفقخة رقؼ ،)التعمؼ ط انسأل استجابة الظمبة  ضعف
السجال، حيث كانت بجرجة )متؾسظة(، "، عمى السختبة األخيخة في ىحا ةالججيج

 (.5.36وبستؾسط )

 ( 2-4-22-3-22-5حرمت الفقخات رقؼ ،)( عمى درجات تحقق )كبيخة
 ( عمى التؾالي.5.26-5.63-5.25-5.26-5.32-5.23بستؾسظات )

 ( بستؾسظات 3-6-2-2حرمت الفقخات رقؼ ،)( عمى درجات تحقق )متؾسظة
 ( عمى التؾالي.5.22-5.22-5.22-5.36)

 وومسا سبق يتزح أن مجال مذكالت تتعمق بالظمبة قج حرل درجة تحقق كبيخة، ويعد 
 سبب التقجيخ الكبيخ ربسا يعؾد ذلػ إلى: أن   البحث

 .ضعف في إكداب الظمبة السعمسيؽ مداقات خاصة في الحاسؾب وممحقاتو 

 .االىتسام بالجانب الشغخؼ أكثخ مؽ الجانب التظبيقي العسمي 

  بأىسية الحاسب اآللي في التجريذ.ضعف وعي الظمبة 

 الظمبة، وأولياء األمؾر.ض السقاومة لمتغييخ مؽ قبل بع 

 بالتقشيات التي تعتسج عمى )اإلنتخنت(. الظمبة عجم اىتسام 
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 :والحؼ نرو الشتائج الستعلقة بالدؤال الخابع:

جامعة  طلبة معلم الرف في كلية التخبيةما أىم مذكالت التعامل مع الحاسهب لجى "
 "من وجية نظخىم؟ اكادمسي والفشيصشعاء الستعلقة بالكادر األ 

تؼ حيث وزعت عمى عيشة البحث، و  ،لإلجابة عؽ ىحا الدؤال، استخجم البحث االستبانة
 ب الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال، ولكل فقخة.ادتحا

يبيؽ الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال الخابع )مذكالت تتعمق بالكادر  :(7) جول رقمج
 ( ولكل فقخة مؽ فقخاتو، حدب استجابات عيشة البحثكاديسي والفشياأل

 انمتوسط انعَنت انستبت انفقسة و
 االنحساف

 انمعَبزً
 انتقدٍس

ثؼؽ أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس فٜ قػ٘س أداء  1

 ٍ٘ؾ٘ػٞخٗؾغ اخزجبساد 

 مجٞشح 22822. 1.25 14 2

 مجٞشح 88881. 1.25 14 1 ػذً رغشٝت اىجشّبٍظ ػيٚ اخزجبساد ضبٍيخ 3

 مجٞشح 82534. 1.24 14 2 قشاساد غٞش ٍذسٗسخػيٚ ػزَبد اال 2

ػذً ر٘اعذ ثؼؽ اىنبدس اىزذسٝسٜ أصْبء  4

 االخزجبس

 مجٞشح 82152. 1.88 14 3

 مجٞشح 2.2122 1.83 14 4 اىذمز٘س فشغخ اىزَٞٞض ثِٞ اىطيجخ فقذاُ 5

 ػذً قذسح اىنبدس األمبدَٜٝ ػيٚ رؼذٝو اىخطؤ 2

 اىَ٘ع٘د.

 مجٞشح 25243. 1.25 14 5

 ٍز٘سطخ 85282. 1.33 14 2 اىنبدس اىنْٜ  قيخ 2

 ٍز٘سطخ 2.1242 1.21 14 8 ػذً رذسٝت اىنبدس اىنْٜ 8

 كبَسة 32582. 5.20 52 دزجت انمجبل ككم

 يبين الججول الدابق اآلتي:

 ككل  كاديسي والفشيأن درجة مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق بالكادر األ
 (.2.22532(، وانحخاف معيارؼ )5.26كانت بجرجة )كبيخة(، )

كاديسي األأما إجابات أفخاد العيشة عمى درجة االستجابة عمى فقخات مجال مذكالت تتعمق 
 فتذيخ الشتائج إلى اآلتي: والفشي
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  5.46ما بيؽ ) كاديسي والفشياألتخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق-
 متؾسظة(.-(، بجرجة تحقق )كبيخة 5.35

 ( والتي نريا" 5تذيخ الشتائج إلى أن الفقخة رقؼ )بعض أعزاء ىيئة  قرؾر
التجريذ في وضع اختبارات مؾضؾعية"، قج كانت في السختبة األولى، حيث كانت 

 (.5.46بجرجة )كبيخة(، وبستؾسط )

 ( والتي تشص عمى " عجم تجريب الكادر الفشي"، عمى السختبة 3حرمت الفقخة رقؼ ،)
 (.5.35األخيخة في ىحا السجال، حيث كانت بجرجة )متؾسظة(، وبستؾسط )

 ( عمى درجات تحقق )كبيخة(، بستؾسظات 2-6-2-2-2-5رمت الفقخات رقؼ )ح
 ( عمى التؾالي.5.46-5.46-5.42-5.33-5.32-5.26)

 ( 5.22( عمى درجات تحقق )متؾسظة(، بستؾسظات )3-3حرمت الفقخات رقؼ-
 ( عمى التؾالي.5.35

درجة عمى قج حرل  كاديسي والفشيومسا سبق يتزح أن مجال مذكالت تتعمق بالكادر األ
 التقجيخ الكبيخ ربسا يعؾد إلى:ىحا سبب أن  البحث  وتحقق كبيخة، ويعد 

 عمى التكشؾلؾجيا الحجيثة بسا فييا الحاسؾب. كاديسيضعف في تجريب الكادر األ 

  ال يتشاسب عجد أعزاء الييئة التجريدية مع عجد الظالب السعمسيؽ أرثشاء التظبيق
 عمى الحاسؾب.

 أعزاء الييئة التجريدية مع السؾاد والسقخرات السؾجؾدة في قدؼ  ال يتشاسب عجد
 .بذكل خاص رفالبخنامج معمؼ و التعميؼ األساسي 

  عجم التسكؽ مؽ السادة العمسية الستعمقة بالحاسؾب عشج بعض أعزاء ىيئة
 التجريذ.



  ILAػؿ٘ اىغَؼٞخ اىذٗىٞخ ىيَؼشفخ        اىغَؼٞخ اىَػشٝخ ىيقشاءح ٗاىَؼشفخ   

 

  

228 

 

 

 

  ال يستمػ بعض أعزاء الييئة التجريدية خبخات تخبؾية متعجدة في مجال الحاسؾب
 امل معو.والتع

  ال يؾجج عشج بعض أعزاء الييئة التجريدية اتجاه إيجابي نحؾ ميشة التعميؼ
 باستخجام الحاسؾب.

  ضعف متابعة بعض أعزاء الييئة التجريدية تظؾرات السادة ومؾاكبة أحجث
 نغخياتيا.

  مؽ الفذل عشج استخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة أمام  كاديسي والفشياألخؾف الكادر
ب عجم تسخسيؼ وافتقارىؼ ألسمؾب االستخجام األمثل ليا، وقمة وعي الظمبة، بدب

 بعض الكؾادر بأىسية وإيجابية استخجام التكشؾلؾجيا الحجيثة في التعميؼ.

  العبء التجريدي الحؼ يثقل كاىل الكادر التعميسي والحؼ يؤدؼ لذعؾره بعجم
 االكتخاث لتظؾيخ أدائو.

  تكشؾلؾجية مثل جياز العارض وآالت عجم تؾفخ السعجات واألجيدة مؽ أدوات
 وإن وججت فػياب الكيخباء يسشع مؽ استخجاميا. ؛الترؾيخ

  تخكيد السشياج عمى األنذظة الشغخية عمى حداب األنذظة التظبيؿية التي تعسق
 الجانب السيارؼ لجػ السعمؼ والظمبة.

 وإن وججت فيي غيخ  ،في ىحا الجانب كاديسي والفشيقمة بخامج التجريب لمكادر األ
الالزمة، خاصة في مجاالت التكشؾلؾجيا  اتوإكدابيؼ الكفاي ئيؼكاؼية لتظؾيخ أدا

 وكيؽية التعامل معيا في التعميؼ.

 .ضعف استيعاب الكؾادر الفشية والتقشية السؤىمة إلى الكادر الفشي في الكمية والقدؼ 

 التمعميسية  ضيف مؾاكبة كل ججيج ؼيسا يخص استخجام الحاسؾب وتظبيقاتو
 والبخمجية مؽ قبل الكادر األكاديسي والفشي.
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 :والحؼ نرو الشتائج الستعلقة بالدؤال الخامذ:

جامعة  طلبة معلم الرف في كلية التخبيةما أىم مذكالت التعامل مع الحاسهب لجى "
 "صشعاء الستعلقة بالسيارات األساسية في الحاسب اآللي من وجية نظخىم؟

تؼ حيث وزعت عمى عيشة البحث، و  ،االستبانة ثالدؤال، استخجم البحلإلجابة عؽ ىحا 
 الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال، ولكل فقخة. احتداب

يبيؽ الستؾسظات الحدابية، واالنحخافات السعيارية لمسجال الخامذ )مذكالت تتعمق  :(8) ججول رقم
 بالسيارات األساسية في الحاسب اآللي( ولكل فقخة مؽ فقخاتو، حدب استجابات عيشة البحث

 انمتوسط انعَنت انستبت انفقسة و
 االنحساف

 انمعَبزً
 انتقدٍس

ػذً اإلىَبً ثبىََٞضاد ٗاىخذٍبد اىنضٞشح  3

 ٗاىٖبئيخ اىَز٘فشح فٜ اىحبس٘ة.

 مجٞشح 2.2222 1.45 14 2

اىقذسح ػيٚ رحذٝذ ٍنّ٘بد اىحبست ؾؼف  1

 اٟىٜ

 ٍز٘سطخ 25153. 1.38 14 1

ٗغٞش  اىقذسح ػيٚ رحذٝذ األٝقّ٘بد اىَشئٞخػذً  2

 فٜ اىحبس٘ة. اىَشئٞخ

 ٍز٘سطخ 2.2345 1.38 14 2

 ٗاىٖبئيخ َزؼذدحاىالسزخذاٍبد افٌٖ اىقػ٘س فٜ  4

 ىيحبس٘ة.

 ٍز٘سطخ 2.2232 1.38 14 3

اىزَٞٞض ثِٞ أعٖضح سطح اىَنزت ؾؼف  2

Desktop  ٗأعٖضح اىحبس٘ة اىَخزينخ ٗمٞنٞخ

 رطغٞيٖب

 ٍز٘سطخ 22322. 1.25 14 4

 متوسطت 02411. 5.32 52 دزجت انمجبل ككم

 كبَسة 48012. 5.22  دزجت األداة ككم

 يبين الججول الدابق اآلتي:

  درجة مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق بالسيارات األساسية في الحاسب أن
 (.2.44244(، وانحخاف معيارؼ )5.36اآللي ككل كانت بجرجة )متؾسظة(، )
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أما إجابات أفخاد العيشة عمى درجة االستجابة عمى فقخات مجال مذكالت تتعمق بالسيارات 
 ج إلى اآلتي:األساسية في الحاسب اآللي فتذيخ الشتائ

  تخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق بالسيارات األساسية في الحاسب اآللي ما
 متؾسظة(.-(، بجرجة تحقق )كبيخة 5.36-5.26بيؽ )

 ( والتي نريا" 2تذيخ الشتائج إلى أن الفقخة رقؼ ) عجم اإللسام بالسسيدات والخجمات
السختبة األولى، حيث كانت  "، قج كانت فيالكثيخة واليائمة الستؾفخة في الحاسؾب

 (.5.26بجرجة )كبيخة(، وبستؾسط )
 ( والتي تشص عمى " التسييد بيؽ أجيدة سظح السكتب 2حرمت الفقخة رقؼ ،)

Desktop  وأجيدة الحاسؾب السختمفة وكيؽية تذغيميا "، عمى السختبة األخيخة في
 (.5.36ىحا السجال، حيث كانت بجرجة )متؾسظة(، وبستؾسط )

 ( عمى درجات تحقق )متؾسظة(، بستؾسظات 2-2-3-5فقخات رقؼ )حرمت ال
 ( عمى التؾالي.5.23-5.23-5.23-5.36)

ومسا سبق يتزح أن مجال مذكالت تتعمق بالسيارات األساسية في الحاسب اآللي قج 
 سبب التقجيخ الستؾسط ربسا يعؾد ذلػ إلى:أن  البحث  وحرل درجة تحقق متؾسظة، ويعد 

 ؾم التظؾيخ السيشي الحاتي لمظمبة السعمسيؽ في مجال ضعف التثؿيف بسفي
الحاسؾب، مؽ حيث رفع وعييؼ بيحا السفيؾم وآرثاره وأبعاده السختمفة عمى مسارساتيؼ 

 وعسميؼ واالرتقاء بسعخفتيؼ العمسية، مسا يكدبيؼ الجافعية السدتسخة لتظبيقو.
 دو في مجال ضعف التخظيط لمتظؾيخ السيشي الحاتي مؽ قبل الظالب السعمؼ نف

 الحاسؾب.
  ضعف مسارسة أساليب التقؾيؼ السيشي الحاتي مؽ قبل الظمبة السعمسيؽ أنفديؼ في

 مجال الحاسؾب.



  ILAػؿ٘ اىغَؼٞخ اىذٗىٞخ ىيَؼشفخ        اىغَؼٞخ اىَػشٝخ ىيقشاءح ٗاىَؼشفخ   

 

  

212 

 

 

 

  ضعف متابعة السؤتسخات والشجوات العمسية والتخبؾية في مجال الحاسؾب وعجم
محاولة حزؾر ىحه السؤتسخات؛ وعجم االىتسام بسعخفة السدتججات التكشؾلؾجية 

 ستفادة مشيا.وكيؽية اال
  ضعف تشفيح أساليب التظؾيخ السيشي السشاسبة لتمبية احتياجاتيؼ السيشية ومعالجة

 نؾاحي الزعف لجييؼ وتعديد جؾانب القؾة في مجال الحاسؾب.
  قرؾر في تشسية السيارات العامة لجػ الظمبة السعمسيؽ مؽ قبل أعزاء ىيئة

سي وبالحات في مجال التجريذ والتي تعسل عمى التظؾيخ السيشي واألكادي
 التكشؾلؾجيا والحاسؾب.

  عجم تجريب الظمبة السعمسيؽ في معامل الحاسؾب عمى اكتداب ميارات استخجام
 الحاسؾب اآللي في التؾاصل وميارة تقشية السعمؾمات.

 :عمى شصتوالتي  :الشتائج الستعلقة بالفخضية األولى

( بين متهسطي 2025ًل تهجج فخوق ذات دًللة إحرائية عشج مدتهى الجًللة )"
طلبة معلم الرف استجابات أفخاد العيشة عن أىم مذكالت التعامل مع الحاسهب لجى 

 "جامعة صشعاء من وجية نظخىم تعدى لستغيخ الشهع؟ في كلية التخبية

 t-testلسجسؾعتيؽ مدتقمتيؽ )( tاستخجام اختبار) تؼ   ولمتحقق مؽ صحة ىحه الفخضية

Independent-Samples( لسعخفة ؾيسة )t وداللة الفخق بيؽ متؾسظي استجابات أفخاد )
 طمبة معمؼ الرف في كمية التخبيةالعيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 

وقج تؼ التأكج مؽ تجانذ التبايشات  ،جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ الشؾع
(، وبشاًء عمى نتائج اختبار ليفيؽ تؼ اختيار نتائج Levene's testمؽ خالل اختبار ليفيؽ )

( يؾضح 4) ( لعيشتيؽ مدتقمتيؽ والتي تخاعي تجانذ التبايؽ، والججول رقؼt-testاختبار )
 ذلػ.
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لستغيخ أفخاد العيشة تعدػ  يؾضح الؿيسة التائية لجاللة الفخق بيؽ متؾسظي استجابات :(9) ججول رقم
 الشؾع.

 انمتوسط انعدد انجنس انمجبل
 االنحساف

 انمعَبزً

 قَمت

 "ث"

 دزجت

 انحسٍت

 مستوى

 اندالنت

 اندالنت

 انهفظَت

ٍطبمو رزؼيق ثبألعٖضح 

 ٗاىَؼبٍو

 غٞش 2.218 12 2.222 2.35252 1.5331 22 رم٘س

    2.35821 1.3482 21 اّبس داىخ

 غٞش 2.528 12 2.412- 2.32152 1.3122 22 رم٘س ٍطبمو رزؼيق ثبىجشّبٍظ

    2.42122 1.4128 21 اّبس داىخ

 غٞش 2.223 12 2.212 2.41422 1.2221 22 رم٘س ٍطبمو رزؼيق ثبىطيجخ

    2.32438 1.4822 21 اّبس داىخ

ٍطبمو رزؼيق ثبىنبدس 

 األمبدَٜٝ ٗاىنْٜ

 غٞش 2.224 12 1.222- 2.35531 1.4252 22 رم٘س

    2.23282 1.2221 21 اّبس داىخ

ٍطبمو رزؼيق ثبىَٖبساد 

األسبسٞخ فٜ اىحبست 

 اٟىٜ

 2.224 12 2.855 2.21282 1.4835 22 رم٘س
 غٞش

    2.52422 1.2422 21 اّبس داىخ

 اندزجت انكهَت
 غَس 1.820 54 1.028 1.34301 5.0148 04 ذكوز

    1.43324 5.2282 05 إنبث دانت

 :يتزح من الججول الدابق

( بيؽ متؾسظات درجات 2.22عجم وجؾد فخوق دالة إحرائًيا عشج مدتؾػ داللة )
أفخاد العيشة تعدػ لستغيخ الشؾع في جسيع السجاالت وكحلػ األداة ككل، مسا يجل عمى 

ذلػ إلى أن جسيع الظالب والظالبات في قدؼ التعميؼ  ػ ويعد  ،تداوؼ استجابات أفخاد العيشة
( بكمية التخبية جامعة صشعاء، يتمقؾن نفذ 3-2األساسي بخنامج معمؼ الرفؾف األولى )

السداقات، ويخزعؾن لشفذ المؾائح التي يقجميا القدؼ، وأن ىشاك اتفاًقا عاًما عمى مدتؾػ 
 البحثمذكالت التعامل مع الحاسؾب بيؽ جسيع أفخاد عيشة 

 :عمى شصتوالتي  :الشتائج الستعلقة بالفخضية الثانية

( بين متهسطي 2025ًل تهجج فخوق ذات دًللة إحرائية عشج مدتهى الجًللة )"
طلبة معلم الرف استجابات أفخاد العيشة عن أىم مذكالت التعامل مع الحاسهب لجى 

 "تهى؟جامعة صشعاء من وجية نظخىم تعدى لستغيخ السد في كلية التخبية



  ILAػؿ٘ اىغَؼٞخ اىذٗىٞخ ىيَؼشفخ        اىغَؼٞخ اىَػشٝخ ىيقشاءح ٗاىَؼشفخ   

 

  

212 

 

 

 

 One Way) استخجام اختبار تحميل التبايؽ األحادؼ تؼ  ولمتحقق مؽ صحة ىحا الفخض 

ANOVA ).لسعخفة داللة الفخوق بيؽ متؾسظات أفخاد العيشة تعدػ لستغيخ السدتؾػ 

 يؾضح داللة الفخوق بيؽ متؾسظي درجات أفخاد العيشة تعدػ لستغيخ السدتؾػ  :(12) ججول رقم

 التباين مجاالت األداة
 مجموع
 المربعات

 درجة
 الحرية

 متوسط
 المربعات

 قيمة
(F) 

 مستوى
 الداللة

 الداللة
 اللفظية

مشاكل تتعلق 
 باألجهزة والمعامل

 57150 3 574.5 بين المجموعات

57.55 57565 
 غير
 دالة

داخل 
 المجموعات

47.15 11 57115 

  14 571.5 الكلي

مشاكل تتعلق 
 بالبرنامج

 575.3 3 571.0 المجموعاتبين 

57335 57055 
 غير
 دالة

داخل 
 المجموعات

57013 11 571.. 

  14 67151 الكلي

مشاكل تتعلق 
 بالطلبة

 57116 3 .5764 بين المجموعات

57035 574.5 
 غير
 دالة

داخل 
 المجموعات

57415 11 57150 

  14 67566 الكلي

مشاكل تتعلق 
ألكاديمي بالكادر ا

 والفني

 57413 3 17160 بين المجموعات

17410 575.4 
 غير
 دالة

داخل 
 المجموعات

37654 11 571.4 

  14 47.11 الكلي

مشاكل تتعلق 
بالمهارات األساسية 

 في الحاسب اآللي

 57151 3 57.53 بين المجموعات

57511 576.1 
 غير
 دالة

داخل 
 المجموعات

15711. 11 57401 

  14 1570.5 الكلي

 575.4 3 57111 بين المجموعات األداة ككل

57461 57.11 
 غير
 دالة

داخل 
 المجموعات

37356 11 57165 

  14 375.0 الكلي
 

 يتزح من الججول الدابق ما مأتي:
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 ( أن ؾيسةF( السحدؾبة لمسجال األول )غيخ دالة إحرائًيا عشج مدتؾػ 2.222 )
(، وليحا فقج تؼ قبؾل الفخضية الرفخية ورفض الفخضية البجيمة التي 2.22الجاللة )

( بيؽ 2.22تشص عمى )وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة )
طمبة متؾسظي استجابات أفخاد العيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 

جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ  في كمية التخبيةمعمؼ الرف 
 السدتؾػ(.

 ( أن ؾيسةF( السحدؾبة لمسجال الثاني )غيخ دالة إحرائًيا عشج مدتؾػ 2.332 )
(، وليحا فقج تؼ قبؾل الفخضية الرفخية ورفض الفخضية البجيمة التي 2.22الجاللة )

( بيؽ 2.22ػ الجاللة )تشص عمى )وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾ 
طمبة متؾسظي استجابات أفخاد العيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 

جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ  معمؼ الرف في كمية التخبية
 السدتؾػ(.

 ( أن ؾيسةF( السحدؾبة لمسجال الثالث )غيخ دالة إحرائًيا عشج مدتؾػ 2.332 )
حا فقج تؼ قبؾل الفخضية الرفخية ورفض الفخضية البجيمة التي (، ولي2.22الجاللة )

( بيؽ 2.22تشص عمى )وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة )
طمبة متؾسظي استجابات أفخاد العيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 

خ جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغي معمؼ الرف في كمية التخبية
 السدتؾػ(.

 ( أن ؾيسةF( السحدؾبة لمسجال الخابع )غيخ دالة إحرائًيا عشج مدتؾػ 5.253 )
(، وليحا فقج تؼ قبؾل الفخضية الرفخية ورفض الفخضية البجيمة التي 2.22الجاللة )

( بيؽ 2.22تشص عمى )وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة )
طمبة أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ  متؾسظي استجابات أفخاد العيشة عؽ
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جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ  معمؼ الرف في كمية التخبية
 السدتؾػ(.

 ( أن ؾيسةF( السحدؾبة لمسجال الخامذ )غيخ دالة إحرائًيا عشج مدتؾػ 2.262 )
التي (، وليحا فقج تؼ قبؾل الفخضية الرفخية ورفض الفخضية البجيمة 2.22الجاللة )

( بيؽ 2.22تشص عمى )وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة )
طمبة متؾسظي استجابات أفخاد العيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 

جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ  معمؼ الرف في كمية التخبية
 السدتؾػ(.

 ( أن ؾيسةF( السحدؾبة لألداة ككل )2.262 ) غيخ دالة إحرائًيا عشج مدتؾػ
(، وليحا فقج تؼ قبؾل الفخضية الرفخية ورفض الفخضية البجيمة التي 2.22الجاللة )

( بيؽ 2.22تشص عمى )وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة )
طمبة متؾسظي استجابات أفخاد العيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 

جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ  ية التخبيةمعمؼ الرف في كم
 السدتؾػ(.

 :: وانرً نصوسبدساننتبئج انمتعهقت ببنسؤال ان

اكيف مسكن التغلب على مذكالت استخجام الحاسهب لجى طلبة معلم الرف في كلية 
 التخبية جامعة صشعاء في ضهء مخل الجهدة في التعليم الجامعي؟

فقج تؼ  الخجؾع إلى السذكالت التي أسفخت عشيا نتائج ولإلجابة عؽ ىحا الدؤال 
تؼ  الخجؾع إلى العجيج مؽ الجرسات واألدبيات ، وكحلػ في مجاالتيا الستشؾعة البحث

 األكاديسي، ومشيا والسعاييخ التي تشاولت جؾدة التعميؼ الجامعي، ومعاييخ الجؾدة واالعتساد
؛ السخكد الهطشي للتقهيم  159-158، 2221)بدسة مطيخ، : عمى سبيل السثال

، 2212واًلعتساد، ، 2219؛ أزىار عيدهي،  15-11، 2222واًلعتساد األاكادمسي، 
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-91 ؛ ( 66-54، 2229الييئة القهمية لزسان جهدة التعليم واًلعتساد، ؛  11-18
 112، 124، 2216؛ الجهىخة السشيع،  128-125، 2218؛ عبجالكخيم اشتاوة،  97

-82، 2228؛ عساد أبه الخب وعيدى قجادة،  23-19، 2212خطهة،  ؛ الديج أبه
95) 

ىا شخوًطا حمؾل والسعاييخ ومؽ خالليا تؼ استخالص بعض مؽ ال والتي يسكؽ عج 
مؽ شأنيا السداىسة في الحج مؽ ىحه السذكالت، وتؼ  تبؾيبيا بحدب مجاالت مذكالت 

مع إضافة مجال واحج إلييا وىؾ مجال استخجام الحاسؾب التي اعتسجىا البحث الحالي، 
 وتفريل ذلػ ؼيسا يأتي:اإلدارة، 

 أوًًل: جانب التجييدات واألجيدة والسعامل:
 مؽ خالل اآلتي: سجالتعمقة بيحا السويسكؽ التغمب عمى السذكالت ال

ُْ رز٘افش  -2 ىذٙ اىنيٞخ ٗاىغبٍؼخ خطخ سئٞسخ ـ٘ٝيخ اىَذٙ رزؿَِ ر٘فٞش اىَ٘اسد اىَبىٞخ أ

 ٗاىػٞبّخ اىالصٍخ ىيَشافق ٗاىزغٖٞضاد ٍؼزَذح ٍِ اىَغيس األػيٚ ىيغبٍؼخ.
رغٖٞض ٍؼبٍو حبس٘ة ثبٍنبّبد رزْبست ٍغ األدٗاس اىَطي٘ثخ، ٗرزنق ٍغ ٍؼبٝٞش اىغ٘دح  -1

 ٗاالػزَبد األمبدَٜٝ.
زٞبعبد، حر٘فٞش أعٖضح حبس٘ة حذٝضخ ٍٗطبثقخ ىيَؼبٝٞش اىَطي٘ثخ ٍسزقجاًل، ٍٗز٘افقخ ٍغ اال -2

 ٗرزْبست ٍغ أػذاد اىطيجخ اىَؼيَِٞ فٜ مو ثشّبٍظ.
ُْ رزؿَِ ػَيٞبد اىزخطٞف ىيزغٖٞضاد ٗؾغ اىخطف ٗاىغذاٗه اىضٍْٞخ ىطشاء اىزغٖٞضاد  -3 أ

 .األسبسٞخ، ٗاىػٞبّخ ٗاالسزجذاه حست اىغذٗه اىَحذد
 رقً٘ اىنيٞخ أٗ اىغبٍؼخ أٗ اإلداسح اىَسئٗىخ قجو ضشاء أٗ رط٘ٝش اىَشافق ٗاىزغٖٞضاد أُ -4

األسبسٞخ ثبىزطبٗس ثػ٘سح رنػٞيٞخ ٍغ اىَسزنٞذِٝ ٍْٖب ىؿَبُ ٍْبسجزٖب ىالحزٞبعبد 

 .اىحبىٞخ ٗاىَز٘قؼخ ٍسزقجال
ُْ رز٘افش سٞبسخ ٗاؾحخ ىؿَبُ ر٘افق اىزغٖٞضاد ٗاألّظَخ اىٚ أقػٚ حذ ٍَنِ فٜ   -5 أ

 .مبفخ أسعبء اىَئسسخ اىزؼيَٞٞخ
ش رزؿَِ دساسخ اىجذائو اىَزبحخ ٝزٌ اػذاد خطف ػَو قجو ضشاء أٛ رغٖٞضاد مجشٙ ثحٞ -2

أٍبً اىَئسسخ ٍِ حٞش اٍنبّٞخ اسزـئغبس ٕزٓ اىزغٖٞضاد أٗ اسزخذاٍٖب اىَطزشك ٍغ عٖبد 

 .أخشٙ
ٍشاػبح ٍْبسجخ اىَؼبٍو ىََبسسخ األّططخ اىَخزينخ، ٗرحقٞق اىخػ٘غٞخ، ٍٗزْبسجخ ٍغ  -8

 اضزشاـبد األٍِ ٗاىسالٍخ.
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بد اىػحخ ٗاىسالٍخ، ٍغ ر٘فٞش اىزذسٝت رزحقق فٜ اىَشافق ٗاىزغٖٞضاد عَٞغ ٍزطيج -2

 .اىَْبست ىيَسزخذٍِٞ
 رخػٞع اىَ٘اصّخ اىَْبسجخ إلعشاء اىػٞبّبد اىذٗسٝخ ألعٖضح اىحبس٘ة ٗضجنبرٖب. -22
ر٘فٞش ضجنبد اإلّزشّذ اىَْبسجخ، ٗاربحزٖب ىيطيجخ اىَؼيَِٞ ٗىغَٞغ أػؿبء اىزذسٝس،  -22

زنبدح ٍْٖب، ٍٗسبػذح اىن٘ادس اىينْٞخ ٗؾَبُ اسزَشاسٝزٖب؛ ىزَنِٞ اىطيجخ اىَؼيَِٞ ٍِ االس

 ٗاىزقْٞخ ىَزبثؼخ مو اىجشاٍظ اىغذٝذح ٗرْضٝيٖب.
 ؾشٗسح ر٘فٞش ضشمبد غٞبّخ ىَؼبٍو اىحبست ٍؼزَذح ٍِ اداسح اىنيٞبد ٗاىغبٍؼخ. -21
اسزقطبة فشٝق ٍزخػع ىيجشٍغخ ٗاىزذسٝت ٗاىػٞبّخ ٝنُ٘ ػيٚ دسعخ مجٞشح ٍِ  -22

 اىننبءح.
اىَؼبٍو ٗاىَخزجشاد ٗاىجشاٍظ ٗاى٘سش اىنْٞخ ثَب ٝزْبست اىحشظ ػيٚ ر٘فٞش األعٖضح ٗ -23

 ٗرحقٞق اىَخشعبد اىزؼيَٞٞخ اىَسزٖذفخ.

 مجال البخنامج األاكادمسي: -ثانًيا
 مؽ خالل اآلتي: سجالتعمقة بيحا اللسويسكؽ التغمب عمى السذكالت ا

ب، ٗثشّبٍظ  -2 ًٍ ٍؼيٌ اىػف اػبدح اىْظش فٜ ثشاٍظ اػذاد اىَؼيَِٞ فٜ ميٞبد اىزشثٞخ ػَ٘

 ثطنو خبظ، فٜ ؾ٘ء ٍؼبٝٞش اىغ٘دح ٗاالػزَبد األمبدَٜٝ.
 رؿَِٞ اىجشّبٍظ ٍسبقبد ػَيٞخ ّٗظشٝخ فٜ رَْٞخ ٍٖبساد اسزخذاً اىحبس٘ة. -1
رحسِٞ ع٘دح اىجشّبٍظ ٍِ خاله اػزَبد األدىخ ٗاىَئضشاد ٗاىَحنبد اىَشعؼٞخ اىَؼزَذح  -2

 بدَٜٝ.ػيٚ ٍب ٝسزغذ فٜ ػبىٌ ع٘دح األداء ٗاالػزَبد األم
رزؿَِ ٕزٓ ثحٞش رقٌ٘ٝ اىَقشساد ٗاىجشّبٍظ منو، ٗاػذاد رقبسٝش ػْٖب ثػ٘سح سْ٘ٝخ،  -3

اىزقبسٝش ٍؼيٍ٘بد مبفٞخ ح٘ه ٍذٙ فبػيٞخ االسزشارٞغٞبد اىزٜ خطف ىٖب، ٍٗذٙ رحقق 

 .ّ٘ارظ اىزؼيٌ اىَسزٖذفخ
 ر٘فٞش اىَشافق ٗاىزغٖٞضاد اىالصٍخ ىَزطيجبد اىزؼيٌٞ ٗاىزؼيٌ ىيجشّبٍظ. -4
ش ٍ٘اد اىَ٘اسد اىزؼيَٞٞخ ٗاىخذٍبد اىَشرجطخ ثٖب ثطنو مبٍف؛ ىزيجٞخ ٍزطيجبد اىجشّبٍظ ر٘فٞ -5

 اىَقذٍخ فٞٔ. َقشسادٗاى
ا ػيٚ اىَقشساد ثْبءً  ػَو رقَٞٞبد دٗسٝخ ٍْٗزظَخ ىيغ٘دح فٜ مو ٍقشس، ٗرقٌ٘ٝ خطف -2

 ٍؼبٝٞش اىغ٘دح ٗاالػزَبد.
االػزَبد، ٗٝسبٝش اىز٘عٖبد اىؼبىَٞخ اىؼَو ػيٚ رط٘ٝش اىجشّبٍظ ثَب ٝ٘افق ٍؼبٝٞش اىغ٘دح ٗ -8

 اىحذٝضخ، ٗٝزْبست ٍغ احزٞبعبد س٘ق اىؼَو ٍسزقجاًل.

 مجال الطالب: -ثالًثا
 مؽ خالل اآلتي: سجالويسكؽ التغمب عمى السذكالت الستعمقة بيحا ال
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اػزَبد سٞبسخ قج٘ه اىطيجخ اىَؼيَِٞ ىالىزحبق ثبىجشّبٍظ ٗفق ٍؼبٝٞش ٗق٘اػذ رزَبضٚ ٍغ  -2

اىَسزقجيٞخ ٗاىَٖبً اىَْ٘ـخ ثٌٖ، ٗثَب ٝحقق ٍ٘امجخ االىزضاً ثَؼبٝٞش اىغ٘دح أداٗسٌٕ 

 ٗاالػزَبد.
 اضزشاـ اعزٞبص اىطيجخ اىَؼيَِٞ اخزجبس قٞبدح اىحبس٘ة ىقج٘ىٔ االىزحبق ثجشّبٍظ ٍؼيٌ اىػف. -1
ّظَخ ٗاىي٘ائح ٗاألدٗاس اىَسزقجيٞخ ىٌٖ، اػذاد ٗرْظٌٞ ثشاٍظ رؼشٝنٞخ ىيطالة اىغذد ثبأل -2

 قٞنٌٖ ثَؼبٝٞش اىغ٘دح ٗاالػزَبد، ٗاىَسئٗىٞبد اىَْ٘ـخ ثٌٖ.ٗرض
 رؤٕٞو اىطيجخ اىَؼيَِٞ اىَيزحقِٞ ٍسجقًب إلرقبُ ٍٖبساد اسزخذاً اىحبس٘ة ثذسعخ مجٞشح. -3
رؼَٞق صقبفخ اىطيجخ اىَؼيَِٞ ثؤَٕٞخ ارقبُ ٍٖبساد اىحبس٘ة، ٗارقبُ مو ٍب ٝخع اىزؼبٍو  -4

 ثٔ.
فٚ ثشاٍظ اىزذسٝت اىزٚ رؼقذٕب اىغبٍؼخ، ثٖذف رَْٞخ  ؾشٗسح حشظ اىطيجخ اىَؼيَِٞ -5

 .ٍٖبسارٌٖ، ٗامزسبة ٍضٝذ ٍِ اىَؼيٍ٘بد ٗاىَؼبسف
طبسمخ اىطيجخ اىَؼيَِٞ ثنبػيٞخ فٚ اىزذسٝت اىَٞذاّٚ، اىزٙ َٝضو إٌٔ ٍزطيجبد االىزحبق ٍ -2

 .ثس٘ق اىؼَو
ىزط٘ٝش ٗاىخطخ رَضٞو اىطيجخ اىَؼيَِٞ فٜ ارخبر اىقشاساد فٜ اىنيٞبد، ٗفٜ ٗؾغ خطف ا -8

 سزشارٞغٞخ ىينيٞبد، ٗرىل ٍِ خاله اضشاك ٍَضيِٞ ػٌْٖ فٜ اىيغبُ اىَخزينخ ثبىنيٞبد.الا
إزَبً ػَبدح اىنيٞبد ٗسإسبء األقسبً ثبىزْسٞق ٍغ األٕبىٜ، ٗاىزؼبقذ ٍغ اىَئسسبد  -2

اىَخزينخ؛ ىز٘فٞش عٖبص حبس٘ة ىنو ـبىت ٍِ اىطيجخ اىَؼيَِٞ؛ ىزَنْٞٔ ٍِ اىزؼبٍو ٍؼٔ، 

 اسزخذأٍ، ٗاىزغيت ػيٚ ٍطنيخ ػذً اىقذسح ػيٚ ر٘فٞشٓ ٍِ قجيٌٖ.ٗ
رقسٌٞ اىطيجخ اىَؼيَِٞ اىٚ ٍغَ٘ػبد، ثحٞش رزْبست أػذادٕب ٍغ قذساد أػؿبء ٕٞئخ  -22

اىزذسٝس ٗعٖ٘دٌٕ، ٗفق ٍؼبٝٞش ٍحذدح، ٗثَب ٝئدٛ اىٚ سٖ٘ىخ اىز٘اغو ٍغ اىنبدس 

 األمبدَٜٝ ٗاىنْٜ.
ِ فٜ اإلدالء ثآسائٌٖ ٍٗقزشحبرٌٖ فٜ رط٘ٝش اىزؼيٌٞ اىؼبىٜ اىؼَو ػيٚ اضشاك اىطيجخ اىَؼيَٞ -22

 ٗثشاٍظ اػذادٌٕ.
رؿَِٞ ثشّبٍظ اػذاد اىطيجخ اىَؼيَِٞ ٍقشاساد ػَيٞخ رزطيت رطجٞق اىحبس٘ة فٜ اػذادٕب  -21

 ٗرػََٖٞب ٍِ قجو اىطيجخ اىَؼيَِٞ أّنسٌٖ.
ُْ رنُ٘ أثحبس رخشط اىطيجخ ٍػََخ ٍٗؼذح ٗفق  -22  ٗثشاٍغٔ.ّظَخ اىحبس٘ة أاضزشاـ أ
سثف اىطيجخ اىَؼيَِٞ ثؤدٗاسٌٕ اىَسزقجيٞخ، ٗحبعزٌٖ اىنجٞشح السزخذاً اىحبس٘ة فٜ ظو  -23

 ّنغبس اىزنْ٘ى٘عٜ ٗاىَؼشفٜ.اىزط٘ساد اىَزسبسػخ فٜ ػبىٌ اىَؼشفخ ٗرنْ٘ى٘عٞب اىزؼيٌٞ ٗاال
 االٕزَبً ثبىحٞبح اىطالثٞخ اىغبٍؼٞخ، ٗر٘فٞش اىخذٍبد اىَسبّذح فٜ رىل. -24
اىنبفٞخ ٗاىالصٍخ ىزذسٝت اىطيجخ اىَؼيَِٞ ػيٚ  حاىنبفٜ ٗاىسبػبد اىَؼزَذرخػٞع اى٘قذ  -25

 اسزخذاً أّظَخ اىحبس٘ة اىَخزينخ.
ر٘عٞٔ اىطيجخ اىَؼيَِٞ اىٚ اىجشاٍظ ٗاىذٗساد اىزٜ رَْٜ ٍٖبسارٌٖ ىَ٘امجخ احزٞبعبد س٘ق  -22

 اىؼَو.
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ٍِ اىزؼبٍو ٍغ اػزَبد ثشاٍظ رذسٝجٞخ ىيطيجخ اىَؼيَِٞ داخو اىنيٞخ ٗخبسعٖب، رَنٌْٖ  -28

اىحبس٘ة ٗارقبُ ٍٖبساد اسزخذأٍ فٜ رػٌَٞ اىَ٘اد اىزؼيَٞٞخ ٗرقذَٖٝب ىزالٍٞزٌٕ فٜ 

 اىَسزقجو.
اضشاك اىطيجخ اىَؼيَِٞ فٜ ارخبر اىقشاساد، ٗاىزخطٞف ىزط٘ٝش األداء ٗاىجشاٍظ اىَسزقجيٞخ  -22

 فٜ ؾ٘ء ٍؼبٝٞش اىغ٘دح ٗاالػزَبد األمبدَٜٝ.
ٗاىَئسسبد اىَؼْٞخ ثبىزذسٝت ٗاىزط٘ٝش ىزقذٌٝ ثشاٍظ رط٘ٝشٝخ اىزؼبقذ ٍغ اىغٖبد اىذاػَخ،  -12

 ىيطيجخ اىَؼيَِٞ، رئٕيٌٖ ىيؼَو فٜ اىَٞذاُ اىزؼيَٜٞ ٍسزقجًب ثنو منبءح.

 مجال الكادر األاكادمسي والفشي: -رابًعا
 مؽ خالل اآلتي: سجالويسكؽ التغمب عمى السذكالت الستعمقة بيحا ال

ألمبدَٜٝ ىذٙ أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ٗاىن٘ادس اىنْٞخ رشسٞخ صقبفخ اىغ٘دح ٗاالػزَبد ا -2

 اىَسبػذح.
 اػزَبد ّظبً رؼِٞٞ أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ٗفق ّظبً اىغ٘دح ٗاالػزَبد األمبدَٜٝ. -1
رؿَِ ٍؼبٝٞش اخزٞبس أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ٗرؼٌْٖٞٞ اضزشاـ اٍزالمٌٖ ىَٖبساد خبغخ،  -2

قخ اىيغ٘ٝخ ٗاىز٘اغيٞخ ٗاىقٞبدٝخ الك اىطٍضو: اىقذسح ػيٚ اسزخذاً اىيغخ اإلّغيٞضٝخ، ٗاٍزال

ٗاإلدساٝخ، ٗاىقذسح ػيٚ رحَو اىَسئٗىٞخ، ٗاىقذسح ػيٚ اىشٝبدح ٗاالثزنبس ٗاإلثذاع، ٗاىشغجخ 

 فٜ اىزؼيٌٞ.
 (.ICDLاىضاٍٞخ حػ٘ه مو ػؿ٘ ٕٞئخ رذسٝس ػيٚ اىشخػخ اىذٗىٞخ فٜ اىحبس٘ة ) -3
 رَْٞخ قذساد أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس فٜ ٍغبه اىجشٍغخ. -4
ػَو اخزجبس فٜ قذسح ػؿ٘ ٕٞئخ اىزذسٝس ػيٚ اػذاد اىَ٘اد اىزذسٝسٞخ ٗرػََٖٞب ػِ  -5

 ـشٝق ثشاٍظ اىحبس٘ة، ٗاىقذسح ػيٚ رقذَٖٝب ثجشاٍظ اىؼشؼ اىَخزينخ.
زقٌ٘ٝ أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ٗفق ٍؼبٝٞش اىغ٘دح ٗاالػزَبد ٍِ قجو اإلداسح ىاػذاد قبئَخ  -2

 مو ػبً.ٗاىقسٌ ٗاىطيجخ، ٗر٘صٝؼٖب ػيٌٖٞ ثذاٝخ 
ػقذ ّذٗاد ٗٗسش ػَو ٍٗحبؾشاد ألػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ٗاىن٘ادس اىنْٞخ ٗأٍْبء ٍؼبٍو  -8

اىحبس٘ة؛ إلـالػٌٖ ػيٚ مو عذٝذ فَٞب ٝخع اىجشاٍظ اىزؼيَٞٞخ اىحبس٘ثٞخ، ٗاىغذٝذ فٜ 

 ٍؼبٝٞش اىغ٘دح ٗاالػزَبد األمبدَٜٝ.
ساد اسزخذاً اىحبس٘ة فٜ أصْبء اىخذٍخ ػيٚ ٍٖب ٌٖٗرذسٝجأػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس رؤٕٞو  -2

اىزؼبٍو ٍغ ّظٌ اىزطغٞو اىَخزينخ، ٍِ خاله رجْٜ فيسنخ ىزط٘ٝش  رَنٌْٖ ٍِثَٖبسح مجٞشح، ٗ

 األداء، ٍٗ٘امجخ مو عذٝذ.
(، ٗثشاٍظ اىؼشٗؼ Wordرَْٞخ قذسح أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ػيٚ اسزخذاً ثشّبٍظ ) -22

 ثننبءح ػبىٞخ. (PowerPoint)اىزقذَٝٞخ 
زذسٝس ػيٚ رقٌٞٞ أداء اىطيجخ اىَؼيَِٞ ثبػزَبد أسبىٞت اىزقٌ٘ٝ رذسٝت أػؿبء ٕٞئخ اى -22

 اإلىنزشّٜٗ اىَخزينخ.
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ُْ رنُ٘ ّسجخ أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ٗاىٖٞئخ اىَؼبّٗخ ٗاىن٘ادس اىنْٞخ اىٚ اىطبىت  -21 ٍشاػبح أ

ػيٚ ٍسز٘ٙ اىَئسسخ ٗاألقسبً اىؼيَٞخ رزنق ٍغ اىَؼذالد اىَشعؼٞخ ىْ٘ع ٗـجٞؼخ اىجشاٍظ 

 اىَقذٍخ ثبىَئسسخ، ٍٗشاػبح ٍؼبٝٞش ع٘دح االػزَبد األمبدَٜٝ.اىزؼيَٞٞخ 
رَْٞخ قذساد أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ػيٚ اسزخذاً ٍحشمبد اىجحش اىَخزينخ ىيحػ٘ه ػيٚ  -22

اىَؼيٍ٘بد ٗر٘ظٞنٖب، ٗاسزخذاً أدٗاد اإلّزشّذ اىزنبػيٞخ، ٗاّطبء اىَينبد اإلىنزشّٗٞخ 

 رح٘ٝو اىَينبد ٍِ غٞغخ اىٚ أخشٙ. –ذٝ٘ فٞ –غ٘س  -غ٘رٞخ –ثؤّ٘ػٖب اىَخزينخ: ّػٞخ 
رَْٞخ قذساد أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ػيٚ اسزخذاً اىزنْ٘ى٘عٞب ىزط٘ٝش ٍٖبساد اىطيجخ فٜ  -23

 اّزبط اىَؼشفخ ٗاىزؼيٌ اىَسزَش.
 ر٘فٞش حبس٘ة ىنو ػؿ٘ ٕٞئخ رذسٝس. -24
اىزذسٝت اىذٗسٛ ألػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ٗاىن٘ادس اىنْٞخ ػيٚ مو ٍب ٝسزغذ فٜ ػبىٌ  -25

نْ٘ىغٞبد اىزؼيٌٞ، ٗرػٌَٞ اىجشاٍظ رٍٔ مزقْٞخ ىيزؼيٌٞ، ٍٗؼشفخ اىغذٝذ فٜ اىحبس٘ة ٗاسزخذا

 اىزؼيَٞٞخ.
 ر٘فٞش ثشاٍظ ٗدٗساد رذسٝجٞخ ٗاىزحبق أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ثٖب ثطنو اىضاٍٜ. -22
 رذسٝت أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ػيٚ رػٌَٞ اىَقشساد اىزؼيَٞٞخ ث٘اسطخ اىحبس٘ة. -28
ذسٝس ػيٚ رػٌَٞ االخزجبساد اىذٗسٝخ ٗاىنػيٞخ ثبسزخذاً رذسٝت أػؿبء ٕٞئخ اىز -22

 اىحبس٘ة.

 رذسٝت أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ػيٚ رقٌٞٞ ٍٖبساد اىطيجخ اىَؼيَِٞ فٜ اسزخذاً اىحبس٘ة. -12
ُْ ٝنُ٘  -12 ىزخػع اىؼيَٜ ألػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ٍالئٌ ىيَقشساد اىذساسٞخ اىزٜ اٍشاػبح أ

 .ٝطبسمُ٘ فٖٞب
ُْ رنُ٘ أػجبء اى -11  ٗاىنبدس اىنْٜ ؼَو رزٞح ألػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ٗاىٖٞئخ اىَؼبّٗخٍشاػبح أ

 .ٗغٞشٕب ثننبءح ٗاىنْٞخ اىقٞبً ثبىَٖبً اىزذسٝسٞخ ٗاىجحضٞخ ٗاإلداسٝخ
اػذاد أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس ىزػٌَٞ ٍػبدس اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ، ثذًءا ٍِ غٞبغخ األٕذاف،  -12

اىَؼيٍ٘بد، ٗاخزٞبس اسزشارٞغٞبد  ٍشًٗسا ثبخزٞبس اىَحز٘ٙ ٗاى٘سبئف اىَزؼذدح، ٗخشائف

ٌ اىَحز٘ٙ، ٗر٘فٞش أّططخ ٍٖٗبً رؼزَذ ػيٚ اىَطبسمخ ٗاىزنبػو ٞاىزذسٝس اىَسزخذٍخ، ٗرْظ

 طجنبد، ٗغٞش رىل..اىاالعزَبػٜ ثِٞ اىطيجخ ٗاىَؼيٌ ٗ
اػذاد أػؿبء ٕٞئخ اىزذسٝس إلّزبط ٍػبدس اىزؼيٌ األىنزشّٜٗ، ٍضو: اسزخذاً ثشاٍظ  -13

ذٝ٘، ٗاّزبط االخزجبساد ٞاىػ٘س ٗاىشسٍ٘بد ٗرحَٞو ٍينبد اىناىػ٘د أٗ اّزبط 

 اإلىنزشّٗٞخ، ٗرػٌَٞ اىَ٘اقغ، ٗر٘ظٞف أدٗاد ٗٝت، ٗغٞشٕب.
اسزخذاً األسبىٞت اىزؼيَٞٞخ اىحذٝضخ، ٍضو: اىزؼيٌ اإلىنزشّٜٗ، ٗرطغٞغ اىطيجخ اىَؼيَِٞ  -14

 .ٗرذسٝجٌٖ ٍٗزبثؼزٌٖ السزخذاٍٖب ثػ٘سح فؼبىخ

 السيارات األساسية في الحاسب اآللي: مجال -خامًدا
 مؽ خالل اآلتي: سجالويسكؽ التغمب عمى السذكالت الستعمقة بيحا ال

 اىؼَو ػيٚ ٍح٘ أٍٞخ اىحبس٘ة ىذٙ اىطيجخ اىَؼيَِٞ اىَيزحقِٞ ثجشّبٍظ ٍؼيٌ اىػف. -2
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رؿَِٞ ثشّبٍظ اػذاد ٍؼيٌ اىػف فٜ ميٞبد اىزشثٞخ ٍقشساد حبس٘ثٞخ، ثحٞش ٝزخشط  -1

اىَؼيٌ ٗىذٝٔ اىَٖبساد اىالصٍخ ىَ٘امجخ ػػش اإلّنغبس اىَؼشفٜ، ٗىذٝٔ سخػخ اىطبىت 

 قٞبدح اىحبس٘ة.
ُْ ٝزَنِ اىطبىت اىَؼيٌ ٍِ اىزؼبٍو ٍغ اىحبس٘ة، ٍٗؼشفخ ٍنّ٘برٔ اىَبدٝخ  -2  (Hardware)أ

ٍْٖٗب: اىنؤسح، ٗاىنبٍٞشا، ٗى٘حخ  ثؤضنبىٖب اىَخزينخ )أعٖضح اإلدخبه، ٗأعٖضح اإلخشاط،

، ٗاىَبسح اىؿ٘ئٜ، مبٍٞشا اى٘ٝت، ٗٗحذح اىَؼبىغخ اىَشمضٝخ، ٗاىطبثؼخ، ٗعٖبص اىنبرٞح

، ٍضو (Software) اىؼشؼ، ٗاىطبضخ، ٗغٞشٕب..(، ٗمزىل اٍنبّبرٔ اىجشاٍغٞخ اىَخزينخ

 اىجشاٍظ ٗاىزطجٞقبد اىَخزينخ، ٗأّظَخ اىزطغٞو، ٗىغبد اىجشٍغخ، ٗغٞشٕب.
 اسزخذاً ضجنخ اإلّزشّذٗ ٍؼبىغخ اىْػ٘ظ،ٍِ  اىؼَو ػيٚ رذسٝت اىطيجخ اىَؼيَِٞ ىيزَنِ -3

 فٜ اىحػ٘ه ػيٚ اىجشاٍظ ٗاىزطجٞقبد ٗاىَؼيٍ٘بد ثننبءح.
اىؼَو : ثؼؽ اىَٖبساد اىجشٍغٞخ األمضش رؼقٞذًا ٍضو اىؼَو ػيٚ رَنِٞ اىطبىجخ اىَؼيَِٞ ٍِ -4

 ...ػيٚ ثشاٍظ ٍزخػػخ مجشٍغٞبد اىزػٌَٞ، أٗ رحيٞو اىجٞبّبد أٗ غٞشٕب

 دارة:اإل مجال -سادًسا
ىشاك سبل عالج يسكؽ أن  تديؼ في الحج مؽ مذكالت استخجام الحاسؾب لجػ 

 الظمبة السعسميؽ إلى جانب السجاالت األخخػ، وتتعمق بالجانب اإلدارؼ، ومشيا:
 .؛ ىزيجٞخ احزٞبعبد س٘ق اىؼَوٗاىجشاٍظ ٗاىَقشساد ٍ٘اغيخ رحذٝش ٗرط٘ٝش اىَْبٕظ -2
ىيجشاٍظ ٗاىزغٖٞضاد، ٗاىزؤمذ ٍِ ٍطبثقزٖب ىطجٞؼخ اعشاء ػَيٞبد رقٌٞٞ ٍٗشاعؼخ دٗسٝخ  -1

 اىجشاٍظ، ٍٗزطيجبد س٘ق اىؼَو اىَسزقجيٞخ.
ر٘فٞش اىَ٘اسد اىَبىٞخ ٗاىَبدٝخ ٗاىجطشٝخ اىالصٍخ إلّطبء اىَؼبٍو ٗاىزغٖٞضاد، ٗاداسرٖب  -2

 ٗرطغٞيٖب ٗغٞبّزٖب ثطنو فؼبه.
ُْ ٝز٘فـش ىـذٙ اىغبٍؼخ ٗاىنيٞخ ٗاىقسٌ اىقـذسح اىنبفٞـخ  -3 إلداسح اىزؼيـٌ اإلىنزشّٗـٜ، ٗر٘فٞش أ

 .صٍـخٍ٘ظنٞـِ ٍئٕيٞـِ ٍٗذسثٞـِ ٗىذٖٝـٌ اىخجـشح اىال
ر٘سٞغ اىزؼبقذاد ٍغ اىَئسسبد اىشسَٞخ ٗاىخبغخ، ٗاىَْظَبد، ٗاىطشمبد، ٗثَب ٝسٌٖ فٜ  -4

 ر٘فٞش أمجش قذس ٍَنِ ٍِ احزٞبعبد اىَئسسخ ٍِ اىَ٘اسد اىَبىٞخ ٗاىَبدٝخ ٗاىزغٖٞضاد.
 غبٕبد اىؼبىَٞخ فٜ ّظٌ اػذاد اىَؼيَِٞ ٗرؤٕٞيٌٖ ىيقٞبً ث٘اعجبرٌٖ اىَسزقجيٞخ. ٍ٘امجخ االر -5
، ٗثَب ٝطبثق ٍ٘اغنبد اسزقطبة أػؿبء ٕٞئبد اىزذسٝس ٍِ رٗٛ اىننبءاد اىؼبىٞخ  -2

 اىغ٘دح ٗاالػزَبد.
 .ٗؾغ خطخ اسزشارٞغٞٔ ٍزنبٍيخ، رطزَو ػيٚ اىزؼيٌٞ، ٗاىجحش اىؼيَٜ، ٗخذٍخ اىَغزَغ -8
اىغبٍؼخ ٗاىنيٞخ رطجٞـق سٞبسـبد اسـزخذاً اىزقْٞـخ ٗٗسـبئو االرػـبه ٗخذٍـبد رؿَـِ  -2

 .اإلّزشّـذ ٗر٘فشٕـب ىيطـيجخ ٗأػؿـبء ٕٞئـخ اىزذسٝس
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جشاٍـظ اىٝسـٖو ػيـٚ اىطـيجخ اى٘غـ٘ه اىـٚ  ، ثحٞشَ٘قغ اىنزشّٗـٜىاىَئسسـخ ر٘فٞش  -22

 .ىزٜ رقذٍٖب اىنيٞخ ٗاىغبٍؼخخذٍـبد ااىٗ

 نتائج البحث: -ثانًيا

 مسكن إجسال نتائج البحث فيسا مأتي:

  أن درجة مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق باألجيدة والسعامل مؽ وجية
 (.2.26223(، وانحخاف معيارؼ )5.22نغخ الظمبة ككل كانت بجرجة )كبيخة(، )

  5.46)تخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق باألجيدة والسعامل ما بيؽ-
 متؾسظة(.-(، بجرجة تحقق )كبيخة 5.23

  أن درجة مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق بالبخنامج ككل كانت بجرجة
 (.2.22223(، وانحخاف معيارؼ )5.22)متؾسظة(، )

 ( بجرجة 2.26-3.22تخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق بالبخنامج ما بيؽ ،)
 متؾسظة(.-تحقق )كبيخة 

  مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق بالظمبة ككل كانت بجرجة أن درجة
 (.2.22522(، وانحخاف معيارؼ )5.64)كبيخة(، )

 ( بجرجة 5.36-3.35تخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق بالظمبة ما بيؽ ،)
 متؾسظة(.-تحقق )كبيخة جًجا

  ككل  كاديسي والفشياألأن درجة مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق بالكادر
 (.2.22532(، وانحخاف معيارؼ )5.26كانت بجرجة )كبيخة(، )

  ما بيؽ  كاديسي والفشياألتخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق بالكادر
 متؾسظة(.-(، بجرجة تحقق )كبيخة 5.46-5.35)

  أن درجة مؾافقة أفخاد العيشة لسجال مذكالت تتعمق بالسيارات األساسية في الحاسب
 (.2.44244(، وانحخاف معيارؼ )5.36لي ككل كانت بجرجة )متؾسظة(، )اآل
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  تخاوحت متؾسظات مجال مذكالت تتعمق بالسيارات األساسية في الحاسب اآللي ما
 متؾسظة(.-(، بجرجة تحقق )كبيخة 5.36-5.26بيؽ )

 ( بيؽ متؾسظي 2.22ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة )
طمبة معمؼ فخاد العيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ استجابات أ

 جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ الشؾع. الرف في كمية التخبية

 ( بيؽ متؾسظي 2.22ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾػ الجاللة )
معمؼ طمبة استجابات أفخاد العيشة عؽ أىؼ مذكالت التعامل مع الحاسؾب لجػ 

 جامعة صشعاء مؽ وجية نغخىؼ تعدػ لستغيخ السدتؾػ. الرف في كمية التخبية

 التهصيات: -ثالًثا

في ضؾء ىحه الشتائج ، و بعج عخض الشتائج التي تؾصل إلييا البحث الحالي وتفديخىا
 :ومشياتقجيؼ مجسؾعة مؽ التؾصيات، يسكؽ 

  كخظؾة أساسية واالعتساد ضخورة مؾاكبة التغيخات العالسية وتحقيق متظمبات الجؾدة
 لتعمؼ الحاسؾب.

  العسل عمى إعجاد السعمسيؽ وتأىيميؼ عمى السدتؾػ العخبي والسحمي وفق معاييخ
 عالسية بسا يؾاكب السدتججات الحجيثة في مجال التكشؾلؾجيا والحاسؾب.

 ذ متشؾعة في مؤسدات إعجاد السعمسيؽ، واستخجام ضخورة تظبيق استخاتيجيات تجري
األساليب التعميسية الستظؾرة، مثل: التعمؼ الحاتي، التعمؼ التعاوني، وحل السذكالت 

 وغيخىا.
 .استخجام تكشؾلؾجيا التعميؼ الحجيثة وتؾعيفيا في بخامج إعجاد السعمسيؽ 
  وطخائق وأساليب ضخورة السخاجعة والتقؾيؼ السدتسخيؽ لبخامج إعجاد السعمسيؽ

 تشفيحىا.
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  ضخورة التقؾيؼ السدتسخ ألداء أعزاء الييئة التجريدية ومتابعة أنذظة نسؾىؼ
 السيشي في مجال الحاسؾب.

 .تذجيع الظالب وتحفيدىؼ لاللتحاق بجورات تعمؼ الحاسؾب 
  االعتساد عمى التعمؼ الحاتي بحيث يكؾن عمى الستعمؼ عبء البحث والتعمؼ في

 مجال الحاسؾب.
 لعسل عمى معالجة القرؾر السؾجؾد في البخنامج الحالي مؽ وجية نغخ الظمبة ا

 السعمسيؽ مؽ قبل السعشييؽ بتظؾيخ البخنامج بجامعة صشعاء.
 .تؾعيف التقشيات التعميؼ والتعمؼ الحجيثة في تشؾع طخق التجريذ وأساليبيا 
 ترسيؼ  تفعيل البخامج واألنذظة التي تعسل عمى إكداب الظالب السعمؼ ميارة

األلعاب التعميسية، وخظط البحث، واستخجام تكشؾلؾجيا التعميؼ في اإلعجاد والتشفيح 
 والتقييؼ.

 .تفعيل تكشؾلؾجيا التعميؼ مؽ خالل تؾسيع قاعجة مرادر التعمؼ 
  ضخورة متابعة التججيج السدتسخ في محتؾيات بخنامج إعجاد السعمؼ، بسا يتؾافق مع

 دوار السدتقبمية لمسعمؼ.تظمعات البخامج التعميسية لأل
  تبشي تؾعية السعمؼ عمى أىسية مؾاكبة العرخ والتكشؾلؾجيا الحجيثة وعمى أىسية

 أرثشاء الخجمة(. في السعمؼ تجريباستخجام الحاسؾب في العسمية التعميسية )
 دورات تجريبية لمسعمسيؽ وإعجاد نذخات ومحاضخات تعخيؽية باستخجام  إقامة

 الحاسؾب.
 حاسؾب في السخحمة األساسية اعتبارا مؽ الرف األول األساسي إدخال مادة ال

وكدخ الحاجد الشفدي عشج  ،لغخض تعمؼ التمسيح التعامل مع الحاسؾب بؾقت مبكخ
 جعمو وسيمة تعميسية في السخاحل الالحقة.

  تظؾيخ بخامج إعجاد السعمسيؽ في كميات التخبية لتذسل وتخكد عمى األساليب الحجيثة
 ا فييا استخجام الحاسؾب )إعجاد السعمؼ قبل الخجمة(.في التجريذ بس
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  إعادة بشاء بخامج إعجاد السعمسيؽ في كميات التخبية بسا يتؾافق مع تكشؾلؾجيا
السعمؾمات، بحيث تربح أكثخ تخكيًدا عمى السفاـيؼ والسيارات األساسية التي تؤدؼ 

 إلى تحقيق التشؾر في مجال تكشؾلؾجيا السعمؾمات.
 التعمؼ الالزمة لتجريذ السشياج بذكل يتشاسب وعجد الظمبة في  تؾفيخ مرادر

 سيسا مختبخات الحاسؾب؛ والعسل عمى صيانتيا وتحجيثيا باستسخار.الالفرل، 
 .االىتسام بتشسية ميارات التكشؾلؾجيا لكل الظالب 
  عقج دورات تجريبية لمسعمسيؽ أرثشاء الخجمة عمى استخجام ميارات التكشؾلؾجيا مؽ

 استخاتيجيات حجيثة متظؾرة ومبتكخة، في السخاحل السختمفة.خالل 
  استخجام الؾسائل واألساليب الحجيثة والبحث عؽ كل ججيج ومفيج في تشسية السيارات

 التكشؾلؾجية.

 في ضؾء معاييخ  تقؾيؼ بخامج إعجاد السعمؼ في كميات التخبية السختمفة في اليسؽ
 .الجؾدة واالعتساد األكاديسي

  إعجاد وترسيؼ وتشفيح أنذظة بغخض  كيؽيةالعسل عمى تجريب الكادر التعميسي عمى
 تشسية الظالب باستخجام وسائل التكشؾلؾجيا الحجيثة.

  إضافة مداق " تكشؾلؾجيا السعمؾمات " إلى الخظة التجريدية في معاىج السعمسيؽ
ة والبخامج وكميات التخبية ييجف إلى إعجاد وتجريب الظالب السعمؼ عمى األنذظ

العسمية التي مؽ شأنيا أن تعسل عمى تشسية السيارات لجػ الظمبة في السدتقبل 
 واالرتقاء بسدتؾاىؼ األكاديسي.

  ضخورة تبشي بخامج نذاطات مبدظة تكسيمية لمسشاىج التجريدية، تتدؼ بالسخونة
يؽ حؾل واالرتباط بالتظؾر العمسي واألصالة في األفكار لتجعيؼ رثقافة الظمبة والسعمس

 التكشؾلؾجيا وأىسيتيا في العسمية التعميسية والتعمسية.

 .تظؾيخ البخامج السيشية التخبؾية بحيث تدايخ التقجم التكشؾلؾجي 
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 السقتخحات: -رابًعا

إجخاء مديج مؽ  حثالتعخف عمى الشتائج التي تؾصمت إلييا البحث الحالي يقتخح الب بعج
 الجراسات والبحؾث التالية:

  تحميمية لسحتؾػ تؾصيف السقخرات التخررية ببخنامج إعجاد معمؼ الرفؾف دراسة
 األولى.

 • الحالي عمى باقي تخررات كمية التخبية. بحثإجخاء دراسات مسارثمة لم 
  إجخاء دراسة عمسية لمتعخف عمى مذكالت السعمؼ الخخيج مؽ وجية نغخ السعمسيؽ

 والسذخفيؽ في مجال الحاسؾب.
 في ضؾء معاييخ  سعمؼ في كميات التخبية السختمفة في اليسؽتقؾيؼ بخامج إعجاد ال

 .الجؾدة واالعتساد األكاديسي
 .تقجيؼ نساذج مقتخحة لتؾصيف السقخرات لمبخامج التعميسية في ضؾء معاييخ الجؾدة 
  بشاء ترؾر مقتخح لتظؾيخ بخنامج إعجاد معمؼ صف في كمية التخبية صشعاء في

 ضؾء معاييخ الجؾدة الذاممة.
 .التشسية السيشية ألعزاء ىيئة التجريذ في كميات التخبية في مجال الحاسؾب 
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 قائسة السخاجع
 السخاجع العخبية:

يؼ حامج حديؽ -2 مجػ تؾافخ ميارات استخجام الحاسؾب في  :(5222األسظل ) إبخـا
تجريذ الخياضيات لجػ معمسي مخحمة التعميؼ األساسية الجنيا بسجارس وكالة الغؾث 
بقظاع غدة مؽ وجية نغخىؼ. مجمة جامعة القجس السفتؾحة لألبحاث والجراسات 

 .365-352ص ص ، 3، ع5التخبؾية والشفدية، مج

صعؾبات استخجام الحاسؾب في التعميؼ والتعمؼ  :(5222أحسج عمؾان السححجي ) -5
مـؽ وجيـة نغخ طالبات كمية التخبية بجامعة اإلمارات العخبية الستحجة، مجمة 
دراسات في مشاىج وطخق التجريذ، الجسعية السرخية لمسشاىج وطخق التجريذ، 

 (، القاىخة.65العجد )

ة البيت الجائخؼ في أرثخ استخجام استخاتيجي :(5252أحسج لؤؼ غانؼ الرسيجعي ) -3
تحريل طالب الرف الخابع العمسي لسادة الحاسؾب واتجاىيؼ نحؾىا. مجمة 

  .632-624 ص ص ،62البحؾث التخبؾية والشفدية، ع

، 2تكشؾلؾجيا التعميؼ بيؽ الشغخية والتظبيق، ط :(5222دمحم الحيمة)وأحسج مخعي  -2
 دار السديخة، عس ان.

أرثخ استخجام الكسبيؾتخ "الحاسؾب" في تجريذ مادة  :(5252أحسج دومى ) -2
الخياضيات لحوؼ صعؾبات التعمؼ: دراسة ميجانية لتالميح الدشة الثالثة ابتجائي 

، 25بسجارس والية سعيجة. مجمة الباحث في العمؾم اإلندانية واالجتساعية، مج
 .222-223 ص ، ص3ع

زؾ ىيئة التجريذ في إطار (: مؿياس األداء السيشي لع5224أزىار دمحم عيدؾؼ ) -6
 معاييخ جؾدة التعميؼ، مجمة دراسات في الخجمة االجتساعية والعمؾم اإلندانية

(JSSWH)(إبخيل، ص ص 3(، العجد)26، السجمج )222 -22. 
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السعؾقات التي تؾاجو تجريذ الحاسؾب، مجمة  :(2442أكخم محسؾد العسخؼ ) -2
 .3مخكد البحؾث التخبؾية الججيجة، قظخ، العجد

(: معاييخ اختيار أعزاء ىيئة التجريذ 5226لجؾىخة بشت عبجالخحسؽ السشيع )ا -3
في الجامعات الدعؾدية: دراسة مقارنة مع بعض الجامعات األمخيكية، مجمة 

 .222-42ص ص( يؾليؾ، 5(، الجدء )264جامعة األزىخ، العجد ) -التخبية

مبادغ تعميؼ المغة العخبية لغيخ الشاطقيؽ بيا،  :(5226الحافع عبج الخحيؼ الذيخ ) -4
 تظبيقات، عالؼ الكتب الحجيث، األردن. –نساذج  –تظمعات 

فاعمية استخجام الحاسؾب في تحريل مادة  :(5223الخشيج األميؽ عبج هللا دمحم نؾر ) -22
 التخبية اإلسالمية لجػ طالب السخحمة الثانؾية بسحمية السشاقل واتجاىاتيؼ نحؾىا،

 .جامعة أم درمان، الدؾدان ،رسالة ماجدتيخ

"معجؼ مرظمحات االعتساد وضسان الجؾدة  :(5222الديج عبج العديد البيؾاشي ) -22
 .26، ص5222في التعميؼ العالي"، القاىخة: عالؼ الكتب، 

(: معاييخ الجؾدة في تؾعيف أعزاء ىيئة 5225الديج عبجالسؾلى أبؾ خظؾة ) -25
السجمة العخبية لزسان جؾدة التعميؼ الجامعي،  التجريذ لمتعميؼ اإللكتخوني،

 .53-2(، ص ص 22السجمج الخامذ، العجد)

اتجاىات الظالبات السعمسات نحؾ استخجام الحاسؾب  :(5223) بثيشة عبج هللا السال -23
في تجريذ التخبية الفشية بجولة الكؾيت. مجمة العمؾم التخبؾية بجامعة القاىخة، 

 .523-524، ص 2، ع56مج

أرثخ استخجام الحاسؾب في اكتداب السفاـيؼ الجغخاؼية : (5223) حدؽ محكؾربذخػ  -22
مجمة  ،واالتجاه نحؾ مادة االجتساعيات لجػ تمسيحات الرف الخابع االبتجائي

 .22-22 ص ، ص43دراسات عخبية في التخبية وعمؼ الشفذ، ع
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 كتخوني ومعيقات استخجامو فيل(: واقع التعميؼ اإل5252بدسة تؾفيق مظيخ ) -22
السجارس بسحافغة غدة وسبل الحج مشيا في عل جائحة كؾرونا، مجمة العمؾم 

 .262-226( فبخيخ، ص ص 5(، العجد)5اإلندانية والظبيعية، السجمج)

فاعمية استخجام نسؾذجيؽ مؽ نساذج تعمؼ  :(5222) بشجر بؽ عبج هللا الذخيف -26
الحاسؾب الحاسؾب في تحريل طالب كمية التخبية واتجاىاتيؼ نحؾ استخجام 

 .34-22 ص ، ص6، ج 222كأداة تعمؼ. مجمة التخبية، جامعة األزىخ، ع 

متظمبات استخجام الحاسؾب في التجريذ في  :(5224حاتؼ عبج الساجج الرادق ) -22
كميات التخبية في الجامعات الدؾدانية: كميات التخبية دنقال جامعة دنقال 

 .222-222 ص ، ص3، ع3أنسؾذجا. مجمة العمؾم التخبؾية والشفدية، مج

 (، عسان، األردن دار وائل لمشذخ.2الحاسؾب في التعميؼ، )ط: (5222حارث عبؾد ) -23

فاعمية استخجام الحاسؾب في تجريذ المغة العخبية  :(5223 الفكي )حدؽ الفكي دمحم -24
م. مجمة دراسات تخبؾية،  5222مارس  -لتالميح الرف األول بسخحمة األساس 

 .22-3 ص ، ص2جامعة إفخيؿيا العالسية، ع

، دار 2وسائل االترال والتكشؾلؾجيا في التعميؼ، ط :(5224حدؽ حسجؼ الظؾبجي ) -52
 القمؼ، الكؾيت.

استخجام الكسبيؾتخ والؾسائل التعميسية في  :(5222) ديؽ حسجؼ الظؾبجيح -52
 التجريذ، الظبعة الخامدة، دار الكتب العخبية، بغجاد.

معؾقات استخجام الحاسؾب كؾسيمة تعميسية مؽ  :(5222حديؽ عبج المظيف بعارة ) -55
رسالة ماجدتيخ،  ،وجية نغخ معمسي ومعمسات الخياضيات في مشظقة الكخك

 جامعة مؤتو، األردن.
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تجخبة استخجام الحاسؾب في السجارس الحكؾمية  :(2434حسج عبج القادر ىسيدات ) -53
 .26الثانؾية في األردن، مجمة التخبية الججيجة، قظخ، العجد

درجة استخجام السخشجيؽ التخبؾييؽ لتكشؾلؾجيا  :(5252خؾلة عبج الخحيؼ عؾدة غشيؼ ) -52
الحاسؾب في العسل اإلرشادؼ مؽ وجية نغخىؼ. مجمة التخبية، جامعة األزىخ، 

 .22-32 ص ، ص2، ج232ع

إدارة الجامعات بالجؾدة الذاممة، أيتخاك لمشذخ والتؾزيع،  :(5222) راغب فخيج الشجار -52
 القاىخة.

يؼ السميجي ) -56 واعتساد السؤسدات التعميسية: آليات لتحقيق جؾدة  :(5222رضا إبخـا
ضسان الجؾدة والحؾكسة السؤسدية، القاىخة: مؤسدة طيبة لمشذخ والتؾزيع، 

 .523، ص5222

استخجام الحاسؾب وممحقاتو في أعجاد الؾسائل  :(5222) زىيخ ناجي خميف -52
 التعميسية، بحث مقجم لمسذاركة في مؤتسخ العسمية التعميسية في عرخ اإلنتخنت

 (، جامعة الشجاح الؾطشية، نابمذ، فمدظيؽ.22/5222( /22-23)

الظخائق الخاصة في التعميؼ األساسـي ـ  :(5224وحدشاء أبؾ الشؾر ) سمؾػ مختزى -53
 الحمقة األولى، مشذؾرات جامعة دمذق: كمية التخبية.

"متظمبات تظبيق نغام ضسان الجؾدة واالعتساد في  (:5222) سساح زكخيا دمحم -54
التعميؼ الجامعي مع التظبيق عمى جامعة بشيا"، رسالة دكتؾراه، كمية التخبية، 

 .22، ص5222جامعة بشيا، 

"الجؾدة واالعتساد األكاديسي  :(5223سؾسؽ شاكخ مجيج والديادات دمحم عؾاد ) -32
صفاء لمظباعة والشذخ والتؾزيع، لسؤسدات التعميؼ العام والجامعي"، عسان: دار 

 .42، ص5223
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، دار الكتب 2التعميؼ اإللكتخوني والتعميؼ الجؾال، ط :(5222عبج الحسيج بديؾني ) -32
 العمسية لمشذخ والتؾزيع، القاىخة، مرخ.

(: تقييؼ كفاءة أعزاء ىيئة التجريذ مؽ مشغؾر إدارة 5223عبجالكخيؼ ادمحم اشتاوة ) -35
ميجانية بكمية طب وجخاحة الفؼ واألسشان بجامعة غخيان، الجؾدة الذاممة: دراسة 

 .232-224(، ص ص 52العجد )

مجػ تؾافخ كفايات تقشية الحاسؾب واإلنتخنت لـجػ : (5225عبج هللا يحيى آل محيا) -33
طمبـة كمية السعمسيؽ بأبيا، رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة، كمية التخبية: جامعة 

 السمػ سعؾد.

استخجام تظبيقات الحاسؾب المؾحي لتشسية  :(5252) جميلعمي سيج دمحم عبج ال -32
بعض ميارات التعمؼ الستشقل لجػ معمسي السخحمة اإلعجادية. السجمة التخبؾية 

 .22-23ص  2، ع3لتعميؼ الكبار بجامعة أسيؾط. مج

(: تقؾيؼ جؾدة أعزاء ىيئة التجريذ في 5223عساد أبؾ الخب وعيدى قجادة ) -32
السجمة العخبية لزسان جؾدة التعميؼ الجامعي، السجمج  مؤسدات التعميؼ العالي،

 .222-64(، ص ص 2األول، العجد)

صعؾبات استخجام الحاسؾب واإلنتخنت في التعميؼ والتعمؼ  :(5226لسيذ السحسؾد ) -36
مؽ وجية نغخ خخيجي كمية التخبية بجامعة البعث. مجمة جامعة البعث لمعمؾم 

 .526-223 ص ، ص23، ع33اإلندانية، مج

(:  معؾقات استخجام معمسي 5224دمحم سعيج الغامجؼ ورمزان عاشؾر حديؽ ) -32
 -الظمبة السؾىؾبيؽ لمحاسؾب مؽ وجية نغخىؼ، السجمة العمسية لكمية التخبية

 .365-322( اكتؾبخ، ص ص 52(، السجمج)22جامعة أسيؾط، العجد )
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دارة "متظمبات تظبيق إ :(5222) دمحم صبخؼ حافع ويؾسف عبج السعظي مرظفى -33
الجؾدة الذاممة بكمية التخبية"، مجمة العمؾم التخبؾية، كمية التخبية: جامعة القاىخة، 

 .242، ص5222العجد الثاني، 

مجػ امتالك طمبة الجراسات العميا في قدؼ التخبية : (5222دمحم عبج الخحسؽ عخمان ) -34
ية ، فـي جامعة القجس لسيارات استخجام الحاسؾب، مجمة اتحاد الجامعات العخب

  (.23األمانـة العامـة التحاد الجامعات العخبية ، العجد)

"تظؾيخ نغام ضسان الجؾدة في التعميؼ العالي في ضؾء  :(5222دمحم عبج هللا دمحم ) -22
أىؼ الخبخات األجشبية"، مجمة دراسات تخبؾية ونفدية، كمية التخبية: جامعة 

 .63م، ص5222الدقازيق، العجد الثالث والثسانؾن، الجدء الثاني، 

استخجام الحاسؾب في تشسية التفكيخ االبتكارؼ،  :(5225) دمحم عبج اليادؼ حديؽ -22
 الفكخ لمظباعة والشذخ، عس ان. دار

أرثخ استخجام بخمجية تعميسية في تحريل طمبة الرف  :(5222) دمحم غالب الخبابعة -25
الدادس األساسي في مادة المغة العخبية وقجرتيؼ عمى االحتفاظ بيا، رسالة 

 ماجدتيخ )غيخ مشذؾرة(، كمية التخبية، جامعة اليخمؾك.

(: معاييخ االعتسـاد األكاديسـي 5252األكاديسي ) السخكد الؾطشية لمتقؾيؼ واالعتساد -23
)الـسـؤسدــــي والـبـخامجــــي ( لمتعمـــــؼ اإللكتخوني والتعميؼ عؽ بعج، ىيئة تقؾيؼ 

 التعميؼ والتجريب، السسمكة العخبية الدعؾدية.

الكفايات السيشية والرفات الذخرية السخغؾبة في األسـتاذ : (5222) يعقؾب نافح -22
مؽ وجية نغخ طالب كمية السعمسيؽ في بيذة )السسمكة العخبية  الجـامعي

الدعؾدية(، السجمـة العخبيـة لمتخبية، السشغسة العخبية لمتخبية والثقافة والعمؾم، 
  (.2(، العجد )52تؾنذ، السجمج )
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كفايات السعمؼ وفقا ألدواره السدتقبمية في نغام التعميؼ  :(5226نبيل جاد عدمي ) -22
ؽ بعج "، السؤتسخ الجولي لمتعمؼ مؽ بعج، مدقط: سمظشة عسان، اإللكتخونـي ع

 مارس. 52-54

الكفايات األساسية لمسعمسيؽ في مخحمة التعميؼ الثانؾؼ : (5222نعيؼ حبيب جعشيشي) -26
في األردن مؽ وجية نغخىؼ"، مجمة دراسات، العمؾم التخبؾية، الجامعة األردنية، 

 (.2(، العجد )52األردن، السجمج )

أرثخ التعمؼ القائؼ عمى استخجام الحاسؾب في  :(5225عجنان الفذتكي )ىاشؼ  -22
تحريل طالب قدؼ العمؾم في كمية التخبية بجامعة تبؾك. مجمة جامعة دمذق 

 .624-264، ص 3، ع 53لمعمؾم التخبؾية والشفدية، م 

معؾقات استخجام الحاسؾب في تعميؼ  :(5222ىاني بؽ سعيج بؽ سفخ الجيشي ) -23
ية مؽ وجية نغخ معمسي معيج تعميؼ المغة العخبية لغيخ الشاطقيؽ بيا: المغة العخب

الجامعة اإلسالمية بالسجيشة السشؾرة أنسؾذًجا. رسالة ماجدتيخ، الجامعة اإلسالمية 
 بالسجيشة السشؾرة.

(: 5224الييئة القؾمية لزسان جؾدة التعميؼ واالعتساد في جسيؾرية مرخ العخبية ) -24
 سجيؽ لسؤسدات التعميؼ العالي، اإلصجار الثاني.دليل السخاجعيؽ السعت

(: 5222الييئة القؾمية لزسان جؾدة التعميؼ واالعتساد في جسيؾرية مرخ العخبية ) -22
 .5222دليل الظالب الجامعي إلى الجؾدة، مارس 

(: معاييخ ضسان الجؾدة 5222الييئة الؾطشية لمتقؾيؼ واالعتساد األكاديسي ) -22
 لسؤسدات التعميؼ العالي، السسمكة العخبية الدعؾدية.واالعتساد األكاديسي 
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تقجيخ معمسي التعميؼ االبتجائي الحتياجاتيؼ التجريبية في  :(5222وفاء طييخؼ ) -25
ميارات استخجام الحاسؾب وشبكة اإلنتخنت في ضؾء عجد مؽ الستغيخات. مجمة 

 .25-26، ص 25العمؾم االجتساعية بجامعة عسار تمجي، ع 

الحاسؾب التعميسي وتظبيقاتو التخبؾية، دار السديخة،  :(5222ادات )يؾسف أحسج عي  -23
 عسان، األردن.
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