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 الملخص
وحعتاممموبع ممم بب.تهويممموبحثبمممل ادةبثامممدب بحثهدمممم  بلممميبحثاممموح  بحثا   ممم بتضمممالبحث همممربيمممو ب  ممم  بيممم ب

وت مممدو ببحثكممم  .ب/ازممموحببب–حبح بحث همممربيممميابحممممت د, بوز تممم بعبوو عممملبع ممم بع  ممم بوممملبحثاممموح  بحثا   ممم ب

وممملبب حممممدةبب.بوت ممم لبحثممم بعممموببحث  ئممم بحثتل  ا ممم بعبحثتل ممم ببحثا  ممميباممم لبحث ح ممم بوحث اممم  بحثفبممملبحثيمممد,يبا

حثسممدات ب.وتممببته  مملب,تممد نبحفمممت د, بلمميبحثفبمملبحثيدثممر.وليبحثفبمملبحث حامم بحتممببو د  مم بحث تممد نب.ولمميبحثفبمملب

ب-حثخدو بظ  ةببعوببولبحفمت تدجدةبحيا دا

  بحممممم عبعبع مممم بت ث ممممنحبي  زمممميبو حو مممم بحثت مممم  حةبامممم بيتتمممم حبحثهدممممم  باممممدثت   حةبحثل ا مممم بادثلممممدثببعب-1

 حثهدم  ب.حفيتادمبااو ميب

ت  ئمممم بحث  ئمممم بحثد ومممم بثاممممدب بحثهدممممم  بيلمممموبرمممم ردبحمدممممم دبعبثت مممم ي بو ممممد حةبوو ممممميبحثهدممممم  ب.بب-2

وحممموبةبالمممصبحثت نممم دةبو  مممدبابدممم و  ب  مممدمبوممموي يدةبحثتل ممم ببحثا  ممميبعباممموو حةبتو ي  ممم بثاو مممميبومممدب ب

بحثهدم  بليبازوحببوحثاهدلظدةبحفخ ىبعبثتلا قبحث عيبحثت ا يبوحثتو يسيب.

بتتببحث هرباتد ا بحثابدب بوحثا حج بوحثا هق.وحخ

 

ب

Evaluating Computer Material from Vocational School Teachers’ 

Point of View in Baghdad Governorate 

 
   

ABSTRACT 

The research consists of four chapters.بThe first chapter includes the goal which isبto 

identifying the difficulties of computer subject in vocational schools. This Chapter 

based on closed questionnaire tools and distributed on some vocational schools - 

Baghdad / Karkh. Chapter 2 deals with two topics: The Educational Environment and 

Vocational Education as reality and ambition. The research referenced a group of 

earlier studies. The results of the questionnaires have been analyzed in Chapter 3. 

While Chapter 4 discusses the results and highlights the most important conclusion 

that the computer is associated with scientific developments in the world, so 

developments would be kept pace faster, through computer teachers’ attention.ب The 

recommendations were identified. The research concluded with a list of sources, 

references and appendix.  
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث

 
 :مشكلة البحث       

المموببومملبحثل حومملبحثاممسي  بلمميبممم  بت   ممقبخ مم حةبحثامم  نبحثو حممميبعبووممنث ببح تمم مبو دمم عبحثو حممم بع

حثهمممد بوممم بحثاممموح  بحثا   ممم بوظ ممم ةبحدثممم بعمممعو بحث   ممم بعممملبحثهضممم  بعممملبالمممصبحثاممم حببوو  مممدبومممدب ب

يمممنلبحثامممدب بعبوامممدبيفل  مممببيلعلممم حبعممملبحضممم  بحثهدمممم  بعبحدبيممموعيبعممموببوممملبحث   ممم بتفممم   ببحثل اممميبلممميب

حثمممو  بعبيمممنحبوممملبجد,مممخبووممملبجد,مممخبلخممم بلممميحبحثاسيممملبحثل اممميبث تو يسممميبوحثخ ممم حةبحثت حوا ممم بيسمممديبب

امممدي حابومممدب بحثمممو  بوممملبخمممد بت مممك لبحثه تمممدةبحث تدرممم  بوجمممن بحث   ممم بثامممدب بحثهدمممم  بعبولممميبدممم ابومممدب

به بثتت يببحثا د عبع  بحثسسح بحثتدثيباتتومبعبليحبحثا د عبيلوبغدوضدبوادتلبحثهدج بو 

بوهدلظ بازوحبب؟ب–و فبيتببتت يببودب بحثهدم  بولبوج  ب,ظ بوو ميبحثاوح  بحثا    ب

 

  :اهمية البحث والحاجة اليه 

يل ممميبحث همممربات ممم ي بحثادومممدةبحثتو يسممم  بثامممدب بحثهدمممم  بلممميبدممم ابحثاتز ممم حةبحثاتلد  ممم بحثتممميبت ممم  بع ممم بب

بولبولبحثو  بوحثاو  بوحث دثخب.

بابويخومبحث هربودبول

 وو م بودب بحثهدم  ببليبحثاوح  بحثا    ب. .1

 .بر   بحثاوح  بحثا    بليبحثل حل .2

 حبح حةبحثاوح  بحثا    ب. .3

 

بابي و بحث هربث ك فبعلب:باهداف البحث

بتهويوبحثبل ادةبثادب بحثهدم  بليبحثاوح  بحثا    ب.

ب:ببحدود البحث
ب.حثاوح  بحثا    ببب–وث بألحب/بحثك  بازوحببحثاكدحباب 

ب.ب2119ــبب6ــ1ب/ببب2111بــ11ــب1حثعودحبابب

 

 البحث  اتمصطلح

 التعليم المهني :

عممموحببحثت اممم يبوحوتسمممد بحثا مممد حةبوحثال لممم بحثمممنيبيتضمممالبحإبيلممم  باي,مممكبابدثممم بحث ممم عبوممملبحثتل ممم ببحث ظمممدوي

حثا   مم بعبحثممنيبتتمم مباممكبوسمسممدةبتل  ا مم ب,ظدو مم بااسممت ىبحثو حممم بحثيد, يمم بثزمم  بحعمموحببعاممد بوممدي يلبلمميب

وخت ممممفبحثتخببمممممدةبحثبمممم دع  بوحثع حع ممممم بوحثبممممه  بوحفبح يممممم بوحثتفد يمممم بعبوث مممممببحثتممممو  بع ممممم بحثت ف مممممنب

ب.ب(بب143.بص2112ما  بعب ماداعب ا ب)ب.بوحف,تدجباب

ودثمممم بببمممم با ممممنحبحثافممممد بويف ممممببواممممدبتتممممومبحفيا مممم بحثتبمممم ىبث تل مممم ببحثا  مممميبودمممم و  بت  ئمممم بومممم حب بوتخ

حثا  مممميبابلمممميببثتل مممم ببو حبحدبتيوممممو.تلامممملبع مممم بولممممقببحثتت  ممممدةبحثهوييمممم ببثهدجمممم بحثافتامممم بثكمممم حب بوتخببمممم 

إعممموحبب ممم  بعاممملبوسي ممم بث تلدوممملبوممم بحثتت  ممم بحثهوييممم ب مممدب  بع ممم بو حج ممم بحثتز ممم حةبحثاتسمممد ع بوح,لكدممممدت دب

ب(ب.11صبب.ب2111عع  بر  ل ببححت دجدةبم لبحثلالبولبحثا لبوحثا د حةبحثاتز   باب.ب)بحث ا يب

 امممم لبعمممملبر يممممقبابتهسمممم لبوفممممديت بب يممممدب بلدع  ممممكبعامممملبحثالبيممممول بإثمممم بو ممممد بح حرمممم لبححبحثتل مممم ببحثا  مممميب

حف,تدج مممم بو لمممم بوسممممت ىبحبح  ممممببحثمممم ظ فيبوت ا مممم ب ممممو حت ببو وكد, ممممدت ببوإ,لممممد بول  وممممدت ببوتهويمممموبخ مممم حت بب

حثخ حثمممو بعب يمممدمبعمممدرفبثا حج ممم بحثا ح مممفبحثتل  ا ممم بوحممممتزد بوممملبودح ثمممكبثتهت مممقبحفيممموح بحثا  ممم ب بب.ب)ب

ب(ب.2.ص2111ت ل قبعب

بو بحث ظمممدمبحثتل  اممميبحثفدعممملبلممميبت ا ممم بوحوتسمممد بحثا مممد حةبثفئمممدةبحثلا يممم بحثات  ممم بعببويف مممببوامممدبمممم قبدوممم ل

بث و حم بااوح  بحثتل  ببحثا  يب.
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ب.حثتل  ببحثا  يبي بح ت بحث نلبا لبم لبحثلالبوحثاسمسدةبحثتل  ا  بيلووع  كب

بحثتل يفبحفج ح يبث تل  ببحثا  يبا

يلاممملبع ممم ب جبحثكممم حب بحث مممم   بحثفدع ممم بلممميبت ا ممم بمممم لبحثلاممملبيلممموبامممد بوممملبحاممم ح بحثتل ممم ببحثالدنممم بحثمممنيب

حثا مممدينببت نممم لت   ممم بحدجممم بحثسممم لبوتهت مممقبو دث ممم بعممملبر يمممقبتتممم يببوثبوممملبخمممد بت ا ممم بحثاممم ح ببحث  ممم ي 

بحثاتفوب ب.حثخدن بااسمسدةبحثتل  ببحثا  يبو لويدبااتز  حةبحثس لبوحدجتكب

ب

 :االحتياجات التدريبية 

لتمممموبع ل ممممدبحثخ  ممممخباي, ممممدبابوفامممم عبحثتز مممم حةبحثا  مممم  بححمممموحي دبلمممميبولممممد  بوول  وممممدةبوو ممممد حةبعب

ب(ب.44.بص2112وحتفديدةبحفل حببحثلدو  لبثتلويلبحوبت  ي بم  و بباب.)بحثخ  خبعب

تلممموبحفممممد بحثمممنيبودحةبابحيا ممم بو ممم ىبلممميب,فمممد بحثتمممو يخبعبو ممموبدوممم بحفحاممموباممميحبحفحت دجمممدةبحثتو ي  ممم ب

ع  مممكبحيب, مممدربتمممو ي يبعبوامممدبتلممموبحثلدوممملبحفمدمممميبلممميبت ج مممكبحفوكد,مممدةبحثاتدحمممكبحثممم بحفتفمممدلبحثبمممه  ببيتممم م

ب(ب.219.صبب2112ليبحثتو يخباب.ب)بخدثوبحفحاوبعب

حومممدبحث  ممم  يببوحث ممموويبلتممموبعاممموحببحثممم بتهويممموبححت دجمممدةبحثت ممم  بحثا  ممميبوممملبخمممد بابحثاتدا ممم بعبحثادحظممم بعب

مت مممد يكبعبتتممم يببحفبحابحثممم ظ فيبعبحفخت مممد حةبعب ممم ح ببحفحت دجمممدةبحثتو ي  ممم بعبع  مممدةبحفممممت د,كبعبحث فمممدحبحف

ب(ب.66.بصب2116 ا بحثهسلبعبر ه بي مفبع يبعبحثلالبعبب حم بحثتتد ي بوحثسفدةباب.)

بحثتل يفبحفج ح يبا

ومممدا لبحثت ممم عبوب جممم بيممم بوممم بتل يمممفبتهويممموبحفحت دجمممدةبث تل ممم ببحثا  ممميبوممملبخمممد بحثلد ممم بحث  بيممم بحث دحتتفمممقب

بحثتلت وبليبت  بحفحت دجدةبحثتو ي   بحوباسدرت دبوينحبيت    بليبا دابو ظ و بتخومبحث ح  بحثا  يب.

 

 الفصل الثاني

 لفية النظريةخال
 

 البيئة التعليميةالمبحث االول : 

 دعم استراتيجيات التعلم : .1

يلوبحثال ببحث    بحفمدم  بليبحبح  بحثلا   بحثتل  ا  بعبوولبخدثكبتتببعا   بحفمتتبدابوحث همربث امدب بحثتل  ا م بعب

ويت مبحثال ببحثادي بليبحمتخوحمبحمدث خبوتلموبلبثت نم لبومدبلبحثمو  بعبوت مف  بحث   م بع م بحثتفدعملبوحف,موودجب

بحث  مبليبحثتل بب.ب

ت ن لبحث فظيبوغ  بحث فظيبعلبر يقبت ظ فبوت  ئم بلم صبحثتل م ببحثت مد و  ببحخملبويستخومبحثال ببحمدث خبحث

ب دع بحثو  ب.

حدحبيلاوبع  بتم ل  ببيلوبولبحوث بحمت حت ف دةبحثلا   بحثتل  ا  بعبحعوحببحثال ببحثادي بألبح  بحثتدع بحثو حم  بعبحح

ثتبمخبلميبنمدث بحثلا  م بحثتل  ا م بعبعبوفتالم بحثا د بحثتل  ايبحثا س بوحثا دمخبايمتخوحمبومد لبحث وبوحثفمن ب

رد  بحث ببو بحثت ام ي لبحثا   م لبوملبدويبحثخ م حةبوحثا مد حةبوومدث ببوملبببو بلميب لموبحثال مببعبحإوفاوبولب

باخ  حت ببوحفمتفدب بو  ببثتهس لبوح  بحثلا   بحثت ا ي ب.

يدبحثمم بابولممدي  بحبح  بحثلد ممدةبحثت ممد و  بامم لبوع  ممكبلمميحب مممببحفمممت حت ف  بحثتل  ا مم بث اممتل ببومملبخممد بحممم دب

عممدب بحثسممل وبحامم حي ببعببحث  ممدعببحثاسمسممدةبحثتل  ا مم بوحفرمم ح بدحةبحثبمم  باب)بو سمميبعبوهامم ببع مموبحثه مم بب 

ب(.ب49.بص2116

نث بابح, مدابحثف ب بحثتل  ا  بووبثضاد, تكبوتدالدحت دًبوادبيضالبكبتحعوحببا حونبثتت يببحثال ببًبتكفلبات  ئثنحبي كلب

)ببن وولبثتهس لبا ئ بحثلالبث ال ا لبحثا وع لبوحثاتا عي لبوملبإجملبت ا م بحث هم خبحثخدنم با مببو عمديت بباب.

مممتا ح ي ب لمموبحث ح مم بفبودثمم بب(.ب21.بص2116و سمميبعبوهامم ببع مموبحثه مم بب بحث  ممدعببعممدب بحثسممل وبحامم حي ببعب

بوحع ببات  ئتمكيز ميبوييم يبحث  ئم بحثت ا يم ببيحثمنبحثتل  ايبامدث  حونبحثكفمس بثخ مقبحثال مببحثا موع ث لموبمم لببعببج مل 

بب.ببوحثنو  يويبحثلدو  بحثادي  بدإحثلالبا

ب
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 الطالب والتعليم المهني : .4

حثكم حب بحثتميبمتسم ببا لموببحعوحببردثخبحثاوح  بحثا   م بثمكبحيا م ب بم ىبلميبتهويموبوت ئ م وادبف يخبل كعبححب

حثافتا بادث د دةبليبرت بو دبيلبحثافتا بعبثمنث بفاموببوملبخ ممبت  يم بتسم ببامدث    با ح م بحثتل م ببحثا  ميبعب

ابحنمم هلبحدجممدةبحثافتامم بتا مميبع مم بحثاسمسممدةبحثت ا يمم بححمموحخبتز  مم بيكفمملبحخممنبيممنلبحثاسممد لببلتمموببوع  ممك

ب(.ب143.بصب2112 ا بما  بعب مادابعب)ب.ادفيتادمبوو د بحثت ف نبعبوفعابولبعا   بحفند بحث دو  باب

حثلدو  بوحثامدي  بلميبوخت مفبححبعا   بحعوحببوت  ئ بحثا د بحثتل  ايبث  بادفو بحث  لبودث بثز  بحعوحببحفيويب

حثتخببدةب)بحثب دع  بعبحثتفد ي ببوحثع حع  ب...بحثخب(بعبوحثنيلبث مببحثتمو  بع م بحثت ف منبوحف,تمدجبعبو موبحنم  ب

حثهدج بحث بتب يخبحثاسمد ب,هم بحثتل م ببحثا  ميببثنث بادتلبحث  مبحثتل  ببحثا  يبفيتلبحيا  بعلبحثتل  ببحفودبيايب

ب.بس لبحثلالبث وخ  بث

 : لمدارس المهنيةا نحو معيقات التوجه .3

دثتهمدلبااموح  بثيل مقبحثكي م بوملبحث   م ببوامدحثت جكب,ه بووح  بحثتل  ببحثا  يببافك  بحثف لبحثو حميبعببح ت ح

حثتل  ببحثا  يبا ت بل وع دبعبوادبوح,كبحثفك  بحثا ت   بالومبتيو لبحثاسمت ىبحفجتامدعيبوتهسم لبحثموخلبحثامدبيب

ثوىبحثخ يف لببودبجللبحثاوح  بحثا    بفتهظم بادثلويموبوملبحث   م بحثمنيلبثموي ببحث غ م بثد,خم حربل  مدبوت  ئم ب

 ت ممدع لبحثخممدصبوحثلممدمبع مم بحمموبممم حاممم لبحثلامملباممدثك حب بحث ممم   بحثفدع مم بث
عبب

ححبتتهمموبحثف مم بببي  زمميثممنث ب

وفتال بثتز   بينلبحث ظ ل
بب

 بدث ب ووح  بث فدر  لبليبح دت ببحثو حم  بعبوتز ب نف دووح  بحثتل  ببحثا  يبابعل

وبو  ببوملبخمد بحعموحببحثا مدينبحثات م   بوحممتخوحمبححموخبحثتت  مدةبحثت ا يم بوحفممتفدب بو  مدببحخملبحثاموح  

ا لبحثاوح  بحثا    بوحثالدولبحثتيبتهتدجبحث بويلبينلبحثك حب بوحثسليب,ه بحعوحببحيويبعدو مكبعبحثلالبحثت د و  

بدحةبوفدا بعدث  بليبحثاستت لبحثت يخب.

وع  كبحن  بحف,خ حربدالبت  بحثاوح  بحثا    بي بخ د بولبفخ د بثكبولبح رب    بحث د بدويبحثتهب لب

)ب.,ه بوسد بحثتل  ببحثيد, يبحثا  ميبببحسخعبا  ادبي ت مبحنهد بحثالوفةبحف لببسد بحثتل  ببحثيد, يحثلدثيبليبو

وامنث بيكم حبوملبحبم بحثتل م ببحثا  ميبحث   م بحف ملب, مدردًبع ا مدًبعبوامدبب(ب.412.بصب2112بح  يبعبردبيبعب .ب

بيلاقبحث   با لبحثو حم بحفودبيا  بوحثا    بوتهف ببحثوو بحثا  يبليبحثه د بحفجتادع  بوحثلا   ب.بب

 

 التعليم المهني بين الواقع والطموحالمبحث الثاني : 

 تحديات التي تواجه التعليم المهني :ال .1

حث و بحثا ج بوملبحف تتمدابادثلا  م بحثتل  ا م بغديم ب,   م بلميبحعموحبب  حعموبوحمم بتل  ا م ب,دجلم بث مدبحيد يمدببيلو

لبحفمم دمبادف تتمدابحثتل  اميبحثت ام يباكمدبرمت كبحفومدبيايبحثاسوولبو بع  بحث  ئ بحثت ا ي بعكحثتيبت لعحثفدع  ب

جكبحثتل  ببحثا  يبولبحجلبو حج ت دبوتهويموب,تمدربحثضملفبوحثا  يب.بوي بخبحث هربليبتهويوبحثتهويدةبحثتيبت ح

وحثت  بث  دابحم بو    ب حمخ بتسلفبليبح,فد بحث ح  بحثتل  ايبحثا  يب.بوفاوبولبحفيتامدمبا و معت لبحمدمم ت لب

بومملبي ممدبجممداة.فبغ مم بع  اممدبلمميبحثلا  مم بحثتل  ا مم بوخمم بحدبيلمموبححممويادبوكاممدبثآب.حث دثممخبوحثال ممببباحفبوياممد

حثهدجمم بحثتو ي  مم بحثمم بحثكمم حب بحثا   مم بادثلا  مم بحثت ا يمم بلمميبحثامموح  بحثا   مم بوحثال  مم باتممو ي بوممدب بحثهدممم  ب

اي,كبابوفا ع بولبحفل حببيلا  حبولدًبي ك  حب  ادبنل دبليبحثتل  ببحثا  يبعبحدبححبوفتا بحثتل  ببحثا  يبعف, بب

ب بتمم حج  ببعبويت ممد و حبوديت نمم  حبإث ممكبومم بحأللمم حببولمقب ييمم بو ممت و بعبويستتبمم حبو ممكدةبو   مم ببوهمو

حألخممممم يلبلممممميبحثافتاممممم بحثا  ممممميبعبوامممممنث بيسممممم ا حبلممممميبت ا ممممم بولمممممد ل ببوولمممممد  بحثافتاممممم بحثا  ممممميب

ب(.41.ص2116)ح و عع وحث   فعا.

اممدةبح يممدًباتهويمموبحفوث يممدةبلمميبتممو يخبحثكمم حب بحثتل  ا مم ببوح ل ممدولمميبظمملبحثل ثامم بحثتك  ث ج مم بحثتمميبغممعةب

دثاوح  بحثا    بعبوحن  بحو حًبو عودًبولبإجلبإعوحببحثا ظا بحثتل  ا  بوع  بوجكبحثخبم صبحثاموح  بحثا   م با

ا دل دبحث حيلبثا حو  بحثت   حةبحثلدثا م بلميبعبم بحثت م  بحثال لميبوحثل اميبو حموب يمببيمنلبحثت م  حةبيم ب

لميبوموح  بحثتل م ببسم  لبحثتد ملبحثا بم و بت  ي بودب بحثهدم  بعبإدبتلوبولبحثام حببحث دوم بوحثتميببخ ملبلميبحث

حثا   م بلمميبحثلمم حلبوع مم بوجممكبحثخبمم صببوهدلظمم بازمموحعبويممتببحبخممد بوممدب بحثهدممم  بلمميبابحأل,ظامم بحثت ا يمم ب

حثت مم  بحثتك  ثمم جيبحثممنيبيزممعوحبعدثا ممدبحثهددمم بويت تممخبع مم بحبخممد بيممنلبحثاممدب ببد ح وفممبو  ممدأليمموح بوي مم  ب
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ليبينحبحثافد بثببتكلبولب  لباه ربت البع  بوف بحةبث ا دينبوتو يخبث ال ام لبببحثهدم ا  بحعوحببو دينبجويو 

ب(ب.1.بص1993بوإعوحببوخت  حةبألحت حابحج ع بحثهدم  ب.ب)بحثفدا يبعب,  لبدمحمب جخبع

 االحتياجات التدريبة لمدرسي مادة الحاسوب : .4
لضملبوحث همربحألحثتفك  بثوي ببولبحجملبحف تتمداب,هم بب,ه بت  ي بو كدةعتسل ببع   دب حودةبحثتو يس  بححبحثاد

بو حةببلمميع مم بحف,ضممادمببدح يبممبي ممد ببومملبيكمم حببحعبثممنحفمممدث خبحثت  ي يمم بحثا امم ب,همم بوممدب بحثممو  بعمملب

بعج م بث حثت م  حةبحثتك  بحمببوم بحيتمدعيتسبا د حةباادبحثبحثفويوبولبوحوتسد بيدب ي تو ي   بثتفويوبول  ودتكبوت 

حثال مببحثهت تميبيم بابردثمخبع مببرم ح بح دتمكبلميبوح,فنح بحث    ب,ه بودب بحثو  بعوولبت   بوتلاقبيعيوبولب

بح,ممكبتل ممببومميبيل ممببويل ممبباب.ب)با وممدةبعبعوفتامم ببح ممببحثممتل ببلمميبظمملبيمم   بحثال  وممدةبيممسولبابممولبوإخممدصب

ب(ب.6.بص2111

حثمموو بحثفدعمملبلمميبعمم  بوممدب بحثممو  بحفبححبحثف سممف ببو حبحمممتخوحمبحفمممدث خبحثتت  مم بحثهوييمم بفغ مم بع  ممدبل  ممد

كبليبع  بودب بحثو  بيلتاوبادثو ج بحفمد بع  بودبيا ككبحثال ببولبخ  حةبحمدم  بوخ م حةبوضمدلبىوحث ي

عا  م بإنمد بوادبحوتس كبحي دابواد متكبثتو ي بودب بحثهدم  بعبثنث بياك  دبحثت  باميحبتمو يخبحثال مببحي مداباببع

ثت  ي بتهتدجبحثم بج م ببحثال مببعبوحدب حبحثال مببحث مدج بيم بوملبيسمت   بتلمويلبحألخ مدابحثتميبياكملب حبحثتل  ببوح

ب(ب.2.بصبب2111ت حجكبحثلا   بحثتل  ا  بافدع   بووفدا باب.ب)بحثخ حثو بعب يدمبعدرفبت ل قبعب

ع م بح,مكبابحثف موبحثام ظببع ل مدببب  ببوبوادبفرم بل مكب حبتهويموبوف م مبحفحت دجمدةبحثتو ي  م بثمكبحيا م ب بم ى

وحثاخ مبثكبثتعويوبحثام ح ببحث  م ي بلميبحثا ظام باالمد  بول  م بوتهسم لبوت م ي بو د حت مدبو مو حت دبعبوتز م ب

ب(ب.113.بصب2113عب)ب  م  و ببوحتفدي ببا كلبحيفدايبوادب وبي لك بع  بتهس لبحألبحابليبحثا ظا با.ب

 

 : الدراسات السابقة 
ب(2111ب.بحاوحوفبابب حم ب)ب

باببحث بحثتل  بع  باببيدحثتت يبليبوهدلظ بغع بوم لبت  ي بوح  بحبح  بحثتل  باببحاوبحعتاوةبب حم بببببب

لبدحةببفث بححبد   بثو ج بحوتد بووح  بحبح  بحثتل  ببحثتت يبليبوهدلظ بغع بوحثك فبعادبحدحبودحبي دث بل 

بحثف  بحثا  ل بوم  حةبحثخوو بعبوحثاسيلبحثتل  ايب.ا د  بحث   بعبولتدبثاتز  بثوو ايبحثتل  ببحثتت يب

بت ن لبحثو حم ببحث بم لبت  ي بو د  بحبح  بحث   بليبوسمسدةبحثتل  ببحثتت يب.

بعب بحثايدثي بحثاو   بحلكد  بوتهي بتز   ب بولدي   بوود  بحثاو ا ل باتيي ل بحفيتادم باض و   بحثو حم  وحونل

بحبح  بحث   بوتكي فبحفر ح بوحثاتدال بع  بحثاو ا لب.بوحفمتفدب بولبتفد  بحثوو بحفخ ىبليبوفد 

بحث بحبح  بو  بحثتل  ببحثتت يبليبوهدلظ بغع ب.عبايعت د يدبت   لبحث ببحاووتخت فبحث دحي بعلبب حم ب

وهدلظ بب–تت يببودب بحثهدم  بولبوج كب,ظ بوو ميبحثاوح  بحثا    بحودبحثو حم بحثتيبيتببت دوث دبت   لبحث ب

بازوحبب.

ب(ب2119.حثهوحببيد, دبابب حم ب)ب

بابحث بابو بحثتو يخبحثتت يبوحثا  يبليبخ قبل صبعالبث اتو ا لبحثا م مبابكبليباهيبحثهوحبت  لبببببب

ب)ب .1 حثتل  بع  ببو بحثتو يخبحثتت يبوحثا  يبليبخ قبل صبعالبث اتو ا لبليبو   بتو يخبغع 

 .لو, و ح(

 .بتهس لبوت  ي بحثتو يخبحثا  يبولبخد بب حم بوهدو بحثتو يخب .2

 .ب امبحثل حولبحثاسي  بليبينلبحثاهدو ب .3

بت   لبحث بحث ح  ببحثهوحبوتخت فبحث دحي بو بب حم ب حثتو يخبحثتت يبوخ قبل صبعالبث اتو ا لبعبايعت د يد

ب .ببوهدلظ بازوحبب–حثاوح  بحثا    ببهدم  بليبتت يببوو ميبودب بحثب  ادبحثو حم بحثتيبيتببت دوث دبتختصبا ح  ا

ب(2111ب.بو  بابب حم ب)ببيدثيد

تفدلب,ه بحثتل  ببحثا  يبوعد تكبا لصبحثاتز  حةبثوىبر   بحثا ح  بحثيد, ي بااهدلظ بحفااببو  ت دو بببببببببب

بابحث بابغع ب

تفدلبااتز  حةبحفتل  بع  بحتفديدةبر   بحثا ح  بحثيد, ي بازع ب,ه بحثتل  ببحثا  يبوعد تكبينحبحث .1

 حفيتادودةبحثا    ب.ب
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 .بحب ح بوف  مبحثتل  ببحثا  يبعبووت د بحث عيبحثا  يب .2

اض و  ببعببحثتل  ببحثا  يبودبيدًبوول  يدًبعبوحثلالبع  بت ا  بحفتفديدةبحفيفدا  بثوىبحث    بت ن لبحثو حم ب

ب.بوحثافتا بحثاه مبا بب,ه بحثو حم بحثا    ب

بب حم  بو  بحث دحي  بو  بوتخت ف بحث  بت   ل بايعت د يد بحثا  يبع بحثتل  ب ب,ه  بحثيد, ي بحثتل  ب بر    حتفديدة

تت يببودب بحثهدم  بولبوج  ب,ظ بوو ميبحثاوح بحثا    بحم بحثتيبيتببت دوث دبح  بعبا  ادبحثو ااهدلظ بغع ب

بوهدلظ بازوحبب.–

ب(2112ب.بحثلفايدابب حم ب)ب حال

حثكدب حث ظ فيبثا   بحثتل  ببوعد تكبادفتفدلب,ه بحثا   بثوىبول ايببوث بليباهيكبحثا م مباببثلفايبت  لبح

بابحث باحثك يل

بحث ظ فيبثا   ب بحثكدب  بحثك يلبعل بحفحاويباووث  بليبوهدلظ  بحثيد, ي  بول ايبوول ادةبحثا ح   ب دد ب ج 

و تفل بعبوحفتفدلبحفيفدايب,ه بوج ببعد  بحيفدا  بو د با لبول ايبوول ادةبحثا ح  بحثيد, ي بليبحثتل  بب

بثتل  بب.وهدلظ بحفحاويباووث بحثك يلبعلبحثكدب بحث ظ فيبوحتفدي بب,ه بح

بوتخت فبينلبحثو حم بعلبحثو حم بحثتيبيتببت دوث دب.

ب(ب2113خدوسدًابب حم ب)ب ن صب.ب

ببب بلي ب ن ص بحثال  حت  ل بحثالدي  باهيك بد ا بلي بغع  بااوح   بحث يدد دة بول اي ب بحا بوتت   اتب  

بحثا    بحثالدن  بابيوللبحثو حم بحث با

 حثالدي  بحثا    بحثلدثا  ب.تت يببحبحابول ايبحث يدد دةبازع بليبد اب .1

 تب  بوتت  بثت  ي بحبحابول ايبحث يدد دةب.ب .2

 بتلتاوبع  بتت يببول ايبحث يدد دةبليبد ابتو حملعبتخت فبب حم ب ن صبعلبحثو حم بحثتيبيتببت دوث دب

 ميبحثادب بليبا  ادبحثو حم بحثهدث  بت و بحث بتت يببودب بحثهدم  بولبوج  ب,ظ بووبعبالدي  بحثا    بحثلدثا  حث

بحثا    ب.ب بحثاوح 

 

 الفصل الثالث

 اجراءات البحث

 
 مجتمع البحث :بب

وو ميبودب بوعوبببوو م بب(16حث دثغبعوبيدب)ب  دعبحثك  بحفوث بب–يتك حبوفتا بحث هربولبحثاوح  بحثا    ب

بب حثك  بحفوث بوييباووح  بب(بدالبب61ي ب)حثهدم  ب

حث ضد بحثتفد ي بث   دةبعحثعي  ببحثا    بعبع تد بحثا    بعحثف بو بحثا    بث   دةبعحثته ي بحثا    بعبحثخض حاب

بث    ل بحثتفد ي  بعحثك   بث   دة بحثتفد ي  بعو س  ح بث   دة بحثعيت حببحثا     بع بحثا     بعحثلدو ي  بحثاسد    حثك  

بحثب دع  ع بحثا ب   بع بحثا     بحثك   بع بحثببحثا     بع بحثا     بح دح بال بحث ح يبجدا  بع بحث ح و  بحثا     ايو ح

بحثب دع  ب.

 عينة البحث :

تببتهويوبع   بحث هربالوبحخنب  يبثف  بولبحثخ  حاب
)*(ب

ولبوفتا ببب%ب21ا س  ببحثنيلبحون حبححبتك حبحثل   

بايوي(بووح  ببو    بب1)بعبوع  كبتببت  ي بحفمت  دحبع  بحث هربثاو ميبودب بحثهدم  ب

حثخض حابحثا    بعبع تد بحثا    بعحثعي  بحثا    بث   دةبعو س  حبحثتفد ي بث   دةبعبحثك  بحثته ي بحثا    بعب

بحثا    بعبحثا ب  بحثب دع  عببجدا بالبح دحبحثا    بب.

ب(بيلا  حبع  بتو ي بودب بحثهدم  ب.36وو ميبودب بحثهدم  بليبحثيادحبووح  بحثا    بي ب)وحث دثغبعوببب

ب.بب61ابثاو ميبودب بحثهدم  بي بيبث ل   وع  كبليحبحثلوببحثك 

حثاو م لبحث نيلبحوت ل حبعلبحفجدا بحوب وبتلن بع   ببحثهض  باس خبحخنبحثل   بحثهت ت بابحدبظ  ةبعوببولب

ب.ب26وودحبحثلوببحثهت تيبث ل   بي بابحجد  بحوبتف غببحوبفم د بحخ ىبفعد  بث دبحي دابت  ي بحفمت د, ب.ب
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 :اداة البحث  

(ب1حفمت  دحبحثاز قعبوادبي بو  لبليبحثا هقب)
ب

 

 :صدق االستبانة 

اححثخ   دولبحث دحي بالوبحف,ت دابولبحعوحببحفمت د, بوا دابلت حت دعبال د دبع  بوفا ع بولب
*

ولبحنهد بب

عبوتببت ج كبخ د بث ببيتضالبو د عبحثو حم بوحيوحلكبعو وبر خبو  ببحاوحاب(ب3بحث  يبحثس ويوبوا غبعوبيبب)

%بادمتخوحمب)بولدبث بو ا بثدتفدلب(بعبب92عبو وبحب لبحثفت حةبع  ب,س  بحتفدلببح ل  ببح د ببلت حةبحإمت د, 

بوتببحفخنباآ حابحثخ  حابوح ت ححدته ببل ادبيخصا

 ود  بحثل د  بومدو بن دغت دب.ب-بببب

 تت حدةبث تلويلبحوبحفددل بحوبحثهن ب.و -

و وبودحبث ادحظدةبحثتيب اوحيدبحثاهكا حب يا ت دبليبحي حابحفمت د, بوحخ حج دبا ك  دبحث  د يبو وب -

 ر  ةبينلبحفبح با دابع  بح لابحثاهكا لبح ربعوثلبحثب دغ بوودللبليبن  ت دبحث  د   ب.

بيمتخ حجبي دةبحفخت د بحعتادبحًبع  بحمتخوحمبولدبث بحثفدببث تيووبولبي دةبحبح بحثو حم ب دولبحث دحي با

ب(بوو مدًبحخت  ةبع  ثئ دًبولبوفتا بب21و و, د بعبح ربتببحمتخ حجبع   بحمت دع  با غبحفا دب)ب

ب

 : ثبات االستبانة

جدا بثإلبحثعولبحثاستز لبحث هربعبر قبع  كبحثات د بعبوت  لبالوبحثت   قبححبحثتل  ادةبوحده بو وبا غبوت مم

ب(بب  ت ب.ب11علبحثات د ب)ب

 :طريقة البحث 

تببحفعتادببع  بو  نبحث نفيبحثته   يبثاد اتكبث  هربحثهدثيبعبوتببحفعتادببع  بته  لبوتفس  ب,تد نبحفمت د, ب

ب.ب

 تحليل العينة :

حثاك , بولببحثهدم  بع  بع   بحث هر(بوادبي بليبحثاه قبو  بيد,  بحث بوو م لبودب ب1تببت  ي بحفمت  دحب)ب

ًبولبوفتا بحثل   بحفمت دع  بوا غبوعحثيادحباوح  بحثا    بحث فا دبحالوبوضيبحم  ع لعبوحخت  ةبع  ح  د

ب(بوو مدًب.ب36(بوو مدًبعبوودحبعوبيببحثهت تيبث ل   بي ب)ب21)

عب  د,تحثافه ن لبعبو وبو علبحفم(بلت  بعبوخا بخ د حةبيسر بولبخدث دبب31و وببتضا لبحفمت د, بع  ب)

بث او  بولبحجلبححبيسر  مه لبحفم د,دةبوالوبوضيبحم  ع لبتببت  ي بيبببع  بحثفت حةعو بح ي بو    

بحثتيبحخت  ةبعبودث بثت د بب ج بحثي دةب.حثيادحببولبجويوبع  بحثاوح  بحثا    ببت د, حفم

بدادةبحث بب جدةبخدمبايمتخوحمبودبي يبانههلبوح ثلبحفجبحثتيبعب  د,تالوبت   قبحبح بحفم
        

ب(231عصببب1966حث ممبحثا ج باب)بي كلبعبع وبحثلعيعبل ايب. .1
          

 ( 2وزن ×  2(+ ) تكرار  2وزن ×  2(+ ) تكرار  3وزن ×  3(+ ) تكرار  4وزن ×  4( +) تكرار  1وزن ×  1) تكرار              

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمرجح =        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الوسط

 التكرار الكلي ) مجموع التكرارات "عدد العينة " (                                                                          

     

 

  100× الوزن المئوي =          الوسط المرجح   .3

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                   

 اعلى وزن                                                       

 

بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب.ب*ببببثف  بحثخ  حابحثاك , بولبحفمدتن بحثاو ج بحمادايببليبحب,دلبويببا
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بتخبصبت ا  ب.ب–حمتددبوتا  بب– .ب.بع وبحثا لببخ  يبحس لبب.1

ب سببحثت ا  بحثف   ب.ب/و   بحثف  حبحثفا   بب–جدول بازوحببب–بب .ببندث بحاوبحثف وحويب.2

ب سببحثت ا  بحثف   ب.ب /و   بحثف  حبحثفا   ب-جدول بازوحبب– .مب.ببو لدحبغض دحبب.3

ب

 (113عبصب1966حث  دتيعبع وبحثف د بت ل قبو و يدبحي دم   بعب و يدب.ب )معامل ارتباط ) بيرسون (: .3

  
بححث ت درعبح=بعوببحل حببحثل   عب =ب  ببحثاتز  بححث  عص=ب  ببحثاتز  بحثيد,يح ربححب =بولدولب

ب

ب

ب(ب2113ولدولبحثي دةب)بحثفدب(باب)بند بحثويلبعدمب.بب.ب4ب 

معامل الثبات )الفا (  
ون² ع   ²ع 

²ع  
 

ح

ح  
     

 حيث ان :

حب=بعوببحفجعحابحثتيبي تسببحث  دبحفخت د بعبع
2

=
ب

ت ديلبحفخت د بوكل
عببب

ونبع
2ب

=
ب

وفا عبت ديلبحفجعحابولب

حفخت د 
ب

 
ب

 الفصل الرابع 

 النتائج ومناقشتها
 

 

(بوي بولدولب1813وليبد اب,تد نبحثت   قبلتوبت  لبححبولدولبحف ت دربايمتخوحمبولدولبحثفدبو وا د بيسدويب)

ب(ب.Test –Retestر يت ب)إعدب بحفخت د ببي دةبج وبعبوالوبدث ب دولبحث دحي باهسد بي دةبحفبح بايمتخوحم

ي مبودث بثهسد بولدولبح ت دربب12وولبخد بحعدب بحثات د بع  بع   بحثي دةب,فس دبعبافدنلب و يب و لب

بعبوي   بحث ب(1811ا  م حبا لبب جدةبحثت   قبحفو بوحثيد,يبعبلتوبوجوباي,كبيسدويب) وي بولدولبي دةبعد  

بتخوحمبحثات د بع وب ل حببع   بحث هرب.إوكد,  بحفرائ دحبإث بحم

بحثتيبت صبع  با (ب2عبب1)بو وبحب لبحثفت ت لب

 . " توفر بناية مختبرات و ورش خاصة بالحاسوب "

 . " تبادل الخبرات بين مدرسي مادة الحاسوب "

(بع  بحثت حثيبوتضا لبيدت لبحثفت ت لبع  بب6282وبببب6282(بوع  بو حبوئ يب)بب381ع  بوممبو ج ب)ب

حيا  بت حل بحثاخت  حةبوت دب بحثخ  حةبودا لبوو ميبودب بحثهدم  بولبحجلبحف تتداب,ه بت  ي بحثا  دجب

بحثو حميبثتو ي بودب بحثهدم  باادبات ح ببوحثت   حةبحثل ا  بحثالدن  ب.

بحثتيبجداةبع  بحث ه بحآلتيببا (ب4عبب3)بو وبحب لبحثفت ت لب

 . داخل القاعة الدراسية " Show  Data" استخدام اجهزة ال  

 . " تعاون مدرسي مادة الحاسوب مع االدارة لتجاوز العقبات "

ليحبحثفت ت لب(بع  بحثت حثيبعبوع  كبب6381وبب6482(بعبوا  حبوئ يبا غب)ب386لدث ممبحثا ج بث فت ت لبي ب)ب

 جهلبايمتخوحمبحج ع بحثل  ببحخلبحثتدعدةبحثو حم  بولبخد بحثتلدوحبودا لبوو ميبحثهدم  بوحبح  ب

بحثاو م بعبو وبف لبيدت لبحثفت ت لب   فبثوىبحثافه ن لب.

ب(بوحثتيبت صبع  باب12عب11عب11عب9عب1عبب6عب6عب2و وبحب لبحثفت حةب)ب
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بوحث   بااود ا بحثا د بليبحثاخت  حةب

 . " تعزيز المفاهيم العلمية من خالل االمثلة الحياتية "

 . " فصل ساعات الجانب النظري عن الجانب العملي لمادة الحاسوب "

 . " التأكيد على معرفة تقنية الحاسوب نظرياً وعملياً لمواكبة التطور العلمي "

 . " التزام التدريسي بالمقرر الدراسي "

 . " تنظيم ادارة المدارس ألجتماعات مدرسي الحاسوب لكل ثاللثة اشهر "

 . " مراعاة تسلسل المواد من السهل الى الصعب "

بابتلعيعبحثت ببحثت ا ي بليبودب بحثو  با

عببب6186عب6186عببب6186عبب6284عببب6284(بوا  حبوئ يبا غب)ب386و وبودحبحث ممبحثا ج بث نلبحثفت حةبي ب)

ب(بع  بحثت حثيبب.ب6181عبببب6181عب6186

ثا حعد بحثا دينبحثو حم بوخدن بودب بحثهدم  بعبودث بولبخد بتلعيعبحثت ببحبتلعيعينلبحثفت حةب وبجداةبو

ي بحثاخت  حةبيعيضدبع  بحفيتادمبافد حثت ا ي بعبو لوبحثا دينبايوي  بح دت  بوت  ع بعبو وبععةبينلبحثفت حةب

مبوحثت   حةبحثهويي بعبوحفردب باوو بحبح ح بحثاوح  بوحثتيبيت بع  باح اادبيتو بو حعد بحمتخوحمبحثتت  دةب

بعدتت دبحثاف  ببحثك   بولبخد بت ظ ببحجتادعدةبث ك حب بحثتو يس  بثكلبيدي بحر  بع  بح لبتتوي ب.

ب

ب(بوحثتيبجدابل  دبا14عبب13و وبحب لبحثفت ت لب)ب

 " شمولية المقرر الدراسي " .

 العلمية للتدريسي بتوظيف العروض التقديمية " ." القدرة 

(بع  بحثت حثيبعبو وبب6986عبب6183(بوحث  حبحثائ يبا غب)بب382لتوبودحبحث ممبحثا ج بث دت لبحثفت ت لبي ب)ب

ف لبيدت لبحثفت ت لب   فبولت فبثوىبحثافه ن لبولبح ربححبيك حبثوىبتو يسيبودب بحثهدم  بحثادمبتدمب

بوتسادبادث ا  بوحثتكدولعب بادثل و بحثتتويا  بعبوع  بحيا  بححبيك حبحثات  بحثو حميا  يت بع  بحثو 

بويك حبح ت بونلبا لبحثا حلبحثسدات بوحثا ححلبحثدحت بحي دابلت  بحثو حم بادثاوح  بحثا    ب.ب

ب(ببوحثتيب,بلبع  باب16عب12و وبحب لبحثفت ت لب)ب

 " التخصص الدقيق في مادة الحاسوب " .

 رفع تقارير سنوية عن نقاط القوة والضعف الى االشراف التربوي " ." 

ب(بع  بحثت حثيب.ب6686عبب6689(بوا  حبوئ يبا غب)بب384لدث ممبحثا ج بودحبي ب)

وحودهلبيدت لبحثفت ت لبايحبيك حبوو  بحثهدم  بو ادباادب بحثهدم  ب/بحدحبححبث تيي لبحثل ايبحيا  بادثز بليب

دحبودحبحثاو  بولبدويبحفختبدصبعبل  بيت  بثكبحوكد,  بتهويوب,تدربحثضلفبوحثت  بل ببودب بحثو  بعبوح

بادثات  بحثو حميبوحخنبحثادحظدةبال لبحفعت د بعبو وبحوجوةبينلبحثفت حةبحمتهسد,دًبولب  لبحثافه ن لب.

ب(وحثتيبجدابل  دباب11عب16و وبحب لبحثفت ت لب)ب

 تشاف مهاراتهم التقنية والعلمية "  ." توسيع نطاق خيال الطلبة بتحفيزهم الك

 " مراعاة ربط التعليم وتحقيق اهداف سلوكية بمادة الدرس " .

ب(بع  بحثت حثيب.6282عببب6689(بوحث  حبحثائ يبا غب)ب3383لتوبودحبحث ممبحثا ج بي ب)ب

 ل بحثاست ىبايببوع  كبلتوب جهلبات م  بخ د بحث    بفوت د بحثا د حةبوحثخ  حةبحثل ا  بثوي ببعبوادبيسد

حثل ايبثوىبحث دثخبعبويتبببدث بولبخد بو حعد ب امبحثلا   بحثل ا  باتهت قبحفيوح بحثس  و  بليبودب بحثو  ب.ب

بحثافه ن لب.بولب  لو وبف لبينلبحثفت حةبتت دًبولت ف

ب

ب(بوحثتيبت صبع  باب21عبب21عبب19وحب لبحثفت حةب)ب

 الحاسوب " ." جاهزية المختبرات والورش بأجهزة 

 عالقة مادة الحاسوب بالذكاء المتعدد للطلبة " .

 " مشاركة مدرسي مادة الحاسوب في دورات تدريبية لتقوية مهاراتهم "

ب(بع  بحثت حثيب.6384عبب6481عبب6481(بوحث  حبحثائ يبا غب)ب382وع  كبلدث ممبحثا ج بث نلبحثفت حةبي ب)ب
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وتضا لبينلبحثفت حةبحثيدي بحيا  ببو بوو ميبودب بحثهدم  بليبتت يببحثادب بوت ا  بحثس لبحثل ا  بحثا دم  ب

بوحثا د بحثاد ببولبحجلبح,فد بع  بودب بحثو  بوتهف عبحث    بع  بتت لبحثادب بايم   بع ايبو س  بووتتلب.

ب

ب(بوحثتيبجداةباب24عبب23عب22و وبحب لبحثفت حةب)ب

 فالم وثائقية لمادة الحاسوب لتنمية القدرات التعليمية " ." عرض ا

 " توسيع المهارات التدريسية بأستخدام اجهزة الحاسوب " .

 " عمل حلقات تثقيفية تنافسية داخل الصف الواحد " .

ب.(بع  بحثت حثيبب1عب62عبب6282عبب6281(بعبوا غبحث  حبحثائ يبث دب)ب381لدث ممببحثا ج بث نلبحثفت حةبي ب)

وت  لبولبخد بحثفت حةبحعدلبحيا  ببو بع  بحفلدمبحث يد ت  بحثتيبت د بع  بم  لبحثايد بتد ي بودب ب

حثهدم  بحوبحثت   حةبحث  وف  بث هدم  ب....بحثخبولبحلدمبويد ت  بياكلبع د دبعبوودب بثأل,سدحبولببو بيدمب

لبحثي   بحثال  ودت  بحث د   بعبواادبيسووبع  بليبحثاسديا بليبعالبينلبحثت   حةبحثل ا  بحثتيبعا لبع  بعا

خ قب و بحثت دل ببحخلبحثبفبحث ححوبثت م  بو د حت ببعبوينحبو كبيت بع  بعدتقبوو  بحثهدم  بعبحدبفاوبثكب

ادثو ج بحفمد بححبيلالبع  بت  ي بو د حتكبدحت دًبحوبادفثتهدلبادث  حونبحثتو ي   بولبخد بتهويوبحفثهت دجدةب

ب   بحثخدن باكلبوو  ب.حثتو ي

ب(بوحثتيبت صبع  بابب26عبب22و وبحب لبحثفت حةب)ب

 " توافر اجهزة الحاسوب لمدرسي مادة الحاسوب " .

 توافر اجهزة الحاسوب للطلبة في مختبرات الحاسوب " .

ب(بع  بحثت حثيب.2689عبب2186(ببعبوجداةبا  حبوئ يبا غب)بب29وع  كبلدث ممبحثا ج بي ب)ب

وينحبيو بع  بحيا  بت حل بحج ع بحثهدم  بثكدبولبحث دثخبوحثاو  ببحخلبحثاخت  حةبتهتببع  بحبحابحثا دمب

حثا دركبث  دثخبوحثاو  بع  بحوبم حابع  بحتببوجكبعبوتهت تدًبثديوح بحثل ا  بوحثس  و  بحثا    بتهت ت دبليب

بولبحثات  بحثو حميبثادب بحثهدم  ب.

بوحثتيب,بلبع  با(ب26و وبحب لبحثفت  ب)

 "استخدام الوسائل التعليمية والتوضيحية وعرضها عن طريق الحاسب اآللي " .

بعومبحع دابحفيتادمبحث حد (بعبوينحبيو بع  بب2684(بوا  حبوئ يبا غب)ب281وع  كبلدث ممبحثا ج بي ب)

بفمتخوحمبحث مد لبحثتل  ا  بوع د دبعلبر يقبج د بحثهدم  ب.

ب(بوحثتيب,بلبع  باب21و وبحب لبحثفت  ب)ب

 "مشاركة تدريسي المادة بالمؤتمرات والندوات داخل القطر وخارجه " .

(بعبوع  كبودحبي دث بتت دبولت فًبب2381(بعبوحث  حبحثائ يبا غبث دب)بب286لكدحبحث ممبحثا ج بث نلبحثفت لبي ب)ب

بحثتيبتلتوببحخلبحثت  بوخد جكب.ث نلبحثفت  بولبح ربو د و بحثتو م سلبادثاستا حةب

ب

ب(بجداةبع  با29و وبحب لبحثفت  ب)

 " معالجة انقطاع التيار الكهربائي اثناء عرض الدرس " . 

ب.(بب2186(بوحث  حبحثائ يبا غب)بب286وع  كبلدث ممبحثا ج بي ب)ب

ب

ب(بوحثتيبجداةبع  باب31وادبو وبحب لبحثفت  ب)

 " توافر االنترنت داخل مختبرات والورش التابعة له " .

 ( . 22.0( وبوزن مئوي هو )  4,2الوسط المرجح هو ) 

لت  ب(بعبب24(با غبعوبيدب)ب3وع  كبلدثفت حةبحثتيبحب لبع  بوممبو ج بحع  بولبحث ممببحثف ديبحث دثغب)

ب(ب.24(بوت ت يبادثفت  ب)1ت و بولبحثفت  ب)

وينحبيوثلبع  بححبحثافه ن لب وبحوثلبينلبحثفت حةبحيتادودًبوحدهدًبوحووةبع   دبعبوينحبيل ببحث بحثت دغببودا لب

وو ميبودب بحثهدم  بوودا لبحثات  بحثو حميبعبلدثلد  با   ببر بي بعبلك ادب حببحث عيبحثفك يبث او  بو ادب
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ت يببودب بحثهدم  بولبوج  ب,ظ بوو ميبحثادب ب دمبع  بوحج كبع  بحتببوجكبوينحبي لك بااف  وكب,ه بت

بح,فس بب.

(بب6(بعبلكدحبعوبيدب)ب3حودباخب صبحثفت حةبحثتيبحب لبع  بوممبو ج بحب, بولبحث ممبحثف ديبحث دثغب)

(بعبوينحبيوثلبع  بححبحثافه ن لبثببتلمبِبينلبحثفت حةبحيتادودًبب31(بوت ت يبادثفت  ب)22بلت حةبت و بولبحثفت  ب)

ًب ببعبوثببتسووبع   دب.بوحدهد

ب

 االستنتاجات :

بالوبو د   بحث تد نبظ  بعوببولبحفمت تدجدةبوييبا

يتت حبحثهدم  بادثت   حةبحثل ا  بادثلدثببعبث نحبي  زيبو حو  بحثت   حةبا ت   بحم عبعبع  ب -1

 حفيتادمبااو ميبحثهدم  ب.

 و د حةبوو ميبحثهدم  ب.بت  ئ بحث  ئ بحثد و بثادب بحثهدم  بيلوبر ردبحمدم دبثت    -2

حثتلدوحبا لبحفبح  بووو ميبودب بحثهدم  بيلع بحثت ا بحثل ا  بويلاقبحثت ببحثس  و  بوحثت ا ي ب -3

 ويسدعوبع  بحف تتدابحثل ايب.

ت دب بحثخ  حةبا لبوو ميبودب بحثهدم  ببع  بحث ووحةبوحث تداحةبعبوو د   بحثو حمدةبوحث ه خب -4

 ث ال ل بوحثتلاقبليبحثال  ودةبوحثاستفوحةب.حثل ا  بعبيفت ب لتدب و  ب

 امبوهت ىبووف بحةبو  نبحثفدم  بادث  ئ بحثه دت  بعبيلك بب ج بح ت دربوف بحةبحثهدم  بب -2

 ادثه د بحثالدن  ب.ب

 

 التوصيات  :

بيلوب حب وتالبحث هربت نيبحث دحي بادثتدثيبا

د و  ب  دمبووي يدةبحثتل  ببحثا  يبعباوو حةبتو ي   بثاو ميبودب بحثهدم  بليبازوحبب -1

 وحثادلظدةبحفخ ىبعبثتلا قبحث عيبحثت ا يبوحثتو يسيب.

ححبت  صبووي يدةبحثتل  ببحثا  يباييفدببو دلنبثت دب بحثخ  حةبوحثال  ودةبا لبوو ميبودب ب -2

اوي يدةبوااخت فبحثاهدلظدةبعبوادبيسديببات  ي بوو ميبحثهدم  بعبع  بحثعيد حةبحثات دبث با لبحث

 ودب بحثهدم  ب.

الوبحج حابحثتت يببحثس  يبثادب بحثهدم  بولب  لبثفدحبوتخبب با  ح  بحثت ا  بعبيك حبولب -3

حثض و يبعتوبحث ووحةبوتكي ف دبع  بوست ىبحثت  بثف ببر  ل بحثاتز  حةببع  بوف بحةبحثا  نبولب

  بحثتو يسيبث دبولبجد,خبلخ بعبودث بثتلعيعب و حةبوو ميبودب بحثهدم  ب.جد,خبعبوت  ئ بحثكدب

 

 المصادر والمراجع
 الكتب :

(ب.بحفحبدابحث نفيبوحفمتوفثيبليبحثت ا  بوع بب1966حث  دتيبعبع وبحثف د بت ل قبعبو و يدبحي دم   ب.ب).1

بحث ف ب.بازوحببابو  ل بحثتل  ببحثلدثيب.

(ب.بته  لبا د,دةبحث ه خبحث فس  بوحثت ا ي بوحفجتادع  ب.بحثتدي  باببح ب2113وها بب.ب).عدمبعبند بحثويلب2

 حثفك بحثل ايب.

(ب.بتك  ث ج دبحفبحابحث   يبليبحفبحابحث   يبليبحثا ظادةب.بحثا ظا بب2113.ب  بعبع وبحث د يبحا حي بب.ب)ب3

 حثل ا  بث ت ا  بعبحثتدي  بابجا   ي بوب بحثل ا  ب.

 عبا  وةباببح بحث  ض ب.ب1(ب.بو دبىابحفمدث خبحفحبد   ب.بر1966لبعبع وبحثلعيعبل ايب.ب).ي ك4

 

 

 

 



 
 

 
 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.14 

 
412 

 
  

 بحوث ومؤتمرات : 

(ب.تهويوبحفحت دجدةبحثتو ي   بويمد بثلا   بحثتخ  مبث تو ا خبليبحألج ع ب2112حفحاوبعبخدثوب.ب) .1

وحثتو يخب)بع  بحثبل ويلبحث ظ يبوحثلا يب(بليبحفج ع بحفو   ب.ببحفو   .ب,وو بحفمدث خبحثهويي بليبحثته  م

 ودي ب.بحث يد بابجدول ب,ديفبث ل  مبحفو   ب.ب22

(ب.بحفحت دجدةبحثتو ي   بحثد و بثال ببحثبفبليبحثا ح  بحفمدم  بحثو, دبولبب2111ا ودةبعب يدبب.ب) .2

  لب.بحثاستا بحثل ايبحثيدثربثفدول بج  بحفي   بوج  ب,ظ بول ايبحثاوح  بحثهك و  بااهدلظ بر ثك مباف س

 ال  ححبت ا  بحثال ببحثل ايبوتيي  كباب يىبولدن لب.

(.بوح  بإبح  بو  بحثتل  ببحثتت يبليبوهدلظدةبغعلبوم لبت  ي يدب.بحثفدول بب2111.حاوبعبو وححب.ب)ب .3

 حإمدو  بعبغع بابل س  لب.

,ه بحثتل  ببحثا  يبوعد تكبا لصبحثاتز  حةبثوىبر  كبحثا ح  ب(ب.بحفتفدلبب2111.بو  عبوها ببحو لب.ب)4

 حثيد, ي بااهدلظ بغع .بحث هربوتومبحث بابوستا بحثتل  ببحثتت يبوحثا  يبليبل س  لب)بوح  /بتهويدةب/برا حدةب(.

وحعوحببوتيي لب(ب.ب,ه ب,ا دجبوتكدولبف,تتداب2116.و سيبعبوها ببع وبحثه  بب بحث  دبعبعدب بحثسل وبحا حي ببب.)2

عبادثتلدوحبو ب حا  بجدول بحثال ببحثا وعبوحثاتا عبولبحثتا  لبحث بحثتاك لب.بحثاستا بحثووثيبحثيدثربثك   بحثت ا  ب

ب(ب.1عون)حثت ا ي لبعبحثف ع بابجا   ي بوب بحثل ا  ب

 

 :اطاريح دكتوراه  ورسائل ماجستير 

حثتل  ببحثا  يبليبوو م بحثاستت لبابب حم بوسه  بآل حابب(ب.بول تدةبحثت جكب,ه ب2112.حا بما  بعبحماداب.ب)1

 .حثك   بحثفدول  بغع ابحثا  ل لبحثت ا ي لبليب  دعبغع ب.بودجست  بإبح  بت ا ي ب.ب

(ب.بحتفديدةبر   بحثبفبحفو بحثيد, يبودب بحثهدم  بليببوث بحفود حةب1993دمحمب جخب.ب)ب.حثفدا يبعبو   ل2

بحثفدول بحف ب,  ب.بعادحباحثل ا  بحثاتهو ب.ب مدث بودجست  بع

ب(ب.ببو بحثتو يخبحثتت يبوحثا  يبليبخ قبل صبعالبث اتو ا لب.بب2119.بحثهوحببعبعدبعا بحثعا ب.ب)ب3

بحثفدول بحفمدو  .بغع باا بغعلب مدث بودجست  بعحدث بب حم  بو   بوفت

ب(ب.بب ج بحثتعحمبول ادةبحثهدم  بليبوهدلظ بحثاف لباالدي  ب2111.بحثخ حثو عب يدمبعدرفبت ل قب.ب)4

بحث ا بحثا  يبليبد ابحفتفديدةبحثالدن  ب.ب مدث بودجست  بعبحثاف لباجدول بل بحث  ل.

بب(ب.بحثكدب بحث ظ فيبثا   بحثتل  ببوعد تكبادفتفدلب,ه بحثا    بثوىب2112.حثلفايبعبظدل بو د  ب.ب)ب2

بول ايببوث بحثك يلب.ب مدث بودجست  بغ  بو    لبعبحثاف لابجدول بل بحث  لب.ب

 : المجالت

حث يدد دةبادثاوح  بحفاتوح   ب(ب.بححت دجدةبحثت   بحثا  يبثال ايب2116. ا بحثهسلب.بر ه بي مفبع يب.)1

ب(بعبوب اب.بوف  بت ا يدةبحث يدد دة.ب4(بعبع)ب19حث ما  بث زدة.بونب)

(.بوح  بحثتل  ببحثا  يبوحثتت يبوو كدتكبليبحث رلبحثل ايببب حم بحدث ب)بحثفا   ي ب2112.ح  يعبردبيب.ب)2

باهدخبوحثو حمدة.(عببوحبووي  ابوف  بحثتو بحثافت ح بثأل21حثل ا  بحثس  ي ب(.بعب)

(ب.بو بحثاو م بوافتا بتل ببليبا دابيتدل بحثتل ببوت ا ت دب2116.ح و عبع وبحث   فبعبدمحمبعدمحمبحثاب دحيب.)3

ب(عبوحبووي  بابوف  بو   بحثت ا  بافدول بحإود حةبحثل ا  بحثاتهو ب.23(بعبع)21.ون)

بحثخ  خبعب حاوب بح ب.)3 بثال ايبحث يدد دةبعبوووىبت حل يدب(ب.بتب  بوتت  بث الدي  بحثاب2112. لدن  

(بعبوحبووي  ابوف  بحث فد بثألاهدخب)بحثل  مب2(عبعب)26ثوىبوفا ع بولبول ايبحث يدد دةبليبحثسل بي ب.بون)

بحإ,سد,  ب(ب.

(ب.بتب  بوتت  ب بحابول ايبحث يدد دةبااوح  بغع بليبد ابحثالدي  بحثا    بب2113. ن صبعبحسلب.ب)ب4

ب(بعبغع ابوف  بحثفدول بحألمدو  بث و حمدةبحثت ا ي بوحث فس  .3(عبعب)ب21ن)بحثالدن  ب.بو

ب

ب

ب

ب



 
 

 
 

DOI: 10.33193/JALHSS.41.14 

 
412 

 
  

ب(1ملحق )

 

 قراتالفبة
الوسط  وزن البدائل

 المرجح

الوزن 

 2 2 3 4 1 المئوي

 75.2 3.8 14 2 2 3 3 ا دي ببوخت  حةبوبو  بخدن بادثهدم  بت ل  1

 75.2 3.8 2 13 3 3 4 ت دب بحثخ  حةبا لبوو ميبودب بحثهدم   2

 74.5 3.7 14 2 2 4 3 بحخلبحثتدع بحثو حم  بData Showحمتخوحمبحج ع بح ب 3

 73.1 3.7 11 2 4 4 2 تلدوحبوو ميبودب بحثهدم  بو بحفبح  بثتفدو بحثلت دةب 4

 72.4 3.6 10 2 2 4 2 ود ا بحثا د بليبحثاخت  حةبوحث    5

 72.4 3.6 14 2 4 3 2 تلعيعبحثافدي ببحثل ا  بولبخد بحفوي  بحثه دت  ب 6

 71.7 3.6 2 13 4 2 3 لبلبمدعدةبحثفد,خبحث ظ يبعلبحثفد,خبحثلا يبثادب بحثهدم   7

 71.7 3.6 2 14 2 1 2 وع ا دبًبثا حو  بحثت   بحثل ايحثتيو وبع  بول ل بتت   بحثهدم  ب,ظ يدًب 8

 71.7 3.6 12 2 1 4 2 حثتعحمبحثتو يسيبادثات  بحثو حمي 9

 71.7 3.6 14 2 1 1 2 ت ظ ببحبح  بحثاوح  بفجتادعدةبوو ميبحثهدم  بثكلبيدي بحر   10

 71.0 3.6 11 2 1 1 2 و حعد بتس سلبحثا حببولبحثس لبحث بحثبلخب 11

 71.0 3.6 10 2 3 1 2 تلعيعبحثت ببحثت ا ي بليبودب بحثو   12

 70.3 3.5 13 3 2 4 2 را ث  بحثات  بحثو حمي 13

 69.7 3.5 2 14 1 4 2 حثتو  بحثل ا  بث تو يسيبات ظ فبحثل و بحثتتويا   14

 67.9 3.4 2 10 2 3 2 حثتخبصبحثو  قبليبودب بحثهدم   15

 67.6 3.4 2 10 3 1 2  ل بتتد ي بم  ي بعلب,تدربحثت  بوحثضلفبحث بحفر ح بحثت ا يب 16

 66.9 3.3 2 12 2 4 2 ت م  ب, دلبخ د بحث    باتهف عيببفوت د بو د حت ببحثتت   بوحثل ا   17

 65.5 3.3 2 2 2 3 2 و حعد ب امبحثل  ببوتهت قبحيوح بحثس  و  باادب بحثو   18

 64.1 3.2 11 4 3 2 2 حثاخت  حةبوحث   بايج ع بحثهدم  جديعي ب 19

 64.1 3.2 4 12 3 4 2 عد  بودب بحثهدم  بادثنودابحثاتلوببث     ب 20

 63.4 3.2 2 10 4 1 2 و د و بوو ميبودب بحثهدم  بليببو حةبتو ي   بثتت ي بو د حت بب 21

 62.8 3.1 2 10 2 4 2 ع  بحلدمبويد ت  بثادب بحثهدم  بثت ا  بحثتو حةبحثتل  ا  ب 22

 62.2 3.1 2 14 1 3 2 ت م  بحثا د حةبحثتو يس  بادمتخوحمبحج ع بحثهدم   23

 62.1 3.1 2 2 10 1 2 عالبح تدةبتيت ف  بت دلس  ببحخلبحثبفبحث ححوبب 24

 58.6 2.9 10 2 1 4 14 حثهدم  ت حل بحج ع بحثهدم  بثاو ميبودب ب 25

 57.9 2.9 2 2 2 4 2 ت حل بحج ع بحثهدم  بث     بليبوخت  حةبحثهدم   26

27 
حمتخوحمبحث مد لبحثتل  ا  بوحثت د ه  بوع د دبعلبر يقبحثهدمخب

 حآلثي
2 2 2 2 2 2.8 56.4 

 53.8 2.7 2 2 2 1 11 و د و بتو يسيبحثادب بادثاستا حةبوحث ووحةببحخلبحثت  بوخد جكب 28

 51.7 2.6 2 2 4 1 12 ولدثف بح,ت دعبحثت د بحثك  اد يبحي دابع  بحثو   29

 49.0 2.4 2 3 2 1 12 ت حل بحف,ت ,لببحخلبوخت  حةبحثهدم  بوحث   بحثتدال بثكب 30
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 الفقرات ة
الوسط  وزن البدائل

 المرجح

الوزن 

 2 2 3 4 1 المئوي

        ل با دي ببوخت  حةبوبو  بخدن بادثهدم  ت  1

        خ  حةبا لبوو ميبودب بحثهدم  ت دب بحث 2

        بحخلبحثتدع بحثو حم  بData Showحمتخوحمبحج ع بح ب 3

         ميبودب بحثهدم  بو بحفبح  بثتفدو بحثلت دةبتلدوحبوو 4

        ثا د بليبحثاخت  حةبوحث   ود ا بح 5

        تلعيعبحثافدي ببحثل ا  بولبخد بحفوي  بحثه دت  ب 6

        ةبحثفد,خبحث ظ يبعلبحثفد,خبحثلا يبثادب بحثهدم  لبلبمدعد 7

        حثتيو وبع  بول ل بتت   بحثهدم  ب,ظ يدًبوع ا دبًبثا حو  بحثت   بحثل اي 8

        ثتو يسيبادثات  بحثو حميحثتعحمبح 9

        بح  بحثاوح  بفجتادعدةبوو ميبحثهدم  بثكلبيدي بحر  ت ظ ببح 10

        و حعد بتس سلبحثا حببولبحثس لبحث بحثبلخب 11

        ثت ببحثت ا ي بليبودب بحثو  تلعيعبح 12

        حثات  بحثو حميرا ث  ب 13

        حثتو  بحثل ا  بث تو يسيبات ظ فبحثل و بحثتتويا   14

        حثو  قبليبودب بحثهدم  حثتخبصب 15

         ل بتتد ي بم  ي بعلب,تدربحثت  بوحثضلفبحث بحفر ح بحثت ا يب 16

         دلبخ د بحث    باتهف عيببفوت د بو د حت ببحثتت   بوحثل ا  ت م  ب, 17

         امبحثل  ببوتهت قبحيوح بحثس  و  باادب بحثو  و حعد ب 18

        جديعي بحثاخت  حةبوحث   بايج ع بحثهدم   19

        دب بحثهدم  بادثنودابحثاتلوببث     بعد  بو 20

        وو ميبودب بحثهدم  بليببو حةبتو ي   بثتت ي بو د حت ببو د و ب 21

        ع  بحلدمبويد ت  بثادب بحثهدم  بثت ا  بحثتو حةبحثتل  ا  ب 22

        ثا د حةبحثتو يس  بادمتخوحمبحج ع بحثهدم  ت م  بح 23

        عالبح تدةبتيت ف  بت دلس  ببحخلبحثبفبحث ححوبب 24

        ج ع بحثهدم  بثاو ميبودب بحثهدم  ت حل بح 25

        ج ع بحثهدم  بث     بليبوخت  حةبحثهدم  ت حل بح 26

27 
حمتخوحمبحث مد لبحثتل  ا  بوحثت د ه  بوع د دبعلبر يقبحثهدمخب

 حآلثي
       

        تو يسيبحثادب بادثاستا حةبوحث ووحةببحخلبحثت  بوخد جكبو د و ب 28

        ح,ت دعبحثت د بحثك  اد يبحي دابع  بحثو  ولدثف ب 29

        ت حل بحف,ت ,لببحخلبوخت  حةبحثهدم  بوحث   بحثتدال بثكب 30


