
 بسم اهللا الرحمن الرحیم
                                  المملكة العربیة السعودیة 

                                     وزارة التعلیم العالي         
 مكة المكرمة-جامعة أم القرى 

 كلیة التربیة            
 قسم المناھج و طرق التدریس

                                                                    
 
 

نحو استخدام التربویین تجاھات المعلمین و المشرفین ا
التعلیم االلكتروني في تدریس مادة الریاضیات في 

  المرحلة المتوسطة
 
 
 الطالبإعداد 

 سلیمان الرداديبن عبد المنعم 
 

 إشـراف
 مبارك موسى بن عبد الحكیم/  األستاذ الدكتور

 المناھج وطرق التدریس و التدریب أثناء الخدمة أستاذ
 

 التربوي الماجستیر في المناھج اإلشراف درجةبحث مكمل لنیل 
 

 ھـ١٤٢٩-١٤٢٨ الفصل الدراسي الثاني
 

 
 
 

 الفصل األول
 مدخل الدراسة

 .المقدمة  •



 أ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ب 
 

 ملخص الدراسة
 .بالمرحلة المتوسط اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو استخدام التعلیم اإللكتروني  في تدریس الریاضیات: عنوان الدراسة -
 : مشكلة الدراسة -

 :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس    
ما اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مدین ة مك ة      

 المكرمة ؟
 . وتتفرع  منھ األسئلة الفرعیة التالیة 

التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس الریاض یات ف ي       ما اتجاھات كل من المعلمین  و المشرفین التربویین نحو تخطیط المنھج عند استخدام )  ١
 المرحلة المتوسطة   ؟

م ا اتجاھ ات ك ل م ن المعلم ین  و المش رفین الترب ویین نح و دور المعل م عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس الریاض یات ف ي                  )  ٢
 المرحلة المتوسطة  ؟

دور الم تعلم عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس الریاض یات ف  ي          م ا اتجاھ ات ك ل م ن المعلم ین  و المش رفین الترب ویین نح و        ) ٣
 المرحلة المتوسطة   ؟

م  ا اتجاھ  ات ك  ل م  ن المعلم  ین  و المش  رفین الترب  ویین نح  و ط  رق الت  دریس المناس  بة عن  د اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي ت  دریس        ) ٤
 الریاضیات في المرحلة المتوسطة    ؟ 

٦فیة  عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في ما اتجاھات كل ) ٥ المعلمین  و المشرفین التربویین نحو مكونات البیئة ال
 المرحلة المتوسطة في تعلیم مدینة مكة المكرمة  ؟

االلكترون  ي ف  ي ت  دریس  م  ا اتجاھ  ات ك  ل م  ن المعلم  ین  و المش  رفین الترب  ویین نح  و أس  الیب التق  ویم المناس  بة عن  د اس  تخدام التعل  یم      ) ٦
 ؟ الریاضیات في المرحلة المتوسطة في تعلیم مدینة مكة المكرمة

 :ھدفت الدراسة إلى التعرف على: أھداف الدراسة -
اتجاھات المعلم ین والمش رفین الترب ویین نح و تص میم م نھج الریاض یات عن د اس تخدام التعل یم اإللكترون ي  ف ي ت دریس الریاض یات ف ي                -١

 .سطة  المرحلة المتو
اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور المعلم عند استخدام التعلیم اإللكتروني  في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة  -٢

. 
وسطة  اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور التلمیذ عند استخدام التعلیم اإللكتروني  في تدریس الریاضیات في المرحلة المت-٣

. 
اتجاھ ات المعلم ین والمش رفین الترب  ویین نح و ط رق الت دریس المناس  بة عن د اس تخدام التعل یم اإللكترون  ي  ف ي ت دریس الریاض یات ف  ي             -٤

 .المرحلة المتوسطة  
اضیات في المرحلة اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو أسالیب تقویم التالمیذ عند استخدام التعلیم اإللكتروني  في تدریس الری-٥

 .المتوسطة  
و قد شمل اتجاھات المعلمین نحو ، لتحقیق أھداف الدراسة قام الباحث بكتابة إطار نظري للدراسة تحددت أبعاده في ضوء أسئلة الدراسة   

د اس  تخدام التعل  یم عن  ) أس  الیب التق  ویم المناس  بة ،مكون  ات البیئ  ة الص  فیة ، ،دور الم  تعلم ، تص  میم م  نھج الریاض  یات ، دور المعل  م  (
 .اإللكتروني  

 .المنھج المستخدم ھو المنھج الوصفي ألنھ أنسب إلى معرفة الواقع لجوانب الدراسة: منھج الدراسة -
تكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي الریاضیات والمشرفین التربویین بالمرحلة المتوسطة الذین ھم على : مجتمع وعینة الدراسة -

 .)م٢٠٠٧(ھـ ١٤٢٨الفصل الدراسي األول رأس العمل خالل 
 .استخدم الباحث استبانھ تحددت  محاورھا في ضوء أسئلة الدراسة: أداة الدراسة -
 :أھم نتائج الدراسة -

 و توصل الباحث إلى أھم النتائج التالیة
كانت إللكتروني  في تدریس الریاضیات باستخدام التعلیم ا تاتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو تصمیم منھج الریاضیاأن  -أ

 ). عالیة(
 ). عالیة(كانت استخدام التعلیم اإللكتروني  في تدریس الریاضیات عند اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور المعلم أن  -ب
 ).عالیة(كانت ني  في تدریس الریاضیات استخدام التعلیم اإللكترولتلمیذ عند اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور اأن -ب 
كانت استخدام التعلیم اإللكتروني  في تدریس الریاضیات عند  طرق التدریس المناسبةاتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو أن  -جـ

 ).عالیة(
كانت لیم اإللكتروني  في تدریس الریاضیات استخدام التععند  اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو مكونات البیئة الصفیةأن  -ھـ

 ).عالیة(
 :قام الباحث بوضع توصیات نابعة من نتائج الدراسة و كانت تتركز فیما یلي 

 .أھمیة تدریب المعلمین قبل االلتحاق بالخدمة وأثناء الخدمة على استخدام طرق التدریس المعتمدة على التعلیم اإللكتروني  .١



 ج 
 

 .تربویین أثناء الخدمة على استخدام طرق التدریس المعتمدة على التعلیم اإللكتروني أھمیة تدریب المشرفین ال .٢
أھمیة تدریب مدیري المدارس أثناء الخدمة على كیفیة تجھیز بیئة صفیة نموذجیة تساعد على استخدام طرق التدریس المعتم دة عل ى    .٣

 التعلیم اإللكتروني 
 

Abstract 
 

The title of the study:  Attitudes of Teachers and Supervisors towards using Electronic learning For Teaching Mathematics 
At Intermediate Schools In Makkah.  
The problem of the study: The problem of the study was determined by the following main question: What are the 
attitudes of teachers and supervisors towards using electronic learning for teaching Mathematics at intermediate schools in 
Makkah?. From this main question emerged the following sub questions:  
١-  What are the attitudes of teachers and supervisors towards designing Mathematics syllabus by using the electronic 
learning in teaching Mathematics at intermediate stage at the education of Holy Makkah?   
٢-  What are the attitudes of teachers and supervisors towards the role of teacher by using the electronic learning in teaching 
Mathematics at intermediate stage at the education of Holy Makkah? 
٣-  What are the attitudes of teachers and supervisors towards the role of student by using  the electric learning in teaching 
Mathematics at intermediate  school at the education of Holy Makkah?  
٤-  What are the attitudes of teachers and supervisors towards the suitable methods of teaching by using the electronic 
learning in teaching Mathematics at intermediate school at the education of Holy Makkah? 
٥-  What are the attitudes of teachers and supervisors towards styles of assessment of pupils by using the electronic learning 
in teaching Mathematics at intermediate school at the education of Holy Makkah? 
٦-  What are the attitudes of teachers and supervisors towards components of class environment by using the electronic 
learning in teaching Mathematics at intermediate stage at the education of Holy Makkah? 
The objectives of the study : the study aimed at recognizing the following : 
١- Attitudes of teachers and supervisors towards designing Mathematics syllabus by using the electronic learning in 
teaching Mathematics at intermediate stage at the education of Holy Makkah .  
٢-  Attitudes of teachers and supervisors towards the role of teacher by using the electronic learning in teaching 
Mathematics at intermediate stage at the education of Holy Makkah  .  
٣-  Attitudes of teachers and supervisors towards the role of student by using  the electric learning in teaching Mathematics 
at intermediate  school at the education of Holy Makkah .  
٤- Attitudes of teachers and supervisors towards the suitable methods of teaching by using the electronic learning in 
teaching Mathematics at intermediate school at the education of Holy Makkah . 
٥-  Attitudes of teachers and supervisors towards styles of assessment of pupils by using the electronic learning in teaching 
Mathematics at intermediate school at the education of Holy Makkah .  
٦- Attitudes of teachers and supervisors towards components of class environment by using the electronic learning in 
teaching Mathematics at intermediate stage at the education of Holy Makkah .  
To a achieve  these objectives, the researcher wrote a theoretical frame  of the study where dimensions were determined on 
the light of the questions of the study , and involved attitudes of the teachers towards designing  Mathematics' syllabus , 
teachers role , learners role , components of class environment , the suitable methods of assessment , by using the electronic 
learning . 
The method of the study: The researcher used the descriptive method because it was the most suitable method for attaining 
the actual dimensions of the study .  
The population and the sample of the study: The population was all teachers and  supervisors who worked at schools 
during the First term of ( ١٤٢٨-AH ) ٢٠٠٧ AD.  
The tools  of the study:  The researcher used a questionnaire tool for collecting the needed data on the bases of the 
questions of the study. 
The most important results of the study:  The research reached the following results:  
a. Attitudes of teachers and supervisors towards designing Mathematics' syllabus by using the electronic learning in 
teaching Mathematic were ( high ).  
b.  Attitudes of teachers and supervisors towards the role of teaching by using the electronic learning in teaching 
Mathematics were ( high ).   
c.  Attitudes of teachers and supervisors towards the role of pupils by using the electronic learning in teaching Mathematics 
were ( high ).  
d.  Attitudes of teachers and supervisors towards the suitable methods by using the electronic learning teaching Mathematics 
were ( high ).  
e.  Attitudes of teachers and supervisors towards the components of class environment by using the electronic learning in 
teaching Mathematics were ( high ).  
On the bases of the results of the study, the researcher recommended the following recommendations: 
a.  The importance of training teachers before joining the service and during the service on using the methods of teaching 
depending upon the electronic learning.  
b.  The important of training supervisors during service on using the methods of teaching depending upon the electronic 
learning  
c.  The importance of training the principals during service on how to prepare the suitable environment that helps in schools 
using the methods of teaching depending upon the electronic learning.  
d.  The importance to activate the role of computer and modern technology in the methods of learning at intermediate stage 
generally and in Mathematics' syllabus particularly. 
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 إھـــــــــــــــــــداء
 

 ..اهللا في عمرھما أطال إلى  والدّي  

 .. وإلى أخواني و أخواتي

 .. وإلى رفیقة دربي التي تحملت معي الكثیر

 .. حلمي وأملي في الحیاة ، ورھف وإلى أبنائي مھند و مؤید ولمى

 أھدي ھذا البحث رمز محبة ووفاء
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 شكر وتقدیر
 الخلق لوأفضالحمد هللا رب العالمین والصالة والسالم على نبي الھدى   

 ..  أجمعین سیدنا محمد صلى اهللا علیھ وسلم وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
      

ه رفبعد أن مّن اهللا علّي بإنھاء ھ ذا العم ل المتواض ع وبع د حم د اهللا تع الى وش ك              
فأني  أتقدم بالشكر واالمتنان إلى جامعة أم القرى بمك ة المكرم ة  وإل ى     على توفیقھ ،

عدنان وزان ، وإلى سعادة عمید كلی ة التربی ة ،   : ة سعادة الدكتور معالي مدیر الجامع
والشكر موصول إلى سعادة رئیس قسم المناھج وطرق التدریس وجمیع أعضاء ھیئ ة  

 .التدریس الموقرین 
عبد الحكیم موسى / األستاذ الدكتور  سعادة ستاذي الكریمأل  كما أتقدم بالشكر

، الذي تفضل باإلشراف على ھذه الرسالة وغمرني بفیض علمھ وكریم مبارك 
 .  رعایتھ وتشجیعھ فجزاه اهللا عني وعن طلبة لعلم خیر الجزاء 

و  زكریا بن یحي الل/ األستاذ الدكتورو اتقدم بالشكر الجزیل لكل من سعادة     
لك أخص وكذ  .لتحكیمھما خطة الدراسة  سعادة الدكتور یوسف بن عبداهللا سند

سعادة   ، وزكریا بن یحي الل / الدكتور سعادة األستاذ لكل منبشكري وتقدیري 
 .على تفضلھما بقبول مناقشة ھذه الدراسة  موسى محمد صالح الحبیب/الدكتور

كما أشكر كل من أعانني على إخراج ھذه الدراسة بھذه الصورة  ، وأدعو اهللا العلي 
 .  الجزاء القدیر أن یجزیھم جمیعًا عني خیر 

 
الباحث                                                                  
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 قائمة المحتویات

 رقم الصفحة الموضوع
 ب ملخص الرسالة عربي

 ج ملخص الرسالة انجلیزي
 د اإلھداء

 ھـ شكر و تقدیر
 ح-و قائمة المحتویات

 ط -ح الجداولقائمة 
 ط المالحق قائمة

 فصل األولال
 ٥ مشكلة الدراسة

 ٦ الدراسةأھداف 
 ٦  الدراسةأھمیة 

 ٧ حدود الدراسة
 ٩-٨  مصطلحات الدراسة

 أدبیات الدراسة  الفصل الثاني
  الدراسات السابقة و اإلطار النظري

 ١١ التعلیم اإللكتروني  
 ١٢-١١ أنواع التعلیم اإللكتروني  

 ١٣-١٢ وني فوائد استخدام التعلیم اإللكتر  
 ١٣ األھداف اإلستراتیجیة للتعلیم اإللكتروني  

 ١٣ بعض الحقائق عن التعلیم اإللكتروني 
 ١٤ مكونات التعلم اإللكتروني 

 ١٤ الجدید في التعلیم اإللكتروني 
 ١٥ محاور التعلیم اإللكتروني 

 ١٦-١٥ مفھوم المنھج
 ١٧-١٦ مبررات المنھج اإللكتروني  

 ١٧ ج اإللكتروني خصائص المنھ



 ز 
 

 ١٨ بناء المقررات اإللكترونیة
 ١٩-١٨ أھداف المنھج اإللكتروني 

 ٢٤-١٩ عناصر التعلیم اإللكتروني   
 ٢٥-٢٤ عناصر نظم التعلیم اإللكتروني   

 ٢٥ دور المعلم في التعلیم اإللكتروني  
 ٢٧-٢٦ :أھمیة التعلیم اإللكتروني  للمعلم 

 ٢٨-٢٧ ام التعلیم اإللكتروني دور المتعلم عند استخد
 ٢٨ البیئة التعلیمیة للتعلیم اإللكتروني  

 ٢٩-٢٨ أنواع بیئات التعلیم اإللكتروني  
 ٣١-٢٩ طرق التدریس في التعلیم اإللكتروني  

 ٣١ تدریس الریاضیات  
 ٣١ البرمجیات التعلیمیة 

 ٣٢ : دور التعلیم اإللكتروني  في تدریس الریاضیات
 ٣٢ طة المصاحبة في منھج التعلیم اإللكتروني األنش

 ٣٤-٣٣ أسالیب التقویم في التعلیم اإللكتروني
 ٣٥ ممیزات التقویم في التعلیم االلكتروني

 ٣٥   اإلشراف التربوي

 ٣٥  عالقة اإلشراف التربوي بالتعلیم االلكتروني

 ٥٢-٣٦ الدراسات السابقة

 ٥٢ الدراسات السابقة التعلیق على 

  إجراءات الدراسة:  الفصل الثالث

 ٥٤ منھج الدراسة

 ٥٤ مجتمع البحث

 ٥٦ أداة الدراسة

 ٥٧ صدق أداة الدراسة

 ٥٧ صدق المحكمین

 ٥٧ ثابت أداة الدراسة

 ٥٨ المعالجة اإلحصائیة  

 نتائج الدراسة:  الفصل  الرابع
 ٦٤-٦٠ إجابة السؤال األول

 ٦٩-٦٥ إجابة السؤال الثاني

 ٧٢-٦٩ ة السؤال الثالثإجاب

 ٧٦-٧٣ إجابة السؤال الرابع

 ٨١-٧٦ إجابة السؤال الخامس

 ٨٥-٨١ إجابة السؤال السادس

 أھم النتائج و التوصیات:الفصل الخامس
 ١١١-١٠٧ ملخص النتائج

 ١١٢ التوصیات

 ١١٣ مقترحات الدراسة

 ١٢٣-١١٣ المراجع
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 ١٤٨-١٢٤ المالحق
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 فھرس الجداولٍٍ
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 رقم الصفحة عنوان الجدول
 ٥٤ تجدول یوضح عدد االستبیانا

 ٥٤ توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب المھنة
 ٥٥ توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب المؤھل العلمي
 ٥٦ توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب سنوات الخبرة

 ٦٢  اإللكتروني یق حسب المعرفة السابقة بالتعلیم توزیع عینة الدراسة بعد التطب

 ٦٠ الحدود الدنیا والعلیا لمقیاس لیكرت الخماسي
النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة 

الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو تخطیط منھج 
 الریاضیات

٦٣-٦١ 

ویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة النسب المئ
 الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور المعلم

٦٧-٦٥ 

النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة 
 المتعلمالدراسة حول اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور 

٧٠-٦٩ 

النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة 
 الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو طرق التدریس

٧٥-٧٣ 

النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة 
 لمشرفین التربویین نحو البیئة الصفیةالدراسة حول اتجاھات المعلمین وا

٧٩-٧٧ 

النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة 
 الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو أسالیب التقویم

٨٣-٨١ 

 ترتیب  اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین بتعلیم مدینة مكة المكرمة 
 في تدریس الریاضیات اإللكتروني نحو استخدام التعلیم 

٨٦-٨٥ 

 ٨٨ ألثر المھنة على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة) ت(اختبار 
 ٩٠-٨٩ تحلیل التباین ألثر المؤھل العلمي على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة
 ٩٠ تحلیل التباین ألثر سنوات الخبرة على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة

على وجھات نظر  اإللكتروني تحلیل التباین ألثر المعرفة السابقة بالتعلیم 
 أفراد عینة الدراسة

١٠٢-١٠١ 

على وجھات  اإللكتروني اختبار شیفیھ ألثر ألثر المعرفة السابقة بالتعلیم 
 نظر أفراد عینة الدراسة

١٠٣ 
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 .تحدید المشكلة  •
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 .أھمیة الدراسة  •
 .مصطلحات الدراسة •
 .حدود الدراسة •

 



 ٣

 المقدمة •
والص   الة والس   الم عل   ى أش   رف خل   ق اهللا وس   ید   ،الحم   د هللا رب الع   المین

 .نبینا محمد وعلى آلھ وصحبھ والتابعین ،المرسلین 
ن كثیرًا من األسالیب واألدوات المستخدمة في التعلیم التقلیدي لم تعد إ         

جود تعلیم تفي بحاجات الطالب معرفیًا ووظیفیًا وحیاتیًا ، وأنھ ال بد من و
عصري فعال یعتمد على استخدام آلیات االتصال الحدیثة من حاسب وشبكاتھ و 
وسائطھ المتعددة من فیدیو وفالش وصوت وصورة ، ورسوم ، وآلیات بحث ، 
ومكتبات إلكترونیة، وكذلك بوابات اإلنترنت سواًء كان عن بعد أو في الفصل 

وقیاس وتقویم أداء  ،میة وضبطھاالدراسي ،بصورة تمكن من إدارة العملیة التعلی
 .  المتعلمین

وتعتبر ثورة التعلیم اإللكتروني من الثورات التي أحدثت وسُتحدث 
جعلت الدول تنفق الكثیر من  ،إیجابیة في مجال التربیة والتعلیم تغیرات مستقبلیة

االستفادة منھ، إذ تشیر اإلحصائیات إلى أن حجم سوق التعلیم  األموال في سبیل
-٦٠تتركز نسبة ما بین  ،ملیار دوالر سنویًا) ١١(یقدر بـ لكتروني في العالماإل

األمریكیة، وقّدر حجم اإلنفاق العربي على  منھا في الوالیات المتحدة% ٧٠
، ومن ًاملیون دوالر) ١٥(الماضیة بـ التعلیم اإللكتروني خالل األعوام القلیلة

القادمین، وتأتي دولة  عامینملیون خالل ال) ٦٠-٥٠(المتوقع أن یرتفع إلى 
اإلنفاق واالستثمار  اإلمارات العربیة المتحدة في مقدمة الدول العربیة من حیث

) ٦(بلغ نحو  في التعلیم اإللكتروني، حیث أن حجم سوق التعلیم اإللكتروني فیھا
 م ومن المتوقع أن یزید خالل السنوات٢٠٠٣مالیین دوالر أمریكي خالل عام 

 .)القمیزي ( م٢٠٠٨ملیون دوالر بنھایة عام ) ٢٤(لیصل إلى  الخمس القادمة
م أعلن وزیر التربیة فى الوالیات المتحدة األمریكیة  ١٩٩٦ففى عام 

تھیئة طالب أمریكا  إلى ياألولى لتكنولوجیا التربیة ، وھي ترم الخطة القومیة
فعاال  وتتضمن ھذه الخطة استعماًال. والعشرین  الحاديلمواجھة تحدیات القرن 

أفضل  تربويوالثانویة من أجل إعداد  االبتدائیةالمدارس  فيللتكنولوجیا 
 . الجدید  األمریكي واالقتصادلمتطلبات سوق العمل  لالستجابة

تمت مراجعة جذریة لتلك الخطة القومیة ، وأعلنت  ١٩٩٩وفى عام  
  :وزارة التربیة األمریكیة التزامھا تحقیق األھداف الجدیدة اآلتیة 

أقسامھم  فيجمیع الطالب والمعلمین سیستخدمون تكنولوجیا االتصال  -١
 .ومدارسھم ومنازلھم 

جمیع المعلمین سیستعملون التكنولوجیا بصورة فعالة لمساعدة طالبھم  -٢
 .على بلوغ مستویات أكادیمیة رفیعة 

المدارس  في االتصالجمیع الطالب سیكتسبون مھارات تكنولوجیا  -٣
 ) .محو األمیة الحاسوبیة ( أسمتھ الخطة بـ  وھو ما(  االبتدائیة

والتقویم بواجب تحسین الجیل القادم من  العلميیضطلع البحث  -٤
 . التعلیم والتعلم  فيالتطبیقات التكنولوجیة 



 ٤

 وتدل اإلحصاءات على أن الحكومة األمریكیة تعمل على تنفیذ
 . ھذه الخطة  

الجامع ة األوروبی ة   ( ع مش رو  مؤخرًا األوروبياإلتحاد  أطلققد كما أنھ 
م لتیس یر ال تعلم    ٢٠٠٣ع ام   إل ى م  ٢٠٠١م ن ع ام    ینفذ اعتبارًا الذي) الشبكیة 

 .مختلف التخصصات  في اإللكتروني
متزای د م ن قب ل الق ائمین عل ى       اھتم ام الفت رة األخی رة أص بح ھن اك     وفي  

ل بع ض  السعودیة بالتعلیم االلكتروني اتضح من خالالتعلیم في المملكة العربیة 
التحركات والتطورات ضمن سیاسة التعلیم العام في البالد وسط اھتمام ملح وظ  
من قب ل الش ركات العالمی ة المختص ة ف ي أنظم ة المعلوم ات والحاس بات اآللی ة          

وتوقعت دراسة حدیثة صادرة عن مجموع ة آي دي س ي ألبح اث    . والمعالجات
تعل یم اإللكترون ي ف ي    السوق أن التطورات الحدیثة ترشح أن یبلغ حج م س وق ال  

، م٢٠٠٨ع   ام بحل   ول ) ملی   ون دوالر ١٣٣.٣(ی   ال ملی   ون ر ٥٠٠الس   عودیة 
قطاع ات رئیس یة، تش مل     ٣مشیرة إلى أن س وق التعل یم اإللكترون ي ینقس م إل ى      

موفري التقنیات وموفري المحتوى وم وفري الخدم ة، مم ا یت یح فرص ًا واس عة       
 .للطالب السعودیین

عالمی   ة انتھاءھ   ا م   ن ت   دریب معلم   ین ف   ي  ش   ركة إنت   ل الأعلن   ت  وق   د.
حیث التزمت أمام الحكومة السعودیة بالمش اركة الفاعل ة ف ي تط ویر      ،السعودیة

الس  یما م  ن الناحی  ة التقنی  ة والحاس  ب، مؤك  دة أنھ  ا      ،القط  اع التعلیم  ي المحل  ي 
ألف معلم سعودي بمجال الحاسب اآللي خالل  ٥٠ستوفي استحقاق تدریب نحو 

 .المقبلةالسنوات الثالث 
 

على تجھیز معمل متكامل متخصص لتھیئ ة   وأفصحت الشركة عن عملھا حالیًا
وذل  ك ف  ي جامع  ة المل  ك فھ  د للبت  رول     ،الدراس  ات واألبح  اث المتعلق  ة بالتقنی  ة  

 .والمعادن بالمنطقة الشرقیة
ستبدأ بتطبیق  وزارة الوزیر التربیة والتعلیم أن أعلن ھـ ١٤٢٦في عام و

مدرسة ثانوی ة كخط وة تجریبی ة ف ي الع ام الدراس ي        ١٨٠ب  التعلیم اإللكتروني
ری ال س عودي، وس یتم تعمیم ھ      ملی ون ) ٥٦(بمیزانی ة ق درھا    ـھ  ١٤٢٧/١٤٢٦

 /١٦/٧ ،األقتص  ادیةجری  دة (  .بع  د دراس  ة نت  ائج التجرب  ة عل  ى بقی  ة الم  دارس 
 )ـھ١٤٢٦

اس  تعداد المعلم  ین و   یتب  ادر إل  ى ال  ذھن م  دى      ل تل  ك الجھ  ود  و ف  ي ظ    
و تقنیات ھ الحدیث ة    مف اھیم التعل یم اإللكترون ي     على استخدامن التربویین المشرفی

 .بالمملكة
 : مشكلة الدراسة

 :تتمثل مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس    



 ٥

ما اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو استخدام التعلیم  
نة مكة المكرمة بتعلیم مدی المتوسطةبالمرحلة  الریاضیاتااللكتروني في تدریس 

 ؟
 . منھ األسئلة الفرعیة التالیة  وتتفرع 

 المنھجما اتجاھات كل من المعلمین  و المشرفین التربویین نحو تخطیط )  ١
 المتوسطةفي المرحلة  استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیاتعند 

 مكة المكرمة ؟ بتعلیم مدینة
المعلم عند  دورلمشرفین التربویین نحو ما اتجاھات كل من المعلمین  و ا)  ٢

متوسطة بتعلیم في المرحلة ال استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات
 ؟مدینة مكة المكرمة

عند  المتعلم دورما اتجاھات كل من المعلمین  و المشرفین التربویین نحو ) ٣
توسطة  بتعلیم الم في المرحلة استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات

 ؟مدینة مكة المكرمة
ما اتجاھات كل من المعلمین  و المشرفین التربویین نحو طرق التدریس ) ٤

في المرحلة  المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات
  ؟ المتوسطة  بتعلیم مدینة مكة المكرمة

یین نحو مكونات البیئة الصفیة  ما اتجاھات كل المعلمین  و المشرفین التربو )٥
عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة 

 في تعلیم مدینة مكة المكرمة  ؟
 التقویمما اتجاھات كل من المعلمین  و المشرفین التربویین نحو أسالیب ) ٦

ات في المرحلة المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضی
 المتوسطة في تعلیم مدینة مكة المكرمة ؟

ھل توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عینة الدراسة بالنسبة   )٧
، سنوات الخبرة، المؤھل العلمي، مھنةال(لمحاور الدراسة والتي تعزى إلى 

 ؟)المعرفة بالتعلیم االلكتروني
 : الدراسةأھداف 
اسة في التعرف على اتجاھات المعلمین تتمثل أھداف ھذه الدر    

والمشرفین التربویین نحو استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات 
 : المجاالت التالیةمن خالل مكة المكرمة المتوسطة بتعلیم  بالمرحلة

عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات مادة  منھجتخطیط )   ١
 الریاضیات  

 . المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات  دور )  ٢
 عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات المتعلم دور)  ٣
م االلكتروني في تدریس طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلی )٤

 .الریاضیات
تروني في تدریس مكونات البیئة الصفیة  عند استخدام التعلیم االلك )٥

 .الریاضیات  



 ٦

تقویم المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الأسالیب  )  ٦
 .الریاضیات

 : الدراسةأھمیة 
قامت بتحدید التي ) حسب علم الباحث(سابقة ال دراساتال لقلةنظرًا       

وني في اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو استخدام التعلیم االلكتر
   :.ما یليأن تساعد في   فيأمًال الدراسةلذا تمت ، تدریس الریاضیات

حول استخدام التعلیم  جاھات كل من المعلمین والمشرفین معرفة ات)  ١
باعتبارھا  اإللكتروني في تدریس الریاضیات وھو مجال تعلیمي حدیث

 . مؤشر قبول أو رفض المفھوم
بالمقترحات  والتعلیمبوزارة التربیة  یاضیاتالرعن مناھج  المسئولینتزوید )  ٢

مناھج تدریس في  تعلیم االلكترونيالتي قد تزید من فعالیة توظیف ال
 .الریاضیات

الحدیثة والمستجدات في مجال  بالتطوراتالمعلمین والمشرفین  تزوید)  ٣
 .التعلیم اإللكتروني المتعلقة بتدریس الریاضیات 

الریاضیات إلى التعلیم اإللكتروني الذي  كشف عن مدى حاجة تدریسال)  ٤
 .یعتبر اتجاھًا تقنیًا لھ أھمیتھ وقیمتھ العلمیة في الوقت الحاضر 

 :حدود الدراسة
یقتصر موضوع الدراسة الحالیة على التعرف على : الحدود الموضوعیة -١

اتجاھ  ات المعلم  ین و المش  رفین نح  و اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي        
 ریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمةتدریس مادة ال

المرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة     تقتص ر الدراس ة عل ى    : الحدود المكانی ة  -٢ 
 .المكرمة داخل المدینة

 ) .م٢٠٠٧(ھـ ١٤٢٨الفصل الدراسي األول : الحدود الزمانیة -٣      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 :مصطلحات الدراسة

 :Attitudesاالتجاھات ) ١(



 ٧

أفك ار أو مف اھیم ذات أبع اد متع ددة بس بب تفاع ل       " تعرف االتجاھات بأنھ ا  
وتع رف  ). ١٣٩:م، ص١٩٩٤المغرب ي،  (عدة عوامل مع بعض ھا ف ي آن واح د    

م ، ٢٠٠٠الطج  م والس  واط ، (اس  تعداد نفس  ي یوج ھ س  لوك الف  رد  " ا بأنھ  ا  أیًض  
 ) .٨٧:ص

تنظ  یم نفس  ي  " ویع  رف االتج  اه م  ن خ  الل معج  م العل  وم االجتماعی  ة بأن  ھ    
یسھم بشكل كبیر في  ،مستقر للعملیات اإلدراكیة والمعرفیة والوجدانیة لدى الفرد

تحدی  د الش  كل النھ  ائي الس  تجاباتھ الص  ـادرة نح  و األشی  ـاء م  ن حی  ث القب  ول أو    
الحال ة العقلی ة الت ي    " ویع رف أیض ا بأن ھ    ) ٥:م، ص١٩٧٥الیونسكو، " (النفور 

 ) . ٣١٦:ھـ، ص١٣٩٩، زیدان" (توجھ استجابات الفرد 
راء المعلم   ین آم   ن خ   الل ھ   ذه الدراس   ة بأن   ھ    ویع   رف االتج   اه إجرائی   اً 

 . المرحلة المتوسطة  في والمشرفین التربویین نحو استخدام التعلیم اإللكتروني
 
  LearningElectronic: التعلیم االلكتروني )٢(

یج اد بیئ ة تفاعلی ة    التعلم الذي یھدف إل ى إ : " التعلیم اإللكتروني بأنھ  یعرف
وتمك ن الطال ب    ،غنیة بالتطبیقات المعتمدة على تقنیات الحاسب اآللي واإلنترنت

العوی د وآخ رون   ( "  من الوصول إلى مصادر التعلم في أي وقت ومن أي مكان
تق  دیم المحت  وى التعلیم  ي م  ع م  ا یتض  منھ م  ن    : " بأن  ھ  ویع  رف . )ھ  ـ١٤٢٤، 

أو ع  ن بع  د بواس  طة ب  رامج   ،الفص  ل ش  روحات وتم  ارین وتفاع  ل ومتابع  ة ف  ي 
  )  .٦٧ص، ھـ١٤٢٤،العریفي (" أو عبر اإلنترنت،متقدمة مخزنة في الحاسب 

توس یع مفھ وم عملی ة التعل یم وال تعلم لتتج اوز ح دود        : " بأن ھ  أیض ا   ویعرف
جدران الفصول التقلیدیة واالنط الق لبیئ ة غنی ة متع ددة المص ادر یك ون لتقنی ات        

  . )٤٧ص،  ھـ١٤٢٤الراشد، (" فیھا  أساسٌي ن بعد دوٌریم التفاعلي عالتعل
التعلیم اإللكتروني ھو طریقة للتعلیم )" ١١٣ص :١٤٢٣(ویعرفھ الموسى    

حاسب وشبكاتھ ووسائطھ المتعددة من  باستخدام آلیات االتصال الحدیثة من
صوت وصورة ورسومات وآلیات بحث ومكتبات إلكترونیة وكذلك بوابات 

اء كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المھم المقصود ھو استخدام اإلنترنت سو
التقنیة بجمیع أنواعھا في إیصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جھد وأكبر 

 " .فائدة 
نظ ام تعلیم ي یس تخدم    م ن خ الل ھ ذه الدراس ة بأن ھ       ھ الباحث إجرائی اً ویعرف

نط اق العملی ة التعلیمی ة     تقنیات المعلومات وشبكات الحاسوب في تدعیم وتوس یع 
أجھ زة الحاس وب ، اإلنترن ت والب رامج     : منھ ا  ،من خالل مجموعة من الوسائل 

 أو الشركاتالتربیة والتعلیم اإللكترونیة المعدة إما من قبل المختصین في وزارة 
لتعل  یم باس  تخدام آلی  ات االتص  ال الحدیث  ة م  ن حاس  ب     وفی  ھ ی  تم ا . المتخصص  ة 

ددة م  ن ص  وت وص  ورة ورس  ومات ، وآلی  ات بح  ث ،  وش  بكاتھ ووس  ائطھ المتع  
ومكتبات إلكترونیة ، وكذلك بوابات اإلنترنت سواء كان عن بع د أو ف ي الفص ل    

ھ  و اس  تخدام التقنی  ة بجمی  ع أنواعھ  ا ف  ي إیص  ال المعلوم  ة للم  تعلم      و ،الدراس  ي
 .بأقصر وأقل جھد وأكبر فائدة 
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 .اإلطار النظري
یتناول ھذا الجزء التعلیم اإللكتروني و أنواعھ وأھدافھ و محاوره وعناصره       

وكذلك دور المعلم  والمتعلم و مكونات البیئة الصفیة و أسالیب التقویم المناسبة 
وفق الدراسات و بحسب محاور الدراسة   عند أستخدام التعلیم اإللكتروني  وذلك

 .و المراجع المتاحة 
 التعلیم اإللكتروني ً: أوال

اس   تخدام الوس   ائط المتع   ددة الت   ي یش   ملھا الوس   ط   ھ   ولكترون   ي التعل   یم اإل
أو س اتیالیت أو  " االنترن ت "شبكة المعلومات الدولی ة العنكبوتی ة  (االلكتروني من 

أقراص ممغنطة أو مؤتمرات بواسطة الفیدیو  إذاعة أو أفالم فیدیو أو تلفزیون أو
ف  ي ) أو بری  د الكترون  ي أو محادث  ة ب  ین ط  رفین عب  ر ش  بكة المعلوم  ات الدولی  ة  

تقدیم المحت وى التعلیم ي م ع م ا یتض منھ م ن ش روحات          بأنھو .العملیة التعلیمیة
.. وتم  ارین وتفاع  ل ومتابع  ة بص  ورة جزئی  ة أو ش  املة ف  ي الفص  ل أو ع  ن بع  د   

نظ ام  وھ و   .ج متقدمة مخزنة في الحاس ب أو عب ر ش بكة االنترن ت    بواسطة برام
تعلیمي یستخدم تقنیات المعلومات وش بكات الحاس وب ف ي ت دعیم وتوس یع نط اق       

أجھ  زة الحاس  وب،  : العملی  ة التعلیمی  ة م  ن خ  الل مجموع  ة م  ن الوس  ائل منھ  ا      
أو االنترن  ت، الب  رامج االلكترونی  ة المع  دة إم  ا م  ن قب  ل المختص  ین ف  ي ال  وزارة  

تقدیم البرامج التدریبیة والتعلیمیة عبر وسائط الكترونیة متنوع ة  وھو  .الشركات
تش  مل األق  راص المدمج  ة وش  بكة االنترن  ت بأس  لوب مت  زامن أو غی  ر مت  زامن     

 .)www.uqu.edu.saانظر(  "وباعتماد مبدأ التعلم الذاتي أو التعلم بمساعدة مدرس
 :لكتروني اع التعلیم اإلأنو

التعلیم  ن مننوعیھناك أن ]  ١١٤:ص  ھـ١٤٢٥[ یذكر الموسى   
 : االلكتروني ھما 

تبادل الدروس وموضوعات  وھو ،المتزامن المباشر التعلیم االلكتروني -١
 :المادة ومن أمثلتھ األبحاث بین المتعلم والمعلم في الوقت نفسھ للتدریس

الدروس من خالل الفصول االفتراضیة ومن المحادثة الفوریة أو تلقي 
ھذا النوع إمكانیة التغذیة الراجعة المباشرة لدراستھ في نفس  تإیجابیا
 الوقت 

حصول المتعلم  وھو) غیر المتزامن (  لكتروني غیر المباشرالتعلیم اإل -٢
ختار فیھ وفق برنامج تعلیمي مخطط ی مكثفةس على حصص أو درو

سب ظروفھ ویمكن استخدام تقنیة البرید األوقات واألماكن التي تنا

http://www.uqu.edu.sa
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ھذا النوع إنھ یتم في الوقت  تإیجابیاااللكتروني وأشرطة الفیدیو ومن 
ادة دراسة المادة كذلك إمكانیة إع ،والمكان والجھد المناسب للمتعلم

أما السلبیات فھي عدم  .كلما احتاج إلى ذلك لكترونیًاوالرجوع إلیھا إ
 ،غذیة الراجعة من المعلم إال في وقت متأخراستطاعة المتعلم تلقي الت

 .ألن معظم الدراسة تتم ذاتیًا 

   :فوائد استخدام التعلیم اإللكتروني      
 : وھي  )ھـ١٤٢٣، الموسى (ھا ذكر التعلیم اإللكتروني لھ فوائد كثیرة

 :و المعلمین المتعلمینوبین ، فیما بینھم المتعلمینإمكانیة االتصال بین    -١
من خالل سھولة االتصال مابین ھذه األطراف في عدة اتجاھات مثل  ذلكو

ویرى الباحثین أن ھذه . غرف الحوار،والبرید اإللكتروني ، مجالس النقاش
 .األشیاء تزید وتحفز الطالب على المشاركة والتفاعل مع المواضیع المطروحة

ھم وبین فیما بین للمتعلمینوجھات النظر المختلفة  تبادل المساھمة في-٢
 .المعتعلمین و المعلمین

فرصة اإلدالء برأیھ في أي وقت  متعلمتتیح لكل و ھذا اإلحساس بالمساواة -٣ 
التي تحرمھ من ھذه المیزة إما لسبب  العادیةخالفا لقاعة الدرس ، ودون حرج

أو غیرھا من ، أو الخجل، أو ضعف صوت الطالب نفسھ،سوء تنظیم المقاعد
اح لھ الفرصة كاملة ألن بإمكانھ إرسال رأیھ وصوتھ من لكن ھنا تت، األسباب 

خالل أدوات االتصال المتاحة من برید إلكتروني ومجالس النقاش وغرف 
 .الحوار

وقد أثبتت الدراسات أن النقاش على اإلنترنت یحث ویساعد الطالب    
 .على المواجھة بشكل أكبر

أوقات العمل  خارج ذلكبأسرع وقت و سھولة الوصول إلى المعلم -٤ 
حیث یمكن أن یرسل استفساراتھ إلى المعلم عن طریق البرید ،الرسمیة

     اإللكتروني أو عن طریق غرف الحوار أو المنتدیات
فمنھم من تناسبھ یمكن تحویر طریقة التدریس بما یتناسب مع المتعلم  -٥

التعلیم ف،  الطریقة المسموعة أو المقروءة تناسبھومنھم من ، قة المرئیةیالطر
تیح إمكانیة تطبیق المصادر بطرق مختلفة وعدیدة تسمح بالتحویر اإللكتروني ی

 .وفقا للطریقة األفضل واألنسب للمتعلم
 .المساعدة اإلضافیة على التكرار-٦
 .االنترنت و األقراص المدمجة بأستمرار على شبكةتوفیر المناھج -٧
 . االنصراف عن اعتماد الحضور الفعلي -٨
 .ة وتعدد طرق تقییم تطور الطالبولسھ -٩

 .ألعباء اإلداریة بالنسبھ للمعلم تقلیل ا-١٠
 :األھداف اإلستراتیجیة للتعلیم اإللكتروني 

 .تحسین المخرجات التعلیمیة من خالل تجوید العملیات التعلیمیة  .١
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التطلع إلى المستقبل والقدرة على التعامل مع متغیراتھ مع المحافظة  .٢
 .وقیمھا على ثوابت األمة 

بناء الفرد بناًء شامًال للجوانب العقلیة والوجدانیة والمھاریة والسلوكیة  .٣
. 

 .  إعداد المتعلمین لمواجھة التحدیات الصعبة والتغیرات المتالحقة .٤
 .تطویر النظم التربویة باستخدام أسلوب علمي مناسب  .٥
 .توفیر بیئة تعلیمیة تربویة تخدم المتعلم والمجتمع  .٦

 ) ٢٠٠١ , Galagan( عن التعلیم االلكتروني بعض الحقائق 
التعلیم االلكتروني یتضمن المعلومات واالتصاالت والتعلیم والتدریب  )١(

. 
التعلیم االلكتروني لیس مجرد وسیلة للتدریب االلكتروني وإنما  )٢(

یستخدم ألغراض أخرى كثیرة مثل إدارة المعرفة وإدارة األداء 
 .من األنشطة وإقامة المكاتب االفتراضیة وغیرھا 

التعلیم االلكتروني ال یعتمد فقط على التكنولوجیا وأنما أیضًا على  )٣(
 . ثقافة المنظمة والقیادة وإدارة التغییر 

ال یمكن للتعلیم االلكتروني أن ینجح بدون التزام واقتناع اإلدارة العلیا  )٤(
 . والقائمین على التنفیذ والمتدربین 

االلكتروني مع االستراتیجیات  یجب أن تتوافق استراتیجیات التعلم )٥(
العامة للمنظمة لكي تحقق الھدف منھا فھي وسیلة ولیست غایة كما 
أنھا لیست في كل األحوال بدیًال للتدریب التقلیدي وغنما قد تكون 

 .مكملة لھ 
 )م٢٠٠٣:  ٢٥ص الغراب:  ( مكونات التعلم االلكتروني 

أو مجموعة حاسبات على یمكن البدء في التعلم االلكتروني بحاسب واحد  
شبكة تحتوي على البرامج المطلوبة كما أن یبدأ الحاسب ومودم متصل 
باالنترنت ، باإلضافة إلى خط الھاتف ثم التوسع بعد ذلك حتى یشمل شبكة 
متكاملة داخلیة تربط جمیع العاملین ببعض ثم تربط ھذه الشبكة باالنترنت بحیث 

رجیًا والتعلم والتشاور وحل المشكالت عبر یمكن للعاملین التعامل داخلیًا وخا
 .الشبكات 

وھناك العدید من الوسائط التي تستخدم في التعلم االلكتروني منھا  
التي   Multimediaوالوسائط المتعددة   CDsاسطوانات اللیزر المدمجة 

تستخدم الصوت وأفالم الفیدیو من خالل الحاسب وغیرھا من البرمجیات 
لبرید االلكتروني واالجتماعات عن بعد إلى جانب استخدام المختلفة وكذلك ا

 المواقع التعلیمیة المختلفة على االنترنت 
 )٢٠٠٣:  ٢٦ص الغراب: ( الجدید في التعلیم االلكتروني 

 : یختلف التعلم االلكتروني عن غیره من أسالیب التعلم من حیث إنھ یتم      
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اء ومن حیث بدایة في الوقت المناسب من حیث الصباح أو المس )١(
للشخص المناسب فیأخذ كل شخص ما . الدراسة واالنتھاء منھا 

یناسبھ فقط من البرنامج وفقًا الحتیاجاتھ الشخصیة التي قد تختلف 
 .عن غیره من المشاركین في البرنامج نفسھ 

في المكان المناسب في المنزل أو في العمل أو في مكتبة عامة أو  )٢(
 . مقھي انترنت

فیأخذ كل شخص ما یناسبھ فقط من البرنامج : مناسب للشخص ال )٣(
وفقًا الحتیاجاتھ الشخصیة التي قد تختلف عن غیره من المشاركین 

 .في البرنامج نفسھ 
 .  من حیث الكم والكیف : بالشكل والمحتوى المناسبین  )٤(
حیث یختلف األشخاص في قدراتھم وسرعاتھم : بالسرعة المناسبة  )٥(

مشارك من مرحلة على آخرى حین یتأكد االستیعابیة فینتقل كل 
 .الستیعابھ ما سبق وفقًا لقدراتھ الشخصیة وسرعتھ في االستیعاب 

 
 : محاور التعلیم اإللكتروني

عملیة دمج التقنیة بالتعلیم في المدارس على محورین رئیسیین  عتمدت   
 . األول على مستوى المدرسة، والثاني على مستوى الفصل الدراسي

 على مستوى المدرسة   :أوال  
 تحسین مستوى الخدمة التعلیمیة .١
 .وتحسین مستوى أداء اإلدارة المدرسیة من خالل استخدام التقنیة  .٢
تفعیل دور أولیاء األمور في متابعة أبنائھم للوقوف على مستوى  .٣

 .تحصیلھم من خالل توفیر أدوات اتصال تقنیة حدیثة 
تب إلكترونیة توفیر مصادر التعلم من مراجع وموسوعات وك .٤

 . ومواقع تعلیمیة وغیرھا

 على مستوى البیئة الصفیة   :ثانیًا  
تحسین مستوى تحصیل الطالب الدراسي، وتطویر مھاراتھم،  .١

 .والسعي ألن تكون تقنیة المعلومات وسیلة لذلك
جعل الطالب محوًرا للعملیة التعلیمیة، وعلیھ تقع مسئولیة البحث  .٢

 . ھا حیاتیا اإلثرائیة وتوظیف عن المادة 
توفیر المحتوى الرقمي الدراسي التفاعلي والكتب اإللكترونیة  .٣

یفھا بفاعلیة للمناھج الدراسیة في الفصل الدراسي واستخدامھا وتوظ
     ) learning.doc-ng/ewww.as.sch.sa/contents/elearni،انظر( والتعلمفي التعلیم 

 
 مفھوم المنھج االلكتروني 

http://www.as.sch.sa/contents/elearni
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المنھج االلكتروني بأنھ وثیقة ) ٢٣٦م ص ٢٠٠٣(یعرف الموسى  
تربویة االلكترونیة تشتمل على النص والصوت والصورة والحركة وتضم 

 .مجمل الخبرات التي سیتعلمھا التالمیذ بتخطیط من المدرسة وتحت إشرافھا 
بأنھ منظومة فرعیة من منظومة ) ٤٦، ص  ١٤٢٧(ویعرف الحربي  

التعلیم االلكتروني تتضمن مجموعة من الخبرات المترابطة والمتكاملة وظیفیًا 
تقدمھا المدرسة للمتعلمین تحت إشرافھا وفق خطة معینة باالعتماد على الوسائط 
المتعددة نصوص صور صوت حركة من خالل وسائط االلكترونیة مثل 

سواء قدمت داخل المدرسة أو خارجھا لمساعدة التالمیذ الحاسب واالنترنت 
 .على النمو الشامل في جمیع النواحي وتعدیل سلوكھم طبقًا لألھداف التربویة 

 :مبررات المنھج االلكتروني 
الموسى  ھاحددیوجد العدید من مبررات األخذ بالمنھج االلكتروني  
 : بما یلي  ) ٢٤٧-٢٤٦م ، ص ص  ٢٠٠٢(

 : یة مبررات داخل
 . التغیر االجتماعي  -
 .كثرة الملتحقین في التعلیم  -
 .زیادة الطلب على التعلیم  -
 . االستجابة لخصائص العصر  -
 .االنفتاح العالمي  -
 : مبررات عالمیة  –ب 

أصبح العالم بمثابة قریة كونیة واحدة مترابطة مما یحتم ضرورة متابعة  
 : ررات العالمیة في اآلتي التطورات العالمیة لمسایرة العصر وتتمثل المب

 .صورة االتصاالت العالمیة  -
 االنفجار المعرفي  -
 .العولمة  -
 .انتشار تقنیة المعلومات  -
 

 : مبررات علمیة  –ج 
 . توصیات المنظمات التربویة العالمیة والمحلیة  -

 .نتائج البحوث والدراسات 
 .التجارب العالمیة في مجال التعلیم االلكتروني 

 .المتعلمین لعصر المعلوماتیة  ضرورة إعداد
 : خصائص المنھج االلكتروني

 م٢٠٠١(وإبراھیم  سعادةیتسم المنھج االلكتروني بعدة خصائص حددھا  
 :بما یلي ) ١٨٥-١٨٠، ص ص 

یعتمد ھذا المنھج على االتجاه السلوكي في صیاغة أھدافھ حیث ینطلق  -
أنھ یھتم بتحدید  من منطلق سلوكي بمعنى ألھدافھھذا المنھج في صیاغتھ 
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ما یمكن أن یقوم بھ المتعلم بعد انتھائھ من عملیة التعلم من أوجھ سلوك 
 .معینة یمكن مالحظتھا وقیاسھا 

محتوى المنھج الكتروني یقدم بشكل مبرمج حیث یتم تقدیم المحتوى  -
االلكتروني على شكل إطارات أو وحدات تعلیمیة متسلسلة ومبرمجة 

الغالب فإنھ المحتوى یكون مرتبطًا بصورة بشكل خطي أو متشعب وفي 
 . وثیقة باألھداف السلوكیة ومتدرجًا في صعوبتھ 

یعتمد التفاعل في الموقف التعلیم من جانب المتعلم على فكرة المثیر  -
واالستجابھ یحث یتم تقدیم عناصر المحتوى الدراسي بموجب ھذا المنھج 

لحاسب التعلیمي یقوم على كل مثیرات تظھر على الشاشھ عند استخدام ا
المتعلم في ضوء تفسیره لتلك المثیرات بعمل استجابات معنیة تستلزمھا 

 .تلك المثیرات
یشترط المنھج االلكتروني توافر متطلبات سابقة لدى المتعلم ینبغي وجود  -

متطلبات سابقة لدى المتعلم قبل أن یبدأ في عملیة التعلم حتى یضمن لھ 
 .امج التعلیمي بأسلوب فاعل التعامل مع محتویات البرن

یعتمد المنھج االلكتروني على المشاركة اإلیجابیة من جانب المتعلم حیث  -
 .یتیح ھذا المنھج الفرصة للمتعلم لكي یقوم بنشاط إیجابي مستمر 

یقوم التعلم على فكرة الخطو الذاتي بالنسبة للمتعلم أي أن المتعلم یعلم  -
علم وتعزیزه الستجابتھ كما أنھ  یسمح نفسھ بنفسھ من خالل استمراره بالت

عتھ الخاصة وقدرتھ على للمتعلم بالسیر في عملیة التعلم وفق سر
 .االستیعاب

التقویم في المنھج االلكتروني یتم بطریقة غیر تقلیدیة إذ یقوم المتعلم  -
بتقویم نفسھ بشكل مستمر للكشف عن األخطاء وتصویبھا أوًال بأول 

 .حیح للتقویم المستمر وبذلك یتحقق المعنى الص
 بناء المقررات اإللكترونیة

  (ADDIE) المعیار النموذجي العالمي
تمر عملیة بناء المقررات اإللكترونیة على خمس مراحل حسب المعیار 

 :(ADDIE) النموذجي
 قراءة المحتوى، دراسة المتلقي، معرفة إمكانیات البیئة التعلیمیة،(التحلیل -

 )معرفة األھداف
تحدید األھداف التعلیمیة، جمع : تصمیم المحتوى التخطیطي ویشمل(یم التصم-

وتحدید وسائل التعلیم، تحدید ترتیب وتدفق المحتوى، تحدید طریقة  الموارد
 )التقییم

جمع : تألیف المحتوى حسب ما تقرر في مرحلة التصمیم وھذا یشمل(التطویر -
 ارین الذاتیة وبعد ذلك تحزیمالصور والفیدیو والتمارین التفاعلیة والتم وإنتاج

 )المحتوى
تركیب المحتوى على نظام إدارة التعلم، تدریب المدربین والمتدربین (التطبیق -

 )استخدام النظام على
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تقییم بنائي : تقییم مدى فعالیة وجودة المقرر ویتم ذلك على مرحلتین(التقییم -
 ) وتقییم إحصائي

المالحظات بدایة من المراحل األولى من تقییم المقرر وجمع : التقییم البنائي-
 . إنتاج وبناء المقرر

إجراء بعض االختبارات على المقرر بعد مرحلة التطبیق : التقییم اإلحصائي-
المدربین (كذلك إجراء بعض االستبیانات وتدوین مالحظات المتلقین 

 ).والمتدربین
http://www.iugaza.edu.ps/elearning/index.asp?id=٠٤&elc=٤٤)( 

 
 : أھداف المنھج اإللكتروني

 :و ھي  )م٢٠٠٦ ،حسن( یمكن تحدید أھداف المنھج اإللكتروني كما أوردھا
بطریقة الوحدات الدراسیة ) المكتوبة(تصمیم المناھج الدراسیة     .١   

 . ووضعھا في موقع على اإلنترنت
اع ما إتاحة الفرصة للطالب والطالبات الداخلین للموقع السترج    .٢   

 . درسوه في نفس الیوم أو على األقل دراستھ مرة أخرى بطریقة معینة
حل مشكلة الغیاب والمرض لدى بعض الطالب بمتابعة المناھج من     .٣   

 . منازلھم
وضع أنشطة مصاحبة للمناھج وكذلك أسئلة ومواقف معینة     .٤   

 . تساعد على الفھم واالستذكار
للمواضیع المرتبطة ببعضھا البعض ) Link(وضع  توصیالت     .٥   

مثل في مادة العلوم ربط المادة ببعض المواقع التي تساعد على الفھم 
ومثل ذلك المكتبات والكتب التي تناولت الموضوع بنوع من التفصیل في 

 . حالة رغبة الطالب بالرجوع للموقع
 . حل مشاكل الدروس الخصوصیة    .٦   
التدریس التقلیدیة، ذلك أن الطالب سوف یتعلم  حل مشاكل طرق    .٧   

 . بطریقة مغایرة لما درسة
 . ربط الطالب بالتعلم حتى وھو خارج المدرسة    .٨   

إلى غیر ذلك من األھداف التي سوف تتحقق بطریقة مباشرة أم غیر 
 .م الطالب لھذا النوع من التعلیممباشرة بعد استخدا

          التعلیم اإللكتروني عناصر
 .أجھزة الحاسب  .١
 internet   شبكة اإلنترنت .٢
 .L.A.Nالشبكة الداخلیة للمدرسة  .٣
 .األقراص المدمجة  .٤
 الكتاب اإللكتروني  .٥
 المكتبة اإللكترونیة  .٦
 المعامل اإللكترونیة  .٧
 Technology Resources Teachers  معلمو مصادر التقنیة .٨

http://www.iugaza.edu.ps/elearning/index.asp?id
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تقنیة في المنھج وھم القائمون على تدریب المعلمین على مھارات دمج ال
  )(http://www.deyaa.orgانظر  .الدراسي 

 :  یمكن إیجازھا في مایلي العناصر السابقة و لتوضیح
 
 

 : أجھزة الحاسب : أوًال 
البد من توفر جھاز حاسب خاص بكل عند استخدام التعلیم اإللكتروني   

مسئوًال عنھ إذ ال یمكن تطبیق التعلیم طالب یجید استخدامھ ویكون 
وال یكفي أن یكون للطالب حاسب . اإللكتروني بدون أجھزة حاسب 

خاص بھ بل یجب أن یخصص مكان لكل طالب مع جھازه فیما یشبھ 
 .الخلوة اإللكترونیة 

 :  شبكة اإلنترنت: ثانیًا 
، وسىالم(حددھا أربع خدمات أساسیة لإلنترنت في التعلیم اإللكتروني 

 : وھي  )٢٣١ص، ھـ١٤٢٥
 E-mail : البرید اإللكتروني  -١ 
یعتبر البرید اإللكتروني إحدى وسائل تبادل الرسائل بین األفراد مثل   

البرید العادي وأیضًا بین المؤسسات التربویة وغیرھا ولكن بسرعة وكفاءة 
لكتروني عالیة باستغالل إمكانیات الشبكات المختلفة ویمكن توظیف البرید اإل

في المجاالت التربویة والتعلیمیة المختلفة ومن أھمھا التعلیم اإللكتروني في 
 : 

مخاطبات اإلدارة المدرسیة مع المنطقة التعلیمیة والوزارة       )أ   
وأیضًا بین المدارس في الدولة الواحدة أو حتى في الدول األخرى لتبادل 

ما یسرع من عملیة التواصل اآلراء حول المشكالت التربویة والعلمیة ب
 .الفعال بین المدرسة والمؤسسات الخدمیة 

 التواصل الفعال مع أولیاء األمور الذین ال یتمكنون من الحضور ) ب 
 .للمدرسة ویمكن االتصال بھم عبر البرید اإللكتروني  
تبادل الرسائل مع المؤسسات العلمیة مثل الجامعات المحلیة ) ج   

 والعالمیة
إرسال جداول األعمال والمحاضر لكافة أعضاء المجالس     )د   

   المدرسیة 
 .خالل لحظات ثم تلقي الردود واالقتراحات  
یمكن إرسال الرسائل الصوتیة وأیضًا الفیدیو إلى كافة      )ـھ   

المؤسسات التربویة عبر البرید اإللكتروني وھذا یعمق التواصل الفعال 
 .بین المدرسة والمجتمع 

برید إلكتروني یستخدمھ الستقبال ردود المعلمین   یحدد لكل طالب    )و 
على استفساراتھ حول المواد أو الواجبات وأیضًا أھم األنشطة التي یمكن 

 .أن یشارك فیھا الطالب بالمدرسة 

http://www.deyaa.org)
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إرسال نتائج االختبارات الدوریة لولي األمر بشكل دوري عبر البرید   )ز 
 .اإللكتروني 

 .أثناء الحصص في جمع المعلومات  یستخدم) ح 
 : نقل الملفات  -٢

تعتبر خدمة نقل الملفات بین الحاسبات اإللكترونیة المختلفة عن طریق 
من الخدمات األساسیة في )   File Transfer Protocol(   ما یعرف بـ

المدرسة اإللكترونیة وقد تشمل ھذه الملفات التي یمكن نقلھا على نصوص 
دیو أو برامج یمكن تنفیذھا على الكمبیوترات التي یوزع أو صور أو فی

 : ومن أمثلة ذلك . معظمھا على الشبكة 
االستغناء عن السجالت الیدویة واالحتفاظ بالملفات اإللكترونیة في -أ

مما یوفر وقتًا للبحث عن ) DVD (أو) CD( األقراص المدمجة 
 . المعلومات المتعلقة بالطالب 

اإلداریة والتدریسیة وتنظیمھا بشكل أكثر دقة  ملفات الھیئات -ب 
 .واالحتفاظ بھا في ملفات خاصة إلكترونیة

تبادل المعلومات العلمیة بواسطة الملفات اإللكترونیة بین المدارس   -ج 
 .وإدارات التعلیم فیما یتعلق باالمتحانات واألنشطة المدرسیة المختلفة

على ھیئة ملفات إلكترونیة یمكن تقاریر المعلمین یمكن االحتفاظ بھا  -د 
التعرف على كل تقریر لكل معلم من قبل إدارة المدارس وبدون اللجوء 

 .إلى ھذه الكمیات من األوراق التي تتعرض للتلف أحیانًا 
وھنا في ھذه الخدمة یمكن االحتفاظ بكلمة السر الخاصة بكل ملف بحیث 

 . ة السر المحددة ال یتم التعرف على المعلومات الموجودة إال بكلم
  

 ) :  Telnet( االتصال عن بعــد  -٣
تتیح ھذه الخدمة ألي مشترك االتصال في الشبكة واالتصال     

بالحاسبات المختلفة على مستوى الشبكة وتنفیذ برامجھ من خاللھا وكذلك 
یمكنھ الوصول مباشرة إلى قواعد البیانات المتاحة على ھذه الحاسبات 

یشترط الحصول على موافقة المدرسة للدخول على الشبكة والتفاعل معھا و
 : وأمثلة ذلك التطبیقیة عدیدة منھا على سبیل المثال 

دخول اإلداریین كل من موقعھ للتعرف على بعض الملفات اإلداریة  -أ
 .للمعلمین بالمدرسة واإلطالع على التقاریر من مكانھ الخاص 

ت یتم ذلك بواسطة الشبكة إضافة بیانات جدیدة في بعض الملفا -ب 
 .اإللكترونیة والتعرف على كلمة السر للشبكة 

تمكن ولي أمر الطالب من الحصول على نتائج ابنھ في المدرسة من  -ج 
خالل دخولھ موقع المدرسة والتعرف على النتائج بكل بساطة من أي 

 .مكان بالعالم
یة إذا اتصل یمكن للطالب المتغیب أن یتعرف على الواجبات المدرس -د 

عبر اإلنترنت بموقع المدرسة وتعرف على واجبات بعض المواد 
 .الدراسیة التي تشارك في الخدمة 
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یمكن لجمیع المعلمین االطالع على كافة التعامیم دون الحاجة  -ھـ 
   لطباعة أوراق وتكدیسھا

تواصل مجلس اآلباء مع المدارس من خالل االتصال بموقع المدرسة  -و 
وإرسالھا للمدرسة عبر الشبكة ) إیجابیة أو سلبیة ( لمالحظات وتسجیل ا

 .بشكل دائم ومستمر 
 المنتدیات العالمیة-٤

یمكن أن توظف شبكة اإلنترنت في التواصل  التعلیم اإللكترونيفي     
الفعال مع المنتدیات العالمیة والمدارس والجامعات لحضور ھذه 

على أھم ما توصل إلیھ العلم  الملتقیات العلمیة عبر الشبكة والتعرف
سواء كان في الجانب اإلداري أو العلمي ویمكن حضور العدید من 
األنشطة والتفاعل معھا عبر الصوت والصورة وأیضًا تقدیم األوراق 

-www.alyaseer.net/vb/archive/index.php/t)(: العلمیة ومن أھم ھذه المنتدیات 
٤٥٤٨.html - ١٤k 

   تعتبر ھذه المجموعات نوعًا من لوحات اإلعالن  :مجموعات األخبار -٥
  اإللكترونیة ، ویمكن للمدرسة أن تشارك في ھذه المجموعة وتشارك في     
المناقشات العلمیة المتاحة وتعلن أیضًا عن أنشطتھا كل حسب تخصصھ     

. 
 Lan   :الشبكة الداخلیة :ثالثا

سة أو مجموعة من المدارس أو ھذه الشبكة ذات طبیعة محلیة محدودة تخدم مؤس
 :و تمتاز ھذه الشبكة بالعدید من الفوائد التربویة  ومنھا ، الجامعات 

تحمیل المناھج الدراسیة المقررة على الطالب في المدارس على الشبكة  -
. 

وكذلك نوع وعدد ، یمكن التحكم ببرامج األنترانت  الخدمات التي تقدمھا  -
 .ماألفراد المسموح لھم باإلستخدا

ضبط العروض و البرامج التي تقدمھا اإلنترانت بما یتفق مع األخالقیات  -
. و األعراف االجتماعیة بخالف الشبكة العالمیة المفتوحة

 ) .٩٢ص، ھـ١٤٢٧،الحربي(

  DVDأو   CD : ةقرص المدمجاأل:رابعا
إذ یجھز علیھا المناھج الدراسیة ویتم تحمیلھا على أجھزة الطالب     

 .ھا وقت الحاجة والرجوع إلی
 

 الكتاب اإللكتروني:خامسا
الكتاب اإللكتروني ھو اختصار مئات و آالف األوراق التي تظھر 

 .DVDأو  CDبشكل الكتاب التقلیدي في قرص مدمجة 

http://www.alyaseer.net/vb/archive/index.php/t
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ویمتاز الكتاب اإللكتروني بتوفیر الحیز أو المكان بحیث لن یكون ھناك 
بعلبة صغیرة تحتوي حاجة لتخصیص مكان للمكتبة ویمكن االستعاضة عنھا 

 .على األقراص توضع على المكتب 
وال یمكن للكتاب اإللكتروني بأي حال من األحوال أن یحل كبدیل 
للكتاب التقلیدي ألنھ مع اقتناء أي شخص للكتاب اإللكتروني فإنھ یمكن أن 
یحولھ في دقائق إلى كتاب تقلیدي حیث یمكن طباعة الكتاب من أي طابعة 

 .آللي متصلة بالحاسب ا
كما یمتاز الكتاب اإللكتروني بسھولة البحث بالكلمة والموضوع 
وسھولة التصفح ویمكن الوصول إلیھ عن طریق شبكة اإلنترنت التي تتوفر 

 .في أجھزة الحاسب المدرسیة 
ویمكن إضافة صور واضحة نقیة وكذلك إدخال تعدیالت وخلفیات 

 .ونغمات صوتیة 
 :عناصر نظم التعلیم اإللكتروني

الموس    ى (كم    ا ذكرھ    ا   اإللكترون    يیمك    ن حص    ر عناص    ر نظ    ام التعل    یم    
  :بما یلي) ٦٣ص،م٢٠٠٢

 )Content(المحتوى  )١
وھو المادة التعلیمیة ولكن بشكل إلكتروني، وھي من أھم عناصر 

حیث یتم إعداد المحتوى التعلیمي باستخدام تقنیات . التعلیم اإللكتروني
وص وأفالم فیدیو وصور وآلیات كما أنھ یتكون من نص. وبرمجیات خاصة

 .تفاعلیة متعددة
 )Media(الوسیط  )٢

وسیلة االتصال بین عناصر العملیة التعلیمیة، سواء أكانت االنترنت أو 
شبكات البیانات أو أي وسیلة اتصال إلكترونیة یمكن التفاعل من خاللھا بین 

بط المعلم وھنا یجب ان یتمیز الوسیط بإمكانیة ر. المعلم والمتعلم والمحتوى
والمتعلم معا في جلسات حوار، فال یمكن اعتبار وسائل التعلیم عن بعد 

من وسائط التعلیم ) الخ... كالتلفزیون والفیدیو (اإللكترونیة التقلیدیة 
اإللكتروني المباشر فھي ال یمكنھا توفیر عنصر التفاعل المباشر الذي یعد 

 .من أھم مكونات نظم التعلیم اإللكتروني
 Learner-E      اإللكتروني لم المتع )٣

ھو الطالب الذي یستخدم الوسائل اإللكترونیة ونظم التعلیم     
اإللكتروني لحضور الدروس وتقدیم االمتحانات والتفاعل مع المعلم 

 .والطالب  األخرى ، في جلسات التعلیم اإللكتروني
 Teacher-E  اإللكتروني المعلم  )٤

ع المتعلم إلكترونیا، ویتولى أعباء وھو المعلم الذي یتفاعل م     
اإلشراف التعلیمي على حسن سیر التعلم، وقد یكون ھذا المعلم داخل مؤسسة 
تعلیمیة أو في منزلھ، وغالبا ال یرتبط ھذا المعلم بوقت محدد للعمل وإنما 
یكون تعاملھ مع المؤسسة التعلیمیة بعدد المقررات التي یشرف علیھا ویكون 

 .د الطالب المسجلین لدیھمسئوال عنھا وعد



 ٢٠

 )Learning Environment-E(م اإللكترونیة یبیئة التعل )٥
ھا لتقوم بإدارة رزم البرمجیة التي تم تطویــــــدد من الحــھناك ع   

لح على تسمیتھا بیئات التعلُّم ــــاصط ترونيـــــــاإللك علیمـــیات المختلفة للتالعمل
وعرفت اختصارًا بـ  ”E-Learning Environment“ترونیة ـــــاإللك

(ELE) ،  وفي الحقیقة ال یوجد تعریف مبسط لھذا المصطلح ، إال إنھ یمكن
القول إن مصطلح بیئة التعلم اإللكترونیة  یستخدم لیصف البرنامج الموجود في 

والمصمم كي ینظم أو یدیر العملیات المختلفة للتعلم ؛ ) Server(أي مزود 
 . میة ومتابعة الطالب ؛ والواجبات الخ كتقدیم المواد التعلی

 )System Administrator( مدیر النظام )٦
یدیر النظام ویعمل على التحكم بموارده ویدیر الجلسات  تقنيوھو شخص   

ویعمل على تحدیث المحتویات وضمان استمراریة اتصال عناصر العملیة 
 أنظر( .التعلیمیة معًا

www.docs.ksu.edu.sa/PPT/Presentations٠٤/Presentation٠٤٠٩٢٤.PPT( 
 دور المعلم في التعلیم االلكتروني 

المعلم في التعلیم بشكل عام دور ھام للغایة لكونھ  إن الدور الذي یضطلع بھ
مفتاح المعرفة والعلوم بالنسبة للطالب، وبقدر  أحد أركان العملیة التعلیمیة، وھو

یب التدریس الفعالة، یستطیع أن والتربویة، وأسال ما یملك من الخبرات العلمیة
التعلیم اإللكتروني تزداد أھمیة المعلم  یخّرج طالبا متفوقین ومبدعین، وفي

التعلیم اإللكتروني سیؤدي  ویعظم دوره، وھذا بخالف ما یظنھ البعض من أن
-www.elearningأنظر (  .في النھایة إلى االستغناء عن المعلم

solutions.net/html/eteacher_jop.htm - ٣٠k( 
 

ص : م ٢٠٠٤[لتودري وفقًا لالمعلم في التعلیم االلكتروني  دوریمكن حصر 
 : فیما یأتي ]  ١٩٠- ١٧٧

تصمیم التعلیم وھو تخطیط وبناء وتطویر التعلیم ومعنى ذلك أن  )١(
 . المعلم یضطلع بدور اختیار وتصمیم كافة أنشطة التعلیم 

 . توظیف التكنولوجیا بفاعلیة أثناء التدریس )٢(
تشجیع تفاعل المتعلمین الكتساب المعرفة والمعلومات المختلفة  )٣(

 .في شتى التخصصات 
إرشاد الطالب على كیفیة اكتساب المعلومات والتعاون مع  )٤(

 المعلمین األخرین لتكوین فریق عمل تعاوني 
 تطویر التعلم الذاتي  )٥(
 .تصمیم المقررات االلكترونیة  )٦(
 .علیم توظیف البرید االلكتروني لتحدید الت )٧(
 .توظیف شبكة المعلومات الدولیة  )٨(
 إعداد وتصمیم مواقع تعلیمیة ونشرھا   )٩(

بعالیة ھامة جدًا لكي یقوم المعلم بواجبھ یرى الباحث أن األدوار المذكورة 
 .على أكمل وجھ عند استخدام التعلیم اإللكتروني في التعلیم

http://www.docs.ksu.edu.sa/PPT/Presentations
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 : أھمیة التعلیم اإللكتروني للمعلم
األعباء الملقاة علیھم والمتمثل بعضًا منھا في  یتضجر المعلمون من    

والتكلیفات المتعلقة باألنشطة ) حصة في األسبوع ٢٤(النصاب التدریسي الكبیر 
واإلشراف وغیرھا من األعمال الموكلة للمعلم  فضًال عن طول المقررات ، 

ل وكثافة المادة العلمیة وصعوبتھا على المتعلم ، وكثرة أعداد الطالب في الفص
مما یحد من فاعلیة المعلم ، وینعكس سلبًا على تحصیل المتعلم ، ویرى الباحث 
بأن التعلیم اإللكتروني ظھر لیخفف من ھذه األعباء ویقدم العدید من الفوائد 

، ) ٢٠م ،ص٢٠٠٣(للمعلم ، ویمكن ذكر أھم ھذه الفوائد باالستفادة من الراشد 
 :فیما یلي 

حیث یكون الشرح لموضوع : عدیدة  قد یغني عن تكرار الشرح لمرات -١
الدرس متاح على موقع المؤسسة التعلیمیة أو الموقع الشخصي للمعلم ، 

 عفیعود إلیھ المتعلم عند الحاجة  ، ویتعلم حسب قدراتھ وإمكانیاتھ وال یرج
 .للمعلم إال فیما یستعصي علیھ فھمھ 

لرسمي ، یتیح للمعلم توجیھ طالبھ كل حسب حاجتھ خارج أوقات العمل ا -٢
وفي وقت الفراغ لدیھ ، مما یقلل علیھ من األعباء أثناء وقت الحصة 

 .الدراسیة 
یتیح للمعلم استقبال استفسارات وأسئلة طالبھ وأولیاء أمورھم خارج  -٣

فظ على وقتھ أثناء الیوم أوقات الدوام الرسمي ، والرد علیھا مما یجعلھ یحا
 .الدراسي

المتمثلة في استالم التعامیم من اإلدارة  یخفف عن المعلم األعباء اإلداریة -٤
المدرسیة أومشرف المادة واستالم الواجبات من الطالب ، حیث أصبح من 
الممكن إرسال واستالم كل ھذه المھام عن طریق أدوات التعلیم اإللكتروني 

. 
من وقت للمعلم وتخفیف لألعباء یصبح لدى المعلم  همن خالل مایوفر -٥

البرامج المناسبة لطالبھ واالطالع على المواقع متسع من الوقت إلعداد 
 .ذات العالقة وتوجیھ الطالب إلیھا 

یتیح للمعلم تقدیم التغذیة الراجعة لطالبھ في أي وقت ومن أي مكان  -٦
 .تتوافر فیھ أدوات التعلیم اإللكتروني

یتیح فرصة أكبر للمعلم لتنمیة قدراتھ ومھاراتھ من خالل التواصل مع  -٧
ین والمشرفین المختصین عن طریق أدوات التعلیم اإللكتروني زمالئھ المعلم

. 
 

 عند استخدام التعلیم اإللكتروني المتعلمدور 
سلبي  في ھذا المجال بأنھ موقف نشط وفعال ال المتعلمیوصف موقف    

 النھ یتضمن مشاركتھ في عملیة التعلیم ولیس مجرد متلقي للمعلومات التي تلقى
فالمتعلم الذي یتلقى . نا جاءت عملیة تفرید التعلیمإلیھ من المدرس ومن ھ

التعلیمي في أسلوب تفرید التعلیم عبر الحاسوب أو من أي مصدر آخر  البرنامج
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یراعي  التعلیم اإللكترونيوالتعلیم في ظل . العملیة التعلیمیة  فیعد ھو محور
لما لدیھ من  یسیر في تعلمھ تبعا الطالبالمتعلمین ولذا كان  الفروق الفردیة بین

 )٤٧ص، ١٤٢٧،التمیمي ( إمكانیات وقدرات خاصة
 
 :االتي كان مقصور علي المتعلمفدور 

 .حفظ المعلومات الواردة في المناھج والكتب المدرسیة -١
 .المعلومات في الذاكرة، واستدعائھا وقت االمتحان تخزین -٢
 .للمعلومات مستمع ومتلقي -٣

 :كما یلي خدام التعلیم اإللكترونيعند است المتعلم دور أصبحبینما 
یشارك في عملیة التعلیم ولیس مجرد مستمع للمعلومات  ألنھ ،فعاًالًانشط -١   

 .المعلم التي تلقى إلیھ من
فالتعلیم  لما لدیھ من إمكانات وقدرات خاصة في تعلمھ تبعًا المتعلمیسیر  -٢    

 .راعي الفروق الفردیة بین المتعلمینی االلكتروني
  .في الموقف التعلیمي فعاًال ًامشارك -٣   

ومما تقدم یمكن القول بأن المتعلم أصبح محور العملیة التعلیمیة في التعلیم 
 . اإللكتروني

 لكتروني البیئة التعلیمیة للتعلیم اإل
ستراتیجیة التعلیم اإللكتروني إتدعم خطوات تنفیذ  البد من توفر بیئة تعلیمیة    

وضرورتھ في ھذا العصر على جمیع المستویات،  مل بأھمیتھتبدأ بالوعي الكا
وإرساء قواعد التعلیم اإللكتروني، فنجاح  لیتم تجھیز البیئة الالزمة في المدارس

إذ ال بد أن تتوفر عناصر تناسب  أي تعلیم یتوقف على البیئة التي یحدث فیھا،
توفیر بیئة تعلیمیة یحتاج إلى  التعلیم المطلوب، وبذلك فإن التعلیم اإللكتروني

أو غیر تزامنیة  ،الصف الدراسي تفاعلیة متعددة المصادر بطریقة تزامنیة في
وما تحتاجھ ھذه  ،المتعلم والمعلم عن بعد اعتمادًا على التعلم الذاتي والتفاعل بین

 وتوفر البرمجیات وملحقاتھا المتنوعة، (hardware) البیئة من أجھزة
(software)٨٤ص،ھـ١٤٢٧، الحربي( .   ل الالزمة، ووسائل االتصا(. 

 
 
 : أنواع بیئات التعلیم اإللكتروني  
و تتمرك  ز  ،یمت  از التعل  یم اإللكترون  ي بوج  ود بیئ  ات تعل  یم كثی  رة ونش  طة        

  رھاـكم  ا ذك    ترونيـواع بیئ  ات التعل  یم اإللك   ـ  ـویمك  ن حص  ر أن ،ح  ول الطال  ب  
 : بما یلي، )  ١٤٣م ، ٢٠٠٥( زیتون      

وھ  ي عب  ارة ع  ن أم  اكن دراس  ة موج  ودة عل  ى أرض  :  البیئ  ات الواقعی  ة –  ١
الواقع ، تتكون من مكونات البیئة التقلیدی ة م ن ح وائط وأس قف وتجھی زات ، إال      

 ،م   ن أجھ   زة حاس   ب ،أن   ھ یت   وفر فیھ   ا تجھی   زات خاص   ة ب   التعلیم اإللكترون   ي  
 .واتصاالت،وبرمجیات

 :وني ، ما یلي ومن أمثلة البیئات الواقعیة للتعلیم اإللكتر
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ویقص  د ب  ھ الفص  ل الدراس  ي الع  ادي الم  زود ب  األجھزة     :  الفص  ل الدراس  ي  –أ    
والبرمجی  ات واالتص  االت الالزم  ة الس  تخدام التعل  یم اإللكترون  ي ، وینقس  م إل  ى    

 :نوعین 
وھ و الفص ل الم زود ب أجھزة حاس ب بع دد       :  فصل دراس ي إلكترون ي كام ل    -١ 

مج أداة الص ف بحی ث یص بح ھ ذا الجھ از      الطالب وجھاز للمعلم م زود بب را  
 . )ومتصل بالشبكة الداخلیة في المدرسة ( Sever )عبارة عن 

وھ  و الفص  ل ال  ذي یت  وفر فی  ھ فق  ط جھ  از  :  فص  ل دراس  ي إلكترون  ي جزئ  ي -٢
حاسب للمعلم متصل بالشبكة الداخلیة ف ي المدرس ة وجھ از ع رض البیان ات      

 . وشاشة عرض مستقلة في مقدمة الفصل الدراسي
ویقصد بھ أحد الفصول الدراسیة الذي یتوفر فی ھ بیئ ة مثالی ة    :  معمل الحاسب –ب 

لتوظیف الحاسب واإلنترن ت ف ي التعل یم م ن خ الل ت وفر ع دد ك اف م ن أجھ زة           
مرتب ة بش كل م دروس    ،الحاسب اآللي وملحقاتھا وشبكة اتصاالت جیدة في مكان
 .ویشرف على ھذا المعمل معلم الحاسب أو فني مختص 

ھو عبارة عن معمل یتوفر فیھ عدد م ن أجھ زة الحاس ب بع دد     :  الفصل الذكي –ج 
للمعلم متصلة مع بعضھا من خالل  ( Sever )طالب الصف وملحقاتھا وجھاز 

 المعلم من التواصل مع طالبھ وثم التحكم فیما یشاھدونھ شبكة محلیة ، مما یمكن
لحاسب بإمكانی ة إدارات ھ   ویالحظ بأنھ یختلف عن معمل ا ،على شاشات أجھزتھم

 .إلكترونیًا 
وھي البیئات الت ي تح اكي م ن حی ث مكوناتھ ا ووظائفھ ا       : ت االفتراضیة البیئا – ٢

بیئة التعلیم  المادیة التقلیدیة ، وتكون في الوقت نفس ھ بس یطة م ن حی ث إمكانی ة      
استخدامھا وسھولة الدخول إلیھا ، وتوجد ھ ذه البیان ات عل ى مواق ع معین ة عل ى       

 .لشبكة العالمیة للمعلومات ا
  اإللكترونيفي التعلیم التدریس  قطر

فمنھم من  ،لمیة بالطریقة التي تناسب الطالبالمادة الع ىمن الممكن تلق      
تناسبھ الطریقة المرئیة ، ومنھم تناسبھ الطریقة المسموعة أو المقروءة، 

ني ومصادره تتیح وبعضھم تتناسب معھ الطریقة العملیة ، فالتعلیم اإللكترو
إمكانیة تطبیق المصادر بطرق مختلفة وعدیدة تسمح بالتحویر وفقًا للطریقة 

 )٥٦ص ،ھـ ١٤٢٣،الموسى (األفضل بالنسبة للمتدرب 
المعلم لتحقیق  إن طریقة التدریس لیست سوى مجموعة خطوات یتبعھا      

 لك یرجعأھداف معینة وإذا كانت ھناك طرق متعددة مشھورة للتدریس، فإن ذ
في األصل إلى أفكار المربین عبر العصور عن الطبیعة البشریة، وعن طبیعة 

ھیة التعلم، ما توصل إلیھ علماء النفس عن ما ذاتھا، كما یرجع أیضًا إلى المعرفة
ولیست .تربویة ونفسیة لطرائق التدریس  ًان ھناك جذورإیجعلنا نقول  وھذا ما

رھا، فلقد تعددت طرائق التدریس، وما واحدة أفضل من غی ھناك طریقة تدریس
جة للتطور ونتی. الطریقة التي تتفق مع موضوع درسھ  على المعلم إال أن یختار

 :ظھور طرق متعددة للتدریس أال وھي ذلك إلى ىالتقني والتكنولوجي أد
 .بشكل كلي المتعلمأساس نشاط  وھي طریقة تقوم على: طریقة حل المشكالت - أ
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 .المعلم إلى حد كبیر ھي طریقة تقوم على أساس نشاط: اءطریقة اإللق - ب
كبیرًا من المعلم  طریقة تدریسیة تتطلب نشاطًا: طریقة الحوار والمناقشة - ت

 .وإن كان المعلم یستحوذ على النشاط األكبر فیھا المتعلمو
طرق تدریسیة مثل طرق التدریس الفردي كالتعلیم المبرمج أو التعلیم  - ث

 .اآللیة بالحاسبات
بحیث یقوم بتدریس وظائف محددة  Robot: طریقة التدریس عن طریق -ج

وعلى أنھا  ، وأكد على االھتمام المھني وزرع حب المھنة للطالب للطالب،
والمنصبة في العملیة التعلیمیة وتنمي في الطالب  تؤدي إلى أفضل النواتج

ب جرعات طریق إعطاء الطال ویتم ذلك عن ،حب المھنة واإلخالص لھا
 .والمجتمع إضافیة من ھذه الدروس المھنیة كي تعود بالفائدة على الفرد

 :واآلن سوف یتم شرح طرق التدریس الحدیثة شرحا وافیا
 )  m.docwww.ishraf.gotevot.edu.sa/reading/knt( نظر ا    Park Hurrist طریقة - 

الوحدات حیث یعتمد  ھي عبارة عن دراسة ذاتیة عن طریق مجموعة من
بالتطبیق  الطالب كلیًا على نفسھ، حیث یذھب الطالب إلى معامل خاصة لیقوم

طریق  علمًا بأن كل معمل یوجد بھ معلم للمساعدة إذا أراد الطالب والتعلیم عن
نتھاء من الوحدات السابقة، وال یعطى الطالب وحدة حتى یتم اال ،سؤال زمالءه

 .عیوب ھذه الطریقة أنھا ال تراعي الفروق الفردیة ومن
 

 :طریقة الحاسب اآللي-
باصطحاب طالبھ  ھي من الطرق الحدیثة في التدریس حیث یقوم المعلم

تشغیل  إلى معمل الحاسبات لیروا عن قرب كیف یمكنھم االستفادة علمیًا من
طریق األجھزة ھذا إذا ما توفرت األجھزة الحاسب وتعلم بعض الدروس عن 

  .المعمل بكامل أدواتھ ولوازمھ وتوفر
 

 :  Collaborating learning التعلم التعاوني
المتعلمون لتحقیق ھدف تعلیمي محدد ككتابة ورقة بحثیة ونشرھا  یتعاون

ً علي الشبكة فعندما یعرف الطالب أن أبحاثھم سوف تنشر عبر الشبكة  مثال
یبذلوا قصارى جھدھم في المشروع وھذه  أكثر حرصا علي أن ویكونون

في ھذه االستراتیجیة یتم  و التفاعل أكثراألبحاث المنشورة تفید الطالب 
المعلم مراقب  المتعلمین بعضھم البعض وبین المتعلمین ومصادر التعلم ویكون

 . ومشرف فقط
 ١٤k - html.٤٥٤٨-www.alyaseer.net/vb/archive/index.php/t)            أنظر        (  

 :  Mathematics Teachingتدریس الریاضیات 
 :.یمكن حصر أھمھا فیما یليھناك عدة تعاریف مختلفة لتدریس الریاضیات 

التدریس بأنھ كیفیة توصیل ]  ٣٨٣ص . م ٢٠٠٤[ یعرف إبراھیم - 
للمحتوى  المادة التعلیمیة للمتعلم ویشمل الخطط واختیار التدریب التتابعي

 .وتوزیع الوقت واستخدام الوسائط التعلیمیة وما إلى ذلك 

http://www.ishraf.gotevot.edu.sa/reading/knt
http://www.alyaseer.net/vb/archive/index.php/t
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الریاضیات بأنھا ذلك العلم )  ٧٥ص : م  ١٩٩٥(فیما یعرف سالمة - 
 .الذي یتعامل مع الكمیات المجردة مثل العدد والشكل والرموز والعملیات 

 البرمجیات التعلیمیة 
البرامج تكتب على  بأنھا] ٧٢ص  -ھـ ١٤٢٤[ یعرفھا شحاتھ وزمیلة  

أقراص مرنة وتدخل على الحاسب اآللي وتساعد في تشغیلھ وھي الجزء الذي 
بأنھا البرامج ]  ٢١٠ص : ھـ ١٤٢٣[ وتعرفھا فودة .یساعد على التعلم 

 . المصممة للمساعدة في عملیة التعلیم
 
 

 : دور التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات
أبو (  منھاذكر في تدریس الریاضیات  رًا ھامةادوأیلعب الحاسب اآللي     

 :ما یلي )١٩٩٥،  الخیر 
یعمل الحاسب على توفیر الوقت و الجھد في أداء العملیات الریاضیة الطویلة  -١

 .و المعقدة 
یساعد المعلم في توضیح المفاھیم الریاضیة للتالمیذ وعالج نواحي ضعف -٢

 .التالمیذ في المھارات الریاضیة
 .دم الحاسب اآللي في تعدیل بعض المفاھیم الخاطئة لدى التالمیذ  یستخ -٣

 ویرى الباحث أن التعلیم اإللكتروني في تدریس الریاضیات یمكن أن 
 :یساعد على

 تبسیط المفاھیم المجردة في تدریس الریاضیات-١
 .تالمیذلسھولة توصیل المعلومة ل-٢
ھم  و لمین بمختلف درجات ذكائة من المتعكبیر یستفید من ھذا التعلیم شریحة-٣

 .استعداداتھم 
 :في منھج التعلیم االلكتروني  المصاحبة األنشطة

 . األنشطة الصفیة في منھج التعلیم والتعلم االلكتروني  -١
القیام بحل التمارین في البرامج التعلیمیة االلكترونیة وذلك حسب  -

 . األھداف الخاصة للمادة العلمیة 
جمع معلومات تساعد على حل مشكلة ومحاولة زیادة مواقع مختلفة ل -

 . طرح الحلول لباقي التالمیذ وتحت إشراف المعلم مباشرة 
إثارة قضیة عملیة متعلقة بموضوع الدرس من خالل اإلفادة من مصادر  -

 .االنترنت 
 األنشطة الالصفیة في منھج التعلیم والتعلم االلكتروني  -٢
 . المادة إرسال رسائل الكترونیة من وإلى المعلم  -
 . مواصلة التواصل االلكتروني مع الزمالء  -
القیام باإلجابة عن أسئلة الدرس من خالل البحث في المصادر  -

 .االلكترونیة أو ما یحدده المعلم

 في التعلیم اإللكترونيالتقویم أسالیب 
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یتجاوز أھداف التقویم السابق فبدال من  أصبح التعلیم اإللكتروني فيالتقویم 
 وقیاس المتعلم مع غیره ینبغي اعتماد تقویم القائم على األسس المعیاریةاعتماد ال

التي تراعي فردیة المتعلم وتقوم  أسس التقویم األكثر دیموقراطیة وھي األسس
وفق محك التعلم االتقاني  اختبارات محكیة المرجع وتقیس تقدم الفرد إلى ذاتھ

التربویة من اجل  سسةویذھب لیطمئن إلي العملیات التي تتسم داخل المؤ
یتطلب تأمین  االطمئنان على سیر العملیات التي تؤدي إلي المنتج النھائي وھذا

 النوعیة في أسالیب التعلیم من حیث التقنیات والمنھجیات وأسالیب التعلیم
لتجوید التعلیم إضافة إلى تأمین مراقبة  ،وطرائق التدریس وغیر ذلك من وسائل

نوعیة في التعلیم حیث عملت تكنولوجیا المعلومات على للمحافظة على ال داخلیة
مدخل النظامیة في العملیة التربویة سواء أكان في بناء المناھج  تشجیع استخدام

في أي عنصر من عناصر العملیة التربویة حیث  أو طرائق التدریس أو
وسائط نقل المعلومات إلى المتعلمین  أصبحت مصادر التعلم متنوعة كما تعددت

الكلمة المرئیة والمقروءة عبر  ن الكلمة المسموعة إلى الكلمة المطبوعة إلىم
المدرسي والوسائل التعلیمیة  شبكات اإلنترنت التي شكلت بدائل مختلفة للكتاب

المذھلة في مصادر التعلم  ونقل المعلومات بوسائط مختلفة وقد شكلت ھذه النتائج
والتقویم وتنظیم  ائق التدریسوطرائق االتصال بھا تجدیدات تربویة في طر

المعرفیة وغیر  بین الحقول ویر نظمھ التقلیدیة وإزالة الفواصلــعلیم وتطــالت
 تتیحھا تكنولوجیا المعلومات في إطار تصمیم المناھج التي ذلك من البدائل

التربویة وتطویرھا من حیث نظام تعلیمي منھجي یتكون من عناصر أساسیة 
وطرائق التدریس والتقویم وستعمل تكنولوجیا والمحتوى  ھي األھداف

المتبادلة بین ھذه العناصر بفضل ما تطرحة  المعلومات على تفعیل العالقات
 . وتجدیدات یستفید منھا المنھاج التربوي تكنولوجیا المعلومات من مفاھیم ونظم

 )٢٠٧٠٠=http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?tانظر (
 :لتقویم التربويل التعلیم اإللكتروني في المستخدمةالتوجھات الحدیثة 

 - Questions Bank األسئلة كبن-
 مستویات مختلفة ھو مكان آمن توضع فیھ مجموعات متنوعة من األسئلة ذاتو

 .ویسھل عن طریقھ سحب أو إضافة مجموعة أو عدد من األسئلة المقننة
 :ھناك نوعین من األھداف إلنشائھاالھدف من إنشاء 

 تط      ویر أدوات تق      ویم التحص      یل الترب      وي : األھ      داف العام      ة ھ      ي -١ 
 :األھداف الخاصة-٢

إع  داد وتأھی  ل ك  وادر م  ن واض  عي األس  ئلة واألوراق اإلمتحانی  ة ف  ي الم  واد   -ا
 .المختلفة       الدراسیة

 . توفیر وقت وجھد المعلم الذي یبذلھ في إعداد االختبارات -ب
 :أعداد بنوك األسئلة كیفیة

 .التخطیط وتحدید المھام -١ 
 .الفنیة األھداف وإعداد الكوادر -٢ 
 .كتابة المفردات ومراجعتھا بدقة من قبل المتخصصین -٣ 

http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?t
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 .والتدریب التجریب -٤ 
 .في الحاسب أو نشرھا على األنترنت التنظیم والتخزین -٥ 
 .االستخدام المیداني -٦ 
 .بنوك األسئلة مراجعة -٧ 
     Electronic Examination یةاالختبارات اإللكترون-

العملیة التعلیمیة المستمرة والمنتظمة التي تھدف إلى تقییم أداء وھي 
 .بعد باستخدام الشبكات اإللكترونیة الطالب من

 خصائص االختبارات اإللكترونیة
 .التفاعلیة -١
  .تعدد الوسائل واتساعھا -٢
 .استخدام الشبكات -٣
 .وتوفیر الوقت المرونة -٤
 لتغذیة الراجعةا تالحد من وق -٥
 االحتفاظ بالسجالت -٦
 سھولة استخدام البیانات -٧

 )١٢٩k - ٢٠٧٠٠=www.alajman.ws/vb/showthread.php?t،انظر(
 

 ممیزات التقویم في التعلیم اإللكتروني      
مما تقدم یمكن القول بأن أسالیب التقویم في  التعلیم اإللكتروني ستسھم في 

أن االمتحان اإللكتروني الذاتي، المتنامي تخفیف الرھبة من االمتحان ، إذ 
باستمرار، والذي توفره البوابة اإللكترونیة، سیحدد لكل طالب أین ھي نقاط 

حیث ستصبح عملیة االمتحان جزءًا إیجابیًا من عملیة التعلم، . قوتھ ونقاط ضعفھ
وسیساعد نظام االمتحان الطالب في التغلب على صعوبات تعلمھ، وإتقان 

 .التعلیميالمحتوى 

 إلشراف التربويا
الجانب الفني لوظیفة المشرف التي تمثل في : " یعرف اإلشراف التربوي بأنھ 

المتابعة والتطویر، إذ أخذ اھتمامھ ینصب على أداء المعلمین في عملھم ، 
، م ٢٠٠٠، األغبري "  (والطریقة التي یستخدمونھا في تقدیم المادة لطالبھم 

 ) .  ٣٧٤ص
" التربیة العربي لدول الخلیج المشرف التربوي بأنھ  وعرف مكتب  

الشخص الذي یتولى مھمة اإلشراف التربوي وتحقیق أھدافھ سواء كان ھذا 
م ١٩٨٥،  مكتب التربیة" ( المشرف للمرحلة االبتدائیة أم المتوسطة أم الثانویة 

 ) .١٨ص، 
لیة فنیة ویعرف اإلشراف التربوي إجرائیا من خالل ھذه الدراسة بأنھ عم

 . قیادیة شاملة غایتھا تقویم وتطویر العملیة التعلیمیة والتربویة بكافة محاورھا 
     :التعلیم االلكتروني عالقة اإلشراف التربوي ب

http://www.alajman.ws/vb/showthread.php?t
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إن العصر الذي نعیش فیھ ھو عصر التقنیة ولقد تطورت متغیرات ھذا 
لتعلیم أن العصر بدخول التعلیم االلكتروني ، ومن ضروریات العمل في مجال ا

یكون المشرف التربوي ملمًا بالتعلیم االلكتروني ومطالبھ األمر الذي یساعد في 
وبسرعة وبمرونة بكفائة عالیة إنجاز  الكثیر من األعمال واألمور اإلشرافیة 

و المھام إذا ما استخدم التعلیم االلكتروني في المعامالت  في األداءفائقة 
اللكتروني في إرسال التعامیم والنشرات اإلشرافیة مثل استخدام البرید ا

والقراءات  الموجھة من إدارة التربیة والتعلیم إلى مراكز اإلشراف أو إلى 
 .عن بعد للمعلمین   ةدورات تدریبی تنفیذالمدارس  أو 

 
 

 الدراسات السابقة
قام الباحث بمحاولة لحصر الدراسات السابقة التي تتعلق بالموضوع محل 

ددًا من الدراسات منھا ما ھو قدیم ومنھا ما ھو حدیث ، ھذا البحث ، فوجد ع
وقد حصر الباحث الدراسات السابقة على عدد من الدراسات صنفھا طبقًا لثالثة 

 : محاور كما یلي 
تصنیف تلك الدراسات تحت كل محور حسب تسلسلھا التاریخي تم كما 

حث للرسائل الحدیثة ، وقد كان اختیار البا حدثمنھا إلى األ قدمابتداًء باأل
أنھا تشتمل على أغلب الدراسات السابقة وتناقش  ىالصدور عندما رأ

 . القدیمة موضوعات لم تناقشھا الدراسات السابقة
 

بص فة  تعل یم  الاستخدام التعل یم اإللكترون ي ف ي مج ال     الدراسات المتعلقة ب: أوال
 عامة
ن   ي ف   ي مج   ال تعل   یم    اس   تخدام التعل   یم اإللكترو الدراس   ات المتعلق   ة ب : ثانی   ًا

 الریاضیات
س  تخدام التعل  یم إالدراس  ات المتعلق  ة باتجاھ  ات الط  الب والمعلم  ین نح  و    :ثالث  ًا

 .اإللكتروني 
 تعلیمالاستخدام التعلیم اإللكتروني في مجال الدراسات المتعلقة ب-١

تناولت استخدام التعل یم   بعض الدراسات التي یتم أستعراضفي ھذا الجزء 
 .بصفة عامة لحاسب اآللي في التعلیماإللكتروني و ا

ھ  دفت إل  ى تحدی  د م  دى ت  وافر كفای  ات تقنی  ة        )م ٢٠٠٢(دراس  ة آل محی  ا  -١
الحاسب واالنترنت لدى طالب كلی ة المعلم ین بأبھ ا وتكون ت عین ة الدراس ة م ن        

 طالب )  ٤١٢(طالب المستوى الثامن وعددھم 
 : واستخدم الباحث االستبانھ أداة لدراستھ 

 : نتائج الدراسة على النحو التالي  وجاءت أھم
 . انخفاض مستوى توافر كفایات تقنیة الحاسب واالنترنت لدى أفراد الدراسة
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وجود فروق ذات داللة إحصائیة في مدى توافر تقنیة الحاسب واالنترنت تعزى 
لصالح المجموعة األولى ) ٢٤(ومجموعة ) ٢٢(لمتغیر العمر بین مجموعة 

 . 
لة إحصائیة في مدى توافر تقنیة الحاسب واالنترنت تعزى وجود فروق ذات دال

 .لمتغیر التخصص لصالح طالب قسمي الریاضیات واعلوم 
انخفاض مستوى التدریب الذي تلقاه أفراد الدراسة على مھارات تقنیة الحاسب 

 .واالنترنت أثناء الدراسة في الكلیة 

اإلجابة على السؤال  ھدفت ھذه الدراسة إلى  )م ٢٠٠٢: ( دراسة الموسى -٢
 :الرئیسي التالي 

كیف یمكن وضع مناھج التعلیم في المملكة العربیة السعودیة عبر االنترنت  
؟ وقدمت الدراسة لإلجابة على ھذا السؤال خطة مقترحة لوضع مناھج 
التعلیم العام في المملكة عبر االنترنت من خالل مشروع یتم من خاللھ تقدیم 

إیضاح أھدافھ ودواعیھ ومحتویاتھ ومتطلبات ھذا المنھج االنترنتي و
 . المشروع المادیة والبشریة ومراحل تنفیذ خطة المشروع 

 :وجاءت أھم نتائج الدراسة فیما یلي 
إن بناء منھج انترنتي یساعد على إیجاد منھم متمیز یستخدم الصوت والحركة 

 . والصورة والنص معًا 
 .التصمیم الخطي والتصمیم المتفرع  ھناك نوعان أساسیان في التصمیم ھما

 : كما جاءت أھم التوصیات كما یلي 
ان استخدام االنترنت في المناھج ضرورة ملحة تفرضھا علینا مستجدات 

 .العصر
أعادة النظر في سیاسیات وزارة التربیة والتعلیم حول أھمیة توظیف االنترنت 

 .في مجال المناھج ووضع الخطط والدراسات لھذه األمر 
وضع مادة بعنوان تصمیم مناھج االنترنت في مناھج إعداد المعلمین في 

 .الجامعات العربیة 
 

إل  ى التع  رف عل  ى التعل  یم   الدراس  ة ھ  دفت) ھ  ـ١٤٢٣، المبیری  ك (  دراس  ة-٣
اإللكتروني من خالل بعض الكتابات النظریة والبرامج اإللكترونیة المقدمة عبر 

طریق  ة المحاض  رة ف  ي التعل  یم الج  امعي     الش  بكة العالمی  ة للمعلوم  ات وتط  ویر   
 .باستخدام التعلیم اإللكتروني مع نموذج مقترح 

كما ھدفت ھذه الدراسة إلى كیفی ة تط ویر المحاض رة ع ن طری ق الوس ائل       
وبطریقة تجعل عملیة ، التعلیمیة الحدیثة بالتركیز على الشبكة العالمیة للمعلومات

ال تعلم الف ردي ال ذي ق د یس بب عزل ة        التعلیم تشاركیة وبذلك نقضي على س لبیات 
 .المتعلم عن زمالئھ

وقد اقترحت ھذه الدراسة جزئیة من مقرر اللغة اإلنجلیزیة ألھداف محددة 
 .معتمدة على الشبكة العالمیة للمعلومات مركزة على مھارة الكتابة
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تحدید واقع استخدام ش بكة    ھدفت الدراسة إلى ]:ھـ١٤٢٤،  الرویلي[ دراسة -٤
نترن  ت ف  ي مرك  ز مص  ادر ال  تعلم م  ن وجھ  ة نظ  ر معلم  ي وط  الب م  دارس     اإل

المرحلة الثانویة بمدینة الریاض وتمثل ت عین ة الدراس ة بمعلم ي وط الب ثانوی ة       
المعتمد بن عباد التي یوج د بھ ا تجرب ة وزارة المع ارف لمراك ز مص ادر ال تعلم        

معلم ًا و  ) ٢٦(ھ ـ وبل غ ع ددھم    ١٤٢٢الفصل الدراس ي الث اني   ، بمدینة الریاض 
وھ م یمثل ون   ، طالبًا مستخدمًا لشبكة االنترن ت ف ي مرك ز مص ادر ال تعلم     ) ١٧٧(

 :عینة الدراسة وكانت أبرز نتائج الدراسة ما یأتي 
أغلبیة أفراد عین ة الدراس ة م ن المتعلم ین مس توى خب رتھم ف ي التعام ل م ع          -أ

 %) .٥٦.٤(الحاسب اآللي متوسطة حیث بلغت نسبتھم 
د عینة الدراسة من المعلم ین یقض ون م ن س اعتین إل ى ح والي       أغلبیة أفرا-ب

أربع ساعات أس بوعیًا ف ي اس تخدام ش بكة االنترن ت ف ي مص ادر ال تعلم حی ث          
 %.٣٨.٥بلغت نسبتھم 

أظھ  رت نت  ائج الدراس  ة أن خ  دمات ش  بكة اإلنترن  ت الت  ي یس  تفید منھ  ا        -ج  ـ
الموقع بنسبة  المعلمون في مراكز مصادر التعلم بدرجة عالیة التصفح وزیادة

واالتص ال والبری د   % ٨٣.٨ومتابعة األخبار وقراءة الصحف بنسبة % ٨٥٣
والتعل  یم المس  تمر والبح  ث ع  ن المعلوم  ات بنس  بة     .% ٧اإللكترون  ي بنس  بة  

٧١.٦. % 
أغلبی  ة عین  ة الدراس  ة م  ن المعلم  ین تع  د الص  حف والمج  الت وال  زمالء          -د

نترن  ت حی  ث بلغ  ت   واألص  دقاء المص  در ال  رئیس لمعلوم  اتھم ع  ن ش  بكة اإل    
 %.٩٦.٢نسبتھم 

أظھرت نتائج الدراسة األسباب المختلفة الستخدام المعلمین شبكة االنترنت -ھـ
واالرتق  اء % ٨٩.٩ف  ي مراك  ز مص  ادر ال  تعلم تنمی  ة ق  دراتھم الثقافی  ة بنس  بة  

ورف  ع % ٨٧بمك  انتھم العلمی  ة والعملی  ة ب  ین زمالئھ  م ف  ي المدرس  ة بنس  بة       
ل دیھم م ن خ الل التعام ل م ع ش بكة االنترن ت بنس بة         مستوى اللغة اإلنجلیزی ة  

٨٦.٢.% 
فیما یتعلق بمعوقات استخدام المعلم ین لش بكة االنترن ت ف ي مص ادر ال تعلم       -و

لدعم التدریس في مدینة الریاض فكانت كثرة ع دد الحص ص األس بوعیة ل دى     
وقل  ة ع  دد أجھ  زة الحاس  ب االل  ي المرتبط  ة بش  بكة       % ٩١.٦المعل  م بنس  بة  

وبط االتصال وانقطاعھ في % ٩٠.٨في مركز مصادر التعلم بنسبة االنترنت 
وكث  رة األعب  اء  % ٩٠.٨ش  بكة االنترن  ت ف  ي مرك  ز مص  ادر ال  تعلم بنس  بة      

وازدح   ام قاع   ة % ٩٠عل   ى المعل  م بنس   بة  ) اإلداری   ة والكتابی   ة( المدرس  یة  
 %.٨٨.٤االنترنت في مركز مصادر التعلم بالطالب غالبًا بنسبة 

عین ة الدراس ة م ن الط الب مس توى خب رتھم ف ي التعام ل م  ع         أغلبی ة أف راد   -ز
 % .٤٤.١الحاسب اآللي عالیة حیث بلغت نسبتھم 

أغلبی  ة أف  راد عین  ة الدراس  ة م  ن الط  الب یقض  ون ٌأل م  ن س  اعة واح  دة      -ح  ـ
أس بوعیًا ف  ي اس تخدام ش  بكة االنترن  ت ف ي مرك  ز مص  ادر ال تعلم حی  ث بلغ  ت     

 %.٣٦.٢نسبتھم 
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أن خدمات شبكة اإلنترن ت الت ي یفی د منھ ا الط الب      أظھرت نتائج الدراسة -ط
ف  ي مرك  ز مص  ادر ال  تعلم بدرج  ة عالی  ة عل  ى النح  و الت  الي التص  فح وزی  ارة   

المحادث  ة % ٨١.٦االتص  ال والبری  د االلكترون  ي بنس  بة % ٨٧الموق  ع بنس  بة 
% ٧٣.٣التعل  یم المس  تمر والبح  ث ع  ن المعلوم  ات بنس  بة   % ٧٤.٠٠بنس  بة 

متابع ة األخب ار   % ٦٨.٣لنق اش والمنت دیات بنس بة    االشتراك ف ي مجموع ات ا  
 %.٦٧.٦وقراءة الصحف بنسبة 

 
 التعلیق على دراسات ھذا الجزء

 ةظ  فم ن الممك ن مالح  ي ھ ذا الج زء   ف    الدراسات الس ابقة استعراض بعد أن تم 
 : جوانب عدة من تلك الدراسات یمكن إیجازھا في 

ون وع العین ة ،   ،  اتـضوع  المو: محلیة تختلف م ـن حی ث   جمیع الدراسات ) ١(
 .ومجتمع الدراسة 

تتف  ق الدراس  ة الحالی  ة م  ع الدراس  ات الس  ابقة ف  ي اس  تخدام   : بالنس  بة ل  ألداة  )٢(
 .االستبانة كأداة للدراسة مع اختالف في المحاور والمجاالت

تتفق الدراسة الحالیة مع الدراس ات الس ابقة ف ي اس تخدام     : بالنسبة للمنھج  )٣(
 .المنھج الوصفي

تتف  ق الدراس  ة الحالی  ة م  ع الدراس  ات الس  ابقة ف  ي   : بالنس  بة لعین  ة الدراس  ة  ) ٤(
 .و تختلف في عدد أفراد العینة استخدام عینة محددة

أن جمی  ع الدراس  ات الس  ابقة تتف  ق م  ع الدراس  ة الحالی  ة ف  ي االعتم  اد عل  ى      )٥(
 .التطبیق المیداني

ترون   ي ف   ي مج   ال تعل   یم    اس   تخدام التعل   یم اإللك الدراس   ات المتعلق   ة ب : ثانی   ًا
 :الریاضیات

ف  ي ھ  ذا الج  زء نس  تعرض بع  ض الدراس  ات الت  ي تناول  ت اس  تخدام التعل  یم  
 .اإللكتروني و الحاسب اآللي في مجال الریاضیات 

ھ  دفت  ( ١٩٩٧ ,high&marcellino ):  ھ  اي ومارس  یلیلو  دراس  ة -١
اتذة الدراس  ة إل  ى قی  اس الخب  رة الحاس  وبیة وم  دى اس  تخدام الحاس  وب عن  د أس         

الریاضیات في مدارس المراحل العلی ا ، وأعض اء الھیئ ات التدریس یة ف ي أقس ام       
معلمًا  ٦٦وتكونت عینة الدراسة من ، الریاضیات في عدد من جامعات نیویورك

 .عضو ھیئة تدریس جامعي  ٢٥و
 : وكانت أھم نتائج الدراسة

ون من أعض اء الھیئ ة التدریس یة ال یس تخدم    % ٤٠من المعلمین و% ٦٠ -أ
االنترنت في الت دریس عل ى اإلط الق عل ى ال رغم م ن أن جمی ع الكلی ات         

 . ومعظم مدارس المراحل العلیا ترتبط بشبكة االنترنت 
أك  د أف  راد الدراس  ة أن  ھ س  یكون ھن  اك مس  تقبًال واع  دًا واس  تخدامًا متزی  دًا    -ب

 . لالنترنت في التعلیم 
اس تخدام الش بكة العالمی ة    ھدفت إلى معرفة اثر  )م١٩٩٩الكریم،  عبد( دراسة-٢

للمعلوم   ات عل   ى مھ   ارات االتص   ال العلم   ي اإللكترون   ي ل   دي معلم   ي العل   وم  
 : وسعت إلى ، والریاضیات
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التع  رف عل   ى مھ   ارات االتص   ال العلم   ي اإللكترون   ي ل   دى معلم   ي العل   وم  -  
 . والریاضیات

ة تحدی  د مھ  ارات االتص  ال العلم  ي اإللكترون  ي المتطلب  ة لإلف  ادة م  ن الش  بك       -  
 . العالمیة للمعلومات 

تنمیة ھذه المھارات المختارة لدى معلمي العلوم والریاض یات عن د اس تخدامھم    - 
 . للشبكة العالمیة للمعلومات

 
 : وكانت أھم نتائج الدراسة

ع   دم وج   ود ف   روق ذات دالل   ة إحص   ائیة ب   ین متوس   طي أدائھ   م لمھ   ارات      -أ
ض یات ف ي مس توى أدائھ م     المجموعتین التجریبیتین من معلمي العلوم والریا

لمھ  ارات االتص  ال العلم  ي اإللكترون  ي المتطلب  ة الس  تخدام الش  بكة العالمی  ة   
 –مھ   ارات التخط   یط الس   تخدام الش   بكة العالمی   ة للمعلوم   ات  (للمعلوم   ات 

مھ  ارات إنھ  اء اس  تخدام    –مھ  ارات اس  تخدام الش  بكة العالمی  ة للمعلوم  ات     
 .یق القبلي لبطاقة المالحظة وذلك في التطب) الشبكة العالمیة للمعلومات

عدم وجود ف روق ذات دالل ة إحص ائیة ب ین متوس طي درج ات المجم وعتین        -ب
التج  ریبیتین ف  ي مھ  ارات االتص  ال العلم  ي اإللكترون  ي كك  ل ، وذل  ك ف  ي        

 . التطبیق القبلي لبطاقة المالحظة
ب ین متوس طي   ) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى دالل ة  -جـ

مجموعتي البحث التجریبیتین في أداء مھارات االتصال اإللكتروني درجات 
في التطبیق البعدي لبطاق ة المالحظ ة عن د مس توى االس تعداد ، األم ر ال ذي        
یؤكد أھمیة تحدید وصیاغة تلك المھ ارات وإدراجھ ا ف ي قائم ة یسترش د بھ ا       

 . معلمو العلوم والریاضیات عند استخدامھم للشبكة العالمیة للمعلومات
بین متوسطي %) ٠.٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة -د

درجات مجموعتي البحث التجریبیتین في أداء مھارات االتصال اإللكتروني 
في التطبیق البعدي لبطاق ة المالحظ ة عن د مس توي االس تعداد ، األم ر ال ذي        

یسترش د بھ ا   یؤكد أھمیة تحدید وصیاغة تلك المع ارات وإدراجھ ا ف ي قائم ة     
 .معلمو العلوم والریاضیات عند استخدامھم للشبكة العالمیة للمعلومات

 

ھ دفت إل ى معرف ة أث ر الوس ائط المتع ددة عل ى         )ھـ١٤٢٠الجریوي، (دراسة -٣
تحصیل طلب ة الص ف األول الث انوي ف ي م ادة الریاض یات بمدین ة الری اض وق د          

طالب  ًا ت  م   ٦٢ون  ت م  ن  اس  تخدم الم  نھج التجریب  ي عل  ى عین  ة الدراس  ة الت  ي تك   
طالب ًا ومجموع ة ض ابطة ع ددھا      ٣٠تجریبی ة ع ددھا   : توزیعھم إلى مجم وعتین 

 . طالبًا  ٣٢
 : وكانت أھم نتائج الدراسة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب ین متوس طات تحص یل الط الب ف ي       -
المجموعة الض ابطة والمجموع ة التجریبی ة ف ي مس تویات الت ذكر والفھ م        

 .  والتطبیق
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ب ین متوس طات تحص یل الط الب ف ي       -
 . المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة في مجمل االختبار 

 
( أج رى إیف انس   -٤  Evans,  (        ھ دفت الدراس ة إل ى تق ویم بین ة تعلیمی ة

دا ، وتصف الجھ ود الت ي ب ذلت ف ي كلی ة س انتا األھلی ة بوالی ة فلوری          . متمركزة 
حیث تم دمج المحتوي والتقنیة والتعلم الفعال لمادة اإلحصاء العام فأصبح طالب 
المادة قادرون على االتصال مع المعلم ، ویحضرون س اعات عم ل افتراض یة ،    

اإللكترون  ي ، باإلض  افة إل  ى  ویش  اركون ف  ي مناقش  ات المجموع  ة خ  الل البری  د   
 . نوجود عدد من المحاضرات التقلیدیة بأقل ما یمك

وقد تم دمج أسالیب متع ددة خ الل تعل م الم ادة لج ذب الط الب مث ل اس تخدام         
، وموق  ع للم  ادة الدراس  یة عل  ى الش  بكة العالمی  ة         PowerPoint ع  روض

 Stat للمعلوم ات ، ودف اتر محاض رات محض رة خ الل فص ل تكمیل ي یس مى         
Pack    ق االت  ، باإلضافة إلى تشجیع الطالب لتحسین مھ ارات كت ابتھم بكتاب ة الم

، وقد تم تقسیم الطالب طبق ًا لخلفی ة    Stat Talk المباشرة لتنشر في نشرة أخبار
 . مھاراتھم السابقة في الحاسب اآللي

وقد توصلت الدراس ة إل ى مجموع ة م ن النت ائج ك ان م ن أھمھ ا أن الفص ل          
الخاض  ع للتجرب  ة اش  تمل عل  ى نس  بة عالی  ة م  ن الط  الب ال  ذین نجح  وا وأكمل  وا    

 . مجموع الكلي لطالب قسم اإلحصاء العامالمقرر بین ال
 

 
ھدفت إل ى تص میم ص فحات وی ب وف ق أس س تربوی ة         ) ٢٠٠١بدر، ( دراسة-٥

 وقی  اس فاعلی  ة اس  تخدام االنترن  ت م  ن خ  الل تل  ك الص  فحات ف  ي ت  دریس وح  دة  
اإلحصاء لطالب الصف األول الثانوي وطبق البحث على عینة مكونة من تسعة 

وستة مصریون وتم تصمیم موقع خاص وضع على طالب ثالثة منھم سعودیون 
وتص میم برمج ة    tripod.com.www.mbadr٣٦٣٠االنترنت على الموق ع  

 . خاصة للتواصل بین الباحث والطالب
 : وكانت أھم نتائج الدراسة

عل ى االھتم ام   فاعلی ة اس تخدام اإلنترن ت ف ي ھ ذا المج ال ق د ترج ع ذل ك          أن 
الشخصي للطالب لھذا األسلوب عدم وجود صعوبات في العمل عل ى الكمبی وتر   

 . 
 

أث ر اس تخدام الحاس وب ف ي ت دریس      " دراس ة بعن وان    )م٢٠٠١(صبح دراسة -٦
الریاضیات لطلبة الصف الحادي عشر على تحصیلھم واتجاھ اتھم نح و الحاس ب    

: " 
الحاس   ب ف   ي ت   دریس   ھ   دفت الدراس   ة إل   ى التع   رف عل   ى اث   ر اس   تخدام   

الریاضیات لطالب الصف الحادي عشر على تحصیلھم واتجاھاتھم نحو الحاسب 
طالب ا وطالب ة م ن الص ف األول الثانوی ة م ن       ) ٦٠(وتكونت عینة الدراسة من ، 
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) ٢٤(وع دد الطالب ات   ، ) ٣٦(حیث بلغ عدد الط الب  ، مدرستین للبنین والبنات 
اثنت ان للط الب ع دد ك ل منھ ا      ، وع ات  وتم ت وزیعھم عش وائیا عل ى أرب ع مجم    ، 
وت م تخص یص مجموع ـة م ن ك ل      ، ) ١٢(واثنتان للطالبات عدد كل منھ ا  ) ١٨(

وق  د درس  ت المجموع  ة التجریبی  ة موض  وع   . ج  نس ض  ابطة وأخ  رى تجریبی  ة  
والمجموع  ة الض  ابطة  ، المتجھ  ات باس  تخدام برن  امج تعلیم  ي بالحاس  ب اآلل  ي      

الباحث اختبارا تحصیلیا بع د انتھ اء التجرب ة    وأجرى ، درست بالطریقة التقلیدیة 
 .واستخدم استبانة لمعرفة اتجاه أفراد العینة نحو الحاسب ، 

 :وكانت أھم نتائج الدراسة 
ف  ي تحص  یل   )α = (٠.٠٥وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة عن  د مس  توى     -أ

 .الطالب تعزى إلى الجنس 
ف  ي تحص  یل  )α = (٠.٠٥وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة عن  د مس  توى   -ب

 .الطالب یعزى إلى التفاعل بین طریقة التدریس والجنس 
ھدفت إلى التعرف عل ى واق ع اس تخدام الحاس وب      )م ٢٠٠٣( أبو ریا  دراسة-٧

وتكون  ت عین  ة  ، ف  ي ت  دریس الریاض  یات ف  ي الم  دارس الحكومی  ة ف  ي األردن      
ًا ومعلمة معلم) ٨١(معلمًا ومعلمة من معلمي الریاضیات و ) ١٨٢(الدراسة من 

واس  تخدم ، م  ن معلم  ي الحاس  وب ف  ي الم  دارس الحكومی  ة التابع  ة لمدین  ة عم  ان  
 . الباحث االستبانة أداة لدراستھ 
 : وكانت أھم نتائج الدراسة

معدل عدد مختبرات الحاسوب وعدد أجھزة الحاسوب ف ي الم دارس یق ل     -أ
ختبرات عن المستوى المقبول تربویًا ، حیث بلغ المتوسط الحسابي لعدد م

الحاسوب في المدرسة الواحدة مختبر واح د، وبل غ الوس ط الحس ابي لع دد      
 . جھازًا ) ١٥(أجھزة الحاسوب في المدرسة الواحدة 

قلة توفر البرمجیات التعلیمیة الجاھزة أو المنتجة محلیًا لمادة الریاضیات  -ب
، فق  د بل  غ الوس   ط الحس  ابي لع  دد البرمجی   ات التعلیمی  ة الج  اھزة لم   ادة       

) ٠.٤٢(لریاضیات برمجیة واحدة ، وللبرمجیات المنتج ة م ن المعلم ین    ا
 ) . ٠.٣٧(والبرمجیات المنتجة من الطلبة 

قل   ة : م   ن أھ   م معیق   ات اس   تخدام الحاس   وب ف   ي ت   دریس الریاض   یات      -جـ
وقل ة ع دد أجھ زة الحاس وب     ، البرمجیات المتوفرة ف ي مج ال الریاض یات   

لم ین عل ى اس تخدام الحاس وب     ونقص تدریب المع، المتوفرة في المدارس
 .  في التدریس 

 

ھ  دفت إل  ى معرف  ة م  دى ت  وافر الكفای  ات التقنی  ة     ) م ٢٠٠٣( ق  وقزه  دراس  ة-٨
التعلیمی  ة ل  دى معلم  ي الریاض  یات ف  ي المرحل  ة الثانوی  ة ف  ي محافظ  ة ج  رش         

وتكون   ت عین   ة الدراس   ة م   ن جمی   ع معلم   ي  . وممارس   تھم م   ن وجھ   ة نظ   رھم
واس  تخدم ، معلم  ًا ومعلم ة ) ٦٢(لب  الغ ع ددھم  الریاض یات ف ي محافظ  ة ج رش وا   

 .الباحث االستبانة أداة لدراستھ
 : وكانت أھم نتائج الدراسة
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یتوفر لدى معلم ي الریاض یات ف ي المرحل ة الثانوی ة ف ي محافظ ة ج رش          -أ
م  ن %) ٤٩.٣(كفای  ة تقنی  ة تعلیمی  ة بدرج  ة عالی  ة تمث  ل م  ا نس  بتھ  ) ٣٤(

بدرج ة متوس طة، وكفای ات بدرج ة     كفای ة تقنی ة   ) ٣٣(مجمل الكفایات، و 
 . ضعیفة من وجھة نظرھم 

) ٤٤(یمارس معلمو الریاضیات في المرحلة الثانویة في محافظة ج رش   -ب
م  ن مجم  ل %) ٦٤(كفای  ة تقنی  ة تعلیمی  ة بدرج  ة عالی  ة تش  كل م  ا نس  بتھ   

كفایة تقنیة بدرجة متوسطة وكفایتین بدرجة ضعیفة م ن  ) ٢٣(الكفایات و
 . وجھھ نظرھم 

توج د اختالف ات ف ي درج ة ت  وافر الكفای ات التقنی ة التعلیمی ة ل دى معلم  ي          -جـ
الریاضیات في المرحلة الثانوی ة ف ي محافظ ة ج رش تع زي ألث ر الخب رة        

 . والمؤھل 
ب  ین ت  وافر )  ٠.٠٥( یوج  د ارتب  اط موج  ب ودال إحص  ائیًا عن  د مس  توى   -د

الحالی  ة ف  ي  الكفای  ات التقنی  ة التعلیمی  ة وتتف  ق ھ  ذه الدراس  ة م  ع الدراس  ة  
 . تحدیدھا لبعض الكفایات التقنیة الالزمة لمعلم الریاضیات 

 

ھ  دفت الدراس  ة إل  ى التع  رف عل  ى الحاج  ات     )م ٢٠٠٥( الدوس  ري  دراس  ة-٩
التدریس  یة لمعلم  ي الریاض  یات بالمرحل  ة الثانوی  ة ف  ي مج  ال اس  تخدام الحاس  ب     

ن أف راد عین ة   ب ی  –إن وج دت   –والتعرف على داللة الفروق اإلحص ائیة  ، اآللي
( الدراسة في تحدی دھم لدرج ة أھمی ة الحاج ات التدریبی ة تبع ًا للمتغی رات التالی ة         

معلم ًا  ) ٧٦(وتكونت عین ة الدراس ة م ن    ) . الخبرة في التدریس، المؤھل العلمي
من معلمي الریاضیات بالمرحل ة الثانوی ة ف ي الم دارس الثانوی ة النھاری ة بمدین ة        

 .الستبانة أداة لدراستھواستخدم الباحث ا، الریاض
 : وكانت أھم نتائج الدراسة

أن أھم الحاجات التدریبیة في محور استخدام نظام تشغیل الحاس ب اآلل ي    -أ
إدارة الملف   ات وتنظیمھ   ا داخ   ل المجل   دات ، أم   ا أق   ل الحاج   ات    : ھ   ي 

اس  تخدام نظ   ام التش   غیل ف   ي  : التدریبی  ة أھمی   ة ف   ي ھ  ذا المح   ور فھ   ي   
 .  LANمتاحة على شبكة محلیة الوصول للمعلومات ال

أن أھ  م الحاج  ات التدریبی  ة ف  ي مح  ور اس  تخدام ب  رامج الحاس  ب اآلل  ي        -ب
 Microsoft Wordاستخدام برامج معالجة النص وص  : التطبیقیة ھي 

استخدام ب رامج  : ، أما أقل الحاجات التدریبیة أھمیة في ھذا المحور فھي 
 . Desktop Publishingالنشر المكتبي  

أن أھم الحاجات التدریبیة ف ي مح ور اس تخدام ب رامج الحاس ب اآلل ي ف ي         -جـ
اس     تخدام ب     رامج معالج     ة النص     وص   : ت     دریس الریاض     یات ھ     ي  

Microsoft Word   لكتاب  ة الرم  وز الریاض  یة والمع  ادالت والكس  ور
: واألس  س، أم  ا أق  ل الحاج  ات التدریبی  ة أھمی  ة ف  ي ھ  ذا المح  ور فھ  ي         

 . ي تعلیم الریاضیات تطبیقات الواقع االفتراضي ف
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین أفراد عین ة الدراس ة ف ي تحدی دھم      -د
الخب رة ف ي الت دریس ،    ( لدرجة الحاجة التدریبیة تبعًا لمتغیرات الدراس ة  

 . وذلك لجمیع محاور الدراسة الثالثة ) المؤھل العلمي 
 

لتع   رف عل   ى واق   ع ھ   دفت الدراس   ة إل   ى ا )م ٢٠٠٥( الزھران   ي دراس   ة -١٠
استخدام الحاسب اآللي واالنترنت في تدریس الریاض یات بالمرحل ة الثانوی ة م ن     
حیث االستخدام والمعوقات ، واالتجاھات نحو استخدام الحاسب اآللي واالنترنت 

مش  رفًا  ١٥معلم  ًا و ١٥٨وتكون  ت عین  ة الدراس  ة م  ن ، ف  ي ت  دریس الریاض  یات
 .تربویًا 

 : وكانت أھم نتائج الدراسة
اس   تخدام الحاس   ب اآلل   ي ف   ي أداء األعم   ال المكتبی   ة المتعلق   ة بت   دریس    -أ

الریاض یات بش كل ع ام ك ان متوس طًا م  ا ع دا اس تخدامھ ف ي كتاب ة أس  ئلة          
االختب  ارات وإع  داد ق  وائم بأس  ماء الط  الب حی  ث ك  ان االس  تخدام مرتفع  ًا  

 . بدرجة عالیة 
ة ف  ي جمی  ع مج  االت  اس  تخدام الحاس  ب اآلل  ي ك  ان من  دنیًا وبدرج  ة كبی  ر   -ب

 اس  تخدامھ كوس  یلة تعلیمی  ة وك  ذلك فل  ي تق  ویم تحص  یل الط  الب م  ا ع  دا    
اس  تخدامھ ف  ي تص  میم خطاب  ات وش  ھادات ش  كر للمتف  وقین حی  ث ك  ان         

 . االستخدام متوسط 
اس  تخدام االنترن  ت واالس  تفادة م  ن خدمات  ھ ف  ي ت  دریس الریاض  یات ك  ان    -جـ

 . بشكل عام متوسط 
قل  ة الت  دریب عل  ى : دام االنترن  ت ف  ي الت  دریس م  ن أب  رز معوق  ات اس  تخ -د

اس   تخدام خ   دمات االنترن   ت ف   ي الت   دریس ، ع   دم كفای   ة وق   ت الحص   ة   
الستخدام االنترنت في الت دریس ، ض عف مس توى اللغ ة اإلنجلیزی ة ل دى       

 . المعلمین ، بطء عمل الشبكة 
ة اتجاھات المعلمین نحو استخدام االنترنت في تدریس الریاض یات إیجابی    -ھـ

 . وبدرجة عالیة 
 

ھ  دفت  إل  ى تحدی  د مطال  ب اس  تخدام التعل  یم        )ھ  ـ ١٤٢٨(الحرب  ي  دراس  ة  -١١
 : اإللكتروني الالزم توافرھا في كل من 

منھج الریاضیات في المرحلة الثانویة ، إع داد وت دریب معل م الریاض یات     -أ
ر من وجھ ة نظ ر المختص ین م ن وجھ ة نظ       ) للمرحلة الثانویة ، البیئة التعلیمیة 

 .الممارسین 
التعرف على مدى وجود اختالف بین درجة بین درجة أھمیة ودرج ة   – ب

توافر مطالب استخدام التعلیم اإللكتروني من وجھة نظر الممارسین للكشف ع ن  
 .واقع ممارسة التعلیم اإللكتروني 

 .التعرف على مدى وجود فروق بین استجابات عینة الدراسة  – جـ
 :اسة مایليوكانت أھم نتائج الدر
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ج  اءت موافق  ة المختص  ین عل  ى معظ  م مطال  ب الم  نھج اإللكترون  ي         – د 
 . بدرجة عالیة جدًا 

ج  اءت موافق  ة المختص  ین عل  ى معظ  م مطال  ب إع  داد وت  دریب معل  م    – ھ  ـ
 .الریاضیات الستخدام التعلیم اإللكتروني بدرجة عالیة جدًا 

علیمی ة الس تخدام   جاءت موافقة المختصین على معظم مطالب البیئ ة الت  – ز
 .التعلیم اإللكتروني بدرجة عالیة جدًا 

ج  اءت موافق  ة الممارس  ین عل  ى درج  ة أھمی  ة وت  وافر مطال  ب البیئ  ة      – ٦
 الستخدام التعلیم اإللكترون ي بدرج ة عالی ة ، كم ا أظھ رت نت ائج الدراس ة وج ود        

ب ین متوس ط درج ة أھمی ة     )  ٠.٠١( اختالفات ذات داللة إحصائیة عند مس توى  
الستخدام التعلیم اإللكتروني ومتوسط درجة توافرھ ا وجھ ة نظ ر     یئة التعلیمیةالب

                  .الممارس    ین لص     الح األھمی    ة ف     ي جمی    ع األبع     اد وف    ي الدرج     ة الكلی     ة     
                           

ب ین  )  ٠.٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائیة عند مس توى   – ٧
تعل    یم ) ( التخص    ص ( لمختص    ین تبع    ًا لمتغی    رات  متوس    طات اس    تجابات ا 

إزاء جمیع مح اور  ) سنوات الخبرة ، الجنسیة ) اإللكتروني ، تدریس ریاضیات 
 .الدراسة وكذلك الدرجة الكلیة لمطالب استخدام التعلیم اإللكتروني 

ب ین  )  ٠.٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائیة عند مس توى   – ٩
الممارسین تبعًا لمتغیر سنوات الخبرة ف ي تحدی دھم لدرج ة    متوسطات استجابات 

أھمی ة وت  وافر مطال  ب اس  تخدام التعل  یم اإللكترون  ي إزاء جمی  ع مح  اور الدراس  ة  
 .والدرجة الكلیة 

ھ  دفت إل  ى إظھ  ار م  دى أھمی  ة وت  وافر مع  اییر  )ھ  ـ١٤٢٨(التمیم  ي  دراس  ة-١٢
NCTM       وجھ  ة نظ  ر  المتعلق  ة بت  دریس الریاض  یات ف  ي ال  دول المخت  ارة م  ن

وإجراء مقارن ة علمی ة للبرمجی ات المس تخدمة ف ي ت دریس       ، معلمي الریاضیات 
وإجراء مقارنة علمیة عن مدى توفر البنیة التحتیة ، الریاضیات في دول مختارة 

واس  تنتاج ،الالزم  ة الس  تخدام التعل  یم ف  ي ت  دریس الریاض  یات بال  دول المخت  ارة    
ر استخدام التعلیم اإللكتروني ف ي ت دریس   التوصیات واآللیات المنبثقة منھا لتطوی

 .الریاضیات بالمرحلة الثانویة بالمملكة العربیة السعودیة 

 :توصلت الدراسة إلى النتائج اآلتیة 

تراوحت المتوسطات الحسابیة لدرجة أھمیة مع اییر المح ور األول ف ي     - أ
ة عل ى  وھ ذا یش یر إل ى أن درج ة أھمی      )  ٤.٠٠ – ٣.٨٨( الدول الثالث ما بین 

المعاییر عالیة ، كما تشیر النتائج إلى أن الدولة الت ي حص لت عل ى أعل ى درج ة      
أھمیة ھي مالیزیا تبعتھا السعودیة ف ي ح ین ج اءت األردن ف ي المرتب ة الثالث ة ،       

 .وتراوحت المتوسطات 
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واقع البنیة التحتیة یمیل لصالح المملكة العربیة السعودیة  م ن حی ث    – ب
واألجھ  زة الملحق  ة  cpuس  عة وح  دة المعالج  ة المركزی  ة  التجھی  زات م  ن حی  ث  

بالحاس ب تلیھ ا مالیزی  ا أم ا واق  ع البرمجی ات ف  ي المملك ة العربی  ة الس عودیة فق  د       
 .جازت البرمجیات المنتجة من قبل الطالب على أعلى عدد 

درجة توافر المعاییر ف ي البرمجی ات ف ي المملك ة العربی ة الس عودیة        – جـ
المعلم وأدوات إثراء وبیئة وتحلیل التدریس ومتوس ط ف ي    كانت ضعیفة في دور

 .معیاري المھام ودور الطالب وعالیة في الجانب التقني 
 :وأوصت  الدراسة بما یلي 

یجب االھتمام باستخدام التعلیم اإللكترون ي ف ي الت دریس بش كل ع ام ف ي        –١
المملك  ة العربی  ة الس  عودیة وت  دریس الریاض  یات بش  كل خ  اص م  ن خ  الل       

 .شروع لحوسبة مناھج الریاضیات في المرحلة الثانویة م

تشجیع المعل م والطال ب عل ى اس تخدام وس ائل التكنولوجی ا واالتص ال         – ٢
الحدیث  ة للتواص  ل المس  تمر المت  زامن وغی  ر المت  زامن لزی  ادة فاعلی  ة ت  دریس         

 .الریاضیات 

 تشجیع الش ركات والكلی ات عل ى إنت اج البرمجی ات التعلیمی ة الخاص ة        – ٣
بمادة الریاضیات في المرحلة الثانویة خاصة ومراحل التعلیم عامة الت ي تتواف ق   

 .مع البیئة السعودیة وتتماشى مع التكنولوجیا الحدیثة 

اإلف  ادة م  ن تجرب  ة مالیزی  ا ف  ي تعم  یم الم  دارس الذكی  ة ف  ي المرحل  ة     – ٤
زمة وفق الثانویة وإشراك القطاع الخاص في تجھیز المدارس بالبنیة التحتیة الال

 .شروط تحافظ على مھام المدارس ومسئولیاتھا 
إننا نالحظ جوانب ع دة  ي ھذا الجزء فف  الدراسات السابقةاستعراض بعد أن تم 

  :من تلك الدراسات یمكن إیجازھا في 
: تن    وع الدراس    ات ب    ین محلی    ة وعربی    ة وأجنبی    ة تختل    ف م    ـن حی    ث    ) ١(

 .نة ، ومجتمع الدراسة ، والمنھج المستخدم ، ونوع العی اتـالموضوع
الدراس  ات الس  ابقة ف  ي  معض  م تتف  ق الدراس  ة الحالی  ة م  ع   : بالنس  بة ل  ألداة   )٢(

 .استخدام االستبانة كأداة للدراسة مع اختالف في المحاور والمجاالت
تتفق الدراسة الحالیة مع الدراس ات الس ابقة ف ي اس تخدام     : بالنسبة للمنھج  )٣(

ب د الك ریم ودراس ة كاس تالني و دراس  ة     ماع دا دراس ة ع   الم نھج الوص في  
الجروي و دراسة أیفانس و دراسة ب در و دراس ة ص بح فأنھ ا أس تخدمت      

 .المنھج التجریبي
أن جمی  ع الدراس  ات الس  ابقة تتف  ق م  ع الدراس  ة الحالی  ة ف  ي االعتم  اد عل  ى      )٤(

 .التطبیق المیداني
 .إللكترونيالتعلیم ا استخدامتجاھات نحو االالدراسات المتعلقة ب :ثالثًا

الط  الب و  اتجاھ  اتف  ي ھ  ذا الج  زء نس  تعرض الدراس  ات الت  ي تناول  ت       
 :اإلنترنتالمعلمین نحو استخدام التعلیم اإللكتروني و الحاسب اآللي و 
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دراس  ة ھ  دفت إل  ى تقی  یم برمجی  ات الحاس  ب  ) م١٩٩٨(أج  رى طالفح  ة -١
المس  تخدمة ف  ي الص  فوف الثالث  ة األخی  رة م  ن وجھ  ة نظ  ر معلم  ي الحاس  ب        

وتكون مجتمع الدراسة وعینتھا م ن معلم ي الحاس ب ف ي     ، واتجاھاتھم نحوھا 
مدارس مدیریة التربیة والتعلیم لمنطقة أرید األولى والثانیة ف ي األردن ، الت ي   

 . معلمًا ومعلمة) ٥٠(تستخدم برمجیات الحاسب في التدریس وبلغ عددھم 
 :وكانت أھم نتائج الدراسة 

احت ل المج ال   : م دى فعالی ة برمجی ات الحاس ب     فیما یتعلق بالكشف عن  -أ
 . المتعلق بتعلم وتعلیم البرمجیة المرتبة األولى 

ع  دم وج  ود ف   روق ذات دالل  ة إحص   ائیة تع  زى للج   نس عل  ى جمی   ع       -ب
المجاالت باستثناء المجال المتعلق بخصائص البرمجة ، وكانت الفروق 

 . تعزى لصالح المعلمات
 . ن أفراد عینة الذكور واإلناث لصالح اإلناثوجود فرق دال إحصائیًا بی -جـ
فیم   ا یتعل   ق بالكش   ف ع   ن اتجاھ   ات معلم   ي الحاس   ب نح   و برمجی   ات   -د

الحاسب فقد احتل المجال المتعلق بقدرة الحاسب على التدریس بواسطة 
 . البرمجیة المرتبة األولى

 

أث  ر دراس  ة مس  اق ف  ي الحاس  وب  " بعن  وان ) م١٩٩٨(طوالب  ة  دراس  ة-٢
 ":ھات طلبة معلم مجال نحو الحاسوب على اتجا

ھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات طالب معلم المجال نحو الحاس ب  
والتعرف على أثر دراسة مساق الحاسب ف ي التربی ة عل ى اتجاھ ات الط الب      ، 

طالبا وطالبة م ن ط الب كلی ة    ) ٦٩(وتكونت عینة الدراسة من ، نحو الحاسب 
) ٣١(ت  م تقس  یمھم إل  ى مجموع  ة تجریبی  ة ع  ددھا  ، التربی  ة بجامع  ة الیرم  وك 

درست المجموعتان مساق ال ، مفردة ) ٣٨(ومجموعة ضابطة عددھا ، مفردة 
وت م اس تخدام اس تبانة لتحدی د     ، عالقة لھ بالحاسب ف ي الفص ل الدراس ي األول    
 .استجابات أفراد العینة في بدایة الفصل ونھایتھ

 :وكانت أھم نتائج الدراسة 
 .أفراد العینة اتجاھات إیجابیة نحو الحاسب  لدى -أ   
تحسن في اتجاھات المجموعة التجریبیة بعد دراس ة مس اق الحاس ب ف ي      -ب  

 .التربیة
وج  ود ف  روق ذات دالل  ة إحص  ائیة بالنس  بة التجاھ  ات أف  راد العین  ة نح  و     -ج  ـ 

 .   الحاسب لصالح المجموعة التجریبیة 
 

اتجاھ   ات الط   الب  " بعن   وان  )م٢٠٠٠(أب   و ج   ابر وأب   و عم   ر    دراس   ة -٣
 " :والمعلمین نحو الحاسوب في مدارس جنوب األردن 

ھدفت الدراسة إلى التعرف على اتجاھات الطالب والمعلمین نحو اس تخدام  
والتع رف عل ى   ، الحاسب في المدارس الحكومیة ف ي محافظ ات جن وب األردن    
كون ت عین ة   وت، أثر كل من متغیري الجنس والتحصیل عل ى اتجاھ ات الط الب    

طال  ب وطال  ب ت  م اختی  ارھم بطریق  ة عش  وائیة طبقی   ة       ) ٧٠٠(الدراس  ة م  ن   



 ٤٠

واس   تخدم الباحث   ان اس   تبانتین إح   داھما ، معلم   ا ومعلم   ة ) ٧٤(و، عنقودی   ة 
 .للطالب وأخرى للمعلمین 

 :وكانت أھم نتائج الدراسة 
 .اتجاھات الطالب والمعلمین إیجابیة نحو الحاسب اآللي  -أ

ف ي اتجاھ ات    )α = (٠.٠٥ات داللة إحصائیة عن د مس توى   وجود فروق ذ -ب
 .الطالب نحو الحاسب تعزى الختالف الجنس لصالح الذكور 

تع   زى  )α = (٠.٠٥وج   ود ف   روق ذات دالل   ة إحص   ائیة عن   د مس   توى    -ج   ـ
 .للتحصیل لصالح الطالب ذوي التحصیل المرتفع 

 

ب ف  ي أث  ر اس  تخدام الحاس   " دراس  ة بعن  وان  ) م٢٠٠٠(محم  د دراس  ة -٤
تدریس األحیاء لطلبة الصف العاشر األساسي على تحصیل الطلبة واتجاھاتھـم 

 " : نحو الحاسب 
ھ  دفت الدراس  ة إل  ى استقص  اء أث  ر اس  تخدام طریق  ة ال  تعلم بالحاس  ب ف  ي     
تحصیل طالب الص ف األول الث انوي العلم ي ف ي الكیمی اء مقارن ة م ع الطریق ة         

غیر في اتجاھات الطالب نحو الحاسب والتعرف على الت، التقلیدیة في التدریس 
طالب  ا وطالب  ة  ) ٤٩(وتكون  ت عین  ة الدراس  ة م  ن    ، بع  د المعالج  ة التجریبی  ة   

، طالب   ا وطالب   ة  ) ٢٤(م   وزعین عل   ى مجم   وعتین إح   داھما تجریبی   ة تض   م    
واستخدم الباح ث اختب ار تحص یلي    ، طالبا وطالبة) ٢٥(واألخرى ضابطة تضم 

ت   م تطبیقھم  ا قب   ل إج  راء المعالج   ة    ف  ي مبح   ث الكیمی  اء ومقی   اس اتجاھ  ات   
 .التجریبیة وبعدھا

 :وكانت أھم نتائج الدراسة 
ع  دم وج  ود ف   روق ذات دالل  ة إحص  ائیة ف   ي التحص  یل ب  ین المجم   وعتین       -١

 .التجریبیة والضابطة تعزى لطریقة التدریس 
وجود ف روق ذات دالل ة إحص ائیة بالنس بة التجاھ ات الط الب نح و الحاس ب         -٢

 .التجریبیة  لصالح المجموعة
 

 : الدراسات السابقة التعلیق على -
 ةظ  فم  ن الممك  ن مالحي ھ  ذا الج  زء ف  بع  د أن ت  م ع  رض الدراس  ات الس  ابقة  

 : جوانب عدة من تلك الدراسات یمكن إیجازھا في 
: تن   وع الدراس   ات ب   ین محلی   ة وعربی   ة وأجنبی   ة تختل   ف م   ـن حی   ث        ) ١(

 .، ومجتمع الدراسة  ، والمنھج المستخدم ، ونوع العینة اتـالموضوع
الدراس ات الس ابقة ف ي     معظ م  تتف ق الدراس ة الحالی ة م ع    : بالنسبة ل ألداة   )٢(

 .استخدام االستبانة كأداة للدراسة مع اختالف في المحاور والمجاالت
تتف  ق الدراس  ة الحالی  ة م  ع الدراس  ات الس  ابقة ف  ي     : بالنس  بة للم  نھج   )٣(

 .استخدام المنھج الوصفي
تتفق الدراسة الحالیة م ع الدراس ات الس ابقة ف ي     : ینة الدراسة بالنسبة لع) ٤(

 .استخدام عینة محددة



 ٤١

أن جمیع الدراسات السابقة تتف ق م ع الدراس ة الحالی ة ف ي االعتم اد عل ى         )٥(
 .التطبیق المیداني

اتجاھ  ات تناول ت   -عل  ى ح د عل م الباح  ث   -ال توج د دراس ة محلی  ة س ابقة     )٦(
یین نح  و اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي  المعلم  ین والمش  رفین الترب  و 

 .تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسط بتعلیم مدینة مكة المكرمة
 

 :  فيوبھذا فإن الباحث استفاد من الدراسات السابقة 
إثراء وتدعیـم اإلطار النظري ، وتوجیھھ إلى بعض المصادر العلمی ة م ن    -١

 . خالل قوائم مراجعھا
 . إلحصائیة المناسبة لمعالجة البیاناتمعرفة األسالیب ا -٢
س    اعدت الدراس    ات الس    ابقة الباح    ث ف    ي بن    اء بن    ود أداة الدراس    ة  -٣

 .وذلك في ضوء األسئلة التي أجابت عنھا الدراسة الحالیة) االستبانة(
 
 

 
 
 
 
 

 
 الفصل الثالث

 :إجـراءات الـبـحـث 
 : الدراسةمنھج  -١
  اوعینتھ الدراسةمجتمع  -٢
 أداة الدراسة -٣
 اإلحصائیة   عالجاتالم -٤

 
 
 



 ٤٢

 
 
 

 :إجـراءات الـبـحـث 
 : الدراسةمنھج -١

ستخدم الباحث المنھج الوصفي الذي یصف فیھ اتجاھات المعلمین ا
والمشرفین نحو استخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس الریاضیات في 

 المرحلة المتوسطة في مدینة مكة المكرمة 
 : الدراسةمجتمع -٢
تمع الدراسة من جمیع معلمي الریاضیات بالمرحلة المتوسطة تكون مج         

مشرفًا الذین ھم على  ١٢معلمًا والمشرفین التربویین وعددھم  ٢٠٦وعددھم 
ھـ وكانت على النحو ١٤٢٨خالل الفصل الدراسي األول لعام  رأس العمل

 :.  التالي
                

 )١(جدول رقم 

 جدول یوضح عدد االستبانات
 

 )٢(جدول رقم 
 توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب المھنة

 

 م البیان التكرار ٪ النسبة
 ١ المعلمون ١٦٧ ٩٣.٨
 ٢ المشرفون  ١١ ٦.٢
 عالمجمو ١٧٨  ٪ ١٠٠

 

، توزیع عینة الدراس ة بع د التطبی ق حس ب المھن ة     ) ٢(یوضح الجدول رقم 
تالھ  م المش  رفون ، )٪٩٣.٨(حی  ث ج  اء ف  ي المرتب  ة األول  ى المعلم  ون بنس  بة  

 ).٪٦.٢(التربویون بنسبة 
 

 )٣(جدول رقم 
 توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب المؤھل العلمي

 

 م البیان التكرار ٪ النسبة

االستبانات  االستبانات العینة
 العائدة

االستبانات 
 المستبعدة

 النسبة المئویة

 %٨١ ١ ١٦٧ ٢٠٥ المعلمون
 %٩١ - ١١ ١٢ نالمشرفو



 ٤٣

 ١ ون الجامعيد ٢٨ ١٥.٧
 ٢ جامعي ١٣٧ ٧٧.٠

 ٣ فوق الجامعي ١٣ ٧.٣
 المجموع ١٧٨ ٪  ١٠٠

 

توزیع عینة الدراس ة بع د التطبی ق حس ب المؤھ ل      ) ٣(یوضح الجدول رقم 
حی ث ج اء ف ي المرتب ة األول ى الحاص لون عل ى مؤھ ل ج امعي بنس بة           ، العلمي

ث م  ، )٪١٥.٧(تالھ م الحاص لون عل ى مؤھ ل دون الج امعي بنس بة       ، )٪٧٧.٠(
 ).٪٧.٣(الحاصلون على مؤھل فوق الجامعي بنسبة 

 )٤(جدول رقم 
 توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب سنوات الخبرة

 

 م البیان التكرار ٪ النسبة
 ١ ٥ أقل من ١٣ ٧.٣
 ٢ ١٠ــأقل من٥من ٦٠ ٣٣.٧
 ٣ ١٥ـــأقل من١٠من ٥٧ ٣٢.٠
 ٤ فأكثر ١٥من ٤٨ ٢٧.٠
 المجموع ١٧٨ ٪  ١٠٠

 

توزیع عین ة الدراس ة بع د التطبی ق حس ب س نوات       ) ٤(وضح الجدول رقم ی
 ١٠إل  ى أق  ل م  ن  ٥حی  ث ج  اء ف  ي المرتب  ة األول  ى ذوي الخب  رة م  ن  ، الخب  رة

س  نة  ١٥إل  ى أق  ل م  ن  ١٠تالھ  م ذوي الخب  رة م  ن ، )٪٣٣.٧(س نوات بنس  بة  
ث  م ، )٪٢٧.٠(س  نة ف  أكثر بنس  بة  ١٥ث  م ذوي الخب  رة م  ن ، )٪٣٢.٠(بنس  بة 

 ).٪٧.٣(سنوات بنسبة  ٥برة أقل من ذوي الخ
 

 
 )٥(جدول رقم 

 توزیع عینة الدراسة بعد التطبیق حسب المعرفة بالتعلیم االلكتروني 
 

 م البیان التكرار ٪ النسبة
 ١ معرفة عامة ١٤٩ ٨٣.٧
 ٢ معرفة متخصصة ١٢ ٦.٧
 ٣ معرفة   توجد ال ١٧ ٩.٦
 المجموع ١٧٨ ٪  ١٠٠

 

یع عینة الدراسة بع د التطبی ق حس ب المعرف ة     توز) ٥(یوضح الجدول رقم 
حیث جاء في المرتب ة األول ى ال ذین ل دیھم معرف ة      ، السابقة بالتعلیم االلكتروني

ث  م ، )٪٩.٦(تالھ  م ال  ذین ل  یس ل  دیھم معرف  ة بنس  بة  ، )٪٨٣.٧(عام  ة بنس  بة 
 ).٪٦.٧(الذین لدیھم معرفة متخصصة بنسبة 

 



 ٤٤

 : أداة الدراسة-٣
 ري للدراسة و أسئلتھا واھدافھا قام الباحث بتصمیم طار النظضوء اإلفي    

  :تركز على المحاور التالیة التيلدراسةاستبانھ ا
 .عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات   المنھجتخطیط )   ١
 . دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات )   ٢
 االلكتروني في تدریس الریاضیات ام استخدعند  المتعلمدور )  ٣
طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس ) ٤

 .الریاضیات 
االلكتروني في تدریس مكونات البیئة الصفیة  عند استخدام التعلیم ) ٥

 الریاضیات  
ي في أسالیب تقویم التالمیذ المناسبة عند استخدام التعلیم االلكترون ) ٦

 .تدریس الریاضیات
 
 

 : صدق أداة الدراسة-٤
بعد االنتھاء من أداة الدراسة في صورتھا األولیة قام الباحث بالتحقق بص دقھا  
وقدرتھا على قی اس الس مة الت ي یع د م ن أج ل قیاس ھا خ الل اس تخدام أس الیب           

 -:الصدق التالیة 
 .صدق المحكمین   -١

 ١٣وعة م ن المحكم ین بل غ ع ددھم     قام الباحث بعرض أداة الدراسة على مجم
محكم  ًا م  ن أقس  ام المن  اھج وتط  رق الت  دریس وتكنولوجی  ا التعل  یم ومش  رفي        

 .الریاضیات بتعلیم العاصمة المقدسة  
 .وطلب الباحث من المحكمین إبداء آرائھم حیال 

 .الموجودة تحتھ ارتباط العبارة بالمحور - أ
 .وضوح العبارة دقة صیغتھا  – ب
 رجة أھمیة العبارة ییم دتق – ج
 .مقترحات للتعدیل أو اإلضافة أو الحذف  - د
 
 :االتساق الداخليصدق -٢

لتحقق من  فااخلي من خالل حساب معامالت التم استخدام صدق االتساق الد
اتجاھات المعلمین  معرفةصدق األداة ومعرفة مدى صالحیة استخدامھا في 

، االلكتروني في تدریس الریاضیاتوالمشرفین التربویین نحو استخدام التعلیم 
) معامل ارتباط  بیرسون(تم استخدام معامل االرتباط كل محور مع عباراتھ 

إلصدار الحكم على مدى صالحیة الفقرات وسالمة صیاغتھا ومالءمتھـا 
 .لموضـوع الدراسة

 : ت أداة الدراسةثبا-٥



 ٤٥

دم الباح ث  تم حس اب الثب ات لك ل أداء م ن أداة الدراس ة عل ى ح دة حی ث اس تخ         
إلیجاد معامل الثب ات لك ل مح ور     ( Alpha Cornbach )معامل الفاكرونباخ 

وھ ذا ی دل   . ٠.٩٨حیث بلغ ثبات اداة ھذه الدراسة  وكذلك معامل الثبات لألداء
على معامل ثبات عاٍل یمكن الوثوق بھ من أجل استخدام أدوات الدراسة لجم ع  

 .البیانات الالزمة لإلجابة على أسئلتھا 
 
 :  المعالجة اإلحصائیة- ٦

الحزمة اإلحصائیة تم إدخال البیانات في الحاسب اآللي على البرنامج اإلحصائي 
 :مع استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة) SPSS(للعلوم االجتماعیة 

 .معامل ألفا كرونباخ لقیاس ثبات األداة  – ١
 .التكرارات والنسب المئویة لوصف عینة الدراسة  – ٢
 .المتوسط الحسابي واإلنحراف المعیاري  – ٣
معامل ارتباط بیرسون لقیاس صدق االتساق الداخلي بین مفردات االستبانھ  -٤

 .ومحاورھا 
 .لدراسة الفروق بین المجموعات  ( T – TEST ) -ت–اختبار  – ٥
لدراسة الفروق بین   (ANOVA )اختبار تحلیل التبیان األحادي  – ٦

 . المجموعات
لتحدید الفروق إن وجدت لصالح أي مجموعة  ( Scheffe )اختبار شیفیھ  – ٧
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٤٦

 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
 تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تحلیل نتائج الدراسة وتفسیرھا: الفصل الرابع
 

 یتناول ھذا الفصل من الدراسة عرض ومناقشة النتائـج التي أسفرت عنھ ا 
الدراسـة حول اتجاھات المعلم ین والمش رفین الترب ویین نح و اس تخدام التعل یم       

وقد ت م ع رض ومناقش ة النت ائج حس ب م ا       . االلكتروني في تدریس الریاضیات
 : تنص علیھ أسئلة الدراسة وفق المعیار اآلتي

ت  م ) الح  دود ال  دنیا والعلی  ا ( خماس  يلتحدی  د ط  ول خالی  ا مقی  اس لیك  رت ال  
كبر قیمة في المقیاس للحصول أومن ثم تقسیمھ على ) ٤=١-٥(حساب المدى 

ق ل  أوبعد ذل ك ت م إض افة ھ ذه القیم ة إل ى        )٠.٨= ٥÷٤( على طول الخلیة أي
وذلك لتحدید الحد األعلى ) بدایة المقیاس وھي واحد صحیح(قیمة في المقیاس 

 .لھذه الخلیة
 )٦(جدول رقم 



 ٤٧

 الحدود الدنیا والعلیا لمقیاس لیكرت الخماسي
 

 طول الخلیة درجة الموافقة
 ١.٨٠ – ١من  .ال یعمل بھا

 ٢.٦٠ - ١.٨١من  .منخفضة جدا
 ٣.٤٠ - ٢.٦١من  .منخفضة

 ٤.٢٠ - ٣.٤١من  .عالیة
 ٥  - ٤.٢١من  .عالیة جدا

 

 
 

 :وقد أظھرت النتائج ما یلي
 

م ا اتجاھ ات المعلم ین والمش رفین     : لإلجابة عن الس ؤال األول ال ذي نص ـھ   
ف  ي  م  نھج الریاض  یات باس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي    تخط  یطین نح  و الترب  وی

 تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة؟ 
تم استخدام النسب المئویة والمتوس طات الحس ابیة واالنحراف ات المعیاری ة     

حو اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نإلجابات أفراد عینة الدراسة حول 
منھج الریاضیات باستخدام التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس الریاض یات       تخطیط

وق  د رتب  ت تنازلی  ا حس  ب   ، تعل  یم مدین  ة مك  ة المكرم  ة  ببالمرحل  ة المتوس  طة  
 . المتوسطات الحسابیة

 
 

 )٧(جدول رقم 
حول النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة 

باستخدام التعلیم  منھج الریاضیات تخطیطاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو اتج
 تعلیم مكة المكرمةبااللكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة 

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

ال یعمل 
وس بھا

مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٨ 

١ 

مراع   اة مب   دأ  
التسلس               ل 
المنطق   ي ف   ي  
تق                        دیم 

 الدروس

١.٧ ٣ ٢.٨ ٥ ٤.٥ ٨ ٤٢.٧ ٧٦ ٤٨.٣ ٨٦ 

٠.٨٣ ٤.٣٣ 

٧ 

٢ 

اختی                     ار 
عناص                  ر  
التش               ویق 
واإلث    ارة ف    ي 
تق                        دیم 

 الدروس

٢.١ ٢ ٢.٢ ٤ ١٢.٤ ٢٢ ٣٣.١ ٥٩ ٥١.١ ٩١ 

٠.٨٦ ٤.٣١ 

١٠ 

٣ 

تخط                   یط 
ال                دروس 
الریاض             یة 
لجعلھ    ا أكث    ر 

 عملیة

١.١ ٢ ١٦.٣ ٢٩ ٤٨.٩ ٨٧ ٣٣.٧ ٦٠ - - 

٠.٧٢ ٤.١٥ 



 ٤٨

٣ 

٤ 

اختی                     ار 
الموض    وعات 
وف  ق األھ  داف 
الس              لوكیة 

 .المحددة

٢.٨ ٥ ٣.٩ ٧ ٧.٣ ١٣ ٥٤.٥ ٩٧ ٣١.٥ ٥٦ 

٠.٨٩ ٤.٠٨ 

١١ 

٥ 

ت                      دعیم 
موض        وعات 
المحت              وى 
باألنش             طة 
التعلیمی              ة 

 الفردیة

٢.٨ ٥ ٣.٩ ٧ ٧.٣ ١٣ ٥٤.٥ ٩٧ ٣١.٥ ٥٦ 

٠.٨٩ ٤.٠٨ 

 
 
 
 
 

 )٧(جدول رقم -تابع
 سب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة الن

باستخدام  منھج الریاضیات تخطیطاتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو حول 
 تعلیم مكة المكرمةبالتعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة 

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة الیة جداع
 جدا

ال یعمل 
 بھا

وس
مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٢ 

٦ 

اختیار مواض یع  
فرعی        ة لك        ل 
درس وف               ق 
األھ                      داف 
الس                   لوكیة 

 المحددة

٢.٨ ٥ ٢٩.٢ ٥٢ ٤٥.٥ ٨١ ٢٢.٥ ٤٠ - - 

٠.٧٩ ٣.٨٨ 

١٥ 

٧ 
الت       وازن ف       ي 
تق                             دیم  
الموض          وعات 

 كیفیا
١.١ ٢ ٥.١ ٩ ٢٨.١ ٥٠ ٣٨.٢ ٦٨ ٢٧.٥٣ ٤٩ 

٠.٩٢ ٣.٨٦ 

١ 

٨ 

اس                     تخدام 
األھ                      داف 
الس   لوكیة وف   ق  

) بلوم وزم الؤه (
عن      د تخط      یط   

 المنھج

٩.٠ ١٦ ١.٧ ٣ ٢٠.٢ ٣٦ ٣٨.٢ ٦٨ ٣٠.٩ ٥٥ 

١.١٧ ٣.٨١ 

١٤ 

٩ 
الت       وازن ف       ي 
تق                             دیم  
الموض          وعات 

 كمیا

١.١ ٢ ٥.١ ٩ ٣٣.١ ٥٩ ٣٦.٠ ٦٤ ٢٤.٧ ٤٤ 
٠.٩٢ ٣.٧٨ 

٦ 
١٠ 

ال         ربط ب         ین 
موض             وعات  

 سیاالدروس رأ
٢.٨ ٥ ٦.٧ ١٢ ٢٤.٧ ٤٤ ٤٧.٢ ٨٤ ١٧.٤ ٣١ 

٠.٩٦ ٣.٧٣ 

 ٠.٨٤ ٣.٧٣ ٢.٢ ٤ ٣.٩ ٧ ٢٧.٠ ٤٨ ٥٢.٢ ٩٣ ١٤.٦ ٢٦ت                            دعیم  ١١ ١٢



 ٤٩

موض             وعات  
المحت                   وى  
باألنش                   طة 
التعلیمی                    ة 

 الجماعیة
٤ 

١٢ 

اختی    ار وس    ائل 
ص   وت (متع  ددة  

وفی   دیو وص   ور  
) متحركة وثابتة

حس  ب األھ  داف   
الس                   لوكیة 
والموض      وعات 

 المختارة

٦.٧ ١٢ ٨.٤ ١٥ ٢٢.٥ ٤٠ ٣٠.٩ ٥٥ ٣١.٥ ٥٦ 

١.١٩ ٣.٧٢ 

 
 

 )٧(جدول رقم -تابع
النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة حول 

باستخدام التعلیم  منھج الریاضیات تخطیطاتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو 
 تعلیم مكة المكرمةببالمرحلة المتوسطة االلكتروني في تدریس الریاضیات 

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

ال یعمل 
وس بھا

لمت
ا

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٩ 

١٣ 

تق    دیم األھ    داف  
والموض       وعات 
بص                         ورة 
متمح   ورة عل    ى  

 جھود الطالب

١.١ ٢ ٤.٥ ٨ ٢٩.٨ ٥٣ ٥٢.٨ ٩٤ ١١.٨ ٢١ 

٠.٧٨ ٣.٧ 

١٣ 

١٤ 

اس                      تخدام  
المواق                      ف 
الحیاتی  ة لربطھ  ا 
بموض            وعات  

 المحتوى

٤.٥ ٨ ٥.١ ٩ ٣٢.٠ ٥٧ ٣٣.٧ ٦٠ ٢٤.٧ ٤٤ 

١.٠٤ ٣.٦٩ 

٥ 

١٥ 

ال         ربط ب         ین  
ال     دروس أفقی     ا 
م                 ع دروس 
أخ  رى ف  ي م  واد  

 أخرى

٣.٤ ٦ ١٠.٧ ١٩ ٢٩.٨ ٥٣ ٣٧.٦ ٦٧ ١٨.٥ ٣٣ 

١.٠٢ ٣.٥٧ 

 ٣.٨٩ المتوسط الحسابي العام
 

المتوس  طات الحس  ابیة واالنحراف  ات المعیاری  ة     ) ٧(ق  م  روض  ح الج  دول   ی
الخاصة بوجھات نظر أفراد عینة الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمش رفین  

باس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي     م  نھج الریاض  یات  تخط  یطالترب  ویین نح  و  
وق  د تراوح  ت ، ت  دریس الریاض  یات بالمرحل  ة المتوس  طة بتعل  یم مك  ة المكرم  ة 

  ).٣.٥٧(إلى ) ٤.٣٣(الحسابیة من  المتوسطات
اتجاھ ات   (عب ارات المح ور األول   درجة الموافقة عل ى أن یوضح الجدول و

باستخدام التعل یم   منھج الریاضیات تخطیطالمعلمین والمشرفین التربویین نحو 



 ٥٠

 )االلكتروني في ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة       
 :كانت على النحو التالي

اتجاھ    ات المعلم    ین  (عب    ارات المح    ور األولأن درج    ة الموافق    ة عل    ى 
باس   تخدام التعل   یم   تم   نھج الریاض   یا  تخط   یط والمش   رفین الترب   ویین نح   و   

 )االلكتروني في ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة       
: وھ ي من العبارات التي ش ملتھا أداة الدراس ة   ) ٢(في عدد ) عالیة جدا(كانت 

اختی ار عناص ر التش ویق    و، مراعاة مبدأ التسلسل المنطقي ف ي تق دیم ال دروس   
) ٤.٣١(، )٤.٣٣(حیث بلغ متوس طھما الحس ابي   ، واإلثارة في تقدیم الدروس

 .على التوالي
اتجاھ   ات المعلم   ین    (عب   ارات المح   ور األول  أن درج   ة الموافق   ة عل   ى  
باس   تخدام التعل   یم   تم   نھج الریاض   یا  تخط   یط والمش   رفین الترب   ویین نح   و   

)  االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة     
: وھ ي م ن العب ارات الت ي ش ملتھا أداة الدراس ة      ) ١٣(ف ي ع دد   ) عالی ة (كانت 

اختی  ار الموض  وعات وف  ق   ، تخط  یط ال  دروس الریاض  یة لجعلھ  ا أكث  ر عملی  ة    
لمحت وى باألنش طة التعلیمی ة    ت دعیم موض وعات ا  ، األھداف الس لوكیة المح ددة  

، اختیار مواضیع فرعی ة لك ل درس وف ق األھ داف الس لوكیة المح ددة      ، الفردیة
بل وم  (اس تخدام األھ داف الس لوكیة وف ق     ، التوازن في تقدیم الموضوعات كیفیا

الربط بین ، التوازن في تقدیم الموضوعات كمیا، عند تخطیط المنھج) وزمالؤه
عیم موض وعات المحت وى باألنش طة التعلیمی ة     ت د ، موضوعات الدروس رأس یا 

حسب ) صوت وفیدیو وصور متحركة وثابتة(اختیار وسائل متعددة ، الجماعیة
تق  دیم األھ  داف والموض  وعات   ، األھ  داف الس  لوكیة والموض  وعات المخت  ارة   

اس  تخدام المواق  ف الحیاتی  ة لربطھ  ا   ، بص  ورة متمح  ورة عل  ى جھ  ود الطال  ب   
ین ال دروس أفقی ا م ع دروس أخ رى ف ي م واد       ال ربط ب   ، بموضوعات المحتوى

، )٤.٠٨(، )٤.٠٨(، ٤.١٥٩(حی    ث بلغ    ت متوس    طاتھا الحس    ابیة   ، أخ    رى
)٣.٧٢(، )٣.٧٣(، )٣.٧٣(، )٣.٧٨(، )٣.٨١(، )٣.٨٦(، )٣.٨٨( ،
 .على التوالي) ٣.٥٧(، )٣.٦٩(، )٣.٧(

  (عبارات المحور األول ویدل تحلیل بیانات الدراسة أن درجة الموافقة على
 تمنھج الریاضیا تخطیطتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو ا

باستخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم 
حیث بلغ ) عالیة( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت درجة)  مكة المكرمة

 ). ٣.٨٩(المتوسط العام 
ھناك أفضلیة لحل المسائل المتعلقة والباحث یعزو تلك النتیجة إلى أن 

المناھج الدراسیة  تخطیطبمنھج الریاضیات بالمرحلة المتوسطة في حالة 
الكترونیا حیث تختصر المناھج االلكترونیة من خطوات حل المسائل الریاضیة 

 .خاصة المسائل المعقدة التي تحتاج إلى خطوات عدیدة لحلھا
اتجاھ ات المعلم ین والمش رفین    م ا  : لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نص ـھ 

الترب   ویین نح   و دور المعل   م عن   د اس   تخدام التعل   یم االلكترون   ي ف   ي ت   دریس    
 ؟تعلیم مدینة مكة المكرمةبالریاضیات بالمرحلة المتوسطة 



 ٥١

تم استخدام النسب المئویة والمتوس طات الحس ابیة واالنحراف ات المعیاری ة     
المعلمین والمشرفین التربویین نحو  اتجاھاتإلجابات أفراد عینة الدراسة حول 

دور المعلم عند استخدام التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس الریاض یات بالمرحل ة       
وق  د رتب ت تنازلی  ا حس  ب المتوس  طات  ، المتوس طة بتعل  یم مدین  ة مك ة المكرم  ة  

 . الحسابیة
 

 )٨(جدول رقم 
 ات عینة الدراسة النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجاب

استخدام التعلیم عند اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور المعلم حول 
 االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
وس یعمل بھا

مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
١٧ 

١ 
إلم        ام المعل        م 
بخص                   ائص 

 المتعلمین
١.٧ ٣ ٢.٢ ٤ ١١.٢ ٢٠ ٤٢.١ ٧٥ ٤٢.٧ ٧٦ 

٠.٨٦ ٤.٢٢ 

١٩ 

٢ 

إتق     ان مھ     ارات  
إدارة عملی          ات 
ال     تعلم بالص     ف  

 الدراسي
١.٧ ٣ ١.٧ ٣ ١٣.٥ ٢٤ ٤٨.٩ ٨٧ ٣٤.٣ ٦١ 

٠.٨٣ ٤.١٢ 

٢٣ 

٣ 

تق      دیم أنش      طة  
تعلیمی  ة عالجی  ة   
لمعالج     ة أوج     ھ 

ص        ور ف        ي  الق
التعل        یم ل        دى  

 المتعلمین

١.١ ٢ ٣.٤ ٦ ١٩.١ ٣٤ ٤٧.٢ ٨٤ ٢٩.٢ ٥٢ 

٠.٨٥ ٤.٠٠ 

١٨ 

٤ 

تحوی      ل غرف      ة  
الص  ف إل  ى بیئ  ة  
تعل          م تمت          از 
بالدینامیكی               ة 
ومتمح  ورة ح  ول  

 المعلم

٢.٨ ٥ ٥.١ ٩ ١٢.٩ ٢٣ ٥٢.٨ ٩٤ ٢٦.٤ ٤٧ 

٠.٩٢ ٣.٩٥ 

 
 

 
 

 )٨(جدول رقم -تابع
 نحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واال

استخدام التعلیم عند اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور المعلم حول 
 االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
 بھا یعمل

وس
مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
 ١.٢١ ٣.٩٣ ٦.٧ ١٢ ٧.٩ ١٤ ١٢.٩ ٢٣ ٣٠.٣ ٥٤ ٤٢.١ ٧٥التق                        ویم  ٥ ٢٦



 ٥٢

المس                    تمر 
للط  الب لمعرف  ة 
مدى اس تفادتھم  
م        ن التعل        یم 

 االلكتروني
٢٨ 

٦ 

التواص                    ل 
المس     تمر م     ع  
أولی    اء األم    ور 
إلطالعھ  م عل  ى  
مستوى أبن ائھم  
التعلیم                    ي 
واألخالق                ي 

اس                  تخدام ب
التعل                         یم 

 االلكتروني

١١.٢ ٢٠ ٣.٩ ٧ ١١.٢ ٢٠ ٣٠.٩ ٥٥ ٤٢.٧ ٧٦ 

١.٣١ ٣.٩ 

٢٥ 

٧ 

اس   تخدام مزای   ا 
التعل                         یم 
االلكترون              ي 
ب    ربط الجان     ب  
النظري بالعملي 
عن        د تق         دیم  

 الدروس 

٣.٩ ٧ ٨.٤ ١٥ ١٤.٦ ٢٦ ٤١.٦ ٧٤ ٣١.٥ ٥٦ 

١.٠٧ ٣.٨٨ 

١٦ 

٨ 

ال       تمكن م       ن  
المھ                  ارات 
التدریس                یة 
والت    ي تراع    ي  

ت حاج                       ا
المتعلم                 ین 
المناسبة للتعلیم 

 االلكتروني

٥.١ ٩ ٧.٩ ١٤ ٩.٦ ١٧ ٥٠.٠ ٨٩ ٢٧.٥ ٤٩ 

١.٠٦ ٣.٨٧ 

٢٠ 
٩ 

التركی     ز عل     ى  
مھ    ام عملی    ات  

 التعلم بالصف
١.١ ٢ ٦.٧ ١٢ ١٩.٧ ٣٥ ٥١.٧ ٩٢ ٢٠.٨ ٢٧ 

٠.٨٧ ٣.٨٤ 

٢١ 
١٠ 

ال       تمكن م       ن  
مطال   ب التعل   یم  

 االلكتروني
٢.٨ ٥ ٦.٧ ١٢ ٢٤.٧ ٤٤ ٣٨.٢ ٦٨ ٢٧.٥ ٤٩ 

١.٠١ ٣.٨١ 

 
 

 )٨(جدول رقم -تابع
 النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة 

استخدام التعلیم عند اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور المعلم حول 
 االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
 یعمل بھا

وس
مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٢٤ 

١١ 
تحفی ز المتعلم ین   
عل     ى اس     تخدام  
التعل                             یم 

٥.٦ ١٠ ٥.٦ ١٠ ٢٣.٦ ٤٢ ٣٢.٠ ٥٧ ٣٣.١ ٥٩ 
١.١٣ ٣.٨١ 



 ٥٣

 االلكتروني
٢٧ 

١٢ 

تح   دیث المواق   ع  
والب                      رامج 

ی   ة بھ   دف التعلیم
تع    دیل وتح    دیث  
المعلوم                  ات 
والموض        وعات  
المقدم                         ة 

 للمتعلمین

٦.٢ ١١ ٨.٤ ١٥ ١٦.٣ ٢٩ ٣٩.٩ ٧١ ٢٩.٢ ٥٢ 

١.١٤ ٣.٧٨ 

٢٢ 

١٣ 

اس  تخدام تقنی  ات  
التعل                             یم 
االلكترون                  ي 
الحدیث        ة ف        ي  
 مواقف التدریس

٤.٥ ٨ ٦.٢ ١١ ٢٩.٢ ٥٢ ٣٢.٠ ٥٧ ٢٨.١ ٥٠ 

١.٠٨ ٣.٧٣ 

 ٣.٩١ المتوسط الحسابي العام
 

المتوس  طات الحس  ابیة واالنحراف  ات المعیاری  ة     ) ٨(رق  م  الج  دول  وض  ح  ی
الخاصة بوجھات نظر أفراد عینة الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمش رفین  

اس   تخدام التعل   یم االلكترون   ي ف   ي ت   دریس  عن   د الترب   ویین نح   و دور المعل   م  
ت وقد تراوحت المتوسطا، الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

  ).٣.٧٣(إلى ) ٤.١٢(الحسابیة من 
اتجاھ ات    (عبارات المحور الثاني درجة الموافقة علىأن یوضح الجدول و

اس    تخدام التعل    یم عن    د المعلم    ین والمش    رفین الترب    ویین نح    و دور المعل    م 
 )االلكتروني في ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة       

 : كانت على النحو التالي
اتجاھ   ات المعلم   ین   (عب   ارات المح   ور الث   اني ن درج   ة الموافق   ة عل   ى  أ

اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي  عن  د والمش  رفین الترب  ویین نح  و دور المعل  م  
عالی  ة (كان  ت )  ت دریس الریاض  یات بالمرحل  ة المتوس  طة بتعل یم مك  ة المكرم  ة  

ام المعل م  إلم  : وھ ي من العبارات التي ش ملتھا أداة الدراس ة   ) ١(في عدد ) جدا
 ).٤.٢٢(حیث بلغ متوسطھا الحسابي  بخصائص المتعلمین

اتجاھ   ات المعلم   ین   (عب   ارات المح   ور الث   اني أن درج   ة الموافق   ة عل   ى  
اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي  عن  د والمش  رفین الترب  ویین نح  و دور المعل  م  

 ف ي ) عالی ة (كان ت   تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة
إتق ان مھ ارات إدارة   : وھ ي من العبارات التي شملتھا أداة الدراسة ) ١٢(عدد 

تقدیم أنش طة تعلیمی ة عالجی ة لمعالج ة أوج ھ      ، عملیات التعلم بالصف الدراسي
تحوی ل غرف ة الص ف إل ى بیئ ة تعل م تمت از        ، القصور في التعلیم لدى المتعلمین

مر للط  الب لمعرف  ة م  دى التق  ویم المس  ت، بالدینامیكی  ة ومتمح  ورة ح  ول المعل  م
التواص   ل المس   تمر م   ع أولی   اء األم   ور  ، اس   تفادتھم م   ن التعل   یم االلكترون   ي 

إلطالعھ    م عل    ى مس    توى أبن    ائھم التعلیم    ي واألخالق    ي باس    تخدام التعل    یم   
اس تخدام مزای ا التعل یم االلكترون ي ب ربط الجان ب النظ ري ب العملي         ، االلكتروني

رات التدریس یة والت ي تراع ي حاج ات     ال تمكن م ن المھ ا   ، عن د تق دیم ال دروس    
التركی  ز عل  ى مھ  ام عملی  ات ال  تعلم    ، المتعلم  ین المناس  بة للتعل  یم االلكترون  ي   



 ٥٤

تحفیز المتعلمین على اس تخدام  ، التمكن من مطالب التعلیم االلكتروني، بالصف
تحدیث المواق ع والب رامج التعلیمی ة بھ دف تع دیل وتح دیث       ، التعلیم االلكتروني

اس    تخدام تقنی    ات التعل    یم  ، لموض    وعات المقدم    ة للمتعلم    ین المعلوم    ات وا
حی  ث بلغ  ت متوس  طاتھا الحس  ابیة  ، االلكترون  ي الحدیث  ة ف  ي مواق  ف الت  دریس 

)٣.٨٤٩(، )٣.٨٧(، )٣.٨٨(، )٣.٩(، )٣.٩٣(، )٣.٩٥(، )٤.٠(، )٤.١٢ ،
 .على التوالي) ٣.٧٣(، ٣.٧٨٩(، )٣.٨١(، )٣.٨١(

عبارات المحور الموافقة على درجة ویدل تحلیل بیانات الدراسة أن 
استخدام عند اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور المعلم (الثاني

التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة 
حیث بلغ المتوسط ) عالیة( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة )المكرمة

 ). ٣.٩١(العام 
و الباحث النتیجة التي آلت إلیھا الدراسة حول دور المعلم عند ویعز

استخدام التعلیم االلكتروني بأن المعلم ھو حجر الزاویة في العملیة التعلیمیة 
وقد أشارت دراسة أبو جابر ، سواء في التعلیم التقلیدي أو التعلیم االلكتروني

المعلم على إلى وجود اتجاھات إیجابیة نحو دور ) م٢٠٠٠(وأبو عمر 
 استخدام الحاسب في التدریس من خالل البرمجیات

م ا اتجاھ ات المعلم ین والمش رفین     : لإلجابة عن السؤال الثالث الذي نص ـھ 
عن   د اس   تخدام التعل   یم االلكترون   ي ف   ي ت   دریس  الم   تعلمدور الترب   ویین نح   و 

 ؟ الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة
لنسب المئویة والمتوس طات الحس ابیة واالنحراف ات المعیاری ة     تم استخدام ا

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو إلجابات أفراد عینة الدراسة حول 
عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة  المتعلمدور 

المتوس  طات وق  د رتب ت تنازلی  ا حس  ب  ، المتوس طة بتعل  یم مدین  ة مك ة المكرم  ة  
 . الحسابیة

 )٩(جدول رقم 
 النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة 

عند استخدام التعلیم  المتعلماتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور حول 
 ةالمكرمااللكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
 یعمل بھا

وس
مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٣١ 

١ 
التواص          ل م          ع   
المعلمین الكترونی ا  
لتب                  ادل اآلراء  

 ووجھات النظر
٧.٩ ١٤ ١٠.١ ١٨ ١٩.١ ٣٤ ٢٩.٢ ٥٢ ٣٣.٧ ٦٠ 

١.٢٥ ٣.٧١ 

٣٣ 
٢ 

الحص        ول عل        ى  
ة راجع          ة تغذی          

الكترونی    ا مس    تمر 
 خالل عملیة التعلم

٧.٩ ١٤ ١٠.٧ ١٩ ١٣.٥ ٢٤ ٤٢.١ ٧٥ ٢٥.٨ ٤٦ 
١.٢ ٣.٦٧ 

٣٧ 
٣ 

الح         رص عل         ى 
معرف    ة التط    ورات 
في عالم الكمبی وتر  

٦.٢ ١١ ١١.٢ ٢٠ ١٨.٠ ٣٢ ٣٨.٨ ٦٩ ٢٥.٨ ٤٦ 
١.١٦ ٣.٦٧ 



 ٥٥

واالنترن              ت أول 
 بأول

٣٢ 
٤ 

التواصل مع أقرانھ 
الكترونی     ا لتب     ادل  

وجھ           ان  اآلراء و
 النظر

٩.٠ ١٦ ٧.٩ ١٤ ١٤.٦ ٢٦ ٤٧.٢ ٨٤ ٢١.٣ ٣٨ 
١.١٧ ٣.٦٤ 

٣٠ 

٥ 

اس   تخدام التقنی   ات  
مثل تقنیة (الحدیثة 

المعلوم                         ات 
والحاس                       بات 

 المتاحة في بیئة 

٧.٩ ١٤ ٩.٠ ١٦ ١٩.١ ٣٤ ٤١.٠ ٧٣ ٢٣.٠ ٤١ 

١.١٦ ٣.٦٢ 

 
 

 )٩(جدول رقم -تابع
 معیاریة إلجابات عینة الدراسة النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات ال

عند استخدام التعلیم  المتعلماتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور حول 
 المكرمةااللكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة 

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
الم یعمل بھا

وس
ت حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٢٩ 

٦ 

قی     ام الم     تعلم 
بإتباع القواع د  
والتعلیم           ات 
الصحیحة عن د  
ال    دخول عل    ى 
مواق   ع التعل   یم 

 االلكتروني

١١.٢ ٢٠ ٤.٥ ٨ ٢٨.٧ ٥١ ٢٨.٧ ٥١ ٢٧.٠ ٤٨ 

١.٢٥ ٣.٥٦ 

٣٩ 

٧ 

اإلحس              اس 
بالثق  ة ب  النفس 
عن   د اس   تخدام  
ال                         تعلم 

 االلكتروني

٤.٥ ٨ ٥.١ ٩ ١٢.٩ ٢٣ ٣٤.٨ ٦٢ ٤٢.٧ ٧٦ 

١.٢٥ ٣.٥٦ 

٣٦ 

٨ 

الح   رص عل   ى 
اكتس                   اب 
مھ                   ارات 
اس                 تخدام  
التعل  یم ال  ذاتي   

 االلكتروني

١٠.١ ١٨ ٩.٦ ١٧ ١٦.٣ ٢٩ ٤٣.٨ ٧٨ ٢٠.٢ ٣٦ 

١.٢١ ٣.٥٤ 

٣٤ 

٩ 

تق                          دیم 
الواجب               ات 
الدراس                یة 

 الكترونیا
٢٠.٨ ٣٧ ١.٧ ٣ ١٩.١ ٣٤ ٣٨.٨ ٦٩ ١٩.٧ ٣٥ 

١.٣٨ ٣.٣٥ 

٣٥ 

١٠ 

اس                      تالم 
الواجب               ات 

لدراس                یة ا
مص               حوبة 
بمرئی                 ات  
المعل                        م 

 الكترونیا

١٨.٥ ٣٣ ٢.٨ ٥ ٢٣.٦ ٤٢ ٣٥.٤ ٦٣ ١٩.٧ ٣٥ 

١.٣٤ ٣.٣٥ 



 ٥٦

٣٨ 

١١ 

اس               تقاللیة 
الم      تعلم ف      ي  
كاف    ة مراح     ل  
تعلم                         ھ 

 االلكتروني

١٢.٤ ٢٢ ١٥.٢ ٢٧ ٢٨.٧ ٥١ ٣٠.٩ ٥٥ ١٢.٩ ٢٣ 

١.٢ ٣.١٧ 

 ٣.٥٣ المتوسط الحسابي العام
 
 
 

لحس  ابیة واالنحراف  ات المعیاری  ة    المتوس  طات ا ) ٩(رق  م  وض  ح الج  دول   ی
الخاصة بوجھات نظر أفراد عینة الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمش رفین  

اس   تخدام التعل   یم االلكترون   ي ف   ي ت   دریس عن   د  الم   تعلمالترب   ویین نح   و دور 
وقد تراوحت المتوسطات ، الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

  ).٣.١٧(إلى ) ٣.٧١(الحسابیة من 
اتجاھات  (عبارات المحور الثالث على درجة الموافقة أن یوضح الجدول و

اس   تخدام التعل   یم  عن   د  الم   تعلمالمعلم   ین والمش   رفین الترب   ویین نح   و دور    
 )االلكتروني في ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة       

 : كانت على النحو التالي
اتجاھ   ات المعلم   ین  (ات المح   ور الثال   ث عب   ارعل   ى أن درج   ة الموافق   ة 

اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي عن  د  الم  تعلموالمش  رفین الترب  ویین نح  و دور 
في ) عالیة(كانت  )تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

التواصل م ع المعلم ین   : وھيمن العبارات التي شملتھا أداة الدراسة ) ٨(عدد 
الحصول عل ى تغذی ة راجع ة الكترونی ا     ، لتبادل اآلراء ووجھات النظرالكترونیا 

الحرص على معرفة التطورات ف ي ع الم الكمبی وتر    ، مستمر خالل عملیة التعلم
التواص  ل م  ع أقران  ھ الكترونی  ا لتب  ادل اآلراء ووجھ  ان    ، واالنترن  ت أول ب  أول 

مثل تقنیة المعلومات والحاسبات المتاحة في (یثة استخدام التقنیات الحد، النظر
قی  ام الم  تعلم بإتب  اع القواع  د والتعلیم  ات الص  حیحة عن  د ال  دخول عل  ى    ، بیئ  ة 

اإلحس   اس بالثق   ة ب   النفس عن   د اس   تخدام ال   تعلم  ، مواق   ع التعل   یم االلكترون   ي
، الحرص على اكتساب مھارات استخدام التعلیم الذاتي االلكترون ي ، االلكتروني

، )٣.٦٤(، )٣.٦٧(، )٣.٦٧(، )٣.٧١(بلغ    ت متوس    طاتھا الحس    ابیة   حی    ث
 .على التوالي) ٣.٥٤(، )٣.٥٦(، )٣.٥٦(، )٣.٦٢(

اتجاھ   ات المعلم   ین  (عب   ارات المح   ور الثال   ث الموافق   ة عل   ى أن درج   ة 
اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي عن  د  الم  تعلموالمش  رفین الترب  ویین نح  و دور 

) منخفضة(كانت )  المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة تدریس الریاضیات بالمرحلة
تق دیم الواجب  ات  : وھ ي م ن العب ارات الت ي ش ملتھا أداة الدراس ة      ) ٣(ف ي ع دد   

اس  تالم الواجب  ات الدراس  یة مص  حوبة بمرئی  ات المعل  م      ، الدراس  یة الكترونی  ا 
حی  ث بلغ  ت ، اس  تقاللیة الم  تعلم ف  ي كاف  ة مراح  ل تعلم  ھ االلكترون  ي ، الكترونی  ا
 .على التوالي) ٣.١٧(، )٣.٣٥(، )٣.٣٥(تھا الحسابیة متوسطا



 ٥٧

 (عبارات المحور الثالث الموافقة على ویدل تحلیل بیانات الدراسة أن 
استخدام التعلیم عند  المتعلماتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور 

 )االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة
حیث بلغ المتوسط العام ) عالیة( لواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجةا
)٣.٥٣ .( 

عند  المتعلمویعزو الباحث النتیجة التي آلت إلیھا الدراسة بالنسبة لدور 
استخدام التعلیم االلكتروني إلى أن الطالب یعتبر المرآة التي یظھر فیھا اثر 

یجابا بما في ذلك التعلیم تطبیق أي طریقة من طرق التدریس سلبا وإ
وان وجود اتجاھات إیجابیة من الطالب نحو التعلیم االلكتروني ، االلكتروني

ید في تفعیل استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس یسھم إلى حد بع
إلى وجود تحسن في ) م١٩٩٨(أشارت دراسة طوالبة د وق، الریاضیات

وكذلك دراسة أبو ، اسب اآللياتجاھات المجموعة التجریبیة بعد دراسة الح
جابر وأبو عمر أشارت إلى وجود اتجاھات إیجابیة لدى الطالب نحو الحاسب 

 .أآللي
 

م ا اتجاھ ات المعلم ین والمش رفین     : لإلجابة عن السؤال الرابع الذي نص ـھ 
عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي ف ي      ط رق الت دریس المناس بة    التربویین نحو 

 ؟ المرحلة المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمةتدریس الریاضیات في 
تم استخدام النسب المئویة والمتوس طات الحس ابیة واالنحراف ات المعیاری ة     

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو إلجابات أفراد عینة الدراسة حول 
طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات 

وق د رتب ت تنازلی ا حس ب     ، المرحل ة المتوس طة بتعل یم مدین ة مك ة المكرم ة       في
 . المتوسطات الحسابیة

 
 
 
 
 
 
 

 )١٠(جدول رقم 
 النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة 

ستخدام اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو طرق التدریس المناسبة عند احول 
 المكرمةالتعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة 
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 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
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ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
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 ٠.٨٨ ٤.١٨ ١.١ ٢ ٥.١ ٩ ١٦.٩ ٣٠ ٤٦.١ ٨٢ ٣٠.٩ ٥٥التدریس 



 ٥٨

التي تحقق 
النمو 

المتدرج في 
 راتالمھا

٥٠ 

٢ 

ط                   رق  
الت          دریس 
الت    ي تھ    تم  
بتنمی                ة 
المف           اھیم  
العملی              ة  

 للمتعلمین

١.٧ ٣ ١.٧ ٣ ١٣.٥ ٢٤ ٤٨.٩ ٨٧ ٣٤.٣ ٦١ 

٠.٨٣ ٤.١٢ 

٤٤ 

٣ 

ط                   رق  
الت          دریس 
التي تحتوي 
عل                     ى  
عنص           ري 
التش          ویق 
واإلث            ارة  
الھتم              ام 

 المتعلمین

١.٧ ٣ ٣.٩ ٧ ٩.٠ ١٦ ٤٥.٥ ٨١ ٣٩.٩ ٧١ 

٠.٩٨ ٤.٠٩ 

طریق                ة  ٤ ٤٠
 ١.٠٨ ٤.٠٦ ٤.٥ ٨ ٢.٨ ٥ ٢٧.٠ ٤٨ ٥٩.٠ ١٠٥ ٦.٧ ١٢ المحاكاة

٤٨ 

٥ 

ط                   رق  
الت          دریس 
الت  ي تجس  د   
االتجاھ       ات 
التعلیمی          ة 

 الحدیثة

١.٧ ٣ ٦.٧ ١٢ ١٥.٧ ٢٨ ٣٦.٥ ٦٥ ٣٩.٣ ٧٠ 

٠.٧٧ ٤.٠٦ 

 
 
 
 
 

 )١٠(جدول رقم -تابع
 رافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنح

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو طرق التدریس المناسبة عند استخدام حول 
 المكرمةالتعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة 

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
 یعمل بھا

وس
لمت

ا
حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٤٩ 

٦ 

طرق التدریس 
الت       ي تت       یح  
فرص                       ة 
المش              اركة 
الفعال                     ة  
للمتعلم  ین ف  ي  
الموق                   ف 

 التعلیمي

٣.٤ ٦ ١٠.٧ ١٩ ٢٨.٧ ٥١ ٤٥.٥ ٨١ ١١.٨ ٢١ 

٠.٨٦ ٤.٠٥ 

 ٠.٨٦ ٤.٠٥ ٣.٤ ٦ ١٠.٧ ١٩ ٢٨.٧ ٥١ ٤٥.٥ ٨١ ١١.٨ ٢١طرق التدریس  ٧ ٥٢



 ٥٩

الت   ي تس   تخدم 
مب   ادئ تفری   د   

 التعلم
٤٦ 

٨ 
طرق التدریس 
الت       ي ت       وفر 

المال والوقت (
 )والجھد

١.٧ ٣ ١٠.٧ ١٩ ١١.٨ ٢١ ٤٧.٢ ٨٤ ٢٨.٧ ٥١ 
٠.٨٩ ٤.٠١ 

٥١ 

٩ 

طرق التدریس 
الت      ي تعتم      د 
عل    ى التن    وع  
ف      ي ال      درس 

 الواحد

١.١ ٢ ٦.٢ ١١ ٩.٠ ١٦ ٥٣.٩ ٩٦ ٢٩.٨ ٥٣ 

٠.٧٤ ٣.٩٨ 

٤٧ 

١٠ 

طرق التدریس 
 الت    ي تحت    وي
عل    ى عنص    ر  
 التحفیز اآلني

١١.٢ ٢٠ ٣.٩ ٧ ١١.٢ ٢٠ ٣٠.٩ ٥٥ ٤٢.٧ ٧٦ 
١.٣١ ٣.٩ 

٤١ 

١١ 

طریق  ة نمذج  ة 
التعل                      یم 
وتقدیم    ھ ف    ي  
ص                      ورة 

 معیاریة

٩.٠ ١٦ ٩.٦ ١٧ ٢٤.٧ ٤٤ ٣٥.٤ ٦٣ ٢١.٣ ٣٨ 

٠.٨٤ ٣.٦١ 

٥٣ 

١٢ 

طرق التدریس 
الت   ي تتناس   ب  
م        ع می        ول  

 الطالب
١.٧ ٣ ١٢.٤ ٢٢ ٢٠.٢ ٣٦ ٣٩.٣ ٧٠ ٢٦.٤ ٤٧ 

٠.٩٥ ٣.٥٣ 

٤٢ 

١٣ 

طرق التدریس 
الت      ي تعتم      د 
عل    ى الثقاف    ة  

 الرقمیة
٦.٢ ١١ ١٧.٤ ٣١ ١٩.٧ ٣٥ ٤١.٠ ٧٣ ٢٥.٧ ٢٨ 

١.١٩ ٣.٥١ 

 
 

 )١٠(جدول رقم -تابع
 النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة 

التدریس المناسبة عند استخدام اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو طرق حول 
 المكرمةالتعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة 

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
 یعمل بھا

وس
لمت

ا
حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٤٣ 

١٤ 

ط   رق الت   دریس  
 الت         ي تنم         ي 
مھ                        ارات 
 المتعلمین الذاتیة

٣.٤ ٦ ٤.٥ ٨ ١٠.١ ١٨ ٤٣.٨ ٧٨ ٣٨.٢ ٦٨ 
١.١٣ ٣.٤٣ 

 ٣.٩ المتوسط الحسابي العام
 

المتوس  طات الحس  ابیة واالنحراف  ات المعیاری  ة  ) ١١(رق  م وض  ح الج  دول ی
الخاصة بوجھات نظر أفراد عینة الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمش رفین  

اس تخدام التعل یم االلكترون ي ف ي     عن د  المناس بة   التربویین نحو ط رق الت دریس  



 ٦٠

وق  د تراوح  ت ، ت  دریس الریاض  یات بالمرحل  ة المتوس  طة بتعل  یم مك  ة المكرم  ة 
  ).٣.٤٣(إلى ) ٤.١٨(المتوسطات الحسابیة من 

اتجاھات  (عبارات المحور الرابع الموافقة على درجة أن یوضح الجدول و
اس  تخدام عن  د دریس المناس  بة المعلم  ین والمش  رفین الترب  ویین نح  و ط  رق الت   

التعل  یم االلكترون  ي ف  ي ت  دریس الریاض  یات بالمرحل  ة المتوس  طة بتعل  یم مك  ة     
 : كانت على النحو التالي )المكرمة

اتجاھ   ات المعلم   ین  (عب   ارات المح   ور الراب   ع الموافق   ة عل   ى أن درج   ة 
اس  تخدام التعل  یم  عن  د والمش  رفین الترب  ویین نح  و ط  رق الت  دریس المناس  بة     

 )كتروني في ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة       االل
: وھ ي م ن العب ارات الت ي ش ملتھا أداة الدراس ة      ) ١٤(ف ي ع دد   ) عالی ة (كانت 

ط رق الت دریس الت ي    ، طرق التدریس التي تحقق النمو المت درج ف ي المھ ارات   
ت  وي عل  ى ط  رق الت  دریس الت  ي تح ، تھ  تم بتنمی  ة المف  اھیم العملی  ة للمتعلم  ین 

طرق التدریس ، طریقة المحاكاة، عنصري التشویق واإلثارة الھتمام المتعلمین
ط  رق الت  دریس الت  ي تت  یح فرص  ة  ، الت  ي تجس  د االتجاھ  ات التعلیمی  ة الحدیث  ة 

طرق التدریس التي تستخدم ، المشاركة الفعالة للمتعلمین في الموقف التعلیمي
ط رق  ، )الم ال والوق ت والجھ د   ( طرق التدریس التي توفر، مبادئ تفرید التعلم

ط  رق الت  دریس الت  ي  ، الت  دریس الت  ي تعتم  د عل  ى التن  وع ف  ي ال  درس الواح  د  
طریق ة نمذج ة التعل یم وتقدیم ھ ف ي ص ورة       ، تحتوي على عنصر التحفیز اآلني

ط رق الت دریس الت ي    ، طرق التدریس التي تتناسب مع می ول الط الب  ، معیاریة
لت  دریس الت  ي تنم  ي مھ  ارات المتعلم  ین   ط  رق ا، تعتم  د عل  ى الثقاف  ة الرقمی  ة  

، )٤.٠٩(، )٤.١٢(، )٤.١٨(حی    ث بلغ    ت متوس    طاتھا الحس    ابیة   ، الذاتی    ة
)٣.٩(، )٣.٩٨(، )٤.٠١(، )٤.٠٥(، )٤.٠٥(، )٤.٠٦(، )٤.٠٦( ،
 .على التوالي) ٣.٤٣(، )٣.٥١(، )٣.٥٣(، )٣.٦١(

 عبارات المحور الرابععلى ویدل تحلیل بیانات الدراسة أن الموافقة 
عند  طرق التدریس المناسبةاتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو (

استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم 
حیث بلغ ) عالیة( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة )مكة المكرمة

 ). ٣.٩(المتوسط العام 
لت إلیھا الدراسة بالنسبة لطرق التدریس ویعزو الباحث النتیجة التي آ

استخدام التعلیم االلكتروني في ، المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني بأن
تدریس الریاضیات یستوجب من المعلمین إتباع طرق تدریس من شأنھا أن  

، وتنمي المفاھیم التطبیقیة لدیھم، الطالب ھاراتمتحقق النمو المتدرج في 
تجسد االتجاھات و، الطالبالتشویق وإثارة اھتمام بعنصري وأن تتمتع 

 .التي أصبحت سمة من سمات القرن الحادي والعشرین التعلیمیة الحدیثة
 
 
 
 



 ٦١

 
 
 
 
 
 

ما اتجاھات المعلمین والمشرفین : لإلجابة عن السؤال الخامس الذي نصـھ
ن  ي ف  ي عن  د اس  تخدام التعل  یم االلكترو مكون  ات البیئ  ة الص  فیة  الترب  ویین نح  و 

 ؟تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة
تم استخدام النسب المئویة والمتوس طات الحس ابیة واالنحراف ات المعیاری ة     

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو إلجابات أفراد عینة الدراسة حول 
ني ف ي ت دریس الریاض یات    مكونات البیئة الصفیة عند استخدام التعلیم االلكترو
وق د رتب ت تنازلی ا حس ب     ، في المرحل ة المتوس طة بتعل یم مدین ة مك ة المكرم ة      

 . المتوسطات الحسابیة
 )١١(جدول رقم 

 النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة 
بیئة الصفیة عند استخدام اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو مكونات الحول 

 التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة
 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
 یعمل بھا

وس
مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٥٤ 

١ 

ت   وفر مكون   ات 
بش                       ریة 

 -المعل                  م (
ط   اقم  -الم  تعلم 

 -ال  دعم التقن  ي 
الط  اقم اإلداري 

 )المركزي

٥.١ ٩ ٩.٦ ١٧ ١٤.٦ ٢٦ ٣٦.٥ ٦٥ ٣٤.٣ ٦١ 

١.١٥ ٣.٨٥ 

٦٤ 

٢ 

ت            وفر إدارة 
مدرسیة مدربة 
ومؤھل   ة عل   ى  
التعل                       یم 

 االلكتروني

١٢.٤ ٢٢ ٤.٥ ٨ ١٤.٦ ٢٦ ٣٢.٠ ٥٧ ٣٦.٥ ٦٥ 

١.٣٢ ٣.٧٦ 

٦٥ 

٣ 

مق                   ررات 
الكترونی               ة 
مص   ممة عل   ى  
أسس ومع اییر  

ل                       یم التع
 االلكتروني

١١.٢ ٢٠ ٩.٠ ١٦ ١٠.٧ ١٩ ٣٣.١ ٥٩ ٣٦.٠ ٦٤ 

١.٣٣ ٣.٧٤ 

٥٥ 

٤ 

توفر تجھیزات 
أساس                   یة  

األجھ                زة (
 -الخدمی                ة

محط     ة عم     ل  

٨.٤ ١٥ ١٠.٥ ١٩ ١٣.٥ ٢٤ ٣٦.٠ ٦٤ ٣١.٥ ٥٦ 

١.٢٥ ٣.٧١ 



 ٦٢

محط  ة  -المعل  م
 -عم   ل الم   تعلم

 )االنترنت
 

 )١١(جدول رقم -تابع
 واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو مكونات البیئة الصفیة عند استخدام حول 
 التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

ضة منخف منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
 یعمل بھا

وس
لمت

ا
حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٦١ 

٥ 

ت    وفر قاع    ات   
للت                 دریس 
ومعامل حدیث ة  

 للكمبیوتر
١٥.٧ ٢٨ ٧.٣ ١٣ ١١.٨ ٢١ ٢٤.٧ ٤٤ ٤٠.٤ ٧٢ 

١.٤٦ ٣.٦٧ 

٥٨ 

٦ 

وج     ود موق     ع 
Web 

للمؤسس              ة 
التعلیم   ة عل   ى 
االنترن          ت أو 
على أي ش بكة  

 محلیة

١٢.٩ ٢٣ ٣.٤ ٦ ١٧.٤ ٣١ ٣٧.١ ٦٦ ٢٩.٢ ٥٢ 

١.٢٩ ٣.٦٦ 

٥٩ 

٧ 

وج    ود فنی    ین  
وأخص         ائیین  
لمتابع   ة أجھ   ة 
الحاس               وب 
والش                  بكة 

 وصیانتھا

١٤.٠ ٢٥ ٦.٧ ١٢ ١١.٢ ٢٠ ٣٤.٨ ٦٢ ٣٣.١ ٥٩ 

١.٣٧ ٣.٦٦ 

٦٠ 

٨ 

وج                         ود 
متخصص         ین  
ف      ي تص      میم  
الب                    رامج 
والمق           ررات 

 الكترونیا

١٤.٦ ٢٦ ٧.٣ ١٣ ١٤.٦ ٢٦ ٣٠.٣ ٥٤ ٣٣.١ ٥٩ 

١.٣٩ ٣.٦ 

٥٧ 

٩ 

وط ت    وفر خط     
اتصال بالشبكة 
العالمی                   ة 
للمعلوم            ات 

 )االنترنت(

١٤.٦ ٢٦ ٦.٧ ١٢ ١٤.٦ ٢٦ ٣٤.٨ ٦٢ ٢٩.٢ ٥٢ 

١.٣٦ ٣.٥٧ 

ت     وفیر جھ     از  ١٠ ٥٦
 ١.٤٥ ٣.٤٩ ١٦.٣ ٢٩ ٩.٦ ١٧ ١٦.٩ ٣٠ ٢٣.٠ ٤١ ٣٤.٣ ٦١ لكل متعلم

٦٢ 

١١ 

ت  وفر إعالن  ات  
ع  ن المؤسس  ة 
التعلیمی                ة  
كمؤسس               ة 
إلكترونی               ة 
 تعلیمیا وإداریا

٢٤.٦ ٢٦ ١١.٨ ٢١ ١١.٨ ٢١ ٣٦.٠ ٦٤ ٢٥.٨ ٤٦ 

١.٣٧ ٣.٤٧ 

 



 ٦٣

 
 
 

 )١١(جدول رقم -تابع
 النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة 

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو مكونات البیئة الصفیة عند استخدام حول 
 ات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمةالتعلیم االلكتروني في تدریس الریاضی

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
وس یعمل بھا

مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٦٣ 

١٢ 

ت      وفر تقنی      ات 
التعل                          یم 
االلكترون               ي 

مث   ل (المختلف   ة 
البری                           د  
 -االلكترون            ي

الفی                         دیو 
 غرف -التفاعلي

 -المحادث                 ة
م                  ؤتمرات  

 )الفیدیو

١٧.٤ ٣١ ٩.٦ ١٧ ٢١.٣ ٣٨ ٢٥.٣ ٤٥ ٢٦.٤ ٤٧ 

١.٤١ ٣.٣٤ 

 ٣.٦٣ المتوسط الحسابي العام
 

المتوس  طات الحس  ابیة واالنحراف  ات المعیاری  ة  ) ١١(رق  م وض  ح الج  دول ی
الخاصة بوجھات نظر أفراد عینة الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمش رفین  

اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي  عن  د ت البیئ  ة الص  فیة الترب  ویین نح  و مكون  ا 
وق  د تراوح  ت ، ت  دریس الریاض  یات بالمرحل  ة المتوس  طة بتعل  یم مك  ة المكرم  ة 

  ).٣.٣٤(إلى ) ٣.٨٥(المتوسطات الحسابیة من 
اتجاھ ات  عل ى   (عبارات المح ور الخ امس   على درجة أن یوضح الجدول و

استخدام التعلیم عند البیئة الصفیة  المعلمین والمشرفین التربویین نحو مكونات
 )االلكتروني في ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة       

 : كانت على النحو التالي
اتجاھات المعلمین على  (عبارات المحور الخامس على  الموافقة أن درجة

 اس   تخدام التعل   یمعن   د والمش   رفین الترب   ویین نح   و مكون   ات البیئ   ة الص   فیة  
 )االلكتروني في ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة       

: وھ ي م ن العب ارات الت ي ش ملتھا أداة الدراس ة      ) ١١(ف ي ع دد   ) عالی ة (كانت 
الط  اقم اإلداري  -ط  اقم ال  دعم التقن  ي  -الم  تعلم -المعل  م(ت  وفر مكون  ات بش  ریة  

، یم االلكترون   يت   وفر إدارة مدرس   یة مدرب   ة ومؤھل   ة عل   ى التعل   ، )المرك   زي
ت  وفر ، مق  ررات الكترونی  ة مص  ممة عل  ى أس  س ومع  اییر التعل  یم االلكترون  ي     

 -محطة عمل الم تعلم  -محطة عمل المعلم -األجھزة الخدمیة(تجھیزات أساسیة 
 Webوجود موقع ، توفر قاعات للتدریس ومعامل حدیثة للكمبیوتر، )االنترنت

وج  ود فنی  ین   ، بكة محلی  ة للمؤسس  ة التعلیم  ة عل  ى االنترن  ت أو عل  ى أي ش        



 ٦٤

وجود متخصصین في ، وأخصائیین لمتابعة أجھة الحاسوب والشبكة وصیانتھا
ت وفر خط  وط اتص  ال بالش  بكة العالمی  ة  ، تص میم الب  رامج والمق  ررات الكترونی  ا 

ت وفر إعالن ات ع ن المؤسس ة     ، توفیر جھ از لك ل م تعلم   ، )االنترنت(للمعلومات 
حیث بلغت متوسطاتھا الحس ابیة  ، ا وإداریاالتعلیمیة كمؤسسة إلكترونیة تعلیمی

)٣.٦٦(، )٣.٦٦(، )٣.٦٧(، )٣.٧١(، )٣.٧٤(، )٣.٧٦(، )٣.٨٥( ،
 .على التوالي) ٣.٤٧(، )٣.٤٩(، )٣.٥٧(، )٣.٦(

اتجاھ  ات المعلم  ین  (عب  ارات المح  ور الخ  امس   عل  ى الموافق  ة أن درج  ة 
لتعل   یم اس   تخدام اعن   د والمش   رفین الترب   ویین نح   و مكون   ات البیئ   ة الص   فیة  

 )االلكتروني في ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة       
: وھ ي م ن العب ارات الت ي ش ملتھا أداة الدراس ة      ) ١(في عدد ) منخفضة(كانت 

الفی  دیو  -مث  ل البری  د االلكترون  ي  (ت  وفر تقنی  ات التعل  یم االلكترون  ي المختلف  ة    
 ).٣.٣٤(حیث بلغ متوسطھا ، )مؤتمرات الفیدیو -غرف المحادثة -التفاعلي

اتجاھات المعلمین ویدل تحلیل بیانات الدراسة أن الموافقة على 
استخدام التعلیم عند  والمشرفین التربویین نحو مكونات البیئة الصفیة

 االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة
حیث بلغ المتوسط العام ) الیةع( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة

)٣.٦٣ .( 
ویعزو الباحث النتیجة التي آلت إلیھا الدراسة بالنسبة لمكونات البیئة 
الصفیة إلى أن استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات یتطلب من 
إدارة المدرسة توفیر بیئة صفیة نموذجیة تساعد على استخدام التعلیم 

وتقنیات التعلیم ، تشمل ھذه البیئة أجھزة الحاسبعلى ان ، االلكتروني
ومعامل ، والوسائل التعلیمیة المساعدة من برامج حاسب آلي، المختلفة
ألنھ بدون ، )االنترنت(وشبكة اتصاالت بالشبكة العالمیة للمعلومات ، متطورة

وجود البیئة الصفیة النموذجیة لن تنجح عملیة استخدام التعلیم االلكتروني في 
 .ریس الریاضیاتتد

إلى أن برامج الحاسب اآللي خلقت ) م١٩٩٢(وقد أشارت دراسة أندرو 
 . إستراتیجیة وبیئة تعلیمیة حدیثة تساعد على حل مسائل الریاضیات

م   ا اتجاھ   ات المعلم   ین   :لإلجاب   ة ع   ن الس   ؤال الس   ادس ال   ذي نص   ـھ  
تعل  یم عن د اس تخدام ال  أس الیب التق ویم المناس بة    والمش رفین الترب ویین نح و    

االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مدین ة مك ة   
 ؟المكرمة

تم استخدام النسب المئویة والمتوس طات الحس ابیة واالنحراف ات المعیاری ة     
اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو إلجابات أفراد عینة الدراسة حول 

التعل   یم االلكترون   ي ف   ي ت   دریس     أس   الیب التق   ویم المناس   بة عن   د اس   تخدام   
وقد رتبت تنازلیا ، الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة

 . حسب المتوسطات الحسابیة
 )١٢(جدول رقم 

 النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة 



 ٦٥

یین نحو أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام اتجاھات المعلمین والمشرفین التربوحول 
 المكرمة في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
وس یعمل بھا

مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٨٠ 

١ 

لتعل   یم  یس   اعد ا 
االلكترون               ي 
تق      ویم ال      ربط  
ب        ین ج        انبي  
العملی                          ة 
التعلیمی                     ة 

العمل                        ي (
 )والنظري

٦.٢ ١١ ٤.٥ ٨ ١١.٢ ٢٠ ٥٣.٤ ٩٥ ٢٤.٧ ٤٤ 

١.٠٤ ٣.٨٦ 

٧٧ 

٢ 

یت      یح التعل      یم  
االلكترون  ي م  ن  
تطبی       ق مب       دأ  
اس                      تمرار 

 التقویم

٦.٢ ١١ ٧.٣ ١٣ ٢١.٩ ٣٩ ٣٣.٧ ٦٠ ٣٠.٩ ٥٥ 

١.١٥ ٣.٧٦ 

٧٩ 

٣ 

یت      یح التعل      یم  
ون               ي االلكتر

التحق       ق م       ن   
مع                           اییر 

 الموضوعیة

٥.٦ ١٠ ٣.٤ ٦ ٢٤.٧ ٤٤ ٤١.٦ ٧٤ ٢٤.٧ ٤٤ 

١.٠٤ ٣.٧٦ 

٧٨ 
٤ 

یت      یح التعل      یم  
االلكترون               ي 
التحق       ق م       ن   
 معاییر الشمول

٧.٣ ١٣ ٢.٨ ٥ ١٩.٧ ٣٥ ٥٣.٩ ٩٦ ١٦.٣ ٢٩ 
١.٠٢ ٣.٦٩ 

 
 

 )١٢(جدول رقم -تابع
 إلجابات عینة الدراسة  النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام حول 
 التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
وس ایعمل بھ

مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٧١ 

٥ 

تق      ویم م      دى 
ق                           درة  
المتعلمین على 
االس               تعانة 
بالمص               ادر 

 االلكترونیة

٨.٤ ١٥ ١٠.١ ١٨ ١٥.٧ ٢٨ ٣٨.٢ ٦٨ ٢٧.٥ ٤٩ 

١.٢٢ ٣.٦٦ 

٦٦ 

٦ 

قی      اس م      دى 
قیام المتعلم ین  
بح  ل التم  ارین  

 الكترونیا
١٣.٥ ٢٤ ١٠.١ ١٨ ٩.٠ ١٦ ٣٤.٨ ٦٢ ٣٢.٦ ٥٨ 

١.٣٨ ٣.٦٣ 

٧٥ 
٧ 

یت    یح التعل     یم  
االلكترون            ي 
الدقة ف ي م دى   

٧.٩ ١٤ ١٣.٥ ٢٤ ١٥.٢ ٢٧ ٣٤.٣ ٦١ ٢٩.٢ ٥٢ 
١.٢٥ ٣.٦٣ 



 ٦٦

التأك        د م        ن 
تحقی  ق أھ  داف 
ال          درس أوال 

 بأول
٦٩ 

٨ 

تق      ویم م      دى 
ق                           درة  
المتعلمین على 
التواص    ل م    ع  
زمالئھ                   م 

 الكترونیا

٧.٩ ١٤ ١٢.٩ ٢٣ ١٩.١ ٣٤ ٢٩.٨ ٥٣ ٣٠.٣ ٥٤ 

١.٢٦ ٣.٦٢ 

٧٠ 

٩ 

تق      ویم م      دى 
ق                           درة  
المتعلمین على 
تب  ادل الرس  ائل 
االلكترونیة مع 

 المعلم

١٠.١ ١٨ ١١.٨ ٢١ ٧.٩ ١٤ ٤٦.٦ ٨٣ ٢٣.٦ ٤٢ 

١.٢٥ ٣.٦٢ 

٦٨ 

١٠ 

تق      ویم م      دى 
ق                           درة  
المتعلمین على 
إث                          راء 
موض          وعات 
ال      درس م      ن 
خ     الل زی     ارة  
مواق                        ع 
االنترن                 ت 

 التعلیمیة

٨.٤ ١٥ ٩.٦ ١٧ ٢٢.٥ ٤٠ ٣٣.١ ٥٩ ٢٦.٤ ٤٧ 

١.٢١ ٣.٦ 

 
 

 
 )١٢(جدول رقم -تابع

 النسب المئویة والمتوسطات الحسابیة واالنحرافات المعیاریة إلجابات عینة الدراسة 
اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام حول 

 رمةالتعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المك
 

رقم 
 الفقرة

 
 ترتیبھا

 
 العبارة

منخفضة  منخفضة عالیة عالیة جدا
 جدا

 ال 
وس یعمل بھا

مت
ال

حرا ط 
الن
ا

 ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ٪ ت ف 
٧٢ 

١١ 

تق      ویم م      دى 
ق    درة الم    تعلم 
عل                            ى 
المس  اھمة ف  ي  
تقدیم ال دروس  
الیومی    ة عن    د  
 الحاجة بإتقان

٦.٧ ١٢ ٩.٠ ١٦ ٢٠.٢ ٣٦ ٤٦.٦ ٨٣ ١٧.٤ ٣١ 

١.٠٩ ٣.٥٩ 

٧٦ 

١٢ 

تتسم مخرجات 
التق     ویم عن     د 
اس                 تخدام 
التعل                      یم 
االلكترون           ي 

٧.٩ ١٤ ٢.٢ ٤ ٣٢.٠ ٥٧ ٣٩.٣ ٧٠ ١٨.٥ ٣٣ 

١.٠٧ ٣.٥٨ 



 ٦٧

 بالثبات
٦٧ 

١٣ 

تق      ویم م      دى 
ق                           درة 
المتعلمین على 
جم                           ع 
المعلوم            ات 
المساعدة على 

 حل المشكلة

٧.٣ ١٣ ١٠.٧ ١٩ ١٨.٥ ٣٣ ٤٦.٦ ٨٣ ١٦.٩ ٣٠ 

١.١١ ٣.٥٥ 

٧٣ 

١٤ 

اس                 تخدام 
تعل                      یم ال

االلكتروني ف ي  
اختبار تحصیل 

 المتعلمین

١٥.٢ ٢٧ ٩.٠ ١٦ ١٤.٦ ٢٦ ٣٤.٨ ٦٢ ٢٦.٤ ٤٧ 

١.٣٧ ٣.٤٨ 

٧٤ 

١٥ 

إمكانی  ة تق  ویم  
أنم  اط التفكی   ر  
العلم                      ي 
للمتعلم  ین م  ن 
خ    الل أدائھ    م  

 عند التعلم

٨.٤ ١٥ ١٨.٥ ٣٣ ١٥.٢ ٢٧ ٤٢.١ ٧٥ ١٥.٧ ٢٨ 

١.٢ ٣.٣٨ 

 ٣.٦٣ المتوسط الحسابي العام
 

المتوس  طات الحس  ابیة واالنحراف  ات المعیاری  ة  ) ١٢(رق  م دول وض  ح الج  ی
الخاصة بوجھات نظر أفراد عینة الدراسة حول اتجاھات المعلمین والمش رفین  

اس تخدام التعل یم االلكترون ي ف ي     عن د  التربویین نحو أس الیب التق ویم المناس بة    
ح  ت وق  د تراو، ت  دریس الریاض  یات بالمرحل  ة المتوس  طة بتعل  یم مك  ة المكرم  ة 

  ).٣.٣٨(إلى ) ٣.٨٦(المتوسطات من 
 الس   ادسعب   ارات المح   ور  عل   ى  درج   ة الموافق   ة أن یوض   ح الج   دول  و

عن د  اتجاھات المعلمین والمشرفین الترب ویین نح و أس الیب التق ویم المناس بة      (
استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم    

 : نحو التاليكانت على ال )مكة المكرمة
اتجاھ ات المعلم ین    (عبارات المحور السادسعلى  أن درجة الموافقة على

اس  تخدام التعل  یم  عن  د أس  الیب التق  ویم المناس  بة   والمش  رفین الترب  ویین نح  و   
 ة)االلكتروني ف ي ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المك رم        

: وھ ي ملتھا أداة الدراس ة  م ن العب ارات الت ي ش     ) ١٤(ف ي ع دد   ) عالی ة (كانت 
العمل  ي (یس اعد التعل یم االلكترون ي تق ویم ال  ربط ب ین ج انبي العملی ة التعلیمی ة         

یت  یح ، یت  یح التعل  یم االلكترون  ي م  ن تطبی  ق مب  دأ اس  تمرار التق  ویم ، )والنظ  ري
یت  یح التعل  یم االلكترون  ي ، التعل  یم االلكترون  ي التحق  ق م  ن مع  اییر الموض  وعیة

تق  ویم م  دى ق  درة المتعلم  ین عل  ى االس  تعانة       ، لش  مول التحق  ق م  ن مع  اییر ا  
یتیح ، قیاس مدى قیام المتعلمین بحل التمارین الكترونیا، بالمصادر االلكترونیة

، التعلیم االلكتروني الدقة في مدى التأك د م ن تحقی ق أھ داف ال درس أوال ب أول      
م دى   تق ویم ، تقویم مدى قدرة المتعلمین على التواص ل م ع زمالئھ م الكترونی ا    

تق ویم م دى ق درة    ، قدرة المتعلمین على تب ادل الرس ائل االلكترونی ة م ع المعل م     



 ٦٨

المتعلم  ین عل  ى إث  راء موض  وعات ال  درس م  ن خ  الل زی  ارة مواق  ع االنترن  ت     
تقویم مدى قدرة المتعلم على المساھمة ف ي تق دیم ال دروس الیومی ة     ، التعلیمیة

خدام التعل یم االلكترون ي   تتس م مخرج ات التق ویم عن د اس ت     ، عند الحاج ة بإتق ان  
تقویم مدى قدرة المتعلمین على جمع المعلوم ات المس اعدة عل ى ح ل     ، بالثبات
حیث بلغ ت  ، استخدام التعلیم االلكتروني في اختبار تحصیل المتعلمین، المشكلة

، )٣.٦٦(، )٣.٦٩(، )٣.٧٦(، )٣.٧٦(، )٣.٨٦(متوس         طاتھا الحس         ابیة 
)٣.٥٨(، )٣.٥٩(، )٣.٦(، )٣.٦٢(، )٣.٦٢(، )٣.٦٣(، )٣.٦٣( ،
 .على التوالي) ٣.٤٨(، )٣.٥٥(

اتجاھ  ات المعلم  ین  (عب  ارات المح  ور الخ  امس   عل  ى أن درج  ة الموافق  ة  
اس  تخدام التعل  یم  عن  د  أس  الیب التق  ویم المناس  بة  والمش  رفین الترب  ویین نح  و   

 )االلكتروني في ت دریس الریاض یات بالمرحل ة المتوس طة بتعل یم مك ة المكرم ة       
: وھ ي م ن العب ارات الت ي ش ملتھا أداة الدراس ة      ) ١(في عدد ) ضةمنخف(كانت 

حیث ، إمكانیة تقویم أنماط التفكیر العلمي للمتعلمین من خالل أدائھم عند التعلم
 ).٣.٣٨(بلغ متوسطھا 

عبارات المحور السادس على  ویدل تحلیل بیانات الدراسة أن الموافقة
أسالیب التقویم المناسبة عند و اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نح(

استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم 
حیث بلغ ) عالیة( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة) مكة المكرمة

 ). ٣.٦٣(المتوسط العام 
ویم ویعزو الباحث النتیجة التي آلت غلیھا الدراسة بالنسبة ألسالیب التق

المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني بأن تطبیق التعلیم االلكتروني في 
تدریس الریاضیات یتطلب طرق تقویم غیر تقلیدیة تتواءم مع طبیعة طرق 

حیث یجب أن تتبنى تلك الطرق أسالیب التقویم التي ، التدریس المستخدمة
ألن االعتماد ، والتلقینتعتمد على الواقع العملي ولیس على االستظھار والحفظ 

على الطرق التقلیدیة في تقویم الطالب من شأنھ أن یؤدي إلى عدم تحقیق 
أألھداف المرجوة من تطبیق التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات 

 . بالمرحلة المتوسطة
 

مما سبق فإن تحلیل بیانات الدراسة یشیر إلى أن ترتیب اتجاھات المعلمین 
ویین بتعل   یم مدین   ة مك   ة المكرم   ة نح   و اس   تخدام التعل   یم    والمش   رفین الترب    

االلكتروني ف ي ت دریس الریاض یات وفق ا للمتوس طات الحس ابیة للمح اور عل ى         
 :النحو التالي

 ) ١٣(جدول رقم 
اتجاھات المعلمین والمشرفین  (محاور الدراسة متوسطاتالتنازلي  لقیم  ترتیبال

استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس  التربویین بتعلیم مدینة مكة المكرمة نحو
 )الریاضیات

 

 رقم 
 المحور

 المتوسط العدد ترتیب المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري



 ٩

 ٠.٩٣ ٣.٩١ ١٧٨ ١ .الثاني
 ٠.٦٣ ٣.٩ ١٧٨ ٢ .الرابع
 ٠.٥٣ ٣.٨٩ ١٧٨ ٣ .األول

 ١.٢١ ٣.٦٣ ١٧٨ ٤ .الخامس
 ٠.٩٨ ٣.٦٣ ١٧٨ ٥ .السادس

 ١.٠٤ ٣.٥٣ ١٧٨ ٦ .الثالث
 ٠.٨٩ ٣.٧٥ ١٧٨ المتوسط العام

 

اتجاھ ات المعلم ین    (مح اور الدراس ة   أن ترتی ب ) ١٣(رق م  وضح الج دول  ی
والمش   رفین الترب   ویین بتعل   یم مدین   ة مك   ة المكرم   ة نح   و اس   تخدام التعل   یم      

ف ي المرحل ة المتوس طة بتعل یم مدین ة مك ة        االلكتروني ف ي ت دریس الریاض یات   
 :لتاليكان على النحو ا )المكرمة

دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني بمتوسط حسابي عام للمح ور     -١
)٣.٩١.(  

طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعل یم االلكترون ي بمتوس ط حس ابي      -٢
 ).٣.٩(عام للمحور  

تخطیط منھج الریاضیات باستخدام التعلیم االلكتروني بمتوسط حسابي ع ام   -٣
 .)٣.٨٩(للمحور 

وأس الیب التق ویم   ، مكونات البیئة الصفیة عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي     -٤
المناس  بة عن  د اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي بمتوس  ط حس  ابي ع  ام لك  ل    

 ).٣.٦٣(منھما 
عند استخدام التعلیم االلكتروني بمتوسط حسابي عام للمحور  المتعلمدور    -٥

)٣.٥٣.( 
عبارات أداة الدراسة ن درجة الموافقة على ویدل تحلیل بیانات الدراسة أ

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین بتعلیم مدینة مكة المكرمة نحو (
في المرحلة المتوسطة  استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات

حیث بلغ المتوسط العام ) عالیة( كانت درجة )بتعلیم مدینة مكة المكرمة
 ). ٣.٧٥(لمحاور الدراسة 

وتتف   ق النتیج   ة الت   ي آل   ت إلیھ   ا الدراس   ة بالنس   بة التجاھ   ات المعلم   ین    
والمشرفین التربوین نحو استخدام التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس الریاض یات      

 :بالمرحل  ة المتوس  طة بتعل  یم مدین  ة مك  ة المكرم  ة م  ع نت  ائج دراس  ات ك  ل م  ن 
لب     ة دراس     ة طوا، )م١٩٩٨(دراس     ة طالفح     ة  ، )م١٩٩٥(دراس     ة م     الك  

، )م٢٠٠٠(دراس ة محم د   ، )م٢٠٠٠(دراسة أبو جابر وأب و عم ر   ، )م١٩٩٨(
 :   حیث أشارت نتائج تلك الدراسات إلى النتائج التالیة، )م٢٠٠١(دراسة صبح 

أن نسبة كبیرة جدًا من الطلبة تشعر بأھمیة استخدام الحاسب في تعلیم  -١
 . اللغة اإلنجلیزیة 

 .تحسنت باستخدام الحاسب كوسیلة  أن مھارات الطلبة اللغویة قد -٢
أن المھ   ارة األكث   ر تحس   نًا ھ   ي مھ   ارة الكتاب   ة ث   م اإلم   الء ف   القراءة   -٣

 . واالستماع
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وجود تغییر إیجابي في اتجاه الطالب نحو الحاسب وبعد أن تلقوا دروسًا -٤
 . نظریة وعملیة عن الحاسب

 .أن الطالب قد استفادوا من استخدام الحاسب في التعلم -٥
أن معظم الطالب أبدوا اتجاھات إیجابیة نحو استخدام الحاس ب كعنص ر    -٦

 . أساسي من عناصر مساق التعلم
 .أن الطالب قد استمتعوا بتعلمھم بواسطة الحاسب  -٧
 . أن اتجاھات الطلبة تزداد إیجابیة باستخدامھم الحاسب -٨
مس ائل   أن برامج الحاسب خلقت إستراتیجیة وبیئة تعلیمیة حدیث ة لح ل   -٩

 . مادة الریاضیات
أن ب  رامج الحاس  ب س  اعدت الط  الب عل  ى فھ  م واس  تیعاب المعلوم  ات  -١٠

 والمفاھیم األساسیة في الریاضیات
 .ھناك اتجاھات إیجابیة لدى كل من المعلمین والطالب نحو الحاسب -١١

 
ھ  ل توج  د ف  روق ذات دالل  ة     : لإلجاب  ة ع  ن الس  ؤال الس  ابع ال  ذي نص  ـھ     

عینة الدراس ة بالنس بة لمح اور الدراس ة والت ي تع زى إل ى         إحصائیة بین أفراد
المعرف    ة الس    ابقة ب    التعلیم   ، س    نوات الخب    رة ، المؤھ    ل العلم    ي ، مھن    ةال(

 ؟ )االلكتروني
للكش  ف ع  ن الدالل  ة اإلحص  ائیة للف  روق ب  ین متوّس  طات اس  تجابات أف  راد    

، تمَّ ھنةبالمحاور المختلفة للدراسة والتي تعزى للممجتمع الدراسة فیما یتعلق 
 .(ANOVA) األحادياستخدام تحلیل التباین 

 :أثر المھنة: أوال-
للكش  ف ع  ن الدالل  ة اإلحص  ائیة للف  روق ب  ین متوّس  طات اس  تجابات أف  راد    

بالمح  اور المختلف  ة للدراس  ة والت  ي تع  زى ألث  ر   مجتم  ع الدراس  ة فیم  ا یتعل  ق  
یبین نتائج ھذا ) ١٤( رقم ، والّجدول T-Test) ت(اختبار ، تمَّ استخدام المھنة
 .التحلیل

 ) ١٤(جدول رقم 
 ألثر المھنة على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة) ت(اختبار 

 

الفرق بین 
العد المھنة المحاور

 د

المتوس
 ط

االنحرا
قیمة  ف

 ت

درجا
 ت

 الحریة

 الداللة
اإلحصائی

 المعیاري الحسابي ة
٠.١٤- ٠.٦٦ ٣.٨٧ ١١ مشرف المحور األول  

 ٠.٥٢ ٣.٨٩ ١٦٧ معلم ٠.٨٩ ١٧٦ 

* ٢.٠٣ ٠.٩٤ ٥.٠٤ ١١ مشرف المحور الثاني  
 ٠.٠٤ ١٧٦ 

 ٠.٩٢ ٤.٤٦ ١٦٧ معلم 

 ١.٢٣ ٠.٩٥ ٣.٩٥ ١١ مشرف المحور الثالث
 ٠.٢٢ ١٧٦ 

 ١.٠٤ ٣.٥٥ ١٦٧ معلم 

* ٢.٢١ ٠.٨٤ ٤.٢٨ ١١ مشرف المحور الرابع  
 ٠.٠٣ ١٧٦ 

 ٠.٦٠ ٣.٨٥ ١٦٧ معلم 

 ١.٦٤ ١.٠١ ٤.٢٠ ١١ مشرف امسالمحور الخ
 ٠.١٠ ١٧٦ 

 ١.٢١ ٣.٥٩ ١٦٧ معلم 
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* ٢.٠٠ ٠.٦٢ ٤.١٩ ١١ مشرف المحور السادس  
 ٠.٠٤٧ ١٧٦ 

 ٠.٩٨ ٣.٦٣ ١٦٧ معلم 
الدرجة الكلیة 

 ٠.٧٠ ٤.٢٥ ١١ مشرف للمقیاس
٠.٠٧ ١٧٦ ٨,١ 

 ٠.٧٦ ٣.٨٦ ١٦٧ معلم  
 )٠.٠٥(تعني ذات داللة إحصائیة عند *
 

الّنظر إلى نت ائج المقارن ات البعدّی ة لمتوس طات اس تجابات أف راد مجتم ع        وب
انحص ار   ، ُیالَح ظ والتي تعزى ألثر المھنة بمحاور الدراسةالدراسة فیما یتعلق 
 :حیث أشارت النتائج إلى) والسادس، والرابع،، الثاني(الفروق في المحاور 

 ةمجتم ع الدارس   وجود فروق  دالة إحص ائیًا ب ین متوس طات اس تجابات     -١
) دور المعل م عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي     (بالنسبة  للمحور الث اني  

وھ ي  ) ٢.٠٣(المحس وبة   ) ت(حی ث كان ت قیم ة    ، تبعًا لمتغی ر المھن ة   
 ،وكانت الف روق للص الح المش رفین   ) ٠.٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى 

 ل یم االلكترون ي  ریما یعود ذلك إلى أنھم أكثر إطالع ومعرفة بتقنیات التع
و بال   دور ال   ذي یج   ب أن یق   وم ب ب   ھ المعل   م عن   د اس   تخدام التعل   یم     

 .اإللكتروني  
 ةوجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوس طات اس تجابات مجتم ع الدارس      -٢

ط رق الت دریس المناس بة عن د اس تخدام التعل یم       (بالنسبة للمحور الرابع 
المحس   وبة ) ت(قیم   ة حی   ث كان   ت ، تبع   ًا لمتغی   ر المھن   ة) االلكترون   ي

وكان   ت الف   روق ) ٠.٠٥(وھ  ي دال   ة إحص   ائیًا عن  د مس   توى   ) ٢.٢١(
ریما یعود ذلك إلى أنھم أكثر إطالع ومعرفة بتقنیات  ،للصالح المشرفین
 .  التعلیم االلكتروني

 ةوجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوس طات اس تجابات مجتم ع الدارس     -٣ 
تقویم المناسبة عند استخدام التعلیم أسالیب ال(بالنسبة للمحور السادس 

المحس  وبة ) ت(حی  ث كان  ت قیم  ة   ،تبع  ًا لمتغی  ر المھن  ة   )  االلكترون  ي
وكان   ت الف   روق ) ٠.٠٥(وھ  ي دال   ة إحص   ائیًا عن  د مس   توى   ) ٢.٠٠(

ربما یعود ذلك ألن المشرفین التربویین أطلعوا على ، للصالح المشرفین
الحدیثة التي تقدم لھ م أثن اء   أسالیب  التقویم الحدیثة من خالل الدورات 

 .الخدمة
 

 
 :المؤھل العلميأثر : ثانیا-

للكشف عن الداللة اإلحصائیة للفروق بین متوّس طات اس تجابات أف راد مجتم ع     
المؤھ  ل الدراس  ة فیم  ا یتعل  ق بالمح  اور المختلف  ة للدراس  ة والت  ي تع  زى ألث  ر    

) ١٥(لّجدول رقم ، وا) ANOVA(، تمَّ استخدام تحلیل التباین األحادي العلمي
 .یبین نتائج ھذا التحلیل

 
 ) ١٥(جدول رقم 

 تحلیل التباین ألثر المؤھل العلمي على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة



 ٧٢

 

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

 قیمة متوسط المربعات درجة الحریة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

 االلكترونيتخطیط منھج الریاضیات باستخدام التعلیم : المحور األول
 ٦٨.٨٩٤ ٢ ١٣٧.٧٨٨ بین المجموعات

 ١٧٥ ١٠٩٠٧.٠٨٩ داخل المجموعات ٠.٣٣٣ ١.١٠٥
 ١٧٧ ١١٠٤٤.٨٧٦ المجموع ٦٢.٣٢٦

 
 
 
 
 

 ) ١٥(جدول رقم -تابع
 تحلیل التباین ألثر المؤھل العلمي على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة

 

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجة 
 الحریة

سط متو
 المربعات

 قیمة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

 دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني : المحور الثاني
 ١٦٥٥.٣٣٦ ٢ ٣٣١٠.٦٧١ بین المجموعات

 ١٧٥ ٢٢٣٥٩.٥٥٤ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ *١٢.٩٥٦
 ١٧٧ ٢٥٦٧٠.٢٢٥ المجموع ١٢٧.٧٦٩

 یم االلكتروني عند استخدام التعل المتعلمدور : المحور الثالث
 ١٨٠٠.٩٨٤ ٢ ٣٦٠١.٩٦٩ بین المجموعات

 ١٧٥ ١٩٥٣٢.١٢٧ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ *١٦.١٣٦
 ١٧٧ ٢٣١٣٤.٠٩٦ المجموع ١١١.٦١٢

 طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني: المحور الرابع
 ١٠٤٦.٨٧١ ٢ ٢٠٩٣.٧٤٣ بین المجموعات

 ١٧٥ ١١٥٠١.٠٠٤ جموعاتداخل الم ٠.٠٠٠ *١٥.٩٢٩
 ١٧٧ ١٣٥٩٤.٧٤٧ المجموع ٦٥.٧٢٠

 مكونات البیئة الصفیة عند استخدام التعلیم االلكتروني: المحور الخامس
 ٢٢٤٢.١٠٧ ٢ ٤٤٨٤.٢١٥ بین المجموعات

 ١٧٥ ٣٢٨١٦.١٤٥ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ *١١.٩٥٧
 ١٧٧ ٣٧٣٠٠.٣٦٠ المجموع ١٨٧.٥٢١

 سالیب التقویم المناسبة عند استخدام التعلیم االلكترونيأ: المحور السادس
 ٢٢٩٧.٤٦٨ ٢ ٤٥٩٤.٩٣٥ بین المجموعات

 ١٧٥ ٣٣٤٨٠.٤٦٣ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ *١٢.٠٠٩
 ١٧٧ ٣٨٠٧٥.٣٩٩ المجموع ١٩١.٣١٧

 ) جمیع المحاور(أداة الدراسة 
 ٠.٠٠٠ *١٥.٥٥١ ٦٦٩٨٤.٥٨٧ ٢ ١٣٣٩٦٩.١٧٣ بین المجموعات
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 ١٧٥ ٧٥٣٨١١.٠٧٤ المجموعات داخل
 ١٧٧ ٨٨٧٧٨٠.٢٤٧ المجموع ٤٣٠٧.٤٩٢

 )٠.٠٥(تعني ذات داللة إحصائیة عند *
وبالّنظر إلى نت ائج المقارن ات البعدّی ة لمتوس طات اس تجابات أف راد مجتم ع        

، ُیالَح ظ  المؤھ ل العلم ي   ألثر الدراسة فیما یتعلق بمحاور الدراسة والتي تعزى
، والخامس والسادس، والرابع، والثالث ، الثاني( ي المحاورانحصار الفروق ف
 :حیث أشارت النتائج إلى) وأداة الدراسة كلھا

 ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس      -١
) دور المعل م عن د اس  تخدام التعل یم االلكترون  ي   (بالنس بة للمح ور الث  اني   

وھي ) ١٢.٩٥٦(المحسوبة ) ف(قیمة  حیث كانت، تبعًا لمتغیر المؤھل
 ). ٠.٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى 

وج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدراس  ة      -٢
) عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي     الم تعلم دور (بالنسبة للمحور الثالث 

وھ ي دال ة   ) ١٦.١٣٦(المحس وبة  ) ف(حی ث كان ت قیم ة    ، تبعًا المؤھل
 ).٠.٠٥(حصائیًا عند مستوى إ

  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس      -٣
ط رق الت دریس المناس بة عن د اس تخدام التعل یم       (بالنسبة للمحور الرابع 

المحس   وبة ) ف(تبع   ًا لمتغی   ر المؤھ   ل حی   ث كان   ت قیم   ة ) االلكترون  ي 
 . )٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١٥.٩٢٩(

  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس      -٤
مكونات البیئ ة الص فیة عن د اس تخدام التعل یم      (بالنسبة للمحور الخامس 

المحس   وبة ) ف(تبع   ًا لمتغی   ر المؤھ   ل حی   ث كان   ت قیم   ة ) االلكترون  ي 
 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١١.٩٥٧(

 ةص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس    وج  ود ف  روق  دال  ة إح -٥ 
أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام التعلیم (بالنسبة للمحور السادس 

تبع            ًا لمتغی            ر المؤھ            ل حی            ث كان            ت  ) االلكترون            ي
وھ    ي دال   ة إحص    ائیًا عن   د مس    توى   )١٢.٠٠٩(المحس   وبة )ف(قیم   ة 

)٠.٠٥.( 
  ةت مجتم  ع الدارس  وج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابا   -٦

) ف(بالنسبة ألداة الدراس ة كك ل تبع ًا لمتغی ر المؤھ ل حی ث كان ت قیم ة         
 ٠)٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١٥.٥٥١(المحسوبة 

ولتحدید اتجاھات الفروق ذات  الداللة اإلحص ائیة فق د ت م اس تخدام طریق ة      
ت  ائج المقارن  ات یب  ین ن() والج  دول رق  م ، للمقارن  ات البعدی  ة Scheffeش  یفیھ 

الثنائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة على المح اور المختلف ة تبع ًا    
 .وفق طریقة شیفیھ لمتغیر المؤھل العلمي

 ) ١٦(جدول رقم 
 اختبار شیفیھ ألثر المؤھل العلمي على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة
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 الفرق  المحاور
 بین المؤھالت

 
الدرجة 
 الكلیة

المحور 
 السادس

المحور 
 الخامس

المحور 
 الرابع

المحور 
 الثالث

المحور 
 الثاني

 -األول
 الثاني

 -األول
 الثاني

 -األول
 الثاني

 -األول
 الثاني

 -األول
 الثاني

 -األول
 األول الثاني الثاني

 .دون الجامعي .جامعي *٨.٥١ *١٠.١١ *٦.٠٢ *٨.٩٢ *١٠.٣٣ *٥٦.٤١

 .فوق الجامعي ٤.٥٥- ١.٦٩- ٥.٢٠- ٧.٣٧- ٤.٦٦- ٢٣.٧٣-

 .جامعي .دون الجامعي *٨.٥١- *١٠.١١- *٦.٠٢- *٨.٩٢- *١٠.٣٣- *٥٦.٤١-

 .فوق الجامعي *١٣.٠٦- *١١.٨٠- *١١.٢١- *١٦.٣٠- *١٤.٩٩- *٨٠.١٤-

 فوق الجامعي .دون الجامعي ٤.٥٥ ١.٦٩ ٥.٢٠ ٧.٣٧ ٤.٦٦ ٢٣.٧٣

 .الجامعي *١٣.٠٦ *١١.٨٠ *١١.٢١ *١٦.٣٠ *١٤.٩٩ *٨٠.١٤
 

 :نجد أن النتائج أشارت إلى ما یلي) ١٦(وبدراسة الجدول رقم 
 :   )دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني(بالنسبة للمحور الثاني ) أ(
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

ح دون لص ال ) والجامعي، دون الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل
م  نھم عل  ى  دورات  الكثی  ر  حص  ول ربم  ا یع  ود ذل  ك بس  بب   ، الج  امعي

 .لكترونيتتعلق بالتعلیم اإل
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٢

لصالح فوق ) وفوق الجامعي، الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل
بأس  الیب التق  ویم  ومعرف  ة  ألنھ  م أكث  ر ت  أھیالً  ق  د یع  ود ذل  ك  ،الج  امعي
 .الحدیثة

 : )عند استخدام التعلیم االلكتروني المتعلمدور (بالنسبة للمحور الثالث ) ب(
بین متوسطات  االستجابات تعزى ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

لص الح دون  ) والجامعي، دون الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل
 .الجامعي

بین متوسطات  االستجابات تعزى ) ٠.٠٥(دالة إحصائیا عند  وجود فروق -٢
لصالح فوق ) وفوق الجامعي، الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل

 الجامعي
ط  رق الت  دریس المناس  بة عن  د اس  تخدام التعل  یم  ( بالنس  بة للمح  ور الراب  ع) ج(

 :)االلكتروني
الستجابات تعزى بین متوسطات  ا) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

لص الح دون  ) والجامعي، دون الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل
 .الجامعي
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بین متوسطات  االس تجابات تع زى   ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند -٢
لصالح فوق ) وفوق الجامعي، الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل

 .الجامعي
البیئ  ة الص  فیة عن  د اس  تخدام التعل  یم   مكون  ات (بالنس  بة للمح  ور الخ  امس  ) د(

 :)االلكتروني
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

لص الح دون  ) والجامعي، دون الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل
 .الجامعي

بین متوس طات  االس تجابات تع زى    ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند -٢
لصالح فوق ) وفوق الجامعي، الجامعي(بین المؤھلین  المؤھل الختالف
 .الجامعي

أسالیب التقویم المناس بة عن د اس تخدام التعل یم     (بالنسبة للمحور السادس ) ھـ(
 :  )االلكتروني

بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١
لص الح دون  ) والجامعي، يدون الجامع(بین المؤھلین  الختالف المؤھل

 .الجامعي
بین متوس طات  االس تجابات تع زى    ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند -٢

لصالح فوق ) وفوق الجامعي، الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل
 .الجامعي

 : بالنسبة ألداة الدراسة) و(
تع زى   بین متوسطات  االستجابات) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

لص الح دون  ) والجامعي، دون الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل
 .الجامعي

بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٢
لصالح فوق ) وفوق الجامعي، الجامعي(بین المؤھلین  الختالف المؤھل

 .الجامعي
 

 :سنوات الخبرةأثر : ثالثا-
ة اإلحصائیة للفروق بین متوّس طات اس تجابات أف راد مجتم ع     للكشف عن الدالل

س  نوات الدراس  ة فیم  ا یتعل  ق بالمح  اور المختلف  ة للدراس  ة والت  ي تع  زى ألث  ر    
) ١٧(، والّجدول رقم ) ANOVA(، تمَّ استخدام تحلیل التباین األحادي الخبرة

 .یبین نتائج ھذا التحلیل
 

 )١٧(جدول رقم 
 لخبرة على وجھات نظر أفراد عینة الدراسةتحلیل التباین ألثر سنوات ا

 

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

متوسط  درجة الحریة
 المربعات

 قیمة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

 تخطیط منھج الریاضیات باستخدام التعلیم االلكتروني: المحور األول
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 ٢٨٢.٠٨٨ ٣ ٨٤٦.٢٦٣ بین المجموعات
 ١٧٤ ١٠١٩٨.٦١٤ داخل المجموعات ٠.٠٠٣ *٤.٨١٣

 ١٧٧ ١١٠٤٤.٨٧٦ المجموع ٥٨.٦١٣
 دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني : المحور الثاني

 ٧٩٩.٦٣٤ ٣ ٢٣٩٨.٩٠٢ بین المجموعات
 ١٧٤ ٢٣٢٧١.٣٢٣ داخل المجموعات ٠.٠٠١ *٥.٩٧٩

 ١٧٧ ٢٥٦٧٠.٢٢٥ المجموع ١٣٣.٧٤٣
 

 )١٧(جدول رقم تابع 
 الخبرة على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة تحلیل التباین ألثر سنوات

 
مجموع  مصدر التباین

 المربعات
درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

 دور المتعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني : المحور الثالث
 ٩٧٩.٧٩٤ ٣ ٢٩٣٩.٣٨٢ بین المجموعات

 ١٧٤ ٢٠١٩٤.٧١٣ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ *٨.٤٤٢
 ١٧٧ ٢٣١٣٤.٠٩٦ المجموع ١١٦.٠٦٢

 طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني: المحور الرابع
 ٥١٩.٨٤٧ ٣ ١٥٥٩.٥٤٢ بین المجموعات

 ١٧٤ ١٢٠٣٥.٢٠٥ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ *٧.٥١٦
 ١٧٧ ١٣٥٩٤.٧٤٧ المجموع ٦٩.١٦٨

 عند استخدام التعلیم االلكترونيمكونات البیئة الصفیة : المحور الخامس
 ١٧٢٠.٧٩٨ ٣ ٥١٦٢.٣٩٣ بین المجموعات

 ١٧٤ ٣٢١٣٧.٩٦٧ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ *٩.٣١٧
 ١٧٧ ٣٧٣٠٠.٣٦٠ المجموع ١٨٤.٧٠١

 أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني: المحور السادس
 ١٩٥٥.٢٠٥ ٣ ٥٨٦٥.٦١٥ بین المجموعات

 ١٧٤ ٣٢٢٠٩.٧٨٤ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ *١٠.٥٦٢
 ١٧٧ ٣٨٠٧٥.٣٩٩ المجموع ١٨٥.١١٤

 ) جمیع المحاور(أداة الدراسة 
 ٤٤٠٨١.٤١٧ ٣ ١٣٢٢٤٤.٢٥٠ بین المجموعات

 ١٧٤ ٧٥٥٥٣٥.٩٩٧ داخل المجموعات ٠.٠٠٠ *١٠.١٥٢
 ١٧٧ ٨٨٧٧٨٠.٢٤٧ المجموع ٤٣٤٢.١٦١

 
 

 

ات البعدّی ة لمتوس طات اس تجابات أف راد مجتم ع      وبالّنظر إلى نت ائج المقارن   
، ُیالَح ظ  س نوات الخب رة   ألث ر  الدراسة فیما یتعلق بمحاور الدراسة والتي تعزى
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والخ امس  ، والراب ع ، والثال ث  ، والث اني ، األول( انحصار الفروق ف ي المح اور  
 :حیث أشارت النتائج إلى) وأداة الدراسة كلھا، والسادس

 ةص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس     وج  ود ف  روق  دال  ة إح  -١
تخط   یط م   نھج الریاض   یات باس   تخدام التعل   یم (بالنس   بة للمح   ور األول 

) ف(حی      ث كان      ت قیم      ة   ، تبع      ًا لمتغی      ر الخب      رة  ) االلكترون      ي
 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٤.٨١٣(المحسوبة

 ةتم  ع الدارس   وج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مج    -٢
) دور المعل م عن د اس  تخدام التعل یم االلكترون  ي   (بالنس بة للمح ور الث  اني   

وھ ي  ) ٥.٩٧٩(المحس وبة  ) ف(حی ث كان ت قیم ة    ، تبعًا لمتغیر الخب رة 
 ).٠.٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى 

وج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدراس  ة       -٣
) عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي     الم تعلم دور (بالنسبة للمحور الثالث 

وھ  ي دال  ة  ) ٨.٤٤٢(المحس  وبة ) ف(حی  ث كان  ت قیم  ة  ، تبع  ًا الخب  رة 
 ). ٠.٠٥(إحصائیًا عند مستوى 

  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس       -٤
یم ط رق الت دریس المناس بة عن د اس تخدام التعل       (بالنسبة للمحور الرابع 

المحس   وبة ) ف(تبع   ًا لمتغی   ر الخب   رة حی   ث كان   ت قیم   ة  ) االلكترون   ي
 ). ٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى )٧.٥١٦(

  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس       -٥
مكونات البیئ ة الص فیة عن د اس تخدام التعل یم      (بالنسبة للمحور الخامس 

المحس   وبة ) ف(ی   ر الخب   رة حی   ث كان   ت قیم   ة  تبع   ًا لمتغ) االلكترون   ي
 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٩.٣١٧(

  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس       -٦
أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام التعلیم (بالنسبة للمحور السادس 

) ف(ة تبع       ًا لمتغی       ر الخب       رة حی       ث كان       ت قیم        ) االلكترون       ي
 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١٠.٥٦٢(المحسوبة

  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس       -٧
) ف(بالنس بة ألداة الدراس  ة كك  ل تبع  ًا لمتغی  ر الخب  رة حی  ث كان  ت قیم  ة  

 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١٠.١٥٢(المحسوبة 
الفروق ذات  الداللة اإلحص ائیة فق د ت م اس تخدام طریق ة       ولتحدید اتجاھات

یبین نتائج المقارنات ) ١٨(و الجدول رقم ، للمقارنات البعدیة Scheffeشیفیھ 
الثنائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة على المح اور المختلف ة تبع ًا    

 .وفق طریقة شیفیھ لمتغیر سنوات الخبرة
 
 
 

 ) ١٨(جدول رقم 
 على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة الخبرة سنوات شیفیھ ألثر اختبار

 

 الفرق  المحاور
الدرجة  بین سنوات الخبرة المحور  المحور  المحور  المحور  المحور  المحور 
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  األول الثاني الثالث الرابع الخامس السادس الكلیة

 -األول
 الثاني

 -األول
 الثاني

 -األول
 الثاني

 -األول
 الثاني

 -األول
 لثانيا

 -األول
 الثاني

 -األول
 األول الثاني الثاني

س)١٠(أقل من-)٥(من *٧.٧٩- ٢.١٣- ٥.٣٣- ٣.٩٩- ٥.٤٨- ٦.٥١- ٣٦.٥٦-  سنوات)٥(أقل من 

-٨٥.٣٨* 
-

١٦.٦٦* 
-

س)١٥(أقل من-)١٠(من *٨.٨٧- *١٠.٠٨- *١٢.٧٤- * ٩.١٠- *١٥.٢٠  
 

-٧٨.١٧* 
-

١٦.٤٣* 
-

فأكثر)١٥(من  *٧.٧٦- *٧.٣٤- *١١.٤٣- * ٨.٧٩- *١٥.٠٠  

سنوات)٥(أقل من *٧.٧٩ ٢.١٣ ٥.٣٣ ٣.٩٩ ٥.٤٨ ٦.٥١ ٣٦.٥٦  

أقل -)٥(من
س)١٠(من  

-
٤٨.٨٢

* 

-
١٠.١٦

* 
-١.٠٩- *٧.٩٥- *٧.٤١- * ٥.١١- *٩.٧١ 

س)١٥(أقل من-)١٠(من  
 

-
٤١.٦٢

* 

-
٩.٩٣* 

-
فأكثر)١٥(من  ٠.٠٣ ٥.٢١- *٦.١٠- *٤.٨٠- *٩.٥٢  

٨٥.٣٨
* 

١٦.٦٦
* 

١٥.٢٠
* ٩.١٠* 

١٢.٧٤
* 

١٠.٠٨
سنوات)٥(أقل من *٨.٨٧ *  

أقل -)١٠(من
س)١٥(من  

٤٨.٨٢
* 

١٠.١٦
* ١.٠٩ *٧.٩٥ *٧.٤١ *٥.١١ *٩.٧١ 

س)١٠(أقل من-)٥(من  
 

فأكثر)١٥(من  ١.١٢ ٢.٧٤ ١.٣١ ٠.٣١ ٠.١٩ ٠.٢٣ ٧.٢١  

٧٨.١٧
* 

١٦.٤٣
* 

١٥.٠٠
* ٨.٧٩* 

١١.٤٣
س)٥(أقل من *٧.٧٦ *٧.٣٤ *  

 فأكثر)١٥(من 

٤١.٦٢
* ٠.٠٣- ٥.٢١ *٦.١٠ *٤.٨٠ *٩.٥٢ *٩.٩٣ 

س)١٠(أقل من-)٥(من  
 

-١.١٢- ٢.٧٤- ١.٣١- ٠.٣١- ٠.١٩- ٠.٢٣- ٧.٢١ 
س)١٥(أقل من-)١٠(من  

 
 

 :نجد أن النتائج أشارت إلى ما یلي) ٢٣(وبدراسة الجدول رقم 
التعل   یم اس   تخدام تخط   یط م   نھج الریاض   یات عند (ور األول بالنس   بة للمح   ) أ(

 ): اإللكتروني
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(الة إحصائیا عند وجود فروق د -١

أق ل  -)٥(م ن ، س نوات ) ٥(أق ل م ن  ( بین سنوات الخب رة  الختالف الخبرة
وھ ذا یعن ي أن    س نوات ) ١٠(أق ل م ن  -)٥(لصالح من)سنوات) ١٠(من 

 .الذین لدیھم خبرة أكبر كانت إیجابیاتھم عالیة
وسطات  االستجابات تع زى  بین مت) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٢

أقل -)١٠(من ، سنوات) ٥(أقل من(بین سنوات الخبرة  الختالف الخبرة
 .سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(من 

بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٣
) ١٥(م ن  ، س نوات ) ٥(أق ل م ن   (ب ین س نوات الخب رة     الختالف الخبرة
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ل  دیھم خب  رة أكب  ر ال  ذین وھ  ذا یعن  ي أن  ف  أكثر) ١٥(لص  الح م  ن) ف  أكثر
 .یدركون أھمیة التعلیم اإللكتروني 

 : )دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني(بالنسبة للمحور الثاني ) ب(
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

أقل -)١٠(من، سنوات) ٥(أقل من (ت الخبرة بین سنوا الختالف الخبرة
وھذا یعني أن  سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(من 

لدیھم خبرة أكبر یدركون الدور الذي یجب أن یقوم بھ المعلم عند الذین 
 .أستخدام التعلیم اإللكتروني 

ى بین متوسطات  االستجابات تع ز ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٢
) ١٥(م  ن ، س  نوات) ٥(أق  ل م ن (ب  ین س نوات الخب  رة   الخ تالف الخب  رة 

 .فأكثر) ١٥(لصالح من ) فأكثر
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٣

، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة  الخ  تالف الخب  رة
) ١٥(م  ن إل  ى أق  ل) ١٠(لص  الح م  ن) س  نوات) ١٥(أق  ل م  ن-)١٠(م  ن

 ٠سنوات
 :)عند استخدام التعلیم االلكتروني المتعلمدور (بالنسبة للمحور الثالث ) ج(
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

أق ل  -)١٠(م ن ، سنوات) ٥(أقل من(بین سنوات الخبرة  الختالف الخبرة
أن الذین لدیھم  تسنوا) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(من

خبرة أكبر یدركون الدور الذي یج ب أن یق وم ب ھ الم تعلم عن د أس تخدام       
 .التعلیم اإللكتروني

بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٢
) ١٥(م  ن ، س  نوات) ٥(أق  ل م ن (ب  ین س نوات الخب  رة   الخ تالف الخب  رة 

 .فأكثر) ١٥(لصالح من) فأكثر
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(ود فروق دالة إحصائیا عند وج -٣

، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة   الخ  تالف الخب  رة 
 .سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(من

بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٤
، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(س  نوات الخب  رة  ب  ین الخ  تالف الخب  رة 

 .فأكثر ) ١٥(لصالح من) فأكثر)١٥(من
ط  رق الت  دریس المناس  بة عن  د اس  تخدام التعل  یم   (بالنس  بة للمح  ور الراب  ع  ) د(

 :)االلكتروني
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

أق ل  -)١٠(م ن ، س نوات ) ٥(أقل م ن (بین سنوات الخبرة الختالف الخبرة
 .سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(من

بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٢
) ١٥(م  ن ، س  نوات) ٥(أق  ل م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة الخ  تالف الخب  رة

 .فأكثر) ١٥(لصالح من) فأكثر
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ن متوسطات  االستجابات تع زى  بی) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٣
، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة   الخ  تالف الخب  رة 

 .سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(من
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٤

، اتس  نو)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة   الخ  تالف الخب  رة 
 .فأكثر)١٥(لصالح من) فأكثر)١٥(من

مكون  ات البیئ ة الص فیة عن د اس تخدام التعل  یم     (بالنس بة للمح ور الخ امس    ) ھ ـ (
 : )االلكتروني

بین متوس طات  االس تجابات تع زى    ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند -١
أق ل  -)١٠(م ن ، سنوات) ٥(أقل من(بین سنوات الخبرة  الختالف الخبرة

 .سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) تسنوا) ١٥(من
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٢

) ١٥(م  ن ، س  نوات) ٥(أق  ل م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة الخ  تالف الخب  رة
أن ال  ذین ل  دیھم خب  رة أكب  ر ی  دركون      ف  أكثر) ١٥(لص  الح م  ن ) ف  أكثر

 .التعلیم اإللكترونيمكونات البیئة الصفیة الواجب أستخدامھا في 
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٣

، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة   الخ  تالف الخب  رة 
 .سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(من

ت تع زى  بین متوسطات  االستجابا) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٤
، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة   الخ  تالف الخب  رة 

 .فأكثر)١٥(لصالح من) فأكثر)١٥(من
أس الیب التق ویم المناس بة عن د اس تخدام التعل یم       (بالنسبة للمحور السادس ) و(

 :)االلكتروني
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

أق ل  -)١٠(م ن ، س نوات ) ٥(أقل م ن (بین سنوات الخبرة رةالختالف الخب
 . سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(من

بین متوس طات  االس تجابات تع زى    ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند -٢
) ١٥(م  ن ، س  نوات) ٥(أق  ل م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة الخ  تالف الخب  رة

 .فأكثر) ١٥(لصالح من) فأكثر
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(دالة إحصائیا عند وجود فروق  -٣

، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة   الخ  تالف الخب  رة 
 .سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(من

بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٤
، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(لخب  رةب  ین س  نوات ا  الخ  تالف الخب  رة 

 .فأكثر)١٥(لصالح من) فأكثر)١٥(من
 بالنسبة للدرجة الكلیة للمقیاس) ز(



 ٨١

بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١
أق ل  -)١٠(م ن ، س نوات ) ٥(أقل م ن (بین سنوات الخبرة الختالف الخبرة

 .سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(من
بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٢

) ١٥(م  ن ، س  نوات) ٥(أق  ل م ن (ب  ین س نوات الخب  رة   الخ تالف الخب  رة 
 .فأكثر) ١٥(لصالح من) فأكثر

بین متوسطات  االستجابات تع زى  ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -٣
، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(رةب  ین س  نوات الخب     الخ  تالف الخب  رة 

 .سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(لصالح من) سنوات) ١٥(أقل من-)١٠(من
بین متوس طات  االس تجابات تع زى    ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند -٤

، س  نوات)١٠(أق  ل م  ن -)٥(م  ن(ب  ین س  نوات الخب  رة   الخ  تالف الخب  رة 
 .فأكثر)١٥(لصالح من) فأكثر)١٥(من

 

 :التعلیم االلكترونيأثر المعرفة ب: رابعا-
للكش  ف ع  ن الدالل  ة اإلحص  ائیة للف  روق ب  ین متوّس  طات اس  تجابات أف  راد    

بالمح  اور المختلف  ة للدراس  ة والت  ي تع  زى ألث  ر   مجتم  ع الدراس  ة فیم  ا یتعل  ق  
 األح   ادي، ت   مَّ اس  تخدام تحلی  ل التب  این    المعرف  ة الس  ابقة ب  التعلیم االلكترون  ي    

(ANOVA) ائج ھذا التحلیلیبین نت) ١٩( رقم ، والّجدول. 
 )١٩(جدول رقم 

 تحلیل التباین ألثر المعرفة بالتعلیم االلكتروني على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة
 

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجة 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

 قیمة
 )ف ( 

مستوى 
 الداللة

 تخطیط منھج الریاضیات باستخدام التعلیم االلكتروني: المحور األول
 ٣٩٥.٩٦٣ ٢ ٧٩١.٩٢٦ بین المجموعات

 ١٧٥ ١٠٢٥٢.٩٥١ داخل المجموعات ٠.٠٠١ *٦.٧٥٨
 ١٧٧ ١١٠٤٤.٨٧٦ المجموع ٥٨.٥٨٨

 دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني : المحور الثاني
 ٧٥٥.٧٣٦ ٢ ١٥١١.٤٧٢ بین المجموعات

 ١٧٥ ٢٤١٥٨.٧٥٢ داخل المجموعات ٠.٠٠٥ *٥.٤٧٤
 ١٧٧ ٢٥٦٧٠.٢٢٥ المجموع ١٣٨.٠٥٠

 عند استخدام التعلیم االلكتروني  المتعلمدور : المحور الثالث 
 ١٢٧.٩٤٠ ٢ ٢٥٥.٨٧٩ بین المجموعات

 ١٧٥ ٢٢٨٧٨.٢١٦ داخل المجموعات ٠.٣٧٨ ٠.٩٧٩
 ١٧٧ ٢٣١٣٤.٠٩٦ المجموع ١٣٠.٧٣٣

 االلكترونيطرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم : المحور الرابع
 ٢٩٥.٨٢٢ ٢ ٥٩١.٦٤٤ بین المجموعات

 ١٧٥ ١٣٠٠٣.١٠٣ داخل المجموعات ٠.٠٢٠ *٣.٩٨١
 ١٧٧ ١٣٥٩٤.٧٤٧ المجموع ٧٤.٣٠٣
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 مكونات البیئة الصفیة عند استخدام التعلیم االلكتروني: المحور الخامس
 ٦١.٤٨١ ٢ ١٢٢.٩٦٣ بین المجموعات

 ١٧٥ ٣٧١٧٧.٣٩٧ داخل المجموعات ٠.٧٤٩ ٠.٢٨٩
 ١٧٧ ٣٧٣٠٠.٣٦٠ المجموع ٢١٢.٤٤٢

 أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني: المحور السادس
 ١٠٧.٨٥٧ ٢ ٢١٥.٧١٤ بین المجموعات

 ١٧٥ ٣٧٨٥٩.٦٨٥ داخل المجموعات ٠.٦٠٨ ٠.٤٩٩
 ١٧٧ ٣٨٠٧٥.٣٩٩ المجموع ٢١٦.٣٤١

 ) جمیع المحاور(أداة الدراسة 
 ٩٦٧٠.٣٧٠ ٢ ١٩٣٤٠.٧٤٠ بین المجموعات

 ١٧٥ ٨٦٨٤٣٩.٥٠٧ داخل المجموعات ٠.١٤٦ ١.٩٤٩
 ١٧٧ ٨٨٧٧٨٠.٢٤٧ المجموع ٤٩٦٢.٥١١

 )٠.٠٥(تعني ذات داللة إحصائیة عند *
 

وبالّنظر إلى نت ائج المقارن ات البعدّی ة لمتوس طات اس تجابات أف راد مجتم ع        
والتي تعزى ألثر المعرفة السابقة بالتعلیم  بمحاور الدراسةالدراسة فیما یتعلق 

حیث ) والرابع، والثاني، األول(انحصار الفروق في المحاور ، ُیالَحظااللكتروني
 :أشارت النتائج إلى

على  ةوجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدارس -١
س  ب تخط  یط م  نھج الریاض  یات باس  تخدام الحا  (عب  ارات المح  ور األول  

) ف(حی ث كان ت قیم ة    ، تبعًا لمتغیر المعرف ة ب التعلیم االلكترون ي   ) اآللي
  ٠)٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٦.٧٥٨(المحسوبة 

وجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة  على  -٢
 )دور المعل م عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي     (عب ارات المح ور الث اني    

) ف(حی ث كان ت قیم ة    ، تبعًا لمتغیر المعرفة السابقة بالتعلیم االلكتروني
 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٥.٤٧٤(المحسوبة 

على   ةوجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدارس-٣
طرق الت دریس المناس بة عن د اس تخدام التعل یم      (عبارات المحور الرابع 

تبع   ًا لمتغی   ر المعرف   ة الس   ابقة ب   التعلیم االلكترون   ي عن   د  ) كترون   ياالل
 ).٠.٠٥(مستوى 

ولتحدید اتجاھات الفروق ذات  الداللة اإلحص ائیة فق د ت م اس تخدام طریق ة      
یبین نتائج المقارنات ) ٢٠(و الجدول رقم ، للمقارنات البعدیة Scheffeشیفیھ 

ة على المح اور المختلف ة تبع ًا    الثنائیة بین متوسطات استجابات مجتمع الدراس
 .وفق طریقة شیفیھ لمتغیر المعرفة السابقة بالتعلیم االلكتروني
 ) ٢٠(جدول رقم 

 اختبار شیفیھ ألثر المعرفة بالتعلیم االلكتروني على وجھات نظر أفراد عینة الدراسة
 الفرق  المحاور
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 بین مستویات المعرفة ولالمحور األ المحور الثاني المحور الرابع

 األول الثاني الثاني -األول الثاني -األول الثاني -األول

 .معرفة عامة معرفة متخصصة *٦.٧٧- *٩.٦٤- *٧.٣٠-

 ال توجد معرفة ٣.٧٨ ٤.٨٦ ٠.٤٥-

 .معرفة متخصصة معرفة عامة *٦.٧٧ *٩.٦٤ *٧.٣٠

 ال توجد معرفة *١٠.٥٥ *١٤.٥٠ ٦.٨٥

 .معرفةال توجد  معرفة عامة ٣.٧٨- ٤.٨٦- ٠.٤٥

 معرفة متخصصة *١٠.٥٥- *١٤.٥٠- ٦.٨٥-

 :نجد أن النتائج أشارت إلى ما یلي) ٢٠(وبدراسة الجدول رقم 
تخط    یط م    نھج الریاض    یات باس    تخدام التعل    یم  ( بالنس    بة للمح    ور األول) أ(

 ): االلكتروني
بین متوسطات  االستجابات تعزى ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

المعرف ة  (ب ین المس تویین    معرفة السابقة بالتعلیم االلكترون ي الختالف ال
 .لصالح المعرفة المتخصصة) والمعرفة المتخصصة، العامة

ب  ین متوسطـــ  ـات  االس  تجابات ) ٠.٠٥(وج  ود ف  روق دال  ة إحص  ائیا عن  د  -٢
ب ین المس تویین    تعزى الختالف المعرفة السابقة بالتعلیــــ ـم االلكترون ي  

لص    الح المعرف    ة  ) وال توج    د معرف    ة ، المتخصصـــ    ـةالمعرفـــــ    ـة (
 .المتخصصة

 :)دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني(بالنسبة للمحور الثاني ) ب(
بین متوسطات  االستجابات تعزى ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

ة المعرف  (ب ین المس تویین    الختالف المعرفة السابقة بالتعلیم االلكترون ي 
وذلك ألنھ م   لصالح المعرفة المتخصصة) والمعرفة المتخصصة، العامة

 .أكثر درایة بدور المعلم عند استخدام التعلیم الإللكتروني
بین متوسطات  االستجابات تعزى ) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند -٢ 

المعرف ة  (الختالف المعرفة السابقة بالتعلیم االلكترون ي ب ین المس تویین    
وذلك ألنھ م   لصالح المعرفة المتخصصة) وال توجد معرفة، خصصةالمت

 .أكثر درایة بدور المعلم عند استخدام التعلیم الإللكتروني
ط  رق الت  دریس المناس  بة عن  د اس  تخدام التعل  یم  (بالنس  بة للمح  ور الراب  ع ) ج(

 :   )االلكتروني
تع زى   بین متوسطات  االستجابات) ٠.٠٥(وجود فروق دالة إحصائیا عند  -١

المعرف ة  (ب ین المس تویین    الختالف المعرفة السابقة بالتعلیم االلكترون ي 
وذل ك ألنھ م    لص الح المعرف ة المتخصص ة   ) والمعرفة المتخصصة،عامة

 .أكثر درایة بطرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم الإللكتروني
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لم   ین وتتف   ق النتیج   ة الت   ي آل   ت إلیھ   ا الدراس   ة بالنس   بة التجاھ   ات المع  
والمشرفین التربوین نحو استخدام التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس الریاض یات      

: بالمرحل  ة المتوس  طة بتعل  یم مدین  ة مك  ة المكرم  ة م  ع نت  ائج دراس  ات ك  ل م  ن 
دراس   ة ض   یف  ، )م١٩٩٠(دراس   ة ھینس   جن ولیبی   ت  ، ) م١٩٩٠(الطوالب   ة 

دراس  ة ، (١٩٩٢,Andrew)دراس  ة ، )م١٩٩١(دراس  ة س  تیفنز  ، )م١٩٩٠(
، )م١٩٩٤(دراس    ة الم    الك ، )م١٩٩٤(دراس    ة الف    ار ، )م١٩٩٣(الج   ابري  

دراس     ة طوالب     ة  ، )م١٩٩٨(دراس     ة طالفح     ة  ، )م١٩٩٥(دراس     ة م     الك  
، )م٢٠٠٠(دراس ة محم د   ، )م٢٠٠٠(دراسة أبو جابر وأب و عم ر   ، )م١٩٩٨(

 ، )م٢٠٠١(دراسة صبح 
نت علمیة ودقیقة مما یعني أن اداة الدراسة الحالیة و أجراءاتھا و تحلیالتھا كا

  .تشابھ نتائجھا بنتائج الدراسات السابقةمما ادى إلى 
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 الفصل الخامس          
 

 ملخص النتائج •
 التوصیات •
 البحوث المقترحة •

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ملخص نتائج الدراسة والتوصیات: الفصل الخامس
 

 :ملخص النتائج
م نھج   تخط یط ن والمش رفین الترب ویین نح و    باتجاھات المعلم ی : فیما یتعلق

ف  ي ت  دریس الریاض  یات بالمرحل  ة     الریاض  یات باس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي   
 : المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة

عبارات المحور األول  أشار تحلیل بیانات الدراسة أن درجة الموافقة على
 تنھج الریاضیام تخطیطاتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو  (

باستخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم 
حیث بلغ ) عالیة( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت درجة )مكة المكرمة

 ). ٣.٨٩(المتوسط العام 
 

اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور المعلم عن د  ب: فیما یتعلق
تعل یم  بتعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحل ة المتوس طة   استخدام ال

 :مدینة مكة المكرمة
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عبارات المحور الثاني أشار تحلیل بیانات الدراسة أن الموافقة على 
استخدام التعلیم عند اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور المعلم (

 )لمتوسطة بتعلیم مكة المكرمةااللكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة ا
حیث بلغ المتوسط العام ) عالیة( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة

)٣.٩١ .( 
 

عند  المتعلمدور اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو ب: فیما یتعلق
اس  تخدام التعل  یم االلكترون  ي ف  ي ت  دریس الریاض  یات ف  ي المرحل  ة المتوس  طة    

 : مكة المكرمةبتعلیم مدینة 
 (عبارات المحور الثالث  أشار تحلیل بیانات الدراسة أن الموافقة على
استخدام التعلیم عند  المتعلماتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو دور 

 )االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة
حیث بلغ المتوسط العام ) عالیة( جةالواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدر

)٣.٥٣ .( 
 

ط رق الت دریس   اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو ب: فیما یتعلق
عند استخدام التعلیم االلكتروني ف ي ت دریس الریاض یات ف ي المرحل ة      المناسبة 

 : المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة
 (عبارات المحور الرابع  أشار تحلیل بیانات الدراسة أن الموافقة على

عند  طرق التدریس المناسبةاتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو 
استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم 

حیث بلغ ) عالیة( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة )مكة المكرمة
 ). ٣.٩(المتوسط العام 

 
مكون ات البیئ ة   اتجاھات المعلمین والمشرفین الترب ویین نح و   ب: یتعلق فیما
عند اس تخدام التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس الریاض یات ف ي المرحل ة         الصفیة 

 :المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة
 (عبارات المحور الخامس  أشار تحلیل بیانات الدراسة أن الموافقة على

عند  ین التربویین نحو مكونات البیئة الصفیةاتجاھات المعلمین والمشرف
استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم 

حیث بلغ ) عالیة( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة )مكة المكرمة
 ). ٣.٦٣(المتوسط العام 

 
أس الیب التق ویم   حو اتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نب :فیما یتعلق

عند استخدام التعلیم االلكتروني ف ي ت دریس الریاض یات ف ي المرحل ة      المناسبة 
 :المتوسطة بتعلیم مدینة مكة المكرمة

 (عبارات المحور السادس  أشار تحلیل بیانات الدراسة أن الموافقة على
 أسالیب التقویم المناسبة عنداتجاھات المعلمین والمشرفین التربویین نحو 

استخدام التعلیم االلكتروني في تدریس الریاضیات بالمرحلة المتوسطة بتعلیم 
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حیث بلغ ) عالیة( الواردة في أداة ھذه الدراسة كانت بدرجة )مكة المكرمة
 ). ٣.٦٣(المتوسط العام 

 
 
 
 

حص  ائیة ب  ین أف  راد عین  ة الدراس  ة    اإلدالل  ة الفروق ذات ب  ال: فیم  ا یتعل  ق 
س نوات  ، المؤھ ل العلم ي  ، مھن ة ال(الت ي تع زى إل ى    بالنسبة لمحاور الدراس ة و 

 ؟ )المعرفة السابقة بالتعلیم االلكتروني، الخبرة
 :أثر المھنة: أوال-

 ةوجود فروق  دالة إحص ائیًا ب ین متوس طات اس تجابات مجتم ع الدارس       -١
) دور المعل م عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي     (بالنسبة  للمحور الث اني  

وھ ي  ) ٢.٠٣(المحس وبة   ) ت(حی ث كان ت قیم ة    ، ن ة  تبعًا لمتغی ر المھ 
 .وكانت الفروق للصالح المشرفین) ٠.٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى 

 ةوجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوس طات اس تجابات مجتم ع الدارس      -٢
ط رق الت دریس المناس بة عن د اس تخدام التعل یم       (بالنسبة للمحور الرابع 

المحس   وبة ) ت(حی   ث كان   ت قیم   ة ، المھن   ة تبع   ًا لمتغی   ر) االلكترون   ي
وكان   ت الف   روق ) ٠.٠٥(وھ  ي دال   ة إحص   ائیًا عن  د مس   توى   ) ٢.٢١(

 .للصالح المشرفین
 ةوجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوس طات اس تجابات مجتم ع الدارس     -٣ 

أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام التعلیم (بالنسبة للمحور السادس 
المحس  وبة ) ت(حی  ث كان  ت قیم  ة   ،لمتغی  ر المھن  ة   تبع  ًا)  االلكترون  ي

وكان   ت الف   روق ) ٠.٠٥(وھ  ي دال   ة إحص   ائیًا عن  د مس   توى   ) ٢.٠٠(
 .للصالح المشرفین

 :المؤھل العلميأثر : ثانیا-
 ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس      -١

) یم االلكترون  يدور المعل م عن د اس  تخدام التعل    (بالنس بة للمح ور الث  اني   
وھي ) ١٢.٩٥٦(المحسوبة ) ف(حیث كانت قیمة ، تبعًا لمتغیر المؤھل

 ). ٠.٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى 
وج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدراس  ة      -٢

) عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي     الم تعلم دور (بالنسبة للمحور الثالث 
وھ ي دال ة   ) ١٦.١٣٦(المحس وبة  ) ف(ث كان ت قیم ة   حی  ، تبعًا المؤھل

 ).٠.٠٥(إحصائیًا عند مستوى 
  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس      -٣

ط رق الت دریس المناس بة عن د اس تخدام التعل یم       (بالنسبة للمحور الرابع 
 المحس   وبة) ف(تبع   ًا لمتغی   ر المؤھ   ل حی   ث كان   ت قیم   ة ) االلكترون  ي 

 ). ٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١٥.٩٢٩(
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  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس      -٤
مكونات البیئ ة الص فیة عن د اس تخدام التعل یم      (بالنسبة للمحور الخامس 

المحس   وبة ) ف(تبع   ًا لمتغی   ر المؤھ   ل حی   ث كان   ت قیم   ة ) االلكترون  ي 
 ).٠.٠٥(ئیًا عند مستوى وھي دالة إحصا) ١١.٩٥٧(

 ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس     -٥ 
أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام التعلیم (بالنسبة للمحور السادس 

تبع            ًا لمتغی            ر المؤھ            ل حی            ث كان            ت  ) االلكترون            ي
وھ    ي دال   ة إحص    ائیًا عن   د مس    توى   )١٢.٠٠٩(المحس   وبة )ف(قیم   ة 

)٠.٠٥.( 
  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس      -٦

) ف(بالنسبة ألداة الدراس ة كك ل تبع ًا لمتغی ر المؤھ ل حی ث كان ت قیم ة         
 ٠)٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١٥.٥٥١(المحسوبة 

 :سنوات الخبرةأثر : ثالثا-
 ةتم  ع الدارس   وج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مج    -١

تخط   یط م   نھج الریاض   یات باس   تخدام التعل   یم (بالنس   بة للمح   ور األول 
) ف(حی      ث كان      ت قیم      ة   ، تبع      ًا لمتغی      ر الخب      رة  ) االلكترون      ي

 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٤.٨١٣(المحسوبة
 ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس       -٢

) دور المعل م عن د اس  تخدام التعل یم االلكترون  ي   (اني بالنس بة للمح ور الث    
وھ ي  ) ٥.٩٧٩(المحس وبة  ) ف(حی ث كان ت قیم ة    ، تبعًا لمتغیر الخب رة 

 ).٠.٠٥(دالة إحصائیًا عند مستوى 
وج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدراس  ة       -٣

) یم االلكترون ي عن د اس تخدام التعل     الم تعلم دور (بالنسبة للمحور الثالث 
وھ  ي دال  ة  ) ٨.٤٤٢(المحس  وبة ) ف(حی  ث كان  ت قیم  ة  ، تبع  ًا الخب  رة 

 ). ٠.٠٥(إحصائیًا عند مستوى 
  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس       -٤

ط رق الت دریس المناس بة عن د اس تخدام التعل یم       (بالنسبة للمحور الرابع 
المحس   وبة ) ف(خب   رة حی   ث كان   ت قیم   ة  تبع   ًا لمتغی   ر ال) االلكترون   ي

 ). ٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى )٧.٥١٦(
  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس       -٥

مكونات البیئ ة الص فیة عن د اس تخدام التعل یم      (بالنسبة للمحور الخامس 
محس   وبة ال) ف(تبع   ًا لمتغی   ر الخب   رة حی   ث كان   ت قیم   ة  ) االلكترون   ي

 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٩.٣١٧(
  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس       -٦

أسالیب التقویم المناسبة عند استخدام التعلیم (بالنسبة للمحور السادس 
) ف(تبع       ًا لمتغی       ر الخب       رة حی       ث كان       ت قیم       ة  ) االلكترون       ي

 ).٠.٠٥(ة إحصائیًا عند مستوى وھي دال) ١٠.٥٦٢(المحسوبة
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  ةوج  ود ف  روق  دال  ة إحص  ائیًا ب  ین متوس  طات اس  تجابات مجتم  ع الدارس       -٧
) ف(بالنس بة ألداة الدراس  ة كك  ل تبع  ًا لمتغی  ر الخب  رة حی  ث كان  ت قیم  ة  

 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ١٠.١٥٢(المحسوبة 
 :نيأثر المعرفة السابقة بالتعلیم االلكترو: رابعا-
على  ةوجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدارس -١

تخط  یط م  نھج الریاض  یات باس  تخدام الحاس  ب   (عب  ارات المح  ور األول  
حیث كانت قیمة ، تبعًا لمتغیر المعرفة السابقة بالتعلیم االلكتروني) اآللي

  ٠)٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٦.٧٥٨(المحسوبة ) ف(
وجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدراسة  على  -٢

) دور المعل م عن د اس تخدام التعل یم االلكترون ي     (عب ارات المح ور الث اني    
) ف(حی ث كان ت قیم ة    ، تبعًا لمتغیر المعرفة السابقة بالتعلیم االلكتروني

 ).٠.٠٥(وھي دالة إحصائیًا عند مستوى ) ٥.٤٧٤(المحسوبة 
على   ةوجود فروق  دالة إحصائیًا بین متوسطات استجابات مجتمع الدارس-٣

طرق الت دریس المناس بة عن د اس تخدام التعل یم      (عبارات المحور الرابع 
تبع   ًا لمتغی   ر المعرف   ة الس   ابقة ب   التعلیم االلكترون   ي عن   د  ) االلكترون   ي

 ).٠.٠٥(مستوى 
 
 

 :التوصیات
م  نھج  سالتقنی  ة الحدیث  ة ف  ي ت  دری   تفعی  ل دور الحاس  ب اآلل  ي و االنترن  ت و  

 : وذالك وفق اآللیة التالیة الریاضیات
ت  دریب المعلم  ین قب  ل االلتح  اق بالخدم  ة وأثن  اء الخدم  ة عل  ى اس  تخدام    -أ

 .طرق التدریس المعتمدة على التعلیم االلكتروني
تدریب المشرفین التربویین أثناء الخدمة على استخدام طرق الت دریس   -ب

 .التعلیم االلكتروني المعتمدة على
تدریب م دیري الم دارس أثن اء الخدم ة عل ى كیفی ة تجھی ز بیئ ة ص فیة           -ج

نموذجی  ة تس  اعد عل  ى اس  تخدام ط  رق الت  دریس المعتم  دة عل  ى التعل  یم   
 .االلكتروني

تدریب المعلم ین عل ى اس تخدام ط رق التق ویم المناس بة لتطبی ق التعل یم          -د
 .االلكتروني

اللتحاق بدورات داخل المملكة وخارجھا تساعد تشجیع المعلمین على ا -ھـ
عل ى رف ع كف اءتھم ف ي اس تخدام ط رق الت دریس المعتم دة عل ى التعل یم           

 .االلكتروني
ت  دریب المعلم   ین عل  ى اس   تخدام ط  رق ت   دریس مبتك  رة تتناس   ب م   ع      -و

 .استخدام التعلیم االلكتروني
حیاتھم تشجیع الطالب على دراسة الحاسب اآللي في مراحل مبكرة من  -ز

حتى یساعدھم ذلك على التأقلم السریع مع التعلیم االلكترون ي ف ي حال ة    
 .تعمیمھ
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 :المقترحات 

 اتالتربوی   اتوالمش رف  اتالمعلم   ح ول اتجاھ ات   مماثل ة  إجراء دراس ة  -١
بالمرحل   ة  نح  و اس   تخدام التعل  یم االلكترون   ي ف   ي ت  دریس الریاض   یات   

م االس  تفادة م  ن نت  ائج   المتوس  طة بتعل  یم البن  ات بمك  ة المكرم  ة لتعظ  ی    
 .الدراستین معا

لواقع أستخدام التعلیم اإللكتروني في تدریس الریاض یات  إجراء دراسة  -٢
 .بھدف تحدید مناحي القوة و الضعف و المعوقات

 
 المراجــــــــــعقائمة 

 
واق ع وتطلع ات اس تخدام الحاس وب ف ي ت دریس       " أبو ریا ، محمد یوس ف ،   –

رسالة دكتوراه جامعة عمان ، " الحكومیة في األردن  الریاضیات في المدارس
 .م ٢٠٠٣األردن ، 

م دى ت وافر كفای ات تقنی ة الحس اب واإلنترن ت       . " آل محیا ، عبد اهللا یح ى   – 
رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربی ة  " لدى طالب كلیة المعلمین بأبھا 
 .م ٢٠٠٢.  ، جامعة الملك سعود ، الریاض 

      البعد التخطیطي والتنظیمي : اإلدارة المدرسیة. عبد الصمد ،األغبري -
التودري ، عوض المدرسة اإللیكترونیة وأدوار حدیث ة للمعل م ، الری اض ،     – 

 .م ٢٠٠١مكتبة الرشد ، 
مطالب أس تخدام التعل یم اإللكترون ي ف ي ت دریس      . " الحربي ، محمد صنت  – 

دكت وراه ، كلی ة التربی ة ، جامع ة أم      رس الة " الریاضیات في المرحلة الثانوی ة  
 .ھـ١٤٢٧. القرى
ورق ة  ، )التعل یم اإللكترون ي واق ع و طم وح     (ف ارس ب ن اب راھیم    ،الراشد  -

 )م٢٠٠٣( عمل الندوة األولى للتعلیم اإللكتروني بالریاض
واق   ع اس   تخدام الحاس   ب اآلل   ي " الزھران  ي ، عب   د العزی   ز ب   ن عثم   ان ،   – 

اضیات بالمرحلة الثانوی ة م ن وجھ ة نظ ر المعلم ین      واإلنترنت في تدریس الری
، رس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة ، كلی  ة التربی  ة ،     " والمش  رفین الترب  ویین  

 .م ٢٠٠٥جامعة أم القرى ، مكة المكرمة ، 
الت دریب غی ر التقلی دي،     التعلم اإللكترون ي م دخل إل ى    (محمد  إیمان الغراب، ــ

جمھوری  ة مص  ر   جامع  ة ال  دول العربی  ة،  المنظم  ة العربی  ة للتنمی  ة اإلداری  ة، 
 )م٢٠٠٣( ،العربیة

 لكتروني في التعلیم العامالتعلیم اإل (،حمد بن عبداهللا، القمیزي -
       )  كةـــــــــبالممل

تطویر طریقة المحاضرة في : التعلیم اإللكتروني " المبیریك ، ھیفاء فھد ،  – 
، ورقة عم ل  " ني مع نموذج مقترح التعلیم الجامعي باستخدام التعلیم اإللكترو

، كلی  ة  ) ھ  ـ ١٦/١٨/١٤٢٢( مقدم  ة لن  دوة مدرس  ة المس  تقبل خ  الل الفت  رة      
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م مت   وفر عل   ى الموق   ع  ٢٠٠٢التربی   ة ، جامع   ة المل   ك س   عود ، الری   اض ،    
www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index٢htm  ت      اریخ

 .ھـ ٢١/٧/١٤٢٦: الدخول للموقع 
مفھوم ھ خصائص  ھ ، فوائ  ده ،   –التعل یم اإللكترون  ي  " الموس ى ، عب  د اهللا   – 

-١٦( ورق  ة عم  ل مقدم  ة لن  دوة مدرس  ة المس  تقبل خ  الل الفت  رة        " عوائق  ھ 
كلی  ة التربی  ة ، جامع  ة   ) م ٢٣/١٠/٢٠٠٢-٢٢( المواف  ق ) ھ  ـ ١٧/٨/١٤٢٣

م مت          وفر عل          ى الموق          ع    ٢٠٠٢، الری          اض ،  المل          ك س          عود   
www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index٢htm  ت      اریخ

 . ھـ٢١/٧/١٤٢٨: الدخول للموقع 
ت استخدام خدمات االتصال في اإلنترن  " الموسى ، عبد اهللا بن عبد العزیز  – 

محاضرة ألقیت في اإلدارة العامة للتعلیم بمنطقة الریاض " بفاعلیة في التعلیم 
 .م ٢٠٠١، 
المنھج اإلنترنتي نموذج مقترح لوضع " الموسى ، عبد اهللا بن عبد العزیز  – 

رس الة التربی ة   " مناھج التعل یم ف ي المملك ة العربی ة الس عودیة عب ر اإلنترن ت        
 . ٢٦٥ – ٢٣٣م ، ص ص ٢٠٠٢ى ، ، جمادي األول ١٨وعلم النفس ع

الموس    ى ، عب    د اهللا والمب    ارك ، أحم    د ، التعل    یم اإللكترون    ي األس    س      – 
 .م ٢٠٠٥والتطبیقات ، الریاض ، مؤسسة شبكة البیانات ، 

اس  تخدام اإلنترن  ت ف  ي ت  دریس وح  دة اإلحص  اء    " ب  در ، محم  ود إب  راھیم   – 
من اھج التعل یم   . عش ر   الم ؤتمر العلم ي الثال ث   " لطالب الصف األول الث انوي  

م ص  ٢٠٠١والثورة المعرفیة والتكنولوجیة المعاصرة ، جامع ة ع ین ش مس    
 .١٩٢ -١٧١ص

 –ال  تعلم اإللكترون  ي  –زیت  ون ، حس  ن حس  ین ، رؤی  ة جدی  دة ف  ي التعل  یم    – 
. الری اض ، ال دار الص ولتیة للتربی ة     . المفھوم ، القض ایا ، التطبی ق ، التق ویم    

 م ٢٠٠٥
المنھج المدرسي المعاصر ، عمان ، . دة ، وإبراھیم ، عبد اهللا سعادة ، جو – 

 .م ٢٠٠٤دار الفكر 
أث  ر اس  تخدام اإلنترن  ت عل  ى تنمی  ة مھ  ارات " عب  د الك  ریم ، س  عد خلیف  ة ،  – 

مجل  ة كلی  ة  " االتص  ال العلم  ي اإللكترون  ي ل  دى معلم  ي العل  وم والریاض  یات      
 .م ١٩٩٩یولیو  ٢، ج ١٥التربیة بجامعة أسیوط ، ع

م  دى ت  وافر الكفای  ات التقنی  ة التعلیمی  ة ل  دى     . " ق  وقزه ، س  لیمان طال  ب    – 
معلمي الریاضیات في المرحلة الثانوی ة ف ي محافظ ة ج رش وم دى ممارس تھم       

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، قسم العلوم التربویة ، " لھا من وجھة نظرھم 
 .م ٢٠٠٣جامعة آل البیت ، عمان ، 

    )http://informatics.gov.sa/modules.php  ( تاریخ الدخول
 .ھـ١٠/١١/١٤٢٨

اتجاھ  ات الطلب  ة نح  و اس  تخدام   : ماج  د ، البداین  ة وذی  اب  ، أب  و ج  ابر   -
 .م ١٩٩٣، الریاض ،  ٤٦ع،  مجلة رسالة الخلیج العربي، الحاسب

http://www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index
http://www.ksu.edu.sa/seminars/future-school/index
http://informatics.gov.sa/modules.php


 ٩٢

اتجاھات الطالب والمعلمین : عبد اللطیف ، ماجد وأبو عمر ، أبو جابر  -
مجل  ة دراس  ات العل  وم  ، " جن  وب األردن نح  و الحاس  وب ف  ي م  دارس  

 .م ٢٠٠٠، عمان ، الجامعة األردنیة ،  ٢٧مج،  ٢ع،  التربویة
أث  ر اس  تخدام إس  تراتیجیة ال  تعلم  : ن  رجس ، محم  د وحم  دي ، أب  و ری  ا  -

باللعب المنفذة م ن خ الل الحاس وب ف ي اكتس اب طلب ة الص ف الس ادس         
،  ت العل وم التربوی ة  مجل ة دراس ا  ، لمھـارات العملیات الحسابیة األربع 

 .م ٢٠٠١، عمان ، الجامعة األردنیة ،  ٢٨مج،  ١ع
دراسة مقارن ة الس تخدام التعل یم اإللكترون ي      "عبدالرحمن ابراھیم ، التمیمي -

ب بعض   NCTMفي تدریس الریاض یات بالمرحل ة الثانوی ة ف ي ض وء مع اییر       
 ).ھـ١٤٢٧(رسالة دكتوراه "الدول المختارة 

الحاج ات التدریبی ة لمعلم ي    " .ناص ر ج دیع الجم اعین     عب داهللا ،الدوسري -
 الریاضیات بالمرحلة الثانویة في مجال استخدام الحاسب اآللي في التدریس

 )م٢٠٠٥(جامعة الملك سعود . رسالة ماجستیر " . 
     المفاھیم –السلوك التنظیمي : عوض اهللا السواط و عبد اهللا،الطجم- 
" . اإللكتروني تقنیة رائ دة وطریق ة واع دة     التعلیم. " العریفي ، یوسف - 

ورق  ة عم  ل مقدم  ة إل  ى الن  دوة األول  ى للتعل  یم اإللكترون  ي خ  الل الفت  رة          
 ) .ھـ ١٤٢٤صفر  ٢١ـ١٩(
أثر استخدام الحاسب التعلیم ي عل ى التحص یل    : عبد اهللا ضامن ، بادي  -

اآلني والمؤجل لطلبة الص ف العاش ر األساس ي ف ي مبح ث الكیمی اء ف ي        
، جامع  ة النج  اح  ، رس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة   ،  س  لفیت محافظ  ة

 .م ٢٠٠١، غزة
تقویم مس ارات اس تخدام الحاس ب اآلل ي كوس یلة      : أحمد محمد ، بوزیر  -

،  مجل ة رس الة الخل یج   ، الواق ع والطم وح   -تعلیمیة ف ي ال وطن العرب ي    
 .م ١٩٨٩، الریاض ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ، ٣٠ع

تق ویم مس ارات اس تخدام الحاس ب اآلل ي كوس یلة       : محم د حمد أ، بوزیر  -
رس  الة الخل  یج مجل  ة الواق  ع والطم  وح ، : تعلیمی  ة ف  ي ال  وطن العرب  ي 

، مكت  ب التربی  ة العرب  ي ل  دول الخل  یج العرب   ي ،       ٣٠، الع  دد   العرب  ي 
 .م ١٩٨٩، الریاض 

اتجاھ  ات طلب  ة الص  ف األول الث  انوي نح  و م  ادة      : نھی  ل  ، الج  ابري  -
، رسالة ماجستیر غی ر منش ورة   ،  مارات العربیة المتحدةالحاسوب باإل

 .م ١٩٩٣، عمان ، الجامعة األردنیة 
أثر استخدام الحاس ب التعلیم ي عل ى التحص یل     : إبراھیم محمد ، جبیلي  -

،  المباشر والمؤجل عند طلبة الصف الخامس األساسي ف ي الریاض یات  
 .م ١٩٩٩،  عمان، جامعة الیرموك ، رسالة ماجستیر غیر منشورة 

 بتكلفةمدرسة ثانویة  ١٨٠فيالتعلیم اإللكتروني  . " األقتصادیةجریدة - 
 .)ـھ١٤٢٦ /١٦/٧في ،٤٣٣٢ ددع.  "ملیون ریال سعودي ) ٥٦(
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واقع تدریس الحاسوب في المرحلة الثانویة  :كمال بن منصور ، جمبي  -
 ، مجل ة رس الة الخل یج العرب ي ، الع دد     "في مدینتي مكة المكرمة وجدة 

 .م ١٩٩٥ ،الریاض ،  ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج ٥٦
تقویم استخدام الحاسب اآللي بمدارس البنین الثانویة : علیاء ، الجندي  -

مجلة العلوم التربوی ة  ، بمكة المكرمة من وجھة نظر المعلمین والطالب
، المنام  ة ، جامع  ة البح  رین  ، كلی  ة التربی  ة  ،  ٣م  ج، ٢ع،  والنفس  یة
 .م ٢٠٠٢

تق  ویم اس  تخدام الحاس  ب اآلل  ي ف  ي م  دارس  : مص  باح ، الح  اج عیس  ى  -
،  مجل ة مؤت  ة للبح وث والدراس  ات  ، المق ررات الثانوی ة بدول  ة الكوی ت    

 . م ١٩٩٨، عمان 
دراس   ة ح   ول تق  ویم البرمجی   ات الریاض   یة   :مطل   ق طل  ق  ، الح  ازمي   -

، الع دد   مجل ة رس الة الخل یج العرب ي    المستخدمة على الحاس ب اآلل ي ،   
 .م ١٩٩٥ ،الریاض ، ، مكتب التربیة العربي لدول الخلیج  ٥٥

ورقة عمل  مقدمة ضمن فعالیات أسبوع التجمع ، أشرف جالل ، حسن  -
متوفرعلى  )نحو تدریس متمیز( التربوي الثاني تحت شعار 

(www.shariaa.qu.edu.qa/home/publications/esuweek
/ESUweek/Papers/internet.doc)  ل تاریخ الدخو

 ھـ١٢/٣/١٤٢٩
 اآلل  يتوظی  ف الحاس  ب   :زی  د  أب  و وعب  د الب  اقي الفت  وح  أب  و، حلم  ي  -

المؤتمر السادس . والمعلوماتیة في مناھج التعلیم الفني بدولة البحرین 
بری  ل أ ٢٦ - ٢١عش  ر للحاس  ب اآلل  ي والتعل  یم المنعق  د ف  ي الری  اض      

 .م٢٠٠٠
االلكترون  ي النم  وذج البن ائي للتوج  ھ نح و ال  تعلم   " ع  ادل س عد  ، خض ر   -

واس  تراتیجیات االس  تعداد االختب  ارات الرخص  ة الدولی  ة ل  دى عین  ة م  ن   
الم  ؤتمر العلم  ي " أعض  اء ھیئ  ة الت  دریس ومع  اونیھم بكلی  ات التربی  ة   

الثالث االنماء النفسى والتربویة لإلنسان العربي في ضوء جودة الحیاة 
، یة كلیة الترب، جامعة الزقازیق  ٢٠٠٥مارس  ١٦ – ١٥خالل الفترة 

 . ٤٠٧-٣٤٧ص 
تصمیم برمجیة تعلیمیة محوسبة ودراسة : مي علي عبد اهللا ، رضوان  -

أثرھا واثر عام ل الحرك ة ف ي تحص یل طلب ة الص ف الس ادس األساس ي         
، جامعة الیرموك ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  لبعض مفاھیم الحج

 .م ٢٠٠٠، إربد 
ف  ي مراك  ز مص  ادر  اس  تخدام ش  بكة االنترن  ت  " زای  د فاض  ل ، الرویل  ي  -

التعلیم والتعلم لدعم الت دریس م ن وجھ ة نظ ر معلم ي وط الب المرحل ة        
، رس الة ماجس تیر غی ر منش ورة     " الثانویة الحكومی ة بمدین ة الری اض    

 .ھـ ١٤٢٤، الریاض ، كلیة التربیة ، جامعة الملك سعود 
–التعل  یم اإللكترون  ي  –رؤی  ة جدی  دة ف  ي التعل  یم .حس  ن حس  ین ، زیت  ون -

 م٢٠٠٤.مكتبة الرشد ، الریاض . التقویم ، التطبیق ، القضایا ،ھوم المف

http://www.shariaa.qu.edu.qa/home/publications/esuweek
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ج دة  " .النفسیة و التربویة  معجم المصطلحات"محمد مصطفى ،زیدان  -
 )م١٣٩٩( دار الشروق .

أثر اس تخدام الحاس وب ف ي ت دریس الریاض یات      : یوسف محمد ، صبح  -
،  لطلبة الصف الحادي عشر عل ى تحص یلھم واتجاھ اتھم نح و الحاس ب     

 .م ٢٠٠١، عمان ، الجامعة األردنیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة 
تقی   یم برمجی   ات الحاس   ب المس   تخدمة ف   ي   : عب   د الحمی   د  ، طالفح   ة  -

الص فوف ال ثالث األخی رة م ن وجھ ة نظ ر معلم ي الحاس ب واتجاھ  اتھم         
، إرب  د ، جامع  ة الیرم  وك  ، رس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة    ،  نحوھ  ا
 .م ١٩٩٨

أثر استخدام مساق في الحاسوب على اتجاھ ات طلب ة   : د محم، طوالبة  -
، ٢٥ع،  مجل ة دراس ات الجامع ة األردنی ة    ، معلم المجال نح و الحاس ب   

 .م ١٩٩٨، عمان 
أثر دراسة مس اق ف ي الحاس وب عل ى اتجاھ ات طلب ة       : محمد ، طوالبة  -

،  ٢ع،  مجل  ة دراس  ات العل  وم التربوی  ة  ، معل  م مج  ال نح  و الحاس  وب   
 .م ١٩٩٨، عمان ، ة األردنیة الجامع،  ٢٥مج

اس  تخدام الوس  ائل التعلیمی  ة وأس  الیب   :محم  د عب  د ال  رحمن  ، طوالب  ة  -
  .م ١٩٨٨،  ، جامعة الیرموك ، إربداـإنتاجھ

دور اإلنترن  ت ف  ي تعزی  ز البح  ث العلم  ي ل  دى  " وجیھ  ة ثاب  ت ، الع  اني  -
العل  وم التربوی  ة ، مجل  ة جامع  ة المل  ك س  عود " طلب  ة جامع  ة الیرم  وك 

 ٣٣٥ -٣٠٧ص ، م  ٢٠٠٠،  ٢ع،  ١٢مج ، دراسات اإلسالمیة وال
أثر استخدام الحاسوب في إتقان أحكام التالوة : زیاد مصطفى ، عبد اهللا  -

جامع ة آل  ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ،  والتجوید لدى عینة أردنیة
 .م ١٩٩٩، المفرق ، البیت 

طلب  ة مختب  ر   الثقاف  ة الحاس  وبیة ل  دى  :، ع  ارف محم  د أحم  د   العب  ري -
ا باتجاھ   اتھم نح   و ـالحاس   وب ف   ي جامع   ة الس   لطان ق   ابوس وعالقتھ    

، إرب د  ،  ، جامع ة الیرم وك  غی ر منش ورة    رسالة ماجس تیر  ، الحاسوب
 .م ٢٠٠٠

وفر ــترونیة  متاإللكــــ لوماتیةـــــلة المعـــــــمج" .العربیة السعودیة     
      عـــــــالموقــــــــلى ع

، الم دخل إل  ى البح ث ف  ي العل وم الس  لوكیة   : لح ب ن حم  د  ص  ا، العس اف   -
 .ھـ ١٤١٦، الریاض ، مكتبة العبیكان ، ١ط

رسالة ماجستیر غیر ،  فاعلیة التعلم باستخدام الحاسوب: إقبال ، العلي  -
 .م ١٩٩٦، دمشق ، جامعة دمشق ، كلیة التربیة ، منشورة 

ة بالحاس بات  دراس ة بع ض المتغی رات المرتبط      :اهللا مھ دي   ، عبد علي -
اآللیة لدى الطالب وأعضاء ھیئات التدریس ف ي التعل یم الع الي بجن وب     

،  ٥٣ ع ، رس  الة الخل  یج العرب  ي  مجل  ة  ، المملك  ة العربی  ة الس  عودیة  
 .م ١٩٩٥، الریاض 
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أثر استخدام إستراتیجیة المحاك اة المنف ذة م ن    : عادل موسى ، العیسى  -
ص یل الف وري والمؤج ل    خالل الحاسوب المساعد ف ي الت دریس ف ي التح   

رس الة  ،  لدى طلبة الصف العاشر األساسي ف ي مبح ث العل وم الطبیعی ة    
 .م ١٩٩٣، عمان ، الجامعة األردنیة ، ماجستیر غیر منشورة 

دار النھض ة  ،  التقویم والقیاس في الم دارس الحدیث ة  :رمزیة ، الغریب  -
 .م ١٩٨٥، القاھرة ، الحدیثة 

أث ر اس تخدام نم ط الت دریس الخصوص  ي     : إب راھیم عب د الوكی ل    ، الف ار   -
كأح  د أنم  اط تعل  م الریاض  یات المع  زز بالحاس  وب عل  ى تحص  یل تالمی  ذ    
، الصف األول اإلعدادي لموضوع المجموعات واتجاھاتھم نحو الحاسب

 .م١٩٩٤، الدوحة ، جامعة قطر ،  ١١مج،  ١١ع،  حولیة كلیة التربیة
س  یة بمس  اعدة  أث  ر ت  دریس وح  دة ھند  :، محم  د أحم  د محم  د   الك  رش -

الكمبیوتر في التحص یل وتنمی ة مھ ارات البرھ ان الریاض ي ل دى ط الب        
 .م ١٩٩٩، ٧٠ع،  رسالة الخلیج العربي مجلة،  الصف األول الثانوي

التعل  یم اإللكترون  ي تط  ویر طریق  ة المحاض  رة ف  ي   " ھیف  اء ، المبیری  ك  -
ن دوة  " التعلیم الجامعي باستخدام التعلیم اإللكتروني مع نم وذج مقت رح   

جامع  ة ، كلی  ة التربی  ة ، م ٢٠٠٢أكت  وبر  ٢٤ – ٢٣مدرس  ة المس  تقبل 
مت       وفر عل       ى الموق       ع   ،  ٢٠٠٢، الری       اض  ، المل       ك س       عود  

http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future-
school/index٢.htm   ھـ ٢٥/١/١٤٢٩تاریخ الدخول. 

أثر استخدام الحاسب في ت دریس األحی اء لطلب ة    : صالح لطفي ، محمد  -
الصف العاشر األساسي على تحصیل الطلبـة واتجاھاتھـم نحو الحاس ب  

 .م ٢٠٠٠، عمان ، الجامعة األردنیة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 
دراس  ة مس  حیة للص  عوبات والمش  اكل الت  ي   : أحم  د محم  د ، المص  ري  -

"  ھا طلبة الصف العاشر في محافظة إربد في تعلیم مادة الحاسبیواجھ
 .م ١٩٩٧، إربد ، جامعة الیرموك ، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، 

. دار النھض    ة العربی    ة للطباع    ة والنش    ر  :   بی    روت. ١ط. المعاص    ر   
 .م٢٠٠٠

أث ر اس تخدام طریق ة ال تعلم بالحاس ب ف ي تحص یل        : حسن عل ي  ، مالك  -
ول الثانوي العلمي في مبحث الكیمی اء واتجاھ اتھم نح و    طلبة الصف األ

، إرب  د ، جامع  ة الیرم  وك ، رس  الة ماجس  تیر غی  ر منش  ورة ، الح  ـاسب 
 .م ١٩٩٥

أث  ر دراس  ة مس  اق ف  ي الحاس  وب ف  ي    : حس  ن محم  د فاض  ل  ، الم  الك  -
رس  الة ماجس  تیر غی  ر ،  اتجاھ  ات طلب  ة الص  ف العاش  ر نح  و الحاس  وب

 .م ١٩٩٤، بد إر، جامعة الیرموك، منشورة 
الت  دریب عل  ى الكمبی  وتر وأث  ره عل  ى تغیی  ر  :اهللا س  الم  ، عب  د المن  اعي -

جامع ة  ،  ٨ع،  كلی ة التربی ة   مجل ة ،  اتجاھات الطالبات نح و الكمبی وتر  
  .م ١٩٩١، الدوحة قطر، 

http://wwww.ksu.edu.sa/seminars/future
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 ، ط  رق اس  تخدام الحاس  وب ف  ي التعل  یم  :، عل  ي ب  ن ش  رف  الموس  وي -
حاض رات مق رر تكنولوجی ا    ورقة عمل مقدمة لطلبة الماجس تیر ض من م  

، مس  قط ،  ، جامع  ة الس  لطان ق  ابوس التعل  یم والمعلوم  ات واالتص  االت
 .م ٢٠٠٣

مقدم  ة ف  ي من  اھج  : النھ  اري، عب  د العزی  ز والس  ریحي ، حس  ن ع  واد    -
 .م ٢٠٠٢، ، دار خلود ، جدة  البحث العلمي

 والنظریات والتطبیقات، دار النوابغ للنش ر والتوزی ع، ج ده، الس عودیة،        
 )م١٩٩٥(
أث  ر الوس  ائط المتع  ددة عل  ى   ."عبدالمجی  د عب  دالعزیز محم  د   ،الجری  وي -

تحص یل طلب  ة الص  ف األول الث  انوي ف  ي م  ادة الریاض  یات بمدین  ة الری  اض  
 .)ھـ١٤٢٠(جامعة الملك سعود  .رسالة ماجستیر"
مشروع الحاسب  :وزارة التربیة والتعلیم باإلمارات العربیة المتحدة  -

وزارة  ، إدارة المناھج ،اسیة  في التعلیم الثانوي اآللي كمادة در
 .م ١٩٨٨ ،التربیة والتعلیم 

ورقة عمل حول  :وزارة التربیة والتعلیم بجمھوریة مصر العربیة  -
 .م ١٩٧٩، القاھرة ، تطویر وتحدیث التعلیم في مصر 

استخدام الحاسوب اآللي في  :وزارة التربیة والتعلیم بسلطنة عمان  -
 .م ١٩٨٨ ،مسقط  ام ،التعلیم الع
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 ١ملحق رقم 
 أداة الدراسة قبل التحكیم 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لسعودیةالمملكـة العربیـة ا     
    جامعة أم القـرى           
 كلیة التربیة             
 إشراف تربوي - المناھج وطرق التدریسقسم 

 
 

 استبانة دراسة بعنوان 
 

 
 
 

 اتجاھات المعلمین والمشرفین نحو استخدام التعلیم االلكتروني
 في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

 
 راسة لبحث مكمل مقدم كمتطلب تكمیلي لنیل أداة د



 ١٠٠

 درجة الماجستیر في المناھج وطرق التدریس 

 

 إعـــــــــداد          

 عبدالمنعم بن سلیمان الردادي

 

 إشــراف         

 عبدالحكیم بن موسى مبارك / األستاذ الدكتور

 
 العام الدراسي 

 م٢٠٠٧/ ھـ  ١٤٢٨
 
 
 المملكـة العربیـة السعودیة 

 جامعة أم القـرى         
 كلیة التربیة            

           إشراف تربوي –المناھج وطرق التدریس قسم 
                       /               األس                                                                        تاذ/س                                                                        عادة ال                                                                        دكتور 

 حفظھ اهللا 
 

 ،،،اهللا وبركاتھ  السالم علیكم ورحمة                
اتجاھ ات المعلم ین   (یتشرف الباحث بأن یضع بین أی دیكم اس تبانة تح دد    

) ف   ي ت   دریس الریاض   یات  والمش   رفین نح   و اس   تخدام التعل   یم االلكترون   ي  
الس  تكمال متطلب  ات الحص  ول عل  ى درج  ة الماجس  تیر ف  ي المن  اھج وط  رق    

  .التدریس من كلیة التربیة جامعة أم القرى
 :من الدراسة صممت االستبانة من جزأین ولتحقیق الھدف 

 .یشتمل على البیانات األولیة: الجزء األول ) أ(
یشتمل عل ى البیان ات التخصص یة ف ي س تة مح اور       : الجزء الثاني ) ب(

 :ھي
 .تخطیط منھج الریاضیات عند استخدام التعلیم االلكتروني -١
 .دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني -٢
 .ند استخدام التعلیم االلكترونيع المتعلمدور  -٣
 .طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني -٤
 .مكونات البیئة الصفیة عند استخدام التعلیم االلكتروني  -٥
 .أسالیب تقویم التالمیذ المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني -٦
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ونظرًا لما عرف ع نكم م ن خب رة واس عة ف ي مج ال البح ث العلم ي         
فأن الباح ث یتش رف بأختی اركم محكم ًا لھ ذة اإلس تبانة و األسترش اد        
برأیكم و التع رف عل ى وج ھ نظ ركم و مالحظ اتكم ح ول مح اور و        
فقرات األستبانة و أن تحكیمكم لھذه األستبانة سیكون لھ األثر الب الغ  

 .في نجاح ھذة الدراسة
 ،،،شاكرًا لكم حسن تعاونكم 

عب       دالمنعم س       لیمان  /الباح       ث
 داديالر

    
 :البیانات األولیة: القسم األول -
 : المھنة – ١

 (    ) .مشرف تربوي) ١(
 (    ) .معلم) ٢(

 
 

               
 : المؤھل العلمـي -٢

 (    ) .دون الجامعي) ١(
 (    ) .جامعي) ٢(
 (    ) .فوق الجامعي) ٣(
 )الرجاء حددھا(  .............أخرى ) ٤(

 
 :الخبرة عدد سنوات -٣

 (    ) .سنوات  ٥أقل من ) ١(
س نوات   ١٠إلى أقل م ن   ٥من ) ٢(
. 

(    ) 

 (    ) .سنة  ١٥إلى  ١٠من ) ٣(
 (    )  سنة فأكثر ١٥) ٤(

 
 
 

 :المعرفة السابقة بالتعلیم االلكتروني  – ٤
 (    ) .معرفة عامة) ١(
 (    ) .معرفة متخصصة) ٢(
 (    ) .ال توجد معرفة) ٣(

 
اتجاھ ات المعلم ین والمش رفین الترب ویین نح و اس تخدام التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس           : القسم الث اني  -

 :الریاضیات
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 :تخطیط منھج الریاضیات باستخدام التعلیم االلكتروني: المحور األول -
 

 
 م

 
 

 العبــــارة

وضوح   درجة الموافقة
الصیاغ

 ة

االنتماء 
 للمحور

 
 الصیاغة المقترحة
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االھتمام باألھداف المعرفیة والوجدانیة   .١
 .و النفس حركیة عند تخطیط المنھج

          

أختیار مواض یع فرعی ة لك ل درس وف ق       .٢
 .األھداف السلوكیة المحددة

          

الس لوكیة   تركیز الدروس عل ى األھ داف    .٣
المح   ددة والموض   وعات المخت   ارة ف   ي    

 ضوئھا

          

ص  وت وفی  دیو  (اختی  ار وس  ائل متع  ددة     .٤
حس ب األھ داف   ) وصور متحركة وثابت ة 

 .السلوكیة والموضوعات المختارة

          

ال   ربط ب   ین ال   دروس أفقی   ًا م   ع دروس     .٥
 اخرى في مواد اخرى 

          

           .یًا الربط بین موضوعات الدروس رأس  .٦
اختی  ار عناص   ر التش  ویق واإلث   ارة ف   ي     .٧

 تقدیم الدروس
          

مراعاة مبدأ التسلسل المنطقي في تقدیم   .٨
 .  الدروس

          

تق   دیم األھ   داف والموض   وعات بص   ورة   .٩
 .متمحورة على جھود الطالب

          

تخط     یط ال     دروس الریاض     یھ لجعلھ     ا    .١٠
 .عملیة أكثر

          

تدعیم موضوعات المحتوى باألنشطة  .١١
 التعلیمیة الفردیة والجماعیة

          

استخدام المواقف الحیاتیھ لربطھا  .١٢
 .بموضوعات المحتوى 

          

التوازن في تقدیم الموضوعات كمیًا  .١٣
 .وكیفیًا

          

            
 
 :ونيدور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتر: المحور الثاني -
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التمكن من  المھارات التدریسیة والت ي   .١٤
تراع         ي االحتیاج         ات والتوقع         ات 

ناس   بة للتعل   یم  المتنوع   ة للمتعلم   ین الم 

          



 ١٠٣

 .اإللكتروني
           . إلمام المعلم بخصائص المتعلمین .١٥
تحوی   ل غرف   ة الص   ف إل   ى بیئ   ة تعل   م    .١٦

تمت    از بالدینامكی    ة ومتمح    وره ح    ول    
 المتعلم 

          

اتق     ان مھ     ارات إدارة إدارة عملی     ات    .١٧
 .التعلمبالصف الدراسي

          

لعملی  ات  التركی  ز عل  ى المھ  ام المیس  رة  .١٨
 .التعلم بالصف

          

           . التمكن من مطالب التعلیم اإللكتروني  .١٩
اس    تخدام تقنی    ات التعل    یم اإللكترون    ي   .٢٠

 .الحدیثة في مواقف التدریس
          

تقدیم أنشطة تعلیمی ة عالجی ة لمعالج ة      .٢١
 . أوجھ القصور في التعلم لى المتعلمین

          

لى استخدام التعلیم تحفیز الطالب ع .٢٢
 . اإللكتروني 

          

استخدام مزایا التعلیم اإللكتروني ربط  .٢٣
الجانب النظري بالعملي عند تقدیم 

 .الدروس

          

التقویم المستمر للطالب لمعرفة مدى  .٢٤
 استفادتھم من التعلیم االلكتروني

          

تحدیث المواقع والبرامج التعلیمیة  .٢٥
وتحدیث المعلومات بھدف تعدیل 

 .والموضوعات المقدمة للمتعلمین

          

التواصل المستمر مع أولیاء األمور  .٢٦
إلطالعھم على مستوى أبنائھم 

التعلیمي واألخالقي باستخدام التعلیم 
 .اإللكتروني 

          

            
 

 :عند استخدام التعلیم االلكتروني المتعلمدور : المحور الثالث -
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قی       ام الم       تعلم بإتب       اع القواع       د   .٢٧
والتعلیم ات الص  حیحة عن د ال  دخول   

 على مواقع التعلیم االلكتروني 

          

اس   تخدام التقنی   ات الحدیث   ة وتقنی   ة      .٢٨
المعلوم  ات والحاس  بات المتاح  ة ل  ھ   

 . في بیئة التعلم 

          

التواص   ل م   ع المعلم   ین الكترونی   ًا     .٢٩
 .لتبادل اآلراء ووجھات النظر

          

التواصل مع أقرانھ الكترونیًا لتبادل  .٣٠
 .اآلراء ووجھات النظر

          



 ١٠٤

راجع      ة الحص     ول عل      ى تغذی      ة   .٣١
الكترونی    ًا مس    تمرة خ    الل عملی    ة   

 . التعلم

          

           تقدیم الواجبات الدراسیة الكترونیًا .٣٢
استالم الوجبات الدراسیة مص حوبة   .٣٣

 .بمرئیات المعلم الكترونیًا
          

الح   رص عل    ى اكتس   اب مھ    ارات    .٣٤
 .أستخدام التعلیم الذاتي اإللكتروني 

          

عرفة التطورات في الحرص على م .٣٥
عالم الكمبیوتر واإلنترنت أوًال بأول  

          

استقاللیة المتعلم في كافة مراحل  .٣٦
 تعلمھ اإللكتروني 

          

اإلحساس بالثقة بالنفس عند استخدام  .٣٧
 . التعلم اإللكتروني وعدم االنسحاب

          

            
            

 
 :التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكترونيطرق : المحور الرابع -
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 العبــــارة

وضوح   درجة الموافقة
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           طریقة المحاكاة .٣٨
تعل   یم وتقدیم  ھ ف   ي ص   ورة  طریق  ة نمذج   ة ال .٣٩

 معیاریة 
          

ط   رق الت    دریس الت   ي تعتم    د عل   ى الثقاف    ة    .٤٠
 الرقمیة 

          

طرق التدریس التي تنمي مھارات المتعلمین .٤١
 .الذاتیة

          

ط رق الت دریس الت  ي تحت وي عل ى عنص  ري     .٤٢
 .التشویق واإلثارة الھتمام المتعلمین 

          

ي تحقق النمو المتدرج في طرق التدریس الت.٤٣
 المھارات 

          

الم  ال والوق  ت ( ط  رق الت  دریس الت  ي ت  وفر  .٤٤
 ).والجھد 

          

ط  رق الت  دریس الت  ي تحت  وي عل  ى عنص   ر      .٤٥
 .التحفیز األني

          

طرق التدریس التي تجسد االتجاھات .٤٦
 التعلیمیة الحدیثة 

          

مشاركة طرق التدریس التي تتیح فرصة ال.٤٧
 . الفعالة للمتعلمین في الموقف التعلیمي

          

طرق التدریس التي تھتم بتنمیة المفاھیم .٤٨
 . العملیة للمتعلمین

          

طرق التدریس التي تعتمد على التنوع في .٤٩
 الدرس الواحد

          



 ١٠٥

طرق التدریس التي تستخدم مبادئ تفرید .٥٠
 . التعلم

          

یس التي تتناسب مع میول طرق التدر.٥١
 التالمیذ

          

            
            
            

 
 
 :مكونات البیئة الصفیة عند استخدام التعلیم االلكتروني: المحور الخامس -
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 العبــــارة

وضوح   درجة الموافقة
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المتعلم  –المعلم ( توفر مكونات بشریة  .٥٢
الط اقم اإلداري   –ط اقم ال دعم التقن ي    –

 )المركزي 

          

األجھ    زة  ( ت    وفر تجھی    زات أساس    یة    .٥٣
محطة _ محطة عمل المعلم  –الخدمیة 

 )استعمال اإلنترنت  –عمل المتعلم 

          

           .توفیر جھاز لكل متعلم .٥٤
ت  وفر خط  وط اتص  ال بالش  بكة العالمی  ة    .٥٥

 "اإلنترنت" للمعلومات 
          

للمؤسس  ة التعلیمی  ة  Webوج  ود موق  ع  .٥٦
 على اإلنترنت أو على أي شبكة محلیة 

          

وجود فنیین وأخصائیین لمتابع ة أجھ زة    .٥٧
 الحاسوب والشبكة وصیانتھا

          

وجود متخصصین ف ي تص میم الب رامج     .٥٨
 والمقررات إلكترونیة 

          

توفرقاع   ات لت    دریس ومعام   ل حدیث    ة    .٥٩
 للكمبیوتر

          

ت  وفر إعالن  ات ع  ن المؤسس  ة التعلیمی  ة   .٦٠
 كمؤسسة إلكترونیة تعلیمیا وإداریا

          

ت      وفر تقنی      ات التعل      یم اإللكترون      ي     .٦١
 –ترون    ي المختلف    ة مث    ل البری    د اإللك  

 –غ  رف المحادث  ة   –الفی  دیو التف  اعلي  
 مؤتمرات الفیدیو 

          

           توفر إدارة مدرسیة مدربة ومؤھلة  .٦٢
مقررات إلكترونیة مصممة عل ى أس س    .٦٣

 .ومعاییر التعلیم اإللكتروني 
          

            
            



 ١٠٦

 :استخدام التعلیم االلكتروني أسالیب التقویم المناسبة عند: المحور السادس -
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قی  اس م  دى قی   ام المتعلم  ین بح   ل    ٦٤
 التمارین الكترونیًا 

          

ویم م  دى ق  درة المتعلم  ین عل  ى   تق  ٦٥
جم  ع المعلوم   ات المس   اعدة عل   ى  

 . حل مشكلة

          

تق  ویم م  دى ق  درة المتعلم  ین عل  ى   ٦٦
إث   راء موض    وعات ال   درس م    ن   

اإلنترن    ت  عخ    الل زی    ارة مواق      
 .التعلیمیة 

          

تق  ویم م  دى ق  درة المتعلم  ین عل  ى   ٦٧
 . التواصل مع زمالئھم الكترونیًا

          

م م  دى ق  درة المتعلم  ین عل  ى   تق  وی٦٨
تب   ادل الرس   ائل اإللكترونی   ة م   ع    

 .  المعلم 

          

تق  ویم م  دى ق  درة المتعلم  ین عل  ى   ٦٩
 .  اإلستعانھ بالمصادر اإللكترونیة

          

تق   ویم م   دى ق   درة الم   تعلم عل   ى     ٧٠
المس     اھمة ف     ي تق     دیم ال     دروس  

 . الیومیة عند الحاجة بإتقان

          

ل   یم اإللكترون   ي ف   ي  اس   تخدام التع٧١
 . اختبار تحصیل المتعلمین

          

إمكانیة تقویم أنماط التفكیر العلمي ٧٢
للمتعلمین من خالل أدائھم عند 

 .  التعلم

          

یتیح التعلیم اإللكتروني الدقة في ٧٣
مدى التأكد من تحقیق أھداف 

 .الدرس أول بأول 

          

تتسم مخرجات التقویم عند ٧٤
خدام التعلیم اإللكتروني است

 .بالثبات

          

یتیح التعلیم اإللكتروني من تطبیق ٧٥
 . مبدأ أستمرار التقویم

          

یتیح التعلیم اإللكتروني التحقق ٧٦
من معاییر الشمولیة و 

          



 ١٠٧

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ٢ملحق رقم
 أداة الدراسة بعد  التحكیم

 
 
 
 
 
 
 
 

 . الموضوعیة
یساعد التعلیم اإللكتروني تقویم ٧٧

الربط بین جانبي العملیھ التعلیمیة 
 ). العملي والنظري( 

          

            
            
            

 .................................................................................................................: اسم المحكم 

 ........................................................................................................................: المؤھل 

 ...................................................................................................................: التخصص 

 ........................................................................................................................: العمل 



 ١٠٨

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المملكـة العربیـة السعودیة         
 وزارة التعلیم العالي              

    جامعة أم القـرى                 
 كلیة التربیة                      

 إشراف تربوي -المناھج وطرق التدریسقسم 
 

 

 استبانة دراسة بعنوان 
 

 
 
 

 اتجاھات المعلمین والمشرفین نحو استخدام التعلیم االلكتروني
 في تدریس الریاضیات في المرحلة المتوسطة بتعلیم مكة المكرمة

 
 

 لنیل  أداة دراسة لبحث مكمل مقدم كمتطلب تكمیلي
 درجة الماجستیر في اإلشراف التربوي 

 

 إعـــــــــداد          

 عبدالمنعم بن سلیمان الردادي

 

 إشــراف         

 عبدالحكیم بن موسى مبارك / األستاذ الدكتور



 ١٠٩

 
 العام الدراسي 

 ھـ ١٤٢٩ - ١٤٢٨
 
 

 المملكـة العربیـة السعودیة    
 وزارة التعلیم العالي           
    جامعة أم القـرى               
 كلیة التربیة                   

 إشراف تربوي -المناھج وطرق التدریسقسم 
  

 المشرف التربوي                                             حفظھ اهللا /عزیزي
 معلم الریاضیات                                           حفظھ اهللا /عزیزي

 

 ،،،السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ                 
اتجاھات المعلمین والمشرفین (یتشرف الباحث بأن یضع بین أیدیكم استبانة تقیس 

ف ي المرحل ة المتوس طة     ف ي ت دریس الریاض یات    نحو استخدام التعلیم االلكترون ي 
ن  اھج الس  تكمال متطلب  ات الحص  ول عل  ى درج  ة الماجس  تیر ف  ي الم ) بمك  ة المكرم  ة

  .وطرق التدریس من كلیة التربیة جامعة أم القرى
 :ولتحقیق الھدف من الدراسة صممت االستبانة من جزأین 

 .یشتمل على البیانات األولیة: الجزء األول ) أ(
 :یشتمل على البیانات التخصصیة في ستة محاور ھي: الجزء الثاني ) ب(
 .لكترونيمنھج الریاضیات عند استخدام التعلیم اال تخطیط -٧
 .دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني -٨
 .عند استخدام التعلیم االلكتروني المتعلمدور  -٩

 .طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني -١٠
 .أسالیب تقویم التالمیذ المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني -١١
 .لكترونيمكونات البیئة الصفیة عند استخدام التعلیم اال -١٢

أم  ام ) √(ث  م وض  ع عالم  ة ، آم  ل التك  رم بق  راءة ك  ل مح  ور واألس  ئلة الخاص  ة ب  ھ  
مع العلم أن مساھمتك ف ي تعبئ ة االس تبانة    ، اإلجابة التي تراھا مناسبة من وجھة نظرك

وأن البیان ات  ، بدقة وموضوعیة سیكون لھ أكبر األثر في الحصول عل ى نت ائج إیجابی ة   
ي ھ ذه االس تبانة س وف تك ون موض ع اھتم ام وتق دیر وس ریة         التي س تقدمھا أو تكتبھ ا ف    

وال شك أنك تعرف أنھا سوف تستخدم ألغراض البحث العلم ي  ، تامة من قبل الباحث 
إذ یتم تطبیق أسالیب التحلیل اإلحصائي علیھا دون الحاجة إلى معرفة اس م مق دم   ، فقط 

 .االستبانة
 

 ،،،شاكرًا لكم حسن تعاونكم 
 
 :البیانات األولیة :القسم األول -
 : المھنة – ١

 (     ) .مشرف تربوي) ١(
 (     ) .معلم) ٢(

  



 ١١٠

       
        

 : المؤھل العلمـي -٣
 (      ) .دون الجامعي) ١(
 (      ) .جامعي) ٢(
 (      ) .فوق الجامعي) ٣(
 )الرجاء حددھا(  .............أخرى ) ٤(

 
 
 
 :عدد سنوات الخبرة -٣

 (      ) .سنوات  ٥أقل من ) ١(
 (      ) .سنوات  ١٠إلى أقل من  ٥من ) ٢(
 (      ) .سنة  ١٥إلى  ١٠من ) ٣(
 (      )  سنة فأكثر ١٥) ٤(

 
 
 
 
 :المعرفة السابقة بالتعلیم االلكتروني -٤ 

 (      ) .معرفة عامة) ١(
 (      ) .معرفة متخصصة) ٢(
 (      ) .ال توجد معرفة) ٣(

 
 
 
 
 
 
اتجاھ ات المعلم ین والمش رفین الترب ویین نح و اس تخدام التعل یم االلكترون ي ف ي ت دریس           : القسم الث اني  -

 :الریاضیات
 :تخطیط منھج الریاضیات باستخدام التعلیم االلكتروني: المحور األول -

 

 
 م

 
 العبــــارة

 درجة الموافقة

عالیة 
 جدا

منخفضة  منخفضة عالیة
 جدا

ال یعمل 
 بھا

عند ) بلوم و زمالءه(أستخدام األھداف السلوكیة وفق   .١
 .تخطیط المنھج

     

أختی    ار مواض    یع فرعی    ة لك    ل درس وف    ق األھ    داف    .٢
 .السلوكیة المحددة

     

أختی   ار  الموض   وعات ف   ي ض   وء األھ   داف الس   لوكیة     .٣
 . المحددة

     



 ١١١

صوت وفی دیو وص ور متحرك ة    (اختیار وسائل متعددة   .٤
ھ    داف الس     لوكیة والموض     وعات  حس     ب األ) وثابت    ة 

 .المختارة

     

ال  ربط ب  ین ال  دروس أفقی  ًا م  ع دروس اخ  رى ف  ي م  واد     .٥
 . اخرى 

     

      .الربط بین موضوعات الدروس رأسیًا   .٦

      اختیار عناصر التشویق واإلثارة في تقدیم الدروس  .٧

      .  مراعاة مبدأ التسلسل المنطقي في تقدیم الدروس  .٨

األھ  داف والموض  وعات بص ورة متمح  ورة عل  ى  تق دیم    .٩
 .جھود الطالب

     

      .تخطیط الدروس الریاضیھ لجعلھا أكثر  عملیة .١٠

      تدعیم موضوعات المحتوى باألنشطة التعلیمیة الفردیة .١١

تدعیم موضوعات المحتوى باألنشطة التعلیمیة  .١٢
 الجماعیة

     

عات استخدام المواقف الحیاتیھ لربطھا بموضو .١٣
 .المحتوى 

     

      .التوازن في تقدیم الموضوعات كمیًا .١٤

      .التوازن في تقدیم الموضوعات كیفیًا .١٥

 
 :دور المعلم عند استخدام التعلیم االلكتروني: المحور الثاني -

 
 م

 
 العبــــارة

 درجة الموافقة

عالیة 
 جدا

منخفضة  منخفضة عالیة
 جدا

ال یعمل 
 بھا

المھارات التدریسیة والت ي تراع ي حاج ات    التمكن من   .١٦
 .المتعلمین المناسبة للتعلیم اإللكتروني

     

      . إلمام المعلم بخصائص المتعلمین .١٧
تحوی  ل غرف  ة الص  ف إل  ى بیئ  ة تعل  م تمت  از بالدینامكی  ة    .١٨

 ومتمحوره حول المتعلم 
     

      .اتقان مھارات إدارة عملیات التعلم بالصف الدراسي .١٩
      .تركیز على مھام عملیات  التعلم بالصفال .٢٠
      . التمكن من مطالب التعلیم اإللكتروني  .٢١
استخدام تقنیات التعل یم اإللكترون ي الحدیث ة ف ي مواق ف       .٢٢

 .التدریس
     

     تق دیم أنش  طة تعلیمی ة عالجی  ة لمعالج ة أوج  ھ القص  ور      .٢٣



 ١١٢

 . في التعلم لدى المتعلمین
      . ى استخدام التعلیم اإللكتروني تحفیز المتعلمین  عل .٢٤
استخدام مزایا التعلیم اإللكتروني بربط الجانب النظري  .٢٥

 .بالعملي عند تقدیم الدروس
     

التقویم المستمر للطالب لمعرفة مدى استفادتھم من  .٢٦
 التعلیم االلكتروني

     

تحدیث المواقع والبرامج التعلیمیة بھدف تعدیل  .٢٧
 .ت والموضوعات المقدمة للمتعلمینوتحدیث المعلوما

     

التواصل المستمر مع أولیاء األمور إلطالعھم على  .٢٨
مستوى أبنائھم التعلیمي واألخالقي باستخدام التعلیم 

 .اإللكتروني 

     

  
 
 

 
 
 
 
 
 :عند استخدام التعلیم االلكتروني المتعلمدور : المحور الثالث -

 
 م

 
 العبــــارة

 درجة الموافقة

عالیة 
 جدا

منخفضة  منخفضة عالیة
 جدا

ال یعمل 
 بھا

قیام المتعلم بإتباع القواع د والتعلیم ات الص حیحة عن د      .٢٩
 الدخول على مواقع التعلیم االلكتروني 

     

تقنی    ة المعلوم    ات (اس    تخدام التقنی    ات الحدیث    ة مث    ل  .٣٠
 . المتاحة لھ في بیئة التعلم )والحاسبات

     

الكترونی     ًا لتب     ادل اآلراء  التواص     ل م     ع المعلم     ین   .٣١
 .ووجھات النظر

     

التواصل مع أقرانھ الكترونی ًا لتب ادل اآلراء ووجھ ات     .٣٢
 .النظر

     

الحصول على تغذیة راجع ة الكترونی ًا مس تمرة خ الل      .٣٣
 . عملیة التعلم

     

      تقدیم الواجبات الدراسیة الكترونیًا .٣٤

ات المعل  م اس  تالم الوجب  ات الدراس  یة مص  حوبة بمرئی    .٣٥
 .الكترونیًا

     



 ١١٣

الحرص على اكتساب مھارات أستخدام التعل یم ال ذاتي    .٣٦
 .اإللكتروني 

     

الحرص على معرفة التطورات في عالم الكمبیوتر  .٣٧
 واإلنترنت أوًال بأول  

     

      استقاللیة المتعلم في كافة مراحل تعلمھ اإللكتروني  .٣٨

دام التعلم اإللكتروني اإلحساس بالثقة بالنفس عند استخ .٣٩
 . 

     

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 :طرق التدریس المناسبة عند استخدام التعلیم االلكتروني: المحور الرابع -

 

 
 م

 
 العبــــارة

 درجة الموافقة

عالیة 
 جدا

منخفضة  منخفضة عالیة
 جدا

ال یعمل 
 بھا

      طریقة المحاكاة  .٤٠

      ریة طریقة نمذجة التعلیم وتقدیمھ في صورة معیا .٤١

      طرق التدریس التي تعتمد على الثقافة الرقمیة  .٤٢

      .طرق التدریس التي تنمي مھارات المتعلمین الذاتیة .٤٣

ط  رق الت  دریس الت  ي تحت  وي عل  ى عنص  ري التش  ویق     .٤٤
 .واإلثارة الھتمام المتعلمین 

     

      طرق التدریس التي تحقق النمو المتدرج في المھارات  .٤٥

      ).المال والوقت والجھد ( لتدریس التي توفر طرق ا .٤٦

ط   رق الت   دریس الت   ي تحت   وي عل   ى عنص   ر التحفی   ز     .٤٧
 .األني

     



 ١١٤

      طرق التدریس التي تجسد االتجاھات التعلیمیة الحدیثة  .٤٨

طرق التدریس التي تتیح فرصة المشاركة الفعالة  .٤٩
 . للمتعلمین في الموقف التعلیمي

     

لتي تھتم بتنمیة المفاھیم العملیة طرق التدریس ا .٥٠
 . للمتعلمین

     

طرق التدریس التي تعتمد على التنوع في الدرس  .٥١
 الواحد

     

      . طرق التدریس التي تستخدم مبادئ تفرید التعلم .٥٢

      طرق التدریس التي تتناسب مع میول التالمیذ .٥٣

 
 :ام التعلیم االلكترونيمكونات البیئة الصفیة عند استخد: المحور الخامس -

 

 
 م

 
 العبــــارة

 درجة الموافقة

عالیة 
 جدا

منخفضة  منخفضة عالیة
 جدا

ال یعمل 
 بھا

ط اقم ال دعم   –الم تعلم   –المعل م  ( توفر مكونات بش ریة   .٥٤
 )الطاقم اإلداري المركزي  –التقني 

     

محط  ة  –األجھ  زة الخدمی  ة  ( ت  وفر تجھی  زات أساس  یة   .٥٥
اس    تعمال   –ة عم    ل الم    تعلم   محط     _ عم    ل المعل    م  

 )اإلنترنت 

     

      .توفیر جھاز لكل متعلم .٥٦
" ت   وفر خط   وط اتص   ال بالش   بكة العالمی   ة للمعلوم   ات   .٥٧

 "اإلنترنت
     

للمؤسسة التعلیمیة على اإلنترن ت أو   Webوجود موقع  .٥٨
 على أي شبكة محلیة 

     

وج   ود فنی   ین وأخص   ائیین لمتابع   ة أجھ   زة الحاس   وب     .٥٩
 ة وصیانتھاوالشبك

     

وج  ود متخصص   ین ف   ي تص   میم الب   رامج والمق   ررات   .٦٠
 إلكترونیة 

     

      توفرقاعات لتدریس ومعامل حدیثة للكمبیوتر .٦١
ت    وفر إعالن    ات ع    ن المؤسس    ة التعلیمی    ة كمؤسس    ة      .٦٢

 إلكترونیة تعلیمیا وإداریا
     

ت  وفر تقنی  ات التعل  یم اإللكترون  ي المختلف  ة مث  ل البری  د      .٦٣
 –غ  رف المحادث  ة    –الفی  دیو التف  اعلي    –ن  ي  اإللكترو

 مؤتمرات الفیدیو 

     

ت    وفر إدارة مدرس    یة مدرب    ة ومؤھل    ة عل    ى التعل    یم     .٦٤
 اإللكتروني

     



 ١١٥

مقررات إلكترونیة مصممة على أسس ومع اییر التعل یم    .٦٥
 .اإللكتروني 

     

 
  
 
 
 :االلكترونيأسالیب التقویم المناسبة عند استخدام التعلیم : المحور السادس -

 

 
  م

 العبــــارة
 درجة الموافقة

عالیة 
 جدا

منخفضة  منخفضة عالیة
 جدا

ال یعمل 
 بھا

      قیاس مدى قیام المتعلمین بحل التمارین الكترونیًا  .٦٦
تقویم مدى قدرة المتعلمین عل ى جم ع المعلوم ات المس اعدة      .٦٧

 . على حل مشكلة
     

اء موض وعات ال درس   تقویم مدى قدرة المتعلم ین عل ى إث ر    .٦٨
 .اإلنترنت التعلیمیة  عمن خالل زیارة مواق

     

تق  ویم م   دى ق   درة المتعلم   ین عل  ى التواص   ل م   ع زمالئھ   م     .٦٩
 . الكترونیًا

     

تقویم مدى قدرة المتعلمین على تب ادل الرس ائل اإللكترونی ة     .٧٠
 .  مع المعلم 

     

 تق   ویم م   دى ق   درة المتعلم   ین عل   ى اإلس   تعانھ بالمص    ادر       .٧١
 .  اإللكترونیة

     

تقویم مدى ق درة الم تعلم عل ى المس اھمة ف ي تق دیم ال دروس         .٧٢
 . الیومیة عند الحاجة بإتقان

     

      . استخدام التعلیم اإللكتروني في اختبار تحصیل المتعلمین .٧٣
إمكانیة تقویم أنماط التفكیر العلمي للمتعلمین من خالل  .٧٤

 .  أدائھم عند التعلم
     

ح التعلیم اإللكتروني الدقة في مدى التأكد من تحقیق یتی .٧٥
 .أھداف الدرس أول بأول 

     

تتسم مخرجات التقویم عند استخدام التعلیم اإللكتروني  .٧٦
 .بالثبات

     

      . یتیح التعلیم اإللكتروني من تطبیق مبدأ أستمرار التقویم .٧٧
      . ل یتیح التعلیم اإللكتروني التحقق من معاییر الشمو .٧٨
      . یتیح التعلیم اإللكتروني التحقق من معاییر  الموضوعیة .٧٩
یساعد التعلیم اإللكتروني تقویم الربط بین جانبي العملیھ  .٨٠

 ). العملي والنظري( التعلیمیة 
     

 
 

 



 ١١٦

 
 

 
 ٣ملحق رقم

 أسماء محكمین أداة الدراسة
 
 

 
 
 
 

 أداة الدراسة محكمینأسماء 
 جھة العمل التخصص ــــــماالســــــــــــ م
 كلیة التربیة جامعة أم القرى تكنولوجیا التعلیم زكریا بن یحیى الل / د . أ  ١
 كلیة التربیة جامعة أم القرى إعداد المعلمین سلیمان محمد الوابلي / د . أ  ٢
كلیة التربیة جامعة الملك  أصول التربیة ة سمیر عبد الوھاب الخوب/ د . أ  ٣

 خالد
مناھج وطرق  ضیف اهللا عواض الثبیتي / د . أ  ٤

تدریس المواد 
 االجتماعیة

 كلیة التربیة جامعة أم القرى

كلیة التربیة جامعة الملك  تكنولوجیا التعلیم محمود عبد الھادي / د . أ  ٥
 خالد



 ١١٧

تكنولوجیا التعلیم  إحسان بن محمد كنساره . د  ٦
 واالتصال

 كلیة الشریعة جامعة أم القرى

مناھج وطرق  قوقندي  اعبد العزیز محمود یار. د  ٧
 تدریس إنجلیزي

 كلیة التربیة جامعة أم القرى

مناھج تدریس  يفییرعدنان عبد الغني ص. د  ٨
 ریاضیات

 كلیة التربیة جامعة أم القرى

مناھج وطرق  فوزي بن صالح بنجر . د  ٩
 تدریس

 كلیة التربیة جامعة أم القرى

مناھج وطرق  راني مرضي الزھ. د  ١٠
 تدریس

 كلیة التربیة جامعة أم القرى

مناھج وطرق  موسى بن محمد صالح الحبیب . د  ١١
تدریس اللغة 

 اإلنجلیزیة

 كلیة التربیة جامعة أم القرى

كلیة التربیة جامعة الملك  طرق تدریس ناجي محمد حسن . د  ١٢
 خالد

مناھج طرق تدریس  فوزي سراج مال . أ  ١٣
 ریاضیات

مشرف تربوي ریاضیات 
 تعلیم العاصمة المقدسة

 
 
 
 
 

 ٣ملحق رقم
بیان تسجیل الموضوع في معھد 

 البحوث
 



 ١١٨

 
 

 



 ١١٩

 


