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 ملـخص الدراســة
 

معلمي  من وجهة نظر املرحلة املتوسطةالتعرف على واقع التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات بهدف البحث إىل 
 . مبحافظة ينبع  الرياضيات

 : تالية األسئلة ال عنولتحقيق ذلك أجابت الدراسة 
 يف املدارس املتوسطة للبنني ؟  التقنيات املعاصرةتوافر  درجةما . ١
 يف املدارس املتوسطة للبنني ؟ التقنيات املعاصرة استخدام درجةما .  ٢
يف تعليم الرياضيات يف املدارس املتوسطة من وجهة  التقنيات املعاصرةأهم الصعوبات اليت حتول دون استخدام  ما. ٣

 مني ؟  نظر املعل
 :املعلمني تعزى  إجابات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  بني. ٤

 الختالف املؤهل التعليمي   •
 لعامل احلصول على دورات تدريبية   •
  اخلدمةالختالف عدد سنوات   •

 
  .معلماً) ٦٧(مبحافظة ينبع وكان عددهم  باملرحلة املتوسطة تكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي الرياضيات

وقام الباحث ببنائها مستفيداً من أدبيات البحث ومـن  ، فقرة ) ٤٧(وتضمنت ، مت استخدام االستبانة أداة للدراسة 
أما الثبات فتم حسـابه  ، وقد مت التأكد من صدقها بعرضها على جمموعة من احملكمني املختصني ، الدراسات السابقة 

 .باستخدام معامل ألفا كرونباخ
، إحصائياً مت استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة      وملعاجلة البيانات

 . واختبار حتليل التباين األحادي ، ) ت(واختبار 
 :و بينت نتائج الدراسة  ما يلي  
 .يف املدارس املتوسطة كانت ذات درجة منخفضة جداًالتقنيات املعاصرة أن درجة توافر .  ١
 .يف املدارس املتوسطة كانت ذات درجة منخفضة جداً التقنيات املعاصرة استخدامأن درجة  . ٢
 .  أن هناك صعوبات بدرجة مرتفعة يراها املعلمون حتول دون استخدامهم للمستجدات التكنولوجية . ٣
خـتالف نـوع   تعزى ال) ٠.٠٥(عند مستوى  دراسةال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف استجابات جمتمع ال. ٤

 . املؤهل التعليمي أو حلصول املعلم على دورات تدريبية أو الختالف عدد سنوات اخلدمة 
 

 : ويف ضوء النتائج قدم الباحث عدداً من التوصيات واملقترحات منها 
 .العمل على توفري التقنيات احلديثة من خالل إعادة ختطيط مناهج الرياضيات يف ضوءها . ١
  .ياضيات الكفايات الالزمة الستخدام التقنيات احلديثة استجابة للتطور التقين املتسارع إكساب معلم الر.٢
 .  إجراء دراسات لتحديد حاجات املعلمني امللحة واملنبعثة من استخدام التقنيات املعاصرة . ٣
 .حول أثر استخدام التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضياتإجراء دراسات .٤



 

Abstract 
 
The research aimed at recognition of modern Technologies reality in teaching 

Maths at intermediate stage from Maths teachers’ point of view in Yanbu.  
For achieving the objective, the study answered the following questions :  

١- What is the degree of providing modern technologies in boys intermediate schools?  
٢- What is the degree of using modern technologies in boys intermediate schools? 
٣- What are difficulties that obstacle the use of modern technologies in teaching 

Maths in intermediate schools from teachers points of view ?  
٤- Are there statistically significant between teachers answer according to :  

- Difference in educational qualification .  
-  Training courses factor .  
-  Difference in years of service.  

 The study sample consisted of all Maths teachers at intermediate schools in yanbu ( 
٦٧) teachers – the questionnaire were used as study tool, included (٤٧) paragraph , The 
graduator arranged it according to the research’s literaries and previous studies, he 
confirmed it’s correctness by offering it for a group of specialists, stability was calculated 
using Alph Chronpakh factor.  
Data was statistically processed using repeating and percentages, mathematical 
calculations and criterial deviations, (T) test and differentiating analysis.  
Results :  
١- The degree of providing modern technologies in intermediate schools was very 

low.  
٢-  The degree of using modern technologies in intermediate schools was very low.  
٣- There are high degree of difficulties that teachers see it as an obstacle for using 

modern technologies.  
٤-  There aren’t statistically significant differences in study community response at the 

level (٠.٠٥) according to educational qualification, training courses or years of 
service.  

 On the light of previous results, the graduator introduced some recommendations 
and suggestions.  
١- Providing modern technologies through reorganization and planning of maths 

curricula.  
٢- Preparing maths teachers with required efficiencies for using modern technologies 

in response to quick technological development .  
٣- preparing studies to determine teachers serious needs for the use of modern 

technologies .  
٤- Preparation of studies about the effect of using modern technologies in teaching 

Maths.  



 

 
 

 
 

 اإلهـــــــداء
 

.......إىل والدتي   
نها اجلنة ،،،غفر اهللا هلا وأسك  



 

 شكر وتقدير
 

 ... والصالة والسالم على رسول اهللا ،،، وبعد محداً يليق جبالله احلمد هللا
اشكر املوىل العلي القدير أن من علي بإمتام هذه الدراسـة و يسـرها يل ،   

 .راجياً أن ينفعين و غريي ا 
إمتام  أسهموا يف و من متام شكره سبحانه شكر أويل الفضل من عباده الذين

عباس بـن  سعادة الدكتور  أستاذي ومعلمي ، و على رأسهم هذه الدراسة
كان لتوجيهاته وآرائـه  ـ املشرف على الدراسة ـ الذي    حسن غندورة

وعطائه املتواصل األثر األكرب يف اجناز هذا اجلهد وإخراجـه يف صـورته   
 .النهائية

الدكتور مسري بن  إىل أساتذيت األفاضل ، سعادة ما أتقدم بالشكر اجلزيلك 
نور الدين فلمبان ، وسعادة الدكتور يوسف بن عبد اهللا الغامـدي علـى   
تفضلهم مبناقشة خطة البحث ، وعلى مالحظام القيمة واليت كان هلا أثراً 

 .واضحاً يف إخراج الدراسة بصورا احلالية 
يم األستاذ الدكتور عبد احلك كما أقدم الشكر و التقدير إىل كل من سعادة

مسري بن نور الـدين فلمبـان  علـى     بن موسى مبارك ، وسعادة الدكتور
بقبول مناقشة هذه الدراسة ، وتقدميهما العديد من امللحوظـات  تكرمهما 

 .القيمة و التوجيهات السديدة 
كما أسجل شكري وعرفاين لكل السادة أعضاء هيئة التـدريس بقسـم   

لذين تفضـلوا مشـكورين   املناهج وطرق التدريس ، والسادة احملكمني ا
 .   بتحكيم أداة الدراسة ، فلهم مين صادق الثناء ومجيل العرفان 
جناز هذا العمل، و أخرياً فالشكر لكل من مد يل يده بالعون و املساعدة يف إ

 وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني ،،،،
 
 



 

فهرس احملتويات
 

 الصفحة املوضوع
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 ..........................................................شكر وتقدير 

 ........................................................قائمة احملتويات 
 ........................................................ فهرس اجلداول
 ......................................................... فهرس املالحق
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املوضوع
 ...............................................التقنيات املعاصرة  مفهوم 
 ..................استخدام التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات أمهية 
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فهرس اجلداول
 
 

 الصفحةاجلدول يوضح رقم اجلدول
 
١ 
٢ 
٣ 
٤ 
٥ 
٦ 
 
٧ 
 
٨ 
 
٩ 
 
١٠ 
 
١١ 
١٢ 
١٣ 
 
 
 

 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً للمؤهل العلمي

 لنوع املؤهلوفقاً توزيع أفراد عينة الدراسة 
 توزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً لعدد سنوات اخلربة

 وزيع أفراد عينة الدراسة وفقاً حلضور دورات تدريبيةت
 األداة جلميع احملاورمعامالت ثبات 

توفر التقنيات املعاصرة من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازلياً حسب املتوسط 
 احلسايب 

استخدام التقنيات املعاصرة من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازليـاً حسـب   
 املتوسط احلسايب
ليت حتول دون استخدام التقنيات املعاصرة مـن وجهـة نظـر    الصعوبات ا

 املعلمني مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب
للفروق حسب نوع  )ت(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

 املؤهل
للفـروق حسـب    )ت(املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار 

 جمال التقنيات املعاصرة يف  حضور دورات تدريبية
 الدورات اليت حضرها املعلمون

 ربةرافات املعيارية حسب سنوات اخلاملتوسطات احلسابية واالحن
 ربةاألحادي للفروق حسب سنوات اخل حتليل التباين
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 فهرس املالحق
 

 صفحةالموضوع امللحق رقم امللحق
 ١٣١ أداة الدراسة يف صورا األولية ١
 ١٣٧ أمساء السادة احملكمني ٢
 ١٣٩ املالحظات اليت أبداها احملكمون ٣
 ١٤١ معامالت ارتباط بريسون  ٤
 ١٤٦ النهائية أداة الدراسة يف صورا ٥
 ١٥٣اإلجراءات الرمسية ٦

 



 

 الفصل األول
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 :املقدمـة . أوالً 
حلمد هللا الذي علّم بالقلم ، علّم اإلنسان ما مل يعلم ، وأصلي وأسلم على من بعثه ربه هادياً ا

ومبشراً ونذيراً ، أكرمه اهللا برسالته ، وأكرمنا بإتباع دعوته ، فصلى اهللا عليه وسلم تسليماً كثرياً ، 

 . وعلى آلـه وصحبـه ومن اهتدى داه ، وسار على آثاره واقتداه 

 

إلنسان يف هذا العصر وسط جمموعة كبرية من التغريات اليت تشكل حركة احلياة يف هذا يعيش ا

العصر ، وهذه التغريات هي مثرة من مثرات الثورة العلمية والتقنية ، فمنذ منتصف القرن العشرين 

) ١هـ،ص ١٤٢٢الروابدة ،( حدثت تطورات علمية وتقنية ، مل يسبق هلا مثيل يف تاريخ البشرية 

من أهم التغريات اليت تواجه دول العامل اليوم هو تقدم وتطور تقنية املعلومات واالتصاالت ، ، و

اليت توفرها شبكات املعلومات يف مجيع جماالت احلياة ، والنشاطات البشرية كافة ، مما يسهل 

عملية االتصال والتواصل وتبادل املعلومات واخلربات بني مجيع دول العامل ، حبيث أصبحت 

 .ملعلومات وتقنياا شعاراً للمرحلة احلالية من مسرية البشرية ا

 

ويف هذا العصر عصر العوملة واالنفجار السريع يف املعلومات أصبح استخدام احلاسوب وتطبيقاته 

املختلفة معياراً مهماً لقياس تقدم الشعوب ، لذلك تسابقت األمم على اقتنائه وتعليم أبناءها كيفية 

واالستفادة من مميزاته بأكرب قدر ممكن لتنشئة جيل يتصف بالتفكري العلمي واإلبداع  التعامل معه ،

واإلنتاجية ، فهو يساعد على الوصول ملعلومات دقيقة وبشكل سريع مما يساعد على التخطيط 

، ومن ) ١٣م ، ص ٢٠٠٥اهلميلي ، (السليم والتقومي السريع واالرتقاء مبستوى األداء بشكل عام 

أصبحت حصيلة املعلومات والتقنيات املتوفرة لدى الدول املتقدمة ثروة قومية تضاف " طلق هذا املن

، وأصبح الذين ميلكون ) ١٢٩هـ ،ص ١٤٢١جويلي ، " ( إىل ثرواا االقتصادية والبشرية 

معلومات وتقنيات أكثر ، هم الذين يستحوذون على مفاتيح القوة يف العامل ، ووسائل اإلحاطة به 

 ) . ١هـ ، ص ١٤٢٢الصبحي ، ( رة عليه والسيط



 

وتأيت التربية يف مقدمة النظم االجتماعية يف اتمعات احلديثة اليت اهتمت وحرصت على االستفادة 

من موجات التقدم هذه ، لكي تتمكن من تلبية احلاجات التربوية والتنموية للمجتمع ، وهو ما 

علومات والتقنيات قد أصبحت من أهم املوارد إن امل" بقوله ) ١٨هـ ، ص ١٤٢٣(يشري إليه الل 

إن ما يعيشه العامل : بقوله ) ٤٢هـ ، ص ١٤٢١(، ويؤكده أبوديل " األساسية للعملية التربوية 

اليوم من تغريات جذرية يف تقنيات املعلومات واالتصاالت ، قد فرض على العملية التربوية آفاقاً 

 .يري السريع للحاق بركب العصر ومواكبة تغرياته جديدة متاماً ، وأوجب عليها ضرورة التغ

 

إن التجديد التربوي مل يعد جمرد ترف ، وإمنا أصبح ضرورة ملحة تفرضها وتقتضيها طبيعة العصر 

ومتغرياته ، وتعدد حاجات ومطالب التنمية يف اتمع ، واملؤسسات التربوية ـ يف أي جمتمع من 

بالتغيري اراة طبيعة العصر واالستجابة للتحوالت اليت  اتمعات ـ أوىل من أي مؤسسة أخرى

 ) .١٦٨هـ، ص ١٤٢١اهلابس والكندري ،(تكتسح أوجه احلياة املختلفة 

 

وقد فرضت مستحدثات العصر ضرورة أن يلم املعلم إملاماً جيداً باحلاسوب والتقنيات املنبعثة من 

) ٣١م ، ص ٢٠٠٢(روين ، واليت يرى عباس خالله كالوسائط املتعددة واالنترنت والتعلّم االلكت

أا جتاوزت مرحلة احملاوالت التربوية وباتت واقعاً تربوياً ملموساً حنن أحوج ما نكون إىل ضرورة 

اإلقدام واخلوض يف غماره سعياً لالستفادة من أفضل املمارسات التعليمية التربوية اليت يوفرها هذا 

إن التدريس العصري واملستقبلي " بقوله ) هـ ١٤٢٣،  مطاوع(االجتاه احلديث ، ويؤيد ذلك 

مطالب بأن يوظف مستحدثات تقنيات التعليم ، ألنه بات من الصعب على نظم التعليم الوفاء 

 .    ٨٨ص " باملتطلبات التعليمية املنشودة 

 

، احلريب ) هـ١٤٢٨(دراسة التميمي مثـل وهذا ما تذهب إليه جمموعة من الدراسات 

( ، حسانني ) م ٢٠٠٥(سرايـا ، ) هـ١٤٢٦(، الزهراين  )م ٢٠٠٦(، بلجون   )هـ١٤٢٨(

ويسيل  ،) م ٢٠٠٠( هاجن وآخرون، ) م ٢٠٠١(ويلر  ،) م ٢٠٠١ (، العطروزي ) م ٢٠٠٥



 

حيث أوصت بتقدمي برامج تدريبية فعالة للمعلمني مبا يتفق ) م ١٩٩٩( مسيث، ) م ٢٠٠٠(

يد على توعية املعلمني باملستجدات التكنولوجية وتسلحهم واستخدام تلك املستحدثات ، والتأك

 .مبهارات استخدامها يف التدريس واحلياة العامة 

 

وهو ما أكدته العديد من املؤمترات والندوات حني نادت بالبحث عن طرائق تدريسية مناسبة 

مي للمؤمتر للطالب ـ خالف الطرق التقليدية ـ تعلّمهم كيف يفكرون ، حيث جاء التقرير اخلتا

م ليؤكد على ١٩٩٨األول لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد يف مدينة طرابلس بليبيا عام 

ضرورة التركيز على التعلّم الذايت والذي يترتب عليه التركيز على استخدام التقنيات احلديثة والذي 

 ) .٤م ،ص ٢٠٠١، سأبو يون(ميلي على املتعلم تعليم نفسه 

 

م أكدت الوثيقة ٢٠٠٠ر الثاين لوزراء التربية والتعليم العرب الذي عقد يف دمشق عام ويف املؤمت

الرئيسية للمؤمتر على وضع اآلليات اليت متكن من تغيري دور املعلمني يف العملية التعليمية باملدرسة 

درسة على أا من عملية االرتكاز على التعليم إىل التعلّم الذايت املستمر ، إضافة إىل التعامل مع امل

نظام مفتوح ، وحتويل بيئتها احلالية إىل بيئة مفتوحة تعتمد على شبكات املعرفة ووسائل التقنية 

 ) .  ٥هـ ،ص ١٤٢٥الشمراين ،( احلديثة 

 

ذي القعدة  ١٣-١٠وأوصى املؤمتر الوطين السادس عشر للحاسبات اآللية املنعقد يف الفترة ما بني 

بضرورة استخدام التقنيات املعاصرة يف املناهج وطرق التدريس " اض هـ يف مدينة الري١٤٢١عام 

، واالستفادة من جتارب الدول املتقدمة يف ذلك ، وإجراء املزيد من الدراسات والبحوث يف هذا 

 ) .٨٨هـ ، ص ١٤٢٢املعرفة ، " ( اال 

شور على اإلنترنت عام ويذكر مكتب التربية التقنية بالواليات املتحدة األمريكية يف تقريره املن

م أن الدراسات والبحوث التربوية احلديثة أكدت املردود االجيايب املؤكد لتوظيف التقنيات ٢٠٠١

 ) .٤هـ ، ص ١٤٢٨التميمي ،(بصورة عامة يف حتقيق أهداف التربية والتعليم 



 

م ٢٠٠٤ام يوليو ع ٢٢-٢١الذي عقد يف الفترة ) تكوين املعلّم(ويف املؤمتر العلمي السادس عشر 

جبامعة عني مشس بالقاهرة أكدت التوصيات على أمهية التعليم الشبكي وااللكتروين ، وإعادة النظر 

يف البنية املعلوماتية احلالية ملناهجنا ، وتدريب اهليئة التدريسية على توظيف واستخدام تقنية التعليم 

 .  ) ٥٢م ، ص ٢٠٠٤مازن ، (راهنة الشبكي وااللكتروين لتحسني وجتويد أمناط التعليم التقليدية ال

 

م أعلن وزير التربية يف الواليات املتحدة األمريكية اخلطة القومية األوىل لتقنية ١٩٩٦ويف عام 

التربية ، وهي ترمي إىل يئة طالب أمريكا ملواجهة القرن احلادي والعشرين ، وتتضمن هذه اخلطة 

داد تربوي أفضل لالستجابة ملتطلبات سوق العمل ، استعماال فعاال للتقنية يف املدارس من أجل إع

م متت مراجعة جذرية لتلك اخلطة القومية ، وتدل اإلحصاءات على أن احلكومة ١٩٩٩ويف عام 

بليون  ٢.٢م أنفقت أمريكا ما مقداره ٢٠٠٠األمريكية تعمل على تنفيذ هذه اخلطة ، ففي عام 

ات إىل أن اإلنفاق على التدريب اإللكتروين بلغ دوالر على التدريب اإللكتروين ، وتشري التقدير

مما ينفق على جممل التدريب خمصصاً  %٦٠م ، وسيكون ٢٠٠٧بليون دوالر خالل العام  ١١.٤

 ) .٦٩ـ ٦٨م ،ص ص ٢٠٠٧سامل ، (للتعلّم اإللكتروين 

 

 :اإلحساس باملشكلة 
تصال والوسائط االلكترونية مما الشك فيه أننا نعيش اليوم ثورة هائلة يف تقنية املعلومات واال

والتعليم الشبكي ، وتزايد لكمية البيانات املنقولة واملتبادلة ، األمر الذي أسهم يف أن أصبح العامل 
قرية صغرية مما أدى إىل املزيد من التغيري يف طرائق تكوين املعارف واكتساا ، لذا كان على املعلّم 

ا اال ، وأن يتعرف على التقنية احلديثة واملستقبلية أن يكون على علم مبا جيري من تطور يف هذ
وكيفية التعامل معها ، ومن انعكاس ذلك على العملية التعليمية بوجه عام وعلى تدريس املعلّم 

جيب أن يكون املعلّم قادراً : " بقوله ) ٣م ، ص ٢٠٠٣(بشكل خاص ، ويؤكد ذلك الفيومي 
، ليس هذا فحسب بل " وبشكل خيدم العملية التعليمية على استخدام املستحدثات التقنية بوعي 

سيوصف ) " ٧٢هـ ، ص ١٤٢٣(إن بعض التربويني يذهب إىل أكثر من هذا كما ذكر الفار 



 

كل من ال جييد استخدام احلاسوب وتقنية املعلومات واالتصاالت كأسلوب حياة ، بأنه أمي مهما 
 " . ن قادراً على مزاولة أي عمل كان حاصالً على أعلى الدرجات العلمية ، ولن يكو

 
وللرياضيات أمهية خاصة جعلتها يف مقدمة اهتمامات كثري من الدول ، وخاصة املتقدمة منها 
حيث تسعى إىل تطوير طرق وأساليب تدريسها إدراكا منها ألمهيتها ودورها الفاعل يف تنمية 

هـ ، ١٤٢٦الزهراين ، (م العلمي وتقدم جمتمعاا وإا متطلب أساسي للمنافسة العلمية والتقد
 ) .٢ص 

 
ولتحقيق ذلك امجع التربويون يف جمال تدريس الرياضيات على أن يكون تعليم الرياضيات قادراً 
على إثارة التفكري لدى املتعلمني ، ومساعدم يف اكتشاف املعلومة واستيعاا ، واستخدامها يف 

للتعليم يستبدل ثقافة التلقني بثقافة احلوار والتفكري ، املواقف املختلفة ، وهذا يستدعي إجياد نظام 
وما من سبيل إىل ذلك إال بتطوير وتنويع طرق التدريس باستخدام التطبيقات احلديثة للحاسوب 

 ) . ٣هـ ، ص ١٤٢٥الشمراين ، (يف التعليم 
 

تعليم وتعلّم ولعل من أهم األسباب اليت تدعونا إىل تدعونا إىل استخدام التقنيات املعاصرة يف 
الرياضيات هو ما حتدثه من حتسن كبري يف اجتاهات املعلمني والتالميذ حنو دراسة الرياضيات ، 

هـ ١٤٢٨التميمي ، ( إضافة إىل حتمية مواجهة مدارسنا ومناهجنا االنفجار املعريف والتقين اهلائل 
 ) . ٣، ص 

 
، ) هـ١٤٢٤(، الفهيقي ) م٢٠٠٤(وهو ما أكدته جمموعة من الدراسات كدراسة أبوزعرور 

، واليت أثبتت أن باإلمكان رفع مستوى حتصيل ) هـ١٤٢٨(، التميمي ) هـ١٤٢٦(الزهراين 
الطالب يف الرياضيات ، وحتسني اجتاهام حنوها ، إذا ما عمل املعلمون على استخدام آليات 

م الذايت وإثارة التقنية املعاصرة من حاسبات وتعليم شبكي ، واستخدام طرق تركز على التعلّ
 .دافعية املتعلّم وتشويقه 

 



 

ونظراً ألمهية استخدام التقنية يف تعليم الرياضيات ، فقد قامت اجلمعية الوطنية ملعلمي الرياضيات 
أنه جيب أن تستخدم " بتحديث معايري الرياضيات املدرسية وضمنتها مبدأ التقنية والذي ينص على 

ة ملساعدة الطالب على فهم الرياضيات وإعدادهم الستخدامها يف برامج الرياضيات التعليمية التقني
 ) . ٣هـ ، ص ١٤٢٨احلريب ، " ( علم تزداد فيه التقنية 

 
وقد قامت دول االحتاد األورويب بوضع خطط طموحة دف إىل نشر تطبيقات احلاسب املختلفة 

جمتمع املعلومات  ٢٠٠٥با يف دول االحتاد كافة خاصة يف جمال التعليم أطلق عليها مسمى ـ أورو
للجميع ـ يف حني كانت أبرز توصيات الندوة الدولية لتعليم الرياضيات بالواليات املتحدة 
األمريكية التركيز على تدريب معلمي الرياضيات على كيفية استخدام الربجميات واحلاسبات 

هـ ،ص ١٤٢٨التميمي ، ( وإعداد الربامج اليت تتناول مترينات رياضية باستخدام الوسائل التقنية 
٥. ( 

وقد الحظ الباحث أنه برغم األمهية الكربى للتقنيات املعاصرة إال أن االستفادة من خدماا يف 
مدارسنا تكاد تكون معدومة ، لذا برزت مشكلة هذه الدراسة واليت تسعى إىل معرفة واقع 

 .وجهة نظر املعلمني التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات يف املرحلة املتوسطة من 
   

 :وأسئلتهامشكلـة الدراســة . ثانياً 
 :ميكن حتديد مشكلة الدراسة يف اإلجابة عن السؤال الرئيس التايل 

 .ما واقع التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات باملرحلة املتوسطة من وجهة نظر املعلمني 
 :ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية  
 ؟يف املدارس املتوسطة  التقنيات املعاصرةفر اتو مدىما .  ١
 ؟يف املدارس املتوسطة  التقنيات املعاصرةاستخدام  مدىما .  ٢
يف  الرياضـيات  تـدريس يف  التقنيات املعاصـرة ما أهم الصعوبات اليت حتول دون استخدام .  ٣

 املدارس املتوسطة من وجهة نظر املعلمني ؟
 تعزى الختالف املؤهل التعليمي ؟ املعلمني إجابات ذات داللة إحصائية بني هل توجد فروق.  ٤
عزى لعامل حصول املعلم على يف ت املعلمني إجابات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني.  ٥

 دورات تدريبية ؟



 

تعزى الختالف عـدد سـنوات    املعلمني إجابات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني.  ٦
 ؟ اخلدمة

 
 :أهداف الدراسة . رابعاً 

 :دف هذه الدراسة إىل التعرف على 
 .درجة توفر واستخدام التقنيات املعاصرة يف املدارس املتوسطة .  ١
أهم الصعوبات اليت حتول دون استخدام التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات يف املدارس .  ٢

 .املتوسطة 
املؤهل التعليمي ـ سـنوات   ( ات عينة الدراسة باختالف مدى وجود اختالفات بني استجاب.  ٣

 ) .اخلربة ـ الدورات التدريبية 
 

 :أمهيـة الدراسة . خامساً 
 .قد تكون هذه الدراسة مؤشراً عاماً ملدى توفر التقنيات املعاصرة يف املدارس .  ١
قنية احلديثة يف قد تفيد هذه الدراسة يف إعطاء صورة ملدى استخدام املعلمني لوسائل الت.  ٢

 .التدريس 
حتاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على الصعوبات اليت تواجه استخدام املعلمني للتقنيات .  ٣

 .املعاصرة يف تدريس الرياضيات 
قد تعني هذه الدراسة خمططي مناهج الرياضيات يف إعادة ختطيط املناهج احلالية للرياضيات يف .  ٤

 .ضوء التقنيات املعاصرة 
 .قد تفيد هذه الدراسة يف تطوير برامج إعداد وتدريب معلمي الرياضيات .  ٥
 

 :حدود الدراسـة . سادساً 
اقتصرت الدراسة على معلمي الرياضيات باملرحلة املتوسطة يف حمافظة ينبع التعليمية  •

الذين يعملون يف املدارس احلكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم يف العام الدراسي 
 .هـ  ١٤٢٨/  ١٤٢٧



 

 .اقتصرت الدراسـة على التقنيات املعاصرة اليت تضمنتها أداة الدراسة فقط  •
/  ١٤٢٧مت تطبيق هذه الدراسة يف الفصل الدراسي الثاين من العـام الدراسـي    •

 .هـ  ١٤٢٨
 

 :مصطلحات الدراسـة . سابعاً 
 

:التقنيات املعاصرة   
علومات املرتبطة بصناعة وختزين واسترجاع وبث ثورة امل" بأا ) م٢٠٠٦(وتعرفها آمال حسني 

املعلومات احلديثة عرب األقمار الصناعية ومجيع الوسائل والوسائط والقنوات أو اآلالت اليت 
 .   ٢٠ص " يستخدمها اإلنسان يف نقل تكنولوجيا املعلومات من املصنع هلا إىل مستهلكها 

 
يـة يف جمال التعليم من أجهـزة ونظم تعليمية جمموعة املستحدثات التقن: ويقصد ا إجرائيا 

 .ووسائط تفاعلية ومناذج  وشبكات اتصال إلكترونيـة وأساليب تعلـم 
 

 :تدريس الرياضيات 
عملية اجتماعية تتكون من جمموعة من األنشطة " التدريس بأنه ) هـ١٤١٩(يعرف حيىي واملنويف 

ليت يقوم ا املدرس وتبدو آثارها ونتائجها على واإلجراءات اليت يتم خالهلا نقل مادة التعلّم ا
 .١٦ص "  التلميذ من خالل أسلوب وطريقة معينة 

 
علم جتريدي من خلق وإبداع العقل البشري ، " الرياضيات بأا ) م١٩٩٤(فيما يعرف أبو زينة 

 .١٩ص "  تم باألفكار والطرائق وأمناط التفكري 
 

العمليات اليت يقوم ا معلم الرياضيات إليصال احملتوى العلمي  أما التعريف اإلجرائي فهو جمموعة
ملادة الرياضيات بدءاً من التخطيط للدرس ، واستخدام التقنيات التعليمية املعينة ، حىت عرض 

 . الدرس وتقوميه 



 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

 و
 والدراسات السابقة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
اإلطــار النظـــري: أوال   

 



 

 :مقدمة 

االتصاالت وتقنية املعلومات ومـازال  قدماً هائالً يف جمال والعشرين ت تشهد بدايات القرن احلادي

عيش مبا يعـرف بعصـر   بات الفرد يالتقدم مستمراً ويتسارع خبطى سريعة أكثر من األمس حىت 

الطوفان املعلومايت ، والذي جعل العامل كقرية كونية يتفاعل فيها اجلميع من خـالل اسـتخدام   

، والفضائيات والسماوات املفتوحة ، واملعرفة اإللكترونية  شبكات املعلومات ، واألقمار الصناعية

، ولقد أدى هذا التقدم إىل ظهور  مهارات وأساليب وتطبيقات حديثة أصبحت جزءاً ال يتجـزأ  

إىل تطوير أساليب التعليم للوصـول بـالفرد إىل    يدعومن حياة اتمعات العصرية ، األمر الذي 

تها فـي صورة إلكترونية ، لكي يساير روح العصـر الـذي   اكتساب املعلومات بنفسه ، وبرجم

 )  .  ٢١٥م ، ص  ٢٠٠٥الشرقاوي ، ( يعيشه 

 

لقد أوجـدت هـذه   : بقوهلما )  ١٥١، ص  ٢٠٠٣( السرطاوي  و وهذا ما يذهب إليه سعادة

ادة واقعاً تقنياً جديداً فرض صياغة قناعات ورؤى جديدة تربوياً حول آليات االستف التقنيةالثورة 

يف جمال التعليم ، فكان ال بد من إعادة النظر يف الواقع التربوي املوجـود وإعـادة    التقنيةمن هذه 

 . تشكيله وختطيطه وهيكلته ليوائم عصر املعلومات 

 

على السياسات التعليميـة مواكبـة متطلبـات    " : تلك الرؤية بقوله ) م ٢٠٠٥( ويؤكد العلي 

البعـد   توقع حدوثها ، واليت ميكن إطـالق  بات املستقبل املواحتياجات العصر ، فضالً عن متطل

عليها ، حيث تم أساليب التعليم احلديثة بإعداد اإلنسان من أجل أن يسـتطيع   ملستقبلي للتعليما

 .  ٢٥ص " التعايش يف هذا العامل 

 



 

مع ما ذكـر سـابقاً حيـث أوضـحا أن     )  ٧٩هـ ، ص ١٤٢٠(  نتوخالفوويتفق السلطان 

ت التقنية استطاعت أن تغري أوجه احلياة يف زمن قياسي ، وأصبح لزاماً على كل جمتمـع  املستجدا

يريد اللحاق بالعصر املعلومايت أن ينشئ أجياله على تعلّم التقنيات احلديثة ويؤهلهم اة التغريات 

يس املعتمـد  االهتمام بالتخطيط لزيادة التدر هو املتسارعة يف هذا العصر ، وأن يكون التوجه العام

 . على املعلوماتية عرب املناهج الدراسية 

 

إن التقدم الكبري يف تقنية االتصال واملعلومات بدت تفرض على التربويني إعادة النظر يف كثري من 
املفاهيم والتصورات املرتبطة بالعديد من أبعاد العملية التربوية ومكوناا ، لقد تبني للتربويني أن 

ية احلديثة للتعليم واالتصال هي إمكانات حقيقية وواعدة ، ولذا مل تعد ترفاً إمكانات هذه التقن
 ٢هـ ، ص ١٤٢٣اخلليوي ، ( وإمنا ركناً رئيساً لتحسني فاعليـة النظم التربويـة وكفاءتـها 

 . ( 
 

م قد تصبح املدارس ٢٠٢٥ومن جهة أخرى تؤكد بعض الدراسات املستقبلية على أنه حبلول عام 

تعليم التقليدية من خملفات املاضي على الرغم من استمرارها يف التواجد أكثـر مـن   ومؤسسات ال

( احلديثـة  التقنية قرنني من الزمان نتيجة التطور يف إنتـاج املعرفة واملدعوم بثـورة االتصاالت و

 ) .  ٧م ، ص  ٢٠٠٥عبد احلي ، 

 

ى إىل إجياد التفكري التقين ألبنائهـا ،  تسع التقنيةإن اتمعات اليت تسعى لتطوير براجمها التعليمية 

نـاء  ملواءمة مع العصر ، ويصبح املعلمون وسائل معينـة لب وهذا ال يتم حىت حيقق التعليم اجلودة وا

 . للمعلومات  رفة ، وليسوا جمرد ناقلني املع

 



 

لقد استهدف التعليم يف حقبات سابقة حشو رؤوس الطالب بالكثري من املعلومات وتدريبهم على 

القليل من املهارات ، ومع ما يسمى باالنفجار املعلومايت ، أصبح من املستحيل علـى الطالـب   

مالحقة املعلومات املتجددة ساعة إثر ساعة ، لقد حتولت البيئة التعليمية الضيقة إىل بيئة تعليميـة  

الهلا خـزن  واسعة ، تعتمد على شبكات املعرفة اإللكترونية ، وأصبح بإمكان املعلم واملتعلم من خ

واسترجاع كميات هائلة من املعلومات عرب وسائل عدة ، وتتوقف أمهية تقنية املعلومـات علـى   

قدرة الفرد يف احلصول على املعلومة ، وتنميتها وتوظيفها ، وإتاحة الفرصة لآلخرين لالسـتفادة  

 ) .١٣٧هـ ، ص ١٤٢٢إمساعيل ، (منها 

 

اجلودة يف عمليات التعليم والـتعلم ، جيـب   أنه لتحقيق ) ١٠٤هـ ، ص ١٤٢٣(ويرى العواد 

توظيف التقنية املعلوماتية االتصالية يف البيئة املدرسية وخارجها ، وجعلها حمـوراً أساسـياً يف أداء   

 .املؤسسات التعليمية والعاملني فيها من إداريني ومعلمني ومتعلمني 

  

الذين ال حيسنون استخدام  املعلمني مشكلة لكثري من التقنيةويعترب التدريس باستخدام املستجدات 

ولذلك البد من إعداد املواد التعليمية واألجهـزة  يف معظم املدارس واملؤسسات التعليمية ،  التقنية

املختلفة ومعرفة كيفية تشغيلها واستخدامها ومدى مناسبتها للموضوعات ، وهذا كله حيتـاج إىل  

الضرورة مبكان تدريب املعلم علـى مهـارات    تدريب ووعي تقين بني هؤالء املعلمني ، وأنه من

حمددة من أجل االستخدام الفعال للمستحدثات التقنية وإال سيصبح املعلم يف عزلة عما هو جـارٍ  

 ) . ٢م ،ص ٢٠٠٢البنعلي ، (حوله 

  

إن بإمكان التقنيات احلديثة أن تكون فعالة يف إنتاج وترويج طرق جديدة للتعلم ، تشتمل علـى  

التفاعل واملشاركة والتعاون ، وتكوين أشكال جديدة من املعارف ، وقد خلصـت   قدر أكرب من



 

للحواسيب إىل أن الطالب الذين  (Apple)دراسة أجريت ملدة عشر سنوات ومبساندة شركة أبل 

يتعلمون يف بيئات غنية من الناحية التقنية ، ال حيققون فقط درجات أفضل يف االختبارات القياسية 

بون أيضاً كفاءات متنوعة ال تقاس يف العادة ، مثل القدرة على استكشاف املعلومات ، وإمنا يكتس

وتنظيمها وعرضها ، والقدرة على حل املشكالت ، ومهارات االتصال ، ومهارات التعلم بصورة 

هــ ،  ١٤٢٥احلازمي ، ( مستقلة ، واكتساب معارف ذاتية عن جماالت شىت من جماالت اخلربة 

 ) .١٨ص 

 

 : التقنيات املعاصرة مفهوم 

ثورة املعلومات املرتبطة بصناعة وختزين " بأا ) م٢٠٠٦(التقنيات املعاصرة تعرف آمال حسني 
واسترجاع وبث املعلومات احلديثة عرب األقمار الصناعية ومجيع الوسائل والوسائط والقنوات أو 

ص " ملصنع هلا إىل مستهلكها اآلالت اليت يستخدمها اإلنسان يف نقل تكنولوجيا املعلومات من ا
٢٠   . 

 

جمموعـة متنوعـة مـن    " أن التقنيات املعاصرة عبارة عن ) ٤٠٤م ، ص ٢٠٠٦(ويرى فتح اهللا 

ومتتـاز  "  املصادر واألدوات التقنية اليت تستخدم يف نقل وابتكار ونشر وختزين وإدارة املعلومات 

لى املراقبة واملنـاورة واإلسـهام يف بيئـة    هذه التقنيات بأا متداخلة التفاعل ، ومتلك القدرة ع

 . املعلومات ، باإلضافة إىل مرونتها وحتررها من املعلومات اجلامدة وحدود الزمان واملكان 

 

جمموعة التقنيات التفاعلية احلديثة اليت " بأا  التقنيات املعاصرة) م ٢٠٠٣( يا اويعرف سامل وسر

من خالل تغذيتها بعدة مصادر وبدائل متباينة ، تشكل معاً  تسمح بتفريد وإثراء املواقف التعليمية

ص " وحدة متكاملة دف إىل حتقيق تعلم مثايل يتسم بقدر كبري من الفاعلية والكفاءة واإلتقـان  

٢٨٠     . 



 

 : نيات املعاصرة يف تدريس الرياضياتأمهية استخدام التق

لتعليم بشـكل عـام ويف   ا عاصرة يفم التقنيات املأن استخدا)  ٤٢م ، ص ٢٠٠٥( يرى اهلادي 

 : التاليـة  تدريس الرياضيات بشكل خاص سوف حيقق املزايا

 . تستثري وجتذب الطالب حنو التعلم  التقنية ن متعة التعلم حيث إ 

 . التعلّم الذايت أو الفردي لتباين قدرات الطالب  

 . ات التعليمية املستخدمة التعلّم الَتفاعلي من خالل التخاطب واحلوار التعليمي مع الربجمي 

 . من التعلّم التقليدي %  ٣٠تقليل وقت التعلّم حبوايل  

 . توفري معلومات مرئية من خالل الرسومات واحلركة والصوت  

 .   النمذجة  القدرة على احملاكاة و 

 

م فريى أن أهم املربرات الستخدام التقنيات املعاصرة يف التعلـي ) ٤٠٩م ، ص ٢٠٠٦(أما فتح اهللا 

 :هي 

يساهم استخدام املستحدثات التقنية يف توفري بيئة تفاعلية وتقليل اإلنفاق وتوفر مـوارد ال   

ميكن توفريها بدوا ، ومن املميزات املعروفة لبعض أشكال التعليم باسـتخدام التقنيـات   

املعاصرة هو اخنفاض تكلفتها ، األمر الذي يساعد على استخدامها يف البلـدان األفقـر ،   

 .توسع يف الربامج التعليمية وبناء جمتمع دائم التعلم وال

 

تستخدم يف مكافحة تردي النوعية يف التعليم التقليدي ، من خالل التعليم متعدد القنوات ،  

مما يسمعه ، ويتذكر  %٢٠حيث بينت الدراسات املختلفة أن اإلنسان يستطيع أن يتذكر 

،  %٧٠فإن هذه النسبة ترتفـع إىل   مما يسمعه ويراه ، أما إن مسع ورأى وعمل %٤٠

 .بينما تزداد هذه النسبة يف حال تفاعل اإلنسان مع ما يتعلمه من خالل هذه الطرق 



 

تساعد أساليب التعليم باستخدام التقنيات املعاصرة يف التغلب على ندرة املعلمني ، خاصة  

علمني باستمرار ، وتساهم يف املناطق النائية والفقرية ، وتوفر أداة فعالة للنهوض مبستوى امل

يف توسيع نطاق االستفادة من املعلمني املوهوبني ، سواًء يف تعليم النشء أويف تدريب عامة 

 .املعلمني 

 

تأثري التقنيات املعاصرة يف كافة جماالت البحث العلمي تأثرياً اجيابياً على األساليب والنظم  

 .التعليمية والتربوية ويف فلسفة التعليم 

 

احتياجات الفروق الفردية بتوفري وسائل االتصال التعليمية اليت حتقق الفاعلية يف التعليم  تلبية 

 .، وفق القدرات ، واكتساب التالميذ مهارات االتصال بأوعية الفكر املختلفة 

 

على أن أمهية التقنيات املعاصـرة  ) ٥٠م،ص ٢٠٠٠(و بسيوين ) ١٤٤م،ص ٢٠٠١(ويتفق مازن 

 : حل بعض مشكالت املنهج من خالل تكمن يف إسهامها يف 

 .التعامل الفعال مع األعداد املتزايدة من الطالب  

 .مواجهة ثورة انفجار املعلومات وذلك بتطوير طرق ووسائل تقدمي املعارف  

مسامهة تقنية االتصاالت السريعة يف تغيري وظيفة املعلم يف العملية التعليمية من ناقل للمعرفة  

مصمم هلا وحمفز على توظيفها حلل مشكالت املتعلم داخل وخـارج   وملقن للمعلومة إىل

 .املدرسة كما سيصبح دوره هو التوجيه واإلرشاد 

االهتمام بأساليب التعلم الفردي والذايت واملستقل والتعاوين ، أو التعلم لإلتقان والتعلـيم   

 . املفتوح 



 

عاصرة يف تدريس الرياضـيات  أمهية استخدام التقنيات امل) ٥٥هـ ، ص ١٤٢٨(ويرجع التميمي 

 :إىل اآليت 

املساعدة على نقل املعرفة الرياضية وتثبيتها ألن الرياضيات بطبيعتها تتعامـل مـع    

 .الرموز واملفاهيم اردة 

استثارة اهتمام الطالب وإشباع حاجام حنو التعلم ، وتعلم الرياضيات حيتاج إىل  

 .استثارة الطالب وحتفيزهم 

يع أساليب التعليم مما جيعلها فاعلة يف عالج مشكلة الفروق الفردية تساعد على تنو 

 .بني الطالب 

 .تساعد على حتقيق التعلم جبوانبه املعرفية و املهارية والوجدانية  

 .تساعد على ترتيب األفكار واستمرارها لدى املتعلم  

 .تساعد يف زيادة دافعية التالميذ إىل التعليم واملشاركة واالنتباه  

 

 :معوقات استخدام التقنيات املعاصرة يف التعليم 

على الرغم من الفوائد الكبرية اليت ميكن جنيها من استخدام التقنيات املعاصرة يف التعلـيم ، إال أن  

هناك جوانب قصور وصعوبات حتد من استخدام تلك التقنيات يف جمال التربية والتعليم ، منها ما 

، ومنها ما يعزى لطبيعة املتعلم أو ثقافة اتمـع ونظمـه التعليميـة     يعزى إىل طبيعة التقنية ذاا

 .واالقتصادية واجلغرافية 

 

 :بعض هذه املعوقات فيما يلي ) ١١٨هـ ، ص ١٤٢٣(وقد حدد مطاوع 

 .معوقات داخلية خاصة باملعلم مثل استعداده ودافعيته ومهارته  

 .معوقات خارجية مثل أساليب االطالع والتقومي  



 

ميكن إمجـال معوقـات اسـتخدام    : بقوله ) ٥٨هـ ، ص ١٤٢٥( ويؤكد هذا الرأي احلازمي 

 :التقنيات املعاصرة يف التعليم يف اآليت 

 .معوقات ذاتية خاصة باملعلم مثل إمكاناته ومقدرته على اإلبداع والتجديد  

 .معوقات إدارية مثل نقص التدريب والتوافق مع املقرر الدراسي  

 نية وتتمثل يف نقص األجهزة واإلمكانات والصيانة معوقات ف 

 

 :من املعوقات ) ٨٠ـ٧٤م ، ص ص ٢٠٠٢(ويضيف زهران 

 .عدم انضباط التقنية خصوصاً يف دول العامل الفقري  

 .النقص الشديد يف الكوادر التعليمية املؤهلة واملدربة  

 .املستحدثات التقنية  صعوبة اقتناع أولياء األمور واملعلمني بفكرة التعليم باستخدام 

أن ما يعيق استخدام التقنيات يف التعليم من قبل أعضاء هيئـة  ) ٤٠م ، ص ٢٠٠٠(ويرى احمليسن 

 : التدريس ما يلي 

 .ضعف تدريب أعضاء هيئة التدريس  

 عدم وجود احلوافز املعنوية واملادية 

 .عدم تفريغ أعضاء هيئة التدريس للتدريب  

 .ة والعتاد املناسب عدم توفر الربجميات املناسب 

 

إىل أن السبب يف عدم تفعيل استثمار التقنية يف التعليم يعود ) ١٥١م ، ص ٢٠٠٢(ويشري محدان 

إىل فقدان التطوير املهين للمعلمني وأعضاء هيئة التدريس ، من حيث كيف يستخدموا يف التعلم 

 .إجرائية بذاا هلذه العملية التعليمية والتعليم ،مث كيف يدجموا يف العملية التعليمية لتصبح اسلوبية 



 

أن املعوقات اليت حتد من استخدام التعلّم االلكتروين املعتمد على ) هـ١٤٢٣(كما أوضح احمليسن 

 :شبكة االنترنت هي 

مثل عدم انتشار أجهزة احلاسب اآليل ، وحمدودية تغطية االنترنت وبطئها : املعيقات املادية  

 .النسيب وارتفاع سعرها 

إذ أن هناك شحاً كبرياً باملعلم الذي جييد فن التعليم االلكتروين ، وإنـه  : املعيقات البشرية  

من اخلطأ التفكري بأن مجيع املعلمني يف املدارس يستطيعون أن يسامهوا يف هذا النوع مـن  

 .التعليم 

 .التعليم وذلك لعدم قناعة الكثري من متخذي القرار ذا النوع من : املعيقات النظامية  

 

ولعل من نافلة القول أنه يف ظل ثورة املعلومات والتقدم التقين ، أصبح مـن الضـروري التغـيري    

والتطوير يف مؤسسات إعداد املعلم وبراجمه ، وجعلها مواكبة لتغريات العصر ، والوقوف على آخر 

علـى  ) قبل معلمي املسـت ( ما توصل إليه العلم احلديث من علوم وتقنيات ، وتدريب الطالب 

هو من سيقود العمليـة التعليميـة   ) معلم املستقبل ( تقنيات التعليم احلديثة واملتطورة ، فالطالب 

اجلديدة يف مفهومها يف ضوء متطلبات عصر املعلومات واالتصـاالت ، فـالتغريات يف تقنيـات    

هـ ١٤٢٤ ، احلريب(املعلومات واالتصاالت تفرض إحداث تغيريات كثرية يف عملية إعداد املعلم 

 ) .١١٢، ص 

 

أن من أهم معوقات االستفادة من املستحدثات التقنية يف ) ٧٦هـ ، ص ١٤٢٦(ويرى الزهراين 

التعليم غياب أو عدم وجود خطة حمددة لتوظيف وتضمني التقنيات احلديثة يف التدريس ، فكـثري  

إمكاناا اهلائلة ، إال أـم ال  من املعلمني يدرك فائدة تلك التقنيات وأمهية استخدامها يف التعليم ب

 .يستطيعون ترمجة ذلك عملياً يف تدريسهم وذلك النتفاء التدريب الالزم لتحقيق ذلك 



 

عند البحـث يف موضـوع تقنيـة    : بقوله )  ٤٣هـ ، ص ١٤٢٣(وهذا ما يذهب إليه آل حميا 

عات ، دون أن تكون املعلومات يف املدارس ، فإن االهتمام ينصب على كيفية توفري األجهزة والقا

 . هناك خطة لربط هذه التسهيالت باملنهج 

 

ومما سبق يتضح بأن التقنيات املعاصرة وكأي مستحدث ، ال ختلو من الصعوبات الـيت تعتـرض   

تفعيلها أو حتد من انتشارها ، وعلى الرغم من ذلك ال جيب أن تقف هذه املعوقات حجر عثـرة  

يف هذا العصر ، وميكن التغلب على هذه املعوقات من خـالل  أمام استخدام هذه التقنيات امللحة 

تفعيل دور القطاع اخلاص لتجاوز املعوقات املادية ، وتدريب الطاقات البشـرية مـن مـدربني    

ومعلمني ومتعلمني ، وتوعية اتمع بأمهية املستحدثات التقنية ، ودعم الدراسات واألحباث املتعلقة 

 ) .  ٣٩هـ ، ص ١٤٢٨احلريب ، (حة وحمددة الستخدامها ا للوصول إىل معايري واض

 

 :يف عصر التقنيات احلديثة  الرياضيات معلمدور 

ترجع أمهية إعداد املعلم وتدريبه يف جمال التقنيات التربوية احلديثة إىل التغري الذي حدث يف طرائق 

عرفة إىل موجه ومرشـد  وأساليب التدريس ، والتغري الذي حدث يف دور املعلم من جمرد ناقل للم

 ) .٤٤هـ ، ص ١٤٢٥احلازمي ، (وقائد تربوي 

 

إن دور املعلم يف العملية التعليمية قد حتول من دور امللقن إىل دور املوجه لتوظيف تقنية املعلومات 

يف التعليم ، وتناغمها مع مهمة التعليم وأهداف التربية يف عصر املعلومات ، اليت مل تعد تركز على 

ملادة التعليمية ، بل تم بتنمية مهارات احلصول على املعرفة ، وتوليد املعرفة اجلديـدة ،  حتصيل ا

 ) .١٨٠م ، ص ٢٠٠٠الفار ، (وربطها مبا سبقها ، والتركيز على املفاهيم األساسية 

 



 

 :دور املعلم يف عصر املستحدثات التقنية بأربع جماالت  )م ٢٠٠٠(وحتدد نائلة البلوي 

، لذا أصبح لزاماً على املعلم أن يتزود مبهارات املصمم التعليمـي ، لكـي    تصميم التعليم 

 .يتسىن له تصميم املادة الدراسية وتنظيمها وإعدادها 

توظيف التقنية ، حيث أصبح مطلوباً من املعلم أن يستخدم التقنية واألجهزة بفاعلية عنـد   

 .تقدمي التعليم 

م أن يشجع طالبه على التفاعل ، إلكسام تشجيع تفاعل الطالب ، حيث جيب على املعل 

 .املعرفة واخلربات يف العملية التعليمية 

تطوير التعلم الذايت للطالب ، وذلك عن طريق حتفيز الطالب الستثمار قـدرام علـى    

 . املشاركة بنشاط يف تعليمهم ، وتطوير قدرم على املمارسة ، واالستقالل بشكل كبري 

 

أدوار املعلم واألنشطة املطلوبة منه يف عصـر  )  ٩-٨م ، ص ص ٢٠٠٣( عم يف حني حيدد عبداملن

 : التعليم التقين ، مبا يلي 

 .تقدمي املعلومات الفورية لعدد كبري ومتنوع من الطالب  

 .استخدام الربيد االلكتروين  

 . استخدام غرف احملادثة  

 .االتصال مع املدارس االلكترونية  

 .ملتعددة ، واملواقع على االنترنت توفري القنوات التعليمية ا 

 .متابعة أداء الطالب  

 .إصدار التقارير الدورية  

أدواراً جديدة للمعلـم يف  ) ١٤٢ـ١٣٩م ، ص ص ٢٠٠٣(والسرطاوي  ويذكر كل من سعادة

 : العصر الرقمي ، منها 



 

أصبح من الواجب على املعلم أن يكـون مستشـاراً   : املعلمون مستشارون للمعلومات  

للتعامل مع املعلوماتية ملساعدة الطلبة يف احلصول على املعلومة املطلوبة بـأجنح   متخصصاً

 .الطرق واقصرها وأسرعها 

 

على املعلم الفاعل يف عصر املعلوماتية أن يشـارك يف  : املعلمون متعاونون يف فريق واحد  

ة اجلديـدة ،  اجلهود اجلماعية ، فاملعلمون خيططون معاً وبطريقة تعاونية للمناهج الدراسي

ويناقشون طرق التدريس احلديثة ، ويتبادلون اآلراء واألفكار املتنوعة ، ويتشـاركون يف  

اخلربات التربوية الكثرية ويدعم كل واحد منهم اآلخر إذا ما اشترك طلبتهم يف مشـاريع  

 .حبثية مجاعية 

 

أنشـطة   وذلك بتشجيع الطالب لالخنراط والتفاعـل يف : املعلمون ميسرون للمعلومات  

تعليمية متنوعة ، عن طريق ما توفره التقنيات احلديثة من تطبيقات ومعلومـات ضـخمة   

 .ومفيدة ، يف خمتلف األنشطة الدراسية والبحثية ، فردية ومجاعية 

 

وذلك عن طريق تغيري حمتوى املنهج التقليدي إىل : املعلمون مطورون للمقررات الدراسية  

واالهتمام بطرق التدريس احلديثة ، باإلضافة إىل إعـادة  حمتوى يركز على تعلم املهارات 

تنظيم املنهج وتقوميه ، وذلك يستدعي أن يلم املعلم بطرق االستخدام الفاعل للحاسـوب  

 .بتطبيقاته املتنوعة 

 

إن للمعلمني دوراً رئيسـياً يف عمليـة إرشـاد الطـالب     : املعلمون مرشدون أكادمييون  

دي ، ومن هنا يصبح دور املعلم أكثر حيوية وتأثرياً من وتوجيههم ، بشكل مجاعي أو فر



 

جمرد كونه مصدراً للمعلومات ، إىل كونه جزءاً من أي خطة منظمة لتقنيـة احلاسـوب   

 . واملعلومات املتطورة ونقلها إىل حجرة الدراسة 

  
وهذا يعين بأن دور املعلم بشكل عام ومعلم الرياضيات بشـكل خـاص قـد حتـول يف ظـل      

دثات التقنية من امللقن للنظريات واحلقائق واملسلمات والقوانني والشارح هلـا  ، إىل دور  املستح

املخطط للمواقف التعليمية واملصمم لدروس الرياضيات اليت ستقدم باستخدام التقنيات املعاصـرة  

م وأدواا ، وذلك انطالقاً من أن املعلومات واملعرفة واألنشطة اليت ينبغـي أن يلـم ـا مـتعل    

احلريب (الرياضيات كثرية ومتنوعة ، ويف املقابل فإن الفترة الزمنية املخصصة لتعلمها أصبحت قليلة 

 ) .٧١هـ ، ص ١٤٢٨، 

 

 : مزايا التقنيات املعاصرة ملعلم الرياضيات 

يتضجر معلمو الرياضيات من كثرة األعباء امللقاة على عواتقهم واملتمثلة بصعوبة املادة العلمية على 

هــ ،  ١٤٢٨( علم أو كثرة أعداد الطالب ، والنصاب التدريسي الكبري ، ويـرى احلربـي املت

بأن التقنيات املعاصرة ظهرت لتخفف من هذه األعباء وتقدم مجلة من الفوائـد ملعلـم   )  ٧٥ص 

 . الرياضيات اليت من أمهها 

ختصني يف تعلـيم  تتيح فرصاً أكرب ملعلم الرياضيات لتنمية قدراته من خالل التواصل مع امل 

 . الرياضيات 

تغين معلّم الرياضيات عن تكرار الشرح عدة مرات ، وذلك من خالل جعل شرح الدرس  

متاحاً على موقع املؤسسة التعليمية أو املوقع الشخصي للمعلم ، فيعود إليه الطالب ويتعلم 

 . حسب إمكانياته 

 . ج أوقات العمل الرمسي تتيح ملعلّم الرياضيات توجيه طالبه كالً حسب حاجته خار 

 . متكن معلم الرياضيات من تقدمي التغذية الراجعة يف أي وقت ومن أي مكان  



 

تتيح ملعلّم الرياضيات استقبال استفسارات وأسئلة طالبه وأولياء أمورهم والرد عليها على  

 . مدار اليوم 

 رد إىل احملسوس تساعد معلّم الرياضيات على تبسيط املفاهيم الرياضية ونقلها من ا . 

 

 : أيضاً )  ٦٧هـ ، ص ١٤٢٥( ويضيف الشمراين 

تساعد معلّم الرياضيات على إثارة وجذب انتباه التالميذ كوا تعمل على إشراك احلواس  

 . املختلفة للمتعلمني 

تسمح للمتعلم بدرجة من احلرية متكنه من التحكم يف معدل عرض املادة املـراد تعلمهـا    

 . من البدائل املختلفة يف املوقف التعليمي  وكذلك االختيار

تساعد معلم الرياضيات يف تقدمي خربة شبه حقيقية لطالبه تتيح هلم اإلحساس باألشـياء الثابتـة   

 .واملتحركة وكأا يف عاملها احلقيقي 

 

 : دور التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات 
الرياضيات ، ويتضح ذلك يف الفوائد اليت ميكـن أن  تلعب التقنيات املعاصرة دوراً هاماً يف تدريس 

م ، ص ٢٠٠١(جننيها من خالل استخدامها يف تدريس الرياضيات منها ما ذكره روفائيل ويوسف 
 ) :  ٢٢١ – ٢١٨ص 

تستخدم يف عمل حماكاة لبعض املفاهيم أو النظريات أو استنتاج بعض القواعد ، فـيمكن   
ام الساقطة من ارتفاع معني ، ودراسة جسم على من خالل التقنيات تقدمي صورة لألجس

 . مائل وغري ذلك 
تستخدم يف تصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة لدي الطالب مثل الرسوم البيانية واألشـكال   

 . اهلندسية يف البعد الثالث 
تستخدم يف عملية التدريب على حل املسائل املتنوعة مما يساعد على الوصول إىل مستوى  

 . علّم الرياضيات اإلتقان يف ت
 . تساعد على تنمية االجتاهات اإلجيابية لدي التالميذ حنو دراسة مادة الرياضيات  



 

 : إىل ذلك أيضاً )  ٥٨هـ ، ص ١٤٢٨( ويضيف التميمي 
تعلم أمناط التفكري بالتقنيات املعاصرة باستخدام الربامج اخلبرية واليت تطرح يف األسواق نتيجـة   

صطناعي ونظريـة جتهيز املعلومات وغريها من الربامج املعدة بطريقة جيدة األحباث يف الذكاء اال
واالتصال والتواصل من خالل شبكة االنترنت ، وهذا االستخدام يعد مـن أهـم اسـتخدامات    
املستحدثات التقنية يف التعليم ، فهو ال يقوم بعمل مشابه لعمل املعلم وإمنا يقدم للمـتعلم فرصـة   

سؤولية ومهارات الربجمة واحلل مما يؤدي إىل تنمية أسلوب حل املشكالت لدي لالبتكار وحتمل امل
 . املتعلم وهو من أهم أهداف تعلّم الرياضيات 

 
 : أن املستحدثات التقنية ميكن استخدامها يف ) ٤٤١ – ٤٣٨، ص ص م٢٠٠٦(ويرى فتح اهللا 

لى ما يقـوم املعلـم   حيث يقوم الكمبيوتر بتدريب الطالب ومرام ع: التدريب واملران  
 . بتدريسه 

 . حيث يتحمل الكمبيوتر املسؤولية الكربى يف عملية التدريس : التدريس اخلاص  
هذا األسلوب صعب التطبيق ومل يطبق بعد بصورة عامة ، حيـث يـوفر   : التخاطـب  

للتلميذ إمكانية التحدث مع الكمبيوتر ، وتوجيه أسئلة إليه واستقبال إجابـات وبـذلك   

 . الطالب أن يناقش ما يواجهه من صعوبات  يستطيع

 

ويرى الباحث من خالل ممارسته لبعض تطبيقـات الـتعلم اإللكتـروين يف الرياضـيات بـأن      

للمستحدثات التقنية دوراً كبرياً يف جتسيد املفاهيم اجلربية واهلندسية وجعلها قريبة مـن الواقـع   

وبذلك يقضي على تقدمي الرياضيات بصـورة   احلقيقي من خالل االستخدام املبدع للتقنية الرقمية

 . جمردة 

 

 : تصنيف التقنيات املعاصرة 

 : ميكن تصنيف التقنيات املعاصرة اليت ظهرت يف جمال تقنيات التعليم إىل قسمني أساسيني مها 

 : الوسائط أو التقنيات التعليمية التفاعلية  



 

تعددة ـ الوسائط الفائقة ـ الكتـاب    االنترنت ـ االنترانت ـ الوسائط امل  ( واليت تشتمل على 

 ) .االلكتروين ـ الكتاب املرئي ـ الفيديو التفاعلي ـ الدفتر االلكتروين 

 

 :النماذج والنظم التعليمية احلديثة  

الواقع االفتراضي ـ التعليم عن بعد ـ الفصول الذكية ـ املدرسة االفتراضية ـ     ( وتشتمل على 

م ، ص ٢٠٠٦سـامل ،  ) (٤١٠م،ص ٢٠٠٦فـتح اهللا ، ) (وال التعلم االلكتروين ـ التعلم باجل 

١٧١  .( 

 

 : التعريف بالتقنيات التعليمية املعاصرة 

 :   ( Internet ) )  اإلنترنت( شبكة املعلومات العاملية  .أوالً 

تعترب شبكة اإلنترنت مثال واقعي للقدرة يف احلصول على املعلومات مـن خمتلـف أحنـاء العامل 

 تقنيةوهي من أبرز ما توصل إليه العلم احلديث من )  ١٧٧م ، ص ٢٠٠٠و الكندري ،  املوسى( 

متقدمة هلا األمهية الكربى يف الوقت احلايل للتعليم والتعلم ، فقد فرضت هذه التقنية واقعاً جديـداً  

 ويستشرف)  ١٨٤م ، ص ٢٠٠٢الفار ، ( على املفاهيم التربوية وبدلت النظرة لنظريات التعليم 

( هـذه التقنيــة يف التعلـيم حيـث يقـول      " التربويون مستقبالً تعليمياً فعاالً باسـتخدام  

إنه من املفرح جداً للتربويني أن يستخدموا شبكة اإلنترنت )   Ellsworth   وورث ـــالس

املوسى ، (  " اليت توفر العديد من الفرص للمعلمـني وللطالب على حـد سواء بطريقة ممتعـة

 ) .  ١٧٦م ، ص ٢٠٠٠، الكندري 

 

جمموعة من الشبكات العاملية املتصل بعضـها  : " اإلنترنت بأا ) هـ ١٤٢٠( ويعرف الشرهان 

ببعض ، واليت تشمل الشبكات احمللية للدولة الواحدة ، املتصلة مع الدول  األخـرى يف الشـبكة   



 

ملعلومات اهلائلة بسرعة فائقـة  العاملية لتشكل جمموعة من الشبكات العاملية الضخمة ، واليت تنقل ا

 .  ٢٠٥ص " بني دول العامل املختلفة ، وتتضمن معلومات دائمة التطور 

 

)  ٥٢هـ ، ص ١٤٢٤( ، جود آل حممد )  ١٢٤هـ ، ص ١٤٢٤( وجيمع كالً من الشرهان 

، اجلودر )  ٤١م ، ص ٢٠٠٢(، سالمة و أبوريا  ) ١٥١م ، ص ٢٠٠٣( سعادة والسرطاوي ،

م ، ص  ٢٠٠٦( ، سـامل  )  ٢٠٢م ، ص  ٢٠٠٥( ، املوسى )  ٧٢ـ٧١ م، ص ص٢٠٠٢(

)  ١٩١-١٨٨م ، ص ص ٢٠٠٧(، عبـود  )  ٨٧ص م ، ٢٠٠٥( واملوسى واملبارك  ،)  ١٧٨

 : قدمها اإلنترنت واليت ميكن توظيفها يف التعليم هي على أن أهم اخلدمات اليت ت

 

 :  ( E – mail)   خدمة الربيد اإللكتروين . ١

، وهو الشكل عرب شبكة االنترنت اإللكتروين هو تبادل الرسائل والوثائق باستخدام احلاسب  الربيد

حيث تنتقل الرسائل بني األجهزة يف اإلنترنت والـيت تعمـل    افئ للربيد العادي ،اإللكتروين املك

 . كصناديق للربيد خالل ثوان فقط 

ماً ، وميتاز بسرعة وصـول الرسـالة ،   ويعد الربيد االلكتروين من أكثر خدمات االنترنت استخدا

 .وقلة التكلفة ،ويعترب تعليم الطالب على استخدامه اخلطوة األوىل يف استخدام االنترنت يف التعليم 

  

 :  ( FTP )    خدمة نقل امللفات.  ٢

تتيح هذه اخلدمة نقـل امللفات من حاسوب إىل آخر ، وتسمى عملية النقل من حاسوب بعيـد  

   ، وتسمى العمليــة املعاكسـة هلــا      ( Downloading ) ب الشخصي إلـى احلاسو

Uploading ) (   . 



 

وميكن أن تتضمن هذه امللفات إىل جانب النصوص الربامج والصور وامللفات الصوتية ، ويعتمـد  

 .الوقت الذي تستغرقه عملية النقل على طبيعة خط االتصال باالنترنت ، وحجم امللف املراد نقله 

 

 :   ( News Group ) ) املنتديات ( خدمات جمموعات األخبار  . ٣

عبارة عن مواقع يستخدمها األفراد من ذوي امليول املشتركة ، من خالل الرسائل واحلوارات  هي

املفتوحة ، مما جيعلها أشبه مبنتدى حر للنقاش العلين ، وهي بذلك إحـدى أكثـر اسـتخدامات    

الف من تلك املنتديات عرب العامل ، وكل منتدى يتمحـور  االنترنت شعبية ، وهناك عشرات اآل

حول مسائل ذات موضوع معني ، فهناك موضوعات تتعلق باحلاسب ، ونقاشات حول العلـوم  

 .البحتة ، وجمموعة يف الدراسات اإلنسانية ، وهكذا 

لمية ، اجتماع جمموعة من األشخاص هلم اهتمامات مشتركة يف منتديات أدبية ، ع وتعبري آخر هي

اجتماعية ، وسياسية وغريها يف جلسات مناقشة يف مواضيع معينة يتم من خالهلـا تبـادل اآلراء   

 . واخلربات 

 

 :   )  ( Mailing List  خدمة القوائم الربيدية . ٤

تتكون من عناوين بريدية حتتوي على عنوان بريدي واحد يقـوم   )  List(   وهي عبارة عن قائمة

ئل املرسلة إليه إىل كل عنوان يف القائمة ، وهناك نوعان من القوائم الربيديـة  بتحويل مجيع الرسا

 . املستخدمة ومها القوائم الربيدية املعدلة والقوائم الربيدية غري املعدلة 

وميكن توظيف هذه اخلدمة يف التعليم عن طريق تسجيل الطالب يف مادة ما يف قائمـة خاصـة ،   

 .إرسال الواجبات املرتلية ، واالتصال بني املعلم وطالبه وذلك لتبادل وجهات النظر ، و

 

 :   ( Internet Relay Chat ) خدمة احملادثة  . ٥



 

نظام ميكّن مستخدمه من احلديث مع املستخدمني اآلخرين يف وقت  (IRC)احملادثة على اإلنترنت 

ستخدمني من أحنـاء  وبصورة أخرى هو برنامج يشكل حمطة خيالية يف اإلنترنت جتمع امل ، حقيقي

 . العامل للتحدث كتابة وصوتاً وصورة 

عامة ، يقوم فيها العديد من املستخدمني بالتخاطـب يف آن واحـد ،   : وجلسات احملادثة نوعان 

 .وخاصة جيري فيها التخاطب بني مستخدمني اثنني على انفراد 

ن حيث كثرة االستخدام بعد الربيد ويعترب كثري من الباحثني أن هذه اخلدمة تأيت يف املرتبة الثانية م

 :االلكتروين ، وذلك راجع للميزات اآلتية 

توفر إمكانية الوصول إىل مجيع األشخاص يف أحناء العامل يف وقت آين ، كما  (IRC)خدمة  

 .أنه ميكن استخدامها كنظام مؤمترات زهيدة التكلفة 

 . الب واملعلمني إمكانية تكوين قناة وجعلها خاصة لعدد حمدود ومعني من الط 

 

 :   ( Wais )  خدمة البحث باستخدام الواس . ٦

وتتيح هذه اخلدمة للمستخدم احلصول على املعلومات املطلوبة من خالل شبكة اإلنترنت وذلـك  

عن طريق اختيار الكلمة املطلوبة مث البحث عنها من خالل التصفح مث تزويده بعناوين مجيع امللفات 

 . ة اليت اختارها اليت تتضمن تلك الكلم

  

 :   ( Gopher ) خدمة البحث يف القوائم  . ٧

وهي نظام غوفر يف احلصول على املعلومات والتفتيش عنها من خالل الوثائق املتصلة يف املوضوع 

إذا يستطيع الفرد احلصول على املعلومات املطلوبة من خالل الوصول إىل املكتبات املوجودة حول 

ملخصات البحوث والدراسات من خالل حتديد الصفحات املختـارة مـن   العامل واحلصول على 



 

البحث وذلك بعرض القوائم اليت مت اختيارها وفق الرقم اخلاص ا من قائمة األرقام ، إضـافة إىل  

 . أا يئ للفرد إمكانية حفظ املعلومات أو طبعها أو إرساهلا 

  

:                                                         ( W W W )  )الويب ( خدمة الشبكة العنكبوتية  . ٨

الشبكة العنكبوتية هي مركز معلومات منتشر عاملياً لوثائق متصلة ببعضها ، وكل وثيقة من هـذه  

الوثائق تسمى صفحة وحتتوي هذه الصفحة على خاصية الربط بعدد من الصفحات األخرى اليت 

ل مضاءة ، أو صور أو رموز أو أشكال ، وميكن عـرب هـذه التقنيـة    تكون عادة على شكل مج

حصول املستخدم على معلومات نصية ، مسعية ، أو مرئية عرب صفحات إلكترونيـة يتصـفحها   

 . املستخدم عرب حاسبـه 

 

)  ٨١، ص  ٢٠٠٦( وباإلضافة إىل تلك اخلدمات واملزايا لإلنترنت ، يرى غاريسون وأندرسون 

مستقبالً  –إضافة ذكاء صناعي للشبكـة  –وات الذكاء االصطناعي يف اإلنترنت أن استخدام أد

ها على سـبيل املثـال البحـث    ئلة وكبرية يف خدمات الشبكة ، ومنسيحدث طفرة تطويرية ها

 .  واالستفادة من املوقع اإللكتروين اللفظي 

 

 :   ( Intranet ) اإلنترانت  .ثانيـاً 

شبكة داخلية تستخدم يف الشركات اليت تطبق لغـة  " بأا ) م ٢٠٠٣( يعرفها سعادة وسرطاوي 

وبروتوكـول    ( HTTP ) وبروتوكول نقل النص املتشـعب    ( HTML ) ترميز النص املترابط 

 .  ٨٦ص " اإلنترنت باإلضافة إىل مستعرض ويب رسومي لدعم الربامج التطبيقية 

 



 

ة عن شبكة داخلية خاصـة جبامعـة أو   أن االنترانت عبار) ٣٦هـ ، ص ١٤٢٣(ويرى احلاجي 

مؤسسة ما ، تستخدم برتوكوالت وأنظمة شبكة االنترنت العاملية ، وميكن تبادل املعلومات بـني  

مستخدمي احلاسبات اآللية املرتبطة بتلك الشبكة الداخلية ، وميكن توصيل االنترانـت بشـبكة   

ود برامج محاية الكترونيـة لتـأمني   االنترنت لالستفادة من خدماا املتعددة ، ويتطلب ذلك وج

 .شبكة االنترانت من دخول املتسللني إليها 

  

وتتضمن هذه الشبكة قواعد بيانات ، وخدمات فيديو ، وجمموعات مناقشة ، ووسائط متعددة ، 

وتتيح ملشتركيها الوصول إىل كتيبات العمل ودليل اهلاتف ، وتستخدم اإلنترانت أدوات اإلنترنت 

ن إيع من يستخدم اإلنترانت استخدام اإلنترنت وليس العكس ، وميكـن القـول   ، حبيث يستط

سـامل ،  ( اإلنترنت هي شبكة خارجية واإلنترانت هي شبكة داخلية لشركة معينة أو مؤسسه ما 

 )  .  ١٨٤م ، ٢٠٠٦

 

أن سـبب اسـتخدام شـبكات اإلنترانـت يف إدارة     )  ٢٧٠م  ، ص ٢٠٠٥( ويذكر اهلادي 

ات احلاسـب  يمية والعملية والتعليمية ا بشكل متزايد يعود إىل إعادة تنظيم شبكاملؤسسات التعل

النابعة مـن ذلـك    التقنيةكوالت اإلنترنت وخادمات الويب ، ويطلق على احمللية باستخدام برتو

شبكات اإلنترانت ، حيث ميكن فقط ألعضاء املؤسسة التعليمية من استخدمها ، وعلـى ذلـك   

سة التعليمية أن تنشئ يف مبانيها املختلفة شبكة ويب خاصة ا ميكنها إدارا يصبح بإمكان املؤس

 . وتأمينها 

 

محـدان ،  ( ومتتاز شبكة االنترانت يف جمال التعليم والتدريب بالفوائد التربوية والسلوكية اآلتيـة  

 ) : ٢١٤هـ ، ص ١٤٢١



 

ملدارس واملعاهد واجلامعات التركيز على حتصيل املناهج الدراسية املقررة على الطالب يف ا 

 .وتبادل التواصل بني الطالب واملعلمني حسب جداول زمنية معروفة 

ضبط العروض والربامج اليت تقدمها االنترانت مبا يتفـق مـع األخالقيـات واألعـراف      

 .االجتماعية ، خبالف حالة االنترنت املفتوحة 

 

  :  (Interactive Video)  الفيديو التفاعلي.  ثالثاً 

على أن )  ١٩٦هـ ، ص ١٤٢٤( والشرهان )  ٣١٨، ص  ٢٠٠٣( يا ايتفق كالً من سامل وسر

التعليم ومن أحدث أدوات  التعليم الفردي الـذايت   تفاعلي من أبرز مستجدات تقنياتالفيديو ال

وأمهها ، فهو يهيئ البيئة التعليمية املناسبة لتعلم الفرد من خالل تقدمي عـروض تعليميـة ميكـن    

 . هدا والتفاعل معها وفق خطوات الربنامج مشا

 

هو عبارة عن مزج احلاسب اآللـي والفيديو ) : "  م  ٢٠٠٥( والفيديو التفاعلي كما يراه العلي 

، سواًء أجهزة الفيديو اليت تستخدم كاست أو اليت تستخدم ديسك وهي تتيح للمـتعلم فرصـة   

قرص بطريقة تسمح له بتعلم أفكـار واكتسـاب   التفاعل مع الربنامج املوجود على الشريط أو ال

 .  ١٩ص " خربات جديدة يف املوقف التعليمي 

 

 ) : ١٩٧هـ ، ص ١٤٢٤( هان ويتكون الفيديو التفاعلي من عدة عناصر أوضحها الشر

 . جهــاز الفيديــو  

 . جهاز احلاسب اآللـي  

 . الشــاشـة  

 . أداة لربط الفيديو واحلاسب اآللـي  



 

قنية يقوم احلاسوب وجهاز الفيديو بتقدمي الصوت والصورة واملعلومات بنـاء علـى   ويف هذه الت

استجابة الفرد للربنامج التعليمي ، ويعرب الفرد عن استجابته من خالل لوحة املفاتيح أو لوحة أداء 

حساسة تعمل باللمس وقلماً ضوئياً ليتم عرض املعلومات الصوتية واملرئية على شاشة احلاسوب ، 

اًء على تعليمات  من احلاسوب الذي تتم تغذيته بواسطة تفاعل الفرد مع املوقف التعليمي ، أي وبن

أن التفاعل مشترك بني الفرد واحلاسوب والفيديو معاً ، وعملية الربط بني هذين اجلهازين يـئ  

 ) .  ١٩٨هـ ، ص ١٤٢٤الشرهان ، ( البيئة التعليمية املناسبة للتعلم الفردي أو الذايت 

 

أن الدراسات امليدانية تشري إىل أن التفاعل بـني املـتعلم   )  ١٨٩م ، ص  ٢٠٠٦( ويذكر سامل 

والربنامج التعليمي يف الفيديو التفاعلي ال حيسن أداء املتعلم فحسب بل ويساعده على االحتفـاظ  

 . باملعلومة لفترة طويلة 

 

 :   (E- Book)  الكتاب اإللكتروين .رابعاً 

لكتروين إحدى وسائل التقنية احلديثة اليت أحدثت تطوراً واضحاً يف عامل القـراءة  يعد الكتاب اإل

والنشر ، ويف نظم أجهزة معاجلة النصوص اليت متكن القارئ من االنتقال من فصل إىل آخر أو من 

 ) .  ٢٧هـ ، ص ١٤٢٢الشرهان ( موضوع إىل آخر بواسطة استخدام مؤشر احلاسب 

ومات مبـا  لأسلوب جديد لعرض املع" إىل الكتاب اإللكتروين على أنه  )م  ٢٠٠٢( وينظر الفار 

تتضمنها من نصوص ورسومات وأشكال وصور وحركة ومؤثرات صوتية ولقطات فيلمية علـى  

 .  ٢٢٢ص " هيئة كتاب متكامل يتم نسخه على األقراص املدجمة 

ـ : " مفهومه للكتاب اإللكتروين بقوله ) م  ٢٠٠٥( ويوجز عبد احلي  و مصـطلح يسـتخدم   ه

" لوصف نصي مشابه للكتاب ولكن يف شكل رقمي وميكن عرضه على شاشة احلاسب اآللــي  

 .١٦٢ص 



 

 : وأهم ما مييز الكتاب اإللكتروين 

صغر حجمه وسعته الكبرية وإمكانية البحث عن أي كلمة أو موضوع أو صفحة يف ثوان  

ن يقلب صفحاته صفحة صفحة معدودة ، كما أنه بسيط التصميم للغاية وميكن للقارئ أ

 ) .   ٢٩، ص  ٢٠٠١عبد الوهاب ، ( 

ـ  Sgml أنه أول خطوة إلنتاج الكتاب الفائق من حتديد النص األصلي بلغه      هل إذ تس

 ) .  ٨٦ص م ، ٢٠٠٣عباس ، ( عملية النشر والتصفح  

 

 : الكتاب املرئي  .خامساً 

آلالف من الصـفحات ويقـدم للقـارئ    بأنه كتاب حيتوي على ا) : " م ٢٠٠٦( يعرفه سامل 

املعلومات يف صورة مسموعة ومرئية ومقروءة ، سهل التعديل والتطوير من قبل املستخدم ، وميكن 

 .  ٢٠٥ص " أن يقرأه أو يشاهده القراء يف أماكن خمتلفة من العامل يف نفس الوقت 

 

الرسـومات أو الصـور    ويتميز الكتاب املرئي عن الكتاب اإللكتروين بأنه من السهل أن تـرى 

متحركة بل ومتكلمة وحتدث أصواتاً وتتجاوب مع القارئ ، ويف هذا الكتاب ال تفتح الصفحات 

بل تطلب من الكتاب أي موضوع تريد قراءته ويف اللحظة يسألك الكتاب عن مزيد من املعلومات 

 . )  ٣٠ – ٢٩ص ص م ،  ٢٠٠١عبد الوهاب ، ( حىت ميكنك من الوصول إىل ما تريد 

 

 : الدفتر اإللكتروين  .سادساً 

ظهر الدفتر اإللكتروين ألول مرة يف فرنسا يف مطلع القرن احلادي والعشرين ، حيث جيلب كـل  

بدالً من احلقائب املدرسـية الـيت حتـوي    ) كجم ١.٢( طالب إىل املدرسة حاسوباً حمموالً زنته 

اسوب احملمول على متطلبات التعليم الكتب وغريها من احتياجات املدرسة ، حبيث حيتوي هذا احل



 

املنهجية كافة وبطريقة فعالة ومدعمة بصور الفيديو والرسوم املتحركة واألشـكال واألصـوات   

وغريها من الوسائط التعليمية املتعددة ، باإلضافة إىل خدمات اإلنترنت وإمكانية االستفادة مـن  

سـعادة ،  ( خزنة على ذاكرة احلاسوب مدخالت تعليمية إضافية من خارج املقررات املنهجية امل

 ) .  ١٦٥م ، ص ٢٠٠٣السرطاوي ، 

 

 :   (Multimedia)  الوسائط املتعددة .سابعاً 

أدت التطورات املتالحقة يف جمال الكمبيوتر وتطبيقاته إىل ظهور مفهوم جديد هو مفهوم الوسائط 

والصور معاً أفضل مم يتعلمون  يتعلّم الطالب من الكلمات" ،والذي يرتكز على القاعدة  املتعددة

: بأنـه  ) ١٨م ، ص ٢٠٠١(عامر  فهويعر )١٣١هـ ، ص ١٤٢٥ماير ،" (من الكلمات فقط 

الربامج اليت تستخدم فيها إمكانات احلاسب اآليل ملزج النصـوص ، والبيانـات واألشـكال ،    

واحد متزامن ،  والتكوينات اخلطية ، والصوت ، والصورة املتحركة ، والصور الثابتة ، يف عرض

وهي توفر األسلوب الذي يسمح للمستخدم باملشاركة الفعالة واليت يستخدم احلاسـب اآليل يف  

 .تقدميها للطالب 

 

أن الوسائط املتعددة مزيج من العناصر املكونة من اللغـة  ) ٤٢م ، ص ٢٠٠٠(ويرى عبدالكرمي 

ملتحركة والصور الثابتة والصـور  املنطوقة والنصوص املكتوبة والصوت والرسوم اخلطية والرسوم ا

املتحركة واليت يتم عرضها بصورة متكاملة لتوضيح فكرة أو رأي أو مبدأ بشكل يتـيح للمـتعلّم   

 .التجول والتنقل والتفاعل مع احملتوى املعروض 

تكامل بـني الصـوت   : " بأنه  مفهوم الوسائط املتعددة )م ٢٠٠٦( عثمان واجلندي ويعرف    

م والفيديو وإجياد عالقات تبادلية بينها مجيعاً يف برنامج كمبيوتري واحد أو نظام والصورة والرسو

 .١٥١ص " واحد 



 

 ، الفـار)  ٣٢٢م ، ص ٢٠٠٣( ، سامل وسرايا )  ١٧١هـ ، ص ١٤٢٤( ويتفق الشرهـان 

على أن أهم عناصر ،  ) ١٥٩م ، ص ٢٠٠٦( ، عثمان واجلندي  )  ٢٣٢م ، ص ٢٠٠٢(  

 : هي ومكونات الوسائط 

ويقصد ا كل ما حتتويه الشاشة من بيانات مكتوبة تعـرض علـى    :النصوص املكتوبة  

املستخدم أثناء تفاعله مع الربنامج وتأيت هذه البيانات يف صورة كلمات وفقرات ومجـل  

 .  لتوضيح األفكار ، وعرض حقائق املوضوع ، وعناوين لألجزاء الرئيسية

التـي تشتمل على مؤثــرات  لى مادة الربنامج صوات املسجلة عهي األ :الصوتيات  

 . صوتيـة متنوعة 

ساكنـة ألشياء حقيقية ميكن عرضها ألية فترة زمنية ، وقد وهي لقطات  :الصور الثابتة  

تؤخذ أثناء اإلنتاج من الكتب واملراجع عن طريق املاسح الضـوئي ، وعنـد نقلـها إىل    

و قد متأل الشاشة ، وقد توضع يف جـزء  احلاسب اآليل ميكن أن تكون صغرية أو كبرية أ

 .  منها عند التصميم ، أو قد خيصص هلا مكان ثابت من الشاشة طوال العرض 

وهي تعبريات تكوينية باخلطوط واألشكال ، تظهر يف صـورة رسـوم    :الرسوم اخلطية  

أو بيانية خطية ، أو دائرية أو باألعمدة أو بالصور ، وقد تكون خرائط مسارية تتبعيـة ،  

رسوماً توضيحية أو لوحات زمنية وشجرية أو رسوماً كاريكاتورية ، وقد تكون رسوماً 

 . منتجة من خالل احلاسب اآليل باستخدام برامج خاصة 

هي الرسوم اليت يتم من خالهلا تصميم شكل يف صورته األوليـة مث   :الرسوم املتحركة  

ة وذلك بعرضه بصـورة سـريعة   ة وتلوينه مث إعطاءه صفة احلركعمل التعديالت الالزم

 .توحي بتحريكه 

شتمل علـى الصـورة   هي لقطات الفيديو اليت ت ) :لقطات الفيديو ( الصور املتحركة  

والصوت واحلركة ، واليت ميكن من خالهلا تقدمي الرسالة التعليمية مبا تشمله من خـربات  



 

التعزيز املناسب للمتعلّم ومهارات ، بطريقة فعالة تشبه الواقع وحتاكيه ، كما ميكن تقدمي 

  . ، وإتاحة الفرصة له ملشاهدا عدة مرات حسب رغبته 

 

ومن الضروري عند تصميم برجمية الوسائط املتعددة اتصافها مبجموعة من اخلصائص واليت يـذكر  

 ) :٤١ـ٣٧هـ ، ص ص ١٤٢٥(منها الشمراين 

لم يف صورة اسـتجابات حنـو   وتعين قيام املتعلم مبشاركة نشطة يف عملية التع :التفاعلية  

 .مصدر التعلم مما يؤدي إىل استمرار التعلم 

تسمح الوسائط املتعددة بتفريد املواقف التعليمية لتناسب الفروق الفردية بـني   :الفردية  

 .املتعلمني ليخطو كل فرد حسب قدراته الذاتية 

عـة مـن البـدائل    توفر الوسائط املتعددة بيئة تعليمية متنوعة من خـالل جممو  :التنوع  

 .واخليارات التعليمية 

 .وتعين إلغاء القيود املتعلقة بالزمان واملكان ، واالنفتاح على مصادر املعلومات  :الكونية  

وتعين دمج العناصر املختلفة يف بناء واحد باستخدام أدوات الربجمـة اخلاصـة    :التكاملية  

 .بإحداث التكاملية يف العرض 

تحكم بعناصر الوسائط املتعددة حبيث ميكن إجراء أية تعديالت على ويقصد ا ال :املرونة  

 .برجمية الوسائط املتعددة سواًء خالل التصميم أو اإلنتاج أو بعد االنتهاء من عمل الربجمية 

ويقصد بعملية التزامن توافق احلركة يف الصور املتحركة والرسومات لتتناسـب   :التزامن  

 .احدة مع سرعة العرض يف الشاشة الو

 .وتعين استخدام النظام الرقمي يف تشغيل الوسائط املتعددة  :الرقمنة  

 



 

أو الوسـائط   )  (Hypermediaوقد مت تطوير هذه الوسائط وأصبحت تعرف بالوسائط الفائقة  

بأا  الوسائط الفائقة) م ٢٠٠٣( وسرايا ويعرف سامل )  ١١١م ، ص ٢٠٠٥الياور ، (  الرقمية

ة تتيح للمتعلم فرص اكتشاف وإدراك املعلومات من خالل التكامل بني النصـوص  بيئة تعليمي: " 

 .  ٣٢٤ص " والرسوم والصوت والصور بصورة أكثر فاعلية من الوسائط املتعددة والنص الفعال 

 

 : الواقع االفتراضي  .ثامناً 

ية متثل الواقع احلقيقي تقوم هذه التقنية على املزج بني اخليال والواقع من خالل خلق بيئات حية ختيل

أحد تطبيقات احلاسـب  " ويئ للفرد القدرة على التفاعل معها ، ويعرف الواقع االفتراضي بأنه 

موقف معني يتم عرضـه بشكل جمسم ذي ثالثة أبعاد  قدمة اليت متكن املتدرب من معايشةاآليل املت

 ترتبط ا حواس البصر والسمع كما هو يف احلقيقة من خالل استخدام وسائل العرض الرأسية اليت

 ) .  ٣٢١م ، ص ٢٠٠٠مور وآخرون ، " ( واللمس والشم 

 

إىل أن الواقع االفتراضي عبارة عن برامج متناسقة تقوم على ) ٤٦م ، ص ٢٠٠٠(ويشري الشرنويب 

إدخال املستخدم يف عامل مصطنع من خالل عرض املشاهد بالبعد الثالث ، والصوت واملـؤثرات  

والصور الثابتة واملتحركة ، باستخدام التقنيات املتطورة اليت متـنح املسـتخدم الشـعور    الصوتية 

مبحاكاة الواقع احلقيقي ، من خالل جتسيدها وحركتها واإلحساس ا ، بل وجيد نفسه يف حالـة  

 .تفاعل وتعامل معها 

 

األوىل تشـمل   ولكي يعمل الواقع االفتراضي بنجاح فإنه حيتاج إىل جمموعتني مـن التقنيـات ،  

الربجميات اليت توفر املنظر وجتعله يستجيب للمعلومات اجلديدة ، واليت يتعني عليها حل مشـكلة  

وصف مظهر وصوت وطبيعة العامل املصطنع بكافة تفصيالته ، واموعة الثانية تشمل األجهزة اليت 



 

لواقع االفتراضي يف جعل تتيح للحاسب اآليل إمكانية نقل املعلومات إىل مناظرنا ، وتكمن جودة ا

املعلومات مقنعة حلواس املستخدم ، عن طريق استخدام اخلداع البصـري والسـمعي بارتـداء    

التجهيزات اخلاصة بذلك ، ويوظف الواقع الومهي غالباً يف خدمة اخليال العلمي بتجسيم العناصر 

 ) .٢١٤م ، ص ١٩٩٨جيتس ، (

 

ر خبربة تشبه الواقع بدرجة كبرية لكنـها ليسـت   وتشترك يف هذه التقنية حواس اإلنسان كي  مي

حقيقية ، ويتطلب الواقع االفتراضي استخدام أجهزة تلبس على الرأس ، وقفازات اللمس وأجهزة 

)  ١١٣م ، ص ٢٠٠٦الياور ، ( أخرى مساعدة ، متكن الفرد من اللمس والشعور والرؤية والسمع 

 ) .  ٥٠م ، ص  ٢٠٠٥عبد السميع وجوالة ، ( 

 

، والشرهان )  ١١٤م ، ص  ٢٠٠٥(  اقع االفتراضي يف نظر عفاف الياورأهم ما مييز تقنيـة الوو

معايشة الواقع احلقيقي من خالل توليد بيئة اصطناعية )  ٢٥٤ – ٢٥٢هـ ، ص ص ، ١٤٢٤( 

 .متاثل احلقيقية ، وتوفري تغذية راجعة فورية يف بيئة متفاعلة وخالية من املخاطر 

 

 : أن استخدام الواقع االفتراضي يف التعليم يفيد يف التايل ) ٤٧هـ ، ص ١٤٢٥( ويرى الشمراين

 .متثيل العامل الواقعي للطالب داخل الفصل الدراسي ، ومتكينهم من التفاعل معه  

 .إمكانية تفاعل الطالب مع اخلربة اليت يريد تعلمها مباشرة  

ة افتراضياً ، والسري داخل الـذرة  استخدامه يف عدة جماالت مثل إجراء العمليات اجلراحي 

  .واكتشاف مكوناا 

 

 



 

 : ) ( Virtual Classroom الفصول االفتراضية .تاسعاً 

هنالك مسميات أخرى هلذه الفصول فهناك من يسميها بالفصول اإللكترونية والفصول الذكية ، 

 . وفصول اإلنترنت والفصول التخيلية 

جمموعة من األنشطة اليت تشبه أنشطة الفصل التقليدي : " ا بأ) م ٢٠٠١( وتعرفها رميا اجلرف 

يقوم ا معلم وطالب تفصل بينهم حواجز مكانية ، ولكنهم يعملون معاً مع بعضهم البعض عـن  

طريق احلوار على اإلنترنت ، ويقومون بطباعة رسائل يستطيع مجيع األفراد املتصـلني بالشـبكة   

 .  ١٩٨ص " رؤيتها 

 

االفتراضية إىل نوعني ، وذلك حسب األدوات والربجميات والتقنيات املستخدمة يف وتقسم الفصول 

م ، ص ٢٠٠٦سامل ، ( ، )  ٢٥٥ – ٢٤٦م ص ص ٢٠٠٥املوسى ، واملبارك ، ( هذه الفصول 

 ) :  ٦٠ – ٥٠،  ص ص  ١٤٢٥املبارك ، ( ، )  ٢٠٧

حيث يلتقي املعلـم   هذه الفصول شبيهة بالقاعات الدراسية ،: فصول افتراضية متزامنة  

مستخدمني أدوات وبرجميات مرتبطة بزمن معني  عرب اإلنترنت ، نفسه الوقت والطالب يف

 . 

ويطلق عليها أحياناً بأنظمة التعلم الذايت ، واليت متكن الطلبة : فصول افتراضية غري متزامنة  

بيئـة الـتعلم   من مراجعة املادة العلمية والتفاعل مع احملتوى من خالل اإلنترنت بواسطة 

 . الذايت ، حيث يلتقي املعلم بالطالب دون حدود زمانية 

 

 :   ( Virtual School )   املدرسة االفتراضية .عاشراً 

شاع استخدام مصطلح املدرسة االفتراضية للتعبري عن التعلّم الذي يتم عرب اإلنترنت وتقنياـا ،  

،  تقوم جبميع وظائف املدرسة التقليديةإذا أا  فاملدرسة االفتراضية هي يف الواقع مدرسة حقيقية ،



 

الفـرق بينـها وبـني    هلا ، كاملباين واملعامل وغريها ، أما ) الفيزيقية ( وإن فقدت املظاهر املادية 

فهو االنتشار اجلغرايف الذي يعين انفصال الطالب عن املؤسسة التعليمية ، وعـن   املدرسة التقليدية

 ) .  ٣هـ ، ص ١٤٢٣، وهاشم ،  احمليسن( أي فرع تابع هلا 

 

املدرسة اليت تقدم للتالميـذ  : " املدرسة االفتراضية بأا  )هـ١٤٢٣( ويعرف احمليسن ، وهاشم 

من مرحلة رياض األطفال حىت الصف الثالث الثانوي تعليماً معتمداً على اإلنترنت بكل تقنياـا  

لوح اإللكتروين ، وغري املتزامنـة كالربيـد   ومؤمترات الفيديو وال) الشات ( املتزامنة كالتخاطب 

اإللكتروين ، وصفحات الويب وبرتوكول نقل امللف ، وجمموعات األخبار ، والقوائم أو املنتديات 

الربيدية وغريها ، وأن يتم توزيع التعليم حبيث ميكن للطالب أن حيصل عليه من أي مكان ويف أي 

 .  ٦ص " وقت ، وبأي طريقة ، وأي سرعة 

 

الذي نت ، ومن مث معرفة دليل املدرسة ستطيع الطالب الدخول إىل هذه املدرسة عن طريق اإلنتروي

 : يشتمل عادة على 

 . كيفية التسجيل يف املدرسة  

 . مكونات الفصول الدراسية  

 . املواد الدراسية  التعرف على 

 . أداء الواجبات وطريقة االختبارات  

هــ ، ص ص  ١٤٢٤الشرهان ، ( ة االتصال م املعلمني والطالب وكيفي التعرف على 

١٧١ – ١٧٠  . ( 

 

 



 

 :   ( E – Learning )  التعلم اإللكترونـي .احلادي عشر 

مل يعد اهلدف من التعليم يف هذا العصر إكساب الطالب املعرفة واحلقائق فقط ، بـل تعـداه إىل   

راً على التفاعل مع متغريات ضرورة إكسابه املهارات والقدرات واالعتماد على الذات ليكون قاد

العصر ، وقادراً على صناعة حياة جديدة ، من أجل هذا حرصت كثري من املؤسسـات التربويـة   

هذه التقنيات مبا حيقق أهدافها ، فظهرت كثري مـن   األخذ بزمام املبادرة وتوظيف والتعليمية على

 . التعلم اإللكتروين األساليب والطرق والوسائل اجلديدة يف التعليم ، ومن ذلك ظهور 

  

طريقة إبداعية لتقدمي بيئـة تفاعليـة ،   : " م اإللكتروين على أنه التعل) م ٢٠٠٥( ويعرف خان 

متمركزة حول املتعلمني ، ومصممة مسبقاً بشكل جيد ، وميسرة ألي فـرد ، ويف أي مكـان ،   

بق مع مبادئ التصميم وأي وقت ، باستعمال خصائص  ومصادر اإلنترنت والتقنيات الرقمية بالتطا

 .     ١٨ص " التعليمي املناسبة لبيئة التعلّم املفتوحة ، واملرنة ، واملوزعة 

 

هو استخدام التقنية جبميع أنواعهـا وأشـكاهلا يف   " ن املقصود بالتعلّم اإللكتروين وميكن القول إ

م ، ص  ٢٠٠٥،  عبد احلي( توصيل املعلومة بأقصر وقت وبأقل جهد وأكرب فائدة وأقل تكلفة ، 

١١٩  . ( 

 

إجياد بيئة تعلم قوية فكرياً، كما تتجاوز امليزة الرئيسية لتعلم  ين النوعي هوإن هدف التعلم اإللكترو

ه التفاعلية وكونه وسيلة لالتصال اإللكتروين جمرد إتاحته استخدام املعلومات عرب اإلنترنت إىل ميزات

 ) .  ٢٦م ، ص ٢٠٠٦غاريسون ، واندرسون ،  (

 



 

خـان ،  ( ، )  ١٢٠م ، ص  ٢٠٠٥عبد احلي ، ( وينقسم التعلّم اإللكتروين إىل نوعني حيددها 

، )  ١١٥ – ١١٣م ، ص ص  ٢٠٠٥املوسى ، واملبارك ، ( ، )  ٢٠ – ١٨م ، ص ص  ٢٠٠٥

)  ٣٩ – ٣٨هـ ، ص ص ١٤٢٣الشهري ، (، )  ٨٠ – ٧٩هـ ، ص ص ١٤٢٣الرافعي ، ( 

 : فـي اآلتـي )  ١٩٨م ص  ٢٠٠١اجلرف ، ( ، 

وهو أسلوب وتقنيات التعليم املعتمد علـى اإلنترنـت   ) : املتزامن ( التعلّم اإللكتروين املباشر •

لتوصيل وتبادل الدروس بني املتعلم واملعلم يف نفس الوقت الفعلي لتدريس املـادة مثـل احملادثـة    

 . الفورية أو تلقي الدروس من خالل ما يسمى بالفصول االفتراضية 

إجيابيات هذا النوع أن الطالب يستطيع احلصول من املعلم على التغذية الراجعـة املباشـرة    ومن

 . لدراسته يف الوقت نفسه 

 

وفيها حيصل املتعلم على دروس مكثفـة وفـق    ) : غري املتزامن ( التعلم اإللكتروين غري املباشر  •

مع ظروفه ، عن طريق توظيـف  برنامج دراسي خمطط ينتقي فيه األوقات واألماكن اليت تتناسب 

بعض أساليب التعلم اإللكتروين مثل الربيد اإللكتروين وجمموعات األخبار،ومن إجيابيـات هـذه   

الدراسة أن املتعلم يتعلم حسب الوقت واجلهد املناسبني له ، كذلك يستطيع الطالب الرجوع ملادة 

 . الدراسة إلكترونياً كلما احتاج لذلك 

 

على أن التعلم اإللكتروين ال يعين جمرد نشر أجهزة احلاسـوب يف املؤسسـات   ومن املهم التأكيد 

التعليمية ، وال يعين أيضاً متديد الشبكات وزيادة سعات االتصال ، وال يعين نقل احملتوى التعليمي 

كما هو ونشره على شبكة املعلومات العاملية ، فقضية التعلم اإللكتروين ليست تقنية باملقام األول 

 . هي تطويع التقنية لتيسري عملية التعلّم بل 

 



 

 : التعليم عن بعد  .الثاين عشر 

التعليم عن بعد ، تعليم مجاهريي يقوم على فلسفة تؤكد حق األفـراد يف الوصـول إىل الفـرص    

التعليمية املتاحة مبعىن أنه تعليم مفتوح لكافة فئات البشر ، ال يتقيد بوقت وال يقتصر على نـوع  

تعليم ، فهو يتناسب وطبيعة حاجات اتمع وأفراده ، ويعتمد على نقـل املعرفـة إىل   معني من ال

م ، ص  ٢٠٠٥عبد احلـي ،  ( املتعلم بوسائط تعليمية متعددة ال على املواجهة بني املعلم واملتعلم 

لظروف عملهم مـثالً أو لبعـد    –، وهو يسد احتياجات الطالب الذين يصعب عليهم )  ١٨٦

ر احملاضرات يف أماكنها ، ويربط بني الطـالب حـىت وان اختلفـت خلفيـام     حضو –املكان 

 )  .  ٣٠م ، ص ٢٠٠٤مازن ، ( االجتماعية والثقافية واالقتصادية 

 

وتقوم فكرة التعليم عن بعد على اللقاء غري املباشر بني املعلم واملتعلم ، سواًء كان اللقاء بينهما يف 

اللكتروين املرئي املباشر ، أو يف زمن خمتلف عن طريق الرسـائل  الزمن نفسه عرب برامج التواصل ا

والوسائط االلكترونية ، مع التحرر الكامل من العقبات اليت يفرضها النظام التقليدي كاالنفتاح يف 

فتح ( القبول ومستوى املناهج ، ويتمتع املتعلم باختيار ما يتناسب مع قدراته وإمكاناته الشخصية 

 ) .٤٢٤ص  م ،٢٠٠٦اهللا ، 

النظام الذي يكون فيه املعلم واملتعلم غـري  : " التعليم عن بعد بأنه ) م  ٢٠٠٣( الغراب وتعرف 

جمتمعني يف مكان واحد ، سواًء يف البلد نفسه أو يف بالد خمتلفة ، غري أم متصلون ببعضهم إمـا  

 .  ٢٢ص " عرب شبكة اإلنترنت أو عن طريق املراسلة الربيدية 

 

ئة اليونسكو إىل التعليم عن بعد بأنه عبارة عن عملية تربوية يتم فيها كل أو أغلب التعلم وتشري هي

من شخص بعيد يف املكان والزمان عن املتعلم ، مع التأكيد على أن أغلب االتصاالت بني املعلمني 

مريكيـة  أما اجلمعيـة األ . واملتعلمني تتم من خالل وسيط معني سواًء كان الكترونياً أو مطبوعاً 



 

للتعليم عن بعد فتعرفه بأنه عملية اكتساب املعارف واملهارات من خالل وسائط عديـدة خمتلفـة   

هندي ، ( متضمنة يف ذلك كل أنواع التقنية وأشكال التعلم املتاحة عن بعد حيث الزمان واملكان 

 ) .٢٣٦م ، ص ٢٠٠٦

 

علها وتكاملها معاً جتعل منه نظاماً ويتميز التعليم عن بعد بالعديد من السمات واخلصائص اليت بتفا

( تعليمياً موازياً لنظام التعليم العادي ، ولعل من أهم تلك اخلصائص ، عبدالسـميع وآخـرون   

 ) :٦٥-٦١هـ ، ص ص ١٤٢٢عباس ، ( ، ) ١٥٢-١٥١هـ ، ص ص ١٤٢٥

،  التباعد بني املتعلم واملعلم يف عملية التدريس من حيث الزمان واملكان أو كليهما معـاً  

وذلك النفصال املؤسسة التعليمية عن الدارسني مما يؤدي إىل حترير الدارسني مـن قيـود   

 .املكان والزمان مقارنة بنظم التعليم التقليدية 

استخدام وسائل اتصال متعددة تعتمد على املواد املطبوعة واملسموعة واملرئية ، وغريها من  

صناعية ، والربيد االلكتروين واالنترنـت ،  وسائط تقنية متقدمة مثل احلاسبات واألقمار ال

 .وشبكات املعلومات املختلفة 

حرية الطالب يف دراسته ومتابعته عن بعد ، واحملافظة على نوعية الدراسـة مـن خـالل     

 . مساعدة الدارس على التعلم املستقل واملرونة ، واالقتصاد يف نفقات التعليم 

 

فرص التعليم ، والتركيز على  فاتت عليهم ت التعليمية ملنويهدف التعليم عن بعد إىل تقدمي اخلدما

أهداف املتعلم ومساعدته يف حتقيق هذه األهداف يف كل مرحلة ، مع تقـدمي الـربامج الثقافيـة    

 ) .  ٢٣٩م ، ص  ٢٠٠٦هندي ، ( لشرائح واسعة من املوظفني والعاملني 

 



 

م ٢٠٠٥العلي ، ( يم عن بعد ما ذكره ومن أهم الوسائل واألدوات والتقنيات املستخدمة يف التعل

 :وهي )  ٢٤٢م ، ص ٢٠٠٦هندي ، (، )  ٢٠٠م ، ص  ٢٠٠٥عبد احلي ، ( ، )  ١٨، ص 

أدوات تقليدية كاملادة املطبوعة ، واألجهزة السمعية واملرئية وما تتطلبه من مواد تعليميـة   

 . مناسبة هلا ، والتليفون ، والفاكس 

 . الفيديو التفاعلي ، واإلنترنت ، والربيد اإللكتروين أدوات حديثة كالكمبيوتر ،  و 

                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 الدراســات السابقــة: ثانيـًا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الدراسات السابقــة 

تعترب الدراسات السابقة مبثابـة شعلة الضوء اليت يسري عليها الباحث يف طرق املعرفـة و دهـاليز   

واليت تعترب عن حبوث السابقني الفكر ، ومهما تسنم الباحثون ذرا التطور والرقي ، فإنه ال غىن هلم 

 .هلـم  نقطة االنطالق األوىل

ويستعرض الباحث يف هذا اجلزء الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية ، وقـد  

تنوعت تلك الدراسات يف جماالت تناوهلا للتقنيات املعاصرة ، ونتيجة لذلك التنوع قام الباحـث  

 :ت إىل جمالني بتصنيف موضوعات تلك الدراسا

 دراسات تتناول واقع واستخدام التقنيات املعاصرة يف التدريس بشكل عام  

  دراسات تتناول واقع واستخدام التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات  

مرتبة حسب إعدادها الزمين وموضح عنوان وهدف وعينة وأدوات وأهم نتائج كـل دراسـة ،   

 .بقة يف كل جمال يعقبها تعليق على الدراسات السا

 

 :دراسات تتناول واقع واستخدام التقنيات املعاصرة يف التدريس بشكل عام . أوالً 

 : )  ١٩٩٩ , Rowand ( دراسة راواند 

 . دراسة استخدام مدرس املدارس احلكومية للحاسبات اآللية واإلنترنت : بعنوان 

حلكوميـة للحاسـب اآليل   وقد هدفت الدراسة إىل وصف واقع استخدام مدرسـي املـدارس ا  

 .واإلنترنت ، ومعرفة انطباعام لدي استخدامهم احلاسب اآليل واإلنترنت يف التدريس 

 . وتكونت عينة الدراسة من عينة من معلمي املدارس احلكومية بالواليات املتحدة األمريكية 

 : وكان من أهم نتائج هذه الدراسة 

أم استخدموا احلاسـب اآليل واإلنترنـت    من معلمي املدارس احلكومية% ) ٣٩(أشار  

% ) ٦٦( ألمور إداريـة ،  % ) ٣٤( كوسيلة يف إدارة فصوهلم أو صنع مواد تعليمية ، 

 . للتوجيه واإلرشاد داخل الفصل 



 

سنوات كانوا أكثر استخداماً للحاسب واإلنترنت مـن   ٩املعلمون الذين تقل خربم عن  

مجع املعلومات حـول  : وذلك يف ااالت التالية  سنة ٢٠أولئك الذين تزيد خربم عن 

 . صنع مواد تعليمية  –االتصال بالزمالء عرب اإلنترنت  –الدروس 

من املعلمني استعدادهم الستخدام احلاسب واإلنترنت يف تدريسهم بشـكل  % ٢٣أكد  

 . جيد 

حلاسـب  ر جاهزية السـتخدام ا ربة األقل والتدريب األكثر هم أكثأن املعلمني ذوي اخل 

 . واالنترنت يف التعليم 

 

 ) :م٢٠٠٠(دراسة احمليسن 

 . واقع ومعوقات استخدام احلاسوب يف كليات التربية باجلامعات السعودية : بعنوان 

 : وحتددت أهداف الدراسة يف اآلتـي 

التعرف على واقع استخدام احلاسوب يف كليات التربية باجلامعات السعودية مـن حيـث    

 . نات واستخدام أعضاء هيئة التدريس هلا األجهزة واإلمكا

التعرف على اجتاهات أعضاء هيئة التدريس يف كليات التربية باجلامعات السـعودية جنـو    

 . استخدام احلاسوب 

 .حصر املعوقات اليت يرى أعضاء هيئة التدريس أا تقف عائقاً أمام استخدام احلاسوب  

واستخدم الباحث االستبانة ) من اجلنسني ( دريس عضو هيئة ت) ٢٠٠( وبلغ حجم عينة الدراسة  

 . كأداة للدراسة 

 : وأهم ما وصلت إليه الدراسة من نتائج 

 . وجود نقص يف اخلدمات احلاسوبية املقدمة ألعضاء هيئة التدريس  

 . قلة استخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسوب  



 

ـ    ربة يف احلاسـوب يف  توجد فروق ذات داللة إحصائية ملتغريي التخصص ومسـتوى اخل

استخدام أعضاء هيئة التدريس للحاسوب لصاحل ذوي التخصصات العلمية واملسـتويات  

 . األعلى يف اخلربة على الترتيب 

 . توجد اجتاهات إجيابية مرتفعة لدي أعضاء هيئة التدريس حنو استخدام احلاسوب  

 

 :  )م٢٠٠٠(دراسة عبد الكرمي 

على مدى فاعلية استخدام الوسائط املتعددة من خالل إعـداد   هدفت الدراسة إىل حماولة التعرف

برناجمني للحاسب اآليل يركز أحدمها على اللغة املنطوقة مع عناصر الوسائط املتعددة األخـرى ،  

واآلخر يركز على النصوص املكتوبة مع العناصر األخرى ، كما دف الدراسة إىل التعرف علـى  

 . على التحصيل املعرفـي وأداء املهارات ) التروي / ع االندفا( أثر األسلوب املعريف 

من طالب الفرقة الثانية بكلية التربيـة جامعـة األزهـر ، مت    ) ٣٢( وتكونت عينة الدراسة من 

طالباً من املندفعني مت توزيعهم علـى جممـوعتني األوىل   )  ١٦( تقسيمهم إىل جمموعتني ، منهم 

ملنطوقة واألخرى لدراسة منط تقدمي الربنامج بالنصوص املكتوبة لدراسة منط تقدمي الربنامج باللغة ا

طالباً من املتروين مت توزيعهم على جمموعتني األوىل لدراسة منط تقدمي الربنامج باللغـة  ) ١٦( ، و 

املنطوقة واألخرى لدراسة منط تقدمي الربنامج بالنصوص املكتوبة كما مت توزيعهم عشوائياً علـى  

 . بية اموعات التجري

 : واستخدمت الدراسة األدوات التالية 

  . للطالب املعلمني) متروي  –مندفع ( التروي لتحديد النمط املعريف / مقياس االندفاع  -

 . اختباراً حتصيلياً يتعلق باجلانب املعرفـي للمهارات األساسية لتشغيل احلاسب  -

 . بطاقة مالحظة ألداء مهارات تشغيل احلاسب اآللـي  -

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن برامج احلاسب اآللـي متعددة الوسائط ميكـن أن تكـون ذات   

املندفعني واملتروين مهارات تشغيل احلاسـب اآللــي   ) املعلمني ( فاعليـة يف إكساب الطالب 

 . واملعلومات املعرفية املرتبطة ذه املهارات 



 

 ) :  ٢٠٠١( دراسة رميا اجلرف 

 .إللكترونـي املقرر ا: بعنوان 

وحتدد هدف الدراسة يف التعريف باملقرر اإللكترونـي ومكوناته واملقررات اليت يستخدم فيهـا ،  

والربامج اليت تستخدم يف تصميمه ، واملواقع اخلاصة باملقررات اإللكترونيــة علـى الشـبكة    

ـ   ة اسـتخدامه  العنكبوتية واليت ميكن استخدامها ، وكيفية استخدام املقرر اإللكترونــي وأمهي

 . وإجيابياتـه وسلبياتـه 

وتتركز حدود الدراسة على وصف نوع واحد من الربامج املتخصصة اليت تسـتخدم يف تصـميم   

مقررات اللغة اإلجنليزية غري املعتمدة على اإلنترنت ، ووصف أحد مواقع املقررات اإللكترونيـة  

 . اجلاهزة املعتمدة على االنترنت 

 : وتوصلت الدراسة إىل 

 فت املقرر اإللكتروين بأنه أي مقرر يستخدم يف تصميم أنشطة ومواد تعليميـة تعتمـد   عر

 : على احلاسب وهناك عدة أنواع من املقررات اإللكترونية 

 .  دي ومقررات مساندة للفصل التقليديمقررات حتل حمل الفصل التقلي 

تمـدة  مقررات إلكترونية على شبكة اإلنترنت ومقررات إلكترونية غـري مع  

 على اإلنترنت 

 . حددت مكونات املقرر اإللكترونـي  

 : الربامج اليت ميكن استخدامها يف تصميم املقررات اإللكترونية هـي  

 . برامج جاهزة ميكن استخدامها يف تصميم دروس ومقررات خاصة مبادة معينة  

 . برامج جاهزة عامة ميكن استخدامها لتصميم أي مقرر يف أي ختصص  

 Power Point ( كن استخدامها يف تصميم الدروس وإجراء العروض مثل برامج مي 

 ، Netscape  (  وميكن استخدامها على شبكة اإلنترنت وخارجها . 

مواقع جاهزة وتفصيلية للمقررات اإللكترونية علـى شـبكة اإلنترنـت ميكـن      

 . استخدامها جماناً ومواقع أخرى تستخدم مقابل رسوم معينـة 



 

  : ) ٢٠٠٢ , Kamin (   وآخروندراسة كامني 

على التفكري  )L . I . V . E ( وهدفت الدراسة إىل معرفة أثر مشروع التعليم بالفيديو التفاعلي على 

النقدي يف جمموعات التعليم املبين على مشكلة وقد قام الباحثون بتطوير واختبار منـوذج جديـد   

برنامج حاسـويب  ( ذج عبارة عن قرص مدمج لتقدمي حاالت التعلم املبين على مشكلة وهذا النمو

 L . I . V ( ومت فيه استخدام الفيديو التفاعلي املعروف مبشروع ) على الشبكة العاملية للمعلومات 

E  (  هل خيتلف التفكري النقدي لدي الطالب أثناء " ، وقد سعت الدراسة إىل اإلجابة عن السؤال

طالباً مت تـوزيعهم إىل   ١٢٨وقد شارك يف هذه الدراسة " شة املناقشات الطالبية تبعاً لطريقة املناق

ثالث جمموعات ، جمموعة وجهاً لوجه وباستخدام النص املكتوب على ورق ، وجمموعة وجهـاً  

 . لوجه وباستخدام الفيديو ، وجمموعة افتراضية تستخدم الفيديو الرقمي  

 : وكان من أهم نتائج الدراسـة 

جمت يف التفكري النقدي بصورة أكـرب ممـا ظهـر يف امـوعتني     اموعة االفتراضية اند 

األخريتني وقد فسر الباحثون ذلك باملسؤولية الفردية املتزايدة اليت تتطلبها املناقشـة علـى   

 . الشبكة العاملية للمعلومات 
 ) . هـ ١٤٢٨التميمي ، ( اموعة االفتراضية كان لديها إحساس أقل بشعور اموعة  

 

 ) : م ٢٠٠٢( وداد اجلودر دراسة 

التكنولوجيا التربوية احلديثة واإلنترنت يف املرحلة الثانوية يف منطقة اخلليج العريب بشكل : بعنوان 

 . عام ويف دولة البحرين بشكل خاص ، الوضع الراهن ، وإمكانيات تطويـره 

كانيات اسـتخدامها يف  وهدفت الدراسة إىل التعرف على أنواع التكنولوجيا التربوية احلديثة وإم

التعليم ، والتعرف على واقع استخدام التكنولوجيا التربوية احلديثة يف التعليم يف دول اخلليج العريب 

دارس ومدى االستفادة منها ، كما هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام اإلنترنت يف امل

االستفادة من شبكة اإلنترنت حبيـث   الثانوية بدولة البحرين ، وتقدمي مقترحات تسهم يف تطوير

 . حتقق الفائدة القصوى واالستخدام األمثل مبا خيدم املنهج الدراسي 



 

واستخدمت الباحثة املنهج املسحي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة ، وتوصلت الباحثة للنتـائج  

 : التاليـة 

واالستفادة من االنترنـت  حمدوديـة استغالل التكنولوجيا احلديثة يف دول اخلليج العريب ،  

يف العملية التعليمية ومن أنواع التقنيات األخرى كاألقمار الصناعية والواقـع االفتراضـي   

 . الزالت بعيدة املنال

دول املنطقة ال تعاين من نقص املوارد املادية ، ولكن األمر يكمن يف عدم وجود سياسات  

دف إىل اإلطالع على آخـر   واضحة وخطط مدروسة وآليات مناسبة ودراسات ميدانية

 . املستجدات العاملية يف هذا اال 

إن شبكة اإلنترنت الزالت يف واقعها احلايل مبهمة لدي قطاع غري قليل مـن املعلمـني ،    

حيث أن برامج تدريب املعلمني اقتصرت فقط على تدريبهم على كيفية استخدام الشبكة 

 . نت يف عملية التعلّم فقط بينما مل تتناول أساليب توظيف اإلنتر

اجتاهات بعض املعلمني حنو استخدام التقنية املعلوماتية يف العملية التعليمية تتسـم بـبعض    

 . املقاومة النسبية 

عود إىل عدم الوعي بأمهية هـذه التقنيـة   وف املعلمني عن استخدام الشبكـة يأسباب عز 

 . دم اإلملام باللغة اإلجنليزية وعدم القدرة على استخدامها ، واألمية املعلوماتية ، وع
 

 ) : هـ ١٤٢٣( دراسة املوسى 

 . استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم األساسي يف دول اخلليج العريب : بعنوان 

 : وهدفت الدراسة إىل 

 .  التعليم األساسي بدول اخلليج العريب يفالتعرف على أمهية استخدام التقنية  

 . رب بعض الدول يف توظيف تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم االستفادة من جتا 

 . التعرف على مدى توافر تقنية املعلومات واحلاسوب والربامج التعليمية يف املرحلة األساسية  

 . التعرف على استخدام تقنية املعلومات واحلاسوب والربامج التعليمية يف عملية التعليم  

 . تقف أمام تطبيق تقنية املعلومات واحلاسوب يف التعليم  التعرف على الصعوبات اليت 



 

 : واشتملت عينة الدراسة على فئتني مها 

 . مجيع املديرين املسؤولني عن التقنيات التربوية يف دول جملس التعاون اخلليجي للجنسني  

من  مدرسة للبنات) ٢٠(مدرسة للبنني و )  ٢٠( مديرو املدارس االبتدائية وقد مت اختيار  

 . مديراً ومديرة  ) ٢٠٠(كل دولة ، والعتذار سلطنة عمان أصبح العدد 

واستخدم الباحث االستبانة كأداة لدراسته وقام ببناء استبانتني لكل فئة من العينة استبانة خاصـة  

 . ا

 : ومن أهم النتائج اليت توصلت إليها الباحث 

لوماتية واحلاسوب ، ولكـن ينقصـها   مجيع دول اخلليج العريب لديها خططاً خاصة يف املع 

 . التكامل فيما بينها 

ال توجد مادة خاصة باملعلوماتية واحلاسوب يف مرحلة التعليم األساسـي يف دول اخللـيج    

 . باستثناء عمان 

توافر األجهزة يف مجيع وزارات التربية والتعليم ، ولكن ال توجد شـبكات تـربط بـني     

 . املدارس وأجهزة الوزارة 

 : عليم تصعوبات اليت تقف أمام استخدام احلاسوب يف المن ال 

 . عدم تدريب املعلمني على استخدام احلاسوب وتوظيفه يف العملية التعليمية  

 . التكلفة املادية  

 . عدم وجود فين معمل يف املدرسة ملساعدة املعلمني على االستخدام  

 . دول استخدام الربامج التعليمية كان ضعيفاً جداً يف مجيع ال 

 

 ) : هـ ١٤٢٣( دراسة العمري 

واقع استخدام اإلنترنت لدي أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعة العلـوم والتكنولوجيـا   : بعنوان 

 . األردنيـة 



 

وهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع استخدام اإلنترنت لدي أعضاء هيئة التدريس والطلبـة يف  

عضو هيئة تدريس  ١٢٤وقد تكونت عينة الدراسة من   جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنيـة ،

طالباً وطالبة موزعني على خمتلف الكليات أيضاً ، وقد  ٣٣٦من خمتلف الكليات يف اجلامعة ، ومن 

مت تطوير استبانة مكونة من قسمني األول معلومات عامـة وأسـئلة مفتوحـة للكشـف عـن      

االت اسـتخدام أعضـاء هيئـة التـدريس     فقرة عرب عن جم ٢٠االحتياجات ، والثاين تكون من 

 . والطالب على اإلنترنت 

 : وأظهرت الدراسة النتائج التاليـة 

 . مجيع أعضاء هيئة التدريس يستخدمون اإلنترنت ولكنهم يتفاوتون يف الزمن  

 .من أعضاء هيئة التدريس يعتربون اإلنترنت مهمة جداً لبحوثهم العلمية % )  ٦٦.٧(  

 . فما فوق % )  ٥٠.٨( الستخدام اإلنترنت نال تأييداً بنسبة  جماالً) ١١( هناك  

بـني متوسـطات   )  ٠.٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   

استجابات أعضاء هيئة التدريس على االستبانات تعزى إىل الكلية اليت يعملون ـا أو إىل  

 . اسيبهم بشبكة اإلنترنت جنسهم أو إىل امتالكهم حواسيب أو إىل ارتباط حو

بـني متوسـطات   ) ٠.٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   

 . استجابات الطلبة تعزي إىل التخصص أو إىل اجلنس 

بني متوسطات استجابات ) ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

 . بشبكة االنترنت الطلبة تعزي المتالكهم حواسيب وارتباطها 

 

 ) : هـ ١٤٢٤( دراسة الرويلي 

استخدام شبكة اإلنترنت يف مراكز مصادر التعليم والتعلم لدعم التدريس من وجهة نظر : بعنوان 

 . معلمي وطالب املرحلة الثانوية مبدينة الرياض 

ن وجهـة  وحتدد هدف الدراسة يف حتديد واقع استخدام شبكة اإلنترنت يف مركز مصادر التعلم م

 . نظر معلمي وطالب املرحلة الثانوية 



 

م الباحث االسـتبانة كـأداة   طالباً واستخد)  ١٧٧( معلماً و  )٢٦( وتكونت عينة الدراسة من 

 . للدراسة 

 : وجاءت نتائج الدراسة كالتالـي 

( مستوى خربة املعلمني يف التعامل مع احلاسب اآللـي كان متوسطاً حيث بلغت النسبة  

٦٥.٤ ( %  . 

غالبية أفراد عينة الدراسة من املعلمني يقضون من ساعتني إىل حوايل أربع ساعات أسبوعياً  

 % .  ٣٨.٥يف استخدام شبكة اإلنترنت يف مصادر التعلم حيث بلغت نسبتهم 

أن خدمات اإلنترنت اليت يستفيد منها  املعلمون يف مراكز مصادر التعلم بدرجة عاليـة ،   

( ومتابعة األخبـار وقـراءة الصحف بنسبة % )  ٨٥.٣( ع بنسبة التصفح وزيارة املواق

والتعليم املستمر والبحث عـن  % ) ٧٣( واالتصال والربيد اإللكتروين بنسبة % ) ٨٣.٣

 % ) . ٧١.٦( املعلومات بنسبة 

أن األسباب املختلفة الستخدام املعلمني شبكة اإلنترنت يف مراكز مصادر التعلم ، تنميـة   

مية والعملية بني زمالئهم يف ، واالرتقاء مبكانتهم العل% )  ٨٩.٦( ثقافية بنسبة قدرام ال

، ورفع مستوى اللغة اإلجنليزية لديهم من خالل التعامل مـع  % )  ٨٧( رسة بنسبة املد

 % ) .  ٨٦.٢( شبكة اإلنترنت بنسبة 

وعية لدي أن معوقات استخدام املعلمني لشبكة اإلنترنت كانت كثرة عدد احلصص األسب 

، قلة عدد أجهزة احلاسب اآللـي املرتبطة بشبكة اإلنترنـت  % )  ٩١.٦( املعلم بنسبة 

، كثـرة األعبـاء   % )  ٩٠.٢( ، بطء االتصال وانقطاعه بنسـبة  % )  ٩٠.٨( بنسبة 

، ازدحام قاعة االنترنت يف مركز مصادر الـتعلم  % )  ٩٠( املدرسية على املعلم بنسبة 

  % ) . ٨٨.٤( بنسبة 

أظهرت نتائج الدراسة أن خدمات شبكة اإلنترنت اليت يفيد منها الطالب يف مركز مصادر  

، % ) ٨٧( التصفح وزيـارة املواقـع بنسـبة    : التعلم بدرجة عالية على النحو التالـي 

، التعلـيم  % )  ٧٤( ، احملادثة بنسبة % )  ٨١.٦( واالتصال والربيد اإللكتروين بنسبة 



 

، االشتراك يف جمموعـات النقـاش   % )  ٧٣.٣( املعلومات بنسبة  املستمر والبحث عن

 % ) .  ٨٦.٣( واملنتديات بنسبة 

أظهرت نتائج الدراسة األسباب املختلفة الستخدام الطالب شبكة اإلنترنـت يف مراكـز    

، تنميـة قـدرام   % )  ٨٨.٢( مصادر التعلم بتمضية أوقات الفراغ مبا هو مفيد بنسبة 

، السرعة الفائقة يف تبادل املعلومات مع اآلخرين عن طريـق  % )  ٨٧.٣(  الثقافية بنسبة

 % ) .  ٨٤.٨( الربيد اإللكتروين بنسبة 

كانت معوقات استخدام الطالب لشبكة اإلنترنت يف مراكز مصادر التعلم عـدم تـوافر    

راسية الـيت حتـد مـن    د، كثافة املقررات ال% )  ٨٣( االشتراك السنوي املفتوح بنسبة 

، ضعف إجـادة اللغـة اإلجنليزية بنسبة % )  ٧٧( استخدام مركز مصادر التعلم بنسبة 

( ، الفوضى اليت حيدثها الطالب أثناء االنتقـال إىل قاعـة اإلنترنت بنسبة % )  ٧٥.٦( 

 % ) .  ٧٤.٦( ، قلة عدد أجهزة احلاسوب املرتبطة باالنترنت بنسبة % )  ٧٥

 

 : ) م ٢٠٠٤( دراسة اخلوالدة 

 . صور التعلم اإللكتروين اليت ميارسها املعلمون فـي املدارس اخلاصـة بعمـان : بعنوان 

هدفت الدراسة إىل التعرف على صور التعلم اإللكتروين الظاهرة يف ممارسات املعلمني يف املدارس 

 . لصور اخلاصة ، وأثر كل من ختصص املعلم واملرحلة الدراسية اليت يعلم فيها املعلم يف هذه ا

معلماً ومعلمة )  ٢٤٠( ة من واستخدمت الباحثة االستبانة كأداة للدراسة ، وتكونت عينة الدراس

 . معلماً ومعلمة للمرحلة الثانوية ومثلهم للمرحلة األساسية  ) ١٢٠( أفراد العينة بواقع  وتوزع

 : وكانت نتائج الدراسة على النحو اآلتـي 

االتصـال  : اليت وقعت ضمن االستخدام العايل كانـت   أن أبرز صور التعلم اإللكتروين 

  –الربيـد اإللكتـروين    –البحث االلكتروين عرب حمركات البحث  –مبدارس إلكترونية 

 . عرض املعلومات احملوسبة  –إعداد املشروعات الطالبية احملوسبة 



 

ني جاءت استخدام األقراص التعليمية املضغوطة فقد وقع ضمن االستخدام املتوسط ، يف ح 

سؤال املختصني يف مراكز علمية عاملية والتخاطب التعليمي يف مدى االسـتخدام  : صورتا 

 . خفض نامل

وجود اختالف بني متوسطات استخدام صور التعلم اإللكتروين لـدي أفـراد الدراسـة     

 . باختالف ختصصام واملرحلة اليت يدرسون فيها 

 

 ) : هـ ١٤٢٥( دراسة املبارك 

علـى  " اإلنترنـت  " ثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عرب الشبكة العامليـة  أ: بعنـوان 

 . حتصيل طالب كلية التربية يف تقنيات التعليم واالتصال جبامعة امللك سعود 

 : وهدفت الدراسة إىل اآلتـي 

التعرف على الفروق يف حتصيل الطالب عند دراستهم باستخدام الفصول االفتراضية مقارنة  

 . بالطريقة التقليدية عند مستويات التذكر والفهم والتطبيق 

التعرف على الفروق يف حتصيل الطالب عند دراستهم باستخدام الفصول االفتراضية مقارنة  

 . بالطريقة التقليدية يف جممل االختبار 

راسـة  وتكونت عينـة الد ) منوذج اموعة الواحدة ( وقد استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب 

طالباً للمجموعة )  ٢١(طالباً للمجموعة التجريبية َو )  ٢١( طالباً ، ) ٤٢( بشكلها النهائي من 

 . الضابطة 

 : وقد توصلت الدراسة إىل النتائج التالية 

يف متوسط حتصيل الطالب بـني  )  ٠.٠٥( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  

( طة عنـد املستوى املعرفـي األول لتصنـيف بلـوم  اموعة التجريبية واموعة الضاب

 )  . مستوى التذكر 



 

يف متوسط حتصيل الطالب بـني  )  ٠.٠٥( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  

( اموعة التجريبية واموعة الضابطة عنـد املستوى املعرفـي الثانـي لتصنيف بلـوم  

 ) . مستوى الفهم 

يف متوسط حتصيل الطـالب بـني   )  ٠.٠٥( حصائية عند مستوى يوجد فرق ذو داللة إ 

 ) . مستوى التطبيق ( اموعتني عند املستوى املعريف الثالث لتصنيف بلوم 

يف متوسط حتصيل الطالب بـني  )  ٠.٠٥( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  

 . اموعتني يف جممل االختيار التحصيلي 

 

 ) : هـ ٢٠٠٦ (دراسة كوثر بلجون 

فاعلية وسائط التعليم القائم على اإلنترنت يف تنمية بعض كفاءات تدريس العلوم لـدي  : بعنوان 

 . الطالبات بكلية التربية للبنات 

 : وهدف البحث حملاولة معرفة  

فاعلية استخدام وسائط اإلنترنت يف تنمية الكفاءات التدريسية ملادة العلوم لدي الطالبات  

 . صص الكيمياء  املعلمات خت

الفروق عند مستوى الداللة اإلحصائية يف تنمية الكفاءات التدريسية ملادة العلـوم لـدي    

الطالبات املعلمات عند استخدام وسائط التعلم القائمة على اإلنترنت يعود ملتغري الفرقـة  

 . الدراسية 

ادة العلـوم لـدي   الفروق عند مستوى الداللة اإلحصائية يف تنمية الكفاءات التدريسية مل 

الطالبات املعلمات عند استخدام وسائط التعلم القائمة على اإلنترنت يعـود إىل مـتغري   

 . مستوى التحصيل الدراسي 

الفروق عند مستوى الداللة اإلحصائية نتيجة التفاعل بني متغريي الفرقة الدراسية ومستوى  

فاءات التدريسية ملادة العلـوم  التحصيل الدراسي يف فاعلية وسائط اإلنترنت يف تنمية الك

 . لدي الطالبات املعلمات 



 

واعتمد البحث احلايل على املنهج شبه التجرييب القائم على املعاجلات القبلية والبعدية ، وتكونـت  

طالبة مت اختيارهن بطريقة عشوائية من الطالبات املعلمات ، مث قسـمت  ) ١٠٠(عينة الدراسة من 

 . ني إحدامها ضابطة واألخرى جتريبية الباحثة العينة إىل جمموعت

 : وأسفرت نتائج البحث عن املؤشرات التاليـة 

أن استخدام وسائط التعليم القائم على اإلنترنت ذات فاعلية يف تنمية الكفاءات التدريسية  

 . ملادة العلوم لدي الطالبات املعلمات 

 كفاءن التدريسية ملادة أن هناك فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات الطالبات يف 

وم حسب متغريي الفرقة الدراسية ، ومستوى التحصيل حيث أما متغريان يعدالن من لالع

 .  فاعلية وسائط التعليم القائم على االنترنت يف تنمية الكفاءة التدريسية 

 أن التفاعل بني متغريي الفرقة الدراسية ومستوى التحصيل يؤدي لتباين دال إحصـائياً يف  

متوسطات درجات الطالبات يف كفاءن التدريسية ، وذلك لفاعلية اسـتخدام وسـائط   

 . االنترنت يف إعدادهن لتدريس مادة العلوم 
 

 ) : هـ ١٤٢٨( دراسة املنتشري 

أثـر الربجميات التعليمية احلاسوبية املوجهة من وزارة التربية والتعليم علـى التحصـيل   : بعنوان 

 . لوم لطالب الصف األول املتوسط بالقنفذة الدراسي يف مادة الع

وهدفت الدراسة إىل الكشف عن أثر استخدام الربجميات كوسيلة تعليمية مبساعدة احلاسـوب يف  

تدريس بعض موضوعات مقرر العلوم على التحصيل املعرفـي عند مسـتوى التـذكر والفهـم    

 . والتطبيق لطالب الصف األول املتوسط 

طالبـاً اخـتريوا بالطريقـة    ) ٧٥( ج شبه التجرييب على عينة بلغ عددها واستخدم الباحث املنه

طالبـاً وكـان   ) ٣٤( طالباً وضابطة ) ٤١( العشوائية والعنقودية وقسمت إىل جمموعتني جتريبية 

 : االختبار التحصيلي أداة للدراسة ، وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أبرزها 

وسط درجات اموعتني عند مستوى التـذكر  توجد  فروق ذات داللة إحصائية بني مت 

 . لصاحل اموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام وسيلة الربجميات احلاسوبية 



 

توجد  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعتني عند مسـتوى الفهـم    

 . لصاحل اموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام وسيلة الربجميات احلاسوبية

توجد  فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات اموعتني عند مستوى التطبيـق   

 .دام وسيلة الربجميات احلاسوبية لصاحل اموعة التجريبية الذين درسوا باستخ

 

 : التعليق على الدراسات السابقة اليت تناولت التقنيات املعاصرة يف التدريس بشكل عام 

، العمري ) هـ ١٤٢٣( ، املوسى ) م ٢٠٠٢( ، وداد اجلودر ) م ١٩٩٩( تناولت دراسة راوند 

استخدام احلاسبات واالنترنت يف التعليم ، أما دراسـة  ) هـ ١٤٢٤( ، الرويلي ) هـ ١٤٢٣( 

فقد تناولت واقع ومعوقات استخدام احلاسبات يف التعليم يف حـني أبـرزت   ) م٢٠٠٠(احمليسن 

ومكونات املقرر اإللكتروين ، وأوضحت دراسـة عبـد   مفهوم) م ٢٠٠١( دراسة رميا اجلرف 

، وكوثر بلجون ) هـ ١٤٢٥( ، املبارك ) م ٢٠٠٢( ، كامني وآخرون ) م ٢٠٠٠( الكريـم 

على التوايل أثر استخدام الوسـائط املتعـددة علـى    ) هـ ١٤٢٨( ، و املنتشري ) م ٢٠٠٦( 

يس باستخدام الفصـول االفتراضـية علـى    التحصيل ، أثر التعليم بالفيديو التفاعلي ، وأثر التدر

التحصيل ، وفاعلية وسائط التعليم القائم على اإلنترنت ، وأثر الربجميات احلاسوبية على التحصيل 

صور التعليم اإللكتروين اليت ميارسها املعلمـون يف املـدارس   ) م ٢٠٠٤( ، بينما أوضح اخلوالدة 

 . اخلاصـة 

  :ويالحظ من العرض السابق ما يلـي 

تباينت الدراسات السابقة فـي املنهج املستخدم ، فمنها من استخدام املنهج الوصفي كمـا  .  ١

( ، الرويلـي  ) هــ  ١٤٢٣( ، املوسى ) م ٢٠٠٠( ، احمليسن ) م ١٩٩٩( فـي دراسة راوند 

، ومنها من اسـتخدم املنـهج   ) م ٢٠٠٤( ، اخلوالدة ) هـ ١٤٢٣( ، العمري ) هـ ١٤٢٤

، املبارك ) م ٢٠٠٠( ، عبد الكريـم ) م ٢٠٠٢( ي دراسة كامني وآخرون التجرييب كمـا فـ

، ومنهـا من اسـتخدم  ) هـ ١٤٢٨( ، املنتشري ) م ٢٠٠٦( ، كوثر بلجون ) هـ ١٤٢٥( 

 ) . م ٢٠٠٢( املنهج املسحي التحليلـي كما يف دراسة وداد اجلودر 



 

 . معظم الدراسـات السابقــة استخدمـت املنهـج الوصفـي .  ٢

 . معظم الدراسات السابقة اتفقت مع الدراسة احلالية يف استخدامها االستبانة كأداة للدراسة .  ٣

 : تباينت فئات أفراد عينة الدراسات يف الدراسات السابقة حيث جاءت بالشكل التايل .  ٤

، ومعلمـني  ) م ١٩٩٩( تكونت عينة بعض الدراسات من معلمني كما يف دراسـة روانـد    

، ومعلمني وطالب املرحلة الثانوية معاً كمـا يف  ) م ٢٠٠٤( ات كما يف دراسة اخلوالدة ومعلم

 ) . هـ ١٣٢٤( دراسة الرويلي 

ومـن    )م ٢٠٠٠(تكونت عينة بعض الدراسات من أعضاء هيئة تدريس كما يف دراسة احمليسن  

 ) . هـ ١٤٢٣( أعضاء هيئة التدريس والطالب معاً كما يف دراسة العمري 

تكونت عينة بعض الدراسات من طالب املرحلة املتوسطة وطالب التعليم اجلامعي ، كمـا يف   

( ، دراسـة املبـارك   ) م ٢٠٠٢( ، دراسة كـامني وآخـرون   ) م ٢٠٠٠( دراسة عبد الكرمي 

 ) . هـ ١٤٢٨( ، دراسة املنتشري ) هـ ١٤٢٥

 . ت بكلية التربية من الطالبات املعلما) م ٢٠٠٦( تكونت عينة دراسة كوثر بلجون  

 . من مقررات الكترونية  ) م٢٠٠١(تكونت عينة دراسة رميا اجلرف  

 . عينة الدراسة احلالية ذات حجم متوسط مقارنة بالدراسات السابقة .  ٥

استهدفت بعض الدراسات السابقة التعرف على واقع استخدام احلاسوب واإلنترنت فــي  .  ٦

( ، دراسة الرويلـي  ) هـ ١٤٢٣( ، دراسة العمري ) م ١٩٩٩ (التعليم كما يف دراسة راوند 

 ) . هـ ١٤٢٤

 . إبراز فاعلية استخدام الوسائط املتعددة يف التدريس ) م٢٠٠٠(استهدفت دراسة عبد الكرمي .  ٧

استهدفت بعض الدراسات السابقة معرفة معوقات استخدام احلاسب يف التدريس كمـا يف  .  ٨

 ) . هـ ١٤٢٣( ، املوسى ) م٢٠٠٠(دراسة احمليسن 

التعريف باملقرر اإللكترونـي ومكوناته والربامج ) م ٢٠٠١( استهدفت دراسة رميا اجلرف .  ٩

 . املستخدمة يف تصميمه 



 

التعرف على أنواع التكنولوجيا التربوية وواقـع  ) م ٢٠٠٢( استهدفت دراسة وداد اجلودر .  ١٠

 . استخدامها 

معرفـة أثـر مشروع التعلـيم بالفيـديو   ) م ٢٠٠٢( خرون استهدفت دراسة كامني وآ.  ١١

 . التفاعلي على التفكري النقدي 

الكشف عن صور التعليم اإللكتروين اليت ميارسـها  ) م ٢٠٠٤( استهدفت دراسة اخلوالدة .  ١٢

 . املعلمون يف املدارس اخلاصـة 

دام الفصول االفتراضية إيضاح أثر التدريس باستخ) هـ ١٤٢٥( استهدفت دراسة املبارك .  ١٣

 . عرب الشبكة العاملية على التحصيل 

إبراز فاعلية وسائط التعليم القائم على اإلنترنت ) م ٢٠٠٦( استهدفت دراسة كوثر بلجون .  ١٤

 . يف تنمية كفاءات تدريس العلوم لدي الطالبات املعلمات بكلية التربية 

عن أثر استخدام الربجميـات كوسـيلة    الكشف) هـ ١٤٢٨( استهدفت دراسة املنتشري .  ١٥

 . تعليمية ملساعدة احلاسوب يف تدريس بعض موضوعات العلوم على التحصيل املعرفـي 

 

 : دراسات تتناول واقع واستخدام التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات . ثانياً 

 ) :هـ ١٤٢٠( دراسة اجلريوي 

لبة الصف األول الثانوي يف مادة الرياضيات مبدينـة  أثر الوسائط املتعددة على حتصيل ط:  بعنوان 

 .الرياض 

ودف الدراسة إىل معرفة أثر الوسائط املتعددة على حتصيل طلبة الصف األول الثانوي يف مـادة  

طالباً  ٦٢املنهج التجرييب على عينة الدراسة واليت تكونت من  الباحث الرياضيات ، وقد استخدم

 ٣٢طالباً وضابطة عـدد   ٣٠ومت توزيعهم إىل جمموعتني جتريبية عددها  ، اختريوا بطريقة عشوائية

 .طالباً  

 : وتوصلت الدراسة إىل نتائج من أمهها 



 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات حتصيل الطالب يف اموعة الضـابطة   

 . واموعة التجريبية يف مستويات التذكر والفهم والتطبيق 

ذات داللة إحصائية بني متوسطات حتصيل الطالب يف اموعة الضـابطة   ال توجد فروق 

 . واموعة التجريبية يف جممل االختبار 

 

 :  )  ٢٠٠٠ , Evans ( دراسة إيفانس 

أثر دمج البيئة واحملتوى والتقنية والتعلّم الفعاّل على حتصيل طالب مقرر اإلحصاء العام يف : بعنوان 

 . كلية سانتايف 

الدراسة إىل تقدمي بيئة تعليمية متمركزة ، تصف اجلهود اليت بذلت يف كلية سانتايف األهلية  هدفت

بوالية فلوريدا ، حيث مت دمج احملتوى والتقنية والتعلّم الفعال ملادة اإلحصاء العام فأصبح طـالب  

 املادة قادرون على االتصال مع املعلم ، وحيضرون ساعات عمـل افتراضـية ، ويشـاركون يف   

الربيد اإللكتروين ، باإلضافة إىل وجود عدد من احملاضرات التقليدية بأقل  خاللمناقشات اموعة 

 . ما ميكن 

 ( وقد مت دمج أساليب متعددة خالل تعلّم املـادة جلـذب الطـالب مثل استخدام عـروض  

Power Point(  تر حماضـرات  ، وموقع للمادة الدراسية على الشبكة العاملية للمعلومات ، ودفـا

، باإلضافة إىل تشجيع الطـالب لتحسـني    )Start Pack (  حمضرة خالل فصل تكميلي يسمى

، وقد مت تقسيم  )Stat Talk (  مهارات كتابتهم بكتابة املقاالت املباشرة لتنشر فـي نشرة أخبار

 . الطالب طبقاً خللفية مهارام السابقة يف احلاسب اآللـي 

جمموعة من النتائج كان من أمهها أن الفصل اخلاضع للتجربة اشتمل على  وقد توصلت الدراسة إىل

نسبة عالية من الطالب الذين جنحوا وأكملوا املقرر بني اموع الكلي لطالب قسم اإلحصاء العام 

 ) . هـ ١٤٢٨التميمي ، ( 

 

 ) : ٢٠٠١( دراسة أبو يونس 



 

س اهلندسة يف الصـف الثـاين اإلعـدادي    فاعلية برنامج حاسويب متعدد الوسائط لتدري: بعنوان 

 . مبحافظة القنيطرة 

 : وكانت أهداف الدراسة 

التعرف على مدى فاعلية الربنامج احلاسويب متعدد الوسائط يف حتصيل اهلندسة واالحتفاظ  

 . ا 

 . التعرف على مدى فاعلية التعليم املختلط على التحصيل  

 . التعرف على اجتاهات الطلبة حنو دراسة الربنامج احلاسويب متعدد الوسائط للهندسة  

 . التعرف على الصعوبات اليت تواجه تدريس اهلندسة بالوسائط املتعددة  

طالباً من طلبة الثاين اإلعدادي وزعت إىل جمموعتني ضـابطة وجتريبيـة    ٣٠٠وبلغ حجم العينة 

اراً حتصيلياً آنيـاً ومـؤجالً ،   حث املنهج التجرييب مستخدماً اختبالبا واختريت عشوائياً ، واعتمد

 . ة الوسائط املتعددة يوكذلك استبانه لتحديد الصعوبات اليت تواجه تطبيق برجم

 : وخلصت الدراسة إىل النتائج التالية 

 . قليدية التعلم بالربامج احلاسوبية يزيد من حتصيل املتعلمني أكثر من حتصيلهم بالطريقة الت 

التعلم بالربامج التعليمية احلاسوبية ساعد املتعلمني على االحتفاظ بالتحصيل أكثـر مـن    

 . أقرام املتعلمني بالطريقة التقليدية 

 . اجتاهات الطلبة إجيابية حنو استخدام الربنامج احلاسويب  

تراكمـي  ضعف علمي  –نقص الوسائل التعليمية : أهم الصعوبات اليت تواجه املدرسني   

 . كثرة عدد الطلبة  –لدي املتعلمني 

 

 ) : م ٢٠٠١( دراسة بدر 

 .فاعلية استخدام االنترنت يف تدريس وحدة اإلحصاء لطالب الصـف األول الثـانوي  : بعنوان 

 : وحتددت أهداف الدراسة يف اآلتـي 

 .التعرف على فاعلية االنترنت يف تدريس وحدة اإلحصاء لطالب الصف األول الثانوي  



 

 . التعرف على اجتاهات الطالب حنو استخدام االنترنت يف التدريس  

، ولغرض هذه الدراسة مت ) مصريني  ٦سعوديني ، و ٣( طالب  ٩وقد تكونت عينة الدراسة من 

 : تصميم موقع خاص وضع على شبكة االنترنت على العنوان 

 WWW . Mbdr٣٦٣٠ . tripad . com  اصل بـني الباحـث   ة خاصة للتوكما استخدمت برجم

والطالب وعملية االستعراض وقد مت عرض الوحدة املقترحة وهي وحدة اإلحصاء يف املوقع احملدد 

 . بطريقة مشاة متاماً لطريقة عرضها يف كتاب الرياضيات للصف األول الثانوي 

 : وتوصلت الدراسة للنتائج التالية 

 . ود البحث فاعلية اإلنترنت يف تدريس وحدة اإلحصاء يف ضوء حد 

 . كانت اجتاهات الطالب حنو استخدام االنترنت يف التدريس إجيابية  

 

 ) : م٢٠٠١(دراسة عامـر 

 : هدفت الدراسة إىل التعرف على 

فاعليـة إظهار البعد الثالث يف الرسومات والتكوينات اخلطية املستخدمة للتعبري عن وحدة  

اآللـي متعددة الوسائط على التحصـيل  يف برامج احلاسب " حركة األجسام يف الفراغ " 

 . شعبة الرياضيات  –والتفكري االبتكاري واالجتاهات حنو الرياضيات لطالب كلية التربية 

املسـتخدمة  ) حركـة  –سكون ( فاعلية تغيري منط تقدمي الرسومات والتكوينات اخلطية  

لــي متعـددة   امج احلاسـب اآل يف بر" وحدة حركة األجسام يف الفراغ " للتعبري عن 

الوسائط على التحصيل التفكري االبتكاري واالجتاهات حنو الرياضيات لطالب كلية التربية 

 . شعبة الرياضيات  –

امج احلاسب اآللـي متعددة يف بر) بعد ثالث  –بعد ثان ( أثر التفاعل بني مستوى البعد  

ت لطـالب كليـة   التفكري االبتكاري واالجتاهات حنو الرياضياوالوسائط على التحصيل 

 . التربية  شعبة الرياضيات 



 

طالباً وطالة من طالب الفرقة الرابعة شعبة الرياضـيات بكليـة   )  ٣٢( تكونت عينة الدراسة من 

 . التربية بشبني الكوم موزعني على أربع جمموعات ، واشتملت كل جمموعة على مثانية طالب 

اختبار القدرة علـى الـتفكري    -تحصيلـي االختيـار ال: واستخدمت الدراسة األدوات التالية 

 . مقياس االجتاهات حنو الرياضيات  -االبتكاري 

 : وقد أظهرت الدراسة النتائج التاليـة 

بني املتوسـطني املعـدلني لـدرجات    )  ٠.٠٥( وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  

 االختبـار  جمموعة طالب مستوى البعد الثاين وجمموعة طالب مستوى البعد الثالـث يف 

 . التحصيلي ترجع إىل البعد كمتغري ، وذلك لصاحل طالب مستوى البعد الثالث 

بني املتوسطني املعدلني لـدرجات  )  ٠.٠٥( عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  

احلركة يف االختيار ( وجمموعة طالب منط التقدمي ) السكون ( جمموعة طالب منط التقدمي 

 .  منط التقدمي كمتغري التحصيلي ترجع إىل

بني املتوسطات املعدلة لـدرجات  )  ٠.٠٥( عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى  

ربع يف االختبار التحصيلي ترجـع إىل التفاعـل بـني    الطالب يف اموعات التجريبية األ

 ) . حركة  –سكون ( ومستوى منط التقدمي ) بعد ثالث  –بعد ثان ( مستوى األبعاد 

 

 ) : هـ ١٤٢٢( راسة البلوي د

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل الدراسي يف مـادة  : بعنوان 

 . الرياضيات لطالب الصف األول الثانوي 

وحتدد هدف الدراسة بالتَعرف على أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس وحدة اإلحصاء علـى  

 .ل لدي طالب الصف األول الثانوي حتصيل الطالب العاجل واآلج

طالبـاً   ٣٣طالباً للمجموعة التجريبيـة ،   ٣٢( طالباً  ٦٥ومت تطبيق التجربة على عينة حجمها 

 .  أداة للدراسة ) القبلي والبعدي ( ار التحصيلي واستخدم الباحث االختب) الضابطة  للمجموعة

 : وكان من أهم نتائج الدراسة 



 

حصائية بني متوسط آداء اموعة التجريبية وبني متوسط اموعة توجد فروق ذات داللة إ 

الذي يقيس مستوى التـذكر وكـذلك الفهـم    )  ٠.٠٥( الضابطة عند مستوى الداللة 

 . والتطبيق لصاحل اموعة التجريبية 

 

 :  (٢٠٠٢,Miles)دراسة ملس 

 .ارولينا الشمالية حاجات التطوير املهين ملعلمي الرياضيات يف شرق والية ك: بعنوان 

وهدفت الدراسة إىل تقييم حاجات التطوير املهين ملعلمي الرياضيات وحتديد أفضل الطرق خلدمـة  

سؤاالً موزعة علـى ثالثـة    ١١ولتحقيق غرض الدراسة اعد استبيان يتكون من .تلك احلاجات 

، ] كارولينـا   املعلم ، حاجات املعلم للتطور املهين ، موقع تعليمي ملعلمـي شـرق  [ حماور هي 

معلمـاً ،  ) ١٤(من معلمي الرياضيات كما أجريت مقابالت مـع  ) ١٠٣(واستطلعت به آراء 

وخلصت الدراسة إىل نتائج أمهها أن حاجات معلمي الرياضيات تتركز يف ثالثـة أمـور هـي    

 ] .مستحدثات التقنيات التعليمية ، تطوير املناهج ، البحث [

 

 ) : م٢٠٠٣(دراسة أبو ريا 

واقع وتطلعات استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات يف املـدارس احلكوميـة يف   : وان بعنـ

 . األردن 

وهدفت الدراسة إىل التعرف على واقع وتطلعات استخدام احلاسـوب يف تـدريس الرياضـيات    

معلماً من معلمي )  ١٨٢( أداة لدراسته ، وتكونت عينة الدراسة من  االستبانة واستخدم الباحث

 . معلماً ومعلمة من معلمي احلاسوب يف املدارس احلكومية التابعة ملدينة عمان ) ٨١( اضيات والري

 : وجاءت أبرز نتائج الدراسة على النحو اآلتـي 

معدل عدد خمتربات احلاسوب وعدد أجهزة احلاسوب يف املدارس يقل عن املستوى املقبول  

احلاسوب يف املدرسة الواحـدة خمتـرب    تربوياً ، حيث بلغ املتوسط احلسايب لعدد خمتربات

 . جهازاً )  ١٥( واحد ، وبلغ الوسط احلسايب لعدد أجهزة احلاسوب يف املدرسة الواحدة 



 

وسـط  تامل حملياً ملادة الرياضيات ، فقد بلـغ ر الربجميات التعليمية اجلاهزة أو املنتجة قلة توف 

ضيات برجمية واحـدة ، وللربجميـات   احلسايب لعدد الربجميات التعليمية اجلاهزة ملادة الريا

 ) .  ٠.٣٧( والربجميات املنتجة من الطلبة )  ٠.٤٢( علمني املنتجة من امل

 : من أهم معوقات استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات ما يلي  

 . قلة الربجميات املتوفرة يف جمال الرياضيات  

 . قلة عدد أجهزة احلاسوب املتوفرة يف املدارس  

 . ريب املعلمني على استخدام احلاسوب يف التدريس نقص تد 

 

 ) :م٢٠٠٣( دراسة عفانة 

أثر استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف حتصيل طلبة الصف اخلـامس األساسـي يف   : بعنوان 

 . وحدة املساحة 

وهدفت الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام احلاسوب كوسيلة تعليمية يف حتصيل طلبة الصف 

 . مس األساسي يف وحدة املساحة مقارنة مع طريقة التدريس التقليدية اخلا

طالباً وطالبة من طلبة املدارس اخلاصة يف رام اهللا والذين مت اختيارهم ٨٦بلغ حجم عينة الدراسة و

ضابطة والثالثة جتريبية ، واسـتخدم الباحـث   ني تعشوائياً ومت توزيعهم إىل ثالث جمموعات ، اثن

 . صيلي كأداة للدراسة ار التحاالختب

 : وتوصلت الدراسة للنتائج التالية 

يف متوسـطات حتصـيل   ) ٠.٠٥( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  

طلبه الصف اخلامس األساسي يف مبحث الرياضيات بني جمموعات الدراسة لصاحل اموعة 

 . التجريبية 

يف متوسـطات حتصـيل   ) ٠.٠٥( الداللة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

طلبة الصف اخلامس األساسي يف مبحث الرياضيات يف استخدام احلاسـوب تعـزي إىل   

 . اجلنس لصاحل اإلناث 



 

 ) : هـ ١٤٢٤( دراسة الفهيقي 

أثر استخدام التعليم املربمج واحلاسب اآليل يف تدريس اهلندسة املستوية والتحويالت على : بعنوان 

 . كلية املعلمني حملافظة سكاكا  حتصيل طالب

الدراسة يف التعرف على فاعلية التعليم املربمج والتعليم باستخدام احلاسـب اآليل يف   حتدد هدف

التدريس على حتصيل طالب كلية املعلمني مبحافظة سكاكا مقارنة بالطريقة التقليديـة ، وإبـراز   

 . ة ومميزات كبرية يف التعليم التعليم املربمج واحلاسب اآليل كأداة ذات أمهية بالغ

،  طالبـاً  ٣٠جمموعات عدد كل منـها   ٣ طالباً ، وزعت إىل ٩٠وقد تكونت عينة الدراسة من 

درست اموعة األوىل بطريقة التعليم املربمج ، ودرست اموعة الثانية بطريقة احلاسـب اآليل ،  

املنهج شبه التجرييب واسـتخدم ثـالث    حثواموعة الثالثة بالطريقة التقليدية ، حيث اتبع البا

يـة  هي املادة التعليمية املصممة حسب أسلوب التعليم املربمج ، واملـادة التعليم  أدوات للدراسة

 . ار التحصيلي باستخدام احلاسب اآليل واالختب

 : وأهم النتائج اليت توصلت إليها الدارسة ما يلي 

بني طريقة التعليم املربمج والطريقة )  ٠.٠٥( توجد اختالفات دالة إحصائياً عند مستوى  

 . التقليدية بالنسبة للتحصيل لصاحل التعليم املربمج 

بني طريقة التعليم باستخدام احلاسب ) ٠.٠٥( توجد اختالفات دالة إحصائياً عند مستوى  

 .اآليل والطريقة التقليدية بالنسبة للتحصيل لصاحل التعليم باستخدام احلاسب اآليل

بني التعليم املربمج والتعليم باستخدام ) ٠.٠٥( تالفات دالة إحصائياً عند مستوى توجد اخ 

 . احلاسب اآليل بالنسبة للتحصيل لصاحل التعليم باستخدام احلاسب اآليل 

 

 ) هـ ١٤٢٥( دراسة الشمراين 

جتاه حنو فاعلية استخدام الوسائط املتعددة يف تدريس اهلندسة الفراغية على التحصيل واال: بعنوان 

 . اهلندسة الفراغية لدي طالب الصف الثاين الثانوي 

 : وهدفت الدراسة إىل 



 

مساعدة معلمي الرياضيات على اختيار الطريقة املناسبة لتدريس اهلندسة الفراغية يف الصف  

 . الثاين الثانوي 

ة وسائط متعددة يف تدريس اهلندسـة الفراغيـة علـى    يالتعرف على فاعلية استخدام برجم 

 . حتصيل الطالب البعدي واملرجأ 

التعرف على فاعلية استخدام برجمية وسائط متعددة على اجتاهات طالب جمموعيت البحث  

 . البعدية واملرجأة حنو اهلندسة الفراغية 

 . التعرف على فاعلية استخدام برجمية وسائط متعددة يف الوقت املستغرق للتعلم  

ية من طالب الصف الثاين الثانوي طبيعي ، وقسمت إىل وتكونت عينة البحث من جمموعة عشوائ

ـ  )٨٤(ا مجمموعتني جتريبية وضابطة بلغ جمموعه ار التحصـيلي  طالباً ، واستخدام الباحث االختب

 . ومقياساً لالجتاه حنو اهلندسة الفراغية كأدوات للبحث 

 : ليها الباحث ما يلي ومن أهم النتائج اليت توصل إ

بني متوسطي درجـات طـالب   )  ٠.٠٥( ئياً عند مستوى داللة توجد فروق دالة إحصا 

 . جمموعيت البحث يف التحصيل البعدي لصاحل طالب اموعة التجريبية 

درجـات طـالب    بني متوسطي)  ٠.٠٥( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  

 . ار التحصيلي املرجأ لصاحل اموعة التجريبية اموعتني يف االختب

بني متوسطي درجـات طـالب   )  ٠.٠٥( وجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة ت 

اموعتني يف مقياس االجتاه حنو اهلندسة الفراغية بعد تطبيق التجربة مباشرة لصاحل اموعة 

 . التجريبية 

بني متوسـطي درجـات   )  ٠.٠٥( توجد فروق فردية دالة إحصائياً عند مستوى داللة  

تني يف مقياس االجتاه حنو اهلندسة الفراغية بعد تطبيق التجربة بثالثة أسـابيع  طالب اموع

 . لصاحل اموعة التجريبية 

بني متوسطي الوقـت املسـتغرق   ) ٠.٠٥( توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى داللة  

 . لتعلّم اهلندسة الفراغية لدي طالب اموعتني لصاحل اموعة التجريبية  



 

 : (٢٠٠٥,Elgar)ليجر دراسة إ
حبث استخدام التكنولوجيا يف تعليم الرياضيات يف املدارس الثانوية بوالية كاليفورنيا : بعنوان 

،وهدفت الدراسة إىل دراسة كيفية استخدام تقنيات الكمبيوتر واآلالت احلاسبة يف املدارس الثانوية 
مي والنوعي واشتركت يف التجربة واعتمدت الدراسة األسلوب الك.من قبل املعلمني يف صفوفهم 

 ٢٤مدرسة ثانوية واعدت استبانة طبقت على معلمي الرياضيات كما أجريت مقابالت مع  ٢٣
 .من مديري ووكالء املدارس املشاركة يف التجربة 

 :وأهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج 
 .لتعليمية أن معلمي الرياضيات يف حاجة ماسة للتدريب على تكنولوجيا الربامج ا

وأوصى الباحث بالعمل على التقليل من املعوقات اليت حتول دون إدخال تكنولوجيا احلاسب يف 
 .تدريس الرياضيات 

 

 ) : هـ ١٤٢٦(  دراسة الزهراين

 . واقع استخدام احلاسب اآليل واالنترنت يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية : بعنوان 

لتعرف على واقع استخدام احلاسب اآليل واالنترنت يف تـدريس  هدفت الدراسة بشكل عام إىل ا

الرياضيات باملرحلة الثانوية من حيث االستخدام ، واملعوقات ، واالجتاهات حنو استخدام احلاسب 

 . اآليل واالنترنت يف تدريس الرياضيات 

عداد الباحـث  من إتربوياً ، ومت بناء استبانه  مشرفاً ١٥معلماً و  ١٥٨وتكونت عينة الدراسة من 

 .  لكل من املعلمني واملشرفني 

 : وكان من أبرز نتائج الدراسة ما يلي 

استخدام احلاسب اآليل كان متدنياً وبدرجة كبرية يف مجيع جماالت اسـتخدامه كوسـيلة    

 .تعليمية 

استخدام االنترنت واالستفادة من خدماا يف تدريس الرياضيات كان بشكل عام متوسطاً  

 . ا بعض ااالت فيما عد



 

كثافة وطول املواضيع الدراسية ، : من أبرز معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التدريس  

قلة التدريب على أوجه استخدام احلاسب اآليل يف التدريس ، عدم توافر برجميات تعليمية 

 . مناسبة 

 االنترنـت ،  قلة التدريب على خدمات: من أبرز معوقات استخدام االنترنت يف التدريس  

عدم كفاية الوقت وزمن احلصة الستخدام االنترنت ، ضعف مستوى اللغة اإلجنليزيـة ،  

 . بطء االتصال 

اجتاهات أفراد الدراسة حنو استخدام احلاسب اآللـي واالنترنـت يف التـدريس إجيابيـة     

 . وبدرجة عالية 

 

 : (٢٠٠٦, Swan and Dixon)دراسة سوان و ديكسون 
ية تطوير أداء مرشد الدعم التكنولوجي على حاجات معلمي الرياضيات يف جنوب فاعل: بعنوان  

 . شرق الواليات املتحدة األمريكية 
وهدفت الدراسة إىل التعرف على أثر تطوير أداء مرشد الدعم التكنولوجي على حاجات معلمي 

 .الرياضيات واستخدامهم للتقنية يف الفصول الدراسية 
معلماً للرياضيات ،  ٧٩لعينة ذات القياس القبلي والبعدي واملؤلفة من وأجريت الدراسة على ا

 . واتبع الباحث املنهج التجرييب مستخدماً االختبار التحصيلي 
 :وكانت أهم نتائج الدراسة 

 .أن هناك حاجة ملعلمي الرياضيات للدعم التكنولوجي املستمر  
ملعلمني املتدربني املشـاركني يف  أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات ا 

 الربنامج قبل تطبيق الربنامج ومتوسط درجام بعد تطبيق الربنامج ملصلحة التطبيق البعدي 

أن املعلمني املشتركني يف الدراسة زاد استخدامهم للتقنية يف تعليم الرياضيات وأدركوا  
 .أمهيتها 

 :وأوصى الباحث بـ 
 .جمال التقنية التعليمية ملعلمي الرياضيات تقدمي برامج تدريبية متخصصة يف  



 

 .منح حوافز إضافية للمعلمني عند استخدامهم الوسائل التكنولوجية احلديثة  
العمل على إجياد الطرق املثلى حلث املعلمني على استخدام املستحدثات التكنولوجية يف  

 .التعليم 
 

 ) : هـ ١٤٢٨( دراسة التميمي 

عليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية يف ضـوء معايري واقع استخدام الت: بعنوان 

 NCTM عض الدول املختارة بب . 

 : هدفت الدراسة إىل حتقيق اآليت 

املتعلقة بتدريس الرياضيات من وجهة نظر معلمي  NCTMإظهار مدى أمهية وتوافر معايري  

ة املستخدمة يف تدريس الرياضـيات يف  ية للربجميات التعليميملوإجراء مقارنة عالرياضيات 

 . الدول املختارة 

إجراء مقارنة علمية عن مدى توافر البنية التحتية الالزمة الستخدام الـتعلم اإللكتـروين    

 . بالدول املختارة 

مـدارس   ٧( يف السعودية ، و) برجميات  ٥معلماً و ١٧مدارس و ٣( وتكونت عينة الدراسة من 

يف ماليزيا ، ومت ) برجميات  ٣معلماً و  ١٦مدارس و ٣( يف األردن ، و)  برجميات ٥معلماً و ١٩و

 . حتددت حماورها وفق أسئلة الدراسة  تإعداد استبيانا

 : أما أهم النتائج فكانت على النحو اآلتـي 

لدي معلمي الرياضيات يف الدول الثالث ، وأفضـلية   NCTMوجود وعي بأمهية معايري  

 . اليزيا يف توافر هذه املعايري لدي معلمي الرياضيات مب

 : توجد بعض االختالفات الدالة إحصائياً يف الدول الثالث يف اجلوانب التالية  

توجد اختالفات دالة إحصائياً بني األمهية والتوافر يف معيار املهام الرياضية مباليزيـا   ♦

، ويف معيـار   لصاحل األمهية ويف معيار دور املعلم بالسعودية واألردن لصاحل األمهية

دور الطالب باألردن لصاحل األمهية ويف معيار أدوات إثراء احلوار الصفي جبميـع  



 

الدول لصاحل األمهية ويف معيار البيئة لصاحل األمهية بالسعودية وماليزيـا ولصـاحل   

 . يف معيار حتليل التدريس بالسعودية لصاحل األمهية و ، التوافر يف األردن

إحصائياً يف األمهية والتوافر يعـود الخـتالف الدولـة ،     ال توجد اختالفات دالة ♦

وتوجد فروق ذات داللة إحصائية على معيار املهام فـي ماليزيا لصاحل املعلمـني  

، وتوجد فروق ذات داللة إحصائية على ) سنوات فأكثر  ١٠( الذين خربم من 

( م من الذين خرب األردن لصاحل املعلمني املعيارين اخلامس والسادس من التوافر يف

 ) سنوات فأكثر  ١٠

ع البنية التحتية مييل لصاحل السعودية أما واقع الربجميات يف السـعودية فقـد حـازت    واق 

ويف األردن  ،الربجميات املنتجة حملياً والربجميات اجلاهزة ملادة الرياضيات على أعلى عـدد  

 ماليزيا حازت الربجميـات  حازت الربجميات املنتجة من قبل الطالب على أعلى عدد ، ويف

: اجلاهزة على أعلى عدد ، وكانت برجميات التعليم اإللكتروين املسـتخدم يف السـعودية   

ـ  والكتـاب   فالسبورة اإللكترونية والكتاب اإللكتروين ، ويف األردن كانت األيدي وي

روين ونظام اإللكتروين ، ويف ماليزيا الفيديو التفاعلي واملقـرر اإللكتروين والكتاب اإللكت

 ) ssms  . ( 

 . حصلت الربجميات التعليمية يف ماليزيا على أعلى درجة توافر للمعايري بني الدول الثالث  

 

 ) : هـ ١٤٢٨( دراسة احلربـي 

مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظـر  : بعنوان 

 . املمارسني واملختصني 

 : أهداف الدراسة يف اآلتـي  وحتددت

هج الرياضيات يف نم(روين الالزم توافرها يف كل من حتديد مطالب استخدام التعليم اإللكت 

من وجهـة نظـر   ) البيئة التعليمية  –معلّم الرياضيات للمرحلة الثانوية  –املرحلة الثانوية 

 . املختصني 



 

( يم اإللكتروين فـي كـل من التعرف على درجة أمهية وتوافر مطالب استخـدام التعل 

) البيئة التعليمية  –معلّم الرياضيات للمرحلة الثانوية  –منهج الرياضيات يف املرحلة الثانوية 

 . من وجهة نظر املمارسني 

التعلـيم   التعرف على مدى وجود اختالف بني درجة أمهية ودرجة توافر مطالب استخدام 

 . عن واقع ممارسة التعليم اإللكتروين  املمارسني للكشف اإللكتروين من جهة نظر

 . التعرف على مدى وجود فروق بني استجابات عينة الدراسة  

( ممارسـاً  )  ٣٠( خمتصاً و )  ٨٦( واتبعت الدراسة املنهج الوصفي وتكونت عينتها النهائية من 

 . راسة واستخدمت االستبانة أداة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة على أسئلة الد) معلماً 

 : وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالـي 

مجيع مطالب املنهج اإللكتروين الواردة يف أداة الدراسة تعترب مطالب الزمة لتخطيط وتنفيذ  

وتقومي املنهج اإللكتروين ، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة موافقة املختصني عليها 

 . وبدرجة عالية جداً  )  ٤.٤٥( 

يع مطالب إعداد املعلم وتدريبه الواردة يف أداة الدراسة تعترب مطالب الزمة ، حيث بلغ مج 

 . وبدرجة عالية جداً ) ٤.٣٧( املتوسط احلسايب العام درجة موافقة املختصني عليها 

مجيع مطالب البيئة التعليمية الواردة يف أداة الدراسة تعترب مطالب الزمـة ، حيـث بلـغ     

 . وبدرجة عالية جداً ) ٤.٥٧( العام لدرجة موافقة املختصني عليها املتوسط احلسايب 

(  )ختطيطاً وتنفيذاً وتقوميـاً  ( بلغ املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب التعليم اإللكتروين  

وهذا يدل على أن متوسط أمهية معظم هذه املطالب كان بدرجة عالية ، أما من )  ٤.١٧

فقد بلغ متوسطها ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً ( اإللكتروين  حيث درجة توافر مطالب املنهج

 .وهو ميثل درجة عالية )  ٣.٤٤( احلسايب 

بلغ املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب إعداد املعلـم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم      

وهذا يدل على أن متوسط أمهية معظم هذه املطالب كان بدرجـة  )  ٤.٠٤( اإللكتروين 



 

، وهذا )  ٣.٣٢( أما من حيث متوسط درجة توافرها فقد بلغ متوسطها احلسايب عالية ، 

 . يدل على أن متوسط درجة توافر معظم هذه املطالب كان بدرجة متوسطة 

وهذا يدل علـى أن  )  ٤.٤٠( بلغ املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب البيئة التعليمية  

لية جداً ، أما من حيث توافرها فقد بلغ متوسط أمهية معظم هذه املطالب كان بدرجة عا

وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر معظم هذه املطالب )  ٣.٥٣( متوسطها احلسايب 

 . كان بدرجة عالية 

بـني متوسـطات   )  ٠.٠٥(عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    

لكترونـي تبعاً ملتغري استجابـات املختصني فـي حتديدهم ملطالب استخدام التعليـم اإل

 ) التخصص ، سنوات اخلربة ، اجلنسية ( 

بـني متوسـطات   )  ٠.٠٥(عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى    

( استجابـات املختصني بالتعليـم اإللكترونـي تبعاً ملتغري التخصص الفرعي إزاء حموري 

، بينمـا  ) ستخدام التعليم اإللكتروين مطالب املنهج اإللكتروين ، مطالب البيئة التعليمية ال

تبعاً ملتغري التخصص الفرعي )  ٠.٠١( وجدت اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى 

 ،) تـدريس احلاسـب   ( بني متوسط استجابات املختصني يف التعليم اإللكتروين ختصـص  

حل ختصـص  وذلك لصـا ) تكنولوجيا التعليم ( واملختصني يف التعليم اإللكتروين ختصص 

 . تكنولوجيا التعليم 

بـني متوسـطات   )  ٠.٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   

استجابات املمارسني يف حتديهم لدرجة أمهية توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين تبعاً 

 . ملتغري سنوات اخلربة 

 

 : املعاصرة يف تدريس الرياضيات التعليق على الدراسات السابقة اليت تناولت التقنيات 

، الشمراين ) م ٢٠٠١( ، أبو يونس ) م ٢٠٠١( ، عامر ) هـ ١٤٢٠(تناولت دراسة اجلريوي 

فقد ) م ٢٠٠٠( أثر وفاعلية الوسائط املتعددة على التحصيل ، أما دراسة إيفانس ) هـ ١٤٢٥( 



 

ستوى حتصـيل املـتعلمني ،   أوضحت أن دمج احملتوى والتقنية يؤدي إىل معلم فعال ويرفع من م

( ، الفهيقـي  ) م ٢٠٠٣(، عفانـة  ) هـ ١٤٢٢( ، والبلوي ) م ٢٠٠١( وأشارت دراسة بدر 

وحـددت  . إىل أثر وفاعلية استخدام احلاسوب واإلنترنت يف تدريس الرياضـيات  ) هـ ١٤٢٤

، واقـع اسـتخدام احلاسـوب    ) هــ  ١٤٢٦( ، الزهراين ) م ٢٠٠٣( دراسـة أبـو ريـا 

التعرف على أثر تطور أداء ) م٢٠٠٦(وحاول سوان و ديكسون . رنت يف تعليم الرياضيات واإلنت

. مرشد الدعم التكنولوجي على استخدام معلمي الرياضيات للتقنية فـي الفصـول الدراسـية  

إىل كيفية استخدام تقنيات الكمبيوتر يف تعليم الرياضيات )  م ٢٠٠٥( وأشـارت دراسة إليجر 

واقع التعليم اإللكتروين مـن  ) هـ ١٤٢٨( يف حني تناولت دراسة التميمي . لثانوية يف املدارس ا

حيث توفر البنية التحتية ومقارنة الربجميات املستخدمة يف تدريس الرياضيات ، وحددت دراسـة  

معلّـم   –منهج الرياضيات : مطالب التعليم اإللكتروين الالزم توافرها يف ) هـ ١٤٢٨( احلريب 

 . البيئة التعليمة  – الرياضيات

 : ويالحظ من العرض السابق ما يلـي 

تنوعت الدراسات السابقة ما بني دراسات حملية وعربية وعاملية ، وهذه إشـارة إىل أمهيـة   .  ١

 . استخدام تطبيقات وتقنيات احلاسوب املتنوعة يف التعليم 

 . تبحث يف جمال الرياضيات اتفقت مجيع الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية يف كوا .  ٢

( معظم الدراسات السابقة اختلفت مع هـذه الدراسة من حيـث املنهـج املستخــدم  .  ٣

( ، عامر ) م ٢٠٠٠( ، إيفانس ) هـ ١٤٢٠( كمـا فـي دراسـة اجلريـوي ) التجريبـي 

( ، عفانـة  ) هــ  ١٤٢٢( ، البلوي ) م ٢٠٠١( ، بدر ) م ٢٠٠١( ، أبو يونس ) م ٢٠٠١

 ) . م ٢٠٠٦( هـ ، سوان و ديكسون ١٤٢٥( ، الشمراين ) هـ ١٤٢٤(، الفهيقي ) م ٢٠٠٣

كما يف  )الوصفي ( القلة من هذه الدراسات السابقة اتفق مع هذه الدراسة يف املنهج املستخدم  . ٤

) م ٢٠٠٥( ، إليجر ) هـ ١٤٢٦( ، الزهراين ) م ٢٠٠٣( ، أبو ريا ) م ٢٠٠٢( دراسة ملس 

 ) . هـ ١٤٢٨( ، احلربـي ) هـ ١٤٢٨( ، التميمي 



 

معظم الدراسات السابقة اختلفت مع الدراسة احلالية باستخدام االختبار التحصـيلي كـأداة   .  ٥

 . للدراسة 

تباينت عينات الدراسات السابقة فمنها ما تكون من طالب التعليم الثانوي كما يف دراسـة  .  ٦

) هـ ١٤٢٢( ، البلوى ) م ٢٠٠١( ، بـدر  )م ٢٠٠١( ، أبو يونس ) هـ ١٤٢٠( اجلريوي 

 ) . هـ ١٤٢٥( ، الشمراين 

، ومنها ما ) م ٢٠٠٣( ومنها ما تكون من طالب وطالبات التعليم االبتدائي كما يف دراسة عفانة 

ـ ١٤٢٤( ، الفهيقي ) م ٢٠٠١( تكون من طالب التعليم اجلامعي كما يف دراسة عامر  ، ) هـ

) م ٢٠٠٥( ، و إليجر ) م ٢٠٠٣( ، وأبو ريا ) م ٢٠٠٢( ملس  وتكونت عينة دراسة كل من

( من املعلمني فقط ، بينما تكونت عينة دراسـة الزهـراين   ) م ٢٠٠٦( ، و سوان و ديكسون 

دراسته على عينـة  ) هـ ١٤٢٨( من معلمني ومشرفني تربويني ، وأجرى التميمي ) هـ ١٤٢٦

) هــ  ١٤٢٨( وكانت عينة دراسة احلـريب  تكونت من مدارس ومعلمني وبرجميات تعليمية ، 

 . مكونـة من خمتصني ومعلمني 

، سـوان و  ) م ٢٠٠٥( ، إليجر ) م ٢٠٠٣( ، وأبو ريا ) م ٢٠٠٢( اتفقت دراسة ملس .  ٧

هـ ١٤٢٨( ، احلريب ) هـ ١٤٢٨( ، التميمي ) هـ ١٤٢٦( الزهراين ) م ٢٠٠٦( ديكسون 

 . مي الرياضيات مع الدراسة احلالية بأن عينتها من معل) 

استهدفت بعض الدراسات السابقة معرفة أثر الوسائط املتعددة على حتصيل الطالب كمــا  .  ٨

 ) . هـ ١٤٢٥(، الشمرانـي ) م٢٠٠١(، أبـو يونس ) هـ١٤٢٠(فـي دراسـة اجلريوي 

استهدفت بعض الدراسات السابقة التعرف على أثر وفاعلية استخدام تطبيقـات احلاسـوب   .  ٩

، ) هــ  ١٤٢٢( ، البلوي ) م ٢٠٠١( نترنت يف تدريس الرياضيات كما فـي دراسة بدر واإل

 )  . هـ ١٤٢٤( ، الفهيقي ) م ٢٠٠٣( عفانة 

معرفة أثر دمج احملتوى والبيئة والتعلّم الفعال علـى  ) م ٢٠٠٠( استهدفت دراسة إيفانس .  ١٠

 . إجياد بيئة تعليمية متمركزة ورفع مستوى حتصيل الطالب 



 

استهدفت بعض الدراسات السابقة معرفة واقع استخدام احلاسوب واإلنترنـت يف تعلـيم   .  ١١

( ، إليجـر  ) هــ  ١٤٢٦( ، الزهـراين  ) م٢٠٠٣( الرياضيات كما فـي دراسة أبـو ريـا 

 ) . م ٢٠٠٥

التعرف على أثر تطور آداء مرشد الدعم ) م ٢٠٠٦( استهدفت دراسة سوان و ديكسون .  ١٢

 . على استخدام معلمي الرياضيات للتقنية احلديثة يف فصوهلم الدراسية  التكنولوجي

دراسة كيفية استخدام التقنيات املنبعثة من الكمبيـوتر  ) م٢٠٠٥( استهدفت دراسة إليجر .  ١٣

 . يف تعليم الرياضيات يف املدارس الثانوية 

 . ين يف تعليم الرياضيات معرفة واقع التعليم اإللكترو) هـ١٤٢٨(استهدفت دراسة التميمي . ١٤

حتديد مطالب التعليم اإللكترونـي الالزم توافرها ) هـ ١٤٢٨( استهدفت دراسة احلريب .  ١٥

 . البيئة التعليمية  –معلمي الرياضيات  –مناهج الرياضيات : يف كل من 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

صــل الثــالثالف  
 

 إجـــراءات الدراســـــــة 



 

:مقدمة   
رف على واقع التقنيات املعاصرة يف تـدريس الرياضـيات باملرحلـة    هدفت هذه الدراسة إىل التع

املتوسطة من وجهة نظر معلمي الرياضيات وذلك من خالل اإلجابة على بعض التساؤالت املتعلقة 

بتوفر واستخدام املستجدات التقنية احلديثة يف جمال التدريس، والصعوبات واملعوقات اليت حتـول  

ه التقنيات املعاصرة يف جمال تدريس الرياضيات، وفيما يلي وصف ملنهج دون استخدام املعلمني هلذ

وجمتمع الدراسة وعينتها واألدوات املستخدمة جلمع البيانات وخصائص هذه األدوات من حيـث  

 .الصدق والثبات وطرق التعامل مع البيانات وحتليلها إحصائياً

 

:منهج الدراسة . أوالً   
مة هذا املنهج لطبيعة الدراسة وأهـدافها ،  وذلك ملالئ يف دراسته استخدم الباحث املنهج الوصفي

وهو املنهج الذي يهتم بوصف الظاهرة موضوع الدراسة كما هي عليه يف الواقع وصفاً دقيقـاً ،  

ويعرب عنها كيفياً وكمياً يوضح مقدار هذه الظاهرة ، ودرجات ارتباطها مع الظـواهر املختلفـة   

 ) . ١٩١م ،ص ٢٠٠١ عبيدات وآخرون ،( األخرى 

 

:جمتمع الدراسة . ثانيا  
، وقـد  املدارس املتوسطة للبنني مبحافظة ينبعتكون جمتمع الدراسة من مجيع معلمي الرياضيات يف  

 .الفصل الدراسي الثاين) هـ١٤٢٧/١٤٢٨(معلماً للعام الدراسي ) ٦٧(بلغ عددهم 

 

:عينة الدراسة . ثالثا  
استبانة أي ما نسـبته   ٦٤على مجيع أفراد اتمع و مت استرجاع ) انةاالستب(مت توزيع أداة الدراسة 

، كما مت استبعاد استبانتني من االستبانات املسترجعة ولذلك لعدم كفاية %٩٥.٥=  ٦٧÷  ٦٤



 

البيانات ودقتها يف هاتني االستبانتني، وبذلك فان عدد أفراد العينة اليت مت استخدام البيانات الـيت  

 .من جمتمع الدراسة% ٩٢.٥أي ما نسبته  ٦٢جمعت منهم هو 

:وصف عينة الدراسة حسب املتغريات املختلفة . رابعا  
فيما يلي عرض خلصائص عينة الدراسة حسب بعض املتغريات مثل املؤهل ونوعه وعدد سـنوات  

 .اخلربة وحضور الدورات التدريبية يف جمال التقنيات املعاصرة 

:حسب املؤهل العلمي .  ١  

يبني توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي، وقد تبني أن مجيع أفراد العينة من محلة ) ١(ل اجلدو 

 .درجة البكالوريوس  

)١(جدول
 توزيع أفراد العينة حسب املؤهل العلمي

 النسبة العدد املؤهل العلمي

 ١٠٠ ٦٢ بكالوريوس

 
:حسب نوع املؤهل العلمي.  ٢  

 .العينة حسب نوع املؤهل العلمييبني توزيع أفراد ) ٢(اجلدول  

)٢(جدول
 توزيع أفراد العينة حسب نوع املؤهل

 النسبة العدد نوع املؤهل

 ٩٠.٣ ٥٦ تربوي

 ٩.٧ ٦ غري تربوي

 ١٠٠ ٦٢ اموع



 

تبني من خالل النسب يف اجلدول السابق أن غالبية أفراد العينة هم من محلة درجة البكالوريوس يف 

مث محلة درجة البكالوريوس يف التخصصات غـري  % ٩٠.٣ث بلغت النسبة ااالت التربوية حي

 %.٩.٧التربوية  بنسبة 

 :حسب عدد سنوات اخلدمة .  ٣ 
 .يبني توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات اخلدمة) ٣(اجلدول  

)٣(جدول
 توزيع أفراد العينة حسب عدد سنوات اخلدمة

 النسبة العدد عدد سنوات اخلدمة

 ٥٤.٨ ٣٤ سنوات ٥ :  ١من 

 ٢٧.٤ ١٧ سنوات ١٠:  ٦من 

 ١٧.٧ ١١ سنوات ١٠أكثر من 

 ١٠٠ ٦٢ اجملموع

اخلربات اليت  يتبني من خالل النسب يف اجلدول السابق أن غالبية أفراد العينة هم من املعلمني ذو

سـنوات    ١٠-٦اخلربات بني  يمث املعلمني ذو%  ٥٤.٨سنوات حيث بلغت النسبة  ٥تقل عن 

 %.١٧.١سنوات بنسبة  ١٠اخلربات اليت تزيد عن  ي، مث املعلمني ذو%٢٧.٤سبة بن

 :حسب حضور دورات تدريبية يف جمال التقنيات املعاصرة . ٤
 .حضور دورات تدريبية يف جمال التقنيات املعاصرة يبني توزيع أفراد العينة حسب ) ٤(اجلدول 

 )٤(جدول
بية يف جمال التقنيات املعاصرة توزيع أفراد العينة حسب حضور دورات تدري

 النسبة العدد حضور دورات تدريبية

 ٢٤.٢ ١٥ نعم

 ٧٥.٨ ٤٧ ال

 ١٠٠ ٦٢ اجملموع



 

تبني من خالل النسب يف اجلدول السابق أن النسبة العليا من املعلمني مل حيضروا دورات تدريبية يف 

 احلاجة املرتفعة إلعادة النظر ، وهذا يشري اىل%٧٥.٨حيث بلغت النسبة  التقنيات املعاصرةجمال 

يف جمال املستجدات التقنية وذلك ألمهيتها يف جمـال   يف قضية تأهيل وتدريب املعلمني وخصوصاً

كثري من مصادر املعلومات متوفرة على وسائط مثل االنترنت  تعليم يف وقتنا احلاضر، حيث أصبحال

ام احلاسب اآليل، باإلضافة إىل دخـول  واألقراص وغريها ميكن الوصول هلا بسهولة كبرية باستخد

 . احلاسب اآليل يف جماالت التعليم املختلفة

 :أداة الدراسة . خامسا 

دف هذه الدراسة إىل التعرف على واقع التقنيات املعاصرة يف تـدريس الرياضـيات باملرحلـة    

مت اسـتخدام  ، وإلتباع الدراسة املنهج الوصفي فقـد   املتوسطة من وجهة نظر معلمي الرياضيات

 :االستبانة أداة للدراسة ، وكانت خطوات بناء االستبانة كالتايل 

 .اإلطالع على األدبيات اليت تناولت التقنيات املعاصرة  

مراجعة الدراسات السابقة واليت اهتمت جبانب أو أكثر من جوانب الدراسة احلالية ، مثل   

ـ ) هـ١٤٢٣(، العمري ) هـ١٤٢٣( دراسة املوسى والضـلعان  ، ) م٢٠٠٣(ا، أبو ري

 )هـ١٤٢٦(الزهراين ، ) هـ١٤٢٦(الدوسري  ،) هـ١٤٢٤(، الرويلي  )هـ١٤٢٤(

 . )هـ١٤٢٨(، التميمي  )م٢٠٠٥(العرتي  ، و

 . زيارة بعض املدارس املتوسطة لالستفادة من الواقع ما أمكن  

 ، ص)١(ملحـق  (ومن خالل اخلطوات السابقة قام الباحث ببناء أداة الدراسة بصورا األوليـة  

احملور ( خطاب موجه للمحكمني ـ معلومـات عامة ـ حمـاور األداة    :وتكونت من   )١٣١

الصعوبات اليت حتول دون استخدام : توافر واستخدام التقنيات املعاصرة  ـ  احملور الثاين : األول 

 ) .التقنيات املعاصرة 

 



 

 :بيانات عامة .  ١

خبصائص املعلمني من حيث املؤهل العلمي ونوعه وعـدد   وتكون من جمموعة من األسئلة تتعلق 

سنوات خربة املعلم وامتالكه جهاز حاسب آيل وحضوره دورات تدريبيـة يف جمـال التقنيـات    

 .املعاصرة 

 :حمور درجة توافر  التقنيات املعاصرة يف املدارس املتوسطة للبنني.  ٢

تتمثل يف التقنيات املعاصرة املختلفة مت سؤال املعلمـني عـن   ) ١٣-١(فقرة   ١٣وقد تكون من  

بدرجة كبرية ، بدرجة متوسطة ، غري (ويتم اإلجابة على املقياس الثالثي مدى توفرها يف املدارس، 

 ).متوفرة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التقنيات املعاصرة

 )اإلنترنت ( معلومات االتصال بالشبكة العاملية لل ١

 )اإلنترانت ( شبكة املعلومات الداخليـة  ٢

 .بيئـة الواقـع االفتراضــي  ٣

 ) Multimedia( تقنية الوسائط املتعددة   ٤

 ) Hypermedia( تقنية الوسائط الفائقة   ٥

 تقنيـة الكتـاب اإللكتـروين  ٦

 تقنيـة الكتـاب املرئـي  ٧

 ي الفيديـو التفاعلــ ٨

 التعليـم عـن بعــد  ٩

 الفصـول الذكيــة  ١٠

 املدرسـة االفتراضيــة  ١١

 (e-learning)التعلـم اإللكترونــي  ١٢

 (m-learning)التعلـم  باجلوال  ١٣



 

 :يف املدارس املتوسطة للبنني  التقنيات املعاصرةاستخدام  حمور درجة.  ٣

وهدف إىل قياس درجة استخدام التقنيات املعاصرة املختلفة ) ٢٦-١٤(فقرة   ١٣وقد تكون من 

 ).بدرجة كبرية ، بدرجة متوسطة ، غري متوفرة(لى املقياس الثالثي من خالل اإلجابة ع

 

 التقنيات املعاصرة

 )اإلنترنت ( االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات  ١٤

 )اإلنترانت ( شبكة املعلومات الداخليـة  ١٥

 بيئـة الواقـع االفتراضــي  ١٦

 ) Multimedia( تقنية الوسائط املتعددة   ١٧

 ) Hypermedia( تقنية الوسائط الفائقة   ١٨

 تقنيـة الكتـاب اإللكتـروين  ١٩

 تقنيـة الكتـاب املرئـي  ٢٠

 الفيديـو التفاعلــي  ٢١

 التعليـم عـن بعــد  ٢٢

 لفصـول الذكيــة ا ٢٣

 املدرسـة االفتراضيــة  ٢٤

 (e-learning)التعلـم اإللكترونــي  ٢٥

  (m-learning)التعلـم  باجلوال  ٢٦

 

حمور الصعوبات و املعوقات اليت حتول دون استخدام معلم الرياضيات يف املرحلة املتوسطة .  ٤

 :للتقنيات املعاصرة 



 

متثل جمموعة من الصعوبات اليت من املمكن أن حتـول دون  ) ٤٧-٢٧(فقرة   ٢١وقد تكون من 

قياس درجة تلك الصعوبات واملعوقات استخدام معلم الرياضيات للتقنيات املعاصرة ، ودف إىل 

 ).بدرجة كبرية ، بدرجة متوسطة ، غري متوفرة(من خالل اإلجابة على املقياس الثالثي 

 الصعوبـات واملعوقـــات

 قلة  معرفة املعلم باملستجدات التكنولوجية ٢٧

 عدم توفر بعض  املستجدات التكنولوجية باملدرسـة  ٢٨

 يف طرائق التدريس دى املعلميـن حنو توظيف املستجدات التكنولوجية االجتاه السليب ل ٢٩

 إدارات التعليـم  ضعف املتابعة املستمرة للمستجدات التكنولوجية التعليمية من قبل الوزارة و ٣٠

 ستجدات التكنولوجية يف التدريس عدم تشجيع إدارة املدرسة للمعلمني على استخدام امل ٣١

 نولوجية يف العمليـة التربويــة لم الرياضيات بأمهية املستجدات التكعدم اقتنـاع مع ٣٢

 يف جمال املستجدات التكنولوجية  ضعف الدعم املادي و املعنـوي لعمليات البحث العلمي للمعلمني ٣٣

 ة وجيـقلة برامج التدريب املوجهـة ملعلمي الرياضيات لرفع كفاءم املهنية يف استخدام املستجدات التكنول ٣٤

 الرياضيات  القصور يف إرسال البعثـات اخلارجيـة ملعلمي ٣٥

لتعليمية ملستجدات افتقار التأهيل اجلامعي ملعلمي الرياضيات لربامج خاصة تليب احتياجات املؤسسات ا ٣٦
التكنولوجيـا

 ة التكلفة املالية العاليـة املترتبـة على استخدام املستجدات التكنولوجيـ ٣٧

 دم توفر قاعات خمصصة للمستجدات التكنولوجيـة ع ٣٨

 التكنولوجية ميكن الرجوع إليـه  عدم وجود خمتص يف جمال املستجدات ٣٩

 عدم توافر الوقت الستخدام املستجدات التكنولوجية  ٤٠

 ستجدات التكنولوجية يف التدريـس فصول املدرسة غيـر جمهزة الستخدام امل ٤١

  ة لالتصاالتضعف البنية التحتي ٤٢

 ل ما هو جديد من مستجدات العصـر النفور من ك ٤٣

 اللغـة اإلجنليزيــة  ضعف إتقان ٤٤

 قلة احلماس لالستفادة من املستجدات التكنولوجية ٤٥

 وتشغيل املستجدات التكنولوجيـة  نقص اخلدمات الفنية يف جمال يئـة ٤٦

 لتكنولوجيـة يف تدريس الرياضيات جدات اقلة املعرفة باخلدمات اليت تقدمها املست ٤٧

 



 

:صدق أداة الدراسة . سادسا  

بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة يف صورا األولية ، قام الباحث بالتحقق من صـدق حمتـوى   

 : االستبانة وقدرا على قياس ما وضعت من أجله من خالل استخدام أساليب الصدق التالية 

ملحق رقـم  (قام الباحث بعرض أداة الدراسة على جمموعة من احملكمني  :الصدق الظاهري .  ١

حمكماً من أقسام املناهج وطرق التدريس ، وتقنيات التعلـيم يف   ٢٠بلغ عددهم ) ١٣٧، ص )٢(

 :اجلامعات وكليات املعلمني ، وقد طلب الباحث من احملكمني إبداء آرائهم حيال 

 .وضوح العبارة وسالمة صياغتها  

  . كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليهمالئمة  

 . مقترحات للتعديل أو اإلضافة أو احلذف  

أمهيتها يف إثـراء األداة  )  ١٣٩، ص) ٣(ملحق رقم (وقد كان للمالحظات اليت أبداها احملكمون 

 .  وإخراجها بشكلها النهائي 

معـامالت   مت استخدام صدق االتساق الداخلي وذلك من خالل حساب: الصدق البنائي .  ٢

االرتباط بني العبارات واحملاور اليت تنتمي إليها ، وقد أظهرت نتائج التحليل أن مجيع معـامالت  

االرتباط بني كل عبارة من عبارات األداة واحملور الذي تنتمي إليه دالة إحصائياً عنـد مسـتوى   

تشري  وهي درجات)   ١٤١،ص) ٤(ملحق رقم ( ٠.٣، حيث زادت مجيع املعامالت عن  ٠.٠٥

 .   إىل صدق بناء مقبول 

:ثبات أداة الدراسة . سابعاً   
 Alpha(للتأكد من ثبات أداة الدراسة قام الباحث باستخدام معامل ألفاكرونبـاخ   Cronbach( 

إلجياد معامل الثبات لكل حمور من حماور األداة وكذلك معامل الثبات الكلـي ألداة الدراسـة ،   

 .واجلدول التايل يوضح ذلك 

 



 

األداة جلميع احملاورمعامالت ثبات:)٥(دولج

 ألفاكرونباخ احملور

 ٠.٨٤ التقنيات املعاصرةتوافر  

 ٠.٦٨ التقنيات املعاصرةاستخدام  

 ٠.٨٥ للتقنيات املعاصرةم الصعوبات اليت حتول دون استخدام املعل

 ٠.٨١ الكلي ألداة الدراسة الثبات 

 

يف اجلدول السابق أن معامل ثبات األداة بشكل عام قد بلغت  وقد تبني من خالل معامالت الثبات

حملور اسـتخدام التقنيـات    ٠.٦٨، وقد تراوحت معامالت الثبات للمحاور املختلفة بني  ٠.٨١

، حملور الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون استخدام املعلم للتقنيات املعاصرة ٠.٨٥وبني  املعاصرة

 .لة ألغراض الدراسةوتعترب هذه املعامالت مقبو

:إجراءات تطبيق أداة الدراسة. ثامناً   
قام الباحـث بإتبـاع    )١٤٦،ص ) ٥(ملحق رقم (بعد اعتماد أداة الدراسة يف صورا النهائية 

 :اإلجراءات التالية لتطبيق األداة 

للسماح احلصول على خطاب من عمادة كلية التربية موجه ملدير التربية والتعليم مبحافظة ينبع .  ١

 . )١٥٣، ص ) ٦(ملحق رقم (للباحث بتطبيق األداة 

 .مت توزيع أداة الدراسة رمسياً على مجيع املدارس املتوسطة باحملافظة .  ٢

استبانة اسـتبعد منـها   ) ٦٤(مت مجع معظم االستبانات من قبل الباحث ، حيث مت استرداد .  ٣

 .استبانتني لعدم كفاية البيانات ودقتها 

 .توزيع أداة الدراسة ومجعها أكثر من ثالثة أسابيع  استغرق.  ٤

) متوسطة(، ودرجتني لإلجابة ) غري متوفرة(ترميز أداة الدراسة وإعطاء درجة واحدة لإلجابة .  ٥

 . )كبرية(،وثالث درجات لإلجابة 



 

 قام الباحث بإدخال بيانات الدراسة إىل احلاسب اآليل باستخدام برنامج احلزمة اإلحصـائية .  ٦

)SPSS(   . 

:أساليب املعاجلة اإلحصائية . تاسعاً   
 :قام الباحث بعد استشارة املختصني يف اإلحصاء باستخدام جمموعة من األساليب اإلحصائية وهي

التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة ، وحتديد استجابات أفرادها جتاه عبارات  

 .احملاور

روق بني إجابات املعلمني حسب نوع املؤهل وحضور الختبار الف )T‐Test() ت(اختبار  

 .الدورات 

الختبار الفروق بني إجابات املعلمني حسب سـنوات   )ANOVA(حتليل التباين األحادي  

 . اخلربة 

 .معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة  

 . معامل ارتباط بريسون لقياس صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
 

 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها



 

 : مقدمة 

قام الباحث يف هذا الفصل بعرض النتائج وتفسريها من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة ، وقـد  

 :اتبع الباحث يف عرض النتائج اخلطوات التالية 

 .تبويب البيانات يف جداول مرتبة تبعاً ألسئلة الدراسة .  ١

 .ها الوارد يف أسئلة الدراسة اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها وفقاً لترتيب.  ٢

ترتيب اإلجابات حسب املتوسط احلسايب لكل عبارة من عبـارات احملـاور وإذا تسـاوت    .  ٣

 .املتوسطات احلسابية يرجع لالحنرافات املعيارية ،وذلك لتسهيل عرض البيانات 

مناقشـة   يعتمد تفسري اإلجابات على قيمة املتوسط احلسايب حيث حدد الباحث معياراً عند.  ٤

 :نتائج اجلداول وتفسريها ، وذلك على النحو التايل 

 اصغر قيمة لفئات اإلجابة  –أكرب قيمة لفئات اإلجابة = املدى 

        =٢=  ١ – ٣ 

    ٠.٦٦=    ٣ ÷ ٢= عدد الفئات   ÷املدى  = طول الفئة 

 :وبناًء عليه يكون احلكم على النحو اآليت 

 خفضة بدرجة من   ١.٦٦إىل    ١من   

 بدرجة متوسطة  ٢.٣٣إىل  ١.٦٧من  

 بدرجة مرتفعة       ٣إىل  ٢.٣٤من  

 :وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة 

 : إجابة السؤال األول 

 طة للبنني من وجهة نظر املعلمني ؟ما مدى توفر التقنيات املعاصرة يف املدارس املتوس

ات املعاصرة يف املدارس املتوسطة مرتبة استجابات املعلمني حول توفر التقني) ٦(يبني اجلدول رقم 

 .تنازلياً حسب املتوسط احلسايب 



 

)٦(جدول
 توفر التقنيات املعاصرة من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب 

 العبارة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجةالرتبة

منخفض ٠.٥٥١ ١.٣٥ )ترنت اإلن( االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات 

منخفض ٠.٥٥٢ ١.٢٧ )اإلنترانت ( شبكة املعلومات الداخلية 

منخفض ٠.٥١٣ ١.٢٦ .الفيديو التفاعلي 

منخفض ٠.٤٣٤ ١.٢٤ ) Multimedia( تقنية الوسائط املتعددة 

منخفض ٠.٤٠٥ ١.١٩ .تقنية الكتاب املرئي 

منخفض ٠.٣٩٦ ١.١٨ .)e. learning(التعلم اإللكتروين 

منخفض ٠.٣٩٧ ١.١٨ .بيئة الواقع االفتراضي 

منخفض ٠.٤٠٨ ١.١٥ .تقنية الكتاب اإللكتروين 

منخفض ٠.٣٥٩ ١.١٠ .املدرسة االفتراضية 

منخفض٠.٣٠١٠ ١.١٠ .الفصول الذكية 

منخفض٠.٢٨١١ ١.٠٨ .التعليم عن بعد 

منخفض٠.٢٥١٢ ١.٠٦ ) Hypermedia( تقنية الوسائط الفائقة 

منخفض٠.٢٢١٣ ١.٠٥ .)m. learning(التعلم باجلوال 

منخفض ٠.٢٣ ١.١٧ احملور ككل

كانت ذات يف املدارس املتوسطة للبنني  توافر التقنيات املعاصرةبينت املتوسطات احلسابية أن درجة 

ات احلسابية أن مجيع وقد تبني من املتوسط. ١.١٧درجة منخفضة، فقد بلغ املتوسط احلسايب العام 

 "التقنيات املعاصرة كانت ذات درجة توافر منخفضة فقد كان أعلى متوسط حسـايب للفقـرة   

شبكة املعلومـات  " ، مث الفقرة ١.٣٥مبتوسط )" اإلنترنت ( االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات 



 

وكانـت  . ١.٢٦توسط مب" الفيديو التفاعلي" ، مث الفقرة ١.٢٧مبتوسط )" اإلنترانت ( الداخلية 

الفقرة مبتوسط حسايب " )m. learning(التعلم باجلوال " أدىن درجات التوافر للتقنيات املعاصرة  

، مث الفقرة ١.٠٦الفقرة مبتوسط حسايب " ) Hypermedia( تقنية الوسائط الفائقة " ، مث   ١.٠٥

الدرجات تشـري إىل   هذه. تكاد تكون معدومة، وهي درجات ١.٠٨مبتوسط " التعليم عن بعد"

احلاجة امللحة لتوفري تلك التقنيات املعاصرة، وذلك حىت يتسىن للمعلم استخدامها، يف العمليـات  

التعليمية املختلفة وخصوصا يف تدريس الرياضيات، كما ويبدو مـن املتوسـطات أن التقنيـات    

ود إىل احلديث عن أمهيـة  املعاصرة مثل توافر االنترنت واالنترانت غري متوفرة يف املدارس وهذا يق

  .العمل اجلاد لتوفري ذلك يف املدارس 

: إجابة السؤال الثاين   
 ما مدى استخدام التقنيات املعاصرة يف املدارس املتوسطة للبنني من وجهة نظر املعلمني ؟

استجابات املعلمني حول استخدام التقنيات املعاصرة يف املدارس املتوسطة ) ٧(يبني اجلدول رقم  

 .رتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب م

)٧(جدول
 استخدام التقنيات املعاصرة من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب 

 العبارة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجةالرتبة

منخفض ٠.٤٧١ ١.٢٤ )اإلنترنت ( االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات 

منخفض ٠.٤٤٢ ١.١٩ )اإلنترانت ( املعلومات الداخلية  شبكة

منخفض ٠.٤٣٣ ١.١٨ .الفيديو التفاعلي  

منخفض ٠.٣٦٤ ١.١٥ .) Multimedia( تقنية الوسائط املتعددة 

منخفض ٠.٣٤٥ ١.١٣ .بيئة الواقع االفتراضي 

منخفض ٠.٣٢٦ ١.١١ .تقنية الكتاب اإللكتروين 



 

)٧(جدول
 استخدام التقنيات املعاصرة من وجهة نظر املعلمني مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب 

 العبارة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجةالرتبة

منخفض ٠.٣٢٧ ١.١١ .ي تقنية الكتاب املرئ

منخفض ٠.٣٠٨ ١.١٠ .)e. learning(التعلم اإللكتروين 

منخفض ٠.٣٠٩ ١.١٠ .الفصول الذكية 

منخفض ٠.٢٢١٠ ١.٠٥ .) Hypermedia( تقنية الوسائط الفائقة 

منخفض ٠.١٨١١ ١.٠٣ .التعليم عن بعد 

منخفض ٠.١٨١٢ ١.٠٣ .املدرسة االفتراضية 

منخفض ٠.٠٠١٣ ١.٠٠ . )m. learning(وال التعلم باجل

منخفض ٠.١٥ ١.١١ احملور ككل

كانت يف املدارس املتوسطة للبنني  استخدام التقنيات املعاصرةبينت املتوسطات احلسابية أن درجة 

وقد تبني من املتوسطات احلسابية أن  ١.١١ذات درجة منخفضة، فقد بلغ املتوسط احلسايب العام 

يات املعاصرة كانت ذات درجة استخدام منخفضة، وهو أمر متوقع حيث تبني سابقاً أن مجيع التقن

درجة توفر هذه التقنيات كانت مجيعها منخفضة، فال يعقل أن يتم استخدام هذه املسـتجدات يف  

حال عدم توافرها، املقصود هنا أن املشكلة يف عدم االستخدام ال تعود إىل املعلم فقط فهناك عائق 

االتصـال   "م توفر هذه التقنيات يف املدارس، و قد كان أعلى متوسط حسايب للفقـرة    هو عد

( شبكة املعلومات الداخلية " ، مث الفقرة  ١.٢٤مبتوسط )" اإلنترنت ( بالشبكة العاملية للمعلومات 

 وكانت أدىن درجات. ١.١٨مبتوسط " الفيديو التفاعلي" ، مث الفقرة  ١.١٩مبتوسط )" اإلنترانت 

 ١.٠٠الفقرة  مبتوسط حسـايب  " )m. learning(التعلم باجلوال " استخدام للتقنيات املعاصرة  

مبتوسـط   " املدرسة االفتراضية"والفقرة  " التعليم عن بعد"وهي درجة معدومة متاما ، مث  الفقرة  



 

تقنيـة الوسـائط الفائقـة    " وهي أيضا درجة تكاد تكون معدومـة متامـا مث الفقـرة      ١.٠٣

)Hypermedia( " تكاد تكون معدومة أيضاً وهي درجات  ١.٠٥مبتوسط حسايب. 

:إجابة السؤال الثالث   
يف تعليم الرياضيات يف املدارس  التقنيات املعاصرةما أهم الصعوبات اليت حتول دون استخدام  

للبنني من وجهة نظر املعلمني ؟ املتوسطة  

لصعوبات واملعوقات اليت حتول دون اسـتخدام  ااستجابات املعلمني حول ) ٨(يبني اجلدول رقم 

 .مرتبة تنازلياً حسب املتوسط احلسايب  للبنني يف املدارس املتوسطة التقنيات املعاصرة 

)٨(جدول
الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون استخدام التقنيات املعاصرة من وجهة نظر املعلمني مرتبة 

 تنازليا حسب املتوسط احلسايب 

 العبارة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجةالرتبة

مرتفع ٢.٦٩٠.٥٦١ .ضعف البنية التحتية لالتصاالت 

قلة برامج التدريب املوجهة ملعلمي الرياضـيات لرفـع
 .التقنيات املعاصرةكفاءم املهنية يف استخدام 

مرتفع ٢.٦٨٠.٦٢٢

مرتفع ٢.٦٣٠.٦٨٣.اضيات القصور يف إرسال البعثات اخلارجية ملعلمي الري

ميكـن التقنيات املعاصـرة عدم وجود خمتص يف جمال 
 .الرجوع إليه 

مرتفع ٢.٦٠٠.٥٣٤

يف التقنيات املعاصرة فصول املدرسة غري جمهزة الستخدام
 .التدريس 

مرتفع ٢.٥٨٠.٧١٥

ضعف الدعم املادي و املعنوي لعمليات البحث العلمـي
 . نيات املعاصرةالتقللمعلمني يف جمال 

مرتفع ٢.٥٨٠.٦٤٦

مرتفع ٢.٥٨٠.٥٦٧افتقار التأهيل اجلامعي ملعلمي الرياضيات لربامج خاصـة



 

)٨(جدول
الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون استخدام التقنيات املعاصرة من وجهة نظر املعلمني مرتبة 

 تنازليا حسب املتوسط احلسايب 

 العبارة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجةالرتبة

 .للتقنيات املعاصرة تليب احتياجات املؤسسات التعليمية 

مرتفع ٢.٥٦٠.٥٣٨ .للتقنيات املعاصرة عدم توفر قاعات خمصصة 

التقنيـاتيل نقص اخلدمات الفنية يف جمال يئة وتشـغ 
 .املعاصرة 

مرتفع ٢.٥٦٠.٥٣٩

مرتفع ٢.٥٥٠.٧٢١٠ .باملدرسة  التقنيات املعاصرةعدم توفر بعض 

مرتفع ٢.٤٨٠.٦٥١١ . التقنيات املعاصرةعدم توافر الوقت الستخدام 

التقنيـاتالتكلفة املالية العالية املترتبة على اسـتخدام  
 .املعاصرة 

مرتفع ٢.٤٨٠.٦٢١٢

التعليمية مـن للتقنيات املعاصرةف املتابعة املستمرة ضع
 .قبل الوزارة و إدارات التعليم 

مرتفع ٢.٤٧٠.٧٢١٣

مرتفع ٢.٤٢٠.٦٧١٤ .ضعف إتقان اللغة اإلجنليزية 

يف التقنيات املعاصـرة قلة املعرفة باخلدمات اليت تقدمها 
 .تدريس الرياضيات 

مرتفع ٢.٣٧٠.٦٦١٥

التقنيـات لدى املعلمني حنـو توظيـف   االجتاه السليب
 .يف طرائق التدريس  املعاصرة

متوسط ٢.٢٧٠.٦١١٦

متوسط ٢.٢٧٠.٥٨١٧ .التقنيات املعاصرة قلة احلماس لالستفادة من 

متوسط ٢.٢١٠.٥٨١٨ .بالتقنيات املعاصرة قلة معرفة املعلم 

متوسط ٢.١٣٠.٧٤١٩عدم تشجيع إدارة املدرسة للمعلمني علـى اسـتخدام



 

)٨(جدول
الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون استخدام التقنيات املعاصرة من وجهة نظر املعلمني مرتبة 

 تنازليا حسب املتوسط احلسايب 

 العبارة
املتوسط 
احلسايب

االحنراف
املعياري

الدرجةالرتبة

 .يف التدريس  ت املعاصرةالتقنيا

متوسط ٢.٠٣٠.٧٥٢٠  .النفور من كل ما هو جديد من مستجدات العصر

يف التقنيات املعاصرةعدم اقتناع معلم الرياضيات بأمهية 
 .العملية التربوية 

متوسط ١.٩٥٠.٧٦٢١

مرتفع ٢.٤٣٠.٣٢ احملور ككل

بدرجة مرتفعة حتول دون استخدامهم للتقنيات املعاصرة، فقد بلغ  يرى املعلمون أن هناك صعوبات

وتبني من املتوسطات احلسابية يف اجلدول السابق . ٢.٤٣املتوسط احلسايب العام لدرجة الصعوبات 

هي العامل األكثر أمهية الذي حيول دون ."  ضعف البنية التحتية لالتصاالت "أن املعلمني يرون أن 

وهي درجـة تعتـرب    ٢.٦٩ت املعاصرة حيث بلغ املتوسط احلسايب هلذه الفقرة استخدامهم للتقنيا

مرتفعة،و تؤكد ما جاء يف نتائج احملور األول الذي أشارت نتائجه إىل عدم توفر هذه التقنيـات،   

قلة برامج التدريب املوجهة ملعلمي الرياضيات لرفع كفاءم املهنية يف اسـتخدام  " كما يرون أن 

، ٢.٦٨هي العامل الثاين وبدرجة مرتفعة أيضا حيث بلغ املتوسط احلسايب هلا ." عاصرة التقنيات امل

مبتوسـط حسـايب    ".القصور يف إرسال البعثات اخلارجية ملعلمي الرياضيات " ويف املرتبة الثالثة 

عدم وجود خمتص يف جمال التقنيات املعاصرة ميكن الرجوع " وهي درجة مرتفعة أيضا، مث  ٢.٦٣

 .وهي درجة مرتفعة أيضا ٢.٦٠مبتوسط حسايب ."  إليه

ويرى املعلمون أن هناك جزء من الصعوبات واملعوقات سببها املعلم نفسـه ولكـن يف الغالـب    

عدم اقتناع معلـم الرياضـيات بأمهيـة    " بدرجات متوسطة، حيث جاء يف املرتبة األخرية العائق 



 

النفور من كل ما هو جديد " ، مث ١.٩٥ط حسايب مبتوس." التقنيات املعاصرة يف العملية التربوية 

عدم تشجيع إدارة املدرسة للمعلمني على استخدام " ، مث ٢.٠٣مبتوسط ." من مستجدات العصر 

"  قلة معرفة املعلـم بالتقنيـات املعاصـرة   " ، مث ٢.١٣مبتوسط ." التقنيات املعاصرة يف التدريس 

 .ات ذات درجات متوسطة، ومجيعها تعترب صعوبات أو معوق٢.٢١مبتوسط 

مما سبق يتبني أن املعلمني يعتربون الصعوبات املادية وصعوبات البنية التحتية وصـعوبات تـوافر   

التقنيات املعاصرة  هي من أهم الصعوبات اليت حتول دون استخدامهم للتقنيات احلديثة، ويرون أن 

ات الدرجة األقل أمهية بـدرجات  املرتبطة باملعلم نفسه هي من الصعوبات ذ واملعوقات الصعوبات

  .متوسطة

 

 

 

:إجابة السؤال الرابع   
ـ  إجابات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني زى الخـتالف نـوع املؤهـل    املعلمني تع

 التعليمي؟

، حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة لـدرجات   الرابعلإلجابة عن سؤال الدراسة 

للعينـات  ) ت(بانة حسب نوع املؤهل العلمي للمعلم،  واستخدم اختبـار  املختلفة لالست احملاور

 Independent) ةاملستقل Samples  T‐Test) الفروق بني املتوسطات احلسابية، واجلدول  الختبار

  .يبني النتائج) ٩(

 

 

 



 

)٩(جدول
 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار ت للفروق حسب نوع املؤهل

 وراحمل
 مؤهل غري تربوي مؤهل تربوي

قيمة 
 ت

درجات
احلرية

مستوى 
الداللة املتوسط 

احلسايب
االحنراف
املعياري

املتوسط 
 احلسايب

االحنراف
املعياري

٠.٢٧٠ ٠.٤٨١.١١٦٠ ٠.١٩١.٢٧ ١.١٦ توافر التقنيات املعاصرة 

استخدام التقنيات  
 املعاصرة

٠.٠٩٠ ٠.٢٨١.٧٢٦٠ ٠.١٢١.٢١ ١.١٠

الصعوبات اليت حتول دون 
استخدام املعلم للتقنيات 

 املعاصرة
٠.٠٠١ ٠.٤٧٣.٤٠٦٠ ٠.٢٨٢.٠٤ ٢.٤٨

يف درجـات   ٠.٠٥بينت نتائج اختبار ت عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  

ـ  ٥٦املقاييس املختلفة لألداة بني املعلمني من محلة املؤهل التربوي وعددهم  ني مـن  معلماً واملعلم

الـيت حتـول دون    واملعوقـات ، باستثناء درجة الصعوبات ٦محلة املؤهل غري التربوي وعددهم 

وهـي ذات داللـة    ٣.٤٠ ، حيث بلغت قيمة ت هلذا احملـور للتقنيات املعاصرةاستخدام املعلم 

 يوبينت املتوسطات احلسابية أن درجة الصعوبات لدى املعلمني ذو ٠.٠٥إحصائية عند مستوى 

املؤهل غري التربوي، فقد بلغت درجة الصـعوبات   يل التربوي أعلى منها لدى املعلمني ذواملؤه

تربـوي  الغري ي املؤهل يف حني بلغت لدى املعلمني ذو ٢.٤٨املؤهل التربوي  يلدى املعلمني ذو

املؤهل غري التربوي غالباً من خرجيـي الكليـات    يورمبا يعود ذلك إىل إن املعلمني ذو.  ٢.٠٨

سواء يف العملية التدريسية أو لالستخدامات الفرديـة يف احليـاة    التقنيةة األقرب الستخدام العلمي

التخصص التربوي هم يف الغالب من خرجيي الكليات التربوية،  ياليومية، يف حني أن املعلمني ذو

لك بشكل عام من املعلمني من خرجيي الكليات العلمية، ونتيجة لـذ  للتقنيةوهم األقل استخداماً 

  .التربويغري ي التخصص أعلى من املعلمني ذو معوقاتفهم يرون درجات صعوبة و



 

 :إجابة السؤال اخلامس 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني إجابات املعلمني تعزى لعامل حصول املعلـم علـى   

 دورات تدريبية ؟

فات املعيارية لـدرجات  لإلجابة عن سؤال الدراسة اخلامس، حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرا

،   يف جمـال التقنيـات املعاصـرة    حضور الدورات التدريبيـة املقاييس املختلفة لالستبانة حسب 

 Independent)للعينات املستقلة  )ت(واستخدم اختبار  Samples  T‐Test)  الختبار الفروق بني

 . يبني النتائج) ١٠(املتوسطات احلسابية، واجلدول 

)١٠(جدول
للفروق حسب حضور الدورات  )ت(احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار  املتوسطات

 التقنيات املعاصرةيف جمال  التدريبية

 احملور
 ال نعم

قيمة 
 ت

درجات
احلرية

مستوى 
الداللة املتوسط 

احلسايب
االحنراف
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف
املعياري

٠.٩١١ ١.١٦٠.٢٢١.١٧٠.٢٣٠.١١٦٠التقنيات املعاصرةتوافر 

التقنيات استخدام 
 املعاصرة

٠.٧٢٣ ١.١٠٠.١٧١.١١٠.١٤٠.٣٦٦٠

 واملعوقات الصعوبات
اليت حتول دون استخدام 

املعلم للمستجدات 
 التقنية

٠.٤٢٩ ٢.٤٩٠.٢٣٢.٤٢٠.٣٥٠.٨٠٦٠

يف درجـات   ٠.٠٥ عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى) ت(بينت نتائج اختبار 

 يف جمـال التقنيـات املعاصـرة    تدريبيةاحملاور املختلفة لألداة بني املعلمني الذين حضروا دورات 

) ت(، حيث تراوحت قـيم  يف جمال التقنيات املعاصرة دورات تدريبيةواملعلمني الذين مل حيضروا 



 

يت حتول دون اسـتخدام  حملور الصعوبات ال ٠.٨٠حملور توافر التقنيات املعاصرة وبني  ٠.١١بني 

الذي يوضح الدورات الـيت حصـل عليهـا    ) ١١(التقنيات املعاصرة ، ويبدو من خالل اجلدول 

املعلمون ومدا، أن الدورات التدريبية اليت تعقد للمعلمني هي دورات عامة وغري متخصصـة يف  

املتعلقة باستخدام  استخدام التقنيات املعاصرة كما أن مدا غري كافية حيث مل تزد مدة الدورات

يوماً وهي غري كافية على اإلطالق أما الدورات اليت زادت مدا عـن   ١٤التقنيات املعاصرة عن 

ذلك فهي دورات غري متخصصة وليس هلا عالقة مباشرة باستخدام التقنيات املعاصرة ، باإلضـافة  

الدورات التدريبية لوحدها  كما أن. إىل إن عدد املعلمني الذين حضروا دورات تدريبية قليل نسبياً

غري كافية، حيث جيب توفري التقنيات املعاصرة ، والبنية التحتية الالزمة السـتخدامها، وتقليـل   

الصعوبات اليت حتول دون استخدام هذه املستجدات، حىت نستطيع االستفادة بشكل فاعـل مـن   

 . الدورات اليت تعقد للمعلمني

)١١(جدوليبني
 عدد الدورات ومددها

 اسم الدورةم
يام أعدد 
)يوم(الدورة 

عدد املعلمني 
الذين حضروا 

 الدورة

   ١٤ استخدام الكمبيوتر يف تدريس الرياضيات ١

   ٣ السويش ماكس ٢

   ٧ مهارات البحث يف االنترنت ٣

   ٣ تفعيل دليل املعلم لتنمية مهارات التفكري ٤

   ٧ التعامل مع مصادر التعلم ٥

 ٢ ٣٦٥ ةدبلوم برجم ٦

   ٣٠ معاجلة نصوص ٧



 

)١١(جدوليبني
 عدد الدورات ومددها

 اسم الدورةم
يام أعدد 
)يوم(الدورة 

عدد املعلمني 
الذين حضروا 

 الدورة

 ٢ ٧ اآليلمبادئ احلاسب  ٨

 ٢ ١٠ اآليلتقنية احلاسب  ٩

   ١٠ يف العملية التربوية اآليلتطبيقات احلاسب ١٠

   ١٠ برامج الفتوشوب والصيانة١١

١٢ICDL ١٠   

   ١ البوربوينت١٣

   ١ تقنيات التدريب١٤

   ٧ توظيف وتصنيع الوسائل التعليمية١٥

 

 :إجابة السؤال السادس 

تعزى الخـتالف عـدد سـنوات    املعلمني  إجابات هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني

 اخلدمة؟ 

لإلجابة على هذا السؤال، حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لـدرجات احملـاور   

ما استخدم حتليل التباين يبني ذلك، ك) ١٢(املختلفة حسب مستويات خدمة املعلمني، واجلدول 

) ١٣(األحادي لفحص الفروق بني درجات احملاور املختلفة حسب مستوى خربة املعلم، واجلدول 

 .يبني نتائج هذا التحليل



 

)١٢(جدول
 اخلربةاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية حسب سنوات 

 احملور

سنوات ٥ :١من 
 ١٠ :٦من 

 سنوات
 ١٠أكثر من 
 سنوات

ملتوسط ا
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

املتوسط 
احلسايب

االحنراف
املعياري

 ٠.٠٩ ١.١٣ ٠.١٨ ١.١٩ ٠.٢٨ ١.١٨ التقنيات املعاصرةتوافر 

 ٠.١٠ ١.٠٨ ٠.١٤ ١.١٣ ٠.١٦ ١.١١ التقنيات املعاصرةاستخدام 

الصعوبات اليت حتول دون 
نيات املعاصرةللتقاستخدام املعلم 

٠.٢٦ ٢.٤٩ ٠.٢٢ ٢.٥٠ ٠.٣٨ ٢.٣٨ 

 

بينت املتوسطات احلسابية يف اجلدول السابق، وجود فروق ظاهرية بسـيطة بـني املعلمـني يف    

مستويات اخلدمة املختلفة، ولفحص داللة الفروق استخدم حتليل التباين األحادي والنتائج مبينة يف 

 :اجلدول التايل

 

)١٣(جدول
 اخلربةاألحادي للفروق حسب سنوات  حتليل التباين

  احملور
جمموع 
املربعات

درجات
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
الداللة

 التقنيات املعاصرةتوافر 

٠.٠١٠.٢٥٠.٧٨١ ٠.٠٣٢ بني اموعات

  ٠.٠٥ ٣.٢١٥٩داخل اموعات
    ٣.٢٣٦١ اموع



 

)١٣(جدول
 اخلربةاألحادي للفروق حسب سنوات  حتليل التباين

  احملور
جمموع 
املربعات

درجات
احلرية

متوسط 
املربعات

قيمة 
 ف

مستوى 
الداللة

التقنيات استخدام 
 املعاصرة

٠.٠١٠.٣٦٠.٧٠٠ ٠.٠٢٢ موعاتبني ا

  ٠.٠٢ ١.٢٨٥٩داخل اموعات
    ١.٣٠٦١ اموع

الصعوبات اليت حتول 
دون استخدام املعلم 
 للتقنيات املعاصرة

٠.١١١.٠٢٠.٣٦٧ ٠.٢١٢ بني اموعات

  ٠.١١ ٦.١٧٥٩داخل اموعات
    ٦.٣٨٦١ اموع

 

األحادي عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية يف درجـات احملـاور    بينت نتائج حتليل التباين 

بـني  ) ف(املختلفة مجيعها بني املعلمني ذوي املستويات املختلفة من اخلربة، فقد تراوحت قـيم  

حملور الصعوبات واملعوقات اليت حتول دون  ١.٠٢حملور مدى توافر التقنيات املعاصرة، وبني  ٠.٢٥

وهـذا يشـري إىل   . ٠.٠٥رة ، ومجيعها غري دالة إحصائيا عند مستوى استخدام التقنيات املعاص

درجات تعترب متساوية لدى املعلمني من املستويات املختلفة للخربة يف مجيع احملاور املختلفة، حيث 

مجيعهم يشريون إىل نفس الدرجة املتدنية من توافر التقنيات املعاصرة، وإىل نفس الدرجة املتدنيـة  

ه التقنيات املعاصرة ، نتيجة عدم توافرها، أو نتيجة تلك الدرجة املرتفعـة مـن   من استخدام هذ

ورمبا يعود السبب يف عـدم وجـود   . الصعوبات اليت تواجه املعلمني من خمتلف مستويات اخلربة 

الفروق إىل عدم توفر هذه التقنيات والذي يؤدي بالضرورة إىل اخنفاض درجـات اسـتخدامها،   

 . ربة يف هذه احلالة ال تعين زيادة درجات استخدام هذه التقنياتولذلك فإن زيادة اخل



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل اخلامس 
 

 النتائج والتوصيات 



 

:النتائج : أوال   
 : كانت أهم النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ما يلي 

كانت   يف املدارس املتوسطة للبنني توافر املستجدات التقنيةأظهرت نتائج الدراسة أن درجة  .أوالً 

وقد تـبني مـن املتوسـطات    . ١.١٧عام، فقد بلغ املتوسط احلسايب العام منخفضة جداً بشكل 

فقد كان أعلى متوسـط  . احلسابية أن مجيع املستجدات التقنية كانت ذوات درجة توافر منخفضة

، مث توفر شبكة املعلومات ١.٣٥مبتوسط ) اإلنترنت(التصال بالشبكة العاملية للمعلومات حسايب ل

 .m(، وكانت أدىن درجات التـوافر للـتعلم بـاجلوال    ١.٢٧مبتوسط  )اإلنترانت ( الداخلية 

learning(  و تقنية الوسائط الفائقة ١.٠٥مبتوسط حسايب ، )Hypermedia (  مبتوسط حسايب

 . تكاد تكون معدومة، وهي درجات ١.٠٨، والتعليم عن بعد مبتوسط ١.٠٦

 استخدام التقنيات املعاصرةية أن درجة أظهرت نتائج الدراسة من خالل املتوسطات احلساب .ثانياً 

وقد تبني من . ١.١١كانت منخفضة، فقد بلغ املتوسط احلسايب العام يف املدارس املتوسطة للبنني 

و قد كـان  . املتوسطات احلسابية أن كل التقنيات املعاصرة كانت ذات درجة استخدام منخفضة

ـ أعلى متوسط حسايب  ، مث ١.٢٤مبتوسـط  ) اإلنترنـت (ات الستخدام الشبكة العاملية للمعلوم

، وقـد كانـت أدىن درجـات    ١.١٩مبتوسط ) اإلنترانت(استخدام شبكة املعلومات الداخلية 

وهي درجة معدومة متامـا،  . ١.٠٠مبتوسط حسايب  )m.learning(االستخدام  للتعلم باجلوال 

املدرسـة االفتراضـية   وذلك لعدم توفر هذا املستجد التقين أصال، مث استخدام التعليم عن بعد، و

 .وهي أيضا درجة تكاد تكون معدومة متاما ١.٠٣مبتوسط  

بينت نتائج الدراسة أن هناك صعوبات بدرجة مرتفعة يراها املعلمون حتول دون استخدامهم  .ثالثاً 

وتبني من النتائج أن . ٢.٤٣للتقنيات املعاصرة ، فقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة الصعوبات 

للتقنيـات   ملبنية التحتية لالتصاالت هي العامل األكثر أمهية الذي حيول دون اسـتخدامه ضعف ا

مث قلة برامج التدريب املوجهة ملعلمي الرياضـيات  . ٢.٦٩املعاصرة ، حيث بلغ املتوسط احلسايب 



 

يث لرفع كفاءم املهنية يف استخدام التقنيات املعاصرة هي العامل الثاين، وبدرجة مرتفعة أيضا، ح

مث القصور يف إرسال البعثات اخلارجية ملعلمي الرياضيات  مبتوسـط  . ٢.٦٨بلغ املتوسط احلسايب 

 .، وهي درجة مرتفعة أيضا٢.٦٣ًحسايب 

وتبني من النتائج أن املعلمني يرون أن الصعوبات واملعوقات اليت تعـود ملقـدرم يف اسـتخدام    

ة التقنيات املعاصرة يف العملية التربويـة مبتوسـط   التقنيات مثل عدم اقتناع معلم الرياضيات بأمهي

أو قلـة  . ٢.٠٣أو النفور من كل ما هو جديد من مستجدات العصر مبتوسـط  . ١.٩٥حسايب 

وهي صعوبات ومعوقات معظمها ذات درجات . ٢.٢١معرفة املعلم بالتقنيات املعاصرة مبتوسط  

 .متوسطة

ر املعلمني أم يعتربون الصـعوبات املاديـة،   وميكن تلخيص املعوقات والصعوبات من وجهة نظ

وصعوبات البنية التحتية، وصعوبات توافر التقنيات املعاصرة ،  هي من أهم الصعوبات اليت حتول 

دون استخدامهم للتقنيات املعاصرة ، ويرون أن الصعوبات والعوائق املرتبطة باملعلم نفسه هي من 

 .الصعوبات ذات الدرجة األقل أمهية

يف درجات احملاور  ٠.٠٥بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  .اً رابع

. املختلفة لألداة بني املعلمني من محلة املؤهل التربوي واملعلمني من محلة املؤهـل غـري التربـوي   

يـث  ، حواملعوقات اليت حتول دون استخدام املعلم للتقنيات املعاصـرة  باستثناء درجة الصعوبات 

وبينت النتائج . ٠.٠٥، وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى ٣.٤٠هلذا احملور ) ت(بلغت قيمة 

أن درجة الصعوبات لدى املعلمني ذوي املؤهل التربوي أعلى منها لدى املعلمني ذوي املؤهل غري 

، يف حني بلغـت  ٢.٤٨فقد بلغت درجة الصعوبات لدى املعلمني ذوي املؤهل التربوي . التربوي

 .٢.٠٨لدى املعلمني ذوي املؤهل غري التربوي 

يف درجـات   ٠.٠٥بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   .خامساً 

 يف جمـال التقنيـات املعاصـرة،    تدريبيةاحملاور املختلفة لألداة بني املعلمني الذين حضروا دورات 



 

 ٠.١١بني ) ت(حيث تراوحت قيم . ل التقنياتيف جما دورات تدريبيةواملعلمني الذين مل حيضروا 

الصعوبات واملعوقات اليت حتـول دون اسـتخدام   حملور  ٠.٨حملور توافر التقنيات املعاصرة وبني 

 .التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات للمرحلة املتوسطة 

ختلفة مجيعهـا  بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف درجات احملاور امل .سادساً 

حملور مـدى   ٠.٢٥بني ) ف(بني املعلمني ذوي املستويات املختلفة من اخلربة ، فقد تراوحت قيم 

الصعوبات واملعوقات الـيت حتـول دون اسـتخدام    حملور  ١.٠٢توافر التقنيات املعاصرة ، وبني 

إحصـائيا عنـد    ، ومجيعها غري دالـة التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات للمرحلة املتوسطة 

 .٠.٠٥مستوى 

 

  : التوصيات

بناًء على النتائج اليت توصلت إليها الدراسة ، قدم الباحث بعضاً من التوصيات اليت ميكن األخذ ا 

 :وهي على النحو التايل 

العمل على توفري التقنيات التعليمية احلديثة ، وإعادة ختطيط وبناء مناهج الرياضـيات يف   

 .ضوءها 

م الرياضيات الكفايات الالزمة الستخدام التقنيات املعاصرة ، استجابة للتطور إكساب معلّ 

 .التقين املتسارع 

 

 : الدراسات املقترحة

 .إجراء دراسات لتحديد حاجات املعلمني امللحة واملنبعثة من استخدام التقنيات املعاصرة  

ريس الرياضيات علـى  إجراء دراسات جتريبية حول أثر استخدام التقنيات املعاصرة يف تد 

 .كل من التحصيل الدراسي واالحتفاظ بالتعلّم 
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 : المراجع العربية : أوالً

واقع كليات املعلمني باململكة العربية السعودية ، ) . هـ١٤٢١(أبو ديل ، عادل سعد  .١
عضاء هيئة التدريس ومدى مواكبته لعصر املعلومات واالتصاالت من وجهة نظر أ

 . فيها ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود 

واقع وتطلعات استخدام احلاسوب يف تـدريس  ) . م٢٠٠٣(أبو ريا ، حممد يوسف  .٢
غري منشورة ، جامعة  رسالة دكتوراه. كومية يف األردن الرياضيات يف املدارس احل

 .عمان 

أثر استخدام التعليم مبساعدة احلاسوب بلغـة  ) . م٢٠٠٤(ويش أبو زعرور ، رنا در .٣
فيجوال بيسك على التحصيل يف الرياضيات ودافع االجناز املؤجل لطلبة الصـف  

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربيـة ،  . السابع األساسي يف مدينة نابلس 
 .جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطني 

مكتبـة  . مناهج الرياضيات املدرسية وتدريسـها  ) . م١٩٩٤(مل أبو زينة ، فريد كا .٤
 .الفالح ، العني 

فاعلية برنامج حاسـويب متعـدد الوسـائط    ) . م٢٠٠١(أبو يونس ، إلياس يوسف  .٥
) . دراسة جتريبية مبحافظة القنيطرة ( لتدريس اهلندسة يف الصف الثاين اإلعدادي 

 . جامعة دمشق ، دمشق  غري منشورة ، كلية التربية ، دكتوراهرسالة 

عـامل  . تكنولوجيا املعلومات وحتديث التعليم ) . هـ١٤٢٢(إمساعيل ، الغريب زاهر  .٦
 . الكتب ، القاهرة 

" أثر استخدام شبكة املعلومات العامليـة  ) . هـ١٤٢٤(آل حممد ، جود بنت حممد  .٧
دارس على طالبات الصف األول الثانوي يف وحدة احلج يف مقرر الفقه مب" االنترنت

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة . اململكة األهلية مبدينة الرياض 
 . امللك سعود 



 

مدى توافر كفايات احلاسب واالنترنت لـدى  ) . هـ١٤٢٣(آل حميا ، عبداهللا حيىي  .٨
رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعـة  . طالب كلية املعلمني بأا 

 . د ، الرياض امللك سعو

فاعلية استخدام االنترنت يف تدريس وحدة اإلحصاء ) . م٢٠٠١(بدر ، حممود إبراهيم  .٩
مناهج : عشر  املؤمتر العلمي الثالث. لطالب الصف األول الثانوي مبدينة الرياض 

املصرية للمناهج وطـرق  اجلمعية  التعليم والثورة املعرفية والتكنولوجية املعاصرة ،
 . ، كلية التربية ، جامعة عني مشس  ١٩٢-١٧١ص التدريس  ، ص 

مطابع ابـن  . التعليم والدراسة على االنترنت ) . م٢٠٠٠(بسيوين ، عبد احلميد  .١٠
 . سينا ، القاهرة 

فعالية وسائط التعليم القائم على اإلنترنـت يف  ) . م٢٠٠٦(بلجون ، كوثر مجيل  .١١
. ت بكلية التربية للبنات تنمية بعض كفاءات تدريس العلوم لدى الطالبات املعلما

 ، ص ص نـوفمرب ، ) ١١٨(جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العـدد  
، كلية التربية ، جامعـة  ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ٢٠٢ -١٦٩

 .عني مشس

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تـدريس  ) . هـ١٤٢٢(البلوي ، عبداهللا سليمان  .١٢
. دة الرياضيات لطالب الصف األول الثانوي مبدينة تبـوك  وحدة اإلحصاء يف ما

 .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 

ورقـة عمـل   . دور املعلم يف عصر االنترنت ) . م٢٠٠٠(البلوي ، نائلة عوض  .١٣
 .وطنية ، نابلس مقدمة ملؤمتر العملية التعليمية يف عصر االنترنت ، جامعة النجاح ال

برنامج تدرييب للمعلمات يف أثناء اخلدمة علـى  ) . م٢٠٠٢(البنعلي ، ليلى فارس  .١٤
جملة مركز البحوث التربوية ، جامعـة  . بعض أمناط تكنولوجيا التعليم بدولة قطر 

 .  ٢٦٨ -٢٦١، يوليو ، ص ص ) ٢٢(قطر ، العدد 



 

ترمجة عبـد  ) . املستقبل  طريق( املعلوماتية بعد االنترنت ) . م١٩٩٨(بيل جيتس  .١٥
 .، مارس ، الكويت  ٢٣١السالم رضوان ، عامل املعرفة ، العدد 

واقع استخدام التعليم اإللكتروين يف ) . هـ١٤٢٨(التميمي ، عبد الرمحن إبراهيم  .١٦
ببعض الدول املختارة  NCTMتدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية يف ضوء معايري 

غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ،  وراهدكترسالة ) . دراسة مقارنة(
 . مكة املكرمة 

: املؤمتر العلمي الثالث عشـر  . املقرر اإللكتروين ) . م٢٠٠١(اجلرف ، رميا سعد  .١٧
يوليو ، اجلمعيـة   ٢٥-٢٤،  مناهج التعليم والثورة املعرفية والتكنولوجية املعاصرة

 .  ٢١٠-١٩٣ول ، ص ص ألاملصرية للمناهج وطرق التدريس ، الد ا

أثر الوسائط املتعددة على حتصيل ) . هـ١٤٢٠(اجلريوي ، عبد ايد عبد العزيز  .١٨
رسالة ماجستري غري . طلبة الصف األول الثانوي يف مادة الرياضيات مبدينة الرياض 

 .منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود ، الرياض 

كنولوجيا التربوية احلديثة واالنترنت يف املرحلة الت) . م٢٠٠٢(اجلودر ، وداد حممد  .١٩
: الثانوية يف منطقة اخلليج العريب بشكل عام ، ويف دولة البحرين بشكل خـاص  

رسالة ماجستري غري منشورة ، كليـة اآلداب  . الوضع الراهن وإمكانيات تطويره 
 .والعلوم اإلنسانية ، جامعة القديس يوسف ، بريوت 

دراسات تربويـة يف القـرن احلـادي    ) . هـ١٤٢١(زيز جويلي ، مها عبد الع .٢٠
 . والعشرين ، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر ، اإلسكندرية 

دار املكـتيب ،  . االنترنت اجيابياته وسلبياته ) . هـ١٤٢٣(احلاجي ، حممد عمر  .٢١
 . دمشق 

 واقع استخدام الشبكة العاملية للمعلومـات ) . هـ١٤٢٥(احلازمي ، الرباق أمحد  .٢٢
رسـالة  . لدى أعضاء هيئة التدريس وطالب كليات املعلمني مبنطقة مكة املكرمة 

 .ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 



 

دور الشبكة العنكبوتية العاملية يف تـدريس  ) . هـ١٤٢٤(احلريب ، جبري سليمان  .٢٣
ماجستري غـري   رسالة. العلوم الشرعية بكليات املعلمني وسبل تطوير استخدامها 

 .منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى 

مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس ) . هـ١٤٢٨(احلريب ، حممد صنت  .٢٤
رسالة دكتوراة . الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسني واملختصني 

 . غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكة املكرمة 

دور برنامج إعداد معلم العلوم بكليات التربية ) . م٢٠٠٥(حسانني ، بدرية حممد  .٢٥
يف تنمية الثقافة التكنولوجية لدى معلمي العلوم وأثر برنامج مقترح يف التكنولوجيا 

، ) ١٠٧(جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العـدد  . يف تنميتها لديهم 
املصرية للمناهج وطرق التـدريس ، كليـة   ، اجلمعية ٥٠ -١٥ ، ص ص أكتوبر

 .التربية ، جامعة عني مشس 

حتديد االحتياجات التدريبية ملعلمي الكيميـاء  ) . م٢٠٠٤(حسني ، عباس حسني  .٢٦
 ٢٢-٢١ تكوين املعلم ،: املؤمتر العلمي السادس عشر . باملرحلة الثانوية الزراعية 

  ٥٦-١٥لد األول ، ص ص ا اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، ، يوليو
 .، كلية التربية ، جامعة عني مشس 

تكنولوجيـا الـتعلم والتـدريس والتربيـة     ) . هـ١٤٢١(محدان ، حممد زياد  .٢٧
 . دار التربية احلديثة ، األردن . االلكترونية عن بعد 

برامج مقترحة جديـدة إلعـداد املعلمـني يف    ) . م٢٠٠٢(ــــــــ  .٢٨
جملة التربية . عتبار تكنولوجيا الوسائط املتعددة املعاصرة التخصصات األكادميية با

، ص  ١١، السـنة   ١٤٠، اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم ، العدد 
 . ١٦٨-١٤٨ص 

ترمجة علـي املوسـى   . استراتيجيات التعلم اإللكتروين ) . م٢٠٠٥(اخلان ، بدر  .٢٩
 . يا شعاع للنشر والعلوم ، حلب ، سور. وآخرون 



 

برنامج مقترح لتفعيل دور التكنولوجيا احلديثـة  ) . م٢٠٠٦(خليل ، آمال حسني  .٣٠
جملـة   .يف منظومة إعداد الطالب املعلم للتربية املوسيقية بكليات التربية النوعيـة  

، ٧٩ -١٣ ، ص ص يناير، ) ١١٠(دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العدد 
  .يس ، كلية التربية ، جامعة عني مشس اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدر

دراسة حتليلية لرسائل املاجستري يف جمـال  ) . هـ١٤٢٣(اخلليوي ، فوزية حممد  .٣١
. هـ ١٤٢٠-١٤١٠تقنيات التعليم يف اململكة العربية السعودية خالل الفترة من 

 .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود 

صور التعلم االلكتروين اليت ميارسها املعلمـون  ) . م٢٠٠٤( حممد اخلوالدة ، تيسري .٣٢
، مـايو ، كليـة    ٣٤جملة القراءة واملعرفة ، العدد . يف املدارس اخلاصة يف عمان 

 . ١٤٣-١٢١التربية ، جامعة عني مشس ، ص ص 

احلاجات التدريبية ملعلمي الرياضـيات  ) . هـ١٤٢٦(الدوسري ، عبداهللا ناصر  .٣٣
رسالة ماجستري غري . لثانوية يف جمال استخدام احلاسب اآليل يف التدريس باملرحلة ا

 . منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود 

. احلل يف املخلوط : الدراسة اإللكترونية ) . هـ١٤٢٣(الرافعي ، عمر بن عبداهللا  .٣٤
 .  ٨٤-٧٨، شوال ، ص ص ) ٩١(جملة املعرفة ، العدد 

استخدام احلقائب التعليمية يف تعلم تـالوة  ) . هـ١٤٢٢( الروابدة ، حممد أمحد .٣٥
 .رسالة ماجستري غري منشورة ، جامعة آل البيت ، عمان ، األردن. القرآن الكرمي 

تعليم وتعلم الرياضيات يف القـرن  ) . م٢٠٠٠(روفائيل ، عصام ويوسف ، حممد  .٣٦
 .احلادي والعشرين ، مكتبة االجنلو املصرية ، القاهرة 

استخدام شبكة االنترنت يف مراكز مصـادر  ) . هـ١٤٢٤(، زايد فاضل الرويلي  .٣٧
التعلم لدعم التدريس من وجهة نظر معلمي وطالب املرحلة الثانويـة احلكوميـة   

 .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود . مبدينة الرياض 



 

ـ ) . م٢٠٠٢(زهران ، مضر وزهران ، عمر  .٣٨ دار . ق االنترنـت  التعليم عن طري
 .زهران ، عمان 

واقـع اسـتخدام احلاسـب اآليل    ) . هـ١٤٢٦(عثمان  عبد العزيزالزهراين ،  .٣٩
واالنترنت يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني واملشرفني 

أم القرى ، مكـة  رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة .  التربويني
 .مة املكر

 .  مكتبة الرشد ، الرياض. وسائل وتكنولوجيا التعليم ) . م٢٠٠٦(سامل ، أمحد  .٤٠

مكتبة الرشد . منظومة تكنولوجيا التعليم ) . م٢٠٠٣(سامل ، أمحد وسرايا ، عادل  .٤١
 . للنشر والتوزيع ، الرياض 

 دار أجنادين للنشر والتوزيع ،. تكنولوجيا التعليم ) . م٢٠٠٧(سامل ، رائدة خليل  .٤٢
 .عمان ، األردن 

تصميم برنامج تدرييب يف جمال توظيف التقنية يف ) . م٢٠٠٥(سرايا ، عادل السيد  .٤٣
جملة . التعليم لدى أعضاء هيئة التدريس بكليات املعلمني باململكة العربية السعودية 

 -١٥٣ ، ص ص ينـاير ، ) ١٠٠(دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العـدد  
 ، كلية التربية ، جامعة عني مشس للمناهج وطرق التدريس  ، اجلمعية املصرية٢٠٤

استخدام احلاسوب واإلنترنت ) . م٢٠٠٣(سعادة ، جودت والسرطاوي ، عادل  .٤٤
 . دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن. يف ميادين التربية والتعليم 

األهليـة  .  احلاسوب يف التعليم) . م٢٠٠٢(سالمة ، عبد احلافظ وأبو ريا ، حممد  .٤٥
 . للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن 

االنترنت يف التعلـيم  ) . هـ١٤٢٠(السلطان ، عبد العزيز والفنتوخ ، عبد القادر  .٤٦
، ربيـع  ) ٧١(رسالة اخلليج العـريب ، العـدد   . مشروع املدرسة اإللكترونية  –

  .األول



 

م اإللكتـروين  تنمية مفاهيم التعليم والتعل) . م٢٠٠٥(الشرقاوي ، مجال مصطفى  .٤٧
جملة كلية التربية باملنصـورة ،  . ومهاراته لدى طالب كلية التربية بسلطنة عمان 

 . ، اجلزء الثاين ، مايو ) ٥٨(العدد 

أثر تغيري األمثلـة والتشـبيهات يف بـرامج    ) . م٢٠٠٠(الشرنويب ، هاشم سعيد  .٤٨
عتمـدين  الكمبيوتر متعدد الوسائط على حتصيل الطالب املعلمني املسـتقلني وامل 

إدراكياً ملفاهيم تكنولوجيا الوسائط املتعددة ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية 
 .التربية ، جامعة األزهر 

اإلنترنت كأحـد مصـادر التعلـيم    ) . هـ١٤٢٠(الشرهان ، مجال عبد العزيز  .٤٩
جملة تكنولوجيا التعليم ، اجلمعية املصـرية  . احلديثة ، مكانتها ودورها يف التعليم 

 .  ٢٢٣- ٢٠٣، الكتاب الثالث ، ص ص ) ٩(تكنولوجيا التعليم الد ل

الكتـاب اإللكتـروين ، املدرسـة    ) . هـ١٤٢٢(الشرهان ، مجال عبد العزيز  .٥٠
 )  . د،ن. (اإللكترونية ، املعلم اإلفتراضي 

الوسـائل التعليميـة ومسـتجدات    ) . هـ١٤٢٤(الشرهان ، مجال عبد العزيز  .٥١
 . ،الطبعة الثالثة ) د،ن. (تكنولوجيا التعليم 

: التعليم اإللكتروين يف املدارس السـعودية  ) . هـ١٤٢٣(الشهري ، فايز عبداهللا  .٥٢
، شوال ) ٩١(جملة املعرفة ، العدد . قبل أن نشتري القطار هل وضعنا القضبان ؟ 

 .  ٤٣-٣٦، ص ص 

رس احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم يف املدا) . هـ١٤٢٢(الشهري ، علي حممد  .٥٣
. املتوسطة من التدريب على تقنيات التعليم من وجهة نظرهم مبحافظة النمـاص  

 .رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة امللك سعود 

فاعلية استخدام برجمية الوسائط املتعددة يف ) . هـ١٤٢٥(الشمراين ، حممد حسن  .٥٤
هلندسة الفراغية لدى طـالب  تدريس اهلندسة الفراغية على التحصيل واالجتاه حنو ا

 . رسالة دكتوراة غري منشورة ، كلية التربية ،جامعة األزهر. الصف الثاين الثانوي 



 

واقع استخدام طلبة الدراسات العليا ) . هـ١٤٢٢(الصبحي ، عبد العزيز عباس  .٥٥
رسالة ماجستري غـري  . جبامعة السلطان قابوس لشبكة االنترنت واجتاهام حنوها 

 . لية التربية والفنون ، جامعة الريموك ، اربد ك منشورة ،

احلاجات التدريبية ملعلمي العلوم يف املرحلـة  ) . هـ١٤٢٤(الضلعان ، أمحد علي  .٥٦
الثانوية باململكة العربية السعودية يف جمال استخدام التقنيات التعليمية من وجهـة  

لتربية ، جامعة رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية ا. نظر معلمي ومشريف العلوم 
 . امللك سعود 

تقومي دورات تدريب معلمي ) . م٢٠٠٤(العاجز ، فؤاد علي و جرب ، نبيل داود  .٥٧
املرحلة الثانوية أثناء اخلدمة من وجهة نظر املعلمني واملشرفني التربويني مبحافظات 

اجلمعيـة   ، يوليـو  ٢٢-٢١ تكوين املعلم ،: املؤمتر العلمي السادس عشر . غزة 
، كليـة    ٥٥٠-٥٣٩لد الثاين ، ص ص ة للمناهج وطرق التدريس ، ااملصري

 . التربية ، جامعة عني مشس

فاعلية استخدام تكنولوجيا الوسائط املتعـددة  ) . م٢٠٠١(عامر ، طالل شعبان  .٥٨
إلظهار البعدين الثاين والثالث يف حاليت السكون واحلركة على التفكري االبتكاري 

رسالة دكتوراة غري منشـورة ،  . اهام حنو الرياضيات لطالب كلية التربية واجت
 .كلية التربية ، جامعة املنوفية 

 .دار الفكر ، دمشق . ثورة املعرفة والتكنولوجيا ) . هـ١٤٢٢(عباس ، بشار .٥٩

مركـز  . املكتبات الرقمية وشبكة اإلنترنـت  ) . م٢٠٠٣(عباس ، طارق حممود  .٦٠
 .  األصيل للنشر والتوزيع ، القاهرة 

ص  ٩١جملة املعرفة ، العدد. تعليم جديد لعصر جديد ) . م٢٠٠٢( اس ، حممد عب .٦١
 . ٣٥-٣٠ص 

دار الوفاء لـدنيا  . التعليم العايل اإللكتروين ) . م٢٠٠٥(عبد احلي ، رمزي أمحد  .٦٢
 . الطباعة والنشر ، اإلسكندرية 



 

به تنميته وتدري: إعداد املعلم ) . م٢٠٠٥(عبد السميع ، مصطفى وحوالة ، سهري  .٦٣
 . األردن . دار الفكر ، عمان . 

احلاجات التدريبية ملعلمي اجلغرافيـا يف  ) . م١٩٩٨(عبد العزيز ، فهيمة سليمان  .٦٤
، ) ٥٤(جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العدد . جمال تكنولوجيا التعليم 

، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، كليـة  ١١٨ -٧١ ، ص ص أكتوبر
 .ة ، جامعة عني مشس التربي

فاعلية اسـتخدام الوسـائط املتعـددة يف    ) . م٢٠٠٠(عبد الكرمي ، حممود أمحد  .٦٥
إكساب الطالب املعلمني املندفعني واملتروين املهارات األساسية لتشغيل الكمبيوتر 
 .والتحصيل الدراسي ، رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة القاهرة

ورقة عمل . التعليم اإللكتروين يف الدول النامية ) . م٢٠٠٣(براهيم عبد املنعم ، إ .٦٦
. مقدمة للندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات املعلومات واالتصاالت يف التعلـيم  

 .دمشق 

الكتاب املرئي والكتاب اإللكتروين واملكتبـات  ) . م٢٠٠١(عبد الوهاب ، أمحد  .٦٧
منـاهج  : املؤمتر العلمي الثالث عشـر  . اإللكترونية ، ثورة تكنولوجية يف التعليم 

التعليم والثورة املعرفية والتكنولوجية املعاصرة ، اجلمعية املصرية للمناهج وطـرق  
يوليو ، كلية التربية ، جامعة  ٢٥-٢٤، ٣٨-٢٣التدريس ، الد األول ، ص ص

 . عني مشس 

توزيـع ،  دار وائل للنشـر وال . احلاسوب يف التعليم ) . م٢٠٠٧(عبود ، حارث  .٦٨
 .عمان ، األردن 

. البحث العلمي مفهومه وأدواته وأساليبه ) . م٢٠٠١(عبيدات ، ذوقان وآخرون  .٦٩
 .الطبعة السابعة ، دار الفكر ، عمان 

فعالية استخدام الوسائل املتعـددة   ) .م٢٠٠٦(، ممدوح واجلندي ، حممد عثمان  .٧٠
ي التجـاري يف تنميـة   بالكمبيوتر يف تدريس مادة احملاسبة بالصف األول الثانو



 

جملة دراسات يف املناهج وطرق التـدريس ،  . أداءات الطالب واالجتاه حنو املادة 
، اجلمعية املصرية للمنـاهج وطـرق   ١٧٢-١٤٥، فرباير ، ص ص) ١١١(العدد 

 . التدريس ، كلية التربية ، جامعة عني مشس 

ء الثورة املعرفيـة  إعداد املعلم وتدريبه يف ضو) . م٢٠٠١(العطروزي ، حممد نبيل  .٧١
مناهج التعليم والثورة املعرفية : املؤمتر العلمي الثالث عشر . والتكنولوجية املعاصرة 
يوليو ، اجلمعية املصـرية للمنـاهج وطـرق     ٢٥-٢٤،  والتكنولوجية املعاصرة
 . ١٢-٥ول ، ص ص التدريس ، الد األ

ب كوسيلة تعليمية يف أثر استخدام احلاسو) . م٢٠٠٣(عفانة ، وائل عبد اللطيف  .٧٢
رسالة ماجستري غـري  . حتصيل طلبة الصف اخلامس األساسي يف وحدة املساحة 

 .منشورة ، كلية العلوم ، جامعة النجاح الوطنية ، نابلس ، فلسطني 

دار الكتـاب احلـديث ،   . عـد  التعليم عن ب) . م٢٠٠٥(العلي ، أمحد عبداهللا  .٧٣
 .الكويت

واقع استخدام االنترنت لدى أعضـاء هيئـة    ) .هـ١٤٢٣(العمري ، حممد خليفة  .٧٤
جملة احتاد اجلامعات العربية ، . التدريس وطلبة جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

 . ٦٩-٣٥، ص ص  ٤٩األمانة العامة الحتاد اجلامعات العربية ، العدد 

استخدام معلمي ومعلمات الثانويـة للتقنيـات   ) . م٢٠٠٥(العرتي ، سامل مزلوه  .٧٥
عليمية والصعوبات اليت يواجهوا يف حمافظة حفر الباطن يف اململكـة العربيـة   الت

 .رسالة ماجستري غري منشورة ، اجلامعة األردنية . السعودية 

مـن أوراق اللقـاء   . حنو خطة لتطوير التعليم ) . هـ١٤٢٣(العواد ، حممد حسن  .٧٦
-٩٦، ص ص  ٨٥ السنوي العاشر لقادة العمل التربوي ، جملة املعرفة ، العـدد 

١١٥ . 

التعلم اإللكتـروين يف القـرن   ) . م٢٠٠٦(ر و أندرسون ، تريي . غاريسون ، د  .٧٧
 . ترمجة حممد األبرش ، مكتبة العبيكان ، الرياض . احلادي والعشرين 



 

دار الفكر . استخدام احلاسوب يف التعليم ) . م٢٠٠٢(الفار ، إبراهيم عبد الوكيل  .٧٨
 . ردن للطباعة والنشر ، عمان ، األ

تربويات احلاسوب وحتديات مطلع القـرن  ) . م٢٠٠٠(ــــــــــ  .٧٩
 .، دار الفكر العريب ، القاهرة  ٢احلادي والعشرين ، الطبعة 

أثر استخدام التعلم املربمج واحلاسب اآليل يف ) . هـ١٤٢٤(الفهيقي ، ثاين عويد  .٨٠
مني مبحافظـة  تدريس اهلندسة املستوية والتحويالت على حتصيل طالب كلية املعل

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى ، مكـة  . سكاكا 
 .املكرمة 

التعليم اإللكتروين مدخل إىل التـدريب غـري   ) . م٢٠٠٣(الغراب ، إميان حممد  .٨١
 . منشورات املنظمة العربية للتنمية اإلدارية ، القاهرة . التقليدي 

أساسيات إنتاج واسـتخدام وسـائل   ) . م٢٠٠٦(فتح اهللا ، مندور عبد السالم  .٨٢
 .دار الصميعي للنشر والتوزيع ، الرياض . وتكنولوجيا التعليم 

تقدير مشريف التقنيات التربوية الحتياجام ) .م١٩٩٧(الفريح ، سعاد عبدالعزيز  .٨٣
 . ١٥٥ -١٠١، ص ص  ٤٥الة التربوية ، جامعة الكويت ، العدد . املهنية 

االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير النمـو  ) . م٢٠٠٦( علي الكوري ، عبداهللا .٨٤
جملة دراسـات يف املنـاهج وطـرق    . املهين ملعلمي اللغة العربية باملرحلة الثانوية 

، اجلمعيـة املصـرية    ١٦٤-١٣٣، ص ص  ، ينـاير ) ١١٠(التدريس ، العدد 
 . كلية التربية ، جامعة عني مشس. للمناهج وطرق التدريس 

. االنترنت يف التعليم وواقع البحـث العلمـي   ) . هـ١٤٢٣(زكريا حيىي  الل ، .٨٥
 .مكتبة العبيكان ، الرياض 

مناهجنا التعليمية وتكنولوجيا التعليم اإللكتروين ) . م٢٠٠٤(مازن ، حسام حممد  .٨٦
املؤمتر العلمي السـادس  . والشبكي لبناء جمتمع املعلوماتية العريب ، رؤية مستقبلية 



 

املعلم ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، الـد األول ،  تكوين : عشر 
 . يوليو ، كلية التربية ، جامعة عني مشس  ٢٢-٢١،  ٥٦-١٥ص ص 

التكنولوجيا املعلوماتية وتكنولوجيـا االتصـاالت   ) . م٢٠٠١(ـــــــ  .٨٧
قبلية رؤيـة مسـت  " احلديثة وعالقتها مبنظومة مناهج التعليم العام يف العامل العريب 

منـاهج التعلـيم   : املؤمتر العلمي الثالث عشـر  " . ملواجهة الثورة املعرفية العاملية 
اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس والثورة املعرفية والتكنولوجية املعاصرة ، 

يوليو ، كلية التربية ، جامعـة   ٢٥-٢٤،  ١٥٤-١٣١، الد األول ، ص ص 
 . عني مشس

ليلـى  : تعريـب  . التعلّم بالوسائط املتعددة ) . هـ١٤٢٥( ماير ، ريتشارد إي .٨٨
 .النابلسي ، مكتبة العبيكان ، الرياض 

أثر التـدريس باسـتخدام الفصـول    ) . هـ١٤٢٥(املبارك ، أمحد عبد العزيز  .٨٩
على حتصيل طالب كليـة التربيـة يف   " االنترنت " اإلفتراضية عرب الشبكة العاملية 
رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية . امعة امللك سعود تقنيات التعليم واإلتصال جب

 . التربية ، جامعة امللك سعود 

تطوير برامج تدريب معلمي الرياضـيات  ) . م٢٠٠٤(متويل ، عالء الدين سعد  .٩٠
: املؤمتر العلمي السادس عشر . بسلطنة عمان يف ضوء االجتاهات العاملية املعاصرة 

لد معية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، ااجل ، يوليو ٢٢-٢١ تكوين املعلم ،
 . ، كلية التربية ، جامعة عني مشس  ٤٦٠-٣٩١األول ، ص ص 

، وزارة التربية والتعليم ، اململكة  ٨٨، ص  ٣٩، العدد ) هـ١٤٢٢(جملة املعرفة  .٩١
 . العربية السعودية 

يم تكنولوجيا التعليم مفـاه ) . هـ١٤٢٥(حممد ، مصطفى عبد السميع وآخرون  .٩٢
 .دار الفكر ، عمان ، األردن . وتطبيقات 



 

واقع ومعوقات اسـتخدام احلاسـوب يف   ) . م٢٠٠٠(احمليسن ، ابراهيم عبداهللا  .٩٣
، ص  ٥٧الة التربوية ، الكويت ، العـدد  . كليات التربية باجلامعات السعودية 

 . ٦٩-٣١ص 

. ترف أم ضـرورة ؟ ... التعليم االلكتروين ) . هـ١٤٢٣(ــــــــ  .٩٤
 ١٧-١٦ورقة العمل مقدمة لندوة مدرسة املستقبل ، جامعـة امللـك سـعود ،    

 . رجب

مدرسـة  : املدرسة اإللكترونية ) . هـ١٤٢٣(احمليسن ، إبراهيم وهاشم ، خدجية  .٩٥
ورقة عمل مقدمـة لنـدوة مدرسـة    " . دراسة يف املفاهيم والنماذج " املستقبل 
، كلية التربية ، جامعة امللك هـ ١٧/٨/١٤٢٣-١٦املنعقدة يف الفترة . املستقبل 

 . سعود 

بناء برنامج تدرييب ملديري ومديرات املدارس ) . م٢٠٠٥(مصطفى ، هاين حممود  .٩٦
دار جرير . الثانوية احلكومية لتطوير كفايام اإلدارية يف ضوء احتياجام التدريبية 

 . للنشر والتوزيع  ، عمان ، األردن 

ـ ١٤٢٣(مطاوع ، ضياء الدين حممد  .٩٧ توجهـات حديثـة يف اسـتخدام    ) . هـ
، ص  ٢، العـدد   ٢٢الة العربية للتربية ، م . تكنولوجيا التعليم يف تعليم العلوم 

 .  ١٢٧-٨٧ص 

اإلطار العام إلعداد بـرامج إعـداد معلمـي    ) . م٢٠٠٤(املقبل ، عبداهللا صاحل  .٩٨
 . دار جمدالوي للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن . املوهوبني 

أثر الربجميات التعليمية احلاسوبية املوجهـة  ) . هـ١٤٢٨(، سعيد صاحل  املنتشري .٩٩
من وزارة التربية والتعليم على التحصيل الدراسي يف مادة العلوم لطالب الصـف  

رسالة ماجستري غري منشورة ، كلية التربية ، جامعـة أم  . األول املتوسط بالقنفذة 
 .القرى 



 

استخدام تقنية املعلومات واحلاسـوب  .  )ـه١٤٢٣(املوسى ، عبداهللا عبد العزيز  .١٠٠
الرياض ، مكتـب  ) . دراسة ميدانية ( يف التعليم األساسي يف دول اخلليج العريب 

 .التربية العريب لدول اخلليج العريب 

استخدام احلاسـب اآليل يف التعلـيم ،   ) . م٢٠٠٥(املوسى ، عبداهللا عبد العزيز  .١٠١
 . مكتبة تربية الغد ، الرياض 

التعلـيم اإللكتـروين ، األسـس    ) . م٢٠٠٥(، عبداهللا واملبارك ، أمحد املوسى  .١٠٢
 . شبكة البيانات ، الرياض . والتطبيقات 

األسس العلمية لتصميم وحـدة  ) . م٢٠٠٠(اهلابس ، عبداهللا والكندري ، عبداهللا  .١٠٣
، الـد  ) ٥٧(الة التربوية ، جامعة الكويت ، العـدد  . تعليمية عرب اإلنترنت 

 .عشر  اخلامس

الدار . التعليم اإللكتروين عرب شبكة اإلنترنت ) . م٢٠٠٥(اهلادي ، حممد حممد ،  .١٠٤
 . املصرية اللبنانية ، القاهرة 

واقع االستفادة من احلاسب اآليل يف القطاع ) .م٢٠٠٥(اهلميلي ، يوسف جاسم  .١٠٥
ـ  . احلكومي باململكة العربية السعودية املعوقات واحللول  ة ، معهـد اإلدارة العام

 .الرياض 

أثر استخدام برنامج تدرييب مقترح عن بعد علي ) . م٢٠٠٦(هندي ، حممد محاد  .١٠٦
جملة . وعي معلمي العلوم الزراعية ببعض مصادر تكنولوجيا املعلومات واالتصال 

-٢٢٥، نـوفمرب ، ص ص  ) ١١٨(دراسات يف املناهج وطرق التدريس ، العدد 
 كلية التربية ، جامعة عني مشس  .لتدريس ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق ا ٢٨٠

التدريب التربوي يف ضـوء التحـوالت   ) . م٢٠٠٥(الياور ، عفاف بنت صالح  .١٠٧
 . دار الفكر العريب ، القاهرة . املعاصرة 



 

الطبعة . املدخل إىل التدريس الفعال ) . هـ١٤١٩(حيىي ، حسن واملنويف ، سعيد  .١٠٨
 .الثانية ، الدار الصولتية ، الرياض 
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 املـــــــــالحق



 

أداة الدراسة يف صورا :  ١ملحق 
 األولية



 

 بسم اهللا الرحمـن الرحيــم
 

 حفظه اهللا      / كتور سعادة األستاذ الفاضل الد
 ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتــه 

واقع التقنيات املعاصرة يف تدريس الرياضيات باملرحلة (جيري الباحث دراسـة بعنوان 
، كمتطلب للحصول على ) املتوسطة من وجهة نظر معلمي الرياضيات مبحافظة ينبع 

ات من كليـة التربيـة جبامعـة أم درجة املاجستيـر يف املناهج وطرق تدريس الرياضي
 .القـرى 

 :ودف هذه الدراسة إىل 
 .التعرف على مدى توفر التقنيات املعاصرة يف املدارس املتوسطة  •
 .التعرف على مدى استخدام التقنيات املعاصرة يف املدارس املتوسطة  •
 التعرف على الصعوبات اليت حتول دون استخدام التقنيات املعاصرة يف تدريس •

 .الرياضيات باملرحلة املتوسطة 
ويستخدم الباحـث يف هذه الدراسـة اإلستبانة كأداة للدراسـة وهي موجهـة إىل 

ونظراً ملا لسعادتكم من علم واهتمامات يف جمال التربيـة ، وكذلك . معلمي الرياضيات 
خبـرة واسعـة يف جمال البحث العلمي وأدواتـه ، فإن الباحث يأمل االسترشاد 

أيكـم والتعرف على وجهـة نظركـم من خالل ما تبدونـه من مالحظات على بر
فقرات اإلستبانة وتقدير درجـة مالءمتهـا وصالحيتها لتحقيق أهداف البحث احلايل ، 
وكذلك درجـة وضوحهـا للمجيبيـن ، وإضافـة أي عبارات تروـا مناسبـة 

 ..لتحقيـق مشوليـة اإلستبانة 
 ...كــم واهللا حيفظكـم ويرعا
 الباحــث

 عابد بن عبد اهللا الذبيانــي
 ٠٥٠٥٣٤٨٨٢٦: جوال 

e-mail :abed٤٥٤٥@yahoo.com 
  



 

 معلومــات عامـــة: أوالً 
 
 ماجستري   بكالوريـوس  :املؤهل العلمي  – ١

 غري تربوي   تربـــوي  :نوع املؤهـل  – ٢

 :عدد سنوات اخلدمــة  – ٣

 سنوات ١٠أكثر من   سنوات ١٠:  ٦من   سنوات ٥:  ١من 

 :هل سبق لك حضور دورات تدريبيـة يف جمال التقنيات املعاصرة  – ٥

 ال      نعـم 

 

 :فضـالً أكمـل البيانـات التاليـة .. إذا كانت اإلجابــة بنعــم  

مالحظات اجلهة املنظمةتاريخ انعقادهامدـا اسم الدورةم

١      

٢     

٣      

٤      

٥      

 
 
 
 
 



 

 يف املدارس املتوسطة للبنني  التقنيات املعاصرةمدى توافر و استخدام : ثانياً  
 

 التقنيات املعاصرة

 رأي احملكــــــــم

 واضحة مالئمـة
التعديـل املقتـرح

 النعم النعم

      )اإلنترنت ( االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات  ١

      )اإلنترنت ( ات الداخليـة شبكة املعلوم٢

      .بيئـة الواقـع االفتراضــي ٣

      ) Multimedia( تقنية الوسائط املتعددة  ٤

      ) Hypermedia( تقنية الوسائط الفائقة  ٥

      .برامـج األقمـار االصطناعيـة ٦

      .تقنيـة الكتـاب اإللكتـروين ٧

      .رئـي تقنيـة الكتـاب امل٨

      .الفيديـو التفاعلــي ٩

      .التعليـم عـن بعــد ١٠

      .الفصـول الذكيــة ١١

      .املدرسـة االفتراضيــة ١٢

      .التعلـم اإللكترونــي ١٣

 

 .......................................................................)تذكــر( أخــرى 
................................................................................................
................................................................................................ 

................................................................................................ 
 

 
 



 

اليت حتول دون استخدام معلم الرياضيات يف املرحلة  املعوقاتالصعوبات و : ثالثـاً  
 . للتقنيات املعاصرةاملتوسطة 

 

 الصعوبـات واملعوقـــات

 رأي احملكــــــــم

 واضحة مالئمـة
التعديـل املقتـرح

 النعم النعم

     .م معرفة املعلم بالتقنيات املعاصرةقلة أو عد ١

     باملدرسـةالتقنيات املعاصرةعدم توفر بعض أو كل٢

التقنياتاالجتاه السليب لدى املعلميـن حنو توظيف  ٣
.يف طرائق التدريس املعاصرة

     

التعليميةلتقنيات املعاصرةضعف املتابعة املستمرة ل ٤
.ات التعليـممن قبل الوزارة أو إدار

     

عدم تشجيع إدارة املدرسة للمعلني على استخدام ٥
.يف التدريس التقنيات املعاصرة

     

يف العمليـةالتقنيات املعاصرةعدم االقتنـاع بأمهية ٦
 .التربويــة 

     

٧ 
ضعف الدعم املادي و املعنـوي لعمليات البحث

تقنيات ال العلمي للمشرفني التربوييـن يف جمال
 . املعاصرة

     

٨ 
قلة برامج التدريب املوجهـة ملشريف ومعلمي

التقنيات الرياضيات لرفع كفايام املهنية يف استخدام 
 . املعاصرة

     

القصور يف إرسال البعثـات اخلارجيـة ملشرفـي ٩
 .الرياضيات 

     

١٠ 
افتقار التأهيل اجلامعي ملعلي الرياضيات لربامج خاصة

لتقنيات  احتياجات املؤسسات التعليمية لتليب
 . املعاصرة

     

التكلفة املالية العاليـة املترتبـة على استخدام  ١١
 . التقنيات املعاصرة

     

 



 

 الصعوبـات واملعوقـــات

 رأي احملكــــــــم

 واضحة مالئمـة
التعديـل املقتـرح

 النعم النعم

١٢ 
لـيس مـنةالتقنيات املعاصـراستخدام 

 .متطلبات النمـو والكفاءة املهنيــة
   

    .لتقنيات املعاصرةعدم توفر قاعات خمصصة ل١٣

١٤ 
ميكنالتقنيات املعاصرةال يوجد خمتص يف جمال

 .الرجوع إليـه 
   

   التقنيات املعاصرةعدم توافر الوقت الستخدام١٥
   .ياجات الطالبالحتالتقنيات املعاصرةعدم تلبية ١٦

١٧ 
التقنياتفصول املدرسة غيـر جمهزة الستخدام

.يف التدريـس املعاصرة
   

١٨ 
عدم وجود برامج تدريبيـة ملعلمي الرياضيات أثناء

.التقنيات املعاصرةاخلدمـة على 
   

   .مقاومة كل ما هو جديد من مستجدات العصـر١٩
   .جنليزيــةضعف إجادة اللغـة اإل٢٠
   التقنيات املعاصرةقلة احلماس لالستفادة من٢١

٢٢ 
نقص اخلدمات الفنية يف جمال يئـة وتشغيل

. التقنيات املعاصرة
   

٢٣ 
التقنيات املعاصرةقلة املعرفة باخلدمات اليت تقدمها

.يف تدريس الرياضيات
   

 

 .........................................................................)تذكــر( أخـري 
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أمساء السادة احملكمني: ٢لحق ـم  



 

 

 أســـماء الســـادة احملكمـــني

 اجلهةاالسم م

 جامعة أم القرىمسري بن نور الدين فلمبان.د ١

 جامعة أم القرىيوسف بن عبداهللا الغامدي.د  ٢

 جامعة أم القرىرايقيعبداللطيف ال.د ٣

 جامعة أم القرىحممد بن عبداهللا العيسى.د ٤

 جامعة طيبةابراهيم بن عبداهللا احمليسن.د. أ ٥

 جامعة طيبةاسامة بن عبدالعزيز الصيين.د  ٦

 جامعة طيبةابراهيم بن رشيد العمري.د ٧

 جامعة طيبةمشعان بن سهو العتييب.د ٨

 جامعة طيبةدويديعلي بن حممد.د ٩

 مدير عام الربامج بوزارة التربيةعبدالكرمي العلوين.د ١٠

 كلية املعلمني باملدينة املنورةحسن بن حممد ثاين.د ١١

 كلية املعلمني باملدينة املنورةعبداهللا أبورضوان.د ١٢

 كلية املعلمني باملدينة املنورةمحدي الصباغ.د ١٣

 كلية املعلمني بتبوكريفممدوح الش.د ١٤

 كلية املعلمني بتبوكهاشم فشكنيت.د ١٥

 كلية املعلمني بتبوكأمحد بن حممد الغيان.د ١٦

 كلية املعلمني مبكة املكرمةعبداهللا بن عباس بن حممد.د ١٧

 كلية املعلمني مبكة املكرمةأمحد ماهر عبدالباسط.د ١٨

 كلية املعلمني مبكة املكرمةورحممد سعد الدين عبدالغف.د  ١٩

 تعليم املدينة املنورةهد بن مساعد احملمدي.أ ٢٠



 

 

املالحظات اليت أبداها  : ٣ملحق
 احملكمون



 

 
 :متثلت مالحظات احملكمني اإلجيابية على أداة الدراسة فيما يلي 

مناسبة حماور األداة ، وانتماء العبارات للمحاور الواردة حتتها ، ووضوح العبـارات  
 .ودقة صياغتها 

 :يالت على الصورة األولية لألداة كالتايل وكانت أبرز التعد
وجعل كـالً منـهما يف حمـور    ) احملور األول ( فصل التوافر عن االستخدام  •

 .مستقل حىت يسهل قياسهما 
إىل )) اإلنترنـت (خلية شبكة املعلومات الدا( مت يف احملور األول تعديل عبارة  •

 اإلنترانت 
 ) .باجلوال  التعلّم( مت يف احملور األول إضافة عبارة  •
 ) .برامج األقمار الصناعية ( مت يف احملور األول حذف عبارة  •
 .مت يف حمور الصعوبات فصل العبارات اليت تتضمن أكثر من قضية  •
 ) .ضعف البنية التحتية لالتصاالت ( مت يف حمور الصعوبات إضافة عبارة  •
 . ها مت يف حمور الصعوبات حذف العبارات اليت امجع احملكمني على حذف •



 

 

معامالت ارتباط بريسون:  ٤حق لم  



 

 

مع درجة  التقنيات املعاصرةدرجة توافرمعامالت ارتباط فقرات
الكلية احملور  

 التقنيات املعاصرة توفر
معامل 
االرتباط

مستوى 
 الداللة

٠.٠٠٠ ٠.٧١ . االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات-١

٠.٠٠٠ ٠.٨٠ .شبكة املعلومات الداخلية -٢

٠.٠٠٠ ٠.٦٢ .بيئة الواقع االفتراضي -٣

٠.٠٠٠ ٠.٤٩ . تقنية الوسائط املتعددة-٤

٠.٠٠٠ ٠.٦٠ . تقنية الوسائط الفائقة-٥

٠.٠٠٠ ٠.٦٩ .تقنية الكتاب اإللكتروين -٦

٠.٠٠٠ ٠.٥٤ .تقنية الكتاب املرئي -٧

٠.٠٠٠ ٠.٦٢ .الفيديو التفاعلي -٨

٠.٠٠٠ ٠.٤٦ .التعليم عن بعد -٩

٠.٠٠٠ ٠.٥٧ .الفصول الذكية -١٠

٠.٠٠٠ ٠.٥٦ .املدرسة االفتراضية -١١

٠.٠٠٠ ٠.٤٧ .التعلم اإللكتروين -١٢

٠.٠٠١ ٠.٤٢ .التعلم باجلوال -١٣

 التقنيات املعاصرةدرجة توافر أن معامالت ارتباط فقرات مقياس  السابق يتبني من اجلدول
دت مجيعها وقد زا ٠.٠٥مجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  الكلية احملورمع درجة 

 .وهي درجات تشري إىل صدق بناء مقبول هلذا املقياس ٠.٤٢عن 

 



 

 احملورمع درجة  التقنيات املعاصرةمعامالت ارتباط فقرات درجة استخدام
 الكلية

 التقنيات املعاصرةاستخدام 
معامل 
االرتباط

مستوى 
 الداللة

٠.٠٠٠ ٠.٦٢ . االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات-١٤

٠.٠٠٠ ٠.٦٩ . ة املعلومات الداخليةشبك-١٥

٠.٠٠٠ ٠.٤٨ .بيئة الواقع االفتراضي -١٦

٠.٠٠٠ ٠.٥٢ .تقنية الوسائط املتعددة -١٧

٠.٠٠٠ ٠.٤٣ .تقنية الوسائط الفائقة -١٨

٠.٠٠١ ٠.٤١ .تقنية الكتاب اإللكتروين -١٩

٠.٠٠١ ٠.٤١ .تقنية الكتاب املرئي -٢٠

٠.٠٠٠ ٠.٤٨ .الفيديو التفاعلي -٢١

٠.٠١٨ ٠.٣٠ .التعليم عن بعد -٢٢

٠.٠٠٠ ٠.٥٤ .الفصول الذكية -٢٣

٠.٠٠٠ ٠.٤٩ .املدرسة االفتراضية -٢٤

٠.٠٠٨ ٠.٣٣ .التعلم اإللكتروين -٢٥

 - - *  .التعلم باجلوال-٢٦
 ال ميكن حسابه كون الدرجة معدومة لدى مجيع افراد العينة* 

التقنيـات  درجة اسـتخدام  الت ارتباط فقرات مقياس أن معام السابق يتبني من اجلدول
باستثناء   ٠.٠٥مجيعها ذات داللة إحصائية عند مستوى  مع درجة املقياس الكلية املعاصرة

أما بقية الفقرات فقد زادت  . استخدام التعلم اجلوال الذي كانت درجة استخدامه معدومة
 .بناء مقبول هلذا املقياسوهي درجات تشري إىل صدق  ٠.٣٠معامالت ارتباطها عن 



 

للتقنيات الصعوبات والعوائق اليت حتول دون استخدام املعلم معامالت ارتباط فقرات
 مع درجة املقياس الكلية املعاصرة

 الصعوبات واملعوقات
معامل 
االرتباط

مستوى 
 الداللة

٠.٠١٦ ٠.٣٠ .قلة معرفة املعلم باملستجدات التكنولوجية-٢٧

٠.٠٠٠ ٠.٥٨ .املستجدات التكنولوجية باملدرسة  عدم توفر بعض-٢٨

االجتاه السليب لدى املعلمني حنو توظيف املستجدات -٢٩
 .التكنولوجية يف طرائق التدريس 

٠.٠٠٠ ٠.٦٠

ضعف املتابعة املستمرة للمستجدات التكنولوجية التعليمية -٣٠
 .من قبل الوزارة و إدارات التعليم 

٠.٠٠٠ ٠.٦٠

إدارة املدرسة للمعلمني على استخدام عدم تشجيع -٣١
 .املستجدات التكنولوجية يف التدريس 

٠.٠٠٠ ٠.٦٠

عدم اقتناع معلم الرياضيات بأمهية املستجدات التكنولوجية-٣٢
 .يف العملية التربوية 

٠.٠٠٤ ٠.٣٦

ضعف الدعم املادي و املعنوي لعمليات البحث العلمي -٣٣
 .نولوجية للمعلمني يف جمال املستجدات التك

٠.٠٠٠ ٠.٥٠

قلة برامج التدريب املوجهة ملعلمي الرياضيات لرفع -٣٤
 .كفاءم املهنية يف استخدام املستجدات التكنولوجية 

٠.٠٠٠ ٠.٥٦

٠.٠٠٠ ٠.٦٢ .القصور يف إرسال البعثات اخلارجية ملعلمي الرياضيات -٣٥

ة افتقار التأهيل اجلامعي ملعلمي الرياضيات لربامج خاص-٣٦
 .تليب احتياجات املؤسسات التعليمية ملستجدات التكنولوجيا

٠.٠٠٠ ٠.٦١

التكلفة املالية العالية املترتبة على استخدام املستجدات -٣٧
 .التكنولوجية 

٠.٠٠١ ٠.٤٠



 

للتقنيات الصعوبات والعوائق اليت حتول دون استخدام املعلم معامالت ارتباط فقرات
 مع درجة املقياس الكلية املعاصرة

 الصعوبات واملعوقات
معامل 
االرتباط

مستوى 
 الداللة

٠.٠٠٠ ٠.٤٧ .عدم توفر قاعات خمصصة للمستجدات التكنولوجية -٣٨

جية ميكن عدم وجود خمتص يف جمال املستجدات التكنولو-٣٩
 .الرجوع إليه 

٠.٠٠٠ ٠.٦٠

٠.٠٠٠ ٠.٥٣ .عدم توافر الوقت الستخدام املستجدات التكنولوجية -٤٠

فصول املدرسة غري جمهزة الستخدام املستجدات -٤١
 .التكنولوجية يف التدريس 

٠.٠٠٠ ٠.٥١

٠.٠٠٠ ٠.٥٧ .ضعف البنية التحتية لالتصاالت -٤٢

٠.٠٠٢ ٠.٣٨ .مستجدات العصر  النفور من كل ما هو جديد من-٤٣

٠.٠٠٢ ٠.٣٨ .ضعف إتقان اللغة اإلجنليزية -٤٤

٠.٠٠١ ٠.٤٠ قلة احلماس لالستفادة من املستجدات التكنولوجية-٤٥

نقص اخلدمات الفنية يف جمال يئة وتشغيل املستجدات -٤٦
 .التكنولوجية 

٠.٠٠٠ ٠.٥٥

ات التكنولوجية قلة املعرفة باخلدمات اليت تقدمها املستجد-٤٧
 .يف تدريس الرياضيات 

٠.٠٠٠ ٠.٥٤

الصعوبات والعوائق اليت حتول  مقياسأن معامالت ارتباط فقرات  السابقيتبني من اجلدول 
مجيعها ذات داللة إحصائية  مع درجة املقياس الكلية للتقنيات املعاصرة دون استخدام املعلم

درجات تشري إىل صـدق بنـاء    وهي ٠.٣٠وقد زادت مجيعها عن  ٠.٠٥عند مستوى 
 .مقبول هلذا املقياس



 

 

 
أداة الدراسة يف صورا :  ٥ملحق 

 النهائية



 

 بسم اهللا الرحمـن الرحيــم
 

 حفظه اهللا ورعاه /  .......................................  األستاذ الفاضل معلم الرياضيات 
 ...السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتــه 

 

 تدريس الرياضيات باملرحلة واقع التقنيات املعاصرة يف: (يعد الباحث دراسة بعنوان 
 ) .املتوسطة من وجهة نظر معلمي الرياضيات مبحافظة ينبع

 
جمموعة املستجدات التقنيـة يف جمال التعليم : ويقصد بالتقنيات املعاصرة يف هذه الدراسة 

من أجهـزة ونظم تعليمية ووسائط تفاعلية ومناذج  وشبكات إلكترونيـة وأساليب 
 .تعلـم 

تائج تعتمد كثيـراً على مدى دقة إجابتك ، لذا يأمل الباحث التكرم بقراءة وحيث أن الن
يف احلقل الذي ميثل )  ( كل فقرة من فقرات اإلستبانة قراءة متأنيـة ووضع عالمـة 

وجهة نظركم مبنتهى املوضوعيـة ، لتخرج هذه الدراسة بنتائج صادقة ميكن االعتماد 
ملعلومـات يف هذه اإلستبانة لـن تستخدم إال عليها ، مؤكديـن لكم بأن كافـة ا

 .ألغراض البحث العلمـي 
 

 ..شاكراً ومقدراً لكـم حسـن تعاونكـم واهللا حيفظكـم ويرعاكـم 
 

 الباحــث
 عابد بن عبد اهللا الذبيانــي

 ٠٥٠٥٣٤٨٨٢٦: جوال 
e-mail : abed٤٥٤٥@yahoo.com 

 
 
 
 
 



 

 بيانات  عامـــة : أوالً 
 
 ماجستري   بكالوريـوس  :علمي املؤهل ال – ١

 غري تربوي   تربـــوي  :نوع املؤهـل  – ٢

 :عدد سنوات اخلدمــة  – ٣

 سنوات ١٠أكثر من   سنوات ١٠:  ٦من   سنوات ٥:  ١من 

 :هل سبق لك حضور دورات تدريبيـة يف جمال التقنيات املعاصرة  – ٤

 ال      نعـم 

 :فضـالً أكمـل البيانـات التاليـة  ..إذا كانت اإلجابــة بنعــم  

مالحظات اجلهة املنظمةتاريخ انعقادهامدـا اسم الدورةم

١      

٢     

٣      

٤      

٥      

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 مدى توافر التقنيات املعاصرة يف املدارس املتوسطة للبنني : ثانياً  

 

 التقنيات املعاصرة
 درجة توافر التقنية

 غري متوفرة سطةمتو كبرية

    )اإلنترنت ( االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات  ١

    )اإلنترانت ( شبكة املعلومات الداخليـة ٢

    .بيئـة الواقـع االفتراضــي ٣

    ) Multimedia( تقنية الوسائط املتعددة  ٤

    ) Hypermedia( تقنية الوسائط الفائقة  ٥

    .إللكتـروين تقنيـة الكتـاب ا٦

    .تقنيـة الكتـاب املرئـي ٧

    .الفيديـو التفاعلــي ٨

    .التعليـم عـن بعــد ٩

    .الفصـول الذكيــة ١٠

    .املدرسـة االفتراضيــة ١١

    .(e-learning)التعلـم اإللكترونــي ١٢

    .(m-learning)التعلـم  باجلوال ١٣

 
 
 
 
 



 

 يف املدارس املتوسطة للبنني التقنيات املعاصرةدى استخدام م: ثالثاً  
 

 التقنيات املعاصرة
 درجة استخدام التقنية

 غري متوفرة متوسطة كبرية

    )اإلنترنت ( االتصال بالشبكة العاملية للمعلومات  ١٤

    )اإلنترانت ( شبكة املعلومات الداخليـة ١٥

    .بيئـة الواقـع االفتراضــي ١٦

    ). Multimedia( تقنية الوسائط املتعددة  ١٧

    ). Hypermedia( تقنية الوسائط الفائقة  ١٨

    .تقنيـة الكتـاب اإللكتـروين ١٩

    .تقنيـة الكتـاب املرئـي ٢٠

    .الفيديـو التفاعلــي ٢١

    .التعليـم عـن بعــد ٢٢

    .الفصـول الذكيــة ٢٣

    .ـة االفتراضيــة املدرس٢٤

    .(e-learning)التعلـم اإللكترونــي ٢٥

    . (m-learning)التعلـم  باجلوال ٢٦

 
 
 
 
 
 
 



 

اليت حتول دون استخدام معلم الرياضيات يف املرحلة  املعوقاتالصعوبات و : رابعاً  
 . للتقنيات املعاصرةاملتوسطة 

 

 الصعوبـات واملعوقـــات
 صعوبات واملعوقاتدرجة تأثري ال

 غري متوفرة متوسطة كبرية

    قلة  معرفة املعلم بالتقنيات املعاصرة ٢٧

    .عدم توفر بعض  التقنيات املعاصرة باملدرسـة٢٨

االجتاه السليب لدى املعلميـن حنو توظيف التقنيات ٢٩
.املعاصرة يف طرائق التدريس

   

املعاصرة التعليميةضعف املتابعة املستمرة للتقنيات ٣٠
.من قبل الوزارة و إدارات التعليـم

   

عدم تشجيع إدارة املدرسة للمعلمني على استخدام ٣١
.التقنيات املعاصرة يف التدريس

   

عدم اقتنـاع معلم الرياضيات بأمهية التقنيات ٣٢
.املعاصرة يف العمليـة التربويــة

   

لعمليات البحثضعف الدعم املادي و املعنـوي ٣٣
.العلمي للمعلمني يف جمال التقنيات املعاصرة

   

قلة برامج التدريب املوجهـة ملعلمي الرياضيات ٣٤
.لرفع كفاءم املهنية يف استخدام التقنيات املعاصرة

   

القصور يف إرسال البعثـات اخلارجيـة ملعلمي ٣٥
 .الرياضيات 

   

٣٦ 
مي الرياضيات لربامجافتقار التأهيل اجلامعي ملعل

خاصة تليب احتياجات املؤسسات التعليمية للتقنيات 
 .املعاصرة 

   

التكلفة املالية العاليـة املترتبـة على استخدام  ٣٧
 .التقنيات املعاصرة 

   

 



 

 الصعوبـات واملعوقـــات
 درجة تأثري الصعوبات واملعوقات

 غري متوفرة متوسطة كبرية

   .خمصصة للتقنيات املعاصرة عدم توفر قاعات٣٨

٣٩ 
عدم وجود خمتص يف جمال التقنيات املعاصرة ميكن

 .الرجوع إليـه 
  

  .عدم توافر الوقت الستخدام التقنيات املعاصرة٤٠

٤١ 
فصول املدرسة غيـر جمهزة الستخدام التقنيات

.املعاصرة يف التدريـس
  

  .ضعف البنية التحتية لالتصاالت٤٢

٤٣ 
النفور من كل ما هو جديد من مستجدات

 .العصـر 
  

  .ضعف إتقان اللغـة اإلجنليزيــة٤٤
  قلة احلماس لالستفادة من التقنيات املعاصرة٤٥

٤٦ 
نقص اخلدمات الفنية يف جمال يئـة وتشغيل

.التقنيات املعاصرة 
  

٤٧ 
املعاصرةقلة املعرفة باخلدمات اليت تقدمها التقنيات

.يف تدريس الرياضيات
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