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 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 

 :قال اهللا تعالى في محكم تنزيله 
 

  

  وستُردون والْمْؤِمنُون ورسولُه عملَكُم اللّه فَسيرى اعملُواْ وقُِل(

 )تَعملُون كُنتُم ِبما فَينَبُئكُم والشَّهادِة الْغَيِب عاِلِم ِإلَى
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 دراسة المستخلص
 التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية مـن وجهـة نظـر              ماستخداوأهمية  على درجة    التعرفتهدف الدراسة إلى    

األهمية و  حول  وجهات نظر عينة الدراسة     و هل يوجد اختالف بين       ،  في المدارس الحكومية و األهلية      التربويات المعلمات و المشرفات  
  ).عدد الدورات التي الـتحقن بهـا      ، سنوات الخبرة ،التخصص الوظيفي ، المستوى التعليمي ،العمرمتغير:( االستخدام تبعاً للمتغيرات التالية   

ة في  ما أهمية واستخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوي         : س  : مشكلة الدراسة الحالية في السؤال التالي      تبرز
  ؟ التربوياتالمدارس الحكومية واألهلية من وجهة نظر المعلمات و المشرفات

ما درجة أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني في مهام منهج الرياضيات بالمرحلة ) ١:و يتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية 
 الثانوية من وجهة نظر المعلمات و المشرفات التربويات؟

رجة أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني في أدوار كل من معلمة الرياضيات و الطالبة بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر ما د )١
 المعلمات و المشرفات التربويات؟

ات ما درجة أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني في أدوات تنمية الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات و المشرف )٢
 التربويات؟

 ما درجة أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني و ارتباطه بالتحليل بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات و المشرفات التربويات؟ )٣
هل يوجد اختالف بين استجابات عينة الدراسة الكلية للمتوسطات الكلية لمحاور أداة الدراسة حول درجة أهمية و استخدام التعليم  )٤
المستوى ،العمرمتغير:( للمتغيرات التالية إللكتروني في تدربس الرياضيات بالمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية و األهلية تبعاا

  ؟ ).عدد الدورات التي التحقن بها، سنوات الخبرة،التخصص الوظيفي، التعليمي
مشرفة و استخدمت االستبانة أداة لجمع البيانات ) ٤٠(معلمة و )١٦٠(و قد أتبعت الدراسة المنهج الوصفي و تكونت عينتها العشوائية من

 و استخدام المتوسطات الحسابية و SPSSالالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة بعد تحليلها عن طريق الحاسب اآللي باستخدام برنامج
 -:ثم استنتجت الباحثة اآلتي ُ, البيانات ةتحليل التباين األحادي لمعالج

كانـت  عينة الدراسـة    ة أهمية التعليم اإللكتروني في مهام منهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر               إن درج  -١
 .أما درجة االستخدام كانت بدرجة متوسطة ، بدرجة كبيرة 

ـ  عينة الدراسة  من وجهة نظر      الرياضيات و الطالبة   معلمةكل من    إن درجة أهمية التعليم اإللكتروني في أدوار         -٢ ت  كان
 . أما درجة االستخدام كانت بدرجة متوسطة ، بدرجة كبيرة

أمـا  ،  كانت بدرجة كبيرة   عينة الدراسة   إن درجة أهمية التعليم اإللكتروني في أدوات تنمية الرياضيات من وجهة نظر            -٣
 . درجة االستخدام كانت بدرجة متوسطة 

أمـا درجـة    ،  كانت بدرجة كبيرة   عينة الدراسة  وجهة نظر     إن درجة أهمية التعليم اإللكتروني و ارتباطه بالتحليل من         -٤
 . االستخدام كانت بدرجة متوسطة 

كلية لمحاور أداة الدراسة تبعاً لكل من     بين المتوسطات ال  ) ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -٥
ديد درجة أهمية و استخدام التعليم اإللكترونـي مـن          في تح )  عدد الدورات التدريبية  ، المستوى التعليمي    ، متغير العمر ( 

 .وجهة نظر عينة الدراسة 
  لكل منبين المتوسطات الكلية لمحاور أداة الدراسة تبعاً      ) ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -٦
، لكتروني من وجهة نظر عينة الدراسة     في تحديد درجة أهمية و استخدام التعليم اإل       )  سنوات الخبرة ، لتخصص الوظيفي ا( 

بالنسبة للتعليم اإللكتروني في أدوات تنمية الرياضـيات مـن          ) ٠,٠١(بينما يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         
 . وجهة نظر عينة الدراسة

الثانوية و خاصة    توفير فرص التدريب و التأهيل المناسبة لمعلمات الرياضيات بالمرحلة           -١: و أوصت الدراسة بما يلي      
 .في مجال استخدام التعليم اإللكتروني 

 .  ضرورة تجهيز المعامل و الفصول الدراسية بجميع متطلبات استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات -٢
 ب



Abstract 
This Study objectives To identify the degree of importance and use of e-learning in 
teaching mathematics in the secondary schools from the point of view of teachers and the 
educationalists Supervisors and Is there any difference between the point of The samples of 
total study about the importance and use according to(age variable-educational level-job 
specification-years of experience-training courses).and the present study problem appeared 
in the following question: 
١) What is the degree of importance and use of E-learning in the tasks of secondary schools 
mathematics curriculum from the point of view of the teachers and educationalists 
supervisors? 
٢)What is the degree and importance of the use of E-learning in the role of a secondary 
teacher and student from the point of view of the teachers and educationalists supervisors ? 
٣)What is the degree of importance in the use of E-learning in the tools of developing 
mathematics in the secondary schools from the point of view of the teachers and 
educationalists supervisors? 
٤)What is the degree of importance and use of E-learning and its relation to analyses in the 
secondary school from the point of view of the teachers and educationalists supervisors? 
٥)Is there any difference between the responses in the samples of the total study to the total 
means of the axes of the study tools about the degree of importance and use of E-learning in 
teaching mathematics in secondary schools according to( age variable- educational level - 
job specification - years of experience and training courses  ? 
This study depends on the descriptive methodology.  A sample of (١٦٠) teachers and (٤٠) 
supervisors was used to fill in a questionnaire after computer analysis by using(statistical 
package for social sciences)program and using arithmetic with analysis of (one-way 
Anova)to process the data and the researcher reaching to the follows:  
١- That the degree of importance of electronic learning in the tasks of mathematics 
curriculum according to the point of view of the samples of the total study, was very high 
and the degree of the use of this axis is moderate. 
٢- That the importance of E-learning in the role of the female teacher and student 
curriculum  according to the point of view of the samples of the total study, was very high 
and the degree of the use of this axis is moderate. 
٣- That the importance of the items of E-learning in the development of mathematic tools 
curriculum according to the point of view of the samples of the total study, was very high 
and the degree of the use of this axis is moderate. 
٤- That the importance of E-learning and its relation to analysis curriculum according to 
the point of view of the samples of the total study, was very high and the degree of the use 
of this axis is moderate.  
٥- There are no differences of statistical importance at the testing hypothesis (٠،٠٥) 
between the total means of the study tool axis, according to the( age variables - education 
level - Anumber of having courses) , in determining the degree of importance and use of e-
learning subject to the study samples. 
٦- There are no differences of statistical importance at the standard level(٠،٠٥) between 
the total means of the study tool axis pursuant to the( job specialization and years of 
experience) in determining the degree of the use and importance of e-learning, pursuant to 
the study. There is a difference of an statistical importance at the testing level of(٠،٠١) 
between the total means of electronic learning in the development of mathematical tools 
according to the study sample.  
The Study Recommendations was as follows: ١- Suggesting training and qualify the female 
teachers in the secondary schools spically in E-learning. 
٢- Prepair laprotaries and classes with all the requirements of E-learning in mathematics. 
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 إهـــداء
 

 أهدي ثمرة عملي و جهدي الدؤوب

 .إلى والدي رحمه اهللا رحمة واسعة و أسكنه فسيح جنانه 

ؤوم ومعلمتي التي أعدتني خير إعداد لمجابهة الحياة أمد اهللا في إلى والدتي الرو 

 . عمرها

إلى والدتي الروحية جدة أبنائي التي طالما سهرت معي و شاركتني مشاركة و 

  .وجدانية

إلى زوجــــي عصام ورفيق دربي وسندي ومعيني ومن له الفضل في و 

وقفـات ومـؤازرة لتـذليل ن باني به مـانجاز هذا العمل وإخراجه بعد اهللا بما ح

 .كل الصعاب 

بادرتهم إلى أبنــــائي و فلذات كبدي و قرة عيني محمد و عمر على مو 

بتهيئة الجو المناسب لي دوماً رغم تقصيري بحقهم أحياناً بسبب انشغالي عنهم 

ولتكون لهم نبراساً يخلق الدافع لديهم لمواصلة تحصيلهم العلمي لبلوغ أعلى 

 .لعلمية الدرجات ا

و إلى أخي سراج الذي تبناني بعدة وفاة والدي رحمه اهللا و الذي كان له الفضل 

 .في تربيتي و مواصلة تعليمي بعد اهللا فكان لي األب الحنون و األخ العطوف 

 .وسؤالهم الدائم وإلى أخوانــــي وأخواتــــي على متابعتهم 

م بمساعدتي ومد يد العون إلى أســـاتذتي األفاضل  وزميــــالتي لتفضلهو 

 .لي 

هام في مساعدتي إلنجاز هذا العمل جزاءهم اهللا إلى جميع من كان له دور و إسو 

 .عني خير الجزاء 

 .وأسال اهللا أن ينفعنا به و يجعله خالصاً لوجهه الكريم 
 

 الباحثة
 د



 تقدير شكر و

ـ          الذي هدانا لإلسالم و     د هللا فالحم، ق بجالله و عظيم سلطانه      الحمد هللا حمداً يلي
فقني وأعانني علـى    الذي و وأشكر اهللا سبحانه و تعالى      ، لخير  أرشدنا للعلم و وفقنا ل    

لى اهللا عليه وسـلم و      ـالم على نبينا محمد ص    ـو الصالة و الس   ، مل  إتمام هذا الع  
 : و بعد على آله وصحبه أجمعين

 لي يد العون في إخـراج            أتوجه بالشكر والعرفان والجميل بعد اهللا لكل من مد        
 . هذا العمل

     كما أتوجه بخالص الشكر و التقدير لجامعتي جامعة أم القرى ممثلة في كليـة              
 و  ، الكـاظمي     بن أحمـد   زهير/ الدكتور  الكلية  سعادة عميد   التربية و على رأسها     

صـالح بـن محمـد      / الدكتور  سعادة  سعادة رئيس قسم المناهج و طرق التدريس        

 دعم طلبة العلم و توفير التسهيالت الالزمة لهم جزاءهم اهللا عني خيـر               على السيف
 . الجزاء

 وخالص التقدير إلى أستاذتي   و العرفان   ال يسعني إال أن أتقدم بجزيل الشكر             و  
وكيلة رئيس قسم المناهج    ياسين  بنت حامد   نوال  / سعادة األستاذة الدكتورة     الفاضلة

في إنجـاز هـذا      الفعلية   ة الذي أولتني به و المؤازر     للدعم الحقيقي و طرق التدريس    
رائهـا  آل  حيـث كـان    في مساعدتي وتوجيهي  و التي لم تألو جهداً      ،  بعد اهللا    العمل

ي و  لتوجيــه  موفور جهدها    وقتـها و جل  خصصت من   بما  السديدة األثر الفعال    
هذه  على  جميع مراحل      افهاشرمن خالل إ   كانت نعم المعين و المرشد       و يإرشـاد
  .الدراسة

اللـذان كـان     وأقدم الشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة مناقشة خطة الدراسة األجالء         
 سمير/  سعـادة الدكتور    الدراسةهذه  لمالحظاتهم و توجيهاتهم دور بارز في إنجاز        

 .  بن عبد اهللا الغامدييوسف /  فلمبان و سعـادة الدكتوربن نور الدين
 
 

      
 هـ



االمتنان إلى عضوات لجنة المناقشة الفاضالت      بالشكر و قدم  تن أ      و يسرني أ      
هالـة  / سعادة الدكتورة    و    الجندي علياء بنت عبد اهللا   / األستاذة الدكتورة   سعادة  

 بقبول مناقشة هذه الدراسة و على ما سوف يقدمونه من على تفضلهن بنت طه بخش 
 جزاءهن اهللا عني     أفضل  توجيهات سديدة تدعم الدراسة و تسهم في إخراجها بشكل        

 .خير الجزاء 
مدير عـام  حمد الحقيـل  بن عبد الكريم / لسعادة األستاذو جزيل الشكر و االمتنان   

جدة و إدارته الموقرة على مـا       بمدينة  /لتربية و التعليم للبنات بمنطقة مكة المكرمة        ا
صول تم تقديمه لي من مسـاعدة و تسهيـالت ودعم لمواصلة دراستي العليا و الح            

 . هم اهللا عني خير الجزاء اءعلى درجة الماجستير و مرونة في اإلجراءات جز
     كما أشكر جميع أساتذة كلية التربية عرفاناً لهم بالجميل على ما قدموه لي مـن               

 .هم اهللا خيراً وجعل ذلك في ميزان حسناتهمءعون ومساعدة طيلة فترة دراستي جزا
 يشـكر الجزيل لجميع المعلمات و المشرفات الالت           كما يسـعدني أن أتقـدم بال    

ـ                ق أداة  كُـن عينة الدراسة على ما قدموه لي من مساعدة و عــون فـي تطبيـ
 لكل من ساعد وساهم مـع الباحثـة فـي توزيـع أداة               و الشكر موصول  ، الدراسة  

 .الدراسة و قدم لها العون في جمعها في وقت قياسي 
 .جزل لهم في الدارين كريم العطاء جزى اهللا الجميع خير الجزاء وأ

 .وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين 
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  المحتوياتقائمة

 الصفحة المحتــــــــــــوى

 أ اآلية

 ب )عربي(ص الدراسةلخستم

 ج )إنجليزي(ص الدراسةلخستم

 د  اإلهداء

 هـ شكر و تقدير

 ز قائمة المحتويات

 ك قائمة الجداول

 م قائمة المالحق

 ١ المدخل إلى الدراسة: الفصل األول

 ٢ المقدمة

 ٥ أبعادهامشكلة الدراسة و 

 ٦ أهداف الدراسة

 ٦ أهمية الدراسة

 ٦  حدود الدراسة

 ٧  الدراسةمصطلحات

 ٩ أدبيات الدراسة: الفصل الثاني

 ١٠   اإلطار النظري:أوالً

 ١٠ ي لمحة تاريخية عن التعليم اإللكترون-١

 ١٠ تعريف التعليم اإللكتروني -٢

 

 ز



 ١٤  مراحل التعليم اإللكتروني-٣
 ١٥  تاريخ التعليم اإللكتروني في المملكة العربية السعودية-٤
 ١٦ أهداف التعليم اإللكتروني -٥
 ١٧ أهمية التعليم اإللكتروني -٦
 ١٨ أنواع التعليم اإللكتروني -٧
 ٢١ مزايا التعليم اإللكتروني -٨
 ٢٤  التعليم اإللكتروني المعتمد على الحاسب اآللي-٩
 ٢٥ يمعوقات التعليم اإللكترون -١٠
 ٢٧ التعليم اإللكتروني و سلبيات عيوب -١١
 ٢٨ :الفصول اإللكترونية: ثانياً
 ٢٧ تعريف الفصول اإللكترونية -١
 ٢٩ الكتاب اإللكتروني -٢
 ٢٩  تعريف الكتاب اإللكتروني-٣

 ٣٠ :ماهية الرياضيات و تدريسها: ثالثاً
 ٣٠  ماهية الرياضيات و تدريسها-١
 ٣١  أهمية علم الرياضيات -٢
 ٣٣  تدريس الراضيات في ضوء التقنيات التعليمية-٣
 ٣٤  أهمية استخدام التقنيات التعليمية في الرياضيات-٤
 ٣٤ الكمبيوتر و تدريس الرياضيات-٥
 ٣٤ في تدريس الرياضياتأهمية استخدام الكمبيوتر -٦
 ٣٥  مجاالت استخدام الكمبيوتر في تدريس الرياضيات  -٧

 ٣٦  دور الكمبيوتر و اإلنترنت في تدريس الرياضيات -٨

 ٣٧ : الدراسات السابقة:ثانياً

 ٣٧ الدراسات المتعلقة باستخدام التعليم اإللكتروني في مجال تعليم الرياضيات: أوالً

 ٤٣ ت السابقة باستخدام التعليم اإللكتروني في مجال تعليم الرياضياتتعليق على الدراسا

 ٤٥ الدراسات المتعلقة باستخدام التعليم اإللكتروني بشكل عام: ثانياًً

 

 ح



 ٤٨ تعليق على الدراسات السابقة في مجال استخدام التعليم اإللكتروني بشكل عام
 ٤٩ :إجراءات الدراسة: الفصل الثالث

 ٥٠ مقدمة

 ٥٠ منهج الدراسة

 ٥٠ مجتمع الدراسة و عينتها

 ٥٥  أداة الدراسة-أ

 ٥٥  بناء أداة الدراسة-ب

 ٥٦  صدق أداة الدراسة-ج

 ٦٠  ثبات أداة الدراسة-د

 ٦٢  إجراءات تطبيق أداة الدراسة-هـ 

 ٦٣ أساليب المعالجة اإلحصائية

 ٦٤ :عرض و تحليل نتائج الدراسة و مناقشتها: الفصل الرابع 

 ٦٥ إجابة السؤال األول

 ٦٩ إجابة السؤال الثاني  

 ٧٢ إجابة السؤال الثالث 

 ٧٦ إجابة السؤال الرابع 

 ٧٩ إجابة السؤال الخامس  

 ٨٢ إجابة السؤال السادس

 ٨٤ إجابة السؤال السابع

 ٨٦ إجابة السؤال الثامن  

 ٨٧ إجابة السؤال التاسع  

 ٩٠ إجابة السؤال العاشر  
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 ٩٣ :المقترحات، التوصيات ، ملخص النتائج : الفصل الخامس 

 ٩٤ ملخص نتائج الدراسة 

 ٩٥ التوصيات

 ٩٦ المقترحات

 ٩٧ المراجع و المصادر
 ٩٨ المراجع العربية: أوالً
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 قائمة الجداول
 الصفحة المحتـــــــــــوى م

 ٥١ عدد االستبانات الموزعة على عينة الدراسة -١
 ٥١ التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكلية تبعاً لمتغير العمر -٢
 ٥٢ التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكلية تبعاً للمستوى التعليمي -٣
 ٥٣ اسة الكلية تبعاً للتخصص العمليالتوزيع التكراري لعينة الدر -٤
 ٥٣ التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكلية تبعاً لسنوات الخبرة -٥

 ٥٤ التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكلية تبعاً لعدد الدورات التدريبية -٦
 ٥٦ التقدير لدرجات االستخدام و األهمية  -٧
 ٥٧ )التعليم اإللكتروني في مهام منهج الرياضيات (ألول معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور ا -٨
 ٥٨ )التعليم اإللكتروني في أدوار المعلمة (معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور االثاني  -٩
 ٥٩ )التعليم اإللكتروني في أدوار الطالبة (معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث  -١٠
 ٥٩ )التعليم اإللكتروني في أدوات تنمية الرياضيات (لعبارات المحور االرابع معامل ارتباط بيرسون  -١١
 ٦٠ )التعليم اإللكتروني و ارتباطه التحليل (معامل ارتباط بيرسون لعبارات المحور االخامس  -١٢
 ٦١ قيم معامل الثبات ألفاكرونباخ لمحاور أداة الدراسة -١٣
لتحديد درجة أهمية التربويات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و المشرفات التوزيع التكراري الستجابات  -)أ(١٤

 التعليم اإللكتروني في مهام منهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية
٦٦ 

درجة استخدام التربويات التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و المشرفات  -)ب(١٤
  مهام منهج الرياضيات بالمرحلة الثانويةالتعليم اإللكتروني في

٦٨ 

 لتحديد درجة أهمية ات التربوياتالتوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و المشرف -)أ(١٥
 التعليم اإللكتروني في أدوار معلمة الرياضيات بالمرحلة الثانوية

٧٠ 

لتحديد درجة التربويات راسة الكلية من المعلمات و المشرفات التوزيع التكراري الستجابات عينة الد -)ب(١٥
 استخدام التعليم اإللكتروني في أدوار معلمة الرياضيات بالمرحلة الثانوية

٧١ 

لتحديد درجة  أهمية التربويات التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و المشرفات  -) أ(١٦
  في أدوار الطالبة بالمرحلة الثانويةالتعليم اإللكتروني

٧٣ 

لتحديد درجة التربويات التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و المشرفات  -)ب(١٦
 استخدام التعليم اإللكتروني في أدوار الطالبة بالمرحلة الثانوية

٧٥ 

 ك



لتحديد درجة أهمية التربويات كلية من المعلمات و المشرفات التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة ال -)أ(١٧
 .التعليم اإللكتروني في أدوات تنمية الرياضيات بالمرحلة الثانوية

٧٧ 

لتحديد درجة التربويات التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و المشرفات  -)ب(١٧
 .ت تنمية الرياضيات بالمرحلة الثانويةاستخدام التعليم اإللكتروني في أدوا

٧٨ 

 لتحديد درجة أهمية  التربوياتالتوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و المشرفات -)أ(١٨
 .التعليم اإللكتروني و ارتباطه بالتحليل بالمرحلة الثانوية

٨٠ 
 

 لتحديد درجة التربوياتلكلية من المعلمات و المشرفات التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة ا -)ب(١٨
 .استخدام التعليم اإللكتروني و ارتباطه بالتحليل بالمرحلة الثانوية

٨١ 

للفروق في المتوسطات الكلية لمحاور أداة )One-way ANOVA(اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه -١٩
يد درجة كل من أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني في الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحد

 تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية تبعاً لمتغير العمر

٨٣ 

للفروق في المتوسطات الكلية )Independent Samples Test(للعينات المستقلة" ت"اختبار  -٢٠
كل من أهمية و استخدام التعليم لمحاورأداة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد درجة 
 اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية تبعاً للمستوى التعليمي

٨٥ 

للفروق في المتوسطات الكلية لمحاور )Independent Samples Test(للعينات المستقلة" ت"اختبار  -٢١
من أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني أداة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد درجة كل 
 في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية تبعاً للتخصص الوظيفي

٨٦ 

للفروق في المتوسطات الكلية لمحاور أداة )One-way ANOVA(اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه -٢٢
م و أهمية التعليم اإللكتروني في الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد درجة كل من استخدا

 تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية تبعاً لسنوات الخبرة

٨٨ 

للفروق في المتوسطات الكلية لمحور استخدام التعليم اإللكتروني و أدوات  ) LSD(اختبار المقارنة البعدية  -٢٣
 تنمية الرياضيات تبعاً لسنوات الخبرة 

٨٩ 

للفروق في المتوسطات الكلية لمحاور أداة )One-way ANOVA(اين أحادي االتجاهاختبار تحليل التب  -٢٤
الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد درجة كل من أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني في 

 تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية تبعاً لعدد الدورات التدريبية 

٩١ 
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 قائمة المالحق

 
 الصفحة المحتـــــــــــوى م

 ١٠٨ األداة في صورتها األولية -١
 ١١٥ أسماء محكمي الجانب اللغوي ألداة الدراسة -٢
 ١١٧ أسماء محكمي أداة الدراسة -٣
 ١١٩ األداة في صورتها النهائية -٤
 ١٢٦ خطاب تعريف من الجامعة -٥
 ١٣٠ خطاب مدير التربية و التعليم -٦
 ١٣٣ لتطوير التربويخطاب مركز ا -٧
 ١٣٥ خطابات مراكز اإلشراف التربوي -٨
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 الفصل األول
 

 المدخل إلى الدراسة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 :المقدمة
نعيش اليوم في عصر المعلوماتية الذي يتميز بالتطورات والتغيرات السريعة الناجمة عن التقدم      

والتي ،  في العقد األخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرينالعلمي والتقني الذي شهده العالم
التي انعكست على مختلف ، كان من أبرزها تطور استخدام الحاسب اآللي وتقنية المعلومات واالتصاالت

 ،ي والتقدم العلم،ربية والتعليم خصوصاً وأن هذا العصر يتسم بالتميزتالمجاالت بالتقدم والسيما جانب ال
 لتحقيق ؛والتوسع في استخدام التقنيات الحديثة في التعليم،  وسرعة االتصال، والتكنولوجي،والثقافي

 . األهداف التربوية ذات الكفاءة والفاعلية لمجابهة التغيرات المتسارعة في هذا العصر
ـ       ،ومما الشك فيه أن ثورة المعلومات             تـشكل تحـدياً    ،الي وتكنولوجيا التعليم المتزايدة في عصرنا الح

مما يستوجب على كـل مجتمـع يريـد         ، للتربويين والقائمين على العملية التعليمية في ظل تلك التطورات        
 . وتحسين هذه العملية اللحاق بالعصر المعلوماتي،تطوير
ـ ـبأن الح) ٢٠١ ص:م٢٠٠١(أشار روفائيل ويوسف   قد  و      ، ناـاسب اآللي دخل إلى جميع نواحي حيات

 لقـدرات   ول العالم المتحضر باستخدام الحاسب بمستوياته المختلفة في جميع مراحل التعليم تبعـاً            و تقوم د  
و إدخال التكنولوجيا فـي العمليـة       ، فعلينا أن نعلم طالبنا و طالباتنا كيفية الحصول على المعلومة         ، التالميذ
فراد إعـداداً يـؤهلهم السـتخدام       حيث اهتمت النظم التربوية في مجتمعات المعلومات بإعداد األ        ، التعليمية

 .و ذلك بسبب التقنيات التي يتميز بها، الكمبيوتر بشكل جيد
  مهمـاً   ومعياراً ،أن استخدام الحاسب اآللي أصبح جزء ال يتجزأ       ) ١٣ ص   :م٢٠٠٥(وضح الهميلي   أو     

ياة ـيع جوانب الح   لتغطي جم  ؛و ألن هذه التقنية أخذت في االنتشار      ، لقياس التقدم في المجتمعات المعاصرة    
 جعلـت مـن   ،معلوماتيةً  وما نشأ عنها من ثورة   ،و خاصة بعد ظهور اإلنترنت كنتاج لهذه التقنية المتطورة        

واالنتقال من المحدودية إلى الالمحدودية فـي       ،  مهارة الزمة لمواكبة التقدم    ؛استخدام الحاسب اآللي و تقنياته    
 والتـي تمخـض عنهـا       ،الشبكة المعلوماتية العالمية    ظهور  بسبب ،استخدام الحاسب بجميع تقنياته الحديثة    

 .اتجاهات جديدة في التعليم
 ،اآللـي  ومات ممثلة في الحاسـب    ـة المعل ـأن تقني ) ١١١ ص :م  ٢٠٠٥(واعتبر الموسى والمبارك          

لـى أن    من أنجح الوسائل لتوفير بيئة تعليمية ثرية، وأشار إ         ، وما يلحق بهما من وسائط متعددة      ،واإلنترنت
 باإلضافة إلى ما يمتاز به من قـدرة علـى           ، ينمي بعض المهارات لدى المستخدم     ؛االتصال عبر اإلنترنت  
 . عبر مسافات هائلة وبين مصادر معلوماتية متباينة،الربط بين األشخاص

بأن الحاسب وسـيطاً جيـداً      ) ٢٤٧ ص :م  ١٩٨٩(أما من ناحية تعلم و تعليم الرياضيات يرى المغيرة               
 ات هو التحسن  ـلم الرياضي ـ في تعليم وتع   ،و لعل من أهم األسباب التي تدعونا إلى استخدام الكمبيوتر         ، هال

   ،افة إلى حتمية مواجهة مدارسناـات إضـة الرياضيـالميذ نحو دراسـ والت،الكبير في اتجاهات المعلمين
٢ 



 شبكة اإلنترنت الفرصة للمتعلم أن يـتعلم        فيما تتيح ،  و مسايرته  ، والتقني الهائل  ،لتطور المعرفي لومناهجنا  
 . ومتخصصين في تلك الشبكة، وموجهين، ومن خالل خبرات معلمين،األقرانذاتياً وأن يتعلم من خالل 

 لتعليم الرياضـيات    ،أنه عندما عقد الكونجرس العالمي    ) ٤٣-٤٢ ص :م  ٢٠٠٠(وكما ذكر أبو عميرة          
وكان مـن أهـم القـضايا التـي ناقـشها دور            )  Sevilla(أشبيليةفي  ) ١٩٩٦-ICME(المؤتمر الدولي الثامن    

 أهمية استخدام شبكة اإلنترنت في تبسيط       :و خرج من ذلك بتوصيات منها      التكنولوجيا في تعليم الرياضيات   
 تـستخدم    ةـوانات مدمج ـاسطتقـديمها على   بعض المقررات الرياضية الصعبة مثل التفاضل من خالل         

وهي تسهم بشكل فعال في تقليل اعتماد الطالب على           الصوت والحركة جنباً إلى جنب     الوسائط المتعددة مثل  
 .المعلم وزيادة قدرته على االكتشاف والتعلم الذاتي في المرحلة الثانوية وما بعدها

ومـع مـواد     ،أن استخدام التقنيات الحديثة في المدرسـة      ) ٢٨٤-٢٨٣ص: م٢٠٠٤(وقد اعتبر سالم         
 قائم على استخدام وتوظيـف      ،بدأت معها عملية تصميم تعليم متكامل     ، اخل حجرة الدراسة  دراسية مختلفة د  

، أو التعلـيم االفتراضـي، ويختلـف التعلـيم          و اصطلح على تسميتها بالتعليم االلكترونـي      ، التقنياتهذه  
ـ  بأن التعليم ا Virtual Education عن التعليم االفتراضي E-Learningاإللكتروني  شبه إللكتروني ي

و لكن يستخدم في التعليم اإللكتروني الوسائل، والوسائط اإللكترونية، وقد يـتم            التعليم التقليدي في خطواته     
إلى شـي غيـر     " افتراض" فهو تعليم حقيقي و ليس تعليم افتراضي حيث تشير كلمة            داخل الفصل الدراسي  

-Eوالتعلـيم اإللكترونـي     ، التعلـيم أن التعليم اإللكتروني من االتجاهات الجديدة في منظومـة          و   ،حقيقي
Learningأخرى مثل  حيث نستخدم مصطلحاتاً، هو المصطلح األكثر استخدام: 

Electronic Education / Online Learning  /Web Based Education . 
، ) A Intranet(أو اإلنترانـت ، )  A internet (حيث ينشر التعليم اإللكتروني عن طريق اإلنترنت     
إلـى أن صـناعة     ) ٦٩ ص :م  ٢٠٠٤(وتشير التوقعات كما يذكر التودري        )Extranet ( اإلكسترانت أو

م إلـى   ٢٠٠٢ مليار دوالر في العـام       ٦,٣ عبر اإلنترنت تحقق نمواً كبيراً من        ،التعليم اإللكتروني المباشر  
بهـا مجموعـة آي   م، وذلك حسبما أظهرته الدراسات التي قامت     ٢٠٠٤ مليار دوالر في العام      ٢٣أكثر من   

 وازدياد الطلب علـى المحتـرفين   ،دي سي، مستندة بذلك على التطور الكبير في قطاع األعمال اإللكترونية 
 .      والمتخصصين

 وعة تم انتـشارها عبـر الـشبكة العالميـة    ـأن هناك مواقع متن ) ٤ ص :م٢٠٠٤(ارك  ـوأضاف المب      
كثير من المواقع التي تتخذ هـذا النـوع مـن           العنها ظهور    نتج، للمعلومات عن التعلم والتعليم اإللكتروني    

 وتتزايد هذه المواقـع عامـاً  ،  موقع٣٠٠م إلى ٢٠٠١وقد وصل عدد هذه المواقع في عام ، التعلم أساساً لها 
والتي تسعى إلى توفير بيئة تعليمية تفاعلية للدارسين        ،من أمثلة هذه المواقع موقع المدرسة العربية      و،بعد عام 
      .ارات المرتبطة بتكنولوجيا المعلوماتهالم التركيز على التطور العلمي  و؛ وذلك من خالل،العرب

 
٣ 



وقد تسابقت العديد من الدول في االهتمام بالتعليم اإللكتروني و تفعيل استخدامه حيـث اعتبـره سـالم                       
تقنيات   أي مكان باستخدام    في أي وقت وفي    منظومة تعليمية لتقديم البرامج للمتعلمين    ) ٢٨٩ص : م٢٠٠٤(

لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفـصل           ، المعلومات واالتصاالت التفاعلية  
  والتفاعل ،أو غير متزامنة عن بعد دون االلتزام بمكان محددا اعتماداً على التعلم الذاتي، الدراسي

 .بين المتعلم والمعلم
يعتبرطريقـة مـن    إلى أن التعليم االلكتروني )  ١٧٦ ص   :م  ٢٠٠٥( الموسى والمبارك    ومن هنا أشار       

 ، وصـورة  ، من صوت  ، ووسائطه المتعددة  ،لتعلم عن بعد من خالل استخدام الحاسب اآللي وشبكاته        ا قطر
  أوسع و أشمل من الـتعلم      و لكن التعليم اإللكتروني     وبوابات االنترنت  ، ومكتبات ، وآليات بحث  ،ورسومات
 . الفصل الدراسي إلمكانية استخدامه داخلعن بعد

 قـدرة وكفـاءة      يعتمد على  أن نجاح أي جهد للتعليم اإللكتروني     ) ١١٠ص:م٢٠٠٥(     وكما يرى الهادي    
 . المناط بهم تقديم هذا النوع من التعليم العصريلمعلمين، أو أعضاء هيئة التدريس ا

 ، وموجه،لتعليم اإللكتروني يعزز دور المعلم كمشرفأن ا) ٣٨٧ص: م٢٠٠٥(وضح الجندي والل أو     
 . ومنظم إلدارة العملية التعليمية وبذلك يصبح متوافق مع تطورات العصر الحديث

 -Eأن تكافؤ الفرص التعليمية عن طريق التعليم اإللكتروني ) ٢٠ ص: م٢٠٠٢(وذكر المحيسن      
Learningويسهم في تطوير  جديداً للتعليم تربوياً يضيف بعداًوالذي بات واقعاً   المعتمد على اإلنترنت

   .والمفاهيم و األهداف العملية التربوية والتعليمية بمختلف جوانبها من حيث األسس
 ومتعددة ،أن التعليم اإللكتروني يسهم في توفير بيئة تعليمية غنية) ٨٠ص: م٢٠٠٤(ويؤكد التودري      

وتقديمه  ليمـهم في نمذجة التعـويس، ومة التعليميةـراف المنظويشجع على التواصل بين أط، المصادر
 قادرين على التعامل مع التقنية كما يسهم في إعداد جيل من المعلمين والمتعلمين، في صورة معيارية

 .متسلحين بأحدث مهارات العصر
 تبنت الوزارة في     وزارة التربية والتعليم بالحاسب عندما     اماهتمعن  ) ٧ ص :م٢٠٠٧(كما ذكر الحربي         
: و قررت أن يكون المحور الرئيس للمـؤتمر ،  المؤتمر الوطني السادس عشر للحاسب اآللي ـه١٤٢٢عام  

 العديد من المشاريع في مجـال الحاسـب         ،وكما تبنت في السنوات األخيرة أيضاً      "الحاسب اآللي والتعليم    " 
مير عبداهللا وأبنائـه الطلبـة للحاسـب اآللـي          مشروع األ " :منها المشروع الضخم الذي أطلق عليه      والتعليم

 .)"وطني"(
 يم اإللكتروني تنفيذاً للخطة الوطنية لتقنية     ـروع التعل ـم بمش ـة والتعلي ـمت وزارة التربي  ـوأخيراً اهت      

 والوسائط اإللكترونية المتعددة في العمليـة       ،المعلومات من خالل توفير التقنيات والمواد التعليمية المتطورة       
 .تربوية والتعليميةال
  

٤ 



يعـد مـن     أن استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضـيات       ) ١٦٢ص :م٢٠٠٤(وذكر فتح اهللا         
يـستطيع أن يتـذكر      والتي بينت أن اإلنـسان     التي أوصت كثيراً من الدراسات بجدواها      االتجاهات الحديثة 

 ،مما يسمعه % ٩٠و يتذكر حوالي    ، و يراه مما يسمعه   % ٥٠و يتذكر  ،مما يسمعه % ٢٠و ،مما يقرأ % ١٠
 .   ويعمله،ويراه
فـي تـدريس     تسعى الباحثة في الدراسة الحالية لمعرفة درجة أهمية واستخدام التعلـيم االلكترونـي             و    

 . التربويات المعلمات و المشرفات من وجهة نظر الرياضيات بالمرحلة الثانوية
 :  أبعادها مشكلة الدراسة و * 

 : سبق تبرز مشكلة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس التالي ي ضوء ماوف     
ما أهمية واستخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر : س 

  ؟   التربوياتالمعلمات و المشرفات

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية
لمرحلة الثانويـة   مهام منهج الرياضيات با     في ليم اإللكتروني  التع أهمية و استخدام  ما درجة    -١

 ؟التربويات من وجهة نظر المعلمات والمشرفات 
لمرحلة الثانوية من وجهة    أدوار المعلمة با  في   التعليم اإللكتروني    أهمية و استخدام  ما درجة    -٢

 ؟التربويات نظر المعلمات والمشرفات 
لمرحلة الثانوية من وجهـة      أدوار الطالبة با   فيكتروني   التعليم اإلل  أهمية و استخدام  ما درجة    -٣

 ؟التربويات نظر المعلمات والمشرفات 
لمرحلة الثانوية   أدوات تنمية الرياضيات با    في التعليم اإللكتروني    أهمية و استخدام  ما درجة    -٤

 ؟التربويات من وجهة نظر المعلمات والمشرفات 
لمرحلة الثانوية من وجهة    ارتباطه بالتحليل با  و  التعليم اإللكتروني  أهمية و استخدام  ما درجة    -٥

 ؟التربويات نظر المعلمات والمشرفات 
الكلية للمتوسطات الكلية لمحاور أداة الدراسة      هل يوجد اختالف بين استجابات عينة الدراسة         -٦

تبعـاً   الرياضيات بالمرحلة الثانوية     التعليم اإللكتروني في تدريس   و استخدام    أهميةحول درجة   
 ؟ير العمرمتغل
الكلية للمتوسطات الكلية لمحاور أداة الدراسة      هل يوجد اختالف بين استجابات عينة الدراسة         -٧

تبعـاً  استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية         و  حول درجة أهمية    
  التعليمي؟للمستوى

 ت الكلية لمحاور أداة الدراسةالكلية للمتوسطاهل يوجد اختالف بين استجابات عينة الدراسة  -٨
 

٥ 



تبعـاً  استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية         و  حول درجة أهمية     
 لتخصص الوظيفي ؟

الكلية للمتوسطات الكلية لمحاور أداة الدراسة      هل يوجد اختالف بين استجابات عينة الدراسة         -٩
لكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانويـة فـي         استخدام التعليم اإل  و  حول درجة أهمية    
 سنوات الخبرة ؟تبعاً لاألهلية والمدارس الحكومية 

الكلية للمتوسطات الكليـة لمحـاور أداة       هل يوجد اختالف بين استجابات عينة الدراسة         -١٠
استخدام التعليم اإللكتروني في تـدريس الرياضـيات بالمرحلـة          و  حول درجة أهمية    الدراسة  

 عدد الدورات التدريبية؟تبعاً لثانوية ال
 :           أهداف الدراسة* 

 : في ضوء مشكلة الدراسة وأهميتها تسعى الباحثة في الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف التالية     

استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من و على درجة أهمية  التعرف -١
 . التربويات هة نظر المعلمات و المشرفات وج
التعرف على مدى استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر  -٢

 . التربويات المعلمات و المشرفات 
التعرف على مدى وجود اختالف بين استجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية استخدام التعليم  -٣
 .  لكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانويةاإل
التعرف على مدى وجود اختالف بين استجابات عينة الدراسة في استخدام التعليم اإللكتروني في  -٤

 . تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية
  :أهمية الدراسة* 

 :   تنبع أهمية هذه الدراسة من اآلتي     
ي مساعدة مطوري مناهج الرياضيات بالمرحلة الثانوية في تطوير مناهج تسهم هذه الدراسة فقد  -١

 .بالتعليم اإللكتروني بما يتناسب مع طبيعة العصر و ما يشهده من تطور تقنيالرياضيات 
 . اإللكتروني في تدريس الرياضيات تسهم هذه الدراسة في تحديد درجة استخدام التعليم قد  -٢
 دعم وتشجيع معلمات الرياضيات على استخدام التعليم اإللكتروني في الدراسة فيهذه تسهم قد  -٣

 .التدريس
 . تسهم هذه الدراسة في مساعدة الطالب و تحفيزه على االعتماد على نفسهقد  -٤

 :على النحو التالي تتحدد الدراسة الحالية   :حدود الدراسة* 
 .ـ ه١٤٢٩ - ـه١٤٢٨ للعام ثانيراسي التم تطبيق الدراسة الحالية خالل الفصل الد :الحد الزماني

٦ 



 التعليم االلكتروني هذه الدراسة على معلمات ومشرفات الرياضيات التي تستخدماقتصرت  :الحد المكاني
 . بمدينة جدة
 :إلى معرفة تقتصر الدراسة الحالية   :لموضوعيالحد ا

من وجهة نظر  المرحلة الثانويةس الرياضيات باستخدام التعليم اإللكتروني في تدريودرجة أهمية  -١
  . التربويات المعلمات و المشرفات

ات ـخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمـمدى است -٢
 . التربويات و المشرفات 

ة الثانوية عينة الدراسة الحالية على معلمات ومشرفات الرياضيات بالمرحلاقتصرت  :الحد البشري
 هـ١٤٢٩-ـ ه١٤٢٨للعام بمدينة جدة 

  :مصطلحات الدراسة* 
 ):Electronic Learning(التعليم اإللكتروني  -١

نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات " التعليم اإللكتروني بأنه ) م٢٠٠٣(عرف غلوم      
أجهزة الحاسوب،  :موعة من الوسائل منهاالحاسوب في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل مج

 .٣ص." واالنترنت، والبرامج االلكترونية المعدة من قبل المختصين في الوزارة أو الشركات
 طريقة للتعليم باستخدام آليات االتصال الحديثة من حاسب         "بأنه  ) م٢٠٠٥( عرفه الموسى و المبارك        و
،  و مكتبات إلكترونية  ، و آليات بحث  ، و رسومات ، ورةوت وص ـه المتعددة من ص   ـوسائط و، كاتهـو شب 

هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في      ووكذلك بوابات اإلنترنت سواء أكانت عن بعد أم في الفصل الدراسي            
 .١١ص" إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت و أقل جهد و أكبر فائدة 

يم المحتوى التعليمي لمادة الرياضيات بالمرحلة الثانوية       الطريقة المثلى لتقد   هو   :وتعرفه الباحثة إجرائياً  
ـ        ـتفاعليتعليميـة تعلمـية   هدف إلى إيجاد بيئة     بطريقة ت  لة ـة غنية متعددة المصادر بصورة جزئية أو شام

 باستخدام تقنية المعلومات وشبكات الحاسوب ووسائطه المتعددة وبرمجياته المختلفـة           ةلمـ والمتع ةلمـللمع
دون تقيد بمكان معين     لوصول إلى مصادر التعليم والتعلم في أقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة           واإلنترنت ل 

   .أو زمان محدد
 :)Mathematics Teaching:( تدريس الرياضيات-٢

ذلك الجهد الذي يبذله المعلم من أجل التالميذ " التدريس على أنه ) م٢٠٠٣ (الجملوعرف اللقاني و     
ودرجة ، نوع األنشطة والوسائل المتاحة: ظروف المحيطة والمؤثرة في هذا الجهد مثليشتمل على كافة ال

والكتاب المدرسي والسبورة واألجهزة وأساليب التقويم وما قد يوجد من تفاعالت ، اإلضاءة ودرجة الحرارة
 .١٩ص"بينه و بين التالميذ 

٧ 



ظمة في بنية لها أصولها وتنظيمها معرفة من" الرياضيات على أنها ) م١٩٩٤(وعرف أبو زينة      
ات ـكامل وتصل إلى نظريـوتسلسلها بدءاً بتعابير غير معرفة ومروراً بحقائق ومفاهيم رياضية إلى أن تت

 .١٩ص" تعاميم ونتائج  و
على أنها الجهد الذي يبذله المعلم في توصيل  :وتعرف الباحثة تدريس الرياضيات إجرائياً     

، ة الرياضيات للمتعلم وما يشمله من الخطط التدريسية على كافة الظروف المحيطة بهالمحتوى العلمي لماد
لم و بين ـمن نوع األنشطة أو الوسائل المتاحة أو األجهزة أو أساليب التقويم وما قد يوجد تفاعل بين المع

 . التالميذ
 : المعلمة-٣

 علمياً لتدريس األبناء ا تم تأهيله الشخص الذييه"  ا على أنهةالمعلم) م ١٩٩١(عرف الريس       
 .١٥ص" بالمرحلة األساسية للتعليم 

المرحلة  لتدريس اًتربويو اًعلميها  تم تأهيلهي التيعلى أنها  :إجرائياًالمعلمة وتعرف الباحثة       
 . منموه دورها بفاعلية واقتدار واالهتمام بالطالبات من مختلف نواحي  و أداءالرياضياتمادة الثانوية 

 : التربوية المشرفة-٤
 فرد متخصص في مجال مادة وعمل معين أنيط به هي " ا على أنهةالمشرف) م١٩٩٢(عرف القاضي      

 ة ـوم بتقديم صورة واقعيـو من ثم يق، من أجل تقديم المساعدة للعاملين في المدارس على اختالف مهامهم
ة التعليمية عن طريق البطاقات الخاصة به في مجال لألداء العملي في المدارس التي تتم زيارتها لإلدار

وكذلك رفع التقارير الالزمة عن أداء المدارس للوزارة في نهاية كل عام وتقديم تقرير عن كل ، عمله 
 .١١٧ص" مدرسة عقب كل زيارة إذا اقتضى األمر ذلك 

 إليهم مهام ومسؤوليات على أنها هي من ذوي االختصاص الذين أسند :وتعرفها الباحثة إجرائياً     
 .اإلشراف التربوي لمادة الرياضيات وصوالً لتحقيق األهداف بشكل عام و تنفيذ السياسات التعليمية

     :  المرحلة الثانوية-٥
هي المرحلة التعليمية التي تلي التعليم المتوسط و تحتضن الفئـة           " على أنها   ) م  ١٩٩٥(وعرفها متولي       

 .٢٥ص. " )عاما١٨ً-١٥(العمرية 
من مراحل السلم التعليمي في هي مرحلة  و يقصد بها في هذه الدراسة :وتعرفها الباحثة إجرائياً    

و الصف الثاني ، في الصف األول الثانوي المملكة العربية السعودية وهي تلي المرحلة المتوسطة وتمثل 
 .و الصف الثالث الثانوي ، الثانوي 
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 اإلطار النظري: أوالً     
 :لمحة تاريخية عن التعليم اإللكتروني

ص : م٢٠٠٢(ء كما يـرى العرينـي       إن التعليم اإللكتروني لم يظهر بمحض الصدفة بل جا           
أن ) ٤ ص   :م٢٠٠٣(فيما يرى النملـة     حصيلة جهود تربوية وتقنية على مدى نصف قرن،         )٢٥

م ١٩٣٠يم اإللكتروني غرست منذ زمن بعيد يرجعه كثير من التربويين إلى عـام              ـركائز التعل 
 .خدمها جنوده دون أي دور للمعلمـتب المبرمجة ويستـعندما كان الجيش األمريكي ينتج الك

ليم اإللكتروني بدأ مع بداية     بأن االستخدام الفعلي للتع   ) ١٥ ص   :م٢٠٠٤(في حين يرى الفار        
-رواث واندرسـون ويونيـد  (م حيـث قـام كـل مـن     ١٩٥٩الستينات وبالتحديد فـي عـام    

Rwat,Anderson,leonid (            باقتراح تطبيق استخدام الحاسوب في تنفيذ المهام التعليمية وقـاموا بالفعـل
عـات الكبيـرة فـي      ببرمجة عدد من المواد التعليمية، وفي بداية السبعينات بدأ عدد مـن الجام            

الواليات المتحدة األمريكية والمؤسسات الطبية والصناعية والعسكرية في استكـشاف إمكانيـات            
استخدام الحاسوب في تعليم، وبعد حوالي خمس سنوات كان هناك ما يقرب من أربعين مؤسسة               

يد عـن مائـة     تربوية في العالم تستخدم الحاسوب في علميتي التعليم والتعلم، كما تم إنتاج ما يز             
 .تم تقديمها عن طريق الحاسوب) Course ware(منهج مبرمج 

فيرى أن تاريخ التعليم اإللكترونـي يعـود إلـى          ) ٢٥-٢٤ص ص   :م٢٠٠٢(     أما العريني   
) Programmer Instruction(كتابه عن التعليم المبـرمج  ) Skinner(الستينات الميالدية عندما ألف سكنر 

 امج يحوى اختبارات تقيس مدىـاً على هيئة برنـع الدراسية تسلسليحيث يتم ترتيب المواضي
تقدم المتعلم في تلك المواضيع، بحيث ينتقل منها حسب إمكانياته وقدراته، وهذه كانـت بدايـة                

، ومع اختراع الحاسب اآللي الشخصي، ثم ظهور شبكة )Self Learning(ظهور مفهوم التعلم الذاتي 
 ).E-learning(وم ليكون أكثر شمولية ويسمي التعليم اإللكتروني اإلنترنت تطور هذا المفه

 :تعريف التعليم االلكتروني* 
لـيم  التع"لم يحدث اتفاق كامل حول تحديد مفهوم شامل يغطي جميع جوانـب مـصطلح                     

، فمعظم المحاوالت واالجتهـادات التي اهـتمت بتعريفه نظرت كل منها للتعلـيم            " اإللكتروني
وني من زاوية مختلفة، حسب طبيعة االهتمام والتخصص والغرض، مما أدى إلى ظهور             اإللكتر

العديد من التعاريف للتعليم اإللكتروني،األمر الذي حدا ببعض المهتمين إلى القـول بأن عـددها             
بعدد الذين قاموا بتعـريفه ومن أجل التغلب على كثـرة هذه التعاريف من جهـة واالستفـادة              

 ن رئيـسيتين أحدهمـا ـة أخرى، ترى الباحثة بأنه يمكن تصنيفها تحت مجموعـتيمنها من جه
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م ـظرت له كنـظام متـكامل، ث    ـريقة تدريس، واألخرى ن   ـنظرت إلى التعليم اإللكتروني كط    
ستحاول استنتاج العوامل التي أدت إلى هذا التبـاين في التعـاريف، وذلك من أجل الوصـول               

   .عليم اإللكترونيإلى تعريف محدد للت
 :التعاريف التي تناولت التعليم اإللكتروني تحت المجموعتين المشار إليهمااستعراض وفيما يلي 

 يرى المنتمون لهذه المجموعة بأن التعليم اإللكتروني طريقة تدريس لنقـل            :المجموعة األولى 
 .لكترونيةالمحتوى إلى المتعلم باالعتماد على الوسائط المتعددة عبر الوسائط اإل

 :ومن التعريفات التي تمثل وجهة نظر هذه المجموعة، ما يلي
تقديم المحتوى التعليمي مع ما يتضمنه      " للتعليم اإللكتروني بأنه  ) م  ٢٠٠٣(      تعريف العريفي   

من شروحات وتمارين وتفاعل ومتابعة بصورة جزئية أو شاملة في الفصل أو عن بعد بواسطة               
 ٦ص " . في الحاسب اآللي أو عبر شبكة اإلنترنتبرامج متقدمة مخزونة 

طريقة إبداعيـة لتقـديم بيئـة تفاعليـة،         "للتعليم اإللكتروني بأنه    ) م  ٢٠٠٥(     تعريف الخان   
متمركزة حول المتعلمين، ومصممة مسبقاً بشكل جيد، وميسرة ألي فرد، وفي أي مكـان، وأي               

مـع مبـادئ التـصميم       لرقمية بالتطابق وقت باستعمال خصائص ومصادر اإلنترنت والتقنيات ا      
 ١٨ص " التعليمي المناسبة لبيئة التعلم المفتوحة،والمرنة،والموزعة

وسيلة لتقديم التعلـيم    "لتعليم اإللكتروني بأنه    ا Fox  و نقالً عن  ) م  ٢٠٠٤(زيتون  عرف       كما  
مرات عـن بعـد     مبرمجاً للمتعلمين من خالل الوسائط االفتراضية وحدها مثل اإلنترنت والمؤت         

 ١٨ص ". واألقراص المدمجة وغيرها من الوسائط والتقنيات
) إلكتروني(تقديم محتوى تعليمي    " لتعليم اإللكتروني بأنه    ا) م٢٠٠٤(و أيضاً عرف زيتون          

عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعل النـشط               
ومع المعلم ومع أقرانه سواء أكان ذلك بصورة متزامنة أم غير متزامنة وكـذا              مع هذا المحتوى    

إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكان وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فـضالً عـن         
 ٢٤ص ".إمكانية إدارة هذا التعليم أيضاً من خالل تلك الوسائط

طريقـة  " للتعليم اإللكتروني بأنه    ) م٢٠٠٢(ليفة       تعريف منظمة اليونسكو كما تذكر ذلك الخ      
فاعلة في التعليم تجمع بين النقل الرقمي للمحتوى وتوفر الدعم والخدمات التعليمية، والمقـصود              
بالدعم هو دور المعلم في دعم ومساعدة المتعلم في أي وقت، وهو نظام تعليمي يـتم تخطيطـه                  

 ١٥ص ". بر شبكة المعلومات واالتصاالت وإعداده وتنفيذه بشكل إلكتروني ويتم نقله ع
     ويالحظ بأن وجهة النظر السابقة ترى بأن التعليم اإللكتروني طريقة تدريس يتم من خاللها              

 .نقل المحتوى إلى المتعلم من خالل الوسائط اإللكترونية
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ل له  ـ متكام روني نظام ـم اإللكت ـ يرى المنتمون لهذه المجموعة بأن التعلي      :المجموعة الثانية 
 .مدخالته وعملياته ومخرجاته

 :ومن التعريفات التي تمثل وجهة نظر هذه المجموعة، ما يلي
المقـررات  (نظـام تقـديم المنـاهج       "للتعليم اإللكتروني بأنه    ) م  ٢٠٠٢(     تعريف الشهري   

 ت       أو شبكة محليـة أو األقمـار الصنـاعية أو عبر االسطواناعبر شبكة اإلنترنت) الدراسية
 ٣٨ص ".أو التليفزيون التفاعلي للوصول إلى المتعلمين

نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومـات      " للتعليم اإللكتروني بأنه    ) م  ٢٠٠٣(     تعريف غلوم   
وشبكات الحاسوب في تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل مجموعة مـن الوسـائل               

البرامج اإللكترونية المعدة أما من قبل المختصين في الوزارة         أجهزة الحاسوب واإلنترنت و   : منها
 ٣ص ".أو الشركات

منظومة تعليمية لتقديم البرامج التعليمية أو      "للتعليم اإللكتروني بأنه    ) م  ٢٠٠٤(     تعريف سالم   
ى وقت وفي أي مكـان باسـتخدام تقنيـات المعلومـات            أالتدريبية للمتعلمين أو المتدربين في      

اإلنترنت، القنوات المحلية، البريد اإللكتروني، األقراص الممغنطـة،        (ت التفاعلية مثل    واالتصاال
لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية متعددة المصادر بطريقة متزامنة في الفـصل           ) إلخ. أجهزة الحاسوب 

علي الدراسي أو غير متزامنة عن بعد دون االلتزام بمكان محدد اعتماداً على التعلم الذاتي والتفا              
 ٢٨٩ص".بين المتعلم والمعلم

التعلم المخطط الذي يحدث غالباً فـي       "للتعليم اإللكتروني بأنه    ) م٢٠٠٥( الحارثي        و عرف 
مكان بعيد عن قاعات المحاضرات والذي يتطلب طرقاً خاصة في تصميم المقررات، وتدريسها،             

م والمتعلم أو بـين المتعلمـين       والوصول إليها كما أنه يتطلب طرقاً خاصة في التفاعل بين المعل          
أنفسهم، ويكون التفاعل باستخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت الحديثة بشكل متزامن أو غيـر             

 ٢ص".متزامن
     و يتضح بأن أصحاب وجهة النظر السابقة يرون بأن التعليم اإللكتروني نظـام متكامـل ال                

أهداف ومحتوى وأنـشطة وأسـاليب      (ج من توى بل يهتم بكل عناصر المنه     يهتم فقط بتقديم المح   
ومما سبق يمكن تحديد أهم العوامل التي أدت إلى التباين في تعريف التعليم اإللكترونـي                ).تقويم

 :، فيما يلي)٢٩٠-٢٨٩ ص:م٢٠٠٤(وسالم ) ٢٣-٢٢ ص :م٢٠٠٤(باالستفادة من زيتون 
 اإللكتروني باعتبـاره اتجاهـاً      فالتعليم: ين بالتعليم اإللكتروني  مهتم تنوع خلفيات اإلعداد لل    - ١

 -تقنيـة   ( مثـل    حديث النشأة فإن معظم المهتمين به تلقوا إعدادهم في مجاالت معرفية أخـرى            
 وكل مجال من هذه المجاالت له اهتماماته النظرية ....) .....،جغرافيا-مكتبات-تربية-اتصاالت
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 .  تخدم تخصصه وتتفق معهمما جعل كل منهم ينظر له من الزاوية التي وتوجهه المنهجي
 .التي تنمو وتتطور يوماً بعد يوم حداثة التعليم اإللكتروني وارتباطه بتكنولوجيا التعليم - ٢
 :في األدبيات العربية حيث، ترجم إلى لفظتين) E-learning( االختالف في ترجمة مصطلح - ٣

م ٢٠٠٥(حيث يـرى الموسـي   ) يالتعلم اإللكترون(والثانية هي ) التعليم اإللكتروني(األولي هي  
، ولكـن سـوف يـتم       اإللكترونـي   بأن هناك فرق بين التعلم اإللكتروني والتعليم        ) ٢١٧ص  :

بـأن  ) ٨ ص   :م٢٠٠٤(استخدامه كلمة التعليم ألنها تشمل العلمية التعليمية، فيما يري زيتـون            
ثة في هذه الدراسـة     ـتروني وتأخذ الباح  ـلم اإللك ـ هو التع  E-learningالترجمة الدقيقة لمصطلح    

بمصطلح التعليم اإللكتروني ألنه يستخدم جنباً إلى جنب مع التعليم التقليدي وخاصة في مراحـل               
التعليم العام ويحتاج إلى متابعة وتوجيه من قبل المعلمين وضبط ورقابة مـن خـالل اسـتخدام                 

 .نظراً لما للشبكة العالمية للمعلومات من أخطار جسيمة الشبكة الداخلية
التعليم اإللكتروني، التعلـيم    :  تعدد مسميات التعليم اإللكتروني حيث يسمى بعدة تسميات منا         - ٤

 .كما يتضح من التعريفات السابقة.... االفتراضي، التعليم الرقمي، التعليم عن بعد،
الحاسـب،  ( عدم االتفاق على أدوات التعليم اإللكتروني، وهل تقتصر على الوسائط الحديثة             -٥

 ). المذياع، الفيديو، التليفزيونالحاسب وشبكاته،(أم تتضمن الوسائط الحديثة والتقليدية ) رنتاإلنت
نظام تعليمي يقدم بيئـة تعليميـة       : االستفادة مما سبق تعرف الباحثة التعليم اإللكتروني بأنه            ب

إمكانية إدارة  تفاعلية متعددة المصادر باالعتماد على الحاسب اآللي وشبكات اإلنترنت فضالً عن            
هذا التعلم ومحتواه إلكترونياً، مما أدى إلى تجاوز مفهوم عملية التعليم والتعلم جدران  الفـصول                

 .الدراسية وأتاح للمعلم دعم ومساعدة المتعلم في أي وقت سواء بشكل متزامن أو غير متزامن
 :ويقتضي التعريف السابق للتعليم اإللكتروني عدداً من الخصائص هي     
التعليم اإللكتروني نظام مخطط له ومصمم تـصميماً جيـداً لـه مدخالتـه وعملياتـه                 •

 .ومخرجاته
التعليم اإللكتروني تعليماً مرن يحدث في أي وقت وفي أي مكان تتـوافر فيـه أدواتـه                  •

 .وبالسرعة التي تناسب المتعلم
اصر المـنهج  التعليم اإللكتروني ال يقتصر فقط على تقديم المحتوى ولكنه يهتم بجميع عن  •

 ). التقويم- األساليب واألنشطة - المحتوى -األهداف (
الصوت، الـصورة،   (التعليم اإللكتروني يقدم المحتوى باالعتماد على الوسائط المتعددة          •

 ).الحاسب، اإلنترنت(عبر الوسائط اإللكترونية الحديثة ) النص، الحركة
ـ       كون تعليم عن بع   أن ي التعليم اإللكتروني ليس شرطاً      • ل الفـصل   د بل قـد يحـدث داخ

 .الدراسي
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) من قبل المعلم وإنصات من المتعلم     إلقاء  (كتروني يغير صورة الفصل التقليدي    التعليم اإلل  •
 .زمالءه ومعلمه إلى بيئة تعلم تفاعلية بين المتعلم ومصادر التعلم المختلفة وبينه وبين

يسانده، ويتيح مساعدته للمـتعلم     التعليم اإللكتروني ال يلغي دور المعلم ولكنه يغير منه و          •
 .في أي وقت

 )إدارة التعلم، إدارة محتوى التعلم    (يتواكب مع التعليم اإللكتروني وجود إدارة إلكترونية         •
واإلضافة،  ررات والحذف ـل في المق  ـ والتسجي مسئولة عن قبـول وتسجـيل الدارسين    

ت، ومتابعـة تعلـيم     ودفع المصروفات، وإدارة المقررات، وتقديم المحتوى، والواجبـا       
الطالب واإلشراف على أدوات التعلم التزامني وغير التزامني، وإدارة االختبارات، ومنح           

 .الشهادات
 :مراحل التعليم اإللكتروني* 

أن التعليم اإللكتروني مـر تاريخيـاً بالمراحـل         ) ٢٩١ ص   :م٢٠٠٤(     في حين يرى سالم     
 :التالية

 :م١٩٨٣قبل عام * 
 والمدارس التقليدية حيث كان التعليم تقليدياً قبل انتشار أجهـزة الحاسـبات             عصر المدرس      

بالرغم من وجودها لدى البعض، وكان االتصال بين المدرس والطالب في قاعة الدرس حـسب               
 .جدول دراسي محدد

 :م١٩٩٣ إلى ١٩٨٤في الفترة من * 
 ٣،١ة باسـتخدام الونـدوز    حيث تميزت هذه الفترة الزمني    : عصر ظهور الوسائط المتعددة        

 .والماكنتوش واألقراص الممغنطة كأدوات رئيسية لتطوير التعليم
 :م٢٠٠٠ إلى ١٩٩٣في الفترة من * 

، ثم بدأ ظهور البريد اإللكترونـي وبـرامج         )اإلنترنت(     ظهور الشبكة العنكبوتية للمعلومات     
 التعليمية، مما أضفى تطـوراً هـائالً        إلكترونية أكثر انسيابية لعرض أفالم الفيديو، ومنها األفالم       

 .وواعداً لبيئة الوسائط المتعددة
 : وما بعدها٢٠٠١الفترة من * 

المواقـع   حيث أصبح تصميم  ) اإلنترنت  ( اني للشبكة العنكبوتية للمعلومات          ظهور الجيل الث  
وخصائص أقوي مـن ناحيـة سـرعة سـريان واسـتقبال الملفـات              على الشبكة أكثر تقدماً ،      

 ة ـوتيأو كتابة مصحوبة بمؤثـرات ص، بة فقط كانت تحوى كتاسواء أوالبيانات  لوماتـوالمع
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لتعليم اإللكتروني مستقبالً،   قد تفتح المجال ل   وهذه الطفرة المعلوماتية     .تسجيالت أو أفالم فيديو   أو  
متحركـة  وتشجع العديد من أساتذة الجامعات على وضع كتب إلكترونية لتشمل أفالم ورسومات             

تساعد الطالب على الفهم الصحيح ومتابعة الدرس بصورة أفضل بكثير مما هو متبـع فـي                قد  
  . الوقت الراهن

كما أن هذا األسلوب الحديث سيسهل االتصال بين األساتذة والطالب عن بعد عبر البريـد                    
 .عبر اإلنترنت وبذلك ألغت المسافة بينهم) Chatting(اإللكتروني والتحدث 

    ويظهر مما سبق بأن هناك من يرى بأن جذور التعليم اإللكتروني تعود إلى التعليم المبرمج                
الذي ظهر في نهاية الثالثينيات من القرن العشرين في حين يرى آخرون بـأن بدايـة التعلـيم                  

الـبعض  اإللكتروني  تعود إلى نهاية الخمسينات عند ظهور التعليم المعزز بالحاسب، فيما يرى              
ن البداية الحقيقية للتعليم اإللكتروني تعود إلى بداية التسعينات والتي شهدت توظيـف شـبكات               بأ

 .اإلنترنت في العملية التعليمية
     و وفقاً للتعريف الذي حددته الباحثة للتعليم اإللكتروني فـي هـذه الدراسـة فـإن التعلـيم               

لعشرين بعد انتشار اسـتخدام الـشبكة       اإللكتروني لم يظهر إال في العقدين األخيرين من القرن ا         
 .في التعليم وهو نتاج دمج الحاسب مع اإلنترنت» اإلنترنت«العالمية للمعلومات 

 :تاريخ التعليم اإللكتروني في المملكة العربية السعودية* 
من أهم مرتكزات األهداف العامة لسياسة التعليم في المملكة األخذ بآخر ما توصـلت إليـه                 
 على مستوى العالم، وترسيخاً لهذه األهداف وتماشياً مع التطور المتسارع في مجال تقنية              التقنية

ــي أصــبحت أهــ ــا وضــح  المعلومــات الت ــي الوقــت الحاضــر كم ــة ف م أدوات التنمي
قد تم إدخال الحاسب اآللي في مدارس المملكة العربية الـسعودية           ل )٢١-٢٠ص:٢٠٠٧(الحربي

 هـ ضمن برنامج التعليم الثانوي المطور الـذي كـان           ١٤٠٦/ هـ  ١٤٠٥بداية عام    للبنين في 
يطبق في ذلك الوقت، وقد خصص لدراسة مقرر الحاسب في ذلك النظام خمس ساعات إجبارية               

الحاسـب اآللـي     مقرر في مقدمة  : ضمن برنامج الثانوية العامة ، موزعة على النحو التـالي          
ثالث سـاعات   (، البرمجة ونظم المعلومات     )ثالث ساعات (، مقدمة البرامج بلغة بيسك      )ساعتين(

وقد أوقف العمل بنظام التعليم الثانوي المطور فـي         ).خاصة بتخصص العلوم اإلدارية واإلنسانية    
، وتم تحويل المقررات الثالثـة اآلنفـة        )نظام السنوات ( هـ واستبدل بالنظام القديم      ١٤١١عام  

هـ تم  ١٤١٤ وفي عام    .وية على مختلف أقسامها   الذكر إلى السنوات األولى والثانية والثالثة الثان      
 .)قسم العلوم والتقنية(افتتاح قسم إضافي في المرحلة الثانوية تحت مسمى 
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 الحاسب ونظـم المعلومـات، التـصميم        : اسب هي ـررات في الح  ـوضعت أربعة مق   و     
يـة، إال أن هـذا      المنطقي، مقدمة إلى المعالجات الصغيرة، شبكات الحاسبات واالتصاالت الرقم        

 .التخصص لم يطبق سوى في عدد محدد من المدارس بسبب كلفة تشغيلها ومتطلباتها
هـ تمت زيادة خطة الحاسب اآللي من حصة واحدة إلـى حـصتين فـي               ١٤١٧     وفي عام   

 ادة من ضمن  ـلي للم ـاألسبوع لجميع صفوف المرحلة الثانوية، واحتساب امتحان الجانب العم        
وفـي عـام   ، الحاسب قبل ذلـك تمـتحن نظريـاً فقـط         ساسية حيث كانت مادة     االمتحانات األ 

 .يات األسر الوطنية  هـ تم تطبيق مناهج الحاسب المعدلة بناء على توص١٤١٩/١٤٢٠
وتشير التصريحات الرسمية المتكررة من مسئولي وزارة التربيـة والتعلـيم كمـا يـذكر                    

ام البالغ الـذي توليـه الـوزارة بموضـوع          ، إلى االهتم  )٣٣-٣٢ ص ص    :م٢٠٠١(العويشق  
الحاسب اآللي وإعطاء المستعلمين أحدث ما توصل إليه العلم في هذا المجال، حتى أن الـوزارة                

إلى المدارس الثانوية في شتى منـاطق       ) اإلنترنت(قد فكرت في إدخال شبكة المعلومات الدولية        
تمر الوطني السادس عـشر للحاسـب       هـ المؤ ١٤٢٢المملكة، كما أن الوزارة قد تبنت في عام         

 ".الحاسب والتعليم: "اآللي وقررت أن يكون المحور الرئيسي للمؤتمر
الحاسـب    يضاف إلى هذه تبنى الوزارة في السنوات األخيرة العديد من المشاريع فـي مجـال              

مشروع األميـر عبـد اهللا وأبنائـه الطلبـة          : " والتعليم، منها المشروع الضخم الذي أطلق عليه      
مدير عام المناهج في ذلك     ) ٢٧-٢٦ ص ص    :م٢٠٠٤(ويشير المشرف "". وطنى"للحاسب اآللي   

الوقت  إلى أن من الحلول التي تبنتها وزارة التربية والتعليم ممثلة بوكالـة التطـوير التربـوي                  
ضمن مشاريع اإلدارة العامة للمناهج لإلفادة من تقنية المعلومات ووسائل االتـصال، مـشروع              

 هـ  ١٤٢٥ / ١٤٢٤دة الحاسب في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة في العام الدراسي          إدخال ما 
بشكل مرحلي وحسب إمكانات الوزارة، ومنها مشروع التعليم اإللكتروني وضرورة تكامله مـع             

 .مشاريع الوزارة األخرى في مجال توظيف التقنيات الحديثة في التعلم
 :أهداف التعليم االلكتروني* 

) ٢٩٥-٢٩٣ص ص   : م٢٠٠٤(وسـالم   ) ٨٤-٧ص ص   : م٢٠٠٤( كل من التودري        يتفق
بأن أهم أهداف   ) ٣٨٨-٣٨٧ص ص   : م٢٠٠٥(والل والجندي   ) ٨٧ص  : م٢٠٠٤(والظفيري  

 :التعليم اإللكتروني تتحدد فيما يلي
 . إيجاد شبكات تعليمية لتنظيم عمل المؤسسات التعليمية وإداراتها- ١
المعلومات وع في مصادر    اعلية من خالل تقنيات إلكترونية جديدة والتن       إيجاد بنية تعليمية تف    - ٢

 .والخبرة
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 . إتاحة الفرصة للطالب للتعامل مع العالم المتفتح من خالل الشبكات المعلوماتية- ٣
 . تعزيز العالقة بين أولياء األمور والمدرسة وبين المدرسة والبيئة الخارجية- ٤
 الطالب والمعلمين والمساعدين من خالل تبادل الخبرات التربوية          دعم عمليات التفاعل بين    -٥

واآلراء والمناقشات والحوارات الهادفة لتبادل اآلراء باالستعانة بقنوات االتصال المختلفة مثـل            
 .البريد اإللكتروني والتحدث عبر غرف الصف االفتراضية

 .لتعليمية الحديثة إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام التقنيات ا- ٦
 . إكساب الطالب المهارات والكفاءات الالزمة الستخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات- ٧
 نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية، فالدروس تقدم في صورة نموذجية والممارسات             - ٨

ية، خطط للدروس   التعليمية المتميزة يمكن إعادة تكرارها، ومن أمثلة ذلك بنوك األسئلة النموذج          
 .النموذحية، االستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل بها من وسائط متعددة

 تطوير دور المعلم في العلمية التعليمية حتى يتواكب مع التطورات العلميـة والتكنولوجيـة               - ٩
 .المستمرة والمتالحقة

ت العالميـة والمحليـة وعـدم        توسيع دائرة اتصاالت الطالب من خالل شبكات االتصاال        - ١٠
االقتصار على المعلم كمصدر للمعرفة، وربط الموقع التعليمي بمواقع تعليمية أخرى كي يستزيد             

 .الطالب
 . فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق مع تقديم التعليم الذي يتناسب- ١١
 . الحفاظ على القيم والهوية العربية اإلسالمية للمجتمع- ١٢
 صياغة ألدوار في الطريقة التي تتم بها عملية التعليم والـتعلم بمـا يتوافـق مـع                   إعادة - ١٣

 .مستجدات الفكر التربوي
 المساعدة على نشر التقنية في المجتمع إليجاد مجتمع مثقف إلكترونياً ومواكباً لما يـدور               - ١٤

 .في أقاصي األرض
 :أهمية التعليم االلكتروني* 

 أن من أهم العوامل التي تساهم في زيادة اسـتخدام تقنيـة              )٣-٢ ص   :م٢٠٠٣(يذكر العريفي   
 :التعليم اإللكتروني حول العالم 

 .طور في مختلف المجاالت المعرفيةاستمرار الحاجة الدائمة للتعليم والتدريب بسبب الت •
 .·الحاجة للتعليم والتدريب في الوقت المناسب والمكان المناسب للمتعلم •
 ركات ـشلحديثة في مجال التعليم والتدريب في ال من األساليب ايعد  التعليم اإللكتروني •
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يرة من  ووفرت مبالغ كب  ي ام وسيسكو استخدمت هذه التقنية       كبيرة مثل آرامكو السعودية وآي ب     ال
 .تكاليف التعليم والتدريب 

 :الفوائد اآلتية للتعليم اإللكتروني ) ٢٩٥ص : م٢٠٠٤(فيما يورد سالم 
 اإللكتروني ثقافة جديدة هي الثقافة الرقمية التي تركز على معالجة المعرفة وفي              يوفر التعليم  -١

يتفاعـل  اء عالمه الخاص به عندما      كم في تعلمه عن طريق بن     ـلم التح ـهذه الثقافة يستطيع المتع   
 .مع البيئات األخرى المتوفرة إلكترونياً وهو ما يتوافق مع نظرية التعليم البنائي

 · اإللكتروني في إتاحة فرص التعليم لكافة فئات المجتمع يساعد التعليم-٢
 · يوفر التعليم في أي وقت وأي مكان وفقاً لمقدرة المتعلم على التحصيل -٣
 · يسهم في تنمية التفكير وإثراء عملية التعلم -٤
 · يساعد على خفض تكلفة التعليم -٥
 ·لى نفسه  يساعد الطالب على االستقاللية ويحفزه على االعتماد ع-٦

 :أنواع التعليم االلكتروني* 
) ١١٤ص  :م٢٠٠٥(الموسى والمبـارك    و  ) ١١٤ص:م٢٠٠٢(الموسى       وكما يتفق كل من     

م، ص  ٢٠٠٢(والشهري  ) ٩-٦م، ص ص    ٢٠٠٢(والخليفة  ) ١٩١-١٩٠م، ص ٢٠٠٤(وسالم  
بأن التعليم اإللكتروني ينحصر في نوعين      ) ٨٠-٧٩م، ص ص    ٢٠٠٢(والرافعي  ) ٣٩-٣٨ص  
 :اهم
 :Synchornous E-learning)(التعليم اإللكتروني المتزامن : أوال
الـذي  و  األبحاث على الهـواء     و  موضوعات  الو ادل الدروس ـتبالذي يهتـم ب  وهو التعليم        

يحتاج إلى وجود المتعلم والمعلم أمام أجهزة الكمبيوتر إلجراء النقاش والمحادثة بـين الطـالب               
، ) chatting( المعلم في الوقت نفسه لتدريس المادة عبر غرف المحادثـة        وبين  و فيما بينهم   أنفسهم

أو باستخدام أدواته األخرى ومن إيجابيات هذا       ، أو تلقي الدروس من خالل الفصول االفتراضية        
المتعلم على تغذية راجعة فورية وتقليل التكلفـة واالسـتغناء عـن             ليم حصول ـالنوع من التع  

 .من سلبياته حاجته إلى أجهزة حديثة وشبكة اتصاالت جيدةالذهاب لمقر الدراسة، و
لتقـي المعلـم والطالـب علـى        ي     وهو أكثر أنواع التعليم اإللكتروني تطوراً وتعقيداً، حيث         

 ).بشكل متزامن(اإلنترنت في نفس الوقت 
 :     وتتضمن األدوات المستخدمة في التعليم اإللكتروني المتزامن ما يلي

 ).Whith Board (اللوح األبيض •
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 .Video conferencingالمؤتمرات عبر الفيديو * 
 Audio congerencingالمؤتمرات عبر الصوت * 
 ).Chatting Rooms(غرف الدردشة * 

     وتتفق الباحثة مع المختصون الذين يرون بأن التعليم اإللكتروني التزامني قد يحدث أيـضاً              
 .التقنية من حاسب وانترنت وتحت إشراف وتوجيه المعلمداخل غرفة الصف وباستخدام وسائط 

 ):Asnchronous E-learning(التعليم اإللكتروني غير المتزامن : ثانياً
المتعلم حصول  و  وهو التعليم غير المباشر الذي ال يحتاج إلى وجود المتعلمين في نفس الوقت،              

 األوقات واألمـاكن التـي      على حصص أو دروس مكثفة وفق برنامج تعليمي مخطط تختار فيه          
تناسب ظروفه ويمكن استخدام تقنيات مثل البريد اإللكتروني وأشرطة الفيديو ومن إيجابيات هذا             
النوع أن المتعلم يحصل على الدراسة حسب األوقات المالئمة له، وبالجهد الـذي يرغـب فـي                 

، نياً كلما احتـاج لـذلك       ليها إلكترو تقديمه، كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسة المادة والرجوع إ        
من المعلم إال فـي وقـت       على تغذية راجعة فورية     ومن سلبياته عدم استطاعة المتعلم الحصول       

 . كما أنه قد يؤدي إلى االنطوائية ألنه يتم في عزلة ،متأخر ألن معظم الدراسة تتم ذاتياً
 :ما يليوتتضمن األدوات المستخدمة في التعليم اإللكتروني غير المتزامن،      

 .البريد اإللكتروني* 
 .المنتديات* 
 .و التفاعلييالفيد* 
 .الشبكة النسيجية* 

 :أنواع  التعليم اإللكتروني فيما يلي) ٥م، ص ٢٠٠٣(     في حين يحدد التركي 
اسـتخدام   اء الدرس مثل  ـيل وإنه ـ يتحكم الدارس في وقت تشغ     :تعليم إلكتروني بالتحكم الذاتي   

 . على أقراص مدمجةمواد تعليمية مخزنة
 يشبه التعلـيم    :تعليم إلكتروني بالبث المباشر من الموقع التعليمي على شبكة اإلنترنت          •

التقليدي لكن عن طريق البث اإللكتروني المباشر وبدون ضرورة وجود المـدرس مـع              
 .الدارسين في نفس القاعة أو الفصل

يف التعلـيم اإللكترونـي إلـى       يتفق مع تصن  ) ٩٨ص: م٢٠٠٣(     وترى الباحثة بأن التركي     
 .نوعين تزامني وغير تزامني وإن اختلف في التسمية

) ١٧٦ ص   :م٢٠٠٢(وزمالؤها كما ورد فـي هاشـم        ) Harasim(     في حين حددت هارازيم     
 :أنواع التعليم اإللكتروني، فيما يلي
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الذي يتم وجه (ى الفصل  للتعليم المؤسس عل)Adjunct E-learning(التعليم اإللكتروني المكمل  - ١
 .حيث تخدم الشبكة هذا التعليم بما يحتاج إليه من برامج وعروض مساعدة) لوجه
بالتعليم التقليدي، حيث يتم استخدام بعض ) Blended E-learning( التعليم اإللكتروني الممزوج - ٢

ي يتم داخل قاعـات     تقنيات اإلنترنت كالبريد اإللكتروني ومؤتمرات الفيديو كجزء من التعليم الذ         
 .الدرس الحقيقية

 حيث تعمل الشبكة كوسـائط أساسـية   )Totally Online learning(التعليم اإللكتروني الخالص   - ٣
 .لتقديم كامل عملية التعليم

    وترى الباحثة بأن هذا التصنيف تم وفقاً لمقدار توظيف التعلـيم اإللكترونـي فـي العمليـة                 
 :ألنواع التعليم اإللكتروني، ما يلي) ٥٢-٤٨م، ص ص ٢٠٠٢ (فيما يضيف الل. التعليمية

 ) knowledge Databases(قواعد بيانات المعارف * 

توجد هذه القواعد على مواقع على الشبكة، تعرض المناهج والشروحات المفهرسة والتوجيهـات             
ئيـسة أو   والتعليمات، حيث تعرض المعلومات بشكل فعال، يمكن المستخدم من استخدام كلمة ر           

عبارة للبحث عن قاعدة بيانات، وفي المقابل تمكن هذه القاعدة من اختيار كلمة من قائمة أبجدية                
 .للبحث عنها

 )Online Spport(الدعم الفوري  * 

     ويكون على هيئة المنتديات، وغرف الحوار، ولوحات اإلعالنات على الـشبكة، والبريـد             
 وهذا يتيح فرصاً أكبر لألسئلة والحصول على اإلجابـات          اإللكتروني، أو دعم المراسلة للحظي،    

 .بصورة فورية
     وترى الباحثة بأن الل يقصد في قواعد البيانات االستفادة من المعلومـات المخزنـة علـى                

فهـو المتعلـق     الشبكة العالمية للمعلومات مباشرة دون التعامل مع أشخاص، أما الدعم الفوري          
كل متزامن أو غير متزامن في حال عدم توافرهـا          ـ أشخاص بش  بالحصول على المعلومات من   

وترى الباحثة بأن هـذين النـوعين       . على الشبكة العالمية للمعلومات أو صعوبة الحصول عليها       
      .متضمنين في أنواع  التعليم اإللكتروني الرئيسة التزامني وغير التزامني

التعليم اإللكتروني المتزامن   : لكتروني إلى نوعين  وتتفق الباحثة مع التصنيف الذي يقسم التعليم اإل       
 التعليم اإللكتروني إما يحدث بشكل متزامن مـن         إللكتروني غير المتزامن، باعتبار   و التعليم ا  ، 

 خالل االتصال بالمعلم أو الزمالء باستخدام األدوات المالئمة لذلك، أو بشكل غير مباشـر مـن               
  .التزامني ام أدوات  التعليم غيرخالل البحث بمصادر المعلومات أو استخد
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 :مزايا التعليم اإللكتروني* 
منه الخيار األفـضل واألمثـل لطـالب        هناك فوائد ومزايا عديدة للتعليم اإللكتروني جعلت             

 ص :م ٢٠٠٢(والموسى ) ٣١-٢٩ pp .٢٠٠١(Marc  المستقبل، ومن تلك الفوائد والمزايا ما ذكره
) ٤-٣ ص ص    :م٢٠٠٣(والنملـة   ) ٨-٧ ص ص    :م٢٠٠٣(امـد   والعويد والح ) ١٨-١٥ص  

 :وتتمثل فيما يلي) ٢٩-٢٨ ص ص :م٢٠٠٣(والغراب ) ١١ ص :م٢٠٠٣(والراشد 
 :زيادة إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بينهم، وبين الطلبة والمدرسة) ١(

اإللكتروني،       وذلك من خالل سهولة االتصال ما بين هذه األطراف وبعدة طرق مثل البريد              
ويرى المهتمون أن هذه األشياء تزيد وتحفز الطالب على المشاركة والتفاعل مع            . غرف الحوار 

 .المواضيع المطروحة
 :المساهمة في وجهات النظر للطالب واالستفادة منها) ٢(

     وذلك من خالل المنتديات الفورية مثل مجالس النقاش وغرف الحوار والتي تتـيح فـرص               
هات النظر في المواضيع المطروحة مما يزيد فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات            لتبادل وج 

 المطروحة ودمجـها مع اآلراء الخاصة بالطالب مما يساعـد في 
تكوين أساس متين عند المتعلم وتتكون عنده معرفة وآراء قوية وسديدة وذلك مـن خـالل مـا                  

 .اكتسبه من خبرات
 :اإلحساس بالمساواة) ٣(

 بما أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه في أي وقـت ودون حـرج،                     
خالفاً لقاعات الدرس التقليدية التي تحرمه من هذا الميزة، فإن هذا النوع من التعليم يتيح الفرصة                
كاملة للطالب ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل أدوات االتصال المتاحـة مـن بريـد                 

ي ومجالس النقاش وغرف الحوار، وهذه الميزة تكون أكثر فائدة لـدى الطـالب الـذين            إلكترون
يشعرون بالخوف والقلق ألن هذا األسلوب في التعليم يجعل الطالب يتمتعون بجرأة أكبـر فـي                

 .التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق أكثر مما لو كانوا في قاعات الدرس التقليدية
 :لى المعلمسهولة الوصول إ) ٤ (

        أتاح  التعليم اإللكتروني سهولة كبيرة في سرعة الوصول للمعلم في أى وقـت خـارج                
أوقات العمل الرسمية، ألن المتعلم أصبح بمقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل البريـد               

 مكتبه، وتكـون    اإللكتروني، وهذه الميزة مفيدة ومالئمة للمعلم أكثر بدالً من أن يظل مقيداً على            
 ن الذين تتعارض ساعات عملهم مع الجدول الزمني للمعلم، أو عند وجود ـدة للمتعلميـأكثر فائ
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 .استفسار في أي وقت ال يحتمل التأجيل
 :إمكانية تحوير طريقة التدريس) ٥(

طريقـة   ال        من الممكن تلقي المادة العلمية بالطريقة التي تناسب الطالب فمنهم من تناسـبه           
 ، وبعضهم تتناسب معه الطريقـة      وعة أو المقروءة  ـاسبه الطريقة المسم  ـالمرئية، ومنهم من تن   

فالتعليم اإللكتروني ومصادره يتيح إمكانية تقديم الخبرات بطرق مختلفة وعديدة تسمح            ، العملية
 .بالتحوير وفقاً للطريقة األفضل بالنسبة للمتعلم

 :ممالئمة مختلف أساليب التعلي) ٦(
 ركز على األفكار المهمة أثناء كتابته وتجميعه      ـلم أن ي  ـح للمتع ـروني يتي ـم اإللكت ـ     التعلي
أو الدرس، وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيـز وتنظـيم المهـام      للمحاضرة

فيهـا  االستفادة من المادة وذلك ألنها تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة والعناصر المهمة              
 .محددة

 :المساعدة اإلضافية على التكرار) ٧(
     هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العملية فهؤالء الذين يقومون بالتعليم عن             
طريق التدريب، إذا أرادوا أن يعبروا عن أفكارهم فإنهم يضعوها في جمل معينة مما يعني أنهم                

بوا عليها، وذلك كما يفعل الطالب عندما يـستعدون المتحـان       أعادوا تكرار المعلومات التي تدر    
 .معين

 :توفر المناهج طوال اليوم وفي كل أيام األسبوع) ٨(
     هذه الميزة مفيدة لألشخاص الذين يرغبون التعلم في وقت غير محدد، وذلك ألن بعـضهم               

ات شخصية، فهذه الميزة    يفضل التعلم صباحاً واآلخر مساء، كذلك للذين يتحملون أعباء ومسئولي         
 .تتيح للجميع التعلم في الزمن الذي يناسبهم

 :االستمرارية في الوصول إلى المنهج) ٩(
     هذه الميزة تجعل الطالب في حالة استقرار، ألن بإمكانه الحصول علـى المعلومـة التـي                

دي إلـى راحـة     يريدها في الوقت الذي يناسبه، فال يرتبط بأوقات فتح وإطالق المكتبة، مما يؤ            
 .الطالب وعدم إصابته بالضجر

 :عدم االعتماد على الحضور الفعلي) ١٠(
بالنـسبة        البد للطالب من االلتزام بجـدول زمني محدد ومقيد وملزم في العمـل الجماعي           

 م التقليدي، أما اآلن فلم يعد ذلك ضرورياً ألن التقنية الحديثة وفرت طرق لالتصال دون ـللتعلي
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 .حاجة للتواجد في مكان وزمان معينال
 :سهولة وتعدد طرق تقويم الطالب) ١١(

المعلومات  طرق متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف       وفرت أدوات التقويم الفوري على إعطاء المعلم      
 .بصورة سريعة وسهلة للتقويم

 :االستفادة القصوى من الزمن) ١٢ (
 طرفين المعلم والمتعلم، فالطالب لديه إمكانيـة      د وهام جداً لل   ـر عنصر الزمن مفي   ـإن توفي      

الوصول الفوري للمعلومة في المكان والزمان المحدد وبالتالي ال توجد حاجة للذهاب من البيـت               
إلى قاعات الدرس أو المكتبة أو مكتب المعلم وهذا يؤدي إلى حفظ الزمن مـن الـضياع،وكذلك                 

ن بإمكانه إرسال ما يحتاجه الطالب غير أدوات        اع أل ـلم بإمكانه االحتفاظ بزمنه من الضي     ـالمع
 .التعليم اإللكتروني أو نشره عبر موقعه التعليمي

 :تقليل األعباء اإلدارية بالنسبة للمعلم) ١٣(
     التعليم اإللكتروني يتيح للمعلم تقليل األعباء اإلدارية التي كانت تأخذ منه وقت كبير في كل               

يرها فقد خفف التعليم اإللكتروني من هذه العبء، فقد أصـبح           محاضرة مثل استالم الواجبات وغ    
من الممكن إرسال واستالم كل هذه األشياء عن طريق األدوات اإللكترونية مع إمكانية معرفـة               

 .استالم الطالب لهذه المستندات
 :تقليل حجم العمل في المدرسة) ١٤(

والنتائج واالختبارات وكـذلك وضـع           التعليم اإللكتروني وفر أدوات تقوم بتحليل الدرجات        
 .إحصائيات عنها ومن الممكن أيضاً إرسال ملفات وسجالت الطالب إلى مسجل المدرسة

 :يمكن المتعلم من تخطي بعض المراحل التي يراها غير مناسبة لقدراته) ١٥(
عود عليه       قد ال يحتاج المتعلم إلى حضور برامج بأكملها ال تناسب قدراته أو يرى بأنها لن ت               

بأية فائدة، فيختار ما يحتاجه فعلياً، وذلك بمساعدة بعض االختبارات الذاتيـة أو عـن طريـق                 
 .المرشد

 :التعلم والخطأ في جو من الخصوصية) ١٦(
     يختلف األفراد من حيث قدراتهم االستيعابية، كما يختلفون في قدراتهم علـى المواجهـة ،               

 يتم بمعزل عن اآلخرين بحيث يتـيح للمتعلمـين الخجـولين            ومن مزايا التعليم اإللكتروني أنه    
 .بالحرج الفرصة للتجربة والخطأ في جو من الخصوصية دون أي شعور
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 :يجعل كماً هائالً من المعلومات في متناول يد المتعلم) ١٧ (
ن، ودون       يتيح التعليم اإللكتروني كماً هائالً من المعلومات بدون مقابل في كثير من األحيـا             

كل ذلك يساعد   . األخرى حول العالم  الحاجة إلى التردد على المكتبات المحلية ومراسلة المكتبات         
 .على رفع كفاءته في األداء ويضيف إلى قيمته في العملية التعليمية والتربوية

 :خفض التكلفة االقتصادية) ١٨(
وذلك من خالل االستغناء عـن      روني في خفض التكلفة االقتصادية      ـم اإللكت ـم التعلي ـ     يسه

السفر لحضور الدورات التدريبية أو الحضور لقاعات التعليم والوصول لها مـن خـالل أدوات               
 .التعليم اإللكتروني

 :إلى فوائد  التعليم اإللكتروني ما يلي) ٦-٥ ص : م٢٠٠٢(     ويضيف المحيسن 
 أن يدمج هذا األسلوب مع التدريس المعتاد         يعتبر هذا التعليم رافداً كبيراً للتعليم المعتاد، فيمكن        -

ـ             ات ـفيكون داعماً له، وفي هذه الحالة فإن المعلم قد يحيل التالميذ إلى بعض األنشطة أو الواجب
 .المعتمدة على الوسائط اإللكترونية

 يرى البعض مناسبة هذا النوع من التعليم للكبار الذين ارتبطوا بوظـائف وأعمـال وطبيعـة                 -
 .تمكنهم من الحضور المباشر لصفوف الدراسةأعمالهم ال 

 ونظراً لطبيعة المرأة المسلمة وارتباطها األسري، فالباحثة ترى أن هذا النوع من التعليم يعتبر               -
 .واعداً لتثقيف ربات البيوت، ومن يتولين رعاية المنازل وتربية أبنائهن

  : اآلليالتعليم اإللكتروني المعتمد على الحاسب* 
اإللكترونـي المعتمـد علـى     ال زال التعلـيم أنه ) ٨-٧ص: م ٢٠٠٢( وضح الموسى     كما
للتعليم األساسي التقليـدي ويمكـن اعتمـاده     أسلوباً مرادفا CBT Computer-Based Training الكمبيوتر

المعهودة وبصورة عامة يمكننا تبني تقنيات وأساليب عديدة ضمن  بصورة مكملة ألساليب التعليم
تعتمد على مجموعة من األساليب والتقنيـات، فمـثالً إذا كـان مـن      وتدريب شاملةخطة تعليم 

التعليمي عبر اإلنترنت فال مانع من تقديمه على أقراص مدمجة أو أشـرطة   الصعب بث الفيديو
طالما أن ذلك يساهم في رفع جودة ومستوى التدريب والتعليم ويمنع اختناقـات سـعة    VHS فيديو

وهـي   ويتطلب التعليم اإللكتروني ناحية أساسية تبرر اعتماده واالستثمار فيهعلى الشبكة  الموجة
المعلومـات   الرؤية النافذة لاللتزام به على المدى البعيد وذلك لتجنب عقبات ومصاعب في تقنية

والتوجيه التربـوي أنـه   المخضرمين في التعليم  أحد منكما ذكر ومقاومة ونفور المتعلمين منه 
 ل ـوتر والحديث عنه من كثرة ما سمعه من مبالغات حوله على أنه العقـالكمبي نر مـكان ينف
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دو كونه جهـاز غبـي   ـالم لكنه أدرك أن الكمبيوتر ال يعـالذكي الذي سيتحكم بالع اإللكتروني
المحدود على المستخدم وبراعته في إنشاء برامج ذكية وفعالة تجعـل   يتوقف ذكائها ومجرد آلة

قوله  ستفيد منها بدالً من أن تستفيد هي وتستهلك وقته وجهده بال طائل ويكمن فيالمستخدم ي من
اإللكترونـي   اإللكتروني الذي يتوقف على تطوير وانتقاء نظام التعلـيم  هذا محور نجاح التعليم
التطورات ومراعاة المعايير  متطلبات التعليم كالتحديث المتواصل لمواكبة المناسب من حيث تلبية

المتعلم ويحقـق الغايـات التعليميـة     بط في نظام التعليم المختار ليكفل مستوى وتطويروالضوا
غاية بحد ذاتها بل هي وسيلة لتوصيل المعرفـة   والتربوية إذ أن تقنية المعلومات ليست هدفاً أو

والتربية ومنها جعل المتعلم مستعداً لمواجهـة متطلبـات    وتحقيق األغراض المعروفة من التعليم
والتي أصبحت تعتمد بشكل أو بآخر على تقنية المعلومات وطبيعتهـا   اة العملية بكل أوجههاالحي

 .المتغيرة بسرعة
 :معوقات التعليم اإللكتروني*  
هناك مجموعات من المعوقات التي تحول دون بلوغ التعليم اإللكتروني ألهدافه على أكمـل                   

معلمـين  (إلى ارتباطه بعوامل متعـددة بـشرية        وجه، منها ما يعود إلى حداثته ومنها ما يعود          
 .وبرمجيات وبنية تحتية من اتصاالت وغيرها ) أجهزة، ومعامل(، ومادية ..)ومتعلمين،

بعض هذه  ) ١١٥ ص   : م   ٢٠٠٤(و التودري    ) ٦-٧ ص ص    : م٢٠٠٢(     وحدد المحيسن   
 :المعوقات، فيما يلي

 : قات الماديةو المع- ١
هزة الحاسب وصعوبة تغطية اإلنترنت وبطنها في بعـض المنـاطق،           مثل ندرة انتشار أج        

 .وارتفاع تكلفتها لدى بعض األفراد
 :قات البشريةو المع- ٢

وإنه من الخطأ التفكيـر بـأن       » فن التعليم اإللكتروني  «     إذ أن هناك شح بالمعلم الذي يجيد        
 .من التعليمجميع المعلمين في المدارس يستطيعون أن يساهموا في هذا النوع 

 :م٢٠٠٤(والدايل وسـالمه    ) ٢٣٧-٢٣٥ ص ص    :م٢٠٠٥(في حين حدد الموسى و المبارك       
 :معوقات التعليم اإللكتروني فيما يلي) ٢٦ ص :م ٢٠٠٤(والمبارك ) ١٤١ص 
 . الحاجة إلى بنية تحتية صلبة من حيث توفر األجهزة وموثقية وسرعة االتصال باإلنترنت- ١
ابتة للمناهج والمقررات التعليمية اإللكترونية، مما يجعل القائمين علـى           عدم وجود معايير ث    - ٢

هذه المقررات عاجزين عن اختيار المواد التعليمية بشكل صحيح سواء أكانت على شكل كتـب،               
 .أم مواد مدمجة
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 عدم وضوح األنظمة وأساليب التعليم اإللكتروني مما يؤدي إلى عدم البـت فـي قـضية                 - ٣
 .شجيعية لبنية التعليم اإللكترونيالحوافز الت

 . عدم استجابة المتعلمين وتفاعلهم مع هذا النمط الجديد- ٤
 .البشري المدرب إلعداد المقررات المناسبة للتعليم اإللكتروني عدم توفر الكادر - ٥
 . الحاجة إلى تدريب المتعلمين لكيفية  التعلم باستخدام اإلنترنت- ٦
 .في عند أفراد المجتمع لهذا النوع من التعليم عدم توفر الوعي الكا- ٧
 . التكلفة المادية إلعداد المقررات، وتدريب المعلمين، والمتعلمين، وتوفير األجهزة- ٨
 عدم توفر الخصوصية والسرية، حيث تحدث بعض الهجمات على المواقع الرئيـسة فـي               - ٩

 .اإلنترنت وتهدد المحتوى واالمتحانات
 .لى البرامج التعليمية باللغة العربية صعوبة الحصول ع- ١٠
 ما زالت بعض وزارات التربية والتعليم في بعض الدول لم تعتـرف بالـشهادات التـي                 - ١١

 .يحصل عليها خريجي نظام التعليم اإللكتروني
 نظرة المجتمع في بعض الدول إلى أن خريجي نظام التعليم اإللكتروني هم أقل كفاءة من                - ١٢

 .ليم التقليديخريجي نظام التع
     ومما سبق يتضح بأن التعليم اإللكتروني وكأي أسلوب جديد، ال يخلو من المعوقـات التـي           
تعترض تفعيله أو تحد من انتشاره، إال أنه وعلي الرغم من ذلك ترى الباحثة بأن هذه المعوقات                 

لعـصر، ويمكـن    ال يجب أن تقف حجر عثرة أمام استخدام هذا النوع من التعليم الملح في هذا ا               
التغلب على هذه المعوقات من خالل تفعيل دور القطاع الخاص لتحـاوز المعوقـات الماديـة،                
وتدريب الطاقات البشرية من مدربين ومعلمين ومتعلمين، وتوعية المجتمـع بأهميـة  التعلـيم               
اإللكتروني، ودعم الدراسات واألبحاث المتعلقة به للوصـل إلـى معـايير واضـحة ومحـددة                

 .دامها وتطوير أساليب التقويم المستخدمة فيهالستخ
بعـضاً مـن    ) م٢٠٠٣ :الفيومي(، و )م٢٠٠٢:الموسى(، و )م٢٠٠٣:العويد والحامد (     ويحدد  

 : العقبات والتي قد تحول دون تطبيق التعليم اإللكتروني، منها 
ـ      •  إجراء تطوير المعايير الخاصة بالتعليم اإللكتروني والتـي تـسمح للجامعـات والمـدارس ب

 .التعديالت والتحديثات على المناهج والمقررات التعليمية التي تم شراؤها
 . عدم وضوح األنظمة والطرق واألساليب التي يتم فيها التعليم اإللكتروني بشكل فعال• 
الحاجة إلى بنية تحتية صلبة من حيث توفر األجهزة و موثوقية و سرعة االتـصال بالـشبكة                 • 

 . العالمية للمعلومات
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 . الحاجة إلى وجود متخصصين إلدارة أنظمة التعليم اإللكتروني • 
 . فقدان العامل اإلنساني في التعليم • 
 . صعوبة التقويم • 
 .عدم قدرة بعض المعلمين على استخدام التقنية• 
 .صعوبة الحصول على البرامج التعليمية باللغة العربية• 
 .ديد وتفاعلهم معهضعف استجابة الطالب مع النمط الج• 
 . عــدم وعــي أفــراد المجتمــع بهــذا النــوع مــن التعلــيم ، والوقــوف الــسلبي منــه• 
 . نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة التعليم الفعالة • 
 . اختراق المحتوى نتيجة لهجمات على موقع التعليم اإللكتروني على الشبكة العالمية للمعلومات• 
  إن االستثمار المبدئي إلنشاء شبكة المعرفة و تجهيز المدارس والجامعات           مشكلة التمويل حيث  • 

ـتاج المحتـويات العربيـة الالزمة    ة إن ـد وتكلف ـباإلضافة إلى تكلفة التشغيل والصيانة والتجدي     
 .للعملية التعليمية تشكل تحدياً حقيقياً 

 .د من انتشارهالعمل بالقواعد واألنظمة القديمة التي تعوق االبتكار ، وتح• 
 :عيوب و سلبيات التعليم اإللكتروني * 

     على الرغم من المزايا والفوائد المتعددة للتعليم اإللكتروني والتي جعلت منه قضية أساسـية              
 مـا ورد   ك السلبياتالعيوب و   يمي جديد له بعض     ـ، إال أنه وكأي أسلوب تعل      ويينـتشغل الترب 
 ص  :م٢٠٠٣ (العريفـي  و) ٢٩٩-٢٩٨ص ص    :م٢٠٠٤(وسالم  ) ٢٥ ص   :م٢٠٠٤(المشرف

 :السلبيات التي تنتج عن استخدام التعليم اإللكتروني منها ما يأتيو  أن هناك بعض العيوب) ٩
 .قد يؤدي  التعليم اإللكتروني إلى إضعاف دور المعلم كمؤثر تربوي وتعليمي مهم -١
 ربما يؤدي إلى مثل المستعلم من        كثرة توظيف  التقنية في المنزل والمدرسة والحياة اليومية         -٢

 .هذه الوسائط وعدم الجدية في التعامل معها
 · التركيز األكبر يتم على الجانب المعرفي أكثر من الجوانب األخرى المهارية والوجدانية -٣
 قد ينمي االنطوائية لدي الطالب لعدم تواجدهم في موقف تعليمي حقيقي تحدث فيه المواجهة               -٤

 ·الفعلية 
 ·يركز على حاستي السمع والبصر فقط دون بقية الحواس  -٥
 · صعوبة ممارسة األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية في التعليم اإللكتروني -٦
 ·اج إلى إنشاء بنية تحتية من أجهزة ومعامل وشبكات اتصال ت يح-٧
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 · يحتاج إلى كفاءة األجهزة وشبكات االتصال -٨
 ·ليب التقويم  صعوبة تطبيق أسا-٩
 يفتقر إلى التواجد اإلنساني والعالقات اإلنسانية بين المعلم والطالب وبين الطالب بعضهم             -١٠

 ·البعض 
 · يتطلب التدريب المكثف للمتعلمين على استخدام التقنيات الحديثة -١١
 · نسبة التحصيل نقل إذا لم يكن هناك نظام جيد للمتابعة و التقويم -١٢
 ·ثقافات على مستوى المجتمعات والمؤسسات واألفراد حول التعليم اإللكتروني اختالف ال-١٣
 · ترتفع تكلفة التعليم اإللكتروني وخاصة في المراحل األولية لتطبيقه-١٤
 .ن االعتماد على التقنية الحديثة ما يزال عدد من الطالب يفضلون التعليم التقليدي، بدالً م-١٥
عض الدول إلى أن خريج التعليم اإللكتروني أقل كفاءة مـن            نظرة بعض المجتمعات في ب     -١٦

 ·خريجي نظام التعليم التقليدي 
السلبيات السابقة للتعليم اإللكتروني، إال أن الباحثة ترى بأن لـه         العيوب و        وعلى الرغم من    

ز من اإليجابيات ما يجعلنا نُقدم على تجربة هذا النوع من التعليم، ونستطيع مـن خـالل إبـرا                 
المعرفيـة والوجدانيـة   (وتنظيم دور المعلمة، وبناء المناهج اإللكترونية الشاملة لجميع المجاالت     

، وتنظيم استخدام المتعلم للتقنية في المدرسة والمنـزل، وتطـوير أسـاليب التقـويم               )والمهارية
علـى هـذه    المستخدمة في التعليم اإللكتروني، وتفعيل  التعليم اإللكتروني المتزامن من التغلب            

 .السلبيات، واإلفادة من إيجابيات ومميزات التعليم اإللكتروني التي يوفرها في الموقف التعليمي
 الفصول اإللكترونية: ثانياً 

) virtual classroom(الفصول االفتراضية  أو تعريف الفصول اإللكترونية* 

 : 
 اإللكترونيـة والفـصول          هنالك مسميات أخرى لهذه الفصول فهنالك من يسميها بالفـصول         

الذكية وفصول الشبكة العالمية للمعلومات والفصول التخيلية والفصول االفتراضية، وفيما يلـي            
 :بعض التعريفات التي وردت حول الفصول االفتراضية 

            فاالوسـكاس و إرتـل    نقـالً عـن         )٢٤٤ص:  م٢٠٠٥(     و ذكر الموسـى و المبـارك        
Valauskas and Ertl)  ()هي فصـول شبيهة بالفصول "  الفصول اإللكترونية أن) م٢٠٠٠

ات حيث ال تتقيد    التقليدية من حيث وجود المعلم والطالب، ولكنها على الشبكة العالمـية للمعلوم          
 يستطيع الطلبةحداث بيئات تعليمـية افتراضية بحيث ـاست" م ـوعن طريقها يتبزمان أو مكان،
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للمشـاركة في حاالت تعـلم تعاونية بحيث يكون الطالب في مركـز            الشبكات التجمع بواسطة 
 ".التعلم ، وسيتعلم من أجل الفهم واالستيعاب 

و هي أنظمة إلكترونية تتيح التفاعل مع المعلم بالصوت و الصورة من خالل عرض كامل                    
كة الداخليـة   على الهواء مباشرة من خـالل الـشب       ) المحتوى التعليمي للفصل التخيلي   (للمحتوى  

الخاصة بوزارة التربية والتعليم أو الشبكة العالمية للمعلومات من خالل مناقشات تفاعليـة بـين               
الطلبة والمعلم وبين الطلبة بعضهم بعض و بين المدارس المختلفة ، وهو مـا يعـرف بـالتعلم                  

 . والتفاعل التزامني
عبـارة عـن    " على أنها هي    الفصول اإللكترونية   ) ٤٣م ،ص ٢٠٠٣(     و كما عرف الصالح     

ويتم تجهيز  . غرفة قد تكون إحدى الوحدات التي يتكون منها مركز مصادر التعلم في المدرسة              
الغرفة بوصالت وأسالك أو باستخدام موجات قصيرة عاليـة التـردد تـرتبط عـادة بـالقمر                 
االصطناعي أو بوسائل اتصال أخرى ، بحيث يتمكن المتعلمـون المتواجـدون فـي الـصف                

 ". االفتراضي من التواصل مع معلم أو متعلمين آخرين في مناطق جغرافية متعددة

روني من الوسائل   ـم االلكت ـة في التعلي  ـة التفاعلي ـخدام الفصول االفتراضي  ـيعتبر است      و  
الرئـيسية في تقديـم المحاضرات على االنترنت ولقـد طــورت عـدة مؤسـسات عالميـة                

ليم فصول دراسية ذكية تتوفر فيها العناصر األساسية التي يحتاجها          متخصصة في تكنولوجيا التع   
 .كل من المدرس والطالب

 :الكتاب اإللكتروني*  
 اإلنـسان  منـذ أن عـرف   الكتاب اإللكترونيأن  ) ٣ص:م٢٠٠٢(      كما وضح عبد الملك 

أفضل وسـيلة  المطبوعة موقعها الثابت باعتبارها أهم و الطباعة على يد غوتنبرغ احتلت الكلمة
يظهر تهديد لهذا الوضع حتى نهاية العقدين الماضيين، فمع  للمعرفة وعبر مئات من السنوات لم

  .اإللكتروني ظهر ما يعرف بالكتاب اإللكتروني  النشرةوانتشار عمليظهور 
        -:تعريف الكتاب اإللكتروني * 

أن الكتاب ) ١٩٦-١٩٤ص: م٢٠٠٦(عبد الحي ذكر  كما  ويمكن تعريف الكتاب اإللكتروني          
 Digitalمصطلح يستخدم لوصف نصي مشابه للكتاب و لكن في شكل رقمي            " االلكتروني هو   

و الكتب المنشورة في شكل رقمـي غيـر محـدد           ، و يمكن عرضه على شاشة الحاسب اآللي        
يمكن أن تختزن كميات     CD-ROMبضوابط الطباعة و التجليد و ذلك ألن األقراص المكتنزة          

 ات نصية ـملفو الكتب اإللكترونية هي  ١٩٥ "ضخمة من البيانات و المعلومات في شكل نصي 
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انتشرت الكتب االلكترونية بعد التقدم الكبير الذي حصل في ،  تشبه في ترتيبها الكتب المطبوعة
أصـبح   بعد ظهور االنترنـت . وتخرين المعلومات الكترونيا بواسطة الحواسيب مجال الطباعة

لألحجـام   بالنـسبة .الكتب االلكترونية أمرا ملحوظا في مواقع التجارة على الشبكة العالمية اءشر
بعـض   راوح ما بين بضعة مئات من الكيلوبايتات إلى أكثر من مئـة ميغابايـت فـي   ـفهي تت

الكتب طرديا  ليزيد من أحجام) صوت، صورة، وفيديو(األحيان، ويأتي هنا عامل ملفات الميديا 
 .ت نسبتها فيهزادكلما 

ـ  " على أنه   الكتاب اإللكتروني   ) ٣ص: م  ٢٠٠٢(     و عرف عبد الملك      اب الـذي   ـهو الكت
الضوئية،  كاألسطوانات الممغنطة واألسطوانات. التعامل معه بأي من الوسائط اإللكترونية يمكن

فكـرة،  وحاسبات الم سواء كان ذلك عن طريق نظم مستقلة أو قائمة بذاتها كالحاسبات الشخصية
عن التحويـل مـن   اً الكتاب ناتج سواء كان هذا. الشبكات على اختالف مستوياتها أو عن طريق

مكن لهذا الكتاب أن يكـون  وي. في األساس بالشكل اإللكتروني  اإللكتروني أو ناشئاًإلىالمطبوع 
 . لصوت والصورة  اإمكانية إليه مضافاً على النص أو مشتمالً،  على النص مقتصراً

اإللكتروني ينبغي أن تتوافر بـه بعـض أسـاليب     بالوصف فان الكتاب يكون جديراً ولكي     
 عناصر  إلىق  ـع الدقي ـكالقدرة على الوصول السري    ، التعامل التي تميزه عن الكتاب المطبوع     

 .المرونة عن أساليب البحث واالسترجاع، فضالً الربط بين النصوص،وتعدد وإمكانيةمحتوياته، 

 :هية الرياضيات ما:ثالثاً

 :ماهية الرياضيات و تدريسها * 
علم تجريدي من خلق و إبداع العقـل        "أن الرياضيات هي    ) ١١ص: م٢٠٠٢(     يذكر عقيالن   

البشري و تهتم من ضمن ما تهتم به تسلسل األفكار و الطرائق و أنماط التفكير و يمكن النظـر                   
 تعابير و رموز محددة بدقة أو أنها معرفـة          إلى الرياضيات على أنها طريقة أو أنها لغة تستخدم        

 ".منظمة في بنية أو أنها فن يتمتع بجمال في تناسقها أو أنها تعني بدراسة األنماط 
تستخدم ألفاظاً مختارة بدقة و رموزاً      " أن الرياضيات    ) ٩ص:م١٩٩٧(     كما عرف إبراهيم    

 " .     فعالة في اإلفهام و الفهم محددة المعاني مما يجعلها لغة قوية في التعبير و وسيلة 
 يمها مؤكدة ـو جاءت الرؤية الحديثة للقرن الحادي والعشرين للرياضيات المدرسية و تعل     

على الضرورة الملحة لمساعدة الطالبات على رؤية الرياضيات على أنها موضوع مثير و مفيد              
 . يم الرياضية إلى أذهان الطالباتلمفاهو تشجيع المعلمات على استخدام التقنيات الحديثة لتقريب ا

 ات بين الرياضيات الفعلية ـاك اختالفـأن هن) ٢٠-١٩ص ص : م١٩٩٤(ينا ـ     و يذكر م
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 :و الرياضيات المدرسية و يحصرها فيما يلي 
تعتمد الرياضيات المدرسية و خاصة في المراحل المبكرة على األسلوب االستـقرائي في             •

 .رفة الرياضيـة و في الحكم على صحة بعض التـوصل إلى المع
العالقات الرياضية و هذا غير ممكن في الرياضيات الفعلية التي يعتمـد علـى األسـلوب                 •

 .االستداللي إلصدار أحكام بناء على عالقات سابقة ثبت صحتها 
الرياضيات المدرسية ال تتناول دراسة النظم الشكلية بوجه عام و تعطـي أيـضاً اهتمامـاً              •

 .عض المفاهيم الفيزيائية لب
الرياضيات المدرسية تتضمن بعض المهارات العلمية مثل الرسم و القياس و ذلك ال وجود               •

 .له في الرياضيات الفعلية 
تتطلب الرياضيات المدرسية ترتيب معين لتقديم موضوعاتها و هذا التسلسل قـد ال يمثـل                •

 .شرطاً مهماً في الرياضيات الفعلية 
درس ة تواصـل بين الم   ـعملي" على أنه   ) ٢٣ص:م٢٠٠٢(لة  ـرفه الحي ـريس فيع      أما التد 

 من لحظـة    مو المتعلم و يعني االنتقال من حالة عقلية إلى حالة عقلية أخرى حيث يتم نمو المتعل               
 "و أخرى نتيجة تفاعلية مع مجموعة من الحوادث التعليمية التي تؤثر فيه 

ن هما مهارة   ـوم على بعدي  ـالتدريس الفعال يق  " أن  ) ٢٩ص:م٢٠٠٢(ويدي  ـ     فيما يرى اله  
 ".المدرس في خلق اإلثارة الفكرية لدى التالميذ و الصلة االيجابية بين المدرس و التالميذ 

التدريس وسيلة اتصال تربوي هـادف تخطـط و توجـه           " أن  ) ٦٥ص:م١٩٨٤(و يذكر حمدان  
 ".المعلم لتحقيق أهداف التعلم و التعليم لدى المتعلم 

 :أهمية علم الرياضيات  •
العلـوم الهـامة والتي ال يستغني عنـها أي فرد مهما كانـت ثقافتـه أو    الرياضيات من      

  .رقيها الحياة مهما كانت درجة في التمييز ألنها تشغل حيزا مهما كان عمره بعد عمر
اسية ألي تقدم   أن علم الرياضيات هو أهم الدعائم األس      ) ٦ص:م٢٠٠٧(كما وضح سالمة          

علمي وتدريس الرياضيات المعاصرة أصبح ضرورة من ضروريات عصر ثورة المعلومـات             
حيث تنوعت المهارات والمعارف بعد أن تداخلت الرياضيات في جميع العلوم الطبيعية وحتـى              

يداوم علي عمليـة     العلوم اإلنسانية وأصبحت مهمة التعليم في عصرنا كيف يتعلم الطالب وكيف          
حياته فلوال الدقة واإلبداع في الرياضيات وكفاءتها الهائلة لم تصل العلوم إلى            م طوال فترات    التعل

  المختلفةفمقررات الرياضيات  ٤٩: القمر" إ�ا كل شيء خلقنه بقدر"قال تعاىل  ما وصلت إليه اآلن
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نا اتبالعند ط دون غيرها من المقررات التعليمية التي يراها البعض هي األقل تشويقاً واألضعف             
 يعانون في فهمها وإدراك عالقاتها المجردة وظهور فروع الرياضيات الجديـدة فـي              الباتفالط

ساحات المعرفة جعلتها أكثر قدرة علي التفاعل مع حضارة اإلنسان من خالل التطبيقـات فـي                
             ب جميع مجاالت الحياة فالرياضيات مقرر علمي وتربوي ال يمكن عزله عن المجتمع فتعليم وح

ـ ) ٥ص:م٢٠٠٨(أبو عطيـة    و وضح   ، الرياضيات أصبح ضرورة ملحة     ال شـي يعـادل      هأن
تضاهيها أي مادة في دقتها وقوة منطقها وشدة  ة بصورة الـالرياضيات فهي بتركيبها الدقيق غني

بمثابة يقين عقلي مطلق بصرف النظر إذا كان منطبقا  تناسقها، والنظرية المبرهنة رياضيا تكون
معطيات القـضية مـع   .. أن يتسق البناء المنطقي مع نفسه  األهم..  أم غير منطبق على الواقع

ة مكتملة مطلقاً في صـحتها وترابطهـا وال   المبرهنة الرياضي.. نتائجها  فرضياتها مع.. تواليها 
ا فوسائله أما في العلوم اإلخبارية والتجريبية.. ذلك انطباقها على الواقع أو تصديقها له  يعنيها بعد

والفيزياء تتعرض  لذا رأينا علوم الفلك.. الحواس والتصورات ومدى التناغم والصدق مع الواقع 
ذلك في تاريخ العلوم تكاد ال  للتصديق والتكذيب، فتبطل النظريات الجديدة القديمة والشواهد على

 " وعـدهم عـداً  إن كـل مـن  يف الـسموات واألرض إىل اتـى الـرمحن عبـداً، لقـد أحـصاهم                 " قـال تعـاىل     تحصى  
.. الفلك والتصورات حـول الكـون و     كيفية اإلبصار وطبيعة الكهرباء وعلوممثل ٩٤ ، ٩٣:مـريم 
أما فـي العلـوم التجريبيـة    .. على يقينها  لهذه األسباب سميت المبرهنة الرياضية للداللة. الخ

المبرهنة به ظى ـق الذي تحـن المطلـيرقى لليقي ال.. ور ـمجرد تص.. واإلخبارية فالنظرية 
وهذا يعني تماما أن مهمة تكوين  ، "ملكة العلوم " بلقب  ة، لهذا السبب سميت الرياضياتيالرياض

هي مهمـة تتعلـق     فالحكم ومفاهيم الصح والخطأ المجردة      س  ومقايي العقل الناقد وتمليكه أدوات   
ـ جرد وال تتعلـق بال ـق الرياضي المـ بالمنطمباشرة ـ حـ  يقيـة يات التطبـساب أو بالرياض
ثمرة " هو  حققه اإلنسان زياء فكلها ال تعدو أمثلة، وذلك ال ينفي بأي حال أن التطور الذيـوالفي

ـ   )بشقيه االستقرائي واالستنتاجي    ( اتحاد االستدالل الرياضي     يتمتـع علـم    و   . بمـع التجري
وبناء وسحر أخّاذ وبريق مبهر فهو مادة إيقاظ الفكر وشحذ المواهب  الرياضيات بجاذبية خاصة

ضاء والفلك واألجهزة اإللكترونية ـاث الفـالرياضيات هي مادة البناء في أبح العقول ، أن مادة
لرغم وبـا ، جميع مجاالت الحياة وتغلغلت بها وانتقلت بالناس من عالم إلى عالم آخر التي دخلت

يـر مـن   إال أنها فـي كث   تميل النفس إلى دراستها والبحث فيهامن أن الرياضيات مادة مشوقة
اسـتيعابنا ألصـولها ونظريتهـا     وذلك بسبب عدم،األحيان تكون حجر عثرة أمام الكثيرين منا 

 . الفهم لم يكن عيباً في ذات المادة ولكنه نابع من ذاتنا ومما الشك فيه أن هذا العجز عن وقوانينها
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لعلـم بعـدة    هذا ا عرفوا  علماء الرياضيات   أن  ) ٤ص:م٢٠٠٧(   و ذكر أيضأ أبو عطية           
 : النحو التالي هي على و تعريفات

هو علم تراكمي البنيان يتعامل مع العقل البـشري         : علم الرياضيات على أنه     عرف بعضهم    -
حـل  ، عمليـات  ، قواعد ونظريـات  ،ويتكون من أسس ومفاهيم  بصورة مباشرة وغير مباشرة

. تبر رياضة للعقـل البـشري   يتعامل مع األرقام والرموز ويع وبرهان) حل مشكالت ( مسائل 
القتناع منطقي للعقل يتم قبل أو بعد حفظ القاعـدة ، ويقـاس تمكـن     حيث تتم المعرفة فيه وفقا

 . المناسب وتقديم البرهان) المشكلة حل ( الرياضيات بقدرته ونجاحه في حل المسالة  علمللدارس ا
الفضاء، و التغيـر، و بـشكل   و البنية،  على أنها دراسة  : البعض اآلخر الرياضياترف و ع-

 و بـشكل أكثـر  .  و التـدوين الرياضـي  المنطق عام على أنها دراسة البنى المجردة باستخدام
الرياضيين قـد يدرسـون   و أن  .األعداد و أنماطها عمومية، تعرف الرياضيات على أنها دراسة

 .و ليس علما تطبيقيا) فن(هي  الرياضيات رياضيات لتحمسهم لها، معتبرين أنحقوال معينة من ال
 :تدريس الرياضيات في ضوء التقنيات التعليمية * 

أن  المجلـس     ) ٢٢٥ ص :م٢٠٠٤(     يشير مصطلح التكنولوجيا في التعليم كما وضح سالم         
تطوير و تطبيق النظم و األساليب و الوسائل لتحسين         " البريطاني لتكنولوجيا التربية يعرفها بأنها      

 " ي عملية التعلم اإلنسان
تعد ذات أهمية كبرى في تطـوير  " أن التقنيات التعليمية   ) ٢٧ص:م  ١٩٩١(و ذكر الكلوب         

عناصر المنـهج عامة و الرياضيات خاصة حيث تعمـل على تقليل الجهـد و تـوفير الوقـت         
 " . بالنسبة للمعلم و المتعلم للوصول إلى المعرفة الرياضية

منظومة فرعيـة مـن منظومـة       " يات التعليمية هي    بأن التقن ) ٥٧ص:م٢٠٠٤(فيما يعرف سالم  
 أو  هزة التعليمية التي يستخدمها المعلم أو المـتعلم       ـاألجنولـوجيا التعـليم تتضمن األدوات و    تك

  ."كليهما في المواقف التعليمية بطريقة منظومية لتسهيل عملية التعليم و التعلم 
يم تقدم العديد مـن المزايـا لعمليتـي         إلى أن تقنيات التعل   ) ٦٤-٥٨ص:م٢٠٠٤(كما أشار سالم    

 :التعليم و التعلم و أن أهمية استخدامها تتلخص في اآلتي 
 .تساعد تقنيات التعلم في التغلب على مشكلة زيادة أعداد المتعلمين -١
 .تساعد تقنيات التعلم في معالجة الفروق الفردية بين التالميذ  -٢
لمعرفية و المهارية   تلفة ا ـه المخ ـانبلم بجو ـق التع ـلم على تحقي  ـات التع ـتساعد تقني  -٣

 .و الوجدانية 
 .تساعد تقنيات التعلم في التغلب على صعوبات تعلم موضوعات معينة  -٤
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 .تساعد التقنيات التعليمية في زيادة دافعية التالميذ إلى التعلم و المشاركة و االنتباه  -٥
 .  و السلوكيات الخاطئةتساعد التقنيات التعليمية التلميذ على تعديل بعض المفاهيم -٦
 .تساعد التقنيات التعليمية على التعلم الذاتي  -٧
 .تساعد التقنيات التعليمية على زيادة الثروة اللغوية للتلميذ  -٨
 .تساعد التقنيات التعليمية في بقاء أثر التعلم  -٩
 .تساعد التقنيات التعليمية في التدريب على أساليب التفكير العلمي السليم -١٠
 .ات التعليمية في التغلب على بعض مشكالت أعضاء هيئة التدريس تساعد التقني -١١
 .تساعد التقنيات التعليمية في توفير وقت و جهد المعلم  -١٢

 :أهمية استخدام التقنيات التعليمية  في الرياضيات * 
 :ترجع أهمية استخدام التقنيات التعليمية في الرياضيات إلى اآلتي 

 ). ٤٤ص:م١٩٨٧(حاجاتهم نحو التعلم الطوبجياستثارة اهتمام الطالب و إشباع  •
تساعد على تنويع أساليب التعليم مما يجعلها فاعلة في عالج مشكلة الفروق الفردية بين               •

 ) .٥٨ص:م٢٠٠٤(الطالب  سالم
تساعد على نقل المعرفة الرياضية و تثبيتها ألن الرياضيات بطبيعتها تتعامل مع الرموز              •

 ) .١٧ص:م٢٠٠١(و المفاهيم المجردة الدهش
تساعد التقنيات في زيـادة دافعيـة التالميـذ إلـى التعلـيم و المـشاركة و االنتبـاه                    •

وأثبتت كثير من الدراسات أن العالقة إيجابية بين الدافعية نحـو           ) ٦٢ص:م٢٠٠٤(سالم
 .اإلنجاز و التحصيل 

 :الكمبيوتر و تدريس الرياضيات * 
 :أهمية استخدام الكمبيوتر في تدريس الرياضيات* 
 ات كما وضح روفائيل و يوسفـمبيوتر في تدريس الرياضيـدام الكـ ترجع أهمية استخ     

 :إلى ما يأتي  )٢١٩- ٢١٧ص :م٢٠٠١ (
 .تشجيع أفراد على اشتراك الفعال في العملية التعليمية  •
 .يساعد الكمبيوتر على التعلم الفردي و تنمية مهارة التعلم الذاتي في تعلم الرياضيات  •
سائل و حل المشكالت الرياضـية ممـا        م الكمبيوتر في عملية التدريب على حل الم       يستخد •

 .يساعد على الوصول إلى مستوى اإلتقان في تعليم وتعلم الرياضيات 
يعطي الكمبيوتر تغذيه راجعه فوريه مما يساعد علـى تـشجيع الطـالب علـى دراسـة                  •

 .الرياضيات
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لعاب التعليمية التي تساعد الطالب على دراسـة  يستخدم الكمبيوتر في تصميم الكثير من األ   •
 .الرياضيات بأسلوب شيق وممتع 

 .يساعد الكمبيوتر في دراسة الهندسة المختلفة و اإلحصاء  •
ق التكامل بين المواد الدراسية المختلفة مثل التكامل بين العلوم          ـيساعد الكمبيوتر على تحقي    •

 .و الرياضيات و التكنولوجيا
 .في تحقيق األهداف التعليمية لمادة الرياضيات يساعد الكمبيوتر  •
 .يساعد الكمبيوتر في تنمية االتجاهات اإليجابية عند الطالب نحو دراسة الرياضيات •

 :مجاالت استخدام  الكمبيوتر في تدريس الرياضيات *
أن مجاالت استخدام الكمبيوتر في تدريس الرياضيات التي ذكرهـا روفائيـل و يوسـف                    

 : و التي يمكن تلخيصها كما يلي ) ٢٢١-٢١٩ص :م٢٠٠١(
فيقوم المتعلم بالتدريب على مـا قـام المعلـم          ، استخدام الكمبيوتر في التدريب المران       •

 .بتدريسه في الفصل 
يمكن استخدام الكمبيوتر في تدريس منهج أو درس في الرياضيات من خالل طريقة حل               •

وتر في حل المـشكالت الرياضـية هـي         ويوجد ثالث مداخل الستخدام الكمبي    ، المشكالت  
 .شكالت أثناء تعلم كتابة البرامجمدخل حل الم،مدخل استخدام البرامج،ج مدخل كتابة البرام:
 .يستخدم الكمبيوتر في عملية تقويم و تدريس الرياضيات  •
يستخدم الكمبيوتر في عمل محاكاة لبعض المفاهيم أو النظريـات أو اسـتنتاج بعـض                •

 .القواعد 
الرسـوم  ( ستخدام الكمبيوتر في تعديل بعض المفاهيم الخاطئة لدى الطالب مثل           يمكن ا  •

 ) .البيانية في ثالث أبعاد و األشكال الهندسية في ثالث أبعاد 
 .يستخدم الكمبيوتر في رسم بعض األشكال الهندسية  •
يمكن أن يستخدم معلم الرياضيات الكمبيوتر في تسجيل تقديم الطالب في دراسة مـادة               •
 .و في تحديد نقاط القوة و الضعف لديهم ، رياضيات ال
لتعليمية مثل مهـارات حـل التمـارين        يستخدم الكمبيوتر في التدريب إلتقان المهارات ا       •

 . و في استيعاب المفاهيم الرياضية، الحسابية و الرياضية 
ـ               • اه يستخدم الكمبيوتر في إدارة ألعاب تعليمية هادفة في مادة الرياضيات مما يزيـد اتج

 .التالميذ نحو دراسة الرياضيات 
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 :دور الكمبيوتر و اإلنترنت في تدريس الرياضيات *
 :يمكن تلخيص دور الكمبيوتر و اإلنترنت في تدريس الرياضيات في ستة أدوار هي

 و يمكن أن يتم على ثالث مستويات تتوقـف علـى            التعلم عن الكمبيوتر و اإلنترنت    : أوال  
يحتاج لها المتعلم في دراسته فتبدأ بالمـستوى األساسـي للـتعلم عـن              مستوى المعـرفة التي    

الكـمبيوتر و يتمثـل في الوعي و اإلدراك لمفــهوم الكمبيـوتر و تطــوره مـن حــيث                  
أما المستوى الثاني للتعلم عـن الكمــبيوتر هـو العــلم            ، البرمجـيات و األجهزة و غيرها    

عن لم بالكمبيوتر يمكن أن يشمل فكرة     و الع ، بيوتريةبالكـمبيوتر و هذا المفهوم عكس األمية الكم      
التشغيل و فكرة عن أنظمة     ، الكمبيوتروفكرة عن لغات    ، مكونات جهاز الكـمبيوتر وكيف يعمل      

 ،و فكرة عن البرامج الجاهزة و التي يمكن استخدامها في أغراض متعددة ، المختلفة 
و معـرفة ما   ، خل حجرة الدراسة و خارجها      و استخدام الكـمبيوتر كـوسيلة و أداة للتعـلم دا       

و فكـرة عـن    ،معرفة ما هو الذكاء االصطناعي و الـبرامج الخبيرة       ، هو فيروس الكـمبيوتر    
أما المستوى الثالث للـتعلم عـن       ، البرمجة سواء بلغة البيسيك أو اللوجو أو غيرها من لغـات           

ة و خاصـة في الرياضـيات     ـ تعليمي أي كتابة برامج  ، مية مهارات البرمجة    ـ تن والكمبيوتر ه 
 )٢٢٨ص: م٢٠٠٢(سالمة و أبو ريا ،)٤٤،٤٣ص:م ١٩٩٩(جرجس. و تخدم العملية التعليمية 

 User و يطلق البعض على هذا المستوى مـستخدم          التعلم من الكمبيوتر و اإلنترنت    : ثانيا  
 الكمبيوتر و يقصد به     و يعادل في بعض التعريفات ما يسميه البعض التعليم بمعاونة         ، الكمبيوتر  

الكمبيـوتر  و هي أن يعطي     ، اقبة لموضوع معين    برامج جاهزة صممت إلعـطاء تعليمات متع     
لم و تعزز مـوقفة    ـورية الراجعة للمتع  ـق التغذية الف  ـذه البرامج تحق  ـوه، بعض المعلومات   

 المطـروح   يمـكن لهذه البرامج أن تقيس مدى إتقان المتعلم للموضـوع          و ،و تدفعـه للتـعلم    
. أل عنها بعد ذلك     ـثم يس ، دة  ـدم المعلومات أوال دفعة واح    ـو هناك بعض البرامج تق    . للتعلم  

و معظم هذه البرامج معدة بفكرة التعليم البرنامجي و هو يقوم على أساس التعلم الفردي الـذاتي                 
ـ     ـلم التع ـوهذا الدور ينمي في المتع    . ـ  ـلم الـذاتي و مه ن و تعلـم    اه و اإلتقـا   ـارات االنتب

 )٢١٠ ص:م ٢٠٠٣(فودة ، ) ٤٤ص:م١٩٩٩(جرجس. موضوعات جديدة
  و هذا الدور يطلق عليـه البعض أحيانـا الـتعلم            التعلم مع الكمبيوتر و اإلنترنت    : ثالثا  

بمساعدة الكـمبيوتر و يقصد بها برامج تشجع المتعلم على المعرفة عن طريق البحث بدل مـن                
 و فـي دور   ،  إلى الغـرض     لوب المحاكاة للوصول  ـخدم أس و هي تست  ، التدريب و الممارسة    

 ارك في اإلجابة ـ و يشوماتفهو مستقبل للمعل، متعـلم قليل وتر كان دور الـالتعلم من الكـمبي
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العملية التعليمية بقدر متكافئ    لكن في دور التعلم مع الكمبيوتر يشارك المتعلم و الكمبيوتر في            و  
 ) ٤٦، ٤٥ص:م١٩٩٩(جرجس . 

  أن تعلم التفكير يحتمل أن يكون أهـم          تعلم أنماط التفكير بالكمبيوتر و اإلنترنت     : رابعا  
و البرامج الخـبيرة و االتصال و التواصل من خالل شبكــة       . استخدام للكـمبيوتر في التعليم     

اإلنتـرنت لحل مسائل حقيقية تسـاعد المتعلمين على تعـلم أنماط مختلفة من التفكيـر و لغـة                
وجو أو غيرها من لغات الكمبيوتر تساعد في تنمية التفكير لدى المتعلم من خـالل اسـتخدام                 الل

و الكمبيوتر بهذه الطـريقة ال يقــوم       ، اللغة في تصميم برامج يحل مشكلة صفية أو رياضية          
و أنما يقدم للمتعلم فرصة االبتكار وتحمـل المسئولية وتقدير الـذات           ، بعمل مشابه لعمل المعلم     

و هو من أهـم     ى أسلوب حل المشكالت لدى المتعلم       و هذا يؤدي إل   ، هارات البرمجة و الحل     وم
: م١٩٩٩(جـرجس . أهداف التعليم و تعلم الرياضيات و الكمبيـوتر بالمـدارس و الجامعـات              

 )٤٦ص
 أن استخـدام الكـمبيوتر    إدارة عملية التعليم و التعلم بالكمبيوتر و اإلنترنت       : خامسا  

ـ  لم في تحضـير دروسـه بطريقة جيدة و يساعده بطريقة غير مباشرة على إدارة             يسـاعد المع
و يساعد المعلم في    ، الفصل مع توفير الوقـت و الجهد و مزيد من التوجيه و اإلرشاد لتالميذه              

ويـساعده علـى أخـذ الحـضور و الغيـاب           ، إعداد األسئلة لكل مقرر مدرسي يقوم بتدريسه        
ي االتصـال بأولياء األمور و بغيره من المعلمـين فـي المـدارس             و يسـاعده ف  ، للمـتعلمين  

 .) ٤٧ص: م١٩٩٩(جرجس . األخرى أو الدول األخرى في حالة استخدام اإلنترنت 
 الكـمبيوتر و اإلنترنت و البحث العلمي و عقد النـدوات و المـؤتمرات            : سادسا  

  مـن   Users Netة عن طريـق  يساعد الكمبيوتر المعلمين في البحث العلمي و المناقشات و خاص
و يسـاعد الكـمبيوتر على عقـد النـدوات و المـؤتمرات مـن خـالل              ، خالل اإلنتـرنت   

و الكمبيوتر ساعد المعلمين و غيرهم في الحـصول علـى           ، االتصـال باآلخرين في أي وقت      
 ) ٤٧ص: م١٩٩٩( جرجس. أحدث المعلومات و البيانات 

 Previous Research :الدراسات السابقة :ثانياً

الباحثة في هذا الفصل إلى بعض الدراسات السابقة ذات الصلة الوثيقة بموضوع الدراسـة                   استعرضت
 : الحالية في عدد من المحاور توضحها الباحثة كاآلتي

 الدراسات المتعلقة باستخدام التعليم اإللكتروني في مجال تعليم الرياضيات : أوالُ
 قياس دفت هذه الدراسة إلى ـه: ) م١٩٩٧ (marcellino ،high ،دراسة هاي و مارسيلينو -
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 .الخبرة الحاسوبية و مدى استخدام الحاسوب عند أساتذة الرياضيات في عدد من جامعات نيويورك 
 :و جاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي 

سية ال يـستخدمون    من أعضاء الهيئة التدري   % ٤٠من المعلمين و    % ٦٠ توصلت الدراسة إلى أن      -١
اإلنترنت في التدريـس على اإلطالق على الرغم من أن جميع الكليـات و معظم مـدارس المراحـل                 

 .العليا ترتبط بشبكة اإلنترنت 
 . أكد أفراد الدراسة أنه سيكون هناك مستقبالً واعداً و استخداماً متزايد لإلنترنت في التعليم-٢
اكتشاف الطريقة المثلى لتعليم :  هذه الدراسة إلى  هدفت:) م١٩٩٨(Gerber، دراسة جيربر-

و تم تطبيق التجربة لمدة خمسة أسابيع على بعض تالميذ الصف ، الرياضيات من خالل اإلنترنت 
 .الثامن 

 :و جاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي 
ها ـالرياضيات و تذوقلة للحصول على المعلومات في مادة ـأدرك التالميذ فاعلية اإلنترنت كوسي -١

 ) .١٤٨ص،م٢٠٠٤:التودري(.و الشعور بمدى أهميتها خاصة في تطبيقات الحياة اليومية 
هدفت هذه الدراسة إلى تطوير نموذج لمقرر معتمد على الويب  :) م١٩٩٨(Ming،دراسة مينج  -

 .لمساعدة الطالب في تعلم اإلحصاء و تحديد اتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعلم 
،  بيتيسبرج ةـمن طالب الدراسات العليا بكلية التربية بجامع طالب) ١٤( من ت عينة الدراسةـكونت

 .و فد حصل المشاركين على المقرر كامالً من خالل اإلنترنت
 :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي 

 بحيث يتم استغالل  إن تصميم مقرر معتـمد على الويب يتطلب أهدافاً تدريسية محددة و واضحة-١
 .لخصائص و المكونات المتاحة للويب بشكل يشمل عنصري التفاعل و التغذية الراجعة 

  )  ٧٥ص،م٢٠٠٢،هاشم( اتجاهات الطالب نحو التدريس المعتمد على الويب كانت بصفة موجبة -٢
 :  و التي تهدف إلى )م١٩٩٩(دراسة عبد الكريم  -
لمي اإللكتروني لالستفادة من الشبكة العالمية للمعلومـات لـدى           التعرف على مهارات االتصال الع     -١

 .معلمي العلوم و الرياضيات
 . تحديد مهارات االتصال العلمي اإللكتروني المتطلبة لالستفادة من الشبكة العالمية للمعلومات-٢
العالميـة   تنمية هذه المهارات المختارة لدى معلمي العلوم و الرياضيات عند اسـتخدامهم الـشبكة                -٣

 .  للمعلومات 
 تـم تـوزيعهم إلـى     )  معلمـاً  ٦٠(و قد اتبعت هذه الدراسة المنهج التجريبي و تكونت عينة الدراسة مـن              

 .و قد استخدم الباحث بطاقة المالحظة أداة لدراسته، مجموعتين متساويتين 
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 :و قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها
 داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبيتين من معلمي العلوم            عدم وجود فروق ذات    -١

والرياضيات في مستـوى أدائـهم لمهارات االتصال العلمي اإللكتروني المتطلبة الستخدام الشبكة العالمية            
الميـة   مهارات اسـتخدام الـشبكة الع      -مهارات التخطيط الستخدام الشبكة العالمية للمعلومات     ( للمعلومات  
 .و ذلك في التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة ) مهارات إنهاء استخدام الشبكة العالمية-للمعلومات

 عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجـريبيتين فـي مهـارات                 -٢
 .و ذلك في التطبيق القبلي لبطاقة المالحظة ، االتصال العلمي اإللكتروني ككل 

 وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين التجـريبيتين فـي أداء مهـارات                 -٣
 – التنفيـذ    –االسـتعداد   ( االتصال العلمي اإللكتروني في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة عند مستويات           

مة يسترشد بهـا معلمـو      األمر الذي يؤكد أهمية تحديد و صياغة تلك المهارات و إدراجها في قائ            ) اإلنهاء  
 .العلوم و الرياضيات عند استخدامهم للشبكة العالمية للمعلومات 

معرفة أثر الوسائط المتعددة على تحصيل طلبة  و تهدف هذه الدراسة إلى:  )م٢٠٠٠( دراسة الجريـوي     -
 التجريبـي   و قد اتبعت هذه الدراسة المنهج     ، دينة الرياض   ـانوي في مادة الرياضيات بم    ـالصف األول الث  

 طالبـاً   ٣٠هم إلى مجموعتين مجموعة تجريبية مكونة من        ـ طالباً تم توزيع   ٦٢و تكونت عينة الدراسة من      
 . طالباً ٣٢و مجموعة ضابطة مكونة من 

 :و قد توصل الباحث إلى النتائج التالية 
ـ     ـات تحصي ـة بين متوسط  ـة إحصائي ـوجد فروق ذات دالل   ـ ال ت  -١ ضابطة ل الطالب في المجموعة ال

 .و المجموعة التجريبية في مستويات التذكر و الفهم و التطبيق 
الب في المجموعة الضابطة    ـل الط ـات تحصي ـة بين متوسط  ـة إحصائي ـوجد فروق ذات دالل   ـ ال ت  -٢
 .المجموعة التجريبية في مجمل االختبار و 
وى علمـي لمقـرر     هذه الدراسة لتصميم محت    تهدف  :)م٢٠٠١(Gunnarsson،  دراسة جاننارسون  -

و إلى المقارنة   ، و تهدف إلى تحليل اتجاهات الطالب على اإلنترنت نحو المقرر           ، اإلحصاء على اإلنترنت    
 . بين تحصيل الطالب الذين أخذوا الفصل على اإلنترنت مقابل طالب قاعة التدريس التقليدي

وجـاءت أهـم    ، طالب  ) ٤٢(اسة من   و تكونت عينة الدر   ،      و اتبعت الدراسة المنهج المنهج التجريبي       
 :نتائج الدراسة على النحو التالي 

 .اتجاهات الطالب نحو التعلم في بيئة اإلنترنت كانت في عمومها مناسبة -١
 . طالب في قاعة الدروس التقليدية تساوي تحصيل الطالب الذين تعلموا في بيئة اإلنترنت مع تحصيل ال-٢
 ية ـد تعنيه على الشبـكة العالمـام و ما قـعنوانها األرق و كان :) م٢٠٠٢ (Ryan،  دراسة رايان -
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 )Lakeland( تقييم ثالث مجموعات طالبـية في كليـة ليكالند         ومات والتي هدفت هذه الدراسة إلى     للمعل
شكلها التقليدي  ـمنها مجمـوعة تعتـمد على المحاضرات ب      م  ٢٠٠٠-م١٩٩٩في عام    )وـهاي(األهلية أو 

 تعتمد على الدراسة من بعد و مجموعة تعتمد علـى الدراسـة بواسـطة الـشبكة العالميـة                   و مجمـوعة 
داللة إحصائية في درجـة الفـصل النهائيـة          للمعلومات و قد افترضت الدراسـة بأنه ال توجد فروق ذات         

 :قد توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها التالي ، العامة بين المجموعات الثالث 
 .ه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في درجة الفصل النهائية بين المجوعات الثالث  أن-١
  . ليس هناك أي ضرر على المتعلم في المؤسسات التي تستعمل أنظمة التدريس التعليمية  البديلة-٢
ـ          : إلى تالتي هدف و  )م٢٠٠٣ (Allen،  دراسة ألين     - س  بيان أهمية التعليم االلكتروني فـي تعلـيم أس

الرياضيات على االنترنت من خالل استخدام وعرض المصطلحات والسمات والبرامج الحاسوبية المتعلقـة             
واستخدم الباحث فـي    .بالتعليم االلكتروني وطرق تفعيلها في تعليم أساسيات مادة الرياضيات على االنترنت          

 أثـر اسـتخدام التعلـيم       دراسته طريقة تصميم برنامج تعليمي، وطبقه على مجموعة من الطالب، لدراسة          
 :و قد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلي. االلكتروني في تدريس أسس الرياضيات

 أن يتم تصميم الموقع باستخدام لغة احترافية ويجب أن يتعلمها جيدا وتقترح الدراسة لغة االتش تـي إم                   -١
 .ال
املة و أن تتناسب مع المرحلة العمرية و المـستوى            ظهور أهمية تزويد الطالب بمعلومات كافية و ش         -٢

استخدام األفالم المتحركـة    (التعليمي فال يكون صغير جدا وال يكون أكبر من الالزم و بكافة األجهزة مثل               
 .لتحقيق التعليم االلكتروني) والصور التفاعلية، وإدراج مواد بالصوت والصورة

 .ن خالل الموقع على شكل نماذج يسهل فهمهما و تطبيقها يجب أن تصمم المواد التي سيتم طرحها م-٣
وقع ـائل التي تدعم الم   ـالع المستمر على أحدث الوس    ـرين و اإلط  ـالتطوير المستمر و محاكاة اآلخ     -٤

 .و تسهل توصيل المعلومة للطالب
 .الحرص على تعلم  التقنيات واالستفادة منها فذلك أمر حيوي جدا -٥ 
و التي تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على واقـع و تطلعـات اسـتخدام               : )  م٢٠٠٣( دراسة أبو ريا     -

احث المنهج الوصـفي    ـواستخدم الب ، ات في المدارس الحكومية باألردن      ـوب في تدريس الرياضي   ـالحاس
معلماً و معلمة من معلمي     ) ٨١(معلماً و معلمة من معلمي الرياضيات و      ) ١٨٢ (و تكونت عينة الدراسة من    

و جـاءت   ، انة أداة لدراسته  و استخدم الباحث االستب   ، سوب في المدارس الحكومية التابعة لمدينة عمان        الحا
 :أهم نتائج الدراسة على النحو التالي 

 غـحيث بل، ول تربوياًـزة في المدارس يقل عن المستوى المقبـعدد األجهمـعدل عدد المختبرات و-١
  ابيـط الحسـو بلغ المتوس، في المدرسة الواحدة مختبر واحد المتوسط الحسابي لعدد مختبرات الحاسوب 
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 .جهازاً) ١٥(لعدد أجهزة الحاسوب في المدرسة الواحدة 
فقد بلغ المتوسـط الحـسابي      ، قلة توفر البرمجيات التعليمية الجاهزة أو المنتجة محلياً لمادة الرياضيات           -٢

و للبرمجيات المنتجـة مـن المعلمـين        ، يات برمجية واحدة  لعدد البرمجيات التعليمية الجاهزة لمادة الرياض     
 .برمجية ) ٠,٣٧(برمجية و البرمجيات المنتجة من الطلبة ) ٠,٤٢(
لـي  التعرف على واقع استخدام الحـاسب اآل   :  هذه الدراسة إلى     هـدفتو  )  م٢٠٠٥( دراسة الزهراني    -

و االتجاهات نحـو    ، ات  الستخدام و المعوق  و اإلنترنت في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من حيث ا         
معلمـاً  ) ١٥٨(ت عينة الدراسة من     ـو تكون ، دام الحاسب اآللي و اإلنترنت في تدريس الرياضيات         ـاستخ

 .مشرفاً تربوياً ) ١٥(و 
 :و جاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي 

متوسط ما  بتدريس الرياضيات بشكل عام كان       استخدام الحاسب اآللي في أداء األعمال المكتبية المتعلقة          -١
عدا استخدمه في كتابة أسئلة االختبارات و إعداد قوائم بأسماء الطالب حيث كان االستخدام مرتفع بدرجـة                 

 .عالية 
لة تعليميـة   ـاً و بدرجة كبيرة في جميع مجاالت استخدامه كوسي        ـاسب اآللي كان متدني   ـخدام الح ـ است -٢

ل الطالب ما عدا استخدمه في تصميم خطابات و شهادات شكر المتفـوقين حيـث               و كذلك في تقويم تحصي    
 .كان االستخدام متوسط 

 . استخدام اإلنترنت و االستفادة من خدماته في تدريس الرياضيات كان بشكل متوسط-٣
 .  تدريس إيجابية و بدرجة عالية  اتجاهات المعلمين نحو استخدام اإلنترنت في-٤
 إلى تحليل تأثيرات عملية التقيـيم       ت والتي هدف  : )م٢٠٠٦( Nguyen-Allen ، نجيندراسة ألين و     -
التمارين التي تدرب الطالب على االختبارات و كيفيـة         (و التدريبات    )ليـوى التحصي ـد المست ـأي تحدي (

رنت على تحسن المستوى الدراسي  لطالب المرحلة المتوسـطة          ـمن خالل اإلنت   )حل المسائل و المشكالت   
ـ  ـو قد اتبعت الدراسة األسلوب التجريبي ومجموعة الطرق الكم        . في  تعلم مادة الرياضيات     وعية، ـية والن

ة التقييم  ـدامهم عملي ـالب عند استخ  ـلي للط ـو الدراسة قارنت بين التغير الحاصل في المستوى التحصي        
م ـدي في التقيي  ـا األسلوب التقلي  و التدريبات من خالل المواقع االلكترونية مقارنة بالطالب الذين استخدمو         

و كانت العينة عبارة عن مجموعتين من الطالب من الجنـسين  ، و التدريبات و التمارين باألساليب المعتادة   
و من أصول عرقية مختلفة تم تطبيق أسلوب التقييم و التدريب االلكتروني على المجموعة األولـى و تـم                   

و تم تحليل المعلومات من خالل مجموعـة مـن          ،على المجموعة الثانية  استخدام التقييم و التدريب التقليدي      
اإلحصاءات المتنوعة وتحليالت العوامل المؤثرة و نسخ المالحظات من واقع المقابالت الشخصية باستخدام             

  .SPSSبرنامج التحليل اإلحصائي 
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 :و قد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلي     
مجال إلدراج  فرض استخدام الحاسب اآللي و إدراج التعليم االلكتروني على الطالب مع وجود وجوب -١

 .التعليقات و التوصيات
 مدى  استفادة الطالب من تلك التدريبات االلكترونية مما أدى إلى تحسنهم في مادة الرياضيات حيث -٢

 .نمى ذكائهم وزاد فهمهم وقدرتهم على  حل المشكالت
 :التي هدفت إلى) م ٢٠٠٧(تميمي دراسة ال -
 المتعلقة بتدريس الرياضيات مـن وجهـة نظـر معلمـي         NCTM إظهار مدى أهمية و توافر معايير        -١

 .الرياضيات
، خدمة في تدريس الرياضيات في الدول المختارة        ـيمية المست ـات التعل ـ إجراء مقارنة علمية للبرمجي    -٢

      .ة التحتية الالزمة الستخدام التعليم اإللكتروني بالدول المختارةو إجراء مقارنة علمية عن مدى توفر البني
فـي  )  برمجيات ٥معلم و   ١٧مدارس و   ٣(وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي و تكونت عينة الدراسة               

) برمجيـات ٣معلما و ١٦مدارس و ٣(و  ، في األردن   ) برمجيات ٥معلما و    ١٩مدارس و  ٧( و، السعودية  
و كانت أداة الدراسة إعداد اسـتبانات       ) برمجية١٣معلما و   ٥٢مدرسة و ١٣(و يكون المجموع     ، في ماليزيا 

 :و قد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلي ، تحددت محاورها وفق أسئلة الدراسة
 لدى معلمي الرياضيات في الدول الثالث و أفضلية لـدى معلمـي   NCTM وجود وعي بأهمية معايير   -١

 .الرياضيات بماليزيا في توافر هذه المعايير
 . توجد بعض االختالفات الدالة إحصائيا في الدول الثالث-٢
 واقع البنية التحتية يميل لصالح المملكة العربية السعودية من حيث التجهيزات من حيث سـرعة وحـدة    -٣

ات في المملكة العربية الـسعودية      و األجهزة الملحقة بالحاسب أما واقع البرمجي      ) cpu(المعالجة المركزية   
و في األردن   ، فقد حازت البرمجيات المنتجة محليا و البرمجيات الجاهزة لمادة الرياضيات على أعلى عدد              

أما في ماليزيا فقد حصل مجـال البرمجيـات         ، مجال البرمجيات المنتجة من قبل الطالب على أعلى عدد          
م اإللكتروني المستخدمة في السعودية كانت السبورة اإللكترونية        أما برمجيات التعلي  .الجاهزة على أعلى عدد   
يزيا كانـت   ـروني و في مال   ـاب اإللكت ـف و الكت  ـويـو في األردن كانت االيدي    ، و الكتاب اإللكتروني    

و تنوعـت خطـوط     ) ssms(روني و نظـام     ـاب اإللكت ـروني و الكت  ـاإللكت التفاعلي و المقرر   الفيديو
 والقمر الصناعي و الهاتف و الكيبل أما الشبكات فنالحظ تميز           DSLالثالث من خطوط    االتصال في الدول    

 . األردن و ماليزيا بتوفير شبكة مرتبطة بالوزارة
 .  حصلت البرمجيات التعليمية في ماليزيا على أعلى درجة توافر للمعايير بين الدول الثالث-٤
 
 

٤٢ 



 :هدفت إلى  و )م٢٠٠٧( دراسة الحربي -
منهج الرياضيات فـي المرحلـة      :(ديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروني الالزم توافرها في كل من          تح -١

 .من وجهة نظر المختصين) البيئة التعليمية، معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية ، الثانوية 
لرياضـيات  منهج ا : ( التعرف على درجة أهمية و توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في كل من             -٢

 .من وجهة نظر الممارسين) البيئة التعليمية،معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية، في المرحلة الثانوية 
 التعرف على مدى وجود اختالف بين درجة أهمية و درجة توافر  مطالب استخدام التعليم اإللكترونـي                  -٣

  .ي واقع ممارسة التعليم اإللكترونمن وجهة نظر الممارسين للكشف عن
 . التعرف على مدى وجود فروق بين استجابات عينة الدراسة-٤

ممارسـاً  ) ٣٠(مختـصاً و    ) ٨٦(و قد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي و تكونت عينتها النهائية مـن                  
لمختـصين  ة ل ـاستبانه موجه  (و استخدمت أداة لجمع البيانات الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة           ) معلماً(

و قد توصل الباحث إلى عدد من       ،و تم تطبيقها في المملكة العربية السعودية         ،)موجهة للممارسين و أخرى   
 :النتائج من أهمها ما يلي

الواردة في أداة هذه الدراسة تعتبر مطالبا       ) تخطيطا و تنفيذا و تقويما    ( جميع مطالب المنهج اإللكتروني      -١
حيث بلغ المتوسط  الحـسابي العـام لدرجـة موافقـة            ، وني  الزمة لتخطيط و تنفيذ و تقويم المنهج اإللكتر       

 . وبدرجة عالية جدا) ٤,٤٥(المختصين عليها 
حيث بلغ المتوسـط     ، ليمية الواردة في أداة هذه الدراسة تعتبر مطالبا الزمة        ـبيئة التع ـ جميع مطالب ال   -٢

  .و بدرجة عالية جدا) ٤,٥٧(الحسابي العام لدرجة موافقة المختصين عليها 
بين متوسطات استجابات المختصين في     ) ٠,٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٣

 ).الجنسية، سنوات الخبرة ، التخصص (تحديدهم لمطالب استخدام التعليم االلكتروني تبعا لمتغير 
 المختصين في   بين متوسطات استجابات  ) ٠,٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٤
ـ  ـمطالب المنه  (وري  ـرعي إزاء مح  ـر التخصص الف  ـ لمتغي عليم االلكتروني تبعاً  ـالت ، روني  ـج اإللكت

 ).و مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروني
بين متوسطات استجابات الممارسين في     ) ٠,٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٥

 . لدرجة أهمية و توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروني تبعا لمتغير سنوات الخبرةتحديدهم
تعليق على الدراسات السابقة المتعلقة باستخدام التعليم اإللكتروني في مجال تعليم 

  .الرياضيات 
 تذةقياس الخبرة الحاسوبة ومدى استخدام الحاسوب عند أسا       ) م١٩٩٧(تناولت دراسة هاي و مارسيلينو     -١

 خالل اضيات منـإلى اكتشاف الطريقة المثلى لتعليم الري) م١٩٩٨(وقد أشارت دراسة جيربر ،الرياضيات
 

٤٣ 



 إلى تطوير نمـوذج لمقرر معتمد على الويب ) م١٩٩٨ ( Ming،وتناولت دراسة مينج، اإلنترنت 
أما دراسة عبد الكريم ، لمساعدة الطالب في تعلم اإلحصاء وتحديد اتجاهاتهم نحو هذا النوع من التعلم 

خدام اإللكتروني ـفقد تناولت أثر استخدام اإلنترنت على تنمية مهارات االتصال العلمي  باست) م١٩٩٩(
معرفة أثر الوسائط المتعددة على تحصيل  )م ٢٠٠٠(ـاولت دراسة الجريويوتن، لدى معلمي الرياضيات 

) م٢٠٠١(Gunnarsson، ت دراسة جاننارسونو تناول،ول الثانوي في مادة الرياضياتطلبة الصف األ
 أشارت دراسة رايان و، للدراسات العليا على اإلنترنت لطالب و تحصيلهم في مقرر اإلحصاء اتجاهات ا

في ) م٢٠٠٣(و برزت دراسة ألين  العالمية للمعلومات د تعنيه على الشبكةـام و ما قـاألرق) م٢٠٠٢(
) م٢٠٠٣(حين تميزت دراسة أبو ريا، س الرياضيات على اإلنترنت أهمية التعليم اإللكتروني في تعليم أس

كما أشارت دراسة بيكرد ، بأنها تناولت واقع و تطلعات استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات 
وقد برزت دراسة الزهراني ، تعليم اللغات الحديثةف المصادر اإللكترونية التي تدعم استكشا) م٢٠٠٥(
في حين وضحت دراسة ، خدام الحاسب اآللي و اإلنترنت في تدريس الرياضيات إلى واقع است) م٢٠٠٥(

تحليل تأثيرات عملية التقييم و التدريب من خالل اإلنترنت على تحسين المستوى )م٢٠٠٦( ألين ونجين 
واقع استخدام التعليم ) م ٢٠٠٧(و تناولت دراسة التميمي ، ، الدراسي في تعلم مادة الرياضيات 

و برزت دراسة ، NCTM ني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء معايير اإللكترو
  .  في تناولها لمطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية) م٢٠٠٧(الحربي

 :       و يالحظ من الملخص السابق ما يلي 
 السابقة في كونها اهتمت بالتعليم اإللكتروني في تعليم         اتفقت الدراسة الحالية مع مجموعة من الدراسات       -٢

 .مادة الرياضيات على مراحل عمرية وتعليمية مختلفة 
ودراسة علي ودراسـة أبـو ريـا        ،اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من دراسة هاي ومارسيلينو            -٣

بينمـا  ،لمـنهج الوصـفي   ودراسة بيكرد ودراسة الزهراني ودراسة التميمي و الحربي في كونها اتبعـت ا  
اختلفت مع دراسة كل من دراسة جيربر ودراسة عبد الكريم  ودراسة الجريوي ودراسة ألين ودراسة ألين                 

 .ونجين من حيث المنهج لكونها اتبعت المنهج التجريبي 
 .تخدمت االستبانة كأداة لدراستهااتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في كونها اس -٤
ة ألـين   ـلفت مع دراس  ـفي حين أنها اخت   ، قت الدراسة الحالية مع دراسة علوه في اختيار عينة الدراسة           اتف
 .دراسة ألين ونجين ودراسة مينج ودراسة علي ودراسة الجريوي و 
و دراسة التميمي   ، ) م٢٠٠٦(و دراسة ألين ونجين     ، ) م٢٠٠٣( دراسة ألين    اتفقت الدراسة الحالية مع    -٥
هدفت إلى استخدام التعليم اإللكتروني فـي       من حيث الهدف لكونها     ) م٢٠٠٧(و دراسة الحربي  ، ) م٢٠٠٧(

 .الرياضياتوتعلم تعليم 
 

   ٤٤ 



وبالرغم من تشابه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في بعض جوانبهـا بالنـسبة السـتخدام التعلـيم                   
ة الرياضيات إال أنها اختلفت عنها في جوانب هامة         اإللكتروني بالنسبة للتعليم العام و خاصة في تدريس ماد        

أهمية و استخدام التعليم االلكتروني فـي تـدريس الرياضـيات بالمرحلـة             (تمثل هدف الدراسة التي تحدد      
و على حد علم الباحثة لم تطبق أي دراسة فـي           ).  التربويات الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات     

 .انوية في تدريس الرياضياتعليم اإللكتروني بالمرحلة الثتحديد أهمية و استخدام الت
 :الدراسات المتعلقة باستخدام التعليم اإللكتروني بشكل عام  : ثانياً

 :    )م٢٠٠١ ( Center for Applied Technology،دراسة مركز التقنية الخاصـة التطبيقيـة   -
الدراسية على تعلم الطالب من حيـث إعـداد         و التي هدفت إلى معرفة أثر استخدام اإلنترنت في القاعات           

 . معرفة المتطلبات العملية الستخدام اإلنترنت في المدارس، و مهارات التقديم ، و االتصال ، المعلومات 
طالـب من الصفـين الرابــع    ) ٥٠٠(وتكونت عينة الدراسـة من     ، و اتبعـت الدراسة المنهج التجريبي      
ثم بعــد   ،  نصفه درسوا من خالل اإلنترنت و النصف اآلخـر بدون           و السادس في سبعة مناطق تعليمية     

و السجالت  ، و المقابـالت الهاتـفية    ، ذلك اتبعت المنهـج الوصفي و كانت األداة المستخدمة المالحظات          
 : و قد تتلخص نتائج الدراسة على النحو التالي ، الموجودة على اإلنترنت 

التجريبية الذين استخدموا اإلنترنت في نـشاطات الـتعلم التعـسة            أفضلية مشاريع طالب المجموعات      -١
 .المذكورة أعاله 

 طالب المجموعات التجريبية الذين استخدموا اإلنترنت كانوا أكثر فاعلية في قدرتهم على تقديم أعمالهم               -٢
ة و إنتـاج    و جمع وجهـات النـظر المختــلف     ، و تناول قضية الحقوق المدنية و تقديم الصورة الكاملة          ، 

رغم إتاحة جميع وسائل المعلومات التقنية األخرى لطالب المجموعة الـضابطة           ، مشروع كامل و متكامل     
 .باستثناء تقنية اإلنترنت 

، وعة الضابطة   ـوعة التجريبية أكثر ثـقة من طـالب المجم      ـكان طالب المجم  :  تصورات الطالب    -٣
هم مقابل قلة استعمال طالب المجموعة الضابطة للحاسبات        و ازداد استعمـالهم للحاسبـات إلكمال مشاريع     

 .للقيام بأنشطة المجموعة التجريبية 
وضح المعلمون من خالل مالحظاتهم أن الطـالب تمكنـوا مـن       :  تقارير المعلمين عن سلوك الطالب       -٤

غ متعـددة   بأيسر الطرق و أسرعها لعرضها بصي     ، الحصول على المعلومات و المصادر الغنية بالمعلومات        
 .و متنوعة على اإلنترنت 

 تغير اتجاه معلمو المجموعات التجريبية إلى إدراك أهمية استخدام اإلنترنت لما شاهدوه مـن سـرعة                 -٥
 .حصول طالبهم على مدى واسع وغني من المعلومات المفيدة 

 .ل اإلنترنت  معلمو المجموعات التجريبية كانوا أكثر فعالية في التعامل مع آباء طالبهم من خال-٦
 

٤٥ 



 . اكتسب معلمو المجموعات التجريبية المزيد من المعلومات من طالبهم -٧
و التي هدفت هذه الدراسة على التعرف على التعليم اإللكترونـي مـن             :  )م٢٠٠٢(دراسة المبيريك    -  

لومـات و تطـوير     خالل بعض الكتابات النظـرية و البرامج اإللكترونية المقدمة عبر الشبكة العالميـة للمع            
وهـدفت أيـضاً هـذه      ، طريقة المحاضرة في التعليم الجامعي باستخدام التعليم اإللكتروني مع نموذج مقترح            

الدراسة إلى كيفية تطوير المحاضرة عن طريق الوسائل التعليمية الحديثة بالتركيز علـى الـشبكة العالميـة                 
لك نقضي على سلبيات التعلم الفردي الذي قد يـسبب          و بطريقة تجعل عملية التعليم تشاركه و بذ       . للمعلومات  

 .عزلة المتعلم عن زمالئه
و قد اقترحت هذه الدراسة جزئية من مقرر اللغة اإلنجليزية ألهداف محدودة معتمدة على الـشبكة العالميـة                  

 .للمعلومات مركزة على مهارة الكتابة 
مقترح إلدارة التعليم اإللكتروني في التعليم       إلى تقديم نموذج     ت و التي هدف   : )م٢٠٠٦(دراسة آل مزهر     -

ـ  ، و أسـسه    ، و وضـع سياسـاته      ، و نشره   ، العام بالمملكة العربية السعودية      ـ ، ه  ـو أهداف ه ـوتنظيم
 .ف تقنيات المعلومات و االتصاالت في التعليمـيلى من توظـاعد على اإلفادة المثـريقة تسـبط
، ة الدراسة من الخبراء و مختصين في مجـال اإلدارة           نت عي نكوو ت ، في  صولج ا هة المن سوقد اتبعت الدرا   

و التعليم اإللكتروني و وجد الباحث أن تطبيـق أسـلوب دلفـي هـو               ، و المعلومات   ، و تقنية االتصاالت    
 . األنسب لمثل هذه الدراسة

 :    و قد توصل الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلي
األساليب التخطيطية التي ينطلق منها النموذج التنظيمـي المقتـرح إلدارة            حددت األسس و األهداف و       -١

 .التعليم اإللكتروني في التعليم العام
 .  تم تحديد أفضل البرامج لتطبيق التعليم اإللكتروني في ضوء النموذج التنظيمي المقترح-٢
ي الدارس في ضوء النمـوذج       تم وضع قواعد إلدارة و متابعة مخاطر تقنية المعلومات و االتصاالت ف            -٣

 .التنظيمي المقترح
 .  تم تحديد المعوقات التي تواجه النموذج المقترح إلدارة التعليم اإللكتروني في التعليم العام-٤
 إلى محاولة معرفة أساليب و أنماط التعليم اإللكترونـي و فهـم   توالتي هدف : )م٢٠٠٦(دراسة علـوه    -

والعمـل علـى إيجـاد آليـة عمليـة      ،لية والعربية التي أدخلته في مدارسـها  آلياته و تقنياته بالتجارب الدو    
ومرتكزات تربوية وتهيئ قطاعات التعليم األهلي بجدة على تعزيز قدراتها وإمكانياتها في فصول الدراسـة               

عينـة  و تكونـت    ،عت الدراسة المنهج الوصفي التحليلـي     ـوقد اتب .  إلحداث نقلة نوعية في أسلوب التعليم     
والمعلمـون الـذين    ، سة من طالب الفصول اإللكترونية للصف األول المتوسط إلى الثـاني الثـانوي              الدرا

 اء و إداريو مشرفو تقنيات التعليم ـو رؤس، تتضمن خططهم الدراسية التدريس بطريقة التعليم اإللكتروني 
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ـ  ، اإللكتروني الذين تربطهم عالقة مباشرة مع هذا األسلوب من التعليم            تخدمت أداة لجمـع البيانـات      و اس
 ن الستبانه النموذج األول تم تصميمه و إعداده يـنموذج ( ةـالالزمة لإلجابة على أسئلة الدراس

 وذج الثاني تم تصميمه ـاني ثانوي أما النمـوف من األول متوسط إلى الثـه على طالب الصفـلتوزيع
و قد توصل الباحث إلى عدد من النتائج        .) لبحثو إعداده لتوزيعه على المعلمين و من له عالقة بموضوع ا          

 :من أهمها ما يلي
 إن التعليم األهلي يمتلك مقومات طموحه و لدى أبنائه قدرات تهيئ له فتح مجاالت االتصال المباشر مع                  -١

 .العالم القتناء أفضل و أحدث تقنيات العصر
نـة المعلومـات و تطبيقـات التعلـيم         ساب مهـارات تق   تة التعلم الك  يهدف من عمل  ت إن الطالب هو المس    -٢

 .اإللكتروني هو مسؤولية كل المهتمين
 إن المستقبل هو للمدرسة اإللكترونية المبنية على أسس ومنهجية علمية حديثة تعمل على تقديم خـدمات                 -٣
 لبنـاء مع تقنياته لتحسين مهاراتـه      لم اإللكتروني لكل طالب لديه القدرة والرغبة واإلرادة على التعامل           ـالتع

 .مستقبله بيده
 . للتعليم اإللكتروني مزايا و إيجابيات وفق نتائج االستبيانات التي جرت لعدد من المدارس اإللكترونية-٤
 للتعليم اإللكتروني مساوئ و سلبيات منها ما هو تربوي تأثر به الطالب و شعروا بتأثيره على مهاراتهم                  -٥

 .الكتابية و التي أظهرتها نتائج االستبيان
كتروني في زيادة مـستوى     إللى التعرف على استخدام التعليم ا     إ توالتي هدف  : )م٢٠٠٧(دراسة الجرف    -

ـ                رر ـالتحصيل للطالبات في الكتابة والتعرف على مدى فعالية استخدام التعليم االلكتروني من المنـزل كمق
ب المقـرر فـي تعلـيم اللغـة         انب التعليم التقليدي المقدم في الفصل والمعتمد على الكتا        ـاعد إلى ج  ـمس

ـ ـات اللغة والتـة لطالبات المستوى األول في كلي   ـاالنجليزية كلغة أجنبي   ، ود ـرجمة في جامعة الملك سع
طالبة في كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود تم تـوزيعهم            )  ١١٣  (و تكونت عينة الدراسة من    

و قـد توصـل     .طالبة)  ٦٢ (طالبة و التجريبية من    ) ٥١ (على مجموعتين ضابطة وتجريبية الضابطة من     
 :الباحث إلى عدد من النتائج من أهمها ما يلي

 وجود الكثير من نقاط الضعف لدى طالبات المجموعة التجريبية في الكتابة باللغـة االنجليزيـة مثـل                  -١
 .األخطاء اإلمالئية النحوية

الكلمات بحروف كبيرة وعدم القدرة على تركيـب         عدم استخدام عالمات الترقيم وعدم القدرة على بدء          -٢
عدم القدرة على التنظيم أما طالبات المجموعة الضابطة فكن أكثـر           ،جمل مفيدة وصعوبة التعبير عن األفكار     

وأكثر قدرة على تهجئة الكلمات واسـتخدام       ،قدرة على تركيب الجمل باللغة االنجليزية والتعبير عن األفكار        
  . بالحروف الكبيرة في بدايات الجملعالمات الترقيم والبدء
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 .تعليق على الدراسات السابقة المتعلقة باستخدام التعليم اإللكتروني بشكل عام
دور ) م٢٠٠١ ( Center for Applied Technology، تناولت دراسة مركز التقنية الخاصة التطبيقية

فقد تناولت تطوير طريقـة المحاضـرة       ) م٢٠٠٢(أما دراسة المبيريك    ، ، اتصاالت اإلنترنت في المدارس     
إدارة التعلـيم   ) م٢٠٠٦(و قد وضحت دراسة آل مزهـر        ، في التعليم الجامعي باستخدام التعليم اإللكتروني     

ـ  ـفي حين وضح  ،  اإللكتروني في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية       ) م٢٠٠٦( ة عــلوة    ـت دراس
إلى مدى فاعلية   ) م٢٠٠٧(كما أشارت دراسة الجرف     .يم اإللكتروني   مدى جاهزية قطاع التعليم األهلي للتعل     

  .التعليم اإللكتروني في تعليـم اللغة اإلنجـليزية للمرحلة الجامعية
 :       السابق ما يلي و يالحظ من 

الدراسات السابقة في كونها اهتمت بالتعليم اإللكتروني في التعليم بعض اتفقت الدراسة الحالية مع  -١
 . كما في دراسة المبيريك ودراسة آل مزهر ودراسة علوه ودراسة الجرفالثانوية  ةراحلمالب

ودراسة آل  دراسة مركز التقنية الخاصة التطبيقية اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كل من  -٢
دراسة كل من بينما اختلفت مع دراسة ،  الوصفي ت المنهجـمزهر ودراسة علوه في كونها اتبع

 . للمنهج التجريبي تباعهاالجرف في إ
 .اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في كونها استخدمت االستبانة كأداة لدراستها -٣
في حين أنها اختلفت في ذلك مع ، اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة علوه في اختيارها للعينة  -٤

 .معظم الدراسات السابقة 
ـرفة درجة أهمية حث في معـها تبـسات السابقة في كونيزت الدراسة الحالية عن الدراـتم -٥

من وجهة نظر المعلمات و استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية و
 .المشرفات التربويات 
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 الفصل الثالث
 

 إجراءات الدراسة
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 إجراءات الدراسة 
 :مقدمة 

 الفصل إيضاحاً لمنهج الدراسة الذي اتبعته الباحثة، وكذلك تحديد مجتمع الدراسة            تناول هذا      
ووصف خصائص مفردات عينة الدراسة، ثم عرضاً لكيفية بناء أداة الدراسة، والتأكد من صدق              

، والكيفية التي طبقت بها الدراسة الميدانية، وأساليب المعالجـة          )نه  االستبا (وثبات أداة الدراسة    
 .ائية التي استخدمت في تحليل البيانات اإلحصائيةاإلحص

 :منهج الدراسة
ـ   الباحثة المنهج الوصفي لمعالجة مشكلة هذه الدراسـة نظـراً               اعتمدت  لطبيعـة   ه لمالئمت

ة الظاهرة  ـعلى دراس ) ٢٠٣ص، م  ٢٠٠٤(والذي يعتمد كما يذكر عبيدات و آخرون        ، المشكلة
فالتعبير الكيفـي   ، ويعبر عنها كيفياً أو كمياً    ، اً وواضح اًدقيق اًو يهتم بالواقع ويهتم بوصفها وصف     

أما التعبير الكمي يعطينا وصفاً رقميـاً مـن خـالل           ، يصف لنا الظاهرة و يوضح خصائصها       
 .توضيح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها و درجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة

إلى معرفـة   فيها   الباحثة   سعتسة الحالية التي    ويعتبر هذا المنهج هو المنهج المناسب للدرا           
أهمية واستخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلـة الثانويـة فـي المـدارس               

 . الحكومية واألهلية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات
 :مجتمع الدراسة و عينتها * 

 :مجتمع الدراسة
 .ة جدة دينرفات الرياضيات بالمرحلة الثانوية بميشمل مجتمع الدراسة على معلمات ومش     

 :عينة الدراسة
 ومـشرفات  الية بطريقة عشوائية طبقيـة مـن معلمـات        ـة الح ـعينة الدراس  ديدـ تح      تم

 .بالمرحلة الثانوية التربويات الرياضيات 
 :     وقد اتبعت الباحثة اإلجراءات التالية عند اختيار العينة 

معلمة و مشرفة الرياضيات التربوية تـم اختيارهـا بطريقـة           ) ٢٥٠( من   تكونت عينة الدراسة  
بالمرحلة الثانوية في المـدارس      عشوائية طبقية تم اختيارهن من معلمات و مشرفات الرياضيات        

 : موزعة كالتالي جدةدينةالحكومية و األهلية بم
 انه لعدم استكمال بياناتها  استب) ٤٥(انة تم توزيعها على المعلمات استبعد منها ـاستب) ٢٠٥     (

 
٥٠ 



استبانات لعدم استكمال بياناتها     ) ٥( استبانة تـم توزيعها على المشرفات استبعد منها        ) ٤٥( و  
 .يبين ذلك ) ١(و الجدول رقم 

 )١(رقم جدول 
 عدد االستبانات الموزعة على عينة الدراسة 

 

االستبانات  العينة

 الموزعة

االستبانات 

 العائدة

نسبة 

الستبانات ا

 العائدة

االستبانات 

 المستبعدة

االستبانات 
 المكتملة

 ١٦٠ ٤٥ %٧٨,٠٥ ١٦٠ ٢٠٥ المعلمات
 ٤٠ ٥ %٨٨,٩ ٤٠ ٤٥ المشرفات
 ٢٠٠ ٥٠ %٨٠ ٢٠٠ ٢٥٠ المجموع

 :خصائص عينة الدراسة 
هم معلمة و مشرفة  فيما يلي وصفها لهم وفقاً لبيانات          ) ٢٠٠(      يبلغ عدد أفراد عينة الدراسة      

 – سـنوات الخبـرة      – التخصص العملـي     - المستوى التعليمي  -العمر(الشخصية المتمثلة في    
 ) :الدورات التدريبية 

  يةالعمرالفئات  •
   تبعاً لمتغير العمرالكلية لعينة الدراسة التوزيع التكراري ) ٢( رقم  الجدوليوضح

 )٢(جدول رقم 
 تغير العمر  التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكلية تبعاً لم

 

 النسبة التكرار العمر

 %٥٠ ١٠٠  سنة فأقل ٣٠
 %٣٥ ٧٠  سنة٤٠ سنة إلى ٣١من 

 % ١٥  ٣٠  سنة فأكبر٤١من 

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع
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% ٥٠من مفردات عينة الدراسة يمثلن ما نسبته         ) ١٠٠( أن   ) ٢(  من الجدول رقم     نالحظ   
مفردات  ة األكثر من  ـ سنة وهن الفئ   ٣٠اقل من   ة الدراسة أعمارهن    ـمن إجمالي مفردات عين   

ة من إجمالي مفردات عينة الدراس    % ٣٥منهن يمثلن ما نسبته     ) ٧٠(عينة الدراسة، في حين أن      
% ١٥منهن يمثلن ما نسبته     ) ٣٠(  سنة ، مقابل     ٤٠قل من    سنة إلى إ   ٣١أعمارهن تتراوح من    

 .كبر  سنة فأ٤١من إجمالي مفردات عينة الدراسة أعمارهن من 
 المستوى التعليمي  •

التوزيع التكراري لعينة الدراسـة الكليـة تبعـاً للمـستوى           ) ٣(   يوضح الجدول رقم    
 التعليمي

 )٣(جدول رقم 
  التعليميىلمستوتبعاً لعينة الدراسة التكراري لتوزيع ال

 
 النسبة التكرار المستوي التعليمي

 %٨٥ ١٧٠ بكالوريوس
  %١٥  ٣٠ ماجستير

 - - دكتوراه

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

       
من مفردات عينة الدراسة يمثلن مـا نـسبته          ) ١٧٠( أن   ) ٣(  من الجدول رقم            نالحظ

من إجمالي مفردات عينة الدراسة مستواهن التعليمي بكالوريوس وهن الفئة األكثر مـن             % ٨٥
جمالي مفردات عينة   من إ % ١٥مثلن ما نسبته    منهن ي ) ٣٠( مفردات عينة الدراسة، في حين أن       
 .الدراسة مستواهن التعليمي ماجستير
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 التخصص العملي •
 التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكلية تبعاً للتخصص العملي) ٤(           يوضح الجدول رقم 

 )٤(جدول رقم 
العمليالكلية تبعاً للتخصص عينة الدراسة ل التكراريتوزيع ال  

 

 النسبة رالتكرا التخصص العملي

 %٨٠ ١٦٠ معلمة
  %٢٠  ٤٠ مشرفة

 %١٠٠ ٢٠٠ المجموع

 
من مفردات عينة الدراسة يمـثلن مـا نـسبته           ) ١٦٠( أن   ) ٤(  من الجدول رقم     نالحظ     
من إجمالي مفردات عينة الدراسة تخصصهن العملي معلمة وهن الفئة األكثر من مفردات             % ٨٠

من إجمالي مفردات عينة الدراسة     % ٢٠مثلن ما نسبته    منهن ي ) ٤٠(عينة الدراسة، في حين أن      
 .تخصصهن العملي مشرفة

 سنوات الخبرة •
 التوزيع التكراري لعينة الدراسة الكلية تبعاً لسنوات الخبرة) ٥(        يوضح الجدول رقم 

 )٥(جدول رقم 
لسنوات الخبرة  لكلية تبعاًعينة الدراسةلمفردات التكراري توزيع ال  

 
 النسبة التكرار رةسنوات الخب

 %٢٥ ٥٠  سنوات٥أقل من 
 %٦٠ ١٢٠  سنوات١٠ أقل من – ٥من 
 %١٠ ٢٠  سنة١٥ أقل من – ١٠من 

 %٥  ١٠  سنة فأكثر١٥من 
 %١٠٠ ٢٠٠  المجموع 
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من مفردات عينة الدراسة يمثلن مـا نـسبته          ) ١٢٠( أن  )  ٥( من الجدول رقم          نالحظ  
 ١٠ أقـل مـن      – ٥نة الدراسة عدد سنوات خبرتهن تتراوح من        من إجمالي مفردات عي   % ٦٠

منهن يمثلن مـا نـسبته      ) ٥٠(سنوات وهن الفئة األكثر من مفردات عينة الدراسة، في حين أن            
) ٢٠( سنوات ، مقابل     ٥من إجمالي مفردات عينة الدراسة عدد سنوات خبرتهن أقل من           % ٢٥

نة الدراسة عدد سنوات خبرتهن تتراوح من       من إجمالي مفردات عي   % ١٠منهن يمثلن ما نسبته     
من إجمالي مفردات عينة الدراسة     % ٥منهن يمثلن ما نسبته     ) ١٠( سنة ، و     ١٥ أقل من    – ١٠

 . سنة فأكثر ١٥عدد سنوات خبرتهن من 
 عدد الدورات التدريبية •

 الـدورات   عددالكلية تبعاً ل  عينة الدراسة   التوزيع التكراري ل  ) ٦(رقم   الجدول   يوضح            
 .التدريبية 

 
 )٦(جدول رقم 

عدد الدورات التدريبية التكراري لعينة الدراسة تبعاًً لتوزيع ال  
 

 النسبة التكرار عدد الدورات

 %٣٧,٥ ٧٥ ال يوجد
 %٣٥ ٧٠ دورة واحدة
 %١٧,٥ ٣٥ دورتان

 % ١٠  ٢٠ ثالث دورات فأكثر

 %١٠٠ ٢٠٠  المجموع 

 
من مفردات عينة الدراسـة يمـثلن مـا نـسبته            ) ٧٥( أن   ) ٦(      نالحظ من الجدول رقم     

 أي دورات تدريبية وهن الفئة األكثر       لديهنمن إجمالي مفردات عينة الدراسة ال يوجد        % ٣٧,٥
من إجمالي مفردات   % ٣٥منهن يمثلن ما نسبته     ) ٧٠( من مفردات عينة الدراسة، في حين أن        

منهن يمثلن ما نسبته    ) ٣٥( تدريبية واحدة  ، مقابل      عينة الدراسة عدد دوراتهن التدريبية دورة       
 ، تانـان تدريبي ـة دورت ـن التدريبي ـنة الدراسة عدد دوراته   ـمن إجمالي مفردات عي   % ١٧,٥

   من إجمالي مفردات عينة الدراسة عدد دوراتهن التدريبية% ١٠منهن يمثلن ما نسبته ) ٢٠( و 
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 .ثالث دورات تدريبية فأكثر 
   :راسةأداة الد

استخدام التعليم اإللكتروني فـي     و  على درجة أهمية     التعرف      نظراً ألن الدراسة الحالية تهدف إلى     
ـ دارس ال ـرفات في الم  ـات و المش  ـتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلم        ة ـحكومي

ام االسـتبانة كـأداة للدراسـة  و تـم            الباحثة استخد   تعين على  وإلتباع الدراسة المنهج الوصفي   ، و األهلية 
و مشرفات الرياضيات حول درجـة  لمعرفة آراء عينة الدراسة من معلمات   استخدام استبانة واحدة    

و فيمـا يلـي إيـضاح       ، ة و درجة استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس مادة الرياضيات         يأهم
 :  تطبيقها لخطوات بناء أداة الدراسة و قياس صدقها و ثباتها و إجراءات

 : بناء أداة الدراسة -أ
 :قامت الباحثة من أجل بناء أداة الدراسة بالخطوات التالية 

  دراسة نظرية لألدبيات التي تناولت التعليم اإللكتروني بشكل عام و خاصـة التـي تناولـت                  -
 .التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات 

 .ن الدراسات العربية و األجنبية ذات الصلة   من خالل ما أتيح للباحثة اإلطالع عليه م-
 .  االستعانة برأي المشرفة على الرسالة -
 .   زيارة المدارس المطبقة للتعليم اإللكتروني لالستفادة من استخدامه في الواقع ما أمكن -

، ) ١(ملحق رقم    ورتها األولية ـ    و من خالل ما سبق قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة في ص           
مفردة في صورتها النهائية موزعة على عـدد        ) ٣٤(من عدد   ) االستبانة(و تكونت أداة الدراسة     

 :محاور و هي ) ٥(
  .١٠ – ١و بشمل المفردات من : المحور األول 
  .١٦ – ١١و يشمل المفردات من : المحور الثاني 
  .٢٤ – ١٧و يشمل المفردات من : المحور الثالث 
  .٢٩ – ٢٥ المفردات من و يشمل: المحور الرابع 

  .  ٣٤ – ٣٠و يشمل المفردات من : المحور الخامس 
 – متوسـطة    – كبيرة   –كبيرة جداً   : (      و قد تمثل أمام كل محور الخيارات الخمسة التالية          

كما أعطي لكل خيار من الخيارات السابقة درجة لتقدير مدى األهميـة أو             ، )  قليلة جداً    –قليلة  
 )  :٧(كانت كما هو موضح في الجدول رقم االستخدام و 

 
 

٥٥ 



 )٧(جدول 
 األهمية و االستخدام التقدير لدرجات 

 

 الدرجة التقدير م

  فأعلى٤,٥من  كبيرة جداً ١
 ٣,٥ إلى ٤,٥أقل  كبيرة ٢
 ٢,٥ إلى ٣,٥أقل من  متوسطة ٣
 ١,٥ إلى ٢,٥أقل من  قليلة ٤
 ١,٥أقل من  قليلة جداً ٥

  

 :لدراسة صدق أداة ا-ب

صـدق  أن  )   ٤٢٩ص   :م٢٠٠٣(كما ذكر العساف          تم التأكد من صدق أداة الدراسة     
) م٢٠٠١(و وضح عبيدات و آخرون      االستبانة يعني التأكد من أنها سوف تقيس ما أعدت لقياسه           

شمول االستمارة لكل العناصر التي يجب أن تدخل في التحليل من ناحيـة،             " أنه يقصد بالصدق    
،  ١٧٩ص"راتها ومفرداتها من ناحية ثانية، بحيث تكون مفهومة لكل من يـستخدمها           ووضوح فق 

 :قامت الباحثة بالتأكد من صدق أداة الدراسة من خاللف
 : لألداة للغوي الصدق ا–

أجـل التأكـد مـن      من  من المختصين باللغة العربية      أداة الدراسة على مجموعة        تم عرض   
 .قائمة بأسماء المحكمين ) ٢(رقم ها لغوياً و إمالئياً ملحق وضوح عبارات االستبانة و سالمت

 : الصدق الظاهري لألداة -

     قامت الباحثة بعرض أداة الدراسة على مجموعة من المحكمين من قسم المناهج و طـرق               
وفـي ضـوء آراء   ، قائمـة بأسـماء المحكمـين      ) ٣(التدريس في جامعة أم القرى ملحق رقم        

 ) .٤(ملحق رقم احثة بإعداد أداة هذه الدراسة بصورتها النهائية المحكمين قامت الب
 : صدق االتساق الداخلي لألداة –

ونة من ـ على عينة استطالعية مكابتطبيقه ةـ الباحثتالدراسة قامأداة صدق بعد التأكد من     
 ت ـعية قام العينة االستطالاتـنتائج استجابعلى بناء  مجتمع الدراسة وفرداً من أفراد ) ٣٠( 

 
٥٦ 



الباحثة بحساب معامل االرتباط بيرسون لمعرفة الصدق الداخلي لالستبانة حيث تم حساب معامل             
إليـه  الدرجة الكلية للمحور الـذي تنتمـي   االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة ب      

 . لالختصارالعبارة كما توضح ذلك الجداول التالية وتم تقريب األرقام إلي رقمين عشريين
 )٨(الجدول رقم 

التعليم اإللكتروني  أهمية و استخدام( ارتباط بيرسون لعبارات المحور األول معامل

 ) في مهام منهج الرياضيات

 

 درجة االستخدام درجة األهمية

 معامل االرتباط

 رقم العبارة

 معامل االرتباط

٠,٤٧ ١ **٠,٦٣** 
٠,٤٧ ٢ **٠,٥٥** 
٠,٤٤ ٣ **٠,٨٦** 
٠,٤١ ٤ **٠,٧٥** 
٠,٥٢ ٥ **٠,٦٦** 
٠,٣٥ ٦ **٠,٨١** 
٠,٣٧ ٧ *٠,٤٧** 
٠,٥٧ ٨ **٠,٤٨** 
٠,٤٠ ٩ **٠,٨٦** 
٠,٥٠ ١٠ **٠,٧٤** 

 
ارتباط درجات عبارات األهمية و االستخدام بالمتوسـط الكلـي          ) ٨(من جدول رقم     يتضح     

 .الستخدام للمحور األول و كانت االرتباطات جيدة 
 ) .٠,٠١(يم اإلرتباطية الواردة في الجدول ذات داللة إحصائية عند مستوى أن  الق ** 

 
 
 
 

٥٧ 



 )٩(الجدول رقم 
التعليم أهمية و استخدام (  ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثاني لمعام

 )  أدوار المعلمةفياإللكتروني 

 

 درجة االستخدام درجة األهمية

 معامل االرتباط

 رقم العبارة

 رتباطمعامل اال

٠,٨١ ١ **٠,٥٠** 
٠,٥٢ ٢ **٠,٥٧** 
٠,٧٩ ٣ **٠,٦١** 
٠,٧٢ ٤ **٠,٥٤** 
٠,٦٦ ٥ **٠,٥٧** 
٠,٧٤ ٦ **٠,٦٢** 

 
ارتباط درجات عبارات االستخدام و األهمية بالمتوسـط الكلـي          ) ٩(من جدول رقم          يتضح

 .الستخدام للمحور الثاني و كانت االرتباطات جيدة 
 ) .٠,٠١(رتباطية الواردة في الجدول ذات داللة إحصائية عند مستوى أن  القيم اإل ** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٥٨ 



 )١٠(الجدول رقم 
التعليم أهمية و استخدام (  ارتباط بيرسون لعبارات المحور الثالث لمعام

 )  أدوار الطالبة  فياإللكتروني

 درجة االستخدام درجة األهمية

 معامل االرتباط

 رقم العبارة

 الرتباطمعامل ا

٠,٥٢ ١ **٠,٧٨** 
٠,٥٨ ٢ **٠,٦٦** 
٠,٥٦ ٣ **٠,٧٨** 
٠,٥٣ ٤ **٠,٧١** 
٠,٦٦ ٥ **٠,٦٨** 
٠,٦٣ ٦ **٠,٦٢** 
٠,٣٧ ٧ **٠,٥٩** 
٠,٣٣ ٨ **٠,٧٨** 

ارتباط درجات عبارات األهمية و االستخدام بالمتوسط الكلـي         ) ١٠(من جدول رقم     يتضح     
 . االرتباطات جيدة الستخدام للمحور الثالث و كانت

 ) .٠,٠١(أن  القيم اإلرتباطية الواردة في الجدول ذات داللة إحصائية عند مستوى  ** 
 )١١(الجدول رقم 

التعليم اإللكتروني أهمية و استخدام ( ارتباط بيرسون لعبارات المحور الرابع لمعام

 ) أدوات تنمية الرياضياتفي

 امدرجة االستخد درجة األهمية

 معامل االرتباط

 رقم العبارة

 معامل االرتباط

٠,٣٤ ١ **٠,٥٨** 
٠,٥٦ ٢ **٠,٦٥** 
٠,٦٠ ٣ **٠,٤٩** 
٠,٥٢ ٤ **٠,٥٧** 
٠,٥٧ ٥ **٠,٤٨** 

٥٩ 



ارتباط درجات عبارات األهمية و االستخدام بالمتوسط الكلـي         ) ١١(من جدول رقم          يتضح
 .الستخدام للمحور الرابع و كانت االرتباطات جيدة 

 ) .٠,٠١(أن  القيم اإلرتباطية الواردة في الجدول ذات داللة إحصائية عند مستوى *  *
 

 )١٢(الجدول رقم 
التعليم  أهمية و استخدام( ارتباط بيرسون لعبارات المحور الخامس لمعام

 ) اإللكتروني و ارتباطه بالتحليل

 

 درجة االستخدام درجة األهمية

 معامل االرتباط

 رقم العبارة

 ل االرتباطمعام

٠,٥٦ ١ **٠,٥٢** 
٠,٥٧ ٢ **٠,٦١** 
٠,٦٠ ٣ **٠,٤٣** 
٠,٦٩ ٤ **٠,٦٥** 
٠,٦٦ ٥ **٠,٦٦** 

 
و االستخدام بالمتوسط الكلـي      ارتباط درجات عبارات األهمية   ) ١٢(من جدول رقم          يتضح

 .الستخدام للمحور الخامس و كانت االرتباطات جيدة 
 ) .٠,٠١(اردة في الجدول ذات داللة إحصائية عند مستوى أن  القيم اإلرتباطية الو ** 

أن قيم معامل ارتباط كل عبارة من العبارات مع محورهـا           ) ١٢-٨(يتضح من الجداول         و  
مـع  الـداخلي   مما يدل على صدق اتساقها       ) ٠,٠١(موجبة ودالة إحصائياً عند مستوي الداللة       

 .محاورها
  : ثبات أداة الدراسة-٣

 Cronbach's() ألفا كرونباخمعامل (استخدم الباحث ) االستبانة( أداة الدراسة تس مدى ثبالقيا     
Alpha (�)  (حيث طبقت المعادلة على العينـة الكليـة رقـم    ،للتأكد من ثبات أداة الدراسة )١٣ (

 .  يوضح معامالت ثبات أداة الدراسة

 

٦٠ 



 ) ١٣(جدول رقم 
 ر أداة الدراسة قيم معامل الثبات ألفاكرونباخ لمحاو

 

 قيمة الثبات عد البنود الجانب محاور اإلستبانة
 مهام منهج الرياضياتفي التعليم اإللكتروني  / ١ ٠,٨٤ ١٠ أهمية
 ٠,٨٨ ١٠ استخدام
 أدوار المعلمةفي التعليم اإللكتروني  / ٢ ٠,٩١ ٦ أهمية
 ٠,٨٧ ٦ استخدام
 أدوار الطالبةفي التعليم اإللكتروني  / ٣ ٠,٩٠ ٨ يةأهم

 ٠,٧١ ٨ استخدام
 أدوات تنمية الرياضياتفي التعليم اإللكتروني  / ٤ ٠,٧٧ ٥ أهمية
 ٠,٩٢ ٥ استخدام
 ارتباطه بالتحليلفي التعليم اإللكتروني  / ٥ ٠,٧٥ ٥ أهمية
 ٠,٨٦ ٥ استخدام
 ثبات االستبانة الكلي / ٦ ٠,٩٣ ٣٤ أهمية
 ٠,٩١ ٣٤ استخدام

 

لمحاور أداة الدراسة لـألداة      ) ألفا كرونباخ (معامل الثبات   قيمة  أن  ) ١٣(قم  يتضح من الجدول ر   
) ٠,٩١(لدرجة األهمية و كذلك تـساوي  ) ٠,٩٣(و تساوي ، ككل تعبر عن درجات ثبات عالية    

لدرجة االستخدام و هذا يدل على أن أداة الدراسة تتمتع بدرجة ثبات عالية يمكن االعتماد عليها                
 .داني للدراسة في التطبيق المي

 

 
 
 
 
 

٦١ 



 :  إجراءات تطبيق أداة الدراسة* 
تـم تطبيقهـا فـي       و، بعد اعتماد أداة الدراسة من لجنة التحكيم و المشرفة على الرسالة                 

 ـ:لخطوات التالية بإتباع اهـ ١٤٢٩/ هـ ١٤٢٨الفصل الدراسي الثاني من العام 
 عام التربية و التعلـيم للبنـات        الحصول على خطاب تعريف من الجامعة موجه لمدير        -١

 و الطلب بتسهيل    يفيد بارتباط الباحثة بالدراسات العليا    ) جدة بنات (بمنطقة مكة المكرمة    
  ) .٥( تطبيق أداة الدراسة ملحق رقم 

الحصول على خطاب موجه من المدير العام للتربية و التعليم إلـى مركـز التطـوير                 -٢
 )  .  ٦( التربوي إلكمال الالزم ملحق رقم 

الحصول على خطاب من مركز التطوير التربوي موجه للمدارس و مراكز اإلشـراف              -٣
  ) .٧( التي تم تطبيق أداة الدراسة فيها لتسهيل مهمة الباحثة ملحق رقم 

شخصياً بالذهاب للمدارس و مراكز اإلشراف التي تم تطبيق الدراسة فيها           قامت الباحثة    -٤
رات مراكز اإلشراف من أجل تطبيق أداة الدراسة        و االستعانة بمديرات المدارس و مدي     

ومتابعة ذلك بشكل دوري و الطلب من كل جهة من جهات التطبيـق خطـاب يفيـد                 ، 
  )  .٨( التطبيق لديها على عينة الدراسة ملحق رقم 

تـو   التي تم تم جمع االستباناتإلجابة عليها ، ثم   ل على أفراد الدراسة     االستباناتتوزيع   -٥
استبانة ، وبعد ذلك قامت الباحثة بتوزيع باقي االسـتبانات          ) ١٨٢(عددها  كان  و   زيعها

، واستكمال تعبئتها متابعة مستمرة ،وذلك      تبنفسها وتابعت الباحثة عملية جمع االستبيانا     
اسـتبانة  ) ٢٠٠( إلى أن حصلت الباحثة على       باتللحصول على أكبر نسبة من المستجي     

 .صالحة للتحليل 
 وتم ذلك خالل الفـصل الدراسـي        الدراسة وجمعها شهرين تقريباً     تطبيق أداة   استغرق   -٦

 .هـ١٤٢٨/١٤٢٩الثاني للعام 
باسـتخدام برنـامج الحـزم      الحاسب اآللـي     الدراسة إلى    بياناتبإدخال   قامت الباحثة  -٧

و التـي يرمـز لهـا     Statistical Package for Social Sciencesاإلحصائية االجتماعيـة  
 .بعد فحص أدوات الدراسة و ترميزها )  SPSS( اختصاراً بالرمز

  .واستخراج النتائجإحصائياً قامت الباحثة بتحليل البيانات  -٨
 
 
 

٦٢ 



 :أساليب المعالجة اإلحصائية
 :استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية اآلتية      
 .التكرارات و النسب المئوية لوصف خصائص العينة  -١
رات و ترتيـب محـاور أداة        لترتيـب العبـا    المتوسط الحسابي و االنحراف المعياري     -٢

 .الدراسة
 . معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة  -٣
 .ورهامعامل ارتباط بيرسون لقياس صدق االتساق الداخلي بين عبارات االستبانة و محا -٤
 .لدراسة الفروق للمتوسطات بين المجموعات ) T-TEST  (-ت–اختبار  -٥
 .وق في المتوسطات الكلية للمحاورلدراسة الفر) ANOVA(دي اختبار تحليل التباين األحا -٦
  .للتعرف على صالح الفروق بين فئات المتغيرات) LSD(استخدام اختبار  -٧
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 الفصل الرابع

 

 عرض و تحليل نتائج الدراسة و مناقشتها
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 :نتائج الدراسة و مناقشتها و تحليل عرض 
 -:و الذي نصه جابة السؤال األول إ -
لمرحلة الثانوية  مهام منهج الرياضيات با    في التعليم اإللكتروني    أهمية و استخدام  ما درجة    -  

  ؟ التربوياتمن وجهة نظر المعلمات والمشرفات

تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب               
التعليم اإللكتروني فـي    و استخدام   درجة أهمية   بات مفردات الدراسة على عبارات محور       الستجا

وجاءت التربويات  لمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات        با مهام منهج الرياضيات  
 :التاليك) ب-١٤(و الجدول رقم ) أ-١٤(رقم النتائج كما يوضحها الجدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٦٥ 



 )أ-١٤( رقم جدول
يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات والمشرفات 

التربويات لتحديد درجة أهمية التعليم اإللكتروني في مهام منهج الرياضيات 

 بالمرحلة الثانوية

 
 

٦٦ 

  درجة أهمية التعليم اإللكتروني

 

- 

 العبارات

درجة 

 األهمية

 كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

جد 

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

رقم 

 العبارة

 ٣ ١ ١٨ ٧١ ١٠٧ ت

% 

ــة   ــة الثقافي ــه للخلفي مراعات

 للطالبات

 كبيرة

١,٠٥ ٠,٥ ٩,٠ ٣٥,٥ ٥٣,٥ 

١٠ ٠,٧٩ ٤,٣٩ 

 

 ٢ ٢ ٢٨ ٦٩ ٩٩ ت

% 

مراعاته للبنية األساسية في علم     

 الرياضيات

 كبيرة

١,٠ ١,٠ ١٤,٠ ٣٤,٥ ٤٩,٥ 

٨ ٠,٨٢ ٤,٣٠ 

 ٢ ٨ ٢٥ ٥٨ ١٠٧ ت

% 

ــة   ــدرات العقلي ــه للق مراعات

 للطالبات

 كبيرة

١,٠ ٤,٠ ١٢,٥ ٢٩,٠ ٥٣,٥ 

٩ ٠,٩١ ٤,٣٠ 

 

 ٤ ٢ ٢٩ ٦٢ ١٠٣ ت

% 

محفز للطالبات علـى قـراءة و       

 كتابة الرياضيات

 كبيرة

٢,٠ ١,٠ ١٤,٥ ٣١,٠ ٥١,٥ 

٧ ٠,٨٩ ٤,٢٩ 

 

 ١٦ ٧ ٣٢ ٥٤ ٩١ ت

% 

عة توفيره لتدريبات كافية و متنو    

 لمفاهيم الرياضيات

 كبيرة

٨,٠ ٣,٥ ١٦,٠ ٢٧,٠ ٤٥,٥ 

١ ١,٢٢ ٣,٩٩ 

 

 ١٨ ١٤ ٣٦ ٥٢ ٨٠ ت

% 

محفز للرياضيات على الربط بين     

 األفكار الرياضية

 كبيرة

٩,٠ ٧,٠ ١٨,٠ ٢٦,٠ ٤٠,٠ 

٤ ١,٢٨ ٣,٨١ 

 ١٤ ٣٨ ١٦ ٦١ ٧١ ت

% 

محفز للطالبـات علـى تكـوين       

 المسائل و حلها

 كبيرة

٧,٠ ١٩,٠ ٨,٠ ٣٠,٥ ٣٥,٥ 

٦ ١,٣٢ ٣,٦٨ 

 ٢٤ ٢٧ ٢٢ ٤٣ ٨٤ ت

% 

محفز للطالبات على تكوين بناء     

 الرياضيات العقلي

 كبيرة

١٢,٠ ١٣,٥ ١١,٠ ٢١,٠ ٤٢,٠ 

٥ ١,٤٣ ٣,٦٨ 

 ٢٩ ١٤ ٤٣ ٥٨ ٥٦ ت

% 

 كبيرة ارتباطه بالواقع الحياتي للطالبات

١٤,٥ ٧,٠ ٢١,٠ ٢٩,٠ ٢٨,٠ 

٢ ١,٣٥ ٣,٤٩ 

 ٣٥ ١٢ ٤٠ ٤٨ ٦٥ ت

% 

اشتماله على موضوعات مهمـة     

 في الرياضيات

 متوسطة

١٧,٥ ٦,٠ ٢٠,٠ ٢٤,٠ ٣٢,٥ 

٣ ١,٤٤ ٣,٤٨ 

 - ٠,٤٥ ٣,٩٤ - كبيرة -



من حيث درجة األهمية على مفردات الدراسة تراوحـت         ) أ-١٤(     و يتضح من الجدول رقم      
" مراعاته للخلفية الثقافية للطالبـات      "و هي   ) ١٠(رقم  حيث حازت العبارة    ) ٣،٤٨-٤،٣٩(بين  

و بدرجـة أهميـة   ، ) ٠,٧٩(و بانحراف معياري ، في هذا المحور    ) ٤,٣٩(على أعلى متوسط    
بمتوسـط  "مراعاته للبنية األساسية لعلـم الرياضـيات        " و هي   ) ٨(ويليها العبارة رقم    ، كبيرة  

" و هـي    ) ٩(و يليها العبارة رقم     ، ة كبيرة   و بدرجة أهمي  ) ٠,٨٢(و انحراف معياري    ) ٤,٣٠(
و بدرجة أهمية   ) ٠,٩١(و انحراف معياري    ) ٤,٣٠(بمتوسط  " مراعاته للقدرات العقلية للطالبات   

بمتوسـط  " محفز للطالبات على قراءة وكتابة الرياضيات   "و هي   ) ٧(و يليها العبارة رقم     ، كبيرة  
" و هـي    ) ١(و يليها العبارة رقم     ،  كبيرة   و بدرجة أهمية  ) ٠,٨٩(و انحراف معياري    ) ٤,٢٩(

و انحـراف   ) ٣,٩٩(بمتوسـط   " توفيره لتـدريبات كافيـة ومتنوعـة لمفـاهيم الرياضـيات            
محفـز للطالبـات علـى      "و هي   ) ٤(و يليها العبارة رقم   ، و بدرجة أهمية كبيرة   ) ١,٢٢(معياري

و بدرجـة أهميـة     ) ١,٢٨(و بانحراف معيـاري   ) ٣,٨١(بمتوسط  " الربط بين األفكار الرياضية   
) ٣,٦٨(بمتوسط  " محفز للطالبات على تكوين المسائل الحسابية     ) "٦(و يليها العبارة رقم   ، كبيرة  

محفز للطالبات علـى    ) "٥(و يليها العبارة    ، و بدرجة أهمية كبيرة     ) ١,٣٢(و بانحراف معياري    
و بدرجة أهميـة    ) ١,٤٣(و بانحراف معياري    ) ٣,٦٨(بمتوسط  " تكوين بناء الرياضيات العقلي     

و بـانحراف   ) ٣,٤٩(بمتوسـط " ارتباطه بالواقع الحياتي للطالبات   )"٢(و يليها العبارة رقم   ، كبيرة
اشـتماله علـى    " و هي   ) ٣(بينما حصلت العبارة رقم     ، و بدرجة أهمية كبيرة     ) ١,٣٥(معياري

اف و بـانحر  ، في هذا المحـور   ) ٣,٤٨(على أدنى متوسط    " موضوعات مهمة في الرياضيات     
و يتضح من الجدول أن عبارات المحـور تتفـق          ، و بدرجة أهمية متوسطة     ، ) ١,٤٤(معياري  

و يتضح من الجدول السابق بـشكل عـام أن المتوسـط      ، جميعها على أن درجة األهمية كبيرة       
و بانحراف معيـاري    ) ٣,٩٤(الحسابي لعبارات المحور األول ككل بالنسبة لدرجة األهمية بلغ          

 . نت درجة األهمية لهذا المحور كبيرة و كا، ) ٠,٤٥(
 
 

 
 
 
 
 
٦٧ 



 ) ب-١٤(جدول رقم 
يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات والمشرفات 

 التعليم اإللكتروني في مهام منهج الرياضيات استخدامالتربويات لتحديد درجة 

 بالمرحلة الثانوية
 

 
٦٨ 

  التعليم اإللكتروني استخدامدرجة 

 

- 

 

درجة العبارات

 االستخدام

كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 اًجد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

 العبارة

 ٥ ٧٤ ٣٠ ٩ ٨٢ ت

%

مراعاته للبنية األساسـية    

 في علم الرياضيات

 متوسطة

٢,٥ ٣٧,٠ ٤١,٠٤,٥١٥,٠ 

٨ ١,٤٠ ٣,٤٥ 

 

 ٦ ٨٣ ٢١ ٢٢ ٦٨ ت

%

راءة محفز للطالبات على ق   

 و كتابة الرياضيات

 متوسطة

٣,٠ ٤١,٥ ٣٤,٠١١,٠١٠,٥ 

٧ ١,٣٨ ٣,٣٢ 

 ٩ ٧٤ ٢٩ ٢٦ ٦٢ ت

%

محفز للطالبات على تكوين    

 المسائل و حلها 

 متوسطة

٤,٥ ٣٧,٠ ٣١,٠١٣,٠١٤,٥ 

٦ ١,٣٦ ٣,٢٩ 

 

 ٢١ ٦٠ ٣٥ ١٨ ٦٦ ت

%

مراعاته للقدرات العقليـة    

 للطالبات 

 متوسطة

١٠,٥ ٣٠,٠ ٣٣,٠٩,٠١٧,٥ 

٩ ١,٤٤ ٣,٢٤ 

 ١٣ ٨٤ ٣٣ ١٢ ٥٨ ت

%

مراعاته للخلفية الثقافيـة    

 للطالبات

 متوسطة

٦,٥ ٤٢,٠ ٢٩,٠٦,٠١٦,٥ 

١٠ ١,٣٨ ٣,٠٩ 

 ٦ ١٠١ ٢٢ ١٢ ٥٩ ت

%

محفز للطالبات على تكوين    

 بناء الرياضيات العقلي 

 متوسطة

٣,٠ ٥٠,٥ ٢٩,٥٦,٠١١,٠ 

٦ ١,٣٧ ٣,٠٨ 

 ٢١ ٨١ ٢٣ ٢٢ ٥٣ ت

%

محفــز للرياضــيات علــى 

 الربط بين األفكار الرياضية

 متوسطة

١٠,٥ ٤٠,٥ ٢٦,٥١١,٠١١,٥ 

٤ ١,٤٢ ٣,٠٢ 

 ١٧ ٩٦ ٢٥ ٥ ٥٧ ت

%

ارتباطه بـالواقع الحيـاتي     

 للطالبات

 متوسطة

٨,٥ ٤٨,٠ ٢٨,٥٢,٥١٢,٥ 

٢ ١,٤١ ٢,٩٤ 

 ١٦ ٩٩ ٣٣ ١٨ ٣٤ ت

% 

اشتماله على موضـوعات    

 ياضياتمهمة في الر

 متوسطة

٨,٠ ٤٩,٥ ١٦,٥ ٩,٠ ١٧,٠ 

٣ ١,٢٤ ٢,٧٨ 

 ١٥ ١١٠ ٣٢ ٣ ٤٠ ت

%

توفيره لتدريبات كافيـة و     

 متنوعة لمفاهيم الرياضيات 

 متوسطة

٧,٥ ٥٥,٠ ٢٠,٠١,٥١٦,٠ 

١ ١,٢٦ ٢,٧١ 

 - ٠,٨٧ ٣,٠٩ - متوسطة -



يث درجة االستخدام أن متوسط درجة االستخدام       من ح ) ب-١٤(و يتضح من الجدول رقم           
 "و هـي    )  ٨(حيث حازت العبارة رقـم      ) ٢,٧١-٣,٤٥(على مفردات الدراسة تراوحت بين      

، في هذا المحور     ) ٣,٤٥( ط  على أعلى متوس  "ات  ـاسية لعلم الرياضي  ـية األس ـمراعاته للبن 
محفز "و هي   )   ٧(لعبارة رقم   ويليها ا ، و بدرجة أهمية متوسطة   ، ) ١,٤٠(و بانحراف معياري    

و بدرجة  ) ١,٣٨(و انحراف معياري    ) ٣,٣٢(بمتوسط  "للطالبات على قراءة وكتابة الرياضيات      
" محفز للطالبات على تكوين المسائل و حلهـا         "و هي   ) ٦(و يليها العبارة رقم     ، أهمية متوسطة 

 ٩(يليها العبارة رقم    و  ، و بدرجة أهمية متوسطة     ) ١,٣٦(وانحراف معياري   ) ٣,٢٩(بمتوسط  
)  ١,٤٤(معيــاري  وانحراف) ٣,٢٤(بمتـوسط  " مراعاته للقدرات العقلية للطالبات      "و هي   ) 

" مراعاته للخلفية الثقافية للطالبـات    "و هي   ) ١٠(و يليها العبارة رقم     ، و بدرجة أهمية متوسطة     
) ٥(ا العبارة رقم    و يليه ، و بدرجة أهمية متوسطة   ) ١,٣٨(و انحراف معياري  ) ٣,٠٩(بمتوسط  
و بـانحراف   )  ٣,٠٨(بمتوسـط   " محفز للطالبات على تكوين بناء الرياضيات العقلـي       "و هي   
محفز للطالبات علـى    "و هي   )٤(و يليها العبارة رقم   ، و بدرجة أهمية متوسطة     ) ١,٣٧(معياري

ميـة  و بدرجة أه  ) ١,٤٢(و بانحراف معياري  )     ٣,٠٢(بمتوسط" الربط بين األفكار الرياضية   
و ) ٢,٩٤(بمتوسـط " ارتباطه بالواقع الحياتي للطالبـات      " و هي   ) ٢(و يليها العبارة  ، متوسطة  

اشـتماله  " و هـي    ) ٣(و يليها العبارة رقم     ، و بدرجة أهمية متوسطة   ) ١,٤١(بانحراف معياري 
و ) ١,٢٤(و بـانحراف معيـاري      ) ٢,٧٨(بمتوسـط   " على موضوعات مهمة في الرياضيات      

توفيره لتدريبات كافية و متنوعة     " و هي   ) ١(بينما حصلت العبارة رقم      ،توسطة  بدرجة أهمية م  
و بـانحراف معيـاري     ، في هـذا المحـور    ) ٢,٧١(على أدنى متوسط    " لمفاهـيم الرياضيات   

و يتضح من الجدول أن عبارات المحور تتفق جميعهـا          ، و بدرجة استخدام متوسطة     ، ) ١,٢٦(
و يتضح من الجدول الـسابق بـشكل عـام أن المتوسـط              ، على أن درجة االستخدام متوسطة    

و بـانحراف   ) ٣,٠٩(الحسابي لعبارات المحور األول ككل بالنسـبة لدرجة االسـتخدام بلـغ            
 . و كانت درجة االستخدام لهذا المحور متوسطة )  ٠,٨٧(معياري 

 

 - : و الذي نصهإجابة السؤال الثاني -
لمرحلة الثانويـة   ألدوار معلمة الرياضيات با    اإللكتروني   التعليم أهمية و استخدام  ما درجة    - 

 ؟التربويات من وجهة نظر المعلمات والمشرفات 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب               
 إللكتروني  التعليم او اسـتخدام أهميـةدرجة الستجابات مفردات الدراسة على عبارات محور 

 
٦٩ 



وجاءت النتائج  لمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات         با ألدوار معلمة الرياضيات  
 :التاليك) ب-١٥(و الجدول رقم ) أ-١٥(رقم كما يوضحها الجدول 

 )أ-١٥(جدول رقم 
يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و 

أدوار معلمة لتحديد درجة أهمية التعليم اإللكتروني في يات التربوالمشرفات 

  بالمرحلة الثانويةالرياضيات
 

     
من حيث درجة األهمية أن متوسـط درجـة األهميـة علـى       ) أ  -١٥( يتضح من الجدول رقم     

يـساعد  " و هـي    ) ٦(حيث حازت العبارة رقم     ) ٤,٢١-٤,٤٨(ة تراوحت بين    مفردات الدراس 
و بانحراف  ، في هذا المحور     ) ٤,٤٨( على أعلى متوسط    " المعلمة على متابعة تقدم الطالبات      

يـوفر  " و هـي    ) ٥(و يليـها العبـارة رقـم       ، و بدرجة أهميـة كبيـرة     ، ) ٠,٨٣(معياري  
 ) ٠,٨٦(و بانحراف معياري) ٤,٣٩(بمتوسط " اذ القـراراتتساعدها في اتخـ للمعلمة معلومات

 
٧٠ 

  درجة أهمية التعليم اإللكتروني

 

- 

 

درجة  العبارات

 األهمية

 كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جداً

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة

 ٢ ٦ ١٤ ٥٠ ١٢٨ ت

% 

بعـة  يساعد المعلمة على متا   

 تقدم الطالبات

 كبيرة

٠,١ ٠,٣ ٠,٧ ٠,٢٥ ٠,٦٤ 

٦ ٠,٨٣ ٤,٤٨ 

 ٢ ٦ ٢٠ ٥٧ ١١٥ ت

% 

ــة   ــات للمعلم ــوفر معلوم ي

 تساعدها في اتخاذ القرارات

 كبيرة

٠,١ ٠,٣ ٠,١٠ ٥,٢٨ ٥,٥٧ 

٥ ٠,٦٨ ٤,٣٩ 

 ١ ٦ ٣٠ ٥٢ ١١١ ت

% 

يتيح للمعلمة تقديم أسـئلة و      

 مهام ذات معنى للطالبات

 كبيرة

٠,٥ ٣,٠ ١٥,٠ ٢٦,٠ ٥٥,٥ 

٢ ٠,٨٧ ٤,٣٣ 

 ٣ ٢ ٣١ ٦٥ ٩٩ ت

% 

يساعد المعلمـة فـي تقيـيم       

 مستوى الطالبات بسهولة 

 كبيرة

١,٥ ١,٠ ١٥,٥ ٣٢,٥ ٤٩,٥ 

٣ ٠,٨٧ ٤,٢٧ 

 ٢ ١٥ ١٦ ٦٨ ٩٩ ت

% 

يتيح للمعلمة تقديم أسـئلة و      

 مهام تستثير تفكير الطالبات

 كبيرة

١,٠ ٧,٥ ٨,٠ ٣٤,٠ ٤٩,٥ 

١ ٠,٩٦ ٤,٢٤ 

 ١ ٣ ٢٩ ٨٧ ٨٠ ت

% 

يساعد المعلمة على التأكد من     

 صحة اإلجابات بسرعة 

 كبيرة

٠,٥ ١,٥ ١٤,٥ ٤٣,٥ ٤٠,٠ 

٤ ٠,٧٨ ٤,٢١ 

 - ٠,٥٥ ٤,٣٢ - كبيرة -



يتيح للمعلمة تقديم أسئلة و مهـام ذات        " و هي ) ٢(و يليها العبارة رقم   ،  ،و بدرجة أهمية كبيرة     
و يليهـا   ، و بدرجة أهمية كبيرة     ) ٠,٨٧(و انحـراف معياري  ) ٤,٣٣(بمتوسط  " معنى للطالبات 

و ) ٤,٢٧(بمتوسـط   " لمعلمة في تقييم مستوى الطالبات بسهولة     يساعد ا "و هي   ) ٣(العبارة رقم   
يتيح للمعلمة  " و هي   ) ١(و يليها العبارة رقم     ، و بدرجة أهمية كبيرة     ) ٠,٨٧(بانحراف معياري   

) ٠,٩٦(و بانحـراف معيـاري    ) ٤,٢٤(بمتوسـط  " تقديم أسئلة و مهام تستثير تفكير الطالبات      
يساعد المعلمة على التأكيد مـن      "و هي   ) ٤(حصلت العبارة رقم    بينما  ، و بدرجة استخدام كبيرة     
و بـانحراف معيـاري     ، في هذا المحـور   ) ٤,٢١(على أدنى متوسط    " صحة العبارات بسرعة    

و يتضح من الجدول السابق أن عبارات المحور تتفق جميعها على أن درجة األهمية              ، )  ٠,٧٨(
) ٤,٣٢(الثاني ككل بالنسبة لدرجة األهـمية بلغ       أن المتوسط الحسابي لعبارات المحور      ، كبيرة  

 .و كانت درجة األهمية لهذا المحور كبيرة، ) ٠,٥٥(و بانحراف معياري 
 )ب-١٥(جدول رقم 

يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و 

ار معلمة أدو التعليم اإللكتروني في استخدام لتحديد درجة التربوياتالمشرفات 

  بالمرحلة الثانويةالرياضيات

٧١ 

  درجة استخدام التعليم اإللكتروني

 

- 

 

درجة  العبارات

 االستخدام

 كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جداً

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة

 ١ ٢ ٩٧ ٧٨ ٢٢ ت

% 

يساعد المعلمة على متابعـة     

 تقدم الطالبات

 كبيرة

٠,٥ ١,٠ ٨٤,٥ ٣٩,٠ ١١,٠ 

٦ ٠,٧٢ ٣,٥٩ 

 ٨ ٦ ١٠٨ ٦٤ ١٤ ت

% 

يتيح للمعلمة تقديم أسـئلة و      

 مهام ذات معنى للطالبات 

 كبيرة

٤,٠ ٣,٠ ٥٤,٠ ٣٢,٠ ٧,٠ 

٢ ٠,٨٢ ٣,٣٥ 

 ٢ ٢٨ ٦٥ ٦٥ ٤٠ ت

% 

يساعد المعلمـة فـي تقيـيم       

 مستوى الطالبات بسهولة  

 كبيرة

١,٠ ١٤,٠ ٣٢,٥ ٣٢,٥ ٢٠,٠ 

٣ ١,٠ ٣,٥٦ 

 ٨ ٢٢ ٧٩ ٦٥ ٢٦ ت

% 

يساعد المعلمة على التأكد من     

 صحة اإلجابات بسرعة 

 متوسطة

٤,٠ ١١,٠ ٣٩,٥ ٣٢,٥ ١٣,٠ 

٤ ٠,٩٨ ٣,٣٩ 

 - ١٠ ٨٩ ٧٩ ٢٢ ت

% 

يتيح للمعلمة تقديم أسـئلة و      

 مهام تستثير تفكير الطالبات

 متوسطة

٥,٠ ٤٤,٥ ٣٩,٥ ١١,٠ - 

١ ٠,٧٥ ٣,٥٦ 

 ١٠ ١٣ ١٠٢ ٥٨ ١٧ ت

% 

ــوفر معلو ــة ي ــات للمعلم م

 تساعدها في اتخاذ القرارات

 متوسطة

٥,٠ ٦,٥ ٥١,٠ ٢٩,٠ ٨,٥ 

٥ ٠,٩٠ ٣,٣٠ 

 - ٠,٥٧ ٣,٤٦ - متوسطة -



من حيث درجة االستخدام أن متوسط درجـة االسـتخدام          ) ب-١٥(    يتضح من الجدول رقم     
يساعد " و هي   ) ٦(ت العبارة رقم    حيث حاز ) ٣,٣٠-٣,٥٩(على مفردات الدراسة تراوحت بين      
و بانحراف   ،في هذا المحور     ) ٣,٥٩( على أعلى متوسط    " المعلمة على متابعة تقدم الطالبات        

يتيح للمعلمة تقديم   " و هي   ) ١(و يليها العبارة رقم   ، و بدرجة استخدام كبيرة     ، ) ٠,٧٢(معياري  
و بدرجـة   ) ٠,٧٥( بانحراف معيـاري     و) ٣,٥٦(بمتوسط" أسئلة و مهام تستثير تفكير الطالبات     

يساعد المعلمة فـي تقيـيم مـستوى الطالبـات          "و هي   ) ٣(و يليها العبارة رقم   ، استخدام كبيرة   
و يليها العبارة رقم    ، و بدرجة استخدام كبيرة     ) ١,٠(و انحراف معياري  ) ٣,٥٦(بمتوسط" بسهولة

و انحراف  ) ٣,٣٩(بمتوسط  " يساعد المعلمة على التأكد من صحة اإلجابات بسرعة       "و هي   ) ٤(
يتيح للمعلمـة   " و هي ) ٢(و يليـها العبـارة رقم   ، و بدرجة استخـدام متوسطة   ) ٠,٩٨(معياري

و بدرجـة   ) ٠,٨٢(و انحراف معياري  ) ٣,٣٥(بمتوسط  " تقديم أسئلة و مهام ذات معنى للطالبات      
علمة تساعدها فـي    يوفر معلومات للم  " و هي   ) ٥(بينما حصلت العبارة رقم     ، استخدام متوسطة   
، ) ٠,٩٠(راف معياري   ـو بانح ، في هذا المحور   ) ٣,٣٠(على أدنى متوسط    " اتخاذ القرارات   

اتفقـت  ) ٣،١،٦(و يتضح من الجدول السابق أن العبارات رقـم          ، و بدرجة استخدام متوسطة     
درجـة  اتفقت على أن    ) ٤،٢،٥(أما بالنسبة للعبارات    ، جميعها على أن درجة االستخدام كبيرة       

و يتضح من الجدول بشكل عام أن المتوسط الحسابي لعبـارات المحـور             ، االستخدام متوسطة   
و كانت درجة   ، ) ٠,٧٢(و بانحراف معياري    ) ٣,٤٦(الثاني ككل بالنسبة لدرجة االستخدام بلغ       

 . االستخدام لهذا المحور متوسطة 
 -:و الذي نصه إجابة السؤال الثالث  -
لمرحلـة  ألدوار الطالبة في منهج الرياضيات با       التعليم اإللكتروني  خدامأهمية و است  ما درجة    

 ؟التربويات الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب               
 التعلـيم اإللكترونـي      و استخدام  درجة أهمية الستجابات مفردات الدراسة على عبارات محور       

لمرحلة الثانوية من وجهة نظـر المعلمـات والمـشرفات           با ألدوار الطالبة في منهج الرياضيات    
 :التاليك)  ب-١٦(و الجدول رقم)أ-١٦(رقموجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التربويات 

 
 
  

 
٧٢ 



 )أ-١٦(جدول رقم 
راسة الكلية من المعلمات و يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الد

 أدوار الطالبة لتحديد درجة أهمية التعليم اإللكتروني في التربوياتالمشرفات 

 بالمرحلة الثانوية

 
همية على مفردات   من حيث درجة األهمية أن متوسط درجة األ       ) أ-١٦(يتضح من الجدول رقم     
يـساعد الطالبـات    " و هي   ) ٢(حيث حازت العبارة رقم     ) ٣,٨٤-٤,٢٨(الدراسة تراوحت بين    

 في هذا المحور  ) ٤,٢٨( على أعلى متوسط " دام وسـائل متنوعة لتفعيل البرهان خـعلى است
 

٧٣ 

   التعليم اإللكتروني أهميةدرجة

 

- 

 

درجة العبارات

 األهمية

كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 اًجد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة

 ٩ ٥ ١٤ ٦٤ ١٠٨ ت

%

يساعد الطالبات على استخدام 

 وسائل متنوعة لتفعيل البرهان

 كبيرة

٤,٥ ٢,٥ ٥٤,٠٣٢,٠٧,٠ 

٢ ١,٠٢ ٤,٢٨ 

 ١٠ ٥ ٣ ٨٩ ٩٣ ت

%

 على تحقق التعلم تيساعد الطالبا

 الذاتي

 كبيرة

٥ ٢,٥ ٤٦,٥٤٤,٥١,٥ 

١ ٠,٩٩ ٤,٢٥ 

 ٩ ٩ ٨ ٧٦ ٩٨ ت

% 

 يساعد الطالبات على اكتشاف

و أمثلة مضادة لمفهوم ، أمثلة 

 الرياضيات 

 كبيرة

٤,٥ ٤,٥ ٤,٠ ٣٨,٠ ٤٩,٠ 

٦ ١,٠٣ ٤,٢٢ 

 ١٥ ١٢ ١٠ ٧٤ ٨٩ ت

%

يساعد الطالبات على فرض 

 الحلول و اختبار مدى صحتها 

 كبيرة

٧,٥ ٦,٠ ٤٤,٥٣٧,٠٥,٠ 

٥ ١,١٩ ٤,٠٥ 

 ٩ ١٢ ٢٤ ٧٦ ٧٩ ت

%

يساعد الطالبات على حل المسائل 

 بسهولة

 كبيرة

٤,٥ ٦,٠ ٣٩,٥٣٨,٠١٢,٠ 

٣ ١,٠٨ ٤,٠٢ 

 ١٠ ٢٨ ٦ ٧٥ ٨١ ت

%

يساعد الطالبات على استخدم 

 منطق الرياضيات في الحل 

 كبيرة

٥,٠ ١٤,٠ ٤٠,٥٣٧,٥٣,٠ 

٨ ١,٢٠ ٣,٩٤ 

 ١٤ ١٥ ١٢ ٩٧ ٦٢ ت

%

يساعد الطالبات على ابتكار و حل 

المشكالت المتعلقة بعلم الرياضيات 

 كبيرة

٧,٠ ٧,٥ ٣١,٠٤٨,٥٦,٠ 

٤ ١,١٤ ٣,٨٩ 

 ٢١ ٢٥ ١٠ ٥٢ ٩٢ ت

%

يساعد الطالبات على التأكد تماماً 

 من صحة الحل

 كبيرة

١٠,٥ ١٢,٥ ٤٦,٠٢٦,٠٥,٠ 

٧ ١,٣٩ ٣,٨٤ 

 - ٠,٤٢ ٤,٠٦ - كبيرة -



يـساعد  " و هـي ) ١(و يليها العبارة رقم ، و بدرجة أهمية كبيرة     ، ) ١,٠٢(و بانحراف معياري    
و بدرجة أهميـة    ) ٠,٩٩( و انحراف معياري  ) ٤,٢٥(بمتوسط" على تحقق التعلم الذاتي      تالطالبا
مـضادة   و أمثلـة   ، يساعد الطالبات على اكتشاف أمثلة      " و هي   ) ٦(و يليها العبارة رقم   ، كبيرة

ليها و ي ، و بدرجة أهمية كبيرة   ) ١,٠٣(و بانحراف معياري  ) ٤,٢٢(بمتوسط" لمفهوم الرياضيات   
" يساعد الطالبات علـى فـرض الحلـول و اختبـار مـدى صـحتها                " و هي   ) ٥(العبارة رقم 
) ٣( ها العبارة رقم  ـو يلي ، و بدرجة أهمية كبيرة     ) ١,٠٨( و بانحراف معياري  ) ٤,٠٢(بمتوسط
) ١,٠٨( و بانحراف معياري  ) ٤,٠٢( بمتوسط "يساعد الطالبات على حل المسائل بسهولة     "و هي   

" يساعد الطالبات على حل المسائل بسهولة     "و هي   ) ٣(و يليها العبارة رقم   ، ة كبيرة و بدرجة أهمي  
) ٨(و يليها العبارة رقم         ، و بدرجة أهمية كبيرة   ) ١,٠٨(و بانحراف معياري  ) ٤,٠٢(بمتوسط
و بـانحراف   ) ٣,٩٤(بمتوسط" يساعد الطالبات على استخدم منطق الرياضيات في الحل         " وهي

يساعد الطالبات علـى    " و هي   ) ٤(و يليها العبارة رقم   ،درجة أهمية كبيرة    و ب ) ١,٢٠(معياري
) ١,١٤( و بانحراف معياري  ) ٣,٨٩( بمتوسط" ابتكار وحل المشكالت المتعلقة بعلم الرياضيات     

يساعد الطالبات على التأكد تمامـاً      "و هي   ) ٧(بينما حصلت العبارة رقم     ، و بدرجة أهمية كبيرة     
، ) ١,٣٩(و بانحراف معياري    ، في هذا المحور  ) ٣,٨٤(ط  ـ أدنى متوس  على" من صحة الحل    

و يتضح من الجدول السابق أن جميع عبارات المحور تتفق بأن درجـة             ، و بدرجة أهمية كبيرة     
و يتضح أيضاً أن المتوسط الحسابي لعبارات المحور الثالث ككل بالنسبة لدرجة            ، األهمية كبيرة   

 .و كانت درجة األهمية لهذا المحور كبيرة ، ) ٠,٤٢(راف معياري و بانح) ٤,٠٦(األهمية بلغ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
٧٤ 



 )ب-١٦(جدول رقم 
يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و 

 أدوار الطالبة التعليم اإللكتروني في  استخدام لتحديد درجةالتربوياتالمشرفات 

 بالمرحلة الثانوية

 

من حيث درجة االستخدام أن متوسط درجة االستخدام علـى          ) ب-١٦(يتضح من الجدول رقم     
يـساعد  " و هـي    ) ٦(حيث حازت العبارة رقم     ) ٣,١٥-٣,٣٩(مفردات الدراسة تراوحت بين     

 في  ) ٣,٣٩( على أعلى متوسط "ة وأمثلة مضادة لمفهوم الرياضيات الطالبات على اكتشاف أمثل
 

٧٥ 

   التعليم اإللكترونياستخدامدرجة 

 

- 

 

درجة اراتالعب

 االستخدام

كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 اًجد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة

 ٩ ٢٨ ١٠١ - ٦٢ ت

%

، يساعد الطالبات على اكتشاف أمثلة 

 و أمثلة مضادة لمفهوم الرياضيات 

 متوسطة

٤,٥ ١٤,٠ ٥٠,٥-٣١,٠ 

٦ ١,١٩ ٣,٣٩ 

 ١٤ ٤٤ ٦٨ ١ ٧٣ ت

%

يساعد الطالبات على استخدم منطق 

 الرياضيات في الحل 

 متوسطة

٧,٠ ٢٢,٠ ٣٦,٥٠,٥٣٤,٠ 

٨ ١,٣٥ ٣,٣٨ 

 ٥ ٤٠ ٩٢ ١ ٦٢ ت

%

يساعد الطالبات على التأكد تماماً من 

 صحة الحل

 متوسطة

٢،٥ ٢٠,٠ ٣١,٠٠,٥٤٦,٠ 

٧ ١,١٩ ٣,٣٨ 

 ٣ ٢٥ ١٢٦ - ٤٦ ت

%

 على تحقق التعلم تطالبايساعد ال

 الذاتي 

 متوسطة

١,٥ ١٢,٥ ٦٣,٠-٢٣,٠ 

١ ١,٠١ ٣,٣٠ 

 ٣١ ١ ١٠٦ ٢ ٦٠ ت

%

يساعد الطالبات على فرض الحلول 

 و اختبار مدى صحتها 

 متوسطة

١٥,٠ ٠,٥ ٣٠,٠١,٠٥٣,٠ 

٥ ١,٣٣ ٣,٢٩ 

 ٨ ٢٦ ١١٦ ٢ ٤٨ ت

%

يساعد الطالبات على حل المسائل 

 بسهولة

 متوسطة

٤,٠ ١٣,٠ ٢٤,٠١,٠٥٨,٠ 

٣ ١,٠٩ ٣,٢٨ 

 ٦ ٥٩ ٨٣ ١ ٥١ ت

%

يساعد الطالبات على استخدام وسائل 

 متنوعة لتفعيل البرهان 

 متوسطة

٣,٠ ٢٩,٥ ٢٥,٥٠,٥٤١,٥ 

٢ ١,١٩ ٣,١٦ 

 ١٧ ٢٨ ١٠٨ ١ ٤٦ ت

%

يساعد الطالبات على ابتكار و حل 

 المشكالت المتعلقة بعلم الرياضيات

 متوسطة

٨,٠ ١٤,٠ ٢٣,٠٠,٥٥٤,٠ 

٤ ١,١٨ ٣,١٥ 

  ٠,٥٥ ٣,٢٩  متوسطة -



و يليها العبارة رقـم     ، و بدرجة استخدام متوسطة     ، ) ١,١٩(و بانحراف معياري    ، هذا المحور   
 )٣،٣٨ (بمتوسط "ام منطق الرياضيات في الحل      دـالبات على استخ  ـاعد الط ـيس " وهي) ٨(

يساعد "و هي   ) ٧(العبارة رقم   و يليها    ،متوسطة  استخدام جةو بدر ) ١,٣٥(و بانحراف معياري  
) ١,١٩(راف معيـاري    ـو بانح ) ٣,٣٨(ط  ـمتوسب" الطالبات على التأكد تماماً من صحة الحل        

 على تحقـق الـتعلم      تيساعد الطالبا " و هي ) ١(يليها العبارة رقم  و   ،متوسطة  استخدام و بدرجة 
و يليها العبارة   ، استخدام متوسطة و بدرجة   ) ١,٠١( و انحراف معياري  ) ٣,٣٠(بمتوسط"الذاتي  
) ٣,٢٩  (بمتوسط" يساعد الطالبات على فرض الحلول و اختبار مدى صحتها          " و هي   ) ٥(رقم

يـساعد  "و هي   ) ٣(و يليها العبارة رقم   ، استخدام متوسطة و بدرجة   ) ١,٣٣(و بانحراف معياري  
و بدرجـة   ) ١,٠٩(بـانحراف معيـاري   و  ) ٣,٢٨(بمتوسط"الطالبات على حل المسائل بسهولة    

يساعد الطالبات على استخدام وسائل متنوعة      " و هي   ) ٢( يليها العبارة رقم   و،استخدام متوسطة   
بينمـا  ، وبدرجة استخدام متوسطة  ) ١,١٩(و بانحراف معياري  ) ٣,١٦(بمتوسط" لتفعيل البرهان 

كالت المتعلقـة بعلـم     يساعد الطالبات على ابتكار وحـل المـش       "وهي  ) ٤(حصلت العبارة رقم    
، ) ١,١٨(و بانحراف معياري    ، في هذا المحـور     ) ٣,١٥(على أدنى متوسط    " الرياضيـات  

و يتضح من الجدول أن عبارات المحور تتفق جميعهـا علـى أن             ، و بدرجة استخدام متوسطة     
ر و يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لعبارات المحـو          ، درجة االستخدام متوسطة    

و كانت درجة   ، ) ٠,٥٥(و بانحراف معياري    ) ٣,٢٩(الثالث ككل بالنسبة لدرجة االستخدام بلغ       
 . االستخدام لهذا المحور متوسطة 

 
 -:و الذي نصهإجابة السؤال الرابع 

لمرحلة الثانوية  و أدوات تنمية الرياضيات با      التعليم اإللكتروني  أهمية و استخدام  درجة  ما   - 

 ؟ التربويات لمات والمشرفاتمن وجهة نظر المع

تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب               
 التعليم اإللكتروني    و استخـدام  ةـدرجة أهمي الستجابات مفردات الدراسة على عبارات محور       

  التربويـات  مات والمـشرفات  لمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعل      با و أدوات تنمبة الرياضيات   
 :التاليك) ب-١٧(و الجدول رقم ) أ-١٧(رقم وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول 

 
 
 
 
٧٦ 



 )أ-١٧(جدول رقم 
يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و 

أدوات تنمية  التعليم اإللكتروني في  أهميةلتحديد درجةالتربويات المشرفات 

  بالمرحلة الثانويةالرياضيات
 

 

من حيث درجة األهمية أن متوسط درجة األهميـة علـى           ) أ-١٧( يتضح من الجدول رقم         
يحتـوي  " و هـي    ) ٥(حيث حازت العبارة رقم     ) ٣,٧٨-٤,٢٠(مفردات الدراسة تراوحت بين     

علـى أعلـى    " على روابط لمواقع على اإلنترنت للبحث عن المعلومات و إثراء المادة العلمية             
، و بدرجة أهمـية كبيرة     ، ) ٠,٨٨(و بانحـراف معياري    ، محور  في هذا ال   ) ٤,٢٠( متوسط  

و بـانحراف   ) ٤,١٢(بمتوسط  " يعتمد على أساليب تعلم متنوعة      "و هي   ) ١(و يليها العبارة رقم   
اسـتخدام  " و هـي    ) ٤(و يليها العبارة رقم   ، و بدرجة أهمية كبيرة ها العبارة       ) ١,١٧(معياري  

 و بدرجة أهمية ) ١,١١(و بانحراف معياري ) ٤,٠٨(بمتوسط " الوسـائط المتعددة بشكل مالئم
 

٧٧ 

  التعليم اإللكترونيدرجة أهمية 

 

- 

 

درجة العبارات

 األهمية

كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 اًجد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 رقم

 العبارة

 ١ ٩ ٢٩ ٧٢ ٨٩ ت

% 

يحتوي على روابط لمواقع    

على اإلنترنت للبحث عـن     

المعلومات و إثراء المـادة     

 العلمية

 كبيرة

٠,٥ ٤,٥ ١٤,٥ ٣٦,٠ ٤٤,٥ 

٥ ٠,٨٨ ٤,٢٠ 

 ١٥ ٧ ١٥ ٦٦ ٩٧ ت

%

يعتمد على أسـاليب تعلـم      

 متنوعة

 كبيرة

٧,٥ ٣,٥ ٤٨,٥٣٣,٠٧,٥ 

١ ١,١٧ ٤,١٢ 

 ٢ ٢٧ ٢١ ٥٢ ٩٨ ت

%

استخدام الوسائط المتعددة    

 بشكل مالئم

 كبيرة

١,٠ ١٣,٥ ٤٩,٠٢٦,٠١٠,٥ 

٤ ١,١١ ٤,٠٨ 

 ١١ ١٤ ٣١ ٦٧ ٧٧ ت

%

توفيره ألنـشطة عالجيـة     

 للطالبات بطيئات التعلم

 كبيرة

٥,٥ ٧,٠ ٣٨,٥٣٣,٥١٥,٥ 

٣ ١,١٥ ٣,٩٣ 

 ٧ ٢٤ ٣٩ ٦٧ ٦٣ ت

%

توفيره ألنـشطة إثرائيـة     

 للطالبات سريعات التعلم

 كبيرة

٣,٥ ١٢,٠ ٣١,٥٣٣,٥١٩,٥ 

٢ ١,١٢ ٣,٧٨ 

 - ٠,٧٤ ٤,٠٢ - كبيرة -



تـوفيره ألنـشطة عالجيـة للطالبـات بطيئـات          "و هـي    ) ٣(يليهـا العبـارة رقـم      و،كبيرة
بينما حصلت العبارة   ، و بدرجة أهمية كبيرة     ) ١,١٥(و بانحراف معياري  ) ٣,٩٣(بمتوسط"التعلم
) ٣,٧٨(على أدنى متوسط    " بات سريعات التعلم    توفيره ألنشطة إثرائيـة للطال   "  وهي  ) ٢(رقم  

و يتضح من الجـدول      ،و بدرجة أهمية كبيرة     ، ) ١,١٢(و بانحراف معياري    ، في هذا المحور  
و يتضح من الجدول السابق أن      ، أن عبارات المحور تتفق جميعها على أن درجة األهمية كبيرة         

و بـانحراف   ) ٤,٠٢(درجة األهمية بلغ    المتوسط الحسابي لعبارات المحور الرابع ككل بالنسبة ل       
 .و كانت درجة األهمية لهذا المحور كبيرة، ) ٠,٧٤(معياري 

 )ب-١٧(جدول رقم 
يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و 

أدوات تنمية  التعليم اإللكتروني في  استخدام لتحديد درجةالتربوياتالمشرفات 

 لمرحلة الثانوية باالرياضيات

 

 

٧٨ 

  التعليم اإللكترونيدرجة استخدام 

 

- 

 

درجة العبارات

 االستخدام

كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 اًجد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 رقم

 العبارة

 ٧ ١٧ ٦٩ ١٠٦ ١ ت

%

استخدام الوسائط المتعددة    

 بشكل مالئم

 متوسطة

٣,٥ ٨,٥ ٠,٥٥٣,٠٣٤,٥ 

٤ ٠,٧٩ ٣,٣٩ 

 ٨ ٢٥ ٥٨ ١٠١ ٨ ت

%

توفيره ألنـشطة عالجيـة     

 للطالبات بطيئات التعلم 

 متوسطة

٤,٠ ١٢,٥ ٤,٠٥٠,٥٢٩,٠ 

٣ ٠,٩٠ ٣,٣٨ 

 ١٥ ١٩ ٧٨ ٨٣ ٥ ت

% 

يحتوي على روابط لمواقع    

على اإلنترنت للبحث عـن     

المعلومات و إثراء المـادة     

 العلمية

 متوسطة

٧,٥ ٩,٥ ٣٩,٠ ٤١,٥ ٢,٥ 

٥ ٠,٩٣ ٣,٢٢ 

 ١٢ ٣٢ ٦٦ ٨٢ ٨ ت

%

يعتمد على أسـاليب تعلـم      

 متنوعة

 متوسطة

٦,٠ ١٦,٠ ٤,٠٤١,٠٣٣,٠ 

١ ٠,٩٦ ٣,٢١ 

 ١٠ ٤٧ ٧٣ ٦٢ ٨ ت

%

توفيره ألنـشطة إثرائيـة     

 للطالبات سريعات التعلم

 متوسطة

٥،٠ ٢٣,٥ ٤,٠٣١,٠٣٦,٥ 

٢ ٠,٩٥ ٣,٠٦ 

 - ٠,٥٦ ٣,٢٥ - متوسطة -



من حيث درجة االستخدام أن متوسط درجة االستخدام علـى          ) ب-١٧(من الجدول رقم    يتضح  
اسـتخدام  " و هي   ) ٤(حيث حازت العبارة رقم     ) ٣,٠٦-٣,٣٩(مفردات الدراسة تراوحت بين     
و بـانحراف  ، في هـذا المحـور    ) ٣,٣٩( على أعلى متوسط " الوسائط المتعددة بشكل مالئم  

توفيره ألنـشطة   " و هي   ) ٣(يليها العبارة رقم   و، دام متوسطة   و بدرجة استخ  ،) ٠,٧٩(معياري  
و بدرجة استخدام   )  ٠,٩٠(و بانحراف معياري  ) ٣,٨٣(بمتوسط"عالجية للطالبات بطيئات التعلم   

يحتوي على روابط لمواقع على اإلنترنت للبحث عن        " و هي   ) ٥(و يليها العبارة رقم     ، متوسطة
و بدرجـة   ، ) ٠,٩٣(و بانحراف معياري    ) ٣,٢٢( بمتوسط   " المعلومات و إثراء المادة العلمية    

ــم، اســتخدام متوســطة ــارة رق ــا العب ــم "و هــي ) ١(و يليه ــاليب تعل ــى أس ــد عل يعتم
بينمـا  ، ، و بدرجة اسـتخدام متوسـطة       ) ٠,٩٦(و بانحراف معياري  ) ٣,٢١(بمتوسط"متنوعة

على أدنـى   " عات التعـلم   توفيره ألنشطة إثرائية للطالبات سري    " وهي  ) ٢(حصلت العبارة رقم    
، و بدرجة استخدام متوسطة     ، ) ٠,٩٥(و بانحراف معياري    ، في هذا المحور     ) ٣,٠٦(متوسط  

، و يتضـح من الجـدول أن عبارات المحور تتفق جميعها على أن درجة االستخدام متوسـطة                
سبة لدرجـة   و يتضح من الجدول السابق أن المتوسط الحسابي لعبارات المحور الرابع ككل بالن            

و كانت درجة االستخدام لهـذا المحـور        ، ) ٠,٥٦(و بانحراف معياري    ) ٣,٢٥(االستخدام بلغ   
 .متوسطة 

 
 -:و الذي نصه إجابة السؤال الخامس -
لمرحلة الثانويـة مـن     و ارتباطه بالتحليل با    اإللكتروني    التعليم أهمية و استخدام  ما درجة    - 

 ؟يات التربووجهة نظر المعلمات والمشرفات 

تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب               
التعليم اإللكتروني  دام  ـو استخ ية  ـدرجة أهم الستجابات مفردات الدراسة على عبارات محور       

ـ   التربويـات  لمرحلة الثانوية من وجهة نظر المعلمات والمشرفات      باو ارتباطه بالتحليل     اءت وج
 :التاليك)  ب-١٨(و الجدول رقم) أ-١٨( رقمالنتائج كما يوضحها الجدول 

 
 
 
 
 
 
٧٩ 



 )أ-١٨(جدول رقم 
يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و 

ارتباطه بالتحليل  و التعليم اإللكتروني  أهميةلتحديد درجةالتربويات المشرفات 

 بالمرحلة الثانوية

 
من حيث درجة األهمية أن متوسط درجة األهميـة علـى           ) أ-١٨( يتضح من الجدول رقم         

يحتـوي  " و هـي    ) ٢(حيث حازت العبارة رقم     ) ٤,١٧-٤,٥٢(مفردات الدراسة تراوحت بين     
على أعلى متوسط   " على اختبـارات لقيـاس مستوى الطالبـات و إنجازاتهـن في الرياضيات          

و يليهـا   ، و بدرجة أهمية كبيـرة      ، ) ٠,٧٦(بانحراف معياري   و  ، في هذا المحور     ) ٤,٥٢( 
" يوفر إحصاءات عن تعلـم الطالبـات و مستـوياتهن في الرياضيـات        " و هي ) ١(العبارة رقم   

 )٣(و يليها العبارة رقم ، و بدرجـة أهمـية كبيـرة ) ٠,٨٢(و بانحـراف معيـاري ) ٤,٤٤(
 

٨٠ 

  التعليم اإللكترونيدرجة استخدام 

 

- 

 

درجة العبارات

 األهمية

كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 اًجد

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 رقم

 العبارة

 ١ ٥ ١١ ٥٦ ١٢٧ ت

% 

يحتــوي علــى اختبــارات 

لقياس مستوى الطالبات و    

  في الرياضياتنانجازاته

 كبيرة

٠,٥ ٢،٥ ٥,٥ ٢٨,٠ ٦٣,٥ 

٢ ٠,٧٦ ٤,٥٢ 

 ٢ ٦ ١٣ ٥٩ ١٢٠ ت

% 

يوفر إحصائيات عن تعلـم     

الطالبات و مستوياتهن في    

 الرياضيات 

 كبيرة

١,٠ ٣,٠ ٦,٥ ٢٩,٥ ٦٠,٠ 

١ ٠,٨٢ ٤,٤٤ 

 ٢ ٧ ١٦ ٦١ ١١٤ ت

% 

ــاييس  ــى مق ــوي عل يحت

لمعرفــة مــستوى اتجــاه 

 الطالبات نحو الرياضيات

 كبيرة

١,٠ ٣,٥ ٨,٠ ٣٠,٠ ٥٧,٠ 

٣ ٠,٨٦ ٤,٣٩ 

 ١ ٥ ٢٣ ٧٢ ٩٩ ت

%

يوفر للطالبات ملخصاً على    

 أدائهن

 كبيرة

٠,٥ ٢,٥ ٤٩,٥٣٦,٠١١,٥ 

٥ ٠,٨١ ٤,٣١ 

 ٢ ١٣ ٢٧ ٦٦ ٩٢ ت

% 

يوفر اختبارات في نهايـة     

كل جزء لقياس ما تعلمـه      

 الطالبات 

 كبيرة

١,٠ ٦,٥ ١٣,٥ ٣٣,٠ ٤٦,٠ 

٤ ٠,٩٦ ٤,١٧ 

  ٠,٦١ ٤,٣٧  كبيرة -



) ٤,٣٩(بمتوسـط   "  ى اتجاه الطالبات نحو الرياضيات    يحتوي على مقاييس لمعرفة مستو     "و هي 
يـوفر  " و هي   ) ٥(و يليـها العبارة رقم      ،و بدرجة أهمية كبيرة     ) ٠,٨٦(و بانحراف معياري    

و بدرجـة أهميـة     ) ٠,٨١(و بانحراف معياري  ) ٤,٣١(بمتوسط  " للطالبات ملخصاً عن أدائهن   
 في نهاية كل جزء لقياس ما تعلمه        تتبارايوفر اخ "و هي   ) ٤(بينما حصلت العبارة رقم     ، كبيرة  

و بدرجة  ، ) ٠,٩٦(و بانحراف معياري    ، في هذا المحور  ) ٤,١٧(على أدنى متوسط    " الطالبات  
و يتضح من الجدول أن عبارات المحور تتفق جميعها على أن درجـة األهميـة               ، أهمية كبيرة   

ابي لعبارات المحور الخـامس     و يتضح من الجدول السابق بشكل عام أن المتوسط الحس         ، كبيرة  
و كانت درجة األهميـة     ، ) ٠,٦١(و بانحراف معياري    ) ٤,٣٧(ككل بالنسبة لدرجة األهمية بلغ      

 . لهذا المحور كبيرة 
 )ب-١٨(جدول رقم 

يوضح التوزيع التكراري الستجابات عينة الدراسة الكلية من المعلمات و 

ارتباطه بالتحليل  ويم اإللكتروني  التعل استخدام لتحديد درجةالتربوياتالمشرفات 

 بالمرحلة الثانوية

٨١     

  درجة استخدام التعليم اإللكتروني

 

- 

 

درجة  العبارات

 االستخدام

 كبيرة

 جداً

قليلة  قليلة متوسطة كبيرة

 جداً

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

رقم 

 العبارة

 ٢٣ ٢٩ ٣٩ ٥٣ ٥٦ ت

% 

يحتوي على مقاييس لمعرفـة     

مستوى اتجاه الطالبات نحـو     

 رياضيات ال

 متوسطة

١١,٥ ١٤,٥ ١٩,٥ ٢٦,٥ ٢٨,٠ 

٣ ١,٣٤ ٣,٤٥ 

 ١٤ ٤٤ ٤١ ٤٢ ٥٩ ت

% 

يحتوي على اختبارات لقياس    

 نمستوى الطالبات و انجازاته   

 في الرياضيات 

 متوسطة

٧,٠ ٢٢,٠ ٢٠,٥ ٢١,٠ ٢٩,٥ 

٢ ١,٣١ ٣,٤٤ 

 ١٩ ٣٩ ٤٨ ٦٣ ٣١ ت

% 

يوفر إحصائيات عـن تعلـم      

 فـي   الطالبات و مـستوياتهن   

 الرياضيات

 متوسطة

٩,٥ ١٩,٥ ٢٤,٠ ٣١,٥ ١٥,٥ 

١ ١,٢١ ٣,٢٤ 

 ٣٢ ٥٨ ٢٠ ٤٥ ٤٥ ت

% 

يوفر للطالبات ملخصاً علـى     

 أدائهن

 متوسطة

١٦,٠ ٢٩,٠ ١٠,٠ ٢٢,٥ ٢٢,٥ 

٥ ١,٤٤ ٣,٠٧ 

 ٣٠ ٤٥ ٤٩ ٣٧ ٣٩ ت

% 

يوفر اختبارات في نهاية كـل      

جزء لقياس ما تعلمه الطالبات 

 متوسطة

١٥,٠ ٢٢,٥ ٢٤,٥ ١٨,٥ ١٩,٥ 

٤ ١,٣٤ ٣,٠٥ 

 - ٠,٦٩ ٣,٢٥  متوسطة -



من حيث درجة االستخدام أن متوسط درجة االسـتخدام         ) ب-١٨(      يتضح من الجدول رقم     
" و هـي    ) ٣(حيث حازت العبـارة رقـم       ) ٣,٠٥-٣,٤٥(على مفردات الدراسة تراوحت بين      

على أعلى متوسط   " اه الطالبات نحو الرياضيات     ـوى اتج ـرفة مست ـيس لمع ـيحتوي على مقاي  
و يليهـا  ، و بدرجة استخدام متوسطة  ) ١,٣٤(و بانحراف معياري    ، في هذا المحور     ) ٣,٤٥( 

يحتوي على اختبارات لقياس مـستوى الطالبـات و إنجـازاتهن فـي             " و هي   ) ٢(العبارة رقم   
يليها  ،و بدرجة استخدام متوسطة   ، ) ١,٣١(عياري  و بانحراف م   ) ٣,٤٤( بمتوسط" الرياضيات  
" يوفر إحصاءات عن تعلم الطالبات و مـستوياتهن فـي الرياضـيات           " و هي   ) ١(العبارة رقم   

يليـها العبارة رقـم    ، و بدرجة استخدام متوسطة   ) ١,٢١(و بانحراف معياري  ) ٣,٢٤(بمتوسط  
 )١,٤٤( و بانحراف معيـاري   ) ٣,٠٧(بمتوسط  " يوفر للطالبات ملخصاً عن أدائهن    " و هي   ) ٥(

يوفر اختبارات في نهاية كـل      "وهي  ) ٤(بينما حصلت العبارة رقم     ، و بدرجة استخدام متوسطة     
و بـانحراف   ، في هذا المحـور        ) ٣,٠٥(على أدنى متوسط    " جزء لقياس ما تعلمه الطالبات      

ت المحور تتفـق    و يتضح من الجدول أن عبارا     ، و بدرجة استخدام متوسطة     ) ١,٣٤(معياري  
و يتضح من الجدول السابق بشكل عام أن المتوسط         ، جميعها على أن درجة االستخدام متوسطة       

و بـانحراف   ) ٣,٢٥(الحسابي لعبارات المحور الخامس ككل بالنسبة لدرجة االسـتخدام بلـغ            
 . و كانت درجة االستخدام لهذا المحور متوسطة ، ) ٠,٦٩(معياري 

 

 -:و الذي ونصه س إجابة السؤال الساد -
الكلية للمتوسـطات الكليـة لمحـاور أداة        هل يوجد اختالف بين استجابات عينة الدراسة             

 التعليم اإللكتروني في تـدريس الرياضـيات بالمرحلـة          استخدام و أهمية  حول درجة   الدراسة  

 ؟تبعاً لمتغير العمر الثانوية 

 :يوضح ذلك ) ١٩(تجاه و جدول رقم تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي اال     
 
 
 
 
 
 
 
 
٨٢ 



 )١٩(جدول رقم 
للفروق في المتوسطات  ) One-Way ANOVA(نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه لمبين 

الكلية لمحاور أداة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد كل من أهمية و 

 اضيات بالمرحلة الثانوية تبعاً لمتغير العمراستخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الري
مجموع  مصدر التباين الجانب المحور

 المربعات
متوسط  درجة الحرية

 المربعات
مستوى  )ف( قيمة

 *الداللة
 ٠,٤٠٨ ٢ ٠,٨١٦ بين المجموعات
 ١٩٧ ١٤٩,٩٨٣ مع المجموعات

 أهمية

 ١٩٩ ١٥٠,٧٩٩ المجموع
٠,٧٦١ 

٠,٥٨٦ ٠,٥٣٦    

 د. غ 

 ٠,٤٥١ ٢ ٠,٩٠١ بين المجوعات
 ١٩٧ ٣٩,٩٤٤ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -١

 مهام منهج الرياضيات

 استخدام

 ١٩٩ ٤٠,٨٤٦ المجموع
٠,٢٠٣ 

٠,١١١ ٢,٢٢٣   

 د. غ

 ٠,٥٠٠ ٢ ١,٠٠١ بين المجموعات
 ١٩٧ ٦٢,٧٣٥  المجموعاتمع

 أهمية

 ١٩٩ ٦٣,٧٣٦ المجموع
.٣١٨ 

٠,٢١٠ ١,٥٧١ 
 د. غ 

 ٠,٠٧٩ ٢ ٠,١٥٨ بين المجوعات
 ١٩٧ ٥٩,٧٧٤ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -٢

 أدوار المعلمة

 استخدام

 ١٩٩ ٥٩,٩٣٢ المجموع
٠,٣٠٣ 

٠,٧٧١ ٠,٢٦١ 
 د. غ 

 ٠,٤٤٣ ٢ ٠,٨٨٦ بين المجموعات
 ١٩٧ ٥٩,٥٩٢ مع المجموعات

 أهمية

 ١٩٩ ٦٠,٤٧٧ المجموع
٠,٣٠٢ 

٠,٢٣٤ ١,٤٦٤ 
 د . غ

 ٠,٢٧٦ ٢ ٠,٥٥٢ بين المجوعات
 ١٩٧ ٣٤,١٠٤ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -٣

 أدوار الطالبة

 استخدام

 ١٩٩ ٣٤,٦٥٦ المجموع
٠,١٧٣ 

٠,٢٠٦ ١,٥٩٤ 
 د. غ 

 ١,١٨٣ ٢ ٢,٣٦٦ بين المجموعات

 ١٩٧ ١٠٦,٨٠٢ مع المجموعات
 أهمية

 ١٩٩ ١٠٩,١٦٨ المجموع
٠,٥٤٢ 

٠,١٦٦ ٢,١٨٢    

 د. غ 

 ٠,٠٥٩ ٢ ٠,١١٨ بين المجوعات

 ١٩٧ ٦٣,٣٨٢ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -٤

 أدوات تنمية الرياضيات

 استخدام

 ١٩٩ ٦٣,٥٠٠ المجموع
٠,٣٢٢ 

٠,٨٣٣ ٠,١٨٣    

 د. غ 

 ١,٠٤٧ ٢ ٢,٠٩٣ ين المجموعاتب

 ١٩٧ ٩٣,٨٦٦ مع المجموعات
 أهمية

  ١٩٩ ٩٥,٩٦٠ المجموع

٠,٤٧٦ 

٠,١٤٤ ٢,١٩٧    

 د. غ 

 ٠,٠٥٧ ٢ ٠,١١٣ بين المجوعات

 ١٩٧ ٧٣,٣٣٦ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني و -٥

 ارتباطه بالتحليل

 استخدام

  ١٩٩  ٧٣,٤٤٩ المجموع

٠,٣٧٢ 

٠,١٥٢ ٠,٨٥٩    

 د. غ 

 
٨٣ 



تشير إلى عـدم    في جميع المحاور غير دالة و       ) ف(أن قيمة   ) ١٩(م  يتضح من الجدول رق        
 بين المتوسطات الكلية لمحاور أداة      ٠,٠٥ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        اختالفاتوجود  

 التعليم اإللكتروني في    استخدام و أهمية  درجة  لتحديد  نظر عينة الدراسة الكلية     الدراسة من وجهة    
يعنـي  ، متغير العمر ل تبعاًاألهلية  وحلة الثانوية في المدارس الحكومية      تدريس الرياضيات بالمر  

هذا أن هناك اتفاقاً بين عينة الدراسة في درجة استخدام و أهمية التعليم اإللكتروني الواردة فـي                 
 .و أن آرائهن ال تتأثر باختالف العمر ، أداة هذه الدراسة 

 
 -:و الذي نصه إجابة السؤال السابع  -

الكلية للمتوسطات الكليـة لمحـاور أداة       هل يوجد اختالف بين استجابات عينة الدراسة               

التعليم اإللكتروني في تـدريس الرياضـيات بالمرحلـة         استخدام  و   أهميةحول درجة   الدراسة  

 ؟لمستوى التعليمي تبعاً لالثانوية 

 

 :ضح ذلك يو) ٢٠(للعينات المستقلة و جدول رقم " ت"تم استخدام اختبار      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

٨٤ 



 )٢٠(جدول رقم 
 للفروق في )Independent Samples Test  (للعينات المستقلة" ت"نتائج اختبار لمبين 

المتوسطات الكلية لمحاور أداة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد كل من 

للمستوى بالمرحلة الثانوية تبعاً أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات 

 التعليمي

 
المستوى  الجانب المحور

 التعليمي
االنحراف  المتوسط ن

 المعياري
مستوى  )ت(قيمة 

 الداللة
مستوى 
 االختالف

 أهمية ٠,٨٦٢٤ ٣,٠٩ ١٧٠ بكالوريوس

 ٠,٩٣٠٠ ٣,١٢ ٣٠ ماجستير
-٠,١٦٥ 

 
٠,٨٦٩ 

 د. غ 
-٠,٠٣ 

 ٠,٤٥٤٧ ٣,٩٤ ١٧٠ بكالوريوس

 التعليم اإللكتروني -١

في مهام منهج 

 استخدام الرياضيات

 ٠,٤٥١٠ ٣,٩٣ ٣٠ ماجستير
٠,٨٤٦ ٠,١٩٤ 

 د. غ 
٠,٠١ 

 أهمية ٠,٥٦٥٢ ٣,٤٥ ١٧٠ بكالوريوس

 ٠,٥٧٦٣ ٣,٥٢ ٣٠ ماجستير
-٠,٥٥٣ ٠,٥٩٤ 

 د. غ 
-٠,٠٧ 

 ٠,٥١٧٤ ٤,٣٤ ١٧٠ بكالوريوس

 التعليم اإللكتروني -٢

 في أدوار المعلمة

 استخدام

 ٠,٦٩٩٥ ٤,٢٠ ٣٠ ماجستير
٠,١٩٨ ١,٢٩٢ 

 د. غ 
٠,١٤ 

 أهمية ٠,٥٤٥٧ ٣,٢٨ ١٧٠ بكالوريوس

 ٠,٥٨٩٠ ٣,٣٤ ٣٠ ماجستير
-٠,٥٩٣ ٠,٥٣٦ 

 د. غ 
-٠,٠٦ 

 ٠,٤١٠٧ ٤,٠٧ ١٧٠ بكالوريوس

 التعليم اإللكتروني -٣

 في أدوار الطالبة

 استخدام

 ٠,٤٥٩٥ ٤,٠٣ ٣٠ رماجستي
٠,٦٦٦ ٠,٤٣٢ 

 د. غ 
٠,٠٤ 

 أهمية ٠,٥٧٩٣ ٣,٢٤ ١٧٠ بكالوريوس

 ٠,٤٧٧٣ ٣,٣٢ ٣٠ ماجستير
-٠,٤٦٣ ٠,٧٣٥ 

 د. غ 
-٠,٠٨ 

 ٠,٧٢٩٣ ٤,٠٤ ١٧٠ بكالوريوس

 التعليم اإللكتروني -٤

في أدوات تنمية 

 استخدام الرياضيات

 ٠,٨٠١٠ ٣,٨٨ ٣٠ ماجستير
٠,٢٦٦ ١,١١٦ 

 د. غ 
٠,١٦ 

 أهمية ٠,٦٧٣٠ ٣,٢٢ ١٧٠ بكالوريوس

 ٠,٨٠٢٦ ٣,٣٩ ٣٠ ماجستير
-٠,٢١٨ ١,٢٣٦ 

 د. غ 
-٠,١٧ 

 ٠,٥٩٦٨ ٤,٤٠ ١٧٠ بكالوريوس

لكتروني و  التعليم اإل-٥

 ارتباطه بالتحليل

 استخدام

 ٠,٦٤٤٠ ٤,١٨ ٣٠ ماجستير

٠,٠٦٩ ١,٨٣٠ 
 د. غ 

٠,٢٢ 

 

محاور غير دالة و تشير إلى عدم       في جميع ال  ) ت(أن قيمة   ) ٢٠(      يتضح من الجدول رقم     
بين المتوسطات الكلية لمحاور     ) ٠,٠٥( وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة       

 التعليم اإللكتروني في    استخدام و أهمية  درجة  أداة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة لتحديد         
 ، تبعاً للمستوى التعليمي األهلية وتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية 

 
٨٥ 



خدام و أهميـة التعلـيم اإللكترونـي        يعني هذا أن هناك اتفاقاً بين عينة الدراسة في درجة است          
 .و أن آرائهن ال تتأثر باختالف مستواهن التعليمي،الواردة في أداة هذه الدراسة

 -:إجابة السؤال الثامن و الذي نصه -
الكلية للمتوسطات الكليـة لمحـاور أداة       بين استجابات عينة الدراسة     هل يوجد اختالف           

 التعليم اإللكتروني في تـدريس الرياضـيات بالمرحلـة          استخدام و أهمية  حول درجة   الدراسة  

 ؟تبعاً للتخصص الوظيفي الثانوية 

 :يوضح ذلك ) ٢١(للعينات المستقلة و جدول رقم" ت"تم استخدام اختبار
 )٢١(جدول رقم 

 للفروق في )Independent Samples Test  (للعينات المستقلة" ت"نتائج اختبار ل مبين

المتوسطات الكلية لمحاور أداة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد كل من 

للتخصص أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية تبعاً 

 الوظيفي
المستوى  الجانب المحور

 التعليمي
االنحراف  المتوسط ن

 المعياري
مستوى  )ت(قيمة 

 الداللة
مستوى 
 االختالف

 أهمية ٠,٨٨٩٥ ٣,٠٦ ١٦٠ معلمة

 ٠,٧٨٩٦ ٣,٢١ ٤٠ مشرفة
-٠,٣٤١ ٠,٩٥٤ 

 د. غ 
-٠,١٥ 

 ٠,٤٤٧٤ ٣,٩٦ ١٦٠ معلمة

 التعليم اإللكتروني -١

في مهام منهج 

 استخدام الرياضيات

 ٠,٤٧٣٦ ٣,٨٧ ٤٠ مشرفة
٠,٢٤٩ ١,١٥٦ 

 د. غ 
٠,٠٩ 

 أهمية ٠,٥٣٦٧ ٣,٤٦ ١٦٠ معلمة

 ٠,٦٧٧٨ ٣,٤٤ ٤٠ مشرفة
٠,٨٤٣ ٠,١٩٩ 

 د. غ 
٠,٠٢ 

 ٠,٥٤٤٨ ٤,٣٦ ١٦٠ معلمة

 التعليم اإللكتروني -٢

 في أدوار المعلمة

 استخدام

 ٠,٥٤٦٣ ٤,١٧ ٤٠ مشرفة
٠,٠٥٦ ١,٩٢٤ 

 د. غ 
٠,١٩ 

 أهمية ٠,٥٣٤٦ ٣,٢٦ ١٦٠ معلمة

 ٠,٦٠٨٦ ٣,٤٠ ٤٠ مشرفة
-٠,١٦٦ ١,٣٩٠ 

 د. غ 
-٠,١٤ 

 ٠,٤٣٢٠ ٤,٠٥ ١٦٠ معلمة

لكتروني  التعليم اإل-٣

 في أدوار الطالبة

 استخدام

 ٠,٣٥٤٦ ٤,١٠ ٤٠ مشرفة
-٠,٥٠٦ ٠,٦٦٦ 

 د. غ 
-٠,٠٥ 

 أهمية ٠,٥٢٦١ ٣,٢٦ ١٦٠ معلمة

 ٠,٧٠٤٦ ٣,٢٠ ٤٠ مشرفة
٠,٦٠١ ٠,٥٢٦ 

 د. غ 
٠,٠٦ 

 ٠,٧٣٥٨ ٤,١٠ ١٦٠ معلمة

 التعليم اإللكتروني -٤

في أدوات تنمية 

 استخدام الرياضيات

 ٠,٦٨٢٤ ٣,٧١ ٤٠ مشرفة
٠,٣٩ ٠,٠١ ٣,٠٦٠ 

 أهمية ٠,٧٢٥٥ ٣,٢٦ ١٦٠ معلمة

 ٠,٥٥٩٩ ٣,٢٢ ٤٠ مشرفة
٠,٧٦٩ ٠,٢٩٥ 

 د. غ 
٠,٠٤ 

 ٠,٥٩٩٨ ٤,٤٠ ١٦٠ معلمة

 التعليم اإللكتروني و -٥

 ارتباطه بالتحليل

 استخدام

 ٠,٦٢٩٥ ٤,٢٤ ٤٠ مشرفة
٠,١٤٣ ١,٤٧١ 

 د. غ 
٠,١٦ 

٨٦ 



، اور غير دالة    ـللعينات المستقلة في جميع المح    ) ت(أن قيمة   ) ٢١(يتضح من الجدول رقم         
بـين  )  ٠,٠٥ ( ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى داللـة          اختالفاتتشير إلى عدم وجود     و  

كـل مـن    درجـة   لتحديد  وجهة نظر عينة الدراسة     لكلية لمحاور أداة الدراسة من      المتوسطات ا 
 التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانويـة فـي المـدارس             استخدام و أهمية  

و بينما يوجد اختالفات ذات داللة إحصائية عنـد       ، التخصص الوظيفي   حسب  األهلية  والحكومية  
التعلـيم اإللكترونـي و أدوات تنميـة        (الرابـع   ور  لمحوسطات الكلية ل  بين المت  )٠,٠١(مستوى  

استخدام و  كل من   ة  ـدرجد  ـلتحديوجهة نظر عينة الدراسة     أداة الدراسة من    في  ) الرياضيات  
تبعاً للتخصص الـوظيفي و    انويةـ التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الث     أهمية

 .  ات كان االختالف لصالح المعلم
 
 -:و الذي نصه جابة السؤال التاسع إ-

الكلية للمتوسطات الكليـة لمحـاور أداة       هل يوجد اختالف بين استجابات عينة الدراسة               

 التعليم اإللكتروني في تـدريس الرياضـيات بالمرحلـة          استخدام و أهمية  حول درجة   الدراسة  

 ؟سنوات الخبرة فئات باختالف الثانوية 
 

 :يوضح ذلك ) ٢٢(ستخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه و جدول رقم      و تم ا
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 )٢٢(جدول رقم 
للفروق في المتوسطات  ) One-Way ANOVA(نتائج اختبار التباين أحادي االتجاه لمبين 

الكلية لمحاور أداة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد كل من أهمية و 

 لسنوات الخبرةاستخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية تبعاً 
مجموع  مصدر التباين الجانب المحور

 المربعات
متوسط  درجة الحرية

 المربعات
مستوى  )ف(قيمة 

 *الداللة
 ٠,٨٤١ ٣ ٢,٥٢٢ بين المجموعات
 ١٩٦ ١٤٨,٢٧٧ مع المجموعات

 أهمية

 ١٩٩ ١٥٠,٧٩٩ المجموع
٠,٧٥٧ 

٠,٣٤٦ ١,١١١ 
 د. غ 

 

 ٠,٢٥١ ٣ ٠,٧٥٣ بين المجوعات
 ١٩٦ ٤٠,٠٩٣ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -١

 مهام منهج الرياضيات

 استخدام

 ١٩٩ ٤٠,٨٤٦ المجموع
٠,٢٠٥ 

٠,٣٠١ ١,٢٢٧ 
 د. غ 

 ٠,٢٩٢ ٣ ٠,٨٧٦ بين المجموعات
 ١٩٦ ٦٢,٨٦٠ مع المجموعات

 أهمية

 ١٩٩ ٦٣,٧٣٦ المجموع
٠,٣٢١ 

٠,٤٣٧ ٠,٩١٠ 
 د. غ 

 ٠,٥٥٤ ٣ ١,٦٦١ بين المجوعات
 ١٩٦ ٥٨,٢٧١ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -٢

 أدوار المعلمة

 استخدام

 ١٩٩ ٥٩,٩٣٢ المجموع
٠,٢٩٧ 

٠,١٣٧ ١,٨٦٣ 
 د. غ 

 ٠,٢٣٦ ٣ ٠,٧٠٨ ن المجموعاتبي
 ١٩٦ ٥٩,٧٧٠ مع المجموعات

 أهمية

 ١٩٩ ٦٠,٤٧٧ المجموع
٠,٣٠٥ 

٠,٥١٠ ٠,٧٧٣ 
 د. غ 

 ٠,٢٢٦ ٣ ٠,٦٧٧ بين المجوعات
 ١٩٦ ٣٣,٩٧٨ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -٣

 أدوار الطالبة

 استخدام

 ١٩٩ ٣٤,٦٥٦ المجموع
٠,١٧٣ 

٠,٢٧٥ ١,٣٠٣ 
 د. غ 

 ٠,٩٠١ ٣ ٢,٧٠٣ بين المجموعات
 ١٩٦ ٦٠,٧٩٧ مع المجموعات

 أهمية

 ١٩٩ ٦٣,٥٠٠ المجموع
٠,٣١٠ 

٠,٠٥ ٢,٩٠٤ 

 ١,٢٤٣ ٣ ٣,٧٢٨ بين المجوعات
 ١٩٦ ١٠٥,٤٤٠ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -٤

  الرياضياتأدوات تنمية

 استخدام

 ١٩٩ ١٠٩,١٦٨ المجموع
٠,٥٣٨ 

٠,٠٧٨ ٢,٣١٠ 
 د. غ 

 ٠,٨٢٠ ٣ ٢,٤٥٩ بين المجموعات
 ١٩٦ ٩٣,٥٠٠ مع المجموعات

 أهمية

  ١٩٩  ٩٥,٩٦٠ المجموع

٠,٤٧٧ 
٠,١٦٥ ١,٧١٨ 

 د. غ 

 ٠,٣٩٨ ٣ ١,١٩٥ بين المجوعات
 ١٩٦ ٧٢,٢٥٤ مع المجموعات

و  التعليم اإللكتروني -٥

 ارتباطه بالتحليل

 استخدام

 ١٩٩  ٧٣,٤٤٩ المجموع
٠,٣٦٩ 

٠,٣٥٩ ١,٠٨٠ 
 د. غ 
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 ذات داللة إحـصائية     اختالفاتتشير إلى عدم وجود     ) ف(أن قيمة   ) ٢٢(ضح من الجدول رقم     يت
وجهة نظـر عينـة     بين المتوسطات الكلية لمحاور أداة الدراسة من        )  ٠,٠٥ (عند مستوى داللة  

 التعليم اإللكترونـي فـي تـدريس الرياضـيات          استخدام و أهمية  كل من   درجة  لتحديد  الدراسة  
و بينما يوجد اختالفات    ، سنوات الخبرة   حسب  األهلية  وية في المدارس الحكومية     بالمرحلة الثانو 

وجهة بين المتوسطات الكلية لمحاور أداة الدراسة من         )٠,٠١(ذات داللة إحصائية عند مستوى      
 التعلـيم اإللكترونـي فـي تـدريس         استخدام و أهمية  كل من   درجة  لتحديد  نظر عينة الدراسة    

سنوات الخبرة إزاء محـور     حسب  األهلية  ولثانوية في المدارس الحكومية     الرياضيات بالمرحلة ا  
 استخدام اختبار و للكشف عن مصدر الفروق تم       ، التعليم اإللكتروني و أدوات تنمية الرياضيات       

 )LSD (  كما يوضح ذلك في الجدول رقم)٢٣  ( 
 

  ) ٢٣(جدول رقم 

متوسطات الكلية لمحور  الللفروق في )  LSD(المقارنة البعدية اختبار نتائج 

  تبعاً لسنوات الخبرةأدوات تنمية الرياضيات في  التعليم اإللكتروني استخدام

 

متوسط االختالف ذو الداللة اإلحصائية عند *
 )٠,٠٥(مستوى 

 
 فئات سنوات الخبرة

 
 المتوسط

 ٤ف ٣ف ٢ف ١ف
 ٠,٢٨ ٠,١٥- ٠,١٨- - ٣,١٤  سنوات٥أقل من  ١ف
 *٠,٤٦ ٠,٠٣ - ٠,١٨ ٣,٣٢ سنوات١٠ أقل من -٥من  ٢ف
 *٠,٤٣ - ٠,١٣- ٠,١٥ ٣,٢٩ سنة١٥أقل من -١٠من  ٣ف
 - *٠,٤٣- *٠,٤٦- ٠,٢٨- ٢,٨٦ سنة فأكثر١٥من  ٤ف
 

بين ) ٠,٠٥(أن هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ) ٢٣(يتضح من الجدول رقم          
) سنوات١٠ أقل من    -١٥من(و هي   ) ٢ف(متوسط أفراد العينة حسب سنوات الخبرة بين الفئتين         

 بالنسبة لمحور استخـدام التعليم اإللكتروني و أدوات تنمية ) سنة فأكثر١٥من (و هي ) ٤ف(و 
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 أقل من   -١٥من(و هي   ) ٢ف(و كان الفرق لصالح الفئة      الرياضيات حسب فئات سنوات الخبرة      
بين متوسط أفـراد     )٠,٠٥(ى  و أيضاً هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستو        ، ) سنوات١٠

) ٤ف(و  )  سنة   ١٥ أقل من    -١٠من  (و هي   ) ٣ف(ن  ـرة بين الفئتي  ـالعينة حسب سنوات الخب   
 .  سنة١٥أقل من -١٠من (و هي ) ٣ف(كان الفرق لصالح الفئة و )  سنة فأكثر١٥من (هي  و
 
 -: و الذي نصه إجابة السؤال العاشر -

الكلية للمتوسطات الكليـة لمحـاور أداة       عينة الدراسة   هل يوجد اختالف بين استجابات             

 التعليم اإللكتروني في تـدريس الرياضـيات بالمرحلـة          استخدام و أهمية  حول درجة   الدراسة  

 ؟عدد الدورات التدريبية ل تبعاًالثانوية 

 

 : يوضح ذلك ) ٢٤(تم استخدام اختبار تحليل التباين أحادي االتجاه و جدول رقم 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

٩٠ 



 )٢٤(جدول رقم 
للفروق في المتوسطات  )One-Way ANOVA(ئج اختبار التباين أحادي االتجاهنتالمبين 

استخدام ن أهمية والكلية لمحاور أداة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد كل م

 رات التدريبيةلعدد الدوالتعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية تبعاً 
مجموع  مصدر التباين الجانب المحور

 المربعات
متوسط  درجة الحرية

 المربعات
مستوى  )ف(قيمة 

 *الداللة
 ٠,٠٧١ ٣ ٠,٢١٦ بين المجموعات
 ١٩٦ ١٥٠,٥٨٣ مع المجموعات

 أهمية

 ١٩٩ ١٥٠,٧٩٩ المجموع
٠,٧٦٨ 

٠,٩٦٤ ٠,٠٩٤ 
 د. غ 

 ٠,٤٤٩ ٣ ١,٣٤٦ بين المجوعات
 ١٩٦ ٣٩,٤٩٩ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -١

 مهام منهج الرياضيات

 استخدام

 ١٩٩ ٤٠,٨٤٦ المجموع
٠,٢٠٢ 

٠,٠٨٦ ٢,٢٢٧ 
 د. غ 

 ٠,٦٤٦ ٣ ١,٩٣٧ بين المجموعات
 ١٩٦ ٦١,٧٩٩ مع المجموعات

 أهمية

 ١٩٩ ٦٣,٧٣٦ المجموع
٠,٣١٥ 

٠,١٠٩ ٢,٠٤٧ 
 د. غ 

 ٠,٤٧٩ ٣ ١,٤٣٨ بين المجوعات
 ١٩٦ ٥٨,٤٩٤ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -٢

 أدوار المعلمة

 استخدام

 ١٩٩ ٥٩,٩٣٢ المجموع
٠,٢٩٨ 

٠,١٨٩ ١,٦٠٦ 
 د. غ 

 ٠,٠١٣ ٣ ٠,٠٣٨ بين المجموعات
 ١٩٦ ٦٠,٤٣٩ مع المجموعات

 أهمية

 ١٩٩ ٦٠,٤٧٧ المجموع
٠,٣٠٨ 

٠,٩٨٩ ٠,٠٤٢ 
 د. غ 

 ٠,٣٦٠ ٣ ١,٠٨٠ بين المجوعات
 ١٩٦ ٣٣,٥٧٦ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -٣

 أدوار الطالبة

 استخدام

 ١٩٩ ٣٤,٦٥٦ المجموع
٠,١٧١ 

٠,١٠١ ٢,١٠٢ 
 د. غ 

 ٠,٢٠٧ ٣ ٠,٦٢١ بين المجموعات
 ١٩٦ ٦٢,٨٧٩ مجموعاتمع ال

 أهمية

 ١٩٩ ٦٣,٥٠٠ المجموع
٠,٣٢١ 

٠,٥٨٧ ٠,٦٤٥ 
 د. غ 

 ٤,٦٧٢ ٣ ١٤,٠١٧ بين المجوعات
 ١٩٦ ٩٥,١٥١ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني في -٤

 أدوات تنمية الرياضيات

 استخدام

 ١٩٩ ١٠٩,١٦٨ المجموع
٠,٤٨٥ 

٠,٥٦٨ ١,٦٢٤ 
 د. غ 

 ٠,٤٥٠ ٣ ١,٣٥٠ بين المجموعات
 ١٩٦ ٩٤,٦١٠ مع المجموعات

 أهمية

  ١٩٩ ٩٥,٩٦٠ المجموع

٠,٤٨٣ 
٠,٤٢٦ ٠,٩٣٢ 

 د. غ 

 ٠,٧٦٥ ٣ ٢,٢٩٦ بين المجوعات
 ١٩٦ ٧١,١٥٣ مع المجموعات

 التعليم اإللكتروني و -٥

 ارتباطه بالتحليل

 استخدام

 ١٩٩ ٧٣,٤٤٩ المجموع
٠,٣٦٣ 

٠,١٠١ ٢,١٠٨ 
 د. غ 
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تشير إلى عدم   و  ، في جميع المحاور غير دالة      ) ف(أن قيمة   ) ٢٤(يتضح من الجدول رقم          
 بين المتوسطات الكلية لمحاور أداة      ٠,٠٥ ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة        اختالفاتوجود  

 التعليم اإللكترونـي فـي      استخدام و أهمية  درجة  لتحديد  عينة الدراسة الكلية    الدراسة من وجهة    
ا أن هناك اتفاقـاً     يعني هذ ، عدد الدورات التدريبية    حسب  تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية     

و ، بين عينة الدراسة في درجة استخدام و أهمية التعليم اإللكتروني الواردة في أداة هذه الدراسة                
 .أن آرائهن ال تتأثر باختالف عدد الدورات التدريبية 
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 الفصل الخامس
 

 ملخص النتائج الدراسة و التوصيات و المقترحات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ملخص نتائج الدراسة * 
التعليم اإللكتروني فـي    ( تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة أهمية عبارات المحور األول          -١

و هذا يشير إلى أن درجـة       ) ٣,٤٨-٤,٣٩(على مفردات الدراسة بين     ) مهام منهج الرياضيات    
لدرجـة اسـتخدام عبـارات      بينما تراوحت المتوسطات الحسابية     ، األهمية لهذا المحور كبيرة     

و هذا يشير إلى درجة االستخدام لهذا       ) ٢،٧١-٣,٤٥(المحور األول على مفردات الدراسة بين       
و كانت درجة الموافقة النهائية من وجهة نظر عينة الدراسة الكليـة لتحديـد              ، المحور متوسطة 

 .   رجة كبيرة درجة أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني بالنسبة للمحور األول تشير بد
التعليم اإللكتروني فـي    ( تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة أهمية عبارات المحور الثاني        -٢

و هذا يشير إلى أن درجة األهميـة        ) ٤,٢١-٤,٤٨(على مفردات الدراسة بين     ) أدوار المعلمة   
حور الثـاني   بينما تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام عبارات الم       ، لهذا المحور كبيرة  

و هذا يشير إلى درجـة االسـتخدام لهـذا المحـور            ) ٣,٣٠-٣,٥٩(على مفردات الدراسة بين     
و كانت درجة الموافقة النهائية من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديد درجة أهمية              ، متوسطة

 .   و استخدام التعليم اإللكتروني بالنسبة للمحور الثاني تشير بدرجة كبيرة 
التعليم اإللكتروني في   (وحت المتوسطات الحسابية لدرجة أهمية عبارات المحور الثالث         ترا، -٣

و هذا يشير إلى أن درجة األهمية لهذا        ) ٣,٨٤-٤,٢٨(على مفردات الدراسة بين     ) أدوار الطالبة 
بينما تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام عبارات المحور الثالث على          ، المحور كبيرة 

ذا المحور متوسطة   ـدام له ـو هذا يشير إلى درجة االستخ     ) ٣,١٥-٣,٣٩( الدراسة بين    مفردات
ة لتحديد درجة أهمية    ـة الكلي ـة الدراس ـة نظر عين  ـة النهائية من وجه   ـو كانت درجة الموافق   

 .   و استخدام التعليم اإللكتروني بالنسبة للمحور الثالث تشير بدرجة كبيرة 
التعليم اإللكتروني فـي    (حسابية لدرجة أهمية عبارات المحور الرابع      تراوحت المتوسطات ال   -٤

و هذا يشير إلى أن درجـة       ) ٣,٧٨-٤,٢٠(على مفردات الدراسة بين     )أدوات تنمية الرياضيات    
بينما تراوحت المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام عبارات المحور        ،األهمية لهذا المحور كبيرة   

و هذا يشير إلى درجة االستخدام لهذا المحور        ) ٣,٠٦-٣,٣٩(ين  الرابع على مفردات الدراسة ب    
و كانت درجة الموافقة النهائية من وجهة نظر عينة الدراسة الكلية لتحديـد درجـة               ، متوسطة  

 .   أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني بالنسبة للمحور الرابع تشير بدرجة كبيرة 
التعليم اإللكتروني   (همية عبارات المحور الخامس     ات الحسابية لدرجة أ   ـ تراوحت المتوسط  -٥

و هذا يـشير إلـى أن درجـة         ) ٤,٢١-٤,٤٨(على مفردات الدراسة بين     ) و ارتباطه بالتحليل    
 ة لدرجة استخدام عبارات ـات الحسابيـت المتوسطـبينما تراوح، لهذا المحور كبيرة  األهمية
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و هذا يشير إلى درجة االسـتخدام       ) ٣,٠٥-٣,٤٥( على مفردات الدراسة بين      سور الخام ـالمح
و كانت درجة الموافقة النـهائية من وجهة نظر عينة الدراسـة الكليـة             ، لهذا المحور متوسطة  

 .   لتحديد درجة أهمية و استخدام التعـليم اإللكتروني بالنسبة للمحور الخامس تشير بدرجة كبيرة
بين المتوسطات الكلية   ) ٠,٠٥(ستوى داللة    عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند م        -٦

لمحاور أداة الدراسة تبعاً لمتغير العمر في تحديد درجة أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني من               
 .وجهة نظر عينة الدراسة 

بين المتوسطات الكلية   ) ٠,٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -٧
 تبعاً للمستوى التعليمي في تحديد درجة أهمية و استخدام التعليم اإللكتروني            لمحاور أداة الدراسة  

 .من وجهة نظر عينة الدراسة 
بين المتوسطات الكلية   ) ٠,٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -٨

تعلـيم  لمحاور أداة الدراسة تبعاً للتخصص الوظيفي في تحديـد درجـة أهميـة و اسـتخدام ال                
بينما يوجد اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى        ، اإللكتروني من وجهة نظر عينة الدراسة     

) التعليم اإللكتروني في أدوات تنمية الرياضـيات      ( بين المتوسطات الكلية للمحور الرابع    ) ٠,٠١(
 .في أداة الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة

بين المتوسطات الكلية   ) ٠,٠٥(ئية عند مستوى داللة      عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصا      -٩
لمحاور أداة الدراسة تبعاً لسنوات الخبرة في تحديد درجة أهمية و استخدام التعليم اإللكترونـي               

) ٠,٠١(بينما يوجد اختالفات ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى           ، من وجهة نظر عينة الدراسة    
فـي أداة   ) تعليم اإللكتروني في أدوات تنمية الرياضيات     ال(بين المتوسطات الكلية للمحور الرابع      
 .الدراسة من وجهة نظر عينة الدراسة 

بين المتوسطات الكلية   ) ٠,٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة           -١٠
 لمحاور أداة الدراسة تبعاً لعدد الدورات التدريبية في تحديد درجة أهميـة و اسـتخدام التعلـيم                

 .اإللكتروني من وجهة نظر عينة الدراسة 

 :التوصيات * 
 :النتائج التي توصلت لها الدراسة توصي الباحثة بما يأتي  بناءاً على       
استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية        العمل على رفع مستوى      •

 .السعودية بالمملكة العربية في المدارس الحكومية و األهلية
استخدام التعلـيم اإللكترونـي فـي تـدريس         االهتمام بإزالة المعوقات التي تحد من فعالية         •

 . بالمملكة العربية السعوديةالرياضيات بالمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية و األهلية
٩٥ 



فـي  توفير فرص التدريب والتأهيل المناسبة لمعلمات الرياضيات بالمرحلة الثانوية وخاصة            •
 .استخدام التعليم اإللكترونيمجال 

اسـتخدام التعلـيم اإللكترونـي فـي تـدريس          مع  العمل على تهيئة بيئة العمل بما يتناسب         •
 .الرياضيات بالمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية و األهلية

استخدام التعليم اإللكتروني فـي    بجميع متطلبات   الفصول الدراسية   ضرورة تجهيز المعامل و    •
 .يس الرياضياتتدر

 :المقترحات * 
     تقترح الباحثة لزيادة فاعلية التعليم اإللكتروني في تعليم و تعلـم الرياضـيات فـي جميـع         

 :المراحل التعليمية ما يأتي 
 تطبيق التعليم اإللكتروني على مراحل بحيث يكون التحول تدريجياً من التعليم التقليدي إلـى               -١

 .التعليم اإللكتروني 
 .شاء إدارة مستقلة إلدارة التعليم اإللكتروني على مستوى وزارة التربية و التعليم  إن-٢
وكيفية االستفادة منه على مستوى مدارس      ، و أهميته   ، نشر وعي التعليم اإللكتروني و ثقافته       -٣

 .  بشكل عام عالتعليم العام و المجتم
التعليم بشبكة و استخدام بوابة للتعليم       ربط المدارس الحكومية و األهلية مع وزارة التربية و           -٤

 .اإللكتروني 
 إقامة دورات تدريبية في مراكز التدريب بإدارات التعليم لمعلمات الرياضيات علـى كيفيـة               -٥

 .استخدام الحاسب اآللي و اإلنترنت في تعليم و تعلم الرياضيات 
ـ            -٦ ر معلمـات المـدارس      إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مواد أخرى من وجهة نظ

 .الحكومية و األهلية و المشرفات في وزارة التربية و التعليم 
 دراسة فاعلية استخدام التعليم اإللكتروني في تنمية مهارات التفكير اإلبداعي لـدى طالبـات         -٧

 .المرحلة الثانوية في مادة الرياضيات 
فـاهيم الرياضـية و التحـصيل      دراسة أثر استخدام التعليم اإللكتروني في تنمية بعـض الم          -٨

 .الدراسي لدى طالبات المرحلة الثانوية 
 . دراسة مقارنة لتدريس إحدى مواد التعليم األساسي بطريقتين التقليدية و اإللكترونية -٩
استخدام التعلـيم اإللكترونـي فـي       إجراء المزيد من الدراسات والبحوث المستقبلية حول         -١٠

 .ثانوية في المدارس الحكومية و األهليةتدريس الرياضيات بالمرحلة ال
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  و المصادرالمـــراجـــع

 

 

 

 

 

 

 

 



 المراجع و المصادر

 المراجع العربية : أوالً
  .القرآن الكريم −
مكتبـة  : القـاهرة ،أساليب حديثة في تعليم الرياضـيات     ):م١٩٩٧(مجدي عزيز ،إبراهيم −

 .األنجلو المصرية 

 .دار المسيرة :األردن،الجزء الثاني،موسوعة التدريس):م٢٠٠٤(مجدي عزيز،إبراهيم −

واقع و تطلعـات اسـتخدام الحاسـوب فـي تـدريس            ":)م٢٠٠٣(محمد يوسف ،أبو ريا  −
 ، رسـالة دكتـوراه غيـر منـشورة       ، "الرياضيات في المدارس الحكومية في األردن     

 .جامعة عمان:األردن
مكتبـة  : الكويت، تدريسها مناهج الرياضيات المدرسية و   ):م١٩٩٤(فريد كامل ،أبو زينة  −

  .الفالح

دار :جدة ، االتجاهات الحديثة في تدريس الرياضيات    ):م١٩٨٩(محمد أحمد ، أبو الشوق    −
 .المريخ

الـدار  :القـاهرة ،والتطبيـق  تعليم الرياضيات بين النظرية   ):م٢٠٠٠(محبات،أبو عميرة  −
 .العربية للكتاب

وني في التعليم العام بالمملكـة      إدارة التعليم اإللكتر  )"م٢٠٠٦(سعيد محمد علي  ،آل مزهر  −
  .جامعة الملك سعود:الرياض،رسالة دكتوراه غير منشورة،"العربية السعودية

ورقة عمل مقدمة لنـدوة     ،"التعليم اإللكتروني أهميته و فوائده    ):"م٢٠٠٣( صالح،التركي −

متـوفر  ، مدارس الملك فيصل  :الرياض ، أبريل٢٣-٢١التعليم اإللكتروني خالل الفترة     
ــع علـــى  ــدخول //:www.kfs.sch.sa/ar/sim.htm httpالموقـ ــاريخ الـ  تـ

 .هـ ٢٥/١٢/١٤٢٨
واقع استخدام التعليم اإللكترونـي فـي       ) " م٢٠٠٧(عبد الرحمن بن إبراهيم     ، التميمي   −

 ببعض الـدول المختـارة      nctmتدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية في ضوء معايير        
 .جامعة أم القرى : رمة مكة المك ، رسالة دكتوراه غير منشورة،"

المدرسـة اإللكترونيـة و أدوار حديثـة        ):م٢٠٠٤(عـوض حـسين محمـد     ،التوردي −

 .مكتبة الرشد:جدة،للمعلم

 ، اإلنترنت و تعليم و تعلم الرياضيات و الكمبيوتر       ):م١٩٩٩(نادي كمال عزيز  ،جرجس −
 .مكتبة الفالح للنشر و التوزيع : الكويت
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أثر الوسائط المتعددة علـى تحـصيل طلبـة         ):"م٢٠٠٢(عبدالمجيد عبدالعزيز ،الجريوي −
رسـالة ماجـستير غيـر      ،"الصف األول الثانوي في مادة الرياضيات بمدينة الريـاض        

 .جامعة القديس يوسف:بيروت ، منشورة

االتصال اإللكتروني و تكنولوجيـا     ):م٢٠٠٥(علياء عبد اهللا و زكريا يحي     ،الجندي و الل   −

 . يكانمكتبة العب:الرياض،٣ط ، التعليم

المؤتمر الدولي الرابع   ،"خصائص التعليم اإللكتروني  ):"م٢٠٠٥(محمد بن عطية  ،الحارثي −

 .جامعة عين شمس:القاهرة،للتعليم باإلنترنت نحو مجتمع المعرفة

مطالب استخدام التعلـيم اإللكترونـي لتـدريس        ):" م٢٠٠٧(محمد بن صنت    ، الحربي   −
رسالة دكتوراه  ، " ممارسين و المختصين    الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر ال      

  .جامعة أم القرى : مكة المكرمة  ، غير منشورة

 .دار التربية الحديثة  ، أدوات مالحظة التدريس): م١٩٨٤(محمد زياد،حمدان −

 تكنولوجيا التعليم من أجل تنمية التفكير بين القـول و           ):م٢٠٠٢(لحيلة، محمد محمود  ا −

 .رة للنشر والتوزيع والطباعة دار المسي: عمان ، الممارسة 

ترجمة علي الموسـوي و سـالم       "استراتيجيات التعلم اإللكتروني  ):"م٢٠٠٥(بدر ، الخان −
 .شعاع للنشر:حلب،الوائلي و منى التيجي

االتجاهات و التطويرات الحديثـة فـي خدمـة التعلـيم           " ):م٢٠٠٢(هند سليمان ،الخليفة −
لندوة ورقة عمل مقدمة     ،" ع للتعليم عن بعد   دراسة مقارنة بين النماذج األرب    :اإللكتروني

متـوفر   ،جامعة الملك سـعود   : الرياض ، رأكتوب٢٣-٢٢ةمدرسة المستقبل خالل الفتر   
       rtf/.Papers/school-future/seminars/sa.edu.ksu.wwww://http على الموقع

 .هـ ١٥/٢/١٤٢٩     تاريخ الدخول 
مدخل إلى تكنولوجيا   :سلسلة تقنيات التعليم  ):م٢٠٠٤(سعد و عبد الحافظ   ،الدايل و سالمة   −

 .دار الخريجي:الرياض،التعليم

فاعلية القطع الجبرية في تدريس الرياضـيات لطـالب         ):"م٢٠٠١(عبد اهللا أحمد  ،الدهش −
 .جامعة أم القرى:مكة المكرمة،ر منشورةرسالة ماجستير غي،"الصف األول المتوسط

ورقة عمـل مقدمـة     ،"التعليم اإللكتروني واقع و طموح    ):"م٢٠٠٣(فارس إبراهيم ،الراشد −

مدارس الملك  :الرياض،أبريل٢٣-٢١إلى الندوة األولى للتعليم اإللكتروني خالل الفترة        
 .فيصل
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و تعلم الرياضـيات     تعليم   ):م٢٠٠١(محمد أحمد   و  عصام وصفي   ، روفائيل و يوسف     −

 .دار المريخ للنشر و التوزيع: الرياض  ، في القرن الحادي و العشرون

 ، المعلم بين المشرف المقيم و المشرف الزائر      ):م١٩٩١(عبد الفتاح بن أحمد   ، الريس   −
 .مكتبة الملك فهد الوطنية : الرياض 

ة على التحصيل   أثر استخدام صفحات الشبكة العنكبوتي    ):"م٢٠٠٣(عماد جمعان ،الزهراني −
رسالة ماجـستير غيـر     ،"الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعليم بكلية المعلمين بالرياض       

 .جامعة الملك سعود:الرياض،منشورة

واقع استخدام الحاسب اآللي و اإلنترنت في       ):"م٢٠٠٥(عبد العزيز بن عثمان   ،الزهراني −
المـشرفين  تدريس الرياضيات بالمرحلـة الثانويـة مـن وجهـة نظـر المعلمـين و                

 .جامعة أم القرى:مكة المكرمة،رسالة ماجستير غير منشورة،"التربويين

 تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات و االتـصاالت       ):م٢٠٠٤(كمال عبد الحميد  ،زيتون −
 .علم الكتاب : القاهرة ، ٢ط، 

مكتبـة  : الريـاض    ، تكنولوجيا التعليم و التعليم اإللكترونـي     ) م٢٠٠٤(أحمد  ، سالم   −
  .رشدال

مقالة في ملتقى التخطيط    ، " ما رأي وزير المعارف   ) :"م٢٠٠٧(أحمد عبد الخالق  ،سالمة −

ــوي  ــوير التربـــ ــع    ،و التطـــ ــى الموقـــ ــوفرة علـــ متـــ
htm.١٣٦٨-t/php.index/archive/vb/com.weer٩ta.www://http" تـــاريخ 
 .هـ٢٣/٣/١٤٢٩ول الموقع دخ

 ، طرق تدريس الرياضيات بـين النظريـة و التطبيـق         ) م١٩٩٥(حسن علي   ، سالمة   −
 .دار الفجر للنشر و التوزيع : القاهرة 

المكتبـة  :عمـان ،الحاسوب في التعليم  ):م٢٠٠٢(عبد الحافظ و محمد     ،سالمة و أبو ريا    −
 .األهلية 

روني في المـدارس الـسعودية قبـل أن         التعليم اإللكت ):م٢٠٠٢(فايز عبد اهللا    ،الشهري −

 .دار المعرفة :الرياض،نشتري القطار هل وضعنا القضبان

مستقبل تقنية التعليم و دورها في  أحداث التغير النـوعي فـي             ):"٢٠٠٣(بدر ، الصالح −
 . جامعة الملك سعود :الرياض،مركز البحوث التربوية ، "طرق العلم و التعلم 

ــوبجي − ــدي ،الط ــسين حم ــي   و):م١٩٨٧(ح ــا ف ــصال و التكنولوجي ــائل اإلت س

 .دار القلم :الكويت،٩ط،التعليم
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 رسالة التربية " أهداف و طموحات في التعليم اإللكتروني     ):"م٢٠٠٤(فايز منشر ،الظفيري −
 .سلطة عمان ، العدد الرابع ، 

 .زهراء الشرق: القاهرة  ،  نحو مجتمع إلكتروني):م٢٠٠٦(رمزي أحمد،عبد الحي −

 االتجاهات الحديثة في المكتبـات و       "مكتبة المستقبل ):"م٢٠٠٣(مد فتحي   مح،عبد الهادي  −

 .العدد السابع عشر ،المعلومات

، ٨ط، البحث العلمي مفهومه و أدواتـه و أسـاليبه        ):م٢٠٠٤(ذوقان،عبيدات و آخرون   −
 .دار الفكر: عمان 

"  رائـدة    التعليم اإللكتروني تقنية واعدة و طريقة     ):" م٢٠٠٣(يوسف عبد اهللا    ، العريفي   −
: الريـاض   ، أبريـل   ٢٣-٢١ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكتروني خالل الفترة         

 .مدارس الملك فيصل 

مجلـة  " من التعليم المبرمج إلى التعليم اإللكترونـي        ):" م٢٠٠٢(عبد الرحمن   ، العريني −

 .ديسمبر ، العدد واحد و تسعون  ،المعرفة

: الرياض  ،  إلى البحث في العلوم السلوكية       المدخل): م٢٠٠٣(صالح بن حمد    ، العساف   −
 .مكتبة العبيكان 

بحث عـن مـادة الرياضـيات مقـدم         ، "أهمية مادة الرياضيات  ):"م٢٠٠٧(يسري،عطية −

 تاريخ  php.search/vb/net.ez٣al.www://httpمتوفر على الموقع    ،لمجلس البحوث 
 هـ٢٣/٣/١٤٢٩على الموقع الدخول 

عمـان   ،٢ط ، مناهج الرياضيات و أساليب تدريسها): م٢٠٠٢(إبراهيم محمد   ، عقيالن −
 .دار الميسرة : 

مدى جاهزية قطاع التعليم األهلـي للبنـين         " : )م٢٠٠٦(عوض بن أحمد أحمد     ، علوه   −
جامعـة  ال: لنـدن    ، رسالة دكتوراه غير منـشورة    " بمحافظة جدة للتعليم اإللكتروني     

 .األمريكية

مقالة إلكترونيـة   ، " مشروع المكتبة اإللكترونية الوطني   ) : " م٢٠٠٢(سعيد العلي   ،علي −

 .يونيو ٦تاريخ النشر في  ، على موقع منتدى الكتاب

 .دار الكتاب الحديث :القاهرة ، التعليم عن بعد): م٢٠٠٥(أحمد عبد اهللا ، العلي −

التعليم اإللكتروني في   ):" م٢٠٠٣( بن عبد اهللا     محمد بن صالح و أحمد    ، العويد و الحامد     −
ورقة عمل مقدمة لندوة التعلـيم اإللكترونـي        " كلية االتصاالت و المعلومات بالرياض    

 .مدارس الملك فيصل :الرياض ، م٢٠٠٣أبريل ٢٣-٢١خالل الفترة 
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ب و  الحاس، توظيف الحاسب في العملية التعليمية      ): " م٢٠٠١(صالح بن حمد    ، العويشق −
  . فبراير ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني السادس عشر للحاسب اآللي" التعليم 

التعلـيم اإللكترونـي مـدخل إلـى التـدريب غيـر            ):م٢٠٠٣(إيمـان محمـد   ،الغراب −

 .المنظمة العربية للتنمية اإلدارية: القاهرة ،التقليدي

، " ولـة الكويـت     التعليم اإللكتروني في مدارس التربية بد     ) "م٢٠٠٣(منصور  ، غلوم   −
: الريـاض  ،  إبريـل   ٢٣-٢١ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكتروني خالل الفترة         

 .مدارس الملك فيصل 

تربويـات الحاسـوب و تحـديات مطلـع القـرن الحـادي و            ):م٢٠٠٤(إبراهيم  ،الفار −

 .دار الفكر:القاهرة،العشرين

، ام وسائل تكنولوجيا التعليم   أساسيات إنتاج و استخد   ):م٢٠٠٤(محمد عبد الفتاح  ،فتح اهللا  −
 .دار الصميعي : الرياض

ــودة − ــد  ،ف ــد أحم ــت محم ــتخدامات ):م٢٠٠٣(ألف ــي و اس ــب اآلل ــي هالحاس  ف

 .مطابع هال :الرياض،٢ط،التعليم

خيار استراتيجي لتحقيق الرؤية    :التعليم اإللكتروني في األردن     ):"م٢٠٠٣(نبيل ، الفيومي −
الندوة اإلقليمية حول توظيف تقنيات المعلومات      " الوطنية و االنجازات و أفاق المستقبل     

 .دمشق :سوريا ،و االتصاالت في التعليم اإللكتروني

، ٢ط ، دليل اإلدارة المدرسية المهام و المسؤوليات      :)م١٩٩٢(عبداهللا سالم   ، القاضي   −
 .دار الحاثي : الطائف 

ق الوسـائل التعليميـة إعـدادها و طـر        ):م١٩٩١(بـشير عبـد الـرحيم        ، الكلوب −

 .مكتبة المحتسب : عمان ،٦ط،استخدامها

: الريـاض    ، اإلنترنت في التعليم و واقع البحث العلمي       :)م٢٠٠٢(زكريا يحي   ، الل   −
 .مكتبة الملك فهد الوطنية 

معجم المـصطلحات التربويـة     :) م٢٠٠٣(أحمد حسين و علي أحمد      ، و الجمل   اللقاني   −

 .عالم الكتب : ة القاهر، ٣ط ،المعرفة في المناهج و طرق التدريس

أثر التدريس باستخدام الفصول اإلفتراضية عبر      ):"م٢٠٠٤(أحمد بن عبد العزيز   ،المبارك −
على تحصيل طالب كلية التربية في تقنيات التعليم و االتصال          " اإلنترنت"الشبكة العالمية   

 . جامعة الملك سعود:الرياض، رسالة ماجستير غير منشورة، " بجامعة الملك سعود
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التعليم اإللكتروني تطوير طريقـة المحاضـرة فـي التعلـيم           ):"م٢٠٠٢(هيفاء،المبيريك −
ندوة مدرسة المـستقبل خـالل      ،"الجامعي باستخدام التعليم اإللكتروني مع نموذج مقترح      

 .جامعة الملك سعود:الرياض ، م٢٠٠٢أكتوبر٢٤-٢٣الفترة

ـ     :)م  ١٩٩٥(مصطفى محمد   ، متولي   − ي تنويـع التعلـيم     تقويم التجارب المستحدثة ف

 . مكتبة التربية العربي لدول الخليج: الرياض ، الثانوي في ضوء أهدافها 

ورقة  "التعليم اإللكتروني ترف أم ضرورة      " : )م٢٠٠٢(إبراهيم بن عبداهللا    ، المحيسن   −

جامعـة  : الرياض  ،  رجب   ١٧-١٦عمل مقدمة لندوة مدرسة المستقبل خالل الفترة        
  الموقعمتوفر على، الملك سعود 

− rtf.Paper١AlMuhaisin/Papers/school-future/seminars/sa.edu.ksu.wwww://http   
 .هـ ١٢/٣/١٤٢٩          تاريخ الدخول للموقع 

 القواعد و األسـس     –المعلوماتية و التعليم    : )م٢٠٠٥(إبراهيم بن عبد اهللا     ، المحيسن   −

 . مكتبة دار الزمان : المدينة المنورة ، النظرية 
 
 . جامعة الملك سعود: الرياض  ، الحاسب و التعليم:) م١٩٨٩(عبداهللا عثمان ، المغيرة  −

 . الرياض  ، إدارة الصف : )م٢٠٠٠(محمد بن صالح ، المنيف  −

استخدام تقنية المعلومات و الحاسوب فـي       ):م٢٠٠٢(عبد اهللا بن عبد العزيز    ، موسىال −

 .مكتب التربية العربي لدول الخليج :الرياض، التعليم األساسي

.. خصائـصه ..مفهومه..التعليم اإللكتروني " ):م٢٠٠٢(عبد اهللا بن عبد العزيز    ، موسىال −
 ٢٤-٢٣ مدرسـة المـستقبل فـي الفتـرة          ورقة عمل مقدمة لنـدوة    ." عوائقه..فوائده
 متوفرة على الموقع ، جامعة الملك سعود ،م ٢٠٠٢أكتوبر

− rtf.AlmosaPaper / Papers /  school-future/seminars/sa.edu.ksu.wwww://http  
   .هـ ١٥/٣/١٤٢٩تاريخ الدخول للموقع  −
اسـتخدام الحاسـب اآللـي فـي        ): م٢٠٠٥( اهللا بـن عبـد العزيـز         عبـد ،الموسى −

 .مكتبة تربية الغد: الرياض،٣ط،التعليم

 التعليم  ،) م٢٠٠٥(عبد اهللا بن عبد العزيز و أحمد بن عبد العزيز         ، الموسى و المبارك     −

 .مكتبة العبيكان : الرياض ، اإللكتروني األسس و التطبيقات 

ي تعليم و تعلم الرياضيات مع إشارة خاصـة للعـالم           قضايا ف ):م١٩٩٤(فايز مراد ،مينا −

 .مكتبة األنجلو المصرية : القاهرة، ٢ط،العربي
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و كيف يمكن اإلفادة من التعليم      .. مفهوم التعليم اإللكتروني  ):"م٢٠٠٣(عبد العزيز ،النملة −
أبريـل  ٢٣-٢١ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكتروني خالل الفتـرة          ، "اإللكتروني

ــاض ، م٢٠٠٣ ــصل   : الري ــك في ــدارس المل ــع   ، م ــى الموق ــوفر عل : مت
http://www.kfs.sch.sa/ar/sim.htm  هـ ١٠/١٤٢٨/ ٢٥تاريخ دخول الموقع. 

الـدار  :القـاهرة ، التعليم اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت      ):م٢٠٠٥(محمد محمد   ،الهادي −
 .المصرية اللبنانية 

المعتمد علـى شـبكة المعلومـات الدوليـة         التعليم العالي   ):"م٢٠٠٢(خديجة حسين ،هاشم −
و إمكانية اإلفادة منه لتطوير الدراسة بنظام االنتساب بجامعـة الملـك عبـد              " اإلنترنت"

 .جامعة الملك عبد العزيز : المدينة المنورة  ،رسالة دكتوراه غير منشورة، " العزيز

لي فـي القطـاع     واقع االستفادة من الحاسب اآل    " :) م٢٠٠٥(يوسف بن جاسم    ، الهميلي   −
 ، معهـد اإلدارة العامـة     ،" الحكومي بالمملكة العربية السعودية المعوقات و الحلـول         

 .الرياض

 . دار الكتاب الجامعي : العين ، مهارات التدريس الفعال ): م٢٠٠٢(زيد ، الهويدي  −
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 مراجع المجالت العلمية : ثانياً
اعلية التعليم اإللكتروني في تعليم اللغة اإلنجليزيـة        مدى ف ):" م٢٠٠٧(ريما سعد ،الجرف −

 مجلـة علميـة     ،رسالة و علم الـنفس      ،"للمرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية     

 .م ٢٠٠٧،إبريل ،محكمة تصدر عن الجمعية السعودية للعلوم التربوية و النفسية 

ـ    "،)م٢٠٠٢(عمر عبداهللا   ،الرافعي − مجلـة  ، )" المخلـوط (ي  الدراسة اإللكترونية الحل ف

 .ديسمبر، عدد واحد و تسعون،المعرفة

المجلـة  " المفهـوم و التحـدي      :المكتبة اإللكترونية ):" م٢٠٠٠(منى محمد علي  ، الشيخ   −

 .العدد األول  ، النادي العربي للمعلومات   ،٣٠٠٠العربية 

ـ         ):"م٢٠٠٥(منى محمد علي  ، الشيخ   − " ةهل يلغى دور المكتبي فـي المكتبـة اإللكتروني
 .العدد األول ، النادي العربي للمعلومات،  ٣٠٠٠المجلة العربية

أثر استخدام اإلنترنت على تنمية مهـارات االتـصال         ):"م١٩٩٩(سعد خليفة   ،عبد الكريم  −
مجلة كلية التربية بجامعة اسيوط     " العلمي اإللكتروني لدى معلمي العلوم و الرياضيات        

 .ليويو، المجلد الثاني ، العدد الخامس عشر،

، "التعليم اإللكتروني ليس بديالً للمعلم بل يعـزز دوره        ): " م٢٠٠٤(عبد اإلله   ،المشرف −
 .وزارة التربية و التعليم ،٢٥ع،مجلة واحة الحاسب 

 ، مجلة التـدريب و التقنيـة     ، " مفهوم التعليم اإللكتروني    ) :" م٢٠٠٥(علي  ، الوباري   −
 .العدد ثالثة و سبعون ، الرياض 
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 :المراجع األجنبية : اًلثثا
 

 
- Center for Applied Specia (٢٠٠١) l:"The Role of Online Communications in Shools 
:A National Study"  
http//:www.cast.org/publications/stsstudy.  

 
Diem M NguyenYi-Chuan Jane Hsieh  G Donald Allen - 

 (٢٠٠٦), "     The Impact of Web-Based Assessment and Practice on Students'  
Mathematics Learning Attitudes ",The Joumal of Compurs in Mathematics  

    anted Science , Teaching: . Austin٢٠٠٦. Vol.٢٥, Iss. ٣;  pg. ٢٩ ,٢٥١ pgs 
 
 

– Gunnarsson, Candace L( ٢٠٠١) : "Student attitude and achievement in an 
online graduate statistics course "  

 
- Marc J.Rosenberg .(٢٠٠١) "E-learning strategies of delivering Knowledge in the 
digital age .New York . Mcgraw – Hill . 

 
 

- Ryan, William J (٢٠٠٢).'Online and in the Classroom: The Numbers and What 
They Might Mean. Paper Presented at League For Innovation , the Community 
College Innovations Conference , Boston , MA , March ٢٠-١٩ 

 

-Tim pickard(٢٠٠٥) ,"E-Learning for Modern Languages Subject Day " , ILT 
Coordinator at Southwark College  

 
 
– Lee,Hyang Mee (٢٠٠١) : "The effect of collaborative Web-based learning on high 
school students attitudes,epistemological beliefs, and achievement " 
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מ א א א  מ

 
 :   األستاذ الدكتور   سعادة

                                                                                          

 حفظه اهللا 

 :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته                                              وبعد 
ي سأقوم بتطبيقها بـإذن اهللا للحـصول        يسعدني ويشرفني أن أضع بين يديكم استبانة الدراسة الت        

على درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس من جامعة أم القرى بمكة المكرمة، ولما لكم               
من مكانة علمية وخبرة في هذا المجال فإني آمل من سعادتكم التكرم بقراءتها وتحكيمها وألجـل      

 :و أن يكون سعادتكم على علم بموضوع الدراسة فإن عنوانها ه
א( א א מ א אמ א

א  )אא

 دراسة مسحية ميدانية على عينة من المعلمات والمشرفات بمحافظة جدة
 :   و تهدف الدراسة إلى

ي في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من على درجة أهمية استخدام التعليم اإللكترون التعرف -١
 . وجهة نظر المعلمات و المشرفات في المدارس الحكومية و األهلية

التعرف على مدى استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات للمرحلة الثانوية من وجهة نظر  -٢
 . المعلمات و المشرفات في المدارس الحكومية و األهلية

ف على مدى وجود اختالف بين استجابات عينة الدراسة حول درجة أهمية استخدام التعليم التعر -٣
 . اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية و األهلية

التعرف على مدى وجود اختالف بين استجابات عينة الدراسة في استخدام التعليم اإللكتروني في  -٤
 .رياضيات بالمرحلة الثانوية في المدارس الحكومية و األهليةتدريس ال

شاكرة لكم حسن تجاوبكم وكريم تفضلكم وجعلكم اهللا نبراساً للعلم وطالبه واهللا يحفظكم ويرعاكم              
،،، 

                                                                                
 :                            الباحثة                          

                                                    مها بنت عمر بن عامر السفياني
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  حتكيم أداة الدراسةاستمارة
 

رأي احملكمني يف مدى 
 وضوح العبارة

رأي احملكمني يف مدى مناسبتها للتطبيق 
 أفراد العينةعلى 

 
 م

 
 العبـــارة

 غري مناسبة إىل حد ما مناسبة غري واضحة واضحة

 
 الحظات املقترحةامل

 (   )  سنة فأقل ٣٠  -أ : العمر-١ ١

  (    ) فأكثر ٤١ -ج(   )  سنة ٤٠-٣١  -ب

      

 ( ) بكالوريوس -أ :املستوى التعليمي -٢ ٢

 ( )           دكتوراه  -ج( )  ماجستري -ب

      

 (    )   معلمة -أ:التخصص العمل  -٣ ٣

 (    ) مشرفة    -ب
 

      

 ٥ أقل مـن     -أ: سنوات اخلربة يف الوظيفة      -٤ ٤
 سنوات ١٠ أقل من -٥   من  -ب(   ) سنوات    

(    )  سـنة    ١٥ أقل من    -١٠   من     -ج(   ) 
 (   ) سنة فأكثر  ١٥ من -د

      

ــة-٥ ٥ ــدورات التدريبي (  )  ال يوجــد -أ: ال
ــدة   -ب ــان -ج(   ) دورة واح (  )  دورت
 (  ) ثالث دورات فأكثر -د
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 :احملور األول             
 

 التعليم االلكرتوني يف مهام منهج الرياضيات          
رأي احملكمني يف مدى 

 وضوح العبارة
رأي احملكمني يف مدى مناسبتها للتطبيق 

 أفراد العينةعلى 
 
 م

 
 العبـــارة

 غري مناسبة إىل حد ما مناسبة غري واضحة واضحة

 
 املالحظات املقترحة

 لتدريبات كافية ومتنوعة لمفـاهيمتوفيره ١
 الرياضيات

      

       لطالباتارتباطه بالواقع الحياتي ل  ٢

اشتماله على موضوعات مهمة في  ٣
 الرياضيات

      

محفز للطالبات على الربط بين األفكار  ٤
 الرياضية

      

 بناء محفز للطالبات على تكوين  ٥
  الرياضيات العقلي

 

      

محفز للطالبات على تكوين المسائل ٦
 وحلها

      

محفز للطالبات على قراءة وكتابة  ٧
 رياضياتال

      

مراعاته للبنية األساسية في علم  ٨
 الرياضيات

      

 مراعاته للقدرات العقلية للطالبات ٩
      

 مراعاته للخلفية الثقافية للطالبات ١٠
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 :ثانياحملور ال
 

           التعليم االلكرتوني يف أدوار املعلمة
رأي احملكمني يف مدى 

 وح العبارةوض
رأي احملكمني يف مدى مناسبتها للتطبيق 

 أفراد العينةعلى 
 
 م

 
 العبـــارة

 غري مناسبة إىل حد ما مناسبة غري واضحة واضحة

 
 املالحظات املقترحة

يتيح للمعلمة تقديم أسئلة ومهام  ١
 تستثير تفكير الطالبات

      

يتيح للمعلمة تقديم أسئلة ومهام ذات ٢
 معنى للطالبات

      

يساعد المعلمة في تقييم مستوى  ٣
 الطالبات بسهوله 

      

يساعد المعلمة على التأكد من  ٤
 صحة اإلجابات بسرعة

      

يوفر معلومات للمعلمة تساعدها في  ٥
 اتخاذ القرارات

      

يساعد المعلمة على متابعة تقدم  ٦
 الطالبات 
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 :ثالثاحملور ال             
 

         التعليم االلكرتوني يف أدوار الطالبة
رأي احملكمني يف مدى 

 وضوح العبارة
رأي احملكمني يف مدى مناسبتها للتطبيق 

  أفراد العينةعلى
 
 م

 
 العبـــارة

 غري مناسبة إىل حد ما مناسبة غري واضحة واضحة

 
 املالحظات املقترحة

يساعد الطالبات على تحقيق التعلم  ١
 الذاتي

      

يساعد الطالبات على استخدام  ٢
 وسائل متنوعة لتفعيل البرهان

      

يساعد الطالبات على حل المسائل  ٣
 بسهوله

      

يساعد الطالبات على ابتكار و حل  ٤
 المشكالت المتعلقة بعلم الرياضيات

      

يساعد الطالبات على فرض الحلول  ٥
 واختبار مدى صحتها

      

الطالبات على اكتشاف يساعد  ٦
وأمثلة مضادة لمفهوم ، أمثلة

 الرياضيات

      

يساعد الطالبات على التأكد تماما  ٧
 من صحة الحل

      

يساعد الطالبات على استخدام  ٨
 منطق الرياضيات في الحل
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 :احملور الرابع
 أدوات تنمية الرياضياتيف التعليم االلكرتوني 

رأي احملكمني يف مدى 
 وضوح العبارة

رأي احملكمني يف مدى مناسبتها للتطبيق 
 على أفراد العينة

 
 م

 
 ةالعبـــار

 غري مناسبة إىل حد ما مناسبة غري واضحة واضحة

 
 املالحظات املقترحة

       يعتمد على أساليب تعلم متنوعة ١
توفيره ألنشطه اثرائية للطالبات سريعات  ٢

 التعلم 
      

يره ألنشطة عالجية للطالبات بطيئات توف ٣
 التعلم 

      

       استخدام الوسائط المتعددة بشكل مالئم  ٤

يحتوي على روابط لمواقع على االنترنت  ٥
للبحث عن المعلومات وإثراء المادة 

 .العلمية

      

 :احملور اخلامس
 ارتباطه بالتحليليف التعليم االلكرتوني 

حملكمني يف مدى رأي ا
 وضوح العبارة

رأي احملكمني يف مدى مناسبتها للتطبيق 
 على أفراد العينة

 
 م

 
 العبـــارة

 غري مناسبة إىل حد ما مناسبة غري واضحة واضحة

 
 املالحظات املقترحة

يوفر إحصاءات عن تعلم الطالبات  ١
 ومستوياتهن في الرياضيات

      

يحتوي على اختبارات لقياس مستوى  ٢
 وانجازاتهن في الرياضياتالطالبات 

      

يحتوي على مقاييس لمعرفة مستوى  ٣
 اتجاه الطالبات نحو الرياضيات

      

يوفر اختبارات في نهاية كل جزء لقياس  ٤
 .ما تعلمه الطالبات

      



       .يوفر للطالبات ملخصا عن أدائهن ٥

١١٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٢(الملحق رقم 

 غوي ألداة الدراسةأسماء محكمي الجانب الل
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
١١٥ 

 قائمة بأسماء محكمي الجانب اللغوي ألداة الدراسة
 

 جهة العمل االسم م
كليـة اآلداب–أستاذ مشارك بقسم اللغة العربية       جميل محمود هاشم مغربي/ د  -١

 .بجامعة الملك عبد العزيز بجدة 
عربية بجامعة الملـكأستاذ مشارك بقسم اللغة ال     عبد اهللا الطرازي/ د  -٢

 عبد العزيز بجدة 
أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية بجامعة الملك  منصور محسن ضباب/ د  -٣

 عبد العزيز بجدة
أستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة الملك عبد  أمين إسحاق/ أ  -٤

 العزيز بجدة
ك عبد أستاذ بقسم اللغة العربية بجامعة المل بابكير محمد بابكير/ أ  -٥

 العزيز بجدة
 وزارة التربية- معلمة –بكالوريوس لغة عربية     ابتسام عمر قطان / أ  -٦

 .والتعليم بمدينة جدة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
١١٦ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 )٣(الملحق رقم 

 أسماء محكمي أداة الدراسة
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
١١٧ 

 قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة
 

 جهة العمل االسم م
ن عبـد المالـك     حس/ د.أ -١

 محمود
 جامعة اإلمام محمد بن-أستاذ في كلية العلوم االجتماعية    

 .سعود اإلسالمية
 .أستاذ دكتور في كلية التربية بجامعة أم القرى زكريا بن يحي الل/ د.أ -٢
سمير بن نور الدين    / د. أ -٣

 فلمبان
 كليـة–أستاذ دكتور في قسم المناهج و طرق التـدريس          

 ة أم القرىالتربية بجامع
 كليـة–أستاذ مشارك في قسم المناهج و طرق التـدريس         خديجة بن محمد جان/ د -٤

 .التربية بجامعة أم القرى
عبد اللطيف بن حميـد     / د -٥

 الرايقي
 كليـة–أستاذ مشارك في قسم المناهج و طرق التـدريس        

 التربية بجامعة أم القرى
عبد اهللا بن عبد اللطيف     /د -٦

 الجبر
  جامعة الملك سعود–ارك في كلية التربية أستاذ مش

ثناء بـن محمـد بـن       / د -٧
 ياسين

 كليـة–أستاذ مساعد في قسم المناهج و طرق التـدريس        
 .التربية بجامعة أم القرى

رقية بن عبد اللطيـف     / د -٨
 مندورة

 كليـة-أستاذ مساعد في قسم المناهج و طرق التدريس         
 .التربية بجامعة أم القرى

 كليـة–أستاذ مساعد في قسم المناهج و طرق التـدريس         ح بن محمد السيفصال/ د -٩
 التربية بجامعة أم القرى

يوسف بن عبداهللا سند    / د -١٠
 الغامدي

 كليـة–أستاذ مساعد في قسم المناهج و طرق التـدريس        
 التربية بجامعة أم القرى

 
 

 
 



 
١١٨ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 )٤(الملحق رقم 

 نهائيةاألداة في صورتها ال
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
١١٩ 

מ א א א מ
 
  /     ةي الفاضلتأخ

         وفقك اهللا                                                                             
 :السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته  وبعد 

 يسعدني أن أضع  بين يديك هذه اإلستبانة والتي تبحث في 
 

א( א א מ א אמ א
א )אא

بمحافظة جدةدراسة مسحية ميدانية على عينة من المعلمات والمشرفات 

 .تدريسال الحصول على درجة الماجستير في المناهج وطرق استكماالً لمتطلباتمقدمة  
 
فيهمنا رأيك فـي هـذا      المعلمات أو المشرفات أصحاب الخبرة       أحد   ةي العزيز توبما أنك أخ      

ـ   مملكتنا الموضوع الهام الذي ترجع نتائجه عليك وعلى زمالءك وعلى         ة فـي الحاضـر      الغالي
 .والمستقبل بإذن اهللا

ا يوافق رأيك    م ي أسئلة هذه اإلستبانة جيداً وبتمعن وتكتب      ئي أن تقر  ةي الكريم ترجائي منك أخ      
 يفي الحقل المناسب بعد االطالع على االختيارات الموجودة لكل إجابة وثق          ) √ (بوضع عالمة   

 أن هذه المعلومات ستعامل بـسرية       ي، وتأكد االهتمام الخاص والعناية الالزمة   أنه سيكون لرأيك    
 .تامة ولن تستخدم إال في مجال البحث العلمي فقط 

لى وضـوح    ع يستبيان االهتمام الالزم والعناية الكبيرة وأن تحرص       أن يلق منك هذا اال     ةآمل    
 . بكل دقة وصراحة اإلجابة ومناسبتها للواقع

 .......أشكر لك تعاونك واهتمامك واهللا يتوالك ويرعاك 
 

 ةالباحث                                                            

 مها بنت عمر بن عامر السفياني                                                   

 جامعة أم القرى                                                                   
 



 
١٢٠ 

 .ال حاجة لذكر اسم المجيب على اإلستبانة : ملحوظة

א :א

 . املناسبيف املكان) √(الرجاء إكمال العبارات اآلتية بوضع عالمة 

  :العمر -١

 (    )   فأكثر     ٤١ -ج(   )            سنة    ٤٠-٣١  -ب(   )        سنة فأقل   ٣٠  -أ

  :املستوى التعليمي -٢

ــوراه  -ج (    )       ماجستري       -ب(    )                 بكالوريوس     -أ (    )           دكت

 : يملالتخصص الع -٣

 (    ) مشرفة    -ب  (    )                                                                 معلمة -أ

 : سنوات اخلربة يف الوظيفة -٤

 (   )     سنوات    ١٠ أقل من -٥   من -ب(   )                                 سنوات  ٥ أقل من -أ

 (   ) سنة فأكثر                ١٥ من -             د(    )       سنة  ١٥ أقل من -١٠   من - ج

 : الدورات التدريبية -٥

 (   )              دورة واحدة   -ب(  )                                                          ال يوجد   -أ

 (   )دورات فأكثر        ثالث -د(  )                                               دورتان    -ج
 
 
 
 
 
 



 
١٢١ 

 :احملور األول             
 التعليم االلكرتوني يف مهام منهج الرياضيات          

א א א א א)√(א א  .מ

 درجة االستخدام درجة األهمية

بير
ك

جداً
ة 

 

يرة
كب

طة 
وس
مت

 

ليلة
ق

جداً 
لة 
قلي

 

 م
 

 العبـــــــارة

جداً
رة 
كبي

 

يرة
كب

طة 
وس
مت

ليلة 
ق

جداً 
لة 
قلي

 

توفيره لتدريبات كافية ومتنوعة لمفاهيم  ١     
 الرياضيات

     

      ارتباطه بالواقع الحياتي للطالبات ٢     
      اشتماله على موضوعات مهمة في الرياضيات ٣     
      لبات على الربط بين األفكار الرياضيةمحفز للطا ٤     
      محفز للطالبات على تكوين بناء الرياضيات العقلي ٥     
      محفز للطالبات على تكوين المسائل وحلها ٦     
      محفز للطالبات على قراءة وكتابة الرياضيات ٧     
      مراعاته للبنية األساسية في علم الرياضيات ٨     
      مراعاته للقدرات العقلية للطالبات ٩     
      مراعاته للخلفية الثقافية للطالبات ١٠     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
١٢٢ 

 :ثانياحملور ال              
           التعليم االلكرتوني يف أدوار املعلمة

א א א א א)√(א א .מ
 درجة االستخدام درجة األهمية

جداً
رة 
كبي

 

يرة
كب

طة 
وس
مت

 

ليلة
ق

جداً 
لة 
قلي

 

 م
 

 العبـــــــارة

جداً
رة 
كبي

 

يرة
كب

طة 
وس
مت

ليلة 
ق

جداً 
لة 
قلي

 

يتيح للمعلمة تقديم أسئلة ومهام تستثير تفكير  ١     
 الطالبات

     

      ام ذات معنى للطالباتيتيح للمعلمة تقديم أسئلة ومه ٢     
      يساعد المعلمة في تقييم مستوى الطالبات بسهولة ٣     

يساعد المعلمة على التأكد من صحة اإلجابات  ٤     
 بسرعة

     

يوفر معلومات للمعلمة تساعدها في اتخاذ  ٥     
 القرارات

     

      يساعد المعلمة على متابعة تقدم الطالبات ٦     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
١٢٣ 

 :ثالثاحملور ال             
         التعليم االلكرتوني يف أدوار الطالبة

א א א א א)√(א א .מ
 درجة االستخدام درجة األهمية

جداً
رة 
كبي

 

يرة
كب

طة 
وس
مت

 

ليلة
ق

جداً 
لة 
قلي

 

 م
 

 العبـــــــارة

جداً
رة 
كبي

 

يرة
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وس
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ليلة 
ق

جداً 
لة 
قلي

 

      يساعد الطالبات على تحقيق التعلم الذاتي ١     
يساعد الطالبات على استخدام وسائل متنوعة  ٢     

 لتفعيل البرهان
     

      يساعد الطالبات على حل المسائل بسهولة ٣     
كار و حل المشكالت يساعد الطالبات على ابت ٤     

 المتعلقة بعلم الرياضيات 
     

يساعد الطالبات على فرض الحلول واختبار مدى  ٥     
 صحتها

     

وأمثلة مضادة ،يساعد الطالبات على اكتشاف أمثلة  ٦     
 لمفهوم الرياضيات

     

      يساعد الطالبات على التأكد تماما من صحة الحل ٧     
الطالبات على استخدام منطق الرياضيات يساعد  ٨     

 في الحل
     

 
 
 
 
 
 



 
 
١٢٤ 

 :احملور الرابع
 أدوات تنمية الرياضياتيف  التعليم االلكرتوني 
א א א א א)√(א א .מ

 امدرجة االستخد درجة األهمية

جداً
رة 
كبي

 

يرة
كب

طة 
وس
مت

 

ليلة
ق

جداً 
لة 
قلي

 

 م
 

 العبـــــــارة

جداً
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مت

ليلة 
ق

جداً 
لة 
قلي

 

      يعتمد على أساليب تعلم متنوعة ١     

      توفيره ألنشطه إثرائيه للطالبات سريعات التعلم  ٢     
      توفيره ألنشطة عالجية للطالبات بطيئات التعلم  ٣     
      استخدام الوسائط المتعددة بشكل مالئم  ٤     
يحتوي على روابط لمواقع على االنترنت للبحث عن  ٥     

 .المعلومات وإثراء المادة العلمية
     

 :احملور اخلامس
 التعليم االلكرتوني وارتباطه بالتحليل

א א א א א)√(א א .מ
 درجة االستخدام درجة األهمية

جداً
رة 
كبي

يرة 
كب

طة 
وس
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قلي
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جداً 
لة 
قلي

 

يوفر إحصاءات عن تعلم الطالبات ومستوياتهن في  ١     
 الرياضيات

     

طالبات وانجازاتهن في يحتوي اختبارات لقياس مستوى ال ٢     
 الرياضيات

     

يحتوي على مقاييس لمعرفة مستوى اتجاه الطالبات نحو  ٣     
 الرياضيات

     

      .يوفر اختبارات في نهاية كل جزء لقياس ما تعلمه الطالبات ٤     



      .يوفر للطالبات ملخصاً عن أدائهن  ٥     

 
١٢٥ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 )٥(الملحق رقم 

 خطاب تعريف من الجامعة
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
١٢٦ 



 



 



 



 

 

 

 

 

 

 )٦(الملحق رقم 

 خطاب مدير عام التربية و التعليم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
١٣٠ 



 



 



 
 

 
 

 
 

  
 
 
 

 )٧(الملحق رقم 

 خطاب مركز التطوير التربوي
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
١٣٣ 



 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 )٨(الملحق رقم 

 خطابات مراكز اإلشراف التربوي
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