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  متطلب تكميلي لنيل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس      
  هـ ١٤٢٩  \  ١٤٢٨للفصل الدراسي الثاني لعام 



 

  المقدمة
  

ة        في  عصر العلوم والتقنية ال     ه هي لغ دم وصارت لغت حديثة أصبح الحاسوب أحد مظاهر التق
ثالث         ارات ال افة للمه ة باإلض ية الرابع ارة األساس كل المه ة تش ك اللغ بحت تل ل وأص ر ب العص
ة            ود القليل ة في العق ا سيصبح سمة األمي ة والحساب وأن الجهل به األساسية وهى القراءة والكتاب

  .القادمة 
يين  خالل ومن خالل ممارسة الباح    دى فصلين دراس ى م م عل ة آطالب معل ة العملي ث للتربي

ة     ة االبتدائي دراسته في آلية المعلمين في الطائف ، ومن خالل عمله آمعلم للرياضيات في المرحل
ين في                ة المعلم دريس  في آلي اهج وطرق الت د بقسم المن ه آمعي م من خالل عمل بعد التخرج  ، ث

  :ة الطائف استقرت الحقائق التالي
 .يميل معظم المعلمين الستخدام الكتاب المدرسي آتقنية ومصدر وحيد للمعرفة  •
ة  • ات الدولي بكة المعلوم تخدام الحاسوب أو ش ين عن اس م المعلم ) إنترنت ( عزوف معظ

 .آمصادر للمعرفة أو لممارسة أدوار فعالة داخل الصف المدرسي 
ات استخدام الحاسوب وشبكة المع         ة   لذلك يعد بحث معوق دريس   ) إنترنت  ( لومات الدولي في ت

  .الرياضيات أمرا خليقا بالدراسة 
  
  
 : تحديد المشكلة •

 
ه بعض            نظرًا ألن استخدام الحاسب اآللي من قبل الطالب بهدف التعليم الذاتي هو أمر يكتنف

ا  ة وغيره زات الالزم ات والتجهي وفر اإلمكان دم ت ن، الصعوبة لع تفادة م ن االس ه يمك ذه  إال أن ه
م نفسه للحاسب        ، التقنية وتوظيفها في التدريس بشكل أو بآخر  ك من خالل استخدامات المعل وذل

ي  وخ  ، اآلل لطان والفنت ك الس د ذل تخدام   )" م٢٠٠٠(ويؤي ر اس ل قص ن األفض ان أن م إذ يري
كلين      ى ش ام عل يم الع ي التعل وب ف م    : الحاس اعدة للمعل ة مس يلة تعليمي تخدامه آوس ذلك ، اس وآ

د الحاجة      استخدا ا عن اء      ، مه آمصدر مخزن للمعلومات وطلبه زال في طور البن تعلم ال ي ألن الم
  .٨٣ص"  الذهني المعرفي

دمات منه   دة خ دم ع ت يق ت الحاضر فاإلنترن ي الوق ا ف ار   اأم ات ، واألخب المراسالت والمحادث
داف التعليم ر من األه ق الكثي ى  تحقي اعد عل ا تس ذه الخدمات وغيره ا والمعلومات وه ة ومنه : ي

د     ا هو جدي إجراء األبحاث العلمية ، والتواصل وتبادل المعلومات مع اآلخرين ، واالطالع على م
د        ا البري ت ومنه ائل اإلنترن تخدام وس ك باس ذاتي ؛ وذل يم ال ف والتعل رات ، والتثقي ن الخب م

ل    )  E-Mail(  ياإللكترون  تطبيق  ولكن  ،   )  File Transfer Protocol  ) (FTP(و الناق
د أشارت بعض الدراسات        ق وق اإلنترنت في التعليم آغيرها من الوسائل الحديثة لها بعض العوائ

ابس  ـ ،ص ١٤٢٠( إلى هذه العوائق منها دراسة  الفهد ، اله ا أن     )  ٢٢ه ق إم د ذآرت أن العوائ فق
ة    ة أو فني رية أو مالي ون بش لم   . تك ة  مس ذلك دراس م   )  ٣٨م ،ص١٩٩٩( وآ رت أن أه د ذآ فق

انشغال الخطوط بسبب ضعف سرعة      : لمشاآل التي تحول دون اإلفادة من الشبكة على الترتيبا
ة قاعة             ة ، وعدم مالئم ة االستخدام ، وضيق الوقت ، والتكلف ة طريق دولي ، وعدم معرف الخط ال

  .البحث والتجهيزات ، وضعف الموارد المالية للشبكة
 : أسئلة الدراسة  •

  
ى          ، رات انطالقا من هذه المؤش       ؤثر عل ات التي ت ى المعوق ة للتعرف عل أتي الدراسة الحالي ت

  -:مشكلة الدراسة في األسئلة التالية  روتتمحو، استخدام الحاسوب واالنترنت 
دريس  ) االنترنت(ما معوقات استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية (-:السؤال األول   في ت

  ).الرياضيات للصف األول المتوسط؟ 



 

  -:فرع منه األسئلة التالية ويت
 

دريس   ) إنترنت ( ما معوقات استخدام  الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية  -:السؤال الثاني  في ت
ة   دريس من وجه ال تخطيط الت ي مج ي محافظة الطائف ف الرياضيات للصف األول المتوسط ف
دراء      رفين والم يات والمش ي الرياض ر معلم  .                        نظ
                   
 

دريس   ) إنترنت  ( ما معوقات استخدام  الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية  -:السؤال الثالث في ت
ة نظر         دريس من وجه ذ الت الرياضيات للصف األول المتوسط في محافظة الطائف في مجال تنفي

در    رفين والم يات والمش ي الرياض .                         اءمعلم
            

ذه     -:السؤال الرابع ما المقترحات المناسبة التي يرها معلمي الرياضيات والمشرفين للتغلب عل ه
  .المعوقات 

  
  
  
 : لدراسة أهداف ا •

 
 : تعرف الدراسة إلى 

  
ين عن استخدام الحاسوب وإنترنت       الوقوف على المعوقات التي تتسبب  .١ في عزوف المعلم

 .في تدريس الرياضيات 
وع    .٢ ي ن ويين ف دراء الترب ويين والم رفين الترب ين والمش ات نظر المعلم ى وجه التعرف عل

 .العالقة بين هذه المعوقات و فاعلية تدريس الرياضيات سواء سلبا أو إيجابا 
  .في التغلب على هذه المعوقات  تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي أن تساهم .٣

  
  
  
 : الدراسة أهمية  •
•  

  -:وتأتي وفقًا لآلتي 
 
وفر     -١ دريس الرياضيات يسهل أو ي استخدام الحاسوب واالنترنت في مجال التعليم وخاصة في ت

  .للمتعلم بيئة خصبة تساعده على الفهم وإثارة الدافعية 
دريس        استخدام تقنية الحاسوب واالنترنت تلعب دورًا ف -٢  ال عن الت دريس الفع ز الت ًا في تمي ارق

  .التقليدي 
دم      -٣ ن ع ة ع ار الناجم ة اآلث ة معالج دها ومحاول بيله وتحدي رض س ي تعت ات الت ة المعوق دراس

  .استخدامها سوف يضفي على هذه الدراسة أهمية خاصة 
ي    -٤ ن القصور ف ب م رفي الرياضيات جوان ي ومش ي تبصير معلم ة ف ذه الدراس د ه سوف تفي
  .طبيق الحاسوب واالنترنت في تدريس الرياضيات  ت
  
 : لدراسة حدود ا •
 



 

  :يقتصر مجال البحث الحالي على الحدود التالية 
دود الموضوع وب     بحث :  ح تخدام الحاس ن اس ين ع زوف المعلم ي ع بب ف ي تتس ات الت المعوق

 .وإنترنت في تدريس الرياضيات 
لبحث على معلمي ومشرفي الرياضيات ومدراء سوف يتم تطبيق أدوات ا:  حدود المجتمع والعينة

  .المدارس  
  .م ٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨الفصل األول من عام :  حدود الزمان
  محافظة الطائف :  حدود المكان



 

א א
א א א−:א א א א אא)א(א א
.א

א א א א אא:(א א א א א)א(א
؟ א א ).א

א א א א א אא א א א א
א، א א א א א א

.
א א א א א א א א א א אא א ،א

א א א א א א−:א א−:א (א
אא א)אאא–א–א–א–אא–א
א−:א א−:אא.אאא אא

אא.א א−:א אאא .אאאא
אאא אא א(א א א

א) א א א א،א(א ،א
א א،א )٢א،""א،א
א א−:א−١−:א א א א א
)٨٥,٦(٪

א−٢ א א א،א אא א א
א ٪)٧٨,٨(א

א−٣ א א א א א א
א .א

א−٤ א א א א א א ،٪)٨٤,٤(א
א א א א א א .א

א−٥ א א ٪)٧٩,٢٤(אא
א−٦ א א א א א א .א
א−٧ א א א א א א א א

א .א
א−٨ א א א א א א א א

א א א א א .א
א א א−١−:א א א א אא א א−٢א א א א

א א א .א

  
  
  



 

  
  

STUDY SUMMARY 
 
Study title : Obstacles of using Computer and Internet in Teaching Mathematics for 

First Preparatory grade in Al-Taif Governorate. 
 
 The study problem is determined in the following main question : (What are 
the obstacles of using computer and Internet in teaching mathematics for first 
preparatory grade in Al-Taif governorate?) 
 The study aims to know the obstacles that cause reluctance of many teachers 
from using computer and internet in teaching mathematics. Also the study aims to 
know the teachers' opinion in the type of relationship between these obstacles and 
effectiveness of teaching mathematics whether positive or negative? 
 To achieve the study objectives the researcher used the analytic method that 
describe the real world through asking the sample individuals, for this prepare a 
questionnaire as basic tool for data collection in the field represented in the following 
: the first part : aims to collect data about teachers (study certificate- experience years- 
site of work- method of teacher learning- level of experience- mastering dealing with 
internet sites), second part : include the fields of the teacher us of computer in 
teaching mathematics- training courses in the field of using computer and internet in 
teaching. After the researcher ensuring the validity of the study tool and reliability he 
applied it on the study sample (all mathematics teachers in first preparatory grade in 
Al-Taif), the researcher used number of statistical methods that is represented in 
(Alpha Cronbach's correlation coefficient for reliability, the arithmetic mean, standard 
deviation, analysis of variance in one way followed by Tukey test, t-test, chi square 
test). 
 Study results : unavailability of presentation devises was a great obstacles 
that reach (85.6%) and the percentage of unavailability of proper place (78.8%) and 
weakness of English language (84.4%) which is the most prominent results of 
obstacles which indicate increase percentage of obstacles in using computer and 
internet in teaching mathematics. 
 According to the study results the researcher offered number of 
recommendations including 1- availability of computer systems for all schools to deal 
with internet and use them in learning, 2- finding a plan or strategy for learning 
through internet, through constitution of high committee for studying the internet 
possibilities and previous experiments in using internet in teaching and formulation of 
a plan or strategy for use. 
 Also the study suggests : 1- conducting a study about the teachers' trends 
toward using computer in teaching 2- study the reality of using computer in learning 
in the Kingdom of Saudi Arabia. 

  
  

  



 

  
  رـــديـــــقـــر وتــــكــش

من مل يشـكر  :( احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على سيدنا حممد القائل    
  : وبعد .. وعلى آله وصحبه أمجعني ) صحيح اجلامع  الصغري ) (الناس مل يشكر اهللا 

فال يسعين وقد أيت هذه الرسالة إال إن أشكر اهللا سبحانه وتعاىل، الذي هداين للقيام     
  .العون إلمتامها، وأسأله جل وعال أن يتقبلها مين خالصة لوجهه الكرمي ا، وأمدين ب

وبعد شكر اهللا تعاىل ، يسعدين أن أتقدم خبالص الشكر وعظيم االمتنـان لسـعادة   
مسري بن نور الدين فلمبان املشرف على الرسالة الذي شاركين اجلهد، وبـذل  / الدكتور 

ل الصعوبات يف طريق دراسيت بسعة علمـه،  الثمني من وقته يف توجيهي وإرشادي، وتذلي
  .فجزاه اهللا خريا على ماقدم وجعله يف ميزان حسناته. ورحابة صدره

، زكريا بن حيى الل /كما أقدم خالص شكري وتقديري إىل سعادة األستاذ الدكتور 
؛ لتفضلهما مبناقشة الدراسـة ، ومـا   يوسف بن عبد اهللا سند الغامدي/وسعادة الدكتور 

 من توجيهات قيمة وبناءة، سامهت بشكل ملموس يف إخراج الدراسة احلالية إىل قدماه يل
  .كما ال يفوتين أن اشكر مجيع احملكمني ألداة القياس.حيز الوجود 

و أسجل وافر الشكر والتقدير إىل رئيس قسم املناهج وطرق التدريس بكلية التربيـة  
سيف ، وإىل مجيـع أعضـاء هيئـة    صاحل بن حممد ال/ جبامعة أم القرى سعادة الدكتور 

كمـا  . التدريس بالقسم، الذين تتلمذت على أيديهم طوال سنوات دراسيت املنهجيـة  
علي كاظمي عميـد   أسجل وافر الشكر والتقدير لكل من سعادة الدكتور زهري بن أمحد

كلية التربية جبامعة أم القرى وسعادة الدكتور دخيل اهللا بن حممد الدمهاين وكيـل كليـة   
وختاماً أتوجه بشكر خاص جلميـع زمالئـي    ،القرى لتربية للدراسات العليا جبامعة أم ا

بقسم املناهج الذين قضيت برفقتهم أوقاتاً مفعمة بالود والتفـاهم واالحتـرام واملنفعـة    
  .العلمية

  
  
  
  
  



 

  
  

  قائمة المحتويات
  
الصفحة   الموضوع  م
  ا  فهرس المحتويات  ١
  ج  فهرس الجداول  ٢
  ع  مالحقفهرس ال  ٣
    المدخل إلى الدراسة:الفصل األول   ٤
  ٣  المقدمة  ٥
  ٥  تحديد المشكلة  ٦
  ٦  أهداف الدراسة  ٧
  ٧  أهمية الدراسة  ٨
  ٧  حدود الدراسة  ٩
    أدبيات الدراسة: الفصل الثاني   ١٠
  ١١  اإلطار النظري –أوًال   ١١
  ١٢  ثورة المعلومات واالتصاالت  ١٢
  ١٥  امها في التعليم األساسياألجهزة التي يمكن استخد  ١٣
  ١٦  حاسوب خاص أحادي الغرض  ١٤
  ١٧  حاسوب عام متعدد األغراض  ١٥
  ١٨  تطبيقات الحاسوب في التعليم األساسي  ١٧
  ٢١  استخدام الحاسوب آمادة تعليمية  ١٨
  ٢١  استخدام الحاسوب في إدارة العملية التعليمية  ١٩
  ٢٤  مناهجاستخدام الحاسوب آوسيلة تعليمية في ال  ٢٠
  ٢٨  األنماط التعليمية االستخدام الحاسوب  ٢١
  ٢٨  الطريقة التدريسية  ٢٢
  ٣٢  طريقة التدريب والممارسة  ٢٣
  ٣٦  طريقة المحاآاة  ٢٤
  ٤٠  األلعاب التعليمية  ٢٥
  ٤٦  االنترنت  ٢٦
  ٤٩  وسائل االنترنت  ٢٧
  ٥٤  االنترنت في التعليم  ٢٨
  ٦٣  التعليم عن بعد  ٢٩
  ٦٣  ي التعليماالنترنت ف  ٣٠
  ٦٥  معوقات استخدام الحاسوب و االنترنت في التعليم  ٣١
  ٦٩  الدراسات السابقة  ٣٢
  ٦٩  الدراسات العربية  ٣٣



 

  ٨٥  الدراسات االجنبية  ٣٤
  ٩٢  مستخلص الدراسات السابقة  ٣٥
  ٩٥  منهجية الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث   ٣٦
  ٩٦  منهج الدراسة  ٣٧
  ٩٦  عينتهامجتمع الدراسة و  ٣٨
  ٩٦  أداة الدراسة  ٣٩
  ٩٨  إجراءات تطبيق الدراسة  ٤٠
  ٩٩  أساليب المعالجة اإلحصائية  ٤١
  ١٠٠  تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها: الفصل الرابع   ٤٢
  ١٠١  النتائج المتعلقة بالسؤال األول  ٤٣
  ١١٨  السؤال األول  ٤٤
  ١٢١  السؤال الثاني  ٤٥
  ١٢٤  السؤال الثالث  ٤٦
  ١٢٩  ملخص الدراسات وتوصياتها ومقترحاتها: ل الخامس الفص  ٤٧
  ١٣٠  ملخص الدراسة  ٤٨
  ١٣٢  توصيات الدراسة  ٤٩
  ١٣٢  مقترحات الدراسة  ٥٠
  ١٣٤  قائمة المصادر والمراجع  ٥١
  ١٤٢  مالحق الدراسة  ٥٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  فهرس الجداول
  

رقم 
 الجدول

رقم   الموضوع
  الصفحة

  ١١٥  دة حسب المتوسطات الحسابيةتوزيع درجات االستفا  ١
  ١١٦  نتائج ثبات األداة المستخدمة في التحليل   ٢
  ١١٩  دراسة العناصر األساسية لمعوقات استخدام الحاسوب   ٣
  ١٢١  االنترنتدراسة العناصر األساسية لمعوقات استخدام   ٤
نتائج مدى االختالف بين درجة االستخدام للحاسوب حسب   ٥

  نوع المؤهل 
١٢٣  

نتائج اختبار توآي الخاص باستخدام الحاسوب في األعمال   ٦
  الكتابية 

١٢٥  

نتائج مدى اختالف بين درجة االستخدام للحاسوب حسب مدة   ٧
  الخبرة

١٢٥  

نتائج اختبار توآي الخاص باستخدام الحاسوب في األعمال   ٨
  الكتابية 

١٢٧  

نتائج اختبار توآي الخاص باستخدام الحاسوب آوسيلة   ٩
  عليمية في تدريس الرياضيات ت

١٢٧  

نتائج اختبار توآي الخاص باستخدام الحاسوب في تقويم   ١٠
  تحصيل الطالب

١٢٨  

نتائج مدى االختالف بين درجة استخدام الحاسوب حسب   ١١
  جهة العمل 

١٢٨  
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  الفصل األول

   مشكلة الدراسة وأهمية دراستها 

  
  مةمقد

  
ه هي        في  ع          دم وصارت لغت صر العلوم والتقنية الحديثة أصبح الحاسوب أحد مظاهر التق

ثالث            ارات ال ة باإلضافة للمه ارة األساسية الرابع ة تشكل المه ك اللغ لغة العصر بل وأصبحت تل
ة            ود القليل ة في العق ا سيصبح سمة األمي ة والحساب وأن الجهل به األساسية وهى القراءة والكتاب

  .القادمة 
ة،      )  ٩م ص ٢٠٠٠(قال الموسى      ة بصفة عام الثورة التقني إن المتتبع للدراسات التي اهتمت ب

يد        ام يش اق  ع ياقها اتف والثورة التقنية في مجاالت  االتصال والمعلومات بصفة خاصة،يجد في س

ر في          بالتطور الهائل في تقنيات االتصال وخدمات المعلومات السريعة والتي أسهمت بشكل آبي

ة    تحوي ة آوني بعض بقري ميه ال ا يس ى م الم إل بيه  . (Global Village)ل الع ذا التش ى أن ه حت

الضيق لعالم اليوم لم يعد آافيًا للتعبير عن ضيق الحيز المكاني الذي تعكسه ثورة وسائل االتصال  

ة    ل المعلوم ة   " خاصًة وأن المصطلح   . الحديثة وقوتها في نق ة آوني اع     " قري الم اجتم ه ع د أطلق ق

د    Roderick Mackenzieبيئة الحضرية واإلنسانية ال ليصف طبيعة العالقات اإلنسانية في العق

  .الثالث من هذا القرن، أي في وقت الزالت الثورة الصناعية والتقنية تقطف ثمارها األولى

   

ل     وفي إطار التطور السريع لتقنيات االتصال وما صاحبها من ثورة في تقنيات خدمات نق

ادة النظر في تنظيم        المعلومات، ة إلع ة المحلي يتناول البعض أبعادها وتأثيراتها المختلفة في الثقاف

وة              ة وق ه المعلوم ذي ستصبح في د ال الم الغ أقلم مع ع وارده المتاحة للت المجتمع وآيفية استغالل م

ة          ادي والرفاهي و االقتص ق النم ي لتحقي ل األساس ي العام ا ه رعة نقله ى س اعدة عل ة المس التقني

المي  اال وطني والع د      . جتماعية على المستويين المحلي وال ثًال تؤآ ة، م ات المتحدة األمريكي فالوالي

ة في           ة، والمتمثل ة والدولي دافها الوطني دعم  "على أهمية البنية األساسية للمعلومات في تحقيق أه

ول أفضل للت   الديمقراطياتوتعزيز " والمستمر"النمو االقتصادي النشط  حديات  وتسهيل إيجاد حل

اس          ز اإلحس ى تعزي ر إل ة األم ي نهاي دف ف ا ته حية، آم ة الص ين الرعاي ة وتحس ة العالمي البيئي

ى آوآب األرض   ون  ) ١٩٩٨مصمودي،  ." (بالمشارآة في توجيه دفة الحياة عل وأدرك األوروبي

ات من           ل الثمانين ذ أوائ ه، من تعداد ل دءوا االس اتي، حيث ب أيضا أهمية ما أسموه بالمجتمع المعلوم



 

ة المعلومات واالتصاالت،         هذا القرن، عن طريق تشجيع البحث العلمي والتطوير في مجال تقني

ة الصحية         رامج الرعاي وبخاصة في ما يتعلق بتطويع دور االتصاالت وخدمات المعلومات في ب

  . والنقل والتعليم

ود  هذه المؤشرات دليل واضح على أهمية قطاع االتصاالت والتقنيات المعلوماتية الت    ي تق

ا           ى تطويره درة عل ة والق ية التقني ة األساس ك البني ن يمل ه م وي في ون الق تقبل يك ى مس الم إل الع

ل         رن المقب ي الق ات ف ع المعلوم ع مجتم ايش م ي التع ا ف ر    . وتطويعه ي عص ة ف القوة الحقيقي ف

وة تكمن في         ل الق ارات، ب ابرة للق ووي أو الصواريخ الع  المعلومات، ليست في امتالك السالح الن

، وهذا ما جعل الواليات المتحدة األمريكية "نظام اتصاالت عالميًا عبر األقمار الصناعية"امتالك 

  .  القوة الوحيدة في الوقت الحاضر، وستكون آذلك في المستقبل القريب

وب        ق الحاس ن طري ات ع داول المعلوم بح ت ل أص د، ب ذا الح د ه ر عن م يقتصر األم ول

دعوا    رًا ي ت أم تخدام اإلنترن ت    باس نفس الوق ق ب رة والقل دث  . للحي دما تح ي           وعن ل هيفل  وي

Will Hively) رن (عن عصر   )١٩٩٤ ال  ) ق اف البصرية سوف يكون     " المعلومات ق إن األلي

ى          دخول إل يح الفرصة لكل بيت لل ة وسوف تت لديها القدرة على إرسال مئات المحطات التلفزيوني

ر من    مكتبات العالم بل سوف تكون لدى هذه األلي الة في     ١٠اف القدرة على حمل أآث ين رس مالي

ا  ) ١٩٩٤، (Jordon and Jeannetteثم علق على هذا .  ٨٦ص " الثانية نحن بحاجة   " بقولهم

ادم          رن الق تعلم في الق " إلى إعادة تصميم بيوتنا من حيث أنها سوف تكون مصدرًا من مصادر ال

ة    .  ٨٩ص  ع التقني ل م ى التعام رد عل م الف م إن تعل ب    ث ن المطال ر م ا  يعتب ع مفاهيمه بجمي

  .والمقومات األساسية لبناء المجتمعات في العصر القادم

ر   د تعبي ى ح ب عل تقبل القري ي المس ر                          ف ل و ورتن ني

)Neil and Weigratner،اء أي أنك         )١٩٩٤ وتر في الكهرب از الكمبي وم بإيصال جه دما تق عن

وم ب ي نفسك تق داخل(توصيل شيء ف اك ت دفاع ) هن وع آخر من ال ى ن ك بحاجة إل ي أن ذا يعن وه

يم  د ذآر   . والفهم واالستعداد والتقويم والتعل تس   -وق ل جي ر اإلنترنت      -بي داول المعلومات عب أن ت

  )١٩٩٨بيل جيتس، . (سيترك أثرًا آبيرًا في آل مناحي الحياة في السنوات القادمة

ويي   ض الترب ا أن بع ر         آم ة للخط ة معرض ا أم ول بأنن ذا ويق ن ه ر م ى أآث ذهب إل ن ي

)Nation at risk (      ات ًا للتقني هم وفق رق تدريس م وط وير عمله وا بتط م يقوم ين ل ألن المعلم

  ). Pedroni,1996. (الحديثة

ات، وبخاصة    وهذا بدوره ينقلنا إلى تأثير الثورة المعلوماتية وعالميتها على صناعة الثقاف

ا،  ز منه ات   المتمي ة المؤسس ر وظيف ى ضرورة تغيي ذي أدى إل ر ال ثًال، األم ة اإلسالمية م آالثقاف

ا    ا وأشكالها وأحجامه ه           . بكافة أنواعه الم ثقت ا الع ي عليه م الوسائل التي يبن ة من أه ر التربي وتعتب



 

دول في سبيل اللحاق في مصاف           ا ال بمستقبل البشرية، فهي الرآيزة األساسية التي رآزت عليه

ل     الدول المت ة ب يس خدم قدمة، بل أنه أصبح من المعلوم أن التعليم لم يعد حلية بل ضرورة، وهو ل

  .هو استثمار له عائد ضخم يزداد بزيادة اإلنفاق الُموجة

ات        ول عصر المعلوم ع دخ المي م ع الع هدها المجتم ي يش رة الت رات الكبي رًا للتغي ونظ

ذه   وثورة االتصاالت، فإن برامج المؤسسات التعليمية بحاجة إلى إعادة النظر والتطوير لتواآب ه

ون في    . التغيرات في مجال الحاسوب من أجل العيش في هذا الكوآب األرضي ولقد لمس التربوي

وى           ادة النظر في محت اك إلع ا وهن اآلونة األخيرة هذه األهمية، ولذا فقد تعالت الصيحات من هن

يح للطالب    ا ُيت ة المتصلة بالحاسوب     العملية التربوية وأهدافها ووسائلها بم ق  . اآتساب المعرف يعل

رو دآتور فخ ذا ال ى ه ه  )م ١٩٨٩ (عل ادة  … " بقول دول بضرورة إع ن ال د م د اقتنعت العدي وق

ارين     النظر في النظام التعليمي برمته، وتكييفه ليتوافق مع عصر المعلومات وذلك في ضوء اعتب

ين ي مكتس    : اثن ام التعليم تغل النظ رورة أن يس و ض ات  األول ه ا المعلوم وم وتكنولوجي . بات عل

لبي          ر الس د األث ه ض يم تقديم ام التعل ى نظ ين عل ذي يتع واقي ال اق ال و التري اني ه ار الث واالعتب

  .٨٣ص " لتكنولوجيا المعلوماتية في الكائن البشري

  
يين  خالل     دى فصلين دراس ى م م عل ة آطالب معل ة العملي ومن خالل ممارسة الباحث للتربي

ة    دراسته في  ة االبتدائي آلية المعلمين في الطائف ، ومن خالل عمله آمعلم للرياضيات في المرحل
ين في                ة المعلم دريس  في آلي اهج وطرق الت د بقسم المن ه آمعي م من خالل عمل بعد التخرج  ، ث

  :الطائف استقرت الحقائق التالية 
 .معرفة يميل معظم المعلمين الستخدام الكتاب المدرسي آتقنية ومصدر وحيد لل •
ة  • ات الدولي بكة المعلوم تخدام الحاسوب أو ش ين عن اس م المعلم ) إنترنت ( عزوف معظ

 .آمصادر للمعرفة أو لممارسة أدوار فعالة داخل الصف المدرسي 
ة            ات استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات الدولي دريس   ) إنترنت  ( لذلك يعد بحث معوق في ت

  .الرياضيات أمرا خليقا بالدراسة 
  
  
 : تحديد المشكلة •

 
ه بعض            نظرًا ألن استخدام الحاسب اآللي من قبل الطالب بهدف التعليم الذاتي هو أمر يكتنف

ا  ة وغيره زات الالزم ات والتجهي وفر االمكان دم ت ذه ، الصعوبة لع ن ه تفادة م ن االس ه يمك إال أن
ك من خالل استخدا    ، التقنية وتوظيفها في التدريس بشكل أو بآخر  م نفسه للحاسب    وذل مات المعل

ي  وخ  وي، اآلل لطان والفنت ك الس د ذل تخدام    )"م٢٠٠٠(ؤي ر اس ل قص ن األفض ان أن م إذ يري
كلين      ى ش ام عل يم الع ي التعل وب ف م    : الحاس اعدة للمعل ة مس يلة تعليمي تخدامه آوس ذلك ، اس وآ

د الحاجة       ا عن زال في    ، استخدامه آمصدر مخزن للمعلومات وطلبه تعلم ال ي اء   ألن الم طور البن
  .٨٣ص"  الذهني المعرفي

دمات منه   دة خ دم ع ت يق ت الحاضر فاإلنترن ي الوق ا ف ار   اأم ات ، واألخب المراسالت والمحادث
ا  ة ومنه داف التعليمي ر من األه ق الكثي ى  تحقي اعد عل ا تس ذه الخدمات وغيره : والمعلومات وه



 

د    إجراء األبحاث العلمية ، والتواصل وتبادل المعلومات مع اآل ا هو جدي خرين ، واالطالع على م
د        ا البري ت ومنه ائل اإلنترن تخدام وس ك باس ذاتي ؛ وذل يم ال ف والتعل رات ، والتثقي ن الخب م

ل    )  E-Mail(  ياإللكترون  ولكن تطبيق   ،   )  File Transfer Protocol  ) (FTP(و الناق
ق   د أشارت بعض الدرا    اإلنترنت في التعليم آغيرها من الوسائل الحديثة لها بعض العوائ سات  وق

ابس  ـ ،ص ١٤٢٠ (إلى هذه العوائق منها دراسة  الفهد ، اله ا أن     )  ٢٢ه ق إم د ذآرت أن العوائ فق
رية   ون بش ة  تك ة أو فني ة  . أو مالي ذلك دراس لم  وآ م   )  ٣٨م ،ص١٩٩٩ (مس رت أن أه د ذآ فق

سبب ضعف سرعة    انشغال الخطوط ب  : المشاآل التي تحول دون اإلفادة من الشبكة على الترتيب
ة قاعة             ة ، وعدم مالئم ة االستخدام ، وضيق الوقت ، والتكلف ة طريق دولي ، وعدم معرف الخط ال

  .البحث والتجهيزات ، وضعف الموارد المالية للشبكة
 : أسئلة الدراسة  •

  
ى     ، ت انطالقا من هذه المؤشرا       ة للتعرف عل أتي الدراسة الحالي ى      ت ؤثر عل ات التي ت المعوق
  -: مشكلة الدراسة في األسئلة التالية روتتمحو، م الحاسوب واالنترنت استخدا

دريس  ) االنترنت(ما معوقات استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية (-: السؤال األول  في ت
  ).الرياضيات للصف األول المتوسط؟ 

  -:ويتفرع منه االسئلة التالية 
 

في تدريس ) إنترنت ( اسوب وشبكة المعلومات الدولية ما معوقات استخدام  الح -:السؤال الثاني 
ة   دريس من وجه ال تخطيط الت ي مج ي محافظة الطائف ف الرياضيات للصف األول المتوسط ف
دراء      رفين والم يات والمش ي الرياض ر معلم .                         نظ
                   
 

دريس   ) إنترنت  ( ما معوقات استخدام  الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية  -:الثالسؤال الث في ت
ة نظر         دريس من وجه ذ الت الرياضيات للصف األول المتوسط في محافظة الطائف في مجال تنفي
دراء    رفين والم يات والمش ي الرياض .                         معلم
            

ذه     -:السؤال الرابع ما المقترحات المناسبة التي يرها معلمي الرياضيات والمشرفين للتغلب عل ه
  .المعوقات 

  
  
  
 : لدراسة أهداف ا •

 
 : تعرف الدراسة إلى 

  
ين عن استخدام الحاسوب وإنترنت        .٤ الوقوف على المعوقات التي تتسبب في عزوف المعلم

 .في تدريس الرياضيات 
وع   ال .٥ ي ن ويين ف دراء الترب ويين والم رفين الترب ين والمش ات نظر المعلم ى وجه رف عل تع

 .العالقة بين هذه المعوقات و فاعلية تدريس الرياضيات سواء سلبا أو إيجابا 
  .تقديم بعض التوصيات والمقترحات التي أن تساهم في التغلب على هذه المعوقات  .٦

  
  
  



 

 : الدراسة أهمية  •
•  

  -:ي وتأتي وفقًا لآلت
 
وفر     -١ دريس الرياضيات يسهل أو ي استخدام الحاسوب واالنترنت في مجال التعليم وخاصة في ت

  .للمتعلم بيئة خصبة تساعده على الفهم وإثارة الدافعية 
ال       -٢  دريس الفع ز الت ًا في تمي دريس   استخدام تقنية الحاسوب واالنترنت تلعب دورًا فارق عن الت

  .التقليدي 
ا -٣ ة المعوق دم    دراس ن ع ة ع ار الناجم ة اآلث ة معالج دها ومحاول بيله وتحدي رض س ي تعت ت الت

  .استخدامها سوف يضفي على هذه الدراسة أهمية خاصة 
ي    سوف -٤ ن القصور ف ب م رفي الرياضيات جوان ي ومش ي تبصير معلم ة ف ذه الدراس د ه تفي

  . لرياضيات تطبيق الحاسوب واالنترنت في تدريس ا
  
 : لدراسة حدود ا •
 

  :ر مجال البحث الحالي على الحدود التالية يقتص
دود الموضوع وب     بحث :  ح تخدام الحاس ن اس ين ع زوف المعلم ي ع بب ف ي تتس ات الت المعوق

 .وإنترنت في تدريس الرياضيات 
سوف يتم تطبيق أدوات البحث على معلمي ومشرفي الرياضيات ومدراء :  حدود المجتمع والعينة

  .المدارس  
  . م٢٠٠٧/هـ ١٤٢٨من عام ألول صل االف:  حدود الزمان
  محافظة الطائف :  حدود المكان

  
  
  

  :مصطلحات الدراسة 
 

  : المعوقات
ه    رب قول ان الع ي لس ه      : ورد ف ه ومن رفه وحبس ا أي ص ه عوق يء يعوق ن الش ه ع عاق

ه صارف        رًا فصرفه عن ك إذا أراد أم اق ، وذل ن منظور ،   ( التعويق واالعتي ـ ، ج ١٤٠٥اب ، ٤ه

  ) . ٣١٧٣ص 

دراء       رفين الم ين والمش ام المعلم ف أم ي تق ق الت ع العوائ ا جمي د به ن  ،ويقص ه م وتمنع

  استخدام الحاسوب واالنترنت في التعليم 

  

  



 

  : الحاسوب 

ه  ى (عرف ه  )١٤٢٣،الموس ات  :" بأن ة البيان وم بمعالج ي تق ا لك ن برمجته ة يمك ة الكتروني آل

  ).٤ص".( وتخزينها وإجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها

م    هذه الدراسة ويقصد به الحاسوبوسيتم استخدام الحاسوب أو الحاسب اآللي في  الشخصي للمعل

  .في مرآز مصادر التعلم في المدرسة  الحاسوب أو

  

  

  -:االنترنت 

ـ  ّرف ب بات   " وتع بكات الحاس ن ش رات اآلالف م ربط عش دَا ، ت ة ضخمة ج بكة اتصال عالمي ش

ام    واع واألحج ة اتص        المختلفة األن ط الحاسبات مع بعضها باستخدام أنظم تم رب االت قياسية  ، وي

  ) . ٣١هـ  ص ١٤٢١اللحيدان ، ) " ( TCP/IP(  يطلق عليها 

  -:التدريس

ه  وفي  ( عرف ي والمن ه ) ١٤١٩، يح طة     :" بأن ن األنش ة م ن مجموع ون م ة تتك ة اجتماعي عملي

دو  ) المرسل  ( التي يقوم بها المدرس  ) الرسالة ( واإلجراءات التي يتم خاللها نقل مادة التعلم  وتب

  ).١٦ص" (آثارها ونتائجها على التلميذ من خالل أسلوب وطريقة معينة 

داد   : ويقصد بالتدريس في الدراسة الحالية  الخطوات التي يقوم بها المعلم لتنفيذ دراسة بدءًا من إع

ًا   ة الالز    ، الدرس ذهنيًا وآتابي داد الوسائل التعليمي م       وتحضير وإع درس ث ذ ال م عرض وتنفي ة ث م

  .تقويمه

  

  



 

  -:الرياضيات 

ه  (عرفها  ا  ) ١٩٩٤، أبو زين ار          :" بأنه تم باألفك ل البشري ته داع العق ق وإب دي من خل م تجري عل

، والطرائق وأنماط التفكير وتنظيم البرهان المنطقي وتقرر نسبة احتمال صحة فرضية أو قضية    

وهي تولد أفكارًا رياضية تنم عن إبداع الرياضي  ، فيها وهي فن متناسق وترتيب لألفكار الواردة 

ع   ، وقدرته على التخيل والحدس  د الجمي وهي لغة معروفة عالميًا بتعابيرها ورموزها الموحدة عن

ى      ة إل ر معرف ابير غي تقريبًا وهي معرفة منظمة في البيئة لها أصولها وتنظيمها وتسلسلها بدءًا بتع

  ).١٩ص"(وتعاميم أن تتكامل وتصل إلى نظريات 

  ويقصد بها في هذه الدراسة مقرر الرياضيات للصف األول المتوسط 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني                                    
  
  

  أدبيات الدراسة                                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني                                                       

  اإلطار النظري

  : مقدمة 

قدمت التكنولوجيا الحديثة وسائل وأدوات لعبت دوراً كبيراً في تطوير أساليب التعلـيم  

م والتعلم في السنوات األخيرة، كما أتاحت هذه الوسائل الفرصة لتحسين أساليب التعلم والتعلـي 

والتي من شأنها أن توفر المناخ التربوي الفعال الذي يساعد علـى إثـارة اهتمـام الطـالب     

وباستمرار الثورة التقنيـة فـي   . وتحفيزهم ومواجهة ما بينهم من فروق فردية بأسلوب فعال

االتساع واالنتشار أنجبت الحاسوب الذي يمثل نقلة نوعية بل تحدياً لكل ما سبقه من ابتكارات 

ات يمكن أن نستخدمها في حياتنا اليومية، ولم يكن علماء التربية بمنأى عن التطـورات  أو أدو

اليومية الجارية فقاموا بالبحث والتجريب للتعرف على القدرات التعليمية الكامنة في إمكانـات  

الحاسوب المتعددة والمتشعبة، وبعد تلك الجهود البحثية اتضح أن جهاز الحاسوب هو موضوع 

وأداة للتعليم، ووسيلة للتعلم، كما أنه يمكن أن يقوم بدور المعلم نفسه، ويناقش الطالب  للدراسة،

و في هذا الفصل سوف نُلقى نظرة . وهو بذلك يساعده على اكتساب المهارات األساسية للحياة

سريعة على مفهوم المعلوماتية واألجهزة الخاصة بها وكذلك مفهـوم اإلتصـاالت وعالقتهـا    

م  نتطرق لألسباب التي دعت علماء التربية للسير قُدماً نحو االستفادة من إمكانـات  بالتعليم ث

الحاسوب في التعليم و العائد الذي يمكن أن نجنيه من استخدامه واألساليب المختلفة والمناسبة 

الستخدامه و الوضع المناسب للكمبيوتر في المدرسة حسب إمكاناتنا و طبيعـة المـادة التـي    



 

نتطرق إلى تطبيقات الحاسوب واإلنترنت في التعليم، ثم نتنـاول تجربـة الـدول     تُدرس، ثم

  .الغربية ودول الخليج في  مجال المعلوماتية بصفة عامة والحاسوب بصفة خاصة

  

  :ثورة المعلومات واالتصاالت  

  
ال شك أن الثورة المعلوماتية التي نشاهدها ونرى آثارها قد أثرت في تطوير العمليـة  

يمية بصورة مباشرة وغير مباشرة وخصوصاً بعد التطور المذهل الحاصل فـي وسـائل   التعل

االتصال، فبعد أن كان الهاتف هو الوسيلة الوحيدة لالتصال عن بعد أصبحت هنالـك وسـائل   

أقوى وأسرع وذلك بعد دخول األقمار الصناعية في عملية االتصال حتى أدى هذا التطور إلى 

أن التطور الحاصل في تقنيـة  ) ١٩٩٨( ويرى لستر ثرو . ية واحدةأن يصبح العالم كأنه قر

االتصاالت والثورة المعلوماتية الحاصلة قد يؤدي إلى عدد من التأثيرات على حياتنا اليوميـة  

فسوف يصبح الفيـديو التفـاعلي أول   .  ومن هذه التأثيرات المحتملة التأثير على عملية التعليم

امعات خالل ألف عام، فقد كان األساتذة قديماً يقفون في مقدمـة  تغير تقني كبير يؤثر في الج

الصفوف أو القاعات مستخدمين الطباشير والسبورة، وفي المستقبل القريب سوف يتغير هـذا  

فطالب جامعات المستقبل لن يكون مضطرا إلى الحضور بنفسه إلى المدارس، وبدالً من ذلـك  

والكالم لـ لبستر ثرو ( الجامعة التي أعمل بها سوف يتم إحضار مدرس إلكتروني للطالب، ف

تقدم وألول مرة هذا العام برنامجـاً لنيـل   )  MIT( وهي معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ) 

وطالب . دون حاجة إلى الحضور إلى الجامعة" إدارة وتصميم األنظمة " درجة الماجستير في 

وف يكون هؤالء الطلبـة منتشـرين فـي    البرنامج منتشرون في أنحاء أمريكا كافة، وقريباً س

  .أرجاء العالم كافة، إذ أن برامج اإلنترنت التفاعلية تحرز تقدماً سريعاً



 

إن " فعند حديثه عن عصر  اإلبداع واالتصـال  قـال   ) م١٩٩٨(ويؤكد هذا  ميشل 

 االتصاالت التفاعلية تسمح لألفراد بالتبادل والعمل واالتصال في اللحظة ذاتها من أي مكـان 

ص " على ظهر األرض، وبدأت البشرية تعيد تنظيم ذاتها في صورة شبكات مرنة االسـتجابة 

٢٣٥.  

كما التفاعل في مجال االتصاالت يتيح قدراً أكبر من حرية التعبير لكل فرد، فلم يعـد  

األفراد مجرد متلقين سلبيين للرسائل، ولكنهم يستطيعون التدخل فيها، وان يصـبحوا أنفسـهم   

وبعد أن كانت وسائل اإلعالم تنشر رسالتها بين جمهور من المتلقين . لها األصليةمصادر إرسا

السلبيين، فقد ظهر بدالً منها نظام الشبكات التي تربط بين جميع المستهلكين بشـكل مباشـر،   

ويؤكد هذا ميشل . بعيداً عن التسلسل الهرمي، ليصبح كل منهم قادراً على اإلرسال واالستقبال

إن وسائل االتصال المميزة لحقبة اإلبداع واالتصال هي برامج الحاسـوب  " لة بقو) م١٩٩٨(

التفاعلية، وإذا كانت وسائل االتصال في عصر الصناعة والتجارة قـد وزعـت المعلومـات    

صناعياً من نقطة واحدة إلى نقاط أخرى كثيرة غيرها، فإن الوسائل التفاعليـة فـي عصـر    

  .٢٣٧ص " أن يكون مستقبالً ومرسالً في آن واحداإلبداع واالتصال تسمح ألي فرد ب

إن من أهم  سمات عصر اإلبداع واالتصال الالمركزية، فلم يعد اإلنسان يشعر أنـه  

جزء من األرض وال أنه جزء من االقتصاد مثلما كان الحال في مرحلة الديمقراطية والدولـة  

لخاصة في فهم المعلومات، فكل وطريقتهم ا" الحساسية " ذلك أن ما يوحد بين البشر اآلن هو 

شخص يحتل مجاالً خاصاً في عالم الواقع بحسب مستوى وعيه أو حساسيته، وينتظم األفـراد  

المتفاعلون مع بعضهم في شبكات تتفق مع حساسيتهم المشتركة، وتشبه في حد ذاتها نمطاً من 

  .يها على نحو كليأنماط الحكم، وهذه التيارات من الحساسية تنظم الشبكة، وتوزع القوة ف



 

جاكوبسـون   (وعند الحديث عن تطبيقات تقنيات االتصال في المجال التربوي أشـار 

١٩٩٣ (،  )Jacobson, 1993 (  إلى أن هناك أنواعاً كثيرة من أنواع التقنية يمكن توظيفهـا

تعليم في قطاع التعليم، وقد ذكر أن المدرسين لديهم القناعة التامة أن استخدام التقنية يساعد في 

وبعد دراسات تتبعيه لواقع استخدام التقنية ذكر جاكوبسون أن استخدام  التقنية فـي  . الطالب

  :المدارس يزداد بسرعة مذهلة ثم خلُص إلى ما يلي

  .أن استخدام التقنية في العلوم اإلنسانية أقل منه في العلوم الطبيعية والرياضيات  •

االتصال يساعد على توفير الوقـت لـدى   أن استخدام البريد اإللكتروني في البحث و  •

  .الطالب

معظم الطلبة يمضون وقتاً كبيراً في تعلم الكمبيوتر، أكثر من الوقت الذي يمضونه في   •

  .تعلم المحتوى الذي في داخل الكمبيوتر

معظم أساتذة الجامعات ال يرغبون تخصيص الوقت الكافي الستخدام التقنيـة داخـل     •

  .الفصل الدراسي

  .يقات كثيرة للكمبيوتر في التعليمهناك تطب  •

إنـه مـن   " عن التقنية قال ) Ellsworth,1994( ١٩٩٤وفي بداية حديث السوورث 

المفرح جداً للتربويين أن يستخدموا شبكة اإلنترنت التي توفر العديد من الفرص للمعلمـين  

 ٤١ص  ١٩٩٤أمـا واتسـون   .  ٦٦ص " وللطالب على حـد سـواء بطريقـة ممتعـة    

)Watson, 1994 P.41 ( تعتبر وسائل االتصاالت الحديثة من أهم األدوات التـي  " فقال

  .٤١ص "استخدمتها في التدريس

كل هذا يؤكد لنا األهمية التي يجب أن يوليها التربويون لعصر االتصاالت أو عصـر  

اإلنترنت، فالزمن يتسابق وال يمكن التنبؤ بما يحـدث فـي المسـتقبل القريـب كمـا يقـول       



 

ليس من السهل التنبؤ بمستقبل استخدام التقنية في مجـاالت  )" Saettler,1990( ١٩٩٠سيتلر

الحياة، ولكن التنبؤ السهل الذي ينبغي أن يبنى عليه المستقبل هو أن األشياء التي تحصل عادة 

  ).٥٣٨ص " (تكون أكبر مما تم توقعه

  

  : األجهزة التي يمكن استخدامها في التعليم األساسي 

  

الذي يجب أن ) Hardware( في هذا الجزء عن أهم األجهزة أو العتادسوف نتحدث 

يكون متوافراً في مدارس التعليم األساسي والذي يساعد في تسـهيل العمـل وتقليـل الجهـد     

وتخفيض التكلفة، وفي الحقيقة فإن المتتبع لواقع المعلوماتية يجد أن الحاسوب جمع أكثر مـن  

عة، وجهاز للعرض، وجهاز للتخـزين، وجهـاز للرسـم،    تقنية في آن واحد فهو جهاز للطبا

وجهاز لالتصال، وجهاز للتعلم، وجهاز للتعليم، وجهاز للترفيه التعليمي وغير ذلك األمر الذي 

 يتطلب من الدراسة التركيز على هذا الجهاز أكثر من غيرة وبحق يمكـن أن نطلـق عليـه   

  .١٨ص " أساس المعلوماتية"  بقوله ) م٢٠٠٠(الموسى 

  

  ) :   Computer( الحاسوب 

بأنه آلـة إلكترونيـة يمكـن     "بقوله   ) م٢٠٠٠(الموسى  يمكن لنا تعريف الحاسوب

برمجتها لكي تقوم بمعالجة البيانات وتخزينها واسـترجاعها وإجـراء العمليـات الحسـابية     

  .٢٢ص" والمنطقية عليها

ت اإللكترونيـة كـالراديو   إذاً فالحاسوب آلة إلكترونية يختلف عـن غيـره مـن اآلال          

  : والتلفزيون بتميزه بخواص ومزايا معينة تشمل 



 

لكي يقوم بتنفيذ " إعطاء تعليمات وأوامر للحاسوب " إمكانية برمجة الحاسوب أي  -١

  . أعمال محددة

إمكانية معالجة هذه البيانات وإجراء العمليات الحسابية عليها كـالجمع والطـرح    -٢

  .العمليات المنطقية كالمقارنة بين قيمها والقسمة والضرب وإجراء

  .القدرة على تخزين واسترجاع البيانات كاألرقام والحروف الهجائية والصور  -٣

ومن هذا التعريف ومن هذه المزايا يمكن إدراك أن الحاسوب ال يقتصر على الجهـاز  

ي صور عديدة المعروف الذي نشاهده في المكاتب والمعامل، بل أن الحاسوب يتواجد حولنا ف

قد ال نلمسها مباشرة مثل أجهزة الصرف اآللي للبنوك، ووسائل وآالت الخدمة المنزلية كآالت 

الغسيل وافران  الميكرويف ومكيفات التبريد، ووسائل االتصال واإلعالم، وفـي كـل هـذه    

 الصور يقوم الحاسوب بتحقيق معالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها وإجراء عمليات عليهـا 

ومن هنا ندرك أن كل جهاز حاسوب البد أن يتـوفر  . وفق برنامج مختزن يسير على تعليماته

برمجة، وقدرة على التخزين، وقدرة على إجراء العمليات :  له الخواص الثالثة المذكورة من 

  ).هـ١٤١٩السالمي و النعيمي، . ( الحسابية والمنطقية والمعالجة

  

  :ض من استخدامها إلى قسمين رئيسيين وتتنوع أجهزة الحاسوب بحسب الغر

والذي يستخدم لتطبيق محدد ال يتعداه ويطلق عليه أحيانا  :حاسوب خاص أحادي الغرض  -١

حيث يستخدم هذا الحاسوب لمهام خاصـة نحـو عمليـات الـتحكم     " حاسوب التحكم "مسمى 

لنقـل كالطـائرات   والمراقبة لألجهزة المختلفة نحو األجهزة الصناعية أو الطبية أو وسـائل ا 

  . والسيارات ووسائل االتصال كالمقاسم والسنتراالت

  



 

والذي يمكن استخدامه في تطبيقـات شـتى ومجـاالت    :   حاسوب عام متعدد األغراض -٢

متعددة يمكن تقسيم أجهزة الحاسوب متعدد الغرض إلى ثالثة  أنواع رئيسية بحسب قـدراتها  

  :ا وهي على المعالجة والتخزين وبحسب استخداماته

ويستخدم عادة مـن   ) : Personal Computer (PC)( الحاسوب الشخصي  -أ 

فرد أو مؤسسة صغيرة ألعمال الحوسبة والتخزين للبيانات وله قدرة محدودة على المعالجـة  

وغالباً يعتبر الجهاز أحادي االستخدام والمهام بمعنى أنه يستخدم من فرد واحد لتشغيل .  نسبياً

: وتتعدد أشكال الحاسوب الشخصي إلى أشكال مختلفة أهمهـا  . لى الحاسوببرنامج محدد ع

  .الحاسوب المكتبي، الحاسوب المحمول، الحاسوب المنزلي والحاسوب المساعد

يتمتع هذا الحاسوب بقـدرات  ) :   Mini  Computer( الحاسوب المتوسـط   -ب

. الشخصي بأضعاف كثيرة متوسطة من حيث المعالجة والتخزين تفوق تلك المتوفرة للحاسوب

ويستخدم عادة من المؤسسات والهيئات المتوسطة الحجم ويسمح بتعدد المسـتخدمين للجهـاز   

مستخدماً بـأن يقومـوا بتشـغيل     ٢٠٠إلى  ١٠والمهام في نفس الوقت حيث يسمح لعدد من 

برامجهم في وقت واحد على الجهاز وغالباً ما يكون لكل مستخدم وحدة طرفية والتـي هـي   

جهاز يتكون من شاشة عرض ولوحة مفاتيح وترتبط بجهاز الحاسوب عـن طريـق كيبـل    "

يمتد من موقع المستخدم إلى موقع الحاسوب المتوسط ومن األمثلة عليه الحاسـوب  "  توصيل 

  .المستخدم في الجامعات و الشركات

يتميـز الحاســوب  ) : Main Frame Computer(الحاسـوب المركـزي    -ج

بقدرة كبيـرة علـى المعالجـة    " الحاسوب الكبير" لق عليه أحياناً مسمى المركزي والذي يط

والتخزين وبالتالي فهو ذو تكلفة عالية للغاية ويستخدم من قبل المؤسسات الضخمة كالشركات 

كما يتيح هذا الحاسوب إمكانيـة  . الكبيرة والحكومات لتخزين ومعالجة كمية هائلة من البيانات



 

المهام للجهاز حيث يمكن أن يبلغ عدد مستخدمي الجهاز فـي وقـت   تعدد المستخدمين وتعدد 

واحد ما يزيد عن ألف مستخدم والذين يرتبطون بالجهاز عن طريق وحدة طرفية خاصة لكل 

  ).هـ١٤١٩السالمي و النعيمي، . ( مستخدم

  

  

  

  : تطبيقات الحاسوب في التعليم األساسي

  
صبح االهتمـام اآلن مركـزاً علـى    تطورت أساليب استخدام الحاسوب في التعليم وأ

تطوير األساليب المتبعة في التدريس بمصاحبة الحاسوب أو استحداث أساليب جديدة يمكن أن 

  .يساهم من خاللها الحاسوب في تحقيق بعض أهداف المواد الدراسية

وقد تعددت تقسيمات العلماء ألدوار وتطبيقات واستخدامات الحاسوب فـي التعلـيم،   

لكن تجدر اإلشارة إلى أن . بعض هذه التقسيمات ثم نتناول أهمها بالتفصيلوسوف نستعرض 

الحاسـوب  ( في كتابـه   Taylor, 1980)(من أشهر تلك التقسيمات ما قدمه روبرت  تايلور 

حيث صنف استخدامات الحاسوب التعليمية إلى ثالثة أداور يمكن أن نطلق عليها ) والمدرسة 

  :وهي )  3T’s( اختصاراً 

ويشمل على مكونات الحاسوب ومنطقته وبرمجته وهو  :سوب كموضوع للدراسة الحا •

ما يعرف بثقافة الحاسوب وفي هذا تكون المعرفة شأنها شأن القراءة والكتابـة والمـواد   

  .األخرى

والذي يعمل كوسيط وتمكنه من ذلك برمجيـات التطبيقـات   :  الحاسوب كأداة إنتاجية •

، ) Word Processors( ة مثل معالجات النصـوص  خالية المحتوى واألغراض المتعدد



 

 Communication(    واللوحــات الجدوليــة، والرســومات وبرمجيــات االتصــال

Programs .(  

ويعني التعلم بمساعدة الحاسوب بهدف تحسين المسـتوى  :  الحاسوب كوسيلة تعليمية •

  .  كلالعام لتحصيل الطالب الدراسي وتنمية مهارات التفكير وأسلوب حل المشا

فقد ذكر أن قسم استخدامات الحاسوب في التربية إلى ) هـ ١٤١٥(أما الدكتور الفار 

  :ثالث مجاالت هي 

وهو القطاع الذي تنحصر فيه استخدامات الحاسـوب فـي    :قطاع التعليم والتعلم  •

عملية التعليم والتعلم سواء كان الحاسوب عوناً للمدرس أو عوضـاً عنـه أو معلـم    

  .للتفكير

وهو القطاع الذي تنحصر فيه استخدامات ومجاالت الحاسوب في  :اإلدارة قطاع  •

:  

مثل شئون المدرسين والموظفين وشـئون الطـالب   : اإلدارة المدرسية  –أ 

  .والمرتبات والمخازن واالمتحانات

مثل حركة تداول الكتـب والـدوريات   : إدارة المكتبة ونظم المعلومات  -ب

  .لتربوية واالتصال بنظم المعلومات للمصادر العالميةونظام المعلومات عن المصادر ا

مثل التقويم المرحلي والنهـائي للطـالب أو عمـل    : الخدمات التربوية  –ج 

  .االستبانات وتحليلها أو المقابالت الشخصية أو التحليل اإلحصائي للبحوث

ويـدخل فـي هـذا    : القطاع الذي يكون فيه الحاسوب هدفاً تعليمياً في حد ذاته •

  :  مجال تقديم الحاسوب عن طريق مادة علمية تقدم في إحدى الصورة التاليةال

  .مقررات لمحو أمية الحاسوب أو الوعي فيه •



 

  .مقررات تقدم للمعملين والتربويين لعصر المعلومات •

  .مقررات إلعداد المتخصصين في علوم الحاسوب •

وب فـي التعلـيم   فقد انفرد في تقسم  استخدامات الحاس) هـ١٤١٥( أما  فتح الباب 

  :حسب الفلسفات التربوية وهي 

ففي بعض المدارس أنشـئت  :  الفلسفة التي تهتم كل االهتمام بالتحصيل المعرفي •

معامل للحاسوب، تهدف إلى تعليم لغة الحاسوب وهي عادة لغـة البيسـك، وتعلـيم    

وتهدف بعض المدارس األخرى إلى استخدام الحاسوب أداة حديثـة  . تقنيات البرمجة

لتعليم التقليدي الشائع إلثرائه أو لتوفير وقته ولذلك اشترت هذه المـدارس بـرامج   ل

حاسوب في بعض المواد الدراسية، يتدرب الطالب على استخدامها والدراسـة عـن   

  طريقها سواء كانت للتدريب أو لحل التمارين 

 وذلـك باسـتخدام  : الفلسفة التي تحفل بالنشاط الحر غير الموجه وغير المحـدد   •

الحاسوب كأداة لأللعاب التلفزيونية أو الحاسوبية التي يمارسها بعض التالميـذ فـي   

بيوتهم فيشغلهم الحاسوب ويجعلهم هادئين في حجـرة الدراسـة ويعلمهـم بعـض     

  .المهارات األدائية

فلسفة التربية كخبرة أو التربية كتعليم نشط أو التربية كعمليـة تعليميـة يعيشـها     •

ذلك ألن أكبر ميزة يتميز بها الحاسـوب  :  محصلة لهذه العمليةالمتعلم وليست مجرد 

، "أنه يدفع اإلنسان إلى أن يفكر، ألنه يستطيع التفكير بـدالً منـه   " كآلة حديثة هي 

  .ولهذا فإن إمكانية اإلفادة منه إثراء عملية التفكير عند المتعلم

اقتصار ) Backer,11984) (١٩٨٤( ومنذ ما يزيد على خمسة عشر سنة انتقد بيكر 

استخدامات الحاسوب في المدارس في اتجاه واحد، وكأن الحاسوب يستخدم فقط ألمر واحـد،  



 

وظائف : هو الحاسوب كموضوع للدراسة، متجاهلين بذلك حقيقة وجود ثالث وظائف رئيسية 

 إدارية، ووظائف تعليمية، ووظائف يكون فيها الحاسوب هدفاً تعليمياً في حد ذاته، ويرى بيكر

" أن الحالة التي يكون فيها الحاسوب هدفاً تعليمياً في خد ذاته في الغالب مرادف الصـطالح  

  ". ثقافة الحاسوب 

مما سبق يمكن القول أنه مهما كان أسلوب استخدام الحاسوب في التعليم، ومهما كانت 

إلى ثالثة نوعية البرامج المستخدمة فإنه يمكن تصنيف برامج الحاسوب المستخدمة في التعليم 

  :أنواع رئيسية هي 

 . استخدام الحاسوب كمادة تعليمية .١

  .استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية .٢

  . استخدام الحاسوب في إدارة العملية التعليمية .٣

  :وسوف نتناول  هذه األبعاد الثالثة بنوع من التفصيل

  
   COMPUTER LITERACEY) موضوع للدراسة ( استخدام الحاسوب كمادة تعليمية : 

  

وفي البداية أحب أن أشير إلى أنه يندرج تحت هذا التقسيم ثالثة تقسيمات فرعية وهي 

ثقافة الحاسوب ويقصد به دراسة الحاسوب ومكوناته والعتاد التابع له، وبهذا تكون معرفـة  ( 

الحاسوب هنا هي بمثابة معرفة القراءة والكتابة والهندسة  أما ثاني هذه التقسيمات فهو برمجة 

اسوب ويقصد به لغات البرمجة المعروفة بجميع أنواعها، وأخيـراً تطبيقـات الحاسـوب    الح

  . ويشمل على معالج النصوص والجداول الحسابية وغيرها

أننا كنا نظن سابقاً، كما ال يزال اعتقاد الكثيـرين مـن   ) هـ ١٤٠٩(وقد ذكر بوزير 

يكـون متخصصـاً فـي علـوم      عامة الناس اليوم، أن من يتعلم من الحاسوب شيئاً ينبغي أن



 

الحاسوب أو هندسة الحاسوب حيث يتعامل األول عادة مع طرق التشغيل ولغات البرمجة وما 

 HARDWARE، في حين يتعامل الثاني غالباً مع ما يسمى بــ  SOFTEAREيسمى بـ 

، غير أننا اليوم في مجال التعامل مع الحاسوب كمادة تعليمية نطرح بعداً جديداً يسـمى فـي   

أو محو أمية الحاسوب، ولنطلق )  COMPUTER LITERACEY( الم الغرب اليوم بـ ع

  ".ثقافة الحاسوب " عليه 

في هذا الحقل من الدراسة يتعرض الباحث والمتعلم إلى زخم هائل مـن المعلومـات   

حول الحاسوب من حيث تاريخ نشأته ومكوناته واستخداماته السلبي منها واإليجابي، وكـذلك  

رامج المعروضة وكيفية تقويم كل برنامج لقياس مدى صـالحيته لتحقيـق الهـدف    أنواع الب

التعليمي المحدد، بل حتى أنواع أجهزة الحاسوب المختلفة ومواصفاتها وأسـعارها ووسـائل   

إذن، فليس شرطاً في كل دارس للحاسوب أن يكون متخرجاً . الحصول عليها بالسعر المخفض

  .قسم هندسة الحاسوب –اسوب،أو كلية الهندسة قسم علوم الح –من كلية العلوم 

ويستخدم الحاسوب كمادة تعليمية سواء أكان ذلك في نطاق رفع األمية التكنولوجية أم 

في التخصصات المهنية في مستوى التعليم المهني المختص أو في التـدريب وذلـك لتثقيـف    

  .غيله وطرق االستفادة منهالمتعلمين بهذا العلم وأبعاده والتعرف على كيفية استخدامه وتش

أننا نخطئ العمـل  )  Arthur Luehrmann,1981) ( ١٩٨١( ويرى آرثر ليرمان 

ونفقد الميزة من استعمال أجهزة الحاسوب إذا كان تركيزنا فقط على أهمية وضرورة التدريس 

تقل  باستخدام برامج التعليم بمساعدة الحاسوب، أو أن نؤكد على أن هذا النوع من التدريس ال

ويرى ليرمان أن الحاسوب هو وسيلة لتحقيق عدد مـن  . قيمته عن التدريس بالطرق التقليدية

الحاجات، وال يتم تحقيق هذه الحاجات إال إذا تعلم اإلنسان كيف يستعمله بكفاءة، ويرى بـأن  

  .إتقان تعلم البرمجة يعتبر أفضل وسيلة يتمكن بها اإلنسان من التعامل مع الحاسوب



 

  

 Teacher Utilities and Student :الحاسـوب فـي إدارة العمليـة التعليميـة      استخدام
Management Programs   

  

للمعلـم و إدارة  ) الخدميـة  ( البرامج الفائديـة  ويطلق على هذا النوع من البرامج  

، فالمعلم يقضى الوقت الكثير في عمل وتصحيح االختبارات وإعداد خطـة الدراسـة   "الطالب

ة الطالب ومراجعة األعمال اليومية لذلك ظهرت العديد من البرامج التي يمكـن  وتنظيم أنشط

أن تخفف عن المعلم عناء القيام بالكثير من األعمال وخاصة الروتينية منها، فمنها ما ينـوب  

عن المعلم في إعداد االختبارات أو إعداد كشوف الدرجات للطالب أو تحديد مستويات الطالب 

  .يواجهونهاأو الصعوبات التي 

كما يستخدم الحاسوب كوسيلة في إدارة المنظمات التربوية وغرضها جمع المعلومات 

وتخزينها بطرق وتصاميم معينة تؤدي إلى اختصار الوقت للوصول إلـى هـذه المعلومـات    

تدقيق معلومات ذات عالقة بشؤون الطلبـة،  : وتسهيل عملية التعامل معها، ومن أهم وظائفها 

م، وتقويم أعمالهم، وحل مشكالتهم، وضبط الشؤون المالية  وشؤون المـوظفين  ومراقبة تقدمه

  ) هـ ١٤١٣أبو جابر والبداينة . ( واألعمال المكتبية

كما تساعد هذه البرمجيات المعلم على التدريس وتشمل هـذه التطبيقـات مسـاعدات    

ومع شيوع . لطالبالحاسوب في حفظ الملفات، والدرجات والتوجيه والتنظيم الفردي ألعمال ا

.  الحاسوب ظهرت أنماط عديدة من التطبيقات تستخدم في التعليم لمساعدة الطالب على الـتعلم 

ويعتقد استخدام الحاسوب في إدارة العملية التعليمية يؤدي إلى زيادة في التعلم بطريقـة غيـر   

تي تعـود علـى   أما المكاسب ال. مباشرة حيث إن الدعم التعليمي موجه في األساس إلى المعلم

  :الطالب منها فتتم من خالل 



 

تحسين التفاعل بين الطالب والمدرس كلما نقص العبء اإلداري علـى المـدرس    •

  .وتحسين إدارة المعلومات للمدرس

تنظيم االستجابات الذاتية للطالب للتغذية الراجعة عن مدى التقـدم واألداء الـذي    •

  .يحرزه والذي توفره له التطبيقات اإلدارية

  

  :استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في المناهج الدراسية: 

   
ويستخدم الحاسوب هنا داخل الفصول المدرسية وقد صممت بعض البرامج خصيصاً 

لتدريس الموضوعات والمهارات المختلفة،وذلك لعرض المعلومات بطرق مختلفـة ومثيـرة،   

ات في أذهانهم وتدارك الـنقص  تساعد المتعلمين على تكرار ما تعلموه، وترسيخ هذه المعلوم

  .الحاصل في فهم المتعلمين واستيعابهم للمفاهيم التي يتطرق إليها في المحاضرة

كما أننا نجد اليوم أن أغلب البرمجيات التعليمية هي مواد للتدريس بمساعدة الحاسوب والغالبية 

  :العظمى لعمليات التقييم هي دراسات ألحد مجالين 

اسوب في تطبيقات التدريب والتمرين، وفيها يضيف الحاسـوب  التدريس بمساعدة الح •

  .إلى الدروس الصفية تدريبات للتمرين تعمل على تدريب الطالب على األساسيات

التدريس بمساعدة الحاسوب في تطبيقات تدريسية وفيها تصمم البرمجيات لتقدم الدرس  •

  .كامالً

في التدريس بمساعدة الحاسـوب  أما برمجيات الحاسوب للمحاكاة فنادراً ما استخدمت 

كمبيوتر القوي في قاعات الدراسة في أوائل الثمانينات، أما البرمجيـات  والمايكرإلى أن ظهر 

الخاصة بالتدريس الذكي الذي يسمح للمتعلم باستخدام اللغة الطبيعية في التفاعل والتحكم فـي  

  .عملية التدريس من خالل الحاسوب فهي في تزايد مستمر



 

  

  

  

  :استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية  مزايا

  
تركز البرامج التعليمية على عملية تفريد التعلم واالستعانة بالتغذيـة الراجعـة لـدعم    

عملية التعلم، ويركز مصممو هذا النوع من البرامج على دورها في تحسـين عمليـة الـتعلم    

(  ١٩٩١قـرم وبلومـب  وجعله فعاالً، وقد أكدت العديد من األبحاث التي قام بها كل مـن بيل 

Pelgrum & plomp,1991   ( دولة من الدول المتقدمة  قدرة برامج  ٢٠وشملت أكثر من

الحاسوب التعليمية على زيادة مستوى تحصيل الطالب وتنمية مهاراتهم بالرغم من توقف ذلك 

 على العديد من العوامل والتي من أهمها حماس المعلم وقدرته على توظيف البرنامج بالشـكل 

الصحيح، و تستخدم البرامج أحياناً لمساعدة الطالب بطيئي الـتعلم أو الـذين يعـانون مـن     

صعوبات تعلم في بعض الموضوعات الدراسية، ومن أهم ما يشغل مصممي هذه البرامج هو 

كيفية استخدامها بشكل متكامل مع المنهج ومع األنشطة المختلفة واستخدامها في مجموعـات  

كما يمكـن أن نسـتخدم الحاسـوب كنظـام لتوصـيل      .  للتعليم الفرديصغيرة أو كبيرة أو 

وللحاسوب كأداة تعليميـة العديـد مـن    . المعلومات في مجموعة كبيرة متنوعة من المواضيع

  :الميزات الخاصة

ويقصد بها مقدرة الحاسوب على التفاعل مع المستخدم من خـالل  : الحواسب حوارية  .١

  .تزيد من دافعية الطالب وإقباله على التعلم المحاورة والتغذية الراجعة والتي



 

الحواسب توفر اهتماماً خاصاً بكل طالب على حدة من خالل إعطاء الطالـب فرصـة    .٢

التحكم في زمن التعلم وإمكانية التشعب وتوفر التغذية الراجعة وتنوع أسـاليب العـرض   

  .وتعدد أساليب جذب االنتباه

ذلك بتحرير الطلبة من الخوف المثبط إزاء الحواسب تشجع على التجربة والمخاطرة، و .٣

  .الخطأ وحكم اآلخرين

أثناء التدريب والتمرين ال تظهر الحواسب أي كلل وتتميز بالصبر، وتزيل التوتر مـن   .٤

  .مجاالت اإلشكال وتحرر المعلم لكي يفرد اهتماماً شخصياً لكل طالب على انفراد

ن قدرتها على حث الطلبـة بقـوة   كثيراً ما يذكر المعلمو: الحواسب تحث على العمل  .٥

  .على العمل في مواضيع كانت تعتبر من قبل مملة أو صعبة

تشجع التعلم القائم على االكتشاف واالرتياد، كما تحث على الفضـول وهـو عنصـر     .٦

  .أساسي مكون في التعليم

الحواسب وسيلة مثلى للتعلم الخاضع لقدرات االستيعاب الذاتية للتلميـذ، وتسـتطيع أن    .٧

. ( للطالب إمكانية تحكمه في عملية التعليم وتساعد بذلك على بنـاء الثقـة بـالنفس    توفر

  ).١٩٨٣التربية الجديدة 

  :بعض المزايا األخرى مثل)  ١٩٨٩( وقد أضاف العنيزي 

إمكانية تحكم الحاسوب باألجهزة الموصلة به، كأجهزة التجـارب العلميـة والمفـاتيح     .١

  .لموقف التعليمي متكامالًالكهربائية والتي تساعد على جعل ا

سرعة الحاسوب في البحث عن المعلومات وعرضها بأشكال وطرق مختلفـة تـوفر    .٢

للطالب فرصة الحصول على المعلومات التي يبحث عنها والمواضيع التي يريـد تعلمهـا   

  .والتدرب عليها في وقت يسير



 

  :المزايا التالية)   Backer,1984( ١٩٨٤كما أضاف بيكر 

لية على إثارة الطالب في أنشطة ومناقشات فكرية ذات دافعية عالية، وعلى القدرة العا .١

  .توفير حوافز تعليمية مناسبة على أساس فردي

القدرة على توفير خبرات وفرص تعليمية عن طريق النمذجة والمحاكاة والتي قـد ال   .٢

ركة تتحقق بدون الحاسوب، كما أن المستخدم يتعامل معه بطريقة أفضل من خالل المشـا 

الفعلية بدالً من الوقوف متفرجاً فقط، كما يوفر الحاسوب وسيلة ممتازة لجعل المشـاركة  

  .أقرب للحقيقة دون التعرض لخطر المشاركة الفعلية

للحاسوب القدرة على تربية جيل من الشباب قادر على القيام بالوظائف التحليلية وحـل   .٣

ضل من األجيال السابقة، بسبب تلقيهم المسائل الصعبة المتضمنة معلومات مهمة بطريقة أف

  .في سن مبكرة وبصورة مستمرة مفاهيم وأدوات معينة لحل المسائل بمساعدة الحاسوب

وفي الحقيقية فإن التدريس بمساعدة الحاسوب يشمل مجاالت أوسع بكثير من مجـرد  

القراءة، ثـم  فعادة ما يقدم الحاسوب مسألة خاصة بالرياضيات أو . التدريب والممارسة أثناءه

غيـر أن  . تأتي إجابة التلميذ، وبعد ذلك يقوم الحاسوب بتغذية راجعة ثم يقدم مسـألة جديـدة  

إن تنـوع  . برنامجا حسابياً يقدم دروساً مباشرة ويوفر تعليمات إرشادية يعتبر تابعاً لهذه الفئة

للمدرسين ولواضعي هذه االستراتيجيات والمناهج كبير جداً، وال تحد منه سوى الروح الخالّقة 

  .البرامج

  :وهنا تجدر اإلشارة في هذا المجال إلى نقطتين هما 

ينبغي استخدام التدريس بمعاونة الحاسوب بالتضافر مع نشـاطات الصـف الدراسـي     .١

وسـيلة   –إن المعلمين ال يستعاض عنهم بالحاسوب وذلك ألن الحاسـوب أداة  . النظامية

  .ها بفائدة كبيرة في الصف الدراسييستطيع المعلمون أن يستخدمو –للدرس 



 

إن ارتكاب خطأ في الصف الدراسي كثيراً ما : الخوف من الفشل في الصف الدراسي  .٢

يشكّل بالنسبة للتلميذ وسط زمالئه تجربة مثبطة، إن لم تكن شديدة الضرر، فهـي تسـبب   

ب خطأ ما أما أمام الحاسوب فارتكا. صمت العديد من التالميذ لكي يتفادوا الحرج والفشل

ال ينتج عنه بالضرورة الفشل بل يمكن للخطأ أن يتحول إلى ما يجب عليه أن يكـون أي  

أداة للوصول إلى اإلجابة الصحيحة، وتؤدي الحرية في استخدام هـذه األداة إلـى الـتعلّم    

  .المبني على الريادة واالكتشاف الذي ال يمكن المبالغة في فوائده

  

  :ام الحاسوباألنماط التعليمية الستخد: 

  :هنالك أربعة أنماط تعليمية أساسية الستخدام الحاسوب في التعليم وهي 

  .طريقة التدريس  -١

  .طريقة التدريب والممارسة -٢

  .طريقة المحاكاة -٣

  .األلعاب التعليمية -٤

  :كما أن هنالك أنماط فرعية  أيضاً وهي 

  .الطريقة االستقصائية •

  .طريقة الحوار االستقراطي •

  .مسائلحل ال •

  :وسوف نتحدث عن هذه األنماط بنوع من التفصيل 
  

وتهدف إلى التعلم من خالل برنامج يتم تصميمه  ) : Tutorial Mode( الطريقة التدريسية 

وفي هذا النوع من االستخدام يقوم البرنامج بعملية التدريس . مسبقاً على غرار التعليم المبرمج



 

والطريقة السائدة فـي هـذا النـوع مـن     . موضوعاً ما أي أن البرنامج يدرس فعالً فكرة أو

االستخدام هي عرض الفكرة وشرحها، ثم إيراد بعض األمثلة عليها وفي بعض األحيان إيراد 

وتختلف البرامج في هذا الموضوع اختالفاً كبيراً فبعضها جيد فعال يقوم علـى  . أمثلة معاكسة

ن واألصوات والحركات بفعاليـة، ويتضـمن   أساس التفاعل والحوار، ويستخدم الرسم واأللوا

طرقاً مختلفة لتدريس الموضوع نفسه بحيث يجد كل طالب ما يالئمه من طـرق التـدريس،   

هـ ١٤١٨المغيرة  . ( وبعضها رديء ال يختلف عن طريقة الكتاب أو طريقة الحفظ والتلقين

.(  

)   Linear( خطية  دروس: الطرق التدريسية إلى قسمين هما  ) هـ ١٤١٩( وقد قسم  على 

  ). Branching( ودروس متفرعة 

  ) : Linear Tutorials( الدروس الخطية  -أ

تقدم هذه الدروس كل الشاشات بتتابع واحد وثابت لجميع المتعلمين وذلك بعـرض  

شاشة تلو األخرى، بغض النظر عن تباين مستوياتهم، وبذلك يكون التقديم ممـاثالً لصـفحات   

ويمكن هذا النوع مـن الـدروس   . الباً ما يكون عرض الموضوع كالمياًالكتاب المطبوع، وغ

ويمكن أن تشمل الدروس على رسوم توضيحية . المتعلم من أن يتقدم فيها حسب سرعته الذاتية

لها عالقة بموضع الدرس، ويالحظ أن كمية المعلومات التي يقدمها الدرس ال يختلـف مـن   

راتهم ومستوياتهم، ولكن الوقـت المسـتعمل إلنهـاء    متعلم إلى آخر على الرغم من تفاوت قد

البرنامج يختلف من متعلم آلخر، ويرجع االختالف فـي الوقـت للسـرعة الذاتيـة للمـتعلم      

  .والمراجعة التي يقدمها الدرس نتيجة األخطاء التي قد يقع فيها المتعلم أثناء الدراسة

  

  



 

  

  

  

  ) : Branching Tutorials( الدروس المتفرعة _ ب

فر البرامج المتفرعة الفرصة للمتعلم إمكانية أن يتفاعل مع الـدرس، فيسـتطيع أن   تو

يختار أي جزء يريد أن يبدأ بدراسته من عدة خيارات أمامه على الشاشـة، ويمكـن لـدرس    

الحاسوب نفسه أن يحيل المتعلم إلى األجزاء التي لم يتقنها مـن الـدرس، وتشـمل البـرامج     

قبلية لألجزاء الرئيسية منها، يتم على أساسها تحديد مـدى تحصـيل   المتفرعة غالباً اختبارات 

ويقدر البرنامج درجة لتحصيل المتعلم وينصحه بالبدء بمستوى معين مـن الـدرس،   . المتعلم

يتناسب مع خلفيته في الموضوع، فيكون بذلك مرشداً له يوجهه إلى النقاط التي يجب أن يبذل 

عية تحتوي غالباً على خطوات للمراجعة حسب حاجة المتعلم، كما أن البرامج الفر. فيها الجهد

ويمكن للمتعلم أن يعرب عن رغبته في مساعدة البرنامج له وذلك عن طريق الضـغط علـى   

  .مفتاح معين

وبخالف الدروس الخطية فإن كمية المادة المقدمة في الدرس المتفرع تتوقـف علـى   

وهـي  . يمية المتفرعة تتكيف مع حاجة المتعلمولذلك فإن الدروس التعل. سرعة إنجاز المتعلم

ويعـزى  . تمكن المتعلم من أن يتخطى األجزاء التي يتقنها من المادة إلى ما يحتاج لدراسـته 

  .التباين الكبير في مدة إتمام تعلم درس معين من شخص آلخر إلى تلك الخاصية

للطالب وهـذا  والغرض من تلك الدروس تقديم كم معين من المعرفة التي تعد جديدة 

النوع يشبه إلى حد ما الطرق التقليدية كالكتاب أو شرائط الكاسيت والفيـديو أو الشـرائح أو   

المحاضرات، ومن خالل البرامج المعلمة يمكن للطالب أن يتعلم معارف جديدة أو يتحقق مـن  



 

ـ . صحة معلومات سابقة أو يتم تعزيز استجاباته الصحيحة أو تصويب أخطائه ن وهذا النوع م

البرامج  من أكثر برامج الحاسوب انتشارا، ويمكن من خالله تقديم مفـاهيم أو مهـارات أو   

معلومات جديدة للمتعلم ليدرسها بمفرده، كما يمكن تقييم أداء الطالب إما من خالل عمله مـع  

بحيث يمكن توجيه الطالب إلعـادة   -أو أسلوب الورقة والقلم  -البرنامج أو بالطرق التقليدية 

اسة جزء معين أو يعود لدراسة موضوع آخر يمكن أن يساعده فـي دراسـة الموضـوع    در

  .الحالي

  

  :خصائص الطريقة التدريسية •

يتصف هذا النوع من البـرامج بأنهـا تعمـل علـى توجيـه المـتعلم لدراسـة        

المعلومـــات بشكل منظم، كما تعمل على مساعدته وتوجيهه بعد انتهاء الدراسة وأثناءهـا  

وتعتمـد هـذه   . لتغذية الراجعة مما يساعد على تحقيق أفضل ناتج لعملية الـتعلم عن طريق ا

البرامج على أنشطة معينة مصممة لتوجيه ومساعدة الطالب على متابعة المادة التعليمية مـن  

وتستعين هذه البرامج بشكل أساسي بالرسوم المتحركـة والمـؤثرات   . خالل شاشة الحاسوب

المعلومــات بشكل متكامل بحيث ال يحتاج الطالب للرجوع إلى الصوتية وتعتمد على تقديم 

  .أية معلومات أخرى غير موجودة في البرنامج

  

  :مميزات وعيوب الطريقة التدريسية  •

تعد هذه الطريقة مفيدة جداً في تعليم الحقائق والقوانين والنظريات وتطبيقاتهـا، كمـا   

ب قدراته الذاتية ومتطلباته التعليميـة، وهـى   يسمح للمتعلم باالنتقال والتقدم في البرنامج حس

مفيدة بصفة عامة في الموضوعات التي يتم تعلمها لفظياً وتحتاج إلى كم كبير من المعلومات، 



 

ويعتمد هذا النوع من البرامج على أسلوب التغذية الراجعة الذي قد يكون في صورة تعزيـز  

Reinforcement طلب من المتعلمالتفرغ لدراسة موضوع معـين أو   أو توبيخ بسيط حيث ي

حل بعض التدريبات، كما يعمل هذا النوع من البرامج على استغالل إمكانات الحاسوب مـن  

مؤثرات صوتية وألوان ورسوم متحركة لالستحواذ على انتباه الطالب وضمان استمراره فـي  

ى وقت كبير في ولكن من ناحية أخرى فإن هذا النوع من البرامج يحتاج إل. دراسته للبرنامج

إعداده وتصميمه، كما تتطلب إعداد وتنظيم كم كبير مـن المعرفـة بحيـث تكـون مناسـبة      

لمستخدمي البرنامج، كما تحتاج في إعدادها إلى أسلوب يجعل المتعلم يعتمد على نفسه ويفهـم  

طلبها، ما يقدم له من توجيهات و إرشادات، ذلك ألن البرنامج ال يقدم المساعدة للمتعلم إال عند 

وبالرغم من تصميم هذه البرامج لتشكل أساساً لتنمية المستويات المعرفية العليا لدى المتعلم إال 

  .أنها ال تحقق ذلك دائماً

  

  ) : Drill & Practice Mode( طريقة التدريب والممارسة 

وتهدف إلى التعلم من خالل إعطاء فرصة للمتعلمين للتدرب على إتقان مهارات سبق 

وفي هذا النوع من االستخدام يقدم الحاسوب عدداً من التـدريبات أو التمرينـات أو   . ادراسته

ويكون دور الطالب هو إدخـال  . المسائل في موضوع معين سبقت دراسته من قبل بطريقة ما

. اإلجابة المناسبة حيث يقوم الحاسوب بتعزيز اإلجابة الصحيحة أو تصحيح اإلجابة الخاطئـة 

ا النوع من االستخدام هو صيانة المهارات أو المعلومات والتدرب علـى  أي أن الهدف في هذ

  ).هـ ١٤١٨المغيرة . (تطبيقها بسرعة وبدقة كاملة

ويتميز الحاسوب في هذا الموضوع بقدرته الفائقة على إنتاج الكثير مـن التمرينـات   

ة أي طريقة الحـل  والمسائل المختلفة والمالئمة لمستوى معين، كما يتميز على الطريقة التقليدي



 

بالورقة والقلم بميزات كثيرة منها مثالً التغذية الراجعة الفورية ذلك ألن الحاسوب سيوقفه حاالً 

كما أن التدريبات والتمرينات عـن طريـق   .  عند ارتكاب الخطأ وقد يناقشه حول هذا الخطأ

ة عرض التمرينات الحاسوب مشوقة أكثر من الطريقة التقليدية الرتيبة، حيث يمكن تغيير طريق

وأيضاً تغيير طريقة استجابة الحاسوب وقدرة الحاسـوب علـى الرسـم    . من موضوع آلخر

أما الميزة الجيدة الستخدام الحاسوب لهذا الغرض فهي قدرتـه  . واستخدام األلوان واألصوات

على متابعة تقدم الطالب، وتشخيص نقاط الضعف لديه ومن ثم االحتفاظ بذلك كسجل، يسـتفيد  

  .ه المدرس في عالج الضعف لدى الطالبمن

ومما تجدر اإلشارة إليه أنه ينبغي التنبيه إلى أن هذه البرامج مساعدة وليست أساسية، 

بل يستفاد منها باإلضافة إلى برامج التعليم أو التدريس أو بعد الدراسة بوسائل أخرى، وبعـد  

اإلتقان لدرس ما يكون البرنامج قد أن يصل المتعلم باستخدام هذا النوع من البرامج إلى درجة 

حقق الغرض منه بإكساب المهارة للمتعلم وقد ال يكون لهذا الدرس قيمة كبيرة له بعد ذلك، فال 

تتعدى قيمته أكثر من مجرد التسلية أو المراجعة الدورية للموضوع خصوصاً لألطفال صغار 

  .السن

جودتهـا والطريقـة التـي     وقد تنوعت دروس التدريب والتمرين كثيراً، ولكن درجة

آلن تلك الدروس كانت مملة وخالياً من : استعملت بها خيبت آمال الكثيرين لعدة أسباب، أوالً 

اإلبداع، وثانيها ألن أحد أهداف استعمال دروس الحاسوب هو تمكين المدرس مـن التركيـز   

الكـافي لإلشـراف    على األعمال الهامة وذلك بتفريغه من األعمال الروتينية ولتوفر له الوقت

على المتعلمين واالتصال المباشر بهم واالستجابة لحاجاتهم، وربما يرجع السبب في ذلك إلـى  

أن المعلمين تدربوا على استعمال برامج التدريب وطريقة تشغيلها ومعرفة محتواها كبـرامج  

  .يةولكن لم يتدربوا على االستجابة لحاجات المتعلمين أثناء استخدامها بطريقة تربو



 

من جهة أخرى ينبغي اإلشارة إلى أن  كثيراً مما يتعلمه الطالب يحتاج إلـى بعـض   

التدريبات وحل المشكالت لتحسين عملية التعلم ولزيادة مسـتوى التحصـيل، كمـا أن هـذه     

التدريبات مهمة لتنمية بعض المهارات وذلك لتعريف المـتعلم بأخطائـه ولتقـديم األسـاليب     

وبذلك يمكن من خالل هذه البرامج تقديم المكونـات الثالثـة األساسـية    العالجية المناسبة له، 

لدورة التعلم وهى التدريب والتغذية الراجعة والعالج، وتتميز هذه البرامج عن أساليب التدريب 

التقليدية في تقديمها المستوى المناسب من التدريبات للطالب، حيث تقدم له في البداية مجموعة 

بلية لتحديد مستواه ثم تقدم التدريبات أو المشكالت المناسبة لهذا المستوى ثم من االختبارات القَ

تنتقل به لمستوى أعلى، وهى بذلك تراعى مبدأ الفروق الفردية بين الطالب والذي ال نستطيع 

وأهم ما يميز برامج التدريب والمران هـو تقـديمها   . مواجهته باألساليب التقليدية في الغالب

جعة في الحال ليتعرف الطالب على صحة استجاباته مما يعزز التعلم لديه بشـكل  للتغذية الرا

كبير، ومن خالل هذا النوع من البرامج يمكن التركيز على مهارة معينة وتقديم العديـد مـن   

التدريبات عليها، ولكن ينبغي أن تكون هذه المهارة التي يتدرب عليها الطالب من المهـارات  

 لمهـــا من خالل أســاليب أخـرى أو من خالل البرامج المعلمة التي سبــق له أن تع

Tutorial Software حيث يتم هنا تنميتها ورفع مستوى أداء المتعلم فيها.  

  

  

  

  :برامج التدريب والممارسة   -

تقدم هذه البرامج فرصة كبيرة للمتعلم للتدريب علـى مهـارة معينـة أو لمراجعـة     

تالفي أوجه القصور في المتعلم، وهى فرصة جيدة للتغلـب   موضوعات تعليمية معينة بغرض



 

على المشكالت التي تواجه الطالب في أساليب التدريب العادية في الفصل كالخوف أو الخجل 

وتصبح برامج التدريب أكثر فاعلية إذا ما كانت اإلجابة التي يبديها الطالب . أو الفروق الفردية

يد من فرصة تحقيق الهدف األساسي من التدريب ويقلل قصيرة ويمكن تقديمها بسرعة مما يز

من فرصة وجود أخطاء، فبعض اإلجابات قد تكون معقدة تحتاج إلجـراء بعـض العمليـات    

األولية للوصول إلى الحل النهائي، لذا يجب تحليل المهارة إلى مجموعة من المهارات األولية 

التدريب والمران على تغييـر األنمـاط    و تعمل برامج. وتقديم التغذية الراجعة عن كل مهارة

التقليدية لتقديم المشكالت للطالب وذلك عن طريق توظيف المـؤثرات الصـوتية واأللـوان    

والرسوم المتحركة والعديد من إمكانات الحاسوب والتي تجعل عملية التدريب ممتعة وخاصـة  

ختيارات أو البدائل أمـام  إذا ما اقترنت بتصميم مرن ومنطقي للبرنامج مما يتيح العديد من اال

المتعلم كتحديد مستوى صعوبة البرنامج أو سرعة تتابع فقراته أو طبع نتائج الطالب وتحديـد  

  .مستوى تقدمه أو تشغيل أو إيقاف الصوت أو الرسوم المتحركة

  

  : مميزات وعيوب برامج التدريب والممارسة  •

يق والموجه لتنميـة مهـارات   من أهم مميزات هذه البرامج تقديم الفرصة للتحكم الدق

معينة وتقديم التغذية الراجعة الفورية وتوجيه المتعلم عن طريق أسلوب عالجي لتنمية مهارات 

معينة تُعد أساسية إلجادة المهارة األساسية وهذا ما تعجز عنه األساليب التقليدية، وهى بـذلك  

معينة وتقديم الحل الصحيح له تعتبر معلماً يتعامل مع كل طالب على حده لتدريبه على مهارة 

ال " االختيار من بين متعدد" في الحال، ومن أهم عيوب هذه البرامج أنها تعتمد على اختبارات

على استقبال استجابات الطالب التي ينشئها بنفسه، وبذلك فإن هذه البرامج لها قدرة محـدودة  

  .على تقييم أداء المتعلم



 

   ) : Simulation( طريقة المحاكاة 

وتهدف إلى تقديم نماذج عملية واقعية من خالل محاكاة ذلك النموذج والتدريب علـى  

فالمحاكاة عمليـة تمثيـل أو نمذجـة أو إنشـاء     .  عمليات يصعب القيام بها في مواقف فعلية

مجموعة من المواقف تمثيالً أو تقليداً لمواقف من الحياة حتى يتيسر عرضها والتعمـق فيهـا   

وتنشأ الحاجة إلى هذا النـوع  .  والتعرف على نتائجها المحتملة عن قربالستكشاف أسرارها 

من البرامج عندما يصعب تجسيد حدث معين في الحقيقة نظراً لتكلفته أو لحاجته إلى إجـراء  

العديد من العمليات المعقدة أو الخطرة، وهي نموذج لنظام أو لحالة موجودة في الواقع   يبعث 

أثر سياسات وطنية مختلفة متعلقة بالطاقة على االقتصاد، أو بقـاء   إن. من جديد في الحاسوب

قطيع من الرنة، أو تجربة في مختبر علمي، أو اقتصاديات مشروع صغير أو إقامة مستعمرة 

فضائية، أو النظام الحيوي لبحيرة صغيرة، كل هذه أو غيرها من األنظمة يمكن التعبير عنهـا  

والمحاكاة تسمح إذا للتلميـذ أن  . لمتبادلة بين مكوناتها المختلفةبمعادالت تمثّل بدقة العالقات ا

ومن أمثلة ذلك . يعدل من أوضاع مكون أو أكثر وأن يشاهد نتائج هذا التعديل على بقية النظام

كيف يغير التخلص من النفايات غير المتحكم فيها من نوعية المياه ويؤثّر على أشكال الحيـاة  

؟ ما هي أساليب المعالجة التي تستعيد نوعية المياه األصـلية بفعاليـة    المختلفة في بحيرة ما

أكبر، وما هي المدة الالزمة لذلك؟ وهنا يصبح الحاسوب مختبراً تجريبياً له قـدرة ال نهائيـة   

  .على التنوع في مجال التعليم المبني على الريادة

ال يحـد منهـا إال   وعلى هذا فإن قدرة الحاسوب على تشيكل نماذج لظروف االختبار 

البرامج المتوفرة لها، ويكاد يكون الحصول على األجهزة الالزمة للقيام بمختلف التجارب في 

المختبرات في كل المجاالت العلمية الرئيسة أمراً غير عملي أو مسـتحيالً بالنسـبة لغالبيـة    

بتقديم نماذج وباإلضافة إلى ذلك تسمح التجارب على الحاسوب . المعاهد إال بواسطة الحاسوب



 

وتشكل إقامـة  . لمواقع ومواضيع يستحيل على الطلبة الوصول إليها أو تناولها بدون الحاسوب

ويستطيع الحاسـوب أيضـاً أن   . مستعمرات فضائية أو محاكاة ظروف الطيران مثالين لذلك

 أحد األمثلة العاديـة . يحاكي متغيرات تجريبية قد تكون مكلفة أو خطرة في الظروف الحقيقية

في المحاكاة التعليمية هو التمثيل الرمزي لمختلف العمليات داخل محطة طاقة نووية بما فيهـا  

  .حالة انصهار الغالف الواقي

وعادة تتم نمذجة أو محاكاة بعض المواقف أو المشكالت التي ال يمكن التعامل بها أو 

عقيـد أو الصـعوبة أو   تنفيذها في الواقع أو في الفصل الدراسي بسبب الزمن أو البعـد أو الت 

وعندما يتم عمل نموذج على الحاسوب لمشكلة ما فإنـه  .  الخطورة إلى غير ذلك من األسباب

يمكن دراستها وتحليلها تحت ظروف ومتغيرات مختلفة لمعرفة ما يصاحب ذلك مـن نتـائج،   

ـ   كلة وبدون خوف من هذه النتائج أو تكلفتها المادية أو المعنوية، أي أن الطالب يـدرس المش

ولبرنامج المحاكاة الجيد ميزتـان  . على الحاسوب ويتخذ حولها القرارات بدون خوف أو خجل

  :مهمتان 

  .أنه يسمح  للطالب بارتكاب أخطاء ال تكون نتائجها سيئة •

  .أنه يسمح  للطالب بممارسة بعض السلطة في عملية التعلم •

حيـث يشـجع   " فقـط   الصواب" ففي كثير من األحيان تكون لمواقفنا التعليمية صفة 

ولكن في الحقيقة، يجب أن تكون المدرسـة صـورة مصـغرة أو    . الطالب  على أال يخطئ

إن معرفة لماذا نتج خطأ من عمل شئ ما، ومن ثم إعادة العملية مـع  . نموذجاً للحياة الحقيقية

االستفادة من تجربة الخطأ السابقة، عمل يحدث عنه تعلم أقوى من التعلم الذي يحـدث فقـط   

عندما نجعل الطالب يحاولون الوصول إلى الجواب الصحيح لسؤال ما، عن طريـق اختيـار   

  ).هـ ١٤١٨المغيرة . ( إحدى الحقائق التي حفظوها سابقاً



 

إلى أن دروس المحاكـاة  ) هـ ١٤١٩(ومن فوائد دروس المحاكاة ما أشار إليه على 

ـ  ة واالجتماعيـة واالقتصـادية   يمكن أن تستخدم لتساعد المتعلمين على اكتشاف النظم العلمي

ففي دروس المحاكاة هذه يعطى المتعلمون الفرصة ليس فقط لتعلم الحقائق المالئمـة  . والبيئية

لهذه النظم، ولكن لتناول متغيرات النظام بغرض اكتشاف عالقة السببية بين السبب والنتيجـة  

وبـذلك تمكـن   ). ظـام ؟  ما الذي يحدث عندما يحدث التغير كذا في هذا الن( في هذا النظام 

برامج المحاكاة المتعلم من استيعاب الحقائق واألفكار والمشاعر، وهي الطريقة األكثر فعاليـة  

  ). Soulier , 1988. ( لتحقيق األهداف التعليمية المؤثرة بواسطة الحاسوب

وعن طريق برامج المحاكاة يمكن تمثيل الكثير من مشكالت الحياة وأسـرارها مثـل   

سياسة التي تتبناها الدولة نحو الطاقة على اقتصاد الدولة، كما يمكن تقديم أي نظـام أو  تأثير ال

مجموعة من المواقف والحقائق عن طريق توضيح بعض المعادالت التي توضح كيف تتفاعل 

  .مكونات هذا النظام

  

  :خصائص برامج المحاكاة  •

اضحة للمتعلم والتي تتـيح  برامج المحاكاة الجيدة هي التي تقدم سلسلة من األحداث الو

له الفرصة للمشاركة اإليجابية في أحداث البرنامج، وتقدم له العديد من االختيارات التي تناسبه 

كما تستعين بالصور والرسوم الثابتة والمتحركة الواضحة والدقيقة فضالً عـن أنهـا توجـه    

لتعلم مع توفير قاعدة كبيرة من المتعلم التوجيه السليم لدراسة تعتمد على تحكم المتعلم في بيئة ا

  .المعلومات التي يمكن أن يلجأ إليها لتعاونه في فهم الموضوع محل الدراسة

  

  



 

  :مميزات وعيوب برامج المحاكاة  •

تتميز برامج المحاكاة بأنها تقدم مواقف تعليمية غير تقليدية بالنسبة للمتعلم وذلك بشكل 

كمـا  .  قدمة والتي ال تتمتع بها الوسائط األخرىيثير تفكيره ويستخدم إمكانات الحاسوب المت

يمكن من خاللها دراسة العمليات واإلجراءات التي يصعب دراستها بالطرق التقليدية، كما أنها 

تتيح الفرصة لتطبيق بعض المهارات التي تم تعلمها في مواقف ربما ال تتوافر لـه الفرصـة   

ن الموقف يكون مناسباً للتعلم والتدريب علـى  لتطبيقها في بيئة حقيقية، وفي معظم الحاالت فإ

  .المهارات مع الحاسوب والذي يشبه إلى حد كبير العالم الحقيقي

من ناحية أخرى فإن برامج المحاكاة تتطلب قدراً كبيراً من التخطيط والبرمجة لتصبح 

فعالة ومؤثرة وشبيهة بالظروف الطبيعية، كمـا أنهـا تتطلـب أجهـزة كمبيـوتر ومعـدات       

Hardware   ذات مواصفات خاصة وذلك لتمثيل الظواهر المعقدة بشكل واضح، كما تحتـاج

إلى فريق عمل من المعلمين والمبرمجين و علماء النفس وخبراء المناهج وطرق التـدريس و  

  .خبراء المادة وال يخفي ما في ذلك من وقت وجهد وتكلفة مادية كبيرة

  

  :د برامج المحاكاة أح)  Virtual Reality( الحقيقة الواقعية  •

ويهدف هذا النوع من . تعتبر برامج الحقيقة الواقعية من أهم وأحدث برامج المحاكاة

ويتم فـي هـذا   . البرامج إلى أن يشرك حواس المتعلم ليمر بخبرة تشابه الواقع إلى حد كبير

ـ )  Peripherals( النوع من البرامج أحياناً توصيل بعض الملحقات  م بالحاسوب لتتصل بجس

يرتديه المتعلم يمكنه من رؤيـة مـا   ) قناع ( فقد يكون ذلك على هيئة منظار خاص . اإلنسان

ذات األبعاد ( وهذا القناع يمكنه من الرؤية المجسمة . بدالً من رؤية الشاشة. يعرضه البرنامج

على وقد يكون . أو قد يكون غطاء كامالً للرأس ليمكن المتعلم من الرؤية واالستماع). الثالثة 



 

شكل قفازات باإلضافة إلى غطاء الرأس ليمكنه من اللمس والشعور بدرجة الحرارة، وغيـر  

  .ذلك

وفي بعض الحاالت يمكن مشاهدة المادة معروضة على شاشة الحاسوب، فيرى المادة 

المعروضة كما لو كان يتجول في مكان ما، أو كما لو كان المتعلم يشاهد هذا المكان من خالل 

في هذا المكان ويرى ما به، ويتحكم المـتعلم فـي   )  Fly- through( يطير عيني عصفور 

ويمكن مـثالً  . اتجاه السير وفي أن يتوقف أو يتابع السير أو يقترب من مكان ما أو يبتعد عنه

كما يمكن للطبيب الجـراح أن يتجـول فـي    . التجول في شوارع مدينة معينة ورؤية معالمها

يرى مكونات الجهاز التنفسي للمريض وفحص مكوناته، ممـا   الجهاز الهضمي أو الدوري أو

كل ذلك من خالل قناع الرؤيـة  . يمكنه من دراسة المشكلة والتخطيط الدقيق للجراحة الالزمة

  ).هـ ١٤١٩على . ( الذي يلبسه المتعلم

  

  :األلعاب التعليمية 

ـ   تخدمها اللعب كما يقول المتخصصون في علم نفس األطفال، أداة طبيعية هامـة يس

واستخدام الحاسوب للعب يحث على اكتسـاب مهـارات حـل    .  الطفل لفهم العالم ومواجهته

وتعـالج  . المسائل واتخاذ القرارات ويطيل من قدرة الطفل على االنتباه ويشجعه على الخيـال 

هذه البرامج كثيراً من المواضيع ولكنها تدمج تعليمها في شكل مباريات تخيلية تحمل التالميـذ  

التنافس لكسب العالمات، وعلى التالميذ لكي يظفروا بأكثر النقـاط أن يحلـوا مسـائل     على

رياضية ويتهجوا مفردات ويحددوا نقاطاً على شبكة إحداثيات وقراءة التعليمـات وتفسـيرها   

وتضيف األلعاب التعليمية الجيدة اإلثارة والتحفيز إلى العمل . الخ… وتحليل المسائل المنطقية 



 

، وهي تتناول مجاالت متنوعة من البرنامج الدراسي وتوفر تعليماً مركّزاً لمهـارات  المدرسي

  .محددة تساعد على إبراز صفات حيوية مثل التلقائية وهواية اللعب والمرح في بيئة التعليم

ومن مميزات األلعاب التعليمية أنها تساعد مسـتخدميه علـى الـتعلم عـن طريـق      

ئج تصرف الالعب تعلمه وتعـزز اسـتجابته الصـحيحة، هـذه     االستكشاف أثناء اللعب فنتا

األساليب الحديثة في تقديم الموضوعات الدراسية وما يصاحبها من صورة وصوت وكيفية في 

األداء وإشراك المتعلم بهذه الطريقة اإليجابية والمسلية لم تكن على اإلطالق في يوم من األيام 

إلى القول ) Lindsley,1982(  ١٩٩٢حدا بلندزلي  جزءاً من المنهج الدراسي في السابق مما

بأنه من يستعمل الحاسوب مع المتعلمين في تقديم شئ غير مشوق لهم يجب أن يحاكم العتباره 

  .مجرماً في حقهم

ولكي تكون اللعبة التعليمية ناجحة، يجب أن تتوفر فيها عدة شروط يمكن تلخيصـها  

  :فيما يلي 

  .بدقة المفهوم أو المهارة المطلوب تدريسهاأن تبنى على أسس تمثل وتعكس  .١

أن يكون النجاح نتيجة يحصل عليها المتعلم عند إظهار قدرته على إتقان المفهـوم أو   .٢

  .المهارة واألسس التي بنيت عليها اللعبة

أن يكون المتعلم على علم بالمفاهيم والمهارات التي يجب عليها أن يتقنها، وليس مجرد  .٣

  ). Soulier 1988( ذه اللعبة أن يتعلم كيف يلعب ه

أخيراً تجدر اإلشارة  بأنه ال يوجد أسلوب واحد يصـلح لتصـميم الـتعلم ببـرامج     

نحن محتاجون إلى عدد من األساليب . الحاسوب في كل موضوعات الدراسة وفي كل المواقف

لبرنـامج  لنقابل التنوع الكبير في موضوعات التعلم ومواقفه، ولذلك علينا أن نتوقع أن يفشل ا

الذي أثبت نجاحه في موقف ما فال يحقق نجاحاً في موقف آخر مختلف في مكوناته، وعلـى  



 

المعلم أن يجرب وأن يأخذ دليل نجاحه من التجارب التي يجريها بغض النظر عـن الشـكل   

فـتح  .( الخارجي للبرنامج أو القاعدة النظرية التي يستند إليها إذ أن العبرة بأثره في المتعلمين

  ).هـ١٤١٥باب ال

وأما عن طريقة إخراج برامج ألعاب الحاسوب التعليمية فهي تعتمد على دمج عمليـة  

التعلم باللعب في نموذج ترويحي يتنافس فيه الطالب  للحصول على بعض النقـاط ككسـب   

ثمين، وفي سبيل تحقيق مثل هذا النصر يتطلب األمر من المتعلم أن يحل مشكلة حسـابية أو  

دد تهجئة بعض المفردات أو يقرأ ويفسر بعض اإلرشادات أو يجيب عن بعـض  منطقية أو يح

األسئلة حول موضوع ما، ومن خالل هذا األسلوب تضيف األلعاب التعليمية عنصر اإلثـارة  

والحفز إلى العمل الدراسي، وعادة ما تأخذ األلعاب التعليمية الشكل الـذي يجـذب المـتعلم    

يق الهدف أو األهداف المطلوبة، و تعتمد هذه البرامج أساسـاً  ويجعله ال يفارق اللعبة دون تحق

إلثارة دافعية المتعلم كما تعتمد على إمكانـات الحاسـوب    Competitionعلى مبدأ المنافسة 

التعليمية عندما يصبح في اإلمكان تقويم أداء المتعلم عن طريق بعض التـدريبات التـي يـتم    

  .د من احتمال تحقيق أهداف الدرسالتعامل معها بشكل غير مباشر مما يزي

  

  :برامج األلعاب التعليمية   •

تتشابه األلعاب التعليمية في خصائصها إلى حد كبير مع خصائص بـرامج المحاكـاة   

والتدريب والمران، فعلى المتعلم أن يعرف دوره بوضوح للمشاركة في اللعبـة وأن يعـرف   

ينبغي أن يكون قوة حفز السـتثارة حمـاس    الهدف من اللعبة، ولكي يكون البرنامج فعاالً فإنه

المتعلم للعمل ألطول فترة وأن يستخدم الرسوم المتحركة واأللـوان واألصـوات والمنافسـة    

كأساس لعناصر اللعبة، كما يجب أن يتضح الهدف النهائي من اللعبة في ذهن المتعلم ليعمـل  



 

توضح الطريق الذي عليه  على تحقيقه بوضوح ويستخدم في ذلك المعلومات واإلرشادات التي

  .أن يسلكه

  :مميزات وعيوب برامج األلعاب التعليمية  •

من أهم مميزات برامج األلعاب التعليمية هي إثارتها للمتعلم بشكل يدفعـه للمشـاركة   

الفعالة في الدرس ويستثير طاقاته من أجل مواصلة العمل مع البرنامج والتغلب على الملل أو 

من جراء دراسة بعض الموضوعات الغير محببة أو المجردة بالنسـبة  الرتابة التي قد تصيبه 

من ناحية أخرى تقدم بعض هذه البرامج الصور والمؤثرات الصوتية والتي تظهر أحيانـاً  . له

عند حدوث استجابة خاطئة مما يعد تعزيزاً الستجابة المتعلم باإلضافة إال أن هـذه البـرامج   

الً من المهارات في وقت كبير نسبياً ومن خالل العديـد مـن   تنمى جزءاً صغيراً أو قدراً قلي

  .اإلجراءات

  :بعض األنماط األخرى الستخدام الحاسوب في التعليم 

  

  : حل المسائل 

وفي هذا النمط يستخدم الحاسوب وسيلة لحل المسائل أو إيجاد األمثـل مـن ضـمن    

لرياضية أو الفيزيائية وإنما مجموعة من الحلول، وال يقتصر استخدامه هنا على حل المسائل ا

يتجاوز ذلك إلى جميع المسائل التي تتعامل مع البيانات والتي يمكن فيها تمثيل المعلومات على 

ويدخل تحت هذا النمط التطبيقات التي تهدف إلى تنمية التفكيـر والقـدرة علـى    . هيئة أرقام

للتالميذ على تنمية قدراتهم  وفي هذا النمط يستخدم الحاسوب كمساعد. التحليل في حل المسائل

  .على التفكير وحل المسائل عن طريق تحليلها وتجزئتها إلى مكونات أبسط وأصغر

  



 

. وخالصة القول أنه يتضح مما سبق أن هناك أنواع كثيرة لبرامج الحاسوب التعليمية

 ويعتمد نوع البرنامج على أسلوب تقديم أو عرض المادة التعليمية للمـتعلم وعلـى مشـاركة   

الطالب في أحداث البرنامج وعلى الهدف من الموضوع الدراسي و طبيعته، فقد يكون الهدف 

أو التـدريب علـى   ) برامج المحاكـاة   -البرامج المعلمة ( هو تعلم بعض المفاهيم والحقائق 

وال يعنى ذلك أن هنـاك حـدوداً   ). األلعاب التعليمية  -التدريب والمران ( بعض المهارات 

كل نوع من األنواع السابقة ولكن يمكن أن يحتوى برنامج واحد على خصـائص  فاصلة بين 

برنامجين أو أكثر من أنواع البرامج السابقة وذلك لتحقيق أهداف معينة قد يصعب تحقيقها من 

خالل أحد األنواع منفرداً أو للتغلب على صعوبة معينة في حالة استخدام نـوع معـين مـن    

عملية التعلم، أو للجمع بين مميزات نوعين مختلفين مـن البـرامج   البرامج بمفرده أو إلثراء 

وديكـي  ) Donhardt ,1984( ويشـير دونهـات   . لتصبح أكثر فعالية أو تأثيراً في المتعلم

إلى أن الطريقة التدريسية وطريقة التدريب ) Dickey & Khorlopian.1987(وكيرلوبيان 

  .استخداماً والممارسة وطريقة المحاكاة من أكثر األنماط

  

  :أفضل الطرق للتدريس بواسطة الحاسوب 

أنـه لـيس مـن المناسـب      CERI) سري ( يرى مركز اإلبداع والبحوث التربوية 

التصريح بأن هذه الطريقة أو تلك هي أفضل الطريق للتدريس بواسطة الحاسـوب، فـبعض   

اج إليه، كما أن بعـض  الطرق يمكن اعتبارها ممتازة ألنها تشجع التعلم االنفرادي الذي قد نحت

الطرق يمكن اعتبارها ممتازة ألنها تشجع التعلم التعاوني، كما يمكن اعتبـار طـرق أخـرى    

أفضل ألنها تستعمل مع جميع طالب الفصل، هذا من جانب ومن جانب آخـر يـرى فونـغ    

١٩٨٩ )Fong,1989  ( أن ال بد من معرفة سبب حاجتنا للبرنامج التعليمي قبل اختيار طريقة



 

تدريس المناسبة، فإذا كانت هناك حاجة إلعطاء تمارين وتدريبات فـإن بـرامج التـدريب    ال

والتمرين تكون مناسبة، أما إذا كانت هناك حاجة لتدريس معلومات أو مهـارات أو مفـاهيم   

جديدة، فإن برامج التعليم الخصوصي تكون مناسبة، أما إذا رغبنا أسلوب حل المشكالت، فإن 

  .لمحاكاة واأللعاب التعليمية تكون مناسبةبرامج النمذجة وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  اإلنترنت 

  
يعيش العالم اليوم ثورة تكنولوجية هائلة في مجاالت االتصال واألجهزة اإللكترونيـة  

وكلمة اإلنترنت مأخوذة من . Internet) اإلنترنت ( ومنها شبكة االتصال اإللكترونية الدولية 
وهي تعنـي ربـط شـيئين ببعضـهما الـبعض ، وتعنـي       ) Interconnection( كلمتين 

)Network ( الشبكة حيث تم استخدام الجزء األول من الكلمة وهوInter  وتم استخدام الكلمة
فاإلنترنت عبارة عن مجموعة من الحاسبات اآلليـة   Internetفشكلت كلمة  Netالثانية وهي 

آخرون أن كلمة اإلنترنت أتت مـن   المترابطة ببعضها البعض عبر مالحق قياسية بينما يرى
)International Network  ( أي الشبكة الدولية للمعلومات وذلك بحكم أن الشبكة دولية ويتم

شـمو ،  (  كن الحصول على مزايا ال حصر لها تسويقها عالميا ، وعن طريق هذه الشبكة يم
  .)٢٤٠هـ ، ص١٤١٩

  
  : تعريف اإلنترنت 

  
ت وتنوعت تبعاً لطبيعـة المسـتخدمين واسـتخداماتهم    وقد تعددت تعريفات اإلنترن 

  :ومن هذه التعريفات . المتنوعة وللخدمات التي تقدمها 
  

عبارة عن عدة ماليين من أجهـزة الحاسـب اآللـي    "  بقوله) هـ١٤١٦(العبيد  عرف .١
المرتبطة ببعضها والمنتشرة حول العالم وتعمل ضمن برتوكول موحـد عـام يمكـن    

  . ٣٢ص"جهاز حاسب آلي باستخدام برامج وأنظمة مفتوحة متداولة التعامل معه من أي 
شبكة اتصال عالمية ضخمة جداَ ، تـربط عشـرات   "  بقوله) م١٩٩٦(عرف اللحيدان  .٢

اآلالف من شبكات الحاسبات المختلفة األنواع واألحجام، ويتم ربـط الحاسـبات مـع    
  .  ١٣ص) " TCP/IP(بعضها باستخدام أنظـمة اتصاالت قيـاسية يطـلق علـيها 

هي شبكة ضخمة من أجهزة الحاسب اآللي المرتبطة "  بقوله) هـ١٤١٧ (عرف كاتب  .٣
  .٢٧ص" والمنتشرة حول العالم 

دائرة معارف عمالقة حيث يمكن للناس من خاللها "  بقوله) م١٩٩٧ (ري النصيعرف  .٤
مكتـوب أو رسـوم    Textالحصول على المعلومات حول أي موضوع في شكل نص 

  . ٩ص" E-mailرائط أو التراسل عن طريق البريد اإللكتروني وصور وخ

  
    



 

  :نشأة اإلنترنت و مراحل تطورها 
بدأت فكرة اإلنترنت في الواليات المتحدة األمريكية لربط وخدمة المواقع الحكوميـة  

بالعمل بشكل  عوالعسكرية ، وقد كان الهدف منها أن تستمر الشبكات المترابطة مع هذه المواق
ل وبدون تأثير عندما يتعرض أي موقع لهجوم نووي من االتحاد السوفيتي وقد كان ذلـك  كام

وتم فيها تأسيس ما يسـمى  م وهي المرحلة األولى من مراحل تطور اإلنترنت ١٩٦٩في عام 
  . )وكالة مشروع األبحاث المتطورة) (ARPAnet( ـب

حتى مزود الخدمة الذي تدفع  ت فإن اإلنترنت ال أحد يمتلكهاأما بالنسبة لملكية اإلنترن
له أنت أو شركتك من أجل االتصال ال يعتبر مالك اإلنترنت بدال من ذلك يعمل مزود الخدمة 

 ) . ١٤م،ص٢٠٠٠كاسر ، ( لك بالدخول ثم يسمح لك بالخروج كحارس للبوابة ، فهو يسمح 
عضـاؤها  عبارة عن هيئة غير ربحيـة يسـاهم أ  )  Internet Society( ومجتمع اإلنترنت 

  ) ٢٤م ، ص ١٩٩٧حسين ، (  صاالت الشاملة في شبكة اإلنترنت بتعزيز االت
  

  :وقد مرت اإلنترنت بعدة مراحل رئيسية وهي 
في عـام   )وكالة مشروع األبحاث المتطورة) (ARPAnet( ــتأسيس ما يسمى ب .١

 .م ١٩٦٩

في عام  هي اللغة الرسمية في اإلنترنت)  TCP/IP(المرحلة الثانية عندما أصبحت  .٢
 .م ١٩٨٢

 .م ١٩٨٩في عام ) مركز البحوث في اإلنترنت) (  IRTF( ــ تأسيس ما يسمى ب .٣

  ) . World Wide Web) (الشبكة النسيجية(اختراع أو تأسيس الشبكة العنكبوتية أو .٤
وقد تميزت المراحل الثالث األولى بأنها اقتصرت على استخدام النص الكتابي فقط أمـا  

 فأتاحت استخدام الصوت والصورة والكتابة في نفس الوقت وهذا ما يعر المرحلة الرابعة فقد
) م ١٩٩٣جايسـكي ،  (و الوسائط المتعددة كما يعرفهـا  ) Multimedia(المتعددة  طبالوسائ

)Gayeski, 1993 ( الضبيان ،نقالً عن) وسائل االتصال المتفاعلة التي تختلق : "  )م ١٩٩٩
التوضـيحية مـن خـالل     ةسترجاع النص ، الرسوم البياني، وتبدع وتخزن لنقل اإلرسال ، ا

  .  ١٤٢ص"وسائل سمعية أو وسائل بصرية مثل اإلذاعة والتلفزيون 
  

  :أهمية اإلنترنت وأسباب انتشارها 

  

لقد كان نشاط الشبكة مقتصرا على الجامعات ومراكـز البحـوث ، وكـان دخـول     
في تلك الجامعات ، ولكن مع بدايـة  األشخاص إلى الشبكة يتم عن طريق األجهزة الموجودة 



 

( التسعينات بدأت شركات خدمات المعلومات بتأمين الدخول إلى الشبكة مقابل اشتراك مـالي  
مما أدى إلى انتشار استخدام اإلنترنت في جميع أنحاء العالم ) ٣٤هـ ، ص١٤١٧اللحيدان ، 

  . وبشكل سريع 
  

شـبكة اإلنترنـت لمجموعـة مـن     أسباب انتشار )  ١٠٢م، ص ١٩٩٨حسن ، ( وقد أرجع 
  :األسباب أهمها 

األعمال وتعقدها تمت الحاجة لسرعة تبادل المعلومـات بـين    عمع زيادة سرعة وإيقا  - أ
 .مواقع العمل المختلفة داخل المؤسسة الواحدة وبين المؤسسات مع بعضها البعض 

 .اإلقبال المتزايد على استخدام التراسل اإللكتروني الذي تتيحه الشبكة  - ب

 .رتباط مئات األسواق المركزية الشاملة باإلنترنت ا  - ت

ازدياد فرص التسويق وزيادة حجم المبيعات من خالل نشر اإلعالنـات بالـدوريات     - ث
 .والنشرات والمواد التجارية باإلنترنت 

استخدام شبكة اإلنترنت وبكثافة من قبل الدول والحكومات في اإلعالم والدعاية وبث   - ج
 .وجهة النظر الخاصة في مختلف القضايا والمشكالت  المعلومات التي تعبر عن

  
هـ ١٤١٧اللحيدان ،(وترجع الزيادة في نمو حجم شبكة اإلنترنت وانتشارها عالميا كما يراها 

  :إلى عدة عوامل هي )  ٣٦، ص 
 .زيادة استخدام البريد اإللكتروني   - أ

 .تعدد استخدامات الشبكة من قبل المستخدمين   - ب

 .وبالتالي تزايد عدد المستخدمين سهولة وسائل الشبكة   - ت

 .االستخدام التجاري   - ث

  
أن اإلنترنت تبرز أهميتها )  ٦، ص  م٢٠٠١الثقفي ، ( وفيما يتعلق بأهمية اإلنترنت فقد ذكر 

  :في مجموعة من النقاط من أهمها 
 .تسهيل التعامالت والمراسالت في شتى المجاالت المختلفة   - أ

ت على اختالف مجاالتها العلميـة واالقتصـادية   متابعة الدوريات والنشرات والمجال  - ب
 .والثقافية واالجتماعية والتجارية ونحوها 

الحصول على مختلف البرامج والدراسات والتقارير المجانية التي تـوفر مـن قبـل      - ت
 .الجهات أو األفراد 



 

حصول المشتركين بها على البرامج التطويرية والحديثـة التـي تقـدمها الشـركات       - ث
 .شتركيها اإلنتاجية لم

  .دعم االتصاالت الهاتفية و البريدية وخفض تكاليفها   - ج
   

  :خدمات اإلنترنت 

  
توفر شبكة اإلنترنت عدة خدمات والتي تتطور وتتنـوع بحسـب تطـور األنظمـة       

  :والبرامج التي تستخدم في الشبكة ومن هذه الخدمات 
  
 .المراسالت والمحادثات  .١

 .المناقشات والحوارات  .٢

 .ومات األخبار والمعل .٣

 .التدريب والدراسات  .٤

 .التجارة والتسويق  .٥

 .النشر والمطبوعات  .٦

  
  :وسائل اإلنترنت 

  
توفر اإلنترنت عدة وسائل تمكن المستخدم من الحصول واالسـتفادة مـن خـدمات      

  :اإلنترنت وهي  
  
 ) :  E-mail(البريد اإللكتروني  .١

 
سـريعة  " وهذا يعود لكونها  وهو من أشهر وسائل اإلنترنت وأكثرها استخداماً في الشبكة

 ءوسهلة ورخيصة ومتوفرة لجميع المستخدمين وتعتبر الطريقة المثلـى لالتصـال بـالزمال   
من الشركات التجارية ورجال األعمال فـي  % ٩٠فما يقارب من ... واألصدقاء حول العالم 

)  ٨١، ص م٢٠٠١الفنتوخ ،( هذه الخدمة في أعمالهم اليومية دول العالم الصناعية يعتمدون 
يعني إرسال واستقبال الرسائل الشخصية من نقطة إلى نقطـة أو نقـاط   " والبريد اإللكتروني 

 ٤٢م ، ص١٩٩٨دياب ، (  شة طرفية مع لوحة مفاتيح وطابعة متعددة باستخدام حاسوب وشا
. (  



 

  :البريد اإللكتروني ينقسم إلى عدة أقسام هي  "أنب ) هـ١٤١٧(اللحيدان ،  وقد ذكر 
وهو مثل الرسائل الشخصية التي تصل بالبريد العـادي والتـي ال   : د الشخصي البري  - أ

 .يطلع عليها إال الشخص المرسل إليه 

 .وهي رسالة واحدة ترسل إلى أشخاص معينين سلفا ذوي اهتمام واحد: البريد العام   - ب

 .وهو عبارة عن رسالة واحدة ترسل إلى مجموعة من األشخاص : البريد المتعدد   - ت

 ٤٠ص"وهو عبارة عن نموذج دعائي متعلق بسلطة أو خدمة معينة: عالنات بريد اإل  - ث
. 

  
بعـض المميـزات   ) ٨٢م ، ص ٢٠٠١الفنتوخ ، ( يذكرها  اوقد ساعد انتشار هذه الخدمة كم

  :منها 
 .اإلرسال واالستقبال من وإلى عدة عناوين في وقت واحد   - أ

 .ال تستلزم وجود الشخص المستقبل   - ب

مـن المكتـب ،   (عامل معها من بعد عبر الحاسبات المحمولـة  استقبال الرسائل والت  - ت
 ) .المنزل ، الطائرة 

 .رقم سري خاص لكل عنوان بريدي إلكتروني   - ث

إمكانية احتواء الرسالة على صوت أو صورة باستخدام برامج خاصـة لـدعم هـذه      - ج
 ) . MIME( الخاصية 

 .سهولة تخزينها وأرشفتها   - ح

  
  أن البريد اإللكتروني يتمتع بعدة مزايا أهمها ) ١٠م ، ص ١٩٩٨عباس ، ( وقد ذكر 

 .كلفة منخفضة لإلرسال   - أ

 .يتم اإلرسال واستالم الرد خالل مدة وجيزة من الزمن   - ب

 .يمكن ربط ملفات إضافية بالبريد اإللكتروني   - ت

 .يستطيع المستفيد أن يحصل على الرسالة في الوقت الذي يناسبه   - ث

 . جهات مختلفة في الوقت نفسه يستطيع المستفيد إرسال عدة رسائل إلى   - ج

 ) :  Internet Relay Chat) ( IRC) ( التحاور اآلني ( برامج المحادثة  .٢

وهي تأتي في المرحلة الثانية بالنسبة ألهميتها وكثرة استخدامها في شبكة اإلنترنت ، فهي 
مة فهي خد. في نفس الوقت  بين شخصين أو أكثر)  كتابة وصوتاً وصورة ( تتيح التخاطب 

لمستخدم شبكة اإلنترنت كتابة رسالة عن طريق لوحة المفاتيح بجهـازه ليـتم عرضـها    تتيح 
يقومـون  /  مباشرة أمام شخص آخر أو مجموعة أشخاص على شاشات أجهزتهم حيث يقـوم 



 

وهذا النوع من الخدمة يساعد الطـالب  ). ٣١هـ ، ص ١٤٢٣العبيد ، ( بالرد المباشر عليها 
عالم مناقشة مسائل علمية ذات موضوعات مختلـفة بحسب االهتمامات في أماكن مختلفة من ال

من شركة مايكروسوفت والـذي  )  NetMeeting(وذلك باستخدام برامج معينة مثل برنامج 
  .يوفر حواراً بواسطة الصوت والصورة  

  
  
  ) :News groups, Usenet ) (مجوعات األخبار ( مجموعات النقاش  .٣

 )  IRC(  في الشبكة وتأخذ مسميات عدة وهي مشابهة لـ وهي من الوسائل المهمة   
إال أن بروتوكوالت مجموعة النقاش ال ترسل الرسائل إلى المشتركين إال عنـد طلـبهم وال   
ترسل إليهم إال عناوين تلك الرسائل ومن ثم يختار المشترك من هـذه الرسـائل مـا يريـد     

( ة لمن يتشاركون نفس االهتمامـات  مناقشأن مجموعة النقاش تعتبر منتدى عاماً لل... قراءته
أن المشتركين يساند  د ذكر أحد المشتركين عبر الشبكة وق) . ١٢٩م ، ص  ٢٠٠١الفنتوخ ،

بعضهم البعض طيلة األربعة والعشرون ساعة ، ويكون هذا الدعم والمساندة بشـكل عـام أو   
وجد الحوار الذي يشارك فالمجتمع ي) المنتديات أو عن طريق البريد اإللكتروني ( خاص في 

فالمنتديات عبر الشبكة . فيه كافة الدارسين ومن ثم يتبادلون معا كافة التحديات و األطروحات 
تسمح باالنطباع والتأمل والمناقشة العميقة، والوصولية توفر وسيلة للمعلومات وتبادل األفكار 

مـن مشـاغل الحيـاة    كذلك يتعلم المجتمع رغما . في أي وقت ومكان منفصل عن اآلخرين
يعطي فرصة للبحث والقـدرة علـى   ) األرشيف (كذلك أن السجل المكتوب للفصول . اليومية

 -١١٠م ، ص ١٩٩٩هيرمن و آخـرون ، (  ة التعلم الجماعية والتعلم منها النظر ثانية لعملي
١١٩ ) (Herman & other , 1999, p 110 - 119 (  

ستخدمي مجموعة األخبار يختلفـون  أن م)  ١٧٨هـ ،ص ١٤١٧كاتب ، ( وقد ذكر   
في أنواعهم من حيث الكيفية التي يتعاملون بها مع مواضيع النقـاش الـدائر والمسـتخدمين    

  :اآلخرين ويمكن تقسيمهم إلى أربع فئات وهي 
وهم األشخاص الذين لديهم خبـرة واطـالع واسـع    ) :  Wizards( المتخصصون   - أ

ت األخبار ويقومون بالرد والمشاركة بموضوع معين يتم مناقشته على إحدى مجموعا
 .اإليجابية في هذا الموضوع المطروح للنقاش 

وهم األشخاص الذين يقومون بمسـاعدة المسـتخدمين   )  Volunteers( المتطوعون   - ب
عن طريق اإلجابة عن استفساراتهم وأسئلتهم وهذه الفئة تعتبر مصدراً مـن مصـادر   

المتخصصين في الموضـوع المطـروح    مجموعة األخبار السيما إذا كان هؤالء من
 .للنقاش 



 

وهم األشخاص الذين ال يشاركون فـي الـردود والحـوار    ) :  Lurkers( التواري   - ت
ويستفيدون من الحديث والحوار الدائر بين تلك المجموعات وعادة ما يسـتخدم هـذا   

 .النوع المشتركون المبتدؤن 

بـالرد علـى المقـاالت    وهم األشخاص الذين يقومـون  ) :  Flamers( المطهرون   - ث
 .واألسئلة التي ال تعجبهم مستخدمين في ذلك عبارات الشتيمة والتجريح 

 
  ) : Telnet( التشغيل عن بعد  .٤

وهذه الخدمة تمكن المستخدم من الدخول إلى جهاز حاسب آلي آخر عبـر اإلنترنـت   
ـ  ةواالستفاد س الجهـاز  من المعلومات المخزنة داخل الحاسب المضيف والتعامل معه كأنه نف

كما أن خدمة التشغيل عن بعد يستفيد منها مستخدمو الشبكة للـدخول علـى   " الذي تستخدمه 
م ٢٠٠١الفنتـوخ ،  " (عنـدما يكونـون بعيـدين عنهـا      ةأجهزتهم الخاصة المرتبطة بالشبك

إلى معرفة عنوان الجهـاز المضـيف المطلـوب    " ويحتاج مستخدم هذه الوسيلة )  ١٣٣،ص
وإلى كلمة السر ويسـتخدم عـادة العنـوان    )  Login(إلى كلمة الدخول االتصال به إضافة 

  ) .  ٧٩م ، ص١٩٩٦اللحيدان ، " ( اإللكتروني ككلمة السر 
  ) : FTP( نقل الملفات  .٥

وهذه الوسيلة من أقدم الوسائل التي عرفت في شبكة اإلنترنت وهي توفر اتصاالً بين 
أن هذه الملفات )  ٩٣،ص١٩٩٩يل ،خل(ويذكر  .جهازين ونقل المعلومات أو الملفات بينهما  

تكون في العادة على هيئة تقارير وبحوث مختلفة في ميادين المعرفة أو قواعـد البيانـات أو   
  بين البـاحثين والعلمـاء اآلخـرين     حتى برمجيات خاصة بالحاسوب نفسه ، ويتم هذا التبادل

إلى االسـم   يحتاج المستخدم و) File Transfer Protocol( هي اختصار )  FTP( وكلمة 
وفـي  )  FTP( الستخدام وسيلة الناقل ) Password(وكلمة السر )  User Name(العملي 

كثير من أجهزة الحاسبات الكبيرة التابعة للشركات أو الجامعات ، تكون هناك مساحة عامـة  
ضع الملفات يسمح فيها لمستخدمي شبكة اإلنترنت بالدخول إلى هذه المساحة ألخذ ملفات أو و

ان البريدي للمستخدم ككلمـة  لالسم العملي ، وكذلك العنو)  Anonymous( باستخدام كلمة 
  ) .٧١م ، ص١٩٩٦اللحيدان ، (  السر

  
 ) : World Wide Web (  )WWW)(الشبكة النسيجية ( الشبكة العنكبوتية  .٦

 
ا أو الحصول منهـا  إدخال المعلومات إليهالشبكة عن سواها من حيث سهولة  وتتميز هذه     

على المعلومات وكذلك سهولة الدخول إلى هذه الشبكة أصالً والخروج المؤقت منها ، والتجول 



 

وهذه الميزة ميزة التجول تتم بفضل ما يسمى بمحـدد  ... من خاللها إلى أمكنة أخرى عديدة 
)   Uniform Resource Locater)(URL)المصادر الموحد أو محدد العناوين االلكترونية 

فأصـبحت معظـم   تخدام شبكة اإلنترنت بشكل كبير ويتم اآلن اس) .  ٩٧م،ص١٩٩٩خليل، (
الجامعات في العالم تستعمل شبكة العنكبوت العالمية لعرض والتعريف بمناهجهـا الدراسـية   

... والتعريف بأبحاثها وبأقسامها وعرض أسماء أعضاء هيئة التدريس وعدد الطلبة والمعامل 
بعض المجالت العلمية تنشر أبحاثها ومتطلبات النشر في شـبكة العنكبـوت   وكذلك أصبحت 

العالمية وهذه الطريقة تسمح بانتشار المعلومات بسرعة وأقل تكلفة مقارنة مع طريقة البريـد  
العادي ، وأصبح الباحثون في مختلف التخصصات يهتمون بالنشر في المجالت اإللكترونية ، 

جلة علمية منشورة على اإلنترنت ومعظمها فـي تخصصـات   م ٢٠٠وهناك حوالي أكثر من 
 تالكمبيوتر ـ وقد أصبحت بعض المجالت العلمية تنشر إلكترونيا وتضع فهرس الموضوعا 

(  لفة باستعمال البريد اإللكتروني في مواضيع مخت)  Abstracts( والمؤلفين والمستخلصات 
 على الشـبكة  كتب التي يتم نشرها هذا باإلضافة إلى أن نسبة ال) . ٣هـ،ص١٤٢٠برايس ، 

م ، ١٩٩٩خليل ، (  سنوياً % ٢٩٠هذه الزيادة بنسبة  فهي في تزايد كبير عاماً بعد عام وتقدر
  ) .  ١١٠ص  

  
  :أن الشبكة النسيجية تكفل للمستفيد ما يأتي )  ٥٨م ، ص ١٩٩٦قاسم ، ( وقد بين 

مع هـذه المعلومـات    لالتعامالعثور على المعلومات المتوفرة على الحاسبات اآللية و  - أ
 .بشكل تفاعلي 

عرض النصوص أو المخطوطات أو الصور الفوتوغرافية المختزنة في الحاسب اآللي   - ب
. 

تشغيل األجهزة السمعية الناتجة عن العديد من خدمات التصـفح واالسـترجاع فـي      - ت
  .اإلنترنت باستعمال آلية واحدة

   
 ) : Search Engines( محركات البحث  .٧

  
ل كبير ويتم تحديثه م الغزير من المعومات على اإلنترنت والذي يتضاعف بشكأن الك
يطرح تحدياً جدياً أمام أولئك الذين يبحثون عن المعلومات عامة ، وتحدياً أكبر بشكل مستمر 

  ) .٧٥م ، ص ٢٠٠١الفنتوخ ، (  من يبحثون عن المعلومات العربيةأمام 



 

رة عن قاعدة بيانات وأرشيف ضـخم  عبا )  Search Engines( ومحركات البحث 
تبويب  (لمجموعة كبيرة من المواقع تتيح إمكانية البحث فيها بطرق متعددة كما تقوم بفهرسة 

  ) . ٢٣٥م ، ص ٢٠٠١الموسى،( المواقع حسب موضوعاتها ) 
 Yahoo.com /googel/ Ayna.com / Ericومن األمثلة على هـذه المحركـات   

على المعلومات والبحث عن  لالبحث في التعليم العالي بالحصوويمكن االستفادة من محركات 
  .مصادر للتعلم والحصول على األبحاث والكتب مما يثري المعرفة وتطبيقاتها لدى الطالب 

  اإلنترنت في التعليم . 

  
قد هيأت شبكة اإلنترنت لمستخدميها سبل االستفادة مما يتوفر بها من معلومـات دون  

ادة منها في أي وقت هيأت لهم الحصول على المعلومات ونشرها واالستفقيود أو حدود ، كما 
، ولم يكن ) إن العلم ال وطن له ( فحققت طبيعة المعرفة وحقيقة الحياة القائلة  ومن أي مكان 

دخـول الشـبكة   المجال التربوي والتعليمي بعيداً عن هذه الحقيقة التي كالخيال والذي أحدثـه  
ففـي مجـال   . في معظم مجاالت الحياة هذا إن لم نقل كلها ) اإلنترنت ( العالمية للمعلومات 

فوضعت المتعلم فـي   ةالتربية والتعليم تعد شبكة اإلنترنت المحرك األساسي لالتجاهات الحديث
مكان مرموق بوصفه محور العملية التعليمية يشارك بفاعلية فيناقش ويجرب ويبحث ويستنبط 

اته سلسلة متصلة من حلقات التعلم والتدريب ، وهيأت له نقلـة  ويقوم ويحكم ، لقد صارت حي
نوعية كالتفاعل مع معلميه وزمالئه محاوراً ومعلقاً وعارضاً وجهـة نظـره ومشـاركاً فـي     
التخطيط واإلعداد والتنفيذ فيما يمارس من نشاطات كما وضعت المعلم في الموقع المرتجى له 

 لمواقف التعلم وموجهاً ومرشداً لطالبه ومقوماً ومتابعاً بوصفه مهندساً للبيئة التعليمية ومشكالً
لنشاطهم وأحدثت نقلة نوعية في إستراتيجيات التعليم والتعلم ووجهت إلى تفريد التعليم والتعلم 
الجماعي والتعلم عن طريق االكتشاف و التعلم التعاوني وعالجت كثيراً من مشكالت المعلـم  

تناقها وعجز المادة المطبوعة عن استيعابها وهيـأت للمـتعلم   والمتعلم كتضخم المعلومات واخ
االعتماد على النفس وتحقيق ذاته واتخاذ قراره بتبصر واقتناع واتخاذ المسار التعليمي الـذي  

)  ١٥هـ ، ص ١٤٢٣العبيد ، ( وده إلى مدارج التفوق واإلبداع يناسب قدراته و إمكاناته وتق
.  

  
  
  
  
  



 

  

  

  :تعليم في الفصل الدراسي المنتظم التعليم عبر الشبكة وال

  
جاء في التقرير الختامي للمؤتمر األول لوزراء التربية والتعليم والمعـارف العـرب   

رة العامة للمنـاهج ،    اإلدام، نقالً عن ١٩٩٨بر ديسم ٦-٥الذي عقد في طرابلس الغرب من 
ألمـور األساسـية   ا: إن من أهم دروس التجربة العالمية في تطوير التعلـيم  " )هـ ١٤٢٠( 

  :األربعة التالية 
طوال الحياة ويترتب عليه المزاوجة بين التعلـيم النظـامي   : التعليم المستمر  .١

 .وغير النظامي واستمرارية التدريب وتغيير بنية المدرسة النظامية ومناهجها 

ويترتب عليه التركيز على استخدام التقنيات التربوية الحديثـة  : التعليم الذاتي  .٢
 .يملي على المتعلم تعليم نفسه الذي 

ويترتب عليه تنويع التعليم وتشجيعه وانفتاحه وتكامله : مرونة النظام التعليمي  .٣
 . والتناوب بين الدراسة والعمل 

ويترتب علية أن يكون كل فرد في المجتمع متعلماً : المعلم / المجتمع المتعلم  .٤
نتاجية كلها مؤسسـات  وأن تكون مؤسسات المجتمع اإل. ومعلماً في آن واحد 

 .٨ص" تعليمية وتدريبية في آن واحد

  
الفنتوخ  و السـلطان ،  (وعن التعليم عبر الزمن من خالل النظرة الحاسوبية فقد ذكر 

أنه إذا نظرنا إلى التعليم من الزاوية الحاسوبية فإن هناك ثالثة أنواع )  ٨٤-٨٠هـ،ص١٤٢٠
  :ر وهي من التعليم وجدت عبر الزمن حتى وقتنا الحاض

  
ويرتكز التعليم التقليدي على ثالثة محاور أساسية ، وهي المعلـم و  : التعليم التقليدي .١

وقد وجد التعليم التقليدي منذ القدم وهـو مسـتمر حتـى وقتنـا     . المتعلم والمعلومة 
الحاضر ، وال يمكن االستغناء عنه بالكلية لما له من إيجابيات ال يمكن أن يوجـدها  

 .أي بديل آخر 

يمثل الحاسوب قمة ما أنتجته التقنيـة الحديثـة ، ومـن    : لتعليم باستخدام الحاسوب ا .٢
 :ويستخدم الحاسوب في التعليم بأشكال هي . مميزاته التفاعلية 

حيث يتولى الحاسوب كامل عملية التعليم والتدريب والتقويم أي يحل : التعليم الفردي  .٣
 .محل المعلم 



 

 .ا يستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية مساعدة للمعلم وفيه: التعليم بمساعدة الحاسوب  .٤

حيث تكون المعلومات مخزنة في جهاز الحاسوب ثـم  : بوصفه مصدراً للمعلومات  .٥
 .يستعان بها عند الحاجة 

نظراً لسهولة الوصول إلى المعلومات الموجـودة  : التعليم باستخدام شبكة اإلنترنت  .٦
التي تتمتع بها الشبكة فقد أغرت كثيرين على الشبكة مضافا إليها المميزات األخرى 

باالستفادة منها كل في مجاله ، ومن جملة هؤالء التربويون الذين بدأوا باسـتخدامها  
  .في مجال التعليم 

  
لن يضحي الكتاب التقليدي بصفحاته الزنكوغرافيـة هـو    تعليم التقليديففي مجال ال  

بل سيتغير إلى ما يسمى باألقراص المدمجة  المرجع األساسي للتعليم عند الطالب في المنزل ،
)CDROM ) (Compact Disk Read Only Memory... (     فقـد قامـت العديـد مـن

الجامعات إلى نسخ الكثير و الكثير من الكتب والمراجع على مثل هذه األقـراص ، وخزنـت   
أما فـي مجـال   ) ١١٤م ، ص١٩٩٩خليل ،( )  Servers( هذه األقراص في أجهزة خادمة 

.... فسوف تختفي وتتهمش تدريجياً وظيفة وأهميـة اللوحـات التعليميـة    " لفصل الدراسي ا
وستحل شاشة كمبيوترية كبيرة محل كل هذه األلواح وليس هذا فحسب بـل ستسـتخدم هـذه    
الشاشة في أغراض متعددة  شاشة متعددة الوسائط ،  فالمواد العلمية والتعليمية تكون مخزنـة  

مة في إي جزء من أجزاء العالم التي أصبح الوصول إليها عن طريـق  على الحواسيب الخاد
خليـل ،  (  أمراً فيه كثير من المتعـة    wwwشبكة اإلنترنت وخاصة شبكة الويب العالمية 

نقالً عـن  الموسـى ،       )( Thurow,1998) م١٩٩٨ (،ثروأما ،  ) ١١٦-١١٥م،ص١٩٩٩
وراً كبيراً في تغييـر الطريقـة التعليميـة    اإلنترنت سوف تلعب د"  فقد ذكر بأن ) م١٩٩٩( 

فعن طريق . المتعارف عليها في الوقت الحاضر، وبخاصة في مراحل التعليم الجامعي والعالي
لن يحتاج األستاذ الجامعي مستقبالً أن يقـف   (Interactive Multimedia)الفيديو التفاعلي 

ب إلى الجامعة ، بل ستحل طريقـة  أمام الطالب إللقاء محاضرته ، وال يحتاج الطالب أن يذه
بواسطة مدرس إلكتروني وبالتالي توفر على الطالب ) Distance Learning(التعليم عن بعد 

  . ٧ص" عناء الحضور إلى الجامعة
إن التعلم عبر اإلنترنت سوف يكمل التعليم القائم بانتظام في الجامعة وعلـى سـبيل   

 )Baer , 1999,p1-18) ( ١٨-١م،ص١٩٩٩،  بيـر ( نقالً عن) بيتر ديكر ( المثال يذكر 
بأن على الفرد أن ال يتوقع اختفاء الجامعات والكليات العادية خالل الجيل الحالي ، فالكثير من 
البالغين الشباب ما يزالون بحاجة إلى التعليم وجهاً لوجه وإلى التواصـل االجتمـاعي الـذي    

فبالنسبة لمعظم . ثر من الدراسة عن بعد يجدونه في الحرم الجامعي ، حتى وإن كان مكلفا أك



 

الخرجين في المرحلة الثانوية فإن المسألة ال تكمن في االختيار مابين الدراسة باالنتظـام فـي   
عن بعد ولكن في االختيار لمجموعة منها لها مدلول تعليمي ثقـافي  % ١٠٠الجامعة والدراسة 

ترنت قد تنقل التعليم العالي على األقـل  ومن هذا الجانب إن اإلن. وسهل االلتحاق بها ومتاحة 
في المستقبل المنظور وستثري الخيارات التعليمية المتوفرة بشـكل عـام إلـى كافـة فئـات      

جوهر التدريس الجامعي وهـو   لفالتواصل وجهاً لوجه مابين الكلية والطلبة ما يزا". الدارسين
بل المنظور وقد ذكر أحد الدارسين األهم وذي الجودة العالية وسيبقى على ما يبدوا حتى المستق

  :الذين استخدموا اإلنترنت في التعليم 
إن الدراسة عبر اإلنترنت اشتملت على الرتابة في نصوص الكتب، إنـه إحسـاس بالعزلـة    
والتعب من الجلوس وحيداً أمام شاشة الحاسوب بالمنزل يوماً بعد يوم ، فإنني أشعر أحياناً بأن 

وقد تنشـأ الصـعوبات الفنيـة    ... نت مقارنة مع مهارات الكتابة لديمهاراتي الكالمية قد عف
 -١١٠م ، ص ١٩٩٩هيرمن و آخـرون ، ( خط االتصال يكون صعباً ومجهداً وأحيانا طلب 

١١٩ ) (Herman & other , 1999, p 110 - 119 (  
ـ  " وفي الوقت نفسه يصف البعض بأن التعليم باستخدام اإلنترنت دة هو نوع من الخبـرة الجدي

إن كثيراً من دراستي مرتبطة بالوسيلة ، فيها يتم الحصول على : وأسلوب جديد للتعليم بقوله 
الكلمة المكتوبة وتعرض على الشاشة كافة المعلومات على الجميع كي يشاهدوها ويراجعوهـا  
ويراجعوا لالطالع عليها ثانية ، والقدرة على البقاء في الفصل الدراسي في أي وقت وأي يوم 

إن فقد شيء ، والقدرة على الرجوع وإعادة قراءة المناقشة والمعلومات وإضافة بعض النقاط و
رة الجديدة وأسـلوب  وهذا نوع من الخب. هنا وهنالك والحصول على فهم جديد من المراجعة 

 ,Herman & other, 1999)(١١٩ -١١٠م ، ص ١٩٩٩هيرمن و آخرون ، ( جديد للتعلم 

p110-119(  
بريدينج  في الفصل الدراسي المنتظم يقول يقة التعلم عبر الشبكة مع طريقة التعلم وبمقارنة طر

في الفصل الدراسي " بأن  Herman & other , (1999)م١٩٩٩(نقالً عنهيرمن و آخرون ،
النظامي بإمكانك طرح األسئلة ، ومن ثم تحصل فوراً على اإلجابة ومن ثم تطـرح السـؤال   

أما عن طريق الشبكة فعليك التفكير فيه ، فالوقت الذي تمضيه . ابة التالي ومن ثم تتلقى اإلج
 والمناقشات تكون عميقة في كل موضوع ، معطية الطالب فهماً... لطرح السؤال حقيقي وقيم

  .١١٠ص"أفضل حول كيفية استخدامك لها 
  
  
  
  



 

  

  :مجاالت االستفادة من شبكة اإلنترنت في التعليم

  
يمكن االستفادة منها بشكل كبير في جميع مناحي الحيـاة ومنهـا   إن لإلنترنت مجاالت كثيرة 

بعض من مجالت االستفادة مـن  )  ٦٧-٦٢هـ،ص١٤٢٣العبيد ، ( مجال التعليم ، وقد ذكر 
  :شبكة اإلنترنت في العملية التعليمية ومن ذلك ما يلي 

  
 : اإلنترنت واستراتيجيات وأساليب التدريس  .١

 مت وأساليب التدريس التي تعتمد وتقوم على نشاط المعلإذا أمعنا النظر في استراتيجيا
في الموقف التعليمي التعلمي مثل أسلوب المناقشة والحوار وأسلوب حـل المشـكالت   
واالكتشاف بأنواعه والتدريس المعملي نرى أن المتعلم في ظل تلك األساليب يحتـاج  

كن الحصول على إلى معلومات يتغلب بها على غموض الموقف التعليمي ومن هنا يم
  .هذه المعلومات أيا كان نوعها ومن مصادر متنوعة من شبكة اإلنترنت 

 :اإلنترنت والتدريب  .٢

أصبح بإمكان المعلم أن يتدرب سواء كان ذلك التدريب على استراتيجيات أو أسـاليب  
التدريس أو على تكنولوجيا التعليم أو استغاللها في العملية التعليمية أو على مهـارات  

  .تصال وتوظيفها في مجال التعليم ونحوها اال
 :تغير دور المعلم في عصر اإلنترنت  .٣

تغير دور المعلم في عصر اإلنترنت إلى دور المصمم التعليمي حيـث إن التصـميم   
التعليمي يعد فرعاً من فروع تقنية التعليم ودور المصمم التعليمي يلعبه المعلـم فـي   

  .عصر اإلنترنت
 :نترنت وضع المناهج عبر اإل .٤

من مجاالت االستفادة من شبكة اإلنترنت وضع المقررات الدراسية لكل مرحلة فـي  
التعليم العام وفي المقررات الجامعية لكل جامعة على شبكة اإلنترنت وذلـك بإيجـاد   

  .موقع إلكتروني موحد يشمل جميع مقررات التعليم العام 
  

 :التعليم عن بعد واإلنترنت  .٥

م أداة للتعليم عن بعد ، وهذا التعليم يمثل الركيزة األساسية التي يعد شبكة اإلنترنت أه
  .تعتمد عليها العديد من الدول باعتباره أقل تكلفة من التعليم النظامي التقليدي 

 :تنمية مهارات االتصال العلمي اإللكتروني من خالل شبكة اإلنترنت .٦



 

ي اإللكتروني لدي المعلمين لشبكة اإلنترنت دور فعال في تنمية مهارات االتصال العلم
كي يستطيع التعامل الصحيح مع شـبكة   ي، منها أن يتقن المعلم البرتوكول اإللكترون

  .اإلنترنت 
 :حجرة الدراسة  لإدخال اإلنترنت داخ .٧

األولى ويكـون   ةوذلك من خالل إيجاد موقع إلكتروني يخدم القطاع التعليمي بالدرج
بحيث يمكن الوصول إليه عن طريق الشـبكة أو   هذا الموقع مرتبطاً بشبكة اإلنترنت

االتصال المباشر بواسطة جهاز المودم وتبنى فيه المعلومات بصيغة صفحات نسيجية 
.  

  

  استخدام اإلنترنت في التعليم 

إن االهتمام بأثر التكنولوجيا على التدريس لم تقتصر على اإلنترنت فنفس االحتماالت      
ين سنة مضت عند استخدام التلفزيون التعليمي وبعدها مـؤخرا  والمشاكل قد أثيرت منذ خمس

ومثل هذه التقنيات فإن اإلنترنـت ستقضـي علـى    ).  CD ROM( الحاسب الشخصي وال 
الرتابة األكاديمية وستحدث العديد من العقبات التعليمية إذا ما أصـبحت أكثـر مـن مكملـة     

ـ   وعنصر يزيد من التكلفة في العملية ) م١٩٩٥(ويليـام   وقـد أثـار   . ة التربويـة الجامعي
)Williams ,( 1995  هل اإلنترنت موضة أو بدعة جديدة من بدع القـرن   ": السؤال التالي

أنهـا   -لقد قال هذا القـول ! الحالي يمكن استخدامها في التعليم؟ ثم أجاب بقوله ال أعتقد ذلك
ة فـي مجـال   يالحاسوببعض التربويين عندما تم استخدام الكمبيوتر واآلالت  -موضة جديدة
إن  ."  ، ولكن هذه الوسائل الزالت قائمة ويزداد استخدامها يومـاً بعـد يـوم    التربية والتعليم

إلى التدريس عملية تغيير منظم ، تؤدي إلى تغيير  -ومنها اإلنترنت -إدخال تكنولوجيا التعليم 
التغيير فكانت علـى   في بعض جوانب بيئة التعليم، وقد رسم بعض التربويين أبرز مالمح هذا

  :النحو التالي
 .التحول من الصف الكامل إلى المجموعات الصغيرة  .١

 .التحول من العمل مع أفضل التالميذ إلى العمل مع كل التالميذ .٢

 .التحول إلى إشغال التالميذ أكثر  .٣

 .التحول من التنافس إلى البناء االجتماعي التعاوني  .٤

فس الشيء إلى أن المتعلمين المختلفين يتعلمون التحول من أن كل المتعلمين يتعلمون ن .٥
  .   ٢١ص"أشياء مختلفة

    (Bagely&Hunter ,1992p,31-37 )) ٣٧-٣١،ص١٩٩٢بجلي وهنتر ،( 



 

إلى أن هنـاك    ) Jacobson, 1993,p9 ()٩،ص١٩٩٣، ، جاكوبسون (أشاروقد  
التربيـة والتعلـيم، ثـم    كثيرة من أنواع التقنية الحديثة التي يمكن توظيفها في قطاع   اًأنواع

أضاف  بأن المدرسين لديهم القناعة التامة أن استخدام التقنية يساعد في تعليم الطالب ويعزز 
تحصيلهم، وبعد دراسات تتبعيه لواقع استخدام التقنية ومنها اإلنترنت، ذكر أن استخدام  التقنية 

  :في المدارس يزداد بسرعة مذهلة ثم خلُص إلى ما يلي
  .م التقنية في العلوم اإلنسانية أقل منه في العلوم الطبيعية والرياضياتن استخداإ .١
ن استخدام البريد اإللكتروني في البحث واالتصال يساعد على توفير الوقـت لـدى   إ .٢

  .الطالب
معظم الطلبة يمضون وقتاً كبيراً في تعلم الكمبيوتر، أكثر من الوقت الذي يمضونه في  .٣

  .لكمبيوترتعلم المحتوى الذي في داخل ا
ال يرغبون تخصيص الوقت الكافي الستخدام التقنية داخـل الفصـل    المعلمينمعظم  .٤

 .الدراسي

  . هناك تطبيقات كثيرة للكمبيوتر في التعليم .٥
  

يمكن أن تؤدي إلـى طـرق    مة بالنسبة للتعليم ، ذلك ألنها إن لشبكة اإلنترنت أهمية ضخ
ية ال يمكن أن تتحقق إال بالجهود التي تبـذل  ولكن هذه األهمية واإلمكان. جديدة في التدريس 

( م ١٩٩٦بلنكـو  والوطنية والدوليـة علـى اإلنترنـت    الستخدام وتطوير المبادرات المحلية 
Blinko,B.B, 1996 (العقال و بدر،  نقالً عن)استخدام اإلنترنت في  نكما أ "بقوله) م١٩٨٨

يمكن أن تمثل عامالً " لتربوية حيث التعليم قد تحدث تغييراً في بعض الممارسات واألساليب ا
مساعداً في دفع التطوير التربوي ألن استخدام اإلنترنت سوف يقلل من التركيـز علـى دور   

المشتركة بين المعلم وتالميـذه   ةالمعلم بوصفه صاحب الخبرة إلى نموذج يقوم على المسؤولي
الهدلق نقالً عن )  Sellers,1994(  سيليرز  ٢٨٨ص"في تحقيق األهداف التعليمية المرغوبة 

و يرى المربون الذين شاركوا في مشروع االتحـاد األمريكـي لشـبكات    "بقوله) م ٢٠٠٠(،
يجب على طـالب   إنه  )  Federation of American Research Networks( البحوث 

اليوم إتقان المهارات الدقيقة لعصر المعلومات واستنتاج وتقييم واستخدام أنـواع المعلومـات   
  .١٦٤ص" مشكالت المعقدة السريعة التغير لحل ال

قامت جامعة " وقد تم بالفعل في كثير من بلدان العالم االستفادة من اإلنترنت في التعليم فقد 
مصنف مـن المصـادر علـى    ) ٢٥٠(بإدخال ) حملة يوريانا ( عن طريق موقع ) الينوي ( 

م بأن حوالي ثلث المناهج ١٩٩٧لعام  الشبكة ، وقد أورد تقرير االستطالع الحاسوبي الجامعي



 

بيـر،  " (م ١٩٩٥في عام % ٢٠الدراسية بالكليات تستخدم اآلن البريد اإللكتروني من حوالي 
   . )Baer , 1999,p1-18)( ١٨-١،ص١٩٩٩

  

  :أهمية اإلنترنت وكيفية االستفادة منه 

التعلـيم   ولعل من أهم المميزات التي شجعت التربويين على استخدام هذه الشبكة فـي 
  :هي )  ٨٥-٨٤هـ،ص١٤٢٠الفنتوخ و السلطان ،( كما يذكر
  . الوفرة الهائلة في مصادر المعلومات  .١

  :ومن أمثال هذه المصادر 
 ) . Electronic Books( الكتب اإللكترونية  

 ) . Periodicals( الدوريات  

 ) .Data Bases(قواعد البيانات  

 ) . Encyclopedias( الموسوعات  

 ) . Educational sites( التعليميةالمواقع  

  ) :غير المتزامن ( االتصال غير المباشر  .٢
يستطيع األشخاص االتصال فيما بينهم بشكل غير مباشر ومن دون اشتراط حضورهم 

  :في نفس الوقت باستخدام 
 .حيث تكون الرسالة والرد كتابيا ) :  E-mail( البريد اإللكتروني  

 .حيث تكون الرسالة والرد صوتياً )  :  Voice-mail( البريد الصوتي  

  ) :المتزامن ( االتصال المباشر  .٣
  :وعن طريقه يتم التخاطب في اللحظة نفسها بواسطة 

حيث يكتب الشـخص مـا يريـد قولـه     )  Relay-chat( التخاطب الكتابي  
بواسطة لوحة المفاتيح والشخص المقابل يرى ما يكتب في اللحظة نفسـها ،  

 .يقة نفسها مباشرة بعد انتهاء األول من كتابة ما يريد فيرد عليه بالطر

حيث يتم التخاطب صـوتيا  )  Voice-conferencing( التخاطب الصوتي  
 .في اللحظة نفسها هاتفياً عن طريق اإلنترنت

ــورة    ــوت والص ــب بالص ــة ( التخاط ــؤتمرات المرئي  -Video) (الم

livemesenget-conferencing  ( ًعلـى الهـواء    حيث يتم التخاطب حيـا
  .والصورة  تبالصو

  



 

أن بعض جوانب االستفادة من اإلنترنت يمكـن  )  ٢٣٧-٢٣٦م،ص١٩٩٩عبدالكريم ،(ويشير 
  :أن تتمثل في  

الدخول واالستفادة من برامج الكمبيوتر مجاناً أو شبه مجان ، وذلك من خـالل مـا    .١
بحيث تصبح من اإلنترنت )  Downloading(يسمى بعملية إنزال األحمال البرمجية 
 .متاحة لالستعمال من جانب المستخدم 

المشاركة الفورية في االختبارات ، ومشاهدة المعلم لطالبه وتوجيههم أثناء استخدامهم  .٢
 .لهذه االختبارات من خالل اإلنترنت من مختبر كمبيوتر أعد لمثل هذه األغراض 

ة والقراءة واالستماع تعلم كثير من اللغات ، وممارسة مهارات هذه اللغات مثل الكتاب .٣
 . ، والنطق 

التواصل بين المعلمين في دولة معينة أو في دول عدة لتبادل األفكار والتعرف علـى   .١
التحديات ومناقشة المشكالت أو الصعوبات التي تصادفهم في تدريسهم ، وسبل تغلبهم 

  .عليها 
  

  : الحاجة إلى شبكة عربية 

  

ليزية ويتعامل معها أجناس مختلفة مـن جميـع   اللغة األساسية في اإلنترنت هي اإلنج  
أقطار العالم ، ونتيجة ألن اإلنترنت أصبحت من األمور الحياتية التي يتعامل معهـا األفـراد   

فنحن مدعوون كعرب أن نفكر في شبكة تربوية عربيـة كمـا فعلـت وتفعـل     " بشكل يومي 
عربيـة يعتمـد علـى صـناعة     فمستقبل المنافسة ال... المنظمة األوربية للمشاركة التربوية 

أن تبني الشبكة العربية للمعلومات ... المعلومات أو على األقل المشاركة بثقل ووزن كبيرين 
  :أو الشبكة العالمية لإلنترنت داخل حجرة الدراسة تتطلب التحرك على الجبهات التالية 

  
 :التكنولوجيا  .١

أجهزه حديثة والتي تناسب  ويقصد بها توفير أجهزة الكمبيوتر ومستلزماته وغيرها من
 .العملية التعليمية وتمكن االتصال بالشبكة بأسعار مقبولة 

  :المحتوى  .٢
  .توفير محتوى مؤسس على تكنولوجيا المعلومات يساند المنهج الحالي 

  :التدريب  .٣
ـ . ويقصد به تدريب المعلمين على االستخدام األمثل للمواد  ين االعتبـار  مع األخذ بع

  ) .٩٢-٩١م ،ص١٩٩٩عزيز ، (  علم تغيير أدوار الم



 

  التعليم عن بعد  . 

منذ فترة طويلة ، وقد كان هناك دائما نطاق واسع مع  لقد ظهر التعليم بواسطة المراسلة
الدورات التعليمية ، بداية من المدارس التي قامت بنشر بعض اإلعالنات بحثا عن بعض 

قامت العديد من المؤسسات بتقديم فقد )  Ivy League( الفنيين حتى كليات إيفي لييج 
وقد ساهمت اإلنترنت في جعل التعليم المباشر طريقة جيدة ...عروض دراسية بواسطة البريد 

للحصول على المعلومات وباستخدام جميع أدوات اإلنترنت متضمنة الويب والبريد اإللكتروني 
يال يمكنهم أن يشعروا وغرف المحادثة ، فالطالب الذين يعيشون في أماكن تبعد آالف األم

  ) .٣٨٨م،ص٢٠٠٠كاسر ،( هم يجلسون في الغرفة مع المعلم بأن

  .اإلنترنت في التعليم  . 

 في العالم وتعتبر من قبل البعض  أصبحت اإلنترنت بسرعة هائلة أكثر أدوات االتصال
لين والطلبـة  فالكثير من الجامعات والعـام ، على أنها األداة النهائية للتعليم وكذلك للديمقراطية

يستخدمون مصادر اإلنترنت بكثرة للقيام بإجراء البحوث واالتصال باآلخرين وإلعداد البحوث 
كذلك . من الموضوعات  رالجامعية وإجراء االمتحانات واستنباط المعلومات ونشرها بعدد كبي

التطور  إن استخدام شبكة الحاسوب آخذة بالتوسع الهائل كلما تقدمت واستمرت التكنولوجيا في
)  ٢١-١،ص١٩٩٨سيرمرشـيم ،  (  اد المسـتخدمين يـزداد عـدداً وعـدة     وأصبح أعـد 

)Sermersheim,1998 p1-21 ( .  
  

  :التعليم  ياستخدام اإلنترنت ف

  

  :إن الطالب والمعلمين بإمكانهم استخدام اإلنترنت في بعض األغراض منها ما يلي 
ة وأجنبية للتعرف على نظـم  االتصال بطالب أو معلمين آخرين في دول أخرى عربي .١

 .التعليم بتلك الدول واالتجاهات الحديثة في تعليم وتعلم المواد الدراسية المختلفة 

تكوين جماعات ذات اهتمام مشترك يمكن أن تقوم بتبادل الرسائل فيما بينها أو عمـل   .٢
 . بعد نمؤتمرات بينها ع

 .متخصصة ومتنوعة  ةالحصول على برامج تعليمي .٣

 .في مجال التخصص  ةي دوريات إلكترونياالشتراك ف .٤

وهناك أيضا استخدامات عديدة لإلنترنت منها على سبيل المثال وليس الحصر البريـد   .٥
وكتابة الرسائل أما األبحاث أو المقاالت وإرسالها عبر اإلنترنت  E-Mailاإللكتروني 

 .لمحلية أناس حول العالم وبتكلفة بسيطة تعادل تكلفة المكالمة التلفونية ا ىإل



 

حيث تتميـز   Webوبإمكان المعلمين والطالب تصميم مواقع خاصة بهم على الوب  .٦
 .اإلنترنت ببساطتها واتساعها لكل هاو أو مشترك بها 

 .على اإلنترنت يمكن التسوق وخاصة للبرامج العلمية والتخصصية  .٧

بـالد  تتيح اإلنترنت للمعلمين والطالب السفر حول العالم أو جمع معلومات عن كـل   .٨
 .العالم

تعد اإلنترنت مكاناً مثالياً إلجراء األبحاث ، حيث إنها تضع موارد معظـم المكتبـات    .٩
تحت تصرف المستخدم ، وهناك العديد من المراجـع الخصوصـية التـي يـديرها     

 .أصحابها 

  ) ٨٩م ، ص١٩٩٩جرجس ، ( 
  

اإلنترنت يمكن توظيف إلى أنه ) ١٦-١٥م،ص١٩٩٨الموسى ، ( يشير باإلضافة إلى هذا 

  :في المجال األكاديمي في المجاالت التالية

استخدام البريد اإللكتروني كوسيط لتسليم الواجب المنزلي حيث يقوم األستاذ بتصحيح  .١
ة، وفي هذا العمـل تـوفير للـورق والوقـت     /اإلجابة ثم إرسالها مرة أخرى للطالب

ار دون الحاجة لمقابلة والجهد، حيث يمكن تسليم الواجب المنزلي في الليل أو في النه
  .األستاذ

( تكوين جمعيات للطلبة المهتمين بشئون معينة باستخدام ما يسمى بخدمة  المجموعات .٢
News Group .(    فمثالً يمكن أن تكون هناك جمعية مهتمة فـي التربيـة، وجمعيـة

أخرى مهتمة في العلوم الهندسية وثالثة مهتمة في الطب وهكذا، وهذه الخدمـة تتـيح   
ة للطالب  تبادل وجهات النظر مع أقرانهم المهتمين في نفـس المجـال فـي    الفرص

  .مختلف أنحاء العالم العربي، بغض النظر عن الموقع
ربط الجامعات العربية بشبكة معينة بحيث يمكن تبادل وجهات النظر بما يخدم العملية  .٣

  .التربوية بين مديري الجامعات في مختلف الوطن العربي
فـي العـالم العربـي أصـحاب      المعلمين) News Group(ة وضع مجموعة خاص .٤

أساتذة المحاسبة بمجموعة مستقلة، ومثلهم أساتذة التربية واإلدارة ( التخصص الواحد 
ن اقتضى األمر مستقبالً تفريع  هذه المجموعات حسـب  إوالطب والهندسة وغيرها و



 

اآلراء وبـرات  ويكون الهدف من هذه المجموعات تبادل الخ. التخصص الدقيق فحسن
  .واألبحاث بين أصحاب التخصص الواحد

االتصال بين الجامعات في المستقبل يكون عبـر البريـد اإللكترونـي  كمـا تفعـل       .٥
) Scott, 1997 P.2( )٢ص  ١٩٩٧سكوت ( الجامعات في البالد الغربية حيث ذكر 

كوسيلة   أن الجامعات في اليابان وأمريكا والصين وأوربا اعتمدت البريد اإللكتروني
  .اتصال معتمدة

استخدام اإلنترنت كوسيلة  للبحث واإلطالع حيث يمكن للطالب الدخول على مكتبـة   .٦
رس األمريكي أو أي مكتبة في العالم جالملك فهد الوطنية في  الرياض أو مكتبة الكون

  .والبحث عما فيهما وطباعة الملخصات دون الذهاب إلى تلك المكتبات
ت كوسيلة مساعدة في المناهج، حيث يمكـن وضـع المنـاهج    يمكن استخدام اإلنترن .٧

المدرسية في صفحات مستقلة في اإلنترنت  وتتاح الفرصة للطالب الـدخول لتلـك   
  . الصفحات من منازلهم واالستفادة منها

عنـد شـرح   ف. يمكن استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة في شرح موضـوع معـين   .٨
للطالب الدخول إلى أحد المواقع التي تناقش  موضوع في مادة العلوم أو الهندسة يمكن

  .هذا الموضوع بنوع من التفصيل واالستفادة من المعلومات الجديدة الموجودة
لعرض ) Home Page(توجيه الطالب وتشجيعهم على تصميم صفحات خاصة بهم  .٩

  . ابتكاراتهم وأبحاثهم وخبراتهم لآلخرين
ربية مع غيرهم أو لوحدهم  في مختلـف  العمديري إدارات التعليم عقد اجتماعات بين  .١٠

  .دون اللجوء إلى السفر إلى مقر واحد مملكةمناطق ال
معلم لعقد دورات تربوية للمعلمين وغيرهم عبر اإلنترنت، وبمعنى آخر يمكن .١١

التعليم العام أو المدير متابعة هذه الدورة وهو في منزله ثم يمكن أن يحصل علـى  
  .شهادة في نهاية الدورة

  :قات استخدام اإلنترنت في التعليم معو

  
إن أي وسيلة ال تخلو من العوائق التي تمنع أو تقلل االستفادة من الخدمات التي تقدمها   

-٢٣٥م،ص٢٠٠١الموسى ، ( ، واإلنترنت من الوسائل الحديثة ولها بعض العوائق وقد ذكر 
  :ئق وهي مجموعة من العوا) Scott ,1997,p4) (٤م ، ص١٩٩٧سكوت ، ( و)  ٢٣٩

  
   
  



 

 : التكلفة المادية  .١

تعتبر التكلفة المادية لتوفير خدمة اإلنترنت في مرحلة التأسيس لدى بعض الدول أحد 
  .األسباب الرئيسية في عدم استخدام اإلنترنت في التعليم 

 :المشاكل الفنية  .٢

من المشكالت التي تواجه بعض مستخدمي الشبكة هي كثرة االنقطاع أثنـاء البحـث   
  .صفح داخل اإلنترنت لسبب فني أو غيره والت

 :اتجاهات المعلمين نحو استخدام التقنية  .٣

أن البحث في اتجاهات أعضاء هيئة التدريس نحو استخدام هذه التقنية وأهميتها فـي  
وقد يكون هذا فـي البدايـة   . التعليم ، أهم من معرفة تطبيقات هذه الشبكة في التعليم

  .هذه التقنية وتغيير االتجاه السلبي تجاهها ولعل المعلمين يدركون أهمية 
 : اللغة  .٤

معظم المعلومات المتوافرة عبر اإلنترنت مكتوبة باللغة اإلنجليزيـة باإلضـافة إلـى    
  % .١اللغات األخرى أما اللغة العربية فال يتجاوز المكتوب عبر اإلنترنت إال أقل من 

 :الدخول إلى األماكن الممنوعة  .٥

قف أمام استخدام هذه الشبكة هي الدخول إلى المواقع التي تدعو إلى أهم العوائق التي ت
ونبذ القيم والدين واألخالق تحت اسم التحرر والتطور ونبـذ الـدين وحريـة     ةالرذيل

  .الرأي إلى غير ذلك من الشعارات الزائفة 
 : كثرة أدوات مراكز البحث  .٦

ترنت هـي كثـرة أدوات   من المشكالت والعوائق التي تقف أمام مستخدمي شبكة اإلن
  :البحث أو كما يسميها البعض بمراكز البحث والتي من أهمها 

Web Crawle , Yahoo , Lycos , Alta-Vista , Excite    
 :الدقة والصراحة  .٧

بعض الباحثين عندما يحصلون على المعلومة مـن اإلنترنـت يعتقـدون بصـوابها     
اقع غير معروفة أو على األقل وصحتها وهذا خطأ في البحث العلمي ذلك أن هناك مو

  .مشبوهة 
 :الوقت  .٨

بما أن مستخدم هذه الشبكة يحتاج إلى الصورة والصوت أحياناً ، ومـن المعلـوم أن   
الوقت المحتاج للحصول على الصوت أو الصورة أو الملفات الكبيرة هـو أضـعاف   
الوقت المحتاج للحصول على نص كتابي ، وهذا قد يؤدي إلى اتجـاه سـلبي نحـو    

  .اإلنترنت 



 

  

أن من أهم معوقات استخدام التقنية في التعلـيم هـي   )  ٧٣م ،ص ١٩٩٩حمدي ، (كما ذكر 

  :مقاومة المدرسين لتكنولوجيا التعليم وذكر بأن هذا قد يعود إلى عدة أسباب منها 

  

ميل بعض المدرسين إلى مقاومة التجديدات التربوية عامة ، ومقاومة االسـتراتيجيات   .١
 .يات الجديدة المغايرة لما أعتيد عليه والطرق والتقن

التعليم والنظر إليها على أنها مجموعة األجهزة واآلالت  اقلة الوعي بمفهوم تكنولوجي .٢
المستخدمة في التعليم ، والتي من شأنها أن تفقد التعليم ذلك الطابع اإلنساني ، وتجعله 

 .آلياً ميكانيكياً 

قنية المعقدة أو الخوف من الوقوع في الخطأ تخوف المدرسين من استخدام األجهزة الت .٣
في استخدام التقنيات ، المتأتي عن قلة التدريب والذي يولد لدى المدرسين شعوراً بعدم 

 .الرغبة في التعامل مع هذه التقنيات 

 .ندرة توفر البرامج التعليمية المناسبة للتدريس وال سيما الخاصة بالمستوى الجامعي  .٤

 .افي للمدرس وانشغاله باألعباء الروتينية للتدريس عدم توفر الوقت الك .٥

 .قلة الحوافز المادية والمعنوية  .٦

النظر إلى التقنيات التعليمية خاصة وتكنولوجيا التعليم عامة كعامل مهـدد وتخـوف    .٧
 ..بعض المدرسين من أن تحل التقنيات التعليمة الحديثة محلهم 

  

ة معوقات رئيسية استخلصـت مـن عـدة    إلى عد) ٧٤-٧١، ص ١٤٢٣العبيد ، ( وقد أشار 

  :بحوث منها 

  

 :التحدي التقني   .١

  :وتتمثل التحديات باآلتي 

  .تحد في كيفية التعامل مع تلك التقنية  -
 .تحد في صعوبة مواكبة التطور السريع لتقنيات الحاسب اآللي -



 

  .ضعف البنية التحتية لالتصاالت مما يؤثر على االتصال بشبكة اإلنترنت  .٢
لجغرافية لبعض البلدان يقف عقبة في استخدام التقنيات الحديثة ومنها شـبكة  الطبيعة ا .٣

 .اإلنترنت 

 :طبيعة النظم التعليمية مثل  .٤

أساليب التعليم المرتبطة بأطر وأنظمة يجب التزامها من قبل المعلمين والهيئـات   -
  .التعليمية 

 .عدم وجود الرابط بين المناهج وتقنية المعلومات  -

طالب التعبير عما في نفسه باستخدام الحاسب اآللـي عمـا هـو    عدم استطاعة ال -
 .موجود في التعليم التقليدي 

عدم استقرار وثبات المواقع والروابط التي تصل بين المواقع المختلفة علـى شـبكة    .٥
، أو انتقال الموقـع إلـى   اًاإلنترنت ، فقد نجد الموقع أو المعلومة اليوم وال نجدها غد

  .مى الموقع أو إغالق هذا الموقع مكان آخر أو تغير مس
 :إعداد وتدريب المعلمين  .٦

إن الثورة التقنية واستخدام الحاسب اآللي في التعليم أدى إلـى خلـق إدوار متباينـة    

وجديدة ومتعددة للمعلم باإلضافة إلى أدواره التقليدية مثل المعلم الموجه للتعلم ، المعلم 

  ...والمعلم المبرمج  المعين للتعلم، المعلم التقني التربوي،

  :عدم موائمة عناصر البيئة المدرسية  .٧
يحتاج استخدام الحاسب اآللي في التعليم ومنها شبكة اإلنترنت بشكل فعال ومتكامل إلى تغيرات عديدة في 

والبيئة  ةعناصر البيئة المدرسية بدءاً بمحتويات المقرر المدرسي ومروراً بالجدول الدراسي والخطط الدراسي
  .دية والتجهيزات الالزمة بتوفير أجهزة حاسب ألي في الفصول الدراسية والمرافق المدرسية الما

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  الدراسات السابقة 

  الدراسات العربية : أوالً 

  :وقد أحتوى هذا الجزء على عدة دراسات وهي 

  )هـ ١٤١٩( دراسة التويجري  و الفنتوخ  . 

اإلنترنت " بإجراء دراسة بعنوان ) جري  و عبد القادر الفنتوخ عبد العزيز التوي( قام الباحثان 

وقد تناولت الدراسة اإلنترنت والتعليم في الوطن " في التعليم مشروع المدرسة اإللكترونية 

العربي وهدفت إلى معرفة أشكال الممانعة من اإلستفادة من شبكة اإلنترنت في المنظومة 

  :دراسة وجود ثالثة أشكال من الممانعة وهي التعليمية وأسبابها ، وقد بينت ال

 .التمسك باألساليب التعليمية القديمة أو السائدة   . أ

 .عدم الرغبة في التكيف مع األساليب والتقنيات الحديثة   . ب

 .الشعور بعدم االهتمام وعدم المباالة نحو التغييرات الجديدة   . ت

) ٥٨٠(من المعلمين و ) ٢١٠(ولبيان أسباب الممانعة تم اختيار عينة عشوائية بلغ عددها 

طالباً من مناطق تعليمية مختلفة في المملكة العربية السعودية وبينت الدراسة أن أسباب 

  :الممانعة هي 

  .حاجز اللغة   . أ
 .األمية المعلوماتية   . ب

 .الشعور بأن ذلك سيزيد من أعباء المعلم   . ت

 .الحاجة إلى تعلم أساليب وطرق جديدة   . ث

لديهم أجهزة حاسب ) الطالب ( من أفراد عينة الدراسة % ) ٣٧.٤( كما أظهرت الدراسة أن 

( آلي في المنزل كما أن المؤيدين الستخدام الحاسب اآللي داخل وخارج الفصل يشكلون نسبة 

% ) ٨٢.٩( من المعلمين وفيما يخص صعوبة التعامل مع الحاسب اآللي فإن نسبة % ) ٧٠



 

في المملكة العربية السعودية مهيئين للتعامل مع  والطالب نذلك وهذا يبن أن المعلمي نال يرو

  .المعلوماتية في التعليم 

طرح الباحثان مشروع المدرسة اإللكترونية وهي فكرة تقوم في شكلها النهائي على بعد ذلك 

إيجاد موقع إلكتروني يخدم القطاع التعليمي بالدرجة األولى ويكون هذا الموقع مرتبطاً بشبكة 

ولتحقيق أهداف المشروع البد . وتبنى فيه المعلومات بصيغة صفحات نسيجية ... اإلنترنت 

  : ات التي يستند إليها ، ومن أهمها من توفر المقوم

  ) .حكومي ، القطاع الخاص ( التمويل   . أ
 .توفير األجهزة والبرامج للمدارس   . ب

 .الدعم الفني والصيانة   . ت

 .توفير وسائل االتصال   . ث

 .تدريب المعلمين وحثهم على االستفادة من هذه الشبكة   . ج

 .تأهيل معلم المستقبل في الجامعات وكليات المعلمين   . ح

 .ع المعلوماتية في المناهج دمج موض  . خ

 .إقامة الندوات والمحاضرات لتبصير رجال التعليم بالمشروع وأهدافه ومزاياه   . د

 .التوعية اإلعالمية بالمشروع بشتى الصور   . ذ

  

  

 ):م ١٩٩٩( دراسة عبد الكريم  .
 

أثر استخدام اإلنترنـت علـى تنميـة مهـارات     " وقد قام الباحث بإجراء دراسة بعنوان 
وقد طبق الباحث استبياناً لتحديد " لعلمي اإللكتروني لدى معلمي العلوم والرياضيات االتصال ا

أهم مهارات االتصال العلمي اإللكتروني المتطلبة لمعلمي العلوم والرياضيات عند استخدامهم 
. اإلنترنت ، واستخدم بطاقة مالحظة لقياس درجة إتقان هؤالء المعلمين ألداء تلك المهارات 

  :تطبيق هذه الداسة على مجموعتين وقد تم 
  



 

من معلمي العلـوم والرياضـيات بكليـة     ٣٠وضمت : المجموعة التجريبية األولى   - أ
التربية للمعلمين بوالية صحار ـ سلطنة عمان ـ الذين مارسوا مهـارات االتصـال     

 .العلمي اإللكتروني باستخدام بطاقة المالحظة المعدة بواسطة الباحث 

وضمت أيضاً نفس العدد من المعلمين بـذات الكليـة ،   : ة الثانية المجموعة التجريبي  - ب
  .الذين مارسوا مهارات االتصال العلمي بدون استخدام بطاقة المالحظة المعدة 

  
  :نتائج الدراسة ما يلي 

  
أهمية تحديد وصياغة مهارات االتصال العلمي وإدراجها في قائمة يسترشد بها   - أ

  .تخدامهم اإلنترنت معلمو العلوم والرياضيات عند اس
بين متوسـطي درجـات   )  ٠.٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - ب

مجموعتي البحث التجريبيتين في أداء مهارات االتصال العلمي اإللكترونـي فـي   
 التطبيق البعدي ككل لبطاقة المالحظة المعدة لهذا الغرض 

متوسطي درجـات   بين)  ٠.٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - ت
مجموعتي البحث التجريبيتين في أداء مهارات االتصال العلمي اإللكترونـي فـي   

 . التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة المعدة لهذا الغرض عند مستوى االستعداد

بين متوسطي درجـات  )  ٠.٠١( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - ث
رات االتصال العلمي اإللكترونـي فـي   مجموعتي البحث التجريبيتين في أداء مها

التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة المعدة لهذا الغرض عند مستويي التنفيذ واالنتهاء 
. 

بين متوسطي درجـات  )  ٠.٠١( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   - ج
للمجموعتين لصالح التطبيق البعدي ، وللتجريبيـة  ) القبلي ، والبعدي ( التطبيقين 

ولى أكثر منها للثانية ، مما يؤكد أهمية تحديد وصياغة هذه المهارات كي تسهل األ
 .تنميتها وتزداد فعاليتها في التعامل مع اإلنترنت واالستفادة من إمكاناتها 

  .هذه المهارات تعتمد على ناحية الممارسة العملية منها على الناحية الفكرية   - ح
  

  

  



 

  ) :هـ ١٤٢٠( دراسة  سيد .  
 

اإلفـادة بالتكنولوجيـات   " دراسة حـول  ) فتح الباب عبد الحليم سيد ( لباحث أجرى ا
وذكر الباحث أن مجرد إدخال التكنولوجيا الحديثة في حجـرة الدراسـة ال   " الحديثة في التعلم 

يغير التعلم التغيير الفعال وال يجوده ، فليست األجهزة هي التي تغير وإنما الذي يغيره ويجوده 
التي تتم في حجرة الدراسة ،أو بمعنى آخر هو طريقة التدريس التي يسـتخدم   هو الممارسات

كما إن استخدام الحاسب في التعليم بجميع تطبيقاته قد تشد ... من خاللها المعلم هذه األجهزة 
االنتباه بعيداً عن االهتمام بالقدرات المعرفية الالزمة لإلفادة من برامج الحاسب وكيفية اإلفادة 

  .اسب في حل المشكالت واتخاذ القرار من الح
  

  :وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج هي 
  
إن ممارسات تكنولوجيا التعليم تتأثر كثيرا باإلطار الثقافي في البلد الـذي    - أ

فقد ترى فيه بعض السلطات تهديداً لتركيبة التعليم االجتماعية ... تتم فيه 
مميـز السـتخدامات   ، ومنها نمط التعليم الفردي ، وهو مبـدأ رئيسـي   

التكنولوجيا الحديثة ، ويعتمد أساساً على التوجيه الذاتي من المتعلم ، وقد 
ال يتاح ذلك في مجتمع يسوده التلقين وحفظ المعلومات ، فالطالب الـذي  

 .تعود حفظ المعلومات حفظاً صماً مياًل ألن يكون تابعاً لغيره 

حديثة هو استخدامها وسيلة ينبغي أن يكون الهدف األول من التكنولوجيا ال  - ب
 .للتعليم ال أن تكون هي ذاتها موضوعا للتعليم مثل الثقافة الكمبيوترية 

تعيين لجنة استشارية تجمع بين معلمـي المـواد الدراسـية ، وخبـراء       - ت
 .تكنولوجيا التعليم والمسئولين عن التمويل والميزانية 

عليم الحديثـة بشـراء   من األفضل أال نبدأ مشروعاً لإلفادة بتكنولوجيا الت  - ث
ألننا قد نكتشف أن أكثر المعلمين أو أعضاء هيئة التدريس ال . األجهزة 

ومن هنـا  .... يعرفون كيف يجعلونها جزءاً متكامالً من عملهم الدراسي 
ينشأ إحساس بأن التكنولوجيا غير أساسية وال مفيدة ، بل معطلة ، وإنهـا  

 .مضيعة للمال 

ى مستوى عام أو قومي ، فإنه في هذه الحالـة  ال نبدأ مشروع اإلفادة عل  - ج
سيقوم على توزيع عدد قليل من األجهزة بالتساوي علـى كـل كليـات    
الجامعة ، أو كل أقسام الكلية ، وعندئذ سيكون نصيب كل طالـب مـن   



 

الوقت للعمل على أجهزة الكمبيوتر قليالً جداً ، وال يظهر أثر التكنولوجيا 
تكرار األخطاء في كل موقـع مـن مواقـع    في التعليم ، هذا فضالً عن 

التطبيق ، وال يسهل تداركها باإلضافة إلى ذلك فـإن األجهـزة الحديثـة    
 .عالية التكلفة نسبياً ومتجددة وتجزئتها على دفعات مطلوب 

البدء بإعداد هيئة التدريس الستخدام التكنولوجيا الحديثة مبكراً إعـداد ال    - ح
بل يجعل التكنولوجيا وسيلة لتجويد يقتصر على مجرد تشغيل األجهزة ، 

التدريس ، وتنمية القدرات العقلية والفكرية ، فهي عملية تسـتغرق وقتـا   
وهي عملية البد أن تستمر فالتكنولوجيا متجددة ، والتربية كعملية ومجال 

 .بحث متجدد أيضا 

علـى األقـل مـن الميزانيـة المطلوبـة      % ٣٠نحرص على تخصيص   - خ
 .دريب المعلمين على استخدامها لتكنولوجيا التعليم لت

البد أن يسبق التنفيذ تجربة استطالعية لنستوثق من اإلجراءات والبرامج   -  د
 .، وللتأكد من ظروف النجاح ، ونتفادى الظروف المعاكسة

تشجيع الهيئات العلمية والقطاع الخاص خارج الجامعة على إنتاج البرامج   -  ذ
. 

  

  

  

  ) :م ١٩٩٩( دراسة  مسلم  . 

  

: اإلنترنت في شبكة الجامعات المصرية " الباحث مسلم بإجراء دراسة بعنوان  وقد قام
واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الواقـع عـن طريـق    " دراسة ميدانية

استجواب أفراد العينة ، باستخدام االستبيان والمقابالت الشخصية كأدوات للبحـث وقـد تـم    
تركين في شبكة اإلنترنت من الجامعات المصـرية ومراكـز   تطبيقها على عينة مجموع المش

فرد تـم اختيارهـا مـن خـالل      ٤٠٠م ، وتكونت عينة الدراسة من ١٩٩٧البحث في عام 
  .االستخدام الفعلي للشبكة

  
  :وقد كانت نتائج الدراسة ما يلي  

  



 

بينمـا  % ٧١أفادت الدراسة أن مستخدمي شبكة اإلنترنت من الذكور يصل إلـى    - أ
 % .٢٩مستخدمين من اإلناث يصل إلى نسبة ال

أوضحت الدراسة أن أكبر عدد من مستخدمي اإلنترنت من أعضاء هيئة التدريس   - ب
% ٢٧.٥، % ٤٣حيث بلغت نسـبتهم  . هم المدرسون ، والمدرسون المساعدون 

لكل منهم % ٦أما طلبة الدراسات العليا والباحثون فجاءت نسبتهم . على التوالي 
. 

تخدام شبكة اإلنترنت لدى أعضاء هيئة التدريس هـي سـرعة   من أهم دوافع اس  - ت
 .الحصول المعلومة ، توفير الجهد والوقت ، وحداثة المعلومة 

بمثابة الخدمة األولى التي يقبـل عليهـا    E-Mailجاءت خدمة البريد اإللكتروني   - ث
الباحثون وهي األكثر استخداماً ثم يليها خدمة نقل الملفات ، ثـم التعـرف علـى    

وقد جاء االشـتراك  . كة واستخداماتها ، يليها متابعة األخبار وقراءة الصحفالشب
 .في مجموعات المناقشة في الترتيب الخامس بالرغم من أهميتها 

التالي  بأما عن أهم المشاكل التي تحول دون اإلفادة من الشبكة ، فجاءت بالترتي  - ج
 : 

الخطوط المتاحة انشغال الخطوط بسبب ضعف سرعة الخط الدولي وكذلك قلة  -
  .لالتصال 

 .عدم معرفة طرق االستخدام  -

 .ضيق الوقت  -

 .التكلفة  -

باإلضافة إلى عدم مالءمة قاعة البحث والتجهيزات وضعف المـوارد الماليـة    -
  . للشبكة 

  

  ) :هـ ١٤٢٠( دراسة  القال .  

  
عليم توقعات تقنيات الت"بإجراء دراسة تناولت موضوع ) فخر الدين القال ( قام الباحث 

وقد استعرضت هذه الدراسة بعض توقعـات التقنيـات   " والمعلومات بين األمس واليوم والغد 
عامة ، وتقنيات التعليم والمعلومات في أجهزتها وبرامجها و أنظمتها ، وركزت على البرامج 

وما يحتمل أن تتطـور  )  اليوم ( وكما تطورت حتى ) األمس ( التعليمية كما بدأت بالماضي 
، والنظرة الشمولية في توصيل الماضي بالحاضر والمستقبل وفـي  ) الغد ( بالمستقبل في إليه 



 

تفاعل أنظمة التعليم األساسية والثانوية وفي طريقة التفكير الجانبي والنظمي الـذي يعـرض   
  .جميع اآلراء واالتجاهات 

أمريكـا ،  (  وقد أشارت الدراسة إلى زيادة وشيوع التعليم المفتوح في البلدان المتقدمة
الصين ، الهند ( والبلدان النامية كثيفة السكان في ) المملكة المتحدة ، كندا ، استراليا ، اليابان 

وتوقع الباحـث إن  . باستخدام اإلنترنت وشبكات المعلومات لقلة التكلفة )  د، باكستان ، تايالن
لسـعودية ، الجزائـر ،   المملكة العربيـة ا ( يزداد استخدامها في الدول العربية وخاصة في 

  ) .فلسطين ، اإلمارات العربية المتحدة ، مصر ، المغرب 
  :وقد خلص الباحث في نهاية البحث إلى عدة توصيات وهي 

التدريب على إنتاج البرمجيات التعليمية ، بالكتب والحواسـيب والتقنيـات    ةضرور  - أ
راسـي خـاص ، أو   المتعددة في مناهج إعداد المعلمين وكليات التربية ، في مقرر د

 .ضمن وحدات دراسية 

في مناهج إعداد المعلمين وكليات التربية ) طرائق تدريس المعلومات ( تدريس مقرر   - ب
. 

إنشاء مراكز إنتاج البرمجيات التعليمية العربية ، والتواصل بينها في البالد العربيـة    - ت
 .والشبكات العالمية 

ات المتعددة القنوات والتقنيـات بمـا   التركيز في الدراسات العليا على إنتاج البرمجي  - ث
 .يناسب التعلم العرضي المستمر و المفتوح 

وعقـد مـؤتمرات   ) المعلوماتيـة  ( إعادة النظر في وظائف الجامعة بمـا يناسـب     - ج
 .واجتماعات لتعديل المناهج والكتب والتقنيات التعليمية 

  
  ) :م ٢٠٠٠( دراسة  الحيلة .  

  
أثر االستخدام المنزلي فـي التحصـيل   " دراسة بعنوان بإجراء ) الحيلة ( قام الباحث 

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي الذي يصف الواقع عن " الدراسي لمستخدميه 

  :طريق استجواب أفراد العينة ، وقد تكونت الدراسة من عينتين 

  



 

طالباً من طلبة الصف العاشر األساسي ممن يدرسـون فـي   )  ٣٦( تكونت من   - أ
ارس الحكومية ، والخاصة ، ووكالة الغوث الدولية ، ممـن هـم مشـتركون    المد

بشبكة اإلنترنت ، ووافق أولياء أمورهم على التعاون مع الباحث في تنفيذ البحـث  
 . 

سنة، ممن يرتادون )  ١٨ -١٢( طالباً تراوحت أعمارهم بين )  ٨٠( تكونت من   - ب
، وإربد ) طالباً   ٢٠(، وجرش ) طالباً  ٢٠(مقاهي اإلنترنت الموجودة في عمان 

 ) .طالباً  ٤٠( 

  

  : وقد استخدم الباحث أداتين بهدف جمع البيانات لإلجابة على سؤالي البحث هما 

كشوفات العالمات المدرسية ، للحصول على المعدالت العامة للطلبة أفراد العينة   - أ
 .األولى في ثالث فصول دراسية 

ت على مرتادي مقـاهي اإلنترنـت ممـن    استبانه تكونت من أسئلة مفتوحة وزع  - ب
 .سنة )  ١٨ -١٢( تتراوح أعمارهم بين 

  

  :وكانت النتائج التي توصل إليها 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المعدالت العامة تعزى إلى طريقـة تنظـيم     - أ
االستخدام المنزلي لإلنترنت ، ولصالح طلبة مجموعتي الدراسة التي يشرف فيها 

ائهم مع تنظيم لساعات استخدام اإلنترنت ، موازنة بمجموعة الطلبة اآلباء على أبن
 . الذين يستخدمون اإلنترنت دون إشراف من آبائهم أو تحديد لساعات االستخدام 

قد تعزى هذه النتيجة إلى متابعة اآلباء لألبناء في المنزل مـن حيـث سـاعات      - ب
يها ، وبـذلك يشـارك   االستخدام لإلنترنت ، ونوعية البرامج المراد الحصول عل

 .اآلباء األبناء في الوصول إلى المعرفة المناسبة التي يحتاج إليها أبنائهم 

وقد تعزى هذه النتيجة إلى تنظيم وقت الطلبة بحيث ال يترك الوالدان لألبناء مجاال   - ت
للوصول إلى برامج فيها مضيعة للوقت كأندية الحوار ، أو مشاهدة أشياء تتنـافى  

 .عادتنا وتقاليدنا مع معتقداتنا و



 

قد تعزى هذه النتيجة أيضاً إلى التفاعل بين اإلشراف على األبناء وتنظيم ساعات   - ث
 .االستخدام، وتكليف المعلمين للطلبة على زيادة الفاعلية التعليمية التعلمية 

أثبتت الدراسة أن السبب الرئيسي الرتياد الطلبة لمقاهي اإلنترنت هـو التسـلية     - ج
من المسـتجيبين  %) ٧٦(اء أوقات الفراغ وهذا ما أكده          والترفيه ، ولقض
 .  على االستبانة 

من المستجيبين أن استخدام اإلنترنت في المقـاهي قـد أثـر علـى     %) ٦٥(أكد   - ح
 .تحصيلهم الدراسي وسيؤدي إلى تدني معدالتهم 

من المستجيبين أن اإلنترنت ساعد في زيادة معدالتهم المدرسية مـن  %) ٢١(أكد   - خ
 .خالل توظيف الشبكة من معرفة في مجال التعليم واألبحاث

  

  ) م ٢٠٠٠( دراسة الل . 

  

أهمية استخدام اإلنترنـت فـي العمليـة    " دراسة بعنوان ) زكريا يحى الل ( أجرى الباحث 

وهدفت الدراسة إلـى  " . من وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية  ةالتعليم

م شبكة المعلومات اإلنترنت في العملية التعلمية وذلك من وجهـة نظـر   معرفة أهمية استخدا

  .أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية 

  

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية 

 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين هيئة التدريس عند متغير العمر   - أ



 

ريس ذوي التخصص العلمي وجود فرق ذي داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التد  - ب
وأعضاء هيئة التدريس ذوي التخصص األدبي في أهمية استخدام اإلنترنت فـي  

وذلك لصالح أعضاء هيئـة التـدريس   % ) ٠.٠١( العملية التعليمية عند مستوى 
 .ذوي التخصص العلمي 

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين أعضاء هيئة التـدريس عنـد متغيـر      - ت
 .يمية المرتبة األكاد

وجود فروق دالة إحصائياً بين أعضاء هيئة التدريس وعضوات هيئة التدريس في   - ث
وذلـك  % ) ٠.٠١( أهمية استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية عند مسـتوى  

 . سلصالح أعضاء هيئة التدري

عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين أعضاء هيئة التـدريس وفقـاً لمتغيـر اخـتالف     

  .السعوديين وغير السعوديين الجنسية بين 

  

  

  )م ٢٠٠٠( دراسة الهابس والكندري . 

  

دراسة حول األسس العلمية لتصـميم  ) الكندري  عبد اهللا الهابس و عبد اهللا( أجرى الباحثان 

  .وحدة تعليمية عبر اإلنترنت 

  :وقد هدفت الدراسة إلى  

 .التعرف على أهمية استخدام التقنية في التعليم   - أ

 .مفهوم شبكة اإلنترنت وكيفية استخدامها في التعليم  التعرف على  - ب

 .التعرف على األسس العلمية لتصميم وحدة تعليمية عبر اإلنترنت   - ت

  



 

  :وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج وهي 

أن استخدام اإلنترنت في مجال التربية والتعليم يسير بدرجة سريعة، وتزداد التطبيقات   - أ
  .ناصر كثيرة من العملية التعليميةيوماً بعد يوم في ع

استخدام اإلنترنت كوسيلة مساعدة في بناء وحدة تعليمية يساعد علـى إيجـاد مـنهج      - ب
  .متميز يستخدم الصوت والحركة والصورة والنص معاً

 ئيعتمد تصميم الوحدة التعليمية في اإلنترنت على أساس النظرية السلوكية التي تجز  - ت
  .الوحدة إلى عدة أجزاء

  .ن في التصميم وهما التصميم الخطي والتصميم المتفرعان أساسيانوع هناك  - ث
أهم العوائق التي تقف أمام استخدام هذه الشبكة في المناهج فهي إما مالية وتتمثل في   - ج

توفير األجهزة أو فنية وتتمثل في الوقت واالنقطاع في الخدمة أو بشرية وتتمثل فـي  
وأخيراً العـائق اإلداري وهـو   . م هذه الخدمةعدم إعداد المعلمين أو الطالب الستخدا

  .عدم التخطيط الستخدام هذه الخدمة
  

  ) :م ٢٠٠٠( دراسة  الهدلق .  

  

كيفية االسـتفادة  " بإجراء بحث بعنوان ) عبد اهللا بن عبد العزيز الهدلق ( قام الباحث   

الميذ باألنشـطة  وقد هدفت هذه الدارسة إلى تعريف المعلمين والت" من اإلنترنت في التعليم 

والمشاريع التعليمية المتوفرة على شبكة اإلنترنت ، التي يمكن االستفادة منها في تطـوير  

العملية التعليمية ، باإلضافة إلى تزويدهم بالطرق واألساليب التي يمكن من خاللها توظيف 

  .اإلنترنت في التعليم 



 

ا اإلنترنت كوسـيلة تعليميـة ،   مزاي: هذا وقد تم في هذه الدراسة بحث األمور التالية   

فوائد اإلنترنت في التعليم ، أنواع األنشطة التي يمكن القيام بها عبـر اإلنترنـت ، أهـم    

مشاريع التعليم العام على شبكة اإلنترنت ، كيف يمكن استخدام اإلنترنت عملياً في التعليم ، 

نترنت على التالميذ وكيف كيف يمكن تقويم عملية تعلم التالميذ عبر اإلنترنت ، مخاطر اإل

  .يمكن الحد منها ، العقبات والصعوبات التي تعترض استخدام اإلنترنت في العالم العربي 

وفي نهاية البحث أورد الباحث الصعوبات التي تعترض استخدام اإلنترنت في التعلـيم  

  :العام وهي 

  

زية ، وهذا يحد معظم المواقع المتوفرة على شبكة اإلنترنت منشورة باللغة اإلنجلي  - أ
 .بعض الشيء من استفادة البلدان العربية مما ينشر على هذه المواقع 

لتقنيـة االتصـال وأدوات تقنيـة     ةالتكلفة العالية المرتبطة بتوفير البنية األساسي  - ب
 .المعلومات واالرتباط باإلرسال 

نظراً للتغيرات السريعة والمتتابعة في مجال اإلنترنـت ، فإنـه يصـعب علـى       - ت
 .دارس والمؤسسات التعليمية العربية مجارات هذه التغيرات واللحاق بها الم

تتطلب عملية دمج اإلنترنت مع محتوى المواد الدراسية وقتاً كثيراً ، حيث صرح   - ث
إن المعلمين يحتاجون إلى وقت لمعرفـة  )  Dias,1999) ( م ١٩٩٩دياس ، ( 

وقتاً كافياً في التخطـيط   أجهزة الحاسب وبرامجه وكيفية استخدامها ، كما يلزمهم
ونظرا لكثر المواد الدراسية المقررة فـي المـدارس   . ألنشطة تقنية المعلومات 

 .العربية ، فإن هذا يزيد األمر تعقيداً 

عدم توفر الخبرة الكافية لدى المعلمين في مجال دمج اإلنترنت مع محتوى المواد   - ج
 .لتدريبية في هذا المجال الدراسية ، كما أن هناك نقصاً حاداً في البرامج ا



 

   

وقد خلصت الدراسة إلى أن اإلنترنت تنطوي على وعود رائعة في مجال التعليم لـذا  

فإن وضع اإلنترنت موضع التطبيق من أجل تحسين العملية التعليمة سـوف ينـتج عنـه    

تغيرات جذرية يستفيد منها المعلمون والتالميذ على حد سواء ، ويمكن تحقيـق التجسـيد   

لهذه الوعود من خالل وضع سياسات مدروسة تحكم استخدامها ، وتشجع الـدخول   لثاألم

  .الواسع للمدارس ، وتوفير التدريب المالئم للمعلمين والتالميذ 

  

  

  ) هـ ١٤٢٢( دراسة الفرم . 

  

شبكة اإلنترنت وجمهورها في مدينة " بإجراء دراسة حول ) خالد  فيصل الفرم ( قام الباحث 

ومن أهداف الدراسة التعـرف  "  تطبيقية في ضوء االستخدامات واالشباعات  الرياض دراسة

على حاجات المستخدمين واالشباعات التي توفرها الشبكة ،ومعرفة مدى استخدام الجمهـور  

لهذه التقنية من حيث زمن المشاهدة والمواضيع المفضلة وعادات االستخدام ، والتعرف على 

) ت اللغة ، معوقات مادية ، معوقات فنية ، معوقات إداريـة  معوقا( عوائق استخدام الشبكة 



 

( مستخدماً تم اختيارها عشوائياً من مجتمـع البحـث   )  ٣٤٠( وقد أجريت الدراسة على ... 

استبانة في عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة واألكاديمية إضافة إلى عدد مـن  )  ٦٨٠

  : سة عدة نتائج منها وقد أظهرت الدرا. المقاهي في مدينة الرياض 

أن االشباعات التي تحققها الشبكة لدى الجمهور المستخدم في مدينـة الريـاض هـي      . أ
 .ترفيهية فمعرفية فعاطفية فاجتماعية فتجارية : بالترتيب 

االشباعات المختلفة تتنوع وتختلف وفق متغير الجنس والعمـر والمسـتوى التعليمـي      . ب
 .منطقة السكن والجنس والمهنة والدخل والحالة االجتماعية و

يمضي المستخدم السعودي وقتا أطول على الشبكة مما يقضيه المستخدم في بريطانيـا    . ت
 .وفرنسا وألمانيا 

 .عادة يتم بصفة فردية  ةاستخدام الشبك  . ث

 .استخدام الشبكة يتم عادة في المنزل والمقهى وليس في المؤسسات الوظيفية   . ج

 .ر ارتباطاً بالشبكة هي األكث)  ٢٤ -٢١( الفئة العمرية من   . ح

 .الرجال أكثر استخداماً للشبكة من المرأة   . خ

  .الجامعيين أكثر ارتباطاً بالشبكة من الفئات األخرى   . د
  

  )هـ ١٤٢٣( دراسة العبيد . 

  

مدى استفادة معلمي المرحلـة الثانويـة   " دراسة بعنوان ) إبراهيم العبيد ( أجرى الباحث 

وتهدف الدراسة إلى التعرف على " اإلنترنت"لمعلومات بمدينة الرياض من الشبكة العالمية ل

" من الشـبكة العالميـة للمعلومـات     ضمدى استفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الريا



 

والتعرف على السبل والطرق التي تمكن معلمـي المرحلـة الثانويـة بمدينـة     " اإلنترنت 

والتعرف على المعوقات " اإلنترنت " من االستفادة من الشبكة العالمية للمعلومات  ضالريا

التي تحد من استفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض من الشبكة العالمية للمعلومات 

  :وقد توصل الباحث في نتائج الدراسة إلى عدة معوقات من أهمها " ... اإلنترنت " 

علم فرصة التعامل الجدول الدراسي والخطة الدراسية اليومية غير مناسبة وال تتيح للم  - أ
 . مع الشبكة العالمية للمعلومات 

عدم توفر مركز مصادر للتعلم داخل المدرسة متوفر به خدمة االتصال بالشبكة يستفيد   - ب
 .منه المعلمون والطالب 

 .ضعف إجادة اللغة اإلنجليزية لدى أغلب المعلمين   - ت

 .ت في دروسهم عدم ربط المناهج والمقررات الدراسية بالشبكة العالمية للمعلوما  - ث

 .قلة الحوافز للمعلمين الذين يستخدمون ويستفيدون من الشبكة العالمية للمعلومات   - ج

ندرة توفر الدورات المتخصصة للمعلم للتعامل واالسـتفادة مـن الشـبكة العالميـة       - ح
 .للمعلومات

 .على توفير األجهزة الالزمة لالشتراك بالشبكة  ةعدم قدرة المدرس  - خ

للمعلمين نحو استخدام الشبكة العالمية للمعلومات مـن خـالل    قلة التوجيه اإلعالمي  -  د
 .التلفاز واإلذاعة والصحف وغيرها

قلة الندوات والمؤتمرات العالمية والتوعية للمعلمين لبيان أهمية االستفادة من الشـبكة    -  ذ
 .العالمية للمعلومات 

ـ    - ر ى الشـبكة  قلة المواد المطبوعة وغير المطبوعة والتي تعنى بالمواقع التربويـة عل
 .العالمية للمعلومات 

 .قلة المواقع العربية التي تخدم المعلمين وتعنى بالتربية والتعليم   - ز

من أجـل االسـتفادة مـن    ) معامل الحاسب اآللي ( مساء  سعدم فتح أبواب المدار  -  س
 .اإلمكانيات المتوفرة بالمدرسة 

قضايا التربية والتعليم  النقاش للمعلمين لتبادل اآلراء واألفكار في تقلة المواقع وساحا  -  ش
. 



 

بشـبكة   ضعدم ربط جميع المؤسسات التربوية العربية واألجنبية مع بعضـها الـبع    - ص
 .خاصة 

 لتوفير الخدمة أثناء وقت الدوام الرسمي  ةقلة خطوط االتصاالت الهاتفي  - ض

بين مجموعات الدراسة فـي المحـور الثالـث     ةعدم وجود فروق ذات داللة إحصائي  -  ط
التي تحد من استفادة معلمي المرحلة الثانوية بمدينة الرياض مـن  للدراسة المعوقات 

 .الشبكة العالمية للمعلومات وفقا الختالف سنوات الخبرة في التعليم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 

  الدراسات األجنبية  -:ثانياً

  : ويحتوي هذا الجزء على سبع دراسات وهما 

  

  ) : Collis & others  )1996دراسة كوليز و آخرون. 

  

الشبكة كأداة معالجـة ووسـيلة إنتـاج    " دراسة بعنوان ) كولز و آخرون ( أجرى الباحث 

وقد تناولت هذه الدراسة الحديث عن المشـاكل  " لمشروع عملي جماعي في التعليم العالي 

التي تواجه استعمال العمل الجماعي كاستراتيجية تربوية في التعليم العـالي وقـد أعطـت    

المقررات التي تـدرس عبـر الشـبكة ، وتطبيقـات تكنولوجيـة      ( فنيين  وصفاً لمقررين

لدى جامعة تونيت في هولندا التي تم من خاللها اسـتخدام أوسـاط   ) المعلومات التجارية 

العالمية لمقرر محدد كأدوات لمساندة العمل الجماعي ووسيلة إنتاج لعمل جماعي ،  ةالشبك

ة المشتركة عبر الشبكة ، وإدارة االتصال ، ووسائل وقد انصب التركيز على الوسيلة العملي

وينقسم الطلبـة العـاملون فـي    . التقييم ، ودورها في إدارة والتعامل مع العمل الجماعي 

المشروع إلى مجموعات تتكون كل مجموعة من ستة طالب هولنديين وثالثة فنلنديين وقد 



 

ولقـد جـرى   . لعمل خصص لكل موجوعة صفحة على الشبكة تستعرض لمحة شمولية ل

للعمل الجماعي الذي يعطي من خالله كل فرد في المجموعة " جيك سو " استخدام منهجية 

وقد ذكر الباحـث  . مهمة محددة يقوم بإنجازها بحيث تجمع في النهاية لتكوين البحث الكل 

  :بأن وسيلة الشبكة تؤدي العديد من األغراض منها 

خطيط ، الجـداول الزمنيـة ، األهـداف ،    إعطاء معلومات عملية عن المقرر كالت  . أ
  .والمراحل المتاحة 

إعطاء المعلومات عن المقرر مثل الكتيبات والدراسات والوسيلة للوصول للمواقـع    . ب
 .السنة السابقة ) (AITالتي أوجدتها وفتحتها مجموعات

الدخول على مواقع المكتبة ، آليات البحـث اآللـي   ( دعم عملية البحث المعلوماتية   . ت
 ) .الشبكة ، الدوريات اإللكترونية عبر 

دعم كل من عمليات التواص المتزامنة وغير المتزامنة لدى كافة أفراد المجموعـة    . ث
 .المحلية والدولية مع مجموعات أخرى ومع وما بين المدرسين 

دعم عملية معالجة الوثيقة الجماعية من خالل دمج المساحات البحثيـة المشـتركة     . ج
 .الشبكة  المتاحة في الموقع عبر

 .عرض النتائج والمحصالت النهائية   . ح

 .دعم التقييم الذاتي من قبل الطلبة من خالل وسيلة التقييم   . خ

  

  :وقد أظهرت الدراسة النتائج التالية 

قد تحدث بعض المشاكل عند إعداد العمل في المقرر الدراسي عبر الشبكة وخاصـة    . أ
  .من حيث اإلدارة المجدية والفاعلة للعمل 

الشبكة التي تم فيها دمج نقاط االنطالق للتواصل والبحث عـن المعلومـات   ظهر بأن   . ب
 .والمعالجة الجماعية للوثيقة والعرض والتقييم في غاية األهمية 

 .م١٩٩٤م منه في عام ١٩٩٥التعاون الدولي كان أكثر نجاحاً في عام   . ت



 

أن  ولى ما يبـد أعتبر الطلبة الفنلنديون بأن المقرر أقل منفعة مما أعتبره الطلبة ، وع  . ث
هذا مرتبط بالوضع المتفاوت للمقرر في المنهج وإلى اختالف الطلبـة فـي المعاهـد    
المعنية ، كما أن االختالفات في الخلفية الثقافية واالجتماعية والنظام التربوي واللغـة  

  . األم والحافز قد تسبب بالعديد من المشاكل لتحقيق األهداف التعليمية 
  

  ): Rakes )1996دراسة راكس  .  

  

. وهي دراسة حول استخدام اإلنترنت كأداة لتزويد قاعدة المعلومات في البيئة التعليمية 

فقد بينت حاجة الطلبة في عالم اليوم السريع والمتغير وعصر المعلوماتية إلـى معلومـات   

صـمم  . ، والتي تساعد في حل مشكالتهم  ةحديثة في مواجهة المتطلبات الدراسية المتنوع

لباحث خطة دراسية بين فيها استخدام اإلنترنت كمصدر للمعلومات في القاعـة الدراسـية   ا

موضحاً كيفية التواصـل المعرفي بين مسـتخدمي الشبـكة لتـحقيق مـبدأ التـعلم مدى 

-resource(عن طـريق بنـاء قـاعــدة للمــعلومات  ) life long learning(الحياة 

based learning strategies . (  

  

  ) : Starr and Milheim )1996دراسة ستار وملهيم .   ٣



 

 

األول  : دراسة استطالعية حول استخدام اإلنترنت في التعليم ، تضــمنت جانبــين   

أما الثاني فقد تناول أثني عشـر   Kيتعـلق بمـعلومات عـامة حـول مستخدمي اإلنترنت

ك مع باحثين آخرين ، كمصـدر  البحوث الشخصية للعمل المشتر: استعماالً لإلنترنت منها 

وقـد  . للدراسات البحثية التي يحتاجها الطلبة ، وفي إغناء وإثراء المحاضـرات الصـفية   

اإلنترنت في  ممن المستفيدين أكدوا على إيجابية استخدا% ٩٦.٩أظهرت نتائج الدراسة أن 

  .التدريس والبحث العلمي 

  

  ) : Schrum and Lamp )1997دراسة شرم و المب .  

  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على كفايـة وفاعليـة اسـتخدام شـبكة        

اإلنترنت في التعليم وهل تختلف باختالف الجـنس ، مستعرضـين أســاليب التــعلم     

وقـد  )  on-line(وأسـلوب الخـط المباشـر  )   group ware( بـاستخدام الحـاسب 

تخدام اإلنـترنت كأداة رئيسـية من المقترحات منها ضرورة اس ةخرجت الدراسة بمجموع

  . ، والتعلم عن بعد)  Collaborative Learning(في التعـلم التعاوني 



 

  

  ): Herman & other  )1999دراسة هيرمن وآخرون . 

  

الصعوبات تجلب الحكمة (بعنوان  دراسة)  Lisa Herman & other(أجرى الباحث   

وقد هدفت هذه الدراسة إلى إعطـاء  ) لمجتمعاتالمتعلمون على الشبكة يتعلمون كيف تتعلم ا: 

معنى للكل وكيفية األداء وكيفية الشعور عند الدراسة عبر اإلنترنت ، ولوصف معنى وجوهر 

وقد أشار الباحث في نهاية . هذا التعليم وقد اتبع الباحث نموذج دراسة الحالة لهذا الموضوع 

أشعرنا بأننا متماسكون معا عبر الشبكة وبعد في عملية البحث الذي قمنا فيه قد ( البحث بقوله 

الشبكة وأن وجودنا قد عرف وتبادلنا التجارب رغماً من عدم احتكاكنا الشخصي ، فالجماعات 

ضرورية في عملية تعليمنا ، فنحن نعتمد  ةفي عملية البناء عبر الشبك ةالتي أنشأناها والجاري

على ما يبدو لنـا وكمـا يبـدو    . د والفهم على بعضنا البعض في المساندة والتشجيع واإلرشا

للدارسين اآلخرين هو أن التدريس لن تكون ذاتها دون المجوعة وأن التفاعل في العديد مـن  

الحاالت ضرورية للتعليم ، إننا نحبذ الطبيعة التزامنية للوسيلة عبر الشبكة وقد أورد الباحـث  

  :الطلبة منها  تبعضاً من تعليقا



 

ستي مرتبطة بالوسيلة ، فيها يتم الحصول على الكلمـة المكتوبـة   إن كثيراً من درا" 

وتعرض على الشاشة كافة المعلومات على الجميع كي يشـاهدوها ويراجعوهـا ويراجعـوا    

لإلطالع عليها ثانية ، والقدرة على البقاء في الفصل الدراسي في أي وقت وأي يوم وإن فقـد  

مناقشة والمعلومات وإضافة بعض النقـاط هنـا   شيء ، والقدرة على الرجوع وإعادة قراءة ال

وهذا نوع من الخبرة الجديدة وأسلوب جديد . وهنالك والحصول على فهم جديد من المراجعة 

  " .للتعلم 

عندما ال نكون على احتكاك وغير  ةلقد افتقدنا التواصل وجهاً لوجه ، وشعرنا بالوحد" 

  "  .قادرين على التعلم 

ني أحس اآلن إحساساً أفضل بأننا جميعـاً هنـا فـإنني أشـاهد     مرحباً بكل فرد ، إن" 

وجوهكم وأجسامكم في مخيلتي وأعرف بأني لدي الكثير من كافة المشـاعر المتعلقـة بعـدم    

وجودكم في مكان واحد معاً ، إنني أحب أسماءكم التي تظهر على الشاشـة بـاللون األزرق   

  " .عيونكم  ، إنني أتعلم وأنا معكم وبخطوط زرقاء أسفل منها أشعر باحتضانكم ونظرات 

  : نتائج الدراسة

  



 

  :اشتملت الدراسة على عدة نتائج منها

 .الفئات الدراسية عبر الشبكة تتعلم من تفاعالتها مع بعضها البعض  - أ

الدراسة عبر الشبكة تعطي الفرصة للثقة بالتواصل المستمر في حين ال يحدث ذلـك    - ب
 .عند التفاعل وجهاً لوجه 

 .بر اإلنترنت قد يستخدم لمساندة التعلم في العالم وفي مجتمعنا الدراسة ع  - ت

التعلم عبر الشبكة تسمح باالنطباع والتأمل والمناقشة العميقة ، والوصولية توفر وسيلة   - ث
 .للمعلومات وتبادل األفكار في إي وقت ومكان منفصل عن اآلخرين 

عديد بأنها غير موصـلة  ويجد ال) حيادية ( الوسط الدراسي عبر الشبكة لدى البعض   - ج
 .للتعليم وخاصة عندما ال تكون مهاراتهم قيد أناملهم 

ال يكون بعض األفراد معتادين تماماً على اإلنترنت أو قد اشـتروا أجهـزة جديـدة      - ح
 .ويواجهون صعوبة في التعامل معها للوصول للفصل الدراسي عبر الشبكة 

 .ديدة وأسلوب جديد للتعلم التعليم باستخدام اإلنترنت هو نوع من الخبرة الج  - خ

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  :مستخلص الدراسات السابقة : 

  

باستقراء بعض المناهج المستخدمة في هذه الدراسة وبعض أهدافها ونتائجها يتضح ما   

  :يلي 

فيما يتعلق بالمنهج المستخدم فتتفق هذه الدراسة مع معظم الدراسـات السـابقة فـي     .١
الل ، ( ، ) م ١٩٩٩عبد الكريم ، ( ي دارسة استخدام المنهج الوصفي التحليلي كما ف

ــة ، ( ، ) م ٢٠٠٠ ــد ، ( ، ) م ٢٠٠٠الحيل ـــ ١٤٢٣العبي  Starr and(، ) ه

Milheim ,1996  . ( 

بعض الدراسات السابقة اسخدمت منهج االستقصاء الذي يركز على االهتمام بتحليـل   .٢
سـيد ،  (  ،) هــ  ١٤٢٠بـرايس،  (المفهوم وتعريفه ثم تطبيقاته كما في دراسـة  

( ، )  Baer, 1998(، ) م ٢٠٠٠الهدلق ، (، ) هـ ١٤٢٠القال ، ( ،، ) هـ ١٤٢٠
Sermersheim , 1998 . ( 

تتفق هذه الدراسة مع عدة دراسات الدراسات في أداة الدراسـة المسـتخدمة وهـي     .٣
 .االستبانة 

 استهدفت بعض الدراسات السابقة التعرف على مدى استخدام اإلنترنت فـي العمليـة   .٤
 Baer( ،) هــ  ١٤٢٣العبيد ،( ، ) م ٢٠٠٠الهابس ، ( التعليمة كما في دراسة ، 

,1998  ( ،)Starr and Milheim,1996 ( ،)Schrum and Lamp ,1997 . ( 

تناولت بعض الدراسات السابقة التعرف على مدى استخدام اإلنترنـت فـي المجـال     .٥
هـ ١٤١٩ويجري والفنتوخ ، الت(، ) هـ ١٤٢٢الشرهان ، ( التعليمي كما في دراسة 

. ( 



 

استهدفت بعض الدراسات السابقة أثر استخدام اإلنترنت في العملية التعليمية كما فـي   .٦
 ،) م ٢٠٠٠الحيلـة ،  ( ، ) م ٢٠٠٠الهابس ، ( ، ) م ١٩٩٩عبد الكريم ، ( دراسة 

)Herman & other, 1999 ( 

في التعلـيم كمـا فـي     تناولت بعض السابقة التعرف على معوقات استخدام اإلنترنت .٧
( ، ) هــ  ١٤٢٣العبيـد،  (، ) م ٢٠٠٠الهـدلق ،  ) ( هـ ١٤٢٠الفهد ، ( دراسة 

Sermerheim , 1998  ( ، )Baer . 1998 . ( 

أكدت بعض الدراسات السابقة على أن البريد هو أهم الخدمات في اإلنترنت كما فـي   .٨
 ) .هـ ١٤٢٠الفهد ، ( دراسة 

 يى أهمية تدريس مقرر حول استخدام اإلنترنت فأكدت بعض الدراسات السابقة عل .٩
( العملية التعليمة ضمن برنامج إعداد المعلمين في الكليات والجامعات كما في دراسة 

 ) .هـ ١٤٢٠القال ، ) ( هـ١٤١٩التويجري والفنتوخ ، 

أوردت بعض الدراسات السابقة ضمن نتائجها ضرورة تـدريب المعلمـين علـى     .١٠
سـيد ،  ( ، ) هــ  ١٤١٩التويجري والفنتـوخ،  ( في دراسة استخدام اإلنترنت كما 

العبيـد ،  ( ،  ) هــ  ١٤٢٢الشـرهان ،  ( ، ) هــ  ١٤٢٠القال ، ( ،  )هـ١٤٢٠
 ) .هـ ١٤٢٣

أكدت بعض الدراسات السابقة على أن الذكور هم أعلى نسبة استخدام لإلنترنت من  .١١
 ) .هـ ١٤٢٢الفرم ، ( اإلناث كما في دراسة  ، 

الدراسات السابقة بأن اللغة من أهم معوقات استخدام اإلنترنت كمـا  أكدت كثير من  .١٢
 Collis & others(، ) هـ ١٤٢٣العبيد ، ( ،  ، ) م ٢٠٠٠الهدلق، ( في دراسة ، 

, 1996 . (  
أكدت بعض الدراسات السابقة بأن المعوقات المالية قد تؤثر في استخدام اإلنترنـت   .١٣

، ، ) هــ  ١٤١٩التـويجري والفنتـوخ ،   (، ) هـ ١٤٢٣العبيد ، ( كما في دراسة 
 ) . Baer , 1998( ، ) م ٢٠٠٠الهدلق ، (

تفاوتت الدراسات السابقة في حجم العينة فمنها الكبيرة والمتوسـطة والصـغيرة ،    .١٤
 .وحجم عينة الدراسة الحالية تعد من الحجم المتوسط مقارنة بالدراسات السابقة 

 :السابقة على النحو التالياختلفت فئات عينة الدراسة في الدراسات  .١٥

م ٢٠٠٠الل، ( اقتصرت بعض الدراسات على أعضاء هيئة التدريس كما في دراسة  -
 ) .م ١٩٩٨همشري وأبو عزة ، ( ، ) هـ ١٤٢٢الشرهان ، ( ، ) 

اقتصرت بعض الدراسات السابقة على أعضاء هيئة التدريس والطالب كما في دراسة  -
 ) .م ١٩٩٩مسلم ، ( 



 

التـويجري  (راسات على المعلمين والطالب كمـا فـي دراسـة    اقتصرت بعض الد -
 ) .هـ ١٤١٩، والفنتوخ

م ١٩٩٩عبدالكريم ، (السابقة على المعلمين كما في دراسة  تاقتصرت بعض الدراسا -
 ) .هـ ١٤٢٣العبيد ، ( ، ) 

الحيلة ( اقتصرت بعض الدراسات على الطالب ومستخدمين لإلنترنت كما في دراسة  -
 ) .م ٢٠٠٠، 

( تصرت بعض الدراسات السابقة على عينات مختلفة من المجتمع كما في دراسـة  اق -
 ) .هـ ١٤٢٢الفرم ، 

  

  أهمية الدراسات السابقة للدراسة الحالية : 
  

  :تكمن أهمية الدراسات السابقة للدراسة الحالية في أنها   
ساعدت الدراسات السابقة في تكوين تصور حول اإلنترنت وإمكانياته وأهمية  .١

  . ستخدامه في التعليم ، وبعض المشكالت التي تحول دون االستفادة منه ا
فقد ساعدت الباحث في . ساعدت الدراسات السابقة في توجيه الدراسة الحالية  .٢

 .التعرف على أهم الخصائص المنهجية والطرق الالزمة لدراسة مثل هذا الموضوع 

 .دراسة الحاليةساعدت الدراسات السابقة في كتابة اإلطار النظري لل .٣

وذلك في ضوء " االستبانة" السابقة الباحث في بناء أداة الدراسة  تساعدت الدارسا .٤
 .األسئلة التي تحاول هذه الدراسة اإلجابةعنها 

 ساعدت الدراسات السابقة في معرفة األساليب اإلحصائية المناسبة لمعالجة النتائج .٥
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

  راسة وإجراءاتهامنهجية الد
  

  مجتمع الدراسة -
 عينة الدراسة -
 أدوات الدراسة -
 صدق وثبات األدوات -
 منهجية الدراسة -
 متغيرات الدراسة -
 إجراءات الدراسة -

  األساليب اإلحصائية     

  
  
  
  
  
  

  



 

  الفصل الثالث

  :منهج الدراسة 
ذي يصف ال     استخدم الب نهج الوصفي ال ق استجواب     احث الم ع عن طري واق
  . أفراد العينة

  
  :مجتمع الدراسة 

أجريت الدراسة على مدرسي الرياضيات للصف األول المتوسط بالطائف     
ام    ن ع ي األول م ل الدراس ي الفص ددهم  ١٤٢٩ -١٤٢٨ف الغ ع ـ والب ه

الل       ٢١٥ ن خ ة م ع الدراس دد مجتم ى ع ث عل رف الباح د تع درس ، وق م
ين بالطائف    شؤون المعلومات التي أعطيت من سكرتير رئيس القسم  المعلم

 .  
  :عينة الدراسة 

قام الباحث باستخدام أسلوب المعاينة العشوائية البسيطة وذلك نظرًا لتجانس  
ا   ، مفردات المجتمع  ين أنه ه   )  ١٨٠( وبحساب عينة البحث تب مدرس إال أن

ل اإلحصائي      )  ١٥٩( بلغت أعداد االستمارات الصحيحة والصالحة للتحلي
   ). % ٨٨.٣(مفردة فقط بنسبة استجابة قدرها 

  
  :أداة الدراسة 

ت أداة رئيساس تبانه آ ام خدم الباحث االس دان وق ن المي ات م ع المعلوم ة لجم
ابقة         ه من اإلطار النظري والدراسات الس بإعدادها بناءًا على ما توصل إلي

ث الميدا        رة الباح ن خب ذلك م ة وآ ذه الدراس وع ه ة بموض ة ذات العالق ني
  :ستبانه على النحو التالي بنود اال تصنفواستشارة ذوي االختصاص ، و

ى  ى :الجزء األول وى عل ين  احت ات عن المدرس ل( بيان  الدراسي ـ    المؤه
ة ال    رة ـ جه ادة           سنوات الخب رة ـ إج م ـ مستوى الخب م المعل ة تعل عمل ـ طريق
  ) .  التعامل بمواقع االنترنت

  . تتضمن مجاالت استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات :الجزء الثاني 
ث  الجزء وى :الثال دريس  احت ي ت درس للحاسوب ف تخدام الم ات اس معلوم

  . الرياضيات 
الدورات التدريسية في مجال استخدام الحاسوب   اشتمل على :الجزء الرابع 

  .واالنترنت في التدريس 
  
  



 

  :ستجابات اإلستبانة على النحو التالي الجاء ترميز ا
  
)  ١( جدول رقم   

  توسطات الحسابية توزيع درجات االستفادة حسب الم
  

  المتوسط الحسابي  الدرجة

  ٣  عال
  ٢  متوسط
  ١  ضعيف

  
  

  صدق أداة الدراسة
  :الصدق الظاهري للدارسة 

ام الباحث بع    ي   للتأآد من الصدق الظاهري ألداة الدراسة ق تبانه ف رض االس
رة    ) ١٠(على )   ١( أنظر ملحق رقم صورتها األولية ًا من ذوي الخب محكم

ا  وح      واالختصاص والع دى وض د م ك لتحدي وي وذل ل الترب ي الحق ملين ف
  . عباراتها ، ومدى مناسبتها ألهداف الدراسة 

ون ا المحكم ي أقترحه ديالت الت ات والتع ع المالحظ د جم ديل  بع ل تع مث
ديل     م تع ذلك ت االستبانه من خماسي الى ثالثي لكي يكون في التحليل أدق وآ

تبانه وب  ن االس زء األول م ي الج اط ف ي بعض  بعض النق ارات ف عض الخي
ة     ة اللغوي ام الباحث    ،الفقرات من الجزء الثاني والثالث والرابع من الناحي ق

ى خرجت    تبانه االبإجراء التعديالت الالزمة حت ى طبقت      س ي صورتها إل ف
  ).   ٣(  فيها  أنظر ملحق رقم 

  
  : ثبات األداة المستخدمة

   الباحث بحساب معامل بعد التعرف على الصدق الظاهري ألداة الدراسة قام 
  . آرونباخ وذلك بهدف التعرف على مدى ثبات األداة المستخدمة ألفا 

  : وفيما يلي نتائج ثبات األداة 
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  نتائج ثبات األداة المستخدمة في التحليل)  ٢(  جدول رقم 
  ثبات المقياس 

 معامل ألفا آرونباخ  متغيرات الدراسة
  ـ:اسب اآللي أوًال مجاالت استخدام الح

  . استخدام الحاسب اآللي في األعمال الكتابية  -
  .استخدام الحاسب اآللي آوسيلة تعليمية في التدريس -
  . استخدام الحاسب اآللي في تقويم تحصيل الطالب  -
  . استخدامات اإلنترنت في تدريس الرياضيات  -

  
٠.٩٢٩  
٠.٨٥٤  
٠.٨٨٧  
٠.٨٨٥  

  ـ :المعوقات : ثانيًا 
  . س الرياضيات المعوقات في تدري -
  . المعوقات في اإلنترنت في تدريس الرياضيات  -

  
٠.٧٨٩  
٠.٧٧٠  

  ٠.٨٤٩  . التدريس في مجال الحساب اآللي واالنترنت

  
ًا لتساؤالت        اد الدراسة صالحة تمام ع أبع من الجدول السابق يتضح أن جمي
رة تراوحت        ة آبي ع بدرجة إعتمادي ا تتمت البحث حيث أآدت النتائج على أنه

ى تساؤالت الدراسة     )  ٠.٩٢٩ – ٠.٧٧(بين ما  ًا عل مما ينعكس ذلك إيجابي
  . واختباراتها 

واضح من الجدول السابق أن األداة تتمتع بدرجة ثبات عالية حيث آلها تزيد 
  ) ٠.٦ (عن

  .مما يجعل الباحث واثقًا من استخدامها في الدراسة الحالية
  

  :إجراءات تطبيق أداة الدراسة 
  

ع ا أن مجتم ل      بم ام الباحث قب د ق ائف فق ة الط ين بمدين م المعلم ة ه الدراس
  ـ :تطبيق األداة على عينة الدراسة بما يلي 

د       -١ ى عمي ى الدراسة إل حصل الباحث على خطاب من المشرف عل
آلية التربية للسماح بتطبيق أداة الدراسة على مدرسي الرياضيات 

  . للمرحلة المتوسطة في الطائف 
د  -٢ ن عمي اب م دار خط ائف إص يم الط ة إن إدارة تعل ة التربي آلي

 . للسماح بتطبيق أداة الدراسة على العينة المطلوبة للباحث 
رح -٣ م الش ة  ت ة التربي د آلي اب عمي ى خط ن عل يم  م ل إدارة التعل قب

 . بالموافقة على تطبيق أداة الدراسة 



 

٢

ك عن        -٤ ي الطائف وذل ى المدرسين ف وزع الباحث أداة الدراسة عل
ذات  ا       طريق الجهد ال دارس وتوزيعه ارة الم ام بزي ي للباحث حين ق

وقت طويل وذلك لقلة ثقافة  ا وأخذها مما يتطلبتهبئللمدرسين وتع
 . المعلمين بأهمية االستبيانات لدى الباحثين

 استبانة ١٨٠استبانه من   ١٥٩جمع االستبانات وبلغت  -٥
  .تحليل االستبانات  -٦

  :أساليب المعالجة اإلحصائية 
  

ات الدراسة استخدم الباحث ف بة اي معالجة بيان اليب اإلحصائية المناس ألس
  ـ :لطبيعة هذه الدراسة وذلك على النحو التالي 

اييس الوصفية        -١ ات من خالل بعض المق الوصف اإلحصائي للبيان
ة   ، والتي من أهمها الوسط الحسابي آأحد مقاييس النزعة المرآزي

  .والخطأ المعياري آأحد مقاييس التشتت 
ارات    تحليل التب -٢ وآي آأحد اختب اين أحادي االتجاه متبوع باختبار ت

 .المقارنات المتعددة حالة ما إذا آانت هناك فروق دالة إحصائيًا 
 .لعينة مستقلة " ت " اختبار  -٣
  .آا اختبار  -٤
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  الفصل الرابع                    

  تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢

  

  

  لفصل الرابع                                    

  عرض نتائج الدراسة وتحليلها وتفسيرها 
  

ائج    يتناول هذا الفصل عرضًا لنتائج الدراسة الميدانية مع تحليل وتفسير النت
ة الدراس   ير خصائص عين ل وتفس ام الباحث بعرض وتحلي د ق ل  ة، وق وآ

  :سؤال من أسئلة الدراسة وذلك على النحو التالي 
  

  

  :النتائج املتعلقة بالسؤال األول
ع  و واق ا ه ات الدول م بكة المعلوم تخدام الحاسوب وش ي ) اإلنترنت(ةياس ف

  تدريس الرياضيات للصف األول المتوسط في محافظة الطائف؟
ار    ا "ولإلجابة على هذا السؤال استخدم الباحث اختب ر مدى    "  ٢آ وهو يختب

  -:لى النتائج التالية وحصلنا ع، وجود عالقة بين متغيرين اسميين 
  دراسة العناصر األساسية لمعوقات استخدام الحاسوب)   ٣( جدول رقم 

   

  المعـــوقـــــات  م
درجة المعوق

  
  فئة اختبار آا

سنوات  المؤهلالترتيب  %
 الخبرة

جهة 
  العمل

طريقة 
  التعلم

الخبرة في
  الحاسب

 ١١.٥٣٠.٩٥ ٤.٠٩  ٨ ٦٦.٣  عدم اإللمام بالحاسب اآللي  ١
*
١٦.٨٤  

  

*
١٢.٣٠  

  

عدم توفر المكان المناسب   ٢
  ٢ ٧٨.٨  الستخدامه

*
٩.١٩ ٢.٦٠ ١٥.٨٦٧.٨٩  

*
١٣.١٩  

  

عدم توفر برمجيات تعليمية مناسبة  ٣
 ٣.٥٥ ٦.١٦  ٦ ٧٢.٥  الستخدامها في التدريس

*
٦.٢٧  

  
١١.٢٩ 

*
١٦.٤٦  

  

 ٥.٨٩  ٥ ٧٦.٣  آثافة الفصول  ٤
*
٢١.٤٧

  
٨.٩١  ٩.٣٧ ١.٨٣  

١٠.٥٠ ١.٠٧  ١ ٨٥.٦  افر أجهزة عرضعدم تو  ٥
*
١١.٢٥

  
٩.٤٢  

*
١٥.٥١  

  

قلة التدريب على أوجه استخدامه   ٦
 ٠.٢١ ٩.٩٩ ١.٣٩  ٢ ٧٨.٨  في التدريس

*
٢١.٠٨  

  
٦.٢٦  



 

عملية استخدامه تحتاج للوقت   ٧
 ٧.٥٢  ٧ ٧٠.٦  والجهد

*
١٣.٣٩

  
٠.٥٣ 

*
١٢.٨٦  

  
١٠.٤٨  

 ٠.٧٧  ٤ ٧٧.٥  آثافة طول المواضيع الدراسية  ٨
*
١٣.٣٢

  
٠.٣٠ 

*
١٤.٠٨  

  
٧.٠٥  

عدم وجود الرغبة في تعلم الحاسب  ٩
  ١٠ ٥١.٩  واستخدامه في التدريس

*
١٢.٠٠

  
١٠.٢٩

*
٦.٦٠  

  

*
٢٣.٣٢  

  

*
٢٨.٧٥  

  

عدم وجود حوافز تشجيعية للمعلم  ١٠
 ٥.٦٥ ٩.٨٣ ٣.١٧  ٩ ٥٧.٥  الستخدامه في التدريس

*
٣٧.٣٤  

  

*
١١.٠١  

  

  ) . ٠.٠٥( عند مستوى معنوية " آا  " ر ختبااتشير إلى معنوية قيمة * 
  

معوقات الحاسوب ل ثالثة على أن أهم )  ٣( أآدت النتائج بالجدول رقم 
  :هي 
رض     -١ زة ع وفر أجه دم ت تجابة مدرس     -:ع بة اس ت نس ث بلغ ي حي

إال أنه % ٨٥.٦يمثل معوقًا آبيرًا بلغت  الرياضيات باعتبار أن هذا العنصر
  ق من حيث قد تباينت درجة هذا المعو

ل    - أ ة العم دى       -:جه ر ل كل آبي وق بش ذا المع ة ه اءت درج ث ج حي
 .مدرسي المدارس الحكومية 

ذا المعوق بشكل     -:الخبرة في مجال الحاسوب   - ب حيث جاءت درجة ه
ا أآدت    آبير لدى المبتدئين في الحاسوب من حيث التعلم والخبرة آم

د و ( و ) هـ ١٤١٩، التويجري والفنتوخ ( ذلك دراسة  ايس ،  الفه اله
 . )هـ١٤٢٠

  
ى أوجه  -٢ دريب عل ة الت ذلك قل تخدامه وآ ان المناسب الس وفر المك عدم ت

ي ا    تجابة مدرس بة اس ت نس ث بلغ دريس حي ي الت تخدامه ف يات اس لرياض
رة   باعتبار أن هذين العنصرين ه  % ) ٧٨.٨( يمثالن درجة معوق آبي إال أن

وافر المك    دم ت ان المناسب بشكل   قد تباينت درجة معوق العنصر الخاص بع
ي مدرسي الرياضيات           ك بوضوح ف دأ ذل د ب آبير جدًا من حيث المؤهل وق

وي    داد ترب ك دراسة      والحاصلين على البكالوريوس مع إع ا أآدت ذل ( وآم
  . ) هـ١٤٢٠،الموسى 

د تباينت درجة             دريس فق ي الت ى أوجه االستخدام ف دريب عل ة الت أما عن قل
دأ ذلك بوضوح لدى المتعلمين بمساعدة  المعوق من حيث طريقة التعلم وقد ب

  .األصدقاء يليه االعتماد على الكتب والمفردات 



 

٢

ية  -٣ ة طول المواضيع الدراس تجابة مدرسي  -:آثاف بة اس ث بلغت نس حي
رًا بلغت          ًا آبي ل معوق ذا العنصر يمث اد ه إال % ) ٧٧.٥( الرياضيات باعتم

  :أنه قد تباينت درجة هذا المعوق من حيث 
نوات ال  - أ رة س رات : خب حاب الخب دى أص رًا ل ًا آبي ل معوق ي تمث ه

 ) .سنوات  ١٠أقل من ( المحدودة 
دون      : طريقة التعلم   - ب ذين يعتم د المدرسين ال رًا عن فهي تمثل معوقًا آبي

ق       ن طري دقاء أو ع اعدة األص ق مس ن طري وب ع م الحاس ى تعل عل
 )هـ١٤٢٣، الخبراء ( وآدت ذلك دراسة  المحاولة والخطأ

  
 

  ) ٤(  جدول رقم

  دراسة العناصر األساسية لمعوقات استخدام اإلنترنت  

  المعـــوقـــــات  م
درجة المعوق

  
  فئة إختبار آا 

سنوات  المؤهلالترتيب  %
 الخبرة

جهة 
  العمل

طريقة 
  التعلم

الخبرة في
  الحاسب

 ٥.٩٣  ١٠ ٣٧.٥  عدم توفر خط تلفون   ١
*
١٢.٩٢

  
٢.٦٦  ٦.٨٩ ٥.٦٠  

خدام االنترنت اإللمام باستعدم   ٢
  ٥٥.٠٠٧  وخدماته

*
١٩.١١

  

*
٢٥.٥٢

  

*
٢٠.٣٤

  
١١.٣٧ 

*
١٨.٨٠  

  

 ٩.٨٥ ٥.٠١  ٨ ٨٤.٤  ضعف في اللغة اإلنجليزية   ٣
*
١٢.٢٣

  
٢.٩٤  ٦.٠١  

 ٢.٩٨ ٧.٥٣ ٣.٣٧  ٦ ٥٦.٩   تزيادة تكلفة االتصال باإلنترن  ٤
*
١٦.٦٥  

  
١.٧٣  

 ٩.٦٧  ٨ ٥٣.٨  انقطاع االتصال أثناء استخدامه  ٥
*
٢٤.١٦

  
٣.٢٦ 

*
١٦.٥٠  

  
١٠.٧٩  

 ٦.٤٤  ٩ ٥٢.٥  بطء عمل الشبكة العنكبوتية   ٦
*
٢٠.٦٧

  
٢.٨١ 

*
١٧.٣٩  

  

*
١١.٥٩  

  

دم توافر المواقع الجيدة والمفيدة ع  ٧
 ٤.٧٥ ٥.٣٠ ١.٢٣  ٦٥.٠٠٥  في تدريس الرياضيات

*
١٧.٤١  

  

*
١٢.٦٨  

  

عدم القدرة على إدارة الوقت   ٨
 ٣.٦٨  ٤ ٧٨.٨  الستخدام االنترنت في التدريس

*
٤١.٢٤

  
٠.٢٢ 

*
٢٢.٢٠  

  

*
١٨.٦٢  

  



 

٢

توافر المواد التعليمية المكتوبةعدم   ٩
 ٨.٦٨  ٧٩.٢٤٣  باللغة العربية 

*
٣٠.٣١

  
٨.٣٠  ٩.٨٩ ٢.٥٨  

قلة التدريب على استخدام خدمات  ١٠
١١.٦٨ ٨.٥٠  ٢ ٨٣.٨  االنترنت في التدريس

*
١٠.٤٤

  

*
١٣.٦٥  

  
٦.٩٧  

  
  ) . ٠.٠٥( عند مستوى معنوية " آا  " ختبار تشير إلى معنوية قيمة ا* 

  )٤(جدول رقم 
  -:على أن أهم معوقات اإلنترنت هي أآدت النتائج  

  
حيث بلغت نسبة استجابة مدرسي الرياضيات  -:ضعف اللغة اإلنجليزية  -١

ت        رًا بلغ ًا آبي ل معوق ر يمث ذا العنص ار أن ه ى اعتب د % ) ٨٤.٤( عل وق
وق ح   ذا المع ة ه ت درج ي    تباين ر بوضوح ف ي تظه ل والت ة العم ب جه س

ة دارس الحكومي ة  مدرسي الرياضيات بالم ك دراس دت ذل ، الموسى ( وأآ
  . )هـ ١٤٢٠

دريس    -٢ ي الت حيث بلغت    -:قلة التدريب على استخدام خدمات اإلنترنت ف
ل    نسبة استجابة مدرسي الرياضيات على اعتبار ذا العنصر يمث ًا   أن ه معوق

  :وقد تباينت درجة هذا المعوق من حيث ) % ٨٣.٨( آبيرًا بلغت 
حيث ظهرت درجة هذا المعوق بشكل آبير في مدرسي  : جهة العمل   - أ

 .المدارس الحكومية 
تعلم    - ب ق ال ي       : طري ر ف كل آبي وق بش ذا المع ة ه رت درج ث ظه حي

 -:مدرسي الرياضيات والمستخدمين لألساليب التالية 
 .مساعدة األصدقاء  •
را • ب والق ى الكت اد عل ة  ءةاالعتم ك دراس دت ذل ( وأآ

 . )م٢٠٠٤،الزهراني
حيث بلغت نسبة استجابة   -:عدم توفر المواد التعليمية المكتوبة بالعربية  -٣

رًا بلغت      ًا آبي ل معوق ( مدرسي الرياضيات على اعتبار أن هذا العنصر يمث
ي   % ) ٧٩.٢٤ رة والت نوات الخب ث س ن حي وق م ة المع ت درج إال أن تباين

ك   )سنوات  ١٠أقل من ( في الخبرات المحدودة آانت أآثر معوقًا  وأآدت ذل
  . )هـ١٤٢٣، الخبراء ( دراسة 

  
  
  
  



 

  
ؤال ا ثالس ر      -: لثال ة نظ ن وجه ائية م ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ه

معلمي الرياضيات للصف األول المتوسط في استخدام الحاسوب واالنترنت 
ر    رة   سنوات ، المؤهل  ( في تدريس الرياضيات بالنسبة لمتغي جهة  ، الخب

  ؟)الخبرة في الحاسوب ، طريقة تعلم المعلم ، العمل 
ؤال   ذا الس ى ه ة عل ادي   واإلجاب اين أح ل التب لوب تحلي تخدم الباحث أس اس

ا إذا    ة م االتجاه متبوع باختبار توآي آأحد اختبارات المقارنات المتعددة حال
  .لعينة مستقلة " ت " آانت هناك فروق دالة إحصائيا واختبار 

  
  المؤهل الدراسي  -:المتغير األول 

  
  )  ٥( جدول رقم 

  
ي  ائج مدى االختالف ب وع  ننت ي واإلنترنت حسب ن درجة االستخدام للحاسب اآلل

  :المؤهل الدراسي 
  

  -:تم تطبيق التجربة على عينة البحث وآانت النتائج آما يلي 
  
 المؤهل  م

ب مؤهل  بكالوريوس    الوصف
  تربوي

دراسات 
  عليا

  ف
  مستوى الداللة  )ج.د(

١ 

تخدام  اس
ي   الحاسب اآلل
ال   ي األعم ف

  الكتابية

سط
تو
الم

  

١٦.٠-  ١٣.٠٦٩  ١٩.٣٨  

٥.١٣٥  
)١٥٧.٢( 

٠.٠٠٧  
  )٠.٠٥دالة عند مستوى ( 

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٧٩٢  ٠.٧٦٤  ١.٨٢  

٢ 

تخدام  اس
ي   الحاسب اآلل
يلة  آوس
ي   ة ف تعليمي
دريس  ت

  الرياضيات

سط
تو
الم

  

٦.٦٣  ١٣.٠٦٩  ٩.٩٥  

٢.٨٥٧  
)١٥٧، ٢( 

٠.٠٦  
  )ال توجد فروق دالة (

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٢٥  ٠.٥٥  ١.٣٥  

تخدام  ٣ اس
ي   سطالحاسب اآلل

الو
  

١.٥٦٨  ١٢.٣٨  ٨.٧٦  ١١.٢٩  
)٢،١٥٧( 

٠.٢١٢  
  )ال توجد فروق دالة( 



 

ويم  ي تق ف
يل  تحص

طأ   الطالب
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٧٠  ٠.٧٠  ١.٧٣  

٤ 

تخدام  اس
ي  ت ف اإلنترن
دريس  ت

  الرياضيات

الو
  سط

١٦.٧٥  ١١.٠٦٨٧  ١٤.٩٥٢  

٢.٩٤  
)٢،١٥٧( 

٠.٠٥٦  
  )ال توجد فروق(

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

٢.٧٦٩  ٠.٨٠٠  ١.٧٧٢  

  
توى          د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ه توج دول أن ن الج ح م واض

ة     ) ٠,٠٥( ال الكتابي ي األعم روق   ، بالنسبة الستخدام الحاسب ف وال توجد ف
ك   )  ٠.٠٥( ذات دالة إحصائية عند مستوى  بالنسبة لباقي االستخدامات وذل

  .بالنسبة لمتغير نوع المؤهل الدراسي 
  
إحصائيًا في استخدام  وجود فرق دال )   ٥(  توضح بيانات الجدول رقم و -

رات المؤهل التعليمي         الحاسوب ة الدراسة ترجع لمتغي من وجهة نظر عين
ة    ال الكتابي اع مستوى     ، وذلك في األعم استخدام  وتوضح المتوسطات ارتف

ة   ال الكتابي ي األعم تخدام  ، الحاسب ف ذا االس هولة ه رًا لس ع نظ ذا متوق وه
دروس       ير ال ي تحض ة ف امج الكتاب تخدام برن ة الس ين اليومي ة المعلم وحاج

  .وتدوين بيانات عن التالميذ 
ي         ائيًا ف رق دال إحص د ف ه ال يوج دول أن ن الج ين م ت يتب س الوق ي نف وف

دريس الرياضيات    استخدام الحاسب اآللي آوسيلة  ي ت ا يشير   ، تعليمية ف آم
ى       ذا المجال عل ي ه الجدول إلى تدني مستوى استخدام المعلمين للحاسوب ف
ن أن          الرغم م طات ب ن المتوس ح م و واض ا ه دني آم ن الت ة م ر درج أآث
امج الباوربوينت      ل برن ة مث استخدام برنامج استخدام الحاسب آوسيلة تعليمي

امج       بالرغم مما لهذا النوع من أه ذا البرن وفره ه ا ي م نظرًا لم مية بالغة للمعل
ة    يقة وجذاب ين من   ، من عروض مميزة تسهل تقديم الدروس بطريقة ش ويتب

ي     ي ف الجدول أيضًا أنه ال يوجد فرق دال إحصائيًا في استخدام الحاسب اآلل
الب    يل الط ويم تحص ي    ، تق ائيًا ف رق دال إحص د ف ة ال يوج س النتيج ونف

تخدام اإلنترن ى   اس ائج إل ذه النت ير ه ن تفس دريس الرياضيات ويمك ي ت ت ف
ين        ات وتوصيل اإلنترنت بالنسبة للمعلم زة واإلمكان النقص الحاد في األجه

م     ذه  ، حيث ال يتوافر حاسب شخصي ونهاية طرفية في المكتب لكل معل وه
  . )م١٩٩٦، النتائج تتفق مع دراسة إبراهيم المحيسن



 

  ) ٦( جدول رقم 
  
  .توآي الخاص باستخدام الحاسب اآللي في األعمال الكتابية نتائج اختبار 

  دراسات عليا مؤهل تربوي+  -  ب فقط  المؤهل 

  *            -  ب فقط
٣.٣٨  ٦.٣١  

مؤهل + ب 
  ٢.٩٣ -    تربوي

  -      دراسات عليا

  
ر         *   الوريوس غي ين البك ائية ب ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج ير إل تش

ين       ويالتربوي والبكالوريوس الترب  ة إحصائية ب روق ذات دالل وال يوجد ف
الوريوس ا    البك ات العلي ط والدراس ين    ، فق روق ب د ف ذلك ال يوج وآ
  .بكالوريوس مؤهل تربوي والدراسات العليا +  البكالوريوس

  

אאW Jאא 
ر لإلجابة على  ق  المتغي ائج        طب ة وآانت النت ى العين الباحث أداة الدراسة عل

  : يلي  آما
  ) ٧ ( جدول رقم 

رة  االنتائج مدى   ختالف بين درجة االستخدام الحاسب اآللي حسب مدة الخب
 .  

 م
 سنوات الخبرة

  

  مجاالت 
  استخدام الحاسب اآللي

  ف  -١٥  -١٠  -٥ ٥أقل من   
  مستوى الداللة  )ح.د(

تخدام ١ ي  اس الحاسب اآلل
  في األعمال الكتابية

سط
تو
الم

  

١١.١٢  ٩.٦٥ ١٥.٠٥٥  ١٦.٠٩  

٣.٨٩٠  
)١٥٦،  ٣( 

٠.٠١  
دالة عند مستوى (

٠.٠٥ (  

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٣٢  ١.٥٠  ١.٠٧  ١.٤١  

٢ 
تخدام ي  اس الحاسب اآلل

دريس   آوسيلة نهلة في ت
سط  الرياضيات

تو
الم

  

٣.١٠١  ٤.٧٢  ٤.٤٠  ٨.٠٢٧  ٧.٥٦  
)١٥٦،  ٣( 

٠.٠٢٨  
دالة عند مستوى (

٠.٠٥(  



 

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٠٢  ٠.٧٥٦  ١.٠٤١
١.٠٤  ٤  

٣ 
تخدام ي  اس الحاسب اآلل

يل   ويم تحص ي تق ف
  الطالب

سط
تو
الم

  

٥.٩٦  ٥.٨٥  ١٠.٧٢  ١٠.٣٧  

٣.٩٨١  
)١٥٦،  ٣( 

٠.٠٠٩  
دالة عند مستوى (

٠٥(  

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٢٠  ١.٤٨  ٠.٩٧٨  ١.٢٢  

تخدام ٤ ت اس ي  اإلنترن ف
  تدريس الرياضيات

سط
تو
الم

  

١٠.١٦  ٨.٥٥  ١٢.٩١  ١٢.٦٢  

١.٦٢  
)١٥٦،  ٣( 

٠.١٨٧  
وجد فروق ال ت(

  )دالة

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٥٦  ١.١٣٦  ١.٢٥
١.٧٧٩  ٦  

  
ة     روق ذات دالل د   إواضح من بيانات الجدول توجد ف ( مستوى  حصائية عن

ر ) ٠.٠٥ ي متغي رة  ف نوات الخب ال س ي األعم تخدام الحاسب ف بة الس بالنس
  .آوسيلة تعليمية وتقويم تحصيل الطالب ، الكتابية 

روق ذات دالل د ف توى وال يوج د مس ائية عن بة )  ٠.٠٥( ة إحص بالنس
  .الستخدام اإلنترنت في التدريس 

  
م   و ة إحصائية بالنسبة      )  ٧( توضح نتائج الجدول رق روق ذات دال وجود ف

نة   ١٥،    -١٠،    -٥، سنوات   ٥لمتغيرات عدد سنوات الخبرة أقل من   س
ة تعليمية في وآوسيل، فأآثر في استخدام الحاسب اآللي في األعمال المكتبية 

وآي    ، وفي تقويم تحصيل الطالب  ، تدريس الرياضيات  ار ت إجراء اختب وب
 )TUKEY   (    د ى ممن تمت أتضح أن مصدر الفروق آان بين المجموعة األول

رتهم من         ٥ – ١خبرتهم بين  د خب ة ممن تمت  – ٥سنوات والمجموعة الثاني
  .سنوات متقارب في المجموعتين وليس دال إحصائيًا  ١٠
ى   ب سنوات   ٥ – ١( ينما هذه الفروق واضحة إحصائيًا بين المجموعة األول

  .لصالح المجموعة األولى )  -١٠( والمجموعة الثالثة ) 
ة الحاسب        بيًا وأن ثقاف ين نس وبما يرجع ذلك إلى حداثة تخرج هؤالء المعلم
ى    ى دورات عل أ إل ن يلج نهم م ين فم باب المعلم ين ش ر ب رة أآث ي منتش اآلل

ابه ا ي ف  ، لخاص حس ن درس الحاسب اآلل نهم م ك  وم دت ذل ة وأآ ي الكلي
  )هـ١٤٢٣،الخبراء( دراسة 



 

ة إحصائية بالنسبة        روق ذات دالل بينما توضح بيانات الجدول عدم وجود ف
ة    لمتغيرات عدد سنوات الخبرة في استخدام اإلنترنت نظرًا لعدم وجود خدم

ع استخدام     اإلنترنت في آثير من المدارس وعدم إطالع المعلمين ى مواق عل
د  ( وتتفق مع دراسة    الحاسب في تدريب الرياضيات  ( و ) هـ ١٤٢٣، العبي

  . )م٢٠٠٠، الموسى ( و ) م٢٠٠٠، الهابس والكندري
  )  ٨( جدول رقم 

  نتائج اختبار توآي الخاص باستخدام الحاسب اآللي في األعمال المكتبية
  -  ١٥  -  ١٠  - ٥  ٥أقل من   مدة الخدمة

  ٤.٩٧٣  *٦.٤٤٣  ١.٠٣٨  -  ٥أقل من 

٣.٩٣٦  ٥.٤٠٦  -    -٥  

١.٤٧٠  -      - ١٠  

١٥ -        -  
 

  ٥لصالح أقل من  الفئتينق ذات داللة إحصائية بين ووجود فر إلىتشير * 
  .محل الدراسة في 

  ) ٩ (رقم  نتائج جدول
   : توآي استخدام الحاسب اآللي آوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات 

  -  ١٥  -  ١٠  - ٥  ٥أقل من   مدة الخدمة

  ٢.٨٣٨  ٣.١٥٨  ٠.٤٦٩  -  ٥أقل من 

٣.٣٠٧  *٣.٦٢  -    -٥*  

٠.٣٢٠  -      - ١٠  

١٥ -        -  
 

ائية  *  ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج ير إل توى  تش د مس ين  )٠,٠٥(عن ب
  .الفئتين محل الدراسة 

  
  
  



 

  
  
  

  : توآي استخدام الحاسوب في تقويم تحصيل الطالب)  ١٠(  نتائج جدول 
  -  ١٥  -  ١٠  - ٥  ٥ل من أق  مدة الخدمة

  ٤.٤١٢  ٤.٥٢٢  ٠.٣٥٠  -  ٥أقل من 

٤.٧٦٢  ٤.٨٧٢  -    -٥*  

٠.١١٠  -      - ١٠  

١٥ -        -  
  

بين  )٠,٠٥(عند مستوى  تشير إلى وجود فروق ذات دالله إحصائية* 
  .فئتين في محل الدراسة ال
  
  
  
  
  
  حسب جهة العمل  -:المتغير الثالث  -
  

  )   ١١( جدول رقم 
ي حسب جهة العمل     خاالنتائج مدى  تالف بين درجة استخدام الحاسب اآلل

:  


א
 

א 
 

א
?? 

FKE
א 

  
١ 

  الحاسب اآللي استخدام
  في األعمال الكتابية

سط
تو
الم

  

١٩.٧٦٥  ١٣.٣٦٤  

٢.٩٠٦  
)١٥٨(  

٠.٠٠٤  
دالة عن مستوى  (

٠.٠٥(  

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٤١٠  ٠.٧٣٩  

  
٢ 

  الحاسب اآللي آوسيلة استخدام
سط  تعليمية في تدريس الرياضيات

تو
الم

  

٢.٣٦٦  ١٠.٢٩  ٦.٥٣  
)١٥٨(  

٠.٠١٩  
دالة عند مستوى (

٠.٠٥(  



 

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.١٤٦  ٠.٥٣  

  
٣ 
  

  الحاسوب في تقويم استخدام
  تحصيل الطالب

سط
تو
الم

  

١٢.٥٨٨  ٨.٨٨  

١.٨٣٤  
)١٥٨(  

٠.٠٦٨  
  )ال توجد فروق دالة ( 

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٥٣  ٠.٦٧  

  
٤ 
  

  في تدريس اإلنترنت استخدام
  الرياضيات

سط
تو
الم

  

١٨.١٧  ١١.١١  

٣.١١  
)١٥٨(  

٠.٠٠٢  
دالة عند (

  )٠.٠٥مستوى

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٣٥  ٠.٧٦٤  

  
م دول رق ائج الج روق د )١١(من نت د ف ه توج ين يتضمن أن ة إحصائيا ب ال

  ـ :الخاصة فيما يتعلق بـ والمدارس المدارس الحكومية 
ة   : المكتبية  ألعمالالحاسوب في ا استخدام -١ ار  حيث بلغت قيم اختب

د مستوى       )  ٢.٩٠٦(  ت ا اإلحصائية عن ى داللته ( مما يرآز عل
  . فقد أآدت النتائج على أنها لصالح المدارس الخاصة )  ٠.٠٥

حيث  : سيلة تعليمية في تدريس الرياضيات  الحاسوب آو استخدام -٢
مما يذآر على داللها اإلحصائية )  ٢.٣٦٦ (ت  بلغت قيمة اختبار

د  ا لصالح مدرسة  ) ٠.٠٥(  مستوىعن ائج أنه وحيث أآدت النت
 . الخاصة 

دريس الرياضيات    اإلنترنت  استخدام -٣ ي ت غ  : ف ة  حيث بل ار  قي    اختب
ا   )  ٣.١١ ("  ت"  ى داللته د مستوى    مما يذآر عل اإلحصائية عن
دارس      )  ٠.٠٥( روق لصالح الم ذه الف ى أن ه وترآزت النتائج عل

 .الخاصة
الحاسوب في تقويم تحصيل الطالب فجاء في النتائج  استخدامأما عن 

لتعكس عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المدارس الحكومية ، 
  .والخاصة 

د مستوى   بالنسبة لجهة العمل وجد فروق ذات داللة إحص  )  ٠.٠٥( ائية عن
ك   دارس الخاصة وذل اهري لصالح مدرسي الم رق الظ ذا الف زي ه د يع وق



 

بسبب اإلمكانيات الموجودة في هذه المدارس ووجود المتابعة والمنافسة بين 
  .المدارس الخاصة والحوافز 

ة      روق ذات دالل د ف وب توج م للحاس م المعل رق تعل ر ط بة لمتغي وبالنس
  -:على النحو التالي )  ٠.٠٥( إحصائية عند مستوى 

ذي   م ال م الحاسوب يختلف عن المعل ي تعل ه ف ى نفس د عل ذي يعتم م ال المعل
ى    يعتمد على آتاب وهذا المعلم الذي يعتمد على آتاب يكون ذو مستوى أعل
في الحاسوب وفي تفانيه في التعلم مما له مردود على استخدام الحاسوب في 

  .اسوب آوسيلة تعليمية األعمال الكتابية واستخدام الح
ان لصالح           ويم تحصيل الطالب آ ي تق ي استخدام الحاسوب ف بينما الفرق ف
رة           ى خب اج إل ويم تحت رامج التق ذا تفسير أن ب زمالء وه مجموعة مساعدة ال

  .يكتسبها المعلم من زمالءه 
.  

  
  

  .طريقة تعلم المعلم  -:المتغير الرابع 
  

  ) ١٢( جدول رقم 
  :تعلم المعلم  م الحاسوب بالنسبة لمتغير طريقةتخدانتائج اختالف اس 

  طريقة التعلم  م
دورة   آتاب  ذاتية    

  ف مساعدة متخصصة
 مستوى الداللة  )ح.د(

١  
تخدام ب  اس الحاس

ال   ي األعم ي ف اآلل
  الكتابية

سط
تو
الم

  

٨.٨٧  ٢٢.١٩٠  ١٦.٤٦٩ ١٣.٧٥٠  

١٧.٨٠  
)١٥٦.٣(  

٠.٠٠٠  
دالة عند (

  )٠.٠٥مستوى

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٠٩٨  ١.١١٤  ١.٠٥٨  ١.٤١٦  

٢  
تخدام وب  اس الحاس

ي    ة ف يلة تعليمي آوس
  تدريس الرياضيات

سط
تو
الم

  

٣.٨٥  ١٢.٠٠٠  ٨.٤٢٨  ٦.٥٥٥  

١١.٨٤  
)١٥٦، ٣(  

٠.٠٠٠  
دالة عند (

  )٠.٠٥مستوى

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

٠.٦٣٥  ١.١١٦  ٠.٩٣٧  ١.٠٤٤  

٣  
الحاسوب في  استخدام

يل    ويم تحص تق
سط  الطالب

تو
الم

  

١٣.١٣  ٤.٧٩٦  ١٥.٣٨  ١٠.٥١  ١٠.٧٥  
)١٥٧، ٣(  

٠.٠٠٠  
دالة عند (

  )٠.٠٥مستوى



 

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

٠.٧٥٣  ١.٣٥٦  ١.١٢  ١.٤٤٧  

في   اإلنترنت استخدام  ٤
  تدريس الرياضيات

سط
تو
الم

  

٧.٣١٤  ١٧.٤٢  ١٣.٣٢٦ ١٣.٤٤٤  

٩.١٣٤  
)١٥٦، ٣(  

٠.٠٠٠  
دالة عند (

  )٠.٠٥مستوى

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١.٠٩٢  ١.٣١٢  ١.٢٥٨  ١.٦٢١  

  
د مستوى    من اضح و   ٠.٠٥الجدول أنه يوجد فروق ذات داللة إحصائية عن
ة    الحاسب   استخدام النسبة لكل من   ب ال الكتابي ي األعم ة   ، ف يلة تعليمي وآوس

  .وتقويم تحصيل الطالب واستخدام اإلنترنت في تدريس الرياضيات 
ة        روق ذات دال دريس الرياضيات توجد ف ي ت وبالنسبة إلستخدام اإلنترنت ف

توى إح د مس ائية عن بة )  ٠.٠٥( ص ة ( بالنس ة  –الذاتي  –دورة متخصص
اب  اعدة  –آت رو) مس ذه الف ح أن ه ة دورة وواض الح المجموع ق لص

ة        متخصصة ذه النتيجة طبيع اقي المجموعات وتفسير ه ى ب  التي تفوقت عل
وفر     حتاج ياستخدام اإلنترنت التي  األن ة تت ة دقيق ة علمي إلى ذو خبرة وناحي

  )م٢٠٠٠، الموسى( ت المتخصصة آما أآدت دراسة في الدورا
  

  )  ١٣( جدول رقم 
    :نتائج اختبار توآي الخاصة باستخدام الحاسوب في األعمال المكتبية  

دورة   مساعدة  ذاتية  طريقة التعلم
  آتاب متخصصة

  *٤.٨٧٦  *٨.٤٤  ٢.٧١٩  -  ذاتية

  *٧.٥٩٩  -  --     مساعدة
دورة 

  *١٣.٣٢٠١  -      متخصصة

  -        آتاب
  

تعلم      *  ة ال ين المجموعة ذاتي روق ب واضح من الجدول أنه توجد ف
ين المجموعة    والمجموعة المتعلمة من آتاب وأيضًا توجد فروق ب



 

ة  تعلم ذاتي دقاء  ال اعدة األص اعدة  ومس ة ومس ودورة متخصص
  .اآلخرين 

وذلك بأن الطريقة التي يتعلم بها المعلم تؤثر في مستوى استخدامه 
ذلك يوجد اختالف      على سوها وآل طري ا الخاصة ول قة لها ميزته

  )م٢٠٠٠، الهدلق ( فيما بينهما وآدت ذلك دراسة 
  

  )  ١٤(   جدول رقم 
دريس           ي ت ة ف يلة تعليمي وب آوس تخدام الحاس وآي باس ار ت ائج اختب نت

  : الرياضيات

دورة   مساعدة  ذاتية  طريقة التعلم
  آتاب   متخصصة

  ٢.٧٠٣  *٥.٤٤  ١.٨٧  -  ذاتية

  *٤.٥٧٦  ٣.٥٧  -    مساعدة
دورة 

  *٨.١٤٨  -      متخصصة

  -        آتاب
  
تعلم        *   ة ال ة ذاتي ين المجموع روق ب د ف ه توج دول أن ن الج ح م واض

ة    ة ذاتي ين المجموع روق ب د ف ًا توج اب وأيض ن آت ة م ة المتعلم والمجموع
تعلم  دقاء ال اعدة األص رين ومس اعدة اآلخ ة ومس ذه  ودورة متخصص وه

  . آل طريقة الفروق ترجع إلى ميزة وخصائص
  

  )  ١٥( جدول رقم 
  

  :نتائج اختبار توآي باستخدام الحاسوب في تقويم تحصيل الطالب  
  

دورة          مساعدة  ذاتية  طريقة التعلم
  آتاب  متخصصة

  *٥.٩٥٣  ٤.٦٣١  ٠.٢٣٩  -  ذاتية

  ٥.٧١٣  ٤.٨٧٠  -    مساعدة



 

دورة 
  *١٠.٥٨  -      متخصصة

  -        آتاب
ر    *    ى وجود ف د مستوى     يشير الجدول إل ة إحصائية عن ( وق ذات دالل

  .بين ذاتية التعلم ومساعدة األصدقاء )  ٠.٠٥
د مستوى         *    ة إحصائية عن روق ذات دالل ى وجود ف ( يشير الجدول إل

  .بين التعلم عن طريق آتاب ومساعدة األصدقاء )  ٠.٠٥
  

  )  ١٦( جدول رقم 
   : ياتنتائج اختبار توآي باستخدام اإلنترنت في تدريس الرياض 

دورة   مساعدة  ذاتية  طريقة التعلم
  آتاب  متخصصة

  *٦.١٢٩  ٣.٩٨٤  ٠.١١٧  -  ذاتية

  *٦.٠١١  ٤.١٠٢  -    مساعدة
دورة 

  *١٠.١١٣  -      متخصصة

  -        آتاب
 

توى   *  د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج دول إل ير الج ( يش
  .بين ذاتية التعلم ومساعدة األصدقاء )  ٠.٠٥

ير الجدول *   توى يش د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل ود ف ى وج ( إل
  .بين دورات متخصصة ومساعدة األصدقاء )  ٠.٠٥

توى   *  د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج دول إل ير الج ( يش
  .بين التعلم عن طريق آتاب ومساعدة األصدقاء )  ٠.٠٥

א 
 
 
 
 



 

 
 

  مستوى الخبرة  -:المتغير الخامس 
  

  )  ١٧(  جدول رقم 
  
  نتائج مستوى الخبرة في الحاسوب 
  طريقة التعلم            م

  ف  متقدم  متوسط  مبتدئي    
  مستوى الداللة  )ح.د(

الحاسوب  استخدام ١
  في األعمال الكتابية

سط
تو
الم

  

١١.٩٥  ٢٠.٠٠  ١٦.٠٨٨  ١٠.١٤  
٠.٠٠  

دالة عند (
  )٠.٠٥مستوى 

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١٥٧،  ٢(  ١.٥٨٩  ٠.٧٤٥  ١.٢٨٢(  

٢ 
الحاسوب  استخدام

آوسيلة تعليمية في 
  تدريس الرياضيات

سط
تو
الم

  

٤.١٧٧  ٨.٦٦  ٧.٩٦٦  ٥.١٤٧  
٠.٠١٧  

دالة عند (
  )٠.٠٥مستوى 

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١٥٧،  ٢(  ١.٦٥  ٠.٦٢٣  ٠.٨٥٢(  

٣ 
الحاسوب  استخدام

في تقويم تحصيل 
  الطالب

سط
تو
الم

  

٢.٩٤٨  ١٠.٧٧  ١٠.٤٢  ٧.٣٦  
٠.٠٥٥  

ال توجد فروق (
  )دالة 

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١٥٧، ٢(  ٢.٥٢٠  ٠.٧٨٠  ١.٠٨٥(  

في  اإلنترنت استخدام ٤
  تدريس الرياضيات

سط
تو
الم

  

٨.٦٧٩  ١٥.٤٤  ١٣.٩٥  ٨.٢٤٥  
٠.٠٠  

دالة عند (
  )٠.٠٥مستوى 

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١٥٧،  ٢(  ١.٧٣٢  ٠.٩٠٤  ١.١٧٥(  

  



 

ى    ة إحصائية     يشير الجدول إل رق ذات دالل د مستوى   وجود ف )  ٠.٠٥( عن
ة       و يلة تعليمي ة وآوس ال الكتابي ي األعم ا ال توجد   ، استخدام الحاسوب ف بينم

في تقويم تحصيل الطالب )  ٠.٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
.  

د مستوى       ة إحصائية عن روق ذات دالل ي استخدام   )  ٠.٠٥( بينما توجد ف ف
  .اإلنترنت 

رة  توى الخب ي مس دم ف ة ألن المتق ائج واقعي ذه النت ي  وه ن ف ة تمك ون لدي يك
االت     ي المج وب ف تخدام الحاس ة اس ي إمكاني وعي ف وب وال تخدام الحاس اس
ارة عن      المختلفة ولكن في استخدام الحاسوب في تقويم تحصيل الطالب عب
ي       ين ف ع المدرس ارب جمي ا ويتق دارس أحيان ا الم دة تزوده رامج جدي ب

م      ان المعل دئ أو متوسط   استخدامها ألنهم يأخذون تدريب واحد سواءًا آ مبت
  .أو متقدم 

  
  
   

  )  ١٨(  جدول رقم 
  : الحاسوب في األعمال الكتابية نتائج الخاصة باستخدامال 

  متقدم  متوسط  مبتدى مستوى الخبرة

  *٩.٨٥  *٥.٩٤  -  مبتدى

  ٣.٩١١  -    متوسط

  -      متقدم
توى      *   د مس ائية عن ة احص روق ذات دالل ود ف ى وج دول إل ير الج يش
  .المستوى المبتدى والمستوى المتوسط بين أصحاب )٠,٠٥(
توى * د مس ائية عن ة احص روق ذات دالل ود ف ى وج دول إل ير الج يش
  . بين أصحاب الخبرة المستوى المبتدى والمتقدم ) ٠,٠٥(

  
  

  )  ١٩(  جدول رقم 
دريس       ي ت ة ف يلة تعليمي وب آوس تخدام الحاس ة باس وآي الخاص ائج ت نت

  :الرياضيات 



 

  متقدم  سطمتو  مبتدى مستوى الخبرة

  ٣.٥١٩  *٢.٨١٩  -  مبتدى

  ٠.٧٠٠  -    متوسط

  -      متقدم
  

توى        *  د مس ائية عن ة احص روق ذات دالل ود ف ى وج دول إل ير الج يش
  .بين أصحاب المستوى المبتدى والمستوى المتوسط )٠,٠٥(

دريس        )   ٢٠(  جدول رقم  وآي الخاصة باستخدام اإلنترنت في ت ائج ت نت
  :الرياضيات 

  متقدم  متوسط  بتدىم مستوى الخبرة

  ٧.١٩٨  *٥.٧٠٩  -  مبتدى

  ١.٤٨٨  -    متوسط

  -      متقدم
  

يشير الجدول إلى وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى  •
 .بين أصحاب المستوى المبتدى والمستوى المتوسط )٠,٠٥(

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية من وجهة نظر معلمي   -:السؤال ثاني 
ف األو يات للص وب  الرياض تخدام الحاس ات اس ي معوق ط ف ل المتوس

ر       بة لمتغي يات بالنس دريس الرياض ي ت ت ف ل ( واالنترن نوات ، المؤه س
  ؟)الخبرة في الحاسوب ، طريقة تعلم المعلم ، جهة العمل ، الخبرة 

  .المؤهل الدراسي  -:المتغير األول 
م  دول رق ر م)   ٢٢(  ج ائج أث ات الحاسوب نت وع عوق الحاسوب حسب ن

  :هل الدراسي المؤ


א 

א 
 

H
 

א
 

FKE

א

ات ١ معوق
تخدام  سطاس

تو
الم

 

٠.٨٤٩  ٠.١٦٣  ٢٢.٣٧  ٢٣.٦٣٣  ٢٣.٣٨  
  )غير دالة ( 



 

ي  وب ف الحاس
دريس  ت

طأ   الرياضيات
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١٥٧،  ٢(  ١.٩٩٩  ٠.٥٥٢  ١.١١٨٢(  

٢

ات  معوق
تخدام  اس
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١٥٧،  ٢(  ٠.٧١٨  ٠.٦١٨  ١.٣٨٦(  

د     ة إحصائية عن روق ذات دالل لكل   ) ٠.٠٥ ( واضح من الجدول ال توجد ف
ات       استخداممن معوقات  دريس الرياضيات ومعوق ي ت  استخدام الحاسوب ف

  .في تدريس الرياضيات  اإلنترنت
وع   دريس الرياضيات حسب ن ي ت تخدام الحاسوب ف ات اس بة لمعوق وبالنس

م   دول رق ن الج د م ه ال يوج ح أن ل واض ة (     ) المؤه روق ذات دالل ف
ا     ع المؤهالت مم إحصائية وأن متوسطات درجة اإلعاقة آبيرة بالنسبة لجمي

، ريس الرياضيات  يدل على وجود عوائق حقيقية الستخدام الحاسوب في تد
زة  ى أجه ى دورات وإل اج إل وب تحت رامج الحاس أن ب يرها ب ن تفس ويمك

ين  ، وإمكانات بشرية لتعليمهم  آما ال توجد توصيالت إنترنت بالنسبة للمعلم
م        ي المكتب لكل معل ة ف ة طرفي ائج تتفق مع     ، حيث ال يتوفر نهاي ذه النت وه

  ) .  ٢٠٠٠، إبراهيم المحيسن ( دراسة 
  
  

  سنوات الخبرة  -:ر الثاني المتغي
  )  ٢٣(   جدول رقم 

  
  : أثر مدة الخدمة على معوقات استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات 
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طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١٥٦، ٣(  ١٦.٧٥  ١٣.٢٩ ٢١.٠٨٩ ١٩.٧٠٨(  

  
ين المجموعات    ح من الجدول أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية واض ب

د مستوى  ا )  ٠.٠٥( عن دريس بينم ي الت تخدام الحاسوب ف ات اس ي معوق ف
توى    د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ات )  ٠.٠٥( توج ي معوق ف

   .استخدام اإلنترنت في التدريس 
ر  وبالنسبة لمعوقات استخدام الحاسوب في تدريس الر ياضيات بالنسبة لمتغي

م   دول رق ن ج رة واضح م نوات الخب ة )   ٢٣(    س أن المتوسطات مرتفع
ديهم       يس ل ين ل ة ألن معظم المعلم مما يدل على أن المعوقات حقيقية ومرتفع
خبرة باستخدام الحاسوب واإلنترنت بالرغم من خبرتهم العملية في التدريس 

رة نجد أن ال   ادة عدد سنوات      وبالمقارنة بعدد سنوات الخب د بزي ات تزي معوق
باب    ن ش ون م ة يكون رة القليل ين ذو الخب ك أن المعلم ير ذل رة وتفس الخب
بق       ون س ت أو يك وب واإلنترن م الحاس ي تعل رة ف ديهم خب ذي ل ين ال المعلم

  .تعلمهم في آليتهم أثناء الدراسة 
ي استخدام الحاسوب     ١٥أما ذوي الخبرة  فأآثر فإنهم يعتمدون على الغير ف

  .اإلنترنت و
  

  )   ٢٤ ( جدول رقم 
  

   : نتائج توآي الخاصة بمعوقات استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات
  -  ١٥  -  ١٠  - ٥  ٥أقل من   مدة الخدمة

  ٢.١٢١  ٤.٥٤١  ١.٢٨٠  -  ٥أقل من 

٣.٤٠٢  *٥.٨٢٢  -    -٥  

٢.٤٢  -      - ١٠  



 

١٥ -        -  
  

ة     *  روق ذات دالل ى وجود ف د مستوى    حصائية إتشير إل ين  ) ٠.٠٥ (عن  ب
  .محل الدراسة )   - ١٠،    - ٥(  الفئتين

  .جهة العمل  -:المتغير الثلث
  )  ٢٥(  جدول رقم 

دريس الرياضيات حسب جهة       نتائج أثر معوقات استخدام الحاسوب في ت
  :العمل 

א
אאא  
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معوقات استخدام الحاسوب في   
  تدريس الرياضيات

سط
تو
الم
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١٥٨.١ (  ١.٣٠٨  ٠.٥٨٣ (  

د مستوى        ة إحصائية عن روق دال ي  )  ٠.٠٥( يشير الجدول أنه ال توجد ف ف
ات      ي معوق ذلك ف يات وآ دريس الرياض ي ت وب ف تخدام الحاس ات اس معوق

  . استخدام اإلنترنت في تدريس الرياضيات 
دارس   (وبالرغم من أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متغيري  الم

ة  دارس الخاصة  –الحكومي دارس  ) والم ي الم ات ف طا المعوق إال أن متوس
ن     ة م دم متابع ات وع ا إمكاني د به ة التوج ذه المدرس ر الن ه ة أآب الحكومي
إدارات هذه المدارس ولكن في المدارس الخاصة و باإلضافة إلى اإلمكانات 

ة   ع دراس ت م ل وتفق ات أق ل المعوق ة جع ة ومتابع د مناقش راء ( توج ، الخب
  ).هـ١٤٢٣

  
  
  



 

  
  

  طريقة تعلم المعلم  -:المتغير الرابع 
  

  ) ٢٦(  جدول رقم 
  :طريقة تعلم المعلم نتائج أثر معوقات الحاسوب 
  

طريقة التعلم     م
دورة   مساعدة  ذاتية    

 متخصصة

  
  آتاب
  

  ف
  )ح.د(

مستوى 
  الداللة

  الحاسوب استخداممعوقات  ١
  في تدريس الرياضيات

سط
تو
الم
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١٥٦، ٣(  ٠.٦٧٢  ٠.٩٤١  ٠.٩٧٢  ١.٠٤١(  

في  اإلنترنت استخداممعوقات  ٢
  تدريس الرياضيات

سط
تو
الم

  
٢.٢٠٦  ٢١.٦٢٩  ١٩.٣٨٧  ١٩.٣٨٧ ٢١.١٩٤  
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١٥٦، ٣(  ٠.٩٣٠٦  ١.٠٦٦  ١.٠٣٨  ١.٠٣٨(  

  
ة إحصائية       روق ذات دالل ه توجد ف د مستوى   يشير الجدول أن )  ٠.٠٥( عن

  .في معوقات استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات 
في معوقات )  ٠.٠٥( بينما ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

  .استخدام اإلنترنت 
ين يق م المعلم ح أن معظ تعلم واض ة ال بة لطريق ي وبالنس ات ف ابلهم معوق

الرغم من    اد استخدام الحاسوب واإلنترنت ب ى نفسه وعدد      اعتم بعضهم عل
نهم   قليل حصل على دورات تدريبية في مجال الحاسوب واإلنترنت وآثير م
يعتمد على الكتب ومساعدة الغير ولكن استخدام الحاسوب واإلنترنت يحتاج 

  ) .  م٢٠٠٠،زهراني ال(   إلى مهارات آثيرة ومتجددة ويتفق مع دراسة 
  
  

  



 

  
  
  ) ٢٧( جدول رقم 

دريس    ي ت ب ف تخدام الحاس ات اس ة بمعوق وآي الخاص ار ت ائج اختب نت
    :الرياضيات 

دورة   مساعدة  ذاتية  طريقة التعلم
  آتاب  متخصصة

  *٣.٤٠٧  ٢.١٩٨  ١.٢٣٩  -  ذاتية

  *٤.٦٤٦  ٠.٩٥٩  -    مساعدة
دورة 

  *٥.٦٠٥  -      متخصصة

  -        آتاب
دول *  ير الج ى  يش ائية   إل ة إحص رق ذات دالل ود ف توى  وج د مس ( عن

  .بين ذاتية التعلم ومساعدة األصدقاء )  ٠.٠٥
ى   *  دول إل ير الج ائية   يش ة إحص رق ذات دالل ود ف توى  وج د مس ( عن

  .بين دورة متخصصة ومساعدة األصدقاء )  ٠.٠٥
ى   *  دول إل ير الج ائية   يش ة إحص رق ذات دالل ود ف توى  وج د مس ( عن

  .الكتاب ومساعدة األصدقاء بين )  ٠.٠٥
  
  

  .مستوى الخبرة  -:المتغير الخامس 
  ) ٢٨(  جدول رقم 
  

  .في استخدام الحاسوبنتائج أثر معوقات الحاسوب على مستوى الخبرة  
  
مستوى الخبرة            م

  ف  متقدم  متوسط   مبتدئي     
  مستوى الداللة  )ح.د(

١ 
ات  تخداممعوق  اس

دريس   ي ت وب ف الحاس
  اضيات الري

ط 
وس
لمت
ا
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٧.٤٣٣  ١٩.٧٧٨  ١٩.٥٢  ٢٣.٦٧٢  
٠.٠٠١  

دالة عند (
  )٠.٠٥مستوى 

طأ 
لخ
ا

ي 
ار
معي
ال

  

١٥٧، ٢(  ٢.٨٢٢٤  ٠.٧٣٣  ٠.٧٣٣(  

  
ى  دول إل ن الج ح م ائية يتض ة إحص رق ذات دالل ود ف توى           وج د مس عن

في معوقات الحاسوب في تدريس الرياضيات واستخدام اإلنترنت )  ٠.٠٥( 
  .في تدريس الرياضيات 

ت         وب واالنترن تخدام الحاس ى اس درة عل ة ق دم لدي ح أن المتق ن الواض وم
 .المبتدئ والمتوسط فتكون المعوقات أقل عكس

  
  

  )  ٢٩ ( جدول رقم 
  : الرياضيات نتائج توآي الخاصة بمعوقات استخدام الحاسوب في تدريس  

  متقدم  متوسط  مبتدى مستوى الخبرة

  *٦.١٣٦  *٥.١٩٢  -  مبتدى

  ٠.٩٤٤  -    متوسط

  -      متقدم
  

ىر يتش*  ائية  إل ة إحص رق ذات دالل ود ف توى  وج د مس ين  ) ٠.٠٥( عن ب
 .لخبرة ومتوسطي الخبرة مبتدئي ا

ىر يتش*  ائية  إل ة إحص رق ذات دالل ود ف توى  وج د مس ين  ) ٠.٠٥( عن ب
  .الخبرة  مبتدئي الخبرة ومتقدمي

  
ع   ؤال الراب ر      -:الس ة نظ ن وجه ائية م ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ه

دورات        ى ال ة إل ي الحاج ط ف ف األول المتوس يات للص ي الرياض معلم
دريس الرياضيات      في مجال استخ  ةالتدريبي دام الحاسوب واالنترنت في ت

ر   بة لمتغي ل ( بالنس رة  ، المؤه نوات الخب ل  ، س ة العم م  ، جه ة تعل طريق
  ؟)الخبرة في الحاسوب ، المعلم 

  



 

ؤال   ذا الس ى ه ة عل ادي   واإلجاب اين أح ل التب لوب تحلي تخدم الباحث أس اس
ا إذا   االتجاه متبوع باختبار توآي آأحد اختبارات المقارنات المتع ة م ددة حال

  .لعينة مستقلة" ت " آانت هناك فروق دالة إحصائيا واختبار 
  .يالمؤهل الدراس -:المتغير األول 

  -:تم تطبيق التجربة على عينة البحث وآانت النتائج آما يلي 
  )٣١( جدول رقم 

  .نتائج الحاجة على الدورات التدريبية في مجال الحاسوب واالنترنت 
  

א  H
 

א
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١.٨٨٩  ١.٨٨٩  ٠.٩٦٠٣  ٢.٠٢  

  
دو     ى ال رة إل بالنسبة لكل المجموعات    رات يشير الجدول إلى أن الحاجة آبي

ي الحاجة   وذلك ألن المتوسطات آبير ة وال يوجد اختالف بين المجموعات ف
  .إلى التدريب

  
  
  

  سنوات الخبرة  -:المتغير الثاني 
  )  ٣٢( جدول رقم 

الحاجة إلى الدورات التدريبية في مجال استخدام الحاسوب واإلنترنت في    
  :التدريس 

אא
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ي   ة ف دورات التدريبي ال
وب  ال الحاس مج
سطواإلنترنت في التدريس 

تو
الم
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١٥٦,٣(   ٢٩.١٣  ٢.٣٠٨ ١.٣٦١٥  ١.٥٩٨(  

روق ذات دال    د ف ه ال توج دول أن ن الج ة يتضح م ائيةل توى   إحص د مس عن
  .في الحاجة إلى الدورات ) ٠,٠٥(

ين ذي       ى أن المعلم ع إل ذا يرج طات وه ي المتوس ات ف د اختالف ن توج ولك
تعدادًا ألخذ    هم الشباب المعلمين  األقلسنوات الخبرة  ين اس وهم أآثر المعلم

  دورات فيما سبق ولذك ليس لديهم الحاجة في الدورات بشكل آبير
  .حسب جهة العمل  -: المتغير الثالث

  )  ٣٣( جدول رقم 
ي      تخدام الحاسوب ف ال اس ي مج ة ف دورات التدريبي ى ال ة إل ائج الحاج نت

  :تدريس الرياضيات حسب جهة العمل 
  

א
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١ 
  

ي مج  ة ف دورات التدريبي ال ال
 اإلنترنت الحاسوب و استخدام

  . في التدريس

سط
تو
الم

  

٢.٥٣٥  ٢٤.٢٤  ٣١.٠٦٢  

٠.٠١٢  
  )٠.٠٥دالة عند مستوى (
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١٥٨(  ٢.١٦٠  ٠.٨٩١(  

  
توى    د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ى ف دول إل ير الج ي )  ٠.٠٥( يش ف

د   ولذلك لظهور هذه الحاجة بمتوسط   ةالحاجة إلى الدورات التدريبي ر عن أآب
معلمي المدارس الحكومية وذلك لعدم وجود حافز مادي ومعنوي مما يجعل  

  .لديهم رغبة في أخذ الدورات 
  

  .طريقة تعلم المعلم -:المتغير الرابع 
  
  

  )  ٣٤( جدول رقم
  

ة في مجال الحاسوب واإلنترنت في            دورات التدريبي ى ال نتائج الحاجة إل
   : التدريس



 

  
  
  
  

 طريقة التعلم  م
دورة   آتاب  اتيةذ    

 متخصصة

  
  مساعدة

  

  ف
  )ح.د(

مستوى 
  الداللة

١ 
الدورات التدريبية في 

 استخداممجال 
في  اإلنترنتالحاسوب و

  التدريس
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الم
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١٥٦، ٣(  ١.٤٤٠  ١.٦٨  ١.٤٨٤  ١.٦٠١(  

)  ٠.٠٥ ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوىر الجدول إلى ييش*
  .في الحاجة إلى الدورات التدريبية في استخدام الحاسوب واإلنترنت 

ذ    بق أن أخ ذي س ين للحاسوب وال م المعلم ة تعل ي طريق تالف ف ك لالخ وذل
  .دورات يكون أقل المجموعات حاجة إليها 

  
  )٣٥(جدول رقم 

لتدريبية في مجال الحاسوب واالنترنت نتائج توآي الخاصة إلى الدورات ا
  .في التدريس

  
  مساعد  آتاب دورة متخصصة  ذاتية  طريقة التعلم

  ٧.٢٢٢  ٣.٧٨٥  ٠.٣٣٦٧  -  ذاتية
دورة 

  ٧.٥٥٩  ٠.٩٥٩  -    متخصصة

  ١١.٠٠٧٩  -      آتاب

  -        مساعدة
 

ى   *  دول إل ير الج ائية   يش ة إحص رق ذات دالل ود ف توى  وج د مس ( عن
 .علم ومساعدة األصدقاء بين ذاتية الت)  ٠.٠٥

ى   *  دول إل ير الج ائية   يش ة إحص رق ذات دالل ود ف توى  وج د مس ( عن
 .بين دورات متخصصة ومساعدة األصدقاء )  ٠.٠٥



 

ى   *  دول إل ير الج ائية   يش ة إحص رق ذات دالل ود ف توى  وج د مس ( عن
  . بين قراءة الكتاب ومساعدة األصدقاء )  ٠.٠٥

  مستوى الخبرة  -:المتغير الخامس 
  

  )  ٣٦( جدول رقم 
  : نتائج أثر الحاجة إلى الدورات التدريبية على مستوى الخبرة 

  
  مستوى الخبرة             م

  ف  متقدم  متوسط  مبتدئي    
  مستوى الداللة  )ح.د(

١ 
ال    ي مج ة ف دورات التدريبي ال

وب و تالحاس ي  اإلنترن ف
  التدريس

سط
تو
الم

  

١٠.٤٦٢  ٢٢.٠٠  ٢٨.٢٦  ٣٤.٦٢  
٠.٠٠٠  

دالة عند (
  )٠.٠٥توى مس

طأ 
لخ
ا

ري
عيا
الم

  

١٥٧، ٢(  ٢.١٧٣  ١.٠٥٦  ١.٣٥( 

  
ى    ة إحصائية     يشير الجدول إل رق ذات دالل د مستوى   وجود ف )  ٠.٠٥( عن

  .في الحاجة إلى الدورات التدريبية 
  )   ٣٧(  جدول رقم 

ة في مجال الحاسوب         دورات التدريبي ى ال نتائج توآي الخاصة بالحاجة إل
   : سواإلنترنت في التدري
  متقدم  متوسط  مبتدى مستوى الخبرة

  *١٢.٦٢  *٦.٣٥٦  -  مبتدى

  ٦.٢٦٦  -    متوسط

  -      متقدم
  

دول *  ير الج توى       يش د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج إل
  .بين مبتدئي الخبرة ومتوسطي الخبرة ) ٠,٠٥(

دول *  ير الج توى       يش د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل ود ف ى وج إل
  .دئي الخبرة ومتقدمي الخبرةبين مبت) ٠,٠٥(

  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الخامسالفصل 
  

  التوصيات والمقترحات
  

  ملخص نتائج الدراسة -
 توصيات الدراسة -
 مقترحات الدراسة -

  
  
  
  
  
  



 

  
  

  الفصل الخامس
  

  الدراسة نتائج ملخص 
وان الدراسة  ة  -:عن ات الدولي بكة المعلوم تخدام الحاسوب وش ات اس معوق

ت( دريس الريا ) االنترن ي ت ة    ف ي محافظ ط ف يات للصف األول المتوس ض
  .الطائف 

  -:أهداف الدراسة 
ي عزوف          ي تسبب ف ات الت ى المعوق ام الوقوف عل هدفت الدراسة بشكل ع
ة     دريس الرياضيات بمرحل المعلمين عن استخدام الحاسوب واالنترنت في ت

  -:وباإلضافة إلى ذلك سعت الدراسة إلى ،الصف األول المتوسط 
  .الشخصية لعينة الدراسة تحليل البيانات  -

أى           ذه الدراسة هي نفسها مجتمع الدراسة حيث ارت ي ه وإن عينة البحث ف
انس    رًا لتج ك نظ يطة وذل وائية البس ة العش لوب المعاين ذ أس ث ألخ الباح

ا        ين أنه ة البحث تب م  ) ١٨٠(مفردات المجتمع وبحساب عين اء   ، معل م بن وت
ين     داد الباحث للمعلم م  ، استبانه من إع التحقق من صدقها ومعامل      حيث ت

  .مما يعكس ذلك إيجابيًا على تساؤالت الدراسة )٠,٦(ثباتها وآانت تزيد 
  . الدراسة وفق أسئلتها التالية نتائج  -  
ات     -:١س بكة المعلوم وب وش تخدام الحاس ات اس ي معوق ا ه م

ة ت(الدول ي    ) اإلنترن ط ف ف األول المتوس يات للص دريس الرياض ي ت ف
  محافظة الطائف؟

ي      -:٢س ر معلم ة نظ ن وجه ائية م ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ه
ي   ت ف تخدام الحاسوب واالنترن ي اس الرياضيات للصف األول المتوسط ف

رة  ، المؤهل ( تدريس الرياضيات بالنسبة لمتغير  ة العمل   ، سنوات الخب جه
  ؟)الخبرة في الحاسوب ، طريقة تعلم المعلم ، 
ا   -:٣س ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ي  ه ر معلم ة نظ ن وجه ئية م

وب     تخدام الحاس ات اس ي معوق ط ف ف األول المتوس يات للص الرياض
سنوات الخبرة ، المؤهل ( واالنترنت في تدريس الرياضيات بالنسبة لمتغير 

  ؟)الخبرة في الحاسوب ، طريقة تعلم المعلم ، جهة العمل ، 
ي      -:٤س ر معلم ة نظ ن وجه ائية م ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ه
دورات التدريبي     ال ى ال ي الحاجة إل ي    ةرياضيات للصف األول المتوسط ف ف



 

ر     دريس الرياضيات بالنسبة لمتغي    مجال استخدام الحاسوب واالنترنت في ت
ة العمل   ، سنوات الخبرة ، المؤهل (  م    ، جه م المعل ة تعل ي   ، طريق رة ف الخب

  ؟)الحاسوب 
تبانه و    داد اس ا عن   ولإلجابة عن األسئلة قام الباحث بإع ًا  ) ١١(حكمه محكم

ا     ي توصل إليه ائج الت رز النت ن أب ان م رة واالختصاص وآ ن ذوي الخب م
  -:الباحث ما يلي 

رض -١ زة الع وفر أجه دم ت ي -:ع تجابة مدرس بة اس ت نس ث بلغ حي
  %)٨٥,٦(الرياضيات باعتبار أن هذا العنصر يمثل معوقًا آبيرًا بلغت 

وآذلك قلة التدريب على ، سوبعدم توفر المكان المناسب الستخدام الحا -٢
بة استجابة مدرسي الرياضيات       أوجه استخدامه في التدريس حث بلغت نس

  %)٧٨,٨(باعتبار أن هذين العنصرين يمثالن درجة معوق آبيرة 
ان المناسب بشكل       -٣ وفر المك دم ت تباينت درجة معوق العنصر الخاص بع

ى ال       ك الحاصلين عل الوريوس مع   آبير جدًا من حيث المؤهل ووضح ذل بك
  .إعداد تربوي 

ى          -٤ بة استجابة مدرسي الرياضيات عل ة بلغت نس ة االنجليزي ضعف اللغ
ت     رًا بلغ ًا آبي ل معوق ذا العنصر يمث ار أن ه ت ، %)٨٤,٤(اعتب د تباين وق

ي         ي مدرس وح ف ر بوض ي تظه ل والت ة العم ب جه وق ح ذا المع ة ه درج
  .الرياضيات بالمدارس الحكومية 

وا -٥ وفر الم دم ت رًا  ع وق آبي ا مع ا يجعله ة مم ة بالعربي ة المكتوب د التعليمي
  %)٧٩,٢٤(بلغت 

دريس       -٦ ي ت ت ف تخدام االنترن ي اس ائية ف ة إحص روق ذات دالل ود ف وج
  .الرياضيات لصالح المدارس الخاصة 

ة     -٧ يلة تعليمي وجود فروق ذات داللة إحصائية في استخدام الحاسوب آوس
ت  ى اخ زى إل دريس الرياضيات تع ي ت نوات ف ية وس ؤهالت الدراس الف الم

  .الخبرة 
يم الخاص   -٨ ومي والتعل يم الحك ي التعل ين معلم ة ب روق ذات دالل ود ف وج

يم        ي التعل الح معلم دريس لص ي ت ت ف وب واالنترن تخدامهم للحاس إزاء اس
  .الخاص وفي رؤيتهم لمعوقات االستخدام لصالح التعليم الحكومي 

ة أوصى ال   ذه الدراس ائج ه ي ضوء نت ن التوصيات  وف ة م باحث بمجموع
دريس   ةوالتي تتعلق بكيفي االستفادة من الحاسوب والنترنت وتوظيفها في الت

  .  واقترح عدد من الوسائل والطرق التي تساعد على تحقيق ذلك 
  
  



 

  
  
  
  -:توصيات الدراسة  
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  قائمة المصادر والمراجع

  
  المراجع العربية -:أوًال

 
 ) :م ٢٠٠١( أبو عزة ، عبد المجيد صالح . 
ابوس       ة السلطان ق ة جامع ل طلب ع استخدام شبكة اإلنترنت من قب ،  واق

د    د ، المجل دد   ٦مجلة مكتبة الملك فه وبر   ٢، الع ارس   -م ٢٠٠٠، أآت م
 .م ٢٠٠١

 ):هـ ١٤٢٠( اإلدارة العامة للمناهج ، وزارة المعارف ، .   
ة السعودية  ة العربي ي المملك تعلم ف اهج ال تقبل من اء  استشراف مس ، اللق

ية  ة والنفس وم التربوي عودية للعل ة الس امن للجمعي تن (السنوي الث ، ) جس
 .هـ ١٤٢٠/  ٨/ ٢-١الرياض ، المملكة العربية السعودية 



 

 ) :م ١٩٩٨( رهم رفيق البحر ، فرحان ود. 
 .، اليمن  ٥٨، العدد  في العالم ، مجلة متابعات إعالمية تشبكة اإلنترن 

 ) :هـ ١٤٢٠( برايس، عباس 
يم الهندسي والبحث العلمي ،        دور شبكة العنكبوت العالمية آوسط للتعل

كالت         ول لمش ات حل يم والمعلوم ا التعل دوة تكنولوجي ى ن دم إل ث مق بح
 .محرم  ٥ـ  ٣ملحة ، جامعة الملك سعود ، من  تعليمية وتدريبية

 ) :م ١٩٩٨( بيتر ، آنت 
ة          دار العربي ف ، ال امح الخل ة س ت ، ترجم ى اإلنترن ل إل دليل الكام ال

 .للعلوم
 ) :١٩٩٨( بيرون ، برنارد 

 . ٣٩، مجلة المعرفة ، الرياض ، ع  اإلنترنت في المدارس الفرنسية
 ) :هـ ١٤٢٠( توخ التويجري ، فهد ، وعبدالقادر الفن

يج   الة الخل ة ، رس ة اإللكتروني روع المدرس يم مش ي التعل ت ف اإلنترن
دد       يج ، الع دول الخل ي ل ة العرب ب التربي ي ، مكت نة ٢١العرب ،  ٢٠الس

  .هـ ١٤٢٠
 : )١٩٩٨. (ثرو، لسترو

المي       ورة االتصاالت والمعلومات واالقتصاد الع ي    . ث " بحث منشور ف
ات واالتصاال  ورة المعلوم ع ث ة والمجتم ي الدول ا ف ز ". ت وتأثيره مرآ

  .اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية
 

 ) :ث . د ( الثقفي ، سلطان أحمد 
، مرآز أبحاث الجريمة ، وزارة الداخلية ،  اإلنترنت فوائدها وأخطارها 

 . المملكة العربية السعودية 
 ) :م ١٩٩٩( جرجس ، نادي،

روعا ت والمش نهج   المتكام تاإلنترن ل الم يم لتكام ة وتنظ ة منظم ل
 . ١، مكتبة الفالح ، الكويت ، طوتطويره

 ) :م ١٩٩٨( جيتس ، بيل 
ت   د اإلنترن ة بع تقبل –المعلوماتي ق المس الم  –طري د الس ة عب ترجم

 .، دار عالم المعرفة ، الكويت رضوان
 ) :هـ ١٤٢١( الحربي ، عالي علي 

ع     باب الس ى الش ات عل ا المعلوم ر تكنولوجي اض  أث امعي بالري ودي الج
ة  ي مرحل ين ف ة المنتظم ن الطلب ة م ى عين تطالعية عل ة اس دراس

ن سعود بالرياض      د ب ام محم ،  البكالوريوس بجامعتي الملك سعود واإلم



 

م   ة عل ات االجتماعي م الدراس ورة ، قس ر منش تير غي الة ماجس رس
  .االجتماع، آلية اآلداب ، جامعة الملك سعود بالرياض 

 ) :هـ ١٤١٩( حمد الحسن ، يوسف أ
د         ديو والسرعة تجعل من البري ا والفي ائق بأنواعه الرسائل الصوتية والوث

الم   ي الع دد     – اإللكتروني األآثر شعبية ف دة الرياض ، الع ،  ١١٠٥٨جري
 .الرياض ، المملكة العربية السعودية 

 ) :م ١٩٩٨( حسن ، إبراهيم عبد الموجود 
ة   ة المعرف ت وعولم ات ع اإلنترن م    ، دراس ات وعل ي المكتب ة ف ربي

 .  ٣، العدد  ٣المعلومات ، المجلد 
 ) :م ١٩٩٧( حسين ، فاروق 

 .اإلنترنت الشبكة الدولية للمعلومات ، دار الرتب الجامعية ، بيروت  
 ) : ١٩٩٩( حمدي ، نرجس عبد القادر 

ات     يم دراس ا التعل امعي ، تكنولوجي دريس الج يم والت ا التعل تكنولوجي
 . ١الكتاب للنشر ، القاهرة ، ط ، مرآز عربية

 ) :م ٢٠٠٠( الحيلة ، محمد 
تخدميه   ي التحصيل الدراسي لمس ت ف ي لإلنترن تخدام المنزل ر االس ،  أث

وم ، م     ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ة ، المنظم ة للتربي ة العربي المجل
  . ٢، ع٢٠

 
 

 ) :م ١٩٩٩( خليل ، عبد اهللا 
يم      ي التعل ات ف بكات المعلوم ا    ش ث ، تكنولوجي دريس والبح الي الت الع

 . ١التعليم دراسات عربية ، مرآز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ط
 ) :م ١٩٩٩( دروزة ، أفنان 

، المجلة العربية للتربية،  دور المعلم في عصر اإلنترنت والتعلم من بعد 
 . ٢، ع  ١٩المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، م

 ) :م ١٩٩٨( حمد دياب ، مفتاح م
رد والمجتمع     ى الف ة   تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت عل ، المجل

 . ١، العدد ٩العربية للمعلومات ، المجلد 
 ) :م ١٩٩٨( ستورات ، جيمس 
ألوالد ت ل ة  اإلنترن دار العربي ة ، ال ة والترجم ز التربي ة مرآ ، ترجم

  .، القاهرة  ١للعلوم، ط
 ) :م ١٩٩٨( سعيد ، عامر محمد 



 

ع ،     ١، ط  اإلنترنت المنافع والمحاذير ، دار سعاد الصباح للنشر والتوزي
 الكويت 

 ) :هـ ١٤٢٠( سيد ، فتح الباب عبد الحليم 
يم     ي التعل ة ف ات الحديث ادة بالتكنولوجي دوة    اإلف ى ن دم إل ث مق ، بح

ة ملحة ،      ة وتدريبي تكنولوجيا التعليم والمعلومات حلول لمشكالت تعليمي
 .محرم  ٥ـ  ٣الملك سعود ، من  جامعة

 ) :هـ ١٤٢٢( الشرهان ، جمال بن عبد العزيز 
ي       ك سعود ف ة المل ة بجامع دراسة آراء أعضاء هيئةالتدريس بكلية التربي

، بحث مقبول للنشر في مجلة العلوم التربوية والدراسات  شبكة اإلنترنت
 .اإلسالمية ، جامعة الملك سعود 

 ) :هـ ١٤١٩(شمو ، علي محمد 
دولي  ال ال ة واالتص ا الحديث اث  التكنولوجي عودية لألبح رآة الس ، الش

 .والنشر ، الرياض 
 ) :م ١٩٩٩(الضبيان، صالح 

مي   يم الرس ي التعل ددة ف ائط المتع ة الوس يم  منظوم ا التعل ، تكنولوجي
 . ١دراسات عربية ، مرآز الكتاب للنشر ، القاهرة ، ط

 ) :م ٢٠٠٠( العاني ، وجيهة 
ز البح  دور اإل ي        ثنترنت في تعزي ة اليرموك ف ة جامع دى طلب العلمي ل
ة والدراسات     ١٢، مجلة جامعة الملك سعود ، م  األردن وم التربوي ، العل

  ) . ٢( اإلسالمية 
 ) :م ١٩٩٨( عباس ، بشار 

ة ،      ات الحديث دمات المكتب وير خ ي تط ي ف ر المكتب ت والنش  دور اإلنترن
 ٢، العدد  ٣جلد مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية ، م

 ):م ١٩٩٩( عبد الكريم ، سعد 
ي        ارات االتصال العلمي اإللكترون ة مه ى تنمي أثر استخدام اإلنترنت عل

وم والرياضيات دى معلمي العل ة أسيوط ، ل ة ، جامع ة التربي ة آلي ، مجل
 . ٢، الجزء   ١٥العدد

 ) :هـ ١٤٢٣( العبيد ، إبراهيم عبد اهللا 
ة الثانوية بمدينة الرياض من الشبكة العالمية مدى استفادة معلمي المرحل 

ائل        "اإلنترنت " للمعلومات  ر منشورة ، قسم وس تير غي الة ماجس ، رس
 .، جامعة الملك سعود بالرياض  ةوتكنولوجيا التعليم ، آلية التربي

 ) :م ١٩٩٦( العبيد ، منصور بن فهد 
 . ياض ، الر ١اإلنترنت استثمار المستقبل ، مكتبة العبيكان ، ط



 

 ) :م ١٩٩٩( عزيز ، نادي 
والتعلم من   ةاإلنترنت وسيلة وأسلوب للتعلم المفتوح داخل حجرة الدراس

 . ٩، س  ٣٠مجلة التربية ، الكويت ، ع  بعد ،
 ) :م ١٩٩٨( العقال ، سليمان و بدر ، أحمد 

رن          ي الق الي ف يم الع وير التعل ي تط ا ف ة ودوره ات اإللكتروني المعوم
ري  ادي والعش ة        نالح ي المملك الي ف يم الع دوة التعل ى ن دم إل ث مق ، بح

 . ١م ، ج ٢/١٩٩٨/  ٢٥ـ  ٢٢العربية السعودية المنعقدة في الفترة من 
 ) :م ١٩٩٨( الُعمري ، عالء الدين 

يم ،   وير التعل ي تط ت ف بكة اإلنترن ب وش ة ،  دور الحاس ة التربي مجل
 .٨، س  ٢٤الكويت ، ع 

 ) :م ١٩٩٧( غنيمي ، محمد أديب رياض 
 . ١مجلة المكتبة األآاديمية ، ط شبكات المعلومات الحاضر والمستقبل ،

 ) :هـ ١٤٢٢( الفرم ، خالد فيصل 
ي ضوء      ة ف شبكة اإلنترنت وجمهورها في مدينة الرياض دراسة تطبيقي

ر منشورة ، قسم     نظرية االستخدامات واالشباعات ، رسالة ماجستير غي
 .الملك سعود بالرياض اإلعالم ، آلية اآلداب ، جامعة 

 ) :هـ ١٤٢٠( الفهد ، فهد و الهابس ، عبد اهللا 
ي مؤسسات     يم ف دور خدمات االتصال في اإلنترنت في تطوير نظم التعل

ول     التعليم العالي يم والمعلومات حل ، بحث مقدم إلى ندوة تكنولوجيا التعل
ن      عود ، م ك س ة المل ة ، جامع ة ملح ة وتدريبي كالت تعليمي  ٥ـ      ٣لمش

 .محرم 
 ) :م ٢٠٠١( الفنتوخ ، عبد القادر 

 . ٢اإلنترنت للمستخدم العربي ، مكتبة العبيكان ، الرياض ، ط 
 ) :م ١٩٩٦( قاسم ، حشمت 

ات دمات المعلوم تقبل خ ت ومس ات  اإلنترن ي المكتب ة ف ات عربي ، دراس
 . ٢وعلم المعلومات ، ط 
 ) : ١٩٩٨( قبيعة ، محمد أحمد 

ة ،   تطبيقات اإلنترنت مشر  ة الجامعي وع آامل ونماذج عملية ، دار الراي
 .بيروت ، لبنان 

 ) :هـ ١٤٢٠(القال ، فخر الدين 
، بحث مقدم توقعات تقنيات التعليم والمعلومات بين األمس واليوم والغد  

ة   إلى ندوة تكنولوجيا التعليم والمعلومات حلول لمشكالت تعليمية وتدريبي
 .محرم  ٥ـ  ٣ملحة ، جامعة الملك سعود ، من 



 

 ) :م ١٩٩٧( آاتب ، سعود صالح 
 .، واشنطن ، الواليات المتحدة األمريكية ١إنترنت المرجع الكامل ، ط

 ) :م ٢٠٠٠( آاسر ، باربرا 
مكتبة جرير ، الرياض ،  -ترجمة مكتبة جرير -اإلنترنت الدليل الكامل  

 . ١الطبعة 
 ) :م ١٩٩٩( الكاملي ، عبد القادر 

ة اإلنترن  يمجل الم العرب اير  ت الع ع ، ين دد الراب اني ( ، الع انون الث ) آ
 . م ١٩٩٩

 ) :م ١٩٩٣( الكلوب ، بشير 
  . ٢التكنولوجيا في عملية التعلم والتعليم ، دار الشروق ، عّمان ، ط 

 ) :م ٢٠٠٠( الل ، زآريا يحيى 
ة نظر أعضاء   ن وجه ة م ة التعليمي ي العملي ت ف تخدام اإلنترن ة اس أهمي

د  ة الت عودي هيئ ات الس او  ، ةريس بالجامع ة التع ة   نمجل ة العام ، األمان
او دد  نلمجلس التع ة ، الع يج العربي دول الخل ة )  ٥٢( ل نة الخامس ، الس

 أآتوبر  –والعشرون 
 ) :م ١٩٩٦( اللحيدان ، فهد 

ة،   ات العالمي بكة المعلوم ت ش ة ،   اإلنترن ة اإللكتروني ر للطباع مرام
  . ١الرياض ، ط 

 
 ) :م ٢٠٠٠( علي  مرتضى ، خالد

 –، مجلة القافلة ، فبراير  تحديات التجارة اإللكترونية في األلفية الجديدة 
 .م ٢٠٠٠مارس 

 ) :م ١٩٩٩( المستريحي ، حسام 
ع ،      ر والتوزي امة للنش ت ، دار أس وتر واإلنترن تخدم الكمبي ف تس آي

 .عّمان، األردن 
 ) :م ١٩٩٩( مسلم ، فيدان 

ي ش  ت ف تخدام اإلنترن رية ،اس ات المص ات  بكة الجامع ة المكتب مجل
 . ٢، ع  ١٩والمعلومات العربية ، دار المريخ ، لندن ، س 

 ) :م ١٩٩٨( الموسى ، عبد اهللا 
الي   تاستخدام اإلنترن في التعليم العالي، بحث مقدم إلى مؤتمر التعليم الع

، جامعة اإلمارات العربية في الوطن العربي في ضوء متغيرات العصر 
 .ديسمبر، مدينة العين  ١٥ـ  ١٣تحدة ، الم

 ) :هـ ١٤٢٠( الموسى ، عبد اهللا بن عبد العزيز 



 

ة    ة العربي المنهج اإلنترنتي نموذج مقترح لوضع مناهج التعليم في المملك
وم     ة السعودية للعل السعودية عبر اإلنترنت ، اللقاء السنوي الثامن للجمعي

ة السعودية   ، الرياض ،  )جستن ( التربوية والنفسية   ٣-١المملكة العربي
 .هـ  ٨/١٤٢٠/

 ) : ٢٠٠٠( الموسى ، عبد اهللا 
دول        ي بال يم األساس ي التعل وب ف ات والحاس ة المعلوم تخدام تقني اس

 . مكتب التربية لدول الخليج العربي  ،)المرحلة االبتدائية( األعضاء 
 ) :م  ٢٠٠١( الموسى ، عبد اهللا 

 . ١يم ، مكتبة الشقري ، الرياض ، ط استخدام الحاسب اآللي في التعل
 ):م ١٩٩٧( النصيري ، عايش 

ت ،   ول اإلنترن ة ح دول     حكم ة ال ي ، جامع ق اإلعالم ز التوفي مرآ
  .م ١٩٩٧العربية، ديسمبر 

 ) : ٢٠٠٠( الهابس ، عبد اهللا و عبد اهللا الكندري 
ر اإلنترنت ،   ة ،   األسس العلمية لتصميم وحدة تعليمية عب ة التربوي  المجل

 ) . ١٥( المجلد )  ٧٥( العدد 
 ) : ٢٠٠٠( الهدلق ، عبد اهللا 

يم     ي التعل ت ف ن اإلنترن تفادة م ة االس راءة والمعرف  آيفي ة الق ،  ة، مجل
ة عين شمس ،       ة ، جامع ة التربي الجمعية المصرية للقراء والمعرفة، آلي

 . ٢العدد 
 ) :م ١٩٩٨( همشري ، عمر  وعبد المجيد بوعزة 

تخدام   ع اس ة واق دريس بجامع ة الت ل أعضاء هيئ ن قب بكة اإلنترنت م ش
ابوس لطان ق ة،  الس وم التربوي ة دراسات العل ول النشر بمجل ، بحث مقب

  .م ١٩٩٨أآتوبر 
 ) :م ١٩٩٩(ووتس ، هيومن رايتس 

  .م ٢١/٨/١٩٩٩،  ١١٣٣٨، العدد  صحيفة الرياض 
 ) :هـ ١٤٢٠( يونس ، أسعد  

ا   يم واتجاهاتهم ا والتعل تقبلية ،التكنولوجي دوة   المس ى ن دم إل ث مق بح
ة ملحة ،      ة وتدريبي تكنولوجيا التعليم والمعلومات حلول لمشكالت تعليمي

  .محرم  ٥ـ  ٣جامعة الملك سعود ، من 
  
  

  المراجع األجنبية -:ثانيًا
  



 

1. Baer,Walter S(1998),Will the Internet Transform 
HigherEducation,20p,http://www.aspeninst.org/dir/polpro/CSP/IIS/
98/baer.htm.  

2. Bagely , Carole , And Hunter , Barbara (1992) 
Restructure , Construtivism , And Technology , 
Educational Technology , Vol.33.No5 , pp. 31-37 . 

3. Collis , Betty ; Andernach , Toine ; van Diepen , 
Nico (1996) , The web as Process Tool and Product 
Environment for Group-Based Project Work in 
Higher Education .7p.;In :webnet 96 conference 
proceeding (San Francisco,CA, Octobar 15-19, 
1996 ) . 

4. Hanlin, M. (1996) The Internet and Higher 
Education.  Seminar Paper. College of Education. 
Ohio University. 

5. Herman , Lisa ; Ige , Gabriel ; Duryea , Licia ; 
McCarver , Patricia ; Good , Kyle ( 1999 ) , 
Difficulties Bring Wisdom : Online Learners Learn 
How Online Communities learn ,12p.; In: Spotlight 
on the Future , NECC'99.National Educational 
Computing Conference Proceedings (20th, Atlantic 
City ,NJ,June 22-24, 1999) . 

6. Jacobson, I. R. (1993). Information technology. The 
Chronicle of Higher Education. May 5, A27. 

7. Schrum, Lynne, and Theodore A. Lamp. “Computer 
Networks as Instructional and Collaborative 
Distance Learning Environment” Educational 
technology, 37, no.4 (July-Aug .1997), 26 – 28. 

8. Scott , ( 1997 ) Http : // www . geocities . com / 
Athens / 4610 / vrml . html 

9. Sermersheim,Michael D (1998) ,Computer Access: 
Selecaed Legal Issues Affecting Higher Education 
,NACUA Publications, one Dupont Circle,Suite 



 

620,Washington dc20036: Web Site 
<http://www.nacua.org> 

10. Starr.Robin M. and Williem D. Milhein. 
“Educational Uses of the Internet: An Exploratory 
Survey.” Educational technology, 36, No.5 (sep. – 
oct. 1996), 19-28. 

11. Williams,B ( 1995 ) The Internet & Teachers 
.IDG Books World Wide Ine . 

12. Wulf, K. (1996).Training via the Internet: 
Where Are We? Training and Development 50, 50-
55. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  

  المالحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  )  ١( ملحق رقم 
  

  أداة الدراسة في صورتها األولية
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 
 
 
   

  معلومات عامة شخصية ومهنية :  الجزء األول                      
  

 .................................................................................) : اختياري( االسم •
 :المؤهل  •

 بكالوريوس بدون إعداد  تربوي.   ٢                                          دبلوم  .١
  ماجستير  .٤             إعداد  تربويمع بكالوريوس   .٣          
  :.........................)أذآره( ر ذلكغي  .٦ دآتوراه                                      .  ٥          

  
 :عدد سنوات الخدمة  •



 

 سنوات  ١٠ــ  ٥من  .٢                           سنوات ٥أقل من .  ١
  سنة ٢٠ــ  ١٦نم  .٤          سنة                 ١٥ــ  ١١من .  ٣          
  سنة ٢٥أآثر من   .٦                          سنة ٢٥ــ  ٢١من .  ٥          

  
 :جهة العمل  •

  مدارس أهلية .٢                                  مدارس حكومية. ١
  

  :مدى استخدامك للحاسب اآللي  •
 بدرجة عالية .٢بدرجة عالية جدًا                            . ١

  بدرجة منخفضة .٤                          بدرجة متوسطة    .٣          
 ال أستخدمه مطلقًا. ٥          

  
 :طريقة تعلمك الحاسب اآللي  •

  دورة متخصصة. ٢              )بالمحاولة و الخطأ ( ذاتية .  ١
  بمساعدة األصدقاء. ٤         باالعتماد على الكتب و القراءات. ٣
  

 :مستوى خبرتك في الحاسب اآللي  •
     متوسط .٢                                         مبتدئ .١
  خبير .٤                                          متقدم. ٣

  
 :ما عدد المواقع المفضلة لديك على شبكة اإلنترنت ذات العالقة بتدريس الرياضيات  •

  مواقع ١٠ــ  ١من . ٢ال يوجد                                        .١
  موقع ٢٠أآثر من  .٤                     موقع    ٢٠ــ  ١١من . ٣

  
 ما عناوين بعض المواقع المفضلة لديك ذات العالقة بتدريس الرياضيات ؟ •

    
      

  مجاالت استخدام الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات: الثاني الجزء 
عمال  الكتابية الرجاء تحديد درجة استخدام معلمي الرياضيات للحاسب اآللي في األ:أوًال

  : المتعلقة بتدريس الرياضيات فيما يلي 
  أبدًا  نادرًا أحيانًا  غالبًا  دائمًا  العـــــــــــــــــــــــــــبارة  م  

            آتابة توزيع المقرر  ١

            إعداد قوائم لمتابعة الطالب  ٢

            إعداد و تحضير الدروس   ٣

راجها في إنتاج رسوم و أشكال بيانية إلد  ٤
  دفتر التحضير

          

            إعداد آتابة أسئلة االختبار  ٥

            رصد درجات الطالب  ٦



 

ملم أو على ٣٥على شرائح  للطباعة  ٧
شفافيات الستخدامها على جهاز عرض 

  الشرائح و الشفافيات

          

            آتابة الفتات أو عناوين رئيسية  ٨

يات عمل مطويات أو  مجلة خاصة بالرياض  ٩
  متعلقة بالمقرر أو عامة

          

            آتابة تمارين أو أنشطة خارجية ١٠

تحديد درجة استخدام معلمي الرياضيات للحاسب اآللي آوسيلة تعليمية في  الرجاء:ثانيًا
  : تدريس الرياضيات في آل مما يلي 

  ًاأبد  نادرًا أحيانًا  غالبًا  دائمًا  العـــــــــــــــــــــــــــبارة  م  
تصميم دروس تعليمية على البوربوينت   ١١

)power point(  
          

            استخدام برمجيات تعليمية لعرض الدروس  ١٢

االستفادة من طريقة عرض البرمجيات   ١٣
  التعليمية في التدريس

          

            إنتاج وسائل إيضاح لعرضها أمام الطالب  ١٤

عرض  استخدام تقنية الوسائط المتعددة في  ١٥
  الدروس

          

لتدريب الطالب على مهارة معينة آالتدريب   ١٦
  على رسم معين

          

لعرض أشكال ثالثية األبعاد وتحريكها   ١٧
  واستعراضها من جميع الزوايا

          

            لتطبيق دروس اإلحصاء  ١٨

استخدام برامج تدريس الرياضيات حاسوبيًا   ١٩
  آبرامج عالجية 

          

  
  :الطالب في  معلمي الرياضيات للحاسب اآللي في تقويم تحصيل مرجاء تحديد درجة استخداال:ثالثًا

  أبدًا  نادرًا أحيانًا  غالبًا  دائمًا  العـــــــــــــــــــــــــــبارة  م  
            أداء الطالب لالختبارات  ٢٠
            تصحيح أوراق اختبارات الطالب  ٢١
            إنشاء قاعدة بيانات للطالب  ٢٢
            الطالب تإيجاد النسبة المئوية لدرجا  ٢٣
            عمل إحصائية لدرجات الطالب   ٢٤
            تصميم خطابات و شهادات شكر للمتفوقين  ٢٥
            عمل دفتر إلكتروني لمتابعة الطالب  ٢٦
عمل برامج خطية أو تفريعيه من أجل تمكين   ٢٧

  بعض الطالب من التعلم الذاتي
          

  االستفادة من برنامج الجداول الحسابية   ٢٨
)Excel  (    في التدريس  

          

وفي حالة عدم (الرجاء تحديد درجة استخدام اإلنترنت في تدريس الرياضيات في المجاالت التالية  :رابعًا
  ) تمكنكم من اإلجابة على  أي  فقرة الرجاء وضع دائرة حول رقمها



 

  أبدًا  نادرًا أحيانًا  غالبًا  دائمًا  ــــــبارةالعـــــــــــــــــــــ  م  
االطالع و التوسع حول المادة العلمية في   ٢٩

  الرياضيات
          

االطالع على ما استجد في طرق التدريس و   ٣٠
  الوسائل التعليمية

          

االطالع على المواقع المتخصصة في   ٣١
  الرياضيات

          

            االستفادة من الدروس المعروضة  ٣٢
            االستفادة من خدمة البريد االلكتروني  ٣٣
متابعة المنتديات التربوية و التعليمة في   ٣٤

  تدريس الرياضيات
          

التواصل مع المتخصصين و األساتذة   ٣٥
  في الرياضيات ناألآاديميي

          

            التواصل مع معلمي الرياضيات  ٣٦
            التواصل مع الطالب   ٣٧
االستفادة من التمارين و الوسائل المعروضة   ٣٨

  به
          

االستفادة من البرامج الخاصة بمادة   ٣٩
  الرياضيات

          

االشتراك في الدوريات العلمية المتخصصة   ٤٠
الجمعية المصرية (ذات الصلة بالرياضيات 

 )  NCTMلتدريس الرياضيات   

          

ى االطالع على تصميم الدروس المصممة عل  ٤١
  شبكة اإلنترنت 

          

            تصميم موقع شخصي على شبكة اإلنترنت  ٤٢
ترفيه، : ( أغراض أخرى غير التدريس مثل   ٤٣

  .)……تسلية ، محادثة ، تعارف ، صحف، 
          

  

معوقات استخدام الحاسب اآللي و اإلنترنت في تدريس  :الجزء الثالث

  الرياضيات
  
  ) العوامل التالية الستخدامك الحاسب اآللي و اإلنترنت في تدريس الرياضياتالرجاء تحديد درجة إعاقة آل من ( 

  
  :معوقات استخدام الحاسب اآللي في تدريس الرياضيات  :أوًال 

    
  م

  
  العـــــــــــــــــــــــــــبارة

معوق 
بدرجة 
عالية 
  جدًا

  
معوق 
بدرجة 
  عالية

  
معوق 
بدرجة 
 متوسطة

  
معوق 
بدرجة 
 منخفضة

  
ليس 
 قمعو

            اآللي بعدم اإللمام بالحاس  ١

            عدم توفر المكان المناسب الستخدامه  ٢

عدم توافر برمجيات تعليمية مناسبة   ٣
  الستخدامها في التدريس

          



 

  معوقات استخدام اإلنترنت في تدريس الرياضيات :ثانيًا

  

            آثافة الفصول  ٤

            عدم توافر أجهزة عرض  ٥

قلة التدريب على أوجه استخدامه في   ٦
  التدريس

          

ستخدامه تحتاج للوقت و عملية ا  ٧
  الجهد

          

            آثافة طول المواضيع الدراسية  ٨
عدم وجود الرغبة في تعلم الحاسب و   ٩

  استخدامه في التدريس
          

عدم وجود حوافز تشجيعية للمعلم  ١٠
  الستخدامه في التدريس

          

    
  م

  
  ـــــــــــــــــــــــــبارةالعــ

معوق 
بدرجة 
عالية 
  جدًا

  
معوق 
بدرجة 
  عالية

  
معوق 
بدرجة 
 متوسطة

  
معوق 
بدرجة 
 منخفضة

  
ليس 
 معوق

            عدم توفر خط هاتفي  ١
عدم اإللمام باستخدام اإلنترنت و   ٢

  خدماته
          

            ضعف في مستوى اللغة اإلنجليزية  ٣
            باإلنترنتزيادة تكلفة االتصال   ٤
            انقطاع االتصال أثناء استخدامه  ٥
            بطء عمل الشبكة العنكبوتية  ٦
عدم توافر المواقع الجيدة و المفيدة   ٧

  في تدريس الرياضيات
          

    
  م

  
  العـــــــــــــــــــــــــــبارة

معوق 
بدرجة 
عالية 
  جدًا

  
معوق 
بدرجة 
  عالية

  
معوق 
بدرجة 
 متوسطة

  
وق مع

بدرجة 
 منخفضة

  
ليس 
 معوق

            عدم توفر خط هاتفي  ١
عدم اإللمام باستخدام اإلنترنت و   ٢

  خدماته
          

            ضعف في مستوى اللغة اإلنجليزية  ٣
            زيادة تكلفة االتصال باإلنترنت  ٤
            انقطاع االتصال أثناء استخد  ٥
            بطء عمل الشبكة العنكبوتية  ٦
م توافر المواقع الجيدة و المفيدة عد  ٧

  في تدريس الرياضيات
          



 

الرجاء إذا آانت هناك معوقات أخرى تعيق استخدام آل من الحاسب اآللي و اإلنترنت في 
   :التدريس ، فمن فضلك أذآرها فيما يلي 

     
  

الدورات التدريبية في مجال استخدام الحاسب اآللي و اإلنترنت في :ابع الرالجزء 

  :التدريس 
الرجاء تحديد درجة احتياجك من الدورات التدريبية التالية في مجال استخدام الحاسب اآللي و 

  :اإلنترنت في التدريس 
    م  

  الـــــــــعبــــارة
احتاجها 
بدرجة 

 عالية جدًا 
  

احتاجها 
بدرجة 
  عالية
  

  تاجهااح
بدرجة 
  متوسطة
  

  احتاجها
  بدرجة
  منخفضة

  ال
أحتاج 
  لها

            تشغيل الحاسب اآللي   ١
            استخدام برامج معالجة النصوص   ٢
            استخدام برامج الجداول اإللكترونية   ٣
استخدام برنامج قواعد البيانات   ٤

Access  
          

  استخدام برنامج العروض التقديمية  ٥
  ) power pointوينت البور ب( 

          

            صيانة الحاسب اآللي  ٦
            استخدام برامج الرسوم المختلفة  ٧
البرمجة : تعليم لغات البرمجة مثل    ٨

  بلغة فيجوال بيسك 
          

            دورة في الشبكات  ٩
            توظيف الحاسب اآللي في التدريس  ١٠
استخدام خدمات اإلنترنت مثل البريد   ١١

  إلخ........الكتروني و المجموعات 
          

           تصميم المواقع على اإلنترنت  ١٢

            توظيف اإلنترنت في التدريس  ١٣
            استخدام برامج التصاميم المختلفة  ١٤
            تصميم البرامج التعليمية  ١٥

ها في تدريس الرياضيات فمن فضلك الرجاء إذا آانت هناك دورات أخرى لم يتم ذآرها و تراها مهمة الستخدام
  :اذآرها فيما يلي

  
  
  م

  
  العـــــــــــــــــــــــــــبارة

معوق 
بدرجة 
عالية 
  جدًا

  
معوق 
بدرجة 
  عالية

  
معوق 
بدرجة 
 متوسطة

  
معوق 
بدرجة 
 منخفضة

  
ليس 
 معوق

عدم القدرة على إدارة الوقت   ٨
  الستخدام اإلنترنت في التدريس 

          

عدم توافر المواد التعليمية المكتوبة   ٩
  باللغة العربية 

          

قلة التدريب على استخدام خدمات   ١٠
  اإلنترنت في التدريس

          



 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) ٢( ملحق رقم 
  

 أسماء المحكمين والخبراء الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  أسماء المحكمين والخبراء الذين قاموا بتحكيم أداة الدراسة
  
  
  

  الجهة  سماال  م
عضو هيئة التدريس بقسم   د على عبد الرحيم .أ  ١

  المناهج وطرق التدريس
  هالل سعد أبو الذهب .د.أ  ٢

  
  جامعة القاهرة –آلية العلوم 

عضو هيئة التدريس بقسم   تاج الدين بغدادي . د  ٣
  المناهج وطرق التدريس

وآيل آلية المعلمين للشؤون   محمد غازي الجودي.د  ٤
   التعليمية

وآيل آلية المعلمين لشؤون   عبد الرحمن عبد اهللا األختر . د  ٥
  الطالب

رئيس قسم المناهج وطرق   فيصل ابراهيم القرشي.د  ٦
  التدريس

  يا سر  ممدوح سيد. د  ٧
  

جامعة القاهرة  –قسم  اإلحصاء 

عضو هيئة التدريس بجامعة أم   سمير بن نور الدين فلمبان. د  ٨
رق القرى بقسم المناهج وط

  التدريس
عضو هيئة التدريس بقسم   حسنين صادق . د  ٩

  المناهج وطرق التدريس
عضو هيئة التدريس بقسم   عائض عبد اهللا القرني. أ ١٠

  المناهج وطرق التدريس
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 

  )  ٣(  ملحق رقم                                                 
  

  ة في صورتها النهائيةأداة الدراس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
   
 
 
 
 
   

                      
  

  معلومات عامة شخصية ومهنية :  الجزء األول                                  
  

 .................................................................................) : اختياري( االسم •
 :المؤهل  •

 بكالوريوس بدون إعداد  تربوي.   ٢                                          دبلوم  .١
  ماجستير  .٤             إعداد  تربويمع بكالوريوس   .٣          
  :.........................)أذآره( غير ذلك  .٦ دآتوراه                                      .  ٥          

  
 :عدد سنوات الخدمة  •

 سنوات  ١٠ــ  ٥من  .٢                           سنوات ٥أقل من .  ١
  سنة ٢٠ــ  ١٦نم  .٤          سنة                 ١٥ــ  ١١من .  ٣          

  
 :جهة العمل  •

  مدارس أهلية .٢                                  مدارس حكومية. ١
  

 :الحاسب اآللي  طريقة تعلمك •
  دورة متخصصة. ٢              )بالمحاولة و الخطأ ( ذاتية .  ١
  بمساعدة األصدقاء. ٤         باالعتماد على الكتب و القراءات. ٣
  

 :مستوى خبرتك في الحاسب اآللي  •
     متوسط .٢                                         مبتدئ .١
                                            متقدم. ٣

  
 هل تجد التعامل مع مواقع عديدة على االنترنت ذات العالقة بالتدريس •

  ال. ٢                                  نعم           .١
                          

  
 ما عناوين بعض المواقع المفضلة لديك ذات العالقة بتدريس الرياضيات ؟ •

    
      

  



 

  
  في تدريس الرياضيات مجاالت استخدام الحاسوب: الثاني جزء ال
الرجاء تحديد درجة استخدام معلمي الرياضيات للحاسب اآللي في األعمال  الكتابية :أوًال

   :المتعلقة بتدريس الرياضيات فيما يلي 
 ضعيف متوسط  عال  العـــــــــــــــــــــــــــبارة  م  

        آتابة توزيع المقرر  ١

        إعداد قوائم لمتابعة الطالب  ٢

        إعداد و تحضير الدروس   ٣

إنتاج رسوم و أشكال بيانية إلدراجها في   ٤
  دفتر التحضير

      

        إعداد آتابة أسئلة االختبار  ٥

        رصد درجات الطالب  ٦

ملم أو على ٣٥على شرائح  للطباعة  ٧
شفافيات الستخدامها على جهاز عرض 

  لشفافياتالشرائح و ا

      

        آتابة الفتات أو عناوين رئيسية  ٨

عمل مطويات أو  مجلة خاصة بالرياضيات   ٩
  متعلقة بالمقرر أو عامة

      

        آتابة تمارين أو أنشطة خارجية ١٠

تحديد درجة استخدام معلمي الرياضيات للحاسب اآللي آوسيلة تعليمية في  الرجاء:ثانيًا
  :ما يلي تدريس الرياضيات في آل م

   
 ضعيف متوسط  عال  العـــــــــــــــــــــــــــبارة  م  

تصميم دروس تعليمية على البوربوينت   ١١
)power point(  

      

       استخدام برمجيات تعليمية لعرض الدروس  ١٢

االستفادة من طريقة عرض البرمجيات   ١٣
  التعليمية في التدريس

      

        أمام الطالب إنتاج وسائل إيضاح لعرضها  ١٤

استخدام تقنية الوسائط المتعددة في   ١٥
  عرض الدروس

      

لتدريب الطالب على مهارة معينة   ١٦
  آالتدريب على رسم معين

      

لعرض أشكال ثالثية األبعاد وتحريكها   ١٧
  واستعراضها من جميع الزوايا

      

        لتطبيق دروس اإلحصاء  ١٨



 

اضيات استخدام برامج تدريس الري  ١٩
  حاسوبيًا آبرامج عالجية 

      

  
  :الطالب في  معلمي الرياضيات للحاسوب في تقويم تحصيل مالرجاء تحديد درجة استخدا:ثالثًا

 ضعيف متوسط  عال  العـــــــــــــــــــــــــــبارة  م  
        أداء الطالب لالختبارات  ٢٠
        تصحيح أوراق اختبارات الطالب  ٢١
        ة بيانات للطالبإنشاء قاعد  ٢٢
        الطالب تإيجاد النسبة المئوية لدرجا  ٢٣
        عمل إحصائية لدرجات الطالب   ٢٤
        تصميم خطابات و شهادات شكر للمتفوقين  ٢٥
        عمل دفتر إلكتروني لمتابعة الطالب  ٢٦
عمل برامج خطية أو تفريعيه من أجل   ٢٧

  تمكين بعض الطالب من التعلم الذاتي
      

  االستفادة من برنامج الجداول الحسابية   ٢٨
)Excel  (    في التدريس  

      

  الرجاء تحديد درجة استخدام اإلنترنت في تدريس الرياضيات في المجاالت التالية  :رابعًا
  
 ضعيف متوسط  عال  العـــــــــــــــــــــــــــبارة  م  

االطالع و التوسع حول المادة العلمية في   ٢٩
  رياضياتال

      

االطالع على ما استجد في طرق التدريس   ٣٠
  و الوسائل التعليمية

      

االطالع على المواقع المتخصصة في   ٣١
  الرياضيات

      

        االستفادة من الدروس المعروضة  ٣٢
        االستفادة من خدمة البريد االلكتروني  ٣٣
متابعة المنتديات التربوية و التعليمة في   ٣٤

  الرياضيات تدريس
      

التواصل مع المتخصصين و األساتذة   ٣٥
  في الرياضيات ناألآاديميي

      

        التواصل مع معلمي الرياضيات  ٣٦
        التواصل مع الطالب   ٣٧
االستفادة من التمارين و الوسائل   ٣٨

  المعروضة به
      

االستفادة من البرامج الخاصة بمادة   ٣٩
  الرياضيات

      

اك في الدوريات العلمية المتخصصة االشتر  ٤٠
الجمعية المصرية (ذات الصلة بالرياضيات 

 )  NCTMلتدريس الرياضيات   

      

االطالع على تصميم الدروس المصممة   ٤١
  على شبكة اإلنترنت 

      

        تصميم موقع شخصي على شبكة اإلنترنت  ٤٢



 

:         أغراض أخرى غير التدريس مثل   ٤٣
ية ، محادثة ، تعارف ، ترفيه، تسل( 

  .)……صحف، 

      

و اإلنترنت في تدريس  معوقات استخدام الحاسوب :الجزء الثالث

  الرياضيات
  
  ) و اإلنترنت في تدريس الرياضيات ل التالية الستخدامك الحاسوبالرجاء تحديد درجة إعاقة آل من العوام( 

  
  :معوقات استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات  :أوًال 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معوقات استخدام اإلنترنت في تدريس الرياضيات :ثانيًا
  

    
  م

  
  العـــــــــــــــــــــــــــبارة

  
معوق 
  عال

  
معوق 
 متوسط

  
معوق 
  ضعيف

        اآللي بعدم اإللمام بالحاس  ١

        عدم توفر المكان المناسب الستخدامه  ٢

عدم توافر برمجيات تعليمية مناسبة   ٣
  الستخدامها في التدريس

      

        آثافة الفصول  ٤

        عدم توافر أجهزة عرض  ٥

قلة التدريب على أوجه استخدامه في   ٦
  التدريس

      

عملية استخدامه تحتاج للوقت و   ٧
  الجهد

      

        آثافة طول المواضيع الدراسية  ٨
عدم وجود الرغبة في تعلم الحاسب و   ٩

  استخدامه في التدريس
      

عدم وجود حوافز تشجيعية للمعلم  ١٠
  الستخدامه في التدريس

      

    
  م

  
  العـــــــــــــــــــــــــــبارة

معوق 
  عال

معوق 
 متوسط

معوق 
  ضعيف

        عدم توفر خط هاتف  ١
عدم اإللمام باستخدام اإلنترنت و   ٢

  خدماته
      

        ضعف في اللغة اإلنجليزية  ٣
        تصال باإلنترنتزيادة تكلفة اال  ٤
        انقطاع االتصال أثناء استخدامه  ٥
        بطء عمل الشبكة العنكبوتية  ٦



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

الرجاء إذا آانت هناك معوقات أخرى تعيق استخدام آل من الحاسب اآللي و اإلنترنت في 
   :من فضلك أذآرها فيما يلي التدريس ، ف

     
  

الدورات التدريبية في مجال استخدام الحاسب اآللي و اإلنترنت في :ابع الرالجزء 

  :التدريس 
الرجاء تحديد درجة احتياجك من الدورات التدريبية التالية في مجال استخدام الحاسب اآللي و 

  :اإلنترنت في التدريس 
    م  

  الـــــــــعبــــارة
 جهااحتا

بدرجة 
  عالية 

احتاجها 
بدرجة 
 متوسطة

  

  احتاجها
  بدرجة
  ضعيفة

  
        تشغيل الحاسب اآللي   ١
        استخدام برامج معالجة النصوص   ٢
        استخدام برامج الجداول اإللكترونية   ٣
        Accessاستخدام برنامج قواعد البيانات   ٤

عدم توافر المواقع الجيدة و المفيدة   ٧
  في تدريس الرياضيات

      

  

  

    م
  العـــــــــــــــــــــــــــبارة

معوق 
  عال

معوق 
 متوسط

معوق 
  ضعيف

إدارة الوقت  عدم القدرة على  ٨
  الستخدام اإلنترنت في التدريس 

      

عدم توافر المواد التعليمية المكتوبة   ٩
  باللغة العربية 

      

قلة التدريب على استخدام خدمات   ١٠
  اإلنترنت في التدريس

  
  

      



 

  استخدام برنامج العروض التقديمية  ٥
  ) power pointنت البور بوي( 

      

        صيانة الحاسب اآللي  ٦
        استخدام برامج الرسوم المختلفة  ٧
فيجوال (البرمجة بلغة : تعليم لغات البرمجة مثل    ٨

  Visual Basic)بيسك 
      

        دورة في الشبكات  ٩
        توظيف الحاسب اآللي في التدريس  ١٠
الكتروني و استخدام خدمات اإلنترنت مثل البريد   ١١

  إلخ........المجموعات 
      

       تصميم المواقع على اإلنترنت  ١٢

        توظيف اإلنترنت في التدريس  ١٣
        استخدام برامج التصاميم المختلفة  ١٤
        تصميم البرامج التعليمية  ١٥

  
  

ريس الرياضيات فمن فضلك الرجاء إذا آانت هناك دورات أخرى لم يتم ذآرها و تراها مهمة الستخدامها في تد
  :اذآرها فيما يلي

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ) ٤( ملحق رقم                          

  
إدارة التربية  خطاب عميد كلية التربية إلى مدير

  .والتعليم بمحافظة الطائف 
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  ٥(  ملحق رقم                     
  

 التربوي على وحدة التخطيط والتطويرخطاب المشرف 
  بشأن السماح بتطبيق األداة

 
 

 


