
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي  

  جامعة أم القرى    

  كلية التربية       

  قسم المناهج وطرق التدريس

  

  

أثر التدريس باستخدام الفصول اإللكرتونية بالصور الثالث             
                                        )                          تكاملي -تعاوني  -تفاعلي (

  على حتصيل تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة الرياضيات
  

  إعداد الطالب

  ياسر بن حممد بن عطا اهللا الغريبي
  

  إشراف الدكتور

  يوسف بن عبد اهللا سند الغامدي
  األستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس

  

  ل درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريسمتطلب تكميلي لني

  )طرق تدريس الرياضيات(

  م٢٠٠٨/٢٠٠٩ -هـ ١٤٢٩/١٤٣٠الفصل الدراسي الثاني لعام 



  

  

  



  

  

  

  

  

  

  
  :تعاىل قال

  

بحانك قالوا( ُ   )احلكيم العليم أنت إنك علمتنا ما إال لنا علم ال س
  

  ٣٢ : البقرة سورة
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  ملخص الدراسة
  :هدف الدراسة

ــثالث    ــة بالصــور ال ــتخدام الفصــول اإللكتروني ــدريس باس ــر الت ــة أث ــى معرف ــة إل ــدفت الدراس           ه
علــى  )الفصــل اإللكترونــي التكــاملي الفصــل اإللكترونــي التعــاوني، الفصــل اإللكترونــي التفــاعلي،(

ت الـثالث مجتمعـة علـى تالميـذ الصـف      التحصيل المعرفي لمستويات التذكر والفهم والتطبيق والمسـتويا 
  .الخامس االبتدائي لمادة الرياضيات في وحدة القسمة

 :منهج الدراسة

  .استخدم الباحث المنهج الشبه التجريبي وفرضياتهابناء على هدف الدراسة 

  :عينة الدراسة
لتـوفر بكـل مدرسـة    تلميذاً من ثالثة مدارس ابتدائية مختلفة بمدينـة الطـائف   ) ٧٢(على عدد شملت العينة 

نوع من الفصول اإللكترونية موزعة على المدارس بالشـكل التـالي مدرسـة السـعودية االبتدائيـة تحتـوي       
تلميذاً، ومدرسـة عمـار بـن ياسـر االبتدائيـة تحتـوي       ) ٢٦(على فصل إلكتروني تفاعلي وشمل على عدد 

حظ االبتدائيـة تحتـوي علـى    تلميـذاً، ومدرسـة الجـا   ) ٢٤(على فصل إلكتروني تعاوني وشمل على عـدد  
  .تلميذاً) ٢٢(فصل إلكتروني تكاملي وشمل على عدد 

  : أدوات الدراسة

 التأكـد  وتـم . التطبيـق  الفهـم،  التـذكر، : المعرفيـة  لمستوياتا لقياس تحصيلي اختبار الدراسة في أداة تمثلت
  .وعات الثالثعلى المجمتطبيقها تم  تعليمية رمجيةبباإلضافة ل .الدراسة وثبات أداة صدق من

  :األسلوب اإلحصائي

إلجراء المعالجـات اإلحصـائية المناسـبة لصـيغة البيانـات وأهـداف        SPSSاستخدام البرنامج اإلحصائي  
لمعرفـة دالالت الفـروق بـين    ) ANOVA(الدراسـة وحـدودها تـم اسـتخدم تحليـل التبـاين األحـادي        

  . المتوسطات البعدية لمجموعات الدراسة الثالث

  :اسةنتائج الدر

  :النتائج التاليةوقد توصلت الدراسة إلى 

  ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى التـذكر بـين مجموعـات الدراسـة الـثالث         أنه  - ١
بعـد ضـبط   ) الفصـل اإللكترونـي التكـاملي    الفصل اإللكتروني التعاوني، الفصل اإللكتروني التفاعلي،(

 .االختبار القبلي لمجموعات الدراسة الثالث
نه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى الفهـم بـين الفصـل اإللكترونـي التفـاعلي والفصـل        أ - ٢

وأنـه ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً بـين      . اإللكتروني التكاملي لصالح الفصـل اإللكترونـي التكـاملي   
الفصل اإللكتروني التكاملي والفصـل اإللكترونـي التعـاوني فـي التحصـيل المعرفـي عنـد مسـتوى         

هم، كما أنه ال يوجد فرق دال إحصـائياً بـين الفصـل اإللكترونـي التعـاوني والفصـل اإللكترونـي        الف
 . التفاعلي في التحصيل المعرفي عند مستوى الفهم

ــة إحصــائية عنــد مســتوى التطبيــق بــين مجموعــات الدراســة   - ٣ أنــه ال توجــد فــروق ذات دالل
بعـد  ) الفصـل اإللكترونـي التكـاملي    لتعـاوني، الفصل اإللكتروني ا الفصل اإللكتروني التفاعلي،(الثالث

 .ضبط االختبار القبلي لمجموعات الدراسة الثالث
أنه توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتويات الكليـة بـين الفصـل اإللكترونـي التفـاعلي           - ٤

 وأنـه ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً    . والفصل اإللكتروني التكاملي لصالح الفصل اإللكتروني التكـاملي 
عرفـي عنـد   بين الفصـل اإللكترونـي التكـاملي والفصـل اإللكترونـي التعـاوني فـي التحصـيل الم        

، كما أنه ال يوجد فـرق دال إحصـائياً بـين الفصـل اإللكترونـي التعـاوني والفصـل        المستويات الكلية
 .اإللكتروني التفاعلي في التحصيل المعرفي عند المستويات الكلية
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Abstract  

The subject of the study:  

 The study aims to know the effect of way of teaching using the three types of electronic 
classes :interactive, cooperative and integrative classes on the cognitive acquisition of 
the pupils in the fifth elementary stage  in fraction lesson in math regarding the 
following categories: knowledge, comprehension and application. 

Methodology 

Considering the on the aim of study and its hypotheses, I used quasi experimental 
method. 

Study Samples: 

 There are 72 pupils from three different elementary schools in Taif city as follow: 

1.26 pupils in SAUDIA SCHOOL(interactive electronic class). 

2. 24 pupils in AMMAR BIN YASIR SCHOOL(cooperative electronic class). 

3. 22 pupils in AL-JAHEDH SCHOOL(integrative electronic class). 

Study tools: 

 Examination to testify the first cognitive category (knowledge, comprehension and 
application) and an educational software has been applied to the three groups.  

The statistical method: ANOVA. 

The Results: 

1. There are no significant differences recorded statistically in the knowledge level 
among the three groups when the pretesting has been done.  

2. There are significant statistical differences in the comprehension level among 
the interactive and the integrative electronic classes recorded for the integrative 
one. But there is not significant differences between the cooperative and the 
interactive one. 

3. There is no difference in application level among the three groups when the 
pretesting is done. 

4. There are significant differences recorded statistically in the three levels 
recorded for the integrative electronic class compared to the interactive one, 
while there is no significant differences recorded statistically in all three levels 
among the integrative and the cooperative electronic classes. In addition, there 
are no significant differences recorded statistically in cognitive acquisition in all 
three levels in both classes: the integrative and the cooperative one.  
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  اإلهداء
  

 العطاء،الذي احلیاة ورمز وفن الوفاءإىل من علمين 
 كما راحته وسعادته يف سببا  أسأل اهللا تعاىل أن أكون

                                إىل ....فیها يل سببا  كان
 .الغايل والدي

 
 إىل الصدر احلنون والشمعة املضیئة اليت احتوتين يف

      إىل ....والزالت حتتویين ملل، أو كلل مراحل عمري دون
 .احلنون والدتي

 
إىل .... إىل من شاركوني رحليت الدراسیة منذ الصغر

 .أخواني وأخواتي األعزاء
 

 إىل.... إىل رفیقة دربي وشریكة حیاتي

 .زیزةعزوجيت ال

 

          إىل ....إىل فلذات كبدي واألزهار على غصن حیاتي
 .عمار وحممد وأبرار وغفران أبنائي

 

 إيل ....كأم مل تلده إىل صدیق عمري رب أخٍ 

  .األمسري منصور صدیقي
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  شكر وتقدير
  ١٥٢: سورة البقرة. )فاذكروني أذكركم واشكروا يل وال تكفرون( :الحمد هللا القائل

مـن لـم يشـكر النـاس لـم يشـكر       (والصالة والسالم على رسـول اهللا المصـطفى القائـل   
يبـين الطـاهرين، وعلـى صـحابته رضـوان اهللا علـيهم       أخرجه البخاري وعلى آله الط).اهللا

  :أجمعين وبعد
فأحمدك ربي كما يليق بجالل وجهك وعظـيم سـلطانك علـى نعمائـك التـي أنعمـت             

علي من شرف اإلسالم وعزته، أحمـده سـبحانه وتعـالى علـى توفيقـه لـي بإكمـال هـذه         
  .الدراسة التي لوال فضل اهللا وتوفيقه ما ظهرت بهذه الصورة

لوالـدي   وتقـديري  شـكري  كلمـات  بالجميـل  والعرفـان  واالحترام باإلجالل أسطر فإني      
، علـى مـا قدمـه لـي مـن      د اهللا بن سند الغامـدي حفظـه اهللا  سعادة الدكتور يوسف بن عب

توجيهات سديدة ذللت لي صعوبات البحث، وقد شجعني علـى المضـي قـدماً حتـى انتهـت      
  .ز وجل أن يجزيه عني وعن طالب العلم خير الجزاءوتمت بإذن اهللا، سائالً المولى ع

 أم جامعـة  الشـامخ  العلمـي  الصـرح  لهـذا  والتقدير الشكر بخالص أتقدم أن يشرفني كما      
والشـكر   وليـد بـن حسـين أبـو الفـرج      /الـدكتور  الجامعة مدير معاليرأسها  وعلى القرى

ورئـيس قسـم   الئهـا  ووك زهير بـن أحمـد الكـاظمي   / الدكتور موصول لعميد كلية التربية
 كافـة  علـى تـذليل  بـن محمـد السـيف،    صـالح  / لـدكتور المناهج وطرق التدريس سعادة ا

                          خـالل  لـي  المتواصـل  وتشـجيعهم  العليـا،  الدراسـات  طـالب تعتـرض   التـي  الصعاب
        كافـة ل موصـول  والشـكر والتقـدير  . مهتحسـنا  ميزان في وجعله لها اهللا بارك دراستي فترة

 خـالل  والمسـاندة  التعامـل  لحسـن  التـدريس  وطـرق  المنـاهج  بقسم التدريس هيئة أعضاء 
زكريـا بـن يحـي     /الـدكتور  األسـتاذ  لسـعادة  والتقدير الشكر بجزيل وأتقدم. دراستي فترة
 وتقـديم  الدراسـة  بمناقشـة  لتفضـلهما  ،سمير بن نور الـدين فلمبـان   /الدكتور ، وسعادةالل

 يحبـه  لمـا  ووفقهـم  خيـرا  عنـي  اهللا جزاهم هذا البحث، أثرت التي والبناءة ديدةالس التوجيهات
   .ويرضاه

بـن   منصـور /ألسـتاذ ر ألخي مشـرف التعلـيم اإللكترونـي ا   وال يفوتني الشكر والتقدي      
األسمري على ما قدمـه مـن دعـم متواصـل لـي فـي إعـداد البرمجيـة التعليميـة           علي

 واالعتـراف  والتقـدير  الشـكر  عميـق  أقـدم  كمـا .سـتي وتزويدي بكل ما أفـادني فـي درا  
 واإلرشــاد لتفضــله بالتوجيــه عــوض بــن صــالح المــالكي/الــدكتور لســعادة بالجميــل

  .اإلحصائي التحليل مجال في والمناصحة
المدارس الذين سهلوا لـي تطبيـق الدراسـة فـي مدارسـهم،       لمديريوالشكر موصول       

مدرسـة الجـاحظ   (خالـد عبـد اهللا السـليماني   / لألسـتاذ كما أقدم أسما آيات الشكر والعرفان 
) مدرسـة عمـار بـن ياسـر االبتدائيـة     (الجعيـد  عبـد العزيـز نـوار   / واألستاذ) ةاالبتدائي
علـى تعـاونهم معـي فـي     )مدرسـة السـعودية االبتدائيـة   (مبارك عبد اهللا العتيبـي /واألستاذ

اإللكترونيـة المطبقـة   تطبيق التجربة وذلك بتدريس تالميذهم وحـدة القسـمة فـي الفصـول     
لكل مـن سـاهم فـي إنجـاح هـذه      والشكر كل الشكر . في مدارسهم فلهم مني خالص الدعاء

  .       الدراسة
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  فهرس املوضوعات
  الصفحة   الموضوع

  أ  ملخص الدراسة باللغة العربية

  ب Abstract  اإلنجليزيةملخص الدراسة باللغة 

  ج  اإلهداء
  د  وتقدير شكر

  هـ  اتفهرس الموضوع
  ح  الجداول فهرس

  ط  األشكال فهرس
  ي   المالحق فهرس

  ١  مدخل إلى الدراسة: األول الفصل

  ٢  مقدمة
  ٧   الدراسة مشكلة

  ٨  فروض الدراسة
  ٩  الدراسة أهداف
  ١٠  الدراسة أهمية
  ١١  الدراسة حدود

  ١١  الدراسة مصطلحات
  ١٥  أدبيات الدراسة : الثاني الفصل

  ١٦  تمهيد
  ١٧  للدراسة النظري اإلطار: أوالً

  ١٧  اإللكتروني التعليم
  ١٨  اإللكتروني التعليم مفهوم
  ١٩  ونيتراإللك التعليم مراحل
  ٢١  السعودية العربية المملكة في اإللكتروني التعليم
  ٢٣  اإللكتروني التعليم أهداف
  ٢٥  اإللكتروني التعليم فوائد
  ٢٦  اإللكتروني التعليم أنواع

  ٢٨  اإللكتروني التعليم في المستخدمة ياتالتقنبعض 
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  الصفحة   الموضوع

  ٣١  اإللكتروني  التعليم عناصر
  ٣٣  اإللكتروني التعليم عن الحقائق بعض

  ٣٣  اإللكتروني التعليم معوقات
  ٣٦  التقليدي والتعليم اإللكتروني التعليم بين مقارنة
  ٣٩  اإللكتروني التعليم أنظمة
  ٤٠  )Moodle(  الدراسية تالمقررا برنامج باستخدام المواقع إدارة

  ٤٢  اإللكترونية التعليمية البيئة
  ٤٢  التعليمية البيئة مفهوم

  ٤٣  اإللكتروني میللتعل التعلیمیة البیئة مكونات
وأثرها على عمليتي  التقنيات دمج على تساعد التي التعليمية البيئة مميزات

  التعليم والتعلم
٤٤  

  ٤٨  اإللكتروني التعليم بيئات أنواع
  ٥١  اإللكترونية المدرسة
  ٥١  النظامية اإللكترونية المدرسة مفهوم

  ٥٢  اإللكترونية المدرسة مكونات
  ٥٣  اإللكتروني التعليمي الفصل أهداف
  ٥٥  الرياضيات تدريس في اإللكترونية المدرسة تفعيل
  ٥٦  اإللكترونية المدرسة في الرياضيات معلم أدوار
  ٥٨  رونياإللكت ميالتعل في المعلم دور
  ٦٠  اإللكتروني ميالتعل في المتعلم دور

  ٦٠  اإللكتروني ميالتعل استراتيجيات
  ٦٥  العام التعليم في اإللكتروني ميالتعل توظيف مجاالت
  ٦٩  الرياضيات وتعلم تعليم في التكنولوجيا استخدام أهمية

  ٧٠  تعليق عام على اإلطار النظري
  ٧٢  الدراسات السابقة: ثانياً
  ٧٢  الدراسات العربية: أوالً
  ٨٦  الدراسات األجنبية: ثانياً

  ٩٠  تعليق على الدراسات السابقة
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  الصفحة   الموضوع

  ٩٥  الدراسة إجراءات :الثالث الفصل
  ٩٦  الدراسة منهج :أوالً
  ٩٧  الدراسة مجتمع :ثانياً
  ٩٧  عينة الدراسة: ثالثاً

  ١٠١  المواد التعليمية: رابعاً
  ١٠٢  أدوات الدراسة: خامساً
  ١٠٦  إجراءات تطبيق الدراسة : سادساً
  ١٠٧  األساليب اإلحصائية المستخدمة: سابعاً

  ١١٠  وتفسيرهانتائج الدراسة  مناقشة: الفصل الرابع
  ١١١  نتائج الدراسة

  ١١٩  تفسير ومناقشة نتائج الدراسة
  ١٢٤  ملخص النتائج والتوصيات والمقترحات: الفصل الخامس
  ١٢٥  ملخص نتائج الدراسة

  ١٢٦  ياتالتوص
  ١٢٧  الدراسات المستقبليةالمقترحات و

  ١٢٩  قائمة المراجع والمصادر
  ١٣٠  المراجع العربية
  ١٣٧  المراجع األجنبية

  ١٣٩  المالحق
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  فهرس اجلداول
  الصفحة  عنوان الجدول  الجدول

  ٣٦  .مقارنة بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي  ١
  ٩٨  .ثتوزيع عينات الدراسة الثال  ٢

٣  
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   :ةمقدم

حيـث   ؛تـدريس الرياضـيات   دول العالم على أهميـة  من دولةال تختلف       
 والمهـارات  بـدأ فـي تـدريس المعلومـات    تفي مدارسها منـذ أن  يتم تدريسها 

وهي تتساوى فـي ذلـك مـع اللغـة التـي       ،الالزمة للناشئة في المراحل األولى
لعـد مـع تعليمـه    لالطفـل  فيتوازى تعلـيم   ،للتواصل مع المجتمع يتعلمها الطفل

 هـو  الرياضـيات  تـدريس  مـن  األساسي الهدف وال سيما أن .الحروف الهجائية
 أو عملـه  عـن  النظـر  بغـض  امة،الع للحياة الفرد أو الطالب إعداد في المساهمة

  .المستقبل في تطلعاته

، طـرق تـدريس الرياضـيات   وأسـاليب  وتنوعـت   تولهذه األهمية تعدد      
 ،هذه الطـرق السـتخدام اسـتراتيجيات تـدريس فاعلـة وحديثـة      بل وتطورت 

 فهـدفت  هتمام بتعليم التعلم بـدال مـن االقتصـار علـى تعلـيم المعلومـات،      واال
 إشـراكه  طريـق  عـن  الطالـب  انتباه لجذب ،الممارسة طريقةب الرياضيات تقديمل

   .المشاهدة على دوره اقتصار من بدالً التعليمية العملية في

شهد هذا العصر تقدماً كبيراً شمل كافـة مجـاالت الحيـاة، وقـد نـتج      قد و      
عن هذا التقدم اكتشافات جديدة، وفتوحـات أحـدثت ثـورة هائلـة خاصـة فـي       

وكـان واحـداً مـن إنجازاتهـا الحاسـوب اآللـي،        ،واالتصالتقنية المعلومات 
ن أفاقاً واسعة لتنفيـذ مبـدأ الـتعلم الـذاتي بـأرقى      ويووالذي بظهوره وجد الترب

صوره، وأصبحت القناعة بأهمية الحاسوب اآللـي تـزداد يومـاً بعـد يـوم فـي       
  ). ٧٥ص ،١٩٩٠عبد القادر،ال( الدول المتقدمة

ة التي يمتـاز بهـا الحاسـوب اآللـي والتـي مـن       وبسبب المميزات العديد      
تنمية مهـارات المتعلمـين لتحقيـق األهـداف     « )٢٠٠٥(أهمها كما يذكر الموسى

التربوية، وإمكانية حل المشكالت التي تواجه المعلم داخـل الفصـل مثـل زيـادة     
عدد المتعلمين أو قلة الوقت المخصـص للدراسـة، وتنميـة اتجاهـات إيجابيـة      

د المعقدة مثل الرياضـيات، فقـد تسـابقت األمـم علـى اقتنائـه       نحو بعض الموا
واستخدامه في شؤون حياتها كافة، ومنها مجـال التربيـة والتعلـيم، وذلـك مـن      
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أجل تعليم أبناءها كيفية التعامل مع الحاسـوب اآللـي واالسـتفادة مـن مميزاتـه      
  .)٤٢ص(»بأكبر قدر ممكن

ـ        ة المعلومـات والتـي جعلـت مـن     ومع ظهور الثورة التكنولوجية في تقني
العالم قرية صغيرة زادت الحاجة إلى تبـادل الخبـرات مـع اآلخـرين، وحاجـة      
الطالب إلى بيئات غنية متعـددة المصـادر للبحـث والتطـوير الـذاتي فظهـر       
مفهوم التعليم اإللكتروني، والذي هو أسلوب مـن أسـاليب التعلـيم فـي إيصـال      

نيـات الحديثـة للحاسـب والشـبكة العالميـة      المعلومة للمتعلم، يعتمـد علـى التق  
  . ووسائطهم المتعددة

كما أصـبحت الحاجـة ملحـة إلـي مثـل      «إلى  )٢٠٠٥(الطباخ كذلك يشير     
ـ     ر الحـديث نظـراً   هذه االستراتيجيات الجديدة لتوجه مسـار التعلـيم فـي العص

، وسرعة التغيير التي يشـهدها العـالم المعاصـر التـي تـؤثر      لالنفجار المعرفي
علي التعليم وتفرض أعباء ومتطلبـات  سـواء علـى مسـتوى األفـراد لتنميـة       
أنفسهم في التحصيل واكتساب المهارات التـي ترفـع مـن قـدرتهم علـي رفـع       
مستوي معيشتهم والتواجد في مجتمع العولمة، وعلى مسـتوى الدولـة فـي نشـر     

جهـود  مظلة التعلم كحق من حقوق اإلنسان في التعلم والمعرفة ممـا يسـهم فـي    
  .)١٠٤ص.(»القومية المستدامةالتنمية 

التعلـيم اإللكترونـي طريقـة للتعلـيم      أن )٤١، ص٢٠٠٥،إيهـاب (ويذكر      
باستخدام آليات االتصـال الحديثـة كالحاسـب والشـبكات والوسـائط المتعـددة       
وبوابات اإلنترنت من أجل إيصال المعلومـات للمتعلمـين بأسـرع وقـت وأقـل      

إدارة العملية التعليميـة وضـبطها وقيـاس وتقيـيم أداء      تكلفة وبصورة تمكن من
  .المتعلمين

كمـا يسـهم التعلـيم اإللكترونـي فـي زيـادة       «) ٢٠٠٥(ويضيف إيهاب       
ـ      ك مـن  إمكانية االتصال بين الطلبة فيما بيـنهم، وبـين الطلبـة والمدرسـة، وذل

االتصال بين هذه األطـراف فـي عـدة اتجاهـات مثـل مجـالس       خالل سهولة 
ويـرى البـاحثين أن هـذه األشـياء     . قاش، البريد اإللكتروني، غرف الحـوار الن
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تزيد وتحفز الطـالب علـى المشـاركة والتفاعـل مـع المواضـيع المطروحـة        
تتيح فـرص لتبـادل وجهـات النظـر فـي       التيوالمساهمة في المنتديات الفورية 

المواضيع المطروحة ممـا يزيـد فـرص االسـتفادة مـن اآلراء والمقترحـات       
س لمطروحة ودمجها مع اآلراء الخاصة بالطالب مما يسـاعد فـي تكـوين أسـا    ا

                                    ).٥٢ص(.»متين عند المتعلم
ويوضـح هـذا التوجــه األسـباب والحاجـات التــي أدت إلـي االهتمــام            

  .م اإللكترونييبمواصفات ومعايير ونماذج ونظم التعل
ـ  ويمكن التفكير في       م اإللكترونـي بأنهـا تسـهم فـي تيسـير      يمعايير التعل

، وإمكانيـة التشـغيل    Reusabilityإمكانية إعـادة االسـتخدام   : وتسهيل عمليتي
وعلــي ذلــك، يمكــن إعــادة اســتخدام  .Interoperabilityالبينــي المتــداخل 

محتوي التعلم بواسطة أشخاص أو متعلمـين آخـرين عديـدين، ولتحقيـق ذلـك      
م اإللكترونـي ومسـتوي الـتعلم المسـتهدف،     يقيق لمحتوي التعليجب الوصف الد

الخ كعوامـل ضـرورية يجـب مراعاتهـا فـي عمليـة تصـميم المواصـفات         
راء مـا و  ميـؤدي هـذا التصـميم باسـتخدا     وعـادة . والمعايير المطلوب توخيها

البيانات، كما يمكن ألوصاف المعلومات الدقيقة والمفيـدة أن تسـهم فـي إنشـاء     
ات محتويات التعلم الممكـن البحـث فيهـا مـن قبـل اآلخـرين عنـد        قاعدة بيان

ــة لالســ  ــوارد المتاح ــفحهم الم ــا تص ــم إلكتروني ــي تعلمه ــا ف               . تفادة منه
    .)٨٠، ص٢٠٠٥الهادي،( 
ونـي ومـن ذلـك    وقد أكدت كثير مـن الدراسـات أهميـة التعلـيم اإللكتر          

ـ «)٢٠٠٣(دراسة التركي ي سـيعطي أفضـلية فـي متابعـة     بأن التعليم اإللكترون
كمـا سـيؤدي إلـى زيـادة فـي      % ٦٠-٥٠عملية التعليم والتدريب بما نسـبته  

، وسـيؤدي إلـى سـرعة فـي الـتعلم      %٦٠-٢٥نسبة التحصيل تتراوح ما بين 
في حين أشارت دراسات كل مـن ديفيـد سـون وتوميـك إلـى      % ٦٠تصل إلى 

متعـددة قـد أشـبع    أن استخدام اإلنترنـت وبـرامج الحاسـوب ذي الوسـائط ال    
  )٨ص.(»ات المتعلمينحاج
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ولذلك بدأت الدول في جميع أنحـاء العـالم فـي التسـابق نحـو اسـتخدام             
التعليم اإللكتروني، ومن ضمن هـذه الـدول المملكـة العربيـة السـعودية التـي       
تتجه لالهتمام برفع كفاءة نظامها التعليمـي مـن خـالل مـا ورد فـي سياسـة       

تـي تحققهـا توجهـات الحكومـة الرشـيدة بوضـع الخطـة        وأهداف التعليم، وال
الوطنية لالتصاالت وتقنية المعلومـات وعمـل آليـة لتطبيقهـا وتكليـف وزارة      

مـن األهـداف السـبعة     وجاء الهدف الرابـع . االتصاالت وتقنية المعلومات بذلك
ـ ١٤٢٦(العامة للخطـة  التوظيـف األمثـل   : علـى النحـو التـالي    )٣٦ص ،هـ

  .المعلومات في التعليم والتدريب بجميع مراحلهلالتصاالت وتقنية 
وفي ضوء ذلك، فإن بـرامج المؤسسـات التعليميـة بحاجـة إلـى إعـادة             

نظر وتطوير لتواكـب هـذه التغيـرات، ولقـد أدرك التربويـون فـي اآلونـة        
األخيرة هذه األهمية، فتعالت الصيحات مـن هنـا وهنـاك إلعـادة النظـر فـي       

ة وأهدافها ووسائلها بما يتـيح للطالـب اكتسـاب المعرفـة     محتوى العملية التربوي
المتصلة بالحاسوب، ونظراً لهذه األهمية فقد أوصـى المـؤتمر العلمـي السـنوي     

ــامن للجمع ــيم   الث ــة التعل ــرية لتقني ــة المص ) ٥١٢-٥٠٥،ص ص ٢٠٠١(ي
بضرورة إعادة النظر فـي المـدارس التقليديـة وبنيتهـا األساسـية السـتيعاب       

اإللكترونيـة فـي التعلـيم، وتزويـد المـدارس والمؤسسـات        مفهوم المدرسـة 
التعليمية بتسهيالت ومصادر تعلـيم إلكترونـي قـائم علـى الحاسـوب وشـبكاته       
المحلية والواسعة والتقنيات األخـرى ، مثـل فكـرة تحويـل الفصـول التقليديـة       

  .إلى فصول إلكترونية
والتعلـيم بمحافظـة   وإدراكاً مـن المسـؤولين بـاإلدارة العامـة للتربيـة            

الطائف بأهمية تطبيق التعليم اإللكتروني في مدارسـها مواكبـة لتوجـه حكومـة     
خادم الحرمين الشريفين الملك عبد اهللا بن عبـد العزيـز فـي ذلـك فقـد تقـرر       
تطبيق التعليم اإللكتروني في المدارس وذلك بتحويـل بعـض الفصـول التقليديـة     

فصـل إلكترونـي تفـاعلي وفصـل     (صـور تدريجياً إلى فصول إلكترونية بثالث 
وتـم  ) سيأتي التعريـف بهـا الحقـاً   ) (إلكتروني تعاوني وفصل إلكتروني تكاملي
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التطبيق في المرحلة االبتدائية وبالتحديد في الصف الخـامس االبتـدائي فـي كـل     
مدرسة فصل واحد فقـط حسـب معـايير معينـة لنـوع الفصـل اإللكترونـي،        

مـن خـالل هـذه الدراسـة أن      يحاولإللكتروني ولعمل الباحث كمشرف للتعليم ا
ــتخدام ا ــدريس باس ــر الت ــدد أث ــثالث                    يح ــور ال ــة بالص ــول اإللكتروني لفص

علـى التحصـيل لمـادة الرياضـيات فـي وحـدة       ) تكـاملي  -تعاوني -تفاعلي(
على تالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي      القسمة من خالل دراسة شبه تجريبية

    .ائففي محافظة الط
فكـرة مقننـة    نتائج هذه الدراسـة إعطـاء المسـؤولين   سوف يترتب على و      

الـذي سـيجعل هنـاك بيئـة تعليميـة غنيـة       في اختيار نوع الفصل اإللكتروني 
يجابـاً علـى تحصـيل    دم العمليـة التعليميـة ممـا يـنعكس إ    متعددة المصادر تخ

ـ    التالميذ و ي بمثابـة أداة دافعـة   تنمي اإلبداع لدى كل مـن المعلـم والتلميـذ، فه
وكلمـا مـارس المعلـم    في التعلـيم،   االحترافبطريقة ديناميكية تعمل على تنمية 

اإللكترونية في التدريس طوال فتـرة خدمتـه كلمـا زاد نمـوه      فصولاستخدام ال
المهني التدريسي، أي أن لها تأثيرها اإليجـابي علـى أسـاليب تعلـيم المعلمـين      

اليب، والفصول اإللكترونيـة تغيـر نمـط التعلـيم     أنفسهم من حيث تنوع تلك األس
والتعلم من مجرد تلقين المتعلم كم هائل من المعلومـات، إلـى مشـارك وباحـث     
ومحور للعملية التعليمية، وتزيد مـن دافعيـتهم للـتعلم، وتـدعم مفهـوم الـتعلم       

مسـتوى أبنائنـا التالميـذ ليواكبـوا العصـر      وترتقـي ب  .الذاتي والتعاوني لديهم
   .   ي ويلحقوا ويسايروا ركب أبناء العالم المتقدمالتقن
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  :مشكلة الدراسة
والمعلمـين فـي المـدارس    لدى األطفـال  التعليمية إن من أكثر المشكالت       

المهـارات األكاديميـة وخصوصـاً فـي مـادة      الضعف في  على حد سواء، هي
فـي التعلـيم    إلى الطـرق التقليديـة  ، ويرجع السبب الرئيسي في ذلك الرياضيات

والتي مازالت تمارس إلى يومنا هذا، لم تعد قـادرة علـى سـد حاجـات المـتعلم      
وتطوره وتقدمه ليواجه التطـور التعليمـي والتكنولـوجي المتزايـد فـي العـالم       
الخارجي، مما أثر على أدائه كمنـافس لغيـره مـن الطـالب والمتعلمـين فـي       

 يـة ميسـتراتيجيات تعل ا أصـبح مـن الضـروري إيجـاد    لـذلك   .الدول المتقدمة
ونظراً لقلة البحـوث والدراسـات المتخصصـة فـي     . ما كانت سابقاًتختلف عن 
    كترونيـة بصـورها الـثالث   الرياضيات مـن الخـالل الفصـول االل   مجال تعليم 

قيـاس أثـر التـدريس    إلـى   الدراسـة  تسع لهذا، )تكاملي -تعاوني  -تفاعلي( 
  . الث على التحصيل الدراسيباستخدام الفصول اإللكترونية بصورها الث

  :التاليعن السؤال  تجيبوعلى وجه التحديد فإن هذه الدراسة سوف       
ــثالث                           ــور ال ــة بالص ــول اإللكتروني ــتخدام الفص ــدريس باس ــر الت ــا اث م

الخـامس   على التحصيل الدراسـي لتالميـذ الصـف   ) تكاملي -تعاوني -تفاعلي(
  .رياضيات؟االبتدائي في مادة ال

  :ولإلجابة على السؤال السابق تم صياغة الفرضيات التالية
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  : فروض الدراسة
بـين   ٠,٠٥≤ αال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى        -

المتوسطات البعدية لدرجات التحصـيل المعرفـي فـي الرياضـيات لتالميـذ      
اسـة  الصف الخامس االبتدائي عند مسـتوى التـذكر بـين مجموعـات الدر    

الفصـل   الفصل اإللكتروني التفاعلي، الفصل اإللكترونـي التعـاوني،  (الثالث
بعـد ضـبط االختبـار القبلـي لمجموعـات الدراسـة       )اإللكتروني التكـاملي 

 .الثالث

بـين    ٠,٠٥≤ αال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       -
المتوسطات البعدية لدرجات التحصـيل المعرفـي فـي الرياضـيات لتالميـذ      

موعـات الدراسـة   الصف الخامس االبتدائي عنـد مسـتوى الفهـم بـين مج    
الفصـل   الفصل اإللكترونـي التعـاوني،   الفصل اإللكتروني التفاعلي،(الثالث

بعـد ضـبط االختبـار القبلـي لمجموعـات الدراسـة       ) اإللكتروني التكاملي
 .الثالث

بــين  ٠,٠٥≤ αال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  -
ت البعدية لدرجات التحصـيل المعرفـي فـي الرياضـيات لتالميـذ      المتوسطا

الصف الخامس االبتدائي عند مسـتوى التطبيـق بـين مجموعـات الدراسـة      
الفصـل   الفصل اإللكترونـي التعـاوني،   الفصل اإللكتروني التفاعلي،(الثالث

بعـد ضـبط االختبـار القبلـي لمجموعـات الدراسـة       ) اإللكتروني التكاملي
 . الثالث

بـين    ٠,٠٥≤ αوجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى      ال ت -
المتوسطات البعدية لدرجات التحصـيل المعرفـي الكلـي فـي الرياضـيات      

ــثالث                      ــة ال ــات الدراس ــدائي لمجموع ــامس االبت ــف الخ ــذ الص لتالمي
الفصــل  الفصـل اإللكترونـي التفــاعلي، الفصـل اإللكترونــي التعـاوني،    (

بعـد ضـبط االختبـار القبلـي لمجموعـات الدراسـة       ) كاملياإللكتروني الت
  .الثالث
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  :أهداف الدراسة
  :إلىتهدف الدراسة الحالية 

اإللكترونيـة بالصـور   التعرف على أثر التـدريس باسـتخدام الفصـول      -١
ـ   ، الفصـل الفصـل اإللكترونـي التفاعـل   (الثالث  ، اونياإللكترونـي التع
لمعرفـي فـي الرياضـيات    علـى التحصـيل ا  )اإللكتروني التكاملي الفصل

لتالميذ الصف الخامس االبتدائي عنـد مسـتوى التـذكر بـين مجموعـات      
  .الدراسة الثالث

التعرف على أثر التـدريس باسـتخدام الفصـول اإللكترونيـة بالصـور       -٢
 الفصـل اإللكترونـي التعـاوني،    الفصـل اإللكترونـي التفـاعلي،   (الثالث

فـي الرياضـيات    عرفـي علـى التحصـيل الم  )الفصل اإللكتروني التكاملي
لتالميذ الصف الخامس االبتدائي عنـد مسـتوى الفهـم بـين مجموعـات      

  . الدراسة الثالث
التعرف على أثر التـدريس باسـتخدام الفصـول اإللكترونيـة بالصـور       -٣

الفصـل اإللكترونـي التفـاعلي، الفصـل اإللكترونـي التعـاوني،       (الثالث
ـ   )الفصل اإللكتروني التكاملي فـي الرياضـيات    يعلـى التحصـيل المعرف

لتالميذ الصف الخامس االبتدائي عند مسـتوى التطبيـق بـين مجموعـات     
 .الدراسة الثالث

رونيـة بالصـور   التعرف على أثر التـدريس باسـتخدام الفصـول اإللكت    -٤
ـ   ، الفصـل الفصـل اإللكترونـي التفـاعلي   (الثالث ، اونياإللكترونـي التع
فـي   الكلـي علـى التحصـيل المعرفـي    )اإللكترونـي التكـاملي   الفصل

الرياضيات لتالميذ الصف الخامس االبتـدائي بـين مجموعـات الدراسـة     
  .الثالث
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  :أهمية الدراسة
  :تتضح أهمية الدراسة فيما يلي

الفصـول االلكترونيـة بصـورها     أهمية اسـتخدام  تتناول الدراسة الحالية -١
الرياضـيات مـن   تعلـيم   فـي ) تكـاملي  -تعـاوني   -تفـاعلي ( الثالث 
مـن خـالل هـذه    تعلـيم  الة البحوث التي تناولت موضـوع  لقلو ، خاللها

لـذا يمكـن    ،الفصول للمهارات األكاديمية المختلفة على حد علـم الباحـث  
  .أن تفتح هذه الدراسة المجال لدراسات عديدة أخرى

قد تساهم الدراسة الحالية فـي تطـوير طـرق المعلمـين فـي التـدريس        -٢
الحديثـة فـي التـدريس     واالنتقال من الطـرق التقليديـة إلـى الطـرق    

 -التعـاوني  -التفـاعلي (باستخدام الفصول اإللكترونية بالصـور الـثالث   
 ).التكاملي

قد تفيد الدراسة الحاليـة مصـممي وواضـعي المنـاهج فـي التخطـيط        -٣
لتصـميم دروس أكثــر فعاليـة تواكــب العصـر الحــالي فـي تطبيقهــا     

 . األكثر فاعليةباستخدام التقنيات الحديثة ومنها الفصول اإللكترونية 

قد تقدم الدراسة الحالية تصور يسـاعد المسـؤولين فـي وزارة التربيـة      -٤
ـ   ل اإللكترونـي األكثـر   والتعليم والمدارس األهلية على اختيار نـوع الفص

 .لتطبيق التعليم اإللكتروني فعالية

قد تفيد الدراسة الحالية المهتمين بتعليم الرياضـيات فـي إعـداد تصـور      -٥
يساعد علـى تخطـي الصـعوبات التـي تواجـه بعـض        لفصل إلكتروني

 . التالميذ في تعلم الرياضيات
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  :حدود الدراسة
طبقت الدراسة على ثالثة صفوف دراسية فـي ثالثـة مـدارس ابتدائيـة      -١

بالشـرق  كتبـي التربيـة والتعلـيم    مختلفة في مدينـة الطـائف تابعـة لم   
  :والغرب وهي

Ã امليفصل إلكتروني تك(مدرسة الجاحظ االبتدائية.(  

Ã فصل إلكتروني تعاوني(مدرسة عمار بن ياسر االبتدائية.( 

Ã فصل إلكتروني تفاعلي(مدرسة السعودية االبتدائية   .( 

ــي     -٢ ــام الدراس ــي األول للع ــل الدراس ــي الفص ــة ف ــت الدراس طبق
 .هـ١٤٢٩/١٤٣٠

اقتصرت الدراسة على وحدة القسـمة المقـررة فـي الجـزء األول مـن        -٣
ــا   ــف الخ ــيات الص ــاب الرياض ــداكت ــام  مس االبت ــة ع ئي طبع

ــد. هـــ١٤٢٩/١٤٣٠ ــرتد والمعتم ــيم يســه م ــة والتعل ن وزارة التربي
  .بالمملكة العربية السعودية

  :مصطلحات الدراسة
  :فيما يلي توضيح للمصطلحات الواردة في الدراسة

  :اإللكترونية الفصول

          .أحد أقسـام المدرسـة ويسـمى أيضـا الصـف      :در فصلمصـ :لغوياً الفَصُل
  ).وآخرون أديب اللجمي تأليف معجم المحيط(

يونِ(:لغوياً إِلكْتُرونِإلَى اإلِلكْتُر وبنْسالْم"(   قْـُل اإلِلكْتُرالع ـرنْتَشَأ يـدـي   بف ـيون
ليـات  آلَةُ الحاسوبِ تَعتمد علَى مـادة اإلِلكْتـرونِ ِإلجـراء أدقِّ الَعم   : "كُلِّ الْمكَاتبِ

تـأليف   معجـم المغنـي  (.ويسمى أيضـاً كمبيـوتر  . الحسابِية وبَِأسرعِ وقْت ممكنٍ
  ).الدكتور عبد الغني أبو العزم



- ١٢  - 
 

 فصـول  عـن  عبـارة "بأنـه   )١٩٩٧(Norman  يعرفـه نورمـان   :اصـطالحاً 

 وهـذه  الوسـائط المتعـددة،   عـرض  وأجهـزة  الكمبيـوتر  بأجهزة مزودة دراسية

 يجـب  فصـل إلكترونـي   التعلم، وكـل  عملية تفعيل في تستخدم اإللكترونيةالبيئة 
 طالـب،  لكـل  كمبيـوتر  للمعلـم،  كمبيـوتر  :التاليـة  العناصـر  على يحتوي أن

 الصـوت  متعـددة لعـرض   وسـائط  التعليمية، نظـام  المواد من متنوعة مجموعة
 لحفـظ  داخليـة، نظـام   والفيـديو، شـبكة   المتحركـة  والرسوم والصور والنص

  ).٣٣ص("بعد عن اتصاالت ،نظام الملفات ونقل شاركةوم
ـ  ويعـرف الباحــث الفصـول اإللكترونيــة إجرائيــاً   ة الدراســي الفصــول: ابأنه

الذي يلتقـي فيـه التالميـذ مـع المعلـم وجهـاً       ادة والتي يحدث فيها التعلم المعت
مجهـزةً   جل دوامهـم الدراسـي فيـه وتكـون هـذه الفصـول       لوجه ويقضون
  .مة حسب نوع الفصل اإللكترونيبالتقنيات الالز

+ جهـاز حاسـوب آلـي    )١(عـدد (يتكون مـن  :الفصل اإللكتروني التفاعلي -١
ـ ) سـبورة إلكترونيـة  )+ Data Show(جهاز عرض البيانات تعلم  التالميـذ  وي

بطريقــة شــرح المعلــم علــى الســبورة اإللكترونيــة باســتيراده للبرمجيــة 
 كترونـي والتعليـق علـى ذلـك و    التعليمية المعدة لهذه الدراسة والكتـاب اإلل 

يوضـح شـكل   ) ١( والشـكل  .مشاركة التالميذ فـي الحـل والتعليـق   تفاعل و
                          :الفصل اإللكتروني التفاعلي

  الفصل اإللكتروني التفاعلي)  ١( شكل 
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+ أجهـزة حاسـوب آلـي    )٦(عـدد (يتكون مـن  :الفصل اإللكتروني التعاوني -٢
).                ســبورة إلكترونيــة ) + Data Show(انــات جهــاز عــرض البي 

طالب على جهاز حاسوب آلي، وجهـاز حاسـوب آلـي خـاص     )٥(أي بمعدل
ويتعلم التالميذ بطريقة التعلم التعاوني مـن خـالل أجهـزة الحاسـوب     . بالمعلم

اآللي التي أمـامهم التـي عليهـا الكتـاب اإللكترونـي والبرمجيـة التعليميـة        
الدراسة ويقوم المعلم بالمالحظة والـتحكم بـأجهزة التالميـذ مـن      المعدة لهذه

خالل جهازه مستخدماً برنامج النت سـبورت بعـد أن أعطـى كـل مجموعـة      
محور من محاور الدرس وتم اإلجابة عليهـا مـن قـبلهم حسـب مجموعـاتهم      

الوقت المخصـص لـذلك يقـوم المعلـم بـالتعليق علـى السـبورة         وبانتهاء
دماً البرمجيـة التعليميـة والكتـاب اإللكترونـي لشـرح مـا       اإللكترونية مستخ

 .فيمـا اسـتنتجه   فات على التالميذ ولتثبيت المعلومة مـع مشـاركة التالميـذ   
                            :يوضح شكل الفصل اإللكتروني التعاوني) ٢(والشكل

  الفصل اإللكتروني التعاوني)  ٢( شكل 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

جهـاز حاسـوب آلـي    ) ٢٦(عـدد  (يتكون مـن : لتكامليالفصل اإللكتروني ا -٣
كـاميرا  + سـبورة إلكترونيـة   ) + Data Show(جهـاز عـرض البيانـات   +

. أي بمعدل جهاز لكل طالب وجهـاز حاسـوب آلـي خـاص بـالمعلم     ).وثائقية
ويتعلم التالميذ كل تلميذ على حده من خـالل جهـاز الحاسـوب الـذي أمامـه      
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يميـة المعـدة لهـذه الدراسـة والكتـاب      والذي موجود عليـه البرمجيـة التعل  
اإللكتروني ويالحظ المعلـم ويـتحكم بـأجهزة التالميـذ مـن خـالل جهـازه        
مستخدماً برنامج النت سبورت ويوجه كـل تلميـذ فـي حـال توقـف التلميـذ       

الوقـت المخصـص لـذلك يبـدأ     هاء مـن  عن فهمه ألجزاء الدرس وبعد االنت
ـ    ة مسـتخدماً البرمجيـة التعليميـة    المعلم بالتعليق علـى السـبورة اإللكتروني

ما فات علـى التالميـذ ولتثبيـت المعلومـة مـع       والكتاب اإللكتروني لشرح 
  :يوضح شكل الفصل اإللكتروني التكاملي) ٣(والشكل  .مشاركة التالميذ

  الفصل اإللكتروني التكاملي)  ٣( شكل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  :التحصيل الدراسي

 .مـنِ اكْتسـابِ  :"رِبـحٍ عظـيمٍ  كَّن من تَحصيِل تَم":حصَلدر مص :لغوياًالتحصيل 
  ).الدكتور عبد الغني أبو العزممعجم المغني تأليف (

يراسلغوياً د: )  ـةاسرإلَـى الد وبنْسةٌ  " :)مـياسرد ـامسٍ   ": أيردو ـثحب ـامأي
  ).الدكتور عبد الغني أبو العزممعجم المغني تأليف (.وعلْمٍ

لتـي  هـارات ا مجموعة مـن الخبـرات والم  "بأنه  )١٤١٤(عماريعرفه  :اصطالحاً
  ).١٤٥ص"(مدرسييكتسبها الطالب من المنهج ال

مجمـوع الـدرجات التـي    : بأنـه  ويعرف الباحث التحصيل الدراسـي إجرائيـا  
  .يحصل عليها التالميذ في االختبار التحصيلي المعد ألغراض الدراسة



- ١٥  - 
 

  
  

  

  الثانيالفصل            
 أدبيات الدراسة

v  اإلطار النظري 

v  الدراسات السابقة 
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  :تمهيد
فاهيم األساسـية فـي الدراسـة، وهـي     ملل هذا الفصل عرضا تحليلياًيتناول       

مفهـوم التعلـيم   : بجوانبـه المتنوعـة، مثـل    للتعليم اإللكترونـي  عرضا مفصل
 حـل نشـأته وتطـوره،   اإللكتروني ومراحله وأهدافه ونبـذة تاريخيـة عـن مرا   

ومميزاتـه للمعلـم والمـتعلم     وأهميتـه،  يفته وأشكاله ومكوناتـه، وخصائصه ووظ
وكذلك الفوائد التي تعـود علـى المتعلمـين مـن اسـتخدام هـذا        .على حد سواء

الشكل من أشكال التعليم، وبعض الحقائق المرتبطة بـه ومكونـات نظـام التعلـيم     
البيئـات   ، كمـا يسـتعرض أيضـاً   لـيم وني وأنظمة هذا الشـكل مـن التع  اإللكتر

تــأثير و التعليميــة اإللكترونيــة ومفهومهــا ومكوناتهــا وخصائصــها وأنواعهــا
التعليم اإللكتروني على عمليتي التعليم والـتعلم وأثـره علـى المعلـم والمـتعلم،      

 ومكوناتهـا ودورهـا فـي تـدريس     النظاميـة  وكذلك مفهوم المدرسة اإللكترونية
       .لكترونيي يلعبه المعلم في التدريس اإلالرياضيات والدور الذ

عدد من الدراسات السـابقة فـي هـذا المجـال     كما يعرض الفصل الحالي       
ربيـة  فـي العديـد مـن الـدول الع     تـه المرتبطة بالتعليم اإللكتروني ومدى أهمي

الدراسات إلى دراسـات عربيـة وأخـرى أجنبيـة، وذلـك       متقسوالغربية، وقد 
  .وتطبيقاته مام بالتعليم اإللكترونياالهتمدى لبيان 
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  اإلطار النظري للدراسة: أوالً
  :التعليم اإللكتروني     

يتميز عصرنا هذا بالتغير السريع في جميع مجـاالت الحيـاة، ومـن هـذه           
التغيرات الثورة التكنولوجية الهائلـة والتقـدم السـريع فـي جميـع المجـاالت،       

زايد والسريع في حجـم وكميـة المعلومـات فـي جميـع      باإلضافة إلى النمو المت
حقوق المعرفة، ويمكن القول أن حجم المعلومـات المنتجـة فـي العقـود الثالثـة      
  السابقة يفوق حجم المعلومات التي أنتجتهـا البشـرية خـالل العصـور السـابقة،      
ومن نتائج الثورة التكنولوجيـة والتقـدم السـريع الحاسـوب اآللـي وبرمجياتـه       

كات بأنواعها، والتي أحدثت ثـورة كبيـرة فـي العمليـة التعليميـة، حيـث       والشب
لقد حـاول التربويـون وال يزالـون يحـاولون     . أسهمت في توفير بيئة تعلم ثرية

في استثمار هذه الثورة فـي تطـوير العمليـة التعليميـة، وأصـبح هنـاك نمـو        
النمـو فـي    متزايد في إدخالها واستخدامها في المدارس ويتوقع أن يسـتمر ذلـك  

  : السنوات القادمة، وأدى ذلك إلى ظهور عدة مفاهيم ومنها
ــي  - ــيم اإللكترون ــوب، التعل ــتخدام الحاس ــتعلم باس ــوب، ال ــيم بالحاس   : التعل

والذي يعد من أكثر المفاهيم التي تناولتهـا الكثيـر مـن المؤلفـات والدراسـات،      
ا المفهـوم حتـى   وهو يعد أسلوباً من أساليب التعليم والتعلم، ومنـذ ظهـور هـذ   

وقتنا الحاضر ال يوجد معنى أو تعريف واحـد متفـق عليـه لمصـطلح التعلـيم      
اإللكتروني في أدبيات هذا النمط من التعليم، إذ يوجـد عشـرات مـن التعريفـات     

  .المتنوعة والمتباينة له
  
  
  
  

  



- ١٨  - 
 

  :مفهوم التعليم اإللكتروني  -أ
        :بأنــه التعلــيم اإللكترونــي  )٢٠٠٥(يعــرف الموســى والمبــارك    -
طريقة للتعليم باسـتخدام آليـات االتصـال الحديثـة مـن حاسـوب وشـبكاته،        «

، ورسـومات وآليـات بحـث ومكتبـات     وصـورة ووسائطه المتعددة من صوت 
وكذلك بوابات اإلنترنـت سـواء أكانـت عـن بعـد أم فـي الفصـل        ، إلكترونية

لومـة للمـتعلم   الدراسي، وهو استخدام التقنية بجميع أنواعهـا فـي إيصـال المع   
  .)١١٣ص(»بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة

ــدي  - ــرف الل والجنـ ــه   )٢٠٠٥(ويعـ ــي بأنـ ــيم اإللكترونـ               :التعلـ
ذلك النوع من التعليم الذي يعتمـد علـى اسـتخدام الوسـائط اإللكترونيـة فـي       «

االتصال واستقبال المعلومـات، واكتسـاب المهـارات والتفاعـل بـين الطالـب       
  .)٣٩٤ص(»م وبين الطالب والمدرسةوالمعل

ــون - ــرف زيتــ ــه  )٢٠٠٥(ويعــ ــي بأنــ ــيم اإللكترونــ              :التعلــ
عبـر الوسـائط المعتمـدة علـى الكمبيـوتر      )إلكترونـي (تقديم محتوى تعليمي «

وشبكاته إلى المتعلم بشكل يتيح له إمكانية التفاعـل النشـط مـع هـذا المحتـوى      
أكـان ذلـك بصـورة متزامنـة أم غيـر متزامنـة        ومع المعلم ومع أقرانه سواء

وكذا إمكانية إتمام هذا التعليم فـي الوقـت والمكـان وبالسـرعة التـي تناسـب       
فضالً عن إمكانية إدارة هـذا الـتعلم أيضـاً مـن خـالل تلـك        ظروفه وقدراته،

  .)٢٤ص(»الوسائط
ــوم  - ــرف غلــ ــه  )١٤٢٤(ويعــ ــي بأنــ ــيم اإللكترونــ                      :التعلــ
نظام تعليمي يستخدم تقنيات المعلومات وشبكات الحاسـوب اآللـي فـي تـدعيم     «

أجهـزة  : وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل مجموعة مـن الوسـائل منهـا   
الحاسوب اآللي، الشبكة العالمية للمعلومات والبـرامج اإللكترونيـة المعـدة إمـا     

  .)٣ص(»الوزارة أو الشركات من قبل المختصين في
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فالتعليم االلكتروني أو االفتراضي، هـو نـوع مـن التعلـيم يعتمـد علـى             
استخدام وسائط الكترونية متعـددة فـي االتصـال بـين المعلمـين والمتعلمـين،       

  )١٤١٩المحيسن وهاشم، ( .ن المتعلمين والمؤسسة التعليميةوبي
ه      تعلـيم االفتراضـي وضـح   ويوجد هناك لبس بين التعلـيم اإللكترونـي وال        

يختلـف عـن التعلـيم     E-Educationبـأن التعلـيم اإللكترونـي    ")٢٠٠٤(سالم
ــي  ــدي   Virtual Educationاالفتراض ــيم التقلي ــبه التعل ــي أن األول يش ف

خطواته مع استخدامه للوسائل والوسائط اإللكترونيـة وقـد يـتم داخـل الفصـل      
" افتـراض "كلمـة فهو تعليم حقيقي وليس تعليماً افتراضياً حيـث تشـير    الدراسي،

  .)٢٨٤ص"(ير حقيقيإلى شيء غ
بأن التعلـيم اإللكترونـي لـيس هـو     ) ٢٩٠ص ،٢٠٠٤سالم،(كذلك يوضح       

تعليم عن بعد، فليس كل تعليم إلكتروني البد وأن يـتم مـن بعـد، ولكـن التعلـيم      
اإللكتروني هو أحد أشكال ونماذج التعليم عن بعـد، وأنـه يمكـن أيضـاً أن يـتم      

  .لفصل الدراسي بوجود المعلمداخل جدران ا
وهذا ما هو مطبـق فـي الدراسـة الحاليـة باسـتخدام تطبيقـات التعلـيم              

-التعـاوني -التفـاعلي (اإللكتروني في الفصـول اإللكترونيـة بالصـور الـثالث    
وبوجود المعلم في دوره الجديـد أال وهـو المشـرف والموجـه علـى      ) التكاملي

  .العملية التعليمية

  :ليم اإللكترونيمراحل التع -ب
يـرى   كمـا  جـاء  بـل  الصـدفة  بمحـض  يظهـر  لم اإللكتروني التعليم إن      

مـدى   علـى  وتقنيـة  تربويـة  جهود حصيلة )٢٥ - ٢٤ص ص, ٢٠٠٢(العريني
 السـتينات  إلـى  اإللكترونـي يعـود   التعلـيم  تـاريخ  أن قـرن، ويوضـح   نصف

ــة ــدما الميالدي ــف عن ــكنر أل ــه (skinner)س ــن كتاب ــيم ع ــرم التعل ج                              المب
 (programmed learning)تسلسـلياً  الدراسـية  المواضـيع  تـم ترتيـب   حيث 

 ،المواضـيع  تلـك  فـي  مدى تقدم المـتعلم  تقيس اختبارات يحوي برنامج هيئة على
 مفهـوم  بدايـة ظهـور   كانـت  وهـذه ، وقدراتـه  إمكانياته حسب منها ينتقل بحيث
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  الشخصـي، ثـم   اختراع الحاسـوب اآللـي   ، ومع(self learning)الذاتي التعليم
 التعلـيم  ويسـمى  شـمولية  أكثـر  ليكـون  المفهوم هذا تطور اإلنترنت شبكة ظهور

  .(E-learning)اإللكتروني
أربعـة مراحـل لتـاريخ التعلـيم     )٢٩٢-٢٩١، ص ص٢٠٠٤، سـالم (ذكر      

  :اإللكتروني وهي
  ): م١٩٨٣قبل عام (المرحلة األولى -١

التقليدي حيـث كـان التعلـيم تقليـدياً قبـل انتشـار أجهـزة         عصر المعلم      
الحاسبات بالرغم مـن وجودهـا لـدى الـبعض وكـان االتصـال بـين المعلـم         

  .والطالب في قاعة الدرس حسب جدول دراسي محدد
 ):م١٩٩٣م إلى ١٩٨٤عام (المرحلة الثانية -٢

لونـدوز  تميزت هذه الفتـرة الزمنيـة باسـتخدام ا   : عصر الوسائط المتعددة      
  .الماكنتوش واألقراص الممغنطة كأدوات رئيسية لتطوير التعليم ٣,١

 ):م٢٠٠٠م إلى ١٩٩٣من عام (المرحلة الثالثة -٣

بـدأ ظهـور البريـد     ، ثـم )اإلنترنـت (ظهور الشبكة العالمية للمعلومـات        
لعرض أفـالم الفيـديو ممـا أضـفى      انسيابيةاإللكتروني وبرامج إلكترونية أكثر 

  .الً وواعداً لبيئة الوسائط المتعددةتطور هائ
 ):م وما بعدها٢٠٠١الفترة (المرحلة الرابعة -٤

الجيل الثاني للشبكة العالمية للمعلومـات حيـث أصـبح تصـميم المواقـع            
على الشبكة أكثر تقـدماً وذو خصـائص أقـوى مـن ناحيـة السـرعة وكثافـة        

  .المحتوى
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  :ية السعوديةالتعليم اإللكتروني في المملكة العرب -ج

العالم من حولنا يتغير باستمرار، مما يتطلـب مـن المؤسسـات الحكوميـة           
ومـن أهـم   . وغير الحكومية مسايرة ذلك التغير واالستجابة له بصـورة إيجابيـة  

وخاصـة مـا يتعلـق    المؤسسات التي يجـب أن تتغيـر المؤسسـات التربويـة     
طوير تتجـه أنظـار كافـة شـرائح     فعند الرغبة في التغيير والت. بنظامها التعليمي

المجتمع إلى التعلـيم ألهميتـه فـي تشـكيل الفكـر اإلنسـاني وبنـاء حضـارة         
المجتمع وتمكينه من تبوء مكانة بين المجتمعـات المتقدمـة ليكـون قـادراً علـى      

فـي العـالم بشـتى جوانبـه، تتغيـر       ونتيجة للتغير المسـتمر . المنافسة العالمية
وممـا يميـز   . ة، فلكـل عصـر مقوماتـه ومهاراتـه    النظرة إلى متطلبات التنمي

عصرنا الحاضر تسميته بعصر االقتصـاد المعرفـي، حيـث أصـبحت صـناعة      
المعرفة وتطبيقاته العنصر األسـاس والمسـير لجميـع جوانـب التنميـة سـواء       

والمملكة العربيـة السـعودية كغيرهـا مـن الـدول ال      . االقتصادية أو المجتمعية
من تتغير فيه جميع مقومـات التنميـة، ولـذلك أصـبح     يمكن أن تقف ساكنة في ز

تطوير النظام التعليمي ضرورة حتمية تفرضها العزيمـة الصـادقة فـي الرقـي     
والتقدم والنهوض بالمجتمع السعودي بما يتناسب مـع متطلبـات العصـر، وبمـا     

اإلطار المرجعي لمشـروع الملـك عبـد اهللا بـن     (.المتاحة اإلمكاناتيتناسب مع 
إدراكـاً مـن حكومـة المملكـة     و ).٩ص لتطـوير التعلـيم العـام،    زعبد العزي

المعلومـات،   أهميـة التخطـيط لتقنيـة   ب بـذلك واستشـعارها   العربية السـعودية 
التنميـة   بـرامج  نجـاح ت ضـمان ل المعلومـا  تقنيـة  بمنظومـة  الرقي بأن وإيماناً

 حبصـا  المملكـة ممثلـة بموافقـة    قيادة الشاملة، وجهت االقتصادية واالجتماعية

مجلـس   رئـيس  نائـب  العهـد،  ولـي  العزيز عبد بن اهللا األمير عبد الملكي السمو
ملـك المملكـة العربيـة    (م٢٠٠١فـي عـام    الوزراء ورئيس الحـرس الـوطني  

لالتصــاالت وتقنيــة  بوضــع الخطــة الوطنيــة) الســعودية حاليــاً حفظــه اهللا
 وزارة يـف وتكل لتطبيقهـا  المعلومات في المملكة العربية السعودية وعمـل آليـة  

عـام   ذو القعـدة  فـي شـهر   االنتهـاء  تم وقد .بذلك المعلومات االتصاالت وتقنية
 العامـة  السـبعة  األهـداف  مـن  الرابـع  الهدف وقد جاء إعدادها، من هـ١٤٢٦
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قنيـة المعلومـات علـى النحـو     الوطنية لالتصاالت وت الخطة في ورد كما للخطة
  :           التالي

 وتقنية المعلومـات فـي التعلـيم والتـدريب بجميـع     التوظيف األمثل لالتصاالت 
التطـور والتسـارع فـي اسـتخدام      لهـذا  ومسـايرة  الهدف لهذا وتنفيذًا .مراحله

السـعودية   التعليم اإللكتروني بدأت وزارة التربيـة والتعلـيم بالمملكـة العربيـة    
مدرسـة  ) ١٨٠(بتطبيـق التعلـيم اإللكترونـي بــ     ) ١٤٢٦(كما ذكـر العبيـد   

هــ بميزانيـة قـدرها    ١٤٢٦/١٤٢٧طوة تجريبية في العام الدراسـي  ثانوية كخ
    مليون ريـال سـعودي، وسـيتم تعميمـه بعـد دراسـة نتـائج التجربـة،         ) ٥٦(

         والتغيـرات التكنولوجيـة   الحاليـة  التطـورات  ألنه ضرورة حتمية فـي ضـوء  
  ).، األخيرة١٤٢٦ العبيد،(

اهللا بن عبـد العزيـز لتطـوير التعلـيم     ودعماً لذلك يأتي مشروع الملك عبد       
استجابة للتوجه الكريم الـذي أطلقـه  خـادم الحـرمين الشـريفين      ) تطوير(العام 

هــ، والـذي تبلـغ    ١٤٢٦في لقائه بالمسؤولين عن التعليم في شهر رجب عـام  
تسعة مليارات ريـال، ويـتم تنفيـذ هـذا المشـروع مـن       تكلفته اإلجمالية لتنفيذه 

  :رئيسية هيخالل أربعة برامج 
المعلمـين   يهيـئ وهـو برنـامج   (:إعادة تأهيل المعلمين والمعلمات برنامج -١

والمعلمات ألداء مهامهم التربويـة والتعليميـة بمـا يحقـق أهـداف المنـاهج       
 ).التعليمية المطورة

البيئـة التعليميـة    يهيـئ وهـو برنـامج   (:برنامج تحسين البيئة التعليميـة  -٢
الرقمـي للمـنهج، لتكـون بيئـة الفصـل       ويأهلها إلدماج التقنيـة والنمـوذج  

والمدرسة بيئة محفزة للتعلم من أجل تحقيـق مسـتوى أعلـى مـن التحصـيل      
  .)والتدريب

وهو برنـامج يهـدف تطـوير المنـاهج     (:برنامج تطوير المناهج التعليمي -٣
التعليمية بمفهومها الشامل لتسـتجيب للتطـورات العلميـة والتقنيـة الحديثـة،      
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يـة والمعرفيـة والمهنيـة والنفسـية والبدنيـة والعقليـة       وتلبي الحاجـات القيم 
 ).والمعيشية لدى الطالب والطالبة

وهـو برنـامج يهـدف إلـى تعزيـز      ( :غير الصفيبرنامج تطوير النشاط  -٤
يـات وإشـباع   االقدرات الذاتية والمهارية واإلبداعيـة وتنميـة المواهـب والهو   

والـروابط   فـاهيم لـدى الطـالب والطالبـات، وتعميـق الم    الرغبات النفسية 
 ). الوطنية واالجتماعية من خالل األنشطة غير الصفية بمختلف أنواعها

خطـة قصـيرة   (تضـمنت   إسـتراتيجية ويتم تنفيذ هذا المشروع من خالل       
  ).المدى، خطة متوسطة المدى، وخطة طويلة المدى

هــ باختيـار   ١٤٢٩/١٤٣٠وتم تطبيق المشروع في مطلـع هـذا العـام          
ومعـايير مدروسـة فـي     ضـوابط وفـق  ) للبنين والبنات(مدرسة ثانوية  خمسين

المبنـى المدرسـي، والبيئـة    (مختلف مناطق المملكة وأعيد تأهيل كافة مكوناتهـا  
وذلك للبدء فـي أولـى خطـوات تنفيـذ التطـوير      )...التعليمية، والكوادر البشرية

بـن عبـد العزيـز    اإلطار المرجعي لمشروع الملك عبـد اهللا  .(التعليمي اإلجرائي
  ).هـ١٤٢٩/١٤٣٠التطوير المبني على المدرسة -لتطوير التعليم العام

هــ فـي اإلدارة   ١٤٢٧/١٤٢٨وهذا التوجه الكـريم مطبـق مـن عـام           
العامة للتربية والتعليم بمحافظة الطائف، وقـد قـام الباحـث بدراسـة مـا هـو       

 .رونيـة تطبيـق  مطبق في الطائف ليتم اختيـار أفضـل أنـواع  الفصـول اإللكت    
  .ليتم التوسع في فتحها حسب دراسة علمية

  :اإللكترونيأهداف التعليم  -د
بمراجعة الباحث لعـدد مـن المراجـع المتخصصـة فـي مجـال التعلـيم              

اإللكتروني، وجد أن الكثيـر منهـا يتشـابه فـي أهـداف التعلـيم اإللكترونـي،        
ن مـن أهـم   أ) ٣٨٨-٣٨٧ص ، ص٢٠٠٥(تلخص فيمـا يـراه الل والجنـدي   و

  :األهداف التي يجب تحقيقها من التعليم اإللكتروني ما يلي 
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توفير بيئة تعليمية غنيـة ومتعـددة المصـادر تخـدم العمليـة التعليميـة        -
 .بجميع محاورها

إعادة صياغة األدوار في الطريقة التي تـتم بهـا عمليـة التعلـيم والـتعلم       -
 .بما يتوافق مع مستجدات الفكر التربوي

افز وتشـجيع التواصــل بـين منظومــة العمليـة التعليميــة    إيجـاد الحــو  -
 .كالتواصل بين البيت والمدرسة، والمدرسة والبيئة المحيطة

فالـدروس تقـدم فـي صـورة     . نمذجة التعليم وتقديمه في صورة معيارية -
مـن  . نموذجية والممارسات التعليميـة المتميـزة يمكـن إعـادة تكرارهـا     

، خطـط للـدروس النموذجيــة،   أمثلـة ذلـك بنـوك األسـئلة النموذجيـة     
االستغالل األمثل لتقنيات الصوت والصورة وما يتصل بهـا مـن وسـائط    

 .متعددة

تناقل الخبرات التربوية من خالل إيجاد قنـوات اتصـال ومنتـديات تمكـن      -
المعلمين والمدربين والمشرفين وجميع المهتمـين بالشـأن التربـوي مـن     

قع محـدد يجمعهـم جميعـاً فـي     المناقشة وتبادل اآلراء والتجارب عبر مو
 .غرفة افتراضية رغم بعد المسافات في كثير من األحيان

إعداد جيل من المعلمـين والطـالب قـادر علـى التعامـل مـع التقنيـة         -
 .ومهارات العصر والتطورات الهائلة التي يشهدها العالم

المساعدة على نشر التقنية في مجتمع مثقفاً إلكترونياً ومواكبـاً لمـا يـدور     -
 .في أقاصي األرض

تقـديم التعلـيم الـذي يناسـب      :على ما سـبق ) ٢٩٥ص ،٢٠٠٤سالم،(ويضيف
  .فئات عمرية مختلفة مع مراعاة الفروق الفردية بينهم

 هنالك عوامل أسهمت في تبني خيـار التعلـيم اإللكترونـي للجيـل القـادم     و      
ريـك،  المبي(و) ١٤٢٤، العويـد وآخـرون  (مـن  كما حددها كـالً  إضافة لما سبق

       )٢٠٠٣عبــد المــنعم،  (و) ١٤٢٤النملــة، (و) ١٤٢٤الراشــد، (و) ١٤٢٣
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ــي، (و ــراب، (و) ١٤٢٣الحج ــى، (و )٢٠٠٣الغ  م، ص٢٠٠٥، ١٤٢٣الموس
  :باآلتي) ١١٧-١١٥ص
الطالب يتعلم ويخطئ في جو من الخصوصية، كمـا يمكنـه تخطـي بعـض       -١

 .المراحل التي يراها سهله أو غير مناسبة

والمصـدر الوحيـد للمعلومـات إلـى      م من الملقي والملقن،تغيير دور المعل  -٢
 .دور الموجه

سرعة تطوير المناهج وتغييرهـا والبـرامج علـى اإلنترنـت بمـا يواكـب         -٣
خطط الوزارة ومتطلبات العصر دون تكـاليف إضـافية باهظـة، كمـا هـو      

 .الحال في تطوير البرامج على أقراص الليزر مثالً

 يتسابق التربويين فيـه لـرأب الصـدع الـذي     يشكل التعليم اإللكتروني حالً  -٤
 .أحدثه التعليم عن بعد، واألخذ بما يمكن األخذ به من التعليم المباشر

إلـى حتميـة اسـتخدام    العوامـل أدت  األهـداف و مما سبق يتضح أن هذه       
التعليم اإللكتروني في العصر الحالي وذلك لخلق جيل قـادر علـى التعامـل مـع     

 .حياة بشكل كبير وفاعلجميع متطلبات ال

  :اإللكترونيفوائد التعليم  -هـ
 :لتي تعود على المتعلم أو المتدربالفوائد ا  - أ

يتعلم ما يريد أن يتعلمه فـي الوقـت الـذي يختـاره وبالسـرعة التـي        -١
 .تناسبه

 .يتعلم ويخطئ في جو من الخصوصية -٢

 .غير سهلة ويمكنه تخطي بعض المراحل التي يراها سهلة أ -٣

 .إلعادة واالستزادة بالقدر الذي يحتاجهيمكنه ا -٤

 .اول يدهيجعل كما هائال من المعلومات في متن -٥
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  :التي تعود على المعلم أو المدرب الفوائد -ب
 .مراتعدة ال يضطر إلى تكرار الشرح  -١

 .يمنح الوقت إلعداد برامج أكثر -٢

 .المتدرب فعالًالتركيز على المهارات التي يحتاجها المتعلم أو  -٣

 .يركز أكثر على التغذية المرتدة للمتعلم أو المتدرب -٤

 .مختلفةقدرات  لتنمية تتاح له فرصة أكبر -٥

                  )RACE,1998() ،٢٩-٢٨ص ، ص٢٠٠٣الغراب(  

  : أنواع التعليم اإللكتروني -و
تعددت أنواع التعليم اإللكترونـي بحسـب نظـرة المهتمـين بـه واختلـف             

 افتراضـية فيها هـل هـي بيئـة    منظور البيئة التي يطبق حسب  تعريف كل نوع
    ،) ١١٤، ص١٤٢٣،١٤٢٥الموســـى، (يحـــددفمـــثالً  أو بيئـــة واقعيـــة

أنـــواع ) ٣٩-١٤٢٣،٣٨الشـــهري، (و ،)٨٠-٧٩ ص ،١٤٢٣الرافعـــي، (و
  : التعليم اإللكتروني فيما يلي

  : )Synchronous E-learning  المتزامن(التعليم اإللكتروني المباشر -١
ويعني أسلوب وتقنيات التعليم المعتمدة علـى الشـبكة العالميـة للمعلومـات           

لتوصيل وتبادل الدروس ومواضيع األبحـاث بـين المـتعلم والمعلـم فـي نفـس       
     )Real-time chat(مثـل المحادثـة الفوريـة    .الوقت الفعلـي لتـدريس المـادة   

مـن إيجابيـات هـذا    . ول االفتراضـية أو تلقي الدروس من خالل ما يسمى بالفص
النوع أن الطالب يستطيع الحصول من المعلم علـى التغذيـة الراجعـة المباشـرة     

  .لدراسته في الوقت نفسه
 :)Asynchronous E-learning غير المتزامن(التعليم اإللكتروني غير المباشر -٢

ويعني حصول المـتعلم علـى دروس مكثفـة أو حصـص وفـق برنـامج             
مخطط ينتقي فيه األوقات واألمـاكن التـي تتناسـب مـع ظروفـه عـن        دراسي
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طريق توظيف بعـض أسـاليب التعلـيم اإللكترونـي مثـل البريـد اإللكترونـي        
وأشرطة الفيديو، ويعتمـد هـذا التعلـيم علـى الوقـت الـذي يقضـيه المـتعلم         

ومـن ايجابيـات هـذا النـوع      .للوصول إلى المهارات التي يهدف إليها الـدرس 
تعلم يتعلم حسب الوقت المناسب لـه وحسـب الجهـد الـذي يرغـب فـي       أن الم

كذلك يستطيع الطالب إعادة دراسـة المـادة والرجـوع إليهـا الكترونيـاً      .إعطائه
  .كلما احتاج إلى ذلك

ويمكن أن يعرف الباحث التعلـيم اإللكترونـي المباشـر والغيـر المباشـر            
  :وفق معطيات الدراسة كالتالي

ذلـك النـوع مـن التعلـيم اإللكترونـي      (:هو كتروني المباشرالتعليم اإلل -
الذي يحتاج لوجود المعلم والطالب في نفس الوقت وفـي نفـس المكـان    

ويتعلمـون مـن خـالل    ) الفصـول اإللكترونيـة  (داخل أسوار المدرسـة 
بحثهم في المصـادر المتـوفرة لـديهم سـواء اإلنترنـت أو الوسـائط       

ـ  ة أو اسـتخدام السـبورة اإللكترونيـة    المتعددة أو تقديم العروض المرئي
 ).   وما إلى ذلك تحت إشراف وتوجيه من المعلم

ذلــك النـوع مــن التعلــيم  (:هـو  علـيم اإللكترونــي غيـر المباشــر  الت -
اإللكتروني الذي ال يحتاج إلـى تواجـد المعلـم والطالـب فـي نفـس       

ـ الطالب  يتعلم وإنما، أو الزمان المكان اء حسـب مـا يتـوفر    وقت ما يش
من مصادر تعليمية مثل موقع خـاص بالمدرسـة أو مواقـع تعليميـة      له

على اإلنترنت يكون عليها المقررات الدراسـية اإللكترونيـة المصـممة    
ومنتـديات  ) SCORM(حسب المعايير العالميـة مثـل معيـار سـكورم    

خاصة بكل مـادة ويمكـن أن يلتقـي الطالـب بـالمعلم علـى الشـات        
ــي ـ  (التعليم ــع باسـ ــل إدارة المواق ــررات  مث ــامج المق تخدام برن

أو وسائط تفاعلية ومـا إلـى ذلـك مـن مصـادر      ) Moodle(الدراسية
 ).إلكترونية
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                    : التقنيات المستخدمة في التعليم اإللكتروني بعض  -ز

    ، موعـة مـن المصـادر التقنيـة الحديثـة     يرتكز التعليم اإللكتروني على مج      
                 ،   )١٤-١٣،ص١٤٢٤العجـــب، (و ،)٧،ص١٤٢٤الخطيـــب، (وقـــد حـــدد

  :بعضاً من هذه المصادر منها) ١٢٤ -١٢٢ص ، ص٢٠٠٥الموسى، (و
  : CDالقرص المدمج  §
فيها تجهيز المنـاهج الدراسـية، وتحميلهـا علـى أجهـزة الطـالب        ويتم      

 والرجوع إليها وقت الحاجة، كما تتعدد أشكال المـادة التعليميـة علـى األقـراص    
فيمكن أن تستخدم كفلم فيديو تعليمي مصـحوباً بالصـوت لمـدة سـاعة      المدمجة،

      أو لعـرض عـدد مـن آالف الصـفحات مـن كتـاب أو مرجـع مـا،          واحدة،
ــواد الم   ــن الم ــزيج م ــديو   أو الم ــة والفي ــور الثابت ــع الص ــة م                    كتوب

ن أبعـاد إضـافية   كما توفر هـذه التقنيـة للمعلمـين والمتعلمـي     ،)صور متحركة(
لدور التقنية في التعليم من أهمها أن كل جزئيـة مـن الـنص يمكـن الوصـول      

  . إليها في زمن قصير ال يتعدى الثواني
 ): Intranet(الشبكة الداخلية  §

حيث يتم ربط جميع أجهزة الحاسـوب فـي المدرسـة ببعضـها الـبعض،            
كـأن يضـع    هـزة الطـالب  بحيث تمكن المعلم من إرسال المادة الدراسية إلى أج

نشاطاً تعليمياً أو واجباً منزليـاً، ويطلـب مـن الطـالب تنفيـذه وإرسـاله مـرة        
 .أخرى إلى جهازه

 :   (The Internet ) الشبكة العالمية للمعلومات §

حيث يمكن توظيفها كوسـيط إعالمـي وتعليمـي فـي آن واحـد، فـيمكن             
لهـا عـن طريـق الشـبكة     لمؤسسة تعليمية ما أن تعلن عن برامجهـا وتـروج   

العالمية للمعلومات، وتوضح للمستهدف كيفية االتصـال بهـا، كمـا يمكـن لهـا      
أن تخزن جميع برمجياتها التعليمية على الموقع الخـاص بهـا ويكـون الـدخول     

  . متاح لطالب العلم والمعرفة حسب الطريقة التي تتبعها المؤسسة 
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أهـم التطبيقـات وأكثرهـا     وتعد تطبيقات الشـبكة العالميـة فـي التعلـيم مـن     
مـن أمثلـة هـذه التطبيقـات كمـا      وذلك لسهولتها وعموم الفائدة منها و انتشاراً،

  ):  ١٧٦، ص ١٤٢٢الموسى، (ذكر
  . وضع مناهج التعليم على الشبكة العالمية •
  . وضع الدروس النموذجية •
  . وضع دروس للتعلم الذاتي •
  . التدريب على بعض التمارين الرياضية •
ــع • ــميم موق ــي   تص ــين ف ــراف، اإلدارة، المعلم ــاز اإلش ــاص بجه خ

ممـا يسـهل   ...) نظام نتائج، تعاميم، أخبـار، لـوائح   (المؤسسات التعليمية
  . متابعتها من قبل الجميع

   ) : Video Conferences( مؤتمرات الفيديو  §

تربط هذه التقنية المشـرفين والمختصـين األكـاديميين مـع طالبهـم فـي             
عيدة من خالل شـبكة تلفازيـه عاليـة القـدرة، ويسـتطيع كـل       مواقع متفرقة وب

طالب متواجد بطرفية محددة أن يـرى ويسـمع المخـتص والمرشـد األكـاديمي      
مع مادته العلمية؛ كمـا يمكنـه أن يتوجـه بأسـئلة استفسـارية وحـوارات مـع        

وهنا تكـون التقنيـة شـبيهة بـالتعليم الصـفي      ) أي توفر عملية التفاعل(المشرف
وتمكّـن هـذه    ،واجدون فـي أمـاكن متفرقـة ومتباعـدة    أن المتعلمين يت باستثناء

فـي تحقيـق   ) صـورة وصـوت  (التقنية من نقل المؤتمرات المرئيـة المسـموعة  
أهداف التعليم من بعد وتسهيل عمليات االتصال بـين مؤسسـات التعلـيم، وهـي     

توسـيع الوصـول لمراكـز مصـادر     : بذلك تضـمن تحقيـق غرضـين همـا    
اني تسهيل التعاون بين الدارسين وتبـادل الخبـرات ممـا يعجـل     المعلومات والث

  .بعملية التعليم
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 : Audio Conferencesالمؤتمرات الصوتية  §

تعتبر تقنية المؤتمرات المسموعة أقـل تكلفـة مقارنـة بمـؤتمرات الفيـديو            
وأبسط نظاماً ومرونـة وقابليـة للتطبيـق فـي التعلـيم المفتـوح، وهـي تقنيـة         

ة تستخدم هاتفاً عادياً وآلية للمحادثة على هيئـة خطـوط هاتفيـة توصـل     إلكتروني
المنتشـرين فـي أمـاكن    ) الطـالب (بعـدد مـن المسـتقبلين   ) المحاضر(المتحدث

  .متفرقة
  :Interactive Videoالفيديو التفاعلي  §

تشتمل تقنية الفيديو التفاعلي على كل مـن تقنيـة أشـرطة الفيـديو وتقنيـة            
. يديو مدارة بطريقة خاصة من خـالل حاسـوب أو مسـجل فيـديو    أسطوانات الف

أهم ما يميز هذه التقنيـة إمكانيـة التفاعـل بـين المـتعلم والمـادة المعروضـة        
المشتملة على الصور المتحركـة المصـحوبة بالصـوت بغـرض جعـل الـتعلم       

المـتعلم    أكثر تفاعلية، وتعتبر هذه التقنية وسيلة اتصـال مـن اتجـاه واحـد ألن    
   .المدرب/ يمكنه التفاعل مع المعلم ال 
  :Satellite Programsبرامج القمر الصناعي  §
بـنظم   المقترنـة  الصـناعية  األقمـار  بـرامج  توظيـف  يـتم  التقنية هذه في      

 إمكانيـة  يسـهل  ممـا  اتصـاالت  شبكة مع مباشر بخط الحاسوب اآللي والمتصلة

 والتعلـيم  التـدريس  عمليـات  فـي  والبصـرية  القنـوات السـمعية   من االستفادة
 وطريقتـه  محتـوى التعلـيم   يتوحـد  التقنية وفي هذه وحيوية تفاعالً أكثر ويجعلها

 شـريطة  واحـد  مصـدرها  ألن بـالتعليم  المعنية المنطقة أو البالد أنحاء جميع في
 مـع  متوافقـة  خاصـة  وبـث  بـأجهزة اسـتقبال   االستقبال مراكز جميع تزود أن

  .المستخدم النظام
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  :تعليم اإللكترونيعناصر ال -ح
للتعليم اإللكتروني مجموعـة متنوعـة مـن العناصـر المتفاعلـة، ينبغـي             

ـ  تتوافرها جميعاً، أو توافر معظمها لكي تحقق فلسـفة ال  ي، ومـن  علـيم اإللكترون
  ): ١١٤-٩٣ص ص،١٤٢٥التودري،(هذه العناصر كما ذكرها

  E-Learnerالمتعلم إلكترونياً : أوالً
، سـلوب التعلـيم والـتعلم اإللكترونـي    الذي يتعلم من خـالل أ هو الطالب       

ولكن لن يتغير نوعه بتغيـر التقنيـة أو األداء التـي يسـتخدمها للـتعلم، وإنمـا       
الذي تغير كيفية أو طريقة تعلمـه ولهـذا كـان األنسـب عـدم تغييـر المـتعلم        

  .وإضافة كلمة تفيد الطريقة التي يتم التعلم بها، وهي كلمة إلكترونياً
   E-Teacherالمعلم إلكترونياً  :ثانياً

وهو المعلم الذي يتفاعل مع المتعلم إلكترونيـاً، ويتـولى أعبـاء اإلشـراف           
التعليمي على حسن سير التعلم، وقد يكون هذا المعلـم داخـل مؤسسـة تعليميـة     
أو في منزله، وغالباً ال يرتبط هذا المعلـم بوقـت محـدد للعمـل، وإنمـا يكـون       

ع المؤسسة التعليمية بعـدد المقـررات التـي يشـرف عليهـا، ويكـون       تعامله م
  .مسئوالً عنها، وعدد الطالب المسجلين لديه

 E-Classroomالفصل الدراسي اإللكتروني  :ثالثاً

الفصول الدراسية اإللكترونيـة هـي قاعـات تـدريس مجهـزة بالوسـائل             
و هـي تلـك الفصـول العاديـة     واألجهزة المتالئمة مع فلسفة التعليم اإللكتروني، أ

وتعـد عمليـة اسـتخدام    : والتي من الممكن أن تحول إلـى فصـول إلكترونيـة   
الفصول اإللكترونية في التعليم اإللكتروني إحدى الوسـائل الرئيسـة فـي نظـام     

  .التعليم اإللكتروني التفاعلي
  E-Bookالكتاب اإللكتروني  :رابعاً

ـ           ره بصـورة إلكترونيـة، وتتمتـع    الكتاب اإللكتروني هـو كتـاب تـم نش
صفحاته بمواصفات صفحات الويـب، ويمكـن الحصـول عليـه بتحميلـه مـن       
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موقع الناشر على اإلنترنت إلى الكمبيـوتر أو شـرائه علـى هيئـة أسـطوانات      
  .من األسواق

 E-Journalالمجالت اإللكترونية  :خامساً

كاديميـة تهـتم   هناك نوعان من المجالت اإللكترونيـة، أحـدهما مجـالت أ         
وتصدر مـن مؤسسـات علميـة متخصصـة أو      بالنشر العلمي ومعظمها محكمة،

جمعيات علمية وأكاديمية، والنوع الثاني هو مجـالت تجاريـة وإعالميـة تهـدف     
بصفة أساسية إلى الربح أو تحقيـق عائـد مـادي لشـركات والمؤسسـات التـي       

 المجلـة ) Demont Ford University(ويعـرف موقـع  .تمتلكهـا أو تصـدرها  
هي نوع يماثـل المجلـة المطبوعـة لكنهـا بـدون ورق، وتصـدر        :اإللكترونية

بصورة منتظمة، وتحمل آخـر األخبـار واآلراء واألبحـاث فـي الموضـوعات      
  .التي تتناولها

 E-Librariesالمكتبات اإللكترونية  :سادساً

الكتـاب  جاءت المكتبات اإللكترونية كخطوة طبيعيـة أو تاليـة لتكنولوجيـا          
اإللكتروني والمجالت اإللكترونية، وهما اللذان مهـدا لنشـأة أو تكـوين المكتبـة     
اإللكترونية، والمعروف أنـه ال تعلـيم بـدون مكتبـة وال مكتبـة بـدون كتـب،        
والمكتبة اإللكترونيـة ليسـت كمكتبـة تقليديـة أو عاديـة ذات أرفـف وكتـب        

يـة للمكتبـات العامـة،    بل ستكون مكتبة تقضـي علـى الحـواجز التقليد    ورقية،
ويمكن ألي شخص الدخول لموقـع الجامعـة أو المدرسـة اإللكترونيـة، ومنهـا      

  .على موقع مكتبتها اإللكترونية
 E-Mailالبريد اإللكتروني  :سابعاً

يطلق على البريد اإللكتروني هذا االسم ألنه يشبه إلـى حـد بعيـد البريـد           
مـن أكثـر خـدمات شـبكة اإلنترنـت      والبريـد اإللكترونـي    الورقي التقليدي،

فمن خاللها يستطيع أي شـخص تبـادل الرسـائل مـع الماليـين مـن        انتشاراً،
  .األشخاص حول العالم



- ٣٣  - 
 

  المؤتمرات التعليمية اإللكترونية :ثامنا
تعد عملية عقد اجتماعـات علـى اإلنترنـت تضـم أشـخاص كثيـرين أو             

لمتصـلين بشـبكة اإلنترنـت مـن     عدد المشتركين في االجتمـاع وا لقليلين، طبقاً 
  .أحد الخدمات والتطبيقات المهمة التي تقدمها اإلنترنت للتعليم

  :بعض الحقائق عن التعليم اإللكتروني -ط
 .التعليم اإللكتروني يتضمن المعلومات واالتصال والتعليم والتدريب -١

التعليم اإللكترونـي لـيس وسـيلة للتـدريب اإللكترونـي وإنمـا يسـتخدم         -٢
خـرى كثيـرة مثـل إدارة المعرفـة وإدارة األداء وإقامـة المكاتـب       ألغراض أ

 .االفتراضية وغيرها من األنشطة

التعليم اإللكتروني ال يعتمد فقط على التكنولوجيا وإنمـا أيضـاً علـى ثقافـة      -٣
 .المنظمة والقيادة وإدارة التغيير

ليـا  ال يمكن للتعليم اإللكتروني أن ينجح بـدون التـزام واقتنـاع اإلدارة الع    -٤
 .والقائمين على التنفيذ والمتدربين

يجب أن تتوافـق اسـتراتيجيات التعلـيم اإللكترونـي مـع اإلسـتراتيجيات        -٥
العامة للمنظمة لكي تحقق الهدف منها، فهي وسـيلة وليسـت غايـة كمـا إنهـا      
. ليست في كل األحوال بديالً للتدريب التقليـدي وإنمـا قـد تكـون مكملـة لـه      

)Galagan2001( )٢٥، ص٢٠٠٣، الغراب(.  

  :معوقات التعليم اإللكتروني -ي
هناك مجموعة من المعوقات التي تحـول دون بلـوغ التعلـيم اإللكترونـي           

  :في )١١٨-١١٥ص ص ،٢٠٠٥التودري،(ألهدافه على أكمل وجه حددها
مثل نـدرة انتشـار أجهـزة الكمبيـوتر، وصـعوبة تغطيـة        :معوقات مادية  -١

 .طقاإلنترنت وبطئها في بعض المنا
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هنـاك قلـة فـي المعلمـين الـذي يجيـدون فـن التعلـيم          :معوقات بشرية  -٢
 .اإللكتروني

والتعليم اإللكتروني كغيره من طـرق التعلـيم األخـرى تواجهـه عقبـات            
  :تحول دون تنفيذه كما ينبغي أن يكون، وفقاً ألهدافه، ومن هذه العقبات

 :تطوير المعايير -١

مصـاعب قـد تطفـئ بريقـه وتعيـق انتشـاره        يواجه التعليم اإللكتروني      
بسرعة، وأهم هذه العوائق قضية المعـايير المعتمـدة، لـو نظرنـا إلـى بعـض       
المناهج والمقررات التعليميـة فـي المـدارس، لوجـدنا أنهـا بحاجـة إلجـراء        
تعديالت كثيرة نتيجة للتطورات المختلفة كل سنة، بـل كـل شـهر أحيانـاً، فـإذا      

ة قد استثمرت في شراء مواد تعليميـة علـى شـكل كتـب     كانت المؤسسة التعليمي
، سنجد أنها عاجزة عن تعـديل أي شـيء فيهـا مـا لـم      CDأو أقراص مدمجة 

ولهـذا البـد مـن حـل قابـل       .تكن هذه الكتب واألقراص قابلة إلعادة الكتابـة 
ولقد ظهـر مـؤخراً فـي الواليـات المتحـدة أول      . للتخصيص والتعديل بسهولة

  :، واسمه سكورم XMLلكتروني المعتمد على لغة معيار للتعليم اإل
Standard Sharable Content Object Reference Model(SCORM) 1.2  
ويقصد به األنظمة والحوافز التعويضية مـن المتطلبـات التـي تحفـز وتشـجع      

  .الطالب على التعليم اإللكتروني
 :بيئة التعليم اإللكتروني -٢

  :المجال ومن أمثلة العقبات في هذا      
 .نقص الدعم والتعاون المقدم من أجل طبيعة التعلم الفعالة •

 .نقص المعايير لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل •

 .نقص الحوافز لتطوير المحتويات •
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 :علم المنهج -٣

إن معظم القائمين في التعلـيم اإللكترونـي هـم مـن المتخصصـين فـي             
المتخصصـين فـي مجـال المنـاهج      مجال التقنية، أو على األقل أكثـرهم، أمـا  

والتربية والتعليم فليس لهم رأي في التعليم اإللكترونـي، أو علـى األقـل ليسـوا     
لـذلك فإنـه مـن األهميـة بمكـان ضـم       . هم صناع القرار في العملية التعليمية

  .التربويين والمعلمين والمدربين في عملية اتخاذ القرار
 :الخصوصية والسرية -٤

ات على المواقـع الرئيسـية فـي اإلنترنـت، أثـرت علـى       إن حدوث هجم      
المعلمين والتربويين ووضعت في أذهانهم العديد من األسـئلة حـول تـأثير ذلـك     

ولذا فإن اختـراق المحتـوى واالمتحانـات مـن     . على التعليم اإللكتروني مستقبالً
  .أهم معوقات التعليم اإللكتروني

لم اإللكترونـي إلـى عوائـق خاصـة     ويمكن تصنيف معوقات التعليم والتع      
  :بالمتعلمين، وأخرى خاصة بالمعلمين كما يلي

 :عوائق خاصة بالمتعلمين - أ

 .صعوبة التحول من طريقة تعلم تقليدية إلى طريقة تعلم حديثة  -١

 .في حال عدم توفر مثيرات حسية. صعوبة تطبيقه في بعض المواد  -٢

 .بصعوبة الحصول على أجهزة حاسوب آلي لدى بعض الطال  -٣

 .قد يؤدي توجيه بعض المعلمين أحياناً إلى عدم الفهم الجيد واللبس  -٤

 :عوائق خاصة بالمعلمين - ب

صعوبة التعامل مع متعلمين غيـر متعـودين أو مـدربين علـى الـتعلم       -١
 .الذاتي

 .صعوبة التأكد من تمكن الطالب من مهارة استخدام الكمبيوتر -٢

 .درجة تعقد بعض المواد -٣
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في حال عدم توفر خبرة كافية لـدى المعلـم فـي    .(الجهد والتكلفة المادية -٤
 ).التطبيق والتصميم التعليمي

وصـعوبة اسـتفادة المعلمـين مـن المصـادر       :حقـوق الطبـع  (مشكلة -٥
    ).    التعليمية األخرى

  :   مقارنة بين التعليم اإللكتروني والتعليم التقليدي -ك

ـ . لقد طرأت مؤخراً تغييرات واسعة على التعليم       دأ سـوق العمـل، مـن    وب
خالل حاجاته لمهـارات ومـؤهالت جديـدة يفـرض توجهـات واختصاصـات       

لـذا فـإن أدوار المعلـم والمـتعلم     . مستحدثة تلبي حاجـات االقتصـاد الجديـد   
العصر الجديد لمـا يقدمـه مـن ثـورة      باختالفوالمنهج بشكله الجديد قد اختلفت 

هـذا العصـر، لكـن التعلـيم     تكنولوجية، فظهر التعليم اإللكتروني كحل لمواكبـة  
اإللكتروني وحلوله لن تكون ناجحة إذا افتقـرت لعوامـل أسـاس مـن عناصـر      

التعلـيم  والتعلـيم التقليـدي    لذا ظهـر اخـتالف بـين   . تتوافر في التعليم التقليدي
ـ    هـذا  يمكن إيجـاز جوانـب  اإللكتروني و م اإللكترونـي  ياالخـتالف بـين التعل

،                )٣٠٩-٣٠٦، ص ص٢٠٠٤(كرهـا سـالم  كمـا ذ ) الصـفي (والتعليم التقليـدي  
  : التالي )١(رقم في الجدول

 )الصفي(التعليم التقليدي  م اإللكترونييالتعل م

١ 

م اإللكترونـي نـوع جديـد مـن     ييقدم التعل
والتـي تركـز   “ الثقافة الرقميـة “الثقافة هي

على معالجة المعرفة وتسـاعد الطالـب أن   
ولـيس  يكون هـو محـور عمليـة الـتعلم     

 .المعلم

ــى  ــدي عل ــيم التقلي ــد التعل ــة “يعتم الثقاف
ــة ــاج  “ التقليدي ــى إنت ــز عل ــي ترك والت

المعرفة، ويكون المعلم هـو أسـاس عمليـة    
 .التعلم

٢ 

م اإللكتروني إلى تكلفـة عاليـة   ييحتاج التعل
وخاصة في بداية تطبيقـه لتجهيـز البنيـة    
التحتية مـن حاسـبات وإنتـاج برمجيـات     

طـالب علـى كيفيـة    وتدريب المعلمين وال
التعامل مـع هـذه التكنولوجيـا وتصـميم     

ال يحتاج التعليم التقليدي إلـى نفـس تكلفـة    
ــيم ــة   التعل ــة تحتي ــن بني ــي م اإللكترون

وتدريب المعلمين والطالب علـى اكتسـاب   
الكفايات التقنية وليس بحاجـة أيضـا إلـى    
مساعدين ألن المعلم هو الـذي يقـوم بنقـل    
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 )الصفي(التعليم التقليدي  م اإللكترونييالتعل م
المادة العلمية إلكترونيـا، وبحاجـة أيضـا    
إلى مساعدين لتـوفير بيئـة تفاعليـة بـين     
المعلمين والمسـاعدين مـن جهـة وبـين     
المتعلمين من جهـة أخـرى وكـذلك بـين     

 .المتعلمين فيما بينهم

المعرفة إلى أذهان الطالب فـي بيئـة تعلـم    
تقليدية دون االسـتعانة بوسـائط إلكترونيـة    

 .حديثة أو مساعدين للمعلم

٣ 

اإللكترونـي بتقـديم تعلـيم     ميال يلتزم التعل
في نفس المكـان أو الزمـان بـل المـتعلم     
غير ملتزم بمكان معـين أو وقـت محـدد    

ـ (الستقبال عملية التعلم م اإللكترونـي  يالتعل
 تعليم متزامن وغير متزامن) عن بعد

يستقبل الطالب التعليم التقليـدي فـي نفـس    
الوقت ونفس المكان وهـو قاعـة الفصـل    

ــي ــيم ال(الدراس ــرالتعل ــيم ) مباش أي تعل
 .متزامن فقط 

٤ 

إلـى نشـاط    يؤدى هذا النوع مـن التعلـيم  
الطالب وفاعليته في تعلـم المـادة العلميـة    
ألنه يعتمـد علـى الـتعلم الـذاتي وعلـى      

 .مفهوم تفريد التعليم

التعلـيم التقليـدي سـلبيا    الطالب فـي   يعتبر
أي  تلقى المعلومات مـن المعلـم دون  ي ألنه

يعتمـد علـى   وتقصاء جهد في البحث واالس
 .أسلوب المحاضرة واإللقاء

٥ 

ـ  م اإللكترونـي فرصـة التعلـيم    ييتيح التعل
لمختلف فئات المجتمع من ربـات البيـوت   
والعمال في المصـانع، فـالتعليم يمكـن أن    

 .يكون متكامال مع العمل

يشــترط التعلــيم التقليــدي علــى الطالــب 
ــة     ــة التعليمي ــى المؤسس ــور إل الحض

يـام األسـبوع عـدا أيـام     واالنتظام طوال أ
العطالت، ومن جانب آخـر يقبـل أعمـار    
معينة دون أعمار أخرى، وال يجمـع بـين   

 .الدراسة والعمل

٦ 

ــارة   ــر إث ــي أكث ــوى العلم ــون المحت يك
ودافعية للطالب على الـتعلم حيـث يقـدم    
في هيئة نصوص تحريرية وصـور ثابتـة   

ــديو ورســومات ولقطــات  ومتحركــة، في
ـ  ون فـي هيئـة   ومخططات ومحاكاة، ويك

ــي ــرر إلكترون ــي -مق ــاب إلكترون  -كت
 .كتاب مرئي

يقدم المحتوى العلمـي علـى هيئـة كتـاب     
مطبوع به نصـوص تحريريـة وإن زادت   
عن ذلك بعض الصور فهي غيـر متـوافر   

 .فيها الدقة الفنية 

يحدد التواصل مع المعلـم بوقـت الحصـة    حرية التواصل مع المعلـم فـي أي وقـت     ٧
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 )الصفي(التعليم التقليدي  م اإللكترونييالتعل م
وطرح األسـئلة التـي يريـد االسـتجواب     

ريــق وســائل عنهـا ويــتم ذلــك عــن ط 
مختلفة مثل البريـد اإللكترونـي وغـرف    

 .المحادثة الخ

الدراسية ويأخذ بعـض التالميـذ الفرصـة    
لطــرح األســئلة علــى المعلــم ألن وقــت 

 .الحصة ال يتسع للجميع

٨ 
ــه    ــاد والتوجي ــو اإلرش ــم ه دور المعل

 .والنصح والمساعدة وتقديم االستشارة
 .وملقن للمعلومات ناقالمعلم هو دور ال

٩ 

يتنوع زمالء الطالب مـن أمـاكن مختلفـة    
من أنحاء العالم فليس هنـاك مكـان بعيـد    
أو صعوبة فـي التعـرف علـى أصـدقاء     

 .وزمالء

يقتصـر الــزمالء علـى الموجــودين فــي   
ــيط    ــي مح ــة أو ف ــل أو المدرس الفص

 .المدرسة أو السكن الذي يقطنه الطالب

١٠ 

الـب اللغـات األجنبيـة    ضرورة تعلـم الط 
ــة   ــادة العلمي ــى الم ــتطيع تلق ــى يس حت
واالستماع إلى المحاضـرات مـن أسـاتذة    
عالميين، فقد ينضم الطالب العربـي مـثال   
إلى جامعـة إلكترونيـة فـي بريطانيـا أو     

 .أمريكا أو فرنسا

اللغة المستخدمة هـي لغـة الدولـة التـي     
يعيش فيها الطالب، فالطالب فـي المجتمـع   

بر اللغـة العربيـة هـي اللغـة     العربي تعت
 .الرسمية لالستخدام في المدارس

١١ 
ــة   ــجيل واإلدارة والمتابعـ ــتم التسـ يـ
ــهادات    ــات والش ــارات والواجب واالختب

 .بطريقة إلكترونية عن بعد

ــة   ــجيل واإلدارة والمتابعـ ــتم التسـ يـ
 .واستصدار الشهادات بالطريقة التقليدية

١٢ 
يسمح بقبـول أعـداد غيـر محـددة مـن      

 .ب من أنحاء العالمالطال

يقبل أعداد محدودة كل عـام دراسـي وفقـا      
 .لألماكن المتوفرة

١٣ 
يراعى الفـروق الفرديـة بـين المتعلمـين     
ــا  ــيم وفق ــديم التعل ــى تق ــوم عل فهــو يق

 .الحتياجات الفرد

ال يراعى الفروق الفرديـة بـين المتعلمـين    
ــل   ــل بالكام ــيم للفص ــدم التعل ــث يق حي

 .وبطريقة شرح واحدة
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 )الصفي(التعليم التقليدي  م اإللكترونييالتعل م

١٤ 
  

يعتمد على طريقة حل المشـكالت وينمـى   
 .لدى المتعلم قدرته اإلبداعية والناقدة 

يعتمد علـى الحفـظ واالسـتظهار ويركـز     
ــى  ــتعلم عل ــي للم ــب المعرف ــى الجان عل
حساب الجوانب األخـرى؛ فـالتركيز علـى    
ــو   ــاب نم ــى حس ــات عل ــظ المعلوم حف

أيضـا   همـل يومهاراته وقيمه واتجاهاتـه،  
ات تحليــل فــي الجانــب المعرفــي مهــار

ــد     ــر الناق ــا والتفكي ــكالت وحله المش
ــى    ــول عل ــرق الحص ــداعي وط واإلب

 .المعرفة 
  
١٥  
 

 .االهتمام بالتغذية الراجعة الفورية 
التغذية الراجعة ليس لها دور فـي العمليـة   

 .التعليمية التقليدية

١٦ 
سهولة تحديث المـواد التعليميـة المقدمـة    

 .إلكترونيا بكل ما هو جديد

التعليمية ثابتة بـدون تغييـر أو    تبقى المواد
 .طويلةتطوير لسنوات 

١٧ 
ــة  ــدريس التكنولوجي ــات الت ــتخدام آلي اس
المتعــددة ترفــع مــن الكفــاءة التدريســية 

 .للمعلمين

يتأثر التحصـيل الدراسـي للطلبـة بشـكل     
ــعيفة   ــية الض ــدرات التدريس ــر بالق مباش

 .لبعض المدرسين

  

  :التعليم اإللكترونيأنظمة   -ل

طبيق أي نظام يتطلب ذلك توفير مجموعـة مـن المكونـات أو العناصـر     لت      
التي تتكامل مع بعضها البعض إلنجـاح هـذه المنظومـة، فـالتعليم اإللكترونـي      

ـ  يعتبر أحد األنظمة التي يجب أن تكون له مكونـات يقـوم عليهـا، لـذا     م يالتعلف
  :هما مكونين أو نظامين أساسيين لهاإللكتروني 
  :النظام التعليمي - ١

ويهتم بتقديم المقررات اإللكترونيـة عبـر الحاسـوب وشـبكاته باسـتخدام            
، ويـتم تفاعـل المـتعلم معهـا بطريقـة      )مقررات رقميـة (الوسائط المتعددة أي 

  .تزامنية وغير تزامنية مع تلقيه للتغذية الراجعة
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  : النظام اإلداري -٢
ـ         ـ  يويهتم بالجانب اإلداري للتعل ر نظـام إدارة الـتعلم   م اإللكترونـي، ويعتب

فهـو منظومـة متكاملـة مسـئولة     . اإللكتروني من أهم مكونات التعلم اإللكتروني
  :عن إدارة العملية التعليمية اإللكترونية، وهذه المنظومة تتضمن 

 القبول والتسجيل •

 .المقررات االلكترونية •

 .التعلم المباشر/ الفصول االفتراضية •

 .االختبارات اإللكترونية •

 .ت اإللكترونيةالواجبا •

 .منتديات النقاش التعليمية •

 .البريد اإللكتروني •

 .المتابعة اإللكترونية •

  :يالتعليم اإللكتروننظام أمثلة من و

إدارة المواقـــع باســـتخدام برنـــامج المقـــررات الدراســـية  -م
)Moodle(: 

ــارك        ــى والمب ــرف الموس ــررات  ) ٤١٩، ص٢٠٠٥(يع ــامج المق برن
حـد بـرامج إدارة المواقـع التعليميـة والتـي يطلـق       بأنه أ) Moodle(الدراسية
، ومـن خـالل هـذا البرنـامج يسـتطيع أي معلـم أو مهـتم        )LCMS(عليهـا  

بالتربية والتعليم من إنشاء وتصـميم موقـع خـاص بـه بكـل يسـر وسـهولة        
  .وخالل دقائق معدودة

يحوي علـى الكثيـر مـن المزايـا     ) Moodle(وبرنامج المقررات الدراسية      
الذي جعله خيـار لكثيـر مـن التربـويين ومـن هـذه المزايـا سـهولة          األمر

                  االســتخدام وقــوة التــأثير ومزايــا عديــدة كمــا ذكرهــا الموســى والمبــارك
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بأنه يقـدم مجموعـة مـن األدوات والتـي تسـاعد      ) ٤٢٧ -٤٢٢، ص ٢٠٠٥(
دوات المعلم على نشر المحتوى التعليمي والـتحكم فـي الطـالب ومـن هـذه األ     

  :ما يلي 
حيـث يـوفر إمكانيـة نشـر     : وضع مواد دراسية مختلفـة فـي الموقـع    §

 .دراسي على نفس الموقع) مقرر(محتوى أكثر من منهج

يمكـن تحديـد أكثـر مـن معلـم      : تحديد المعلمين المشرفين على المـواد  §
لإلشراف على المقرر الدراسي، كما أنـه فـي حالـة وجـود أكثـر مـن       

 .مكن تحديد مشرف لكل مقررمقرر دراسي في الموقع في

يمكـن للمعلـم أن يقـوم    : أداة إرسال المهام والواجبـات إلـى الطـالب    §
بوضع مهمة أو واجب لطالبـه فـي مقـرره الدراسـي، وهـذا الواجـب       
يكون غالباً على شكل بحث أو ورقة عمـل يقـوم الطـالب بأدائهـا فـي      

 .منازلهم وبعد ذلك يرسلونها عن طريق الموقع على شكل ملف

يمكـن للمعلـم مـن خـالل     : ة وضع المالحظات والمذكرات للطـالب أدا §
برنامج وضع مالحظات أو مذكرات للطـالب، كمـا يمكـن للطـالب أن     

 .يتحاوروا حول هذه المالحظات مع المعلم من خالل الموقع

يمكن للمعلم وضع مجموعـة مـن المراجـع    : أداة وضع المراجع للطالب §
مواقع على الشـبكة مـع إعطـاء نبـذة     على الموقع والتي قد تكون كتباً أو 

 .عنها

: أداة منتدى الحوار بين الطـالب والمعلمـين أو بـين المعلمـين أنفسـهم      §
يمكن للمعلم من خالل البرنامج من إنشاء منتـديات متعـددة يتنـاقش فيهـا     
الطالب مع بعضهم البعض أو معلميهم أو يكـون النقـاش بـين المعلمـين     

  .دخول المنتدىأنفسهم، ويمكن وضع ضوابط خاصة ل
يمكن للمعلم من وضع استفتاء لطالبه حـول مسـألة يـرى    : أداة االستفتاء §

 .أهميتها مثل فهمهم لموضوع معين في المقرر
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يمكن للمعلم من خـالل الموقـع إنشـاء    : أداة وضع التمارين واالختبارات §
) إنشـاء بنـك أسـئلة   (مجموعة من التمارين تحـت موضـوعات مختلفـة   

عـة مـن األسـئلة ووضـعها فـي كـل موضـوع        ومن ثم اختيار مجمو
 .دراسي في المقرر

  :ولهذه األسئلة أنواع متعددة هي 
 .      سؤال الصواب والخطأ •

 .سؤال االختيار من متعدد •

 .سؤال اإلجابة القصيرة •

يـوفر البرنـامج   : الموقـع مـن طـالب ومعلمـين     إمكانية معرفـة زوار  §
صـفحات التـي   الموقع مـن طـالب ومعلمـين وال    إمكانية معرفة زوار

 .تمت زيارتها من قبلهم

يـوف البرنـامج إمكـان معرفـة     : إمكانية معرفـة الطـالب لـدرجاتهم    §
الطالب للدرجات التي حصلوا عليها خاصـة فـي التمـارين والمهـام أو     

 .األدوات التي حدد لها المعلم مسبقاً درجات معينة

إلـى   يوفر البرنامج للمعلم إمكـان تحميـل ملفـات   : إمكانية تحميل ملفات §
  .الموقع والتي يمكن للطالب اإلطالع عليها

    :البيئة التعليمية اإللكترونية

  :مفهوم البيئة التعليمية -أ
جملـة الظـروف   "البيئـة التعليميـة بأنهـا    )٢٠٠٥(يعرف سالمه وصـالح       

وتتعلــق بــالظروف الماديــة، وبــالمتغيرات  ســيريةوالتيالماديــة والتدريســية 
" من درجة حرارة وإضاءة ورطوبـة ومـا إلـى ذلـك     :الطبيعية التي يتصف بها

أمـا  . وتحدد هذه الظـروف الماديـة البعـد المـادي للبيئـة التعليميـة       )٢٧ص(
الظروف التدريسية فتشمل أفعال المعلمـين ونشـاطهم التعليمـي داخـل غرفـة      
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، سواء ما تعلـق منهـا فـي تحديـد األهـداف التدريسـية، أو بأسـاليب        فصلال
، وفي الغالب ثمة توافق إلى حد كبيـر بـين تصـميم المكـان     التدريس أو بالتقويم

  .  وبين الظروف التدريسية السائدة فيه
أما الظروف التيسيرية فتتعلق بالقواعد والمعـايير التـي يعمـل بهـا فـي            

البيئة التعليمية لضبط سلوك المتعلمين أو للمحافظة علـى انتظـامهم فـي متابعـة     
  .تعلمهم

  :اإللكتروني ميللتعل يميةالتعل ئةيمكونات الب -ب
ـ  التعليمية البيئة تتكون        ،١٤٢٥التـودري، (ذكرهـا  كمـا  اإللكترونـي  ميللتعل

   :من )٩٠-٨٩ص ص
 :من كل وتشمل )Major Players(أساسية مكونات - أ

  :التالية الخصائص توافر فيه ويتطلب :المعلم -١
 .ةالحديث التعليم تقنيات واستخدام التدريس على القدرة - 

 .االلكتروني االنترنت والبريد ذلك في بما استخدام الحاسوب اآللي معرفة  -

  :التالية الخصائص توافر هفي ويتطلب :المتعلم -٢
 .)Self directed Learning Skills(الذاتي التعلم مهارة  -

 .االلكتروني االنترنت والبريد ذلك في بما استخدام الحاسوب اآللي معرفة  -

  :التالية الخصائص توافر هفي ويتطلب :تقنيال دعمال طاقم -٣
 .اإلنترنتالحاسوب اآللي  فيبطبيعة الحال  التخصص  -

  :برامج الحاسوب اآللي مثل معرفة  -
-TCP\IP networking.  
- Data communications networking-LAN & WANS.  
- WWW, E-mail, and FTP sever expertise. 
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- Operating system programs used on sever (UNIX, Lynx, 
Windows NT, or what ever is being used).  

ويمكـن تقـديم ذلـك عـن     . المعرفة بتكنولوجيا التعليم وعملية التعلم والتعلـيم  -
  .طريق برامج تدريبية أو ورش عمل أو حلقات دراسية وغيرها

٤- )The Technical Support Officer(.  
 .)The Central Administration(لمركزياإلداري ا الطاقم -٥

  :)Major Items of Equipments(أساسية تجهيزات - ب
 .(Server)الخدمية األجهزة -

 .( The Teacher’s Workstation)المعلم  عمل محطة -

 (The Learner’s Workstation).المتعلم عمل محطة-

  ).The Internet Access(االنترنت استخدام-

 التـي تسـاعد علـى دمـج التقنيـات     عليميـة  مميزات البيئـة الت  -ج
          :وأثرها على عمليتي التعليم والتعلم

بــأن البيئــة التعليميــة التــي ) ١٥٨-١٥٧ص ص ،٢٠٠٤(تــرى الغــزو      
تساعد على دمج التقنيات في التعلـيم يجـب أن يكـون لهـا مميـزات خاصـة،       

  :حددتها فيما يلي
لبـة فـي عمليـات عقليـة     بمعنـى أن يشـارك الط   :أن تكون بيئة نشـطة   -١

مختلفة وأن يكونوا مسـؤولين عـن النتـائج التـي يحصـلون عليهـا، كمـا        
 .يمكنهم استخدام الحاسوب اآللي إلجراء العمليات الحسابية والمنطقية

وفي هذه البيئـة يقـوم المتعلمـون بإدخـال األفكـار       :أن تكون بيئة بنائية  -٢
 .الجديدة على المعرفة السابقة لفهم المعنى

وفـي هـذه البيئـة يعمـل الطـالب علـى شـكل         :تكون بيئة تعاونية أن  -٣
مجموعات صغيرة حيث يساعد كل منهما اآلخـر لتحقيـق الـتعلم األفضـل،     
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وفي هذه الحالـة يمكـنهم اسـتخدام البرمجيـات المختلفـة لتعزيـز التعلـيم        
 .التعاوني واستخدام الحاسوب كأداة اتصال فيما بينهم لتبادل المعرفة

وفيهـا يكـون لـدى المتعلمـون أهـداف       :ئة مقصودة ومنظمةأن تكون بي  -٤
 .معرفية وغير معرفية يسعون لتحقيقها

وذلـك عـن طريـق اسـتخدام البريـد       :أن تكون بيئة محادثـة واتصـال    -٥
 .اإللكتروني لتخطي البعد المكاني واالتصال مع مجموعات أخرى

مـن   تقـدم إلـى المتعلمـين واجبـا    ي :أن تكون مرتبطة بالبيئة الحقيقيـة   -٦
البيئة الحقيقية، ويمكـن اسـتخدام برمجيـات المحاكـاة المختلفـة لمسـاعدة       

 .المتعلمين على فهم وحل هذه المشكالت

فـي العمليـات المعرفيـة التـي      التأمليمكن للمتعلمين  :تأملأن تكون بيئة   -٧
حصلت في بيئة التعلم وكذلك فـي القـرارات التـي تـم اتخاذهـا للوصـول       

ستخدام الحاسـوب كـأداة إنتـاج لعـرض ذلـك أو      للحل المطلوب، ويمكن ا
  .كأداة للقيام بالعمليات المعرفية المختلفة

ــيفيو       ــهب  ض ــد ) ٥٣-٥٢ص ص ،٢٠٠٤(األش ــل تحدي ــه قب ــى أن إل
  :خصائص البيئة التعليمية اإليجابية ينبغي التنبه إلى ما يلي

ـ          ي البيئـات  ال توجد هناك بيئة تعليمية إيجابية واحدة، فهناك ثمـة تنـوع ف
التعليمية اإليجابية، ومع هذا التنوع فـإن جميـع البيئـات التعليميـة اإليجابيـة ال      

 .بد أن تستوفي جملة من الخصائص المشتركة حتى تكون بحق إيجابية

إن إيجابية أي بيئة تعليميـة يجـب أن تقـوم فـي ضـوء تسـهيلها لـتعلم              
قـط، بـل أيضـاً فـي مجـال      الطلبة ونمائهم، ال في مجال التحصيل المعرفـي ف 

 .التعلم االجتماعي والعاطفي

  :أما الخصائص التي تميز البيئة التعليمية اإليجابية فقد حددها بما يلي      
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أن تكون البيئة المادية للصف مريحة وجذابـة ومجهـزة بالمصـادر والمـواد      -
واألدوات التعليمية الالزمة،ومنظمة علـى نحـو يتـيح للطـالب فـرص الـتعلم       

  .فردي والتعلم في مجموعاتال
 .فيها المتعلم بالخوف أو القلق أو التهديد يشعرأن تكون بيئة آمنة ال  -

 .نموهأن تراعي المتعلم وتحرص على تعلمه و -

أن تستحث البيئة كل مـتعلم علـى بـذل كـل جهـد مسـتطاع فـي الـتعلم،          -
أقصـى  وبـذل  ، ومحاولة إشغال المتعلم بالتعلم وانهماكـه فيـه وصـبره عليـه    

 .طاقته لتحصيل العلم والمعرفة

أن تتسم البيئة بالتشاركيه ويقصد بذلك أن تكـون عمليـة الـتعلم فيهـا عمليـة       -
تشاركيه يسهم فيها المعلمون والطلبـة، ويكـون دور المعلـم فيهـا دور المرشـد      

 .وليس دور المصدر للمعلومات

أن الطلبـة فـي    أن تقوم البيئة على الضبط أو التسيير الـذاتي، ومعنـى ذلـك    -
هذه البيئة يتعلمـون أن يضـبطوا سـلوكهم وتصـرفاتهم بأنفسـهم، علـى نحـو        

 .يسهل تعلمهم ونمائهم

الصــفات التــي تميــز البيئــة ) ٤٨ص ،٢٠٠٥(ويحــدد ســالمة وصــالح      
  :السلبية، بما يلي التعليميةالتعليمية اإليجابية عن البيئة 

جود رسـالة واضـحة لهـا، تظهـر     أهم صفة تميز البيئة التعليمية اإليجابية و -
بجالء ما تركز عليه المدرسة وما تسعى إلى إنجـازه ومـا تهـتم بـه وتقـدره،      
فيكون للعاملين فيهـا مـن إداريـين ومعلمـين ولطلبتهـا ولمجتمعهـا توقعـات        

 .واضحة عن األدوار التي عليهم تأديتها

ينفـرد بـه    إن صنع القرار يتم في البيئة التعليميـة اإليجابيـة بالمشـاركة وال    -
 .المعلم أو المتعلم ور المدرسة أمدي

 .سيادة روح الزمالة بين المعلمين والمتعلمين -
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 فصـول وبينهم وبـين معلمـيهم داخـل ال    إيجابية التفاعل بين المتعلمين أنفسهم -
 .وخارجها

وبصفة عامـة عنـد تعامـل الطـالب فـي عـالم المدرسـة والفصـول               
فـي الظهـور، وسـريعاً مـا يكـون السـمة        اإللكترونية يبدأ الـتعلم التفـاعلي  

األساسية لهذه النوعية من المـدارس، ويصـبح الـتعلم أكثـر تشـويقاً بالنسـبة       
  .)١٤٥-١٤٤ص ص ،٢٠٠٥التودري،( .للطالب في هذه البيئة التفاعلية

نتج عن بيئـة التعلـيم اإللكترونـي ومـا صـاحبها مـن دمـج تقنيـة         لذا       
تطـور فـي النظـام التعليمـي ككـل وقـد أورد       الحاسوب واإلنترنت في التعليم 

  : أبرز هذه التغيرات فيما يلي) ١٩٣-١٩٠ص ص ،٢٠٠٠(الفار 
وذلـك بـين المـتعلم ومصـادر الـتعلم       :تفاعل تعليمي مـن الجـانبين   -

المختلفــة، فــأجهزة الحاســوب المــزودة ببرمجيــات الوســائط المتعــددة، 
مـات المحليـة أو   ودوائر المعـارف التفاعليـة، واالتصـال بشـبكات المعلو    

 . العالمية تتيح للمتعلم فرصة التفاعل

هو عمليـة يـتم فيـه تبـادل المعلومـات بـين المتعلمـين         :تعليم تعاوني -
والمعلمين من خالل أجهزة الحاسوب المتصلة وحلقـات النقـاش سـواء فـي     

 .الشبكات المحلية أو العالمية 

هـا عـن طريـق     يتعلم الطالـب ذاتيـاً بالمدرسـة أو خارج    :التعلم الذاتي -
 . البحث والتحري عن المعلومات وفق ظروفه واحتياجاته

ويقصد به تحصـيل الطالـب للمعرفـة عـن طريـق الممارسـة        :التمهن -
والعمل والجهد فهو محور العملية التعليمية ويقع عليـه الجهـد األكبـر فـي     

 .عملية التعلم 

مهمـة  تتـيح فـرص ثريـة للطالـب للقيـام ب      عليم الحديثةبيئة الت :البحث -
البحث والتحري عن المعلومات مـن خـالل الشـبكات المحليـة، والعالميـة،      
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والكتب اإللكترونيـة، والبرمجيـات متعـددة الوسـائط ودوائـر المعـارف       
 .التفاعلية، ومجموعات النقاش والبريد اإللكتروني

الطـالب مختلفـون فـي القـدرات والمهـارات       :تنوع الطالب واألدوات -
مل نظام التربية الحـديث مـع الطالـب وفـق هـذا      والميول والحاجات ويتعا

االفتراض ويلبي متطلباته المختلفة عـن طريـق إتاحـة المصـادر المتعـددة      
 .والطرق المختلفة في الحصول على المعرفة

تغير دور المعلم حيث أصـبح مصـمماً للبيئـة التعليميـة      :المعلم المرشد -
 .در المتعددةومرشداً للطالب للحصول على المعرفة باستخدام المصا

يتميـز العصـر الحـالي بالتجديـد فـي مجـال        :المحتوى شديد التغيـر  -
المعارف على مدار الساعة والكتاب اإللكتروني يوفر آليـات بحـث متعـددة    

  .ويتم تغيير محتواه وتطويره بيسر وسهولة 

  :أنواع بيئات التعليم اإللكتروني -د
مـن المصــطلحات  تـزامن مـع ظهــور التعلـيم اإللكترونـي مجموعــة           

والمفاهيم المرتبطة به، ولعل من أبرزهـا مفهـوم بيئـات التعلـيم اإللكترونـي،      
  :، هما)١٤٣ص ،٢٠٠٥(ا إلى نوعين كما يذكر زيتونوالتي يمكن تصنيفه

      دراسـة لهـا وجـود فعلـي،     نوهـي عبـارة عـن أمـاك     :البيئات الواقعية  - أ
، )والت، سـبورات مقاعـد، طـا  (أي لها حوائط وأسقف وبهـا تجهيـزات ماديـة   

ــرات،    ــات المحاض ــة، وقاع ــرات الدراس ــات حج ــذه البيئ ــرز ه ــن أب وم
ــة، والمكتبــات المدرســية ) مختبــرات(ومعامــل ــوتر، والفصــول الذكي الكمبي

ومـن أمثلـة   . والجامعية ومراكز مصادر الـتعلم وقاعـات التـدريب وغيرهـا    
  :البيئات الواقعية للتعليم اإللكتروني ما يلي

والـذي   ويقصد بـه الفصـل الدراسـي العـادي     ):يديالتقل(الدراسةفصل   -١
المـزود بـاألجهزة والبرمجيـات    يلتقي فيه الطالب مع المعلـم وجهـاً لوجـه و   

 :واالتصال الالزمة الستخدام التعليم اإللكتروني وينقسم إلى نوعين



- ٤٩  - 
 

 :الدراسة ذات أجهزة الكمبيوترات المتعددة فصول - أ

Multiple Computer Classroom: 

لفصل المزود بـأجهزة حاسـوب بعـدد الطـالب، وجهـاز للمعلـم       وهو ا      
) server(مزود ببرنامج إدارة الصف بحيث يصـبح هـذا الجهـاز عبـارة عـن     

  .ومتصل بالشبكة الداخلية في المدارسة
 :الدراسة ذات أجهزة الكمبيوتر الواحد فصول  - ب

The One Computer Classroom: 

 از حاسـوب للمـتعلم متصـل بالشـبكة    وهو الفصل الذي يتوفر فيه فقط جه      
الداخلية في المدرسة وجهاز عـرض البيانـات وشاشـة عـرض مسـتقلة فـي       

 .مقدمة الفصل الدراسي

ــوتر  -٢ ــل الكمبي ــول   :Computer Labمعم ــد الفص ــه أح ــد ب ويقص
الدراسية التي يتوفر بهـا بيئـة مثاليـة لتوظيـف الحاسـوب واإلنترنـت فـي        

جهـزة الحاسـوب اآللـي وملحقاتهـا     التعليم من خالل توفر عدد كـاف مـن أ  
وشبكة اتصاالت جيدة في مكان واحد مرتبة بشـكل مـدروس ويشـرف علـى     

  . هذا المعمل معلم الحاسوب أو فني مختص 
هو عبارة عـن معمـل يتـوفر فيـه      : smart Classroomالفصل الذكي -٣

للمعلـم   (Server)عدد من أجهزة بعـدد طـالب الصـف وملحقاتهـا وجهـاز      
ا من خالل شبكة محلية مما يمكن المعلـم مـن التواصـل مـع     متصلة مع بعضه

ه علـى شاشـات أجهـزتهم ويالحـظ أنـه      نطالبه ومن التحكم فيمـا يشـاهدو  
 . يختلف عن معمل الحاسوب بإمكانية إدارته إلكترونياً 

وهـي البيئـات التـي تحـاكي مـن حيـث مكوناتهـا         :البيئات االفتراضية -ب
الماديـة التقليديـة، وتكـون فـي الوقـت نفسـه        ووظائفها بيئة التعليم الفيزيقيـة 

بسيطة من حيث إمكانيـة اسـتخدامها وسـهولة الـدخول إليهـا، وتوجـد هـذه        
  . البيئات على مواقع معينة على الشبكة العالمية للمعلومات
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إلــى )  ١٤٧ص  ،٢٠٠٣(وتنقســم البيئــات االفتراضــية كمــا يــذكر، هاشــم 
  :نوعين هما 

وتتـألف مـن مجموعـة     )Intergrated packages(الحزم المتكاملـة   -١
متكاملة غير قابلة للتعـديل مـن األدوات الالزمـة إلدارة عمليـة التعلـيم      

 .والتعلم

وفي هـذا النـوع مـن البـرامج      )Single software(البرامج المنفردة  -٢
ــامج     ــل برن ــلة مث ــرامج المنفص ــن الب ــة م ــتخدام توليف ــتم اس            ي

)Power Point ( وبرنامج)Red Pesentor (    وغيرهـا مـن التطبيقـات
التي يمكـن االسـتفادة منهـا إلنشـاء بيئـة تعلـيم        -المنفصلة  –التقنية 

 .الكتروني 

  :ومن أمثلة البيئات االفتراضية للتعليم اإللكتروني ما يلي
هو عبارة عن غرفة إلكترونية فـي جهـاز الحاسـب،     :الفصل االفتراضي - أ

اإلنترنـت وفـي أوقـات     يلتقي من خاللها الطلبة والمعلـم عـن طريـق   
متزامنة أو غير متزامنة للعمـل علـى تقـديم الـدروس وأداء الواجبـات      

 .وإنجاز المشاريع 

  : وينقسم الفصل االفتراضي إلى نوعين 
وهو الفصـل الـذي يلتقـي فيـه الطـالب مـع        :الفصل االفتراضي المتزامن -

قشـة  المعلم في الوقت نفسه عـن طريـق اإلنترنـت، ممـا يتـيح للطالـب منا      
زمالءه ومعلمه ويتعاون مع زمـالءه وينجـز التكليفـات الموكلـة إليـه ويتلقـى       
التغذية الراجعة الفورية مـن معلمـه، ومـن أهـم أدوات الفصـل االفتراضـي       

  .المتزامن اللوح األبيض التشاركي
وهو الفصـل الـذي يـدخل إليـه الطالـب       :الفصل االفتراضي الغير متزامن -

نفسه، فهو يدخل إلـى الصـفحة الرئيسـية للصـف      دون وجود المعلم في الوقت
االفتراضي وينتقـل عبـر محتوياتهـا كمـا يريـد ويقـرأ بعـض المقـررات،         
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ويحصل على التكليفات ثم يقوم بحلها وإرسالها إلى المعلـم عـن طريـق البريـد     
  .اإللكتروني

ويقصد به معمـل يحـاكي المعمـل التقليـدي مـن       :المعمل االفتراضي -ب
ت ووسائل يتمكن الطالـب مـن تحريكهـا باسـتخدام الفـارة      خالل توفر أدوا

  . وإجراء التجارب عليها في واقع يشبه الواقع التقليدي
ومما سبق يتضـح لنـا أن تحديـد مفهـوم البيئـة التعليميـة اإللكترونيـة،              

فالبيئـة التعليميـة   . مفهوما حديثاً ويحتوي على الكثير من التفصـيالت واألنـواع  
بيئة تحـاكي المدرسـة العاديـة، وتوظـف تكنولوجيـات التعلـيم        المتكاملة، هي

الحاسـوب اآللـي   صـاالت المتقدمـة، وتقـوم علـى أسـاس      والمعلومات واالت
ــة   ــدارس اإللكتروني ــل الم ــة، مث ــائل اإللكتروني ــة والوس ــبكات التعليمي والش

، ويمكـن تصـنيفها إلـى    الـخ ...اإللكترونيـة والفصـول اإللكترونيـة   والمعامل 
وأخرى باالستخدام، وتقدم نوعيـة جديـدة للتعلـيم، تحـاول أن     ، صميمبيئات بالت

تبدل أسلوب التعليم من التلقين والحفظ واالعتمـاد علـى الـذاكرة، إلـى طريقـة      
ــار     ــداع واالبتك ــب واإلب ــى التركي ــا وإل ــات وتحليله ــع المعلوم .           تجمي

  ).Glossary ،2003، م٢٠٠٣خميس،(

  :المدرسة اإللكترونية
  :لمدرسة اإللكترونية النظاميةمفهوم ا - أ

بأنهـا التـي يـتم    " المدرسة اإللكترونية النظاميـة ) ٢٠٠٥(التودري يعرف
، وتحتـوي  مسـبقًا التعليم والتعلم من خاللها في ضـوء خطـة مصـممة    

على التوجيهات والتعليمات التي ينبغـي أن يتبعهـا كـل مـن المعلـم أو      
تـتم الدراسـة فيهـا مـن     المشرف والمتعلم خالل المدرسة اإللكترونية، و

) التـي يطلـق عليهـا الفصـول اإللكترونيـة     (خالل القاعات التدريسـية  
المجهزة بأجهزة الكمبيوتر وملحقاتـه التـي تمكـن المـتعلم مـن الـتعلم       
الفعال، ويشرف على التعليم في القاعـات التدريسـية مشـرفون مـدربون     
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لمـين  على التعامل مـع األجهـزة، أو معلمـون مجهـزون إلرشـاد المتع     
 "وتوجيههم في ضوء أسـس الـتعلم مـن خـالل المدرسـة اإللكترونيـة      

  ).١٣٥ص(

 :مكونات المدرسة اإللكترونية -ب

ذكر أحمد حامد منصور أن المدارس اإللكترونيـة تتكـون مـن مجموعـة           
ــر     ــبعض اآلخ ــن ال ــها م ــل بعض ــر تتفاع ــر  عناص ــذه العناص ، وه

  ):١٣١-١٢٩ص ص،٢٠٠٥التودري،:(هي
  .سية اإللكترونيةالفصول الدرا -

 .التجهيزات واآلالت اإللكترونية -

ـ الاألنشطة المتنوعة التـي ينبغـي أن يمارسـها     - المدرسـة   ين فـي متعلم
 .اإللكترونية

 .شكل المدرسة اإللكترونية وقاعاتها الدراسية اإللكترونية -

 . اآلباء -

 .المجتمع -

الوسـائل   ومن هذا المنطلق فإن الفصـول اإللكترونيـة تعـد مـن أحـدث           
التي حلت محل الفصول التقليديـة، فهـي تسـمح بالمشـاركة التعليميـة وزيـادة       
الفهم واالستيعاب، وتنمية الـدوافع، كمـا أنهـا تسـمح بالتفاعـل بـين المعلـم        
والمتعلم مع المعلومات من خالل مصادر متعـددة، وتتسـم بـالتخطيط والتنظـيم     

  .رسة اإللكترونيةالجيد للمقرر المعروض على الطالب من خالل المد
وفي ضوء ذلك ظهرت الفصول اإللكترونيـة والتـي مـن خاللهـا يمكـن           

التعلم عبر المدرسة اإللكترونيـة النظاميـة الكثيـر مـن المعـارف فـي شـتى        
المجاالت بطريقة أكثر جاذبية نظراً لتوافر العديد مـن تقنيـات التعلـيم الحديثـة     

  .الكامنة بالفصل اإللكتروني
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نموذجــاً للفصـل اإللكترونـي بهــدف    Nolanمـاري نـوالن    وتعـرض       
  :وهو كالتالي) اإلنترانت(دراسة منهج ما على اإلنترنت المحلية

 .طالباً ١٢-١٠تنظيم الطالب في مجموعات تحتوي كل منها على  -

تقسيم المنهج المطلوب دراسته إلـى مجموعـة مـن الوحـدات الدراسـية،       -
األسبوع الواحـد تـتم الدراسـة لمـدة      كل وحدة تأخذ أسبوعاً دراسياً، وفي

 .دقيقة ٢٠جلسات، وكل جلسة  ٧أو  ٥

يتصل المتعلمون بـالموقع الخـاص بالمدرسـة اإللكترونيـة مـن خـالل        -
 .العنوان المعطى لهم

االستعانة بخدمة البريد اإللكترونـي فـي االتصـال بالمدرسـة اإللكترونيـة       -
 .وتلقي الردود السريعة الستفساراتهم

 :التعليمي اإللكتروني أهداف الفصل - ج

 ،٢٠٠٥التـودري، (إللكترونـي فيمـا يلـي   حدد التودري أهداف الفصـل ا       
  ):١٣٢-١٣١ص ص

استخدام التكنولوجيا وقواعد البيانـات لتعلـيم الطـالب الفهـم والتحليـل،       •
وإكسابهم مهارات االتصـال بمصـادر المعلومـات، واتخـاذ القـرارات      

 .المتعلقة ببيئة اإلنترنت

التعليمية الفعالة، وتنمية الـتعلم التعـاوني، وإكسـاب المهـارات      المشاركة •
 .المتطلبة للعمل الجماعي في هذه البيئة

 .االتصال بمصادر المعلومات والخبرات عبر اإلنترنت •

 .فهم المجتمع والمتغيرات االقتصادية التي طرأت عليه •

 .متابعة المجتمع والثقافة والتاريخ والمعلومات المتزايدة •

ومن ذلك فإن الفصول اإللكترونيـة المنبثقـة مـن المـدارس اإللكترونيـة            
يمكن أن تفيد الطالب من خـالل المنـاهج المبرمجـة فـي اكتسـاب المعـارف       
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وإتقان مهـارات البحـث عبـر اإلنترنـت، وتنمـي تفكيـرهم الناقـد         المتنوعة،
وتحليلهم للمعلومات، وتعينهم علـى المشـاركة علـى العمـل الجمـاعي، ممـا       

  .يؤدي إلى وضوح أهداف الفصل اإللكتروني في العملية التعليمية
ــور         ــارتن وتيل ــرى م ــول  Martin & Taylorوي ــتخدام فص أن اس

المدرسة اإللكترونية ال يعني مجرد نقـل مـا يحـدث داخـل الفصـل التقليـدي       
  :وإنما يجب الدمج بين مجموعة العناصر التالية 

 .للدراسةتوجيه المتعلمين نحو أسلوب جديد  •

 .عن الطريقة التقليدية لتعليم الطالب وتدريبهم االبتعاد •

االختيار الجيد للموضوعات التي ينبغـي أن يتـدرب عليهـا المـتعلم مـن       •
 .بين موضوعات متنوعة

ــة  • ــائط الفائق ــاء الوس ــة  Hypermediaانتق ــع طبيع ــب م ــا يتناس بم
 .الموضوعات المختارة

 .وسائل إلثراء التعليمتوفير متطلبات تعليم الطالب من برامج و •

 .المناقشة والحوار بين المعلم والمتعلم مناختوفير  •

التعليم من خـالل المدرسـة اإللكترونيـة والفصـول      ويتضح مما سبق أن      
اإللكترونية يتسم بالمرونة، وتعد المدرسة والفصـول اإللكترونيـة عـامالً مهمـاً     

والمـتعلم، فهـي بمثابـة أداة     من العوامل التي تنمي اإلبداع لدى كل من المعلـم 
دافعة بطريقة ديناميكية تعمل على تنمية االحتراف فـي التعلـيم، وكلمـا مـارس     
المعلم استخدام المدرسة اإللكترونية في التدريس طـوال فتـرة خدمتـه كلمـا زاد     
نموه المهني التدريسـي، أي أن لهـا تأثيرهـا اإليجـابي علـى أسـاليب تعلـيم        

تنـوع تلـك األسـاليب، والمدرسـة والفصـول       المعلمين أنفسـهم مـن حيـث   
اإللكترونية تغير نمط التعليم والتعلم من مجـرد تلقـين المـتعلم كـم هائـل مـن       
المعلومات، إلـى مشـارك وباحـث ومحـور للعمليـة التعليميـة، وتزيـد مـن         

  .دافعيتهم للتعلم، وتدعم مفهوم التعلم الذاتي والتعاوني لديهم
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  :     في تدريس الرياضيات تفعيل المدرسة اإللكترونية -د

س هنــاك مجموعــة توصــيات لتفعيــل التعلــيم اإللكترونــي فــي تــدري      
  :بما يلي ) ١٧٠-١٦٨صص  ،٢٠٠٤(الرياضيات، حددها التودري

توعية جميع المسئولين عـن التعلـيم والـتعلم بأهميـة اسـتخدام التعلـيم        •
 .ضياتاإللكتروني في المجال التعليمي، وخاصة تعليم وتعلم الريا

توفير المناخ المناسب لتوظيف اإلنترنت في التعلـيم مـن خـالل اهتمـام      •
المسئولين ومخططي البرامج بتصـميم وتنفيـذ بـرامج التأهيـل الفاعلـة      

شـبكة اإلنترنـت ومميزاتهـا الهائلـة      وتوظيفللمعلمين في هذا المجال، 
في تنفيذ المؤتمرات وإجراء االتصاالت بين المعلمـين فـي جميـع أنحـاء     
العالم لتبادل الخبرات والتجارب التربويـة، وتـدريب وتشـجيع المعلمـين     
على االتصال بطالبهم من خـالل موقـع المدرسـة اإللكترونيـة والبريـد      
اإللكتروني، باعتبار أن هناك عدد ال يسـتهان بـه مـن الطـالب لـديهم      

 .خدمة اإلنترنت في منازلهم، أو في متناولهم بأي مكان آخر

ادي والفني من خـالل تـوفير اإلمكانـات الماديـة لشـراء      زيادة الدعم الم •
أجهزة حاسوب ألي وملحقاتها وتصميم برمجياتهـا فـي مجـال مقـررات     
الرياضيات التي تسـتخدم فـي مجـال المدرسـة اإللكترونيـة، وصـرف       
المكافآت والحوافز للمعلمين والمتعلمين، مـع وجـوب تـوافر برمجيـات     

ـ     ود مشـرفين علـى األجهـزة    الرياضيات بجميـع أنواعـه، وكـذلك وج
 .والمعامل بالمدارس لصيانة وتوجيه وإرشاد المعلمين

االهتمام بالحاسب في العملية التعليميـة سـواء فـي إدارة التعلـيم أو فـي       •
التعليم والتعلم، وتبيان أهمية ذلك االستخدام، مـع التوسـع فـي االهتمـام     

مـن هـذه العالقـة     بالعالقة بين اإلنترنت والتعليم، انطالقاً من أن الهـدف 
 .يوظف اإلنترنت في تعليم وتعلم المواد المختلفة وبخاصة الرياضيات
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تصميم نشرات تحتوي على المواقع التربويـة والتعليميـة المتنوعـة التـي      •
تمثل مدارس إلكترونية لتعليم الرياضيات تتضـمن وصـف الموقـع ومـا     

نترنـت،  تقدمه من أفكار تعليمية تعلميـه للرياضـيات ونشـرها علـى اإل    
 .وتبادلها بين معلمي الرياضيات

الدمج بين مقررات الرياضيات وطبيعة اسـتخدام اإلنترنـت فـي التعلـيم،      •
يتطلب مراجعة شاملة لفلسفة المناهج ووضع أهـداف إسـتراتيجية تركـز    
في جوهرها على التطـور التكنولـوجي وتراعـي الثـورة التكنولوجيـة      

ة يجـب أن تأخـذ فـي اعتبارهـا     الهائلة في العالم المعاصر، تلك الفلسـف 
ثقافة المجتمع والتوجيهات المعارضـة السـتخدام اإلنترنـت فـي التعلـيم      

 .وتظهر جدوى تلك التقنية في عمليتي التعليم والتعلم

التركيز على تنمية مهـارات التفكيـر الناقـد للطـالب ومعـاونتهم علـى        •
ــ ــيمهم لصــفحات اإلنترنــت المختلف ــة اســتراتيجيات تق ة الفهــم، وتنمي

 .وخاصة تلك المتعلقة بالرياضيات من حيث حداثتها ودقتها

تنمية الوعي لدي الطـالب بأخالقيـات اسـتخدام اإلنترنـت، وبأسـاليب       •
األمان في استخدامها من خالل عدم الـدخول فـي مواقـع ضـد عـادات      
وتقاليد المجتمع، وعـدم نشـر بريـدهم اإللكترونـي ألي شـخص غيـر       

بلـة األشـخاص المتعـرف علـيهم مـن      موثوق به، وتوخي الحذر في مقا
 .خالل البريد اإللكتروني أو المحادثات الفورية

  :معلم الرياضيات في المدرسة اإللكترونيةأدوار  -هـ
تحول دور معلم الرياضيات في ضوء مفهـوم المدرسـة اإللكترونيـة مـن           

ــائق والمســلمات والقــوانين والشــارح لهــا وحــل   الملقــن للنظريــات والحق
قات، إلى دور المخطط والموجـه والمـدير والمرشـد والمحلـل والمـنظم      التطبي

والمقيم لمعلومات الرياضـيات أكثـر مـن كونـه شـارحاً للمعلومـات مختبـراً        
  .للمتعلمين
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ويمكن تلخـيص أهـم جوانـب أدوار معلـم الرياضـيات عنـد تدريسـها              
نـي فـي المهـام    باستخدام تلك التقنيات اإللكترونية الحديثة فـي الفصـل اإللكترو  

  :التالية
 التخطيط واإلعداد -١

في هذه المهمة يـتم اختيـار وحـدات جديـدة السـتخدامها فـي معاونهـا              
التالميذ طبقاً لحاجات كل منها، والتخطيط لتلـك الوحـدات وتنظيمهـا وإعـدادها     

  .للتطبيق
 التقويم -٢

 وفي ضوء المعلومات التي يحصـل عليهـا المعلـم مـن الكمبيـوتر عـن            
أداء تالميذه، يستطيع أن يتـابع أداء كـل مـنهم، وأن يتعـرف نقـاط الضـعف       
ونقاط القوة لـديهم، وأن يخطـط دروسـاً تنشـر عبـر المدرسـة اإللكترونيـة        

  .للوقاية والعالج ثم ينفذها
 اإلرشاد -٣

يقع على عاتق المعلم دور اإلرشاد الفردي لكل تلميـذ مـن تالميـذه، ممـا           
تهم التعليميـة فـي الرياضـيات، ويـوجههم إلـى      يساعدهم فـي حـل مشـكال   

المجاالت التي يمكن أن يتـابعوا دراسـتهم فيهـا، وذلـك بنـاء علـى التقـويم        
  .بمعاونة الكمبيوتر من خالل إعطاء فكرة واضحة عن كل تلميذ

 المناقشة الجماعية -٤

يعقد المعلم مناقشات جماعية مـن آن آلخـر، ليتعـرف الصـعوبات التـي            
. طالبه عند دراستهم للبرنامج، ومن ثـم يتناولهـا بالشـرح والتوضـيح    يواجهها 

ويؤكد المربون جدوى هذه المناقشات الجماعيـة فـي اكتسـاب التالميـذ سـلوكاً      
ــي   ــيل الدراس ــي التحص ــا ف ــى مردوده ــافة إل ــليماً، باإلض ــاً س . اجتماعي

  .)١٩٥-١٩٤ص ص ،٢٠٠٥التودري،(
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  :اإللكتروني ميالتعل في المعلم دور -ن
 أهميـة  أكثـر  دوره أصـبح  بـل  المعلم دور إلغاء عنيي ال اإللكتروني ميالتعل      

ـ  ةيعال كفاءة ذو مبدع شخص فهو صعوبة وأكثر ـ العمل ريدي ـ التعل ةي  باقتـدار  ةيمي
 جـا يمز المعلـم  مهنـة  أصـبحت  لقد . ةيوالتقن التقدم طموحات قيعلى تحق عمليو

   . والموجه والناقد البحثي المشروع ريالقائد ومد مهام من
ـ  المعلـم  جمـع ي أن جـب ي فعـاالً  المعلم دور كوني ولكي        التخصـص  نيب

 تجربتـه فـي   لصـقل  الالزمـة  الخبرة ومكتسباً جيداً كون مؤهالً تأهيالًيف والخبرة
  .الفني هيالتوج دقة ضوء
 مـن  والمسـتمر  بـل  فحسـب  الرسـمي  بيالتـدر  إلى المعلمون حتاجي وال      

ـ  لمسـاعدتهم  زمالئهم ـ لتحق الطـرق  أفضـل  تعلـم  ىعل ـ  مـا  التكامـل  قي  نيب
  . مهميتعل نيوب ايالتكنولوج

ـ توج فـي  مهمـا  المعلـم  دور صبحي ولكي        حةيالصـح  الوجهـة  طالبـه  هي

ـ التكنولوج القصوى من لالستفادة ـ  اي  علـى  أنـه  )١ص ،٢٠٠٣ (يالبـدر  ذكري
  :ليي بما قومي أن المعلم
ـ  مكـان  نم به الخاصة فصلال غرفة ليتحو على عملي أن • ـ ف تمي  انتقـال  هي

 ئـة يب إلـى  الطالـب  إلـى  المعلم من واحد اتجاه وفي ثابت المعلومات بشكل
ـ ح الطالـب  حول ة وتتمحوريكيناميبالد تمتاز تعلم  مـع  الطـالب  قـوم ي ثي

 أخـرى  فصـول  مـع  وكذلك فصولهم في كل مجموعات شكل على رفقائهم
 . اإلنترنت عبر العالم حول من

  . المتعلمين الطالب اجاتيواحت صفات ولح اًيعمل فهماً طوري أن •

ـ  تأخـذ  ةيسيتدر مهارات تبعي أن •  والتوقعـات  اجـات ياالحت االعتبـار  نيبع
 . نيللمتلق نةيوالمتبا  المتنوعة

ـ ترك اسـتمرار  مع ميالتعل ايلتكنولوج اًيعمل فهما طوري أن •  الـدور  علـى  زهي
 . له مي الشخصييالتعل
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   . مييالتعل حتوىللم حاذق وموجه كمرشد بكفاءة عملي أن •

 أهميـة  أكثـر  صـبح ي وسـوف  لألبد بقىي سوف المعلم دور أن هو هيف الشك ومما
 ولكـن  مفتوحـة  قـة يبطر اإلنترنـت  تصفح عنيي ال اإللكتروني ميفالتعل السابق، من

ـ اإللكترون المعلومات الستخدام هيوبتوج محددة قةيبطر ـ و ةي  أهـم  مـن  عتبـر ي ذاه
  . أدوار المعلم

 كـل  علـى  منفتحـا  كـون ي أن هيعل جبي لذا ةيميالتعل ةيالعمل جوهر هو المعلم وألن
ـ الرك هـو  فـالمعلم . واالبتكـار  اإلبـداع  من تمكنه وبمرونة ديجد  األساسـية  زةي

 وهـي  المعلـم  بهـا  يسـاهم  التي ةيسيالرئ األنشطة علي وسنركز م اإللكترونييللتعل
  : دييالتقل ميالتعل في المعلم أنشطة عن ما إلي حد تختلف
  .الطالب من ومتنوع ريكب لعدد ةيالفور المعلومات ميقدت •

  . الكتروني ديبر استخدام •

  .محادثة غرف استخدام •

  .االنترنت علي متعددة ومواقع المتعددة ةيميالتعل القنوات توفر •

 .المدارس مع االتصال •

 .الطالب أداء متابعة •

  .ةيدور ريتقار إصدار •

ـ التربو هـارات الم )١٠٢ ص ،١٩٩٩ ( دروزة ذكريو       ـ والعلم ةي  للمعلـم  ةي
ـ  الـتعلم  عصـر  فـي  أنه اإلنترنت عصر في  اتـه يمعط بكـل  الرقمـي  ميوالتعل

ـ العالم الشـبكة  اتيمعط وبكل ةياإللكترون  الضـرورة  مـن  أصـبح  لإلنترنـت  ةي
ـ ل اتهيوإمكان نفسه، ريالمعلم بتطو سارعي أن الملحة ـ الجد دوره أداء مـن  تمكني  دي

 كمـا  المعلـم  عـد ي لـم  ة،ياإللكترون اتيالمعط تلك وءفي ض اتهيمسئول إتقان ومن
 سـارع ي أن بمكـان  الضـرورة  مـن  أصـبح  اتيضوء تلك المعط ففي مايقد كان

ـ يتصم علم مهارات الكتساب المعلم  المـادة  ميتصـم  لـه  تسـنى ي لكـي  ميم التعل
  .وإعدادها مها،يوتنظ درسها،ي التي ةيالدراس



- ٦٠  - 
 

 :اإللكتروني ميالتعل في المتعلم دور -س

 دمـج  بعـد  وذلـك  به المـتعلم  قومي كان الذي الدور حول النظرة رتيتغ لقد      

ـ بالعمل االتصال ووسائل ةيالتقن ـ ميالتعل ةي ـ ة، وتطبي ـ ق النظري ـ  يات الحدي ي ثـة ف
ــ ــديالتعل ــي للمعلومــات  م، فلق ــان دوره دور المتلق ــوم بعمليك ــق ــة حفظي  اه

ـ عنصـر سـلبي فـي العمل    ا،هفي وقت اهواسترجاع ـ مية التعلي شـارك وال  يال ة، ي
 ا بنفسـه، وفـي عصـرنا الحاضـر    هكتشـف يجاهزة لـم   تصله المعلومة .تفاعلي

ـ العمل محـور  دور المتعلم وأصـبح  ريتغ ةيالمعلومات عصر الثورة ـ ميالتعل ةي  ة،ي
ـ واكـب مجر يل اهب قومي أن البد واجبات عليه وأصبح ـ ات التغي  ر فـي جوانـب  ي

 كمـا أصـبح  . نجـاح والتـوازن  ال تحقـق لـه  ي وبالتالي األخرى ةيميالتعل ةيالعمل
 نايتعـاون مـع زمالئـه مسـتع    يوالمنقـب للمعلومـة    وم هو الباحـث يال المتعلم

ـ الجد السابقة لتعلم الخبـرات  بخبراته دة التـي قـد تكـون علـى هيئـة حـل       ي
 مكـن ي هنـا  المـتعلم  موقـف  فـإن  سبق ما على وبناء " تعترضه التي للمشكالت

ـ مشـاركته فـي عمل   تضمني سلبي ألنه ال فعال نشط موقف وصفه بأنه ـ  ةي  ميالتعل
 جـاءت  هنـا  المـدرس ومـن   مـن  هيإل تلقي التي للمعلومات ممتص مجرد سيول

، سـالمة (نقـالً عـن  ) ٤٨، ص٢٠٠٦(الكـريم  كما ذكرت العبد"ميالتعل ديتفر فكرة
  ).٢١ص ،١٩٩٨

  :اإللكتروني ميالتعل استراتيجيات -ع
لـذا  .مناسـبة  منهجيـة  تبـاع إ مـن  بـد  فال اإللكتروني ميالتعل نجاح لضمان      
ـ  تلخيص يمكن  ،٢٠٠٢(مسـعود م اإللكترونـي كمـا ذكرتهـا    ياستراتيجيات التعل
 :فيما يلي )٢٥ص

 :والتنظيم التخطيط تحسين •

ـ  تطـوير علـى موضـوع    أو تعديل إجراء عند       يظـل   اإللكترونـي،  ميالتعل
 عـرض  أن مـن  الـرغم  علـى  عـام،  بشـكل  ثابتـاً  للموضوع الرئيس المحتوى
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ـ جد خطـط  تطلـب ي اإللكترونـي  ميالتعل عموضو لإلعـداد،   اًيإضـاف  ووقتـاً  دةي
 :ليي ما اًيالكترون تقدم التي المناهج ميط وتنظيلتخط المقترحات وتتضمن

ـ  ةيبعمل البدء  -١  األبحـاث  نتـائج  بدراسـة  الدراسـي وذلـك   للمـنهج  طيالتخط
ـ  التجـارب  علـى  واإلطالع اإللكتروني ميالتعل مجال المتخصصة في  فـي  ابقةالس

 .ةيالمواز والمجتمعات المتقدمة في المجتمعات المجال هذا

 حـول  المتـوفرة  المـواد  مراجعـة  مـن  البـد  جديد، شيء ريبتطو اميالق قبل  -٢
  .المضمون العرض أفكار

 التوصـيل  بأسـلوب  الخاصـة  والقـوة  الضـعف  مواضع وتحليل فهم ضرورة  -٣
ـ مـن ح . )طبوعـات والم انات،يالبو والصورة، مثل الصوت،(المتوفر ـ فيالك ثي  ةي
ـ  الراديـو  موجـة  الصـناعي،  القمر مثل(قهايطر عن ليالتوص تميالتي س رة، يالقص

ـ ومـن ح ...) الـخ ة، يوصلة الشرائح الضـوئ   ومتطلبـات  ث حاجـات المـتعلم  ي
 .ميالتعل ايتكنولوج من المناسب طيالخل قبل انتقاء وذلك المنهج،

ـ  مـن  لكـل  هام أمر ليالتوص ةيتكنولوج على بيالتدر في  -٤  والطـالب  نيالمعلم
ـ  أن مكنيث يح  باسـتعمال  خاللـه  قومـون ي الصـف  لطـالب  مسـبق  لقـاء  تمي

 التقنـي  قيبـالفر  المناطـة  اتيوالمسـؤول  األدوار تعلمونيو ل،يالتوص ايتكنولوج
 .خالله الداعم

ـ تحد حـول  حيصـر  بنقـاش  البـدء  مـن  البد الصف طالب لقاء ةيبدا في  -٥  دي
 .ةياألساس لخطوطوا سييالقواعد والمقا

ـ جم أن من التأكد  -٦  مـع  .والتواصـل  العمـل  بمعـدات  مجهـزة  المواقـع  عي
 .بهايوتصو المشاكل عن لإلعالن اًيمجان ساخناً جاد خطاًيإ ضرورة

 ألن وذلـك  إدارتهـم،  تسـهل  لكـي  والطـالب  المواقع من مناسب بعدد البدء  -٧
ـ والماد ةيالبشـر  المـوارد  ريمصاعب تـوف   الـتعلم  فـي  دتـزدا  كهـا يوتحر ةي

  .ستحدثي ديموقع جد كل مع اإللكتروني
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 :الفعال التدريسمهارات  استعمال •

ـ ز تطلـب ي ذلـك  فـإن  فـاعالً  اإللكترونـي  ميالتعل كوني لكي       ـ وتقو ادةي  ةي
ـ جد قـدرات  ريتطـو  مـن  أكبـر  بشكل أصالً الموجودة المهارات ـ ح دةي  إن ثي

ـ الترك جـب ي لـذا  قادم هو ما خيلترس أساساً كوني قائم هو ما خيترس  مـا  علـى  زي

  :ليي
ـ  الممكـن  مـن  التي المادة ةيكم ة حوليواقع بدارسة اميالق -١ ـ بفاعل لهايتوص  ةي

ـ  خـالل الحصـة    األجهـزة  ريتـوف )(ةياللوجسـت (بسـبب العوامـل  . ةيالدراس
 المعامـل  أو ةيالصـف  الغـرف  ئـة يوته والمكـان  الخاصة ةياإللكترون والمعدات

ـ إلكترون قـة يبطر نيمع محتوى ميتقد أن ثيح ،)ذلك إلى وما  عـادة  حتـاج ي ة،ي
ـ ديالتقل الصـف  غـرف  فـي  المحتوى نفس حتاجهي أكبر مما وقت إلى  لعـدة  ةي

 .الصف غرفة داخل المباشر االتصال أهمها من أسباب

ـ  أسـلوب  فـي  االختالف ومراعاة االنتباه -٢  الطلبـة،  عنـد  واختالفـه  ميالتعل

 مـا  وهـو  جموعـات الم أسـاس  علـى  ميالتنظ خالل من بسهولة تعلمي فبعضهم
 بشـكل  عملـون ي عنـدما  بـدعون ي سـواهم  أن نيح التعاوني، في ميبالتعل دعىي

 .الذاتي بالتعلم سمىي ما وهو مستقل

ـ  الحصة أنشطة في التنوع -٣  وتجنـب  جييتـدر  طـابع  ذات وجعلهـا  ةيالدراس
 .المطّولة المحاضرات

 علـى  تركـز  التـي  نيوالتمـار  المناقشات مع المحتوى عرض قةيطر توزيع -٤
 .الطالب

ـ  الطـالب  علـى  زيبـالترك  وذلك ةيالدراس للحصة إنساني طابع إعطاء -٥  سيول
 .المعلومات طرح ةيفيوك التواصل على نظام

 .المطبوعة ريغ للمواد مكمل كجزء المطبوعة المواد استعمال -٦
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 وذلـك  المسـتطاع،  قـدر  المحلي البعد ذات واألمثلة الحالة دراسات استعمال -٧
ـ  الحصـة  محتوى قيتطبو فهم على الطلبة لمساعدة  عمـل  كـان  فكلمـا  ةيالدراس

 . أفضل كان كلما أسرع ةيالدراس الحصة خالل ذلك

 آخـذاً  المباشـرة  واألسـئلة  الواضـح  المعنـى  ذات رةيالقص والجمل جازياإل -٨
 الطالـب  لـزم ي الـذي  الوقـت  مـن  تزيد قد ةيالتكنولوجت الوصال أن باالعتبار
 .لالستجابة

 االتصـال،  وسـيلة  اإلعـادة،  م،يـي التق ثيح من الطالب ةيخطط لتقو ريتطو -٩
ـ طر عـن  المناقشـات  إجراء فإن ذلك قيولتحق ـ البر وإرسـال  اتيالمنتـد  قي  دي

 .فعاالً كوني قد آخر إلى شخص من اإللكتروني

  :الراجعة ةيوالتغذ المتبادل التفاعل نيتحس •

ـ والتغذ المتبـادل  للتفاعـل  الفعالـة  الخطط استعمال إن        مكّـن ي الراجعـة  ةي
 نمـوذج  جـاد يإ خـالل  وذلـك  للطالب ةيالفرد الحاجات قيوتحق ديتحد من المعلم

ـ   لالقتراحات ـ  الحصـة  نيحـول تحس ـ  .ةيالدراس  المتبـادل  التفاعـل  نيولتحس
  : ليي مما كل االعتماد على جبي الراجعة ةيوالتغذ
 عيلتشـج  الطلبـة  ودفـع  الـدرس  بـدء  قبـل  ةيريالتحض األسئلة استعمال  -١

 .الطالب عيجم إشراك مع جاد،ال لييالتحل ريالتفك

 باالتصـال  قومـوا ي أن الطلبـة  مـن  طلبي ةيالدراس الحصص اتيبدا في  -٢
ـ ب مـا يف تبادلواي المعلم وأن مع ـ اإللكترون الرسـائل  مهني  شـعرهم ي ممـا  ةي

ـ جر فـي  تشـاركون ي قـد  فـإنهم  كـذا هو ة ككـل، يالعمل تجاه بالراحة  دةي
 .معاً ةيإلكترون

ـ  وسائل من لةيتشك دمج  -٣ ـ والتغذ المتبـادل  للتفاعـل  ليالتوص الراجعـة،   ةي
        الجماعيـة  والحـوارات  آلخـر  شخص من )الدردشة(الحوار تتضمن ثيبح
ـ والبر اتيالمنتـد  وكـذلك  )محددة ةيمنهج بمادة الخاصة غرف الحوار(  دي

 .واجتماعات الحاسوب اآللي والصورة الصوت اإللكتروني ونظام
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 وخاصـة  ذلـك،  أمكـن  إذا اًيعأسـبو  طالب أو موقع كل مع المعلم اتصال  -٤

 ن اليالـذ  الطـالب  ليتسـج  مـع  ة،ياإللكترون الدراسة نظام قيتطب ةيبدا في
انتهـاء   بعـد  فـردي  بشـكل  بهـم  لالتصـال  الدرس األول خالل شاركوني

 .الدرس

 الحصـة  مضـمون  عـن  أفكـارهم  حصـيلة  حـول  مجلّة الطلبة كوني أن  -٥

 الشخصـي،  لمسـتوى ا علـى  أحـرزوه  الذي التقدم حول وكذلك ة،يالدراس
 المعلـم  إلـى  آخـر  إلـى  وقـت  مـن  المجلة هذه من موضوعات وإرسال

 .الفائدة ذات اناتيالب من لةيحص نيلتكو

وجود فرصة كافيـة لتفاعـل الطـالب مـع بعضـهم      من  المعلم تأكدي أن  -٦
 .البعض

 إلـى  الرجـوع  مـع  ة،يالكتاب المهمات حول ليبالتفص برأيه المعلم بديي أن  -٧
 المهمـات  تلـك  إعـادة  ثم. ةيليتكم معلومات على حصوللل ةيإضاف مصادر

  .اًيعمل ذلك كان إذا اإللكتروني ديالبر أو اتيالمنتد بواسطة ريتأخ دون
  :الطالب حاجات ريتوف •
 عـة يطب تجـاه  بالراحـة  الطـالب  لـدى  شعور تولد تطلبي ةيبفاعل العمل إن      

ـ  نظـام  ريلتسـخ  الجهـود  تبـذل  أن جبي ثيح .بعد عن والتعلم ميالتعل  ليالتوص
ـ ح مـن  ذلـك  وجـه،  أفضل على حاجاتهم الطالب ومالئمة زيلتحف  مضـمون  ثي

 علـى  تسـاعد  التـي  اتيجياالسترات ليي مايوف. التعلم من وسائل المفضلة األشكال

  :الطلبة حاجات ةيتلب
ـ تكنولوجيتكيفـوا مـع    كـي  الطـالب  مساعدة  -١ ـ  اي  وإعـدادهم  ليالتوص

ـ تقنال المشاكل حل على نيقادر صبحوايل  معهـم  تظهـر  أن مكـن ي التـي  ةي

ـ والترك معالجتها أو المعلومة على حصولهم أثناء  المشـاكل  حـل  علـى  زي
 مـن  تحـدث  قـد  التـي  ةيالتقن المصاعب على اللوم إلقاء من بدالً المشتركة

 .التعاوني ميالتعل أسلوب الطلبة لدى رسخنا نكون وبذلك آلخر وقت
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 االتصـاالت  أنظمـة  صبخصـو  الطـالب  لـدى  احيواالرت الوعي زيتعز  -٢

 وسـائل  ريبتـوف  وذلـك  ةيالدراس الحصة خالل تستعمل سوف التي دةيالجد
 مـي يالتعل بـالموقع  دائـم  اتصال على الطالب تجعل ومطورة ثةيحد اتصال

 .بالمنهج الدراسي الخاص

ـ والخلف نـة يالمتبا االتصـاالت  أنظمة مع ةيبحساس التعامل  -٣  ةيالحضـار  اتي
 ربمـا  الطـالب  بـأن  األخذ في االعتبـار  جبي ،المثال ليسب فعلى المتعددة

ـ  ذات مسـألة  النكتـة  روح أن كما ة،ياللغو في قدراتهم ختلفوني  ةيخصوص
 .عيالجم قبل من قةيالطر بنفس كوني لن عابهاياست لذلك فإن ،ثقافية

 وخبـراتهم  ولتجـاربهم  للطلبـة  الثقافيـة و ةياالجتماع ةيالخلف ودراسة فهم  -٤

 . إللكترونيا التعلم اتيجياسترات من

ـ  الحلقـة  فـي  فاعالَ دوراً الطلبة مارسي أن ضرورة التأكيد على  -٥  ةيالدراس
 تعلّمهـم  بخصـوص  ةيالمسـؤول  زمـام  بأخـذ  وذلك بعد عن تصلهم التي

 . ةياستقالل بصورة

ـ التوق مـع  التوافق ثيح من الطالب حاجاتب الكافي الوعي  -٦  المتعـارف  تي

 للوقـت  االعتبـار  بعـين  األخذ مع مدارسهم، في الطلبة تواجد لفترات هيعل
 عبـر  المعلومـات  وصـول  مسـألة  فـي  انياألح من ريكث في عيضي الذي

  .ةيالمتدن الجودة ذات االتصال شبكات

 :العام ميالتعل في اإللكتروني ميالتعل فيتوظ مجاالت -ف

ـ إلكترون ئـة يب واإلنترنت الحاسوب وفري        التفاعـل، لـتعلم   علـى  قائمـة  ةي
 ,MacDonald 33(قتـرح ماكدونالـد  يحـل المشـكالت، و  واكتساب مهـارات  

ـ  لتكامـل  سـة يرئ اتيجياسـترات  ثالث ),1996 ـ تكنولوج مظـاهر  مـع  ميالتعل  اي
  : هيالمعلومات، و
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 :الفصل داخل الحاسوب استخدام -١

 بـرامج  مثـل  الدراسـة،  حجـرة  مواقف في الحاسوب برامج استخدام مكني      

ــم  ــةDrawingالرس ــات  ، ومعالج ــداولWord Processingالكلم  ، والج
  .Database انات يالب ، وقواعدThe Spreadsheetة ياإللكترون

 فـي  متعـددة  طـرق  مـن  بالحاسـوب  المزود والتعلم ميالتعل نموذج تكونيو      
             والمعلـم  الطـالب  مشـاركة  درجـة  فـي  الطرق هذه نيوتتبا الفصل، التعلم داخل

ــتحكم فــي وتريــوالكمب ــعمل فــي ال ــتعلم، ميالتعلــ ةي         لــي         ي كمــا وذلــك وال
 ):١١٣ص ،١٩٩٩ ، بل(

   :بالحاسوب المدار ميالتعل
ـ الكم السـتخدام  مباشـرة  ريغ قةيطر وهذه        الن ذلـك  الفصـل  فـي  وتربي

ـ الكث إلجـراء  له، وتسـتخدم يتشغ تمي الذي وتريالكمب في راًيكث تحكمي ال الطالب  ري
 درجـات  ريوتقـد  ميوتقـو  ة،يبيالتدر نيالتمار إدارة: ثلم م والتعلميالتعل أوجه من

ـ تغذ رين وتـوف يالتمـار  إجابات ـ ل مرتجعـة  ةي ـ القبل االختبـارات  وإدارة، اه  ةي
ـ والبعد ـ مياألكاد الطـالب  واالحتفـاظ بسـجالت  ، للطـالب  ةي ـ  ةي  ة،يوالشخص
 ريتقـار  وإعطـاء  الـدرجات  وحساب متوسـطات  سجالت وحفظ اناتيب عيوتجم

 . اهعن

  :الحاسوب مساعدةب ميالتعل

 وتسـتخدم  الـتعلم  فـي  وتريالكمب الستخدام األولى ةيالتربو قاتيالتطب وتمثل      

 نيالـذ  الطـالب  نشـغل يو. المختلفـة  المهـارات  علـى  بيالتدر قير وتحقيلتوف
 االختبـارات  وأداء المهـارات  علـى  بيوالتـدر  نيالتمر في قةيعملون بهذه الطري

 .المبادئ برهنةو وعرض واكتشاف المفاهيم ا،يهف

  :المحاكاة باستخدام الحاسوب
ـ غ قـة يطر الحاسوب عبر المحاكاة توفر        دون قـات يتطب لدراسـة  مكلفـة  ري

ـ قيالحق والنماذج المواقف مع االتصال الحاجة إلى  قـات يالتطب محاكـاة  مكـن ية، وي
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ـ الكمب خـالل  مـن  وذلـك  المدرسـة،  معمل في محاكاتها فيترتفع تكال التي  وتر،ي

ـ يكما  ـ يالظـواهر الر  م محاكـاة يتقـد  نمك ـ  ةياض  كألعـاب  والمعقـدة  طةيالبس
ـ ف قضـون يو الحاسـوب،  ألعاب في رةيمتعة كب الطالب جديو. الحاسوب  وقتـا  ايه

ـ برامج كتابـة  في  ال،يطو حقـائق ومهـارات    تعلمـون ي نفـس الوقـت   وفـي  اه
  .المشكالت حل طرق ومبادئ ومفاهيم

  :الحاسوب باستخدام المشكالت حل

 الطـالب  فـإن . الحاسـوب  على المبني المشكالت حل قةيبطر الدراسة عند      
 أول هـي  وهـذه . نـة يمع مشـكلة  لحل الخاصة مهبرامج عدلونيو نفذونيكتبون وي

ـ  مهبرامج كتابة الطالب من ايهطلب في قةيطر  الـثالث  الطـرق  ففـي . ةيالشخص
 فـي  وتـم اختزانـه   آخـرون،  وضـعه  برنامج مع باًيالطالب تقر تفاعلي السابقة

 نبغـي ي المشـكالت  لحـل  الحاسـوب  ستخدم الطـالب ي وعندما. الحاسوب ذاكرة
ـ الكمب باسـتخدام  لحـل مشـكلة   انه إذ للبرمجة، لغة تعلمواي أن ميهعل  نبغـي ي وتري

ـ ترجميالمشكلة و عن عاماً راًيتقر أخذي أن الطالب على  حاسـوب  برنـامج  إلـى  اه
  .اًيوبنائ اًيمنطق حيصح
 :ميلالتع في اإلنترنت استخدام  -٢

 Collaborativeة يــتعاون بأعمــال اميــللق اإلنترنــت اســتخدام مكـن ي      
ـ لتحم اسـتخدامه  مكـن ي كمـا . اإلنترنـت  عبـر  نيآخـر  طـالب  مع وأنشطة ل ي

Download فـي  اإلنترنـت  مواقـع  تستخدم الدروس وخطط ة،يسيالبرامج التدر 
 لـى إ للطـالب  المعلومـات  توصـيل  مسـتوى  مـن  مختلفة تبدأ اتيبمستو ميالتعل

   ):Lunts, 2004, 35(لييكما  وذلك بعد، عن ميالتعل مستوى
 اإلنترنـت  شـبكة  المعلـم  سـتخدم ي هيوف Information:المعلومات  مستوى -

 .ةيالمنزل والواجبات العمل أوراق مثل ذيالتالم على جهالمن عيتوز في

ـ الو مواقـع  تصـاحب  هيوف Supplemental:اإلثراء  مستوى - ـ ميالتعل بي  ةي
ـ لتالم المعلـم  قـدم ي ثيح الدراسة، حجرة داخل سيالتدر ةيعمل  ارتباطـات  ذهي

 .التعلم ةيعمل إلثراء اإلنترنت شبكة تعلم على لمصادر
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ـ وف: Dependentاإلنترنـت  علـى  االعتماد مستوى - ـ  هي ـ تنف تمي  معظـم  ذي
ـ  حـدث يو االنترنت، شبكة قيطر عن والتعلم ميالتعل اتيعمل ـ التقل ميالتعل  ديي

 .المعلم مساعدة إلى حتاجيو نةيمع شكلةم ذيواجه التالمي عندما

ـ وف  Fully online:على االنترنت الكلي االعتماد مستوى -  اسـتبدال  ه يـتم ي
 االنترنـت  شـبكة  علـى  القـائم  بـالتعلم  ( face – to – face )دييالتقل ميالتعل

Internet based learning – ــ أو ــن ميالتعلــ ــد عــ                         بعــ
 Distance Education بـه  المرتبطـة  واألنشـطة  المقـرر  وضـع ي ث يح 

 .بيالو شبكة على

ـ  السـابقة  النمـاذج  أنسب اإلثرائي النموذج عديو        ـ ح األساسـي،  ميللتعل  ثي
ـ  مـن  كـل  زاتيمم النموذج هذا جمعي ـ التقل ميالتعل ـ  ديي  علـى  القـائم  ميوالتعل

  .اإلنترنت
ـ أ ومن ، دةيعد خدمات االنترنت وتقدم       ـ  كمـا  ، ماتالخـد  تلـك  مه            ا هذكري

 : ليي ما ) ١٢١ص،١٩٩٩ ،الدبس ان وعبديعل (

  .اإللكتروني ديالبر استخدامات -

 .ميالتعل في ةيديالبر القوائم -

 .ميالتعل في اإلخبار مجموعات نظام استخدامات -

     .ميالتعل في (Internet Relay Chat )المحادثة برامج استخدامات - 

  Interanet:اإلنترانت استخدام -٣

ـ  خلط البعضي قد        باإلنترانـت  المقصـود  أن إذا واإلنترانـت  اإلنترنـت  نيب

 خـدمات  وتقـدم  اإلنترنـت  وبرتوكـوالت  اتيبتقن تعمل التي ةياآلل بيالحواس شبكة
 فـي  تكـون  قـد  فاإلنترانـت  المنشأة، نفس في الداخلي المستوى على ة ولكنهمشاب
ـ ف متجـاورة،  مباني أو عدة واحد مبنى ـ داخل كةشـب  يه  عـدة  تـربط  مسـتقلة  ةي

ـ مهأ اإلنترنـت، وتبـرز   وبروتوكول ايباستخدام تكنولوج مستخدمين  اإلنترانـت  ةي
ـ األج ربـط  علـى  اها وقدرتهاستخدام ولةهس في  ليالتشـغ  ونظـم  المختلفـة  زةه
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 نظـم  واسـتخدام  الشـبكة  فـي  للتجوال موحدة ة استخدامهلواج دهايوتوح المتنوعة
  . )١٢٧، صهـ١٤١٧ لحي،يمص(.المعلومات

 )٤١ص م،٢٠٠٦( تهـا العبـد الكـريم   ذكر مـا  اإلنترانـت  فوائد أبرز ومن      
ـ الو عبـد نقالً عن  ـ العد تحقـق  اإلنترانـت  أن )٥-٤، صم١٩٩٨(ابه  مـن  دي

  :ليي ما في اهإجمال مكني الفوائد
 علـى  والتغلـب  الواحـدة  المؤسسـة  داخـل  المعلومـات  تبـادل  ةيآل نيتحس -

  . المناسب تيالتوق العقبات في

 .اهب مسموح ريغ مواقع إلى الدخول من الطالب منع -

ـ  مـن  تعـود  التي ةيميالتنظ والفائدة األثر نيتحس -  والتـرابط  التعـاون  نيتحس
 .القرار اتخاذ ةيآل على ذلك وأثر المؤسسة أجزاء نيب

  :اإللكتروني الكتاب استخدام -٤
ـ ف العصر، بلغة محمل كتاب هو اإللكتروني الكتاب       ـ  وه ـ  سيل  علـى  اًمكتوب

 الشاشـة  خـالل  مـن  اتـه يمحتو الحاسوب وقراءة بواسطة فتحة مكني إنماو الورق
ـ مي مـا  مهفأ. بالكتا حجم بلغ ماهة ميالحاسوب   وسـعته  حجمـه  صـغر  هـو  زهي

ـ إمكانو             .    معـدودة  ثـوان  خـالل  فـي  موضـوع  أو كلمـة  عـن أي  البحـث  ةي
   .)٨٩، ص٢٠٠٣،سعادة والسرطاوي(

  : الرياضيات وتعلم تعليم في التكنولوجيا استخدام أهمية -س
 كـل  تواجـه  قـد  التـي  المعقدة المشكالت على يتغلب أن الكمبيوتر يستطيع      

 الـذي  الـدور  لـذلك  ونظرا للرياضيات، ودراسته تدريسه عند المعلم والمتعلم من

 النوعيـة  لهـذه  األمثـل  االستخدام في اإلسراع ينبغي فإنه هذا المجال، في به يقوم
   : في تتمثل فوائد من له لما اًنظر في الرياضيات التعليم تكنولوجيا من

 الحلـول  ومـزج  المنطقيـة،  الخطوات وتركيب المشكالت تحليل على القدرة - 
 . باألنشطة التحليلية
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 . بالمعلومات تزويده خالل من الفرد تفكير توجيه على القدرة - 

 . الرياضيات في المتغيرات معظم مع التعامل سهولة - 

 المشـكلة  بتلـك  الخاصـة  البيانـات  معالجـة  من المشكلة، تحليل على القدرة - 

 أدلـة  إلـى  المجاهيـل  عـدد  اختصـار  خـالل  من الحل اختصار خطوات إلى
 . معروفة

 .الفراغية المفاهيم إدراك على القدرة - 

 . والتقويم ، والتصور ، اإلدراك على القدرة - 

 فـي  الطـالب  تحصـيل  ةزيـاد  إلـى  السـابقة  العوامـل  تؤدي أن الطبيعي ومن
  ).٢٤٣ص م، ١٩٩٥ه،سالم(.الرياضيات

  :عام على اإلطار النظري تعليق
ـ           أن  ي ومكوناتـه وفوائـده  يتضح من العـرض السـابق للتعلـيم اإللكترون

التعليم اإللكتروني واحـد مـن األشـكال الحديثـة فـي مجـال التعلـيم وتربيـة         
لكترونـي أحـد األسـاليب التـي     األجيال الجديدة للمستقبل، حيث يعد التعلـيم اإل 

ركـب التكنولوجيـا   بحـاق  التتجه إليها العديد من المدارس لمواكبـة العصـر وال  
وإعداد األجيال القادرة على مواكبة كل ما هـو جديـد والتكيـف معـه بسـهولة      
ويسر، ولذلك ظهرت الحاجة إلى أشكال التعلـيم اإللكترونـي المتنوعـة وتقنياتـه     

األقراص المدمجة، وكـذلك الشـبكات الداخليـة وشـبكة     مثل استخدام الكمبيوتر و
اإلنترنت ومؤتمرات الفيديو والمؤتمرات الصـوتية والفيـديو التفـاعلي وبـرامج     
القمر الصناعي، وكل هذه تساعد على ربط الفصـل المدرسـي والطـالب بكـل     

وع العلم، حيـث يتميـز التعلـيم اإللكترونـي والفصـول      فرما هو جديد في كل 
لطالـب  عن الفصول التقليدية فـي المـدارس العاديـة بأنـه يجعـل ا      اإللكترونية

وفاعليـة، وكـذلك يراعـي التعلـيم اإللكترونـي       يشعر بالنشاط ويشارك بفكـر 
الفروق الفردية بين الطالب، ويسمح لكـل طالـب التقـدم فـي التعلـيم حسـب       
قدراته وإمكاناته، ويتيح للطالب الحرية في التواصـل وطـرح األسـئلة، كمـا أن     
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دور المعلم هنا يقتصر على مجرد التوجيه واإلرشـاد فقـط فـي حيـث نجـد أن      
، وال يراعـي الفـروق   يكون المعلم هو محور العمليـة التعليميـة  التعليم التقليدي 

الفردية بين الطالب، ولذلك يتفوق التعليم اإللكترونـي فـي جعـل عمليـة الـتعلم      
علـى التفاعـل اإليجـابي     أكثر يسر وسهولة، وتساعد بيئة التعلـيم اإللكترونـي  

بين المعلم والمتعلم، وتساعد على التعلم الذاتي والـتعلم التعـاوني، ولـذلك تعـد     
محـل   الفصول اإللكترونية بأشكالها المتنوعة من أحـدث الوسـائل التـي حلـت    

  .الفصول التقليدية
ولذلك اتجهت المملكة العربية السعودية إلـى تبنـي تلـك التجربـة الرائـدة            
النتقال من مرحلة الفصول التقليديـة العاديـة إلـى الفصـول اإللكترونيـة،      في ا

والعمل على تزويد الفصول بأحدث األجهـزة وربـط المـدارس بشـبكة داخليـة      
الدراسـة الحاليـة إلـى محاولـة     المعلومات، ولذلك تسـعى  تتيح التواصل وتبادل 

ـ         دريس رصد اآلثـار اإليجابيـة السـتخدام التكنولوجيـا، وأثـر ذلـك علـى ت
  :مـاط مـن الفصـول اإللكترونيـة، وهـي     الرياضيات، وذلك في صورة ثالثة أن

 التعــاوني، والفصــل اإللكترونــي الفصــل، والتفــاعلي اإللكترونــي الفصــل (
، وذلك بالنسبة لتـدريس وحـدة فـي الرياضـيات خاصـة      )التكاملي اإللكتروني

ـ    يات أمـر  بموضوع القسمة، حيث إن استخدام التكنولوجيا فـي تـدريس الرياض
في غاية األهمية، ويحقق العديد من الفوائد، والتـي فيهـا القـدرة علـى تحليـل      
المشكالت وطرح الحلول المتنوعـة والقـدرة علـى إدراك المفـاهيم الفراغيـة،      

  الحاسـوب  يلعـب وزيادة قدرة الطالب على اإلدراك والتصـور والتقـويم، كمـا    
ل الدراسـي، وكـذلك اسـتخدام    دورا بارزا في زيادة قدرة الطالب على التحصـي 

اإلنترنت الذي يتيح للطالب الحصـول علـى معلومـات كثيـرة ومتنوعـة فـي       
شتى العلوم في أي وقت وأي لحظة، فالتنوع الهائل الـذي يشـهده العـالم اليـوم     
والتقدم الهائل في شتى فروع العلم والمعرفة جعل مـن تحـديث التعلـيم وإدخـال     

وي وضـرورة للتواصـل مـع الجديـد دائمـا،      البعد التكنولوجي مطلب وأمر حي
ومن هذا المنطلق سعت العديد من البلـدان إلـى التعلـيم اإللكترونـي للتواصـل      

  .مع عالم الغد وإعداد أجيال المستقبل
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  الدراسات السابقة: ثانياً

  الدراسات العربية: أوالً
  :تمهيد
ـ            اد دراسـات  لقد تم البحث في قواعـد البيانـات العربيـة واألجنبيـة إليج

أو مجتمعـة ولكـن لـم    بالفصول اإللكترونية أو بأحـد أنواعهـا   سابقة لها عالقة 
حضـور  تـم  دراسات سابقة قريبة لذلك حسب علـم الباحـث، وكـذلك    يتم إيجاد 

المؤتمر الدولي األول للتعلم اإللكتروني والتعليم عن بعـد المقـام فـي الريـاض     
مـن أوراق العمـل المقدمـة     لالسـتفادة هــ  ٢١/٣/١٤٣٠إلى ١٩في الفترة من 

والمهتمـين بمثـل هـذا النـوع مـن الدراسـة        المسـؤولين والمحاضرات ولقاء 
مطلـوب بشـكل   ولكن لـم يـتم الحصـول علـى ال     برئيهم واالسترشادلسؤالهم 

بموضـوع   القريبـة  ذات العالقـة  السـابقة  أهم الدراسات ضاستعرادقيق، لذا تم 
ـ    ود التـي بـذلت فـي مجـال     الدراسة، وذلك بهدف الوقوف علـى بعـض الجه

الدراسـات   هـذه  التعليم اإللكتروني وتحديـد مـدى التشـابه واالخـتالف بـين     
  .والدراسة الحالية

 ) :م١٩٩٩(دراسة العمر  -١

الدراسـة إلـى التعـرف علـى أثـر عـرض إحـدى برمجيـات          هدفت      
الحاسوب على التحصيل الدراسـي فـي مقـرر الرياضـيات، وأجريـت علـى       

طالباً من طالب مدرسة خبيـب بـن عـدي االبتدائيـة فـي      )٤٤(عينة تكونت من
طالبـاً درسـوا   )٢٢(إلـى مجمـوعتين تجريبيـة وعـددها     مدينة الرياض قسمت

باسـتخدام جهـاز العـارض إلحـدى برمجيـات الحاسـوب كوسـيلة مســاعدة        
طالبـاً درسـوا بالطريقـة    )٢٢(للطريقة التقليدية، واألخـرى ضـابطة وعـددها   

ـ    واستخدم ال. التقليدية فقط  فـي الب باحث اختبار تحصـيلي لقيـاس تحصـيل الط
-المعرفـة (المستويات الثالثة األولى في المجال المعرفي ضـمن تصـنيف بلـوم   
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 لنتـائج أظهـرت الدراسـة ا   ،، وبعـد تطبيـق االختبـار البعـدي    )التطبيق-الفهم
  : التالية

بـين متوسـط   ) ٠,٠٥(عدم وجود فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى     -
لمجموعة التجريبية وطالب المجموعـة الضـابطة فـي مسـتوى     تحصيل طالب ا

  ).التذكر والفهم والتطبيق(
فـي متوسـط   )٠,٠٥(ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       -

  .التحصيل بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في االختبار عامة
  ):م١٩٩٩(دراسة جبيلي  -٢

لى أثر اسـتخدام الحاسـوب التعليمـي علـى     هدفت الدراسة إلى التعرف ع      
التحصيل المباشـر والمؤجـل عنـد طلبـة الصـف الخـامس األساسـي فـي         
الرياضيات، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن جميـع طلبـة الصـف الخـامس         
األساسي فـي المدرسـة النموذجيـة فـي جامعـة اليرمـوك للعـام الدراسـي          

نـت عينـة الدراسـة    طالب وطالبـة، وتكو ) ١٥٠(م والبالغ عددهم١٩٩٨/١٩٩٩
تجريبيـة درسـت   : طالبـاً وطالبـة، تـم تقسـيمهم إلـى مجمـوعتين      ) ٦٥(من

طالبـاً وطالبـة مـنهم    ) ٣٤(باستخدام الحاسوب كطريقة تدريس وعـدد أفرادهـا  
ــاً و) ١٦( ــة  ) ١٨(طالب ــابطة درســت باســتخدام طريق ــة واألخــرى ض طالب

بـة مـنهم    بـاً وطال طال )٣١(لصفي االعتيـادي وكـان عـدد أفرادهـا    التدريس ا
طالبة، وقام الباحث بإعـداد اختبـار تحصـيلي لـذلك، وقـد      ) ١١(طالباً و) ٢٠(

  :     المباشر ما يلي لالختبار أظهرت نتائج الدراسة
وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية لصــالح الحاســوب التعليمــي كطريقــة  -

تدريس، بينما لم يكن هناك فروق ذات داللـة إحصـائية تعـزى إلـى جـنس أو      
فاعل بين طريقة التدريس والجـنس ممـا يـدل علـى فعاليـة الحاسـوب       إلى الت

  .التعليمي كطريقة تدريس لكال الجنسين
  :أما االختبار المؤجل فقد أظهرت نتائجه 
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وجود فرق ذو داللة إحصائية لصالح الحاسـوب التعليمـي كطريقـة تـدريس،      -
ـ    ى التفاعـل  بينما لم يكن هناك فرق ذو داللة إحصائية يعزى إلـى الجـنس أو إل

بين طريقة التدريس والجنس مما يدل على أن الطلبـة الـذين درسـوا باسـتخدام     
الحاســوب التعليمــي كطريقــة تــدريس احتفظــوا بالمفــاهيم الرياضــية التــي 

  .درسوها بغض النظر عن الجنس
  ):م ٢٠٠٠( الكرش دراسة   -٣

مبيـوتر  الك بمسـاعدة  هندسـية  وحـدة  تدريس أثر معرفة الدراسة إلى هدفت      
األول  الصـف  طـالب  لـدى  الرياضـي  البرهـان  مهـارات  وتنمية في التحصيل

 الثـانوي  األول الصـف  طـالب  مـن  طالبـا  )٦٩(الدراسة عينة وكانت. الثانوي
 العربيـة،  مصـر  فـي جمهوريـة   باإلسـكندرية  للبنـين  الثانوية السادات بمدرسة

 التـي  جريبيـة الت للمجموعـة  طالبـا  )٣٥(مجمـوعتين  إلى الدراسة عينة وقسمت
 اآللـي الحاسـوب   بمسـاعدة  الرياضـيات  مادة من هندسية باستخدام وحدة درست

 درسـت  التـي  للمجموعـة الضـابطة   طالبـا  )٣٤( المرئي، البيسك لغة باستخدام
 الباحـث  إعـداد  مـن  الدراسـة  أدوات وكانت المعتادة، بالطريقة الهندسية الوحدة

 واسـتخدمت . الرياضـي  البرهـان  مهـارات  واختبـار  اختبارا تحصيليا، وشملت
 عنـد  الصـفرية  الفـروض  الختبـار  المـتالزم  التباين تحليل اإلحصائية المعالجة

 التكـرار و البرنـامج،  فاعليـة  لحساب لبالك المعدلة والنسبة) ٠,٠٥(داللة مستوى
.       البرهـان الرياضـي   لمهـارات  بالنسـبة  البرنـامج  كفـاءة  لحسـاب  المتجمـع 

 : ةالدراس نتائج كانت وقد

 لصـالح  ككـل  التحصـيلي  االختبـار  فـي  إحصـائية  داللـة  ذا فـرق  وجود  -

 لغـة  باسـتخدام  بمسـاعدة الحاسـوب اآللـي    درسـت  التي التجريبية المجموعة

  .المرئي البيسك
 مهـارات  تـدريس  فـي  عاليـة  كفـاءة  اآللـي  بالحاسب للهندسة الوحدة حققت  -

  .الرياضي البرهان
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  ) :م٢٠٠١(دراسة الجرف  -٤
الدراسة إلـى تحديـد الخطـوات الالزمـة لالنتقـال مـن التعلـيم         هدفت      

التقليدي إلى التعليم اإللكتروني مـع التركيـز علـى خطـوات تـدريب معلمـي       
اللغة اإلنجليزية على استخدام اإلنترنت في تـدريس مقـررات اللغـة اإلنجليزيـة     

اسـتخدام  واقترح برنامج تدريبي لتطوير قدرة معلمـي اللغـة اإلنجليزيـة علـى     
وقـد حـددت أهـم متطلبـات االنتقـال مـن       .الحاسوب واإلنترنت في التـدريس 

  :التعليم التقليدي إلى التعليم اإللكتروني فيما يلي 
تعديل سياسة التعليم على مسـتوى المـدارس والجامعـات بحيـث تجعـل       -

 .التكنولوجيا أداة أساسية في العملية التعليمية في جميع المراحل

لمعلمـين علـى اسـتخدام الحاسـوب واإلنترنـت فـي       تدريب الطـالب وا  -
التعليم ويتم ذلك بعد تزويد المدرسـة بـأجهزة الحاسـوب وعمـل التمديـدات      

 .الالزمة مباشرة لذلك 

ع إجراء األبحاث في مجال التعلـيم اإللكترونـي بصـورة مسـتمرة إلطـال      -
 . استخدام التكنولوجيا في عملية التعليمالمعلمين والمسئولين على أثر 

ثم قدمت الباحثة تصور مقترح لبرنامج تـدريبي يتناسـب مـع المسـتويات           
الحالية للمعلمين وبعد أن يصبح المعلمون أكثـر قـدرة فـي اسـتخدام الحاسـوب      
واالنترنت يمكن تـدريبهم علـى بـرامج ومهـارات ذات مسـتوى أعلـى ممـا        

انيـة تنفيـذه   ويتميـز هـذا البرنـامج بإمك    .يحتوي عليه البرنامج الحالي المقترح
واحتياجه إلى إمكانيات مادية وبشرية معقولـة، وقـد قسـمت الباحثـة مسـتويات      
التدريب إلى ثالثة مستويات مستوى مبتدئ ومسـتوى متوسـط ومسـتوى متقـدم     
وأوضحت الباحثة المهارات التي يتم تقديمها فـي كـل مسـتوى مـن مسـتويات      

  .تعليمالتدريب الالزمة الستخدام الحاسوب واإلنترنت في ال
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  ):م ٢٠٠٢(البلوي دراسة   -٥
 تـدريس  فـي  اآللـي الحاسـوب   اسـتخدام  أثـر  معرفة إلى هدفت الدراسة      

 الرياضـيات  مـادة  فـي  واآلجـل  العاجل الدراسي على التحصيل اإلحصاء وحدة
 دراسـته  فـروض  الباحـث  وصـاغ . تبوك مدينة في الثانوي األول الصف لطالب

 مـن  طالبـا  )٦٥( الدراسـة  عينـة  وكانـت  ،)٠,٠٥(داللـة   مستوى عند صفرية
 إلـى  تقسـيمهم  تـم . تبـوك  بمدينـة  الثانوية اهللا عبد بن تركي اإلمام ثانوية مدرسة

 اإلحصـاء  وحـدة  تدريسـها  تجريبية يـتم  إحداهما ،عشوائياً تعيينهما تم مجموعتين
 ،طالبـاً  )٣٣(عـددها  المعرفـي  شـركة  إنتـاج  مـن  محوسـبة  برمجية باستخدام

  ضـمت  وقـد  التقليديـة  بالطريقـة  اإلحصاء وحدة تدريسها يتم ومجموعة ضابطة
 قبليـاً  اختبـاراً  الباحـث  وطبق اختبار تحصيلي، الدراسة أداة وكانت طالبا، )٣٣(

التبـاين   تحليـل  أسـلوب  الباحـث  واسـتخدم  آجاالً، وبعدياً عاجل بعدياً اختباراً ثم
 : إلى الباحث وتوصل المصاحب

 االختبـار  فـي  التجريبيـة  المجموعـة  لصالح إحصائية داللة ذا فرق وجود -
 . واآلجل العاجل

 أجـل  مـن  متخصصـة  بشـرية  كـوادر  توفير بضرورة الباحث وأوصى -
 تسـتخدم  مـدارس متطـورة   ،وإنشـاء  المحوسـبة  التعليمية البرمجيات إنتاج

 .االبتدائية المرحلة منذ اآلليالحاسوب  طريق عن التدريس تقنية

  ):م٢٠٠٢(الهاجري نجاة دراسة -٦
مقتـرح   تعليمـي  برنـامج  فاعليـة  مـدى  علـى  التعرف إلى هدفت الدراسة       

 موضـوع  بـتعلم  واالحتفـاظ  التحصـيل  علـى  اآللـي  بالحاسب والمران للتدريب
 )٦٠(مـن  الدراسـة  عينـة  وتكونـت . الثالث االبتدائي الصف تلميذات لدى الكسور

ـ  إلـى  قسـمت  البحـرين،  بمـدارس  االبتدائيـة  المرحلـة  مـن  تلميذة  وعتينمجم
 والمجموعـة  التعليمـي،  اآللـي الحاسـوب   باسـتخدام  درست متساويتين تجريبية

 علـى  االختبـار التحصـيلي   وطبـق  المعتـادة  بالطريقـة  درسـت  الضـابطة 
 نتـائج  وكانـت  المجمـوعتين،  لكـال  أسـبوعين  بعـد  تطبيقه أعيد ثم المجموعتين
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 سـت در التـي  المجموعـة  لصـالح  إحصـائية  داللـة  ذا فرق وجود -: الدراسة

  . اآلليالحاسوب  باستخدام
 المجموعـة  لصـالح  بـالتعلم  االحتفـاظ  فـي  إحصـائية  داللة ذا فرق وجود -

 .اآلليالحاسوب  باستخدام درست التي التجريبية

 ):م ٢٠٠٣ ( عفانة دراسة -٧

 تعليميـة  كوسـيلة  اآللـي الحاسـوب   استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت      

 مقارنـة  المسـاحة  وحـدة  فـي  تـدائي االب الخـامس  الصـف  تحصيل طالب في
 عينـة  وكانـت . المعتـادة  والطريفـة  العمـل  أوراق بمصـاحبة  التقليدية بالطريقة

 الخـامس  الصـف  مـن  الخاصـة  المدارس طالب من وطالبة طالبا )٨٦(الدراسة
 اثنتـان  عشـوائية  مجموعـات  ثـالث  إلى توزيعهم وتم بفلسطين، اهللا رام بمحافظة

 مختلفـة  فـي شـعب   واإلناث الذكور من كُلٌّ يدرس يثح تجريبية الثالثةو ضابطة
 الثانيـة  الضـابطة  المجموعـة  أمـا  والتجريبيـة  األولى الضابطة المجموعتين في

 برمجيـة  باسـتخدام  التجريبيـة  المجموعـة  تم تدريس وقد فقط اإلناث من فتكونت
البوربوينـت   برنـامج  طريـق  عـن  نفسـه  الباحث بتصميمها قام محوسبة تعليمية
 ذات فـروق  وجـود  علـى  الدراسـة  وأكدت .تحصيليا اختبارا الدراسة أداة وكانت

 وأوصـى التجريبيـة   المجموعـة  لصـالح  )٠,٠٥(مسـتوى  عنـد  إحصائية داللة

التعليميـة   العمليـة  فـي  للمسـاعدة  اآللـي  للحاسب معامل إيجاد بضرورة الباحث
  .بمهامه قيامه أثناء المعلم ومساعدة التعليمية المواد وعرض

  ):م ٢٠٠٣ (ونبهان عفانة دراسة -٨
 فـي  التفكيـر  تنميـة  فـي  بالبحـث  الـتعلم  أثـر  معرفة إلى الدراسة هدفت      

 التاسـع  الصـف  طـالب  لـدى  بهمـا   واالحتفاظ تعلمها نحو الرياضيات واالتجاه

 ،)٠,٠٥(مسـتوى  عنـد  صـفرية  الدراسـة  فـروض  جميع وكانت. بغزة األساسي
 فـي  والمناقشـة  البحـث  خـالل  مـن  المشكالت لحل أسلوب هو البحث أسلوبو

 البـريج  مدرسـة  مـن  مجموعـات  ثالثـة  من الدراسة عينة وتكونت. مجموعات
 تجريبيـة  مجموعـة  شـملت  بحيـث  ،طالباً )١٢٨(بعدد فلسطين بغزة في اإلعدادية
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 تجريبيـة  مجموعـة  البحـث الفـردي،   بطريقة وتدرس طالباً )٤٦(من مكونة أولى

 ومجموعـة  ،طالبـاً  )٤٧(مـن  ونـة مك الجمـاعي  البحـث  بطريقـة  تدرس ثانية
 اختبـاراً  الباحـث  وأعـد  .المعتـادة  بالطريقة تدرس طالبا) ٤٧(من مكونة ضابطة

 الباحـث  واسـتخدم . الرياضـيات  مـادة  نحـو  لالتجاه ومقياس الرياضي للتفكير
 لمعرفـة  شـيفيه  واختبـار  الدراسـة  فروض الختبار األحادي التباين تحليل أسلوب

 : التالية النتائج إلى باحثال وتوصل الفروق، داللة

 الثانيـة التـي   التجريبيـة  المجموعـة  لصـالح  إحصائية داللة ذات فروق توجد -

 ككـل  الرياضـي  التفكيـر  في مهـارات  الجماعي البحث طريقة باستخدام درست
 إعـادة  ضـرورة  :بـاآلتي  الدراسـة  أوصـت  .الرياضيات مادة نحو االتجاه وفي

 فـي  بالبحـث  الـتعلم  توظيـف  مـع  ناسبيت بما الرياضيات مناهج محتوى صياغة

 .دراسة تعلم الرياضيات

  ):م٢٠٠٣(إسماعيلدراسة  -٩
هدفت الدراسة إلى أثر اسـتخدام برنـامج مقتـرح لتـدريس الرياضـيات            

االبتدائي باستخدام الحاسب اآللـي، ومعرفـة أثـره علـى      لتالميذ الصف الخامس
  .تحصيلهم الدراسي، واتجاهاتهم نحو الرياضيات

البرنامج في الوحدات المقررة على تالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي     أعد  -
، كمـا تـم إعـداد    )م٢٠٠٢( من كتاب الرياضيات للفصل الدراسي الثـاني عـام  

اختبار تحصيلي واستخدام أحد مقـاييس االتجاهـات نحـو الرياضـيات، توصـل      
البحث إلى وجود فروق دالة إحصـائيا بـين متوسـطي درجـات أفـراد عينـة       

حث في القياس القبلي، والبعـدي لالختبـار التحصـيلي، ومقيـاس االتجاهـات      الب
  .نحو الرياضيات لصالح القياس البعدي، مما يثبت فعالية البرنامج المقترح

 ):م٢٠٠٤(دراسة المبارك - ١٠

دراسة إلى قياس أثـر التـدريس باسـتخدام الفصـول االفتراضـية      الهدفت       
تحصـيل طـالب كليـة التربيـة فـي مـادة       على  عبر الشبكة العالمية اإلنترنت

تقنيات التعليم واالتصال مقارنة بالطريقة التقليديـة، وتوصـلت الدراسـة للنتـائج     
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فـي متوسـط    )٠,٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى   : التالية
                 تحصــيل الطــالب عنــد المســتوى المعرفــي األول والثــاني لتصــنيف بلــوم

   .)تذكر ومستوى الفهممستوى ال( 
فـي متوسـط    )٠,٠٥(روق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى    بينما توجد ف -

ــوم                       ــنيف بل ــث لتص ــي الثال ــتوى المعرف ــد المس ــالب عن ــيل الط تحص
وكـذلك فـي متوسـط تحصـيل الطـالب فـي االختبـار         ،)مستوى التطبيـق (

  .التطبيقي
 ):م٢٠٠٤(دراسة الخوالدة  - ١١

دراسة إلى التعرف على صور الـتعلم اإللكترونـي الظـاهرة فـي     هدفت ال      
وأثـر كـل مـن تخصـص المعلـم       ممارسات المعلمين في المدارس الخاصـة، 

ـ   .والمرحلة الدراسية التي يعلم فيها المعلـم فـي هـذه الصـور     ة وتكونـت عين
معلمـاً   )١٢٠(معلماً ومعلمـة وتـوزع أفـراد العينـة بواقـع      )٢٤٠(الدراسة من

ــة للم ــة وومعلم ــة الثانوي ــية       )١٢٠(رحل ــة األساس ــة للمرحل ــاً ومعلم معلم
وجـاءت أهـم نتـائج الدراسـة علـى      . واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسـته 

أن أبــرز صـور الــتعلم اإللكترونـي التــي وقعـت ضــمن     -:النحـو التـالي  
البحـث اإللكترونـي عبـر     االتصال بمدارس إلكترونيـة، (االستخدام العالي كانت

، أعـداد  OFFICEاسـتغالل برمجيـات    البريـد اإللكترونـي،   ت البحث،محركا
أمـا اسـتخدام    ).المشروعات الطالبية المحوسبة، عرض المعلومـات المحوسـبة  

األقراص التعليمية المضغوطة فقد وقع ضـمن مـدى االسـتخدام المتوسـط فـي      
سؤال المختصين في مراكـز علميـة عالميـة، والتخاطـب     : حين جاءت صورتا

  .مي في مدى االستخدام المنخفضالتعلي
اختالف بين متوسـطات اسـتخدام صـور الـتعلم اإللكترونـي لـدى       وجود  -

 .أفراد الدراسة باختالف تخصصاتهم والمرحلة التي يدرسون فيها

  
 



- ٨٠  - 
 

  ):م٢٠٠٤(دراسة عبد الكريم  - ١٢
دراسة إلى معرفة أثر استخدام الـتعلم التعـاوني علـى التحصـيل     ال هدفت      

 .ذ الصف الرابع االبتدائي وتفكيرهم الهندسـي وبقـاء أثـر الـتعلم    الهندسي لتالمي
وتلميذة من تالميـذ الصـف الرابـع االبتـدائي،      تلميذاً) ٦٣(اختيرت عينة قوامها 

بطة متكـافئين،  تم تقسيمهم إلى مجمـوعتين إحـداهما تجريبيـة واألخـرى ضـا     
ام حيث درست المجموعة التجريبيـة وحـدة الهندسـة بالصـف الرابـع باسـتخد      

أسلوب التعلم التعاوني، ودرست المجموعة الضـابطة الوحـدة نفسـها بالطريقـة     
أسفرت نتائج البحث عن تفوق التالميذ الـذين درسـوا بأسـلوب الـتعلم     . التقليدية

. التعاوني عن التالميذ الذين درسوا بالطريقة المعتـادة فـي التحصـيل الهندسـي    
ة لتالميذ الصـف الرابـع لـه أثـره     أن استخدام التعلم التعاوني في تدريس الهندس

التصـوري، التحليلـي، شـبه    (اإليجابي علـى مسـتويات تفكيـرهم الهندسـي     
، وهذا األثر يفوق األثر النـاتج عـن إجـراءات التـدريس العاديـة،      )االستداللي

ـ     رهم بــاختالف مســتوياتهم وأيضـا لــه أثـر إيجــابي علـى تحصــيلهم وتفكي
  .)ضعاف -متوسطين  -متفوقين (التحصيلية

 ):م٢٠٠٥ ( الزامل دراسة - ١٣

 الجامعـة  مـن  كـل  فـي  م اإللكترونييالتعل تجربة تقييم إلىالدراسة  هدفت      
 والتـدريب  الفنـي  العامـة للتعلـيم   والمؤسسـة  )الرياض فرع(المفتوحة  العربية

 وسـعت . نظـر الطـالب   وجهـة  من وذلك السعودية، المملكة العربية في المهني
ـ  مـع  الطـالب  تفاعـل  مـدى  ما :التالية سئلةاأل لإلجابة عن الدراسة هذه  ميالتعل

ـ  تطبيـق  مدى إمكانيـة  وما اإللكتروني؟ قـدرة   مـدى  ومـا  اإللكترونـي؟  ميالتعل
ـ  فـي  األسـتاذ  إلى حاجتهم الذاتي ومدى التعلم على الطالب  اإللكترونـي؟  ميالتعل

 العينـة  إفـراد  إجابـات  بـين  الفروق درست وقد م اإللكتروني؟يالتعل وما معوقات
ــا)٢٥٦( ــاةو طالب ــة بمراع ــات طالب ــي االختالف ــنس ف ــور(الج ــاثو ذك ) إن

 للدراسـة  متفـرغين  طـالب (والخبرة السـابقة  ) حاسب آلي وغيره(والتخصص
) فـأكثر  ٢٦، ٢٥-٢٠،٢٠ مـن  أقـل  :مجموعـات  ثالث(والعمر) يعملون وطالب
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 الثـاني،  المسـتوى  األول، المسـتوى : ثـالث مجموعـات  (والمستوى الدراسي 

 الثـاني  الدراسـي  الفصـل  خالل الدراسة وأجريت هذه ،)والرابع الثالمستوى الث
 اسـتخدام  إتقـان  أن إلـى  النتـائج  هـ، وتوصلت١٤٢٤/١٤٢٥ العام الدراسي من

ـ  طريقـة  مـع  التفاعـل  على التقنية يساعد  تفاعـل  أن كمـا  م اإللكترونـي، يالتعل
 اخـتالف  نأ كمـا  واإلنـاث،  الـذكور  بين يختلف ال اإللكتروني ميمع التعل الطالب

ـ  مـع  التفاعل على يؤثر ال المستوى الدراسي  الفئـة  أن كمـا  م اإللكترونـي، يالتعل
 العمريـة  الفئـة  أفضـل مـن   بشـكل  اإللكتروني ميالتعل مع تتفاعل العمرية األكبر

 والطـالب غيـر   اآللـي الحاسـوب   فـي  المتخصصـين  الطالب كما أن. األقل
ـ  تطبيق إمكانية مع للدراسة يتجاوبون المتفرغين أكبـر   بشـكل  اإللكترونـي  ميالتعل

 الـتعلم  علـى  وقـدرتهم  الـذكور  الطـالب  تجـاوب  أن إلى غيرهم، باإلضافة من

ـ  فـي  األستاذ إلى ومدى حاجتهم الذاتي  تجـاوب  مـن  أعلـى  اإللكترونـي  ميالتعل
 ويقلـل  الـذاتي  الـتعلم  علـى  يسـاعد  اآللي للحاسب أن إتقان الطالب كما اإلناث،

 قـدرة  أكثـر  للدراسـة  متفـرغين  الغير الطالب ثل فإنوبالم حاجتهم لألستاذ، من
 .للدراسـة  المتفـرغين  الطـالب  مـن  لوجود األستاذ حاجة وأقل التعلم الذاتي على
 عوائـق  يؤيـدون  سـناَ  األكبـر  والطالب للدراسة متفرغين الغير أن الطالب كما

 .غيرهم من أكبر بشكل م اإللكترونييالتعل

 ):م ٢٠٠٥ (الغامدي دراسة - ١٤

 تـدريس  فـي  اآللـي الحاسـوب   اسـتخدام  أثـر  معرفة إلىدراسة ت الدفه      

 الدراسـة  عينـة  وكانـت . متوسط الثالث الصف طالب تحصيل على وحدة الدائرة
 مشـيط  بخمـيس  الثانيـة  المتوسـطة  طالب من طالبا )٦٨(من مكونة قصديه عينة

طالبـاً   )٣٤(تضـم  تجريبيـة  أحـدهما  تمثـل  مجمـوعتين  إلـى  تقسيم العينة وتم
 بتـدريس المجموعـة   الباحـث  قـام و .طالبـاً  )٣٤( تضـم  ضـابطة  مجموعـة و

 بتصـميمها  قـام  محوسـبة  تعليميـة  برمجيـة  طريـق  عن الدائرة وحدة التجريبية
 المجموعـة  بتـدريس  وقـام  بيسـك  بلغة الفيجوال المختصين أحد بمعاونة إنتاجهاو

 واسـتخدم  اتحصـيلي  اختبـارا  الدراسـة  أداة وكانـت  المعتادة، بالطريقة الضابطة
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 ذا فـرق  وجـود  علـى  الدراسـة  وأكـدت  المصاحب التباين تحليل أسلوب الباحث
 وأوصـى . التجريبيـة  المجموعـة  لصـالح  )٠,٠٥(مسـتوى  عنـد  إحصائية داللة

 مسـتمر  بشـكل  معلمي الرياضيات أثنـاء الخدمـة   تدريب ضرورة باآلتي الباحث
ـ  مـن  وتخصـيص جـزء   التـدريس،  اآللي فـي الحاسوب  استخدامعلى   رامجب
  .التعليم في اآلليالحاسوب  استخدام على المعلمين إعداد
  ): م ٢٠٠٦ (البيشي دراسة  - ١٥

 علـى  موجهـة  تعليميـة  برمجيـة  اسـتخدام  أثر معرفة دراسة إلىال هدفت      
 بيشـة،  بمحافظـة  الرياضـيات  مـادة  في االبتدائي السادس تالميذ الصف تحصيل

 العامـة  اإلدارة مـن قبـل   جـة منت محوسـبة  تعليميـة  برمجية الباحث طبق حيث
 قـام  كمـا  ،السـعودية  العربيـة  المملكـة  في والتعليم التربية بوزارة التعليم لتقنيات

 وكانـت  االبتدائيـة  الفـاروق  مدرسـة  مـن  عمديـه  بطريقة عينة دراسته باختيار
 درسـوا  طالبـاً  )٣٠(المجموعـة التجريبيـة   كانت حيث ،طالباً )٦٠(الدراسة عينة

 درسـوا  طالبـاً  )٢٠(الضـابطة  المجموعـة  أمـا  التعليميـة،  البرمجيـة  باستخدام
 البيانـات  تحليـل  ، وتـم تحصـيلياً  اختباراً الدراسة أداة بالطريقة المعتادة، وكانت

 :الدراسة وكانت نتائجT-Test ) ت(اختبار باستخدام

 عنـد  والضـابطة  التجريبيـة  المجمـوعتين  بـين  إحصـائيا  دال فرق يوجد ال -

 . التذكر مستوى

  .ككل التحصيلي االختبار وفي الفهم مستوى عند إحصائيا دال فرق يوجد -
  ):م٢٠٠٦( البراهمة دراسة - ١٦

 الرياضـيات  مقـرر  تـدريس  اثـر  علـى  التعـرف  الدراسـة إلـى   هدفت      
 واتجاهـات  الرياضـي  التفكيـر  تنميـة  فـي  األساسـي  للصف السابع المحوسب

 تمثـل  صـفية  شـعب  بـع أر من الدراسة وتكونت عينة، المباشر الخط نحو الطلبة
 تمثـل  شـعب  وأربـع  وطالبـة،  طالبـاً  )١١٧(أفرادهـا  عـدد  تجريبية مجموعة

 النموذجيـة : مـن مـدارس   وطالبـة  طالبـاً  )١١٦(أفرادها عدد ضابطة مجموعة
 للبنـين  ربـاح األساسـية   بـن  وبالل، للبنات الدمشقية وميسون، اليرموك لجامعة
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 بنـاء  تـم  الدراسـة  سـئلة أ علـى  ولإلجابـة  ،م٢٠٠٥/٢٠٠٦ الدراسي العام في

 نتـائج  وأظهـرت ، المباشـر  الخط نحو االتجاهات ومقياس ،للتفكير اختبار وإعداد
  :يلي الدراسة ما

 الطلبـة  أداء بـين ) α٠,٠٥=(مسـتوى الداللـة    عند إحصائية داللة فرق وجود -
 المجموعـة  ولصـالح ، التـدريس  تعـزى لطريقـة   الرياضي التفكير على اختبار

  .)المباشر الخط( التجريبية
  .إيجابية المباشر الخط نحو األساسي السابع الصف طلبة اتجاهات كانت - 

 :)م٢٠٠٦(دراسة مها العبد الكريم - ١٧

 البيـان  بمـدارس  اإللكترونـي  التعلـيم  تجربـة  تقـويم  إلى الدراسة هدفت      
 الهـدف  هـذا  ولتحقيـق  .والثانويـة  المتوسـطة  بالمرحلتين بجدة النموذجية للبنات

 لتجربـة  الـراهن  الوضـع  مـا  :التالي الرئيس السؤال عن راسة اإلجابةالد حاولت
  بجدة؟  للبنات النموذجية البيان بمدارس اإللكتروني ميالتعل

 الوصـفي  المـنهج  الباحثـة  اسـتخدمت  وأسـئلتها  الدراسة على هدف وبناء      
 االلكترونيـة  الفصـول  ومعلمـات  طالبـات  جميع العينة لمالئمته للدراسة، وشملت

 طالبـة  )١٦٢(معلمـة و )٤١(عـدده  والبـالغ  النموذجية للبنـات  مدارس البيان يف
 كانـت و. المتوسـطة والثانويـة   في المـرحلتين  م اإللكترونييالتعل بطريقة يدرسن

  :يأتي كما الدراسة نتائج أهم
ـ  مـن  الطالبـات  اسـتفادة  بمـدى  الخاصة النتائج بينت        اإللكترونـي  ميالتعل

 مقارنـة  عنـد  وذلـك  اإللكترونيـة  الطريقـة  لصـالح  اًنسبي فروق بسيطة وجود
 الفصـول  فـي  هنوبـزميالت  بأنفسـهن  اإللكترونـي  ميفي التعل الطالبات تحصيل

ـ  دور علـى  مؤشـراً  هذه النتائج قد تكون ولذا. التقليدية  فـي  اإللكترونـي  ميالتعل

 لالسـتمرار  مسـتعدات أن المعلمـات   الدراسـة  نتـائج  بينت كما .التحصيل زيادة
 طريقـة  تطبيـق  فـي  صعوبات ال يواجهن وأنهن اإللكترونية، بالطريقة دريسبالت

 فصـول  كافـة  فـي  الطريقـة  هـذه  تعمـيم  في يرغبن اإللكتروني، وأنهن التعلم
 الـتعلم  بطريقـة  التـدريس  علـى  يشـجعن زمـيالتهن   أنهـن  المدرسـة، كمـا  
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 غبنيـر  وأنهـن  إلى التـدريس التقليـدي،   العودة في يرغبن ال اإللكتروني، وأنهن

  .التعلم اإللكتروني بطريقة للتدريس التأهيل من مزيد في
 الـتعلم  وسـلبيات  إيجابيـات  حـول  والطالبـات  المعلمات آلراء بالنسبة أما      

 قـدرة  زيـادة  فـي  تساهم اإللكتروني التعلم أن طريقة النتائج بينت اإللكتروني فقد
 حاجـة  تقليـل  لـى إ أنهـا تـؤدي   كمـا  للطالبات، المعلومات على إيصال المعلمة

 الفصـول  بـين  مـا  التوضـيحية  الشرح ووسائل الكتب المدرسية لحمل المعلمات
  .الدراسية

 عنهـا  كشـفت  التـي  النتـائج  أهم من كان فقد الطالبات آراء يخص فيما أما      
 الطالبـات  اسـتيعاب  زيـادة  فـي  تسـاهم  التعلم اإللكترونـي  أن طريقة الدراسة

 حـاجتهن  تقليـل  إلـى  وتـؤدي  المعرفـة،  سـاب الكت من حماسهن للمواد، وتزيد

 فـي  التقنيـة  دمـج  علـى  وتساعد والبيت، المدرسة ما بين المدرسية الكتب لحمل
 الطالبـات، وتزيـد   بـين  الفرديـة  الفروق الطريقة تراعي أن هذه كما التعلم، بيئة

لهـن،   أمـورهن  أوليـاء  متابعـة  زيـادة  وتؤدي إلـى  في المدرسة، انتظامهن من
 للـدروس  حـاجتهن  مـن  وبين المعلمات، وتقلـل  بينهن التفاعل ادةزي إلى وتؤدي

 .الخصوصية

 الفصـول  فـي  الصـفي  السـلوك  بأنمـاط  الخاصة المالحظة نتائج وكشفت      

 إلمكانـات  المعلمـات  اسـتغالل  أهمهـا  مـن  كـان  النتـائج  من اإللكترونية عدد
نيـاً،  المعلمـات والطالبـات إلكترو   بـين  تفاعـل  التعليميـة، وحـدوث   البـرامج 

 والكتـاب،  كالسـبورة، (واسـتخدام المعلمـات أدوات شـرح غيـر الكترونيـة      
 اإللكترونيـة، وحـدوث   الوسـائل التوضـيحية   عرض إلى باإلضافة ...)وغيرها

 األشـخاص  أحـد  إلـى  ولجوء المعلمـة  أجهزة الحاسوب اآللي، بعض في أعطال
 .الثانوية الفنية المشكالت إحدى لمواجهة خارج الفصل

  ): م ٢٠٠٧ (ربيالح دراسة -١٨
 واللوحـة  التعليميـة  البرمجيـة  اسـتخدام  أثـر  معرفـة  إلى الدراسة هدفت      

 فـي  الدراسـي  التحصـيل  علـى  الرباعيـة  األشـكال  وحدة في تدريس الهندسية
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 عنـد  موجهـة  الدراسـة  فـروض  وكانت.متوسط الثاني الصف لطالب الرياضيات

ـ  )٤٥(مـن   الدراسة عينة وتكونت ، )٠,٠٥( مستوى الصـف   طـالب  مـن  اطالب
 متسـاوية  مجموعـات  ثـالث  علـى  تقسـيمهم  تـم  ، المكرمة بمكة متوسط الثاني

 األولـى  التجريبيـة  المجموعـة  بحيـث درسـت   مجموعة لكل طالباً )١٥( بواقع
 باسـتخدام  درسـت  الثانيـة  التجريبيـة  والمجموعـة  التعليمية، البرمجية باستخدام

 واسـتخدم  التقليديـة،  بالطريقـة  درسـت  الضـابطة  والمجموعة اللوحة الهندسية،
 نتـائج  دلـت  وقـد  صـحة الفـروض،   الختبـار  األحـادي  التباين تحليل الباحث

 المجموعـة  متوسـط  بـين  إحصـائيا  دال فـرق  يوجـد   -:التـالي  الدراسة على
 التجريبيـة األولـى   المجموعـة  لصـالح  الضـابطة  والمجموعة األولى التجريبية

  . يةالتعليم البرمجية باستخدام درست التي
 برمجيـات  علـى  تحتـوي  بيانـات  قاعـدة  إنشـاء : باآلتي الباحث وأوصى      
 علـى  ونشـرها  المقـررات المختلفـة   فـي  الدراسية الوحدات جميع تعالج تعليمية

  .المجاالت جميع من المعلمون منها ليستفيد والتعليم التربية وزارة موقع
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 الدراسات األجنبية: ثانياً

 ):,Hamilton 1995(دراسة هاملتون  -١

 تـدريس  فعاليـة  عـن  تحـدثت  التـي  الدراسات مقارنة إلى الدراسة هدفت      
 علـى  وأثـره  االعتيـادي  للتـدريس  كمسـاعدة  الحاسـوب  باستخدام الرياضيات

 البعـدي  التحليـل  طريقـة  الباحـث  اسـتخدم  حيـث ) ٩٣-٨٢ (عام من التحصيل
 فـي  إحصـائية  لـة دال ذات فـروق  النتـائج وجـود   وأظهـرت  ،المقارنة إلجراء

 درسـت  التـي  لصـالح المجموعـة   والثانويـة  االبتدائيـة  المرحلة طلبة تحصيل
 ذات داللـة  فـروق  توجـد  لـم  بينمـا ، للتـدريس  كمسـاعد  الحاسوب باستخدام

 ولـم  ،العاليـة  القـدرة  ذوي الطلبـة  وبين المتدنية القدرة ذوي الطلبة بين إحصائية

  .واإلناث الذكور بين تسجل فروق
 ):Evans,2000(يفانسدراسة إ  -٢

أثر إيجـاد بيئـة تفاعليـة مـن خـالل دمـج        هدفت الدراسة إلى معرفة      
المحتوى والتقنية والتعليم الفعال على تحصيل طـالب مقـرر اإلحصـاء العـام     

حيث أصـبح الطـالب قـادرون علـى االتصـال       .في كلية سانتا بوالية فلوريدا
عمــل افتراضــية مـع المعلــم عــن طريـق التقنيــة، ويحضــرون سـاعات    

ويشاركون في مناقشات جماعيـة مـن خـالل البريـد اإللكترونـي ومنتـديات       
النقاش، وقد تم ذلك من خالل دمج أساليب متعددة خـالل تعلـم المـادة لجـذب     

وموقـع  ) Power point(الطالب مثل استخدام برنـامج العـروض التقديميـة    
ضـافة إلـى تشـجيع    للمادة الدراسية علـى الشـبكة العالميـة للمعلومـات، باإل    

الطالب لتحسين مهـارات كتـابتهم بكتابـة المقـاالت ونشـرها علـى الموقـع        
اشـتملت   :وجاءت أهم نتـائج الدراسـة علـى النحـو التـالي      .الخاص بالمادة

المجموعة التجريبية على نسبة عاليـة مـن الطـالب الـذين نجحـوا وأكملـوا       
  .المقرر بين المجموع الكلي لطالب قسم اإلحصاء العام

  



- ٨٧  - 
 

  ):, Farnsworth 2001( فرانسروث -٣
 المرونـة  علـى  قائمـة  حاسـوبية  برمجيـة  أثـر  معرفة هدفت الدراسة إلى      

 بالمسـتوى  الرياضـيات  قسـم  لطالب المشكلة على القائم التعلم نموذجو والتفاعل
 والتفاعـل  بالمرونـة  تتميـز  حاسـوبية  برمجيـة  بتصـميم  الباحـث  قام. الخامس

ـ  من عدد على وتحتوي  هـذه  إنتـاج  الطـالب، وتـم   جميـع  لتناسـب  توياتالمس
 فريـق  خـالل  مـن  األمريكيـة  المتحـدة  الوالياتو روسيا بين بالتعاون البرمجية

 ، طبقـت NSF للعلـوم  الوطنيـة  الجمعيـة  إشراف وتمويـل  تحت مشترك عمل
 اإلقليميـة  ترايتـون  كليـة  مـن  وطالبـة  طالباً )٢٤(من مكونة عينة على الدراسة

مـن       مكونـة  التجريبيـة  المجموعـة  كانـت  األمريكية ،بحيـث  المتحدة بالواليات
 الشـبكة  خـالل  مـن  اآللـي الحاسـوب   فـي معامـل   درسوا وطالبة طالباً )١٧(

يمكـن   التـي  والمشـاكل  والمواقـف  المهـام  من مجموعة البرنامج ويقدم المحلية،
 فـي  الرياضـية  المعلومـات  وبتوظيـف  المعلم، تدخل بدون الطالب بإيجابية حلها

 وطالبـة  طالبـا )١٧ ( عـددها  الضـابطة فكـان   المجموعة أما. الحياتية لمواقفا
 : التالي على الدراسة نتائج دلت وقد المعتادة، المحاضرة بطريقة درست

  .الرياضية والمعادالت للمبادئ الطالب فهم على البرمجية ساعدت  - 
  . بعد عن التعليم في أو باإلنترنت البرمجية تطبيق يمكن -
  :)Jun, 2002(راسة جوند -٤

    :قام جون بتقويم المعرفة المكتسبة بين نمطـين مـن أنمـاط الـتعلم همـا           
، وقـد تـم تطـوير ثـالث فرضـيات      التعلم اإللكتروني والتعلم داخل الفصـول 

المشـاركون فـي الفصـول أو البيئـة      اسـتفادة الستكشاف مدى جـدوى مـا   
علـى عينـة ممثلـة مـن مختلـف       يوبعد ياإللكترونية، وتم تطبيق اختبار قبل

أنحاء الواليـات المتحـدة، وأظهـرت نتـائج الدراسـة وجـود فـروق بـين         
التعلم في المعرفـة القبليـة، كمـا كشـفت االختبـارات البعديـة أن        يمجموعت

المتعلمين من خالل الكمبيوتر قد استفادوا أكثـر مـن أولئـك المتعلمـين داخـل      
  .الفصول
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 : Attwell,2003)(تويل دراسة أ -٥

هـل الـتعلم اإللكترونـي    : هدفت الدراسة إلى اإلجابة عن التسـاؤل التـالي        
ولإلجابـة   مـن الطـالب؟   مجموعـة  وألي ،يكـون  مجال أي وفي ،وفعال إيجابي

هيكـل   فيـه  األول وضـع  القسـم  قسمين إلى الدراسة هذه قسمت عن هذا التساؤل
فيـه مراجعـة    تمـت  فقـد  الثـاني  القسـم  في أما. اإللكتروني للتعلم محدد تقويمي

عـن   النتـائج  وأظهـرت  اإللكترونـي  الـتعلم  عـن  تقويمية دراسة )٢٠٠(من أكثر
 أنـه يمكـن   إال لغـات  وبعدة عديدة مناطق في كتبت التي التقارير من العديد وجود

  :اآلتي  في حصر عناوينها
 :(Case studies) اإللكتروني  التدريب برامج ألحد محددة حالة دراسات -

 ولكنهـا  اإللكترونـي  التـدريب  بـرامج  ألحـد  محددة حاالت حول اتدراس وهي

 كانـت  حيـث  أمريكـا  فـي  أغلبهـا  وكانت تحليلية، كونها من أكثر كانت وصفية
  .المهني والتدريب بالتعليم العالي تختص

 دراسات مقارنة بين التعلم اإللكتروني والتعليم التقليدي -

  (Comparative  studies): 

 المـنهج  أغلبهـا  واتبـع  فاعليـة،  أكثـر  أيهمـا  معرفـة  إلـى  غالبها هدف والتي
 تمـت  التـي  التعلـيم  معـايير  الخـتالف  وذلك نتائجها تعميم يمكن وال. التجريبي

 الخبـرة  المتاحـة، الـوعي،   واألدوات الوسـائل  المـدرس،  المنهـاج، (مقارنتها
  .)الخ...
  اإللكتروني التعلم تقويم وأدوات بآالت متعلقة دراسات -
  (Tools and instruments for evaluation of e-learning)  

  :هما األدوات تلك من فقط قسمين شملت ولكنها جدا كثيرة الدراسات وهذه

 التعـرف  بهـدف  االنترنـت  علـى  )الطالـب ( للمستخدم تظهر األدوات التي: أوالَ
 فهـم  مـدى  اسـتفتاءات  مثـل  تقويمـه  المـراد  للبرنامج المتضمنة على الخواص

  . الطالب
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 وفقـا  والتحليـل  بالتسـجيل  وتقـوم  المستخدم صفحة في تكون التي األدوات :نياَثا

 التـي  الصـفحات  وعـدد  بالبرنـامج  الطالـب  يقضـيها  التـي  لمـدة االتصـال  
  .وغيرها...دخلها

  اإللكتروني التعلم مجال في االستثمار من العائد تقارير -
(Return on Investment (ROI) reports):  

الـتعلم   مجـال  يتضـمنه  الـذي  الكبيـر  االقتصـادي  ستثمارباال اهتمت التي وهي
 االسـتثمار  علـي  حكمـت  التقـارير  وهـذه  المستويات، على مختلف اإللكتروني

 شـريحة  تجـذب  التقـارير  هـذه  فـإن  لـذلك  نفسـها  التعلم عملية من تقويم أكثر
  .التربويين من الباحثين أكثر المساهمين

) Benchmarking models(المرجعيـة  المقارنـات  بنمـاذج  متعلقـة  دراسات -
الـتعلم   فـي  الغـش  عمليـات  ضـد  للمراقبـة  ضوابط وضع إلى هدفت التي وهي

 فـي  تغفـل  التـي  اإللكترونـي  التعلم لبرامج وأنظمة اقتراحات اإللكتروني ووضع

 قيـاس  أدواتو التقليـدي  بـالتعلم  بيئة التعلم الواسـعة المرتبطـة   معظم األحيان
  .يديةالتقل البيئة المتعلم في إنجازات

   (Product evaluation ) محدد تعليمي منتج تقويم إلى هدفت دراسات -
 فـي  وهـي  معينـة،  تعليميـة  بـرامج  تقويم إلى هدفت التي الدراسات وهي

 .تطويرها بهدف البرامج تلك منتجي عن طريق تتم الغالب

 :( Performance evaluation ) الطالب أداء تقويم إلى هدفت دراسات  -

إلى فحص أداء الطالـب باعتبـاره المؤشـر األقـوى لفاعليـة       وهي التي هدفت
 تلـك  فـي  المثلـي  األداة هـو  واالختبـار  االمتحـان  كان التعلم اإللكتروني، لذلك

  .التعلم اإللكتروني إيجابية للتحقق من الدراسات
 :)Frances Lefkowitz, EdD, RHIA-(2006))  Rose  دراسة روز فرانسز-٦

تحديـد مـا إذا كـان هنـاك فـرق فـي مسـتوى أداء         هدفت الدراسة إلى      
عـن   CAPكترونـي بنظـام   عند تدريسهم بطريقـة التعلـيم االل  وانجاز الطالب 
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دلت النتائج على وجـود فـرق كبيـر بـين التعلـيم باألسـلوب       . الطرق التقليدية
ــام    ــي بنظ ــيم االليكترون ــين التعل ــدي وب ــة  CAPالتقلي ــث إن قيم ف (حي

وأظهـرت اإلحصـاءات    CAPاالليكترونـي بنظـام   لصالح التعليم  )0.0001<
، بـدال مـن   CAPزيادة درجـات االنجـاز فـي التعلـيم االليكترونـي بنظـام       

   .التدريس بالطرق التقليدية

  :على الدراسات السابقة ليقتع
يتضح مـن خـالل اسـتعراض الدراسـات السـابقة فـي مجـال التعلـيم               

يـد مـن الدراسـات، وإن تميـزت     اإللكتروني أن هناك جوانب التقـاء بـين العد  
هذه الدراسات ببعض الجوانب، ولـذلك سـوف يبـرز الباحـث نقـاط االتفـاق       

  :واالختالف بين الدراسات في الجوانب التالية
  :من حيث الموضوع والهدف -١
ة يــر البرمجإلــى معرفــة أثــ) م٢٠٠٧(دراســة الحربــي حيــث هــدفت      
هـذه الدراسـة دراسـة البراهمـة      ة في تدريس الرياضيات، وقد اتفق معيالتعليم

يس الرياضـيات،  اسـتخدام الحاسـب فـي تـدر    في التعرف على أثر ) م٢٠٠٦(
) م٢٠٠٦(الرياضي لدى الطـالب، وكـذلك دراسـة البيشـي     وفي تنمية التفكير 

ـ ة التعليميحيث سعت إلى معرفة أثر استخدام البرمج ة علـى تحصـيل الطـالب    ي
أثـر اسـتخدام    فـي معرفـة  ) م٢٠٠٥(في الرياضيات، وكذلك دراسة الغامـدي  

عـن اسـتخدام   ) م٢٠٠٣(الحاسب في تدريس وحدة الـدائرة، ودراسـة عفانـة    
عـن  ) م٢٠٠٢(الحاسب في تـدريس وحـدة المسـاحة، ثـم دراسـة الهـاجري       
عـن  ) م٢٠٠٢(استخدام الحاسب في تعلم موضوع الكسـور، ودراسـة البلـوى    

عـض الدراسـات إلـى    ت بكمـا هـدف   ،استخدام الحاسب في تعلم وحدة اإلحصاء
ـ ١٤٢٥(دراسـة الزامـل   ، ومنهـا  لكترونـي م اسـتخدام التعلـيم اال  يوتق ، )هـ

التـي  ) م٢٠٠٤(، وكـذلك دراسـة الخوالـدة    )م٢٠٠٦(عبد الكريم الودراسة مها 
هدفت إلى التعرف علـى صـور التعلـيم اإللكترونـي، ودراسـة روز فرانسـز       

Frances )ــيم التق )م٢٠٠٦ ــة التعل ــى مقارن ــدفت إل ــي ه ــالتعليم الت ــدي ب لي
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، Attwell) م٢٠٠٣(اإللكتروني، واتفقـت مـع هـذه الدراسـة دراسـة أتويـل       
هـل التعلـيم اإللكترونـي فعـال وإيجـابي؟      : والتي هدفت إلى اإلجابة عن سؤال

كمـا تفـردت    عـن تقيـيم التعلـيم اإللكترونـي،    ) م٢٠٠٢( Junودراسة جون 
مقتـرح لتـدريس    إلى دراسة أثـر اسـتخدام برنـامج   ) م٢٠٠٣(دراسة إسماعيل

باستخدام الحاسب اآللي، ومعرفة أثره علـى تحصـيلهم الدراسـي، واتجاهـاتهم     
  .نحو الرياضيات

وهكذا انحصرت معظم نقاط التالقي بين الدراسـات فـي اختبـار فاعليـة            
  .التعليم اإللكتروني أو تقييم هذا الشكل من أشكال التعليم

  :من حيث العينة -٢
  :نةمن حيث حجم العي -أ
هـا دراسـة   دراسات علـى عينـات صـغيرة العـدد، ومن    أجريت بعض ال      

، )م٢٠٠٥(، ودراســة الغامــدي)م٢٠٠٦(يشــي، ودراســة الب)م٢٠٠٧(الحربــي 
، حيـث وصـل   )م٢٠٠٢(، ودراسـة البلـوى  )م٢٠٠٢(ودراسة نجـاة الهـاجري  

أجريـت بعـض هـذه    وفـرد،  ) ٦٠(حجم العينة في هذه الدراسات إلى حـوالي  
معلمـين، كمـا أجريـت هـذه     الطالب، والبعض اآلخـر علـى   الى الدراسات عل

، ودراسـة  )م٢٠٠٣(ودراسـة عفانـة  : الدراسات على عينات كبيرة العدد، مثـل 
، وقـد وصـل حجـم العينـة     )م٢٠٠٤(، ودراسة الخوالدة)م٢٠٠٣(عفانة ونبهان

  .فرد من الطالب أو المعلمين) ١٠٠(في بعض هذه الدراسات إلى أكثر من
  :عمرمن حيث ال -ب
تنوعت الدراسات في جانب هام، وهـو عمـر أفـراد العينـة المسـتخدمة            

ميـة  في الدراسة، فنجد دراسات تناولت عينات من الطـالب فـي المراحـل التعلي   
ـ   )م٢٠٠٧(دراسة الحربـي : المتنوعة، مثل الب المرحلـة المتوسـطة،   علـى ط
مرحلـة  حيـث شـملت العينـة طالبـات ال     )م٢٠٠٦(عبـد الكـريم  الودراسة مها 

ــة ال ــة، ودراســة الغامــديالمتوســطة والمرحل ــى طــالب  )م٢٠٠٥(ثانوي عل
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ـ  المرح علـى طـالب الصـف     )م٢٠٠٣(ونبهـان  ةلة المتوسطة، ودراسـة عفان
علـى طـالب المرحلـة     )م٢٠٠٢(ألساسي، ودراسـة نجـاة الهـاجري   التاسع ا

ـ   والمجمنالحظ أن االبتدائية،  ت علـى طـالب   عة السابقة مـن الدراسـات أجري
، ونجد أن هنـاك مـن الدراسـات مـا تنـاول طـالب فـي        لتعليم العاما مدارس
علـى طـالب كليـة التربيـة،      )م٢٠٠٤(دراسة المبارك: لة الجامعية، مثلالمرح

على طـالب جامعـة مانتـا بواليـة فلوريـدا،       )م٢٠٠٠( Evansودراسة إيفانس
ـ      دراسـة   :ن المعلمـين، مثـل  كما أجريت بعـض الدراسـات علـى عينـات م

علـى معلمـات المرحلـة     )م٢٠٠٦(عبد الكـريم ال، ودراسة مها )م٢٠٠٤(الخوالدة
  .والثانويةالمتوسطة 

  :من حيث النتائج -٣
أجريت بعض الدراسات بهدف اختبـار فاعليـة التعلـيم اإللكترونـي فـي            

العديد من الوحدات من المقررات الدراسية، وتوصـلت هـذه الدراسـات إلـى أن     
لية في تحسن مستوى تحصـيل التالميـذ فـي هـذه     التعليم اإللكتروني كان ذو فاع

أثبـت فاعليـة   ) م٢٠٠٧(، ومن هذه الدراسـات دراسـة الحربـي   المواد الدراسية
ــالبرمج ــدة األ ي ــدريس وح ــي ت ــة ف ــة  ة التعليمي ــة، ودراس ــكال الرباعي ش

ــة ــدريس  )م٢٠٠٦(البراهم ــي ت ــي ف ــب اآلل ــة الحاس ــت فاعلي ــي أثبت ، والت
أثبـت فاعليـة   ) م٢٠٠٦(ودراسـة البيشـي  التفكير الرياضي،  الرياضيات وتنمية

ة في زيادة تحصيل التالميـذ فـي مـادة الرياضـيات، ودراسـة      ية التعليميالبرمج
عن فاعلية التعليم اإللكترونـي فـي تـدريس وحـدة الـدائرة،      ) م٢٠٠٥(امديالغ

ـ  ) م٢٠٠٣(وأثبت فاعلية دراسة عفانـة ونبهـان   ة التفكيـر الرياضـي،   فـي تنمي
فاعلية الحاسب اآللـي فـي تحصـيل الطـالب فـي       عن) م٢٠٠٣(ودراسة عفانة

وحـدة الكسـور،    فاعليـة عـن  ) م٢٠٠٢(حة، وأثبتت دراسة الهاجريوحدة المسا
كـذلك توصـلت   ) م٢٠٠٢(كتروني ذو فاعلية، ودراسـة البلـوى  وكان التعليم اإلل

فـي  ) م٢٠٠١(ودراسـة الجـرف   ،ولكن في وحـدة اإلحصـاء  إلى نفس النتيجة 
   .اللغة اإلنجليزية
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تنـاول اسـتخدام الحاسـب     وتنوعت الدراسات كذلك، فمنها من سعى إلـى       
والتعليم اإللكتروني من زاويـة المعلمـين أنفسـهم، ولـيس مـن منظـور        آلليا

  ).م٢٠٠٤(والخوالدة) م٢٠٠٦(الكريم العبددراسة مها : الطالب، مثل
مــن أشـكال الفصــول   واحـداً  كمـا تناولـت بعــض الدراسـات شــكالً         
لتعلـيم التعـاوني، مثـل    هـو ا  من حيـث النـوع   نية في الدراسة الحاليةورااللكت

   .)م٢٠٠٤(ريمدراسة عبد الك
هنـاك مـن    أنوقد أتضح مـن خـالل اسـتعراض الدراسـات السـابقة            

بعض الجوانـب فمنهـا مـا أتفـق مـع       فيالدراسات ما أتفق مع الدراسة الحالية 
مثـل   سـتخدام الحاسـب اآللـي   بشكل عام من حيث االهدف  فيالدراسة الحالية 

البرمجـة التعليميـة الموجهـة     اسـتخدام عن معرفة أثر ) م٢٠٠٦(البيشيدراسة 
مـادة الرياضـيات ودراسـة     فـي  االبتـدائي على تحصيل تالميذ الصف السادس 

تـدريس وحـدة    فـي التعليمـة   البرمجـة عن أثـر اسـتخدام    )م٢٠٠٧(الحربي
لرياضـيات لطـالب الصـف    ا فـي األشكال الرباعية على التحصـيل الدراسـي   

عن مـدي فاعليـة برنـامج تعليمـي     ) م٢٠٠٣(الهاجريودراسة الثاني المتوسط 
الرياضـيات   فـي التحصـيل وتعلـم موضـوع الكسـور      فيباستخدام الحاسب 

عـن التعـرف   ) م١٩٩٩(دراسـة جبيلـي  و االبتـدائي وذلك لتالميذ الصف الثالث 
مباشـر والمؤجـل عنـد    ال التحصـيل الحاسوب التعليمي علـى   استخدامعلى أثر 

عـن  ) م١٩٩٩(الرياضـيات ودراسـة العمـر    في االبتدائيطلبة الصف الخامس 
مـادة   فـي أثر عرض أحدى برمجيات الحاسـوب علـى التحصـيل الدراسـي     

، وقد اسـتفادت الدراسـة الحاليـة مـن     االبتدائيةالرياضيات لدى تالميذ المرحلة 
 -االبتـدائي الخـامس  الصـف   –العينـة   اختياربعض هذه الدراسات خاصة في 

  .وكذلك اختيار مادة الرياضيات في الجانب التطبيقي
عـام  الهـدف بشـكل   الدراسات فـي  الدراسة الحالية مع بعض  اتفقتكما        

مثـل  من حيث اسـتخدام الفصـول اإللكترونيـة كطريقـة للتعلـيم اإللكترونـي       
رونـي بجـدة   لكتعن تقـويم تجربـة التعلـيم اإل   ) م٢٠٠٦(الكريم العبدمها دراسة 
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ـ ١٤٢٥(لمتوسطة والثانوية ودراسة الزامـل بالمرحلة ا عـن تقـويم تجربـة    ) هـ
عـن   )م٢٠٠٤(فتوحـة ودراسـة المبـارك   مالتعليم اإللكتروني بالجامعة العربية ال

 علـى تحصـيل   اإلنترنـت عبـر   االفتراضـية بواسـطة الفصـول   دريس أثر الت
ـ هـدفت   والتـي ) م٢٠٠١(ودراسـة الجـرف  طالب كلية التربيـة   تحديـد   ىإل

 أن التعلـيم اإللكترونـي وهكـذا نجـد     إلـى  التقليدي التعليممن  االنتقالخطوات 
الهـدف بشـكل عـام مـن حيـث       فيبعض الدراسات اتفقت مع الدراسة الحالية 

ــيم اإللكترونــي ــاول بعــض  اســتخدام الحاســب اآللــي أو التعل ــبعض تن وال
مـن  الموضوعات المختلفـة عـن موضـوع الباحـث الحـالي كمـا أن هنـاك        

ألفـراد العينـة مثـل    المرحلة العمريـة   فيالدراسات ما أتفق مع الدراسة الحالية 
ــاجري ــة الهـ ــة ) م٢٠٠٣(دراسـ ــيودراسـ ــة) م٢٠٠٦(البيشـ  ودراسـ

هنـاك مـن الدراسـات مـا أختلـف مـع       و .)م١٩٩٩(والعمـر ) م١٩٩٩(جبيلي
علـى  ) م٢٠٠٠(عمر أفـراد العينـة مثـل دراسـة إيفـانس      فيالدراسة الحالية 

 اتفقـت كمـا   ،على طـالب الجامعـة  ) هـ١٤٢٥(الزاملسة ودرامعة طالب الجا
مثـل دراسـة    إليهـا توصـلت   التيالنتائج  فيبعض الدراسة مع الدراسة الحالية 

كمـا  ) م٢٠٠٢(ودراسـة والبلـوى  ) م٢٠٠٠(ودراسـة الكـرش  ) م١٩٩٩(جبيلي
ــت ــة    اختلف ــل دراس ــة مث ــة الحالي ــائج الدراس ــع نت ــات م ــض الدراس بع

  ).م١٩٩٩(سة العمرودرا) م٢٠٠٤(المبارك
ويتضح من العرض السابق أن هناك من الدراسات مـا أيـد مـا توصـلت           

الدراسة الحالية وبذلك أصـبحت تلـك الدراسـات بمثابـة دعامـة للدراسـة        إليه
الحالية وهناك من الدراسـات مـا تعـارض مـع الدراسـة الحاليـة وأسـتطاع        

يـة، وبصـورة تجعلهـا    حالالباحث أن يوظف ذلك التعارض لصـالح دراسـاته ال  
عروضـة  موتتيح للمطلع رؤية عميقة واسعة لكـل وجهـات النظـر ال    أكثر ثراء

  .عن التعليم اإللكتروني وفائدته
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  الفصل الثالث
  إجراءات الدراسة

  منهج الدراسة: أوالً     

  مجتمع الدراسة: ثانياً     

  عينة الدراسة: ثالثاً     

  أدوات الدراسة: اًرابع     

  إجراءات تطبيق الدراسة: خامساً     

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: سادساً     
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  منهج الدراسة: أوالً

                                  التجريبـــــياســـــتخدم الباحـــــث المـــــنهج شـــــبه       
 (Quasi Experimental Design) ،نظـــراً لمالئمتـــه لطبيعـــة المشـــكلة     

 تجريبيـة  جزئيـا  هـي  شـبه التجريبيـة   التصـاميم "الشريفين و نيويعرفه الكيال

 ولـيس كلهـا   الـداخلي  الصـدق  تهـدد  التي المصادر بعض ضبط فيها يتم حقيقية
فيهـا صـعوبة كبيـرة فـي تـوفير       تجد التي الحاالت في التصاميم هذه تستخدمو

  )٧٤م،ص٢٠٠٥الشريفين،و الكيالني(" ضبط تجريبي تام
المتغيـر المسـتقل علـى عـدة     ة الحالية إلى معرفة أثر حيث تسعى الدراس      

 –والفصـل اإللكترونـي التعـاوني     –الفصـل اإللكترونيـة التفـاعلي    (مستويات
التحصـيل الدراسـي فـي    ( على المتغيـر التـابع  ) ني التكامليوالفصل اإللكترو

ـ  شـبه  تصـميم عتمد الباحث علـى  وا. للمجموعات الثالث) الرياضيات  يالتجريب
)  ٤( والشـكل .عدي لمجموعـات الدراسـة الـثالث   جراء اختبار قبلي وبيتم فيه إ

  : يوضح هذا التصميم
  

  نوع الدراسة          التطبيق البعدي التطبيق القبلي           مجموعات الدراسة      
    
  إلكتروني تعليم                                                   )  ١(          

  تفاعلي                                              تفاعلي رونيإلكت فصل 

  اختبار              اختبار                                                                               

  تعليم إلكتروني                                                     )٢(          

  تحصيلي   تحصيلي                       تعاوني                                    تعاوني إلكتروني فصل 

                                      

  بعدي   تعليم إلكتروني                             قبلي                                  )٣(          

  تكاملي                                               تكاملي يإلكترون فصل 

          

  

  يوضح التصميم شبه التجريبي للدراسة) ٤(رقم  شكل
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حيث تم اختيار ثـالث مجموعـات تجريبيـة تمثـل كـل مجموعـة نـوع              
فصل من الفصول اإللكترونية فالمجموعـة األولـى تمثـل الفصـل اإللكترونـي      

ثانية تمثـل الفصـل اإللكترونـي التعـاوني والمجموعـة      التفاعلي والمجموعة ال
الثالثة تمثل الفصل اإللكتروني التكاملي وبعـد تحديـد المجموعـات تـم تطبيـق      
االختبار التحصيلي القبلي على مجموعات الدراسـة الـثالث، ثـم درسـت كـل      
مجموعة حسب الفصـل اإللكترونـي الـذي تنتمـي لـه، ثـم طبـق االختبـار         

لى مجموعات الدراسـة الـثالث وبمقارنـة نتـائج التحليـل      التحصيلي البعدي ع
الفصــل (اإلحصــائي أمكــن معرفــة األثــر الــذي أحدثــه المتغيــر المســتقل

والفصـل اإللكترونـي    –والفصل اإللكترونـي التعـاوني    –اإللكترونية التفاعلي 
  ).    التحصيل الدراسي في الرياضيات(على المتغير التابع ) التكاملي

   الدراسة مجتمع: ثانياً

تكون مجتمع الدراسـة مـن جميـع تالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي              
هــ بالمـدارس   ١٤٢٩/١٤٣٠بمدينة الطائف في الفصل الدراسـي األول للعـام   

كتبـي التربيـة والتعلـيم بالشـرق والغـرب      الحكومية االبتدائية النهارية التابعة لم
  .تلميذاً) ٦١٢١(والبالغ عددهم

  راسةعينة الد: ثالثاً

ئي فـي ثـالث   تم اختيار عينة قصديه من طالب الصـف الخـامس االبتـدا         
ـ   ب مدارس تابعـة لمكتبـي التربيـة والتعلـيم     ة لتمثـل  الشـرق والغـرب ومختلف

وتم االختيـار بطريقـة قصـديه لتـوافر اإلمكانـات       .مجموعات الدراسة الثالث
غرافـي ونفـس   المادية في هذه المدارس مع األخـذ فـي االعتبـار التقـارب الج    

عينـة الدراسـة بمجموعاتهـا     توصـيف يوضـح  ) ٢(والجدول .يئة االجتماعيةالب
  .الثالث
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  يوضح توزيع عينات الدراسة الثالث)  ٢( جدول 

        
يتضح من الجدول السابق أن عدد العينة الكلي التي تـم اختيارهـا قـد بلـغ           

تلميـذاً يمثلـون مجموعـة الدراسـة األولـى الفصـل       ) ٢٨(تلميذاً مـنهم  ) ٧٨(
تلميذاً يمثلـون مجموعـة الدراسـة الثانيـة الفصـل      ) ٢٦(اإللكتروني التفاعلي، و
تلميذاً يمثلـون مجموعـة الدراسـة الثالثـة الفصـل      ) ٢٤(اإللكتروني التعاوني، و

عـن   تالميـذ لتغيـبهم  ) ٦(اإللكتروني التكاملي، وقد استبعد مـن العينـة الكليـة    
تلميـذاً  ) ٧٢(االختبار القبلي أو االختبار البعدي، وبذلك بلغ عـدد العينـة الكلـي    

ــع  ــاعلي و) ٢٦(بواق ــي التف ــل اإللكترون ــذاً للفص ــل ) ٢٤(تلمي ــذاً للفص تلمي
  .تلميذاً للفصل اإللكتروني التكاملي) ٢٢(اإللكتروني التعاوني و

  :خصائص العينة
سة الـثالث فـي العمـر الزمنـي تـم      للتعرف على تكافؤ مجموعات الدرا      

نـات الطـالب   لمعالجـة بيا  ANOVAاختبار التحليل التباين األحـادي    استخدام
  .يوضح النتائج الخاصة بذلك) ٣(والجدول، الخاصة بالعمر الزمني

  

  

  

  

  

عدد التالميذ عند   نوع الفصل
  بداية التجربة

عدد التالميذ 
بعدين من المست

  التجربة

عدد التالميذ الذي 
دخل المعالجة 

  اإلحصائية
  عينة ككلالنسبة لل

  %٣٦  ٢٦  ٢  تلميذ٢٨  فصل إلكتروني تفاعلي

  %٣٣  ٢٤  ٢  تلميذ٢٦ فصل إلكتروني تعاوني

  %٣١  ٢٢  ٢  تلميذ ٢٤ فصل إلكتروني تكاملي

  %١٠٠  ٧٢  ٦  تلميذ٧٨  المجموع الكلي
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لمعرفة دالالت الفروق بين متوسطات  ANOVAيوضح أعمار التالميذ مطبق عليهم اختبار )  ٣( جدول
   أعمار تالميذ مجموعات الدراسة الثالث

       
وهـي غيـر دالـة     ١,٣٠٣=  أن قيمـة ف   يتضح من الجـدول السـابق         

الميـذ  أنه ال توجـد فـروق بـين أعمـار الت     مما يعني ٠,٠٥ ≤ α  إحصائية عند
المجموعـة التـي تـدرس بالفصـل اإللكترونـي      (في مجموعات الدراسة الثالث

والمجموعة التي تدرس بالفصـل اإللكترونـي التعـاوني، والمجموعـة      التفاعلي،
ــ  ويــدل علــى  تكــافؤ أعمــار ) ي التكـاملي التـي تــدرس بالفصــل اإللكترون

  .مجموعات الدراسة الثالث

  :التحصيل القبلي
للتعرف على تكافؤ مجموعـات الدراسـة الـثالث فـي التحصـيل القبلـي             

لمجموعات الدراسات الثالث تم معالجة بيانات الطـالب الناتجـة مـن التطبيـق     
) ANOVA(حـادي  القبلي لالختبـار التحصـيلي باسـتخدام تحليـل التبـاين األ     

  .يوضح النتائج الخاصة بذلك) ٤(والجدول
  

  

  

  

  

  

  الداللة اإلحصائية  قيمة ف  متوسط المربعات  درجة الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين

  ٧٤,١١٩  ٢  ١٤٨,٢٣٨  بين المجموعات

٠,٢٧٨  ١,٣٠٣  
داخل 

  ٥٦,٨٩٢  ٦٩  ٣٩٢٥,٥٤٠  المجموعات

    ٧١  ٤٠٧٣,٧٧٨  المجموع الكلي
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داللة الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة الثالث بالنسبة للتحصيل الدراسي في االختبار )  ٤( جدول 
  .التحصيلي القبلي عند جميع المستويات

  

           ئية عنــدأن قــيم ف غيــر دالــة إحصــا يتضــح مــن الجــدول الســابق      
α ≥ المجموعـة  (يعني أنه ال توجد فروق بـين المجموعـات الـثالث   مما  ٠,٠٥

والمجموعـة التـي تـدرس بالفصـل      بالفصل اإللكتروني التفـاعلي،  التي تدرس
) اإللكتروني التعاوني، والمجموعة التي تـدرس بالفصـل اإللكترونـي التكـاملي    

ممـا يـدل علـى     التحصيل ككـل، في التحصيل الدراسي عند جميع المستويات و
القبلـي عنـد جميـع     تكافؤ مجموعات الدراسة الثالث فـي التحصـيل الدراسـي   

  .المستويات والتحصيل ككل 

مستوى 
  الهدف

مصدر 
  التباين

مجموع 
  درجة الحرية  المربعات

متوسط 
  يمة فق  المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

  التذكر

بين 
  المجموعات

٠,٦٠٢  ٢  ١,٢٠٤  

داخل   ٠,٣٢٢  ١,١٥٢
  ٠,٥٢٣  ٦٩  ٣٦,٠٧٤  المجموعات

    ٧١  ٣٧,٢٧٨  المجموع

  الفهم

بين 
  ٤,٨٩٣  ٢  ٩,٧٨٦  المجموعات

داخل   ٠,٠٧٠  ٢,٧٦٤
  المجموعات

١,٧٧٠  ٦٩  ١٢٢,١٥٩  

    ٧١  ١٣١,٩٤٤  المجموع

  التطبيق

بين 
  عاتالمجمو

٠,٧٣٦  ٢  ١,٤٧٢  

داخل   ٠,٥٤٣  ٠,٦١٦
  ١,١٩٤  ٦٩  ٨٢,٤٠٣  المجموعات

    ٧١  ٨٣,٨٧٥  المجموع

التحصيل 
  الكلي

بين 
  ٨,٢٨٨  ٢  ١٦,٥٧٦  المجموعات

داخل   ٠,٢٢١  ١,٥٤١
  ٥,٣٧٨  ٦٩  ٣٧١,٠٧٧  المجموعات

    ٧١  ٣٨٧,٦٥٣  المجموع
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  المواد التعليمية: رابعاً

موضـوعات   تتضـمن  اآللـي الحاسـوب   بواسـطة  تقدم تعليمية برمجية هي      
  .دروس القسمة في مادة الرياضيات للصف الخامس االبتدائي

تعليميـة لتثبيـت أدوات الدراسـة علـى مجموعـات      تم تطبيـق برمجيـة         
  :البرمجية التعليمية بالخطوات التالية الدراسة الثالث، ومرت عملية تطبيق

حـدة  هـي و االطالع على المحتوى العلمي للوحـدة الدراسـية المختـارة و     -١
 .للصف الخامس االبتدائيفي مادة الرياضيات القسمة 

وهـي األهـداف المطلـوب تحقيقهـا     ، وصياغتهاف اإلجرائية اتحديد األهد  -٢
 . من خالل استخدام تلك البرمجية من جانب المتعلم 

 :لجوانـب الـتعلم المتضـمنة فيهـا وهـي      القسـمة  وحـدة حليل محتوى ت  -٣
 .المهارات – التعاميم – المفاهيم

القسمة فـي مـادة الرياضـيات للصـف الخـامس       بعد تحليل محتوى وحدة  -٤
بدء البحث عن برمجيـة تعليميـة تفاعليـة تناسـب دروس القسـمة       االبتدائي

 .المقررة على التلميذ

باسم المهـارات الحسـابية فـي المرحلـة     ( تم الحصول على برمجية تعليمية  -٥
محكمـة مـن قبـل إدارة التربيـة والتعلـيم بمحافظـة الطـائف        ) االبتدائية

 بيـة السـعودية  ومطبقة في جميـع إدارات التربيـة والتعلـيم بالمملكـة العر    
مشـرف للتعلـيم    منصـور بـن علـي األسـمري    /معدة من قبـل األسـتاذ  

وتم أخـذ اإلذن منـه وطلـب منـه بعـض التعـديالت       بالطائف اإللكتروني 
 .لتناسب موضوع الدراسة واإلضافات

شرح وتمارين تطبيقيـة واختبـارات لكـل درس فـي البرمجيـة      تم إضافة   -٦
 .التعليمية

التعليميـة لتسـهيل عمليـة الـدخول مـن قبـل              تم إعداد واجهات للبرمجية   -٧
 .المعلمين والتالميذ



- ١٠٢ - 
 

تم عرض البرمجية التعليمية علـى عـدد مـن السـادة المحكمـين وأبـدو         -٨
مـن   البرمجية التعليميـة، وتـم تعـديل المالحظـات     بعض المالحظات على

 .حسب ما أبدو السادة المحكمينقبل معد البرمجية 

توزيعهـا علـى المعلمـين    ة على أقراص مدمجـة ل ة التعليميتم نسخ البرمجي  -٩
 .والتالميذ بعد شرح طريقة استخدامها

 .تم شرح البرمجية التعليمية للمعلمين والتالميذ بكيفية استخدامها -١٠

تم توزيع البرمجية التعليمية على جميع من سـيطبق علـيهم التجربـة مـن         -١١
 ).٨(ق رقمأنظر الملح.معلمين وتالميذ ليتم تطبيقها أثناء التجربة

تم التحقق مـن صـدق البرمجيـة بعرضـها علـى عـدد مـن السـادة          -١٢
  .           المحكمين

  أدوات الدراسة: خامساً
أنظـر  .اختبار تحصيلي معرفي مـن إعـداد الباحـث فـي وحـدة القسـمة       -١

 ).٧(الملحق رقم

الدراسـة  هـدفت  حيـث  بناء على هـدفها   المناسبةالدراسة أداة يتم اختيار       
ــى ــاس إل ــتخدام   قي ــدريس باس ــر الت ــةأث ــول اإللكتروني ــور  الفص بالص
التحصـيل الدراسـي لتالميـذ الصـف      علـى ) تكاملي -تعاوني -تفاعلي(الثالث

الخامس االبتدائي فـي وحـدة القسـمة وبالتـالي فـإن األداة المناسـبة لقيـاس        
ونظـراً لعـدم    ،تحصيل الطالب هو اختبار تحصيلي معرفي في وحـدة القسـمة  

ن الحصـول علـى اختبـار يناسـب أهـداف وحـدود الدراسـة        تمكن الباحث م
لتالميذ الصـف الخـامس االبتـدائي فـي وحـدة       الحالية، تم بناء اختبار تحصيلي

الصـواب   -اختيـار مـن متعـدد   ( الموضـوعية  االختبـارات من نـوع   القسمة
ومـرت عمليـة بنـاء االختبـار التحصـيلي       باإلضافة لمسـائل لفظيـة  ) والخطأ

  :بالخطوات التالية
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تم تحليل محتوى وحدة القسـمة فـي مـادة الرياضـيات لتالميـذ الصـف         -١
المتضـمنة فـي   الخامس االبتدائي وتحديد المفـاهيم والمهـارات والتعـاميم    

 )٥(أنظر الملحق.الوحدة

تم إعداد جدول المواصفات لألهداف السـلوكية فـي وحـدة القسـمة لمـادة        -٢
ويات بلـوم    الرياضيات وتحديـد الـوزن النسـبي لكـل هـدف فـي المسـت       

 ).٦(أنظر الملحق رقم ) التطبيق –الفهم  –التذكر (

تم صياغة مفردات االختبار لوحدة القسمة بنـاء علـى المسـتويات الثالثـة       -٣
أنظـر الملحـق   .فقـرة  )١٩(وتكون االختبار في صورته المبدئية من عـدد  

 ).٤(رقم

وضع االختبار في صورته المبدئيـة وبطاقـة تحليـل المحتـوى وجـدول        -٤
ـ   . المواصفات لألهداف السـلوكية  إلـى عـدد مـن     اتوأرفـق لهـم خطاب

ريس الرياضـيات أنظـر المالحـق    المحكمين المتخصصين في طرائـق تـد  
صحة تحليـل المحتـوى وصـحة    ألخذ رأيهم بشأن ) ٤و  ٣و  ٢و ١(أرقام 

 : صالحية االختبار من حيثصياغة األهداف السلوكية و

 االختبار لكل مهارات الوحدة؟شمول  -

 المستويات الثالثة المطلوبة؟ ل االختبار يقيس ه -

 . ل سؤال في المستوى الذي يقيسهصحة تصنيف ك -

 .  صحة الصياغة اللغوية والعلمية -

 هل االختبار في مستوى نمو التالميذ؟ -

  هل الخيارات المطروحة لإلجابة مناسبة علمياً وتربوياً؟ -
  :وقد أبدا المحكمين عدد من المالحظات منها

دة ترتيب األسئلة بوضـع سـؤال الصـواب والخطـأ فـي األول      يجب إعا  -١
 .ويليه االختبار من متعدد ومن ثم أسئلة المسائل اللفظية
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إضافة بعض الكلمات لتصبح العبارات كاملة المعنـى مثـل إضـافة كلمـة       -٢
 .بدون باق للفقرة األولى من السؤال األول

ـ      -٣ رة الثالثـة مـن   تغيير خيارات بعض اإلجابات مثـل السـؤال الثـاني الفق
 .مجموعة في كل خيار إلى عدد في كل خيار

  . وغيرها من الملحوظات.كتابة خيارات اإلجابة تصاعدياً أو تنازلياً  -٤
وتم التعـديل وفـق أراء المحكمـين، وبالتـالي تـم التأكـد مـن صـدق               

وتـم   فقـرة،  )١٩(المحكمين لالختبار التحصيلي وأصبح االختبـار يتكـون مـن    
احدة لكل فقرة ما عدا المسألة اللفظيـة بـدرجتين لتصـبح الدرجـة     وضع درجة و

  ) ٧(رقم  ملحقالأنظر .درجة) ٢٠(لالختبار منالكلية 
 :التجربة االستطالعية لالختبار التحصيلي  -٥

  :تهدف التجربة االستطالعية إلى ما يلي
 .تحديد زمن االختبار  -١

 .تحديد معامل الصعوبة والسهولة ألسئلة االختبار  -٢

 .يد ثبات االختبارتحد  -٣

تلميــذاً،            ) ١٧(حيــث تــم تطبيــق االختبــار علــى عينــة اســتطالعية بلغــت 
  :وأظهرت نتائج التطبيق االستطالعي ما يلي

 : زمن االختبار -١

تم تحديد زمن االختبار بجمع جميع األزمنة وقسمتها علـى عـدد الطـالب كمـا     
 :يلي

 دقيقة٤٠=   ١٧÷  ٦٨٦= زمن االختبار

 :الصعوبة والسهولة معامل  -٢

قام الباحث بحساب معامـل السـهولة والصـعوبة لكـل مفـردة مـن مفـردات        
    :االختبار من خالل استخدام المعادلة التالية 
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=  معامل السهولة 
عدد االجابات الصحيحة

   عدد االجابات الخاطئة+ عدد االجابات الصحيحة 

  ) ٤٤٩م ،ص١٩٧٨، السيد (                                         
  : كما تم حساب معامل الصعوبة لكل مفردة باستخدام المعادلة 

  . معامل السهولة  -١= معامل الصعوبة 
يوضح معامل الصعوبة والسهولة لكـل مفـردة مـن مفـردات     ) ٥(رقم  الجدول

  .االختبار

  باريوضح معامل السهولة والصعوبة لكل مفردة من مفردات االخت) ٥(الجدول 
  معامل الصعوبة  معامل السهولة  عدد اإلجابات الصحيحة  األسئلة

  ٠,٢٦  ٠,٧٤  ١٤  )١(الدرجة ١-١/س

  ٠,٢٦  ٠,٧٤  ١٤  )١(الدرجة ٢-١/س

  ٠,٤٢  ٠,٥٨  ١١ )١(الدرجة ٣-١/س

  ٠,٦٣  ٠,٣٧  ٧ )١(الدرجة ٤-١/س

  ٠,٦٨  ٠,٣٢  ٦ )١(الدرجة ٥-١/س

  ٠,٤٢  ٠,٥٨  ١١ )١(الدرجة ٦-١/س

  ٠,٧٤  ٠,٢٦  ٥ )١(الدرجة ١-٢/س

 ٠,٤٧  ٠,٥٣  ١٠ )١(الدرجة ٢-٢/س

 ٠,٤٧  ٠,٥٣  ١٠ )١(الدرجة ٣-٢/س

  ٠,٦٣  ٠,٣٧  ٧ )١(الدرجة ٤-٢/س

  ٠,٦٨  ٠,٣٢  ٦ )١(الدرجة ٥-٢/س

  ٠,٥٣  ٠,٤٧  ٩ )١(الدرجة ٦-٢/س

  ٠,٧٩  ٠,٢١  ٤ )١(الدرجة ٧-٢/س

 ٠,٧٤ ٠,٢٦  ٥ )١(الدرجة ٨-٢/س

 ٠,٧٤ ٠,٢٦  ٥ )١(الدرجة ٩-٢/س

 ٠,٧٤ ٠,٢٦  ٥ )١(درجةال ١٠-٢/س

  ٠,٦٣  ٠,٣٧  ٧ )٢(الدرجة ١-٣/س

  ٠,٧٩  ٠,٢١  ٤  )٢(الدرجة ٢-٣/س
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يتضح من الجـدول السـابق أن معامـل الصـعوبة والسـهولة لمفـردات             
االختبـار التحصــيلي  ذات معــامالت ســهولة مقبولــة إحصــائياً حيــث أنهــا  

  ).٠,٧٤ - ٠,٢١(تراوحت بين
الثبـات باسـتخدام معادلـة ألفـا كرونبـاخ       تم حساب معامـل : معامل الثبات  -٣

ومطمـئن السـتخدام    وهو معامل ثبـات عـالٍ  %) ٨٧,٠٤( الثبات وبلغ معامل
االختبار في قياس التحصيل المعرفـي فـي وحـدة القسـمة لتالميـذ الصـف       
الخامس االبتدائي وقد تم التأكد مـن صـدق االختبـار التحصـيلي كمـا فـي       

بالتـالي أصـبح االختبـار جـاهز لقيـاس      والثبات كما سبق و) ٤(الفقرة رقم 
 .       التحصيل المعرفي لتالميذ الصف الخامس االبتدائي في وحدة القسمة

  إجراءات تطبيق الدراسة: خامساً 
بعد التأكد مـن صـدق وثبـات أداة الدراسـة قـام الباحـث بـاإلجراءات              
  :التالية

عينـة مـن   بتطبيـق إجـراءات الدراسـة علـى     موافقة جهات االختصاص   -١
ظـة  لتربيـة والتعلـيم بمحاف  تالميذ الصف الخامس االبتدائي بـاإلدارة العامـة ل  

 .  )٩(ملحق رقمالأنظر .الطائف

ونيـة بالصـور   تحديد عينة الدراسة التـي سـوف تطبـق الفصـول اإللكتر     -٢
كمـا تـم اإلشـارة إليـه فـي عينـة       ) التكاملي –التعاوني  -التفاعلي (الثالث 
 .الدراسة

ارس المختارة وتزويدهم بخطاب سـعادة مـدير عـام التربيـة     تم زيارة المد -٣
، ومـن ثـم التفـاهم مـع     )٩(أنظر الملحق رقم والتعليم بالتطبيق في المدارس

معلمي الرياضيات في المـدارس المختـارة والتأكـد مـن جاهزيـة الفصـول       
اإللكترونية وعدم وجود عقبات تصادف تطبيق الدراسـة وتـم تعريـف معلـم     

ــة  ــادة بكيفي ــول  الم ــي الفص ــة ف ــة التعليمي ــتخدام البرمجي ــدريس باس الت
 .  اإللكترونية
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 .تم توضيح تعليمات االختبار القبلي للتالميذ  -٤

تم تطبيق االختبـار التحصـيلي القبلـي علـى المجموعـات الـثالث قبـل         -٥
 . هـ ٧/١١/١٤٢٩التدريس وحدة القسمة  يوم األربعاء الموافق 

معلمـين يـوم السـبت الموافـق     تم البدء في تطبيـق التجربـة مـن قبـل ال     -٦
هـ  بتدريس وحدة القسـمة للمجموعـات الـثالث المسـتخدمة     ١٠/١١/١٤٢٩

 )والتكـاملي  –والتعـاوني   -التفـاعلي  (اإللكترونية بالصور الـثالث الفصول 
 .لمدة ثالث أسابيع بمعدل خمس حصص أسبوعياً

 .هـ ٢٧/١١/١٤٢٩تم االنتهاء من تطبيق التجربة يوم الثالثاء الموافق  -٧

لفصـول  تم تطبيـق االختبـار البعـدي للمجموعـات الـثالث المسـتخدمة ا       -٨
ــور   ــة بالص ــثالثاإللكتروني ــاعلي (ال ــاوني  -التف ــاملي –والتع   )      والتك

 هـ ٢٨/١١/١٤٢٩يوم األربعاء الموافق 

تم تصحيح أوراق االختبـار القبلـي والبعـدي مـن قبـل الباحـث ووضـع         -٩
  .الدرجات المناسبة لكل فقرة

  األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: سادساً
بعد انتهاء الباحث من تصحيح االختبار ووضـع الـدرجات المناسـبة قـام           

إلجـراء المعالجـات اإلحصـائية     SPSSالباحث باستخدام البرنامج اإلحصـائي  
وأهـداف الدراسـة وحـدودها     ونتائج االختبـار القبلـي   المناسبة لطبيعة البيانات

  :وهي
ــادي :أوالً ــاين األح ــل التب ــين ) ANOVA(تحلي ــروق ب ــة دالالت الف لمعرف

وتـم التأكـد مـن شـروط      .المتوسطات البعدية لمجموعات الدراسـة الـثالث  
 :تحليل التباين األحادي كما يلي

االستقاللية نالحظ أن كل مجموعة من مجموعات الدراسـة مـن مدرسـة     - أ
 .مختلفة وبالتالي نضمن تحقق شرط االستقاللية
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ات المترية للمتغير التابع هي درجـات تحصـيل دراسـي وبالتـالي     البيان - ب
 .فهي بيانات مترية وجميعها تحقق الشرط السابق

ــة  - ج ــوف       : اإلعتدالي ــمير ن ــروف س ــن ج ــار كلم ــتخدام اختب ــم اس ت
)Kolmogorov-Smirnov(     للتحقــق مــن اعتداليــة مجموعــات

  .يوضح النتائج الخاصة بذلك) ٦(والجدول، الدراسة الثالث
  )Kolmogorov-Smirnov(يوضح قيم اختبار كلمن جروف سمير نوف)  ٦( دول ج

        
يتضح مـن الجـدول السـابق أن قـيم الداللـة اإلحصـائية للمجموعـات              

ــثالث  ــار   ٠,٠٥ ≥ αال ــق واالختب ــم والتطبي ــذكر والفه ــتويات الت ــد مس عن
ما يدل علـى عـدم وجـود فـروق بـين المجتمـع والعينـة        التحصيلي الكلي، م
وبالتـالي تـم التحقـق    ، عات الثالث تتبع التوزيـع الطبيعـي  وبالتالي فإن المجمو

  .من شرط اإلعتدالية لمجموعات الدراسة الثالث

  الداللة اإلحصائية  درجة الحرية  المجموعة  مستوى الهدف

  التذكر

  ٠,٤٢٤  ٢٢  تكاملي

  ٠,٥١٤ ٢٤  تعاوني

  ٠,٢٢٥ ٢٦  تفاعلي

  الفهم

  ٠,٣٣٨  ٢٢  تكاملي

  ٠,٤٢٨ ٢٤  تعاوني

  ٠,١٤٥ ٢٦  تفاعلي

  التطبيق

  ٠,٣١٨  ٢٢  تكاملي

  ٠,١١٥ ٢٤  تعاوني

  ٠,٢٠٠ ٢٦  تفاعلي

  التحصيل الكلي

  ٠,٢٠٠  ٢٢  تكاملي

  ٠,٢٠٠ ٢٤  تعاوني

  ٠,١٨٠ ٢٦  تفاعلي



- ١٠٩ - 
 

للتأكـد مـن تجـانس    ) Levene(تجانس التباين تم استخدام اختبـار ليفـين   -د   
مسـتويات التـذكر والفهـم والتطبيـق واالختبـار      التباين للمجموعات الثالث عند 

  .يوضح النتائج الخاصة بذلك) ٧( رقم والجدول. التحصيلي الكلي
  )Levene(م اختبار ليفين لتجانس التباينيوضح قي)  ٧( جدول 

        
يتضح مـن الجـدول السـابق أن قـيم الداللـة اإلحصـائية للمجموعـات              

    الثالث عند مستويات التـذكر والفهـم والتطبيـق واالختبـار التحصـيلي الكلـي      
α ≤ وبالتالي ال يوجد فـروق بـين مجموعـات الدراسـة الـثالث فـي       ، ٠,٠٥

مما يـدل علـى تجـانس مجموعـات الدراسـة       تويات الثالث،التحصيل عند المس
الثالث عند مستويات التـذكر والفهـم والتطبيـق واالختبـار التحصـيلي الكلـي       

  .وبالتالي تم التحقق من شرط تجانس التباين
للمقارنات البعيـدة لتحديـد اتجـاه الفـروق     ) Scheffe Test(اختبار شيفيه: ثانيا

  .بين المجموعات الثالث

  الدالة اإلحصائية ٢درجة الحرية  ١درجة الحرية  مستوى الهدف

  ٠,٢٥٥  ٦٩  ٢  التذكر

  ٠,٣٥٨  ٦٩  ٢  الفهم

  ٠,٣٥٠  ٦٩  ٢  التطبيق

  ٠,١٠٥  ٦٩  ٢  التحصيل الكلي
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  لفصل الرابعا
  

  مناقشة نتائج الدراسة
  ريهاوتفس
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  :نتائج الدراسة

أثـر التـدريس باسـتخدام    راسة بشكل رئيسي إلى التعرف علـى  هدفت الد      
علـى   )تكـاملي  -تعـاوني  -تفـاعلي (لكترونيـة بالصـور الـثالث    الفصول اإل

 وللتعـرف . الخـامس االبتـدائي فـي مـادة الرياضـيات      تحصيل تالميذ الصف
ـ      دياً علـى  على مدى تحقق هذا الهدف تم تطبيـق اختبـار تحصـيلي قبليـا وبع

  :  يوضح النتائج الخاصة بذلك) ٨(والجدول، مجموعات الدراسة الثالث

  يوضح اإلحصاءات الوصفية لعينة الدراسة)  ٨( جدول 

  

االنحراف   المتوسط الحسابي  عدد العينة  المجموعة  التحصيل
 المعياري

  ليالتذكر القب
  ٠,٦١٧٢  ١,٠٠٠٠  ٢٢  تكاملي
  ٠,٨٠٦٥  ١,٢٩١٧  ٢٤  تعاوني
  ٠,٧٢٤٣  ١,٢٦٩٢  ٢٦  تفاعلي

  التذكر البعدي
  ٠,٧٥١٦  ١,٧٧٢٧  ٢٢  تكاملي
  ٠,٨٨٣٦  ١,٥٤١٧  ٢٤  تعاوني
  ٠,٧٤٥٢  ١,٣٤٦٢  ٢٦  تفاعلي

  الفهم القبلي
  ١,٦٣٨٣  ٣,٢٧٢٧  ٢٢  تكاملي
  ١,٢٣٩٤  ٣,٣٣٣٣  ٢٤  تعاوني
  ١,١٠٣٨  ٢,٥٣٨٥  ٢٦  تفاعلي

  الفهم البعدي
  ٠,٩٩٨٩  ٤,٩٥٤٥  ٢٢  تكاملي
  ٠,٩٧٨٠  ٤,٥٠٠٠  ٢٤  تعاوني
  ١,٤٣٣٧  ٣,٨٤٦٢  ٢٦  تفاعلي

  التطبيق القبلي
  ١,٠٥٦٨  ١,٥٤٥٥  ٢٢  تكاملي
  ١,١٠٠١  ١,٥٨٣٣  ٢٤  تعاوني
  ١,١١٥٦  ١,٢٦٩٢  ٢٦  تفاعلي

  التطبيق البعدي
  ١,٧٣٨٩  ٤,٥٠٠٠  ٢٢  تكاملي
  ١,٨٠٩٨  ٣,١٦٦٧  ٢٤  تعاوني

  ٢,٢٨٤٤  ٣,٥٣٨٥  ٢٦  اعليتف

  المجموع الكلي القبلي
  ٢,٥٧٥٣  ٥,٨١٨٢  ٢٢  تكاملي
  ٢,٠٢١٢  ٦,٢٠٨٣  ٢٤  تعاوني
  ٢,٣٤٨٢  ٥,٠٧٦٩  ٢٦  تفاعلي

  المجموع الكلي البعدي
  ٢,٧٤١٨  ١١,٢٢٧٣  ٢٢  تكاملي
  ٢,٥١٩١  ٩,٢٠٨٣  ٢٤  تعاوني
  ٣,٦٦١٢  ٨,٧٣٠٨  ٢٦  تفاعلي



- ١١٢ - 
 

المتوسـطات الحسـابية البعديـة أكبـر      يتضح من الجدول السابق أن قيمـة       
من قيمة المتوسطات القبلية، ممـا يعنـي أنـه باسـتخدام الفصـول اإللكترونيـة       

فـي التحصـيل    حصـل تحسـن  ) التكاملي -التعاوني –التفاعلي (بالصور الثالث
لدى  تالميذ الصف الخامس االبتـدائي فـي مـادة الرياضـيات لوحـدة       الدراسي

ـ   القسمة  –الفهـم   –التـذكر  (ي عنـد المسـتويات الـثالث   في التحصـيل المعرف
     .  وكذلك للمجموع الكلي البعدي ) التطبيق

  :وفيما يلي نتائج اختبار فروض الدراسة
  :الفرض األول

  : ينص الفرض األول على أنه    
بـين المتوسـطات    ٠,٠٥≤ α ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى  

فـي الرياضـيات لتالميـذ الصـف الخـامس       البعدية لدرجات التحصيل المعرفي
ــثالث                  ــة ال ــات الدراس ــين مجموع ــذكر ب ــتوى الت ــد مس ــدائي عن االبت

ــاعلي،( ــي التف ــل اإللكترون ــاوني، الفص ــي التع ــل اإللكترون ــل  الفص الفص
  .بعد ضبط االختبار القبلي لمجموعات الدراسة الثالث) اإللكتروني التكاملي

سـابق تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي       والختبار صحة الفـرض ال     
)ANOVA ( وحساب قيمة)وكانت نتـائج المعالجـة علـى النحـو التـالي     )ف ، 

  :يوضح ذلك) ٩(الجدول 
داللة الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة الثالث بالنسبة للتحصيل الدراسي في )  ٩( جدول 

  االختبار البعدي عند مستوى التذكر

وع مجم  مصدر التباين
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الداللة  قيمة ف
  اإلحصائية

  ١,٠٨٤  ٢  ٢,١٦٨  بين المجموعات

  ٠,٦٣٣  ٦٩  ٤٣,٧٠٧  داخل المجموعات  ٠,١٨٨  ١,٧١٢

    ٧١  ٤٥,٨٧٥  المجموع الكلي
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وهـي غيـر دالـة      ١,٧١٢= يتضح من الجـدول السـابق أن قيمـة  ف         
ل الفـرض الصـفري   ممـا يـؤدي إلـى قبـو     ٠,٠٥ ≤ α إحصائية عند مستوى

 ال توجد فروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى    (األول والذي ينص على أنه

α ≥ــي    ٠,٠٥ ــي ف ــيل المعرف ــدرجات التحص ــة ل ــطات البعدي ــين المتوس ب
الرياضيات لتالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي عنـد مسـتوى التـذكر بـين         

ـ  (مجموعات الدراسة الثالث  ي التفاعلي،الفصـل اإللكترونـي   الفصـل اإللكترون
بعد ضـبط االختبـار القبلـي لمجموعـات     ) التعاوني،الفصل اإللكتروني التكاملي

اخـتالف فـي التحصـيل الدراسـي     وجد وهذا يدل على أنه ال ي. سة الثالثالدرا
المجموعـة التـي تـدرس بالفصـل     ( بين المجموعات الثالثعند مستوى التذكر 
 وعة التي تـدرس بالفصـل اإللكترونـي التعـاوني،    والمجم اإللكتروني التفاعلي،

  . )بالفصل اإللكتروني التكاملي والمجموعة التي تدرس
  :الفرض الثاني

  :ينص الفرض الثاني على أنه      
بـين المتوسـطات    ٠,٠٥≤ αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   

ـ     ف الخـامس  البعدية لدرجات التحصيل المعرفي فـي الرياضـيات لتالميـذ الص
ــدائي  ــد ماالبت ــثالث                    عن ــة ال ــات الدراس ــين مجموع ــم ب ــتوى الفه س

ــاعلي،( ــي التف ــل اإللكترون ــاوني، الفص ــي التع ــل اإللكترون ــل  الفص الفص
  .بعد ضبط االختبار القبلي لمجموعات الدراسة الثالث) اإللكتروني التكاملي

ـ           ل التبـاين األحـادي   والختبار صحة الفرض السـابق تـم اسـتخدام تحلي
)ANOVA ( وحساب قيمة)وكانت نتـائج المعالجـة علـى النحـو التـالي     )ف ، 

  :يوضح ذلك ) ١٠(الجدول
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داللة الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة الثالث بالنسبة للتحصيل الدراسي في االختبار )  ١٠( جدول 
  البعدي عند مستوى الفهم

  مصدر التباين
مجموع 
  الحرية درجة  المربعات

متوسط 
  قيمة ف  المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

  ٧,٤٩٠  ٢  ١٤,٩٨٠  بين المجموعات

  ١,٣٦٧  ٦٩  ٩٤,٣٣٩  داخل المجموعات  ٠,٠٠٦  ٥,٤٧٨

    ٧١  ١٠٩,٣١٩  المجموع الكلي

        
وهـي قيمـة دالـة      ٥,٤٧٨= يتضح من الجـدول السـابق أن قيمـة  ف          

دي إلـى رفـض الفـرض الصـفري     مما يـؤ  ٠,٠٥ ≤ α إحصائية عند مستوى
ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد      ( لـى أنـه  الثاني والذي ينص ع

بين المتوسطات البعدية لـدرجات التحصـيل المعرفـي فـي      ٠,٠٥≤ α  مستوى
لفهـم بـين   الرياضيات لتالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي عنـد مسـتوى ا      

الفصـل اإللكترونـي    ،الفصل اإللكترونـي التفـاعلي  (مجموعات الدراسة الثالث
بعد ضـبط االختبـار القبلـي لمجموعـات     ) الفصل اإللكتروني التكاملي التعاوني،

  :وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه .)الدراسة الثالث
ــتوى        ــد مس ــائية عن ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف ــين  ٠,٠٥≤ α توج ب

الميـذ  المتوسطات البعديـة لـدرجات التحصـيل المعرفـي فـي الرياضـيات لت      
مجموعـات الدراسـة    الصف الخـامس االبتـدائي عنـد مسـتوى الفهـم بـين      

الفصـل   الفصـل اإللكترونـي التعـاوني،    الفصل اإللكترونـي التفـاعلي،  (الثالث
  .بعد ضبط االختبار القبلي لمجموعات الدراسة الثالث) اإللكتروني التكاملي

ء مقارنـات  ولمعرفة إلى أي المجموعات تعود هـذه الفـروق، تـم إجـرا          
ــروق   ــذه الف ــاه ه ــد اتج ــده لتحدي ــى ح ــوعتين عل ــل مجم ــين ك ــة ب                    ثنائي

 Scheffe Testوتـم اسـتخدام اختبـار شـيفيه     ). ٣١٢ص م،٢٠٠٤:أبو عـالم (
يوضـح النتـائج الخاصـة    ) ١١(والجـدول راء المقارنات البعدية المتعـددة،  إلج

  .بذلك
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ين من مجموعات الدراسة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي داللة الفروق بين كل مجموعت)  ١١( جدول 
  باستخدام اختبار شيفيه عند مستوى الفهم

  تفاعلي  تعاوني  تكاملي  المجموعة

  *٠,٠٠٧  **٠,٤٢٥    تكاملي

  **٠,١٥٠    **٠,٤٢٥  تعاوني

    **٠,١٥٠  *٠,٠٠٧  تفاعلي

   ٠,٠٥ ≤ذو داللة إحصائية عند مستوى *

  ٠,٠٥ ≤عند مستوى غير دالة إحصائية ** 

يتضح من الجدول السابق أنه ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً بـين الفصـل            
اإللكتروني التكاملي والفصـل اإللكترونـي التعـاوني فـي التحصـيل المعرفـي       
عند مسـتوى الفهـم، كمـا أنـه ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً بـين الفصـل          

فـي التحصـيل المعرفـي     اإللكتروني التعاوني والفصـل اإللكترونـي التفـاعلي   
عند مستوى الفهم، إال أنه يوجد فـرق دال إحصـائية بـين الفصـل اإللكترونـي      
التكاملي والفصل اإللكتروني التفـاعلي لصـالح الفصـل اإللكترونـي التكـاملي      

  .في التحصيل المعرفي عند مستوى الفهم
  :الفرض الثالث

  : ينص الفرض الثالث على أنه       
بـين المتوسـطات    ٠,٠٥≤ αداللة إحصائية عنـد مسـتوى   ال توجد فروق ذات 

البعدية لدرجات التحصيل المعرفي فـي الرياضـيات لتالميـذ الصـف الخـامس      
ــثالث               ــة ال ــات الدراس ــين مجموع ــق ب ــتوى التطبي ــد مس ــدائي عن االبت

ــاعلي،( ــي التف ــل اإللكترون ــاوني، الفص ــي التع ــل اإللكترون ــل  الفص الفص
  .بعد ضبط االختبار القبلي لمجموعات الدراسة الثالث )اإللكتروني التكاملي

والختبار صحة الفرض السـابق تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي             
)ANOVA ( وحساب قيمة)وكانت نتـائج المعالجـة علـى النحـو التـالي     )ف ، 

  :يوضح ذلك) ١٢(الجدول 
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بالنسبة للتحصيل الدراسي في  داللة الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة الثالث) ١٢(جدول 
  لتطبيقا عدي عند مستوىاالختبار الب

  مصدر التباين
مجموع 
  درجة الحرية  المربعات

متوسط 
  قيمة ف  المربعات

الداللة 
  اإلحصائية

  ١٠,٧٩٠  ٢  ٢١,٥٨٠  بين المجموعات

  ٣,٩٠٣  ٦٩  ٢٦٩,٢٩٥  داخل المجموعات  ٠,٠٧٠  ٢,٧٦٥

    ٧١  ٢٩٠,٨٧٥  المجموع

        
وهـي غيـر دالـة      ٢,٧٦٥= يتضح من الجـدول السـابق أن قيمـة ف          

ممـا يـؤدي إلـى قبـول الفـرض الصـفري        ٠,٠٥ ≤ α إحصائية عند مستوى
ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد      ( الثالث والذي ينص علـى أنـه  

بين المتوسطات البعديـة لـدرجات التحصـيل المعرفـي فـي       ٠,٠٥≤ α مستوى
صـف الخـامس االبتـدائي عنـد مسـتوى التطبيـق بـين        الرياضيات لتالميذ ال
الفصـل اإللكترونـي    الفصل اإللكترونـي التفـاعلي،  (الثالثمجموعات الدراسة 

بعد ضـبط االختبـار القبلـي لمجموعـات     ) الفصل اإللكتروني التكاملي التعاوني،
اخـتالف فـي التحصـيل الدراسـي      وجدوهذا يدل على أنه ال ي. )سة الثالثالدرا

المجموعـة التـي تـدرس    ( بـين المجموعـات الـثالث    التطبيـق  عند مسـتوى 
والمجموعـة التـي تـدرس بالفصـل اإللكترونـي       بالفصل اإللكتروني التفاعلي،

 . )بالفصل اإللكتروني التكامليوالمجموعة التي تدرس  التعاوني،

  الفرض الرابع
  :ينص الفرض الرابع على أنه      

بـين المتوسـطات    ٠,٠٥≤ α مسـتوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد  
البعدية لدرجات التحصيل المعرفي فـي الرياضـيات لتالميـذ الصـف الخـامس      

ــثالث              ــة ال ــات الدراس ــين مجموع ــة ب ــتويات الكلي ــد المس ــدائي عن االبت
ــاعلي،( ــي التف ــل اإللكترون ــاوني، الفص ــي التع ــل اإللكترون ــل  الفص الفص

 .ر القبلي لمجموعات الدراسة الثالثبعد ضبط االختبا) اإللكتروني التكاملي
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والختبار صحة الفرض السـابق تـم اسـتخدام تحليـل التبـاين األحـادي             
)ANOVA ( وحساب قيمة)وكانت نتـائج المعالجـة علـى النحـو التـالي     )ف ، 

  :يوضح ذلك) ١٣(الجدول 

يل الدراسي في داللة الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة الثالث بالنسبة للتحص)  ١٣( جدول 
  االختبار البعدي عند المستويات الكلية

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

متوسط   درجة الحرية
  المربعات

الداللة   قيمة ف
  اإلحصائية

  ٤٠,٦٩١  ٢  ٨١,٣٨٢  بين المجموعات

  ٩,٢٦٠  ٦٩  ٦٣٨,٩٣٧  داخل المجموعات  ٠,٠١٦  ٤,٣٩٤

    ٧١  ٧٢٠,٣١٩  المجموع

        
هـي قيمـة دالـة      ٤,٣٩٤= ول السـابق أن قيمـة  ف    جـد يتضح من ال      

مما يـؤدي إلـى رفـض الفـرض الصـفري       ٠,٠٥ ≤ αإحصائية عند مستوى 
ال توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد      ( الرابع والذي ينص علـى أنـه  

بين المتوسطات البعديـة لـدرجات التحصـيل المعرفـي فـي       ٠,٠٥≤ αمستوى 
االبتـدائي عنـد المسـتويات الكليـة بـين      الرياضيات لتالميذ الصـف الخـامس   

الفصل اإللكترونـي التفـاعلي، الفصـل اإللكترونـي     (مجموعات الدراسة الثالث
بعد ضـبط االختبـار القبلـي لمجموعـات     ) الفصل اإللكتروني التكاملي التعاوني،

  :وقبول الفرض البديل والذي ينص على أنه .)الدراسة الثالث
ــ        ــة إحص ــروق ذات دالل ــد ف ــتوىتوج ــد مس ــين  ٠,٠٥≤ α ائية عن ب

لتالميـذ   الرياضـيات  المتوسطات البعديـة لـدرجات التحصـيل المعرفـي فـي     
الصف الخامس االبتدائي عنـد المسـتويات الكليـة بـين مجموعـات الدراسـة       

الفصـل   الفصـل اإللكترونـي التعـاوني،    الفصل اإللكترونـي التفـاعلي،  (الثالث
 .القبلي لمجموعات الدراسة الثالث بعد ضبط االختبار) اإللكتروني التكاملي

عنـد   اخـتالف فـي التحصـيل الدراسـي     وجـد وهذا يـدل علـى أنـه ي         
المجموعـة التـي تـدرس بالفصـل     (بين المجموعـات الـثالث  المستويات الكلية 
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 والمجموعة التي تـدرس بالفصـل اإللكترونـي التعـاوني،     اإللكتروني التفاعلي،
 . )تروني التكامليفصل اإللكوالمجموعة التي تدرس بال

ولمعرفة إلى أي المجموعات تعود هـذه الفـروق، تـم إجـراء مقارنـات            
ــروق   ــذه الف ــاه ه ــد اتج ــده لتحدي ــى ح ــوعتين عل ــل مجم ــين ك ــة ب                    ثنائي

 Scheffe Testوتـم اسـتخدام اختبـار شـيفيه     . )٣١٢، صم٢٠٠٤:أبو عـالم (
يوضـح النتـائج الخاصـة    ) ١٤(جـدول والارنات البعدية المتعـددة،  إلجراء المق

  .بذلك
داللة الفروق بين كل مجموعتين من مجموعات الدراسة في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي )  ١٤( جدول

  باستخدام اختبار شيفيه عند المستويات الكلية

  تفاعلي  تعاوني  تكاملي  المجموعة

  *٠,٠٢٣  **٠,٠٨٧    تكاملي

  **٠,٨٥٨    **٠,٠٨٧  تعاوني

    **٠,٨٥٨  *٠,٠٢٣  عليتفا

  ٠,٠٥ ≤ذو داللة إحصائية عند مستوى *

  ٠,٠٥ ≤غير دالة إحصائياً عند مستوى **

يتضح من الجدول السابق أنه ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً بـين الفصـل            
اإللكتروني التكاملي والفصـل اإللكترونـي التعـاوني فـي التحصـيل المعرفـي       

ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً بـين الفصـل       عند المستويات الكلية ، كمـا أنـه  
ـ      يل المعرفـي  اإللكتروني التعاوني والفصـل اإللكترونـي التفـاعلي فـي التحص

إال أنــه يوجــد فــرق دال إحصــائياً بــين الفصــل  ،عنــد المســتويات الكليــة
اإللكتروني التكاملي والفصل اإللكتروني التفـاعلي لصـالح الفصـل اإللكترونـي     

  . معرفي عند المستويات الكليةالتكاملي في التحصيل ال
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  :تفسير ومناقشة نتائج الدراسة
  :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

أظهرت الدراسة عدم وجود فروق دالـة إحصـائيا بـين أشـكال الفصـول       -١
، وذلـك فـي تحصـيل    )التعـاوني  -التكـاملي   -التفـاعلي  (اإللكترونية الثالث 

يعـود إلـى أن   قـد  الباحـث أن ذلـك   يـرى  و الرياضيات عند مستوى التـذكر، 
بسـبب مـا وفرتـه الفصـول      مستويات األعلى من التـذكر القد اهتموا بالمعلمين 

اإللكترونية من تقنيات ووسائل حديثة حيـث شـجعتهم لتغيـر طريقـة التـدريس      
، والتقنيـات المتـوفرة فـي    إلى طريقة أكثـر إثـارة ودافعيـة    )اإللقاء(التقليدية 

جعلهـم  جـذب االنتبـاه والتشـويق و   علـى  التالميـذ  اعد الفصول اإللكترونية تس
محور العملية التعليميـة وتسـاعدهم علـى االسـتيعاب واالسـتنتاج بـدالً مـن        

الدراسـات التـي أثبتـت أن     تتفق نتائج هذا الفرض مـع العديـد مـن   و. التذكر
ال يختلـف بـاختالف   حيـث  وهو أدنى المستويات المعرفية في التحصـيل  التذكر 

ــيم  ــوع التعل ــدي أوال ن ــيم تقلي ــي، التعل ــك  إلكترون ــة  وذل ــل دراس مث
قيـاس أثـر التـدريس باسـتخدام الفصـول       إلـى والتي هدفت ) م٢٠٠٤(المبارك

علـى تحصـيل طـالب كليـة التربيـة       اإلنترنتعبر الشبكة العالمية  االفتراضية
توصـلت  و مقارنـة بالطريقـة التقليديـة     واالتصـال مادة تقنيـات التعلـيم    في

ـ  الدراسة إلى ع ي والتعلـيم التقليـدي فـي    دم وجود فروق بين التعلـيم اإللكترون
التعـرف علـى أثـر     إلـى حيث هـدفت  ) م١٩٩٩(مستوى التذكر، ودراسة العمر

 فـي حصـيل الدراسـي   عرض أحدى البرمجيات الخاصة بالحاسـوب علـى الت  
تقليـدي  ق بـين التعلـيم ال  وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فر مقرر الرياضيات

السـابقة   وقد توصـلت هـذه الدراسـات    عند مستوى التذكر، لكترونيوالتعليم اإل
إلى أن التعليم اإللكتروني يتساوى مـع التعلـيم التقليـدي فـي مسـتوى التـذكر       
وذلك يتفق إلى حد بعيد مع ما وصلت إليه الدراسة الحاليـة، حيـث لـم يتضـح     

ـ  موعات الفصولأي فرق دال بين مج عـاوني،  تالتفـاعلي، ال (الـثالث  ةاإللكتروني
مـع مـا    الحـالي نتـائج الفـرض    واختلفـت . مسـتوى التـذكر  عند ، )تكامليال
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التعـرف علـى مـدى     إلـى هدفت  والتي) م٢٠٠٣( الهاجريدراسة  إليهتوصلت 
ـ مقتـرح للتـدريب والمـرا    تعليمـي فاعلية برنـامج   علـى   ب اآللـي ن بالحاس

بتعلم موضـوع الكسـور لـدى تلميـذات الصـف الثالـث        حتفاظواالالتحصيل 
وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية      إلـى حيث توصـلت الدراسـة    بتدائياال

 ،باالحتفـاظ الـتعلم   فـي  اآللـي درست باستخدام الحاسب  التيلصالح المجموعة 
وتتعارض الدراسـة الحاليـة كـذلك مـع      ،على المستوى البسيط وهو التذكر أي

 معرفـة أثـر اسـتخدام    إلـى هدفت  والتي) م٢٠٠٣(دراسة عفانة إليهماتوصلت 
 فـي  االبتـدائي تحصيل طـالب الصـف الخـامس     فيالحاسوب كوسيلة تعليمية 

فاعليـة   إلـى وحدة المساحة مقارنـة بالطريقـة التقليديـة وتوصـلت الدراسـة      
ــب  ــيالحاس ــادي  ف ــيل األك ــة التحص ــالبتنمي ــدى الط ــة و ،مي ل دراس

التعرف على أثـر عـرض أحـدى برمجيـات      إلىهدفت  والتي) م١٩٩٩(جبيلي
 أن إلـى مقـرر الرياضـيات وتوصـلت     فـي حصيل الدراسي الحاسوب على الت

 .أكثر بالمفاهيم الرياضية احتفظواالطالب الذين درسوا باستخدام الحاسوب 

أظهرت الدراسة وجود فـروق دالـة إحصـائيا بـين الفصـول اإللكترونيـة        -٢
بــين الفصــل اإللكترونــي التفــاعلي والفصــل الـثالث عنــد مســتوى الفهــم  

ويـرى الباحـث أن    الفصـل اإللكترونـي التكـاملي،    لصالحاإللكتروني التكاملي 
اإللكترونـي التكـاملي أكثـر هـذه الفصـول دقـة،        الفصلذلك قد يعود إلى أن 

تتـيح لكـل طالـب    اآللـي  على عدد كبير مـن أجهـزة الحاسـب     اهحتوبسبب ا
والتقنيـات المتـوفرة تثيـر     الحصول على المعلومة والفهم بشكل أعلى وأفضـل 

افعية للفهـم واسـتيعاب المعلومـات بصـورة كبيـرة وواضـحة       لدى الطالب الد
علـى الـذات    االعتمـاد كما أن الفصل اإللكتروني التكاملي يدرب الطالب علـى  

 یزی د  ال ذي  األم ر واالستقاللية بحيث يصبح دور المعلـم موجـه وميسـر للـتعلم     
نتـائج هـذه الدراسـة دراسـة      ، وتـدعم ال درس  مجری ات  ف ي  الطال ب  فعالی ة  م ن 

ـ معرفـة أثـر اسـتخدام برمج    إلـى  هـدفت والتي  )م٢٠٠٦(البيشي ة تعليميـة  ي
ـ  مـادة الرياضـيات    فـي  االبتـدائي ادس موجهة على تحصيل تالميذ الصف الس

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق بين التعلـيم اإللكترونـي والتعلـيم التقليـدي     
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 دراسـة مـا توصـلت إليـه    في حين تعارض نتـائج هـذه ال   .عند مستوى الفهم
أحـدى   أثـر عـرض  التعـرف علـى    إلـى هدفت  والتي) م١٩٩٩(العمر دراسة

مـادة الرياضـيات وتوصـلت     فـي برمجيات الحاسب على التحصيل الدراسـي  
الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة بـين التعلـيم اإللكترونـي والتعلـيم التقليـدي      

عبـد الكـريم أحمـد    دراسـة  الدراسة الحالية كذلك رض وتعا ،عند مستوى الفهم
التعلـيم التعـاوني علـى     اسـتخدام معرفـة أثـر    إلـى هـدفت   والتي) م٢٠٠٤(

فاعليـة   إلـى التحصيل الهندسي لدى تالميذ الصف الرابـع وتوصـلت الدراسـة    
ويتفق مع نتـائج الدراسـة الحاليـة التـودري      ،تعلم الهندسة  فيالتعليم التعاوني 

لتـي  حيث يرى أن الفصول اإللكترونية تعـد مـن أحـدث الوسـائل ا    ) م٢٠٠٥(
تسمح بوجـود قـدر مـن المشـاركة التعليميـة، وتزيـد القـدرة علـى الفهـم          
واالستيعاب وتنمية الدافعية، وتسمح بالتفاعـل بـين المعلـم والمـتعلم، وبالتـالي      

  .تسهم بنصيب كبير في زيادة الفهم لدى الطالب
أشـكال  إحصـائية بـين   دالـة  أظهرت الدراسة عـدم وجـود فـروق ذات     -٣

عنـد مسـتوى   ) تكـاملي التفـاعلي، التعـاوني، ال  (لـثالث اإللكترونيـة ا  الفصول
وبصورة كبيـرة إلـى تقـارب األسـلوب      ويرى الباحث أن ذلك قد يعود التطبيق،

ث، وذلـك فـي تحويـل المـادة     الثال اإللكترونية الذي تستمد عليه أنماط الفصول
إلى تطبيقات مقيدة للطالب، حيـث يعتمـد الفصـل اإللكترونـي بصـورة       العلمية

لى ربـط المـادة المتعلمـة بنمـاذج واقعيـة وتـدريب الطـالب علـى         عامة ع
ـ  قات هـذه المـواد المتعلمـة، وتتفـق    تطبي دراسـة   ع نتـائج هـذه الدراسـة   م

عـرض أحـدى برمجيـات     أثـر التعرف على  إلىهدفت  والتي) م١٩٩٩(العمر
توصـلت إلـى أن   مـادة الرياضـيات و   فـي الحاسب على التحصيل الدراسـي  

وق بيـنهم  تساوى مع التعلـيم التقليـدي، وأنـه ال توجـد فـر     التعليم اإللكتروني ي
) م٢٠٠٤(المبـارك التطبيـق، وكـذلك دراسـة    عند مستوى التـذكر، والفهـم، و  

عبـر   االفتراضـية قياس أثـر التـدريس باسـتخدام الفصـول      إلىوالتي هدفت 
مـادة تقنيـات    فـي على تحصيل طالب كليـة التربيـة    اإلنترنتالشبكة العالمية 

توصـلت إلـى عـدم وجـود فـروق      مقارنة بالطريقة التقليدية و تصالواالالتعليم 
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  .بين التعليم التقليدي والتعليم اإللكتروني عند مستوى التطبيق

بـين أنمـاط الفصـول     إحصـائية  أظهرت الدراسـة وجـود فـروق دالـة     -٤
الثالث التفاعلي والتعاوني والتكـاملي علـى درجـات الطـالب فـي      اإللكترونية 

يـرى  ، وذلك لصالح الفصـل اإللكترونـي التكـاملي، و   الكليي االختبار التحصيل
التكـاملي لديـه مـن    اإللكترونـي  إلـى أن الفصـل    الباحث أن ذلك قـد يعـود  

لتفاعـل والتواصـل بشـكل    اإلمكانات وعدد األجهزة ما يمكن كل طالـب مـن ا  
كمـا أن الفصـل اإللكترونـي التكـاملي يـدرب       أفضل داخل الفصل الدراسـي 

علـى الـذات واالسـتقاللية بحيـث يصـبح دور المعلـم        تماداالعالطالب على 
 ،سال در  مجری ات  ف ي  الطال ب  فعالی ة  م ن  یزی د  ال ذي  األم ر  موجه وميسـر للـتعلم  

ـ  .ويراعي الفروق الفردية لدى الطالب ائج هـذه الدراسـة مـع دراسـة     وتتفق نت
معرفـة أثـر اسـتخدام البرمجـة التعليميـة       إلـى هدفت  والتي) م٢٠٠٧(الحربي
تـدريس وحـدة األشـكال الرباعيـة علـى التحصـيل        فـي الهندسـية   واللوحة

 ،المرحلـة المتوسـطة   فـي الرياضـيات لطـالب الصـف الثـاني      فيالدراسي 
التعرف علـى أثـر تـدريس مقـرر      إلىهدفت  والتي) م٢٠٠٦(البراهمةدراسة و

اتجاهـات  تنميـة التفكيـر الرياضـي و    فـي الرياضيات المحوسب للصف السابع 
 إلـى هـدفت   والتـي ) م٢٠٠٣(المباشر، ودراسة عفانة ونبهـان  الطلبة نحو الخط

نحـو   واالتجـاه الرياضـيات   فـي تنميـة التفكيـر    فيمعرفة اثر التعلم بالبحث 
، ودراسـة  بهما لدى طالب الصـف التاسـع األساسـي بغـزة     واالحتفاظتعلمها 
ـ معرفـة أثـر اسـتخدام برمج    إلـى  هـدفت والتي ) م٢٠٠٦(البيشي ة تعليميـة  ي

. ،مـادة الرياضـيات   فـي  االبتـدائي حصيل تالميذ الصف السادس موجهة على ت
والتـي هـدفت إلـى    ) م١٩٩٩(وتتعارض مع نتائج هذه الدراسة دراسـة العمـر  

التعرف على أثر عرض أحدى برمجيـات الحاسـب علـى التحصـيل الدراسـي      
في مادة الرياضيات وتوصلت إلى أن التعليم اإللكترونـي يتسـاوى مـع التعلـيم     

 التطبيـق، وق بينهم عنـد مسـتوى التـذكر، والفهـم، و    أنه ال توجد فرالتقليدي، و
والتـي هـدفت إلـى قيـاس أثـر التـدريس       ) م٢٠٠٤(وكذلك دراسة المبـارك  

باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشـبكة العالميـة اإلنترنـت علـى تحصـيل      



- ١٢٣ - 
 

طالب كلية التربية فـي مـادة تقنيـات التعلـيم واالتصـال مقارنـة بالطريقـة        
يدية وتوصلت إلـى عـدم وجـود فـروق بـين التعلـيم التقليـدي والتعلـيم         التقل

  قاإللكتروني عند مستوى التطبي
اسـتخدام الفصـول   مـن خـالل    التدريسوبذلك توصلت الدراسة الحالية إلى أن 

يتسـم  اإللكترونية بشكل عـام والفصـل اإللكترونـي التكـاملي بشـكل خـاص       
لـدى   التحصـيل الدراسـي   مسـتويات ويسهم بشكل جيـد فـي رفـع    بالمرونة، 

الفصول اإللكترونيـة عـامالً مهمـاً مـن العوامـل التـي تنمـي         وتعد ،التالميذ
اإلبداع لدى كل من المعلم والمتعلم، فهي بمثابـة أداة دافعـة بطريقـة ديناميكيـة     

 فصـول كلما مـارس المعلـم اسـتخدام ال   تعمل على تنمية االحتراف في التعليم، و
وال فترة خدمته كلمـا زاد نمـوه المهنـي التدريسـي،     اإللكترونية في التدريس ط

حيـث   أي أن لها تأثيرها اإليجابي على أسـاليب تعلـيم المعلمـين أنفسـهم مـن     
الفصول اإللكترونية تغيـر نمـط التعلـيم والـتعلم     حيث أن و تنوع تلك األساليب،

من مجرد تلقين المتعلم كم هائل من المعلومات، إلـى مشـارك وباحـث ومحـور     
ة التعليمية، وتزيد مـن دافعيـتهم للـتعلم، وتـدعم مفهـوم الـتعلم الـذاتي        للعملي

  .التعاوني لديهمالتعلم و
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 اخلامس الفصل       
    

  والتوصيات النتائج ملخص
  واملقرتحات             
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  :نتائج الدراسةملخص 

أظهرت الدراسة أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى       -١
 ، الفصـل لكترونـي التفـاعلي  الفصـل اإل (موعات الدراسة الـثالث التذكر بين مج

 .)اإللكتروني التعاوني، الفصل اإللكتروني التكاملي
هـم  أظهرت الدراسة أنه توجد فروق ذات داللة إحصـائية عنـد مسـتوى الف    -٢

والفصل اإللكترونـي التكـاملي لصـالح الفصـل      بين الفصل اإللكتروني التفاعلي
ــاملي ــي التك ــين ا و. اإللكترون ــائياً ب ــرق دال إحص ــد ف ــه ال يوج ــل أن لفص

التحصـيل المعرفـي   فـي   اإللكتروني التكاملي والفصـل اإللكترونـي التعـاوني   
،  كمـا أنـه ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً بـين الفصـل        عند مستوى الفهـم 

التحصـيل المعرفـي   اإللكتروني التعاوني والفصـل اإللكترونـي التفـاعلي فـي     
  .عند مستوى الفهم

الدراسة أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى      أظهرت  -٣
 ، الفصـل الفصـل اإللكترونـي التفـاعلي   (التطبيق بين مجموعات الدراسة الثالث

 .)كتروني التكاملياإلل ، الفصلاإللكتروني التعاوني
أظهرت الدراسة أنه توجد فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد المسـتويات       -٤

والفصـل اإللكترونـي التكـاملي لصـالح      ي التفاعلين الفصل اإللكترونالكلية بي
وأنـه ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً بـين الفصـل        .الفصل اإللكتروني التكاملي

فـي التحصـيل المعرفـي     كاملي والفصـل اإللكترونـي التعـاوني   اإللكتروني الت
أنـه ال يوجـد فـرق دال إحصـائياً بـين الفصـل        ، كمـا عند المستويات الكلية

عاوني والفصـل اإللكترونـي التفـاعلي فـي التحصـيل المعرفـي       اإللكتروني الت
 . عند المستويات الكلية
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  : التوصيات

  :في ضوء نتائج الدراسة الحالية وحدودها فإن الباحث يوصي بما يلي

تحويل الفصول التقليدية إلـى فصـول إلكترونيـة بشـكل تـدريجي      ضرورة  -١
 .اإللكتروني وفق خطة زمنية محددة حسب الدعم لتحديد نوع الفصل

دعم الفصول اإللكترونية التكاملية من قبـل وزارة التربيـة والتعلـيم، وذلـك      -٢
 . وفق تخصيص بند خاص بتطبيق التعليم اإللكتروني

ـ علمشـرفين التربـويين والمعلمـين والتالميـذ     تدريب ا -٣ تطبيـق التعلـيم    ىل
  .داخل الفصول اإللكترونيةاإللكتروني 

تصـميم دروس إلكترونيـة مسـاندة     جميع التخصصات علـى تدريب معلمي  -٤
 .لمقررات الدراسية وفق خطة زمنيةل

تزويد الفصول اإللكترونية بـدروس إلكترونيـة تفاعليـة لجميـع المقـررات       -٥
 .الدراسية ليتم تطبيق الفصول اإللكترونية بالشكل الصحيح والمناسب

القيـام بزيــارات تبادليـة بــين المـدارس المطبقــة للفصـول اإللكترونيــة      -٦
 .فادة من تبادل الخبرات فيما بينهملالست

توفير الدعم الفني المناسب للمعلمـين والتالميـذ لمواجهـة أي أعطـال فنيـة       -٧
 .في تجهيزات الفصول اإللكترونية
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  :المقترحات والدراسات المستقبلية

والدراسـات  المقترحـات   ظهـرت لـه   الحاليـة  أثناء إجراء الباحـث للدراسـة  
  :التاليةالمستقبلية 

بأهميـة التعلـيم اإللكترونـي مـن خـالل وسـائل اإلعـالم         لـوعي نشر ا -١
 .والنشرات التربوية والبرامج التدريبية والتثقيفية لجميع فئات المجتمع

إعداد إحصائية ميدانية عن جميع المعلمـين الـذين لـديهم خبـرة وشـهادات       -٢
بـذلك ليـتم تطبيـق     قاعـدة بيانـات خاصـة    في مجال الحاسب اآللي وإنشاء

السـتفادة مـنهم فـي    لكترونية في المدارس المتواجـدين فيهـا وا  الفصول اإل
 .تصميم دروس إلكترونيةوتدريب زمالئهم في المدارس 

دورات تدريبيـة متخصصـة للمشـرفين التربـويين والمعلمـين فـي        إقامة -٣
عـن طريـق الكليـات     والتصميم التعليمـي  التعليم اإللكتروني اتمجال تطبيق

 . في ذلك والجامعات والمعاهد المتخصصة

إعادة النظر في المناهج الدراسـية التـي تـدرس بمدارسـنا حتـى تواكـب        -٤
 ٠عصر التكنولوجيا والمعلوماتية

إعادة النظر في البيئة التعليمية بالمدارس بكافـة المراحـل التعليميـة، حتـى      -٥
 .تتمشى مع متطلبات التكنولوجيا الحديثة

يـة لالسـتفادة مـن    إدخال اإلنترنت عالي السـرعة فـي الفصـول اإللكترون    -٦
 .خدمات اإلنترنت في عملية التعلم
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  :مستقبليةاللدراسات ا

 دراسة مقارنة بين أنواع الفصول اإللكترونية فـي مراحـل أخـرى ومـواد      -١
 .أخرى دراسية

دراسة مسحية لجميع التجارب المنفـذة فـي مـدارس التعلـيم العـام فـي         -٢
 . والمقارنة بينهاوتقيمها المملكة 

اإلنترنت على الفصـول اإللكترونيـة علـى التحصـيل      استخدامدراسة أثر    -٣
 .الدراسي

التعلـيم العـام   مـدارس  إدخال التعليم اإللكترونـي داخـل   دراسة متطلبات   -٤
 . التقليدية والتحديات التي تواجهها
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  قائمة املراجع واملصادر
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  المصادر والمراجع
  المراجع العربية :أوالً

 

برنـامج مقتـرح لتـدريس الرياضـيات     )."م٢٠٠٣.(اد سيد ثابتإسماعيل، عم -
لتالميذ الصف الخامس االبتدائي باستخدام الحاسب اآللـي، ودراسـة أثـره علـى     

، جامعـة  رسـالة ماجسـتير  " تحصيلهم الدراسي، واتجاهاتهم نحـو الرياضـيات  
 .كلية التربية).مصر(جنوب الوادي، فرع سوهاج

 -تطـوير البيئـة التعليميـة اآلمنـة    ). م٢٠٠٢.(األشهب، جواهر عبد الجميـل  -
 .٤١،مج١األردن،ع.رسالة المعلم. الواقع والتطلعات المستقبلية

التعلم عـن بعـد وتحدياتـه للـتعلم اإللكترونـي      ) م٢٠٠٥.(إيهاب مختار محمد -
، المؤتمر العلمي الثاني عشـر لـنظم المعلومـات وتكنولوجيـا الحاسـبات      وأمنه،

مركـز البحـوث اإلداريـة    : صر المعرفة، القـاهرة بعنوان التعليم اإللكتروني وع
  .بأكاديمية السادات

 بـين  العربيـة  الـدول  فـي  الذكيـة  المدارس ).م٢٠٠٣.(عثمان هاشم البدري، -
واالتصـاالت   المعلومـات  تقنيـات  توظيـف  حول اإلقليمية الندوةالواقع والمأمول، 

ــيم ــي التعلــ ــوريافــ ــع  .، ســ ــى الموقــ ــالرجوع إلــ : بــ
Sudatel.ppt-Education/Doc16-http://www.ituarabic.org/E 

الرياضـيات   مقـرر  تـدريس  أثـر  )."م٢٠٠٦(.ثم موسى عـارف هي براهمة،ال -
نحـو   الطلبـة  واتجاهـات  الرياضـي  التفكير في األساسي للصف السابع المحوسب

 .األردن :إربد اليرموك، جامعة ،منشورة غير ستيررسالة ماج.الخط المباشر

 ولـيم  ترجمـة  ، الرياضـيات  تـدريس  طـرق  ).م١٩٩٩.(فريدريك هـ ، بل  -

 . والتوزيع للنشر العربية القاهرة، الدار وآخران، عبيد

أثـر اسـتخدام الحاسـوب اآللـي فـي      )."هـ١٤٢٢.(البلوي، عبد اهللا سليمان -
اسي فـي مـادة الرياضـيات لطـالب     تدريس وحدة اإلحصاء على التحصيل الدر

http://www.ituarabic.org/E
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، كليـة التربيـة، جامعـة أم    رسـالة ماجسـتير  الصف األول الثانوي في تبـوك،  
 .القرى، مكة المكرمة

ـ ١٤٢٦.(مترك البيشي،عامر -  موجهـة  تعليميـة  برمجيـة  اسـتخدام  أثـر )."هـ

 بمحافظـة  الرياضـيات  مـادة  فـي  االبتـدائي  السادس الصف تالميذ على تحصيل
 كليـة  القـرى مكـة المكرمـة،    أم جامعـة  ،غير منشـورة  يرماجست رسالة .بيشة

 .التربية

إلـى   مقدمـة  عمـل  ورقـة " وفوائده أهميته: اإللكتروني التعليم."صالح التركي، -
ــدوة ــى الن ــيم األول ــي للتعل ــالل اإللكترون ــرة  خ ــفر ٢١-١٩(الفت ص

 .بالرياض فيصل الملك مدارس). م٢٣/٤/٢٠٠٣-٢١)(هـ١٤٢٤

حديثـة   وأدوار اإللكترونيـة  المدرسـة  ).م ٢٠٠٤.(حسـين  عـوض  التودري، -
 .١ط الرياض، الرشد، مكتبة ،للمعلم

أثـر اسـتخدام الحاسـوب التعليمـي     )."م١٩٩٩(.محمـد علـي   جبيلي، إبراهيم -
على التحصيل المباشر والمؤجل عنـد طلبـة الصـف الخـامس األساسـي فـي       

 .األردن:، جامعة اليرموك، إربدرسالة ماجستير غير منشورة.تالرياضيا

متطلبات االنتقـال مـن التعلـيم التقليـدي إلـى      )."م٢٠٠١.(لجرف، ريما سعدا -
منـاهج التعلـيم والثـورة    التعليم اإللكتروني، المؤتمر العلمـي الثالـث عشـر،    

 .١٧٠-١٥٥جامعة عين شمس،ص، ١،مجالمعرفية والتكنولوجية المعاصرة

 حـة تعليميـة واللو  برمجيـة  اسـتخدام  أثـر )."م٢٠٠٧.(سليم إبراهيم الحربي، -

 الثـاني  الصـف  طـالب  لـدى  الرياضـيات  في الدراسي التحصيل على الهندسية
 مكـة  القـرى،  أم جامعـة  التربيـة،  كليـة  ،منشور غير دكتوراه بحث ، "المتوسط

 .المكرمة

مكتبـة دار   .تكنولوجيـا التعلـيم   منتجـات ".)م٢٠٠٣(.محمـد عطيـة   ،خميس -
  .القاهرة :توزيعالكلمة للنشر وال
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 وتصـميم  التربويـة  المنـاهج  بنـاء  أسس )."م٢٠٠٤.(ودمحم محمد ، الخوالدة -

  .والتوزيع للنشر المسيرة دار  :عمان ،"التعليمي الكتاب

أثـر توظيـف الـتعلم البنـائي فـي      )."م٢٠٠٧.(رزق، حنان بنـت عبـد اهللا   -
برمجية بمـادة الرياضـيات علـى تحصـيل طالبـات الصـف األول المتوسـط        

معـة أم القـرى، كليـة التربيـة، قسـم      ، جارسالة دكتـوراه " بمدينة مكة المكرمة
 .المناهج وطرق التدريس، مكة المكرمة

 بعـض  فـي  اإللكترونـي  التعلـيم  تجربـة  تقييم" ).هـ١٤٢٥ .(زكريا الزامل، -

 "الطالـب  نظـر  وجهـة  مـن  السعودية العربية المملكة في العالي مؤسسات التعليم
 ربويـة الت العلـوم  قسـم  سـعود  الملـك  جامعـة  مجلـة  فـي  مقبول للنشر بحث

 .اإلسالمية والدراسات

: رؤيـة جديـدة فـي الـتعلم اإللكترونـي     )." هـ١٤٢٦.(زيتون، حسن حسين -
 .١، الرياض، الدار الصوتية للتربية، ط"المفهوم، القضايا، التطبيق، التقييم

ــد - ــد محمـ ــالم، أحمـ ــيم ). ٢٠٠٤.(سـ ــيم والتعلـ ــا التعلـ تكنولوجيـ
 .،الرياض، مكتبة الرشداإللكتروني

 اسـتخدام )."م٢٠٠٣.(فـايز  عـادل  السـرطاوي،  مـد، أح جـودت  سـعادة،  -
 والتوزيـع،  للنشـر  الشـروق  دار ،والتعليم التربية ميادين في الحاسوب واإلنترنت

 .األردن عمان،

النظريـة   بـين  الرياضـيات  تـدريس  طـرق )."م ١٩٩٥ .(علـي  حسن سالمة، -
 .والتوزيع للنشر الفجر دار :مصر القاهرة،". والتطبيق

مدرسـة  )."م٢٠٠٥.(حمـد، صـالح حسـين محمـود    سالمة، عبـد الحـافظ م   -
 . دار الخريجي للنشر والتوزيع: ، الرياضالمستقبل

إســتراتيجية تطــوير ".)م٢٠٠٥.(الطبــاخ، حســناء، الهــادي محمــد محمــد -
وإدارة المحتوى اإللكتروني للمقررات الدراسـية بنـاء نمـاذج الـتعلم المتاحـة،      

ــنظم المعلومــات وتك ــاني عشــر ل ــا الحاســبات المــؤتمر العلمــي الث    نولوجي
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، الجمعيـة المصـرية لـنظم المعلومـات     )التعليم اإللكتروني وعصـر المعرفـة  (
ــة   ــوث اإلدارة بأكاديمي ــع مركــز البح ــبات باالشــتراك م ــا الحاس وتكنولوجي

 .السادات للعلوم اإلدارية، القاهرة

اسـتخدام الـتعلم التعـاوني فـي     )."م٢٠٠٤.(عبد الكريم، أحمد عبـد السـميع   -
ندسة وأثره على تحصيل تالميذ الصـف الرابـع االبتـدائي وتفكيـرهم     تدريس اله

جامعـة جنـوب الـوادي، فـرع      ،رسـالة ماجسـتير  " الهندسي وبقاء أثر الـتعلم 
 .كلية التربية). مصر(سوهاج 

دراسـة تقويميـة لتجربـة الـتعلم     )."م٢٠٠٦.(العبد الكريم، مها عبـد العزيـز   -
، جامعـة  رسـالة ماجسـتير  " ت بجـدة اإللكتروني بمدارس البيان النموذجية للبنـا 

 .الملك سعود، كلية التربية، قسم وسائل وتكنولوجيا التعليم، الرياض

 واالسـتداللية  اإلحصـائية  األسـاليب )."م٢٠٠٤.(محمـود  الـدين  صالح عالم، -
البارامتريـة   واالجتماعيـة  والتربويـة  النفسـية  البحـوث  بيانـات  تحليـل  فـي 

 .العربي فكرال دار : القاهرة ، "البارامتريةلوا

 وتكنولوجيـا  االتصـال  وسـائل ").م١٩٩٩.(وعبـد الـدبس   ربحـي  عليـان،  -

 .عمان والتوزيع، صفاء للنشر دار ،الطبعة األولى،"التعليم

أثـر اسـتخدام جهـاز عـرض     )."م١٩٩٩.(العمر، عادل عبد العزيز عبـد اهللا  -
برمجيات الحاسب اآللـي علـى التحصـيل الدراسـي فـي مقـرر الرياضـيات        

 .رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة    ". االبتدائي بمدينة الريـاض  للصف السادس
 .جامعة الملك سعود.الرياض

 فـي  استخدام الحاسـوب اآللـي   أثر)." م٢٠٠٥.(محمد الرحمن عبد ، الغامدي -

 رسـالة  ،"المتوسـط  الثالـث  الصـف  طـالب  تحصيل على الدائرة وحدة تدريس
  .المكرمة مكة ، القرى أم جامعة ، التربية كلية ،منشورة غير ماجستير

الـتعلم اإللكترونـي مـدخل إلـى التـدريب      ). م٢٠٠٣.(الغراب، إيمان محمد -
 .، مصر، المنظمة العربية للتنمية اإلداريةغير التقليدي
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دمـج التقنيـات فـي التعلـيم، إعـداد المعلـم        ).م٢٠٠٤.(الغزو، إيمان محمد -
 .، دبي، دار القلمتقنياً لأللفية الثالثة

 التربيـة  وزارة مـدارس  فـي  االلكترونـي  التعليم ".)م٢٠٠٣ .(منصور غلوم، -

 مـدارس  عقـدتها  التـي  االلكترونـي  للتعلـيم  األولى العالمية الندوة "بدولة الكويت
  .م٢٠٠٣ ٢٣-٢١من الفترة فيصل بالرياض، الملك

تربويــات الحاســوب وتحــديات مطلــع القــرن ). م٢٠٠٤.(الفــار، إبــراهيم -
 . ، القاهرة، دار الفكرالحادي والعشرون

 إلـى  مـدخل  ").م٢٠٠٥.(كمـال  نضـال  الشـريفين، ، زيـد  اهللا عبد الكيالني، -
 ، تصـاميمه  ، مناهجـه  ، أساسـياته   :واالجتماعيـة  التربويـة  العلـوم  في البحث
 .والتوزيع للنشر المسيرة دار  :عمان ، ٢ ط ، "اإلحصائية أساليبه

ـ ١٤٢٦.(الل، زكريا يحي، والجنـدي، عليـاء   - ـ  )." هـ ي االتصـال اإللكترون
 .٣، الرياض، مكتبة العبيكان، ط"وتكنولوجيا التعليم

اللجمي، أديب، والخوري شحادة، وسـالمة البشـير، وعـب عبـد اللطيـف،       -
تقديــم األسـتاذ الـدكتور محيـي الـدين صـابر        "معجم المحيط."والرزاز نبيلة

آذار  -القـاهرة  المدير العام األسبق للمنظمة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم    
  http://lexicons.sakhr.com .م١٩٩٣) ارسم(
أثـر التـدريس باسـتخدام الفصـول     .")هـ١٤٢٤.(المبارك، أحمد عبد العزيز -

على تحصـيل طـالب كليـة التربيـة     ) اإلنترنت(االفتراضية عبر الشبكة العالمية 
رسـالة ماجسـتير غيـر    ، "في تقنيات التعليم واالتصال بجامعـة الملـك سـعود   

 .منشورة

عـن بعـد باسـتخدام شـبكة     م العـالي  التعلي. اهيم وخديجة هاشمالمحيسن، إبر -
مكـة   ،للمـؤتمر الثالـث إلعـداد المعلـم    ورقة عمل مقدمـة  . المعلومات الدولية

 .هـ١٤١٩شعبان  ٢١-١٩. كلية التربية، جامعة أم القرى ،المكرمة

http://lexicons.sakhr.com
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فاعلية اسـتخدام برمجيـة تعليميـة علـى     )."م٢٠٠٨.(المطيري، بندر مرزوق -
، جامعـة أم  رسـالة ماجسـتير  " ول الثـانوي فـي الرياضـيات   طالب الصف األ

 .القرى، كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس، مكة المكرمة

ـ ١٤٢٣.(عبد اهللا بـن عبـد العزيـز    الموسى، -  - االلكترونـي  التعلـيم  )."هـ
-٢٤-٢٣ ،المسـتقبل  مدرسـة  نـدوة " عوائقـه  –فوائـده   – خصائصه - مفهومه
 .سعود الملك جامعة التربية، كلية م،٢٠٠٢

اسـتخدام خـدمات االتصـال فـي     )."م٢٠٠١.(الموسى، عبد اهللا بن عبد العزيز -
ألقيـت فـي اإلدارة العامـة للتعلـيم      محاضـرة اإلنترنت بفاعلية فـي التعلـيم،   

 .بمنطقة الرياض

ـ ١٤٢٥.(الموسى، عبد اهللا بن عبد العزيـز، والمبـارك، أحمـد    - التعلـيم  ) هـ
 .١، الرياض، مؤسسة البيانات، طاتاألسس والتطبيق: اإللكتروني

، "التعلـيم اإللكترونـي لعصـر المعرفــة   ").م٢٠٠٥.(محمـد محمـد   ،الهـادي  -
بعنـوان   المؤتمر العلمي الثاني عشر لـنظم المعلومـات وتكنولوجيـا الحاسـبات    

مركـز البحــوث اإلداريــة  : التعلـيم اإللكترونــي وعصـر المعرفــة، القــاهرة  
 . بأكاديمية السادات

  

    ف والمجالت الصح:ثانياً

اإلطار المرجعي لمشروع الملك عبد اهللا بـن عبـد العزيـز لتطـوير التعلـيم       -
 .هـ١٤٢٩/١٤٣٠التطوير المبني على المدرسة  -العام

الجمعية المصرية لتكنولوجيـا التعلـيم، أبحـاث المـؤتمر العلمـي السـنوي        -
 .م٢٠٠١" المدرسة اإللكترونية"الثامن للجمعية المصرية لتكنولوجيا التعليم، 

دور المعلم فـي عصـر اإلنترنـت والتعلـيم عـن      ). م١٩٩٩.(دروزة، أفنان -
، المنظمة العربيـة للتربيـة والثقافـة والعلـوم، مـج      المجلة العربية للتربيةبعد، 

 .٢، ع١٩
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المـؤتمر الـوطني    -الحاسـوب والتعلـيم   ). م٢٠٠١.(سجل البحوث العلميـة  -
 .السادس عشر للحاسب اآللي

أثـار تـدريس واسـتخدام الحاسـبات علـى      ." حسـن العبد القـادر، عبـد اهللا   -
، مكتـب  رسـالة الخلـيج العربـي   اتجاهات الرأي نحوها لدى الطلبة الجـامعيين،  

 ).٧٥م، ص١٩٩٠، السنة ٣٤ع(التربية العربي لدول الخليج،

". مدرسـة ١٨٠التربية تبـدأ التعلـيم اإللكترونـي فـي     "العبيد، عبد اهللا صالح،  -
ـ ١٣٥٦٨، عجريدة الرياض ـ ١٤٢٦نة الثانيـة واألربعـون، رجـب،    ، الس . هـ

 .األخيرة

 التعلـيم  إلـى  المبـرمج  التعلـيم  مـن ). "م ٢٠٠٢ .(الـرحمن  عبـد  العريني، -

 .ديسمبر ، ٩١ ع ، المعرفة مجلة "اإللكتروني

 تنميـة  فـي  بالبحـث  الـتعلم  أسلوب أثر )."م٢٠٠٣.(دسع نبهان،، عزو عفانة، -
 الصـف  طـالب  لـدى  بهما واالحتفاظ تعلمها نحو واالتجاه الرياضيات في التفكير

 للتربيـة  المصـرية  الجمعيـة  ،العلميـة  التربيـة  مجلـة  ، "بغـزة  األساسي التاسع
  .١٤٣-١٠٥:ص ، ٣ العدد ، ٦ : المجلد العلمية،

ـ  محمـد  الكرش، -  بمسـاعدة  هندسـية  وحـدة  تـدريس  أثـر )."م٢٠٠٠.(دأحم
 الصـف  بطـال  لـدى  الرياضي البرهان مهارات وتنمية التحصيل في الكومبيوتر

 ،٣ الجـزء  ، ٢٨ :ع شـمس،  عـين  جامعـة  ،التربيـة  كلية مجلة ،"الثانوي األول
 .٦٦-١٥:ص

الملـك            كليـة  مجلـة "االنترنـت  إلـى  الطريـق  )."هـ١٤١٧.(حسين مصيلحي، -
   .الرياض الطيران،و الدفاع وزارة ، ٣٧ ، العددالحربية عبد العزيز

 التـدريب  علـى  قـائم  تعليمـي  امجبرن فاعلية ").م٢٠٠٢.(محمد نجاة ،الهاجري -
 الثالـث  الصـف  تلميـذات  لـدى  االعتياديـة  الكسـور  وحدة تحصيل في والمران

 ،١ :ع ،البحـرين  ، جامعـة والنفسـية  التربويـة  العلـوم  مجلـة  ،"االبتـدائي 
  .٢٥٩-٢٥٨:ص
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  جهة العمل  الدرجة العلمية  االسم  م

أستاذ تكنولوجيا التعليم   زكريا بن يحي الل .د.أ  ١
  

  جامعة أم القرى
  

  سمير بن نور الدين فلمبان. د  ٢

مشارك بقسم أستاذ 
المناهج وطرق 

) رياضيات(التدريس 
  بكلية التربية

  جامعة أم القرى

  عدنان بن عبد الغني صيرفي.د  ٣
أستاذ مشارك بقسم 

المناهج وطرق 
  التدريس بكلية التربية

  جامعة أم القرى

  إبراهيم بن سليم اللهيبي. د  ٤

أستاذ مساعد بقسم 
المناهج وطرق 

) رياضيات(التدريس 
  بيةبكلية التر

  جامعة أم القرى

  عوض بن صالح المالكي. د  ٥

أستاذ مساعد المناهج 
وطرق التدريس 

بكلية ) رياضيات(
  المعلمين

  جامعة أم القرى

  علي عبد الرحيم حسانين. د.أ  ٦
أستاذ المناهج وطرق 

)  رياضيات(التدريس 
  بكلية المعلمين

  جامعة الطائف

  أحمد بن سالم الثقفي .د  ٧

اهج أستاذ مساعد المن
وطرق التدريس 

بكلية ) رياضيات(
  المعلمين

  جامعة الطائف

  محمد بن عبد العزيز الحجيلي. د  ٨

أستاذ مساعد المناهج 
وطرق التدريس 

بكلية ) رياضيات(
 المعلمين

  جامعة طيبة

  هاشم بن سعيد الشيخي. د  ٩

أستاذ مساعد المناهج 
وطرق التدريس 

بكلية ) رياضيات(
 التربية

  جامعة الملك فيصل

  غرم اهللا بن مسفر الغامدي .د  ١٠

أستاذ مساعد المناهج 
 وطرق التدريس

بكلیة ) ریاضیات(
 المعلمین

  جامعة الملك عبد العزيز

  ماجستير رياضيات  عبد اهللا بن معيض العتيبي . أ  ١١
إدارة اإلشراف التربوي 
باإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف
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  جهة العمل  الدرجة العلمية  االسم  م

  مسفر بن سليم الجعيد. أ  ١٢
ماجستير علم نفس 
تخصص إحصاء 

  وبحوث

إدارة اإلشراف التربوي 
باإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف

ماجستير مناهج وطرق   عبد الوهاب بن عبد اهللا الغامدي.أ  ١٣
  تدريس رياضيات

اإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف

  وريوس رياضياتبكال  أحمد بن عبد اهللا الزهراني.أ  ١٤
وحدة التخطيط والتطوير 
باإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف

  بكالوريوس رياضيات  عبد الخالق بن سعيد العامري.أ  ١٥
إدارة اإلشراف التربوي 
باإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف

  بكالوريوس رياضيات  محمد بن سالم الثقفي.أ  ١٦
تخطيط والتطوير وحدة ال

باإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف

  بكالوريوس رياضيات  منصور بن علي األسمري.أ  ١٧

التجهيزات  إدارة
 المدرسية وتقنيات التعليم
باإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف

  بكالوريوس رياضيات  ناصر بن سفر المقاطي.أ  ١٨
هاز أخصائي تعليم بج

  وزارة التربية والتعليم

  بكالوريوس رياضيات  يحي بن علي العامري.أ  ١٩
إدارة اإلشراف التربوي 
باإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف

  بكالوريوس رياضيات  القحطاني أمين بن سعد دريم.أ  ٢٠
اإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة العامة للتربية   بكالوريوس رياضيات  لزهرانيحسن بن فرحة ا.أ  ٢١
  والتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة العامة للتربية   بكالوريوس رياضيات  سامي بن عبد الرحمن السليماني.أ  ٢٢
  والتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة العامة للتربية   بكالوريوس رياضيات  عايد بن عالي الثبيتي.أ  ٢٣
  ة الطائفوالتعليم بمحافظ

  بكالوريوس رياضيات  عائض بن عيد النفيعي.أ  ٢٤
اإلدارة العامة للتربية 
  والتعليم بمحافظة الطائف

اإلدارة العامة للتربية   بكالوريوس رياضيات  محمد بن عطية الثبيتي.أ  ٢٥
  والتعليم بمحافظة الطائف

بية للترالعامة اإلدارة   بكالوريوس رياضيات  نائف بن سعيد المالكي.أ  ٢٦
  والتعليم بمحافظة الطائف
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  )٢(ملحق رقم 
  :استمارة حتكيم

  حتليل حمتوى وحدة القسمة من مقرر
  اخلامس االبتدائيللصف الرياضيات 
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غير   موافق  مهارة  تعميم  مفهوم  المحتوى  م
  التصويب  موافق

١  
هي أن يقبل العدد : قابلية القسمة

اقي القسمة على عدد آخر إذا كان ب
  .عملية القسمة صفراً

*            

٢  
إذا كان           ١٠يقبل العدد القسمة على 

          *    .رقم آحاده صفراً

        *      .١٠الحكم على قابلية قسمة عدد على  ٣

٤  
إذا كان          ١٠٠يقبل العدد القسمة على 

          *    .رقم آحاده وعشراته أصفار

        *      .١٠٠الحكم على قابلية قسمة عدد على  ٥

إذا كان         ١٠٠٠يقبل العدد القسمة على   ٦
  .رقم آحاده وعشراته ومئاته أصفار

  *          

٧  
الحكم على قابلية قسمة عدد على 

١٠٠٠.      *        

٨  
إذا كان              ٢يقبل العدد القسمة على 

          رقم آحاده صفراً أو زوجياً 
)٨،  ٦،  ٤،  ٢.(  

  *          

        *      .٢ى قابلية قسمة عدد على  الحكم عل  ٩

إذا كان             ٥يقبل العدد القسمة على   ١٠
  .رقم آحاده صفراً أو خمسةً

  *          

        *      .٥الحكم على قابلية قسمة عدد على    ١١

معاً إذا  ٥و ٢يقبل العدد القسمة على   ١٢
  .كان  رقم آحاده صفراً

  *          

١٣  
 ٢على  الحكم على قابلية قسمة عدد

        *      .معاً ٥و

١٤  
وال يقبل   ٥لقسمة على يقبل العدد ا

إذا كان رقم آحاده  ٢ علىالقسمة 
  .خمسة فقط

  *          

١٥  
 ٥الحكم على قابلية قسمة عدد على 

        *      .٢وال يقبل القسمة 

١٦  
وال يقبل  ٢القسمة على يقبل العدد 

إذا كان رقم آحاده  ٥على القسمة 
  .زوجياً فقط

  *          

الحكم على قابلية قسمة عدد على                ١٧
        *      .٥وال يقبل القسمة على  ٢

١٨  
إذا قبل  ٣يقبل العدد القسمة على 

          *   .٣مجموع أرقامه القسمة على 

    *     .٣الحكم على قابلية قسمة عدد على    ١٩
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غير   موافق  مهارة  تعميم  مفهوم  المحتوى  م
  التصويب  موافق

٢٠  

معاً فقط  ٣و ٢يقبل العدد القسمة على 
وجياً وإذا قبل إذا كان رقم آحاده ز

 .٣مجموع أرقامه القسمة على 
  *          

٢١  
الحكم على قابلية قسمة عدد على                 

        *     .معاً فقط ٣و ٢

٢٢  

معاً فقط  ٣و ٥يقبل العدد القسمة على 
إذا كان رقم آحاده خمسة وإذا قبل 

 .٣مجموع أرقامه القسمة على 
  *          

٢٣  
على                  الحكم على قابلية قسمة عدد

        *    .معاً فقط ٣و ٥

٢٤  

معاً  ٣و ٥و ٢يقبل العدد القسمة على 
إذا كان رقم آحاده صفراً وإذا قبل 

 .٣مجموع أرقامه القسمة على 
 *          

الحكم على قابلية قسمة عدد على                   ٢٥
  .معاً ٣و ٥و ٢

   *        

٢٦  

 وال يقبل ٣يقبل العدد القسمة على 
إذا قبل مجموع أرقامه  ٢القسمة على 
ورقم آحاده ليس زوجياً  ٣القسمة على 

  .أو صفراً

 *          

 ٣الحكم على قابلية قسمة عدد على    ٢٧
  .٢وال يقبل القسمة على 

   *        

٢٨  

وال يقبل  ٣يقبل العدد القسمة على 
إذا قبل مجموع أرقامه  ٥القسمة على 
ةً ورقم آحاده ليس خمس ٣القسمة على 

  .أو صفراً

 *          

  ٣الحكم على قابلية قسمة عدد على   ٢٩
  .٥وال يقبل القسمة على 

   *        

٣٠  
هو العدد الذي يتم توزيعه : المقسوم

إلى أجزاء متماثلة عدد هذه األجزاء 
  .يساوي المقسوم عليه

*            

هو عدد األجزاء التي : المقسوم عليه  ٣١
            *  .يتم توزيع المقسوم عليها

هو ناتج توزيع المقسوم : خارج القسمة  ٣٢
            *  .على المقسوم عليه

هو ما يتبقى من توزيع المقسوم : الباقي  ٣٣
على المقسوم عليه وال يمكن إعادة 

*            
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غير   موافق  مهارة  تعميم  مفهوم  المحتوى  م
  التصويب  موافق

  .توزيعه على المقسوم عليه

قسمة عدد مكون من رقمين على عدد   ٣٤
  .مكون من رقم واحد

   *        

٣٥  
رقام على قسمة عدد مكون من ثالث أ

        *      .عدد مكون من رقم واحد

٣٦  
مسائل لفظية على قسمة عدد مكون 
من رقمين على عدد مكون من رقم 

  .واحد
    *        

٣٧  
مسائل لفظية على قسمة عدد مكون 
من ثالثة أرقام على عدد مكون من 

  .رقم واحد
    *        

٣٨  
قسمة عدد مكون من ثالثة أرقام على 

        *      .باقعدد مكون من رقمين بدون 

قسمة عدد مكون من أربعة أرقام على   ٣٩
عدد مكون من رقمين بدون باق.      *        

٤٠  
مسائل لفظية على قسمة عدد مكون 
من ثالثة أرقام على عدد مكون من 

  .رقمين
    *        

قسمة عدد مكون من ثالثة أرقام على   ٤١
عدد مكون من رقمين مع باق.      *        

أربعة أرقام على  قسمة عدد مكون من  ٤٢
عدد مكون من رقمين مع باق.  

    *        

٤٣  
مسائل لفظية على قسمة عدد مكون 
من ثالثة أرقام على عدد مكون من 

  .رقمين
    *        

٤٤  
مسائل لفظية على قسمة عدد مكون 
من أربعة أرقام على عدد مكون من 

  .رقمين
    *        

٤٥  

التحقق من صحة القسمة بالطريقة 
  :التالية

) + المقسوم عليه× ج القسمة خار(
< المقسوم،حيث الباقي = الباقي 

  .المقسوم عليه

  *          

٤٦  
التحقق من صحة قسمة عدد مكون من 

ثالثة أرقام على عدد مكون من 
  .رقمين

    *        

٤٧  
التحقق من صحة قسمة عدد مكون من 

أربعة أرقام على عدد مكون من 
  .رقمين

    *        
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غير   موافق  مهارة  تعميم  مفهوم  المحتوى  م
  التصويب  موافق

٤٨  
بمعرفة خارج إيجاد العدد المقسوم 

        *      .القسمة والمقسوم عليه والباقي

٤٩  

لتقدير ناتج عملية قسمة معطاة نقرب 
كالً من المقسوم والمقسوم عليه إلى 
أعلى قيمة منزلية فيه، فإذا كان ناتج 

تقريب المقسوم أحد مضاعفات 
المقسوم عليه بعد تقريبه نقسم المقسوم 

على المقسوم عليه بعد تقريب كًل 
ما فنحصل على الناتج التقديري منه

  .لعملية القسمة المعطاة

  *          

٥٠  

إذا لم يكن ناتج تقريب المقسوم من 
مضاعفات المقسوم عليه بعد تقريبه 
نوجد أقرب عدد إلى الناتج المقرب 

للمقسوم بحيث يكون مضاعفاً للمقسوم 
  .عليه وللعشرة، ثم نقسم

  *          

ثالثة  تقدير ناتج قسمة عدد مكون من  ٥١
        *      .أرقام على عدد مكون من رقمين

تقدير ناتج قسمة عدد مكون من أربعة   ٥٢
        *      .أرقام على عدد مكون من رقمين

        *      .تقدير ناتج القسمة في المسائل اللفظية  ٥٣
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  )٣(ملحق رقم         
  :استمارة حتكيم                     

  ف التعليميةجدول مواصفات األهدا      
  لوحدة القسمة من مقرر الرياضيات      

   للصف اخلامس االبتدائي               
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  الهدف  الدرس
  تصنيف الهدف

  موافق
غير 
  موافق

إذا كان الهدف 
غير مناسب 
أكتب الهدف 

  البديل ؟

تصنيف 
الهدف 
  تطبيق  فهم  تذكر  البديل

داد
ألع

ة ا
سم

ة ق
جع

را
م

  

تلميـذ قواعـد   أن يذكر ال - ١
ــى   ــمة  عل ــة القس قابلي

 ١٠٠و ١٠األعــــداد 
  .١٠٠٠و

*      

        

أن يذكر التلميـذ قواعـد    - ٢
ــى   ــمة عل ــة القس قابلي

  .٥و ٢األعداد 
*      

        

أن يذكر التلميـذ قواعـد    - ٣
قابلية القسمة على العـدد  

٣.  
*      

        

أن يحكــم التلميــذ علــى  - ٤
قابلية قسمة عـدد علـى   

ــداد    ١٠٠و ١٠األعــ
  . ١٠٠٠و

    *  

        

أن يحكــم التلميــذ علــى  - ٥
قابلية قسمة عـدد علـى   

  .٥و ٢العددين 
    *  

        

أن يحكــم التلميــذ علــى  - ٦
قابلية قسمة عـدد علـى   

  .٣العدد 
    *  

        

أن يحكــم التلميــذ علــى  - ٧
قابلية قسمة عـدد علـى   

  .٥و ٣و ٢األعداد 
    *  

        

أن يميز التلميذ المقسـوم   - ٨
والمقسوم عليـه وخـارج   

  . القسمة والباقي
  *    

        

أن يوجد التلميـذ خـارج    - ٩
قسمة عـدد مكـون مـن    
رقمين على عدد مكـون  

  .من رقم واحد

    *  

        

ــذ   -١٠ ــد التلميـ أن يوجـ
ــدد   ــمة  ع ــارج قس خ
مكون من ثالثـة أرقـام   
على عـدد مكـون مـن    

  .رقم واحد

    *  
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  الهدف  الدرس
  تصنيف الهدف

  موافق
غير 
  موافق

إذا كان الهدف 
غير مناسب 
أكتب الهدف 

  البديل ؟

تصنيف 
الهدف 
  تطبيق  فهم  تذكر  البديل

أن يحل التلميذ مسـائل    -١١
لفظية على عملية قسـمة  
عدد مكون مـن رقمـين   

ـ   ون مـن  على عـدد مك
  .رقم واحد

    *  

        

أن يحل التلميـذ مسـائل    -١٢
لفظية على عملية قسـمة  
عدد مكـون مـن ثالثـة    
أرقام على عـدد مكـون   

  .من رقم واحد

    *  

      
  

  

  

ق
 با

ون
 بد

مة
قس

ال
  

أن يوجد التلميـذ خـارج    - ١
قسمة عـدد مكـون مـن    
ثالثة أرقام علـى عـدد   
مكون من رقمـين بـدون   

  .باق

  *    

        

ج أن يوجد التلميـذ خـار   - ٢
قسمة عـدد مكـون مـن    
أربعة أرقام علـى عـدد   
مكون من رقمـين بـدون   

  .باق

  *    

        

أن يحل التلميـذ مسـائل    - ٣
لفظية على عملية قسـمة  
عدد مكـون مـن ثالثـة    
أرقام على عـدد مكـون   

  .من رقمين  بدون باق

    *  

        
ق
 با

مع
ة 
سم

الق
  

أن يوجد التلميـذ خـارج    - ١
قسمة عـدد مكـون مـن    
ثالثة أرقام علـى عـدد   

ن مـن رقمـين مـع    مكو
  .وجود باق

  *    

        

أن يوجد التلميـذ خـارج    - ٢
قسمة عـدد مكـون مـن    
أربعة أرقام علـى عـدد   
مكون مـن رقمـين مـع    

  .وجود باق

  *  
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  الهدف  الدرس
  تصنيف الهدف

  موافق
غير 
  موافق

إذا كان الهدف 
غير مناسب 
أكتب الهدف 

  البديل ؟

تصنيف 
الهدف 
  تطبيق  فهم  تذكر  البديل

أن يميـــز التلميـــذ أن  - ٣
الباقي دومـاً أقـل مـن    
المقسوم عليه في عمليـة  

  .القسمة

  *    

        

أن يحل التلميـذ مسـائل    - ٤
لفظية على عملية قسـمة  

ـ   ع ة دد مكـون مـن ثالث
أرقام على عـدد مكـون   

مـع وجـود   من رقمـين  
باق.  

    *  

        

أن يحل التلميـذ مسـائل    - ٥
لفظية على عملية قسـمة  
عدد مكون مـن أربعـة   
أرقام على عـدد مكـون   

مـع وجـود    من رقمـين 
باق.  

    *  

        

مة
قس

 ال
حة

ص
ن 

 م
قق

تح
ال

  

أن يستنتج التلميذ قاعـدة   - ١
ــحة   ــن ص ــق م التحق

  .القسمة
  *    

        

أن يتحقــق التلميــذ مــن  - ٢
عملية القسـمة باسـتخدام   
قاعدة التحقق من صـحة  

  .القسمة

  *    

        

أن يوجد التلميـذ العـدد    - ٣
المقسوم بمعرفـة خـارج   
القسمة والمقسـوم عليـه   

  .والباقي

  *    

        

ة 
سم

ر ق
قدي

ت
داد

ألع
ا

  

أن يوجد التلميـذ النـاتج    - ١
  .التقديري لعملية القسمة

  *    
        

رج أن يقدر التلميـذ خـا   - ٢
القسمة عند حل المسـائل  

  .اللفظية
    *  

        

ى 
عل

ل 
سائ

م
مة

قس
ال

  

أن يحل التلميـذ مسـائل    - ١
ــة   ــى عملي ــة عل لفظي

  .القسمة
    *  
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  )٤(ملحق رقم 
  :استمارة حتكيم

  اختبار حتصيلي يف وحدة القسمة من 
  مقرر الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي
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  سم اهللا الرمحن الرحيم

  

  : اسم المدرسة                 :               الطالب اسم

  :الفصل

  

  :تعليمات قبل اإلجابة على أسئلة االختبار

  

اسـتعن بـاهللا   ،رياضياتضـمن مقـرر ال   قسـمة هذا االختبار في موضوعات وحدة ال -١
، ثـم أجـب عـن جميـع     اقرأ األسئلة بدقة لمعرفـة المقصـود مـن كـل سـؤال     و

 .األسئلة
 

 .خط واضح اكتب بياناتك ب -٢
  

 .ال تترك فقرة بدون إجابة -٣
  

اختر دائماً جواب واحد فقط ألسئلة االختيـار مـن متعـدد، وعالمـة واحـدة فقـط        -٤
 .ألسئلة الصح والخطأ) ×(أو ) √(

  
 .اإلجابة تكون على نفس ورقة األسئلة وفي المكان المخصص لكل سؤال  -٥

 
و الصـفحة  ضع جميع العمليـات الحسـابية والمسـودات علـى ورقـة األسـئلة أ       -٦

 .المقابلة لها 
 

  

  

  

  

  هذا وباهللا التوفيق والسداد ،،،
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- ١٥٨ - 
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  )٥(ملحق رقم           
  حتليل حمتوى وحدة القسمة من مقرر 
  الرياضيات للصف اخلامس االبتدائي 

  يف الصورة النهائية
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  مالحظات  مهارة  تعميم  مفهوم  المحتوى  م

١  
قبل العـدد القسـمة علـى عـدد     هي أن ي: قابلية القسمة

        *  .آخر إذا كان باقي عملية القسمة صفراً

إذا كـان رقـم آحـاده     ١٠يقبل العـدد القسـمة علـى      ٢
      *    .صفراً

    *      .١٠الحكم على قابلية قسمة عدد على    ٣

إذا كـان رقـم آحـاده     ١٠٠يقبل العدد القسـمة علـى     ٤
      *    .وعشراته أصفار

    *      .١٠٠سمة عدد على  الحكم على قابلية ق  ٥

إذا كـان رقـم آحـاده     ١٠٠٠يقبل العدد القسمة علـى    ٦
      *    .وعشراته ومئاته أصفار

    *      .١٠٠٠الحكم على قابلية قسمة عدد على    ٧

إذا كان رقـم آحـاده صـفراً     ٢يقبل العدد القسمة على   ٨
      *    ).٨،  ٦،  ٤،  ٢(أو زوجياً      

    *      .٢عدد على  الحكم على قابلية قسمة   ٩

١٠  
إذا كان رقـم آحـاده صـفراً     ٥يقبل العدد القسمة على 

      *    .  أو خمسةً

    *      .٥الحكم على قابلية قسمة عدد على    ١١

١٢  
معـاً إذا كـان  رقـم     ٥و ٢يقبل العدد القسـمة علـى   

      *    .آحاده صفراً

    *      .معاً ٥و ٢الحكم على قابلية قسمة عدد على   ١٣

١٤  
 ٢وال يقبـل القسـمة علـى      ٥لعدد القسمة على يقبل ا

      *    .إذا كان رقم آحاده خمسة فقط

وعـدم قابليتـه    ٥الحكم على قابلية قسمة عـدد علـى     ١٥
    *      .٢على 

 ٥وال يقبـل القسـمة علـى     ٢يقبل العدد القسمة علـى    ١٦
      *    .إذا كان رقم آحاده زوجياً فقط

وعـدم قابليتـه    ٢الحكم على قابلية قسمة عـدد علـى     ١٧
  .٥على 

    *    

١٨  
إذا قبـل مجمـوع أرقامـه     ٣يقبل العدد القسمة علـى  

      *   .٣القسمة على 

    *     .٣الحكم على قابلية قسمة عدد على    ١٩

٢٠  
معاً فقـط إذا كـان رقـم     ٣و ٢يقبل العدد القسمة على 

      *   .  ٣آحاده زوجياً ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 

    *     .معاً فقط ٣و ٢ابلية قسمة عدد على الحكم على ق  ٢١

٢٢  
معاً فقـط إذا كـان رقـم     ٣و ٥يقبل العدد القسمة على 

      *   .  ٣آحاده خمسة ومجموع أرقامه يقبل القسمة على 
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  مالحظات  مهارة  تعميم  مفهوم  المحتوى  م

    *    .معاً فقط ٣و ٥الحكم على قابلية قسمة عدد على    ٢٣

٢٤  
معـاً إذا كـان رقـم     ٣و ٥و ٢يقبل العدد القسمة على 

      *  .  ٣راً ومجموع أرقامه يقبل القسمة على آحاده صف

    *     . معاً ٣و ٥و ٢الحكم على قابلية قسمة عدد على   ٢٥

٢٦  
 ٢وال يقبـل القسـمة علـى     ٣يقبل العدد القسمة علـى  

وكـان رقـم    ٣إذا قبل مجموع أرقامه القسـمة علـى   
  .آحاده ليس زوجياً أو صفراً

 *      

وعـدم قابليتـه    ٣ الحكم على قابلية قسمة عـدد علـى    ٢٧
  .٢على 

   *    

٢٨  
 ٥وال يقبـل القسـمة علـى     ٣يقبل العدد القسمة علـى  

وكـان رقـم    ٣إذا قبل مجموع أرقامه القسـمة علـى   
  آحاده ليس خمسةً أو صفراً

 *      

٢٩  
وعـدم قابليتـه     ٣الحكم على قابلية قسمة عـدد علـى   

  .٥على 
   *    

جـزاء  هو العدد الـذي يـتم توزيعـه إلـى أ    : المقسوم  ٣٠
        *  .متماثلة عدد هذه األجزاء يساوي المقسوم عليه

هو عـدد األجـزاء التـي يـتم توزيـع      : المقسوم عليه  ٣١
        *  .المقسوم عليها

هـو نــاتج توزيـع المقسـوم علــى    : خـارج القسـمة    ٣٢
  .المقسوم عليه

*        

٣٣  
هو مـا يتبقـى مـن توزيـع المقسـوم علـى       : الباقي

توزيعـه علـى المقسـوم     المقسوم عليه وال يمكن إعادة
  .عليه

*        

إجراء عملية قسمة عدد مكون من رقمـين علـى عـدد      ٣٤
  .مكون من رقم واحد

   *    

٣٥  
إجراء عملية قسمة عدد مكون من ثـالث أرقـام علـى    

    *      .عدد مكون من رقم واحد

حل مسائل لفظية على قسمة عدد مكـون مـن رقمـين      ٣٦
    *      .على عدد مكون من رقم واحد

حل مسائل لفظية على قسمة عـدد مكـون مـن ثالثـة       ٣٧
    *      .أرقام على عدد مكون من رقم واحد

إجراء عملية قسمة عدد مكون من ثالثـة أرقـام علـى      ٣٨
عدد مكون من رقمين بدون باق.  

    *    

٣٩  
إجراء عملية قسمة عدد مكون من أربعـة أرقـام علـى    

عدد مكون من رقمين بدون باق.      *    

ئل لفظية على قسمة عـدد مكـون مـن ثالثـة     حل مسا  ٤٠
أرقام على عدد مكون من رقمين بدون باق.  

    *  
  
  
  



- ١٦٣ - 
 

  مالحظات  مهارة  تعميم  مفهوم  المحتوى  م

٤١  
إجراء عملية قسمة عدد مكون من ثالثـة أرقـام علـى    

عدد مكون من رقمين مع باق.      *    

إجراء عملية قسمة عدد مكون من أربعـة أرقـام علـى      ٤٢
عدد مكون من رقمين مع باق.      *    

  

ل لفظية على قسمة عـدد مكـون مـن ثالثـة     حل مسائ  ٤٣
أرقام على عدد مكون من رقمين مع باق.  

    *    

٤٤  
حل مسائل لفظية على قسمة عدد مكـون مـن أربعـة    

أرقام على عدد مكون من رقمين مع باق.      *    

٤٥  
  :التحقق من صحة القسمة بالطريقة التالية

ــمة ( ــارج القس ــه× خ ــوم علي ــاقي ) + المقس = الب
  . المقسوم عليه< حيث الباقي             المقسوم،

    *    

٤٦  
التحقق من صحة قسمة عدد مكون مـن ثالثـة أرقـام    

    *      .  على عدد مكون من رقمين

التحقق من صحة قسمة عدد مكون مـن أربعـة أرقـام      ٤٧
    *      .  على عدد مكون من رقمين

إيجاد العدد المقسوم بمعرفة خـارج القسـمة والمقسـوم      ٤٨
    *      .والباقيعليه 

٤٩  

لتقدير ناتج عمليـة قسـمة معطـاة نقـرب كـالً مـن       
المقسوم والمقسوم عليه إلى أعلى قيمـة منزليـة فيـه،    
فإذا كـان نـاتج تقريـب المقسـوم أحـد مضـاعفات       
المقسوم عليه بعد تقريبه نقسم المقسـوم علـى المقسـوم    
عليه بعد تقريب كـًل منهمـا فنحصـل علـى النـاتج      

  .القسمة المعطاة التقديري لعملية

  *      

٥٠  

إذا لم يكن نـاتج تقريـب المقسـوم مـن مضـاعفات      
المقسوم عليه بعد تقريبه نوجد أقرب عـدد إلـى النـاتج    
المقرب للمقسوم بحيث يكون مضـاعفاً للمقسـوم عليـه    

  . وللعشرة، ثم نقسم

  *      

تقدير ناتج قسمة عدد مكون مـن ثالثـة أرقـام علـى       ٥١
  .عدد مكون من رقمين

    *    

٥٢  
تقدير ناتج قسمة عدد مكون مـن أربعـة أرقـام علـى     

    *      .عدد مكون من رقمين

    *      . تقدير ناتج القسمة في المسائل اللفظية  ٥٣
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  )٦(ملحق رقم           
  جدول مواصفات األهداف التعليمية

  لوحدة القسمة من مقرر الرياضيات  
   للصف اخلامس االبتدائي

  ئيةيف الصورة النها
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  تصنيف الهدف  الهدف  الدرس
  مالحظات

  تطبيق  فهم  تذكر

داد
ألع

ة ا
سم

ة ق
جع

را
م

  

       *  .١٠أن يذكر التلميذ قاعدة قابلية القسمة  على العدد  - ١

       *  .١٠٠أن يذكر التلميذ قاعدة قابلية القسمة  على العدد  - ٢

أن يذكر التلميذ قاعدة قابلية القسمة  على العدد  - ٣
١٠٠٠.  

*        

        *  ٥و٢أن يذكر التلميذ قواعد قابلية القسمة على األعداد - ٤

        *  .٣أن يذكر التلميذ قاعدة قابلية القسمة على العدد  - ٥

أن يحكم التلميذ على قابلية قسمة عدد على األعداد             - ٦
  .١٠٠٠و ١٠٠و  ١٠

  *      

أن يحكم التلميذ على قابلية قسمة عدد على العددين   - ٧
  .٥و ٢

  *      

      *    .٣أن يحكم التلميذ على قابلية قسمة عدد على العدد  - ٨
 ٢أن يحكم التلميذ على قابلية قسمة عدد على األعداد  - ٩

  .٥و ٣و
  *      

أن يميز التلميذ المقسوم والمقسوم عليه وخارج   -١٠
.القسمة والباقي    *      

أن يوجد التلميذ خارج قسمة عدد مكون من رقمين  -١١
      *    .مكون من رقم واحد على عدد

أن يوجد التلميذ خارج قسمة  عدد مكون من ثالثة -١٢
      *    .أرقام على عدد مكون من رقم واحد

أن يحل التلميذ مسائل لفظية على عملية قسمة عدد  -١٣
  .مكون من رقمين على عدد مكون من رقم واحد

    *    

عدد أن يحل التلميذ مسائل لفظية على عملية قسمة  -١٤
    *      .مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقم واحد

ق
 با

ون
 بد

مة
قس

ال
  

أن يوجد التلميذ خارج قسمة عدد مكون من ثالثة  - ١
  .أرقام على عدد مكون من رقمين بدون باق

    *    

أن يوجد التلميذ خارج قسمة عدد مكون من أربعة  - ٢
  .أرقام على عدد مكون من رقمين بدون باق

    *    

التلميذ مسائل لفظية على عملية قسمة عدد  أن يحل - ٣
مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقمين  

  .بدون باق
    *    

ق
 با

مع
ة 
سم

الق
  

أن يوجد التلميذ خارج قسمة عدد مكون من ثالثة  - ١
  .أرقام على عدد مكون من رقمين مع وجود باق

    *    

أن يوجد التلميذ خارج قسمة عدد مكون من أربعة  - ٢
  .لى عدد مكون من رقمين مع وجود باقأرقام ع

    *    

أن يتحقق التلميذ أن الباقي دوماً أقل من المقسوم  - ٣
  .عليه في عملية القسمة

  *      
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  تصنيف الهدف  الهدف  الدرس
  مالحظات

  تطبيق  فهم  تذكر

أن يحل التلميذ مسائل لفظية على عملية قسمة عدد  - ٤
مكون من ثالثة أرقام على عدد مكون من رقمين   

مع وجود باق.  
    *    

على عملية قسمة عدد أن يحل التلميذ مسائل لفظية  - ٥
مكون من أربعة أرقام على عدد مكون من رقمين مع 

وجود باق.  
    *    

ة 
صح

ن 
 م
قق

تح
ال

مة
قس

ال
  

      *    .أن يستنتج التلميذ قاعدة التحقق من صحة القسمة- ١
أن يتحقق التلميذ من صحة عملية القسمة باستخدام  - ٢

  .قاعدة التحقق من صحة القسمة
  *      

عدد المقسوم بمعرفة خارج القسمة أن يوجد التلميذ ال - ٣
  .والمقسوم عليه والباقي

    *    

ة 
سم

ر ق
قدي

ت
داد

ألع
ا

  

    *      .أن يوجد التلميذ الناتج التقديري لعملية القسمة- ١

أن يقدر التلميذ خارج القسمة عند حل المسائل - ٢
    *      .اللفظية

  

ى 
عل

ل 
سائ

م
مة

قس
ال

  

  *      .أن يحل التلميذ مسائل لفظية على عملية القسمة - ١

  
  
  
  

 

 

  

  
  

  

  

  

  



- ١٦٧ - 
 

  

  

  

  

  )٧(ملحق رقم           
  االختبار التحصيلي يف وحدة القسمة 

  من مقرر الرياضيات لتالميذ 
  الصف اخلامس االبتدائي 
  يف الصورة النهائية

 

  
  

  

  

  

  

  

  



- ١٦٨ - 
 

  
  



- ١٦٩ - 
 

  



- ١٧٠ - 
 

  
  



- ١٧١ - 
 

  
  



- ١٧٢ - 
 

  

  



- ١٧٣ - 
 

  
  
  

  )٨( رقم حقمل           
 

 مناذج من الربجمية التعليمية

  
  
  
  
  

  



- ١٧٤ - 
 

  
  نامج وحدة القسمةشاشة توضح بداية بر

  

  

    

                       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ١٧٥ - 
 

  

  

  شاشة توضح إيقونة اختيار مستوى املثال والتقويم واهلامش 

  والتأكد من صحة القسمة
  

  

            

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

 

 

  

  

  



- ١٧٦ - 
 

  

  

  شاشة توضح شرح ألحد دروس القسمة
  

  

                                        

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



- ١٧٧ - 
 

  

  شاشة توضح أحد التمارين يف دروس القسمة 
  

  

  

  

           

                        

  

  

                         

  

  

  

  

  

  

  

  

        

  

  

  

  

  

  



- ١٧٨ - 
 

  

  

  شاشة أحد املسائل التطبيقية على وحدة القسمة
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  



- ١٧٩ - 
 

  

  شاشة توضح كيفية احلصول على شهادة شكر
  

  

  

  

  

                                                          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



- ١٨٠ - 
 

 

 

 

 

)٩( رقم حقمل             
       

 خطابات تطبيق أدوات الدراسة

 
 
 
 

 



- ١٨١ - 
 

 

 

 

 



- ١٨٢ - 
 

 

 

 

 



- ١٨٣ - 
 

 

 

 

 



- ١٨٤ - 
 

 

 

 

 



- ١٨٥ - 
 

 

 

 

 

 التفاعلي



- ١٨٦ - 
 

 

 

 

 

 التعاوني



- ١٨٧ - 
 

 

 

 

 


