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  ملخص الدراسة
  . املرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسني واملختصنيمطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات ب : عنوان الدراسة
  :حتددت مشكلة الدراسة بالسؤال التايل  :مشكلة الدراسة

 مامطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسني واملختصني ؟
  : أهداف الدراسة فيما يلي حتددت:أهداف الدراسة

منهج الرياضيات يف املرحلة الثانوية، معلم الرياضيات للمرحلة الثانويـة ، البيئـة   ( :ديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروين الالزم توافرها يف كل من         حت -١
 .من وجهة نظر املختصني )التعليمية

ضيات يف املرحلة الثانوية، معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية        منهج الريا ( :مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف كل من      وتوافر  التعرف على درجة أمهية      -٢
 .من وجهة نظر املمارسني) ، البيئة التعليمية

التعرف على مدى وجود اختالف بني درجة أمهية ودرجة توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين من وجهة نظر املمارسني للكشف عن واقع ممارسة        -٣
 .التعليم اإللكتروين 

     .عرف على مدى وجود فروق بني استجابات عينة الدراسةالت  -٤
ا     واستخدمت االستبانة  ) معلماً  (ممارساً  ) ٣٠(خمتصاً و   ) ٨٦(إتبعت الدراسة املنهج الوصفي وتكونت عينتها النهائية من           :منهج الدراسة وعينتها وأدواته

، ولغرض التحليل اإلحـصائي مت اسـتخدام        ) موجهة للمختصني وأخرى موجهة للممارسني      استبانة  ( أداة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسة         
 اختبار حتليل التبـاين     -)مان وتين   ( أو بديله     ) ت(– اختبار   - املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري    -التكرارات والنسب املئوية    : األساليب اإلحصائية التالية    

  .لفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسةاألحادي و اختبار شيفيه و معامل أ
   :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التالي

الواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمة لتخطيط وتنفيذ وتقومي املنهج اإللكتروين، حيث              ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً    (مجيع مطالب املنهج اإللكتروين      -١
  .وبدرجة عالية جداً) ٤,٤٥(لدرجة موافقة املختصني عليها بلغ املتوسط احلسايب العام 

مجيع مطالب إعداد املعلم وتدريبه الواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمة ، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة موافقة املختصني عليهـا                         -٢
 .وبدرجة عالية جداً ) ٤,٣٧(

) ٤,٥٧( يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمة ، حيث بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة موافقة املختصني عليها                   مجيع مطالب البيئة التعليمية الواردة     -٣
 .وبدرجة عالية جداً 

هـذه  ، وهذا يدل على أن متوسط أمهيـة معظـم           ) ٤,١٧) (ختطيطاً وتنفيذا  وتقومياً     ( بلغ املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب املنهج اإللكتروين          -٤
، وهذا يـدل    ) ٣,٤٤( فقد بلغ متوسطها احلسايب       ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً  ( املطالب كان بدرجة عالية،  أما من حيث درجة توافر مطالب املنهج اإللكتروين              

 .على أن  متوسط درجة توافر معظم هذه املطالب كان بدرجة عالية
وهذا يدل على أن متوسط أمهية معظـم هـذه   ) ٤,٠٤(لم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين     بلغ املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب إعداد املع        -٥

، وهذا يدل على أن متوسط درجة تـوافر معظـم هـذه             )٣,٣٢(املطالب كان بدرجة عالية، أما من حيث متوسط درجة توافر ها فقد بلغ متوسطها احلسايب                
 .املطالب كان بدرجة متوسطة

،وهذا يدل على أن متوسط أمهية معظم هذه املطالب كان بدرجة عالية جداً،أما من حيث               ) ٤,٤٠(سايب لدرجة أمهية مطالب البيئة التعليمية       بلغ املتوسط احل  -٦
 .وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر معظم هذه املطالب كان بدرجة عالية) ٣,٥٣(توافر ها فقد بلغ متوسطها احلسايب 

بني متوسطات استجابات املختصني يف حتديدهم ملطالب استخدام التعليم  اإللكتروين           ) ٠,٠٥(لة إحصائية عند مستوى     عدم وجود اختالفات ذات دال     -٧
 ).التخصص ، سنوات اخلربة ، اجلنسية ( تبعاً ملتغري 

 تبعاً ملتغري التخصص الفرعي      بني متوسطات استجابات املختصني بالتعليم اإللكتروين     ) ٠,٠٥(عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٨
وكذلك الدرجة الكلية ملطالب استخدام التعليم اإللكتـروين،        ) مطالب املنهج اإللكتروين ، ومطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين           ( إزاء حموري   

رعي بني متوسط استجابات املختصني يف التعليم اإللكتروين ختـصص  تبعاً ملتغري التخصص الف) ٠,٠١(بينما وجدت اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى   
 .وذلك لصاحل ختصص تكنولوجيا التعليم) تكنولوجيا التعليم (، واملختصني يف التعليم اإللكتروين ختصص )تدريس احلاسب(

ديدهم لدرجة أمهيـة وتـوافر مطالـب        بني متوسطات استجابات املمارسني يف حت     ) ٠,٠٥(عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى          -٩
 .استخدام التعليم اإللكتروين تبعاً ملتغري سنوات اخلربة 

ويف ضوء نتائج الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات لتفعيل التعليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات ،و اقترح عدداً من الوسائل لتحقيق ذلـك مث قـدم                          
  القة مبوضوع الدراسة احلايل بعض الدراسات املقترحة ذات الع

  
  



Study Abstract 
 

Study Title:  
Requirements of E- Learning using in Teaching High School Mathematics from the Practioneers and Specialists’ 

Perspectives. 
 

Study Problem:  
The problem of the study was formulated in the following question: 

What are the requirements of the E-learning using in teaching high school mathematics from the perspectives of 
Practioneers (users) and specialists (field experts)? 

 
Study Objectives:  

The objectives of the study had been specified as follows: 
1) Determining the requirements of E-learning using needed to be present in each of (high school mathematics 

curriculum, high school mathematics teacher, instructional environment) as seen by field experts. 
2) Identifying the degree of importance and presence (existence) of E-learning using in each of (high school mathematics 

curriculum, high school mathematics teacher, instructional environment) as seen by the Practioneers. 
3) Identifying the extent of possible differences between the importance score and presence score of E-learning using 

from the Practioneers’ perspective to unveil (highlight) the reality of E-learning usage. 
4) Ascertaining the extent of differences existing among the responses of the study sample. 

 
Study methodology, sample and instruments: 

The study followed the descriptive method using a final sample of (86) field experts and (30) Practioneers and teachers. 
The questionnaire had been used as the study’s data collection tool to answer the questions posed in the study (one 

questionnaire designed for the specialists and another for the Practioneers). 
For statistical analysis, the researcher employed these statistical procedures in his study: frequencies and percentages; 
arithmetic means and standard deviations; t-test or its equivalent Mann-Whitney u test; one-way analysis of variance; 

Scheffe’ test and Cronback Alpha coefficient to gauge the study’s instruments’ reliability. 
 

Most important results reached were: 
1) All planning, implementation and evaluation requirements of the electronic curriculum stated in the study’s instrument 

were considered requisite and essential for planning, implementing and evaluating electronic curriculum, with grand 
arithmetic mean (4.45) for the consensus of the experts regarding these requirements at a very high degree. 

2) All teacher preparation and training requirements listed in the study’s tool were considered requisite with a grand 
arithmetic mean of (4.37) for the consensus of the experts, which is a very high level. 

3) All educational environment requirements listed in this study’s instrument were considered requisite, having a grand 
arithmetic mean of (4.57) for the consensus of the experts at a very high degree. 

4) The arithmetic mean score for the E-learning requirements importance (planning, implementation, evaluation) was 
(4.17) which indicates that the mean importance of most these requirements was at a high degree.  As for the degree of 
presence of E-learning requirements (planning, implementing, and evaluating) the arithmetic mean reached (3.44), 
indicates that the mean score showing the degree of existence of most these requirements was very high. 

5) The arithmetic mean concerning the degree of importance of the training and preparation of teacher to utilize E-
learning was (4.04), indicating that the mean importance of most these requirements was at a very high degree.  The 
mean score of these requirements existence was (3.32) which is a medium level of existence for these requirements. 

6) The arithmetic mean of the importance of the infra-structure requirements was (4.40) which indicated a very high 
degree of importance for these requirements.  As for their presence the mean amounted to 3.53 revealing a very high 
degree of presence of these requirements. 

7) Non-existence of differences of statistical significance of 0.05 level between the mean responses of experts in their 
determination of the E-learning using against the variables (specialty, years of experience, nationality). 

8) Non-existence of differences of statistical significance at the (0.05) level between mean responses of field experts in 
E-learning on the variable of subspecialty toward the electronic curriculum requirements and the educational 
environment requirements for E-learning using); and also against the total score for the E-learning usage.  Statistically 
significant differences did exist at the 0.01 level as the subspecialty between mean responses of field experts in E-
learning (specialization: computer teaching) and field experts in E-learning (specialization: educational technology), in 
behalf of the education technology specialization. 

9) Non-existence of statistically significant differences at the 0.05 level between mean responses of the Practioneers in 
their determination of the degree of importance and presence of the requirements of E-learning using on the years of 
experience variable. 

 
     In light of the results obtained in this research the researcher put forward a number of recommendations for the 
activation of E-learning in teaching mathematics along with suggesting some ways to realize this objective; and he 

proposed some studies relevant to this study that need to be conducted 
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  .إلى والدي غفر اهللا لهما وأسكنهما فسيح جناته 
  

  .سئولياتي خالل إعداد هذه الدراسة إبراهيم وناحي الذين تحمال الكثير من مأشقائي إلى
  
  . لهذه الدراسة إعدادير من الدعم طيلة ي زوجتي التي قدمت لي الكثإلى
  
  .  آثيرًا الذين انشغلت عنهمئ نواف وعبداالله وفأبنائي إلى
  

  الى زمالئي في الميدان التربوي
  

  .أهدي هذا الجهد للجميع واهللا أسأل أن ينفع به ويجعله خالصًا لوجهه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  

  شكر وتقدير
احلمد هللا محداً يليق جبالله والشكر له على توفيقه وامتنانه ، فاحلمد هللا الذي هدانا لإلسالم وأرشدنا للعلم ووفقنـا                    
للخري والشكر له سبحانه أن من علي بإمتام هذه الدراسة ، والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آلـه وصـحبه                

  وبعد ........................ أمجعني 
ملن كانت له اليد الطوىل يف إجناز هذه الدراسة ، إىل من خصص الكثري من وقته وجهده                 تعاىل  فالشكر بعد شكر اهللا     

دآتور     ي  أسـتاذ يه ، إىل من كان نعم املعني واملرشد، إىل          لتقدمي التوج  دالحكيم موسى     / سعادة األستاذ ال عب
ارك  الذي كان لتوجيهاته القيمـة وآراءه      ، األستاذ بقسم املناهج وطرق التدريس واملشرف على هذه الدراسة           مب

  . النهائية السديدة وعطائه املتواصل األثر الفاعل يف اجناز هذا اجلهد وإخراجه يف صورته
 ، والذين كانت ملالحظام وتوجيهام أثراً واضح يف إخراج لجنة مناقشة خطة الدراسة كما أتقدم بالشكر إىل     

دآتور   :الدراسة بصورا احلالية ، وهم كل من         دآتور         /سعادة ال داللطيف الرايقي و سعادة ال عباس  /  عب
   .اإلمام بجامعة والمعلومات الحاسب ومآلية علعبداهللا الموسى عميد / غندوره  وسعادة الدآتور

دآتور     كما اليسعين إال أن أتقدم جبزيل الشكر ووافر التقدير           يظ المزروعي وسعادة      / لسعادة األستاذ ال حف
قدماه يل من توجيه وإرشاد يف مجيع مراحل الدراسة وخاصـة يف جمـال          على ما  عبداللطيف الرايقي  / الدآتور  

دآتور    الً إىل كل من     وشكر موص االستشارات اإلحصائية ، وال    ع سعيد   / األستاذ ال دآتور      ربي ي  / طه وال عل
د ابوهاشم    /عسيري والدآتور      مستشار مركز البحوث التربوية بكلية التربية جبامعة امللك سـعود       السيد محم

  .خراج نتائج الدراسة بشكلها احلايل إيف  على ماقدموه يل من استشارت إحصائية كان هلا األثر البارز
دالعزيز الموسى  / لسعادة الدآتوركما اليفوتين أن أتقدم جبزيل الشكر وعظيم االمتنان          د  عبداهللا بن عب  عمي

 جبامعة اإلمام واخلبري يف جمال التعليم اإللكتروين الذي كان لتوجيهـه الـدور              والمعلومات الحاسب   علوم آلية
 الباحث للمختصني يف جمال التعليم اإللكتـروين         الدراسة ، وتسهيل وصول    البارز يف رسم صورة واضحة لبناء أداة      

  .يف دول جملس التعاون اخلليجي
 عينة  عمداء آليات التربية و آليات الحاسب وآليات المعلمين       ن أتقدم بالشكر اجلزيل للسادة      كما يسعدين أ  

 الدراسة مـن    ينة لع  الدراسة ومجعها ، والشكر موصوالً     أداةالدراسة على ماقدموه يل من عون ومساعدة يف تطبيق          
خمتصني ومعلمني وأخص بالشكر اجلزيل املختصني من دول جملس التعاون اخلليجي على تعاوم مع الباحث مـن                 

  .خالل استقبال أداة الدراسة وإعادا عن طريق الربيد اإللكتروين يف وقت قياسي
ومجيع رئيسه  ب وطرق التدريس ممثالً     ومن باب االعتراف بالفضل أتقدم جبزيل شكري وعظيم امتناين إىل قسم املناهج           

  .على ماقدموه يل من علم وتوجيه طيلة دراسيت يف هذا القسم العامر أعضاء هيئة التدريس املوقرين 



ل مناقشة الدراسة وعلى ماسيقدمونه من توجيهـات        كما أتقدم جبزيل الشكر لألساتذة املناقشني على تفضلهم بقبو        
  .خراجها بشكل أفضل سة وتسهم يف إات قيمة ستثري الدراديدة ومالحظش

وأخريا أتوجه بالشكر اجلزيل لكل من ساعدين وأعانين على اجناز هذه الدراسة  ومل يتسع اال لذكر امسه واخص                   
ناصر بن فالح العتييب والذي كـان       / األستاذ  و فهد بن ماجد الفعر الشريف    / ني الدكتور    الكرمي نيبالشكر الزميل 

  . مساعدة الباحث دوراً بارزاً يفماهل
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٦٥-٤٦  

  مقدمة
٤٦  

  مفهوم المنهج اإللكتروني
٤٦  

  ٤٨-٤٦  أسس المنهج اإللكتروني

  ٤٩-٤٨  مبررات المنهج اإللكتروني

  ٥٠-٤٩  أهداف المنهج اإللكتروني

  ٥١-٥٠  خصائص المنهج اإللكتروني

  ٥١  إيجابيات المنهج اإللكتروني

  ٥١  سلبيات المنهج االلكتروني

  ٥٢ معوقات تنفيذ المنهج اإللكتروني

  ٥٩-٥٣  مطالب المنهج اإللكتروني

  ٥٩  نظام إدارة التعليم اإللكتروني

  ٦١-٦٠  نظام إدارة محتوى التعليم اإللكتروني



 الموضوع
  

 الصفحة رقم

  وظائف أنظمة إدارة التعلم وأنظمة إدارة المحتوى
٦١  

   لبناء منهج اإللكتروني  واستخدامه( Webct)نظام إدارة التعلم 
٦٣-٦٢  

  مناهج الرياضيات االلكترونية
٦٥-٦٣  

  إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني: ثانيًا
٨٠-٦٦  

  مقدمة
٦٦  

  إعداد معلم الرياضيات وآفاياته
٦٩-٦٦  

  ر المعلم في التعليم اإللكترونيادوأ
٧٣-٦٩  

  إللكترونيعليم ا الت نظام الناجح فيعلممقومات الم
٧٤-٧٣  

  في نظام التعليم اإللكتروني  الرياضياتمواصفات معلم
٧٥-٧٤  

  أهمية التعليم اإللكتروني لمعلم الرياضيات
٧٦-٧٥  

  تفعيل التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات
٧٧-٧٦  

  مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني
٨٠-٧٧  

  مية الستخدام التعليم اإللكترونيالبيئة التعلي: ثالثًا
٩٢-٨١  

  مقدمة
٨١  

  مفهوم البيئة التعليمية
٨٢  

  خصائص البيئة التعليمية االيجابية
٨٣-٨٢  

  مميزات البيئة التعليمية التي تساعد على دمج التقنيات
٨٤-٨٣  

  أنواع بـيئات التعليم االلكتروني
٨٦-٨٤  

 عليم والتعلماثر بيئة التعليم اإللكتروني على عمليتي الت
٨٧-٨٦  

  مقارنة بين بيئة التعليم التقليدي وبيئة التعليم اإللكتروني
٨٧  

   الدراسيفنموذج تبني إدخال التعليم اإللكتروني لغرفة الص
٨٨  

  مطالب بيئة التعليم اإللكتروني
  

٩٢- ٨٩  



  ١٠٠- ٩٣  إطار لتطبيق التعليم االلكتروني

  ٩٥- ٩٤  لكترونيالخطوات الرئيسة لخطة تطبيق التعليم اال

  
  
  
  
 

رقم 
 الصفحة

  ٩٥  العوامل المساعدة على نجاح خطة تطبيق التعليم االلكتروني

  ٩٧- ٩٥  خطوات تطبيق التعليم االلكتروني

  ٩٩- ٩٧  نماذج تطبيق التعليم االلكتروني في التدريس

  ١٠٠- ٩٩  أخطاء في تطبيق التعليم االلكتروني

  ١٣٦-١٠١   الدراسات السابقة :الجزء الثاني

  ١٠١  مقدمة

  ١١١-١٠١  الدراسات المتعلقة بالمنهج اإللكتروني: أوال

  ١٠٦-١٠١  الدراسات العربية: أ 

  ١٠٩-١٠٦   الدراسات األجنبية : ب

  ١١١-١١٠  تعليق على الدراسات السابقة في مجال المنهج اإللكتروني:جـ 

  ١٢٧-١١٢  عليم اإللكتروني للت الستخدام وتدريبهالدراسات المتعلقة بإعداد المعلم: ثانياً

  ١٢١-١١٢  الدراسات العربية: أ 

  ١٢٤-١٢١   الدراسات األجنبية : ب

تعليق على الدراسات السابقة في مجال إعداد المعلم وتدريبه الستخدام :جـ 

  التعليم اإللكتروني

١٢٧-١٢٥  

  ١٣٤-١٢٨ لكتروني للتعليم اإلالستخدامالدراسات المتعلقة بالبيئة التعليمية الالزمة: ثالثًا 

  ١٣٢-١٢٨  الدراسات العربية: أ 

  ١٣٣-١٣٢   الدراسات األجنبية : ب

 الستخدامالبيئة التعليمية الالزمة في مجال  السابقة الدراساتتعليق على: جـ 
  لتعليم اإللكترونيا

١٣٤-١٣٣  



 
  
  

א 

 الموضوع
 رقم الصفحة

  الفصل الثالث

  إجراءات الدراسة

  

١٥٦-١٣٧  

  ١٣٨  مقدمة

  ١٣٨  منهج الدراسة

  ١٣٨  مجتمع الدراسة

  ١٤٠-١٣٩  عينة الدراسة

  ١٤١-١٤٠  توزيع أداتي الدراسة والعائد منها

  ١٤٦-١٤٢  خصائص عينة الدراسة

  ١٤٦  اسةأداة الدر

  ١٤٨-١٤٦  بناء أداة الدراسة ومكوناتها

  ١٥٢-١٤٨  صدق أداة الدراسة

  ١٥٤-١٥٣  ثبات أداتي الدراســـة

  ١٥٥  إجراءات تطبيق أداتي الدراســـة

  ١٥٦  أساليب المعالجة اإلحصائية

  الفصل الرابع
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها

  

٢٠٨--١٥٧ 

  ١٣٦-١٣٥  تعليق عام على الدراسات السابقة: رابعًا

  ١٣٦  بقة للدراسة الحاليةأهمية الدراسات السا: خامسًا 



  ١٦٤-١٥٩ إجابة السؤال األول 

  ١٧١-١٦٥  السؤال الثاني إجابة

  ١٧٤-١٧١ إجابة السؤال الثالث 

  ١٨٣-١٧٥ إجابة السؤال الرابع 

  ١٩٥-١٨٤ إجابة السؤال الخامس 

  ٢٠٢-١٩٦ إجابة السؤال السادس 

 الموضوع
 

 رقم الصفحة



א 

 

 

 

 

  ٢٠٢ إجابة السؤال السابع 

  ٢٠٣ إجابة السؤال الثامن 

  ٢٠٤ إجابة السؤال التاسع 

  ٢٠٦-٢٠٥  العاشر إجابة السؤال

  ٢٠٧ إجابة السؤال الحادي عشر 

  ٢٠٨ إجابة السؤال الثاني عشر 

  الفصل الخامس

 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات والمقترحات

  

٢١٤-٢٠٩  

  ٢١٠  مقدمة

  ٢١٠  مشكلة الدراسة وأسئلتها

  ٢١١  اهداف الدراسة

  ٢١١  منهج الدراسة وعينتها وأداتها

  ٢١٢-٢١١  ملخص نتائج الدراسة

  ٢١٢  التوصيات

  ٢١٣  المقترحات

  ٢١٤_٢١٣  الدراسات المقترحة

  ٢٢٧-٢١٥  المراجع

  ٣٤٨-٢٢٨  المالحق



 

 
  

אא  


א 

 

אא 

א

١ ١٤٠  عدد االستبانات الموزعة على عينة الدراسة من المختصين 

٢  ١٤١  على عينة الدراسة من الممارسينعدد االستبانات الموزعة 

 حسب التخصص)المختصين( توزيع عينة الدراسة  ٣
١٤٢ 

٤ حسب سنوات الخبرة)المختصين (توزيع عينة الدراسة   
١٤٢ 

٥ حسب الجنسية)المختصين( توزيع عينة الدراسة   
١٤٣ 

٦ حسب جهة العمل)المختصين ( توزيع عينة الدراسة   
١٤٣ 

٧ حسب المؤهل العلمي)الممارسين( سةتوزيع عينة الدرا   
١٤٤ 

٨ حسب سنوات الخبرة)الممارسين ( توزيع عينة الدراسة  
١٤٥ 

٩  حسب الجنسية)الممارسين ( توزيع عينة الدراسة  
١٤٥ 

١٠ حسب جهة العمل)الممارسين  (توزيع عينة الدراسة   
١٤٦ 

١١ المحاور واألبعاد موزعة على أداة الدراسة مفردات   
١٤٩ 

 

١٢ 

معامالت ارتباط أبعاد أداة الدراسة للمختصين بالدرجة الكلية للمحاور والمحاور بالدرجة 
  الكلية لألداة

 

١٥١ 



 

١٣ 

معامالت ارتباط أبعاد أداة الدراسة للممارسين بالدرجة الكلية للمحاور والمحاور بالدرجة 
  الكلية لألداة

 

١٥٢ 

١٤ معامالت الثبات إلداة المختصين  
١٥٣ 

١٥ امالت الثبات إلداة الممارسينمع  
١٥٤ 

١٦  مطالب تخطيط المنهج اإللكتروني من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا حسب المتوسط
  الحسابي 

١٥٩ 

 

١٧ 

  المنهج اإللكتروني من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي تنفيذمطالب 
 

١٦١ J١٦٢

 

١٨ 

لكتروني من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازلياً حسب المتوسط مطالب تقويم المنهج اإل

 الحسابي 

 

١٦٣ 

١٩ 
١٦٤  الدرجة الكلية لمحور مطالب المنهج اإللكتروني من وجهة نظر المختصين 

 
٢٠ 

 المتعلقة بالكفايات المعرفية بمجال  التعليم اإللكتروني الستخداممطالب إعداد المعلم وتدريبه
  من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي التعليم اإللكتروني

 
١٦٥ 

 
٢١ 

 من  المتعلقة باستخدام الحاسب اآلليمطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني
  وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي

 
 

١٦٦ 
 

٢٢ 
 مـناالنترنـت  المتعلقة باستخدام    لتعليم اإللكتروني مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام ا     

  وجهة نظر المختصين مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

 
 

١٦٧ 

    


א 

 

אא 


א 

 
٢٣ 

 مـنبالبرمجيات التعليميـة   المتعلقة   مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني      

 مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابيوجهة نظر المختصين 
 
١٦٨ 

 
٢٤ 

بـإدارة الموقـف التعليمـي المتعلقة   مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني      

 من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابياإللكتروني 
 
١٦٩ 



אא 

س الجداول  

رقم   رقم 

 
٢٥ 

 الستخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر الدرجة الكلية لمحور مطالب إعداد المعلم وتدريبه
Kالمختصين 

 

١٧٠ 

 
٢٦ 

 المتعلقة باالجهزة من وجهة نظر المختصين الستخدام التعليم اإللكتروني    التعليمية البيئةمطالب  

Kمرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي 

 
١٧١ 

 
٢٧ 

 مـن وجهـة نظـربالبرمجيـات   المتعلقة  الستخدام التعليم اإللكتروني    التعليمية البيئةمطالب  

Kالمختصين مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي 
 
١٧٢ 

٢٨ 
 مـن وجهـة نظـربالبنية التحتية  المتعلقة    الستخدام التعليم اإللكتروني    التعليمية البيئةمطالب  

 Kالمختصين مرتبة تنازلياً حسب المتوسط الحسابي

 

١٧٣ 

٢٩ عليمية الستخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر المختصينة التيئالدرجة الكلية لمحور مطالب الب.
 

١٧٤ 

٣٠  اإللكتروني من  تخطيط المنهجب ألهمية وتوافر مطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 
Kوجهة نظر الممارسين 

 

١٧٥ J١٧٦

٣١  اإللكتروني من  المنهجتنفيذ ب ألهمية وتوافر مطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 
Kوجهة نظر الممارسين 

 

١٧٧ J١٧٩

٣٢  اإللكتروني من  المنهجتقويم ب ألهمية وتوافر مطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 
Kوجهة نظر الممارسين 

 

١٨٠ 

٣٣ 
 اإللكتروني من المنهج محور ب ألهمية وتوافر مطال   المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري   قيم  

. الممارسينوجهة نظر 
 

١٨١ 

٣٤ 
متوسط درجة التوافر لمطالب المـنهجولداللة االختالف بين متوسط درجة األهمية       ) ت(اختبار  

Kاإللكتروني من وجهة نظر الممارسين 
 

١٨٢ 

٣٥ المعلم وتدريبه الستخدام  إعدادب ألهمية وتوافر مطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 
. المعرفية بمجال التعليم اإللكتروني من وجهة نظر الممارسينالمتعلقة بالكفايات التعليم اإللكتروني

 

١٨٤ 

٣٦  إعداد المعلم وتدريبه الستخدام ب ألهمية وتوافر مطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 
 . من وجهة نظر الممارسينلحاسب اآلليباستخدام االمتعلقة  التعليم اإللكتروني 

 

١٨٦ 

٣٧ 
ـ    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري   قيم    إعـداد المعلـم وتدريبـهب ألهمية وتوافر مطال

. من وجهة نظر الممارسيناالنترنتالمتعلقة باستخدام  الستخدام التعليم اإللكتروني 

 

١٨٨ 



الصفحة عنوان الجدولالجدول

٣٨ 
ـ    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري   قيم    إعـداد المعلـم وتدريبـهب ألهمية وتوافر مطال

. من وجهة نظر الممارسينبالبرمجيات التعليميةالمتعلقة  الستخدام التعليم اإللكتروني 
 
١٩٠ 

٣٩ 
ـ    المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري   قيم    إعـداد المعلـم وتدريبـهب ألهمية وتوافر مطال

 مـن وجهـة نظـربإدارة الموقف التعليمي اإللكترونـي    المتعلقة   الستخدام التعليم اإللكتروني  

.الممارسين 

 
١٩١ 

٤٠ 
 إعداد المعلم وتدريبـه محور  مطالب  ألهمية ونوافر  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري   قيم  

.رسينالستخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر المما 
 
١٩٣ 

٤١ 
التوافر لمطالـب إعـدادمتوسط درجة   لداللة االختالف بين متوسط درجة األهمية و      ) ت(اختبار  

K من وجهة نظر الممارسين الستخدام التعليم اإللكترونيالمعلم وتدريبه 

 

١٩٤ 

 
٤٢ 

لكترونيقيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإل          

  .المتعلقة باألجهزة من وجهة نظر الممارسين 

 
١٩٦ 

٤٣ 
قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروني

.المتعلقة بالبرمجيات من وجهة نظر الممارسين  
 
١٩٧ 

٤٤ 
 التعليمية الستخدام التعليم اإللكترونيقيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمطالب البيئة      

.المتعلقة بالبنية التحتية من وجهة نظر الممارسين  
 
١٩٩ 

٤٥ 
قيم المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مطالب البيئة التعليميـة السـتخدام التعلـيم

.اإللكتروني من وجهة نظر الممارسين  
 
٢٠٠ 

٤٦ 
البيئـةالتوافر لمطالـب    متوسط درجة    متوسط درجة األهمية و    لداللة االختالف بين  ) ت(اختبار  

K من وجهة نظر الممارسينالتعليمية الستخدام التعليم اإللكتروني 
 
٢٠١ 

٤٧
  .لداللة االختالف بين استجابات المختصين باختالف التخصص) ت(اختبار  

٢٠٢ 

٤٨ 
  .ةن باختالف سنوات الخبرلداللة االختالف بين استجابات المختصي) ف (تحليل التباين  

٢٠٣ 

٤٩ 
Kلداللة االختالف بين استجابات المختصين باختالف الجنسية) ت(اختبار  ٢٠٤ 

٥٠ 
لداللة االختالف بين استجابات المختـصين بـالتعليم اإللكترونـي بـاختالف) ف(تحليل التباين   

.التخصص الفرعي 
 
٢٠٥ 

٥١ 
  المختـصين فـي التعلـيم اإللكترونـي استجابات نلداللة االختالف بي  ) شيفيه  ( نتيجة اختبار   

. التخصص الفرعيباختالف 
 
٢٠٦ 

٥٢ 
وداللتها اإلحصائية لداللة االختالف بين استجابات الممارسين في درجة األهمية تبعاً) u( قيمة  

.لمتغير سنوات الخبرة 
٢٠٧ 



٥٣ 
ارسين في درجة التوافر تبعاًوداللتها اإلحصائية لدراسة االختالف بين استجابات المم      ) u( قيمة  

.لمتغير سنوات الخبرة 
 
٢٠٨ 

א 
  


א 

 

אא 


א 

١ 
 .أداة الدراسة في صورتها األولية

٢٢٩ J٢٥٢ 

٢٥٣  .أسماء محكمي الجانب اللغوي ألداة الدراسة  ٢ J٢٥٤

٢٥٥  .أسماء محكمي أداة الدراسة  ٣ J٢٥٦

٢٥٧  . خطة الدراسة أداة وأسماء لجنة تحكيم  ٤ J٢٥٨

٢٥٩  .مالحظات المحكمين على أداة الدراسة  ٥ J٢٦٠

٦  
  .أداة  الدراسة الموجهة للمختصين بشكلها النهائي

٢٦١ J٢٧٠

٢٧١  .أداة  الدراسة الموجهة للممارسين بشكلها النهائي  ٧ J٢٨٣

٨  
ا والبحث العلمـي و لمـديريخطابات عميد كلية التربية الموجهة لوكيل الجامعة للدراسات العلي        

 .التربية والتعليم بمنطقة الرياض ومحافظة جدة
 

٢٨٤ J٢٨٧

  

٩  

خطابات وآيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الموجهة إلى جهات عينة الدراسة نموذج من 
  .من الجامعات وآليات المعلمين

 

٢٨٨ J٢٨٩

  

١٠  

ليا والبحث العلمـي الموجهـة إلعـضاء عينـةخطابات وكيل الجامعة للدراسات الع     نموذج من   

  .الدراسة من المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي
 

٢٩٠ J٢٩١

    

  ١١  

 التربية والتعليم بمنطقة الرياض ومحافظة جده الموجهة للمدارس األهلية عينة مديريخطابات 
  .الدراسة

 

٢٩٢ J٢٩٤

٢٩٥  .ختصين في دول مجلس التعاون والمخطابات إفادة التطبيق من جهات عينة الدارسة  ١٢ J٣١١



٣١٢  .االستشارات اإلحصائية  ١٣ J٣١٨
  

١٤  
  . تنتمي إليهالذيمعامالت ارتباط آل عبارة من عبارات أداة المختصين بالُبعد والمحور  

٣١٩ J٣٢١

  

١٥  

 . تنتمي إليهالذيمعامالت ارتباط كل عبارة من عبارات أداة الممارسين بالبعد والمحور  

٣٢٢ J٣٢٦ 
  

على درجة أهمية وتـوافر كـل) الممارسين  ( التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة         ١٦

  .عبارة من مطالب استخدام التعليم اإللكتروني 
 

٣٢٧ J٣٣٧
  

 لداللة االختالف بين متوسط درجة أهمية ومتوسط درجة توافر مطالـب المـنهج(t-test)قيمة    ١٧

  . الممارسين لكل عبارة اإللكتروني من وجهة نظر
 

٣٣٨ J٣٤٠
  

 لداللة االختالف بين متوسط درجة أهمية ومتوسط درجة تـوافر مطالـب إعـداد(t-test)قيمة    ١٨

  .المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر الممارسين لكل عبارة 
 

٣٤١ J٣٤٢
  

مية ومتوسط درجة تـوافر مطالـب البيئـة لداللة االختالف بين متوسط درجة أه      (t-test)قيمة    ١٩

  .التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر الممارسين لكل عبارة 
 

٣٤٣ J٣٤٤

٣٤٥  .روابط المواقع االلكترونية للمدارس عينة الدراسة  ٢٠ J٣٤٦

٣٤٧  .لرياضيات في مجال ا المواقع اإللكترونية أسماء وعناين بعض  ٢١ J٣٤٨
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W 
  وبعد.........       احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسلني

 اليوم متعددة، حيث يعيش العامل      يشهده هذا العصر يف نواحٍ     كالذي تقدماً تقنياً  من العصور    شهد عصر مل ي 

 بدأت يف النصف األول مـن       إذثورة علمية وتكنولوجية كبرية كان هلا تأثري كبري على مجيع جوانب احلياة،           

ىل ماوصل إليه يف الوقـت      القرن العشرين باختراع احلاسب ، الذي تطور يف أشكاله وأنواعه حىت وصل إ            

 وبسبب املميزات العديدة اليت ميتاز ا احلاسـب والـيت مـن أمههـا كمـا يـذكر املوسـى                     احلايل ، 

تنمية مهارات املتعلمني لتحقيق األهداف التربوية، وإمكانية حل املشكالت اليت تواجه           ) ٤٢م،ص٢٠٠٥(

ملخصص للدراسة ، وتنمية اجتاهات إجيابية حنو       املعلم داخل الفصل مثل زيادة عدد املتعلمني أو قلة الوقت ا          

على أقتنائه واستخدامه يف شؤون حياا كافـة ،          بعض املواد املعقدة مثل الرياضيات ، فقد تسابقت االمم        

ومنها جمال التربية والتعليم ، وذلك من أجل تعليم أبناءها كيفية التعامل مع احلاسب واالستفادة من مميزاته                 

ويف جمال الرياضيات يرى املغرية     . لتنشئة جيل يتصف بالتفكري العلمي واإلبداع واإلنتاجية        بأكرب قدر ممكن    

بأن احلاسب وسيطاً جيداً لتعلم وتعليم الرياضيات ، فهو أقوى وأمتع ورمبا أنفع مـن               ) ٢٤٧،ص١٩٨٩(

رد ، فاحلاسـب    الوسيلة التعليمية اليت قد جتسد مفهوما ما أو توضح فكرة رياضية أو تربط بني احلسي وا               

يستطيع أن يعطي مقدمة للموضوع أو املفهوم املراد تدريسه ، مث يقوم بشرح املوضوع أو املفهـوم بدقـة                    

جنازات العلمية والتقدم يف جمال التقنيـة       وقد يعطي أمثلة كثرية معاكسة مث مترينات تطبيقية ، واستمراراً لإل          

 يف مجيـع    همت انتشار استخدام  و خريين من القرن العشرين   يف العقدين األ  ) اإلنترنت(ظهر  واالتصاالت فقد   

ممـا  . ااالت ، ليصبح أعظم التقنيات إثارة وسحراً فاق ماتنبأت به قصص اخليال العلمي إثارة وغموضاً              

 بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية وحيويـة متعـددة          لتوفري  ؛  التربويون يبحثون عن أساليب ومناذج تعليمية      لجع

ليظهر منوذج التعليم اإللكتـروين مبميزاتـه       ؛ من تلك التقنية ومواكبة التطورات السريعة        ادةلالفاملصادر  

حد االجتاهات احلديثة يف العملية التعليمية والتربوية ،        لكتروين أ وخصائصه ومتطلباته ،حيث يعد التعليم اإل     

 أبعاده واقعاً تربويـاً      وبات مبختلف  ة التربوي احملاوالت ةمرحل) ٣١م،ص٢٠٠٢(كما يذكرعباس    جتاوز فقد

ملموساً حنن أحوج مانكون إىل ضرورة اإلقدام واخلوض يف غماره سعياً لالستفادة من أفضل املمارسـات                

   . يوفرها هذا االجتاه احلديثالتعليمية والتربوية اليت

م، ص  ٢٠٠٥ ( من التربويني أمهية التعليم االلكتروين ، حيث أشـار املوسـى واملبـارك             أوضح عدد وقد  

نه يمكّن من االتصال بني الطلبة بعضهم البعض ، والطلبة واملعلم، ويسهم يف حتقيق               أ  إىل )١٢١-١١٧ص

 أمهيـة   )٨٠م،ص٢٠٠٤ (يفيما يؤكد التودر   ، املساواة، ويوفر املناهج طوال اليوم ويف كل أيام األسبوع        



ددة املصادر، ويشجع التواصل بني توفري بيئة تعليمية غنية ومتع يسهم يف التعليم االلكتروين عندما يذكر بأنه 

، كما يسهم يف إعداد جيـل       ةأطراف املنظومة التعليمية ، ويسهم يف منذجة التعليم وتقدميه يف صورة معياري           

   .من املعلمني واملتعلمني قادرين على التعامل مع التقنية متسلحني مبهارات العصر

 )٨م ،ص ٢٠٠٣ ( دراسة التركـي   ومن ذلك ين  يف حني أكدت كثري من الدراسات أمهية التعليم االلكترو        

، كمـا   %٦٠-٥٠بأن التعليم االلكتروين سيعطي أفضلية يف متابعة عملية التعليم والتدريب مبا نـسبته              

، وسيؤدي إىل سرعة يف التعلم تـصل إىل         % ٦٠-٢٥سيؤدي إىل زيادة يف نسبة التحصيل تتراوح مابني         

ــون وت    يف .%٦٠ ــن ديفيدسـ ــل مـ ــات كـ ــارت دراسـ ــني أشـ ــكحـ  وميـ

(davidson&tomic,1994)،وريس(reis,1995)    احلاسـب   إىل أن استخدام االنترنت وبرامج 

التجريبيـة يف  (teeter,1997) وأظهرت دراسة تيتر. شبع حاجات املتعلمنيذي الوسائط املتعددة قد أ

ـ               رات جامعة أركنسا أن الطالب الذين درسوا أحد املقررات باالنترنت، وقاموا بقراءة النـصوص واحملاض

 واجبات كتابية على شاشة احلاسب مباشرة،وزاروا مواقع االنترنـت ذات           اناقشات، وأدو املوشاركوا يف   

الصلة باملقرر، وتقدموا لالمتحانات يف معمل احلاسب زادت دافعيتهم للتعلم واالطالع على الكـثري مـن                

  .  وحل الواجبات الكتابيةةاملصادر وحتسنت قدرام على املناقش

مهية استخدام التقنية يف تعليم الرياضيات فقد حدثت اجلمعيـة الوطنيـة ملعلمـي الرياضـيات                 أل ونظراً

(NCTM)     معـايري الرياضـيات املدرسـية      )  ٤٥٧-٤٥٦صص  م،٢٠٠١(املقوشي كما يذكر ذلك

أنه جيب أن تستخدم برامج الرياضيات التعليمية التقنية ملـساعدة  " وضمنتها مبدأ التقنية والذي ينص على   

وتربر ذلك بان التقنية توفر ". الب على فهم الرياضيات وإعدادهم الستخدامها يف علم تزداد فيه التقنية       الط

  .االنتقال من الرياضيات التقليدية إىل مشكالت العامل الواقعية وتسهم يف تنمية التفكري الرياضي الناقد

     ياتـــامن لتعليم الرياض  ــالثويل  يف حني أوصى الكوجنرس العاملي لتعليم الرياضيات يف املؤمتر الد           

 ICME-8,1996) (     كما تذكر أبو عمرية )بأمهيـة اسـتخدام شـبكة       )٤٣-٤٢م،ص ص ٢٠٠٠ 

االنترنت يف تبسيط بعض املقررات الرياضية الصعبة مثل التفاضل من خالل تقدميها على اسطوانات مدجمة               

  . الذايت واالكتشافرته على التعلممما يؤدي إىل تقليل اعتماد الطالب على املعلم وزيادة قد

 عام وتدريس الرياضيات بشكل     ل اإللكتروين جلية يف تدريس مجيع املواد بشك       مومن هنا تبدو أمهية التعلي    

 ملا متثله هذه املادة من صعوبة لدى شـرحية كـبرية مـن              ) ٣م،ص٢٠٠١( كما أشار احلريب   نظرا  ، خاص

لتعليم اإللكتروين بتخفيفها أو القضاء عليها من خالل تـوفري          قد يسهم ا   ، املتعلمني مبختلف مراحل التعليم   

-صـوت -صـور -نـصوص (املناهج بشكل مستمر وتقدمي احملتـوى باسـتخدام الوسـائط املتعـددة           



وباستخدام آليات التقنية احلديثة من حاسبات وانترنت وباستخدام طرق تركز على التعلم الـذايت              )حركة

  . وإثارة دافعية املتعلم وتشويقه

لذلك بدأت الدول يف مجيع أحناء العامل يف التسابق حنو استخدام التعليم اإللكتروين يف مـدارس التعلـيم                  و  

يف ) التعليم عن طريق االنترنـت    ( البداية الستخدام التعليم اإللكتروين    العام والتعليم اجلامعي، حيث كانت    

خلدمة على أساتذة اجلامعـات، مث      وتقتصر ا ؛  اجلامعات والكليات اليت تستخدمه ألغراض البحث العلمي        

انتقل استخدام االنترنت إىل مدارس التعليم العام ، ففي الواليات املتحدة األمريكية املوطن األول للتعلـيم                

مـن  % ٧١ بأن    )١٦٩م،ص٢٠٠٣ (سعادة والسرطاوي  كما يف    )م٢٠٠٢( احلمدان   اإللكتروين ذكر 

الب على االنترنت إلكمال مشاريعهم البحثية وواجبـام        طالب املراحل املتوسطة والثانوية اعتمدوا يف الغ      

من املدارس األمريكية ترتبط بشبكة انترنت      % ٩٨ بأن   )٢م،ص٢٠٠٣ (يف حني يذكر الغميض   . املرتلية  

ـ     ،)٣٩-٣٨صص  م،٢٠٠٣(وفقاً لة التدريب والتقنية      فيما بلغت ،  باالنترنـت يف    ة  املدارس املرتبط

 )واليـة فكتوريـا   (حني بلغت نسبة املدارس املرتبطة باالنترنت يف استراليا         يف  % ٩٠ماليزيا يف أكثر من     

من التقارير املقدمـةمن الطـالب      % ٩بأن  ) ٢٣م،ص٢٠٠٢(يف حني أوضح العبادي     % .٩١مانسبته  

 )١٢م،ص٢٠٠٣( يـذكرالتركي   بريطانياويف  .االستراليني حيتوي على نصوص منقولة حرفياً من االنترنت         

 معلم  ٤٥٠,٠٠٠ و ماليني طالب و طالبة       وتسعة  مدرسة بشبكة اإلنترنت   ٣٢٠٠ ٠(من مت ربط أكثر   بانه

( . 

 إدارة الرئيس األمريكي الـسابق بيـل        بأن)١٥م،ص٢٠٠٢( يذكرمارتني   ونظرا ألمهية التعليم اإللكتروين   

سات ووفقاً لبعض الدرا  ،  م مثانية باليني دوالر أمريكي      ٢٠٠٠-١٩٩٥كلينتون أنفقت عليه يف الفترة من       

من املعاهـد واجلامعـات     % ٤٨ أن نسبة    )١١٢م،ص٢٠٠٥( ذكراملوسى واملبارك    واألحباث املتخصصة 

م ، يف حني ارتفعت النـسبة إىل        ١٩٩٨التقليدية قد طرحت مناهجها بشكل مباشر على االنترنت يف عام           

  .م، وهذه النسبة يف تزايد مستمر حىت يومنا هذا٢٠٠٠يف عام % ٧٠

إىل حتقيق صناعة التعليم اإللكتروين املباشر عرب       ) ٦٩م، ص ٢٠٠٤(ي  التودر يذكر   تشري التوقعات كما   و

م ،  ٢٠٠٤مليار دوالر يف عام     ٢٣م إىل أكثر من     ٢٠٠٠مليار دوالر يف العام     ٦,٣االنترنت منواً كبرياً من     

  ). أي دي سي(وذلك حسبما أظهرته الدراسات اليت قامت ا جمموعة 

ن الرقي مبنظومـة  ط لتقنية املعلومات ، وإمياناً بأ العربية السعودية ألمهية التخطي   وإدراكا من حكومة اململكة     

تقنية املعلومات ضمان لنجاح برامج التنمية االقتصادية واالجتماعية الشاملة ، وجهت قيادة اململكة ممثلـة               

س الوزراء ورئـيس    مبوافقة صاحب السمو امللكي األمري عبداهللا بن عبدالعزيز ويل العهد ، نائب رئيس جمل             

تقنيـة   لالتصاالت و   ة بوضع اخلطة الوطني   )ملك اململكة حالياً حفظه اهللا      (م٢٠٠١احلرس الوطين يف عام     



وزارة االتصاالت وتقنية املعلومـات     املعلومات يف اململكة العربية السعودية، وعمل آلية لتطبيقها وتكليف          

 من األهـداف    الرابع، وقد جاء اهلدف     إعدادها    من هـ١٤٢٦ عام    ذو القعدة  وقد مت االنتهاء يف   .بذلك  

  على   )٣٦ص ،هـ ١٤٢٦(خلطة الوطنية لالتصاالت وتقنية املعلومات       ا  كما ورد يف   السبعة العامة للخطة  

  .لتعليم والتدريب جبميع مراحله تقنية املعلومات يف ا التوظيف األمثل لالتصاالت و:النحو التايل

 وزارة التربيـة    بـدأت ا التطور والتسارع يف استخدام التعليم اإللكتروين         ومسايرة هلذ  اهلدف تنفيذاً هلذ و

بتطبيق التعليم اإللكتروين بــ     )، األخرية هـ١٤٢٦(كما ذكر العبيد    والتعليم باململكة العربية السعودية     

مليـون  ) ٥٦(هـ مبيزانية قدرها    ١٤٢٦/١٤٢٧مدرسة ثانوية كخطوة جتريبية يف العام الدراسي        ) ١٨٠(

 ألنه ضرورة حتمية يف ضوء التطـورات احلاليـة           ، سعودي،وسيتم تعميمه بعد دراسة نتائج التجربة     ريال  

  .والتغريات التكنولوجية 

ن التعليم االلكتروين مفهوم واسع ومعقد يؤثر على العديد مـن النـواحي احلياتيـة               بأ ولكن جيب الوعي    

البعض بأنه جمرد نقل احملتوى واملعلومات من       ويتطلب تضافر عناصر خمتلفة لتحقيق أهدافه، وليس كما يظن          

 جالوسط الورقي إىل الوسط االلكتروين، فالتعليم االلكتروين له مطالب ومرتكزات أساسية من أمهها املنـه              

 جيب أن يشتمل على     )٨٩م،ص٢٠٠٤( كما يرى الظفريي   فاملنهج يف سياق التعليم االلكتروين    : االلكتروين

سلوب العرض التقـدميي    املساندة اليت تنتقل باملنهج من أ     دعومة باألنشطة   العروض االلكترونية للدروس م   

سلوب أكثر تفاعل وواقعية ، فاحملتوى العلمي بالنظام االلكتروين يتميز بدمج العديـد مـن                أ التقليدي إىل 

والعـروض  ) simulations( الوسائل املتعددة اليت ختاطب احلواس عند املتعلم، فقد تـشمل احملاكـاة       

أو غريها وحمتوى املنهج يف التعليم االلكتروين يرتب على هيئة أجـزاء            )demonstrations( شرةاملبا

منظمة تبدأ مبوقف تعليمي ميثل حماكاة،مث موضوع معني باستخدام أنشطة تعليمية فرديـة ومجاعيـة ميكـن               

  .استخدامها يف أكثر من درس

 )١١٠م،ص٢٠٠٥( حيث يرى اهلادي     و املعلم وإذا حتقق وجود املنهج اإللكتروين يبقى العنصر األهم وه        

 على قدرة وكفاءة املعلمني املناط م تقدمي هذا النـوع مـن              يعتمد جناح أي جهد للتعليم االلكتروين    أن  

 جيب االهتمام بإعداد املعلم ليس فقط من         بقوله )٨م،ص٢٠٠١(العطروزي  ، ويؤكد ذلك   التعليم العصري 

وب التدريس وطريقة إعداده للمادة العلمية فحسب وإمنا أيـضا يف           الناحية العلمية يف جمال ختصصه وأسل     

وهذا يعين ضرورة توفر عدد كاف من الكوادر البشرية املؤهلة القـادرة علـى               ، استيعاب تقنيات العصر  

متابعة عمل النظام املترامي األطراف وصيانته وضمان انسياب املعلومات يف مجيع االجتاهات، وليس ذلـك               

 على اسـتخدام التكنولوجيـا      اًجيب أن يكون املعلم قادر    ) ٣م،ص٢٠٠٣(رى الفيومي    كما ي  فحسب بل 



 إلغاء  اليعينالتعليم اإللكتروين بأن   )٣٠٠ص م،٢٠٠٤(ويؤكد سامل   بوعي وبشكل خيدم العملية التعليمية،      

  .قتدار دور املعلم بل يصبح دوره أكثر أمهية فهو شخص مبدع ذو كفاءة عالية يدير العملية التعليمية با

وفيما لوحتققت املطالب السابقة يف املنهج واملعلم فالبد من توفر بيئة تعليميـة تـدعم خطـوات تنفيـذ                   

إستراتيجية التعليم اإللكتروين تبدأ بالوعي الكامل بأمهيته وضرورته يف هذا العصر على مجيع املـستويات،               

اإللكتروين، فنجاح أي تعليم يتوقف على البيئـة  ليتم جتهيز البيئة الالزمة يف املدارس وإرساء قواعد التعليم    

ن التعليم اإللكتروين حيتـاج      ؛وبذلك فإ   إذ البد أن تتوفر عناصر تناسب التعليم املطلوب         ؛ اليت حيدث فيها  

 الدراسي أو غري تزامنية عـن       الصفإىل توفري بيئة تعليمية تعلميه تفاعلية متعددة املصادر بطريقة تزامنية يف            

 على التعلم الذايت والتفاعل بني املتعلم واملعلم ومـا حتتاجـه هـذه البيئـة مـن  أجهـزة                     بعد اعتماداً 

)hardware ( ا املتنوعة، وتوفر الربجمياتوملحقا)software(ووسائل االتصال الالزمة ،.  

وذلـك بإعـداد املنـاهج      ، أن تطبيق التعليم اإللكتروين حيتاج إىل استعداد ويئـة           هيا سبق    م وخالصة

ونتيجة لذلك تسعى هذه      التعليمية املناسبة  وتوفري البيئة ،إللكترونية املناسبة و املعلمني القادرين على تفعيله      ا

الدراسة لتحديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر              

  .املمارسني واملختصني

 
אW 

 يف  اً كـبري  اًلمي والتكنولوجي اهلائل يف القرن العشرين وبداية القرن احلادي والعشرين اثر          كان للتقدم الع  

 ممـا أدى إىل تغـري يف         ؛ تقدم احلياة البشرية وتطورها يف كافة ااالت، ومن أمهها جمال التربية والتعلـيم            

  يرى  احلاسب اآليل الذي   أهداف التربية ووسائلها وطرق تدريسها ومناهجها، ومن أهم املخترعات التقنية         

 ملـساعدته يف    ؛ معياراً مهماً لقياس تقـدم اتمعـات        أصبح استخدامه بأن   ) ١٣م ،ص ٢٠٠٥(اهلميلي  

 مما يساعد على التخطيط السليم والتقومي الـسريع واالرتقـاء            ؛ الوصول للمعلومات بشكل دقيق وسريع    

 نتج عنـه  دين األخريين من القرن العشرين      مبستوى األداء بشكل عام ، إال أن اكتشاف االنترنت يف العق          

استخدام التقنية بشكل أكرب يف ميادين التربية والتعليم، وأخذت الدول واألمم تتنافس فيما بينها يف إدخال                

ا أدى إىل نقلـة نوعيـة يف        هذه التقنية يف مؤسساا املختلفة وعلى رأسها املدارس واملعاهد واجلامعات ،مم          

 ما من وسـائط     قحيث تعد تقنية املعلومات ممثلة يف احلاسب واالنترنت وما يلح         ،م  عملية التعليم والتعل  

  .متعددة من أجنح الوسائل لتوفري تعلم فعال

ن من أهم مرتكزات األهداف العامة لسياسة التعليم يف اململكة العربية السعودية هو األخذ بآخر                وحيث أ 

وواحة ) ٥٩٢-٥٩٠ص ص م،٢٠٠٣( وفقاً للمحيسن    د مت ما توصلت إليه التقنية على مستوى العامل،  فق        



يف مدارس اململكة العربية السعودية للبنني يف بداية عـام              احلاسب اآليل  إدخال)٢٤،ص  م٢٠٠٤(احلاسب  

 وقـد أوقـف   ، هـ ضمن برنامج التعليم الثانوي املطور الذي كان يطبق يف ذلك الوقت    ١٤٠٥/١٤٠٦

و يف عام   .)نظام السنوات ( هـ واستبدل بالنظام القدمي      ١٤١١ يف عام    العمل بنظام التعليم الثانوي املطور    

ووضـعت أربعـة   ) قسم العلوم والتقنية  (هـ مت افتتاح قسم إضايف يف املرحلة الثانوية حتت مسمى           ١٤١٤

احلاسب ونظم املعلومات، التصميم املنطقي، مقدمـة إىل املعاجلـات الـصغرية،            : مقررات يف احلاسب هي   

 إال أن هذا التخصص مل يطبـق سـوى يف عـدد حمـدود مـن                 ،ت واالتصاالت الرقمية  شبكات احلاسبا 

   .بسبب كلفة تشغيلها ومتطلباااملدارس،

وألمهية متكني النشء من استيعاب احلقائق العلمية واملهارات العملية املتقدمة وملواكبة التطور احلاصل يف  

بزيادة )  ٧٣-٧٢م ،ص٢٠٠١(ا يذكر اجلويرب كم حقول احلاسب أوصت األسر الوطنية بوزارة املعارف

عدد الساعات املقررة لتدريس احلاسب إىل ساعتني أسبوعياً بدالً من ساعة واحدة ، كما أوصت بتحديث 

هـ مت تطبيق مناهج احلاسب املعدلة بناء على توصيات ١٤١٩/١٤٢٠ويف عام . املناهج والكتب السابقة 

  .األسر الوطنية 

املؤمتر الوطين هـ ١٤٢٢يف عام   تبنت الوزارةم وزارة التربية والتعليم باحلاسب فقدوأمتداداً الهتما  

  ".احلاسب والتعليم: "السادس عشر للحاسب اآليل وقررت أن يكون احملور الرئيس للمؤمتر

 العديد من املشاريع يف جمال احلاسب والتعليم، منها املشروع الضخم الذي السنوات األخريةكما تبنت يف 

شروع إدخال مادة احلاسب وم" )وطين"(اآليل بالطلبة للحاسمشروع األمري عبداهللا وأبنائه : "طلق عليهأ

 هـ بشكل مرحلي وحسب إمكانات١٤٢٤/١٤٢٥يف املرحلتني االبتدائية واملتوسطة يف العام الدراسي 

  .الوزارة 

فيذاً للخطة الوطنية لتقنية املعلومات، شروع التعليم اإللكتروين تنمب وزارة التربية والتعليم أهتماموأخرياً 

وتفعيل املنهج اإللكتروين من خالل توفري التقنيات واملواد التعليمية املتطورة والوسائط اإللكترونية املتعددة 

 وقد يكون ذلك لغياب اآلليات اآلن النور حىت  ، إال أن هذا املشروع مل يريف العملية التربوية والتعليمية

  .الدراسة  مما يدعم موضوع هذه لتنفيذه ةزمواملطالب الال

وباإلضافة إىل ما سبق من اهتمام وزارة التربية والتعليم باحلاسب اآليل والتعليم االلكتـروين، فقـد نـشأ                  

  :اإلحساس لدى الباحث باملشكلة نتيجة ، ملا يلي

 .تنافس الدول املتقدمة يف إدخال التعليم اإللكتروين يف مراحل التعليم العام •

تبني بعض املدارس األهلية املتميزة للتعليم اإللكتروين، وإبراز ذلك من خالل وسائل اإلعالم املقروءة               •

  .فضالً عن حتقيق طالا نتائج متميزة.ووضع مواقع هلذه املدارس على الشبكة العاملية للمعلومات



دوة مدرسة املستقبل املنعقدة يف     ن:( انعقاد العديد من الندوات واملؤمترات حول التعليم اإللكتروين مثل           •

جامعة امللك سعود، ندوة التعليم اإللكتروين املنعقدة يف مدارس امللك فيصل،مؤمتر التعليم اإللكتـروين      

.....) املنعقد يف مركز اخلليج لألحباث يف ديب،الندوة الثانية للتعليم والتقنية املنعقدة بكلية عفت جبده،             

 .ديث التربويني وقضية العصرمما جعل التعليم اإللكتروين ح

 وبات مبختلف أبعاده واقعاً تربويـاً       احملاوالت التربوية  ةن التعليم اإللكتروين جتاوز مرحل    يتضح بأ  قومما سب 

فادة وفق األسس العلمية من أفضل      اخلوض يف غماره سعياً لإل       إىل ضرورة    مما يظهر بوضوح احلاجة   ملموساً  

  . يوفرها هذا االجتاه احلديثليتاملمارسات التعليمية والتربوية ا

لذا برزت مشكلة هذه الدراسة واليت تسعى لتحديد مطالب اسـتخدام التعلـيم اإللكتـروين لتـدريس                 

  .الرياضيات يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسني واملختصني

  

אאW 
  : التايل الرئيستتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال

 املمارسـني    نظـر  من وجهة  الثانويةلكتروين لتدريس الرياضيات يف املرحلة      إلتعليم ا مطالب استخدام ال  ما

  واملختصني ؟

  : األسئلة الفرعية التاليةعن السؤال الرئيسويتفرع 

الستخدام التعلـيم   ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً  (ما املطالب الالزم توافرها يف منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية         .١

 وجهة نظر املختصني؟اإللكتروين من 

 معلم الرياضيات للمرحلـة الثانويـة السـتخدام التعلـيم           يف إعداد وتدريب  ما املطالب الالزم توافرها      .٢

 اإللكتروين من وجهة نظر املختصني؟

ما املطالب الالزم توافرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات باملرحلـة                .٣

  وجهة نظر املختصني؟الثانوية من

ختطيطـاً  (ما درجة أمهية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف منهج الرياضيات يف املرحلة الثانوية              .٤

 من وجهة نظر املمارسني؟) وتنفيذاً وتقومياً

ـ     يف إعداد وتدريب  ما درجة أمهية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين          .٥ ة  معلم الرياضيات يف املرحل

 الثانوية من وجهة نظر املمارسني؟

ما درجة أمهية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف البيئة التعليمية يف املرحلة الثانوية من وجهـة                  .٦

 نظر املمارسني؟



هل ختتلف استجابات املختصني يف حتديدهم ملطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضـيات يف               .٧

 ؟)تعليم اإللكتروينتدريس الرياضيات ، (التخصص وية باختالف املرحلة الثان

هل ختتلف استجابات املختصني يف حتديدهم ملطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضـيات يف               .٨

 ؟ املرحلة الثانوية باختالف سنوات اخلربة

روين لتدريس الرياضـيات يف     هل ختتلف استجابات املختصني يف حتديدهم ملطالب استخدام التعليم اإللكت          .٩

 ؟اجلنسيةاملرحلة الثانوية باختالف 

هل ختتلف استجابات املختصني يف التعليم اإللكتروين يف حتديدهم ملطالب استخدام التعلـيم اإللكتـروين               . ١٠

تدريس احلاسـب،تكنولوجيا تعلـيم     (لتدريس الرياضيات يف املرحلة الثانوية باختالف التخصص الفرعي         

 ؟)،أخرى

لف استجابات املمارسني يف حتديدهم لدرجة أمهية مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتـدريس             هل ختت  . ١١
 ؟ الرياضيات يف املرحلة الثانوية باختالف سنوات اخلربة

هل ختتلف استجابات املمارسني يف حتديدهم لدرجة توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتـدريس               . ١٢
 ؟باختالف سنوات اخلربة ية الرياضيات يف املرحلة الثانو

 

אאאW 
  :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي

منهج الرياضـيات يف املرحلـة      ( : حتديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروين الالزم توافرها يف كل من          -٥

 .نيمن وجهة نظر املختص)معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية ، البيئة التعليميةإعداد وتدريب الثانوية، 

منهج الرياضيات يف املرحلة    ( : التعرف على درجة أمهية مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف كل من           -٦

 .من وجهة نظر املمارسني) معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية ، البيئة التعليميةإعداد وتدريب الثانوية، 

منهج الرياضيات يف املرحلة    ( : منالتعرف على درجة توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف كل            -٧

 .من وجهة نظر املمارسني) معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية ، البيئة التعليمية إعداد وتدريب الثانوية، 

التعرف على مدى وجود اختالف بني درجة أمهية ودرجة توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين من                -٨

  .ارسة التعليم اإللكتروين وجهة نظر املمارسني للكشف عن واقع مم

 - سنوات اخلربة  -التخصص( اختالفات بني استجابات عينة الدراسةباختالف      التعرف على مدى وجود      -٩

 ) .احلنسية 

  

  



  
 

 
 

אאW 
  :تكمن أمهية هذه الدراسة فيما يلي

وين وحتديـد متطلبـات      االجتاهات يف العملية التعليمية والتربوية وهو التعليم اإللكتـر         ثإا تتناول أحد   - ١
 .استخدامه بطريقة علمية بعيدةً عن العشوائية واالرجتال

إا الدراسة األوىل يف الوطن العريب واليت تبحث يف حتديد مطالب استخدام التعليم االلكتروين يف مراحـل                  - ٢
املكتبات  وحتريه من خالل مراكز البحوث التربوية يف اجلامعات و         - على حد علم الباحث      -التعليم العام   

 . يف اململكة العربية السعودية واملكتبات العربية املتاحة عن طريق االنترنت
قد تسهم هذه الدراسة يف مساعدة املسئولني وخمططي ومطوري مناهج الرياضيات للمرحلـة الثانويـة يف                 - ٣

 .ختطيط وتطوير مناهج الرياضيات
 .الرياضيات قد تسهم هذه الدراسة يف تطوير برامج إعداد وتدريب معلمي  - ٤
قد تسهم هذه الدراسة يف حتديد املطالب املادية والربجميات التعليمية والبنية التحتية الالزمـة السـتخدام                 - ٥

 .التعليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات بشكل خاص والتدريس بشكل عام
  

אאW 
  :مت إجراء الدراسة يف إطار احلدود التالية

 باجلامعـات    والتعليم اإللكتروين   هذه الدراسة على املختصني يف تعليم الرياضيات       تقتصر:  احلدود املكانية 

 دول جملـس التعـاون اخلليجـي        يف    املختصني يف التعليم اإللكتروين   بعض  السعودية وكليات املعلمني ،و   

األخرى ،حيث حصل الباحث على أمساء وعناوين أبرز املختصني يف التعليم اإللكتـروين يف دول جملـس                 

 الرياضيات يف املرحلة    يومعلملتعاون الذين شاركوا يف االجتماع اخلامس للجنة مسئويل التعليم عن بعد،            ا

  .الثانوية يف املدارس األهلية املُطبقة للتعليم اإللكتروين باململكة العربية السعودية

  .هـ١٤٢٧-١٤٢٦العام الدراسي : احلدود الزمانية 

 :م توافرها الستخدام التعليم االلكتروين يف كل مناملطالب الالز:احلدود املوضوعية 

 ).ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً( منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية -

مطالـب  -املطالب املعرفية مبجال التعليم اإللكتروين    ( معلم الرياضيات باملرحلة الثانوية يف ااالت التالية         -

مطالـب إدارة املوقـف   –مطالب تتعلق بالربجميـات    -نتنترمطالب استخدام اإل  -م احلاسب اآليل  استخدا

 ).التعليمي



  ).البنية التحتية-  الربجميات-)األجهزة(املادية :(  البيئة التعليمية يف ااالت التالية-

  
  

אאW 
عليم  الت ميقصد اً  يف هذه الدراسة املقومات األساسية الستخدا        : مطالب استخدام التعليم االلكتروين   -١

 معلم الرياضـيات للمرحلـة      –منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية     ( اإللكتروين الالزم توفرها يف كل من       

  ).البيئة التعليمية-الثانوية

نظـام  " بأنه  التعليم اإللكتروين)٣ صم،٢٠٠٣ (غلوميعرف  (E-learning) التعليم اإللكتروين-٢

ب يف تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل         تعليمي يستخدم تقنيات املعلومات وشبكات احلاسو     

 الربامج اإللكترونية املعدة أما من قبل املختصني        و اإلنترنت   وأجهزة احلاسوب   :جمموعة من الوسائل منها     

  "يف  الوزارة أو الشركات
  

متعددة املصادر  تعلمية تفاعلية   /نظام تعليمي يقدم بيئة تعليمية      " بأنه يعرف الباحث التعليم اإللكتروين   و

مما  ؛   لكترونياً ا باالعتماد على احلاسب اآليل وشبكات االنترنت فضالً عن إمكانية إدارة هذا التعلم وحمتواه            

 إىل جتاوز مفهوم عملية التعليم والتعلم جدران الفصول الدراسية وأتاح للمعلم دعم ومساعدة املتعلم               ىأد

  ."يف أي وقت سواء بشكل متزامن أو غري متزامن

منهج يستخدم يف تصميمه أنشطة ومـواد       " بأنه)١٩٨ص م،٢٠٠١(اجلرف  تعرفه  :  املنهج االلكتروين  -٣

تعليمية تعتمد على احلاسوب، وهو حمتوى غين مبكونات الوسائط املتعددة التفاعلية يف صورة برجميات تقدم               

  ".على شبكة حملية أو شبكة االنترنت

منظومة فرعية مـن منظومـة التعلـيم    :  يف هذه الدراسة بأنهويعرف الباحث منهج الرياضيات االلكتروين   

 تقدمها املدرسة للمـتعلمني     املترابطة واملتكاملة وظيفياً    الرياضياتية  اخلربات ة من جمموعاإللكتروين تتضمن   

من خـالل   )حركة-صوت-صور-صنصو(  باالعتماد على الوسائط املتعددة     وفق خطة معينة   حتت إشرافها 

 مثل احلاسب واالنترنت سواء قدمت داخل املدرسة أو خارجها ملساعدة التالميذ على             لكترونيةوسائط اإل 

  .النمو الشامل يف مجيع النواحي، وتعديل سلوكهم طبقاً لألهداف التربوية

ويقصد ا يف هذه الدراسة التجهيزات املادية من أجهزة حاسب وملحقاـا املتنوعـة              : البيئة التعليمية -٤

  .يمية والبنية التحتية من اتصاالت وشبكات الالزمة الستخدام التعليم االلكتروين والربجميات التعل

  .ويقصد م يف هذه الدراسة ذوي االختصاص بالتعليم اإللكتروين وتعليم الرياضيات : املختصون -٥



تربيـة  بكليات ال يقصد م يف هذه الدراسةً أعضاء هيئة التدريس         : املختصون يف التعليم اإللكتروين    ١-٥

 وكليات املعلمني باململكة العربية السعودية ، احلاصـلني علـى درجـة الـدكتوراه يف                وكليات احلاسب 

و أعـضاء هيئـة التـدريس       )  ووسائل وتكنولوجيا التعليم    وعلوم احلاسب  استخدام احلاسب يف التعليم   (

جملس التعـاون األخـرى      وبعض املختصني يف دول       العربية السعودية  باجلامعات وكليات املعلمني باململكة   

القيام مبشاريع أو إجراء دراسات أو تأليف كتب أو         رز بالتعليم اإللكتروين من خالل      الذين لديهم اهتمام با   

  .مشاركات بندوات ومؤمترات ذات صلة بالتعليم اإللكتروين

املنـاهج  قـسام   بأيقصد م يف هذه الدراسة أعضاء هيئة التدريس          : املختصون بتعليم الرياضيات     ٢-٥

 وكليات املعلمني باململكة العربية السعودية احلاصلني على درجة الدكتوراه          بكليات التربية وطرق التدريس   

 .يف املناهج وطرق تدريس الرياضيات

الـيت   الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف املدارس األهلية          معلمي يقصد م يف هذه الدراسة    :املمارسون  -٦

  .عليم اإللكتروينتستخدم بعض أدوات الت
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يستعرض الباحث يف هذا الفصل أهم الدراسات والبحوث العربية واألجنبية ذات العالقة مبوضوع الدراسة احلالية ،    

قوف على بعض اجلهود اليت بذلت يف جمال التعليم اإللكتروين ، وحتديد مدى التشابه واالخـتالف                وذلك دف الو  

 ، ونتائجها ، وأيضا االسـتفادة مـن هـذه           اأهدافها ، وإجراءا  : بني هذه الدراسات والدراسة احلالية من حيث        

        ا االدراسات يف الدراسة احلالية من حيث منهجية الدراسة وإجراءاكما أن هذا اجلزء يـأيت اسـتكماالً           وأدوا ، 

ليشكل مصدراً وأساساً اعتمد عليه الباحث يف حتديـد مـشكلة           ) اإلطار النظري ( للجزء األول من الفصل الثاين      

  .الدراسة وأسئلتها وبناء أدواا

سات تتناول  درا-دراسات تتناول املنهج اإللكتروين   (وسيعرض الباحث الدراسات السابقة مقسمة إىل ثالثة جماالت         

) دراسات تتناول البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتـروين       -إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين     

 قسمني رئيسني يف    تمرتبة حسب إعدادها الزمين وموضح عنوان وهدف وعينة وأدوات وأهم نتائج كل دراسة حت             

  .يعقبها تعليق على الدراسات السابقة يف كل جمال) األجنبية  الدراسات –الدراسات العربية ( كل جمال مها

  :وفيما يلي عرض للدراسات السابقة

EאאאאW 
Eאאא 
١E JאאאF٢٠٠٠E 

  :هدفت الدراسة إىل 

  . التعرف على أمهية استخدام التقنية يف التعليم •

  . عرف على مفهوم شبكة اإلنترنت وكيفية استخدامها يف التعليمالت •



  . التعرف على األسس التعليمية لتصميم وحدة تعليمية عرب اإلنترنت •

   .التعرف على العوائق اليت تقف أمام تطبيق املنهج اإللكتروين •

 مث تطبيقاته من خـالل حتليـل    وللوصول إىل نتائج علميه يف هذه الدراسة ركز الباحثان على حتليل املفهوم وتعريفه            

  .وترتيب نتائج عديدة من الدراسات والكتابات السابقة 

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة كما يلي 

إن استخدام اإلنترنت يف جمال التربية والتعليم يسري بدرجة سريعة وتزداد تطبيقاته يوما بعـد يـوم يف                   

  .  يف جمال العملية التعليميةةعناصر كثري

نترنت كوسيلة مساعده  يف بناء وحده تعليمية يساعد على إجياد منهج متميـز يـستخدم                استخدام اإل  

 .الصوت واحلركة والصورة والنص معا 

يعتمد تصميم  الوحدة التعليمية يف االنترنت على أساس النظرية السلوكية اليت جتزي  الوحدة إىل عدة                  

 .أجزاء 

 .اخلطي والتصميم املتفرع هناك نوعان أساسيان يف التصميم ومها التصميم  

أن أهم  العوائق اليت تقف أمام استخدام شبكة االنترنت يف املناهج هي إما ماليـة وتتمثـل يف تـوفري           

األجهزة أو فنيه وتتمثل يف الوقت وانقطاع يف اخلدمة أو بشريه وتتمثل يف عدم إعـداد املعلمـني أو                   

 .ري وهو عدم التخطيط الستخدام هذه  اخلدمة وأخريا العائق اإلدا، الطالب الستخدام هذه اخلدمة 

  .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حبثها يف جمال أسس الوحدة التعليمية عرب االنترنت 

 

٢E JאאF٢٠٠١E 
  :من خالل دراسة املوضوعات التالية ، هدفت الدراسة لدراسة واقع مناهج التعليم 

 .طبيعة الثورة املعرفية  •

 .حقيقة التقدم التقين  •

 . الواقع الفعلي ملناهج التعليم •

 . مناهج  التعليم يف لغة امليزان مقابل التدفق املعلومايت والتقدم التقين •

 .رؤية ملواكبة املناهج ملتطلبات العصر املعرفية والتكنولوجية  •

  :     وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل



ومع حقيقـة التقـدم     ،إذ التتوافق مع طبيعة الثورة املعرفية       ، ال تواكب العصر    ،  أن املناهج بوضعها احلايل    -

  .التقين

 مث قدمت الدراسة اقتراحات ملا جيب أن تكون علية املناهج ملواكبة متطلبات العصر املعرفية    والتكنولوجية وفيما                   

  :يلي أهم هذه االقتراحات 

١ - ا وتقدميها بالنسبة ملسئوليه تصميم املناهج وتطبيقا:  

حبيث تكون هلم يد املبادأة بالنسبة هلذا املوضوع        ،  أو للرأي العام فقط           ينبغي عدم ترك هذا املوضوع للسياسيني     

  .وإمنا جيب أن تكون مشاركام من خالل جلان متخصصة تضم جبانبهم خرباء املناهج 

  :بالنسبة لتحديد أهداف املناهج  - ٢

مع مراعاة أن أهداف املنهج ينبغي أن تشتق من مصادر مخسه هي            ، هداف نقطة البداية        ينبغي أن ميثل حتديد األ    

املتطلبات املعرفية  ، طبيعة املادة الدراسية وأهدافها     ، اتمع وفلسفته   ،أهداف املرحلة التعليمية    ، املتعلم وخصائصه   

  .والتقنية لعصر العوملة 

  :بالنسبة لتحديد حمتوى املنهج  - ٣

اح على العامل اخلارجي لالستفادة من التجارب التربوية يف هذا اال والوقوف علـى آخـر مـاأفرزه                  ينبغي االنفت 

مـع  ، بشرط عدم الوقوع يف احملضور واملتمثل يف تغيري حمتوى املناهج دون إعداد الكوادر املؤهلة لتنفيذه                ، العصر

  :مراعاة التايل عند اختيار احملتوى 

  ي للمتعلم مراعاة العمر الزمين والعقل - ١

 :أن يتضمن احملتوى مايعكس األمور التالية  - ٢

 . االستيعاب والتمكن التكنولوجي -

 . التعلم الذايت -

 .والقضايا املعاصرة ، مهارات احملافظة على البقاء واالختيار املهين  -

  .االهتمام بإنسانية التالميذ وإكسام مقومات التربية األخالقية  -

وفقاً ملتطلبات ، ة تتسم باملرونة املطلوبة وتسمح للمعلم بتكييف املنهج      بالنسبة لتنظيم املناهج بطريق    - ٤

  . املواقف التدريسية

ينبغي مساعدة املعلمني على اختيار أساليب التدريس املناسبة والـيت          : بالنسبة ألساليب التدريس     - ٥

 .م تسهم يف حتقيق التفاعل الصفي بدرجة كبريه وتثري دافعية املتعلم حنو مزيد من التعل



وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حتديدها لعناصر املنهج ومعايريها الالزمة ملواجهة متطلبات عصر املعرفـة                 

   .والتكنولوجيا

  

  

 
٣E JאאF٢٠٠١E 

يف هدفت الدراسة إىل التعريف باملقرر االلكتروين ومكوناته واملقررات اليت  يستخدم فيها والربامج اليت تـستخدم                 

تصميمه واملواقع اخلاصة باملقررات اإللكترونية على الشبكة العاملية العنكبوتية واليت ميكـن اسـتخدامها وكيفيـة                

  .استخدام املقرر االلكتروين وأمهية استخدامه واجيابياته 

  :وقد توصلت الدراسة إيل 

يمية تعتمد على         احلاسـب             عرفت املقرر اإللكتروين بأنه أي مقرر يستخدم يف تصميم أنشطه ومواد تعل           -)١

  :وهناك عدة أنواع من املقررات اإللكترونية 

 . مقررات حتل حمل الفصل التقليدي ومقررات مسانده للفصل التقليدي

 مقررات الكترونية على شبكة اإلنترنت ومقررات إلكترونية غـري معتمـده علـى             

 . اإلنترنت

   : حددت مكونات املقرر اإللكتروين فيما يلي-)٢

 . الصفحة الرئيسية للمقرر •

 . أدوات املقرر •

 .التقومي الدراسي  •

 .  معلومات عن أعضاء هيئة التدريس املستخدمني للمقرر •

 .لوحة اإلعالنات  •

 . لوحة النقاش •

 . غرفة احلوار •

 . معلومات خاصة للمقرر •

 ).وثائق خاصة باملقرر (حمتوى املقرر  •



 .  اإللكترونيةاملرجعقائمة  •

  .صندوق الواجبات •

 .آلية إعداد االختبارات •

 . أدوات التقومي •

 . سجل الدرجات •

 . السجل اإلحصائي للمقرر •

 . مركز الربيد اإللكتروين •

 .امللفات املشتركة  •

 .صفحة املذكرات  •

 .الصفحات الشخصية للمعلم والطالب  •

 . الدليل اإلرشادي اإللكتروين •

  .لوحة التحكم  •

  : تصميم املقررات االلكترونية بالنسبة للربامج اليت ميكن استخدامها يف) ٣

 Authorهناك برامج جاهزة ميكن استخدامها يف تصميم دروس ومقررات خاصة مبادة معينه مثل برنـامج  _ 

Plus    والذي يستخدم يف تصميم دروس ومقررات اللغة االجنليزيـة وبرنـامج Hot potatoes    الـذي  

  .يستخدم يف تصميم دروس ومقررات القراءة  

 Macromedia Authorبرامج جاهزة عامة مكن استخدامها لتصميم أي مقرر يف أي ختصص مثل هناك _ 

ware  .  

  : هناك برامج مثل_ 

communicator ,Netscape , power point    ميكن استخدامها يف تـصميم الـدروس وإجـراء 

  . العروض وميكن استخدامها على شبكة اإلنترنت وخارج الشبكة

  : وتفصيلية للمقررات االلكترونية على شبكة اإلنترنت ميكن استخدامها جمانا مثلهناك مواقع جاهزة _ 

 www.blackboard.com  ومواقع أخرى ميكن استخدامها مقابل رسوم مثل  online learning .   

   .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية بتناوهلا ملكونات املقرر اإللكتروين
  

٤E JאF٢٠٠١E 



وقياس فاعلية استخدام اإلنترنت من خـالل تلـك        ، هدفت الدراسة إىل تصميم صفحات ويب وفق أسس تربويه          

  . الصفحات يف تدريس وحدة اإلحصاء

  .طالب  )٩( وتكونت عينة الدراسة من 

  .واستخدم الباحث االختبار التحصيلي أداة لدراسته

  :   وتوصلت الدراسة إىل النتائج التالية

وأوصت ، وقد يرجع ذالك إىل االهتمام الشخصي للطالب ذا األسلوب        ، دام اإلنترنت يف هذا اال      فاعلية استخ 

   .الدراسة بضرورة استخدام االنترنت يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية على األقل بصفة جتريبية 

 .لويب وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حتديدها لألسس التربوية لصفحات ا
  

٥E JאאF٢٠٠٢E 
  :هدفت هذه الدراسة إىل اإلجابة على السؤال الرئيسي التايل

كيف ميكن وضع مناهج التعليم يف اململكة العربية السعودية عرب االنترنت؟ وقدمت الدراسة لإلجابة علـى هـذا                  

 خالل مشروع يتم من خالله تقـدمي        السؤال خطة مقترحة لوضع مناهج التعليم العام يف اململكة عرب اإلنترنت من           

املنهج االنترنيت وإيضاح أهدافه ودواعيه وحمتوياته ومتطلبات هذا املشروع املادية والبشرية ومراحل تنفيـذ خطـة                

  .املشروع 

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة فيما يلي 

 والنص  إن بناء منهج انترنيت يساعد على إجياد منهج متميز يستخدم الصوت واحلركة والصورة             .١

 . معا

  .هناك نوعان أساسيان يف التصميم مها التصميم اخلطي والتصميم املتفرع  .٢

  :كما جاءت أهم التوصيات كما يلي 

 .إن استخدام اإلنترنت يف املناهج ضرورة ملحه تفرضها علينا مستجدات العصر •

ال املناهج ووضـع    إعادة النظر يف سياسات وزارة التربية والتعليم حول أمهية توظيف اإلنترنت يف جم             •

 . اخلطط والدراسات هلذا األمر

 . يف مناهج إعداد املعلمني يف اجلامعات العربية "تصميم مناهج اإلنترنت " وضع مادة بعنوان  •
  

 .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوله للمنهج اإللكتروين وحتديد أنواع التصاميم املستخدمة فيه

Eאאא 



٦E JאFJems, 1997KE 
هدفت الدراسة إىل التعرف على إمكانية تدريس املناهج الدراسية وتقدميها عن طريق الربامج املعدة علـى شـبكة                  

  . اإلنترنت لتالميذ املرحلة الثانية

  . و األمريكية من ثالث مدارس ثانوية يف مدينة كولومبوس بوالية أوهاي تلميذا١٦٥٧ًوتكونت عينة الدراسة من 

  : وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل

  .  إمكانية تعليم املناهج عن طريق الربامج املعدة على شبكة اإلنترنت-١

  .  استفادة العديد من األسر وأبنائها داخل املنازل من هذه املناهج املقدمة عرب شبكة اإلنترنت-٢

م، ٢٠٠٤العـرتي،   ( الطلب على مثل هذه الربامج عـرب اإلنترنـت            إيصال املنهج إىل التالميذ ازدياد     ق حق -٣

  ).٤٣ص

  .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا للمنهج اإللكتروين وإمكانية تدريسه عرب االنترنت 
  

٧E JאFTeeter, 1997E 
قرر تربوي لطالب جامعة اركنساس مبدينة      هدفت الدراسة إىل التعرف على أثر استخدام اإلنترنت يف تدريس م               

، حيث وضعت املواد التدريسية على جانب الشبكة، وكان الفرق الوحيد يف تدريس املقرر هو وسـط                 كرووليتل  

  : ت أهم نتائج الدراسة على النحو التايلءاجانتقال املعلومات و

الذين درسوا املقرر عن    (  التجريبية    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف متوسط حتصيل طالب اموعتني           -١

  ). الذين درسوا بالطريقة التقليدية( والضابطة ) طريق اإلنترنت

اسهم للمشاركة يف املناقشات والبحث عن مصادر املعرفة واملعلومـات مـن خـالل              مح زيادة دافعية الطلبة و    -٢

  .الشبكة

  .  الوصول إىل عدد كبري من املصادر اخلاصة مبوضوع البحث-٣

  .  املتعددةالتكليفات حتسني القدرة على الكتابة واملشاركة يف -٤

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا املنهج اإللكتروين واثبات مدى فاعليته يف زيادة دافعيـة الطلبـة                   

  .ومحاسهم للتعلم 
  

  

  

٨E JאFMing, 1998E 



عتمد على الويب ملساعدة الطالب يف تعلم اإلحصاء، وحتديد اجتاهام حنو            هدفت الدراسة إىل تطوير منوذج ملقرر م      

  . هذا النوع من التعلم

طالباً من طالب الدراسات العليا بكلية التربية جبامعة بيتيسربج، وقد حصل مجيـع             ) ١٤(تكونت عينة الدراسة من     

  . املشاركني على املقرر كامالً من خالل اإلنترنت

  : لدراسة على النحو التايلوجاءت أهم نتائج ا

 إن تصميم مقرر معتمد على الويب يتطلب أهدافاً تدريسية حمددة وواضحة حبيث يتم اسـتغالل اخلـصائص                  -١

  . ب بشكل يشمل عنصري التفاعل والتغذية الراجعةيواملكونات املتاحة للو

  ). ٧٥م، ص٢٠٠٢ هاشم، ( اجتاهات الطالب حنو التدريس املعتمد على الويب كانت بصفة عامة موجبة -٢

  .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا أحد عناصر املنهج اإللكتروين  ممثالً يف األهداف 
  

٩E JאFGerber, 1998E 
هدفت الدراسة إىل اكتشاف الطريقة املثلى لتعليم الرياضيات من خالل اإلنترنت، ومت تطبيق التجربة ملـدة مخـسة     

  . ابيع على بعض تالميذ الصف الثامنأس

  : وجاءت أهم نتائج الدارسة على النحو التايل

ـ وقها، والشعور   ذ كوسيلة للحصول على املعلومات يف مادة الرياضيات، وت        اإلنترنترك التالميذ فاعلية    د أ دى مب

  ). ١٤٨م، ص٢٠٠٤، التودري( أمهيتها خاصة يف تطبيقات احلياة اليومية 

  .اسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا لدراسة استخدام االنترنت يف تدريس الرياضيات وتتفق هذه الدر
  

١٠E JאFLarson:2000E  
بعد تدريسه عرب اإلنترنت وذلـك      " املدخل إىل احملاسبة  " هدفت الدراسة إىل حتديد مواطن القوة والضعف يف مقرر          

  . من أجل حتسني عملته التدريس

.  الدراسة من جمموعتني جمموعة درست معتمدة على اإلنترنت وجمموعة درست بالطريقة التقليديـة             وتكونت عينة 

  .ومتت مقارنة درجات االختبار للمقرر ومعدل االنسحاب بني الفصول املعتمدة على اإلنترنت والفصول التقليدية

  : ت أهم نتائج الدراسة على النحو التايلءاج و

 البدء يف دراسة املقرر، لكـن       عندن على اإلنترنت كانوا مضطربني      الطالب الذين درسوا معتمدي    - ١

هذا القلق زال مبجرد البدء يف الدراسة، حيث وجدوا كل من نظام إدارة املقرر املعتمـد علـى                  

  . الويب والتدريس املعتمد على احلاسب مها وسائل سهلة االستخدام وفعالة



اإلنترنت قد أبدوا اسـتعدادهم لدراسـة       من الطالب الذين درسوا املقرر عن طريق        % ٨٧أن   - ٢

 . مقرر آخر عرب هذه الشبكة

واموعة الـيت درسـت       للمجموعة اليت درست بالطريقة التقليدية     أن درجات االختبار النهائي    - ٣

 . كانت متقاربةباالعتماد على االنترنت

فـصل   يف ال  االنـسحاب  اإلنترنت كان أعلى من       املعتمد على  فصلال يف   االنسحابن معدل   أ  - ٤

 .التقليدي

  .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا للمنهج اإللكتروين واثبات جدواه يف العملية التعليمية  
 

 

١١E JאאFEl- Tigi,2001E 
هدفت الدراسة إىل اختبار إدراك طالب الكلية ملواقع مقررات معتمدة على الويب لتكون مصادر تعليمية ملقررات                

  . معتمدة على الفصل الدراسي

) ١٤٢(ومت اختيار عينة مكونة من      . مقرراً قدمت على مواقع الويب    ) ١٧٤(مقررات من بني    ) ٩(مت اختيار تسعة    

  .ول هذه املواقع التسعةح أرائهمطالباً ألخذ 

  : ت أهم نتائج الدراسة على النحو التايلءاجو

  . واقع الويب التعليميةهناك إدراك إجيايب واسع لنوعية وجودة وفائدة م - ١

 جودة  - البصري جودة القدرة على القراءة من مواقع الويب        األغراء: متثلت جودة التدريس يف    - ٢

  . املواد املوجودة على موقع الويب

 الدخول إىل احلاسب، وإىل عناوين مواقع الويـب، وعـدم كفايـة             :أكرب املعوقات يف   تتحدد   - ٣
دوافع الستخدام مواقع الويب للمقرر، والـصعوبات        ال يف ضعف مهارام الستخدم اإلنترنت، و   

 . اخلاصة بالوقت
التأثري الشامل للمقرر تتمثل يف قدرته على توفري الوقت ويف الوصول إىل املوارد طيلـة األربـع                  - ٤

 أو للدراسة ويف الفهم املتزايد لتطلعات الفصل        االستعدادوالعشرين الساعة، ويف تسهيل عملية      
 ). ٨٢-٨١م، ص٢٠٠٢هاشم، ( وألهدافه 

  .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا للمنهج اإللكتروين وحتديد بعض معايريه 
 

 
  

EאאאאאW 



األسـس العلميـة لتـصميم املنـهج        ) م٢٠٠٠(تناولت دراسة اهلابس والكندري     : ملخص للدراسات السابقة    

فقد تناولت املعايري املناسبة لعناصر املنهج ) م٢٠٠١(أما دراسة إبراهيم    . تروين والعوائق اليت تقف أمام تطبيقه       اإللك

مميزات املنهج اإللكتـروين وأنـواع      ) م٢٠٠٢(يف حني  أبرزت دراسة املوسى       . ملواكبة عصر املعرفة والتكنولوجيا   

 للمنهج اإللكتروين   األثر االجيايب ) م٢٠٠١( أوضحت دراسة بدر   يف حني .التصاميم املستخدمة يف املناهج اإللكترونية    

) م١٩٩٧(Jemsو) م١٩٩٧(Teeterيف حـني أبـرزت دراسـة كـل مـن          . على التحـصيل الدراسـي    

على التوايل أثر ) م٢٠٠١(EL-Tigi و )م٢٠٠٠  (Larsonو) م١٩٩٨(Gerberو) م١٩٩٨(Mingو

 التدريس عرب اإلنترنت ، واالجتاه حنو التعلم ، واحلـصول علـى             املنهج اإللكتروين على الدافعية للتعلم ، وإمكانية      

  .املعلومات بسهولة ، ورغبة املتعلمني بدراسة املقررات عرب اإلنترنت وتوفري الوقت واجلهد 

אאאW 
 التحليلـي،   تباينت الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم، فمنها من استخدم املنهج الوصفي           - ١

  . ومنها من استخدم املنهج التجرييب ،ومنها من استخدم املنهج الوصفي املسحي 

 .  معظم الدراسات السابقة استخدمت املنهج التجرييب  - ٢

 .  معظم الدراسات السابقة استخدمت االختبار التحصيلي كأداة للدراسة - ٣

لثانويـة يف التعلـيم العـام       تكونت عينة الدراسات السابقة من طالب املرحلتني املتوسطة وا         - ٤

 . وطالب التعليم اجلامعي 

 . مجيع أفراد عينة الدراسات السابقة كان من الطالب  - ٥

 مجيع الدراسات السابقة كان حجم العينة فيها صغري عدا دراسـة واحـدة وهـي دراسـة       - ٦

)Jems,1996 (              كان حجم العينة فيها كبري يف حني الدراسة احلالية عينتـها ذات حجـم

 . قارنة بالدراسات السابقة متوسط م

اتفقت بعض الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية بأا تبحث يف جمال الرياضيات مثل دراسة              - ٧
ودراسـة       ) Gerbr1998( ودراسـة   ) Ming,1998( ودراسـة     ) م  ٢٠٠١بدر،(
 )Larson,2000.(  

لمية لتصميم املنهج اإللكتروين وأنـواع      استهدفت بعض الدراسات السابقة إبراز األسس الع       - ٨
( التصاميم املستخدمة يف املنهج اإللكتروين ومعايري عناصر املنهج اإللكتروين كما يف دراسـة              

 ) . م ٢٠٠٢املوسى، (ودراسة ) م٢٠٠١إبراهيم، ( ودراسة ) م ٢٠٠٠اهلابس والكندري، 



نـهج اإللكتـروين علـى       استهدفت بعض الدراسات السابقة التعرف على أثر استخدام امل         - ٩
ودراسـة  ) Tettr,1997( ودراسـة   )  م ٢٠٠١بـدر،   (التحصيل كمـا يف دراسـة       

)Larson,2000. (  
استهدفت بعض الدراسات السابقة التعرف على أثر استخدام املنهج اإللكتروين على االجتـاه              -١٠

  ) .Mnig,1998(حنو املادة كما يف دراسة 
ف على أثر استخدام املنـهج اإللكتـروين علـى            استهدفت بعض الدراسات السابقة التعر     -١١

  ) . Tetter,1996(الدافعية حنو التعلم مثل دراسة 
على الرغم من تباين الدراسات السابقة يف املواضيع اليت تناولتها إال أا اتفقت مع الدراسـة                 -١٢

 . احلالية يف كوا أجريت يف جمال البحث األول وهو املنهج اإللكتروين 
سة احلالية عن الدراسات السابقة بأا الدراسة األوىل اليت تبحث حتديد املطالـب             ختتلف الدرا  -١٣

السـتخدام  ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقوميـاً  ( الالزم توافرها يف منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية        
 . التعليم اإللكتروين

  :ميكن حصر جمال استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة فيما يلي -١٤
 .ير جعل املنهج اإللكتروين وحتديد متطلباته أحد حماور هذه الدراسةترب -
 .حتديد أسس املنهج اإللكتروين -
 .حتديد معايري عناصر املنهج اإللكتروين  -
 . حتديد متطلبات املنهج اإللكتروين -
ت  أدوات الدراسات السابقة يف حتديد حماور أداة الدراسة يف هذا اجلزء ، وبناء فقرا              ناالستفادة م  -

كل حمور من حماور األداة ، مع مالحظة متيز أداة الدراسة احلالية يف إضافة حماور جديدة يف هـذا                   
 .اجلزء 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EאאאאאאW 
Eאאא 

١٢E JאאF١٩٩٩E 
  : هدفت الدراسة إىل 

  . التعرف على مهارات االتصال العلمي اإللكتروين املتطلبة لالستفادة من اإلنترنت  .١

 . حتديد مهارات االتصال العلمي اإللكتروين املتطلب لالستفادة من اإلنترنت .٢

 .تنمية هذه املهارات املختارة لدى معلمي العلوم والرياضيات عند استخدامهم لإلنترنت  .٣

   .معلماً مت توزيعهم إىل جمموعتني متساويتني) ٦٠( عينة الدراسة من وتكونت

 .واستخدم الباحث بطاقة املالحظة أداة لدراسته

  : وقد توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج من أمهها 

 مـن معلمـي العلـوم       يتنيعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات اموعتني التجـريب            .١

مهارات التخطيط  (يات يف مستوى أدائهم املهارات االتصال العلمي اإللكتروين املتطلبة الستخدام اإلنترنت            والرياض

وذلك يف التطبيق القبلـي  ) الستخدام اإلنترنت ومهارات استخدام اإلنترنت ـ مهارات إاء استخدام اإلنترنت  

  .  املالحظة لبطاقة

سطي درجات اموعتني التجـريبيتني يف مهـارات االتـصال          عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متو        .٢

 . وذلك يف التطبيق القبلي لبطاقة املالحظة ، العلمي اإللكتروين ككل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات جمموعيت البحث التجريبيتني يف أداء مهارات االتـصال                 .٣

  ).االستعداد ـ التنفيذ ـ اإلاء (الحظة عند مستويات العلمي اإللكتروين يف التطبيق البعدي لبطاقة امل

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف تناوهلا مهارات األتصال العلمي اإللكتروين املتطلبة للمعلم لالستفادة من                

  .االنترنت 

 
١٣E JאF١٩٩٩E 

يث ، ولتحقيق هدف الدراسة أوضحت الباحثة أدوار املعلم           هدفت الدراسة إىل إبراز دور املعلم بني القدمي واحلد        

  : يف عصر النظام التقليدي مث توصلت إىل حتديد أدوار املعلم يف عصر اإلنترنت فيما يلي

  . دور املصمم التعليمي  .١



 .  باستخدام الوسائل التقنية حدور الشار .٢

 . دور املشجع على التفاعل يف العملية التعليمية  .٣

 . ى توليد املعرفة واإلبداع دور املشجع عل .٤

  .وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حتديدها الدوار املعلم يف عصر االنترنت 
 

١٤EאF١٩٩٩E 
معرفة مدى وعي املعلمني والطالب بأمهية الشبكة العاملية للمعلومات يف جمال التعليم ومـدى              : هدفت الدراسة إىل  

  . هذه الشبكة ، باإلضافة إىل أهم املشكالت اليت قد تعوق استخدامهم هلا استفادم من استخدام

  . معلماً مبختلف التخصصات ٦٨وتكونت عينة الدراسة من 

املقابلة الشخصية والزيارات امليدانية للمدارس واملعلمني ، واالستبانة أدوات لدراسته          :  واستخدام الباحث كل من     

.  

  : النحو التايل وجاءت أهم نتائج الدراسة على

% ٥٣,٥كان عن طريق الكتب اخلارجية والـصحف ، و        % ٦٠,٣ مصدر معرفة املعلمني باالنترنت وبنسبة       -١

  .عن طريق الدورات التدريبية % ١٤عن طريق التلفزيون  و

جتماعية  ارتفاع نسبة استخدام االنترنت بني معلمي اللغة االجنليزية يليهم معلمي العلوم مث معلمي الدراسات اال               -٢

 .فمعلمي اللغة العربية وأخريا معلمي الرياضيات 

 .معظم املعلمني يفضلون استخدام االنترنت يف االطالع على معلومات هامة وحديثة - ١

 :أهم املشكالت اليت تواجه املعلمني عند استخدام االنترنت هي  - ٢

  .قلة عقد الدورات التدريبية  -

 .مشكلة اللغة اليت تتعامل ا الشركة -

 .لشبكةبطء ا -

وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية يف حتديدها بعض الكفايات الالزمة للمعلم للوصول للمعرفة عـن طريـق                  

  .االنترنت 

  

  

 



١٥E JאאF٢٠٠١E 
  :   هدفت الدراسة إىل 

   .حتسني كفاءة مصادر التعلم وذلك باالنفتاح على العامل من خالل شبكة املعلومات الدولية  .١

 . جعل التقاط املعلومات واملشاركة فيها بشكل أسرع  .٢

 . بناء قاعدة بيانات ضخمة عمالقة واملسامهة يف تبادل هذه املعلومات مع اآلخرين .٣

 واستخدام الثورة املعرفية     من التقنية  وقدم الباحث إطار عام لعملية إعداد وتدريب املعلم لالستفادة         .٤

 . والتكنولوجية املعاصرة 

  : ار العام لعملية إعداد وتدريب املعلم ما يلي ويشمل اإلط

  . التدريب على استخدام الوسائط املتعددة  .١

 . التدريب على استخدام شبكة املعلومات الدولية  .٢

 . التدريب على إعداد وتصميم مواقع وحتميلها على الشبكة  .٣

 املعاصرة واستخدام الوسائط املتعـددة       الالزمة لكل من املعلم واملتعلم لالستفادة من التكنولوجيا        األدواتمث حدد   

  .باستخدام احلاسب اآليل املدعم ببعض األجهزة والربامج وإمكانية الدخول على شبكة املعلومات الدولية 

  .يف حتديدها لبعض الكفايات الالزمة للمعلم يف عصر التعليم اإللكتروين  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية

  

١٦E JאאF٢٠٠١E 
  هدفت الدراسة إىل حتديد اخلطوات الالزمة لالنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم اإللكتروين مع التركيز علـى      

 يف تدريس مقررات اللغة اإلجنليزيـة ، واقتـراح      ،خطوات تدريب معلمي اللغة اإلجنليزية على استخدام اإلنترنت         

  .  اإلجنليزية على استخدام احلاسب واإلنترنت يف التدريس برنامج تدرييب لتطوير قدرة معلمي اللغة

  : وقد حددت أهم متطلبات االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم اإللكتروين فيما يلي 

 مستوى املدارس واجلامعات حبيث جتعل التكنولوجيا أداة أساسية يف العملية التعليمية            ىتعديل سياسة التعليم عل    .١

  . حل يف مجيع املرا

تدريب الطالب واملعلمني على استخدام احلاسب واإلنترنت يف التعليم ويتم ذلك بعد تزويد املدرسة بـأجهزة                 .٢

 .  لذلك الالزمة مباشرةالتمديداتاحلاسب وعمل 

إجراء األحباث يف جمال التعليم اإللكتروين بصورة مستمرة إلطالع املعلمني واملسئولية علـى أثـر اسـتخدام                  .٣

 . يف عملية التعليم التكنولوجيا 



مث قدمت الباحثة تصور مقترح لربنامج تدرييب يتناسب مع املستويات احلالية للمعلمني ، وبعد أن يصبح املعلمـون                  

أكثر قدرة يف استخدام احلاسب واإلنترنت ، ميكن تدريبهم على برامج ومهارات ذات مستوى أعلى مما حيتوي عليه              

 هذا الربنامج بإمكانية تنفيذه واحتياجه إىل إمكانيات مادية وبشرية معقولـة وقـد              الربنامج احلايل املقترح ، ويتميز    

 ومستوى متوسط ومستوى متقدم وأوضحت       مبتدي قسمت الباحثة مستويات التدريب إىل ثالثة مستويات مستوى       

ب واإلنترنت يف    الستخدام احلاس  مةالباحثة املهارات اليت يتم تقدميها يف كل مستوى من مستويات التدريب والالز           

  .التعليم

يف حتديدها لبعض الكفايات التدريبية الالزمة للمعلـم يف عـصر التعلـيم              وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية     

  .اإللكتروين

  

١٧E JאF٢٠٠٢E 
  .ااهدفت الدراسة إىل حتديد مدى توافر كفايات تقنية احلاسب واإلنترنت لدى طالب كلية املعلمني ب

  .طالب ) ٤١٢(وتكونت عينة الدراسة من طالب املستوى الثامن وعددهم 

  .واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته

  : التايلووجاءت أهم نتائج الدراسة على النح

 .اخنفاض مستوى توافر كفايات تقنية احلاسب واإلنترنت لدى أفراد الدراسة .١

فر تقنية احلاسب واالنترنت تعزى ملتغري العمر بني جمموعـة          وجود فروق ذات دالله إحصائية يف مدى توا        .٢

 .لصاحل اموعة األوىل) سنة٢٤(وجمموعة ) سنة٢٢(

وجود فروق ذات دالله إحصائية يف مدى توافر تقنية احلاسب واالنترنت تعزى ملتغري التخـصص لـصاحل                  .٣

 .طالب قسمي الرياضيات والعلوم

د الدراسة على مهارات تقنية احلاسب واإلنترنت أثناء الدراسة يف          اخنفاض مستوى التدريب الذي تلقاه أفرا      .٤

  .الكلية

  .يف حتديدها لبعض كفايات تقنية احلاسب واالنترنت الالزمة  للطالب املعلم  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية
 

١٨E JאאF٢٠٠٢ (  

  :    هدفت الدراسة إىل 

  " . اإلنترنت " دينة الرياض من الشبكة العاملية للمعلومات مبلمي املرحلة الثانوية التعرف على مدى استفادة مع .١



التعرف على السبل والطرق اليت متكن معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض من االستفادة من الشبكة العامليـة          .٢

 " . اإلنترنت " للمعلومات 

 الرياض من الشبكة العاملية للمعلومات       مبدينة ملرحلة الثانوية التعرف على املعوقات اليت حتد من استفادة معلمي ا         .٣

 " . اإلنترنت " 

 .واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته

  : وتكونت عينة الدراسة من 

 الرياض جلميع التخصصات باسـتثناء ختـصص        مبدينةمن معلمي املرحلة الثانوية النهارية احلكومية       % ٣٠- )أ  ( 

  ) . اً معلم٦٩٢( لغ عددهم احلاسب اآليل وقد ب

  .   ومت اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية العنقودية 

 الرياض وقد بلغ عددهم     مبدينة مجيع معلمي احلاسب اآليل يف املرحلة الثانوية يف املدارس احلكومية النهارية             -) ب  ( 

   ) . اً معلم١٢٤( 

  : وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل 

دم وجود فروق دالة إحصائياً بني جمموعات عينة الدراسة يف مجيع حماور الدراسة وفقاً الخـتالف املؤهـل                  ع .١

  ) . ماجستري ـ بكالوريوس ـ كلية متوسطة ـ أخرى ( العلمي كمتغري 

 بني جمموعات عينة الدراسة يف احملور األول والثاين        ) ٠,٠٥( لة  الوجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الد       .٢

ـ أخرى ) حاسب آيل فقط (ـ علمي ) دون احلاسب اآليل (أديب ـ علمي  ( للدراسة وفقاً الختالف التخصص  

 ) . حاسب آيل فقط (تغري ، لصاحل أصحاب التخصص العلمي مك) 

بني جمموعات عينة الدراسـة يف احملـور الثالـث           ) ٠,٠٥( وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة         .٣

حاسـب آيل فقـط ـ    (أديب ـ علمي دون احلاسب اآليل ـ علمي   (  الختالف التخصص كمتغري للدراسة وفقاً

الذين ( واألخرى  ) دون احلاسب اآليل    (، لصاحل املعلمني أصحاب التخصصات األدبية والتخصص العلمي          ) أخرى

 ) . مل يذكروا ختصصهم 

ور الثالث للدراسة املعوقات اليت حتـد مـن   عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني جمموعات عينة الدراسة يف احمل          .٤

وفقاً الختالف سـنوات    " اإلنترنت  " استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض من الشبكة العاملية للمعلومات           

 . اخلربة يف التعليم 



ألول وفقـاً   بني جمموعات عينة الدراسة يف احملور ا       ) ٠,٠٥( وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة         .٥

، ) عالية جداً ـ عالية ـ متوسطة ـ قليلـة ـ ضـعيفة       ( الختالف مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل 

 : حيث يوجد فروق دالة إحصائياً على النحو التايل 

) ليـة   العا( و  ) العالية جداً ( بني متوسط درجات املعلمني أصحاب مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل             / أ 

لصاحل املعلمني أصـحاب    ) الضعيفة  (واملعلمني أصحاب مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل          ) املتوسطة  (و

  ) . املتوسطة (و) العالية (و) العالية جداً ( مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل 

العالية (   و) العالية جداً   ( اسب اآليل   بني متوسط درجات املعلمني أصحاب مستوى اخلربة يف التعامل مع احل          / ب 

لصاحل املعلمني أصـحاب    ) القليل  (واملعلمني أصحاب مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل          ) املتوسطة  ( و) 

  ) . املتوسطة (و) العالية (و) العالية جداً ( مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل 

) العالية  (    و) العالية جداً (  أصحاب مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل          بني متوسط درجات املعلمني   / ج 

لصاحل املعلمني أصحاب مستوى اخلربة     ) املتوسطة  ( واملعلمني أصحاب مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل          

  ) . العالية ( و) العالية جداً ( يف التعامل مع احلاسب اآليل 

فروق ذات داللة إحصائية يف مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية مبدينة الرياض من الشبكة العاملية                ال توجد    -٦  

   : يف النواحي التالية" اإلنترنت " للمعلومات 

  ). العالية(  و) العالية جداً (بني املعلمني أصحاب مستوى اخلربة يف التعامل مع احلاسب اآليل  .١

 ). الضعيفة ( و) القليلة (ربة يف التعامل مع احلاسب اآليل بني املعلمني أصحاب مستوى اخل .٢

وجود فروق دالة إحصائياً بني أعضاء هيئة التدريس وعضوات هيئة التدريس يف أمهية استخدام اإلنترنـت                 .٣

 . وذلك لصاحل أعضاء هيئة التدريس %) ٠,٠١(يف العملية التعليمية عند مستوى 

عضاء هيئة التدريس وفقاً ملتغري اختالف اجلنسية بني السعوديني وغري          عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني أ       .٤

 .السعوديني 

يف تناوهلا ملعوقات استخدام املعلمني لالنترنت يف التدريس مما أفـاد هـذه              وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية     

  .الدراسة يف حتديد املطالب الالزمة ملواجهة هذه املعوقات 
 

١٩E JאF٢٠٠٣E 
  هدفت الدراسة إىل معرفة مدى توافر الكفايات التقنية التعليمية لدى معلمي الرياضيات يف املرحلـة الثانويـة يف                  

  . حمافظة جرش وممارستهم هلا من وجهة نظرهم 



  .  ومعلمةاًمعلم ) ٦٢( وتكونت عينة الدراسة من مجيع معلمي الرياضيات يف حمافظة جرش والبالغ عددهم 

  .استخدم الباحث االستبانة أداة لدراستهو

  : جاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل و

كفاية تقنية تعليمية بدرجة عاليـة      ) ٣٤( يتوفر لدى معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف حمافظة جرش            .١

وكفايتان بدرجة  كفاية تقنية بدرجة متوسطة ،      ) ٣٣(من جممل الكفايات ، و    % ) ٤٩,٣( متثل ما نسبته    

  . ضعيفة من وجهة نظرهم 

كفاية تقنية تعليمية بدرجة عالية تشكل      ) ٤٤(ميارس معلمو الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف حمافظة جرش           .٢

كفاية تقنية بدرجة متوسطة وكفايتني بدرجة ضعيفة مـن         ) ٢٣(من جممل الكفايات و   % ) ٦٤(ما نسبته   

 . وجهة نظرهم 

رجة توافر الكفايات التقنية التعليمية لدى معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانويـة يف             توجد اختالفات يف د    .٣

 . حمافظة جرش تعزى ألثر اخلربة واملؤهل 

بني توافر الكفايات التقنية التعليمية وممارستها       ) ٠,٠٥( يوجد ارتباط موجب ودال إحصائياً عند مستوى         .٤

  ) . ٠,٥٦ (  يف حمافظة جرش بلغعند معلمي الرياضيات يف املرحلة الثانوية 

 .يف حتديدها لبعض الكفايات التقنيةالالزمة ملعلم الرياضيات  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية

 
٢٠E JאאאF٢٠٠٤E 

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

  . كل من ختصص املعلم واملرحلة الدراسية اليت يعلم فيها املعلم يف هذه الصور 

معلماً ومعلمـة للمرحلـة      ) ١٢٠(  معلماً ومعلمة وتوزع أفراد العينة بواقع     ) ٢٤٠( وتكونت عينة الدراسة من     

  . معلماً ومعلمة للمرحلة األساسية  ) ١٢٠( الثانوية و 

  .ة أداة لدراستهواستخدم الباحث االستبان

  : وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل 

االتصال مبدارس إلكترونيـة ،  ( أن أبرز صور التعلم اإللكتروين اليت وقعت ضمن االستخدام العايل كانت            .١

 ، أعـداد   Officeالبحث اإللكتروين عرب حمركات البحث ، الربيد اإللكتروين ، اسـتغالل برجميـات   

أما استخدام األقراص التعليمية املضغوطة فقد      ) . البية احملوسبة ، عرض املعلومات احملوسبة       املشروعات الط 



سؤال املختصني يف مراكز علميـة عامليـة ،          : صورتاستخدام املتوسط يف حني جاءت      االوقع ضمن مدى    

  . والتخاطب التعليمي يف مدى االستخدام املنخفض 

 التعلم اإللكتروين لدى أفراد الدراسة باختالف ختصـصام         وجود اختالف بني متوسطات استخدام صور      .٢

 . واملرحلة اليت يدرسون فيها 

 اليت يستخدمها معلمو    التعليم اإللكتروين ) أساليب( يف حتديدها لبعض صور      وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية     

 .املرحلة األساسية 
  

٢١E JאאF٢٠٠٥E 
  : يق األهداف التاليةهدفت الدراسة إىل حتق

التعرف على احلاجات التدريبية ملعلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية يف جمـال اسـتخدام              - ١

  .احلاسب اآليل

بني أفراد عينة الدراسة يف حتديدهم      –إن وجدت   –التعرف على داللة الفروق اإلحصائية       - ٢

 ). التدريس ، املؤهل العلمياخلربة يف( تبعاً للمتغريات التاليةةلدرجة أمهية احلاجات التدريبي

معلماً من معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية يف املدارس الثانوية النهارية مبدينـة            ) ٦٧(وتكونت عينة الدراسة من     

  .الرياض

 .واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل

إدارة امللفات وتنظيمها   : تخدام نظام تشغيل احلاسب اآليل هي       أهم احلاجات التدريبية يف حمور اس      -

استخدام نظـام التـشغيل يف     : داخل الدات، أما أقل احلاجات التدريبية أمهية يف هذا احملور فهي          

 .LANالوصول للمعلومات املتاحة على شبكة حملية 

اسـتخدام بـرامج    : قية هي   أهم احلاجات التدريبية يف حمور استخدام برامج احلاسب اآليل التطبي          -

: ، أما أقل احلاجات التدريبية أمهية يف هذا احملور فهـي Microsoft Wordمعاجلة النصوص

 .Desktop Publishingاستخدام برامج النشر املكتيب

: أهم احلاجات التدريبية يف حمور استخدام برامج احلاسب اآليل يف تـدريس الرياضـيات هـي                  -

 لكتابة الرموز الرياضية واملعـادالت  Microsoft Word وصاستخدام برامج معاجلة النص



تطبيقات الواقع االفتراضي : والكسور واألسس، أما أقل احلاجات التدريبية أمهية يف هذا احملور فهي 

 .يف تعليم الرياضيات 

 التوجد فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد عينة الدراسة يف حتديدهم لدرجة احلاجة التدريبية تبعا               -

 .وذلك جلميع حماور الدراسة الثالثة) اخلربة يف التدريس ، املؤهل العلمي(ملتغريات الدراسة 

يف حتديدها لبعض احلاجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف جمـال احلاسـب             وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية     

 .اآليل 
 

٢٢EאאאF٢٠٠٥E 
اقع استخدام احلاسب اآليل واالنترنت يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية من           هدفت الدراسة إىل التعرف على و     

  .حيث االستخدام، واملعوقات ، واالجتاهات حنو استخدام احلاسب اآليل واالنترنت يف تدريس الرياضيات

  . مشرفاً تربويا١٥ًمعلًماً و١٥٨تكونت عينة الدراسة من 

  :لتايلوجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو ا

 استخدام احلاسب اآليل يف أداء األعمال املكتبية املتعلقة بتدريس الرياضيات بشكل عام كان متوسطاً ما عـدا                  -١

  .استخدامه يف كتابة أسئلة االختبارات وإعداد قوائم بامساء الطالب حيث كان االستخدام مرتفعاً بدرجة عالية

ة يف مجيع جماالت استخدامه كوسيلة تعليمية وكذلك يف تقومي          استخدام احلاسب اآليل كان متدنياً وبدرجة كبري      -٢

  .حتصيل الطالب ماعدا استخدامه يف تصميم خطابات وشهادات شكر للمتفوقني حيث كان االستخدام متوسط

  . استخدام االنترنت واالستفادة من خدماته يف تدريس الرياضيات كان بشكل عام متوسط-٣

قلة التدريب على استخدام خدمات االنترنت يف التدريس،        : نترنت يف التدريس     من أبرز معوقات استخدام اال     -٤

عدم كفاية وقت احلصة الستخدام االنترنت يف التدريس، ضعف مستوى اللغة االجنليزية لدى املعلمني،بطء عمـل                

  .الشبكة

 .ة اجتاهات املعلمني حنو استخدام االنترنت يف تدريس الرياضيات اجيابية وبدرجة عالي-٥

يف تناوهلا واقع استخدام احلاسب واالنترنت يف تدريس الرياضيات باملرحلة           وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية     

  .الثانوية 
  

Eאאא 

  ٢٣E JאFMaxwell, 1997E   



 التقنية ومدى دجمهم لإلنترنت يف       برنامج تدرييب على   مناسبةهدفت الدراسة إىل التعرف على أراء املعلمني يف مدى          

  . املنهج

وتضمن الربنامج سلسلة من االجتماعات اليت ركزت على مناقشة استخدامات اإلنترنت يف التعليم، وتضمن أيضا               

جمموعة ورش عمل الستخدام هذه التقنية، وجمموعة من الدروس اليت مت إجنازها صباحاً ومـساًء ملناقـشة قـضايا                   

  . اإلنترنت

  ". تينسي األمريكية" االبتدائية بوالية " هاملتون " ةمعلماً من معلمي مدرس)٤٧(عينة الدراسة من وتكونت 

  : وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل

  .  معظم املعلمني مل يتلقوا أي تدريب على استخدام اإلنترنت، وحىت من تلقى تدريب فإن التدريب مل يكن كافياً-١

  .  اإلنترنتباستخداملمني  قلة خربة املع-٢

  .  عدم كفاية الوقت املخصص للتدريب على اإلنترنت-٣

  .يف حتديدها الكفايات التقنية الالزمة الالزمة ملعلمي املرحلة األساسية وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية

  

٢٤EאFhigh&marcellino,1997E 
ربة احلاسوبية ومدى استخدام احلاسوب عند أساتذة الرياضيات يف مدارس املراحل           قياس اخل :وهدفت الدراسة إىل    

  .العليا، وأعضاء اهليئات التدريسية يف أقسام الرياضيات يف عدد من جامعات نيويورك

  . عضو هيئة تدريس جامعي ٢٥ معلماً و٦٦وتكونت عينة الدراسة من 

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل

من أعضاء اهليئة التدريسية اليستخدمون االنترنت يف التدريس علـى اإلطـالق      % ٤٠من املعلمني و    % ٦٠-١

  .على الرغم من أن مجيع الكليات ومعظم مدارس املراحل العليا ترتبط بشبكة االنترنت

  .ليم أكد أفراد الدراسة أنه سيكون هناك مستقبالً واعداً واستخداماً متزيداً لالنترنت يف التع-٢

يف الكشف عن واقع إمتالك معلمي الرياضيات لكفايات احلاسب واالنترنت           وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية     

.  
  

٢٥E JאF Hubbard, 1998E 
    هدفت الدراسة إىل تصميم برنامج لتدريب معلمي وتالميذ املرحلة االبتدائية على استخدام اإلنترنت والبحـث               

  .ومات فيها، وكيفية التأكد من صحة املعلومات اليت حصلوا عليها، ودمج املعلومات يف املنهج الدراسيعن املعل



  : ت أهم نتائج الدراسة على النحو التايلءاجو

  .  استخداماً لشبكة اإلنترنتأكثر أصبحوا املتعلمني  املعلمني و إن كل من-١

  .تعليم أصبح املعلمون جاهزين الستخدام اإلنترنت يف ال-٢

  .يف يف حتديد بعض كفايات استخدام االنترنت الالزمة للمعلمني  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية
  

٢٦E JאFCastellany, 1999E 
  مع  هدفت الدراسة إىل إيضاح أثر مقرر تعليمي حول استخدام اإلنترنت يف التعليم على اجتاهات معلمني يتعاملون               

  . شكالت تعليمية خمتلفة يف بعض املدارس األمريكيةطلبة ذو م

  : ت أهم نتائج الدراسة على النحو التايلءاجو

 هناك بعض املتغريات اإلجيابية اليت الحظها املعلمون املشاركون على طلبتهم من ذوي املشكالت التعليمية عند                -١

  . استخدامهم لإلنترنت

ملعلم باستخدام اإلنترنت يف التعليم حيث بينت الدراسـة وجـود            اعتمدت اجتاهات الطلبة على مدى معرفة ا       -٢

اجتاهات سلبية لدى طلبة املعلمني الذين ال توجد لديهم خربة كافية يف التعامل مع املشكالت املختلفـة لإلنترنـت                   

  .  الدراسيةالصفوفداخل 

 التعليم هي من أصعب املهمـات        إن املساقات والدورات اليت تعطى للمعلمني واملتعلقة باستخدام اإلنترنت يف          -٣

  . التعليمية

  :  إشارة الدراسة إىل ماهية ومضمون دورات املعلمني على اإلنترنت واليت تتمثل يف اآليت-٤

  . ضرورة تصميم الدورات وبراجمها لفترات طويلة -

  . علمني بعد انتهاء الدوراتاملإمكانية متابعة  -

م استخدا ية كيف املعلمنيعرف  اصة باملعلمني بشكل ي    تصميم الدورات واملقررات التدريسية اخل     جيب -

 ظروف خمتلفة، وعدم االقتصار على لتصفح واسترجاع املعلومات من          يفاإلنترنت يف تعليم طلبتهم     

 . الشبكة فقط

  .يف حتديد بعض مطالب االنترنت الالزمة للمعلمني  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية

  

 ٢٧EאאROWAND,1999)E 



وصف واقع استخدام معلمي املدارس احلكومية للحاسب اآليل واالنترنت وكيفية تـوجيههم            : هدفت الدراسة إىل    

لطلبتهم الستخدام احلاسب اآليل ، ومعرفة انطباعات املعلمني لدى اسـتخدامهم احلاسـب اآليل واالنترنـت يف                 

  .التدريس

  .احلكومية بالواليات املتحدة األمريكيةوتكونت عينة الدراسة من عينة من معلمي املدارس 

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل 

من معلمي املدارس احلكومية إم استخدموا احلاسب اآليل واالنترنت كوسيلة يف إدارة فصوهلم أو              % ٣٩ أشار   -

مـن املعلمـني    % ٤١و، للتوجيه واإلرشاد داخل الفصل     % ٦٦ألمور إدارية ، و   % ٣٤صنع مواد تعليمية، و   

يستخدمون % ٣يكلفون طلبتهم بتطبيقات من خالل برامج معاجلة الكلمات أو الربامج احلسابية إىل مدى كبريو               

  .االنترنت للبحث عن أفكار تتعلق بالرياضيات

يد  سنوات كانوا أكثر استخداماً للحاسب اآليل واالنترنت من أولئك الذين تز           ٩ املعلمون الذين تقل خربم عن       -

ولالتـصال بـالزمالء عـرب      -جلمع املعلومات حول الدروس     : خربم عن عشرين سنة وذلك يف ااالت التالية       

  . ولصنع مواد تعليمية-االنترنت

  .من املعلمني استعدادهم الستخدام احلاسب اآليل واالنترنت يف تدريسهم بشكل جيد % ٢٣أكد -

 األقل وكذلك املعلمني ذوي التدريب األكثر هم أكثـر جاهزيـة            أظهرت نتائج الدراسة أن املعلمني ذوي اخلربة      -

  .الستخدام احلاسب واالنترنت يف التعليم

  .يف دراستها لواقع استخدام املعلمني للحاسب واالنترنت يف التدريس  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية
  

٢٨Eא(Lan,1999) 
يهات املبنية على الشبكة العاملية للمعلومات على تعليم املعلم تغيري العادة، كما            حتديد اثر التوج  : هدفت الدراسة إىل    

  .هدفت إىل إحداث أسلوب جديد يف تدريس املعلمني ، وجعل التدريس أكثر صلة باملوضوع وأكثر استجابة وفائدة

م اتصال بالـشبكة     طالب كان هل   ١٠-٥وتكونت عينة الدراسة من جمموعتني ضابطة وجمموعة جتريبية تكونت من           

  .العاملية للمعلومات

  .واستخدام الباحث املقابلة ، وحتليل احملتوى أدوات لدراسته

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل 

  .انتقال حمور التعلم من املعلم إىل املتعلم  •
 .أصبحت عملية التعلم منظمة ذاتياً  •



رفية ومهارات التفكري الناقد واملهارات اإلداريـة       حصل املتعلمون على قدر كبري من املهارات املع        •
 .والقيادية

 .ساعدت التقنية املتعلمني على بناء املعرفة •
 .سامهت الفصول املعدة للتعلم التعاوين يف تقدمي التغذية الراجعة من املوجهني •

  .يف حتديد بعض الكفايات التقنية الالزمة للمعلم  وتتفق هذه الدراسة مع الدراسة احلالية

Eאאאאאאאא
W 

مهارات االتصال اإللكتروين املطلوبة للمعلـم      ) م١٩٩٩(حددت دراسة عبدالكرمي    : ملخص للدراسات السابقة    

يف حني أوضح   .  عصر االنترنت  فقد حددت أدوار املعلم يف    ) م١٩٩٩(أما دراسة دروزة    . لالستفادة من االنترنت  

يف حني تناولت دراسـات     . مدى وعي املعلمني بأمهية الشبكة العاملية للمعلومات يف جمال التعليم           ) م١٩٩٩(عبادة  

  أمـا دراسـتا  .الكفايـات التقنيـة الالزمـة للمعلـم    ) م٢٠٠٣(و قـوقزه ) م٢٠٠٢(كل مـن آل حميـا   

Hubbard)ر لعملية إعداد املعلم وتدريبه الستفادة من التقنيـة         فقد قدمتا إطا  )م٢٠٠١(والعطروزي) م١٩٩٨

إىل أمهية تـدريب    )م١٩٩٧(Maxwillو  ) م٢٠٠١(يف حني أشارت دراسات كل من اجلرف        .والثورة املعرفية 

أمـا العبيـد    . املعلمني على استخدام احلاسب واالنترنت يف التعليم وإجراء األحباث يف جمال التعليم اإللكتـروين               

إىل ) م٢٠٠٤(يف حني أشار اخلوالـدة      . وضح مدى استفادة معلمي املرحلة الثانوية من االنترنت         فقد أ ) م٢٠٠٢(

 High& marcellionبينمـا أوضـح   . صور التعليم اإللكتروين اليت ميارسها املعلمون يف املدارس اخلاصة 

أما . نترنت   املعلمني للحاسب واال   ممدى استخدا )  م٢٠٠٥(و الزهراين   )م١٩٩٩ (Rowndو        ) م١٩٩٧(

يف حني أبرزت دراسـة     .فقد أوضح احلاجات التدريبية ملعلمي الرياضيات يف جمال احلاسب          ) م٢٠٠٥(الدوسري  

Castellani)قدرة برامج التعليم اإللكتروين على مساعدة املعلمني يف التغلب على الصعوبات الـيت             ) م١٩٩٩

اىل أثر التوجيهات املبنية على الشبكة على       ) م١٩٩٩ (Lanبينما أشار   . تواجه الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة    

  .تغيري عادة املعلم 

،אאאW 
ومنها من  ، تباينت الدراسات السابقة يف املنهج املستخدم، فمنها من استخدم املنهج الوصفي التحليلي              - ١

 .ي املسحي استخدم املنهج التجرييب، ومنها من استخدم املنهج الوصف

 معظم الدراسات السابقة يف هذا اال اتفقت مع الدراسة احلالية يف استخدامها للمنـهج الوصـفي                 - ٢

 . املسحي 



 معظم الدراسات السابقة يف هذا اال اتفقت مع الدراسة احلالية يف  استخدامها اإلسـتبانة كـأداة                  - ٣

 . للدراسة 

 . لمني واملعلمني وأعضاء هيئة التدريس  تكونت عينة الدراسات السابقة من الطالب املع - ٤

  : تباينت فئات أفراد عينة الدراسات يف الدراسات السابقة حيث جاءت على النحو التايل  - ٥

 ) .م٢٠٠١السنيدي، (تكونت عينة بعض الدراسات من أعضاء هيئة التدريس كما يف دراسة  •

، ) م١٩٩٩ عبـدالكرمي،    ( تكونت عينة بعض الدراسات من املعلمني كما يف دراسة كل مـن                  •

) م٢٠٠٥الدوسري،  ( و) م  ٢٠٠٤واخلوالدة،  ( و  ) م  ٢٠٠٣قوقزة،  ( و  ) م  ٢٠٠٢العبيد،  (و

ــراين، ( و        و    )  Castellany,1999( و ) Maxwell1,997( و ) م٢٠٠٥والزه

)High& marcellion, 1997 (   و)Rowand ,1999 (  و )Lan,1999 . (  

آل ( اسات من املعلمني الطالب أو املعلمني و الطالب معاً كما يف دراسة              تكونت عينة بعض الدر    •

   ) . (Hubbard ,1998و دراسة ) م ٢٠٠٢حميا ،

(  اتفقت بعض الدراسات مع هذه الدراسة بأن عينتها من معلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية كما يف دراسـة                   -٧

 &high و دراسـة )  م ٢٠٠٥راسـة الزهـراين،   د( و ) م ٢٠٠٥دراسة الدوسري، ( و) م ٢٠٠٣قوقزة، 

marcellion ,1997)  . (   

 استهدفت بعض الدراسات تدريب املعلمني على استخدام التقنية من خالل إعداد برنامج تدرييب كما يف دراسة                 -٨

 Hubbard (ودراسة ) (Maxwell,1997 ودراسة) م ٢٠٠١اجلرف، (ودراسة ) م ٢٠٠١العطروزي، ( 

,1998. (   

) م  ٢٠٠٠الـسنيدي،   ( استهدفت بعض الدراسات حتديد الكفايات التقنية الالزمة للمعلمني كما يف دراسـة              -٩

  ) . م ٢٠٠٣قوقزة، ( ودراسة ) م ٢٠٠٢آل حميا، ( ودراسة 

 استهدفت بعض الدراسات حتديد مدى استخدام ووعي املعلمني بأمهية التعليم باستخدام اإلنترنت كمـا يف                -١٠

ودارسة  ) high& marcellion ,1997(ودراسة ) م٢٠٠٢العبيد، (ودراسة ) م ١٩٩٩، عبادة( دراسة 

 )RowanD ,1999 (  ودراسة ) ،م ٢٠٠٥الزهراين  . (  

إبراز أثر استخدام اإلنترنت على تنمية مهارات االتصال العلمي         ) م  ١٩٩٩عبد الكرمي،   (  استهدفت دراسة    -١١

  . ات اإللكتروين لدى معلمي العلوم والرياضي



الكشف عن صور التعليم اإللكتروين الذي ميارسـها املعلمـون يف           ) م  ٢٠٠٤اخلوالده،  ( استهدفت دراسة    -١٢

  . املدارس اخلاصة 

احلاجات التدريبية ملعلمي الرياضيات باملرحلة الثانويـة يف جمـال          )  م   ٢٠٠٥الدوسري،  ( استهدفت دراسة    -١٣

  . استخدام احلاسب اآليل يف التدريس

اوتت الدراسات السابقة يف حجم العينة فمنها الكبري واملتوسط و الصغري يف حني تعد عينة الدراسة احلالية                  تف -١٤

  . من احلجم املتوسط 

 على الرغم من تباين الدراسات السابقة يف املواضيع اليت تناولتها إال أا اتفقت مع الدراسة احلالية يف كوا                   -١٥

  .هو إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين أجريت يف جمال البحث الثاين و

 ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بأا تبحث يف حتديد املطالب الالزم توافرهـا لـدى معلـم                   -١٦

سـتخدام   مطالب ا  -املطالب املعرفية يف جمال التعليم اإللكتروين     ( الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف ااالت التالية        

)  مطالـب إدارة املوقـف التعليمـي       – مطالب تتعلق بالربجميات التعليمية      - مطالب استخدام االنترنت   –احلاسب  

  . التعليم اإللكتروينمالستخدا

  : ميكن حصر جمال استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة فيما يلي-١٧

  .إللكتروينأبراز أمهية إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم ا •

 .تربير البحث لتحديد مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين •

 أدوات الدراسات السابقة يف حتديد حماور أداة الدراسة يف هذا اجلزء ، وبناء فقرات كل                ناالستفادة م  •

  .  ديدة يف هذا اجلزء حمور من حماور األداة  ، مع مالحظة متيز أداة الدراسة احلالية يف إضافة حماور ج

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

 
EאאאאאאW 
Eאאא 

٢٩E JאאF٢٠٠١E 
وملحقاتـه يف   هدفت الدراسة إىل التعرف على املعوقات املادية والربجمية والبشرية املتعددة الستخدام احلاسب اآليل              

  . التعليم الثانوية مبحافظة دمياط 

  .  للحاسب معلماً ٤٠وتكونت عينة الدراسة من 

  .واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته

  : وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل 

  . ة من الطالب املعامل باملدارس غري جمهزة للحفاظ على األجهزة ا وغري مؤهلة الستيعاب األعداد الكبري .١

 . األجهزة املستخدمة حالياً قدمية وال تتماشى مع عرض الربامج التعليمية والتطبيقية الالزمة للعصر احلايل  .٢

ارتفاع التكاليف املادية فيما يتعلق بتوفري األجهزة واملعدات وشراء الربامج التعليمية والتطبيقية املتجـددة               .٣

 .  تدريب املعلمنيوارتفاع تكلفة باستمرار 

عمليات الصيانة لألجهزة ال تتم من خالل خطة دورية أو غري دورية ، بل تتم عنـد احلاجـة مـع قلـة                        .٤

  .املتخصصني

البيئـة  (وتتفق مجيع الدراسات الواردة يف هذا احملور مع الدراسة احلالية يف حبثها يف جمال املعوقات املادية والبشرية                    

 واالنترنت يف التعليم مما أفاد الباحث يف حتديد مطالب البيئـة التعليميـة              اليت حتد من استخدام احلاسب    ) التعليمية  

 .الستخدام التعليم اإللكتروين الالزمة ملواجهة هذه املعوقات 
 

٣٠EאאF٢٠٠١E 
نظـر  معوقات تعلم احلاسوب وتعليمه يف املدارس احلكومية مبحافظات مشال فلسطني من وجهة             :   عنوان الدراسة   

  . املعلمني والطلبة 



هدفت الدراسة إىل معرفة معوقات تعلم احلاسب وتعليمه يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال فلسطني من وجهة نظر                 

  . املعلمني والطلبة 

 ) ٩٣٠( تقريباً من اتمع الكلي للدراسـة و      % ) ٥٠( معلماً ومعلمة ميثلون     ) ٤٣( وتكونت عينة الدراسة من     

من جمتمع الدراسة األصلي يف املدارس احلكومية مبحافظة مشال فلـسطني يف            % ) ٥٠( البة وميثلون نسبة    طالباً وط 

   . م٢٠٠٠/ ١٩٩٩الفصل الثاين من العام الدراسي 

  .واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته

  : يت وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر املعوقات اليت يواجهها املعلمون والطلبة تتمثل يف اآل

  : يف جمال األجهزة / أ

  . قلة توفر الطابعات  .١

 ) . مساعات ـ كرت الصوت ـ ميكرفون ( قلة وجود أجهزة ملحقة باحلاسوب مثل  .٢

  : يف جمال بيئة املخترب / ب

  . سوء التكييف املوجود يف خمترب احلاسوب  .١

 . عدم تناسب مساحة غرفة خمترب احلاسوب مع عدد الطلبة  .٢

  : ج يف جمال املنها/ ج

 جانب الكتاب املدرسـي     إىلضعف تشجيع الطلبة لإلطالع على مصادر حديثة أخرى يف جمال احلاسوب             .١

  . املقرر 

  : يف جمال الربامج / د

  .  وأدلة ترافق الربامج املستخدمة قندرة وجود نشرات ومالح .٢

 . ندرة مواكبة الربامج العربية املستخدمة مع تكنولوجيا احلاسوب احلديثة .٣

  : ال ظروف املدرسة يف جم/ هـ

  . قلة توفر أوراق الطباعة الالزمة لتعليم احلاسوب  .١

 . غياب توفر خدمة اإلنترنت يف املدرسة  .٢

  

  

  



 
  

٣١E JאאF٢٠٠٢E 
واقع استخدام احلاسوب التعليمي يف املدارس الثانوية اخلاصة باليمن من وجهـة نظـر املعلمـني                : عنوان الدراسة 

  .و احلاسوبواجتاهات الطلبة حن

هدفت الدراسة إىل استطالع أراء املعلمني حول واقع استخدام احلاسوب التعليمي يف املدارس الثانويـة اخلاصـة                 

  .اليمنية ، واجتاهات الطلبة حنو احلاسب

  .طالب وطالبة ) ٣١٠(معلماً ومعلمه للحاسب اآليل و ) ٦٥(وتكونت عينة الدراسة من 

  .س لالجتاهات أدوات لدراستهواستخدم الباحث االستبانة ومقيا

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل

أجهزة احلاسب ، والطابعات االفتراضية ، وطابعات الليزر ،         : وسائل متوفرة بدرجة كبرية هي      ) ٦(هناك   

 .والربجميات التعليمية ، والسماعات ، واألقراص املرنة ، وهذه الوسائل تستخدم بدرجة كبرية أيضاً

 البيانـات،   ضصعوبات تقلل من استخدام احلاسوب بدرجة كبرية هي قلة توفر أجهـزة عـر             ) ٦(ناك  ه 

 .والربجميات اجلاهزة،ومشريف  معامل احلاسوب ، وضعف التدريب قبل اخلدمة

 
٣٢EאאF٢٠٠٢E 

فره واملعوقات الـيت    هدفت الدراسة إىل استقصاء أراء معلمي احلاسوب حول استخدام معامل احلاسوب ومدى توا            

  .حتد من استخدامه باملدارس الثانوية األهلية مبدينة الرياض 

  .معلماً من معلمي احلاسوب يف املدارس الثانوية األهلية ) ٤٥(وتكونت عينة الدراسة 

  .واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته 

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل 

  .ن أفراد العينة أن نقص املعلمني املؤهلني لتدريس مادة احلاسوب يعد من املعوقات املهمةم%) ٨٦,٦( أفاد -١

  .من أفراد العينة بقلة توافر الدورات التدريبية يف جمال احلاسوب %) ٨٢,٢( أفاد -٢

  .من أفراد العينة أن قلة توافر الربجميات التعليمية يعد من املعوقات املهمة %) ٧٣,٣( أفاد - ٣

  

 



٣٣E JאF٢٠٠٣E 
   هدفت الدراسة إىل التعرف على واقع وتطلعات استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات يف املدارس احلكومية               

  .يف األردن

معلماً ومعلمـة مـن معلمـي       ) ٨١(معلماً ومعلمة من معلمي الرياضيات و       ) ١٨٢(وتكونت عينة الدراسة من     

  . التابعة ملدينة عماناحلاسوب يف املدارس احلكومية

  .واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل

معدل عدد خمتربات احلاسوب وعدد أجهزة احلاسوب يف املدارس يقل عن املستوى املقبول تربوياً ، حيـث                 

ترب واحد، وبلغ الوسط احلسايب لعـدد       بلغ املتوسط احلسايب لعدد خمتربات احلاسوب يف املدرسة الواحدة خم         

 .جهازاً) ١٥(أجهزة احلاسوب يف املدرسة الواحدة 

قلة توفر الربجميات التعليمية اجلاهزة أو املنتجة حملياً ملادة الرياضيات ، فقد بلغ الوسـط احلـسايب لعـدد                    

) ٠,٤٢(جـة مـن املعلمـني       الربجميات التعليمية اجلاهزة ملادة الرياضيات برجمية واحدة ، وللربجميات املنت         

 ).٠,٣٧(والربجميات املنتجة من الطلبة 

 :من أهم معيقات استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات ما يلي 

 .قلة الربجميات املتوفرة يف جمال الرياضيات -

 .قلة عدد أجهزة احلاسوب املتوفرة يف املدارس -

 .نقص تدريب املعلمني على استخدام احلاسوب يف التدريس -
 

٣٤E JאאF٢٠٠٤E 
هدفت الدراسة إىل التعرف على معوقات استخدام احلاسوب يف تدريس مادة التربية اإلسالمية يف املدارس الثانويـة                

  .يف حمافظة اخلرب من وجهة نظر مدرسي مادة التربية اإلسالمية 

ة يف املدارس الثانوية يف حمافظة اخلرب       معلماً ميثلون مجيع مدرسي التربية اإلسالمي     ) ١١٢(وتكونت عينة الدراسة منة     

  .هـ١٤٢٤/١٤٢٥، يف الفصل الثاين للعام الدراسي 

  .واستخدم الباحث االستبانة أداة لدراسته

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل



ربية اإلسالمية  هناك عدد من املعوقات تتعلق بإمكانات املدارس وباملعلمني تعيق استخدام احلاسب يف تدريس مادة الت              

  :، وأكثر هذه املعوقات أمهية مايلي

 .قلة الربجميات التعليمية املتوفرة يف جمال التربية اإلسالمية -

 .حيتاج استخدام احلاسب إىل الكثري من األعداد املسبق ملادة الدرس -

  قلة احلوافز املقدمة للمعلمني الذين جييدون استخدام احلاسب -

 

Eאאא 
٣٥E JאFMorgovskg,1996E 

  . إىل التعرف على معوقات استخدام اإلنترنت يف التعليم املدرسي يف أمريكا: هدفت  الدراسة

  : ت أهم نتائج الدراسة على النحو التايلءاجو

  . صعوبة استخدام حمركات البحث ألن هلذه احملركات نقاط ضعف - ١

سـعادة  (جهزة، وتـدريب املعلمـني، وتطـوير املنـاهج          مشكلة امليزانيات الالزمة لتطوير األ     - ٢

 ). ٣٤٥صم، ٢٠٠١والسرطاوي، 
 

٣٦E JאFLove less, 1996E 
هدفت الدراسة إىل التعرف على أسباب عدم استخدام احلاسب بشكل كبري يف املدارس وأشارت الدراسة إىل أنه                    

 مليون حاسب أي أن لكل تسعة طالب جهاز واحد إال أنـه             )٥,٨(على الرغم من امتالك املدارس األمريكية لـ        

  . توجد العديد من الصعوبات أمام تعلم احلاسب وتعليمه

  : وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل

  . وجود مشكالت تنظيمية يف النظام املدرسي تتعلق بتعلم احلاسب وتعليمه - ١

 ). ٥٥م، ص٢٠٠٥املوسى، ( وجود نقص يف أجهزة احلاسب  - ٢
 
 

٣٧E Jא(Evans ,2000) 
دمج احملتوى والتقنية والتعلم الفعال على حتصيل طالب         إجياد بيئة تفاعلية من خالل       هدفت الدراسة إىل معرفة اثر      

  . األهلية بوالية فلوريدا (Santa fee)مقرر اإلحصاء العام يف كلية سانتا يف 



ق التقنية، وحيـضرون سـاعات عمـل افتراضـية،          يعلم عن طر  حيث أصبح الطالب قادرون على االتصال مع امل       

 من خالل الربيدي اإللكتروين ومنتديات النقاش ، وقد مت ذلك من خـالل دمـج                مجاعيةويشاركون يف مناقشات    

  (power point) التقدمييـة أساليب متعددة خالل تعلم املادة جلذب الطالب مثل استخدام برنامج العـروض  

اسية على الشبكة العاملية للمعلومات، باإلضافة إىل تشجيع الطالب لتحسني مهارات كتابـام             وموقع للمادة الدر  

  .بكتابة املقاالت ونشرها على املوقع اخلاص باملادة

  .وقد مت تقسيم عينة الدراسة إىل جمموعتني وفقاً ملهارام السابقة يف احلاسب اآليل

  :وجاءت أهم نتائج الدراسة على النحو التايل

اشتملت اموعة التجريبية على نسبة عالية من الطالب الذين جنحوا وأكملوا املقرر بني اموع الكلـي لطـالب                  

  .قسم اإلحصاء العام
  

 Eאאאאאאא
אW  

 Love lessو) م١٩٩٦(Morgovskgحـددت دراسـات كـل مـن     :ملخص للدراسـات الـسابقة   

معوقـات  ) م٢٠٠٤(والعجمي  ) م  ٢٠٠٢(والشرهان  ) م٢٠٠١(والسرطاوي  ) م٢٠٠١(والبسيوين  )م١٩٩٦(

عـدم  (املعوقـات املاديـة     : استخدام احلاسب اآليل يف التعليم وأشارت مجيعها إىل إن أهم هذه املعوقات مـايلي               

فقد حددت واقع استخدام احلاسب     ) ٢٠٠٣(وأبو ريا   ) م٢٠٠٢ (أما دراستا األدميي  ). توافراألجهزة والربجميات   

. يف التعليم وأشارت إىل أن املعوقات املادية من أهم التحديات اليت تواجه انتشار استخدام احلاسـب يف التعلـيم                    

) م٢٠٠٠(Evansأما دراسـة    . مع هذه الدراسة يف كوا يف جمال الرياضيات       ) م٢٠٠٣(وتتفق دراسة أبو ريا     

  .أوضحت إن دمج احملتوى والتقنية يؤدي إىل معلم فعال ويرفع من مستوى حتصيل املتعلمنيفقد 

،אאאW 
 اتفقت مجيع الدراسات السابقة يف هذا اال مع الدراسة احلالية باسـتخدام املنـهج الوصـفي                 - ١

  . ث استخدمت املنهج التجرييب حي ) Evans,2000(املسحي عدا دراسة واحدة وهي دراسة 

 . اتفقت معظم الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية باستخدام االستنابة كأداة للدراسة  - ٢

تكونت عينة بعض الدراسات السابقة من املعلمني فقط يف مراحل التعليم العام كمـا يف دراسـة              - ٣

( ودراسة  )  م   ٢٠٠٣ أبوريا،( ودراسة  )م  ٢٠٠٢الشرهان ، (و دراسة   )  م ٢٠٠١البسيوين،  (

 ) .  م ٢٠٠٤العجمي، 



 تكونت عينة بعض الدراسات السابقة من املعلمني والطالب معاً يف مراحل التعليم العام كما يف                - ٤

 ) .  م ٢٠٠٢األدميي، ( ودراسة )  م٢٠٠١السرطاوي، (دراسة 

اضيات باملرحلة  مع الدراسة احلالية بأن عينتها من معلمي الري       )  م   ٢٠٠٣أبوريا،  (  اتفقت دراسة  - ٥

مع الدراسة احلالية بان عينتـها مـن معلمـي          ) م٢٠٠٢الشرهان ، ( واتفقت دراسة   . الثانوية  

 .املدارس الثانوية األهلية 

 تفاوتت الدراسات السابقة يف حجم العينة، فمنها املتوسط والصغري يف حني تعـد عينـة هـذه                  - ٦

 . الدراسة من احلجم املتوسط 

لسابقة معرفة معوقات استخدام احلاسب اآليل يف التدريس كمـا يف            استهدفت بعض الدراسات ا    - ٧

م ٢٠٠٢الشرهان ، ( ودراسة  ) م  ٢٠٠١السرطاوي،  (و دراسة   )  م ٢٠٠١البسيوين،  ( دراسة  

ــة )  ــي، ( ودراس ــة ) م ٢٠٠٤العجم ــة  ) Morgvskg,1996(ودراس ( ودراس

Loveless,1996 . (  

استخدام احلاسب يف التدريس كما يف دراسـة        استهدفت بعض الدراسات السابقة معرفة واقع        - ٨

 . م ٢٠٠٣أبوريا، ( ودراسة ) م ٢٠٠٢األدميي، ( 

معرفة أثر دمج احملتوى والبيئة والتعلم الفعال على إجياد  ) Evans ,2000( استهدفت دراسة  - ٩

  . بيئة تعليمية متمركزة ورفع مستوى حتصل الطالب 

دراسات السابقة يف املواضيع اليت تناولتها إال أا اتفقت مجيعها مع الدراسة احلالية يف               على الرغم من تباين ال     -١٠

كوا أجريت يف جمال البحث الثالث وهو البيئة التعليمية  وذلك من حيث إن الدراسات السابقة حبثت يف حتديـد                    

  .املعوقات املادية اليت حتول دون استخدام احلاسب واالنترنت يف التعليم 

 ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف أا تبحث يف حتديد مطالب البيئة التعليميـة يف اـاالت                   -١١

  .الالزم توافرها الستخدام التعليم اإللكتروين) بنية حتتية-برجميات -مادية ( التالية

  : ميكن حصر جمال استفادة الدراسة احلالية من الدراسات السابقة فيما يلي-١٢

  .يف التعليم) احلاسب واالنترنت(التعرف على املعوقات املادية اليت حتول دون تفعيل استخدام التعليم اإللكتروين-

 أدوات الدراسات السابقة يف حتديد حماور أداة الدراسة يف هذا اجلزء ، وبناء فقرات كل حمور من                  ن االستفادة م  -

Kالية يف إضافة حماور جديدة يف هذا اجلزءحماور األداة  ، مع مالحظة متيز أداة الدراسة احل 
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אאאאאאאאW 

 مبوضوع اسـتخدام    تنوعت الدراسات السابقة ما بني دراسات حملية وعربية وعاملية مما يدل على اهتمام كبري              -١

  .يف التعليم) التعليم اإللكتروين(احلاسب واإلنترنت 

يتضح من الدراسات السابقة بأن مصطلح التعليم اإللكتروين غري شائع االستخدام ويظهر استخدام احلاسـب               -٢

والـدة،  اخل( واإلنترنت حيث مل جيد الباحث سوى دراستني ورد يف عنواا التعليم اإللكتروين وهـي دراسـة                         

 ) . م ٢٠٠١اجلرف، ( ودراسة) م ٢٠٠٤

أمهية خاصة لدى الباحثني وخصوصاً يف العقد       ) التعليم اإللكتروين (ينال موضوع استخدام احلاسب واإلنترنت       -٣

  .األخري من القرن العشرين والعقد األول من القرن احلادي والعشرين

عرب االنترنت على التحـصيل وأثبتـت جـدواه و          ركزت معظم الدراسات السابقة على دراسة أثر التدريس         -٤

 .إمكانية استخدامه 

 . تناولت بعض الدراسات السابقة تقدمي برامج تدريبية خمتصرة لتدريب املعلم على استخدام احلاسب واالنترنت-٥

 . تناولت بعض الدراسات السابقة حتديد معوقات استخدام احلاسب واالنترنت يف التعليم-٦

ات السابقة اليت اهتمت بدراسة أثر املنهج اإللكتروين أو التدريس عرب احلاسب واالنترنت متت يف      معظم الدراس  -٧

 .اململكة العربية السعودية

 معظم الدراسات السابقة اليت حبثت يف جمال معوقات استخدام احلاسب واالنترنت يف التعليم متـت يف األردن،                  -٨

تعليم اإللكتروين يف بعض اجلهات التعليمية مما يتـيح البحـث يف            وقد يكون ذلك بسبب مضي فترة على تطبيق ال        

 .معوقات تطبيقه 

 توجد دراسة واحدة حددت كفايات احلاسب واالنترنت الالزمة للطالب املعلم وبالرغم من أولويتها يف هـذا                 -٩

 كفايـات التعلـيم     اال إال أا أغفلت اجلانب النظري والفكري الذي جيب أن يتوفر عند املعلم، كما أمهلـت               

وأظهرت  .(virtual classroom) والفصول االفتراضية(chaating)اإللكتروين املتزامن من استخدام لـ

 .ضعف امتالك املعلمني هلذه الكفايات



التوجد أي دراسة سابقة حددت مطالب استخدام التعليم اإللكتروين بالرغم من وجـود دراسـة اجلـرف                 -١٠

إال إا اقتـصرت علـى      " لبات االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم اإللكتروين       متط"واملوسومة بـ   ) م٢٠٠١(

  .تقدمي برنامج تدرييب للمعلم وبشكل عام وخمتصر

( مل جيد الباحث أي دراسة  تناولت بصورة مباشرة البيئة التعليمية الالزمة للتعليم اإللكتروين عـدا دراسـة                   -١١

Evans,2000 (    ىل االستفادة من الدراسات اليت تناولـت معوقـات اسـتخدام احلاسـب             مما حدا بالباحث إ

 واإلنترنت للكشف عن مطالب البيئة التعليمية الالزمة للتعليم اإللكتروين

يعد موضوع الدراسة احلالية موضوعاً حديثاً حيث مل يسبق إجراء أي دراسة لتحديد مطالب استخدام التعليم                -١٢

  . البيئة– املعلم –املنهج :  كل من اإللكتروين الالزم توافرها يف
  

WאאאאאW J 
ساعدت الدراسات السابقة الباحث يف تكوين تصور إىل حد ما عن جماالت استخدام احلاسـب                - ١

  .واإلنترنت يف التعليم

 هوين ومعايري عناصر  ساعدت الدراسات السابقة الباحث إىل حد ما يف حتديد أسس املنهج اإللكتر            - ٢

  .  ومتطلباته 

  .  ساعدت الدراسات السابقة الباحث إىل حد ما يف حتديد كفايات إعداد املعلم يف جمايل احلاسب واإلنترنت -٣

ساعدت الدراسات السابقة الباحث إىل حد ما يف حتديد مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتـروين                -٤

  . دة من معرفة املعوقات املادية اليت حتول دون استخدام احلاسب واالنترنت يف التعليم وذلك من خالل االستفا

 استفاد الباحث من الدراسات السابقة إىل حد ما يف بناء أداة دراسته مع إضافة حماور جديدة لألداة تقتـضيها                    -٥

  . طبيعة الدراسة 
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אאאא 

:  
هذا الفصل عرض إجراءات الدراسة واملتمثلة يف منهج الدراسة وجمتمعها وعينتها وطريقة اختيارها وبيـان                يشتمل

ـ              باالستبانات املوز  اعة والعائد منها ووصف عينة الدراسة وأداة الدراسة وطريقة بنائها والتأكد من صدقها وثبا  ، 

  .وإجراءات تطبيقها وأخريا األساليب اإلحصائية املستخدمة 
  

אא:  

نوية مـن   مبا أن هذه الدراسة دف إىل حتديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات باملرحلة الثا              

وجهة نظر املمارسني واملختصني ،فإن املنهج الوصفي هو املنهج املناسب هلذه الدراسة، والذي يعتمد كمـا يـذكر                  

على  دراسة الظاهرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها وصـفاً دقيقـاً              ) ٢٤٧م ،ص ٢٠٠٣(عبيدات وآخرون   

اهرة ويوضح خصائصها ،فيما التعبري الكمي يعطي وصـفاً         ويعرب عنها كيفياً أو كمياً، فالتعبري الكيفي يصف لنا الظ         

  .رقمياً من خالل إيضاح مقدار هذه الظاهرة أو حجمها ودرجات ارتباطها مع الظواهر األخرى 

املنهج )." ١٩١م،ص٢٠٠٣(العساف   كما يذكر    وهو) املسحي(املنهج الوصفي    وقد اتبعت هذه الدراسة حتديداً      

"  عينة كبرية منهم وذلك دف وصف الظاهرة املدروسة        يع أفراد جمتمع الدراسة أو    الذي يتم بواسطته استجواب مج    

.  



) ٢٠٦م، ص ٢٠٠٣(لعساف   وفقاً ل   وهو )التحليلي( استخدام املنهج الوصفي     ) املسحي ( الوصفي   سبق املنهج قد  و

ل ماحصل عليه مـن     ليس منهجاً قائماً بذاته وإمنا هو خطوة من خطوات إعداد أي حبث، حيث يقوم الباحث بتحلي               

ستخدم الباحث هذا املنهج من خالل مراجعة األدبيات والدراسات السابقة دف اختيار اإلطـار            ا  ، وقد  معلومات

   . وبنائهاالنظري املناسب وحتديد الدراسات السابقة ذات العالقة و حتديد حماور أداة الدراسة
  

  

אא:  

بكليات التربية وكليـات احلاسـب      التعليم االلكتروين     تعليم الرياضيات و   ن جمتمع الدراسة من املختصني يف      تكو 

 دول جملس التعاون اخلليجـي      يف  وبعض املختصني بالتعليم اإللكتروين    وكليات املعلمني باململكة العربية السعودية ،     

إللكتروين يف اململكة العربيـة      الرياضيات يف املرحلة الثانوية يف املدارس األهلية املُطبقة للتعليم ا          ياألخرى ، ومعلم  

  .السعودية
  

אא:  

  :א)   أ

  ١- אאא  :     نت عينة الدراسة منخمتـصاً مت  اختيـارهم   ) ٨٧(تكو

 املفردة  ،وذلك بسبب بالطريقة العشوائية العنقودية ، مبعىن أن وحدة االختيار يف هذه العينة كانت اموعة وليست     

 جغرافية مترامية، حيث مت اختيار عينة من كليات التربيـة وكليـات احلاسـب               ةانتشار عينة الدراسة على مساح    

وكليات املعلمني ، مث طبقت الدراسة على مجيع أعضاء هيئة التدريس يف هذه الكليات احلاصـلني علـى درجـة                    

و أعضاء هيئة التـدريس     )  احلاسب ووسائل وتكنولوجيا التعليم      استخدام احلاسب بالتعليم وعلوم   (الدكتوراه يف   

الذين لديهم اهتمام بارز بالتعليم اإللكتروين من خالل القيام مبشاريع أو إجراء دراسـات أو تـأليف كتـب أو                    

ء مشاركات بندوات ومؤمترات ذات صلة بالتعليم اإللكتروين ليمثلوا عينة املختصني بالتعليم اإللكتروين ،وأعـضا             

هيئة التدريس احلاصلني على درجة الدكتوراه يف تدريس الرياضيات ليمثلوا عينة املختصني بتدريس الرياضـيات،               

استبانات لعدم اكتمال بياناا لتتكون عينة املختصني باململكـة العربيـة           ) ٥(خمتصاً ومت استبعاد    ) ٨١(أعاد منهم   

  .خمتصاً ) ٧٦(السعودية من 

٢- אאאFאאאאE : 

خمتصاً من مجيع دول جملس التعاون وهم املختصون الذين شـاركوا يف االجتمـاع   ) ١١(تكونت عينة الدراسة من     

خمتـصني ،   ) ١٠(، أعاد منـهم     ) م٢٠٠٤(اخلامس للجنة مسئويل التعليم عن بعد املنعقد جبامعة امللك سعود عام            

  .خمتصاً ) ٨٦(وبذلك تكّونت عينة املختصني كاملة من 
  



  Wא) ب

معلماً مت اختيارهم بالطريقة القصدية وهي أحد أساليب العينة غري العشوائية ،            ) ٣٣(تكّونت عينة الدراسة من         

عينة اختياراً حراً على أساس     باختيار هذه ال  ) "١٣٩م،ص٢٠٠٣(حيث يقوم الباحث كما يشري عبيدات وآخرون        

 ويرى أبو   ".أا حتقق أغراض الدراسة اليت يقوم ا، فهو يقدر حاجته إىل املعلومات وخيتار عينته ميا حيقق له غرضه                   

اختيار عينة فريدة للحصول علـى      "بأن العينة القصدية مناسبة في ثالث حاالت ذكر منها        ) ١٧٤م ،ص ٢٠٠٤(عالم  

رغم من اختيار عينة الدراسة من املمارسني بالطريقة القصدية إال أا مثلت تقريبـاً جمتمـع                وبال"  معلومات معينة   

الدراسة ،حيث مت اختيار املدارس األهلية املطبقة للتعليم اإللكتروين ومت تطبيق الدراسة على معلمـي الرياضـيات                 

معلماً ومت اسـتبعاد اسـتبانة      ) ٣١(منهم  معلماً حيث أعاد    ) ٣٣(باملرحلة الثانوية  بتلك املدارس والبالغ عددهم        

لالطالع علـى روابـط      ) ٢٠( ملحق رقم   .( معلماً  ) ٣٠(واحدة لعدم اكتمال بياناا لتتكون عينة املعلمني من         

  )املواقع اإللكترونية للمدارس عينة الدراسة

  

אאאאW 
Eא 

واسـتبعد منـها     ) ٠,٩٣(استبانة بنسبة   ) ٩١(لى عينة الدراسة من املختصني أُعيد منها        استبانة ع ) ٩٨(مت توزيع   

استبانة وهو ما مت االعتماد عليه      ) ٨٦(استبانات لعدم اكتمال بياناا ، وبذلك يكون عدد االستبانات املكتملة           ) ٥(

ى عينة الدراسة من املختصني والعائد      عدد االستبانات املوزعة عل   ) ١٤(عند حتليل البيانات ، ويوضح اجلدول رقم          

  :منها واملستبعد 

  

   )١( جدول رقم 
  عدد االستبانات الموزعة على عينة الدراسة من المختصين 

  
  العينة

  
االستبانات 
  الموزعة

  
االستبانات 
  العائدة

نسبة 
االستبانات 
  العائدة

  
االستبانات 
  المستبعدة

  
االستبانات 
  المكتملة

  ١٠  -  %٨٣  ١٠  ١٢  ة الملك سعودآلية التربية ـ جامع
  ٦  -  %٦٧  ٦  ٩  آلية التربية ـ جامعة أم القرى
  ٧  ١  %١٠٠  ٨  ٨  آلية التربية ـ جامعة طيبه

  ٥  ١  %٨٦  ٦  ٧  آلية التربية ـ جامعة الملك فيصل
  ٦  -  %١٠٠  ٦  ٦  آلية الحاسب  ـ جامعة الملك سعود
  ٦  ١  %١٠٠  ٧  ٧  آلية الحاسب ـ جامعة اإلمام



  ٨  -  %١٠٠  ٨  ٨  ن ـ الرياضآلية المعلمي
  ٥  ١  %١٠٠  ٦  ٦  آلية المعلمين ـ جده 
  ٤  ١  %١٠٠  ٥  ٥  آلية المعلمين ـ الطائف
  ٥  -  %١٠٠  ٥  ٥  آلية المعلمين ـ الدمام
  ٢  -  %١٠٠  ٢  ٢  آلية المعلمين ـ المدينة
  ٤  -  %١٠٠  ٤  ٤  آلية المعلمين ـ تبوك
  ٢  -  %١٠٠  ٢  ٢  آلية المعلمين ـ حائل

  ٣  -  %١٠٠  ٣  ٣  ـ الرسآلية المعلمين 
  ٣  -  %١٠٠  ٣  ٣  آلية المعلمين ـ جازان
  ١٠  -  %٩١  ١٠  ١١  دول مجلس التعاون
  ٨٦  ٥  %٩٣  ٩١  ٩٨  المجــمـــوع

     

ارتفاع نسبة العائد من االستبانات املوزعة على عينة الدراسة من املختـصني ،             ) ١( ويتضح من اجلدول رقم     

  .توجيهات املشرف من أجل رفع نسبة العائد ويعود هذا للطرق اليت أختذها الباحث و
  

  

  

Eא 
واستبعد منها استبانة     ) ٠,٩٤(استبانة بنسبة   ) ٣١(استبانة على عينة الدراسة من املمارسني أُعيد منها         ) ٣٣(مت توزيع   

ما مت االعتماد عليه عند حتليـل       استبانة وهو   ) ٣٠(واحدة لعدم اكتمال بياناا ، وبذلك يكون عدد االستبانات املكتملة           

  :عدد االستبانات املوزعة على عينة الدراسة من املمارسني والعائد منها واملستبعد ) ١٥(البيانات ، ويوضح اجلدول رقم  

  

  )٢(جدول رقم 
  عدد االستبانات الموزعة على عينة الدراسة من الممارسين 

  
  العينة

  

االستبانات 
  الموزعة

  

االستبانات 
  ةالعائد

نسبة 
االستبانات 
  العائدة

  

االستبانات 
  المستبعدة

  

االستبانات 
  المكتملة

  ٤  -  %١٠٠  ٤  ٤   الرياض -مدارس الملك فيصل
  ٤  -  %١٠٠  ٤  ٤   الرياض -مدارس المملكة 
  ٦  -  %٨٦  ٦  ٧   الرياض-مدارس الرياض
  ٧  -  %١٠٠  ٧  ٧   الرياض -مدارس الرواد

  ٩  ١  %٩١  ١٠  ١١   جدة- األندلس–مدارس 
  ٣٠  ١  %٩٤  ٣١  ٣٣  مجموعال

  

ارتفاع نسبة العائد من االستبانات املوزعة على عينة الدراسة من املمارسـني ،             ) ٢(ويتضح من اجلدول رقم     

  .ويعود هذا للطرق اليت أختذها الباحث وتوجيهات املشرف من أجل رفع نسبة العائد 



  

  

  

  

  

  

  

 
אאW 

  

א 
  :خمتصاً ، فيما يلي وصفاً هلم  وفقاً لبيانام الشخصية ) ٨٦(د عينة الدراسة من املختصني بلغ عدد أفرا

١א :   
  )٣(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب التخصص
 م

  

  التخصص
  

  العدد
  

  النسبة

١ 
  

  تدريس الرياضيات
  

٢١  
  

٢٤٫٤%  
  %٣١٫٤  ٢٧  تدريس الحاسب ٢

٣ 
  

  %٣٢٫٦  ٢٨   تعليمتكنولوجيا  تعليم االلكتروني 

  %١١٫٦  ١٠  أخرى   ٤

  %١٠٠  ٨٦  المجـمـــوع
  

توزيع عينة الدراسة من املختصني حسب التخصص ويالحظ أن ختـصص تكنولوجيـا   ) ٣(يتضح من اجلدول رقم     

مث تـدريس الرياضـيات     %) ٣١,٤(يليهم تدريس احلاسب بنسبة     %) ٣٢,٦(التعليم ميثل النسبة األعلى بنسبة      

  %) . ١١,٦(خرياً املهتمني بالتعليم اإللكتروين من التخصصات األخرى بنسبة وأ%) ٢٤,٤(بنسبة 
  

٢אאW 
  )٤(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
  النسبة  العدد  سنوات الخبــرة   م
  %١٦٫٣  ١٤   سنوات ٥ إلى مادون ١من ١
  %١٨٫٦  ١٦   سنوات ١٠ إلى  مادون ٥من  ٢



  %٦٥٫١  ٥٦  ات فأآثر  سنو١٠من  ٣
  %١٠٠  ٨٦  المجمـــــــوع 

  

توزيع عينة الدراسة من املختصني حسب سنوات اخلربة ويالحظ أن أصحاب اخلربة من             ) ٤(يتضح من اجلدول رقم     

 ١٠ إىل مـادون     ٥مـن   (، يليهم أصحاب اخلـربة      %) ٦٥,١(هم الغالبية العظمى بنسبة     )  سنوات فأكثر    ١٠(

ويعـزى  %)١٦,٣(بنسبة  )  سنوات   ٥ إىل ما دون     ١(مث أخرياً أصحاب اخلربة من      %) ١٨,٦(بنسبة  ) سنوات  

إىل أم من أعضاء هيئة التدريس باجلامعات وكليـات         ) سنوات فأكثر ١٠( ارتفاع نسبة املختصني من ذوي اخلربة       

  . املعلمني واليت معظم أعضاء هيئة التدريس فيها من ذوي اخلربة الطويلة 
  

٣אW 
 

  )٥(دول رقم ج
  توزيع عينة الدراسة حسب الجنسية

  النسبة  العدد  الجنســـية   م
  %٤٠٫٧  ٣٥  ســعودي  ١
  %٥٩٫٣  ٥١  غير سـعودي  ٢

  %١٠٠  ٨٦  المجـمـــوع
  

توزيع عينة الدراسة من املختصني  حسب اجلنسية ويالحظ  أن غري السعوديني ميثلون              ) ٥(يتضح من اجلدول رقم     

  .من عينة الدراسة%) ٤٠,٧(فيما ميثل السعوديون %) ٥٩,٣ (النسبة األعلى بنسبة

  

٤אW 
  )٦(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب جهة العمل
    م

  جهة العمل
  

  العدد
  

  النسبة

  %١١٫٦  ١٠  آلية التربية ـ جامعة الملك سعود   ١
  %٧  ٦  آلية التربية ـ جامعة أم القرى   ٢
  %٨٫١  ٧  ةآلية التربية ـ جامعة طيب  ٣
  %٥٫٨  ٥  آلية التربية ـ جامعة الملك فيصل   ٤
  %٧  ٦  آلية الحاسب وعلومه ـ جامعة الملك سعود  ٥
  %٧  ٦  آلية الحاسب وعلومه ـ جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية   ٦
  %٩٫٣  ٨  آلية المعلمين ـ الرياض   ٧
  %٥٫٨  ٥  . آلية المعلمين ـ جده   ٨
  %٤٫٧  ٤  آلية المعلمين ـ الطائف  ٩
  %٥٫٨  ٥  آلية المعلمين ـ الدمام   ١٠



  %٢٫٣  ٢  آلية المعلمين ـ المدينة   ١١
  %٤٫٧  ٤  آلية المعلمين ـ تبوك  ١٢
  %٢٫٣  ٢  آلية المعلمين ـ حائل  ١٣
  %٣٫٥  ٣  آلية المعلمين ـ الرس  ١٤
  %٣٫٥  ٣  آلية المعلمين ـ جازان   ١٥
  %١١٫٦  ١٠  دول مجلس التعاون   ١٦

  %١٠٠  ٨٦  المجــمـــوع

توزيع عينة الدراسة من املختصني حسب جهة العمل ويالحظ أن عينة الدراسة مـن              ) ٦(يتضح من اجلدول رقم     
لكل منـهما فيمـا   %) ١١,٦(كلية التربية جبامعة امللك سعود ودول جملس التعاون ميثلون النسبة األعلى بنسبة    

لكل منهما فيما جاءت نـسب عينـة        %) ٢,٣ (متثل كليات املعلمني بكل من حائل والرس النسبة األقل بنسبة         
، ويعود ارتفاع نسبة عينة الدراسة من كليـة التربيـة           .الدراسة يف اجلهات األخرى متوسطة بني النسب املذكورة       

تدريس  الرياضيات ـ تدريس احلاسب ـ تكنولوجيا التعليم    ( جبامعة امللك سعود ألنه مت التطبيق على ختصصات 
ود ارتفاع نسبة عينة الدراسة من دول جملس التعاون لدمج مجيع املختصني البـارزين يف دول                يف الكلية فيما يع   ) 

فيما يعود اخنفاض نسبة عينـة      ) دول جملس التعاون    ( يف جهة واحدة هي     ) ١٠(جملس التعاون اخلليجي وعددهم     
 درجـة الـدكتوراه يف      الدراسة يف كل من كلية معلمني حائل والرس لقلة أعضاء هيئة التدريس احلاصلني علـى              

  . يف تلك الكليات ) تدريس الرياضيات ـ تكنولوجيا التعليم ـ تدريس احلاسب ( ختصصات 
  

א 
  :معلماً ، فيما يلي وصفاً هلم  وفقاً لبيانام الشخصية ) ٣٠(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة من املمارسني 

١אא 
 

  )٧(جدول رقم 
  ع عينة الدراسة حسب المؤهل العلميتوزي

  النسبة  العدد  المؤهل العلمي    م
  %٠  صفر  دآتوراه  
  %٦٫٧  ٢  ماجستير  ١
  %٩٣٫٣  ٢٨  بكالوريوس  ٢
  %٠  صفر  أخرى  

  %١٠٠  ٣٠  المجـمـــوع
  

 توزيع عينة الدراسة من املمارسني حسب املؤهل الدراسي ويالحظ أن احلاصلني علـى            ) ٧(يتضح من اجلدول رقم     

فيما ميثل احلاصلني على درجـة املاجـستري نـسبة          %) ٩٣,٣( درجة البكالوريوس ميثلون النسبة العظمى بنسبة       

  .يف حني ال يوجد من عينة الدراسة من حيمل درجة الدكتوراه أو مادون البكالوريوس %) ٦,٧(



  

  

  

  

٢ Jאא 
  )٨(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة
  

  النسبة  العدد  ات الخبــرة سنو  م
  %٠  صفر   سنوات ٥ إلى مادون ١من ١
  %١٦٫٧  ٥   سنوات ١٠ إلى  مادون ٥من  ٢
  %٨٣٫٣  ٢٥   سنوات فأآثر ١٠من  ٣

  %١٠٠  ٣٠  المجمـــــــوع 
  

توزيع عينة الدراسة من املمارسني حسب سنوات اخلربة ويالحظ بأن أصحاب اخلربة             ) ٨( يتضح من اجلدول رقم     

 إىل مـادون    ٥من  (يف حني أن أصحاب اخلربة      %) ٨٣,٣(ميثلون النسبة العظمى بنسبة     )  سنوات فأكثر    ١٠(من  

وهذا يعطـي  )سنوات ٥(يف حني اليوجد من بني عينة الدراسة من خربته أقل من           %) ١٦,٧(ميثلون  )  سنوات ١٠

لكن يرى الباحث بـأن تطبيـق التعلـيم         مؤشراً اجيابياً على اهتمام املدارس األهلية بأصحاب اخلربة يف التعليم ، و           

  .اإللكتروين يتطلب التعاقد مع معلمني حديثي اخلربة يستطيعون التأقلم مع هذا النوع من التعليم 
  

٣אW 
   )٩( جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب الجنسية
  

  النسبة  العدد  الجنســـية   م
  %٠  صفر  ســعودي  ١
  %١٠٠  ٣٠  غير سـعودي  ٢

  %١٠٠  ٣٠  المجـمـــوع
  

توزيع عينة الدراسة من املمارسني حسب اجلنسية ويالحظ أن غري السعوديني ميثلـون             ) ٩(يتضح من اجلدول رقم     

، وقد يعود ذلك إىل أن املعلمني السعوديني املتخصصني يف الرياضيات حيـصلون             % ) ١٠٠(كامل العينة وبنسبة    

  .على وظائف تعليمية حكومية 

  



  

  

  

٤אW 
  )١٠(جدول رقم 

  توزيع عينة الدراسة حسب جهة العمل
  

  النسبة  العدد  جهة العمل  م
  %١٣٫٣  ٤   الرياض -مدارس الملك فيصل  ١
  %١٣٫٣  ٤   الرياض -مدارس المملكة   ٢
  %٢٠  ٦   الرياض-مدارس الرياض  ٣
  %٢٣٫٣  ٧   الرياض -مدارس الرواد  ٤
  %٣٠  ٩   جدة- األندلس–مدارس   ٥

  %١٠٠  ٣٠  ــوعالمجـمـ
  

توزيع عينة الدراسة من املمارسني  حسب جهة العمل ويالحظ أن عينة الدراسة من               )١٠(يتضح من اجلدول رقم     

مث %) ٢٣,٣( ، يليها مدارس الـرواد بنـسبة                                % ) ٣٠(مدارس األندلس متثل النسبة األعلى بنسبة       

%) ١٣,٣(ك فيصل ومدارس اململكة النسبة األقل بنسبة        يف حني متثل مدارس املل    %) ٢٠(مدارس الرياض بنسبة    

  .لكل منهما 
  

אאאW 
نظراً الن الدراسة دف إىل حتديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات باملرحلة الثانويـة مـن                 

الستبانة أداة للدراسة حيث مت     فقد مت استخدام ا    والتباع الدراسة املنهج الوصفي    ، وجهة نظر املمارسني واملختصني   
لكل مـن املمارسـني واملختـصني مـع         ) احملاور واإلبعاد والعبارات    ( استخدام استبانة واحدة من حيث احملتوى       

االختالف مبقياس اإلجابة املقدم لكل منهم مبا يتفق وطبيعة االستجابات املطلوبة من كل فئة ، وفيما يلـي إيـضاح    
  :ومكوناا وقياس صدقها وثباا وإجراءات تطبيقها خلطوات بناء أداة الدراسة 

  

אאאW 
   :مت القيام باخلطوات التالية من أجل بناء أداة الدراسة 

 .دراسة نظرية لألدبيات اليت تناولت التعليم اإللكتروين .١

 .مراجعة الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت أعداد املعلم وتدريبه  .٢



 .مراجعة الدراسات العربية واألجنبية اليت تناولت البيئة التعليمية الصفية  .٣

 .زيارة بعض املدارس املطبقة للتعليم اإللكتروين لالستفادة من املمارسات الواقعية ما أمكن .٤

 .زيارة وزارة التربية األردنية والوقوف على جتربتها يف جمال التعليم اإللكتروين .٥

 .ض املختصني البارزين بالتعليم اإللكتروين داخل اململكة وخارجها الزيارة  واالتصال ببع .٦

 .التوصل حملاور أداة الدراسة وأبعادها  .٧

وتكونت  ) ). ١( ملحق رقم   ( من خالل اخلطوات السابقة قام الباحث ببناء أداة الدراسة بصورا األولية             .٨

 :من 

אويشمل  : א  

 .خطاب موجه للمحكمني  •

 .سة وأسئلتها وأهدافها ومصطلحاا مشكلة الدرا •

 ) جهة العمل – اجلنسية –سنوات اخلربة -التخصص(  ومشلت - من املختصني-بيانات أفراد عينة الدراسة •

א)  جهة العمـل    - اجلنسية –سنوات اخلربة   -املؤهل العلمي  (  ومشلت - من املمارسني  -بيانات أفراد عينة الدراسة    •

ن هذا اجلزء من  حماور أداةويشمل : אفقرة موزعة كالتايل )  ٣٦٧( الدراسة وتكو :  

  : فقرة مقسمة على ثالثة أبعاد على النحو التايل ) ١٣٧(مطالب املنهج اإللكتروين وتكون من : احملور األول 
  . فقرة) ٦١(مطالب التخطيط وتكون من : البعد األول 
  . رةفق) ٥٢(مطالب التنفيذ وتكون من : البعد الثاين 

  . فقرة ) ٢٤(مطالب التقومي وتكون من : البعد الثالث 
فقرة مقسمة  ) ٨٩(مطالب أعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين وقد تكون  من            : احملور الثاين   

  ـ: على ستة أبعاد على النحو التايل 
  .فقرة ) ١٢(مطالب عامة وتكون من : البعد األول 
  . فقرة) ١٤(الب معرفيه مبحال التعليم اإللكتروين وتكون من مط: البعد الثاين
  .فقرة) ٢٦(مطالب تتعلق استخدام احلاسب اآليل وتكون من : البعد الثالث
  . فقرة) ١٩(مطالب تتعلق استخدام اإلنترنت وتكون من : البعد الرابع
   .فقرات)  ٨(مطالب تتعلق بالربجميات التعليمية وتكون : البعد اخلامس
  . فقرات) ١٠(مطالب تتعلق بإدارة املوقف التعليمي وتكون من : البعد السادس
فقرة مقسمة علـى  ) ٤١(مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين وقد تكّون من       : احملور الثالث   

  : ثالثة أبعاد على النحو التايل



  . فقرة ) ٢٤ (وتكون من) Hard ware(املطالب املادية : البعد األول 
  .فقرة ) ١١(وتكون من ) Software(املطالب املتعلقة بالربجميات : البعد الثاين 
  .فقرات ) ٦(املطالب املتعلقة بالبنية التحتية وتكون من : البعد الثالث

  

אאאW 
دقها وقدرا على قياس السمة     بالتحقق من ص   بعد االنتهاء من إعداد أداة الدراسة يف صورا األولية ، قام الباحث           

  :اليت أعدت من أجل قياسها من خالل استخدام أساليب الصدق التالية 
  

WאאW 
من أجل التأكد من    ) ) ٢(ملحق رقم   (مت عرض أداة الدراسة بصورا األولية على مخسة من املختصني باللغة العربية             

  .  وإمالئياً وضوح عبارات االستبانة وسالمتها لغوياً
  

Wא 
حمكمـاً مـن    ) ٢٢( بلغ عددهم  ) ) ٣( ملحق رقم ( قام الباحث بعرض أداة الدراسة على جمموعة من احملكمني        

أقسام املناهج وطرق التدريس ، وعلوم احلاسب ، وتكنولوجيا التعليم يف اجلامعات وكليات املعلمني وعلى جمموعة                
زارة التربية والتعليم واملدارس عينة الدراسة وقد طلب الباحث من احملكمني إبـداء آرائهـم     من مشريف احلاسب بو   

  : حيال

  . الواردة حتتهبالبعد  ارتباط العبارة - ١
  .  وضوح العبارة ودقة صياغتها- ٢
  . تقييم درجة أمهية العبارة - ٣
   . مقترحات للتعديل أو اإلضافة أو احلذف- ٤

ومناقشتهم وأخذ توجيهام حـول أداة       ) ) ٤(ملحق رقم   ( لتقاء بلجنة حتكيم خطة الدراسة      كما قام الباحث باال   
  الدراسة 

مناسبة حمـاور األداة    :اإلجيابية على أداة الدراسة تنحصر فيما يلي         ) ) ٥(ملحق رقم   ( وكانت مالحظات احملكمني    
  .واردة حتتها ووضوح العبارات ودقة صياغتها وأبعادها وانتماء األبعاد للمحاور وانتماء العبارات لألبعاد ال

فيما تركزت املالحظات السلبية على طول األداة ، واقترح بعض احملكمني التركيز على ماخيص التعليم اإللكتروين                

حتديداً واختصار عدد العبارات من خالل دمج ماميكن دجمه، وقد مت بالفعل األخذ بتوصيات احملكمني وتوجيهـات                 

  . ذلك  املشرف حيال

  :وبذلك تكونت أداة الدراسة بصورا النهائية  ، ممايلي 

  



  

  )١١(جدول رقم                                               
   المحاور واألبعاد موزعة على أداة الدراسة مفردات

  

  عدد العبارات  األبعــــاد  وراالمح
  ١٩  التخطيط
  ٣٧  التنفيذ

  
مطالب المنهج : المحور األول 

  ١٣  التقويم  اإللكتروني
  

  ٦٩  المــجــمــوع
  ١٤  مطالب معرفية

  ١٧  مطالب استخدام الحاسب
  ١٢  مطالب استخدام االنترنت

مطالب تتعلق بالبرمجيات 
  التعليمية

٥  

  
  

مطالب أعداد : المحور الثاني 
المعلم وتدريبه الستخدام التعليم 

  اإللكتروني
مطالب إدارة الموقف 

  يالتعليم
٨  

  

  ٥٦  المــجــمــوع
  ١٠  مطالب تتعلق باألجهزة

  ١١  مطالب تتعلق بالبرمجيات 
مطالب البيئة : المحور الثالث 

التعليمة الستخدام التعليم 
  ٥  مطالب البنية التحتية  اإللكتروني

  

  ٢٦  المــجــمــوع
  

  ١٥١  المجوع الكلي

  

  : :يل ليتم إخراج وتصميم أدايت الدراسة ، على النحو التا

  ) ):  ٦( ملحق رقم  (أداة  الدراسة املوجهة للمختصني  : أوًال

   درجة الموافقة

@ @
ñŠbjÈÛa عالية 

 جداً

 ضعيفة ضعيفة متوسطة عالية

 جداً
 مطالب التخطيط) أ (
 أن يبىن املنهج على القيم واملبادئ واملثـل املوجـودة يف            -١

 .اتمع
     

  

  



  : ))٧( ملحق رقم(   ة املوجهة للممارسنيأداة  الدراس:  ثانيًا

  درجــة التوافر  درجــة األهمية
عالية 
  جدًا

غير مهمة   ضعيفة  متوسطة  عالية
  إطالقًا

  
عالية   العبـــــــــارة

  جدًا
غير متوفرة   ضعيفة  متوسطة  عالية

  إطالقًا

  مطالب التخطيط) أ( 
نهج  -١           ى الم  أن يبن

ادئ  يم والمب ى الق عل
لموجودة في  والمثل ا 
 .المجتمع

          

  

Wאאא 
مت استخدام صدق االتساق الداخلي وذلك من خالل حساب معامالت االرتباط بني العبارات واألبعاد اليت تنتمي إليها ،                  

 كل عبارة من عبارات     وبني األبعاد واحملاور اليت تنتمي إليها ، وقد أظهرت نتائج التحليل أن مجيع معامالت االرتباط بني               

االستبانة والبعد اليت تنتمي داله إحصائيا ، ومل تستبعد أي عبارة من عبارات االستبانة حيث مل يصل مستوى ارتبـاط أي                     

  .وهو املستوى الذي دونه يتم استبعاد العبارة من االستبانة  ) ٠,٢٠(عبارة بالبعد اليت تنتمي إليه أقل من 

ويالحظ بأن الباحث هنـا ذكـر        كل بعد من أبعاد أدايت الدراسة باحملور الذي ينتمي إليه ،           وفيما يلي معامالت ارتباط   

ويعود هذا ألن األداة بعد حتكيمها مت إخراجها بصورتني  متفقة           ) بدالً من أداة الدراسة فيما سبق       ( أدايت الدراسة   

ابة مبا يتفق مع االستجابات املطلوبـة مـن         وخمتلفة من حيث مقياس اإلج    ) احملاور واألبعاد والفقرات  ( يف احملتوى   

  .فئات عينة الدراسة  املختصني واملمارسني وسيتم التحدث الحقاً عن  أداتني للدراسة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )١٢(جدول رقم 

معامالت ارتباط أبعاد أداة الدراسة للمختصين بالدرجة الكلية للمحاور والمحاور بالدرجة الكلية 
  لألداة



  

  وراالمح
  

  ـــاداألبعـ
  

  معامل االرتباط
  ٠٫٨٢  التخطيط
  ٠٫٩١  التنفيذ

  
مطالب : المحور األول 

  ٠٫٧١  التقويم   اإللكتروني  المنهج
  ٠٫٨٦  المحور آكل

  ٠٫٨٣  مطالب معرفية
  ٠٫٩٠  مطالب استخدام الحاسب

  ٠٫٨٩  دام االنترنتمطالب استخ
  ٠٫٦٧  مطالب تتعلق بالبرمجيات التعليمية

  
  
مطالب أعداد : المحور الثاني 

المعلم وتدريبه الستخدام 
  ٠٫٨١  مطالب إدارة الموقف التعليمي  التعليم اإللكتروني

  ٠٫٨٦  المحور آكل
  ٠٫٩١  مطالب تتعلق باألجهزة

  ٠٫٨٨  مطالب تتعلق بالبرمجيات 
  
مطالب البيئة : المحور الثالث 

التعليمة الستخدام التعليم 
  اإللكتروني

  ٠٫٦٠  ةمطالب البنية التحتي

  ٠٫٧٤  المحور آكل
  

). ٠,٠١(بأن مجيع معامالت ارتباط األبعاد باحملاور اليت تنتمي إليها دالة عنـد مـستوى               ) ١٢(يتضح من اجلدول رقم     
) لالطالع على معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات أداة املختصني بالبعد واحملور الذي تنتمي إليه              ) ١٤(ملحق رقم     (
.  

  

  

  

  

  

  

  

  
  )١٣(قم جدول ر

معامالت ارتباط أبعاد أداة الدراسة للممارسين بالدرجة الكلية للمحاور والمحاور بالدرجة الكلية 
   لألداة

    درجة التوافر  درجة األهمية
  وراالمح

  

    األبعــــاد

  معامل االرتباط
  

  معامل االرتباط

    ٠٫٨٨  ٠٫٨١  التخطيط

  ٠٫٩٦  ٠٫٩٧  يذالتنفمطالب : المحور األول 



  ٠٫٨٩  ٠٫٨٦  التقويم   اإللكترونيالمنهج
  ٠٫٨٩  ٠٫٩١  المحور آكل

  ٠٫٨٦  ٠٫٨٠  مطالب معرفية
  ٠٫٨٨  ٠٫٨٢  مطالب استخدام الحاسب
  ٠٫٧٩  ٠٫٨١  مطالب استخدام االنترنت

  ٠٫٨٢  ٠٫٨٤  البرمجيات التعليمية تتعلق بمطالب

  

: المحور الثاني 
مطالب أعداد المعلم 

 الستخدام وتدريبه
  ٠٫٨٨  ٠٫٨٥  مطالب إدارة الموقف التعليمي  التعليم اإللكتروني

  ٠٫٨٤  ٠٫٩٢  المحور آكل
  ٠٫٨٥  ٠٫٨٣  مطالب تتعلق باألجهزة

  ٠٫٩٢  ٠٫٨٥  مطالب تتعلق بالبرمجيات 
  

مطالب : المحور الثالث 
 الستخدام البيئة التعليمة

  ٠٫٦٠  ٠٫٧٦  مطالب البنية التحتية  التعليم اإللكتروني

  ٠٫٦٦  ٠٫٧٢  المحور آكل

ملحق ). (٠,٠١(بأن مجيع معامالت ارتباط األبعاد باحملاور اليت تنتمي إليها دالة عند مستوى ) ١٣(يتضح من اجلدول رقم 

  ).لإلطالع على معامالت ارتباط كل عبارة من عبارات أداة املمارسني بالبعد واحملور الذي تنتمي إليه ) ١٥(رقم  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
אאאW 

 Alpha(مت حساب الثبات لكل أداة من أدايت الدراسة على حده، حيث استخدم الباحـث معامـل الفاكروينـاج    

Cornbach ( عد من أبعاد األداة ولكل حمور ، وكذلك معامل الثبات الكلي لألداةإلجياد معامل الثبات لكل ب .   

  )١٤(جدول رقم  
   المختصينألداةمعامالت الثبات 

  

  

  وراالمح
  

  بعــــاداأل
  

  معامل الثبات



  ٠٫٩٠  التخطيط
  ٠٫٩٥  التنفيذ

  
مطالب : المحور األول 

  ٠٫٩٤  التقويم   اإللكترونيالمنهج
  ٠٫٩٦  المحور الكلي

  ٠٫٩٤  مطالب معرفية
  ٠٫٩٤  مطالب استخدام الحاسب

  ٠٫٩٢  تخدام االنترنتمطالب اس
  ٠٫٨٢  البرمجيات التعليمية تتعلق بمطالب

  
  
مطالب أعداد : المحور الثاني 

 الستخدام المعلم وتدريبه
    مطالب إدارة الموقف التعليمي  التعليم اإللكتروني

٠٫٩١  
  ٠٫٩٧  المحور الكلي

  ٠٫٩٠  مطالب تتعلق باألجهزة
  مطالب تتعلق بالبرمجيات 

  

٠٫٩٠  
  
مطالب البيئة : المحور الثالث 

 الستخدام التعليم التعليمة
  اإللكتروني

  ٠٫٨٠  التحتيةمطالب البنية 

  ٠٫٩٣  المحور الكلي
  ٠٫٩٨  األداة آكل

  

أن معامالت الثبات إلبعاد وحماور أداة الدراسة للمختصني ولألداة ككل عالية جداً وهـذا              ) ١٤(ويتضح من اجلدول رقم     

  . على أسئلتهايدل على معامل ثبات عاٍل ميكن الوثوق به من أجل استخدام أدوات الدراسة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة 

  
  
  
  
  
  
  )١٥( جدول رقم  

  معامالت الثبات إلداة الممارسين
  

    درجة التوافر  درجة األهمية

  وراالمح
  

  معامل الثبات  معامل الثبات  األبعــــاد

  ٠٫٩٢  ٠٫٨٥  التخطيط
  ٠٫٩٧  ٠٫٩٤  التنفيذ

  
 مطالب المنهج: المحور األول 

  ٠٫٩٧  ٠٫٩٤  التقويم  اإللكتروني
  ٠٫٩٨  ٠٫٩٦  يالمحور الكل

  ٠٫٩٨  ٠٫٩٦  مطالب معرفية
  ٠٫٩٥  ٠٫٩٤  مطالب استخدام الحاسب
  ٠٫٩٤  ٠٫٩٠  مطالب استخدام االنترنت

  
  
مطالب أعداد : المحور الثاني 
  ٠٫٩٦  ٠٫٩٠البرمجيات ب  تتعلقمطالب الستخدام التعليم المعلم وتدريبه



  اإللكتروني  التعليمية
    مطالب إدارة الموقف التعليمي

٠٫٩٤  
  

٠٫٩٥  
  ٠٫٩٨  ٠٫٩٧  المحور الكلي

  ٠٫٩٠  ٠٫٩٤  مطالب تتعلق باألجهزة
    مطالب تتعلق بالبرمجيات 

٠٫٨٩  
  

٠٫٩٣  

  
مطالب البيئة : المحور الثالث 

 الستخدام التعليم التعليمة
  ٠٫٨٨  ٠٫٩١  مطالب البنية التحتية  اإللكتروني

  ٠٫٩٤  ٠٫٩٣  المحور الكلي
  ٠٫٩٩  ٠٫٩٨  األداة آكل

  

أن معامالت الثبات إلبعاد وحماور أداة الدراسة للممارسني ولألداة ككل عاليـة جـداً              )  ١٥(من اجلدول رقم    ويتضح  

وهذا يدل على معامل ثبات عايل  ميكن الوثوق به من أجل استخدام أدوات الدراسة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة على                    

  .أسئلته 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

אאאאאW  

بعد اعتماد أدايت الدراســة من جلنة التحكيم واملشرف على الدراسة، مت تطبيقها يف الفصل األول من العـام                  
  ـ: هـ وفقاً للخطوات التالية ١٤٢٧/ هـ١٤٢٦الدراسي 
ـ احلصول على خطابات من عمادة كلية التربية موجهة لوكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي               ١

  ) ).٨( ملحق رقم .( ربية والتعليم مبنطقة الرياض وحمافظة جدةو ملديري الت
ـ احلصول على خطابات من وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث العلمي إىل جهات عينة الدراسة من                ٢

  )) .٩( ملحق رقم . (اجلامعات وكليات املعلمني
لعلمي موجهـة إلعـضاء عينـة        احلصول على خطابات من وكيل اجلامعة للدراسات العليا والبحث ا          -٣

   )) .١٠(ملحق رقم  .( الدراسة من املختصني يف دول جملس التعاون اخلليجي



ـ احلصول على خطابات من إداريت التربية والتعليم مبنطقة الرياض وحمافظة جده موجهة للمدارس األهلية               ٤
   ) ) . ١١( ملحق رقم (عينة الدراسة 

ية وكليات املعلمني اليت سيتم تطبيق الدراسة فيهـا أو االسـتعانة            ـ الذهاب شخصياً للجامعات السعود    ٥
بزميل من منسوبيها؛ من أجل تطبيق أداة الدراسة ، ومتابعة ذلك بشكل دوري والطلب من كل جهة مـن                   

  )) .١٢(ملحق رقم (جهات التطبيق خطاب يفيد التطبيق لديها على عينة الدراسة 
جمال التعليم اإللكتروين فقد مت االستفادة من أحـد أدوات التعلـيم            ـ  نظراً ألن هذه الدراسة تبحث يف         ٧

اإللكتروين ، حيث مت إنزال خطابات وكيل اجلامعة املوجهة لعينة الدراسة مـن املختـصني يف دول جملـس                   
وإرساهلا برفق األداة لكل شخص على الربيد اإللكتروين        ) Scaner(التعاون على احلاسب عن طريق الـ       

  . ، والطلب منهم إعادا إلكترونياً وقد مت ذلك وهللا احلمد يف وقت قياسيالشخصي له  
هـ وحـىت تـاريخ     ٨/١١/١٤٢٦ استغرق تطبيق أدايت الدراسة ومجعهما أكثر من ثالثة أشهر وحتديداً من             ـ٨
  .هـ ١٥/٢/١٤٢٧
ائية االجتماعيـة    قام الباحث بإدخال بيانات الدراسة إىل احلاسب اآليل باستخدام برنـامج احلـزم اإلحـص               ـ٩
)SPSS (اإلصدار العاشر ، بعد فحص أدوات الدراسة وترميزها.  
  . قام الباحث بتحليل البيانات إحصائيا مبركز احلاسب اآليل والدعم الفين جبامعة أم القرى ـ١٠  

 
 
 

  

אאW 
  :ليب اإلحصائية التاليةاألسا) ) ١٣( ملحق رقم (استخدم الباحث بعد االستشارات اإلحصائية 

  . التكرارات والنسب املئوية لوصف عينة الدراسة-١

 . املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لترتيب املطالب وفقاً إلجابات عينة الدراسة-٢

 .لدراسة الفروق بني اموعات ذات املستويني) مان وتين ( أو بديله ) T-TEST (-ت– اختبار -٣

 .لدراسة الفروق بني اموعات ذات الثالث مستويات(ANOVA)تباين األحادي اختبارحتليل ال-٤

 . لتحديد الفروق إن وجدت لصاحل أي اموعات(Scheffe)اختبار شيفيه -٥

  .معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة-٦



  .اده وحماورها  معا مل ارتباط بريسون لقياس صدق االتساق الداخلي بني مفردات االستبانة وأبع-٧
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אאW 
يتناول الباحث يف هذا الفصل حتليل نتائج الدراسة ومناقشتها من أجل اإلجابة على أسئلة الدراسة ، وقـد اتبـع                    

  :ائج اخلطوات التالية الباحث يف عرض النت
 . اإلجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها وفقاً لترتيبها الوارد يف أسئلة الدراسة يف الفصل األول .١
من خالل ترتيب العبارات حسب املتوسط احلسايب تنازلياً لكل عبارة يف           ) ٣-١(اإلجابة على األسئلة من      .٢

 .لمحور ككل البعد اليت تنتمي إليه مع إيضاح ترتيبها بالنسبة ل
من خالل إيضاح املتوسط احلسايب لكل عبـارة وفقـاً لترتيبـها يف أداة              ) ٦-٤(اإلجابة على األسئلة من      .٣

الدراسة نظراً الن لكل عبارة متوسطني أحدهم لألمهية واألخر للتوافر مما حيول دون ترتيبهم حسب املتوسـط                 
مث دراسـة   .لنسبة للبعد واحملور اليت تنتمـي إليهمـا       احلسايب مع إيضاح ترتيب كل عبارة يف األمهية والتوافر با         

 .االختالف بني متوسط درجة األمهية ومتوسط درجة التوافر  



على قيمة املتوسط احلسايب حيث حدد الباحث معياراً عند مناقشة          ) ٦-١(يعتمد تفسري  نتائج األسئلة من        .٤
 :على النحو التايل النتائج وفقاً للدرجات املعطاة لفئات اإلجابة وبطريقة رياضية 

    أصغر قيمة لفئات اإلجابة –أكرب قيمة لفئات اإلجابة =   املدى 
        =         ٤            =      ١           -                  ٥  

  
      ٠,٨٠=                                        =                                  =    طول الفئة 

  
  :وبناء عليه يكون احلكم على النحو التايل 

 . بدرجة ضعيفة جداً للموافقة أو غري مهمة إطالقا أو غري متوفرة إطالقا١,٨٠ -١من  
 . األمهية و التوافر و للموافقة ة بدرجة ضعيف٢,٦٠-١,٨١من  
 . للموافقة واألمهية والتوافرة بدرجة متوسط٣,٤٠ -٢,٦١من  
 .لية للموافقة واألمهية والتوافر  بدرجة عا٤,٢٠ -٣,٤١من  
 . بدرجة عالية جداً للموافقة واألمهية والتوافر ٥-٤,٢١من  

هي املطالب اليت يكون متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة         ) ٣ -١(وبناًء عليه فإن املطالب الالزمة يف األسئلة من         
   ) .٥ -٣,٤١(عليها من 

هي املطالب اليت يكون متوسط إجابات أفراد عينة الدراسة عليها          ) ٦ -٤ (واملطالب املهمة واملتوفرة يف األسئلة من     
   ) .٥ -٣,٤١(من 

وهي األسئلة اليت تعين بالفروق فسيتم اإلجابة عليهـا باسـتخدام األسـلوب              ) ١٢- ٧(أما أسئلة الدراسة من     
  .اإلحصائي املناسب لكل سؤال والذي سبق حتديده يف الفصل الثالث 

  .لنتائج الدراسة وفيما يلي عرض 

אאאW 
الستخدام التعليم اإللكتـروين  ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً(ما املطالب الالزم توافرها يف منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية      

  من وجهة نظر املختصني؟

   )١٦( جدول رقم 
   حسب المتوسط الحسابي  المنهج اإللكتروني من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًاتخطيطمطالب 

 
*


Ûa îmאא  

٤  

 عدد الفئات

  المدى

٥ 



  

  
  

بأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب ختطيط املنـهج اإللكتـروين             ) ١٦( ويتضح من اجلدول رقم     
على مجيع مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين تراوح بني        ، أي أن متوسط درجة املوافقة       )٤,٧٤(و) ٣,٥٢(تراوح ما بني    

أن تتوافر يف أساليب تدريس املنـهج اإللكتـروين         " ونصها  ) ١٦(درجة عالية وعالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم         
قم فيما حصلت العبارة ر   ) ٣,٥٢(على أقل متوسط مبقدار     "املعايري اليت جيب توافرها يف أساليب تدريس املنهج التقليدي        

تعلم         "ونصها  ) ٣( نهج حاجات الم فيما تراوح متوسط باقي العبارات بـني       ) ٤,٧٤( على أعلى متوسط مبقدار      " أن يراعي الم
إىل ) ٤,٢٩(هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة املوافقة على مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين والبالغ                 

لب ختطيط املنهج اإللكتروين كان بدرجة عالية جداً  ، وعليه فإن مجيع مطالب              أن متوسط درجة املوافقة على معظم مطا      
  . ختطيط املنهج اإللكتروين الواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمة لتخطيط املنهج اإللكتروين
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االنحراف 
  المعياري

  مطالب التخطيط 
٢ ٠٫٤٩ ٤٫٧٤ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫٣ ٢ ٢٠٫٩ ١٨ ٧٦٫٧ ٦٦  ١  ٣ 

٣ ٠٫٥٣ ٤٫٧٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٨٫١  ٧  ١٩٫٨  ١٧  ٧٢٫٦  ٦٢  ٢  ٤ 

٥ ٠٫٥٣ ٤٫٧٠ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٫٥ ٣ ٢٣٫٣ ٢٠ ٧٣٫٣ ٦٣  ٣  ٢ 

٦ ٠٫٦٢ ٤٫٦٧ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ١٫٢  ١  ٥٫٧  ٥  ١٩٫٨  ١٧  ٧٣٫٣  ٦٣  ٤  ١٤ 

٢٢ ٠٫٦٢ ٤٫٥٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٧  ٦  ٢٧٫٩  ٢٤  ٦٥٫١  ٥٦  ٥  ١٢ 

٢٣ ٠٫٦٩ ٤٫٥٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ١٫٢ ١ ٨٫١ ٧ ٢٢٫١ ١٩ ٦٨٫٦ ٥٩  ٦  ١ 

٢٥ ٠٫٦٦ ٤٫٥٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ١٫٢  ١  ٧  ٦  ٢٦٫٧  ٢٣  ٦٥٫١  ٥٦  ٧  ٧ 

٢٨ ٠٫٦٤ ٤٫٥٧ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ١٫٢  ١  ٤٫٧  ٤  ٣٠٫٢  ٢٦  ٦٤  ٥٥  ٨  ٥ 

٣٩ ٠٫٦٩ ٤٫٥١ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٤ ١٢ ٢٦٫٧ ٢٣ ٥٩٫٣ ٥١  ٩  ٦ 

٤٧ ٠٫٧٥ ٤٫٤٥ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٢٫٣  ٢  ٨٫١  ٧  ٣١٫٤  ٢٧  ٥٨٫١  ٥٠  ١٠  ١٩ 

٤٨  ٠٫٧٥  ٤٫٤٥  ١٠٠  ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ١١٫٦  ١٠  ٢٧٫٩  ٢٤  ٥٩٫٣  ٥١  ١١  ١٧  

٥٥ ٠٫٦٩ ٤٫٣٦ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ١٢٫٨  ١١  ٣٩٫٥  ٣٤  ٤٧٫٧  ٤١  ١٢  ١١ 

٦٣ ١٫٠١ ٤٫٠١ ١٠٠ ٨٦ ١٫٢ ١ ٨٫١ ٧ ١٨٫٧ ١٦ ٣٣٫٦ ٢٩ ٣٨٫٤ ٣٣  ١٣  ٩ 

٦٤ ٠٫٨٠ ٣٫٩٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٤٫٧ ٤ ١٨٫٦ ١٦ ٥١٫٢ ٤٤ ٢٥٫٦ ٢٢  ١٤  ٨ 

٦٥ ١ ٣٫٩٤ ١٠٠ ٨٦ ١٫٢ ١  ٨٫١  ٧  ٢٠٫٩  ١٨  ٣٤٫٩  ٣٠  ٣٤٫٩  ٣٠  ١٥  ١٠ 

٦٦ ١٫١ ٣٫٧٩ ١٠٠ ٨٦ ٣٫٥ ٣  ٩٫٣  ٨  ٢٣٫٣  ٢٠  ٣٢٫٦  ٢٨  ٣١٫٤  ٢٧  ١٦  ١٨  

٦٧ ١٫١٢ ٣٫٧٢ ١٠٠ ٨٦ ٣,٥ ٣ ١٠,٥ ٩ ٢٧,٩ ٢٤ ٢٦,٧ ٢٣ ٣١,٤ ٢٧  ١٧  ١٣ 

٦٨ ١٫٠٨ ٣٫٧٢ ١٠٠ ٨٦ ١,٢ ١  ١٤  ١٢ ٢٦,٦  ٢٣ ٢٩,١  ٢٥ ٢٩,١  ٢٥  ١٨  ١٥ 

٦٩ ١٫١٦ ٣٫٥٢ ١٠٠ ٨٦ ٤,٧ ٤ ١٥,١ ١٣ ٢٧,٩ ٢٤ ٢٧,٩ ٢٤ ٢٤,٤ ٢١  ١٩  ١٦ 

ا ال ط امل

 )٦(لالطالع على العبارات انظر ملحق رقم *



م ألسس بناء املنـهج     يف حتديده ) م٢٠٠٠(واهلابس والكندري   ) م  ٢٠٠٢(وتتفق هذه النتيجة جزئياً مع كل من  املوسى          
  .يف املناهج اإللكترونية) النص والصوت والصورة واحلركة (اإللكتروين وضرورة استخدام الوسائط املتعددة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  

   )١٧( جدول رقم 



   مطالب تنفيذ المنهج اإللكتروني من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 
  

   )١٧( جدول رقم تابع 
   مطالب تنفيذ المنهج اإللكتروني من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 
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المتوسط 
  الحسابي

  

االنحراف 
  المعياري

 
ترتيب 
  العبارة

بالنسبة 
للمحور

   )اإلعداد والتصميم ( مطالب التنفيذ 

١ ٠٫٤٤ ٤٫٧٩ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠ ٠ ٠ ١٫٢ ١ ١٨٫٦ ١٦  ٨٠٫٢ ٦٩  ١  ٣٢ 

٤ ٠٫٥١ ٤٫٧١ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٢٫٣  ٢  ٢٤٫٤  ٢١  ٧٣٫٣  ٦٣  ٢  ٤٢ 

٧ ٠٫٥٤ ٤٫٦٧ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠ ٠ ٠ ٤٫٧ ٤ ٢٥٫٥ ٢٢ ٦٩٫٨ ٦٠  ٣  ٢٧ 

٨ ٠٫٥٧ ٤٫٦٦ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٤٫٧  ٤  ٢٤٫٤  ٢١  ٧٠٫٩  ٦١  ٤  ٢٨ 

٩ ٠٫٥٤ ٤٫٦٦ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٫٥  ٣  ٢٦٫٧  ٢٣  ٦٩٫٨  ٦٠  ٥  ٢٦ 

١٠ ٠٫٥٥ ٤٫٦٦ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٫٧ ٤ ٢٦٫٧ ٢٣ ٦٨٫٦ ٥٩  ٦  ٣٣ 

١١ ٠٫٥٢ ٤٫٦٦ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٫٥  ٣  ٢٩٫١  ٢٥  ٦٧٫٤  ٥٨  ٧  ٤٧ 

١٣ ٠٫٥٣ ٤٫٦٤ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٢٫٣  ٢  ٣١٫٤  ٢٧  ٦٦٫٣  ٥٧  ٨  ٣٧ 

١٥ ٠٫٥٨ ٤٫٦٢ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠ ٠ ٠ ٤٫٧ ٤ ٢٩٫١ ٢٥ ٦٦٫٣ ٥٧  ٩  ٥٣ 

١٦ ٠٫٥٨ ٤٫٦٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٤٫٧  ٤  ٢٩٫١  ٢٥  ٦٦٫٣  ٥٧  ١٠  ٥٢ 

١٨ ٠٫٥٦ ٤٫٦٠ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٫٥  ٣  ٣٢٫٦  ٢٨  ٦٤  ٥٥  ١١  ٢٤ 

١٩ ٠٫٦٠ ٤٫٥٩ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٥٫٨  ٥  ٢٩٫١  ٢٥  ٦٥٫١  ٥٦  ١٢  ٣٩ 

٢٠ ٠٫٦٠ ٤٫٥٩ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠ ١٫٢ ١ ٣٫٥ ٣ ٣٢٫٥ ٢٨ ٦٢٫٨ ٥٤  ١٣  ٣٦ 

٢١ ٠٫٥٨ ٤٫٥٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٫٧ ٤ ٣٢٫٦ ٢٨ ٦٢٫٨ ٥٤  ١٤  ٣٨ 

٢٦ ٠٫٥٩ ٤٫٥٨ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٫٨  ٥  ٣٢٫٦  ٢٨  ٦١٫٦  ٥٣  ١٥  ٣١ 

٢٧ ٠٫٧٠ ٤٫٥٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ١٫٢  ١  ٩٫٣  ٨  ٢٢٫١  ١٩  ٦٧٫٤  ٥٨  ١٦  ٢٩  

٢٩ ٠٫٥٩ ٤٫٥٦ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٫٧  ٤  ٣٤٫٩  ٣٠  ٦٠٫٥  ٥٢  ١٧  ٥٤  

٣١ ٠٫٥٧ ٤٫٥٥ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٤٫٧  ٤  ٣٧٫٢  ٣٢  ٥٨٫١  ٥٠  ١٨  ٢٥  

٣٢ ٠٫٧٣ ٤٫٥٥ ١٠٠ ٨٦  ١٫٢  ١  ٠  ٠  ٧  ٦  ٢٦٫٧  ٢٣  ٦٥٫١  ٥٦  ١٩  ٢٢  

٣٣ ٠٫٦٥ ٤٫٥٤ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ١٠٫٤  ٩  ٢٩٫١  ٢٥  ٦٠٫٥  ٥٢  ٢٠  ٤٦  

٣٦ ٠٫٧٠ ٤٫٥٣ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ٩٫٣  ٨  ٢٦٫٧  ٢٣  ٦٢٫٨  ٥٤  ٢١  ٤٨  

٣٧ ٠٫٦٣ ٤٫٥٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٨٫١  ٧  ٣٣٫٧  ٢٩  ٥٨٫١  ٥٠  ٢٢  ٣٤  

٣٨ ٠٫٦٨ ٤٫٥٢ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٢٫٣  ٢  ٤٫٧  ٤  ٣٣٫٧  ٢٩  ٥٩٫٣  ٥١  ٢٣  ٣٠  

٤١ ٠٫٦٣ ٤٫٥٠ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٧  ٦  ٣٦  ٣١  ٥٧  ٤٩  ٢٤  ٢١  

٤٢ ٠٫٦٨ ٤٫٤٨ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ٨٫١  ٧  ٣٣٫٧  ٢٩  ٥٧  ٤٩  ٢٥  ٤٠  

٤٤ ٠٫٦٥ ٤٫٤٧ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٩٫٣  ٨  ٣٦  ٣١  ٥٤٫٧  ٤٧  ٢٦  ٥٥  

٤٩ ٠٫٧٢ ٤٫٤٥ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ١٠٫٤  ٩  ٣٢٫٦  ٢٨  ٥٥٫٨  ٤٨  ٢٧  ٢٣  

٥٢ ٠٫٧٠ ٤٫٤٣ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ١١٫٦  ١٠  ٣٣٫٧  ٢٩  ٥٤٫٧  ٤٧  ٢٨  ٤٥  

٥٣ ٠٫٦٤ ٤٫٤٢ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٫١  ٧  ٤١٫٩  ٣٦  ٥٠  ٤٣  ٢٩  ٥٦  

٥٤ ٠٫٦٦ ٤٫٤٠ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٩٫٣  ٨  ٤١٫٩  ٣٦  ٤٨٫٨  ٤٢  ٣٠  ٥١  
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٥٦ ٠٫٨٠ ٤٫٣٦ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٢٫٣ ٢ ١٢٫٨ ١١ ٣١٫٤ ٢٧ ٥٣٫٥ ٤٦  ٣١  ٤٩ 

٥٧ ٠٫٧٩ ٤٫٣٤ ١٠٠ ٨٦ ١٫٢ ١  ١٫٢  ١  ٩٫٣  ٨  ٣٩٫٥  ٣٤  ٤٨٫٨  ٤٢  ٣٢  ٤١ 

٥٨ ٠٫٨٠ ٤٫٢٩ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٢٫٣ ٢ ١٤ ١٢ ٣٦ ٣١ ٤٧٫٧ ٤١  ٣٣  ٥٠ 

٥٩  ٠٫٧٩  ٤٫٢٤ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٢٫٣  ٢  ١٦٫٣  ١٤  ٣٩٫٥  ٣٤  ٤١٫٩  ٣٦  ٣٤  ٤٤  

٦٠  ٠٫٨١  ٤٫٢٣ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٢٫٣  ٢  ١٦٫٣  ١٤  ٣٧٫٢  ٣٢  ٤٤٫٢  ٣٨  ٣٥  ٣٥  

٦١  ٠٫٨٨  ٤٫١٩ ١٠٠ ٨٦  ٢٫٣  ٢  ٠  ٠  ١٧٫٤  ١٥  ٣٨٫٤  ٣٣  ٤١٫٩  ٣٦  ٣٦  ٤٣  

٦٢  ٠٫٨٨  ٤٫٠٥ ١٠٠ ٨٦  ١٫٢  ١  ١٫٢  ١  ٢٦٫٧  ٢٣  ٣٦  ٣١  ٣٤٫٩  ٣٠  ٣٧  ٢٠  

  - ٠٫٣٨  ٤٫٥١  ط العاماملتوس



  

بأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين تـراوح             ) ١٧( ويتضح من اجلدول رقم     
جة املوافقة على مجيع مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين تراوح بني درجة عالية            ، أي أن متوسط در    )٤,٧٩(و) ٤,٠٥(ما بني   

على أقل متوسـط مبقـدار    "توافر عبارة الترحيب عند الدخول  للمنهج" ونصها ) ٢٠(وعالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم       
درس " ونصها) ٣٢(، فيما حصلت العبارة رقم   )٤,٠٥( فيمـا  ) ٤,٧٩(على متوسط مبقـدار   على أ "توافر المادة العلمية لل

تراوح متوسط باقي العبارات بني هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة املوافقة على مطالب تنفيذ املنـهج                    
إىل أن  متوسط درجة املوافقة على معظم مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين كان بدرجة عاليـة                ) ٤,٥١(اإللكتروين والبالغ   

  . وعليه فإن مجيع مطالب تنفيذ املنهج الواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمة لتنفيذ املنهج اإللكتروينجداً ، 
أدوات : يف حتديدها لبعض مكونات املقرر اإللكتـروين ، مثـل   ) م ٢٠٠١( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة اجلرف      

  .علومات خاصة باملقرر،حمتوى املقرر ،أدوات التقومي املقرر، التقومي الدراسي ، معلومات عن املعلمني ، م
: يف حتديدهم لوثائق املنهج اإللكتروين مبا يلي        ) ٢٢٤-٢٢٣م،ص ص ٢٠٠٥(ويدعم هذه النتيجة املوسى واملبارك      

وثيقة الترحيب ، وثيقة معلومات عن كيفية االتصال ، وثيقة تعريف باملنهج ، وثيقة أهداف املنهج ، وثيقة أنـشطة                    
  .نهجامل

  
  
  
  
  
  
  )١٨( جدول رقم 

  مطالب تقويم المنهج اإللكتروني من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 



  
  

بأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب تقومي املنهج اإللكتروين تراوح ما             ) ١٨( ويتضح من اجلدول رقم     
وين كان بدرجة عالية جـداً،      ، أي أن متوسط درجة املوافقة على مجيع مطالب تقومي املنهج اإللكتر           )٤,٦٥(و) ٤,٤٤(بني  

على أقل متوسـط مبقـدار      "اختيار عينات الدراسة من اتمعات بالطرق املناسبة      " ونصها  ) ٦٤(حيث حصلت العبارة رقم     
فيمـا تـراوح    ) ٤,٦٥(على أعلى متوسط مبقدار     " تقدمي تقرير التقومي    " ونصها) ٦٩(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٤,٤٤(

 هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة املوافقة على مطالب تقومي املنهج اإللكتروين                متوسط باقي العبارات بني   
إىل أن  متوسط درجة املوافقة على  مجيع مطالب تقومي املنهج اإللكتروين كان بدرجة عالية جداً ، وعليـه                    ) ٤,٥٣(والبالغ  

  . دراسة تعترب مطالباً الزمة لتقومي املنهج اإللكتروينفإن مجيع مطالب تقومي املنهج الواردة يف أداة هذه ال
  

  
  
  
  
  
   )١٩( جدول رقم 

   من وجهة نظر المختصينالدرجة الكلية لمحور مطالب المنهج اإللكتروني
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  مطالب التقويم
١٢ ٠٫٥٠ ٤٫٦٥ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٫٢ ١ ٣٢٫٦ ٢٨ ٦٦٫٣ ٥٧  ١  ٦٩ 

١٤ ٠٫٥٤ ٤٫٦٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ١٫٢  ١  ٢٫٣  ٢  ٣٨٫٤  ٣٣  ٥٨٫١  ٥٠  ٢  ٥٧ 

١٧ ٠٫٥٤ ٤٫٦٠ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٫٣ ٢ ٣٤٫٩ ٣٠ ٦٢٫٨ ٥٤  ٣  ٦١ 

٢٤  ٠٫٦٠  ٤٫٥٨ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ٢٫٣  ٢  ٣٣٫٧  ٢٩  ٦٢٫٨  ٥٤  ٤  ٦٣  

٣٠  ٠٫٥٩  ٤٫٥٦ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٫٧  ٤  ٣٤٫٩  ٣٠  ٦٠٫٥  ٥٢  ٥  ٦٢  

٣٤  ٠٫٦٣  ٤٫٥٣ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ٣٫٥  ٣  ٣٦  ٣١  ٥٩٫٣  ٥١  ٦  ٦٨  

٣٥  ٠٫٦١  ٤٫٥٣ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ٢٫٣  ٢  ٣٨٫٤  ٣٣  ٥٨٫١  ٥٠  ٧  ٦٧  

٤٠  ٠٫٦١  ٤٫٥٠ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٫٨  ٥  ٣٨٫٤  ٣٣  ٥٥٫٨  ٤٨  ٨  ٥٨  

٤٣  ٠٫٦٣  ٤٫٤٨ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ٣٫٥  ٣  ٤١٫٩  ٣٦  ٥٣٫٥  ٤٦  ٩  ٦٥  

٤٥  ٠٫٦٤  ٤٫٤٥ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٨٫١  ٧  ٣٨٫٤  ٣٣  ٥٣٫٣  ٤٦  ١٠  ٥٩  

٤٦  ٠٫٧٠  ٤٫٤٥ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٢٫٣  ٢  ٤٫٧  ٤  ٣٨٫٤  ٣٣  ٥٤٫٧  ٤٧  ١١  ٦٦  

٥٠  ٠٫٦٣  ٤٫٤٤ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧  ٦  ٤١٫٩  ٣٦  ٥١٫٢  ٤٤  ١٢  ٦٠  

٥١  ٠٫٧٠  ٤٫٤٤ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ٨٫١  ٧  ٣٦  ٣١  ٥٤٫٧  ٤٧  ١٣  ٦٤  

  ٠ ٠٫٤٨  ٤٫٥٣  املتوسط العام



  الدرجة الكلية  المحور
    االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  ٠,٣٦  ٤,٤٥  مطالب المنهج اإللكتروني
  

ختطيطاً (بأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مجيع مطالب املنهج اإللكتروين            ) ١٩(ويتضح من اجلدول رقم     
، أي أن  متوسط درجة املوافقة على معظم مطالب املنهج اإللكتروين كان بدرجة عاليـة                ) ٤,٤٥(بلغ  ) وتنفيذاً وتقومياً   

تيجة تراوح متوسط درجة املوافقة على مطالب املنهج        ن) ١٨(و   ) ١٧(و    ) ١٦( جداً ،وهذا كما تشري اجلداول أرقام       
يف بعـد التخطـيط     ) ١٦(حيث حصلت العبارة رقم     ) ٤,٧٩(و  ) ٣,٥٢(ما بني   ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً  ( اإللكتروين  

نهج ال                "ونصها   دي  أن تتوافر في أساليب تدريس المنهج اإللكتروني المعايير التي يجب توافرها في أساليب تدريس الم على أقـل متوسـط   "تقلي
درس       " يف بعد التنفيذ ونصها     ) ٣٢(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٣,٥٢(مبقدار   ة لل ادة العلمي وافر الم على أعلى متوسـط     " ت
فيما تراوح متوسط باقي العبارات يف مجيع األبعاد بني هذين املتوسطني،وعليه فإن مجيع مطالـب املنـهج                 ) ٤,٧٩(مبقدار  

الواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمةً لتخطيط وتنفيـذ وتقـومي املنـهج               )  وتنفيذاً وتقومياً    ختطيطاً(اإللكتروين  
  .اإللكتروين 

واستفادة هذه الدراسة   ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً    (وتفسري هذه النتيجة قد يكون بسبب انتقائية مطالب املنهج اإللكتروين            
اإللكتروين عند حتديد هذه املطالب ، وقد يكون بسبب توجه ودعـم املختـصني لتفعيـل                من آراء املختصني يف التعليم      

استخدام املناهج اإللكترونية ورؤيتهم بان هذه املطالب متثل بداية حقيقية لتخطيط وتنفيذ وتقومي املنـاهج اإللكترونيـة                 
مما يعين ضرورة اهتمام املؤسسات التعليمية الـيت        .والسري يف الطريق حنو تفعيل التعليم اإللكتروين يف مدارس التعليم العام            

تطبق التعليم اإللكتروين بتوفري املناهج اإللكترونية الالزمة لتفعيل التعليم اإللكتروين ، وميكن اإلفادة من املطالب الـواردة          
  .إلعداد املناهج اإللكترونية املناسبة ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً ( يف هذه الدراسة 

  
  

  

 
 
 
 

 



אאאW 
ما املطالب الالزم توافرها يف إعداد وتدريب معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية الستخدام التعليم اإللكتـروين مـن                 

  ؟                                    وجهة نظر املختصني

 )٢٠(جدول رقم 
 علقة بالكفايات المعرفية بمجال التعليم اإللكتروني المت التعليم اإللكتروني الستخداممطالب إعداد المعلم وتدريبه

  من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي
  

  

م التعلـيم   بأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدا           ) ٢٠( ويتضح من اجلدول رقم     
، أي أن  متوسط درجة املوافقة على مجيع هذه املطالب كان            )٤,٧١(و  ) ٤,٣٥(اإللكتروين املتعلقة بالكفايات املعرفية تراوح ما بني        

فيما ) ٤,٣٥(على أدىن متوسط مبقدار "  فلسفة التعليم اإللكتروينمعرفة "ونصها ) ٢(بدرجة عالية جداً ، حيث حصلت العبارة رقم     
، فيمـا   ) ٤,٧١(على أعلى متوسط مبقدار     " معرفة دور املعلم واملتعلم  يف التعليم اإللكتروين         " ونصها  )  ١٣(عبارة رقم   حصلت ال 

تراوح متوسط باقي العبارات بني هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة املوافقة على مطالب اإعداد املعلم وتدريبـه                     
إىل أن متوسط درجة املوافقة على مجيع هذه املطالب كـان           ) ٤,٥٤(ين املتعلقة بالكفايات املعرفية والبالغ      الستخدام التعليم اإللكترو  

   .وعليه فإن مجيع املطالب املعرفية إلعداد املعلم وتدريبه الواردة يف هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمةً. بدرجة عالية جداً
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١ ٠٫٥٥ ٤٫٧١ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤٫٧ ٤ ١٩٫٨ ١٧ ٧٥٫٦ ٦٥  ١ ١٣ 
٢ ٠٫٥٤ ٤٫٦٦ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٣٫٥  ٣  ٢٦٫٧  ٢٣  ٦٩٫٨  ٦١  ٢ ١٢ 
٣ ٠٫٦٣ ٤٫٦٤ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ١٫٢ ١ ٤٫٧ ٤ ٢٣٫٣ ٢٠ ٧٠٫٩ ٦٠  ٣  ١ 
٥  ٠٫٦٧  ٤٫٦٠ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ٧  ٦  ٢٢٫١  ١٩  ٦٩٫٨  ٦٠  ٤  ٥  
٧  ٠٫٦٦  ٤٫٥٩ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٩٫٣  ٨  ٢٢٫١  ١٩  ٦٨٫٦  ٥٩  ٥  ٤  
٩  ٠٫٦١  ٤٫٥٦ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧  ٦  ٣١٫٤  ٢٧  ٦١٫٦  ٥٣  ٦  ٧  
١٤  ٠٫٧٠  ٤٫٥٢ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ٨٫١  ٧  ٢٧٫٩  ٢٤  ٦٢٫٨  ٥٤  ٧ ١٤  
١٦  ٠٫٧٠  ٤٫٥٠ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ٠  ٨٫١  ٧  ٢٧٫٩  ٢٤  ٦٢٫٨  ٥٤  ٨  ٨  
١٧  ٠٫٧٣  ٤٫٥٢ ١٠٠ ٨٦  ١٫٢  ١  ٠  ٠  ٨٫١  ٧  ٢٩٫١  ٢٥  ٦١٫٦  ٥٣  ٩  ٦  
٢١  ٠٫٦٣  ٤٫٤٩ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٧  ٦  ٣٧٫٢  ٣٢  ٥٥٫٨  ٤٨  ١٠  ٣  
٢٢  ٠٫٧٢  ٤٫٤٩ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٢٫٨  ١١  ٢٥٫٦  ٢٢  ٦١٫٦  ٥٣  ١١  ٩  
٢٣  ٠٫٦١  ٤٫٤٨ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٫٨  ٥  ٤٠٫٧  ٣٥  ٥٣٫٥  ٤٦  ١٢ ١١  
٢٤  ٠٫٧٠  ٤٫٤٣ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠  ١١٫٦  ١٠  ٣٣٫٧  ٢٩  ٥٤٫٧  ٤٧  ١٣ ١٠  
٣٤  ٠٫٧٦  ٤٫٣٥ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١٫٢  ١  ١٤  ١٢  ٣٣٫٧  ٢٩  ٥١٫٢  ٤٤  ١٤  ٢  

  -  ٠٫٥٠  ٤٫٥٤ املتوسط العام

 )٦(لالطالع على العبارات انظر ملحق رقم *



 الالزمة للمعلم الكفايات املعرفيـة      ة يرى بأن من الكفايات الرئيس     حيث) ٢٦٠م ،ص ٢٠٠٤(ويدعم هذه النتيجة سامل     
  .                         مبجال تكنولوجيا التعليم 

  
 )٢١(جدول رقم 

 من وجهة نظر  المتعلقة باستخدام الحاسب اآلليمطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني
  متوسط الحسابي المختصين مرتبة تنازليًا حسب ال

  

بأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام            ) ٢١(ويتضح من اجلدول رقم     
أي أن متوسط درجة املوافقة علـى      ) ٤,٥١(و  ) ٣,٩٤(التعليم اإللكتروين املتعلقة باستخدام احلاسب اآليل تراوح ما بني          

 القدرة على إجراء أعمـال      "ونصها  ) ٢٤(طالب تراوح بني درجة عالية وعالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم            مجيع هذه امل  

اسـتخدام برنـامج     القدرة على " ونصها  ) ١٨(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٣,٩٤(  على أقل متوسط مبقدار        "الصيانة البسيطة 

راوح متوسط باقي العبارات بني هذين املتوسـطني ، يف حـني   ، فيما ت) ٤,٥١(على أعلى متوسط مبقدار " معاجلة النصوص
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١٨ ٠٫٧٥ ٤٫٥١ ١٠٠ ٨٦ ١,٢ ١ ٠ ٠ ٨,١ ٧ ٢٧,٩ ٢٤ ٦٢,٨ ٥٤  ١  ١٨ 
٢٠ ٠٫٦٨ ٤٫٥٠ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠ ١٠,٥  ٩ ٢٩,١  ٢٥ ٦٠,٥  ٥٢  ٢  ١٩ 
٢٧ ٠٫٧٢ ٤٫٣٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ١,٢ ١ ١٠,٥ ٩ ٣٧,٢ ٣٢ ٥١,٢ ٤٤  ٣  ٢٩ 
٢٩  ٠٫٨٠  ٤٫٣٨ ١٠٠ ٨٦  ١,٢  ١  ٠  ٠ ١٢,٨  ١١ ٣١,٤  ٢٧ ٥٤,٧  ٤٧  ٤  ١٧  
٣٠  ٠٫٧٨  ٤٫٣٦ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٢,٣  ٢ ١١,٦  ١٠ ٣٣,٧  ٢٩ ٥٢,٣  ٤٥  ٥  ٢٢  
٣١  ٠٫٧٣  ٤٠٣٦ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠ ١٥,١  ١٣ ٣٣,٧  ٢٩ ٥١,٢  ٤٤  ٦  ٣٠  
٣٧  ٠٫٧٢  ٤٫٣١ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٠  ٠ ١٥,١  ١٣ ٣٨,٤  ٣٣ ٤٦,٥  ٤٠  ٧  ٣١  
٣٩  ٠٫٧٣  ٤٫٢٨ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١,٢  ١ ١٢,٨  ١١  ٤٣  ٣٧  ٤٣  ٣٧  ٨  ٢٨  
٤٠  ٠٫٨٧  ٤٫٢٧ ١٠٠ ٨٦  ١,٢  ١  ٢,٣  ٢  ١٤  ١٢ ٣٣,٧  ٢٩ ٤٨,٨  ٤٢  ٩  ٢٣  
٤٣  ٠٫٧٥  ٤٫٢٣ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١,٢  ١ ١٥,١  ١٣  ٤٣  ٣٧ ٤٠,٧  ٣٥  ١٠  ٢٧  
٤٥  ٠٫٨٩  ٤٫٢٠ ١٠٠ ٨٦  ١,٢  ١  ٣,٥  ٣  ١٤  ١٢ ٣٧,٢  ٣٢ ٤٤,٢  ٣٨  ١١  ٢١  
٤٦  ٠٫٨٠  ٤٫١٩ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ١,٢  ١ ٢٠,٩  ١٨  ٣٦  ٣١ ٤١,٩  ٣٦  ١٢  ١٥  
٤٧  ٠٫٨٣  ٤٫١٧ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٢,٣  ٢ ١٩,٨  ١٧  ٣٦  ٣١ ٤١,٩  ٣٦  ١٣  ٢٥  
٥٠  ٠٫٨٤  ٤٫١٢ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٢,٣  ٢ ٢٣,٣  ٢٠  ٣٦  ٣١ ٣٨,٤  ٣٣  ١٤  ٢٦  
٥١  ١٫٠٦  ٤٫١٠ ١٠٠ ٨٦  ٢,٣  ٢  ٨,١  ٧ ١٢,٨  ١١ ٣٠,٢  ٢٦ ٤٦,٥  ٤٠  ١٥  ٢٠  
٥٢  ٠٫٩٤  ٤٫٠٦ ١٠٠ ٨٦  ١,٢  ١,٠  ٤,٧  ٤ ١٩,٨  ١٧  ٣٦  ٣١ ٣٨,٤  ٣٣  ١٦  ١٦  
٥٥  ٠٫٩٩  ٣٫٩٤ ١٠٠ ٨٦  ١,٢  ١  ٥,٨  ٥ ٢٦,٧  ٢٣ ٣٠,٢  ٢٦  ٣٦  ٣١  ١٧  ٢٤  

  -  ٠٫٦٠  ٤٫٢٦ املتوسط العام



يشري املتوسط العام لدرجة املوافقة على مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعلم اإللكتـروين املتعلقـة باسـتخدام                  
داً ، وعليه فـإن  إىل أن متوسط درجة املوافقة على معظم هذه املطالب كان بدرجة عالية ج      ) ٤,٢٦(احلاسب اآليل والبالغ    

مجيع مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة باستخدام احلاسب اآليل  الـواردة يف أداة هـذه                   
    .الدراسة تعترب مطالباً الزمةً

اللذان يريان أن من الكفايـات األساسـية للمعلـم          ) ٢٩٦م ،ص ٢٠٠٢( ويدعم هذه النتيجة سالمه وأبو ريا       
واليت توصلت إىل أن مـن معوقـات        ) م٢٠٠٥(الكفايات احلاسوبية ، كما يدعم هذه النتيجة دراسة  الزهراين           

م احلاسب يف تدريس الرياضيات ضعف تدريب املعلمني على أوجه استخدام احلاسب يف التدريس مما يعين                استخدا
  . ضرورة امتالك معلمي الرياضيات للمطالب األساسية الستخدام احلاسب اآليل

  
 )٢٢(جدول رقم 
 من وجهة نظر المختصين ت المتعلقة باستخدام االنترنمطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني

  مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 
  

بأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب إعـداد املعلـم وتدريبـه               ) ٢٢( ويتضح من اجلدول رقم     
ـ    ) ٤,٦٤(و  ) ٣,٩٣(الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة باستخدام االنترنت  تراوح ما بني            ط درجـة   أي أن  متوس

 القدرة على   "ونصها  ) ٣٣(املوافقة على مجيع هذه املطالب تراوح بني درجة عالية وعالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم                
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٤ ٠٫٥٣ ٤٫٦٤ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢,٣ ٢ ٣١,٤ ٢٧ ٦٦,٣ ٥٧  ١ ٣٨ 

٦ ٠٫٥٨ ٤٫٥٩ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٤,٧  ٤ ٣١,٤  ٢٧  ٦٤  ٢٥  ٢ ٣٧ 

٨ ٠٫٦٤ ٤٫٥٧ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨,١ ٧ ٢٦,٧ ٢٣ ٦٥,١ ٥٦  ٣ ٣٩ 

١٠  ٠٫٦١  ٤٫٥٦ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٥,٨  ٥ ٣٢,٦  ٢٨ ٦١,٦  ٥٣  ٤ ٤١  
١١  ٠٫٦٥  ٤٫٥٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٨,١  ٧ ٣١,٤  ٢٧ ٦٠,٥  ٥٢  ٥ ٣٥  
١٢  ٠٫٦٣  ٤٫٥٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٧  ٦ ٣٣,٧  ٢٩ ٥٩,٣  ٥١  ٦ ٣٦  
١٣  ٠٫٦٣  ٤٫٥٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٧  ٦ ٣٣,٧  ٢٩ ٥٩,٣  ٥١  ٧ ٣٤  
١٥  ٠٫٦١  ٤٫٥٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٥,٨  ٥  ٣٦  ٣١ ٥٨,١  ٥٠  ٨ ٤٢  
١٩  ٠٫٦٥  ٤٫٥١ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٨,١  ٧ ٣٢,٦  ٢٨ ٥٩,٣  ٥١  ٩ ٤٣  
٣٣  ٠٫٧٨  ٤٫٣٥ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٨,٦  ١٦ ٢٧,٩  ٢٤ ٥٣,٥  ٤٦  ١٠ ٤٠  
٣٥  ٠٫٧٦  ٤٫٣٤. ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٧,٤  ١٥ ٣١,٤  ٢٧ ٥١,٢  ٤٤  ١١ ٣٢  
٥٦  ٠٫٩٠  ٣٫٩٣ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٥,٨  ٥ ٢٦,٧  ٢٣ ٣٧,٢  ٣٢ ٣٠,٣  ٢٦  ١٢ ٣٣  

  -  ٠٫٥٠  ٤٫٤٦ املتوسط العام



أدوات القدرة على توظيـف     " ونصها  ) ٣٨(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٣,٩٣(  على أقل متوسط مبقدار       "إنشاء شبكة اتصال    

، فيما تراوح متوسط باقي العبارات بـني        ) ٤,٦٤(على أعلى متوسط مبقدار     "  الرياضيات تدريس  التعليم اإللكتروين يف تفعيل   
هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة املوافقة على مطالب إعداد املعلـم وتدريبـه السـتخدام الـتعلم                     

ملوافقة على معظم  هذه املطالـب كـان         إىل أن متوسط درجة ا    ) ٤,٤٦(اإللكتروين املتعلقة باستخدام االنترنت  والبالغ       
بدرجة عالية جداً ، وعليه فإن مجيع مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة باستخدام االنترنت                 

  .الواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمةً
ى أن من املطالب العامة إلعداد املعلم وتدريبه يف         واليت تر ) م  ٢٠٠١العطروزي ،   ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      

وتدريبه علـى   " االنترنت  " ضوء الثورة املعرفية والتكنولوجية ، تدريبه على استخدام شبكة املعلومات الدولية            
  . إعداد وتصميم املواقع  اليت ختدم منهجه الدراسي وحتميلها على الشبكة 

  
  

  
 )٢٣(ل رقم جدو

المتعلقة بالبرمجيات التعليمية من وجهة نظر المختصين  مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني
  مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 

  
  

تخدام  املعلم وتدريبه الس   دبأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب إعدا        ) ٢٣(ويتضح من اجلدول رقم     
أي أن  متوسط درجة املوافقة على مجيع        ) ٤,٤٢(و  ) ٤,٢٤(التعليم اإللكتروين املتعلقة بالربجميات التعليمية تراوح ما بني         

خطية أو  (القدرة على إنتاج برجمية تعليمية بسيطة      "ونصها  ) ٤٥(هذه املطالب كان بدرجة عالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم           

القدرة على تقومي الربجميات التعليمية ملادة      " ونصها  ) ٤٧(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٤,٢٤(ط مبقدار     على أقل متوس    )"متشعبة

، فيما تراوح متوسط باقي العبـارات       ) ٤,٤٢(على أعلى متوسط مبقدار     " الرياضيات املعدة مسبقاً من حيث توافقها مع املنهج         
رجة املوافقة على مطالب إعداد املعلم وتدريبـه السـتخدام الـتعلم          بني هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لد         
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٢٥ ٠٫٦٤ ٤٫٤٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٨,١ ٧ ٤١,٩ ٣٦ ٥٠ ٤٣  ١ ٤٧ 

٣٢ ٠٫٦٥ ٤٫٣٥ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٠  ٠  ٩,٣  ٨ ٤٦,٥  ٤٠ ٤٤,٢  ٣٨  ٢ ٤٤ 

٣٦ ٠٫٦٨ ٤٫٣٣ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٢,٨ ١١ ٤٣ ٣٧ ٤٤,٢ ٣٨  ٣ ٤٦ 

٤١  ٠٫٨٠  ٤٫٢٦ ١٠٠ ٨٦  ١,٢  ١  ٠  ٠ ١٥,١  ١٣ ٣٩,٥  ٣٤ ٤٤,٢  ٣٨  ٤ ٤٨  
٤٢  ٠٫٨٧  ٤٫٢٤ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٣,٥  ٣ ١٧,٤  ١٥ ٣٠,٢  ٢٦ ٤٨,٨  ٤٢  ٥ ٤٥  

  -  ٠٫٥٦  ٤٫٥٤ املتوسط العام



إىل أن متوسط درجة املوافقة على مجيع  هذه املطالب كان بدرجـة عاليـة   ) ٤,٣٢(اإللكتروين املتعلقة بالربجميات والبالغ     
 بالربجميات الواردة يف أداة هـذه       وعليه فإن مجيع مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة          . جداً  

  .الدراسة تعترب مطالباً الزمةً
واليت ترى أن من املهارات اليت جيب أن ميتلكها املعلم تصميم دروسه            ) م  ٢٠٠١( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  اجلرف        

  .(Power Point , Microsoft Frontpage)باستخدام الربامج املختلفة مثل 
واليت ترى أن من مطالب إعداد املعلم وتدريبه لعصر التعليم اإللكتـروين            ) م  ٢٠٠١(لعطروزي  كما تتفق مع دراسة ا    

  . وغريها Power Pointإعداد الشرائح باستخدام برامج متنوعة مثل 
اللذان يريان أن من الكفايات األساسية للمعلـم        ) ٢٩٩-٢٩٨م ،ص ص  ٢٠٠٢(ويدعم هذه النتيجة سالمة وأبو ريا       

يات التعليمية معرفة معايري إنتاج الربجميات احلاسوبية ، والقدرة على تقوميها من حيث تكاملها مع املنـهج                 يف جمال الربجم  
  .وتكلفتها وسهولة استخدامها 

  
  

  
 )٢٤(جدول رقم 

 من وجهة نظر  مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني المتعلقة بادارة الموقف التعليمي اإللكتروني
  المختصين مرتبة تنازليًا حسب المتوسط الحسابي 

  

فقة املختصني على مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام        بأن املتوسط احلسايب لدرجة موا    )  ٢٤( ويتضح من اجلدول رقم     
أي أن متوسـط درجـة      ) ٤,٤٠(و  ) ٣,٩٧(التعليم اإللكتروين املتعلقة بإدارة املوقف التعليمي اإللكتروين  تراوح ما بني            

ى      "هاونـص ) ٥٢(املوافقة على مجيع هذه املطالب تراوح بني درجة عالية و عالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم                  درة عل الق

ه        ار واإلشراف علي ة    " ونـصها  ) ٥٥(فيما حصلت العبارة رقم ) ٣,٩٧(  على أقل متوسط مبقدار      " إنشاء مجموعات األخب ى إقام درة عل الق

يم اإللكتروني             ، فيما تراوح متوسط بـاقي      ) ٤,٤٠(على أعلى متوسط مبقدار     " عالقات ايجابية مع المتعلمين عن طريق أدوات التعل
ات بني هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة املوافقة على مطالب إعداد املعلم وتدريبـه السـتخدام                    العبار
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٢٦ ٠٫٧٧ ٤٫٤٠ ١٠٠ ٨٦ ١,٢ ١ ٠ ٠ ١٠,٥ ٩ ٣٤,٩ ٣٠ ٥٣,٥ ٤٦  ١  ٥٥ 

٢٨ ٠٫٧٢ ٤٫٣٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠  ٢,٣  ٢  ٧  ٦ ٤٠,٧  ٣٥  ٥٠  ٤٣  ٢  ٥٦ 

٣٨ ٠٫٧٣ ٤٫٢٩ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ١,٢ ١ ١٢,٨ ١١ ٤١,٩ ٣٦ ٤٤,٢ ٣٨  ٣  ٥٠ 

٤٤  ٠٫٨١  ٤٫٢١ ١٠٠ ٨٦  ١,٢  ١  ١,٢  ١  ١٤  ١٢  ٤٣  ٣٧ ٤٠,٧  ٣٥  ٤  ٥٤  
٤٨  ٠٫٨٥  ٤٫١٥ ١٠٠ ٨٦  ١,٢  ١  ١,٢  ١ ١٩,٧  ١٧ ٣٨,٤  ٣٣ ٣٩,٥  ٣٤  ٥  ٥٣  
٤٩  ٠٫٨٣  ٤٫١٤ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٣,٥  ٣ ١٧,٤  ١٥ ٤٠,٧  ٣٥ ٣٨,٤  ٣٣  ٦  ٥١  
٥٣  ٠٫٨٩  ٤ ١٠٠ ٨٦  ١,٢  ١  ٤,٧  ٤ ١٨,٦  ١٦ ٤٥,٣  ٣٩ ٣٠,٢  ٢٦  ٧  ٤٩  
٥٤  ٠٫٨٩  ٣٫٩٧ ١٠٠ ٨٦  ٠  ٠  ٥,٨  ٥ ٢٣,٣  ٢٠ ٣٩,٥  ٣٤ ٣١,٤  ٢٧  ٨  ٥٢  

  -  ٠٫٦٤  ٤٫١٩ املتوسط العام



إىل أن متوسط درجة املوافقة على معظم هـذه         ) ٤,١٩(التعلم اإللكتروين املتعلقة بإدارة املوقف التعليمي اإللكتروين والبالغ         
إن مجيع مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة بإدارة املوقف            وعليه ف  . املطالب كان بدرجة عالية ً    

  .التعليمي اإللكتروين الواردة يف أداة هذه الدر تعترب مطالباً الزمةً
فتقر إىل  بقوله قد ينمي التعليم اإللكتروين االنطوائية لدى املتعلم ،كما أنه ي          ) ٢٩٨م ،ص ٢٠٠٤(ويدعم هذه النتيجة سامل     

التواجد اإلنساين والعالقات اإلنسانية بني املعلم والطالب ، والطالب فيما بينهم ، وهذا يعين بأن امتالك املعلم للمطالـب                   
  .السابقة سيسهم يف القضاء على هذه السلبيات وهذا قد يكون السبب يف حصوهلا على موافقة عالية من املختصني 

  
  )٢٥(جدول رقم 

         من وجهة نظر المختصينلمحور مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكترونيالدرجة الكلية   

אאא
    االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم 
  ٠,٤٧  ٤,٣٧  اإللكتروني

  

لدرجة موافقة املختصني على مجيع مطالب إعداد املعلم وتدريبـه          بأن املتوسط احلسايب    ) ٢٥(ويتضح من اجلدول رقم     
، أي أن متوسط درجة املوافقة على معظم مطالب إعداد املعلم وتدريبه كان             ) ٤,٣٧(الستخدام التعليم اإللكتروين بلغ     

 متوسـط   نتيجة تـراوح   ) ٢٤( و) ٢٣(و) ٢٢(و  ) ٢١( و  ) ٢٠(بدرجة عالية جداً ،وهذا كما تشري اجلداول أرقام         
حيث حصلت  ) ٤,٧١(و  ) ٣,٩٣(درجة املوافقة على مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين ما بني             

على أقل متوسط مبقـدار      "أنشاء شبكة اتصال  القدرة  " يف بعد املطالب املتعلقة باستخدام االنترنت ونصها      ) ٣٣(العبارة رقم   
" يف بعد املطالب املتعلقة بالكفايات املعرفية يف جمال التعليم اإللكتروين ونصها            ) ١٣(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٣,٩٣(

فيما تراوح متوسط درجة املوافقة علـى       ) ٤,٧١(على أعلى متوسط مبقدار      " معرفة دور املعلم واملتعلم  يف التعليم اإللكتروين       
ن مجيع مطالب إعداد املعلم وتدريبه السـتخدام التعلـيم          وعليه  فإ  . باقي العبارات يف مجيع األبعاد بني هذين املتوسطني       

  .اإللكتروين الواردة يف أداة هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمة 
وتفسري هذه النتيجة قد يعود ألمهية املعلم ودوره البارز يف التعليم اإللكتروين حيث يعتمد جناح أي جهـد يف التعلـيم                     

على قدرة وكفاءة املعلمني املناط م تقدمي هذا النوع مـن التعلـيم   ) ١١٠صم ،٢٠٠٥(اإللكتروين كما يذكر اهلادي   
العصري ، مما يعين ضرورة أن يكون املعلم متسلحاً باملهارات والكفايات اليت متكنه من استخدام التعليم اإللكتروين بكل                  

تدريبه وتركيزها على املطالـب اخلاصـة       اقتدار ،وقد يكون أيضاً بسبب انتقائية املطالب الواردة يف حمور إعداد املعلم و            
بالتعليم اإللكتروين واالستفادة من أراء املختصني يف التعليم اإللكتروين عند حتديد هذه املطالب ، وأمهية هذه املطالب من                  

اليت جيب  وجهة نظر املختصني لتفعيل التعليم اإللكتروين واعتبار املطالب الواردة يف هذه الدراسة بداية حقيقية للكفايات                
واليت أشارت  ) م  ٢٠٠٢(أن يكتسبها املعلم واليت أظهرت الدراسات ضعف امتالكه هلا كما تؤكد ذلك دراسة  آل حميا                 

إىل ضعف امتالك الطالب اخلرجيني بكلية املعلمني باا لكفايات احلاسب واالنترنت وهم معلمي املستقبل ، كما توصلت                 
وقات استخدام احلاسب واالنترنت يف تدريس الرياضيات ضعف التـدريب يف           إىل أن من مع   ) م٢٠٠٥(دراسة الزهراين   



جمال احلاسب واالنترنت ، مما يعين ضعف توافر كفايات احلاسب واالنترنت لدى املعلمني ،وهذا نتاج عدم تضمني برامج                  
ام املؤسسات الـيت تعـين      مما يتطلب ضرورة اهتم   .إعداد وتدريب املعلم الكفايات الالزمة الستخدام التعليم اإللكتروين       

بإعداد املعلم بتطوير وحتديث برامج إعداد املعلم وتدريبه لتتضمن املطالب الالزمة ملمارسة التعليم اإللكتـروين وميكـن                 
اإلفادة من املطالب احملددة يف هذه الدراسة واليت تمكن املعلم من مسايرة التطور التقين املتـسارع وممارسـة التعلـيم                    

  .ورة فاعلة من خالل امتالك الكفايات الالزمة لذلك اإللكتروين بص
  

  

אאאW 
ما املطالب الالزم توافرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانويـة مـن                  

  ؟وجهة نظر املختصني

  
   )٢٦( جدول رقم 

 المتعلقة باالجهزة من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا لتعليم اإللكتروني الستخدام اة التعليميةيئمطالب الب
  حسب المتوسط الحسابي 

  

 
بأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب البيئة التعليميـة السـتخدام التعلـيم               ) ٢٦( يتضح من اجلدول رقم     

أي أن  متوسط درجة املوافقة على مجيع مطالب البيئـة املتعلقـة             ) ٤,٨٠(و  ) ٤,١٢(اإللكتروين املتعلقة باألجهزة تراوح ما بني       

ة     " ونصها  ) ٨(باألجهزة تراوح بني درجة عالية و عالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم              وافر سبورة اإللكتروني   علـى أقـل       "ت
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אא(hardware) 

٣ ٠٫٤٣ ٤٫٨٠ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١٫٢ ١ ١٧٫٤ ١٥ ٨١٫٤ ٧٠  ١  ١ 

٧ ٠٫٥٤ ٤٫٦٦ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٣٫٥  ٣  ٢٦٫٧  ٢٣  ٦٩٫٨  ٦٠  ٢  ٢ 

١٠ ٠٫٥٥ ٤٫٦٣ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٣٫٥ ٣ ٣٠٫٢ ٢٦ ٦٦٫٣ ٥٧  ٣  ٣ 

١٢  ٠٫٥٨  ٤٫٦٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٤٫٧  ٤  ٢٩٫١  ٢٥  ٦٦٫٣  ٥٧  ٤  ١٠  
١٥  ٠٫٦٣  ٤٫٥٥ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٧  ٦  ٣١٫٤  ٢٧  ٦١٫٦  ٥٣  ٥  ٩  
٢١  ٠٫٧٦  ٤٫٤١ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ١٫٢ ١  ١٢٫٨  ١١  ٣٠٫٢  ٢٦  ٥٥٫٨  ٤٨  ٦  ٤  
٢٢  ٠٫٧٦  ٤٫٤٠ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ١٫٢ ١  ١٢٫٨  ١١  ٣١٫٤  ٢٧  ٥٤٫٧  ٤٧  ٧  ٦  
٢٣  ٠٫٧٣  ٤٫٣٩ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ١٫٢ ١  ١٠٫٧  ٩  ٣٠٫٢  ٣٠  ٥٢٫٤  ٤٤  ٨  ٥  
٢٥  ٠٫٨٥  ٤٫٢٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٣٫٥ ٣  ١٥٫١  ١٣  ٣١٫٤  ٢٧  ٥٠  ٤٣  ٩  ٧  
٢٦  ٠٫٨٩  ٤٫١٢ ١٠٠ ٨٦ ١٫٢ ١ ٤٫٧ ٤  ١٢٫٨  ١١  ٤٤٫٢  ٣٨  ٣٧٫٢  ٣٢  ١٠  ٨  

  -  ٠٫٥١  ٤٫٤٨ املتوسط العام

 )٦(لالطالع على العبارات انظر ملحق رقم *



ة   " ونصها ) ١(فيما حصلت العبارة رقم ) ٤,١٢(متوسط مبقدار    على أعلـى متوسـط مبقـدار     " توافر أجهزة حاسب بأعداد آافي
رات بني هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة املوافقة على مطالب البيئة               ، فيما تراوح متوسط باقي العبا     ) ٤,٨٠(

 على معظم  هذه املطالـب       ةإىل أن متوسط درجة املوافق    ) ٤,٤٨(التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة باألجهزة والبالغ        
تعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة باألجهزة الواردة يف أداة  هذه           فإن مجيع مطالب البيئة ال     وعليه.كان بدرجة عاليةً جداً     

  .الدراسة تعترب مطالباً الزمةً

والذين يريان أن مـن مطالـب        ) ٣م ،ص ٢٠٠٣(و الفيومي  ) ١٦م ،ص ٢٠٠٣(ويدعم هذه النتيجة مايشري إليه كل من الفرا         
لحقاا وشبكة االنترنت اليت تعمل على توفري الـربط اإللكتـروين لتـصل             استخدام التعليم اإللكتروين توافر أجهزة احلاسب وم      

  .املدارس ببعضها
   )٢٧( جدول رقم 

 المتعلقة بالبرمجيات من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا حسب  الستخدام التعليم اإللكترونية التعليميةيئمطالب الب
  المتوسط الحسابي 

  
  

بأن املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم            ) ٢٧(ويتضح من اجلدول رقم     
سط درجة املوافقة على مجيع مطالب البيئـة        أي أن  متو   ) ٤,٧٦(و  ) ٤,٣١(اإللكتروين املتعلقة بالربجميات تراوح ما بني       

توافر برجميات تعليميـة تـساعد علـى         "ونصها  ) ١٦(املتعلقة بالربجميات كان بدرجة عالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم           

تـوافر  " ونـصها   ) ٢١(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٤,٣١(  على أقل متوسط مبقدار       "استخدام احلاسب يف األلعاب التعليمية      

، فيما تراوح متوسط باقي العبارات بني هذين املتوسطني ،    ) ٤,٧٦(على أعلى متوسط مبقدار     " رامج محاية وأمن الـشبكات      ب
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אא(software) 

٥ ٠٫٤٦ ٤٫٧٦ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ١,٢ ١ ٢٢,١ ١٩ ٧٦,٧ ٦٦  ١ ٢١ 

٦ ٠٫٥٠ ٧٫٦٧ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ١,٢  ١ ٣٠,٢  ٢٦ ٦٨,٦  ٥٩  ٢ ١١ 

٨ ٠٫٦٣ ٤٫٦٤ ١٠٠ ٨٦ ١,٢ ١ ٠ ٠ ١,٢ ١ ٢٩,١ ٢٥ ٦٧,٥ ٥٨  ٣ ١٨ 

٩  ٠٫٥٣  ٤٫٦٣ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٢,٣  ٢ ٣٢,٦  ٢٨ ٦٥,١  ٥٦  ٤ ١٢  
١٤  ٠٫٥٧  ٤٫٥٥ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٣,٥  ٣ ٣٨,٤  ٣٣ ٥٨,١  ٥٠  ٥ ٢٠  
١٦  ٠٫٥٩  ٤٫٥٣ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٤,٧  ٤ ٣٧,٢  ٣٢ ٥٨,١  ٥٠  ٦ ١٩  
١٧  ٠٫٦١  ٤٫٥٣ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٥,٨  ٥ ٣٤,٩  ٣٠ ٥٩,٣  ٥١  ٧ ١٤  
١٨  ٠٫٦١  ٤٫٥٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٥,٨  ٥  ٣٦  ٣١ ٥٨,١  ٥٠  ٨ ١٣  
١٩  ٠٫٦٣  ٤٫٥١ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٧  ٦ ٣٤,٩  ٣٠ ٥٨,١  ٥٠  ٩ ١٧  
٢٠  ٠٫٦٥  ٤٫٤٩ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٨,١  ٧ ٣٤,٩  ٣٠  ٥٧  ٤٩  ١٠ ١٥  
٢٤  ٠٫٨٢  ٤٫٣١ ١٠٠ ٨٦ ١,٢ ١ ٢,٣ ٢  ٨,١  ٧ ٤٠,٧  ٣٥ ٤٧,٧  ٤١  ١١ ١٦  

  -  ٠٫٤٤  ٤٫٥٦ املتوسط العام



يف حني يشري املتوسط العام لدرجة املوافقة على مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقـة بالربجميـات                  
وعليه فإن مجيـع مطالـب      . على مجيع هذه املطالب كان بدرجة عالية جداًً          ةة املوافق إىل أن متوسط درج   ) ٤,٥٦(والبالغ  

  .البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة بالربجميات الواردة يف أداة  هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمه
 مطالب التعليم اإللكتروين تـوافر الربجميـات        واليت تشري إىل أن من أهم     ) م  ٢٠٠١(ويدعم هذه النتيجة مدارس الظهران      

  .التعليمية املتميزة 
  

  )٢٨( جدول رقم 
 المتعلقة بالبنية التحتية من وجهة نظر المختصين مرتبة تنازليًا  الستخدام التعليم اإللكترونية التعليميةيئمطالب الب

  حسب المتوسط الحسابي 
  

  

  

املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مطالب البيئة التعليميـة  السـتخدام             بأن  ) ٢٨(ويتضح من اجلدول رقم     
أي أن  متوسط درجة املوافقة علـى مجيـع          ) ٤,٨٨(و  ) ٤,٦٢(التعليم اإللكتروين املتعلقة بالبنية التحتية تراوح ما بني         

توافر مراكز تدريب    "ونصها  ) ٢٥(بارة رقم   مطالب البيئة املتعلقة بالبنية التحتية كان بدرجة عالية جداً، حيث حصلت الع           

علـى  " توافر شبكة االنترنـت     " ونصها  ) ٢٣(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٤,٦٢(على أقل متوسط مبقدار     "  متخصصة  
، فيما تراوح متوسط باقي العبارات بني هذين املتوسطني، يف حني يـشري املتوسـط العـام          ) ٤,٨٨(أعلى متوسط مبقدار    

إىل أن  ) ٤,٥٧(ة على مطالب البيئة  التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة بالبنية التحتية والبـالغ               لدرجة املوافق 
فإن مجيع مطالب البيئة  التعليمية السـتخدام      وعليه   .  على مجيع هذه املطالب كان بدرجة عالية  جداًً         ةمتوسط درجة املوافق  

  .لتحتية الواردة يف أداة  هذه الدراسة تعترب مطالباً الزمهالتعليم اإللكتروين املتعلقة بالبنية ا

حيث يرون أن من مطالب التعليم اإللكتروين تـوافر         ) ١٣-١٢م ،ص ص  ٢٠٠٢(ويدعم هذه النتيجة القداح وآخرون      
  .البنية التحتية اليت تشمل األجهزة وربطها بشبكة داخلية أو شبكة االنترنت وإنشاء املراكز التكنولوجية 
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١ ٠٫٣٢ ٤٫٨٨ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ١١,٦ ١٠ ٨٨,٤ ٧٦  ١ ٢٣ 

٢ ٠٫٤٠ ٤٫٨٤ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٢,٣  ٢  ١٤    ١٢ ٨٤,٧  ٧٢  ٢ ٢٦ 

٤ ٠٫٤١ ٤٫٧٩ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٠,٩ ١٨ ٧٩,١ ٦٨  ٣ ٢٢ 

١١  ٠٫٦٤  ٤٫٦٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ٨,١  ٧ ٢٢,١  ١٩ ٦٩,٨  ٦٠  ٤ ٢٤  
١٣  ٠٫٦٤  ٤٫٦٢ ١٠٠ ٨٦ ٠ ٠ ٠ ٠  ١,٢  ١ ١٤,١  ١٢ ٨٤,٧  ٧٢  ٥ ٢٥  

  ٠  ٠٫٣٨  ٤٫٥٧ املتوسط العام



  )٢٩(ول رقم جد
   من وجهة نظر المختصينالدرجة الكلية لمحور مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروني

  

אאא
 الستخدام التعليم البيئة التعليميةمطالب   االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي

  اإللكتروني
٠٫٣٨  ٤٫٥٧  

  

 املتوسط احلسايب لدرجة موافقة املختصني على مجيـع مطالـب البيئـة التعليميـة               بأن ) ٢٩( ويتضح من اجلدول رقم     
أي أن متوسط درجة املوافقة على معظم مطالب املنهج اإللكتـروين كـان             ) ٤,٥٧(الستخدام التعليم اإللكتروين بلغ     

وسط درجة املوافقة علـى  نتيجة تراوح مت ) ٢٨( و  ) ٢٧(و  ) ٢٦(بدرجة عالية جداً ،وهذا كما تشري اجلداول أرقام  
يف بعد  ) ٨(حيث حصلت العبارة رقم     ) ٤,٨٨(و  ) ٤,١٢(مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين ما بني         

فيما سجلت العبارة رقـم     ) ٤,١٢(على أقل متوسط مبقدار      " توافر سبورة اإللكترونية  " املطالب املتعلقة باألجهزة ونصها     
فيما تراوح متوسط   ) ٤,٨٨(على أعلى متوسط مبقدار      "توافر شبكة االنترنت  " ب البنية التحتية ونصها     يف بعد مطال  ) ٢٣(

وعليه فإن مجيع مطالب البيئة التعليمية السـتخدام        .درجة املوافقة على باقي العبارات يف مجيع األبعاد بني هذين املتوسطني          
  .رب مطالباً الزمة التعليم اإللكتروين الواردة يف أداة هذه الدراسة تعت

وتفسري هذه النتيجة قد يعود ألمهية البيئة التعليمية يف حتفيز املتعلم وجذب انتباهه ، وملا هلا من تأثري فاعل على جـودة                      
املوقف التعليمي ، فتوفري بيئة تعليمة غنية متعددة املصادر يؤثر إىل حد كبري يف تعلم الطلبة ومناءهم ، وقد يكون بسبب                     

املطالب الواردة يف حمور البيئة التعليمية وتركيزها على املطالب اخلاصة بالتعليم اإللكتروين واالستفادة مـن آراء                انتقائية  
مما يعين ضرورة اهتمام املؤسسات التعليمية والتدريبيـة الـيت          . املختصني يف التعليم اإللكتروين عند حتديد هذه املطالب       

يمية وتوفري متطلباا الالزمة الستخدام التعليم اإللكتروين وميكن اإلفادة من املطالب           تطبق التعليم اإللكتروين بالبيئة التعل    
  .احملددة يف هذه الدراسة واليت تعترب الزمة للمارسة التعليم اإللكتروين بصورة فاعلة 

 
 
 
 
 
 

אאאאW 



ختطيطاًوتنفيـذاً  (رياضيات يف املرحلـة الثانويـة     ما درجة أمهية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف منهج ال          
  من وجهة نظر املمارسني؟) وتقومياً

  )٣٠(جدول رقم     
 اإللكتروني من وجهة نظر  تخطيط المنهجب ألهمية وتوافر مطالحراف المعياريالمتوسط الحسابي واالنقيم 

  الممارسين 

  
  

  )٣٠(تابع جدول رقم 
من وجهة نظر اإللكتروني   مطالب تخطيط المنهج ألهمية وتوافرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 

   الممارسين

  درجــة التوافر  درجــة األهمية
الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
المتوسط   *العبـــــــــارة م الحسابي

 الحسابي
اإلنحراف 
 يالمعيار

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

  مطالب التخطيط

أن يبىن املنهج على القيم واملبادئ واملثـل         ١ ٤٫٥٠ ٠٫٧٣ ٢ ٤
 ٢٣ ١ ٠٫٨١ ٣٫٦٠ .املوجودة يف اتمع

 ٤٧ ٤ ٠٫٩٢ ٣٫٣٠ . أن يراعي املنهج حاجات اتمع ٢ ٤٫٥٣ ٠٫٦٣ ١ ١
 ٤٩ ٦ ٠٫٧٨ ٣٫٢٧ .ات املتعلمأن يراعي املنهج حاج ٣ ٤٫٤٧ ٠٫٥١ ٤ ٧
 ٤٠ ٢ ٠٫٨٩ ٣٫٣٧ .أن يراعي املنهج حاجات املعرفة  ٤ ٤٫٤٠ ٠٫٦٢ ٦ ١٢

 أن يراعي املنهج احلاجات التقنية للتعليم       ٥ ٤٫٢٠ ٠٫٧٦ ١٠ ٣٧
 ٦٤ ١٦ ٠٫٩٣ ٣٫٠٣ .اإللكتروين

 أن يراعى يف املنهج مبادئ نظريات التعلم       ٦ ٤٫١٧ ٠٫٧٠ ١١ ٤٢
 ٤٦ ٣ ٠٫٧٥ ٣٫٣٠ .اإللكتروين

٧ ٤٫٣٠ ٠٫٦٥ ٨ ٢٤ 
الفيديو (أن يتم  حتديد الوسائط التقنية 

اليت )املؤثرات الصوتية-والصور املتحركة
 .حتتاجها عملية إعداد املنهج

٦١ ١٤ ١٫٠٣ ٣٫١٠ 

أن ينمي املنهج اللغات األخرى وخاصـة        ٨ ٣٫٨٧ ٠٫٩٠ ١٣ ٥٩
 ٦٩ ١٩ ١٫٠٤ ٢٫٦٠ .اإلجنليزية من خالل روابط ذات صلة

٩ ٣٫٧٠ ٠٫٩٥ ١٨ ٦٧ 
أن تتوافر يف أهداف املنـهج اإللكتـروين        
املعايري اليت جيب توافرها يف أهداف املنهج       

 .التقليدي
٦٨ ١٨ ٠٫٨٣ ٢٫٧٣ 

١٠ ٣٫٧٧ ٠٫٦٨ ١٦ ٦٤ 
أن تتوافر يف حمتوى املنـهج اإللكتـروين        
املعايري اليت جيب توافرها يف حمتوى املنـهج        

 .التقليدي
٧٦ ١٧ ٠٫٧٢ ٢٫٩٧ 

١١ ٤٫٢٣ ٠٫٦٣ ٩ ٣٥ 
االسـتيعاب  (أن يعكس حمتـوى املنـهج       

ــارات   ــوجي، ،مه ــتمكن التكنول وال
 ).التواصل،املواطنة احمللية والعاملية

٦٣ ١٥ ١٫١٦ ٣٫٠٣ 

١٢ ٤٫٣٣ ٠٫٧٦ ٧ ١٩ 

: أن يتم عـرض احملتـوى مـن خـالل         
الرسوم اإليـضاحية   –النصوص املكتوبة   (

الفيديو والـصور   -والصور الفوتوغرافية 
املـؤثرات  -لتوضيحيةاخلرائط ا -املتحركة
 ).الصوتية

٥٩ ١٣ ١٫٠٥ ٣٫١٧ 

١٣ ٣٫٧٣ ١٫٠٨ ١٧ ٦٦ 
أن تتوافر يف الوسائل التعليمية يف املنـهج        
اإللكتروين املعايري اليت جيـب توافرهـا يف       

 الوسائل التعليمية يف املنهج التقليدي
٥٨ ١٢ ١٫٠٥ ٣٫١٧ 

١٤ ٤٫٤٧ ٠٫٦٣ ٣ ٦ 
أن تشمل وسـائل املنـهج اإللكتـروين        

-اإليضاحية والصور الفوتوغرافية  الرسوم  (
اخلـرائط  -الفيديو والـصور املتحركـة    

 ).املؤثرات الصوتية-التوضيحية
٤٨ ٥ ١٠١٢ ٣٫٣٠ 

١٥ ٣٫٨٣ ٠٫٨٧ ١٥ ٦٣ 
أن تتوافر يف أنشطة املنـهج اإللكتـروين        
املعايري اليت جيب توافرها يف أنشطة املنهج       

 .التقليدي
٥٣ ٨ ١٫٠١ ٣٫٢٣ 

   )١٦(على أهمية وتوافر آل عبارة  انظر ملحق رقم ) الممارسين (  الدراسة لالطالع على التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة*



  

ردرجــة التواف  درجــة األهمية 
الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 م الحسابي

  
المتوسط   العبـــــــــارة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

١٦ ٣٫٦٣ ١٫٠٣ ١٩ ٦٩ 
أن تتوافر يف أسـاليب تـدريس املنـهج         
 اإللكتروين املعايري اليت جيـب توافرهـا يف      

  .أساليب تدريس املنهج التقليدي
٥٢ ٧ ١٫٠٤ ٣٫٢٣ 

١٧ ٤٫١٣ ٠٫٦٨ ١٢ ٤٦ 
أن يستخدم يف أساليب التـدريس أدوات       

املتزامنـة وغـري    ( التعليم اإللكتـروين    
 ).املتزامنة

٥٧ ١١ ٠٫٨٧ ٣٫١٧ 

١٨ ٣٫٨٣ ٠٫٧٠ ١٤ ٦٢ 
أن تتــوافر يف أســاليب تقــومي املنــهج 
 اإللكتروين املعايري اليت جيـب توافرهـا يف      

 .أساليب تقومي املنهج التقليدي
٥٦ ١٠ ٠٫٨٥ ٣٫٢٠ 

١٩ ٤٫٤٠ ٠٫٥٦ ٥ ١١ 
فردية املتعلم،  ( أن تراعي أساليب التقومي     

القيام على اختبارات حمكية املرجع،  تقدم       
 ).الفرد إىل ذاته وفق حمك التعلم االتقاين

٥٥ ٩ ٠٫٨١ ٣٫٢٠ 

  -  -  ٠٫٦٢  ٣٫١٦  املتوسط العام  -  ٤٫١٣  ٠٫٤٣  -  -
  

بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين مـن وجهـة نظـر                ) ٣٠(  من اجلدول رقم    ويتضح  
، أي أن متوسط درجة أمهية مجيع مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين تراوح بني       ) ٤,٥٣(و  ) ٣,٦٣(املمارسني تراوح ما بني     

 أن تتوافر في أساليب تدريس المنهج اإللكتروني المعايير التي يجب  "ونصها ) ١٦(درجة عالية وعاليه جداً ، حيث حصلت العبارة رقم       

دي        نهج التقلي  أن يراعي    "ونـصها   ) ٢(، فيما حصلت العبارة رقم      )٣,٦٣(على أقل متوسط مبقدار     " توافرها في أساليب تدريس الم

 أمهية بـاقي العبـارات بـني هـذين          ، فيما تراوح متوسط درجة    )٤,٥٣(على أعلى متوسط مبقدار     " لمجتمعحاجات ا المنهج  
إىل أن متوسـط    ) ٤,١٣(املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين والبـالغ                

درجة أمهية  معظم مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين كان بدرجة عالية ويدعم هذه النتيجة أمهية ختطيط املنهج كما ورد عند            
باعتباره تصوراً ملا ينبغي أن يكون عليه املنهج من حيث التصميم والتنفيذ والتقومي،             ) ٤٥٧م ،ص ٢٠٠٤(وإبراهيم  سعادة  

  .كما يدعم هذه النتيجة أيضاً موافقة املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة السؤال األول يف هذه الدراسة 
روين من وجهة نظر املمارسني فقد تراوح متوسطها احلسايب ما بـني            أما من حيث درجة توافر مطالب ختطيط املنهج اإللكت        

، أي أن درجة توافر  مجيع مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين تراوح بني  درجة ضعيفة وعاليـة ، إال                    ) ٣,٦٠(و  ) ٢,٦٠(
نه     "ونـصها   ) ٨(أنه مل حيصل على درجة توافر ضعيفة إال عبارة واحدة وهي العبارة رقم               ات األخرى وخاصة        أن ينمي الم ج اللغ

، فيما تراوح متوسط توافر باقي العبارات  ) ٢,٦٠(واليت حصلت على أقل متوسط مبقدار       "  من خالل روابط ذات صلة      اإلنجليزية
،وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر معظم مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين كـان بدرجـة             ) ٣,٦٠(و  ) ٢,٧٣(بني  

ا في أهداف     "ونصها ) ٩(ت العبارة رقم  متوسطة وعالية ، حيث سجل      أن تتوافر في أهداف المنهج اإللكتروني المعايير التي يجب توافره

ل           "ونـصها   ) ١(، فيما حصلت العبارة رقـم       ) ٢,٧٣(متوسط مبقدار   " المنهج التقليدي  ادئ والمث يم والمب ى الق نهج عل ى الم  أن يبن

فيما تراوح متوسط درجة توافر باقي العبارات بني هذين املتوسطني          ) ٣,٦٠(على أعلى متوسط مبقدار     " الموجودة في المجتمع  
إىل أن متوسط درجة تـوافر       ) ٣,١٦(، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة توافر مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين والبالغ              

  .معظم مطالب ختطيط املنهج اإللكتروين كان بدرجة متوسطة 



واليت توصلت من خالل دراسة الوضع احلايل ملناهج الرياضـيات بـالتعليم            ) م٢٠٠١(زيز  ويدعم هذه النتيجة دراسة ع    
  .الثانوي العام بان ختطيط املناهج يقوم على أساس االهتمام باملادة العلمية فقط واليهتم بالتمكن التكنولوجي 

ج اإللكتروين مـن وجهـة نظـر        بان املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب ختطيط املنه       ) ٣٠( من اجلدول رقم     حكما يتض 
  ) .٣,١٦(،فيما جاء املتوسط العام لدرجة توافرها بدرجة متوسطة مبقدار )٤,١٣(املمارسني جاء بدرجة عالية مبقدار 

  

  
  )٣١(جدول رقم 

 اإللكتروني من وجهة نظر  تنفيذ المنهجب ألهمية وتوافر مطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري قيم 
   الممارسين

  

رجــة األهميةد درجــة التوافر  
الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
المتوسط  العبـــــــــارة م الحسابي

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

  )اإلعداد والتصميم (  مطالب التنفيذ

٢٠ ٤٫١٠ ٠٫٨٨ ٢٨ ٤٨ 
توافر عبارة الترحيـب عنـد الـدخول 

 ١٨ ١٨ ١٫١٥ ٣٫٦٧ .للمنهج

٢١ ٤٫٢٧ ٠٫٧٤ ١٨ ٢٨ 
-اسـم املنـهج   (توافر وصف للمنـهج     

 ٩ ٩ ١٫٠٩ ٣٫٨٣ ).  تاريخ آخر حتديث للمنهج-الصف

٢٢ ٤٫٤٠ ٠٫٧٧ ٧ ١٣ 
توافر معلومات عـن كيفيـة االتـصال        

سـاعات  – بريده اإللكتروين    -امسه(باملعلم
 ).العمل

٢٩ ٢٥ ١٫٣٨ ٣٫٥٠ 

٢٣ ٤٫٢٧ ٠٫٧٤ ٢٠ ٣١ 
اسـم  (توافر معلومات عـن املـستخدم       

 ١٢ ١٢ ١٫٠٧ ٣٫٧٧ ) . كلمة املرور–املستخدم 

٢٤ ٤٫٤٠ ٠٫٧٢ ٦ ١٠ 
لتحديد مواعيـد   ( توافر التقومي الدراسي  

التــسجيل واحملاضــرات واالجتماعــات 
 ومواعيد تسليم الواجبات واالختبارات

٦ ٦ ١٫٠٤ ٣٫٨٧ 

٢٥ ٤٫٢٧ ٠٫٦٩ ٢١ ٣٢ 
حتديد أدوات املنهج للتواصل بني الطالب      

 ١٦ ١٦ ١٫٠٦ ٣٫٧٠ . واملعلم والطالب فيما بينهم

 ١٤ ١٤ ٠٫٩٤ ٣٫٧٣ .توافر األهداف العامة للمنهج ٢٦ ٤٫٣٠ ٠٫٨٨ ١٥ ٢٣

٢٧ ٤٫٣٧ ٠٫٨٩ ١١ ١٧ 
عناوين الفـصول   (توافر فهرس احملتويات  

 ٢ ٢ ٠٫٩٣ ٤٫٠٣ ).والدروس

 ١٠ ١٠ ١٫٠٣ ٣٫٨٠ .وافر األهداف اخلاصة  للدرست ٢٨ ٤٫٢٠ ٠٫٩٦ ٢٤ ٣٦

  
  
  
  
  

  
  )٣١(تابع جدول رقم 

 اإللكتروني من وجهة نظر  تنفيذ المنهجب ألهمية وتوافر مطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري قيم 
  الممارسين

  
  درجــة التوافر العبـــــــــارة درجــة األهمية



الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  م الحسابي

المتوسط 
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

 ٣ ٣ ٠٫٩١ ٣٫٩٣ .توافر متهيد للدرس ٢٩ ٤٫٤٧ ٠٫٧٨ ٣ ٥
 ٢٦ ٢٣ ٠٫٩٧ ٣٫٥٣ .توافر القراءات املساندة للدرس ٣٠ ٤٫١٧ ٠٫٩٥ ٢٧ ٤٤
 ١٣ ١٣ ٠٫٩٤ ٣٫٧٧ .توافر املتطلبات القبلية للدرس ٣١ ٤٫٣٧ ٠٫٧٢ ١٠ ١٦
 ١ ١ ٠٫٨٩ ٤٫٠٣ .توافر املادة العلمية للدرس ٣٢ ٤٫٤٠ ٠٫٨٦ ٥ ٩

٣٣ ٤٫٢٣ ٠٫٦٨ ٢٣ ٣٤ 

إمكانية جتزئـة احملتـوى اإللكتـروين إىل        
مكوناته األصلية وجعلها قابلة لالسترجاع     
من خالل العودة إىل وحدات سابقة وفـق        

 .ت املتعلممتطلبا
٢٧ ٢٤ ٠٫٩٧ ٣٫٥٣ 

٣٤ ٤٫٠٧ ٠٫٨٣ ٢٩ ٥٠ 
إمكانية ضم جزئيات احملتوى اإللكتـروين      
املختلفة للحصول على حمتوى ذي تتـابع       

 .وتشعب مالئم للمتطلبات التعليمية 
٤٤ ٣٢ ٠٫٧٦ ٣٫٣٣ 

 ٤٥ ٣٣ ٠٫٨٤ ٣٫٣٣ .إمكانية نشر احملتوى بأي بيئة إدارة حمتوى ٣٥ ٣٫٨٣ ٠٫٧٠ ٣٤ ٦٠
 ٢٥ ٢٢ ١٫٠٤ ٣٫٥٧ .إمكانية التحديث املستمر للمحتوى ٣٦ ٤٫١٧ ٠٫٧٩ ٢٦ ٤١
٤٫٣٧ ٠٫٨٩ ٩ ١٥ 

٣٧ 
-متـارين (توافر األنشطة الصفية للـدرس    

-مواقع خمتلفـة ذات عالقـة بالوحـدة       
 ).جتارب

١٧ ١٧ ٠٫٩٩ ٣٫٦٧ 

 ٢١ ٢١ ٠٫٩٧ ٣٫٦٠ للدرس)املتشعبة-اخلطية(توافر التدريبات  ٣٨ ٤٫٢٧ ٠٫٨٣ ١٧ ٢٧
 ٥ ٥ ٠٫٩٦ ٣٫٩٠ . توافر أسئلة التقومي لكل درس ٣٩ ٤٫٥٠ ٠٫٦٨ ٢ ٣
 ٧ ٧ ١٫٠١ ٣٫٨٧ ).تكليفات الدرس(توافر واجبات الدرس  ٤٠ ٤٫٣٧ ٠٫٧٦ ٨ ١٤
٤٫١٧ ٠٫٧٠ ٢٥ ٤٠ 

٤١ 
إرسـال  (توافر األنشطة الالصفية للدرس   

-الرسائل اإللكترونية مـن واىل املعلـم      
 ).التواصل اإللكتروين مع الزمالء

٤٣ ٣١ ٠٫٩٩ ٣٫٣٣ 

 ١١ ١١ ١٫٠٦ ٣٫٨٠ .توافر اختبارات للدرس ٤٢ ٤٫٤٣ ٠٫٦٣. ٤ ٨
 ٦٠ ٣٤ ١٫١٨ ٣٫١٠ .توافر استبانات لتقومي الدرس ٤٣ ٣٫٦٣ ٠٫٩٦ ٣٧ ٦٨

توافر مقاييس اجتاهات لقيـاس اجتاهـات        ٤٤ ٣٫٩٠ ٠٫٨٤ ٣٢ ٥٧
 ٦٢ ٣٥ ١٫٠١ ٣٫٠٧ .املتعلمني حنو الدرس واملادة

٤٥ ٤٫٣٣ ٠٫٦٦ ١٢ ١٨ 
لتـدريبات واالختبـارات    توافر إجابات ا  

 ١٥ ١٥ ٠٫٨٤ ٣٫٧٠ .الواردة يف الدرس

توافر التعزيز املناسب يف حالـة اإلجابـة         ٤٦ ٤٫٣٠ ٠٫٩٩ ١٤ ٢٢
 ٣٢ ٢٦ ١٫١٧ ٣٫٤٧ الصحيحة

٤٧ ٤٫٢٧ ٠٫٨٧ ١٩ ٣٠ 
توافر إرشادات للمتعلم إىل تـدريبات أو       
قراءات إضافية يف حالـة اإلجابـة غـري         

 .الصحيحة
٣٩ ٢٩ ١٫١٣ ٣٫٣٧ 

توافر اإلجابة الصحيحة للتمرين يف حـال        ٤٨ ٤٫٥٠ ٠٫٦٨ ١ ٢
 ١٩ ١٩ ١٫١٩ ٣٫٦٣ .طلب املتعلم لذلك

 ٣٥ ٢٨ ١٫٠٤ ٣٫٤٠ .توافر خالصة للدرس ٤٩ ٤٫٠٣ ١٫١٣ ٣١ ٥٢

توافر دليـل للمـصطلحات الـواردة يف         ٥٠ ٣٫٩٠ ١٫٠٣ ٣٣ ٥٨
 ٤٢ ٣٠ ١٫٢٤ ٣٫٣٣ .الدرس

نية الستخدام خدماا   توافر بوابة اإللكترو   ٥١ ٤٫٠٣ ٠٫٩٣ ٣٠ ٥١
 ٣٣ ٢٧ ١٫٠٤ ٣٫٤٧ .يف إعداد وتقدمي املناهج

إنشاء موقع على االنترنـت للمؤسـسة        ٥٢ ٤٫٢٣ ٠٫٨٦ ٢٢ ٣٣
 ٨ ٨ ١٫١٥ ٣٫٨٣ .التعليمية املستخدمة للمنهج اإللكتروين

  )٣١(تابع جدول رقم 
   اإللكتروني من وجهة نظر الممارسيننهج تنفيذ المب ألهمية وتوافر مطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري قيم 

  

  درجــة التوافر درجــة األهمية
الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
  م الحسابي

المتوسط  العبـــــــــارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور



و ) ٣,٦٣(بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين تراوح ما بني             ) ٣١( ويتضح من اجلدول رقم     
 تراوح بني درجة عالية وعالية جـداً ، حيـث           ، أي أن متوسط درجة أمهية مجيع مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين          ) ٤,٥٠(

درس       "ونصها  ) ٤٣(حصلت العبارة رقم     ويم ال ، فيما حصلت العبارة رقم     )٣,٦٣(على أقل متوسط مبقدار     "  توافر استبانات لتق
تـراوح  ، فيما   ) ٤,٥٠(على أعلى متوسط مبقدار     "  توافر اإلجابة الصحيحة للتمرين يف حال طلب املتعلم لذلك         "ونصها  ) ٤٨( 

متوسط درجة أمهية باقي العبارات بني هذين املتوسطني، فيما يشري املتوسط العام لدرجة أمهيـة مطالـب تنفيـذ املنـهج                     
  . إىل أن متوسط درجة أمهية  معظم مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين كان بدرجة عالية جداً) ٤,٢١(اإللكتروين والبالغ 

عندما يذكر بأن تقدمي حمتوى منهج الرياضيات يف نظام التعليم اإللكتـروين            ) ١١م ،ص ٢٠٠٥(ويدعم هذه النتيجة علي     
 ،  CD-ROMجيب أن يتكامل مع مواقع االنترنت اليت ترتبط مبناهج الرياضيات ، وان يستخدم الكتب اإللكترونيـة                 

ل لبعض املـشكالت    وأن يزود الطالب بعناوين الربيد اإللكتروين لألشخاص الذين ميكن االتصال م للحصول على حلو             
الرياضية ، كما يدعم هذه النتيجة أيضاً موافقة املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة الـسؤال األول يف هـذه                      

  الدراسة
أي ) ٤,٠٣(و  ) ٢,٩٧(أما من حيث درجة توافر مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين فقد تراوح  متوسطها احلسايب ما بـني                  

مجيع مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين تراوح بني درجة متوسطة وعالية، حيث حصلت العبارة رقـم               أن متوسط درجة توافر     
 "ونصها  ) ٣٢(فيما حصلت العبارة رقم   ) ٢,٩٧(على أقل متوسط مبقدار     LMS)"( توافر نظام إدارة التعلم      "ونصها  ) ٥٦(

درس     راوح متوسط درجة توافر باقي العبارات بـني هـذين   ، فيما ت) ٤,٠٣( على أعلى متوسط مبقدار "توافر المادة العلمية لل
إىل أن متوسط درجة    ) ٣,٥٩(املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة توافر مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين والبالغ               

  . توافر  معظم مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين كان بدرجة عالية
سط العام لدرجة أمهية مطالب تنفيذ املنهج اإللكتروين من وجهة نظر املمارسني        بأن املتو  ) ٣١( من اجلدول رقم     حكما يتض 

وبفـارق  ) ٣,٥٩(،فيما جاء املتوسط العام لدرجة توافرها بدرجة عالية مبقـدار           ) ٤,٢١(جاء بدرجة عالية جداً مبقدار      
  .ملحوظ عن متوسط درجة أمهية تلك املطالب

  
  )٣٢(جدول رقم 

 اإللكتروني من وجهة نظر  المنهجتقويم ب ألهمية وتوافر مطالنحراف المعياري المتوسط الحسابي واالقيم 
  الممارسين

درجــة التوافر    درجــة األهمية
الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  
المتوسط  م  العبـــــــــارة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

  تقومي  المطالب

احتواء املوقـع علـى أدوات للتواصـل         ٥٣ ٤٫٣٠ ٠٫٦٥ ١٣ ٢١
 ٤ ٤ ٠٫٩٩ ٣٫٩٠ .اإللكتروين

٥٤ ٤٫٢٧ ٠٫٦٤ ١٦ ٢٦ 
ع ذات صلة  ط لمواق ى رواب ع عل واء الموق احت

 ٢٠ ٢٠ ١٫٠٧ ٣٫٦٠ .بالمنهج

 ٦٥ ٣٦ ١٫٢٣ ٣ .(LCMS)توافر نظام إدارة محتوى التعلم  ٥٥ ٣٫٨٣ ٠٫٩٥ ٣٥ ٦١
 ٦٦ ٣٧ ١٫٣٥ ٢٫٩٧ .(LMS) دارة التعلمتوافر نظام إ ٥٦ ٣٫٧٣ ٠٫٩٤ ٣٦ ٦٥
 - -  ٠٫٦٧  ٣٫٥٩  المتوسط العام -  ٤٫٢١  ٠٫٤٨ - -



 ٣٩ ٥ ٠٫٩٥ ٤٫١٧  ٥٧  حتديد أهداف التقومي ٣٫٤٧ ٠٫٩٤ ٥ ٣١

دراسة الواقع الفعلي يف البيئة املطبق فيهـا         ٣٫٢٣ ٠٫٩٠ ١٣ ٥٤
 ٢٥ ٢ ٠٫٧٤ ٤٫٢٧ ٥٨ .املنهج

 ٣٨ ٤ ٠٫٨٣ ٤٫١٧ ٥٩ .حتديد املدخل املالئم للتقومي ٣٫٤٣ ٨٦ ٦ ٣٤
 ٥٤ ١١ ٠٫٧٦ ٣٫٩٧ ٦٠ .حتديد حمك التقومي ٣٫٣٣ ٠٫٩٦ ١٠ ٤١
 ٢٩ ٣ ٠٫٦٤ ٤٫٢٧ ٦١ .حتديد األسئلة اليت سيجيب عنها التقومي ٣٫٥٠ ١٫٠١ ٣ ٢٨
 ٤٩ ٩ ٠٫٨٣ ٤٫٠٧ ٦٢ .اختيار أو إعداد أدوات مجع املعلومات ٣٫٤٠ ٠٫٨٩ ٧ ٣٦

التأكد من صـدق وثبـات أدوات مجـع      ٣٫٣٧ ١ ٩ ٣٨
 ٤٣ ٦ ٠٫٧٩ ٤٫١٧ ٦٣ .املعلومات

اختيار عينات الدراسة مـن اتمعـات        ٣٫٢٣ ١٫٠٧ ١٢ ٥١
 ٥٦ ١٣ ٠٫٩٣ ٣٫٩٧ ٦٤ .بالطرق املناسبة

 ٥٥ ١٢ ٠٫٨٥ ٣٫٩٧ ٦٥ .مجع البيانات وتصنيفها ٣٫٢٧ ٠٫٩٤ ١١ ٥٠
 ٥٣ ١٠ ٠٫٨١ ٤٫٠٣ ٦٦ .يئة البيانات للتحليل ٣٫٤٠ ٠٫٨٦ ٨ ٣٧
 ٤٧ ٨ ٠٫٨٤ ٤٫١٠ ٦٧ .احتليل البيانات وتفسريه ٣٫٥٠ ٠٫٩٠ ٤ ٣٠
 ٤٥ ٧ ٠٫٨٢ ٤٫١٣ ٦٨ .تنظيم النتائج وترتيبها  ٣٫٦٠ ٠٫٩٣ ١ ٢٢
 ٢٠ ١ ٧٩ ٤٫٣٠ ٦٩ .تقدمي تقرير التقومي ٣٫٥٧ ١٫٠٧ ٢ ٢٤

-  -  ٣٫٤١  ٠٫٧٤  
  

  -  -  ٠٫٦١  ٤٫١٢    املتوسط العام

  

) ٣,٩٧(اإللكتروين تراوح ما بني     بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب تقومي املنهج         ) ٣٢(ويتضح من اجلدول رقم     
، أي أن متوسط درجة أمهية مجيع مطالب تقومي املنهج اإللكتروين تراوح بني درجة عالية وعالية جداً، حيث                  ) ٤,٣٠(و  

، ) ٣,٩٧( على أقل متوسط مبقـدار " اختيار عينات الدراسة من اتمعات بالطرق املناسبة"ونصها ) ٦٤(حصلت العبارة رقم  
، فيما تراوح متوسـط     ) ٤,٣٠( على أعلى متوسط مبقدار      " تقدمي تقرير التقومي   "ونصها  ) ٦٩(ت العبارة رقم    فيما حصل 

درجة أمهية باقي العبارات بني هذين املتوسطني، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب تقومي املنهج اإللكتروين                  
  .لب تقومي املنهج اإللكتروين كان بدرجة عالية إىل أن متوسط درجة أمهية  معظم مطا) ٤,١٢(والبالغ

ويدعم هذه النتيجة أمهية التقومي باعتباره عنصراً رئيساً من عناصر املنهج وموثراً يف بقية العناصر األخرى ، ، كما يدعم                    
  .هذه النتيجة أيضاً موافقة املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة السؤال األول يف هذه الدراسة

، ) ٣,٦٠(و  ) ٣,٢٣(أما من حيث درجة توافر مطالب تقومي املنهج اإللكتروين فقد تراوح متوسطها احلسايب ما بـني                 
أي أن متوسط درجة توافر مجيع مطالب تقومي املنهج اإللكتروين تراوح بني درجة متوسطة وعالية، حيث حصلت العبارة                  

، فيما حصلت العبارة    ) ٣,٢٣( على أقل متوسط مبقدار      "ملطبق فيها املنهج   دراسة الواقع الفعلي يف البيئة ا      "ونصها  ) ٥٨(رقم  
، بينما تراوح متوسط درجة توافر بـاقي        ) ٣,٦٠(على أعلى متوسط مبقدار     "تنظيم النتائج وترتيبها    " ونصها  ) ٦٨(رقم  

)  ٣,٤١(لب تقومي املنهج اإللكتروين والبالغ      العبارات بني هذين املتوسطني ،يف حني يشري املتوسط العام لدرجة توافر مطا           
  .إىل أن متوسط درجة توافر معظم مطالب تقومي املنهج اإللكتروين كان بدرجة عالية

بأن املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب تقومي املنهج اإللكتروين مـن وجهـة نظـر               ) ٣٢(كما يتضح من اجلدول رقم      
) ٣,٤١(،فيما جاء املتوسط العام لدرجة توافرها بدرجـة عاليـة مبقـدار             ) ٤,١٢(املمارسني جاء بدرجة عالية مبقدار      

  .ومبستوى قريب من الدرجة املتوسطة  
  )٣٣(جدول رقم 

    من وجهة نظر الممارسين المنهج اإللكتروني محور مطالبألهمية وتوافرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري قيم 
  



  
  درجة األهمــيـة

  
  المحور

  
  وافردرجة الت

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي المتوسط الحسابي  االنحراف المعياري
٤٫١٧  ٠٫٤٣  

  

  ٠٫٦٢  ٣٫٤٤  مطالب المنهج اإللكتروني
  

بلغ ) ختطيطاً وتنفيذا  وتقومياً   ( بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب املنهج اإللكتروين         ) ٣٣(ويتضح من اجلدول رقم     
(  ط درجة أمهية  معظم مطالب املنهج اإللكتروين كان بدرجة  عالية ، وهذا كما تشري اجلـداول                   ، أي أن متوس   ) ٤,١٧(

حيـث حـصلت   ) ٤,٥٣(و ) ٣,٦٣( نتيجة تراوح متوسط درجة أمهية مطالب املنهج بني     ) ٣٢( و  ) ٣١( و    ) ٣٠
ا في أساليب     أن تتوافر في أساليب تدريس المنهج   "يف بعد التخطيط ونصها     ) ١٦(العبارة رقم    اإللكتروني المعايير التي يجب توافره

دي      نهج التقلي دريس الم  أن  "يف بعد التخطـيط ونـصها       ) ٢(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٣,٦٣( على أقل متوسط مبقدار      "ت

يـع  ، فيما تراوح متوسط درجة أمهية باقي العبارات يف مج        ) ٤,٥٣(على أعلى متوسط مبقدار     "لمجتمعحاجات ا يراعي المنهج   
  .أبعاد حمور مطالب املنهج اإللكتروين بني هذين املتوسطني
، أي  ) ٣,٤٤(فقد بلغ متوسطها احلسايب     ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً  ( أما من حيث درجة توافر مطالب املنهج اإللكتروين         

) ٣١( و     ) ٣٠( ل    أن  متوسط درجة توافر معظم مطالب املنهج اإللكتروين كان بدرجة عالية، وهذا كما تشري اجلداو               
حيث حصلت العبـارة    ) ٣,٦٠(و  ) ٢,٦٠(نتيجة تراوح متوسط درجة توافر مطالب املنهج اإللكتروين بني           ) ٣٢( و  

ة  أن ينمي المنهج اللغات األخرى وخاصة "يف بعد التخطيط ونصها     )  ٨( رقم   ط ذات صلة    اإلنجليزي  علـى أقـل   " من خالل رواب
علـى أعلـى    "  توافر املادة العلمية للدرس    "يف بعد التنفيذ ونصها     ) ٣٢(صلت العبارة رقم    ، فيما ح  )٢,٦٠(متوسط مبقدار   
، فيما تراوح متوسط درجة توافر باقي العبارات يف مجيع أبعاد حمور مطالب املنهج اإللكتروين بني                ) ٤,٠٣(متوسط مبقدار   

  .هذين املتوسطني 
مـن  )  لدرجة أمهية مطالب املنهج اإللكتروين ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً        بأن املتوسط العام   ) ٣٣(كما يتضح من اجلدول رقم      

) ٣,٤٤(،كما أن املتوسط العام لدرجة توافرها كان بدرجة عالية          ) ٤,١٧(وجهة نظر املمارسني جاء بدرجة عالية مبقدار        
  .و مبستوى قريب من الدرجة املتوسطة  

ذ وتقومي املناهج اإللكترونية من وجهة نظر املمارسني من جهة وانتقائية           وتفسري هذه النتيجة قد يعود ألمهية ختطيط وتنفي       
الواردة يف أداة هذه الدراسة من جهة أخرى ، مما جعل املمارسـون             ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً    ( مطالب املنهج اإللكتروين    

ما من حيث توافر هذه املطالب مبتوسط أقل من         يرون بأن توفري هذه املطالب قادر على إجياد املناهج اإللكترونية املأمولة ، أ            
متوسط درجة أمهيتها فقد يعود حلداثة املناهج اإللكترونية وتكلفتها االقتصادية العالية وحاجتها للتطوير املستمر الرتباطها               

  .بتطور التقنية 
  

روين من وجهة نظر املمارسني مت      ولدراسة االختالف بني متوسط درجة األمهية ومتوسط درجة التوافر ملطالب املنهج اإللكت           
  )٣٤(للعينات املترابطة كما يف اجلدول)  (t-testاستخدام اختبار

  
    )٣٤( جدول رقم 



متوسط درجة التوافر لمطالب المنهج اإللكتروني من وجهة ولداللة االختالف بين متوسط درجة األهمية ) ت(اختبار 
  نظر الممارسين

بني متوسط درجة أمهيـة     ) ٠,٠١(وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى         ) ٣٤( ويتضح من اجلدول رقم     
ومتوسط درجة توافرها من وجهة نظر املمارسني يف مجيع االبعاد ويف الدرجة الكلية للمحـور               مطالب املنهج اإللكتروين    

لصاحل األمهية ، وهو انعكاس لوجود اختالفات ذات داللة احصائية بني متوسط درجة أمهية ومتوسط درجة توافر مجيع                  
عبارة مل يظهر هناك اخـتالف بـني         )٦٩(عبارات من بني    ) ٤(العبارات من وجهة نظر املمارسني لصاحل األمهية ، عدا          

  :درجة امهيتها ودرجة توافرها من وجهة نظر املمارسني وهذه العبارات هي 
  .أن تتوافر يف أساليب تدريس املنهج اإللكتروين املعايري اليت جيب توافرها يف أساليب تدريس املنهج التقليدي- ١٦
 .توافر عبارة الترحيب عند الدخول  للمنهج-٢٠

 . توافر األهداف اخلاصة للدرس- ٢٨

  . إنشاء موقع على االنترنت للمؤسسة التعليمية املستخدمة للمنهج اإللكتروين-٥٢

ويعود سبب عدم وجود اختالف بني درجة امهية وتوافر العبارات السابقة اىل توافرها بدرجة عالية تتناسب مع أمهيتها                    
نت مهمة من وجهة نظر املمارسني ولكن توافرها كان بدرجة التناسـب            ،أما مطالب املنهج اإللكتروين األخرى فقد كا      

وتفسري هذه النتيجة قد يعود حلداثة التعليم اإللكتروين وللتكلفة االقتصادية العاليـة وخاصـة يف               . والتعكس أمهيتها   
 يكون السبب يف عدم توافر      املراحل االوىل لتطبيقه ومنها تكاليف تصميم املناهج اإللكترونية وتطويرها وحتديثها ،مما قد           

ختطيطـاً  (مما يتطلب ضرورة توفري مطالب املنهج اإللكتـروين         . مطالب املنهج اإللكتروين بالدرجة اليت تناسب أمهيتها        
نظراً المهيتها من اجل ممارسة التعليم اإللكتروين بصور فاعلة باعتبار املنهج اإللكتروين عنصراً رئيـساً               ) وتنفيذاً وتقومياً   

 لداللة االختالف بني متوسط  (t-test)لالطالع على قيمة    ) ١٧(ملحق رقم   . (لعناصر الالزمة للتعليم اإللكتروين     من ا 
  ).درجة أمهية ومتوسط درجة توافر مطالب املنهج اإللكتروين من وجهة نظر املمارسني لكل عبارة 
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٠٫٧٤ 
  

٤٫١ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 
الدرجة الكلية لمطالب 
 المنهج اإللكتروني

  
٤٫١٧ 

  

٠٫٤٣ 
  

٣٫٤٤ 
  

٠٫٦٢ 
  

٠٫٠٠ ٥٫٩٤  
 ٠٫٠١داله عند 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

אאאW 
 استخدام التعليم اإللكتروين يف إعداد وتدريب معلم الرياضيات يف املرحلة الثانوية مـن              ما درجة أمهية وتوافر مطالب    

 وجهة نظر املمارسني؟

  )٣٥(جدول رقم 
  إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكترونيب ألهمية وتوافر مطالالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 

    من وجهة نظر الممارسينل التعليم اإللكتروني المعرفية بمجاالمتعلقة بالكفايات
  درجــة األهمية  درجــة التوافر

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  
المتوسط  م  *العبـــــــــارة

 الحسابي
اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

   املعرفية مبجال التعليم اإللكتروين املتعلقة بالكفاياتاملطالب 
 ١٢ ٣ ٠٫٨٤ ٤٫٣٠ ١ .معرفة مفهوم التعليم اإللكتروين ٣٫٦٣ ٠٫٩٦ ٢ ٦
 ٤٢ ١٤ ١٫٠٥ ٣٫٨٣ ٢ .معرفة فلسفة التعليم اإللكتروين ٣٫٢٠ ١٫٠٦ ١٤ ٤٠
 ٤٠ ١٣ ٠٫٩٧ ٣٫٨٧ ٣ .معرفة طبيعة التعليم اإللكتروين ٣٫٣٣ ٠٫٩٩ ١٠ ٢٧
 ١٩ ٧ ٠٫٨٧ ٤٫١٧ ٤ .معرفة أمهية التعليم اإللكتروين ٣٫٥٧ ٠٫٩٤ ٣ ٨
 ٩ ٢ ٠٫٧٦ ٤٫٣٣ ٥ .معرفة أهداف التعليم اإللكتروين ٣٫٤٠ ٠٫٨٦ ٧ ٢٠
 ٣٠ ١١ ٠٫٩٤ ٤٫٠٧ ٦ .معرفة خصائص التعليم اإللكتروين ٣٫٤٠ ١٫٠٤ ٩ ٢٣
 ١٣ ٤ ٠٫٨٧ ٤٫٢٧ ٧ .معرفة عناصر  التعليم اإللكتروين ٣٫٢٧ ١٫٠٨ ١٢ ٣٢
 ٨ ١ ٠٫٧٦ ٤٫٣٣ ٨ .معرفة مميزات التعليم اإللكتروين ٣٫٦٣ ٠٫٨٩ ١ ٥
 ٢١ ٨ ١٫٠٤ ٤٫١٣ ٩ .معرفة أنواع التعليم اإللكتروين ٣٫٤٧ ١٫٠٤ ٥ ١٧
 ٢٩ ١٠ ٠٫٩٨ ٤٫٠٧ ١٠ .معرفة سلبيات التعليم اإللكتروين ٣٫٤٣ ١٫٠٤ ٦ ١٩
 ٣٢ ١٢ ٠٫٩٣ ٤٫٠٣ ١١ .معرفة معوقات التعليم اإللكتروين ٣٫٢٠ ١ ١٣ ٣٧



 ١٦ ٦ ٠٫٨٢ ٤٫٢٣ ١٢ .معرفة أدوات التعليم اإللكتروين ٣٫٣٠ ٠٫٩٩ ١١ ٣١

٠٫٩٤ ٤ ٩ 
  

معرفة دور املعلم واملـتعلم  يف التعلـيم          ٣٫٥٣
 .اإللكتروين

  

١٣ 
  

٤٫٢٣ 
  

٠٫٩٠ 
  

٥ 
  

١٥ 

١٫٠٤ ٨ ٢٢ 
  

معرفة الفروق بني التعليم املعتمد علـى        ٣٫٤٠
 .احلاسب والتعليم اإللكتروين

  

١٤ 
  

٤٫١٠ 
  

٠٫٨٨ 
  

٩ 
  

٢٧ 

  -  -  ٠٫٧٤  ٤٫١٤  -  املتوسط العام   ٣٫٤١  ٠٫٨١  - -

  

بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين             ) ٣٥(  من اجلدول رقم   ويتضح
ة أمهية مجيع هذه املطالب تراوح بني درجة        ، أي أن متوسط درج    ) ٤,٣٣(و  ) ٣,٨٣(املتعلقة بالكفايات املعرفية تراوح ما بني       

، ) ٣,٨٣( على أقل متوسط مبقدار      " فلسفة التعليم اإللكتروين    معرفة "ونصها  ) ٢(عالية وعالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم        
راوح متوسط  فيما ت ) ٤,٣٣(على أعلى متوسط مبقدار     "  معرفة مميزات التعليم اإللكتروين    "ونصها  ) ٨(فيما حصلت العبارة رقم     

إىل أن  ) ٤,١٤(درجة أمهية باقي العبارات بني هذين املتوسطني، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة أمهية هذه املطالب والبالغ                  
  .متوسط درجة أمهية معظم هذه كان بدرجة عالية

لصياغة الفكريـة لـدى     عندما يذكر أمهية املطالب املعرفية يف إعادة ا       ) ١٧٤م ،ص ٢٠٠٤(ويدعم هذه النتيجة التودري     
املعلم يف إيضاح أن طرق التدريس التقليدية جيب أن تتغري لتناسب الكم املعريف اهلائل وتستفيد من التطور        الـتقين،                          
ويتم ذلك من خالل تعريفه بأمهية وفوائد التعليم اإللكتروين وأهدافه وسلبياته ومعوقاته وادوار املعلم واملـتعلم يف هـذا                   

لتعليم، كما يدعم هذه النتيجة أيضاً موافقة املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة السؤال الثـاين يف                   النوع من ا  
  .هذه الدراسة 

أما من حيث درجة توافر مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة بالكفايات املعرفيـة ، فقـد                  
 هذه املطالب تراوح    ع، وهذا يدل على أن متوسط درجة توافر مجي        )٣,٦٣(و  ) ٣,٢٠(تراوح متوسطها احلسايب ما بني      

على أقـل متوسـط     "  فلسفة التعليم اإللكتروين    معرفة "ونصها  ) ٢(بني درجة متوسطة وعالية ، حيث حصلت العبارة رقم          
على أعلـى متوسـط مبقـدار       "  معرفة مميزات التعليم اإللكتروين    "ونصها  ) ٨(، فيما حصلت العبارة رقم      ) ٣,٢٠(مبقدار  

، فيما تراوح متوسط درجة توافر باقي العبارات بني هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة توافر                   )٣,٦٣(
  .إىل أن متوسط درجة توافر معظم هذه املطالب كان بدرجة عالية ) ٣,٤١(هذه املطالب والبالغ 

وسط العام لدرجة أمهية مطالب إعداد املعلم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم             بأن املت ) ٣٥(كما يتضح من اجلدول رقم      
،كما أن املتوسط العام    ) ٤,١٤(اإللكتروين املتعلقة بالكفايات املعرفية من وجهة نظر املمارسني جاء بدرجة عالية مبقدار             

  .سطة  و مبستوى قريب جداً من الدرجة املتو) ٣,٤١(لدرجة توافرها كان بدرجة عالية مبقدار
  
  
  
  
  
  

   )١٦(على أهمية وتوافر آل عبارة  انظر ملحق رقم ) الممارسين ( لالطالع على التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة *   



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )٣٦(جدول رقم 

  إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني مطالب ألهمية وتوافر المعياريواالنحرافالمتوسط الحسابي قيم 
    من وجهة نظر الممارسينستخدام الحاسب اآلليالمتعلقة با

 درجــة األهمية درجــة التوافر
الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  م العبـــــــــارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

 استخدام الحاسب اآلليب  المتعلقةمطالبال 
 ٣٦ ١٣ ٠٫٩٨ ٤ ١٥ .معرفة مفهوم احلاسب ومصطلحاته ٣٫٧٣ ٠٫٨٧ ٢ ٢

 ٥٤ ١٧ ١٫١٤ ٣٫٥٣ ١٦ .معرفة مكونات احلاسب وأجزاءه ٣٫٥٠ ٠٫٩٤ ٨ ١٣

٣٫٩٠ ٠٫٨٨ ١ ١ 
ــام  ــية يف  نظ ــادئ األساس ــة املب معرف

 أو النظـــام Windowsالتـــشغيل 
 .الشائع

  
١٧ 

  
٤٫٣٠ 

  
٠٫٧٩ 

  
١ 

  
١١ 

القدرة على اسـتخدام برنـامج معاجلـة         ٣٫٧٣ ٠٫٩٤ ٤ ٤
 .النصوص

  
١٨ 

  

٤٫٠٧ 
  

٠٫٧٤ 
  
١٠ 

  

٢٨ 

القدرة على استخدام برنـامج العـروض        ٣٫٧٣ ٠٫٩١ ٣ ٣
 .التقدميية

  

١٩ 
  

٤٫١٧ 
  

٠٫٧٥ 
  

٣ 
  

١٨ 

القدرة على اسـتخدام برنـامج قواعـد         ٣٫٥٣ ٠٫٩٠ ٦ ١٠
 .البيانات

  
٢٠ 

  

٤ 
  

٠٫٩١ 
  

١٢ 
  

٣٤ 

القدرة على اسـتخدام برنـامج حتريـر         ٣٫٣٠ ٠٫٩٢ ١٢ ٣٠
 .الرسوم والصور 

  
٢١ 

  

٣٫٨٣ 
  

٠٫٨٧ 
  

١٥ 
  

٤٤ 

القدرة على استخدام بـرامج الوسـائط        ٣٫٣٧ ٠٫٩٣ ١١ ٢٦
 .املتعددة 

  

٢٢ 
  

٣٫٨٣ 
  

٠٫٩٥ 
  

١٤ 
  

٤٣ 

 ٢٦ ٩ ٠٫٧٦ ٤٫١٠ ٢٣ .القدرة على تثبيت الربامج وحذفها ٣٫٦٠ ٠٫٩٣ ٥ ٧
.القدرة على إجراء أعمال الصيانة البسيطة ٣٫٢٧ ٠٫١٤ ١٤ ٣٥ ٤٥ ١٦ ١ ٣٫٨٠ ٢٤ 

٣٫٤٧ ١٫١١ ٩ ١٦ 

ام بعـض   القدرة على تعريـف واسـتخد     
الطابعات، جهاز  (األجهزة امللحقة باحلاسب  

الكامريا -املاسح الضوئي -عرض البيانات   
 ).الرقمية

  
  
٢٥ 

  
  

٤٫١٠ 

  
  

٠٫٩٦ 

  
  

٦ 

  
  
٢٣  

 



القدرة على التأكد من سـالمة أجهـزة         ٣٫٥٠ ١٫٠١ ٧ ١٢
 .احلاسب وملحقاا

  

٢٦ 
  

٤٫١٠ 
  

٠٫٩٢ 
  

٥ 
  

٢٢ 

 ٢٥ ٨ ٠٫٧١ ٤٫١٠ ٢٧ .جهزة القدرة على احملافظة على األ ٣٫٢٠ ٠٫٧٦ ١٦ ٣٩

مراعاة قواعد األمن والسالمة عند التعامل       ٣٫٢٧ ٠٫٨٣ ١٣ ٣٤
 .مع األجهزة

  

٢٨ 
  

٤٫٠٣ 
  

٠٫٧٦ 
  

١١ 
  

٣١ 

تنمية اجتاهات إجيابية لدى املتعلمني حنـو        ٣٫٤٠ ٠٫٨٩ ١٠ ٢١
 .التقنية

  

٢٩ 
  

٤٫١٠ 
  

٠٫٦٦ 
  

٧ 
  

٢٤ 

امتالك رؤيـة مـستقبلية السـتخدامات        ٣٫١٧ ٠٫٨٧ ١٧ ٤٣
 .احلاسب يف العملية التربوية

  

٣٠ 
  

٤٫١٣ 
  

٠٫٦٨ 
  

٤٠ 
  

٢٠ 

 ١٧ ٢ ٠٫٧٩ ٤٫١٧ ٣١ .معرفة أنواع التعلم باحلاسب ٣٫٢٣ ٠٫٨٦ ١٥ ٣٦
  -  -  ٠٫٦١  ٤٫٠٢  -  املتوسط العام  ٣٫٤٦  ٠٫٧٢  -  -

  

التعلـيم  بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب إعداد املعلـم وتدريبـه السـتخدام               ) ٣٦(ويتضح من اجلدول رقم     
، أي أن متوسط درجة أمهية  مجيـع  هـذه            ) ٤,٣٠(و  ) ٣,٥٣(تراوح ما بني     ستخدام احلاسب اآليل  املتعلقة با  اإللكتروين

ات الحاسب وأجزاءه        "ونصها  ) ١٦(املطالب تراوح بني درجة عالية وعالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم             ة مكون  على " معرف
ام     المبادئ األساسية في       معرفة "ونصها  ) ١٧(صلت العبارة رقم    ، فيما ح  ) ٣,٥٣(أقل متوسط مبقدار     شغيل   ال نظ  Windowsت

شائع       ام ال ،فيما تراوح متوسط درجة أمهية باقي العبارات بني هذين املتوسطني ،           ) ٤,٣٠( على أعلى متوسط مبقدار      "أو النظ
ىل أن متوسط درجة أمهية معظم هذه املطالب كان         إ) ٤,٠٢(يف حني يشري املتوسط العام لدرجة أمهية  هذه املطالب والبالغ            

  . بدرجة عالية
واليت أشارت إىل أن من أهم احلاجات التدريبيـة يف جمـال            ) م  ٢٠٠٥الدوسري،( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      

مج معاجلة  معرفة املبادئ األساسية لنظام التشغيل ،و استخدام برا       : احلاسب اآليل ملعلمي الرياضيات باملرحلة الثانوية       
يدعم هذه النتيجة موافقة املختصني على هذه املطالـب كمـا ورد يف نتيجـة               النصوص ، وإدارة امللفات وتنظيمها، و       

  .السؤال الثاين يف هذه الدراسة 
 فقـد   ستخدام احلاسب اآليل  املتعلقة با  أما من حيث درجة توافر مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين           

، أي أن متوسط درجة توافر مجيع هذه املطالب تراوح بني درجة متوسـطة              ) ٣,٩٠(و  ) ٣,١٧(راوح متوسطها ما بني     ت
ة     " ونصها ) ٣٠(وعالية، حيث حصلت العبارة رقم       ة التربوي على أقـل   " امتالك رؤية مستقبلية الستخدامات الحاسب في العملي

ام    المبادئ األساسية في        معرفة "ونصها  ) ١٧(، فيما حصلت العبارة رقم      ) ٣,١٧(متوسط مبقدار    شغيل  ال نظ أو  Windowsت

شائع    ام ال ، فيما تراوح متوسط درجة توافر  باقي العبارات بني هذين املتوسـطني،             )٣,٩٠( على أعلى متوسط مبقدار      "النظ
افر معظم هذه املطالب كان     إىل أن متوسط درجة تو    ) ٣,٤٦(يف حني يشري املتوسط العام لدرجة توافر هذه املطالب والبالغ           

   .بدرجة عالية 
 أن من معوقات استخدام احلاسب يف تـدريس  اليت توصلت إىل) م ٢٠٠٥الزهراين ،( وختتلف هذه النتيجة مع دراسة   

الرياضيات باملرحلة الثانوية ضعف التدريب يف جمال استخدام احلاسب اآليل مما يعين عدم امتالك معلمي الرياضيات                
اليت توصلت إىل اخنفاض    ) م٢٠٠٢آل حميا ،  (ساسية الستخدام احلاسب اآليل  ، كما ختتلف مع دراسة           للمطالب األ 

، وقد يكون هـذا االخـتالف   مستوى توافر كفايات تقنية احلاسب لدى طلبة كلية معلمني أا وهم معلمي املستقبل          



ة اليت تطبق التعليم اإللكتروين وتم بتدريب املعلم أثناء         عائداً إىل أن عينة الدراسة احلالية من معلمي املدارس الثانوية األهلي          
  .اخلدمة فضالً عن وجود مراكز تدريبية متخصصة خاصة ببعض هذه املدارس 

بأن املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب إعداد املعلـم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم               ) ٣٦(كما يتضح من اجلدول رقم      
،فيما جاء املتوسط   ) ٤,٠٢( من وجهة نظر املمارسني جاء بدرجة عالية مبقدار          اسب اآليل ستخدام احل املتعلقة با  اإللكتروين

  ) .٣,٤٦(العام لدرجة توافرها بدرجة عالية مبقدار
  
  

  

  

  
  

  
  )٣٧(جدول رقم 

  إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني مطالب ألهمية وتوافرنحراف المعياريإلالمتوسط الحسابي واقيم 
    من وجهة نظر الممارسيناستخدام االنترنتب المتعلقة

 درجــة األهمية درجــة التوافر
الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  م العبـــــــــارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 

 حورللم

  استخدام اإلنترنتب  املتعلقةطالبامل 
 ٣٥ ١٠ ٠٫٨٧ ٤ ٣٢ .معرفة مفهوم اإلنترنت ٣٫١٧ ٠٫٧٩ ٩ ٤٤

 ٥٠ ١٢ ٠٫٩٣ ٣٫٦٣ ٣٣ .القدرة على إنشاء شبكة اتصال ٢٫٦٣ ٠٫٩٣ ١٢ ٥٦

 ١٠ ٨ ٠٫٦٠ ٤٫٣٠ ٣٤ القدرة على تصفح اإلنترنت ٣٫٣٧ ٠٫٩٣ ٥ ٢٥

ت وحتميلـها مـن     القدرة على نسخ امللفا    ٣٫٤٣ ٠٫٩٤ ٤ ١٨
 .اإلنترنت

  
٣ ٣ ٠٫٥٧ ٤٫٤٧ ٣٥ 

 .القدرة على إنشاء بريد اإللكتروين ٣٫١٧ ٠٫٩٩ ٨ ٤٢
  

٥ ٥ ٠٫٥٧ ٤٫٤٣ ٣٦ 

القدرة على إرسـال واسـتقبال الربيـد         ٣٫٤٧ ١٫٠٤ ٣ ١٥
 اإللكتروين

  
٤ ٤ ٠٫٦٣ ٤٫٤٣ ٣٧ 

٣٫٤٧ ٠٫٩٧ ٢ ١٤ 
القدرة علـى توظيـف أدوات التعلـيم        

دريس اإللكتـــروين يف تفعيـــل تـــ
 .الرياضيات

  
٣٨  
 

١ ١ ٠٫٥٧ ٤٫٥٠ 

القدرة على  استخدام حمركات البحـث        ٣٫٣٠ ٠٫٧٩ ٧ ٢٩
 .خلدمة منهج الرياضيات

  

٧ ٧ ٠٫٦٢ ٤٫٤٠ ٣٩ 

٢٫٧٧ ١٫٠٤ ١١ ٥٥ 
القدرة على إجـراء اتـصال بالـصوت        

 .والصورة حباسب آخر يف الشبكة

  

  
٣٧ ١١ ٠٫٩٤ ٣٫٩٣ ٤٠ 

٣٫٥٠ ٠٫٧٨ ١ ١١ 
ض املواقع اخلاصـة    القدرة على حتديد بع   

 .بالرياضيات وتوجيه الطالب إليها

  

  
٢ ٢ ٠٫٦٣ ٤٫٤٧ ٤١ 



٣٫٣٠ ٠٫٨٨ ٦ ٢٨ 

 مـع املهـتمني يف      على التواصـل  القدرة  
التعلـيم  الرياضيات من خـالل أدوات      

 .اإللكتروين

  
  
٦ ٦ ٠٫٨١ ٤٫٤٠ ٤٢ 

٣٫٠٣ ٠٫٨٩ ١٠ ٥٢ 

القدرة على االستفادة من قواعد البيانات      
ة يف جمـال التربيـة      اإللكترونية املتخصص 

 بـاإلطالع علـى     (Eric)والتعليم مثل   
 البحوث يف جمال الرياضيات

  
  
  
١٤ ٩ ١٫٠٤ ٤٫٢٣ ٤٣ 

-  -  ٠٫٧٥  
  

   -  املتوسط العام  ٣٫٢٢

٤٫٢٧  
  

٠٫٥٠  -  -  

  

ين  إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتـرو       مطالببأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية      )٣٧( ويتضح من اجلدول رقم     
، أي أن متوسط درجة أمهية  مجيع هذه املطالب تراوح بني            ) ٤,٥٠(و  ) ٣,٣٦( تراوح ما بني    استخدام االنترنت   ب املتعلقة

على أقل متوسط مبقدار    " القدرة على إنشاء شبكة اتـصال     " ونصها  ) ٣٣(درجة عالية وعالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم         
"  أدوات التعليم اإللكتروين يف تفعيل تـدريس الرياضـيات          القدرة على توظيف   "ونصها  ) ٣٨(، فيما حصلت العبارة رقم      ) ٣,٦٣(

، فيما تراوح متوسط درجة أمهية باقي العبارات بني هذين املتوسطني ، يف حـني يـشري               ) ٤,٥٠(على أعلى متوسط مبقدار     
مهية معظم هذه املطالب كان بدرجة عاليـة        إىل أن متوسط درجة أ    ) ٤,٢٧(املتوسط العام لدرجة أمهية هذه املطالب والبالغ        

  . جداً

واليت ترى أن من أهم احلاجات التدريبية للمعلمني لالنتقال من          ) م  ٢٠٠١اجلرف ، ( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة      
استخدام برامج التصفح ، استخدام حمركـات       : التعليم التقليدي إىل التعليم اإللكتروين التدريب يف ااالت التالية          

البحث، حتميل الربامج من االنترنت ، استخدام الربيد اإللكتروين ، استخدام القوائم الربيدية ، استخدام املواقـع                 
كما يدعم هذه النتيجة موافقة املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة السؤال الثـاين يف                 ذات الصلة بالتخصص ،   

  .هذه الدراسة 
 فقد تراوح   استخدام االنترنت ب داد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين املتعلقة       إع مطالبأما من حيث درجة توافر      

، أي أن متوسط درجة توافر مجيع هذه املطالب تراوح بني درجة متوسطة وعاليـة،               ) ٣,٥٠(و  ) ٢,٦٣(متوسطها ما بني    
، فيما حصلت   ) ٢,٦٣(قل متوسط مبقدار    على أ "   القدرة على إنشاء شبكة اتصال     "ونصها  ) ٣٣(حيث حصلت العبارة رقم     

على أعلى متوسط مبقـدار     "  القدرة على حتديد بعض املواقع اخلاصة بالرياضيات وتوجيه الطالب إليها          "ونصها  )  ٤١(العبارة رقم   
وافر ، بينما تراوح متوسط درجة توافر باقي العبارات بني هذين املتوسطني، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة ت                 ) ٣,٥٠(

  . إىل أن متوسط درجة توافر معظم هذه املطالب كان بدرجة متوسطة) ٣,٢٢(هذه املطالب والبالغ 
واليت توصلت إىل أن استخدام معلمي الرياضيات باملرحلـة الثانويـة           ) م  ٢٠٠٥(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الزهراين       

ثة ظهور االنترنت وعدم حتديث برامج إعـداد املعلـم          وتفسري هذه النتيجة قد يعود حلدا     .لالنترنت كان بدرجة متوسطة     
وتدريبه لتتضمن استخدام االنترنت يف التعليم ، مما يتطلب ضرورة تطوير وحتديث برامج إعداد وتدريب املعلم لتـشمل                  

  .الكفايات الالزمة الستخدام االنترنت وتوظيفه بالتعليم باعتبار استخدامه مطلباً أساسياً يف هذا العصر 



بأن املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب إعداد املعلـم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم               ) ٣٧(يتضح من اجلدول رقم     كما  
،فيما جاء املتوسط   ) ٤,٢٧( من وجهة نظر املمارسني جاء بدرجة عالية جداً مبقدار           استخدام االنترنت ب اإللكتروين املتعلقة 

  . ، مما يعين حاجة املعلمني للتدريب على هذه املطالب)٣,٢٢(العام لدرجة توافرها بدرجة متوسطة مبقدار

  

  

  

  
  
  
  

  
  
  )٣٨(جدول رقم 

 إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني  مطالب ألهمية وتوافرالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 
    من وجهة نظر الممارسينالمتعلقة بالبرمجيات التعليمية

 درجــة األهمية درجــة التوافر
الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  م ـــــــارةالعبــ
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

   بالربجميات التعليميةةتعلقاملطالب امل 
 ٥٢ ٥ ٠,٩٣ ٣,٦٣ ٤٤ .الربجمية التعليمية اجليدةمعرفة خصائص  ٣,٠٣ ٠,٩٦ ٥ ٥١

  
٤٨ 

  
٤ 

  
٠٫٩٤ 

  
٣٫٠٧ 

القدرة علـى إنتـاج برجميـة تعليميـة         
 ).خطية أو متشعبة(بسيطة

  
٤٥ 

  
٣٫٨٠ 

  
١ 

  
٤ 

  
٤٦ 

  
٣٣ 

  
٢ 

  
٠٫٩٨ 

  
٣٫٢٧ 

القدرة على املفاضـلة واالختيـار بـني        
 .الربجميات املتاحة

  
٤٦ 

  
٣٫٨٧ 

  
٠٫٨٦ 

  
٣ 

  
٤١ 

  
  
٤١ 

  
  
٣ 

  
  
٠٫٩٢ 

  
  
٣٫٢٠ 

القدرة على تقومي الربجميات التعليمية ملادة      
الرياضيات املعدة مسبقاً مـن حيـث       

 . توافقها مع املنهج

  
  
٤٧ 

  
  
٤ 

  
  
٠٫٨٧ 

  
  
١ 

  
  
٣٣ 

  
  
٢٤ 

  
  
١ 

  
  
١٫٠٤ 

  
  
٣٫٤٠ 

القدرة على تقومي الربجميات التعليمية ملادة      
الرياضيات املعدة مسبقاً من حيث التكلفة      

 .واألمهية وسهولة االستخدام

  
  
٤٨ 

  
  
٣٫٩٣ 

  
  
٠٫٩١ 

  
  
٢ 

  
  
٣٩ 

  -  -  ٠٫٧٨  ٣٫٨٥  -  املتوسط العام  ٣٫١٩  ٠٫٨٩  -  -

  

 إعداد املعلـم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم          مطالببأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية       ) ٣٨( ويتضح من اجلدول رقم     
سط درجة أمهية مجيع هذه املطالب كـان        ، أي أن متو   ) ٤(و  ) ٣,٦٣( تراوح ما بني     املتعلقة بالربجميات التعليمية  اإللكتروين  



علـى أقـل متوسـط      "  معرفة خصائص الربجميـة التعليميـة اجليـدة        "ونصها) ٤٤(بدرجة عالية ، حيث حصلت العبارة رقم        
 القدرة على تقومي الربجميات التعليمية ملادة الرياضيات املعدة مـسبقاً مـن             "ونصها  ) ٤٧(، فيما حصلت العبارة رقم      )٣,٦٣(مبقدار

، فيما تراوح متوسط درجة أمهية باقي العبارات بني هذين املتوسطني، يف            )٤( على أعلى متوسط مبقدار    "ث توافقها مع املنهج   حي
إىل أن متوسط  درجة أمهية مجيع هذه املطالـب كـان            ) ٣,٨٥(حني يشري املتوسط العام لدرجة أمهية هذه املطالب والبالغ          

  . بدرجة عالية
ة الربجميات التعليمية باعتبارها أحدى املطالب الرئيسة الستخدام التعليم اإللكتروين ، كما يـدعم              ويدعم هذه النتيجة أمهي   

  .هذه النتيجة أيضاً موافقة املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة السؤال الثاين يف هذه الدراسة 
 فقد تراوح   املتعلقة بالربجميات التعليمية  اإللكتروين   إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم       مطالبأما من حيث درجة توافر      

، أي أن متوسط درجة توافر مجيع هذه املطالب كان بدرجة متوسطة، حيث حصلت              ) ٣,٤٠(و  ) ٣,٠٣(متوسطها ما بني    
لعبـارة  ، فيما حصلت ا   ) ٣,٠٣(على أقل متوسط مبقدار     "  معرفة خصائص الربجمية التعليمية اجليدة     "ونصها  ) ٤٤(العبارة رقم   

"   القدرة على تقومي الربجميات التعليمية ملادة الرياضيات املعدة مسبقاً من حيث التكلفة واألمهية وسهولة االسـتخدام                "ونصها  ) ٤٨(رقم  
، فيما تراوح متوسط درجة توافر باقي العبارات بني هذين املتوسطني، يف حـني يـشري                ) ٣,٤٠(على أعلى متوسط مبقدار     

. إىل أن متوسط توافر مجيع هذه املطالب كان بدرجـة متوسـطة           ) ٣,١٩(جة توافر هذه املطالب والبالغ      املتوسط العام لدر  
وتفسري هذه النتيجة قد يعود لعدم تضمني برامج إعداد املعلم وتدريبه ملقررات تتعلق بتصميم واستخدام الربجميات التعليمية                 

شمل مقررات نظرية وعملية تم بتصميم واسـتخدام الربجميـات          مما يتطلب تطوير وحتديث برامج إعداد وتدريب املعلم لت        
  .التعليمية يف التعليم باعتبارها احد املطالب الرئيسة الستخدام التعليم اإللكتروين

 إعداد املعلم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم         مطالببأن املتوسط العام لدرجة أمهية      ) ٣٨(كما يتضح من اجلدول رقم      
،فيما جاء املتوسـط    ) ٣,٨٥( من وجهة نظر املمارسني جاء بدرجة عالية مبقدار           بالربجميات التعليمية  املتعلقةاإللكتروين  

  .، مما يعين  حاجة املعلمني للتدريب على املطالب املتعلقة بالربجميات ) ٣,١٩(العام لدرجة توافرها بدرجة متوسطة مبقدار

  
  )٣٩(جدول رقم 

  إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني مطالب ألهمية وتوافراريالمتوسط الحسابي واالنحراف المعيقيم 
    من وجهة نظر الممارسينإدارة الموقف التعليمي اإللكترونيالمتعلقة ب

 درجــة األهمية درجــة التوافر
الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

ط المتوس
 الحسابي

المتوسط  م العبـــــــــارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

  بإدارة املوقف التعليمي اإللكترويناملتعلقةطالب امل
القدرة على استخدام جهاز اخلادم السريفر       ٣٫٠٧ ٠٫٩٨ ٦ ٥٠

(Server).  ٥٣ ٦ ١٫١٠ ٣٫٦٠ ٤٩ 

 ٤٩ ٤ ١٫٠٦ ٣٫٧٠ ٥٠ .دارة احلوار اإللكتروينالقدرة على إ ٣٫١٠ ٠٫٩٩ ٢ ٤٥

القدرة على إنـشاء القـوائم الربيديـة         ٢٫٩٧ ١ ٧ ٥٣
 ٥٥ ٧ ١٫١١ ٣٫٥٠ ٥١ .واإلشراف عليها

القدرة على إنشاء جمموعـات األخبـار        ٢٫٩٣ ١٫٠٥ ٨ ٥٤
 ٥٦ ٨ ١٫١٠ ٣٫٣٧ ٥٢ .واإلشراف عليها

ات القدرة على اإلسهام يف اختـاذ القـرار        ٣٫٠٧ ٠٫٩١ ٥ ٤٩
 ٤٨ ٣ ٠٫٨٨ ٣٫٧٠ ٥٣ .املتعلقة بتطوير التعليم اإللكتروين



القدرة على املـشاركة يف وضـع خطـة          ٣٫٠٧ ٠٫٩١ ٤ ٤٧
 ٥١ ٥ ١ ٣٫٦٣ ٥٤ .الستخدام التعليم اإللكتروين

٣٫٠٧ ٠٫٩١ ٣ ٤٦ 

القدرة على إقامة عالقـات اجيابيـة مـع         
املــتعلمني عــن طريــق أدوات التعلــيم 

 اإللكتروين
٤٧ ٢ ٠٫٩٤ ٣٫٧٧ ٥٥ 

٣٫٢٠ ١٫٠٣ ١ ٣٨ 
القدرة على حتديث املعلومات  على املوقع       

 .بشكل دوري
٣٨ ١ ٧٨ ٣٫٩٣ ٥٦ 

  -  -  ٠٫٨٢  ٣٫٦٥  -  املتوسط العام  ٣٫٠٦  ٠٫٨٤  -  -
  

 إعداد املعلـم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم          مطالببأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية       ) ٣٩( ويتضح من اجلدول رقم     
، أي أن  متوسط درجة أمهية  مجيـع  ) ٣,٩٣(و ) ٣,٣٧(تراوح بني  إدارة املوقف التعليمي اإللكتروين     باملتعلقة   اإللكتروين

هذه املطالب تراوح  بني درجة متوسطة وعالية ، إال إنه مل حيصل على درجة توافر متوسطة إال عبارة واحدة هي العبارة رقم                       
فيما تـراوح   ) ٣,٣٧(واليت سجلت أقل متوسط مبقدار       " شراف عليها  القدرة على إنشاء جمموعات األخبار واإل      "ونصها  ) ٥٢( 

 القدرة على إنشاء القوائم الربيديـة       "ونصها  ) ٥١( حيث سجلت  العبارة رقم      )٣,٩٣(و) ٣,٥٠(متوسط باقي العبارات بني     

يث املعلومـات  علـى املوقـع    القدرة على حتد" ونصها ) ٥٦(فيما حصلت العبارة رقم     ،  ) ٣,٥٠(متوسطاً مبقدار   " واإلشراف عليها 

، فيما تراوح متوسط درجة أمهية باقي العبارات بني هذين املتوسـطني ، يف              )٣,٩٣(على أعلى متوسط مبقدار      "بشكل دوري 
إىل أن متوسط أمهية معظم هذه املطالب كان بدرجـة          ) ٣,٦٥(حني يشري املتوسط العام لدرجة أمهية  هذه املطالب والبالغ           

  . عالية
عندما يذكر بأن من الكفايات الرئيسة للمعلم  الكفايات املرتبطة بـإدارة            ) ٢٦٠م ،ص ٢٠٠٤(ذه النتيجة سامل    ويدعم ه 

  .املواقف التعليمية وتنظيمها ، كما يدعم هذه النتيجة موافقة املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة السؤال الثاين 
ـ   تدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين    إعداد املعلم و   مطالب أما من حيث درجة توافر       إدارة املوقـف التعليمـي     املتعلقة ب

، أي أن متوسط  درجة توافر مجيع هذه املطالب كان بدرجة            ) ٣,٢٠(و  ) ٢,٩٣( فقد تراوح متوسطها ما بني       اإللكتروين
 على أقل متوسـط     "عليهـا  القدرة على إنشاء جمموعات األخبار واإلشراف        "ونصها  ) ٥٢(متوسطة، حيث حصلت العبارة رقم      

على أعلى  " . القدرة على حتديث املعلومات  على املوقع بشكل دوري         "ونصها  ) ٥٦(، فيما حصلت العبارة رقم      ) ٢,٩٣(مبقدار  
متوسط ،فيما تراوح متوسط درجة توافر باقي العبارات بني هذين املتوسطني، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة توافر هذه                

وتفسري هذه النتيجة قـد يعـود       . إىل أن متوسط توافر مجيع هذه املطالب كان بدرجة متوسطة         ) ٣,٠٦(لغ  املطالب والبا 
حلداثة التعليم اإللكتروين وعدم تضمني برامج إعداد املعلم وتدريبه ملقررات  نظرية وعملية تم بالتدريب على املواقـف                  

وحتديث برامج إعداد وتدريب املعلم لتشمل مقررات نظرية وعملية         التعليمية اإللكترونية وكيفية إدارا مما يتطلب تطوير        
  .تم بإدارة وتنظيم املواقف التعليمية اإللكترونية 

بأن املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب إعداد املعلم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم               ) ٣٩( كما يتضح من اجلدول رقم      
،فيما جاء  ) ٣,٦٥( من وجهة نظر املمارسني جاء بدرجة عالية مبقدار           اإللكتروين إدارة املوقف التعليمي  املتعلقة ب  اإللكتروين



، مما يعين  حاجة املعلمني للتدريب على املطالـب املتعلقـة            ) ٣,٠٦(املتوسط العام لدرجة توافرها بدرجة متوسطة مبقدار      
  .بإدارة املوقف التعليمي اإللكتروين 

  
  
  
  

  
  )٤٠(جدول رقم 

 إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم  محور مطالب ألهمية وتوافري واالنحراف المعياريالمتوسط الحسابقيم 
   من وجهة نظر الممارسيناإللكتروني

  درجة التوافـــر  المحور  درجة األهمية
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  بيالحسا

االنحراف 
  المعياري

٤٫٠٤  ٠٫٥٤  

مطالب إعداد المعلم وتدريبه 
  الستخدام التعليم اإللكتروني

٠٫٦٧  ٣٫٣٢  
  

بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب إعداد املعلـم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم                ) ٤٠( ويتضح من اجلدول رقم     
 أي أن متوسط درجة أمهية معظم مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين كان             ) ٤,٠٤(اإللكتروين بلغ   

نتيجة تراوح متوسطات درجـة أمهيـة       )٣٩(و  ) ٣٨(و ) ٣٧(و) ٣٦(و) ٣٥( بدرجة عالية، وهذا كما تشري اجلداول       
يف بعد املطالب املتعلقة بـإدارة      ) ٥٢(، حيث حصلت العبارة رقم      ) ٤,٥٠(و  ) ٣,٣٧(مطالب إعداد املعلم وتدريبه بني      

، )٣,٧٣( على أقل متوسط مبقـدار       " جمموعات األخبار واإلشراف عليها     القدرة على إنشاء   "املوقف التعليمي اإللكتروين ونصها     
 أدوات التعلـيم     القدرة علـى توظيـف     "يف بعد املطالب املتعلقة  باستخدام االنترنت ونصها         ) ٣٨(فيما حصلت العبارة رقم     

أمهية باقي العبارات يف مجيـع      ، فيما تراوح متوسط     ) ٤,٥٠(على أعلى متوسط مبقدار     "اإللكتروين يف تفعيل تدريس الرياضيات    
  . أبعاد حمور مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين بني هذين املتوسطني

، )٣,٣٢(أما من حيث درجة توافر مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين فقد بلغ متوسطها احلـسايب              
لب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين كان بدرجة متوسطة ، وهذا            أي أن متوسط درجة توافر  معظم مطا       

نتيجة تراوح متوسط درجة توافر مطالب إعـداد املعلـم          ) ٣٩(و   )٣٨(و) ٣٧(و) ٣٦( و   ) ٣٥( كما تشري اجلداول    
 " باستخدام االنترنت ونصها     يف بعد املطالب املتعلقة     ) ٣٣(، حيث حصلت العبارة رقم      ) ٣,٩٠(و  ) ٢,٦٣(وتدريبه بني   

يف بعد املطالـب املتعلقـة      ) ١٧(فيما حصلت العبارة رقم     ) ٢,٦٣(على أقل متوسط مبقدار     " القدرة على إنشاء شبكة اتصال    
ام    المبادئ األساسية في        معرفة "باستخدام احلاسب اآليل ونصها      شغيل  ال نظ شائع   Windowsت ام ال على أعلى متوسـط  "أو النظ

، فيما تراوح متوسط درجة توافر باقي العبارات يف مجيع أبعاد حمور مطالـب إعـداد املعلـم وتدريبـه                    ) ٣,٩٠(مبقدار  
  .الستخدام التعليم اإللكتروين بني هذين املتوسطني 



بأن املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب إعداد املعلـم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم               ) ٤٠( كما يتضح من اجلدول رقم      
،فيما جاء املتوسط العام لدرجة توافرهـا بدرجـة         ) ٤,٠٤( من وجهة نظر املمارسني جاء بدرجة عالية مبقدار          اإللكتروين

، مما يعين بشكل عام حاجة املعلمني للتدريب على املطالب املتعلقة بإعداد املعلم وتدريبه الستخدام               ) ٣,٣٢(متوسطة مبقدار 
  .التعليم اإللكتروين 

ود ألمهية املعلم يف التعليم اإللكتروين وضرورة امتالكه للمهارات والكفايات اليت متكنـه مـن               وتفسري هذه النتيجة قد يع    
استخدام التعليم اإللكتروين على أكمل وجه ، كما قد يعود النتقائية مطالب إعداد املعلم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم                    

 بأن تزويد املعلم مبثل هذه املطالب من شأنه أن يعد معلماً            اإللكتروين الواردة يف أداة هذه الدراسة مما جعل املمارسون يرون         
قادراً على تفعيل التعليم اإللكتروين على أكمل وجه ، أما من حيث توافر هذه املطالب مبتوسط أقل من متوسـط درجـة                      

إللكتروين يف مؤسسات   أمهيتها فقد يعود حلداثة التعليم اإللكتروين من جهة ولعدم تزويد املعلم بكفايات استخدام التعليم ا              
  .اإلعداد ، وقلة الدورات التدريبية أثناء اخلدمة يف جمال التعليم اإللكتروين من جهة أخرى 

  

ولدراسة االختالف بني متوسط درجة األمهية ومتوسط درجة التوافر ملطالب إعداد املعلم وتدريبـه السـتخدام التعلـيم                  
    )٤١( للعينات املترابطة كما يف اجلدول)  (t-test اختباراإللكتروين من وجهة نظر املمارسني مت استخدام

  
   )٤١(جدول رقم 

 الستخدام التوافر لمطالب إعداد المعلم وتدريبهمتوسط درجة لداللة االختالف بين متوسط درجة األهمية و) ت(اختبار 
   من وجهة نظر الممارسينالتعليم اإللكتروني

  

  
وسط درجة أمهيـة    بني مت ) ٠,٠١(وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى         ) ٤١( ويتضح من اجلدول رقم     

مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين ومتوسط درجة توافرها من وجهة نظر املمارسـني يف مجيـع                  
االبعاد ويف الدرجة الكلية للمحور لصاحل األمهية ، وهو انعكاس لوجود اختالفات ذات داللة احصائية بـني متوسـط                   

عبارات مـن بـني     ) ٦( العبارات من وجهة نظر املمارسني لصاحل األمهية ، عدا           درجة أمهية ومتوسط درجة توافر مجيع     

   وافردرجة الت درجة األهمية
المتوسط  المحور/ البعد

 الحسابي
االنحراف 
المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
المعياري

  
قيمة 

 )ت(

  
مستوى الداللة

 المعرفية  المتعلقة بالكفاياتالمطالب
 بمجال التعليم اإللكتروني

  
٤٫١٤ 

  

٠٫٧٣ 
  

٣٫٤١ 
  

٠٫٨١ 
  

٤٫١٥ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 
  

 استخدام الحاسب المتعلقة بمطالبال
  

٤٫٠٢ 
  

٠٫٦١ 
  

٣٫٤٦ 
  

٠٫٧٢ 
  

٣٫٣٤ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 
  

 استخدام االنترنتب  المتعلقةمطالبال
  

٤٫٢٧ 
  

٠٫٥٠ 
  

٣٫٢٢ 
  

٠٫٧٥ 
  

٦٫٠٥ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 
  

 المطالب المتعلقة بالبرمجيات
  

٣٫٨٥ 
  

٠٫٧٨ 
  

٣٫١٩ 
  

٠٫٨٩ 
  

٣٫٤٦ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 
إدارة الموقف ب  المتعلقةمطالبال

 يالتعليمي اإللكترون
  

٣٫٦٥ 
  

٠٫٨٢ 
  

٣٫٠٦ 
  

٠٫٨٤ 
  

٣٫٠٢ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 
الدرجة الكلية لمطالب إعداد المعلم 
وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني

  
٤٫٠٤ 

  
٠٫٥٤ 

  
٣٫٣٢ 

  
٠٫٦٧ 

  
٦٫٠٤ 

٠٫٠٠  
 ٠٫٠١داله عند 



 ١٥:عبارة مل يظهر هناك اختالف بني درجة امهيتها ودرجة توافرها من وجهة نظر املمارسني وهذه العبارات هي                   )٥٦(
 .م احلاسب ومصطلحاتهو مفهمعرفة -

 . معرفة مكونات احلاسب وأجزاءه-١٦
 . ستخدام برنامج معاجلة النصوصا  القدرة على-١٨
  . القدرة على استخدام برامج الوسائط املتعددة -٢٢
  .(Server)القدرة على استخدام جهاز اخلادم السريفر -٤٩
  . القدرة على إنشاء جمموعات األخبار واإلشراف عليها-٥٢

رها بدرجة عالية تتناسب مع أمهيتـها  ويعود سبب عدم وجود اختالف بني درجة امهية وتوافر العبارات السابقة اىل تواف        
أو لكون درجة أمهيتها متوسطةأو قريبة من املتوسطة من وجهة نظر املمارسني            ) ٢٢-١٨-١٦(كما يف العبارات أرقام     

  ) .   ٥٢-٤٩(لتكون متفقة مع درجة توافرها كما يف العبارات 
خرى فقد كانت مهمة من وجهة نظر املمارسني ولكـن     أما مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين األ        

وتفسري هذه النتيجة قد يعود حلداثة التعلـيم اإللكتـروين وللتكلفـة    . توافرها كان بدرجة التناسب والتعكس أمهيتها  
ديثـة  االقتصادية العالية وخاصة يف املراحل االوىل لتطبيقه وحاجة املعلمني للتدريب املكثف على استخدام التقنيـات احل     

وإكسام كفايات استخدام احلاسب واالنترنت ، وتطوير دور املعلم حىت يتواكب مع التطورات العلمية والتكنولوجية               
املستمرة واملتالحقة  ، مما يتطلب اكساب املعلم سواًء يف مرحلة اإلعداد أو من خالل التدريب أثناء اخلدمـة املطالـب                     

) ١١٠م ،ص٢٠٠٥(عتبار جناح أي جهد للتعليم اإللكتروين كما يـذكر اهلـادي      الالزمة ملمارسة التعليم اإللكتروين با    
يعتمد على قدرة وكفاءة املعلمني املناط م تقدمي هذا النوع من التعليم العصري وباعتبار هذ املطالب هامة جداً ملمارسة                   

 لداللة االختالف بني متوسط (t-test )لالطالع على قيمة    ) ١٨( ملحق رقم .( التعليم اإللكتروين بصورة فاعلة  
درجة أمهية ومتوسط درجة توافر مطالب إعداد املعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروين من وجهة نظر املمارسـني                 

  .)لكل عبارة 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  

אאאW 
  ؟مية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسنيما درجة أمهية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف البيئة التعلي

  
  )٤٢(جدول رقم 

 من  المتعلقة باألجهزة لمطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكترونيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياريقيم 
   وجهة نظر الممارسين

  درجــة األهمية  درجــة التوافر
الترتيب 

نسبة بال
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

  

المتوسط     *العبـــــــــارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

  (hardware)املطالب املتعلقة باألجهزة
 ٢ ١ ٠٫٤٥ ٤٫٧٣ ١ .توافر أجهزة حاسب بأعداد كافية ٣٫٩٠ ٠٫٧١ ٢ ٥

٣٫٧٣ ٠٫٧٨ ٤ ٨ 
توافر أجهزة حاسب حديثة وذات سـرعة       

 .عالية
  
٤ ٢ ٠٫٦١ ٤٫٦٣ ٢ 

٣٫٦٣ ٠٫٧٦ ٥ ١٣ 
الطابعات (توافر ملحقات أجهزة احلاسب     

املودم، كرت الصوت، الـسماعات،     
 ).الكامريات الرقمية

  
  

٨ ٥ ٠٫٥٧ ٤٫٥٣ ٣ 

٣٫٥٠ ٠٫٩٧ ٦ ١٥ 
 dataتوافر جهـاز عـرض البيانـات    

show. ١١ ٦ ٠٫٦٣ ٤٫٤٧ ٤ 

 ٢٣ ١٠ ٠٫٩٠ ٤٫٢٣ ٥ .Scannerتوافر جهاز املاسح الضوئي  ٣٫٤٣ ٠٫٩٧ ٧ ١٦
 ١٧ ٨ ٠٫٦٦ ٤٫٣٣ ٦ .توافر شاشة عرض ثابتة ٣٫٢٣ ١٫١٧ ٨ ٢١
 ٢٢ ٩ ٠٫٧٤ ٤٫٢٧ ٧ .توافر شاشة عرض متحركة ٣٫١٣ ١٫٠٤ ٩ ٢٣
 ١٣ ٧ ٠٫٧٣ ٤٫٤٣ ٨ .توافر سبورة اإللكترونية ٢٫٦٧ ١٫٠٩ ١٠ ٢٦
 ٥ ٣ ٠٫٥٦ ٤٫٦٠ ٩ .)انترانت(ة داخلية توافر شبك ٤٫١ ٠٫٦٦ ١ ١
 ٦ ٤ ٠٫٦٨ ٤٫٥٣ ١٠ .(server)توافر حاسب خادم رئيس  ٣٫٨٧ ٠٫٨٢ ٣ ٦
  -  -  ٠٫٥٢  ٤٫٤٨  -  املتوسط العام  ٣٫٥٢  ٠٫٦٧  -  -

  

 بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعلـيم اإللكتـروين            ) ٤٢(ويتضح من اجلدول رقم     
، أي أن  متوسط درجة أمهية مجيع املطالب املتعلقـة بـاألجهزة كـان             )٤,٧٣(و  ) ٤,٢٣(تراوح ما بني    تعلقة باألجهزة   امل

على أقل متوسط مبقدار    " Scanner توافر جهاز املاسح الضوئي      "ونصها  ) ٥(بدرجة عالية جدا، حيث حصلت العبارة رقم        
، )٤,٧٣(على أعلى متوسط مبقـدار      " ر أجهزة حاسب بأعداد كافية     تواف "ونصها  ) ١(، فيما حصلت العبارة رقم      )٤,٢٣(

فيما تراوح متوسط درجة أمهية باقي العبارات بني هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة أمهية هذه املطالـب             
  .إىل أن متوسط درجة أمهية مجيع  هذه املطالب كان بدرجة عالية جداً) ٤,٤٨(والبالغ 



 أجهزة  احلاسب وملحقاا وشبكة االنترنت كمطالٍب أساسية الستخدام التعليم اإللكتروين ؛ كما              ةهذه النتيجة أمهي  ويدعم  
  .يدعم هذه النتيجة موافقة املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة السؤال الثالث يف هذه الدراسة 

فقد تراوح متوسطها ما     املتعلقة باألجهزة     التعليم اإللكتروين  أما من حيث درجة توافر مطالب البيئة التعليمية الستخدام        
أي أن متوسط درجة توافر مجيع هذه املطالب تراوح بني درجة متوسطة وعالية، حيث حصلت               ) ٤,١٠(و  ) ٢,٦٧(بني  

ـ      )٢,٦٧(على أقل متوسط مبقدار     "  توافر سبورة اإللكترونية   "ونصها  ) ٨(العبارة رقم    ) ٩(م  ، فيما حصلت العبـارة رق
، فيما  تراوح متوسط درجة تـوافر بـاقي   )٤,١٠(على أعلى متوسط مبقدار " )انترانـت ( توافر شبكة داخلية   "ونصها  

إىل ) ٣,٥٢(العبارات بني هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة توافر املطالب املتعلقة باألجهزة والبالغ                 
  . بدرجة عاليةأن متوسط توافر معظم هذه  املطالب كان

واليت توصلت إىل أن من أهم معوقات اسـتخدام احلاسـب يف            ) م  ٢٠٠١(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة السرطاوي       
التعليم عدم توافر األجهزة وملحقاا بدرجة كافية ،وغياب خدمة االنترنت يف املدارس ، وقد يعود سبب هذا االختالف                  

 حكومية يف األردن ، فيما الدراسة احلالية أجريت على عينة من معلمـي              إىل أن دراسة السرطاوي أجريت على مدارس      
  .املدارس األهلية باململكة العربية السعودية اليت تم بتفعيل التعليم اإللكتروين 

 بأن املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتـروين           ) ٤٢(كما يتضح من اجلدول رقم      
، فيما جاء املتوسط العام لدرجة توافرها بدرجة عالية مبقـدار           ) ٤,٤٨(جاء بدرجة عالية جداً مبقدار      تعلقة باألجهزة   امل
)٣,٥٢ . (  

  )٤٣( جدول رقم 
 بالبرمجيات المتعلقة لمطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكترونيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري قيم 

    الممارسينمن وجهة نظر
  درجــة األهمية  درجــة التوافر

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  م العبـــــــــارة
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

  (software)املطالب املتعلقة بالربجميات 
 ١٩ ٧ ٠٫٦٦ ٤٫٣٣ ١١ .توافر برجميات تعليمية التفاعلية ٣٫٤٠ ٠٫٧٢ ٦ ١٨

٣٫٤٠ ٠٫٨١ ٥ ١٧ 
توافر برجميات تعليميـة تـساعد علـى        

 .التدريب واملمارسة
١٨ ٦ ٠٫٧١ ٤٫٣٣ ١٢ 

توافر برجميات تعليمية تساعد على  ٣٫٣٠ ٠٫٨٨ ٨ ٢٠
 استخدام أسلوب حل املشكالت

١٦ ٥ ٠٫٧٢ ٤٫٣٧ ١٣ 

٣٫٣٠ ٠٫٨٨ ٧ ١٩ 
توافر برجميات تعليمية تساعد على التعليم      

 .الفردي
٢١ ٨ ٠٫٧٠ ٤٫٣٠ ١٤ 

.توافر برجميات تعليمية تساعد على احملاكاة ٣٫١٧ ٠٫٨٣ ٩ ٢٢ ٢٤ ٩ ٠٫٨٠ ٤٫١٠ ١٥ 

٣ ٠٫٩٥ ١١ ٢٥ 
توافر برجميات تعليميـة تـساعد علـى        

 .استخدام احلاسب يف األلعاب التعليمية
٢٦ ١١ ٠٫٨٥ ٣٫٦٣ ١٦ 

٣٫٠٣ ٠٫٨٩ ١٠ ٢٤ 
توافر برجميات تعليمية تساعد علـى أداء       

 .االختبارات بواسطة احلاسب
٢٥ ١٠ ٠٫٧٤ ٤٫٠٧ ١٧ 

٣٫٦٣ ١ ٣ ١٢ 
توافق الربجميات التعليميـة مـع أجهـزة        

 .احلاسب املستخدمة
١٥ ٤ ٠٫٦٨ ٤٫٤٣ ١٨ 

٣٫٦٠ ٠٫٨٦ ٤ ١٤ 
توافر برامج خاصة لتـشغيل الـشبكات       

(Windows net server). 
١٩ 

٩ ٢ ٠٫٦٨ ٤٫٥٠ 

 ١٢ ٣ ٠٫٦٨ ٤٫٤٧ ٢٠ .توافر برامج التحكم على السريفر ٣٫٩٠ ٨٠ ١ ٤
 ٧ ١ ٠٫٥٧ ٤٫٥٣ ٢١ .توافر برامج محاية وأمن الشبكات ٣٫٧٠ ٠٫٩٥ ٢ ١٠

   )١٦(على أهمية وتوافر آل عبارة  انظر ملحق رقم ) الممارسين ( ت عينة الدراسة لالطالع على التكرارات والنسب المئوية إلجابا*



  -  -  -  ٠٫٥٠  ٤٫٢٨  املتوسط العام  ٣٫٤٠  ٠٫٦٧  -  -

 لتعليمية الستخدام التعلـيم اإللكتـروين     بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب البيئة ا       ) ٤٣(ويتضح من اجلدول رقم     
، أي أن متوسط درجة أمهية مجيع هذه املطالب تراوح بني درجة عالية             ) ٤,٥٣(و  ) ٣,٦٣(تراوح مابني    بالربجمياتاملتعلقة  

 عليميـة توافر برجميات تعليمية تساعد على استخدام احلاسب يف األلعاب الت         " ونصها  ) ١٦(وعالية جداً، حيث حصلت العبارة رقم       
على أعلـى   "  توافر برامج محاية وأمن الشبكات     "ونصها  ) ٢١(، فيما حصلت العبارة رقم      ) ٣,٦٣(على أقل متوسط مبقدار     "

إىل أن متوسط درجة أمهية     ) ٤,٢٨(، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة أمهية هذه املطالب والبالغ            )٤,٥٣(متوسط مبقدار   
  . ة جداًمعظم هذه املطالب  كان بدرجة عالي

عندما تذكر بأنه من خالل الربجميات يتم تقدمي املعلومات بأسلوب الميكن           ) ٢١٠م ،ص ٢٠٠٢(ويدعم هذه النتيجة فوده     
حتقيقه يف الكتاب املدرسي ، من خالل توفري الوسائل املساعدة كالصور الثابتة واملتحركة والصوت إىل جانب النص ، فضالً     

درس أكثر من مرة حسب احلاجة، أو اختيار الوقت املناسب لتعلمه ، كما ميكن تقييم فهـم           عن متكينها املتعلم من تكرار ال     
مما يتطلب أن يكون لدى املعلم املاماً خبصائص الربجمية اجليدة          .الدرس آنياً عن طريق اإلجابة على األسئلة املتوافرة بالربجمية          

ليت ختدم منهجه التدريسي ، كما يدعم هـذه النتيجـة موافقـة             مما يساعده على اختيار األفضل من بني الربجميات املتاحة ا         
  .املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة السؤال الثالث يف هذه الدراسة 
فقد تـراوح متوسـطها      بالربجميات املتعلقة   أما من حيث درجة توافر مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين          

أي أن متوسط توافر مجيع هذه املطالب تراوح بني درجة متوسط وعالية ، حيث حـصلت                ) ٣,٩٠( و   )٣(احلسايب ما بني    
) ٣(على أقل متوسط مبقدار     "  توافر برجميات تعليمية تساعد على استخدام احلاسب يف األلعاب التعليمية          "ونصها  ) ١٦(العبارة رقم   

بينما تراوح  ) ٣,٩٠(على أعلى متوسط مبقدار      "ركم على السريف  توافر برامج التح  " ونصها  ) ٢٠(، فيما حصلت العبارة رقم      
) ٣,٤٠(متوسط توافر باقي العبارات بني هذين املتوسطني ، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة توافر هذه املطالب والبالغ                   

  . إىل أن متوسط درجة توافر معظم هذه املطالب كان بدرجة متوسطة
واليت توصلت إىل أن من معوقات استخدام احلاسب اآليل باملدارس          ) م  ٢٠٠٢(  الشرهان    وختتلف هذه النتيجة مع دراسة    

كما ختتلف أيضاً مع دراسـة      . الثانوية األهلية مبدينة الرياض قلة توافر الربجميات التعليمية املتخصصة يف املناهج التدريسية             
حلاسب يف تدريس الرياضيات باملرحلة الثانوية عدم       واليت توصلت إىل أن من أهم معوقات استخدام ا        ) م  ٢٠٠٥(الزهراين  

توافر الربجميات التعليمية، وتفسري هذا االختالف قد يعود لكون عينة الدراسة احلالية من معلمي املدارس األهلية اليت تطبق                  
  .التعليم اإللكتروين ، مما جيعلها توفر الربجميات التعليمية الالزمة لذلك

 بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتـروين           ) ٤٣ (كما يتضح من اجلدول رقم    
، فيما جاء املتوسط العام لدرجة توافرها بدرجة متوسطة مبقـدار           )٤,٢٨(جاء بدرجة عالية جداً مبقدار       بالربجمياتاملتعلقة  

جة املطلوبة مما يتطلب ضرورة توفري بعض املطالب الالزمـة مـن            ، مما يعين أن الربجميات التعليمية ال تتوفر بالدر        )٣,٤٠(
  .الربجميات ليمكن استخدام التعليم اإللكتروين بصورة فاعلة 

  
  
  



  )٤٤(جدول رقم 
بالبنية  المتعلقة لمطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكترونيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري قيم 

  ظر الممارسين  من وجهة نالتحتية
  درجــة األهمية  درجــة التوافر

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط  م العبـــــــــارة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الترتيب 
بالنسبة 
 للبعد

الترتيب 
بالنسبة 
 للمحور

   البنية التحتية املتعلقةطالبامل
 ٣ ٢ ٠٫٦١ ٤٫٦٣ ٢٢ .توافر شبكة اتصال عالية القدرة ٣٫٩٠ ٠٫٦٦ ٢ ٣
 ١ ١ ٠٫٥٢ ٣٫٧٣ ٢٣ .توافر شبكة اإلنترنت ٤ ٠٫٨٣ ١ ٢
 ١٤ ٤ ٠٫٧٧ ٤٫٤٣ ٢٤ .توافر مراكز التطوير التكنولوجي  ٣٫٦٣ ٠٫٩٣ ٥ ١١
 ٢٠ ٥ ٠٫٨٤ ٤٫٣٣ ٢٥ .توافر مراكز تدريب متخصصة ٣٫٧٠ ٠٫٧٠ ٤ ٩
 ١٠ ٣ ٠٫٦٨ ٤٫٤٧ ٢٦ افر فريق الدعم الفينتو ٣٫٨٣ ٠٫٨٣ ٣ ٧
  -  -  ٠٫٦٠  ٤٫٥٢  -  املتوسط العام   ٣٫٨١  ٠٫٦٦  -  -

 بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعلـيم اإللكتـروين             ) ٤٤( ويتضح من اجلدول رقم     
توسط درجة أمهية مجيع هذه املطالب كان بدرجـة عاليـة   ، أي أن م ) ٤,٧٣(و  ) ٤,٣٣(بالبنية التحتية تراوح بني     املتعلقة  

فيمـا  ) ٤,٣٣(على أقل متوسـط مبقـدار       "  توافر مراكز تدريب متخصصة    "ونصها  ) ٢٥(جداً، حيث حصلت العبارة رقم      
، فيما تراوح متوسط درجـة      ) ٤,٧٣(على أعلى متوسط مبقدار     "  توافر شبكة اإلنترنت   "ونصها  ) ٢٣(حصلت العبارة رقم    

إىل أن  ) ٤,٥٢(ة باقي العبارات بني هذين املتوسطني، يف حني يشري املتوسط العام لدرجة أمهية هذه املطالـب والبـالغ                   أمهي
  . متوسط أمهية مجيع  هذه املطالب كان بدرجة عالية جداً

 السـتخدام   بأا أحد املطالب الرئيسة   ) ٤-٣م ،ص ٢٠٠٣(ويدعم هذه النتيجة أمهية البنية التحتية كما يذكر الفيومي          
التعليم اإللكتروين ، كما يدعم ذلك موافقة املختصني على هذه املطالب كما ورد يف نتيجة السؤال الثالث  يف هذه الدراسة                     

.  
بالبنية التحتية فقد تراوح متوسـطها       املتعلقة   أما من حيث درجة توافر مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين          

، أي أن متوسط توافر مجيع هذه  املطالب كان بدرجة عالية، حيث حصلت العبـارة رقـم                   ) ٤(و ) ٣,٦٣(احلسايب مابني   
 "ونصها  ) ٢٣(، فيما حصلت العبارة رقم      )٣,٦٣(على أقل متوسط مبقدار     "  توافر مراكز التطوير التكنولوجي    "ونصها  ) ٢٤(

ح متوسط درجة توافر باقي العبارات بني هذين املتوسـطني،          ، فيما  تراو   )٤(على أعلى متوسط مبقدار     " توافر شبكة اإلنترنت  
إىل أن متوسط توافر معظم هـذه املطالـب كـان           ) ٣,٨١(يف حني يشري املتوسط العام لدرجة توافر هذه  املطالب والبالغ            

  .بدرجة  عالية 
تخدام احلاسب يف التعليم    واليت توصلت إىل أن من أهم معوقات اس       ) م  ٢٠٠١(وختتلف هذه النتيجة مع دراسة  السرطاوي        

واليت توصلت إىل أن    ) م  ٢٠٠٢(عدم توافر خدمة االنترنت يف املدارس ،كما ختتلف هذه النتيجة أيضا مع دراسة الشرهان               
من معوقات استخدام احلاسب يف التعليم يف املدارس األهلية باململكة العربية السعودية ضعف توافر فرق الـدعم الفـين يف                    

يعود سبب اختالف هذه النتيجة مع الدراسات السابقة املشار إليها  إىل                كـون عينـة هـذه                                 املدارس ، وقد    
الدراسة من معلمي املدارس األهلية  اليت تطبق التعليم اإللكتروين ، مما جيعلها تم بتوفري متطلباته بشكل أكرب من املـدارس                     

  .األخرى



 املتعلقـة   وسط العام ألمهية مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتـروين         بأن املت ) ٤٤(كما يتضح من اجلدول رقم      
  ). ٣,٤٠(، فيما جاء املتوسط العام لتوافرها بدرجة عالية مبقدار )٤,٥٢(بالبنية التحتية جاء بدرجة عالية جداً  مبقدار 

  
  )٤٥(جدول رقم 

 من وجهة نظر البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكترونيالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور مطالب قيم 
   الممارسين

  درجة التوافر  المحور  درجة األهمية
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

٤٫٤٠ ٠٫٤٤ 

مطالب البيئة التعليمية الستخدام 
  التعليم اإللكتروني

٠٫٥٦ ٣٫٥٣ 

بأن املتوسط احلسايب لدرجة أمهية حمور مطالب البيئـة التعليميـة السـتخدام التعلـيم               ) ٤٥(دول رقم   ويتضح من اجل  
، أي أن متوسط أمهية معظم مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين كان بدرجـة               ) ٤,٤٠(اإللكتروين بلغ   

 تراوح متوسط درجة أمهية مطالب البيئة التعليمية بني         نتيجة) ٤٤(و  ) ٤٣(و  ) ٤٢(عالية جداً، وهذا كما تشري اجلداول       
 توافر برجميـات تعليميـة      "يف بعد املطالب املتعلقة بالربجميات ونصها       ) ١٦(حيث حصلت العبارة رقم     ) ٤,٧٣(و  ) ٣,٦٣(

يف بعد  ) ٢٣(م  ، فيما حصلت العبارة رق    )٣,٦٣(على أقل متوسط مبقدار     "  تساعد على استخدام احلاسب يف األلعاب التعليمية      
، فيما تراوح متوسط أمهية     )٤,٧٣(على أعلى متوسط مبقدار     " توافر شبكة االنترنت   "املطالب املتعلقة بالبنية التحتية ونصها      

  . باقي العبارات يف مجيع أبعاد حمور مطالب البيئة التعليمية بني هذين املتوسطني
) ٣,٥٣(تعليم اإللكتروين فقد بلغ املتوسط احلسايب للدرجة الكلية         أما من حيث توافر مطالب البيئة التعليمية الستخدام ال        

، أي أن متوسط توافر معظم مطالب البيئة التعليمية  الستخدام التعليم اإللكتروين كان بدرجة عالية، وهذا كمـا تـشري                     
، )٤,١٠(و  ) ٢,٦٧(نتيجة تراوح متوسط درجة توافر مطالب البيئة التعليمية بـني        ) ٤٤(و   ) ٤٣( و  ) ٤٢(اجلداول

 على أقل متوسط مبقدار " توافر سبورة اإللكترونيـة "يف بعد املطالب املتعلقة باألجهزة ونصها ) ٨(حيث حصلت العبارة رقم    
على أعلى  ") انترانت  ( توافر شبكة داخلية     "يف بعد املطالب املتعلقة باألجهزة ونصها       ) ٩(، فيما حصلت العبارة رقم      )٢,٦٧(

، فيما تراوح متوسط توافر باقي العبارات يف مجيع أبعاد حمور مطالب البيئة التعليمية بني هـذين                 )٤,١٠(متوسط مبقدار   
  . املتوسطني

بأن املتوسط العام لدرجة أمهية مطالب البيئة التعليمية  الستخدام التعليم اإللكتروين            ) ٤٥(كما يتضح من اجلدول رقم      
  ).٣,٥٣(يما جاء املتوسط العام لدرجة توافرها بدرجة عالية مبقدار ، ف) ٤,٤٠(جاء بدرجة عالية جداً مبقدار 

وتفسري هذه النتيجة قد يعود ألمهية توافر أجهزة احلاسب وملحقاا والربجميات التعليمة اليت ختدم املنـاهج الدراسـية                  
ة الدراسة من املمارسـني     وشبكة االنترنت اليت تمكن الطالب من التواصل مع بعضهم البعض ومع معلميهم ، وقناعة عين              

بأمهية هذه املطالب من أجل إجياد تعليم اإللكتروين حقيقي وفاعل ،أما بالنسبة لتوافرها ذه الدرجة فقد يعـود الهتمـام                    
املدارس عينة الدراسة بالتعليم اإللكتروين وتوفري متطلبات تفعيله ويتضح ذلك من خالل إجياد مواقع للمـدارس عينـة                  

  .وابط للتعلم اإللكتروين على تلك املواقع الدراسة ووجود ر
  



ولدراسة االختالف بني متوسط درجة األمهية ومتوسط درجة التوافر ملطالب البيئة التعليمية من وجهة نظر املمارسني مت      
  )٤٦(للعينات املترابطة كما يف اجلدول)  (t-testاستخدام اختبار

 
  )٤٦(جدول رقم 

البيية التعليمية الستخدام متوسط درجة التوافر لمطالب و متوسط درجة األهمية لداللة االختالف بين) ت(اختبار 
   من وجهة نظر الممارسينالتعليم اإللكتروني

  

بني متوسط درجـة أمهيـة      ) ٠,٠١(وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى         ) ٤٦(ويتضح من اجلدول رقم     
 يف مجيع االبعاد ويف     مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين ومتوسط درجة توافرها من وجهة نظر املمارسني            

الدرجة الكلية للمحور لصاحل األمهية ، وهو انعكاس لوجود اختالفات ذات داللة احصائية بني متوسـط درجـة أمهيـة           
ومتوسط درجة توافر مجيع العبارات من وجهة نظر املمارسني لصاحل األمهية ، وهذا يعين بأن مطالـب البيئـة التعليميـة                     

.  كانت مهمة من وجهة نظر املمارسني ولكن توافرها كان بدرجة التناسب والتعكس أمهيتها             الستخدام التعليم اإللكتروين  
وتفسري هذه النتيجة قد يعود حلداثة التعليم اإللكتروين وللتكلفة االقتصادية العالية وخاصة يف املراحل االوىل لتطبيقه مثل                 

مما قد يكون السبب يف عـدم       . وم االتصال باالنترنت  تكاليف أجهزة احلاسب ، وخطوط االتصال والصيانة املستمرة ورس        
، مما يتطلب ضرورة توفري مطالب       توافر مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين بالدرجة اليت تناسب أمهيتها          

بار البيئة أداة ضـرورية     البيئة التعليمية الالزمة الستخدام التعليم اإللكتروين لضمان ممارسة فاعلة للتعليم اإللكتروين باعت           
لدعم خطوات تنفيذ استراتيجية التعليم اإللكتروين ، فنجاح أي تعليم يتوقف على البيئة اليت حيدث فيها ، أذا البـد أن                     

-t )لالطالع على قيمـة    ) ١٩( ملحق رقم . (يتوافر يف تلك البيئة العناصر اليت تمكن من استخدام التعليم املطلوب 
test)  ختالف بني متوسط درجة أمهية ومتوسط درجة توافر مطالب البيئـة التعليميـة السـتخدام التعلـيم                  لداللة اال

  .)اإللكتروين من وجهة نظر املمارسني لكل عبارة 
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   درجة التوافر درجة األهمية
المتوسط  المحور/ البعد

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  
قيمة 

 )ت(

  
مستوى الداللة

  طالب المتعلقة باألجهزةالم
٤٫٤٨ 

  

٠٫٥٢ 
  

٣٫٥٢ 
  

٠٫٦٧ 
  

٦٫٠٤ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 
المطالب المتعلقة 
 بالبرمجيات

  

٤٫٢٨ 
  

٠٫٥٠ 
  

٣٫٤٠ 
  

٠٫٦٨ 
  

٥٫١٣ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 
  

البنية ب  المتعلقةمطالبال
 التحتية

  

٤٫٥٢ 
  

٠٫٦٠ 
  

٣٫٨١ 
  

٠٫٨٦ 
  

٤٫٨٤ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 

الدرجة الكلية لمطالب 
 البيئة التعليمية

  

٤٫٤٠ 
  

٠٫٤٤ 
  

٣٫٥٣ 
  

٠٫٥٦ 
  

٦٫٢٠ 
٠٫٠٠  

 ٠٫٠١داله عند 



لثانويـة  هل ختتلف استجابات املختصني يف حتديدهم ملطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات يف املرحلـة ا               
  ؟)تدريس الرياضيات ، تعليم اإللكتروين(باختالف التخصص 

  
  )٤٧(جدول رقم 

  لداللة االختالف بين استجابات المختصين باختالف التخصص) ت(اختبار 
  

  المحور
  

  المجموعة
  

 العدد
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  

مستوى  )ت(قيمة
  الداللة

مطالب المنهج   ٠٫٣٨  ٤٫٤٦  ٢١  رياضيات
  اإللكتروني

  ٠٫٣٥  ٤٫٤٥  ٦٥ تعليم اإللكتروني
  
٠٫١٢  

٠٫٩  
  غير داله

مطالب إعداد المعلم   ٠٫٥٢  ٤٫٤٤  ٢١  رياضيات
وتدربيه الستخدام 
  التعليم اإللكتروني

  

 تعليم اإللكتروني
  

٦٥  
  

٤٫٣٥  
  

٠٫٤٦  

  
٠٫٧٩  
  

٠٫٤٣  
  غير داله

مطالب البيئة   ٠٫٤٠  ٤٫٥٨  ٢١  ضياتريا
التعليمية الستخدام 
  التعليم اإللكتروني

  

 تعليم اإللكتروني
  

٦٥  
  

٤٫٥٦  
  

٠٫٣٨  

  
٠٫٢٣  

٠٫٨٢  
  غير داله

الدرجة الكلية   ٠٫٣٥  ٤٫٤٧  ٢١  رياضيات
لمطالب استخدام 
  التعليم  اإللكتروني

  

  تعليم اإللكتروني
  

٦٥  
  

٤٫٤٣  
  

٠٫٣٤  

  
٠٫٥١  

٠٫٦١  
  غير داله

  
دم وجود اختالفات ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى           تشري إىل ع  ) ت  ( أن قيمة   ) ٤٧(ويتضح من اجلدول رقم     

بني متوسطات استجابات املختصني تبعاً ملتغري التخصص إزاء مجيع حماور الدراسة وكذلك الدرجة الكلية ملطالب               ) ٠,٠٥(
ـ      ( استخدام التعليم اإللكتروين ، ويعين هذا أن هناك اتفاقاً بني عينة املختصني              يف ) روينتدريس رياضيات ، تعلـيم اإللكت
  .درجة موافقتهم على مطالب التعليم اإللكتروين الواردة يف أداة هذه الدراسة
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هل ختتلف استجابات املختصني يف حتديدهم ملطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضـيات يف املرحلـة                

 الثانوية باختالف سنوات اخلربة ؟
  )٤٨(جدول رقم 



  لداللة االختالف بين استجابات المختصين باختالف سنوات الخبرة) ف (ليل التباين تح
  

  المحور
  

  مصدر التباين
مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

درجة 
  الحرية

قيمة 
  )ف(

مستوى 
  الداللة

  ٢  ٠٫٢٥٠٧  ٠٫٥٠١٥  بين المجموعات

   داخل المجموعات

١٠٫٣٣١٥  
  

٠٫١٢٤٥  
  

٨٣  

  
مطالب المنهج 
  اإللكتروني

  ٨٥    ١٠٫٨٣٣  المجموع

  
٢٫٠١  

  
٠٫١٤  
  غير داله

  ٢  ٠٫٤٢٧٠  ٠٫٨٥٣٩  بين المجموعات

   داخل المجموعات

١٨٫٠٢٩٣  
  

٠٫٢١٧٢  
  

٨٣  

مطالب إعداد المعلم 
وتدريبه الستخدام 
  التعليم اإللكتروني

  ٨٥    ١٨٫٨٨٣٢  المجموعة

  
١٫٩٧  

  
٠٫١٥  
  غير داله

  ٢  ٠٫١٠٧٢  ٠٫٢١٤٤  بين المجموعات

 داخل المجموعات
  

١٢٫٣٧٩٤  
  

٠٫١٤٩١  
  

٨٣  

مطالب البيئة 
التعليمية الستخدام 

  ليم اإللكترونيالتع
  ٨٥    ١٢٫٥٩٣٨  المجموع

  
٠٫٧٢  
  
  

  
٠٫٤٩  
  غير داله

  
  ٢  ٠٫٢١٨٧  ٠٫٤٣٧٤  بين المجموعات

   داخل المجموعات

٩٫٥٠٩٢  
  

٠٫١١٤٦  
  

٨٣  

الدرجة الكلية 
لمطالب استخدام 
  التعليم اإللكتروني

  ٨٥    ٩٫٩٤٦٦  المجموع

  
١٫٩١  

  
٠٫١٥  
  غير داله

  

تشري إىل عدم وجود اختالفات ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى             ) ف  ( أن قيمة   ) ٤٨(ويتضح من اجلدول رقم     
بني متوسطات استجابات املختصني تبعاً ملتغري سنوات اخلربة إزاء مجيع حماور الدراسة وكذلك الدرجة الكليـة                ) ٠,٠٥(

، )  سـنوات  ٥دون  ( التعليم اإللكتروين ، ويعين هذا أن هناك اتفاقاً بني عينة املختصني الذين خـربم                ملطالب استخدام 
يف درجة موافقتـهم    )   سنوات فأكثر    ١٠من  ( وكذلك الذين خربم    ) سنوات  ١٠ إىل مادون    ٥من  ( والذين خربم   

  .على مطالب التعليم اإللكتروين الواردة يف أداة هذه الدراسة 
  
  
  
  
  
  

אאאW 
هل ختتلف استجابات املختصني يف حتديدهم ملطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات يف املرحلة الثانوية 

  باختالف اجلنسية؟
  )٤٩(جدول 

  لداللة االختالف بين استجابات المختصين باختالف الجنسية) ت(اختبار 



  

  المحور
  

  المجموعة

  

 العدد

وسط المت

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

قيمة 

  )ت(

مستوى 

  الداللة
مطالب المنهج   ٠٫٣٤  ٤٫٤٨  ٣٥  سعودي

  ٠٫٣٧  ٤٫٤٣  ٥١  غير سعودي  اإللكتروني

  
٠٫٦٦  

  
٠٫٥١  
  غير داله

مطالب إعداد المعلم   ٠٫٤٥  ٤٫٤٢  ٣٥  سعودي
وتدربيه الستخدام 
  التعليم اإللكتروني

  

  غير سعودي
  

٥١  
  

٤٫٣٤  
  

٠٫٤٩  

  
٠٫٧٦  

  
٠٫٤٥  
  غير داله

مطالب البيئة   ٠٫٤١  ٤٫٥٥  ٣٥  سعودي
التعليمية الستخدام 
  التعليم اإللكتروني

  

  غير سعودي
  

٥١  
  

٤٫٥٧  
  

٠٫٣٧  

  
٠٫٢٦  

  
٠٫٧٩  
  غير داله

الدرجة الكلية   ٠٫٣١  ٤٫٤٧  ٣٥  سعودي
لمطالب استخدام 
  ٠٫٣٦  ٤٫٤٢  ٥١  غير سعودي  التعليم  اإللكتروني

  
٠٫٦٦  

  

٠٫٥١  
  غير داله

  

تشري إىل عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى            ) ت  ( أن قيمة    ) ٤٩( ويتضح من اجلدول رقم     
بني متوسطات استجابات املختصني تبعاً ملتغري اجلنسية إزاء مجيع حماور الدراسة وكذلك الدرجة الكلية ملطالـب                ) ٠,٠٥(

فاقاً بني عينة املختصني من السعوديني وغـري الـسعوديني يف درجـة             استخدام التعليم اإللكتروين ، ويعين هذا أن هناك ات        
  .موافقتهم على مطالب التعليم اإللكتروين الواردة يف أداة هذه الدراسة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

אאאW 
ـ              دريس هل ختتلف استجابات املختصني يف التعليم اإللكتروين يف حتديدهم ملطالب استخدام التعلـيم اإللكتـروين لت

  ؟)تدريس احلاسب،تكنولوجيا تعليم ،أخرى(الرياضيات يف املرحلة الثانوية باختالف التخصص الفرعي 
  )٥٠( جدول رقم 

  لداللة االختالف بين استجابات المختصين بالتعليم اإللكتروني باختالف التخصص الفرعي) ف(تحليل التباين 



  

  المحور
  

  مصدر التباين
مجموع 

  المربعات

متوسط 

  بعاتالمر

درجة 

  الحرية

قيمة 

  )ف(

مستوى 

  الداللة

  ٢  ٠,٠٥٨٢  ٠,١١٦٤  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  

٧,٨٣٣٤  
  

٠,١٢٦٣  
  

٦٢  

  

مطالب المنهج 

  ياإللكترون
  ٦٤    ٧,٩٤٩٨  المجموع

  
  

٠,٤٦  

  

٠,٦٣  

 غير داله

  ٢  ٠,٩٤٦١  ١,٨٩٢٢  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  

١١,٥٤٥٧ 
  

٠,١٨٦٢  
  

٦٢  

مطالب إعداد المعلـم    

وتدريبـه السـتخدام   

  التعليم اإللكتروني 
  ٦٤   ١٣,٤٣٧٩  المجموع

  
  

٥,٠٨  

  

٠,٠٠٩*
 عند داله

مستوى 

٠,٠١  

  ٢  ٠,٣٥٣٥  ٠,٧٠٧١  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  

٨,٦١٨٠  
  

٠,١٣٩٠  
  

  

٦٢  

ــة  مطالـــب البيئـ

التعليمية السـتخدام   

  ٦٤  --  ٩,٣٢٥١  لمجموعا  التعليم اإللكتروني

  
٢,٥٤  

  

٠,٠٩  

  غير داله

  ٢  ٠,٢٧٦٤  ٠,٥٥٢٧  بين المجموعات

  داخل المجموعات
  

٦,٨٥٠٥  
  

٠,١١٠٥  
  

٦٢  

الدرجـــة الكليـــة 

ــتخدام  ــب اس لمطال

  التعليم اإللكتروني 
  ٦٤    ٧,٤٠٣٣  المجموع

  
٢,٥٠  

  

٠,٠٩  

  غير داله

  )٠,٠١(دال احصائياً عند * 
  

) ٠,٠٥( إىل عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى           تشري) ف  ( أن قيمة   ) ٥٠( ويتضح من اجلدول رقم     
مطالـب املنـهج    ( بني متوسطات استجابات املختصني بالتعليم اإللكتروين تبعاً ملتغري التخصص الفرعـي  إزاء حمـوري                  

ب اسـتخدام التعلـيم     وكذلك الدرجة الكلية ملطال   ) اإللكتروين ، ومطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين         
اإللكتروين، ويعين هذا اتفاق املختصون يف التعليم اإللكتروين  ختصص تدريس احلاسب  وختـصص تكنولوجيـا التعلـيم                   
وكذلك املختصني يف التعليم اإللكتروين من التخصصات األخرى يف درجة موافقتهم على مطالـب اسـتخدام التعلـيم                  

بـني  ) ٠,٠١(بينما توجد اختالفات ذات داللة إحصائية عن مستوى         ، درجة الكلية   اإللكتروين يف احملورين املذكورين وال    
استجابات املختصني بالتعليم اإللكتروين تبعاً ملتغري التخصص الفرعي إزاء حمور مطالب إعداد املعلم وتدريبـه السـتخدام                 

    ) . ٥١(   يوضح ذلك اجلدول رقم كما) شيفيه(التعليم اإللكتروين  ، وللكشف عن مصدر الفروق مث استخدام اختبار 
   )٥١(جدول رقم  

 التخصص باختالف المختصين في التعليم اإللكتروني  استجاباتلداللة االختالف بين) شيفيه ( نتيجة اختبار 
  الفرعي

  أخرى  تكنولوجيا تعليم  تدريس الحاسب  التخصص



المتوسط   
  الحسابي

  

٤٫١٤  
  

٤٫٤٩  
  

٤٫٤٨  

  --  --  --  ٤٫١٤  تدريس الحاسب
  --  --  *  ٤٫٤٩ تكنولوجيا التعليم

  --  --  --  ٤٫٤٨  أخرى

أن هناك فروقاً بني متوسط درجات املختصني يف التعليم         ) شيفيه  ( بناء على نتائج اختبار       ) ٥١( ويتضح من اجلدول رقم     
وذلـك لـصاحل     ) تكنولوجيا التعليم ( ، واملختصني يف التعليم اإللكتروين ختصص       )تدريس احلاسب (اإللكتروين ختصص   

ختصص تكنولوجيا التعليم ويعين ذلك أن درجة موافقة املختصني يف تكنولوجيا التعليم على مطالب إعداد املعلم وتدريبـه                  
ختصص ( الستخدام التعليم اإللكتروين الواردة يف أداة هذه الدراسة أكرب من درجة موافقة املختصني يف التعليم اإللكتروين                 

 يعود سبب االختالف لكون املختصني يف تكنولوجيا التعليم من التربويني الذين يقومون بزيـارات  وقد) . تدريس احلاسب 
 يعلمون مبا هو متـوافر  مميدانية للمدارس لإلشراف على طالم ويطلعون على ما يوجد يف املدارس من جتهيزات مما جيعله       

ليم بشكل أكرب من غري التربويني ، والذين معظم ختصص          يف املدارس وما هو مطلوب الستخدام التعليم اإللكتروين يف التع         
  .تدريس احلاسب منهم حيث ينتمون لكليات احلاسب وعلومه يف جامعيت امللك سعود واإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

  
  
  
  

 
 

 
אאאW 

تعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات يف     هل ختتلف استجابات املمارسني يف حتديدهم لدرجة أمهية مطالب استخدام ال          

  املرحلة الثانوية باختالف سنوات اخلربة ؟

  )٥٢(جدول رقم  
  وداللتها اإلحصائية لداللة االختالف بين استجابات الممارسين في درجة األهمية تبعًا لمتغير سنوات الخبرة) u( قيمة 

  
  المحور

  
  المجموعة

  
  العدد

  
 متوسط الرتب 

  
 (u)قيمة 

 مستوى

 

 



  الداللة
  مطالب المنهج اإللكتروني  ١٥٫٢٠  ٥  سنوات١٠مادون 

  ١٥٫٥٦  ٢٥  سنوات فأآثر١٠من 
  
٦١  

٠٫٩٣  
  غير داله

 يبهمطالب إعداد المعلم وتدر  ١٣٫٣٠  ٥  سنوات١٠مادون 
  الستخدام التعليم اإللكتروني

  ١٥٫٩٤  ٢٥  سنوات فأآثر١٠من

  
٥١٫٥  
  

٠٫٥٤  
  غير داله

مطالب البيئة التعليمية   ١٤٫٩٠  ٥  سنوات١٠مادون 
  الستخدام التعليم اإللكتروني

  ١٥٫٦٢  ٢٥  سنوات فأآثر١٠من 

  
٥٩٫٥  

٠٫٨٧  
  غير داله

الدرجة الكلية لمطالب   ١٤٫٥٠  ٥  سنوات١٠مادون 
  ١٥٫٧٠  ٢٥  سنوات فأآثر١٠من   استخدام التعليم  اإللكتروني

  
٥٧٫٥  

٠٫٧٨  
  غير داله

  

من جهة ، ولعدم تـوافر اشـتراطات اسـتخدام       )  سنوات   ٥دون  (  الدراسة خربته    نظراً لعدم وجود أي من أفراد عينة      
كما يوضح ذلك   ) ت( بديل اختبار   ) مان وتين   ( األساليب اإلحصائية املعلمية من جهة أخرى ، فقد مت استخدام اختبار            

بـني  ) ٠,٠٥(مـستوى   عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند      (u)، وقد أظهرت قيمة      ) ٥٢(اجلدول رقم       
متوسطات استجابات املمارسني يف حتديدهم لدرجة أمهية مطالب استخدام التعليم اإللكتروين إزاء مجيع حمـاور الدراسـة                 

  .والدرجة الكلية ، ويعين هذا أن هناك اتفاقاً بني املمارسني يف حتديدهم لدرجة أمهية مطالب استخدام التعليم اإللكتروين 
  

  

  

  

  

  

 
אאאW 

هل ختتلف استجابات املمارسني يف حتديدهم لدرجة توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات يف               

  املرحلة الثانوية باختالف سنوات اخلربة ؟

  )٥٣(جدول رقم  
ر تبعًا لمتغير سنوات وداللتها اإلحصائية لدراسة االختالف بين استجابات الممارسين في درجة التواف) u( قيمة 

  الخبرة
  

  المحور
  

  المجموعة
  
 العدد

  

متوسط الرتب 
  

مستوى (u)قيمة 



  الداللة
  مطالب المنهج اإللكتروني  ١٣٫٥٠  ٥  سنوات١٠مادون 

  ١٥٫٩٠  ٢٥  سنوات فأآثر١٠من 
  

٥٢٫٥  
٠٫٥٨  

  غير داله
 المعلم إعدادمطالب   ١٦٫٨٠  ٥  تسنوا١٠مادون 

 الستخدام التعليم يبهوتدر
  ١٥٫٢٤  ٢٥  سنوات فأآثر١٠من  اإللكتروني

  
  

٥٦  
٠٫٧٢  
  غير داله

مطالب البيئة التعليمية   ١٨  ٥  سنوات١٠مادون 
  ١٥  ٢٥  سنوات فأآثر١٠من  الستخدام التعليم اإللكتروني

  
٠٫٥٠  

٠٫٤٩  
  غير داله

الدرجة الكلية لمطالب   ١٥٫٦٠  ٥  سنوات١٠مادون 
  ١٥٫٤٨  ٢٥  سنوات فأآثر١٠من  استخدام التعليم  اإللكتروني

  
٠٫٦٢  

٠٫٩٨  
  غير داله

  

من جهة ، ولعدم تـوافر اشـتراطات اسـتخدام          )  سنوات   ٥دون  ( نظراً لعدم وجود أي من أفراد عينة الدراسة خربته          
كما يوضح ذلك   ) ت( بديل اختبار   ) مان وتين   ( األساليب اإلحصائية املعلمية من جهة أخرى ، فقد مت استخدام اختبار            

بـني  ) ٠,٠٥( عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى          (u)، وقد أظهرت قيمة      ) ٥٣( ول رقم       اجلد
متوسطات استجابات املمارسني يف حتديدهم لدرجة توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين إزاء مجيع حماور الدراسـة                

  . يف حتديدهم لدرجة توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين والدرجة الكلية ، ويعين هذا أن هناك اتفاقاً بني املمارسني
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 ، والتوصيات واملقترحات    هاأهم نتائج  و ا إلجراءا ملخص مشكلة الدراسة وأسئلتها وأهدافها و     يتضمن هذا الفصل  

ـ                   ساعد علـى   اليت يراها الباحث يف ضوء تلك النتائج واليت يأمل الباحث أن تسهم يف دعم العملية التعليمية ، وت
استخدام التعليم اإللكتروين يف تعليم وتعلم الرياضيات على أفضل وجه ، مث يقدم بعـض الدراسـات املـستقبلية                   

   .املقترحة لدعم تفعيل التعليم اإللكتروين
  

אא : حتددت مشكلة الدراسة بالسؤال التايل:  
   املرحلة الثانوية من وجهة نظر املمارسني واملختصني؟استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات يف مطالب ما

  : األسئلة الفرعية التاليةعن السؤال الرئيسويتفرع 
الستخدام التعلـيم   ) ختطيطاً وتنفيذاً وتقومياً  (ما املطالب الالزم توافرها يف منهج الرياضيات للمرحلة الثانوية         . ١٣

 اإللكتروين من وجهة نظر املختصني؟
 معلم الرياضيات للمرحلـة الثانويـة السـتخدام التعلـيم           يف إعداد وتدريب   توافرها   ما املطالب الالزم   . ١٤

 اإللكتروين من وجهة نظر املختصني؟



ما املطالب الالزم توافرها يف البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات باملرحلـة                . ١٥
 الثانوية من وجهة نظر املختصني؟

ختطيطـاً  (وافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف منهج الرياضيات يف املرحلة الثانوية          ما درجة أمهية وت    . ١٦
 من وجهة نظر املمارسني؟) وتنفيذاً وتقومياً

 معلم الرياضيات يف املرحلـة      يف إعداد وتدريب  ما درجة أمهية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين          . ١٧
 الثانوية من وجهة نظر املمارسني؟

 درجة أمهية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف البيئة التعليمية يف املرحلة الثانوية من وجهـة                 ما . ١٨
 نظر املمارسني؟

هل ختتلف استجابات املختصني يف حتديدهم ملطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضـيات يف               . ١٩
 ؟) ، سنوات اخلربة، اجلنسية)تعليم اإللكتروين ، تدريس الرياضيات(التخصص (املرحلة الثانوية باختالف 

هل ختتلف استجابات املختصني يف التعليم اإللكتروين يف حتديدهم ملطالب استخدام التعلـيم اإللكتـروين                . ٢٠
 ؟)تدريس احلاسب،تكنولوجيا تعليم ،أخرى(لتدريس الرياضيات يف املرحلة الثانوية باختالف التخصص الفرعي 

املمارسني يف حتديدهم لدرجة أمهية مطالب استخدام التعليم اإللكتـروين لتـدريس            هل ختتلف استجابات     . ٢١
 ؟ الرياضيات يف املرحلة الثانوية باختالف سنوات اخلربة

هل ختتلف استجابات املمارسني يف حتديدهم لدرجة توافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروين لتدريس الرياضيات               . ٢٢
 ؟نوات اخلربة باختالف سيف املرحلة الثانوية 

  
 

אאאW أهداف الدراسة فيما يليحتددت :  
 منهج الرياضيات يف املرحلة الثانوية،     ( :حتديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروين الالزم توافرها يف كل من          -١٠

 .من وجهة نظر املختصني )معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية ، البيئة التعليميةإعداد وتدريب 
منـهج الرياضـيات يف     ( :مطالب استخدام التعليم اإللكتروين يف كل من      وتوافر   على درجة أمهية     التعرف -١١

 .من وجهة نظر املمارسني) معلم الرياضيات للمرحلة الثانوية ، البيئة التعليميةإعداد وتدريب املرحلة الثانوية، 
ام التعليم اإللكتروين مـن     التعرف على مدى وجود اختالف بني درجة أمهية ودرجة توافر مطالب استخد            -١٢

 .وجهة نظر املمارسني للكشف عن واقع ممارسة التعليم اإللكتروين 
    .التعرف على مدى وجود فروق بني استجابات عينة الدراسة -١٣

  

אאא:       خمتـصاً و  ) ٨٦( من   النهائية إتبعت الدراسة املنهج الوصفي وتكونت عينتها
اسـتبانة  (    واستخدمت االستبانة أداة جلمع البيانات الالزمة لإلجابة على أسئلة الدراسـة            ) علماً  م(ممارساً  ) ٣٠(

، ولغرض التحليل اإلحصائي مت استخدام األساليب اإلحصائية التالية         ) موجهة للمختصني وأخرى موجهة للممارسني      
 اختبار  -)مان وتين ( أو بديله     ) ت(– اختبار   -ري املتوسط احلسايب واالحنراف املعيا    -التكرارات والنسب املئوية    : 

  .حتليل التباين األحادي و اختبار شيفيه و معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة
  

  

אאW 
  



  . بدرجة عالية جداًروين  مطالب املنهج اإللكتمعظم موافقة املختصني على جاءت  - ٦
بدرجة إعداد وتدريب معلم الرياضيات الستخدام التعليم اإللكتروين         مطالب   ممعظ موافقة املختصني على     جاءت - ٧

  .عالية جداً
 .بدرجة عالية جداًالبيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين  مطالب معظم موافقة املختصني على جاءت - ٨
كمـا أظهـرت    .درجة عالية   بروين   مطالب املنهج اإللكت   درجة أمهية وتوافر معظم    على   املمارسني موافقة   جاءت - ٩

بني متوسط درجة أمهيـة مطالـب       ) ٠,٠١(نتائج الدراسة وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى          
املنهج اإللكتروين ومتوسط درجة توافرها من وجهة نظر املمارسني لصاحل األمهية يف مجيع األبعـاد ويف الدرجـة      

 .الكلية 
إعداد وتدريب معلم الرياضيات الستخدام التعليم       مطالب   ية معظم درجة أمه  على   املمارسني موافقة   جاءت -١٠

كما أظهرت نتائج الدراسة     . ، فيما جاءت موافقتهم على درجة توافرها بدرجة متوسطة         بدرجة عالية اإللكتروين  
بني متوسط درجة أمهية مطالب إعداد املعلم وتدريبه ) ٠,٠١(وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ستخدام التعليم اإللكتروين ومتوسط درجة توافرها من وجهة نظر املمارسني لصاحل األمهية يف مجيع األبعاد ويف                ال
 .الدرجة الكلية 

  
 
 
البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين      مطالب   درجة أمهية وتوافر معظم    على   املمارسني موافقة   جاءت -١١

بـني  ) ٠,٠١(سة وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى   كما أظهرت نتائج الدرا .بدرجة عالية 
متوسط درجة أمهية البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروين ومتوسط درجة توافرها من وجهة نظر املمارسني               

 .لصاحل األمهية يف مجيع األبعاد ويف الدرجة الكلية
بني متوسطات استجابات املختصني تبعاً     ) ٠,٠٥(جود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى        عدم و  -١٢

إزاء مجيـع حمـاور      ) ، سنوات اخلربة ، اجلنسية    ) تعليم اإللكتروين ، تدريس رياضيات    ( التخصص  (  اتملتغري
  .الدراسة وكذلك الدرجة الكلية ملطالب استخدام التعليم اإللكتروين

بني متوسطات استجابات املختصني بالتعليم     ) ٠,٠٥(عدم وجود اختالفات ذات داللة إحصائية عند مستوى          -١٣
مطالب املنهج اإللكتروين ، ومطالب البيئـة التعليميـة         ( اإللكتروين تبعاً ملتغري التخصص الفرعي  إزاء حموري         

وكذلك الدرجة الكلية ملطالب استخدام التعلـيم اإللكتـروين، بينمـا توجـد             ) الستخدام التعليم اإللكتروين    
بني استجابات املختصني بالتعليم اإللكتروين تبعـاً ملـتغري         ) ٠,٠١( مستوى   دإحصائية عن اختالفات ذات داللة    

،  احلاسـب بني متوسط درجات املختصني يف تـدريس   إزاء حمور مطالب إعداد املعلم وتدريبه التخصص الفرعي 
 . وذلك لصاحل ختصص تكنولوجيا التعليمتكنولوجيا التعليم واملختصني يف 



 تبعـاً   بني متوسطات استجابات املمارسـني    ) ٠,٠٥(ت ذات داللة إحصائية عند مستوى       عدم وجود اختالفا   -١٤
مطالب استخدام التعليم اإللكتـروين إزاء مجيـع حمـاور           وتوافر    يف حتديدهم لدرجة أمهية      ملتغري سنوات اخلربة  

 .الدراسة والدرجة الكلية
  

אW 
احث بعضاً من التوصيات اليت ميكن األخذ ا مـن أجـل تفعيـل          يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها ، يقدم الب         

  :استخدام التعليم اإللكتروين يف تعليم وتعلم الرياضيات ، وهي على النحو التايل 
 عند تصميم منهج اإللكتروين يف الرياضيات        يف هذه الدراسة     اليت حددت    اإلفادة من مطالب املنهج اإللكتروين       - ١

. 
 احملددة ـذه الدراسـة      كفاياتالمعلم الرياضيات مقررات كافية تكسب املعلم       تدريب   و تضمني برامج إعداد     - ٢

 يف التدريس استجابة للتطور التقين املتسارع فتقدمي مقرر أو مقررين غـري       التعليم اإللكتروين ستخدام  ال والالزمة
 أثناء اخلدمة علـى اسـتخدام       إضافة إىل االهتمام بتدريب املعلمني    ) عصر االنفجار التقين    (كايف يف هذا العصر     

احلاسب واالنترنت يف  تدريس الرياضيات عملياً ، وعدم االكتفاء باجلانب النظري وذلك من خالل ورش العمل           
 .على أن يتخلل فترة التدريب تطبيق داخل الفصول الدراسية 

واحملددة ذه الدراسة   ق دعم   توفري األجهزة والربجميات والبنية التحتية من انترنت ومراكز تطوير تكنولوجي وفر           - ٣
 .الستخدام التعليم اإللكتروين والالزمة 

 
אW  

يقترح الباحث عدداً من اخلطوات اإلجرائية اليت يرى أن العمل ا قد يسهم يف الرقي مبستوى تفعيـل التعلـيم                     
  : ، ميكن حصرها فيما يلي اإللكتروين يف تعليم وتعلم الرياضيات

ضيات باإلدارة العامة للمناهج بوزارة التربية والتعليم وبالتعاون مع اإلدارة العامـة لتقنيـات              قيام وحدة الريا   - ١
  لتـسهم يف تفعيـل     اليت كشفت عنها هذه الدراسة    التعليم بإنتاج مناهج اإللكترونية يتوافر فيها مطالب التنفيذ         

 . االنترنت يف تدريس الرياضيات استخدام
وحـدة  (وقع وزارة التربية والتعليم وتشرف عليه اإلدارة العامـة للمنـاهج            نشاء موقع للرياضيات يرتبط مب    إ - ٢

  .املقترحةتوضع عليه املناهج اإللكترونية ) الرياضيات 
لتحسني مستوى كفايات احلاسب واالنترنت لدى الطالب واملعلمني واملشرفني بإشراف وزارة           تنفيذ مشروع    - ٣

ع ضرورة االستفادة من املشاريع السابقة ودراسة املعوقات الـيت          التربية والتعليم  ودعم من القطاع اخلاص ، م        
 .واجهتها حملاولة التغلب عليها والسري وفق خطوات واضحة وحمددة 

ـ             - ٤  كيفيـة اسـتخدام     ىإقامة دورات تدريبه مكثفة يف مراكز التدريب بإدارات التعليم ملعلمي الرياضيات عل
ضيات ، وتوجيههم حنو املواقع اخلاصة بتعليم الرياضيات ، وحثهم          احلاسب اآليل واالنترنت يف تعليم وتعلم الريا      

 .على تصميم الدروس اإللكترونية ووضعها على الشبكة العاملية للمعلومات



تفعيل دور القطاع اخلاص يف توفري األجهزة والربجميات املتفقة مع املناهج واألسس التربوية لدعم توجه وزارة                 - ٥
 .عليم اإللكتروين التربية والتعليم لتطبيق الت

ربط عملية ترشيح املعلمني للدراسات العليا و اإليفاد اخلارجي والتدريس املسائي واألعمال اإلدارية بالقـدرة                - ٦
 .على استخدام احلاسب واالنترنت وخدمات االتصال بفاعلية 

  

אאאW 
دراسات ، وباعتبار هـذه الدراسـة مـن أوىل          من خصائص الدراسة اجليدة فتح اال أمام الباحثني للعديد من ال          

الدراسات يف جمال التعليم اإللكتروين ، فأن هذا اال حيتاج الكثري والكثري من الدراسات ، واليت يرى الباحث أن                   
  :من أمهها، مايلي 

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة احلالية يف مواد أخرى من وجهة نظر معلمـي املـدارس احلكوميـة واملـشرفني                   - ١
 واملسئولني يف وزارة التربية والتعليم 

دراسة واقع استخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات يف املدارس الثانوية احلكومية يف اململكة العربية                - ٢
 .السعودية 

دراسة مقارنة بني املدارس الثانوية احلكومية واألهلية يف اململكة العربيـة الـسعودية يف اسـتخدام التعلـيم                   - ٣
 .لكتروين يف تدريس الرياضيات اإل
دراسة معوقات استخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات يف مراحل التعليم العام من وجهـة نظـر                  - ٤

 .املعلمني واملشرفني 
 .اجتاهات معلمي الرياضيات مبراحل التعليم العام حنو استخدام التعليم اإللكتروين دراسة حول  - ٥
 .لم الستخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات م توافرها باملتعدراسة حول املطالب الالز - ٦
دراسات جتريبية حول أثر استخدام التعليم اإللكتروين يف تدريس الرياضيات على كل من التحصيل الدراسي                - ٧

  . واالجتاه حنو الرياضيات واالحتفاظ بالتعلم 
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  المراجع
 :المراجع العربية: أوًال       

ز )١ دي عزي اهج   ."إبراهيم،مج ة المن ة لمواآب زان، رؤي ي المي ام ف يم الع اهج التعل       من
ا    ة والتكنولوجي صر المعرف ات ع شر   ".لمتطلب ث ع ي الثال ؤتمر العلم يم  . الم اهج التعل من
 ١٣٠-١٠٩ص ص.م٢٠٠١.سجامعة عين شم.والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة

. الكويت ، مكتبة الفالح       . مناهج الرياضيات المدرسية وتدريسها   . أبو زينة ، فريد آامل       )٢
 .م ١٩٩٤

ود  )٣ اء محم و عالم ، رج ة .أب سية والتربوي وم النف ي العل اهج البحث ف اهرة ، دار  . من الق
 .م٢٠٠٤.النشر للجامعات 

ات        )٤ رة ، محب ين النظ      . أبو عمي يم الرياضيات ب ة والتطبيق   تعل دار         . ري ة ال اهرة ، مكتب الق
 .م ٢٠٠٠.العربية للكتاب 



ف  )٥ د يوس ي        ."أبوريا،محم يات ف دريس الرياض ي ت وب ف تخدام الحاس ات اس ع وتطلع واق
 .م٢٠٠٣.جامعة عمان،األردن.رسالة دآتوراه" المدارس الحكومية في األردن

د   )٦ ط محم ي ،عبدالباس ي ف   . " األديم وب التعليم تخدام الحاس ع اس ة  واق دارس الثانوي ي الم
وب         و الحاس ة نح ات الطلب ين واتجاه ر المعلم ة نظ ن وجه ة م ة الخاص الة " .اليمني  رس

 .م٢٠٠٢ آلية التربية ، جامعة اليرموك ، أربد ، .ماجستير
يم ،            ." إسماعيل ،فادي    )٧ البنية التحتية الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعل

ع   ن ب يم ع ل "والتعل ة عم دوة  ورق ة للن ة مقدم ات  اإلقليمي ات المعلوم ف تقني ول توظي  ح
يم    ي التعل صاالت ف شق " واالت و . دم ع       .م٢٠٠٣يولي ى الموق وفر عل  مت

 )education-e/org.ituarabic://http/ . ( هـ٢٠/٧/١٤٢٦:تايخ الدخول للوقع. 
دالجميل   )٨ واهر عب هب ، ج ة    ". األش ة اآلمن ة التعليمي وير البيئ ات  –تط ع والتطلع الواق

 ٥٩-٥٢ص ص.م٢٠٠٢ . ٤١مج . ١ع.األردن. رسالة المعلم . "المستقبلية
ة          . " آل محمد ، جود بنت محمد        )٩ ى  " اإلنترنت   " أثر استخدام شبكة المعلومات العالمي عل

ي وح   انوي ف صف األول ث ات ال صيل طالب ة   تح ة المملك ه بمدرس رر الفق ي مق ج ف دة الح
 ، آلية التربية ، جامعة الملك سعود          غير منشورة  رسالة ماجستير " األهلية بمدينة الرياض  

 .م٢٠٠٣.، الرياض 
ة      . "آل محيا ، عبداهللا يحي       )١٠ مدى توافر آفايات تقنية الحاسب واإلنترنت لدى طالب آلي

ا  ين بابه ستير " المعلم الة ماج شورة رس ر من عود ،      غي ك س ة المل ة ، جامع ة التربي ، آلي
 .م٢٠٠٢.الرياض 

راهيم    )١١ دريس وحدة اإلحصاء لطالب الصف                ."بدر، محمود إب استخدام االنترنت في ت
ة      . المؤتمر العلمي الثالث عشر   " األول الثانوي  مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجي
  ١٩٢-١٧١ص ص.م٢٠٠١.جامعة عين شمس.المعاصرة

سيوني  )١٢ دالب د محم ام  . " ،محم انوي الع يم الث ي التعل ي ف تخدام الحاسب اآلل ات اس معوق
ة بالمنصورة، ع      "بمحافظة دمياط ووضع مشروع مقترح للتطوير له       ، ٤٧مجلة آلية التربي

 ١٩٥-١٦٩صص.م٢٠٠١، سبتمبر ٢ج
ة في       " دور المعلم في عصر االنترنت      . " نائلة عوض   .البلوي   )١٣ ة التعليمي مؤتمر العملي

صر االن ت ع ة   .ترن اح الوطني ة النج ابلس . جامع ع   . ن ى الموق وفر عل مت
)htm.main/it/conferences/arabic/edu.najah.www://http (  دخول اريخ ال ت

 .هـ٢٣/٧/١٤٢٦على الموقع 
ه : التعليم اإللكتروني   . "الترآي ،صالح  )١٤ ده    أهميت دوة          "  وفوائ ى الن ة إل ة عمل مقدم ورق

رة      الل الفت ي خ يم اإللكترون ى للتعل فر ٢١-١٩(األول ـ١٤٢٤ص -٢١) (ه
اض).م٢٣/٤/٢٠٠٣ صل بالري ك في دارس المل ع .م ى الموق وفر عل  مت

)doc.1p/papers/NEWS/sa.gov.jeddahedu.www://http ( دخول اريخ ال ت
 .هـ١٥/٧/١٤٢٦للموقع 

وض  )١٥ و دري،ع م   .الت ة للمعل ة وادوار حديث ة االليكتروني ة  .المدرس اض، مكتب الري
 .م٢٠٠١.الرشد



ا )١٦ ي." الجرف،ريم رر االلكترون شر" المق ث ع ي الثال ؤتمر العلم يم . الم اهج التعل من
ة والتكنولوج ورة المعرفي رةوالث ة المعاص ج.ي مس.١ م ين ش ة ع ص .م٢٠٠١.جامع

 ٢١٠-١٩٣ص
يم االلكتروني          ." الجرف،ريما )١٧ ى التعل ؤتمر  " متطلبات االنتقال من التعليم التقليدي إل الم

ة  .١مج. مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة     . العلمي الثالث عشر   جامع
 .١٧٠-١٥٥ص ص.م٢٠٠١.عين شمس

دالكريم    )١٨ ن عب د ب ويبر ،محم ي  ." الج ي ف ب االل نهج الحاس ع  م ارف الواق  وزارة المع
ي                   " .والتطلعات سادس عشر للحاسب اآلل وطني ال ؤتمر ال ة للم ر  . ورقة عمل مقدم فبراي
 .م٢٠٠١

يم اإللكتروني    . " الحارثي ، محمد بن عطية    )١٩ ع    " خصائص التعل دولي الراب ؤتمر ال الم
  .م ٢٠٠٥. جامعة عين شمس .القاهرة . للتعليم باالنترنت نحو مجتمع المعرفة 

از )٢٠ ه يوسف  حج دارس    . "ي ، وجي ي الم يات ف ي الرياض ة لمعلم ات التدريبي االحتياج
سطين  ة في محافظات شمال فل الة ماجس" الحكومي شورة ترس ر من ة النجاح .ير غي جامع

 .م٢٠٠٢.نابلس . الوطنية 
د صنت        )٢١ ا         . " الحربي ، محم ة العلي ة االبتدائي ة معلمي الرياضيات بالمرحل مدى معرف

سلوآية و    درس         األهداف ال الة ماجستير   " مدى تضمينها خطة ال شورة    رس ر من ة     غي  ، آلي
 .م ٢٠٠١.جامعة الملك سعود التربية ،

داهللا  )٢٢ ن عب سن،إبراهيم ب ة    ."الح ي تجرب ي ف ل الحاسب اآلل تخدام معام ع اس ة واق دراس
ذه                      ديري ه ويين وم ين والمشرفين الترب ة نظر المعلم دة من وجه سعودية الرائ المدارس ال

ة   دارس بمدين اضالم الة " الري شورة  رس ر من ستير غي ة .ماج ة التربي ك  . آلي ة المل جامع
 .م٢٠٠٤.الرياض.سعود

اد  )٢٣ د زي دان ، محم د . حم ن بع ة م ة اإللكتروني دريس والتربي يم والت ا التعل  . تكنولوجي
 .م٢٠٠١. الفيحاء ، دار التربية الحديثة

ان  )٢٤ در . الخ ي . ب تعلم اإللكترون تراتيجيات ال وي  . اس ي الموس ة عل رون ترجم .  وآخ
 .م ٢٠٠٥. دار شعاع . سوريا 

سعودية   )٢٥ بات ال ة الحاس س   . جمعي سنوات الخم ات لل ة المعلوم ة لتقني ة الوطني الخط
 .م ٢٠٠٤. الرياض ،) . صورة أولية (األولى

ستقبلية          . "الخطيب ، محمد     )٢٦ ة  . التعليم اإللكتروني في مدارس الملك فيصل رؤية م ورق
يم اإللكتر      رة       عمل مقدمة لندوة التعل ـ    ١٤٢٤ صفر    ٢١٢-١٩(وني خالل الفت الموافق  )  ه

دارس ال) . م٢٣/٤/٢٠٠٣-٢١( صل مم ك في اض. ل ع . الري ى الموق وفر عل مت
)doc.1p/papers/NEWS/sa.gov.jeddahedu.www://http( دخول اريخ ال  ت

 .هـ١٥/٧/١٤٢٦للموقع 
يم اإللكتروني          . " لخليفة ، هند سليمان    ا )٢٧ ة التعل االتجاهات والتطويرات الحديثة في خدم

ع دراسة مقارنة بين النماذج     :  د        األرب يم عن بع دوة مدرسة             ." للتعل ة  لن ة عمل مقدم  ورق
رة   الل الفت ستقبل خ ـ١٧/٨/١٤٢٣-١٦(الم ق ) ه ة ) . م٢٣/١٠/٢٠٠٢-٢٢(المواف آلي

عود  ك س ة المل ة ، جامع اض التربي ع  .م٢٠٠٢.  ، الري ى الموق وفر عل  مت
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دارس     صور التعلم اإللكتروني التي     . "الخوالدة، تيسير محمد   )٢٨ يمارسها المعلمون في الم
ايو  .،٣٤مجلة القراءة والمعرفة ، آلية التربية ، جامعة عين شمس ،ع         "الخاصة في عمان   م

 ١٤٣-١٢١ص ص.م٢٠٠٤
عمان، . .أسس بناء المناهج التربوية وتصميم الكتاب التعليمي      .الخوالدة،محمد محمود  )٢٩

 .م٢٠٠٤.دار المسيرة
دالحافظ            )٣٠ يم       س.الدايل ، سعد ، وسالمه ، عب ات التعل سلة تقني دخل   : ل ى م ا   إل  تكنولوجي

 .م٢٠٠٤.الرياض . دار الخريجي للنشر  . التعليم
د            . "دروزة، أفنان    )٣١ يم عن ُبع م في عصر اإلنترنت والتعل ة    ."دور المعل ة العربي  المجل

 .م١٩٩٩ديسمبر. ٢ ،ع١٩ مج.للتربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم
داهللا    )٣٢ ري ،عب ر  الدوس ن ناص ة    . " ب يات بالمرحل ي الرياض ة لمعلم ات التدريبي الحاج

دريس          ي في الت الة ماجستير  " الثانوية في مجال استخدام الحاسب اآلل شورة  رس ر من  ،  غي
 .م٢٠٠٥.آلية التربية ، جامعة الملك سعود ، الرياض 

ع وطموح       . "الراشد ، فارس بن ابراهيم       )٣٣ ة عمل مقدم     .  "التعليم اإللكتروني واق ة ورق
رة     الل الفت ي خ يم اإللكترون ى للتعل دوة األول ى الن فر ٢١-١٩(إل ـ١٤٢٤ص -٢١) (ه

اض).م٢٣/٤/٢٠٠٣ صل بالري ك في دارس المل ع  .م ى الموق وفر عل مت
)doc.1p/papers/NEWS/sa.gov.jeddahedu.www://http ( دخول اريخ ال ت
 .هـ١٥/٧/١٤٢٦موقع لل
داهللا      )٣٤ ة الحل في         . " الرافعي ، عمر بن عب وط ....( الدراسة اإللكتروني ة  ) " . المخل مجل

 .٨٠-٧٩ص ص.م٢٠٠٢ديسمبر  . ٩١ع.المعرفة 
د     )٣٥ ن أحم د ب يد ، محم ة       . الرش ة العربي ي المملك يم ف ة والتعل ستقبلية للتربي ة م رؤي

 .م ٢٠٠٠ .مكتبة الملك فهد الوطنية . الرياض   . السعودية
يم عن طريق االنترنت          .  زهران ،مضر ، وزهران ، عمر        )٣٦ يم  )  ١(سلسلة التعل التعل

 .م٢٠٠٣.عمان ، دار زهران . عنى طريق االنترنت 
ان    )٣٧ ن عثم دالعزيز ب ي ، عب ي    . " الزهران ت ف ي واالنترن ب اآلل تخدام الحاس ع اس واق

ين و    ر المعلم ة نظ ن وجه ة م ة الثانوي دريس الرياضيات بالمرحل ويينت شرفين الترب  "الم
  .م٢٠٠٥ .مكة المكرمة ، أم القرى ، آلية التربية ، جامعة  غير منشورةرسالة ماجستير.
سين  )٣٨ سن ح ون ، ح تعلم .زيت ي ال دة ف ة جدي ي –رؤي تعلم اإللكترون – ال

 .م ٢٠٠٥. لرياض ، الدار الصولتية للتربية ا. المفهوم،القضايا،التطبيق ، التقويم 
 .م٢٠٠٤..الرياض، مكتبة الرشد. يا التعليم والتعليم االلكترونيتكنولوج.سالم،أحمد  )٣٩
ايز  )٤٠ ادل ف سرطاوي ،ع ة    . "ال دارس الحكومي ي الم ه ف وب وتعليم م الحاس ات تعل معوق

شورة     " بمحافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والطلبة        رسالة ماجستير غير من
 .م٢٠٠١.جامعة النجاح الوطنية ، نابلس. 
ودت  )٤١ عادة ، ج ايز  س سرطاوي ، ف ادين    .  ، وال ي مي ت ف وب واالنترن تخدام الحاس اس

 .م٢٠٠٣.دار الشروق .عمان . التربية والتعليم 
 .م٢٠٠٤. عمان،دار الفكر. المنهج المدرسي المعاصر.سعادة،جودة،وإبراهيم،عبد اهللا )٤٢



ة والتطبيق           .سالمة،عادل أبو العز    )٤٣ ين النظري ا ب اهج وتنظيمه ان، دار   .تخطيط المن عم
 .م٢٠٠٥.نوديبو

 .م٢٠٠٢. عمان،األهلية . الحاسوب في التعليم.سالمة،عبد الحافظ ، وأبو ريا،محمد )٤٤
سين     )٤٥ الح ، ح دالحافظ ، وص المه ، عب ستقبل .س ة الم شر   . مدرس ي للن . دار الخريج

 .م٢٠٠٤.الرياض 
د )٤٦ م ، محم ان ، وقاس سواعي ، عثم يم .ال ي التعل صفية ف ة ال دائيالبيئ ي  . االبت دار . دب

 .م٢٠٠٥.القلم 
ومي    . سيمونيان ، جورج نوبار      )٤٧ االتجاهات الحديثة في التعليم اإللكتروني ، المؤتمر الق

ات       ي ضوء معطي امعي ف يم الج ات التعل امعي، مخرج يم الج وير التعل ز تط امن لمرآ الث
 .م ٢٠٠١.مرآز تطوير التعليم الجامعي . القاهرة ، جامعة عين شمس . العصر 

ات   . "الشرهان ، جمال     )٤٨ ة من              معوق ة الهلي دارس الثانوي استخدام معامل الحاسوب بالم
ة الرياض          ة ،            "  وجهة نظر معلمي الحاسوب بمدين ة التربي ة ، آلي مرآز البحوث التربوي

 .م ٢٠٠٢.الرياض .جامعة الملك سعود 
 نشتري  أنقبل  : التعليم اإللكتروني في المدارس السعودية      . " الشهري ، فايز بن عبداهللا       )٤٩

ار  ضبان ....القط عنا الق ل وض ة "  ه ة المعرف سمبر . ٩١ع. مجل -٣٦ص ص.م٢٠٠٢دي
٤٣٢. 

يم                 ."الصالح،بدر )٥٠ وعي في طرق العل ر الن مستقبل تقنية التعليم ودورها في أحداث التغي
 .م٢٠٠٣ جامعة الملك سعود.آلية التربية. مرآز البحوث التربوية." والتعلم

ه    الكترونية لتطوير الت   إدارةنحو  . " الطائي ، جعفر   )٥١ يم وتنميت ستقلة     " . عل ة م  ١٢ع.مجل
 .٣٥-١٥ص ص.م٢٠٠٤.عمان . ٣٠سنة .
رسالة التربية، سلطنة    "أهداف وطموحات في التعليم االلكتروني    ."الظفيري،فايز منشر  )٥٢

 .٩٠-٨٤ص ص.م٢٠٠٤. ٤ع.عمان
مة لمعلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية من       زالكفايات التعليمية الال  ." سالمة   العابد ،    )٥٣

ك           تر معلمي ومشرفي الرياضيا   وجهة نظ  ة المل ة بجامع ة التربي  واألساتذة المختصين بكلي
اض  ين بالري داد المعلم ة إع عود وآلي شورة  " س ر من ستير غي الة ماج ة . رس ة التربي . آلي

 .م١٩٩٨.جامعة الملك سعود 
مدى وعي المعلمين والطالب بأهمية شبكة االنترنت آأحد مستحدثات          " عبادة ، أحمد     )٥٤

ا في           " ا التعليم ومعوقات استخدامها     تكنولوجي يم ودوره ا التعل بحث مقدم لمؤتمر تكنولوجي
 .٣٥-٣٠ص ص.م١٩٩٩.آلية التربية، جامعة قطر . تطوير التربية بالوطن العربي 

د )٥٥ اس محم د."عب صر جدي د لع يم جدي ة"تعل ة المعرف وال.٩١ع.مجل ص  .م٢٠٠٣.ش
 .٣٥-٣٠ص

ة    )٥٦ ر استخدام اإلنت    ". عبدالكريم، سعد خليف ارات االتصال العلمي        أث ة مه ى تنمي رنت عل
ة أسيوط ، ع        . "اإللكتروني لدى معلمي العلوم والرياضيات     ة بجامع ة التربي  ، ١٥مجلة آلي

 .م١٩٩٩ يوليو ٢ج 
دوة     " التعليم اإللكتروني في الدول النامية      " . إبراهيمعبدالمنعم ،    )٥٧ ة للن ة عمل مقدم ورق

ة ات واال اإلقليمي ات المعلوم ف تقني ول توظي يم  ح ي التعل صاالت ف شق " ت و . دم يولي
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رزاق، صالح  عبد )٥٨ د ال صور، وعب ددة . المنعم،من ائط المتع وتر والوس راء . الكمبي زه
 .م٢٠٠٤.القاهرة ،،الشرق

ة الرياض من            . "العبيد ، إبراهيم بن عبداهللا     )٥٩ ة بمدين مدى استفادة معلمي المرحلة الثانوي
ات  ة للمعلوم شبكة العالمي الة ماجستير". اإلنترنت" ال شورةرس ر من ة ،  غي ة التربي  ، آلي

 .م٢٠٠٢.جامعة الملك سعود ، الرياض 
يم      . "العبيد ، عبداهللا     )٦٠ دأ التعل دة الرياض     ." مدرسة  ١٨٠اإللكتروني في     التربية تب  جري

  األخيرة.هـ١٤٢٦ ، السنة الثانية واألربعون ،رجب،١٣٥٦٨،ع
وح      أهداف دور تقنية التعليم اإللكتروني في تحقيق          . "العجب ، محمد     )٦١ يم المفت  " . التعل

رة           الل الفت ي خ يم اإللكترون ى للتعل دوة األول ى الن ة إل ل مقدم ة عم فر ٢١-١٩(ورق ص
ـ١٤٢٤ اض   ).م٢٣/٤/٢٠٠٣-٢١() ه صل بالري ك في دارس المل ع    .م ى الموق وفر عل مت
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 مادة التربية اإلسالمية  معوقات استخدام الحاسوب في تدريس    ". العجمي ،جابر صرير   )٦٢
سعودية             ة ال ة العربي ر في المملك الة ماجستير   ".في المدارس الثانوية في محافظة الخب  رس

  . م٢٠٠٤. الجامعة األردنية. آلية الدراسات العليا. غير منشور
دالرحمن ، وآخرون  )٦٣ ه أساليبه   .عدس،عب اض، دار . البحث العلمي مفهومه أدوات الري

 .م٢٠٠٣. ٣ط.أسامه للنشر 
ورقة عمل مقدمة إلى ". التعليم اإللكتروني تقنية رائده وطريقة واعدة."العريفي،يوسف )٦٤

رة  الل الفت ي خ يم اإللكترون ى للتعل دوة األول فر ٢١-١٩(الن ـ١٤٢٤ص -٢١) (ه
اض).م٢٣/٤/٢٠٠٣ صل بالري ك في دارس المل ع  .م ى الموق وفر عل مت
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رمج     . " العريني، عبدالرحمن    )٦٥ ى من التعليم المب يم اإللكتروني    إل ة    "   التعل ة المعرف مجل
 .٢٨-٢٤ ص ص.م٢٠٠٢ديسمبر .٩١ع.
د )٦٦ ن حم ساف، صالح ب سلوآ. الع وم ال ي العل ى البحث ف دخل إل ة .يةالم اض، مكتب الري

 .م٢٠٠٣.العبيكان
ة          ."العطروزي،محمد نبيل  )٦٧ ة والتكنولوجي إعداد المعلم وتدريبه في ضوء الثورة المعرفي

ث عشر. المعاصرة ؤتمر العلمي الثال ة . الم ة والتكنولوجي ورة المعرفي يم والث اهج التعل من
 .١٢-٥ص ص.م٢٠٠١.جامعة عين شمس.المعاصرة

 .م٢٠٠٥.القاهرة ،دار الكتاب الحديث  .ليم عن بعدالتع. العلي ، أحمد عبداهللا  )٦٨
التعليم            . علي ، محمد حسن      )٦٩ م الرياضيات ب يم وتعل نموذج مقترح للتعلم اإللكتروني لتعل

ع ٢٠٠٥. االساسي  ى الموق وفر عل  http://www.afaqmath.com/gamt_both.htmlم مت
 .هـ٢٠/٧/١٤٢٦ريخ الدخول على الموقع تا
د  )٧٠ د والحامد،أحم ات    . " العويد،محم صاالت والمعلوم ة االت ي آلي ي ف يم االلكترون التعل

اض رة  ". بالري ي خالل الفت يم اإللكترون ى للتعل دوة األول ى الن ة إل ل مقدم ة عم -١٩(ورق
ـ١٤٢٤صفر ٢١ اض).م٢٣/٤/٢٠٠٣-٢١) (ه صل بالري ك في دارس المل ى  .م وفر عل مت
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يم ،ظيف الحاسب في العملية التعليمية  تو. " العويشق، صالح بن حمد    )٧١ . " الحاسب والتعل
 .م٢٠٠١فبراير . طني السادس عشر للحاسب اآللي ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الو

 .م٢٠٠٣.جدة ، مكتبة المأمون .في بيتنا جامعة .الغامدي، سعيد صالح  )٧٢
دخل      .  محمد   إيمانالغراب ،    )٧٣ ى التعلم اإللكتروني م دي      إل ر التقلي دريب غي ة   .  الت جامع

 . م٢٠٠٣. اإلداريةالمنظمة العربية للتنمية . الدول العربية 
ًا               . ن محمد   إيما. الغزو   )٧٤ م تقني يم ، إعداد المعل ات في التعل ة دمج التقني ة  لأللفي  .  الثالث
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التعليم اإللكتروني في مدارس وزارة التربية والتعليم بدولة الكويت          ." غلوم ، منصور     )٧٥

رة           " .  ـ    ١٤٢٤ صفر    ١٩/٢١٢(ورقة عمل مقدمة لندوة التعليم اإللكتروني خالل الفت )  ه
ق ا دارس ال ) . م٢٣/٤/٢٠٠٣-٢١(لمواف صل   مم ك في اض. ل ع    . الري ى الموق وفر عل مت
)doc.1p/papers/NEWS/sa.gov.jeddahedu.www://http ( دخول اريخ ال ت

 .هـ١٥/٧/١٤٢٦للموقع 
ة المستخدمين           استخدام االنترنت آمص  . " الغميض ، إبراهيم     )٧٦ ة من الطلب تعلم لعين در لل

ة  ة األردني وم التكنولوجي وك والعل امعتي اليرم ه من ج شورة " ل ر من الة ماجستير غي رس
 .م٢٠٠٣.،آلية التربية ، جامعة اليرموك ، أربد 

 .م٢٠٠٢.عمان ، دار الفكر . استخدام الحاسوب في التعليم. إبراهيمالفار ،  )٧٧
رن الحادي والعشرين    تربويات الحا .الفار ،إبراهيم  )٧٨ اهرة،  . سوب وتحديات مطلع الق الق

 .م٢٠٠٤.دار الفكر
ي ." الفرا،يحي )٧٩ يم االلكترون دان.التعل ن المي ة م ل مقد" رؤي ة عم يم مورق دوة التعل ة لن

ـ   ١٤٢٤ صفر    ٢١-١٩(اإللكتروني خالل الفترة من       ). هـ ٢٣/٤/٢٠٠٣-٢١(الموافق   ) ه
صل  ك في دارس المل اض . م وفر . م٢٠٠٣.الري ع مت ى الموق عل

)doc.1p/papers/NEWS/sa.gov.jeddahedu.www://http ( دخول اريخ ال ت
 .هـ١٥/٧/١٤٢٦للموقع 

الرياض . مطابع هال . ٢ط .الحاسب اآللي واستخداماته في التعليم. فوده، ألفت محمد   )٨٠
 .م٫٢٠٠٣

ومي )٨١ ل. الفي ي األردن." نبي ي ف يم االلكترون ة : التعل ق الرؤي تراتيجي لتحقي ار اس خي
ستقبل      اق الم ات المعلومات            ". الوطنية، االنجازات، وأف ة حول توظيف تقني دوة اإلقليمي الن

ي    يم االلكترون ي التعل صاالت ف شق. واالت ع   .م٢٠٠٣.دم ى الموق وفر عل  مت
)education-e/org.ituarabic://http/ . ( هـ٢٠/٧/١٤٢٦: تاريخ الدخول للموقع. 
رون   )٨٢ د وآخ داح ، محم يم."الق بة التعل م " . حوس الة المعل ج . ١ع.  األردن.رس  . ٤١م

 .١٧-١٢ ص ص.م٢٠٠٢
دى معلمي الرياضيات         . " قوقزه، سليمان طالب   )٨٣ ة ل ة التعليمي مدى توافر الكفايات التقني

ة نظرهم                   في المرحلة  ا من وجه الة  "  الثانوية في محافظة جرش ومدى ممارستهم له رس
 .م٢٠٠٣.، قسم العلوم التربوية ، جامعة آل البيت ، عمان  غير منشورةماجستير

ة            . سير  الكيالني ،تي  )٨٤ ه النوعي د وجودت يم عن بع مصر ،    . نظام التعليم المفتوح والتعل
 .م٢٠٠١.مكتبة لبنان 

دي ، )٨٥ ا ،والجن اء الل ، زآري يم . علي ا التعل ي وتكنولوجي صال اإللكترون  ٣ط. االت
 .م٢٠٠٥.



ام الفوضى       : التعلم اإللكتروني تحد جديد للتربويين      . "مارتين ،تساشيل    )٨٦ تهم أم آيف نثب
 .م ٢٠٠٢ ، ديسمبر ٩١مجلة المعرفة ، ع" المعلوماتية 

ا   التكنولوجيا المعلوماتية وتكنولوجيا االتصاالت الحديث     . مازن ،حسام محمد     )٨٧ ة وعالقته
ة          " بمنظومة مناهج التعليم العام في العالم العربي         ورة المعرفي ة الث ستقبلية لمواجه ة م رؤي

ة  ؤتمر العلمي الثالث عشر " .العالمي ة . الم ة والتكنولوجي ورة المعرفي يم والث اهج التعل من
 .١٧٠-١٥٥ص ص.م٢٠٠١.جامعة عين شمس.١مج. المعاصرة

ة           أثر التدريس   . "المبارك ، أحمد     )٨٨ شبكة العالمي ر ال " باستخدام الفصول االفتراضية عب
ك          " االنترنت   ة المل يم واالتصال بجامع ات التعل ة في تقني ة التربي على تحصيل طالب آلي

عود  عود  " س ك س ة المل ة  ، جامع ة التربي شورة ، آلي ر من ستير غي الة ماج اض . رس الري
ع . م٢٠٠٥. ى الموق وفرة عل ى  ) /com.mohysin.www://http(مت دخول عل اريخ ال ت

 . هـ١/٨/١٤٢٦الموقع 
د    )٨٩ اء فه ك ،هيف ي  ."المبيري يم اإللكترون يم     : التعل ي التعل رة ف ة المحاض وير طريق تط

رح     وذج مقت ع نم ي م يم اإللكترون تخدام التعل امعي باس دوة    " .الج ة  لن ل مقدم ة عم ورق
رة   الل الفت ستقبل خ ة الم ـ١٧/٨/١٤٢٣-١٦(مدرس ق ) ه ) . م٢٣/١٠/٢٠٠٢-٢٢(المواف

اض    عود ، الري ك س ة المل ة ، جامع ة التربي ع   .م٢٠٠٢. آلي ى الموق وفر عل مت
)htm.2index/school-future/seminars/sa.edu.ksu.wwww://http ( . اريخ ت

  .هـ٢١/٧/١٤٢٦: ول للموقع الدخ
يم اإللكتروني           . "مجلة التدريب والتقنية     )٩٠ ة في التعل ال من النظام      –تجارب عالمي االنتق

 .٣٩-٣٨ص ص. م٢٠٠٣.نوفمبر . ٥٧ع". التقليدي إلى الحياة الرقمية 
ة )٩١ ات مجل سر المعلوم ي ."  ج تعلم اإللكترون ات لل دير االحتياج وان   .٧٣ع. ."تق دي

 .م٢٠٠٢يناير .  الكويت  ،الخدمة المدنية
راهيم المحيسن ،    )٩٢ يم اإللكتروني      . " إب ة        " .ترف أم ضرورة    ... التعل ة عمل مقدم ورق

رة      الل الفت ستقبل خ ة الم دوة مدرس ـ ١٧/٨/١٤٢٣-١٦(لن ق  ) ه -٢٢(المواف
ك سعود ، الرياض             ) . م٢٣/١٠/٢٠٠٢ ة المل ى     .م٢٠٠٢. آلية التربية ، جامع وفر عل مت

. ) htm.2index/school-future/seminars/sa.edu.ksu.wwww://http(الموقع  
  .هـ٢١/٧/١٤٢٦: تاريخ الدخول للموقع 

داهللا  )٩٣ ن عب راهيم ب سن ، إب يم . المحي ة والتعل ة –المعلوماتي س النظري د واألس  القواع
 .م ٢٠٠٥.كتبة دار الزمان المدينة المنورة ، م.
ة              . "المحيسن ، إبراهيم بن عبداهللا     )٩٤ ة العربي ام في المملك يم الع تعليم المعلوماتية في التعل

ة   :أين نحن اآلن؟ وأين يجب أن نتجه؟    : السعودية ة مقارن ك    ." نظرة دولي ة المل ة جامع مجل
 .م٢٠٠٣) . ٢(، العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية ١٥سعود،م

دارس ال )٩٥ ة م ران األهلي ة    . " ظه ائل التقني تخدام وس ة باس ة غني ة تعلمي يط لبيئ " التخط
يم. ي     . الحاسب والتعل شر للحاسب اآلل سادس ع وطني ال ؤتمر ال ة للم ل مقدم ة عم . ورق

 .م٢٠٠١فبراير 
ة ، ع     " . إطار نظري    : التعليم المبرمج   " مدن ،يوسف يعقوب       )٩٦ ة التربي  ، ص   ١٠مجل

ع . ٧٠-٦٤ص ى الموق وفر عل صفح  ( www.education.gov.bh :مت اريخ الت ت
 ) .هـ٢٨/٧/١٤٢٦



شرف ،  )٩٧ دا أللالم زز دوره  . "هعب ل يع م ب ديًال للمعل يس ب ي ل يم اإللكترون ة  " التعل مجل
 .٢٧-٢٦ص ص.م٢٠٠٤.وزارة التربية والتعليم. ٢٥واحة الحاسب، ع

دالرحمن   )٩٨ ن عب داهللا ب ي ، عب يم اال  . المقوش ي التعل يات ف اهج الرياض ور من دائي تط بت
ام   ن ع سعودية م ة ال ة العربي ـ ١٣٤٣بالمملك ىه ام  إل ـ١٤١٩ع ة  .  ه اض ، مكتب الري

 .م١٩٩٨.الملك فهد الوطنية 
دالرحمن      )٩٩ يم الرياضيات أساليب            . المقوشي ، عبداهللا بن عب تعلم وتعل سية ل األسس النف

 .م٢٠٠١.الرياض، مكتبة الملك فهد الوطنية .ونظريات معاصرة 
دالعزيز  الموسى ، عبداهللا ب    )١٠٠ يم        . ن عب ي في التعل ة  . الرياض .استخدام الحاسب اآلل مكتب

 .م٢٠٠٥، ٣تربية الغد ، ط
ة في              ."الموسى،عبد اهللا بن عبد العزيز     )١٠١ استخدام خدمات االتصال في االنترنت بفاعلي

 .م٢٠٠١.محاضرة ألقيت في اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض". التعليم
يم         ."يزالموسى،عبد اهللا بن عبد العز     )١٠٢ اهج التعل المنهج االنترنتي نموذج مقترح لوضع من

ت ر االنترن سعودية عب ة ال ة العربي ي المملك نفس".ف م ال ة وعل الة التربي ادى ١٨ع.رس ،جم
 .٢٦٥-٢٣٣ ص ص.م٢٠٠٢.األولى

د  )١٠٣ ارك، أحم ى،عبد اهللا، والمب ات .الموس ي األسس والتطبيق يم االلكترون اض.التعل  الري
 .م٢٠٠٥.،مؤسسة شبكة البيانات

ده -خصائصه-مفهومه-التعليم االلكتروني ." الموسى،عبداهللا )١٠٤ ه -فوائ ة عمل    ." عوائق ورق
رة       الل الفت ستقبل خ ة الم دوة مدرس ة  لن ـ١٧/٨/١٤٢٣-١٦(مقدم ق ) ه -٢٢(المواف

ك سعود ، الرياض             ) . م٢٣/١٠/٢٠٠٢ ة المل ى     .م٢٠٠٢. آلية التربية ، جامع وفر عل مت
) . htm.2index/school-future/seminars/sa.edu.ksu.wwww://http(الموقع  

 .هـ٢١/٧/١٤٢٦: تاريخ الدخول للموقع 
داهللا  )١٠٥ ار ، حسن عب ة   . " النج ي مرحل دى معلم ة ل ة التعليمي ات التقني وافر الكفاي دى ت م

ي   ي ف يم األساس تهماألردنالتعل سهم    وممارس ين أنف ر المعلم ة نظ ن وجه ا م الة "  له رس
 .م١٩٩٧.عمان . األردنيةالجامعة . آلية التربية . ير غير منشورة تماجس

ات       ". النجيدي ، يوسف بن سليمان       )١٠٦ الكفايات التدريسية لمعلمي الرياضيات خريجي آلي
ة المتوسط                 ى التحصيل الدراسي لطالب المرحل ا عل ة في   التربية وآليات المعلمين وأثره

 .م٢٠٠١.جامعة أم القرى  . آلية التربية . رسالة ماجستير غير منشورة " منطقة القصيم 
دالعزيز )١٠٧ ة ، عب ي  . " النمل يم اإللكترون وم التعل ن ..... مفه ف يمك ادةآي يم اإلف ن التعل  م

ي رة   " اإللكترون ي خالل الفت يم اإللكترون دوة التعل ة لن ل مقدم ة عم  صفر ١٩/٢١٢(ورق
ى     .الرياض. لك فيصل   ممدارس ال ) . م٢٣/٤/٢٠٠٣-٢١(وافق  الم)  هـ   ١٤٢٤ وفر عل مت

ع  اريخ ) doc.1p/papers/NEWS/sa.gov.jeddahedu.www://http(الموق ت
 .هـ١٥/٧/١٤٢٦الدخول للموقع 

د اهللا  )١٠٨ دا هللا والكندري،عب س ال."الهابس،عب ر     األس ة عب دة تعليمي صميم وح ة لت علمي
 .١٩٧-١٦٥ص ص.م٢٠٠٠ . ١٥، مج ٥٧، المجلة التربوية،ع"االنترنت

دار المصرية    .التعليم االلكتروني عبر شبكة االنترنت    .الهادي ، محمد محمد    )١٠٩ اهرة، ال الق
 .م٢٠٠٥.اللبنانية

سين   )١١٠ ة ح م، خديج ة       . "هاش ات الدولي بكة المعلوم ى ش د عل الي المعتم يم الع  التعل
ز   ) إلنترنتا( وإمكانية اإلفادة منه لتطوير الدراسة بنظام االنتساب بجامعة الملك عبد العزي



ة(  وراه. ")دراسة مقارن الة دآت شورةرس ر من ة.  غي ة التربي د -آلي ك عب ة المل رع جامع  ف
 . م٢٠٠٢. العزيز بالمدينة المنورة

ا وت       . الهرش ، عايد ، وآخرون       )١١١ ة وإنتاجه ات التعليمي ة    تصميم البرمجي ا التربوي طبيقاته
 .م ٢٠٠٣. عمان ، دار المسيرة .
ن جاسم         )١١٢ ي في القطاع الحكومي                ."الهميلي ،يوسف ب تفادة من الحاسب اآلل ع االس واق

 .م٢٠٠٥. الرياض ، معهد اإلدارة العامة " .بالمملكة العربية السعودية المعوقات والحلول
اري )١١٣ ي الوب ي "، ، عل يم اإللكترون وم التعل د"مفه ة الت اض، ، مجل ة، الري  عريب والتقني

 .١٦-١٤ص ص ، م٢٠٠٥، ٧٣
ة الحاسب )١١٤ ين ." واح ة المعلم دد امبرطوري ل يه ي ه يم االلكترون ة  ".التعل وزارة التربي

 .٢٤-٢١ ص ص.م٢٠٠٤. ٢٥ع.والتعليم 
اهج  )١١٥ ة للمن يم،اإلدارة العام ة والتعل وير  .وزارة التربي شامل لتط شروع ال الم

 .م٢٠٠١.المناهج
ة المعلومات         . نية المعلومات   وزارة االتصاالت وتق   )١١٦ ة لالتصاالت وتقني -الخطة الوطني

 .هـ ١٤٢٦. الرياض ،. -الرؤية لبناء مجتمع المعلومات
ونس،فتحي  )١١٧ روني اهج.وآخ ات-األسس-المن ات-المكون وير-التنظيم ان .التط دار . عم

 .م٢٠٠٤.الفكر،
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  ).لمدارس الملك فيصل

٤-html.ksa_it/inner/sa.edu.kingdomschools.www://http)   يم ع التعل موق

  ).اإللكتروني التابع لمدارس المملكة األهلية 

٥- http://www.aghandoura.com/)    دريس الرياضيات      يموقع التعليم اإللكترون  لتطوير ت

  )عباس غندوره/للدآتور 

٦- com.mohysin.www://http/   ) براهيم المحيسن إ/ الموقع الرسمي للدآتور.(  

٧- asp.jordan_/org.mit4ac.www://http )  النادي العربي لتقنيات التعليم.(  

٨- net.schoolarabia.www://http/   )  موقع المدرسة العربية.(  

٩- kw.edu.moe.www://http / )  موقع وزارة التربية الكويتية.(  

١٠- com.musawi-al.www://http ) دآتور ع ال رف/ موق ي ش يم عل وي للتعل  الموس

  ) .اإللكتروني 

١١-  sa.edu.gotevot.elearning://http/ )   سة ابع للمؤس ي الت يم اإللكترون ع التعل موق

  .) العامة للتعليم الفني والتدريب المهني 

١٢- jhtml.index/main/org.emoe.elearning://http )       ابع موقع التعليم اإللكتروني الت

  )لوزارة التربية المصرية 

١٣ - net.solutions-elearning.www://http )  موقع حلول التعليم اإللكتروني(  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي  

  جامعة أم القرى   



  كلية التربية     

  قسم المناهج وطرق التدريس

  

  

  

  

  
   دراسة بعنوانأداة

مطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة 
   المختصينمن وجهة نظر الممارسين والثانوية 

   )الصورة األولية                             ( 

  

  

   الطالبإعداد
  محمد بن صنت بن صالح الحربي

  
  إشراف

  د عبدالحكيم موسى مبارك.أ

  

  الفصل الدراسي األول

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧

  

  

  

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

   حفظه اهللا                                             /                                               األستاذ/ سعادة الدآتور 

  وبعد.. السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

  
  
  
  

تبانة    م االس م محك  :اس

ة ال ةالدرج  :علمي

ل  ة العم  :جه

ي  د اإللكترون  :البري
  



وان     ة       "يقوم الباحث بدراسة بعن ة الثانوي دريس الرياضيات بالمرحل يم اإللكتروني لت مطالب استخدام التعل
اهج          لمطالب الحصول    وذلك استكماالً " .  المختصين من وجهة نظر الممارسين و     دآتوراه في من على درجة ال

  .وطرق تدريس الرياضيات

نهج الرياضيات    (:وتهدف الدراسة إلى تحديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروني الالزم توفرها في آل من               م   -م معل

يات ة -الرياض ة التعليمي ر   ) البيئ ة نظ ن وجه صينم دىالمخت ة و  وم ب   أهمي ذه المطال وافر ه ر    ت ة نظ ن وجه  م

  .الممارسين

ى المختصين في            ة إل يم الرياضيات و    وهذه االستبانة موجه ات            تعل سعودية وآلي ي في الجامعات ال يم اإللكترون التعل

ين  اون    المعلم س التع ي دول مجل ي ف يم اإللكترون ي التعل صين ف ي  وبعض المخت يات  الخليج ي الرياض ي ومعلم ف

  .بالمملكة العربية السعودية المرحلة الثانوية بالمدارس األهلية المطبقة للتعليم اإللكتروني

ى        عبارات االستبانة لتحديد     عنعلمًا بان اإلجابة     ة عل ة             درجة الموافق ي من وجه يم اإللكترون مطالب استخدام التعل

الي                  ى النحو الت درج خماسي عل داً   (نظر المختصين ستكون وفق ت ة ج ة  ،   عالي ضعيفة   ،   ضعيفة  ،   متوسطة  ،   عالي

  ). جدًا

درج           ولتحديد مدى أهمية وت    ى النحو   خماسي وافر هذه المطالب من وجهة نظر الممارسين ستكون اإلجابة وفق ت  عل

  :التالي
  درجــة التوافر  درجــة األهمية

عالية 
  جدًا

غير مهمة   ضعيفة  متوسطة  عالية
  إطالقًا

  
عالية   العبـــــــــارة

  جدًا
غير متوفرة   ضعيفة  متوسطة  عالية

  إطالقًا
  

ان               واسعة في هذا المجال    ن خبرة   ونظرًا لما عرف عنكم م     ة في مجال البحث العلمي ، ف ارات عالي درات ومه  ، وق

عادتكم  رأي س اد ب تبانة واالسترش ذه االس يم ه راء لتحك ًا ضمن مجموعة من الخب ارآم محكم شرف باختي الباحث يت

على االستبانة أمرًا   والتعرف على وجهة نظرآم وما تبدونه من مالحظات على فقراتها، حيث أن إسهامكم في الحكم                

  :لذا آمل من سعادتكم االطالع وإبداء الرأي فيما يلي .بالغ األهمية وعظيم األثر للوصول إلى أفضل النتائج

  . الواردة تحتهلُبعد  ارتباط العبارة بال- ١

  .  وضوح العبارة ودقة صياغتها- ٢

اعي       - ٣ اس الرب تخدام المقي ك باس ارة وذل ة العب ة أهمي يم درج ب    ) ١، ٢، ٣، ٤( تقي ام  بالترتي ل األرق ث تمث حي

  .آبيرة األهمية، متوسطة األهمية، قليلة األهمية، غير مهمة: العبارات التالية

  . مقترحاتكم للتعديل أو اإلضافة أو الحذف- ٤

  . والتقدير آريم اهتمامكم، ولكم مني جزيل الشكراالستبيانآمل أن يجد هذا 

  /الباحث

   صالح الحربي بنصنتبن    محمد                                                                 

   قسم المناهج وطرق التدريس-آلية التربية-                                            جامعة أم القرى 

                                        com.yahoo@999Mssh  



  : و أسئلتها مشكلة الدراسة
  :تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال التالي

ة نظر                    ة من وجه ة الثانوي دريس الرياضيات في المرحل يم اإللكتروني لت مامطالب استخدام التعل
  الممارسين والمختصين ؟

  :ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية
ة      ما المطالب الالزم توافره    .٢٣ اً     (ا في منهج الرياضيات للمرحلة الثانوي ذًا وتقويم ًا وتنفي ) تخطيط

 الستخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر المختصين؟
دريب    ما المطالب الالزم توافرها      .٢٤ ة الستخدام           في إعداد وت ة الثانوي م الرياضيات للمرحل  معل

 التعليم اإللكتروني من وجهة نظر المختصين؟
الزم   .٢٥ ب ال ا المطال دريس     م ي ت ي ف يم اإللكترون تخدام التعل ة الس ة التعليمي ي البيئ ا ف توافره

 الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المختصين؟
ة          .٢٦ ما درجة أهمية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في منهج الرياضيات في المرحل

 من وجهة نظر الممارسين؟) تخطيطًا وتنفيذًا وتقويمًا(الثانوية
ي   .٢٧ يم اإللكترون تخدام التعل ب اس وافر مطال ة وت ة أهمي ا درج دريبم داد وت ي إع م ف  معل

 الرياضيات في المرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين؟
ة                      .٢٨ ة في المرحل ة التعليمي ي في البيئ يم اإللكترون ما درجة أهمية وتوافر مطالب استخدام التعل

 الثانوية من وجهة نظر الممارسين؟
دريس        هل تختلف ا  .٢٩ ي لت يم اإللكترون دهم لمطالب استخدام التعل ستجابات المختصين في تحدي

ة             رات التالي اختالف المتغي ة ب يم    (التخصص  (الرياضيات في المرحلة الثانوي دريس الرياضيات ، التعل ت
 ؟)، سنوات الخبرة ، الجنسية)اإللكتروني 

يم   هل تختلف استجابات المختصين في التعليم اإللكتروني في تحديد    .٣٠ هم لمطالب استخدام التعل
اختالف التخصص الفرعي                   ة ب ة الثانوي دريس الرياضيات في المرحل دريس الحاسب،    (اإللكتروني لت ت

 ؟)تكنولوجيا تعليم ، أخرى
يم     .٣١ تخدام التعل ب اس ة مطال ة أهمي دهم لدرج ي تحدي ين ف تجابات الممارس ف اس ل تختل ه

  باختالف سنوات الخبرة؟اإللكتروني لتدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية
ي                       .٣٢ يم اإللكترون وافر مطالب استخدام التعل دهم لدرجة ت هل تختلف استجابات الممارسين في تحدي

 لتدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية باختالف سنوات الخبرة؟
  

  :أهداف الدراسة
  :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي

ة      (فرها في آل من   ام تو تحديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروني الالز      -١٤ منهج الرياضيات في المرحل
ة،  دريب  الثانوي داد وت ة     إع ة التعليمي ة ، البيئ ة الثانوي يات للمرحل م الرياض ر   )معل ة نظ ن وجه م
 .المختصين

نهج الرياضيات   (التعرف على مدى أهمية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في آل من         -١٥ م
م الري ة، معل ة الثانوي ي المرحل ة ف ة التعليمي ة ، البيئ ة الثانوي يات للمرحل ر ) اض ة نظ ن وجه م

  .الممارسين
ود  -١٦ دى وج ى م رف عل يم  التع تخدام التعل ب اس وافر مطال ة ت ة ودرج ة أهمي ين درج تالف ب اخ

  اإللكتروني من وجهة نظر الممارسين للكشف عن واقع ممارسة التعليم اإللكتروني



  :مصطلحات الدراسة
ذه الدراسة المقومات األساسية الستخدام             : لكترونيإلامطالب استخدام التعليم    -١ يقصد بها في ه

ة         ( : التعليم اإللكتروني و الالزم توافرها في آل من           ة الثانوي نهج الرياضيات للمرحل م   –م  معل
  ).البيئة التعليمية-الرياضيات للمرحلة الثانوية

ي-٢ يم اإللكترون ه )  learning-E(التعل ه الموسى بأن ة " يعرف ات  طريق تخدام آلي يم باس للتعل
ومات،    ن صوت وصوره، ورس ددة م ائطه المتع بكاته، ووس ن حاسب وش ة م صال الحديث االت
وآليات بحث، ومكتبات االلكترونية، وآذلك بوابات االنترنت سواء أآانت عن بعد أم في الفصل              

صال ال  ي إي ا ف ع أنواعه ة بجمي تخدام التقني و اس م ه تعلم بأالدراسي المه ة للم صر وقت معلوم ق
  ).٦م،ص٢٠٠٣الموسى،"(آبر فائدةأوجهد و

ه  ًا بأن ي إجرائي يم اإللكترون ة  "ويعرف الباحث التعل ة تعليمي دم بيئ ي يق ام تعليم ة /نظ تعلمي
ة     وم عملي اوز مفه ى تج ت أدى إل ى الحاسب و االنترن اد عل صادر باالعتم ددة الم ة  متع تفاعلي

  "لمعلم دعم ومساعدة المتعلم في أي وقتتعلم جدران الفصول الدراسية وأتاح لالتعليم واّل
ه    : لكترونيإل المنهج ا  -٣ ة          " تعرفه الجرف بأن واد تعليمي شطة وم ستخدم في تصميمه أن نهج ي م

ورة         ي ص ة ف ددة التفاعلي ائط المتع ات الوس ي بمكون وى غن و محت وب، وه ى الحاس د عل تعتم
  ).١٩٨م،ص٢٠٠١الجرف،"(برمجيات تقدم على شبكة محلية أو شبكة االنترنت

منظومة فرعية من منظومة التعليم اإللكتروني    :  إجرائيًا بأنه  اإللكترونيويعرف الباحث المنهج    
ة           دمها المدرس ًا تق ة وظيفي ة والمتكامل ياتية المترابط رات الرياض ن الخب ة م ضمن مجموع تت

ددة                   ى الوسائط المتع اد عل ة باالعتم -صور -نصوص (للمتعلمين تحت إشرافها وفق خطة معين
من خالل وسائط اإللكترونية مثل الحاسب واالنترنت سواء قدمت داخل المدرسة           )ةحرآ-صوت

ًا         لوآهم طبق ديل س واحي، وتع ع الن ي جمي شامل ف و ال ى النم ذ عل ساعدة التالمي ا لم أو خارجه
  .لألهداف التربوية

زة  ويقصد بها اإلمكانات المادية والبرمجيات والبنية التحتية من معامل و          : البيئة التعليمية -٤ أجه
  .وملحقاتها المتنوعة، وبرمجيات ووسائل اتصال مناسبة الالزمة الستخدام التعليم االلكتروني 

  .ويقصد بهم ذوي االختصاص بالتعليم اإللكتروني وتعليم الرياضيات : المختصون -٥
ات    : المختصون في التعليم اإللكتروني   -١-٥ يقصد بهم في هذه الدراسةً أعضاء هيئة التدريس بكلي
ى درجة                     ا سعودية ، الحاصلين عل ة ال ة العربي ين بالمملك ات المعلم لتربية وآليات الحاسب وآلي

ي   دآتوراه ف يم     (ال ا التعل ائل وتكنولوجي ب ووس وم الحاس يم وعل ي التعل ب ف تخدام الحاس و ) اس
أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وآليات المعلمين بالمملكة وبعض المختصين في دول مجلس         

خرى الذين لديهم اهتمام بارز بالتعليم اإللكتروني من خالل  القيام بمشاريع أو إجراء التعاون األ
  .دراسات أو تأليف آتب أو مشارآات بندوات ومؤتمرات ذات صلة بالتعليم اإللكتروني

سام                  : المختصون بتعليم الرياضيات   -٢-٥ دريس باق ة الت ذه الدراسة أعضاء هيئ م في ه يقصد به
سعودية الحاصلين           المناهج وطرق الت   ة ال ة العربي دريس بكليات التربية وآليات المعلمين بالمملك

 . في المناهج وطرق تدريس الرياضياتالدآتوراهعلى درجة 
ون -٦ ة     :الممارس دارس األهلي ي الم ة ف ة الثانوي ي المرحل يات ف و الرياض م معلم صد به ي يق الت

  . اإللكترونيتستخدم بعض أدوات التعليم
  

  



  
  

 المنهج اإللكتروني لبمطا: أوال 
 التعديل  املقترح درجة األمهية وضوح الصياغة بالبعدارتباط العبارة 

  
ñŠbjÈÛa 

  ٤٣٢١ ةغري واضح واضحة غري مرتبطة مرتبطة

 مطالب التخطيط ) أ ( 
أن يبىن املنهج على األسـاس الفلـسفي        -١

 .للمجتمع) العقدي (
         

ألسـاس االجتمـاعي     أن يراعي املنهج ا    -٢
 .للمجتمع

         

 أن يرتبط املنهج حباجـات ومـشكالت        -٣
 .اتمع

         

          .أن يقدم املنهج بلغة اتمع-٤
 أن ينمي املنهج اللغات األخرى وخاصـة        -٥

 .االجنليزية من خالل روابط ذات صلة
         

          .أن يراعي املنهج األساس النفسي للمتعلم-٦
           . أن يركز املنهج على التعلم الذايت -٧
أن يراعي املنهج األساس التكنولوجي مبـا       -٨

 .يضمن اجيابية ونشاط املتعلم
         

) كز اهتمامه مر( أن يتم حتديد جمال املنهج       -٩
 .واملتمثل باملتعلم

         

أن يراعي املنهج االجتاهـات والـرؤى       -١٠
 .ا املوثرة يف اتمع احلديثة والقضاي

         

من تربـويني   ( حتديد األطراف املشاركة   -١١
 .يف عملية تطوير أو بناء املنهج) وتقنيني

         

          .حتديد األدوار اخلاصة باملشاركني-١٢
حتديد الوسائل والوسائط اليت حتتاجهـا      -١٣

 .عملية التطوير أو البناء
         

          .الالزم للتطوير أو البناءحتديد الوقت -١٤
          .حتديد التكلفة املادية للتطوير أو البناء-١٥
 أن تشتق أهداف املنهج مـن املـصادر         -١٦
أهداف املرحلـة   ،املتعلم وخصائـصه  :(التالية

ــة ــسفته،التعليمي ــادة ،اتمع وفل طبيعة امل
 ).املتطلبات املعرفية والتقنية،الدراسية

         

أن تكون أهداف املنهج واقعيـة ممكنـة        -١٧
  .التحقيق

         

أن تشمل أهداف املنهج مجيع اـاالت       -١٨
  ). الوجدانية– املهارية –املعرفية (

         

         أن تناسب أهـداف املنـهج خـصائص        -١٩



 التعديل  املقترح درجة األمهية وضوح الصياغة بالبعدارتباط العبارة 
  

ñŠbjÈÛa 
  ٤٣٢١ ةغري واضح واضحة غري مرتبطة مرتبطة

  . وقدرات الطالبتواستعدادا

أن تراعي أهداف املنهج حاجات الطالب      -٢٠
  .وهلمواهتمامام ومي

         

أن تراعي أهداف املنهج طبيعة اتمـع       -٢١
  .وعادته وتقاليده ومشكالته وآماله املستقبلية

         

أن تكون أهداف املنهج قابلة للمالحظة      -٢٢
  .والقياس

         

           .أن تصاغ أهداف املنهج بلغة واضحة-٢٣

أن تصاغ أهداف املنـهج يف عبـارات        -٢٤
  .سيطةخمتصرة وب

         

أن تربز أهداف املنهج عالقة الرياضيات      -٢٥
  .بالبيئة احمللية للطالب

         

أن تؤكد أهداف املنهج علـى ضـرورة        -٢٦
  .تنمية التفكري املنطقي عند الطالب

         

أن تتفق أهداف املنهج مع سياسة التعليم       -٢٧
  .للدولة

         

يـق الـصلة     أن يكون احملتوى صادقاً وث     -٢٨
  باألهداف املوضوعة

         

االسـتيعاب  (أن يعكس حمتوى املنـهج      -٢٩
مهارات ،التعلم الـذايت  ،والتمكن التكنولوجي 

ــار املهين ــضايا املع،االختي ــرةاالق التربية ،ص
املواطنة احملليـة   ،مهارات التواصـل  ،األخالقية
 .)والعاملية

         

  مهارات الـتفكري  أن ينمي حمتوى املنهج    -٣٠
  .واإلبداع

         

: أن يتكون احملتوى اإللكتـروين مـن         -٣١
الرسـوم اإليـضاحية    –النصوص املكتوبـة    (

الفيـديو والرسـوم    -والصور الفوتوغرافيـة  
  )اخلرائط التوضيحية-املتحركة
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أن يشمل احملتوى كافة أنواع املعـارف       -٣٢
-تعميمــات-مفــاهيم-حقــائق(الرياضــية 
  ).مهارات-مبادئ-نظريات

         

أن يتناسب احملتوى مع النضج العقلـي       -٣٣
  .للطالب

         

 أن يراعي احملتوى الفروق الفردية بـني        -٣٤
  .الطالب

         

أن ينمي احملتوى عند الطالب مهـارات       -٣٥
  .البحث والتجريب واالبتكار

         

أن ينمي احملتوى التفكري العلمـي لـدى        -٣٦
  .الطالب

         

أن يقسم احملتوى إىل وحـدات تعليميـة        -٣٧
  .تعكس الترابط الوثيق لفروع الرياضيات

         

           . أن يكون احملتوى قابالً للتعلم-٣٨

أن يكون احملتـوى ذا فائـدة وأمهيـة         -٣٩
  .للطالب

         

أن يوازن احملتوى بني املعارف واملهارات      -٤٠
  .واالجتاهات

         

 يف تنظيم احملتوى التنظيم املنطقـي       أن يراعى -٤١
  .والسيكولوجي

         

أن يراعي احملتوى مبادئ االستمرار والتتابع      -٤٢
  .والتكامل

         

 أن يكون احملتوى منـسجماً مـع اإلطـار          -٤٣
  .املرجعي للمجتمع

         

أن تساعد أنشطة املنـهج علـى االبتكـار         -٤٤
  .واالكتشاف والتجريب

         

 أن تكون أنشطة املنهج مناسـبة للمرحلـة         -٤٥
  .العمرية للطالب

         

 أن تسهم أنشطة املنهج بإثـارة وتـشويق         -٤٦
  .الطالب للتعلم

         

           .أن ترتبط أنشطة املنهج بالبيئة احمللية للطالب -٤٧
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 الطالب علـى    ج أن تساعد أنشطة املنه    -٤٨
  .التعلم الذايت

         

ن تسهم أنشطة املنهج يف أثارة تفكـري         أ -٤٩
  .املتعلمني

         

 أن تدفع أنشطة املنهج املتعلم إىل البحث        -٥٠
  .عن املعرفة

         

أن تركز أساليب التدريس يف املنهج على       -٥١
املتعلم حبيث جتعله مشارك نـشط وفاعـل يف         

  .العملية التعليمية

         

 أثارة وشد   أن تسهم أساليب التدريس يف    -٥٢
  .انتباه الطالب

         

أن تسهم أساليب التدريس يف حتويل دور       -٥٣
املعلم من امللقن والناقل للمعلومات إىل املوجه       

  .واملرشد

         

 أن تساعد أساليب التـدريس الطالـب        -٥٤
  .على التعلم الذايت

         

أن تكون أساليب التقـومي دميقراطيـة       -٥٥
تعلم، تقوم علـى اختبـارات      تراعي فردية امل  (

حمكية املرجع، تعكس تقدم الفرد إىل ذاته وفق        
  ).حمك التعلم االتقاين

         

 أن تتدرج أساليب التقومي من السهل إىل        -٥٦
  .الصعب

         

متارين (أن تتنوع أساليب التقومي لتشمل      -٥٧
  ). اختبارات ذاتية-مسائل لفظية–تدريبات –

         

هم أساليب التقومي يف تنمية تفكري      أن تس -٥٨
  .الطالب

         

 أن تراعي أسـاليب التقـومي الفـروق         -٥٩
  .الفردية بني الطالب

         

 أن تقيس أساليب التقـومي املـستويات        -٦٠
 –التحليـل   ( العليا من اال ملعريف عند بلوم       
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  ). التقومي–التركيب 

ـاالت   أن تقيس أسـاليب التقـومي ا       -٦١
  .املعرفية والوجدانية واملهارية بشكل متوازن

         

  :أي إضافة تراها 
--------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------
  مطالب التنفيذ) ب (
  مطالب اإلعداد والتصميم) ١-ب( 
          . عبارة الترحيب عند الدخول  للمنهج-٦٢
 -الـصف -اسم املنهج (  وصف للمنهج     -٦٣

 ).تاريخ آخر حتديث للمنهج
         

ــصال  -٦٤ ــة االت ــن كيفي ــات ع  معلوم
سـاعات  –  بريده اإللكتروين  -امسه(باملعلم
 ).العمل

         

لتحديـد مواعيـد    (  التقومي الدراسـي   -٦٥
ــسجيل ــراتالت ــات  واحملاض  واالجتماع

 ).ومواعيد تسليم الواجبات واالختبارات

         

 أدوات املنهج للتواصل بـني الطـالب        -٦٦
 . واملعلم والطالب فيما بينهم

         

          .. األهداف العامة للمنهج-٦٧
           ).الوحدات(حمتوى املنهج  -٦٨
 جتزئة احملتوى اإللكتـروين إىل مكوناتـه        -٦٩

األصلية وجعلها قابلة للتشارك من خـالل       
  .التجميع وفق متطلبات العملية التعليمية

         

 إمكانية استخدام احملتـوى اإللكتـروين       -٧٠
  .وجزئياته بإشكال متعددة

         

حملتوى اإللكتـروين   إمكانية ضم جزئيات ا   -٧١
املختلفة للحصول على حمتـوى ذي تتـابع        

  .وتشعب مالئم للمتطلبات التعليمية

         

           .التحديث املستمر للمحتوى اإللكتروين-٧٢
 إمكانية نشر احملتوى اإللكتروين بأي بيئة       -٧٣

  .(LCMS)إدارة حمتوى 
         

          .ة متهيد  للوحدة الدراسي-٧٤
          . األهداف اخلاصة للوحدة الدراسية-٧٥
          . القراءات املساندة لدراسة الوحدة-٧٦
          . املتطلبات القبلية لدراسة الوحدة-٧٧
          . املادة العلمية للوحدة-٧٨
مواقـع  -متارين( األنشطة الصفية للوحدة   -٧٩

 ).جتارب-خمتلفة ذات عالقة بالوحدة
         

          . التدريبات اخلطية-٨٠
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          . التدريبات املتشعبة-٨١
          .  أسئلة التقومي لكل درس يف الوحدة-٨٢
          .)تكليفات الوحدة ( واجبات الوحدة-٨٣
إرسـال  ( األنشطة الالصـفية للوحـدة     -٨٤

-الرسائل اإللكترونيـة مـن واىل املعلـم       
  ).لزمالءالتواصل اإللكتروين مع ا

         

          . ذاتية للوحدة اإللكترونية اختبارات-٨٥
           .استبانات اإللكترونية لتقومي الوحدة-٨٦
 مقاييس اجتاهات لقياس اجتاهات املتعلمني      -٨٧

  .حنو الوحدة واملادة
         

 إجابات التدريبات واالختبارات الواردة     -٨٨
  .يف الوحدة

         

توفر التعزيز املناسب يف حالـة اإلجابـة         -٨٩
  الصحيحة

         

 توجيه املتعلم إىل تدريبات أو قـراءات        -٩٠
  .أضافية يف حالة اإلجابة اخلاطئة

         

توفر اإلجابة الصحيحة يف حالـة طلـب        -٩١
  .املتعلم لذلك

         

           . خالصة الوحدة-٩٢
           .وحدةدليل للمصطلحات الواردة يف ال-٩٣
وجود بوابة اإللكترونية لتقدمي املناهج من      -٩٤

  .خالهلا
         

 إنشاء موقع على االنترنـت للمؤسـسة        -٩٥
  .التعليمية املستخدمة للمنهج اإللكتروين

         

 احتواء املوقع على لوحـة لإلعالنـات        -٩٦
 .اخلاصة باملنهج

         

          .ادثةاحتواء املوقع على غرفة للمح-٩٧

          .احتواء املوقع على منتدى للمنهج-٩٨

 روابط ملكتبـات علميـة ذات عالقـة         -٩٩
 . باملنهج

         

 اإللكترونيـة    روابط لكتب ومراجـع    -١٠٠
 .ذات عالقة باملنهج

         

          .  روابط ملواقع ذات صلة-١٠١
ــتعلم -١٠٢ ــوى ال ــام إدارة حمت ــوفر نظ ت

(LCMS).  
         

          .(LMS) توفر نظام إدارة التعلم -١٠٣
  :أي إضافة تراها 
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----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 
 مطالب تجريب المنهج )٢-ب(

          .حتديد واختيار الزمن املناسب للتجريب-١٠٤
حتديد اجلدول الدراسي الذي سيتم وفقه      -١٠٥

  .التجريب
         

اختيار عينة املدارس اليت سيتم عليهـا       -١٠٦
  .التجريب

         

           .جريب وضع خطة للت-١٠٧
 تدريب املعلمني الذين سينفذون املنهج      -١٠٨

  .اإللكتروين
         

وأوليـاء  ) عينة التجريب (يئة الطالب   -١٠٩
  .اإللكتروينأمورهم للمنهج 

         

 الالزمة يئة املتطلبات املادية والوسائل التعليمية    -١١٠
  .الستخدام املنهج اإللكتروين

         

يد األساليب املناسبة ملالحظة ومتابعة     حتد-١١١
  .تطبيق املنهج

         

 وضع معايري حمددة لتقـومي املنـهج يف         -١١٢
  .مرحلة التجريب

         

تقومي شامل لعملية التجريب يف ضـوء       -١١٣
  .املعايري احملددة

         

  : أي إضافة تراها
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------- 

 مطالب تقويم المنهج) جـ (
           .حتديد أهداف التقومي-١١٤
الفعلي يف البيئـة الـيت      دراسة الواقع   -١١٥

  .سيطبق فيها املنهج
         

           . حتديد املدة الزمنية الالزمة للتقومي-١١٦
           .حتديد واختيار فريق التقومي-١١٧
           . حتديد املدخل املتبع يف التقومي-١١٨
           .حتديد واختيار منوذج التقومي-١١٩
           .حتديد حمك التقومي-١٢٠
حتديد األسئلة الـيت سـيجيب عليهـا        -١٢١
  .التقومي

         

           .حتديد مصادر مجع املعلومات-١٢٢
          .اختيار أو إعداد أدوات مجع املعلومات-١٢٣
التأكد من صدق وثبات أدوات مجـع       -١٢٤

  .املعلومات
         

اختيار عينات الدراسة من اتمعـات      -١٢٥
  .ق املناسبةبالطر

         

           .حتديد موعد بدء التقومي-١٢٦
           . التأكد من جاهزية مجيع أدوات الدراسة-١٢٧
التأكد من اسـتعداد مـدارس العينـة        -١٢٨

  .الستقبال فرق التقومي
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           .تطبيق أدوات التقومي-١٢٩
           .مجع البيانات وتصنيفها-١٣٠
١٣١-يئة البيانات للتحليل.           
           .حتليل البيانات وتفسريها-١٣٢
           .تنظيم النتائج وترتيبها -١٣٣
           .تقدمي ملخص ألهم النتائج-١٣٤
           .تقدمي التوصيات واملقترحات بشأن املنهج-١٣٥
           .إصدار احلكم على املنهج-١٣٦
           . التقوميتقدمي تقرير-١٣٧

  :أي إضافة تراها 
----------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مطالب إعداد المعلم وتدريبه للتعليم اإللكتروني: ثانيًا 
 التعديل  املقترح درجة األمهية وضوح الصياغة بالبعدارتباط العبارة 

  
ñŠbjÈÛa 

  ٢١ ٤٣ غريواضحة واضحة غري مرتبطة مرتبطة

           .مطالب عامة) أ (
          . التخطيط للتدريس-١
          .إدارة الصف-٢
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          .اإلملام بأساليب التدريس املتنوعة-٣
          . احلديثةاستخدام الوسائل التعليمية-٤
          . التمكن املعريف يف مادة الرياضيات-٥
          . اإلملام بأساليب القياس والتقومي-٦
          . اإلملام بأدوات القياس والتقومي-٧
 القدرة على استخدام املنطق الرياضـي يف        -٨

 .حتليل األمور
         

 القدرة على توظيف علم النفس مبا يتفـق         -٩
 .مع خصائص طالب املرحلة الثانوية

         

          . القدرة على أثارة دافعية املتعلمني-١٠
 التعلم الـذايت لـدى      ر القدرة على تطوي   -١١

  .املتعلمني
         

ــع    -١٢ ــل م ــى التواص ــدرة عل  الق
 ).العالقات اإلنسانية(اآلخرين

         

@Zأي إضافة تراها @
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
----------------  

-----------------------------------------------------
------- 

 مطالب معرفية بمجال التعليم اإللكتروني) ب(
          . اإلملام مبفهوم التعليم اإللكتروين-١٣
          . اإلملام بفلسفة التعليم اإللكتروين-١٤
          . معرفة طبيعة التعليم اإللكتروين-١٥
          . معرفة أمهية التعليم اإللكتروين-١٦
          .فة أهداف التعليم اإللكتروين معر-١٧
          . معرفة خصائص التعليم اإللكتروين-١٨
          . معرفة عناصر  التعليم اإللكتروين-١٩
           . معرفة مميزات التعليم اإللكتروين-٢٠
          . معرفة أنواع التعليم اإللكتروين-٢١
          .روين معرفة سلبيات التعليم اإللكت-٢٢
          . معرفة معوقات التعليم اإللكتروين-٢٣
          . معرفة أدوات التعليم اإللكتروين-٢٤
          . معرفة دور املعلم  بالتعليم اإللكتروين-٢٥
 الفروق بني التعليم التقليدي والتعليم      – ٢٦

 .اإللكتروين
         

  :أي إضافة تراها
-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------  
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ñŠbjÈÛa 
  ٤٣٢١ غريواضحة واضحة غري مرتبطة مرتبطة

 مطالب تتعلق باستخدام الحاسب اآللي) ج(
ــام مبفهـــ -٢٧ ــب و اإلملـ م احلاسـ

 .ومصطلحاته
         

          . معرفة مكونات احلاسب وأجزاءه-٢٨
 نظـام    املبـادئ األساسـية يف        معرفة -٢٩

  .Windowsتشغيل 
         

 استخدام برنامج معاجلـة النـصوص   -٣٠
Microsoft word 

         

استخدام برنامج العـروض التقدمييـة      -٣١
Microsoft  power point 

         

استخدام برنـامج قواعـد البيانـات       -٣٢
Microsoft   access  

         

ــامج حتريــر الرســوم اســت-٣٣ خدام برن
  Graphics editorsوالصور 

         

 استخدام برامج الوسـائط املتعـددة       -٣٤
Multimedia 

         

القدرة على جتهيز األقـراص الـصلبة       -٣٥
 .واملرنة واملدجمة

         

          .القدرة على تنصيب الربامج وحذفها-٣٦
نة  القدرة على إجراء أعمـال الـصيا       -٣٧

 .البسيطة
         

القدرة على تعريف بعـض األجهـزة       -٣٨
املاسح -الطابعات، الداتا شو  (امللحقة باحلاسب 

 ).الكامريا الرقمية-الضوئي

         

القدرة على التأكد من سـالمة مجيـع         -٣٩
 .أجهزة احلاسب وملحقاته

         

          . القدرة على احملافظة على األجهزة-٤٠ 
اعاة قواعد األمن والسالمة العامـة       مر -٤١

 .بالتعامل مع األجهزة
         

 تنمية اجتاهات إجيابية لدى املتعلمني حنو       -٤٢
 .التقنية

         

 القدرة على استخدام احلاسب كـأداة       -٤٣
 .حلل املشكالت

         

 امتالك رؤية مستقبلية السـتخدامات      -٤٤
 .احلاسب يف العملية التربوية

         

          . إنتاج بعض الدروس احملوسبة-٤٥
استخدام برامج معاجلة النصوص لكتابة     -٤٦

الرموز الرياضـية واملعـادالت والكـسور       
  .واألسس

 

         

إنشاء الرسوم البيانية يف برامج اجلداول      -٤٧
احلسابية وتصديرها لالسـتخدام يف بـرامج       

  .أخرى
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  ٤٣٢١ غريواضحة واضحة غري مرتبطة مرتبطة

اصة بالرياضيات  إنشاء قاعدة بيانات خ   -٤٨
  .باستخدام برنامج قواعد البيانات

         

استخدام برامج حترير الرسوم لتمثيـل      -٤٩
  .األشكال واملضلعات اهلندسية

         

استخدام برامج التصميم ثالثية األبعـاد      -٥٠
  .حملاكاة اسمات واألشكال الفراغية

         

استخدام احلاسب اآليل حلل التمـارين      -٥١
لرياضية مثل حل املعادالت ومتثيل املصفوفات      ا

  .ورسم املنحنيات

         

 ةاستخدام احلاسب اآليل كوسيلة تعليمي    -٥٢
  .يف مقرر الرياضيات

         

@ @
  :أي إضافة تراها

-----------------------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 مطالب تتعلق باستخدام االنترنت) د(

          .اإلملام مبفهوم االنترنت-٥٣

          .نشاء شبكة اتصال القدرة على إ-٥٤

 لنــسخ www اســتخدام خــدمات -٥٥
  .امللفات وحتويلها

         

          .القدرة على تصفح االنترنت-٥٦

          . القدرة على إنشاء بريد اإللكتروين-٥٧

 القدرة على إرسال واستقبال الربيـد       -٥٨
  اإللكتروين

         

إللكتروين لى توظيف الربيد ا    القدرة ع  -٥٩
 . الرياضياتتدريسيف 

         

          . استخدام القوائم الربيدية-٦٠

نــهج  إنــشاء املنتــديات اخلاصــة مب-٦١
 .واملشاركة فيهاالرياضيات 

         

          ).(Chatting استخدام غرف احملادثة -٦٢

          . استخدام حمركات البحث-٦٣

 االنترنـت   هارات البحث يف   توظيف م  -٦٤
 . الرياضياتمنهجخلدمة 

         

ــشبكة -٦٥ ــتخدام ال ــى اس ــدرة عل          الق
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ñŠbjÈÛa 
  ٤٣٢١ غريواضحة واضحة غري مرتبطة مرتبطة

  .(LAN)الداخلية

ة مـؤمترات    القدرة على استخدام تقني    -٦٦
 . الرياضياتتدريسالفيديو التفاعلي يف 

         

 القدرة على إجراء اتـصال بالـصوت        -٦٧
 .والصورة حباسب آخر يف الشبكة

         

 معرفة املواقـع اخلاصـة بالرياضـيات      -٦٨
 .وتوجيه املتعلمني إليها

         

القدرة على البحث عن املواقع التعليمية      -٦٩
والتعلمية اليت حيتاجها يف العملية التربوية على       

 .شبكة االنترنت

         

 القدرة على تبـادل املعـارف واآلراء        -٧٠
ل  من خال  الرياضياتوالنقاش مع املهتمني يف     

 .االنترنت

         

ــات -٧١ ــن قواعــد البيان  االســتفادة م
اإللكترونية املتخصصة يف جمـال التربيـة       

 بـاالطالع علـى     (Eric)والتعليم مثل   
  .البحوث يف جمال الرياضيات

         

  :أي إضافة تراها
-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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ñŠbjÈÛa 
  ٤٣٢١ غريواضحة واضحة غري مرتبطة مرتبطة

 مطالب تتعلق بالبرمجيات التعليمية) هـ(
          . أسس تصميم الربجميات التعليمية-٧٢

          .. خطوات تصميم الربجميات التعليمية-٧٣

           . خصائص الربجميات التعليمية اجليدة-٧٤
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ñŠbjÈÛa 
  ٤٣٢١ غريواضحة واضحة غري مرتبطة مرتبطة

لى إنتـاج برجميـة تعليميـة        القدرة ع  -٧٥
 ).خطية أو متشعبة(بسيطة

         

القدرة على املفاضلة بني لغات الربجمـة       -٧٦
 .املالئمة للمرحلة الثانوية

         

 القدرة على املفاضلة واالختيـار بـني        -٧٧
 .الربجميات املتاحة

         

  القدرة على تقومي الربجميات التعليميـة      -٧٨
 املعدة مسبقاً من حيـث      تملادة الرياضيا 

 . توافقها مع املنهج

         

  القدرة على تقومي الربجميات التعليميـة      -٧٩
 املعدة مـسبقاً مـن حيـث        ملادة الرياضيات 

 .التكلفة واألمهية وسهولة االستخدام

         

  :أي إضافة تراها
----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
 مطالب تتعلق بإدارة الموقف التعليمي) و(

ــسريفر  -٨٠ ــاز ال ــتخدام جه ــدرة اس الق
(Server).   

         

          . إدارة احلوار اإللكتروين-٨١
          . إنشاء القوائم الربيدية واإلشراف عليها-٨٢
          .إنشاء جمموعات األخبار واإلشراف عليها-٨٣
 القرارات املتعلقة بتطوير     اإلسهام يف اختاذ   -٨٤

 .التعليم اإللكتروين
         

املشاركة يف وضع خطة الستخدام التعلـيم       -٨٥
 .اإللكتروين

         

 إقامة عالقات اجيابية مع املتعلمني واملهتمني       -٨٦
ــدريس  ــروين يف ت ــيم اإللكت باســتخدام التعل

 . الرياضيات

         

على املوقـع    القدرة على حتديث البيانات        -٨٧
  .بشكل دوري

         

 تطوير موقع املدرسة علـى      املشاركة يف -٨٨
  ."االنترنت " الدولية للمعلومات الشبكة 

         

التواصل مع خمتلـف فئـات العمليـة        -٨٩
التربوية مـن خـالل الربيـد اإللكتـروين         

  .واملنتديات ذات العالقة

         

  :أي إضافة تراها
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-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

---------------------------------------------------------------------------------------- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروني :ثالثًا 
 التعديل  املقترح درجة األمهية وضوح الصياغة بالبعدارتباط العبارة 

  

ñŠbjÈÛa 
  ٤٣٢١غريواضحة واضحة ري مرتبطةغ مرتبطة

 (hardware)المطالب المادية ) أ( 
  المطالب المتعلقة بالمعامل) ١-أ(
          . توفر املعامل مبساحات مناسبة-١
           .توفر التهوية اجليدة يف املعامل-٢
توفر أرضيات من البالستيك املضاد -  ٣

 .للكهرباء يف املعامل

         

           .توفر اإلضاءة اجليدة للمعامل -٤
توفر جتهيزات السالمة ومـضادات     -٥

  .احلريق
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ñŠbjÈÛa 
  ٤٣٢١غريواضحة واضحة ري مرتبطةغ مرتبطة

          . توفر التدفئة اجليدة يف املعامل-٦
تــوفر األثــاث اجليــد يف املعامــل -٧
 ). كراسي-طاوالت(

         

مناسبة مساحة غرفة املعمل مع عدد      -٨
 .األجهزة

         

         . لألجهزة يف املعململناسبا الترتيب -٩
ـ      -١٠  ذوجود ستاير سوداء علـى نواف
 .املعمل

         

            توفر فريق الدعم الفين-١١

  :أي إضافة تراها
-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------  
-----------------------------------------------------------------------------------------

 باألجهزةالمطالب المتعلقة ) ٢-أ(
          . أجهزة حاسب آيل بأعداد كافية-١٢
  أجهزة حاسب حديثة وذات سرعة     -١٣

 .عالية
         

املودم، (  ملحقات أجهزة احلاسب     -١٤
  ).كرت الصوت، السماعات

         

 متكن مـن التقـاط       رقمية  كامريا -١٥
  .وإرسال الصور

         

          . طابعات كافية -١٦
 data جهاز عـرض البيانـات   -١٧

show.  
         

 جهــاز املاســح الــضوئي   -١٨
Scanner.  

         

          . شاشة عرض ثابتة-١٩
          . شاشة عرض متحركة-٢٠
          . سبورة اإللكترونية-٢١
           .(LAN)وجود شبكة داخلية -٢٢
 (server)توفر خادم حاسـب     -٢٣
  .رئيس

         

 Cabling) توفر موصـالت  -٢٤
system)   لربط اخلادم مع األجهـزة 

  .األخرى

         

  :تراهاأي إضافة 
-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------
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  ٤٣٢١غريواضحة واضحة ري مرتبطةغ مرتبطة

 (software)المطالب المتعلقة بالبرمجيات ) ب(
          .توفر الربجميات التعليمية التفاعلية-٢٥
 توفر برجميات تعليمية تساعد على      -٢٦

 .التدريب واملمارسة
         

 توفر برجميات تعليمية تساعد على      -٢٧ 
 .استخدام أسلوب حل املشكالت

         

وفر برجميات تعليمية تساعد على      ت -٢٨
 .التعليم الفردي

         

 توفر برجميات تعليمية تساعد على      -٢٩
 .احملاكاة

         

توفر برجميات تعليمية تساعد على     -٣٠
  .استخدام احلاسب يف األلعاب التعليمية

         

توفر برجميات تعليمية تساعد على     -٣١
  .أداء االختبارات بواسطة احلاسب

         

 توافق الربجميات التعليميـة مـع       -٣٢
  .أجهزة احلاسب املستخدمة

         

تــوفر بــرامج خاصــة لتــشغيل -٣٣
ــشبكات   Windows nt)الـ

server).  

         

          .ر توفر برامج التحكم على السريف-٣٤
          . الشبكات وأمن توفر برامج محاية-٣٥

  :أي إضافة تراها
-----------------------------------------------------------------------------------------  

-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 مطالب البنية التحتية) جـ
          .شبكة اتصال عالية القدرة-٣٦
           . االنترنتشبكة توفر -٣٧

          .توفر شبكة الكهرباء-٣٨

           . الكهربائية اجليدة التمديدات-٣٩
          .وجود مركز التطوير التكنولوجي -٤٠
           .وجود مراكز تدريب متخصصة-٤١

  :أي إضافة تراها
-----------------------------------------------------------------------------------------  

----------------------------------------------------------------------------------------  
----------------------------------------------------------------------------------------- 
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 أسماء المحكمين

â áüa ˜—ƒnÛa ÝàÈÛa@òèu 

 ربية اللبنات بالرياضآليات الت مناهج وطرق تدريس عامة حسن حسين زيتون.د .أ ١

دريس  د محمود بدر.أ  ٢ رق ت اهج وط من

  رياضيات

  . آلية المعلمين بالرياض–قسم المناهج 

يس   تكنولوجيا تعليم  صالح الدباسي. د.أ  ٣ ائل   رئ سم الوس ة -ق ة التربي ك-آلي ة المل  جامع

 سعود

دالرحمن  . د.أ ٤ داهللا عب عب

 المقوشي

دريس رق ت اهج وط من

 الرياضيات

  جامعة الملك سعود-آلية التربية-هج قسم المنا

  جامعة الملك سعود-آلية التربية-قسم الوسائل  تكنولوجيا تعليم            عوض حسين التودري. د.أ ٥

   جامعة أم القرى-آلية التربية-قسم المناهج   تكنولوجيا تعليم  إبراهيم عالم.د   ٦

دريس خليفة سعيد عيد. د ٧ رق ت اهج وط من

 الحاسب

 .آلية المعلمين بالرياض- المناهج قسم

 آليات التربية اللبنات بالرياض تكنولوجيا تعليم أحمد محمد سالم.د ٨

دريس رياض عبدالرحمن الحسن.د ٩ رق ت اهج وط من

 الحاسب

  جامعة الملك سعود-آلية التربية-قسم المناهج 

دريس سمير نور الدين فلمبان.د ١٠ رق ت اهج وط من

 الرياضيات

  جامعة أم القرى-آلية التربية-اهج قسم المن

 .آلية المعلمين بالرياض-قسم تقنيات التعليم  تكنولوجيا تعليم عادل سرايا.د ١١

دريس عباس حسن غندوره.د ١٢ رق ت اهج وط من

 الرياضيات

  جامعة أم القرى-آلية التربية-قسم المناهج 

 .آلية المعلمين بالرياض-م قسم تقنيات التعلي تكنولوجيا تعليم عبدالحافظ سالمه.د ١٣

 . جامعة أم القرى-آلية التربية-قسم المناهج  مناهج وطرق تدريس العلوم عبداللطيف حميد الرايقي.د ١٤

دريس عبداهللا  صالح المقبل.د ١٥ رق ت اهج وط  .وزارة التربية والتعليم-مكتب الوزيرمن



 الرياضيات

د  عبداهللا عبدالعزيز الموسى.د  ١٦ رق ت اهج وط ريسمن

 الحاسب

 . جامعة اإلمام- الحاسب وعلومهةعميد آلي

يم   تكنولوجيا تعليم  محمد عبدالقادرر العمري.د  ١٧ ا التعل سم تكنولوجي ة -ق ة التربي ة- آلي  جامع

  اليرموك

دريس محمد عبداهللا النذير.د ١٨ رق ت اهج وط من

 الرياضيات

 .آلية المعلمين بالرياض-قسم المناهج رئيس 

دريس  عزيز المباركأحمد عبدال.أ  ١٩ رق ت اهج وط من

 الحاسب

 . وزارة التربية والتعليم-رئيس شعبة الحاسب

دريس حسام عبدالرؤف الصولي.أ ٢٠ رق ت اهج وط من

 الحاسب

ي          يم اإللكترون دارس-المشرف على مشروع التعل م

 .الرواد

دريس  عبدالعزيز النملة.أ  ٢١ رق ت اهج وط من

 الحاسب

  والتعليم وزارة التربية-مشرف عام حاسب

   مدارس الرواد-مشرف حاسب  تدريس الحاسب  محمد فتحي أبو اليزيد. أ  ٢٢
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وانتمـاء العبـارات     وأبعادها   مناسبة حماور األداة  :  مالحظات احملكمني االجيابية على أداة الدراسة فيما يلي          لتمتث
  .ح العبارات ودقة صياغتها ووضو للمحاور الواردة حتتها  األبعادءنتماا وابعاد الواردة حتتهلأل

مني التركيز على ماخيص التعليم اإللكتروين      فيما تركزت املالحظات السلبية على طول األداة ، واقترح بعض احملك          

حتديداً واختصار عدد العبارات من خالل دمج ماميكن دجمه، وقد مت بالفعل األخذ بتوصيات احملكمني وتوجيهـات                 

  املشرف حيال ذلك  

  :وبناءاً عليه فقد جاءت ابرز التعديالت على الصورة األولية لألداة فيما يلي 

  .عبارات يف كل بعد  توحيد صياغة بداية ال-١

األهـداف،  ( عنصر من عناصـر املنـهج        لدمج معايري ك  ) بعد مطالب التخطيط    (  مت يف حمور مطالب املنهج       -٢

يف عبارة واحدة  ، مثالً معايري األهداف دجمت يف عبارة واحدة على           ) احملتوى، الطرق والوسائل واألنشطة ، التقومي       

وإضـافة  )  املنهج اإللكتروين املعايري اليت جيب توافرها يف أهداف املنهج التقليدي          أن تتوافر يف أهداف   " النحو التايل   

أن يتم عرض احملتوى مـن       "ماهو خاص بعناصر املنهج اإللكتروين فقط بعبارات مفردة  فمثالً فيما خيص احملتوى                

اخلـرائط  -املتحركـة الفيـديو والـصور     -الرسوم اإليضاحية والصور الفوتوغرافية   –النصوص املكتوبة   : (خالل

  ).املؤثرات الصوتية-التوضيحية

حذف العبارات اخلاصة  خبطوات جتريب املنهج اإللكتـروين         ) بعد مطالب التنفيذ    (  مت يف حمور مطالب املنهج       -٣

  . باعتبارها متفقه مع جتريب املنهج التقليدي 

دمج أدوات التعليم اإللكتـروين يف عبـارة        ) بعد مطالب استخدام االنترنت     (  مت يف حمو أعداد املعلم وتدريبه        -٤

 تـدريس   أدوات التعليم اإللكتـروين يف تفعيـل      القدرة على توظيف    "واحدة بدالً من تفصيلها على النحو التايل        

   "الرياضيات

  .باعتباره بعداً عاماً) باملطالب العامة( مت يف حمور أعداد املعلم وتدريبه حذف البعد اخلاص -٥

  . بعداً عاماًهباعتبار) باملطالب املتعلقة باملعامل (  البيئة التعليمية حذف البعد اخلاص  مت يف حمور-٦

  . مت حذف العبارات اليت مت أمجاع احملكمني على حذفها - ٥
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المملكة العربية السعودية

  وزارة التعليم العالي  

  جامعة أم القرى   

  كلية التربية     

  قسم المناهج وطرق التدريس

  

  

  

  

  
   دراسة بعنوانأداة

مطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة 
   المختصين وجهة نظر الممارسين ومنالثانوية 

   )الصورة األولية                             ( 

  



  

   الطالبإعداد
  محمد بن صنت بن صالح الحربي

  
  إشراف

  د عبدالحكيم موسى مبارك.أ

  

  الفصل الدراسي األول

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧

  

  

  

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

   حفظه اهللا                                                                           /                 األستاذ/ سعادة الدآتور 

  وبعد.. السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

وان     ة       "يقوم الباحث بدراسة بعن ة الثانوي دريس الرياضيات بالمرحل يم اإللكتروني لت مطالب استخدام التعل
اهج             وذلك استكماالً  " . المختصين من وجهة نظر الممارسين و     دآتوراه في من  لمطالب الحصول على درجة ال

  .وطرق تدريس الرياضيات

نهج الرياضيات    (:وتهدف الدراسة إلى تحديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروني الالزم توفرها في آل من               م   -م معل

يات ة -الرياض ة التعليمي ر   ) البيئ ة نظ ن وجه صينم دىالمخت ة و  وم ذه   أهمي وافر ه ب ت ر   المطال ة نظ ن وجه  م

  .الممارسين

ى المختصين في            ة إل يم الرياضيات و    وهذه االستبانة موجه ات            تعل سعودية وآلي ي في الجامعات ال يم اإللكترون التعل

ين  اون    المعلم س التع ي دول مجل ي ف يم اإللكترون ي التعل صين ف ي  وبعض المخت يات  الخليج ي الرياض ي ومعلم ف

  .بالمملكة العربية السعودية ية المطبقة للتعليم اإللكترونيالمرحلة الثانوية بالمدارس األهل

ى        عبارات االستبانة لتحديد     عنعلمًا بان اإلجابة     ة عل ة             درجة الموافق ي من وجه يم اإللكترون مطالب استخدام التعل

الي                  ى النحو الت درج خماسي عل داً   (نظر المختصين ستكون وفق ت ة ج ة  ،   عالي ة ضعيف  ،   ضعيفة  ،   متوسطة  ،   عالي

  ). جدًا

درج               ى النحو   خماسي ولتحديد مدى أهمية وتوافر هذه المطالب من وجهة نظر الممارسين ستكون اإلجابة وفق ت  عل

  :التالي

  
  
  
  

تبانة    م االس م محك  :اس

ة ة العلمي  :الدرج

ل  ة العم  :جه

ي  د اإللكترون  :البري
  



  درجــة التوافر  درجــة األهمية
عالية 
  جدًا

غير مهمة   ضعيفة  متوسطة  عالية
  إطالقًا

  
عالية   العبـــــــــارة

  جدًا
غير متوفرة   ضعيفة  متوسطة  عالية

  القًاإط
  

ان               واسعة في هذا المجال    ونظرًا لما عرف عنكم من خبرة        ة في مجال البحث العلمي ، ف ارات عالي درات ومه  ، وق

عادتكم  رأي س اد ب تبانة واالسترش ذه االس يم ه راء لتحك ًا ضمن مجموعة من الخب ارآم محكم شرف باختي الباحث يت

اتها، حيث أن إسهامكم في الحكم على االستبانة أمرًا         والتعرف على وجهة نظرآم وما تبدونه من مالحظات على فقر         

  :لذا آمل من سعادتكم االطالع وإبداء الرأي فيما يلي .بالغ األهمية وعظيم األثر للوصول إلى أفضل النتائج

  . الواردة تحتهلُبعد  ارتباط العبارة بال- ١

  .  وضوح العبارة ودقة صياغتها- ٢

ارة وذ   - ٣ ة العب ة أهمي يم درج اعي     تقي اس الرب تخدام المقي ك باس ب    ) ١، ٢، ٣، ٤(ل ام  بالترتي ل األرق ث تمث حي

  .آبيرة األهمية، متوسطة األهمية، قليلة األهمية، غير مهمة: العبارات التالية

  . مقترحاتكم للتعديل أو اإلضافة أو الحذف- ٤

  . والتقدير آريم اهتمامكم، ولكم مني جزيل الشكراالستبيانآمل أن يجد هذا 

  /لباحثا

   صالح الحربي بنصنتبن    محمد                                                                 

   قسم المناهج وطرق التدريس-آلية التربية-                                            جامعة أم القرى 

                                        com.yahoo@999Mssh  
  : و أسئلتها مشكلة الدراسة

  :تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال التالي
ة نظر                    ة من وجه ة الثانوي دريس الرياضيات في المرحل يم اإللكتروني لت مامطالب استخدام التعل

  الممارسين والمختصين ؟
  :اليةويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية الت

ة          .٣٣ اً     (ما المطالب الالزم توافرها في منهج الرياضيات للمرحلة الثانوي ذًا وتقويم ًا وتنفي ) تخطيط
 الستخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر المختصين؟

دريب    ما المطالب الالزم توافرها      .٣٤ ة الستخدام           في إعداد وت ة الثانوي م الرياضيات للمرحل  معل
 ر المختصين؟التعليم اإللكتروني من وجهة نظ

دريس       .٣٥ ي ت ي ف يم اإللكترون تخدام التعل ة الس ة التعليمي ي البيئ ا ف الزم توافره ب ال ا المطال م
 الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المختصين؟

ة          .٣٦ ما درجة أهمية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في منهج الرياضيات في المرحل
 من وجهة نظر الممارسين؟) قويمًاتخطيطًا وتنفيذًا وت(الثانوية

ي   .٣٧ يم اإللكترون تخدام التعل ب اس وافر مطال ة وت ة أهمي ا درج دريبم داد وت ي إع م ف  معل
 الرياضيات في المرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين؟

ة                      .٣٨ ة في المرحل ة التعليمي ي في البيئ يم اإللكترون ما درجة أهمية وتوافر مطالب استخدام التعل
 وجهة نظر الممارسين؟الثانوية من 



دريس          .٣٩ ي لت يم اإللكترون دهم لمطالب استخدام التعل هل تختلف استجابات المختصين في تحدي
ة             رات التالي اختالف المتغي ة ب يم    (التخصص  (الرياضيات في المرحلة الثانوي دريس الرياضيات ، التعل ت

 ؟)، سنوات الخبرة ، الجنسية)اإللكتروني 
يم   هل تختلف استجابات المختصين     .٤٠ في التعليم اإللكتروني في تحديدهم لمطالب استخدام التعل

اختالف التخصص الفرعي                   ة ب ة الثانوي دريس الرياضيات في المرحل دريس الحاسب،    (اإللكتروني لت ت
 ؟)تكنولوجيا تعليم ، أخرى

يم     .٤١ تخدام التعل ب اس ة مطال ة أهمي دهم لدرج ي تحدي ين ف تجابات الممارس ف اس ل تختل ه
  الرياضيات في المرحلة الثانوية باختالف سنوات الخبرة؟اإللكتروني لتدريس

ي                       .٤٢ يم اإللكترون وافر مطالب استخدام التعل دهم لدرجة ت هل تختلف استجابات الممارسين في تحدي
 لتدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية باختالف سنوات الخبرة؟

  

  :أهداف الدراسة
  :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي

ة      (فرها في آل من   اتخدام التعليم اإللكتروني الالزم تو    تحديد مطالب اس   -١٧ منهج الرياضيات في المرحل
ة،  دريب  الثانوي داد وت ة     إع ة التعليمي ة ، البيئ ة الثانوي يات للمرحل م الرياض ر   )معل ة نظ ن وجه م
 .المختصين

نهج الرياضيات   (التعرف على مدى أهمية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في آل من         -١٨ م
ة   ة التعليمي ة ، البيئ ة الثانوي يات للمرحل م الرياض ة، معل ة الثانوي ي المرحل ر ) ف ة نظ ن وجه م

  .الممارسين
ود  -١٩ دى وج ى م رف عل يم  التع تخدام التعل ب اس وافر مطال ة ت ة ودرج ة أهمي ين درج تالف ب اخ

  اإللكتروني من وجهة نظر الممارسين للكشف عن واقع ممارسة التعليم اإللكتروني
  :راسةمصطلحات الد

ذه الدراسة المقومات األساسية الستخدام             : لكترونيإلمطالب استخدام التعليم ا   -١ يقصد بها في ه
ة         ( : التعليم اإللكتروني و الالزم توافرها في آل من           ة الثانوي نهج الرياضيات للمرحل م   –م  معل

  ).البيئة التعليمية-الرياضيات للمرحلة الثانوية
ي-٢ يم اإللكترون ه )  ninglear-E(التعل ه الموسى بأن ات  " يعرف تخدام آلي يم باس ة للتعل طريق

ومات،    ن صوت وصوره، ورس ددة م ائطه المتع بكاته، ووس ن حاسب وش ة م صال الحديث االت
وآليات بحث، ومكتبات االلكترونية، وآذلك بوابات االنترنت سواء أآانت عن بعد أم في الفصل              

ع أنواعه ة بجمي تخدام التقني و اس م ه صال الالدراسي المه ي إي صر وقت ا ف تعلم بأق ة للم معلوم
  ).٦م،ص٢٠٠٣الموسى،"(آبر فائدةأوجهد و

ه  ًا بأن ي إجرائي يم اإللكترون ة  "ويعرف الباحث التعل ة تعليمي دم بيئ ي يق ام تعليم ة /نظ تعلمي
ة     وم عملي اوز مفه ى تج ت أدى إل ى الحاسب و االنترن اد عل صادر باالعتم ددة الم ة  متع تفاعلي

  " جدران الفصول الدراسية وأتاح للمعلم دعم ومساعدة المتعلم في أي وقتتعلمالتعليم واّل
ه    : لكترونيإل المنهج ا  -٣ ة          " تعرفه الجرف بأن واد تعليمي شطة وم ستخدم في تصميمه أن نهج ي م

ورة         ي ص ة ف ددة التفاعلي ائط المتع ات الوس ي بمكون وى غن و محت وب، وه ى الحاس د عل تعتم
  ).١٩٨م،ص٢٠٠١الجرف،"(شبكة االنترنتبرمجيات تقدم على شبكة محلية أو 

منظومة فرعية من منظومة التعليم اإللكتروني    :  إجرائيًا بأنه  اإللكترونيويعرف الباحث المنهج    
ة           دمها المدرس ًا تق ة وظيفي ة والمتكامل ياتية المترابط رات الرياض ن الخب ة م ضمن مجموع تت

ى الوس               اد عل ة باالعتم ددة    للمتعلمين تحت إشرافها وفق خطة معين -صور -نصوص (ائط المتع
من خالل وسائط اإللكترونية مثل الحاسب واالنترنت سواء قدمت داخل المدرسة           )حرآة-صوت



ًا         لوآهم طبق ديل س واحي، وتع ع الن ي جمي شامل ف و ال ى النم ذ عل ساعدة التالمي ا لم أو خارجه
  .لألهداف التربوية

زة        ويقصد بها اإلمكانات المادية والبرمج    : البيئة التعليمية -٤ يات والبنية التحتية من معامل وأجه
  .وملحقاتها المتنوعة، وبرمجيات ووسائل اتصال مناسبة الالزمة الستخدام التعليم االلكتروني 

  .ويقصد بهم ذوي االختصاص بالتعليم اإللكتروني وتعليم الرياضيات : المختصون -٥
ات  يقصد بهم في هذه الدراس  : المختصون في التعليم اإللكتروني   -١-٥ ةً أعضاء هيئة التدريس بكلي

ى درجة                      سعودية ، الحاصلين عل ة ال ة العربي ين بالمملك ات المعلم التربية وآليات الحاسب وآلي
ي   دآتوراه ف يم     (ال ا التعل ائل وتكنولوجي ب ووس وم الحاس يم وعل ي التعل ب ف تخدام الحاس و ) اس

مختصين في دول مجلس    أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وآليات المعلمين بالمملكة وبعض ال     
التعاون األخرى الذين لديهم اهتمام بارز بالتعليم اإللكتروني من خالل  القيام بمشاريع أو إجراء 

  .دراسات أو تأليف آتب أو مشارآات بندوات ومؤتمرات ذات صلة بالتعليم اإللكتروني
ة ا              : المختصون بتعليم الرياضيات   -٢-٥ ذه الدراسة أعضاء هيئ م في ه سام    يقصد به دريس باق لت

سعودية الحاصلين              ة ال ة العربي المناهج وطرق التدريس بكليات التربية وآليات المعلمين بالمملك
 . في المناهج وطرق تدريس الرياضياتالدآتوراهعلى درجة 

ون -٦ ة     :الممارس دارس األهلي ي الم ة ف ة الثانوي ي المرحل يات ف و الرياض م معلم صد به ي يق الت
  . اإللكترونيليمتستخدم بعض أدوات التع
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المملكة العربية السعودية

  لعاليوزارة التعليم ا  

  جامعة أم القرى   

  كلية التربية     

  قسم المناهج وطرق التدريس

  

  

  

  



  
   دراسة بعنوانأداة

مطالب استخدام التعليم اإللكتروني لتدريس الرياضيات بالمرحلة 
   المختصينمن وجهة نظر الممارسين والثانوية 

   )الصورة األولية                             ( 

  

  

   الطالبإعداد
  حمد بن صنت بن صالح الحربيم

  
  إشراف

  د عبدالحكيم موسى مبارك.أ

  

  الفصل الدراسي األول

  هـ١٤٢٦/١٤٢٧

  

  

  

  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

   حفظه اهللا                                          /                                                  األستاذ/ سعادة الدآتور 

  وبعد.. كم ورحمة اهللا وبرآاته السالم علي

وان     ة       "يقوم الباحث بدراسة بعن ة الثانوي دريس الرياضيات بالمرحل يم اإللكتروني لت مطالب استخدام التعل
اهج            وذلك استكماالً " .  المختصين من وجهة نظر الممارسين و     دآتوراه في من  لمطالب الحصول على درجة ال

  .وطرق تدريس الرياضيات

نهج الرياضيات    (:ى تحديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروني الالزم توفرها في آل من            وتهدف الدراسة إل   م   -م معل

يات ة -الرياض ة التعليمي ر   ) البيئ ة نظ ن وجه صينم دىالمخت ة و  وم ب   أهمي ذه المطال وافر ه ر    ت ة نظ ن وجه  م

  .الممارسين

  
  
  
  

تبانة    م االس م محك  :اس

ة ة العلمي  :الدرج

ل  ة العم  :جه

ي  د اإللكترون  :البري
  



ى المختصين في            ة إل يم الرياضيات و    وهذه االستبانة موجه يم اإل  تعل ات          التعل سعودية وآلي ي في الجامعات ال لكترون

ين  اون    المعلم س التع ي دول مجل ي ف يم اإللكترون ي التعل صين ف ي  وبعض المخت يات  الخليج ي الرياض ي ومعلم ف

  .بالمملكة العربية السعودية المرحلة الثانوية بالمدارس األهلية المطبقة للتعليم اإللكتروني

ى       تحديد   عبارات االستبانة ل   عنعلمًا بان اإلجابة     ة عل ة             درجة الموافق ي من وجه يم اإللكترون مطالب استخدام التعل

الي                  ى النحو الت درج خماسي عل داً   (نظر المختصين ستكون وفق ت ة ج ة  ،   عالي ضعيفة   ،   ضعيفة  ،   متوسطة  ،   عالي

  ). جدًا

درج               ى النحو   يخماس ولتحديد مدى أهمية وتوافر هذه المطالب من وجهة نظر الممارسين ستكون اإلجابة وفق ت  عل

  :التالي
  درجــة التوافر  درجــة األهمية

عالية 
  جدًا

غير مهمة   ضعيفة  متوسطة  عالية
  إطالقًا

  
عالية   العبـــــــــارة

  جدًا
غير متوفرة   ضعيفة  متوسطة  عالية

  إطالقًا
  

ة في مجال البحث ال            واسعة في هذا المجال    ونظرًا لما عرف عنكم من خبرة        ارات عالي درات ومه ان    ، وق علمي ، ف

عادتكم  رأي س اد ب تبانة واالسترش ذه االس يم ه راء لتحك ًا ضمن مجموعة من الخب ارآم محكم شرف باختي الباحث يت

والتعرف على وجهة نظرآم وما تبدونه من مالحظات على فقراتها، حيث أن إسهامكم في الحكم على االستبانة أمرًا                  

  :لذا آمل من سعادتكم االطالع وإبداء الرأي فيما يلي .ئجبالغ األهمية وعظيم األثر للوصول إلى أفضل النتا

  . الواردة تحتهلُبعد  ارتباط العبارة بال- ١

  .  وضوح العبارة ودقة صياغتها- ٢

اعي       - ٣ اس الرب تخدام المقي ك باس ارة وذل ة العب ة أهمي يم درج ب    ) ١، ٢، ٣، ٤( تقي ام  بالترتي ل األرق ث تمث حي

  .مية، متوسطة األهمية، قليلة األهمية، غير مهمةآبيرة األه: العبارات التالية

  . مقترحاتكم للتعديل أو اإلضافة أو الحذف- ٤

  . والتقدير آريم اهتمامكم، ولكم مني جزيل الشكراالستبيانآمل أن يجد هذا 

  /الباحث

  حربي صالح ال بنصنتبن    محمد                                                                 

   قسم المناهج وطرق التدريس-آلية التربية-                                            جامعة أم القرى 

                                        com.yahoo@999Mssh  
  : و أسئلتها مشكلة الدراسة

  :ل التاليتتحدد مشكلة الدراسة بالسؤا
ة نظر                    ة من وجه ة الثانوي دريس الرياضيات في المرحل يم اإللكتروني لت مامطالب استخدام التعل

  الممارسين والمختصين ؟
  :ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئلة الفرعية التالية

ة          .٤٣ اً     (ما المطالب الالزم توافرها في منهج الرياضيات للمرحلة الثانوي ذًا وتقويم ًا وتنفي ) تخطيط
 ستخدام التعليم اإللكتروني من وجهة نظر المختصين؟ال



دريب    ما المطالب الالزم توافرها      .٤٤ ة الستخدام           في إعداد وت ة الثانوي م الرياضيات للمرحل  معل
 التعليم اإللكتروني من وجهة نظر المختصين؟

دريس       .٤٥ ي ت ي ف يم اإللكترون تخدام التعل ة الس ة التعليمي ي البيئ ا ف الزم توافره ب ال ا المطال م
 لرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر المختصين؟ا

ة          .٤٦ ما درجة أهمية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في منهج الرياضيات في المرحل
 من وجهة نظر الممارسين؟) تخطيطًا وتنفيذًا وتقويمًا(الثانوية

ي   .٤٧ يم اإللكترون تخدام التعل ب اس وافر مطال ة وت ة أهمي ا درج داد وتم ي إع م دريبف  معل
 الرياضيات في المرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين؟

ة                      .٤٨ ة في المرحل ة التعليمي ي في البيئ يم اإللكترون ما درجة أهمية وتوافر مطالب استخدام التعل
 الثانوية من وجهة نظر الممارسين؟

در         .٤٩ ي لت يم اإللكترون دهم لمطالب استخدام التعل يس هل تختلف استجابات المختصين في تحدي
ة             رات التالي اختالف المتغي ة ب يم    (التخصص  (الرياضيات في المرحلة الثانوي دريس الرياضيات ، التعل ت

 ؟)، سنوات الخبرة ، الجنسية)اإللكتروني 
يم       .٥٠ هل تختلف استجابات المختصين في التعليم اإللكتروني في تحديدهم لمطالب استخدام التعل

ة ا          دريس الرياضيات في المرحل اختالف التخصص الفرعي         اإللكتروني لت ة ب دريس الحاسب،    (لثانوي ت
 ؟)تكنولوجيا تعليم ، أخرى

يم     .٥١ تخدام التعل ب اس ة مطال ة أهمي دهم لدرج ي تحدي ين ف تجابات الممارس ف اس ل تختل ه
 اإللكتروني لتدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية باختالف سنوات الخبرة؟

دهم لدرج            .٥٢ ي           هل تختلف استجابات الممارسين في تحدي يم اإللكترون وافر مطالب استخدام التعل ة ت
 لتدريس الرياضيات في المرحلة الثانوية باختالف سنوات الخبرة؟

  

  :أهداف الدراسة
  :تتمثل أهداف الدراسة فيما يلي

ة      (فرها في آل من   اتحديد مطالب استخدام التعليم اإللكتروني الالزم تو       -٢٠ منهج الرياضيات في المرحل
ة،  دري الثانوي داد وت ة     ب إع ة التعليمي ة ، البيئ ة الثانوي يات للمرحل م الرياض ر   )معل ة نظ ن وجه م
 .المختصين

نهج الرياضيات   (التعرف على مدى أهمية وتوافر مطالب استخدام التعليم اإللكتروني في آل من         -٢١ م
ة   ة التعليمي ة ، البيئ ة الثانوي يات للمرحل م الرياض ة، معل ة الثانوي ي المرحل ر ) ف ة نظ ن وجه م

  .الممارسين
ود  -٢٢ دى وج ى م رف عل يم  التع تخدام التعل ب اس وافر مطال ة ت ة ودرج ة أهمي ين درج تالف ب اخ

  اإللكتروني من وجهة نظر الممارسين للكشف عن واقع ممارسة التعليم اإللكتروني
  :مصطلحات الدراسة

ذه الدراسة المقومات األساسية الستخدام             : لكترونيإلمطالب استخدام التعليم ا   -١ يقصد بها في ه
ة         ( : عليم اإللكتروني و الالزم توافرها في آل من          الت ة الثانوي نهج الرياضيات للمرحل م   –م  معل

  ).البيئة التعليمية-الرياضيات للمرحلة الثانوية
ي-٢ يم اإللكترون ه )  learning-E(التعل ه الموسى بأن ات  " يعرف تخدام آلي يم باس ة للتعل طريق

ائطه ال  بكاته، ووس ن حاسب وش ة م صال الحديث ومات،  االت ن صوت وصوره، ورس ددة م متع
وآليات بحث، ومكتبات االلكترونية، وآذلك بوابات االنترنت سواء أآانت عن بعد أم في الفصل              



صال ال  ي إي ا ف ع أنواعه ة بجمي تخدام التقني و اس م ه صر وقت الدراسي المه تعلم بأق ة للم معلوم
  ).٦م،ص٢٠٠٣الموسى،"(آبر فائدةأوجهد و

يم ا هويعرف الباحث التعل ًا بأن ي إجرائي ة  "إللكترون ة تعليمي دم بيئ ي يق ام تعليم ة /نظ تعلمي
ة     وم عملي اوز مفه ى تج ت أدى إل ى الحاسب و االنترن اد عل صادر باالعتم ددة الم ة  متع تفاعلي

  "تعلم جدران الفصول الدراسية وأتاح للمعلم دعم ومساعدة المتعلم في أي وقتالتعليم واّل
ه   تعرفه ا : لكترونيإل المنهج ا  -٣ ة          " لجرف بأن واد تعليمي شطة وم ستخدم في تصميمه أن نهج ي م

ورة         ي ص ة ف ددة التفاعلي ائط المتع ات الوس ي بمكون وى غن و محت وب، وه ى الحاس د عل تعتم
  ).١٩٨م،ص٢٠٠١الجرف،"(برمجيات تقدم على شبكة محلية أو شبكة االنترنت

منظومة التعليم اإللكتروني  منظومة فرعية من   :  إجرائيًا بأنه  اإللكترونيويعرف الباحث المنهج    
ة           دمها المدرس ًا تق ة وظيفي ة والمتكامل ياتية المترابط رات الرياض ن الخب ة م ضمن مجموع تت

ددة                   ى الوسائط المتع اد عل ة باالعتم -صور -نصوص (للمتعلمين تحت إشرافها وفق خطة معين
مدرسة من خالل وسائط اإللكترونية مثل الحاسب واالنترنت سواء قدمت داخل ال          )حرآة-صوت

ًا         لوآهم طبق ديل س واحي، وتع ع الن ي جمي شامل ف و ال ى النم ذ عل ساعدة التالمي ا لم أو خارجه
  .لألهداف التربوية

زة            : البيئة التعليمية -٤ ويقصد بها اإلمكانات المادية والبرمجيات والبنية التحتية من معامل وأجه
  .تخدام التعليم االلكتروني وملحقاتها المتنوعة، وبرمجيات ووسائل اتصال مناسبة الالزمة الس

  .ويقصد بهم ذوي االختصاص بالتعليم اإللكتروني وتعليم الرياضيات : المختصون -٥
ات    : المختصون في التعليم اإللكتروني   -١-٥ يقصد بهم في هذه الدراسةً أعضاء هيئة التدريس بكلي

سعودية ، ا                ة ال ة العربي ين بالمملك ات المعلم ى درجة      التربية وآليات الحاسب وآلي لحاصلين عل
ي   دآتوراه ف يم     (ال ا التعل ائل وتكنولوجي ب ووس وم الحاس يم وعل ي التعل ب ف تخدام الحاس و ) اس

أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وآليات المعلمين بالمملكة وبعض المختصين في دول مجلس         
شاريع أو إجراء التعاون األخرى الذين لديهم اهتمام بارز بالتعليم اإللكتروني من خالل  القيام بم

  .دراسات أو تأليف آتب أو مشارآات بندوات ومؤتمرات ذات صلة بالتعليم اإللكتروني
سام                  : المختصون بتعليم الرياضيات   -٢-٥ دريس باق ة الت ذه الدراسة أعضاء هيئ م في ه يقصد به

سعودية الحا            ة ال ة العربي صلين  المناهج وطرق التدريس بكليات التربية وآليات المعلمين بالمملك
 . في المناهج وطرق تدريس الرياضياتالدآتوراهعلى درجة 

ون -٦ ة     :الممارس دارس األهلي ي الم ة ف ة الثانوي ي المرحل يات ف و الرياض م معلم صد به ي يق الت
  . اإللكترونيتستخدم بعض أدوات التعليم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ل الرياضياتأسماء وعناوين بعض المواقع اإللكترونية في مجا
â ÉÓì¾a@áa ÉÓì¾a@æaìäÇ 

  http://www.php4arab.host.sk/index.htm  جزيرة الرياضيات  ١

 http://immuslim.tripod.com/mamac.htm مجلة الرياضيات ٢

  http://zohair.8m.com  مدرسة الرياضيات  ٣

 http://www.geocities.com/xyzteacher  معلم الرياضيات  ٤

 http://www.geocities.com/mathboxplus صندوق الرياضيات ٥

 http://www.geocities.com/dyaa70/zag3.htmlطرق تدريس  ٦



 الرياضيات

 http://www.khayma.com/mathclub نادي الرياضيات ٧

 www.mathcorner.com رآن الرياضيات ٨

 http://www.geocities.com/tmathsocietyجماعة تعليم الرياضيات ٩

 http://mbadr.hypermart.net/mathteaching.htm  تدريس الرياضيات ١٠

 http://math4all.8k.com الرياضيات للجميع ١١

 http://www.kmb.host.sk واحة الرياضيات ١٢

 http://www.arabmath.net الرياضيات العربية ١٣

 http://www.khayma.com/fheedmath/index.htm ساحة الرياضيات ١٤

 www.mathdar.com  دار الرياضيات ١٥

 تطوير تدريس   ١٦

  الرياضيات

www.aghandoura.com 

  http://www.geocities.com/maths_art  فن الرياضيات  ١٧

 www.math.com ع الرياضياتموق ١٨

 http://www.almekbel.ne  موقع الدآتور المقبل  ١٩

 http://www.angelfire.com/sc3/mathgroup/edureport.htmموقع الدآتور الشرقاوي ٢٠

موقع الدآتور محمود   ٢١

  بدر

http://mbadr.hypermart.net/mathteaching.htm 

دليل مواقع تعليم   ٢٢

  الرياضيات

http://www.geocities.com/fysal1421/dz.htm 

  www.yzeeed.com  دنيا الرياضيات  ٢٣

 
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   عبارات مطالب استخدام التعليم اإللكترونيتوافرعلى درجة ) الممارسين( التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة 
  التوافــــــــــــــــــــردرجة 

 رقم العبارة  المجموع  غير متوفرة إطالقًا  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جدًا
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  مطالب المنهج اإللكتروني: المحور األول 
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٠٫٠  ٣  ٣٠٫٠  ٩  ٥٠٫٠  ١٥  ١٠٫٠  ٣  ١  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٥٠٫٠  ١٥  ٢٦٫٧  ٨  ١٠٫٠  ٣  ٢  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٫٣  ١  ٦٣٫٣  ١٩  ٢٣٫٣  ٧  ٦٫٧  ٢  ٣  
االللبل ٠  ١٦٫٧  ٥  ٤٠٫٠  ١٢  ٣٣٫٣  ١٠  ١٠٫٠  ٣  ٤

  ١٠٠  ٣٠  ٠ ةةنننن 

١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٢٣٫٣  ٧  ٤٦٫٧  ١٤  ٦٫٧  ٢  ٥  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٠٫٠  ٣  ٥٦٫٧  ١٧  ٢٦٫٧  ٨  ٦٫٧  ٢  ٦  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٦٫٧  ٨  ٣٦٫٧  ١١  ٢٣٫٣  ٧  ١٠٫٠  ٣  ٧  
١٠٠  ٣٠  ١٣٫٣  ٤  ٣٦٫٧  ١١  ٣٠٫٠  ٩  ١٦٫٧  ٥  ٣٫٣  ١  ٨  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٦٫٧  ١١  ٤٦٫٧  ١٤  ١٠٫٠  ٣  ٣٫٣  ١  ٩  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٢٦٫٧  ٨  ٥٠٫٠  ١٥  ٢٣٫٣  ٧  ٠  ٠  ١٠  



١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٢٦٫٧  ٨  ٤٠٫٠  ١٢  ١٠٫٠  ٣  ١٦٫٧  ٥  ١١  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٦٫٧  ٨  ٣٠٫٠  ٩  ٣٠٫٠  ٩  ١٠٫٠  ٣  ١٢  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٠٫٠  ٦  ٥٠٫٠  ١٥  ١٠٫٠  ٣  ١٦٫٧  ٥  ١٣  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٦٫٧  ٥  ٣٠٫٠  ٩  ٣٣٫٣  ١٠  ١٣٫٣  ٤  ١٤  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٢٦٫٧  ٨  ٣٦٫٧  ١١  ٢٣٫٣  ٧  ١٣٫٣  ٤  ١٥  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٠٫٠  ٦  ٤٠٫٠  ١٢  ٢٣٫٣  ٧  ١٣٫٣  ٤  ١٦  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٢٣٫٣  ٧  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٦٫٧  ٨  ٦٫٧  ٢  ١٧  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٦٫٧  ٥  ٥٦٫٧  ١٧  ١٦٫٧  ٥  ١٠٫٠  ٣  ١٨  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٦٫٧  ٥  ٥٣٫٣  ١٦  ٢٣٫٣  ٧  ٦٫٧  ٢  ١٩  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٦٫٧  ٢  ٢٦٫٧  ٨  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٦٫٧  ٨  ٢٠  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٫٣  ١  ٣٦٫٧  ١١  ٢٠٫٠  ٦  ٣٦٫٧  ١١  ٢١  
١٠٠  ٣٠  ١٠٫٠  ٣  ١٦٫٧  ٥  ٢٠٫٠  ٦  ٢٠٫٠  ٦  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٢  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٠٫٠  ٣  ٤٠٫٠  ١٢  ١٣٫٣  ٤  ٣٦٫٧  ١١  ٢٣  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٠٫٠  ٣  ٣٠٫٠  ٩  ٢٣٫٣  ٧  ٣٦٫٧  ١١  ٢٤  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٠٫٠  ٩  ٢٦٫٧  ٨  ٢٥  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٠٫٠  ٣  ٣٠٫٠  ٩  ٣٦٫٧  ١١  ٢٣٫٣  ٧  ٢٦  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٦٫٧  ٢  ٢٠٫٠  ٦  ٣٦٫٧  ١١  ٣٦٫٧  ١١  ٢٧  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٫٣  ١  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٠٫٠  ٩  ٣٠٫٠  ٩  ٢٨  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٠٫٠  ٩  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٩  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٣٫٣  ٤  ٤٠٫٠  ١٢  ٢٦٫٧  ٨  ٢٠٫٠  ٦  ٣٠  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٦٫٧  ٢  ٣٦٫٧  ١١  ٣٠٫٠  ٩  ٢٦٫٧  ٨  ٣١  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٢٦٫٧  ٨  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٦٫٧  ١١  ٣٢  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٦٫٧  ٥  ٣٠٫٠  ٩  ٣٦٫٧  ١١  ١٦٫٧  ٥  ٣٣  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٣٫٣  ٤  ٤٣٫٣  ١٣  ٤٠٫٠  ١٢  ٣٫٣  ١  ٣٤  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٣٫٣  ٤  ٥٠٫٠  ١٥  ٢٦٫٧  ٨  ١٠٫٠  ٣  ٣٥  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٠٫٠  ٦  ٣٦  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٣٫٣  ٤  ٣٠٫٠  ٩  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٣٫٣  ٧  ٣٧  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٣٫٣  ٤  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٠٫٠  ٦  ٣٨  

  



   عبارات مطالب استخدام التعليم اإللكترونيتوافرعلى درجة ) الممارسين( التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة 
  التوافــــــــــــــــــــردرجة 

  رقم العبارة  المجموع  غير متوفرة إطالقًا  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جدًا
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  مطالب المنهج اإللكتروني: تابع المحور األول 
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٦٫٧  ٢  ٣٠٫٠  ٩  ٣٠٫٠  ٩  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٩  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٦٫٧  ٢  ٣٦٫٧  ١١  ٢٠٫٠  ٦  ٣٦٫٧  ١١  ٤٠  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٣٫٣  ٤  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٦٫٧  ٨  ١٣٫٣  ٤  ٤١  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٢٦٫٧  ٨  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٠٫٠  ٩  ٤٢  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٢٦٫٧  ٨  ٣٣٫٣  ١٠  ١٦٫٧  ٥  ١٦٫٧  ٥  ٤٣  
١٠٠  ٣٠  ١٠٫٠  ٣  ١٠٫٠  ٣  ٥٠٫٠  ١٥  ٢٣٫٣  ٧  ٦٫٧  ٢  ٤٤  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٤٣٫٣  ١٣  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٠٫٠  ٦  ٤٥  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٠٫٠  ٣  ٣٦٫٧  ١١  ٢٣٫٣  ٧  ٢٣٫٣  ٧  ٤٦  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٠٫٠  ٣  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٠٫٠  ٦  ٢٠٫٠  ٦  ٤٧  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٦٫٧  ٢  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٣٫٣  ٧  ٣٠٫٠  ٩  ٤٨  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٥٠٫٠  ١٥  ١٦٫٧  ٥  ٢٠٫٠  ٦  ٤٩  
١٠٠  ٣٠  ١٠٫٠  ٣  ١٣٫٣  ٤  ٣٠٫٠  ٩  ٢٦٫٧  ٨  ٢٠٫٠  ٦  ٥٠  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٣٫٣  ٤  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ١٦٫٧  ٥  ٥١  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٢٣٫٣  ٧  ٢٦٫٧  ٨  ٣٦٫٧  ١١  ٥٢  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٠٫٠  ٣  ٢٣٫٣  ٧  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ٥٣  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٦٫٧  ٥  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٣٫٣  ٧  ٢٦٫٧  ٨  ٥٤  
١٠٠  ٣٠  ١٠٫٠  ٣  ٣٠٫٠  ٩  ٢٣٫٣  ٧  ٢٣٫٣  ٧  ١٣٫٣  ٤  ٥٥  
١٠٠  ٣٠  ١٣٫٣  ٤  ٣٣٫٣  ١٠  ١٣٫٣  ٤  ٢٣٫٣  ٧  ١٦٫٧  ٥  ٥٦  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٤٣٫٣  ١٣  ٣٣٫٣  ١٠  ١٣٫٣  ٤  ٥٧  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٦٫٧  ٢  ٤٦٫٧  ١٤  ٣٦٫٧  ١١  ٣٫٣  ١  ٥٨  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٤٠٫٠  ١٢  ٤٣٫٣  ١٣  ٦٫٧  ٢  ٥٩  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٣٫٣  ١  ٥٠٫٠  ١٥  ٣٠٫٠  ٩  ١٠٫٠  ٣  ٦٠  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٣٫٣  ٤  ٢٦٫٧  ٨  ٤٣٫٣  ١٣  ١٣٫٣  ٤  ٦١  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٦٫٧  ٢  ٤٦٫٧  ١٤  ٣٣٫٣  ١٠  ١٠٫٠  ٣  ٦٢  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٦٫٧  ٢  ٤٠٫٠  ١٢  ٣٦٫٧  ١١  ١٠٫٠  ٣  ٦٣  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٦٫٧  ٥  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ١٠٫٠  ٣  ٦٤  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٦٫٧  ٥  ٣٦٫٧  ١١  ٣٦٫٧  ١١  ٦٫٧  ٢  ٦٥  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٣٣٫٣  ١٠  ٥٠٫٠  ١٥  ٣٫٣  ١  ٦٦  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٢٦٫٧  ٨  ٥٣٫٣  ١٦  ٦٫٧  ٢  ٦٧  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٫٣  ١  ٤٠٫٠  ١٢  ٣٦٫٧  ١١  ١٦٫٧  ٥  ٦٨  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٣٫٣  ١  ٣٦٫٧  ١١  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٠٫٠  ٦  ٦٩  
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   عبارات مطالب استخدام التعليم اإللكترونيتوافرعلى درجة ) الممارسين( التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة 
  التوافــــــــــــــــــــردرجة 

  رقم العبارة  المجموع  غير متوفرة إطالقًا  ضعيفة  متوسطة  عالية  ية جدًاعال
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني: المحور الثاني 
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٣٠٫٠  ٩  ٤٣٫٣  ١٣  ١٦٫٧  ٥  ١  
١٠٠  ٣٠  ١٠٫٠  ٣  ٦٫٧  ٢  ٤٦٫٧  ١٤  ٢٦٫٧  ٨  ١٠٫٠  ٣  ٢  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٦٫٧  ٢  ٤٣٫٣  ١٣  ٣٣٫٣  ١٠  ١٠٫٠  ٣  ٣  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٣٣٫٣  ١٠  ٤٣٫٣  ١٣  ١٣٫٣  ٤  ٤  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٤٣٫٣  ١٣  ٤٠٫٠  ١٢  ٦٫٧  ٢  ٥  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٦٫٧  ٥  ٣٠٫٠  ٩  ٣٦٫٧  ١١  ١٣٫٣  ٤  ٦  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٣٫٣  ٤  ٤٠٫٠  ١٢  ٢٦٫٧  ٨  ١٣٫٣  ٤  ٧  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٫٣  ١  ٣٣٫٣  ١٠  ٤٦٫٧  ١٤  ١٣٫٣  ٤  ٨  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٣٫٣  ٧  ٢٠٫٠  ٦  ٩  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٣٫٣  ٤  ٣٦٫٧  ١١  ٣٠٫٠  ٩  ١٦٫٧  ٥  ١٠  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٣٫٣  ٤  ٤٠٫٠  ١٢  ٣٣٫٣  ١٠  ٦٫٧  ٢  ١١  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٦٫٧  ٢  ٤٦٫٧  ١٤  ٣٠٫٠  ٩  ١٠٫٠  ٣  ١٢  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٣٦٫٧  ١١  ٤٠٫٠  ١٢  ١٣٫٣  ٤  ١٣  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٠٫٠  ٣  ٣٠٫٠  ٩  ٤٣٫٣  ١٣  ١٠٫٠  ٣  ١٤  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٤٣٫٣  ١٣  ٣٠٫٠  ٩  ٢٣٫٣  ٧  ١٥  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٣٫٣  ٤  ٤٠٫٠  ١٢  ٣٠٫٠  ٩  ١٦٫٧  ٥  ١٦  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٦٫٧  ٢  ٢٣٫٣  ٧  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٦٫٧  ٨  ١٧  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٫٣  ١  ٣٠٫٠  ٩  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٠٫٠  ٦  ١٨  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٠٫٠  ٣  ٢٦٫٧  ٨  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٠٫٠  ٦  ١٩  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٠٫٠  ٣  ٤٣٫٣  ١٣  ٣٠٫٠  ٩  ١٦٫٧  ٥  ٢٠  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٥٠٫٠  ١٥  ٢٦٫٧  ٨  ١٠٫٠  ٣  ٢١  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٤٣٫٣  ١٣  ٣٣٫٣  ١٠  ١٠٫٠  ٣  ٢٢  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٣٠٫٠  ٩  ٤٦٫٧  ١٤  ١٣٫٣  ٤  ٢٣  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٢٠٫٠  ٦  ٢٦٫٧  ٨  ٣٣٫٣  ١٠  ١٣٫٣  ٤  ٢٤  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٦٫٧  ٥  ٣٠٫٠  ٩  ٣٠٫٠  ٩  ٢٠٫٠  ٦  ٢٥  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٣٦٫٧  ١١  ٣٣٫٣  ١٠  ١٦٫٧  ٥  ٢٦  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٫٣  ١  ٧٠٫٠  ٢١  ١٦٫٧  ٥  ٦٫٧  ٢  ٢٧  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٥٦٫٧  ١٧  ٢٦٫٧  ٨  ٦٫٧  ٢  ٢٨  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٤٦٫٧  ١٤  ٣٣٫٣  ١٠  ١٠٫٠  ٣  ٢٩  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٣٫٣  ٤  ٥٣٫٣  ١٦  ٢٣٫٣  ٧  ٦٫٧  ٢  ٣٠  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٥٣٫٣  ١٦  ٢٦٫٧  ٨  ٦٫٧  ٢  ٣١  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٣٫٣  ٤  ٦٦٫٧  ٢٠  ١٠٫٠  ٣  ١٠٫٠  ٣  ٣٢  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٥٠٫٠  ١٥  ٣٣٫٣  ١٠  ٦٫٧  ٢  ٦٫٧  ٢  ٣٣  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٤٣٫٣  ١٣  ٣٣٫٣  ١٠  ١٠٫٠  ٣  ٣٤  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٣٫٣  ٤  ٤٦٫٧  ١٤  ٢٣٫٣  ٧  ١٦٫٧  ٥  ٣٥  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٣٫٣  ٧  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ٦٫٧  ٢  ٣٦  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٣٫٣  ٤  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ١٦٫٧  ٥  ٣٧  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٤٦٫٧  ١٤  ٢٦٫٧  ٨  ١٦٫٧  ٥  ٣٨  

  



   عبارات مطالب استخدام التعليم اإللكترونيتوافرعلى درجة ) الممارسين( التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة 
  التوافــــــــــــــــــــردرجة 

  رقم العبارة  المجموع  غير متوفرة إطالقًا  ضعيفة  وسطةمت  عالية  عالية جدًا
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  مطالب إعداد المعلم وتدريبه الستخدام التعليم اإللكتروني: المحور الثاني تابع 
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٠٫٠  ٣  ٦٠٫٠  ١٨  ٢٠٫٠  ٦  ١٠٫٠  ٣  ٣٩  
١٠٠  ٣٠  ١٠٫٠  ٣  ٣٠٫٠  ٩  ٤٠٫٠  ١٢  ١٣٫٣  ٤  ٦٫٧  ٢  ٤٠  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٦٫٧  ٢  ٤٦٫٧  ١٤  ٣٦٫٧  ١١  ١٠٫٠  ٣  ٤١  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٥٦٫٧  ١٧  ٢٣٫٣  ٧  ١٠٫٠  ٣  ٤٢  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٠٫٠  ٦  ٥٣٫٣  ١٦  ١٦٫٧  ٥  ٦٫٧  ٢  ٤٣  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٠٫٠  ٦  ٦٠٫٠  ١٨  ٣٫٣  ١  ١٣٫٣  ٤  ٤٤  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٦٫٧  ٨  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٫٣  ١  ٤٥  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٦٫٧  ٥  ٤٠٫٠  ١٢  ٣٠٫٠  ٩  ١٠٫٠  ٣  ٤٦  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٢٣٫٣  ٧  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٣٫٣  ٤  ١٠٫٠  ٣  ٤٧  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٦٫٧  ٥  ٣٠٫٠  ٩  ٣٦٫٧  ١١  ١٣٫٣  ٤  ٤٨  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٦٫٧  ٨  ٣٦٫٧  ١١  ٢٦٫٧  ٨  ٦٫٧  ٢  ٤٩  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٣٫٣  ٧  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٠٫٠  ٦  ١٠٫٠  ٣  ٥٠  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٣٫٣  ١٠  ٢٣٫٣  ٧  ٦٫٧  ٢  ٥١  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٢٦٫٧  ٨  ٤٣٫٣  ١٣  ١٣٫٣  ٤  ١٠٫٠  ٣  ٥٢  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٠٫٠  ٦  ٥٠٫٠  ١٥  ٢٠٫٠  ٦  ٦٫٧  ٢  ٥٣  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٣٫٣  ٤  ٥٠٫٠  ١٥  ٢٦٫٧  ٨  ٣٫٣  ١  ٥٤  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٣٫٣  ٤  ٥٠٫٠  ١٥  ٢٦٫٧  ٨  ٣٫٣  ١  ٥٥  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٣٫٣  ٤  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٦٫٧  ٨  ١٠٫٠  ٣  ٥٦  

  



   عبارات مطالب استخدام التعليم اإللكترونيتوافرجة على در) الممارسين( التكرارات والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة 
  التوافــــــــــــــــــــردرجة 

  رقم العبارة  المجموع  غير متوفرة إطالقًا  ضعيفة  متوسطة  عالية  عالية جدًا
  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت  %  ت

  مطالب البيئة التعليمية الستخدام التعليم اإللكتروني: المحور الثالث 
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٣٠٫٠  ٩  ٥٠٫٠  ١٥  ٢٠٫٠  ٦  ١  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٣٦٫٧  ١١  ٤٣٫٣  ١٣  ١٦٫٧  ٥  ٢  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٥٣٫٣  ١٦  ٣٠٫٠  ٩  ١٦٫٧  ٥  ٣  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٫٣  ١  ٥٣٫٣  ١٦  ٢٠٫٠  ٦  ٢٠٫٠  ٦  ٤  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٤٠٫٠  ١٢  ٣٣٫٣  ١٠  ١٣٫٣  ٤  ٥  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٦٫٧  ٨  ٣٣٫٣  ١٠  ١٦٫٧  ٥  ٢٠٫٠  ٦  ٦  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٣٫٣  ٧  ٤٣٫٣  ١٣  ١٦٫٧  ٥  ١٣٫٣  ٤  ٧  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ٥٣٫٣  ١٦  ١٣٫٣  ٤  ٢٠٫٠  ٦  ٦٫٧  ٢  ٨  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ١٦٫٧  ٥  ٥٦٫٧  ١٧  ٢٦٫٧  ٨  ٩  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٣٠٫٠  ٩  ٤٣٫٣  ١٣  ٢٣٫٣  ٧  ١٠  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٤٣٫٣  ١٩  ٢٣٫٣  ٧  ١٠٫٠  ٣  ١١  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٦٫٧  ٢  ٦٠٫٠  ١٨  ٢٠٫٠  ٦  ١٣٫٣  ٤  ١٢  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٥٦٫٧  ١٧  ٢٣٫٣  ٧  ١٠٫٠  ٣  ١٣  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٥٦٫٧  ١٧  ٢٣٫٣  ٧  ١٠٫٠  ٣  ١٤  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ١٠٫٠  ٣  ٦٠٫٠  ١٨  ٢٠٫٠  ٦  ٦٫٧  ٢  ١٥  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٢٣٫٣  ٧  ٥٣٫٣  ١٦  ١٠٫٠  ٣  ١٠٫٠  ٣  ١٦  
١٠٠  ٣٠  ٦٫٧  ٢  ١٠٫٠  ٣  ٦٣٫٣  ١٩  ١٣٫٣  ٤  ٦٫٧  ٢  ١٧  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٦٫٧  ٢  ٣٣٫٣  ١٠  ٣٦٫٧  ١١  ٢٠٫٠  ٦  ١٨  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٦٫٧  ٢  ٤٣٫٣  ١٣  ٣٣٫٣  ١٠  ١٦٫٧  ٥  ١٩  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٢٦٫٧  ٨  ٤٦٫٧  ١٤  ٢٣٫٣  ٧  ٢٠  
١٠٠  ٣٠  ٣٫٣  ١  ٣٫٣  ١  ٣٣٫٣  ١٠  ٤٠٫٠  ١٢  ٢٠٫٠  ٦  ٢١  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٢٦٫٧  ٨  ٥٦٫٧  ١٧  ١٦٫٧  ٥  ٢٢  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٢٣٫٣  ٧  ٤٣٫٣  ١٣  ٣٠٫٠  ٩  ٢٣  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ١٣٫٣  ٤  ٢٦٫٧  ٨  ٤٣٫٣  ١٣  ١٦٫٧  ٥  ٢٤  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٠  ٠  ٤٣٫٣  ١٣  ٤٣٫٣  ١٣  ١٣٫٣  ٤  ٢٥  
١٠٠  ٣٠  ٠  ٠  ٣٫٣  ١  ٣٣٫٣  ١٠  ٤٠٫٠  ١٢  ٢٣٫٣  ٧  ٢٦  
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   اليهبالدرجة الكلية للبعد واحملور اليت تنتمي ) التوافردرجة (معامالت ارتباط عبارات استبانة املمارسني تابع 

  

  رقم 
  العبارة

مل االرتباط معا
  بالبعد

معامل االرتباط 
  بالمحور

  رقم
   العبارة

مل االرتباط معا
  بالبعد

معامل االرتباط 
  بالمحور

  ٠٫٥٨  ٠٫٦٣  ٣٩  المحور األول
٠٫٥٩  ٠٫٦٤  ٤٠  ٠٫٤٧ ٠,٣٥  ١  
٠٫٥٥  ٠٫٥٢  ٤١  ٠٫٦٨  ٠٫٦١  ٢  
٠٫٦٩  ٠٫٧٣  ٤٢  ٠٫٥١  ٠٫٤٨  ٣  
٠٫٧١  ٠٫٧٢  ٤٣  ٠٫٤٧  ٠٫٥٣  ٤  
٠٫٦٠  ٠٫٥٧  ٤٤  ٠٫٤٢  ٠٫٤٩  ٥  
٠٫٤٧  ٠٫٤٩  ٤٥  ٠٫٤٨  ٠٫٦٥  ٦  
٠٫٧٦  ٠٫٧٦  ٤٦  ٠٫٧٥  ٠٫٨٤  ٧  
٠٫٧٤  ٠٫٦٩  ٤٧  ٠٫٤٩  ٠٫٥٧  ٨  
٠٫٧٩  ٠٫٨٦  ٤٨  ٠٫٦٥  ٠٫٧٢  ٩  
٠٫٥٧  ٠٫٥٢  ٤٩  ٠٫٤٤  ٠٫٥٩  ١٠  
٠٫٧٤  ٠٫٧٧  ٥٠  ٠٫٧٣  ٠٫٨١  ١١  
٠٫٥٢  ٠٫٥٧  ٥١  ٠٫٦٦  ٠٫٧٠  ١٢  
٠٫٥٩  ٠٫٦٧  ٥٢  ٠٫٦٠  ٠٫٦٨  ١٣  
٠٫٦٤  ٠٫٦٩  ٥٣  ٠٫٧٥  ٠٫٨٧  ١٤  
٠٫٦٨  ٠٫٦٢  ٥٤  ٠٫٥٦  ٠٫٧٠  ١٥  
٠٫٥٤  ٠٫٥١  ٥٥  ٠٫٥١  ٠٫٦٧  ١٦  
٠٫٦٣  ٠٫٦٣  ٥٦  ٠٫٥٤  ٠٫٧٠  ١٧  
٠٫٦٩  ٠٫٨٠  ٥٧  ٠٫٥٨  ٠٫٧٦  ١٨  
٠٫٦٥  ٠٫٧٠  ٥٨  ٠٫٥٩  ٠٫٦١  ١٩  
٠٫٨٠  ٠٫٨٣  ٥٩  ٠٫٦٥  ٠٫٦٩  ٢٠  
٠٫٧٠  ٠٫٨١  ٦٠  ٠٫٤٥  ٠٫٥٢  ٢١  
٠٫٧٨  ٠٫٧٥  ٦١  ٠٫٦٥  ٠٫٧٠  ٢٢  
٠٫٤٥  ٠٫٦١  ٦٢  ٠٫٥٢  ٠٫٥٧  ٢٣  
٠٫٦٤  ٠٫٦٩  ٦٣  ٠٫٥٧  ٠٫٦٥  ٢٤  
٠٫٥٧  ٠٫٨٠  ٦٤  ٠٫٨١  ٠٫٨١  ٢٥  
٠٫٧٧  ٠٫٨٠  ٦٥  ٠٫٥٩  ٠٫٦٥  ٢٦  
٠٫٦٧  ٠٫٧٦  ٦٦  ٠٫٧٢  ٠٫٨٠  ٢٧  
٠٫٧٦  ٠٫٨٢  ٦٧  ٠٫٦٥  ٠٫٦٧  ٢٨  
٠٫٨٢  ٠٫٨٩  ٦٨  ٠٫٥٦  ٠٫٦٤  ٢٩  
٠٫٨٠  ٠٫٩٠  ٦٩  ٠٫٥٥  ٠٫٦١  ٣٠  
  المحور الثاني  ٠٫٤٥  ٠٫٥٢  ٣١
٠٫٨٠  ٠٫٨٤  ١  ٠٫٤٠  ٠٫٥٢  ٣٢  
٠٫٦٤  ٠٫٧٩  ٢  ٠٫٦٦  ٠٫٦٤  ٣٣  
٠٫٣٩  ٠٫٦٤  ٣  ٠٫٧٠  ٠٫٦٤  ٣٤  
٠٫٨٥  ٠٫٩٣  ٤  ٠٫٦٠  ٠٫٥٣  ٣٥  
٠٫٧٧  ٠٫٩٣  ٥  ٠٫٧٥  ٠٫٧١  ٣٦  
٠٫٨٠  ٠٫٩٠  ٦  ٠٫٦١  ٠٫٦٣  ٣٧  
٠٫٤٨  ٠٫٧٤  ٧  ٠٫٦١  ٠٫٥٩  ٣٨  

  

  رقم 
  العبارة

مل االرتباط معا
  بالبعد

باط معامل االرت
  بالمحور

  رقم
   العبارة

مل االرتباط معا
  بالبعد

معامل االرتباط 
  بالمحور



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ٠٫٧٣  ٠٫٩٤  ٤٦  تابع المحور الثاني
٠٫٧١  ٠٫٩٥  ٤٧  ٠٫٦٩  ٠٫٨٥  ٨  
٠٫٧٦  ٠٫٩٥  ٤٨  ٠٫٧٥  ٠٫٨٥  ٩  
٠٫٦٩  ٠٫٧٣  ٤٩  ٠٫٧٩  ٠٫٨١  ١٠  
٠٫٧٣  ٠٫٨٣  ٥٠  ٠٫٨٣  ٠٫٧٧  ١١  
٠٫٨٢  ٠٫٩١  ٥١  ٠٫٨٢  ٠٫٨٣  ١٢  
٠٫٧٤  ٠٫٩٠  ٥٢  ٠٫٨٠  ٠٫٨٨  ١٣  
٠٫٧٢  ٠٫٨٣  ٥٣  ٠٫٧٨  ٠٫٧٤  ١٤  
٠٫٨١  ٠٫٨٣  ٥٤  ٠٫٧٤  ٠٫٧٣  ١٥  
٠٫٧٧  ٠٫٩١  ٥٥  ٠٫٥٠  ٠٫٧١  ١٦  
٠٫٧١  ٠٫٨٩  ٥٦  ٠٫٦٧  ٠٫٧٤  ١٧  
  المحور الثالث  ٠٫٦٩  ٠٫٨٥  ١٨
٠٫٦٩  ٠٫٦٦  ١  ٠٫٥٤  ٠٫٧٨  ١٩  
٠٫٦٤  ٠٫٦٨  ٢  ٠٫٦٣  ٠٫٧٦  ٢٠  
٠٫٦٣  ٠٫٧٧  ٣  ٠٫٦٩  ٠٫٨٤  ٢١  
٠٫٦٩  ٠٫٨١  ٤  ٠٫٧٩  ٠٫٨٣  ٢٢  
٠٫٧١  ٠٫٩٠  ٥  ٠٫٨١  ٠٫٨٣  ٢٣  
٠٫٦٠  ٠٫٨٣  ٦  ٠٫٧٤  ٠٫٨٣  ٢٤  
٠٫٧٦  ٠٫٨  ٧  ٠٫٨٣  ٠٫٨٥  ٢٥  
٠٫٤٢  ٠٫٦٢  ٨  ٠٫٨٢  ٠٫٨٤  ٢٦  
٠٫٥٩  ٠٫٦١  ٩  ٠٫٥٤  ٠٫٦٤  ٢٧  
٠٫٧٠  ٠٫٦٨  ١٠  ٠٫٥٥  ٠٫٦٦  ٢٨  
٠٫٨٠  ٠٫٧٨  ١١  ٠٫٦٨  ٠٫٧٥  ٢٩  
٠٫٧٤  ٠٫٨٠  ١٢  ٠٫٥٧  ٠٫٦٧  ٣٠  
٠٫٦٥  ٠٫٧٤  ١٣  ٠٫٧٢  ٠٫٧٩  ٣١  
٠٫٨١  ٠٫٨٩  ١٤  ٠٫٦٥  ٠٫٨٤  ٣٢  
٠٫٨٠  ٠٫٨٢  ١٥  ٠٫٥٠  ٠٫٧٠  ٣٣  
٠٫٨٢  ٠٫٨٠  ١٦  ٠٫٦٢  ٠٫٨٢  ٣٤  
٠٫٧٥  ٠٫٧١  ١٧  ٠٫٧٢  ٠٫٨٧  ٣٥  
٠٫٦٧  ٠٫٧٩  ١٨  ٠٫٧١  ٠٫٧٧  ٣٦  
٠٫٦٣  ٠٫٧٥  ١٩  ٠٫٦٩  ٠٫٨٦  ٣٧  
٠٫٦١  ٠٫٧٤  ٢٠  ٠٫٧٤  ٠٫٨٢  ٣٨  
٠٫٦٧  ٠٫٧٧  ٢١  ٠٫٧٣  ٠٫٩١  ٣٩  
٠٫٥٧  ٠٫٨٤  ٢٢  ٠٫٦٠  ٠٫٨٥  ٤٠  
٠٫٥٧  ٠٫٧٦  ٢٣  ٠٫٥٩  ٠٫٨١  ٤١  
٠٫٥٦  ٠٫٨٣  ٢٤  ٠٫٦٣  ٠٫٨٦  ٤٢  
٠٫٤٥  ٠٫٨٩  ٢٥  ٠٫٦٣  ٠٫٧٨  ٤٣  
٠٫٣٦  ٠٫٨٥  ٢٦  ٠٫٧٦  ٠٫٨٤  ٤٤  
٠٫٧٩  ٠٫٩٠  ٤٥    



  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  رقم 
  العبارة

مل االرتباط معا
  بالبعد

معامل االرتباط 
  بالمحور

  رقم
   العبارة

مل االرتباط معا
  بالبعد

معامل االرتباط 
  بالمحور

  ٠٫٥٢  ٠٫٥٤  ٣٩  المحور األول
٠٫٦٥  ٠٫٧٠  ٤٠  ٠٫٣٩ ٠٫٥٣  ١  
٠٫٦٠  ٠٫٦٩  ٤١  ٠٫٤٨  ٠٫٥٣  ٢  
٠٫٥٢  ٠٫٥٥  ٤٢  ٠٫٤٧  ٠٫٣٦  ٣  
٠٫٥٠  ٠٫٥٥  ٤٣  ٠٫٥٠  ٠٫٤٨  ٤  
٠٫٤٥  ٠٫٥٠  ٤٤  ٠٫٥٤  ٠٫٤٠  ٥  
٠٫٦٤  ٠٫٧٣  ٤٥  ٠٫٦١  ٠٫٤٧  ٦  

٠٫٦٢  ٠٫٧٠  ٤٦  ٠٫٥٥  ٠٫٥٨  ٧  
٠٫٦٠  ٠٫٦٨  ٤٧  ٠٫٤٥  ٠٫٤٣  ٨  
٠٫٥٤  ٠٫٥٩  ٤٨  ٠٫٤٧  ٠٫٧٣  ٩  
٠٫٥٧  ٠٫٦٦  ٤٩  ٠٫٤٨  ٠٫٧٠  ١٠  
٠٫٥٥  ٠٫٦١  ٥٠  ٠٫٥٧  ٠٫٤٨  ١١  
٠٫٥٠  ٠٫٥٨  ٥١  ٠٫٥٧  ٠٫٦٢  ١٢  
٠٫٣٦  ٠٫٣٧  ٥٢  ٠٫٤٤  ٠٫٧٤  ١٣  
٠٫٤٥  ٠٫٥٣  ٥٣  ٠٫٥١  ٠٫٦٦  ١٤  
٠٫٥٢  ٠٫٥٩  ٥٤  ٠٫٤٧  ٠٫٧٧  ١٥  
٠٫٦١  ٠٫٦٥  ٥٥  ٠٫٤٥  ٠٫٧٠  ١٦  



معام
الت 
ارتبا
ط 
عبار
ات 
است

بانة 
المخ
تصي
ن 
بالدر
جة 
الكل
ية 

للبعد 
والم

حور 
 الذي

  هتنتمي إلي
  
  
  
  
  
  

٠٫٦٤  ٠٫٦٦  ٥٦  ٠٫٥٤  ٠٫٤٨  ١٧  
٠٫٥٩  ٠٫٦٨  ٥٧  ٠٫٤١  ٠٫٧١  ١٨  
٠٫٥٣  ٠٫٧٠  ٥٨  ٠٫٥٩  ٠٫٦٨  ١٩  
٠٫٧٠  ٠٫٧١  ٥٩  ٠٫٣٨  ٠٫٤٢  ٢٠  
٠٫٦٣  ٠٫٧٤  ٦٠  ٠٫٥٠  ٠٫٥١  ٢١  
٠٫٥٩  ٠٫٧٩  ٦١  ٠٫٢٦  ٠٫٣٤  ٢٢  
٠٫٦٦  ٠٫٨١  ٦٢  ٠٫٤٩  ٠٫٥٨  ٢٣  
٠٫٦٠  ٠٫٧٧  ٦٣  ٠٫٤٨  ٠٫٥٦  ٢٤  
٠٫٥٣  ٠٫٧٨  ٦٤  ٠٫٥٤  ٠٫٥٧  ٢٥  
٠٫٥٥  ٠٫٨٩  ٦٥  ٠٫٥١  ٠٫٥٣  ٢٦  
٠٫٤٨  ٠٫٨٠  ٦٦  ٠٫٦٢  ٠٫٦٤  ٢٧  
٠٫٤٦  ٠٫٨٤  ٦٧  ٠٫٥٩  ٠٫٦١  ٢٨  
٠٫٥١  ٠٫٨٦  ٦٨  ٠٫٥٧  ٠٫٥٩  ٢٩  
٠٫٤٢  ٠٫٨٠  ٦٩  ٠٫٦٤  ٠٫٦٨  ٣٠  
  المحور الثاني  ٠٫٥٨  ٠٫٦٧  ٣١
٠٫٧١  ٠٫٧٩  ١  ٠٫٤٧  ٠٫٤٩  ٣٢  
٠٫٦٤  ٠٫٧٦  ٢  ٠٫٤٨  ٠٫٥٣  ٣٣  
٠٫٦٣  ٠٫٧٢  ٣  ٠٫٥٦  ٠٫٥٤  ٣٤  
٠٫٥٤  ٠٫٧٤  ٤  ٠٫٦٢  ٠٫٦٨  ٣٥  
٠٫٧١  ٠٫٨٤  ٥  ٠٫٤١  ٠٫٤٣  ٣٦  
٠٫٧٠  ٠٫٨٧  ٦  ٠٫٥١  ٠٫٦٤  ٣٧  
٠٫٧١  ٠٫٨٢  ٧  ٠٫٥٤  ٠٫٦٤  ٣٨  

  

  رقم 
  العبارة

مل االرتباط معا
  بالبعد

معامل االرتباط 
  بالمحور

  رقم
   العبارة

مل االرتباط معا
  بالبعد

معامل االرتباط 
  بالمحور

  ٠٫٥٦  ٠٫٨١  ٤٦  تابع المحور الثاني
٠٫٣٧  ٠٫٧٢  ٤٧  ٠٫٥٥  ٠٫٧٣  ٨  
٠٫٥٨  ٠٫٨٣  ٤٨  ٠٫٧٤  ٠٫٨١  ٩  
٠٫٦٢  ٠٫٦٩  ٤٩  ٠٫٥٥  ٠٫٧٢  ١٠  
٠٫٦٩  ٠٫٧٧  ٥٠  ٠٫٦٦  ٠٫٨٠  ١١  
٠٫٧٦  ٠٫٨٥  ٥١  ٠٫٥٩  ٠٫٧٣  ١٢  
٠٫٧٥  ٠٫٨٥  ٥٢  ٠٫٥٧  ٠٫٧٢  ١٣  
٠٫٦٦  ٠٫٨٤  ٥٣  ٠٫٥٤  ٠٫٥٦  ١٤  
٠٫٦٢  ٠٫٨٠  ٥٤  ٠٫٦٦  ٠٫٧٢  ١٥  
٠٫٥٨  ٠٫٧٠  ٥٥  ٠٫٦٧  ٠٫٧٨  ١٦  
٠٫٥٦  ٠٫٧٨  ٥٦  ٠٫٥٧  ٠٫٥٦  ١٧  
  المحور الثالث  ٠٫٥١  ٠٫٥٩  ١٨
٠٫٦٢  ٠٫٦٦  ١  ٠٫٦٥  ٠٫٧٣  ١٩  
٠٫٦٠  ٠٫٥٩  ٢  ٠٫٧٠  ٠٫٨٤  ٢٠  
٠٫٧٠  ٠٫٦٧  ٣  ٠٫٧٠  ٠٫٧٩  ٢١  
٠٫٧٩  ٠٫٨٨  ٤  ٠٫٧٠  ٠٫٨٤  ٢٢  
٠٫٧٣  ٠٫٨٧  ٥  ٠٫٦٧  ٠٫٧٩  ٢٣  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٠٫٦٤  ٠٫٧٨  ٦  ٠٫٧٢  ٠٫٧٩  ٢٤  
٠٫٧١  ٠٫٨٣  ٧  ٠٫٧٨  ٠٫٨٥  ٢٥  
٠٫٦٥  ٠٫٧٣  ٨  ٠٫٧٧  ٠٫٨١  ٢٦  
٠٫٦٨  ٠٫٦٧  ٩  ٠٫٦٩  ٠٫٧٩  ٢٧  
٠٫٧٠  ٠٫٦٢  ١٠  ٠٫٦١  ٠٫٦٨  ٢٨  
٠٫٦٧  ٠٫٧٤  ١١  ٠٫٤٧  ٠٫٤٦  ٢٩  
٠٫٦٤  ٠٫٧٩  ١٢  ٠٫٥٠  ٠٫٥١  ٣٠  
٠٫٦٣  ٠٫٧٧  ١٣  ٠٫٧٢  ٠٫٧١  ٣١  
٠٫٦٠  ٠٫٧٧  ١٤  ٠٫٦٥  ٠٫٦٦  ٣٢  
٠٫٦١  ٠٫٧٥  ١٥  ٠٫٦٧  ٠٫٦٧  ٣٣  
٠٫٦٤  ٠٫٧١  ١٦  ٠٫٦٠  ٠٫٧٥  ٣٤  
٠٫٦٧  ٠٫٧٤  ١٧  ٠٫٧٢  ٠٫٨٠  ٣٥  
٠٫٧٢  ٠٫٧٧  ١٨  ٠٫٦٤  ٠٫٧٤  ٣٦  
٠٫٦٧  ٠٫٧٣  ١٩  ٠٫٦٣  ٠٫٧٦  ٣٧  
٠٫٦٥  ٠٫٦٧  ٢٠  ٠٫٧١  ٠٫٧٩  ٣٨  
٠٫٥٨  ٠٫٥٩  ٢١  ٠٫٦٠  ٠٫٧٨  ٣٩  
٠٫٤٩  ٠٫٦٧  ٢٢  ٠٫٦٥  ٠٫٦٧  ٤٠  
٠٫٤٠  ٠٫٦٢  ٢٣  ٠٫٦٧  ٠٫٨٠  ٤١  
٠٫٤١  ٠٫٨٥  ٢٤  ٠٫٦٢  ٠٫٧٤  ٤٢  
٠٫٤٩  ٠٫٨٧  ٢٥  ٠٫٦٠  ٠٫٦٣  ٤٣  
٠٫٥٥  ٠٫٧٢  ٢٦  ٠٫٥٧  ٠٫٦٦  ٤٤  
٠٫٦٠  ٠٫٧٩  ٤٥    



  
  

  لداللة االختالف بين متوسط درجة أهمية ومتوسط درجة توافر مطالب المنهج اإللكتروني من وجهة نظر الممارسين لكل عبارة) ت(قيمة 

  درجة التوافر  درجة األهمية
المتوسط   رقم العبارة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  لةمستوى الدال  )ت(قيمة 

٠٫٠٠٠ ٥٫٨٣ ٠٫٨١٤ ٣٫٦٠٠٠ ٠٫٧٣١ ٤٫٥٠٠٠  ١ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٩٥ ٠٫٩١٥ ٣٫٣٠٠٠ ٠٫٦٢٩ ٤٫٥٣٣٣  ٢ 
٠٫٠٠٠ ٧٫٤١ ٠٫٧٨٥ ٣٫٢٦٦٧ ٠٫٥٠٧ ٤٫٤٦٦٧  ٣ 
٠٫٠٠٠ ٥٫١٥ ٠٫٨٩٠ ٣٫٣٦٦٧ ٠٫٦٢١ ٤٫٤٠٠٠  ٤ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٥٧ ٠٫٩٢٨ ٣٫٠٣٣٣ ٠٫٧٦١ ٤٫٢٠٠٠  ٥ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٨٨ ٠٫٧٥٠ ٣٫٣٠٠٠ ٠٫٦٩٩ ٤٫١٦٦٧  ٦ 
٠٫٠٠٠ ٦٫٠٠ ١٫٠٢٩ ٣٫١٠٠٠ ٠٫٦٥١ ٤٫٣٠٠٠  ٧ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٢٩ ١٫٠٣٧ ٢٫٦٠٠٠ ٠٫٩٠٠ ٣٫٨٦٦٧  ٨ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٩٧ ٠٫٨٢٨ ٢٫٧٣٣٣ ٠٫٩٥٢ ٣٫٧٠٠٠  ٩ 
٠٫٠٠٠ ٥٫١٧ ٠٫٧١٨ ٢٫٩٦٦٧ ٠٫٦٧٩ ٣٫٧٦٦٧  ١٠ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٩٧ ١٫١٥٩ ٣٫٠٣٣٣ ٠٫٦٢٦ ٤٫٢٣٣٣  ١١ 
٠٫٠٠٠ ٥٫١٨ ١٫٠٥٣ ٣٫١٦٦٧ ٠٫٧٥٨ ٤٫٣٣٣٣  ١٢ 
٠٫٠١١ ٢٫٧٣ ١٫٠٥٣ ٣٫١٦٦٧ ١٫٠٨١ ٣٫٧٣٣٣  ١٣ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٧٦ ١٫١١٩ ٣٫٣٠٠٠ ٠٫٦٢٩ ٤٫٤٦٦٧  ١٤ 
٠٫٠٠٦ ٢٫٩٨ ١٫٠٠٦ ٣٫٢٣٣٣ ٠٫٨٧٤ ٣٫٨٣٣٣  ١٥ 
٠٫٠٥٦ ١٫٩٩ ١٫٠٤٠ ٣٫٢٣٣٣ ١٫٠٣٣ ٣٫٦٣٣٣  ١٦ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٣٠ ٠٫٨٧٤ ٣٫١٦٦٧ ٠٫٦٨١ ٤٫١٣٣٣  ١٧ 
٠٫٠٠١ ٣٫٧٤ ٠٫٨٤٧ ٣٫٢٠٠٠ ٠٫٦٩٩ ٣٫٨٣٣٣  ١٨ 
٠٫٠٠٠ ٧٫١١ ٠٫٨٠٥ ٣٫٢٠٠٠ ٠٫٥٦٣ ٤٫٤٠٠٠  ١٩ 
٠٫١١٤ ١٫٦٣ ١٫١٥٥ ٣٫٦٦٦٧ ٠٫٨٨٥ ٤٫١٠٠٠  ٢٠ 
٠٫٠٠٥ ٢٫٢١ ١٫٠٨٥ ٣٫٨٣٣٣ ٠٫٧٤٠ ٤٫٢٦٦٧  ٢١ 
٠٫٠٠٠ ٣٫٩٧ ١٫٣٨٣ ٣٫٥٠٠٠ ٠٫٧٧٠ ٤٫٤٠٠٠  ٢٢ 
٠٫٠٠٧ ٢٫٩٢ ١٫٠٧٣ ٣٫٧٦٦٧ ٠٫٧٤٠ ٤٫٢٦٦٧  ٢٣ 
٠٫٠٠٧ ٢٫٩٠ ١٫٠٤٢ ٣٫٨٦٦٧ ٠٫٧٢٤ ٤٫٤٠٠٠  ٢٤ 
٠٫٠٠٤ ٣٫٠٨ ١٫٠٥٥ ٣٫٧٠٠٠ ٠٫٦٩١ ٤٫٢٦٦٧  ٢٥ 
٠٫٠٠٦ ٢٫٩٨ ٠٫٩٤٤ ٣٫٧٣٣٣ ٠٫٨٧٧ ٤٫٣٠٠٠  ٢٦ 
٠٫٠٠٨ ٢٫٠٧ ٠٫٩٢٨ ٤٫٠٣٣٣ ٠٫٨٩٠ ٤٫٣٦٦٧  ٢٧ 
٠٫٠٧٦ ١٫٨٤ ١٫٠٣١ ٣٫٨٠٠٠ ٠٫٩٦١ ٤٫٢٠٠٠  ٢٨ 
٠٫٠٠١ ٣٫٥٧ ٠٫٩٠٧ ٣٫٩٣٣٣ ٠٫٧٧٦ ٤٫٤٦٦٧  ٢٩ 
٠٫٠٠١ ٣٫٩٠ ٠٫٩٧٣ ٣٫٥٣٣٣ ٠٫٩٥٠ ٤٫١٦٦٧  ٣٠ 
٠٫٠٠١ ٣٫٦٧ ٠٫٩٣٥ ٣٫٧٦٦٧ ٠٫٧١٨ ٤٫٣٦٦٧  ٣١ 
٠٫٠٠٣ ٣٫٢٧ ٠٫٨٩٠ ٤٫٠٣٣٣ ٠٫٨٥٥ ٤٫٤٠٠٠  ٣٢ 
٠٫٠٠٤ ٣٫١٧ ٠٫٩٧٣ ٣٫٥٣٣٣ ٠٫٦٧٩ ٤٫٢٣٣٣  ٣٣ 
٠٫٠٠٠ ٣٫٩٦ ٠٫٧٥٨ ٣٫٣٣٣٣ ٠٫٨٢٨ ٤٫٠٦٦٧  ٣٤ 
٠٫٠٠٥ ٣٫٠٤ ٠٫٨٤٤ ٣٫٣٣٣٣ ٠٫٦٩٩ ٣٫٨٣٣٣  ٣٥ 
٠٫٠٠٨ ٢٫٨٣ ١٫٠٤٠ ٣٫٥٦٦٧ ٠٫٧٩١ ٤٫١٦٦٧  ٣٦ 
٠٫٠٠١ ٣٫٥٣ ٠٫٩٩٤ ٣٫٦٦٦٧ ٠٫٨٩٠ ٤٫٣٦٦٧  ٣٧ 
٠٫٠٠٤ ٣٫٠٨ ٠٫٩٦٨ ٣٫٦٠٠٠ ٠٫٨٢٨ ٤٫٢٦٦٧  ٣٨ 
٠٫٠٠٤ ٣٫١٧ ٠٫٩٦٠ ٣٫٩٠٠٠ ٠٫٦٨٢ ٤٫٥٠٠٠  ٣٩ 
٠٫٠١٦ ٢٫٥٥ ١٫٠٠٨ ٣٫٨٦٦٧ ٠٫٧٦٥ ٤٫٣٦٦٧  ٤٠ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٣٣ ٠٫٩٩٤ ٣٫٣٣٣٣ ٠٫٦٩٩ ٤٫١٦٦٧  ٤١ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٤٧ ١٫٠٦٤ ٣٫٨٠٠٠ ٠٫٦٢٦ ٤٫٤٣٣٣  ٤٢ 
٠٫٠٠٩ ٢٫٨٠ ١٫١٨٥ ٣٫١٠٠٠ ٠٫٩٦٤ ٣٫٦٣٣٣  ٤٣ 
٠٫٠٠١ ٣٫٦٢ ١٫٠١٥ ٣٫٠٦٦٧ ٠٫٨٤٥ ٣٫٩٠٠٠  ٤٤ 
٠٫٠٠١ ٣٫٦٠ ٠٫٨٣٧ ٣٫٧٠٠٠ ٠٫٦٦١ ٤٫٣٣٣٣  ٤٥ 
٠٫٠٠٥ ٣٫٠٧ ١٫١٦٧ ٣٫٤٦٦٧ ٠٫٩٨٨ ٤٫٣٠٠٠  ٤٦ 
٠٫٠٠١ ٣٫٦٦ ١٫١٢٩ ٣٫٣٦٦٧ ٠٫٨٦٨ ٤٫٢٦٦٧  ٤٧ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٣١ ١٫١٨٩ ٣٫٦٣٣٣ ٠٫٦٨٢ ٤٫٥٠٠٠  ٤٨ 
٠٫٠٠٣ ٣٫٢٥ ١٫٠٣٧ ٣٫٤٠٠٠ ١٫١٢٩ ٤٫٠٣٣٣  ٤٩ 
٠٫٠١٢ ٢٫٦٦ ١٫٢٤١ ٣٫٣٣٣٣ ١٫٠٢٩ ٣٫٩٠٠٠  ٥٠ 
٠٫٠١٢ ٢٫٤٣ ١٫٠٤٢ ٣٫٤٦٦٧ ٠٫٩٢٨ ٤٫٠٣٣٣  ٥١ 
٠٫٠٩٠ ١٫٧٥ ١٫١٤٧ ٣٫٨٣٣٣ ٠٫٨٥٨ ٤٫٢٣٣٣  ٥٢ 
٠٫٠١١ ٢٫٤٥ ٠٫٩٩٥ ٣٫٩٠٠٠ ٠٫٦٥١ ٤٫٣٠٠٠  ٥٣ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٤٤ ١٫٠٧٠ ٣٫٦٠٠٠ ٠٫٦٤٠ ٤٫٢٦٦٧  ٥٤ 



  درجة التوافر  درجة األهمية
المتوسط   رقم العبارة

  الحسابي
االنحراف 
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  لةمستوى الدال  )ت(قيمة 

٠٫٠٠١ ٣٫٧٩ ١٫٢٣٢ ٣٫٠٠٠٠ ٠٫٩٥٠ ٣٫٨٣٣٣  ٥٥ 

٠٫٠٠١ ٣٫٦٠ ١٫٣٥١ ٢٫٩٦٦٧ ٠٫٩٤٤ ٣٫٧٣٣٣  ٥٦ 
٠٫٠٠٤ ٣٫١٠ ٠٫٩٣٧ ٣٫٤٦٦٧ ٠٫٩٥٠ ٤٫١٦٦٧  ٥٧ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٨٩٨ ٣٫٢٣٣٣ ٠٫٧٤٠ ٤٫٢٦٦٧  ٥٨ 
٠٫٠٠١ ٣٫٦١ ٠٫٨٥٨ ٣٫٤٣٣٣ ٠٫٨٣٤ ٤٫١٦٦٧  ٥٩ 
٠٫٠٠٣ ٣٫٢٥ ٠٫٩٥٩ ٣٫٣٣٣٣ ٠٫٧٦٥ ٣٫٩٦٦٧  ٦٠ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٠٤ ١٫٠٠٩ ٣٫٥٠٠٠ ٠٫٦٤٠ ٤٫٢٦٦٧  ٦١ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٣٤ ٠٫٨٩٤ ٣٫٤٠٠٠ ٠٫٨٢٨ ٤٫٠٦٦٧  ٦٢ 
٠٫٠٠١ ٣٫٦١ ٠٫٩٩٩ ٣٫٣٦٦٧ ٠٫٧٩١ ٤٫١٦٦٧  ٦٣ 
٠٫٠٠٤ ٣٫١٣ ١٫٠٧٣ ٣٫٢٣٣٣ ٠٫٩٢٨ ٣٫٩٦٦٧  ٦٤ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٤٣ ٠٫٩٤٤ ٣٫٢٦٦٧ ٠٫٨٥٠ ٣٫٩٦٦٧  ٦٥ 
٠٫٠٠٨ ٢٫٨٥ ٠٫٨٥٥ ٣٫٤٠٠٠ ٠٫٨٠٩ ٤٫٠٣٣٣  ٦٦ 
٠٫٠١٠ ٢٫٧٦ ٠٫٩٠٠ ٣٫٥٠٠٠ ٠٫٨٤٥ ٤٫١٠٠٠  ٦٧ 
٠٫٠١٣ ٢٫٦٤ ٠٫٩٣٢ ٣٫٦٠٠٠ ٠٫٨١٩ ٤٫١٣٣٣  ٦٨ 
٠٫٠٠٦ ٢٫٩٥ ١٫٠٧٣ ٣٫٥٦٦٧ ٠٫٧٩٤ ٤٫٣٠٠٠  ٦٩ 
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٠٫٠٠٠ ٥٫٧٧ ٠٫٧١٢ ٣٫٩٠٠٠ ٠٫٤٥٠ ٤٫٧٣٣٣ 

  درجة التوافر  درجة األهمية
  رقم العبارة

االنحراف   المتوسط الحسابي
االنحراف   المتوسط الحسابي  المعياري

  المعياري
مستوى   )ت(قيمة 

  الداللة

٠٫٠٠١ ٣٫٥٥ ٠٫٩٦٤ ٣٫٦٣٣٣ ٠٫٨٣٧ ٤٫٣٠٠٠  ١ 
٠٫٠٠٣ ٣٫٢٥ ١٫٠٦٤ ٣٫٢٠٠٠ ١٫٠٥٣ ٣٫٨٣٣٣  ٢ 
٠٫٠٠٧ ٢٫٩٠ ٠٫٩٩٤ ٣٫٣٣٣٣ ٠٫٩٧٣ ٣٫٨٦٦٧  ٣ 
٠٫٠٠٨ ٢٫٨٣ ٠٫٩٣٥ ٣٫٥٦٦٧ ٠٫٨٧٤ ٤٫١٦٦٧  ٤ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٠٤ ٠٫٨٥٥ ٣٫٤٠٠٠ ٠٫٧٥٨ ٤٫٣٣٣٣  ٥ 
٠٫٠١٤ ٢٫٥٧ ١٫٠٣٧ ٣٫٤٠٠٠ ٠٫٩٤٤ ٤٫٠٦٦٧  ٦ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٧٨ ١٫٠٨١ ٣٫٢٦٦٧ ٠٫٨٦٨ ٤٫٢٦٦٧  ٧ 
٠٫٠٠١ ٣٫٨٨ ٠٫٨٩٠ ٣٫٦٣٣٣ ٠٫٧٥٨ ٤٫٣٣٣٣  ٨ 
٠٫٠١٠ ٢٫٧٦ ١٫٠٤٢ ٣٫٤٦٦٧ ١٫٠٤٢ ٤٫١٣٣٣  ٩ 
٠٫٠٠٨ ٢٫٨٥ ١٫٠٤٠ ٣٫٤٣٣٣ ٠٫٩٨٠ ٤٫٠٦٦٧  ١٠ 
٠٫٠٠١ ٣٫٧٩ ٠٫٩٩٧ ٣٫٢٠٠٠ ٠٫٩٢٨ ٤٫٠٣٣٣  ١١ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٦٠ ٠٫٩٨٨ ٣٫٣٠٠٠ ٠٫٨١٧ ٤٫٢٣٣٣  ١٢ 
٠٫٠٠١ ٣٫٧٥ ٠٫٩٣٧ ٣٫٥٣٣٣ ٠٫٨٩٨ ٤٫٢٣٣٣  ١٣ 
٠٫٠٠١ ٣٫٥٣ ١٫٠٣٧ ٣٫٤٠٠٠ ٠٫٨٨٥ ٤٫١٠٠٠  ١٤ 
٠٫٠٧٤ ١٫٣٩ ٠٫٨٦٨ ٣٫٧٣٣٣ ٠٫٩٨٣ ٤٫٠٠٠٠  ١٥ 
٠٫٨٧٦ ٠٫١٦ ٠٫٩٣٨ ٣٫٥٠٠٠ ١٫١٣٧ ٣٫٥٣٣٣  ١٦ 
٠٫٠٠٠ ٢٫٠٥ ٠٫٨٨٥ ٣٫٩٠٠٠ ٠٫٧٩٤ ٤٫٣٠٠٠  ١٧ 
٠٫٠٦٧ ١٫٩٠ ٠٫٩٤٤ ٣٫٧٣٣٣ ٠٫٧٤٠ ٤٫٠٦٦٧  ١٨ 
٠٫٠١٠ ٢٫٧٧ ٠٫٩٠٧ ٣٫٧٣٣٣ ٠٫٧٤٧ ٤٫١٦٦٧  ١٩ 
٠٫٠١٠ ٢٫٤٥ ٠٫٩٠٠ ٣٫٥٣٣٣ ٠٫٩١٠ ٤٫٠٠٠٠  ٢٠ 
٠٫٠١٤ ٢٫٣٩ ٠٫٩١٥ ٣٫٣٠٠٠ ٠٫٨٧٤ ٣٫٨٣٣٣  ٢١ 
٠٫٠٧٥ ١٫٨٥ ٠٫٩٢٨ ٣٫٣٦٦٧ ٠٫٩٥٠ ٣٫٨٣٣٣  ٢٢ 
٠٫٠٠٩ ٢٫٤٨ ٠٫٩٣٢ ٣٫٦٠٠٠ ٠٫٧٥٩ ٤٫١٠٠٠  ٢٣ 
٠٫٠١٧ ٢٫٣٣ ١٫١٤٣ ٣٫٢٦٦٧ ٠٫٩٩٧ ٣٫٨٠٠٠  ٢٤ 
٠٫٠١٩ ٢٫١٦ ١٫١٠٦ ٣٫٤٦٦٧ ٠٫٩٦٠ ٤٫١٠٠٠  ٢٥ 
٠٫٠١٩ ٢٫٣٠ ١٫٠٠٩ ٣٫٥٠٠٠ ٠٫٩٢٣ ٤٫١٠٠٠  ٢٦ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٣٨ ٠٫٧٦١ ٣٫٢٠٠٠ ٠٫٧١٢ ٤٫١٠٠٠  ٢٧ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٤٣ ٠٫٨٢٨ ٣٫٢٦٦٧ ٠٫٧٦٥ ٤٫٠٣٣٣  ٢٨ 
٠٫٠٠١ ٣٫٥٣ ٠٫٨٩٤ ٣٫٤٠٠٠ ٠٫٦٦٢ ٤٫١٠٠٠  ٢٩ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥ ٠٫٨٧٤ ٣٫١٦٦٧ ٠٫٦٨١ ٤٫١٣٣٣  ٣٠ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٦٠ ٠٫٨٥٨ ٣٫٢٣٣٣ ٠٫٧٩١ ٤٫١٦٦٧  ٣١ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٣٣ ٠٫٧٩١ ٣٫١٦٦٧ ٠٫٨٧١ ٤٫٠٠٠٠  ٣٢ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٣٥ ٠٫٩٢٨ ٢٫٦٣٣٣ ٠٫٩٢٨ ٣٫٦٣٣٣  ٣٣ 
٠٫٠٠٠ ٤٫١٦ ٠٫٩٢٨ ٣٫٣٦٦٧ ٠٫٥٩٦ ٤٫٣٠٠٠  ٣٤ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٤٨ ٠٫٩٣٥ ٣٫٤٣٣٣ ٠٫٥٧١ ٤٫٤٦٦٧  ٣٥ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٦٤ ٠٫٩٨٦ ٣٫١٦٦٧ ٠٫٥٦٨ ٤٫٤٣٣٣  ٣٦ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥ ١٫٠٤٢ ٣٫٤٦٦٧ ٠٫٦٢٦ ٤٫٤٣٣٣  ٣٧ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٣١ ٠٫٩٧٣ ٣٫٤٦٦٧ ٠٫٥٧٢ ٤٫٥٠٠٠  ٣٨ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٣٦ ٠٫٧٩٤ ٣٫٣٠٠٠ ٠٫٦٢١ ٤٫٤٠٠٠  ٣٩ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٥١ ١٫٠٤٠ ٢٫٧٦٦٧ ٠٫٩٤٤ ٣٫٩٣٣٣  ٤٠ 
٠٫٠٠٠ ٥٫٣٠ ٠٫٧٧٧ ٣٫٥٠٠٠ ٠٫٦٢٩ ٤٫٤٦٦٧  ٤١ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٦٥ ٠٫٨٧٧ ٣٫٣٠٠٠ ٠٫٨١٤ ٤٫٤٠٠٠  ٤٢ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٥٤ ٠٫٨٩٠ ٣٫٠٣٣٣ ١٫٠٤٠ ٤٫٢٣٣٣  ٤٣ 
٠٫٠٠٤ ٣٫١٧ ٠٫٩٦٤ ٣٫٠٣٣٣ ٠٫٩٢٨ ٣٫٦٣٣٣  ٤٤ 
٠٫٠٠٥ ٣٫٠٦ ٠٫٩٤٤ ٣٫٠٦٦٧ ٠٫٩٩٧ ٣٫٨٠٠٠  ٤٥ 
٠٫٠١٠ ٢٫٧٦ ٠٫٩٨٠ ٣٫٢٦٦٧ ٠٫٨٦٠ ٣٫٨٦٦٧  ٤٦ 
٠٫٠٠١ ٣٫٧٩ ٠٫٩٢٥ ٣٫٢٠٠٠ ٠٫٨٧١ ٤٫٠٠٠٠  ٤٧ 
٠٫٠١٠ ٢٫٥٠ ١٫٠٣٧ ٣٫٤٠٠٠ ٠٫٩٠٧ ٣٫٩٣٣٣  ٤٨ 
٠٫٠٥٨ ١٫٩٧ ٠٫٩٨٠ ٣٫٠٦٦٧ ١٫١٠٢ ٣٫٦٠٠٠  ٤٩ 
٠٫٠١٠ ٢٫٤٧ ٠٫٩٩٥ ٣٫١٠٠٠ ١٫٠٥٥ ٣٫٧٠٠٠  ٥٠ 
٠٫٠١٠ ٢٫٢٨ ٠٫٩٩٩ ٢٫٩٦٦٧ ١٫١٠٦ ٣٫٥٠٠٠  ٥١ 
٠٫٠٧٩ ١٫٨٢ ١٫٠٤٨ ٢٫٩٣٣٣ ١٫٠٩٨ ٣٫٣٦٦٧  ٥٢ 
٠٫٠٠٨ ٢٫٨٥ ٠٫٩٠٧ ٣٫٠٦٦٧ ٠٫٨٧٧ ٣٫٧٠٠٠  ٥٣ 
٠٫٠١٠ ٢٫٥٤ ٠٫٩٠٧ ٣٫٠٦٦٧ ٠٫٩٩٩ ٣٫٦٣٣٣  ٥٤ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٣٤ ٠٫٩٠٧ ٣٫٠٦٦٧ ٠٫٩٣٥ ٣٫٧٦٦٧  ٥٥ 
٠٫٠٠١ ٣٫٦١ ١٫٠٣١ ٣٫٢٠٠٠ ٠٫٧٨٥ ٣٫٩٣٣٣  ٥٦ 

 وسط درجة أهمية ومتوسط درجة توافر مطالب إعداد المعلم وتدريبه من وجهة نظر الممارسين لكل عبارةلداللة االختالف بين مت) ت(قيمة 



٠٫٠٠٠ ٥٫٥٧ ٠٫٧٨٥ ٣٫٧٣٣٣ ٠٫٦١٥ ٤٫٦٣٣٣  ٢ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٩٦ ٠٫٧٦٥ ٣٫٦٣٣٣ ٠٫٥٧١ ٤٫٥٣٣٣  ٣ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٦٩ ٠٫٩٧٤ ٣٫٥٠٠٠ ٠٫٦٢٩ ٤٫٤٦٦٧  ٤ 
٠٫٠٠١ ٣٫٥٣ ٠٫٩٧١ ٣٫٤٣٣٣ ٠٫٨٩٨ ٤٫٢٣٣٣  ٥ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٩٧ ١٫١٦٥ ٣٫٢٣٣٣ ٠٫٦٦١ ٤٫٣٣٣٣  ٦ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٦٦ ١٫٠٤٢ ٣٫١٣٣٣ ٠٫٧٤٠ ٤٫٢٦٦٧  ٧ 
٠٫٠٠٠ ٧٫٧٤ ١٫٠٩٣ ٢٫٦٦٦٧ ٠٫٧٢٨ ٤٫٤٣٣٣  ٨ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٣٤ ٠٫٦٦٢ ٤٫١٠٠٠ ٠٫٥٦٣ ٤٫٦٠٠٠  ٩ 
٠٫٠٠٤ ٣٫١٦ ٠٫٨١٩ ٣٫٨٦٦٧ ٠٫٦٨١ ٤٫٥٣٣٣  ١٠ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٨٨ ٠٫٧٢٤ ٣٫٤٠٠٠ ٠٫٦٦١ ٤٫٣٣٣٣  ١١ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٦٠ ٠٫٨١٤ ٣٫٤٠٠٠ ٠٫٧١١ ٤٫٣٣٣٣  ١٢ 
٠٫٠٠٠ ٥٫١١ ٠٫٨٧٧ ٣٫٣٠٠٠ ٠٫٧١٨ ٤٫٣٦٦٧  ١٣ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٥٥ ٠٫٨٧٧ ٣٫٣٠٠٠ ٠٫٧٠٢ ٤٫٣٠٠٠  ١٤ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٠٦ ٠٫٨٣٤ ٣٫١٦٦٧ ٠٫٨٠٣ ٤٫١٠٠٠  ١٥ 
٠٫٠٠٧ ٢٫٩٢ ٠٫٩٤٧ ٣٫٠٠٠٠ ٠٫٨٥٠ ٣٫٦٣٣٣  ١٦ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٤٥ ٠٫٨٩٠ ٣٫٠٣٣٣ ٠٫٧٤٠ ٤٫٠٦٦٧  ١٧ 
٠٫٠٠١ ٣٫٨٩ ٠٫٩٩٩ ٣٫٦٣٣٣ ٠٫٦٧٩ ٤٫٤٣٣٣  ١٨ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٥١ ٠٫٨٥٥ ٣٫٦٠٠٠ ٠٫٦٨٢ ٤٫٥٠٠٠  ١٩ 
٠٫٠٠٦ ٢٫٩٨ ٠٫٨٠٣ ٣٫٩٠٠٠ ٠٫٦٨١ ٤٫٤٦٦٧  ٢٠ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٣٣ ٠٫٩٥٢ ٣٫٧٠٠٠ ٠٫٥٧١ ٤٫٥٣٣٣  ٢١ 
٠٫٠٠٠ ٥٫١٢ ٠٫٦٦٢ ٣٫٩٠٠٠ ٠٫٦١٥ ٤٫٦٣٣٣  ٢٢ 
٠٫٠٠٠ ٤٫٤٣ ٠٫٨٣٠ ٤٫٠٠٠٠ ٠٫٥٢١ ٤٫٧٣٣٣  ٢٣ 
٠٫٠٠١ ٣٫٦١ ٠٫٩٢٨ ٣٫٦٣٣٣ ٠٫٧٧٤ ٤٫٤٣٣٣  ٢٤ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٤٧ ٠٫٧٠٢ ٣٫٧٠٠٠ ٠٫٨٤٤ ٤٫٣٣٣٣  ٢٥ 
٠٫٠٠٢ ٣٫٤٧ ٠٫٨٣٤ ٣٫٨٣٣٣ ٠٫٦٨١ ٤٫٤٦٦٧  ٢٦ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  درجة التوافر  درجة األهمية
  لعبارةرقم ا

االنحراف   المتوسط الحسابي
االنحراف   المتوسط الحسابي  المعياري

  المعياري
مستوى   )ت(قيمة 

  الداللة


