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 ملـخـــص
 

 : السؤال الرئيسي التاليتكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة عن 
 ما فاعلية استخدام برمجية تعليمية على طالب الصف األول الثانوي في الرياضيات؟ 

 : ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية
ى           -١ يات عل ي الرياض ات ف ساب المثلث دة ح دريس وح ي ت ة ف ة تعليمي تخدام برمجي ة اس ا فاعلي م

 التحصيل الدراسي؟ 
ى إنجاز              ما فاعلية است   -٢ ات في الرياضيات عل خدام برمجية تعليمية في تدريس وحدة حساب المثلث

 الطالب للواجبات المتعلقة بوحدة حساب المثلثات؟ 
طالبا من الصف األول الثانوي،     ) ٦٠(ولتحقيق هذا الغرض قام الباحث باختيار عينة مكونة من          

 .ر والتحصيل الدراسيوتم تقسيمهم إلى مجموعتين متكافئتين من حيث العدد والعم
م              باستخدامآما قام الباحث     ادة الرياضيات، وت ات في م ة حاسوبية  لوحدة حساب المثلث  برمجي

سؤال تغطي جميع أقسام وحدة حساب المثلثات، وقد تم التحقق          ) ٢٠(إعداد اختبار تحصيلي مكون من      
ضا بإعداد       ات بيتي  ) ٩(من دالالت صدقه وثباته، آما قام الباحث أي ات     واجب ه حول وحدة حساب المثلث

 .في الرياضيات
روق        ةطبق االختبار التحصيلي القبلي، على المجموعتين التجريبي        والضابطة، من اجل ضبط الف

ضابطة     البرمجية باستخدام   ةبينهما، ثم قام الباحث بتدريس المجموعة التجريبي       ، وتدريس المجموعة ال
اطي مع           باستخدام الطريقة التقليدية، ثم تم إعطاء الط       الب في المجموعتين واجبات بيتيه ، حيث تم التع

ا           تم إعادته م ي الواجبات بالنسبة للمجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية بحيث يأخذون الواجبات ومن ث
ة                   سبة للمجموعة التجريبي في اليوم الذي يليه ويقوم الباحث بتصحيح الواجب ووضع الدرجة ، أما بالن

م تحل   فكانت ترسل الواجبات ل  هم عن طريق البريد االلكتروني للباحث ويستقبلونها على بريدهم ومن ث
وم   ذي يق د الباحث ال ى بري ا إل تم إعادته دد   وت ة أن ع ع مالحظ م، م ة له ال الدرج م إرس صحيحها ث  بت

 . الواجبات تسع واجبات
رة                 ار التحصيلي م ى المجو    أخرى بعد االنتهاء من التطبيق قام الباحث بتطبيق االختب عتين،  عل

ة       من اجل الكشف عن الفروق بين أداء المجموعتين على االختبار التحصيلي البعدي والواجبات المتعلق
 .بوحدة حساب المثلثات

ت       م حلل ات، ث صيلي والواجب ار التح ى االختب وعتين عل ي المجم الب ف ات الط صحيح إجاب م ت ت
 (spss).البيانات باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي

 

אאאאW
ي تحصيل الطالب   • ة إحصائية ف روق ذات دالل ود ف ضابطة(وج ة وال وعتين التجريبي ى ) المجم عل

دريس  (  االختبار التحصيلي البعدي، لصالح المجموعة التجريبية، تعزى إلى المعالجة التجريبية   الت
 ).البرمجية التعليميةباستخدام 

ة إحصائية • روق ذات دالل ي أداء الطالبوجود ف ضابطة(  ف ة وال وعتين التجريبي ي المجم ى ) ف عل
ة          ى المعالج زى إل ة، تع ة التجريبي صالح المجموع ات، ل ساب المثلث دة ح ة بوح ات المتعلق الوجب

 ).البرمجية التعليميةالتدريس باستخدام  ( ةالتجريبي
صيلي البع       • ار التح ى االختب ي األداء عل صائية  ف ة إح روق ذات دالل ود ف دم وج ات ع دي والواجب

زى         ضابطة تع ة وال وعتين التجريبي ين المجم ات، ب ساب المثلث دة ح ة بوح ر  المتعلق ى المتغي إل
 ). درجات المجموعتين على االختبار القبلي( المصاحب

 

אW
ة التواصل مع                    • سر عملي ى تي ت، حت إنشاء مواقع وبريد الكتروني للمعلمين على صفحات االنترن

 .الطلبة
د • تخدام ت الب باس دريس الط ى ت ين عل وبريب المعلم ات الحاس دورات والورش الل ال ن خ  م

 .التدريبية
ية    • ية ضمن الخطط الدراس ررات دراس ال مق ن خالل إدخ ال الحاسوب، م ي مج ين ف ل المعلم تأهي

 .المعتمد في آليات التربية ومعاهد إعداد المعلمين
وجيا الحديثة، وإنشاء مختبرات الحاسوب في تزويد وتجهيز جميع مدارس المملكة بوسائل التكنول •

 .آل مدرسة
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Abstract 
 

The problem of this study is to answer the following main question:  
What is the efficiency of implementing the e-learning method in teaching mathematics for the 
١١th grade students? 
 

There are sub-questions for this question:  
١. How efficient is it  to implement the e-learning method in teaching trigonometry unit in 

mathematics and what is its impact on their academic understanding? 
٢. How efficient is it  to implement the e-learning method in teaching trigonometry unit in 

mathematics and what is its impact on carrying their homework regarding trigonometry 
unit? 

Hence, to accomplish this, the researcher chose a ١١ ٦٠th grade-students sample, and divided 
them into two equivalent  groups regarding their number, age and understanding. 
 

Researcher also prepared a software for the trigonometry unit in mathematics, and he 
prepared an evaluation test consists of ٢٠ questions covering all parts and sections of the unit, 
and the test was examined and proved for liability. The researcher also has prepared ٩ 
homework regarding trigonometry unit in mathematics. 
 

Pretest was conducted for both the experimental and control groups to capture differences, 
then the researcher taught the experimental group using e-learning method, and control group 
using the traditional method, then gave students in both groups same homework. 
As for the control group, it was the traditional method. They take their homework and then 
they do it, then the following day researcher checks and evaluates them . As for the excremental 
group  homework was sent to them on line using the researcher's e-mail and then they receive 
them on their e-mails . Then they do the homework and send it back to the researcher's e-mail 
who checks and evaluates it . Then he sends  them their marks.  
After implementation, the researcher conducted the evaluation test again for both groups to 
capture the difference regarding performance and results of the post-test and trigonometry 
homework. 
Results of post tests and home works for both groups were corrected then these results were 
analyzed by (SPSS) program. 
Conclusion:  
− There were statistical differences figured in the results of the post-test for the benefit of 

the experimental group rewarded to the experimental treatment (teaching using the e-
learning method). 

− There were statistical differences figured in the results of the home works assigned to both 
groups for the benefit of the experimental group rewarded to the experimental treatment 
(teaching using the e-learning method). 

− There were no statistical differences figured in the results of the post-test conducted and 
the home works assigned to both groups, due to the results of both groups at the pre-test 
conducted. 

Recommendations  
− Setting up  web sites  and e-mails for the teachers so as to make it easy to be touch with 

the students.  
− Training the teachers in teaching the students how to deal with smart e-learning through 

training courses and workshops .  
− Qualifying teachers in the field of computers  through inserting syllabi within the 

curricula plans  accredited  at the faculties of education  and  the teacher student colleges .  
− Supplying and equipping all  the kingdom's schools with the modern technological media  

and setting up computer laboratories in each school. 
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 شكر وتقدير
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 ات ـــرس احملتويـــفه

رقم الصفحة املــــــــــــوضوع م
 أ امللخص باللغة العربية  ١
 ب غة اإلنجليزية امللخص بالل ٢
 ج إهداء  ٣
 د شكر وتقدير  ٤
 هـ فهرس املحتويات  ٥
 و فهر اجلداول    ٦
 ح فهرس املالحق  ٧
א ٨ א:א  ١٤ – ١א
 ٢ املقدمة  ٩
 ١٠ مشكلة الدراسة  ١٠
 ١١ أهداف الدراسة  ١١
 ١١ أمهية الدراسة  ١٢
 ١٢ حدود الدراسة  ١٣
 ١٣ طلحات الدراسة مص ١٤
א ١٥ א:א  ٧٣ – ١٥  א
 ١٦ اإلطار النظري : ًأوال ١٦
 ١٦ التعليم اإللكرتوين  ١٧
 ١٦ ملحة تارخيية عن التعليم اإللكرتوين  ١٨
 ١٧ تاريخ التعليم اإللكرتوين يف اململكة العربية السعودية ١٩

 -هـ-
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رقم الصفحة املــــــــــــوضوع م
 ٢٠ أمهية التعليم اإللكرتوين  ٢٠
 ٢٢ فوائد التعليم اإللكرتوين  ٢١
 ٢٦ أنواع التعليم اإللكرتوين  ٢٢
 ٣٠ معوقات التعليم اإللكرتوين  ٢٣
 ٣٢ أدوات التعليم اإللكرتوين  ٢٤
 ٣٨ الفرق بني التعليم اإللكرتوين والتعليم التقليدي ٢٥
 ٣٩ الكمبيوتر واملنهج  ٢٦
 ٤١ املنهج اإللكرتوين  ٢٧
 ٤٢ إللكرتوين خصائص املنهج ا ٢٨
 ٤٣   يف مبحث الرياضياتالتدريس بمساعدة احلاسوب ٢٩
 ٤٤ أمهية استخدام التكنولوجيا يف تعليم وتعلم الرياضيات  ٣٠
 ٤٥ منهج الرياضيات اإللكرتوين  ٣١
 ٥١ تفعيل التعليم اإللكرتوين يف تدريس مادة الرياضيات ٣٢
 ٥٣ أهداف تدريس رياضيات املرحلة الثانوية  ٣٣
 ٥٥ الدراسات السابقة  ٣٤
 ٥٥ الدراسات العربية  ٣٥
 ٦٥ الدراسات األجنبية  ٣٦
א ٣٧ א:א א א  ٨٢-٧٤א
 ٧٥ منهج الدراسة  ٣٨
 ٧٥ جمتمع الدراسة  ٣٩
 ٧٥ عينة الدراسة  ٤٠
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رقم الصفحة املــــــــــــوضوع م
 ٧٥ أداة الدراسة  ٤١
 ٨١ متغريات الدراسة  ٤٢
 ٨٢ خدم األسلوب اإلحصائي املست ٤٣
א ٤٤ א א:א  ٨٩ - ٨٣א
 ٨٤ نتائج الدراسة  ٤٥
 ٩٣ االستنتاجات  ٤٦
 ٩٥ التوصيات  ٤٧
 ٩٧ املقرتحات  ٤٨
א ٤٩ אא:א  ٩٧ – ٩٠א
 ٩١ مناقشة النتائج  ٥٠
א ٥١  ٩٨  א
 ٩٩  املراجع العربية ٥٢
 ١٠٥ املراجع األجنبية  ٥٣
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 داولـــــرس اجلـــــفه

 رقم الصفحة العنـــــــــوان رقم اجلدول

١ 

 لفحص الفروق بني متوسطات درجـات  Tنتائج اختبار 
 والضابطة عىل االختبار القبيل للتأكـد ةاملجموعة التجريبي

 .من تكافؤ املجموعتني يف التحصيل
٧٩ 

٢ 

واالنحرافــات املعياريــة لــدرجات املتوســطات احلــسابية 
الطالب يف املجموعتني التجريبية والضابطة عىل االختبـار 

 .التحصييل القبيل والبعدي
٨٤ 

٣ 

ــني  ــروق ب ــة الف ــصاحب لدالل ــاين امل ــل التب ــائج حتلي نت
متوســطات درجــات املجموعــة التجريبيــة  واملجموعــة 

 .التحصيل يف الرياضيات(الضابطة عىل االختبار البعدي 
٨٥ 

٤ 

املتوســطات احلــسابية واالنحرافــات املعياريــة لــدرجات 
املجموعة التجريبيـة والـضابطة عـىل الواجبـات املتعلقـة 

 .بوحدة حساب املثلثات  
٨٧ 

٥ 

ــني  ــروق ب ــة الف ــصاحب لدالل ــاين امل ــل التب ــائج حتلي نت
متوســطات درجــات املجموعــة التجريبيــة  واملجموعــة 

 الضابطة عىل واجبات الرياضيات

٨٨ 
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 قـــــرس املالحـــــفه

 رقم الصفحة عنوان امللحق  م

حتليل املحتو لوحدة حساب املثلثات للصف األول ] ١[ملحق رقم  ١
 ثانوي 

١٠٨ 

 ١١٣ األهداف التعليمية  ] ٢[ ملحق رقم  ٢
 ١١٧ االختبار التحصييل  ] ٣[ ملحق رقم  ٣
 ١٢٦ الواجبات البيتية  ] ٤[ ملحق رقم  ٤
 ١٣٦ أسامء حمكمي أدوات ومواد الدراسة ] ٥[ ملحق رقم  ٥
 ١٣٨ خطابات تطبيق أدوات الدراسة  ] ٦[ ملحق رقم  ٦



 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــــل األول
  الدراسةإلىمدخل 
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 :املقـــــدمة
برز انجازات الثورة التكنولوجية املعارصة, وقـد اسـتثمرت أحد أيعد احلاسوب 

دة يف تطوير كثري من جوانب العمليـة التعليميـة وتـسهيل هذه التقنية فعليا من زوايا عدي
وهذا ينسجم مع التغـريات  .العديد من مهامها , وخاصة يف املناهج والوحدات التعليمية

التي يشهدها املجتمع العلمي بـسبب دخـول عـرص املعلوماتيـة وثـورة االتـصاالت ممـا 
لتغريات لذلك فقد تعالت يتطلب تطوير برامج املؤسسات التعليمية, لكي تواكب تلك ا

 ووسائلها وأهدافها حمتو العملية التعليمية الصيحات هنا وهناك تطالب بإعادة النظر يف
 األدواتبام يتيح للطالب يف كل مستويات التعلـيم االسـتفادة القـصو مـن الوسـائل و

 التكنولوجية املعارصة يف التحصيل الدرايس واكتسابه للمعـارف واملهـارات التـي تتفـق
 .)(٢٠٠٤ ,Roddy . وطبيعة العرص الذي يعيشه

 إليـه أشـار استخدام التكنولوجيا املساعدة يف معاجلة الضعف و القـصور,هو مـا         إن
, قـد  عـىل سـبيل املثـال  ذوي صـعوبات الـتعلماألطفـال أنبعض الباحثني حيث بينوا 

 معاجلـة إمكانيـة إىل آخـرون بـاحثون أشـاراظهروا حتسنا يف مهارات اللغة املكتوبة, كام 
 القراءة عن طريق استخدام التكنولوجيا املتصلة بذلك, و التي تـساهم يف حتـسني مشاكل

 الذين لـدهيم األطفال أن تنمية الرتكيز, كام وجد إىلاالستيعاب والطالقة والدقة, إضافة 
ــذين يمكــن ةصــعوب ــرءوا أن يف التعــرف عــىل الكلــامت, و ال  القــصص بمــساعدة يق

 يف التعـرف عـىل الكلمـة مقارنـة باألطفـال الـذين ًيا, حيققون تقدما ملموسـاالتكنولوج
 )p٢٥٤-p٢١٢,٢٠٠٠ Eleanor & Marshall ( .يقضون وقت القراءة يف التعليم النظامي

علـم الرياضـيات مـن الكثري من العلوم يف العامل قائمة عىل علـم الرياضـيات فإن 
 كان عمـره ألهنـا تـشغل أو مهام كانت ثقافته  فردأيالعلوم اهلامة والتي ال يستغني عنها 
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 النـسبية أمهيتهافالرياضيات يف املجتمع تأخذ  ,  يف احلياة مهام كانت درجة رقيهاً مهامًحيزا
 وسـيلة لكثـري مـن إىلمن جمتمع آلخر تبعا لتقدم هذا املجتمع وتعقد حياته التـي حتتـاج 

 و املـسافات و احلجـوم األزمـان و  كالقياس والرتتيب وبيان الكميـات و املقـاديراألمور
 . وغريهااألموال و األوزانو

 نطلـق عليـه احلـساب وهـذا العلـم أن علوم الرياضيات ظهورا ما يمكـن وأول
 اإلسـالميةاستخدمته احلضارات املختلفة يف حياهتا ومن بني تلك احلـضارات احلـضارة 

 الـرشعية ومـن أحكـامهمالتي كان لعلم احلساب اثر واضح يف جتارة املسلمني اليوميـة و
 باحلساب ومن ذلك الإذلك عدم الزيادة و النقصان يف كثري من املعامالت ال يعرف ذلك 

ومـن علـوم  . املال من غـري تبـايع فهـي ربـاأصلمعرفة الربا ومقداره الن كل زيادة عىل 
مـن الرياضيات و التي نبغ فيها املسلمون علم اجلرب و الذي حيتاجه الناس يف معامالهتم و

 إالذلك معرفة املواريـث املعـروف بعلـم الفـرائض وال يعـرف حـل مـسائل املواريـث 
 حتديـد إن ال يقف عند التجارة و املواريث و الربـا وغـري ذلـك بـل األمرو .بالرياضيات

 وأحـوال الصالة التي ختتلف حسب املوقع اجلغرايف وحركـة الـشمس يف الـربوج أوقات
أبـو زينـة  . ( مكن حتديد وقت الصالة يف كـل بلـد كل ذلك باحلساب ياألساسيةالشفق 
 )٢٣ ص ١٩٩٧

 يف حياة املجتمع اليومية أمهية الرياضيات بكل فروعها هلا أنمما سبق يمكن القول 
 مـا حتديـد حتتاج للحـساب أمور معاشهم وحل ما يقع بينهم من أموروترصيف وتنظيم 
 . ماديةأمورهلم وما عليهم من 

 املجتمع يف عباداهتم وحتديد مـا علـيهم مـن أمورات مهمة يف تسهيل  الرياضيإنكام         
 الرياضـيات مهمـة يف معرفـة أنكام  .واجبات مالية ويظهر ذلك يف حتديد الزكاة وغريها

 . وغريهااألبعاداملساحات واحلجوم و املقادير و
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  إنلرياضـيات علـم ال يـستغنى عنـه يف احليـاة بـل نـستطيع القـولان افوبذلك "
 سـببا يف أيـضا كانـت ألهنااضيات سهلت احلياة يف كثري من جوانبها ونغصت احلياة الري

أبـو زينـة  (. "ةالرياضـيات سـالح ذو حـدين يف احليـا الـدمار فأدواتاخرتاع كثري مـن 
 )٣٩ص −٢٤ , ص١٩٩٧
ًن احلاسب وسيطا جيدا لتعلم وتعليم الرياضيات , فهو أقو وأمتع وربـام أنفـع إ" ً

ًليمية التي قد جتسد مفهوما مـا أو توضـح فكـرة رياضـية أو تـربط بـني من الوسيلة التع
احليس واملجرد , فاحلاسب يستطيع أن يعطي مقدمة للموضوع أو املفهوم املراد تدريسه , 
ثم يقوم برشح املوضوع أو املفهوم بدقة وقـد يعطـي أمثلـة كثـرية معاكـسة ثـم مترينـات 

 والتقدم يف جمال التقنية واالتـصاالت فقـد ظهـر ًتطبيقية , واستمرارا لإلنجازات العلمية
يف العقدين األخريين من القـرن العـرشين وتـم انتـشار اسـتخدامه يف مجيـع ) اإلنرتنت(

ًاملجاالت , ليصبح أعظم التقنيات إثارة وسحرا فاق ما تنبأت به قصص اخليـال العلمـي 
تعليميـة , لتـوفري بيئـة  يبحثون عن أسـاليب ونـامذج وينيًإثارة وغموضا , مما جعل الرتب

تعليمية تفاعلية وحيوية متعددة املصادر لإلفـادة مـن تلـك التقنيـة ومواكبـة التطـورات 
الرسيعة ليظهر نموذج التعليم اإللكرتوين بمميزاته وخصائـصه ومتطلباتـه , حيـث يعـد 

اوز التعليم اإللكرتوين أحد االجتاهات احلديثة يف العملية التعليميـة والرتبويـة , فقـد جتـ
ًمرحلة املحاوالت الرتبوية وبات بمختلف أبعاده واقعا تربويا ملموسا نحـن أحـوج مـا  ً ً
ًنكون إىل رضورة اإلقـدام واخلـوض يف غـامره سـعيا لالسـتفادة مـن أفـضل املامرسـات 

وقد أوضح عدد من الرتبويني أمهية . التعليمية والرتبوية التي يوفرها هذا االجتاه احلديث 
وين , حيث أنه يمكن من االتصال بني الطلبة بعـضهم الـبعض , والطلبـة التعليم اإللكرت

واملعلم , ويسهم يف حتقيق املساواة , ويوفر املناهج طوال اليوم ويف كل أيام األسبوع , فيام 
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يؤكد أمهية التعليم اإللكرتوين عندما يذكر بأنه يسهم يف توفري بيئة تعليمية غنية ومتعـددة 
واصل بني أطراف املنظومة التعليميـة , ويـسهم يف نمذجـة التعلـيم املصادر , ويشجع الت

وتقديمه يف صورة معيارية كام يسهم يف إعداد جيل من املعلمني واملتعلمـني قـادرين عـىل 
 . "التعامل مع التقنية متسلحني بمهارات العرص

 )٣٩ص −٢٤ , ص١٩٩٧أبو زينة  ( 
 اإللكـرتوين ومـن ذلـك التعلـيم  وقد أكدت كثري من الدراسـات أمهيـة التعلـيم    

% ٦٠−٥٠اإللكرتوين الذي سيعطي أفضلية يف متابعة عملية التعليم والتدريب بام نـسبته 
, وسيؤدي إىل رسعـة يف % ٦٠−٢٥كام سيؤدي إىل زيادة يف نسبة التحصيل ترتاوح ما بني 

يف حـني أشـارت دراسـات كـل مـن ديفيدسـون وتوميـك إىل أن % ٦٠التعلم تصل إىل 
. خدام اإلنرتنت وبرامج احلاسب ذي الوسائط املتعددة قد أشبع حاجـات املتعلمـني است

التجريبية يف جامعـة أركنـسا أن الطـالب الـذين ) ١٩٩٧ , Teeter(وأظهرت دراسة تيرت 
درسوا أحد املقررات باإلنرتنـت , وقـاموا بقـراءة النـصوص واملحـارضات شـاركوا يف 

ىل شاشة احلاسب مبـارشة , وزاروا مواقـع اإلنرتنـت املناقشات , وأدوا واجبات كتابية ع
ذات الصلة باملقرر , وتقدموا لالمتحانـات يف معمـل احلاسـب زادت دافعيـتهم للـتعلم 
واإلطالع عىل الكثري مـن املـصادر وحتسـست قـدراهتم عـىل املناقـشة وحـل الواجبـات 

 .الكتابية 
د حدثت اجلمعية الـوطني ًونظرا ألمهية استخدام التقنية يف تعليم الرياضيات فق"

معايري الرياضيات املدرسية وضمنتها مبدأ التقنية والـذي ) NCTM(ملعلمي الرياضيات 
أنه جيب أن تستخدم برامج الرياضيات التعليمية التقنية ملساعدة الطالب عىل "ينص عىل 

لتقنية  , وتربر ذلك بأن ا" وإعدادهم الستخدامها يف علم تزداد فيه التقنيةتفهم الرياضيا
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 تنميـة توفر االنتقال من الرياضـيات التقليديـة إىل مـشكالت العـامل الواقعيـة وتـسهم يف
 ).٣٩ص −٢٤ , ص١٩٩٧أبو زينة  (. "التفكري الريايض الناقد

يف حني أوىص الكونجرس العاملي لتعلـيم الرياضـيات يف املـؤمتر الـدويل الثـامن        
ت يف تبسيط بعض املقررات الرياضية الـصعبة لتعليم الرياضيات باستخدام شبكة اإلنرتن

مثل التفاضل من خالل تقديمها عىل أسـطوانات مدجمـة ومـن هنـا تبـدو أمهيـة التعلـيم 
اإللكرتوين جلية يف تدريس مجيع املواد بشكل عام وتدريس الرياضيات بـشكل خـاص , 

تلـف مراحـل ًنظرا ملا متثله هذه املادة من صعوبة لد رشحيـة كبـرية مـن املتعلمـني بمخ
التعليم , قد يسهم التعليمي اإللكـرتوين بتخفيفهـا أو القـضاء عليهـا مـن خـالل تـوفري 

 – صـور –نصوص (املناهج بشكل مستمر وتقديم املحتو باستخدام الوسائط املتعددة 
باستخدام آليات التنبيه احلديثـة مـن حاسـبات وإنرتنـت وباسـتخدام )  حركة –صوت 

 .ايت وإثارة دافعية املتعلم وتشويقه طرق تركز عىل التعلم الذ
ولذلك بدأت الدول يف مجيـع أنحـاء العـامل يف التـسابق نحـو اسـتخدام التعلـيم 

يف اجلامعــات والكليــات التــي تــستخدمه ) التعلــيم عــن طريــق اإلنرتنــت(اإللكــرتوين 
ألغراض البحث العلمي , وتقترص اخلدمة عىل أساتذة اجلامعـات, ثـم انتقـل اسـتخدام 

نت إىل مدارس التعلـيم العـام , ففـي الواليـات املتحـدة األمريكيـة املـوطن األول اإلنرت
من طالب املراحل املتوسطة والثانويـة اعتمـدوا يف الغالـب % ٧١للتعليم اإللكرتوين بأن 

من املدارس % ٩٨عىل اإلنرتنت إلكامل مشاريعهم البحثية وواجباهتم املنزلية , يف حني أن 
ًة إنرتنت , فـيام بلغـت وفقـا ملجلـة التـدريب والتقنيـة واملـدارس احلكومية ترتبط بشبك

يف حـني بلغـت نـسبة املـدارس املرتبطـة % ٩٠املرتبطة باإلنرتنت يف ماليزيا يف أكثـر مـن 
% ٩يف حني أوضـح العبـادي بـأن % ٩١ما نسبته ) والية فيكتوريا(باإلنرتنت يف أسرتاليا 
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ًني حيتـوي عـىل نـصوص منقولـة حرفيـا مـن من التقارير املقدمة من الطالب االسـرتالي
 مدرسة بشبكة اإلنرتنـت وتـسعة ٣٢٠٠٠(اإلنرتنت , ويف بريطانيا بأنه تم ربط أكثر من 

الغمــيض ) ١٢م ,ص٢٠٠٣(الرتكــي ) .    معلــم٤٥٠,٠٠٠ماليــني طالــب وطالبــة و
 )٢م ,ص٢٠٠٣(

السابق بيل كلينتـون ًونظرا ألمهية التعليم اإللكرتوين فان إدارة الرئيس األمريكي        
ًم ثامنية باليـني دوالر أمريكـي , ووفقـا لـبعض ٢٠٠٠−١٩٩٥أنفقت عليه يف الفرتة من 

مـن املعاهـد واجلامعـات التقليديـة قـد % ٤٨الدراسات واألبحاث املتخصصة أن نـسبة 
م , يف حني ارتفـع النـسبة إىل ١٩٩٨طرحت مناهجها بشكل مبارش عىل اإلنرتنت يف عام 

 . م , وهذه النسبة يف تزايد مستمر حتى يومنا هذا ٢٠٠٠يف عام % ٧٠
ًوتشري التوقعات إىل أن صناعة التعليم اإللكرتوين املبارش عرب اإلنرتنت نموا كبريا  ً

م , ٢٠٠٤ مليـار دوالر يف عـام ٢٣م إىل أكثـر مـن ٢٠٠٠ مليار دوالر يف العـام ٦.٣من 
 ) . أي دي يس (وذلك حسبام أظهرته الدراسات التي قامت هبا جمموعات

ًوإدراكا من حكومة اململكة العربية السعودية ألمهية التخطيط لتقنية املعلومـات , 
ًوإيامنا بأن الرقي بمنظومـة تقنيـة املعلومـات ضـامن لنجـاح بـرامج التنميـة االقتـصادية 
واالجتامعية الشاملة , وجهت قيادة اململكة ممثلة بموافقة صاحب الـسمو امللكـي األمـري 

هللا بن عبد العزيز ويل العهد , نائب رئيس جملس الوزراء ورئيس احلرس الـوطني يف عبد ا
بوضع اخلطـة الوطنيـة لالتـصاالت وتقنيـة ) ًملك اململكة حاليا حفظه اهللا(م ٢٠٠١عام 

املعلومات يف اململكة العربية السعودية وعمل آلية لتطبيقها وتكليـف وزارة االتـصاالت 
هـ من إعدادها, وقد ١٤٢٦ القاعدة عام يوقد تم االنتهاء يف ذ. وتقنية املعلومات بذلك 

جــاء اهلــدف الرابــع مــن األهــداف الــسبعة العامــة للخطــة كــام ورد يف اخلطــة الوطنيــة 
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التوظيـف األمثـل لالتـصاالت وتقنيـة : لالتصاالت وتقنية املعلومات عىل النحو التـايل 
 . املعلومات يف التعليم والتدريب بجميع مراحله 

ًنفيذا هلذا اهلدف ومسايرة هلذا التطور والتسارع يف استخدام التعليم اإللكرتوين وت
بتطبيـق ) ١٤٢٦(بدأت وزارة الرتبية والتعليم باململكة العربية السعودية كام ذكر العبيـد 

ـــ  ــيم اإللكــرتوين ب ــدرايس ) ١٨٠(التعل ــام ال ــة يف الع ــوة جتريبي ــة كخط مدرســة ثانوي
مليـون ريـال سـعودي , وسـيتم تعميمـه بعـد ) ٥٦(ها هـ بميزانية قدر١٤٢٦/١٤٢٧

ت احلاليــة والتغــريات دراســة نتــائج التجربــة , ألنــه رضورة حتميــة يف ضــوء التطــورا
 )  هـ١٤٢٦, العبيد(. التكنولوجية

ولكن جيب الوعي بأن التعليم اإللكرتوين مفهوم واسع ومعقد يؤثر عـىل العديـد 
رص خمتلفـة لتحقيـق أهدافـه , ولـيس كـام يظـن من النواحي احلياتية ويتطلب تضافر عنا

البعض بأنه جمرد نقل املحتو واملعلومات مـن الوسـط الـورقي إىل الوسـط اإللكـرتوين  
فالتعليم اإللكرتوين له مطالب ومرتكزات أساسية من أمهها املنهج اإللكرتوين , فـاملنهج 

ونية للدروس مدعومة يف سياق التعليم اإللكرتوين جيب أن يشتمل عىل العروض اإللكرت
باألنشطة املساندة التي تنتقل باملنهج من أسلوب العرض التقديمي التقليدي إىل أسلوب 
أكثر تفاعل وواقعية , فاملحتو التعليمي بالنظام اإللكـرتوين يتميـز بـدمج العديـد مـن 

) Simulations(الوسائل املتعددة التي ختاطب احلواس عند املتعلم, فقد تشمل املحاكـاة 
أو غريها وحمتـو املـنهج يف التعلـيم اإللكـرتوين ) demonstration(والعروض املبارشة 

يرتب عىل هيئة أجزاء منظمة تبدأ بموقـف تعليمـي يمثـل حماكـاة , ثـم موضـوع معـني 
 ,العبيـد(. باستخدام أنشطة تعليمية فردية ومجاعية يمكن استخدامها يف أكثـر مـن درس

 )هـ١٤٢٦
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هج اإللكرتوين يبقى العنرص األهم وهو املعلم حيث أن نجاح وإذا حتقق وجود املن
أي جهد للتعليم اإللكرتوين يعتمد عىل قدرة وكفاءة املعلمني املناط هبم تقديم هذا النوع 

بقولـه جيـب االهـتامم ) ٨م ,ص٢٠٠١(من التعليم العرصي , ويؤكد ذلك العطـروزي 
ل ختصصه وأسلوب التـدريس وطريقـة بإعداد املعلم ليس فقط من الناحية العلمية يف جما

ًإعداده للامدة العلمية فحسب وإنام أيضا يف استيعاب تقنيات العرص , وهذا يعني رضورة 
توفر عدد كاف من الكوادر البرشية املؤهلـة القـادرة عـىل متابعـة عمـل النظـام املرتامـي 

يم اإللكـرتوين ان التعلـ. األطراف وصيانته وضامن انسياب املعلومات يف مجيع االجتاهات
ال يعني إلغاء دور املعلم بل يصبح دوره أكثر أمهية فهو شـخص مبـدع ذو كفـاءة عاليـة 
يدير العملية التعليمية باقتدار وفيام لو حتققت املطالب السابقة يف املنهج واملعلم فالبد من 

الكامل توفر بيئة تعليمية تدعم خطوات نفيذ اسرتاتيجية التعليم اإللكرتوين تبدأ بالوعي 
وبأمهيته ورضورته يف هذا العرص عـىل مجيـع املـستويات , ليـتم جتهيـز البيئـة الالزمـة يف 
املدارس وإرساء قواعد التعليم اإللكرتوين , فنجاح أي تعلـيم يتوقـف عـىل البيئـة التـي 
حيدث فيها , إذ البد أن تتوفر عنـارص تناسـب التعلـيم املطلـوب, وبـذلك فـإن التعلـيم 

اج إىل توفري بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية متعددة املصادر ومـا حتتاجـه هـذه اإللكرتوين حيت
 , ووســائل )applets( وملحقاهتــا, وتــوفري الربجميــات) hardware(البيئــة مــن أجهــزة 

 )٨م ,ص٢٠٠١(العطروزي . االتصال الالزمة 
 التعليم بواسـطة اسـتخدام الوسـائط املتعـددة سـيوفر نـسبة ّنإويف رأي الباحث 

 , رية من الوقت الذي يستغرقه املـتعلم وأن ذلـك يـؤدي إىل انخفـاض كلفـة التعلـيمكب
 احلالية يف تطبيق برجميات احلاسوب باستخدام املنهج التجريبـي تهستبحث دراسوبالتايل 

الرياضــيات وذلــك يف جمــال الواجبــات البيتيــة ربجميــات يف مــادة ال تلــك لدراســة أثــر 
 . جدة  األول ثانوي يف املرحلة الثانوية بمدينة  عىل بعض طالب الصفواالختبارات
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 : ة ــــمشكلة الدراس
 

بالرغم من تأكيد املعلمني والرتبيني عىل أمهية اكتساب الطلبة للمهارات األساسـية 
ًيف الرياضيات, إال أن هناك قصورا ظاهرا يف اكتـساهبا, حيـث ال يـزال هنـاك ضـعف يف  ً

ف املراحـل الدراسـية, ممـا يـسهم يف تـشكيل النظـرة اكتساب املهارات احلسابية يف خمتلـ
السلبية لد الطلبة نحو الرياضيات, إضافة إىل طريقة بناء وتنظيم املنهاج والتي ال تتفـق 
مع النظرة احلديثة لتدريس الرياضيات واملعتمدة عىل التعليم باستخدام احلاسوب, ممـا ال 

 التعليمـي, وال يثـري دافعيـتهم ملتابعـة يشجع الطلبة عىل املشاركة والتفاعل مع املحتـو
 . الدراسة

هلذا سعت الدراسة الستقصاء فاعلية استخدام برجمية تعليمية من خالل احلاسوب 
يف اكتساب املهارات احلسابية لطلبة الصف األول الثانوي, وبالتحديد ستحاول الدراسة 

 : اإلجابة عن السؤال الرئييس التايل
  تعليمية عىل طالب الصف األول الثانوي يف الرياضيات? ما فاعلية استخدام برجمية

 : ويتفرع من هذا السؤال السؤالني الفرعيني التاليني
ما فاعلية استخدام برجمية تعليمية يف تدريس وحدة حساب املثلثات يف الرياضيات : ١س

 عىل التحصيل الدرايس? 
ب املثلثات يف الرياضيات ما فاعلية استخدام برجمية تعليمية يف تدريس وجدة حسا: ٢س

 عىل إنجاز الطالب للواجبات املتعلقة بوحدة حساب املثلثات? 
 : ولإلجابة عن التساؤلني السابقني تم النظر يف الفرضني التاليني

عـىل ) التجريبيـة والـضابطة(توجد فروق ذات داللـة إحـصائية يف املجمـوعتني  −١
 . االختبار التحصييل البعدي
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ــة −٢ ــة ( إحــصائية يف أداء الطــالب توجــد فــروق ذات دالل يف املجموعــة التجريبي
 . عىل الواجبات املتعلقة بوحدة حساب املثلثات) والضابطة

 
 

 : داف الدراسة ـــــأه

لقد أكدت الكثري من الدراسات عىل أمهية التدريس باستخدام احلاسـوب الـذي 
ادة يف نـسبة سيعطي أفـضلية يف متابعـة عمليـة التعلـيم والتـدريب, كـام سـيؤدي إىل زيـ

 : التحصيل والرسعة يف التعلم, لذلك حتددت أهداف الدراسة بام ييل
 .تطوير طرق واسرتاتيجيات أكثر فعالية وإنتاجية  -
 .تطوير قدرات ومهارات التعليم الذايت لد الطلبة  -

إعداد الطالب بام يتوافق والتقدم التقني يف قطاعات التعليم العايل والتقني  -
 .عمل السعودي املتنامي والعسكري وسوق ال

 .االستفادة من مهارات الطالب يف احلاسوب  -

 . رفع قدرات ومهارات معلمي مادة الرياضيات  -

 .ابتكار وسائل وطرق أكثر مرونة ودقة ورسعة لتحرير التقارير الدورية  -

 .إجياد طرق وأساليب ميرس للتواصل بني إدارة املدرسة واملعلم وويل األمر -

 .ب لالستفادة من الزمن املهدر يف تكرار بعض الدروسإجياد طرق وأسالي -
 

 

 : ة الدراسة ــــأهمي

ًملا كان مبحث الرياضيات يرتبط باحلياة العامة, فقد استقطب أعدادا كبرية من  َّ
ًالباحثني بأهداف متعددة مرتبطة به, وبالرغم من كل تلك اجلهود ما زال الواقع بعيدا 
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رياضيات كانت ومازالت مقلقة للعديد من أولياء عن التوقع, فظاهرة الضعف يف ال
 . األمور والرتبويني

وإذا كانت احلاجة إىل مثل هذه الدراسة قائمـة يف كـل مراحـل التعلـيم, فإهنـا يف 
مرحلة التعليم الثانوي تبدو أكثر أمهية, ففي هذه املرحلـة تتحـدد اجتاهـات املتعلمـني يف 

ه, وعليه فإن أي ستقبل العلمي الذي يتطلعون إليالتشكل نحو خمتلف املواد الدراسية وامل
ًضعف يف هذه املرحلة دون معاجلة يكون من الصعب معاجلته الحقا نظرا لفـوات األوان  ً

 . يف السنوات التالية
ًونظرا ملا تتصف به اسرتاتيجية التعلم باستخدام برجمية تعليمية حاسوبية من قدرة 

ًعىل جعل املتعلم نشطا وفاعال أثناء  اكتسابه احلقائق واملهارات والعمليات, هلذا فإن ثمـة ً
 . حاجة حقيقية أصبحت بارزة الستقصاء فاعليته

ومن هنا تنبثق أمهية هذه الدراسـة يف إجيـاد أسـلوب وطريقـة للمـستخدم لكـي 
يتعامل مع التقنية احلديثة, من خالل البحـث عـن وسـائل وطـرق أكثـر مرونـة وجديـة 

 عن طريق الربيد اإللكرتوين مـن أجـل خلـق بنيـة عمـل تقنيـة وإنجاز الواجبات البيتية
 . وتربوية وعرصية تتامشى مع العرص احلديث والتطور العلمي واملعريف احلايل

 

 : حدود الدراســة 
 : الحدود الزمنية 

 .هـ ١٤٢٨/١٤٢٩تم تطبيق الدراسة بالفصل الدرايس الثاين لعام 
 : الحدود المكانية 

  .ثانوية األبناء بقوات الدفاع اجلويمدينة جدة بمدرسة بيق الدراسة بتم تط
 .تم تطبيق الدراسة عىل وحدة حساب املثلثات 



 -١٣-

 :مصطلحات الدراسة

 : التعليم االلكتروني-١

تقديم املحتو " : بأنهالتعليم اإللكرتوين) ٣٠هـ, ص١٤٢٤ (العريني يعرف
 بصورة جزئية أو التعليمي مع ما يتضمنه من رشوحات ومتارين وتفاعل ومتابعة

شاملـة يف الفصل أو عن بعد بواسطة برامج متقدمة خمزنة يف احلاسب أو عرب شبكـة 
 ."اإلنرتنت

نظام تعليمي يستخدم تقنيات " :بأنه) ١٢هـ, ص١٤٢٤(ه غلوم ويعرف
املعلومات وشبكات احلاسوب يف تدعيم وتوسيع نطاق العملية التعليمية من خالل 

أجهزة احلاسوب , اإلنرتنت والربامج اإللكرتونية املعدة إما : جمموعة من الوسائل منها 
  ."من قبل املختصني يف الوزارة أو الرشكات

طريقة للتعليم باستخدام آليات " : بأنه)٣٩هـ, ص١٤٢٥(ه املوسى ويعرف
االتصال احلديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه املتعددة من صوت وصورة ورسومات , 

إلكرتونية, وكذلك بوابات اإلنرتنت سواء كان عن بعد أو يف وآليات بحث, ومكتبات 
الفصل الدرايس املهم املقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها يف إيصال املعلومة 

 . " للمتعلم بأقرص وأقل جهد وأكرب فائدة
 :التعريف اإلجرائي

دام برجميـة استخ: بأنه  يف هذه الدراسةًويمكن تعريف التعليم االلكرتوين إجرائيا
تعليمية ملعرفة أثرها عىل التحصيل الدرايس, وحل الواجبات عن طريق استخدام الربيـد 

 .اإللكرتوين
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 :  تعليم الرياضيات -٢

 لكثرة املطالب والتحديات واملسئوليات امللقاة عىل عاتق معلمي الرياضيات ًنظرا
 الـرضوري االسـتجابة باملدارس الثانوية يف وقتنا احلارض, وتعـدد أشـكاهلا  أصـبح مـن

 .جلملة االحتياجات التي تتطلبها اخلصائص دائمة التغيري للمجتمع التقني املعارص 
وحيث إن تعليم الرياضيات يف املرحلة  الثانوية , هي فعالية علميـة تتـداخل مـع 
عنرص الثقافة بام يضمن حتقيق تقدم وتطور ملمـوس يف البيئـة التعليميـة بالـشكل الـذي 

قـة التـي محلتهـا تطبيقـات  كام إن نمو الثقافة والتأثريات العمي,جات املجتمعحيقق احتيا
التي تصاحبها تطورات احلاصـلة يف كـل مـن الرياضـيات البحتـة والتطبيقيـة احلاسوب 

ًفها علـام مـستقال صمجيعها ستساهم يف زيادة مساحة املعرفة الرياضية وعمق جذورها بو ً
عية املعارصة مجلة من التأثريات التي سـامهت يف تغيـري بذاته , ولقد نجم عن البيئة املجتم

خصائص أساليب تعليم الرياضيات املدرسية , وأصبح من الواجب عىل هذه التـأثريات 
 للمـشاركة يف فعاليـات عـامل الغـد وهتيـئهمأن تنعكس إىل قدرات إضافية متـنح للطلبـة 

 .وأنشطته املختلفة
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل الثانيــــــالفص
 أدبيات الدراسة 
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 ريـــــار النظـــــاإلط: ًأوال
 

 :التعليم اإللكرتوني

   :محة تاريخية عن التعليم اإللكترونيل

†îè·@Z@

إن التعلــيم اإللكــرتوين مل يظهــر بمحــض الــصدفة بــل جــاء كــام يــر العرينــي 
حصيلة جهود تربوية وتقنية عىل مد نصف قرن, يف حني ير الفار ) ٢٥, صم٢٠٠٢(
ــستينات ) ١٩م, ص٢٠٠٤( ــة ال ــع بداي ــيم اإللكــرتوين م أن االســتخدام الفعــيل للتعل

بـاقرتاح تطبيـق ) راث وأندرسون وبرنيـد(م حيث قام كل من ١٩٥٩وبالتحديد يف عام 
استخدام احلاسوب يف تنفيذ املهام التعليمية وقاموا بالفعل بربجمة عدد من املواد التعليميـة 

عدد مـن اجلامعـات الكبـرية يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة , ويف بداية السبعينات بدأ 
واملؤسسات الطبية والصناعية والعسكرية يف استكشاف إمكانيات استخدام احلاسوب يف 
التعليم , وبعد حوايل مخس سنوات كان هناك ما يقـرب مـن أربعـني مؤسـسة تربويـة يف 

 تم إنتـاج مـا يزيـد عـن مائـة العامل تستخدم احلاسوب يف عمليتي التعليم والتعلم , كام
 .تم تقديمها عن طريق احلاسوب ) course ware(منهج مربمج 

 تاريخ التعليم اإللكرتوين إىل الستينات امليالدية عندما فيوضح أنأما العريني  
حيث تم ) programmed learning(كتابه عن التعليم املربمج ) skinner(ألف سكنر 

ًلسليا عىل هيئة برنامج حيوي اختبارات تقيس مد تقدم ترتيب املواضيع الدراسية تس
املتعلم يف تلك املواضيع , بحيث ينتقل منها حسب إمكانياته وقدراته , وهذه كانت بداية 
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, ومع اخرتاع احلاسب اآليل الشخيص , ثم ) self learning(ظهور مفهوم التعليم الذايت 
كثر شمولية ويسمى التعليم اإللكرتوين ظهور شبكة اإلنرتنت تطور هذا املفهوم ليكون أ

)E-learning ( . العريني)٢٥−٢٤م , ص٢٠٠٢( 
ويظهر مما سبق أن هناك من ير بأن جذور التعليم اإللكرتوين تعـود إىل التعلـيم 
 املربمج الذي ظهر يف هناية اخلمسينات عند ظهور التعلـيم املعـزز باحلاسـب , فـيام يـر

التـي شـهدت رتوين تعـود إىل بدايـة التـسعينات لتعليم اإللكالبعض أن البداية احلقيقية ل
 )٢٩١م , ص٢٠٠٤(سامل . توظيف شبكات اإلنرتنت يف العملية التعليمية 

ًووفقا للتعريف الذي حدده الباحث للتعليم اإللكرتوين يف هذه الدراسة فإن 
عد انتشار التعليم اإللكرتوين مل يظهر إال يف العقدين األخريين من القرن العرشين ب

 يف التعليم وهو نتاج دمج احلاسب مع "اإلنرتنت"استخدام الشبكة العاملية للمعلومات 
 . اإلنرتنت 

 : تاريخ التعليم اإللكتروني في المملكة العربية السعودية 
 

من أهم مرتكزات األهداف العامة لسياسة التعليم يف اململكة األخذ بآخر ما 
العامل , وترسيخا هلذه األهداف ومتاشيا مع التطور توصلت إليه التقنية عىل مستو ً ً

املتسارع يف جمال تقنية املعلومات التي أصبحت أهم أدوات التنمية يف الوقت احلارض , 
فقد تم إدخال احلاسب اآليل يف مدارس اململكة العربية السعودية للبنني يف بداية عام 

,  الذي كان يطبق يف ذلك الوقتطورهـ ضمن برنامج التعليم الثانوي امل١٤٠٥/١٤٠٦
وقد خصص لدراسة مقرر احلاسب يف ذلك النظام مخس ساعات إجبارية ضمن برنامج 

, ) ساعتني(مقرر يف مقدمة احلاسب اآليل : الثانوية لعامة , موزعة عىل النحو التايل 
ثالث ساعات (, الربجمة ونظم املعلومات ) ثالث ساعات(مقدمة الربامج بلغة بيسك 
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وقد أوقف العمل بنظام التعليم الثانوي , )ة بتخصص العلوم اإلدارية واإلنسانيةخاص
وتم حتويل املقررات ) نظام السنوات(هـ واستبدل بالنظام القديم ١٤١١املطور يف عام 

 .اآلنفة الذكر إىل السنوات األوىل والثانية والثالثة الثانوية عىل خمتلف أقسامها 
 ) م٢٠٠٧, إصدارات التعليماألمانة العامة للرتبية و(

قسم (هـ تم افتتاح قسم إضايف يف املرحلة الثانوية حتت مسمى ١٤١٤ويف عام 
احلاسب ونظم املعلومات , : ووضعت أربعة مقررات يف احلاسب هي ) العلوم والتقنية

التصميم املنطقي , مقدمة إىل املعاجلات الصغرية , شبكات احلاسبات واالتصاالت 
 أن هذا التخصص مل يطبق سو يف عدد حمدود من املدارس بسبب كلفة الرقمية , إال

 . تشغيلها ومتطلباهتا 
 ) م٢٠٠٧األمانة العامة للرتبية والتعليم, إصدارات (

هـ تم زيادة خطة احلاسب اآليل من حصة واحدة إىل حصتني يف ١٤١٧ويف عام 
ميل للامدة من ضمن األسبوع جلميع صفوف املرحلة الثانوية , واحتساب اجلانب الع

 . ًاالمتحانات األساسية حيث كانت مادة احلاسب قبل ذلك متتحن نظريا فقط 
ً تم تطبيق مناهج احلاسب املعدلة بناء عىل توصيات ١٤١٩/١٤٢٠ويف عام 

 .األرس الوطنية 
وتشري الترصحيات الرسمية املتكررة من مسئويل وزارة الرتبية والتعليم كام يذكر 

, إىل االهتامم البالغ الذي توليه الوزارة بموضوع ) ٣٣−٣٢هـ , ص١٤٢١(العويشق 
احلاسب اآليل وإعطاء املتعلمني أحدث ما توصل إليه العلم يف هذا املجال , حتى أن 

ية يف وإىل املدارس الثان) اإلنرتنت(الوزارة قد فكرت يف إدخال شبكة املعلومات الدولية 
هـ املؤمتر الوطني السادس ١٤٢٢د تبنت يف عام شتى مناطق اململكة, كام أن الوزارة ق
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 )احلاسب والتعليم(عرش للحاسب اآليل وقررت أن يكون املحور الرئييس للمؤمتر 
يضاف إىل هذا تبني الوزارة يف السنوات األخـرية العديـد مـن املـشاريع يف جمـال 

اهللا وأبنائه مرشوع األمري عبد "م الذي أطلق عليه خاحلاسب والتعليم, منها املرشوع الض
ومرشوع إدخال مـادة احلاسـب يف املـرحلتني االبتدائيـة ) وطني ("الطلبة للحاسب اآليل

هـ بشكل مرحيل وحسب إمكانات الوزارة , ١٤٢٤/١٤٢٥واملتوسطة يف العام الدرايس 
ومنها مرشوع التعليم اإللكرتوين ورضورة تكامله مع مشاريع الوزارة األخـر يف جمـال 

 . احلديثة يف التعليمتوظيف التقنيات 
ــز إن  ــات, املراك ــات, اجلامع ــدارس, الكلي ــود يف امل ــرتوين موج ــتعلم اإللك ال

إذا تعلم شخص ما بطريقة استخدام املعلومات ف. االجتامعية, يف مكان العمل, ويف املنزل
 .واالتصال فإنه يستخدم التعلم اإللكرتوين

قـد يكـون هـذا . واالتـصالهو طريقة استخدام اإلنـسان لتقنيـة املعلومـات فًإذا 
ًالشخص طفال يف مرحلة الروضة يلعب لعبـة تفاعليـة, وقـد يكونـون جمموعـة طـالب 
يتعاونون يف مرشوع مع طالب من بلد آخر عرب اإلنرتنت, أو جمموعة طـالب يـشاهدون 

ّرسام متحركا لثورة بركان محله مدرسهم يف احلاسوب  ً  هـو  كل ما سـبقان) الكومبيوتر(ً
هبذا املفهوم البسيط والعميق قامت وثيقة التـشاور . م اإللكرتويني التعللشكل من أشكا

  .التي أصدرهتا إدارة التعليم واملهارات يف اململكة املتحدة
 ) م٢٠٠٧األمانة العامة للرتبية والتعليم, إصدارات (

 مكانا للدردشـة وقـراءة الـصحف والتـسوق إن اإلنرتنت وتصفح املواقع ليست
وال يقتـرص اسـتخدامها عـىل وضـع صـفحات شخـصية .  فقطاملنتدياتواإلطالع عىل 

 خاصـة يف ,بل هي أداة تعليمية أساسـية. وإنشاء مواقع للرشكات واملدارس واجلامعات
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  . يزداد يوما بعد يومباإلنرتنتاملتصلة واجلامعات عدد املدارس ف. الدول املتقدمة
, )١٩٩٤) Davidson & Tomicأشارت دراسات كل من ديفيدسون وتوميـك و

 استخدام اإلنرتنت وبرامج احلاسب واحلاسب ذي الوسائط التعليميـة املتعـددة يف أنإىل 
عـىل ) ١٩٩٧) Teeter وأظهرت نتائج دراسـة تيـرت .حقق األهداف املنشودةتدريس قد ال

الـذين يف الواليـات املتحـدة األمريكيـة  اجمموعة جتريبية من الطـالب يف جامعـة آركنـس
ملقررات باإلنرتنت, وقـاموا بقـراءة النـصوص واملحـارضات وشـاركوا يف  اأحددرسوا 

 واجبات كتابية عىل شاشة احلاسـب مبـارشة, وتقـدموا لالمتحانـات يف وأدوامناقشات, 
نرتنــت ذات صــلة بــاملقرر ارتفــاع دافعيــة الطــالب, إوزاروا مواقــع , معمــل احلاســب

 . الواجبات الكتابيةوحل املناقشة  عىل الكثري من املصادر, وحتسن قدرهتم عىلوإطالعهم
ــوين  ــرت ميل ــة  أن(١٩٩٩ ,Meloni)وذك ــيم اللغ ــصول تعل ــت يف ف ــتخدام اإلنرتن  اس

اإلنجليزية لغري الناطقني هبا يزيد من دافعية الطالب للتعلم, ويقدم هلم استخداما حقيقيا 
 أنن يمكـو.  وجيعلهم عىل دراية بالعامل من حـوهلم, ويقلـل مـن اسـتخدام الـورق,للغة

لتعـرف ل تتاح هلم الفرصة حيث , العاملأنحاء طالب من مجيع اإللكرتوينيستخدم املقرر 
للطـالب يتـيح  اإللكـرتوينالتعلـيم  أن Joffeوأضـاف جـوف  .عىل الثقافات املختلفـة

 (٢٠٠٠,Joffe). تعلم مهارات احلاسبإىل إضافة ,الفرصة لتعلم املادة العلمية

 :م اإللكتروني يأهمية التعل

ًساعد التعلم اإللكرتوين عىل إتقان مهارة ما, وسـهولة الدراسـة, وطبعـا التمتـع ي
: كام تأيت أمهيته من أنه يساهم يف مجيـع املـشاريع احلكوميـة يف الرتبيـة مـن مثـل. بالتعلم

حتسني املستويات, حتسـُّن اجلودة, إزالة معوقـات الـتعلم واملـسامهة يف الـتعلم, اإلعـداد 
إال أن . ارة يف مكان العمل, وضامن أن حيـرز املـتعلم كامـل إمكانياتـهللتوظف, زيادة امله
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نحـن بحاجـة إىل . ًالتعلم اإللكرتوين ليس مرسخا يف تدريسنا وتعليمنا عىل كل مـستو
فيام ييل بعض من ألسباب .  التعلم اإللكرتوين الذي يمس حياة كل فرد متعلمإسرتاتيجية

 :تعلم اإللكرتوينالتي تر الوثيقة أهنا تربز أمهية ال
 التعلم اإللكرتوين هو طريقتنـا يف التـدريس والـتعلم, إال أنـه ال حيـل بـأي حـال مـن −

األحوال حمل املدرس واملحارض, ولكنـه إىل جانـب الطـرق القائمـة يعـزز اجلـودة 
كام أن هذا النوع من التعليم يـُمـَكــِّن املـتعلم مـن بلـوغ . ويقلل النفقات اإلدارية

 .ة, ويساعد يف بناء قو تعليمية عاملة مؤهلة للتغيريطاقته الكامن
مية باستخدام احلاسوب املتفاعل, واالتصال ي التعلم اإللكرتوين هو حتسني اجلودة التعل−

مبارشة عرب اإلنرتنـت, ونظـام معلومـات, بطـرق ال متاثلـه فيهـا طـرق التـدريس 
مرحلة من مراحـل لذلك فهو مناسب جلميع املقررات واملتعلمني يف كل . األخر

 )١٢٠٠٠ ,p١٢( جوال جوسكى  .التعلم والتدريب
ًيــستطيع الــتعلم اإللكــرتوين اإلســهام يف بعــض أكثــر األهــداف حتــديا ملــا تــضمنته  −

 :, من هذه اإلسهاماتاإلسرتاتيجية
 .رفع املستو وحتسني اإلدراك −
 . وحتسني الناتجretention) االستبقاء(زيادة االحتفاظ  −
 .ياراتتوسيع اخل −
 ).أي معدالهتم ضعيفة( توفري املساعدة للطالب الذين هم يف مرحلة اخلطر  −
 زيادة وصول املجتمعات املتخلفة إىل التعلم باستخدام أدوات ومساعدات ذكية جتعـل −

 .ًاإلنرتنت شخصيا, وتربط املتعلم بمتعلمني آخرين, وتقلل االنعزالية
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يـدة مبتكـرة لتحفيـز وإرشاك مجيـع قـدرات  إزالة معوقات اإلنجاز بتـوفري طـرق جد−
 . ونـُمكن, بذلك, ونـُلهم كل واحد منهم عىل إحراز طاقته الكامنة. املتعلمني

 ).املتوسطة( تقليل أعداد الكبار الذين ليس لدهيم مؤهل املرحلة الثانية −
 .ً التأكيد عىل مسامهة أكرب, وعىل وصول أكثر عدال للدراسات العليا−

 )٢٠٠٠  ,p١٢١(جوال جوسكى 

 : فوائد التعليم اإللكتروني 

ولكـن يمكـن  ,الشك أن هناك مربرات هلذا النوع مـن التعلـيم يـصعب حـرصها
 :  عىل النحو التايلأن أهم مزايا ومربرات وفوائد التعليم االلكرتوين القول 

IQ@@Háèäîi@bàîÏ@òjÜİÛa@´i@Þb–müa@òîãbØßg@ñ…bí‹Z@

ن خالل سهولة االتصال ما بـني هـذه األطـراف يف وبني الطلبة واملدرسة, وذلك م
ن أن وويـر البـاحث. , غرف احلوار جمالس النقاش, الربيد اإللكرتوينعدة اجتاهات مثل 

 . هذه األشياء تزيد وحتفز الطالب عىل املشاركة والتفاعل مع املواضيع املطروحة 

I@RH Þ…bjm@lýİÜÛ@òÐÜn‚½a@ŠÄäÛa@pbèuë@@Z@

ية مثل جمالس النقاش وغرف احلوار تتيح فرص لتبـادل وجهـات املنتديات الفور
النظر يف املواضيع املطروحة مما يزيد فرص االستفادة مـن اآلراء واملقرتحـات املطروحـة 
ودجمها مع اآلراء اخلاصة بالطالب مما يساعد يف تكوين أساس متني عند املتعلم وتتكـون 

ما اكتسبه من معـارف ومهـارات عـن عنده معرفة وآراء قوية وسديدة وذلك من خالل 
 )٢٠٠٠  ,p١٢٦(جوال جوسكى  .طريق غرف احلوار 
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ISH@@@ñaëb½bi@by⁄aZ@

بام أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة اإلدالء برأيه يف أي وقت ودون 
ًحرج , خالفا لقاعات الدرس التقليدية التي حترمه من هذا امليزة  إما لسبب سوء تنظيم 

, أو ضعف صوت الطالب نفسه , أو اخلجل , أو غريها من األسباب , لكن هذا املقاعد 
النوع من التعليم يتيح الفرصة كاملة للطالب ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل 

 . أدوات االتصال املتاحة من بريد إلكرتوين وجمالس النقاش وغرف احلوار
ين يشعرون باخلوف  والقلق ألن هذا هذه امليزة تكون أكثر فائدة لد الطالب الذ

األسلوب يف التعليم جيعل الطالب يتمتعون بجرأة أكرب يف التعبري عن أفكارهم والبحث 
 . عن احلقائق أكثر مما لو كانوا يف قاعات الدرس التقليدية 

وقد أثبتت الدراسات أن النقاش عىل اخلط يساعد وحيث  الطالب عىل املواجهة 
 )٢٠٠٠  ,p١٢٦(وسكى جوال ج .بشكل أكرب

IT@H@áÜÈ½a@µg@Þì•ìÛa@òÛìè@Z@

أتاح التعليم اإللكرتوين سهولة كبرية يف احلصول عىل املعلم والوصول إليه يف 
أرسع وقت وذلك خارج أوقات العمل الرسمية , ألن املتدرب أصبح بمقدوره أن 

يدة ومالئمة يرسل استفساراته للمعلم من خالل الربيد اإللكرتوين, وهذه امليزة مف
ً من أن يظل مقيدا عىل مكتبه, وتكون أكثر فائدة للذين تتعارض ًللمعلم أكثر بدال

ساعات عملهم مع اجلدول الزمني للمعلم , أو عند وجود استفسار يف أي وقت ال 
 . حيتمل التأجيل

IU@H@í‰†nÛa@òÔíŠ@Šíì¤@òîãbØßg@
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ب الطالب فمنهم من  تناسبه من املمكن تلقي املادة العلمية بالطريقة التي تناس
الطريقة املرئية , ومنهم تناسبه الطريقة املسموعة أو املقروءة, وبعضهم تتناسب معه 
الطريقة العملية , فالتعليم اإللكرتوين ومصادره تتيح إمكانية تطبيق املصادر بطرق خمتلفة 

 . ًوعديدة تسمح بالتحوير وفقا للطريقة األفضل بالنسبة للمتدرب 

IV@Hß@áîÜÈnÛa@kîÛbc@ÑÜn«@òàöý@Z@

التعليم اإللكرتوين يتيح للمتعلم أن يركز عىل األفكار املهمة أثناء كتابته وجتميعه 
للمحارضة أو الدرس , وكذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة الرتكيز وتنظيم 

ة والعنارص املهام االستفادة من املادة وذلك ألهنا تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيد
 )٢٠٠٠  ,p١٢٧(جوال جوسكى  . املهمة فيها حمددة 

IW@H@‰aŠØnÛa@óÜÇ@òîÏb™⁄a@ñ†Çb½a@Z@

هذه ميزة إضافية بالنسبة للذين يتعلمون بالطريقة العملية فهؤالء الذين يقومون 
إذا أرادوا أن يعربوا عن أفكارهم فإهنم يضعوها يف مجل , بالتعليم عن طريق التدريب 

ا يعني أهنم أعادوا تكرار املعلومات التي تدربوا عليها  وذلك كام يفعل الطالب معينة مم
 . عندما يستعدون المتحان معني 

IXH Êìjþa@âbíc@Ý×@¿ë@âìîÛa@Þaì@wçbä½a@ŠÏìm@@

 ) : أيام يف األسبوع ٧ ساعة يف اليوم ٢٤ (
 وقت معني , هذه امليزة مفيدة لألشخاص املزاجيني أو الذين يرغبون التعليم يف

ًوذلك ألن بعضهم يفضل التعلم صباحا واآلخر مساءا , كذلك للذين يتحملون أعباء  ً
 . ومسئوليات شخصية , فهذه امليزة تتيح للجميع التعلم يف الزمن الذي يناسبهم 
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IY@H@wçbä½a@µg@Þì•ìÛa@¿@òí‰aŠànüa@Z@

احلصول عىل املعلومة هذه امليزة جتعل الطالب يف حالة استقرار ذلك أن بإمكانه 
التي يريدها يف الوقت الذي يناسبه , فال يرتبط بأوقات فتح وإغالق املكتبة , مما  يؤدي 

 . إىل راحة الطالب وعدم إصابته بالضجر 

IQP@H@ïÜÈÐÛa@‰ìš§a@óÜÇ@…bànÇüa@â†Ç@Z@

ال بد للطالب من االلتزام بجدول زمني حمدد ومقيد وملزم يف العمل اجلامعي 
ًة للتعليم التقليدي , أما اآلن فلم يعد ذلك رضوريا ألن التقنية احلديثة وفرت طرق بالنسب

لالتصال دون احلاجة للتواجد يف مكان وزمان معني لذلك أصبح التنسيق  ليس بتلك 
 )٢٠٠٠  ,p١٢٧( جوال جوسكى .األمهية التي تسبب اإلزعاج 

IQQ@@H@kÛbİÛa@‰ìİm@áîîÔm@ÖŠ@…†Èmë@òÛìè@Z@

وات التقييم الفوري عىل إعطاء املعلم طرق متنوعة لبناء وتوزيع وفرت أد
 . وتصنيف املعلومات بصورة رسيعة وسهلة للتقييم 

IQRH@@@åßŒÛa@åß@ôì–ÔÛa@ñ…bÐnüa@Z@

ًم جدا للطرفني املعلم واملتعلم , فالطالب لديه مهإن توفري عنرص الزمن مفيد و
والزمان املحدد وبالتايل ال توجد حاجة إمكانية الوصول الفوري للمعلومة يف املكان 

للذهاب من البيت إىل قاعات الدرس أو املكتبة أو مكتب األستاذ وهذا يؤدي إىل حفظ 
الزمن من الضياع , وكذلك املعلم بإمكانه االحتفاظ بزمنه من الضياع ألن بإمكانه 

 )٢٠٠٠  ,p١٢٨ (جوال جوسكى .إرسال ما حيتاجه الطالب عرب خط االتصال الفوري 

IQS@H@áÜÈàÜÛ@òjäÛbi@òí‰a…⁄a@õbjÇþa@ÝîÜÔm@Z@
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التعليم اإللكرتوين يتيح للمعلم تقليل األعباء اإلدارية التي كانت تأخذ منه وقت 
كبري يف كل حمارضة مثل استالم الواجبات وغريها فقد خفف التعليم اإللكرتوين من هذه 

األشياء عن طريق األدوات العبء , فقد أصبح من املمكن إرسال واستالم كل هذه 
 . اإللكرتونية مع إمكانية معرفة استالم الطالب هلذه املستندات 

IQTH@@@ò‰†½a@¿@ÝàÈÛa@ávy@ÝîÜÔm@Z@

التعليم االلكرتوين وفر أدوات تقوم بتحليـل الـدرجات والنتـائج واالختبـارات 
إيل وكذلك وضع إحصائيات عنها وبمكاهنا أيضا إرسال ملفـات وسـجالت  الطـالب 

 )٢٠٠٠  ,p١٢٨( جوال جوسكى .مسجل الكلية 

 : أنواع التعليم اإللكتروني 

−١٩٠م, ص ٢٠٠٤(وسامل ) ١١٤م , ص٢٠٠٥(يتفق كل من املوسى واملبارك 
) ٣٩−٣٨م, ص ص٢٠٠٢(والشهري ) ٩−٦م , ص ص ٢٠٠٢(واخلليفة ) ١٩١

 :  مها بأن التعليم اإللكرتوين ينحرص يف نوعني) ٨٠−٧٩م , ص ص ٢٠٠٢(والرافعي 

üëc@Z@åßaŒn½a@ïãëØÛ⁄a@áîÜÈnÛaISynchronous E-learning@Z@H@@

        وهو التعليم عىل اهلواء لذي حيتاج إىل وجود املتعلمني يف نفس الوقت أمام أجهزة 
الكمبيوتر إلجراء النقاش واملحادثة بني الطالب أنفسهم وبينهم وبني املعلم عرب غرف 

 virtual(أو تلقي الدروس من خالل الفصول االفرتاضية ) chatting(املحادثة 

classroom ( ومن إجيابيات هذا النوع من التعليم حصول , أو باستخدام أدواته األخر
املتعلم عىل تغذية راجعة فورية وتقليل التكلفة واالستغناء عن الذهاب ملقر الدراسة , 

 .  جيدة ومن سلبياته حاجته إىل أجهزة حديثة وشبكة اتصاالت
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ًوهو أكثر أنواع التعليم اإللكرتوين تطورا وتعقيدا , حيث يتلقى املعلم  ً
 ) .بشكل متزامن ( يف الوقت نفسهوالطالب عىل اإلنرتنت

 : وتتضمن األدوات املستخدمة يف التعليم اإللكرتوين املتزامن ما ييل 
 )Videoconferencing(املؤمترات عرب الفيديو  •
 ) Audio conferencing (املؤمترات عرب الصوت •

 ) chatting rooms(غرف الدردشة  •

 الذين يرون بأن التعليم اإللكرتوين التزامني قد نيويتفق الباحث مع املختص
ًحيدث أيضا داخل غرفة الصف باستخدام وسائط التقنية من حاسب وإنرتنت وحتت 

 .إرشاف وتوجيه املعلم 

@bîãbq@ZåßaŒn½a@Ë@ïãëØÛ⁄a@áîÜÈnÛaI@Asynchronous E-learning@Z@H@

, ومـن  نفسهوهو التعليم غري البامرش الذي ال حيتاج إىل وجود املتعلمني يف الوقت
إجيابيات هذا النوع أن املتعلم حيصل عىل الدراسة حسب األوقات املالئمة لـه , وباجلهـد 

ليهـا الذي يرغب يف تقديمه , كذلك يـستطيع الطالـب إعـادة دراسـة املـادة والرجـوع إ
 .ًإلكرتونيا كلام احتاج لذلك 

ىل تغذيـة راجعـة فوريـة مـن ومن سلبياته عدم استطاعة املتعلم احلـصول عـ
 .املعلم

 : وتتضمن األدوات املستخدمة يف التعليم اإللكرتوين غري املتزامن ما ييل 
 .الربيد اإللكرتوين  •
 .املنتديات  •

 .الفيديو التفاعيل  •
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 .الشبكة النسيجية  •

 : الرتكي  أنواع التعليم اإللكرتوين فيام ييل يف حني حيدد
يتحكم الدارس يف وقت تشغيل وإهناء الـدرس : تعليم إلكرتوين بالتحكم الذايت  •

 . مثل استخدام مواد تعليمية خمزنة عىل أقراص مدجمة 
يـشبه : تعليم إلكرتوين بالبث املبارش مـن املوقـع التعلـيم عـىل شـبكة اإلنرتنـت  •

كن عن طريق البث اإللكرتوين املبارش وبـدون رضورة وجـود التعليم التقليدي ل
 .الدارس مع الدارسني يف نفس القاعة أو الفصل 

ويذكر الرتكي يتفق بأن تصنيف التعليم اإللكرتوين يقسم إىل نوعني تزامني وغري 
 )٥م , ص٢٠٠٣الرتكي .( تزامني وإن اختلف يف التسمية 

ها كام ورد يف هاشم  أنـواع التعلـيم وزمالؤ) Harasim(يف حني حددت هارازيم 
 : ييل  اإللكرتوين فيام

عىل الفصل للتعليم املؤسس ) adjunct learning(التعليم اإللكرتوين املكمل  −١
حيث ختدم الشبكة هذا التعليم بام حيتاج إليه من برامج ) الذي يتم وجه لوجه(

 . وعروض مساعدة 
 , حيث يتم بالتعليم التقليدي) Blended learning(التعليم اإللكرتوين املمزوج  −٢

استخدام بعض تقنيات اإلنرتنت كالربيد الصويت ومؤمترات الفيديو كجزء من 
 . التعليم الذي يتم داخل قاعات الدرس احلقيقية 

حيث تعمل الشبكة ) totally online learning(التعليم اإللكرتوين اخلالص  −٣
  .كوسائط أساسية لتقديم كامل عملية التعليم 

ًومن وجهة نظر الباحث فان هذا التصنيف تم وفقا ملقدار توظيف التعليم 



 -٢٩-

 الباحث هذه األنواع عند احلديث عن وقد اعتمداإللكرتوين يف العملية التعليمية 
 . نامذج توظيف التعليم اإللكرتوين يف التدريس 

@Jîi@†ÇaìÓb@Ò‰bÈ½a@pbãIKnowledge DatabasesHZ@

واقع عىل الشبكة , تعرض املناهج والرشوحات توجد هذه القواعد عىل م
املفهرسة والتوجيهات والتعليامت , حيث تعرض املعلومة بشكل فعال , يمكن املستخدم 
من استخدام كلمة رئيسة أو عبارة للبحث عن قاعدة بيانات , ويف املقابل متكنه هذه 

 .القاعدة من اختيار كلمة من قائمة أبجدية للبحث عنها 

@Ja@áÇ†Ûað‰ìÐÛZ@

ويكون عىل هيئة املنتديات , وغرف احلوار , ولوحات اإلعالنات عـىل الـشبكة , 
احلصول ًوالربيد اإللكرتوين , أو دعم املراسلة اللحظي , وهذا يتيح فرصا أكرب لألسئلة و

 )١٢٢ص, م٢٠٠٣هاشم (  .عىل اإلجابات بصورة فروية
ة من املعلومات املخزنة  يف قواعد البيانات واالستفاد)م٢٠٠٦ (ويقصد السليطي

عىل الشبكة العاملية للمعلومات مبارشة دون التعامل مع أشخاص , أمـا الـدعم الفـوري 
فهو املتعلق باحلصول عىل املعلومات من أشخاص بشكل متزامن أو غري متزامن يف حـال 
عدم توافرها عىل الشبكة العاملية للمعلومات أو صعوبة احلصول عليها , وير الباحـث 

ن هذين النوعني متضمنني يف أنواع التعليم اإللكرتوين الرئيسية التزامني وغري التزامنـي بأ
. 

ويتفق الباحث مع التصنيف الذي يقسم التعليم اإللكرتوين إىل نوعني  التعليم 
 والتعليم اإللكرتوين غري املتزامن , باعتبار التعليم اإللكرتوين إما –اإللكرتوين املتزامن 
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تزامن من خالل االتصال باملعلم أو الزمالء باستخدام األدوات املالئمة حيدث بشكل م
لذلك , أو بشكل غري مبارش من خالل البحث بمصادر املعلومات أو استخدام أدوات 

 .التعليم اإللكرتوين غري التزامني

 : معوقات التعليم اإللكتروني 

عوقات تعوق تنفيذه  لديه ماألخرالتعليم االلكرتوين كغرية من طرق التعليم  
 : ومن هذه العوائق

QM@íbÈ½a@Šíìİm@@Z@

وأهم . يواجه التعليم اإللكرتوين مصاعب قد تطفئ بريقه وتعيق انتشاره برسعة"
هذه العوائق قضية املعايري املعتمدة, فام هي هذه املعايري وما الـذي جيعلهـا رضوريـة? لـو 

 اجلامعات أو املدارس, لوجدنا أهنا بحاجة نظرنا إىل بعض املناهج واملقررات التعليمية يف
إلجراء تعديالت وحتديثات كثرية نتيجة للتطورات املختلفـة كـل سـنة, بـل كـل شـهر 

فإذا كانت اجلامعة قد استثمرت يف رشاء مواد تعليمية عىل شكل كتب أو أقراص . أحيانا
ب واألقـراص , ستجد أهنا عاجزة عن تعديل أي يشء فيها ما مل تكن هذه الكتCD مدجمة

ولضامن محاية اسـتثامر اجلهـة التـي . قابلة إلعادة الكتابة وهو أمر معقد حتى لو كان ممكنا
. "املوسـى .تتبنى التعليم اإللكرتوين ال بد من حل قابل للتخـصيص والتعـديل بـسهولة

 )٢٣٥ص ,م٢٠٠٥(

  لغـة يف الواليات املتحدة أول معيار للتعلـيم اإللكـرتوين املعتمـد عـىلًأطلق مؤخرا
XMLواسمه سكورم  Standard Sharable Content Object Reference Model (SCORM) 

RM òîšíìÈnÛa@ŒÏaì§aë@òàÄãþaZ@@
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حيـث الزال . من املتطلبات التي حتفز وتشجع الطالب عىل التعلـيم اإللكـرتوين  
 فيهـا التعليم اإللكرتوين يعاين من عدم وضوح يف األنظمة والطرق واألساليب التـي يـتم

التعليم بشكل وواضح كام أن عدم البت يف قضية احلوافز التـشجيعية لبيئـة التعلـيم هـي 
 )٢٣٥ص ,م٢٠٠٥(,املوسى. إحد العقبات التي تعوق فعالية التعليم اإللكرتوين

SM  @òîàîÜÈnÛa@ò÷îjÜÛ@ÞbÈÐÛaë@æìàš½a@áîÜnÛa@@N 

  .م الفعالة  نقص الدعم والتعاون املقدم من أجل طبيعة التعلي−     
  .  نقص املعايري لوضع وتشغيل برنامج فعال ومستقل −     
 .  نقص احلوافز لتطوير املحتويات −     

TM@bîuìÛë…ìrî½a@ëc@wèä½a@áÜÇ@Methodology@@Z@@

ًغالبا ما تؤخذ القرارات التقنية من قبل التقنيني أو الفنيني معتمدين يف ذلـك عـىل 
ًشخصية , وغالبا ال يؤخذ بعني االعتبـار مـصلحة املـستخدم  , استخداماهتم وجتارهبم ال

أما عندما يتعلق األمر بالتعليم فال بد لنا من وضع خطة وبرنامج معياري ألن ذلك يـؤثر 
وهـذا يعنـي أن ) . كيف يـتعلم ( وعىل الطالب ) كيف يعلم (بصورة مبارشة عىل املعلم 

املتخصصني يف جمـال التقنيـة أو عـىل األقـل معظم القائمني يف التعليم اإللكرتوين هم من 
أكثرهم, أما املتخصصني يف جمال املناهج والرتبيـة والتعلـيم فلـيس هلـم رأي يف التعلـيم 
 .اإللكـــرتوين, أو عـــىل األقـــل ليـــسوا هـــو صـــناع القـــرار يف العمليـــة التعليميـــة

. اذ القـراراختـولذا فإنه من األمهية بمكان ضم الرتبويني واملعلمـني واملـدربني يف عمليـة 
 )٢٣٦ص ,م٢٠٠٥( املوسى
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UMòíŠÛaë@òî•ì–¨a@@Z@@

إن حدوث هجـامت عـىل املواقـع الرئيـسية يف اإلنرتنـت , أثـرت عـىل املعلمـني 
والرتبويني ووضعت يف أذهـاهنم العديـد مـن األسـئلة حـول تـأثري ذلـك عـىل التعلـيم 

 أهـم معوقـات التعلـيم  مـنواالمتحاناتًاإللكرتوين مستقبال ولذا فإن اخرتاق املحتو 
 .اإللكرتوين

VM@@òîàÓŠÛa@òîÐ–nÛaDigital Filtering@Z@@

هي مقدرة األشخاص أو املؤسسات عىل حتديد حمـيط االتـصال والـزمن بالنـسبة 
لألشخاص وهل هناك حاجة الستقبال اتصاالهتم , ثم هل هذه االتصاالت مقيدة أمـا ال 

ر أو مرشـحات ملنـع االتـصال أو , وهل تسبب رضر وتلف , ويكون ذلك بوضـع فالتـ
. مر بالنسبة للدعايات واإلعالناتإغالقه أمام االتصاالت غري املرغوب فيها وكذلك األ

 )٢٣٦ص ,م٢٠٠٥( ,املوسى
 .   مد استجابة الطالب مع النمط اجلديد وتفاعلهم معه−١
   مراقبة طرق تكامل قاعات الدرس مع التعليم الفوري والتأكد من أن املناهج−٢

 . الدراسية تسري وفق اخلطة املرسومة هلا 
  زيادة الرتكيز عىل املعلم وإشعاره بشخـصيته وأمهيتـه بالنـسبة للمؤسـسة التعليميـة −٣

ًوالتأكد من عدم شعوره بعدم أمهيته وأنه أصبح شيئا تراثيا تقليديا  ً ً . 
 .  وعي أفراد املجتمع هبذا النوع من التعليم وعدم الوقوف السلبي منه−٤
وتوســيع املجــال Bandwidth  تــوفر مــساحة واســعة مــن احليــز الكهرومغناطيــيس −٥

 . لالتصال الالسلكي 
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, حيـث أن ني واإلداريـني يف كافـة املـستويات احلاجة املستمرة لتدريب ودعم املتعلم−٦
 .. ًهذا النوع من التعليم حيتاج إىل التدريب املستمر وفقا للتجدد التقنية

 .ب املتعلمني لكيفية التعليم باستخدام اإلنرتنت احلاجة إىل تدري−٧
 . ٍ احلاجة إىل نرش حمتويات عىل مستو عال من اجلودة, ذلك أن املنافسة عاملية −٨
 تعديل كل القواعد القديمـة التـي تعـوق  االبتكـار ووضـع طـرق جديـدة تـنهض −٩

 . عةباالبتكار يف كل مكان وزمان للتقدم بالتعليم وإظهار الكفاءة والربا
ًأخريا يمكن القول بأنه  جيب إعادة صياغة قوانني ولوائح حلفظ حقـوق التـأليف 
. والنرش, وذلك حلامية هذه احلقوق من االنتهاك و كـذلك يطبـق يف التعلـيم اإللكـرتوين

 )٢٣٧ص ,م٢٠٠٥(,املوسى

 : أدوات التعليم اإللكتروني 

يثة , وقد حـدد اخلطيـب يرتكز التعليم اإللكرتوين عىل جمموعة من األدوات احلد
م , ص ٢٠٠٥(واملوســـى ) ١٤−١٣م , ص ص٢٠٠٣(والعجـــب ) ٧م ,ص٢٠٠٣(

 :ًبعضا من هذه األدوات فيام ييل ) ٢٣٤−٢٣١ص

@wß†½a@˜ŠÔÛaCD@Z@@

ويتم فيه جتهيز املناهج الدراسية وحتميلها عـىل أجهـزة الطـالب والرجـوع إليهـا 
 عـىل األقـراص املدجمـة , فـيمكن أن وقت احلاجة , كـام تتعـدد أشـكال املـادة التعليميـة

ًتستخدم كفلم فيديو تعليمي مصحوبا بالصوت أو لعرض عدد من آالف الصفحات من 
) صور متحركة(كتاب أو مرجع ما أو ملزيج من املواد املكتوبة مع الصور الثابتة والفيديو 

 . 
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@òîÜa†Ûa@òØj’ÛaIIntranet@Z@H@

رسـة ببعـضها الـبعض وربطهـا مـع حيث يتم ربط مجيع أجهـزة احلاسـب يف املد
أجهزة املعلمني , بحيث متكن املعلم من مراقبة أجهزة املتعلمني وإرسال املـادة الدراسـية 
ًإىل أجهزة الطالب واستقباهلا كأن يـضع نـشاطا تعليميـا أو واجبـا منزليـا ويطلـب مـن  ً ً ً

 . اجلميع تنفيذه وإرساله مرة أخر إىل جهازه 

ßìÜÈàÜÛ@òî½bÈÛa@òØj’Ûa@pbIthe internetH@Z@@

حيث يمكن توظيفها كوسـيط إعالمـي وتعليمـي يف آن واحـد فـيمكن ملؤسـسة 
تعليمية ما أن تعلن عن براجمها وتروج هلا عن طريق اإلنرتنت كام يمكن هلا أن ختزن مجيـع 

حـسب برجمياهتا التعليمية عىل املوقع اخلاص هبا ويكـون متـاح لطـالب العلـم واملعرفـة 
 .تتبعها املؤسسةالطريقة التي 

@ìí†îÐÛa@paŠ·ûßIvideo conferenc@Z@H@

تربط هذه التقنية املرشفني املختصني واألكاديميني مع طالهبـم يف مواقـع متفرقـة 
وبعيدة من خالل شبكة تلفزيونية عالية القدرة ويستطيع كل طالب متواجد بطرفية حمددة 

لميـة , كـام يمكنـه أن يتوجـه أن ير ويسمع املختص واملرشد األكاديمي مـع مادتـه الع
ومتكـن هـذه ) أي توفري عملية التفاعـل(بأسئلة استفسارية وإجراء حوارات مع املرشف 

يف حتقيق أهداف التعليم عن ) صورة وصوت(التقنية من نقل املؤمترات املرئية واملسموعة 
 .بعد وتسهل عمليات االتصال بني مؤسسات التعليم 

@òîmì–Ûa@paŠ·û½aIaudio conferences@Z@H@

ًتعترب تقنية املؤمترات املسموعة أقل تكلفة مقارنة بمؤمترات الفيديو وأبسط نظامـا 
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ًومرونة وقابلية للتطبيق يف التعليم املفتوح , وهي تقنية إلكرتونيـة تـستخدم هاتفـا عاديـا  ً
بعدد من املـستقبلني ) املحارض(وآلية للمحادثة عىل هيئة خطوط هاتفية توصل املتحدث 

 . يف أماكن متفرقة) الطالب(

@ïÜÇbÐnÛa@ìí†îÐÛaIinteractive video@Z@H@

تشتمل تقنية الفيديو املتفاعل عىل كل تقنيـة أرشطـة الفيـديو وتقنيـة أسـطوانات 
الفيديو بني املتعلم واملادة خاصة من خالل حاسب أو مسجل أو فيديو , أهم ما يميز هذه 

املـادة املعروضـة املـشتملة عـىل الـصور املتحركـة التقنية إمكانية التفاعـل بـني املـتعلم و
املصحوبة بالصوت بغرض جعل التعلم أكثر تفاعلية , وتعترب هذه التقنية وسيلة اتـصال 

 . من اجتاه واحد ألن املتعلم ال يمكنه التفاعل مع املعلم 

@ïÇbä–Ûa@ŠàÔÛa@wßaŠiIsatellite programsHZ@@

امر الـصناعية املقرتنـة بـنظم احلاسـب اآليل يف هذه التقنية يتم توظيف بـرامج األقـ •
واملتصلة بخط مبارش مع شبكة اتصاالت مما يسهل إمكانية االستفادة من القنـوات 
ًالسمعية والبرصية يف عمليات التدريس والتعليم وجيعلها أكثر تفاعال وحيويـة ويف 

نطقـة املعنيـة هذه التقنية يتوحد حمتو التعليم وطريقته يف مجيع أنحـاء الـبالد أو امل
بالتعليم ألن مـصدرها واحـد رشيطـة أن تـزود مجيـع مراكـز االسـتقبال بـأجهزة 

 .استقبال وبث خاصة متوافقة مع النظام املستخدم 
ـــون  ـــضيف زيت ـــرسطاوي ) ١٢٦م , ص٢٠٠٥(وي ـــعادة وال  م , ٢٠٠٣(وس

 : إىل أدوات التعليم اإللكرتوين ما ييل ) ١٦١−١٥١ص
 وهو عبارة عن تبادل الرسائل والوثائق باسـتخدام : )mail-E(الربيد اإللكرتوين  −١

احلاسب من خالل شبكة اإلنرتنت , ويـشري العديـد مـن البـاحثني إىل أن الربيـد 
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 .ً استخداما ويرجع ذلك إىل سهولتهاإللكرتوين من أكثر خدمات اإلنرتنت
 وهي عبارة عن قائمـة مـن العنـاوين الربيديـة : )Mailing list(القوائم الربيدية  −٢

املضافة لد الشخص أو املؤسسة يتم حتويل الرسائل إليهـا مـن عنـوان بريـدي 
 . واحد 

وهــي إحــد أدوات االتــصال ) : Discussion Groups(جمموعــات النقــاش  −٣
الالتزامني عرب شبكة اإلنرتنت بني جمموعة من األفراد ذوي االهـتامم املـشرتك يف 

موضـوع معـني أو إرسـال أو ًختصص معني يتم عن طريقها املـشاركة كتابيـا يف 
 . استفسار إىل املجموعة املشاركة أو املرشف عىل هذه املجموعة 

 املـستخدمني اآلخـرين يف وقـت وهـي إمكانيـة التحـدث مـع : )IRC(املحادثة  −٤
, وهو برنامج ويشكل حمطة افرتاضية جتمع املـستخدمني مـن مجيـع أنحـاء واحد

 .صورةًالعامل عىل اإلنرتنت للتحدث كتابة وصوتا و

وهو أحد األدوات الرئيسية الالزم توافرهـا يف  : )board-White(اللوح األبيض  −٥
الفصول االفرتاضية , ويمكن من خالهلا تنفيذ الرشح والرسوم التي يتم نقلها إىل 

 .شخص أخر 

وختـتص هـذه األداة بنقـل امللفـات مـن حاسـب إىل آخـر  : )FTP(نقل امللفات  −٦
أو من الشبكة النسيجية للمعلومات إىل حاسـب متصل معه عرب شبكة اإلنرتنت 

شخيص متصل معه عرب شبكة اإلنرتنت أو من الشبكة النسيجية للمعلومـات إىل 
 .  حاسب شخيص

ويالحظ بأن ما أضافه سعادة والرسطاوي هي أدوات اإلنرتنت , ويمكن تـصنيف 
املتـزامن , وأدوات أدوات التعليم اإللكرتوين إىل نوعني , مها أدوات التعليم اإللكـرتوين 
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 .التعليم اإللكرتوين غري املتزامن , وفيام ييل حرص لكل منهم 

cM@åßaŒn½a@ïãëØÛ⁄a@áîÜÈnÛa@paë…cZ@

 In Rent(ويقصد هبا تلك األدوات التي تسمح للمستخدم االتصال املبارش 

time ( باملستخدمني اآلخرين عىل الشبكة , ومن أهم هذه األدوات ما ييل : 
 ).Chat(ثة املحاد −١
 ) .Audio Conferences(املؤمترات الصوتية  −٢

 ) .White Board(اللوح األبيض  −٣

 ) .Satellite Programs(برامج القمر الصناعي  −٤

lM@åßaŒn½a@Ë@ïãëØÛ⁄a@áîÜÈnÛa@paë…cZ@

ويقصد هبا تلك األدوات التي تسمح للمستخدم بالتواصل مع املستخدمني 
هنا ال تتطلب تواجد املستخدمني اآلخرين عىل الشبكة اآلخرين بشكل غري مبارش أي أ

:ًمعا أثناء التواصل , ومن أهم هذه األدوات ما ييل 
 ) .E-mail(الربيد اإللكرتوين  −١
 ) .Word wide web(الشبكة النسيجية  −٢

 ) .Mailing list(القوائم الربيدية  −٣

 )Discussion Groups(جمموعات النقاش  −٤

 ) .File Exchange(نقل امللفات  −٥

 ) .Interactive video(الفيديو التفاعيل  −٦
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 الفرق بني التعليم اإللكرتوين والتعليم التقليدي

 نموذج التعليم االلكرتوين نموذج التعليم التقليدي
 املدرس هو موجه ومسهل ملصادر التعليم  املدرس هو املصدر األسايس للتعلم

املــتعلم يــستقبل أو يستــسقي املعرفــة مــن 
 املدرس 

تعلم يتعلم عن طريق املامرسة والبحـثامل
 الذايت 

إىل (املتعلم يعمل مـستقال بـدون اجلامعـة 
 )حد ما

ــتعلم يف جمموعــة ويتفاعــل مــع املــتعلم ي
 اآلخرين

كل املتعلمـني يتعلمـون ويعملـون نفـس 
 .اليشء

املـــتعلم يـــتعلم بطريقـــة مـــستقلة عـــن
  وحسب ظروفه اآلخرين

من ثـم  يتحصل عىل تدريب أويل واملتعلم
 عىل تدريب عند الرضورة

 يف حالة تعلـم مـستمر أو متواصـلاملتعلم
حيث يبدأ بالتدريب األويل ويستمر بدون

 انقطاع
ــه  ــى ل ــشف ويعط ــز يستك ــتعلم املتمي امل

 .الفرصة يف تكميل تعليمه
املتعلم لـه فرصـة احلـصول عـىل التعلـيم
واملعرفـة بـدون عوائـق مكانيـة أو زمانيــة

 ومد احلياة
  
 

Carliner, Paul. (١٩٩٨,p٣٢٣) 
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 :الكومبيوتر واملنهج 

ًإن نجاح أي منهج درايس يعتمد اعتامدا كبـريا عـىل مـدرس الفـصل  فهـو جـزء     ً
 أو املتخـصص , يف أي مـادة املعلـمأسايس مـن مكونـات أي مـنهج درايس , حيـث أن 

ة التـي دراسية ويف أي مستو درايس يـستطيع أن ينمـي أسـاليب التـدريس , واألنـشط
 .تي يستخدم يف تدريسها الكومبيوترتستخدم يف تدريس املفاهيم املتضمنة بالعلوم ال

ومن اخلطوات األولية لوضع منهج يف الكومبيوتر , بناء األهداف اخلاصة بـذلك      
إذ جيب أن تتضمن األهداف مجيع مراحل . ًاملنهج , أيضا حمو أمية الكومبيوتر بني األفراد 

مبيوتر , تلك األهـداف يمكـن تطويرهـا مـن خـالل جلنـة متكاملـة مـن استخدام الكو
املدرسني واملديرين وأولياء األمور وخرباء يف الربامج , كام ينبغـي أن تتـضمن األهـداف 
مجيع املهـارات والتطبيقـات واالجتاهـات واملعلومـات اخلاصـة بـالكومبيوتر , وكـذلك 

 فـإن تطـوير مـنهج يف الكومبيـوتر املقدرة عىل تشغيل ذلك اجلهـاز , ومـن جانـب آخـر
يتضمن عملية اإلرشاد والتوجيه , وااللتزام من مدير املدرسـة بـاملنهج وأهدافـه , وهـذا 

 .ًااللتزام غالبا ما يكون أفضل إذا تم تزويد الدعم املايل يف هذا املجـال 
 Carliner, Paul. ١٩٩٨,  p٣٢٤−٣٢٣)    ( 

ً وقت كايف لتدريب املعلمـني باملدرسـة تـدريبا ًويتضمن تطوير املنهج أيضا توفري     
ًعمليا أكثر من التدريب النظري املتوافر حاليا  ً . 

ً إن وضع مقرر يف الكومبيوتر واستخدامه يف العملية التعليمية ليس أمرا يـسريا , وإنـام  ً
  :قد يقابله مشكالت متنوعة , وهذه املشكالت يمكن تصنيفها إىل جماالت متعددة منها

 . مشكلة مقاومة التغري −
 . مشكلة التطور الوظيفي −
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 . مشكلة احلصول عىل الربامج اخلاصة بالكومبيوتر −
 . مشكلة قصور الناحية االقتصادية −
 . مشكلة قصور الناحية اإلدارية −
ً أي أن املعلم نادرا ما تكون لديه خربات يف التكنولوجيا , كام أنه يميل إىل النفـور     

ًتغري الذي قد حيدث من تضمني أنواع جديدة من التكنولوجيا يف املدارس , خاصـة من ال
ذلك ألن تلك األسـاليب التكنولوجيـة تتعـارض مـع أسـاليب . تكنولوجيا الكومبيوتر 

 )٣٢٥−p٣٢٤,١٩٩٨) .Carliner, Paulتدريسهم املعتادة 
ي يتوافق مـع ثـورة ولكي يتم التغلب عىل تلك املشكلة , ينبغي مساعدة املعلم لك     

ومن جانـب . الكومبيوتر , وذلك من خالل تزويده بأساليب النمو املهني يف ذلك املجال 
ًآخر جيب أن تبدي املدارس اهتامما حول مشاركة املعلـم يف األعـامل األوليـة أو املتقدمـة 
ر ًللكومبيوتر , أيضا ينبغي االهتامم بمشاركة املعلم يف ختطيط ووضـع منـاهج الكومبيـوت

 .ٌكل يف مرحلة تدريسه
 قد يواجه انخفاض الـدعم اخلـاص باسـتخدام الكومبيـوتر يف −ً أيضا −واملعلم  

لذلك ينبغـي أن تـضطلع . التعليم , وعدم احلصول عىل برامج جيدة خاصة بالكومبيوتر 
م املدرسة بمهمة تقديم احلوافز للمعلمني يف تنمية برامج الكومبيوتر وتوفري املجال املالئـ

 .لعرضها 
 مما سبق يتضح أن تـصميم مـنهج يف الكومبيـوتر يتطلـب حتديـد أهـداف ذلـك     

املنهـج , والتزام اإلدارة يف تطوير ذلك املنهج , وتـضامن مجيـع أعـضاء هيئـة التـدريس 
ًأيضا التغلب عـىل املـشكالت . حول ذلك املنهج , وتدريب املعلمني , واالهتامم بالوقت 

  ..تخصصني عند بنائهم ملنهج تعليمي يف الكومبيوترالتي قد تواجـه امل
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 :املنهج اإللكرتوني

يمكن تعريف املنهج اإللكرتوين عىل أنه حمتو تعليمي يقدم يف شـكل صـفحات  
من خالل بيئة تفاعلية تعتمد عىل تقنيـات الـشبكة العنكبوتيـة, وجمموعـة مـن الوسـائط 

 .املتعددة

  :أهداف المنهج اإللكتروني

 : حتديد أهداف املنهج اإللكرتوين يف التايليمكن
تصميم املنهج املدريس بطريقة آلية ورقمية وإلكرتونية ووضـعها عـىل الـشبكات  -

 .العنكبوتية
إتاحة الفرصة للمتعلمـني عـرب تقنيـة املعلومـات املتاحـة السـرتجاع ومراجعـة  -

 .علوماتيةودراسة املقررات الدراسية املوجودة عىل املواقع املختلفة للشبكة امل
 املسامهة يف حل مشكالت القبول يف مراحل التعليم العام والتعليم اخلاص -
 .القضاء عىل مشكلة طرائق التدريس التقليدية -
 .إعداد الطالب للحياة ونرش الثقافة املعلوماتية -

@oãã⁄a@òØj‘@óÜÇ@pa‰ŠÔ½a@áîà–mZ@

, كام يتطلـب ّتكوين فريق عمل مكون من مصممني تعليميني ومعلمني وإداريني -
خطة واضحة املعـامل تتـضمن األهـداف واملـوارد ونظـم الـدعم واسـرتاتيجيات 
تدريسية واختيار التطبيـق التكنولـوجي, والتقـويمي عـىل أن تـدور مجيـع تلـك 
ًاملقررات عىل إكساب املتعلمني مهارات ومعرفة وقيام تقدم يف شكل مهام حقيقية 

 .مرتبطة بحياة املتعلمني
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وجيا مناسبة لطبيعة املحتو التعليمي, وجودة اخلـربة التعليميـة, استخدام تكنول -
والوقت املتـاح, وقـدرة الربنـامج عـىل االسـتجابة حلاجـات الطـالب والتغذيـة 

 . الراجعة
 . القدرة عىل حتقيق أهداف تعليمية حمددة والوصول ملخرجات تعليمية مرغوبة -
تدريس ومواده وتوظيـف معلم يوظف التعليم قادر عىل ختطيط وتنظيم خربات ال -

 . تدريسية فعالةإسرتاتيجية
 . تغذية راجعة من قبل املعلم يف ضوء زمن حمدد -
 مواد معينة للمتعلم مل يسبق له التعامل معها -

 Carliner, Paul. (١٩٩٨,p٣٢٥) 
 :خصائص المنهج اإللكتروني 

 

 :ييلبام ) م٢٠٠٤(يتسم املنهج اإللكرتوين بعدة خصائص حددها سعادة وإبراهيم 
 .يعتمد هذا املنهج عىل االجتاه السلوكي يف صياغة •
 . حمتو املنهج اإللكرتوين يقدم بشكل مربمج •

 .يعتمد التفاعل يف املوقف التعليمي من جانب املتعلم عىل فكرة املثري واالستجابة •

ينبغـي وجـود : يشرتط املنهج اإللكرتوين تـوافر متطلبـات سـابقة لـد املـتعلم  •
 املتعلم قبل أن يبدأ يف عملية التعلم , حتى يضمن له التعامل متطلبات سابقة لد

 .مع حمتويات الربنامج التعليمي بأسلوب فاعل 

يعتمد املنهج اإللكرتوين عىل املشاركة اإلجيابية من جانب املتعلم , حيث يتيح هذا  •
 .املنهج الفرصة للمتعلم لكي يقوم بنشاط إجيايب مستمر 

أي أن املـتعلم يعلـم نفـسه : طو الذايت بالنسبة للمـتعلم يقوم التعلم عىل فكرة اخل •
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بنفسه من خالل استمراره بالتعلم وتعزيره السـتجابته كـام أنـه يـسمح للمـتعلم 
 . بالسري يف عملية التعلم وفق رسعته اخلاصة وقدرته عىل االستيعاب 

 بتقويم نفسه إذ يقوم املتعلم: التقويم يف املنهج اإللكرتوين يتم بطريقة غري تقليدية  •
بشكل مستمر للكشف عن األخطاء وتصويبها أول بأول , وبذلك يتحقق املعنـى 

 )١٨٥ −١٨٠ص م , ٢٠٠٤(سعادة وإبراهيم . الصحيح للتقويم املستمر 
 : ويضيف الباحث إىل ما سبق من خصائص , ما ييل 

 .إمكانية تعلم الطالب منه وهو خارج املدرسة  •

 . تو املنهج اإللكرتوين إمكانية التحديث املستمر ملح •

 : في مبحث الرياضياتالتدريس بمساعدة الحاسوب

ه  للكومبيوتر الكثري من الوظائف الرياضية يف خمتلف الفروع , وبمعنى آخـر فإنـ
ُوتعـد طـرق حـل املـسائل الرياضـية . ًيساعد كثريا يف حـل املـسائل الرياضـية املتنوعـة 

ام ذلك العلم يف جمال الرياضيات , حيـث أن باستخدام أنظمة أعىل طرق التعليم باستخد
فاملتعلم جيب أن يعي املـسألة . عملية حل املسائل باستخدام هذه الطريقة عملية إبتكارية 

ًاملطروحة للحل وعيا تاما , وعليه أن يكون قادرا عىل حتديد مد جدو حلها ً وينبغـي . ً
مسألة عىل حدة , وأن جيرب هذا ًعىل املتعلم أن يكون قادرا عىل تصميم برنامـج حلل كل 

ويتـم ذلك من خالل تـصميم برامـج مناسـبة لتلـك املـسألة . الربنامج عىل الكومبيـوتر 
الرياضية , وهـذه الربامج يمكن أن تزود املتعلم بتفسريات واضحة مع حلول نموذجية , 
ويمكــن ملعلــم الرياضــيات أن يــستخدم تلــك الــربامج يف عــرض الــدروس العديــدة 

 املتعددة الستخدامها هوعند تصميم تلك الربامج يتم االستفادة من إمكانات. ياضيات للر
ًيف أسلوب العرض , فمثال عند تصميم برنـامج حلـل جمموعـة مـن املعـادالت اخلطيـة , 
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يمكن تبيان تلك املعادالت عىل جزء من شاشة العرض , وطرق حلها , واحلـل النهـائي 
 ).٢٤٣م, ص١٩٩٥(سالمة, حسني عيل .  املصممكل ذلك من خالل الربنامج. هلا 

ومن أمثلـة اسـتخدام الكومبيـوتر يف الرياضـيات , تـصميم برنـامج لعـرض 
الرسوم البيانية واهلندسية املتنوعة , وهذا بدوره يؤدي إىل االسـتمتاع بـتعلم الرياضـيات 

 مهام كانت موضوعاهتا جافة وغري مثرية لالنتباه
م البيانية لتوسيع خـربات املتعلمـني , كـام أهنـا متـد املتعلمـني    ويمكن استخدام الرسو

نقطـة , وحتريـك املامسـات , حتـول بخربات مرئية جتذب االهتامم للكثري من األمثلة مثل 
واأللعاب املسلية البسيطة التي يتم بناء براجمها , كل تلك املوضوعات تتضح مـن خـالل 

ضــيات , وتــؤدي إىل تعلــم جيــد يف فــروع نظــام اســتخدام الكومبيــوتر يف تعليـــم الريا
 .الرياضيات املتنوعة 

ً  والكومبيوتر يف جمال الرياضيات , ولكونه وسـيلة تعليميـة فعالـة ينمـي اجتاهـا 
ًحقيقيا ومتزايدا للطالب نحو الرياضيات   )٢٤٣,صم١٩٩٥(سالمة,حسن عيل .ً

ن املـشكالت  يف تعليم الرياضيات من حيث التغلب عىل الكثري مـه    ويتضح أثر
املعقدة يف هذا املجال , فهناك العديد من املسائل الرياضية املتنوعة واملعقدة يصعب حلهـا 
بالطرق العادية , أو تستلزم جهد ووقت كبريين من املعلم للقيام هبذه املهام , ولكـن مـن 

 .السهل معاجلتها باستخدام الكومبيوتر

 : لرياضياتتكنولوجيا في تعليم وتعلم االأهمية استخدام 

 عىل املشكالت املعقدة التي قد تواجه كل من املعلـم يستطيع الكمبيوتر أن يتغلب
ًواملتعلم عند تدريسه ودراسته للرياضيات , ونظرا لذلك الـدور الـذي يقـوم بـه يف هـذا 
املجال , فإنه ينبغي الرسعة يف االستخدام األمثل هلذه النوعية مـن تكنولوجيـا التعلـيم يف 
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 :ً نظرا ملا له من جدو تتمثل يف الرياضيات
 القدرة عىل حتليل املشكالت وتركيب اخلطوات املنطقية , ومـزج احللـول باألنـشطة − ١

 .التحليلية 
 . القدرة عىل توجيه تفكري الفرد من خالل تزويده باملعلومات − ٢
 . سهولة التعامل مع معظم املتغريات يف الرياضيات − ٣
ملشكلة , من معاجلة البيانات اخلاصة بتلـك املـشكلة إىل اختـصار  القدرة عىل حتليل ا− ٤

 .خطوات احلل من خالل اختصار عدد املجاهيل إىل أدلة معروفة 
 . القدرة عىل إدراك املفاهيم الفراغية− ٥
 . القدرة عىل اإلدراك , والتصور , والتقويم − ٦
 .ل الطــالب يف الرياضـيات  ومن الطبيعي أن تؤدي العوامل السابقة إىل زيادة حتصي− ٧

 )٢٤٣,صم١٩٩٥(سالمة,حسن عيل

 :ضيات اإللكترون الريامنهج

قـائم عـىل حتليـل معـايري العلـوم االلكرتوين جيب أن يكـون  الرياضيات منهج إن
 الرياضـيات مـنهج ,  املقدم من هيئات متخصصة من كافة أرجاء العـامل ومنهـاالرياضية

 العلـوم معـايري,  العلـوم والرياضـيات الدوليـةتدراسـا اجتاهـات, للبكالوريا الدوليـة
 الـوطني التقيـيم,  املجلس الـوطني األمريكـيومبادئ معايري, العددية يف اململكة املتحدة

 .إلطار تقييم التحصيل التعليمي يف الرياضيات
 املـنهج مـن ويتكون, ًنهج يعكس أفضل األفكار املعتمدة دولياامل فإن لذلك ونتيجة

 املنطـق والتكامـل البيانـات,املعرفـة العدديـة, اجلـرب, اهلندسـة, حتليـل ستة جماالت هي 
 األطفال حتى الـصف رياضوالتفاضل والتي جتمع املفاهيم األساسية يف الرياضيات من 
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 املفاهيم األساسية يف الرياضيات بشكل متسلسل وتصاعدي مع ترتيب تميو .الثاين عرش
مع تلك املجـاالت املعتمـدة مـن قبـل أوسـاط  املجاالت الستة هذهاملنهج بحيث تتوافق 

 )٢٤٣ص ,م١٩٩٥( حسن عيل سالمة, .الدوليةتعليم الرياضيات 
 , الدراســةأثنــاءأمهيــة اســتخدام اإلنرتنــت يف تطــوير مهــارات الطلبــة وتكمــن 

 ويزيـد الطـالبومساعدهتم عىل القيام بواجبـاهتم الدراسـية, فاإلنرتنـت يوسـع خيـال 
 ويكـشف هلـم قـدرهتم عـىل ,بحث عن معلومـات جديـدةمداركهم, ويشجعهم عىل ال

 إىل باإلضـافةأهنـا مـصدر حيـوي للمعلومـات , حيـث  مع هذه الشبكة العامليـةالتعامل
رايس, ولذلك فهي تلبي احتياج الطالب الفائقني إىل مـصادر خمتلفـة  الدواملنهجاملدرس 
 .للتعلم

ئـدة للمؤسـسات إن حوسبة املناهج التعليميـة عـىل شـبكة اإلنرتنـت خطـوة را
الرتبوية , حيث تسخر هلا كوادر وإمكانيات مادية وبرشية, ومـع ذلـك فإنـه بعـد مـرور 
سنوات عىل تدريس حمتو هذه املناهج, تظهر بعض نقاط قوة ومواطن ضـعف, وجيـب 
تعزيز نقاط القوة, وعالج مكامن الضعف باستمرار وذلك من خالل تقويم هذه املنـاهج 

  .عديالت الالزمةبشكل مستمر وإجراء الت
أن املنهج اإللكرتوين أحد املطالـب الرئيـسة السـتخدام التعلـيم ويتضح مما سبق 

تناسب التعليم اإللكرتوين مما جعل الرتبويون يعيدون النظر يف املناهج احلالية وتطويرها ل
الورقـة (ن الكثري مما يتعلمـه الطلبـة يف املـدارس قـد صـمم ملرحلـة اإللكرتوين , حيث إ

ويتوجب علينا أن نقوم بتحديث املناهج بحيث تتناسب مع العرص الرقمي مـن ) لم والق
. غـري موجـودةنها املناهج إال أهنا أجل تزويد الطالب باألفكار واملواضيع جيب أن تتضم

 )٣٢, صم٢٠٠٠(عباس 
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وتبدو مناهج الرياضيات أكثر حاجـة لتقـديمها بواسـطة الوسـائل اإللكرتونيـة 
فاهيم الرياضيات من جتريد , كام أن تعلم الرياضيات ال يعتمد عـىل وذلك ملا تتصف به م

ًأداء املهارات آليا بل تعتمد عىل التفكري , والفهم واملنطق السليم واالكتشاف واملناقـشة , 
 )٩م , ص٢٠٠٣(أوريا . مما يعني بأن الوسائط اإللكرتونية سوف تسهم يف حتقيق ذلك

مني والرتبويني وأوليـاء األمـور مـن العجـز كام أن هناك شكو يف أوساط املتعل
الظاهر يف أداء املهارات الرياضية األساسية , ويعزو أسباب ذلك إىل وسائل التعليم غـري 
الفعالة , فمعظم هذه الوسائل ال تـستثري دافعيـة الطلبـة ومحاسـهم للتـدريب عـىل هـذه 

 كـام أن الطلبـة يتعلمـون املهارات وتثبيتها بل عىل العكس من ذلك تثري امللـل والرتابـة ,
الرياضيات يف بيئة مصطنعة, وبمعزل عن سـياق احليـاة اليوميـة , وبالتـايل فـإن املنـاهج 
اإللكرتونية للرياضيات أصبحت رضورة ملحة وذلك لقدرهتا عىل تقديم مواقف مشاهبة 

وقة ملواقف احلياة اليومية من خالل املحاكاة وتقديم املفاهيم الرياضية بصورة جاذبة ومش
من خالل االستعامل املبدع للتكنولوجيا الرقمية فيمكن للمتعلم وبنفـسه أن يـر كيـف 

 أو غريها وكيف تتكـون مـن مربـع طـول ٣)ص+س( أو ٢)ص + س ( تفك املتطابقة 
عىل التـوايل وبـسهولة متناهيـة مـن ) ص+س(أو مكعب طول ضلعه ) ص+س(ضلعه 

 تقـيض املنـاهج اإللكرتونيـة عـىل خالل استخدام الفالشات والصور املتحركـة وبـذلك
 )٢٠١, صم١٩٩٧(زينة . تقديم الرياضيات بصورة جمردة 

فاملناهج اإللكرتونية حيدد حمتواها باالعتامد عـىل مكونـات خمتلفـة مـن الوسـائل 
املتعددة منها النص , والصورة , والتوضيحات البيانية , والتسجيل الصويت , والفيـديو , 

ركة , وتكون عملية التقويم هلذه املكونـات عمليـة مـستمرة ممـا والصور احلاسوبية املتح
, وهي وسيلة تعليمية مـساندة )  ٥٣م , ص٢٠٠٥(اخلان . يوفر املتعة والتشويق للمتعلم
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يستطيع املتعلم من خالهلا استذكار دروسه والتواصل مع معلم املادة عن طريق اإلنرتنت 
رة سليمة , ومن هنا يتضح أمهية استخدام كمرشد وموجده إلمتام العملية التعليمية بصو

التقنية يف املناهج بشكل عام ويف مناهج الرياضيات بشكل خاص وهذا ما يؤكده املجلس 
القومي ملعلمي الرياضيات يف الواليات املتحدة األمريكية حيث ضـمن مبـادئ ومعـايري 

 التقنيـات رضورة االسـتفادة مـن"الرياضيات املدرسية مبدأ خاص بالتقنيـة يـنص عـىل 
ًاحلديثة يف تعليم وتعلم الرياضيات انطالقا من أن التقنيات تعزز التعليم وتيرس للمعلمني 

 )٨م , ص٢٠٠٣(الراشد  . "عملية حلل املشكالت
 National( ًويعزز ذلك أيضا ما صدر عن الكونجرس العاملي لتعليم الرياضيات

Council of teachers of Mathematics. (٢٠٠٢). Principles and Standards for 

School Mathematics. Reston, VA. Author(   يف مــؤمتره الــدويل الثــامن لتعلــيم
 أمهيـة اسـتخدام "الرياضيات واملنعقد يف أشبيلية والذي جاء من أهم توصـياته مـا يـيل 

أبـو عمـرية  . "شبكة اإلنرتنت يف تبسيط بعض املقررات الرياضية الصعبة مثل التفاضـل
 )١١٧, م٢٠٠٣(

 يف حني أن كثري مـن املهتمـني واملتحمـسني مـن علـامء الرياضـيات حيثـون عـىل 
هنا تساعد عىل التقارب وتبـادل اخلـربات إاستخدام اإلنرتنت يف تدريس الرياضيات , إذ 

ًوالبحث عن حلول لكثري من مشكالت تعليم الرياضيات , كام يرون فيها نموذجا جيـدا  ً
 )٤٨٥م , ص٢٠٠١(املقويش . ستويات معرفية خمتلفة ألسلوب حل املشكالت عىل م

ومما سبق تبدو أمهية استخدام اإلنرتنت يف تعليم وتعلـم الرياضـيات مـن خـالل 
إعداد مناهج الرياضيات اإللكرتونية ووضعها عىل الـشبكة العامليـة للمعلومـات والتـي 

أن هناك منـاهج بدأت بالفعل بعض اجلهات احلكومية واألهلية والتجارية بتفعيله حيث 
 للرياضيات متوفرة عىل املواقع اخلاصة بالرياضيات وختتلف من حيث العرض واملحتو



 -٤٩-

الدرايس الذي تشمله إال أن أغلبها يتميز بمحاولة تبسيط مبـادئ الرياضـيات وتقـديمها 
بطريقة مشوقة, وختتلف املواقع يف التخصص واملستو الـدرايس , فبعـضها يكـون عـام 

ت أحد أجزائه , أو يكـون متخـصص فقـط يف جمـال الرياضـيات مثـل وتكون الرياضيا
Match.com . ١٢٢هـ, ص١٤٢٣( فوده( 

ومما سبق يتضح أمهية إعداد وتصميم مناهج اإللكرتونية ملادة الرياضيات يف مجيع 
وال تلغيهـا , ) الورقيـة(ًمراحل التعليم العام تستخدم جنبا إىل جنب مع املناهج التقليدية 

الل توفريها عىل الشبكة العاملية للمعلومات من خالل موقع يـرتبط بموقـع وذلك من خ
عـىل أن ) وحدة الرياضـيات(وزارة الرتبية والتعليم وترشف عليه اإلدارة العامة للمناهج 

تتوافق موضوعات املناهج اإللكرتونية بشكل تفاعيل وجاذب ومشوق باإلضافة إىل مواد 
فروق الفردية , وذلـك مـن أجـل ضـامن حتقيـق فكـرة اثرائية ومعارف إضافية مراعاة لل

التعليم املستمر مد احلياة لد املتعلمني , حيث يستطيع طالب الرياضيات زيارة املوقع 
والتفاعــل مــع املــنهج بعــد هنايــة دراســته الرســمية , وإذا تــوفرت منــاهج الرياضــيات 

ًختطيطا وتنفيذا وتقويام(اإللكرتونية وحتققت فيها مطالب منهج الرياضيات  اإللكرتوين  ً ً (
 : فإن هذا سيوفر ما ييل 

إتاحة املنهج اإللكرتوين طوال اليوم لكل متعلم وبشكل تفـاعيل ممـا حيقـق مبـدأ  −١
 التعليم املستمر 

يــساعد املــنهج اإللكــرتوين املــتعلم عــىل الرتكيــز واالنتبــاه مــن خــالل تقديمــه  −٢
 .باستخدام الوسائط املتعددة 

ة دافعيته من خالل استخدام الوسائط املتعددة التـي يـتم هبـا تشويق املتعلم وزياد −٣
 .تقديم املنهج 

 .تأمني التفاعل املتبادل بني املتعلم واملادة التعليمية الرياضية  −٤
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 .إتاحة حرية التعليم يف أي وقت مناسب  −٥
 توفري فرص كافية للمتعلم ليتقدم يف عملية التعلم حسب قدراته وإمكانياته  −٦
ب واملرض لد بعض الطالب بمتابعتهم للمناهج من أمـاكن حل مشاكل الغيا −٧

 . إقامتهم 
مراعاة الفروق الفردية بني املتعلمني من خالل إتاحة الفرصـة للطـالب ضـعاف  −٨

املستو من العودة للمنهج واسرتجاع ما درسوه يف نفـس اليـوم أو دراسـته مـرة 
 .أخر بطريقة معينة 

رياضيات من خـالل إمكانيـة مراجعـة احلد من ظاهرة الدروس اخلصوصية يف ال −٩
 .املادة التعليمية ووجود رشوحات تساعد املتعلم عىل فهمها 

ًحل مشكلة طرق التدريس التقليدية التي يكون دور املتعلم فيه متلقيا مـن خـالل  −١٠
 .إتاحة الفرص للمتعلم بأن يتعلم بطريقة خمتلفة وبام يناسبه 

علومات إىل دور املوجه واملرشـد واملـدير اإلسهام يف تغري دور املعلم من ناقل للم −١١
 . للموقف التعليمي 

ختزين استجابات املـتعلم , ممـا يمكـن املعلـم مـن تـشخيص مـواطن الـصعوبة  −١٢
 .وعالجها 

توفري بيئة تعليمية تفاعلية مشاهبة للموقف التعليمي احلقيقي من خالل الفـصول  −١٣
 االفرتاضية 

 . ل توفري جو من اخلصوصيةاإلسهام يف زيادة ثقة املتعلم بنفسه من خال −١٤
 )٢١٥ , صهـ١٤٢٣(فوده 

 : تفعيل التعليم اإللكتروني في تدريس مادة الرياضيات 
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يتبني من أمهية التعليم اإللكرتوين يف تعليم الرياضيات بصفة خاصة , ولكـي يـتم 
تفعيل هذا الدور , فإن هناك عدة أمـور جيـب مراعاهتـا عـىل املـستو القيـادي لتفعيـل 

 : اإللكرتوين يف تدريس الرياضيات , حددها التودري بام ييل التعليم
 توعية مجيع املسئولني عن التعليم والتعلم بأمهية استخدام التعليم اإللكرتوين يف املجـال −

 ..التعليمي , وخاصة تعليم وتعلم الرياضيات 
ولني وخمططـي   توفري املناخ املناسب لتوظيف اإلنرتنت يف التعليم من خالل اهتامم املسئ−

ــرامج التأهيــل الفاعلــة للمعلمــني يف هــذا املجــال ,  الــربامج بتــصميم وتنفيــذ ب
 شــبكة اإلنرتنــت ومميزاهتــا اهلائلــة يف تنفيــذ املــؤمترات وإجــراء واالســتفادة مــن

االتصاالت بني املعلمني يف مجيع أنحاء العامل لتبادل اخلربات والتجـارب الرتبويـة , 
ىل االتـصال بطالهبـم مـن خـالل موقـع املدرسـة وتدريب وتـشجيع املعلمـني عـ

اإللكرتونية والربيد اإللكرتوين , باعتبار أن هناك عدد ال يـستهان بـه مـن الطـالب 
 .لدهيم خدمة اإلنرتنت يف منازهلم , أو يف متناوهلم بأي مكان آخر 

سـب   زيادة الدعم املادي والفني من خالل توفري اإلمكانات املادية لـرشاء أجهـزة احلا−
وملحقاهتا وتصميم برجمياهتا يف جمال مقررات الرياضيات التـي تـستخدم يف جمـال 
املدرســة اإللكرتونيــة , ورصف املكافــآت واحلــوافز للمعلمــني واملتعلمــني , مــع 
وجوب توافر برجميات الرياضيات بجميع أنواعه , وكـذلك وجـود مـرشفني عـىل 

 . اد املعلمني األجهزة واملعامل باملدارس لصيانة  وتوجيه وإرش
  االهتامم باحلاسب يف العملية التعليمية سواء يف إدارة التعلـيم أو يف التعلـيم والـتعلم , −

وتبيان أمهية ذلـك االسـتخدام , مـع التوسـع يف االهـتامم بالعالقـة بـني اإلنرتنـت 
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ًوالتعليم , انطالقا من أن اهلدف من هذه العالقة يوظف اإلنرتنت يف تعلـيم وتعلـم 
 )١٧٠−١٦٨م , ص٢٠٠٤(التودري . د املختلفة وبخاصة الرياضيات املوا

  تصميم نرشات حتتوي عىل املواقع الرتبويـة والتعليميـة املتنوعـة التـي متثـل مـدارس −
إلكرتونية لتعليم الرياضيات تتضمن وصف املوقع وما تقدمه مـن أفكـار تعليميـة 

 . معلمي الرياضيات تعلمية للرياضيات ونرشها عىل اإلنرتنت, وتبادهلا بني
  الدمج بني مقررات الرياضيات وطبيعة استخدام اإلنرتنت يف التعليم, يتطلب مراجعة −

شاملة لفلسفة املناهج ووضع أهداف إسرتاتيجية تركـز يف جوهرهـا عـىل التطـور 
التكنولوجي وتراعي الثورة التكنولوجية اهلائلة يف العـامل املعـارص , تلـك الفلـسفة 

يف اعتبارها ثقافة املجتمع والتوجيهات املعارضة الستخدام اإلنرتنت جيب أن تأخذ 
 .يف العليم وتظهر جدو تلك التقنية يف عمليتي التعليم والتعلم 

  الرتكيز عىل تنمية مهارات التفكري الناقـد للطـالب ومعـاونتهم عـىل الفهـم , وتنميـة −
ــيمهم لــصفحات اإلنرتنــت املختلفــة وخاصــة ت لــك املتعلقــة اســرتاتيجيات تقي

 . بالرياضيات من حيث حداثتها ودقتها 
  تنمية الوعي لـد الطـالب بأخالقيـات اسـتخدام اإلنرتنـت , وبأسـاليب األمـان يف −

استخدامها من خالل عدم الدخول يف مواقع ضد عادات وتقاليد املجتمع , وعـدم 
ة نرش بريدهم اإللكرتوين ألي شخص غـري موثـوق بـه, وتـوخي احلـذر يف مقابلـ

 .اإللكـرتوين أو املحادثـات الفوريـةاألشخاص املتعرف عليهم من خـالل الربيـد 
 .)١٧٠−١٦٨م , ص٢٠٠٤(التودري 
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 : تدريس رياضيات المرحلة الثانويةأهداف

مــن املتفــق عليــه أن اهلــدف األســايس مــن تــدريس الرياضــيات بــصفة عامــة 
ملـه أو تطلعاتـه يف املـسامهة يف إعـداد الفـرد للحيـاة العامـة بـرصف النظـر عـن ع: هو

املستقبل من ناحيـة, ومـن ناحيـة أخـر املـسامهة يف إعـداد الفـرد ملواصـلة دراسـته يف 
الرياضــيات نفــسها أو يف موضــوعات أخــر أثنــاء وجــوده يف املدرســة وبعــد خترجــه 

 . منها
 : ومن هنا جتدر اإلشارة إىل أن تدريس الرياضيات هيدف إىل ما ييل

 للحيـاة مثـل حـل املـشكلة إلعـدادهمرياضـية الالزمـة تزويد الطلبة باملعرفـة ال -
الكرب. 

والعمل عىل خلق وحتسني الوسائل للتغلب عىل ظواهر الطبيعة لتسخريها خلدمة  -
 .اإلنسان

 . الطلبة املهارات الرياضيةإكساب -

 . يف تكوين البصرية الرياضية والفهماإلسهام -

 .هاأمه سليمة يف التفكري ومن أساليبتعويد التالميذ عىل  -

 .التفكري التأميل*
 .التفكري الناقد*
 .التفكري العالقي*
 . يف تكوين بعض االجتاهات الرياضية السليمة وتنميتها اإلسهام -
 . يف تكوين امليول الرياضية وتوجيههااإلسهام -
 . يف اكتساب القدرة عىل تذوق وتقدير النواحي اجلاملية والفنيةاإلسهام -
 يشارك يف صنعها وابتكـار أنحية ومتجددة يمكن  مادة الرياضيات مادة أن إدراك -
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 .براهني

تنميــة القــدرة عــىل الكــشف واالبتكــار وتعويــد الطالــب عــىل عمليــة التجريــد  -
 .والتعميم

 . يف تنمية االستقالل الذهني بالتقدم نحو اكتشاف العالقات بنفسهاإلسهام -

التعـرف عـىل  تنمية القدرة عىل دراسة الرياضيات بنفسه وقدرته عىل تعليم نفـسه -
 يف علـم األساسـية الرياضـية ومعرفـة العنـارص األفكاردور لغة احلياة يف وصف 

  .املنطق

 . االستداليل يف الرياضياتأوفهم التفكري القيايس  -

 الريايض احلديث مـن مفـاهيم وحقـائق ومـصطلحات ورمـوز األساستكوين  -
 . معاجلة مما يعطي الطالب ثقافة رياضيةوأساليب

 . الرياضيات يشمل عىل املؤكدات كام يشمل عىل االحتامالت جمالأن إبراز -

 يف تكــوين وحتــسني التفكــري الناقــد الفعــال وتعمــيم اخلــربة والتفكــري اإلســهام -
 .التحلييل

 . نحو الرياضيات خللق جيل ريايض بارعالطلبةتكوين ميول عند  -

م  يف العلــووأيــضا الرياضــيات لــيس فقــط يف العلــوم الطبيعيــة بــل أمهيــة إبــراز -
 .العسكرية 

 ( اإلنـسانية األنـشطةواالجتامعية والسلوكية واالقتـصادية وغريهـا الكثـري مـن  -
Richards, ١٩٩٦,p٣٢  ( . 
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 الدراسات السابقة: ًثانيا

 :  العربيةتالدارسا: ًأوال

 ) :م٢٠٠٠(دراسة رضوان  -١
هدفت الدراسة عـىل التعـرف عـىل التغـري يف حتـصيل طـالب الـصف الـسادس 

تج عن استخدام ثالث طرق خمتلفـة لعـرض مـادة تعليميـة واحـدة خاصـة األسايس النا
وذلك من خالل عرض املادة عىل جمموعتني جتـريبيتني إحـدامها تـدرس , بمناسك احلج 

والثانيـة تـدرس الربنـامج , ) ٢٠(الربنامج من خالل الرسوم والصور املتحركة عـددها 
لثالثـة ضـابطة تـدرس املوضـوع واملجموعة ا, ) ٢٠(نفسه من خالل صور ثابتة عددها 

 ) .٣٠(بالطريقة االعتيادية عددها 
 :وكانت أهم نتائج الدراسة 

وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـني املجموعـة الـضابطة والتجريبيـة األوىل  −أ 
 .لصالح املجموعة التجريبية األوىل 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني املجموعـة التجريبيـة األوىل والتجريبيـة  −ب 
 .لثانية لصالح املجموعة التجريبية األوىل ا

 :)٢٠٠١( دراسة صبح -٢
دراسة هدفت إىل معرفة أثر اسـتخدام احلاسـوب يف تـدريس الرياضـيات لطلبـة 

ًطالبـا وطالبـة ) ٦٠(الصف احلادي عرش عىل حتصيلهم واجتاهاهتم نحوه, فأخذ عينة من 
تني يف األردن للبنـني من الـصف األول الثـانوي العلمـي يف مدرسـتي األرقـم اإلسـالمي

ًطالبا, وجمموعتان من ) ١٨(والبنات موزعني عىل شعبتني شعبة للذكور وعدد كل منهم 
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 طالبة وقـد جعلـت إحـد املجمـوعتني ضـابطة واألخـر ١٢اإلناث وعدد كل منها 
من مبحث الرياضـيات ) املتجهات(جتريبية, وقد درست املجموعة التجريبية حمتو ملادة 

اسوب من خـالل برنـامج تعليمـي حموسـب يف حـني درسـت املجموعـة باستخدام احل
ًوقد أجر الباحـث اختبـارا حتـصيليا بعـد انتهـاء التجربـة . الضابطة بالطريقة التقليدية

صمم ألغراض هذه الدراسـة واسـتبانه االجتـاه نحـو اسـتخدام احلاسـوب يف التعلـيم, 
عنــد مــستو داللــة وكانــت نتــائج هــذه الدراســة وجــود فــرق ذي داللــة إحــصائية 

)α=يف حتصيل طلبة الـصف األول ثـانوي العلمـي يف مبحـث الرياضـيات بـني ) ٠,٠٥
املجموعتني التجريبية والضابطة ولصالح التجريبيـة, كـذلك يوجـد فـروق ذات داللـة 

 يف حتصيل طلبة الصف األول الثـانوي العلمـي ) ٠,٠٥=α(إحصائية عند مستو داللة 
نس, كـذلك يوجـد فـرق ذو إحـصائية عنـد مـستو داللـة يف الرياضيات تعز إىل اجل

)α=إىل التفاعل بـني طريقـة ) ٠,٠٥ يف حتصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي يعز
 .التدريس واجلنس

 :)٢٠٠١(دراسة أبو ريا ومحدي  -٣
إىل  استقصاء أثر استخدام إسـرتاتيجية الـتعلم باللعـب مـن خـالل هدفت الدراسة 

لبة الصف السادس األسايس ملهارات العلميات احلـسابية األربـع احلاسوب يف اكتساب ط
ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختيار فرضياهتا, تكونت ). مجع, وطرح, ورضب, وقسمة(

من الطالب والطالبات من طلبة الصف السادس األسـايس, ثـم ) ١٠١(عينة الدراسة من 
ات احلـسابية األربـع مـن خـالل احدمها تعلمـت املهـار: توزيعهم عشوائيا إىل جمموعتني

برامج تعليمية تستخدم إسرتاتيجية املتعلم باللعب املنفذة مـن خـالل احلاسـوب, يف حـني 
 . تعلمت املجموعتني إىل اختبار التحصييل لقياس التحصيل املبارش واملؤجل
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 : ولد حتليل البيانات, تم التوصل إىل النتائج التالية
ألفـراد عينـة ) املبـارش واملؤجـل(يف التحـصيل توجد فروق ذات داللة إحصائية  −أ 

الدراسة يف املهارات احلسابية األربع تعز إىل إسرتاتيجية التعلم  باللعـب املنفـذ 
 . من خالل احلاسوب

ألفـراد عينـة ) املبـارش واملؤجـل(عدم فروق ذات داللة إحـصائية يف التحـصيل  −ب 
 . ربع تعز إىل جنس الطلبةالدراسة يف املهارات احلسابية األ

ألفراد عينة الدراسة يف ) املبارش واملؤجل(فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل  −ج 
املهارات احلسابية األربع تعز إىل التفاعل بني إسرتاتيجية التعلم باللعب املنفـذة 

 . من خالل احلاسوب وجنس الطلبة

 :)٢٠٠١( دراسة العجلوين -٤
أراء معلمـي احلاسـوب ومعلمـي الرياضـيات حـول إىل معرفـة هدفت الدراسـة 

استخدام احلاسوب كوسيلة تعليميـة يف تعلـم الرياضـيات يف املـدارس الثانويـة بمدينـة 
وتكون جمتمع الدراسة وعينتها من مجيع معلمي احلاسوب ومعلمي الرياضـيات يف . عامن

علمني الذين أجـابوا املدارس الثانوية احلكومية واخلاصة يف مدينة عامن, حيث بلغ عدد امل
ــة  ــع ) ٢٦٢(عــىل أدوات الدراس ــام بواق ــم رياضــيات و ) ١٨١(معل ــم ) ٨١(معل معل

 .حاسوب

 : أظهرت نتائج هذه الدراسة ماييل
أن وضع أجهزة احلاسوب يف املدارس  غري مرض من حيث عـددها وحـداثتها  −أ 

يـدة ونسبتها إىل إعداد الطلبة, وان إمكانية املدارس ال تسمح برشاء أجهزة جد
 . وال حتى حتديث ما هو موجود لدهيا من أجهزة
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 . عدم توفر الربامج التعليمية املناسبة لتدريس الرياضيات يف املدارس −ب 
أن معلمي احلاسوب, يف املدارس  احلكومية واخلاصـة, مؤهلـون بـشكل جيـد  −ج 

الستخدام احلاسوب يف تدريس املباحث املختلفة وبخاصة مبحث الرياضيات, 
ــدهيم الر ــن وان ل ــي يمك ــرتاتيجيات الت ــرق واالس ــرف إىل الط ــة يف التع غب

 . استخدامها يف تدريس الرياضيات

ال تتوفر لد معلمي الرياضيات يف املدارس احلكومية واخلاصة اخلربة الكافيـة  −د 
 . الستخدام أجهزة احلاسوب

أراء معلمــي احلاســوب ومعلمــي الرياضــيات نحــو اســتخدام احلاســوب يف  −ه 
 . راء اجيابية وعاليةتدريس الرياضيات هي أ

هنالك بعض الصعوبات التي تواجه معلمـي احلاسـوب يف مـساعدة زمالئهـم  −و 
معلمي الرياضيات من اجل استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضـيات سـواء 

 . يف املدارس   احلكومية أو املدارس اخلاصة

 :)٢٠٠٢(دراسة الشناق  -٥
ليمي بطريقتي التعليم األسـايس يف دراسة هدفت إىل استقصاء أثر استخدام احلاسوب التع

 : ولتحقيق هدف هذه الدراسة تم استخدام عدد من األدوات منها. الرياضيات
برجمية تعليمية حموسـبة تتـضمن املـادة التعليميـة املتمثلـة املـساحات واحلجـوم  -

 .فقرة من نوع االختيار من متعدد) ٢٠(واختبار حتصييل تكون من 
ملساحات لطالبات املجموعة الدراسـية الثالثـة مذكرات حتضري خاصة بتدريس ا -

تم رصد عالمات الطالبات عىل االختبار التحـصييل ثـم أجـر . بطريقة تقليدية
حتليل التباين األحادي ألداء الطالبات عىل االختبار التحصييل, وكـذلك اختبـار 
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يل توكي للفرق الدال الصادق, ثم حتليل التباين ثنائي التفاعل ذي التصميم العـام
للكشف عن أثر التفاعل بني مستو التحصيل وطريقـة التعلـيم, حيـث ) ٣,٣(

أشارت النتائج إىل وجود أثر لطريقة استقصاء املحوسبة يف حتسني حتصيل طالب 
 .الصف الرابع  االبتدائي

   ) :م٢٠٠٣(دراسة نور  -٦
هدفت الدراسة إىل التعـرف عـىل أثـر اسـتخدام احلاسـب التعليمـي يف تـدريس 

يات عىل التحصيل الدرايس لطلبة الـصف الرابـع االبتـدائي يف منطقـة العـني الرياض
طالبــا تــم تقــسيمهم ملجمــوعتني ) ١٢٠(وتكونــت عينــة الدراســة مــن , التعليميــة 

وقــد درســت املجموعــة التجريبيــة وحــدة يف مــادة , متــساويتني جتريبيــة وضــابطة 
يـنام درسـت املجموعـة ب, الرياضيات باستخدام برنامج تـم إعـداده باحلاسـب اآليل 

وخضع طالب املجموعتني الختبـار قـبيل وبعـدي مـن , الضابطة بالطريقة التقليدية 
 .تصميـم الباحث 

 :وكانت أهم نتائج الدراسة 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بـني متوسـطات املجمـوعتني عنـد مـستو  −أ 

)α=يف حتصيل الطالب لصالح املجموعة التجريبية ) ٠,٠٥. 
ذات داللة إحصائية يف اجتاهات الطالب نحـو احلاسـب لـصالح وجود فروق  −ب 

 . املجموعة التجريبية 

 :)٢٠٠٣( دراسة صبح والعجلوين -٧
إىل استقــصاء طريقــة تــدريس الرياضــيات طلبــة الــصف األول هــدفت الدراســة 
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الثانوي العلمي, مقارنة بالطريقة التقليدية يف التدريس, ومعرفة التغري يف اجتاهات الطلبة 
وطالبـا ) ٣٦(طالبـا وطالبـة مـنهم ) ٦٠(وقد تكونت عينة الدارسة من . احلاسوبنحو 

من مدرستي دار األرقم اإلسـالميتني الثانويـة للبنـني والبنـات التـابعني ملديريـة ) ٢٤(و
م, وقد وزع أفراد عينة ١٩٩٩/٢٠٠٠التعليم اخلاص يف حمافظة العاصمة للعام الدرايس 

وجممـوعتي اإلنـاث ) ضـابطة وجتريبيـة(وعتي الذكور جمم: الدراسة إىل أربع جمموعات
وقد طبق اختبار حتصييل يف وحدة املتجهات من مبحـث الرياضـيات ). ضابطة وجتريبية(

عىل عينة الدراسة, ومقيـاس اجتاهـات نحـو احلاسـوب قبـل إجـراء الدراسـة وبعـدها, 
عـىل وجـود وقد دلت نتائج  الدراسة ). ANCOVA(ولتحليل استخدام التباين املشرتك 

يف حتــصيل الطلبــة يف الرياضــيات تعــز إىل طريقــة ) ٠.٠٥=α(فــروق دالــة إحــصائيا 
كام دلت عىل وجـود اثـر ذي داللـة إحـصائية يف . التدريس ولصالح املجموعة التجريبية

التحصيل يعز إىل جـنس الطالـب ولـصالح الـذكور, ومل يوجـد اثـر دال إحـصائيا يف 
ووجد .  يعز إىل التفاعل بني طريقة التدريس واجلنسحتصيل الطلبة يف وحدة املتجهات

أن هناك فرقا داال إحصائيا يف اجتاهات الطلبة نحو استخدام احلاسوب يعز إىل اجلـنس 
يف جمموعتي الدراسة, ذلك مل يوجد اثر للتفاعل بني اجلنس مع طريقة التـدريس يف تغيـري 

 . اجتاهات الطلبة نحو احلاسوب

 :)٢٠٠٣( دراسة أبولوم -٨
إىل التعـرف إىل اجتاهـات طلبـة الـصف التاسـع األسـايس نحـو هدفت الدراسـة 

استخدام احلاسوب يف تـدريس الرياضـيات, والوقـت املـستنفذ يف التعامـل مـع جهـاز 
تكونـت عينـة . احلاسوب, واحلالة النفسية والدافعية أثناء التعامل مـع جهـاز احلاسـوب

لبا من مدارس االحتاد الثانويـة للـذكور و طا) ٣٠(طالبا وطالبة منهم ) ٥٩(الدراسة من 
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لقد اسـتخدم الباحـث مقيـاس خـاص . طالبة من مدارس العروبة الثانوية للبنات) ٢٩(
للكشف عن اجتاهات طلبة الصف التاسع األسايس نحو استخدام احلاسوب يف تـدريس 

ة مـادة الرياضيات أعده وطوره باالعتامد عىل جلنة من اخلرباء واملختـصني?, وقـام بربجمـ
اهلندسة التحويلية, ضمن برنـامج خـاص باسـتخدام احلاسـوب, وقـام بتـدريس عينـة 

واسـتخدم الباحـث . الدراسة مادة التحويليـة باسـتخدام احلاسـوب ملـدة ثالثـة أسـابيع
ــار  ــة واختب ــاين املتعــدد ) ت(املتوســطات احلــسابية واالنحرافــات املعياري وحتليــل التب

)MANOVA (لتحليل بيانات الدراسة . 
أظهرت النتائج أن اجتاهات طلبة الصف التاسع األسايس نحو استخدام احلاسوب 

جهـاز (يف تدريس الرياضيات كانت اجيابية; وذلك عـىل كـل بعـد مـن أبعـاد الدراسـة 
احلاسوب, والربنامج, والوقت, واحلالة النفسية والدافعيـة وأيـضا عـىل الدرجـة الكليـة 

 يف اجتاهات طلبـة الـصف التاسـع األسـايس أظهرت أيضا عدم وجود فروق) للمقياس
 . نحو استخدام احلاسوب يعز للجنس

 :) ٢٠٠٥( الدايل دراسة -٩
دراسة هدفت استقصاء اثـر اسـتخدام احلاسـوب يف اكتـساب مهـارات العلميـات 

لطالب الـصف الثـاين االبتـدائي يف معهـد ) مجع, وطرح, ورضب(احلسابية الثالث 
بالتحديـد فقـد سـعت الدراسـة إىل اإلجابـة عـن العاصمة النموذجي يف الرياض, و

 : السؤالني اآلتيني

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل املبارش ألفراد عينة الدراسـة يف  -
تعز إىل إسرتاتيجية الـتعلم بواسـطة ) مجع, وطرح, ورضب(املهارات احلسابية 

 . احلاسوب
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ألفراد عينة الدراسـة يف ) فاظاالحت(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية املؤجل  -
تعز إىل إسرتاتيجية الـتعلم بواسـطة ) مجع, وطرح, ورضب(املهارات احلسابية 

 احلاسوب? 
طالبـا وطالبـة مـن الـصف الثـاين ) ٤٠(ولإلجابة عن أسئلة استخدمت عينة مؤلفة مـن 

: تنيًاالبتدائي يف معهد العاصمة النموذجي بالريايض, وتم تقسيمهم عشوائيا إىل جممـوع
طالبـا, والثانيـة جتريبيـة باسـتخدام ) ١٩) (االعتياديـة(ضابطة تعلمت بطريقة التقليدية 

وبعد تطبيق إجراءات الدراسة عىل أفـراد العينـة, تـم اسـتخراج . ًطالبا) ٢١(احلاسوب 
وعند حتليل . املتوسطات احلاسوبية, واالنحرافات املعيارية للعالمات الكلية ألفراد العينة

الدراسـة يف املهـارات احلـسابية الـثالث تعـز إىل اسـتخدام : تـم التوصـل إىلالبيانات 
 . إسرتاتيجية التعلم باستخدام احلاسوب

 ):هـ١٤٢٦(دراسة البيشي   -١٠
 هتدف هذه الدراسة إىل التعرف عىل أثر اسـتخدام برجميـة تعليميـة موجهـة عـىل 

ــادة الرياضــيات مقار ــدائي يف م ــسادس االبت ــصف ال ــذ ال ــة حتــصيل تالمي ــة بالطريق ن
عن طريق اختبار حتصييل عىل عينة تتكون مـن ,مستخدمة املنهج شبة التجريبي .التقليدية

يف ,تلميذ تم توزيعهم بالتساوي عىل جمموعتني إحدامها جتريبية واألخـر ضـابطة )٦٠(
 .حمافظة بيشة

وجاءت نتائج الدراسة انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسـطات درجـات 
بينام توجد فروق ذات داللة ,جموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عند مستو التذكرامل

 إحصائية بني متوسطات درجات املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة عنـد مـستو
 .ويف جممل االختبار التحصييل لصالح املجموعة التجريبية,الفهم
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 :)٢٠٠٦( دراسة حواس -١١
 أثـر اسـتخدام الوسـائل التعليميـة يف تـدريس هدفت الدراسة إىل التعـرف عـىل

 .الكسور والعمليات عليها عىل التحصيل واالجتاهات ويف الصف اخلامس االبتدائي
ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث ببناء برنامج جتريبي يف تدريس الرياضيات 

األوىل اختبار يعتمد عىل الوسائل التعليمية, باإلضافة إىل ذلك قام الباحث بتطوير أداتني 
 .                                  حتصييل والثانية مقياس لالجتاهات نحو الرياضيات

ًطالبا من مدرسة الريموك االبتدائية بطريقة قصديه كوهنا ) ٤٨(تم اختيار عينة مكونة من 
قريبة من املدرسة التي يدرس فيها الباحث واحتوائها عىل غرفة خاصـة ملـصادر الـتعلم, 
وقد تم اختيار إحد الشعبتني للتدريس بالطريقة التجريبية واألخر بالطريقة الضابطة 

أسابيع ) ٤(ًوقد كان االختيار عشوائيا وبعد تطبيق الربنامج التجريبي والذي استمر ملدة 
دقيـق قـام ) ٤٥(حصة صفية مدة كل حصة ) ٢٠(ً حصص اسبوعيا بمجموعة ٥بواقع 

 :اسة وتوصل إىل النتائج اآلتيةالباحث بتحليل بيانات الدر
 حـصص ٥أسابيع بواقـع ) ٤(وبعد تطبيق الربنامج التجريبي والذي استمر ملدة 

 دقيقة قام الباحث بتحليل بيانـات ٤٥ حصة صفية مدة كل حصة ٢٠أسبوعيا بمجموع 
 :الدراسة وتوصل إىل النتائج اآلتية

ني متوسط حتـصيل ب) ٠.٠٥=α(وجود فرق داللة إحصائية عند مستو الداللة  -
الطالب عىل االختبار البعدي بني املجموعتني التجريبية والضابطة, حيث حصل 
أفراد املجموعة التجريبية عىل متوسط درجات أعـىل مقارنـة بمتوسـط درجـات 

 .املجموعة الضابطة
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بـني متوسـط ) ٠.٠٥=α(وجود فرق ذو داللة إحـصائية عـن مـستو الداللـة  -
ار البعدي بـني املجمـوعتني التجريبيـة والـضابطة, اجتاهات الطالب عىل االختب

حيث حـصل أفـراد املجموعـة التجريبيـة عـىل متوسـط درجـات أعـىل مقارنـة 
 .بمتوسط درجات املجموعة الضابطة

 :) ٢٠٠٦( الربامهة دراسة -١٢
دراسة هدفت إىل التعرف عىل اثر تـدريس مقـرر الرياضـيات املحوسـب للـصف 

 الريايض واجتاهات الطلبة نحو اخلط املبارش, وتكونـت السابع األسايس يف تنمية التفكري
طالبـا ) ١١٧(عينة الدراسة من أربع شعب صفية متثـل جمموعـة جتريبيـة عـدد أفرادهـا 

طالبـا وطالبـة مـن ) ١١٦(وطالبة, وأربع شـعب متثـل جمموعـة ضـابطة عـدد أفرادهـا 
 بـن ربـاح النموذجية جلامعـة الريمـوك, وميـسون الدمـشقية للبنـات, وبـالل: مدارس

, ولإلجابة عىل أسئلة الدراسة تـم بنـاء ٢٠٠٥/٢٠٠٦األساسية للبنني يف العام الدرايس 
وإعداد اختبار للتفكري, ومقياس االجتاهات نحو اخلط املبارش, وأظهرت نتائج الدراسـة 

 : ما ييل
بني أداء الطلبة عـىل ) ٠.٠٥=α( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستو الداللة  -

تفكري الريايض تعز لطريقة التـدريس, ولـصالح املجموعـة التجريبيـة اختبار ال
 ). اخلط املبارش(

 .إجيابيةكانت اجتاهات طلبة الصف السابع األسايس نحو اخلط املبارش  -
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 : الدراسات األجنبية: ًثانيا

  :)١٩٨٣ .Mcdonald(مكدونالد  -١٣
 األساسية املوضحة  حتديد تأثري تعليامت امليكرو كمبيوترهدفت هذه الدراسة إىل 

تكونت عينة الدراسـة مـن طـالب اجلامعـة . بخطة كلري يف الرياضيات املتطورة اجلامعية
وقـد تـم تـوزيعهم عـىل جممـوعتني, . عىل أساس امتحان الرياضـيات يف تلـك اجلامعـة

, وذلك أسبوعدقيقة عىل األقل كل ) ٢٥(جمموعة جتريبية استعملت امليكرو كمبيوتر ملدة 
. ظائف احلاسوبية املحددة, واملجموعة األخر ضـابطة عملـت بخطـة كلـريإلكامل الو

, واستخدمت طريقـة اإلنجازوقد استخدم اختبار مهارات رياضية كاختبار أويل لقياس 
)kolb ( للتعلم كطريقة لتحديد أسلوب التعليم, واستخدام اختبار)t ( عىل نموذجني قد

ملعرفـة ) ANOVA( حتليل التباين األحادي اجريا يف االختبار األول والالحق, واستخدم
 بـني املجموعـة اإلنجـازاتًومل تظهر نتائج هذه الدراسة فروقا واضحة يف . أثر التدريس

 املتعلقـة اإلنجـازاتًوكذلك مل تظهر فروقـا واضـحة يف . التجريبية واملجموعة الضابطة
 .بأسلوب التعلم بني املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة

 :) ١٩٨٨,WHALEN(والن  -١٤
 مقارنة التعليامت التقليديـة مـن قبـل املـدرس يف ختمـني هدفت هذه الدراسة إىل 

ًطالبا من طالب رياضيات املرحلة الـسابقة, ) ٨٨(تكونت عينة الدراسة من . احلسابات 
ذوي القابليــة املتوســطة الــذين درســوا يف مدرســة جــونيري العامليــة يف مقاطعــة انــديانا, 

 . أسابيع٨راسة واستغرقت الد
وقد أخـذت صـفوف خمتلفـة بـسبب وجـود مدرسـني خمتلفـني فقـد قـست إىل 
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ولتقليل الفروق بسبب . جمموعتني فيام يتعلق بتلقي تعليامت إسرتاتيجية ختمني احلسابات
طريقة التدريس فقد اختري العدد نفسه من الطالب لكال املدرسني لكـل مـن جمموعـات 

 (اسـتعملت بـرامج الكمبيـوتر ابـل ) CAL( الكومبيـوتر أن جمموعة تعلـيامت. املعاجلة 
APPLE أما املجموعة الضابطة فقد درسوا اسرتاتيجيات التخمني احلـساب بواسـطة )٢

وللمقارنة بني التعليامت بالكمبيوتر والتعليامت التقليديـة أجـر . مدرسهم للرياضيات
ًالباحث اختبارا فباليا وبعديا واسـتخدام اختبـار بريسـون ل ً لتفاعـل الختبـار فرضـيات ً

 :الدراسة وأن حتليل الكومبيوتر اإلحصائي قد بني ما ييل
الطالب يف جمموعة احلاسوب مل حيسنوا مـن تـسجيلهم فـيام يتعلـق باسـرتاتيجية  -

أما تسجيل الطالب يف جمموعـة التعلـيامت التقليديـة قـد أنخفـض يف . التخمني
 .لاالختبار البعدي عام هو عليه يف االختبار األو

ترصف الطالب بصورة أفضل من البنات يف مسائل التخمني احلـسايب وذلـك يف  -
 .املجموعتني التجريبية والضابطة

الطالب مل يظهروا القدرة عىل حتويل مهارات التخمني التـي ال تقـودهم بـصورة  -
 . التخمني مهامتإىلخاصة 

 :)١٩٨٩ ,Hiynie(هايين  -١٥
س بمساعدة احلاسوب عـىل التحـصيل أثر التدري" هدفت هذه الدراسة إىل معرفة  

هدفت هذه الدراسة إىل اختبار . "يف الرياضيات, ملجموعات من طلبة املدارس األساسية
عىل التحـصيل يف الرياضـيات ملجموعـة مـن ) CAI(أثار التدريس بمساعدة احلاسوب 

ق وتـم تطبيـ). مريالند(يف والية ) كولفريت(طالب املدارس األساسية احلكومية يف بلدة 
اختبار بعدي ملجموعة واحدة?, حيث درست جمموعات الطلبة املادة التعليمية بمساعدة 
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وبمقارنة النتائج, تبني أن التدريس بمساعدة احلاسوب, يزيد مـن . احلاسوب ملدة عامني
وتبني أن الزيادة يف التحصيل كانت اكـرب . حتصيل طلبة املدارس األساسية يف الرياضيات

حيث طبق االختبار البعدي مرتني, األوىل بعد هناية السنة األوىل والثانية بعد السنة الثانية 
 . بعد هناية السنة الثانية

 :)١٩٩١ ,Judson(جودسن  -١٦
هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام التعلـيم بمـساعدة احلاسـوب يف حتـصيل 

مـن الطلبة يف موضوع إجياد جـذور املعـادالت مـن الدرجـة الثانيـة وتكونـت الدراسـة 
: ًطالبا من طالب املرحلة الثانوية, وقد وزعوا عـىل جممـوعتني بـشكل عـشوائي) ١٢٠(

ًطالبـا, ) ٦٥(ًطالبـا واملجموعـة التجريبيـة وعـددها) ٥٥(املجموعة الضابطة وعـددها 
درست املجموعة التجريبية موضوع إجياد جذور املعادالت من الدرجة الثانية بمـساعدة 

عة الضابطة املوضوع بالطريقـة التقليديـة املعتـادة وقـد احلاسوب يف حني درست املجمو
أظهرت نتائج الدراسة وجـود الفـروق ذات داللـة إحـصائية بـني متوسـطات درجـات 

ولصالح املجموعـة التجريبيـة كـام ) ٠.٠١=α(حتصيل املجموعتني عند مستو الداللة 
لمجموعتني وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجات االحتفاظ بالتعليم ل

 .ولصالح املجموعة التجريبية) ٠.٠١=α(عند مستو الداللة  
ولتحديد العالقة بني التدريس بمساعدة احلاسـوب والتحـصيل يف الرياضـيات, 

بدراسة هدفت إىل حتديد ) ١٩٩٩املشار إليه يف اجلبييل, ) (١٩٩٣ ,clayton(قامت كاليتو 
ل يف الرياضـيات, واجتاهـات الطلبـة العالقة بني التدريس بمساعدة احلاسوب والتحصي

ــدريس الرياضــيات بمــساعدة  ــدين نحــو ت ــصادي املت ــستو االجتامعــي االقت ذوي امل
تكونت عينة الدراسة من طالب الصف الثاين  إىل الـصف اخلـامس يف مخـس . احلاسوب
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كارولينـا (مدارس أساسية, وتقع هذه املدارس يف منـاطق ريفيـة يف الـشامل الغـريب مـن 
ًاملجموعة الضابطة وتلقـت تدريـسا اعتياديـا يف : ووزعت العينة إىل جمموعتني). اجلنوبية ً

ًالرياضيات خالل سنة دراسية, واملجموعـة التجريبيـة تلقـى طلبتهـا تدريـسا بمـساعدة 
 : يف الرياضيات خالل سنة دراسية, وقد أشارت النتائج إىل) Cal(احلاسوب 

و الرياضيات, بالنسبة ملستو والرابع كانت هناك زيادة إجيابية يف االجتاهات نح -
 .من ذوي املستو االجتامعي االقتصادي املتدين, الذين بمساعدة احلاسوب

حصل التدريس بمساعدة احلاسوب يف الصف الثاين واخلامس عىل نتـائج أعـىل  -
من التدريس االعتيادي يف التحـصيل يف الرياضـيات, حيـث كانـت النتـائج ذات 

 .داللة

  :)١٩٩٣ ,Clayton(كاليتون  -١٧
دراسة هدفت إىل حتديد أثر تـدريس باحلاسـوب عـىل التحـصيل يف  الرياضـيات, 
وتكونت عينة الدراسة من طالب الصف الثـاين إىل الـصف اخلـامس يف مخـس مـدارس 
أساسية, ووزعت العينة إىل جمموعتني الضابطة,ودرست بالطريقة العادية يف الرياضـيات 

جريبيـة درسـت بمـساعدة احلاسـوب يف الرياضـيات خالل سنة دراسـية,واملجموعة الت
وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقـا ذات داللـة إحـصائية يف مـستو األداء . خالل سنة

ولصالح املجموعة التي درست بمـساعدة احلاسـوب, كـام حـصل التـدريس بمـساعدة 
ة, فكـان احلاسوب يف الصف الثاين واخلامس عىل نتائج أعىل من التدريس بالطريقة العادي

 .هناك فروقا ذات داللة إحصائية لصالح املجموعة التجريبية عىل الضابط يف هذه املرحلة

  :)١٩٩٥ ,Hamilton(هاملتون  -١٨
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دراسة هدفت إىل مقارنة الدراسات التي حتدثت عـن فعاليـة تـدريس الرياضـيات 
−٨٢(باستخدام احلاسوب كمساعدة للتدريس االعتيادي وأثره عىل التحصيل من عـام 

, حيث استخدم الباحث طريقة التحليل البعدي إلجراء املقارنة, وأظهـرت النتـائج )٩٣
وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل طلبـة املرحلـة االبتدائيـة والثانويـة لـصالح 
املجموعة التي درست باستخدام احلاسوب كمساعد للتدريس, بينام مل توجد فروق ذات 

 القدرة املتدنية وبني الطلبة ذوي القدرة العالية, ومل تسجل داللة إحصائية بني الطلبة ذوي
 . فروق بني الذكور واإلناث

 :)١٩٩٥ ,Ravaglia(رافاجيال  دراسة  -١٩
أثـر اسـتخدام احلاسـوب يف  دراسـة حـول) ١٩٩٥ ,Ravaglia(أجر رافـاجيال   

 تانفوردتدريس كل من مادة الرياضيات والعلوم يف برنامج لتعليم املوهوبني يف جامعة س
 بتحــصيل الطــالب املوهــوبني مــن خــالل تقــديم دروس يف مــاديت الرياضــيات واهــتم

والفيزياء من خالل منهج قائم عىل احلاسوب باستخدام الوسائط املتعددة التـي تتـضمن 
الرسوم والصور واألصـوات مـع التمرينـات لقيـاس مـد فهـم الطـالب, كـام سـمح 

 املنزل من خـالل االتـصال املبـارش مـع األسـتاذ للطالب دراسة تلك املواد يف املدرسة أو
وقـد توصـل الباحـث إىل أن الـتعلم باسـتخدام . باستخدام اهلاتف أو الربيد اإللكرتوين

َّاحلاسوب قد مكن الطالب املوهوبني يف املدرسة من إكامل دراستهم يف مـادة الرياضـيات 
 .والفيزياء وأنه له فاعلية جيدة يف التعلم الذايت

 :)١٩٩٥ ,Szabo & Poohkay(بو ويوهكي دراسة زا -٢٠
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) ١٧٤(عىل عينة من دراسة  ) ١٩٩٥ ,Szabo & Poohkay(وأجر زابو ويوهكي 
ًطالبا يف الصف العارش ملعرفة العالقة بني حتصيل الطلبة يف الرياضيات واجتاهـاهتم نحـو 
احلاسوب, وقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللـة إحـصائية بـني متوسـط 

) ٠.٠١=α(المات أفراد املجموعتني عىل االختبـار التحـصييل عنـد مـستو الداللـة ع
لصالح املجموعة التجريبية, كـام أظهـرت وجـود اجتاهـات إجيابيـة لـد الطلبـة نحـو 

 .استخدام احلاسوب يف تعليم الرياضيات

 :)١٩٩٧ ,Collinz(كوليرت  -٢١
اسوب عىل التحـصيل, دراسة هدفت إىل تقيص أثر تدريس مادة اجلرب بمساعدة احل

واالجتاهات نحو استخدام احلاسوب عند طالب جامعة اللود, تم توزيـع العينـة بـشكل 
طالبا, وكشفت نتائج ) ٤٨(طالبا وضابطة من ) ٤٨(جتريبية من : عشوائي إىل جمموعتني

الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املجمـوعتني التجريبيـة والـضابطة يف 
أمــا بالنــسبة ).  عــادي−جامونيــة(كــيل يف اجلــرب تعــز لطريقــة التــدريس التحــصيل ال

لالجتاهــات نحــو اســتخدام احلاســوب فقــد ظهــرت فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني 
 . املجموعة الضابطة والتجريبية ولصالح املجموعة التجريبية

 :)١٩٩٦ ,Kenny(كيين دراسة  -٢٢
أثـر اسـتخدام التـدريس دراسة هدفت إىل معرفـة ) ١٩٩٦ ,Kenny(أجر كيني و

بمساعدة احلاسوب عىل التحصيل يف الرياضيات لطلبـة الـصف الثـاين األسـايس حيـث 
) ٨٩(الـضابطة : جتريبية وضابطة: طالبا قسموا عىل جمموعتني) ١٧١(تكونت العينة من 

ــة  ــة, والتجريبي ــة العادي ــدريس بالطريق ــوا الت ــا تلق ــدريس ) ٨٢(طالب ــوا الت ــا تلق طالب
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رت النتــائج أنــه  ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية بــني نتــائج وأظهــ. باحلاســوب
املجموعة التجريبية والضابطة, كام أشارت إىل أن التدريس باحلاسوب غري فعال يف زيادة 

 .  التحصيل يف الرياضيات

 :) ١٩٩٨ ,Hazel baker( هزلبيكر دراسة -٢٣
تحـصيل دراسة هدفت إىل معرفـة أثـر احلاسـوب يف تـدريس الرياضـيات عـىل ال

واالجتاه مقارنة مع طريقة املحارضة, وكانت عينة الدراسة صفية من صفوف الرياضيات 
يف املدارس االبتدائية يف كلية يف فلوريدا, وتم تدريس املجموعة األوىل باستخدام طريقـة 
املحارضة أما املجموعة الثانية فدرست باستخدام احلاسوب, وأشارت النتائج إىل وجـود 

لة إحصائية يف عالمات االختبار لصالح املجموعة التـي درسـت بواسـطة فروق ذات دال
املحارضة, وحصلت جمموعة املحارضة أيضا عىل اجتاهات حمسنة نحو الرياضيات أفضل 

 .  من اقرأهنم بالتعليم باحلاسوب

 :تعليق عام على الدراسات السابقة 
 :ييل  من خالل استعراضات الدراسات السابقة مايالحظ

العديد من الدراسات حول أثر استخدام احلاسوب يف تعليم الرياضيات, أجريت  •
وتباينت نتائج الدراسات حيث أظهرت بعضها عدم وجود فـروق يف التحـصيل 

استخدام احلاسـوب يف تعلـيم الرياضـيات, ومـن هـذه الدراسـات تعز إىل أثر 
 ,Mcdonald), ودراسة (١٩٩٨ ,Hazel baker), ودراسة (١٩٩٦ ,Kenny)دراسة 

١٩٨٣). 

يف التحـصيل فاعلية استخدام برجمية تعليمية جريت حول معظم الدراسات التي أ •
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 يف الرياضيات, اظهرت وجود اثر دال احصائيا يف التحصيل يف الرياضيات تعز
, )٢٠٠٦احلـواس,(  دراسـة:طريقة التعليم الاللكرتوين, ومـن هـذه الدراسـات

, )٢٠٠٣نـور , ( , ودراسـة)٢٠٠٥دان,يمح(, ودراسة )٢٠٠٦ودراسة الربامهة ,
, )٢٠٠١ديـاب,(, ودراسة )٢٠٠١صبح, (, ودراسة )٢٠٠٢الشناق,(ودراسة 
 szabo) ودراسـة, (١٩٩٧ ,Collinz), ودراسة   )٢٠٠١ابوريا ومحدي,(ودراسة 

& phky, ودراسـة ( ١٩٩٥ , (clayton, ١٩٩٣) ,  ودراسـة(Judson, ١٩٩١)  , 
 .(١٩٨٦ ,Todd) ودراسة , (١٩٨٩ ,Hiynie)ودراسة

تنوعت الدراسات السابقة ما بني دراسات حملية وعربية وعاملية مما يدل عىل اهتامم  •
 .يف التعليم ) التعليم اإللكرتوين (كبري بموضوع استخدام احلاسب واإلنرتنت 

أمهيـة خاصـة ) التعلـيم اإللكـرتوين(ينال موضوع استخدام احلاسب واإلنرتنت  •
عقد األخري من القرن العـرشين والعقـد األول مـن ًلد الباحثني وخصوصا يف ال

 .القرن احلادي والعرشين 

تناولت بعض الدراسات السابقة حتديد معوقات استخدام احلاسب واإلنرتنت يف  •
 التعليم 

مـن  الواجبات الدراسية والتقييمهناك نقص يف الدراسات التي تناولت موضوع  •
وعات احلديثـة التـي مل جتـر خالل احلاسوب حيث ال يزال املوضوع من املوضـ

 .عليه دراسات

 : أهمية الدراسات السابقة للدراسة احلالية 
فاعلية اسـتخدام عن يف ضوء الدراسات السابقة جاءت الدراسة احلالية للكشف  •

 يف الرياضيات عىل مد التحقق من القـدرة عـىل حـل الواجبـات برجمية تعليمية
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 .البيتية والتقييم للطلبة
ات السابقة الباحث يف تكـوين تـصور إىل حـد مـا عـن جمـاالت ساعدت الدراس •

 .استخدام احلاسب واإلنرتنت يف التعليم 
ساعدت الدراسات السابقة الباحث إىل حد ما يف حتديد أسس املنهج اإللكـرتوين  •

 .ومعايري عنارصه ومتطلباته

يف ساعدت الدراسات السابقة الباحث إىل حد ما يف حتديد كفايات إعـداد املعلـم  •
 .جمايل احلاسب واإلنرتنت 

ساعدت الدراسات السابقة الباحث إىل حد ما يف حتديد مطالب البيئـة التعليميـة  •
 وذلك من خالل االستفادة من معرفـة املعوقـات املاديـة برجمية تعليميةالستخدام 

 .التي حتول دون استخدام احلاسب واإلنرتنت يف التعليم 

 االطـالع عـىل مـد االهـتامم يف جمـال دت الدراسات الـسابقة الباحـث يفساع •
 . للطلبة وكيفية مساعدهتم يف فهمهااإللكرتونيةالرياضيات واملناهج 

استفاد الباحث من الدراسات السابقة إىل حد ما يف بنـاء أداة دراسـته مـع إضـافة  •
 .حماور جديدة لألداة تقتضيها طبيعة الدراسة

 عـىل ية استخدام برجميـة تعليميـةفاعلجاءت الدراسة احلالية لتسليط الضوء عىل  •
 .أداء الواجبات البيتية والتقييم للطلبة من خالله



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ل الثالثــالفص
 إجراءات الدراسة
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 : منهج الدراسة 
 

ئم عـىل القا) quasi experimental design(استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي
 ذات القيـاس مهـا متكافئتـان وهلـامطة ضـاباألخر جتريبية وأحدمها جمموعتني تصميم 

, بيـنام تـدرس باسـتخدام برجميـة تعليميـةالقبيل والبعدي, تدرس املجموعـة التجريبيـة 
 .وعة الضابطة بالطريقة  التقليديةاملجم

 

 : جمتمع الدراسة 
 

يتكون جمتمع الدراسة من طالب الصف األول الثانوي بمحافظة جـدة, للفـصل 
 ) . هـ١٤٢٩−١٤٢٨(الدرايس الثاين لعام 

 : عينة الدراسة 
 

طالبـا مـن طـالب الـصف األول الثـانوي بالطريقـة ) ٦٠(قام الباحث باختيـار 
 . من مدرسة  ثانوية األبناء بقوات الدفاع اجلوي) القصدية ( العمدية 

كام قام الباحث بتقسيم الطالب عينة الدراسة بالطريقة العـشوائية إىل جممـوعتني 
 . لعدد, والعمر, واملستو التحصييلمتكافئتني, من حيث ا

 :أداة الدراسة 
 والطريقـة ملثلثات باستخدام برجميـة تعليميـةقام الباحث باختيار وحدة حساب ا

 .املتبعة يف مدار س العينة) اإللقائية(التقليدية 
 : م تم استخدام األداتني التاليتنيث
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 : البرمجية تعليمية : أوًال 

واسطة احلاسوب تتضمن موضوعات حساب املثلثـات هي برجمية تعليمية  تقدم ب
 .دة الرياضيات للصف األول الثانوييف ما
 :الربجميةاسم  •

 .ياضيات لطالب الصف األول الثانويبرنامج حساب املثلثات يف مادة الر
 :الدراسةأهداف  •

حساب املثلثـات عـىل يف     هيدف الربنامج إىل التحقق من فاعلية برجمية حاسوبية 
 . لطالبحتصيل ا

  :لتطبيق الدراسةالزمن املقرتح  •
الزمن املقرتح لتطبيق الربنامج يف حدود ثالثة أسـابيع بمعـدل مخـس حـصص يف 

 .ًدقيقة تقريبا ) ٤٥(األسبوع ومدة احلصة 
  . تعليميةبرجمية حاسوبية  : الوسائل املعينة يف الربنامج •
 :التطبيقخطوات  •
يبيـة مهيدية لتأهيـل طـالب املجموعـة التجر الباحث بعمل بعض اجللسات التقام :ًأوال

 :للدخول يف الربنامج من خالل
 .  بالنسبة هلمأمهيتها  وبيانبالربجميةالتعرف    −
مراجعة بعض املهارات واملفاهيم األساسية ذات األمهية يف تعلم حـساب املثلثـات    −

 .قبل البدء الفعيل
 .يله والتعامل مع الربجمية احلاسوبية بجهاز احلاسوب وكيفية تشغالطالب   تعريف :ًثانيا
 .من خالل الربجمية التعليمية حساب املثلثات  الطالبتم تدريس :ًثالثا
تـم تطبيـق اختبـار بعـدي عـىل الطـالب ملعرفـة  بعد االنتهاء من تطبيق الربنـامج :ًرابعا
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حتــصيلهم يف الوحــدة مــن خــالل دراســة الفــروق بــني متوســطات الــدرجات يف 
 . قبيل والبعدياالختبارين ال
إعطاء الطالب واجبات وهي عبارة عن تـسعة واجبـات تم موضوع يف هناية كل 

تـم اسـتقبال ىل الربيد اإللكـرتوين لكـل طالـب وتم إرساهلا عمن نوع اختيار من متعدد 
 . اإللكرتوين من أجل تصحيحها ووضع الدرجة الباحثاحللول عىل بريد 

•  املحتو: 
 :ىل أربعة فصول هي  وحدة حساب املثلثات إقسمت

 . الزاوية املوجهة –حساب املثلثات  : الفصل األول
 .الدوال املثلثية للزوايا احلادة  : الفصل الثاين
 . بعض العالقات املثلثية : الفصل الثالث
 . حساب االرتفاعات واألبعاد  : الفصل الرابع

 :بار تحصيلياخت: ثانيًا 

 : العلمية مناخلطواتواتبع الباحث يف إعداد هذا االختبار 
 .حتديد هدف االختبار −١
 .حتديد األهداف التعليمية −٢
 .حتواملحتليل  −٣
 .حتديد األمهية النسبية −٤
 .صياغة مفردات االختبار −٥
 .تعليامت االختبار −٦
 .مفتاح تصحيح االختبار يف صورته األولية −٧
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 .طباعة االختبار −٨
 .التطبيق االستطالعي لالختبار التحصييل −٩
 .صدق االختبار −١٠
 .االختبارثبات  −١١

@pbjuaë@òînîipbrÜr½a@lby@ñ†yìi@òÔÜÈnßZ@@

قام الباحث بإعـداد واجبـات متعلقـة بموضـوع املثلثـات, تكونـت مـن تـسعة 
انظـر . (بيـقواجبات, كل واجب له مخسة درجات, بحيـث تعطـى للطـالب أثنـاء التط

 )." ٤ "امللحق رقم

@òîãa†î½a@òa‰†Ûa@paõaŠugZ@

 والتأكـد مـن صـالحيتها هلـذا  مـن املحكمـنياسـةبعد حتكيم أدوات ومواد الدر
 )."٦"انظر ملحق رقم  (:الغرض تم ما ييل

احلصول عىل خطاب كلية الرتبية بجامعة أم القر باإلذن بـالتطبيق وخماطبـة إدارة  -
, وتـسهيل مهمـة الباحـث ) بنـني(الرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة تعليم جدة 

 .هـ ٢٣/٢/١٤٢٩وكان بتاريخ 
) بنـني(احلصول عىل املوافقة من إدارة الرتبية والتعليم بمنطقة مكة املكرمة تعليم جـدة  −

لتطبيق أدوات الدراسة عىل إحد مدارسـها , حيـث تـم اختيـار مدرسـة األبنـاء 
ــار الــصف األول الثــانوي , ــاريخ  بالــدفاع اجلــوي الثانويــة, وتــم اختي وكــان بت

 . هـ ٢٦/٢/١٤٢٩
مـن إعـداد (حصييل القبيل عىل املجموعتني التجريبية والـضابطة  تم تطبيق االختبار الت−



 -٧٩-

وذلـك لـضبط التحـصيل القـبيل بـني املجموعتني,والتأكـد مـن تكـافؤ ) الباحث
كـام قـام الباحـث بـإجراء اختبـار .  هـ ٢٧/٢/١٤٢٩املجموعتني, وكان بتاريخ 

, كام  لفحص الفروق بني متوسطات املجموعتني يف االختبار التحصييل القبيل"ت"
 )١( هو مبني يف اجلدول رقم

 
 لفحص الفروق بني متوسطات درجات اموعة  Tنتائج اختبار ) ١(جدول رقم 

 . والضابطة على االختبار القبلي للتأكد من تكافؤ اموعتني يف التحصيلةالتجريبي

 املجموعة
املتوسط 
 احلسايب

االنحراف 
 املعياري

 Tقيمة  العدد
الداللة 
اإلحصائية

 ٣٠ ٢.١٠ ٢.٨٣ تجريبيةال

 ٣٠ ١.٨٠ ٢.٣٠ الضابطة
٠,٢٩٦ ١,٠٥٥ 

أن متوسـط درجـات املجموعـة التجريبيـة أعـىل مـن ) ١(يتبني من اجلدول رقم 
متوسط املجموعة الضابطة بقليل, أي أن الفرق بني املتوسـطني غـري دال إحـصائيا عنـد 

 لتحصيل الدرايس يف امتكافئتان, وهذا يدل عىل أن املجموعتني )٠.٠٥(مستو. 
تم تدريس املجموعة التجريبيـة باسـتخدام برجميـة تعليميـة حاسـوبية, وإعطـاء  -

 مـن ًسـتة عـرش يومـاالطالب واجبات بيتيه أثناء التطبيق, وكانت مدة الربنامج 
 .هـ ١٦/٣/١٤٢٩هـ حتى ٣٠/٢/١٤٢٩تاريخ 

و ً معلـم الرياضـيات باملدرسـة منفـذا وهـكـال املجمـوعتنيوقد قام بالتـدريس  -
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 .احثالب
تم تدريس املجموعة الضابطة باستخدام الطريقـة التقليديـة, وإعطـاء الطـالب  -

ًواجبات بيتيه أثناء التطبيق, وكانت مدة التدريس أيضا حوايل ثالثة أسـابيع مـن 
 .هـ ١٦/٣/١٤٢٩هـ حتى ٣٠/٢/١٤٢٩تاريخ 

تم تطبيق االختبار التحصييل البعدي عىل املجمـوعتني التجريبيـة والـضابطة  -
هــ ١٧/٣/١٤٢٩وذلك بعد انتهاء الزمن الالزم للتدريس , وكـان بتـاريخ 

 نتائج التطبيق القبيل, والبعـدي عـىلوذلك للتعرف عىل دالالت الفروق بني 
 يف الربجميـةاملجموعتني, حيث متثل هذه الفروق مقياس ملد أثـر اسـتخدام 

 . حتصيل طالب الصف األول الثانوي عىل وحدة حساب املثلثات 
 . تصحيح واجبات الطالب تم -
 . تم تصحيح االختبار حسب املفتاح املعد لذلك  -
تم مجع البيانات والنتائج اخلاصـة بـاملجموعتني التجريبيـة والـضابطة وإدخاهلـا  -

  .) SPSS(احلاسب لتتم معاجلتها باستخدام برنامج التحليل اإلحصائي

 : تصميم الدراسة ومتغيراتها

 من جمموعة جتريبية وجمموعـة ضـابطة −لتجريبيةشبه ا –يتكون تصميم الدراسة 
ُبيل وبعدي, باإلضافة إىل واجبات قدمت للمجموعتني مع مالحظة أن واختبار حتصييل ق

الواجبات التي قدمت للمجموعة التجريبية هي نفسها التي قدمت للمجموعة الضابطة, 
 :كام هو مبني يف اجلدول التايلوتم تصحيحها للمجموعة وإعادهتا هلم, 

 طالب) ٣٠(املجموعة التجريبية  طالب )٣٠(املجموعة الضابطة  م
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 تطبيق االختبار التحصييل القبيل تطبيق االختبار التحصييل القبيل ١

تــدريس وحــدة املثلثــات باســتخدام  ٢
 الطريقة التقليدية

إعطاء الطالب واجبات بيتيـة حـول 
 موضوع املثلثات

تدريس وحدة املثلثات باستخدام طريقـة
 التعليم اإللكرتوين

ــة حــول إعطــاء الطــالب واجبــات بيتي
 موضوع املثلثات

 إجراء االختبار التحصييل البعدي إجراء االختبار التحصييل البعدي ٣

ــو  ٤ ــادة وه ــم امل ــدريس معل ــام بالت ق
 . الباحث

 قام بالتدريس معلم املادة وهو الباحث 

قام الباحث بتصحيح الواجبات هلـم  ٥
 ًويا وإعادهتا هلم يد

قــام الباحــث بتــصحيح الواجبــات هلــم
وإعادهتا هلم عن طريق الربيد اإللكرتوين

 

 : متغريات الدراسة

 طريقة التعليم اإللكرتوين) : التجريبي( املتغري املستقل  −١
درجـات الطـالب يف املجمـوعتني التجريبيـة والـضابطة عـىل : املتغري املصاحب −٢

 .االختبار التحصييل القبيل

درجات الطالب يف املجموعتني التجريبية والضابطة عىل االختبـار : بعاملتغري التا −٣
 .التحصييل البعدي, باإلضافة إىل الواجبات التسعة املتعلقة بموضوع املثلثات

 :األسلوب اإلحصائي املستخدم 
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ـــة  ـــة احلـــزم االجتامعي ـــات باســـتخدام حقيب ـــل البيان ـــام الباحـــث بتحلي ق
)SPSS.(التاليةواستخدم املعاجلات اإلحصائية : 

 .األوساط احلسابية واالنحرافات املعيارية −١
 ).ANACOVA(حتليل التباين املصاحب  −٢
 .معامل االرتباط بريسون −٣
 .معادلة سبريمان براون لتصحيح معامل الثبات −٤

 .معادلة كرونباخ الفا حلساب معامل الثبات  −٥

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفـــــصل الــرابــع
 نتــــائج الدراســــــة
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 :الدراسةنتائج 

 مـا فاعليـة اسـتخدام برجميـة تعليميـة يف تـدريس :ألولاالنتائج املتعلقة بالسؤال 
 وحدة حساب املثلثات يف الرياضيات عىل التحصيل الدرايس? 

لإلجابة عىل هذا السؤال حـسبت املتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة       
القـبيل ( ختبـار التحـصييل الـدرايس  لدرجات املجموعتني التجريبية والضابطة عـىل اال

 ).٢(, كام هو مبني يف اجلدول  رقم)والبعدي
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات الطالب يف اموعتني ) ٢( جدول رقم

 .التجريبية والضابطة على االختبار التحصيلي القبلي والبعدي

 االختبار التحصيلي اموعة
 البعدي يالقبل

الوسط 
 احلسايب

 االحنراف

 الوسط العدد املعياري

 احلسايب
 االحنراف

 التجريبية العدد املعياري

٣٠ ٣,٠٦ ١٦,٧ ٣٠ ٢,١ ٢,٨٣ 
 ٣٠ ٣,٣ ٨,١٧ ٣٠ ١,٨ ٢,٣٠ الضابطة
 ٦٠ ٥,٣٤ ١٢,٤٣ ٦٠ ١,٩٦ ٢,٥٧ اموع

 

  لـدرجات املجموعـة التجريبيـة عـىلاملتوسـطأن ) ٢(   يتبني مـن اجلـدول رقـم
,يف حني بلغ متوسط درجات املجموعة التجريبيـة عـىل )١٦.٧(االختبار البعدي قد بلغ

 االختبار البعـدي قـد يفمتوسط درجات املجموعة التجريبية و, )٢.٨٣(االختبار القبيل 
 .درجة) ١٣.٨٧(زاد عن االختبار القبيل بمقدار
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 عـىل  التجريبيةلدرجات املجموعةاملتوسط  أن ًأيضا) ٢(من خالل اجلدول رقمو   
وهو أعىل من متوسط أداء املجموعة الـضابطة, حيـث ) ١٦.٧(االختبار البعدي قد بلغ 

, وقـد زاد متوسـط درجـات املجموعـة التجريبيـة عـىل )٨.١٧(بلغ املتوسـط احلـسايب 
االختبــار البعــدي عــن متوســط درجــات املجموعــة الــضابطة عــىل االختبــار البعــدي 

 .درجة).٨.٥٣(بمقدار
فيام إذا كان هناك فروق بني درجات املجموعتني التجريبية والضابطة عىل وملعرفة 

) )Ancova, اجري حتليل التباين املصاحب ) التحصيل  يف الرياضيات(االختبار البعدي 
 عىل حتصيل الطالب يف الرياضيات, وضبط الربجمية التعليميةللكشف عن تأثري استخدام 

 ).٣(التجريبية, كام هو مبني يف اجلدول رقم تأثر االختبار القبيل يف املعاجلة 

نتائج حتليل التباين املصاحب لداللة الفروق بني متوسطات درجات اموعة ) ٣( جدول رقم
 ).التحصيل يف الرياضيات(التجريبية  واموعة الضابطة على االختبار البعدي 

 مصادر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 Fمة قي
الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 األثر

٠,٦٥٨ ٠,٠٠٠ ٥٤,٨٦٨ ٥٥٥,٠٤٥ ٢ ١١١,١٠٨ التباين املفسر
 املتغري املصاحب

 )االختبار القبلي( 
٠,٠٣ ٠,١٨٩ ١,٦٧٤ ١٧,٨٤١ ١ ١٧,٨٤١ 

األثر التجرييب بني 
 اموعتني

٠,٦٤٢ ١٠٣٤,١١١١٠٢,٢٢٣٠,٠٠٠ ١٠٣٤,١١١١

    ١٠,١١٦ ٥٧ ٥٧٦,٦٢٦ اخلطاء
     ١٠٩٦٤,٠٠٦٠ الكلي

عدم وجود فـروق دالـة إحـصائيا بـني متوسـطي أداء ) ٣( من اجلدول رقم نييتب
, تعز ) االختبار البعدي(املجموعتني التجريبية والضابطة عىل التحصيل يف الرياضيات 
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وهـي غـري دالـة ) ١.٦٧٤) (F(, حيث بلغت قيمـة )االختبار القبيل( إىل املتغري املصاحب 
 ).٠,٠٥  = ∝( عند مستوإحصائيا

وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية بـني أداء ) ٣(كام يتضح مـن اجلـدول رقـم 
, تعز )التحصيل يف الرياضيات(املجموعتني التجريبية والضابطة عىل االختبار البعدي 

وهي دالـة إحـصائيا ) ١٠٢.٢٢٣) (F( لألثر التجريبي بني املجموعتني, حيث بلغت قيمة
 لصالح املجموعة التجريبية حيث بلـغ متوسـطها احلـسايب )٠,٠٥=   ∝(عند مستو ,

, يف حني بلغ متوسط أداء املجموعة الضابطة عىل االختبار )١٦,٧(عىل االختبار البعدي 
وهذا يدل عىل األثر الواضـح ). ٢(, وذلك كام هو مبني يف اجلدول رقم )٨,١٧(البعدي 

 . التحصيل يف الرياضيات عىلاإللكرتوينلطريقة التعليم 
أن حجم األثر لنسبة التباين املفرس لألثر التجريبي بـني ) ٣(يتبني من اجلدول رقم

مـن %) ٦٥,٨(, وهـذا يعنـي أن )٠,٦٥٨(يـساوي ) التجريبية و الضابطة(املجموعتني 
) التحصيل يف الرياضـيات(التباين الذي حدث يف درجات الطالب عىل االختبار البعدي 

 ).جتريبية أو ضابطة(موعة البحث يعود إىل اختالف نوع جم
طريقـة (أن حجـم األثـر للمعاجلـة التجريبيـة ) ٣(كذلك يتبني من اجلدول رقـم

, وهـذه )٠,٦٤٢(يـساوي  ) التجريبية و الـضابطة(بني املجموعتني ) التعليم اإللكرتوين
يل التحص(من التباين يف أداء الطالب عىل االختبار البعدي %) ٦٤,٢(القيمة تشري إىل أن 

, وهـذا )التعليم اإللكرتوين(يعود إىل املعاجلة التجريبية, استخدام طريقة ) يف الرياضيات
مقارنـة بطريقـة التـدريس ) التعلـيم اإللكـرتوين(يدل عىل األثر الكبري  لطريقة التدريس 

 .العادية يف التحصيل الدرايس يف مادة الرياضيات
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 اسـتخدام برجميـة تعليميـة يف التـدريس مـا فاعليـة: نتائج املتعلقة بالسؤال الثاينال
  لطالب الصف األول الثانوي عىل إنجاز الواجبات املتعلقة بوحدة حساب املثلثات? 

 هذا السؤال حـسبت املتوسـطات احلـسابية واالنحرافـات املعياريـة عنلإلجابة 
 للمجموعتني التجريبية والضابطة يف درجاهتم عىل الواجبات, كـام هـو مبـني يف اجلـدول 

 .)٤(رقم
يوضح املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات اموعة ) ٤(  جدول رقم

 التجريبية والضابطة على الواجبات املتعلقة بوحدة حساب املثلثات  

 العدد االحنراف املعياري الوسط احلسايب اموعة
 ٣٠ ٢,٥٦٨ ٣٩,٤٠ التجريبية
 ٣٠ ٥,٦٢١ ٢١,٧ الضابطة
 ٦٠ ٩,٩٢١ ٣٠,٥٥ اموع

 

عـىل  أن الوسط احلسايب لدرجات املجموعة التجريبيـة) ٤( يتبني من اجلدول رقم
وهـو أعـىل مـن متوسـط ) ٣٩.٤٠(الواجبات املتعلقة بوحدة حـساب املثلثات,قـد بلـغ

 ).٢١.٧٠(للوحدة درجات املجموعة الضابطة 
والـضابطة عـىل وملعرفة فيام إذا كان هناك فروق بني درجات املجموعتني التجريبية 

للكشف عـن تـأثري ))Ancovaالواجبات يف الرياضيات, اجري حتليل التباين املصاحب 
, كـام هـو مبـني يف بالوحـدة الواجبـات املتعلقـة يف عىل درجات الطلبة الربجميةاستخدام 

 ).٥(اجلدول رقم 
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موعة نتائج حتليل التباين املصاحب لداللة الفروق بني متوسطات درجات ا) ٥( جدول رقم
 التجريبية  واموعة الضابطة على واجبات الرياضيات

 مصادر التباين
جمموع 
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

 Fقيمة 
الداللة 
 اإلحصائية

حجم 
 األثر

٠,٨١١ ٢٣٥٣,٥٠٩١٢١,٩٧٠,٠٠٠ ٤٧٠٧,٠١٧٢ التباين املفسر
 املتغري املصاحب

 )االختبار القبلي( 
٠,٠٠٧ ٠,٥٣١ ٠,٣٩٧ ٧,٦٦٧ ١ ٧,٦٦٧

األثر التجرييب بني 
 اموعتني

٠,٨٠٩ ٢٤١,٦٤٠,٠٠٠ ٤٦٦٢,٦٤ ١ ٤٦٦٢,٦٤

    ١٩,٢٩٥ ١٠٩٩,٨٣٣٥٧ اخلطاء
     ٦٠ ٦١٨٠٥,٠ الكلي

 

عدم وجـود فـروق دالـة إحـصائيا بـني متوسـطي أداء ) ٥(يتبن من اجلدول رقم 
تعـز إىل املتغـري املـصاحب يات, املجموعتني التجريبية والضابطة عىل واجبات الرياض

وهي غري دالة إحصائيا عنـد مـستو ) ٠.٣٩٧) (F(, حيث بلغت قيمة )االختبار القبيل(
)∝ =  ٠,٠٥.( 

وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية يف درجـات ) ٥(كام يتضح من اجلدول رقم 
املجموعتني التجريبية والضابطة عىل واجبات الرياضيات, تعـز لألثـر التجريبـي بـني 

  = ∝(وهي دالـة إحـصائيا عنـد مـستو ) ٢٤١.٦٤) (F(جموعتني, حيث بلغت قيمةامل
, لــصالح املجموعــة التجريبيــة حيــث بلــغ متوســطها احلــسايب عــىل واجبــات )٠,٠٥

, وذلـك كـام )٢١,٧(, يف حني بلغ متوسط أداء املجموعة الضابطة  )٣٩,٤(الرياضيات 
 ).٤(هو مبني يف اجلدول رقم 

 . عىل إنجاز الطلبة للواجباتالوحدة يف للربجمية الواضح وهذا يدل عىل األثر
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أن حجم األثر لنسبة التباين املفرس لألثر التجريبي بـني ) ٥(يتبني من اجلدول رقم
مـن %) ٨١,١(, وهـذا يعنـي أن )٠,٨١١(يـساوي ) التجريبية و الضابطة(املجموعتني 

اضيات يعود إىل اخـتالف التباين الذي حدث يف درجات الطالب عىل الواجبات يف  الري
 ).جتريبية أو ضابطة(نوع جمموعة البحث 

أن حجــم األثــر للمعاجلــة التجريبيــة بــني ) ٥(كــذلك يتبــني مــن اجلــدول رقــم
,  وهــذه القيمــة تــشري إىل  أن )٠,٨٠٩(يــساوي  ) التجريبيــة و الــضابطة(املجمــوعتني 

يعـود إىل املعاجلـة من التباين يف درجات الطالب عىل واجبـات الرياضـيات, % ) ٨٠,٩(
, وهـذا يـدل  عـىل األثـر الكبـري  لطريقـة التـدريس برجمية تعليميـةالتجريبية, استخدام 
 . مقارنة بطريقة التدريس العادية يف إنجاز واجبات الرياضياتباستخدام الربجمية



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل اخلامس
  والمقترحاتمناقشة النتائج والتوصيات
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 :مناقشة النتائج

مـا فاعليـة اسـتخدام برجميـة تعليميـة يف  :األولمناقشة النتائج املتعلقة بالـسؤال 
 ?تدريس وحدة حساب املثلثات يف الرياضيات عىل التحصيل الدرايس

يف التحصيل والواجبـات برجمية تعليمية لية عافجاءت هذه الدراسة للكشف عن 
د أظهـرت نتـائج الدراسـة املتعلقة بالرياضيات لد طالب الصف األول الثـانوي, وقـ

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف حتصيل الطالب يف مادة الرياضيات تعـز إىل األثـر 
التجريبي بني املجموعتني التجريبية والضابطة, لصالح املجموعة التجريبية, وهـذا يـدل 

 . يف تدريس الرياضياتللربجمية التعليميةعىل األثر الواضح 
 يف الرياضـيات لـد طـالب الـصف األول الربجمية باستخدام لية التدريسعاتتضح ف   

الثانوي, يف هذه الدراسة من خالل التغري الـذي حـدث يف مـستو حتـصيل الطـالب يف 
املجموعة التجريبية عىل االختبار البعدي عن االختبار القبيل, ومقارنة بمـستو حتـصيل 

الربجميــة ا يــدل عــىل أن وهــذ .الطــالب يف املجموعــة الــضابطة عــىل االختبــار البعــدي
 مـستو أداء الطـالب للواجبـات وزاد مستو التحصيل الـدرايس, َّاملستخدمة حسنت

 .املتعلقة بامدة الرياضيات
ويمكن أن يعز هذا التحسن املتمثـل بارتفـاع درجـات الطـالب يف املجموعـة 

حديث وغـري أسلوب بالربجمية ولكوهنا التجريبية عىل االختبار التحصييل, كوهنم تأثروا 
تقليدي يف التدريس, أد ذلك إىل جذب واالستحواذ عىل انتبـاه الطـالب لفـرتة أطـول 

 . لية الطالب يف التعلمعالتدريس التقليدية, مما أد إىل فمقارنة بطريقة ا

 أثنــاء تــدوين املهمــةلرتكيــز عــىل األفكــار لللطــالب إتاحــة الفرصــة باإلضــافة إىل     
ك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة الرتكيز الفرصـة املالحظات يف الدرس, وكذل
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 . لتنظيم املهام االستفادة من املادة وذلك ألهنا تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة
 من الوسائل التعليميـة احلديثـة, ًكام أن استخدام احلاسوب يف التعليم يعد واحدا
ام الوسـائل التعليميـة التكنولوجيـة والتي تعد األكثر فعالية يف التدريس, كام أن اسـتخد

 بشكل خاص, يؤدي إىل زيادة اعتامد الطالب عىل نفسه التعليميةبشكل عام, والربجميات 
يف الفهم واالستنتاج, وزيادة دور الطالب بفعالية  يف جمريات احلصص الدراسـية, ويتـيح 

 .ور باحلرجللطالب الفرصة الكافية للتجربة واخلطأ يف جو من اخلصوصية دون أي شع

ما فاعلية استخدام برجمية تعليمية يف تدريس : مناقشة النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين
 وحدة حساب املثلثات يف الرياضيات عىل إنجاز الطالب للواجبات? 

أظهرت نتائج الدراسة وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية يف أداء الطـالب عـىل 
 والـضابطة, لـصالح ةيبي بني املجموعة التجريبيـالواجبات التسعة تعز إىل األثر التجر

 أثر بشكل واضح واجيـايب يف التدريس باحلاسوبوهذا يدل عىل أن . املجموعة التجريبية
 .زيادة قدرة الطالب عىل حل ومتابعة الوجبات املتعلقة بموضوع الوحدة الدراسية

ــدريس باحلاســوب  ــةويمكــن تفــسري ذلــك يف أن الت  كأحــد الوســائل التعليمي
واملتابعـة         التكنولوجية احلديثة تعمـل كمثـري وحمفـز للطـالب يف االنتبـاه والرتكيـز 

 تعمل عىل زيادة دافعية الطلبة الربجمية التعليميةللواجبات املتعلقة بوحدات املادة, أي أن 
نحو الدراسة وانجاز الواجبات املتعلقة هبا, باإلضافة إىل أن انجاز الوجبات بعد الدرس 

رشة وحصول الطالب عىل تغذية راجعة حول أدائه, يـؤدي ذلـك إىل حفـز وتـشجيع مبا
 .الطالب إىل مزيد من اجلهد يف انجاز الواجبات الالحقة

 تستخدم أسلوب عرض للامدة التعليميـة وفـق خطـوات الربجمية التعليميةكام أن 
لكـرتوين مربجمة ومنظمة متسلـسلة مـن الـسهل إىل الـصعب, إضـافة إىل أن التعلـيم اإل
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يتضمن عرض املثريات بشكل متاميـز مـن خـالل األلـوان واألصـوات واحلركـات, ممـا 
 .يساعد الطالب عىل تذكر وفهم واستيعاب املعلومات بصورة واضحة

 مرونة من التعليم التقليدي, كون طريقة التعليم أكثر يعد التدريس باحلاسوبإن 
ب عىل الفهم واالستيعاب, إذ يـستطيع اإللكرتوين تراعي الفروق الفردية يف رسعة الطال

 مـن مـرة, باإلضـافة إىل أن أكثـرالطالب أن يتحكم يف عرض املحتـو وإعـادة تكـراره 
التعليم اإللكرتوين يشجع الطالب عىل املشاركة واالستفـسار وطـرح األسـئلة واحلـوار 

 .والتواصل مع املعلم من خالل الوسائط اإللكرتونية
يف الدراسـة وحـل ) الـتعلم الـذايت( تامد عـىل الـذاتكام يدرب الطالب عىل االع

 املعلـم يزيد من استقاللية الطالـب عـن املـدرس, بحيـث يـصبح دور هالوجبات, أي أن
 .موجه وميرس للتعلم, األمر الذي يزيد من فعالية الطالب يف جمريات الدرس

رفـة إن مجيع هذه العوامل أدت إىل حتسني دور الطالب, ورفع سويته من حيث املع
والفهم والتطبيـق, والتحـصيل, وزيـادة قدرتـه عـىل أداء وإنجـاز املهـامت والواجبـات 

 . بفاعلية, وهذا إن دل فانه يدل عىل فعالية طريقة التعليم اإللكرتوين تعليم الرياضيات

 : تاالستنتاجا
 :يف ضوء نتائج الدراسة توصل الباحث إىل االستنتاجات التالية

 . يف تدريس الرياضيات حيسن  حتصيل الطالبعليميةالربجمية التإن استخدام  •

 يف تدريس الرياضيات حيسن أداء الطالب يف إنجاز الربجمية التعليميةإن استخدام  •
 .الواجبات

 يف تدريس الرياضيات يزيد من فعاليـة الطـالب يف الربجمية التعليميةإن استخدام  •
 .الدروس
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لتعليمية التكنولوجيـة احلديثـة يف استخدام الربجميات احلاسوبية  كأحد الوسائل ا •
 .تدريس الرياضيات, يعد حمفزا للطلبة عىل التعلم

إن توفر مواقع وبريد الكرتوين للمعلمني والطالب عىل حد سواء يـسهل عمليـة  •
التواصل بني املعلمني والطالب من جهة وتواصل الطالب مـع بعـضهم الـبعض 

 .من جهة أخر, دون وجود عوائق

 يف املـدارس الـسعودية بـشكل عـام, ويف لتـدريس باحلاسـوباإن إدخال فكـرة  •
تدريس الرياضيات بشكل خاص, يتيح للطالب متابعة كافة التطورات اجلديـدة 

 .واملتجددة يف املعرفة

 يف تدريس الرياضيات يزيد من دافعيـة الطـالب الربجميات التعليميةإن استخدام  •
ــدرس,و ــة بال ــات املتعلق ــاز الواجب ــة, وانج ــادة التحــصيل يف الدراس بالتايل زي

 .الدرايس, وحتقيق أهداف املادة الدراسية

 يف التـدريس يـضفي جـو املتعـة يف للطالـب يف الربجميات التعليميـةإن استخدام  •
الدراسة وانجاز الواجبات, مما يؤدي إىل ختفيـف أعبـاء الدراسـة عـىل الطالـب, 

 .وحتقيق أهداف الدرس يف نفس الوقت

 يف التـدريس يبـدد اجلمـود وامللـل مـن النمطيـة لتعليميةالربجميات اإن استخدام  •
 .والتقليدية يف طرق التدريس العادية

 يف تدريس الرياضيات يعد نقلة نوعية ناجحة يف التـدريس احلاسوبإن استخدام  •
 .بالنسبة للمدرسة واملعلم والطالب عىل حد سواء

كالت  يف التــدريس يعمــل عــىل حــل العديــد مــن املــشاحلاســوبإن اســتخدام  •
لية عاء التدريس, مما يؤدي إىل زيادة فاألكاديمية والنفسية التي تواجه الطالب أثنا
 .الطالب يف جو يبعث عىل الطمأنينة والراحة
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 : التوصيات

 التوصيات المتعلقة بالمعلم: أوال

 .تدريب املعلمني عىل استخدام احلاسوب وبرجمياته •

 مـن خـالل الـدورات حلاسـوباتدريب املعلمني عىل تدريس الطالب باسـتخدام  •
 .والورشات التدريبية

 الربجميات اإللكرتونية التعليمية, من خـالل الـدورات استخدامتدريب املعلمني عىل  •
 .التدريبية اخلاصة بذلك

 :التوصيات المتعلقة بكليات التربية: ثانيا

تأهيل املعلمني يف جمال احلاسوب, من خالل إدخال مقررات دراسـية ضـمن اخلطـط  •
 . يف كليات الرتبية ومعاهد إعداد املعلمنيةراسية املعتمدالد

تطبيق التعلـيم االلكـرتوين (احلاسوب زيادة عدد ساعات التدريب امليداين باستخدام  •
 ).يف امليدان

توسيع حمتويات مقررات احلاسوب لتشمل إعداد الربجميات, حتى متكـن املعلـم مـن  •
 . إعداد وبرجمة املحتو الدرايس

 يف تدريس الطالب يف كليات الرتبية حتى يؤثر ذلك بشكل اجيايب اسوباحلاستخدام  •
 .عىل عمل الطالب بعد التخرج يف املدارس

 .تنمية اجتاهات اجيابية نحو التعليم االلكرتوين أثناء الدراسة •

توفري جماالت أوسع للطالب كليات الرتبية يف جمال اسـتخدام الوسـائل االلكرتونيـة  •
  .التطورات احلديثة يف جمال املعرفةاحلديثة,الطالع عىل 
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 :  والتعليم التوصيات المتعلقة بوزارة التربية: ثالثا

 عىل مجيع املـدارس, ومجيـع الـصفوف الربجميات التعليميةتعميم فكرة استخدام  •
 .الدراسية

تزويد وجتهيز مجيع مدارس اململكة بوسائل التكنولوجيا احلديثة, وإنشاء خمتربات  •
 .مدرسةاحلاسوب يف كل 

, وإنـشاء بريـد الكـرتوين جلميـع ةإنشاء مواقع الكرتونية جلميع مـدارس اململكـ •
 .املعلمني

توفري املواد الدراسية عىل شكل أقراص مدجمة حتى متكن الطـالب مـن احلـصول  •
 .عليها واالطالع عليها من خالل الوسائط االلكرتونية

 .يا املعلوماتتوفري املقررات املتخصصة لتدريس املعلوماتية وتكنولوج •

ربط املدرسة باملؤسسات الرتبوية األخر من خالل التوسع يف استخدام شبكات  •
 ). العاملية–املحلية (املعلومات واالتصال 

 .ة احلاسوبيappletsالتوسع يف إنتاج الربجميات   •

 .إنشاء القنوات التعليمية املتخصصة يف مجيع أنواع مراحل التعليم •

 .يثة كأساس يف التعليم وليس كوسيطاحلداعتامد تقنيات التعليم   •
 توفري تقنيات التعلـيم واملعلومـات بأشـكاهلا املختلفـة للوصـول إيل املعلومـات  •

 .بأسهل الطرق وأقلها تكلفة
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 : اتـــــاملقرتح

 :يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالية
يف تـدريس الرياضـيات عـىل دافعيـة الطـالب برجميـة تعليميـة ثـر أدراسة حول  •

 .واجتاهاهتم نحو مادة الرياضيات

دراسة تقيميه للمشكالت والصعوبات التـي تواجـه املعلمـني والطـالب والتـي  •
 .بالتدريس باحلاسوبتتعلق 

  يف تدريس الرياضياتالربجميات التعليميةدراسة الجتاهات الطالب نحو  •

إجراء دراسة مقارنة يف اجتاهات وحتـصيل ودافعيـة الطـالب بـني املـدارس التـي  •
  . واملدارس ال تستخدمهاةتستخدم الوسائط االلكرتوني

 



 

 

 

 

 قائمة املراجـــــع 
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 املراجـــــــــــــــع

 :املراجع العربية: ًأوال

واقـع وتطلعـات اسـتخدام احلاسـوب يف ):  م٢٠٠٠(أبو ريا , حممد يوسـف  −١
ة  رسالة دكتوراه , جامعـ" تدريس الرياضيات يف املدارس احلكومية يف األردن

 .  عامن 
أثـر اسـتخدام إسـرتاتيجية الـتعلم  :)٢٠٠١. (َّأبو ريا, حممد ومحدي, نرجس −٢

باللعب املنفذة من خالل احلاسوب يف اكتساب طلبة الصف السادس األسايس 
, املجلـد العلـوم الرتبويـة: جملة دراسـات, ملهارات العلميات احلسابية األربع

  جامعة القاهرة معهد الدراسات الرتبوية ـ,)١(, العدد )٢٨(

. منـاهج الرياضـيات املدرسـية وتدريـسها): م١٩٩٧(أبو زينة , فريد كامـل  −٣
 .٢مكتبة الفالح للنرش والتوزيع, الكويت, ط

, تعلـيم الرياضـيات بـني النظريـة والتطبيـق): م٢٠٠٣(أبو عمرية , حمبات ,  −٤
 .القاهرة , مكتبة الدار العربية للكتاب

اهات طلبة الصف التاسع األسـايس نحـو اجت :)٢٠٠٣. (أبو لوم, خالد حممد −٥
 جملة مؤتة للبحـوث والدراسـات,, استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات

 .جامعة مؤتة,الكرك,األردن., العدد السادس)١٨(املجلد 

م, شعاع ٢٠٠٥, بدر اخلان, )١(, الطبعة رقم اسرتاتيجيات التعلم اإللكرتوين −٦
 . للنرش والعلوم
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ــثم موســى عــا −٧ ــدريس مقــرر الرياضــيات : )٢٠٠٦. (رفبرامهــة, هي ــر ت أث
املحوسب للصف السابع األسايس يف التفكري الريايض واجتاهات الطلبة نحـو 

 .األردن: رسالة ماجستري غري منشورة, جامعة الريموك, إربد. اخلط املبارش

اسـتخدام برجميـة تعليميـة موجهـة عـىل  أثـر): هــ١٤٢٦(عامر مرتك,البييش −٨
. سادس االبتدائي يف مادة الرياضيات بمحافظـة بيـشةالصف ال حتصيل تالميذ

 .  كلية الرتبية, القر بمكة أمجامعة ,رسالة ماجستري غري منشورة 

 ورقة عمل مقدمة إىل "أمهيته وفوائده : التعليم اإللكرتوين  ".  , صالحالرتكي −٩
) هــ ١٤٢٤صـفر ٢١−١٩(الندوة األوىل للتعليم اإللكـرتوين خـالل الفـرتة 

 .مدارس امللك فيصل بالرياض ) . م٢٣/٤/٢٠٠٣−٢١(
املدرســة اإللكرتونيــة وأدوار حديثــة ): م٢٠٠٤( , عــوض حــسني التــودري −١٠

 .١, مكتبة الرشد, الرياض, طللمعلم
 متطلبات االنتقال من التعليم التقليدي إىل التعليم اإللكرتوين " , ريام , اجلرف −١١

ورة املعرفيـة والتكنولوجيـة مناهج التعليم والث.  املؤمتر العلمي الثالث عرش "
 ١٧٠−١٥٥ , ص صم٢٠٠١جامعة عني شمس ,  . ١املعارصة , مج

أثر استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس الكسور  :)٢٠٠٦. (احلواس, حممد −١٢
والعمليات عليها عىل حتصيل طالب الـصف اخلـامس يف حمافظـة القريـات يف 

غـري منـشورة, اجلامعـة رسـالة ماجـستري . الرياضيات وعىل اجتاهاهتم نحوها
 .األردنية, األردن

ـــب −١٣ ـــال ,اخلطي ـــة ).٢٠٠٣.(مج ـــدريس يف الرتبي ـــاليب الت ـــاهج وأس من
 .مكتبة الفالح٢ط.اخلاصة
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االجتاهـات والتطـويرات احلديثـة يف خدمـة ): م٢٠٠٢( , هند سليامن اخلليفة −١٤
ة  , ورق"دراسة مقارنة بني النامذج األربع للتعليم عن بعد  : التعليم اإللكرتوين

) هــ١٧/٨/١٤٢٣−١٦(عمل مقدمة لندوة مدرسة املستقبل خـالل الفـرتة 
ــة , جامعــة امللــك ســعود , ) م٢٣/١٠/٢٠٠٢−٢٢(املوافــق  ــة الرتبي , كلي

 .الرياض   
أثر اسـتخدام احلاسـوب يف تـدريس  :)٢٠٠٥. (الدائل, سعد بن عبد الرمحن −١٥

م الرتبويـة  جملـة العلـو.الرياضيات عىل حتصيل طالب الصف الثاين االبتدائي
 ,البحرين)٣(, العدد)٦(والنفسية, املجلد 

 , ورقـة " التعلـيم اإللكـرتوين واقـع وطمـوح " , فارس بن إبراهيم , الراشد −١٦
 صـفر ٢١−١٩(عمل مقدمة إىل الندوة األوىل للتعليم اإللكرتوين خالل الفرتة 

 مدارس امللك فيصل بالرياض) م٢٣/٤/٢٠٠٣−٢١) (هـ ١٤٢٤
ــن ع −١٧ ــر ب ــي , عم ــد اهللا الرافع ــة احلــل"): م٢٠٠٢(ب ... الدراســة اإللكرتوني

 .٨٠−٧٩ , ديسمرب, ص ص٩١جملة املعرفة ع . " )املخلوط(
تصميم برجمية تعليمية حموسبة ودراسـة ) : م٢٠٠٠(مي عىل عبداهللا   ,رضوان −١٨

أثرها وأثر عامل احلركة يف حتصيل طلبـة الـصف الـسادس األسـايس لـبعض 
 .األردن.إربد , جامعة الريموك,  منشورةرسالة ماجستري غري. مفاهيم احلج

ـــيم):م٢٠٠٤(امحـــد حممـــد,ســـامل −١٩ ـــا التعل ـــة  . وســـائل وتكنولوجي مكتب
 .الرياض,الرشد

 , عـامن , املنهج املدريس املعارصم  ٢٠٠٤سعادة , جودة , وإبراهيم , عبد اهللا , −٢٠
م التعلــيم ٢٠٠٢"ديــسمرب,.  الــشهري , فــايز بــن عبــد اهللا −١٠دار الفكــر 
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هــل وضــعنا .. قبــل أن نــشرتي للقطــار :  يف املــدارس الــسعوديةاإللكــرتوين
  .٩١ع.  جملة املعرفة "القطبان 

ــعادة −٢١ ــرسطاوي س ــادل ال ــودت , وع ــوب ): م٢٠٠٣( , ج ــتخدام احلاس اس
 . ١ , دار الرشوق, عامن, طواإلنرتنت يف ميادين الرتبية والتعليم

ريــة طــرق تــدريس الرياضــيات بــني النظ. )م١٩٩٥. (ســالمة, حــسن عــيل −٢٢
ـــــق ـــــع: القـــــاهرة, مـــــرص. والتطبي ـــــرش والتوزي  .دار الفجـــــر للن

 
خطة مقرتحة لتنمية مهـارة االسـتامع يف اللغـة العربيـة السليطي, محدة حسن,  −٢٣

 .م٢٠٠٦, لد تالميذ املرحلة االبتدائية بدولة قطر

أثر استخدام احلاسوب التعليمي يف حتـصيل طالبـات  :)٢٠٠٢. (الشناق, النا −٢٤
رسالة ماجستري غري منـشورة, جامعـة . يس يف الرياضياتالصف السابع األسا

 .الريموك, اربد, األردن

أثــر اســتخدام احلاســوب يف  :)٢٠٠٣. (صــبح, يوســف والعجلــوين, خالــد −٢٥
تــدريس الرياضــيات لطلبــة الــصف األول الثــانوي العلمــي عــىل حتــصيلهم 

 ,)٣٠(العلـوم الرتبويـة, املجلـد : , جملـة دراسـاتواجتاهاهتم نحو احلاسوب
 .,اجلامعة األردنية,عامن,األردن١٨٥−١٦٦, ص ص )١(العدد 

أثـر اسـتخدام احلاسـوب يف تـدريس الرياضـيات  :)٢٠٠١. (صبح, يوسف −٢٦
رسـالة . لطلبة الصف احلادي عرش عىل حتصيلهم واجتاهاهتم نحـو احلاسـوب

 .ماجستري غري منشورة, اجلامعة األردنية, عامن, األردن
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تطبيـق : ٢١العيش يف القـرن ): م٢٠٠٥ −هـ ١٤٢٦. (الصفدي, أمحد عصام −٢٧
 عرض يف املـؤمتر الرابـع لتطبيقـات الـتعلم اسرتاتيجية تعلم إلكرتوين موحد,

 . اجلامعة األمريكية يف القاهرة: القاهرة. اإللكرتوين

 عـىل األربـع العمليـات يف الـشائعة األخطـاء تتبع): م٢٠٠٠(  رشيد عباس, −٢٨
 غـري ماجـستري رسـالة .معان حمافظة يف األساسية املرحلة طالب عند الكسور

 .األردن عامن, اجلامعة األردنية, منشورة,
 – وزارة املعــارف )٢٠٠٧م ( بــن عبــدالرمحن بــن صــالح النملــةعبــدالعزيز −٢٩
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     * علماء المسلمين في حساب المثلثات ١
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     * إنجازات علماء المسلمين في حساب المثلثات ٢ 

الزوايا  ٢
    *  نق × هـ = ل = طول القوس  ٣ وقياسها

     * رمز الزاوية الموجهة ٤
الزاوية  ٣

     * قياسيالزاوية الموجهة التي في وضع  ٥ الموجهة

     * دائرة الوحدة ٦

    *  معادلة دائرة الوحدة ٧

   *   وضع نقطة معينة بالنسبة لدائرة الوحدة ٨

    *  صيغة دالة الجيب باستخدام دائرة الوحدة ٩

    *  صيغة دالة جيب التمام باستخدام دائرة الوحدة ١٠

    *  صيغة دالة الظل باستخدام دائرة الوحدة ١١

    *  صيغة دالة ظل التمام باستخدام دائرة الوحدة ١٢

رة     ١٣ ى دائ ة عل ة نقط ادة بمعلومي ة الح ة الزاوي دال
   *   الوحدة

٤ 

الدوال 
المثلثية 
للزوايا 
 الحادة

   *   تمثيل زاوية بمعلومية قيمة دالتها ١٤

ث   ١٥ ي المثل ادة ف ة الح سبة للزاوي ضلع بالن ع ال موق
   *   القائم الزاوية

    *  النسب المثلثية في المثلث القائم الزاوية ١٦

ة       ١٧ ة بمعرف ائم الزاوي ث ق ي مثل ة ف سب المثلثي الن
 ٥    *  طولي ضلعين منه

العالقة بين 
الدوال 
المثلثية 
والمثلث 
 قائم الزاوية

ة   ١٨ ة بمعلومي ائم الزاوي ث ق ي مثل ة ف سب المثلثي الن
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ث   ١٩ ي المثل امتين ف زاويتين متت ة ل سب المثلثي الن
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 .األخرى

 *    

    *  جاهـ ) =  هـ-٩٠(جتا  ٢١
    *  جتا هـ ) = هـ-٩٠(جا  ٢٢
    *  ظتا هـ ) =  هـ- ٩٠(ظا  ٢٣

٦ 

العالقة بين 
النسب 
المثلثية 
لزاويتين 
 متتامتين

    *   ظا هـ ) = هـ-٩٠(ظتا  ٢٤
    *  المتطابقتان األساسيتان في حساب المثلثات ٢٥
    *  ١= هـ ٢جتا+ هـ ٢جا ٢٦
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   *   قيم النسب المثلثية باستخدام اآللة الحاسبة ٣٥
استخدام  ٩

ة   ٣٦ الحاسبات بة بمعلومي ة الحاس تخدام اآلل ة باس اس الزاوي قي
 إحدى النسب المثلثية لها

  *   

     * زاوية االرتفاع ٣٧

 ١٠     * زاوية االنخفاض ٣٨
حساب 

االرتفاعات 
   *   تطبيقات على النسب المثلثية ٣٩ واألبعاد
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مـن مقـرر ) حساب املثلثات ( هذا االختبار وضع لقياس مد حتصيلك يف وحدة 
الرياضيات للصف األول الثانوي , ومد حتقيقك للنواتج التعليميـة التـي تـم تزويـدك 

 : واملطلوب منك إتباع التعليامت التالية. هبا
 .ًأ السؤال جيدا وافهم املقصود منه ثم فكر قبل أن جتيباقر )١
 .لكل سؤال أربع اختيارات واحدة منها فقط صحيحة والبقية خاطئة  )٢

 . يمكنك استخدام املساحات الفارغة يف ورقة األسئلة كمسودة  )٣

 .ً سؤاال وال ترتك سؤال دون إجابة)٢٠( أجب عن مجيع األسئلة الواردة وعددها  ) ٤

أمـام اإلجابـة الـصحيحة يف ) √( إجابة واحدة فقط بوضع عالمة اخرت لكل سؤال )٥
 . النموذج املعد لذلك

 :     أنظر مثال التايل
١WאאאאW

 

 ١ = ٢ص +  ٢س)      د ١= ص +  س )  جـ =         ٢ص +  ٢س)        ب٠ = ٢ص +  ٢س)   أ 

داخـل ) √(عليك القيام بوضع عالمـة ) د (  رقم فإذا كانت اإلجابة الصحيحة هي
 ـ : كام ييل ) د ( املربع اخلاص بالفقرة 



אאאא
 د ج ب أ ١

٢    √ 
 . جيب أن تتأكد من رقم السؤال عند وضع العالمة يف نموذج اإلجابة  )٦

 . اعاة زمن االختبار زمن اإلجابة عىل هذه األسئلة هو ساعة فعليك مرًعلام بأن )٧

 ١ 
٢



 -١٢٠-

 
 الصف األول الثا�وي .....................................  اسم الطالب 

א
אאאאא

 
 

אא אא


١     
٢     
٣     
٤     
٥     
٦     
٧     
٨     
٩     
١٠     
١١     
١٢     
١٣     
١٤     
١٥     
١٦     
١٧     
١٨     
١٩     
٢٠     

 
 
 
 
 
 

 

 
 

٢٠ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

אא


א
אא

 
 
 

אאאא
١٤٢٨J١٤٢٩



 -١٢٢-

 
 :ع  هــو  م الزوج المرتب الذي يمثل الزاوية   : ١س

 )م ع [   ، م)  ([ ب )                  ع م [  ، م)  ([أ 
   )م[ م ع ، )  ([ د  )               م ع [  م ، )  ([جـ

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :المعادلة التي تمثل دائرة الوحدة هي  : ٢س

 

  =٢ص +  ٢س)                  ب٠ = ٢ص +  ٢س)   أ 
 

 ١ = ٢ص +  ٢س)                   د ١= ص +  س )  جـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :بالنسبة لدائرة الوحدة هو ) ٠,٦ ، ٠,٨( وضع النقطة ن  : ٣س
 

 خل الدائرةدا) ب خارج الدائرة                       )   أ 

 على مركز الدائرة )  د  على محيط الدائرة                 ) جـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :يرمز لدالة الجـيب للزاوية  هـ  بالرمز  : ٤س

 

  جـا هـ) ظتا هـ          د ) ظا هـ          جـ) جـتا هـ          ب)   أ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 :رمز دالة جـيب التمام للزاوية الحادة  هـ  هـو  : ٥س
 

 جـا هـ)  ب ظا هـ                             )   أ 

 ظتا هـ )   د  جـتا هـ                          ) جـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :رمز دالة الظل للزاوية الحادة  هـ  هـو  : ٦س
 

 جـتا هـ         )  ب  جـا هـ               )   أ 

 ظا هـ ) د   ظتا هـ                 ) جـ
 
 

 :رمز دالة ظل التمام للزاوية الحادة  هـ  هـو  : ٧س

 جـتا هـ                     )  جـ   ظا هـ                    )  أ 

 جـا هـ )   د    ظتا هـ       ) ب

 ١ 
٢ 



 -١٢٣-

تقع على دائرة الوحدة ومر بها الضلع النهائي لزاوية حادة قياسها  هـ  ) ٠,٨ ، ٠,٦(إذا كانت  ن  : ٨س

 :وكانت في وضع قياسي فإن قيم جـا هـ ، جـتا هـ ، ظا هـ ، ظتا هـ  على التوالي هي 
 

  ،      ،٠,٦ ، ٠,٨)   أ 
 

  ،      ،٠,٨ ، ٠,٦)  ب
 

  ،      ،٠,٦ ، ٠,٨)  جـ
 

  ،      ،٠,٨ ، ٠,٦)  د 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 =     إذا علمت أن  هـ  زاوية حادة  ،   جـا هـ  : ٩س

 :هـ  على التوالي تساوي         فإن جـتا هـ ، ظا هـ ، ظتا 
 

 

   ،     ٣،    )                         ب١  ،    ١،    )       أ 

 
 ٣   ٢   ،             ،   ٣)            د ٣،          ،     )         جـ

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 : في المثلث القائم الزاوية هو الضلع المقابل للزاوية الوتر : ١٠س
 

 الحادة الصغرى)  القائمة                             ب)  أ 

 المكملة للزاوية الحادة)  الحادة الكبرى                    د )  جـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 =ي المثلث القائم الزاوية  جـاهـ ف : ١١س
 

 )د )                    جـ)                   ب)                  أ 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 =في المثلث القائم الزاوية  ظـاهـ  : ١٢س
 

 )د )                            جـ)           ب)                  أ 
 

٣ 
٤

 ٤ 
٣

 ٤  
٣

٣ 
٤

 ٣  
٤

 ٤  
٣

 ٤  
٣

 ٣  
٤

 ١  
٢ 

   ١  .  
٣ 

   ١  .  
٣ 

   ٣  .  
٢ 

   ٣  .  
٢ 

    ١    .  
٣   ٢ 

 ١  
٢ 

 المقابل
 الوتر

 الوتــر
 المقابل

 الوتــــر
 المجـاور

 المجـاور
 الوتر

 المقابل
 الوتـر

 المجاور
 المقابل

 المجاور
 ـــرالوتـ

 المقابـــل
 المجـاور



 -١٢٤-

 =           إذا كانـــت  هـ زاويـــة حــادة  ،  جـتا هـ  :  ١٣س

 :فإن جـا هـ ، ظا هـ  على التوالي تساوي           
 

 ، )                                  ب١، )            أ 
 

 ١  ،  ١)  د    ،                              ١)   جـ
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  جـ ب   مثلث قائم الزاوية في جـ  فيهإذا كان  : ١٤س

  سم  ٥= | ب جـ |  سم  ، ١٢= |  جـ          |

 :        فإن  جـا ب ، جـتا ب ، ظا ب على التوالي تساوي 
 

 ،       ،  )            ،              ب،   )         أ 
 

 ،       ،  )        ،       ،              د )        جـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 فإن   =           ٣٠إذا آان    جـا  : ١٥س
 

 :   على التوالي تساوي ٦٠   ،  ظا ٦٠  ،  جـتا  ٦٠         جـا 
 

 

 ،          ،)                          ب٣،       ،    )           أ 
 

 ،         ،    )                        د ٣     ،           ،)        جـ
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 : المتطابقة األساسية في حساب المثلثات هي  : ١٦س
 

 ١= هـ ٢جـتا+  هـ ٢جـا)                ب١= جـتا هـ + جـا هـ )   أ 
 

 ب  ،  جـ   معاً)   د =                              ظا هـ )  جـ

   ١  .  
 

٢ 

   ١  .  
 

٢ 
   ٢  .  
٢ 

   ١  .  
 

٢ 

   ١  .  
 

٢ 

١٢ 
١٣ 

 ٥ 
١٣ 

١٢ 
٥ 

 ٥ 
١٣ 

١٢ 
١٣ 

 ٥ 
١٢ 

١٣ 
٥ 

١٣ 
١٢ 

 ٥ 
١٢ 

١٣ 
١٢ 

١٣ 
٥ 

١٢ 
٥ 

 

جـب 
 سم٥

١٢
سم

 

 

 ١  
٢ 

   ٣  .  
٢ 

 ١  
٢   

 ١  
٢ 

   ٣  .  
٢ 

   ١  .  
 

٣ 
 ١  
٢

   ٣  .  
٢ 

   ٣  .  
٢ 

   ١  .  
 

٣ 
 ١  
٢ 

 جـا هـ
جـتا هـ



 -١٢٥-

 قيمة الزاوية هـ الموجـبة التي تحقق المعادلة    :  ١٧س

 :    تســاوي ٠ = ٣ – هـ ٢ جـا٤         
 

  ٩٠)             د ٣٠)               جـ٦٠)              ب ٤٥)  أ 
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :  على التوالي تساوي ٠ ، ظا ٠ ، جـتا   ٠جـا  : ١٨س

 

 ٠ ، ١  ،٠)   ، غير معرف                   ب١ ، ٠)   أ 

 ٠ ، ٠ ، ١)                              د ١ ، ٠ ، ٠)  جـ
 

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 :  تساوي تقريباً ٧٤باستخدام اآللة الحاسبة نجـد أن  جـا   : ١٩س

 

 ٠,٢٨٦٧)        د ٣,٤٨٧٤)        جـ٠,٩٦١٣)        ب٠,٢٧٥٦)  أ 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 : فإن قياس الزاوية  هـ  تساوي تقريبا٠,٢٥٦٠ً= إذا كان جـاهـ : ٢٠س

 

          ٧٥  ١٠  ١,٧)                   ب١٤  ٤٩  ٥٨)   أ 

      ١٤  ٤٠  ٢)                    د ١٤  ٢١  ٣٣)  جـ
 

 
 
 
 







F٤E
אאא 



 -١٢٧-

 بسم ا الرمحن الرحيم

 
 

 
 

 الواجب األول
 الزوايا وقياسها: عنوان الدرس 

 

 : .........................................................................  اسم الطالب 
 

אאאאאW


 سم  فإن المسافة التي تقطعها  نقطة         ٣٠= إذا كان طول عقرب الدقائق       : ١س

 : دقائق تساوي ١٠على طرفه خالل  

 
  سم٣١٤)   سم        د ٣١,٤)   سم        جـ٣)   سم        ب٣,١٤)  أ 
 
 

 دورات فإن طول نصف قطرها ٥ سم  في ٦٣إذا قطعت عجـلة مسافة  : ٢س

 :ي تقريباً يساو

 
 سم١  )سم        د ٣)  سم        جـ٢,٠١)  سم         ب٢,٥)  أ 

 رياضيات : المادة 

 األول الثانوي : الصف 

 هـ ١٤٢٩:    /     /التاريخ 

 
 

٥ 



 -١٢٨-

 بسم ا الرمحن الرحيم

 
 

 
 

 الثانيالواجب 
 الزوايا الموجهة  : عنوان الدرس 

 

 : .........................................................................  اسم الطالب 

אאאאאW
 

 :أي مما يلي يمثل رمز الزاوية الموجـهة التي رأسها  م  : ١س
 

 )ع م [ م س ، )  ([ ب)                ل م [  م ، )  ([ أ 

 )م ب [   ، م)  ([ د )               م ب [ ع م ، )  ([جـ
 
 

 : م ع  هــو  الزاوية  الزوجـ المرتب الذي يمثل : ٢س
 

 )م ع [   ، م)  ([ ب)                ع م [  ، م)  ([أ 

   )م[ م ع ، )  ([ د )               م ع [  م ، )  ([جـ
 

 رياضيات : المادة 

 األول الثانوي : الصف 

 هـ ١٤٢٩:    /     /التاريخ 

 
 

٥ 



 -١٢٩-

 بسم ا الرمحن الرحيم

 
 

 
 

 الواجب الثالث 
 الدوال المثلثية للزوايا الحادة  : عنوان الدرس 

 

 ..................................................................: .......  اسم الطالب 
 

אאאאאW


١WאאאאW
  =٢ص +  ٢س)                ب٠ = ٢ص +  ٢س)   أ 

 

 ١ = ٢ص +  ٢س)                   د ١= ص +  س )  جـ
 
 

٢WאF٨}٠،٦}٠EאאW
 

 داخل الدائرة) خارج الدائرة                      ب)   أ 
 على مرآز الدائرة )  د  على محيط الدائرة                ) جـ

 
٣WאאאאW

  

 جـا هـ) ظا هـ                              ب)   أ 
 ظتا هـ ) د    جـتا هـ                           ) جـ
 

 

 

 ١ 
 ٢ 

 رياضيات : المادة 

 األول الثانوي : الصف 

 هـ ١٤٢٩:    /     /التاريخ 

 
 

٥ 



 -١٣٠-

 بسم ا الرمحن الرحيم

 
 

 
 

 الواجب الرابع 
 الدوال المثلثية للزوايا الحادة  : عنوان الدرس 

 

 ...........................: ..............................................  اسم الطالب 
 

אאאאאW


١WאאאW


 ظا هـ         ) جـتا هـ                ب)   أ 
  جـا هـ) ظتا هـ                  د ) جـ

 
 

٢WאאאאW
 

 جـتا هـ         ) جـا هـ                ب)  أ  
 ظا هـ ) ظتا هـ                 د ) جـ

 
٣WאאאאW

 

 ظتا هـ         ) ظا هـ                  ب)   أ 
 جـا هـ ) جـتا هـ               د ) جـ

 رياضيات : المادة 

 األول الثانوي : الصف 

 هـ ١٤٢٩:    /     /التاريخ 

 
 

٥ 



 -١٣١-

 رمحن الرحيمبسم ا ال

 
 

 
 

 الواجب الخامس 
 الدوال المثلثية للزوايا الحادة  : عنوان الدرس 

 

 : .........................................................................  اسم الطالب 
 

אאאאאW
 

 
 تقع على دائرة الوحــدة ومــر بـــــها  )  ،            (    إذا آانت ن : ١س
 

          الضلع النهائي لزاوية حادة قياسها  هـ  وآانت في وضع قياسي فإن قيم جـا 
 :هـ ، ظا هـ على التوالي هي 

 
 ٣           ،     )ب        ،                          )أ 
 
             ،)              د       ٣       ،    )جـ
 
 

 =     إذا علمــت أن   س  زاويــة حـــادة  ،  جـا س  : ٢س
 :         فإن جـتا س ، ظا س ، ظتا س  على التوالي تساوي

 
 ٢  ،     ٢،     )                       ب٤ ،         ،    ٢)    أ 
 
 ١   ،    ١،     )                د    ،            ١   ،   ١)     جـ

 
 

 تقـــع علـــى دائــرة الوحـــدة ومــر بــــها  )  س ،    ( إذا آانت ن  : ٣س
 

  :الضلع النهائي لزاوية حادة قياسها  هـ  والتي في وضع قياسي فإن قيمة جـتا هـ  تساوي
 

 )                  ب)                           أ 
 
 
 )د )                     جـ

 رياضيات : المادة 

 األول الثانوي : الصف 

 هـ ١٤٢٩:    /     /التاريخ 

 ١  
٢ 

   ١  .  
٣ 

   ٣  .  
٢ 

   ٣  .  
٢ 

 ١  
٢

   ١  .  
١  ٣  

٢ 
   ٣  .  

٢ 

 ١  
٤ 

   ١  .  
٢ 

   ١  .  
٢ 

   ١  .  
٢ 

   ١  .  
٢ 

   ٣  .  
٢ 

 ٣ 
 ٢ 

 ١  
٢

 ٣  
٢ 

 ١  
٢

 
 

٥ 



 -١٣٢-

 بسم ا الرمحن الرحيم

 
 

 
 

 الواجب السادس 

 المتطابقتان األساسيتان : عنوان الدرس 
 

 : .........................................................................  اسم الطالب 
 

אאאאאW
 
 

 :المتطابقة األساسية في حساب المثلثات هي  :  ١س
 

 ١= هـ ٢جـتا+  هـ ٢جـا)                   ب١= جـتا هـ + جـا هـ )   أ 
 

 ب  ،  جـ   معًا)   د =                                  ظا هـ )  جـ
 

 :من المتطابقات األساسية في حساب المثلثات  :  ٢س
 

 =  هـ ٢ظا + ١)                              ب١=  هـ ٢جـا٢ )   أ
 

 = هـ ٢ظتا + ١)  د =                                    ظا هـ )  جـ
 
 

 :  تســاوي ١= هـ ٢ جـتا٢قيمة الزاوية هـ الموجـبة التي تحقق المعادلة   :  ٣س
 

     ٣٠)       ب                                     ٤٥)  أ 
 ٧٥)                                         د   ٦٠)  جـ
 

 =        إذا آانت  هـ  زاوية حادة ،   جـا هـ  : ٤س
 

 :          فإن قيمة جـتا هـ ،   ظا هـ ،  ظتا هـ  على التــوالي  تسـاوي 
 

 ١  ،  ١        ،   )،       ،                              ب)        أ 
 
 ،       ،  )        ،       ،                              د )        جـ

 

 

 رياضيات : المادة 

 األول الثانوي : الصف 

 هـ ١٤٢٩:    /     /التاريخ 

    ١    . 
  هـ٢جـتا

  جـا هـ
جـتا هـ

    ١    . 
  هـ٢جـا

  جـا هـ
جـتا هـ

 ٣ 
 ٥ 

 ٤ 
 ٣ 

 ٣ 
 ٤ 

 ٤ 
 ٥ 

 ٥ 
 ٣ 

 ٤ 
  ٣ 

 ٣ 
 ٤ 

 ٣ 
 ٤ 

 ٥ 
 ٣ 

 ٤ 
  ٣  

 

٥ 

 ٤ 
 ٥ 



 -١٣٣-

 بسم ا الرمحن الرحيم

 
 

 
 

 الواجب السابع 
 النسب المثلثية لبعض الزوايا الخاصة  :                      عنوان الدرس 

 

 .................................................: ........................  اسم الطالب 
 

אאאאאW
 :  على التوالي تساوي ٠ ، ظا ٠ ، جـتا   ٠جـا  : ١س

 

 ٠ ، ١ ، ٠)   ، غير معرف                ب١ ، ٠)   أ 
 ٠ ، ٠ ، ١)      د                         ١ ، ٠ ، ٠)  جـ

 
 

 :   على التوالي تساوي ٣٠ ، ظا ٣٠   ،  جـتا  ٣٠جـا  : ٢س
 

    ،     ٣،    )        ،         ،                       ب)        أ 
 
 
 ،         ،    )                      د ٣،           ،    )        جـ

 
 
 

 رياضيات : المادة 

 األول الثانوي : الصف 

 هـ ١٤٢٩:    /     /التاريخ 

   ٣  .  
٢ 

   ٣  .  
٣ 

   ٣  .  
٢ 

 ١  
٢

 ١  
٢ 

 ١  
٢

   ٣  .  
٢ 

   ٣  .  
٣ 

 ١  
٢ 

   ٣  .  
٢ 

 
 

٥ 



 -١٣٤-

 حيمبسم ا الرمحن الر

 
 

 
 

 الواجب الثامن 
 استخدام الحاسبات : عنوان الدرس 

 

 : .........................................................................  اسم الطالب 
 

אאאאאW
 
 : تساوي تقريبًا   ٢٥  ٣٥باستخدام اآللة الحاسبة نجـد أن   جـا  : ١س

 
 ٢٫٠٨٨٧)        د ٠٫٤٧٨٨)        جـ٠٫٩٠٢٠)        ب٠٫٤٣١٨)  أ 

 
 

 :   تساوي تقريبًا ٨٤  ١٩باستخدام اآللة الحاسبة نجـد أن  ظا  : ٢س
 

 ٠٫٠٩٩٥)        د ٠٫٠٩٩٠)        جـ٠٫٩٩٥١)        ب١٠٫٠٤٨٢)  أ 

 
 :س الزاوية  هـ  تساوي تقريبًا  فإن قيا٠٫٢٥٦٠= إذا آان جـاهـ  : ٣س

 
         ٧٥  ١٠  ١٫٧)                   ب١٤  ٤٩  ٥٨)   أ 
     ١٤  ٤٠  ٢)                    د ١٤  ٢١  ٣٣)  جـ

 
 : فإن قياس الزاوية هـ  تساوي تقريبًا ٠٫٨٢٤٥= إذا آان جـتاهـ  : ٤س

 

 ٥٥  ٣٢  ١٦)           بْ             ٤٣  ١٧  ٣٠)   أ 
 ٤٥  ٣٠  ٢٠)                        د ٤٧  ٢٧  ٤٣)  جـ
 

 رياضيات : المادة 

 األول الثانوي : الصف 

 هـ ١٤٢٩:    /     /التاريخ 

 
 

٥ 



 -١٣٥-

 بسم ا الرمحن الرحيم

 
 

 
 

 الواجب التاسع 
 حساب االرتفاعات واألبعاد : عنوان الدرس 

 

 ......: ...................................................................  اسم الطالب 
 

אאאאאW
 من الشكل المقابل الزاوية :  ١س

           الحاصلة بـين المستقـــــيم

           الواصل من عين الراصـــد 

           إلى نقطة  جـ   وبين أفــق

 :   تـــدعى           
 

    بالنسبة لـِ  جـزاوية ارتفاع  )                        ب بالنسبة لـِ زاوية ارتفاع  جـ )  أ 
 
                   زاوية انخفاض جـ  بالنسبة لـِ )   بالنسبة لـِ  جـ                      د زاوية انخفاض) جـ

 
 

   م١٥ م  ويصل إلى سطح مبنى ارتفاعه ٣٠إذا آان سلم سيارة إطفاء طوله : ٢س

 :يكونها السلم مع سطح األرض تساويفإن الزاوية التي . عن سطح األرض 
 

    ٤٥)                                                         ب ٦٠)  أ 
      
   ٩٠)                                                       د  ٣٠)  جـ
 
 
 
 

 

 رياضيات : المادة 

 األول الثانوي : الصف 

 هـ ١٤٢٩:    /     /التاريخ 

 

ب

سجـ

عين الراصد

 
 

٥ 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ] ٥[ ملحق رقم 
 اء حمكمي أدوات ومواد الدراسةأمس
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<í‰]…‚Ö]<]çÚæ<l]æ_<êÛÓ¦<ð^`e<á^ée<
 

 جهة العمل الدرجة العلمية االسم م

 جامعة أم القرى  دآتوراه  زآريا بن يحيى الل . د. أ  -١

 جامعة أم القرى  دآتوراه  إحسان بن محمد آنسارة . د  -٢

  القرى جامعة أم دآتوراه  عبد الرحمن بن محمد السبيل. د  -٣

 جامعة أم القرى  دآتوراه  سمير بن نور الدين فلمبان . د  -٤

 جامعة أم القرى  دآتوراه  إبراهيم بن سليم الحربي . د  -٥

 جامعة أم القرى  دآتوراه  فؤاد بن عبد الحي . د  -٦

 دةإدارة اإلشراف التربوي بتعليم ج ماجستير مناهج وطرق تدريس الرياضيات  حسين بن عمر العامودي   -٧

 إدارة اإلشراف التربوي بتعليم جدة ماجستير مناهج وطرق تدريس الرياضيات آريم بن محمد آرامة   -٨

إدارة التربية والتعليم بالعاصمة  ماجستير مناهج وطرق تدريس الرياضيات عبد العزيز بن درويش المالكي   -٩

 المقدسة 

إدارة التربية والتعليم بالعاصمة  اضيات ماجستير مناهج وطرق تدريس الري محمد بن عبد اهللا بغدادي -١٠

 المقدسة

 إدارة تعليم الليث  بكالوريوس رياضيات  ماجد بن مرزوق المطيري -١١

 إدارة تعليم محايل عسير  بكالوريوس رياضيات  أحمد  بن عبد الرحمن الشريف -١٢

 إدارة التربية والتعليم بجدة  بكالوريوس رياضيات  أحمد بن محمد الزهراني -١٣

 إدارة التربية والتعليم بالرياض  بكالوريوس رياضيات  محمد بن عيد المطيري -١٤

 إدارة التربية والتعليم بحائل   بكالوريوس رياضيات  فايز بن عبد الهادي السلمي -١٥

 إدارة التربية والتعليم بجدة  بكالوريوس رياضيات  حسين بن عبد اهللا الزهراني -١٦

 إدارة التربية والتعليم بجدة  بكالوريوس رياضيات  فيصل بن مبارك األنصاري -١٧

 إدارة التربية والتعليم بجدة  بكالوريوس حاسب آلي  أشرف بن محمد الصحفي -١٨

 إدارة التربية والتعليم بجدة  بكالوريوس حاسب آلي  عبد اهللا بن ظافر الشهري -١٩

 



 
 
 
 
 

 
  ]٦[ ملحق رقم 

 خطابات تطبيق أدوات الدراسة



 -١٣٩-



 -١٤٠-

 


