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واقع تىظيف املستحدثاث التكنىلىجيت يف تدريس رياضياث
املناهج املطىرة من وجهت نظر املعلمني واملشرفني الرتبىيني
مبنطقت تبىك التعليميت
عثمان بن عمي عمي القحطاني
أستاذ المناهج وطرق تدريس الرياضيات المساعد
كمية التربية واآلداب – جامعة تبوك
الممخص_ استيدف البحث الحالي تقويم واقع توظيف المستحدثات

المدرسية وتحسين أدائيم التدريسي من خبلل تنمية اتجاىات ايجابية نحو

التكنولوجية من معممي الرياضيات في تدريس المناىج المطورة من وجية

أىميتيا وفاعميتيا في برامج تعميم وتعمم الرياضيات ،وتمكنيم من ميارات

نظر معممي ومشرفي الرياضيات .واعتمد البحث عمى بناء استبانة في

تأمل التدريس وتشخيص نواحي القصور وتحسين األداء ذاتيا.

أربعة محاور ارتبطت بتوظيف المستحدثات التكنولوجية في (دعم البيئة

الكممات المفتاحية :توظيف التكنولوجيا في التدريس ،تدريس الرياضيات،

التعميمية في حصة الرياضيات -تخطيط وتنفيذ التدريس -تقويم أداء

مناىج الرياضيات المطورة ،األداء التدريسي لممعممين.

الطبلب -تأمل التدريس والتنمية المينية لمعممي الرياضيات) ،لتحديد

 .1المقدمة

الواقع الفعمي لتوظيف المستحدثات التكنولوجية .وتكونت عينة الدراسة

لقد شيدت السنوات الماضية طفرة كبيرة في المستحدثات

من ( )62معمما لمرياضيات ،وعدد ( )13مشرفا تربويا بمدارس مدينة

التكنولوجية

تبوك ،وبعد إجراءات التطبيق الميداني والمعالجات اإلحصائية توصمت

بالتعميم تأثرت بيا كل عناصر الموقف التعميمي ،فتغير دور المعمم

النتائج إلى:

من ناقل لممعرفة إلى مرشد في الموقف التعميمي ،فيو يصمم بيئة

 قصور أداء معممي الرياضيات في دعم البيئة التعميمية في حصةالرياضيات بالمستحدثات التكنولوجية

Advancements

Technological

المرتبطة

التعمم ويشخص مستويات طبلبو ويصف ليم ما يناسبيم من المواد

لتشجيع المتعمم عمى التفاعل

التعميمية ويتابع تقدميم ويوجييم حتى تتحقق األىداف المطموبة،

بصورة ايجابية ،وقصور توظيف المستحدثات التكنولوجية في تخطيط

كما تغير دور المتعمم نتيجة ظيور المستحدثات التكنولوجية ،فمم

وتنفيذ التدريس وتقويم أداء المتعمم ،وتوظيفيا بيدف التنمية المينية ذاتيا

يعد متمقياً سمبياً ،بل أصبح ممارساً ،وأصبح التعمم متمرك اًز حول

لمعممي الرياضيات.
 -وجود فروق دالة إحصائية عند مستوى ( )0001بين متوسطات أراء

المتعمم والمعمم في آن واحد ،كل منيما يستفيد ويمارس دوره بكل

المجموعات تعزو إلى متغير المؤىل الدراسي والخبرة التدريسية في

سبلسة بدون حدود مكانية أو زمانية أو موضوعية.

استجابات أفراد العينة ،وعدم وجود فروق ترجع إلى متغير

طبيعة

ولقد تأثرت المناىج الدراسية بظيور المستحدثات التكنولوجية،

المينة(معمم -مشرف) في استجابات أفراد العينة.

وشمل ىذا التأثير أىداف المناىج ومحتواىا وأنشطتيا وطرق

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة توصيات أىميا بناء برامج تدريبية

عرضيا وتقديميا وأساليب تقويميا ،وأصبح إكساب الطبلب

إجرائية لتوظيف المستحدثات التكنولوجيا في دعم بيئة تعمم الرياضيات
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ميارات التعمم الذاتي وغرس حب المعرفة وتحصيميا في عصر

طفرة كبيرة في حجم ونوعية المعمومات المتداولة ،لذلك وجب إعادة

االنفجار المعرفي من األىداف الرئيسة لممنيج الدراسي .]1

النظر في األساليب التربوية لتحقيق أقصى كفاية من ىذا الكم من
المعمومات بالسماح لممعممين والمتعممين باستخدام ىذه المعمومات

وفى ظل مناىج الرياضيات المطورة بالمممكة العربية

وتوظيفيا في العمميات التعميمية.

السعودية لم تعد المستحدثات التكنولوجية ترفا يمكن لممعمم
استخدامو أو إىمالو ،بل أصبحت من األساسيات التي يجب

كما أن توظيف المستحدثات التكنولوجية يرتبط ببعدين :األول

توظيفيا ،وذلك نسبة لدورىا الفعال في تنفيذ ىذه المناىج ،فيي

بناء ثقافة لدى المعممين والطبلب حول أىمية األدوات والبرامج

جزء من عممية التدريس وال يستغنى عنيا المعمم فيي توفر الوقت

التكنولوجية وفوائدىا وكيفية توظيفيا داخل المدرسة ،والثاني

والجيد وتعمل عمى تعديل سموك المتعممين نحو األفضل كما أنيا

توظيف المستحدثات التكنولوجية في تطوير األداء التدريسي

تعمل عمى زيادة التحصيل الدراسي ليم ،إضافة إلى مساعدتيم

لمعممي الرياضيات .ولقد أتضح غياب رؤية واضحة لدى المعممين

عمى اكتساب العديد من القيم واالتجاىات المرغوب فييا إذن لم

حول توظيف التكنولوجيا ،وعدم وجود دليل إرشادي لمعممي

تعد ىامشية في العممية التعميمية .فالنظرة الجديدة الشمولية لعممية

الرياضيات يمكنيم من توظيف المستحدثات التكنولوجية لتعميق

تصميم التعميم ،ترى ىذه المستحدثات عنص ار فعاال من عناصر

الفيم الرياضي .]3

المنيج وىذا ما أكدتو النظرية الترابطية التي اقترحيا جورجي

إن توظيف المستحدثات التكنولوجية داخل الصف أمر

سيمنز عام 2004م والتي بزغت في ىذا العصر الرقمي .كما أدى

ضروري ،فقد وضعت المستحدثات التكنولوجية بصمات واضحة

ظيور المستحدثات التكنولوجية إلى ظيور مفاىيم جديدة في ميدان

عمى منظومة التعميم بعامة ،تؤثر بالسمب أو اإليجاب في كل

التعميم ارتبطت بالمستوى اإلجرائي لمممارسات التعميمية منيا:

جانب من جوانب العممية التعميمية.إن استخدام المعمم لممستحدثات

التعميم المفرد ،والتعميم بمساعدة الحاسوب ،وتكنولوجيا الوسائط

التكنولوجية في تدريس الرياضيات يعمل عمى توضيح المفاىيم

المتعددة ،ومراكز مصادر التعمم ،والمكتبة اإللكترونية ،والجامعة

والمصطمحات والعمميات الحسابية ،ومن ثم ينمي التفكير الرياضي

الكونية ،والجامعة المفتوحة ،والتعمم والتدريب عن بعد ،والمؤتمرات

لدى الطبلب وتركيز انتباىيم ،ويشعرىم عمى الرضا ألنيم تمكنوا

بالفيديو والحاسوب ،وغيرىا .]2

من التعمم بأقل وقت وجيد وبأكثر فائدة .

وتؤكد االتجاىات الحديثة عمى الترابط بين التكنولوجيا

كما تتضح ضرورة اإلفادة من التقنيات الحديثة في تعميم

والتعميم؛ حيث اعتمد التعميم عمى استخدام الوسائل والتقنيات

وتعمم الرياضيات وخاصة لتنمية التفكير الرياضي خبلل استخدام

التعميمية مثل الكتب والصور واألشرطة السينمائية والتسجيمية،

منتديات الرياضيات وتوظيف الحوار الصفي وأدوات االنترنت ،مع

وىذه الوسائل تشيد تطو اًر ممحوظاً وتزداد انتشا ار وتعزز بالتميفزيون

تصميم برمجيات متخصصة في تعميم الرياضيات ،وتوظيف التعمم

والفيديو والكمبيوتر واإلنترنت وغيرىا من المستحدثات التكنولوجية

بمساعدة الكمبيوتر ،وتشجيع المعممين عمى استخدام أدوات

في مجال اإلعبلم واالتصال ،وأصبحنا نبلحظ أنو كمما حدث

التقنيات الحديثة في تدريس الرياضيات وتعميق المحتوى العممي

تطور في إحدى ىذه التكنولوجيات يقابمو تطور إلحدى المجاالت

والخبرات الرياضية وخاصة المفاىيم الرياضية .]4

التربوية ،وتجديد في قطاع من القطاعات التعميمية.كما كان

وأشار السعيد ] [5في دراستو إلى أن المدرسة تقع بين

لمتطور اليائل في تنوع أساليب االتصاالت اكبر األثر في حدوث

مجموعة من التحديات أىميا ضرورة توظيف التكنولوجيا في
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تطوير تدريس الرياضيات باعتبارىا ضرورة تفرضيا المتغيرات

وأوصى المؤتمر الوطني السادس عشر لمحاسبات اآللية

العصرية ،وبين المعوقات المرتبطة بالمفاىيم الخاطئة حول توظيف

المنعقد في الفترة ما بين  13-10ذي العقدة عام 1422ىـ في

التكنولوجيا في تدريس الرياضيات .كما يتضح العديد من الفرص

الرياض" بضرورة استخدام التقنيات المعاصرة في المناىج وطرق

المتاحة لتوظيف التكنولوجيا في التدريس الرياضيات باستخدام

التدريس ،واالستفادة من تجارب الدول المتقدمة في ذلك ،واجراء

البرمجيات الخاصة والمعامل المتخصصة وقواعد البيانات

المزيد من الدراسات والبحوث في ىذا المجال" .إن بإمكان التقنيات

واالنترنت.

الحديثة أن تكون فعالة في إنتاج وترويج طرق جديدة لمتعمم،
تشتمل عمى قدر أكبر من التفاعل والمشاركة والتعاون ،وتكوين

إن التجديد التربوي بما يضمن من توظيف لممستحدثات
التكنولوجية لم يعد مجرد ترفا ،وانما أصبح ضرورة تفرضيا طبيعة

أشكال جديدة من المعارف ،وقد خمصت دراسة أجريت لمدة عشر

العصر ومتغيراتو ،وتعدد حاجات ومطالب التنمية في المجتمع،

سنوات وبمساندة شركة أبل ) (Appleلمحواسيب إلى أن الطبلب

والمؤسسات التربوية في أي مجتمع من المجتمعات أولى من أي

الذين يتعممون في بيئات غنية من الناحية التقنية ،ال يحققون فقط

مؤسسة أخرى بالتغيير لمجاراة طبيعة العصر واالستجابة لمتحوالت

أيضا
درجات أفضل في االختبارات القياسية ،وانما يكتسبون
ً

كفاءات متنوعة ال تقاس في العادة ،مثل القدرة عمى استكشاف

التي تغطي أوجو الحياة المختمفة .]6

المعمومات وتنظيميا وعرضيا ،والقدرة عمى حل المشكبلت،

جيدا
وقد فرضت مستحدثات العصر ضرورة أن يمم المعمم ً

وميارات االتصال ،والتعمم بصورة مستقمة ،واكتساب معارف ذاتية

التعمم
بالحاسوب والتقنيات كالوسائط المتعددة واالنترنت و ّ

عن مجاالت شتى من مجاالت الخبرة .]10

ممموسا نحن أحوج ما
بويا
اقعا تر ً
ً
االلكتروني  .]7حيث باتت و ً

نكون إلى ضرورة االستفادة من أفضل الممارسات التعميمية التي

وتعد المستحدثات التكنولوجية فك اًر متطو اًر ومنتجاً متقدماً،

يوفرىا ىذا االتجاه " .إن التدريس العصري والمستقبمي مطالب بأن

وىى توظيف لؤلفكار والمخترعات في خدمة مجاالت الحياة

يوظف مستحدثات تقنيات التعميم ،ألنو بات من الصعب عمى نظم

المختمفة منيا التعميم ،فالمستحدثات التكنولوجية في مجال التعميم

التعميم الوفاء بالمتطمبات التعميمية المنشودة" .

تشمل كل ما ىو جديد ومستحدث من وسائل وأجيزة وأدوات يمكن

وىو ما أكدتو العديد من المؤتمرات والندوات حيث نادت
بالبحث عن طرائق تدريسية مناسبة لمطبلب
التقميدية

توظيفيا في العممية التعميمية .
وتعرف بأنيا " االكتشافات التكنولوجية من أجيزة تكنولوجيا

خبلف الطرق

التعميم والمواد التعميمية المرتبطة بيا والب ارمج والوسائل التكنولوجية

تعمميم كيف يفكرون ،وجاء التقرير الختامي لممؤتمر
ّ

والتي يمكن توظيفيا بالتعميم لمواكبة التغييرات المتبلحقة .]2

األول لوزراء التربية والتعميم العرب الذي عقد في مدينة طرابمس

وأمكن تعريف المستحدثات التكنولوجية إجرائيا بأنيا " :كل

التعمم الذاتي ،استخدام
عام ٨٩٩١م ليؤكد ضرورة التركيز عمى ّ

الوسائل والمعينات واألجيزة الحديثة وأساليب تقديميا ،والتي يتم

التقنيات الحديثة والذي يممي عمى المتعمم تعميم نفسو .]8

توظيفيا في التعميم لتحقيق أىدافو ومواكبة التغيرات العصرية

ويذكر مكتب التربية التقنية بالواليات المتحدة األمريكية في
تقريره عام ١٠٠٨م أن الدراسات والبحوث التربوية الحديثة أكدت
المردود االيجابي لتوظيف التقنيات

المتبلحقة
إن االتجاه العالمي اليوم نحو توظيف التكنولوجيا

بصورة عامة في تحقيق

أىداف التربية والتعميم .]9

يأتي

مواكبا لمتطورات السريعة والمتبلحقة في المجال التقني ،إيمانا
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بأىميتو ولبلستفادة من مزاياه وتطبيقاتو المتنوعة بما يحقق أىداف

(الكمبيوتر -االنترنت  -الفيديو التفاعمي -التميفزيون المباشر –

التعميم ويرتقي بالعممية التعميمية إلى مستويات التنافس وفق معايير

الراديو المباشر – شبكة المؤتمرات المرئية

الجودة لموصول إلى مخرجات تعميمية مؤىمة لمعالم الرقمي في

ب .الفردي ــة :إن المستحدثات التكنولوجية تتيح لمطالب إمكانية

التخصصات العممية المختمفة.

التعمم من خبلل تفريد المواقف التعميمية ،لمراعاة الحاجات المختمفة

وىناك أسباب كثيرة عجمت بظيور المستحدثات التكنولوجية

لدى المتعممين ،والوصول بيم جميعا إلى المستوى المطموب وفقا

ترجع لطبيعة العصر الذي نعيش فيو ،الذي يتسم بالتغير المستمر،

لقدرات واستعدادات كل منيم واختبلف خبراتيم السابقة ،ومن

وارتبط بالتقدم الحادث في مجاالت عديدة منيا مجاالت االتصاالت

المستحدثات التي توفر الفردية في مواقف التعميم( :البرامج

وتكنولوجيا البرمجيات؛ مما أدى إلى ظيور ما يسمى بثورة

المسموعة بنظم التوجيو السمعي – برامج الكمبيوتر المعتمدة عمى

االتصاالت ،وظيور الجانب المادي من المستحدثات التكنولوجية

التوجيو الكمبيوتري – برامج الفيديو المعتمدة عمى التوجيو المرئي

والمتمثل في األجيزة والمواد التعميمية والوسائل واألدوات ،كما أن

ونظام الفيديو التفاعمي(.

أسباباً أخرى أدت إلى ظيور الجانب الفكري لممستحدثات وما

ج .التنوع :من حيث توفير بيئات تعمم متنوعة يجد فييا كل متعمم

ارتبط بيا من مواد تعميمية وبرمجيات ،ويتصل بتمك الثورة االنفجار

ما يناسبو ويتحقق ذلك إجرائيا بتوفير مجموعة من الخيارات

المعرفي الحادث في مجال التربية؛ لمحاولة اإلفادة منيا في التعميم

والبدائل التعميمية أمام المتعمم وتتمثل ىذه الخيارات في تقديم

.]1

المحتوى التعميمي في أشكال متنوعة (مسموعة – مرئية – فيممية
وعميو فإن المستحدثات التكنولوجية تعد جزءاً من منتجات

– كمبيوترية – صفحات انترنت -وغيرىا من األشكال) ،ومن

التطور الحادث في مجال المعموماتية؛ كما أنيا نتاج لتطور

فوائد خاصية التنوع أنيا تثري العرض وتركز عمي إثارة القدرات

المعمومات ،وأصبحت المعمومات تتقدم من خبلل توظيف

العقمية لممتعممين.

المستحدثات ذاتيا ،وبذلك فيي عبارة عن دائرة متصمة تكمل

د .الكونية :تتيح بعض المستحدثات المتوفرة اآلن أمام مستخدمييا

بعضيا بعضاً ،كما أصبحت المستحدثات التكنولوجية وسيمة وغاية

فرص االنفتاح عمي مصادر المعمومات في جميع أنحاء العالم

تعميمية ،وأظير ذلك مدى أىمية توظيفيا في مجال التعميم وما

ويمكن لممستخدم أن يتصل بالشبكة العالمية لمحصول عمي ما

ارتبط بو من بحوث ودراسات التربويين ،والتي أكدت عمى أن ىناك

يحتاجو من معمومات في كافة مجاالت العموم ،كما أصبح من

مطمبا ممحاً في سبيل تطوير التعميم بتوظيف ىذه المستحدثات في

الممكن بالنسبة لمجامعات والمدارس والييئات واألفراد االشتراك في

العممية التعميمية .]11

ىذه الشبكة والحصول عمي جميع الخدمات التعميمية واإلدارية.
ه .التكاممية :إن عرض مجموعة الوسائط يتكامل عمى شاشة

وحول خصائص المستحدثات التكنولوجية وأىميتيا في تدريس
الرياضيات ،أمكن وضع مجموعة من الخصائص كما يمي :]12

جياز الحاسوب لخدمة الفكرة ،وال يعنى ذلك عرض ىذه الوسائط

أ .التفاعمــية :وتعنى قدرة المستحدثات التكنولوجية عمى إضافة

واحدة بعد األخرى من خبلل شاشات منفصمة ،ولكن العبرة أن

عامل تفاعمية المتعمم معيا عن طريق اختيار المتعمم ألسموب

تخدم ىذه العناصر الفكرة المراد توصيميا عمى شاشة واحدة الميم

السير واالنتقال ونمط التفاعل والتدريب والتواصل والتغذية

ىنا ىو اختيار الوسائط المناسبة من صوت وصورة ورسوم

المرتجعة ،واستقبال المعمومات والتفاعل معيا من خبلل
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متحركة ،ورسومات خطية ،ومؤثرات صوتية ،ويظير ذلك عمى

ك .تقديم التغذية الراجعة المستمرة والفورية لمطالب.

ىيئة مزيج متكامل يرتبط بتحقيق األىداف التعميمية المحددة.

ي .تنويع فرص تصميم الميام واألنشطة التعميمية.

و .اإلتاحة :تتاح فرص الحصول عمى الخيارات والبدائل التعميمية

ويتضح من خبلل ما سبق أىمية توظيف التكنولوجيا في

في كل وقت ،وتقدم ىذه البدائل محتوى وأنشطة وأساليب تقويم

تعميم وتعمم الرياضيات .مع مراعاة أن المعمم يمثل نقطة االنطبلق

بطرق سيمو .إن فاعمية المستحدثات التكنولوجية تظير فعبل في

لتوظيف المستحدثات التكنولوجيا بصورة تساعد في تحقيق أىداف

بيئات التعميم المفرد.

تعميم الرياضيات.

ي .الجودة الشاممة :يرتبط تصميم المستحدثات التكنولوجية في

وتكمن أىمية المستحدثات التكنولوجية في تطوير الممارسات

جوانبيا المادية المتمثمة في األجيزة واألدوات ،وجوانبيا الفكرية

التعميمية بصفة عامة وتدريس الرياضيات عمى وجو الخصوص،

المتمثمة في المواد التعميمية والبرمجيات بالجودة الشاممة حيث

في جعل الخبرات التعميمية في الرياضيات أكثر واقعية وقبوال

تتواجد نظم مراقبة الجودة في كافة مراحل تصميميا وانتاجيا،

لمتطبيق ،كما أنيا تسيم في تحسين التعميم بكافة مراحمو .ومن

واستخداميا ،واداراتيا وتعرف حجم اإلفادة منيا ومن الطبيعي أال

معايير إعداد المعمم في ضوء المستحدثات التكنولوجية:
 -استخدام الكمبيوتر والمستحدثات التكنولوجية لتسييل العممية

تظير فاعمية المستحدثات التكنولوجية إال في ظل وجود نظام

التعميمية.

مراقبة في بيئة التعمم يسمح بتوفير متطمباتيا .

 -استخدام الوسائل المتعددة والفائقة واالتصاالت من بعد

وحول فوائد توظيف التكنولوجيا في تعميم الرياضيات وأىميتيا

لتعزيز عممية التعميم.

بالنسبة لمعممي الرياضيات يمكن توصيفيا فيما يمي :.]13

 -استخدام مصادر التكنولوجيا لتنمية ميارات التفكير وحل

أ .التعمم المتمركز حول الطالب من خبلل التواصل التكنولوجي

المشكبلت ،وصناعة القرار ،وبناء المعرفة اإلبداعية.

وتوفير قواعد البيانات ومراكز الخبرة الرياضية ،باإلضافة إلى

 -استخدام أدوات التكنولوجيا ومصادر المعمومات لزيادة الكفاءة

تدريب الطبلب عمى بناء وتنظيم معرفتيم الرياضية عبر البرامج

واظيار االبتكارية وتسييل التعمم األكاديمي.

المحوسبة.
ب .التشويق والدافعية أساس التعمم ،ويمكن دعميما من خبلل

ونظ ـ ار ألىميــة اســتخدام التكنولوجيــا فــي تــدريس الرياضــيات

توظيف األدوات التكنولوجية المتمركزة حول توظيف الحواس وبناء

فقد حددت الجمعية الوطنية لمعممـي الرياضـيات ( )NCTMمعـايير

المعني وتصميم الخبرات الرياضية المرتبطة بيئية الطالب.

الرياضــيات المدرســية وضــمنتيا مبــدأ التقنيــة والــذي نــص عمــى "أنــو

ج .حياة التعمم الواقعية :تتيح التكنولوجيا فرصة محاكاة الواقع

يجـ ــب أن تس ـ ــتخدم ب ـ ـرامج الرياضـ ــيات التعميميـ ــة التقنيـ ــة لمس ـ ــاعدة

ودعم الطالب بخبرات حقيقية لتنمية التفكير الرياضي.

الطبلب عمى فيم الرياضيات واعـدادىم السـتخداميا فـي عـالم تـزداد

د .تنوع أنماط التفاعل الصفي بين الطبلب والمعممين وبين

فيو التقنية" .]14
ولتحقيــق األىــداف المرجــوة مــن المســتحدثات التكنولوجيــة يوصــى

الطبلب أنفسيم ،وبين الطالب والخبرات الرياضية.
ه .ايجابية الطالب داخل الموقف التعميمي.

بضرورة توفير حاسوب متصل بشبكة اإلنترنت لكل معمم رياضـيات

و .توفير الجيد والوقت وسرعة التعمم ومراعاة الفروق الفردية

 .]15كم ــا يوصـ ــى بأىمي ــة اسـ ــتخدام شـ ــبكة اإلنترنـــت فـ ــي تبسـ ــيط

وتنويع التدريس.
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بعــض مقــررات الرياضــيات لزيــادة قــدرة المــتعمم عمــى الــتعمم الــذاتي

والص ــوت ،ب ــروابط وأدوات تس ــمح لممس ــتخدم باالستقص ــاء والتفاع ــل

واالكتشاف .]16

واالبتكار .]17

جي ـ ــود المممك ـ ــة العربي ـ ــة الس ـ ــعودية ف ـ ــي توظي ـ ــف المس ـ ــتحدثات

ب .وأمــا الفيــديو التفــاعمي فيقــوم عمــى أســاس الخصــائص التفاعميــة

التكنولوجيــة :أمــا و ازرة التعمــيم العــالي ولكونيــا قمــة اليــرم التعميمــي

لمحاسب ،حيث يربط بـين نظـامي الكمبيـوتر والفيـديو ديسـك ،وتكـون

ومسؤولية عـن تأسـيس وتكـوين المعممـين فـنبلحظ جيـدا ممموسـا مـن

ب ـرامج الفيــديو والحاســب تحــت تحكــم المــتعمم ،ويمكــن تشــغيمو بقمــم

خــبلل إنشــاء مركــز وطنــي تحــت مظمتــو وظفــت ىــذه المســتحدثات

ضوئي أو الفـارة أو لوحـة المفـاتيح ،لمحصـول عمـى مصـادر متعـددة

وفق البرامج التالية:

لمتعمم ،في وقت قميل واختيار التتابعات المطموبة مـن صـور الفيـديو

أ .جــائزة التميــز :كــان مــن الضــروري إيجــاد جيــة تيــتم بتطــوير نظــم

والصوت والصورة ورسوم الحاسب أو الصور الثابتة.]18 .

الــتعمم اإللكترونــي ووضــع معــاييره عمــى مســتوى الجامعــات وايج ــاد

ج .أما بالنسبة لمسبورة الذكية فيي سبورة بيضـاء نشـطة مـع شاشـة

برامج تعمم إلكتروني يستفاد منيـا محميـا ،مـن أجـل ذلـك بـرز اىتمـام

تعمـ ــل بـ ــالممس ،ويقـ ــوم المعمـ ــم بممـ ــس الصـ ــورة ليـ ــتحكم فـ ــي جميـ ــع

و ازرة التعم ـ ــيم الع ـ ــالي ممثم ـ ــة ب ـ ــالمركز ال ـ ــوطني لم ـ ــتعمم اإللكترون ـ ــي

تطبيق ـ ــات الحاس ـ ــب اآلل ـ ــي مث ـ ــال :الـ ـ ـربط م ـ ــع ص ـ ــفحة أخ ـ ــرى ف ـ ــي

والتعمـ ــيم عـ ــن بعـ ــد بتنظـ ــيم (جـ ــائزة التميـ ــز فـ ــي الـ ــتعمم اإللكترونـ ــي

االنترنــت ،كمــا يمكنــو تــدوين المبلحظــات ورســم اإلشــكال ،وتوضــيح

الجامعي) وتركز عمى توظيف تقنيات التعميم.

األفكار ،واظيار المعمومات المفتاحية بواسطة األحبار" .]19

ب .التأىيــل والتــدريب :يقــدم برنــامج التأىيــل والتــدريب مجموعــة مــن

د .وم ــن المس ــتحدثات التكنولوجي ــة أيض ــا الك ــامي ار الرقمي ــة ،ويمك ــن

الدورات التدريبية المتجددة في مجال التعمم اإللكترونـي والتعمـيم عـن

استخداميا في العروض التعميميـة ،ومـن ثـم القيـام بعمميـات اإلخـراج

بعد.

بمادة وثائقية تخص المادة موضوع الدرس .]18

ج .المكتب ـ ــة الرقمي ـ ــة الس ـ ــعودية :أكب ـ ــر تجم ـ ــع أك ـ ــاديمي لمص ـ ــادر

كما يعتبر التمفزيون التعميمي " إحدى األجيزة التكنولوجية الحديثة

المعمومات عربيا ،وتضم أكثر من  114ألـف مرجـع عممـي ،تغطـي

الميس ـرة لمتعمــيم ،وتتوقــف فائدتــو عمــى مــدى مــا يمكــن أن يســيم بــو

كاف ـ ــة التخصص ـ ــات األكاديمي ـ ــة ،وتق ـ ــوم بالتح ـ ــديث المس ـ ــتمر لي ـ ــذا

بالنسـ ــبة لمم ارح ـ ــل التعمـ ــيم المختمفـ ــة"  .]20وىنـ ــاك جيـ ــاز عـ ــرض

المحتــوى؛ ممــا يحقــق تراكم ـاً معرفي ـاً ضــخماً .وتعاقــدت المكتبــة مــع

البيان ــات .ويع ــرف بأن ــو جي ــاز ع ــرض بواس ــطة اإلس ــقاط الض ــوئي

أكث ــر م ــن  300ناش ــر ع ــالمي .وق ــد ف ــازت المكتب ــة بج ــائزة االتح ــاد

يحمـل المـادة المكتوبــة أو المرسـومة أو المتحركـة مــن جيـاز حاســب

العربـي لممكتبـات والمعمومـات لممشـاريع المتميـزة عمـى مسـتوى العـالم

أو في ــديو إل ــى شاش ــة الع ــرض ف ــي عمم ــو أق ــرب إل ــى جي ــاز ع ــرض

العرب ــي 2010م وىن ــاك عدي ــد م ــن النم ــاذج المس ــتحدثة ف ــي مج ــال

الشفافيات وغيره من أجيزة اإلسقاط الضوئي" .وىناك تقنية الوسائط

التكنولوجيــا واألجي ـزة التكنولوجيــة ومجــال الم ـواد والوســائل والوســائط

الفائق ـ ــة والت ـ ــي تمث ـ ــل بيئ ـ ــة تت ـ ــيح لمم ـ ــتعمم ف ـ ــرص اكتش ـ ــاف وادراك

والب ـ ـ ـرامج المسـ ـ ــتحدثة ،وقـ ـ ــد تناولـ ـ ــت بعـ ـ ــض األدبيـ ـ ــات والبحـ ـ ــوث

المعموم ــات م ــن خ ــبلل التكام ــل ب ــين النص ــوص والرس ــوم والص ــور

والدراسات لبعض نماذج المستحدثات التكنولوجية كما يمي:

والصوت بصورة أكثر فاعمية من الوسائط المتعددة" .]21

أ .اإلنترنـت والــذي يقـدم كمــا مـن المعمومــات حـول الموضــوع ،ويقــوم

كذلك ظيرت الفصول االفتراضية أو الفصول التخيمية أو

المعمم بتوجيو الطبلب إليو ،أمـا الوسـائط المتعـددة التفاعميـة ؛ فتقـوم

فصول االنترنت التي تشبو أنشطة الفصل التقميدي يقوم بيا المعمم

عمــى اســتخدام الحاســب فــي عــروض ودمــج النصــوص والرســومات،

والمتعمم تفصل بينيم حواجز مكانية ويعممون معا عبر االنترنت.
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وحول دور المعمم في عصر المستحدثات التكنولوجية يتحدد بأربع

تعتمد عمى االنترنت بكل تقنياتيا المتزامنة كالتخاطب الشات

مجاالت :]26

ومؤتمرات الفيديو والموح اإللكتروني وغير المتزامن البريد
اإللكتروني والمنتديات البريدية ،فيحصل الطالب عمى قدر من

اما عمى المعمم التزود بميارات المصمم
أ .تصميم التعميم ،أصبح لز ً
التعميمي ،لتصميم المادة الدراسية وتنظيميا واعدادىا.

التعميم من أي مكان وفي أي وقت وبأي طريقة" .]22

مطموبـا مـن المعمـم أن يسـتخدم
ب .توظيـف التقنيـة ،حيـث أصـبح
ً
التقنية واألجيزة بفاعمية عند تقديم التعميم.

والتعمم اإللكتروني كأحد أساليب التعميم طريقة إبداعية تعتمد
عمى االنترنت وتقنياتو لتقديم بيئة تفاعمية ،متمركزة حول

ج .تشجيع تفاعل الطبلب إلكسابيم المعرفـة والخبـرات فـي العمميـة

المتعممين ،ومصممة مسبقا بشكل جيد ،وميسرة ألي فرد ،وفي أي

التعميمية.

مكان" .]23

د .تطـوير الـتعمم الـذاتي لمطـبلب عـن طريـق تحفيـز الطـبلب
السـتثمار قـدراتيم عمـى المشـاركة بنشـاط فـي تعمـيميم ،وتطـوير

ومن تقنيات التعمم االليكتروني تقنية الويب  2.00ومن

قدراتيم عمى الممارسة باستقبللية.

مكوناتو بريد  ،Gmailوتقنية  ،Rssوالمدونات  ،Blogالويكي
،Wikisوالفيس بوك والتويتر واليوتيوب والفيمكر وىي عبارة عن

وحــدد ســعادة والســرطاوي  ]27مواصــفات المعمــم فــي العصــر

صفحات ومواقع تمكن المتصفح من المشاركة بفعالية ،والبودكاست

الرقم ــي أىمي ــا :تنظ ــيم مواعي ــده والمواعي ــد المرتبط ــة ب ــالطبلب م ــن

الذي ظير عام  2006وىو يتألف من إما تسجيبلت مرئية أو

خ ـ ــبلل الموق ـ ــع اإللكترون ـ ــي ،وتحدي ـ ــد بع ـ ــض المنت ـ ــديات التعميمي ـ ــة

صوتية  Mp4،Mp3يتم تحميميا بشكل مباشر عمى سطح المكتب

لمرياضـيات ،واعــداد دروس رياضــيات نموذجيـة إليكترونيــة ،واعتمــاد

أو أجيزة االيبود  ،Ipadوااليفون  ،iphoneعن طريق برامج يتم

المعمـ ــم عمـ ــى الحاسـ ــب واإلنترنـ ــت باعتبارىمـ ــا وسـ ــائل تعميميـ ــة فـ ــي

تثبيتيا عمى ىذه األجيزة تعرف باسم  Podcatcherمثل برامج

التــدريس ،مــع التحــول مــن التمقــين والســيطرة عمــى الموقــف التعميمــي

 iTunesوىي غير مكمفة

إلى توجيو وتنظيم التعميم.

ومن مواد المستحدثات التكنولوجية ىو الكتاب المرئي وىو كتاب

وىن ــاك مجموع ــة م ــن االعتب ــارات يج ــب مراعاتي ــا م ــن قب ــل

يحتوى اآلالف من الصفحات ويقدم لمقارئ في صورة مسموعة

المعمــم عنــد توظيــف التكنولوجيــا فــي التــدريس منيــا طبيعــة التفاعــل

ومرئية ومقروءة ،سيل التعديل والتطوير من قبل المستخدم ،ويمكن

بــين المعمــم والمــتعمم فــي البيئــة التعميميــة فــي ظــل توظيــف األدوات

أن يقرأه أو يشاىده القراء في أماكن مختمفة من العالم في نفس

التكنولوجيـ ــة ،مـ ــع تغيـ ــر اسـ ــتراتيجيات التـ ــدريس وأسـ ــاليب الدافعيـ ــة

الوقت".]24 .

والتغذي ــة الراجع ــة ،باإلض ــافة إل ــى تش ــجيع ال ــتعمم ال ــذاتي وتوظي ــف

كذلك الكتاب اإللكتروني ( )e-bookوىو أسموب لعرض

األدوات التكنولوجيــة المرتبطــة بــالكمبيوتر واألدوات المتمرك ـزة حــول

المعمومات بما تتضمنو من نصوص ورسوم وأشكال وصور وحركة

االنترنــت .واعتبــر كــل مــا ســبق بمثابــة مجموعــة مــن التحــديات إمــام

ومؤثرات صوتية ولقطات فيممية عمى ىيئة كتاب متكامل يتم نسخو

المعمم يجب مراعاتيا والتدريب عمييا .]28
وعم ـ ــى الجان ـ ــب االخ ـ ــر ىن ـ ــاك معوق ـ ــات الس ـ ــتخدام المس ـ ــتحدثات

عمى األقراص المدمجة" .وىناك أسموب التعميم المفتوح ال يتقيد

التكنولوجيـ ــة منيـ ــا معوقـ ــات ذاتي ـ ــة خاص ـ ــة بـ ــالمعمم مثـ ــل إمكانات ـ ــو

بوقت وال نوع معين من التعميم.]25 .

ومقدرتو عمى اإلبداع .ومعوقات إدارية مثل نقص التـدريب والتوافـق
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والح ـوافز .باإلضــافة الــى معوقــات فنيــة وتتمثــل فــي نقــص األجي ـزة

ه .عدم وجود دليل إرشادي داخل المدرسة لمعالجة عمميات تكامل

واإلمكانات والصيانة.]10 .

التكنولوجيا مع الرياضيات المدرسية.
و .تتم معالجة التكنولوجيا داخل المدرسة باعتبارىا مادة دراسية

 .2مشكمة الدراسة
بالمتغيرات

مستقمة ،بعيدا عن كونيا أدوات لبناء التفكير لدى الطالب خبلل

انطبلقا من

تأثر مجال تدريس الرياضيات

المجتمعية بجميع جوانبيا ،وظيور مفاىيم عممية جديدة ارتبطت

الخبرات المختمفة في مجاالت الرياضيات وغيرىا ،مع غياب

باستخدام أجيزة وبرامج تكنولوجية ووسائل حديثة؛ وىذا يفرض

الترابطات بين الرياضيات والتكنولوجيا.

عمى المؤسسات التعميمية ضرورة تحديد واقع المستحدثات

ز .قصور في بناء خطط إجرائية توظف التكنولوجيا في تعميم

التكنولوجية بيا وقوفاً عمى موقعيا الحالي في توظيف تمك

الرياضيات.

المستحدثات ،وحيث إن ىذه المستحدثات سريعة التطور والتغيير،

كما أشار  Yildirimفي دراستو قصور لدى معممي

فإن دراسة واقعيا داخل الصف يعد من األمور الميمة في سبيل

الرياضيات في توظيف التكنولوجيا نتيجة االتجاىات السمبية

تطويرىا وتحديث العمل بيا.

نحوىا ،حيث يشير معظم المعممين قبل الخدمة والمعممين المبتدئين

وفى دراسة ] [38التي استيدفت دراسة أسباب عزوف

إلى ضعف اإلمكانات وعدم وجود رؤية حول متى يمكن استخدام

معممي الرياضيات عن توظيف المستحدثات التكنولوجيا في تدريس

التكنولوجيا ،باإلضافة إلى التصورات الخاطئة حول عبلقتيا

الرياضيات ،تبين وجود العديد من الصعوبات التي تواجو معممي

باإلنجاز األكاديمي لدي الطبلب في حصص الرياضيات :]39
ولما كان المعمم عصب العممية التعميمية لما لو من قدرة

الرياضيات يمكن توصيفيا فيما يمي:
أ .عدم حماسة معممي الرياضيات ،وضعف اتجاىاتيم نحو

عمى التخطيط والتصميم واالستخدام األمثل لكل المواصفات

استخدام التكنولوجيا في تدريس الرياضيات .حيث ما زال الكثيرون

المتاحة لصالح العمميات التعميمية فكان من الضروري دراسة واقع

من معممي الرياضيات يعتمدون عمى الطرائق التقميدية في التدريس

توظيفيا بما يحقق التفاعل مع العممية التعميمية والمعممين.

واألدوات التقميدية في التعميم ،وما زال المعمم ىو مصدر الطالب

وعمى ذلك فإن مشكمة البحث الحالي تمثمت في قصور

الوحيد ،والكتاب ىو األداة التعميمية األساسية إن لم يكن الوحيد

معممي الرياضيات في توظيف المستحدثات التكنولوجية في تدريس

لدى الطالب والمعمم.

رياضيات المناىج المطورة ،نظير وجود متغيرات وتحديات مرتبطة

ب .عند تصميم المناىج التعميمية لم تتضح آلية توظيف

بمجال المستحدثات التكنولوجية.
ولكون الباحث أحد مشرفي التربية العممية في الميدان لمطبلب

التكنولوجيا من قبل معممي الرياضيات داخل دروس الرياضيات.
ج .عممية توظيف التكنولوجية بمثابة عممية اختيارية لدى معممي

المعممين تخصص الرياضيات فقد الحظ وجود شكاوي من الطبلب

الرياضيات وليست ضرورية في كثير من األحيان.

المعممين وزمبلئيم القدامى مدرسي الرياضيات بأن المدارس تعاني

د .عزوف بعض الطبلب عن توظيف التكنولوجيا في معالجة

من ضعف مواردىا المادية والتكنولوجية ،وأنيم في حاجة لمكثير

الخبرات الرياضية بسبب أن ذلك يتطمب منيم إتقان التعامل مع

من المستحدثات التكنولوجية وتوظيفيا في التعميم ،مما أثر بالسمب

أدوات التكنولوجيا.

عمى أدائيم التدريسي ،لذا جاءت فكرة ىذه الدراسة بعد استناد
الباحث عمى مؤشرات ظيرت من خبلل المقاءات مع المعممين
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والمشرفين .ومن خبلل ذلك تأسست مشكمة البحث لرصد الواقع

• تحديد حاجات معممي الرياضيات من المستحدثات التكنولوجية؛

الميداني وما يحتويو.

تمييدا لوضعيا في متناول متخذي الق اررات لتمبيتيا.

أ .أسئمة الدراسة

• يبرز دور المستحدثات التكنولوجية في تطوير تعميم الرياضيات

 -ما واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية في تدريس رياضيات

• تعزيز تطبيقات المستحدثات التكنولوجية في المؤسسات التعميمية

المناىج المطورة من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين

في المممكة.

بمنطقة تبوك التعميمية؟ ويتفرع من ىذا السؤال التساؤالت الفرعية

د .حدود البحث
اقتصر البحث عمى:

التالية:
• السؤال األول :ما مدى توظيف المستحدثات التكنولوجية في

• عينة من معممي ومشرفي مادة الرياضيات في مراحل التعميم

تدريس الرياضيات من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين؟

بمنطقة تبوك التعميمية.

• السؤال الثاني :ما داللة الفروق بين متوسط استجابات المعممين

• أجري تطبيق ىذه الدراسة في الفصل الدراسي األول

والمشرفين التربويين تبعاً لمتغير المؤىل العممي؟

1433/1432ىـ.

• السؤال الثالث :ما داللة الفروق بين متوسط استجابات المعممين

ه .المصطمحات العممية

والمشرفين التربويين تبعاً لمتغير سنوات الخبرة؟

توظيف المستحدثات التكنولوجية :Technological Inventions

• السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

تعرف المستحدث التكنولوجية بأنيا فكرة ،أو برنامج أو منتج يأتي

استجابات المعممين والمشرفين التربويين تبعاً لمتغير طبيعة المينة(

في صورة نظام متكامل أو في صورة نظام فرعى لنظام آخر

معمم -مشرف)؟

متكامل ويستمزم بالضرورة سموكيات غير مألوفة وغير منتشرة من

ب .أهداف الدراسة

حيث المستفيدين من ىذه الفكرة أو ىذا المنتج أو ىذا البرنامج

• قياس مدى استخدام معممي الرياضيات ليذه المستحدثات

 .]1كما تعرف باالستفادة من البرامج التطبيقية الحاسوبية وأدواتيا

التكنولوجية من وجية نظرىم ومشرفييم.

في أداء ميامك تتعمق بعمميتي التعميم والتعمم في الرياضيات

• تحديد معيقات استخدام المستحدثات التكنولوجية في تدريس

المدرسية .]13
وعرفيا الباحث إجرائيا في البحث الحالي بأنيا :توظيف كل

الرياضيات.
• دراسة الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات

ما ىو جديد ومستحدث في مجاالت الوسائل التكنولوجية وأدوات

معممي ومشرفي الرياضيات تبعاً لمتغيرات( :المؤىل العممي،

التقنيات الحديثة واألجيزة والوسائط في الموقف التعميمي المرتبط

الخبرة ،وطبيعة المينة).

بتدريس الرياضيات ،بيدف زيادة قدرة المعمم والمتعمم عمى التعامل

ج .أهمية الدراسة

مع العممية التعميمية وحل مشكبلتيا ،لرفع كفاءتيا وزيادة فاعميتيا
لمواكبة عصر الثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة.

ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى:

تدريس الرياضيات:

• تحديد الواقع الحالي لممستحدثات التكنولوجية في تدريس

تعرف بكونيا" عمم تجريدي من خمق وابداع العقل البشري تيتم

الرياضيات؛ تحقيقا ألىداف العممية التعميمية.

باألفكار والطرائق وأنماط التفكير" .وعرفيا الباحث إجرائيا بأن"
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إجراءات وأنشطة ينفذىا المعمم بالتفاعل مع المتعممين بأساليب

كما أجرى الزى ارنـي ] [31د ارسـة ىـدفت إلـى التعـرف عمـى واقـع

وطرائق تتطمب استخدام مستحدثات تكنولوجية وفق قدرات

اس ــتخدام أعض ــاء ىيئ ــة الت ــدريس ف ــي جامع ــة المم ــك في ــد لمبت ــرول

واستعدادات المتعممين إلكسابيم الميارات والمفاىيم الرياضية "

والمع ــادن لتكنولوجي ــا المعموم ــات واالتص ــاالت ف ــي الت ــدريس ،حي ــث

واجرائيا في البحث الحالي تعرف بكونيا مجموعة من

استخدم الباحث استبانة اشتممت عمى خمس محاور تناولـت البـرامج

الممارسات واألنشطة ترتبط بمجاالت تخطيط وتنفيذ وتقويم تدريس

والبرمجي ــات المت ــوفرة ألغـ ـراض الت ــدريس ،والص ــعوبات الت ــي تح ــول

الرياضيات بيدف تحقيق األىداف العامة واإلجرائية لمنيج

دون اس ـ ــتخدام تكنولوجيــ ــا المعمومــ ــات واالتص ـ ــاالت فــ ــي التــ ــدريس

الرياضيات المطور بالمممكة العربية السعودية.

،وبمغــت عينــة الد ارســة ( )314عض ـوا ،وقــد أشــارت نتــائج الد ارســة

 .3الدراسات السابقة

إلى وجـود تبـاين فـي مقـدار األىميـة النسـبية السـتخدام أفـراد الد ارسـة

وف ــي د ارس ــة ق ــام بي ــا حم ــدي ] [29ى ــدفت إل ــى التع ــرف عم ــى

لتطبيقات تكنولوجيا المعمومات فـي التـدريس بشـكل عـام ،مـع ارتفـاع

االستخدامات التربوية في الجامعات األردنية ،وخمصت الدراسة إلى

استخدام البريـد اإلليكترونـي ،واإلنترنـت ألغـراض التـدريس وبالمقابـل

أن نسبة مسـتخدمي اإلنترنـت فـي الجامعـات األردنيـة ىـي (،)%93

أش ــارت النتـــائج إل ــى تـــدني األىمي ــة النس ــبية الس ــتخدام مجموع ــات

وأن أكثــر الخــدمات انتشــا ار ىــي خدمــة البريــد اإلليكترونــي ،وكانــت

النقاش المكتبة اإلليكترونية في التدريس .]31

أىـ ـ ــم االسـ ـ ــتخدامات التربويـ ـ ــة لئلنترنـ ـ ــت قائمـ ـ ــة عمـ ـ ــى اسـ ـ ــتخداميا

ود ارس ــة ال ــذبياني ] [32والت ــي ى ــدفت إل ــى التع ــرف عم ــى واق ــع

لؤلغ ـراض البحثيــة عمــى المســتوى الشخصــي بمــا نســبتو ( ،)%89

التقنيــات المعاص ـرة فــي تــدريس الرياضــيات بالمرحمــة المتوســطة مــن

وعم ــى المس ــتوى األك ــاديمي والبح ــث الطبلب ــي ( ،)%62ث ــم المـ ـواد

وجية نظر معممي الرياضيات بمحافظة ينبع ،وقدم استخدم الباحـث

الد ارس ــية والتواصـ ــل المكتبـ ــي ،فالعمـ ــل م ــع الـ ــزمبلء ،ثـ ــم العـ ــروض

االســتبانة أداة لمد ارســة ،وتوصــل إلــى مجمــوع مــن النتــائج أىميــا مــا

الصفية والتخاطب الكتابي ،ثم التعميم اإلليكتروني ،والتعمم عن بعد،

يمي :]32

ثم الجامعات االفتراضية ،ثم التخاطب السمعي المباشر .]29

أ .أن درج ـ ــة تـ ـ ـوافر واس ـ ــتخدام التقني ـ ــات المعاصـ ـ ـرة ف ـ ــي الم ـ ــدارس

وقد قام البدراني ] [30بد ارسـة ىـدفت إلـى الكشـف عـن مـدى

المتوسطة كانت ذات درجة منخفضة جداً.

ت ـوافر واســتخدام وســائل التقنيــة الحديثــة فــي مــدارس التعمــيم األىمــي

ب .ودرجـ ـ ــة الصـ ـ ــعوبات التـ ـ ــي تحـ ـ ــول دون اسـ ـ ــتخداميم لمتقنيـ ـ ــات

بالريــاض مــن وجيــة نظــر معممــي المرحمــة المتوســطة ،حيــث تكــون

المعاصرة مرتفعة.

مجتمــع الد ارســة مــن جميــع معممــي المرحمــة المتوســطة فــي المــدارس

ج .عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـــائية فـ ــي إجابـ ــات مجتمـ ــع

األىمي ــة ف ــي الري ــاض واتب ــع الم ــنيج الوص ــفي ،وق ــد أش ــارت نت ــائج

الدراسة عند مستوى ( )0.05تعزى الخـتبلف نـوع المؤىـل والـدورات

الدراسة إلى تدني نسبة توافر وسائل التقنية الحديثة من قبـل معممـي

التدريبية وسنوات الخبرة.

المرحمــة المتوســطة ،وتــدني نســبة اســتخداميا ،كمــا بينــت الد ارســة أن

وأجــرى الموســى ] [33د ارســة ىــدفت التعــرف عمــى اتجاىــات

ىناك عددا من المعوقات التي ليا عبلقة بالمعمم ،وكانت أكثـر ىـذه

أعضــاء ىيئــة التــدريس بجامعــة اإلمــام محمــد بــن ســعود اإلســبلمية

المعوقــات أىميــة بالنســبة لممعممــين ىــو قمــة الحـوافز الماديــة المقدمــة

نحــو تقنيــة المعموم ـات – التــدريب أثنــاء الخدمــة -الصــعوبات التــي

لممعممين ،وارتفاع نصاب الحصـص التدريسـي لممعمـم ممـا يقمـل مـن

تقــف أم ــام اســتخدام الحاســب والمعموماتيــة فــي الجامعــة) .وتكونــت

اىتماميم بالتقنيات التعميمية .]30
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عينــة الد ارســة مــن ( )559مــن أعضــاء ىيئــة التــدريس .ومــن نتــائج

5

2013

وفي ضوء ىذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة توفير

الدراسة ما يمي :]33

متطمبات تطبيق التعميم اإلليكتروني في التدريس ،وتدريب المعممين

د .وجـ ــود بع ـ ــض الصـ ــعوبات تح ـ ــول دون توظيـ ــف أعض ـ ــاء ىيئ ـ ــة

عمى تصميم الدروس اإلليكترونية ،مع تحديث المعامل المتوفرة في

التدريس لتقنية المعمومـات فـي التـدريس الجـامعي منيـا عـدم تـدريبيم

المدارس وتوفير الدعم الفني البلزم ليا ،باإلضافة إلى وضع حوافز

عمــى اســتخدام الحاســب وتوظيفــو فــي العمميــة التعميميــة ،عــدم ت ـوافر

تشجيعية مادية ومعنوية لممعممين الذين يستخدمون التعميم

األجيزة المطموبة ،عدم توافر معامل الحاسب).

اإلليكتروني في التدريس.

ه .اتجاىــات أعضــاء ىيئــة التــدريس نحــو تقنيــة المعمومــات إيجابيــة

وقام ــت ديب ــو ار وليـ ـ از ] [36بد ارس ــة لتق ــويم اس ــتخدام تكنولوجي ــا

بدرجــة جي ــدة ،ول ــدييم رغب ــة ف ــي تعم ــم البـ ـرامج الحاس ــوبية وتوظي ــف

الحاس ـ ـ ــوب ف ـ ـ ــي غرف ـ ـ ــة الص ـ ـ ــف لممرحم ـ ـ ــة الثانوي ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مختم ـ ـ ــف

التقنية في التعميم الجامعي.

التخصصات الدراسية ،وشممت عينة الدراسة ( )220معمما ومعممـة

دراسة السعادات والتي ىدفت إلى تعرف أىمية التعميم المسـتمر

مــن ( )8م ــدارس ثانوي ــة فــي مدينــة نيوي ــورك ،لمعرفــة الطــرق الت ــي

عــن بعــد مــن وجيــة نظــر المتــدربين فــي مركــز التــدريب واإلش ـراف

تسـ ــتخدم فـ ــي التعمـ ــيم بواسـ ــطة تكنولوجيـ ــا الحاسـ ــوب فـ ــي المقـ ــررات

التربــوي بمدينــة الــدمام ،كمــا ىــدفت إلــى تعــرف الفــروق ذات الداللــة

العممي ــة واألدبي ــة ،وأش ــارت النت ــائج إل ــى أن ىن ــاك تف ــاعبل واىتمام ــا

اإلحصائية في استجابات المتدربين بـاختبلف العمـر وطبيعـة العمـل

عالي ـ ــا م ـ ــن قب ـ ــل المعمم ـ ــات والمعمم ـ ــين نح ـ ــو اس ـ ــتخدام تكنولوجي ـ ــا

والخبـرة فــي مجــال العمـل والــدورات التدريبيــة السـابقة ،وتكونــت عينــة

الحاسوب في األعمال اإلدارية والبحث عن المصادر أما فـي غرفـة

الد ارســة مــن ( )18متــدربا ،وأظيــرت نتــائج الد ارســة أن التعمــيم عــن

التـدريس فقــد اســتخدم كــأداة مســاندة ولــيس كاســتراتيجية فــي التــدريس

بعــد وســيمة ميمــة لمتعمــيم المســتمر ،وأن التعمــيم المســتمر عــن بعــد

ويعــزى ذلــك إلــى قمــة التــدريب عمــى اســتخدام الحاســوب فــي التعمــيم.

يؤدي إلى توفير الوقت والجيد والمال :]34

:]36

وأجرى الحربي دراسة ىدفت إلى التعرف عمى اتجاىات معممـي

وأجــرت نيــدا ] [37د ارســة ىــدفت إلــى تقصــي مــدى اســتخدام

الرياضيات بالمرحمة المتوسطة نحو استخدام التعميم اإللكترونـي فـي

وتقبـ ـ ــل مجموعـ ـ ــة مـ ـ ــن المدرسـ ـ ــين فـ ـ ــي الجامعـ ـ ــة لوسـ ـ ــائل الـ ـ ــتعمم

الت ــدريس ،واعتم ــدت عم ــى الم ــنيج الوص ــفي ،وتكون ــت عينتي ــا م ــن

اإلليكتروني وكيـف يمكـن أن تسـتخدم لـدعم عمميـة التـدريس وجـاءت

( )76معممــا مــن معممــي الرياضــيات بالمرحمــة المتوســطة بالمــدارس

أىــم نتــائج الد ارســة وج ــود بعــض الت ــردد لــدى المدرســين فــي تبنــى

الحكومية بمدينة الرياض ،وقد أظيرت النتائج ما يمي :]35

الــتعمم اإلليكترونــي واالتجــاه نحــوه وأرجــع الســبب إلــى ضــعف الــدعم

أ .اتجاىات المعممين كانت إيجابية بدرجة مرتفعة .

المؤسس ـ ــي ،وقم ـ ــة الوق ـ ــت والمص ـ ــادر لتطبي ـ ــق ال ـ ــتعمم اإلليكترون ـ ــي

ب .عـ ــدم وجـ ــود فـ ــروق ذات داللـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين متوسـ ــط عينـ ــة

باإلضافة إلى قمة الخبرة في التعمم اإلليكتروني .]37
وتعـ ـ ــددت الد ارسـ ـ ــات فـ ـ ــي مجـ ـ ــال أثـ ـ ــر اسـ ـ ــتخدام المسـ ـ ــتحدثات

الدراسة نحو استخدام التعميم اإلليكتروني في التـدريس تعـزى لمتغيـر
المؤىل الدراسي ( تربوي ،غير تربوي).

التكنولوجي ــة وأىميتي ــا ف ــي العممي ــة التعميمي ــة ،والح ــظ الباح ــث ن ــدرة

ج .وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين متوسـط اتجاىـات معممـي

تنــاول المســتحدثات التكنولوجيــة فــي مجــال تــدريس الرياضــيات مــن

الرياضــيات نحــو اســتخدام التعمــيم اإلليكترونــي تعــزى لمتغيــر الخب ـرة

خــبلل الد ارســات العربيــة والمحميــة المستعرضــة ،وأغمبيــا ركــز عمــى

والذين لدييم دورات تدريبية.

الحاســب واالنترنــت ،وأخــرى رك ــزت عم ــى اتجاىــات عينــة الد ارســة
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 .4الطريقة واإلجراءات

فــي ذلــك ،كمــا الحــظ كثي ـ ار مــن المشــكبلت فــي مدارســنا منيــا ،عــدم

تناول ىذا الجزء وصفا لمنيجية البحث ومجتمعيا وعينتيا،

توافر المستحدثات التكنولوجية وعدم توافر معظم التسييبلت المادية

وخطوات إعداد أداة الدراسة وطرق التحقق من صدقيا وثباتيا،

الس ـ ـ ــتخداميا .ون ـ ـ ــدرة الكـ ـ ـ ـوادر الفني ـ ـ ــة ف ـ ـ ــي مج ـ ـ ــال المس ـ ـ ــتحدثات

واإلجراءات المتبعة في تنفيذ المعالجة اإلحصائية لمبيانات.

التكنولوجية في المدارس.

أ .منهج الدراسة

وبنــاء عمــى مــا ســبق مــن د ارســات الســابقة وفــي حــدود إطــبلع

استخدم الباحث المنيج الوصفي والذي يعتمد عمى دراسة

الباحث ،لم يتم إجراء دراسة ميدانية عـن واقـع توظيـف المسـتحدثات

الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفا دقيقا ويعبر عنيا

التكنولوجيــة فــي تــدريس الرياضــيات بمــدارس منطقــة تبــوك التعميميــة

كيفيا أو كمياً  .]40واتبعت الدراسة المنيج الوصفي المسحي وىو

وشــمول العينــة لجميــع أفـراد المجتمــع األصــمي ممــا يزيــد عمــق ودقــة

المنيج الذي يتم بوساطة استجواب جميع أفراد مجتمع الدراسة أو

النت ــائج .ل ــذا ش ــعر الباح ــث بأىمي ــة إجـ ـراء مث ــل ى ــذه الد ارس ــة لبي ــان

عينة منيا وذلك بيدف وصف الظاىرة المدروسة" .]41

م ـواطن القــوة والضــعف ،وقــد اســتفاد الباحــث مــن الد ارســات الســابقة

ب .مجتمع وعينة الدراسة

في بمورة فكرة البحث وبناء أدواتو ،وفي المعالجـة اإلحصـائية ،وكمـا

يشمل مجتمع الدراسة جميع معممي ومشرفي الرياضيات

استفاد منيا في مقارنة نتائجيا بنتائج ىذا البحث.

بمدارس منطقة تبوك التعميمية ،وقد تم اختيار العينة العشوائية
العنقودية منيا بمعنى أن وحدة االختيار في ىذه العينة كانت
المجموعة وليست المفردة وبمغ عدد العينة ( 62معمما من مدينة
تبوك التعميمية ن  13مشرفا تربويا من منطقة تبوك التعميمية.
ويمكن وصفيا كما يمي:
جدول 1

توزيع عينة البحث حسب المؤهل والخبرة التدريسية والنوع االجتماعي والمدارس والمرحمة والمهنة
الخبرة التدريسية

المؤهل العممي

المدارس

النوع

المهنة

المرحمة االبتدائية

نوع المؤهل

العدد

سنوات الخبرة

العدد

النوع

عدد

حكومية

63

المرحمة

العدد

المينة

العدد

بكالوريوس

37

اقل من عام

14

ذكر

51

أىمية

12

ابتدائية

34

معمم

62

دبموم دراسات عميا

29

()3-1

28

أنثى

24

متوسطة

27

مشرف

13

6

()10-3

14

ثانوية

14

3

أكثر من 10

19

75

المجموع

75

ماجستير
دكتوراه

المجموع

مجموع

75

مجموع

75

مجموع

75

مجموع

75

 -أىداف االستبيان :قياس ودراسة مدى توظيف معممي

ج .أداة الدراسة

الرياضيات لممستحدثات التكنولوجية أثناء تنفيذ محتوى الرياضيات

لتحقيق أىداف البحث تم بناء أداة البحث في ضوء الخطوات

لممناىج المطورة وذلك من وجية نظر المعممين والمشرفين

التالية:

التربويين.
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في ضوء استقراء األدبيات والدراسات

_ مفردات االستبيان:

1
2
3
4

5

_ ثبات االستبيان :إليجاد ثبات االستبانة :استخدم الباحث طريقة

السابقة تم بناء االستبيان وفق المحاور التالية:

م

2013

إعادة االستبانة حيث قام بتطبيق االستبانة عمى عدد  53من

جدول 2

المعممين في مدينة تبوك التابعة لمنطقة تبوك التعميمية ،وتم

محاور االستبيان

حساب معامل الثبات باستخدام معامل االتساق الداخمي (ألفا

محاور االستبيان

كرونباخ) حيث بمغ  0.91وعد الباحث ىذا المعامل مؤش ار جيدا

عدد المفردات
11

دعم البيئة التعميمية باألدوات التكنولوجية
توظيف التكنولوجيا في تخطيط وتنفيذ الدروس

15

تقييم األداء في الرياضـيات خـبلل توظيـف المسـتحدثات

10

لثبات االستبانة.
د .التطبيق الميداني

التكنولوجية
تأمـ ـ ــل التـ ـ ــدريس والتنمي ـ ـ ــة المينيـ ـ ــة خـ ـ ــبلل توظي ـ ـ ــف

تم تطبيق االستبيان عمى عينة الدراسة بالفصل الدراسي

5

األول 1433/1432ىـ .وتم توزيع االستبيان عمى عينة البحث

المستحدثات التكنولوجية
إجمالي

وجمعو خبلل  15يوما .وقد تم عمل مناقشة مفتوحة قبل البدء

41

_ كتابة االستبيان في صورتو األولية وتحكيمو :تم كتابة االستبيان

بالتوزيع مع معممي كل مدرسة لتقديم أىداف الدراسة وتعميمات

في صورتو األولية في ضوء نموذج ليكرت خماسي االستجابات.

االستبيان والتأكيد عمى ضرورة االستجابة لكل المفردات داخل

وتم تقديمو لممحكمين ،حيث تم عرضو عمى عدد ( 27من

االستبيان.

المختصين في مناىج وطرق تدريس الرياضيات والقياس والتقويم

 .5النتائج

وبعض المشرفين التربويين) لدراسة مدى ارتبط االستبيان بأىدافو

اإلجابة عمى السؤال األول :ما مدى توظيف المستحدثات

وارتباط كل محور بالمفردات الخاصة بو ،باإلضافة إلى تحديد

التكنولوجية في تدريس الرياضيات من وجية نظر المعممين

صدق االستبانة ثم قام الباحث بإجراء التعديبلت البلزمة التي

والمشرفين التربويين؟ تم استخدام النسب والتك اررات والوسط النسبي

اقترحيا المحكمون.

كما يمي:
جدول 3
التك اررات والنسب المئوية والوسط النسبي لمفردات االستبانة من وجهة نظر عينة البحث

المجاالت

المؤشرات

االستجابات
مهططططططططم بدرجططططططططة

مهطططم إلططط حطططد

مهم

كبيرة
ك
1

دعططم البيئططة

2

بطططططططططططططا دوات

التعميميططططططططططططة
التكنولوجية

دعــم المدرســة بــأجيزة وأدوات تكنولوجيــة

47

الوسططططططططط
غير مهم

ما
%
62.6

ك

%

12

16

ك
9

غيططططططططر مهططططططططم

النسبي

بدرجة كبيرة
%
12

ك
7

%
9.3

ك
0

%
0

4.32

كمصادر تعميمة إلثراء الطبلب
دعم البيئة التعميميـة بالبرمجيـات واألنظمـة

28

37.3

المعموماتيــة التــي تيســر عمميــات التــدريس
والتعمم

419

19

25.3

10

13.3

9

12

9

12

3.64

2

2013

5

جدول 3

التك اررات والنسب المئوية والوسط النسبي لمفردات االستبانة من وجهة نظر عينة البحث (تابع)
دعــم البيئــة المدرســية بمقومــات تكنولوجيــا

3

19

25.3

21

28

10

13.3

18

24

7

9.3

3.36

المعمومـ ــات واالتصـ ــال وخاصـ ــة مقومـ ــات
الشبكة العنكبوتية وأدوات االتصال
تضـ ـ ـ ـ ــمين قاعـ ـ ـ ـ ــات الد ارسـ ـ ـ ـ ــة بالمدرسـ ـ ـ ـ ــة

4

8

1006

12

16

13

1703

18

24

24

32

2049

بالسبورة الذكية وأدوات توظيفيا
تصــميم قاعــات بحــث طبلبيــة تضــم أجيـزة

5

7

903

10

1303

10

1303

23

3007

25

3303

2034

كمبيــوتر وبنيــة معموماتيــة تـرتبط باألنشــطة
الحرة لمطمبة
تصميم قواعد بيانات ومعمومـات الكترونيـة

6

18

24

18

24

14

1807

13

1703

12

16

3023

إلثراء تعميم الرياضيات
تصميم مجـبلت ودوريـات الكترونيـة إلثـراء

7

5

606

11

1407

12

16

19

2503

28

3703

2028

الرياضيات المدرسية
تص ـ ــميم البـ ـ ـرامج والبرمجي ـ ــات الض ـ ــرورية

8

19

2503

18

24

18

24

12

16

8

1007

3037

لتفعيــل األجي ـزة واألدوات التكنولوجيــة فــي
تدريس الرياضيات
دعــم الطمبــة بأنشــطة تكنولوجيــة الكتشــاف

9

22

2903

27

36

10

1303

9

12

7

903

3064

المواىب الفردية في حصة الرياضيات
بنــاء حقيبــة تعميميــة تكنولوجيــة لكــل صــف

10

11

1407

13

1703

11

1407

24

32

16

2103

2072

دراسي لتوظيفيا في تعميم الرياضيات
اس ـ ـ ـ ــتخدام التنظيم ـ ـ ـ ــات الص ـ ـ ـ ــفية الكمي ـ ـ ـ ــة

11

14

17.7

17

22.7

16

21.3

14

17.7

14

17.7

3.04

والفردي ـ ـ ـ ـ ــة والتعاوني ـ ـ ـ ـ ــة عن ـ ـ ـ ـ ــد اس ـ ـ ـ ـ ــتخدام
التكنولوجيا في حصة الرياضيات
الوسط النسبي إلجمالي المحور األول
12
13
14

توظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

توظيــف األدوات التكنولوجيــة فــي تخطــيط

التكنولوجيـ ـ ـ ـ ــا

التدريس في حصص الرياضيات

فـ ــي تخطـ ــيط

توظيــف الطــبلب لــؤلدوات التكنولوجيــة فــي

وتنفي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ

قاعات الدراسة أثناء العروض والمناقشات

الدروس

توجي ـ ـ ــو الطالب ـ ـ ــات الس ـ ـ ــتخدام المكتب ـ ـ ــات

27
18
13

36
24
1703

20
21
19

26.7
28
2503

3.13
20
8
19

26.7
1007
2503

6
12
21

8
16
28

2
16
3

2.6
2103
4

3.85
3017
3024

الرقمية لبلطبلع والبحث واالستقصاء
15

دع ـ ـ ـ ـ ــم الط ـ ـ ـ ـ ــبلب باألنش ـ ـ ـ ـ ــطة اإلثرائي ـ ـ ـ ـ ــة

12

16

14

1807

17

2207

19

2503

13

1703

2091

والعبلجية خبلل األدوات التكنولوجية منيـا
قواع ـ ــد البيان ـ ــات واالنترن ـ ــت والبرمجي ـ ــات
والبرامج المتخصصة،
16

تـ ـ ـ ـ ـرابط محتـ ـ ـ ـ ــوى مقـ ـ ـ ـ ــررات الرياضـ ـ ـ ـ ــيات

9

12

بمكونات الثقافة المعموماتية والتكنولوجية

420

16

2103

27

36

12

16

11

1407

3000

2

2013

5

جدول 3

التك اررات والنسب المئوية والوسط النسبي لمفردات االستبانة من وجهة نظر عينة البحث (تابع)
تشـ ــجيع الطـ ــبلب فـ ــي حصـ ــة الرياضـ ــيات

17

13

1703

15

20

15

20

16

2103

16

2103

2091

عمـ ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــتمكن مـ ـ ـ ــن اسـ ـ ـ ــتخدام األدوات
واألجي ـ ـزة والب ـ ـرامج والبرمجيـ ــات المرتبطـ ــة
بمكونات المستحدثات التكنولوجية،
توجيــو قــدرات وامكانــات الطــبلب وصــقميا

18

12

16

18

24

18

24

19

2503

8

1007

3009

م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــبلل توظي ـ ـ ــف األدوات والبـ ـ ـ ـرامج
المعموماتية والتكنولوجية،
تنوع المعالجات التدريسـية التكنولوجيـة فـي

19

8

1007

21

28

22

2903

13

1703

11

1407

3003

حصة الرياضيات لمراعاة الفروق الفردية
توظيــف التكنولوجيــا فــي تنميــة المعالجــات

20

17

22.7

17

22.7

11

14.7

14

18.7

16

21.3

3.07

الحسـ ـ ـ ــابية وايجـ ـ ـ ــاد ن ـ ـ ـ ـواتج العمميـ ـ ـ ــات أو
التحقق من نتائج الخوارزميات
توظي ــف التكنولوجي ــا ف ــي تع ــرف األش ــكال

21

13

17.3

13

17.3

20

26.7

20

26.7

9

12

3.01

اليندسية واستنتاج خصائصيا
توظيـ ــف التكنولوجي ـ ــا فـ ــي تنظ ـ ــيم وتمثي ـ ــل

22

12

16

14

18.7

19

25.3

17

22.7

13

17.3

2.93

وتمخيص البيانات المعطاة
توظيـ ـ ــف األدوات التكنولوجيـ ـ ــة فـ ـ ــي بنـ ـ ــاء

23

9

12

17

2207

17

2207

20

2607

12

16

2088

أنش ــطة رياض ــية مث ــل :اس ــتنتاج العبلق ــة
ب ـ ـ ـ ــين مح ـ ـ ـ ــيط ال ـ ـ ـ ــدائرة وط ـ ـ ـ ــول القط ـ ـ ـ ــر،
مجموعـ ــة قيـ ــاس الزواي ـ ــا الداخمـ ــة لممثم ـ ــث
..الخ
اسـ ــتخدام برمجيـ ــات رسـ ــم الـ ــدوال ود ارسـ ــة

24

14

1807

15

20

14

1807

21

28

11

1407

3000

خصائصيا وحل المعادالت والمتباينات
اسـ ـ ــتخدام المحاكـ ـ ــاة الكمبيوتريـ ـ ــة لنمذجـ ـ ــة

25

17

2207

19

2503

22

2903

14

1807

3

4

304

دروس المجسمات والتحويبلت اليندسية
تفعي ـ ـ ــل ال ـ ـ ــتعمم الف ـ ـ ــردي خ ـ ـ ــبلل التعم ـ ـ ــيم

26

14

1807

16

2103

15

20

13

1703

17

2207

2096

المبرمج أو أسموب حل المشكبلت
الوسط النسبي إلجمالي المحور الثاني
27

تقييم ا داء

28

الرياضططططططيات

29

توظيططططططططططططططططف

فططططططططططططططططططططططططططططي
خطططططططططططططططططططططط ل

المسططتحدثات

تصميم أنشطة تقويمية متنوعـة المسـتويات

16

2103

16

2103

301
27

36

10

1303

6

8

3035

خبلل توظيف بعض البرمجيات
قيـ ـ ـ ــاس دافعيـ ـ ـ ــة الـ ـ ـ ــتعمم لـ ـ ـ ــدى الطـ ـ ـ ــبلب

11

1407

22

2903

13

1703

15

20

14

1807

3001

واتجاىاتيم نحو االستم اررية في التعميم،
تقي ــيم األداء البحث ــي والتدريس ــي باس ــتخدام

9

12

مراكز التقييم الذاتي االلكترونية

التكنولوجية

421

12

16

15

20

19

25.3

20

26.7

3.61

2

2013

5

جدول ( )3التك اررات والنسب المئوية والوسط النسبي لمفردات االستبانة من وجهة نظر عينة البحث (تابع)
توظيــف أدوات العــرض فــي تقيــيم ميــارات

30

19

25.3

11

14.7

13

17.3

17

22.7

15

20

3.03

التواصـ ـ ــل الرياضـ ـ ــي لـ ـ ــدى الطـ ـ ــبلب فـ ـ ــي
عــرض األفكــار وق ـراءة وكتابــة الرياضــيات
والتمثيبلت الرياضية
تقي ـ ــيم جوان ـ ــب الشخص ـ ــية ل ـ ــدى الط ـ ــبلب

31

14

1807

16

2103

20

2607

19

2503

6

8

3017

لتعزي ـ ـ ــز نـ ـ ـ ـواحي الق ـ ـ ــوة وع ـ ـ ــبلج نـ ـ ـ ـواحي
الضعف باستخدام قاعة مصادر التعمم .
تقي ـ ــيم جوان ـ ــب ال ـ ــتعمم لمط ـ ــبلب المعرفي ـ ــة

32

12

16

17

2207

15

20

21

28

10

1303

3000

والمياريـ ـ ـ ـ ـ ــة والوجدانيـ ـ ـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي حصـ ـ ـ ـ ـ ــة
الرياض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيات باس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدام األدوات
التكنولوجية،
دع ـ ـ ــم التقي ـ ـ ــيم ال ـ ـ ــذاتي ف ـ ـ ــي الرياض ـ ـ ــيات

33

9

12

26

3407

18

24

12

16

10

1303

3016

باســتخدام م اركــز مصــادر الــتعمم أو مواقــع
االنترنت المرتبطة بمناىج الرياضيات،
تصـ ـ ـ ــميم ممفـ ـ ـ ــات البورتفيميـ ـ ـ ــو ( إنجـ ـ ـ ــاز)

34

15

20

16

2103

19

2503

16

2103

9

12

3016

الطـ ــبلب االلكترونيـ ــة ومتابعتيـ ــا الكترونيـ ــا
من قبل الطبلب ومعمم الرياضيات
التواصل االلكتروني بين معمـم الرياضـيات

35

18

24

18

24

21

28

9

12

9

12

3036

والطبلب خبلل البريد االلكتروني لمتابعـة
األنشطة التقييمية البنائية،
تشــخيص الصــعوبات التــي تواجــو الطــبلب

36

9

12

13

1703

15

20

27

36

11

1407

2077

في تعمم الرياضيات،
الوسط النسبي إلجمالي المحور الثالث
37
38

39

40

تأمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل

تأم ـ ــل م ـ ــدى تحقي ـ ــق األى ـ ــداف التعميمي ـ ــة

الت ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدريس

باستخدام مقاييس التقدير

والتنميـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مراجعـ ــة األنشـ ــطة التدريسـ ــية مـ ــن خـ ــبلل

الميني ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

تحمي ــل األداء باس ــتخدام الفي ــديو التعميمـ ــي

خ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبلل

أو كامي ار ديجتيل

توظي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــف

اسـ ــتخدام األدوات التكنولوجيـ ــة المرتبطـ ــة

المسـ ــتحدثات

ب ــالكمبيوتر أو األدوات المرتبط ــة بالش ــبكة

التكنولوجية

العنكبوتية في تطوير األداء التدريسي
االطـ ــبلع عمـ ــى االتجاىـ ــات الحديثـ ــة فـ ــي

13
9

13

8

1703
12

1703

1007

17
13

13

13

2207
1703

1703

1703

3016
20
15

19

11

2607
20

2503

1407

20
15

19

30

2607
20

2503

40

5
23

11

13

606
3007

1407

1703

3017
2060

2097

2064

ب ـ ـ ـرامج تعمـ ـ ــيم وتعمـ ـ ــم الرياضـ ـ ــيات خـ ـ ــبلل
الندوات والمؤتمرات وحمقات النقاش
41

بن ـ ــاء منت ـ ــديات مناقش ـ ــة خاص ـ ــة بمعمم ـ ــي

10

1303

11

1407

9

12

27

36

18

24

2057

الرياضيات في المممكة العربية السعودية
الوسط النسبي إلجمالي المحور الرابع

2079

الوسط النسبي إلجمالي االستبانة

3003

422

2

يتحدد الوسط النسبي كما في الجدول التالي:

في حصة الرياضيات=  ،3064تقييم األداء البحثي والتدريسي

م

الدرجة

المستوى

1

 ≤ 405الوسط النسبي ≤ 5

كبير جدا

2

5

2013

لمطبلب باستخدام مراكز التقييم الذاتي االلكترونية= )3061في حين
أتت بعض المفردات بدرجة ضعيفة منيا (تضمين قاعات الدراسة

 ≤ 305الوسط النسبي ≤ 405

كبير

3

 ≤ 205الوسط النسبي ≤ 305

متوسط

بالمدرسة بالسبورة الذكية وأدوات توظيفيا =  ،2049تصميم قاعات

4

 ≤ 105الوسط النسبي ≤ 205

صغير

 ≤100الوسط النسبي ≤105

صغير جدا

بحث طبلبية تضم أجيزة كمبيوتر وبنية معموماتية ترتبط باألنشطة

5

الحرة لمطمبة =  ،2034تصميم مجبلت ودوريات الكترونية إلثراء

خبلل جدول ( )3انحصرت معظم المفردات في وسط نسبي

الرياضيات =  ،)2028ويبلحظ أن محاور األداة واألداة بصفة

متوسط ،في حين أتت بعض المفردات بوسط نسبي كبير منيا:

عامة أتت بوسط نسبي متوسط ،ولممقارنة بين محاور االستبانة

(دعم المدرسة بأجيزة وأدوات تكنولوجية كمصادر تعميمة إلثراء

وفقا لآلراء عينة البحث ،أمكن توصيفيا باستخدام ترتيب متوسط

الطبلب =،4032توظيف األدوات التكنولوجية في تخطيط التدريس

األوزان النسبية لكل محور عمى حده واجمالي االستبانة ،وتم

في حصص الرياضيات = ،3085دعم البيئة التعميمية بالبرمجيات

حساب متوسط الوسط النسبي لكل محور من خبلل قسمة مجموع

واألنظمة المعموماتية التي تيسر عمميات التدريس والتعمم =،3064

األوساط النسبية لممفردات عمى عدد المفردات ،كما يمي:

دعم الطمبة بأنشطة تكنولوجية الكتشاف وصقل المواىب الفردية

من المعممين والمشرفين التربويين ،ويتضح من خبلل أراء العينة

جدول 4
ترتيب المحاور وفق ا وزان النسبية
م
1
2

محاور االستبيان

الوس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط

وجود مجموعة من أوجو القصور لدى معممي الرياضيات أىميا

الترتيب

القصور في توظيف أدوات التعمم االلكتروني وبرامج التعمم الفردي

النسبي
دعـ ــم البيئ ـ ــة التعميميـ ــة ب ـ ــاألدوات

3013

وتصميم األنشطة اإلثرائية والعبلجية ،باإلضافة إلى القصور في

الثاني

التكنولوجية
توظي ــف التكنولوجي ــا ف ــي تخط ــيط

3010

توظيف المستحدثات التكنولوجية في تشخيص صعوبات تعمم

الثالث

الرياضيات وعبلجيا وفق متطمبات مناىج الرياضيات المطورة،

وتنفيذ الدروس
3
4

تقيـيم األداء فـي الرياضـيات خــبلل

3016

وعمى وجو العموم أمكن من خبلل استقراء آراء العينة

األول

توظيف المستحدثات التكنولوجية
تأم ــل الت ــدريس والتنمي ــة الميني ــة

2079

وتوصيفيا باستخدام الوسط النسبي لكل مفردة ومتوسط األوزان

الرابع

النسبية داخل المحاور وفى إجمالي االستبيان تبين قصور أداء

خـ ـ ـ ـ ــبلل توظيـ ـ ـ ـ ــف المسـ ـ ـ ـ ــتحدثات

معممي الرياضيات في توظيف المستحدثات التكنولوجية في تدريس

التكنولوجية
إجمالي االستبانة

3003

الرياضيات وفق متطمبات المناىج المطورة.

يتضح من جدول ( )4أن مستوى توظيف المستحدثات

السؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

التكنولوجية في تدريس الرياضيات في محاور االستبانة والتي تمثل

استجابات المعممين والمشرفين التربويين تعزى لمتغير المؤىل

أنشطة التدريس التي يجب أن يقوم بيا المعمم أتت بوزن نسبي

العممي؟ولئلجابة عمى السؤال الحالي تم استخدام تحميل التباين

متوسط بصفة عامة وفي كل محور عمى حده ،مما يعكس أوجو

األحادي لدراسة الفروق بين مجموعات البحث المصنفة وفقا

القصور لدى معممي الرياضيات في توظيف المستحدثات

لمتغير المؤىل العممي كما يمي:

التكنولوجية في أنشطة تدريس الرياضيات وفقا لآلراء عينة البحث
423

2

2013

5

جدول 5
نتائج تحميل التباين ا حادي لدراسة الفروق التي تعزو إل متغير المؤهل العممي في عينة البحث
المحاور
دعم البيئة التعميمية با دوات
التكنولوجية
توظيف التكنولوجيا في
تخطيط وتنفيذ الدروس

تقييم ا داء في الرياضيات
خ ل توظيف المستحدثات
التكنولوجية

تأمل التدريس والتنمية المهنية
خ ل توظيف المستحدثات
التكنولوجية
االستبيان ككل

مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات

)(df

متوسط المربعات

بين المجموعات

299709

3

99903

داخل المجموعات

1400901

72

194057

المجموع

1700700

75

بين المجموعات

344602

3

1148073

داخل المجموعات

1501903

72

20806

المجموع

1856505

75

بين المجموعات

284603

3

948076

داخل المجموعات

1320602

72

183042

المجموع

1605205

75

بين المجموعات

213408

3

71106

داخل المجموعات

1096705

72

152032

المجموع

1510203

75

بين المجموعات

947802

3

315904

داخل المجموعات

2864507

72

397085

المجموع

قيمة (ف)
)(F

5014

5051

5017

4067

7094

الداللة

,0,1  
دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

75

يتضح من خبلل الجدول السابق ( )5وجود فروق ذات داللة

المعممين الحاصمين عمى بكالوريوس والمعممين الحاصمين عمى

إحصائية عند مستوى داللة ( )0001بين متوسطات المجموعات

دبموم الدراسات العميا بعد البكالوريوس ،والمعممين الحاصمين عمى

تعزو إلى متغير المؤىل الدراسي في استجابات أفراد العينة بصفة

درجة ماجستير ودكتوراه في التربية في تخصصات مختمفة،

عامة لبلستبانة وفى محاورىا كل عمى حده ،وباستخدام المقارنات

السؤال الثالث :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

المتعددة لشيفيو والقائم عمى وصف ومقارنة المتوسطات الحسابية

استجابات المعممين والمشرفين التربويين تعزى لمتغير الخبرة

بين مجموعات عينة البحث وفقا لمتغير المؤىل الدراسي لممعمم

التدريسية؟ ولئلجابة عمى السؤال الحالي تم استخدام اختبار تحميل

تبين وجود الفروق لصالح أفراد العينة ذوي دبموم الدراسات العميا

التباين األحادي وكانت النتائج كما يمي:

من بين أفراد العينة الذين يحممون مؤىبلت مختمفة منيا فئة
جدول 6
نتائج تحميل التباين ا حادي لدراسة الفروق التي تعزو إل متغير الخبرة في عينة البحث
مصدر التباين

درجات الحرية

مجموع المربعات

متوسط المربعات

)(df
دعــم البيئــة التعميميــة بــاألدوات
التكنولوجية

بين المجموعات

391708

3

130506

داخل المجموعات

2117809

72

294015

المجموع

2409607

75

424

قيمة (ف)

الداللة

)(F

,0,1  

4043

دالة إحصائيا

2

2013

5

تابع جدول 6
بين المجموعات

491506

3

163808

توظيـ ـ ـ ـ ــف التكنولوجيـ ـ ـ ـ ــا فـ ـ ـ ـ ــي

داخل المجموعات

2503108

72

347066

المجموع

2994704

75

تقي ـ ـ ــيم األداء ف ـ ـ ــي الرياضـ ـ ـ ــيات

بين المجموعات

387708

3

129206

خ ـ ـ ــبلل توظي ـ ـ ــف المس ـ ـ ــتحدثات

داخل المجموعات

2298401

72

319022

التكنولوجية

المجموع

2686109

75

تأمــل الت ــدريس والتنمي ــة الميني ــة

بين المجموعات

396705

3

132205

خ ـ ـ ــبلل توظي ـ ـ ــف المس ـ ـ ــتحدثات

داخل المجموعات

2306902

72

32004

التكنولوجية

المجموع

2703607

75

بين المجموعات

879504

3

293108

داخل المجموعات

4028509

72

559052

تخطيط وتنفيذ الدروس

االستبيان ككل

المجموع

4071

4005

4013

5024

دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

دالة إحصائيا

75

تنحصر بين ( )10-3سنوات ويبلحظ أن ىذه الفئة من المعممين

يتضح من خبلل الجدول السابق ( )6وجود فروق ذات داللة

اعتمادا عمى عدد سنوات الخبرة في التدريس.

إحصائية عند مستوى داللة ( )0001بين متوسطات المجموعات
لعينة البحث تعزو إلى متغير عدد سنوات الخبرة في التدريس في

السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين

استجابات أفراد العينة بصفة عامة لبلستبانة وفى محاورىا كل عمى

متوسط استجابات المعممين والمشرفين التربويين تعزى لمتغير

المقارنات المتعددة لشيفيو القائم عمى مقارنة

طبيعة المينة (معمم -مشرف)؟ ولئلجابة عمى السؤال الحالي تم

حده ،وباستخدام

استخدام اختبار (ت) وكانت النتائج كما يمي:

المتوسطات بين مجموعات عينة البحث تبين وجود الفروق ذات
الداللة اإلحصائية لصالح أفراد العينة ذوي الخبرة التدريسية التي

جدول 7
نتائج اختبار(ت) لدراسة الفروق التي تعزو إل متغير الوظيفة في عينة البحث
طبيعة العمل

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

معمم

62

2081

1043

مشرف

13

2088

1049

قيمة ت

درجات الحرية

1089

73

الداللة
غير دالة إحصائيا

تبين من خبلل جدول ( )7عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

تدريس الرياضيات من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين؟

عند مستوى داللة ( )0001تعزو إلى طبيعة المينة لمجموعتي

يبلحظ أن استجابات المعممين والمشرفين التربويين أتت بدرجة

بين معممي الرياضيات والمشرفين التربويين

متوسطة حول توظيف المستحدثات التكنولوجيا في تدريس

لمرياضيات في االستجابة عمى االستبانة بصفة عامة ومحاورىا كل

الرياضيات .وربما يعزو ذلك إلى العديد من الصعوبات منيا

عمى حده.

القصور في وجود رؤية واضحة حول توظيفيا أو عزوف بعض

 .6مناقشة النتائج:

المعممين أو وجود قصور ترتبط األدوات التكنولوجية أو البيئة

عينة البحث،

التعميمية أو المناىج الدراسية .وتتفق النتيجة السابقة مع ما أشار

السؤال األول :ما مدى توظيف المستحدثات التكنولوجية في
425

5

2

2013

إليو (السعيد) حول وجود صعوبات عديدة ترتبط بتوظيف

يرونيا ميما وحديثا ،والبعد الثاني ،أن معممي الرياضيات ذوي

التكنولوجيا في تدريس الرياضيات منيا ما يرجع إلى المدرسة

الخبرة التي تزيد عن فئة ( )109-3ترتبط أعماليم بالجوانب

وسبل دعم البيئة التكنولوجية ومن التحديات التي تواجو الطبلب

اإلدارية واإلشراقية داخل المدرسة أكثر مما تقمل فرصيم لبلطبلع

في التفاعل مع األدوات التكنولوجية ومنيا ما يرتبط بالمعمم واعداده

عمى المستحدثات وتطبيقاتيا .ولذا فان الفئة ( )10-3سنوات تتاح

وتدريبيو الميني حول توظيف تكنولوجيا المعرفة في تطوير األداء

ليا الفرصة لمتجريب والتدريب ومتابعة ما يستجد في مجاالت

التدريسي لمرياضيات  .]5كما أكد عيسى  ]42عمى أىمية تدريب

المستحدثات ومجاالت الرياضيات المدرسية .كما ترتبط النتيجة

معممي الرياضيات عمى المستحدثات التكنولوجية وخاصة المتمركزة

الحالية بنتيجة السؤال السابق أن معظم ىذه الفئة من حممة

حول أدوات التعمم االلكتروني ،حيث تعاني فئة المعممين من

الدبمومات مما يؤكد ما توصمت إليو النتيجة السابقة باعتبارىا

قصور في رؤية واضحة حول توظيف التكنولوجيا في حصص

شريحة جزئية من عينة الدبمومات .وتتفق النتيجة السابقة مع

الرياضيات .]42

دراسات ( )Beyerbach,Walsh,Vannattaوالتي أكدت أن

السؤال الثاني :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

الخبرة التدريسية تمثل متغي ار ميما في بناء تصور واضح لدى

استجابات عينة البحث من معممي الرياضيات والمشرفين التربويين

المعممين حول توظيف التكنولوجيا ،حيث أن إلمام المعمم بالموقف

تعزى لمتغير المؤىل العممي؟ وتوصمت الدراسة إلي وجود فروق

التعميمي ومكوناتو والخبرات التعميمية الرياضية يرتبط بخبرات

ذات داللة إحصائية لصالح عينة الدبموم العالي وربما يرجع ذلك

المعمم التدريسية ،حيث أن الخبرة تصقل المعمم من خبلل مروره

إلى وجود مقررات دراسية في معظم الدبمومات ترتبط بتوظيف

بالموقف التعميمي باإلضافة إلى ارتباطيا ببرامج التنمية المينية

التكنولوجيا في التدريس ووجود دبمومات متخصصة منيا دبموم

لممعممين داخل وخارج المدرسة .من خبلل ذلك يربط المعمم داخل

مصادر التعمم ودبموم مراكز مصادر التعمم والذي يوضح رؤية

الميدان بين المستحدثات التكنولوجية .]3

حول توظيف التكنولوجيا في تدريس الرياضيات .وتتفق النتيجة

السؤال الرابع :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

السابقة مع دراسة ] [43في ضرورة التنمية المينية لممعممين حول

استجابات المعممين والمشرفين التربويين تعزى لمتغير طبيعة المينة

توظيف التكنولوجيا في تدريس الرياضيات وذلك خبلل برامج

(معمم -مشرف)؟ وتشير ىذه النتيجة إلى اتفاق بدرجة كبيرة عمى

متخصصة داخل الجامعات تبدأ من الورش التدريبية إلى الدورات

واقع توظيف المستحدثات التكنولوجية ،وعمى أوجو القصور لدى

التأىيمية وبرامج الدراسات العميا التي تركز في برامجيا عمى الربط

معممي الرياضيات في توظيف المستحدثات التكنولوجية .وىذا مما

بين التكنولوجيا والرياضيات المدرسية.

يؤكد ما توصمت إليو الدراسة في اإلجابة عمى السؤال األول لمبحث
الحالي.

السؤال الثالث :ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين
متوسط استجابات المعممين والمشرفين التربويين تعزى لمتغير

 .7التوصيات والمقترحات

الخبرة التدريسية؟ وتوصمت الدراسة إلي وجود فروق ذات داللة

في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا؛ تم وضع بعض

إحصائية لصالح عينة ذوي الخبرة من ( )10-3سنوات وربما

التوصيات التي قد تساعد في تدعيم وتطوير تدريس المقررات من

يرجع ذلك إلى بعدين األول أن ىذه الفئة تزداد خبراتيا بتدريس

خبلل توظيف المستحدثات التكنولوجية ،ومن ىذه التوصيات:

الرياضيات مع ارتباطيا بالواقع ووجود فرصة كبيرة لتطبيق ما
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_ ضرورة توفير حاجات المدارس من المستحدثات التكنولوجية

مقدمة لممؤتمر العممي الرابع لجمعية تربويات الرياضيات،

لتدعيم التعميم وتطوير نظمو وأساليبو .وتوفير اإلمكانيات المادية

( )8-7يوليو بنيا ،ص(.)80-68
 ]6اليابس ،عبد اهلل ،الكندري ،عبد اهلل (".)2000األسس العممية

والقاعات التي تسمح بتوظيف واستخدام المستحدثات التكنولوجية
بصورة فعالة.

لتصميم وحدة تعميمية عبر االنترنت" ،المجمة التربوية،

_ تييئة الطبلب لمتفاعل مع وسائل وخدمات التعمم اإللكتروني.

العدد( ،)57المجمد الخامس عشر ،ص.199-167
 ]7عباس ،محمد .تعميم جديد لعصر جديد ،مجمة المعرفة ،العدد

-تييئة معممي الرياضيات لمتعامل مع أساليب التعمم اإللكتروني

 .)١٠٠١ ( ،٩٨ص .٥٣

وتطوير دورىم في إثراء المحتوى اإللكتروني.

 ]8أبو يونس ،إلياس يوس( .)2001فاعمية برنامج حاسوبي

 إتاحة فرص التعمم والتدريب عن بعد لممعممين والمشرفين لزيادةوعييم بأىميتيا ودورىا في العممية التعميمية.

متعدد الوسائط لتدريس اليندسة في الصف الثاني اإلعدادي

المقترحات

دراسة تجريبية بمحافظة القنيطرة .رسالة دكتوراه (غير
منشورة) ،كمية التربية ،جامعة دمشق ،دمشق.

 -فاعمية برنامج مقترح قائم عمى المستحدثات التكنولوجية في

 ]9التميمي ،عبد الرحمن إبراىيم ( .)2007واقع استخدام التعميم

تدريس الرياضيات وأثره عمى التحصيل واالتجاه نحوىا وتنمية
ميارات التفكير الرياضي.

اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحمة الثانوية ببعض

 -تقويم البرامج التدريبية التقنية المقدمة لمعممي ومشرفي

الدول المختارة في ضوء معايير  NCTMدراسة مقارنة .رسالة

الرياضيات من وجية نظرىم.

دكتوراه (غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة

المراجع

المكرمة.

 ]1عمي ،محمد عبد المنعم ( )1997تكنولوجيا التعميم والوسائل

 ]10الحازمي ،البراق أحمد .واقع استخدام الشبكة العالمية

التعميمية ،ط ،1القاىرة ،دار البشري.

لممعمومات لدى أعضاء ىيئة التدريس وطبلب كميات المعممين
بمنطقة مكة المكرمة .رسالة ماجستير (غير منشورة) ،كمية

 ]2عمي ،محمد عبد المنعم ،عبد اهلل المناعي ،نجاح النعيمي،

التربية ،جامعة أم القرى مكة المكرمة)2004 ( ..

أحمد الساعي ،وايمان صبلح الدين ")2002 ( .واقع
المستحدثات التكنولوجية في برامج إعداد المعمم بكمية التربية

 ]11الجبان ،رياض عارف وأحمد ،محمد أدم والمطيعي ،عاطف

جامعة قطر" ،الندوة التربوية األولى ( تجارب دول مجمس

محمد .تقنيات التعميم ووسائمو ،مكتبة الختبي الثقافية ،بيشة.

التعاون في إعداد المعمم) ،الدوحة ،قطر 29-27 ،أبريل.

المممكة العربية السعودية.)2005(،

 ]4سرور ،عمى إسماعيل ( .)2010كيف نوظف التقنية الحديثة

 ]12المحيسن ،إبراىيم وىاشم ،خديجة .المدرسة اإللكترونية:

في تعميم وتعمم الرياضيات؟ دورية التطوير العربي ،عدد (54

مدرسة المستقبل " دراسة في المفاىيم والنماذج " .ورقة عمل

) ،ص(.)54-50

مقدمة لندوة مدرسة المستقبل ،كمية التربية ،جامعة الممك
سعود ،الرياض.)2002 ( .

 ]5السعيد ،رضا مسعد ( )2004سبل توظيف تكنولوجيا المعرفة

في تطوير تدريس الرياضيات بمراحل التعميم العام ،ورقة عمل

 ]13رزق ،حنان عبداهلل احمد )2008(.نموذج مقترح لتصميم
منيج الكتروني وبيئة بنائية الكترونية بناء عمى نموذج التعمم
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 ]24سالم ،أحمد .)2002(.وسائل وتكنولوجيا التعميم ،مكتبة

القائم عمى المشكمة (نموذج ويتمي) لتدريس موضوعات

الرياضيات في التعميم العام ،المؤتمر العممي السنوي الثاني

الرشد لمنشر والتوزيع ،الرياض.

 ]25الفار ،إبراىيم عبد الوكيل(.)2002استخدام الحاسوب في

عشر بعنوان" تكنولوجيا التعمم االلكتروني بين تحديات

التعميم ،دار النيضة ،عمان ،األردن.

الماضي وأفاق المستقبل" الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم،

 ]26البموي ،نائمة عوض  .)2000(.دور المعمم في عصر

جامعة القاىرة .ص(.)141-121

االنترنت .ورقة عمل مقدمة لمؤتمر العممية التعميمية في

 ]14المقوشي ،عبد اهلل عبد الرحمن .)2000(.األسس النفسية

عصر االنترنت ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس .

لتعمم وتعميم الرياضيات أساليب ونظريات معاصرة ،مكتبة

 ]27سعادة ،جودة ،والسرطاوي ،فايز .)2003(.استخدام

الممك فيد الوطنية ،الرياض.

الحاسوب واالنترنت في ميادين التربية والتعميم ،دار الشروق،

 ]16أبو عميرة ،محبات .)2000( .تعميم الرياضيات بين النظرية
والتطبيق ،القاىرة ،مكتبة الدار العربية لمكتاب .القاىرة.

عمان.

 ]17زيتون ،كمال عبد الحميد .)2004( .تكنولوجيا التعميم في

 ]28التودري ،عوض حسين.)2005(.أدوار حديثة لمعمم المستقبل

عصر المعمومات واالتصاالت ،ط ( ،)2عالم الكتب ،القاىرة.

في ضوء المدرسة االلكترونية ،الجمعية السعودية لمعموم

 ]18خميس ،محمد بن عطية .)2003( .عمميات تكنولوجيا

التربوية والنفسية ،المقاء السنوي( ،)13كمية التربية جامعة
الممك سعود ،الرياض ،ص ( .)713-698

التعميم ط ( ،)1دار الكممة ،القاىرة.
 ]19الحربي ،محمد بن صنت )2010( .اتجاىات معممي

 ]29حمدي ،نرجس.)2003( .االستخدامات التربوية لئلنترنت في

التعميم

الجامعات األردنية .مجمة دراسات العموم التربوية.)2(،

الرياضيات

بالمرحمة

المتوسطة

نحو

استخدام

اإلليكتروني في التدريس" رسالة التربية وعمم النفس ،كمية

ص(.)34-1
 ]30البدراني ،محمد )2005( .مدى توافر واستخدام وسائل التقنية

التربية ،جامعة الممك سعود ،ع (.)34ص .146-123
 ]20سويدان ،أمل عبد الفتاح ومبارز ،منال عبد العال)2007( .

الحديثة في مدارس التعميم األىمي بالرياض من وجية نظر

التقنية في التعميم مقدمات أساسية لمطالب المعمم ،ط ( ،)1دار

معممي المرحمة المتوسطة .رسالة ماجستير (غير منشورة)،

الفكر لمنشر .عمان.

الجامعة األردنية ،عمان األردن.)١٠٠٣ ( .

 ]21سبلمة ،عبد الحافظ محمد )2003(.وسائل االتصال

 ]31الزىراني ،عبد العزيز عثمان ( ")2005واقع استخدام

وتكنولوجيا التعميم ،ط( ،)5دار الفكر لمنشر ،عمان.

الحاسب اآللي واإلنترنت،

في تدريس الرياضيات بالمرحمة

 ]22الجرف ،ريما .)2001(.المقرر اإللكتروني ،ورقة عمل

الثانوية من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين " ،رسالة

مقدمة " لممؤتمر العممي الثالث عشر بعنوان" مناىج التعميم

ماجستير (غير منشورة) ،كمية التربية ،جامعة أم القرى ،مكة

االبتدائي والثورة المعرفية والتكنولوجية المعاصرة" .بدار

المكرمة.

 ]32الذبياني ،عابد عبد اهلل( .)2007واقع التقنيات المعاصرة في

الضيافة جامعة عين شمس ،المجمد( .)1ص.210-193

تدريس الرياضيات بالمرحمة المتوسطة من وجية نظر

 ]23الخان ،بدر .)2005(.استراتيجيات التعمم اإلليكتروني،
ترجمة :عمي الموسوي وآخرون ،مكتبة دار شعاع ،سوريا.
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Abstract
The main aim of this research was assessing technological innovations of mathematics teachers in the
teaching curriculum from the perspective of mathematics teachers and supervisors. To achieve this aim,
literature and previous studies were analyzed to characterize the variables of the study, and building the
tools of this search, that identified with the four dimensions: (support the educational environment in a
mathematics class - planning and implementation of teaching - evaluating the performance of students –
reflective teaching and professional development for teachers of mathematics .The research was based on
descriptive analytical method, the sample consisted of (62) teachers of mathematics, and a number (13)
educational supervisor in Tabuk city schools, and after field application procedures, the main finding was
low of performance of mathematics teachers in support of the educational environment in a mathematics
class the technological tools to encourage the learner to interact positively, and inadequate employment of
technological innovations in the planning and implementation of teaching and evaluating the performance
of the learner, and employ them in order to self-professional development for teachers of mathematics.
The study found a set of recommendations the most important building training programs procedural to
employ innovations of technology in support of learning environment school mathematics and improve
their performance teaching through the development of positive attitudes towards their relevance and
effectiveness in mathematics.
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