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Abstract 

The e-learning revolution is considered one of the revolutions that brought about and will 

create positive future changes in the field of education and education, which made countries 

spend a lot of money on ways to benefit from it, as statistics indicate that the size of the e-

learning market in the world is estimated at [11] billion annually. Between 60 -70% of them 

are in the United States of America, and the volume of Arab spending on e-learning during 

the past few years is estimated at $ 15 million, and is expected to rise to [50-60] Million in 

the next two years, and the United Arab Emirates comes at the forefront of the Arab 

countries in terms of spending and investment in e-learning, as the size of the e-learning 

market in it reached about [6] million dollars during 2003 and is expected to increase 

during the next five years to reach [24] million dollars at the end of 2008. 

In 1996, the United States Secretary of Education announced the first National Plan for 

Educational Technology, which aims to prepare America's students to face the challenges of 

the twenty-first century.  

This plan includes the effective use of technology in primary and secondary schools in order 

to prepare a better education to respond to the 

requirements of the new labor market and the American economy. Modern trends 

emphasize the necessity of moving from learning methods based on memorization to those 

that depend on stimulating the work of the learner's mind, capabilities, skills and 

development in a way that makes him a partner in the process of creating learning, which is 

called elearning. 

The researchers have noted by working in teaching And supervision and educational 

pamphlets and generalizations on some teachers with the presence of many problems and 

shortcomings in many aspects, including reliance on traditional methods in the teaching 

process, which depends on memorization and memorization without understanding and the 

lack of participation of the learner in that process, which makes him feel bored, we need to 

use effective educational methods that contribute to Increase their motivation to learn and 

develop their different thinking skills. As a result of a survey, it was found that the e-

learning system sometimes refuses and accepts others, and many expect that e-learning will 

replace formal education or complementarity between them. 

The idea of this study emerged from a complete conviction of the importance of e-learning. 

And to what it can play a very important role in facilitating the educational process as well 

as the effort and time it provides for the student and the teacher together. More clearly, the 

importance of the study appears in making students demonstrate their basic scientific 
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capabilities and skills, from observing, comparing, classifying, linking, inquiring, 

investigating, applying, and discovering in mathematics, which are the capabilities that 

contribute to improving their academic achievement by relying on activities, small 

educational projects and formative tests extracted from the book of mathematics away from 

Indoctrination and diction in traditional teaching methods. 

The researcher recommends the following: Adopting the application of the e-learning 

strategy in schools to teach mathematics. And holding training and guidance courses on the 

role of e-learning in teaching mathematics. And directing consideration in universities and 

the Department of Educational Sciences about the role of e-learning in teaching 

mathematics. 

It is clear from the results of the current research that using the electronic learning method 

in dealing with mathematical errors for middle school students has a positive effect in 

increasing academic achievement, and this increase in achievement as a result of using the 

electronic learning method as a therapeutic method for errors and investing students 

’talents electronically in the study of mathematics Through the establishment of electronic 

workshops.                                               

Key words: E-Learning, Mathematics, The Middle Stage. 
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 يلتترن أثر استخدام التعليم اإل

 رحلة المتوسطةفي تدريس مادة الرياضيات في الم

 

 ميسون كمال جالل
 العراق ،جامعة بغداد ،كلية التربية ابن الهيثم ،د.

 

 الملخص

ي ناحدة من الثورات التي أحدثت نستحدث تغييرات مستقبلية إيجابية في مجال التعليم نالتعليم، لتترن تعتبر ثورة التعلم اإل

أن حجم سوق التعلم إلى  حاايياتمما جعل الدنل تنفق التثير من األموال على طرق االستفادة منها، كما تشير اإل

% منهم في الواليات المتحدة األمريتية، نيقدر حجم 70-60[ مليار سنويا. يوجد ما بين 11ي في العالم يقدر بـ ] لتترن اإل

إلى  مليون دنالر، نمن المتوقع أن يرتفع 15ي خالل السنوات القليلة الماضية بنحو لتترن اإل فاق العربي على التعلم اإل

[ مليون في العامين المقبلين، نتأتي دنلة اإلمارات العربية المتحدة في طليعة الدنل العربية من حيث اإل فاق 50-60]

 ،2003[ مليون دنالر خالل عام 6ي فيها حوالي ] لتترن ي، حيث بلغ حجم سوق التعليم اإللتترن ناالستثمار في التعليم اإل

، 1996. في عام 2008[ مليون دنالر في  هاية عام 24]إلى  لخمس المقبلة لتالنمن المتوقع أن يزداد خالل السنوات ا

الطالب األمريتيين  إلى أعداد أعلن نزير التعليم األمريتي عن الخطة الوطنية األنلى لتتنولوجيا التعليم، نالتي تهدف

نولوجيا في المدارس االبتدايية نالثا وية لمواجهة تحديات القرن الحادي نالعشرين. تتضمن هذه الخطة االستخدام الفعال للتت

تعليم أفضل لالستجابة لمتطلبات سوق العمل الجديدة ناالقتااد األمريتي. تؤكد االتجاهات الحديثة على  أعدادمن أجل 

اته تلك التي تعتمد على تحفيز عمل عقل المتعلم نقدراته نمهارإلى  التعلم القايمة على الحفظ أساليبضرنرة اال تقال من 

ي. نقد الحظ الباحثون من خالل العمل لتترن نتطوره بطريقة تجعله شريك أ في عملية إ شاء التعلم، نالذي يسمى التعلم اإل

في التدريس ناإلشراف نالتتيبات التعليمية نالتعميمات على بعض المعلمين مع نجود العديد من المشتالت نالعيوب في 

التقليدية في عملية التدريس، األمر الذي يعتمد على الحفظ نالحفظ  ساليباد على األكثير من الجوا ب، بما في ذلك االعتم

استخدام طرق تعليمية فعالة تساهم في إلى  دنن فهم نعدم مشاركة المتعلم في هذه العملية، مما يجعله يشعر بالملل،  حتاج

ي يرفض أحيا اً اآلخرين لتترن نجد أن  ظام التعلم اإل زيادة دافعهم للتعلم نتطوير مهاراتهم المختلفة التفتير.  تيجة المسح،

التتامل بينهما.  شأت فترة هذه الدراسة من أن  ي سيحل محل التعليم الرسميلتترن نيقبلهم، نيتوقع التثيرنن أن التعلم اإل

تعليمية نكذلك الجهد نالوقت ي. نلما يمتن أن تلعبه دنراً مهما جدا في تسهيل العملية اللتترن التعلم اإل أهميةقناعة تامة ب

 ً  .الذي توفره للطالب نالمعلم معا

الدراسة في جعل الطالب يظهرنن قدراتهم نمهاراتهم العلمية األساسية، من المالحظة  أهمية، تظهر أنضحبشتل 

اهم في نالمقار ة نالتانيف نالربط ناالستفسار نالتحقيق نالتطبيق ناالكتشاف في الرياضيات، نهي القدرات التي تس

تحسين أكاديميتهم اإل جاز من خالل االعتماد على األ شطة نالمشاريع التعليمية الاغيرة ناالختبارات التتوينية المستخرجة 

استراتيجية  قياعتماد تطب -من كتاب الرياضيات بعيدا عن التلقين نااللقاء في طرق التدريس التقليدية. الباحث بما يلي:. 

ي في تدريس لتترن التعلم اإل رلمدارس لتدريس الرياضيات. نعقد دنرات تدريبية نتوجيهية حول دني في التترن التعلم اإل

 .ي في تدريس يوصي الرياضياتلتترن الرياضيات. نتوجيه النظر في الجامعات نقسم العلوم التربوية حول دنر التعلم اإل

الرياضية لطالب المدارس  خطاءي في التعامل مع األلتترن من  تايج البحث الحالي أن استخدام طريقة التعلم اإل يتضح

التعلم  أسلوبالمتوسطة له تأثير إيجابي في زيادة التحايل األكاديمي، نهذه الزيادة في التحايل  تيجة الستخدام 

 يا في دراسة الرياضيات من خالل إقامة نرشإلتترن ناستثمار مواهب الطالب  خطاءي الطريقة العالجية لأللتترن اإل

  .يةإلتترن عمل 

 .المرحلة المتوسطة، مادة الرياضيات ،يلتترن التعليم اإل: التلمات المفتاحية
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 المقدمة

ً  إن كثيراً من األساليب ناألدنات المستخدمة في التعليم التقليدي لم تعد  ،تفي بحاجات الطالب معرفياً ننظيفياً نحياتيا

على استخدام آليات االتاال الحديثة من حاسب نشبتاته ننسايطه المتعددة  نأ ه البد من نجود تعليم عاري فعال يعتمد

 نكذلك بوابات اإل تر ت سواًء كان عن بعد ،يةإلتترن نمتتبات  ،نآليات بحث ،نرسوم ،من فيديو نفالش نصوت نصورة

  .المتعلمين نقياس نتقويم أداء ،العملية التعليمية نضبطها إدارةباورة تمتن من  ،في الفال الدراسيأن 

ي احد افرازات التقدم التتنولوجي التي يمتنها ان تساهم في اثراء عمليتي التعليم نالتعلم لتترن نيعد التعليم اإل

إتاحة فرص إلى  الطالب نالحاجة أعدادخاصة في ظل ما  واجه االن من زيادة الطلب على التعليم نالزيادة المستمرة في 

يادة دافعية الطالب نحثهم على اكتساب نتوظيف المعرفة العلمية بأ فسهم نجعل المتعلم نالرغبة في ز .اضافية للتعليم

نمتعلم  ،تشتيل مراكز ماادر التعلم نالمعرفة نظهور صبغ جديدة للتعلم مثل معلم عن بعد إعادةمحور للعملية التعليمية ن

 [1] .يلتترن لاف اإلنا ،يلتترن نالتواصل اإل ،يإلتترن نامتحان  ،يإلتترن نكتاب  ،عن بعد

تغيرات مستقبلية إيجابية في مجال التربية  ي من الثورات التي أحدثت نستُحدثلتترن نتعتبر ثورة التعليم اإل

أن حجم سوق التعليم إلى  إذ تشير اإلحااييات ،جعلت الدنل تنفق التثير من األموال في سبيل االستفادة منه ،نالتعليم

 ،% منها في الواليات المتحدة األمريتية 70- 60تتركز  سبة ما بين  ،[ مليار دنالر سنوياً 11بـ]ي في العالم يقدر لتترن اإل

مليون دنالراً، نمن المتوقع أن  ]15[ي خالل األعوام القليلة الماضية بلتترن نقدّر حجم اإل فاق العربي على التعليم اإل

دنلة اإلمارات العربية المتحدة في مقدمة الدنل العربية من حيث  نتأتي ،مليون خالل العامين القادمين ]60 -50[إلى  يرتفع

[ ماليين دنالر أمريتي 6ي فيها بلغ  حو ]لتترن حيث أن حجم سوق التعليم اإل ،يلتترن اإل فاق ناالستثمار في التعليم اإل

 [2] .2008نالر بنهاية عام [ مليون د24]إلى  نمن المتوقع أن يزيد خالل السنوات الخمس القادمة ليال 2003خالل عام 

نهي  ،الخطة القومية األنلى لتتنولوجيا التربية أعلن نزير التربية في الواليات المتحدة األمريتية 1996ففي عام 

نتتضمن هذه الخطة استعماالً فعاال للتتنولوجيا  .تهيئة طالب أمريتا لمواجهة تحديات القرن الحادي نالعشرينإلى  ترمي

  .تربوي أفضل لالستجابة لمتطلبات سوق العمل ناالقتااد األمريتي الجديد أعدادبتدايية نالثا وية من أجل في المدارس اال

نزارة التربية األمريتية التزامها تحقيق األهداف  نأعلنت ،تمت مراجعة جذرية لتلك الخطة القومية 1999نفى عام 

 :الجديدة اآلتية

 .تنولوجيا االتاال في أقسامهم نمدارسهم نمنازلهمجميع الطالب نالمعلمين سيستخدمون ت - ١

 .جميع المعلمين سيستعملون التتنولوجيا باورة فعالة لمساعدة طالبهم على بلوغ مستويات أكاديمية رفيعة - ٢

محو )االبتدايية نهو ما أسمته الخطة بـ  جميع الطالب سيتتسبون مهارات تتنولوجيا االتاال في المدارس - ٣

 (.اسوبيةاألمية الح

 التطبيقات التتنولوجية في التعليم نالتعلم.  يتطلع البحث العلمي نالتقويم بواجب تحسين الجيل القادم من - ٤

التعليم في المملتة العربية السعودية بالتعليم  نفي الفترة األخيرة أصبح هناك اهتمام متزايد من قبل القايمين على

نالتطورات ضمن سياسة التعليم العام في البالد نسط اهتمام ملحوظ من قبل  ي اتضح من خالل بعض التحركاتلتترن اإل

نتوقعت دراسة حديثة صادرة عن  .الشركات العالمية المختاة في أ ظمة المعلومات نالحاسبات اآللية نالمعالجات

 500ي في السعودية  لتترنمجموعة آي دي سي ألبحاث السوق أن التطورات الحديثة ترشح أن يبلغ حجم سوق التعليم اإل

قطاعات  3إلى  ي ينقسملتترن أن سوق التعليم اإلإلى  ، مشيرة2008[ مليون دنالر بحلول عام 133.3مليون لاير ]

 .مما يتيح فرصاً ناسعة للطالب السعوديين ،تشمل موفري التقنيات نموفري المحتوى نموفري الخدمة ،رييسية

حيث التزمت أمام الحتومة السعودية  ،السعودية من تدريب معلمين في نقد أعلنت شركة إ تل العالمية ا تهايها 

مؤكدة أ ها ستوفي استحقاق  ،السيما من الناحية التقنية نالحاسوبية ،بالمشاركة الفاعلة في تطوير القطاع التعليمي المحلي

احت الشركة عن عملها حالياً نأف .ألف معلم سعودي بمجال الحاسب اآللي خالل السنوات الثالث المقبلة 50تدريب  حو 

نذلك في جامعة الملك فهد للبترنل  ،على تجهيز معمل متتامل متخاص لتهيئة الدراسات ناألبحاث المتعلقة بالتقنية

 .نالمعادن بالمنطقة الشرقية

اك ي جزءاً ال يتجزأ من العمل في مدارس التعليم األساسي ال ه أصبح هنلتترن نلهذا يجب أن يابح التعليم اإل

 [3] .يةلتترن سهولة نبساطة في استخدام االجهزة اإل
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 مشتلة الدراسة  - 2

تلك التي تعتمد على إلى  التعلم المعتمدة على التلقين أساليبتؤكد االتجاهات الحديثة على ضرنرة اال تقال من 

ً في عملية إحداث نهو ما يسمى بالتعليم التعلم  تنشيط عمل عقل المتعلم نقدراتة نمهاراته نتنميتها بطريقة تجعله شريتا

. نقد الحظ الباحثون من خالل العمل في التدريس ناإلشراف نالنشرات التربويه نالتعميمات على بعض اإللتترن ي

المعلمين بوجود العديد من المشتالت نالقاور في كثير من الجوا ب منها االعتماد على الطرق التقليدية في عملية التدريس 

إلى  فنحن بحاجه ،ى الحفظ ناالستظهار دنن الفهم نعدم مشاركة المتعلم في تلك العملية مما يشعره بالمللنالذي يعتمد عل

ن تيجة لدراسه   .استخدام طرق تعليميه فعاله تساهم في زيادة دافعيتهم للتعلم نتنمي مهارات التفتير المختلفة لديهم

ً أخرى، نيتوقع التثيرنن ان يحل التعلم اإلي يرفض أحيالتترن استطالعية تبين ان  ظام التعلم اإل ً نيقبل احيا ا ي لتترن  ا

  .التتامل بينهماأن  محل التعليم النظامي

 

 اسئلة الدراسة -أ 

 ي في تدريس ماده الرياضيات في المرحله المتوسطه ؟ لتترن ما أثر استخدام التعليم اإل        

 :األتيةنيتفرع منه االسئله 

ذات دالله احاايية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية نطالب المجموعة الضابطة هل توجد فرنق  - 1

 ي على مستوى التحايل الدراسي في مادة الرياضيات تعزى للبر امج ؟ لتترن على االختبار البعدي في استخدام التعليم اإل

عة التجريبية نطالب المجموعة الضابطة في هل توجد فرنق ذات دالله احاايية بين متوسطي درجات طالب المجمو - 2

 التطبيق البعدي لالتجاه في مادة الرياضيات تعزى للبر امج ؟ 

هل توجد فرنق ذات دالله احاايية بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية في التطبيقين القبلي نالبعدي  - 3

 على مقياس االتجاه  حو مادة الرياضيات تعزى للبر امج ؟ 

 

 الدراسة أهمية -ب 

في  هميةى ما يمتن أن يقدمه من دنر بالغ األإلن .يلتترن التعلم اإل أهميةا بثقت فترة هذه الدراسة عن اقتناع كامل ب

 ً   .تيسير العملية التعليمية فضالً عما يوفره من جهد ننقت للتلميذ نالمعلم معا

 :الدراسة في ما يلي أهميةنبشتل اكثر نضوحاً تظهر 

عل التالميذ يظهرنن قدراتهم نمهاراتهم العلمية األساسية من مالحظة نمقار ة نتانيف نربط ناستنتاج ناستقااء ج - 1

نتطبيق ناكتشاف في مادة الرياضيات نهي القدرات التي تسهم في تحسين التحايل الدراسي لديهم نذلك باالعتماد على 

تتوينية المستخرجة من كتاب الرياضيات بعيداً عن التلقين نااللقاء في نالمشاريع التربوية الاغيرة ناالختبارات ال  شطةاأل

  .طرق التدريس التقليدية

ً من التعليم التقليديلتترن يعد التعلم اإل - 2 نخاصة في مجال تعليم نتعلم التجارب الخطرة التـي  ،ي أكثـر أمنـاً نسالما

 ،تعليماً نتعلماً متقناً فيه تعانن على درجة كبيرة بين المتعلمين الذي يتوقع منه أن يحقق ،ياعب تنفيذها على أرض الواقع

ناكتـساب  ،ناسـتقبال المعلومـات ،ية المتعددة في االتـااللتترن ي على استخدام الوسايط اإللتترن حيث يعتمد التعلم اإل

نقدرته  ،ية المختلفةلتترن نسايل التعليم اإلنالتفاعل بين المتعلم نالمعلم نبين المـتعلم نالمدرسـة نبـين المـتعلم ن ،المهارات

كما أ ه يمنح المتعلم الفرصة  ،على تمتين المتعلم من التقدم في تعلمه بالطريقة التي تتاليم مع قدراته ناستعداداته

دنره من  نهذا النوع من التعليم ال يلغـي دنر المعلم نإ ما يطور ،للتركيزعلى األفتار المهمة ناالستفادة من عامل الوقت

 [4] .منـسق نمـدير للعمليـة التعليمية فهذه البرمجيات حليفة للمعلم نليست خليفة لهإلى  مقدم للمعلومات

  .ية تساعدهم في تدريس ماده الرياضياتإلتترن قد تفيد المعلمين في تاميم درنس  - 3
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 أهداف الدراسة -ج 

 :األتيةتسعى هذه الدراسه لتحقيق األهداف 

 .ي على مستوى التحايل ماده الرياضيات في المرحلة المتوسطةلتترن تخدام التعليم اإلأثر اس - 1

 .ي على اتجاه ماده الرياضيات في المرحلة المتوسطةلتترن أثر استخدام التعليم اإل - 2

 .متوسطةي في تدريس ماده الرياضيات في المرحلة اللتترن التقويم المناسبة عند استخدام التعليم اإل أساليب - 3

 مصطلحات الدراسة  -د 

ية في االتاال ناستقبال ناكتساب المهارات لتترن هو تعليم يعتمد على استخدام الوسايط اإل :يلتترن التعليم اإل - 1

 [5صفوف مدرسيه نيرتبط هذا النوع بشبتة المعلومات الدنلية. ]أن  نالتفاعل بين المعلم نالمتعلم نال يستخدم مبا ي

ي نيتم من خالله تبادل االراء لتترن التفاعل التزامني اإل أساليبية تعتمد على إلتترن [ بأ ه بيئة تعلم 6] Barryنيعرفه 

  .نالمقترحات نتقديم التغذية الراجعة نالتقويم

 .يلتترن الدرجة التلية التي يحال عليها المستفيد من خالل مقياس التعليم اإلي اجرايياً بأ ه لتترن نيمتن تعريف التعليم اإل

هي مادة دراسية تحتوي في جوهرها على المفاهيم األساسية لعلم الرياضيات نلتن لتبسيطها حتى  :مادة الرياضيات - 2

تاليم خاايص المتعلم الذي يمر بمرحلة معينة نتناسب خلفيتة الرياضية حيث يتون المهم ان يتتسب المعلم كيفية إجراء 

 [7] .يمتن بواسطتها اشتقاق بعض النتايج من معلومات رياضية متاحة لدية العمليات االستيعابية البسيطة التي

نيشغل  ،بأ ها المرحلة الوسطى ِمن سلم التعليم بحيث يسبقه التعليم االبتدايي نيتلوه التعليم الثا وي  :المرحلة المتوسطة - 3

 [8] .فترة زمنية تمتد من الثا ية عشرة حتى الخامسة عشرة من العمر
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 ي نبدايته نتطويرهلتترن  بذه تاريخية عن التعليم اإل: الفصل الثا ي

ً إذ تقوم  ،بدأ التعليم عن بعد في القرن التاسع عشر فيما عرف بالتعليم بالمراسلة حيث كان الهدف منه ربحيا

غير التقليدية للتعلم تلبية لرغبة التعلم لدى فئات من  ساليبليمية الالزمة لألالمؤسسات التعليمية بتاميم المحتويات التع

ففي ذلك الوقت كان المحتوى التعليمي  .المجتمع ال تتمتن من اال تظام في الفاول الدراسية التي يتطلبها التعليم التقليدي

نالمقاالت المتتوبة نالمهام نالوظايف  ،ندليل الدراسة ،المواد المطبوعة عموما)يرسل عن طريق البريد نيتألف من 

نفي  .بمساعدة من التنايس المسيحية من أجل  شر التعليم بين األمريتين 1873. نقد ا تشر التعليم بالمراسلة عام (األخرى

درجات علمية عن طريق التعليم  أعدادفي  يويورك بChautauqua College of Liberal Artقامت كلية  1883عام 

مستقلة للتعليم بالمراسلة نبذلك اصبحت الجامعة األنلى  إدارةتأسست في جامعة شيتاغو أنل  1892نفي عام  .ةبالمراسل

نلقد أتاح التعليم عن بعد الفرص للطالب التبار كما أ ه أعطى للطالب  .على مستوى العالم التي تعتمد التعليم عن بعد

يرسلون ناجباتهم نالوظايف بالبريد ثم ياححها المعلمون نيعيدنن فقد كان الطالب  .اإلحساس بالمسؤنلية تجاه تعلمهم

الجامعة المفتوحة بدأت في  1970في السبيعينات  .الطالب نكان التحتم بنظام الفحص يتم عن بعدإلى  إرسالها بالدرجات

األخيرين تأسست أربع جامعات نفي العقدين  ،استخدام التقنية مثل التلفاز نالراديو نأشرطة الفيديو في هيتلة التعلم عن بعد

( أنل جامعة أمريتية NYSESنتعتبر جامعة ) .في أنرنبا نأكثر من عشرين حول العالم تطبق تقنية التعليم عن بعد

كا ت  1999مفتوحة تأسست تلبية لرغبات المتعلمين في جعل التعليم العالي متاحا لهم عبر الطرق غير التقليدية. نفي عام 

" من أ جح الوسايل التي tele coursesزية حيث يتم تقديم الدنرات عن طريق التلفاز فيما عرف ب"التربويات التلفا

 Unitedاستخدمتها الجامعات البريطا ية المفتوحة نخاصة تلك التي تأسست في الواليات المتحدة األمريتية تحت اسم

States Open University  The. باعتماد أشرطة الفيديو كعامل مساعد مع التتب  نلقد حقق التعليم عن بعد فعالية أكثر

 [9] .المدرسية ندليل الدراسة

ي إالا أ ه كان موجوداً منذ عدة عقود نلتن لم يتن يسمى في ذلك لتترن على الرغم من حداثة ماطلح التعلُّم اإل

( تعرض Monocromراء )ففي صيغته األنلياة كان عبارة عن معلومات تعرض على شتل كتابة خض ،الوقت بهذا االسم

نتستطيع الحاول على تلك  ،أمام المستخدم نتخزن في حاسوب مركزي ضخم تتال معه عدة حواسيب من  هايات مختلفة

 Personalنمع التقدم التقني الحاصل في مجال الحاسبات نصناعة أنل حاسوب شخاي ) .المعلومات بشتلها االخضـر

Computer نكذلك مع التطور الحاصل في )( برامج متافحات الشبتةWeb Browsers حال تقدم كبيٌر في مجال )

 .تقنيات التعلم

نكان للمؤسسات الدنر األكبر في اإلفادة  ،أخذت بعض المؤسسات ناألشخاص على عاتقهم هذه التقنيات الحديثة

ً كبيراً نأخذت منهم الوقت التثير نالدراسة الواسعة أن استطاعت استغاللها لى إ القاوى من هذه التقنيات نقطعت شوطا

( نمساحات Softwear & Hardwearبالشتل االمثل نذلك من خالل اإلفادة من متو ات الحاسبة المادية نالبرمجية )

نهذا بالنتيجة يعني أ ه في أي نقت سوف تتوافر تلك التقنيات سواء أكا ت حديثة أم كا ت قديمة  ،التخزين إل جاح العملية

نمنه تطورت عملية اإلفادة من  ،اهمت في توسيع حدند الوسايط المتعددة من تقنيات مسموعة نمرييةنقد س ،في االستخدام

 [10] .يلتترن التقنيات الموجودة في أجهزة الحاسوب نغيرت كثيراً من نجه التعلم اإل

 

 يلتترن معايير التعليم اإل

تعليمي نكذلك اال ظمة التي تدعم التعليم ي نالتاميم اللتترن هي مجموعة قواعد توجيهية لتطوير المحتوى اإل

معلمه بأستيراد نتادير نمشاركة للمحتويات ناأل شطة التعليمية أن  يلتترن ي حيث تسمح لمطور المقرر اإللتترن اإل

أخرى بشرط دعم كليهما لهذه إلى  يةإلتترن ية نبالتالي يمتن  قل تلك المحتويات ناأل شطة من مناة تعليم لتترن اإل

ن تطوير المحتويات  .يلتترن المحتوى اإلإلى  ايير نتوجد بعض المعايير األخرى لتسهيل نصول ذني االعاقاتالمع

مواالً طايلة نهذا األمر يدفع المعنيين أية تتلف المؤسسات التعليمية نالتدريبية لتترن نالمقررات نالمتو ات التعليمية اإل

شاركة تلك المحتويات نتبادلها بدل تترار تطوير تلك المتو ات آالف المرات التفتير بأمتا ية مإلى  يلتترن بالتعليم اإل

نهذا األمر فوق تقليلة من كلفة اإل تاج فأ ه يسمح بأ تاج متو ات عالية الجودة يستفيد منها قطاع ناسع كما أن خسارة هذه 

ً لل ً اضافيا استخدام  إعادةبحث عن حل يمتنها من المؤسسات لمنتجاتها التعليمية بسبب تغيير مناة العرض كان دافعا

إصدار مبادئ توجيهية نتطوير إلى  يلتترن كل ذلك دفع المعنيين بالتعليم اإل .محتواها التعليمي السابق على مناة جديدة

ر ي من أجل تطويلتترن معايير مشتركة لتتنولوجيا التعليم ألجل االلتزام بها من القايمين على تطوير برمجيات التعليم اإل

استخدامها نمن إمتا ية  إعادة ظم تسمح بدعم منتجات تعليمية يمتنها ان تتون توافقية نتسهل الوصول إليها نتمتن من 
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ي لتترن نفي عار ا الحاظر فأن اغلب الاناعات لها معايير نصناعة محتويات التعليم اإل .تطويرها بأدنات متنوعة

مستوى معيار عالمي شامل من إلى  االن نأن كا ت مازالت لم تالنبرمجياتة تحتاج معايير خاصة بها نهي متوفرة 

ن لخص دنافع المنظمات  .يلتترن ( رغم نجود معيار جديد من األيزن لتنه ال يشمل كل جوا ب التعليم اإلISOاأليزن )

ات نالتي هي العالمية في نضع مواصفات لتلك المتو ات في توفير الجهد نالوقت نالمال في عملية تطوير هذه المتو 

ية  نفي تسهيل البحث عنها نتبادلها نتنقلها بين النظم المختلفة نالواقع  إن اغلب المعايير ترتتز لتترن ركيزة المقررات اإل

 إعادة( إلتي يمتن Learning Opjects Digitalعلى ما يسمى المتو ات التعليمية نهي الوحدات التعليمية الرقمية  )

التعلم نتتتون من النص نالاوت نالاورة نالرسوم الثابتة نالمتحركة  نلقطات الفيديو نمقاطع استخدامها في التعليم ن

 الفالش نالخرايط ناألشتال نالمحاكاة التفاعلية ناالختبارات نعادة هي صغيرة نلتنها كثيرة نغالبا ما يتم  تقسيم المحتوى

ي نتاميم لتترن شتل اللبنات األساسية  لبناء المحتوى اإلبناء على تحقيق هدف تربوي ناحد لتل منها نهي ت جزاءاألإلى 

ية نمن خااياها أ ها قايمة بنفسها )اي مستقله بحد ذاته( نيمتن تخزينها في قواعد بيا ات نهي قابلة لتترن المقررات اإل

 .استخدامها ما بين البرمجيات التعليمية المختلفة إعادةللفهرسة نالبحث نيسهل  قلها ن

 

 :م مواصفات نتوجيهاتمعايير أ

درجة معيار  ماادق عليه من إلى  ي ال ترقىلتترن يرى بعض الباحثين أن ماهو متعارف عليه بمعايير التعليم اإل

أن مجال التعليم إلى  مقاييس نذلك يعودأن  إرشاداتأن  قبل منظمة المعايير العالمية األيزن نهي التزال بمثابة مواصفات

إحداث إلى  تعلم نالمحتوى التعليمي اليزال في مرحلة   مو متسارعة أدت إدارةليه من  ظام ي نما يشتمل علتترن اإل

 يلتترن تغييرات متالحقة نمتسارعة في المجال بينما المعايير ترتتزعلى االستقرار نهي درجة لم يال إليها التعليم اإل

نالمؤسسات نأجهزة التطوير للمعايير في هذا الادد  اآلن نذلك بالرغم من الجهود الحثيثة من قبل المنظمات ناللجانإلى 

مبادرة التعليم الموزع إلى  ( نصوالAICCعلى سبيل  المثال جمعية أي آي سي سي )1988نبدأ من مراحل مبترة منذ 

نالمتتبع ألعمال الرناد العالميين في  1997( نالتي بدأت أعمالها في عام ADL SCORMالمتطور نمعيارها ستورم )

ي ماادق عليها من لتترن ي جميعهم يؤكدنن على عدم نصول مايطلق عليه معايير في التعليم اإللتترن ير التعليم اإلمعاي

قبل منظمة المعايير العالمية األيزن بل ال يزال المجال  في طور النمو نلتن نجود المعايير في صيغتها الحالية نالاادرة 

  .ي نمزنديةلتترن ي يفضل التقيد بها من قبل مطوري خدمات التعليم اإلرن لتتمن منظمات مهنية في مجال التعليم اإل

( في IEC/ISO24751:2008نرغم ذلك  شرت منضمة المعايير العالمية االيزن معياراً ماادقاً عليه تحت رقم )

عليم نالتدريب هو ي نالتلتترن مجال التعليم اإلإلى  مجال تتنولوجيا المعلومات بشأن التتيف الفردي نسهولة الوصول

ً باإل أجزاءيتتون من ثالثة  ً مرجعيا مقياس "الوصول للجميع" بناء علئ االحتياجات ضافة إلى نهو يقدم اطاراً ن موذجا

 .نالتفضيالت الشخاية ننصف الموارد الرقمية

أن  جات المتعلمتلبية احتياجات المتعلمين في سياق العجز  تيجة لعدم تطابق حاإلى  ي يهدفلتترن ن المعيار اإلإ

التعلم المعطى نعلى سبيل المثال فأن الفرد الضرير ال يتون معوقاً عندما يقدم الدرس مع الاوت أن  تفضيالتة مع التعليم

الدرس في بيئة صاخبة إلى  اللذين يستمعونأن  في حين ان الفرد الذي ليس لدية المعرفة األساسية الالزمة لفهم الدرس

  أصحاء. وا يعتبرنن معوقين نان كا

 :األتية جزاءنهذا المعيار يتتون من األ

ً لوصف حاجات المتعلم نافضلياتة نتحديدها مقابل نصف موارد التعليم الرقمية حيث  :األنل يوفراطاراً مشتركا

 .ة الرقميةيمتن مطابقة تفضيالت المتعلم الفردية ناحتياجاتة مع أدنات ماليمة لواجهة االستخدام نكذلك مع الموارد التعليمي

ً للمعلومات لوصف كيف يمتن للمستخدم الوصولالثا ي ً مشتركا ي لتترن محتوى التعليم اإلإلى  : يقدم  موذجا

 .نإلى التطبيقات ذات الالة يشمل كيف يمتن أن تتون االحتياجات ناألفضليات ذات أنلوية -عبر اإل تر ت  -المباشر 

لتمبيوتر )بما في ذلك  ظم الشبتات( التي تتون ماليمة الحتياجات : يوفر لغة مشتركة لوصف جوا ب  ظام االثالث

عموماً ال رى ضيراً  .المتعلمين نتفضيالتهم  في سهولة التافح كما ياف هذا الجزء أيضا سيناريوهات تطبيق المعلومات

 .ي لشهرتهالتترن في استخدام ماطلح معايير التعليم اإل

ي ال يمتن فهمها دنن فهم المشاكل التي يعا ي منها المشتركون في لتترن ان الغرض من تطوير معايير التعليم اإل

ي فالدارسون ال يمتنهم بسهولة العثورعلى المقررات التي يحتاجو ها نمؤلفو المقررات يجدنن صعوبة في لتترن التعليم اإل

مقررات نكل منها يحتوي مئات الجمع بين المحتوى ناألدنات من موردين مختلفين نمديرن المقررات ال يمتنهم  قل ال
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 ظام آخر نالدارسون ذنن اإلعاقة ال يمتنهم اخذ المقررات فهم يحتاجون لمقررات إلى  تعليم إدارةالملفات من  ظام 

 .ماممة خايااً لهم

ي من لتترن منظمات المعاييرعالجت هذه المشاكل بطرق عديدة فقد نضعت المعايير التي تعزز بناء التعليم اإل

نلتن يجب أن  .التي يعاد استخدامها نالتي تساعد على الحد من االعتماد على بايعين خاصين نعلى منتجات معينة ءجزااأل

يتون معلوماً ان االمتثال للمعيار ال يضمن تحقيق الهدف المنشود من المعايير فشهادة األيزن لمانع ال تضمن ا ه لن ينتج 

  .بأستمرار منتجات غير مفيدة مثلما ان درجات الطالب العالية في امتحان التوجيهي لن تضمن عدم اخفاقة في الجامعة

 

  :يةلتترن اإل نمن أهم أهداف المعايير

 .تغيير في  ظام التشغيلأن  التعليم إدارةعدم الحاجة لتعديل المتو ات التعليمية مع كل تغيير في برمجيات  :التوافقية

أدنات يجب النظر أن  يةإلتترن ان تقليل االعتماد على منتجات فردية نبايعين بأعينهم اي عندما يتم شراء مقررات 

في حال نجود منتجات أفضل في المستقبل ؟ أن المعايير أن  كيف العمل في حال إغالق البايع في استراتيجية "الخرنج" أي

التوافقية اي أن  بايع افضل حيث ان مهمة المعايير المقدسة هي قابلية التشغيلأن  أية أداة أنمقررإلى  تعد بتسهيل الهجرة

التعليم بآخر ذي قدرات متشابهه دنن  إدارةن يمتن تغيير  ظام  دارة.التشغيل المتبادل بين ادنات التأليف نالمحتوى ن ظم اإل

ان ميزة قابلية التشغيل هي سماحها باختيار افضل المنتجين ناألدنات  .تجميع المقرر أن إعادة تطوير إلى إعادة الحاجة

 عمل اي شيء آخر. إلى إعادة نتبديل اي منهم دنن الحاجه دارةنالمحتوى ن ظم اإل

استخدام المتو ات التعليمية المعدة مسبقاً ضمن مجموعة كبيرة من أجهزة  إعادةيمتن  :االستخدام إعادةمتا ية إ

 .ي ن ظم التشغيل المتنوعةلتترن الحاسوب نالبرمجيات نمناات التعليم اإل

استخدام المحتوى على جميع المستويات نليس فقط على كامل  إعادةية يمتنهم لتترن أن مؤلفي المقررات اإل

يعاد استخدامها في التعليم  أجزاءية نلتن ايضا على الوحدات االصغر ان مفهوم البناء من لتترن قررات نالتتب اإلالم

تجميعها من  إعادةاستخدامها نالتي يتم  إعادةي تعمل ضمن هرمية حيث يجمع المنهج التعليمي من مقررات يمتن لتترن اإل

استخدامها نالمتجمعة من المتو ات التعليمية الممتن  إعادةافحات يمتن استخدامها نالمتو ة من ال إعادةالدرنس يمتن 

استخدام هذه العناصر ألغراض مختلفة في مشاريع  إعادةنيتون  (Learning Objects Reusableاستخدامها ) إعادة

مها في عدة مشاريع مختلفة نهذا يعني أ هم  ال يحتاجون لتطوير كل المحتوى لمشرنع معين ذلك أن العناصر يمتن استخدا

 إعادةآ فإن التتاليف تتون أقل ألن هذا المحتوى  يمتن أصليحين اال تهاء منها نبالتالي فحتى نإن كا وا يطورنن محتوٌى 

 .استخدامه في مشاريع الحقا

( نمخترع W3Cيقول مدير اتحاد شبتة الويب العالمية ) :إمتا ية الوصول من قبل الجميع بعض النظر عن اإلعاقة

شبتة الويب "إن قوة اإل تر ت هو في عالميتها نفي إمتا ية الوصول إليها من قبل الجميع بغض النظر عن اإلعاقة " لقد 

غيرت الويب كيفية عمل كثير من الناس نتعليمهم نسرعان ما أصبح الويب جزءاً اليتجزأ من مجتمعنا نبالتالي البد من 

حيث يمتن القيام بعمليات البحث نالفهرسة نالتعقب للمتو ات التعليمية حسب  يلتترن إمتا ية الجميع الوصول للتعليم اإل

 .الطلب

إمتا ية تطوير المتو ات التعليمية نالتعديل عليها ناستخدامها بواسطة عدة أدنات تطوير مختلفة دنن  :االستمرارية

 [11] .استخدام  فس النظم التي يتم التطوير بواسطتهاإلى  االضطرار
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 ي لتترن داف التعليم اإلأه

ي لتبين مدى لتترن ي ظهر لتسهيل نمساعدة عملية التعليم كان البد من نضع أهداف التعليم اإللتترن ألن التعليم اإل

نمن هذه  ،التعليم أساليبمواكبة التطور نأحدث إلى  أهميته نضرنرة تواجده في جميع المؤسسات التعليمية التي تسعى

 :األهداف

  .ية الجديدة ننجود تنوع في ماادر المعلومات نالخبرةلتترن ة تفاعلية من خالل االجهزة نالتقنيات اإلخلق بيئ -1

دعم نتحسين عملية التواصل بين الطالب نالمعلمين ن المساعدين من المناقشات الهادفة باالستعا ة بقنوات االتاال  -2

 .يةلتترن اإل

 .يلتترن الل التعلم عن بعد نهذا من أهم أهداف التعليم اإلعدم ضرنرة الحضور في المتان  فسه من خ -3

ية التي تساعد في عملية التعلم الجماعي لتترن إكساب المعلمين المهارات التقنية الستخدام األجهزة الحديثة نالتقنيات اإل -4

 .نالتعلم الذاتي

  .يلتترن ية الالزمة في عملية  التعليم اإللتترن إكساب الطالب المهارات التقنية الالزمة الستخدام نسايل االتاال اإل -5

 .تطوير دنر المعلم في بيئة العملية التعليمية حتى يواكب التطور العلمي نالتتنولوجيا المتالحقة نالتي تستمر بالتغير -6

لم كمادر نحيد توسيع دايرة اتااالت الطالب من خالل شبتات االتااالت العالمية نالمحلية نعدم االعتماد على المع -7

  .للمعلومات نالمعرفة

 [12] .تقديم التعليم بما يتناسب مع الفئة العمرية التي يقدم لها نمراعاة  الفرنق الفردية بين الطالب -8

 

 الدراسات السابقة 

المتعلقة بتدريس الرياضيات  NCTMنتوفر معايير  أهميةإظهار مدى إلى  التي هدفت :(2007دراسة التميمي )▪ 

جهة  ظر معلمي الرياضيات ناجراء مقار ة علمية للبرمجيات التعليمية المستخدمة في تدريس الرياضيات في الدنل من ن

نقد  ،ي بالدنل المختارةلتترن ناجراء مقار ة علمية عن مدى توفر البيئة التحتية الالزمة الستخدام التعليم اإل ،المختارة

ً ن 17مدارس ن 3الدراسة )اتبعت الدراسة المنهج الوصفي نتتو ت عينة  مدارس  7برمجيات( في السعودية ن) 5معلما

 52مدرسة ن  13برمجيات( في ماليزيا نيتون المجموع ) 3معلماً ن 16مدارس ن 3برمجيات( في األردن ) 5معلماً ن19ن

عدد إلى  توصل الباحث نقد ،استبيا ات تحددت محانرها نفق أسئلة الدراسة أعدادبرمجية( نكا ت أداة الدراسة  13معلماً ن

لدى معلمي الرياضيات في الدنل الثالث نافضلية لدى  NCTMمعايير  أهميةنجود نعي ب :من النتايج من أهمها مايلي

ً في الدنل الثالث نناقع البيئة  .معلمي الرياضيات بماليزيا في توفر هذه المعايير نتوجد بعض االختالفات الدالة احااييا

( ناالجهزة cpuالمملتة العربية السعودية من حيث التجهيزات نسرعة نحدة المعالجة المركزية )التحتية يميل لاالح 

الملحقة بالحاسب اما ناقع البرمجيات في المملتة العربية السعودية فقد حازت البرمجيات المنتجة محليا نالبرمجيات 

اما في  ،المنتجة من قبل الطالب على أعلى عدد نفي األردن مجال البرمجيات ،الجاهزة لمادة الرياضيات على أعلى عدد

ي المستخدمة في السعودية كا ت لتترن اما برمجيات التعليم اإل ،ماليزيا فقد حال مجال البرمجيات الجاهزة على أعلى عدد

الفيديو  ي نفي ماليزيا كا تلتترن نفي األردن كا ت االيديويف نالتتاب اإل ،يلتترن ية نالتتاب اإللتترن السبورة اإل

( نتنوعت خطوط اإلتاال في الدنل الثالث من ssmsي ن ظام )لتترن ي نالتتاب اإللتترن التفاعلي نالمقرر اإل

 .نالقمر الاناعي نالهاتف نالتيبل اما الشبتات فنالحظ تميز األردن نماليزيا بتوفير شبتة مرتبطة بالوزارةDSLخطوط

ي في زيادة مستوى التحايل لتترن رف علـى استخدام التعليم اإلالتعإلى  التي هدفت :م(2007دراسة الجرف )▪ 

جا ب التعليم إلى  ي من المنزل كمقرر مساعدلتترن للطالب في التتابة نالتعرف على مدى فعالية استخدام التعليم اإل

طالبات المستوى األنل في التقليدي المقدم في الفال نالمعتمد على التتاب المقرر في تعليم اللغة اال جليزية كلغة اجنبية ل

  .كليات اللغة نالترجمة في جامعة الملك سعود

ي مع التركيز لتترن التعليم اإلإلى  تحديد الخطوات الالزمة لال تقال من التعليم التقليديإلى  ن دراسة الجرف هدفتإ

ة اإل تليزية ناقتراح بر امج على خطوات تدريب معلمي اللغة اإل تليزية على استخدام اال تر ت في تدريس مقررات اللغ

 [13] .تدريبي لتطوير قدرة معلمي اللغة اال تليزية على استخدام الحاسوب ناال تر ت في التدريس

ي نالتعلم داخل لتترن التعليم هما التعلم اإل أ ماطالتي هدفت لتقويم المعرفة المتتسبة بين  مطين من  :دراسة جون▪ 

 .يةلتترن البيئة اإلأن  ات ألستتشاف مدى جدنى ما استفاده المشاركون في الفاولنقد تم تطوير ثالث فرضي ،الفاول
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نأظهرت  تايج الدراسة نجود فرنق  .نتم تطبيق اختبار قبلي نبعدي على عينة ممثلة من مختلف أ حاء الواليات المتحدة

علمين من خالل التمبيوتر قد استفادنا أكثر كما كشفت االختبارات البعدية ان المت .بين مجموعتي التعلم في المعرفة القبلية

 [14] .من أنلئك المتعلمين داخل الفاول

معرفة أثر برمجية حاسوبية قايمة على المرن ة التفاعل ن موذج التعلم القايم إلى  التي هدفت :دراسة فرا سرنث▪ 

حاسوبية تتميز بالمرن ة نالتفاعل قام الباحث بتاميم برمجية  .على المشتلة لطالب قسم الرياضيات بالمستوى الخامس

نتحتوي على عدد من المستويات لتناسب جميع الطالب، نتم إ تاج هذه البرمجة بالتعانن بين رنسيا نالواليات المتحدة 

. طبقت الدراسة على عينة NSF األمريتية من خالل فريق عمل مشترك تحت إشراف نتمويل الجمعية الوطنية للعلوم

ً نطالبة من كلية ترايتون اإلقليمية بالواليات المتحدة األمريتية( طال24متو ة من ) بحيث كا ت المجموعة التجريبية  .با

( طالباً نطالبة درسوا في معامل الحاسوب اآللي من خالل الشبتة المحلية نيقدم البر امج مجموعة من المهام 17متو ة من)

 .دنن تدخل المعلم نبتوظيف المعلمات الرياضية في المواقف الحياتيةنالمواقف نالمشاكل التي يمتن حلها بإيجابية الطالب ب

ً نطالبة درست بطريقة المحاضرة المعتادة17أما المجموعة الضابطة فتان عددها ) إلى  نقد دلت  تايج الدراسة .( طالبا

 [15] .مساعدة البرمجة على فهم الطالب للمبادئ نالمعادالت الرياضية

ي بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدة لتترن تقويم  تجربة التعليم اإلإلى  التي هدفت :دراسة العبد التريم▪ 

ما الوضع الراهن  :عن السؤال الرييسي التالي جابةنلتحقيق هذا الهدف حانلت الدراسة اإل .المتوسطة نالثا وية بالمرحلتين

ة ؟ نبناء على هدف الدراسة ناسئلتها استخدمت الباحثة ي بمدارس البيان النموذجية للبنات بجدلتترن لتجربة التعليم اإل

ية  في مدارس البيان النموذجية لتترن نشملت العينة جميع طالبات نمعلمات الفاول اإل .المنهج الوصفي لماليمته الدراسة

 .وسطة نالثا ويةي في المرحلتين المتلتترن ( طالبة يدرسن بطريقة التعليم اإل162( معلمة ن)41للبنات نالبالغ عددهن )

ية لتترن ي نجود فرنق بسيطة  سبياً لاالح الطريقة اإللتترن نبينت النتايج الخاصة بمدى استفادة الطالبات من التعليم اإل

 [16] .ي بأ فسهن نبزميالتهن في الفاول التقليديةلتترن نذلك عند مقار ة تحايل الطالبات في التعليم اإل

 التعقيب على الدراسات السابقة

من خالل االطالع من قبل الباحث للدراسات السابقة يتضح أ ها تتشابة مع الدراسة الحالية في تنانل          

ي كان لتترن أن استخدام  التعليم اإلإلى  ي نكيفية االستفادة منه إذ أشارت غالبية الدراسات السابقةلتترن موضوع التعليم اإل

 .لك البد من  دراستة نتطبيقة في المجال التربويلذ ،له  تايج ايجابية على أداء الطلبة

 

 أنجه االستفادة  من الدراسات السابقة

الدراسة نموضوعها نقد استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في  أهميةتدلل الدراسات السابقة على 

 :العديد من الجوا ب منها

 صياغة اإلطار النظري للدراسة - 1

 نمبررات إجرايها أهميةحديد مشتلة الدراسة نبيان المساعدة في ت - 2

 توجية الباحث في تاميم أداة الدراسة - 3

 توجية الباحث  حو العديد من ماادر المعلومات المفيدة ذات العالقة بمشتلة الدراسة - 4

 :في هذا السياق فقد تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في اآلتي

ي على تحايل طلبة الافوف األساسية  لمادة الرياضيات مقار ة بالطريقة التقليدية لتترن م اإلالبحث في أثر التعل

ي في تحايل طلبة الافوف األساسية لمادة الرياضيات نفق متغيري الطريقة لتترن نالتعرف على فاعلية التعلم اإل

مت على هذا الاعيد  حيث جاءت هذه الدراسة  نالجنس من هنا  تأتي الدراسة الحالية ألستتمال  الجهود البحثية التي ت

 .متملة للدراسات السابقة
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 منهجية الدراسة

المناسب في هذه الدراسات نتم توزيع استبا ة   سلوبتم استخدام المنهج الوصفي التحليلي حيث يعد هذا المنهج األ

جمع البيا ات من خالل استبا ة تم توزيعها خاصة على مجتمع الدراسة نكذلك تم الرجوع للبحوث نالدراسات السابقة، نتم 

 ،معارض ،محايد ،موافق ،موافق جدا :على النحو التالي جابةلهذا الهدف نقد تم قياس عبارة كل مقياس من خمس فقرات لإل

  .معارض جدا

 

 التوصيات

 :يوصي الباحث بما يلي

 .ياضياتي في المدارس لتعليم الرلتترن تبني تطبيق استراتيجية التعليم اإل -

 .ي في تدريس الرياضياتلتترن عقد الدنرات التدريبية ناإلرشادية حول دنر التعليم اإل -

 .ي  في تدريس الرياضياتلتترن توجية النظر في الجامعات نفي قسم العلوم التربوية حول دنر التعليم اإل -
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 جراءات البحثإ: الفصل الثالث

 ة االختبارية )جدنل المواصفات(الخريط أعداد -1

ال ها تتضمن توزيع فقرات  ،االختبارات التحايلية أعدادتعد الخريطة االختبارية من المتطلبات االساسية في 

خريطة  أعدادلذا تم  .االختبار على االفتار الرييسية لمحتوى المادة الدراسية ناالهداف السلوكية التي يسعى االختبار لقياسها

نعدد الحاص نالوقت بالدقايق معتمدين في تحديد زمن تدريس كل فال  الخمسة تتضمن محتوى المادة للفاول اختبارية

 .من الفاول على مجموعة من مدرسي الرياضيات للافوف المتوسطة

 (1جدنل )

صص عدد الحإلى  الخريطة االختبارية لفقرات االختبار التحصيلي نتوزيعها على الموضوعات الدراسية بالنسبة

 نالوقت بالدقائق

 هميةاأل المستويات المعرفية

 النسبية

الوقت 

 بالدقايق

عدد 

 الحاص

محتوى 

 المادة

 المجموع

:.%.. 

 تطبيق

:20% 

 استيعاب

 :45% 

 معرفة

35% 

    

الفال  20 9000 24% 4 5 3 12

 االنل

الفال  11 495 13% 2 3 1 6

 الثا ي

الفال  22 990 27% 5 6 3 14

 الثالث

الفال  16 720 19% 3 4 2 9

 الرابع

الفال  14 630 17% 3 4 2 9

 الخامس

 المجموع 83 3735 100% 17 22 11 50

 

 صدق االختبار -2

ً إ  جح في قياس مدى تحقق االغراض السلوكية للمادة التي نضع من اجلها إذا  ن االختبار التحايلي يتون صادقا

 :يأتي نمن اجل التحقق من صدق االختبار استخدم الباحث ما

 الادق الظاهري -أ

 صدق المحتوى -ب

نالحتم على عالقتها بمحتوى المادة  ،هو التبار في مضمون كل سؤال من اسئلة االختبار :الصدق الظاهري - أ

نقد تم تحقيق الادق الظاهري لألختبار بعرضه على مجموعة من  .السادة الخبراءأن  الدراسية المعنية من قبل المختاين

لمعرفة مدى صالحية فقراته في قياس المحتوى في ضوء االغراض  ،الرياضيات نطرايق تدريسهاالمختاين في 

نبعد جمع آرايهم حالت الموافقة على الفقرات جميعها بدنن حذف بأستثناء تعديل بعضها ناقرنا صالحيتها لما  .السلوكية

 .افترض ان تقيسه في حدند المحتوى المقرر دراسته
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 )  2)جدنل 

درجة  (2قيمة مربع كاي )كا الداللة

 الحرية

مستوى 

 الداللة

غير 

 موافقون

 الفقرات موافقون

      المحسوبة الجدنلية 

 ً  3،84 دالة احااييا

 

 

 

 

 

14 1 0،05 - 14 1،2،13، 14، 

15، 16 ،17، 

18 ،19 ،20، 

21 ،22 ،23، 

24 ،25 ،26، 

27 ،28 ،29، 

31 ،32 ،34، 

35 ،37 ،38، 

39 ،40 ،41، 

42 ،44 

  10،29   1 13 3 ،8 ،5 ،6 ،9، 

33 ،47 ،36، 

50 

  7،14   2 12 7 ،8 ،10 ،11، 

12 ،30 ،43، 

45 ،46 

 

( فما فوق نتم حاول الموافقة على فقرات االختبار بذلك فأن 85%حالت على موافقة )إذا  تعد الفقرة صالحة

 .فقرات االختبار حققت الادق الظاهري

نالتحقق من صدق المحتوى  .ي يقيس فيها االختبار محتوى مضمون معينهو الدرجة الت :صدق المحتوى -ب

الخريطة االختبارية )جدنل المواصفات( نيعد خطوة اساسية في بناء االختبارات التحايلية  أعدادمسألة ذات صلة نثيقة ب

ي االختبار بما تتناسب مع نذلك لتمثيلها ف ،كل منها أهميةنبهذه الناحية يضمن بأن االختبار حار الموضوعات نحدد مدى 

( 1خريطة اختبارية )جدنل المواصفات( كما في الجدنل ) أعدادلذا قام الباحث على  .اهميتها نحار السلوك المرغوب فيه

( فقرة 50) أعدادالذي تم على اساسه تحديد عدد الفقرات لتل مستوى من المستويات لمحتوى الفاول الخمسة حيث تم 

 ( غرضاً سلوكياً 182اختبارية موزعة على )

 صياغة فقرات االختبار -3

( فقرة اختبارية ناختبرت من  وع االختبار 50بناء على التوزيع الحاصل في الخريطة االختبارية صيغت )       

اال ا ه يقلل من فرص التخمين  هميةمن متعدد نهذا النوع من االختبارات يمتاز باعوبة بالغة في بنايه فأ ه في غاية األ

 .لوجود اربعة بدايل ثالثة منها خاطئة نبديل ناحد صايب فقط

لقدرته على قياس كثير من االهداف )نهذا النوع من االسئلة يتثر استعماله في اختبارات الرياضيات نذلك       

 (.المختلفة نفي موضوعات مختلفة نعند مستويات عقلية مختلفة
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 صياغة تعليمات االختبار -4

نأن  ،ناضحة نمفهومة نمناسبة لمستوى طلبة صفوف المرحلة المتوسطة ،تعليمات عامة لالختبار أعدادتم         

 :ناشتملت التعليمات على ،توفر هذه الخاايص تسهم في رفع معامالت الادق نالثبات نموضوعية االختبار

 .الهدف من االختبار -

 .عدد فقرات االختبار -

 .زمن االختبار -

 .االسئلة من خالل اعطاء مثالعن  جابةطريقة اإل -

 .عن الفقرات جميعها جابةاإل -

 .احتوت على اكثر من اختيارإذا  تعد الفقرات خاطئة -

 .( نالخاطئة )صفر(1تعطي للفقرة الاحيحة ) -

 .تعد الفقرة خاطئة جابةفي حالة ترك اإل -

 

 تفسير النتائج

الرياضية  خطاءي في معالجة األلتترن ان استخدام طريقة التعلم اإليتبين من النتايج التي توصل اليها البحث الحالي 

نهذه الزيادة الحاصلة في التحايل  تيجة استخدام  ،لطلبة المرحلة المتوسطة له اثر ايجابي في زيادة التحايل الدراسي

 .خطاءاً عالجياً لألأسلوبي بتو ة لتترن طريقة التعلم اإل

 :األتية سباباألإلى  قد يعزى رأي الباحث

نمعالجتها مما ينعتس ايجابياً على استيعاب الطالب  خطاءيعد تغذية راجعة يفاد منها في تحديد األ خطاءان معالجة األ -1

 .للمادة نهذا بالتالي ينعتس على تحايلهم الدراسي

المجال لهم للتساؤل بغية تفاعل الطلبة فيما بينهم نيتيح إلى  ي يؤديلتترن المعالجة المتمثل بالتعليم اإل أسلوبان  -2

ً المجموعة يؤدي  أعضاءبين  خطاءكما ان عرض األ ،قناعةإلى  الوصول  إضافيان يحال كل الطلبة على تعليم إلى  أيضا

ته  تايج االختبار التحايلي النهايي اذ ظهر ان أنضحزماليهم مما يعزز حالة االستيعاب لديهم نهذا ما  أخطاءألخطايهم ن

 .موعتين التجريبتين مقار ة بالمجموعة الضابطةالفرق لاالح المج

ي تتون بواسطة الافوف االكترن ية الن الطلبة الذين يعتمدنن معالجة اخطايهم لتترن ان المعالجة عن طريق التعلم اإل -3

بب نيتاح لتل منهم الفرصة للوقوف على الخطأ نمعرفة س خطاءعلى اساس تفاعلهم مع زماليهم الذين يعالجون هذه األ

ي كما ان الطالب لتترن الخطأ من خالل السؤال دنن حرج كو هم من مستوى عمري ناحد نكو هم زمالء في الاف اإل

كما يعتقد الباحث ان هذه الطريقة تتيح فرصه  ،المعالج يشعر بأن مسؤنليته تحتم عليه جعل الطلبة البقية يستوعبون اكثر

 .سيتون هو المعالج في الفرصة القادمة للمنافسة اكبر بين الطلبة نيشعر كل منهم ا ه

 سلوباالستمتاع في هذا األإلى  ية ادىلتترن ان تحقيق العالقات االيجابية بين الطلبة للمجموعة الواحدة في الافوف اإل -4

 .التعليمضافة إلى العالجي باإل

ً اكاديمياً  -5 ً يتطلب تترن لالن العمل اإل ،تتتسب ذني التحايل العالي في هذه العملية تقدما ي بوضعه مدرساً خاوصيا

التفتير بعمق اكبر في عالقة االفتار بعضه ببعض في موضوع معين نهذا المدرس الخاوصي له خاايص تختلف عن 

 غيره ال ه مدرس يشارك الطلبة اهتمامهم نميولهم نلغتهم الشبابية.

ً   ماطي لطريقتين مختلفتين من بين األلتترن استخدام الباحث التعلم اإل -6  .)الطرايق( االكثر  جاحا

ي نالمجموعة بعملهم فالشعور بالنجاح نالتقدير لتترن المهمة للمعالجة الجمعية هو احتفاء طلبة الاف اإل نجهنمن األ -7

مداركهم نعلى االخص التحايل إلى  ناالحترام هو الذي يبني االلتزام بالتعلم نالحس بالتفاية الذاتية عند نصول المعلومة

 .منخفضال

التي  سبابمهمتهم على اكمل نجة قد يتون من األإلى  ية نليس للفرد عند اتمام المجموعةلتترن التعزيز للمجموعات اإل -8

 .زيادة التحايلإلى  تؤدي
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ية الحظ شعور الطالب تجاة مادة الرياضيات بتو ها مادة صعبة نلتن قد تتون لتترن من خالل قيام الباحث بالدراسة اإل -9

ً  ثارةة اإلماد نقد تشبع كثيراً من ميولهم الفطرية  تيجة رنح التعانن نحرية التعبير نالسؤال ناالستفسار بدنن  ،نالتفتير معا

 .نقد يتون السبب في زيادة التحايل ،فهمهم الخاطئإلى  قلق بالنسبة

10-  ً  .التحايل المطلوب مستوىإلى  حل مشتلة الفرنق الفردية من خالل الوصول بالطلبة المتأخرين دراسيا

 .يةإلتترن ياً في دراسة مادة الرياضيات من خالل ا شاء نرشات عمل إلتترن استثمار مواهب الطالب  -11

 

 االستنتاجات

 .ي )المذكرات(لتترن ية( على العالج اإللتترن ي )الافوف اإللتترن تفوق العالج اإل -1

 .المجموعة الضابطة ية( علىلتترن ي )الافوف اإللتترن تفوق العالج اإل -2

 .ي )المذكرات( على المجموعة الضابطةلتترن تفوق العالج اإل -3

 .ي بطرقه المختلفة في المرحلة المتوسطةلتترن امتا ية استخدام العالج اإل -4

 

 التوصيات

لدراسي لما له من اثر في التحايل ا خطاءعالجي للظرنف ناأل أسلوبي بوصفة لتترن استخدام طريقة التعليم اإل -1

 .للطلبة

ي في تدريس مادة لتترن اقامة دنرات تدريبية لمدرسي نمدرسات مادة الرياضيات حول كيفية استخدام التعليم اإل -2

 .الرياضيات في المرحلة المتوسطة

 .حد اتقان المادة العلمية في الرياضياتإلى  خطاءعالجي لأل أسلوبي كو ه لتترن استخدام التعليم اإل -3

 .ي بشتل سليملتترن طلبة المراحل المتوسطة له اثر ايجابي في سير عملية التعليم اإل أخطاءتحديد  -4

 .ية لتخطي اي ظرف طارئ بالعملية التعليميةإلتترن من الضرنري القيام بأ شاء قاعات نصفوف  -5
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