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 أساسية التكنولوجيا" أن عمى ((NCTM,2000 معايير في التقنية مبدأ عميو ينص•
 تعمميا في  ومؤثراً  مساعداً  عاملً  تعتبر وىي المدرسية الرياضيات وتعمم تعميم في

 أولئك من الرياضيات معمم أن وبما "التعمم عمى المتعمم قدرة تحسين عمي وتعمل
 الرياضيات معمم واجب من كان فقد بالتطوير والمعرفة بالتنمية العقل يتناولون الذين

.طمبتو لدى التفكير تنمي أن شأنيا من التي التدريس طرق في ينوع أن
 التحديات من العديد التعميم وتقنيات التفكير وتنمية التدريس طرق مجال في تولد•

 معممي قدرات مواكبة عدم أبرزىا اإللكتروني التعميم أفرزه ما إلى باإلضافة
 اإللكتروني التعميم تكنولوجيا مجال في اليائل والكمي النوعي لمتقدم الرياضيات

الحالية الدراسة اىتمام محور
 لخدمة المناسبة بالطرق  اإللكتروني التعميم توظيف من ىؤالء يتمكن لم ىنا ومن •

 وتقديم الدورات إعداد فقط ليس المطموب فإن لذا الرياضيات، تدريس أىداف
 إدخال الرياضيات تعميم تطوير سبل من بأن القناعات توليد بل الميسرة الخدمات

.اإللكتروني لمتعميم األمثل االستغلل رأسيا عمى حديثة تقنيات
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املقدمة



مشكمة الدراسة 
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:التالي البحثي السؤال عن الدراسة تجيب
ما أساليب تفعيل التعميم االلكتروني في مرحمة التعميم األساسي في ضوء أىداف تدريس 

؟الرياضيات بفمسطين
وقد تفرع السؤال الرئيس إلى أربعة أسئمة فرعية أجابت عنيا الدراسة 

 بدراسة تعنى التي الوصفية التربوية الدراسات ضمن الحالية الدراسة تندرج :الدراسة منهج
التحميمي الوصفي المدخل باستخدام وذلك الظاىرة

 األعاعيح انًذاسط في انشياظياخ ٔيؼهًاخ يؼهًي جًيغ يٍ انذساعح يجرًغ ذكٌٕ•

 يٍ األٔل انفصم خالل ٔرنك  غضج غشب - ٔانرؼهيى انرشتيح نًذيشيح انراتؼح انحكٕييح

ٔيؼهًح يؼهًا (152)ػذدْى ٔانثانغ ،2014-2013انذساعي انؼاو

 يرى نى حيث (133) ػهٗ انحصٕل ذى انُٓايح ٔفي كهّ انًجرًغ يٍ انذساعح ػيُح ٔذكَٕد•

انثياَاخ كفايح نؼذو اآلخش انثؼط اعرثؼاد ذى كًا انًقاييظ تؼط اعرشجاع



اإللكتروًي التعلين بوفهىم الرياضياث هعلوي وعي  :األول الوقياش

: هي أبعاد أربعت علً هىزعت فقرة 28 هي ويتكىى

مكونات التعميم اإللكتروني، سمات التعميم اإللكتروني
أهمية التعميم اإللكتروني، أساسيات التعميم اإللكتروني

 في األساسيت الورحلت هدارش في االلكتروًي التعلين تطبيق واقع :الثاًي الوقياش

غسة

:هي أبعاد ثالثت علً هىزعت فقرة 27 هي ويتكىى

اإللكتروني، استخدام التعميم اإللكتروني، واقع دور المعمم والمتعمم في التعميم 
استخدام التعميم اإللكتروني معوقات 

وقد مرت إجراءات إعداد المقياسين  وضبطهما في المراحل المعروفة لبناء المقاييس 
وتحققت الباحثة من صدقهما وثباتهما بالطرق اإلحصائية المعروفة
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أدوات الدراسة 



؟ها هدي وعي هعلوي الرياضياث في الورحلت األساسيت بوفهىم التعلين اإللكتروًي

:وقد تفرع ىذا السؤال إلى أربعة أسئمة فرعية
؟اإلنكرشَٔي انرؼهيى تًكَٕاخ األعاعيح انًشحهح في انشياظياخ يؼهًي ٔػي دسجح يا1)
جدا وعالية متوسطة بين البعد ىذا فقرات لجميع المعممين وعي درجة تتراوح•
 في جاءخ "انؼُكثٕذيح انشثكح ػهٗ انشياظياخ في انًرخصصح انًٕاقغ صياسج" انفقشج•

جذا ػانيح ٔػي ٔتذسجح األٔنٗ انًشذثح

 (Pages)انشخصيح انصفحاخ اعرخذاو" انفقشج كاَد ٔػيًا انفقشاخ ْزِ أقم تيًُا •

يرٕعطح تٓا انٕػي تذسجح ٔجاءخ "(Wikis)ٔانٕيكي (Blogs)ٔانًذَٔاخ
اإللكتروني؟ التعميم بسمات األساسية المرحمة في الرياضيات معممي وعي درجة ما (2
جدا وعالية متوسطة بين البعد ىذا فقرات لجميع المعممين وعي درجة تتراوح•
 جاءت "الرسمي الدوام اوقات خارج التعمم باستمرارية يسمح اإللكتروني التعميم" الفقرة•

جدا عالية وعي وبدرجة األولى المرتبة في
 والطالب المعمم يفقد اإللكتروني التعميم" الفقرة كانت وعًيا الفقرات ىذه أقل بينما •

متوسطة بيا الوعي بدرجة وجاءت "االنساني التواصل
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نتاجئ الإجابة عن امسؤال الأول 
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اإللكتروًي؟ التعلين أهويت األساسيت الورحلت في الرياضياث هعلوي وعي درجت ها (3

 عالية البعد ىذا فقرات لجميع المعممين وعي درجة
 يكشس أٌ االنكرشَٔي انرؼهيى تاعرخذاو انشياظياخ دسٔط في نهطانة يًكٍ" انفقشج

جذا ػانيح ٔػي ٔتذسجح األٔنٗ انًشذثح في جاءخ  "سغثرّ حغة انًؼهٕياخ ػشض

 ذذسيظ في االنكرشَٔي انرؼهيى اعرخذاو يفقذ" انفقشج كاَد ٔػيًا انفقشاخ ْزِ أقم تيًُا 

 انٕػي تذسجح ٔجاءخ " انطهثح ذفكيش إثاسج ػهٗ انقذسج انشياظيح انًؼهٕياخ انشياظياخ

يرٕعطح تٓا

 التعلين أساسياث األساسيت الورحلت في الرياضياث هعلوي وعي درجت ها (4
اإللكتروًي

   فقرتين عدا جدا عالية البعد ىذا فقرات لجميع المعممين وعي درجة
 في جاءت "العنكبوتية الشبكة عمى الرياضيات في المتخصصة المواقع زيارة" الفقرة

جدا عالية وعي وبدرجة األولى المرتبة
 في فعالية أكثر االلكتروني التعميم استخدام" الفقرة كانت وعًيا الفقرات ىذه أقل بينما 

قميمة بيا الوعي بدرجة وجاءت "الرياضيات في والمتفوقين الموىوبين الطمبة تدريس
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 لمتعميم غزة غرب بمدارس األساسية المرحمة في الرياضيات معممي تطبيق واقع ما
؟الرياضيات تدريس في اإللكتروني

:فرعية أسئمة ثلث إلى السؤال ىذا تفرع وقد
؟اإلنكرشَٔي انرؼهيى في ٔانًرؼهى انًؼهى دٔس يا1)

جدا وعالية عالية بين تراوحت والمتعمم المعمم لدور المعممين تقدير درجة
 طشق يطٕس أٌ ػهيّ يُثغي اإلنكرشَٔي انرؼهيى انشياظياخ يؼهى اعرخذاو ػُذ» انفقشج

 ذقذيش دسجح حغة األٔنٗ انًشذثح في جاءخ" انركُٕنٕجيح انًغرحذثاخ نرالءو ذذسيغّ

جذا ػانيح ٔكاَد نٓا انًؼهًيٍ

  "انًرؼهى أػثاء يٍ يضيذ االنكرشَٔي انرؼهيى " انفقشج كاَد ذقذيشا انفقشاخ ْزِ أقم تيًُا 
قهيهح انفقشج نٓزِ انًؼهًيٍ ذقذيش تذسجح ٔجاءخ
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الرياضيات؟ تدريس في اإللكتروني التعميم استخدام واقع ما  (2
 متوسطة بين تراوحت اإللكتروني التعميم استخدام واقع لفقرات المعممين تقدير درجة
وقميمة
  في االلكتروني التعميم الستخدام الرياضيات لمعمم فنيا دعما المدرسة توفر" الفقرة

متوسطة وكانت ليا المعممين تقدير درجة حسب األولى المرتبة في جاءت التدريس
 أجيزة من كاف عدد بالمدرسة يتوافر " الفقرة كانت تقديرا الفقرات ىذه أقل بينما 

قميمة تقدير وبدرجة البعد ىذا ضمن األخيرة المرتبة في " الحاسوب
؟الرياضيات تدريس في اإللكتروني التعميم استخدام معوقات ما (3

 جدا عالية بين تراوحت اإللكتروني التعميم استخدام معوقات لفقرات المعممين تقدير درجة
ومتوسطة

 المرتبة في جاءت "اإللكتروني التعميم استخدام تعيق الرياضيات المقررات كثافة" الفقرة
  جدا عالية تقدير بدرجة األولى
 المرتبة في "لممعمم المادي الدعم بتوفير المدرسية اإلدارة اىتمام قمة " الفقرة جاءت بينما

متوسطة تقدير وبدرجة البعد ىذا ضمن األخيرة
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 أتؼاد يٍ تؼذ كم ٔكزنك اإلنكرشَٔي انرؼهيى تًفٕٓو انشياظياخ يؼهى ٔػي يغرٕٖ يصم ْم

 اإلنكرشَٔي، انرؼهيى أًْيح اإلنكرشَٔي، انرؼهيى عًاخ اإلنكرشَٔي، انرؼهيى يكَٕاخ)  انًقياط

؟أَفغٓى انًؼهًيٍ َظش ٔجٓح يٍ ٔرنك (%80)يغرٕٖ إنٗ (اإلنكرشَٔي انرؼهيى أعاعياخ

 أتؼاد يٍ تؼذ كم ٔفي ككم اإلنكرشَٔي انرؼهيى تًفٕٓو انشياظياخ يؼهًي ٔػي دسجح

  (%80) ْٕٔ انذساعح ْزِ في انًحذد انًغرٕٖ إنٗ ذصم نى انًقياط
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نتاجئ الإجابة عن امسؤال امثامث 

نتاجئ الإجابة عن امسؤال امرابع 

 كم في ٔكزنك انشياظياخ ذذسيظ في اإلنكرشَٔي انرؼهيى نٕاقغ انًؼهًيٍ ذقذيش يصم ْم

 ذذسيظ في اإلنكرشَٔي انرؼهيى اعرخذاو ٔاقغ ٔانًرؼهى، انًؼهى دٔس) انًقياط أتؼاد يٍ تؼذ

 ٔرنك (%80)يغرٕٖ إنٗ (انشياظياخ ذذسيظ في اإلنكرشَٔي انرؼهيى يؼٕقاخ انشياظياخ،

أَفغٓى؟ انًؼهًيٍ َظش ٔجٓح يٍ

 في انشياظياخ ذذسيظ في اإلنكرشَٔي انرؼهيى نٕاقغ انشياظياخ يؼهًي ذقذيش دسجح

  ْٕٔ انذساعح ْزِ في انًحذد انًغرٕٖ إنٗ ذصم نى أتؼادِ يٍ تؼذ كم ٔفي ككم انًقياط
(80%)  



 ظٕء في األعاعي انرؼهيى يشحهح في اإلنكرشَٔي انرؼهيى نرفؼيم انًقرشح انرصٕس يا

؟تفهغطيٍ انشياظياخ ذذسيظ أْذاف

 انذساعح َرائج ظٕء في اإلنكرشَٔي انرؼهيى نرفؼيم يقرشحا ذصٕسا انثاحثح صاغد

:ْي سئيغح خًغح ػُاصش يٍ انًقرشح انرصٕس ذكٌٕ ٔقذ انشياظياخ ذذسيظ ٔأْذاف

انرصٕس يثشساخ‾

 انرصٕس ػهيٓا يقٕو انري األعظ‾

انرصٕس أْذاف‾

انًقرشح انرصٕس يشاحم‾

انًقرشح انرصٕس يٍ انًرٕقؼح انفٕائذ‾
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التوصيات والمقترحات 
:يمي بما الباحثة توصي نتائج من الحالية الدراسة عنو أسفرت ما ضوء في
 مقررات إدخال خلل من وذلك المعممين إعداد أثناء اإللكتروني بالتعميم االىتمام•

.التعميم ميدان في التكنولوجية بالمستحدثات المدرسية الرياضيات تربط دراسية
 عمل ودعم االنترنت بشبكة وربطيا األساسية بالمدارس الحاسوب مختبرات تطوير•

 أوساط في الحاسوبية الثقافة ونشر تعميمية برمجيات إلنتاج الرياضيات معممي
.المدرسي والمجتمع والمعممين الطمبة

 الرياضيات لتدريس لممعمم إرشادية خطوط يتضمن الرياضيات لمعمم دليل إصدار•
لمرياضيات اإللكترونية القراءة ودعم إلكترونيا

:ومنيا الدراسة ىذه بدأتو لما مكممة بأبحاث القيام الحالية الدراسة وتقترح
.الرياضيات في الطمبة تحصيل مستوى عمى أثره ودراسة المقترح التصور تطبيق•
مختمفة تدريسية مراحل في مماثمة دراسات إجراء•
.اإللكتروني التعميم لتفعيل المعمم جيود تعزيز في المدرسية اإلدارة دور دراسة•
اإللكتروني التعميم يستخدمون الذين الرياضيات لمعممي اإلبداعية التجارب تشجيع•
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