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مقدمة:
ٍ
ِّ
بصفة عامة ،وتدريس مقررات
تركز التوجيات الحالية لتدريس مختمف المقررات الدراسية
ٍ
بصفة خاصة عمى استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعميم Instructional
المراحل الجامعية

 Technologyخالل الموقف التعميمي خاصةً اإلنترنت  Internetوتطبيقاتيا المتنوعة ،ومنيا
تقنية المواقع التعميمة  ،Instructional Sitesبما يؤدي إلى تطوير تدريس المقررات الدراسية

المتنوعة ،واعادة النظر في األدوار التي ينبغي لممعمم عموماً ومعمم الرياضيات خاصة ،أن يؤدييا
في ضوء ىذه المستحدثات .إضافة إلى تييئة بيئة التعمم التي ِّ
تمكن معمم الرياضيات من بناء

المعرفة وتنظيم أدواره في المستقبل.

ولقد أدى استخدام اإلنترنت في التعميم إلى تطور في العممية التعميمية كما أثر في طريقة
أداء المعمم والمتعمم وانجازاتيما في القاعات التدريسية.
إضافةً إلى أن استخدام األنظمة المتعددة في اإلنترنت ربما تغير األنماط التي تؤثر بيا

التكنولوجيا في الحياة العامة وخاصة في مجال التعميم والتعمم ،كما أنيا توفر لممتعممين القدرة عمى

االتصال مع المدارس والجامعات ومراكز األبحاث المتخصصة والمكتبات العامة وغيرىا،
وتساعدىم عمى نقل ونشر مختمف المعمومات ( .الباز .)ٕٓٓٔ ،

وبظيور اإلنترنت ،ظير نوع من التعميم جعل المعممين يعيدون النظر في أساليب التعميم

التي يمارسونيا ،كما أن الطالب أصبحوا ذوي قدرة كافية لالستخدام الفاعل لمتكنولوجيا .كما أن

المعممين بدءوا يالحظون بسرعة كيف يؤدي استخدام اإلنترنت إلى بث الطاقة في الطالب ،والى

جعل قاعة الدراسة بيئة تعميمية تمتاز بالتفاعل المتبادل ،وأنو ساعد الطالب عمى تطوير شعورىم
بالثقة ،والمسؤولية ،والقدرة عمى العمل كأعضاء في فريق متكامل متفاعل ،والتفكير بشكل خالّق

لموصول إلى حمول ،إضافةً إلى تبادل المعرفة ( .وليز ٜٜٔ٘ ،م)

وتزامنت ىذه التطورات التقنية مع أنماط تقدم التعميم من بعد بدءاً من استخدام الوسائط

المتعددة والتعمم بمساعدة الكومبيوتر ،وانتقاالً إلى المؤتمرات المرئية واالتصاالت المسموعة،
وانتياء باستخدام المواقع التعميمية التي تتخذ من اإلنترنت وسيمة التصال وتفاعل الطالب مع

بعضيم البعض ومع معممييم ،وتمثل الدراسة الحالية محاولة توظيف التقنيات المتعددة لإلنترنت

ممثمة في المواقع التعميمية وما تتضمنو من بريد إلكتروني ،والمنتديات ،وغرف الحوار ،والتعميم
والتعمُّم التزامني ،والتعمُّم الالتزامني لخدمة العممية التعميمية ،واإلفادة منيا في حل المشكالت
المختمفة التي تواجو النظم التعميمية ،بما يحقق تطوير تدريس المقررات الجامعية وخاصة تطوير
تدريس الرياضيات ،إضافةً إلى تحديث أدوار معمم الرياضيات في ضوء تمك المستحدثات التقنية.
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مشكمة الدراسة:
لقد حدث تغيير جمي في مجال تطوير التعميم تمثَّل في االىتمام المتزايد بنمط التعميم من

بعد ،والتعميم المعتمد عمى الكومبيوتر والفيديو ،حيث تم تغيير أساليب التعميم من بعد من مجال

يتسم بأنو نمط تقميدي لو جاذبيتو الخاصة إال أنو قميل األىمية ،إلى المجال الذي يتسم بأنو من

األساليب الميمة الني ينبغي االعتماد عمييا في الكثير من الجامعات.
ومع ظيور شبكة اإلنترنت فقد تم استخداميا بدايةً في مجال التعميم من قبل بعض

المعممين لنشر الدروس والمقررات لمطالب ،واستخدمت تقنية البريد اإللكتروني لمتواصل بين

الطالب بعضيم البعض وبين معممييم ،واستخدمت تقنية مجموعات النقاش ومنتديات الحوار
لتبادل اآلراء بين التربويين في كافة أنحاء العالم.

وقد أضافت شبكة اإلنترنت إمكانات مثيرة إلى التعميم من بعد ،بينما كان في الماضي يعد

صرحاً من الخيال ،واستطاع القائمون عمى العممية التعميمية أن يستثمروا ذلك في مجال التعميم

التفاعمي عمى تمك الشبكة ،فالبرامج الدراسية والمواد والمقررات والدورات تخضع لدراسات عدة،
ويشرف عمييا أساتذة مختصون من أجل أن يتمكن الدارس بمفرده من التفاعل مع المادة العممية
وفيميا واستيعابيا ،كما يييئ التعميم من بعد نظام االتصال المزدوج بين المعمم والمؤسسة التعميمية
وبين المعمم والطالب لتحقيق التفاعمية ( .الشرىانٕٕٔٗ ،ىـ)ٕٔٗ-ٔٗٔ ،
وانتشرت مواقع التعمم والتعميم اإللكتروني )  ( E-learningعبر شبكة اإلنترنت ،وظيرت
كثير من المواقع التي تتخذ ىذا النوع من التعمم أساساً ليا ،وقد وصل عدد ىذه المواقع إلى أكثر

من ٓٓٓٔ موقع )  ، (www.suhuf.net.saوتتزايد ىذه المواقع عاماً بعد عام ،ومن أمثمة ىذه

المواقع موقع المدرسة العربية )  (www.schoolarabia.netوالتي تسعى إلى توفير بيئة تعميمية
تفاعمية لمدارسين العرب ،وذلك من خالل التطوير العممي لممنيج المدرسي ،والتركيز عمى الميارات

المرتبطة بتكنولوجيا المعمومات .

كما ظيرت الفصول والمدارس والجامعات االفتراضية عبر الشبكة العالمية لممعمومات مثل

جامعة آل لوتاه )  (www.lootah.com/walu/A/index.htmبمدينة دبي باإلمارات العربية

المتحدة ،وىي أول جامعة إلكترونية في العالم العربي تبث برامجيا بالمغة العربيـة واإلنجميـزية،
وىنالك الجامعة السورية

االفتراضية)(www.svuonline.org/Arab.SVU/index.asp

الجزائرية االفتراضية ،وجامعة ابن سينا االفتراضية.

 ،والجامعة
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وأنشئت و ازرة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية مشروع بعنوان( مشروع التعميم

اإللكتروني) ،بيدف وضع خطة لدمج تقنية المعمومات في التعميم كأساس استراتيجي لمواجية
تحديات العصر و متطمباتو. (www.el.moe.gov.sa ) .
كما كان لمقطاع الخاص دور ميم في تطوير برامج لعرض المناىج الدراسية في مواقعيا
عمى شبكة اإلنترنت لتقدم خدمة التواصل بين الطالب والمعمم عن طريق البريد اإللكتروني
والمنتديات ،واإلجابة عن استفسارات الطالب في المواضيع الشاقة عمييم ،كما تتطمع ىذه الشركات

إلى رؤية مستقبمية لرفع مستوى الطالب ،وتزويد ولي أمره بمقياس يساعده عمى متابعة ابنو في
مواده

الدراسية،

إضافة

إلى

تخصيص

منتديات

والمعمم.(www.arabiat.net/issue31/internet.htm ) .

تقدم

الربط

بين

الطالب

ولقد وضعت شبكة اإلنترنت حمول لبعض المشاكل التعميمية التي تواجو النظم التربوية

والتعميمية كازدحام الفصول بالطالب ،وندرة المعممين المتخصصين في بعض المجاالت .ويقدم

موقع )  (http://elearning.emoe.orgتحت إشراف و ازرة التربية والتعميم بجميورية مصر
العربية حل لمشكمة الدروس الخصوصية ،كما يقدم فصول افتراضية لتقديم دروس حية عن طريق

الشبكة العالمية لممعمومات.

ومن جانب آخر فقد انتشرت مواقع التعميم اإللكتروني عمى الشبكة العالمية لممعمومات،

واستخدمت في ذلك برمجيات متطورة وتقنيات متعددة ،وفي ىذا السياق استخدمت كل من جامعات

الممك سعود بالرياض ،والممك فيد بالدمام ،والممك خالد بأبيا برنامج

) (www.webct.com

إلدارة الفصول االفتراضية غير التزامنية ،كما تم استخدام تقنية الفصول االفتراضية التزامنية وىي
تقنية حديثة في بعض المؤسسات التعميمية األخرى ،واستخدمت و ازرة التربية والتعميم بجميورية

مصر العربية برنامج ) (www.centra.comلتقديم دروس حية لمطالب ،واستخدمت إحدى
الجامعات الكندية برنامج

لقاعات الدرس التقميدية.

)(www.roomtalk.netكقاعات افتراضية لحضور الطالب بدال من

ومع ىذه الجيود من قبل مختمف المؤسسات التعميمية في تبني التعميم والتعمم عبر الشبكة

العالمية كخيار استراتيجي مستقبمي ،إال انو ظيرت الحاجة الممحة لتصميم ونشر مواقع تعميمية
تستند عمى معايير عممية واستخداميا في تدريس بعض المقررات الدراسية من قبل معمم المعمم
خاصة معمم الرياضيات في المستقبل ،ومعرفة فعاليتيا في استحداث أدوار حديثة لمعمم الرياضيات

تغاير األدوار التقميدية لو.لذا فقد تمثمت مشكمة البحث الحالي في :بناء موقع تعميمي متكامل يتم
استخدامو في تعميم معمم الرياضيات مقرر المناىج ،ومعرفة أثره عمى تحصيمو ،واستحداث ادوار

غير تقميدية لو في ضوء تمك التقنية.
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أىمية الدراسة:
تأتي أىمية ىذه الدراسة في:
(ٔ) محاولة إيجاد حمول لبعض مشكالت التعميم الجامعي كمشكمة الكثافة الطالبية في

قاعات التدريس.

(ٕ) تعد الدراسة إضافة جديدة في الدراسات العربية المتعمقة لممواقع التعميمية

 ،Instructional Siteومعرفة وأثرىا عمى تحصيل طالب الجامعات.
والتعميم،

(ٖ) قد تكون تمييداً لدراسات وبحوث جديدة تتناول جوانب أخرى في العالقة بين االنترنت
(ٗ) ربما تكون ىذه الدراسة واحدة من الدراسات األولى التي تتناول استخدام المواقع

التعميمية في التعميم خاصةً التعميم والتعمم المتزامن في التعميم الجامعي بالدول العربية.
(٘) تمد الدراسة القائمين عمى العممية التعميمية في الجامعات وو ازرات التربية والتعميم
بمعمومات وتقنيات جديدة تساعدىم في تصميم مواقع تفاعمية عمى الشبكة العالمية لممعمومات تخدم

المعمم والطالب.

مصطمحات الدراسة:
تناولت الدراسة المصطمحات التالية:
أ ) اإلنترنت التعميمي .Instructional Internet
اإلنترنت عبارة عن "وسيمة عصرية لمتراسل ،واجراء االتصاالت ،وتبادل األفكار،

والحوارات ،ومتابعة األخبار والمعمومات ،واالستفادة من البحث العممي والتعميم" ( الوكيل وآخرون ،
ٕٕٗٔىـ).
ويعرف اإلنترنت التعميمي بأنو تقنية منبثقة عن الكومبيوتر ،وىو أحد تطبيقاتو في التعميم
والتعمم ،أي انو اإلنترنت الذي يتم استخدامو في العممية التعميمية التعمُّمية وفق معايير معينو.
ويمكن تعريفو إجرائيا بأنو تقنية يتم استخداميا في تعميم وتعمم مقرر المناىج بعد تصميمو

في صورة برمجية تعميمية وفق أسس معينة لمعممي المستقبل المتخصصين في تدريس الرياضيات.
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ب ) المواقع التعميمية .Instructional Sites
وىي عبارة عن "مواقع يتم فييا استحداث بيئات تعميمية افتراضية بحيث يستطيع الطالب
التجمع بواسطة اإلنترنت لممشاركة في حاالت تعمم تعاونية ،بحيث يكون الطالب في مركز التعمم،
ويتعمم من أجل الفيم واالستيعاب "(.فاالوسكاس و إرتلٕٓٓٓ ،م .)ٕٖٓ،

عرف المواقع التعميمية بأنيا مواقع تعميمية تعمُّمية متناثرة عبر األثير اإللكتروني اليدف
وتُ َّ
منيا إجراء ممارسات التعميم والتعمم التزامني والالتزامني.
ويمكن تعريف الموقع التعميمي إجرائياً بأنو موقع يتضمن برمجية لمقرر المناىج مصمم

في ضوء معايير عممية معينة يتم فيو التفاعل بين معممي المستقبل المختصين في تدريس
الرياضيات وبين أستاذ المقرر بيدف التوصل واستم ارريتو بينيم.
جـ) البرمجيات التعميمية .Instructional programs

ىي برامج تعميمية يتم إعدادىا بواسطة الكومبيوتر ،وتُقدم لممتعمم من خالل إحداث التكامل
بين ثالثة أو أكثر من أشكال تقديم المحتوى مثل النص المكتوب والصوت المسموع والصور الثابتة
والمتحركة والرسومات الخطية بصورة تسمح لممتعمم باإلنجاز الذاتي داخل ىذه البرامج والتفاعل مع

ما تقدمو (النعيمي)ٕٛٙ ،ٕٓٓٔ ،

ويمكن تعريفيا إجرائيا بأنيا برمجية تتضمن محتوى المناىج المقرر عمى الفرقة الثالثة

شعبة رياضيات ،مصممة وفق إحدى بيئات تصميم البرمجيات التعميمية وتستخدم في تعميم ىذا

المقرر.

أىداف الدراسة:
الدراسة الحالية محاولة لتحقيق األىداف التالية:
(ٔ) تصميم موقع تعميمي مقترح لتدريس مقرر المناىج لطالب الفرقة الثالثة شعبة

الرياضيات بكمية التربية – جامعة أسيوط.

(ٕ) تصميم برمجية تعميمية في مقرر المناىج وفق معايير الموقع التعميمي المقترح.
تعرف فعالية الموقع التعميمي المقترح لتدريس مقرر المناىج في تحصيل طالب الفرقة
(ٖ) ُّ

الثالثة شعبة الرياضيات بكمية التربية – جامعة أسيوط.

تعرف فعالية الموقع التعميمي المقترح لتدريس مقرر المناىج في استحداث أدوار
(ٗ) ُّ

معممي الرياضيات في ضوء تقنية المواقع التعميمية.
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أسئمة الدراسة:
حاولت الدراسة الحالية اإلجابة عن األسئمة التالية:
ٔ  -ما صورة موقع تعميمي مقترح لتدريس مقرر المناىج لطالب الفرقة الثالثة شعبة

الرياضيات بكمية التربية – جامعة أسيوط؟

ٕ – ما صورة برمجية تعميمية في مقرر المناىج وفق معايير الموقع التعميمي المقترح؟
ٖ – ما فاعمية الموقع التعميمي المقترح لتدريس مقرر المناىج في تحصيل الطالب ؟
ٗ – ما فاعمية الموقع التعميمي المقترح لتدريس مقرر المناىج في استحداث أدوار معممي

الرياضيات في ضوء تقنية المواقع التعميمية؟

حدود الدراسة:
اقتصرت الدراسة الحالية عمى طالب الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات لمفصل الدراسي
األول  ٕٜٓٓ – ٕٓٓٛبكمية التربية – جامعة أسيوط مقر عمل الباحث واقامتة.

مسممتا الدراسة:
استندت الدراسة الحالية عمى المسممتين التاليتين:
*البحث عن نماذج غير تقميدية – خاصة في مجال اإلنترنت  -في تدريس المقررات

المستخدمة في تدريسيا من الميام الجديرة بالدراسة
الجامعية كبديل لألساليب التقميدية القائمة ُ
والبحث.
*يسعى الميتمون بالتعميم والتعمم لموصول إلى استحداث أدوار حديثة لمعمم الرياضيات
في ضوء تقنية اإلنترنت تخالف أدوارة التقميدية.

منيج الدراسة:
اعتمدت الدراسة الحالية عمى المنيج شبو التجريبي  ،حيث تم تجريب استخدام تقنية

المواقع التعميمية عمى الطالب ،وتطبيق أدوات الدراسية قبمياً وبعدياً عمى المجموعة التي تم

اختيارىا.

مواد الدراسة وأدواتيا:
استخدمت الدراسة الحالية األدوات التالية ( من إعداد الباحث ):
أوالً :مواد تعميمية:
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(ٔ) موقع تعميمي متزامن(تفاعمي) ،وغير متزامن وفق معايير تصميم المواقع التعميمية.
(ٕ) برمجية تعميمية لمقرر المناىج مصممة في ضوء أسس تصميم البرامج التعميمية.
ثانياً :أدوات قياس:
ٔ) قائمة باألدوار الحديثة لمعمم الرياضيات في ضوء تقنية المواقع التعميمية.
ٕ) اختبار تحصيمي في مقرر المناىج لطالب الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات.

إجراءات الدراسة:
سارت الدراسة الحالية وفقاً لإلجراءات التالية:

أولً  :اإلطار النظري لمدراسة.
يتسم العصر الحالي بالتغيرات والتطورات السريعة المتالحقة الناتجة عن التقـدم التكنولـوجي
وتقنيـة المعمومـات ،لـذا أصـبح مـن الضـروري أن تتـواءم العمميـة التعميميـة التعمُّميـة مـع تمـك التغيـرات
لمواجيــة المشــكالت التعميميــة المتنوعــة كغ ـ ازرة المعمومــات وزيــادة الكثافــة الطالبيــة فــي مقابــل نقــص
اإلمكانات المتاحة.

ولمواكبة الثورة التكنولوجية في تقنية المعمومات ،والتي جعمت مـن العـالم قريـة صـغيرة زادت
الحاجة إلى تبادل الخبرات مع اآلخرين ،وتنميـة تعمـم الطالـب الـذاتي مـن خـالل الحصـول عمـى بيئـة
ذات مصادر متنوعة ،ومن نتاج الثورة التكنولوجية ىذه ،ظيور اإلنترنت وتغمغميا في مجال التعميم،
وما انبثق عنيا من تعمـيم وتعمـم إليكترونـي ،ومواقـع تعميميـة ،وبرمجيـات تعميميـة وتعمميـة يـتم نشـرىا
عمى ىذه المواقع ،وقد ساعد ذلك عمى تنمية ميارات التعمُّم الذاتي بالنسبة لمطالـب واسـتحداث ادوار
تعميمية حديثة لممعمم تختمف عن أدواره التقميدية وفق ىذه المتغيرات التكنولوجية.

( )1اإلنترنت في التعميم.
تُعــد اإلنترنــت وســيمة حديثــة لمت ارس ــل ،واالتصــاالت ،وتبــادل األفكــار ،والح ـوارات ،ومتابع ــة
األخبــار والمعمومــات ،واإلفــادة مــن البحــث العممــي والتعمــيم ،كمــا ىــي مجــال فســيح لمتســويق ،وعقــد

الصفقات التجارية،

وىي عبارة عن مجتمع معموماتي يقوم بعرض معمومات مختمفة ،ويسمح لممستخدم

بالدخول إلى الخدمات المتنوعة التي تقدميا اإلنترنت (.كوراني ٕٓٓٓ ،م ) ٕٔ،وتُعد خدمة الويب
ىي األكثر شيوعاً من بين ىذه الخدمات.
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وىن ــاك م ــن ي ــرى أن اإلنترن ــت ق ــد تحق ــق حم ــم القري ــة الكوني ــة المترابط ــة ،الت ــي تمت ــزج فيي ــا

الثقافات والمصالح بين الشعوب ( الوكيل وآخرونٕٕٔٗ ،ىـ).

"ويرتبط باإلنترنت عدد ىائل من أجيزة الكومبيوتر بعضيا ببعض عبر شبكة واسعة تضم

عشرات الماليين من األجيزة موزعة عمى أغمب دول العالم ،ويتزايد عدد األجيزة المرتبطة في ىذه
الشبكة ازدياداً مستم اًر ،كما يتزايد عدد مستخدمييا يوماً بعد يوم" ( .خير بك

ٕٓٓٓ ،م.)ٚٔ،

واذا ما تم استغالل اإلنترنت في العممية التعميمية التعمُّمية من قبل كل من الطالب والمعمم

في المؤسسة التعميمية ،أُطمق عمى اإلنترنت في ىذه الحالة اإلنترنت التعميمي Instructional
.Internet
وىناك الكثير من تطبيقات اإلنترنت في التعميم منيا ( :الموسى ٕٕٔٗ ،ىـ)ٔٚٙ،
-

وضع مناىج التعميم عمى الشبكة العالمية.

-

وضع الدروس النموذجية .

-

وضع دروس لمتعمم الذاتي.

-

التدريب عمى بعض التمارين الرياضية.

-

تصميم موقع خاص بجياز اإلشراف ،اإلدارة ،المعممين في المؤسسات التعميمية (

نظام نتائج ،تعاميم ،أخبار ،لوائح) مما يسيل متابعتيا من قبل الجميع.
وقد تمت االستفادة من بعض تمك التطبيقات عند تصميم الموقع التعميمي المستخدم في

الدراسة الحالية ونشره عمى اإلنترنت.

( )2المواقع التعميمية.
لقد أثر استخدام اإلنترنت في التعميم في طريقة أداء المعمم والمتعمم وانجازاتيم في قاعات
ثم نشأ عمى المستوى الدولي من جراء ذلك مصطمحات وفمسفات متنوعة منيا:
التدريس ،ومن َّ

المواقع التعميمية  ،Instructional Sitesوالتعميم من بعد  ،Distance Educationوالتفاعل
عبر الويب  ،Interactive webوالمدارس اإللكترونية  ،E-Schoolsوالتعمم االفتراضي Virtual
 ،learning environmentوالجامعات االفتراضية ( Virtual Universitiesمنصور،

ٕٔٓٓ ،)ٖ٘ٔ ،والمحتوى الرقمي  ،Digital contentوالتعميم اإللكتروني.E-Learning.

ونظ اًر لحداثة ىذه المصطمحات فقد تباينت اآلراء حول تعريفاتيا اإلجرائية شأنيا شأن كثير

من المصطمحات التربوية المعاصرة ( مناىج ٕٖٔٗ ،ىـ  .)ٕٔ،إال أن الباحث رأي أن المواقع
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صممت لغرض التعميم
التعميمية  Instructional Sitesىي مواقع متناثرة عبر األثير اإللكتروني ُ
من ِقبل المعمم والتعمم من قبل المتعمم ،بحيث تحتوي مجموعة تقنيات أىميا المحتوى اإللكتروني
والبريد اإللكتروني من أجل التواصل ،والمصادر المتعمقة بالمحتوى ،وغرفة تستخدم لمحوار المباشر

بين المتعمم والمعمم.

لذلك ينبغي خضوع تمك المواقع لمتقويم المستمر " بغرض الكشف عن نقاط القوة والضعف

ليذه المواقع بيدف تطويرىا بطريقة مناسبة ومفيدة لجميورىا" ) )Andrews, 2001وتحقيق
صممت من أجميا.
األىداف التي ُ

وتوجد مجموعة معايير لتصميم المواقع التعميمية ،وىي(Chen, L., I.& Brown, R. :
2000; Freed, J. 2003; Jenkins, A.& Robin, B.2002; Nachmias, R.,
Midouser, D., Oren, A., & Lahav, O. 2001; Tweddle, S., Avis, P., Wright,
)J., & Waller, T. 1998; Zhang, P.& Dran, G. 2000
 -اليدف من الموقع :ينبغي أن توضح أىداف الموقع بصورة واضحة لجميور

المستيدف
المستخدمين
َ

 صفحة البداية :تحتوي صفحة البداية عمى جدول لمحتويات الموقع مصنف بصورة جيدةوواضحة .يجب االنتباه إلى أىمية تمك الصفحة ،ألنيا تُعطي االنطباع األول لدى المستخدم عن
الموقع.
 اإلبحار :ويستيدف سيولة ووضوح طريقة التنقل بين صفحات الموقع. -تصميم الصفحات :يتم تصميم صفحات الموقع بحيث تتسم بالتناسق وجمالية التصميم،

أي مدى االنسجام بين خمفية الصفحة ،واأللوان ،ونوعية الخطوط.

 -المتعة :ويتم ذلك من خالل استخدام وسائط متعددة كالصوت ،والصورة ،ولقطات

األفالم .ولكن يجب عدم اإلثقال في ىذا االستخدام ،لعدم إعاقة عرض صفحات الموقع ،كذلك
االنتباه الستخدام وسائط مناسبة لمموضوع ،حتى تساىم في فيم الفكرة المطروحة نصياً.
الموقع.

 -القراءة :استخدام خطوط واضحة ،ومناسبة ،وسيمة القراءة في النصوص المكتوبة في

وىناك معايير تتعمق بالمضمون من أىميا(Karoulis, A.,& Pombortsis, A. :
)2001; Tilloson, Joy. 2002
عتمدة ،ومنظمات موثوق بيا،
* المرجعية :ارتكاز المعمومات في الموقع عمى مراجع ُم َ
وجيات مسئولة في مجال المعمومات المعروضة.
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* الدقة :استخدام معمومات صحيحة ودقيقة تعتمد عمى حقائق عممية مينية محترفة.
* الصمة بالموضوع :وجود عالقة مباشرة بين المعمومات المعروضة والموضوع المركزي
لمموقع.
* الكفاية :توفير كمية معمومات كافية لنقل جوىر الفكرة ،بحيث تتعدى حد النقصان وال
تصل إلى حد اإلفراط.
المستيدف .كذلك الحفاظ
* المالئمة :استخدام طريقة عرض لممعمومات مناسبة لمجميور
َ
عمى مستوى تركيب لممعمومات مناسب لممستخدمين ،بحيث ال يكون بسيط لمغاية أو معقد بالنسبة
لمستوى وقدرة جميور الموقع.
كما أن ىناك معايير تتعمق بالجانب التربوي ،منيا(Bunz, U. 2001; Midouser, :
)D., & Nachmias, R. 2002
** الفعاليات :تزويد الموقع بفعاليات تعميمية ىادفة تفتح أمام المتعمم آفاق ومعمومات

جديدة في المجال المراد تدريسو ،وتُم ّكن المتعمم من استعمال المعمومات الجديدة التي تعمميا.

** خطة الفعالية :كل فعالية تعميمية يجب أن ترافقيا خطة لمفعالية واضحة ومناسبة

لموضوع الفعالية .بحيث تضم تمك الخطة أربعة عناصر رئيسة ،ىي :موضوع الفعالية ،واليدف

من استخداميا ،وميزات الجميور المستيدف منيا ،ومراحل تنفيذ الفعالية وطرق العمل.

** مصادر تعميمية :عمى الفعاليات أن تضم معمومات جاىزة وبطرق متنوعة ،بحيث

توجو المستخدم الكتساب لمعمومات إضافية في مصادر تعميمية متنوعة

** االتصال :فتح المجال أمام المستخدم لمتواصل مع المسئول عن الفعالية ،وىو الخبير

في موضوع الفعالية ،وزمالء لو في التعمّم .وىذا التواصل ضروري لجعل العممية التعمّمية أكثر إثارة
وفاعمية .ومن أىم وسائل االتصال المستخدمة :البريد اإللكتروني ،والمنتديات ،والدردشة.

** التغذية الراجعة :ينبغي أن يحقق الموقع التعميمي متابعة مشاركة المستخدمين لمفعالية

وتقييم طرق عمميم وانتاجاتيم التي تنشأ خالل تنفيذ الفعاليات .وليذا التقييم ىدفان :فحص مدى
فيم المستخدم لمضامين الفعالية ،واشعار المستخدم بأن إنجازه جدير باألىمية ويستحق المعالجة
والتقييم.

وجو لتقييم الفعالية :وينبغي إرفاق جدول ِّ
** جدول ُم ِّ
موجو لتقييم تنفيذ كل فعالية ،بحيث
يتسم بالسيولة والوضوح حتى يحث المعممين والتالميذ عمى استخدامو.
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** وسائل مساعدة :توفير وسائل مختمفة تساعد المستخدم عمى حل مشاكل تقنية ،كتابية،

وتعميمية يواجيا خالل تنفيذ الفعاليات.

وأخي اًر توجد مجموعة معايير تتعمق بالحيوية من أىميا(Nachmias, R., Midouser, :
)D., Oren, A., & Lahav, O. 2001; Tilloson, Joy. 2002
 ارتباطات  :Linksوتوجو المستخدمين إلى صفحات إضافية داخل الموقع ذاتو أو إلىمواقع أخرى.
 التطوير والتحديث :ينبغي إدراج تجديدات ،واجراء تحديثات وتعديالت عمى معموماتومضامين الموقع بصورة دائمة.
المستخدم في
ولقد تم االستفادة من معظم تمك المعايير عند تصميم الموقع التعميمي ُ
الدراسة الحالية.

( )3البرمجيات التعميمية:
تُعد البرمجيات بصفة عامو جزءاً ميماً من أي نظام لمكومبيوتر ،وبدونيا ال يستطيع
الجياز أو المعمم أو التالميذ ميما كانت ميزاتيم الخاصة القيام بأي عمل من األعمال ،لذا ينبغي
االىتمام باختيار البرمجيات المناسبة التي تخبر الكومبيوتر بما يؤديو من ميام متنوعة.

وعموماً فإن البرمجية عبارة عن مجموعة من األوامر المرتبة منطقياً يتم تنفيذىا بواسطة

وحدة المعالجة المركزية لمكومبيوتر ،خزنة عمى صورة ممف في وحدات التخزين الرئيسة.

وفيما يتعمق بالبرمجيات التعميمية ،ينبغي عمى القائم بالتعميم أن يختار من بينيا البرامج
التي ذاعت شيرتيا وثبت صالحيتيا نتيجة استخداميا عمى نطاق واسع في المؤسسات التعميمية
المشابية.

وتتسم البرمجيات التعميمية بوجود شاشات تُعرض من خالليا المعارف المتعمقة بالمحتوى،
تمك الشاشات عبارة عن مزيج من العناصر التخطيطية ونظم اإلبحار ،فإذا كانت الرسالة مشوشة

وصعبة الفيم ،فإنيا تشتت انتباه المتعممين مما يجعميم ال يستمرون في التعمم من البرنامج.

وكما أن ىناك معايير لتصميم المواقع التعميمية ،فإنو توجد مجموعة أسس لتصميم

البرمجيات التعميمية منيا:

 -التصميم الجيد لشاشات البرنامج ،ويقصد بو تصميم النصوص واألشكال البصرية عمى

شاشة الكمبيوتر طبقاً لمبادئ تصميم الرسالة(.باربا ار سيمز و ريتا ريتشى )ٕٓٓ،ٜٜٔٛ ،وقد ثبت

12

استمرره في التعمم
أن تصميم الشاشة الجيد ييسر تفاعل المتعمم مع المادة ويزيد من دافعيتو و ا

(المناعي.)ٕ٘٘ ،ٜٜٕٔ،

وينبغي أن يصاحب ىذا التصميم التنسيق والتوازن من أجل تيسير اإلدراك البصري

لعناصر الشاشات ،فالفرد يدرك العناصر البصرية إدراكا غير كامل في حالة عدم مراعاة التناسق
والتوازن(خميس.)ٖ٘ ،ٕٖٓٓ ،
 -م ارعــاة مبــدأ الوحــدة و الثبــات ،حيــث تشــير الوحــدة إلــي كميــة  wholenessالخب ـرة،

وتُعـرض كــل عناصــر تشــكيل الخبـرة معـاً فــي الوقــت ذاتــو ،ألن لكــل عنصــر دوره فــي الســياق ،بينمــا
يشــير الثبــات إلــي توافــق كــل أج ـزاء البرنــامج مع ـاً ،فــالتخطيط األساســي لممكونــات يجــب أن يكــون

متوافقاً عبر شاشات البرنامج. (Schwier, 1993( .

 -األخــذ فــي االعتبــار مبــدأ البســاطة فــي تصــميم الشاشــة ،بمعنــي االقتصــاد فــي اســتخدام

الخيــارات وخصــائص الــتحكم ،واالقتصــار عمــى الضــروريات لتوجيــو العــرض (خم ـيسٕٖٓٓ ،ب،
ٗ )ٖٜفبساطة الشكل البصري تيسر عممية قراءتو.

ولتحقيــق بســاطة الشاشــة فينــاك مجموعــة مــن المبــادئ ينبغــي مراعاتيــا ،كاســتخدام أيقونــات

مألوفــة لممتعممــين ،وتجزئــة الميــام المعقــدة إلــي ميــام أســيل ،وتجزئــة السالســل الطويمــة إلــي خطـوات
منفصمة ،واستخدام الرسوم واألشكال البسيطة ،والبعد عن الرسوم والصور الفوتوغرافية المعقدة ،وأن
ي ــدور الش ــكل البص ــري ح ــول مفي ــوم واح ــد أو فكـ ـرة واح ــدة ،وع ــرض العناص ــر البصـ ـرية الض ــرورية

لممفيــوم أو الفكـرة واســتبعاد العناصــر غيــر الضــرورية منعـاً لمتشــويش ،واالســتخدام المحــدد لمســاحة

الشاشـة حيـث يـتم تقسـيم الشاشـة إلـي مسـاحات محـددة ال تتفـاوت فـي كافـة أجـزاء البرنـامج ،وكــذلك
الصور واألزرار.

ويقصد بو توجيو االنتباه إلي العنصر األكثر أىمية عمـى الشاشـة
 التأكيد ُ :Emphasisحيث يحتاج المصمم إلى توجيو انتباه الطالب إلـي المعمومـات األكثـر أىميـة فـي العـرض ،فـي حـين
ُيفضل أن تكون المعمومات الثانوية في خمفية الشاشة (.)Rieber, 2000, 149

 -التأكيــد عم ــى التنظــيم والوض ــوح ف ــي جميــع أرج ــاء البرن ــامج التعميمــي ،ولتحقي ــق التنظ ــيم

والوضوح في الشاشة يجب مراعاة مجموعة مبادئ أىميا( :قاسم )ٔٔٚ -ٔٔ٘ ،ٕٖٓٓ ،

ومـدركاً ،وم ارعـاة خصـائص المتعممـين
تمييز الشكل الميم عن الخمفيـة ،لكـي يكـون واضـحاً ُ

وخبراتيم السابقة ،كاستخدام أمثمة مألوفة ولغة مناسبة لممتعممين ،وعدم استخدام أشكال أو تنظيمات

مفتوحة ناقصة ألن األشياء المفتوحة يصعب إدراكيا ،وتشتت االنتباه ،واسـتخدام التـرقيم الجرافيكـى

لمقوائم
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ولق ــد ت ــم األخ ــذ ف ــي االعتب ــار تم ــك المب ــادئ واالس ــتفادة مني ــا عن ــد تص ــميم برمجي ــة محت ــوى

المصمم في الدراسة الحالية.
المناىج ونشرىا عمى الموقع التعميمي ُ

( )4دور معمم الرياضيات وفق تقنية اإلنترنت.
تحـ َّـول دور معمــم الرياضــيات فــي ضــوء مفيــوم المدرســة اإللكترونيــة مــن الممقــن لمنظريــات

والحقــائق والمســممات والق ـوانين والشــارح ليــا وحــل تطبيقاتيــا  ،إلــى دور المخطــط لممواقــف التعميميــة

قدم من خـالل تمـك النوعيـة مـن المـدارس " .وذلـك انطالقـاً مـن
والمصمم لدروس الرياضيات التي ستُ َ
أن المعمومــات والمعرفــة واألنشــطة التــي ينبغــي أن يمــم بيــا مــتعمم الرياضــيات كثيـرة ومتنوعــة  ،وفــي
المقاب ــل ف ــإن الفتـ ـرة الزمني ــة المخصص ــة لتعممي ــا أص ــبحت قميم ــة  ،ل ــذا أص ــبح دور المعم ــم مخطِّطـ ـاً
ِّ
ومرش ــداً ومحم ـ ـالً ومنظِّمـ ـاً ِّ
ِّ
وموجيـ ـاً وم ــدي اًر
ومقيمـ ـاً لمعموم ــات الرياض ــيات أكث ــر م ــن كون ــو شـ ــارحاً

لممعمومات مختب اًر لممتعممين" (.التودري)ٔ٘ٙ ،ٕٓٓٗ ،

ولقـد وضـحت د ارسـة كيممـر وآخـرين  .)Keller, B., et.al. 2001) Kellerأن دور معمـم
الرياضــيات خــالل المدرســة اإللكترونيــة يتجمــى فــي إثــارة المتعممــين الســتيعاب معــارف الرياضــيات،
والتفكير في حل المشكالت المتعمقة بيا من خالل مصادر إلكترونية متعددة ثم تصميميا في ضـوء

المحسِّـن
تمك النوعية من المـدارس  .بينمـا أكـدت د ارسـة ضـرورة أن يضـطمع معمـم الرياضـيات بـدور ُ

لتعمــيم الرياضــيات مــن خــالل اإلنترنــت ،وأن يتعــاون مــع زمالئــو فــي كيفيــة تــدعيم ط ارئــق ت ــدريس
الرياضيات لكي تكـون مناسـبة لمتـدريس مـن خـالل المدرسـة اإللكترونيـة .ىـذا باإلضـافة إلـى تنظيمـو

لقاعات الدروس ،واشرافو الدائم عمى متعممي الرياضيات.
وانطالقاً من أىمية دور معمم الرياضيات في تدريسيا من خالل التقنيات الحديثة ،وادراكاً
لفعَّالية ذلك الدور في تطوير نظم تعميميا وتعمُّميا ،وجب أن يكون ىناك تعاون بينيم وبين مسئولي
تعميم الرياضيات من خالل المؤتمرات الصفية ،حتى يتم تقويم برامج تعميم الرياضيات من خالل

المدرسة اإللكترونية ،والتخطيط لبرامج حديثة في ىذا الصدد.

ويمكن تمخيص أىم جوانب أدوار معمم الرياضيات عند تدريسيا باستخدام تمك التقنيات

اإللكترونية الحديثة في الميام التالية( :التودري)ٔ٘ٛ-ٔ٘ٚ ،ٕٓٓٗ ،
 -التخطيط واإلعداد

في ىذه الميمة يتم اختيار وحدات جديدة الستخداميا في معاونة التالميذ طبقاً لحاجات

كل منيم  ،والتخطيط لتمك الوحدات وتنظيميا واعدادىا لمتطبيق.
 -التقويم
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وفي ضوء المعمومات التي يحصل عمييا المعمم من الكومبيوتر عن أداء تالميذه ،يستطيع

أن يتابع أداء كل منيم ،وأن يتعرف نقاط الضعف ونقاط القوة لدييم ،وأن يخطط دروساً تُنشر عبر
المدرسة اإللكترونية لموقاية والعالج ثم ينفذىا.
 اإلرشادمما يساعدىم في حل

يقع عمى عاتق المعمم دور اإلرشاد الفردي لكل تمميذ من تالميذه
مشكالتيم التعمُّمية في الرياضيات  ،ويوجييم إلى المجاالت التي يمكن أن يتابعوا دراستيم فييا،
بناء عمى التقويم بمعاونة الكومبيوتر من خالل إعطاءه فكرة واضحة عن كل تمميذ.
وذلك ً
 المناقشة الجماعيةيعقد المعمم مناقشات جماعية من آن آلخر  ،ليتعرف الصعوبات التي يواجييا طالبو عند
ثم يتناوليا بالشرح والتوضيح  .ويؤكد المربون جدوى ىذه المناقشات
دراستيم لمبرنامج  ،ومن َّ
الجماعية في اكتساب التالميذ سموكاً اجتماعياً سميماً  ،باإلضافة إلى مردودىا في التحصيل

الدراسي.

ثانياً  :الجانب اإلجرائي لمدراسة:
لإلجاب ــة ع ــن أس ــئمة الد ارس ــة الحالي ــة وتحقي ــق أى ــدافيا والتحق ــق م ــن فروض ــيا  ،ت ــم القي ــام
باإلجراءات التالية:

 - 1إعداد أدوات الدراسة:
أول :تصميم ونشر الموقع التعميمي.
ولإلجابة عن السؤال األول من أسئمة الدراسة الحالية والذي نص عمى " ما صورة موقع

تعميمي مقترح لتدريس مقرر المناىج لطالب الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكمية التربية – جامعة

أسيوط؟" تم القيام بما يمي:

**تمت اإلفادة من معايير تصميم المواقع التعميمية سابقة الذكر في اإلطار النظري.
** تصميم الصورة المبدئية لمموقع وأخذ آراء بعض الزمالء والطالب(المستفيدون)،
وأجريت التعديالت المالئمة في ضوء توجيياتيم وما أبدوه من مالحظات.
** تم عرض الموقع ومعمومات تشغيمو عمى إدارة الجامعة متمثمة في السد األستاذ

الدكتور رئيس الجامعة ،والسيد األستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة لشؤون التعميم والطالب بغرض

تعميمو.
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المصمم ،وتم الحصول عمى الموافقة النيائية
** الحصول عمى الصورة النيائية لمموقع ُ
من إدارة الجامعة لنشر الموقع عمى سيرفر الجامعة ،والموقع بصورتو النيائية عمى الرابط التالي:
http://www.todary.aun.edu.eg

ثانياً :تصميم البرمجية التعميمية.
أما لإلجابة عن السؤال الثاني من أسئمة تمك الدراسة والذي نص عمى " ما صورة برمجية

تعميمية في مقرر المناىج وفق معايير الموقع التعميمي المقترح؟ ".تم إتباع ما يمي:

 في ضوء أسس تصميم البرامج التعميمي ،تم وضع اإلطار الرئيس لمتصميم.
 تم تصميم البرنامج التعميمي لمقرر المناىج لطالب الفرقة الثالثة شعبة
الرياضيات في صورتو المبدئية.

المصممة.
 تم أخذ رأي بعض الزمالء وبعض الطالب في البرمجية ُ
ثم تم
 إجراء التعديالت المالئمة في ضوء المالحظات التي أبدوىا ،ومن َّ
الحصول عمى الصورة الرئيسة لمبرمجية التعميمية وتم نشرىا عمى الموقع

التعميمي الذي تم تصميمو ،وأصبحت عمى الرابط التالي:
http://www.todary.aun.edu.eg/maintod.htm

ثالثاً :تصميم قائمة األدوار الحديثة لمعمم الرياضيات.
وفي ضوء أدوار المعمم في ضوء تقنية استخدام المواقع التعميمية القائمة عمى اإلنترنت في

التعميم -والتي تم إيضاحيا آنفاً -تم تصميم قائمة تضم تمك األدوار .وتضمنت بدرجة رئيسة
مجموعة أدوار عامة ىي كما يمي:

*تصميم التعميم وتنظيم المواقف التعميمية التي تحتوي عمى أي درس في الرياضيات يتم
تقديمو خالل المدرسة اإللكترونية.
*توظيف تكنولوجيا التعميـم ،واستغالل الوسائط الفائقة في بناء محتوى الرياضيات في

صيغة صفحات نسيجية ،وتطويع برامج الرياضيات التعميمية لمعمل عمى اإلنترنت لكي يتمكن
الكثير من متعممي الرياضيات التعمم من خالل ىذه البرامج حتى ولو كانوا في أماكن متباعدة.
* تشجيع دافعية متعممي الرياضيات عمى البحث والتحري عن المعرفة والمعمومات
المتعمقة بيذا المجال من خالل اإلنترنت إلثراء تعمم الرياضيات.
* إرشاد متعممي الرياضيات بطريقة فردية وجماعية نحو كيفية اكتسابيم لمعارفيا المتنوعة

من خالل المواقع القوية الموثوق بيا والمتنوعة والمتناثرة عمى اإلنترنت.
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* تعاون معممي الرياضيات فيما بينيم في تصميم مواقع جديدة جاذبة النتباه طالبيم مثيرة

ستخدم كمدرسة إلكترونية يتم التعمم من خالليا ،أيضا ًً التعاون فيما
الىتماميم ،يسيرة االستخدام تُ َ
بينيم في تصميم دروس الرياضيات بأسموب يتناسب وطبيعة المدرسة اإللكترونية.
* تنمية تعمم الطالب لمرياضيات ذاتياً من أجل التعامل مع المدرسة اإللكترونية بسيولة

ويسر ،ولتيسير عممية البحث عن المعرفة في الرياضيات خالل اإلنترنت.

* اضطالع معمم الرياضيات بدور الشارح في ضوء المدرسة اإللكترونية ،حيث يتم عرض

أي درس من دروس الرياضيات من خالل تمك المدرسة مستعيناً بالوسائط الفائقة ،والوسائط
التعميمية األخرى المتعددة إلثراء الدرس وتوضيح ما بو من غموض.

الم ِّ
شجع عمى التفاعل في العممية التعميمية ،ومن خالل ذلك
* قيام معمم الرياضيات بدور ُ
الدور يعاون المعمم طالبو عمى استخدام التقنيات الحديثة والتفاعل معيا ،والسماح ليم بطرح
األسئمة ،واالستفسار عن أي غموض في الدرس المعروض.

* لمعمم الرياضيات دور ميم في تشجيع طالبو عمى توليد المعرفة واإلبداع ،وابتكار
البرامج التعميمية الالزمة لتعمميم الرياضيات.
* تصميم التعميم .Designing Instruction
* توظيف التكنولوجيا.
* تشجيع تفاعل المتعممين كتشجيع تفاعل المتعمم مع المحتوى ،وتفاعل المتعمم مع

المشرف ،و تفاعل المتعمم مع المتعمم ،تفاعل المتعمم مع نفسو.
* اإلرشاد والتعاون.

* تطوير التعمم الذاتي .Self- learning Development
* تصميم المقررات اإللكترونية.
* توظيف البريد اإللكتروني لتحديث التعميم.
* إعداد وتصميم مواقع ونشرىا عمى الشبكة.
ولقد تم تنقيح ىذه األدوار ووضعت في قائمة تمييداً ألخذ آراء بعض الخبراء ،وتم

االستفادة من مالحظاتيم تمييداً ألخذ آراء الطالب – مجموعة الد ارسة – إزائيا بعد تطبيق

التجربة.

رابعاً :تصميم االختبار التحصيمي في مقرر المناىج.
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وتم السير وفقا لمخطوات التالية:
أ – تم تحميل المحتوى بيدف الحصول عمى المفاىيم ،والمبادئ والتعميمات ،والميارات،

وو ِ
ت في قائمة لتحكيميا.
ض َع ْ
ُ

ب _ تم التيقن من صدق التحميل من خالل عرض قائمة التحميل عمى مجموعة محكمين

تخصص مناىج إلبداء آرائيم فييا والتأكد من شمولية نتائج التحميل لجميع المفاىيم ،والمبادئ

والتعميمات ،والميارات المتضمنة بالوحدة ،ولقد جاءت النتائج لتؤكد شمولية قائمة التحميل وأن كل
البنود المشار إلييا في القائمة أتت مطابقة لميدف الذي و ِ
ت من أجمو مما يؤكد صدق تحميل
ض َع ْ
ُ
ُ
المحتوى الذي تم إجرائو.
ج – تم التأكد من ثبات التحميل عن طريق تحميل نفس المحتوى من ِقَب ْل باحث آخر في
ضوء معنى ك ٌل من المفيوم ،والمبدأ أو التعميم ،أو الميارة .وتم تطبيق معادلة كوبرCooper
وو ِج َد أنو يساوي ( ،)ٓ.ٜٛوىي درجة عالية من ثبات تحميل
إليجاد نسبة االتفاق بين التحميمين ُ
المحتوى ،مما يدل عمى اتفاق كامل بين من قاما بتحميل المحتوى ،ويشير ذلك إلى أن التحميل
يتمتع بدرجة ثبات مرتفعة ،وبذلك تم الحصول عمى القائمة النيائية لتحميل محتوى مقرر المناىج.

معالجة نتائج التطبيق القبمي البعدي وتفسيرىا:
أوالً  :لإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة الدراسة الحالية والذي نصو " مـا فاعميـة الموقـع

التعميمــي المقتــرح لتــدريس مقــرر المنــاىج فــي تحصــيل الطــالب ؟ " تــم تطبيــق االختبــار التحصــيمي
المع ــد بي ــدف المقارن ــة ب ــين متوس ــطي درج ــات الط ــالب قبميـ ـا وبع ــدياً ،وكان ــت نت ــائج تم ــك المعالج ــة
ُ
موضحة بالجدول التالي:

جدول (ٔ)
المعد قبميا وبعدياً.
معالجة نتائج طالب المجموعة في االختبار ألتحصيمي ُ
الداللة اإلحصائية
قيمة " ت "
التباين
المتوسط
عـدد
التطبيق
التالميذ

الحسابي

البعدي

ٓٛ

ٜٗ.ٚٛ

ٖ٘ٗ.

القبمي

ٓٛ

ٜ.ٔٛ

ٕٜٔٔ.

درجـة االختبــار ٓ ٙدرجـ ـ ــة

المحسوبة

الجدولية

ٓٚٙ.ٙ

46.2

وجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــود داللـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة
إحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائية عنـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد
مستوى (ٔٓ)ٓ.
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يتضح من ىذا الجدول وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات الطالب في

كل من التطبيقين القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي في االختبار التحصيمي

نظ اًر ألن قيمة

(ت) المحسوبة لداللة الفرق بين متوسطي درجات الطالب في التطبيقين بمغت (ٓ ) ٚٙ.ٙوىي

أكبر من قيمة (ت) الجدولية (ٗ )ٕ.ٙعند مستوى (ٔٓ .)ٓ.ويبِّين ذلك التأثير اإليجابي لمموقع
المستخدم عبر اإلنترنت في االرتفاع بمستوى تحصيل الطالب مجموعة الدراسة لمقرر
التعميمي ُ
المناىج ،ويمكن تفسير بالتركيز من قبل الطالب عمى الدراسة باستخدام ىذا المستحدث التقني
إضافة لممصادر المتنوعة المتضمنة بالموقع التعميمي ،والمتعة عند دراسة المقرر بيذا األسموب،
إضافةً لمتواصل المستمر بين الطالب وصاحب الموقع لالستفسار عن أية معمومات ،أيضا
المقاءات المتعددة التي تمت بين الطالب واألستاذ من خالل الحوارات والمناقشات المتنوعة بطريقة

مباشرة من خالل الموقع.
ولتأكيـد تمــك الفعاليــة ،فقــد تــم حســاب نســبة الكســب المعـ َّـدل وفقـاً لمعادلــة بــالك ،ونتــائج ذلــك

موضحة بالجدول التالي :

جدول ( ٕ )

نسبة الكسب المعدل لطالب المجموعتين :التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي
عدد

المتوسط

المتوسط

الدرجة الكمية

نسبة الكسب

الطالب

الحسابي

لمتطبيق القبمي

الحسابي

لمتطبيق البعدي

لالختبار

المعدل

ٓٛ

ٜ.ٔٛ

ٜٗ.ٚٛ

ٓٙ

ٔ.ٗٛ

الجدول السابق يوضح أن نسبة الكسب المعدل لمطالب في االختبار التحصيمي تساوي

ثم فإن ىذه القيمة تدل عمى فعَّالية
(  )ٔ.ٗٛوىي أكبر من الحد األدنى لمفعَّالية (ٔ  ،)ٔ.ٕ :ومن َّ
المصمم في تدريس مقرر المناىج لطالب الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات ،عمى
الموقع التعميمي ُ
التحصيل.
ثانياً  :ولإلجابة عن السؤال الرابع من أسئمة الدراسة الحالية والذي نصو " ما فاعمية الموقع

التعميمي المقترح لتدريس مقرر المناىج في استحداث أدوار معممي الرياضيات في ضوء تقنية

المواقع التعميمية  ، " .تم الحصول عمى القائمة النيائية ألدوار معمم الرياضيات الحديثة في ضوء
تقنية المواقع التعميمية.
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وتم تطبيق تمك القائمة عمى مجموعة الدراسة ألخذ آرائيم حول تمك األدوار ومدي أىميتيا

بالنسبة ليم عند تدريسيم الرياضيات في المستقبل في ضوء تقنية المواقع التعميمية .وكانت النتائج
موضحة بالجدول التالي:
جدول (ٖ)
األدوار الحديثة لمعمم الرياضيات في ضوء تقنية المواقع التعميمية عبر اإلنترنت
الدور

م

موافق تماما

عدد

موافق

غير موافق

موافق إلى حد ما

%

عدد

%

1

التخطيط واإلعداد لختيار وحدات جديدة ٗ

٘

ٓٔ

ٕ٘ٙ ٕٔ.

ٕ٘ ٚٚ.

2

أتابع أداء تالميذي ،وأتعرف نقاط الضعف ٙ

٘ٚ.

ٙ

٘ٚ.

ٓٙ

٘ٚ

ٙ

٘ٚ.

3

أخطط دروساً تُنشر عبر اإلنترنت لموقاية ٗٚ

ٕ٘ ٜٕ.

ٕ٘.

ٗ

٘

ٓ

ٓ

ٓ

4

اإلرشاد الفردي لكل تمميذ من تالميذي؛ ٓٙ

ٕ

ٕ٘.

ٔٛ

٘ٓ ٕٕ.

ٓ

ٓ

استخداميا في معاونة تالميذي مستقبالً.
والقوة لدييم.

عالج تالميذي ثم أنفذىا.

ألساعدىم في حل مشكالتيم التعمُّمية في

٘ٚ

عدد

%

عدد

غير موافق مطمقا

%

عدد

%

ٕ٘.

ٕ

ٕ٘.

ٕ

ٕ٘.
ٓ
ٓ

الرياضيات.

5

أوجو تالميذي إلى المجالت التي يمكن أن ٙ

يتابعوا دراستيم فييا من خالل المواقع

القوية المتنوعة الموثوق بيا والمتناثرة
عمى اإلنترنت.

٘ٚ.

ٔٙ

ٕٓ

ٓ٘

٘ٗ ٕٙ.

٘

ٗ

٘
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تابع :جدول (ٖ)
األدوار الحديثة لمعمم الرياضيات في ضوء تقنية المواقع التعميمية عبر اإلنترنت
م
6

موافق تماما

الدور

موافق

غير موافق

موافق إلى حد ما

غير موافق مطمقا

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

%

انظم مناقشات جماعية من آن آلخرٕٚ ،

ٜٓ

ٗ

٘

ٗ

٘

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

لتعرف الصعوبات التي يواجييا تالميذي

عند دراستيم لممقرر من خالل المواقع
التعميمية عبر اإلنترنت ،.حتى يكتسب

تالميذي سموكاً اجتماعياً سميماً ،وينمو

تحصيميم الدراسي.

7

تصميم التعميم وتنظيم المواقف التعميمية ٙٛ
التي تحتوي عمى أي درس في الرياضيات

٘ٛ

ٓٔ

ٕ٘ ٕٔ.

ٕ٘.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

يتم تقديمو خالل المواقع التعميمية عبر
اإلنترنت.

8

توظيف

الوسائط

تكنولوجيا التعميـم ،واستغالل ٗٙ
الفائقة

في

محتوى

بناء

ٓٛ

ٓٔ

٘ٙ ٕٔ.

٘ٚ.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

الرياضيات في صيغة صفحات نسيجية.

9

تطويع برامج الرياضيات التعميمية لنشرىا ٕٚ

ٜٓ

ٙ

٘ٚ.

ٕ

ٕ٘.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

11

تشجيع دافعية تالميذي عمى البحث ٕٚ

ٜٓ

ٛ

ٓٔ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

عمى الموقع التعميمي عبر اإلنترنت.

والتحري عن المعرفة والمعمومات المتعمقة

بالرياضيات من خالل اإلنترنت إلثراء
تعمميا.

11

التعاون مع معممي الرياضيات في تصميم ٗٚ

مواقع جديدة جاذبة لنتباه طالبيم مثيرة
لىتماميم،

يسيرة

الستخدام

كمواقع تعميمية إلكترونية.

12

٘ٗ ٜٕ.

٘

ٕ

ٕ٘.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ستخدم
تُ َ

التعاون مع معممي الرياضيات في تصميم ٕٚ
دروس الرياضيات بأسموب يتناسب وطبيعة

ٜٓ

ٙ

٘ٚ.

ٕ

ٕ٘.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

المواقع التعميمية.

13

تنمية تعمم تالميذي لمرياضيات ذاتياً من ٚٙ

أجل التعامل مع المواقع التعميمية بسيولة
ويسر.

ٜ٘

ٗ

٘

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ
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تابع :جدول (ٖ)
األدوار الحديثة لمعمم الرياضيات في ضوء تقنية المواقع التعميمية عبر اإلنترنت
م

موافق تماما

الدور

عدد

%

عدد

%

عدد

%

عدد

14

تيسير عممية البحث عن المعرفة في ٓٚ

٘ٙ ٛٚ.

٘ٚ.

ٗ

٘

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

15

اضطمع بدور الشارح في ضوء المواقع ٚٛ

ٕ٘ ٜٚ.

ٕ٘.

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

التعميمية ،حيث أعرض أي درس من

عدد

موافق إلى حد ما

%

الرياضيات خالل اإلنترنت.

%

موافق

غير موافق

غير موافق مطمقا

دروس الرياضيات من خالل تمك المواقع

مستعيناً

بالوسائط

الفائقة،

والوسائط

التعميمية األخرى المتعددة إلثراء الدرس
وتوضيح ما بو من غموض.

16

الم ِّ
شجع عمى التفاعل بين ٓ٘
اضطمع بدور ُ

٘ٙ ٕٙ.

٘ٚ.

ٓٔ

17

أعاون تالميذي عمى استخدام التقنيات ٘ٛ

ٕ٘ ٕٚ.

ٕ٘.

ٛ

تالميذي في العممية التعميمية.

الحديثة والتفاعل معيا ،والسماح ليم بطرح

ٕٔ.

ٛ

ٓٔ

ٙ

٘ٚ.

٘
ٓٔ

ٗ

٘

ٛ

ٓٔ

األسئمة.

18

أشجع تالميذي عمى توليد المعرفة ٘ٙ

ٓٚ

19

ابتكار البرامج التعميمية الالزمة لتعمم ٗٚ

ٕ٘ ٜٕ.

ٕ٘.
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أوظف البريد اإللكتروني لتحديث التعميمٚٛ ،

ٕ٘ ٜٚ.

٘

واإلبداع.

تالميذي الرياضيات.

في مجال الرياضيات.

ٗ

٘

ٛ

ٓٔ

ٛ

ٓٔ

ٗ

٘

ٗ

٘

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

ٓ

يوضح الجدول السابق من خالل المتوسط العام لألدوار التي ينبغي أن يقوم بيا معمم

المستقبل المتخصص في الرياضيات في ضوء تقنية المواقع التعميمية ،أن ىناك مجموعة من

األدوار التي نالت موافقة تامة وبنسبة كبيرة مثل :توظيف البريد اإللكتروني لتحديث التعميم ،في
مجال الرياضيات ،الشرح من خالل المواقع التعميمية ،وتنمية تعمم التالميذ لمرياضيات ذاتياً من

خالل التعامل مع المواقع التعميمية بسيولة ويسر ،وابتكار البرامج التعميمية الالزمة لتعمم
الرياضيات ،والتعاون مع معممي الرياضيات في تصميم مواقع جديدة جاذبة النتباه التالميذ مثيرة

ستخدم كمواقع تعميمية إلكترونية ،وتخطيط دروساً تُنشر عبر اإلنترنت
الىتماميم ،يسيرة االستخدام تُ َ
لموقاية وعالج أخطاء التالميذ ثم تنفيذىا ،وتنظيم مناقشات جماعية من آن آلخر ،لتعرف
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الصعوبات التي يواجييا التالميذ عند دراستيم لممقرر من خالل المواقع التعميمية عبر اإلنترنت،
وتطويع برامج الرياضيات التعميمية لنشرىا عمى الموقع التعميمي عبر اإلنترنت ،وتشجيع دافعية

التالميذ عمى البحث والتحري عن المعرفة والمعمومات المتعمقة بالرياضيات من خالل اإلنترنت
إلثراء تعمميا ،والتعاون مع معممي الرياضيات في تصميم دروس الرياضيات بأسموب يتناسب
وطبيعة المواقع التعميمية ،حيث تراوحت نسب الموافقة التامة عمى تمك األدوار بين ٓ، %ٜ

٘ ، % ٜٚ.ويدل عمى مدى أىمية ىذه األوار بالنسبة لمعمم الرياضيات لتنميتو المينية وفق المواقع

التعميمية عبر اإلنترنت.

وقد يرجع ذلك إلى الشعور بأىمية التقنيات الحديثة ومنيا المواقع التعميمية المتنوعة

المتناثرة عبر اإلنترنت ،خاصة الموقع التعميمي موضوع الدراسة الحالية ،إضافةً إلى اإلفادة من

ذلك الموقع في استيعاب مقرر المناىج مما أثر عمى االرتفاع بمعدل تحصيميم.

ومن المالحظ من ذلك الجدول أيضا أن ىناك أدوار أخرى لممعمم ينبغي أن يكتسبيا وقد

كانت نسب الموافقة التامة ليا نسب معقولة تراوحت بين ٓ.%ٜٛ ، %ٛ

أما األدوار التي لم تأخذ نصيباً مرتفعاُ من الموافقة التامة ىي تمك األدوار التي قد تقترب

من األدوار المألوفة مثل :التخطيط واإلعداد الختيار وحدات جديدة ،متابعة أداء التالميذ ،وتعرف
نقاط الضعف والقوة لدييم ،وتوجيو التالميذ إلى المجاالت التي يمكن أن يتابعوا دراستيم فييا من

خالل المواقع ،فقد تراوحت نسب الموافقة التامة عن تمك األدوار بين ٘.%ٚ.٘ ، %

وقد يرجع ىذا االنخفاض إلى كون تمك األدوار تقترب من األدوار التقميدية عنيا من
األدوار الحديثة التي تعتمد عمى مستحدثات تكنولوجيا التعميم.

توصيات الدراسة:
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج فإن الباحث يوصي بما يمي:
ٔ) ضرورة االعتماد عمى المستحدثات التكنولوجيا الحديثة في إعداد معمم الرياضيات،
خاصة اإلعداد قبل الخدمة ،باستخدام المواقع التعميمية المتنوعة المتناثرة عبر اإلنترنت.
ٕ) التركيز عمى اإلنترنت كمصدر ميم من مصادر الحصول عمى مجاالت المعرفة

المتنوعة ،خاصةً في مجال الرياضيات.

ٖ) تعميم استخدام المواقع التعميمية في التدريس الجامعي بصفة عامة ،وفي تدريس طالب

شعبة الرياضيات بصفة خاصة بحيث يكون لعضو ىيئة التدريس بالجامعة موقع تعميمي يتواصل
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المستخدم في الدراسة الحالية حققو من فيم واستيعاب
بو مع طالبو عمى غرار الموقع التعميمي ُ
وزيادة في التحصيل.
ٗ) ضرورة تدريب معمم الرياضيات المستقبمي عمى أدواره الحديثة في ضوء تقنية المواقع

التعميمية عبر اإلنترنت.

دراسات مستقبمية:
يرى الباحث أن ىناك حاجة لمدراسات المستقبمية تكمل نتائج ىذه الدراسة تكون في
المجاالت التالية:
 -تجريب تدريس مقررات الرياضيات باستخدام المواقع التعميمية في مراحمة التعميم ما قبل

الجامعي.

 تعرف مدى توافر الميارات المينية لمعمم الرياضيات أثناء الخدمة في ضوء اإلنترنت. دراسة أثر استخدام كل من التعميم والتعمم التزامني ،والتعمم الالنزامني في تنمية المياراتالتدريسية الحديثة لمعمم الرياضيات.

مراجع الدراسة
المراجع العربية

الباز ،جمال قاسمٕٓٓٔ( .م ) .التعريف باإلنترنت والوسائل اإللكترونية المختمفة

واستخداماتيا في العممية التعميمية وتكنولوجيا التعميم .مؤتمر العممية التعميمية في عصر اإلنترنت.

جامعة النجاح الوطنية  -نابمس .بالرجوع إلى:
(.)http://www.najah.edu/arabic/conferences/IT/Main.htm

التودري ،عوض حسين .)ٕٓٓٗ( .المدرسة اإللكترونية وأدوار حديثة لممعمم .الرياض:

دار الرشد.

الشرىان ،جمال بن عبدالعزيزٕٕٔٗ ( .ىـ ) .الكتاب اإللكتروني المدرسة اإللكترونية

والمعمم االفتراضي .الرياض :مطابع الحميضي .

المناعي ،عبد اهلل سالم .)ٜٜٕٔ( .الكمبيوتر وسيمة مساعدة في العممية التعميمية ،حولية

كمية التربية ،جامعة قطر ،عٔٓٔ .ص ص ٕٔٗ.ٕٕٙ-

النعيمي ،نجاح محمد " .)ٕٓٓٔ( .أثر تقديم برامج الحاسوب متعددة الوسائط المصحوبة
بإمكانية الوصول إلى اإلنترنت عمى مستوى المعموماتية لدى المتعممين المعممين ".بحث مقدم

لممؤتمر العممي السنوي الثامن (المدرسة اإللكترونية) ،القاىرة ٖٔ-ٕٜ ،أكتوبر.
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الوكيل  ،سامي و المبارك  ،أحمد و الجويبر  ،محمدٕٕٔٗ( .ىـ ) .الحاسب ومصادر

المعمومات .و ازرة التربية والتعميم .كتاب الطالب لمصف الثالث الثانوي.

باربا ار سيمز و ريتا ريتشي .)ٜٜٔٛ ( .تكنولوجيا التعميم :التعريف ومكونات المجال.

ترجمة :بدر بن عبد اهلل الصالح ،الرياض :مكتبة الشقري .

خميس ،محمد عطية ٕٖٓٓ ( .ب ) .منتجات تكنولوجيا التعميم ،القاىرة :دار الكممة.
لمنشر.

خير بك  ،عمارٕٓٓٓ( .م ) .البحث عن المعمومات في اإلنترنت .دمشق :دار الرضا

فاالوسكاس،إدوارد و إرتل،مونيكإٓٓٓ( .م) .اإلنترنت لممعممين واختصاصي المكتبات

ومصادر التعمم  -تطبيقات اليوم  ،توقعات المستقبل .ترجمة :عبدالرزاق مصطفى يونس .دمشق:

المركز العربي لمتعريب والترجمة والتأليف والنشر.

كوراني ،نبيلٕٓٓٓ( .م ) .كيف نستخدم  .INTERNETحمب :شعاع لمنشر والعموم.
مناىج ،مجمة فصمية متخصصة تصدر عن اإلدارة العامة لممناىج بو ازرة المعارف -

السعودية ( ٖٕٗٔىـ ) المنيج لرقمي ىل ىو الوسيمة المثمى لمستقبل أكثر إشراقا .عٔ.
وليز ،بارئٜٜ٘ ( .م) .تعريب موقع المدرسة العربية .بالجوع إلى:
. http://www.uidaho.edu/evo/distglan.html
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المواقع الكترونية
-

 . www.webct.comموقع برنامج  Webctلمفصول االفتراضية غير التزامنية.

-

 . http://elearning.emoe.orgموقع و ازرة التربية والتعميم بجميورية مصر .

-

 . www.roomtalk.netموقع برنامج  roomtalkلمفصول االفتراضية التزامنية .

 ، webct.ksu.edu.saموق ــع نظ ــام مس ــاندة الت ــدريس باس ــتخدام برن ــامج  WEBCTبجامع ــة
الممك سعود .

-

 ، www.lootah.com/walu/A/index.htmموقـ ـ ــع جامعـ ـ ــة آل لوتـ ـ ــاه اإللكترونيـ ـ ــة عمـ ـ ــى

الشبكة العالمية .
-

 ، www.suhuf.net.saموقع صحف لمؤسسة الجزيرة الصحفية عمى الشبكة العالمية .

-

 ، www.schoolarabia.comlموقع المدرسة العربية عمى الشبكة العالمية .

-

 . www.svuonline.org/Arab.SVU/index.aspموقع الجامعة االفتراضية السورية.

-

 ، www.el.moe.gov.saموق ــع التعم ــيم اإللكترون ــي الت ــابع ل ــو ازرة التربي ــة والتعم ــيم بالمممك ــة
العربية السعودية عمى الشبكة العالمية .

-

 ، www.arabiat.net/issue31/internet.htmموقع عربيات عمى الشبكة العالمية.

 . www.centra.comموقع برنامج  Centraلمفصول االفتراضية التزامنية .

