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واقع استخدام املعلمات للمعرفة الرقمية يف تدريس الرياضيات 
يف  والعلوم الطبيعية ضمن سلسلة ماجروهيل باملرحلة املتوسطة

 مدينة الرياض
 دادـإع 

 سالم سالم النعيمي    ةغاد                علي الشهوان    عبد الرحمنامتنان   
                                                       السعودية -وزارة التعليم  -مشرفة تربوية            السعودية - وزارة التعليم -ممعلمة علو 

 12/21/1122تم الموافقة على النشر في                 21/21/1122تم استالم البحث في 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخص الدراسة

 ية،استخدام التعلـيم الرقمي فـي البيئـات التعليم آليات معرفةل الدراسة تسعى

 ، وتسعىالرقمية المعرفةللمعلمات في ضوء  المهارات والكفايات الالزمةوتوضيح 

الرقمية في تدريس مادتي الرياضيات والعلوم  المعرفةطرائق التدريس ب أهمية معرفةل

 للمرحلة المتوسطة والعلوم الطبيعيةمجتمع في معلمات الرياضيات اليتمثل و .الطبيعية

من %( 52)نسبة العينة ب وتتمثلمعلمة، ( 6341)ويبلغ عددهن الرياض مدينةفي 

كأداة لجمع  االستبانةبتطبيق المنهج الوصفي،استخدمتا و .معلمة( 423)بعددمجتمع ال

 a) = (0.05 عند مستوى إحصائية داللة ذات فروق وجود النتائج ظهرتأو .البيانات

 أنه استخدام ودمج المعلمات لتقنيات التعليم الرقمي في التدريس، كما تبين لمتغير تعزى

 واقع توظيفتعزى لمتغير a) = (0.05 مستوى عن إحصائية داللة ذات فروق توجد

المعلمات لطرائق واستراتيجيات التدريس الرقمية وتنفيذ المعلمة للدرس في ضوء 

كتب الرياضيات لإعادة تصميم دليل المعلم المصاحب و .المعرفة الرقمية اإللكترونية

تنفيذ طرائق واستراتيجيات  عد المعلمات على تحسين أدائهن فيوالعلوم بحيث يسا

إجراء . الرقمية لمعرفةفي ضوءانماذج لخطط التدريس  ووضعالرقمية،التدريس 

 الرياضيات تعلمفي  لمعرفة الرقميةا ات حول استخدامالمزيد من البحوث والدراس

 .والعلوم الطبيعية

Abstract : 

The Problem:it's Summarizes inThe reality of the use of 

parameters of digital knowledge in mathematics and natural 

sciences teaching by using the American series(McGraw-Hill)in 

middle schools in Riyadh.Objectives:The study aims to know the 

mechanisms of using digital education in educational 
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environments, and to clarify the skills and competencies required 

for the teachers, and seeks to know the importance of teaching 

methods of digital knowledge in the teaching of mathematics and 

sciences.Society and the Sample:the number of mathematics and 

natural sciences teachers consists of(1436)and the sample is25%of 

the population with(359).The methods andtools:The researchers 

used the descriptive ethod,and applied the questionnaire as a data 

collection tool.Main results:The results showed that there are 

statistically ignificant differences at a level(0.05=a)due the 

variable use and integration of parameters of digital teaching 

techniques,It also showed that there are statistically in the level of 

statistical at the level of(0.05=a)due to the variable reality of 

employing teachers for the methods and trategies of digital 

teaching and the implementation of the lesson parameter in the 

light of electronic digital knowledge .The recommendations: 

Redesigning the teacher's guide in math and science books to help 

teachers improve their performance,and to include examples of 

teaching plans in the digital knowledge.Conduct further research 

and studies on the use of digital knowledge in learning 

mathematics and natural sciences. 

 

 

 

 

 :المقدمة 

الحمد هلل الذي تفرد بالتعظيم تفضيالً وإجماالً ، وُوصف بحب الجمال تقديساً            

والصالة والسالم على .. وإجالالً سبحانه ، أمرنا بكل خير ، وارتضى لنا سبل السالم 

بجميل أفعاله ، وحلو خصاله ، وعذب مقاله ،  من أّدبه ربه فأحسن تأديبه ، فكان 

ورضي هللا عن آله وأصحابه والتابعين ، الذين عاشوا الجمال .. قرآناً يمشي بين الناس 

.. وعلى من نهج نهجهم و اقتفى أثرهم بإحسان إلى يوم الدين .. روحاً وخلقاً وسلوكاً 

 :وبعد 

ية ايجابية كبيرة في بيئة العمليـة إن التطور التكنولوجي الحاصل أدخل قفزة نوع     

العلميـة ، : التعليمية بمختلف أنواعها ، وساعد على إيصال المعلومات والبيانـات 
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التربوية وحتى السلوكية للفرد للمتعلم األمر الذي أدى بدوره إلى تحقيق األهداف 

يعتبر من  وذلك من خالل اعتماد أسلوب التعليم الرقمي أو اإللكتروني الذي. المرجوة 

 . نتائج هذا التطور التكنولوجي والذي أصبح ينتشـر في معظم قطاعات المجتمع

وتشير التوجهات المستقبلية إلى أن التعليم اإللكتروني سوف يفرض نفسه             

على األنظمة التعليمية بحيث ستصبح المدرسة هي مصدرا للتعلم وليست مكاناً له، وهو 

 ,.Newby et al). (2000ما يشير إلى حدوث تغييرات جوهرية في عملية التعليم 

لثورة الرقمية يتطلب حوسبة المناهج والكتب الدراسية وإن التعليم في ظل عصر ا      

واعتماد التعليم اإللكتروني، وتحفيز المعلمين على تطوير قدراتهم في مجال التعامل مع 

ومن متطلبات التحول إلى المدرسة المحوسبة وجود المعلم . التقنية ومصادر المعلومات

تحول المعلمين من مجرد ناقلين المؤهل والمدرب على استخدامات التقنية، بما يعني 

أبو السمح ورحال، ) للمعرفة إلى مستخدمين للتقنية وباحثين منتجين للمعرفة 

 (.هـ6344

وفي ظل ثورة المعلومات والتقدم التكنولوجي الذي فرض نفسه على تعليم القرن        

مكانًا  الحادي والعشرين، لم يعد للمعلم النمطي الذي يركز فقط على حفظ المعلومات

يذكر في النظم التعليمية الحديثة التي تركز على األساليب التكنولوجية الحديثة في 

تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية وهذا يتطلب من معلم العصر الرقمي أن يكون قادراً 

العاني، وآخرون )على استخدام التكنولوجيا وإدارتها وتوظيفها في عملية التعليم 

طالب بأن يُحدِّث معارفه ومهاراته التي تمكنه من القدرة على ، بل إنه م( 5٠٠3،

استيعاب التكنولوجيا الحديثة والمتطورة باستمرار ، فما نشهده من ثورة معلوماتية 

وتكنولوجية حالية وما سنشهده من تطور هائل في مجال المعلومات والتكنولوجيا سوف 

 (. 5٠٠1عبيد، )ل يفوق طاقة تخيلنا اليوم عما سيكون عليه المستقب

تسعى وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية جاهدة لمواكبة التطورات العالمية        

المتسارعة ، والحاجات الداخلية الملحة لتطوير التعليم العام في جميع جوانبه وشؤونه ، 

فعمدت إلى القيام بالعديد من المشاريع التطويرية، ومنها مشروع تطوير مناهج 

 (.342:  5٠٠2الشدوخي ، ) لرياضيات والعلوم الطبيعية ا

ويهدف مشروع تطوير تعليم الرياضيات والعلوم الطبيعية الى تطوير المناهج       

وذلك باالعتماد على  المهني،والمواد التعليمية والتقويم والتعليم اإللكتروني والتطوير 

ماجروهل األمريكية  )سل ترجمة ومواءمة مواد تعليمية عالمية متميزة وهي سال

McGraw –Hill )الشايع ، ) لجميع مراحل التعليم العام في المملكة العربية السعودية

5٠66  :65٠.) 

 المتوقعة التعليمية النواتج في الطبيعية والرياضيات العلوم مشروع أهمية وتكمن      

مواصفات  إلى تستند مساندة علمية معلمين ، ومواد وأدلة وكتب مناهج إنتاج :منه ومنها

 االستعانة خالل من المعلمين تدريب وأساليب ببرامج والرقي ، حديثة عالمية ومعايير
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والمتعلمين  المعلمين بأداء بالمشروع، واالرتقاء العالقة ذات العالمية الخبرة بدعم بيوت

 ).5٠ :م 5٠٠1 التعليم، وزارة) والتعلم التعليم ، وتحسين بيئات

فقد جاءت هذه الدراسة من منطلق أنه إذا أردنا لمعلمات المرحلة المتوسطة  لذا      

التدريس الجيد والفعال والمتميز لمادتي الرياضيات والعلوم الطبيعية ضمن سلسلة 

ماجروهيل في ضوء المعرفة الرقمية التي أصبحت إحدى ضروريات التقنية الحديثة 

ه الدراسة باحتياجات المعلمات التدريبية التي سادت العالم كله ، فيجب أن تُلِم هذ

واستخدامهن للمهارات واالستراتيجيات الحديثة التي تطبق المعرفة الرقمية من أجل 

تدريس فعال لمادتهن ، كما أن للتنمية المهنية المستمرة أهمية كبيرة في تحقيق هذا 

 .الغرض ؛ لذا فقد جاءت هذه الدراسة للبحث عن كل مما سبق

 : الدراسة مشكله

 أهم من - وال سيما المعرفة الرقمية -التعليم  في التكنولوجيا دمج مشكلة تعد      

الة من مساهمة دون ينجح أن الدمج لهذا يمكن وال المشكالت المعاصرة ،  قبل فعَّ

 يتم كي المعلم بها يتحلى أن معينة ينبغي مهارات يستلزم الدمج هذا وألن المعلمين ،

ال ، بشكل التربوي في المجال التقنية هذه توظيف لتكنولوجيا  السريع للتقدم ونظراً  فعَّ

 عنها غنى ال التقنية أصبحت وألن التدريسية ، العملية في أثر من تحدثه وما التعليم ،

 طرائق تطوير قاعدة من ينطلق أن ينبغي تحديث التعليم وألن الشاملة ، التنمية لتحقيق

 في فّعالة التعليم وسيلة في التكنولوجيا استخدام أصبح تيجياته ،واسترا التدريس وأساليبه

 زيادة في اإلسهام يمكن واالستراتيجيات ، فبهذا واألساليب الطرائق هذه تطوير

 .الدراسية  المناهج الطلبة استيعاب

ومن خالل متابعة الباحثتان للمعلمات الالتي يدرسن مادة الرياضيات والعلوم في         

المدارس الحكومية في مدينة الرياض ، فقد الحظن وجود صعوبات ذات عالقة 

بتدريس الرياضيات والعلوم وتدني مستوى التحصيل الدراسي للطلبة ، والذي يعزى 

رق التعليمية التي بدورها تساعد على رفع إلى ضعف استخدام المعلمات ألفضل الط

المستوى التحصيلي للطلبة وتحسينه ، وتحقيق البيئة التفاعلية بين المعلم والطالب ، 

وتنمية االتجاهات اإليجابية نحو التعلم الرقمي كما أثبتت نتائج العديد من الدراسات 

،ودراسة (Lindsay,2013)، ودراسة ليندسي( 5٠64)ومنها نتائج دراسة الحربي

على أثر وفائدة التعلم اإللكتروني على التحصيل الدراسي للطلبة في ( 5٠64)الغامدي 

مادة الرياضيات ، األمر الذي يتطلب منهج جديد يتسم بالشمول والتكامل للمعارف 

والعلوم المختلفة ، والتي تتسم باحتوائها على المعلومات والبحث عنها وتنظيمها 

اهج تنمي ثقافة التربية التقنية القائمة على المعرفة الرقمية وتمكن وتوظيفها ، وكذلك من

 .األجيال القادمة من التفاعل الذكي والكفء مع المتطلبات الحقيقية والمتطورة 

وعلى الرغم من جهود وزارة التعليم بالمملكة في مشروع تطوير مناهج        

" ماجروهيل"سلة كتب لدار نشر الرياضيات والعلوم الطبيعية والذي تضمن موائمة سل
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،إال أن هذه الجهود قد تضيع سدى إذا لم يطبق المعلمون استراتيجيات وطرائق 

التدريس التي تستند إليها وتمتعهم بالمهارات الالزمة لتطبيق تلك االستراتيجيات 

 .والطرائق وذلك في ضوء المعرفة الرقمية 

ق وتوظيف معلمات الرياضيات والعلوم لذا جاءت هذه الدراسة لتحديد درجة واقع تطبي

الطبيعية ضمن سلسلة ماجروهل للتعلم اإللكتروني القائم على المعرفة الرقمية في 

وعليه ؛ فقد سعت الدراسة لإلجابة على السؤال الرئيسي .التدريس من وجهة نظرهن 

العلوم ما واقع استخدام المعلمات للمعرفة الرقمية في تدريس الرياضيات و: التالي 

 الطبيعية ضمن سلسلة ماجروهيل األمريكية بالمرحلة المتوسطة في مدينة الرياض ؟ 

 : أهداف الدراسة

  : تسعى الدراسة لتحقيق مجموعة من األهداف ، منها   

 .معرفة آليات استخدام التعلـيم الرقمي فـي منظومـة البيئـات التعليمية  -

 .هج العلوم المطورة للمرحلة المتوسطة التعرف على المتطلبات الالزمة لتنفيذ منا -

 .ضوء عصر المعرفة الرقمية فيتوضيح المهارات والكفايات الالزمة للمعلمات  -

إيضاح أهمية التنمية المهنية إلعداد المعلمات من أجل التدريس الفعال في ضوء  -

 .المعرفة الرقمية الحديثة

مادتي الرياضيات  معرفة أهمية طرائق التدريس الرقمية وتطويعها في تدريس -

 .والعلوم الطبيعية للمرحلة المتوسطة

الوصول إلى مجموعة من التوصيات التي قد تفيد المعنيين بشؤون التعليم في وضع  -

تحقيق التنمية المهنية للمعلمين بما تواكب متطلبات  فيخطط من شأنها أن تسهم 

 .العصر

 :تساؤالت الدراسة 

 فـي منظومـة البيئـات التعليمية ؟ما آليات استخدام التعلـيم الرقمي  .6

 ما المتطلبات الالزمة لتنفيذ مناهج العلوم المطورة للمرحلة المتوسطة ؟ .5

 ضوء عصر المعرفة الرقمية؟ فيما المهارات والكفايات الالزمة للمعلمات  .4

ما أهمية التنمية المهنية إلعداد المعلمات من أجل التدريس الفعال في ضوء  .3

 حديثة؟المعرفة الرقمية ال

ما أهمية طرائق التدريس الرقمية في تدريس مادتي  الرياضيات والعلوم الطبيعية  .2

 للمرحلة المتوسطة ؟

 :أهمية الدراسة 

كثير من  لدى االتجاه فيه بدأ وقت في تأتي كونها من أهميتها الحالية الدراسة تكتسب

 المعلومات تقنيات توظيف على كبير بشكل التركيز نحو األكاديمية المؤسسات

 تتيحه لإلفادة مما العملية التعليمية ؛ بالذكر هنا المعرفة الرقمية في واالتصاالت وأخص
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إنتاجيته وتحسين  وزيادة مستوى التعليم تفعيل على تساعد مزايا التقنيات من تلك

تلك  استخدام تطبيق األحوال من بحال يمكن ال العملية الناحية من أنه بيد.  مخرجاته

 االستخدام درجة معرفة يشمل دقيق دون تخطيط ومنظمة بصورة إيجابية التقنيات

معها  للتعامل تأهلهن ومدى التعليمية العملية للمعلمات لتلك المعرفة الرقمية  في الفعلي

 صانعي القرار ليتسنى إمداد استخدامهن لها بصورة ؛ تعيق التي قد المشاكل ومعالجة ،

 :المعلمات في المدارس بمعلومات عما يلي  ألداء والمعنيين بالتطوير المهني

 .التدريس  المعلمات للمعرفة الرقمية  في استخدام درجة -

 خطط مع يتواكب بشكل التعليمية العملية في تطبيق المعلمات التقنية الرقمية مدى -

 أهدافها وطبيعة تتالءم مزايا من الحديثة التقنية تنتجهلإلفادة مما  وزارة التعليم

  .التعليمية

 :حدود الدراسة 

تناولت هذه الدراسة البحث في موضوع واقع استخدام  :حدود موضوعية  -

المعلمات للمعرفة الرقمية في تدريس الرياضيات والعلوم الطبيعية ضمن سلسلة 

 .ماجروهيل األمريكية بالمرحلة المتوسطة في مدينة الرياض 

من معلمات الرياضات % 52اقتصرت هذه الدراسة على نسبة :  حدود بشرية -

 (.423)والعلوم الطبيعية للمرحلة المتوسطة في مدينة الرياض والبالغ عددهن 

اقتصرت هذه الدراسة على البيانات التي تم جمعها من معلمات :  حدود زمنية -

الدراسي الرياضات والعلوم الطبيعية وذلك خالل الفصل الدراسي األول للعام 

 .م  5٠62/ ه  6343

تحددت هذه الدراسة بالمدارس الحكومية للمرحلة المتوسطة في :  حدود مكانية -

 . مدينة الرياض

 :مصطلحات الدراسة 

 :مفهوم المعرفة الرقمية

هي القدرة على تحويل كل أشكال المعلومات والرسومات ، والنصوص والصوت 

صورة رقميـة ، وتلك المعلومات يتم انتقالها والصـور السـاكنة والمتحركة لتصبح في 

حيث ( الهاتف ، والكمبيوتر)خالل شبكة اإلنترنت بواسطة أجهزة إلكترونية وسيطة 

عبد )يمكن خاللها تخزين وتوزيع كم هائل من المعلومات الرقمية بصفة مستمرة 

 ). 5٠٠2القادر،

 :الرقمي  التعليم تعريف

 على يعتمد الذي ذلك التعليم " :أنه  على لرقميا التعليم ( 5٠٠5المحيسن ،) عّرف

 التعليمية المؤسسة و والمتعلمين المعلمين بين االتصال في االلكترونية الوسائط استخدام

 " برمتها
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 يستهدف إيجاد الذي التعليم  ":الرقمي  التعليم( 5٠٠5وآخرون،  العويد ) كما عّرف

 واإلنترنت وتمكن اآللي الحاسب تقنيات على المعتمدة بالتطبيقات غنية تفاعلية بيئة

 ." مكان أي ومن وقت أي في التعلم مصادر إلى الوصول من الطالب

 :المهارات الرقمية 

جزء ال يتجزأ : المهارات الرقمية الالزمة للطالب المعلم بأنها (  5٠64يتيم ، )يعرف 

هاماً من حياة طالب الجامعات فتعلم هذه المهارات الخاصة  من التعليم العالي ، وجزءاً 

يمكن أن تفيد الطالب في سعيهم للحصول على المعرفة وذلك من خالل  56بالقرن 

االستفادة من خدمات الحوسبة في إنشاء واستخدام المحتوى من نص وصور وصوت 

ساسية لمعالجة ومقاطع فيديو عبر اإلنترنت ، واستخدام مايكروسوفت أفيس كأدوات أ

 . البيانات 

مجموعة المهارات التي تحقق القدرة على فهم : بأنها ( Turner,2012:1)كما يعرفها 

واستخدام المعلومات في أشكال متعددة واسعة من المصادر التي تقدم عن طريق 

 .الكمبيوتر 

م مجموعة من المهارات القائمة على تمثيل رقمي باستخدا:  وتعرف إجرائياً بأنها

الحاسب اآللي واإلنترنت إلنتاج وسائط رقمية مادية من نصوص ،وصور ، وصوت ، 

وفيديو ، وعروض ، ومستودعات ، واختبارات ، ودروس ، وفصول ليستفيد منها 

 .المعلم في إعداد الدروس التعليمية داخل الفصل 

 :منهج الدراسة

تعتمد على المنهج الوصفي  تدخل هذه الدراسة في إطار الدراسات الميدانية التي       

المسحي لدراسة واقع استخدام المعلمات للمعرفة الرقمية وتقنيات التعليم اإللكتروني في 

 .العملية التعليمية لتدريس مادتي الرياضيات والعلوم الطبيعية 

 :عينة الدراسة 

 مجتمع عينة من الختيار البسيطة العشوائية أسلوب العينة الباحثتان استخدمت    

من مجموع عدد معلمات الرياضيات والعلوم % 52الدراسة والتي تم اختيارها  بنسبة 

 (.423)الطبيعية بالمرحلة المتوسطة في مدينة الرياض البالغ عددهن 

 

 

 :أداة الدراسة 

وقد  بالدراسة،استخدمت الباحثتان االستبانة أداة أساسية لتجميع البيانات المتعلقة        

استفادت الباحثتان من االطالع على العديد من الدراسات واألبحاث السابقة ذات العالقة 

وتم عرض األداة على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص  البحث،بموضوع 

للتأكد من الصدق الظاهري لألداة ، وطلب إليهم تعديل أو حذف ، أو إضافة أي فقرة ، 

المحكمين بحذف وإضافة وتعديل بعض الفقرات واخراجها  وقد تم األخذ برأي غالبية
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بصورتها النهائية ، واعتبرت الباحثتان رأي المحكمين صدقاً ظاهرياً كافياً لألداة 

 . إلجراء الدراسة 

 :اإلطار النظري للدراسة  

 :الطبيعية والعلوم الرياضيات مناهج تطوير بمشروع التعريف

 التعليم طالب ومهارات وإبداعات تطوير قدرات في المشروع هذا رؤية تتمثل        

 مفاهيم وبناء العلمية للمادة فهم عميق إلى للوصول السعودية العربية المملكة في العام

 وفق التقنية واالتصال واستخدام المنتجات وتطوير وابتكار المشكالت وحل جديدة

 وقيم المجتمع المتطور العمل سوق احتياجات لتلبية العالمية العلمية المعايير أحدث

 هناك يكون من نواتج المشروع أن و العالمي التنافسية سباق في الريادة ومتطلبات

 لجميع مراحل والرياضيات العلوم لمواد نيإلكترو وتعليم مصاحبة تعليمية ومواد مناهج

 الحميد ، وعبد الشايع) . مهنياً  متطورة وطنية وخبرات عالمية معايير وفق العام التعليم

 (.664: م 5٠66

 وشاهين الشدوخي (أوردها كما التالية العشر المبادئ على المشروع فلسفة وتستند

 :وهي )  33٠ :م  5٠٠2

 المتعلم حول المتمركز التعليم . 

 الحواس من العديد تثير والتي المتعددة الوسائط على المعتمدة اإلثارة . 

 متعددة بمداخل التعليم . 

 التعاوني العمل خالل من التعليم . 

 متعددة بطرائق وتمثيلها بها والتواصل المعرفة تبادل . 

 واالستقصاء االستكشاف على القائم النشط التعليم . 

 التفكير مهارات تنمية. 

 واتخاذها القرارات صناعة مهارات تنمية . 

 المخططة المبادرات تقديم على المتعلم قدرات تنمية . 

 حقيقية  حياتية بسياقات التعليم ربط. 

 : يلي ما تحقيق إلى المشروع ويهدف

 :التطوير لمشروع التالية األهداف) 336 :م 5٠٠2 (وشاهين  وذكر الشدوخي     

 المدرسية الكتب  (لها الداعمة التعليمية الطبيعة والعلوم الرياضيات مناهج بناء .6

 كراسات النشاطات كراسات المعلمين أدلة الطبيعية والعلوم الخاصة بالرياضيات

 العربية المملكة في )المدمجة التعليمية األقراص العلمي الشفافيات التجريب

  .المجال هذا في المتقدمة الدول له ما توصلت أحدث يضاهي بما السعودية
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المعايير  من العلمي البحث ومراكز مؤسسات إليه توصلت ما أحدث على الحصول .5

 المستوى على الطبيعية والعلوم الرياضيات تطوير مجال في التقويمية والبحوث

 .الدولي

التعليمية  المواد إنتاج في والمتخصصة البارزة العالمية الخبرات نتاج من االستفادة .4

 في الطبيعية والعلوم الرياضيات مناهج تطبيق عمليات في التقنية وتوظيف المساندة

 . العام مدارس التعليم

الدعم  خالل من المملكة في المناهج وخبراء والمشرفين للمعلمين المهني التطوير .3

 المتخصصة العالمية الخبرة بيوت من المستمر والتطوير

الذاتي  والتعلم النشط التعلم ومبادئ يتفق بما المتعلمين تعلم مستوى تحسين .2

 . وبنائها للمعرفة والوصول

 :تعريف التعلم الرقمي
تقـديم محتـوى تعليمي : " التعليم الرقمي على انه ( 5٠٠2)عرف زيتون  .1

عبر الوسائط المعتمدة على الكمبيوتر وشبكاته إلى المتعلم بشـكل يتيح ( إلكتروني)

مع أقرانه سواء كان ذلك له إمكانية التفاعل النشط مع هذا المحتوى ومع المعلم و

بصورة متزامنة أم غير متزامنة ، وكذا إمكانية إتمام هذا التعلم في الوقت والمكـان 

وبالسرعة التي تناسب ظروفه وقدراته، فضالً عن إمكانية إدارة هذا التعلم أيضاً 

 .خالل تلك الوسائط مـن

 :مبررات ضرورة إدخال وتطبيق التكنولوجيا الرقمية في التعليم

 .الحاجة لشرح المواد التعليمية بطريقة تفاعلية  -

 .التعلم دون االرتباط بمكان معين مع إمكانية وضع برنامج زمني حر  -

استخدام األشرطة المتحركة والفيديوهات والصور من أجل توضيح المواد  -

 .التعليمية المجردة 

 .إمكانية تقييم التقدم الذي أحرزه كل طالب خالل عملية التعلم  -

 .كانية إعداد الوحدات التعليمية بحسب الرغبة إم -

 .سهولة تقييم النتائج  -

 .الحاجة إلعداد مواد تعليمية تتماشى مع الفروق الفردية بين الطالب  -

 (.652:  5٠61جرجس ،)  .التعلم دون الحاجة إلى تواجد اختصاصين ومعلمين  -

 :الرقمي في البيئة المهنية  التعلمدور 

يعتبر االعتماد على التعلم الرقمي أو االلكتروني أحد  : من حيث تحسين األداء

األساليب التي يـتم مـن خاللها تعليم الفرد في مختلف البيئات التعليمية كيفية القيام 

بإنجاز مختلف األدوار و األنشـطة مـن خالل الوقوف على تحليل مكوناتها للحصول 
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دة وفعالة تكون كافية لتحقيق على أوقات معيارية لإلنجاز بحركـات مناسبة و محد

 ( .ت.علي واشعالل ، د)االنجاز 

 :من حيث المحتوى واألهداف 

يعمل التعلم الرقمي على جعل محتوى ومضمون العملية التدريبية والتعليمة        

بالنسبة للفرد أكثر حيوية وديناميكية وذلك من خالل حداثة المعلومـات و البيانـات التـي 

العويد ) يقدمها هذا النوع من التعلم للفرد المتدرب أو المتعلم في البيئة المهنية عموماً 

  (. 653:  5٠٠5والحامد ، 

 :من حيث نوعية وكمية اإلنتاج  

يعتبر اإلنتاج من األهداف التي يسعى الفرد أو المؤسسة إلـى تحقيقهـا باعتبارهـا  

اإلنتاجية ، التعليمية ،التدريبية ، ونجد أنه بقدر ما كانت : المرحلة األخيرة في العملية

واضـحة ومهيأة ( المـدخالت )مختلف الوسائل المعتمدة في إدخال البيانات والمعلومات 

وأهداف تتميز بالنوعية الجودة العالية ( مخرجات ) على نتائج  ، بقدر ما نحصل

علي واشعالل ، ) وبكمية تسمح بتحقيق اإلشباع بشتى أنواعه وبأعلى نسبة من األفراد

 ( .ت.د

 :استخدام التعلـيم الرقمي واالفتراضي لتطوير البيئـات التعليمية 

 :التطوير الرقمي للبيئات التعليمية

ير من البيئات التعليمية تحتاج إلى اإلعداد والتجهيز الستقبال فكرة التعليم ان الكث         

وذلك بتطوير القاعات التعليمية في المدارس المختلفة بما . الرقمي والتعليم االفتراضي

. يتيح إمكانية تلقي العلوم باالستعانة بأجهزة الحاسب اآللـي المتصـلة بشبكة اإلنترنت

(Chaplin, 2002:38) . 

 :التثقيف الرقمي للمستخدمين 

يحتاج الكثير من المستخدمين بمختلف االعمار حتى أولياء األمور إلى التثقيف       

الرقمي ، حتى يتمكنوا من التعامل مع معطيات الثورة الرقمية بشكل يحقق االستفادة 

  .(2: 5٠6٠نعمة ،) .منها في العملية التعليمية

 :عامة تطوير السياسات التعليمية ال

تقوم خطة السياسات التعليمية في تنبـي مراحـل خاصـة بتطبيـق تقنيـات التعلـيم           

الرقمـي واالفتراضي والبدء في عملية اإلدماج ما بينهما وبين التعليم التقليدي في 

المراحل األولية ثـم االنطالق في عملية التفعيل والتطـوير علـى مراحل وفقا لما تفتضيه 

 .( 6٠: 5٠6٠نعمة ،) روف وما يتحقـق من استيعاب المجتمع للتقنيات الحديثةالظ

 :الرقمية المعرفة ضوء فيالمهارات والكفايات الالزمة للمعلمات 

إن استخدام التكنولوجيا الجديدة في التعليم تتطلب مجموعة من المهارات التي ينبغي أن  

 :يلييمتلكها معلمو العصر الرقمي والتي تتمثل فيما 

 :مهارة القدرة على التفكير الناقد (2
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يمثل إعداد المتعلمين وفقاً لمهارات التفكير الناقد أحد المهام األساسية لتربية           

العصر الرقمي ، األمر الذي يتطلب من المعلم القيام بمجموعة من الممارسات لغرس 

 ).5٠64بيرني وشارل، )وتنمية مهارة التفكير الناقد لدى طالبه 

 :مهارة إكساب الطالب المهارات الحياتية  (1

يـٌَعُد تعليم المهارات الحياتية من األهداف الرئيسة للتربية المعاصرة ، ومن          

  ).5٠٠3بشارة، )المهام الجديدة للمعلم في القرن الحدي والعشرين، 

 :مهارة تنمية المهارات العليا للتفكير (3

التفكير وتنميته هدفًا رئيًس من أهداف المؤسسات التربوية، أصبحت برامج تعليم         

وعليه فإن الكثير من القائمين على العملية التعليمية يتفقون على ضرورة تعليم التفكير 

  ). 5٠64بيرني وشارل، )وتنمية مهاراته لدى المتعلمين 

 :مهارة استخدام وإدارة تكنولوجيا التعليم (4

لرقمية التي فرضت نفسها على تعليم القرن الحادي يترتب على الثورة ا        

والعشرين تغيير أدوار المعلم ، بحيث لم يعد للمعلم النمطي الذي يركز فقط على حفظ 

المعلومات ، مكانًا يذكر في النظم التعليمية الحديثة التي تركز على األساليب 

ذا يتطلب من معلم العصر التكنولوجية الحديثة في تصميم وتنفيذ البرامج التعليمية ،و ه

الرقمي أن يكون قادراً على استخدام التكنولوجيا وإدارتها وتوظيفها في عملية التعليم 

 ) 5٠٠1عبيد ، ).

 :مهارة دعم االقتصاد المعرفي (5

سرعة توليد ونشر :عدة، منهايتسم االقتصاد المبني على المعرفة بمظاهر           

ة التنافسية العالمية،وزيادة أهمية ودور المعرفة واستثمار المعرفة،وزيادة في البيئ

واالبتكار في األداء االقتصادي وفي تراكم الثروة، وتحرير التجارة، وتزايد نسبة 

وقد ساعدت هذه السمات االقتصاد المعرفي أن يقوم بدور .التكنولوجيا في الصادرات

الدراسات اإلستراتيجية مركز )مهم في توليد المعرفة واستثمارها ومن ثم تحقيق الثروة 

 ،5٠6٠ .( 

 :التنمية المهنية للمعلمات في ضوء المعرفة الرقمية الحديثة 

 السريع للتطور ،نظراً  ملحةً  ضرورةً  الحديث العصر في المهنية التنمية أضحت      

 التطور المتسارع ،ألنه لهذا األفراد مواكبة يستلزم كافة، مما والمهن المجاالت في

 بها من الوفاء البد متنوعة وأعباء كثيرة ومهام جديدة مسؤوليات أمام الفرد يضع سوف

 ).63 :م 5٠٠5 ، الطعاني)

 والمهارات والمستحدثات تزويدهن بالمعلومات على للمعلمات المهنية التنمية وتعمل

 مواكبة هذه على قدرة تجعلهن أكثر التي التربوية العلمية ، والتكنولوجية ، والنظريات

 ).624 :م 5٠٠2 وحوالة، محمد)محددة  وقواعد معايير وفق التغيرات
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 هم الذين المعلمين والعلوم الطبيعية أحد الرياضيات معلمة فإن المنطلق هذا ومن       

 هذه وأن ، التعليمية العملية في جديدة مناهج إلدخال مهنيا،ً نظراً  لتنميتهم ماسة بحاجة

التدريس،  باستراتيجيات يتعلق فيما خصوصاً  التربوي المجال في والتجديدات التغيرات

والعلوم  معلمات الرياضيات تدريب تأكيد أهمية منا تتطلب الحديثة وتقنياته ،ومناهجه

 ).56 :ه 6353 ) الضلعان يؤكده ما وهذا الخدمة  الطبيعية أثناء

  :متطلبات  تحقيق التنمية المهنية للمعلم في ضوء المعرفة الرقمية

التطوير الذاتي من خالل )التنمية المهنية للمعلم من خالل التقنيات المعاصرة -

 .)برمجيات الحاسوب ، والتعليم اإللكتروني ، والتعليم عن بعد

التطوير الذاتي من خالل )التنمية المهنية للمعلم من خالل آليات التطوير الذاتي  -

  .( خالل التعليم المبرمجالحقائب التعليمية والتدريبية ، والتطوير الذاتي من 

وهبة، )التنمية المهنية للمعلم من خالل برامج التدريب والتطوير أثناء الخدمة -

5٠66.( 

قناة ، وتخص الباحثتان في هذه الدراسة من المعرفة الرقمية خرائط المعرفة الرقمية 

مادتي  مشروع بوابة المستقبل الرقمي وتطويعهم لفاعلية تدريس، عين التعليمية الوطنية

 : الرياضيات والعلوم الطبيعية للمرحلة المتوسطة

 :ماهية خرائط المعرفة الرقمية 

تُعرف خرائط المعرفة الرقمية بالخرائط المعرفية وهي عبارة عن تمثيالت رسوماتية 

للمعلومات تصور العالقات بين مختلف عناصر المعرفة في شكل خريطة ، وتوضع 

والتي ترتبط بخطوط أحادية أو " Nods"يسمى بالعقد  فيها الكلمات أو األفكار فيما

، " Vectors"والتي تسمى النواقل أو المتجهات ( من خالل األسهم)ثنائية االتجاه 

وفي . ويمكن إضافة كلمات رابطة إلظهار العالقات واالرتباطات بين العقد المختلفة 

الرابط بين الفهم القديم  الواقع هذه المخططات الرسوماتية أو خرائط المعرفة هي الجسر

 ( . (Ng & Hanewald, 2010,82والجديد

 :قناة عين التعليمية الوطنية

قناة للبث الفضائي التعليمي تتيح فرص التعليم عن بعد لمن يحتاجون إليها، إضافة إلى 

وصول مخزون الجامعة المعرفي وأنشطتها، ونشر ثقافة مجتمع المعرفة بين شرائح 

كافة، ومن ثم اإلسهام بتجارب متميزة على المستوى العالمي؛ سعيا المجتمع السعودي 

 .إلى المنافسة والريادة

تسعى إلى اإلسهام في التدريب وتنمية الكوادر ( عين)ومن هنا فإن شبكة قنوات التعليم 

البشرية، لتصل إلى مستوى االحترافية، وتقديم الخدمات االستشارية للجهات 

لى االرتقاء في تقديم المواد البرامجية، ومحتوياتها ومستوياتها األكاديمية؛ لمساعدتها ع

 .الفنية، لتتجاوز بجودة األداء وتميزه آفاق الحدود المحلية إلى العالمية والمنافسة
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، وهي شعارنا، ”رب زدني علما“والقاعدة العريضة التي نتحرك على أساسها هي 

حتويات برامجنا، وفي مستوى فنتطلع إلى مزيد من المعرفة في مضاميننا، وفي م

 .ومشاهدونا إلى ذلكتقديمنا، نسعى معاً نحن 

 http://www.ientv.edu.saموقع قناة عين التعليمية الوطنية  

 :بوابة المستقبل التعليمية

بوابة المستقبل والذي تعمل علي تنفيذها وزارة التعليم السعودي بالتعاون مع شركة 

تطوير التقنيات التعليم للتحول نحو التعلم الرقمي، تعد من ضمن أهم المبادرات التي 

 5٠4٠تقوم بها الوزارة في مرحلة التحول الوطني، والتي تخص بالطبع رؤية المملكة 

بيئة تعليمية تعمل علي أستفادة الطالب من التقنيات الحديثة والتي تهدف إلي تحول إلي 

. 

محوراً أساسياً في سعيها ( وهم نواة العملية التعليمية)ولقد اتخذت من الطالب والعالم 

إلى خلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد على التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب، وزيادة 

 .تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربويةالحصيلة العلمية له، كما أنها تدعم 

 https://fg.moe.gov.sa/#Welcomeموقع بوابة المستقبل التعليمية  

 :الدراسات السابقة 

 :(Stols.et.al ,2015)  دراسة  (2

 الرياضيات تصورات معلمي في البحث إلى هدفت أجرى ستول وآخرون دراسة

 مدارس في الدراسية الفصول في التكنولوجيا الستخدام االحتياجات التدريبية حول

 الكمي استخدام المنهج   تم ومعلمة ، معلماً  (55)من العينة تألفت أفريقيا ، جنوب

 على التدريبإلى  حاجاتهم درجة لقياس االستبيان استخدم حيث الدراسة في والنوعي

تدريسهم  استراتيجيات بتطوير اإلنترنت للحصول على المعلومات الخاصة استخدام

 إلى حاجة وجود النتائج أظهرت المادة ، في أنفسهم وتطوير وتعاملهم مع الرياضيات ،

كون  مرتفعة ، بدرجة التعليمية العملية في التكنولوجيا استخدام كيفية على التدريب

 العملية واستخدامها في التكنولوجيا مع للتعامل الالزمة المهارات إلى المعلمين يفتقروا

 .التعلمية التعليمية

 ( :ه 2434الشايع ، )دراسة  (1

" هدفت إلى معرفة واقع التطور المهني للمعلمين والمعلمات المصاحب لمشروع 

، " السعودية تطوير الرياضيات والعلوم الطبيعية في التعليم العام بالمملكة العربية 

من مقدمي ومقدمات برامج التطور المهني ، المشرفين  5٠5وذلك باستطالع رأي 

تمثلت . والمشرفات على تنفيذ المشروع ، وتقديم الدعم والمساندة للمعلمين والمعلمات 

في حين . حيث حدد األول خصائص العينة : أداة البحث من استبيان تكون من شقين 

الحاجات ،والنشاطات : ور المهني للمعلمين والمعلمات من حيث حدد الثاني واقع التط

 .الممارسة ، ومصادر التطور المهني 

http://www.ientv.edu.sa/
https://fg.moe.gov.sa/#Welcome
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وأظهرت نتائج البحث تنوعاً جيداً في خصائص مقدمي ومقدمات البرامج من حيث 

التخصص والجنس وامتالك الخبرة والمعرفة بالمشروع ، أو العمل التربوي عموماً : 

. وير المهني المصاحب للمشروع غير واضحة بدرجة كافية في حين كانت خطة التط

وقدرت العينة حاجات المعلمين والمعلمات إلى برامج التطور المهني في جميع 

استخدام المعامل واليدويات في : ، وكان أكثرها حاجة " عالية"المجاالت بدرجة 

ليب التقويم الحقيقي ، التدريس ، وتنمية التفكير واإلبداع لدى المتعلمين ، واستخدام أسا

واستخدام استراتيجيات ومداخل تدريسية تتفق مع فلسفة المشروع ، ودمج التقنية في 

مهارة إدارة الصف ، ومعرفة فلسفة وبنية : في حين كانت أقلها حاجة . التدريس 

 .السلسلة المتبناة ، وربط الرياضيات والعلوم بفروع المعرفة األخرى 

 ( :ه 2434الوهابة ، ) دراسة  (3

هدفت إلى التعرف على كفايات معلمات العلوم الالزمة لتدريس المناهج المطورة 

بالمرحلة المتوسطة وتحديد الكفايات الالتي يحتجن للتدريب عليها ، ثم بناء برنامج 

تدريبي مقترح في هذا الصدد ، وقد أخذت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لإلجابة 

ت إلى قائمة بالكفايات الالزمة لتدريس مناهج العلوم عن بعض أسئلتها ، وتوصل

وتحديد االحتياجات التدريبية الالزمة لهؤالء المعلمات . المطورة بالمرحلة المتوسطة 

( 663)باستخدام استبانة أعدت لهذا الغرض ثم تطبيقها على عينة عشوائية مكونة من 

خميس مشيط ، كما استخدم معلمة علوم يعملن بالمدارس المتوسطة في مدينة أبها و

المنهج شبه التجريبي لقياس فاعلية البرنامج التدريبي المقترح في تنمية كفايات معلمات 

( 61)العلوم الالزمة لتدريس المناهج المطورة ، وكانت العينة قصدية تكونت من 

معلمة علوم من معلمات المرحلة المتوسطة بمحافظة خميس مشيط درسن البرنامج 

 .بالتعلم الذاتي المقترح 

البرنامج التدريبي المقترح أسهم في تنمية : وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أهمها 

كل من الكفايات التخصصية والمهنية والثقافية لدى معلمات العلوم الالزمة لتدريس 

اإلفادة من البرنامج : وكانت أهم التوصيات . المناهج المطورة بالمرحلة المتوسطة 

بي المقترح كأساس عند تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية لمعلمات العلوم بكافة التدري

 .المراحل الدراسية 

 ( :ه 2433السعيد ، ) دراسة  (4

هدفت الدراسة إلى التعرف على المشكالت التي تواجه المعلمين في تدريس مناهج 

حول  العلوم المطورة بالمرحلة االبتدائية والتعرف على وجهات نظر المعلمين

المشكالت التي تواجههم في تدريس مناهج العلوم المطورة للمرحلة االبتدائية تبعاً 

الختالف التخصص ، نوع المؤهل ، سنوات الخبرة ، الدورات التدريبية في مجال 

مناهج العلوم المطورة ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي المسحي وكانت عينة 

معلمي العلوم بمنطقة القصيم ، وكانت أداة الدراسة  معلماً من642الدراسة عبارة عن  



 م1029   يناير(    6) العدد                                   للتربية النوعيةالمجلة العربية 

 

 

01 

 ثمانيعبارة موزعة ضمن ( 12)عبارة عن استبانة حسب صدقها وثباتها تحوي 

محاور رئيسية ، وأشارت النتائج على وجود مشكالت في تدريس العلوم في كالً من 

–معامل العلوم  – الوسائل التعليمية –المحتوى  –األهداف التعليمية  –المعلم   -التنفيذ)

وفي ضوء ذلك أورد الباحث عدداً من التوصيات والمقترحات ( دليل المعلم  –التقويم 

 .إلجراء الدراسات المستقبلية 

 :منهج الدراسة 

 البحدث جواندب مختلدف ودراسدة السدابقة الدراسدات علدى االطدالع بعدد

 مالئمدة المنداهج أكثدر ألنده المسدحي ، الوصدفي الباحثتدان علدى المدنهج اسدتخدمت

 . ومتغيراته تساؤالته و وأهدافه ومحدداته البحث مشكلة لطبيعة

 :مجتمع وعينة الدراسة 

مجتمدددع الدراسددددة جميددددع معلمددددات الرياضددديات والعلددددوم الطبيعيددددة بالمرحلددددة 

ا لإلحصددددائيات بددددوزارة (6341)غ عددددددهنالمتوسددددطة فددددي مدينددددة الريدددداض والبددددال

مددددن المعلمددددات والبددددالغ % 52أمددددا بالنسددددبة لعينددددة الدراسددددة تمثلددددت بنسددددبة ،التعلدددديم 

 (.423)عددهن 

 مددن عليهددا اإلجابدة يدتم مغلقدة أسدئلة عدن عبددارة وهددي :االسدتبانة: أداة الدراسةة 

-أحياندا-غالبدا-دائمدا) وهدي مسدبقًا سدؤال أمدام كدل تحديددها تدم التدي الخيدارات خدالل

 عدددد االسددتبانة علددى عددرض يددتم ثددم .الخماسددي ليكددرت مقيدداس حسددب (ابدددا-نددادرا

 .االستبيان وثبات صدق من للتحقق المحكمين من

  Validity:صحة األداة 

علددددى مجموعددددة مددددن المحكمددددين مددددن  االسددددتبانةقامددددت الباحثتددددان بعددددرض 

هدددذا . ذوي الخبدددرة والتجربدددة فدددي مجدددال التربيدددة والتعلددديم  ومجدددال تقنيدددة المعلومدددات

مدددن حيدددث  االسدددتبانةوقدددد طلبدددت الباحثتدددان مدددن المحكمدددين إبدددداء آرائهدددم فدددي فقدددرات 

بعدددد الحصدددول .  وضدددوح العبدددارات مدددن عددددمها ، ومددددى مالءمتهدددا لطبيعدددة الدراسدددة

امددددت  الباحثتددددان بمراجعددددة األداة بعددددد تحكيمهددددا ، وإجددددراء علددددى آراء المحكمددددين ق

عدددددا مدددن التعدددديالت واإلضدددافات التدددي اقترحهدددا المحكمدددون ، ثدددم قامتدددا بإخراجهدددا 

 . بصورتها النهائية

 

 

 

 :صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة 

باسددددددتخدام برنددددددامج ( Pearson) تددددددم حسدددددداب معامددددددل االرتبدددددداط  بيرسددددددون       

SPSS  بدددين كدددل فقدددرة مدددن فقدددرات المحدددور والدرجدددة الكليدددة للمحدددور وذلدددك لجميدددع

 المحاور األربعة المكونة لألداة ، وكانت النتائج دالة إحصائياً عند مستوى 
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، وهددذا يدددل علددى التماسددك واالتسدداق الددداخلي بددين فقددرات كددل  محددور مددن ( ,٠20)

 . محاور األداة

 Alpha Cronbachكرونبددددا  تددددم حسدددداب معامددددل ثبددددات ألفددددا : ثبددددات األداة 

Coefficient  ألجدددل التأكددددد مددددن ثبددددات األداة ، هددددذا وقدددد بلددددغ متوسددددط قدددديم معامددددل

 .وهذا يؤكد ثبات المقياس( ٠ ،22)ثبات ألفا كرونبا  

 :المعالجة اإلحصائية 

لقدددد تدددم ترميددددز البياندددات وإدخالهددددا فدددي الحاسدددب اآللددددي ومعالجتهدددا باسددددتخدام         

، كمدددا اسدددتخدمت الباحثدددة مسدددتوى  (spss)علدددوم االجتماعيدددةالحزمدددة اإلحصدددائية لل

التدددي تدددم  فدددي اختبدددار داللدددة فرضدددياتها ، ولتوظيدددف البياندددات 0,05الداللدددة النظدددري 

جمعهددددا لتحقيددددق أهددددداف الدراسددددة واختبددددار فرضددددياتها فقددددد تددددم اسددددتخدام األسدددداليب 

ا اإلحصددددائية الوصددددفية ، وكددددذلك األسددددلوب اإلحصددددائي االسددددتداللي ، وبواسددددطة هددددذ

 :البرنامج تم حساب اإلحصاءات اآلتية

 Alpha Cronbach Coefficientحسدددداب معامددددل ثبددددات الفددددا كرونبددددا   .6

 .ألجل التأكد من ثبات األداة

لحسددددداب صددددددق االتسددددداق ( Pearson)حسددددداب معامدددددل االرتبددددداط  بيرسدددددون  .5

 .الداخلي ألداة الدراسة

فدددراد العينددددة التكدددرارات والنسدددب المئويدددة والمتوسددددطات الحسدددابية السدددتجابات أ .4

تجددددداه محدددددور درجدددددة اسدددددتخدام المعلمدددددات لتقنيدددددات التعلددددديم اإللكتروندددددي فدددددي 

 .التدريس 

التكدددرارات والنسدددب المئويدددة والمتوسددددطات الحسدددابية السدددتجابات أفدددراد العينددددة  .3

تجدداه محددور مسدداهمة المعلمددات فددي دمددج التقنيددة فددي تعلدديم الرياضدديات والعلدددوم 

 .الطبيعية 

والمتوسددددطات الحسدددابية السدددتجابات أفدددراد العينددددة التكدددرارات والنسدددب المئويدددة  .2

 .تجاه محور متطلبات طرائق التدريس في ظل المعرفة الرقمية 

التكدددرارات والنسدددب المئويدددة والمتوسددددطات الحسدددابية السدددتجابات أفدددراد العينددددة  .1

 معلمدات لددى المطدورة العلدوم منداهج لتنفيدذ الالزمدة تجداه محدور المتطلبدات

 .المتوسطة  المرحلة

 

 

 :النتائج
عنددد  إحصددائية داللددة ذات فددروق وجددوداإلحصددائية للدراسددة  النتددائج أظهددرت    

اسددتخدام المعلمددات لتقنيددات التعلدديم الرقمددي )  لمتغيددر تعددزى a) = (0.05 مسددتوى

مسددداهمة المعلمدددات فدددي دمدددج التقنيدددة الرقميدددة فدددي تعلددديم الرياضددديات  -فدددي التددددريس 
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تنفيددددذ  -اسددددتخدام المعلمددددات طرائددددق واسددددتراتيجيات التدددددريس الرقميددددة  -والعلددددوم 

 اتمعلمدد تطبيددق درجددةو (المعلمددة للدددرس فددي ضددوء المعرفددة الرقميددة اإللكترونيددة 

 واتجاهدداتهم المعرفددة الرقميددة السددتخدام الالزمددة تاراللمهدد ةمتوسددطال المرحلددة

 .عيةتدريس الرياضيات والعلوم الطبي في ااستخدامه نحو

بعدددددد عدددددرض وتطبيدددددق أداة الدراسدددددة :تفسدددددير ومناقشدددددة نتدددددائج الدراسدددددة 

فقدددد أسدددفرت النتدددائج . معلمدددة ( 423)علدددى عيندددة الدراسدددة التدددي قوامهدددا ( االسدددتبانة)

 :عما يلي 

درجةةةةةةد م ةةةةةةاتدمت ميات اةةةةةة ا يامي ةةةةةة ا ميات ةةةةةة ت مير اةةةةةة  )  نتاااااامحو الموااااااور ا و : أواًل 
جةةةةةة را ميدرجةةةةةةد مي   ةةةةةةد ا ةةةةةةاتدمت ميات اةةةةةة ا   ي ةةةةةةد  ميي ةةةةةة د مي   ةةةةةةد ( فةةةةةة  مياةةةةةةدر   

 :ح ث اضايا جال مياح ر مأل ل   ى مإلج   ا ميا ي د . ارافتد
  أشددددارت النتددددائج بددددأن اسددددتجابة المعلمددددات إلجددددادة تشددددغيل الحاسددددب وملحقاتدددده

 .هي األكثر ( دائماً )فإجابة كانت مرتفعة 

 هدددي ( دائمدداً )إجددادة التعامددل مدددع بددرامج مايكروسددوفت أوفددديس كانددت اإلجابددة بــدددـ

 األكثر

 هي األكثر( دائماً و أحياناً )استخدام الشبكات اإللكترونية كانت اإلجابة بـــ 

 هي األكثر( دائماً )استخدام البريد اإللكتروني كانت اإلجابة بـــ 

 هي األكثر( دائماً و أحياناً )نت اإلجابة بـــإدارة الملفات كا 

 هددددي ( دائمدددداً )اسددددتخدام اإلنترنددددت فددددي البحددددث والمعلومددددات كانددددت اإلجابددددة بــددددـ

 األكثر

  كاندددددت اسدددددتجابة المعلمدددددات مرتفعدددددة جدددددداً فدددددي درجدددددة اسدددددتخدامهن للوسدددددائط

 في تقديم المناهج للطالبات( صوت وصورة وفيديو)المتعددة من

 كترونيدددة فكاندددت االسدددتجابة متوسدددطة حيدددث كاندددت تصدددميم ونشدددر الصدددفحات اإلل

 .هي النسبة األعلى ( أحياناً )اإلجابة بـــ

  ًمسدداهمة المعلمددات فددي دمددج التقنيددة الرقميددة فددي )  نتةةائج المحةةور الثةةاني: ثانيةةا

جدددداءت الدرجددددة الكليددددة لدددددمج المعلمددددات للتقنيددددة ( تعلدددديم الرياضدددديات والعلددددوم 

إلجابدددة علددى الجمدددل الخاصددة بهدددذا الرقميددة متوسددطة وذلدددك بجمددع كدددل درجددات ا

 .المحور

  درجددة توظيددف عدددين بوابددة التعلددديم الوطنيددة فدددي عمليددة التددددريس كانددت اسدددتجابة

 .المعلمات متوسطة 

  درجددددة تفعيددددل بوابددددة المسددددتقبل الرقميددددة فددددي عمليددددة التدددددريس كانددددت اسددددتجابة

 .المعلمات متوسطة 
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 معظددم الددردود مددن توظيددف تطبيقددات تقنيددة الواقددع المعددزز فددي عمليددة التدددريس ف

 .المعلمات كانت متوسطة 

  استخدام تطبيق باركود الكتاب المدرسي كانت استجابة المعلمات متوسطة 

  اسددددتخدام التقنيددددة الرقميددددة فددددي تحليددددل وتفسددددير نتددددائج الطالبددددات كانددددت اسددددتجابة

 .المعلمات متوسطة 

 المرئددي  العددرض وجهدداز والفيددديو كددالتلفزيون العددرض أجهددزة تسددتخدم

 .الذكية ، والسبورة التفاعلية كانت استجابة المعلمات كبيرة جداً  ةوالسبور

م ةةةةةةةةاتدمت ميات اةةةةةةةة ا ارم ةةةةةةةة   م ةةةةةةةةارما ج  ا ) نتاااااااامحو الموااااااااور الثملاااااااا  : ثملثااااااااًم 
، أ ةةةةةةةةفرا ميياةةةةةةةة  م مي   ةةةةةةةةد ياةةةةةةةة م مياحةةةةةةةة ر أ  درجةةةةةةةةد م ةةةةةةةةاتدمت ( مياةةةةةةةةدر   مير ا ةةةةةةةةد 

ي ةةةةةة د مأل  ةةةةةةر ياةةةةةة م هةةةةةة  مي( أح  يةةةةةة   )ميات اةةةةةة ا ياةةةةةة  اا  ةةةةةةاد ح ةةةةةةث    مإلج  ةةةةةةد  ةةةةةةةةة 
 هةةةةة م اف ةةةةة ر يل ةةةةةاج   ا   ةةةةةى ميجاةةةةةل ميا جةةةةة د  فةةةةة  هةةةةة م مياحةةةةة ر  اةةةةة  . مياحةةةةة ر

    : 
 المتمدايز  التددريس ، النشدط الدتعلم ) الحديثدة التددريس اسدتخدام إحددى طرائدق

 .هي األكثر ( دائماً )كانت اإلجابة بـــ( االلكتروني ، التعلم الذاتي ،التعلم

  هدددي ( أحيانددداً )المقلدددوب فدددي التددددريس كاندددت اإلجابدددة بــدددـاسدددتخدام طريقدددة الفصدددل

 .النسبة األعلى 

 هدددي النسدددبة ( أحيانددداً )اسدددتخدام طريقدددة المشددداريع اإللكترونيدددة كاندددت اإلجابدددة بــدددـ

 .األعلى 

 ( أحيانددداً )اسدددتخدام اسدددتراتيجية العصدددف الدددذهني اإللكتروندددي كاندددت اإلجابدددة بــدددـ

 .هي األكثر 

 لددم يسددتخدمن ( أبددداً )كانددت االسددتجابة بددالنفي  اسددتخدام طريقددة التدددريس عددن بعددد

 .هذه الطريقة 

 ( أحياندددداً )اسددددتخدام اسددددتراتيجية حددددل المشددددكالت اإللكترونددددي كانددددت اإلجابددددة بــددددـ

 .هي األكثر 

ميات اةةةةد ي ةةةدر  فةةةة  ضةةة ر مياترفةةةةد مير ا ةةةةد  ايف ةةة )  نتاااامحو الموااااور الراباااا : رابعاااًم 
 (:مإلي ار ي د 

أسدددددفرت النتدددددائج لهدددددذا المحدددددور أن درجدددددة اسدددددتخدام المعلمدددددات لمحدددددور 

التخطددديط ضدددعيف ، حيدددث أن درجدددة توزيدددع المعلمدددات لمحتدددوى الفصدددول الدراسدددية 

 دروس رقميددددة كانددددت غيددددر موجددددودة ألن اإلجابدددداتالمكونددددة للوحدددددات علددددى شددددكل 
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 فنفدددوا قيدددامهن بهدددذا العنصدددر مدددن التخطددديط  ، بينمدددا جددداء فدددي عنصدددر( أبدددداً )بـــدددـ

( أحيانددداً )تحديدددد األنشدددطة وأوراق العمدددل التفاعليدددة للددددروس الرقميدددة االسدددتجابة بــدددـ 

وأيضدددداً جدددداءت كددددذلك بالنسددددبة لتحديددددد مصددددادر تعليميددددة متنوعددددة لمراعدددداة الفددددروق 

 .الفردية بين الطالب 

بينمدددا أسدددفرت النتدددائج لهدددذا المحدددور أن درجدددة اسدددتخدام المعلمدددات لمحدددور 

وذلدددك لمدددا جددداءت بددده درجدددات ونسدددبة االسدددتجابات لجمدددل التنفيدددذ مرتفعدددة نوعددداً مدددا ؛ 

تنفيدددذ التجدددارب العلميدددة فدددي العلدددوم واسدددتخدام )هدددذا المحدددور ، حيدددث جددداء فدددي جملدددة 

أن درجدددددة تنفيدددددذ المعلمدددددات لهدددددا كبيدددددرة ( البدددددرامج الرياضدددددية فدددددي الرياضددددديات 

 (اسدددتخدام مصدددادر تعليميدددة رقميدددة )، بينمدددا لجملدددة ( غالبددداً )بــدددـ فاإلجابدددات معظمها

التندددوع فدددي طدددرق ) ، أمدددا بالنسدددبة لــدددـ( أحيانددداً )بــدددـ اإلجابدددات كاندددتمتوسدددطة ألن 

فدرجددددة تطبيقهددددا كبيددددرة ( التدددددريس الرقميددددة حسددددب المسددددتويات العلميددددة للطالبددددات 

 .ما يقومون بذلك ( دائماً )بـــ  كانت اإلجابة ونسبتها عالية حيث 

علمددددات لمحددددور كمددددا أسددددفرت النتددددائج لهددددذا المحددددور أن درجددددة اسددددتخدام الم

التقدددويم متوسدددطة ؛ وذلدددك لمدددا جددداءت بددده درجدددات ونسدددبة االسدددتجابات لجمدددل هدددذا 

اسددتخدام خددرائط معرفيددة رقميددة فددي تحديددد األفكددار )المحددور ، حيددث جدداء فددي جملددة 

) ، بينمددددا لجملددددة ( غالبدددداً )النسددددبة األكبددددر هددددي لـددددـ( والمفدددداهيم األساسددددية للدددددرس

كاندددت النسدددبة ( ي قنددداة عدددين التعليميدددة الوطنيدددةاسدددتخدام األسدددئلة التقويميدددة المتدددوفرة فددد

اسدددتخدام التقنيدددات الرقميدددة فدددي تقدددديم )، أمدددا لجملدددة ( غالبددداً وأحيانددداً )متقاربدددة مدددا بدددين 

 ( .غالباً )النسبة األكبر هي لــ ( التغذية الراجعة للطالبات 

 :في ضوء نتائج الدراسة الحالية انبثقت التوصيات اآلتية :التوصيات والمقترحات 

عقد الدورات التدريبية المتخصصة والمناسبة للمعلمات على استخدام المعرفة  -

 .الرقمية وتطبيقات التعلم اإللكتروني المختلفة 

تجهيز البنية التحتية المناسبة للمدارس الحكومية من قبل تطبيق التعلم اإللكتروني  -

أجهزة عرض والتعلم الرقمي من تجهيز للفصول اإللكترونية ومختبرات الحاسوب و

 .للمعلومات وغيرها من التجهيزات الالزمة

 يساعد بحيث والعلوم الرياضيات لكتب المصاحب المعلم دليل تصميم إعادة -

 ووضع الرقمية، التدريس واستراتيجيات طرائق تنفيذ في أدائهن تحسين على المعلمات

 . الرقمية المعرفة ضوء في التدريس لخطط نماذج

 تعلم في الرقمية المعرفة استخدام حول والدراسات البحوث من المزيد إجراء -

 .الطبيعية والعلوم الرياضيات
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 :المراجع 

العصر الرقمي (. ه 6344)أبو السمح ، حاتم عبد الرحمن ، ورحال ، صالح محمد 

 .والتعليم ، ندوة مدرسة المستقبل ، جامعة الملك سعود،الرياض

 مناهج في المعاصرة الحياتية المهارات بعض إدماج.  ) 5٠٠3 )،جبرائيل بشارة

 ضوء في والنفسية التربوية للعلوم أفضل  استثمار نحو " لمؤتمر التعليم ،

 52  -52الفترة  في دمشق بجامعة التربية كلية في المنعقد "العصر تحديات

 .دمشق ، 5٠٠3 األول تشرين/ أكتوبر

التعلم : الحادي والعشرين مهارات القرن ( . 5٠64)بيرني، ترلخ ، وتشارل ، فادل 

 للحياة ، ترجمة بدر بن عبد هللا الصالح ، جامعة الملك سعود ، الرياض

فاعلية برنامج قائم على النظرية االتصالية باستخدام ( . 5٠61)جرجس ، ماريان ميالد 

بعض تطبيقات جوجل التفاعلية في تنمية بعض المهارات الرقمية واالنخراط في 

كلية التربية جامعة أسيوط ، مجلة دراسات عربية في التربية التعلم لدى طالب 

 .م  5٠61، العدد السبعون ، فبراير ( ASEP)وعلم النفس 

واقع استخدام المعلمات استراتيجيات التدريس (. 5٠64)الحربي ، سامية بنتى حسين 

التي تستند لها كتب الرياضيات بالمرحلة الثانوية ، كرسي الشيخ عبد الرحمن 

 .ثنيان العبيكان لتطوير تعليم العلوم والرياضيات ، جامعة الملك سعود  بن

: التعلم اإللكتروني " رؤية جديدة في التعليم ( .   5٠٠2) زيتون ، حسن حسين 

المفهوم ، القضايا التطبيق ، التقييم ، المملكة العربية السعودية ، الدار الصوتية "

 . للتربية ، الرياض 

 مشكالت تدريس(. ه  6344) الرحمن إبراهيم عبد حمد ؛ الماضي ،م سعيد ، السعيد

 المطورة في المرحلة االبتدائية ومقترحات حلها من وجهة نظر العلوم مناهج

 . 63٠، ع  مصر والمعرفة القراءة العلوم بمنطقة القصيم ، مجلة معلمي

تطوير  شروعم ( .ه  6343) محمد الناصر عبد ، الحميد عبد ؛ سليمان فهد الشايع ،

 آمال وتحديات السعودية العربية في المملكة الطبيعية الرياضيات والعلوم مناهج

 للتربية المصرية الجمعية ،  5٠66سبتمر  عشر الخامس المؤتمر العلمي ،

 .القاهرة ، العلمية

التعليم والتعلم في ( . 5٠٠2)، عبد اللطيف وشاهين ، نجوى عبد الرحيم  الشدوخي

المملكة العربية السعودية نماذج لبعض البرامج والمشروعات التربوية 

 .، القاهرة " التربية العملية إلى أين "التطويرية ، المؤتمر العلمي الحادي عشر 

 الثانوية المرحلة في العلوم لميلمع التدريبية الحاجات) .ه 6353 (علي الضلعان،أحمد

 نظر وجهة من التعليمية التقنيات استخدام مجال في السعودية بالمملكة العربية

 التربية ،جامعة منشورة ،كلية ماجستير غير ومشرفي العلوم ، رسالة معلمي

 .،الرياض سعود الملك



 م1029   يناير(    6) العدد                                   للتربية النوعيةالمجلة العربية 

 

 

11 

 التدريبية البرامج بناء فعالياته مفهومة التدريب ).م 5٠٠5 (أحمد الطعاني،حسن

 .األردن والتوزيع ، وتقويمها ، دار الشروق للنشر

فاعلية برنامج الكتروني مقترح باستخدام (.  5٠٠2)عبد القادر ، عبد الرازق مختار

نظام مودل في تنمية الثقة في التعليم اإللكتروني واالتصال التفاعلي وتحصيل 

 .22والمعرفة، العدد ، مجلة القراءة ”الطالب في مقرر تدريس العلوم الشرعية

إعداده و تدريبه و كفايته ، دار صفاء للنشر : المعلم (.  5٠٠1)عبيد ، جمانة محمد 

 .والتوزيع ، األردن

دور التعليم الرقمي في تحسين األداء لدى ( . ت.د)علي ، لونيس واشعالل ، ياسمينة 

: ية ، عدد خاص ، مجلة العلوم اإلنسان( البيئة المهنية نموذجاً )المعلم والمتعلم 

 .الحاسوب وتكنولوجيا المعلومات في التعليم 

الشراكة بين مؤسسات التعليم والتدريب المهني ( 5٠٠3)العاني ، طارق على وآخرون 

 . فرع منظمة العمل الدولية: وسوق العمل ، القاهرة 

كلية  في اإللكتروني التعليم(.  5٠٠5) هللا عبد بن أحمد الحامد ، ، صالح أحمد ، العويد

 لندوة مقدمة عمل ورقة حالة ، دراسة : "بالرياض والمعلومات االتصاالت

 .ه 6353صفر  56-63الفترة  اإللكتروني ، خالل التعليم

برنامج تدريبي مقترح للنمو المهني لمعلمي (. ه 6343)حامد جماح الغامدي ، حامد

ت مناهج العلوم العلوم بالمرحلة المتوسطة في ضوء المعايير العالمية ومتطلبا

العلوم ،كلية التربية ، جامعة  تدريس وطرق مناهج في المطورة ،رسالة دكتوراه

 .أم القرى ، مكة المكرمة 

 ورقة ، ضرورة أم ترف اإللكتروني التعليم (.5٠٠5)هللا عبد بن إبراهيم المحيسن ،

 في ،المنعقدة سعود الملك جامعة المستقبل ، مدرسة  : ندوة إلى عمل مقدمة

 . 62-  61الفترة

 وتنميته المعلم إعداد). م 5٠٠2( محمد السميع؛وحوالة،سهير عبد محمد،مصطفى

 .األردن ، والتوزيع للنشر الفكر دار ، وتدريبه

دور مؤسسات التعليم في اختراق الحاجز (.  5٠6٠)مركز الدراسات اإلستراتيجية 

امن والعشرون ، الرقمي، سلسة إصدارات نحو مجتمع المعرفة ، اإلصدار الث

 .جامعة الملك عبد العزيز، المملكة العربية السعودية

 لألبحاث العبيكان(. 5٠٠2( الطبيعية  والعلوم الرياضيات مناهج تطوير مشروع

 التالي الرابط على.ه 6344 /6/1بتاريخ  استرجاعه تم. والتطوير

http://msd-ord.com/project : 

المنظومة التصميمية للبيئات التعليمية في إطار الثورة (. 5٠6٠)نعمة ، جاسم محمد 

 . 64،العدد 52الرقمية ، مجلة الهندسة والتكنولوجيا ، المجلد 
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المشروع الشامل لتطوير المناهج في التعليم األساسي ، ( . م 5٠6٠)وزارة التعليم 

 .ية إدارة المشروع الشامل لتطوير المناهج ، الرياض ، المملكة العربية السعود

 في الطبيعية والعلوم الرياضيات مناهج تطوير مشروع). م 5٠٠1 (وزارة التعليم

 .الطباعة ،الرياض ركن السعودية ، مطابع المملكة العربية

فاعلية برنامج تدريبي لتنمية كفايات معلمات (. ه 6343) الوهابة ، جميلة عبد هللا 

المتوسطة ، رسالة ماجستير العلوم الالزمة لتدريس المناهج المطورة بالمرحلة 

غير منشورة ، جامعة أم القرى ، كلية التربية ، قسم المناهج وطرق التدريس ، 

 .مكة المكرمة 

 للتنمية كمدخل ومتطلباته اإللكتروني التدريب فلسفة.  ) 5٠66 ( صموئيل عماد وهبة ،

 جامعة ، التربية كلية مجلة العام ، الثانوي التعليم لمعلمي المستدامة المهنية

  .، أسيوط( 6 )العدد) 52( أسيوط ، المجلد

االنخراط في التعلم ، إصدارات إثرائية مقدمة للمؤتمر ( . 5٠64)يتيم ، شريف سالم 

مارس ، وزارة التربية والتعليم ، مملكة  2-1، في الفترة 51التربوي السنوي 

 .البحرين 
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