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 شكر وتقدير
 

احلمد هلل كثريا والشكر له بكرة وأصيال، وأصلي وأسلم على صفوة اخللق حممد صلى هللا عليه 
وصحبه ومن سار على هداه إىل يوم الدين، مث أتوجه ابلشكر اجلزيل وأمسى  وسلم، وعلى آله

 آايت التقدير إىل كل من:
سععدا ة الدكتور يليل بن عبد هللا احلدرا ال ا للل ااعععاعذ وب ه اجلوو  والدعم  -

والتشعععععععععحيو والجععععععععععو والتوجيه الععععععععععديد وكتو ادكا  للدمل اجلا  وال ا كا   دوة 
 ربيا رابنيا وااعتشار الجاصو أحعبه وهللا حعيبه.ابلفدل  بل القوه وم

األسعععععتال واارا الفايعععععل علي بن كرح  الذامدا، وال ا كا  له الف عععععل بدد هللا    -
تيعري إيراج ه ا البحث هب ه العورة، من توجيه و عم مدجوا وما أسداه من نعو 

 وإرشا  لكل طالذ للدراسات الدليا.
لرمحن بن سعععدو  اا ر  وما  دمه من تشعععحيو مععععتمر األسعععتال واارا الفايعععل عبد ا -

 ومعاندة  ائم  وتوجيه كرمي. 
وموما سععععععع رت هجا ورصعععععععفت من كلمات كال تكا  تبله ما أصعععععععبوا إليه من التدبري عن مد  

 امتجاين لدعموم يل، كحزاهم را أعايل اجلجا . 
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 مقدمة  
 

وما يقابله من  من حولجا  ي ععم القفزات احل ععاري  وال فرات التقجي  اله يشععودها الدا  
ر البارز للرتبي  وبععععععععععععبذ القجاع  اله تثبت الدو  واإلسعععععععععععالمي،ختلف واهنزامي  وتبدي    الدا  الدرا 

من  ا ة الرتبي   لحو سدى ااع واحن اطوا؛والتدليم وأثرها   ركد  اجملتمدات وتقدموا أو   ختلفوا 
والتدليم   بال ان لدراسععععععععع  وا و مجتومتجا التدليمي  والو ون على جوانبوا اإلوابي  لت ويرها وتلم  

 اجلوانذ العلبي  اداجلتوا واالستفا ة من التحارب الدااي  الجاجح    ه ا اجملاه.
 

 لكراسععععععععععععيكتتالت الجدوات وااؤمترات وعقدت ورش الدمل وشععععععععععععكلت اللحا  وأوجدت ا
يز على ومت عقد الدورات التأهيلي  واللقاءات الت ويري  اجعععوا الرتبي  والتدليم والرتك البحثي  و عمت

تعععععععقري التقجي  للتدليم وجدلوا وسععععععيل  كاعل  ويفا ح ععععععور  وا   اايدا  الرتبوا، لكوهنا لات أثر 
دلم   غالذ راكز اعععععععععععععععا ر التابرز على حتععععععععععععععع  جو ة ااقرجات الرتبوي  والتدليمي ، ومت توكري م

اادارس وجوزت أبحدث الوسعععععععععععععائل والتقجيات ومت تفريه أمجاءها من أتيو احلعععععععععععععع  بدد  هيلوم 
وتدريبوم على تلكم التحويزات، طمدا   الوصعععععوه ألمسى ما نكن أ  يععععععل إليه طالبجا وطالباتجا، 

 ومواكب  لت لدات  يا ة بال ان والعدي لعجاع  معتقبل واعد.
 
 يتم االكتفاء ب ل  بل مت ترغيذ الباحث  للديوه   ه ا اجملاه وإوا  الدراسععععععععععععععات و 

الدلمي  اايداني  لدراسععععععععع  وتقييم وا و اسعععععععععتقدام وتفديل تقجيات التدليم   اايدا ، ومدرك  اادو ات 
 ااجشو ة.اله حتوه  و  حتقيق األهدان 

خلدم    ميق عكتب  الدلمي  بددة  راسعععععععات وكدال انرب  الباحثو  لدراسععععععع  لل  ومت إثراء اا
 ألصععحاب القرار لتكو  عوان يعععوصععا،وبتقجيات التدليم  عموما،كل من له عال   ابلرتبي  والتدليم 

د وعوان ان كعععا    اايعععدا  اراجدععع  واعيععع  ونقععع وا ديععع ،أ  يبجوا  راراهتم على رؤ  علميععع  مجوحيععع  
 الت وير.لل ات وطمدا   

 
ال نكا  جند من يعععتفيد من تل  الدراسععات والبحوث وال  مدو ات؛ ولكن وبعععبذ عدة

( و راس  1417 راس  ال ويلو )أثبت لل  عدة  راسات مجوا  اايدا ، كماعلى كبريا نر  يفا أثرا  
م( و راسعع  تقارير ااشععرك  الرتبوي  اله  امت هبا اإل ارة الدام  لفشععران الرتبوا 1987الجشععوا  )

(، و راس  مويي التمياط اله من نتائحوا: أ  1421حممد بن إبراهيم الزامحي ) راس  ( و 1419)
ر عدم تجععععععععيق الوزارة مو اجلامدات لجشععععععع"أبرز مدو ات االسعععععععتفا ة من توصعععععععيات البحوث الرتبوي  
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الدراسععات وتوزيدوا على مراكز اإلشععران الرتبوا، وعدم وصععوه توصععيات البحوث الرتبوي  اتق ا 
إصعععدار م بوعات تقوم "وكا  من أبرز توصعععيات تل  الدراسععع   210ص  "ااجاسعععذ القرار   الو ت

بتوصيف البحوث ونشر نتائحوا وتوصياهتا   مقاالت  عرية يالي  من ااع لحات ااتقعع ، تزو  هبا 
  "مؤسعات التدليم بعورة  وري 

 
ها   توكر  عدم"وكا  من أبرز مدو ات االسععععتفا ة من تل  البحوث والدراسععععات اجلامدي  

مكتبععات اإلشععععععععععععععران الرتبوا، وعععدم وجو  إجععازات تفرع للمشععععععععععععععرن الرتبوا لالطال  على هعع ه 
 الرسائل." 
 

و د كا  من أهم الدوامل اله نكن أ  تعععععول للمشععععرك  الرتبوي  االسععععتفا ة من رسععععائل 
اسعععتفا ة  د )م " عم مكتبات اإلشعععران ابلرسعععائل الدلمي  وإصعععدار  ليل يفا"اااجععععتري والدكتوراة 

 ااشرك  الرتبوي  من رسائل اااجعتري وأطروحات الدكتوراة( حممد الزامحي.
 

 القعععيم جبامد  والت وير للدراسععات اإلسععالمي  والدراسععات الشععريد  كلي   وكال  ولقد  امت
 الدلمي  الرسعععائل تتوصعععيا جبمو ابلكلي  الدليا الدراسعععات وكيل الو عاين سعععدد الدكتور بف عععيل  ممثل 
 آ (.القر  وعلوم والدقيدة والعج  وأصوله )الفقه بتقععاهتا الكلي    نو شت اله

 
القرار  وصععوه أصععحابل تعععويال  إثراء مكتب  اإلشععران الرتبوا و ومعععا    لل ،وألجل 

   وتفتيقا أللها  الباحث  وطالب الدراسات الدليا ااتقعع  الباحثو ،خلالص  ما توصل إليه 
وه تقجيات ح - نتائج وتوصعععععععيات ومقرتحات - الرسعععععععائل الدلمي  يالصععععععع  إليكم م ؛تقجيات التدلي

 .ه 1436التدليم والعا رة من جامد  أم القر  حىت عام 
 

بات الر مي    يفورس   ااكتاتين مجوا شععيء كوو ولقد سععديت جاهدا السععتقعععائوا وأتدوا، ك   ك
الدراسعععععععات    راسععععععع  التدليم الدام كما مت اسعععععععتبدامو الرتكيز على الدراسعععععععات اله تتجاوه اادتمدة ، 

 ااتدلق  بدوه جماورة ، كوهنا  راسات ال تدرب عن وا و اايدا  الرتبوا   بال ان .
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 ومن ابب التقريب والتسهيل؛ قسمت الرسائل حسب موضوعاهتا إىل مخسة أبواب:

 
 الباب األول

 

 ومداه. تهو رج الرتبوا ومعتواه،عن الرسائل اله تجاولت  راس  الوا و  :
 الباب الثاين

 

عن الرسععععععععائل اله تجاولت  راسعععععععع  الفاعلي  واألثر للربامج واألنشعععععععع   واألجوزة  :
 والوسائل.

 الباب الثالث
 

 األ وار.و  واادو ات واا الذ عن الرسائل اله تجاولت  راس  ااشكالت :
 الباب الرابع

 

 وير. راس  التدريذ واالحتياجات التدريبي  والت عن الرسائل اله تجاولت  :
 الباب اخلامس

 

  راس  مواييو أير  مجوع . تجاولت اله الرسائل عن :
 

مرجدا و ومديجا وركيقا ألصععععععحاب القرار سععععععائال ااوىل عز وجل أ  تكو  سععععععببا   الت وير 
 .التدليموموتما بتكجلوجيا وتقجيات لكل  ارس لوا دجا الرتبوا والتدليمي 

 
 
 
 
 

 فهد خملد املطريف                                                                 
fahadmokhlid@hotmail.com                                                  

                                                      
  

mailto:fahadmokhlid@hotmail.com
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 الباب األول
 

الرسائل التي تناولت دراسة الواقع 
 الرتبوي ومستواه، ودرجته ومداه
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
   
   

 يف تدريس العلوم باملرحلة الثانوية يف ةاستخدام املعامل االفرتاضي
 اململكة العربية السعودية )الواقع وسبل التطوير(

  راس  مقدم  استكماالً ا الذ احلعوه على  رج  الدكتوراه   مجاهج وطر  تدري  الدلوم
 

  إعداد 
  إبراهيم بن عبد اهلل بن سليمان البلطان 
   
  إشراف 
  د. عبد اللطيف بن محيد الرايقي 
  األستال ااشارك    عم ااجاهج وطر  التدري  

 
 الفعل الدراسي الثاين

 هع 1431/1432 
 
 
 



13 
 
 

 مستخلص الدراسة
 عنوان الدراسة:

اسعععععععععععععتقدام اادامل االكرتايعععععععععععععي    تدري  الدلوم ابارحل  الثانوي    ااملك  الدربي  
 )الوا و وسبل الت وير(.العدو ي  

 مشكلة الدراسة وأسئلتها:
 حتد  مشكل  الدراس  ابإلجاب  عن األسئل  التالي :

: ما وا و اسععععععععععععععتقدام اادامل االكرتايععععععععععععععي    تدري  الدلوم ابارحل  الثانوي    1س
 ااملك  من وجو  نتر مدلمي الدلوم؟

ي    الدلوم ابارحل  الثانو : ما مت لبات اسععععععععععععععتقدام اادامل االكرتايععععععععععععععي    تدري  2س
 ااملك  من وجو  نتر مدلمي الدلوم وااشرك  الرتبوي  وااقتع    اجلامدات العدو ي ؟

: ما مدو ات اسعععععتقدام اادامل االكرتايعععععي    تدري  الدلوم ابارحل  الثانوي    3س
 امدات العدو ي ؟اجل ااملك  من وجو  نتر مدلمي الدلوم وااشرك  الرتبوي  وااقتع   

: ما الععععععبل الكفيل  بت وير عملي  اسعععععتقدام مدلمي الدلوم للمدامل االكرتايعععععي  4س
 من وجو  نتر مدلمي الدلوم وااشرك  الرتبوي  وااقتع    اجلامدات العدو ي ؟

 منهج الدراسة وأدواتها:
راسعع  ومت للداسععتقدم الباحث ااجوج الوصععفي ااعععحي، واعتمد على االسععتبان  أ اة 

التأكد من صعععععععععععد وا وثباهتا، واسعععععععععععتقدم مدامل االرتباط )بريسعععععععععععو (، مدامل )الفاكرونبا (، 
التكرارات، الجعععب  اائوي ، ااتوسعع ات احلعععابي ، ايتبار حتليل التباين األحا ا )ن(، ايتبار 

 (، ايتبار ما  وتين الالمدلمي.LSD)ت(، ايتبار شيفيه، ايتبار أ ل كر   اه )
 الدراسة وعينتها: جمتمع

( مدلماً   74,7تكُو  جمتمو الدراسعععععععععع  من أتيو مدلمي الدلوم ال بيدي  وعد هم )
  معدارس التدليم الدعام احلكوميع  الجوعاريع  الثعانويع  للبج  التعابدع  لوزارة الرتبيع  والتدليم   ااملكع

وعد هم هعععععععععععععععععععع، وك ل  مشعععععر  الدلوم وااقتربات اادرسعععععي   1430/1431للدام الدراسعععععي 
( مشععركاً، ابإليععاك  إىل ااقتععع  من أع ععاء هيئ  التدري    اجلامدات العععدو ي    424)

( مدلماً 325ختععععععععععععععععععععععي تدليم الدلوم وتكجولوجيا التدليم، أما عيج  الدراسعععععععععع  كتكونت من )
( إ ارة تدليميععع    ااملكععع ، 13( مشععععععععععععععركعععًا تربواًي نثلو  )67للدلوم   اارحلععع  الثعععانويععع  و)

 ( من ااقتع  من أع اء هيئ  التدري    اجلامدات العدو ي .32إلياك  إىل )اب
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 نتائج الدراسة:
 كا  من أهم نتائج الدراس  ما يلي:

( من اادارس الثانوي    ااملك ، بيجما %37تتوكر مدامل الدلوم االكرتايععي  بجعععب  ) .1
( كما أ  %6,19)تتوكر برجميات احملاكاة االكرتايععععععععععععععي  للتحارب الدملي  بجعععععععععععععععب  

( من %2,38( من ااععدارس الثععانويعع  مرتب عع  بشععععععععععععععبكعع  اإلنرتنععت، وأ  )6,63%)
 اادامل االكرتايي  مدجم  يمن اادامل التقليدي .

كيمععععا يتدلق ابلوا و اارتبل  دلم الدلوم كقععععد أتورت الجتععععائج أ  مدلم الدلوم ويععععد  .2
ايععععععي ك ماهي  اادمل االكرت تشععععععذيل احلاسععععععذ اديل والتدامل مده بدرج  كبرية، ويدر 

بدرج  متوسعع  ، كما ويد اسععتقدام اادامل االكرتايععي  وبراجموا القائم  على احملاكاة 
بدرج  متوسعععععععععععععع  ، بيجما يتيو ل البه إجراء التحارب أبنفعععععععععععععععوم من ياله اادمل 
االكرتايي بدرج   ليل ، أما الوا و اارتبل ابل الذ كوجد أ  ال الب ويدو  تشذيل 

سععععععععذ اديل والتدامل مده بدرج  متوسعععععععع  ، و اكديتوم  ليل  السععععععععتقدام اادامل احلا
االكرتايععععععي ، وال تجتم يفم أا  ورات تدريبي  حوه لل . أما الوا و اارتبل اباقررات 
كأتورت الجتائج أ  حمتو  ااقررات ونشعاطاهتا تععاعد على ت بيق التدليم اإللكرتوين 

ا و جتارب اكرتايععععععععععي  من ياله شععععععععععبك  اإلنرتنت بدرج  متوسعععععععععع  ، وتوكر روابل او 
 بدرج   ليل .

ة كيما يتدلق ابات لبات اارتب   ببيئ  التدلم كا  هجاك مت لذ واحد موم بدرج  كبري  .3
( 11وهو توكر جوعععاز عرل البيعععاانت مربوط ابادمعععل االكرتايععععععععععععععي، بيجمعععا هجعععاك )

( مت لبات موم  7اك )مت لذ بدرج  متوسعععععععععععع  ، أما اات لبات اارتب   ابادلم كوج
بدرج  كبرية، أ وا  درته على تشعععععععععععععذيل واسعععععععععععععتدام احلاسعععععععععععععذ اديل وبرامج احملاكاة 
االكرتايعععععععي . وتوكر القجاة لد  اادلم أب ي  اادمل االكرتايعععععععي، بيجما هجاك مت لبات 
موما  بدرج  متوسععععععع  .  ا ككرة اادلم على  مج األسعععععععاليذ احلديث  لتدليم الدلوم 

لوا و االكرتايعععععععي، بيجما هجاك مت لبا  موما  بدرج  متوسععععععع  ، و ا  درة بتقجيات ا
اادلم على  مج األسعععععاليذ احلديث لتدليم الدلوم بتقجيات الوا و االكرتايعععععي، ووجو  
برامج تععدريبيعع  ادلمي الدلوم. أمععا اات لبععات اارتب عع  ابل ععالععذ كوجععاك مت لععذ واحععد 

( 5سععععععتقدام احلاسععععععذ اديل بوجه عام. و)موم بدرج  كبرية ويتدلق إبتقا  شععععععذل وا
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مت لبات بدرج  متوسععععععععععععع  ، أما اات لبات اارتب   اباقررات كقد جاءت أ ي  أتيو 
 عباراهتا بدرج  متوس  .

 توصيات الدراسة:
   يوء نتاج الدراس   دم الباحث عد اً من التوصيات من أ وا:

ا القائم  على االكرتايععععععععععععععي  وبرجمياهت أ  تدمل وزارة الرتبي  والتدليم على توكري اادامل .1
احملاكاة جلميو اادارس الثانوي    ااملك ، وأ  تدمل على ربل أتيو اادارس بشبك  
اإلنرتنت وبعععععرعات عالي ، وك ل  توكري أجوزة احلاسععععذ اديل أبعدا  تتجاسععععذ مو 

دامل اعد  ال الب و واصفات مجاسب ، ابإلياك  إىل التوسو   عملي  الدمج ب  ا
 االكرتايي  واادامل احلقيقي    اادارس.

إعا ة الجتر   طر  تدري  الدلوم التقليدي  القائم  على اإللقاء واسععععععععتبدايفا ابل ر   .2
احلديث  القائم  على التدلم ال ايت واالكتشعععععععان من ياله تقجيات الوا و االكرتايعععععععي 

ايعععععععي  م اادامل االكرت وك ل  عقد  ورات تدريبي  ادلمي الدلوم حوه طر  اسعععععععتقدا
 وتوتيفوا   تدري  الدلوم.

 مقرتحات الدراسة:
 يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالي :

 راسعععععععععععععععع  مقععارنعع  ب  اادععامععل التقليععديعع  واادععامععل االكرتايععععععععععععععيعع  من حيععث التكلفعع   .1
 واالحتياطات والدوائد وااقرجات ب  كل مجوما.

دام ت  ااتوسععععععع   والثانوي  حنو اسعععععععتق راسععععععع  حوه اجتاهات مدلمي الدلوم   اارحل .2
 اادامل االكرتايي    تدري  الدلوم.

 راسعععععع  حوه أثر اسععععععتقدام اادامل االكرتايععععععي  عن بدد من ياله شععععععبك  اإلنرتنت  .3
 ابستقدام طريق  التدلم ا ل ايت على التحعيل الدلمي وموارات حل ااشكالت.
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   اململكة العربية السعودية
   التعليم العايلوزارة 

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
   
   

 أهمية استخدام مواقع تعليم اللغة اإلجنليزية على شبكة اإلنرتنت يف
 حتسني مهارتي االستماع والتحدث من وجهة نظر معلمات ومشرفات

 املرحلة الثانوية مبدينة جدة
   

  الطالبةإعداد  
  إميان حممد ترسن هاشم حممد نيازي البخاري 
   
  إشراف الدكتورة 
  د. ابتسام حسني عقيل جفري 
  ااشارك اإلجنليزي أستال ااجاهج وطر  تدري  اللذ   

 
 مقدم  استكمااًل ات لبات احلعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  تدري  اللذ  اإلجنليزي 

 هع 1429/هع 1428
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 ملخص الدراسة
وأيرياً ولي  أيراً، نععععععععععععععععأه هللا تدايل أ  ودل ه ه الدراسععععععععععععععع   د وكقت   حتقيق 
أهداكوا واله تتمثل أ يتوا   إع اء صععععععععورة وايععععععععح  عن آراء واسععععععععتحاابت أكرا  الدراسعععععععع  

وا و م )مدلمات ومشعععركات اللذ  اإلجنليزي  للمرحل  الثانوي   ديج  جدة( حوه أ ي  اسعععتقدام
تدليم اللذ  اإلجنليزي  على شبك  اإلنرتنت   حتع  مواريت االستما  والتحدث و د توصلت 
ه ه الدراسععععععععع  إىل الدديد من الجتائج والتوصعععععععععيات اله ات عععععععععحت من ياله حتليل وتفععععععععععري 
البياانت، اله مت احلععععععععوه عليوا من عيج  الدراسععععععع . و  ه ا الفععععععععل سعععععععيتم عرل ملق  

  وأهم نتائحوا إىل جانذ جمموع  من التوصعععععععيات اله توصعععععععي هبا الباحث  من حملتوا الدراسععععععع
 ياله ه ه الجتائج، ولل  على الجحو التايل:

 أوالً: ملخص الدراسة:
احتوا ه ه الدراسعععع  على فععععع  كعععععوه ولل الفعععععل األوه اإلطار الدام للدراسعععع    -

راسعععع ، تعععععاؤالت كمديل يفا ليجا ش مشععععكل  الدراسعععع ، أ ي  الدراسعععع ، أهدان الد
 الدراس ، مفاهيم الدراس ، ابإلياك  إىل حتديد جماالت )حدو ( الدراس .

أما الفععععععععععععععععل الثاين كقد لل أ بيات الدراسععععععععععععععع  من حيث الت ر  لفطار الجترا  -
ابإليععععاك  إىل اسععععتدرال عد  من الدراسععععات العععععابق  لات الدال   وأهم الجتائج اله 

ارنتوا مو ه ا البحث للو ون على أوجه توصععععععععععلت يفا تل  الدراسععععععععععات ومن مث مق
 الشبه وااليتالن بيجوا وب  ه ا البحث.

وتجععاوه الفعععععععععععععععععل الثععالععث اإلطععار ااجوحي )اإلجراءات ااجوحيعع ( للععدراسعععععععععععععععع  و ععد  -
اسععتقدمت الباحث    ه ه الدراسعع  ااجوج الوصععفي التحليلي )أو ما يعععمي اباعععو 
االجتماعي( ال ا يدد أنعذ ااجاهج الست ال  آراء اابحوث  وصوال إىل مد يات 

 عام  تويو مشكل  البحث وكيفي  مواجوتوا.
ا الفعععععععععل الرابو كقد تجاوه عرل وحتليل وتفعععععععععري نتائج الدراسعععععععع  حتلياًل وصععععععععفياً أم -

وحتلياًل اسعععتداللياً ابسعععتقدام ال ر  اإلحععععائي  اله تتجاسعععذ مو طبيد  ااتذريات   
 ه ه الدراس .

و  الفععععل اخلام  من ه ه الدراسععع   امت الباحث  بتلقي  الدراسععع ، وعرل أهم  -
 ا.نتائحوا وا رتاح توصياهت
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 ثانيًا: أهم نتائج الدراسة:
لقد توصعععععلت الدراسععععع  إىل جمموع  من الجتائج عن يععععععائ  عيج  الدراسععععع  من اادلمات 

 وااشركات، إياك  إىل آرائوم حوه مويو  الدراس . ومن أهم تل  الجتائج ما يلي:
 النتائج املتعلقة ابلبياانت األولية: -أ

 أظهرت النتائج ما يلي:
 40إىل  30من أكرا  عيج  الدراسععع  هم من الفئ  الدمري  )من ( %83أ  أكثر من ) .1

 سج (.
ااعععععععععععععععتو  التدليمي الشععععععععععععععائو ب  أكرا  عيج  الدراسعععععععععععععع  هو )البكالوريوس( بجععععععععععععععب   .2

(5,87%.) 
التقعععععععع  الوتيفي الشعععععععائو ب  أكرا  عيج  الدراسععععععع  هو ختعععععععع  )مدلم ( بجععععععععب   .3

عععععععععععع  مشعععععععععععرك  بجععععععععععععب  ( من إأتايل أكرا  عيج  الدراسععععععععععع ، يلي لل  خت5,87%)
(5,12%.) 

 10إىل أ ل من  5عد  سعععععععععععجوات اخلربة الشعععععععععععائو ب  أكرا  عيج  الدراسععععععععععع  هو )من  .4
( من إأتايل أكرا  عيج  الدراسعععععع  أما أ ل كئات سععععععجوات %2,54سععععععجوات( بجعععععععب  )

 ( من إأتايل أكرا  عيج  الدراس .%1,2كأكثر( بجعب  ) 15اخلربة تواجداً كوي )من 
يبي  الشعععععععععععائو ب  أكرا  عيج  الدراسععععععععععع  هو ) ورة واحدة( بجععععععععععععب  عد  الدورات التدر  .5

 ( من إأتايل أكرا  عيج  الدراس .9,47%)
 النتائج املتعلقة أبسئلة الدراسة: -ب
أ  أكرا  عيج  الدراسععععع  كانت يفم اسعععععتحاابت إوابي  لات  الل  إحععععععائي  حنو أ ي   .1

استقدام موا و تدليم اللذ  اإلجنليزي  على شبك  اإلنرتنت   حتع  موارة االستما  
م( حيث  2002م( و راسعععععععع  سععععععععا  ) 2006ولل  ما يتفق مو  راسعععععععع  اب غيش )

ن األوه تائج العععابق  تتدلق وتتعععل ابيفدتوصععلت إىل نتائج متقارب  جدا كما أ  الج
 يف ه الدراس .

إ  أكرا  عيج  الدراسععععع  كانت يفم اسعععععتحاابت إوابي  لات  الل  إحععععععائي  حنو أ ي   .2
استقدام موا و تدليم اللذ  اإلجنليزي  على شبك  اإلنرتنت   حتع  موارة التحدث 

م( كما  1999و ايفيد )م( و راس  بوليا   2007ولل  ما يتفق مو  راس  األغا )
 أ  الجتائج العابق  تتدلق وتتعل ابيفدن الثاين يف ه الدراس .
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إ  أكرا  عيج  الدراسعععع  كانت يفم اسععععتحاابت إوابي  لات  الل  إحعععععائي  حنو  رج   .3
إ باه ال البات على استقدام موا و تدليم اللذ  اإلجنليزي  عرب شبك  اإلنرتنت ولل  

م(. كما أ  الجتائج  1999م( وتورسععععععععععكي ) 2002يد )يتفق مو  راسعععععععععع  عبد احلم
 العابق  تتدلق وتتعل ابيفدن الثالث يف ه الدراس .

 
النتائج اخلاصةةةةةةةةةةة ابلفتوفات  الآروقاتف يف  راد أفراحن الدراسةةةةةةةةةةة عو ا اور الرئيسةةةةةةةةةةية  بعا 

 لفتوفهم يف املتغريات الشخصية والوظيآية:
 أظهرت النتائج ما يلي:

الن جوهرا   آراء أكرا  الدراسعععععععععععععع  )اادلمات وااشععععععععععععععركات( ابيتالن لي  هجاك ايت .1
 )الدمر، ااعتو  التدليمي، سجوات اخلربة( حنو أتيو احملاور الرئيعي .

هجاك ايتالن جوهرا   آراء أكرا  الدراسعع  )اادلمات وااشععركات( ابيتالن التقععع   .2
 الوتيفي من حيث نعب  األ ي .

 آراء أكرا  الدراسععع  )اادلمات وااشعععركات( ابيتالن عد  لي  هجاك ايتالن جوهرا   .3
الععدورات التععدريبيعع  حنو احملور األوه والثععالععث من حمععاور الععدراسععععععععععععععع . بيجمععا يوجععد ايتالن 

 جوهرا   آراء أكرا  الدراس  حنوه احملور الثاين من حماور الدراس .
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 التوصيات:

 لات الدال   توصلت الباحث  إىل ه ه التوصيات:من ياله نتائج الدراس  واأل بيات 
 يرورة االهتمام ابستقدام موا و تدليم اللذ  اإلجنليزي  على شبك  اإلنرتنت. .1
االهتمام بتوكري شعععععععععععبكات احلاسعععععععععععذ اديل اازو ة ابإلنرتنت  ايل مدامل اللذ  اإلجنليزي   .2

بك  قعععععععععععععععععع  على شععععععععوتدريذ ال البات على اسععععععععتقداموا   تدلم اللذ  من ااوا و اات
 اإلنرتنت.

يعععععععععرورة عقد  ورات تدريبي  للمدلمات حوه اسعععععععععتقدام موا و تدليم اللذ  اإلجنليزي   .3
على شعععععبك  اإلنرتنت إلعدا  كوا ر من اادلمات  ا رة على تدليم ال البات بكفاءة 

 عالي .
 جحماول   مج اسعععتقدام احلاسعععذ اديل واإلنرتنت   تدلم اللذ  اإلجنليزي  يعععمن ااجو .4

 اادرسي وويو تدريبات وايتبارات تقي  معتو  تقدم ال البات   ه ا اجلانذ.
يععععععععرورة تدميم اسععععععععتقدام احلاسععععععععذ اديل   تدلم اللذ  اإلجنليزي  وتدميم اسععععععععتقدام  .5

 شبك  اإلنرتنت  وا دوا ااتقعع    تدلم اللذ  اإلجنليزي .
بك    اإلجنليزي  على شعععععيعععععرورة االهتمام ابإلشعععععران على اسعععععتقدام موا و تدليم اللذ .6

 اإلنرتنت من  بل ااشركات.
عقد  ورات تدريبي  للمشععركات لفشععران على اسععتقدام موا و تدليم اللذ  اإلجنليزي   .7

 على شبك  اإلنرتنت.
 يرورة االهتمام اباجوج اادرسي لرياعي موارة االستما  لد  ال البات. .8
 تحدث لد  ال البات.يرورة االهتمام اباجوج اادرسي لرياعي موارة ال .9

مكاكأة ال البات ااتميزات   اسععععععععععتقدام موا و تدليم اللذ  اإلجنليزي  على شععععععععععبك   .10
 اإلنرتنت ليحفز بقي  ال البات على االستقدام وخيلق روح ااجاكع  والتقدم.

إلكاء روح ااجاكععع  ب  اادارس وااداهد احلكومي  إلنشععاء موا و متقعععععع  لتدليم  .11
 اإلجنليزي  واعتما ها رمسيا من  بل اجلوات احلكومي  التدليمي .اللذ  
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم الرتبية الفنية
   

 تقويم استخدام تقنيات التعليم يف منهج الرتبية الفنية
 مبحافظة الطائفللمرحلة االبتدائية 
 

  إعداد الطالب 
  عبد اهلل أمحد حسني دباش 
 43188102  
   
  الدكتور إشراف 
  أمحد بن عبد الرمحن الغامدي 

 
 رسال  ماجعتري مقدم  إىل  عم الرتبي  الفجي    كلي  الرتبي 
 جامد  أم القر  كمت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري

 هع 1435 – 1434الفعل الدراسي األوه 
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 أوال: نتائج الدراسة:
  تب  أ  الدرج  الكلي  لتقييم اسععععععععععععععتقدام اادلم  لتقجيات التدليم   تدري  الرتبي  الفجي -

( ابحنران مديارا 2,98ابارحل  االبتدائي  كانت متوس  ، حيث بله متوس وا احلعاا )
توسععععل حوه اا واسععععتحاابت اادلم البياانت  تده على عدم تشععععتت وهي  يم ( 0,68)

 بدرج  متوس  . وال ا تورالدام للتقييم 
( ابحنران 3,19 توسععععل بله ) وبدرج  متوسعععع  األوىل  التق يل والتجفي  ابلرتب جاء بدد  -

( مث تبده ابلرتب  الثاني  بدد تقييم تدلم ال الب  توسععععععععععععععل حعععععععععععععععاا 1,12مديارا كبري )
(، مث تبدععه بدععد الت وير العع ايت ابلرتبعع  الثععالثعع  0,69( ابحنران مديععارا  ليععل بله )3,09)

 (. 0,55) وابحنران مديارا( 3,01 توسل حعاا )
ل ائف  سععععععععععععععتقدام تقجيات التدليم بتدري  الرتبي  الفجي   حاكت  اأ   رج  تقييم اادرك  اب -

عبارات بدرج  متوس   وهي: يوتف اادلم تقجيات  وتورت أربد كانت بدرج  متوس   
 التدليم   التمويد للدروس   مجوج الرتبي  الفجي  يمن التقجيات الدام .

لفجي   حاكت  ال ائف  ا والتجفي  ابلرتبي أ   رج  تقييم استقدام تقجيات التدليم ابلتق يل  -
تورت أتيو الدبارات بدرج  متوسععععععععع   وهي: يجتم اادلم  متوسععععععععع   حيثكانت بدرج  
ات تدليمي  نشععععاط ويعععععمم اادلماسععععتقدام تقجيات،  و اعم  عجدآمج   تفاعلي بيئ  صععععفي  

 ابستقدام معا ر تقجيات التدليم.
  الرتبي  ت التدليم بتقييم تدلم ال الب   تدريأ   رج  تقييم اادرك  ابسععععععععععععععتقدام تقجيا -

 توتيف اادلم  درة ال لب    وهي خيتربالفجي   حاكت  ال ائف كانت بدرج  متوسعععععععععععععع   
ى ت كر اافر ات الفجي  مقدرة ال لب  عل وخيترب اادلمتقجيات التدليم   مجوج الرتبي  الفجي ، 

 عجد استقدام تقجيات التدليم.
اسععععععععععععععتقدام تقجيات التدليم ابلجمو ال ايت للمدلم  دارس اارحل  االبتدائي   أ   رج  تقييم -

جاءت ممارسعععععععععععععع  التداو  من زمالئه    متوسعععععععععععععع   حيث حاكت  ال ائف كانت بدرج  
اادرسعععععع  هبدن الت وير ااوين  حاه اسععععععتقدام تقجيات التدليم عالي ، بيجما بقي  الدبارات 

 بدرج  متوس  .
(، ب  متوسععع ات α-0,05 الل  إحععععائي  عجد مععععتو  الدالل  )ال توجد كرو  لات  -

اسععععععععتحاابت اادلم  لتقييم اسععععععععتقداموم لتقجيات التدليم   تدري  الرتبي  الفجي  ابلدرج  
  كرو  ب  ، بيجما تب  وجو واخلربة وااشععععععارك  ابلدوراتللتقععععععع   وأبدا ها تدز الكلي  

 دليم.استقدام تقجيات الت ييممتوس ات تقدير تق
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 : التوصيات:ثانيا
التأكيد على يععععععععععععرورة تدريذ مدلمي الرتبي  الفجي  على موارات اسععععععععععععتقدام تقجيات  -

التدليم ابلتدري  حيث أنه ابلرغم من عدم وجو  كرو  ب  احلاصعععععععععععل  على  ورات 
 ، إال أ  اا لوب هو تزويععد اادلم  اباوععاراتواحلععاصععععععععععععععل  حععاه تقجيععات التدليم 

 أنواعوععا  حععاهو توتيف تقجيععات التدليم ابيتالن تعععععععععععععععجيفععاهتععا  واأل ائيعع   اادركيعع  
 تدري  الرتبي  الفجي  للمرحل  االبتدائي .

يععععععععععععععرورة الدمل على تجمي  مدلمي الرتبي  الفجي  موجيا  حاه توتيف تقجيات التدليم  -
ات تقيوملياله إ ام  ورش عمل  ولل  منابلتدري  سععواء التقجي  الر مي  أو غريها 

 .تربوي 
 يرورة تبين نشر ثقاك  التدري  اادمج ابلتقجي   قرر تدري  الرتبي  الفجي . -
يععععرورة  يام مشععععر  الرتبي  الفجي     عم موارات اادلم  للدمل على ت ويرهم لاتيا  -

  حاه استقدام تقجيات التدليم بتدري  الرتبي  الفجي .
 إل اري التدليم سععععععععععععععواء ابلدمليات ا وتوتيف تقجياتالتأكيد على أ ي  اسععععععععععععععتقدام  -

 التدريعي  أو اجلوانذ الفجي  التدريعي .
يرورة الدمل على تدريذ اادلم  عل  موارات توتيف التقجي  ابلتدري    التمويد  -

 شرح ااا ة الدلمي . والتوسو  للدروس   مجوج الرتبي  الفجي  
 رتونيععع اإللكاأللدعععاب مدلمي الرتبيععع  الفجيععع  كتيعععات توتيف  إكععععععععععععععععععابالدمعععل على  -

 .وااع لحات الفجي تدري  اافاهيم  والفيديو واألكالم  
على مدلمي الرتبيعع  الفجيعع  توجيععه ال الب إىل اسععععععععععععععتقععدام تقجيععات التدليم   مجوج  -

 الرتبي  الفجي .
 العععلوكي  عجد اسععتقدام وشععرح األهدانيععرورة الدمل على تويععيو األهدان بد    -

  ابستقدام ااجاسب  للتدامل مو يدان ال لب االسرتاتيحياتوحتديد تقجيات التدليم. 
 تقجيات التدليم.

مدلمي الرتبي  الفجي  موارات إعدا  اخل   لتدريعي  وكق معتحدات  إكعابيرورة  -
 ااوا ف التدليمي    مجوج الرتبي  الفجي .

موارات  على اكتععععععععععععععععاب وابلرتبي  الدملي الدمل على تدريذ اادلم   بل اخلدم   -
 التقومي ابستقدام تقجيات التدليم  حاه تدري  الرتبي  الفجي .
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اجملالت و  ومواكب  الدورايتالدمل على تشععععععععععععععحيو مدلمي الرتبي  الفجي    االطال   -
يععع  الدال ععع  ابسععععععععععععععتقعععدام تقجيعععات التدليم   مجوج الرتبيععع  الفج والرتبويععع  لات الدلميععع 

 ابستمرار.
لى ع والجشعععععععععععععاطات الت ويري اسعععععععععععععتقدام التقجي    ااشعععععععععععععروعات الدمل على تفديل  -

بي    جماه اسعععععععتقدام تقجيات التدليم   مجوج الرت  ومديري  الرتبي مععععععععتو  اادرسععععععع  
 الفجي .

الدمل على تجمي  اادلم  موجيا   جماه اسععععععععععععععتقدام تقجيات التدليم   مجوج الرتبي   -
 الفجي .

الرتبي  الفجي  مثل اسععععععععععععععتقدام ااعععععععععععععععا ر الدلمي   مدلم أ اءاالهتمام  حاالت ت وير  -
وير ، إمععا كر اي أو أتععاعيععا لت اإلجرائيعع الدلمي كععالبحوث  ومجوج البحععث اإلنرتنععتو 

  دراته على التدليم ابستقدام معا ر تقجيات التدليم.
االسععععععععععععععتفا ة من لوا اخلربة  حاه توتيف تقجيات التدليم   تدريذ اادلم  على  -

 التدليم. استقدام تقجيات
 

 الدراسات املستقبلية:: املقرتحات وثالثا
 

 الباحث يقرتح ما يلي: وتوصياهتا ك  يوء نتائج الدراس   على
اسعععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تدري  الرتبي   والدراسعععععععععععات  حاهإجراء مزيد من البحوث  -

 عليوا. وااقرتحات للتذلذمدو ات االستقدام  والكشف عنالفجي  
الرتبي   لميواأل ائي  اد والكفاايت اادركي إجراء  راسعععععععععات أير  تتدلق    ياس ااوارات  -

 الفجي .
 إجراء  راس  مشاهب  للدراس  احلالي  إب ارات تدليمي  أير  غري إ ارة تدليم ال ائف. -
 إشععععععععععععراك ك ل  يععععععععععععرورةو تبين تدريذ ال الذ اادلم بربامج الرتبي  الدملي  بكليات الرتبي   -

لتقجي  بتدري  ا وآليات  مجعععععام الرتبي  الفجي  ابجلامدات لتقدمي  ورات مكثف  لوسععععائل أ 
 الرتبي  الفجي .

نكن أ  تكو  األ اة ااععععععععععتقدم  ابلدراسععععععععع  احلالي  مؤشعععععععععرا مبدئيا لتشعععععععععقي  جوانذ 
تيف و الفدلي اامارس ابادارس االبتدائي  لتقومي اامارسعععععععععععات التدليمي    ت والقوة للوا وال عععععععععععدف 

 .والثبات مقبول تقجيات التدليم اا تواكر لأل اة من يعائ  سيكومرتي  من العد  
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   الرتبيةكلية 

   املناهج وطرق التدريسقسم 
   
   

 مواد الرتبية درجة استخدام التقنيات الرتبوية احلديثة يف تدريس
 اإلسالمية وانعكاساتها على العملية التعليمية باملرحلة االبتدائية

 
  إعداد الطالب 
  عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن بامهدي 
   
  إشراف الدكتور 
  فريد بن على بن حييي الغامدي 

 قسم املناهج وطرق التدريس –أستاذ مشارك 
 

  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري لجيل  لذ تكميلي تم
 الفعل الدراسي الثاين

 م 2013-هع  1434
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 أوال: ملخص نتائج الدراسة:
 توصلت الدراس  إىل عد  من الجتائج خلعوا الباحث كيما يلي:

ابارحل   إلسععععععععععالمي اأ ي  اسععععععععععتقدام التقجيات الرتبوي  احلديث    تدري  موا  الرتبي   .1
 االبتدائي :

بيجت نتائج الدراسعع  أ  جمتمو الدراسعع  يرو  أ ي  كبرية   اسععتقدام التقجيات الرتبوي  احلديث  
 (.3( من )2,79  التدري  حيث بله ااتوسل الدام لدبارات حمور األ ي  )

 (.2,58( كيما كا  أ ىن متوسل )2,98حيث كا  أعلى متوسل نثل )
بارة   ه ا احملور على  رج   ف  عبارات من أصععععععععل ثالث  عشععععععععر ع و د شععععععععكلت

 هي: وه ه الدبارات( من وجو  نتر جمتمو الدراس  %90كبرية بجعب  ال تقل عن )
 (.%97,5إاثرهتا لداكدي  التدلم لد  ال لب  بجعب  ) -
 (.%92,5ب رائق جديدة   التدري  بجعب  ) واادلمات التجويوتتيو للمدلم   -
 (.%90بجعب  ) إليوا والرجو وسيل  كاعل  لتقزين اادلومات  -
 (.%90اخلربات لل لب  بجعب  ) وسوول  تقدميتعاعد على سرع   -
 (.%90) واادلمات بجعب تعوم   إبراز أنش   اادلم   -

كيما شكلت أربو عبارات من أصل ثالث  عشر عبارة   ه ا احملور على  رج  كبرية 
 وه ه الدباراتو الدراسععع  ( من وجو  نتر جمتم%75إىل  %87,5أي عععا بجععععب  ترتاوح ب  )

 هي:
 (.%87,5بديل جيد للكثري من الوسائل التقليدي  بجعب  ) -
 (%80جتد  نشاط ااتدلم أثجاء الدرس بجعب  ) -
 (.%77,5تعاعد   بجاء اادلوم  لد  ال لب  بجعب  ) -
  رج  توكر التقجيات الرتبوي  احلديث    اارحل  االبتدائي :  .2

دائي    توكر التقجيات الرتبوي  احلديث    اارحل  االبتبيجت نتائج الدراسععععععععععععععع  أ   رج
( 1,64وجو  نتر جمتمو الدراس  حيث بله ااتوسل الدام لدرج  التوكر ) ومتديج  منيديف  
 ( حيث ات و أ :3من )
 اإللكرتوين ويدم  الربيد( DVD) شععذل أ راصمو  واحلاسععذ اديلجواز الدااتشععو  -

 وجو  نتر جمتمو الدراس .حعلت على  رج  توكر متوس   من 
ديف  حعععلت على  رج  توكر يعع والعععبورة ال كي الواثئقي   وجواز الكامريا اإلنرتنتيدم   -

 من وجو  نتر جمتمو الدراس .
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بوي  ابارحل  االبتدائي  للتقجيات الرت  اإلسعععععععععععالمي  ومدلمات الرتبي  رج  اسعععععععععععتقدام مدلمي   .3
 احلديث .

رحل  ابا اإلسعععععععععععالمي  ومدلمات الرتبي بيجت نتائج الدراسععععععععععع  أ   رج  اسعععععععععععتقدام مدلمي 
( 3( من )1,81االبتدائي  للتقجيات الرتبوي  احلديث    التدري  متوسععع   حيث بله ااتوسعععل الدام )

جوب يؤكد على و  واادلمات واجتاهاهتم ممااسععععععععععععتقداموم تدتمد على معععععععععععععتو  اادلم   وأ   رج 
 جلوات ااعئول  على ه ا اجلانذ للركو من معتو  االستقدام.و ون ا
الرتبوي   ابارحل  االبتدائي  للتقجيات اإلسععععالمي  ومدلمات الرتبي مدو ات اسععععتقدام مدلمي  .4

 احلديث 
 ي اإلسععععععععععالم ومدلمات الرتبي بيجت نتائج الدراسعععععععععع  أ   رج  مدو ات اسععععععععععتقدام مدلمي 

( 2,18لدام )بوي  احلديث    التدري  متوسععععع   حيث بله ااتوسعععععل اابارحل  االبتدائي  للتقجيات الرت 
اادو ات  من أبرزو البجي  التحتي  للتقجيات الرتبوي   ويعععدف  ( مما يده عل  أ  هجاك  ععععور 3من )

 من وجو  نتر جمتمو الدراس  ما يلي:
ادرسعععع ،  ل  الذرن اجملوزة أب وات التقجيات الرتبوي  احلديث ، يععععدف شععععبكات االتعععععاه اب

وجو  التقجيات الرتبوي    مراكز مععععععععععععععا ر التدلم ابادرسععععععععععععع  كقل، ندرة حواكز تشعععععععععععععحيو اادلم  
 للتقجيات الرتبوي  احلديث ،  ل  أجوزة التقجيات الرتبوي  احلديث . واادلمات ااعتقدم 

 اندكاسات استقدام التقجيات الرتبوي  احلديث    التدري  على الدملي  التدليمي .  .5
بيجت نتائج الدراسععععععع  أ  جمتمو الدراسععععععع  يرو  أ ي  كبرية   اندكاس اسعععععععتقدام التقجيات 

أبرز  و د جاءت( 3( من )2,76الرتبوي  احلديث  على الدملي  التدليمي  حيث بله ااتوسعععععععععععل الدام )
 االندكاسات دراء جمتمو الدراس  كالتايل:

 (.%97,5) ومبع   بجعب جدلوا الدملي  التدليمي  سول   -
 (.%92,5) والتوييو بجعب ختفيف الدذء على اادلم   الشرح  -
 (.%87,5) والتشويق بجعب إيفاء عجعرا اجلالبي   -
 (.%80) واادلم بجعب ب  ال لب   اإلواازاي ة التفاعل  -
 (.%77,5حتع  أ اء اادلم  ايل الفعل بجعب  ) -
ج ، راسعع  تدز  إىل متذريات )اجلهل هجاك كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  أكرا  جمتمو الد  .6

 ااؤهل الدلمي، سجوات اخلربة(.
بيجت نتائج الدراسعععععععععععععع  أنه ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععععععععائي  تدز  اتذريات )اجلج ،  .7

 ااؤهل الدلمي، سجوات اخلربة(.
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 ثانيا: توصيات الدراسة:
تائج الجحتليل إليه الدراسععععععععععععععع    إطارها الجترا و بدد االطال  على ما توصععععععععععععععلت 

ااعععتفا ة من بياانت جمتمو الدراسعع ، ك   الباحث خيل  إىل أتل  من التوصععيات  حعععائي اإل
دري  شأهنا  كو عملي  استقدام التقجيات الرتبوي  احلديث    ت واله من  جماه ه ه الدراس  

 الجحو التايل: وهي علىابادارس االبتدائي   اإلسالمي موا  الرتبي  
ديث    اادلمات على يرورة استقدام للتقجيات الرتبوي  احلاادلم  و تشحيو حتفيز و  .1

 لتالي :  جماه عملوم، وكق ادلي  ا وتوتيف يدماهتا اإلسالمي تدري  موا  الرتبي  
 عقد الدورات التدريبي  -أ

يعععععوابل و إيعععععاك  شعععععرط إجا ة التدامل مو التقجيات الرتبوي  احلديث  يعععععمن شعععععروط  -ب
   التدري  ابلتدليم الدام. التدي 

ارس للتقجيات الرتبوي  احلديث  ب  مد واادلمات ااعععععععععععععععتقدم اإلشعععععععععععععععا ة ابادلم   -ج
 ااديج .

أجوزة  ااتمثل   و توكري البجي  التحتي  للتقجيات الرتبوي  احلديث    اادارس االبتدائي   .2
( DVD) أ راصومشععععذل  وكامريات واثئقي  و ااتشععععو وسععععبورة لكي احلاسععععذ اديل 
 لكرتوين، وكقا لآللي  التالي :إ ويدم  بريد ويدم  إنرتنت

دارس التقجيععات الرتبويعع  احلععديثعع   قتلف أنواعوععا اعع وتدزيز وسععععععععععععععععائععلاالهتمععام بتوكري  -أ
 اارحل  االبتدائي .

 االستمرار   إنشاء مراكز معا ر تدلم ابادرس  االبتدائي . -ب
  .احلديث  ب  كاك  مدارس اارحل  االبتدائيالتوزيو الدا ه للتقجيات الرتبوي   -ج
وارات لت وير م وااوجو  أسععععععععععععععاسععععععععععععععا وورش الدملتكثيف الدورات التدريبي  ايفا ك   .3

ت بيق و االبتدائي  حىت يععععععععععععبحوا روا ا   جماه اسعععععععععععتقدام  ومدلمات اارحل مدلمي 
وكقا لآللي   ألكمل،ا وعلى الوجهالرتبوي  لالسععععتفا ة مجوا   صععععورهتا ااثلى  التقجيات
 التايل:

 ربل التدريذ ابلدرجات هناي  الدام. -أ
 ربل الرتشيو اجاصذ  يا ي  ابلدورات التدريبي . -ب
 توكري العيان  الالزم  للتقجيات الرتبوي  احلديث  من  بل اجلوات ااعئول . -ج
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 لهت اواادو اأوجه القعععععور وال ععععدف  واادلمات لدراسعععع تكوين جلا  من اادلم    .4
ابارحل  االبتدائي   إلسالمي اتدرتل ت بيق التقجيات الرتبوي  احلديث    تدري  الرتبي  

لدام   جماه مدارس التدليم ا والتحارب ب لآللي  التالي : تبا ه اخلربات  ولل  وكقا
 ت بيق التقجيات الرتبوي  احلديث .

م    ركو كفاءة اادلااتقدم   ويربات الدوهجتارب  واالسععععععععععععععتفا ة مناالسععععععععععععععتدان    .5
دريبوم على  ت والدمل علىاألسعععععععععععععععاليذ القدن  إىل ال ر  التقجي  احلديث   ونقلوم من

 كيفي  التدامل مو وسائل التقجيات احلديث .
 

 ثالثا: املقرتحات:
إجراء  راسععع  مشعععاهب  للدراسععع  احلالي  للتدرن على  رج  اسعععتقدام التقجيات الرتبوي   .1

دليمي    الدلمي  الت واندكاسعععععععععععععععاهتا على اإلسععععععععععععععالمي احلديث    تدري  موا  الرتبي  
 حماكتات أير  اباملك  الدربي  العدو ي .

الرتبوي   قجياتإجراء  راسععع  مشعععاهب  للدراسععع  احلالي  للتدرن على  رج  اسعععتقدام الت .2
ا واالجتمععاعيععات والراييععععععععععععععيععات والدلوم وغريهععاحلععديثعع    تععدري  موا  اللذعع  الدربيعع  

 التدليم الدام   أتيو حماكتات اباملك  الدربي  العدو ي .  راحل
 إجراء  راس  ادرك  احتياج مدارس التدليم كيما يتدلق ابلتقجيات الرتبوي  احلديث . .3
استفا ة مدارس التدليم  حاكتات ااملك  الدربي  العدو ي  إجراء  راس  ادرك  مد   .4

 من التقجيات الرتبوي  احلديث    التدري .
جيات للمشاكل التقجي  اادي  لوجو  التق وأك ل حلوهإجراء  راس  ادرك  إوا  أسول  .5

 الرتبوي  احلديث    خمتلف مدارس حماكتات ااملك  الدربي  العدو ي .
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 ملخص النتائج والتوصيات
بدد أ  عرل الباحث   الفععععععل الععععععابق نتائج الدراسععععع  اايداني  ولل  من ياله 
عرل اسععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسعععععع  على تعععععععاؤالت الدراسعععععع  اايداني  ومداجلتوا إحعععععععائيا 

يلوا وتفعريها صوالً إىل الجتائج وحتلابستقدام مفاهيم اإلحعاء الوصفي وأساليبه اإلحعائي  و 
ومجا شععععععتوا، هبدن التدرن على تقدير  رج  سععععععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز 
معععععا ر التدلم من وجو  نتر أمجاء مراكز معععععا ر التدلم  حاكت  ال ائف، ليت ه ا الفعععععل 

 ل  على الجحو التايل:وللتلقي  الجتائج واخلروج   يوئوا ابلتوصيات وااقرتحات البحثي  
 أوالً: ملخص النتائج:

ويتمثل لل    عرل أبرز الجتائج اله توصععععععلت إليوا الدراسعععععع  كيما يتدلق ابإلجاب  
 على تعاؤالهتا وحتقيق أهداكوا، على الجحو التايل:

 ملخص النتائج املتعلقة بإجابة السؤال األول: .1
مدارس التدليم الدام    اسععععععععتودن ه ا العععععععععؤاه التدرن على  رج  إسععععععععوام مديرا

حتقيق أهدان مراكز مععععععععععععععععا ر التدلم ااتدلق  ابادلم  من وجو  نتر أمجاء ااراكز  حاكت  
 ال ائف، و د تب  من نتائج ه ا العؤاه ما يلي:

  أ  مععععععععععتو  تقدير مد  إسعععععععععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز مععععععععععا ر
 اكز معا ر التدلم كا  بدرج  عالي .التدلم ابادلم  من وجو  نتر أمجاء مر 

  وكيما يتدلق  د  تقدير كل عبارة من عبارات إسععععععععععععععوام مديرا اادارس   حتقيق
أهدان مراكز مععععا ر التدلم كقد كانت أتيدوا اباععععتو  الدايل من حيث مععععتو  

ر يقدم جائزة سععععععععجوي  للمدلم التميز   تفديل مركز معععععععععا "تقديرها ابسععععععععتثجاء عبارة 
 واله كانت  عتو  متوس  . "التدلم

  كععانععت أبرز الدبععارات الععدالعع  على إسععععععععععععععوععام مععديرا ااععدارس بتحقيق أهععدان مراكز
حيث اادلم  على ارتيا  مركز معععععا ر التدلم وُيشععععحو اادلم  "معععععا ر التدلم هي 

على ب ه كل طا توم حنو الدمل  ايل ااركز ويكو  أع ععععاء ااركز بر سععععته ويويععععو 
 يعع  توتيف ااركز   إثراء الدمليعع  التدليميعع  وخيرب اادلم  عن األككععارللمدلم  أ 

اجلديدة اله تعععععععاعد على إجناز الدمل وت ويره  ايل ااركز، ويشععععععحو اادلم  على  
 كتاب  البحوث الدلمي  ويعععتشععري اادلم    توكري ااعععا ر وااراجو اله ختدم ااجوج

 اادرسي.
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 بإجابة السؤال الثاني: ملخص النتائج املتعلقة .2
هدن ه ا العععععععععععؤاه إىل التدرن على  رج  إسععععععععععوام مديرا مدارس التدليم الدام   
حتقيق أهدان مراكز معععععععععععععا ر التدلم ااتدلق  أبم  مركز معععععععععععععا ر التدلم من جو  نتر أمجاء 

 ااراكز  حاكت  ال ائف. و د تب  من نتائج ه ا العؤاه ما يلي:
 وام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز مععععععععععا ر أ  مععععععععععتو  تقدير مد  إسععععععععع

 التدلم ااتدلق  ابألمجاء من وجو  نتر أمجاء مراكز معا ر التدلم كا  بدرج  عالي .
  وكيما يتدلق  د  تقدير كل عبارة من عبارات إسععععععععععععععوام مديرا اادارس   حتقيق

تو  الدايل دوا اباعأهدان مراكز معا ر التدلم ااتدلق  أبمجاء ااراكز كقد كانت أتي
 والدايل جداً من حيث معتو  تقديرها.

  كانت أبرز الدبارات الدال  على إسععععععععععععععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز
حيعععععث أم  ااركز على تدريف ال الب "مععععععععععععععععععععا ر التدلم ااتدلقععععع  ابألمجعععععاء هي: 

  للمركز اادلمو"يوجعععه أم  ااركز لدمعععل جعععداوه لتجتيم زايرات  " حتوايت ااركز
حيرص "و "و"ُيعلم أم  ااركز الكتذ وااعا ر اجلديدة لتفديلوا  اه ااركز "أسبوعيا

و ويوجععععه أم  ااركز للتدععععاو  م"على أ  يكو  أم  ااركز متفرغععععا للدمععععل اباركز 
اادلم    تجفي  الدروس  ايل ااركز، ويعععععععععععععععدى إىل حتععععععععععععععع  أ اء أم  ااركز من 

 "و"يجعععععععععععععععق مو أم  ااركز لتحديد ما حيتاجه من  ورات معععععععععععععععتقبلي  "ياله تقيمه
ى إ ام  و"ُيشعععحو أم  ااركز عل "و"نجو أم  ااركز صعععالحيات واسعععد  لتفديل ااركز

 و"يزو  أم  ااركز ابلتداميم اله خت  ااركز". "معابقات ثقاكي  لل الب
 ركز وإشعععراك دار جمل  كععععلي  للمبيجما كانت الدبارة ااتدلق  بتشعععحيو األمجاء على إصععع

اادلم    حل مشععععكل  ال الب لوا صععععدوابت التدلم ومتابد  أمجاء ااراكز إبعدا  
اإلحععععععائيات اخلاصععععع  اباركز واالسعععععتفا ة مجوا   ويعععععو اخل ل ااععععععتقبلي  للمركز، 

 جاءت اباراتذ ااتأيرة.
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 ملخص النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الثالث: .3
 

ه ا العععععععععععؤاه إىل التدرن على  رج  إسععععععععععوام مديرا مدارس التدليم الدام   هدن 
حتقيق أهدان مراكز مععععععععععععععععا ر التدلم ااتدلق  ابل الب من وجو  نتر أمجاء ااراكز  حاكت  

 ال ائف. و د تب  من نتائج ه ا العؤاه ما يلي:
  مععععععععععا ر أ  مععععععععععتو  تقدير مدا إسعععععععععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز

 التدلم ااتدلق  ابل الب من وجو  نتر أمجاء مراكز معا ر التدلم كا  بدرج  عالي .
  و يمععا يتدلق  ععدا تقععدير كععل عبععارة من عبععارات إسععععععععععععععوععام مععدرا ااععدارس بتحقيق

أهدان مراكز معععا ر التدلم ااتدلق  ابل الب كقد كانت مدتموا اباعععتو  الدايل، 
كو  اادلومعععات ااتوكرة اباركز مالئمععع  ألعمعععار حيرص على أ  ت"ابسععععععععععععععتثجعععاء عبعععارة 

  عتو  عايل جداً. "ال الب
  كانت أبرز الدبارات الدال  على مؤشعععععرات إسعععععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان

ستقدام توكري البيئ  ااجاسب  لل الب ال"مراكز معا ر التدلم ااتدلق  ابل الب هي: 
 " الب على تععععععععععععميم الدروس  شعععععععععععارك  ااركزو"حيث ال "ااععععععععععععا ر ااتجوع  اباركز

و"يوتم  "و"يوتم  ععععععتو  التحععععععيل الدراسعععععي لل الب ااشعععععارك    أنشععععع   ااركز
 إباثرة  واكو ال الب حنو القراءة   ااركز".

  بيجما جاءت ثالث عبارات أو مؤشعععععععرات من مؤشعععععععرات اإلسعععععععوام ااتدلق  ابل الب
 "ام  مدرل الكتاب لل الب   اادرسعع حيرص على إ "بدرج  متوسعع   وهي عبارة 

 عن و"حيل   ااي ال الب الدازك  "نجو جائزة شوري  ألك ل طالذ  ارئ"والدبارة 
 القراءة".
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 ملخص النتائج املتعلقة بإجابة السؤال الرابع .4
 

يودن ه ا الععععععععععؤاه إىل التدرن على  رج  إسعععععععععوام مديرا مدارس التدليم الدام   
مراكز معععععععععا ر التدلم ااتدلق   ركز معععععععععا ر التدلم من وجو  نتر أمجاء ااراكز حتقيق أهدان 

  حاكت  ال ائف. و د تب  من نتائج ه ا العؤاه ما يلي:
  أ  مععععععععععتو  تقدير مدا إسعععععععععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز مععععععععععا ر

 عالي . بدرج  التدلم ااتدلق  اباركز من وجو  نتر أمجاء مراكز معا ر التدلم كا 
  وكيما يتدلق  د  تقدير كل عبارة من الدبارات الدال  على مؤشععععرات إسععععوام مديرا

ااععدارس بتحقيق أهععدان مراكز معععععععععععععععععا ر التدلم ااتدلقعع  اباركز كقععد كععانععت أتيدوععا 
ب   تفديل ما ة ااكتب  والبحث اعععععاعدة ال ال"اباعععععتو  الدايل، ابسععععتثجاء عبارة 

 عتو  متوسل.  "استقدام ااركز
  و د كانت أبرز الدبارات الدال  على مؤشععععععععععععععرات إسععععععععععععععوام مديرا اادارس بتحقيق أ

 "يتابو تجفي  ي   ااركز ياله الدام الدراسععععععععععي"هدان مراكز معععععععععععا ر التدلم هي: 
ة و"حيرص على توكري األجوز  "و"حيرص على ااتععابدعع  ااعععععععععععععععتمرة لعععععععععععععععحالت ااركز

و"يوكر ااراجو  "على توكري اايزاني  الكاكي  للمركزو"حيرص  "والتقجيات الالزم  للمركز
تعععويل و"تعععجيف ااعععا ر التدليمي  اباركز ل "لات العععل  اباقررات الدراسععي  اباركز

و"حيرص على توكري اخلدمات الفجي  )الفورسععع ، التععععجيف، الععععيان (  "الوصعععوه إليوا
د من ااركز  و"يعتفي "الدراسيو"خي ل الستمراري  ااركز مفتوحاً طواه الدام  "للمركز

و"يدعم "  التح ععععري لألسععععابيو الثقاكي  )أسععععبو  الشععععحرة، ااعععععاجد، اارور... إ (
 و"ي ععععععععععععععو ي   لت ليل الدقبات اله تدرتل "الدال   ب  ااركز واإللاع  اادرسععععععععععععععي 

 ااركز".
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 ملخص النتائج املتعلقة بإجابة السؤال اخلامس: .5
 

الكشف عن الدالل  اإلحعائي  اتوس ات تقدير  رج  إسوام مديرا يودن العؤاه إىل 
معدارس التدلم الدعام   حتقيق أهعدان مراكز مععععععععععععععععا ر التدلم من وجوع  نتر أمجعاء ااركز  حعاكتع  
ال ائف اله تدزا اتذريات اارحل  التدليمي ، وااؤهل الدلمي، وسعععععععععععععجوات اخلربة، والدورات التدريبي  

 اس ، و د كانت الجتائج كما يلي:ألكرا  عيج  الدر 
   تقدير أمجاء  (05,0=  ∝)ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععائي  عجد معععععتو  الدالل  

مراكز مععععا ر التدلم اد  إسعععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز مععععا ر التدلم 
اتذري اارحل   االكلي  وك ل  ااتدلق  ابادلم  واألمجاء وال الب ومراكز معا ر التدلم وكق

 التدليمي .
   تقدير أمجاء  (05,0=  ∝)ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععائي  عجد معععععتو  الدالل  

مراكز مععععا ر التدلم اد  إسعععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز مععععا ر التدلم 
تذري ااؤهل الكلي  وك ل  ااتدلق  ابادلم  واألمجاء وال الب ومراكز معا ر التدلم وكقا ا

 الدلمي.
   تقدير أمجاء  (05,0=  ∝)توجد كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو  الدالل  

مراكز مععععا ر التدلم اد  إسعععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز مععععا ر التدلم 
الكليعع  وكعع لعع  ااتدلقعع  ابادلم  واألمجععاء وال الب ومراكز مععععععععععععععععا ر التدلم وكقععا اتذري 

سعععج  كأكثر مقابل اخلربة األ ل من  15ت اخلربة، لععععاخل اخلربات ال ويل  أا لععععاخل سعععجوا
سععععععج   1إىل أ ل من  10إىل أ ل من عشععععععرة وك ل  كا  لعععععععاخل من  5سععععععجوات ومن  5

 إىل أ ل من عشرة سجوات. 5سجوات ومن  5مقابل األ ل من 
   تقدير أمجاء  (05,0=  ∝)ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععائي  عجد معععععتو  الدالل  

مراكز مععععا ر التدلم اد  إسعععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز مععععا ر التدلم 
الكليعع  وكعع لعع  ااتدلقعع  ابادلم  واألمجععاء وال الب ومراكز مععععععععععععععععا ر التدلم وكقععا اتذري 

 الدورات التدريبي .
 لتدليم الدام  ومن ياله نتائج الدراسعع  ات ععو للباحث أ   رج  إسععوام مديرا مدارس ا 

حتقيق أهدان مراكز مععععععععععععععا ر التدلم من وجو  نتر أمجاء ااراكز  حاكت  ال ائف كانت 
بدرج  عالي    أتيو حماور الدراسععععععععع  وه ا يؤكد  ور مدير اادرسععععععععع  بععععععععععفته  ائد تربوا 
ومشرن مقيم  ايل اادرس  يدمل على توجيه الدامل  واستذاله أتيو إمكاانت اادرس  

 ة لت وير الدملي  الرتبوي  والتدليمي   ايل مدرسته وهو ما أكدته ه ه الدراس .ااتوكر 
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 التوصيات:
 يف ضوء نتائج الدراسة فقد خرج الباحث بالتوصيات التالية:

يععععععععععععععرورة اهتمععام و كيععد إ ارة الرتبيعع  والتدليم بدمليعع  ايتيععار مععديرا ااععدارس وكقععاً  .1
الدراسعععع  من جوانذ وجماالت إسععععوام مديرا للمدايري أو ااؤشععععرات اله  لت عليوا 

 اادارس   حتقيق أهدان مراكز معا ر التدلم.
على وزارة الرتبيع  والتدليم إاتحع  الفرصععععععععععععععع  ألمجعاء مراكز مععععععععععععععععا ر التدلم لاللتحعا   .2

ابلعععدورات التعععدريبيععع  اله هتعععدن إىل تجميععع  اادعععارن وااوعععارات إلكععععععععععععععععععاهبم الثقعععاكععع  
يرا اادارس بتفديل واإلسععععععععععععععوام   حتقيق أهدان مراكز التجتيمي  واإل اري  لدور مد

 معا ر التدلم.
كشععععفت الدراسعععع  عن جوانذ  عععععور لدور مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز  .3

ز معا ر التدلم ااتدلق  ابادلم  مثل تقدمي جائزة سجوي  للمدلم ااتميز   تفديل مرك
إل ارة  كقد يرجت الدراسععع  بتوصعععي مععععا ر التدلم، وابلتايل على يعععوء ه ه الجتيح  

الرتبي  والتدليم ب عععععععععععععرورة التأكيد على توكري ميزاني  لف ارة اادرسعععععععععععععي  يتم من ياليفا 
تقععععدمي اجلوائز والتحفيز ااععععا ا للمدلم  وال الب لتفديععععل وحتقيق أهععععدان مراكز 

 معا ر التدلم.
وه إشععععراكي  أو إ اري  موجاالسععععتفا ة من يربات أمجاء ااراكز ال يل ،   إعدا  برامج  .4

لركو مععععععععععععععتو  أ اء مديرا اادارس، لكي يععععععععععععععوموا بدرج  أكرب   حتقيق أهدان 
مراكز مععععععععععا ر التدلم، حيث كشعععععععععفت الدراسععععععععع  احلالي  عن أثر عامل اخلربة ألمجاء 

 ااراكز   حتقيق مديرا اادارس لألهدان اخلاص   راكز معا ر التدلم.
توكري الدعد  الكعانم من األمجعاء اراكز مععععععععععععععععا ر التدلم    على إ ارة الرتبيع  والتدليم .5

معدارس التدليم الدعام  حعاكتع  ال عائف، حيعث تب  من ياله إجراءات العدراسععععععععععععععع  
مركز مععععععععا ر تدلم شعععععععاغرة وال يتوكر كيوا أم  اركز مععععععععا ر  21اايداني  أ  هجاك 

 التدلم.
ك ل  دان  اباركز، و يععععععععععرورة تشععععععععععحيو ال الب على كتاب  البحوث الدلمي  ابالسععععععععععت .6

يعععرورة التأكيد على إ ام  مدرل الكتاب لل الب   اادرسععع  وتوكري البيئ  ااجاسعععب  
لل الب السععععتقدام ااعععععا ر ااتجوع  اباركز، حيث تب  من نتائج الدراسعععع  أ  ه ه 
ااؤشعععععرات من إسعععععوام مديرا اادارس بتحقيق أهدان مراكز مععععععا ر التدلم ااتدلق  
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ت بععدرجعع  متوسعععععععععععععع عع ، وابلتععايل  البععد من اختععال اإلجراءات والتععدابري ابل الب كععانعع
الجتامي  واإل اري  لتفديل ه ه ااؤشععععععععععععععرات كمثال نكن تفوير العععععععععععععععالحيات ادير 
اادرسعععع  ابلتدا د أو االتفا  بشععععكل مباشععععر مو  ور الجشععععر أو اجلوات لات الدال   

قيق راكز معععععععا ر التدلم بتح عععععععا ر التدلم إل ام  الجشععععععاطات الالزم  لتفديل  ور م
أهداكوا ورؤيتوا. وك ل  الدمل على توكري مت لبات البحث الدلمي لل الب وتوكري  
كععاكعع  ااعععععععععععععععععا ر وااراجو الالزمعع  لعع لعع  وتععدريععذ ال الب بععدورات مكثفعع  ل ريقعع  

 البحث وإعدا  البحوث الدلمي  والتدريذ عليوا.
 ب   اسعععععععععتقدام ااركز، حيثيعععععععععرورة تفديل ما ة ااكتب  والبحث اععععععععععاعدة ال ال .7

 لت الجتائج على أ   رج  إسععععوام مديرا اادارس   حتقيق أهدان مراكز معععععا ر 
التدلم ااتدلق  بتفديل ما ة ااكتب  والبحث بشععععععععععععععكل عام كانت بدرج  متوسعععععععععععععع  ، 
ولتفديل لل  من  بل اإل ارة اادرسععي  نكن للمتابد  واإلشععران ااباشععر للمدير على 

ات ااكتبي  ومتابدته وتجععععيقه مو اادرسععع  وتشعععحيده على ت بيق ااوار سعععري احلعععع  
البحثي  حلل ااشععععععكالت اادرسععععععي  مثال أو االجتماعي  أو لفسععععععوام جبمو اادلومات 
واادارن ااتدلق   ويعععععو  ما و وره   نشعععععر ه ه الجشعععععاطات لتدم الفائدة ويععععععتفيد 

 مجوا ال الب.
 األجوزة اات ورة والكاكي  لالسععععععتقدام من  بل أكربيععععععرورة الدمل على  كيد توكري  .8

 عد  من طالب اادرس ، والتق يل الستقدام الوسائل   مراكز معا ر التدلم.
يععععععرورة اإلشععععععران وااتابد  م نقبل مديرا اادارس على حتديد رسععععععال  مركز معععععععا ر  .9

وار اادلم   التدلم ابادرسع ، وااععا   الفدال    رسعم أ وار ايتععاصعي الوسعائل وأ
  خمتلف التقععععععععععععععععععات، من ياله الرؤي  والرسععععععععال  الدام  اله تعععععععععدي اادرسعععععععع  

 لتحقيقوا.
الدمل على توجيه ما يوجد   اادرسععععععععععععععع  من إمكاانت ما ي  من ما يعععععععععععععععوم    .10

اسععععتقدام الوسععععائل، وحماسععععب  األكرا  خمتعععععي الوسععععائل واادلم  عن كل ما يقدم   
  مارسات اجلاري  للوسائل التدليمي  ابادرس ، وحتديد األنوا جماه الوسائل، وحتديد اا

ااوجو ة من ااوا  التدليمي  للوسائل وتقعي الدوامل أو الترون اإلوابي  أو العلبي  
 اله تعاعد أو تدو  استقدام الوسائل ابادرس .
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فوا يالدمل على إوا  ميزاني  الوسعععائل، وحععععر وتجتيم وسعععائل البيئ  اله نكن توت .11
بشععكل مؤثر وكداه، وشععراء وإنتاج األجوزة وااوا  التدليمي  اله يرا اادلمو  يععرورة 

 إياكتوا لتجفي  ااجاهج ااقررة، واإلشران على عملي  صيان  وإصالح الوسائل.
يععععععععععععععرورة الدمععل على متععابدعع  عمليععات تععدريععذ اادلم  على التشععععععععععععععذيععل   جمععاه  .12

   عععم الوسععائل ابادرسعع  والدوائر احلكومي  الوسععائل، وتعععويل إجراء االتعععاالت ب
 األير  اله نكن االستفا ة مجوا.

 تجمي  موارات البحث واالستكشان والتفكري وحل ااشكالت لد  ااتدلم. .13
تزويد ااتدلم  وارات وأ وات جتدله  ا راً على التكييف واالسعععععععععتفا ة من الت ورات  .14

 ااتعارع    نتم اادلومات.
ق يل اعععععععععععععععععاعععدة اادلم    تبععا ه اخلربات والتدععاو    ت وير ااوا  القيععام ابلت .15

 التدليمي .
ت وير أهدان ي   مدير اادرسععععععع  هبدن اكتععععععععاب ال الب اهتمامات جديدة،  .16

والكشععععععععععععععف عن اايوه احلقيقي  واالسععععععععععععععتددا ات الكامج ، والقدرات الفدالي  لد  
 ن معا ر خمتلف .ال الب لتجمي   دراهتم   احلعوه على اادلومات م

 
 املقرتحات:

   يوء نتائج ه ه الدراس  يقرتح الباحث ما يلي:
إجراء  راس  مماثل    مجاطق أيرا اباملك  الدربي  العدو ي  ومقارن  نتائحوا بجتائج  .1

 ه ه الدراس .
إجراء  راسععععععع  لتحديد مت لبات تفديل  ور مدير اادرسععععععع    تفديل مراكز مععععععععا ر  .2

 نتر مديرا اادارس.التدلم من وجو  
 استقعاء العدوابت اإل اري  والتجتيمي  لشاغلي وتيف  أمجاء ااراكز. .3
إجراء  راسعععع  تقوني  اراكز معععععا ر التدلم من حيث  رج  حتقيق أهداكوا   ااملك   .4

 الدربي  العدو ي .
  يععع يعععام إ ارة الرتبيععع  والتدليم اباكعععاتعععذ على إحلعععا  ااعععديرين والوكالء بعععدورات تعععدريب .5

إجرائي  هتدن إىل تبعععععععريهم ابأل وار الدملي  لتحديث جتويزات وهتيئ  مركز معععععععا ر 
 التدلم ابادرس .
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية مبكة املكرمة

   قسم املناهج وطرق التدريس
   

 التعليميةكفايات وسائل االتصال 
 الالزمة ملعلمي اجلغرافيا باملرحلة الثانوية

 مبدينة جدة ودرجة ممارستهم هلا من وجهة نظرهم
   

  إعداد الطالب 
  إبراهيم حممد جعفر املتوكل 
   
  إشراف الدكتور 
  فوزي صاحل بنجر 

 
 

 حبث مقدم إكمااًل ا الذ احلعوه على  رج  اااجعتري
 وطر  التدري   ااجاهج 
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 أوالً: ملخص نتائج البحث:
  ه ا الفععععععل يتم عرل أهم ما توصعععععلت إليه ه ه الدراسععععع  واله خت  )كفاايت 
وسائل االتعاه التدليمي  ادلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي   ديج  جدة و رج  ممارستوم يفا من 

عرل ه ه الجتائج   يععععععوء مشععععععكل  البحث وأهداكه وأسععععععئلته مو تفعععععععري وجو  نترهم( ومت 
 الجتائج تفعريًا علمًيا   يوء اإلطار الجترا والدراسات العابق .

 -كيما خي  العؤاه األوه كقد كا  ملق  الجتائج على الجحو التايل: 
  هجاك كفاايت لوسعععععععائل االتععععععععاه التدليمي  من ال عععععععرورا توكرها   مدلمي اجلذراكيا

ابارحلععع  الثعععانويععع  لععع لععع  كالبعععد من أ  يتم الرتكيز عليوعععا   برامج اإلععععدا  وبرامج 
التعدريعذ وكع لع  عن طريق التدعاميم والجعدوات وحعث اادلم  على تتوكر كيوم هع ه 

 ي اء اله يقو اادلم كيوا عجد اسععععععععععتقدامه أاالكفاايت هي )القدرة على تالىف األ
حتديد الزمن ااجاسععععععذ ال    –ممارسعععععع  بدر ااوارات البعععععععي    –وسععععععيل  اتعععععععاه 

اه هتيئ  ألها  التالمي   بل اسععتقدام وسععيل  االتععع –سععتدرل كيه وسععيل  االتعععاه 
 اهحتديد وجتويز وسععععائل اتععععع –شععععرح كل ما نر ابل الب أثجاء  ياموم برحل  ما  –

لكل  رس من  روس اجلذراكيا( ه ه الكفاايت اعتربها أكرا  الديج  أكثر إحلاحًا من 
 هجاك جمموع  من الكفاايت تععععععععععل إىل بقي  كفاايت وسعععععععععائل االتععععععععععاه وإ  كانت

( كفاي  تدترب   احلقل األوه   ااديار ال ا اسععععععتقدم   ه ه الدراسعععععع  )موم 14)
 ار إىل عشرو  كفاي .جًدا( حيث وصلت أتيو كفاايت ه ا اادي

  ااقياس الثاين الكفاايت اله اعتربها جمتمو الدراسعععععععععع  )موم ( كا  عد ها سععععععععععبو  
عشععععععععععععععر كفاي  وب ل  تكو  أتيو الكفاايت اله ور ت   االسععععععععععععععتبان  يدتربها أكرا  
الديج  إما موم  جًدا أو موم  ه ا يتواكق متاًما مو ما مت شعععععععرحه كيما خي  الععععععععؤاه 

 الفعل. األوه   ه ا
 -كيما خيل  العؤاه الثاين كقد كانت الجتائج اله توصل إليوا الباحث على الجحو التايل: 
هجاك كفاايت متوكرة لد  مدلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي  بقدر يدلجا نثق أب  اادلم 

وه ه الكفاايت هي  %60سععيقوم أب ائوا بجعععب  كبرية  ايل العععف الدراسععي  د تعععل إىل 
تقدام هتيئ  ألها  التالمي   بل اسعععع -) درة اادلم على  راءة رموز وسععععائل االتعععععاه ااقتلف  

ارس  بدر ااوارات البعي   لدمل بدر وسائل االتعاه التدليمي ( وه ا يده مم –االتعاه 
أ  ه ه الكفاايت توكرت   أولئ  اادلم  لعبذ من األسباب التالي  )اهتمام برامج إعدا  
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أولئ  اادلم  هب ه الربامج، أو نتيح  للدورات اله ح رها بدر اادلم  بداكو لايت مجوم، 
التدريذ  أثجاء اخلدم  اله تلقوها، وه ه اإلجاابت كانت من أكواه اادلم   أو نتيح  لربامج

عجد مجا شععتوم مو الباحث أما ما خي  كفاايت وسععائل االتعععاه التدليمي  غري ااتوكرة لديوم 
وهم حباج  ماس  يفا كقد ا رتح بدر من أكرا  جمتمو الدراس  أ  احلل يف ه ااشكل  يتمثل   

لدور ال ا  يام مععععععععابقات حبثي  عن ا –ت اله تقدم للمدلم    ه ا اجملاه )تكثيف الجدوا
نكن أ  تلدبه وسائل االتعاه التدلمي    الدملي  التدليمي  أو إعدا  برامج تدريذ للمدلم  

 م1989أثجاء اخلدم  ه ا و د تواكقت ه ه الجتيح  مو نتائج  راس  اخلياط والدحمي: 
    مدلمي اجلذراكيعععا ابارحلععع  الثعععانويععع  من ياله وجوعععات نتر كفعععاايت غري متوكرة

أكرا  جمتمو الدراسعع  وتل  الكفاايت هي اله خت  )القدرة على اسععتقدام كامريات 
دام أتيو القدرة على اسععععععتق –التعععععععوير ااقتلف  واعتبارها وسععععععائل اتعععععععاه تدليمي  

ععععا   اا –األير   أنوا  الععععبورات لرسعععم اخلرائل وعمل الرسعععوم البياني  واألشعععكاه
  إثراء مكتب  اادرس   حموع  من الكتذ وااراجو اله يفا عال   بوسائل االتعاه 

القدرة على جتويز وسععععععععائل اتعععععععععاه تدليمي  بديل  لكل وسععععععععيل  اتعععععععععاه  –التدليمي  
القدرة على إعدا  الفوارس والتعععجيفات اخلاصعع   –أسععاسععي  يعععتقدموا   التدري  

 التدليمي (.بوسائل االتعاه 
وبجترة حوه ه ه الكفاايت نالحظ أهنا موم  جدا حىت يتم االسعععععتفا ة من وسعععععائل 
االتعععععععاه ااتاح  أو جتويز وسععععععائل اتعععععععاه تدليمي  من إعدا  اادرس نفعععععععه، كمدلم اجلذراكيا 
البد أ  يتدرب على اسعععتقدام أتيو أنوا  الععععبورات ككثري من األحيا  ما ي ععع ر ه ا اادلم 

أو الرسعععععععم أو يالكه لشعععععععرح نق   ما أثريت من  بل التالمي  والوايعععععععو أ  اادلم ويد للكتاب  
اسعتقدام أتيو أنوا  الععبورات أل  الععبورات تتشعابه   اسعتقداموا إىل حد كبري وأ  كانت 

 القلمي ( وه ا الجو  هو الذالذ   –أكثر اسععععععععععععتقداموا العععععععععععععبورات احلائ ي  )ال باشععععععععععععريي  
ادلم  اراكيا ابارحل  الثانوي   ديج  جدة )جمتمو الدراسعع ( غري أ  هؤالء اسععتقدام مدلمي اجلذ

ال ويدو  رسعععععععععم أتيو اخلرائل وهجا نركز على اخلرائل ألنجا نجا ش مدلم اجلذراكيا وك ل  ال ويدو  
 رسم األشكاه البياني  ااقتلف ، وك ل  كيما خي  الكفاايت األير  اله يدتقد جمتمو الدراس  أهنا
غري متوكرة كيوم كال نكن أ  يععععععتمر مدلم اجلذراكيا   اسعععععتقدام وسعععععائل االتععععععاه إال إلا وجدت 
صععععععععيان  يف ه الوسععععععععائل وترتيذ وتبويذ جيد، وهجاك كفاي  موم  هو اسععععععععتقدام وسععععععععائل احتياطي  
للوسعععيل  األسعععاسعععي  النه  د حيععععل طارئ ما للوسعععيل  ودل اادلم من ااععععتحيل اسعععتقداموا كمجدا 

فحراج البد له من حت ععععري وسععععيل  أيرا مده للدرس وه ا مما ودل اادلم حيمل إىل الفعععععل أكثر ل
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من وسععيل  و د تعععتقدم ه ه الوسععيل  ااعععاندة مو الوسععيل  األسععاسععي ، ومن مالحت  الباحث على  
كثري من مدارس جمتمو الدراسععع  عدم اسعععتقدام حىت وسعععيل  واحدة أسعععاسعععي  وك ل  األمر ابلجععععب  

تقدام كامريات التععوير ااقتلف  كريجو الععبذ   لل  أل  أكرا  جمتمو الدراسع    يتم تدويده السع
أو تدريبوم على اسععتقدام كامريات التعععوير ااتحرك ابل ات إيععاك  إىل عدم وجو  كامريات تعععوير 

 وا أ متحرك ابادارس وه ه الجتائج اله توصععععل إليوا الباحث تلتقي مو نتائج  راسععععات عديدة من
 م.1987م و راس  ال وجبي 1989 راس  اخلياط والدحمي 

 :ومما سبق من تلقي  لجتائج ه ه الدراس  يت و لجا ما يلي 
هجاك كفاايت خت  وسعععععععائل االتععععععععاه التدليمي  تتوكر   مدلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي   -

كر   مدلمي  ي  أ  تتو  ديج  جدة )أكرا  جمتمو الدراسععع ( ويدتربها أولئ  اادلم  من األ
 2، 9، 4اجلذراكيا ابارحل  الثانوي  وهي اله كانت حتمل األر ام التالي    االستبان  

توجد كفاايت موم  من وجو  نتر مدلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي  ولكجوا يدتربها أولئ   -
   االستبان . 3، 10  اادلم  أي اً غري متوكرة لديوم و ا الكفايت  اللتا  محلتا الر م

كفاي  واحدة كقل من كفاايت وسععععععائل االتعععععععاه التدليمي  غري متوكرة   مدلمي اجلذراكيا  -
من وجو  نتر مدلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي  ويدتربها أولئ  اادلم  غري متوكرة لديوم 

 17وهي الكفاي  اله محلت الر م 
  يمي  موم  من وجو  نتر مدلمي اجلذراكيا  ديجال توجد كفاايت لوسعععععائل االتععععععاه التدل -

جدة وغري متوكرة لديوم. كما أنه ال توجد كفاايت غري موم  وتتوكر   مدلمي اجلذراكيا 
 ابارحل  الثانوي   ديج  جدة )أكرا  جمتمو الدراس (.
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 ثانيًا: التوصيات
 توصيات تتعلق بالبحوث والدراسات املقرتحة

 
  راسععات تتدلق بكفاايت اجملاالت األير  ادلم اجلذراكيا مثل كفاايت التح ععري  يام 

العع هين والكتععاا وكفععاايت التدععامععل مو زمالئععه وتالميعع ه. وكفععايتععه   الجشععععععععععععععععاطععات 
 وكفععاايتععه   التدععامععل مو أوليععاء األمور وكفععاايتععه   توتيف البيئعع  احملليعع    التععدري 

 ه  ايل البيئ  اادرسي .وكفاايته   األعماه ااعجدة إلي
  يام  راسات تتدلق بكفاايت وسائل االتعاه التدليمي  للموا  األير  خبالن ما ة 

 اجلذراكيا.
  يام  راسعععععععات تتدلق بكفاايت وسعععععععائل االتععععععععاه التدليمي  ادلمي اجلذراكيا اباراحل 

 األير  االبتدائي  وااتوس  .
   الععععدو ي  أو يكو  جمتمو الدراسععع  يفا  يام  راسعععات من مد  أيرا اباملك  الدربي

 أكرب حبيث تشمل أكثر معاح  ممكج  من وطججا الدزيز.
   يام  راسععععععععات ادرك  وجوات نتر ااشععععععععرك  الرتبوي  أو مديرا اادارس حوه أ ي 

توكر أو مد  وجو  كفاايت وسععععععععععععععائل االتعععععععععععععععاه التدليمي  ادلمي اجلذراكيا ابارحل  
 الثانوي .

 
بربامج إعداد معلم اجلغرافيا باملرحلة  توصييييات تتعلق

 الثانوية وبرامج التدريب أثناء اخلدمة
 

  بجاء برامج كليات إعدا  مدلم اارحل  الثانوي  اسععععرتشععععاً ا بكفاايت وسععععائل االتعععععاه
 التدليمي  اخلاص  ب ل  اادلم.

  كيا ايجبذي االهتمام بكفاايت وسعععععععععائل االتععععععععععاه التدليمي  غري ااؤثرة   مدلمي اجلذر
 ابارحل  الثانوي .

   يجبذي أ   ي  وسععععععععععائل االتعععععععععععاه التدليمي  حيزًا كبريًا   ه ه الربامج حبيث تد ي
 كفاايهتا تذ ي  شامل .
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 توصيات تتعلق مبديري املدارس واملشرفني الرتبويني

   حث مدلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي  ابل ات وخمتلف ااوا  الدراسععععععععععععععع  عام  بتوكر
 وسائل االتعاه التدلمي  لديوم.كفاايت 

  عجد تقييم مدلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي  البد وأ  يؤي    احلعععععععععععععععبا  توكر ه ه
 الكفاايت أو عدموا حبيث  ي  ه ه الكفاايت جانًبا موًما   لل  التقييم.

  ا  جتويز اادارس اله يقومو  إب اراهتا ابألجوزة واأل وات التدليمي  الالزم  حىت يؤ
 مدلمي اجلذراكيا بتل  ااراحل الدمل مجاط إليوم يري  يام.

    إعا ة الجتر   ب ا   التقومي اخلاصععععع  اباشعععععرك  الرتبوي  حبيث تشعععععمل ه ه الب ا
 على كفاايت مدلمي اجلذراكيا اله خت  وسائل االتعاه التدليمي .

  حععث مدلمي اجلذراكيععا ابارحلعع  الثععانويعع  على االهتمععام بتوكري هعع ه الكفععاايت لععديوم
ابإلطال  على أهم الكتذ والدراسعععات اله تتحدث على كفاايت وسعععائل االتععععاه 
التدليميعع  أو عن طريق نقععل اخلربات ب  اادلم  أو إبعععدا  الععدورات التععدريبيعع  اله 

 تجمي كيوم ه ه الكفاايت.
 
 

 تتعلق مبعلمي اجلغرافيا باملرحلة الثانوية توصيات
 

  االهتمام بتوكري كفاايت وسععععععائل االتعععععععاه التدليمي  لديوم ابلقدر ال ا نكن هؤالء
 اادلم  استقدام ه ه ااوارات على الوجه اا لوب.

  كععل مدلم من هؤالء اادلم  البععد وأ  حيععاوه ت وير معععععععععععععععتواه   خمتلف اجملععاالت
ت يعت يو توتيفوا  ايل العف الدراسي ومن يمجوا الكفاايت لتتوكر لديه كفااي

 اخلاص  بوسائل االتعاه التدليمي .
     على مدلمي اجلذراكيععا يفعع ه اارحلعع  أ  يكونو   ععدوة لبقيعع  مدلمي ااوا  األير

استقدامه وتوتيفه لوسائل االتعاه التدليمي  وت ويدوا اجاهج ااقررات اله يقومو  
 بتدريعوا.
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 لتوصيات اخلاصة بالدراسةا
 

 . أ ي  توكر كفاايت وسائل االتعاه التدليمي    مدلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي 
   هجاك كفاايت لوسعععععععععععععائل االتععععععععععععععاه التدليمي  غري متوكرة   مدلمي اجلذراكيا ابارحل

 ه هعالثعانويع  ابلقعدر الكعا  لع لع  البعد وأ  تركز برامج التعدريعذ أثجعاء اخلعدمع  على 
 الربامج وه ه الكفاايت هي:

  راءة رموز وسائل االتعاه التدليمي  ااقتلف . -
 هتيئ  ألها  التالمي   بل استقدام وسيل  االتعاه التدليمي . -
 ممارس  بدر ااوارات البعي    بل الرسوم التوييحي  والتكبري والتلوين. -
 ي استقدام أتيو أنوا  العبورات لرسم اخلرائل والرسوم البيان -
 استقدام )الكمبيوتر( احلاسذ اديل   تدري  مويوعات جذراكي . -
    توجد كفاايت لوسعععععععععععععععائل االتععععععععععععععععاه التدليمي  لات أ ي  كبرية ويجبذي أ  تتوكر

مدلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي  بقدر ودلوم من اسععععععععععععععتقدام ه ه الكفاايت بكل 
 ا تدار وه ه الكفاايت هي:

 التعوير ااقتلف  واله تعتقدم كوسائل اتعاه تدليمي .إتقا  استقدام كامريات  -
 تدريذ التالمي  الستقدام وسائل االتعاه التدليمي . -
 ااقعات(. –ااعاطر  –إتقا  موارة بدر األ وات مثل )ااشارط  -
 ا رتاح األنش   اله يقوم هبا التالمي  أثجاء استقدام وسيل  االتعاه التدليمي . -
وااوا  احلديث  واله نكن أ  تععععععععععتقدم كوسعععععععععيل  اتععععععععععاه  التدرن على األسعععععععععاليذ -

 تدليمي .
ه ه الكفاايت نترًا أل يتوا وأل  مدلم اجلذراكيا ال نكن أ  يعععععععععععععععتذين عجوا ل ل   -

البعععد وأ  هتتم هبعععا برامج اإلععععدا  )إععععدا  مدلمي اجلذراكيعععا ابارحلععع  الثعععانويععع ( لكي 
ياة  خت  ه ه الكفاايت   احليعععععععععععععععت يو مدلم اجلذراكيا اسععععععععععععععتقدام ااوارات اله

 الدملي .
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 مدى استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مقرر العلوم املطور يف املرحلة
 مشريف ومعلمي العلوم مبدينة الطائفاملتوسطة من وجهة نظر 

 
 مت لذ تكميلي للحعوه على  رج  اااجعتري   تقجيات التدليم

 
  إعداد 
أمحد بن عبد الرمحن بن ضيف اهلل  

 املالكي
 

 

 الر م اجلامدي 
43188083 

 

  إشراف 
  د. أمحد حلمي أبو اجملد 

 أستاذ تكنولوجيا التعليم املساعد
 
 
 

 هع 1435-هع  1434الدراسي الثاين: الفعل 
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 نتائج الدراسة:
 بجاء على نتائج التحليل اإلحعائي مت التوصل إىل الجتائج التالي :

 عدم توكر كل من تقجيات التدليم ادتي  ابادارس ااتوس  : -
 العبورة ااذجاطيعي . .1
 العبورة الور ي . .2
 العبورة ال كي . .3
 توكرت بدرج  متوس  :بيجما جند أ  التقجيات ادتي   د  -
 آالت التعوير. .1
 احلاسذ اديل. .2
 .Data showالدااتشو  .3
 معحل الكاسيت .4
 التلفزيو  التدليمي. .5
 .اإلنرتنت .6
 متثلت مدو ات تقجيات التدليم كيما يلي: -
 عدم وجو  الدد  الكا  من التقجيات الستقدام أتيو اادلم . .1
 ححرة الدراس  غري مجاسب  الستقدام التقجيات. .2
 وجو  الربجميات ااجاسب  لدريوا على احلاسذ.عدم  .3
 أسدار الربجميات   األسوا  ابهت  الثمن. .4
 ال يوجد مركز معا ر تدلم متكامل. .5
 عدم تلقي اادلم برامج تدريبي  على استقدام التقجيات. .6
 .والدرول ااجاسب الربجميات  نتاجعدم إجا ة اادلم إل .7
   الو ت احملد . وإهناء الدرسو ت احلع  غري كان الستقدام التقجيات  .8
 ال يوجد ابادرس  أم  معا ر تدلم ويد التدامل مو تقجيات التدليم. .9

 ال تقوم إ ارة اادرس  بعيان  األجوزة بشكل  ورا. .10
 ال ويد اادلم التدامل مو تقجيات التدليم. .11
 ال توجد خمتربات للدلوم   اادرس . .12
 ات يشي  تلفوا.ختون إ ارة اادرس  من استقدام التقجي .13
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ديج  لتواكر تقجيات التدليم   اادارس ااتوس     إحعائي ال توجد كرو  لات  الل  
 .والدورات التدريبي ال ائف تدزا اتذريا سجوات اخلربة 
اد  اسععععععععععععععتقدام تقجيات التدليم   اادارس  إحععععععععععععععععائي ال توجد كرو  لات  الل  

ااتوسععععع    ديج  ال ائف   تدري  ما ة الدلوم تدز  اتذري سعععععجوات اخلربة، بيجما هجاك كرو  
 اد  استقدام تقجيات التدليم   اادارس ااتوس   تدز  اتذري الدورات إحعائي لات  الل  
 التدريبي .

 دو ات استقدام تقجيات التدليم   اادارسحوه م إحعائي توجد كرو  لات  الل  
لفئ  لات اخلربة الفرو  لعععاخل ا و د كانتااتوسعع    ديج  ال ائف تدز  اتذري سععجوات اخلربة 

حوه مدو ات اسععععععتقدام  إحعععععععائي توجد كرو  لات  الل   أالسععععععجوات، كما  10إىل  5من 
 التدريبي .تقجيات التدليم   اادارس ااتوس   تدز  اتذري الدورات 

 
 توصيات الدراسة:

 بجاء على ما مت التوصل من نتائج ك   الباحث يوصي  ا يلي:
)العععبورة  ااتمثل   و الدمل على توكري تقجيات التدليم الذري متوكرة ابادارس ااتوسعع    .1

توكري  ( كما أنه من ال رورا الدمل علىوالعبورة الور ي ال كي ، العبورة ااذجاطيعي  
التدليم الذري متوكرة بدرج  كامل  مثل )آالت التععععععععععععوير، احلاسعععععععععععبات ادلي ، تقجيات 
 ...ا (.اإلنرتنت

الدمل على توكري ححرات للدراسععععع  امارسععععع  التدري  ابسعععععتقدام تقجيات التدليم    .2
 اادارس ااتوس  .

 ورا مثل التقجيات األكثر ت ويعععععععععععععوصععععععععععععا تل تدريذ اادلم  على تقجيات التدليم  .3
 ، أجوزة عرل البياانت.اإلنرتنتاحلاسذ اديل، 

الدمل و التوسععععو   الدراسععععات اله تتجاوه مشععععاكل تقجيات التدليم   اادارس عموما  .4
 إوا  حلوه يفا. على
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   القرىجامعة أم 
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
   

 مدى استخدام معلمي القرآن الكريم تقنيات التعليم يف تدريس
 القرآن الكريم من وجهة نظر مشريف ومعلمي الرتبية اإلسالمية

 يف مدارس التحفيظ االبتدائية مبكة املكرمة
 
 

  إعداد الطالب 
  الزهرانيمسري بن خري اهلل  
 (43188058) 

 
 

  إشراف 
  د. فهد بن ماجد الفعر الشريف 

 األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية
 
 

 حبث مكمل للحعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج والوسائل التدليمي 
 
 

 الفعل الدراسي األوه
 هع 1433/1434
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 نتائج البحث
 النتائج اخلاصة ابستجاابت جمتمع البحث حول حماور الستبيان:القسم األول: 

 وهو مؤشعععععر(، 2,77ااتوسعععععل احلععععععاا الدام السعععععتحاابت جمتمو البحث يععععععاوا ) -
على أ  مد  توكر تقجيات التدليم   تدري  القرآ  الكرمي   مدارس حتفيظ القرآ  

ران ا يالحظ أ   يم  االحنالكرمي االبتدائي   ديج  مك  ااكرم  بدرج  )أحياان(. كم
 صذرية. وهي  يم ( 0,97ااديارا للمتوسل احلعاا الدام يعاوا )

 وهو مؤشعععععر(، 3,33ااتوسعععععل احلععععععاا الدام السعععععتحاابت جمتمو البحث يععععععاوا ) -
على أ  مد  اسععععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تدري  القرآ  الكرمي   مدارس حتفيظ 

 مك  ااكرم  بدرج  )أحياان(.  يم  االحنران اادياراالقرآ  الكرمي االبتدائي   ديج  
 صذرية. وهي  يم ( 0,55للمتوسل احلعاا الدام يعاوا )

 وهو مؤشعععععر(، 3,76ااتوسعععععل احلععععععاا الدام السعععععتحاابت جمتمو البحث يععععععاوا ) -
على أ  مدو ات استقدام تقجيات التدليم   تدري  القرآ  الكرمي   مدارس حتفيظ 

 االبتدائي   ديج  مك  ااكرم  بدرج  )كبرية(.  يم  االحنران ااديارا القرآ  الكرمي
 صذرية. وهي  يم ( 0,59للمتوسل احلعاا الدام يعاوا )

القسةةةةةةم الثاين: النتائج اخلاصةةةةةةة ابملقارتة بس متوسةةةةةةطات السةةةةةةتجاابت حسةةةةةةب 
 متغريات البحث:

 أول: املقارتة حسب طبيعة العمل:
ب  متوسععع ات اسعععتحاابت جمتمو البحث حععععذ طبيد   إحععععائياوجو  كرو   ال   -

 فرو وكععععانععععت الالدمععععل، حوه مععععد  توكر تقجيععععات التدليم لتععععدري  القرآ  الكرمي. 
 لعاخل ااشرن الرتبوا، حيث كا  ااتوسل احلعاا الستحاابهتم هو األعلى.

ب  متوسععععع ات اسعععععتحاابت جمتمو البحث حععععععذ  إحععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -
 مل، حوه مد  استقدام تقجيات التدليم لتدري  القرآ  الكرمي.طبيد  الد

ب  متوسععععع ات اسعععععتحاابت جمتمو البحث حععععععذ  إحععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -
 طبيد  الدمل، حوه مدو ات استقدام تقجيات التدليم لتدري  القرآ  الكرمي. 

 اثتيا: املقارتة حسب املؤهل العلمي:
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سععع ات اسعععتحاابت جمتمو البحث حععععذ ااؤهل ب  متو  إحععععائياوجو  كرو   ال   -
 الفرو  وكععععانععععتالدلمي، حوه مععععد  توكر تقجيععععات التدليم لتععععدري  القرآ  الكرمي. 

 لعاخل الدراسات الدليا، حيث كا  ااتوسل احلعاا الستحاابهتم هو األعلى.
ب  متوسععععع ات اسعععععتحاابت جمتمو البحث حععععععذ  إحععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

 ااؤهل الدلمي، حوه مد  استقدام تقجيات التدليم لتدري  القرآ  الكرمي.
ب  متوسععع ات اسعععتحاابت جمتمو البحث حععععذ ااؤهل  إحععععائياوجو  كرو   ال   -

الفرو  و الدلمي، حوه مدو عات اسععععععععععععععتقعدام تقجيعات التدليم لتعدري  القرآ  الكرمي. 
 لوريوس حيث كا  ااتوسل احلعاا الستحاابهتم هو األعلى.البكا لعاخل

 اثلثا: املقارتة حسب سنوات اخلربة:
ب  متوسععععع ات اسعععععتحاابت جمتمو البحث حععععععذ  إحععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

 سجوات اخلربة، حوه مد  توكر تقجيات التدليم لتدري  القرآ  الكرمي. 
اسععععتحاابت جمتمو الدراسعععع  حعععععذ ب  متوسعععع ات  إحعععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

 حوه مد  استقدام تقجيات التدليم لتدري  القرآ  الكرمي. اخلربة،سجوات 
ب  متوسعععع ات اسععععتحاابت جمتمو الدراسعععع  حعععععذ  إحعععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

 حوه مدو ات استقدام تقجيات التدليم لتدري  القرآ  الكرمي. اخلربة،سجوات 
 التوصيات:

 جه البحث من نتائج نكن التوصي   ا يلي:  يوء ما أسفر ع
حيث إ  الجتائج أشععععععععارت إىل أ  مد  توكر تقجيات التدليم   تدري  القرآ  الكرمي  -

  مدارس حتفيظ القرآ  الكرمي االبتدائي   ديج  مك  ااكرم  بدرج  )أحياان(، ل ا 
قرآ  الكرمي ليوصععععععععععي الباحث ابلدمل على توكري تل  التقجيات التدليمي    تدري  ا

   مدارس حتفيظ القرآ  الكرمي.
حيث إ  الجتائج أشعععععععععارت إىل أ  مد  اسعععععععععتقدام تقجيات التدليم   تدري  القرآ   -

الكرمي   مدارس حتفيظ القرآ  الكرمي االبتدائي   ديج  مك  ااكرم  بدرج  )أحياان(، 
لم  على دل ا يوصععععععععععععععي الباحث ابلدمل على توكري ه ه التقجيات أوال، مث حث اا

 استقداموا   التدري .
حيث أشعععارت الجتائج أ  مدو ات اسعععتقدام تقجيات التدليم   تدري  القرآ  الكرمي  -

  مععدارس حتفيظ القرآ  الكرمي االبتععدائيعع   ععديجعع  مكعع  ااكرمعع  بععدرجعع  )كبرية(، لعع ا 
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يوصعععععععععععععي الباحث ابلدمل ت ليل تل  الدقبات، ياصععععععععععععع  تل  اله حععععععععععععععلت على 
 رية جدا أو كبرية.استحاب  كب

ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت  إحععععععععائياحيث أشعععععععارت الجتائج إىل وجو  كرو   ال   -
صي مد  توكر تقجيات التدليم لتدري  القرآ  الكرمي، ل ا يو  واادلم  حوهااشرك  

باب ايتالن أس واادلم  اجا ش الباحث إبمكاني  عقد ندوة علمي  جتمو ااشرك  
 استحاابهتم خبعوص مد  توكري تقجيات التدليم لتدري  القرآ  الكرمي.

ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت  إحععععععععائياحيث أشعععععععارت الجتائج إىل وجو  كرو   ال   -
 وك ل  مد ، حوه مد  توكر والدراسعععععععععععععععات الدليااحلاصععععععععععععععل  على البكالوريوس 

  عقد  ا يوصعععععععي الباحث إبمكانياسعععععععتقدام تقجيات التدليم لتدري  القرآ  الكرمي، ل
ندوة علمي  جتمو أصععععععععععحاب ااؤهالت الدلمي  ااقتلف  اجا شعععععععععع  أسععععععععععباب ايتالن 

 استحاابهتم خبعوص.
 املقرتحات:

 ي :من توصيات نكن تقدمي ااقرتحات التال وما تقدم  يوء ما أسفر عجه البحث من نتائج 
اسععععععع  مو نتائج الدر  ومقارن  الجتائجإجراء  راسععععععع  مشعععععععاهب  ت بق على ااراحل الدراسعععععععي  األير   -

 احلالي .
 .مو نتائج الدراس  احلالي  ومقارن  الجتائجإجراء  راس  مشاهب  ت بق على اادارس الدا ي   -
راسعععععععععععع  دمو نتائج ال ومقارن  الجتائجإجراء  راسعععععععععععع  مشععععععععععععاهب  ت بق على مجاطق أير  اباملك ،  -

 احلالي .
 راسععععععععععععععع  أثر اسعععععععععععععععتقدام تقجيات الويذ   زاي ة حفظ القرآ  الكرمي لد  ال الب   ااراحل  -

 احلفظ. وبقاء أثرااقتلف ، 
 راسععععععععععععععع  ااشعععععععععععععععكالت اله تواجه حفظ القرآ  الكرمي لد  طالب ااراحل الدراسعععععععععععععععي  ااقتلف   -

 ابستقدام التقجي .
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 مدى متكن طالب الرتبية اإلسالمية املعلم
 يف كليات املعلمني من إنتاج واستخدام

 الوسائل وتقنيات التعليم
 

  إعداد الطالب 
بي 

ُ
ل بن مفلح األكل

َّ
  مفلح بن دخي

   
  إشراف 
  د. إبراهيم بن أمحد عامل 

 
 
 

  راس  مقدم  إىل  عم ااجاهج وطر  التدري 
 مكمل  ات لبات نيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 

 
 الفعل الدراسي الثاين

 هع 1423/1424
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 ملخص نتائج الدراسة
  يعععععوء الجتائج اله توصعععععل إليوا الباحث   ه ه الدراسععععع  حوه مدرك   رج  متكن 

 قدام الوسععععععععععائلواسععععععععععت إنتاجاادلم    كليات اادلم    مواريت  اإلسععععععععععالمي طالب الرتبي  
 أع ععععاء هيئ و ، من وجو  نتر أع ععععاء هيئ  التدري  أب عععععام تقجيات التدليم، وتقجيات التدليم

على الرتبي  الدملي . ك   الباحث يقوم   ه ا الفعععععععععععععععل بدرل ملق  التدري  ااشععععععععععععععرك  
و، حعععععذ ، وكقا لجتائحوا   الفعععععل الرابوترتيبواللجتائج العععععابق ، حعععععذ أسععععئل  الدراسعععع ، 

 نتاجإالرتتيذ التجازيل للمتوسعععععععععععععع ات احلععععععععععععععععابي  لدرج  متكن ال الب اادلم  من مواريت 
 الوار ة   أ اة الدراس . وتقجيات التدليم واستقدام الوسائل
 تتائج السؤال األول:

ااتمثل  حوه مدرك   رج  متكن طالذ الرتبي  اإلسععععععععععععععالمي  اادلم   كليات اادلم ، من 
أثجاء  راسعععع  مقررات أ عععععام تقجيات التدليم، من وجو  نتر أع ععععاء  وتقجيات التدليمإنتاج الوسععععائل 

 هيئ  التدري  أب عام تقجيات التدليم.
رة التالي  على  رج  متكن عالي  جدا من حيث  د وتقجيات التدليمحععععلت الوسعععائل كقد 

 ال الب اادلم  على إنتاجوا أثجاء  راس  مقررات أ عام تقجيات التدليم   كليات اادلم .
 تتائج السؤال الثاين:

،   ااتمثل  حوه مدرك   رج  متكن طالذ الرتبي  اإلسععععععععععععععالمي  اادلم   كليات اادلم 
أثجاء  راسعععععععع  مقررات أ عععععععععام تقجيات التدليم، من وجو  نتر  وتقجيات التدليماسععععععععتقدام الوسععععععععائل 

على الجحو  وتقجيات التدليمأع ععععععععاء هيئ  التدري  أب عععععععععام تقجيات التدليم. كقد جاءت الوسععععععععائل 
 التايل:

اله حعععععععععععععععلت على  رج  متكن عالي  جدا من حيث  درة  وتقجيات التدليمالوسععععععععععععععائل 
  الب اادلم  على استقداموا أثجاء  راس  مقررات أ عام تقجيات التدليم.ال

 تتائج السؤال الثالث:
ااتمثل  حوه مدرك   رج  متكن طالذ الرتبي  اإلسععععععععععععععالمي  اادلم   كليات اادلم ، من 

بي  أثجاء التدري    الرتبي  الدملي ، من وجو  نتر مشععععععععععععععر  الرت  وتقجيات التدليمإنتاج الوسععععععععععععععائل 
 الدملي . كقد جاءت على الجحو التايل:

اله حعععععععلت على  رج  متكن عالي  جدا من حيث  درة  وتقجيات التدليمالوسععععععائل 
 وا أثجاء التدري    الرتبي  الدملي . إنتاجال الب اادلم  على 
 تتائج السؤال الرابع:
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ات اادلم ، اادلم    كلي اإلسععالمي ااتمثل  حوه مدرك   رج  متكن طالذ الرتبي  
تر مشععر  أثجاء التدري    الرتبي  الدملي ، من وجو  ن وتقجيات التدليم  اسععتقدام الوسععائل 

 الرتبي  الدملي . كقد جاءت على الجحو التايل:
حعععععععلت العععععععبورة ال باشععععععريي  على  رج  متكن عالي  جدا من حيث  درة ال الب 

 التدري    الرتبي  الدملي . اادلم  على استقداموا أثجاء 
 تتائج السؤال اخلامس:

 ات ب  ااتوسعععععععععععععع إحعععععععععععععععائي ااتمثل    مدرك  ما إلا كانت هجاك كرو  لات  الل  
الدملي ،   الرتبي ومشععر احلعععابي  لوجوات نتر أع ععاء هيئ  التدري  أب عععام تقجيات التدليم، 

 تقجيات التدليمو وسععععععععائل  إنتاجدلم  من اا اإلسععععععععالمي كيما يتدلق بدرج  متكن طالب الرتبي  
 (.0,05عجد معتو   الل  )

 تتائج السؤال الساحنس:
 ات ب  ااتوسعععععععععععععع إحعععععععععععععععائي ااتمثل    مدرك  ما إلا كانت هجاك كرو  لات  الل  

الدملي ،   الرتبي ومشععر احلعععابي  لوجوات نتر أع ععاء هيئ  التدري  أب عععام تقجيات التدليم، 
تقجيات و اادلم  من اسععععععععتقدام الوسععععععععائل  اإلسععععععععالمي متكن طالب الرتبي   كيما يتدلق بدرج 

 (.0,05عجد معتو   الل  ) التدليم
 التوصيات:

  يععوء ما توصععلت إليه الدراسعع  من نتائج، ك   الباحث ي ععو عد ا من التوصععيات 
واستقدام  إنتاج‘اله تجبو من الجتائج الكلي  للدراس ، كما تجبو من أ ي  التمكن من موارات 

  الرتبي   ري وأثجاء التد  مدامل أ عععععععام تقجيات التدلم من جو ،  وتقجيات التدليم الوسععععععائل
هي  و الدمليع  من جوع  أير ، ممعا يزيعد من كدعاليع  وجو ة خمرجعات الدمليع  التدليميع  الرتبويع ، 

 يلي: كما
  الكليات،    مدامل أ عام تقجيات التدليم، وتقجيات التدليميرورة توكري أتيو الوسائل  -

 وهتيئعع  أتيو ،ومعععععععععععععععتحععداتععهمو توكري التقجيععات التدليميعع  احلععديثعع  اله تواكععذ الدعععععععععععععععر 
 اإلمكانيات لل الب اادلم  لالستفا ة مجوا.

 اسعععتقداموا  وإنتاجوا و  وتقجيات التدليميعععرورة تدريف ال الب اادلم  أب ي  الوسعععائل  -
 .وااعتوايت الدلمي الدراسي ،  أتيو ااوا 

يععععععععرورة أ  يوكل اإلشععععععععران على ال الب اادلم    الرتبي  التدليمي  إىل ااتقعععععععععععععععععع   -
 الرتبوي .
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يجبذي على ااشعععععععععععرك  على ال الب اادلم    الرتبي  الدملي  أ  لي وا   االعتبار عجد  -
وتوتيفوا  وتقجيات التدليم سائلواستقدام الو عملي  التقومي، مد  متكجوم من موارة إنتاج 

 االجتاهات اإلوابي  عجدهم حنو لل . وحماول  تجمي لل ،  وحثوم علىالتدري ،   
 االستقدام للوسائلو يرورة تركيز أ عام تقجيات التدليم   الكليات، على كيفي  اإلنتاج،  -

واء كا  لل  أثجاء سععععععععععععععاله حيتاج إليوا ال الذ اادلم   اايدا  الرتبوا.  وتقجيات التدليم
وتقجيات ل الوسعععععائ إ ياهالرتبوي  الدملي  أو ما بدد خترجه، مو األي    االعتبار يعععععرورة 

 .واادرك  والتكجولوجيا، اله تعتحد نتيح  لتقدم الدلم التدليم
 الركو منو يدو  ابلفائدة على ال الب اادلم   والتداو  كيماإ ام  ورش الدمل ااشععععععععرتك ،  -

 .دليموتقجيات التاالستفا ة من الوسائل  وااواري    ومعتوايهتم الدلمي  دراهتم 
هيئ    اعات الدروس، ليتمكن أع ععععععاء ومعععععععتلزماهتا  يععععععرورة توكري الوسععععععائل التدليمي ،  -

 الفرصععععع  اشعععععارك  ال الب   إاتح التدري  من االسعععععتفا ة مجوا   عرل  روسعععععوم، مو 
. اعا لع لع  من كعائعدة كبرية   تجميع  االجتعاهعات اإلوعابيع  لعديوم جتعاه اإلمكعا للع   عدر 

 التدليم. وأ يتوا   وتقجيات التدليم واستقدام الوسائلإنتاج 
تدليمي ، مو ال واسعععتقدام الوسعععائلزاي ة الععععاعات ااقررة اقررا إنتاج الوسعععائل التدليمي ،  -

اله  ل ااشعععععاريووعمكيوا ال الب اادلم  الرتكيز على إ ام  الورش التدليمي  اله يشعععععارك 
 .وتقجيات التدليم واستقدام الوسائلمتكجوم من تجمي  موارات إنتاج 

يعععععععععرورة زاي ة الدرجات اله تد ي لل الذ اادلم على اسعععععععععتقدام الوسعععععععععائل التدليمي     -
 الرتبي  الدملي ، لزاي ة الداكدي  لديه لالستفا ة مجوا   تدريعه.

قررات  عععععععم أثجاء تدري  م وتقجيات التدليم واسععععععتقدام الوسععععععائلو   إنتاج يععععععرورة التجوي -
 تقجيات التدليم   الكليات، أو أثجاء التدري    الرتبي  الدملي .

لربامج ا وكيفي  إعدا مده،  وكيفي  التداملما ة تدىن ابحلاسععععععععععععععذ اديل  إ ياهيععععععععععععععرورة  -
 يل(.برجميات احلاسذ ادونتمه )التدليمي  وكقا لرباجمه 

ي  الدجكبوتي  )اإلنرتنت(، مو بيا  الكيف ومجوا الشععععععععبك يععععععععرورة االهتمام  عععععععععا ر التدلم  -
 .والتدلم  جماه التدليم  واالستفا ة مجواالعحيح  الستقداموا 

 
 
 
 
 



64 
 
 

 املقرتحات:
االستفا ة مجوا  ا رتاحات آمال   والتدليم عدةيقرتح الباحث على القائم  بشؤو  الرتبي  

 و  جماهام، معتواه   أ اء عمله بشكل ع والركو من، حيث تعوم   ت وير وا و اادلم وتوتيفوا
 :ومجوابشكل ياص.  وتقجيات التدليمالوسائل 
، صيانتوا  ورايو   اادارس من  بل إ ارات التدليم،  وتقجيات التدليميرورة توكري الوسائل  -

ات إىل أ عععام حعععذ التقعععععع اله يدرل كيوا كل جديد، حبيث تقعععم وإ ام  اادارل
 الدلمي .

ليوا ، يشععععععرن عوتقجيات التدليميععععععرورة أ  تعععععععدر وزارة اادارن جمل  ياصعععععع  ابلوسععععععائل  -
رل اجلديد من ، تقوم بدوااشعععععرك  الرتبوي متقعععععععععععع  مؤهل ، يشعععععارك كيوا اادلم  

 مجوا   الدملي  التدليمي  الرتبوي . وكيفي  االستفا ةالوسائل التدليمي  
اجوا واسعععتقداموا وإنتإ ام   ورات تدريبي  ادلمي الرتبي  اإلسعععالمي    الوسعععائل التدلمي ،  -

 روس و عمل برامج ل ل   وحب ا لو  تدري  موا  الرتبي  اإلسعععععععالمي ،  واالسعععععععتفا ة مجوا
 .منولجي 

توتيفوا و أمكن على االسععععععتفا ة من الوسععععععائل التدلمي   وما اي ماتشععععععحيو اادلم  مدجواي  -
ك  على لل    ب ا   األ اء الوتيفي، ابإليعععا ومجحوم  رجاتالدملي  التدليمي ،  اخللعععع

من شععععععععععععععأنه الركو من  والدورات وكل ماإىل مجحوم األولي    احلعععععععععععععععوه على االبتداث 
 مدجوايهتم   ه ا اجلانذ.
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 الدراسات املستقبلية:
 نتاجإالباحث أب ي  متك  ال الب اادلم  من  وإناان من  يوء الجتائج العابق ، 
 وال ا ليت، الدملي و ااجاسب    معتقبل حياهتم الدلمي   واستقدام والوسائل وتقجيات التدليم

ح من ويععوح  ثريها الفداه   الوصععوه إىل نتائج توكق بكثري ال ر  اله ال توتفوا. ك نه يقرت 
من  راسات   ه ا  وما سبقواتكمل ه ه الدراس   والدراسات الهإجراء عد  من األحباث 

 اجملاه. مثل:
التقععات الدلمي    كليات اادلم ، مو مراعاة  ولتكن علىإجراء  راس  مماثل ،  -

 .وااجوحي تذيري األ اة 
إجراء  راسعععععععععععععع  حوه تقومي  ور أ عععععععععععععععام تقجيات التدليم   إعدا  ال الذ اادلم من  -

 ات اادلم .وجو  نتر اخلرو  من كلي
قجيات ااتوكرة   مدامل أ ععععععام ت وتقجيات التدليمإجراء  راسععععع  حوه تقدمي الوسعععععائل  -

دا  ال الذ تقوم به   إع ونوعياهتا وحداثتوا والدور ال ا ومد  صعععالحيتواالتدليم 
 وجو  نتر القائم  على ه ه األ عام. ولتكن مناادلم، 

ي  الدملي  على الرتب اإلشرانإجراء  راس  حوه مد  االستفا ة من غري الرتبوي     -
 .تقجيات التدليمو التجمي  ااوارات ااتدلق  ابلوسائل  وياص     كليات اادلم ، 

إجراء  راسععععععععععع  ادرك  الدال   ب   راسععععععععععع  مقررات أ ععععععععععععام تقجيات التدليم   كليات  -
اجتععاهععات و   اجلععامدععات   ااملكعع  الدربيعع  العععععععععععععععدو يعع ،   وكليععات الرتبويععاادلم ، 
 فا ة مجواواالسععععععععت وتقجيات التدليم واسععععععععتقدام الوسععععععععائلاادلم  حنو إنتاج  ال الب

 معتقبال بدد التقرج.
  اإلسععععالمي  اله حيتاج إليوا مدلم الرتبي وتقجيات التدليمإجراء  راسعععع  ادرك  الوسععععائل  -

يععاصعععععععععععععععع  وكقععا للموايععععععععععععععيو الوار ة   اخل ل  االبتععدائيعع واارحلعع    أتيو ااراحععل، 
 الدراسي .
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   وزارة التعليم العايل
   جامعة أم القرى

   كلية الرتبية
 املناهج وطرق التدريس
 مناهج وإشراف تربوي

  

  
 
 
 

 

مستوى توافر مهارات استخدام تقنيات التعليم لدى معلمي 
 الصفوف األولية

 
  إعداد الطالب 
  سعيد بن على عبد اهلل الشهري 
   
  إشراف الدكتور 
 إبراهيم بن سليم رزيق احلربي 

األستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق 
 التدريس

 

 
 

 مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج واإلشران الرتبوا
 

 الفعل الدراسي األوه
 هع 1432/1433
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 مقدمة:
حات والتوصععيات وااقرت ت ععمن ه ا الفعععل من كعععوه الدراسعع  عريععا ألهم الجتائج، 

 على تعاؤالت الدراس  كالتايل: وكانت اإلجاب توصلت إليوا الدراس  احلالي ،  اله
 إجابة السؤال األول:

 ما لتقجيات التدليمي  الالزم  لالستقدام   التدري  للعفون األولي :
التقجيات التدليمي  الالزم  لالسععععععععععتقدام   التدري  للعععععععععععفون األولي ، تكونت من 

اسععععععتحاابت عيج  الدراسعععععع  لوحظ وجو  اسععععععتحاب  بدرج  )عالي (  ومن ياله( تقجيات، 10)
ك    يم  ااتوسعععععععععل  ونتيح  لل ( تقجيات، 5متوسععععععععع  ( على )وبدرج  )( تقجيات، 5على )

أ  التقجيات التدليمي  احلديث  الالزم  لالسعععععععععتقدام   (، أا 2,55احلععععععععععاا الدام يععععععععععاوا )
 التدري  للعفون األولي  تعتقدم بدرج  )عالي (.

 إجابة السؤال الثاين:
ما ااوارات الواجذ تواكرها لد  مدلمي العععععععععععععععفون األولي  السععععععععععععععتقدام تقجيات 

 التدليم:
 ومن ياله( موارة، 33موارات اسععععععععععععععتقدام احلاسععععععععععععععوب التدليمي، تكونت من )

اسععتحاابت عيج  الدراسعع  لوحظ وجو  اسععتحاابت عيج  الدراسعع  لوحظ وجو  اسععتحاب  بدرج  
كع    يمع   ونتيحع  للع ( موعارة، 1متوسعععععععععععععع ع ( على )وبعدرجع  )( موعارة، 32)ععاليع ( على )

(، أا أ   رج  تواكر موارات اسعععععتقدام احلاسعععععوب 2,71ااتوسعععععل احلععععععاا الدام يععععععاوا )
 األولي  بدرج  )عالي (.التدليمي لد  مدلمي العفون 

 ومن ياله( موععارات، 10موععارات اسععععععععععععععتقععدام العععععععععععععععبورة العع كيعع ، تكونععت من )
( 10اسععتحاابت عيج  الدراسعع  لوحظ وجو  اسععتحاب  بدرج  )متوسعع  ( على أتيو ااوارات )

(، أا أ   رج  تواكر 2,19ك    يم  ااتوسععل احلعععاا الدام يعععاوا ) ونتيح  لل موارات، 
 موارات استقدام العبورة ال كي  لد  مدلمي العفون األولي  هي بدرج  )متوس  (.

 ومن ياله( موارات، 7موارات اسععععععععععععععتقدام جواز عرل البياانت، تكونت من )
وبدرج  ( موارات، 6لى )اسعععععتحاابت عيج  الدراسععععع  لوحظ وجو  اسعععععتحاب  بدرج  )عالي ( ع

(، 2,86ك    يم  ااتوسل احلعاا الدام يعاوا ) ونتيح  لل ( موارة، 1متوس  ( على ))
أا أ   رج  تواكر موارات اسععععععععععتقدام جواز عرل البياانت لد  مدلمي العععععععععععفون األولي  

 بدرج  عالي .
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 ومن ياله( موععععارات، 7موععععارات اسععععععععععععععتقععععدام الكععععامريا الواثئقيعععع ، تكونععععت من )
( 7سععععتحاابت عيج  الدراسعععع  لوحظ وجو  اسععععتحاب  بدرج  )متوسعععع  ( على أتيو ااوارات )ا

(، أا أ   رج  تواكر 2,17ك    يم  ااتوسععل احلعععاا الدام يعععاوا ) ونتيح  لل موارات، 
موععارات اسععععععععععععععتقععدام جوععاز الكععامريا الواثئقيعع  لععد  مدلمي العععععععععععععععفون األوليعع  هي بععدرجعع  

 )متوس  (.
 

 ثالث:إجابة السؤال ال
 ما  رج  تواكر موارات استقدام تقجيات التدليم لد  مدلمي العفون األولي :

موارات اسععععععععععععععتقدام تقجيات التدليم   التدري  إلاثرة  اكدي  التالمي ، تكونت من 
مالحت  أ اء عيج  الدراسعععععععععععععع  لوحظ وجو  موارات بدرج  )عالي (  ومن ياله( موارة، 25)

ك    يم  ااتوسععععععععل  ونتيح  لل ( موارات، 4 ( على )متوسعععععععع وبدرج  )( موارة، 21على )
(، أا أ   رج  تواكر موارات اسعععععععععتقدام تقجيات التدليم   2,52احلععععععععععاا الدام يععععععععععاوا )

 التدري  إلاثرة  اكدي  التالمي  لد  مدلمي العفون األولي  بدرج  )عالي (.
موارات استقدام ت بيقات احلاسوب )الوسائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة 

مالحت   ومن ياله( موارات، 6للدرل للتالمي  )كيما يتدلق ابلجعععععععععععععععوص(، تكونت من )
 ونتيح  لل ( موارات، 6أ اء عيج  الدراسععععععع  لوحظ أهنا بدرج  )عالي ( على أتيو ااوارات )

(، أا أ   رج  تواكر موارات اسعععععععتقدام 2,68اا الدام يععععععععاوا )ك    يم  ااتوسعععععععل احلعععععععع
ت بيقات احلاسععععععععععععوب )الوسععععععععععععائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة للدرل للتالمي  )كيما 

 يتدلق ابلجعوص( لد  مدلمي العفون األولي  هي بدرج  )عالي (.
ليمي  ااددة مج التدموارات استقدام ت بيقات احلاسوب )الوسائل ااتدد ة(   الربا

مالحت   ومن ياله( موارات، 5للدرل للتالمي  )كيما يتدلق ابلعور الثابت (، تكونت من )
 ونتيح  لل ( موارات، 5أ اء عيج  الدراسععععععع  لوحظ أهنا بدرج  )عالي ( على أتيو ااوارات )

قدام (، أا أ   رج  تواكر موارات اسعععععععت2,62ك    يم  ااتوسعععععععل احلععععععععاا الدام يععععععععاوا )
ت بيقات احلاسععععععععععععوب )الوسععععععععععععائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة للدرل للتالمي  )كيما 

 يتدلق ابلعور الثابت ( لد  مدلمي العفون األولي  هي بدرج  )عالي (.
موارات استقدام ت بيقات احلاسوب )الوسائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة 

 رج   ومن ياله( موارات، 4لق ابلعععععور ااتحرك (، تكونت من )للدرل للتالمي  )كيما يتد
( موارات، 4مالحت  أ اء عيج  الدراسعععععع  لوحظ أهنا بدرج  )متوسعععععع  ( على أتيو ااوارات )
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(، أا أ   رج  تواكر موارات 2,08ك    يم  ااتوسعععل احلععععاا الدام يععععاوا ) ونتيح  لل 
لتالمي  ة(   الربامج التدليمي  ااددة للدرل لاسعععتقدام ت بيقات احلاسعععوب )الوسعععائل ااتدد 

 )كيما يتدلق ابلعور ااتحرك ( لد  مدلمي العفون األولي  هي بدرج  )متوس  (.
موارات استقدام ت بيقات احلاسوب )الوسائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة 

 رج   ومن يالهارات، ( مو7للدرل للتالمي  )كيما يتدلق ابلرسعععععععععوم اخل ي (، تكونت من )
( 7مالحت  أ اء عيج  الدراسعععع  لوحظ وجو  اسععععتحاب  بدرج  )يععععديف ( على أتيو ااوارات )

(، أا أ   رج  تواكر 1,17ك    يم  ااتوسععل احلعععاا الدام يعععاوا ) ونتيح  لل موارات، 
للدرل  ةموارات اسعععتقدام ت بيقات احلاسعععوب )الوسعععائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  اادد

 للتالمي  )كيما يتدلق ابلرسوم اخل ي ( لد  مدلمي العفون األولي  هي بدرج  )يديف (.
موارات استقدام ت بيقات احلاسوب )الوسائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة 

 رج   ومن ياله( موارات، 3للدرل للتالمي  )كيما يتدلق ابلرسعععوم ااتحرك (، تكونت من )
( موارات، 3اء عيج  الدراسعععععع  لوحظ أهنا بدرج  )متوسعععععع  ( على أتيو ااوارات )مالحت  أ 
(، أا أ   رج  تواكر موارات 1,85ك    يم  ااتوسعععل احلععععاا الدام يععععاوا ) ونتيح  لل 

اسعععتقدام ت بيقات احلاسعععوب )الوسعععائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة للدرل للتالمي  
 ااتحرك ( لد  مدلمي العفون األولي  هي بدرج  )متوس  (. )كيما يتدلق ابلرسوم

موارات استقدام ت بيقات احلاسوب )الوسائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة 
 رجعع   ومن ياله( موععارات، 4للدرل للتالميعع  )كيمععا يتدلق ابللذعع  ااج و عع (، تكونععت من )

( موارات، 4الي ( على أتيو ااوارات )مالحت  أ اء عيج  الدراسععععععععععععععع  لوحظ أهنا بدرج  )ع
(، أا أ   رج  تواكر موارات 2,48ك    يم  ااتوسعععل احلععععاا الدام يععععاوا ) ونتيح  لل 

اسعععتقدام ت بيقات احلاسعععوب )الوسعععائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة للدرل للتالمي  
 هي بدرج  )عالي (.)كيما يتدلق ابللذ  ااج و  ( لد  مدلمي العفون األولي  

موارات استقدام ت بيقات احلاسوب )الوسائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة 
 ومن ياله( موععارات، 4للدرل للتالميعع  )كيمععا يتدلق اباؤثرات العععععععععععععععوتيعع (، تكونععت من )

 ( موارات،4 رج  مالحت  أ اء عيج  الدراس  لوحظ أهنا بدرج  )عالي ( على أتيو ااوارات )
(، أا أ   رج  تواكر موارات 2,49ك    يم  ااتوسعععل احلععععاا الدام يععععاوا ) ونتيح  لل 

اسعععتقدام ت بيقات احلاسعععوب )الوسعععائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة للدرل للتالمي  
 )كيما يتدلق اباؤثرات العوتي ( لد  مدلمي العفون األولي  هي بدرج  )عالي (.
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مالحت   ومن ياله( موارات، 10العبورة ال كي ، تكونت من )موارات استقدام 
ونتيح  ( موارات، 10أ اء عيج  الدراسععععععععععععععع  لوحظ أهنا بدرج  )عدن ( على أتيو ااوارات )

(، أا أ   رج  تواكر موارات استقدام 0,58ك    يم  ااتوسل احلعاا الدام يعاوا ) لل 
 ي بدرج  )عدن (.العبورة ال كي  لد  مدلمي العفون األولي  ه

 ومن ياله( موارات، 6موارات اسععععععععععععععتقدام جواز عرل البياانت، تكونت من )
( موارات، 6مالحت  أ اء عيج  الدراسععععععععععععععع  لوحظ أهنا بدرج  )عالي ( على أتيو ااوارات )

(، أا أ   رج  تواكر موارات 2,80ك    يم  ااتوسعععل احلععععاا الدام يععععاوا ) ونتيح  لل 
 البياانت لد  مدلمي العفون األولي  بدرج  )عالي (. استقدام جواز عرل

مالحت   ومن ياله( موارات، 6موارات استقدام الكامريا الواثئقي ، تكونت من )
يعععععديف ( على وبدرج  )( موارات، 3أ اء عيج  الدراسععععع  لوحظ أهنا بدرج  )متوسععععع  ( على )

(، أا أ   رج  1,61اوا )ك    يم  ااتوسععل احلعععاا الدام يععع ونتيح  لل ( موارات، 3)
تواكر موعععارات اسععععععععععععععتقعععدام الكعععامريا الواثئقيععع  لعععد  مدلمي العععععععععععععععفون األوليععع  هي بعععدرجععع  

 )متوس  (.
 إجابة السؤال الرابع:

 ما الحتياجات التدريبي  الالزم  ادلمي العفون األولي  الستقدام تقجيات التدليم:
 التايل:اخلروج بقائم  ابالحتياجات التدريبي  على الجحو 

تجعععععععععيقوا و جماه احلاسععععععععوب التدليمي: التدرب على التدامل مو الوور  حيث الكتاب   .1
على التدامل مو  وك ل  التدرب، والعععععععععععععععور واألشععععععععععععععكاه والرموز وإ راج اجلداوه

لععععععععوت وااتحرك  وا والععععععععور والرسعععععععوم الثابت البوربويجت من حيث إ راج الجععععععععوص 
لفالش برامج ا والتععدرب علىالشععععععععععععععرائو،    ومقععاطو الفيععديو وااؤثرات العععععععععععععععوتيعع 

 ااتحرك . والفوتوشوب وإنشاء الرسوم
 ات ايفجدسععي واأل و  واسععتقدام ااكتب جماه العععبورة ااتحرك : التدرب على تشععذيلوا،   .2

 إلنرتنععتاالتدليميعع  عرب  وعرل ااوا وخبل وايععععععععععععععو،  والكتععابعع  عليوععاااوجو ة هبععا، 
 عليوا.

 ألجوزةوتوصععععععيله ابلداات شععععععو(: التدرب على تشععععععذيله جماه جواز عرل البياانت )ا  .3
 .وتعذريها وويوحوامن ياله تكبريها  وعرل العوراألير ، 

األير ،  ألجوزةوتوصيلوا ابجماه الكامريا الواثئقي  )الربزنرت(: التدرب على تشذيلوا  .4
 .وتعذريها وويوحوامن ياله تكبريها  وعرل العور
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 التوصيات:
 

 هي إال اندكاسات لجتائج الدراس ، يوصي الباحث  ا يلي:حيث أ  التوصيات ما 
 وجواز الكامرياأشعععععععععععارت الجتائج إىل أ   رج  تواكر موارات اسعععععععععععتقدام الععععععععععععبورة ال كي   .1

 بوت بيقات احلاسععععععععععو الواثئقي  لد  مدلمي العععععععععععفون األولي  هي بدرج  )متوسعععععععععع  (، 
ق ابلعععععععععععععععور تالمي  )كيما يتدل)الوسععععععععععععععائل ااتدد ة(   الربامج التدليمي  ااددة للدرل لل

 ااتحرك ( لد  مدلمي العفون األولي  هي بدرج  )متوس  (.
 اخلروج بقائم  ابالحتياجات التدريبي  على الجحو التايل: .2
يقوا وإ راج وتجععععجماه احلاسعععوب التدليمي: التدرب على التدامل مو الوور  حيث الكتاب   -أ

على التدامل مو البوربويجت من  دربوك ل  الت، والععععععععععععععور واألشعععععععععععععكاه والرموز اجلداوه
 وااتحرك  والععععععععوت وااؤثرات الععععععععوتي  والععععععععور والرسعععععععوم الثابت حيث إ راج الجععععععععوص 

   الشرائو. ومقاطو الفيديو
 جدسععععععععي واأل وات ايف واسععععععععتقدام ااكتب جماه العععععععععبورة ااتحرك : التدرب على تشععععععععذيلوا،  -ب

 عليوا. التدليمي  عرب اإلنرتنت ااوا و وعرلخبل وايو،  والكتاب  عليواااوجو ة هبا، 
األير ،  وتوصيله ابألجوزةجماه جواز عرل البياانت )الداات شو(: التدرب على تشذيله  -ج

 .وتعذريها وويوحوامن ياله تكبريها  وعرل العور
األير ،  وتوصعععععععععععععيلوا ابألجوزةجماه الكامريا الواثئقي  )الربزنرت(: التدرب على تشعععععععععععععذيلوا  - 

 .وتعذريها وويوحوامن ياله تكبريها  وعرل العور
إنشععععععععععععععاء مقر تدريز متقععععععععععععععع  ابلتحويزات التقجي  احلديث    كل مركز تدريذ تربوا  .3

أجل القيام على تلبي  احتياجات مدلمي العععععععععععععععفون األولي   والتدليم منإب ارات الرتبي  
 ت الرتبويعع يععا اوالق وتزويععده ابخلرباتالسععععععععععععععتقععدام هعع ه التقجيععات التدليميعع    التععدري ، 

 ااتقعع    التقجيات التدليمي  احلديث  لتدريذ اادلم .
تشععععععحيو مدلمي العععععععفون األولي  على االلتحا  ابلربامج التدريبي  ااتقعععععععععععععع    جماه   .4

لرتبوي  ا وندوات وتوزيو الجشععععععععععراتالتقجيات التدليمي  احلديث ، من ياله عقد حمايععععععععععرات 
ايتععععععععارها و مي  احلديث    التدري   ايل اادارس، حوه أ ي  اسعععععععتقدام التقجيات التدلي

 أثجاء الدرس. وجود اادلم لو ت
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 املقرتحات:
 

إجراء  راس  تقوني  لربامج التدريذ احلالي  ادلمي العفون األولي  على استقدام تقجيات  -
 التدليم   التدري .

  التقجيات التدليمي  احلديث  لتجمي  موارات التفكري الدليا لد  تالمي كاعلي إجراء  راسعععععععععععع   -
 العفون األولي .

إجراء  راسعععععع  جتريبي  حوه أثر التدريذ على اسععععععتقدام تقجيات التدليم على تدديل االجتاه  -
 حنو توتيف التقجيات احلديث    الدملي  التدليمي .
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   السعودية اململكة العربية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 واقع استخدام التقنيات التعليمية احلديثة يف غرفة املصادر والصعوبات
 التي يواجهها معلمي ذو صعوبات التعلم يف منطقة القصيم

 
 

  إعداد 
  حممد بن شجاع العصيميعبد العزيز بن  

   
  إشراف األستاذ الدكتور 
  إحسان بن حممد بن عثمان كنسارة 

 أستاذ تكنولوجيا التعلم واالتصال الرتبوي
 

 مت لذ تكميلي للحعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري  ختع  وسائل وتقجيات التدليم
 

 م 2015/هع 1436
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 الدراسة:أوال: ملخص نتائج 
 النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:

ما وا و اسعععععتقدام مدلمي التالمي  لوا صعععععدوابت التدلم للتقجيات التدليمي    غرك  
 ااعا ر؟

فقرات حمور ل واالحنراكات اادياري احلعابي   أ : ااتوس اتكقد توصلت الدراس  إىل 
-1,10 )يمي   د تراوحت ما ب وا و اسعععتقدام مدلمي لوا صعععدوابت التدلم للتقجيات التدل

الثالثي ال ا حد ه الباحث  ووكق ااقياس( %90,67- %36,67( أا ما نعععععبته )2,72
  الدراسعععع  اايداني  كقد بله  يم  ااتوسععععل الدام حملور وا و اسععععتقدام مدلمي لوا صععععدوابت 

 (.%56,33بجعب   1,69التدلم للتقجيات التدليمي  )
 

 ابلسؤال الثاين:النتائج املتعلقة 
ما هي الععععععععععدوابت اله حتد من اسعععععععععتقدام مدلمي التالمي  لوا صعععععععععدوابت التدلم 

 التدليمي ؟للتقجيات 
فقرات حمور ل واالحنراكات اادياري احلعابي   أ : ااتوس اتكقد توصلت الدراس  إىل 

 دالعععععععععععععععدوابت اله حتد من اسععععععععععععععتقدام مدلمي لوا صععععععععععععععدوابت التدلم للتقجيات التدليمي   
 ووكق ااقيععاس( %90,67- %47,26( أا مععا نعععععععععععععععبتععه )2,72-1,42تراوحععت مععا ب  )

الثالثي ال ا حد ه الباحث   الدراس  اايداني  كقد بله  يم  ااتوسل الدام حملور العدوابت 
بجعب   2,05اله حتد من استقدام مدلمي التالمي  لوا صدوابت التدلم للتقجيات التدليمي  )

68,66%.) 
 

 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث:
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت مدلمي التالمي   إحععععععععائي هل توجد كرو  لات  الل  

 لوا صدوابت التدلم التقجيات التدليمي  تدز  اتذري سجوات اخلربة؟
لمي ب  متوس ات استحاابت مد إحعائي تب  للباحث أ  هجاك كرو  لات  الل  

 دلم حوه وا و اسععععععععتقدام التقجيات التدليمي  تدو  اتذري سععععععععجواتالتالمي  لوا صععععععععدوابت الت
 وا و استقدام مدلمي لوا صدوابت التدلم للتقجيات التدليمي  كما ات و ولل  حملوراخلربة، 

 من جدوه ااقارانت البددي  لشيفيه.
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 النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع:

 حاابت مدلمي التالمي ب  متوسععععععع ات اسعععععععت إحععععععععائي هل توجد كرو  لات  الل  
 لوا صدوابت التدلم التقجيات التدليمي  تدز  اتذري عد  الدورات:

ت ب  متوسعع ات اسععتحااب إحعععائي كقد ات ععو للباحث أ  هجاك كرو  لات  الل  
مدلمي التالمي  لوا صعععععععععدوابت التدلم حوه وا و اسعععععععععتقدام مدلمي لوا صعععععععععدوابت التدلم 

اصعععععععل  على  ورات احل ولل  لععععععععاخل التدريبي ،عد  الدورات للتقجيات التدليمي  تدز  اتذري 
 تدريبي    جماه تقجيات التدليم.

 
 ثانيا: توصيات الدراسة:

 
   يوء ما توصلت إليه الدراس  من نتائج توصي  ا يلي:

 .الجدواتو توعي  اادلم  أب ي  استقدام التقجيات التدليمي  من ياله ورش الدمل  .1
 .وت ويرهاتدليمي  ال ااوا  إنتاجو توكري برامج تدريبي  للمدلم  على كيفي  استقدام  .2
 ورش الدملو زاي ة وعي التالمي  أب ي  اسععععععتقدام تقجيات التدليم عن طريق الجدوات  .3

 للتالمي .
 اادارس. واادلومات  توكري أجوزة تكجولوجيا التدليم  .4
 التدليم.يرورة عمل صيان   وري  ألجوزة تقجيات  .5
 التدليمي . ااوا  إنتاجو توكري اايزانيات ااجاسب  لشراء  .6
 حث إ ارات اادارس على التأكيد على استقدام التقجيات التدليمي . .7
 التقجيات التدليمي . إنتاجالدمل على تدزيز  درة اادلم  على  .8
 توكري التقجيات اله تتجاسذ مو معتوايت ال الب اإل راكي . .9

التقجيات و الدمل على تفديل مشععارك  اادلم  مو ااشععرك  الرتبوي    ت وير ااوا   .10
 اله تتجاسذ مو ال الب لوا صدوابت التدلم. التدليمي 

 الدمل على هتيئ  العفون الدراسي  الستقدام التقجيات التدليمي . .11
 اي ة الو ت ااقع  للحع   ا يتجاسذ مو استقدام تقجيات التدليم.ز  .12
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 ثالثا: مقرتحات الدراسة:
 

إجراء  راسععععععععع  حوه كيفي  احلد من الععععععععععدوابت اله حتوه  و  االسعععععععععتقدام الفداه  .1
 للتقجيات من  بل مدلمي لوا صدوابت التدليم.

إجراء  راس  مشاهب  للدراس  احلالي  ادرك  وا و التقجيات التدليمي    برامج صدوابت  .2
 م.ا صدوابت التدلم   مج ق  القعيتواجه مدلمات لو  والعدوابت الهالتدلم 

إجراء  راسعععععع  مشععععععاهب  ادرك  العععععععدوابت اله تواجه اادلم  من وجه نتر ااشععععععرك   .3
 الرتبوي .

إجراء  راسععععععععع  مدرك  وا و اسعععععععععتقدام التقجيات التدليمي  احلديث    برامج صعععععععععدوابت  .4
 (.بجات-بج التدلم على معتو  ااملك  الدربي  العدو ي  )
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   
  

 
 

 

 واقع استخدام التقنيات التعليمية يف تدريس
 املواد االجتماعية باملرحلة املتوسطة ومعوقاته

 مبدارس البنني يف حمافظة القنفذة
 

  إعداد الطالب 
  الكنانيطواشي بن يوسف  
   
  إشراف الدكتور 
  فوزي بن صاحل عباس بنجر 

 األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس
 

 يمن م الذ احلعوه على  رج  اااجعتري   مجاهج وطر  تدري  ااوا  االجتماعي 
 
 هع 1433/هع 1432الفعل الدراسي األوه 
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 متهيد:
يت ععععمن ه ا الفعععععل عريععععا للملق  نتائج الدراسعععع  اله توصععععل إليوا الباحث من 

 الجحو التايل: وهي علىياله التحليل اإلحعائي 
 كقد أبرزت نتائج الدراس :

توكر التقجيعععات التدليميععع    تعععدري  ااوا  االجتمعععاعيععع  اباعععدارس ااتوسعععععععععععععع ععع  للبج   .1
  حاكت  القجف ة ابلرتتيذ وكق ما يلي:

 .%89,80احلاسذ اديل بجعب  تقجي   -
 .%57,14بجعب   اعليالتفالفيديو  -
 .%50الكتاب اارئي بجعب   -

 تقجي . 14الجتيح  العابق  مراتذ مثاني  تقجيات حديث  من أصل  و د بيجت
توكر التقجيعععات التدليميععع    تعععدري  ااوا  االجتمعععاعيععع  اباعععدارس ااتوسعععععععععععععع ععع  للبج    .2

 ما يلي:  حاكت  القجف ة ابلرتتيذ وكق
 .%100اإللاع  اادرسي  بجعب   -
 .%96,91 والعحاب  بج كتذ القع  لألنبياء  -
 .%94,85التلفزيو  بجعب   -

الجتيح  العععععععابق  ترتيذ الوسععععععائل التدليمي  التقليدي  كما لكرت أعاله من  و د بيجت
ذراكي  جلالوسععععععععععائل التدليمي  التقليدي  توكرا هي: األ ل  ا وأ  أ لوسععععععععععيل  تقليدي .  29أصععععععععععل 

 .والواثئق وااق وطات ومج دة الرمل والتارخيي  والعبورة ااذجاطيعي 
أ  أكثر التقجيات التدليمي    تدري  ااوا  االجتماعي  اسععععععععععععتقداما من  بل مدلمي   .3

 اارحل  ااتوس    حاكت  القجف ة هي على الرتتيذ:
 .3,05تقجي  احلاسذ اديل  توسل استقدام  -
 .1,86 توسل استقدام  ياعلالتفالفيديو  -
 .1,68الكتاب اارئي  توسل استقدام  -
أ  أكثر التقجيات التدليمي  اسععععععععععععععتقداما من  بل مدلمي ااوا  االجتماعي  ابادارس   .4

 ااتوس    حاكت  القجف ة هي:
 .3,08اخلرائل اجلذراكي   توسل استقدام  -
 .3,06الكرة األريي   توسل استقدام  -
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 .3,02توسل استقدام اإللاع  اادرسي    -
تارخيي  وأجوزة والإ  أ ل الوسعععائل التدليمي  التقليدي  اسعععتقداما هي: األ ل  اجلذراكي  

 .ومج دة الرملكمي  اا ر،   وجواز  ياسالرطوب ،  وجواز  ياسسرع  الرايح   ياس
أ  أبرز مدو ععات اسععععععععععععععتقععدام التقجيععات التدليميعع  من  بععل مدلمي ااوا  االجتمععاعيعع    .5

 ابادارس ااتوس     حماكت  القجف ة هي على الرتتيذ:
 .3,6 توسل  وشبك  اادلوماتيدف البجي  التحتي  لالتعاالت  -
 .3,5عدم وجو  برامج للدراسات التقععي  للمدلم    جماه التقجي   توسل  -
 .3,5عدم توكر صيان   ائم  للمعتحدات التقجي   توسل  -
قجيات التدليمي  من  بل مدلمي ااوا  االجتماعي    إ  أبرز مدو ات اسععععععععععععععتقدام الت .6

 اادارس ااتوس    حاكت  القجف ة هي على الرتتيذ:
 .3,43 ل  أو انددام زايرات ال الب اشاهدة مدا  البيئ   توسل  -
 .3,42 توسل  والشفاكيات ابادارسعدم توكر الشرائو  -
 .3,41  توسلوحفتوا عدم توكر أمكا  لويو الوسائل التدليمي   -
 وكقا اتذري اخلربة كيما يتدلق ابسععععععععععععععتحاابت إحعععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   .7

ديثعع  التدليميعع  احلعع واسععععععععععععععتقععدام التقجيععاتمدلمي ااوا  االجتمععاعيعع  حنو مععد  توكر 
الوسعععععععععععععائل و للتقجيات احلديث   ومدو ات االسعععععععععععععتقدامالتقليدي   والوسعععععععععععععائل التدليمي 

 .التقليدي 
 وكقا اتذري الدورات التدريبي  حنو مد  توكر إحععععععععععععائي لات  الل   عدم وجو  كرو   .8

 وك ل     التقليدي والوسعععععععععععععععائل التدليمي التدليمي  احلديث   واسععععععععععععععتقدام التقجيات
 التقليدي . والوسائل التدليمي مدو ات استقداموا للتقجيات احلديث  

 
 
 
 
 
 
 



81 
 
 

 التوصيات:
 

بجاًء على ما أبرزته نتائج الدراسععععععععع  ك   الباحث يوصعععععععععي أب  تتبىن اجلوات ااقتعععععععععع  عن 
واسععععععععععععععتقداموا وتوكر  ريهاواحملاكتات توكااجاطق  والتدليم وإ ارهتا  التقجيات التدليمي  بوزارة الرتبي  

وات  ا اجل تل  وأ  تقومكمعععععععععععا ر للتدلم   وأماكن جتميدوا وصععععععععععيانتوا والدجاي  هباحلفتوا  أماكن
 يلي:

كقل    وأشعععععععععكايفا لي يعععععععععرورة الدمل على توكري تقجيات تدليمي  على ايتالن أنواعوا  .1
تد  و كل التقععععععععععععععععععععات الدراسعععععععععي  اله تفيد ال الب   وإمنا  تدري  ااوا  االجتماعي  

لى إ ارات يفا سععععجواي حبيث توز  ع والتويععععيو واالسععععتيداب وإوا  أ ل   الشععععرح  اادلم 
 .واادارسالتدليم 

: وتفديلواقداموا الدجاي  ابسعععععععت والدمل علىالتدليمي  التالي   وتوكري التقجياتيعععععععرورة إوا    .2
واإلنرتنت  ارئيوالكتاب ا والكتاب اإللكرتوين واإلنرتنت والفيديو التفاعلياحلاسعععععذ اديل 

 .واإلنرتانت
لدمععل على تععدريععذ مدلمي ااوا  االجتمععاعيعع  على كيفيعع  اسععععععععععععععتقععدام التقجيععات التدليميعع  ا .3

 ععو .على تجتيموا متق ومعتمرة يشرنمن ياله  ورات تدريبي  مكثف   والدجاي  هبا
ئي  ابلبجي  التحتي  السعععتقدام التوصعععيالت الكوراب وححرات الدراسععع يعععرورة جتويز اادارس   .4

 احلديث  اله تدتمد عليوا. ولوازم وأجوزة التقجيات
ويزها واادارس وجتمعععا ر التدلم   كل اإل ارات التدليمي   و عم مراكزالدمل على إنشععاء   .5

 .وتدعمهالتدليمي  اله ختدم جماه التدري   ابلتقجيات
جلامدات جماه التقجيات التدليمي  لتلقي  ورات تدريبي  اب وااقتعععععععععععع   إيفا  ااشعععععععععععرك   .6

 لالستفا ة من ختععاهتم الدلمي . بوي وااؤسعات الرت 
ت وير ه ا  مل علىوالدتوجيه الكليات الرتبوي  ابجلامدات للدجاي   حاه تقجيات التدليم   .7

 .واألهدان واحملتو التقع  من حيث الربامج 
  اادرسععععععي  االهتمام إلعا ة الجتر   حتععععععع وتعععععععميم الكتذتوجيه ااقتععععععع    إعدا    .8

حات والشععععععععرو سععععععععات االجتماعي  لتحتوا على مزيد من التويععععععععيحات الدرا وت وير كتذ
 وجيد. وإيراج   يق وأبلوا  زاهي  والتقجيات التدليمي جبميو  ااتدلق 
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 املقرتحات:
 

 ايل: راسات معتقبلي  على الجحو الت وابحثات إبجراءيقرتح الباحث أ  يقوم ابحثو  
التقجيات التدليمي    ختعععععععععععي  مد  وكقا إجراء  راسعععععععععع  مقارن  ب  م الذ اسععععععععععتقدام  .1

 لالجتاهات الرتبوي  احلديث .
( لتفاعلياإجراء  راسعععع  شععععبه جتريبي  عن أثر اسععععتقدام إحد  التقجيات التدليمي  )الفيديو  .2

 على التحعيل الدلمي لل الب   مرحل   راسي  مديج .
ديث    التقجيات احلإجراء  راسععععع  عن ااشعععععكالت اله تواجه اادلم    اسعععععتقدام بدر  .3

 التدري    مرحل   راسي  مديج .
اسعععععععععععععتقدام جماه التدلم اإللكرتوين   تدري  ااوا  االجتماعي   كاعلي إجراء  راسععععععععععععع  عن  .4

 ابارحل  ااتوس   أو الثانوي    إحد  ااجاطق أو احملاكتات.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   أم القرىجامعة 
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 واقع استخدام التقنيات التعليمية
 ومعينات التدريس املعملي يف تدريس

 الرياضيات للمرحلة االبتدائية
  راس  تكميلي  ات لبات احلعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  تدري  الرايييات

 

  إعداد 
  ماجد رحبان حييى الودعاني 
   
  إشراف الدكتور 
  يوسف عبد اهلل سند الغامدي 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس الرياضيات املساعد جبامعة أم القرى
 
 

 م 2009/هع 1430
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 ملخص نتائج الدراسة:
ج اله الفعععععععل الرابو نكن تلقي  الجتائ ومجا شععععععتوا   وتفعععععععري الجتائجمن ياله عرل 

 توصل إليوا الباحث من ياله ه ه الدراس  كما يلي:
ري  اادملي للتد وااديجات األير تدين مععععععععععععتو  تواكر التقجيات التدليمي  األسعععععععععععاسعععععععععععي   .1

(، 2017للراييعيات ابارحل  االبتدائي    مديج  جازا ، حيث بله متوسعل التواكر الدام )
 ثل الجدرة   التواكر وكق ااقياس ال ا مت ت بيقه.مت وهي  يم 

تدين معععععععتو  اسععععععتقدام مدلمي الراييععععععيات ابارحل  االبتدائي    مديج  جازا  للتقجيات  .2
اادملي األير ، حيث بله متوسعععععل االسعععععتقدام  ومديجات التدري التدليمي  األسعععععاسعععععي  

 .قياس ال ا مت ت بيقهمتثل الجدرة   االستقدام وكق اا وهي  يم ( 1099الدام )
(   إجاابت أكرا  عيج  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععععععععائي  عجد معععععععععععععععتو  ) .3

 اادملي األير  ومديجعات التعدري العدراسععععععععععععععع  عن معد  اسععععععععععععععتقعدام التقجيعات التدليميع  
 ابيتالن سجوات اخلربة.

 (   إجاابت أكرا  عيج 0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععععععععائي  عجد معععععععععععععععتو  ) .4
 اادملي األير  ومديجعات التعدري العدراسععععععععععععععع  عن معد  اسععععععععععععععتقعدام التقجيعات التدليميع  

 ابيتالن عد  الدورات التدريبي .
وجو  مدو ات حتد من اسعععععععععتقدام مدلمي الراييعععععععععيات ابارحل  االبتدائي    مديج  جازا   .5

دراسعععععععععععععع  لللتدري  اادملي، حيث أأتو اادلمو  على أ  أتيو اادو ات الوار ة   أ اة ا
تدترب مدو ات كدلي  حتد من التدري  اادملي بدرج  عالي  وكقا للمتوسععععععععععععععل الدام لدرج  

 (.3,84والباله )اإلعا   
(   تقدير أكرا  عيج  الدراسعع  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  ) .6

ن سععععععععععجوات اللدرج   ثري مدو ات التدري  اادملي للراييععععععععععيات ابارحل  االبتدائي  ابيت
 اخلربة.

(   تقدير أكرا  عيج  الدراسعع  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  ) .7
لععدرجعع   ثري مدو ععات التععدري  اادملي للراييععععععععععععععيععات ابارحلعع  االبتععدائيعع  ابيتالن عععد  

 الدورات التدريبي .
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 توصيات الدراسة:
 

 الباحث  ا يلي:ليوا، يوصي إ  يوء الجتائج اله مت التوصل 
ارحل  الالزم  السععععععتقدام مدلمي الراييععععععيات اب وااديجات األير توكري التقجيات التدليمي   .1

لتحقيق و االبتدائي  للتدري  اادملي ابلكفاي  اله ت ععععععععععععععمن حتقيق الفدالي    التدري . 
البد من ويعععععععو ي   علمي  )بجاء على  راسعععععععات وصعععععععفي  مععععععععحي    يق  للوا و(،  لل 
الجوائي و ، مث الدمل على تجفي ها مو التقومي اارحلي وبشعععععععععععععراي وزمجياما اي  د م البواوحتدي
 مراحلوا ل ما  عدم اإلهدار. لكاك 

تدائي  االب أتيو اادارسإنشععععاء ححرة ياصعععع  لتدري  الراييععععيات )مدمل الراييععععيات(    .2
  .متثل بيئ  تدليمي  عملي  حتتوا كاك  التقجيات الالزم  لتدري  الرايييات ابلكفاءة اارغوب

ختفير نعععععاب مدلم الراييععععيات من احلععععع  التدريعععععي  اليومي ، ليتمكن من اسععععتقدام  .3
طرائق التدري  الفاعل  اله يت لذ جناحوا التق يل ااتقن، ابعتبار أ  الراييععععععيات ااا ة 

 جودا أكرب   تدريعوا. واله تت لذاألكثر جتريدا 
  االبتدائي ، ر هبا تالمي  اارحلتوعي  مدلمي الراييععععععععيات خبعععععععععائ  اارحل  الدمري  اله ن .4

ااوععاريعع  و تععدري  الراييععععععععععععععيععات ب رائق تؤ ا إىل حتقيق األهععدان اادركيعع   واله تت لععذ
 .وميويفمالرايييات وكق حاجاهتم  والوجداني  لتدليم

توعيع  مدلمي الراييععععععععععععععيعات ابألثر اإلوعاا للتعدري  اادملي كيمعا يتدلق بتحقيق الكفعاءة  .5
 ااد  البديد. واجلود على وتوكري الو ت،   ااوجي وااتدالتدريعي ، 

ت وير برامج التدريذ الرتبوا لتشعععععمل على  ورات تدريبي  ياصععععع    اسعععععتقدام التقجيات  .6
لتذلععذ على موععارات ا و  تجميعع اادملي األير ،  ومديجععات التععدري التدليميعع  ااقتلفعع  

 ح .ااثمر   يوء اإلمكاانت ااتا وعلى التدري اادو ات 
، التدري  اادمليو حتفيز اادلم  لاللتحا  ابلدورات التدريبي    جماه التقجيات التدليمي   .7

 على الركو من معتو  كفايتوا. والدمل ااعتمر
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 مقرتحات الدراسة:
 

 يقرتح الباحث إجراء الدراسات التالي :
 تدري الومديجات  راسعععععععععات وصعععععععععفي  مععععععععععحي  لوا و اسعععععععععتقدام التقجيات التدليمي   .1

 أير . ومراحل تدليمي اادملي   موا   راسي  
 التدليم كيمععاو  راسعععععععععععععععات تقونيعع  لربامج التععدريععذ الرتبوا اله تجفعع هععا إ ارات الرتبيعع   .2

 الرايييات. وتقجيات تدليميتدلق ابلتدري  اادملي 
 مجاهج الراييععيات ابارحل  االبتدائي  من حيث انعععحامه من حتليلي  حملتو  راسععات  .3

 اج  التالمي    ه ه اارحل  للتدري  اادملي.ح
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   وزارة التعليم العايل
   جامعة أم القرى

   كلية الرتبية مبكة املكرمة
 قسم املناهج وطرق التدريس

 شعبة اإلشراف الرتبوي
  

 

 

 

 

 

 واقع استخدام املشرفني الرتبويني للشبكة
 العنكبوتية يف تفعيل أسلوبي القراءات

 املوجهة والنشرات الرتبوية
   

  إعداد الطالب 
  خالد بن حممود شافعي 
   
  إشراف 
  فوزي بن صاحل بنجر /الدكتور 

 
 

  لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتريتم
   اإلشران الرتبوا من  عم ااجاهج وطر  التدري 

 
 الفعل الدراسي الثاين

 هع1427-1428
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 نتائج الدراسة:
اسععت ا  الباحث أ  خيرج ببدر الجتائج اله تعععتحق أ  يتو ف عجدها صععجا  القرار 
الرتبوا، ويد وها من األ ي  ما تععععععتحقوا، وأ  حياولوا إوا  احللوه ااجاسعععععب  يفا، حىت يوكروا 

( 56للمعععععرية الرتبوي    ااملك  الدربي  العععععدو ي  كل سععععبل الجحاح اامكج ، حد  الباحث )
د عن  رج  اسععععععععععععععتقدام وأ ي  وصععععععععععععععدوب  الشععععععععععععععبك  الدجكبوتي    تفديل القراءات عبارة تفي

 الرتبوا، وكيما يلي أبرز تل  الجتائج: اإلشرانوالجشرات الرتبوي    جماه 
 رج  االسعععععتقدام للشعععععبك  الدجكبوتي    تفديل القراءات ااوجو  والجشعععععرات الرتبوي   .1

ات ااوجو  كبري؛ أعالها البحث عن القراءمن  بل ااشرك  الرتبوي  يديف  إىل حد  
 والجشرات الرتبوي    ااوا و ااتقعع .

 انددام إرساه القراءات ااوجو  والجشرات الرتبوي  للمدلم  عرب الشبك  الدجكبوتي . .2
عدم توكر االتععععععععععاه ابإلنرتنت   مو و عمل ااشعععععععععرك  سعععععععععبذ رئيععععععععععي   يفر  .3

جو  والجشعرات الدجكبوتي    تفديل القراءات ااو  اسعتقدام ااشعرك  الرتبوي  للشعبك 
 الرتبوي .

نععععععععب  عالي  من ااشعععععععرك  الرتبوي  يرو  أ  اإلنرتنت تقجي  مت ورة وذ االسعععععععتفا ة  .4
 مجوا   تفديل القراءات ااوجو  والجشرات الرتبوي  لدعم الدملي  اإلشراكي .

بوي    وجو  والجشععععععرات الرت عد  كبري من ااشععععععرك  يقومو  ابلبحث عن القراءات اا .5
 ااوا و ااتقعع .
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 توصيات الدراسة:
بجاًء على الجتائج اله توصعععل إليوا الباحث   ه ه الدراسععع  ك   أتل  من التوصعععيات 
نكن أ  تقدم لألي  هبا من  بل صععععععععععععععاندي القرار الرتبوا، علوا تعععععععععععععععوم   ركو معععععععععععععععتو  

جو  والجشعععرات الدجكبوتي    تفديل أسعععلوا القراءات ااو  اسعععتقدام ااشعععرك  الرتبوي  للشعععبك 
 الرتبوي    جماه اإلشران الرتبوا. ومن ه ه التوصيات:

تفديل  ور استقدام الشبك  الدجكبوتي    اإلشران الرتبوا؛ حبيث يعبو استقدام  .1
 الشبك  الدجكبوتي  أحد م الذ الدمل   اإلشران الرتبوا.

بك  رك  الرتبوي    كل إ ارة تدليمي  على اسععععتقدام الشععععالتأكيد على تدريذ ااشعععع .2
 الدجكبوتي    جماه األساليذ اإلشراكي .

ختععععععععي  أو ات حمد ة للمشعععععععرك  الرتبوي  السعععععععتقدام الشعععععععبك  الدجكبوتي  ياله  .3
 الدوام الرمسي ابإل ارة.

مراكزها و الدمل على توكري يدم  الشعععععععععبك  الدجكبوتي    إ ارات اإلشعععععععععران الرتبوا  .4
 واادارس بعف  عام .

 
 

 مقرتحات الدراسة:
إجراء  راسععع  تتجاوه اجتاهات ااشعععرك  الرتبوي  حنو اسعععتقدام الشعععبك  الدجكبوتي     .1

 جماه اإلشران الرتبوا.
 راسععع  أثر ااتذريات ااوجي  للمشعععرك  الرتبوي  على اسعععتقداموم للشعععبك  الدجكبوتي   .2

 الرتبوا ااقتلف .  تفديل أساليذ اإلشران 
إجراء  راس  للتدرن على ما إلا كانت القراءات ااوجو  والجشرات الرتبوي  عن طريق  .3

 الشبك  الدجكبوتي  حتقق أهداكوا لد  اادلم .
إجراء  راسعععع  للتدرن على  ور اإلشععععران الرتبوا، ومد  كأعلعته   توعي  ااشععععرك   .4

 وتي .الرتبوي  لتفديل استقداموم للشبك  الدجكب
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   مكة املكرمة –كلية الرتبية 

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 واقع استخدام الوسائل التعليمية والتقنيات احلديثة يف تدريس اللغة
 نظر مشرفات اللغة اإلجنليزيةاإلجنليزية يف املرحلة املتوسطة من وجهة 

 ومديرات املدارس مبكة املكرمة
 

  إعداد الطالبة 
  إميان بنت عمار على قادي 
   
  إشراف الدكتور 
  موسى بن حممد صاحل احلبيب 

 أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك
 
 
 

 التدري حبث مكمل ا الذ احلعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  
 الفعل الدراسي األوه

 هع 1428لدام 
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 مستخلص نتائج الدراسة:
 

  وصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
 النتائج املتعلقة اب ور األول: -أ

إ  معحل الكاسيت هو أكثر األجوزة تواكرا ابادارس ااتوس  ، من وجو  نتر ااشركات  .1
 العمدي .، يليه األشرط  ومديرات اادارسالرتبوايت 

 إ  الشفاكيات هي أ ل األجوزة التدليمي  تواكرا   اادارس، تلتوا األكالم التدليمي . .2
 النتائج املتعلقة اب ور الثاين: -ب

( جند أ  2حبعععععععععاب ااتوسععععععععل الكلي السععععععععتحاابت الديج  كما هو مب    اجلدوه ر م )
(، مما يويعععععععععععو أ   رج  38,8) وال ا بلهأعلى متوسعععععععععععل السعععععععععععتحاابت الديج  هو عجد )أحياان( 

   .هي متوس والتقجيات احلديث استقدام مدلمات اللذ  اإلجنليزي  للوسائل التدليمي  
 النتائج املتعلقة اب ور الثالث: -ت
التقجيات و إ  أهم الععععععععدوابت اله تواجه مدلمات اللذ  اإلجنليزي    اسعععععععتقدام الوسعععععععائل  .1

زة هي عدم توكر كجي  صعععععععيان  لألجو ارسومديرات اادمن وجو  نتر ااشعععععععركات  التدليمي 
  ايل اادرس . والوسائل التدليمي 

ابت اله احلديث  هي أ ل الععععععععععععدو  والتقجيات التدليمي إ  عدم تقبل التلمي ات للوسعععععععععععائل  .2
 .ديث والتقجيات احلتواجه مدلمات اللذ  اإلجنليزي    استقدام الوسائل التدليمي  

 :النتائج املتعلقة اب ور الرابع -ث
 .والتقجيات التدليمي إ  اادلمات على  راي  بكل ما هو حديث   جماه الوسائل  .1
 .يمي والتقجيات التدلإ  اادلم  تعتقدم احلاسذ اديل   اادرس  إلنتاج الوسائل  .2
 تدليمي والتقجيات والربامج الال تعععععععععععتد  اادلم   تقعععععععععععععععععععععع    جماه إنتاج الوسععععععععععائل  .3

ان    مدلمات اللذ  اإلجنليزي    اارحل  ااتوس   تجقعون االستدابادرس ، مما يشري إىل أ
 .والتقجيات التدليمي ب وا اخلربة   جماه الوسائل 

 النتائج املتعلقة اب ور اخلامس: -ج
لى ع ومديرات اادارسال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  ب  اسععععععععتحاابت ااشععععععععركات 

 جممل أ اة الدراس .
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 التوصيات:
 نتائج الدراس  توصي الباحث   ا يلي:  يوء 

ه يت لبوا ال واألجوزة التدليمي تزويد اادارس ااتوسعععععععععععععع    ديج  مك  ااكرم  ابلوسععععععععععععععائل  .1
األمر ما يعععععععععععععععتحقه من اهتمام حبيث يعععععععععععععععبو من  وإع اء ه اتدري  اللذ  اإلجنليزي ، 
 الرتبوا. ومركز اإلشرانأولوايت اإل ارة اادرسي  

 هوااددات المتوسععععع   على إنشعععععاء مدمل لذ  حيتوا على األجوزة تشعععععحيو كل مدرسععععع   .2
تكمن ال البات من االسععععتما  إىل اللذ  اإلجنليزي ، عن طريق األشععععرط ، مما خيفف الدذء 

 .ووبج ق صحيالفرص  لتدلم اللذ  بشكل جيد،  ويد ي التلمي ةعلى اادلم ، 
 ا  ادلي وإوادارس ااتوسعععععععععععع   ب  ا واألجوزة التدليمي تشععععععععععععحيو نتام تداوه الوسععععععععععععائل  .3

 لتحقيق لل .
في للمدلم ،   ب ا   تقومي األ اء الوتي والتقجيات التدليمي إع اء وز  أكرب حملور الوسائل  .4

 .ث والتقجيات احلديحىت يعبو لل  حاكزا للمدلم  الستقدام الوسائل التدليمي  
اه الوسعععائل جم واألكا ني   تلتقي كيوا اباتقعععععععع   وندوات للمدلماتعقد  ورات،  .5

التقجيات و ، حىت يدركن اادلمات بكل ما هو حديث   جماه الوسعععائل والتقجيات التدليمي 
 ه ا العد . واالستفعارات  ،   نف  الو ت تعت يو اادلم  طرح األسئل  التدليمي 

 .والتقجيات التدليمي تفديل  ور مشرك  الوسائل  .6
وصيان    حفظ ابادارس، حىت تتوىل معؤولي واألجوزة التدليمي ئل توكري كجي  لعيان  الوسا .7

 .مرةومعت، حباج  إىل صيان   وري  واألجوزة، أل  ه ه الوسائل واألجوزةالوسائل  ه ه
يععععععععععععععرورة إعععا ة الجتر   برامج اإلعععدا  الرتبوا  بععل اخلععدمعع ، حبيععث تركز على تععدريععذ  .8

يث تتدو  على ، حبوالتقجيات احلديث دليمي  ال البات اادلمات على اسعععتقدام الوسعععائل الت
غريبا و بداي  حياهتا الدملي  حىت ال يععععبو األمر صعععدبا،  والتقجيات مج اسعععتقدام الوسعععائل 

 كيما بدد. عليوا
، اسععععععععععتقدامواو االهتمام بربامج التدريذ أثجاء اخلدم ،   جماه الوسععععععععععائل التدليمي  إنتاجا  .9

 ديث  وياصععععع   احل والتقجيات التدليمي م  ابلوسعععععائل الجشعععععرات اله تدرن اادل وك ا إعدا 
 تدري  اللذ  اإلجنليزي .
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 املقرتحات:
 

رتح إليوا من توصععيات، تق وما توصععلت  يععوء ما أسععفرت عجه الدراسعع  من نتائج، 
 الباحث  ما يلي:

ي  اللذ    تدر  والتقجيات التدليمي القيام بدراسعععععععععع  عن )وا و اسععععععععععتقدام الوسععععععععععائل  .1
 للمراحل التدليمي  األير  من التدليم الدام( اإلجنليزي 

تدري     power pointالقيام بدراسعععع  عن )أثر اسععععتقدام برانمج بور بويجت  .2
 اللذ  اإلجنليزي    ااراحل ااقتلف  من التدليم الدام(

ادارس   ا والتقجيات التدليمي ب  اسععععععععععععععتقدام الوسععععععععععععععائل  )مقارن القيام بدراسعععععععععععععع   .3
 (.واألهلي احلكومي  
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 واقع استخدام تقنيات التعليم يف تدريس مقررات العلوم يف

 حائل املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات يف مدينة
 

  إعداد الطالبة 
  بنت شبيب على العتيبي ىوضح 
   
  إشراف الدكتورة 
  خدجية بنت حممد سعيد جان 

 أستاذ مشارك بقسم املناهج وطرق التدريس
 

 مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وتقجيات التدليم
 
 

 م 1432-2011
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 ملخص النتائج:
 اصععع  ابسعععتحاب واخلكيما يلي عرل خمتععععر للجتائج اله توصعععلت يفا الدراسععع  احلالي  

أكرا  عيج  الدراسعععععععع  حوه وا و اسععععععععتقدام تقجيات التدليم   تدري  مقررات الدلوم   اارحل  
الثانوي    يععععععععععععوء عد  من ااتذريات )التقععععععععععععع  الدلمي، سععععععععععععجوات اخلدم ، عد  الدورات 

 :وهي كالتايلالتدريبي ( 
أتورت الجتعععائج أ  أكثر جوعععاز تواكر   معععدارس اارحلععع  الثعععانويععع  من وجوععع  نتر  .1

، ل الكاسيتومعحمدلمات الدلوم هو احلاسذ اديل، مث يليه توكرا جواز التلفزيو  
أ   دينوه ا يبيجما أ ل األجوزة التدليمي  تواكر هو جواز عارل العععععععععععععععور اادتم ، 

 األجوزة التدليمي  ليعت كلوا متواكرة   اادارس بدرج  كاكي .
كمعععا أتورت الجتعععائج أ  أكثر ااوا  التدليميععع  تواكرا من وجوععع  نتر اادلمعععات هي  .2

الجمالج اجملعععععععععععم ، مث تليوا الرسععععععععععوم التويععععععععععيحي ، بيجما أ ل ااوا  التدليمي  تواكر   
 اادرس  هي العور الفوتوغراكي .

الجتائج أ  اسععععععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تدري  مقررات الدلوم   اارحل  أتورت  .3
 الثانوي  جاء بدرج  )أحياان( من وجو  نتر اادلمات   مديج  حائل.

تراوحععت مدو ععات اسععععععععععععععتقععدام تقجيععات التدليم   تععدري  مقررات الدلوم   اارحلعع   .4
،  ععععععععععديف وااتوسعععععععععع   والي  وجو  نتر اادلمات   مديج  حائل ب  الدال الثانوي  من
مقررات  التدليم   تدري  وتوتيف تقجياتاادو ات حتوه  و  اسععععتقدام  وكا  أهم

 الدلوم   اارحل  الثانوي    مديج  حائل.
 إنتعععععاجأتورت الجتعععععائج أ  معععععد  متكن مدلمعععععات الدلوم   اارحلععععع  الثعععععانويععععع  من  .5

هنا ترتاوح ب  ي  تراوح، أا أاسعععتقدامون لتقجيات التدليم كوسعععائل تدليمي    التدر 
 .وال ديفااتوسل 

( ب  وا و α ≤0,05عجد مععععععععععتو  الدالل  ) إحععععععععععائي ال توجد كرو  لات  الل   .6
اسععععععععععععععتقعععععدام مدلمعععععات الدلوم   اارحلععععع  الثعععععانويععععع  لتقجيعععععات التدليم تدز  اتذريات 

 )التقع  الدلمي، سجوات اخلدم ، احلعوه على الدورات التدريبي (.
(   اادو ات α ≤0,05عجد معععتو  الدالل  ) إحعععائي رو  لات  الل  ال توجد ك .7

  اله تواجه مدلمات الدلوم   استقدام تقجيات التدليم   التدري    اارحل  الثانوي
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تدز  اتذريات )التقععععععععععععععع  الدلمي، سععععععععععععععجوات اخلدم ، احلعععععععععععععععوه على الدورات 
 التدريبي (.

(   مد  α ≤0,05تو  الدالل  )عجد معععععععععع إحععععععععععائي ال توجد كرو  لات  الل   .8
 اارحلعع  التدليم   تععدري  الدلوم   وت وير تقجيععات إنتععاجمتكن مدلمععات الدلوم من 

الثانوي  تدز  اتذريات )التقعععع  الدلمي، سعععجوات اخلدم ، احلععععوه على الدورات 
 التدريبي (.
 :التوصيات

 يوء الجتائج اله توصلت يفا الدراس  احلالي  ك   الباحث  توصي  ا يلي:  
يععععععععععععععرورة توكري تقجيات التدليم الالزم  السععععععععععععععتقدام مدلمات الدلوم ابارحل  الثانوي   .1

 لتدري  مقررات الدلوم اله ت من حتقيق الفدالي    التدري  من ياله:
تدليميعع     الثععانويعع  حبيععث متثععل بيئعع االهتمععام بتحويز مدععامععل الدلوم   مععدارس اارحلعع -

علمي  حتتوا على كاك  التقجيات الالزم  لتدري  مقررات الدلوم ابلكفاءة اارغوب ، 
تقجيات التدليم ال ععععععععععععععروري  لتدري   ومعععععععععععععععتحدث منما هو جديد  وحتديثوا بكل

 الدلوم. 
كيمياء،   ،توكري  ليل الستقدام تقجيات التدليم   تدري  الدلوم جبميو كروعه )أحياء -

قداموا اله تعاعد مدلم  الدلوم على است اإلرشا اتكيزايء( حبيث حيتوا على كاك  
   التدري  بفدالي .

يعععععرورة توكري أجوزة احلاسعععععذ اديل   كل  اع   راسعععععي  على أ  تكو  من األجوزة  -
 كيوا برامج تدليمي  مجاسب  اقررات الدلوم   اارحل  الثانوي . وأ  تدداجلديدة، 

 الدلوم على اسععتقدام تقجيات التدليم   الدملي  التدليمي    وحث مدلماتتشععحيو  .2
بوايت ياله متابد  ااشعععععععععركات الرت  وااتوسععععععععع   واالبتدائي  منمدارس اارحل  الثانوي  

   والدااي  الهوالدربيااشععععععععععارك    ااؤمترات الدلمي  احمللي   ومن يالهيفن   اادارس 
 رات الدلمي .الت و  يرتجا ش آ

توتيف و يععععععععععععععرورة الدمل على تال  اادو ات اله تواجه مدلمات الدلوم   اسععععععععععععععتقدام  .3
ياله  للع  منو التدليم   تعدري  مقررات الدلوم   أتيو مراحعل التدليم الدعام،  تقجيعات

 ومديرة  ععععععععععععععم ،وااشعععععععععععععرك  الرتبوي ، وااديرة يام كل واحد بدوره ااجاط به، بدءا ابادلم ، 
 التقجيات.
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وعي  مدلمات الدلوم ابألثر اإلواا إلنتاج اسععععتقدامون لتقجيات التدليم   التدري  كيما ت .4
 فيز اادلمعععاتوحتيتدلق بتحقيق الكفعععاءة التعععدريعععععععععععععععيععع ، من ياله توكري  ورات تعععدريبيععع  

دري  مقررات ت واسعععععععععتقداموا  التدليم  وإنتاج تقجياتلاللتحا  هبا   جماه اسعععععععععتقدام 
 .الدلوم

ات التدليم جمععاه تقجيعع واألكععا ني   عقععد نععدوات للمدلمععات حىت يلتق  اباقتععععععععععععععع   .5
لو ت تععععععت يو ا و  نف جماه تقجيات التدليم  وحديث  ليتدركن على كل ما هو جديد 

 ه ا العد . واالستفعارات  طرح األسئل  
جوا على معععتو  م اا لوب وااعععؤوليات  و ياموا اباوامتفديل  ور مشععرك  تقجيات التدليم،  .6

وا و  لىواالطال  عاايداني  للمدارس  والقيام ابلزايرات، والفععععععلي إعدا  اخل ل الععععععجوي  
 .ل هباوالجوو الكاكي  للمعؤول  لت ويرها  وركو التقاريرالتقجيات التدليمي ، 

 
 

 :املقرتحات
ه ه الدراسع  وصعفا للوا و التدليمي   جماه اسعتقدام تقجيات التدليم   مديج  حائل  متثل

 جمموع  مقرتحات هي: وتقرتح الدراس لد  مدلمات الدلوم   اارحل  الثانوي ، 
إجراء  راس  وصفي  حوه وا و استقدام تقجيات التدليم   تدري  مقررات  راسي  أير   .1

     مديج  حائل.  ااراحل التدليمي  األير 
إجراء  راسععععععع  مقارن  حوه اسعععععععتقدام تقجيات التدليم   تدري  مقررات   مراحل التدليم  .2

 الدام   ااجاطق التدليمي    ااملك  الدربي  العدو ي .
إجراء  راسعع  مماثل  حوه أثر اسععتقدام تقجيات التدليم   تدري  مقررات الدلوم   اارحل   .3

 ئل.الثانوي    مديج  حا
إجراء  راسعععععععع  شععععععععبه جتريبي    أثر اسععععععععتقدام تقجيات التدليم   تدري  مقررات الدلوم    .4

 ااراحل التدليمي  األير    مديج  حائل.
إجراء  راسعععععععععععععععات حتليليعع  حملتو  مجععاهج الدلوم   ااراحععل التدليميعع  للتدرن على طبيدعع   .5

  .هدان الرتبويحتتاجوا مجاهج الدلوم حىت تتحقق األ الهتقجيات التدليم 
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 
 واقع استخدام تقنيات التعليم يف تنمية مهارات املوهوبني مبدينة جدة

 
 

  إعداد 
  ياسر بن عيد عواد السلمي 
  

 
 

  إشراف الدكتور 
  نبيل السيد حممد حسن 

 أستاذ تقنيات التعليم املساعد بكلية الرتبية جامعة أم القرى
 
 
 

  راس  مقدم  كمت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري
   ااجاهج والوسائل التدليمي 

 الدام الدراسي
 هع 1434-1435
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 أوال: ملخص النتائج:
كيما يلي يقد الباحث عريعععععععععععا ألهم الجتائج اله مت احلععععععععععععوه عليوا   أربد  أجزاء، 
اجلزء األوه: يشعععععمل ملقععععععا ألهم الجتائج اخلاصععععع  بدرج  اسعععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  
موارات ااوهوب   ديج  جدة. اجلزء الثاين: يشععمل ملقعععا ألهم الجتائج اخلاصعع  بدرج  أ ي  

م   تجمي  موارات ااوهوب   ديج  جدة. اجلزء الثالث: يشععععععععمل ملقعععععععععا ألهم تقجيات التدلي
الجتائج اخلاصعععع  بدرج  العععععدوابت اله حتوه  و  اسععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات 
ااوهوب   ديج  جدة. اجلزء الرابو: ملقععععععععا ألهم نتائج ااقارن  ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت 

 و اسعععععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  حععععععععععععععذ جمتمو الدراسععععععععععععع  حوه وا
الجتائج اله مت التوصعععععععععععععععل إليوا يدرل الباحث جمموع  من  ومن يالهمتذريات الدراسععععععععععععععع . 

 جمموع  من ااقرتحات. وأيريا يدرلالتوصيات، 
 اجلزد األول:  قنيات التعليم يف  نمية مهارات املوهوبس مبدينة جدة:

قجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب   ديج  جدة من وجو   رج  اسععععععععععععععتقدام ت
ااتوسععععل احلعععععاا الدام  وكانت  يم ( عبارة، 19نتر جمتمو الدراسعععع  مت  ياسععععوا من ياله )

التقجيات اسعتقدام جواز عرص البياانت  وكا  أكثر( أا بدرج  )متوسع  (، 3,38يععاوا )
(Data Show )جواز عرل الش وأ لوا استقدام(  رائو الشفاك  الثابتSlides.) 

 اجلزد الثاين: أمهية استخدام  قنيات التعليم يف  نمية مهارات املوهوبس مبدينة جدة:
 رج  أ ي  اسععععععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب   ديج  جدة من 

احلعععععاا  ااتوسععععل وكانت  يم ( عبارة 12وجو  نتر جمتمو الدراسعععع  مت  ياسععععوا من ياله )
 ( أا بدرج  )عالي  جدا(.4,34الدام يعاوا )

اجلزد الثالث: الصةةةةةةةةةةعوابت الا تول حنون اسةةةةةةةةةةتخدام  قنيات التعليم يف  نمية مهارات  
 املوهوبس مبدينة جدة:

 رج  العدوابت اله حتوه  و  استقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  
وكععانععت ( عبععارة 20لععدراسعععععععععععععععع  مت  يععاسععععععععععععععوععا من ياله ) ععديجعع  جععدة من وجوعع  نتر جمتمو ا

 ( أا بدرج  )متوس  (.3,37 يم  ااتوسل احلعاا الدام يعاوا ) استحاابت
اجلزد الرابع: ملخص ألهم تتائج املقارتة بس متوسةةطات اسةةتجاابت جمتمع الدراسةةة حول 

 راسة:دواقع استخدام  قنيات التعليم يف  نمية مهارات املوهوبس حسب متغريات ال
 ااقارن  حعذ ااؤهل الدراسي: -أ
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ب  متوسععععع ات اسعععععتحاابت جمتمو الدراسععععع  حوه  إحععععععائي وجو  كرو  لات  الل   .1
 رج  اسعععععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  حععععععععذ ايتالن ااؤهل 

احلاصععععععععل  على ااؤهل الدراسععععععععي بكالوريوس، حيث كا   والفرو  لعععععععععاخلالدلمي. 
 (.3,47ااتوسل احلعاا الستحاابهتم هو األعلى )

ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععع  حوه  رج   إحعععععععائياوجو  كرو   ال   .2
استقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  حعذ ايتالن ااؤهل الدلمي. 

  على ااؤهل الدراسعععععععي بكالوريوس، حيث كا  ااتوسععععععل احلاصعععععععل والفرو  لععععععععاخل
 (.4,41احلعاا الستحاابهتم هو األعلى )

ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   .3
 رج  اسعععععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  حععععععععذ ايتالن ااؤهل 

 الدلمي. 
 ااقارن  حعذ التقع : -ب
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائيادم وجو  كرو   ال  ع .1

 رجعع  اسععععععععععععععتقععدام تقجيععات التدليم   تجميعع  موععارات ااوهوب  حعععععععععععععععععذ ايتالن 
 التقع . 

ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   .2
تالن اوهوب  حعععععععععععذ اي رج  أ ي  اسععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ا

 التقع . 
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   .3

 رج  العدوابت اله حتوه  و  استقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  
 حعذ ايتالن التقع .

  
 ااقارن  حعذ الدمل احلايل: -ت
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   .1

 رج  اسععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  حعععععععععععذ ايتالن عد  
 سجوات اخلربة   الدمل احلايل. 
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ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   .2
تالن ااوهوب  حعععععععععععذ اي رج  أ ي  اسععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات 

 عد  سجوات اخلربة   الدمل احلايل. 
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   .3

 رج  العدوابت اله حتوه  و  استقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  
 حعذ ايتالن عد  سجوات اخلربة   الدمل احلايل. 

 حعذ عد  الدورات التدريبي    جماه تقجي  التدليم:ااقارن   -ث
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   .1

 رج  اسععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  حعععععععععععذ ايتالن عد  
 الدورات التدريبي    جماه تقجي  التدليم.

متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه ب   إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   .2
 رج  أ ي  اسععععععععععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ااوهوب  حعععععععععععذ ايتالن 

 عد  الدورات التدريبي    جماه تقجي  التدليم.
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   .3

وهوب  يات التدليم   تجمي  موارات اا رج  العدوابت اله حتوه  و  استقدام تقج
 حعذ ايتالن عد  الدورات التدريبي    جماه تقجي  التدليم.
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 ثانيا: التوصيات:
 

 جتائج، ل ا يوصي الباحث  ا يلي:حيث إ  التوصيات تجبثق من ال
نتر جمتمو الدراس ، بدرج  )متوس  (، ل ا يوصي الباحث ابلدمل على ت ليل تل   -

الععععدوابت حىت ال تتفا م. حيث أشعععارت الجتائج أ  ااتوسعععل احلععععاا الدام لدرج  
اسععععععععععععععتقععدام تقجيععات التدليم   تجميعع  موععارات ااوهوب   ععديجعع  جععدة من وجوعع  نتر 
جمتمو الدراسعععع ، بدرج  )متوسعععع  (، ل ا يوصععععي الباحث ب ععععرورة الدمل على تفديل 

 وهوب   ديج  جدة.استقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات اا
حيث أشععععععععارت الجتائج أ  ااتوسععععععععل احلعععععععععاا الدام لدرج  أ ي  اسععععععععتقدام تقجيات  -

التدليم   تجمي  موارات ااوهوب   ديج  جدة من وجو  نتر جمتمو الدراس ، بدرج  
 )عالي  جدا(، ل ا يوصي الباحث ب رورة ت بيق تل  التقجيات أل يتوا.

توسععل احلعععاا الدام لدرج  صععدوابت اسععتقدام تقجيات حيث أشععارت الجتائج أ  اا -
 التدليم   تجمي  موارات ااوهوب   ديج  جدة من وجو 

 
 

 ثالثا: املقرتحات:
 سوااديرات واادلمات ابادار إجراء  راسعععع  مشععععاهب  ت بق على مشععععركات ااوهوابت  .1

 مو الدراس  احلالي . ومقارن  الجتائجاا بق  لربانمج موهب  
 الي .مو الدراس  احل ومقارن  الجتائجاء  راس  ت بق   مجاطق أير  من ااملك  إجر  .2
 داموا  واسعععععععتقإجراء  راسععععععع  عن مد  توكر ااععععععععتحدات التقجي  التدليمي  احلديث   .3

 تجمي  موارات ااوهوب .
إجراء  راسعععععع  عن مد  االسععععععتفا ة من الت بيقات احلديث  لألجوزة اللوحي    تجمي   .4

 ااوهوب .موارات 
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 
 واقع استخدام معلمي الرتبية الفكرية لوسائل وتقنيات

 التعليم يف تدريس الطالب ذوي اإلعاقة العقلية مبدينة جده
 

 

  إعداد 
  مراد بن عبيد عامر املغربي 
  

 
 

  إشراف الدكتور 
  إبراهيم بن أمحد عامل 

 أستاذ تقنيات التعليم املشارك بكلية الرتبية جامعة أم القرى
 
 
 

 مت لذ تكميلي للحعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج ووسائل وتقجيات التدليم
 الفعل الدراسي الثاين

 هع 1434-1435
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 الدراسة: نتائج
 و قنيات التعليماجلزد األول: استخدام معلمو الرتبية الآكرية وسائل 

ي  ال الب   تدر  وتقجيات التدليم رج  اسععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسععععععععععائل 
)كبرية(  وكانت بدرج ( عبارة، 22لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، مت  ياسعععععععععوا من ياله )

الدام يعععععععععاوا  وااتوسععععععععل احلعععععععععاا( عبارة. 1متوسعععععععع  ( على )وبدرج  )( عبارة، 21على )
 ( أا بدرج  )كبرية(.3,74)

 مو قنيات التعلياجلزد الثاين: أمهية استخدام معلمو الرتبية الآكرية وسائل 
 تدري    وتقجيات التدليم رج  أ ي  اسععععععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععععععائل 

وكععانععت ( عبععارة، 18دة، مت  يععاسععععععععععععععوععا من ياله )ال الب لوا اإلعععا عع  الدقليعع   ععديجعع  جعع
( 12كبرية( على )وبدرج  )( عبارات، 5عيج  الدراس  بدرج  )كبرية جدا( على ) استحاابت

( أا 4,03الدام يعععععععاوا ) وااتوسععععععل احلعععععععاا( عبارة. 1متوسعععععع  ( على )وبدرج  )عبارة، 
 بدرج  )كبرية(.

 ليمو قنيات التعلآكرية وسائل اجلزد الثالث: معوقات استخدام معلمو الرتبية ا
 تدري    وتقجيات التدليم رج  مدو ات اسعععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععائل 
 وكانت بدرج ( عبارة، 34ال الب لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، مت  ياسعععععععوا من ياله )

على  متوسععععععععععععع  (وبدرج  )( عبارة، 24كبرية( على )وبدرج  )( عبارة، 2)كبرية جدا( على )
 ( أا بدرج  )كبرية(.3,74الدام يعاوا ) وااتوسل احلعاا( عبارات. 8)

 اجلزد الرابع: ملخص ألهم تتائج املقارتة بس متوسطات استجاابت عينة الدراسة
 أول: املقارتة حسب عدحن سنوات اخلربة:

ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
 الب لوا   تدري  ال وتقجيات التدليماسعععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل 

 اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعذ ايتالن عد  سجوات اخلربة.
ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -

دري  ال الب   ت وتقجيات التدليممدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل  أ ي  اسعععععععععععتقدام
 لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعذ ايتالن عد  سجوات اخلربة.
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ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
ري  ال الب تد   وتقجيات التدليممدو ات اسعععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععائل 

 لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعذ ايتالن عد  سجوات اخلربة.
 اثتيا: املقارتة حسب العمر:

ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
 الب لوا   تدري  ال وتقجيات التدليماسعععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل 

  ديج  جدة، حعذ ايتالن الدمر. اإلعا   الدقلي 
ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -

دري  ال الب   ت وتقجيات التدليمأ ي  اسعععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل 
 لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعذ ايتالن الدمر.

متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج  ب   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
تدري  ال الب    وتقجيات التدليممدو ات اسعععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععائل 

 لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعذ ايتالن الدمر.
 اثلثا: املقارتة حسب املؤهل العلمي:

رج  اسع  حوه  ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدر  إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
 الب لوا   تدري  ال وتقجيات التدليماسعععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل 

 اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعذ ايتالن ااؤهل الدلمي.
ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -

دري  ال الب   ت ات التدليموتقجيأ ي  اسعععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل 
 لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعذ ايتالن ااؤهل الدلمي.

ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
تدري  ال الب    وتقجيات التدليممدو ات اسعععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععائل 

 جدة، حعذ ايتالن ااؤهل الدلمي. لوا اإلعا   الدقلي   ديج 
 رابعا: املقارتة حسب اللتحاق ابلدورات يف جمال اإلعاقة الآكرية:

ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
 الب لوا   تدري  ال وتقجيات التدليماسعععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل 

اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعععععععععععععععذ ايتالن االلتحا  ابلدورات   جماه اإلعا   
 الفكري .
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ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
دري  ال الب   ت وتقجيات التدليمأ ي  اسعععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل 

   الدقلي   ديج  جدة، حععععععععععععععععذ ايتالن االلتحا  ابلدورات   جماه لوا اإلعا
 اإلعا   الفكري .

ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
تدري  ال الب    وتقجيات التدليممدو ات اسعععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععائل 

ذ ايتالن االلتحا  ابلدورات   جماه لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعععععععععععععععع
 اإلعا   الفكري .

 فامسا: املقارتة حسب عدحن الدورات يف جمال اإلعاقة الآكرية:
ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -

 الب لوا   تدري  ال وتقجيات التدليماسعععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل 
    الدقلي   ديج  جدة، حعذ ايتالن عد  الدورات   جماه اإلعا   الفكري .اإلعا

ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
دري  ال الب   ت وتقجيات التدليمأ ي  اسعععععععععععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععععععععععائل 

لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة، حعععععععععععععععذ ايتالن عد  الدورات   جماه اإلعا   
 الفكري .

ب  متوسع ات اسعتحاابت عيج  الدراسع  حوه  رج   إحععائياعدم وجو  كرو   ال   -
تدري  ال الب    وتقجيات التدليممدو ات اسعععتقدام مدلمو الرتبي  الفكري  وسعععائل 

دقلي   ديج  جدة، حعععععععععععععععذ ايتالن عد  الدورات   جماه اإلعا   لوا اإلعا   ال
 الفكري .
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 التوصيات:
 

 حيث أ  التوصيات تجبثق من الجتائج، ل ا يوصي الباحث  ا يلي:
حيث أشععععععععارت الجتائج أ  ااتوسععععععععل احلعععععععععاا الدام لدرج  اسععععععععتقدام مدلمو الرتبي   -

    تععدري  ال الب لوا اإلعععا عع  الدقليعع   ععديجعع وتقجيععات التدليمالفكريعع  وسععععععععععععععععائععل 
جدة، بدرج  )كبرية(، ل ا يوصي الباحث حبث اادلم  على االستمراري  على لل  

 .وتشحيدوم
حيث أشعارت الجتائج أ  ااتوسعل احلععاا الدام لدرج  أ ي  اسعتقدام مدلمو الرتبي   -

   ععديجعع  عععا عع  الدقليعع  تععدري  ال الب لوا اإل وتقجيععات التدليمالفكريعع  وسععععععععععععععععائععل 
التقجيات و جدة، بدرج  )كبرية(، ل ا يوصعععععي الباحث ب عععععرورة ت بيق تل  الوسعععععائل 

 .أل يتوا
حيث أشعارت الجتائج أ  ااتوسعل احلععاا الدام لدرج  أ ي  اسعتقدام مدلمو الرتبي   -

    تععدري  ال الب لوا اإلعععا عع  الدقليعع   ععديجعع وتقجيععات التدليمالفكريعع  وسععععععععععععععععائععل 
 بدرج  )كبرية(، ل ا يوصي الباحث ابلدمل على ت ليل تل  اادو ات. جدة،

 
 

 املقرتحات:
إجراء  راسعععع  مشععععاهب  ت بق على اادلمات  دارس الرتبي  الفكري  ومقارن  الجتائج مو  -

 الدراس  احلالي .
 إجراء  راس  ت بق   مجاطق أير  من ااملك  ومقارن  الجتائج مو الدراس  احلالي . -
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    اململكة العربية السعودية
    وزارة التعليم العايل

    جامعة أم القرى
    كلية الرتبية

    قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
  

 واقع تطبيق اإلدارة اإللكرتونية يف إدارات الرتبية والتعليم
 لدى مديري إدارات تقنية املعلومات ومساعديهم

 باململكة العربية السعودية
 
 

   إعداد الطالب 
   حممد بن عبد الرحيم حممد املتحمي 
    
   إشراف الدكتور 
  إبراهيم بن أمحد حممد عامل 

 
 حبث مقدم إلكماه مت لذ احلعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر 

 التدري  وسائل تدليمي  )تقجيات التدليم(
 

 م 2012/هع 1433
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 ملخص أهم النتائج:
 أهم النتائج كالتايل:كاتت 

 النتائج اخلاصة ابستجاابت جمتمع الدراسة على حماور الستبيان: -أ
مديرا  دليم لد والت  إ ارات الرتبي   اإللكرتوني مت  ياس  رج  أ ي  ت بيق اإل ارة  -

( 16الدربي  العععععععععععععدو ي  من ياله ) ومعععععععععععععاعديوم اباملك إ ارات تقجي  اادلومات 
 واسععتحاب  بدرج ( عبارة، 15اسععتحاب  بدرج  موم جدا على ) ولوحظ وجو عبارة، 

 ( عبارة.1موم على )
 يم ااتوسعععع ات احلعععععابي  السععععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعععع  حوه  رج  أ ي  ت بيق  -

دلومعععات مععديرا إ ارات تقجيععع  اا والتدليم لعععد   إ ارات الرتبيعع   اإللكرتونيعع اإل ارة 
( إىل 11( للدبارة ر م )3,91ععععدو ي ، تراوحت من )الدربي  ال ومععععاعديوم اباملك 

 (.1( للدبارة ر م )4,96)
جمعععاه البجيععع   والتدليم    إ ارات الرتبيععع   اإللكرتونيععع مت  يعععاس  رجععع  ت بيق اإل ارة  -

ديوم ومععععععععععععععععععاععععلعععد  معععديرا إ ارات تقجيععع  اادلومعععات  والتحويزات التقجيععع التحتيععع  
اسعععععععععتحاب  بدرج    ولوحظ وجو ( عبارة، 15الدربي  الععععععععععدو ي  من ياله ) اباملك 

 ( عبارات.6كبرية على )
 يم ااتوسعع ات احلعععابي  السععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعع  حوه  رج  ت بيق اإل ارة  -

لد   التحويزات التقجي و جماه البجي  التحتي   والتدليم    إ ارات الرتبي   اإللكرتوني 
من  الدربي  العععععععدو ي  تراوحت م اباملك ومعععععععاعديومديرا إ ارات تقجي  اادلومات 

 (.15( للدبارة ر م )3,77( إىل )3( للدبارة ر م )2,85)
جماه اخلدمات  والتدليم    إ ارات الرتبي   اإللكرتوني مت  ياس  رج  ت بيق اإل ارة  -

عععععدو ي  الدربي  ال ومعععععاعديوم اباملك اإل اري  لد  مديرا إ ارات تقجي  اادلومات 
 ( عبارات.4استحاب  بدرج  كبرية على ) ولوحظ وجو ( عبارة، 13ه )من يال

 يم ااتوسعع ات احلعععابي  السععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعع  حوه  رج  ت بيق اإل ارة  -
إ ارات  جماه اخلدمات اإل اري  لد  مديرا والتدليم    إ ارات الرتبي   اإللكرتوني 
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( 1,71، تراوحت من )والعععععععععععععععدو ي ربي  الد ومعععععععععععععععاعديوم اباملك تقجي  اادلومات 
 (.11( للدبارة ر م )3,73( إىل )8للدبارة ر م )

جماه اخلدمات  والتدليم    إ ارات الرتبي   اإللكرتوني مت  ياس  رج  ت بيق اإل ارة  -
  الععععععدو ي  الدربي ومععععععاعديوم اباملك الرتبوي  لد  مديرا إ ارات تقجي  اادلومات 

 ( عبارات.6استحاب  بدرج  كبرية على ) ولوحظ وجو ( عبارة، 13من ياله )
 يم ااتوسعع ات احلعععابي  السععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعع  حوه  رج  ت بيق اإل ارة  -

را إ ارات جماه اخلدمات الرتبوي  لد  مدي والتدليم    إ ارات الرتبي   اإللكرتوني 
( 2,39، تراوحت من )والعععععععععععععععدو ي الدربي   ومعععععععععععععععاعديوم اباملك ت تقجي  اادلوما
 (.6( للدبارة ر م )4,00( إىل )14للدبارة ر م )

جماه يدمات  والتدليم    إ ارات الرتبي   اإللكرتوني مت  ياس  رج  ت بيق اإل ارة  -
دربي  ال ومععععععععععععععععاعديوم اباملك ااعععععععععععععععتفيدين لد  مديرا إ ارات تقجي  اادلومات 

( 2اسعععععععععتحاب  بدرج  كبرية على ) ولوحظ وجو ( عبارة، 13دو ي  من ياله )العععععععععع
 عبارة.

 يم ااتوسعع ات احلعععابي  السععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعع  حوه  رج  ت بيق اإل ارة  -
ديرا جمععاه يععدمععات ااعععععععععععععععتفيععدين لععد  معع والتدليم    إ ارات الرتبيعع   اإللكرتونيعع 

ن ، تراوحت موالعععععععععععععععدو ي الدربي   املك ومععععععععععععععععاعديوم ابإ ارات تقجي  اادلومات 
 (.1( للدبارة ر م )3,78( إىل )13( للدبارة ر م )2,16)

 التدليم لععععد و   إ ارات الرتبيعععع   اإللكرتونيعععع مت  يععععاس أبرز مدو ععععات ت بيق اإل ارة  -
 الدربي  العععععععععععدو ي  من ياله ومعععععععععععاعديوم اباملك مديرا إ ارات تقجي  اادلومات 

 ( عبارة.12استحاب  بدرج  كبرية على ) وجو  ولوحظ( عبارة، 20)
 يم ااتوس ات احلعابي  الستحاابت أكرا  جمتمو الدراس  حوه أبرز مدو ات ت بيق  -

دلومعععات مععديرا إ ارات تقجيععع  اا والتدليم لعععد   إ ارات الرتبيعع   اإللكرتونيعع اإل ارة 
( إىل 6ارة ر م )( للدب2,94، تراوحت من )والععععععدو ي الدربي   ومععععععاعديوم اباملك 

 (.11( للدبارة ر م )3,75)
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 النتائج اخلاصة مبقارتة استجاابت العينة حسب متغريات الدراسة:
 املقارتة حسب املؤهل العلمي: -ب
( كيما يتدلق بدرج  0,05عجد مععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععائي وجو  كرو  لات  الل   -

ل الدلمي شععععععععععيفيه أ  الفرو  ب  ااؤه وأتور ايتبار، اإللكرتوني أ ي  ت بيق اإل ارة 
،  كتوراهو ، لععععاخل ااؤهل الدلمي ماجععععتري و كتوراهماجععععتري  وااؤهل الدلمي بلوم 

 حيث كا  ااتوسل احلعاا يفم هو األعلى.
( كيما يتدلق بدرج  0,05عجد مععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععائي وجو  كرو  لات  الل   -

 وأشععععععععععععععار ايتبار،  والتحويزات التقجي  جماه البجي  التحتي   اإللكرتوني ت بيق اإل ارة 
،  كتوراهو ماجعععععععععععععععتري  وااؤهل الدلميشععععععععععععععيفيه، أ  الفرو  ب  ااؤهل الدلمي  بلوم 

، حيث كا  ااتوسعععععععععل احلععععععععععاا يفم هو و كتوراهلععععععععععاخل ااؤهل الدلمي ماجععععععععععتري 
 األعلى.

( كيما يتدلق 0,05)عجد معععععععععععععععتو   الل   إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -
   جماه اخلدمات اإل اري . اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 

( كيما يتدلق 0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -
   جماه اخلدمات الرتوي . اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 

ما يتدلق ( كي0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -
   جماه يدمات ااعتفيدين. اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 

( كيما يتدلق أببرز 0,05عجد مععععتو   الل  ) إحععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -
 .اإللكرتوني مدو ات ت بيق اإل ارة 

 املقارتة حسب طبيعة العمل: -ج
( كيما يتدلق 0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -

 .اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 
( كيما يتدلق 0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -

 .التقجي  والتحويزات  جماه البجي  التحتي   اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 
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( كيما يتدلق 0,05) عجد معععععععععععععععتو   الل  إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -
   جماه اخلدمات اإل اري . اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 

( كيما يتدلق 0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -
   جماه اخلدمات الرتوي . اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 

يما يتدلق ( ك0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -
   جماه يدمات ااعتفيدين. اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 

( كيما يتدلق أببرز 0,05عجد مععععتو   الل  ) إحععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -
 .اإللكرتوني مدو ات ت بيق اإل ارة 

 املقارتة حسب اجلنس: -حن
( كيما يتدلق 0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -

 .اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 
( كيما يتدلق 0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -

 .التقجي  والتحويزات  جماه البجي  التحتي   اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 
( كيما يتدلق 0,05) عجد معععععععععععععععتو   الل  إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -

   جماه اخلدمات اإل اري . اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 
( كيما يتدلق 0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -

   جماه اخلدمات الرتوي . اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 
يما يتدلق ( ك0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -

   جماه يدمات ااعتفيدين. اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 
( كيما يتدلق أببرز 0,05عجد مععععتو   الل  ) إحععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -

 .اإللكرتوني مدو ات ت بيق اإل ارة 
 املقارتة حسب سنوات اخلربة: -ه
كيما يتدلق ( 0,05عجد معععععععععععععععتو   الل  ) إحععععععععععععععععائي عدم وجو  كرو  لات  الل   -

 .اإللكرتوني بدرج  ت بيق اإل ارة 
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( كيما يتدلق بدرج  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل  ) -
 .والتحويزات التقجي ت بيق اإل ارة اإللكرتوني    جماه البجي  التحتي  

 ( كيما يتدلق بدرج 0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل  ) -
 ت بيق اإل ارة اإللكرتوني    جماه اخلدمات اإل اري .

( كيما يتدلق بدرج  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل  ) -
  الفرو  ب  شعععععععععععيفيه أ وأتور ايتبارت بيق اإل ارة اإللكرتوني    جماه اخلدمات الرتوي . 

سج  كأكثر، لعاخل سجوات اخلربة 15من  وسجوات اخلربةسجوات  5سجوات اخلربة أ ل من 
 سج  كأكثر، حيث كا  ااتوسل احلعاا يفم هو األعلى. 15من 

( كيما يتدلق بدرج  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل  ) -
 ت بيق اإل ارة اإللكرتوني    جماه يدمات ااعتفيدين.

( كيما يتدلق أببرز 0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععععععععائي  عجد معععععععععععععععتو   الل  ) -
 اإللكرتوني .مدو ات ت بيق اإل ارة 

 املقارتة حسب الدورات أو الشهاحنات املتخصصة يف احلاسب اآليل: -و
( كيما يتدلق بدرج  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل  ) -

 رتوني .ت بيق اإل ارة اإللك
( كيما يتدلق بدرج  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل  ) -

 .والتحويزات التقجي ت بيق اإل ارة اإللكرتوني    جماه البجي  التحتي  
( كيما يتدلق بدرج  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل  ) -

 خلدمات اإل اري .ت بيق اإل ارة اإللكرتوني    جماه ا
( كيما يتدلق بدرج  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل  ) -

 ت بيق اإل ارة اإللكرتوني    جماه اخلدمات الرتوي . 
( كيما يتدلق بدرج  0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل  ) -

 عتفيدين.ت بيق اإل ارة اإللكرتوني    جماه يدمات اا
( كيما يتدلق أببرز 0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععععععععائي  عجد معععععععععععععععتو   الل  ) -

 اإللكرتوني .مدو ات ت بيق اإل ارة 
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 :اإلجنليزيةمقارتة حسب اإلملام ابللغة  -ز
( كيما يتدلق بدرج  ت بيق 0,05وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو   الل  ) -

اا ، لعععععاخل ممتاز حيث كا  ااتوسععععل احلعععععومقبوهممتاز  والفرو  ب اإل ارة اإللكرتوني ، 
كرو  ب  ممتاز وجيد لععععععععععععاخل ممتاز حيث كا  ااتوسعععععععععععل  وأي عععععععععععا توجديفم هو األعلى. 

 احلعاا يفم هو األعلى.
( كيما يتدلق بدرج  ت بيق 0,05وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو   الل  ) -

، ومقبوهممتععاز   وكععانععت ب، والتحويزات التقجيعع جمععاه البجيعع  التحتيعع  اإل ارة اإللكرتونيعع    
  ممتاز كرو  ب وأي ععععععا توجدلعععععععاخل ممتاز حيث كا  ااتوسععععععل احلعععععععاا يفم هو األعلى. 

 وجيد لعاخل ممتاز حيث كا  ااتوسل احلعاا يفم هو األعلى.
لق بدرج  ت بيق ( كيما يتد0,05وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو   الل  ) -

ممتاز  ، لعععععععععععععععاخلومقبوهممتاز  وكانت ب اإل ارة اإللكرتوني    جماه اخلدمات اإل اري . 
 يد لعععععاخلوجكرو  ب  ممتاز  وأي ععععا توجدحيث كا  ااتوسععععل احلعععععاا يفم هو األعلى. 

 ممتاز حيث كا  ااتوسل احلعاا يفم هو األعلى.
( كيما يتدلق بدرج  ت بيق 0,05 الل  )وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو   -

 ممتاز حيث  ، لعاخلومقبوهممتاز  وكانت ب اإل ارة اإللكرتوني    جماه اخلدمات الرتوي . 
ممتاز  خلوجيد لععععععاكرو  ب  ممتاز  وأي عععععا توجدكا  ااتوسعععععل احلععععععاا يفم هو األعلى. 

 حيث كا  ااتوسل احلعاا يفم هو األعلى.
( كيما يتدلق بدرج  ت بيق 0,05  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو   الل  )وجو  كرو  لات  الل -

لعععععععاخل ممتاز  ،ومقبوهاإل ارة اإللكرتوني    جماه يدمات ااعععععععتفيدين. وكانت ب  ممتاز 
 يد لعععععاخلوجكرو  ب  ممتاز  وأي ععععا توجدحيث كا  ااتوسععععل احلعععععاا يفم هو األعلى. 
 ى.ممتاز حيث كا  ااتوسل احلعاا يفم هو األعل

( كيما يتدلق أببرز مدو ات 0,05وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععائي  عجد مععععععععتو   الل  ) -
توسععععععععل ، لعععععععععاخل مقبوه حيث كا  ااومقبوهوكانت ب  ممتاز  اإللكرتوني .ت بيق اإل ارة 

كا    جيد حيث وجيد لععععععععععععاخلكرو  ب  ممتاز  وأي عععععععععععا توجداحلععععععععععععاا يفم هو األعلى. 
 ااتوسل احلعاا يفم هو األعلى.
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 التوصيات:
 بجاًء على نتائج الدراس  ك   الباحث يوصي  ا يلي:

تقدمي و يععععععععععععرورة اإليداز إىل اجلوات اادجي  أب ي  ت بيق اإل ارة اإللكرتوني    أتيو الدمل  .1
اجلوات  ااجاسب  لتحقيق اإل ارة اإللكرتوني  ك ل  التجعيق مو وهتيئ  البيئ للدامل   الدعم

والقوان    يتدلق ابألنتم وياصعععععععععععععع  كيمالات الدال   لتوكري مت لبات اإل ارة اإللكرتوني  
 .والتشريدات

تقدمي و وذ التجبيه على مدراء تقجي  اادلومات بويععععععععععععععو ي ل اشععععععععععععععاريدوم  بل تجفي ها  .2
قبات اله البديل لتتذلذ على الد وإعدا  اخل للتل  ااشعععععععاريو  التدريبي  الالزم  الدورات

تديق ت بيق تلع  ااشعععععععععععععععاريو حيعث لوحظ أ   رجع  ت بيق اإل ارة اإللكرتونيع    إ ارات 
 .والتدليمالرتبي  

 ليم وتقععدمي كععاكعع والتدإ ارة الرتبيعع   واخلععاصععععععععععععععع  بكععلالرتكيز على تفديععل ااوا و اإللكرتونيعع   .3
 در اإلمكا ، حيث أتورت نتائج الدراسعععععععععع  من ياله اجلدوه ر م  اخلدمات من ياليفا

( تدين معععععععععععتو  اخلدمات ااقدم  من ياله ااوا و اإللكرتوني  19) واجلدوه ر م(، 18)
 .والتدليملف ارات الرتبي  

وني    جماه ت بيقات اإل ارة اإللكرت  والجدوات ااتقعععععععععععععععععع أ ي  عقد الدورات التدريبي   .4
أهم  أتورت الجتععائج الععدراسععععععععععععععع  أ  من والتدليم حيععث    إ ارات الرتبيعع  جلميو ااوتف

 إوععا  احللوهو الدوائق   ت بيق اإل ارة اإللكرتونيعع  هو الثقععاكعع   فووم اإل ارة اإللكرتونيعع  
 لتق ي تل  الدوائق.

االعتما  على األنتم  ااركزي  )وزاري ( اله حتل بدر العععععدوابت اله توجه إ ارات الرتبي   .5
إجراءات  وحيععدوكعع لعع  تاات ورة  والتحويزات التقجيعع يععععععععععععععدف البجيعع  التحتيعع   والتدليم من

 .كبرية جداو ياله   ت بيقوا بدرج  كبرية  ويت و منالدمل التقين جلميو اإل ارات 
ندوة عام  اجا شععع  أسعععباب ايتالن جمتمو الدراسععع  حوه بدر حماور أ اة االهتمام بدقد  .6

 (.27الدراس    بدر اجملاالت حعذ سجوات اخلربة كما يت و لل    اجلدوه ر م )
يععععععععععععععرورة عمل  ورات   اللذ  اإلجنليزي  للدامل    جماه تقجي  اادلومات إب ارات الرتبي   .7

ايتالن ب  اسععععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععععع  بعععععععععبذ ، حيث أتورت الجتائج وجو  والتدليم
 (.29ايتالن  رج  اإلاام ابللذ  اإلجنليزي  كما يت و لل    اجلدوه ر م )
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 الدراسات والبحوث املقرتحة:
 

 .والتدليمرتبي    إ ارات ال اإللكرتوني إجراء  راس  تتجاوه سبل تفديل ت بيق اإل ارة  .1
إجراء  راسعععععععععععع  مماثل  تتجاوه كيفي  التذلذ على مدو ات ت بيق اإل ارة اإللكرتوني     .2

 .والتدليمإ ارات الرتبي  
رات الرتبي  إل ارة اإللكرتوني    إ ا و رج  حتقيقواإجراء  راس  تتجاوه الربامج ااركزي   .3

 .والتدليم
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية يف مكة املكرمة
 قسم املناهج وطرق التدريس

 إشراف تربوي
  

  
 
 

 

 واقع مراكز مصادر التعلم بتعليم حمافظة جدة
 من وجهة نظر املشرفني الرتبويني

  
 

 

  إعداد الطالب 
  أمحد بن حممد بن سعيد الغامدي 
   
   
  إشراف 
  أ. د. ضيف اهلل بن عواض الثبيتي 

 
 

 مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 
 ختع  إشران تربوا
 وهالفعل الدراسي األ

 هع 1424/1425



123 
 
 

 ملخص النتائج والتوصيات والدراسات املقرتحة:
رتحاهتا وتوصعععععياهتا ومقتجاوه الباحث   ه ا الفععععععل عريعععععاً الق  نتائج الدراسععععع  

 وكيما يلي عريوا:
 ملخص النتائج:

أتورت نتائج الدراسععع    احملور األوه )ما مد  ويعععوح مفووم مراكز مععععا ر  أوًل:
 التدلم لد  ااشرك  الرتبوي  بتدليم جدة؟( أ  إجاب  أكرا  جمتمو الدراس  كانت   متوس وا
بدرج  عالي . و د أت ععععو أ  أكرا  جمتمو الدراسعععع  يرو  أ  أحد اافاهيم وايععععو بدرج  عالي  

(   االسععععععععععععععتبان  وال ا نعععععععععععععععه: بيئ  تدليمي  حتوا أنواعا متدد ة من معععععععععععععععا ر 1وهو ر م )
اادلومات. تيعععععر علي اادلم وااتدلم اسععععتقداموا  ايل اادرسعععع . وكانت اسععععتحاابهتم بدرج  

   من اافاهيم أهم فع  مجوا هي:عالي  لثماني
مكععا  اباععدرسعععععععععععععععع  حيوا  ععاععع  للتدلم العع ايت وأيرا للتدلم اجلمععاعي جموزة بكععاكعع  
التقجيات تعاعد اادلم على تجويو أساليذ تدريعه، مكا   ايل اادرس  يقدم أمنولجاً خمتلفاً 

  مركز أمللحععععع  العععععفي  يعععععاعد على ج ب ال الب وإاثرة انتباهوم، مكا  يشععععرن عليه 
مععععا ر تدلم اععععاعدة اادلم  وااتدلم  على االسعععتفا ة من يدمات ااركز، بيئ  تدليمي  ال 
تقتعععععععععععععععر كوائععدهععا على حتقيق األهععدان اادركيعع  بععل تتدععد  للعع  إىل ااوععارات واالجتععاهععات 
اإلوابي ، معععععععاح  مجاسععععععب   ايل اادرسعععععع  تعععععععاعد على تجتيم وترتيذ وتعععععععويل اسععععععتقدام 

 ادلومات ااتواكرة ابادرس .معا ر ا
( حععععذ ترتيذ 3وأيريًا ك   مفووماً واحداً  د حاز على  رج  متوسععع   وهو ر م )

االسعععععععععتبان  وال ا  ار حوه إاتح  الفرصععععععععع  للمتدلم للوصعععععععععوه إىل اادلومات   األو ات اله 
 خيتارها  و  التقيد بزمن احلع  وما يقدم كيوا.

  احملور الثاين )ما مدا ويععوح أهدان مراكز معععا ر أتورت نتائج الدراسعع   اثتياً:
التدلم لد  ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  بتدليم جدة؟( إ  إجاابت أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  كانت   

 متوس وا بدرج  عالي .
و ععد كععا  أكثر األهععدان ويععععععععععععععوحععاً هو: تجميعع   ععدرات ال الب للحعععععععععععععععوه على 

 اادلومات من معا ر خمتلف .
 لتدريج حعذ ااتوسل احلعاا األهدان اخلمع  التالي :ويلي ه ا ايفدن اب
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تجمي  موارات البحث واالسعععتكشعععان والتفكري وحل ااشعععكالت لد  ااتدلم، تزويد 
ااتدلم  وارات وأ وات جتدله  ا راً على التكيف واالسععععتفا ة من الت ورات ااتعععععارع    نتم 

قدمي ادلم   تجويو أسعععععععاليذ تدريععععععععه، تاادلومات، إاتح  الفرصععععععع  للتدلم ال ايت، مععععععععاعدة ا
 ايتيارات تدليمي  متجوع  ال توكرها أماكن الدراس  الدا ي .

وأتورت الدراسعععع    حمور اادو ات ااا ي  اله تواجه مراكز معععععا ر التدلم أ   اثلثاً:
متوسعععععععل اسعععععععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسععععععع  على ه ا احملور أهنا امتدت  ايل ااقياس ما ب  

 الدايل جداً والدايل وااتوسل( و  حيل شيء مجوا   كئ  ال ديف أو ال ديف جداً.)
و د تب  أ  أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععع   د أبدوا مواكق  بدرج  عالي  جداً على ثالث  من 

 اادو ات ااا ي  وهي على الرتتيذ حعذ ااتوسل احلعاا كالتايل:
 أجرة مما حيد من إ ام  ه ه ااراكز هبا.هجاك نعب  كبرية من ااباين اادرسي  معت .1
 ارتفا  تكلف  األجوزة اله يت لذ وجو ها  ركز معا ر التدلم. .2
 اابين اادرسي غري معمم أساساً إل ام  مركز معا ر تدلم به. .3

و د أبدا أكرا  جمتمو الدراسعععع  ااواكق  بدرج  عالي  على فععععع  من اادو ات ااا ي  
 :معا ر التدلم. وهي على الرتتيذ تجازلياً حعذ ااتوسل احلعاا كالتايلاله تواجه مراكز 

 يدف االهتمام بتحديث حمتوايت ااركز  ا يتواكق مو ااقررات الدراسي . .1
كميعع  األجوزة التدليميعع  ااتواكرة اباركز ال تتجععاسععععععععععععععععذ مو أعععدا  ااعععععععععععععععتفيععدين من  .2

 يدماته.
 على ت بيق أساليذ التدلم التداوين.حمدو ي  احليز ااكاين للمركز ال تعاعد  .3
 كمي  ااوا  التدليمي  ااتواكرة اباركز ال تتجاسذ مو أعدا  ااعتفيدين من يدماته. .4
  ل  ااوا  اخلام لفنتاج من شفاكيات وأكالم وحنوه  ايل مركز معا ر التدلم. .5

 ات اادو و د كانت مواكق  أكرا  جمتمو الدراسعععععععععععععع  بدرج  متوسعععععععععععععع   على اثج  من 
 ااا ي  اله تواجه مراكز معا ر التدلم وهي مرتب  تجازلياً حعذ ااتوسل احلعاا كالتايل:

 األ ل  ااتوكرة عن كيفي  تشذيل أجوزة ااركز ليعت ابللذ  الدربي . .1
حيتل ااركز نععععععععععب  ال أبس هبا من مععععععععععاح  اابىن اادرسعععععععععي مما يؤثر على اسعععععععععتيداب  .2

 فون.اادرس  لل الب وعد  الع
وكمؤشر عام على نتائج ه ا احملور يت و أ  إجاابت أكرا  جمتمو الدراس  على ه ا 
احملور كانت   متوسعععععععععع وا ااواكق  على ه ه اادو ات بدرج  عالي ، مما يده على وجو  ه ه 

 اادو ات، وحاجتوا إىل حلوه لتالكيوا، أو التقفيف من إعا توا للمشرو .
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سعععععععع    حمور اادو ات البشععععععععري  اله تواجه مراكز معععععععععا ر أتورت نتائج الدرا رابعاً:
التدلم أ  أكرا  جمتمو الدراسععععععععععع   د واكقوا بدرج  كبرية عالي  تقرتب كثريًا من الدالي  جداً على 

 اادو ات البشري  احملد ة   كقرات ه ا احملور.
  و عععد واكقوا بعععدرجععع  ععععاليععع  جعععدًا على مدو  واحعععد وهو اعتمعععا  اادلم  على طر 

 التدري  التقليدي  وواكقوا بدرج  عالي  على بقي  اادو ات   ما يلي أهم فع  مجوا:
ارتفا  الدذء التدريعععععععععععععععي للمدلم،  ل  أمجاء مراكز معععععععععععععععا ر التدلم ااؤهل  ابلدد  
الكا  للمراكز، ال يتواكر   كليات اادلم  وكليات الرتبي  برانمج لتقريج أم  مركز معععا ر 

 يعائي وسائل تدليمي .تدلم أو أ
عدم وجو  برامج تدريبي  للمدلم   راكز التدريذ الرتبوا تتجاوه األسععععععععععلوب األمثل 

 لالستفا ة من مركز معا ر التدلم.
يدف موارات اادلم    استقدام احلاسذ اديل واألجوزة ااتواكرة اباركز. كليات 

 جماه مراكز معا ر التدلم. الرتبي  وكليات اادلم  ال تقدم برامج تدريبي   
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 التوصيات:
إوا   ليل شععععععععامل اشععععععععرو  مراكز معععععععععا ر التدلم بب  مفووم ااركز، وأهداكه ويوز   .1

على كل ااشعععرك  الرتبوي ، واادلم    اادارس اله يجف  هبا مشعععرو  مركز مععععا ر 
 تدلم.

تدلم  اادرسي  اجلديدة وجو  مركز معا رأ  يؤي  بد  االعتبار ح  تعميم ااباين  .2
 جموز هبا، مام سيقفر التكاليف ويدعم ااشرو .

تبين ي   اسعععرتاتيحي  للتقل  من ااباين ااععععتأجرة للمدارس ألهنا من أكرب الدوائق  .3
للمشعععععععععععععععاريو الت ويري  ونكن لل  ابالسععععععععععععععتدان  ابلق ا  اخلاص   البجاء، والتأجري 

 ة ال تتحاوز عشرة سجوات.ااجتوي ابلتملي    كرت 
يعععععععرورة االرتباط بدقو  صعععععععيان   ائم  لألجوزة، والتقجيات ااتوكرة   مراكز مععععععععا ر  .4

التدلم حىت ن ععععععععععععععمن اسععععععععععععععتمرار كاعلي  ه ه ااراكز، وعدم ايتاله جو ة يدماهتا 
 للمعتفيدين.

إلزام الشععععععععععععركات ااجف ة اشععععععععععععرو  مراكز معععععععععععععا ر التدلم إب ام   ورات تدريبي  على  .5
 ألجوزة احلديث  ااركب  اباركز للمشرك  الرتبوي  واادلم .ا

تبين برامج تعدريبيع  للمدلم ، ومعديرا ااعدارس، وااشععععععععععععععرك  الرتبوي  حوه ااراكز،  .6
 وسبل تفديل  ورها ابايدا .

حث كليات اادلم  والرتبي  على إوا  برانمج لتقريج ايتععععععععاصعععععععي اركز مععععععععا ر  .7
  البد من إوا  موا  تدرن اخلرو   راكز معععععععا ر التدلم وكيفيتدلم وحىت يتم لل  

 االستفا ة مجوا يمن برامج إعدا  اادلم .
عقد  ورات تدريبي  للمدلم  على أسعععاليذ التدلم ال ايت والتداوين وكيفي  االسعععتفا ة  .8

 من مركز معا ر التدلم   تجفي ها.
  الدلم  من  بل عملي  تقومي ومتابد الرتكيز على عجععععر تفديل الوسعععائل التدليمي    .9

 مديرا اادارس وااشرك  الرتبوي    اادارس اله يتوكر هبا مركز معا ر تدلم.
إ ام   ورات تدريبي  للمدلم  حوه كيفي  توتيف احلاسععععععععععذ اديل   يدم  ااوا   .10

 الدراسي .
دتمد تدليمي  تح  ت وير ااقررات الدراسععععععععي  البد من مراعاة تعععععععععميم نشععععععععاطات  .11

 على معا ر متدد ة من اادلومات لالستفا ة من مركز معا ر التدلم بشكل كاعل.
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 300تزويد مركز مععععععا ر التدلم ويععععععوصعععععا   اادارس اله يزيد عد  طالهبا عن  .12
 طالذ أبميج  للمركز مو احلرص على حعن ايتيارهم و هيلوم.

ف ز ا ت سجوات يدمته لتقختفير نعاب اادلم  من احلع  الدراسي  كلما ا .13
حعععععع  كحد أ ين. ونكن االسعععععتفا ة كلما از ا ت سعععععجوات يدمته لتقف  16عجد 
حعععععع  كحد أ ين. ونكن االسعععععتفا ة ممن يفر نععععععابه   موام إشعععععراكي   16عجد 

 وت ويري  لزمالئه   التقع .
 
 

 اقرتاحات لدراسات مستقبلية:
 

 لم اباجاطق التدليمي  األير .إجراء  راسات مماثل  لوا و مراكز معا ر التد .1
 إجراء  راس  ادرك   ور مراكز معا ر التدلم   تجمي  موارة التدلم ال ايت. .2
إ ام   راسعععععععععععععع  للكشععععععععععععععف عن اجتاهات اادلم  وأولياء األمور وال الب حنو مراكز  .3

 معا ر التدلم.
  راس  وا و طر  التدري  ااعتقدم    مراكز معا ر التدلم. .4
 كز معا ر التدلم   ت وير موارات التدلم ال ايت لد  ال الب. راس  أثر مرا  .5
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
   
  

 
 

ة مبدينة الرس
َّ
لم يف املرحلة الثانوي

ُّ
 واقع مراكز مصادر التع

مني واختصاصيي
َّ
 من وجهة نظر املشرفني الرتبويني واملعل
م

ُّ
 مراكز مصادر التعل

  
 

 

  إعداد 
  سلطان بن حممد بن عسكر العنزي 
   
  إشراف 
  د. إبراهيم بن أمحد عامل 

 
 لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج والوسائل التدليمي  لذ تكميلي تم

 األوهالفعل الدراسي 
 هع 1435/1436
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 واملقرتحاتملخص النتائج والتوصيات 
يتجاوه الباحث   ه ا الفععععععععل أبرز الجتائج اله تلوصعععععععلت إليوا الدراسععععععع  احلالي ، مث 

 تقدمي بدر التوصيات وااقرتحات.
 أوالً: ملخص النتائج:

 ات و للباحث من ياله نتائج التحليل اإلحعائي لتعاؤالت الدراس  ما يلي:
وا و مراكز معععععععععا ر التدلثم من حيث ااباين والتحويزات كانت أ  متوسعععععععع ات حمور  .1

للمح  احملد    الفعععععععععععل الثالث ك    رج   (. ووكقاً 42,4-52,2تراوح ما ب  )
تواكر هعع ه التحويزات كععانععت ترتاوح مععا ب   رجععات تواكر  ليلعع  إىل  رجععات تواكر 

كر ن حيث مد  تواعالي ، مما يشعععععععععري إىل تفاوت اسعععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسععععععععع  م
التحويزات وااباين   مراكز مععععععا ر التدلثم. كما ات عععععو للباحث أ  ااتوسعععععل الدام 

واحنران مديارا  41,3حملور مراكز معععععععععععا ر التدلثم من حيث ااباين والتحويزات = 
وهو  يم  صععععععععذرية، مما يشععععععععري إىل جتان  آراء أكرا  عيج  الدراسعععععععع  حوه ه ا  21,1

 يم  ااتوسععععععل إىل أ  التحويزات وااباين   مراكز معععععععا ر التدلثم   احملور. كما تشععععععري
ا جواز عرل البياانت )الربوجكرت( كقد أي   رج  تواكر  كانت عالي  ويععععععععععععوصعععععععععععً

تواكر مبين مركز "( واخلاصععععع  بعععععععععععععععععععع 1. كما جاءت الفقرة ر م )21,4عالي   توسعععععل 
و رج  تواكر  91,3 توسعععل  " مععععا ر التدلثم جبميو مدارس اارحل  الثانوي    ااديج

تواكر "( واخلاص  بعععععععععع 21أ  الفقرة ر م ) –أي اً  –عالي    ااركز الثاين. كما ات و 
و رج  تواكر عالي    ااركز الثالث. كما تب ل من  98,3 توسعععععععععععل  "طفاايت احلريق

 معاح  ااركز تعتوعذ  يوه طالب"( واخلاص  بععععععع 5ياله الجتائج أ  الفقرة ر م )
و رج   52,2  ااركز األيري  توسعععععععل حععععععععاا=  "لععععععععف  كامل    الو ت لاته

تواكر  ليل . كما تب ل للباحث أ  اب ي كقرات حمور التحويزات وااباين كانت ما ب  
  رجات تواكر  ليل  وعالي .

أ  متوسععع ات حمور وا و تجو  وأشعععكاه مععععا ر اادلومات ااتاح    مراكز مععععا ر  .2
(. ووكقععععا 04,3-50,2م )اا بوععععع  وغري اا بوععععع ( كععععانععععت ترتاوح مععععا ب  )التدلث 

للمح  احملد    الفعععععل الثالث ك    رج  تواكر معععععا ر اادلومات وتجوعوا كانت 
ترتاوح ما ب   رجات تواكر  ليل  إىل  رجات تواكر متوسععععععععععع  ، مما يشعععععععععععري إىل اتفا  

كر ه ه ااعععععععععا ر. كما ات ععععععععو اسععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسعععععععع  من حيث مد  توا
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 96,2للباحث أ  ااتوسععععل الدام حملور تجو  وأشععععكاه معععععا ر اادلومات ااتاح  = 
وهو  يم  صععععععععععععععذرية، مما يشععععععععععععععري إىل جتان  آراء أكرا  عيج   11,1واحنران مديارا 

الدراسع  حوه كقرات ه ا احملور. كما تشعري  يم  ااتوسعل إىل أ  وا و تجو  وأشعكاه 
( وهي الفقرة 1ومات ااتاح  كانت متوسعععععع  . كقد جاءت الفقرة ر م )معععععععا ر اادل
كز   اار  "وجو  معا ر مدلومات كاكي  تجاسذ أعدا  طالب اادرس "اخلاص  بعععععععععععععععع 

وبدرج  تواكر متوس  ، وجاءت  07,3األوه من حيث  رج  التواكر ولل   توسل 
  ااركز "CD-ROOMتواكر األ راص اادجم  "( واخلاصعععع  بععععععععععععععععععع 9الفقرة ر م )

أ  الفقرة ر م  –أي ععععاً  –و رج  تواكر متوسعععع  . كما ات ععععو  80,2الثاين  توسععععل 
و رج  تواكر  75,2 توسععل  "تواكر ااوسععوعات الدام  واخلاصعع "( واخلاصعع  بععععععععععععععععع 4)

( واخلاصععع  11متوسععع     ااركز الثالث. كما تب ل من ياله الجتائج أ  الفقرة ر م )
 50,2  ااركز األيري  توسععل حعععاا =  "لعععمدي  التدليمي تواكر األشععرط  ا"بععععععععععععععععع 

و رج  تواكر  ليل . كما تب ل للباحث أب  اب ي كقرات احملور أي ت ما ب   رجات 
 تواكر  ليل  ومتوس  .

متوسعععععع ات حمور وا و التجتيم الفين )الفورسعععععع  والتعععععععجيف( اقتجيات مراكز معععععععا ر  .3
ا للمحع  احملعد    الفععععععععععععععععل 00,3-16,2التدلثم، كعانعت ترتاوح معا ب  ) (. ووكقعل

الثععالععث كعع    رجعع  تواكر وا و التجتيم الفين كععانععت ترتاوح مععا ب   رجععات تواكر  ليلعع  
إىل  رجات تواكر متوسععععع  ، مما يشعععععري إىل اتفا  اسعععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسععععع  من 

وا و  ورحيث مد  تواكر ه ه ااععععععععا ر. كما ات عععععععو للباحث أ  ااتوسعععععععل الدام حمل
وهو  يم  صعععععععععععععذرية، مما يشعععععععععععععري إىل  10,1واحنران مديارا  63,2التجتيم الفين = 

جتان  آراء أكرا  عيج  الدراسععع  حوه كقرات ه ا احملور. كما تشعععري  يم  ااتوسعععل إىل 
( وهي الفقرة 1أ  وا و التجتيم الفين كععانععت متوسعععععععععععععع عع . كقععد جععاءت الفقرة ر م )

 "موعي  اادلومات ااقتلف    مركز معا ر التدلث التعجيف ااويوعي أل"اخلاص  بععععععععععععععع 
وبدرج  تواكر متوس  .   00,3  ااركز األوه من حيث  رج  التواكر ولل   توسل 

كورسعع  أوعي  اادلومات   مركز معععا ر "( واخلاصعع  بععععععععععععععععع 2كما جاءت الفقرة ر م )
رسععععععععععت، الفوالتدلثم عن طريق إحد  برامج احلاسععععععععععذ اديل، مثل: برانمج اليعععععععععععري، 

 89,2سعععععععععل   اركز الثاين  تو  "ااكتب ، واخلاصععععععععع  اباكتبات ااتوسععععععععع   والععععععععععذرية
( واخلاصعع  3أ  الفقرة أ  الفقرة ر م ) –أي ععاً  –و رج  تواكر متوسعع  . كما ات ععو 

البياانت البيليوجراكي : )اسععععععم ااؤلف، الدجوا ، مكا  الجشععععععر، الجاشععععععر، اتري  "بععععععععععععععععععععع 
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 84,2سععل  تو "  ااركز مديل    الفورس اإللكرتوين...الجشععر... إ ( للمعععا ر 
و رج  تواكر متوسعععععععععععععع     ااركز الثالث. كما تب ل من ياله الجتائج أ  الفقرة ر م 

تزويد ااركز اباععععععععععا ر التدليمي  عن طريق اإلهداء ااقد م من "( واخلاصععععععععع  بعععععععععععععععععععععععع 9)
  ااركز األيري  توسعععععععععل  "أشعععععععععقاص أو مؤسعععععععععععععععععععات حكومي  أو أا جو  أيرا

و رجعع  تواكر  ليلعع . كمععا تب ل للبععاحععث أ  اب ي كقرات احملور  15,2حعععععععععععععععععاا = 
 أي ت ما ب   رجات تواكر  ليل  ومتوس  .

متوسعع ات حمور وا و أشععكاه اخلدمات ااقدم  والربامج واألنشعع     مراكز معععا ر  .4
لمحعع  احملععد    الفعععععععععععععععععل (. ووكقععا ل12,3-55,2التدلثم كععانععت ترتاوح مععا ب  )

الثععالععث كعع    رجعع  تواكر هعع ه األشععععععععععععععكععاه واخلععدمععات والربامج كععانععت ترتاوح مععا ب  
 رجات تواكر  ليل  إىل  رجات تواكر متوسععع  ، مما يشعععري إىل اتفا  اسعععتحاابت أكرا  
عيج  الدراسععع  من حيث مد  تواكر ه ه ااععععا ر. كما ات عععو للباحث أ  ااتوسعععل 

 87,2اخلدمات ااقدم  والربامج   مراكز مععععععععععععععا ر التدلثم = الدام حملور أشعععععععععععععكاه 
وهو  يم  صععععععععععععععذرية، مما يشععععععععععععععري إىل جتان  آراء أكرا  عيج   14,1واحنران مديارا 

الدراسععععععععع  حوه كقرات ه ا احملور. كما تشعععععععععري  يم  ااتوسعععععععععل إىل أ  وا و أشعععععععععكاه 
 . و د جاءت اخلدمات ااقدم  والربامج   مراكز معععععععععععععععا ر التدلثم كانت متوسعععععععععععععع 

جاء يقوم ااركز بتجتيم زايرة الفعوه للمركز أث"( وهي الفقرة اخلاص  بععع 11الفقرة ر م )
الفعععععععو وأثجاء احلععععععع  بويععععععو جدوه لكل مدلم ياله األسععععععبو  لالسععععععتفا ة من 

 12,3  ااركز األوه من حيعععث  رجععع  التواكر وللععع   توسععععععععععععععل  "يعععدمعععات ااركز
إرشا  ااعتفيدين "( واخلاص  بععععععععععععععع 1الفقرة ر م )وبدرج  تواكر متوس  . كما جاءت 

و رج   10,3  ااركز الثاين  توسععععل  "وتوجيووم؛ للوصععععوه إىل معععععا ر اادلومات
يتم تقدمي "( واخلاصععع  بعععععععععععععععععع 3أ  الفقرة ر م ) –أي عععاً  –تواكر متوسععع  . كما ات عععو 

  تواكر و رج 10,3 توسععععل "اخلدم  اارجدي  )وهي اإلجاب  عن أسععععئل  ااعععععتفيدين(
( واخلاصععع  بع 5متوسععع     ااركز الثالث. كما تب ل من ياله الجتائج أ  الفقرة ر م )

  ااركز  "تقدمي يدم  التعععععععوير الور ي لبدر ااعععععععا ر وياصعععععع  تل  اله ال تدار"
و رجعع  تواكر  ليلعع . كمععا تب ل للبععاحععث أ   55,2األيري  توسععععععععععععععل حعععععععععععععععععاا = 
 و أشعععععكاه اخلدمات ااقدم  والربامج واألنشععععع     متوسععععع ات اب ي كقرات حمور وا

( ما ب  07,3-56,2مراكز مععععععععا ر التدلثم  توسععععععع ات حععععععععابي  ترتاوح ما ب  )
  رجات تواكر  ليل  ومتوس  .
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أ  متوسععع ات حمور ااشعععكالت واادو ات ااا ي  والبشعععري  اله تواجه مراكز مععععا ر  .5
ا للمحعع  احملععد    الفعععععععععععععععععل 71,3-68,2التدلثم كععانععت ترتاوح مععا ب  ) (. ووكقععً

الثالث ك    رج  تواكر ه ه ااشعععععكالت واادو ات ااا ي  والبشعععععري  اله تواجه مراكز 
مععععععععععععا ر التدلثم كانت ترتاوح ما ب   رجات تواكر  ليل  إىل  رجات تواكر عالي ، مما 
يشععععععععععععععري إىل تفاوت اسععععععععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسععععععععععععععع  من حيث مد  تواكر ه ه 

شععععكالت واادو ات ااا ي  والبشععععري  اله تواجه مراكز معععععا ر التدلثم. كما ات ععععو اا
للباحث أ  ااتوسععععععععل الدام حملور ااشععععععععكالت واادو ات ااا ي  والبشععععععععري  اله تواجه 

وهو  يم  صعععذرية، مما يشعععري  16,1واحنران مديارا  33,3مراكز مععععا ر التدلثم = 
اسعععع  حوه كقرات ه ا احملور كما تشععععري  يم  ااتوسععععل إىل جتان  آراء أكرا  عيج  الدر 

إىل أ  ااشععععكالت واادو ات ااا ي  والبشععععري  اله تواجه مراكز معععععا ر التدلثم كانت 
 متوس  .

زاي ة حع  اادل م حتوه  و  "( وهي الفقرة اخلاص  بعععععع 14و د جاءت الفقرة ر م )
 71,3واكر ولل   توسععععععععععععععل   ااركز األوه من حيث  رج  الت "اسععععععععععععععتقدام ااركز

 ل  "( واخلاصعععع  بعععععععععععععععععع 15وبدرج  تواكر يف ه ااشععععكل  عالي . كما جاءت الفقرة ر م )
  ااركز الثعاين  "الجشععععععععععععععرات التدريفيع  والعدوريع  اادعدلة من  بعل إ ارات الرتبيع  والتدليم

( 11أ  الفقرة ر م ) –أي عععععععععاً  –و رج  تواكر عالي . كما ات عععععععععو  63,3 توسعععععععععل 
الذالبي  القعو  من ايتعاصيي مراكز معا ر التدلثم غري متقعع    علم "واخلاص  بع 

و رج  تواكر عالي    ااركز الثالث. كما تب ل من  63,3 توسععععععععععععل  "ااكتبات واادلومات
حيتل مركز معا ر التدلثم نعب  ال أبس هبا "( واخلاص  بععععععععععععععع 3ياله الجتائج أ  الفقرة ر م )

   "اابين اادرسعععي، مما يؤثر على اسعععتيداب اادرسععع  لل الب وعد  الفععععوهمن مععععاح  
و رج  تواكر متوسععععععععع  . كما تب ل للباحث أ   86,2ااركز األيري  توسعععععععععل حععععععععععاا = 

متوسعععععععععع ات اب ي كقرات حمور ااشععععععععععكالت واادو ات ااا ي  والبشععععععععععري  اله تواجه مراكز 
( وبدرجات تواكر 44,3-72,2ح ما ب  )مععععععععععععا ر التدلثم  توسععععععععععع ات حععععععععععععابي  ترتاو 

 متوس   وعالي .
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ا: التوصيات املتعلقة بالدراسة احلالية:
ً
 ثاني

 -من ياله الجتائج اله مت التوصل يفا، ك   الباحث يوصي بددة توصيات، من أ وا: 
يعععععععععععععرورة توكري االعتما ات ااالي  الكاكي ؛ للدمل على حل ااشعععععععععععععكالت ااا ي    مراكز  .1

 معا ر التدلثم.
 ختفيف األعباء التدريعي  على اادللم . .2
 يرورة عقد  ورات تدريبي  للمدللم  على استقدام التقجيلات احلديث . .3
 يرورة حتديث اجملموعات )ااعا ر التدليمي ( ابستمرار. .4
 الدمل على زاي ة الربامج التدريبي  اليتعاصيي مراكز معا ر التدلثم. .5
سعععععععي عن طريق توكري مععععععععا ر التدلثم لات االرتباط اباجوج؛ ولل  لبدث  عم ااجوج اادر  .6

الفاعلي  والجشععععععععععاط واحليوي  كيه، وتجمي  موارات البحث واالسععععععععععتكشععععععععععان والتفكري وحل 
 ااشكالت لد  ااتدللم.

ا: التوصيات املتعلقة بإجراء دراسات مستقبلية:
ً
 ثالث
ئج الثانويل ، وااقارن  ب  نتائحوا ونتا إجراء  راسعععععععع  مشععععععععاهب  على عيج  من طالب اارحل  .1

 الدراس  احلالي .
 إجراء  راس  تقوني  لتقجيات التدليم   مراكز معا ر التدلثم   اارحل  الثانويل . .2
إ ام   راسععععع  تتجاوه إمكاني  ت وير مراكز مععععععا ر التدلثم   اارحل  الثانويل  من وجو  نتر  .3

 م ، وايتعاصيي مراكز معا ر التدلثم.ااشرك  الرتبوي ، واادلل 
 إجراء  راس  عن إمكاني  إنشاء مركز معا ر تدلثم عن بدد   ااملك  الدربي  العدو ي .
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية مبكة املكرمة

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 
 

 

 واقع مركز مصادر التعلم
 مبدارس املرحلة االبتدائية مبنطقة جازان التعليمية
 من وجهة نظر املعلمني وأمناء مراكز مصادر التعلم

   
  إعداد الطالب 
  هشام بن حممد سامل العطاس 
   
  إشراف الدكتور 
  إحسان بن حممد كنسارة 

 واالتصال املشاركأستاذ تكنولوجيا التعليم 
 
 

  راس  تكميلي  مقدم  إىل  عم ااجاهج وطر  التدري 
 لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج والوسائل التدليمي 

 هع 1428/1429الفعل الدراسي الثاين 
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 ملخص النتائج:
 

لوحظ تقارب وجوات الجتر ب  اادلم  وأمجاء مراكز معععععععععععععا ر التدلم حياه حتقيق  .1
 اارجوة من مركز معا ر التدلم.األهدان 

يوجد تقارب ب  وجوات نتر اادلم  وأمجاء مراكز مععععععععععععععععا ر حياه توكر األجوزة  .2
 وااوا  الدلمي    مراكز معا ر التدلم بدرج  جيدة.

توجد نععععععععب  عالي  من اتفا  ب  وجوات نتر اادلم  وأمجاء مراكز مععععععععا ر حياه  .3
اله حتوه  و  تفديل  ور مراكز مععععععععععا ر الدقبات ونواحي القععععععععععور وااشعععععععععكالت 

 التدلم.
أ ت الجتائج إىل وجو  نواحي إىل وجو  يععععععععععععععدف   الجاحي  التأهيلي  ألمجاء مراكز  .4

 معا ر التدلم وال ا اندك  بدوره على وا و مراكز معا ر التدلم.
كعععا  من أبرز الجتعععائج واله اتفقعععت عليعععه الكثري من وجوعععات نتر اادلم  وأمجعععاء  .5

معا ر الدلم هي يدف اجلانذ ااا ا وك ل  عدم توكر ااعاحات الكامل   مراكز
 اله وذ تواكرها   مركز معا ر التدلم ااثايل.

يععععععععععععععدف الدال عع  ب  اادلم  وأمجععاء مراكز معععععععععععععععععا ر التدلم وهعع ا كععا  من ياله  .6
وجوات نتر كل جانذ ككل جانذ حيمل ادير ااعععععععععععؤولي  حياه يععععععععععدف تفديل 

 لتدلم   اادرس .مركز معا ر ا
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 التوصيات

 
أشعععارت الجتائج إىل أ  وا و مراكز مععععا ر التدلم  ج ق  جازا  التدليمي  يكا  يكو   .1

 جيدا.
وذ توكري األجوزة وااوا  التدليمي  بشععكل ي ععمن اسععتفا ة كل من اادلم وااتدلم     .2

 كل مراحل التدليم.
 التدلم حعذ االحتياج.زاي ة ااقععات ااالي  اراكز معا ر  .3
 الدمل على توكري صيان   وري  ألجوزة ااركز. .4
 زاي ة ااقععات ااالي  اراكز معا ر التدلم حعذ االحتياج. .5
يعععرورة  هيل اادلم  بدمل ورش عمل تدريبي  على كيفي  اسعععتقدام مراكز مععععا ر  .6

لتدليم ا التدلم وإوعععا  أم  مركز مععععععععععععععععععا ر تدلم مؤهعععل   جمعععاه ااكتبعععات وتقيعععات
 واادلومات.

عمل  ورات جتمو ب  كل من األمجاء واادلم  ومدرك  نواحي القععععور وااشعععكالت  .7
 اله تقف أمام تفديلوم لدور مراكز معا ر التدلم.

 الدمل على ختعي  و ت أطوه للجشاط الدلمي   ياله اليوم الدراسي. .8
معععا ر  اله يوكرها مركز الدمل على ربل حمتوا ااوا  الدراسععي  ابألنشعع   واخلدمات .9

 التدلم.
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 املقرتحات

 
إجراء  راسعععععععع  مشععععععععاهب  لوا و مراكز معععععععععا ر التدلم   اارحل  ااتوسعععععععع   والثانوي     .1

 خمتلف مجاطق ااملك  الدربي  العدو ي .
إجراء  راسعععععات لوا و مراكز مععععععا ر التدلم من ياله وجو  نتر ااشعععععرك  الرتبوي   .2

 اادارس.ومديرا 
 إجراء  راسات لوا و مراكز معا ر التدلم من وجو  نتر ال الب. .3
 إجراء  راسات ادرك  مدو ات تفديل مراكز معا ر التدلم   اادرس . .4
 تفديل ي وط الشبك  الدجكبوتي  )اإلنرتنت(  ايل مراكز معا ر التدلم. .5
  راس  وا و مراكز معا ر التدلم   ااراحل التدليمي  العابق . .6
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 الباب الثاني
 

 الرسائل التي تناولت دراسة الفاعلية
 واألثر للربامج واألنشطة واألجهزة والوسائل
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية مبكة املكرمة

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

   
 برامج احلاسب اآليل على تعلم قواعدأثر استخدام أحد 

 اللغة اإلجنليزية لطالب الصف األول ثانوي مبدينة جدة
 
 
 

  إعداد الطالب 
  رياض بن أمحد إبراهيم زيلعي 
   
  إشراف 
  د. موسى بن حممد صاحل احلبيب 
  أستاذ مشارك بقسم املناهج وطرق التدريس 

 
 

  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري حبث مكمل ا الذ احلعوه على 
 

 هع 1428-1429
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 ملخص نتائج الدراسة:
يت عععععععمن ه ا الفععععععععل عريعععععععاً موجزاً اا مت التوصعععععععل إليه   ه ه الدراسععععععع  من نتائج 
واسععععتجتاجات، وك ل  عد  من التوصععععيات وااقرتحات. وعلى يععععوء ايتبار صععععح  كريععععيات 

 التالي : الدراس ، كقد توصل الباحث إىل الجتائج
وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل حتعععيل ال الب   اجملموع  التحريبي   .1

اله  رست ابستقدام احلاسذ اديل كوسيل  تدليمي  وب  متوسل حتعيل ال الب 
  اجملموع  ال ععععععاب   اله  رسععععععت ابل ريق  التقليدي  لعععععععاخل اجملموع  التحريبي  عجد 

 معتو  الت كر.
لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل حتعععيل ال الب   اجملموع  التحريبي  وجو  كرو   .2

اله  رست ابستقدام احلاسذ اديل كوسيل  تدليمي  وب  متوسل حتعيل ال الب 
  اجملموع  ال ععععععاب   اله  رسععععععت ابل ريق  التقليدي  لعععععععاخل اجملموع  التحريبي  عجد 

 معتو  الفوم.
ي  متوسععل حتعععيل ال الب   اجملموع  التحريب وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  .3

اله  رست ابستقدام احلاسذ اديل كوسيل  تدليمي  وب  متوسل حتعيل ال الب 
  اجملموع  ال عععععععععععععععاب   اله  رسعععععععععععععععت ابل ريق  التقليدي    جممل االيتبار الكلي 

 البددا.
جعب  لدرجات لتشري نتائج ه ه الدراس  أي اً إىل أ  ااتوس ات احلعابي  األعلى اب .4

ال الب   اجملموعت  التحريبي  وال ععععععععععععاب     االيتبار البددا  د كانت لعععععععععععععاخل 
 اجملموع  التحريبي    كل من معتو  الت كر والفوم وأي اً   ااعتوي  جمتمد .
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 استنتاجات الدراسة:
 

على يععععععععععععععوء ما توصععععععععععععععلت إليه ه ه الدراسععععععععععععععع  من نتائج، نكن أ  نعععععععععععععععتقل  
 االستجتاجات التالي :

   يدزو الباحث تفو  اجملموع  التحريبي    ه ه الدراسعععععععععععععع  إىل  درة احلاسععععععععععععععذ اديل
كوسيل  تدليمي  حديث    اإلسوام وبشكل وايو   ركو معتو  حتعيل ال الب 
   واعععد اللذعع  اإلجنليزيعع  وللعع  مقععارنعع   عععععععععععععععتو  حتعععععععععععععععيععل ال الب   اجملموععع  

 ال اب  .
 ديل بوصعععععفه وسعععععيل  تدليمي  حديث  ابارون  والثراء نتراً للقععععععائ يتميز احلاسعععععذ ا 

الفريدة اله يتميز هبا لدا مقارنته أبا وسعععععععععععيل  تدليمي  تقليدي  أير  يععععععععععععتقدموا 
اادلمو    كعععععععععويفم. ومن متاهر لل   درته على تقدمي احملتو  التدليمي بشععععععععكل 

العععععععععورة يدة للدملي  التدليمي  كجيد، ووايععععععععو، وج اب اا يتوكر له من ااؤثرات ااف
والععوت واللو  واحلرك  ويععوصعاً   تدليم اللذ  اإلجنليزي  حبيث يععوم إيعفاء ه ه 
ااؤثرات على  روس اللذععع  اإلجنليزيععع    إبدعععا  االعععل عن ااتدلم  ويتقععع   اكديتوم 

 للتدلم. وكل لل  بدوره يجدك  إواابً على معتو  التحعيل الدراسي لل الب.
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 توصيات الدراسة ومقرتحاتها:
 بجاء على ما توصلت إليه نتائج الدراس  احلالي ، ك   الباحث يوصي  ا يلي:

يرورة ااعارع  ابستقدام احلاسذ اديل   تدري  اللذ  اإلجنليزي  عام  و  تدري   .1
 واعدها ياصعععععً ، حيث يععععععوم اسعععععتقدامه كوسعععععيل  تدليمي  حديث    ركو مععععععتو  
حتععععععععععععععيل ال الب الدراسعععععععععععععي مقارن  ابلوسعععععععععععععائل التدليمي  التقليدي    تدري  اللذ  

 اإلجنليزي  و واعدها.
حث مدلمي اللذ  اإلجنليزي  على اسععععععععععععتقدام احلاسععععععععععععذ اديل كوسععععععععععععيل  تدليمي     .2

تدريععععوم اا ة اللذ  اإلجنليزي  و واعدها من ياله تبععععريهم بدوره الفاعل   ححرة 
الركو من معععععععععععععععتو  أ اء ال الب   تدلم  واعد اللذ  العععععععععععععععف حيث يعععععععععععععععوم   

 اإلجنليزي .
ممت هبدن تدليم  .3 االسععععتفا ة من برجميات احلاسععععذ اديل ااتواكرة ابألسععععوا  اله صععععُ

 اللذ  اإلجنليزي  و واعدها وكاك  مواراهتا وجتربتوا   البيئ  التدليمي  الععععععععععععدو ي  هبدن
 م اللذ  اإلجنليزي  و واعدها.ت ليل الدقبات اله تواجه ال الب   تدل

تشععععععععععععععحيو الباحث  على إجراء اازيد من الدراسععععععععععععععات الدلمي  اله تويععععععععععععععو جدو   .4
اسعععععععععتقدام احلاسعععععععععذ اديل كوسعععععععععيل  تدليمي    تدري  اللذ  اإلجنليزي  و واعدها   

 مراحل وصفون تدليمي  أيرا غري اله تجاويفا ه ه الدراس .
  احلالي  حوه أثر اسععتقدام احلاسععذ اديل كوسععيل  إجراء  راسعع  علمي  مماثل  للدراسعع .5

تدليميعع    تدليم وتدلم  واعععد اللذعع  اإلجنليزيعع  على طالب العععععععععععععععف األوه الثععانوا 
حبيث تقي  مععععععععععتوايت أعلى   اجملاه اادر  غري تل  اله تجاولتوا ه ه الدراسععععععععع  

 مثل الت بيق الرتكيذ والتحليل والتقومي.
اء اازيد من الدراسععععععععععععععات الدلمي  اله تويععععععععععععععو جدو  تشععععععععععععععحيو الباحث  على إجر  .6

اسعععععععععععتقدام احلاسعععععععععععذ اديل كوسعععععععععععيل  تدليمي  لي    تدري   واعد اللذ  اإلجنليزي  
وحععععععذ ولكن   اب ي ااوارات اللذوي  األسعععععاسعععععي  )االسعععععتما ، التحدث، القراءة، 

 الكتاب ( ل الب العف األوه الثانوا و  مراحل وصفون تدليمي  خمتلف .
شعععععععحيو اادلم  على القيام بتععععععععميم  روسعععععععوم أبنفععععععععوم و ا يتجاسعععععععذ مو طبيد  ت .7

ااشععععععععععععععكالت اله يواجووهنععا   كعععععععععععععععويفم حبيععث تراعي الفرو  الفر يعع  ب  طالهبم 
 واألعدا  ااتزايدة من ال الب.
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تشعععععععععععععحيو اادلم  على إثراء مكتب  اادرسععععععععععععع  أو  اعات مععععععععععععععا ر التدلم ابلدروس  .8
فاظ هبا هبدن تقييموا وإجراء التدديالت الالزم  عليوا ليتعععععععععععععععىن اإللكرتوني  واالحت

 استقداموا   إثراء الدملي  التدليمي  وااقررات الدراسي  القائم .
تعععععويل أمر تبا ه الدروس اإللكرتوني  ب  اادلم  وال الب على معععععتو  اادرسعععع   .9

الب  الدراسي  وتشحيو ال من ياله االستفا ة من ه ه الدروس اله تدزز مقرراهتم 
 ك ل  على التدلم ال ايت ابستقدام ه ه الدروس يارج بيئ  العف واادرس .

تشعععحيو اإل ارات التدليمي    كاك  مجاطق ااملك  الدربي  الععععدو ي  لالسعععتفا ة من  .10
الدروس اإللكرتوني  اله يقوم اادلمو  واادلمات بتععععععميموا وإيعععععاكتوا، بدد أ  يتم 

ىل موا و اإل ارات التدليميعع  على شععععععععععععععبكعع  اادلومععات )اإلنرتنععت( حبيععث حتكيموععا، إ
 تعبو متاح  للمدلم  واادلمات وال الب وال البات وك ل  أولياء األمور.

حتديث ااجاهج احلالي  بشععكل يعععمو بتقدمي وعرل احملتو  الدراسععي لل الب من  .11
أوسععاط  ذ اديل  ياله احلاسععذ اديل. وه ا بدوره سععيعععوم   نشععر ثقاك  احلاسعع

اادلم  وااتدلم ، وابلتايل يربل اادرسععععععععععع  ابلبيئ  اخلارجي ، واله أصعععععععععععبحت تدتمد 
على احلعاسعععععععععععععععذ اديل   كعاكع  جمعاالت احليعاة، وودلوعا مواكبعً  يفعا   الت ور التقين 

 ايفائل وااتالحق.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   أم القرىجامعة 
   كلية الرتبية مبكة املكرمة

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 أثر استخدام األلعاب التعليمية يف إكساب تالميذ الصف السادس االبتدائي احلروف
 اهلجائية واملفردات ملادة اللغة اإلجنليزية مبدينة جدة

 
 
 

  إعداد الطالب 
  األمحدي أمحد بن عبد اهلل حممد على 
   
  إشراف 
موسى بن حممد صاحل  /الدكتور 

 احلبيب
 

  أستال ااجاهج وطر  تدري  اللذ  اإلجنليزي  ااشارك 
 

 حبث مكمل لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  تدري  اللذ  اإلجنليزي 
 الفعل الدراسي األوه

 هع 1431
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 ملخص نتائج الدراسة:
التدليميعع  لات أ يعع  كبرية نترا   توكره للمتدلم  من بيئعع  يعععععععععععععععبععه تدععد األلدععاب 

 تععععاعد على منوهم اادر  وتععععتثري لتدلم وتور االهتمام   البيئ  للرتبوي  مج  عقو  سعععابقه  
 اللدذ ال ا يراكقه شدور اباتد  والل ة لد  ال فل سبيل أكيد لتجمي  االكات الدقلي  لديه.

 لرتبويو  أب  األلداب التدليمي  اله نارسععععععععععععععوا التالمي    ااراحلواتفق جمموع  من ا
 التدليمي  ااقتلف  تعاعدهم على الجمو اادر  واالجتماعي واالنفدايل.

وإلا آمجا أب ي  الرتبي  والتدليم   ه ا الدعععععععععر بدام ، وأ ي  لدذ األطفاه خباصعععععععع ، 
موع  من اخلربات واادارن وااجحزات وآمجا أ  نكععععععععععععععععذ التالمي  من ياله ه ه الرتبي  جم

 احل اري   قتلف  صورها، ك   الوسيل    نقلوا هي اللذ  بال ش .
وال ش  أ  اللذ  اإلجنليزي  من أكثر اللذات استقداماً   الدا    الو ت احلايل بل 

جاء الدنيا ر لذ  االتعععععععاه األوىل عاايا. كمالي  من الجاس   شععععععه أ  د ال نباله إلا  لت إهنا
يتكلمو  ويتفا و  هبا وهي لذ  الدلم واادرك    الو ت احلايعععععععععععععر، والدا  يشعععععععععععععود اليوم ثورة 

 مدلوماتي  ومدركي  تدتمد على اللذات األججبي  و  مقدم  ه ه اللذات اللذ  اإلجنليزي .
  وكو  الباحث يدمل مدلما اا ة اللذ  اإلجنليزي  للعععععععف العععععععا س االبتدائي واارحل

ااتوسععععع   على حد سعععععواء كقد الحظ التدين وال عععععدف   حتععععععيل تالمي  الععععععف الععععععا س 
 االبتدائي   ه ه ااا ة رغم توكري ااقرر اجليد يفم واإلمكانيات ااجاسب  أو اجليدة أي اً.

ونتراً اعا يفع ه اارحلع  من أ يع    تدلم التالميع  اعا ة اللذع  اإلجنليزيع  ألوه مرة كقعد 
يجتج ه ا التدين   التحععععيل إىل الدزون عن تدليم اللذ  اإلجنليزي  وعدم االسعععتفا ة من ه ه 

جمموع  من "هع( أ   1427ااا ة ابلوجه اا لوب   ااراحل الالحق ، حيث يؤكد الشريف )
رتبوي  ترا أ  سعععععععععن الداشعععععععععرة هي الععععععععععن األكثر مالئم  للبدء   تدلم اللذ  األججبي  أل  ال

 .109ص  "التلمي  يكو   د متكن من لذته األم
و د أتورت الدراسعععععععععات أ ي  االعتجاء بتدري  اللذ  اإلجنليزي  واسعععععععععتقدام وسعععععععععائل 

  ااا ة، جشععو ة من تدريوطر  تدري  متجوع  ومجوا األلداب التدليمي  للوصععوه لألهدان اا
ومن ه ه الدراسعات ما سعبق اإلشعارة إليه   ااقدم  الععابق . ومن هجا رأ  الباحث أ  يقوم 
بدراس  يقي  من ياليفا أثر استقدام األلداب التدليمي    إكعاب تالمي  العف العا س 

 .االبتدائي احلرون ايفحائي  واافر ات اا ة اللذ  اإلجنليزي   ديج  جدة
 ومن أجل حتقيق ه ا ايفدن، كقد متت صياغ  الفرول التالي :
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(   التحعععيل القبلي ب  05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  ) .1
متوسععععععععععععععل  رجات اجملموع  التحريبي  اله  رسععععععععععععععت ابسععععععععععععععتقدام األلداب التدليمي  

 ة اللذ  اومتوسعععععععععععععل  رجات اجملموع  ال عععععععععععععاب   اله  رسعععععععععععععت ابل ريق  التقليدي   
اإلجنليزي  للععععف الععععا س االبتدائي   تدلم احلرون ايفحائي  بدد يعععبل التحععععيل 

 القبلي.
(   التحعيل البددا ب  05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  ) .2

متوسععععععععععععععل  رجات اجملموع  التحريبي  اله  رسععععععععععععععت ابسععععععععععععععتقدام األلداب التدليمي  
   اله  رسعععععععععععععت ابل ريق  التقليدي   ا ة اللذ  ومتوسعععععععععععععل  رجات اجملموع  ال عععععععععععععاب

اإلجنليزي  للععععف الععععا س االبتدائي   تدلم احلرون ايفحائي  بدد يعععبل التحععععيل 
 القبلي.

(   التحعععيل القبلي ب  05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  ) .3
ليمي  دمتوسععععععععععععععل  رجات اجملموع  التحريبي  اله  رسععععععععععععععت ابسععععععععععععععتقدام األلداب الت

ومتوسعععععععععععععل  رجات اجملموع  ال عععععععععععععاب   اله  رسعععععععععععععت ابل ريق  التقليدي   ا ة اللذ  
 اإلجنليزي  للعف العا س االبتدائي   تدلم اافر ات.

(   التحعيل البددا ب  05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  ) .4
مي  ومتوسععل التدليمتوسععل  رات اجملموع  التحريبي  اله  رسععت ابسععتقدام األلداب 

 رجات اجملموع  ال اب   اله  رست ابل ريق  التقليدي   ا ة اللذ  اإلجنليزي  للعف 
 العا س االبتدائي   تدلم اافر ات بدد يبل التحعيل القبلي.
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 أهداف الدراسة:
التدرن على األلداب التدليمي  ااجاسعععععب  لتالمي  الععععععف الععععععا س االبتدائي   ما ة  .1

 اللذ  اإلجنليزي  وكيفي  استقداموا.
التدرن على أثر اسعععععتقدام األلداب التدليمي    إكععععععاب تالمي  الععععععف الععععععا س  .2

 االبتدائي احلرون ايفحائي  اا ة اللذ  اإلجنليزي .
التدرن على أثر اسعععععتقدام األلداب التدليمي    إكععععععاب تالمي  الععععععف الععععععا س  .3

 جنليزي .االبتدائي اافر ات اا ة اللذ  اإل
مت ايتبار تل  الفرول عن طريق إجراء  راسعع  شععبه جتريبي  على عيج  خمتارة من  د و 

جمتمو الدراسععععععععععع  ال ا مت حتديده   تالمي  الععععععععععععف الععععععععععععا س االبتدائي ابادارس احلكومي  
هعععععععععععع(،  1430-1429التابد  إل ارة التدليم للبج   حاكت  جدة   الفعل الدراسي األوه )

عيجتوا من تالمي  الععععععععععععف الععععععععععععا س االبتدائي   إحد  اادارس االبتدائي  ااقتارة وتكو  
  عدايً  ديج  جدة.

و د ايتريت عيج  الدراسعععععععععععع  ب ريق  عشععععععععععععوائي  حيث  ام الباحث إبجراء القرع  ب  
الفعععععععععل  العععععععععا س )ب( والعععععععععا س )ج(، وكانت اجملموع  التحريبي  من نعععععععععيذ العععععععععف 

( طالبا واجملموع  ال عععععاب   من نععععععيذ الععععععف الععععععا س 25هبا )الععععععا س )ج(، وعد  طال
 ( طالبا.25)ب( وعد  طالبه )

وبدععد أ   ععام البععاحععث ابيتيععار الععدروس اخلمععععععععععععععععع  األوىل من مقرر اللذعع  اإلجنليزيعع  
للعععف العععا س االبتدائي   الفعععل الدراسععي األوه،  ام بتح ععري ه ه الدروس ابسععتقدام 

بععار ي  واسععععععععععععععرتاتيحيعع  األلدععاب التدليميعع    التععدري ، وإعععدا  ايتال ريقعع  التدليميعع    التععدر 
للحرون ايفحائي ، واافر ات للتحقق من صععععالحي  االيتبار    ياس التحعععععيل الدراسععععي اا 

 صمم له، ومت التأكد من صد ه وثباته ليكو  أ اة الدراس .
ت  التحريبي ، عو د مت إجراء االيتبار التحعيلي القبلي، والبددا على طالب اجملمو 

وال عععاب  ، ومت أتو الجاتج وحتليلوا إحععععائيا بدد اسعععتقدام األسعععاليذ اإلحععععائي  اله متثلت 
  ااتوسعععععععععل احلععععععععععاا، واسعععععععععتقدام االحنران ااديارا   االيتبار القبلي، والبددا، وحتليل 

 (.ANACOVAالتباين ااعاحذ )
 
 



150 
 
 

 نتائج ملخص الدراسة:
و  لات  الل  إحععععععععائي  ب  متوسععععععع ات اجملموع  أويعععععععحت الدراسععععععع  أ  هجاك كر  .1

التحريبيععع  وال عععععععععععععععععاب ععع    االيتبعععار البدعععدا تدزا لألثر التحريز   تدلم احلرون 
 ايفحائي  اا ة اللذ  اإلجنليزي . حيث بلذت نعععععععععب  التباين اافعععععععععر لألثر التحريز ب 

ت ال ا حدث (، وه ا التباين للدرجا%1,56اجملموعت  )التحريبي  وال عععععععععاب  ( )
  القيععععاس البدععععدا لتدلم احلرون ايفحععععائيعععع  يدو  اليتالن نو  جمموععععع  البحععععث 

 )جتريبي  أو ياب  (.
بيجت الدراسععععععععععع  أ  هجاك كر  ب  متوسععععععععععع ي اجملموعت  )التحريبي  وال عععععععععععاب  (    .2

( لعععععععععاخل اجملموع  92,3االيتبار البددا لتدلم اافر ات اا ة اللذ  اإلجنليزي   دره )
 ريبي .التح

بدد عزه أثر ااتذري ااععععععععععععاحذ، يت عععععععععععو أ  هاك كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  ب   .3
متوسعععععع ي اجملموع  التحريبي  وال ععععععاب     االيتبار البددا لتدلم احلرون ايفحائي ، 

( وهي  ال  إحعععائيا 235,61حيث إ   يم  )ن( احملعععوب  لألثر التحريز بلذت )
على وجو  كرو  لات  الل  إحععععائي  ب  (، وه ا يده 01,0عجد مععععتو   الل  )

اجملموعت  )التحريبي  وال ععععععععععاب  (   تدلم احلرون ايفحائي ، وه ا يشععععععععععري إىل كدالي  
 وكفاءة األلداب التدليمي  لتدليم احلرون ايفحائي .

هجاك كرو  لات  الل  إحععععائي  ب   رجات اجملموع  التحريبي  وال عععاب   بدد يعععبل أثر  .4
ز لتدلم اافر ات اا ة اللذ  اإلجنليزي ، حيث بلذت  يم  )ن( لألثر التحريالقياس القبلي 

(، حيث إ  ه ه الفرو  01,0( وهي  ال  إحعععععععععائيا عجد معععععععععتو  مدجوي  )004,38)
 لعاخل اجملموع  التحريبي .

إل  ه ه الجتيح  تدزز كدالي  اسعععععععععععتقدام األلداب التدليمي  لزاي ة تدلم اافر ات اا ة اللذ  
 اإلجنليزي  لتالمي  العف العا س االبتدائي.
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 التوصيات
 

   يوء الجتائج اله أسفرت عجوا الدراس  احلالي ، ك   الباحث يوصي  ا يلي:
يعععرورة اسعععتقدام مدلمي اللذ  اإلجنليزي ، واادلم  عموماً لأللداب التدليمي    التدري  ،  .1

 والتأكيد على أ يتوا.
لم    الكليات واجلامدات على اسععععععععععععععتقدام األلداب التدليمي    تدريذ ال الب ااد .2

التدري ، من ياله بدر الدروس الجمولجي ، أو ورش الدمل، وتفديل اسععععععععععععععتقداموا   
 كرتة الرتبي  الدملي .

 عقد  ورات تدريبي  للمدلم  وااشعععععععرك  الرتبوي  أثجاء اخلدم  لتدريفوم  زااي و واعد .3
دليمي    التدري ، وكيفي  إعدا ها نترايً وعملياً ولل  من اسععععععععععععععتقدام األلداب الت

 ياله كتيبات إرشا ي  أو من ياله ورش عمل تدريبي .
ت عععععم  الكتذ وااقررات الدراسعععععي  منالج من األلداب التدليمي ، ولل    الدروس  .4

 اله تتجاسذ مدوا.
 

 دراسات مقرتحة
 

 إجراء الدراسات التالي :بدد إمتام الدراس  احلالي ، نكن ا رتاح 
 راس  مماثل  للدراس  احلالي  لبيا  أثر استقدام األلداب التدليمي    إكعاب تالمي   .1

العععععععععععععععف الععععععععععععععععا س االبتدائي احلرون ايفحائي  واافر ات   ما ة اللذ  اإلجنليزي  
 )الفعل الثاين(.

اب تالمي  التدليمي    إكع راس  مماثل  للدراس  احلالي  لبيا  أثر استقدام األلداب  .2
 العف العا س االبتدائي   تدلم  واعد اللذ  اإلجنليزي .

 راس  مماثل  للدراس  احلالي  لبيا  أثر استقدام األلداب التدليمي    إكعاب تالمي   .3
 اارحل  ااتوس     اللذ  اإلجنليزي .

تالمي   لى حتعععععععععيل راسعععععععع  مماثل  للدراسعععععععع  احلالي  لبيا  أثر اسععععععععرتاتيحيات أيرا ع .4
 العفون األير    اارحل  االبتدائي    اادارس اا بق  لتدري  اللذ  اإلجنليزي .
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية مبكة املكرمة

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 يف االحتفاظ بالتعلمأثر استخدام احلاسب اآليل 
 لدى طالب الصف الرابع االبتدائي يف مادة اجلغرافيا

 
 

  إعداد الطالب 
  فهد بن هليل بن عايض السواط 
   
  إشراف 
  إبراهيم بن على الدخيل /الدكتور 
   

 
 
 

 حبث مكمل ا الذ احلعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 
 الثاين الفعل الدراسي

 هع 1422-1423
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 ملخص الدراسة:
يويل الدديد من الرتبوي  اهتماماً ابلذاً ابسععععععععععععععتقدام احلاسعععععععععععععععذ اديل   تدليم ااوا  
ااقتلف    مراحل التدليم الدام، ولدل االهتمام ابحلاسعععععععععععععععذ اديل انبو من كونه حيقق مدجاً 

 ومفاهيم جمر ة وجاك .للما ة الدلمي ، ياص  عجدما حتتوا ااا ة على حقائق 
إ  الجاتر إىل ما ة اجلذراكيا ودها من أوىل ااوا  الدراسعععععععععععععي  اله حتتوا على حقائق 
ومفاهيم جمر ة يعععععدذ على ال الذ كوموا واسععععتيداهبا مما يؤ ا به إىل حفتوا واسععععتتواراها 

د كرتة د  أسععععععععععععععر  و ت  و  إ راك ل بيد  تل  احلقائق واافاهيم والجتيح  تكو  نعععععععععععععععياهنا ب
 وجيزة.

إلا كا  احلاسعععععذ اديل يُدد من األسعععععاليذ احلديث  اله يععععععتدا   ل ا نكن القوه إنه
جه هبا   تدليم أتيو ااوا  الدراسي  ك   احلاج  ماس  لالستدان  به   تدليم اجلذراكيا، اا تت م

ل وتقريذ يما ة اجلذراكيا من حقائق ومفاهيم جمر ة، تت لذ اسععععععتقدام احلاسععععععذ اديل لتبععععععع
ه ه احلقائق واافاهيم إىل لهن ال الذ وجتدلوا لات مدجاً وكائدة له، حيث تعععععععععععععععتقر ه ه 
اادلومات   ال اكرة البديدة للمتدلم مما يكعععععععععععععذ ااتدلم احتفاتاً طويالً ابادلومات اجلذراكي  

 و  يوء لل  حتد ت مشكل  البحث   العؤاه التايل:
ما أثر اسةةةةةةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةةةةةةب اآليل يف الحتآا  ابلتعلم لد  طوب الصةةةةةةةةةةة  

 ؟والتطبيقف –والآهم  –البتدائي يف ماحنة اجلغرافيا عند مستوايت  التذكر 
 ولفجاب  عن ه ا العؤاه مت صياغ  الفرييات التالي :

(   االحتفاظ ابلتدلم لد  05,0ال توجد كرو  لات  الة إحعائي  عجد معتو  ) .1
ب العععف الرابو االبتدائي   ما ة اجلذراكيا ب  اجملموع  اله  رسععت ابسععتقدام طال

احلاسععععععذ اديل واجملموع  اله  رسععععععت ابل ريق  التقليدي  عجد ااعععععععتو  اادر  األوه 
 لتعجيف بلوم عجد )معتو  الت كر(.

(   االحتفاظ ابلتدلم 05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععععععائي  عجد معععععععععععععتو  ) .2
طالب العععععععععععععععف الرابو االبتدائي   ما ة اجلذراكيا ب  اجملموع  اله  رسععععععععععععععت لد  

ابسعععععععتقدام احلاسعععععععذ اديل واجملموع  اله  رسعععععععت ابل ريق  التقليدي  عجد ااععععععععتو  
 اادر  الثاين لتعجيف بلوم عجد )معتو  الفوم(.

(   االحتفاظ ابلتدلم 05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععععععائي  عجد معععععععععععععتو  ) .3
د  طالب العععععععععععععععف الرابو االبتدائي   ما ة اجلذراكيا ب  اجملموع  اله  رسععععععععععععععت ل



154 
 
 

ابسعععععععتقدام احلاسعععععععذ اديل واجملموع  اله  رسعععععععت ابل ريق  التقليدي  عجد ااععععععععتو  
 اادر  الثالث لتعجيف بلوم عجد )معتو  الت بيق(.

دلم (   االحتفاظ ابلت05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععععععائي  عجد معععععععععععععتو  ) .4
لد  طالب العععععععععععععععف الرابو االبتدائي   ما ة اجلذراكيا ب  اجملموع  اله  رسععععععععععععععت 
ابستقدام احلاسذ اديل واجملموع  اله  رست ابل ريق  التقليدي    االيتبار ادجل 

 الكلي.
و د مت ايتبار تل  الفريعععيات عن طريق إجراء  راسععع  شعععبه جتريبي  على عيج   واموا 

( واألير  يععععععععععععععععاب عع  30دوم على جمموعت  أحععدا ععا جتريبيعع  وعععد هععا )( طععالبععًا مت توزي60)
(. مث شعععععععععر  الباحث   بجاء األ اة وهي اسعععععععععتمارة ايتبار من نو  االيتيار من 30وعد ها )

متدد ، و د مر االيتبار عجد إعدا ه بعععياغ  األهدان العععلوكي  وإعدا  جدوه ااواصععفات، 
  بدد أ  وثباته. مث بدء الباحث   ت بيق التحرب مث بدد لل  مت التأكد من صععععععععععد  االيتبار

 مت ايتيار الربانمج التدليمي احملوسذ ااري  من  بل وزارة اادارن.
و د تويل الباحث اإلشعران على اجملموع  التحريبي ، بيجما توىل مدلم ااا ة األسعاسعي 

د انتواء التحرب  بع ( أسعععععابيو. وبد4ابادرسععععع  تدري  اجملموع  ال عععععاب  . و د  امت التحرب  )
( أسعععععععععابيو مت إجراء االيتبار ادجل على اجملموعت  التحريبي  وال عععععععععاب  ، مث بدد لل  مت 3)

( كأسععععععععععلوب ANCOVAمداجل  نتائج االيتبار ابسععععععععععتقدام حتليل التباين ااعععععععععععاحذ )
 إحعائي.
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 وقد مت التوصل إىل النتائج التالية:
(   االحتفاظ ابلتدلم 05,0إحعععععععائي  عجد معععععععتو  )عدم وجو  كرو  لات  الل   .1

لد  طالب العععععععععععععععف الرابو االبتدائي   ما ة اجلذراكيا ب  اجملموع  اله  رسععععععععععععععت 
ابسععععععععععتقدام احلاسععععععععععذ اديل واجملموع  اله  رسععععععععععت ابل ريق  التقليدي    معععععععععععتو  

 الت كر.
ابلتدلم لد  (   االحتفاظ 05,0وجو  كرو  لات  الل  إحععععععائي  عجد مععععععتو  ) .2

طالب العععف الرابو االبتدائي   ما ة اجلذراكيا ب  اجملموع  اله  رسععت ابسععتقدام 
احلاسععععععذ اديل واجملموع  اله  رسععععععت ابل ريق  التقليدي  عجد ااعععععععتو  اادر  الثاين 

 لتعجيف بلوم عجد معتو  الفوم ولل  لعاخل اجملموع  التحريبي .
(   االحتفاظ ابلتدلم 05,0ي  عجد معععععععتو  )عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععائ .3

لد  طالب العععععععععععععععف الرابو االبتدائي   ما ة اجلذراكيا ب  اجملموع  اله  رسععععععععععععععت 
ابسععععععععععتقدام احلاسععععععععععذ اديل واجملموع  اله  رسععععععععععت ابل ريق  التقليدي    معععععععععععتوا 

 الت بيق.
دلم (   االحتفاظ ابلت05,0عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععائي  عجد معععععععتو  ) .4

لد  طالب العععععععععععععععف الرابو االبتدائي   ما ة اجلذراكيا ب  اجملموع  اله  رسععععععععععععععت 
ابستقدام احلاسذ اديل واجملموع  اله  رست ابل ريق  التقليدي    االيتبار الكلي 

 ادجل.
كما أويععععحت نتائج الدراسعععع : إ  متوسعععع ات االيتبار ادجل   االحتفاظ ابلتدلم  .5

يبيععع  عجعععد أتيو معععععععععععععععتوايت التدلم كعععل على حعععدة و  لعععد  طالب اجملموعععع  التحر 
ااععععععععععتو  الكلي، كا  أعلى من متوسععععععععع ات االيتبار ادجل لد  طالب اجملموع  
ال اب  . وه ا مما يؤكد إ  أثر الدامل التحريز كا  جيداً   ركو معتو  االحتفاظ 

 ابلتدلم ل الب اجملموع  التحريبي .
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 التوصيات
 

 اس  نكن تقدمي التوصيات التالي :  يوء نتائج الدر 
أ ي  اسعععععععععععتقدام احلاسعععععععععععذ اديل   تدليم وتدلم اجلذراكيا ألهنا تؤ ا إىل بقاء التدلم  .1

 أك ل من ال ريق  التقليدي .
أ ي  اسععععععععععتقدام احلاسععععععععععذ اديل   تدليم اجلذراكيا ألهنا تؤ ا إىل كوم واسععععععععععتيداب  .2

 ل ريق  التقليدي .احلقائق واافاهيم اجلذراكي  بعورة أك ل من ا
يؤ ا اسعععععتقدام احلاسعععععذ اديل إىل زاي ة  اكدي  ااتدلم لتدلم اجلذراكيا نتراً اشعععععاركته  .3

 ومعا ته الفدلي    التدلم.
عقد  ورات توعوي  وتدريبي  ادلمي اجلذراكيا   جماه اسعععععععععتقدام احلاسعععععععععذ اديل    .4

 التدليم.
 .دليمي  من  بل الشركات ااجتح يجبذي مراعاة مدايري إعدا  وإنتاج الربامج الت .5
يجبذي إشعععععععراك الرتبويو  عجد إعدا  وتععععععععميم الربامج التدليمي  وعدم اال تععععععععار على  .6

 ااربجم  الفجي  كقل.
يجبذي على كليععات الرتبيعع  وكليعع  إعععدا  اادلم  إعععا ة الجتر   براجموععا التدليميعع  مو  .7

  جماه التدليم واأل وار ااجاطاألي  بد  االعتبار اسعععععععععععتقدامات احلاسعععععععععععذ اديل   
 ابادلم عجد استقدام احلاسذ اديل   التدليم.

يجبذي على كليات الرتبي  إنشاء برامج لدراس  اااجعتري والدكتوراه   جماه استقدام  .8
 احلاسذ اديل   التدليم.

ري  فتزويد حمتو  اجلذراكيا للعف الرابو االبتدائي  وارات حتديد اجلوات األصلي  وال .9
 السيما   تل وجو  احلاسذ اديل.
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 مقرتحات الدراسة
 

   يوء نتائج الدراس  وتوصياهتا يقرتح الباحث اديت:
 إجراء  راسات مشاهب  يف ه الدراس    موا  وصفون تدليمي  أيرا للبج  والبجات. .1
 إجراء  راسات تقوني  للربامج التدليمي  ااريع  من  بل وزارة اادارن. .2
إجراء  راسعععععععععععات لتحديد أهم اادايري الواجذ توكرها   الربامج التدليمي  وكق ااععععععععععععتو  الدمرا  .3

 واارحل  التدليمي  واألهدان التدليمي .
إجراء  راسععععععع  مقارن  ب  التدليم ال ايت والدرل اجلماعي بواسععععععع   جواز عرل برامج احلاسعععععععذ  .4

(DATA SHOW. وال ريق  التقليدي ) 
ن  ادرك  أثر الفرتة الزمجي  ابسععععتقدام احلاسععععذ اديل ب  جمموعات خمتلف  على إجراء  راسعععع  مقار  .5

 التحعيل واالحتفاظ
 إجراء  راس  ادرك  أهم اادو ات وااشكالت اله تواجه اادلم عجد تدريعه ابحلاسذ اديل. .6
 إجراء  راس  لتحديد مدايري وتعميم مدامل للحاسذ اديل   عملي  التدري . .7
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية مبكة املكرمة

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس وحدة
 اإلحصاء على التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات

 تبوكلطالب الصف األول الثانوي يف مدينة 
 
 

  إعداد الطالب 
  عبد اهلل بن سليمان بن عايد البلوي 
   
  إشراف الدكتور 
  يوسف عبد اهلل سند الغامدي 
   

 
 
 

  راس  تكميلي  لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  تدري  الرايييات
 هع 1422الفعل الدراسي األوه لدام 
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 أوالً: ملخص النتائج:
الدراسعع  إىل التدرن على أثر اسععتقدام احلاسععذ اديل   تدري  وحدة هدكت ه ه 

اإلحعععععاء على التحعععععيل الدراسععععي الداجل وادجل عجد كل معععععتو  من ااعععععتوايت الثالث  
األوىل وهي )الت كر، الفوم، الت بيق( طبقا لتععععععععععععجيف بلوم للمععععععععععععتوايت اادركي  عجد طالب 

 العف األوه الثانوا   ما ة الرايييات.
وتجبو أ ي  الدراسععععععععععععععع    إسععععععععععععععواموا   ت وير طر  التدري  واالنتقاه من ال ر  
التقليدي  إىل ال ر  الفاعل    التدري ، وإوا  اسرتاتيحي  مثلى للتدري  ابستقدام احلاسذ 
اديل   ما ة الراييعععععععععععععيات، وه ا ما سعععععععععععععدت له وزارة اادارن من ياله تدميم اسعععععععععععععتقدام 

  رس كاكً ، وتدميم مشعععععععرو  األمري عبد هللا بن عبد الدزيز وأبجاؤه ال لباحلاسعععععععذ اديل   اادا
 لالستفا ة من احلاسذ اديل   التدليم.

 وحتد ت مشكل  الدراس  ابلعؤال  الرئيع  التالي :
ما أثر اسععععتقدام احلاسععععذ اديل   تدري  وحدة اإلحعععععاء على التحعععععيل الداجل  .1

 ما ة الرايييات؟ل الب العف األوه الثانوا   
ما أثر اسععععععععععتقدام احلاسععععععععععذ اديل   تدري  وحدة اإلحعععععععععععاء على بقاء أثر التدلم  .2

 ل الب العف األوه الثانوا   ما ة الرايييات؟
 و د أوجدت الدراس  الفرول التالي :

ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل أ اء اجملموع  التحريبي  اله  رسععت  .1
( 05,0اديل( ومتوسععل أ اء اجملموع  ال ععاب   عجد معععتو  )ابسععتقدام )احلاسععذ 

  االيتبار التحععععععععععيلي الداجل ال ا يقي  مععععععععععتو  الت كر بدد يعععععععععبل االيتبار 
 القبلي.

ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل أ اء اجملموع  التحريبي  اله  رسععت  .2
( 05,0عجد معععتو  ) ابسععتقدام )احلاسععذ اديل( ومتوسععل أ اء اجملموع  ال ععاب  

  االيتبار التحعععععععععععيلي الداجل ال ا يقي  معععععععععععتو  الفوم بدد يععععععععععبل االيتبار 
 القبلي.

ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل أ اء اجملموع  التحريبي  اله  رسععت  .3
( 05,0ابسععتقدام )احلاسععذ اديل( ومتوسععل أ اء اجملموع  ال ععاب   عجد معععتو  )
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لي الداجل ال ا يقي  مععععععععتو  الت بيق بدد يعععععععبل االيتبار   االيتبار التحععععععععي
 القبلي.

ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل أ اء اجملموع  التحريبي  اله  رسععت  .4
( 05,0ابسععتقدام )احلاسععذ اديل( ومتوسععل أ اء اجملموع  ال ععاب   عجد معععتو  )

 بيق ككل الفوم والت  االيتبار التحععععععععيلي الداجل ال ا يقي  مععععععععتو  الت كر و 
 بدد يبل االيتبار القبلي.

ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل أ اء اجملموع  التحريبي  اله  رسععت  .5
( 05,0ابسععتقدام )احلاسععذ اديل( ومتوسععل أ اء اجملموع  ال ععاب   عجد معععتو  )

قبلي ل  االيتبار التحععععيلي ادجل إيل يقي  مععععتو  الت كر بدد يعععبل االيتبار ا
 والداجل.

ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل أ اء اجملموع  التحريبي  اله  رسععت  .6
( 05,0ابسععتقدام )احلاسععذ اديل( ومتوسععل أ اء اجملموع  ال ععاب   عجد معععتو  )

  االيتبار التحعيلي ادجل ال ا يقي  معتو  الفوم بدد يبل االيتبار القبلي 
 والداجل.

ات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل أ اء اجملموع  التحريبي  اله  رسععت ال توجد كرو  ل .7
( 05,0ابسععتقدام )احلاسععذ اديل( ومتوسععل أ اء اجملموع  ال ععاب   عجد معععتو  )

  االيتبار التحععععععععععيلي ادجل ال ا يقي  مععععععععععتو  الت بيق بدد يعععععععععبل االيتبار 
 القبلي والداجل.

رسععت أ اء اجملموع  التحريبي  اله  ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل  .8
( 05,0ابسععتقدام )احلاسععذ اديل( ومتوسععل أ اء اجملموع  ال ععاب   عجد معععتو  )

  االيتبار التحععععععععععيلي ادجل ال ا يقي  مععععععععععتو  الت كر والفوم والت بيق ككل 
 بدد يبل االيتبار القبلي الداجل.
  اإلمام تركي بن عبد ( طالباً من طالب مدرسعععععع65و د تكونت عيج  الدراسعععععع  من )

هللا الثانوي    مديج  تبوك، حيث اسعععتقدم الباحث ااجوج شعععبه التحريز من ياله التععععميم 
لو اجملوعت  التحريبي  وال اب   لو االيتبار البددا والقبلي، وتكونت اجملموع  التحريبي  من 

 انوا   اادرس .طالباً من طالب العف األوه الث 33طالباً واجملموع  ال اب   من  32
واليتبار الفرول العععععععععععععابق  أجرا   ه ه الدراسعععععععععععع  ايتبار مت ت بيقه مرت  األوىل 
لقياس مد  حتععععععععععععيل ال الب للمدلومات )االكتععععععععععععاب(   تدري  وحدة اإلحععععععععععععاء بدد 



161 
 
 

ااداجل ، والثاني  لقياس مد  االحتفاظ للمفاهيم بدد كرتة من ت بيق االيتبار الداجل، بدد 
( لوحدة اإلحعاء من مجواج know logyقدام برانمج من إنتاج شرك  اادرك  )أ  مت است

راييععععيات العععععف األوه الثانوا   مدرسعععع  اإلمام تركي بن عبد هللا ياله الفعععععل الدراسععععي 
هعععععععععععععععععع، و د  لت نتائج الدراسععع  على وجو  كرو  لات  الل   1421/1422للدام الدراسعععي 

 تحريبي  اله  رسععععععت ابسععععععتقدام احلاسععععععذ اديل وب إحعععععععائي  ب  متوسععععععل أ اء اجملموع  ال
(   االيتبار التحعععيلي 05,0 ≤ ∝متوسععل أ اء اجملموع  ال ععاب   عجد معععتو  الدالل  )

الداجل وادجل   مععععععععععععععتوايت الت كر والفوم والت بيق و  أتيو ه ه ااععععععععععععععتوايت لععععععععععععععاخل 
 اجملموع  التحريبي .
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 واملقرتحات:ثانيًا: التوصيات 
  يعععوء نتائج الدراسععع  اله بيجت أ  اسعععتقدام احلاسعععذ اديل التدليمي   عمليات 
التدري  له أثر إواا   اكتعععععععععععععععاب واحتفاظ ال لب  أك ععععععععععععععل من طريق  التدري  العععععععععععععععفي 

 االعتيا ا ك   الباحث يوصي  ا يلي:
ما ة   اتبا  مدلمي الراييععععععععععععععيات ل ريق  اسععععععععععععععتقدام احلاسععععععععععععععذ التدليمي   تدري .1

 الرايييات ولل  اا له من أثر كبري   حتع  حتعيل ال لب .
توكري الكوا ر البشعععععري  ااتقعععععععععععع  من أجل إنتاج الربامج التدليمي  احملوسعععععب ، حبيث  .2

 حتتوا على ت ميجات تربوي  للمفاهيم.
عقععد  ورات تععدريبيعع  ادلمي الراييععععععععععععععيععات لتمكجوم من ت وير وتفديععل اسععععععععععععععتقععدام  .3

 ري  مفاهيم خمتلف    الرايييات.احلاسوب   تد
اسعععععتقدام الربانمج التدليمي ااجتج من  بل شعععععرك  اادرك    تدري  وحدة اإلحععععععاء  .4

 نتراً إلثبات كداليته   ه ه الدراس .
إنشععععععاء مدارس مت ورة تعععععععتقدم تقجي  التدري  عن طريق احلاسععععععذ اديل   اارحل   .5

 االبتدائي  مج  العفون األويل.
جعععععععععععيق ب  طر  التدري  األير  وب  اسععععععععععتقدام احلاسععععععععععذ اديل ك ري  حماول  الت .6

تدري  ياص    زمن العرع  والت ور اادر ،  دين أ  طر  التدري  األير  نكن 
برجمتوا عن طريق احلاسعععععععععععذ اديل   شعععععععععععكل برامج تدليمي  مما يزيد كاعليتوا، ويزيد 

 عجعر التشويق لد  ال الب.
لق ا  اخلاص إلنتاج الربامج التدليمي  شعععععرط التزاموا ابجلو ة إع اء اجملاه لشعععععركات ا .7

 واإلجا ة وأ  تكو  حتت إشران وزارة اادارن.
اسعععتقدام تقجي  الدرل عن طريق احلاسعععذ اديل لدروس الراييعععيات واسعععتقدم تقجي   .8

 الفعوه ال كي .
تزويد كل مدرسععععععععععععععع   دمل حاسععععععععععععععبات آلي  متكامل  التحويزات، وأ  تكو  لات  .9

 فات جيدة، متعل  بشبك  حملي ، وبشبك  اإلنرتنت.مواص
حماول  تقومي الربجميات التدليمي  اادرويعععععععععععععع    األسععععععععععععععوا  اقتلف ااوا  وااقررات  .10

 التدليمي ، متويداً لتدميم اجليد مجوا لتدري  الرايييات.
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يععععععععرورة ت وير مجوج احلاسععععععععذ اديل   اادارس الثانوي ، وتدري  ما ة احلاسععععععععذ  .11
 مج  بداي  اارحل  االبتدائي    اادارس احلكومي .اديل 

إ راج معععععععععا  من يععععععععمن ااعععععععععا ات اإلجباري  ااقررة ل لب  كليات الرتبي  وكليات  .12
 اادلم    ااملك  الدربي  العدو ي  حوه استقدام احلاسذ التدليمي   التدري .

 ويوعات.ااتزويد اادارس اله يوجد كيوا حواسيذ بربامج حموسب  اقتلف  .13
 
 
 

 ثالثًا: حبوث مقرتحة:
 

 إجراء  راس  مشاهب  يف ه الدراس    وحدات  راسي  أيرا من ما ة الرايييات. .1
 إجراء  راس  حوه أثر استقدام احلاسذ اديل على اجتاهات ال لب  حنو الرايييات. .2
 إجراء  راسعععععع  حوه عال   الربانمج ااعععععععتقدم   ه ه الدراسعععععع  أبمناط التفكري لد  .3

 طالب اارحل  الثانوي .
إجراء  راسععععععععع  حوه أثر اسعععععععععتقدام احلاسعععععععععذ اديل   تجمي  التفكري اإلبداعي لد   .4

 طالب اارحل  الثانوي .
إجراء  راسعععع  حوه أثر اسععععتقدام تقجي  الفعععععوه ال كي  على تجمي  التفكري اإلبداعي  .5

 لد  ال الب.
وارة حل ااشععععععععكالت إجراء  راسعععععععع  حوه أثر اسععععععععتقدام احلاسععععععععذ اديل   تجمي  م .6

 لديوم.
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 ملخص الدراسة:
تتحعه الرتبيع  احلعديثع  وعلم الجف  لجقعل حمور التدليم من اادلم إىل ااتدلم ومن هيمجع  
اادلم إىل بجاء شععععععقعععععععي  ااتدلم ليكو  مركزاً للدملي  التدليمي  وهدكوا ال ا حتاوه من يالله 
بجاء أكرا  اجملتمو القا رين على التكيف مو متذريات الدعععر وحل مشععاكلوم أبنفعععوم والعععري 

تمداهتم حنو تقدم أكرب وأسر  وأك ل، ل ل   عا علماء الرتبي  احلديث  إىل استقدام طر   ح
تدري  جتعععد   ال الذ روح الدا  ال ا يعععري  فر ه ابحثاً عن احلقيق  و  سععلوكه للوصععوه 
إىل اادرك  ويف ا ك   ال ريق  التقليدي  اإللقائي  وهي أكثر طر  التدري  شعععععععيوعاً و د واجوت 

كثري من االنتقععععا ات حىت ابت من اادلوم أ  هعععع ه ال ريقعععع  ال تقو  إال إىل احلفظ  و  ال
 االرتقاء به وبتفكريه إىل  رج  تفجيل األمور وربل احلقائق.

إال أ  من أبرز بدائل طر  التدري  التقليدي  وغريها   هناي  القر  الدشععععععععععععععرين هي 
 الفععععععععل يزة خبععععععععائ  عديدة أور ها الباحث  طرائق تفريد التدليم وأسعععععععاليبه ااتدد ة وااتم

الثاين من ه ه الدراسععععععععععععع ، واله من ياليفا اسعععععععععععععتقدم الباحث أحد أسعععععععععععععاليذ تفريد التدليم 
)احلقائذ التدليمي ( هبدن التدرن على أثر اسعععععععععععتقداموا ك ريق  تدري  ومن مث مدرك  أثرها 

 على التحعيل ككانت صياغ  مشكل  الدراس :
يب  التدليمي  ااعععععععمم  على التحعععععععيل الدراسععععععي اادر  ل الب )أثر اسععععععتقدام احلق

 العف الثالث الثانوا   ما ة األحياء  ديج  مك  ااكرم (.
 و ام الباحث ابيتبار الفرول التالي :

 تدري    "الت كر"ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععائي    التحعععععيل عجد معععععتو   .1
وحدة األنععععح  احليواني  من مقرر األحياء للععععف الثالث الثانوا ب  أكرا  اجملموع  
التحريبي  ااعععععععععتقدم  للحقيب  التدليمي  وأكرا  اجملموع  ال ععععععععاب   الدارسعععععععع  ابل ريق  

 التقليدي .
 تدري    "الفوم"ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي    التحععععععيل عجد مععععععتو   .2

ععععح  احليواني  من مقرر األحياء للععععف الثالث الثانوا ب  أكرا  اجملموع  وحدة األن
التحريبي  ااعععععععععتقدم  للحقيب  التدليمي  وأكرا  اجملموع  ال ععععععععاب   الدارسعععععععع  ابل ريق  

 التقليدي .
  تدري   "الت بيق"ال توجد كرو  لات  الل  إحعععائي    التحعععيل عجد معععتو   .3

مقرر األحياء للععععف الثالث الثانوا ب  أكرا  اجملموع  وحدة األنععععح  احليواني  من 
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التحريبي  ااعععععععععتقدم  للحقيب  التدليمي  وأكرا  اجملموع  ال ععععععععاب   الدارسعععععععع  ابل ريق  
 التقليدي .

  تدري   "التحليل"ال توجد كرو  لات  الل  إحععائي    التحععيل عجد مععتو   .4
وع  الثالث الثانوا ب  أكرا  اجملم وحدة األنععععح  احليواني  من مقرر األحياء للععععف

التحريبي  ااعععععععععتقدم  للحقيب  التدليمي  وأكرا  اجملموع  ال ععععععععاب   الدارسعععععععع  ابل ريق  
 التقليدي .

ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي    التحععععععععععععيل عجد أتيو ااععععععععععععتوايت اادركي   .5
ي  من مقرر نجمتمد    تدري  وحدة األنعععععععععععععععح  احليوا "ت كر، كوم، ت بيق، حتليل"

األحياء للعععععععععععععععف الثالث الثانوا ب  أكرا  اجملموع  التحريبي  ااعععععععععععععععتقدم  للحقيب  
 التدليمي  وأكرا  اجملموع  ال اب   الدارس  ابل ريق  التقليدي .

واليتبار ه ه الفرل  ام الباحث إبجراء جترب  معععععععععععععععتقدماً ااجوج شععععععععععععععبه التحريز 
د  طالباً وهم جممو  أربو كععععععوه  راسعععععي  ابلععععععف ( مائ  وسعععععب107وايتار عيج  مكون  من )

  درس  اال  كود الثانوي . " عم الدلوم ال بيدي "الثالث الثانوا 
وعشعععععععععوائياً ايتار الباحث كععععععععععل  مجوا ألف مجوما اجملموع  التحريبي  وعد  طالهبا 

  جمتمو ( طالباً،  دين أ53( طالباً وكعععععععععععل  آيرين اجملموع  ال ععععععععععاب   وعد  طالهبا )54)
الدراسععععععععععععععع  متثل   طالب العععععععععععععععف الثالث الثانوا )علوم طبيدي (  ا ة األحياء  ديج  مك  
ااكرم ، وعيج  الدراسععععععععععع  هم طالب الععععععععععععف الثالث الثانوا )علوم طبيدي (   ما ة األحياء 

  درس  اال  كود الثانوي   ك  ااكرم .
حياء عععععععععععح  احليواني  من مقرر األو ام الباحث بتدري  اجملموع  التحريبي  وحدة األن

 ابستقدام احلقيب  ااعمم    الوحدة الدراسي  من  بل الباحث.
بيجما  ام بتدري  نف  الوحدة الدراسععععععععععععععي  من مقرر األحياء للمحموع  ال ععععععععععععععاب   

 ابل ريق  الدا ي  التقليدي  ااتبد    مدارس أير .
 على اجملموعت   باته ومت ت بيقهاسععتقدم الباحث ايتباراً حتعععيلياً  كد من صععد ه وث

التحريبي  وال ععععععععععاب    بل بدء التحرب  وبددها )ايتبار  بلي وبددا( وللوصععععععععععوه إىل 
نتائج الدراسعع  وحتليلوا اسععتقدم الباحث أسععلوابً إحعععائيا مجاسععباً يف ه الدراسعع  وهو 

 Analysis of convarianceحتليل التباين ااعاحذ )التذاير( 
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 سة:ملخص نتائج الدرا
   "رالت ك"وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععائي    التحعععععععععيل البددا عجد معععععععععتو   .1

تدري  وحدة األنععععععح  احليواني  من مقرر األحياء للععععععف الثالث الثانوا ب  أكرا  
تق ابسععععععععععععتقدام احلقائذ التدليمي  ااعععععععععععععمم    نف   اجملموع  التحريبي  اله   ر سعععععععععععع 

تق ابل ريق  التقليدي  ولععععاخل اجملالوحدة الدراسعععي  واجملموع  ال عععاب    موع  اله ُ ر سععع 
 التحريبي .

   "الفوم"وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععائي    التحععععععععععيل البددا عجد مععععععععععتو   .2
تدري  وحدة األنععععععح  احليواني  من مقرر األحياء للععععععف الثالث الثانوا ب  أكرا  
تق ابسععععععععععععتقدام احلقائذ التدليمي  ااعععععععععععععمم    نف   اجملموع  التحريبي  اله   ر سعععععععععععع 
تق ابل ريق  التقليدي  ولععععاخل اجملموع   الوحدة الدراسعععي  واجملموع  ال عععاب   اله ُ ر سععع 

 التحريبي .
   "بيقالت "وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععائي    التحعععععععيل البددا عجد معععععععتو   .3

تدري  وحدة األنععععععح  احليواني  من مقرر األحياء للععععععف الثالث الثانوا ب  أكرا  
تق ابسععععععععععععتقدام احلقائذ التدليمي  ااعععععععععععععمم    نف   اجملموع  التحريبي  اله   ر سعععععععععععع 

تق ابل ريق  التقليدي  ولععععاخل اجملالوحدة الدراسعععي  واجملموع  ال عععاب   اله موع   ُ ر سععع 
 التحريبي .

   "ليلالتح"وجو  كرو  لات  الل  إحععععععائي    التحععععععيل البددا عجد مععععععتو   .4
تدري  وحدة األنععععععح  احليواني  من مقرر األحياء للععععععف الثالث الثانوا ب  أكرا  

تق ابسععععععععععععتقدام احلقائذ التدل م    نف  يمي  ااعععععععععععععماجملموع  التحريبي  اله   ر سعععععععععععع 
تق ابل ريق  التقليدي  ولععععاخل اجملموع   الوحدة الدراسعععي  واجملموع  ال عععاب   اله ُ ر سععع 

 التحريبي .
وجو  كرو  لات  الل  إحععععائي    التحععععيل البددا عجد أتيو ااععععتوايت اادركي   .5

قرر مجمتمد    تدري  وحدة األنعععععععععععععععح  احليواني  من  "ت كر، كوم، ت بيق، حتليل"
تق ابسعععععتقدام  األحياء للععععععف الثالث الثانوا ب  أكرا  اجملموع  التحريبي  اله   ر سععععع 
احلقائذ التدليمي  ااعمم    نف  الوحدة الدراسي  واجملموع  ال اب   اله ُ ر س تق 

 ابل ريق  التقليدي  ولعاخل اجملموع  التحريبي .
 لى تعاؤالت البحث حيث أ :ومن ياله ه ه الجتائج است ا  الباحث اإلجاب  ع
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ل ريق  اسعععععتقدام احلقيب  التدليمي  ااععععععمم  أثراً إوابياً على التحععععععيل الدراسعععععي    .1
تدري  وحدة األنعععععععععععععععح  احليواني  من مقرر األحياء للعععععععععععععععف الثالث الثانوا عجد 

و د أ   اسععععععععععتقدام ه ه ال ريق  إىل زاي ة التحعععععععععععيل   ت كر  "الت كر"معععععععععععتو  
نععععععح  احليواني  من حيث تركيذ األنععععععح  وأنواعوا ووجو ها   مويعععععو  وحدة األ

جعععععععععععععععم احليوا  وتعععععععععععععععجيفوعععا والدال ععع  الرتكيبيععع  الوتيفيععع  ب  كعععل نو  من أنواعوعععا 
 ويعائعوا.

ل ريق  اسعععععتقدام احلقيب  التدليمي  ااععععععمم  أثراً إوابياً على التحععععععيل الدراسعععععي    .2
حياء للعععععععععععععععف الثالث الثانوا عجد تدري  وحدة األنعععععععععععععععح  احليواني  من مقرر األ

و د أ   استقدام ه ه ال ريق  إىل زاي ة التحعيل   كوم مويو   "الفوم"معتو  
وحدة األنعععععععععح  احليواني  من حيث تركيذ األنعععععععععح  وأنواعوا ووجو ها   جعععععععععم 

 احليوا  وتعجيفوا والدال   الرتكيبي  الوتيفي  ب  كل نو  من أنواعوا ويعائعوا.
تقدام احلقيب  التدليمي  ااععععععمم  أثراً إوابياً على التحععععععيل الدراسعععععي   ل ريق  اسععععع .3

تدري  وحدة األنعععععععععععععععح  احليواني  من مقرر األحياء للعععععععععععععععف الثالث الثانوا عجد 
و د أ   اسعععععععتقدام ه ه ال ريق  إىل زاي ة التحععععععععيل   ت بيق  "الت بيق"مععععععععتو  

ععععععح  وأنواعوا ووجو ها   مويعععععو  وحدة األنععععععح  احليواني  من حيث تركيذ األن
جعععععععععععععععم احليوا  وتعععععععععععععععجيفوعععا والدال ععع  الرتكيبيععع  الوتيفيععع  ب  كعععل نو  من أنواعوعععا 

 ويعائعوا.
ل ريق  اسعععععتقدام احلقيب  التدليمي  ااععععععمم  أثراً إوابياً على التحععععععيل الدراسعععععي    .4

تدري  وحدة األنعععععععععععععععح  احليواني  من مقرر األحياء للعععععععععععععععف الثالث الثانوا عجد 
و د أ   اسعععععععتقدام ه ه ال ريق  إىل زاي ة التحععععععععيل   حتليل  "التحليل"و  مععععععععت

مويعععععو  وحدة األنععععععح  احليواني  من حيث تركيذ األنععععععح  وأنواعوا ووجو ها   
جعععععععععععععععم احليوا  وتعععععععععععععععجيفوعععا والدال ععع  الرتكيبيععع  الوتيفيععع  ب  كعععل نو  من أنواعوعععا 

 ويعائعوا.
راسعععععي   مم  أثراً إوابياً على التحععععععيل الدل ريق  اسعععععتقدام احلقيب  التدليمي  ااعععععع .5

تدري  وحدة األنعععععععععععععععح  احليواني  من مقرر األحياء للعععععععععععععععف الثالث الثانوا عجد 
م ه ه و د أ ا اسععععععععععععععتقدا "ت كر، كوم، ت بيق، حتليل"ااعععععععععععععععتوايت األربو جمتمد  

ال ريق  إىل زاي ة حتعععععععععععععععيل ال الب   وحدة األنعععععععععععععععح  احليواني  عجد جممو  ه ه 
 توايت األربو جمتمد .ااع
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 وبذلك جييب الباحث على تساؤل البحث الرئيسي كما يلي:

 
اسععععععتقدام احلقيب  التدليمي  ااعععععععمم    وحدة األنعععععععح  احليواني  من مقرر األحياء 
للعععععععععععععف الثالث الثانوا أتور  ثرياً أك ععععععععععععل على حتعععععععععععععيل ال الب عجد كل معععععععععععععتو  من 

وايت كوم، ت بيق، حتليل( وعجد التحعععععععععيل الكلي للمعععععععععتااعععععععععتوايت اادركي  األربو )ت كر، 
 األربو جمتمد .

 
 مناقشة النتائج وتفسريها:

توصعععععععععل الباحث من ياله نتائج الدراسععععععععع  إىل أ  اسعععععععععتقدام احلقائذ التدليمي    
التدري  يؤ ا إىل ركو مععععععععععععععتو  التحععععععععععععععيل الجاتج عن التدري  ابل ريق  الدا ي  التقليدي ، 

ج تفو  اجملموع  اله  رسعععععععععععععت ابسعععععععععععععتقدام احلقائذ التدليمي  )اجملموع  حيث أتورت الجتائ
التحريبي ( على اجملموع  اله  رسععععععععععت ابسععععععععععتقدام ال ريق  التقليدي  )اجملموع  ال ععععععععععاب  (   
التحععععععععععععيل البددا الكلي وعجد كل مععععععععععععتو  من ااععععععععععععتوايت اادركي  )ت كر، كوم، ت بيق، 

 .ل الب اجملموعت  التحريبي  وال اب   حتليل( ولل  بدد يبل التحعيل القبلي
ونكن تفعععععععععععععري نتائج التحعععععععععععععيل البددا الكلي وعجد كل من ااعععععععععععععتوايت اادركي  
)ت كر، كوم، ت بيق، حتليل( على أسععاس أ  احلقائذ التدليمي  وسععيل  لات كاعلي  جديدة   

التدلمي من أ وار  ميعملي  التدليم وهي أحد أسععععاليذ تفريد التدليم واا يف ا األسععععلوب التدلي
وتيفي  ويعععائ  مميزة أور ها الباحث   الفعععل األوه ابإليععاك  إىل متيز احلقائذ التدليمي  
خبعععععععععععائ  أيرا ومميزات تجفر  هبا عن بقي  أسععععععععععاليذ التدليم اافر ، و د أور ها الباحث   

 الفعل الثاين مما كا  له األثر اإلواا على معتو  التحعيل لد  ال الب.
ويدتقد الباحث أ  استقدام احلقيب  التدليمي  ااعمم  من  بل مدلم سبق له تدري  
مويعععععععععو  األنععععععععععح  احليواني  لات  ثري أعمق وأ   ويرا  نقاط عديدة جديدة ابالهتمام   
مقومات وبجي  احلقيب  التدليمي  عجد تعععععععميموا كما أ  تفاعله مو مويععععععو  الوحدة الدراسععععععي  

 وو على علم ابحتياجاهتم وجوانذ ال دف والقوة   تدلموم.وتدريعوا لل الب، ك
و د جاءت نتائج الدراسعععععععععععع  احلالي  مؤيدة اا توصععععععععععععلت إليه بدر الدراسععععععععععععات اله 
أجريت للتدرن على  ثري وكاعلي  وجدو  اسععععععععععععتقدام احلقائذ التدليمي    تدري  ااقررات 
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داموا   ليم والتدلم الدديدة والسععععععععععتقااتدد ة اراحل  راسععععععععععي  خمتلف  وأي ععععععععععاً   جماالت التد
مقررات اجلذراكيا واللذ  اإلجنليزي  والراييعععععععيات واللذ  الدربي  والدال ات اإلنععععععععاني  واال تععععععععا  
ااجزيل وعلم األرل وما ة الععععععععععععلوك والرتبي  الدملي  وطر  التدري  والرتبي  اإلسعععععععععععالمي  ومجوا 

  راسات:
(، 1983(، )جامو، 1983كرا ، (، )العععععععع1979(، )أم ، 1975)بو ريك ، 

(، )عوجا ، 1988(، )صععععربا، 1408(، )الزهراين، 1987(، )اجلبا ، 1983)الشععععايذ، 
 (.1993(، )بركات، 1993

واتفقت الدراسعععععععع  مو ه ه الدراسععععععععات   الجتائج اإلوابي  عجد اسععععععععتقداموا ووجو  
ب  طريقه التدري  ابل ريق   (05,0=  ∝)كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  الدالل  

التقليدي  وطريق  اسعععععععتقدام احلقيب  التدليمي  وأثر اسعععععععتقداموا على التحععععععععيل البددا ولل  
 لعاخل ااعتقدم  مجوا للحقيب  التدليمي  على ال ريق  التقليدي .

(، )جالسععري، 1975واتفقت نتائج الدراسعع  احلالي  مو نتائج  راسععات )بو ريك ، 
(   اسعععتقدام احلقيب  التدليمي    أحد كرو  1983(، )الشعععايذ، 1979، (، )أم 1977

الدلوم ال بيدي  و  أهنا أتورت نتائج إوابي  وكرو اً لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  الدالل  
ب  جمموعه الدراسععععععععععععععع  ال عععععععععععععععاب   الدارسععععععععععععععع  ابل ريق  التقليدي  والتحريبي   (05,0=  ∝)

 مي .ي  ولعاخل اجملموع  التحريبي  ااعتقدم  للحقيب  التدليااعتقدم  للحقيب  التدليم
(، )زيبارت، وجونز، 1975وايتلفت نتائج الدراسععع  احلالي  مو  راسعععات )ألوسعععن، 

(   نتعععععائحوعععععا اله أتورت ععععععدم وجو  كرو  لات  اللععععع  1977(، )كججحوعععععام، 1976
ل ععععععععاب   الدارسعععععععع  ب  جمموعه الدراسعععععععع  ا (05,0=  ∝)إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  الدالل  

ابل ريق  التقليدي  والتحريبي  ااععععععععععتقدم  للحقائذ التدليمي  حيث   تتور ه ه الدراسعععععععععات 
 كرو اً لعاخل إحد  اجملموعت  على األير .

و  تت ر  الدراسععععععععع  احلالي  للتدرن على أثر اسعععععععععتقدام احلقائذ التدليمي  وايتالن 
و تفريد تباين اجتاهات ال الب وال البات حن ثريها على التحعيل لد  ال الب وال البات و 

 التدليم أو استقدام احلقائذ.
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 التوصيات:
يوصععععععععععععععي الباحث إبجراء  راسععععععععععععععات مماثل  حوه أثر اسععععععععععععععتقدام احلقائذ التدليمي  على  .1

التحععيل واالحتفاظ على ال لب  و  جماالت متدد ة واوا   راسعي  خمتلف  واالسعتفا ة من 
 استقداموا   مراحل التدليم ااقتلف .نتائحوا بتدميم 

كما يوصععي أي ععاً بشععمولي  التحعععيل والرتكيز على اجلانذ ااوار    التحعععيل الدراسععي 
ياص  استقدام احلقائذ التدليمي    التقععات الدلمي  كالفيزايء واألحياء والرايييات 

 والكيمياء.
التدليم واسعععععععععععتقدام احلقائذ إجراء  راسعععععععععععات حوه اجتاهات ال لب  حنو أسعععععععععععاليذ تفريد  .2

 التدليمي  ااقتلف  التقععات.
تدميم اسععععععععععععععتقدام احلقائذ التدليمي    مراحل التدليم ااقتلف  واله أثبتت الدراسععععععععععععععات  .3

 جدو  وكاعلي  استقداموا و ثريها.
مشارك  أسات ة اجلامدات ورجاه الفكر والرتبي    إعدا  وتعميم حقائذ تدليمي  متدد ة  .4

 واراحل  راسي  خمتلف .التقععات 
تدميق االهتمام اباليتبارات القعععععععععععرية عجد التدري  وأ ي  ونتائج ت بيقوا على حتععععععععععع   .5

مععععععععععتو  ال لب  واحتفاتوم وحتععععععععععيلوم، وما متثله ه ه الجتائج من تذ ي  راجد  يفم توجه 
 تدلموم وابلتايل تت من احلقائذ التدليمي  بد اً من ه ه االيتبارات.

ا رتا  الدديد من األحباث والدراسععععععععات ببد ععععععععوا طااا أثبتت الجتائج كاعليتوا   الدعو  إىل .6
كاسعععععععععتقدام الدديد من ااجتمات ااتقدم  والتدليم ااربمج ابسعععععععععتقدام احلاسعععععععععبات ادلي  
وأكالم الفيديو والشععععععععععععععفاكيات واجملعععععععععععععععمات وجدلوا جزء من مكوانت احلقائذ التدليمي  

 ألحباث مز وج  وم اعفه.كتكو  االستفا ة من نتائج ه ه ا
االجتاه لربامج تفريد التدليم وتدميم اسعععععععتقداموا )اا لتفريد التدليم من يععععععععائ  ومميزات  .7

متدد ة(   جماالت خمتلف  ومن لل  اسععععععععععععععتقداموا   إعدا  كوا ر كجي  كمح ععععععععععععععرا 
ااقتربات وتععععدريععععذ هيئععععات التمرير وإعععععدا  اادلم  والتععععدريععععذ ااوين وتدليم الكبععععار 

تدليم ابلقر  وايفحر و  ااجاطق اله يعععععععععدذ تواجد مدلمي بدر التقععععععععععععععععععات أو وال
 لجدرة وجو  موا  ووسائل تدليمي   دارسوا.

تبين إ ارات الت وير الرتبوا بوزارة اادارن والر سععععععععع  الدام  لتدليم البجات مشعععععععععاريو إعدا   .8
ائج الدراسععععععععععات توجتويز ومتويل احلقائذ التدليمي    خمتلف التقععععععععععععععععععععععات  عععععععععععا   ن

 والبحوث   اجملاالت ااتدد ة لتأكيد االستفا ة مجوا.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
   
  

 
 

 

 بةاملكتأثر استخدام العروض التقدميية بواسطة احلاسب اآليل يف تدريس مقرر 
 يف التحصيل الدراسي لطالبات الصف األول الثانوي بالعاصمة املقدسة

  
 

 

  إعداد الطالبة 
  وفاء بنت خليل حبيب إبراهيم 
  

 
 

  إشراف 
  أ. د. عبد اللطيف بن حسني فرج 

 أستاذ املناهج وطرق التدريس      
 

 ااجاهج وطر  تدري  ااكتباتحبث مكمل ات لبات احلعوه على  رج  اااجعتري   
 م 2008/هع 1428الفعل الدراسي الثاين 
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 أوالً: متهيد
 ( وهي كما يلي:Summaryعريت الباحث  ملق  نتائج الدراس  )

تكو    بداي  الدراسععع  وتقدم ككرة موجزة جداً  :Abstractفوصةةةة الدراسةةةة  .1
عن الدراس  ونتائحوا وبدد  حمدو  من الكلمات بذرل إ يايفا    واعد اادلومات 

 بذي  نشرها وتداويفا ب  ااعتفيدين.
يت من عد ا من العفحات تقوم كيوا الباحث   :Summaryملخص الدراسة  .2

ايتوا إىل هنايتوا أبسععععععععععععععلوب علمي بدرل ي وات الدراسععععععععععععععع  اله  امت هبا من بد
 متجاسق يودن إىل   شتات الدراس   بل سر  الجتائج اله انتوت إليوا الباحث .

 وت ععععمجت الجتائج الجوائي  اله توصععععلت إليوا الباحث  بشععععأ  ايتبار تتائج الدراسةةةة: .3
 كريياهتا.

لباحث  ا وت مجت عد اً من التوصيات اإلجرائي  واله استجتحتوا  وصيات الدراسة: .4
 من نتائج  راستوا.

وت ععععمجت عد  من الدراسععععات ااقرتح  واله ترا الباحث  أ ي   مقرتحات الدراسةةةة: .5
إجرائوا   ااعععععتقبل السععععتكماه جوانذ ااويععععو  واله   يعععععبق تجاويفا. وكيما يلي 

 بيا  لل  ابلتفعيل.
 ثانيًا: ملخص نتائج الدراسة
التدري  من ااععععععتحداثت   التدليم الدام، حيث يدد اسعععععتقدام احلاسعععععذ اديل   

أ  استقدامه   التدري  يجاسذ ااوا ف التدليمي  ويعاهم   إاثرة انتباه ااتدلم  ويزيد من 
نشععععععععععععاطوم و اكديتوم للتدلم ومن مث الوصععععععععععععوه لتحقيق  األهدان التدليمي  ااجشععععععععععععو ة، ويدد 

ديععد ورات الرتبويعع  واله تجععا ا ابلتحععاسععععععععععععععتقععدام احلععاسععععععععععععععععذ اديل   التععدري  مواكبععًا للت 
والتحديث   وا و التدري ، ومن ياله اسععععععععععععتقراء األ بيات الرتبوي  وااتعععععععععععععل  ابسععععععععععععتقدام 
احلاسذ وجدت الباحث  أ  استقدام احلاسذ اديل   التدري    حيظ ابالهتمام الكا  من 

عن أثر  ي  هبدن الكشعععععععععععععف بل اادلم ، األمر ال ا  عي الباحث  إىل القيام بدراسععععععععععععع  جتريب
اسععععععععتقدامه   بدر مويععععععععوعات مقدر ااكتب  على التحعععععععععيل اادر  عجد معععععععععتوايت بلوم 

 اادركي  )الت كر، الفوم، الت بيق( ل البات العف األوه الثانوا ابلداصم  ااقدس .
و  يعععوء مشعععكل  الدراسععع  وهدكوا: متكجت الباحث  من صعععياغ  أربو كرول صعععفري  

ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععععائي  ب  متوسعععععععل  رجات طالبات اجملموع   تتلق    أنه:



174 
 
 

التحريبي  )الاليت  رسعععععن مويعععععوعات ااكتب  ابسعععععتقدام الدرول التقدني  بواسععععع   احلاسعععععذ 
اديل( ومتوسععععل  رجات طالبات اجملموع  ال ععععاب   )الاليت  رسععععن نف  مويععععوعات ااكتب  

يتبار يل البددا بدد يعععععععبل التحععععععععيل القبلي الابسعععععععتقدام الوسعععععععيل  التقليدي (   التحعععععععع
  التحعععععععيل اادر  عجد معععععععتوايت بلوم اادركي  )الت كر، الفوم، الت بيق مث ااعععععععتوايت اادركي

 مداً(.
ولتحقيق ايفدن الرئي  من الدراسعع  احلالي  وايتبار كريععياهتا اتبدت الباحث  ما يلي: 

- 
 اسعععععع  واالسععععععتفا ة من يربة مدديوا  مراجد  أ بيات البحث ااتعععععععل   ويععععععو  الدر  .1

تكوين يلفي  )علمي ( مدركي  مجاسب ، ساعدهتا على إعدا  سائر عجاصر الدراس  مث 
 - امت بتجتيم لل    جانب  رئيعي   ا: 

 -اإلطار الجترا للدراس : وت من:  .1
  احلاسعععععذ اديل: ولل كععععععل  )الفععععععل األوه( ت عععععمن تويعععععيحاً وشعععععرحاً واكياً عن

احلاسععععععذ اديل وأنواعه ومراحل ت وره ومكوانته وأ عععععععام براجمه"، و)الفعععععععل  مفووم"
الثاين( ت ععععمن تويععععيحاً عن التدلم ابسععععتقدام احلاسععععذ اديل وأ يته وأهداكه و وره 
وأسعععباب اسعععتقدامه   التدليم، مث الععععدوابت اله اعرتيعععت اادلم    اسعععتقدامه 

 ااملك  اسذ اديل   جماه التدليم    التدري  و  الجواي  بدر استقدامات احل
 الدربي  العدو ي  وبدر الدوه الدربي .

  ااكتب : لل كععععععل  أي عععععا )الفععععععل األوه( ت عععععمن مفووم ااكتب  وأنوا  ااكتبات
ويعععععععائ  ااكتبات اادرسععععععي  وت ورها وأ عععععععاموا و)الفعععععععل الثاين( ت ععععععمن أ ي  

يق  تعجيف وايتيار الكتذ وتجتيم ااكتب  وطر ااكتب  واألهدان الرتبوي  اا ة ااكتب  
 ااكتبات.

(  راسعععع  عربي  وأججبي  عريععععت   حمورين 23الدراسععععات العععععابق  وت ععععمجت عد  ) .2
 -و ا: 

 .راسات تجاولت أثر استقدام احلاسذ اديل   التحعيل الدراسي  
 .راسات تجاولت ختع  ااكتبات  

ما وب  الععععابق  مبيج  أوجه الشعععبه وااليتالن بيجوو  الجواي  عقبت الباحث  على الدراسعععات 
 الدراس  احلالي ، وايتتمت لل  بتدليق عام يويو األ ي  اإلأتالي  للدراسات العابق  ككل.
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اعتمدت الباحث  ااجوج شععععععععععععععبه التحريز والقائم على ااداجل  اإلحععععععععععععععععائي  جملوعت   .2
 متكاكئت  لتحقيق ايفدن الرئي  من الدراس  احلالي .

 1425 امت الباحث  ابلتدري  ابستقدام احلاسذ اديل   الفعل الدراسي الثاين  .3
هع اويوعات ما ة ااكتب  وهي )ااكتب ، أنوا  ااكتبات وتجتيم ااكتبات  1426/هع

 اادرسي  مث التعجيف والفورس (.
 امت الباحث  بعععياغ  األهدان اادركي  للمويععوعات )ت ععمجت األهدان اإلجرائي   .4

 لعلوكي (.ا
أعدت الباحث  ايتبار حتعععيلي مث  امت بدريععه على عد  من ااتقعععععع    جماه  .5

ااجاهج وطر  التدري  وعلم الجف  للتحقق من أ  كل سععععععععععععؤاه م أسععععععععععععئل  االيتبار 
يقي  ااععععتو  اادر  ال ا ويعععو من أجله ومد  ويعععوح صعععياغ  األسعععئل ، إيعععاك  

 إىل أا مقرتحات أيرا.
( طالب  ممن 30بيق االيتبار على عيج  اسععععععععععععععت العي  مكون  من ) امت الباحث  بت  .6

 سبق يفن  راس  مويوعات ااقرر.
 على  امت الباحث  بتجفي  جترب  الدراس  ولل  بت بيق االيتبار  بليا مث ت بيقه بدداي .7

طالبات جمموعه الدراسععععععععع  ولل  للتدرن على أثر ااتذري ااععععععععععتقل )أثر اسعععععععععتقدام 
بواسعععععععععععع   احلاسععععععععععععذ اديل( على ااتذري التابو )التحعععععععععععععيل اادر  الدرول التقدني  

 البددا(.
نف ت الباحث  التعميم شبه التحريز احملد  لتحقيق هدن الدراس  وايتبار كريياهتا  .8

ولل  بتفريه وتجتيم البياانت اخلام واله حععععلت عليوا من الت بيق القبلي والبددا 
زم جل  اإلحععععععائي  ابسعععععتقدام برانمج احلاليتبار التحععععععيل ومن مث أي عععععدتوا للمدا

( وهي )ااتوسععل احلعععاا، والجعععب  اائوي ، Spssاإلحعععائي    الدلوم االجتماعي  )
 واالحنران ااديارا، وحتليل التباين ااعاحذ(.

عريعععت الباحث  نتائج ااداجلات اإلحععععائي  لكل كرل من كرول الدراسععع  وحللتوا  .9
ول   حدو  الدالالت اإلحعععععععععععععععائي  ااتحقق  عجد وك ل  نتيح  ايتبار تل  الفر 

( حيث تبيجت نتائج الدراسععع    ه ا الفععععل بدد أ  05,0 ≤ ∝مععععتو   الل  )
أثبتت الباحث  الدالل  اإلحعائي  ب  جمموعه الدراس ، مث ان شت األسباب اله  د 

  اتفعععععر نتيح  كل كرل مجوا   يععععوء أ بيات الدراسعععع  وحمد اهتا وبيجت مد  اتف
 أو تدارل تل  الجتائج مو نتائج الدراسات العابق .
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 ثالثًا: التوصيات
  يعععوء ما توصعععلت إليه نتائج الدراسععع  احلالي  )من أ  اسعععتقدام احلاسعععذ اديل له 

 - ثري وايو وكداه على التحعيل الدراسي( ك   الباحث  توصي  ا يلي: 
    يل كوسعععععععععيل  تدليميتوتيف اسعععععععععتقدام الدرول التقدني  بواسععععععععع   احلاسعععععععععذ اد .1

التدري  اا يفا من مر و  جيد   ركو معععععععععتو  حتعععععععععيل ال البات بدك  الوسععععععععيل  
 اادتا ة واله تدتمد على استقدام العبورة واأل الم االون .

االهتمام ابألحباث الرتبوي  واايداني    جماه  راسعععععع  أثر اسععععععتقدام الدرول التقدني   .2
معععععععععععدر تدليمي ومدر  ووسععععععععععيل  تدليمي  كدالي     بواسعععععععععع   احلاسععععععععععذ اديل ألهنا

 التدري .
إعدا  وإنتاج برامج تدليمي  جلميو ااويععععععععوعات جبميو ااقررات الدراسععععععععي    التدليم  .3

 الدام الستقداموا   التدري  ابادارس.
توكري مكتب  مسدي  بعععععري   دامل احلاسععععذ اديل تشععععتمل على برامج تدليمي  ياصعععع   .4

الدراسعععي  لتععععاعد اادلم  على شعععرح الدروس وتععععاعد ال الب على كوم اباقررات 
 وت بيق ما تدلموه.

 
 رابعًا: املقرتحات

 
 -بجاء على ما توصلت إليه الباحث  من نتائج أمكجوا التوصل إىل ااقرتحات التالي : 

إجراء  راسعععععع  مماثل  تت ععععععمن عيجات أيرا من جمتمدات  راسععععععي  خمتلف   د  و ر   .1
 ااملك  الدربي  العدو ي  الستقراج نتائج أيرا.

إجراء  راسعععععات تععععععتودن الكشعععععف عن أثر اسعععععتقدام احلاسعععععذ اديل كمديل    .2
تدري  ما ة ااكتب  ابارحل  الثانوي  على تجمي  ااوارات الدملي ، وموارات التفكري 

 الجا د، اإلبداعي واالبتكارا.
دام الدرول التقدني  بواسععععع   احلاسعععععذ إجراء اازيد من الدراسعععععات حوه أثر اسعععععتق .3

 اديل كوسيل  تدليمي    خمتلف ااقررات الدراسي  وجلميو ااراحل الدراسي .
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

 قسم املناهج وطرق التدريس
 وتقنيات التعليموسائل 

  

  
 
 

 

 أثر استخدام املختربات االفرتاضية يف إكساب
 مهارات التجارب املعملية يف مقرر األحياء لطالب

 الصف الثالث الثانوي مبدينة جدة
 

  إعداد الطالب 
على بن حممد بن ظافر الكلثمي  

 الشهري
 

   
  إشراف 
  أ. د. زكريا بن حييى الل 

 
 للحعوه على  رج  الدكتوراه مت لذ تكميلي

   ااجاهج وطر  التدري  )وسائل وتقجيات(
 م 2009/هع 1430
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 أوالً: ملخص نتائج الدراسة:
 كانت أهم نتائج الدراس  كالتايل:

( ب  متوسععععع ي  رجات 05,0عجد مععععععتو  ) إحععععععائي ال توجد كرو  لات  الل   .1
دام التحريبي  )اله  رسعععععععت ابسعععععععتقاكتععععععععاب موارات ااوركولوجيا ل الب اجملموع  

خمتربات األحياء االكرتايععععععي (، وطالب اجملموع  ال ععععععاب   )اله  رسععععععت ابسععععععتقدام 
 خمتربات األحياء التقليدي (،   ااالحت  البددي  بدد يبل الت بيق القبلي.

مما يدين أ  اسعععععتقدام خمتربات األحياء االكرتايعععععي  لي  له  ور وايعععععو   اكتععععععاب 
 وركولوجيا لد  ال الب.موارات اا

( ب  متوسعععععععععع ي  رجات 05,0عجد معععععععععععتو  ) إحعععععععععععائي توجد كرو  لات  الل   .2
اكتععععععععععاب موارات التشعععععععععريو ل الب اجملموع  التحريبي  )اله  رسعععععععععت ابسعععععععععتقدام 

 خمتربات األحياء التقليدي (،   ااالحت  البددي  بدد يبل الت بيق القبلي.
األحياء االكرتايي  له  ور وايو   اكتعاب موارات مما يدين أ  استقدام خمتربات 

التشعععععععععععععريو لد  ال الب. وه ه الفرو  كانت لععععععععععععععاخل متوسعععععععععععععل  رجات اجملموع  
 (.28,7(، بيجما كا  ااتوسل البددا للمحموع  ال اب   )68,8التحريبي  )

( ب  متوسعععععععععععع ي  رجات 050عجد معععععععععععععتو  ) إحعععععععععععععائي توجد كرو  لات  الل   .3
اكتععععععاب موارات الفععععععيولوجيا ل الب اجملموع  التحريبي  )اله  رسعععععت ابسعععععتقدام 
خمتربات األحياء االكرتايععععععي (، وطالب اجملموع  ال ععععععاب   )اله  رسععععععت ابسععععععتقدام 

 خمتربات األحياء التقليدي (،   ااالحت  البددي  بدد يبل الت بيق القبلي.
 أ  اسععتقدام خمتربات األحياء االكرتايععي  له  ور وايععو   اكتعععاب مورات مما يدين

الفعععععععيولوجيا لد  ال الب، وه ه الفرو  كانت لعععععععاخل متوسععععععل  رجات اجملموع  
 (.02,7(، بيجما كا  ااتوسل البددا للمحموع  ال اب   )82,8التحريبي  )

سعععععععععع ي  رجات ( ب  متو 05,0عجد معععععععععععتو  ) إحعععععععععععائي توجد كرو  لات  الل   .4
اكتعاب ااوارات الكلي  ل الب اجملموع  التحريبي  )اله  رست ابستقدام خمتربات 
األحياء االكرتايععععععي (، وطالب اجملموع  ال ععععععاب   )اله  رسععععععت ابسععععععتقدام خمتربات 

 األحياء التقليدي (،   ااالحت  البددي  بدد يبل الت بيق القبلي.
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ات ء االكرتايعي  له  ور وايعو   اكتععاب ااور مما يدين أ  اسعتقدام خمتربات األحيا
الكلي  لد  ال الب، وه ه الفرو  كانت لعاخل متوسل  رجات اجملموع  التحريبي  

 (.53,22(، بيجما كا  ااتوسل البددا للمحموع  ال اب   )22,26)
( ب  متوسععععععع ات  رجات 05,0عجد مععععععععتو  ) إحععععععععائي توجد كرو  لات  الل   .5

موع  التحريبي  حنو  راسعععع  األحياء والتحارب اادملي ،  بل وبدد اجتاهات طالب اجمل
 استقدام ت بيقات احلاسوب وااقتربات االكرتايي .

ب  ااتوسعع ات احلعععابي  لدرجات  إحعععائي وه ا يده على وجو  كرو  لات  الل  
ال الب ) بل استقدام ت بيقات احلاسوب وااقتربات االكرتايي (، و)بدد استقدام 

 ت بيقات احلاسوب وااقتربات االكرتايي (.
 

 ثانيًا: توصيات الدراسة:
  يعععععععوء ما ور    اإلطار الجترا والدراسعععععععات الععععععععابق ، واعتماً ا على نتائج ه ه 

 الباحث يوصي  ا يلي: الدراس ، ك  
ا ت بيق تقجي  ااقتربات االكرتايعععععععععععععي    تدري  مقرر األحياء   اارحل  الثانوي  اا يف .1

 من أثر   اكتعاب ااوارات اادملي .
تدريذ القائم  على تععععععميم برامج احلاسعععععوب ابإل ارة الدام  لتقجيات التدليم بوزارة  .2

ربات ، تؤ ا إىل ت بيق تقجيععع  ااقتالرتبيععع  والتدليم على تعععععععععععععععميم برامج يعععاصععععععععععععععععع 
 االكرتايي    تدري  األحياء   العفون الثالث  من اارحل  الثانوي .

االسعععععععععتفا ة من تقجي  ااقتربات االكرتايعععععععععي  لتحاوز ااشعععععععععكالت والدوائق اله تواجه  .3
 اادلم  وال الب   تفديل اجلانذ الدملي من  راس  علم األحياء.

وكليات اادلم  بويععععععععععو مقررات ياصعععععععععع  ل الهبا تشععععععععععحو على   يام كليات الرتبي  .4
ا،  اسعععتقدام ت بيقات احلاسعععوب وااقتربات االكرتايعععي    تدري  األحياء يععععوصعععً

 وموا  الدلوم عموًما.
االسععععععععععععععتفععا ة من يربات الععدوه اتلي طبقععت هعع ه التقجيعع  بشععععععععععععععكععل انجو، وللعع   .5

 ادارس.ابستق اب بدر الربامج وترأتتوا، ومن مث ت بيقوا   ا
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اسععععععععععععععتفا ة ااعععععععععععععععؤول  عن ت وير برامج احلاسععععععععععععععوب التدليمي من ه ه الدراسعععععععععععععع ،  .6
والدراسعععععععععععععات ااماثل ،   مدرك  وبيا  أ ي  ااقتربات االكرتايعععععععععععععي ، و ورها ااوم   

 التذلذ على ااشكالت اله تواجه استقدام ااقتربات التقليدي .
ا ااعدارس، والتوسععععععععععععععو   للع   ع االهتمعام بتوكري أجوزة احلعاسععععععععععععععوب والربجميعات   .7

 يتماشى مو االنفحار اادر  التقين احلايل.
إنشععاء مو و للمقتربات االكرتايععي  على الشععبك  الدااي  )اإلنرتنت(  ا يتيو اسععتفا ة  .8

 اادلم  وال الب من ه ه التقجي (.
ختعععععععععععععععي  جزء من التقييم والععدرجععات للحععانععذ الدملي   موا  الدلوم،  ععا ودععل  .9

  الب يوتمو  ابلتحارب اادملي  بشكل أكرب.ال
 
 

 مقرتحات الدراسة:ثالثًا: 
 قرتح الباحث إجراء اازيد من البحوث والدراسات   اجملاالت التالي :ي

إجراء  راسعععععععععععععععات ممعاثلع  على صععععععععععععععفون التدليم الثعانوا األير ، للو ون على أثر  .1
 األحياء.استقدام تقجي  ااقتربات االكرتايي    تدري  مقرر 

إجراء  راسعععععععععع  مقارن  ب  أثر اسععععععععععتقدام تقجي  ااقتربات االكرتايععععععععععي  لد  ال الب  .2
 وال البات.

إجراء  راسعععععععات حوه أثر اسعععععععتقدام تقجي  ااقتربات االكرتايعععععععي  على بدر الفئات  .3
 اخلاص ، كااتفو   أو ااتأيرين  راسًيا.

 ايي .ااقتربات االكرت  إجراء  راس  معحي  تب  اجتاهات اادلم  وال الب حنو .4
إجراء  راسعععععع  لبيا  أثر اسععععععتقدام ااقتربات االكرتايععععععي  على التحعععععععيل   مقررات  .5

 الدلوم األير ، و  مجاطق أيرا من ااملك .
إجراء  راسعععععععات تب  أثر اسعععععععتقدام ااقتربات االكرتايعععععععي    تدري  طالب كليات  .6

علم  – ااقتلف : )أحياء عامالدلوم ال ين يدرسععععو    ختععععع  علم األحياء بفروعه 
 الكيمياء احليوي (. –علم الكائجات الد يق   –علم الجبات  –احليوا  
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
   
  

 
 

 املهارات العمليةأثر استخدام املعمل االفرتاضي يف تنمية 
 لدى طالب مادة العلوم للصف األول متوسط

  
 

 

  إعداد الطالب 
  حامت بن مسفر السيايل 
   
  إشراف 
د. ناصر بن عبد اهلل  

 الشهراني
 

 أستاذ املناهج وطرق تدريس العلوم املساعد
 

 الدلومااجاهج وطر  تدري   لذ تكميلي للحعوه على  رج  اااجعتري   تم
 الفعل الدراسي الثاين

 هع 1434/1435
 م 2014/م 2013
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 ملخص نتائج الدراسة والتوصيات
تجاوه ه ا الفعل عرياً الق  الجتائج والتوصيات وااقرتحات اله مت التوصل إليوا 

 بجاء على نتائج الدراس  احلالي  ولل  على الجحو التايل:
 

 ملخص النتائج
احلالي  عن أثر اسععتقدام اادمل االكرتايععي   تجمي  ااوارات أسععفرت نتائج الدراسعع  

 الدملي  لد  طالب العف األوه ااتوسل، ابلدلوم  ديج  ال ائف، ولل  على الجحو التايل:
أبرز ااوارات الدملي  اا ة الدلوم اله يجبذي إكععععاهبا ل الب الععععف األوه متوسعععل   -

وزة الدمليعع ، وااوععارات إبجراء وتجفيعع  كععانععت ااوععارات ااتدلقعع    اسععععععععععععععتقععدام األج
 اخل وات الدملي  وموارة استقالص الجتائج بدد ت بيق التحرب  ااقربي .

( على نتائج القياس 05,0توجد كرو  لات  الل  إحعععععععائي  عجد معععععععتو  الدالل  ) -
البددا لب ا   ااالحت  لأل اء ااوار  الدملي بتحارب الدلوم ب  اجملموع  التحريبي  
اله مت تدريععععععوا ابسعععععتقدام اادمل االكرتايعععععي واجملموع  ال عععععاب   اله مت تدريععععععوا 

 ابل ريق  االعتيا ي  لعاخل اجملموع  التحريبي .
(    رجات ب ا   05,0توجد كرو  لات  الل  إحععععععععائي  عجد مععععععععتو  الدالل  ) -

ريبيعع  اله مت تحااالحتعع  اله تقي  األ اء ااوععار  بتحععارب الدلوم ألكرا  اجملموععع  ال
 تدريعوا ابستقدام اادمل االكرتايي  بل وبدد الت بيق، لعاخل البددا.

( على نتائج القياس 05,0توجد كرو  لات  الل  إحعععععععائي  عجد معععععععتو  الدالل  ) -
البددا لب ا   ااالحت  اوارات استقدام األ وات واألجوزة الدملي  بتحارب الدلوم 

   مت تدريععععععععععععععوا ابسعععععععععععععتقدام اادمل االكرتايعععععععععععععي واجملموعب  اجملموع  التحريبي  اله
 ال اب   اله مت تدريعوا ابل ريق  االعتيا ي ، لعاخل اجملموع  التحريبي .

(    رجات ب ا   05,0توجد كرو  لات  الل  إحععععععععائي  عجد مععععععععتو  الدالل  ) -
لوم ألكرا  الدااالحت  اله تقي  موارة استقدام األ وات واألجوزة الدملي  بتحارب 

اجملموع  التحريبي  اله مت تدريععععععوا ابسعععععتقدام اادمل االكرتايعععععي  بل وبدد الت بيق، 
 لعاخل البددا.

( على نتائج القياس 05,0توجد كرو  لات  الل  إحعععععععائي  عجد معععععععتو  الدالل  ) -
  البددا لب ا   ااالحت  اوارة إجراء وتجفي  اخل وات الدملي  ابلتحرب  ب  اجملموع
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التحريبي  اله مت تدريعععععععوا ابسععععععتقدام اادمل االكرتايععععععي واجملموع  ال ععععععاب   اله مت 
 تدريعوا ابل ريق  االعتيا ي ، لعاخل اجملموع  التحريبي .

(    رجات ب ا   05,0توجد كرو  لات  الل  إحععععععععائي  عجد مععععععععتو  الدالل  ) -
لتحريبي  اله ألكرا  اجملموع  ا ااالحت   وارة إجراء وتجفي  اخل وات الدملي  ابلتحرب 

 مت تدريعوا ابستقدام اادمل االكرتايي  بل وبدد الت بيق، لعاخل البددا.
( على نتائج القياس 05,0توجد كرو  لات  الل  إحعععععععائي  عجد معععععععتو  الدالل  ) -

البددا لب ا   ااالحت  اوارس اسععععتقالص الجتائج بدد القيام ابلتحرب  ب  اجملموع  
بي  اله مت تدريعععععععوا ابسععععععتقدام اادمل االكرتايععععععي واجملموع  ال ععععععاب   اله مت التحري

 تدريعوا ابل ريق  االعتيا ي  لعاخل اجملموع  التحريبي .
(    رجات ب ا   05,0توجد كرو  لات  الل  إحععععععععائي  عجد مععععععععتو  الدالل  ) -

كرا  اجملموع  ااالحت  اله تقي  موارة اسععععععععععععععتقالص الجتائج بدد الت بيق اادملي أل
التحريبي  اله مت تدريعععععععوا ابسععععععتقدام اادمل االكرتايععععععي  بل وبدد الت بيق، لعععععععاخل 

 البددا.
 

 التوصيات
   يوء الجتائج العابق  يلعت ه ه الدراس  إىل التوصيات ادتي :

اسععتقدام اادمل االكرتايععي   تدري  الدلوم عام  وللعععف األوه ااتوسععل ياصعع  لتجمي   -
وعارات الدمليع ، نترًا اعا وجعده البعاحعث من  اكديع  ععاليع  واسععععععععععععععتدعدا  ععايل معععععععععععععععتو  اا

 واجتاهات عالي  حنو حذ إجراء التحارب ابستقدام احلاسوب.
تدريذ اادلم  على كجيات توتيف اادمل االكرتايععي   إجراء التحارب، ال ا تب  أثره  -

 ي .ابلدراس  من ياله ت بيقه و ياس أثره على ااوارات الدمل
ت وير موارات اادلم    اسعععتقدام الوسعععائل ااتدد ة والتدليم اإللكرتوين بععععف  عام     -

 التدري .
توتيف اادمل االكرتايععععععععععععي بتدري  ااوا  األكا ني  ااتشععععععععععععاهب  مو الدلوم كالراييععععععععععععيات  -

 والفيزايء.
لبي  اات لبات  بل تتوكري البيئ  احملفزة لت بيق التحارب الدملي  واحلرص على توكري التقجي  و  -

 الشرو  بت بيق مشرو  اادمل االكرتايي.
 أ ي  الرتكيز على األنش   والتدريبات ابلكتاب اادرسي ااتدلق  ابلت بيقات اإللكرتوني . -
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 املقرتحات
 

توجيه مشعععاريو أحباث طالب الدراسعععات الدليا ابجلامدات الععععدو ي  إىل إجراء اازيد  -
تتدلق بقياس أثر اادمل االكرتايعععععععععي على التحععععععععععيل من البحوث والدراسعععععععععات اله 

 الدراسي والداكدي  واالجتاهات والتجور الدلمي وموارات الدلم.
إجراء اازيد من الدراسات والبحوث اله تقار  ب  أثر اسرتاتيحي  اادمل االكرتايي  -

واادمل اادمج   حتعععععععععععععيل ال الب بوحدات أيرا وصععععععععععععفون أيرا أو موارات 
 عملي .

راسععععععع  أثر اسعععععععتقدام اادمل االكرتايعععععععي وكق متذريات أيرا كالداكدي  واالجتاهات   -
 والرتبي  الدلمي  والتجور الدلمي.

 راسععععععععععع  تقوني  اجاهج الدلوم اا ورة ابارحل  ااتوسععععععععععع     يعععععععععععوء مت لبات اادمل  -
 االكرتايي.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   القرىجامعة أم 
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

   
 أثر استخدام أنشطة إثرائية بواسطة برنامج حاسوبي
 يف عالج صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف

 الثالث االبتدائي
  

 
 

  إعداد الطالب 
  عبد العزيز بن درويش بن عابد املالكي 
  

 
 

  إشراف الدكتور 
  يوسف بن عبد اهلل بن سند الغامدي 

 
 لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري  )طر  تدري  الرايييات( لذ تكميلي تم

 م2008- هع 28/1429الفعل الدراسي الثاين 
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 ملخص الدراسة
وا بواسعع   برانمج حاسعع هدكت ه ه الدراسعع  إىل مدرك  أثر اسععتقدام أنشعع   إثرائي 

  عالج صدوابت تدلم الرايييات على أ اء تالمي  العف الثالث االبتدائي لوا صدوابت 
ولل  من ياله  18( أ ل من أو يععععاوا 9-1تدلم حقائق اجلمو األسعععاسعععي  لألعدا  من )

 التعاؤه التايل:
و  بواس   سما الفرو  ب  نتائج التالمي  لوا صدوابت تدلم الرايييات ال ين يدر 

برانمج حاسوا والتالمي  ال ين يدرسو  ابل ريق  االعتيا ي    حل معائل احلقائق األساسي  
 لدملي  اجلمو   العف الثالث االبتدائي؟
 وال ا جتيذ عليه الفريي  التالي :

: ال يوجد كرو  لات  الل  إحعععععععائي  عجد معععععععتو  الدالل  0Hالفريععععععي  العععععععفري  
احلقائق األسععععععععععاسععععععععععي  للحمو ب  التالمي  لوا صععععععععععدوابت احلقائق (   حل 05,0 ≤ ∝)

ي  لدملي  اجلمو ال ين تلقوا تدريباً على الربانمج الدالجي للمحموع  التحريبي   األسعععععععععععععععاسعععععععععععععع
وال الب لوا صعععععععععععععدوابت تدلم حقائق اجلمو ال ين  رسعععععععععععععوا ابل ريق  االعتيا ي  للمحموع  

 ال اب  .
تلمي اً مت ايتيارهم ب ريق  عمدي  بجاًء على ترشيو ( 60وتكونت عيج  الدراس  من )

اادلم  بوجو  صدوب  لديوم   تدلم الرايييات، ومت تقعيم أكرا  عيج  الدراس  إىل جمموعت  
( تلمي اً تدلمت أبسعععععععععععلوب التدليم احملوسعععععععععععذ، 30ب ريق  عمدي : اجملموع  التحريبي  األويل )

 ابألسلوب الدا ا. ( تلمي اً تدلمت30واجملموع  ال اب   )
اعتمد الباحث على مدلمي صععععدوابت التدلم   تشععععقي  ال الب لوا صععععدوابت 

بددا   حقائق اجلمو األسعععععععاسعععععععي  مت /تدلم الراييعععععععيات كما اسعععععععتقدم الباحث ايتبار  بلي
تعععععععععععععميمه من  بل الباحث، ولل  السععععععععععععتقدامه   التقييم القبلي والبددا، وت ععععععععععععمن ه ا 

 <( بجاتج 9-0ه تشعععععععععتمل على حقائق اجلمو األسعععععععععاسعععععععععي  من )موارة، وال 100االيتبار 
19. 
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 وتوصلت الدراسة إىل توصيات ومقرتحات من أهمها:
 

تفديل اسعععععععتقدام األنشععععععع   اإلثرائي  مو التالمي  لوا صعععععععدوابت تدلم الراييعععععععيات،  .1
 حيث أهنا ليعت حكراً على التالمي  ااوهوب  وااتفو  .

ألسععععععععععاسععععععععععي  الالزم    الراييععععععععععيات، وذ على اادلم  موارة اجلمو من ااوارات ا .2
االهتمام هبا ومداجل  الععععععدوابت اله تربز للمدلم أواًل أبوه، حيث أ  التدثر   أ اء 

 تل  ااوارة سيرتتذ عليه صدوابت   موارات اتلي  أكثر تدقيداً.
ي    خمتلف ئإعدا  وتبين اازيد من الربامج احلاسوبي  وياص  اله تت من أنش   إثرا .3

ااوارات واله تدين بتدري  التالمي  لوا صععععععععععععععدوابت التدلم بشععععععععععععععكل عام ولوا 
 صدوابت تدلم الرايييات بشكل ياص.

إجراء اازيد من الدراسععات للتأكد من مد   ثري الربامج احلاسععوبي  اات ععمج  أنشعع    .4
 إثرائي  على التالمي  لوا صدوابت التدلم   موارات أيرا.

 راسععععععععععع  للمقارن  ب  أ اء التالمي  ال ين لديوم صعععععععععععدوابت تدلم من ااتفو   إجراء  .5
 والدا ي  ابستقدام برانمج عالجي حاسوا.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية اآلداب

   قسم املناهج وطرق التدريس
   
  

 
 

 حاسوبي يف تدريس مادة تقنيات أثر استخدام برنامج
 التعليم على حتصيل طالب كلية املعلمني يف مدينة حائل

 )دراسة شبه جتريبية(
 يمي (مجاهج ووسائل تدل –)مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري  

  
 

 

  إعداد الباحث 
  خالد بن عبد احملسن فاحل الشمري 
  

 
 

  إشراف 
  إبراهيم بن أمحد حممد عامل /د 

 
 

 الفعل الدراسي األوه
 م 2007-هع 1428
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 أوال: عرض النتائج:
هدكت ه ه الدراس  إىل التدرن على أثر استقدام برانمج حاسوا   تدري  ما ة 

 جممل وك ل   ( والفوم)الت كر  معععععععععععععععتو و( على التحعععععععععععععععيل عجد 100تقجيات التدليم )
 االيتبار التحعيلي لد  طالب كلي  اادلم    مديج  حائل.

 مت حتليل نتائج الدراس  ابستقدام برانمج:
(Statistical Package For Social Science) (SPSS)  احلزمععععع( 

 Analysis of)حتليل التباين ااععععععععاحذ  ومت اسعععععععتقدامللدلوم االجتماعي (.  حععععععععائي اإل
Covariance) (ANCOVA). 

تو  ب  ااتوسعععع ات ااددل    مععععع إحعععععائياإلا كانت هجاك كرو   ال   وادرك  كيما
، مو موع  ال عععععععاب  واجملااليتبار التحععععععععيلي ب  اجملموع  التحريبي   والفوم و  جمملالت كر 

اسعععتقدام متوسععع ات أ اء ال الب على االيتبار القبلي كمععععاحذ. مث إجراء حتليلي التباين 
ه ا الفرل مت اسعععععععععتقدام أسعععععععععلوب حتليل التباين ااععععععععععاحذ  تبار صعععععععععح واليااععععععععععاحذ. 

(Analysis of Covariance) (ANCOVA). 
 افتبار الآرض األول: .1

 عجد معععععععععععععتو  إحعععععععععععععائي توجد كرو  لات  الل   )اليج  الفرل األوه على أنه: 
   الت كر .   مععععععتو واجملموع  ال عععععاب  ب  متوسععععع ات  رجات اجملموع  التحريبي   0,05

 حتعيل طالب كلي  اادلم    مديج  حائل(. 
 دل  أل اءوااتوسععع ات ااد واالحنراكات اادياري حيث حععععبت ااتوسععع ات احلععععابي  

 الدراس  على االيتبار التحعيلي عجد معتو  الت كر. جمموعه
 الثاين: الآرضافتبار  .2

و  عجد معععععععععععععت إحعععععععععععععائي توجد كرو  لات  الل   )اليج  الفرل الثاين على أنه: 
الفوم    .   معععععععتو واجملموع  ال ععععععاب  ب  متوسعععععع ات  رجات اجملموع  التحريبي   0,05

 حتعيل طالب كلي  اادلم    مديج  حائل(. 
 دل  أل اءوااتوسععع ات ااد واالحنراكات اادياري حيث حععععبت ااتوسععع ات احلععععابي  

 لفوم.الدراس  على االيتبار التحعيلي عجد معتو  اجمموعه 
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 افتبار الآرض الثالث: .3
و  عجد مععععععععععت إحععععععععععائي توجد كرو  لات  الل   )اليج  الفرل الثالث على أنه: 

عيل طالب  .   جممل حتواجملموع  ال اب  ب  متوس ات  رجات اجملموع  التحريبي   0,05
 كلي  اادلم    مديج  حائل(. 

 دل  أل اءوااتوسععع ات ااد  واالحنراكات اادياريحيث حععععبت ااتوسععع ات احلععععابي  
 جمموعه   الدراس  على االيتبار التحعيلي.

 
 

 ثانيا: مناقشة النتائج وتفسريها:
 

هدكت ه ه الدراس  إىل التدرن على أثر استقدام برانمج حاسوا   تدري  ما ة 
 جممل وك ل   )الت كر والفوم(  معععععععععععععععتو و( على التحعععععععععععععععيل عجد 100تقجيات التدليم )

 االيتبار التحعيلي لد  طالب كلي  اادلم    مديج  حائل.
مجا شعععععععععع  الجتائج ااتدلق  ابلفرول. حيث أجابت نتائج االيتبار على ثالث كرول 

 :وهي
ب  متوسععععععع ات  رجات  0,05عجد مععععععععتو   إحععععععععائي ال توجد كرو  لات  الل   -

طالب كلي     حتعععععععععيل .   معععععععععتو  الت كرواجملموع  ال ععععععععاب  اجملموع  التحريبي  
 اادلم    مديج  حائل؟

ب  متوسععععععع ات  رجات  0,05عجد مععععععععتو   إحععععععععائي ال توجد كرو  لات  الل   -
لي  .   مععععععععععتو  الفوم   حتععععععععععيل طالب كواجملموع  ال عععععععععاب  اجملموع  التحريبي  

 اادلم    مديج  حائل؟
ب  متوسععععععع ات  رجات  0,05عجد مععععععععتو   إحععععععععائي ال توجد كرو  لات  الل   -

   .   جممل حتععععععععععععععيل طالب كلي  اادلم واجملموع  ال عععععععععععععاب  اجملموع  التحريبي  
 مديج  حائل؟
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 توصيات الدراسة:
 

  يععععععععععوء اخللفي  الجتري  للدراسعععععععععع . وما يلعععععععععععت إليه من نتائج  دم الباحث عد ا من 
 التوصيات مجوا:

 .وتدريبه  مقررات تقجيات التدليم   برامج إعدا  اادلم  االهتمام .1
ومداهد ات توتيف تقجيات التدليم احلديث  بكلي وتركز علىمقررات  راسععي  هتتم  ختعععي  .2

 .وتدريبهاادلم  ومؤسعات إعدا 
 اادلم .  واإلنرتنت بكليت بيقات احلاسذ  وتركز علىمقررات  راسي  هتتم  ختعي  .3
  إعدا  برامج حاسععععوبي  عربي  متدد ة الوسععععائل التدليمي  تشععععمل أتيو موايععععيو  التوسععععو .4

 .وااوا  األير التدليم  ومقررات تقجيات
توتيف  لىوتركز عاإلنرتنععت الدربيعع  اله هتتم  ونشععععععععععععععر موا وإعععدا   والزاي ة   التوسععععععععععععععو .5

 التقجيات   ااقررات الدراسي .
توتيف و ي    كليات اادلم    اسعععععععععععععتقدام  ورات تدريبي  ألع عععععععععععععاء هيئ  التدر  عقد .6

 مي    التدري .التدلي ومتدد ة الوسائلالكمبيوتر  وياص  برامجالتدليم احلديث   تقجيات
هيئ  التدري  على إوا  مدايل تدري  حديث  للمقررات الدراسي   وحث أع اء تشحيو .7

 .وبراجمه ائم  على توتيف الكمبيوتر التدليمي 
 .ااوا  األير و برامج حاسوبي  لتشمل أتيو مواييو تقجيات التدليم    إعدا  التوسو .8
مدرب   إشعععععععععععععران ورات تدريبي  ألع عععععععععععععاء هيئ  التدري    كليات اادلم ، حتت  عقد .9

 دري .الت واستقداموا   وكيفي  إعدا هامؤهل  لتدريفوم ابلربامج احلاسوبي ، 
و  ليم   تدري  ما ة تقجيات التد اادلم  على اسععععععتقدام الربامج احلاسععععععوبي  تشععععععحيو .10

 األير ،   كليات اادلم . ااوا 
قدمي ااقررات ت وت وير سععععععبلالتدليم الدايل على جتديد  والقائم  علىالدامل   تشععععععحيو .11

  ا يواكذ معتحدات الدعر.
 قتع  القا رينوابامدامل احلاسذ اديل   كليات اادلم  ابلربامج احلاسوبي .  جتويز .12

 الدملي  التدليمي . وتوتيفوا  على تشذيلوا. 
أب ي   ميووتدريف اجلايفا ك ، لجشععععر الوعي  وااؤمترات واحملايععععرات الدلمي الجدوات  إ ام  .13

 احلاسذ اديل   خمتلف جماالت احلياة اليومي .
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 مقرتحات الدراسة:
 

تتجاوه أثر اسععععععتقدام برامج احلاسععععععوب    والدراسععععععات الهإعدا  اازيد من البحوث  .1
 تجمي  اجلانذ اادر    تقجيات التدليم.

وتيف اادلم  حنو ت وال الب بكلياتإعدا  حبوث ادرك  مد  اجتاهات اادلم   .2
ات اخلاصععععععععععععع  بععععععععععععععف  الفئ و  تدليمتقجيات التدليم احلديث    التدليم بععععععععععععععف  عام  

 ياص .
 لف .ربامج احلاسوبي  الدربي    ااوا  الدراسي  ااقتال إنتاجإعدا  ااتقعع     .3
يم احلاسذ   مقررات تقجيات التدل وتوتيف برامجإجراء  راسات عن أثر استقدام  .4

   كليات خمتلف  ابجلامد .
يم احلاسذ   مقررات تقجيات التدل وتوتيف برامجإجراء  راسات عن أثر استقدام  .5

 .وب يء التدلم ااتأيرين  راسياو لبدر الفئات اخلاص  كااوهوب  
البحوث و إعدا   اعدة بياانت كمبيوتري  بكليات اادلم  تتجاوه بدر الدراسعععععععععععععات  .6

وتوتيف  يمي والوسعععععععععععععععائل التدلأعدت   جماه تقجيات التدليم  واألججبي  اله الدربي 
   الدملي  التدليمي . واستقدام احلاسذ

إجراء  راسعععععععععععات على أثر اسعععععععععععتقدام الربامج احلاسعععععععععععوبي  على التدلم ال ايت   ما ة  .7
 األير    كليات اادلم . و  ااوا تقجيات التدليم 
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية
   التدريسقسم املناهج وطرق 

  
 

 

 أثر استخدام بعض تطبيقات جوجل الرتبوية يف تدريس مقرر تقنيات
 التعليم يف التحصيل الدراسي والذكاء االجتماعي واالجتاه حنوها

 لدى طالبات جامعة طيبة
  

 
 

  إعداد الطالبة 
  تغريد بنت عبد الفتاح بن حممد الرحيلي 
  

 
 

  إشراف 
  ياسني أ. د. نوال بنت حامد 

 أستال ااجاهج وطر  التدري  جبامد  أم القر   ك  ااكرم 
 
 

 لجيل  رج  الدكتوراه   ختع  ااجاهج وتقجيات التدليم لذ تكميلي تم
 الفعل الدراسي الثاين

 م 2013/هع 1434
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 لخص نتائج الدراسة:م
 توصلت الدراس  إىل الجتائج التالي :

( ب  متوسعععععع ي α≤0.005عجد معععععععتو   الل  ) إحعععععععائي توجد كرو  لات  الل   .1
 رجات طالبات اجملموع  التحريبي  و رجات طالبات اجملموع  ال عععععععععععاب     الت بيق 
البددا اليتبار التحععععيل الدراسعععي عجد مععععتو  التحليل لععععاخل اجملموع  التحريبي  

 بدد ال بل القبلي.
( ب  متوسعععععع ي α≤0.005عجد معععععععتو   الل  ) إحعععععععائي توجد كرو  لات  الل   .2

 رجات طالبات اجملموع  التحريبي  و رجات طالبات اجملموع  ال عععععععععععاب     الت بيق 
البددا اليتبار التحععععيل الدراسعععي عجد مععععتو  الرتكيذ لععععاخل اجملموع  التحريبي  

 بدد ال بل القبلي.
( ب  متوسعععععع ي α≤0.005عجد معععععععتو   الل  ) إحعععععععائي توجد كرو  لات  الل   .3

اجملموع  التحريبي  و رجات طالبات اجملموع  ال عععععععععععاب     الت بيق   رجات طالبات
البددا اليتبار التحععععععيل الدراسعععععي عجد مععععععتو  التقومي لععععععاخل اجملموع  التحريبي  

 بدد ال بل القبلي.
( ب  متوسعععععع ي α≤0.005عجد معععععععتو   الل  ) إحعععععععائي توجد كرو  لات  الل   .4

يق ت طالبات اجملموع  ال عععععععععععاب     الت ب رجات طالبات اجملموع  التحريبي  و رجا
البددا اليتبار التحعععععععيل الدراسععععععي الكلي لعععععععاخل اجملموع  التحريبي  بدد ال ععععععبل 

 القبلي.
( ب  متوسعع ي α≤0.005عجد معععتو   الل  ) إحعععائي ال توجد كرو  لات  الل   .5

ق ي رجات طالبات اجملموع  التحريبي  و رجات طالبات اجملموع  ال عععععععععععاب     الت ب
 البددا اقياس ال كاء االجتماعي   حمور التواكق االجتماعي.

( ب  متوسعع ي α≤0.005عجد معععتو   الل  ) إحعععائي ال توجد كرو  لات  الل   .6
 رجات طالبات اجملموع  التحريبي  و رجات طالبات اجملموع  ال عععععععععععاب     الت بيق 

 اعي .البددا اقياس ال كاء االجتماعي   حمور الكفاءة االجتم
( ب  متوسعع ي α≤0.005عجد معععتو   الل  ) إحعععائي ال توجد كرو  لات  الل   .7

 رجات طالبات اجملموع  التحريبي  و رجات طالبات اجملموع  ال عععععععععععاب     الت بيق 
 البددا اقياس ال كاء االجتماعي   حمور التفاعل االجتماعي.
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( ب  متوسعع ي α≤0.005عجد معععتو   الل  ) إحعععائي ال توجد كرو  لات  الل   .8
 رجات طالبات اجملموع  التحريبي  و رجات طالبات اجملموع  ال عععععععععععاب     الت بيق 

 البددا اقياس ال كاء االجتماعي   حمور التعرن   ااوا ف االجتماعي .
( ب  متوسعع ي α≤0.005عجد معععتو   الل  ) إحعععائي ال توجد كرو  لات  الل   .9

 يبي  و رجات طالبات اجملموع  ال عععععععععععاب     الت بيق رجات طالبات اجملموع  التحر 
 البددا اقياس ال كاء االجتماعي   مقياس ال كاء االجتماعي الكلي.

( ب  متوسعععع ي α≤0.005عجد معععععتو   الل  ) إحعععععائي توجد كرو  لات  الل   .10
 رجععات الت بيق  القبلي والبدععدا ل ععالبععات اجملموععع  التحريبيعع  اله اسععععععععععععععتقععدمععت 

  جوجل الرتبوي    حمور أ ي  اسععتقدام ت بيقات جوجل الرتبوي    تدريت بيقات 
 مقرر تقجيات التدليم لعاخل الت بيق البددا.

( ب  متوسعععع ي α≤0.005عجد معععععتو   الل  ) إحعععععائي توجد كرو  لات  الل   .11
 رجععات الت بيق  القبلي والبدععدا ل ععالبععات اجملموععع  التحريبيعع  اله اسععععععععععععععتقععدمععت 

ل الرتبوي    حمور يعععععععععائ  اسععععععععتقدام ت بيقات جوجل الرتبوي    ت بيقات جوج
 تدري  مقرر تقجيات التدليم لعاخل الت بيق البددا.

( ب  متوسعععع ي α≤0.005عجد معععععتو   الل  ) إحعععععائي توجد كرو  لات  الل   .12
 رجععات الت بيق  القبلي والبدععدا ل ععالبععات اجملموععع  التحريبيعع  اله اسععععععععععععععتقععدمععت 

 لرتبوي    حمور  ور ع ععععو هيئ  التدري  أثجاء اسععععتقدام ت بيقاتت بيقات جوجل ا
 جوجل الرتبوي    تدري  مقرر تقجيات التدليم لعاخل الت بيق البددا.

( ب  متوسعععع ي α≤0.005عجد معععععتو   الل  ) إحعععععائي توجد كرو  لات  الل   .13
مععت د رجععات الت بيق  القبلي والبدععدا ل ععالبععات اجملموععع  التحريبيعع  اله اسععععععععععععععتقعع

ت بيقععات جوجععل الرتبويعع    حمور القععدرة على التحعععععععععععععععيععل   مقرر تقجيععات التدليم 
 ابستقدام ت بيقات جوجل الرتبوي  لعاخل الت بيق البددا.

( ب  متوسعععع ي α≤0.005عجد معععععتو   الل  ) إحعععععائي توجد كرو  لات  الل   .14
سععععععععععععععتقععدمععت ا  رجععات الت بيق  القبلي والبدععدا ل ععالبععات اجملموععع  التحريبيعع  اله

ت بيقات جوجل الرتبوي    مقياس االجتاه حنو ت بيقات جوجل الرتبوي    تدري  
 التدليم لعاخل الت بيق البددا. مقرر تقجيات
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 الدراسة: توصيات
 يوء ما توصلت إليه الدراس  من نتائج، ك هنا توصي ابديت:  

اسعععتقدام التدلم التشعععاركي من ياله  مج ت بيقات جوجل الرتبوي    مقرر تقجيات  .1
 .واالجتاه حنوهاالتدليم لتجمي  التحعيل الدراسي، 

 عم اسععععتقدام ت بيقات جوجل الرتبوي  من  بل أع ععععاء هيئ  التدري    التدري ،  .2
 .واالجتاه حنوهاالستقداموا من أثر   التحعيل،  ولل  اا

امدات   اجل واحلوسعععععععععب  الععععععععععحابي ، اإلنرتنتوزة احلاسعععععععععذ اديل، ويدم  توكري أج .3
يئ  تدليمي  توكري ب واسععععتقداموا  العععععدو ي ، لتمك  ال البات من االسععععتفا ة مجوا 

 مجاسب  لدمج التقجي    الدملي  التدليمي .
ي كتدريذ أع اء هيئ  التدري  ابجلامدات أثجاء اخلدم  على استقدام التدلم التشار  .4

 من ياله  مج ت بيقات جوجل الرتبوي    الدملي  التدليمي .
تعدريعذ ال عالبعات على اسععععععععععععععتقعدام ت بيقعات جوجعل الرتبويع ، وللع   عا يتالءم مو  .5

 .واحلوسب  العحابي  2,0 اإللكرتوينالت ور احلاصل   ت بيقات التدلم 
 

 الدراسة: مقرتحات
 الدراس  احلالي  إجراء البحوث ااعتقبلي  ادتي : تقرتح

  راس  جتريبي  تتجاوه مدرك  أثر استقدام بدر ت بيقات جوجل الرتبوي    التحعيل .1
ت   ااراحل التدليمي  األير  أو ااقررا واالجتاه حنوها وال كاء االجتماعيالدراسععععي 
 األير .

دري  مقرر ات جوجل الرتبوي    ت راسععععععع  جتريبي  تتجاوه أثر اسعععععععتقدام بدر ت بيق .2
 تقجيات التدليم   متذريات اتبد  أير .

جلامدات برانمج تدريز ألع ععععععاء هيئ  التدري  اب كاعلي  راسعععععع  جتريبي  تتجاوه مدرك   .3
العععععععدو ي  السععععععتقدام التدلم التشععععععاركي من ياله  مج ت بيقات جوجل الرتبوي    

 تدري  مقرر تقجيات التدليم.
مج التدلم التشعععععاركي من ياله   ومدايري اسعععععتقداموصعععععفي  تتجاوه مت لبات   راسععععع  .4

 .واحلوسب  العحابي  2,0ت بيقات التدلم اإللكرتوين 
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية مبكة املكرمة

   قسم املناهج وطرق التدريس
   
   

 

 أثر استخدام وسائط تعليمية مقرتحة يف تنمية بعض املفاهيم
 الرياضية لدى أطفال رياض األطفال بالعاصمة املقدسة

  
 

 

  إعداد الطالبة 
  ابتهال بنت صاحل بن حسن غندوره 
  

 
 

  إشراف 
  د. عباس بن حسن بن صاحل غندوره 

 
 

 وطر  التدري مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج 
 هع 1427/هع 1426الفعل الدراسي الثاين 
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 أوالً: ملخص الدراسة:
إ  االهتمعام  رحلع  ال فولع  اابكرة )رايل األطفعاه( من أهم اادعايري اله يقعاس هبعا 

 حت ر األمم؛ ل ل  أصبحت رايل األطفاه بؤرة اهتمام مدتم الدوه ااتقدم .
حياة اإلنععععععععععععععععا ، يتم كيوا ويععععععععععععععو الب ور األويل كوي اارحل  التكويجي  احلامس  من 

للشعععقععععي  اله تتبلور وتتور مالحموا   مععععتقبل حياة ال فل، ل ا ك م  ه ه اارحل  من أهم 
وأي ر مراحل احلياة اإلنععععععععععععععععاني ؛ أل  ما حيدث كيوا من منو يعععععععععععععععدذ تدديله أو تقونه   

 معتقبل حياة اإلنعا .
قدرات ل كيوا اايوه واالجتاهات، وتتفتو كيوا الكوي مرحل  التكوين واإلعدا  تتشععك

 وااواهذ، وتتكو  ياليفا اافاهيم األساسي  لل فل.
وتدترب اافاهيم الراييععععععععي  من أهم اافاهيم الدقلي  اادركي ، وهي اللبجات األسععععععععاسععععععععي  

دليم ت والدعائم اله تبين عليوا اادرك  الراييعععععي . و د أكد مدتم ااوتم  ابلراييعععععيات يعععععرورة
األطفاه الرايييات، وتعميم ااجاهج ااجاسب  يفم، ولل ؛ أل  أس  التفكري الراييي تويو 
لبجاهتا األويل   مرحل  ال فول  ااكرة، كما يدترب تدليم األطفاه اافاهيم الراييععععععععععععععي    رايل 

راً لكو  تاألطفععاه ركيزة لتدليموم الراييععععععععععععععيععات   ااراحععل األويل من اارحلعع  االبتععدائيعع . ون
التفكري اجملر  روح الراييعععععيات واألطفاه ال يزالو    مرحل  ما  بل الدلميات حععععععذ مراحل 
التفكري اله حعد هعا بيعاجيعه، وععدم  عدرهتم على التفكري اجملر ، كعا  البعد من تدليم األطفعاه 

اهيم فاافاهيم الراييي  ب ريق  ملموس  وحمعوس  ابستقدام وسائل تدليمي  جُتعد وتبعل اا
الراييععععععي ، كاألطفاه يتدلمو  من ياله االسععععععتكشععععععان والتحريذ ااباشععععععر واحملعععععععوس، ومن 
ياله التجاوه اليدوا تجمو لديوم اافاهيم الراييي  البعي   اله من شأهنا متويد ال ريق لفوم 

 اافاهيم الراييي  األكثر تدقيداً.
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املآاهيم  طآال احلكومية للتعرف علىوبقيام الباحثة بدارسةةةةة اسةةةةتطوعية لبع  رايض األ
الرايضةةةةية املقدمة يف رايض األطآال والوسةةةةائل التعليمية املسةةةةتخدمة لتنمية  ل  املآاهيم 

 الرايضية وجدت:
  بدر القعععععععععععععععور واخللل   اافاهيم الراييععععععععععععععي  ااقدم  لألطفاه حيث يقدم مفووم

ه ت ابق؛ جملموعات على أناازاوج  أو ااقابل  على أنه ت ابق، ويقدم مفووم تكاكؤ ا
مما يؤثر سلبياً على تكوين ومنو اافاهيم الراييي  لد  األطفاه   أهم وأي ر مرحل  

 من مراحل حياهتم.
  ،تُقدم الوسععععععععائل التدليمي  ب ريق  عشععععععععوائي  أا  و  حتديد ايفدن من اسععععععععتقداموا

 وكيفي  استقداموا، وطريق  تقدنوا لألطفاه.
  الوسعععائل التدليمي  ااقدم  لتجمي  اافاهيم الراييعععي  لععععن األطفاه عدم مجاسعععب  بدر

  رايل األطفاه كبد عععععععععوا سعععععععععول جداً أ   إىل اسعععععععععتقفان األطفاه هبا وادير 
 صدذ عليوم.

  عدم مجاسب  بدر الوسائل التدليمي  ااقدم  للمفاهيم الراييي  احملد ة؛ أل  الوسائل
 يي احملد .ااقدم  لي  يفا عال   ابافووم الراي

  أوصععت بدر الدراسععات اخلاصعع  برايل األطفاه   ااملك  الدربي  العععدو ي  بتوكري
الوسائل التدليمي  احملعوس  ااجاسب  لألطفاه والالزم  لتجمي  اافاهيم الراييي  ااقدم  
  رايل األطفاه، كما أكدت بدر الدراسعات أ  ااشعكالت اله تواجووا رايل 

  بيقوععا ااجوج اا ور وتديق حتقيق أهععداكععه الرتبويعع   لعع  اإلمكععانيععاتاألطفععاه أثجععاء ت
 )الوسائل التدليمي ( اله تجاسذ سن األطفاه.

كل ه ه األمور  عت الباحث  إىل إجراء  راسععع  شعععبه جتريبي  ا رتحت كيوا اسعععتقدام 
يمي  لجمموع  من الوسععععععائل التدليمي  احملعععععععوسعععععع  ااجاسععععععب  لألطفاه، مث وتفت الوسععععععائل التد

ااقرتح    أنش   تدليمي ، حمد ة لكل نشاط زمجه، وأهداكه، والوسائل التدليمي  ااعتقدم  
كيه، وإرشععععععععععععععا ات تقدنه لألطفاه، وإجراءات تقدنه؛ لتجمي  اافاهيم الراييععععععععععععععي  لألطفاه   

 رايل األطفاه.
 وحتقيقاً ألهدان الدراس  اله ختتعرها الباحث    ايفدك  التالي :

 لكشععف عن أثر اسععتقدام وسععائل تدليمي  مقرتح    تجمي  اافاهيم الراييععي  الكلي  ا
و  تجميعع  كععل مفووم من اافععاهيم الراييععععععععععععععيعع  التععاليعع : اافععاهيم ايفجععدسععععععععععععععيعع ، مفووم 
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التعجيف، مفووم التعلعل، مفووم الجمل، مفووم ااقابل  أو اازاوج ، مفووم تكاكؤ 
 الرسوم البياني  لد  أطفاه رايل األطفاه.اجملموعات، مفووم الدد ، مفووم 

   الكشعععععععععععععف عما إلا كا  هجاك كرو  ب  ال كور واإلانث من أكرا  اجملموع  التحريبي
  حتععععععععيل اافاهيم الراييعععععععي  الكلي  و  حتععععععععيل كل مفووم من اافاهيم الراييعععععععي  

، مفووم لالتالي : اافاهيم ايفجدسعع ، مفووم التعععجيف، مفووم التعععلعععل، مفووم الجم
ااقابل  أو اازاوج ، مفووم تكاكؤ اجملموعات، مفووم الدد ، مفووم الرسععععععععععععععوم البياني  

 لد  أطفاه رايل األطفاه
  امت الباحث  بويو الفرول التالي  للتحقق من صحتوا:

ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوسل اجملموع  التحريبي  ومتوسل اجملموع   .1
 .اافاهيم الراييي  الكلي  ولل  بدد يبل التحعيل القبليال اب     حتعيل 

ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوسل اجملموع  التحريبي  ومتوسل اجملموع   .2
 ال اب     حتعيل اافاهيم ايفجدسي  ولل  بدد يبل التحعيل القبلي.

وسل اجملموع  تال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوسل اجملموع  التحريبي  وم .3
 ال اب     حتعيل مفووم التعجيف ولل  بدد يبل التحعيل القبلي.

ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوسل اجملموع  التحريبي  ومتوسل اجملموع   .4
 ال اب     حتعيل مفووم التعلعل ولل  بدد يبل التحعيل القبلي.

جملموع  وع  التحريبي  ومتوسل اال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوسل اجملم .5
 ال اب     حتعيل مفووم الجمل ولل  بدد يبل التحعيل القبلي.

ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوسل اجملموع  التحريبي  ومتوسل اجملموع   .6
 ال اب     حتعيل مفووم ااقابل  أو اازاوج  ولل  بدد يبل التحعيل القبلي.

ل  إحعائي  ب  متوسل اجملموع  التحريبي  ومتوسل اجملموع  ال توجد كرو  لات  ال .7
 ال اب     حتعيل مفووم تكاكؤ اجملموعات ولل  بدد يبل التحعيل القبلي.

ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوسل اجملموع  التحريبي  ومتوسل اجملموع   .8
 .يال اب     حتعيل مفووم الدد  ولل  بدد يبل التحعيل القبل

ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوسل اجملموع  التحريبي  ومتوسل اجملموع   .9
 ال اب     حتعيل مفووم الرسوم البياني  ولل  بدد يبل التحعيل القبلي.

ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععععععائي  ب  متوسععععععععععععل اجملموع  التحريبي  ومتوسععععععععععععل  .10
فووم من   الكلي  و  حتعععععععيل كل ماجملموع  ال ععععععاب     حتعععععععيل اافاهيم الراييععععععي
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اافاهيم الراييعععععععي  التالي : اافاهيم ايفجدسععععععع ، مفووم التععععععععجيف، مفووم التععععععععلععععععععل، 
مفووم الجمل، مفووم ااقععابلعع  أو اازاوجعع ، مفووم تكععاكؤ اجملموعععات، مفووم الدععد ، 

 مفووم الرسوم البياني .
 (.05,0و د مت ايتبار كرول الدراس  عجد معتو   الل  )

 
 عينة الدراسة:

ايتارت الباحث  عيج  الدراسع  ب ريق  عشعوائي  بععي   من أطفاه ااععتو  التمويدا 
( طفاًل وطفل  ُ عععععععععععمت إىل 40برايل األطفاه احلكومي  ابلداصععععععععععم  ااقدسعععععععععع  و د بلذت )

 جمموعت :
 ( طفاًل وطفل .20جمموع  جتريبي  عد ها ) .1
 ( طفاًل وطفل .20جمموع  ياب   عد ها ) .2

 
 أداة الدراسة:

 ععامععت البععاحثعع  ببجععاء ايتبععار لقيععاس منو اافععاهيم الراييععععععععععععععيعع  احملععد ة ابتبععا  اخل وات 
الدلميععع  لبجعععاء االيتبعععار، حمعععد ة أهعععدان كعععل مفر ة من مفر اتعععه، واأل وات الالزمععع  لت بيقعععه، 

 وطريق  ت بيقه، والزمن الالزم لت بيقه.
  من   جتربته على عيجو كدت من صعععععععععععد ه بدريعععععععععععه على احملكم ، مث شعععععععععععرعت 

( طفاًل وطفل  للتأكد من ثباته 20أطفاه ااعععععععععععععععتو  التمويدا برايل األطفاه بله عد ها )
  963,0كما بله مدامل صععععععععد ه ال ايت   9279,0وصععععععععد ه، و د بله مدامل ثبات االيتبار 

 تكما أ  أتيو مفر ات ايتبار منو اافاهيم الراييععععي  تدترب جيدة ومجاسععععب  من حيث مدامال
- ,35صعععععععدوبتوا حيث ات عععععععو أ  مدامالت الععععععععدوب  جلميو مفر ات االيتبار ترتاوح ب  

 وب ل  أصبو االيتبار صاحلاً للت بيق. 90,0
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 إجراءات التطبيق:
 طُبق االيتبار القبلي على أطفاه اجملموع  التحريبي  وأطفاه اجملموع  ال اب   ت بيقاً 

  ااقرتح  أعدهتا الباحث  ابسعععععععععتقدام الوسعععععععععائل التدليمي  بلياً، بددها مت ت بيق األنشععععععععع   اله
لتجميعع  اافععاهيم الراييععععععععععععععيعع  على أطفععاه اجملموععع  التحريبيعع ، أمععا أطفععاه اجملموععع  ال ععععععععععععععععاب عع  

 استقدموا الوسائل التدليمي  ااتوكرة   روي  الت بيق.
دلمات م و د  ام بتقدمي األنشعععععع     اجملموع  التحريبي  واجملموع  ال ععععععاب   طالبات

من كليععع  إععععدا  اادلمعععات  عععععععععععععععم رايل أطفعععاه ااعععععععععععععععتو  الرابو، وهن طعععالبعععات مدلمعععات 
 متعاوايت   ااؤهل الدلمي واخلربة.

و د  امت الباحث   تابد  ت بيق األنش     كال اجملموعت ، ولل  للتأكد من سري 
 التحرب  وكقاً للتعميم التحريز ال ا ويو يف ه الدراس .

أسعععععععابيو( مت االنتواء من ت بيق األنشععععععع  ، وبددها مت  4للق   الزمجي  احملد ة )وكقاً 
 ت بيق االيتبار ت بيقاً بددايً على أطفاه اجملموع  التحريبي  وأطفاه اجملموع  ال عععععععععاب  ، مث مت
تععععععععععحيو ب ا ات االيتبارات ورصعععععععععد الدرجات وتجتيموا   جداوه ياصععععععععع  ت عععععععععم نتائج 

   الت بيق  القبلي والبددا اليتبار اافاهيم الراييي .األطفاه   اجملموعت ، 
متل مدعععاجلععع  نتعععائج اافعععاهيم الراييععععععععععععععيععع  ابسععععععععععععععتقعععدام حتليعععل التبعععاين ااععععععععععععععععععاحععععذ 

(ANCOVA( وايتبار ما  وتين ،)Mann Whitney ، اليتبار كرول الدراسععع )
 ومت التوصل إىل الجتائج التالي :

وع  جملموع  التحريبي  ومتوسعععععل اجملمتوجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  متوسعععععل ا .1
ال ععععععاب     حتعععععععيل اافاهيم الراييععععععي  الكلي  ولل  بدد يععععععبل التحعععععععيل القبلي 
لععععععععععععععععاخل اجملموع  التحريبي ، حيث بلذت  يم  )ن( لألثر التحريز ب  اجملموعت  

(، كما بله ااتوسععععععععل البددا لتحعععععععععيل اافاهيم 526,58)التحريبي  وال ععععععععاب  ( )
(، بيجما بله ااتوسععععععععععععععل البددا 026,71الكلي  للمحموع  التحريبي  ) الراييععععععععععععععي 

(، ويت عععععو من 274,39لتحععععععيل اافاهيم الراييعععععي  الكلي  للمحموع  ال عععععاب   )
للعع  تفو  أطفععاه اجملموععع  التحريبيعع  العع ين طُبقععت عليوم األنشعععععععععععععع عع  اله أعععدهتععا 

اب   ال ين اجملموع  ال عععععالباحث  ابسعععععتقدام الوسعععععائل التدليمي  ااقرتح  على أطفاه 
اسعععععتقدموا الوسعععععائل ااتوكرة   رويععععع  الت بيق، مما يده على أ  الوسعععععائل التدليمي  
ااقرتح  يفا أثر إواا على التحععععيل و  تجمي  اافاهيم الراييعععي  الكلي  لد  أطفاه 
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رايل األطفاه؛ اا للوسعععععععععععععععائل التدليمي  ااقرتح  من  ور   ج ب انتباه األطفاه، 
تشععععععععععععععويقوم، وإاثرة تفكريهم، وزاي ة محععاسععععععععععععععوم و اكديتوم حنو التدلم. وهي حععاكز و 

لالسععععتمرار   التدلم، بعععععبذ ااتد  اله ودها األطفاه ابسععععتمرار   ألوا  وأشععععكاه 
الوسععععائل التدليمي ، ابإليععععاك  إىل  ورها   جتعععععيد اافاهيم الراييععععي  اجملر ة وتقريبوا 

 موا وإ راكوا.إىل ألها  األطفاه؛ ليعول كو
توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  متوسعععععل اجملموع  التحريبي  ومتوسعععععل اجملموع   .2

ال عععععاب     حتععععععيل اافاهيم ايفجدسعععععي  ولل  بدد يعععععبل التحععععععيل القبلي لععععععاخل 
  اجملموع  التحريبي . حيث بلذت  يم  )ن( لألثر التحريز ب  اجملموعت  )التحريبي

ما بله ااتوسععععععععل البددا لتحعععععععععيل اافاهيم ايفجدسععععععععي  (، ك507,36وال ععععععععاب  ( )
(، بيجما بله ااتوسعععععععععععععل البددا لتحععععععععععععععيل اافاهيم 367,22للمحموع  التحريبي  )

(، ويت عو من لل  تفو  أطفاه اجملموع  233,12ايفجدسعي  للمحموع  ال عاب   )
ل ئالتحريبي  ال ين طُبقت عليوم األنشععععععععععع   اله أعدهتا الباحث  ابسعععععععععععتقدام الوسعععععععععععا

التدليمي  ااقرتح  على أطفاه اجملموع  ال ععاب   ال ين اسععتقدموا الوسععائل ااتوكرة   
رويعععععععععععععع  الت بيق، مام يده على أ  الوسععععععععععععععائل التدليمي  ااقرتح  يفا أثر إواا على 

 التحعيل وابلتايل   تجمي  اافاهيم ايفجدسي  لد  أطفاه رايل األطفاه.
   متوسعععععل اجملموع  التحريبي  ومتوسعععععل اجملموع توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب .3

ال عععععاب     حتععععععيل مفووم التععععععجيف ولل  بدد يعععععبل التحععععععيل القبلي لععععععاخل 
  اجملموع  التحريبي . حيث بلذت  يم  )ن( لألثر التحريز ب  اجملموعت  )التحريبي

(، كما بله ااتوسععععععععل البددا لتحعععععععععيل مفووم التعععععععععجيف 983,24وال ععععععععاب  ( )
(، بيجما بله ااتوسععععععععععععععل البددا لتحعععععععععععععععيل مفووم 635,11موع  التحريبي  )للمح

(، ويت عععو من لل  تفو  أطفاه اجملموع  865,6التععععجيف للمحموع  ال عععاب   )
التحريبي  ال ين طُبقت عليوم األنشعععععععععععع   اله أعدهتا الباحث  ابسععععععععععععتقدام الوسععععععععععععائل 

ااتوكرة    سععتقدموا الوسععائلالتدليمي  ااقرتح  على أطفاه اجملموع  ال ععاب   ال ين ا
رويععععععععععععععع  الت بيق، مما يده على أ  الوسعععععععععععععععائل التدليمي  ااقرتح  يفا أثر إواا على 

 التحعيل وابلتايل   تجمي  مفووم التعجيف لد  أطفاه رايل األطفاه.
توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  متوسعععععل اجملموع  التحريبي  ومتوسعععععل اجملموع   .4

مفووم التععععععلععععععل ولل  بدد يعععععبل التحععععععيل القبلي لععععععاخل  ال عععععاب     حتععععععيل
  اجملموع  التحريبي . حيث بلذت  يم  )ن( لألثر التحريز ب  اجملموعت  )التحريبي
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(، كما بله ااتوسعععععععععل البددا لتحععععععععععيل مفووم التععععععععععلععععععععععل 024,9وال عععععععععاب  ( )
 (، بيجمععا بله ااتوسععععععععععععععل البدععدا لتحعععععععععععععععيععل مفووم283,2للمحموععع  التحريبيعع  )

(، وابلرغم من أ  الفر  ب  اجملموعت  117,1التعععععععععلعععععععععل للمحموع  ال ععععععععاب   )
لي  كبرياً إال أنه  اه إحععععععائيا، مما يده على أ  الوسعععععائل التدليمي  ااقرتح  يفا أثر 
إوععاا على التحعععععععععععععععيععل وابلتععايل   تجميعع  مفووم التعععععععععععععععجيف لععد  أطفععاه رايل 

 األطفاه.
   متوسعععععل اجملموع  التحريبي  ومتوسعععععل اجملموع توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب .5

ال اب     حتعيل مفووم الجمل ولل  بدد يبل التحعيل القبلي لعاخل اجملموع  
التحريبيعععععع . حيععععععث بلذععععععت  يمعععععع  )ن( لألثر التحريز ب  اجملموعت  )التحريبيعععععع  

(، كما بله ااتوسععععععععععععععل البددا لتحعععععععععععععععيل مفووم الجمل 998,23وال عععععععععععععععاب  ( )
(، بيجما بله ااتوسعععل البددا لتحععععيل مفووم الجمل 831,6التحريبي  ) للمحموع 

(، ويت ععععععو من لل  تفو  أطفاه اجملموع  التحريبي  969,3للمحموع  ال ععععععاب   )
ال ين طُبقت عليوم األنشععععععععععع   اله أعدهتا الباحث  ابسعععععععععععتقدام الوسعععععععععععائل التدليمي  

 رويععععع  الوسعععععائل ااتوكرة   ااقرتح  على أطفاه اجملموع  ال عععععاب   ال ين اسعععععتقدموا
الت بيق، مما يده على أ  الوسععععععععائل التدليمي  ااقرتح  يفا أثر إواا على التحعععععععععيل 

 وابلتايل   تجمي  مفووم الجمل لد  أطفاه رايل األطفاه.
توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  متوسعععععل اجملموع  التحريبي  ومتوسعععععل اجملموع   .6

ي قابل  أو اازاوج  ولل  بدد يععععععبل التحعععععععيل القبلال ععععععاب     حتعععععععيل مفووم اا
لععععععععععععععععاخل اجملموع  التحريبي . حيث بلذت  يم  )ن( لألثر التحريز ب  اجملموعت  

(، كما بله ااتوسل البددا لتحعيل مفووم اازاوج  697,5)التحريبي  وال اب  ( )
ازاوج  مفووم ا(، بيجما بله ااتوسل البددا لتحعيل 550,6للمحموع  التحريبي  )
(، ويت ععععععو من لل  تفو  أطفاه اجملموع  التحريبي  700,4للمحموع  ال ععععععاب   )

ال ين طُبقت عليوم األنشععععععععععع   اله أعدهتا الباحث  ابسعععععععععععتقدام الوسعععععععععععائل التدليمي  
ااقرتح  على أطفاه اجملموع  ال عععععاب   ال ين اسعععععتقدموا الوسعععععائل ااتوكرة   رويععععع  

يل الوسععععععععائل التدليمي  ااقرتح  يفا أثر إواا على التحععععععععع الت بيق، مما يده على أ 
 وابلتايل   تجمي  مفووم اازاوج  لد  أطفاه رايل األطفاه.

توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  متوسعععععل اجملموع  التحريبي  ومتوسعععععل اجملموع   .7
ال ععععععاب     حتعععععععيل مفووم تكاكؤ اجملموعات ولل  بدد يععععععبل التحعععععععيل القبلي 
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 اجملموع  التحريبي . حيث بلذت  يم  )ن( لألثر التحريز ب  اجملموعت  لععععععععععععععععاخل
(، كما بله ااتوسععععععععععل البددا لتحعععععععععععيل مفووم 568,12)التحريبي  وال ععععععععععاب  ( )

(، بيجمععا بله ااتوسععععععععععععععل البدععدا 100,3تكععاكؤ اجملموعععات للمحموععع  التحريبيعع  )
(، ويت ععععععععو من 600,1لتحعععععععععيل مفووم تكاكؤ اجملموعات للمحموع  ال ععععععععاب   )

للعع  تفو  أطفععاه اجملموععع  التحريبيعع  العع ين طُبقععت عليوم األنشعععععععععععععع عع  اله أعععدهتععا 
الباحث  ابسعععععتقدام الوسعععععائل التدليمي  ااقرتح  على أطفاه اجملموع  ال عععععاب   ال ين 
اسعععععتقدموا الوسعععععائل ااتوكرة   رويععععع  الت بيق، مما يده على أ  الوسعععععائل التدليمي  

لد   إواا على التحعيل وابلتايل   تجمي  مفووم تكاكؤ اجملموعاتااقرتح  يفا أثر 
 أطفاه رايل األطفاه.

توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  متوسعععععل اجملموع  التحريبي  ومتوسعععععل اجملموع   .8
ال اب     حتعيل مفووم الدد  ولل  بدد يبل التحعيل القبلي لعاخل اجملموع  

بيعععععع  لألثر التحريز ب  اجملموعت  )التحري التحريبيعععععع . حيععععععث بلذععععععت  يمعععععع  )ن(
(، كما بله ااتوسععععععععععععععل البددا لتحعععععععععععععععيل مفووم الدد  556,44وال عععععععععععععععاب  ( )

(، بيجما بله ااتوسل البددا لتحعيل مفووم الدد  928,16للمحموع  التحريبي  )
(، ويت ععععععو من لل  تفو  أطفاه اجملموع  التحريبي  222,8للمحموع  ال ععععععاب   )

ت عليوم األنشععععععععععع   اله أعدهتا الباحث  ابسعععععععععععتقدام الوسعععععععععععائل التدليمي  ال ين طُبق
ااقرتح  على أطفاه اجملموع  ال عععععاب   ال ين اسعععععتقدموا الوسعععععائل ااتوكرة   رويععععع  
الت بيق، مما يده على أ  الوسععععععععائل التدليمي  ااقرتح  يفا أثر إواا على التحعععععععععيل 

 رايل األطفاه. وابلتايل   تجمي  مفووم الدد  لد  أطفاه
توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  متوسعععععل اجملموع  التحريبي  ومتوسعععععل اجملموع   .9

ال ععاب     حتعععيل مفووم الرسععوم البياني  ولل  بدد يععبل التحعععيل القبلي لعععاخل 
  اجملموع  التحريبي . حيث بلذت  يم  )ن( لألثر التحريز ب  اجملموعت  )التحريبي

(، كما بله ااتوسعععععل البددا لتحععععععيل مفووم الرسعععععوم البياني  122,8وال عععععاب  ( )
(، بيجما بله ااتوسععل البددا لتحعععيل مفووم الرسععوم 700,0للمحموع  التحريبي  )

(، وابلرغم من أ  الفر  ب  اجملموعت  لي   300,0البياني  للمحموع  ال عععععععععععاب   )
ثر إواا دليمي  ااقرتح  يفا أكبرياً إال أنه  اه إحعائيا، مما يده على أ  الوسائل الت

 على التحعيل وابلتايل   تجمي  مفووم الرسوم البياني  لد  أطفاه رايل األطفاه.
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ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  ال كور واإلانث من أكرا  اجملموع  التحريبي   .10
لراييعععععععي  ا  حتععععععععيل اافاهيم الراييعععععععي  الكلي  و  حتععععععععيل كل مفووم من اافاهيم 

التالي : اافاهيم ايفجدسي ، مفووم التعجيف، مفووم التعلعل، مفووم الجمل، مفووم 
 ااقابل  أو اازاوج ، مفووم تكاكؤ اجملموعات، مفووم الدد ، مفووم الرسوم البياني .

وتدترب ه ه الجتيح  اله توصعععلت إليوا الدراسععع  مج قي  وطبيدي  ومجععععق  مو التكوين 
اه   هععع ه اارحلععع  الدمريععع ؛ حيعععث أكعععدت هععع ه الجتيحععع  أ  تكوين اافعععاهيم الدقلي لألطفععع

الراييعععععععععي  ومنوها ال يتأثر بدامل اجلج    مرحل  ال فول  اابكرة، كما أكدت على اسعععععععععتفا ة  
كال اجلجعععععععععع  )ال كور، اإلانث( من الوسعععععععععائل التدليمي  ااقرتح  ااععععععععععتقدم    األنشععععععععع   

 .ااقدم  يفم   ه ه الدراس 
 

 ثانيًا: توصيات الدراسة احلالية:
   يوء ما أسفرت عجه نتائج الدراس  احلالي  توصي الباحث   ا يلي:

   على مديرات رايل األطفاه ابعتبارهن ااعععععععععععععععؤوالت عن توكري اإلمكانيات الالزم
لرايل األطفعاه توكري الوسعععععععععععععععائل التدليميع  ااقرتحع    العدراسععععععععععععععع  احلعاليع  وتقعدنوعا 

أنشععععععع   تدليمي  ها ك  كوي تدمل على إاثرة تفكريهم، وزاي ة محاسعععععععوم  لألطفاه  
 و اكديتوم للتدلم ويفا  ور إواا   تجمي  اافاهيم الراييي  التالي :

 اافاهيم ايفجدسي . .1
 مفووم التعجيف. .2
 مفووم التعلعل. .3
 مفووم الجمل. .4
 مفووم ااقابل  أو اازاوج . .5
 مفووم تكاكؤ اجملموعات. .6
 .مفووم الدد  .7
 مفووم الرسوم البياني . .8
   على مدلمات رايل األطفاه تقدمي الوسععععععععائل التدليمي  ااقرتح    الدراسعععععععع  احلالي

لل كور واإلانث حيث أكدت الدراسععععع  احلالي  اسعععععتفا ة كال اجلجعععععع  من الوسعععععائل 
 التدليمي  ااقرتح    تجمي  اافاهيم الراييي  لديوم.
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 ة:ثالثًا: توصيات ومقرتحات مستقبلي
رأت الباحث  أ  هجاك كثرياً من الق ععااي اله تتدلق  شععكل  ه ه الدراسعع ، اله حتتاج 

 إىل مزيد من إجراء الدراسات والبحوث   ه ا اجملاه؛ ل ا نكن تقدمي بد وا كما يلي:
 راسعععععععع  أثر اسععععععععتقدام وسععععععععائل تدليمي  مقرتح    تجمي  اافاهيم الراييععععععععي  األير   .1

األطفاه اله   تتجاويفا الباحث    الدراسععععععععععععععع  احلالي  مثل: الزمن، ااقدم    رايل 
 العد ، األشكاه ثالثي  البدد، الجقو .

 راسععع  تقوني  اد  كفاي  الوسعععائل التدليمي  ااععععتقدم  لتجمي  اافاهيم الراييعععي     .2
 رايل األطفاه.

 راييي .اافاهيم ال راس  تقوني  ألثر ااجوج اا ور لرايل األطفاه على تجمي   .3
  راس  تقوني  لألنش   الراييي  ااقدم    الوحدات التدليمي    رايل األطفاه. .4
 راس  لتحديد اافاهيم الراييي  اله وذ أ  تقدم   رايل األطفاه وكقاً خلعائ   .5

 منو األطفاه   تل  اارحل .
 األطفاه.   لد  رايل راس  كدالي  اسرتاتيحيات مقرتح  لتجمي  اافاهيم الراييي .6
إعا ة الجتر   الوسعععععععععععععائل التدليمي  ااقدم  حالياً   رايل األطفاه؛ لتجمي  اافاهيم  .7

الراييعععععععععععي  والتأكد من مجاسعععععععععععب  أهداكوا للمفاهيم الراييعععععععععععي  اارا  تجميتوا   رايل 
 األطفاه، ومجاسبتوا لعن األطفاه.

يميعععع  )  الركن اإل راكي( إعععععا ة الجتر   األنشعععععععععععععع عععع  ااقععععدمعععع    الوحععععدات التدل .8
 وتعحيحوا حعذ اافاهيم الراييي  العحيح .

تعععميم  ليل للمدلم  يويععو اافاهيم الراييععي  ااقدم    الركن اإل راكي، والوسععائل  .9
التدليمي  ااعععععععععتقدم  لتجمي  تل  اافاهيم، وأسععععععععاليذ التقومي ااجاسععععععععب  اله تعععععععععاعد 

 الراييي  ااقدم    الركن اإل ارا. اادلم  على التحقق من تجمي  اافاهيم
برانمج مقرتح لتدريذ مدلمات رايل األطفاه على تجمي  اافاهيم الراييعععععععععععي  لدا  .10

 أطفاه رايل األطفاه ابستقدام الوسائل التدليمي  ااقرتح    الدراس  احلالي .
م يت وير اخل   الدراسي  لقعم رايل األطفاه جبامد  أم القر  إبياك  مقرر للمفاه .11

الراييععععععععععععععي  ااقدم    رايل األطفاه أسععععععععععععععوة  قرر تجمي  اافاهيم وااوارات اللذوي ، 
وأسعععععععوة  قرر تجمي  اافاهيم الراييعععععععي  ااقدم   كلي  إعدا  اادلمات ل البات  ععععععععم 

 رايل األطفاه.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   الرتبيةكلية 

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 أثر التدريس باستخدام الفصول اإللكرتونية بالصور الثالث
 تكاملي( –تعاوني  –)تفاعلي 

 على حتصيل تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة الرياضيات
  

 
 

  إعداد الطالب 
  ياسر بن حممد بن عطا اهلل الغريبي 
   
  الدكتورإشراف  
  يوسف بن عبد اهلل سند الغامدي 

 األستاذ املساعد بقسم املناهج وطرق التدريس
 

 مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 
 )طر  تدري  الرايييات(

 م 2008/2009- هع 1429/1430 لدام الفعل الدراسي الثاين
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 ملخص نتائج الدراسة:
أنه ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععععائي  عجد مععععععععتو  الت كر ب  أتورت الدراسععععععع   .1

جمموعات الدراس  الثالث )الفعل اإللكرتوين التفاعلي، الفعل اإللكرتوين التداوين، 
 الفعل اإللكرتوين التكاملي(.

أتورت الدراس  أنه توجد كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  الفوم ب  الفعل  .2
والفععععععععععععععععل اإللكرتوين التكاملي لععععععععععععععععاخل الفععععععععععععععععل اإللكرتوين اإللكرتوين التفاعلي 

التكاملي. وأنه ال يوجد كر   اه إحعععائيا ب  الفعععل اإللكرتوين التكاملي والفعععل 
اإللكرتوين التداوين   التحعععععععععيل اادر  عجد معععععععععتو  الفوم، كما أنه ال يوجد كر  

اعلي   رتوين التف اه إحععععععععععععععائيا ب  الفععععععععععععععل اإللكرتوين التداوين والفععععععععععععععل اإللك
 التحعيل اادر  عجد معتو  الفوم.

أتورت الدراسععععع  أنه ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  عجد مععععععتو  الت بيق ب   .3
جمموعات الدراس  الثالث )الفعل اإللكرتوين التفاعلي، الفعل اإللكرتوين التداوين، 

 الفعل اإللكرتوين التكاملي(.
 الل  إحعععععائي  عجد ااعععععتوايت الكلي  ب  الفعععععل أتورت الدراسعععع  أنه توجد كرو   .4

اإللكرتوين التفاعلي والفععععععععععععععععل اإللكرتوين التكاملي لععععععععععععععععاخل الفععععععععععععععععل اإللكرتوين 
التكاملي. وأنه ال يوجد كر   اه إحعععائيا ب  الفعععل اإللكرتوين التكاملي والفعععل 

نه ال يوجد كر  أاإللكرتوين التداوين   التحعيل اادر  عجد ااعتوايت الكلي ، كما 
 اه إحععععععععععععععائيا ب  الفععععععععععععععل اإللكرتوين التداوين والفععععععععععععععل اإللكرتوين التفاعلي   

 التحعيل اادر  عجد ااعتوايت الكلي .
 
 
 
 
 
 
 
 



214 
 
 

 التوصيات:
   يوء نتائج الدراس  احلالي  وحدو ها ك   الباحث يوصي  ا يلي:

وكق ي   زمجي   كل تدروييرورة حتويل الفعوه التقليدي  إىل كعوه إلكرتوني  بش .1
 حمد ة حعذ الدعم لتحديد نو  الفعل اإللكرتوين.

 عم الفعوه اإللكرتوني  التكاملي  من  بل وزارة الرتبي  والتدليم، ولل  وكق ختعي   .2
 بجد ياص بت بيق التدليم اإللكرتوين.

ايل   تدريذ ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  واادلم  والتالمي  على ت بيق التدليم اإللكرتوين .3
 الفعوه اإللكرتوني .

تدريذ مدلمي أتيو التقععععععععات على تععععميم  روس إلكرتوني  مععععاندة للمقررات  .4
 الدراسي  وكق ي   زمجي .

تزويد الفععععععععععوه اإللكرتوني  بدروس إلكرتوني  تفاعلي  جلميو ااقررات الدراسعععععععععي  ليتم  .5
 ت بيق الفعوه اإللكرتوني  ابلشكل العحيو وااجاسذ.

بزايرات تبا لي  ب  اادارس اا بق  للفعععععوه اإللكرتوني  لالسععععتفا ة من تبا ه القيام  .6
 اخلربات كيما بيجوم.

توكري الدعم الفين ااجاسعععععععععذ للمدلم  والتالمي  اواجو  أا أع اه كجي    جتويزات  .7
 الفعوه اإللكرتوني .
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 املقرتحات والدراسات املستقبلية:
دراسعععععععععع  احلالي  تورت له ااقرتحات والدراسععععععععععات ااعععععععععععتقبلي  أثجاء إجراء الباحث لل

 التالي :
نشعععععععر الوعي أب ي  التدليم اإللكرتوين من ياله وسعععععععائل اإلعالم والجشعععععععرات الرتبوي   .1

 والربامج التدريبي  والتثقيفي  جلميو كئات اجملتمو.
اه إعدا  إحععععععععععععائي  ميداني  عن أتيو اادلم  ال ين لديوم يربة وشعععععععععععوا ات   جم .2

احلاسعععذ اديل وإنشعععاء  اعدة بياانت ياصععع  ب ل  ليتم ت بيق الفععععوه اإللكرتوني  
  اادارس ااتواجدين كيوا واالستفا ة مجوم   تدريذ زمالئوم   اادارس وتعميم 

  روس إلكرتوني .
إ ام   ورات تدريبي  متقعععععععععععععععععععععع  للمشععععععععععرك  الرتبوي  واادلم    جماه ت بيقات  .3

رتوين والتعععععععععععععععميم التدليمي عن طريق الكليععععات واجلععععامدععععات واادععععاهععععد التدليم اإللك
 ااتقعع    لل .

إعا ة الجتر   البيئ  التدليمي  ابادارس بكاك  ااراحل التدليمي ، حىت تتمشععععععععععععععى مو  .4
 مت لبات التكجولوجيا احلديث .

إ ياه اإلنرتنت عايل العععععععععععععرع    الفعععععععععععععوه اإللكرتوني  لالسععععععععععععتفا ة من يدمات  .5
 اإلنرتنت   عملي  التدلم.

 
 

 الدراسات املستقبلية:
  راس  مقارن  ب  أنوا  الفعوه اإللكرتوني    مراحل أيرا وموا   راسي  أيرا. .1
 راسععععع  مععععععحي  جلميو التحارب ااجف ة   مدارس التدليم الدام   ااملك  وتقييموا  .2

 وااقارن  بيجوا.
 اإللكرتوني  على التحعيل الدراسي. راس  أثر استقدام اإلنرتنت على الفعوه  .3
 راسعععععععععععععععع  مت لبععات إ يععاه التدليم اإللكرتوين  ايععل مععدارس التدليم الدععام التقليععديعع   .4

 والتحدايت اله تواجووا.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 الرحالت املعرفية عرب الويب )الويب أثر
 كويست( يف تدريس املواد االجتماعية على
ور التقني

ُّ
 التحصيل الدراسي وتنمية التن

 لدى طالبات التعليم الثانوي
  

 
 

  إعداد 
  مرفت عبد الرمحن صاحل الطويلعي 
  

 
 

  إشراف 
  صباح حممد صاحل اخلرجيي /جد 

 التعليم املشاركأستاذ املناهج وتقنيات 
 

 م لذ مكمل للحعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 
 )تقجيات التدليم(

 هع 1433/هع 1432
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 ملخص النتائج:
كويععععت(     )الويذيوجد أثر إواا مرتفو السعععتقدام الرحالت اادركي  عرب الويذ  .1

 تمعتوايعجد و تجمي  التحعيل الدراسي للموا  االجتماعي  ل البات التدليم الثانوا 
 بلوم اادركي  الدنيا.

كويععععت(     )الويذيوجد أثر إواا مرتفو السعععتقدام الرحالت اادركي  عرب الويذ  .2
 تتوايمععجد و تجمي  التحعيل الدراسي للموا  االجتماعي  ل البات التدليم الثانوا 

 بلوم اادركي  الدليا.
كويععععت(     )الويذيوجد أثر إواا مرتفو السعععتقدام الرحالت اادركي  عرب الويذ  .3

تجمي  التجور الدقلي أببدا ه الثالث  اله مت  ياسعععععععوا: )اسعععععععتقدام تقجي  احلاسعععععععذ اديل 
قجي  ت ، الق ععااي الجاجت  عن اسععتقداماإلنرتنتو ، إ راك أ ي  احلاسععذ اديل اإلنرتنتو 

 (. اإلنرتنتو احلاسذ اديل 
( ب  حتعيل ال البات 0,05عجد معتو   الل  أ ل من ) إحعائيايوجد عال    ال   .4

 بلوم الدليا. تمعتواي وحتعيلون  بلوم الدنيا  تمعتواي  
( ب  متذري التحعععيل 0,05عجد معععتو   الل  أ ل من ) إحعععائياتوجد عال    ال   .5

 التقين. وأبدا  التجورالدراسي 
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 توصيات الدراسة:
 

بجاًء على نتائج الدراس  أثر استقدام الرحالت اادركي  عرب الويذ )الويذ كويعت( 
ليم الثانوا التقين للموا  االجتماعي  ل البات التد وتجمي  التجور  تجمي  التحعععععععععيل الدراسععععععععي 

 توصي الباحث   ا يلي:
اسعععععععععععتقدام الرحالت اادركي  عرب الويذ )الويذ كويععععععععععععت(   تدري  الدراسعععععععععععات  -1

لتحعععععععععععععععيععل   تجميعع  ا إوععاااالجتمععاعيعع  ل ععالبععات التدليم الثععانوا، اععا يفععا من أثر 
سعععععلوب   األ وتوتيف ه ااادركي  الدليا خباصععععع ،  ت بلوممععععععتوايو الدراسعععععي عام ، 

 لي  التدليمي .ااجاهج التدليمي  لتعبو جزء أساسي من الدم
جتجععذ اسععععععععععععععتقععدام عن طريق التععدري  التقليععديعع  اادتععا ة   تععدري  الععدراسععععععععععععععععات  -2

جاصععععععععععععععر ع وعدم توكراالجتماعي ، اا تتعععععععععععععععف به ه ه ال ر  من حمدو ي  الفائدة، 
 .والرتكيه كيوا، واإلاثرةم لوب  ابلدملي  التدليمي  كالتشويق، 

يععرورة بجاء بدر  روس الدراسععات االجتماعي  لتدريعععوا وكق اسععرتاتيحي  الرحالت  -3
 كويعت(.  )الويذاادركي  عرب الويذ 

ادلمععات ااوا  االجتمععاعيعع  لتععدريبوم على كيفيعع   وورش عمععلعقععد  ورات تععدريبيعع   -4
 استقدام الرحالت اادركي  عرب الويذ )الويذ كويعت( أثجاء التدري .

ات االجتماعي  الدراسعععععععع وتشععععععععحيو مدلميتوجيه ااشععععععععرك  الرتبوي  إىل أ ي  متابد   -5
على اسععععععععععععععتقععدام الرحالت اادركيعع  عرب الويععذ )الويععذ كويعععععععععععععععععت( أثجععاء تععدري  

 الدراسات االجتماعي .
ب  لدمج التقجيات   تدليم ااجاسعع والبشععري  والبيئي  التدليمي يععرورة توكري البجي  التحتي   -6

 .واالجتماعيات خباص لدراسي  عام ، ااوا  ا
 عم االجتاه حنو اسعععتقدام الويذ كويععععت، ياصععع  عجدما يكو  ايفدن تجمي  التجور  -7

رتبوي  ما تجا   به ااؤمترات ال واالنعععععععععععععععحام موالتقين لتحععععععععععععععع  الدملي  التدليمي ، 
 .والتدلم  التدليم  اإلنرتنتتوتيف  والوزارة من

 ااجاهج ااقررة التجور التقين الذائب    والفرعي  ألبدا   يعععععرورة ت عععععم  البجو  الرئيععععععي -8
 .ااوار  وياص  البددعلى طالبات العف األوه اثنوا، 
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 مقرتحات الدراسة:

 
حالت السععععععععععععععتقدام الر  اإلواااألثر  بتوال ا أث  يععععععععععععععوء نتائج البحث احلايل، 

، كويعععت( أثجاء تدري  ااوا  االجتماعي  على التحعععيل الدراسععي  )الويذاادركي  عرب الويذ 
م اادركيعع  )الععدنيععا بلو  تمعععععععععععععععتواي وعجععد أتيووتجميعع  التجور التقين ل ععالبععات التدليم الثععانوا، 

 يلي: والبحوث كما( ك نه الباحث  تقرتح إجراء اازيد من الدراسات والدليا
ي  عرب الويذ )الويذ كويعععععت( على إجراء  راسعععع  عن أثر اسععععتقدام الرحالت اادرك .1

احل خمتلف  من اار  تمعععععععتوايوعلى التحعععععععيل الدراسععععععي   مقررات  راسععععععي  أير  
 .والثانوي ، وااتوس  الدراسي  االبتدائي ، 

ات   حتع  اجتاهات ال الب األسلوبإجراء  راسات أير  تب  أثر استقدام ه ا  .2
 حنو  راس  الدراسات االجتماعي .

اسععععععععععععععتقدام رحالت التدلم اادركي  عرب اإلنرتنت )الويذ   كاعلي سععععععععععععععع  عن إجراء  را .3
كويععععععععععععععععت(   تدري  الدراسعععععععععععععععات االجتماعي  عل تجمي  ااوارات البحثي  لد  

 ال البات اادلمات بكلي  الرتبي .
 برانمج مقرتح لتجمي  أبدا  التجور التقين لد  طالبات الععف كاعلي إجراء  راسع  عن  .4

 األوه اثنوا.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

   
 أثر برنامج تعليمي باستخدام الوسائط املتعددة باحلاسب اآليل
 يف تعلم بعض مهارات كرة السلة على طالب املرحلة الثانوية

  
 
 

 

  الطالبإعداد  
  أسامة بن حممد سلمان احلازمي 
  

 
 

  إشراف 
 على بن سعد الغامدي /الدكتور حممد صاحل بن على صاح جان /الدكتور

 
 

 مت لذ تكميلي للحعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 
 الفعل الدراسي األوه

 م 2004/هع 1425
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 النتائج:
 التالي :توصل الباحث إيل الجتائج 

تفو  اجملموع  التحريبي  اله اسعععتقدمت برانمج تدليمي من ياله الوسعععائل ااتدد ة  .1
ابحلاسعععععععذ اديل   تدلم موارة احملاورة على اجملموع  ال عععععععاب   اله تدلمت ابل ريق  

 التقليدي .
تفو  اجملموع  التحريبي  اله اسعععتقدمت برانمج تدليمي من ياله الوسعععائل ااتدد ة  .2

ذ اديل   تدلم موارة التمريرة العععععدري  على اجملموع  ال ععععاب   اله تدلمت ابحلاسعععع
 ابل ريق  التقليدي .

تفو  اجملموع  التحريبي  اله اسعععتقدمت برانمج تدليمي من ياله الوسعععائل ااتدد ة  .3
ابحلاسعععععععععذ اديل   تدلم موارة التععععععععععويذ من الثبات على اجملموع  ال عععععععععاب   اله 

 تقليدي .تدلمت ابل ريق  ال
تفو  اجملموع  التحريبي  اله اسعععتقدمت برانمج تدليمي من ياله الوسعععائل ااتدد ة  .4

ابحلاسععععذ اديل   تدلم ااوارات ككل على اجملموع  ال ععععاب   اله تدلمت ابل ريق  
 التقليدي .

التدلم بواسعععععععععع   برانمج تدليمي من ياله الوسععععععععععائل ااتدد ة ابحلاسععععععععععذ اديل أكثر  .5
 بي  من ال ريق  التقليدي .كاعلي  وإوا

التدلم بواسعععععععععع   برانمج تدليمي من ياله الوسععععععععععائل ااتدد ة ابحلاسععععععععععذ اديل يوكر  .6
 الو ت، واجلود للمدلم وااتدلم.

 عرل ااوارات عرب احلاسذ اديل يد ي التعور احلركي بشكل أكثر     وويوحاً. .7
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 التوصيات:
 

على ما أتورته نتائج ه ه الدراسعععععععععععع ، والجتائج اله مت التوصععععععععععععل إليوا يوصععععععععععععي  بجاءاً 
 الباحث  ا يلي:

ت بيق الربانمج التدليمي ابسعععععععععععععتقدام الوسعععععععععععععائل ااتدد ة ابحلاسعععععععععععععذ اديل   تدلم  .1
 موارات كرة العل  على طالب العف األوه الثاين.

تدري  الرتبي   وتيفوا  يععرورة االسععتفا ة من التقجيات احلديث    احلاسععذ اديل وت .2
 البدني .

توكري مدمل للحاسععععععذ اديل   العععععععاالت الراييععععععي  اادرسععععععي  السععععععتقدامه   تدلم  .3
 ااوارات احلركي  وموارات األلداب.

عقد الدورات التدريبي  للمدلم  من  بل ااتقعععععععععععععععععععععع    جماه تكجولوجيا التدليم  .4
ارات سععععععععععتفا ة مجه   تدلم ااوللتدريذ على كيفي  اسععععععععععتقدام احلاسععععععععععذ اديل، واال

 احلركي    الرتبي  البدني .
يرورة التجعيق ب  اجلوات ااقتع  لتعميم برامج لتدلم ااوارات الراييي  ااقتلف    .5

كما هو موجو    بدر ااوا  الدلمي  األير ، مو يععععععععععععععرورة ويععععععععععععععو مدايري علمي  
 وتربوي  لتعميم ه ه الربجميات.

  يات احلاسععذ اديل كوسععيل  تدليمي    تدلم ااوارات احلركييععرورة االسععتدان  إبمكان .6
   الرتبي  البدني ؛ ألنه يد ي صورة أكثر عن الجشاط اارا  تدلمه.

 
 املقرتحات:

 
  راس  مماثل    الرتبي  احلركي    العفون الدنيا ابارحل  االبتدائي .إجراء  .1
 عل .اارحل  االبتدائي    موارات كرة الإجراء  راس  مماثل  على العفون الدليا    .2
 إجراء  راس  مماثل  على اب ي ااوارات األساسي    كرة العل . .3
 إجراء  راس  مماثل  على ااوارات األلداب األير    أتيو ااراحل الدراسي . .4
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   الرتبيةكلية 

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 أثر تدريس وحدة دراسية يف مادة
 العلوم بواسطة التعليم املربمج على التحصيل

 واالجتاه حنو املادة لدى تالميذ الصف األول املتوسط
  

 
 

  إعداد الطالب 
  عبد املنعم بن حسن حممد الذيبة الغامدي 
  

 
 

  إشراف 
 أمحد حممود خليلد. سامل  

 أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة اإلجنليزية املشارك
 

 
 مكمل لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري  لذ تم

 ختع  طر  تدري  الدلوم
 م(2009/هع 1430)
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 ملخص النتائج:
  ه ا الفعععععععععل سععععععععيتم عرل ملق  الجتائج اله توصععععععععلت إليوا ه ه الدراسعععععععع  على الجحو 

 التايل:
ب  متوسعع ات  رجات التالمي  عجد معععتو   إحعععائي تب  وجو  كرو  لات  الل   .1

الت كر البددا للمحموع  التحريبي  واجملموع  ال عععععععععععععععاب     االيتبار البددا بدد 
يععععععععبل أثر االيتبار القبلي، وه ه الفرو  كانت لعععععععععاخل متوسععععععععل  رجات اجملموع  

(، مما 0,7البددا للمحموع  ال عععععععععععاب   ) (، بيجما كا  ااتوسعععععععععععل20,8التحريبي  )
يدين وجو  أثراً إوابياً للتدليم ااربمج على التحعععععيل عجد معععععتو  الت كر. كما ُوجد 
أ  ححم األثر للمداجل  التحريبي  ب  اجملموعت  )التحريبي  وال عععععععععععععععاب  ( يععععععععععععععععاوا 

يل ععععععععععععععع(، وه ه القيم  تشععععععععععععععري إىل وجو  أثر كبري التدليم ااربمج على حت167,0)
 التالمي  عجد معتو  الت كر.

تب  وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسعع ات  رجات التالمي  عجد معععتو   .2
الفوم البددا للمحموعات التحريبي  واجملموعات ال ععععععاب     االيتبار البددا بدد 
يععععععععبل أثر االيتبار القبلي، وه ه الفرو  كانت لعععععععععاخل متوسععععععععل  رجات اجملموع  

(، مما 60,8(، بيجما كا  ااتوسععل البددا للمحموع  ال ععاب   )96,12التحريبي  )
يدين وجو  أثراً إوابياً للتدليم ااربمج على التحعععععععيل عجد معععععععتو  الفوم، كما ُوجد 
أ  ححم األثر للمداجل  التحريبي  ب  اجملموعت  )التحريبي  وال عععععععععععععععاب  ( يععععععععععععععععاوا 

ل التالمي   للتدليم ااربمج على حتعي(، وه ه القيم  تشري إىل وجو  أثر كبري61,0)
 عجد معتو  الفوم.

ب  متوسعع ات  رجات التالمي  عجد معععتو   إحعععائي تب  وجو  كرو  لات  الل   .3
الت بيق البددا للمحموع  التحريبي  واجملموع  ال عععععععععععععععاب     االيتبار البددا بدد 

موع  ات اجمليععععععععبل أثر االيتبار القبلي، وه ه الفرو  كانت لعععععععععاخل متوسععععععععل  رج
(، مما 24,4(، بيجما كا  ااتوسععععععل البددا للمحموع  ال ععععععاب   )48,6التحريبي  )

يدين وجو  أثراً إوابياً للتدليم ااربمج على التحعععيل عجد معععتو  الت بيق، كما ُوجد 
أ  ححم األثر للمداجل  التحريبي  ب  اجملموعت  )التحريبي  وال عععععععععععععععاب  ( يععععععععععععععععاوا 

يم  تشعععععععععععري إىل وجو  أثر كبري للتدليم ااربمج على التحععععععععععععيل (، وه ه الق479,0)
 ال الا عجد معتو  الت بيق.
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 ب  متوسععع ات  رجات التالمي  للمععععتوايت إحععععائي تب  وجو  كرو  لات  الل   .4
اادركي  البددا للمحموعات التحريبي  واجملموعات ال اب     االيتبار البددا بدد 

ه ه الفرو  كانت لعععععععععاخل متوسععععععععل  رجات اجملموع  يععععععععبل أثر االيتبار القبلي، و 
(، 72,19(، بيجما كا  ااتوسعععععل البددا للمحموع  ال عععععاب   )64,27التحريبي  )

مما يدين وجو  أثر إواا للتدليم ااربمج على حتععععيل التالمي  عجد جممو  ااععععتوايت 
)التحريبيعععع    اادركيعععع ، كمععععا ُوجععععد أ  ححم األثر للمدععععاجلعععع  التحريبيعععع  ب  اجملموعت

(، وه ه القيم  تشععري إىل وجو  أثر كبري للتدليم ااربمج 575,0وال ععاب  ( يعععاوا )
 على حتعيل التالمي  عجد جممو  ااعتوايت اادركي .

( ب  متوسعع ي  رجات 05,0وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  ) تب  .5
اه حنو ما ة الدلوم اقياس االجتاجملمو  تب  التحريبي  وال عععععععععععععاب     الت بيق البددا 

لععععععععععععععععاخل اجملموع  التحريبي  مما يده على أ  اجتاهات التالمي    اجملموع  التحريبي  
 حنو ما ة الدلوم حتعجت وتتذري حنو االجتاه اإلواا.

ثبت وجو  عال   ارتباطي  ب  االجتاه حنو ااا ة ومععععععتو  التحععععععيل ككلما ارتفدت  .6
 ما ة الدلوم كلما از ا ت  رجات التحعيل لديوم. اجتاهات التالمي  حنو
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 التوصيات:
 من ياله الجتائج اله توصل إليوا الباحث   الدراس  احلالي  ك نه يوصي  ا يلي:

إعا ة الجتر   تعععميم مقررات الدلوم وت بيق التدليم ااربمج واالسععتفا ة مجه ك ريق   .1
 ااتوس  .انجح    تدليم تالمي  اارحل  

تدريذ طالب كلي  الرتبي   بل اخلدم  على اسععععععععععععععتقدام التدليم ااربمج  ععععععععععععععععاعدة  .2
 احلاسذ اديل كحزء أساسي من عملي  اإلعدا  الرتبوا يفم.

توتيف مركز مععععععععععععععععا ر التدلم   تدليم الدلوم، وإغجائه ابلوسعععععععععععععععائل الالزم ، وأجوزة  .3
 األجوزة ابستمرار.احلاسذ اديل ورب وا بشبك  اإلنرتنت، وحتديث ه ه 

برجم  ااويععععععوعات العععععععاحل  للربجم    مقررات الدلوم للمرحل  ااتوسعععععع   على أيدا  .4
 ااقتع  واالستفا ة من طريق  التدليم ااربمج   برجم  ه ه ااويوعات.

يععععععععععععععرورة االهتمعععام ابجتعععاهعععات التالميععع  وتجميتوعععا حنو الدلوم من ياله هتيئععع  البيئععع   .5
 تقدمي احلواكز والتدزيزات الالزم .اادرسي  ااجاسب ، و 

إ ام   ورات تدريبي  لتدريذ اادلم  واادلمات   أتيو ااراحل على اسععععععععععععععتقدام  .6
 التدليم ااربمج  عاعدة احلاسذ اديل وطر  تعميمه وإعدا ه.

االسععععتفا ة من طالب  عععععم احلاسععععذ اديل   برجم  أجزاء من كتذ الدلوم وتقدنوا   .7
 ابستقدام برامج تعميم مت ورة وحديث .كمشرو  خترج 

 
 البحوث املقرتحة:

   يوء الجتائج والتوصيات اله أشارت إليوا الدراس  احلالي  ك   الباحث يقرتح ما يلي:
 إجراء  راسات مشاهب  للدراس  احلالي  ت بق على مراحل التدليم ااقتلف . .1
ى اجتاهات تدليم ااربمج وأثرها علإجراء  راس  مشاهب  للدراس  احلالي  تتجاوه طريق  ال .2

 التلمي ات   مقررات أيرا.
 راسععععععععع  أثر اسعععععععععتقدام التدليم ااربمج على حتععععععععععيل ال الب من لوا االحتياجات  .3

 اخلاص  وصدوابت التدلم.
 راسععععععععععع  اادو ات اله حتد من اسعععععععععععتقدام طريق  التدليم ااربمج   اادارس وسعععععععععععبل  .4

 عالجوا.
  



228 
 
 

   يةاململكة العربية السعود
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

تصميم وتطبيق برجمية إلكرتونية تفاعلية ملقرر تقنيات التعليم 
 لقياس أثرها يف

 التحصيل الدراسي لطالب كلية املعلمني يف الباحة
  

 
 

  إعداد الطالب 
  بن عبد اهلل الزهرانيعماد بن مجعان  
   
  إشراف 
  زكريا بن حييى الل /األستاذ الدكتور 

 أستاذ االتصال الرتبوي وتكنولوجيا التعليم
 

  راس  تكميلي  للحعوه على  رج  الدكتوراه    عم ااجاهج وطر  التدري 
 

 ختع  )تقجيات التدليم(
 
 عم 2008 /هع 1429الفعل الدراسي الثاين 
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 ملخص الدراسة
إ  ايفدن الرئي  يف ه الدراسععععععععع ، هو اإلجاب  على التععععععععععاؤه التايل ما أثر تععععععععععميم 
وت بيق برجمي  إلكرتوني  تفاعلي  اقرر تقجيات التدليم   التحعععععععععععععععيل الدراسععععععععععععععي ل الب كلي  

 -اادلم    الباح ؟ وهو سؤاه الدراس  الرئي ، ال ا تركدت مجه األسئل  الفرعي  التالي : 
هل توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل  رجات طالب اجملموع  التحريبي   .1

اسععععععععععتقدام الربجمي  التدليمي  إىل جانذ  /األوىل )اله سععععععععععتدرس بجمل التدليم اادمج
احملايعععرة التقليدي ( ومتوسعععل  رجات طالب اجملموع  ال عععاب   )اله سعععتدرس بجمل 

تحريذ يلي اادر  البددا بدد يععععععععععععبل الاحملايععععععععععععرة التقليدي (   االيتبار التحععععععععععععع
 القبلي؟

هل توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل  رجات طالب اجملموع  التحريبي   .2
اسعععععععععععتقدام الربجمي  التدليمي ( ومتوسعععععععععععل  /الثاني  )اله سعععععععععععتدرس بجمل التدلم ال ايت

  رجات طالب اجملموع  ال عععععععععععععاب   )اله سعععععععععععععتدرس بجمل احملايعععععععععععععرة التقليدي (  
 االيتبار التحعيلي اادر  البددا بدد يبل التحريذ القبلي؟

هل توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل  رجات طالب اجملموع  التحريبي   .3
اسععععععععععتقدام الربجمي  التدليمي  إىل جانذ  /األوىل )اله سععععععععععتدرس بجمل التدليم اادمج

ه سعععتدرس ريبي  الثاني  )الاحملايعععرة التقليدي ( ومتوسعععل  رجات طالب اجملموع  التح
بجمل التدلم ال ايت، اسععععععععععععععتقدام الربجمي  التدليمي (   االيتبار التحعععععععععععععععيلي اادر  

 البددا بدد يبل التحريذ القبلي؟
هل توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل  رجات طالب اجملموع  التحريبي   .4

جمي  التدليمي  إىل جانذ اسععععععععععتقدام الرب  /األوىل )اله سععععععععععتدرس بجمل التدليم اادمج
احملايعععرة التقليدي ( ومتوسعععل  رجات طالب اجملموع  ال عععاب   )اله سعععتدرس بجمل 

 احملايرة التقليدي (   موارات تقجيات التدليم؟
هل توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل  رجات طالب اجملموع  التحريبي   .5

تقدام الربجمي  التدليمي ( ومتوسعععععععععععل اسععععععععععع /الثاني  )اله سعععععععععععتدرس بجمل التدلم ال ايت
 رجات طالب اجملموع  ال اب   )اله ستدرس بجمل احملايرة التقليدي (   موارات 

 تقجيات التدليم؟
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هل توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  متوسععل  رجات طالب اجملموع  التحريبي   .6
ليمي  إىل جانذ اسععععععععععتقدام الربجمي  التد /األوىل )اله سععععععععععتدرس بجمل التدليم اادمج

احملايعععرة التقليدي ( ومتوسعععل  رجات طالب اجملموع  التحريبي  الثاني  )اله سعععتدرس 
 بجمل التدلم ال ايت، استقدام الربجمي  التدليمي (   موارات تقجيات التدليم؟

واستجا اً على نتائج الدراسات العابق ، حاوه الباحث أ  يقدم إجاابت مبدئي  عن 
 -اله تتمثل   صياغته الفرول التالي :  تعاؤالت  راسته،

( ب  متوسل  رجات طالب 05,0توجد كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  ) .1
اسععععععععععععععتقدام الربجمي   /اجملموع  التحريبي  األوىل )اله سععععععععععععععتدرس بجمل التدليم اادمج

التدليمي  إىل جانذ احملايععععرة التقليدي ( ومتوسععععل  رجات طالب اجملموع  ال ععععاب   
)اله سعععععتدرس بجمل احملايعععععرة التقليدي (   االيتبار التحععععععيلي اادر  البددا بدد 

 يبل التحريذ القبلي لعاخل اجملموع  التحريبي  األوىل.
( ب  متوسععععععععل  رجات 05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  ) .2

اسععتقدام الربجمي   /طالب اجملموع  التحريبي  الثاني  )اله سععتدرس بجمل التدلم ال ايت
التدليمي ( ومتوسعععل  رجات طالب اجملموع  ال عععاب   )اله سعععتدرس بجمل احملايعععرة 

 التقليدي (   االيتبار التحعيلي اادر  البددا بدد يبل التحريذ القبلي.
( ب  متوسععععععععل  رجات 05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  ) .3

اسععععععععععععععتقدام  /)اله سععععععععععععععتدرس بجمل التدليم اادمجطالب اجملموع  التحريبي  األوىل 
الربجمي  التدليمي  إىل جانذ احملايعععععععععرة التقليدي ( ومتوسعععععععععل  رجات طالب اجملموع  

اسععععععععععععععتدام الربجمي  التدليمي (    /التحريبي  الثاني  )اله سععععععععععععععتدرس بجمل التدلم ال ايت
 االيتبار التحعيلي اادر  البددا بدد يبل التحريذ القبلي.

( ب  متوسل  رجات طالب 05,0د كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  )توج .4
اسععععععععععععععتقدام الربجمي   /اجملموع  التحريبي  األوىل )اله سععععععععععععععتدرس بجمل التدليم اادمج

التدليمي  إىل جانذ احملايعععععر التقليدي ( ومتوسعععععل  رجات طالب اجملموع  ال عععععاب   
خل اجملموع  ات تقجيات التدليم لععععععا)اله سعععععتدرس بجمل احملايعععععرة التقليدي (   موار 

 التحريبي  األوىل.
( ب  متوسععععععععل  رجات 05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  ) .5

اسععتقدام الربجمي   /طالب اجملموع  التحريبي  الثاني  )اله سععتدرس بجمل التدلم ال ايت
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ل احملايعععرة مالتدليمي ( ومتوسعععل  رجات طالب اجملموع  ال عععاب   )اله سعععتدرس بج
 التقليدي (   موارات تقجيات التدليم.

( ب  متوسععععععععل  رجات 05,0ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  ) .6
اسععععععععععععععتقدام  /طالب اجملموع  التحريبي  األوىل )اله سععععععععععععععتدرس بجمل التدليم اادمج

ع  و الربجمي  التدليمي  إىل جانذ احملايعععععععععرة التقليدي ( ومتوسعععععععععل  رجات طالب اجملم
اسعععععععععتقدام الربجمي  التدليمي (    /التحريبي  الثاني  )اله سعععععععععتدرس بجمل التدلم ال ايت

 موارات تقجيات التدليم.
واليتبار كرول الدراسععععععععع  ااععععععععععاغ  آنفاً، عمد الباحث إىل تععععععععععميم برجمي  تدليمي  

(   يععععععععوء منولج تعععععععععميمي  ام بتقدنه  Directorابسععععععععتقدام نتام الدايركتور )
كمقرتح، ال ا مت حتكيمه من  بل لوا االيتعععععاص واخلربة، و د اشععععتملت الربجمي  

هو و  "تقجيات التدليم"ااعععععععععععععمم  على ثالث وحدات تدليمي  من وحدات معععععععععععععا  
يمن معا ات تقجيات التدليم ااقدم    كليات اادلم  اباملك  الدربي  العدو ي ، 

م ن  تعععععععععومت ت ميمه  بيق الربجمي  التدليمي  بتوتيف ااجوج شععععععععبه التحريز الت ا ت  عععععععع 
)جمموعت  جتريبيت ، وجمموع  يعععععععععععععععاب  ( حيث مت تدري  اجملموع  التحريبي  األوىل 
بجمل التدليم اادمج ال ا يدمج كيوا ما ب  اسعععععععععتقدام الربجمي  التدليمي  واحملايعععععععععرة 

د للم أكرا ها ل ايت مو اجملموع  التحريبي  الثاني ، حيث تع  التقليدي  وت بيق منل التدلم ا
أبنفعععععععوم عن طريق اسععععععتقداموم الربجمي  التدليمي ، كما  رسععععععت اجملموع  ال ععععععاب   

( طالباً، مت ايتيارهم 20بجمل احملايعععععععععععععرة التقليدي  و د يعععععععععععععمت كل جمموع  مجوا )
ععععععععععععيل اادر ، تبار التحوتوزيدوم ب ريق  عشعععععععععععوائي . و د أعدت أ ات  متثلتا   )اي

وايتبار التحعععععععععععيل ااوار ( ومت التأكد من صععععععععععد وما وثباهتما، ومت اسععععععععععتقداموما  
كمقياسععععععععععععع  يتم االسعععععععععععععتدان  هبما اليتبار كرول الدراسععععععععععععع ، كما مت ت بيق ايتبار 
يل اادر  ) بلياً وبددايً( وبدد االنتواء من ت بيق التحرب ، وت بيق أ واهتا  التحععععععععععععععع

نتائحوما ابسعععععععععتقدام بدر األسعععععععععاليذ اإلحععععععععععائي  ااجاسعععععععععب ، حيث  بددايً وحتليل
اسععععتقدمت ااتوسعععع ات احلعععععابي ، واالحنراكات اادياري ، وحتليل التباين ااعععععاحذ؛ 
لتحليل بياانت ايتبار التحعععععععععععععيل اادر ، اله سععععععععععععاعدت نتائحه   ايتبار كرول 

 الدراس  )األوه، والثاين، والثالث( 
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حليل بياانت ايتبار حتعععععععيل ااوارات، اله سععععععاعدت نتائحه   كما ُاسععععععتقدم )ت(؛ لت
ايتبار كرول الدراسعععععععععع  )الرابو، واخلام ، والعععععععععععا س( وبجاًء عليه كقد أسععععععععععفرت الجتائج 

 -الجوائي  لتحليل بياانت الدراس ، عما يلي: 
( ب  متوسععععععععل  رجات طالب 05,0وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  ) .1

استقدام الربجمي  التدليمي  إىل  /يبي  األوىل )اله  رست بجمل التدليم اادمجاجملموع  التحر 
جانذ احملايععرة التقليدي ( ومتوسععل  رجات طالب اجملموع  ال ععاب   )اله  رسععت بجمل 
احملايععععععععععرة التقليدي (   االيتبار التحعععععععععععيلي اادر  البددا بدد يععععععععععبل التحريذ القبلي 

 ألوىل.لعاخل اجملموع  التحريبي  ا
( ب  متوسععععععععل  رجات طالب 05,0وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  ) .2

اسععععععععععتقدام الربجمي  التدليمي (  /اجملموع  التحريبي  الثاني  )اله  رسععععععععععت بجمل التدلم ال ايت
ومتوسععععععل  رجات طالب اجملموع  ال ععععععاب   )اله  رسععععععت بجمل احملايععععععرة التقليدي (   

حريبي    البددا بدد يعععبل التحريذ القبلي، لععععاخل اجملموع  التااليتبار التحععععيلي اادر 
 الثاني .

( ب  متوسل  رجات طالب 05,0عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  ) .3
اسعععععتدام الربجمي  التدليمي  إىل  /اجملموع  التحريبي  األوىل )اله  رسعععععت بجمل التدليم اادمج

ت ل  رجات طالب اجملموع  التحريبي  الثاني  )اله  رسعجانذ احملايععرة التقليدي ( ومتوسعع
 استقدام الربجمي  التدليمي (   االيتبار التحعيلي اادر  البددا بدد /بجمل التدلم ال ايت

 يبل التحريذ القبلي.
( ب  متوسععععععععل  رجات طالب 05,0وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  ) .4

استقدام الربجمي  التدليمي  إىل  / رست بجمل التدليم اادمج اجملموع  التحريبي  األوىل )اله
جانذ احملايععرة التقليدي ( ومتوسععل  رجات طالب اجملموع  ال ععاب   )اله  رسععت بجمل 

 احملايرة التقليدي (   موارات تقجيات التدليم لعاخل اجملموع  التحريبي  األوىل.
ب  متوسععععععععل  رجات طالب  (05,0وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  ) .5

اسععععععععععتقدام الربجمي  التدليمي (  /اجملموع  التحريبي  الثاني  )اله  رسععععععععععت بجمل التدلم ال ايت
ومتوسععععععل  رجات طالب اجملموع  ال ععععععاب   )اله  رسععععععت بجمل احملايععععععرة التقليدي (   

 موارات تقجيات التدليم، لعاخل اجملموع  التحريبي  الثاني .
( ب  متوسل  رجات طالب 05,0 الل  إحعائي  عجد معتو  ) عدم وجو  كرو  لات .6

استقدام الربجمي  التدليمي  إىل  /اجملموع  التحريبي  األوىل )اله  رست بجمل التدليم اادمج
جانذ احملايععرة التقليدي ( ومتوسععل  رجات طالب اجملموع  التحريبي  الثاني  )اله  رسعت 

 ي  التدليمي (   موارات تقجيات التدليم.استقدام الربجم /بجمل التدلم ال ايت
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 توصيات الدراسة احلالية
بجاًء على الجتائج اله أسععععععفرت عجوا الدراسعععععع  احلالي ، ك   الباحث يقدم جمموع  من 

 -التوصيات، يويحوا   الجقاط التالي : 
عدم اال تعععععععار   تدري  معععععععا ات تقجيات التدليم على منل احملايععععععرات التقليدي ،  .1

تركز على اجلوانععذ الجتريعع  أكثر من تركيزهععا على اجلوانععذ الت بيقيعع ، وتوتيف  اله
أمناط تدليمي  أيرا يتحقق من ياليفا  مج ااععععععععععتحدات التكجولوجي  احلديث ، اله 
من ياليفا ستتم ااوازن  ما ب  اجلوانذ الجتري  والت بيقي ؛ حىت يرتفو معتو  إتقا  

ن لدلمي  الععععععععحيح  جملاه تقجيات التدليم، ومتكجوم مال الب، واكتععععععععاهبم اافاهيم ا
 مواراته الالزم .

زاي ة عد  مععععععا ات تقجيات التدليم   التدليم اجلامدي، وياصعععععً    كليات اادلم   .2
وكليات الرتبي ، وجدلوا معععععا ات إجباري ، وهتيئ  البيئ  ااجاسععععب  السععععتدمايفا، نتراً اا 

رص ااؤسعععععععععععععععععععععععات التدليمي  وتوسعععععععععععدوا   إ ياه تتم مالحتته حالياً: من تزايد ح
 وتوتيف ااجتحات التكجولوجي  احلديث  يمن نتموا التدليمي .

اإلكا ة من الربجمي  التدليمي  ااعععععععععتقدم    الدراسعععععععع  احلالي ، من  بل أع ععععععععاء هيئ   .3
التدري  ااتقعععععععععععععععععععععع    جماه تقجيات التدليم   كليات اادلم  اباملك  الدربي  

ي ، نتراً اا حققته من كاعلي  كبرية، اندكعععععت   التحعععععيل اجليد للمدارن العععععدو 
 وااوارات اخلاص  ابجملاه لد  ال الب ااعتقدم  يفا.

اإلكا ة من الجمولج ااقرتح ااقدم   الدراسعععع  احلالي ، من  بل أع ععععاء هيئ  التدري   .4
، الدلميععع   اجلعععامدعععات والكليعععات، وكععع لععع  اادلم ، ابيتالن ختعععععععععععععععععععععععععععععععععاهتم 

واالسرتشا   راحله وي واته اإلجرائي  عجد الرغب    تعميم برجميات تدليمي ، لكونه 
منولج مت حتكيمه من لوا أهل االيتععععععععععععععععاص واخلربة، ومت ت بيق ي واته يععععععععععععععمن 
الدراسععععععععععععععع  احلالي ، وأيرجت تل  الربجمي  التدليمي ، اله أثبتت كاعليتوا   حتقيق 

 جيت هبا.اادارن وااوارات اله ع
يم التوسو   إنتاج الربجميات التدليمي  اعا ات تقجيات التدليم،   يوء منالج التعم .5

التدليمي، واسععععععععتقداموا كوسععععععععائل تدليمي  تدلمي ، لتعععععععععاعد ال الب   اكتعععععععععاهبم 
 موارات اجملاه وتكويجوم للمفاهيم الدلمي  العحيح  عجه.
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يئ  التدري  لتدليمي ، من  بل أع ععععاء هتبين منل التدلم ال ايت ابسععععتقدام الربجميات ا .6
  اجلععععامدععععات والكليععععات، واادلم    مععععدارس التدليم الدععععام، و جمععععه مو األمنععععاط 

 األير ، حىت يدول كل منل نق  األمناط األير .
حععث طالب كليععات اادلم ، وطالب كليععات الرتبيعع ، على اسععععععععععععععتقععدام الربجميععات  .7

مي  ااوارات ا   زاي ة التحعععععععععععععععيل اادر ، وتجالتدليمي  بدد خترجوم، نتراً لفاعليتو
 الدملي  ااتجوع .

 
 توصيات بإجراء دراسات مستقبلية

 
 -يقرتح الباحث، إجراء الدراسات التالي : 

إجراء  راسعععععععع  معععععععععحي ، حلعععععععععر االحتياجات التدريبي  ادلمي التدليم الدام   جماه  .1
 تعميم وإنتاج الربجميات التدليم .

حتليلي ، لتحليل منالج التععميم التدليمي ااععتقدم    تععميم ااوا ف إجراء  راسع   .2
التدليمي ، واخلروج بتعععور مقرتح حوه منولج تعععميمي جديد يقوم اب رتاحه الباحث 

   يوء الجمالج اله  ام بتحليلوا.
إجراء  راس  وصفي ، تبحث   التوجوات احلديث    جماه تعميم، وإنتاج الربجميات  .3

 مي ، واستشران معتقبلوا.التدلي
إجراء  راس  وصفي ، تبحث   الكفاايت الالزم  لتقجيات التدليم حعذ التوجوات  .4

احلديث  اله نتلكوا أع ععععاء هيئ  التدري  ااتقعععععععععع    اجملاه، ومد  ممارسععععتوم 
 يفا.

 إجراء  راس  شبه جتريبي ، مماثل  للدراس  احلالي ، تبحث   متذريات اتبد  أيرا. .5
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 املقرتحات العامة للدراسة
 

 -يقرتح الباحث، تجفي  اإلجراءات التالي : 
إنشععععععاء وحدات لتعععععععميم الربجميات التدليمي ،  ايل أ عععععععام تقجيات التدليم بكليات  .1

 اادلم  وكليات الرتبي ، لفكا ة مجوا   إنتاج الربجميات التدليمي ، وتقدمي ااعععععا ات
 من ياليفا.

ألع عععععععععاء هيئ  التدري  ااتقعععععععععععععععععععع    جماه تقجيات التدليم  عقد  ورات تدريبي  .2
لتدريبوم   أثجاء اخلدم ، على األسععععععععععععععاليذ الدلمي  حعععععععععععععععذ التوجوات احلديث    

 جماالت: تعميم، وإنتاج الربجميات التدليمي .
الدمل على إنشاء مراكز متقعع  لتعميم، وإنتاج الربجميات التدليمي ، تكو  اتبد   .3

بيعععع  والتدليم ااتوزععععع  على خمتلف مجععععاطق وحمععععاكتععععات ااملكعععع  الدربيعععع  إل ارات الرت 
العععدو ي  حبيث ت ععم جمموع  من اادلم  ااتقعععععع    ااا ة الدراسععي ، وجمموع  
أيرا من ااتقعععععععععععععع    أعماه احلاسععععععذ اديل وصععععععجاع  الربجميات، إيععععععاكً  إىل 

 التدليم. جمموع  اثلث  ت م خنب  من ااتقعع    جماه تقجيات
الدمل على تدريذ اادلم ، وااشععععرك  الرتبوي    خمتلف التقععععععععععات، ومشععععر   .4

تقجيات التدليم،   أثجاء اخلدم ، على كيفي  تعععععععععععععععميم، وإنتاج الربجميات التدليمي ، 
 وتدريفوم ابألمناط ااقتلف  الستقداموا   اجملاالت التدليمي .

ربامج اله تعععععععععاعد على إنتاج الربجميات نشععععععععر ثقاك  اسععععععععتقدام احلاسععععععععذ اديل، وال .5
التدليمي  لات الوسائل ااتدد ة،   ااؤسعات التدليمي ، عن طريق إ ام  ااؤمترات، 

 والجدوات، وورش الدمل، وتوزيو الجشرات، واا وايت التدريفي  اخلاص  ب ل .
لعععععدو ي ، ومُتجو ا إ ام  معععععابق  سععععجوي  تتبجاها وزارة الرتبي  والتدليم   ااملك  الدربي  .6

جائزهتا: ألك ععل برجمي  تدليمي  مت تعععميموا، وإنتاجوا من  بل مدلمي التدليم الدام، 
 اله تقوم ابإلشران عليوم.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية مبكة املكرمة

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 فاعلية استخدام اإلنرتنت كوسيلة تعليمية ألداء الواجبات
 املنزلية وأثر ذلك على تنمية التحصيل الدراسي لدى طالبات

 الصف األول ثانوي يف الكيمياء مبدينة مكة املكرمة
  

 
 

  إعداد الطالبة 
  رانيا بنت أبو بكر سامل بلجون 
  

 
 

  إشراف الدكتورة 
  سعيد جانخدجية بنت حممد  

 األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس
 

 هع 1428/1429 للدام الدراسي الفعل الدراسي الثاين
 لجيل  رج  )اااجعتري(   ااجاهج وطر  تدري  الدلوم لذ تكميلي تم
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 مت التوصل إىل النتائج التالية:
 

أنه توجد  وال ا يج  علىمت ركر الفرل العععععععفرا األوه ومت  بوه الفرل البديل  .1
( ب  متوسععععععععل  رجات اجملموع  05,0كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  )

التحريبيعع  اله تقوم طععالبععاهتععا ابإلجععابعع  على أسععععععععععععععئلعع  الواجععذ من ياله اإلنرتنععت، 
واجملموع  ال عععاب   لاليتبار البددا اله تقوم طالباهتا ابإلجاب  على أسعععئل  الواجذ 

ادرسي كقل،   التحعيل الدراسي ولل  عجد معتو  الت كر من ياله الكتاب ا
 البددا اقرر الكيمياء، ولل  بدد يبل التحعيل القبلي لعاخل اجملموع  التحريبي .

مت ركر الفرل الععععععععفرا الثاين ومت  بوه الفرل البديل وال ا يج  على أنه توجد  .2
ت اجملموع  ( ب  متوسععععععععل  رجا05,0كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  )

التحريبيعع  اله تقوم طععالبععاهتععا ابإلجععابعع  على أسععععععععععععععئلعع  الواجععذ من ياله اإلنرتنععت، 
واجملموع  ال عععاب   لاليتبار البددا اله تقوم طالباهتا ابإلجاب  على أسعععئل  الواجذ 
من ياله الكتاب اادرسععي كقل،   التحعععيل الدراسععي ولل  عجد معععتو  الفوم 

 بي .ل  بدد يبل التحعيل القبلي لعاخل اجملموع  التحريالبددا اقرر الكيمياء، ول
مت ركر الفرل العععععععععععععععفرا الثععالععث ومت  بوه الفرل البععديععل والعع ا يج  على أنععه:  .3

( ب  متوسععععععععععععل  رجات 05,0توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععععععائي  عجد معععععععععععععتو  )
نت، اجملموع  التحريبي  اله تقوم طالبتوا ابإلجاب  على أسععئل  الواجذ م ياله اإلنرت 

واجملموع  ال عععاب   لاليتبار البددا اله تقوم طالباهتا ابإلجاب  على أسعععئل  الواجذ 
من ياله الكتاب اادرسي كقل،   التحعيل الدراسي ولل  عجد معتو  الت بيق 
 البددا اقرر الكيمياء، ولل  بدد يبل التحعيل القبلي لعاخل اجملموع  التحريبي .

وجد و ومت  بوه الفرل البديل وال ا يج  على أنه تمت ركر الفرل العععععععععفرا الراب .4
( ب  متوسععععععععل  رجات اجملموع  05,0كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  عجد معععععععععتو  )

التحريبيعع  اله تقوم طععالبععاهتععا ابإلجععابعع  على أسععععععععععععععئلعع  الواجععذ من ياله اإلنرتنععت، 
لواجذ ا واجملموع  ال عععاب   لاليتبار البددا اله تقوم طالباهتا ابإلجاب  على أسعععئل 

من ياله الكتاب اادرسعععععععي كقل،   التحععععععععيل الدراسعععععععي ولل  عجد ااععععععععتوايت 
اادركي  الثالث  الكلي  )الت اكر، الفوم والت بيق( البددا اقرر الكيمياء، ولل  بدد 

 يبل التحعيل القبلي لعاخل اجملموع  التحريبي .
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ات ااجزلي    أل اء الواجبومما سبق يت و كاعلي  استقدام اإلنرتنت كوسيل  تدليمي  
ركو التحعععععععيل الدراسععععععي لد  طالبات العععععععف األوه اثنوا   الكيمياء، و د كا  

( عجد ااععععععععععععتوايت اادركي  05,0ه ا التفو   اال إحععععععععععععائيا عجد مععععععععععععتو   الل  )
 الثالث : )الت كر، الفوم، والت بيق( وعجد معتو  الت كر والفوم والت بيق.

 
 ثانيًا: التوصيات

 
أسعععععععععععفرت عجه نتائج البحث احلايل من أ  هجاك كاعلي  السعععععععععععتقدام لى يعععععععععععوء ما ع

اإلنرتنت كوسعععععععععيل  تدليمي  أل اء الواجبات ااجزلي  وأثر لل  على تجمي  التحععععععععععيل الدراسعععععععععي 
 لد  طالبات العف األوه اثنوا   الكيمياء، وعليه ك   الدراس  توصى  ا ليت:

ى تدليمي  أل اء الواجبات ااجزلي  وأثر لل  علاالهتمام ابسععععععتقدام اإلنرتنت كعععععععيل   .1
تجمي  التحعيل الدراسي وكق وسائل التدري  احلديث  وااجاسب  وتدزيزها بدقد  ورات 
تدريبي  لتدريف ااشععععععععععععععرك  وااشععععععععععععععركات هبا وتدريذ اادلم  واادلمات على كيفي  

 استقداموا.
م الدععععام، يو مراحععععل التدليت وير وتجتيم حمتو  مقررات الكيميععععاء معععععععععععععععتقبال   أت .2

وت ميجه الدديد من األنش   االستكشاكي  اله تلز احتياجات ااتدلم واله تشحو 
 على استقدام اإلنرتنت كوسيل  تدليمي  أل اء الواجبات ااجزلي .

توكري الوسعععععائل واألجوزة التدليمي  ااتجوع  واحلديث    مدارس التدليم الدام، واله من  .3
 اعد   حتع  التدري  بوسائلوا ااقتلف .شأهنا أ  تع

و  يععععوء الجتائج اله أسععععفرت عجوا الدراسعععع ، توصععععي الباحث  ااعععععؤول    ااملك   .4
الدربي  الععععععععععععععدو ي  بشعععععععععععععكل عام وطالبات اارحل  الثانوي  بشعععععععععععععكل ياص  زيد من 

توكري و االهتمام  حاه اإلنرتنت وتوكريه جماان، والدمل على توكري أجوزة احلواسععععععععيذ، 
التعععععععععععععععويالت الفجي  الالزم ، وك ل  عمل الدورات التدريبي    جماه اسععععععععععععععتقدام 

 .اإلنرتنت
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 ثالثًا: املقرتحات:
 

 كما تقرتح الدراس  إجراء الدراسات التالي :
إجراء  راسععععععععععععععات للتدرن على كاعلي  اسععععععععععععععتقدام اإلنرتنت ك ري  من طر  التدري     .1

  مدارس التدليم الدام.التحعيل الدراسي اقرر الكيمياء  
إجراء  راسات للتدرن على كاعلي  استقدام اإلنرتنت كوسيل  من الوسائل التدليمي  على  .2

 تجمي  الفكر الدلمي لد  طالب وطالبات التدليم الدام.
إجراء  راسعععع  للتدرن على كاعلي  اسععععتقدام اإلنرتنت كوسععععيل  من الوسععععائل التدليمي  على  .3

 الدلم اقرر الكيمياء   مدارس التدليم الدام.كوم واكتعاب عمليات 
إجراء  راسات للتدرن على كاعلي  استقدام اإلنرتنت كوسيل  من الوسائل التدليمي  على  .4

 التحعيل الدراسي   مقررات  راسي  أيرا ومراحل  راسي  خمتلف .
إجراء  راسات للتدرن على كاعلي  استقدام اإلنرتنت كوسيل  من الوسائل التدليمي  على  .5

 تجمي  التحعيل لد  ال الب وال البات ب يئي التدليم، ولوا االحتياجات اخلاص .
 راسعععع  كاعلي  اسععععتقدام اإلنرتنت كوسععععيل  من الوسععععائل التدليمي    متذريات اتبد  أيرا  .6

 مي، الداكدي  لفجناز، اايوه واجلج .مثل: حذ االست ال  الدل
 مقارن  استقدام اإلنرتنت كوسيل  من الوسائل التدليمي  مو بدر الوسائل التدليمي  األير . .7
  راس  كاعلي  استقدام اإلنرتنت على التحعيل الدراسي ابلجعب  للمعارات األير  كاأل ا. .8
مديقات دليمي  و وره   يدم  التدليم و إجراء  راسععععععات وحبوث عن أ ي  اإلنرتنت   الدملي  الت .9

اسععععععتقدامه، على تجمي  موارات اسععععععتقدام احلاسععععععوب و درات التفكري االبتكارا لد  طالبات 
 وطالب ااراحل التدليمي .

ك ل  إجراء اازيد من الدراسعععات والبحوث اله تلقى ال عععوء على اسعععتقدام اإلنرتنت وأ يتوا،  .10
 مد  ارتباط لل  اباقرجات التدليمي  ااقتلف  لد  طالباتوكاعليتوا، وكيفي  اسععععععععععتقداموا، و 
 وطالب ااراحل التدليمي  ااقتلف .

  



240 
 
 

   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

   
 فاعلية األلعاب التعليمية اإللكرتونية

 التحصيل الدراسي وبقاء أثر التعلم يف الرياضيات على
 اتختع  طر  تدري  الراييي – راس  تكميلي  لجيل  رج   كتوراه الفلعف    الرتبي  

 
 

  إعداد 
  عبيد بن مزعل عبيد احلربي 
   
  إشراف 
  د. عباس بن حسن غندوره 
 أستال تدليم الرايييات ااشارك  

  جبامد  أم القر 
 

 
 

 وه من الدام اجلامديالفعل األ
 هع 1430/1431 
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 أوالً: ملخص الدراسة:
هدكت الدراس  إىل الكشف عن كاعلي  األلداب التدليمي  اإللكرتوني  على التحعيل 
الدراسععي ااباشععر وبقاء أثر التدلم    روس ال ععرب اا ة الراييععيات ابلعععف الثاين االبتدائي 

 ابإلجاب  عن التعاؤالت التالي :اباديج  ااجورة. و امت 
ما كاعلي  األلداب التدليمي  اإللكرتوني  ااقرتح  على التحععععععععععععيل الدراسعععععععععععي البددا  .1

)ااباشععععر( لدروس ال ععععرب   ما ة الراييععععيات لد  تالمي  العععععف الثاين االبتدائي 
 عجد معتوايت بلوم اادركي : الت كر، والفوم، وااليتبار ككل؟

التدليمي  اإللكرتوني  ااقرتح  على التحععععععععععععيل الدراسعععععععععععي البددا ما كاعلي  األلداب  .2
ااؤجل )بقاء أثر التدلم( لدروس ال ععععععرب   ما ة الراييععععععيات لد  تالمي  العععععععف 

 الثاين االبتدائي عجد معتوايت بلوم اادركي : الت كر، والفوم، وااليتبار ككل؟
( تلمي اً مت 36من ) و د اتبدت الدراسعععععععععععععع  ااجوج شععععععععععععععبه التحريز، وتكونت عيجتوا

ايتيارهم عشعععععععععوائياً من تالمي  الععععععععععف الثاين االبتدائي  دارس سعععععععععجابل ااديج  ااجورة األهلي  
اباديج  ااجورة، أما أ وات الدراسعععععععععععععع  كايتار الباحث ألداابً تدليمي  إلكرتوني  مجاسععععععععععععععب  لتدليم 

دد ب وت بيقه ب روس ال عععععععععرب، و ام إبعدا  ايتبار التحععععععععععيل الدراسعععععععععي    روس ال عععععععععر 
التحقق من صععععععععععععد ه وثباته. أما مدة ت بيق التحرب  كامتدت لدشععععععععععععرة أسععععععععععععابيو للت التويئ  
للتحرب ، وااليتبار القبلي، وت بيق أ وات الدراسعععع  وااليتبار، البددا وااؤجل، ومتت مداجل  

(، وتوصععععععععلت الدراسعععععععع  للجتائج SPSS 15البياانت ابسععععععععتقدام برانمج احلزم اإلحعععععععععائي  )
 تالي :ال

( ب  متوسعععععععععععع ي جممو  05,0توجد كرو   ال  إحعععععععععععععائيا عجد معععععععععععععتو  الدالل  ) .1
 رجات تالمي  اجملموع  التحريبي  واجملموع  ال ععععاب     ايتبار التحعععععيل الدراسععععي 
البددا عجد مععععععععععععععتو  الت كر ومععععععععععععععتو  الفوم وااليتبار ككل، لععععععععععععععاخل اجملموع  

 التحريبي .
( ب  متوسعععععععععععع ي جممو  05,0و  الدالل  )توجد كرو   ال  إحعععععععععععععائيا عجد معععععععععععععت .2

 رجات تالمي  اجملموع  التحريبي  واجملموع  ال ععاب     االيتبار التحعععيلي البددا 
ااؤجل )بقاء أثر التدلم( عجد معتو  الت كر ومعتو  الفوم وااليتبار ككل، لعاخل 

 اجملموع  التحريبي .
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 ثانيًا: توصيات الدراسة:
 

 الدراس  احلالي  من نتائج يوصي الباحث ابلتايل:  يوء ما توصلت إليه 
تفديععل طريقعع  التععدري  ابسععععععععععععععتقععدام األلدععاب التدليميعع  اإللكرتونيعع    تدليم مجععاهج  .1

 الرايييات لتالمي  العف الثاين االبتدائي يعوصاً وبقي  ااراحل التدليمي  عموماً.
  الدربي  ملكت ععععععععععععععم  حمتو  مقررات طر  التدري  اخلاصععععععععععععععع  بكليات الرتبي  ابا .2

 العدو ي  مويوعات تتدلق ابأللداب التدليمي  اإللكرتوني  وت بيقاهتا الرتبوي .
ي  تقدمي  ورات تدريبي  ومدارل تدليمي  للمدلم  وااشعععععععععرك  الرتبوي  لتوعيتوم أب  .3

توتيف األلدععععاب التدليميعععع  اإللكرتونيعععع  ك ريقعععع  لتدليم التالميعععع  وكيفيعععع  ايتيععععارهععععا 
 التدليم. واستقداموا  

 
 

 ثالثًا: مقرتحات الدراسة:
 

من األهدان الرئيععععع  للبحوث الدلمي   كو الدلم حنو مزيد من البحث واالكتشععععان 
هبدن الوصعععععععععوه إىل رؤي  جديدة أكثر ويعععععععععوحاً وعمقاً، و  يعععععععععوء هدن الدراسععععععععع  احلالي  

 وحدو ها ونتائحوا يقرتح الباحث إجراء الدراسات ااعتقبلي  التالي :
 راسعععات مماثل  السعععتقدام األلداب التدليمي  اإللكرتوني  اويعععوعات أيرا   إجراء  .1

 الرايييات؛ أو موا   راسي  أيرا واراحل التدليم ااقتلف .
 راسعععععع  كاعلي  األلداب التدليمي  اإللكرتوني    تدري  الراييععععععيات على تالمي  لا  .2

 اص .الحتياجات اخلمعتوايت خمتلف ؛ موهوب ، أو لوا صدوابت تدلم، أو لوا ا
 راسععععع  مقارن    الراييعععععيات لفاعلي  األلداب التدليمي  اإللكرتوني  وكاعلي  بربجميات  .3

تدليمي  أيرا مثل برجميات: حل ااشععععععععععععععكالت، أو احملاكاة أو التدريذ واارا ، أو 
 التدليم اخلاص.
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 لباب الثالثا
 

الرسائل التي تناولت دراسة املشكالت 
 واملطالب واألدوارواملعوقات 
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
   ختصص وسائل وتقنيات

  
 

 

 دور استخدام اإلنرتنت يف حتسني مهام اختصاصيي
 مراكز مصادر التعلم واملعيقات من وجهة

 املدارس املتوسطةنظرهم يف 
 مبنطقة مكة املكرمة

  
 

 

  إعداد 
 الطالبة هال بنت هاشم سليمان احلسيني

  راس  تكميلي  مقدم  لقعم ااجاهج وطر  التدري  لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 
  

 إشراف
 

 الدكتور إحسان بن حممد كنسارة 
 أستاذ تقنيات التعليم املشارك

 

 
 الفعل الدراسي الثاين
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 هيييييد:مت
تتجاوه الباحث    ه ا الفععععععععععل أبرز الجتائج اله توصعععععععععلت إليوا الدراسععععععععع  احلالي ، مث 

 تقدمي بدر التوصيات وااقرتحات.
 أوالً: ملخص نتائج الدراسة:

 تدرل الباحث  كيما يلي ملقعاً للجتائج اله توصلت إليوا الدراس :
ا ر من ايتعععاصععيي مراكز مععع اإلنرتنتأتورت الجتائج أ  نعععب  ال ين يعععتقدمو   .1

بكثري  أعلى(، وهي %7,90التدلم ابادارس ااتوسعععععععع    ج ق  مك  ااكرم  بلذت )
 (.%3,9اله بلذت ) اإلنرتنتمن الجعب  اائوي  ان ال يعتقدمو  

راكز ن ايتعععععاصععععيي مم اإلنرتنتنعععععب  لل ين يعععععتقدمو   أعلىأتورت الجتائج أ   .2
(، تالها اسععععتقدامه   مركز %0,78معععععا ر التدلم كانت   ااجزه بجعععععب  بلذت )

(، بيجما جاء   اارتب  األيرية اسععععععععععتقدام %4,14معععععععععععا ر التدلم بجعععععععععععب  بلذت )
 (.%6,7  اادرس  بجعب  ) اإلنرتنت

(، وهي %1,55بلذت ) اإلنرتنتأتورت الجتائج أ  نعب  ااراكز اله ال يتوكر كيوا  .3
 (.%9,44من نعب  ااراكز اله يتوكر اله بلذت نعبتوا ) أعلى

نععععععب  لدد  سعععععاعات االسعععععتقدام األسعععععبوعي لفنرتنت من  أعلىأتورت الجتائج أ   .4
سععاعات بجعععب   10إىل أ ل من  2 بل ايتعععاصععيي مراكز معععا ر التدلم كانت من 

 أسععبوعياً بجعععب  بلذت أل ل من سععاع  اإلنرتنت(، تالها اسععتقدام %9,44بلذت )
ساعات  10ألكثر من  اإلنرتنت(، بيجما جاء   اارتب  األيرية استقدام 7,40%)

 (.%4,14أسبوعياً بجعب  )
أتورت الجتائج أ  أغلذ ايتععععععاصعععععيي مراكز مععععععا ر التدلم  دارس البج  والبجات  .5

  حتعععع   تاإلنرتنااتوسععع    ج ق  مك  ااكرم  يرو  أ   رج  الفائدة اله حتققوا 
(، وبدرج  كبرية بجععب  %4,36وركو كفاءة االيتععاصعي بدرج  كبرية جدا بجععب  )

(، %5,19(،   ح  بلذت نعب  حتقيق الفائدة بدرج  متوس   بجعب  )7,40%)
ععع  وركو كفاءة   حت اإلنرتنتالفائدة اله حتققوا  معععتو وجاء   ااراتذ األيرية 
 (.%7,1( وبدرج   ليل  جدا بجعب  )%7,1  )االيتعاصي بدرج   ليل

ايتعععععععاصععععععيي مراكز معععععععا ر  لد  اإلنرتنتأتورت الجتائج أ   رج  االعتما  على  .6
التدلم  دارس البج  والبجات ااتوسععععععع    ج ق  مك  ااكرم  جاءت بدرج  متوسععععععع   



248 
 
 

(، %2,21(، أما ال ين يرو  أبهنا بدرج  كبرية جداً بجعععععععععععععععب  )%4,42بجعععععععععععععععب  )
(،   ح  أ  من يرو  أ  %3,9ين يروهنعععا بعععدرجععع  كبرية جعععاءت بجعععععععععععععععبععع  )والععع 

 (.%7,1(، وبدرج   ليل  جدا )%4,25بدرج   ليل  ) اإلنرتنتاالعتما  على 
اصعععععععععيي ايتعععععععععع لد  اإلنرتنتأتورت الجتائج أ  أكثر طريق  تدلم احلاسعععععععععذ اديل و  .7

بي  الدورات التدريمراكز معععععععععععععععا ر التدلم ابادارس ااتوسعععععععععععععع    ج ق  ااكرم  كانت 
(، بيجما جاءت   اارتب  الثاني  طريق  تدلم احلاسعععععععذ اديل لاتياً من %50بجععععععععب  )

(، تالهعا القراءات ااتدعد ة نتيحع  إطال  %8,17ياله احملعاولع  واخل عأ بجعععععععععععععععبع  )
( وجاء بددها االسععععععتفا ة من الزمالء واألصععععععد اء %4,14االيتعععععععاصععععععي بجعععععععب  )

اء   اارتب  األيرية االستفا ة من توجيوات ااشرن (،   ح  ج%9,11بجعب  )
 (.%9,5الرتبوا بجعب  )

يي ايتعععععاصعععع لد  اإلنرتنتأتورت الجتائج أ  متوسعععع ات عبارة جماالت اسععععتقدام  .8
مراكز مععععععععععا ر التدلم  دارس البج  والبجات ااتوسععععععععع    ج ق  مك  ااكرم  جند أهنا 

( وكق مقياس التدرج اخلماسععي ال ا حد ته الباحث  22,2 – 48,4تراوحت ب  )
( 31,3) اإلنرتنت  الدراسععع  اايداني ، حيث بله ااتوسعععل الدام جملاالت اسعععتقدام 

ز ايتععععععععععععاصعععععععععععيي مراك لد  اإلنرتنتووكقاً للمح  ك   ت بيق جماالت اسعععععععععععتقدام 
درج  بمععععععععععععععععا ر التدلم  دارس البج  والبجات ااتوسعععععععععععععع    ج ق  مك  ااكرم  كا  

 متوس  .
عاصيي ايت لد  اإلنرتنتأتورت الجتائج أ  متوس ات عبارات مديقات استقدام  .9

مراكز مععععععععععا ر التدلم  دارس البج  والبجات ااتوسععععععععع    ج ق  مك  ااكرم  جند أهنا 
( وكق مقياس التدرج اخلماسععععععععععععي ال ا حد ته الباحث  82,2-16,4تراوحت ب  )

(، 44,3) نتاإلنرت   الدراس  اايداني ، حيث بله ااتوسل الدام اديقات استقدام 
 ايتعععععععاصععععععيي مراكز لد  اإلنرتنتمديقات اسععععععتقدام  معععععععتو ووكقا للمح  ك   

 درج  كبرية.بمعا ر التدلم  دارس البج  والبجات ااتوس    ج ق  مك  ااكرم  كا  
 لد  نتاإلنرت أتورت الجتائج  أ  متوسععععع ات عبارات مقرتحات تفديل اسعععععتقدام  .10

ايتععععععععععاصعععععععععيي مراكز مععععععععععا ر التدلم  دارس البج  والبجات ااتوسععععععععع    ج ق  مك  
( وكق مقياس التدرج اخلماسععععععععي ال ا 14,4-75,4ااكرم  جند أهنا تراوحت ب  )

(، 53,4حيث بله ااتوسععل الدام للمقرتحات ) حد ته الباحث    الدراسعع  اايداني ،
عععععاصععععيي ايت لد  اإلنرتنتمقرتحات تفديل اسععععتقدام  معععععتو ووكقا للمح  ك   
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مراكز مععععععععععععععا ر التدلم  دارس البج  والبجات ااتوسععععععععععععع    ج ق  مك  ااكرم  كانت 
 بدرج  كبرية جداً، ويالحظ ارتفا  أتيو عبارات ه ا احملور وكق احمل  ال ا ويععععدته

 الباحث .
أتورت الجتائج عدم وجو  ايتالن ب  آراء أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  حوه جماالت  .11

ايتعععاصععيي مراكز معععا ر التدلم تبداً اتذري اجلج ، حيث  لد  اإلنرتنتاسععتقدام 
(، وبله ااتوسععععععععععععععل احلععععععععععععععععاا لفانث 59,63بله ااتوسععععععععععععععل احلععععععععععععععععاا لل كور )

(34,60.) 
( 05,0=  ∝الدالل  ) معععتو عجد  إحعععائيال  أتورت الجتائج أنه توجد كرو   ا .12

 لد  اإلنرتنتب  متوسععععععععععععععل ات أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  حوه جماالت اسععععععععععععععتقدام 
ايتععععععععععاصعععععععععيي مراكز مععععععععععا ر التدلم وكقاً اليتالن إ ارة الرتبي  والتدليم التابو يفا، 

(، وكانت الفرو  لععععععععععاخل اادارس   إ ارة الرتبي  256,3حيث بلذت  يم  )ن( )
 تدليم  ك  ااكرم  وال ائف على اادارس   إ ارة الرتبي  والتدليم  حاكت  جدة.وال
أتورت الجتائج عدم وجو  ايتالن ب  آراء أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  حوه جماالت  .13

 ايتععاصعيي مراكز مععا ر التدلم تبداً اتذري ااؤهل الدلمي، لد  اإلنرتنتاسعتقدام 
(، وبله ااتوسععل 36,63ؤهلوم  راسععات عليا )حيث بله ااتوسععل احلعععاا لل ين م
 (.18,58احلعاا لل ين مؤهلوم بكالوريوس )

( 05,0=  ∝الدالل  ) معععتو عجد  إحعععائياأتورت الجتائج أنه توجد كرو   ال   .14
 لد  اإلنرتنتب  متوسععععععععععععععل ات أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  حوه جماالت اسععععععععععععععتقدام 

مراكز مععععععععا ر التدلم وكقاً اليتالن التقعععععععع ، حيث بلذت  يم   ايتععععععععاصعععععععيي
(. وكانت الفرو  لععععععاخل ال ين ختععععععععععععوم تقجيات تدليم وحاسعععععذ 344,2)ن( )

 آيل على ال ين ختععوم لذ  عربي  و راسات إسالمي  واجتماعيات.
( 05,0=  ∝الدالل  ) معععتو عجد  إحعععائياأتورت الجتائج أنه توجد كرو   ال   .15

 لد  اإلنرتنتسععععععععععععععل ات أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  حوه جماالت اسععععععععععععععتقدام ب  متو 
ايتععععععععععاصعععععععععيي مراكز مععععععععععا ر التدلم وكقاً اليتالن عد  سعععععععععجوات اخلربة   مراكز 

(. وكانت الفرو  لعععععععععاخل ال ين 283,5معععععععععا ر التدلم، حيث بلذت  يم  )ن( )
ل ين سجوات على ا 10أ ل من -5سجوات وال ين يربهتم من  10يربهتم أكثر من 

 سجوات. 5أ ل من -1يربهتم أ ل من سج  وال ين يربهتم من 
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( 05,0=  ∝الدالل  ) معععتو عجد  إحعععائياأتورت الجتائج أنه توجد كرو   ال   .16
 لد  اإلنرتنتب  متوسععععععععععععععل ات أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  حوه جماالت اسععععععععععععععتقدام 

 جماه   ايتععععععععاصعععععععيي مراكز مععععععععا ر التدلم وكقاً اليتالن عد  الدورات التدريبي 
 معتو (. وكانت الفرو  لعاخل ال ين 145,3، حيث بلذت  يم  )ن( )اإلنرتنت

 تدريبوم  ورات  و ورة واحدة. معععععععععععععتو تدريبوم أكثر من ثالث  ورات على ال ين 
 تدريذ. وملديوال ين ال يوجد 

أتورت الجتائج عدم وجو  ايتالن ب  آراء أكرا  جمتمو الدراسعععععععععععععع  حوه مديقات  .17
ايتعععاصععيي مراكز معععا ر التدلم تبداً اتذري اجلج ، حيث  لد  اإلنرتنتاسععتقدام 

(، وبله ااتوسععععععععععععععل احلععععععععععععععععاا لفانث 65,62بله ااتوسععععععععععععععل احلععععععععععععععععاا لل كور )
(66,61.) 
=  ∝الدالل  ) معععععععععععععععتو عجد  إحععععععععععععععععائياأتورت الجتائج أنه ال توجد كرو   ال   .18

 لد  اإلنرتنتسععتقدام ( ب  متوسععل ات أكرا  جمتمو الدراسعع  حوه مديقات ا05,0
ايتععععععععععاصعععععععععيي مراكز مععععععععععا ر التدلم وكقاً اليتالن إ ارة الرتبي  والتدليم التابو يفا، 

 (.762,0حيث بلذت  يم  )ن( )
أتورت الجتائج عدم وجو  ايتالن ب  آراء أكرا  جمتمو الدراسعععععععععععععع  حوه مديقات  .19

اؤهل الدلمي، اايتععاصعيي مراكز مععا ر التدلم تبداً اتذري  لد  اإلنرتنتاسعتقدام 
(، وبله ااتوسععل 00,65حيث بله ااتوسععل احلعععاا لل ين مؤهلوم  راسععات عليا )

 (.56,61احلعاا لل ين مؤهلوم بكالوريوس )
( 05,0=  ∝الدالل  ) معععتو عجد  إحعععائياأتورت الجتائج أنه توجد كرو   ال   .20

 لد  اإلنرتنتب  متوسععععععععععععععل ات أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  حوه مديقات اسععععععععععععععتقدام 
ايتععععععععاصعععععععيي مراكز مععععععععا ر التدلم وكقاً اليتالن التقعععععععع ، حيث بلذت  يم  

(. وكانت الفرو  لعععععععععععععاخل ال ين ختععععععععععععععععععععععععععوم تقجيات تدليم وعلم 419,2)ن( )
اادلومات وحاسععععععععععذ آيل على ال ين ختععععععععععععععععععععععوم لذ  عربي  و راسععععععععععات إسععععععععععالمي  

 واجتماعيات.
( 05,0=  ∝الدالل  )  معععتو عجد  إحعععائياأتورت الجتائج أنه توجد كرو   ال   .21

 لد  اإلنرتنتب  متوسععععععععععععععل ات أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  حل مديقات اسععععععععععععععتقدام 
ايتععععععععععاصعععععععععيي مراكز مععععععععععا ر التدلم وكقاً اليتالن عد  سعععععععععجوات اخلربة   مراكز 

(. وكانت الفرو  لعععععععععاخل ال ين 581,3معععععععععا ر التدلم، حيث بلذت  يم  )ن( )
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سععععععععععجوات وال ين  10أ ل من -5من  سععععععععععجوات وال ين يربهتم 10يربهتم أكثر من 
 سجوات على ال ين يربهتم أ ل من سج . 5أ ل من -1يربهتم من 

( 05,0=  ∝الدالل  ) معععتو عجد  إحعععائياأتورت الجتائج أنه توجد كرو   ال   .22
 لد  اإلنرتنتب  متوسععععععععععععععل ات أكرا  جمتمو الدراسععععععععععععععع  حوه مديقات اسععععععععععععععتقدام 

مراكز مععععععععا ر التدلم وكقاً اليتالن عد  الدورات التدريبي    جماه  ايتععععععععاصعععععععيي
 معتو (، وكانت الفرو  لعاخل ال ين 275,4، حيث بلذت  يم  )ن( )اإلنرتنت

دة، تدريبوم  ورة واح معععععععععععععتو تدريبوم أكثر من ثالث  ورات و ورات  على ال ين 
 تدريذ. وملديوال ين ال يوجد 

 
 

 حات:ثانيًا: التوصيات واملقرت
 . التوصيات1

  يععععععوء الجتائج اله أسععععععفرت عجوا الدراسعععععع  تور  الباحث  عد اً من التوصععععععيات اله 
ج    مراكز مععععععععا ر التدلم  دارس الب اإلنرتنتاسعععععععتقدام   اعليكنكن أ  تععععععععاهم   زاي ة 

 والبجات ااتوس    ج ق  مك  ااكرم ، وهي كما يلي:
ز معععععععععا ر   مراك اإلنرتنتتبين إ ام  الجدوات واحملايععععععععرات لتدزيز ككرة اسععععععععتقدام  .1

التدلم  دارس البج  والبجات ااتوسعععع    ج ق  مك  ااكرم  من ياله تويععععيو أ يته 
 واستقداماته   جماه التدري .

 زاختععال  رارات من  بععل اجلوععات ااقتععععععععععععععععع  إب ارة الرتبيعع  والتدليم بتزويععد أتيو مراك .2
   إلنرتنتامععععععا ر التدليم ابألجوزة والربجميات الالزم  لتععععععويل ت بيق واسعععععتقدام 

 التدري .
  مراكز معععععععععا ر التدلم   كل مدرسعععععععع  حبيث  اإلنرتنتتوكري  ليل السععععععععتقدامات  .3

حيتوا كاك  اإلرشععا ات اله تعععاعد االيتعععاصععي  على حتقيق الفدالي    اسععتقدام 
 .  عملي  التدري  اإلنرتنت
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تدريذ ايتعععاصععيي مراكز معععا ر التدلم   مدارس البج  والبجات ااتوسعع    ج ق   .4
   الدمليعع  التععدريعععععععععععععععيعع  من ياله عقععد اإلنرتنععتمكعع  ااكرمعع  على كيفيعع  توتيف 

   مراكز معا ر التدلم. اإلنرتنت ورات تدريبي  تت من أتيو استقدامات 
  ععععوه على اتععععاه كداه بشعععبكالتواصعععل مو مؤسعععععععات الق ا  اخلاص ااوثو   للح .5

 لتذ ي  احتياجات مراكز معا ر التدلم، وتوكري الدعم الفين الالزم. اإلنرتنت
 هيل عد  من ايتعععععععععععاصععععععععععيي مراكز معععععععععععا ر التدلم إل ارة وصععععععععععيان  نتام اإل ارة  .6

، أو إجبار الشعععركات اله تدير الجتام بتوكري كا ر كين يتجاسعععذ مو ححم اإللكرتوني 
 ااشرو .

   إلنرتنتافا ة من اخلربات اإل ليمي  والدربي  والدااي    جماه اسععععععععععععععتقدام االسععععععععععععععت .7
 مراكز معا ر التدلم اواكب  االجتاهات احلديث    جماه استقدام التقجي    التدليم.

الدمل على ت بيق نتام تبا ه الزايرات ب  ايتععععععععععععععاصعععععععععععععيي مراكز مععععععععععععععا ر التدلم  .8
لى   تجععععععععيق الزايرات وحماورها مو الرتكيز ع واالسعععععععتفا ة من يربات ااتميزين مجوم

   مراكز معا ر التدلم. اإلنرتنتالت بيق الدملي الستقدام 
   إلنرتنتاالقيام بدمل ندوات وحمايعععععرات وورش عمل ت بيقي  للتدريف بت بيقات  .9

يربة  عتو ممراكز معا ر التدلم، ابإلياك  إىل ااشاريو وورش الدمل التدريبي  لركو 
تدريفوم و  اإللكرتوني صععععيي مراكز معععععا ر التدلم   جماه شععععبكات االتعععععاه ايتعععععا

 ابستقداماهتا ااتدد ة.
عقد لقاءات مععععتمرة مو ايتععععاصعععيي مراكز مععععا ر التدلم  دارس البج  والبجات  .10

ااتوسععععععععع    ج ق  مك  ااكرم  للتدرن على آليات التذلذ على مديقات اسعععععععععتقدام 
ن لتدلم وتوعيتوم حوه كيفي  التذلذ على ما يواجوونه م  مراكز معا ر ا اإلنرتنت

 مشكالت.
يرورة التداو  مو أع اء هيئ  التدري     عم تقجي  اادلومات و  كلي  احلاسذ  .11

إلع اء  ورات تدريبي  حوه     كور و ععععععععععم اإلانث جبامد  أم القر اديل    ععععععععععم ال
واالتععععععععععععععععععاالت   مراكز مععععععععععععععععععا ر التدلم والتذلعععذ على  اإلنرتنعععتكيفيععع  توتيف 

 مشكالت ت بيقوا، وأ   ي  الدورات صف  االستمراري  وااتابد  اجلا ة.
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 . املقرتحات2
 

اا كا  ميدا  البحث يفتقر إىل البحوث والدراسععععععات اله تتجاوه مويععععععوعات مماثل  
ل  ك  ل الباحث  تاويععو  ه ا البحث، وسععدياً إىل إثراء ه ا اايدا  ابلبح قرتح ما وث لات العععل

 يلي:
توجيه طلب  الدراسععععععات الدليا   أ عععععععام تقجيات اادلومات واحلاسععععععذ اديل وااجاهج  .1

وطر  التدري    اجلامدات العدو ي ، إلجراء مزيد من البحوث والدراسات الجوعي  
  مراكز مععععععا ر التدلم   ااؤسعععععععععععات الرتبوي   اإلنرتنتحوه وا و االسعععععتفا ة من 
 اباملك  الدربي  العدو ي .

تبين تدريذ ايتعععاصععيي مراكز معععا ر التدلم   مدارس التدليم الدام للبج  والبجات  .2
  مراكز مععععععععععععععا ر التدلم وتقدمي اخلدمات اإلرشعععععععععععععا ي   اإلنرتنتعلى آليات ت بيق 

ز يت عععععععمن إ ام  ورش عمل ت بيقي  حوه الالزم  يفم من ياله إ ام  مشعععععععرو  تدري
 ويو مديقات وكيفي  الدمل على عالجوا.

تعععععععععععععععميم برامج تدريبي  متقعععععععععععععععععععععععععععععع  خم ل يفا بدجاي  حوه التدرن على جماالت  .3
  مراكز معععا ر التدلم، والتذلذ على ااشععكالت أو اخللل  اإلنرتنتاالسععتفا ة من 

  الحيتوعا، وأ   يع  صععععععععععععععفعالع ا  عد يتور   ت بيقعاهتعا، والتثبُعت من  رجع  صعععععععععععععع
 االستمراري  بشكل يتواكذ مو الت ور القائم   التقجي  احلديث .

ت بيق أ اة العععدراسععععععععععععععععع  احلعععاليععع  على اارحلععع  االبتعععدائيععع  والثعععانويععع  للتدرن على وا و  .4
 استقدام اإلنرتنت   مراكز معا ر التدلم.

البجات الدام للبج  و  إجراء  راسعععععععات مقارن  ب  ااراحل الدراسعععععععي    مدارس التدليم .5
 حوه وا و استقدام اإلنرتنت   مراكز معا ر التدلم.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة
  

 
 

 مشكالت استخدام تقنيات التعليم اإللكرتوني من
 معلمي املرحلة الثانوية مبكة املكرمةوجهة نظر 

 ومعاجلتها من منظور الرتبية اإلسالمية
  راس  تكميلي  لجيل  رج  الدكتوراه   األصوه اإلسالمي  للرتبي 

 
 

  إعداد الطالب 
  أمحد بن على بن يوسف الغفريي 
 4307705الر م اجلامدي:  

 
 

  إشراف األستاذ الدكتور 
  احلربيحامد بن سامل  

 األستاذ بقسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة
 

 
 

 الفعل الدراسي األوه
 هع 1433/1434للدام 
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 أوال: نتائج الدراسة:
 

ليم اإللكرتوين   الدربي  الععععدو ي  تبين كلععععف  التد والتدليم اباملك تععععتودن وزارة الرتبي   -
 نتاموا التدليمي.

 ثقفا إلكرتونيا.م وودله جمتمداالتدليم اإللكرتوين يعاعد على نشر التقجي    اجملتمو،  -
 .واجملاالتالتدليم اإللكرتوين متدد  األنوا   -
 .وت ورهااإللكرتوين ابيتالن أمناطوا  وأ وات التدليمختتلف تقجيات  -
 .وطابدات وور  طباع  ل  جتويز  اعات الدرس  ا يلزم من مساعات  -
  عور   تعميم ااجاهج الدراسي   ا يتواكق مو استقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين. -
 التدليم اإللكرتوين. وبرجم  تقجياتندرة ااتقعع    صيان   -
 إ اه صيان  تقجيات التدليم اإللكرتوين. -
 كثرة مقررات التدليم الدام تديق استقدام التدليم اإللكرتوين. -
 دم للمدلم  على استقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين. عور   التدريذ ااق -
 يدف يربات ااتدلم  بتقجيات التدليم اإللكرتوين. -
 )الكتاب  اليدوي ( لد  ااتدلم . ااوار التدليم اإللكرتوين يذفل اجلانذ  -
 .األمي  اإللكرتوني  ألولياء األمور تديق من استقدام ااتدلم  لتقجيات التدليم اإللكرتوين -
 عزون بدر اادلم  عن استقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين. -
 .ومعؤولياته االجتماعي التدليم اإللكرتوين يزيد من أعباء اادلم  -
 استقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين تقلل من موارات التواصل الفداه. -
  أيال ي .ريااتدلمو   د يعتقدمو  تقجيات التدليم اإللكرتوين   الديوه على موا و غ -
 .أحباث اديرينو  وانتحاه أككارتقجيات التدليم اإللكرتوين تعاعد   العر ات الدلمي ،  -
 ااتدلمو   د يعتقدمو  تل  التقجيات   الديوه على موا و تؤثر على أمجوم الفكرا. -
 حري  ااتدلم    الديوه على ااوا و اإللكرتوني  ي دف هويتوم الوطجي . -
 التدليم اإللكرتوين يؤثر على صح  الد . استقدام تقجيات -
 ويو جواز احلاسذ على أع اء اجلعم له أثره اإلشداعي العلز على معتقدمه. -
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التدو  على تقجيعععات التدليم اإللكرتوين يعععععععععععععععبعععذ لعععد  معععععععععععععععتقعععدميوعععا توععععا من الدزلععع   -
 .واالن وائي 

 صدوب  توكري جواز حاسوب لكل متدلم. -
جو  كرو  لات  الل  إحععععععائي     رج  مشعععععكالت كما توصعععععلت نتائج الدراسععععع  إىل و  -

اسععععععتقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين تدز  لعععععععجوات اخلربة   احملاور الثالث  األوىل، حيث 
كالت وااواري  وااشعععععععع وااشععععععععكالت اادركي رأ  اادلمو  األكثر يربة ااشععععععععكالت الفجي  

 .االجتماعي 
إحععععععائي     رج  مشعععععكالت اسعععععتقدام  إىل وجو  كرو  لات  الل  وتوصعععععلت الدراسععععع  -

، الثععاينو تقجيععات التدليم اإللكرتوين تدز  لاللتحععا  ابلععدورات التععدريبيعع    احملورين األوه 
 الت اادركي وااشععكحيث رأ  اادلمو  ال ين   حي ععروا  ورات تدريبي  ااشععكالت الفجي  

 .وااواري 
اتدلق  ري تربوا(   أا من احملاور االدراسعععععععع  لفرو  ترجو للمؤهل )تربوا  غ و  تتوصععععععععل -

  شكالت استقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين.
كما   تتوصعل الدراسع  لفرو  ترجو للتقعع  )عملي  نترا(   أا من احملاور ااتدلق   -

  شكالت استقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين.
كرتوين ت التدليم اإللللوسعععائل ادتي  لدالج مشعععكالت اسعععتقدام تقجيا وتوصعععلت الدراسععع  -

 من وجو  نتر مدلمي اارحل  الثانوي :
  ا يتواكق مو استقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين. وت وير ااجاهجتعميم  .1
 التدليم اإللكرتوين. وبرجم  تقجياتتزويد اادارس  تقعع    صيان   .2
 اإللكرتوين.التجمي  ااوجي  ااعتمرة للمدلم  الستقدام تقجيات التدليم  .3
 تجمي  موارات التدليم األساسي  )القراءة، التحدث، االستما ، الكتاب (. .4
 توعي  أولياء األمور أب ي  استقدام التقجي    إثراء عملي  التدلم. .5
 االستقدام األمثل لتقجيات التدليم اإللكرتوين. واجملتمو أب ي تثقيف األسرة  .6
 م .تجمي   يم الر اب  ال اتي  لد  ااتدل .7
 ربل تقجيات التدليم اإللكرتوين جبواز حتكم مركزا. .8
 توكري تقجيات تدليم إلكرتوني  آمج  صحيا. .9
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 ثانيا: توصيات الدراسة:
 

   يوء ما توصلت إليه الدراس  من نتائج، توصي ابديت:
ىت تكو  جزءا ال ح اإللكرتوين ا يتواكق مو تقجيات التدليم  وتعععععععععععميم ااجاهجت وير  -

 يتحزأ من تل  ااجاهج.
من  اعات  كرتويناإللالدمل على التأسعععي  للبجي  التحتي  السعععتقدام تقجيات التدليم  -

 .اإللكرتويناألساس لالستقدام األمثل لتقجيات التدليم  وأجوزة وال ا تدد
اإللكرتوين  دليمالت وبرجم  تقجيات تقعععععع    صععيان   وتزويد اادارسالدمل على إعدا   -

 .والرتبوي  هباحىت تتكامل الدملي  التدليمي  
يعععععععرورة التجمي  ااوجي  ااععععععععتمرة للمدلم  السعععععععتقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين من أجل  -

 تفديل ه ه التقجيات بعورة مثلى.
يعععععععععرورة توعي  أولياء األمور أب ي  اسعععععععععتقدام التقجي    إثراء عملي  التدلم ل عععععععععما  جناح  -

 ام تقجيات التدليم اإللكرتوين.استقد
ااتابد  و االسععععععععععععععتقدام األمثل لتقجيات التدليم اإللكرتوين،  واجملتمو أب ي تثقيف األسععععععععععععععرة  -

 لألبجاء عجد استقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين. ااعتمرة
 ، مو تدزيز  يم الرتبي  ال اتي  لد  ااتدلم .والر ابي يرورة الرتبي  والو ائي   -
تقجيات  دليم لتوكريوالتااشعععععرك  على الرتبي   الرمسي ت عععععاكر جوو  اجملتمو اادين مو اجلوات  -

اجملتمو و التدليم اإللكرتوين للمجشعععععععععععععععلت الرتبويعع ، ممععا لععه األثر اإلوععاا   خمرجععات التدليم 
 .بدام 

 يرورة توعي  ااتدلم  ابأليرار العحي  للتقجي . -
 دم.إلكرتوين آمج  صحيا حبيث ال ت ر بعح  ااعتقالدمل على توكري تقجيات تدليم  -
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 ثالثا: مقرتحات الدراسة:
 

   يوء ما التزمت به الدراس  من حدو ، تقرتح الدراسات ادتي :
مشععععععععكالت اسععععععععتقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين من وجو  نتر اادلم   د  أير  غري  -

 مك  ااكرم .
  لكرتوين من وجو  نتر ااشععععععععرك  الرتبوي   كمشععععععععكالت اسععععععععتقدام تقجيات التدليم اإل -

 .وغريهاااكرم  
حتديد احتياجات اادارس الثانوي  من تقجيات التدليم اإللكرتوين من وجو  نتر ااععععععؤول   -

 .وااعتفيدين
تقداموا   من اسععععععععع والدائد الرتبوا راسععععععععع  تكلف  ال الذ من تقجيات التدليم اإللكرتوين  -

 .اادارس الثانوي 
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 املشكالت التي تواجه معلمي معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع
 يف استخدام التقنيات التعليمية يف مدينة بريدة

 وجهة نظر املعلمنيمن 
  

 
 

  إعداد الباحث 
  عبد الرمحن بن عبد العزيز بن فهيد التوجيري 
   
  إشراف 
  أ. د. إحسان بن حممد بن عثمان كنسارة 

 أستاذ تكنولوجيا التعليم واالتصال الرتبوي
 
 

 الفعل الدراسي األوه للدام اجلامدي
 (2014هع ) 1436/هع 1435
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 الدراسة:ملخص نتائج 
 النتائج املتعلقة ابلسؤال الرئيس:

   ويدان العمو وبرامج العم ومدلمات مداهدما ااشكالت اله تواجه مدلمي 
 استقدام التقجيات التدليمي    مديج  بريدة من وجو  نتر اادلم ؟

 دومدلمات مداهلقد توصععععلت الدراسعععع  إىل عد  من ااشععععكالت اله تواجه مدلمي 
   استقدام تقجيات التدليم   مديج  بريدة من أ وا: ويدان العمو وبرامج العم

  ل  اايزاني  ااقعع  للتقجيات التدليمي  لفئ  اادو   مسديا. .1
 صدوب  نقل تقجيات التدليم ب  القاعات ااقعع  للمدو   مسديا. .2
 عد  وجو  شبك  إنرتنت  ايل القاعات الدراسي  للمدو   مسديا. .3
وه مدلم اادو   مسديا على  ورات   اسععتقدام تقجيات التدليم للعععم  ل  عدم حععع .4

 يؤثر سلبا   عملي  استقداموا مو طلبته.
  ل  احلواكز ااقدم  ادلم اادو   مسديا الستقدام تقجيات التدليم. .5
 يدف  هيل اادلم   استقدام التقجيات التدليمي  للمدو   مسديا. .6
 من كرة احلععععاليعععع  ال توكر لل لبعععع  اادو   مسديععععا احلععععد األ ىنالتقجيععععات التدليميعععع  ااتو  .7

 االحتياج.
البيئ  اخلارجي  لألغلبي  من ال لب  اادو   مسديا غري مشعععععععععععحد  السعععععععععععتقدام تقجيات  .8

 التدلم بشكل مجاسذ.
صعععععدوب  كوم ال لب  اادو   مسديا اا يقدم يفم عرب الوسعععععائل  و  مععععععاعدة اادلم   .9

 .واادلمات
 د ي ل حالي  تدمج التقجي  بتدليم اادو   مسديا.ال يوج .10
 اخل   الدراسي  لل لب  اادو   مسديا   ترا  أ ي  استقدام التقجيات التدليمي . .11
كثاك  ااا ة الدلمي  متثل عائقا أمام اسععععععععععععععتقدام التقجيات التدليمي  لل لب  اادو    .12

 مسديا.
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 النتائج املتعلقة ابلسؤال األول:
 لعموويدان ا وبرامج العم ومدلمات مداهدهل ختتلف ااشكالت اله تواجه مدلمي 

   استقدام التقجيات التدليمي    مديج  بريدة تبدا اليتالن جج  ااعتحيذ؟
ارك    ب  ااشععع إحععععائي لقد توصعععلت نتائج الدراسععع  إىل أنه ال توجد كرو  لات  الل  

تواجه  والععععععدوابت الهتحيذ    رج  حتديد ااشعععععكالت الدراسععععع  على أسعععععاس متذري جج  ااعععععع
   اسععععتقدام التقجيات التدليمي    مديج  ويععععدان العععععمو وبرامج العععععم ومدلمات مداهدمدلمي 
 حماور االستبان . ولل  جلميوبريدة، 

 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين:
 لعموويدان ا العموبرامج  ومدلمات مداهدهل ختتلف ااشكالت اله تواجه مدلمي 

   استقدام التقجيات التدليمي    مديج  بريدة تبدا اليتالن ااؤهل الدراسي؟
ارك    ب  ااشععع إحععععائي لقد توصعععلت نتائج الدراسععع  إىل أنه ال توجد كرو  لات  الل  

واجه ت والعععععععدوابت الهالدراسعععععع  على أسععععععاس متذري ااؤهل الدراسععععععي    رج  حتديد ااشععععععكالت 
   اسععععتقدام التقجيات التدليمي    مديج  ويععععدان العععععمو وبرامج العععععم ومدلمات مداهدمي مدل

 حماور االستبان . ولل  جلميوبريدة، 
 النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث:

   ويعععععععععدان الععععععععععمو وبرامج الععععععععععم ومدلمات مداهدهل ختتلف ااشعععععععععكالت اله تواجه مدلمي 
 يج  بريدة تبدا اليتالن التقع ؟استقدام التقجيات التدليمي    مد

 الدراسععع  ب  ااشعععارك    إحععععائي لقد توصعععلت نتائج الدراسععع  إىل أنه ال توجد كرو  لات  الل  
ومدلمات  تواجه مدلمي والععععدوابت الهعلى أسعععاس متذري التقعععع     رج  حتديد ااشعععكالت 

 لل  جلميوو   اسععتقدام التقجيات التدليمي    مديج  بريدة،  ويععدان العععمو وبرامج العععم مداهد
 حماور االستبان .

 النتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع:
 لعموويدان اهل ختتلف ااشكالت اله تواجه مدلمي ومدلمات مداهد وبرامج العم 
 تدلم ؟  استقدام التقجيات التدليمي    مديج  بريدة تبدا اليتالن  رج  الدو  لد  اا

ارك    ب  ااشععع إحععععائي لقد توصعععلت نتائج الدراسععع  إىل أنه ال توجد كرو  لات  الل  
الدراسعع  على أسععاس متذري  رج  الدو  لد  ااتدلم     رج  حتديد ااشععكالت والعععدوابت اله 

   اسععععتقدام التقجيات التدليمي    ويععععدان العععععمو وبرامج العععععم ومدلمات مداهدتواجه مدلمي 
 الكلي لالستبان . وك ل  اجملمو حماور االستبان   ولل  جلميومديج  بريدة، 
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 توصيات الدراسة:
   يوء ما توصلت إليه الدراس  نكن إ راج التوصيات ادتي :

 سعععععتقداموااقعععععععععععع  الالععععععمو  وبرامج الععععععمتوكري اايزانيات ااالي  الكاكي  اداهد  .1
 قداموا.ااالئم  الست وهتيئ  الترون بعيانتواواالهتمام التقجيات التدليمي ، 

ويعععععععدان  ععععععععمومدلمات التقدمي الدورات التدريبي  اخلاصععععععع  بتقجيات التدليم ادلمي  .2
 ، مو تقدمي احلواكز التشحيدي  يفم.العمو

وتوكري ، يوموأهالنشعععععر الوعي حوه أ ي  اسعععععتقدام تقجيات التدليم ب  ال لب  الععععععم  .3
 در اإلمكا .التدليمي  يفم   التقجيات

، يدان العموو إعدا  ي ل  راسي  هتتم ابستقدام التقجيات التدليمي  لل ب  العم  .4
 .ف واألنش   ااقتلالدراسي ،  وشرح ااوا مو الرتكيز على استقداموا   عرل 

 
 

 مقرتحات الدراسة:
 

 من ياله نتائج الدراس  واالطال  على الدراسات العابق  ومن ياله استقدام التقجيات
 التدليمي  لل لب  العم ويدان العمو نكن ا رتاح جمموع  من الدراسات:

  راس  حوه مقرر مقرتح للمدو   مسديا   اارحل  االبتدائي  ابستقدام تقجيات التدليم. .1
 راسعععععععع  حوه اسععععععععتقدام تقجيات التدليم   تدري  العععععععععم ويععععععععدان العععععععععمو   اارحل   .2

 االبتدائي .
 راسعع  تتدرل للدقبات اله يواجووا ال لب  اادو و  مسديا   اسععتقدام احلاسععذ اديل    .3

 اارحل  الثانوي .
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
   
  

 
 

 مراكزمطالب استخدام اإلنرتنت يف 
 مصادر التعلم بالتعليم العام

  
 

 

  إعداد الطالب 
  أمحد بن حسن يعن اهلل القرني 
  

 
 

  إشراف 
  د. سامل أمحد حممود خليل 

 أستاذ املناهج وطرق التدريس املشارك
 
 

  لذ تكميلي للحعوه على  رج  اااجعتري   ختع  ااجاهج وتقجيات التدليمتم
 هع 1431/1432الثاين الفعل الدراسي 
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 متهيييييد:
يت عععمن ه ا الفععععل ملق  نتائج الدراسععع ، وأهم التوصعععيات وااقرتحات اله يراها 
الباحث   يععععععععوء الجتائج واله لمل الباحث أ  تعععععععععوم    عم الدملي  التدليمي ، وتعععععععععاعد 

   معا ر التدُلم على أكمل وجه. اإلنرتنتعلى كيفي  استقدام 
 

 نتائج الدراسة: أوالً: ملخص
بله ااتوسل احلعاا لدرج  األ ي  اله حد ها أكرا  عيج  الدراس  من أمجاء معا ر  .1

اكز معا ر التدُلم   مر  اإلنرتنتالتدُلم على أتيو م الذ البيئ  التدليمي  الستقدام 
( وهعع ا يععده على أ  متوسععععععععععععععل  رجعع  األ يعع  على مدتم م ععالععذ البيئعع  4، 34)

درج  عالي  جداً. وبجاًء على أ  أ ل متوسععععععععععععععل لدرج  األ ي  على التدليمي  كا  ب
( وأ  مديار  بوه اا لذ كم لذ موم   3، 94م الذ البيئ  التدليمي   د بله )

(، ك   أتيو م الذ أعلىك 3، 40ه ه الدراس  وحعوله على متوسل  رج  أ ي  )
   إلنرتنتاموم  السعععععععععععتقدام  البيئ  التدليمي  الوار ة   أ اء الدراسععععععععععع  تدترب م الباً 

 مراكز معا ر التدُلم.
بله ااتوسل احلعاا لدرج  األ ي  اله حد ها أكرا  عيج  الدراس  من أمجاء معا ر  .2

عا ر   مراكز معا ر التدُلم اارتب   أبم  م اإلنرتنتالتدُلم على م الذ استقدام 
على مدتم م الذ أم   ( وه ا يده على أ  متوسععععععل  رج  األ ي 4، 21التدُلم )

معا ر التدُلم كا  بدرج  عالي  جداً. وبجاًء على أ  أ ل متوسل لدرج  األ ي  على 
( وأ  مديار  بوه اا لذ كم لذ موم   3، 77م الذ البيئ  التدليمي   د بله )

(، ك   أتيو م الذ أعلىك 40، 3ه ه الدراس  وحعوله على متوسل  رج  أ ي  )
دُلم الوار ة   أ اة ه ه الدراسعععععععععععع  تدترب م الباً موم  السععععععععععععتقدام أم  معععععععععععععا ر الت

   مراكز معا ر التدُلم. اإلنرتنت
بله ااتوسل احلعاا لدرج  األ ي  اله حد ها أكرا  عيج  الدراس  من أمجاء معا ر  .3

اباتدلم    مراكز مععععا ر التدُلم اارتب   اإلنرتنتالتدُلم على أتيو م الذ اسعععتقدام 
( وه ا يده على أ  متوسععععل  رج  األ ي  على م الذ ااتدلم كا  بدرج  4، 31)

عالي  جداً. وبجاًء على أ  أ ل متوسععععععععععععععل لدرج  األ ي  على م الذ ااتدلم  د بله 
( وأ  مديار  بوه اا لذ كم لذ موم   ه ه الدراسععععععععععع  وحععععععععععععوله على 3، 75)
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ااتدلم الوار ة   أ اة ه ه  (، ك   أتيو م الذأعلىك 3، 40متوسعععععل  رج  أ ي  )
   مراكز معا ر التدُلم. اإلنرتنتالدراس  تدترب م الباً موم  الستقدام 

( ب  متوسععععع ات 0،05)  كات لات  الل  إحععععععائي  عجد مععععععتو عدم وجو  ايتال .4
 –التدريذ  –ااؤهل  –اسععتحاابت أكرا  عيج  الدراسعع  تبداً اتذريات الدراسعع  )اخلربة 

 سي (.اارحل  الدرا
 

 ثانيًا: توصيات الدراسة:
 

  يعععوء الجتائج اله مت التوصعععل إليوا يقدم الباحث بد عععاً من التوصعععيات اله نكن 
 ايل:  مراكز معا ر التدُلم وهي على الجحو الت اإلنرتنتاألي  هبا من أجل تفديل استقدام 

االهتمام ابلبجي  التحتي  اراكز مععععا ر التدُلم من ياله تزويدها أبجوزة حاسعععذ آيل  .1
لات سععرعات عالي ، وشععبكات اتعععاه عالي  العععرع ، و اعات التدلم ال ايت، ولل   

   مراكز معا ر التدلم. اإلنرتنتكم لذ أساسي الستقدام 
 إلنرتنتاعالي  الستقدام االستفا ة من اا الذ اله أتورت الدراس  أ يتوا بدرج   .2

   مراكز معا ر التدُلم.
الدمل على توكري كريق  عم كين إلجراء العيان  لألجوزة وتشذيل الشبكات   حال   .3

 الد ل.
تشععععععععععحيو أمجاء معععععععععععا ر التدُلم على االلتحا  ابلدورات التدريبي    جماه معععععععععععا ر  .4

نت وكيفي  ى الديوه لفنرت ، ولل   ععععععععاعدة اادلم  وااتدلم  علاإلنرتنتالتدُلم و 
 االستفا ة مجه ابل ريق  العحيح .

 واستقدامه من  بل ااتدلم  ابلشكل اا لوب. اإللكرتوينتفديل الربيد  .5
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 ثالثًا: مقرتحات الدراسة
 

يقرتح الباحث إجراء جمموع  من الدراسعععععععععععععععات والبحوث اله تدعم أو تكمل نتائج 
 الدراس  احلالي :

  رج  تواكر ه ه اا الذ   مراكز معا ر التدُلم.إجراء  راس  حوه  .1
ذريات   مراكز معا ر التدُلم على مت اإلنرتنتإجراء  راس  جتريبي  عن أثر استقدام  .2

 عديدة مثل التحعيل الدراسي واالجتاهات حنو ااوا  الدراسي  ااقتلف .
   مراكز معا ر التدُلم. اإلنرتنتإجراء  راس  حوه مدو ات استقدام  .3
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
   
  

 
 

 مطالب استخدام التعليم اإللكرتوني يف
 تدريس العلوم الطبيعية بالتعليم العايل

 من وجهة نظر املختصني
  

 
 

  إعداد الطالب 
  عبد اهلل ناصر الشهرانيناصر بن  
   
  إشراف األستاذ الدكتور 
  حفيظ بن حممد حافظ املزروعي 

 
 
 

  راس  تكميلي  لجيل  رج  الدكتوراه   ااجاهج وطر  التدري  )الدلوم(
 هع 1429/1430
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 ملخص نتائج الدراسة:
 

 ه الدراسععععععععععععععع  أ اة هأتيو اا الذ الالزم توكرها   مجاهج الدلوم ال بيدي  الوار ة    .1
تدترب م الباً موم  الستقدام التدليم اإللكرتوين، حيث كا  ااتوسل احلعاا لدرج  
أ ي  م الذ اسععععععععععععععتقدام التدليم اإللكرتوين الالزم توكرها   مجاهج الدلوم ال بيدي  

( ككانت إجاب  أكرا  الديج  على أتيو كقرات ه ا احملور 92,2-58,2ترتاوح ب  )
  .بدرج  موم

أتيو اا الذ الالزم توكرها   أسععععععععععتال الدلوم ال بيدي  الوار ة   أ اة الدراسعععععععععع  تدترب  .2
م الباً موم  السععععععععععععععتقدام التدليم اإللكرتوين، حيث أجاب أكرا  الديج  أب ي  مدتم 
اا الذ الالزم توكرها   أسعععععععتال الدلوم ال بيدي  الوار ة   أ اة الدراسععععععع  السعععععععتقدام 

-10,2وين، وتراوح ااتوسل احلعاا لدرج  أ ي  ه ه اا الذ ب  )التدليم اإللكرت 
94,2.) 

أتيو اا الذ الالزم توكرها   ااتدلم السعععععتقدام التدليم اإللكرتوين    راسععععع  الدلوم  .3
ال بيدي . كقد أجاب أكرا  الديج  أب ي  أتيو اا الذ الالزم توكرها   ااتدلم الوار ة 

السعععععععععععتقدام التدليم اإللكرتوين    راسععععععععععع  الدلوم ال بيدي ، وتراوح   أ اة الدراسععععععععععع  
 (.84,2-47,2ااتوسل احلعاا لدرج  أ ي  ه ه اا الذ ب  )

أتيو اا عععالعععذ الالزم توكرهعععا   البيئععع  التدليميععع  السععععععععععععععتقعععدام التدليم اإللكرتوين    .4
 ه اا الذ ب  ه تدري  الدلوم ال بيدي ، كقد تراوح ااتوسعععععل احلععععععاا لدرج  أ ي 

(، حيععث أجععاب أكرا  الديجعع  أب يعع  أتيو اا ععالععذ الالزم توكرهععا   76,2-95,2)
البيئ  التدليمي  الوار ة   أ اة الدراسع  السععتقدام التدليم اإللكرتوين   تدري  الدلوم 

 ال بيدي .
ب  متوسعععع ات اسععععتحاب  أكرا  عيج  الدراسعععع   05,0يوجد كرو   ال  إحعععععائيا عجد  .5

وه اا الذ الدام    احلاسعععععععععععععععذ الالزم توكرها لد  ااتدلم السععععععععععععععتقدام التدليم ح
اإللكرتوين تدزا للممارس  حيث يت و من ااتوسل احلعاا أ  ه ه الفرو  لعاخل 
أكرا  عيج  الدراسعععععععععع  ال ين ال نارسععععععععععو  التدليم اإللكرتوين، بيجما ال توجد كرو   ال  

استحاابت عيج  الدراس  تدزا للممارس     ب  05,0إحعائيا عجد معتو   الل  
 بقي  حماور أ اة الدراس .
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ب  متوسعععع ات اسععععتحاب  أكرا  عيج  الدراسعععع   05,0يوجد كرو   ال  إحعععععائيا عجد  .6
حوه م الذ الالزم توكرها   مجاهج الدلوم ال بيدي  السععععععععععععععتقدام التدليم اإللكرتوين 

أكرا   ه ه الفرو  لععععععاخلتدزا للتقعععععع  حيث يت عععععو من ااتوسعععععل احلععععععاا أ  
عيج  الدراسعععع  ااتقعععععععععع    ااجاهج وطر  التدلي ، و د يدو  سععععبذ االيتالن 
لكو  ااتقعععععع    ااجاهج وطر  تدري  الدلوم أكثر اهتماماً اباجاهج ومكوانهتا 
وما وذ أ  يتوكر كيوا من م الذ السعععععععتقدام التدليم اإللكرتوين حبكم التقعععععععع  

  ختععععععععععع  الدلوم ال بيدي ، بيجما ال توجد كرو   ال  إحعععععععععععائيا  أكثر من زمالئوم
ب  اسعععععتحاابت عيج  الدراسععععع  تدزا للتقعععععع    بقي   05,0عجد مععععععتو   الل  
 حماور أ اة الدراس .

 
 توصيات الدراسة:

 
 بجاًء على الجتائج اله توصلت إليوا الدراس  يوصي الباحث  ا يلي:

هتععا الععدراسعععععععععععععععع    بجععاء مجععاهج الدلوم ال بيديعع  من اا ععالععذ اله حععد  االسععععععععععععععتفععا ة .1
 اإللكرتوني  بفروعوا ااقتلف .

أ   ي  مؤسعات التدليم الدايل ابا الذ اله حد هتا ه ه الدراس    ع و هيئ   .2
التدري  عجد  بوله للدمل أسععععتالاً كيوا وك ا من ياله برامج التدريذ والت وير واله 

 تجف ها.
ا الدايل الراغب    إ ياه التدليم اإللكرتوين   براجمو أ  هتتم مؤسععععععععععععععععععععععععععععععات التدليم .3

ابا الذ ابلالزم توكرها   ااتدلم من ياله ت ععععععم  بد ععععععوا   اشععععععرتاطات القبوه 
 وتدريبه عليوا أثجاء الدراس .

أ  تراعي البيئعع  التدليميعع  اله يجفعع  كيوععا التدليم اإللكرتوين توكر اإلمكععاانت ااععا يعع   .4
 ه ا الجو  من التدليم. والبشري  لتجفي 
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 املقرتحات:
 

ته يقرتح علعأمؤسعععععععععات التدليم الدايل وزاي ة ك اإللكرتوينلفسععععرا    إ ياه التدليم 
 الباحث ما يلي:

 إنشاء إ ارة معتقل  متقعع    التدليم اإللكرتوين على معتو  وزارة التدليم الدايل. .1
يدرس ويوجه اسععععععععتقدام التدليم تشععععععععكيل كريق عمل على معععععععععتو  اجلامدات العععععععععدو ي   .2

 اإللكرتوين وت بيقاته   أتيو كرو  الدلم.
أ  تجفعع  مراكز التععدريععذ والت وير اجلععامدي  ورات تععدريبيعع  ألع عععععععععععععععاء هيئعع  التععدري     .3

 استقدام احلاسذ اديل والشبكات وت بيقاهتما   الدملي  التدليمي .
 نرتنت لل الب.تجفي   ورات تدريبي    استقدام احلاسذ اديل واإل .4
 نشععر الوعي  فووم التدليم اإللكرتوين وثقاكته، وأ يته، وكيفي  االسععتفا ة مجه على معععتو  .5

 مؤسعات التدليم الدايل.
أ  توكر اجلامدات العععععععدو ي  البجي  التحي  الالزم  السععععععتقدام التقجي    التدليم والتدلم من  .6

ن كتبات اإللكرتوني ، مو االسعععععععتفا ة مياله ااوا و اإللكرتوني  والشعععععععبكات واألجوزة واا
 اخلربات الدايلي  واخلارجي    ه ا اجملاه.

 إاتح  الفرص  للق ا  اخلاص   تجفي  برامج إ ياه التقجي    التدليم الدايل. .7
 ويقرتح الباحث إجراء الدراسات التالي :

 ومن وجو  لدايلإجراء  راس  مشاهب  للدراس  احلالي    علوم أيرا على معتو  التدليم ا .1
 نتر عيج  أيرا مثل ال الب أو ااقتع    تقجيات التدليم والتدليم اإللكرتوين.

إجراء  راسععععع  مشعععععاهب  للدراسععععع  احلالي  على مععععععتو  التدليم الدام ومن جو  نتر اادلم   .2
 وااشرك .

لوم دإجراء  راسعععععععععععععع  جتريبي  عن أثر اسععععععععععععععتقدام التدليم اإللكرتوين   تدري  أحد كرو  ال .3
 ال بيدي  ابلتدليم الدايل على حتعيل ال الب واجتاهاهتم حنو ااقرر.

إجراء  راسعععععععععععععع  عن وا و اسععععععععععععععتقدام التدليم اإللكرتوين   تدري  الدلوم ال بيدي  ابلتدليم  .4
 الدايل.

إجراء  راسعع  حوه مدو ات اسععتقدام التدليم اإللكرتوين   تدري  الدلوم ال بيدي  ابلتدليم  .5
 الدايل.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 مطالب توظيف تقنيات اجليل الثاني من التعليم اإللكرتوني
 يف تدريس الدراسات االجتماعية باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املختصني

 
 

  إعداد 
  حممد جربان حمي القحطاني 
   
  إشراف 
  أ. د. إحسان حممد عثمان كنسارة 

 أستاذ تكنولوجيا التعليم واالتصال الرتبوي
 

 م لذ تكميلي لجيل  رج  الدكتوراه   ااجاهج وتقجيات التدليم
 
 
 

 الفعل الدراسي األوه
 م 2012/هع 1433
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 أوال: ملخص نتائج الدراسة:
 

 تقدمي ملق  للجتائج اله توصلت إليوا الدراس  كيما يلي:نكن 
أتورت نتائج الدراسعععععععع  ااتدلق  بتقدير  رجات مجاسععععععععب  اا الذ الالزم تواكرها لد  مدلم  .1

الدراسععععععععععععععات االجتماعي  ابارحل  الثانوي  من أجل توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم 
 اإللكرتوين   التدري  ما يلي:

  جاسب  م الذ توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم اإللكرتوين ااتدلق  ابادلمإ   رج  م -
( ابحنران مديارا بله 4,31كانت بدرج  عالي  جدا حيث بله متوسعععععععععععع وا احلعععععععععععععاا )

الدرجات للم الذ الالزم تواكرها لتوتيف تقجيات اجليل الثاين من  وكانت أعلى( 0,49)
 التدليم اإللكرتوين.

الذ لتوتيف اادوانت   تدري  الدراسعععععات االجتماعي  كانت إنشعععععاء حععععععاب أبرز اا  -
 ز م الذوأبر ال الب بجاء على مدايري وايعععح  بععععفح  اادون ،  وتقييم مشعععاركاتمدون  

واإلاععام و  لتقييم التقععدم اباويعععععععععععععع وب  ال البتوتيف تقجيعع  الويكي إ ارة الجقععاش بيجععه 
 استقدام الويكي. أبس 

الدراسععععع  ااتدلق  بتقدير  رجات مجاسعععععب  اا الذ الالزم تواكرها لد  ااتدلم أتورت نتائج  .2
ابارحلعع  الثععانويعع  من أجععل توتيف تقجيععات اجليععل الثععاين من التدليم اإللكرتوين   تععدري  

 الدراسات االجتماعي  ما يلي:
قعع  لأ   رجعع  مجععاسععععععععععععععبعع  م ععالععذ توتيف تقجيععات اجليععل الثععاين من التدليم اإللكرتوين ااتد -

( ابحنران مديارا 4,37اباتدلم كانت بدرج  عالي  جدا حيث بله متوسععععع وا احلععععععاا )
الدرجات للم الذ الالزم تواكرها   ااتدلم هو م لذ مشارك   وكانت أعلى( 0,45بله )

 الواثئق.
أبرز اا الذ لتوتيف تقجي  اادوانت   أ  تتمركز األنشععع   حوه ما يععععت يو أ  يقوم به  -

ارك  تقجي  الويكي هو اسععععععت اع  ااتدلم إعا ة توجيه ااشعععععع وأبرز م الذ ولي  اادلم ااتدلم
 كي.عرل األنش   التدليمي  ااقدم  من ياله الوي وأ  يتقنالتدليمي   وإرسايفا جملموعته

أتورت نتائج الدراسعععععععععععععع  ااتدلق  بتقدير  رجات مجاسععععععععععععععب  اا الذ الالزم تواكرها ابلبيئ   .3
ات ل توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم اإللكرتوين   تدري  الدراسالتدليمي  من أج

 االجتماعي  ما يلي:
أ   رج  مجاسعععب  م الذ توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم اإللكرتوين ااتدلق  ابلبيئ   -

( ابحنران مديارا 4,49التدليمي  كانت بدرج  عالي  جدا حيث بله متوسعع وا احلعععاا )
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الدرجات للم الذ الالزم تواكرها لتوتيف تقجيات اجليل الثاين  وكانت أعلى( 0,44بله )
 من التدليم اإللكرتوين.

 أبرز م الذ توتيف تقجي  اادوانت ااتدلق  ابلبيئ  التدليمي  مجاسب  للمرحل  الثانوي  كانت -
وتوكر  ي وطابدات وماسحات يوئتتمثل   توكر ملحقات احلاسذ اديل ااقتلف  أجوزة 

 .وا و الكتذومالتدلم اإللكرتوني  ااوثو  هبا مثل موا و ااكتبات اإللكرتوني   معا ر
أتورت نتعائج العدراسعععععععععععععع  ااتدلقع  أب يع  م عالعذ توتيف تقجيعات اجليعل الثعاين من التدليم  .4

 اإللكرتوين الالزم تواكرها   اادلم لتدري  الدراسات االجتماعي  ابارحل  الثانوي  ما يلي:
أ   رج  أ ي  م الذ توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم اإللكرتوين ااتدلق  ابادلم   -

( 0,32( ابحنران مديارا بله )2,61كانت بدرج  هام  حيث بله متوسععع وا احلععععاا )
اثئق اا الذ ااتدلق  ابادلم أ ي  تقجي  مؤمترات الفيديو يليوا تقجي  مشارك  الو  وكانت أكثر

 بدد اادوانت. مث تبده
حعاب  نشاءوأبرزها إتورت أتيو م الذ تقجي  اادوانت كيما يتدلق ابادلم بدرج  هام   -

تقييم مشععععاركات ال الب بجاء على مدايري وايععععح  بعععععفح  اادون ،  والقدرة علىابادون  
 تععععععععععععععميم احملررو إ ارة الجقاش بيجه وب  ال الب لتقييم التقدم اباويعععععععععععععو   ولتقجي  الويكي

 التشاركي.
تورت نتائج الدراسعععععععععععععع  ااتدلق    أ ي  م الذ توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم أ .5

 اإللكرتوين الالزم تواكرها   ااتدلم لدراس  الدراسات االجتماعي  ابارحل  الثانوي  ما يلي:
  اباتدلم  قأ   رج  أ ي  م الذ توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم اإللكرتوين ااتدل -

( 0,34( ابحنران مديارا بله )2,62كانت بدرج  هام  حيث بله متوسععع وا احلععععاا )
تقجي   اا الذ ااتدلق  اباتدلم أ ي  متمثل    تقجي  مؤمترات الفيديو مث تبده وكانت أكثر

 مشارك  الواثئق مث اادوانت.
به  ما يععععععععععععععت يو أ  يقومأبرز م الذ توتيف تقجي  اادوانت كا  متركز األنشععععععععععععع   حوه  -

ك اوارة احل ن أو اإليععععععععععععاك  للمحتو  بجاًء على إ را وامتالك ااتدلم، ولي  اادلمااتدلم 
 جملموعته التدليمي . وإرسايفا إىلااشارك   وإعا ة توجيه ووعي ككرانترا 

أتورت نتعائج العدراسعععععععععععععع  ااتدلقع  أب يع  م عالعذ توتيف تقجيعات اجليعل الثعاين من التدليم   .6
 اإللكرتوين الالزم تواكرها   البيئ  التدليمي  لتدري  الدراسعععععات االجتماعي  ابارحل  الثانوي 

 ما يلي:
أ   رج  أ ي  م الذ توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم اإللكرتوين ااتدلق  ابلبيئ   -

( ابحنران 2,67التدليمي  كانت أتيدوا بدرج  هام  حيث بله متوسعععععععععععععع وا احلعععععععععععععععاا )
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اا الذ ااتدلق  ابلبيئ  التدليمي  أ ي  م الذ توتيف  وكانت أكثر( 0,35مديارا بله )
 تقجي  مؤمترات الفيديو مث تبده تقجي  اادوانت.

أبرز اا الذ ايفام    توتيف تقجي  اادوانت متثل   اسععتقدام معععا ر التدلم اإللكرتوني   -
وااتاحف  ف والدورايت ااقتل وموا و الكتذااوثو  هبا مثل موا و ااكتبات اإللكرتوني  

ف  من أجوزة احلاسذ اديل ااقتل وتوكر ملحقاتاإللكرتوني ،  و واعد البياانت االكرتايي 
 .وطابدات وماسحات يوئي 

أتورت نتائج الفرو  ب  متوسعععع ات تقديرات ااقتععععع  حوه  رجات مجاسععععب  اا الذ   .7
من التدليم اإللكرتوين   تععععدري  الععععدراسعععععععععععععععععات  الالزمعععع  لتوتيف تقجيععععات اجليععععل الثععععاين

 ما يلي: وسجوات اخلربةاالجتماعي  اله تدز  اتذريا التقع  
( ب  متوسععععععععععععع ات 0,05ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععععععععععائي  عجد مععععععععععععععتو  الدالل  ) -

اسععععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعععع  حوه  رج  مجاسععععب  م الذ توتيف تقجيات اجليل الثاين 
ااتدلم والبيئعع  و من التدليم اإللكرتوين   تععدري  الععدراسعععععععععععععععات االجتمععاعيعع  ااتدلقعع  ابادلم 

 وكقا للتقع . التدليمي 
( ب  متوسعععع ات تقدير 0,05توجد كرو  لات  الل  إحعععععائي  عجد معععععتو  الدالل  )ال  -

  البيئ  التدليمي و  رجات مجاسب  م الذ توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم اإللكرتوين 
  اتذري االجتماعيات تدز  ومجاهج وطر  تدري كما  درها ااقتعو  من تقجيات التدليم 

 سجوات اخلربة.
( ب  متوس ات تقدير 0,05و  كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  الدالل  )تب  وج -

 رجات مجاسععب  اا الذ الالزم  لتوتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم اإللكرتوين جبميو 
 كما  درها ااقتعو  تدز  اتذري سجوات اخلربة.  وجماه اادلماجملاالت ككل 
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 ثانيا: التوصيات:
 التوصيات الدام : .1
 وا  وأ يتاالسعععععتفا ة من اا الذ اله حد هتا الدراسععععع  من حيث مد  مجاسعععععبتوا  -

الدراسعععععععععععععععات االجتماعي  للمرحل  الثانوي  مو األي  بد   وتعععععععععععععععميم مقرراتبجاء 
االعتبار يععععععععععععععرورة حتقيق اا الذ الالزم  حتقيقوا لتوتيف تقجيات اجليل الثاين من 

 .اإللكرتوينالتدليم 
احلالي   ار ة ابلدراس والو قيق اا الذ الالزم  لتوتيف تقجيات اجليل الثاين ااقتلف  حت -

لدراسعععععععات ا ومجاسعععععععب  اقرراتااتدلق  ابادلم حيث توصعععععععلت الدراسععععععع  إىل أهنا هام  
االجتماعي  ابارحل  الثانوي ، ل ل  يجبذي تدريذ اادلم  أثجاء اخلدم  على كيفي  

 .وااوارات لفجياتم اإكعاهبو استقداموا 
يععععععععععععععرورة الدمل على حتقيق اا الذ الالزم  لتوتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم  -

بتوا ابلدراسعععععععععععععع  احلالي ، اا تب  من مجاسعععععععععععععع واله ور تااتدلق  ابل الب  اإللكرتوين
ع  من ياله تدريذ ال الب ياله ح ويتم لل للمرحل  الثانوي ،  وأ يتوا ابلجعب 
 األنش   اادرسي . احلاسوب أو

الدمععل على حتقيق كععاكعع  اا ععالععذ الالزمعع  لتوتيف تقجيععات اجليععل الثععاين من التدليم  -
ا ي  ااتدلق  ابلبيئ  التدليمي  اله ور ت   الدراس  من توكري اإلمكاانت اا اإللكرتوين

لالسععععععععععععععتقععدام األمثععل يفعع ه  وتوعيعع  ال الب، والتحويزات واالحقععات احلععاسععععععععععععععوبيعع 
 التقجيات.

دري  على االسعععععععععععععرتاتيحيات احلديث    الت وتجميتوم موجيايعععععععععععععرورة تدريذ اادلم   -
من  لكرتوني إ وت ععععععععععععععميجوا ت بيقاتلتفديل طر  التدري  احلديث   إلكرتونيااادجم  

قيععات واالتت ااؤمترا والتدليم كدقععدياله اإلجراءات اله حترص عليوععا وزارة الرتبيعع  
 .والجدوات

ه مراعاة حقو  االكي  الفكري ، من يال وال الب أب ي الدمل على توعي  اادلم   -
 من واالسععععععتفا ةاعتما  إجراءات وايععععععح  حلفظ حقو  االكي  الفكري  ألصععععععحاهبا، 

 ق منوالتحق اإللكرتوني  وحفظ األعماهموارات أم  مركز معععععععععا ر التدلم   يز  
 لل الب. بيئ  ادمج والاألمن اادلومايت 
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 إللكرتوينايرورة االهتمام بدامل الزمن أثجاء الت بيق لتقجيات اجليل الثاين من التدليم  -
و اادرك  من واحلرص علىااععععععععععتمر من  بل اادلم حلحم ااشعععععععععاركات  ويعععععععععرورة التقييم

 ااكتعب  بشكل يفو  مددالت الجمو ابلتدليم التقليدا.
م   تدريذ التدلي ومشععر  تقجياتمن مشععر  ااوا   االسععتفا ة من أصععحاب اخلربات -

 إللكرتويناكجيات اسععععععععععععتقدام تقجيات اجليل الثاين من التدليم  واادلم  علىال الب 
 ما  د ي رأ من مشكالت. وللتذلذ على  تدري  الدراسات االجتماعي  

والعععدو ي  الدربي   الت وير التدليم اباملك  والقائم  علىتبىن القيا ات الرتبوي  الدليا  -
ياله  ك ل  منو من ياله توتيف تقجيات اجليل الثاين  اإللكرتوينالتدليم  كلعععععععععف 

أتيدوا للبدء  واإليفاء ابا الذالتحتي   وبجاء وتععععععععميم البجي هتيئ  الترون الشعععععععامل  
  رحل  جديدة.

   إللكرتوينايل الثاين من التدليم االستفا ة من اا الذ الالزم  لتوتيف تقجيات اجل -
رات ياله ااوعععععا وللععععع  من اإللكرتوينبجعععععاء مدعععععايري حمليععععع  لتقييم جو ة التعععععدري  

كشفت عجوا اا الذ ب ريق  غري مباشرة، كوهنا م الذ اتفق عليوا   والكفاايت اله
 اخلرباء.

ااتدلق   إللكرتويناالتوصعععععععيات ااتدلق   حاه توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم   .2
 ابادلم:

وكجيات ووسععائل مدلمي الدراسععات االجتماعي  موارات  إكعععابيععرورة الدمل على  -
ومقاطو  قوااشععععععععععارك  ابلواثئ والشععععععععععبكات االجتماعي تقجي  مؤمترات الفيديو  توتيف
دري  تعع وأ يتوععا عجععدحيععث احتلععت ااراتععذ األوىل من حيععث مجععاسععععععععععععععبتوععا  الفيععديو

 عي .الدراسات االجتما
تدريذ اادلم  على تقييم مشاركات ال الب عجد توتيف تقجي  اادوانت بجاء على  -

مدايري وايعععععععح  بععععععععفح  اادون ، ابإليعععععععاك  إىل تدريبه على كيفي  إ ارة الجقاش بيجه 
تماعي  مدلمي الدراسعععات االج وك ل  تدريذلتقييم التقدم اباويعععو   وب  ال الب

 مدوا. و وان  التداملالويكي  قداموموارات استعلى اإلاام أبس  
وا ومدلميب  مشععععععععععر  الدراسععععععععععات االجتماعي   وملتقيات شععععععععععوري إ ام  ورش عمل  -

اين من يتم من ياليفا توتيف تقجيات اجليل الث إلكرتوني   اعليتفواجوات  لتععععععععععميم
ري  احلديث   من ياله تبين اسععععععععععععععرتاتيحيات التد ويتم تجفي هاكيوا  اإللكرتوينالتدليم 

 التدلم اباشرو  أو االستقعاء أو حل ااشكالت أو التدلم التداوين.ك
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ااتدلق   إللكرتويناالتوصعععععععيات ااتدلق   حاه توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم   .3
 اباتدلم:

ال عععععععععععععروري  و الدمل على حتقيق اا الذ اله تب  مجاسعععععععععععععبتوا ل الب اارحل  الثانوي   -
اادوانت و  والشعععععععبكات االجتماعي  ومؤمترات الفيديوئق تقجي  مشعععععععارك  الواث لتوتيف
بجاء  على والدمل، على ترتيبوا ال ا تورت كيه من ياله تدريذ ال الب والويكي

 برامج ها ك .
يرورة الدمل على توتيف تقجي  اادوانت بتدري  الدراسات االجتماعي  من ياله  -

تعععميم مدوانت على أ  تتمركز األنشعع   كيوا حوه ما يعععت يو أ  يقوم به ال الذ 
 .ولي  اادلم

الدمل على حتقيق م الذ توتيف الويكي   تدري  الدراسعععععععععععععععات االجتماعي  من  -
 اإلرساه إىلو إعا ة توجيه ااشارك   م اوارةهبإكعاوتدريفوم و ياله تدريذ ال الب 

األنشعععععععععععععع عع  التدليميعع  ااقععدمعع  من ياله الويكي  وإتقععا  عرلجمموعتوم التدليميعع  
   الفعوه الدراسي . واامارسات التدريعي 

رة ال الب اوا إكععععععععععععابحتقيق م الذ توتيف الشعععععععععععبكات االجتماعي  عن طريق  -
من ياله إاتح  عرول  ويتم لل اعي ، تبا ه اادلومات عرب الشععععععععععععععبكات االجتم

 ألنش   إثرائي  يقدموا اادلم إىل ااتدلم لتعريو التدلم عرب الشبكات االجتماعي .
توتيف تقجي  مؤمترات الفيديو   تدري  الدراسعععععععععععععععات االجتماعي  مو الرتكيز على  -

  واالحقات الععععمدييعععرورة مراعاة ال الذ أليال يات اسعععتقدام الوسعععائل ااتدد ة 
عدم و اادلومات  وتبععععععععععععععريهم أبمن، ويتم لل  من ياله توعي  ال الب والبععععععععععععععري 

 على جوو  األيرين. التددا
عي  من   تدري  الدراسعععات االجتما ومقاطو الفيديوتوتيف تقجي  مشعععارك  الواثئق  -

 وااوعععاراتياله التعععأكيعععد على توكر اا عععالعععذ الالزمععع  كعععامتالك ال عععالعععذ للقعععدرات 
 وت كمؤثراتوالعاأليال ي الدايل الستقدامات العور    وتوكر الوعيوالفجي اادركي 
 للتدلم.

ااتدلق   إللكرتويناالتوصعععععععيات ااتدلق   حاه توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم   .4
 ابلبيئ  التدليمي :

الدمل على توتيف تقجي  اادوانت   تدري  الدراسعععععععععععععععات االجتماعي  من ياله  -
وكري ملحقات احلاسععذ على ت وأبرزها الدملاتدلق  ابلبيئ  التدليمي  حتقيق اات لبات ا
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م التدل وتوكر مععععععععععععععععا ر، وأجوزة وماسععععععععععععععحات يععععععععععععععوئي اديل ااقتلف  من طابدات 
 ااوثو  هبا. اإللكرتوني 

الدمل على حتقيق م الذ توتيف تقجي  الويكي ااتدلق  ابلبيئ  التدليمي  من ياله  -
  اعليلتفام ااوارات الالزم  لتعععععععميم الواجو  كعععععععاهبللمدلم  إل إ ام  برامج تدريبي  

قعععدمي ت والدقليععع  واالنفدعععاليععع  عجعععدتجو  ااوعععارات اادركيععع   وكجيعععات موعععاراتللويكي، 
 ااشاركات احملررة ابلويكي من  بل اادلم.

حتقيق اا الذ البيئي  ااتدلق  بتقجي  الشععععععععععبكات االجتماعي  من ياله ويععععععععععو ي    -
لتكجولوجيععا   الدمليعع  التدليميعع  مو تركيز على تععدريععذ مدلمي الععدراسععععععععععععععععات لععدمج ا

 االجتماعي  على استقدام الشبكات االجتماعي  ابلتدري .
يععععععععععععععرورة االهتمام ابجلانذ التجتيمي التدليمي   توتيف تقجيات اجليل الثاين مثل  -

من التدليم  الرتبوي  لتوتيف تقجيات اجليل الثاين وتدليمات اباجتدايتوصععععععععععععععو لوائو 
   تدري  الدراسات االجتماعي . اإللكرتوين

صعععيان  و الدمل على حتقيق م الذ توتيف تقجي  مؤمترات الفيديو كتوكري الدعم الفين  -
توكري و  ائم  أثجاء اسععععععععععتقدام اادلم  اؤمترات الفيديو،  والشععععععععععبك  بعععععععععععورة األجوزة
 ىل اادارس.إ اإلنرتنت وإيعاه يدم حاسذ لات وسائل متدد ة  مدامل

مقاطو و الدمل على حتقيق اا الذ ااا ي  لتوتيف اسععععععتقدام تقجي  مشععععععارك  الواثئق  -
عن طريق التأكد من تواكر اادايري التقجي  للمشعععععععععععاركات مثل ويعععععععععععوح عرل  الفيديو
عععورة أو احملررة ال ومراعاة ااشععارك احملررة لد  ااتدلم،  واألشععكاه اباشععاركاتالعععور 

 عن م مو  احملتو  التدليمي.الرسم أب  تدرب 
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 ثالثا: املقرتحات العملية:
 

تب  من نتائج الدراسعع  احلالي  أ  أتيو اا الذ الالزم  لتوتيف تقجيات اجليل الثاين 
وجو   الدراسات االجتماعي  ابارحل  الثانوي  من وهام  لتدري مجاسب   اإللكرتوينمن التدليم 

 الباحث ما يلي: وعليه يقرتحنتر ااقتع ، 
إنشعععععععععععععععععاء وحعععدة إ اريععع  بكعععل إ ارة للتدلم تدىن بت بيقعععات اجليعععل الثعععاين من التدليم  .1

يث يراعي حب وااقررات اادرسععععععععععععععي توتيفوا   تدري  ااوا   والدمل على اإللكرتوين
 .وااتكامل الشمولي  جلميو التقععات ااتشاهب  

ال الب و رات تععععدريبيعععع  للمدلم  للمدلم  و  والت وير ااوينتجفيعععع  مراكز التععععدريععععذ  .2
 نشعععععععر الوعيو  اإللكرتوينموارات توتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم  مكععععععععاهبإل 

 .وال البب  اادلم   اإللكرتوين وثقاك  التدليم
ل ويل  اخلدم  ابلدورات ا و هيلوم أثجاءتبين تدريذ مدلمي الدراسعععععععععات االجتماعي   .3

يات ابلتدري  من ياله توتيف التقج التقجي  و مج وأسععععععععععاليذ تفديلعلى وسععععععععععائل 
االسععععتقعععععاء و  وحل ااشععععكالتابسععععرتاتيحيات التدري  احلديث  كالتدري  اباشععععرو  

 التفكري. والتدلم وتوتيف عمليات
 الدمل على توكري البجي  التحتي  للمدارس الثانوي  اباملك  الدربي  العععععععععععدو ي  لتوتيف .4

ل طالذ على حعععععععععععععععوه ك واله تت لذ إللكرتويناتقجيات اجليل الثاين من التدليم 
بكات والشععععععععع اإللكرتوني  وتععععععععععميم ااوا وجواز حاسعععععععععذ آيل ابإليعععععععععاك  إىل ت وير 

 .اإللكرتوني واألجوزة وااكتبات 
الدمل على تجفي  مشععععرو  الشععععراك  اجملتمدي  مو الق ا  اخلاص لتجفي  برامج توتيف  .5

امععع    تعععدري  ااقررات العععدراسععععععععععععععيععع  عععع اإللكرتوينتقجيعععات اجليعععل الثعععاين من التدليم 
 االجتماعي  على وجه اخلعوص. ومقررات الدراسات

تبين حوسععععب  التدليم الدام من ياله التوجه حنو إ ياه التقجي  يععععمن ااجاهج اا ورة  .6
 أو اله سيتم ت ويرها اباعتقبل.
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 رابعا: الدراسات املقرتحة:
 

لات  تتجاوه مويعععععععوعات والدراسعععععععات الهاا كا  ميدا  البحث يفتقر إىل البحوث 
  ك   إثراء ه ا اايدا  ابلبحوث لات العل وسديا إىلاهتمام مشرتك  ويو  الدراس  احلالي ، 

 الباحث يقرتح ما يلي:
اسعععععععععععععععات من ياله العدر  اإللكرتوين راسععععععععععععععع  كدعاليع  تقجيعات اجليعل الثعاين من التدليم  .1

لتدليميعع  ا وخمرجععات الدمليعع   التحعععععععععععععععيععل الععدراسععععععععععععععي  توععااعليكعع دالتحريبيعع  لتحععديعع
 .وااقرر الدراسيالتدلم  و اكديتوم حنو واجتاهات ال الب

إجراء  راسعععات أير  مماثل  يف ه الدراسععع    علوم أير  على مععععتو  التدليم الدام  .2
التدليم و أو التدليم الدايل من وجو  نتر اامارسعععععععع  أو ااقتععععععععع    تقجيات التدليم 

 أو ااقتع  بتل  الدلوم. لكرتويناإل
إجراء  راسعععع  تقوني  للممارسععععات الفر ي  ادلمي الدراسععععات االجتماعي    اارحل  الثانوي    

   التدري . اإللكرتوينتوتيف تقجيات اجليل الثاين من التدليم 
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة
  

 
 

 معوقات توظيف تقنيات التعليم التي تواجه معلمي
 صعوبات التعلم باملرحلة االبتدائية

 مبدينة مكة املكرمة
 
 

  إعداد 
  حممد بن امبارك مطلق العبديل الشريف 
  

 
 

  إشراف الدكتور 
  أمحد حلمي حممد أبو اجملد 

 أستاذ تقنيات التعليم املساعد بكلية الرتبية جبامعة أم القرى
 

 
 

 هع 1434/1435مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري 
 



283 
 
 

 ملخص النتائج:
 

 القسم األول: النتائج اخلاصة ابستجاابت جمتمع الدراسة على حماور الستبيان:
ااتوسععععععععععععل احلعععععععععععععاا الدام السععععععععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععععععععع  على كقرات احملور األوه  -

إىل  وهو يشعععععععععععععري(، 3,97)اادو ات اله خت  مدلم صعععععععععععععدوابت التدلم( يععععععععععععععاوا )
اسععععععععععععععتحاب  بدرج  )مواكق( على مدو ات توتيف تقجيات التدليم اله تواجه مدلمي 

 م .صدوابت التدلم ابارحل  االبتدائي   ديج  مك  ااكر 
ااتوسععععععععععععل احلعععععععععععععاا الدام السععععععععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععععععععع  على كقرات احملور الثاين  -

إىل اسععتحاب  بدرج   وهو يشععري(، 4)اادو ات اله خت  اإل ارة اادرسععي ( يعععاوا )
)مواكق( على مدو ات توتيف تقجيات التدليم اله تواجه مدلمي صععععععععععععععدوابت التدلم 

 م .ابارحل  االبتدائي   ديج  مك  ااكر 
ااتوسععععععععععل احلعععععععععععاا الدام السععععععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععععععع  على كقرات احملور الثالث  -

إىل اسعععععععععتحاب  بدرج   وهو يشعععععععععري(، 3,95)اادو ات اله خت  التلمي ( يععععععععععاوا )
)مواكق( على مدو ات توتيف تقجيات التدليم اله تواجه مدلمي صععععععععععععععدوابت التدلم 

 ابارحل  االبتدائي   ديج  مك  ااكرم .
ااتوسععععععععععععل احلعععععععععععععاا الدام السععععععععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععععععععع  على كقرات احملور الرابو  -

إىل اسعععععععععععتحاب  بدرج   وهو يشعععععععععععري(، 4,11)اادو ات اله خت  ااجوج( يععععععععععععاوا )
)مواكق( على مدو ات توتيف تقجيات التدليم اله تواجه مدلمي صععععععععععععععدوابت التدلم 

 ابارحل  االبتدائي   ديج  مك  ااكرم .
احلععععععععععاا الدام السعععععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععععع  على كقرات احملور اخلام   ااتوسعععععععععل -

إىل اسعععععععععتحاب   وهو يشعععععععععري(، 4,20)اادو ات اله خت  تقجيات التدليم( يععععععععععاوا )
بدرج  )مواكق( على مدو ات توتيف تقجيات التدليم اله تواجه مدلمي صععععععععععععععدوابت 

 التدلم ابارحل  االبتدائي   ديج  مك  ااكرم .
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 لدراسة:اقسم الثاين: النتائج اخلاصة ابملقارانت بس متوسطات استجاابت جمتمع ال
 أول: املقارتة حسب السن:

ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو حوه  رج  اادو ات  إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -
 سج . 25اجتاه أ ل من  والفرو   اله خت  مدلم صدوابت التدلم، 

توسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو حوه  رج  اادو ات ب  م إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -
 سج . 25اجتاه أ ل من  والفرو   اله خت  اإل ارة اادرسي ، 

ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععع  حوه  رج   إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -
 سج . 25اجتاه أ ل من  والفرو   اادو ات اله خت  التلمي ، 

ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععع  حوه  رج   إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -
 سج . 25اجتاه أ ل من  والفرو   اادو ات اله خت  ااجوج، 

ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععع  حوه  رج   إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -
 سج . 25اجتاه أ ل من  والفرو   اادو ات اله خت  تقجيات التدليم، 

ب  متوسعععع ات اسععععتحاابت جمتمو الدراسعععع  حوه الدرج   ياإحعععععائوجو  كرو   ال   -
 سج . 25اجتاه أ ل من  والفرو   الكلي  للمدو ات، 

 اثتيا: املقارتة حسب املؤهل العلمي:
ب  متوسعععععععععععع ات اسععععععععععععتحاابت جمتمو حوه  رج   إحعععععععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

 اادو ات اله خت  مدلم صدوابت التدلم.
ب  متوسعععععععععععع ات اسععععععععععععتحاابت جمتمو حوه  رج   ائياإحععععععععععععععدم وجو  كرو   ال   -

 اادو ات اله خت  اإل ارة اادرسي .
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

  رج  اادو ات اله خت  التلمي .
ب  متوسعععععععععععع ات اسععععععععععععتحاابت جمتمو حوه  رج   إحعععععععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

سععععععععععع ات ب  متو  إحععععععععععععائيااادو ات اله خت  اإل ارة اادرسعععععععععععي  ااجوج كرو   ال  
 استحاابت جمتمو الدراس  حوه  رج  اادو ات اله خت  تقجيات التدليم.

ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -
 لمدو ات.الدرج  الكلي  ل
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 اثلثا: املقارتة حسب اخلربة العلمية:
ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو حوه  رج  اادو ات  إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -

لرتذ ايتالن اخلربة الدملي ، ب  متوسععل ا التدلم حعععذاله خت  مدلم صععدوابت 
-6السععععتحاابت من  ومتوسععععل الرتذ(، 37,15سععععجوات ) 5-1السععععتحاابت من 

 (.20.50سجوات ) 10
ب  متوسعععععععععععع ات اسععععععععععععتحاابت جمتمو حوه  رج   إحعععععععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

 اادو ات اله خت  اإل ارة اادرسي .
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

  رج  اادو ات اله خت  التلمي .
اابت جمتمو الدراسععععععع  حوه ب  متوسععععععع ات اسعععععععتح إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

  رج  اادو ات اله خت  ااجوج.
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

  رج  اادو ات اله خت  تقجيات التدليم.
ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  إحععععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -

 الدرج  الكلي  للمدو ات.
 املقارتة حسب الدورات التدريبية:رابعا: 
ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو حوه  رج  اادو ات  إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -

ايتالن الععدورات التععدريبيعع    جمععاه  التدلم حعععععععععععععععععذاله خت  مدلم صععععععععععععععدوابت 
(، 39,10التقجيات التدليمي ، ب  متوسعععععععععععععل الرتذ السعععععععععععععتحاابت أ ل من  ورت  )

 (.22,50) 5من  ورت  إىل أ ل من  الستحاابت ومتوسل الرتذ
ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو حوه  رج  اادو ات  إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -

اله خت  اإل ارة اادرسععععععععععععععي ، ب  متوسععععععععععععععل الرتذ السععععععععععععععتحاابت أ ل من  ورت  
(   22,330) 5السععتحاابت من  ورت  إىل أ ل من  ومتوسععل الرتذ(، 39,27)

 ( أا أ ل من  ورت .39,10اجتاه ااتوسل األعلى )
ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو حوه  رج  اادو ات  إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -

(، 38,53اله خت  التلمي ، ب  متوسعععععععععععععل الرتذ السعععععععععععععتحاابت أ ل من  ورت  )
(   اجتاه ااتوسععل 24,83) 5رت  إىل أ ل من السععتحاابت من  و  ومتوسععل الرتذ

 ( أا أ ل من  ورت .38,53األعلى )
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ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو حوه  رج  اادو ات  إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -
(، 39,51اله خت  ااجوج، ب  متوسععععععععععععععل الرتذ السععععععععععععععتحاابت أ ل من  ورت  )

(   اجتاه ااتوسععل 17,50) 5السععتحاابت من  ورت  إىل أ ل من  ومتوسععل الرتذ
 ( أا أ ل من  ورت .39,51األعلى )

ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو حوه  رج  اادو ات  إحعععععععائياوجو  كرو   ال   -
اله خت  تقجيعععات التدليم، ب  متوسععععععععععععععل الرتعععذ السععععععععععععععتحعععاابت أ عععل من  ورت  

ه (،   اجتا19,44 ورات كأكثر ) 5من السععععتحاابت  ومتوسععععل الرتذ(، 37,91)
 ( أا أ ل من  ورت .38,53ااتوسل األعلى )

ب  متوسعععععععععععععع ات اسععععععععععععععتحاابت جمتمو الدرج  الكلي   إحععععععععععععععععائياوجو  كرو   ال   -
ومتوسععععععل (، 39,23للمدو ات، ب  متوسععععععل الرتذ السععععععتحاابت أ ل من  ورت  )

(   اجتاه ااتوسعععععععل األعلى 22,50) 5السعععععععتحاابت من  ورت  إىل أ ل من  الرتذ
  ل من  ورت .( أا أ39,23)
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 التوصيات:
 حيث أ  التوصيات تجبثق من الجتائج، ل ا يوصي الباحث  ا يلي:

حيث أشعععععارت الجتائج إىل أ  متوسعععععل اسعععععتحاابت جمتمو الدراسععععع  على مدو ات توتيف  -
تقجيات التدليم اله تواجه مدلمي صععععععععععععععدوابت التدلم ابارحل  االبتدائي   ديج  مك  ااكرم  

 بدرج  مواكق، ل ا يوصي الباحث ب رورة الدمل عل ت ليل تل  اادو ات.
( 0,05حيث أشعععععارت الجتائج إىل وجو  كرو  لات  الل  إحععععععائي  عجد مععععععتو   الل  ) -

اه أ ل من اجت والفرو   ب  متوسعع ات اسععتحاابت جمتمو الدراسعع  حعععذ متذري العععن، 
ات مدلمي صعععععدوابت التدلم لوو كئ لىوالرتكيز عسعععععج  ل ا يوصعععععي الباحث ابالهتمام  25

 العن الذرية لت ليل اادو ات اله يواجووهنا.
حيث أشعععععععععععارت الجتائج إىل عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععائي  عجد مععععععععععععتو   الل   -

( ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععع  حعععععععذ متذري ااؤهل الدلمي، ل ا 0,05)
دم توتيف اويععوعات خت وأ ي  ت ععميجهالدايل يوصععي الباحث  راعاة ما يقدم   الدبلوم 

 تقجيات التدليم.
( 0,05حيث أشعععععارت الجتائج إىل وجو  كرو  لات  الل  إحععععععائي  عجد مععععععتو   الل  ) -

ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععع    اادو ات اله خت  اادلم حعععععععذ متذري 
الهتمام ة ل ا يوصععععععععععععععي الباحث اباجتاه اخلربة الدملي  العععععععععععععععذري  والفرو   اخلربة الدملي ، 

 ابادلم  حديثي التقرج حيث هم األكثر تدريا للمدو ات.
( 0,05حيث أشعععععارت الجتائج إىل وجو  كرو  لات  الل  إحععععععائي  عجد مععععععتو   الل  ) -

ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  على مدو ات توتيف تقجيات التدليم اله تواجه 
رحل  االبتدائي   ديج  مك  ااكرم  حعععععععععععععععذ متذري الدورات مدلمي صععععععععععععععدوابت التدلم ابا

دقد اجتاه  ليلي الدورات التدريبي ، ل ا يوصعععععععععععععي الباحث ابالهتمام ب والفرو   التدريبي ، 
 الدورات التدريبي    جماه توتيف تقجيات التدليم.

 املقرتحات:
 مو الدراس  احلالي . جومقارن  الجتائإجراء  راس  مشاهب  ت بق على اارحل  ااتوس    -
لدراسععععع  مو ا ومقارن  الجتائجإجراء  راسععععع  مشعععععاهب  ت بق على بدر ااجاطق األير  من ااملك   -

 احلالي .
 الي .مو الدراس  احل ومقارن  الجتائجإجراء  راس  مشاهب  ت بق على مدلمات صدوابت التدلم  -
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 الباب الرابع
 

الرسائل التي تناولت دراسة التدريب 
 واالحتياجات التدريبية والتطوير
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 االحتياجات التدريبية الالزمة ملعلمات اجلغرافيا
 تقنيات التعليمباملرحلة الثانوية يف جمال 

 مبدينة جدة
  

 
 

  إعداد الطالبة 
  إميان بنت عيد السهلي 
  

 
 

  إشراف 
  حممد صاحل بن على جان /د 

 أستاذ املناهج وطرق التدريس
 

 م لذ مكمل لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 
 الفعل الدراسي الثاين
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 الدراسة:أوال: ملخص نتائج 
 

 تدرل الباحث  كيما يلي ملقعا للجتائج اله توصلت إليوا الدراس :
أ  االحتياجات التدريبي  الالزم  ادلومات اجلذراكيا للمرحل  الثانوي    جماه مدرك   -أ

 تقجيات التدليم  ديج  جدة تتمثل  :
 مراعاة عجعر التشويق   التقجي  التدليمي . -1
 أ ي  تقجيات التدليم. -2
 ايتبار التقجي  التدليمي  ااجاسب  للمتدلم . -3
 التدليمي . واستقدام التقجي  إنتاج الو ت واجلود  مراعاة  -4
   التقجي  التدليمي . و    اادلوماتالتأكد من صح   -5
 استقدام تقجيات التدليم. وااتدلم   ور كل من اادلم  -6
 أنوا  تقجيات التدليم. -7
 التقجي  التدليمي . التأكد من حداث  اادلومات   -8
 كيفي  االستفا ة من التقجيات التدليمي  ااقتلف . -9

 ايتبار التقجي  التدليمي  ااجاسب  للمو ف التدليمي. -10
أ  االحتيعععاجعععات التعععدريبيععع  الالزمععع  ادلمعععات اجلذراكيعععا للمرحلععع  الثعععانويععع    جمعععاه  -ب

 استقدام تقجيات التدليم  ديج  جدة تتمثل  :
 احلاسذ اديل. .1
 Atlas. Explorer. Google)امج احملعععععععععععععععوب    تدري  اجلذراكيا مثل الرب  .2

Earth) 
 .اإلنرتنت .3
 الربجميات التدليمي . .4
 .اإللكرتوني األطال  اجلذراكي   .5
 العبورة ال كي . .6
 (.Data showجواز عرل اادلومات ) .7
 .اإللكرتوينالكتاب  .8
 األلداب التدليمي . .9
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 برجميات الوا و االكرتايي. .10
 نتعاجإأ  االحتيعاجعات التعدريبيع  الالزمع  ادلمعات اجلذراكيعا للمرحلع  الثعانويع    جمعاه  -ج

 تقجيات التدليم  ديج  جدة تتمثل  :
 برامج الوسائل ااتدد ة بواس   احلاسذ. .1
 .اإلنرتنت روس منولجي  تدتمد نتام التعفو على شبك   .2
 األكالم الواثئقي . .3
   ااتوكرة   بيئ  التدلم.تقجيات تدليمي  من اخلامات البعي  .4
 األلداب التدليمي  ااجاسب  للدملي  التدليمي . .5
 أكالم الفيديو التدليمي. .6
 العور الفوتوغراكي . .7
 الرسوم اخل ي  كاخلرائل وااعورات. .8
 اجملعمات. .9

 الديجات. .10
(، ب  α=0,05عجد معععععععععععععععتو  الدالل  ) إحععععععععععععععععائي ال توجد كرو  لات  الل   - 

اجلذراكيا للمرحل  الثانوي    حتديد احتياجاهتن  متوسعععععععععععععع ات اسععععععععععععععتحاابت مدلمات
 التدريبي  حوه الدرج  الكلي  لالحتياجات التدريبي  لتقجيات التدليم تدز  إىل متذري

 .إحعائيا ال   وهي غري( 0,659) عوب ( احملzااؤهل الدلمي، حيث بلذت  يم  )
(، ب  α=0,05عجد معععععععععععععععتو  الدالل  ) إحععععععععععععععععائي ال توجد كرو  لات  الل   -ه

متوسعععععععععععععع ات اسععععععععععععععتحاابت مدلمات اجلذراكيا للمرحل  الثانوي    حتديد احتياجاهتن 
التدريبي  حوه الدرج  الكلي  لالحتياجات التدريبي    جماه تقجيات تبدا اتذري عد  

 (.0,566) وسجوات اخلربة، حيث بلذت  يم  كاا تربي
(، ب  α=0,05عجعععد معععععععععععععععتو  العععداللععع  ) إحعععععععععععععععععائيععع توجعععد كرو  لات  اللععع   -و

متوسعععععععععععععع ات اسععععععععععععععتحاابت مدلمات اجلذراكيا للمرحل  الثانوي    حتديد احتياجاهتن 
التدريبي  حوه الدرج  الكلي  لالحتياجات التدريبي  حوه مدرك  تقجيات التدليم تبدا 

 .ال يوجد لديون تدريذ اللوايتاتذري الدورات التدريبي  لعاخل اادلمات 
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 : التوصيات:نياثا
 

يعععععععرورة التق يل لتجفي  برامج تدريبي  أثجاء احلدم  ادلمات ما ة اجلذراكيا   يعععععععوء  -أ
 االحتياجات الفدلي  يفن   جماه تقجيات التدليم.

ت لتدزيز ككرة اسععععععععععععععتقععدام التقجيععا و ورات تععدريبيعع  وورش عمععلتبين إ ععامعع  نععدوات  -ب
التدليم   تدري  ما ة اجلذراكيا لد  مدلمات اارحل  الثانوي   ديج  جدة من ياله 

 جماه التدري . واستقداموا  توييو أ يتوا 
شعععععععامل حوه تقجيات التدليم اامكن اسعععععععتقداموا   تدري  ما ة  وتوكري  ليلعمل  -ج

 اجلذراكيا   اارحل  الثانوي .
التدليم  تقجيات وتفديليذ مدلمات اجلذراكيا ابارحل  الثانوي  على طر  استقدام تدر  - 

 لتدليمي وااوا  امن ياله عقد  ورات تدريبي  تت عععععععمن التدريذ على أتيو األجوزة 
 ادلم  اجلذراكيا التدامل مدوا. واله نكن  اادرس  

 
 : املقرتحات:ثالثا

 
ل  الدراسععععععات اله تتجاوه مويععععععوعات مماثميدا  البحث يفتقر إىل البحوث و  كا   اا

اويععو  ه ا البحث، وسععديا إىل إثراء ه ا اايدا  ابلبحوث لات العععل  ك   الباحث  تقرتح ما 
 يلي:
إجراء  راس  مماثل  لتحديد االحتياجات التدريبي  ادلمات ااوا  االجتماعي  للمرحل   -أ

 ي .ااتوس   واالبتدائ
بجاء برانمج تدريز ادلمات ما ة اجلذراكيا ابارحل  الثانوي   ائم على االحتياجات  -ب

 التدريبي  اله توصلت إليوا نتائج الدراس  احلالي ، و ياس كداليته.
 راسععععععع  مععععععععحي  تتجاوه مدو ات التدريذ أثجاء اخلدم  ادلمات ما ة اجلذراكيا  إجراء -ج

   جماه تقجيات التدليم  ديج  جدة.
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   اململكة املتحدة )بريطانيا(
   وزارة التعليم العايل

   بلندن –اجلامعة األمريكية 
   كلية الرتبية والتعليم

 قسم املناهج واإلشراف الرتبوي
 الرتبويةالتقنيات 

  

  
 

 

 االحتياجات التدريبية يف جمال التقنيات الرتبوية
 للمشرفني الرتبويني مبحافظة الطائف التعليمية

 باململكة العربية السعودية
 أطروح  مكمل  لجيل  رج  الدكتوراه

 ختع  تقجيات تربوي " "  ااجاهج واإلشران الرتبوا
 

  إعداد الباحث 
  حسني الربدي عبد العزيز بن جديع 
   
  إشراف سعادة األستاذ الدكتور 
  إبراهيم بن حممود حسني فالته 
  األستال بقعم ااجاهج وطر  التدري  

 رئي  جمل  إ ارة اجلمدي  الدلمي  العدو ي  للمجاهج واإلشران الرتبوا
  مك  ااكرم  –جامد  أم القر   –كلي  الرتبي   
  العدو ي ااملك  الدربي   
  الفعل الدراسي األوه 

 م 2007/2008-هع  1428/1429
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 ملخص النتائج:
 

 ملق  الجتائج اخلاص  ابستحاابت جمتمو الدراس  حوه حماور االستبان :
 رج  مواكق  جمتمو الدراسععععع  على االحتياجات التدريبي  للمشعععععرك  الرتبوي    جماه  -أ

( احتياجا، وبدرج  21كانت بدرج  عالي  لعععععععععع )التق يل واإلعدا  للتقجيات الرتبوي   
 ( احتياجات تدريبي  وهي:3عالي  جدا لع )

 مراعاة عجعر التشويق   التقجي  الرتبوي  ااعمم . -
 . اعليبفالتق يل لتجويو طرائق التدري  ابستقدام التقجيات الرتبوي   -
 حتديد أهدان  مج التقجي  الرتبوي    ااا ة الدلمي . -

جند أ  أتيو ااشععععععععرك  الرتبوي  حيتاجو  إىل التدريذ على التق يل  وبشععععععععكل عام
 الرتبوي  بدرج  عالي . واإلعدا  للتقجيات

واله لرتبوي  ا واالسععععععععععععععتقدام للتقجياتأتيو االحتياجات التدريبي    جماه التجفي   -ب
، ات ععععععععععععو أ  ااشععععععععععععرك  الرتبوي  حيتاجو  إىل وفعععععععععععععو  احتياجا( ثالث  53) متثل
يذ عليوا )بدرج  عالي (، ما عدا التقجيات التدليمي  التدلمي  اخلاصعععع  ابلتقجيات التدر 

)العععععععمدبعععععععري (، ات ععععععو أ  ااشععععععرك  الرتبوي  حباج  للتدريذ عليوا )بدرج  عالي  
( احتياجات   نف  اجملاه 6( احتياجات تدريبي  من أصعععععععععععل )3) ومتثلت  جدا( 
 هي:

 تدليمي .تفديل احلاسذ اديل   الدملي  ال -
 (   الدملي  التدليمي .Data showتفديل جواز عرل اادلومات ) -
 (   الدملي  التدليمي .اإلنرتنتتفديل ) -

  واباثل جند أ  ااشرك  الرتبوي  حيتاجو  إىل التدريذ على التقجيات الوا دي  اخلاص
 :وهي( احتياجات تدريبي  5ومتثلت ))عالي  جدا(  واادامل بدرج اباقتربات 

 تفديل ااقتربات اادرسي    الدملي  التدليمي . -
 تفديل مدمل احلاسذ اديل   الدملي  التدليمي . -
 فديل مركز معا ر التدلم   الدملي  التدليمي .ت -
   الدملي  التدليمي . اإللكرتوني فديل الفعوه ت -
 تفديل التدليم عن بدد   الدملي  التدليمي . -
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الرتبوي    للتقجياتوالتقوميرتبوي  للتدريذ   جماه ااتابد  كا  احتياج ااشععععععععععععععرك  ال -ج
 ( مثاني  عشر احتياجا تدريبيا.18)بدرج  عالي ( من ياله إجابتوم على )

ملق  الجتائج اخلاصععععععع  ابلفرو  ب  متوسععععععع ات اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  وكقا 
 اتذريات الدراس :

 عععععععائي إحمتذري ااتأهل: كشععععععف نتائج الدراسعععععع  على أنه ال توجد كرو  لات  الل   -أ
( ب  متوسعععع ات اسععععتحاابت جمتمو الدراسعععع    كل من 0,05عجد معععععتو   الل  )
جي  التدليمي  ( للتقجيات الرتبوي ، ما عدا )ااوا  التقوالتجفي  والتقوميجماالت )التق يل 

اخل إىل ايتالن ااؤهل الدلمي لععععععععععععععع ويرجو لل التدلمي  اخلاصعععععععععععععع  اباوا  الثابت (، 
 بكالوريوس غري تربوا مقارن  ابلبكالوريوس تربوا.

متذري التقعععععععععععععع : كشعععععععععععععف نتائج الدراسععععععععععععع  على أنه ال توجد كرو  لات  الل   -ب
( ب  متوسعع ات اسععتحاابت جمتمو الدراسعع     0,05 الل  ) عجد معععتو  إحعععائي 

 ( للتقجيات الرتبوي .والتجفي  والتقوميكل من جماالت )التق يل 
متذري اخلربة: كشعععععععععف نتائج الدراسععععععععع  على أنه ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععععععائي  عجد  -ج

 ( ب  متوسعععععع ات اسععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععع    كل من جماالت0,05معععععععتو   الل  )
دلميععع ( ( للتقجيعععات الرتبويععع ، معععا ععععدا )التقجيعععات التدليميععع  التوالتجفيععع  والتقومي)التق يل 

 سجوات.( 5-1من ) ولل  لعاخلاخلاص  ابلتقجيات العمدي ، 
متذري الدورات التدريبي    جماه التقجيات الرتبوي : كشععف نتائج الدراسعع  على أنه ال توجد  - 

( ب  متوسعع ات اسععتحاابت جمتمو 0,05 الل  )كرو  لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  
ا عدا )ااوا  ( للتقجيات الرتبوي ، موالتجفي  والتقوميالدراسعععععععع    كل من جماالت )التق يل 

التقجي  التدليمي  التدلمي  اخلاصععع  اباوا  اا بوع  أو اارسعععوم ( و )التقجيات الوا دي  اخلاصععع  
 .(والجمالج واجملعماتابلديجات 
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 التوصيات:
 

جيات االحتياجات التدريبي    جماه التق واله بيجتمن ياله نتائج الدراسعععععععععععععع  اايداني  
صععي الرتبوي  للمشععرك  الرتبوي   حاكت  ال ائف التدليمي  اباملك  الدربي  العععدو ي  ك   الباحث يو 

  ا يلي:
دريبي  اله كشععععععععععععععف لتاالهتمام ابلربامج التدريبي  اله تدمل على تلبي  االحتياجات ا .1

يل التق وهي )عجوا نتائج الدراسععععععععععع    كل جماه من جماالت الثالث  األسعععععععععععاسعععععععععععي  
 أهناوي ، حيث (   جماه التقجيات الرتبوالتقومي، ااتابد  واالستقدام، التجفي  واإلعدا 

متثل وجو  نتر ااشععععععرك  الرتبوي  كيما حيتاجو  إليه من موارات تدريبي    جماالت 
 التقجيات الرتبوي  ااقتلف .

الرتكيز على االحتياجات التدريبي  الدملي  اله حيتاج ااشععععععععععرن ممارسععععععععععتوا أثجاء   ي   .2
وااراكق ات التحويز  واالسععععععععععععععتقدام جلميويتدلق بدملي  التجفي   وياصععععععععععععععع  كيماعمله 
 الالزم  ل ل . التقجي 

 شععععععععععر واإلعدا  وياصعععععععععع  اإع اء األولوي  لالحتياجات التدريبي    جماه التق يل  .3
ااوا   قتلف ختععععععععععععاهتم من أجل مععععععاعدة اادلم على ايتيار البدائل ااتوكرة من 

 التقجيات الرتبوي  ااقتلف .
تدريذ تربوا  ف    كل مركزإنشعععاء مقر تدريز متقعععع  ابلتحويزات التقجي  ااقتل .4

ي    أجل القيام على تلبي  احتياجات ااشععععععععععععععرك  الرتبو  والتدليم منإب ارات الرتبي  
تقجيععات ااتمرسعععععععععععععععع    جمععاه ال والقيععا ات الرتبويعع  وتزويععدهم ابخلرباتهعع ه اجملععاالت 

 الرتبوي  لتدريذ ااشرك  الرتبوي .
اللتحا  ابلربامج التقجيات الرتبوي  على ا وابألي  مشر تشحيو ااشرك  الرتبوي   .5

التدريبي  ااتقعععععععععع    جماه التقجيات الرتبوي ، من أجل إكا ة زمالئوم اديرين من 
 .ومدلم مشرك  
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 املقرتحات:
 

 ياله يربة وتوصعععععععععععععياهتا وك ل  منمن ياله ما تقدم من نتائج الدراسععععععععععععع  احلالي  
 جماه التقجيات الرتبوي ( ك نه يقرتح ما يلي: وخباص  )  اإلشران   جماهالباحث 
إجراء  راسعععععع  ميداني  مماثل  للدراسعععععع  احلالي  على معععععععتو  ااملك  من أجل الو ون  .1

عن كثععذ على أهم االحتيععاجععات التععدريبيعع    جمععاه التقجيععات الرتبويعع  للمشععععععععععععععرك  
 الرتبوي  بشكل عام.

 وت بق علىمعععععععععععععععتو  ااملك   إجراء  راسعععععععععععععع  ميداني  مماثل  للدراسعععععععععععععع  احلالي  على .2
 ااشركات الرتبوايت.

تبويبوا  واله متإجراء  راسععع  متقعععععععع  عل كل جماه من جماالت التقجيات ااقتلف   .3
 .أهم اجلوانذ   ه ه اجملاالت والرتكيز على  احملور الثاين من ه ه الدراس ، 

ا  برامج تدريبي  جل إعدالدايل من أ والتدليم ووزارة التدليمالتجعععععععععععععععيق ب  وزارة الرتبي   .4
ه متقعع    جماه التقجيات الرتبوي  يلحق هبا ااشرك  الرتبوي  كل حعذ ختعع

 إليه من ه ه الربامج التقجي  الرتبوي . وما حيتاج
 الربامج اخلاصععععععععععععععع  وتكثيفإعا ة الجتر   الربامج التدريبي  ااقدم    كليات الرتبي   .5

 .عملي وإوااعليوا بشكل  س وتدريذ الدار ابلتقجيات الرتبوي  
  التدليم  ايعععل ااملكعععو معععععععععععععععتو  وزارة الرتبيععع   ونعععدوات علىعقعععد لقعععاءات تربويععع   .6

كيوا االحتياجات التدريبي    جماه التقجيات الرتبوي  للمشععععععععععععععرك   ويارجوا يجا ش
 العبل الكفيل  بتوكري ه ه االحتياجات. والبحث عنالرتبوي  

التقجيات الرتبوي   جماه وابألي   تشععععععععحيو ااشععععععععرك  الرتبوي    خمتلف اجملاالت  .7
جماه  ويارجوا  تقام  ايل ااملك   والجدوات واادارل الهعلى ح ور اللقاءات 

ديعد ج واالطال  علىالتقجيات الرتبوي  من أجل صععععععععععععععقل مواراهتم   ه ا اجلانذ 
   ه ا اجلانذ. وت وير  دراتهادلم ، مما يجدك  إوااب على أ اء اومفيد

  



299 
 
 

 
  



300 
 
 

   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط
   
  

 
 

 االحتياجات التدريبية ألمينات املكتبات األكادميية
 املعلوماتمبؤسسات التعليم العايل يف عصر تقنية 

 
 

   
  إعداد الطالبة 
  شوخية بنت سعد حروز املغربي 
   
  إشراف الدكتور 
  حممد بن معيض الوذيناني 

 
 

  راس  مقدم  كمت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   ختع  اإل ارة الرتبوي  والتق يل
 

 الفعل الدراسي الثاين
 م 2008-هع 1429
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 خالصة النتائج:
 

 الدراس  احلالي  جملموع  من الجتائج كانت على الجحو التايل: توصلت
أ   رج  احلاج  إىل التدريذ لد  أمجيات ااكتبات األكا ني  جلميو حماور الدراسعع   .1

 ذ الرتبوي واجلوان ويدمات اادلومات واجلوانذ الفجي اجلوانذ اإل اري   وااتمثل   
 (.4,007جاءت بدرج  عالي  )

 مقععععدمعععع    واجلوانععععذ الرتبويعععع جععععاءت االحتيععععاجععععات التععععدريبيعععع    اجلوانععععذ الفجيعععع   .2
(، مث يدمات اادلومات 4,055اإل اري  ) وتليوا اجلوانذ(، 4,173االحتياجات )

(3,978.) 
متثل أكثر احتياج تدريز ابلجعععععععععععععععب  اقتلف االحتياجات التدريبي  اله ت ععععععععععععععمجتوا  .3

دلومات يذ موتفات ااكتب  على استقدام تقجيات اااالستبان    تقدمي الربامج لتدر 
 (.3,70تدريز متثل   يدم  توصيل الواثئق ) وأ ل احتياج(، 4,44وت بيقوا )

ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه  إحعائي ال توجد كرو  لات  الل   .4
 لدلمي.ا رج  احلاج  إىل التدريذ   حماور الدراس  األربد  وكقا اتذري ااؤهل 

ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه  إحعائي ال توجد كرو  لات  الل   .5
كقا و  والفجي  ويدمات اادلومات رج  احلاج  إىل التدريذ   حماور الدراس  اإل اري  

ات ب  متوسعععععععععع  إحعععععععععععائي اتذري التقععععععععععع ، بيجما كانت هجاك كرو  لات  الل  
احلاج  إىل التدريذ   احملور الرابو اجلوانذ اسععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععع  حوه  رج  

 الرتبوي .
بيم متوسعع ات اسععتحاابت جمتمو الدراسعع  حوه  إحعععائي ال توجد كرو  لات  الل   .6

 رج  احلاج  إىل التدريذ   حمور اجلوانذ اإل اري  وكقا اتذري سععععععععجوات اخلربة، بيجما  
  ت جمتمو الدراسعععب  متوسععع ات اسعععتحااب إحععععائي كانت هجاك كرو  لات  الل  

 ادلوماتويدمات احوه  رج  احلاج  إىل التدريذ   احملاور الثالث  األير  الفجي  
 سجوات. 10سجوات إىل أ ل من  5لعاخل الفئ  من  وأتت الفرو ، والرتبوي 

ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه  إحعائي ال توجد كرو  لات  الل   .7
ي  وكقا اتذري الرتبو  وحمور اجلوانذ  حمور اجلوانذ اإل اري   رج  احلاج  إىل التدريذ 

ب  متوسعععععععععععععع ععات  إحعععععععععععععععععائيعع الدمععل احلععايل، بيجمععا كععانععت هجععاك كرو  لات  اللعع  
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  التدريذ   حمور اجلوانذ الفجي إىلاسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  حوه  رج  احلاج  
 .ويدمات اادلومات

اسعععععتحاابت جمتمو الدراسععععع  حوه  ب  متوسععععع ات إحععععععائي وجو  كرو  لات  الل   .8
أتت و  رج  احلاج  إىل التدريذ   احملاور األربد  للدراسععععع  وكقا اتذري مكا  الدمل، 

جععانععذ و  واجلوانععذ الفجيعع لعععععععععععععععععاخل كئعع  كليععات البجععات   اجلوانععذ اإل اريعع   الفرو 
اادلومععات، أمععا اجلوانععذ الرتبويعع  أتععت الفرو  كيوععا لععععععععععععععععاخل كئعع  الكليععات  يععدمععات
 ي .العح

ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه  رج   إحعائي ال توجد كرو   الل   .9
احلاج  إىل التدريذ   حماور الدراس  األربد  وكقا اتذري احلعوه على  ورات تدريبي  

 .واادلومات  جماه ااكتبات 
 

 التوصيات:
  يععوء الجتائج اله توصععلت إليوا الدراسعع  توصععي الباحث   حموع  من التوصععيات، 

 يلي: وهي كما
  خمتلف اجلوانعععذ اإل اريععع  ألمجيعععات ااكتبعععات مو  وبرامج تعععدريبيععع إععععدا   ورات  .1

 الرتكيز على كئ  أمجيات ااكتبات   كليات البجات.
مو الرتكيز  جي  ألميجات ااكتبات  خمتلف اجلوانذ الف وبرامج تدريبي إعدا   ورات  .2

سععععععععععععجوات،  10سععععععععععععجوات إىل أ ل من  5على كئ  أميجات ااكتبات لوات اخلربة من 
 ااكتبات   كليات البجات. وكئ  أميجاتمديرات ااكتبات،  وك ل  كئ 

  خمتلف يععدمععات اادلومععات ألميجععات ااكتبععات مو  وبرامج تععدريبيعع إعععدا   ورات  .3
 10سععععععععععععععجوات إىل أ عععل من  5جعععات ااكتبعععات لوات اخلربة من الرتكيز على كئععع  أمي

 ااكتبات   كليات البجات. وكئ  أميجاتااعاعدات،  وك ل  كئ سجوات، 
رتكيز   خمتلف اجلوانذ الرتبوي  ألميجات ااكتبات مو ال وبرامج تدريبي إعدا   ورات  .4

وك ل  ، وماتواادلعلى كئ  أميجات ااكتبات غري ااتقععععععععات   جماه ااكتبات 
وكئ  سعععععععععععععجوات،  10سعععععععععععععجوات إىل أ ل من  5أميجات ااكتبات لوات اخلربة من  كئ 

 ااكتبات   الكليات العحي . أميجات
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دريبي  اله على االحتياجات الت والربامج التدريبي الرتكيز بشععععععععععععععكل أكرب   الدورات  .5
 جاءت بدرج  عالي  جدا.

 لذ وأسعععععععععاسعععععععععياته وك ل  الاحلاسعععععععععذ اديل إعدا  برامج تدريبي  تت عععععععععمن ت بيقات  .6
 ابعتبارها مت لبات للتدامل مو تقجيات اادلومات. اإلجنليزي 

لت ورات ل وجدلوا مجاسععععععععب التدريبي   ومويععععععععوعات الدوراتاالهتمام بت وير مقررات  .7
 يشودها الدعر. وااتحد ة الهالتقجي  ايفائل  

حيث يجبذي أ  يشععععععععععععععمل عدم الرتكيز على مويععععععععععععععوعات  و  أير    التدريذ،  .8
 التدريذ خمتلف جوانذ التدامل مو تقجيات اادلومات   ااكتبات.

  إىل اإل اري  احلديث  ابإلياك وياص  التوجواتزاي ة االهتمام اباويوعات اإل اري   .9
ابلت ورات  اموأي ععععا االهتمكيوا،  والتوجوات احلديث أسععععاسععععيات التقجي    ااكتبات 

 .ايهو  ا  جماه التدليم 
ت بيق التقجيععات   عمليعع  التععدريععذ ممععا يعععععععععععععععععاعععد على بقععاء األثر التععدريز لععد   .10

تععدريععذ  احلععديثعع    ال واعتمععا  التوجوععاتااتععدرابت من ياله تدععاملون مو التقجيعع ، 
 بدد. والتدريذ عن اإللكرتوينكالتدريذ 

 ربانمجدة الومعالرتكيز عجعد إععدا  الربانمج التعدريز على ااوازنع  ب  ااويععععععععععععععوععات  .11
 لتحقيق الفائدة مجه.

ااوازنععع    عمليععع  االلتحعععا  ابلعععدورات التعععدريبيععع  حبيعععث تشععععععععععععععمعععل خمتلف أمجيعععات  .12
 ااكتبات  قتلف ااؤسعات األكا ني .

 الدرا واالحتا  واادلومات العععععععععدو ي على ااؤسعععععععععععععععععات ااوجي  كحمدي  ااكتبات  .13
جعععععععععععععععيق والتاء ااكتبععات جوو هععا   جمععاه تععدريععذ أمجعع واادلومععات زاي ةللمكتبععات 
 ب  تل  ااؤسعات. والتداو  كيما

يبي  إبراز  ورها   الدملي  التدر  وااكتبات ابجلامداتعلى أ عععععععععععععععام علم اادلومات  .14
 اجلامدات لدقد  ورات تدريبي  ألمجيات ااكتبات. والتجعيق مو

شععععععؤو  ااكتبات على تشععععععحيو أمجيات ااكتبات على تعععععععقري  أ  تدمل عما ات .15
جمي تقجيععات اادلومععات ممععا ي والتععدريععذ علىجمععاه التدععاو   ومدععاركون  إمكععاانهتن 

   رغبععع ويعععدعم الحيقق أهعععدان ااكتبععع   والتدعععاو  كيمعععالعععديون القعععدرة على الت وير 
 مو الت ورات. وكيفي  التداملالتدرن على اجلديد 
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ت ااكتبات على االلتحا  بربامج التدليم ااعععععتمر ابإليععععاك  للربامج تشععععحيو أمجيا .16
 والجدوات واللقاءات، ح عععععععععععععور ااؤمترات والدراسعععععععععععععاتالتدريبي  مثل إعدا  البحوث 

 .والتحعيل الدلمي، مواصل  الدراس  وااشارك  كيوا الدلمي 
مكاانت إ واالسععععععتفا ة منإنشععععععاء شععععععبك  تداوني  ب  ااكتبات األكا ني  للتدريذ  .17

وحتقيق  ي  التدريبي والدمل   عم برامج التدريذ  وت بيقاهتا ااقتلف  اإلنرتنتشعععععبك  
 ااكتبات. وب  أميجاتب  ااكتبات  التواصل

عععععععععيل  اادركي  إثراء احل ويدمل علىيدو  ابلفائدة  وأسععععععععاليبه  اتجويو طر  التدريذ  .18
 وااواري  لد  ااكتبات.

عمليعع   على والرتكيزبدععد انتوععاءهععا  والربامج التععدريبيعع دورات االهتمععام بقيععاس أثر العع .19
 .والربامجتل  الدورات  واجلدو  منمد  الفائدة  وااتابد  ادرك التقييم 

 
 

 الدراسات املقرتحة:
 إجراء  راسات مشاهب  للدراس  احلالي   د  أير    ااملك . .1
  جماه  ااكتبات األكا ني  إجراء  راسعععع  للتدرن على االحتياجات التدريبي  ألمجاء .2

 تقجيات اادلومات.
ادرسعععععي  ا وأميجات ااكتباتإجراء  راسععععع  للتدرن على االحتياجات التدريبي  ألمجاء  .3

 التدلم   جماه تقجيات اادلومات. ومراكز معا ر
إجراء  راسععععع  للتدرن على االحتياجات التدريبي  اجععععععوابت ااؤسعععععععععععات األكا ني   .4

 ااكتبات   جماه تقجيات اادلومات اارتب   بدملون.غري أميجات 
إجراء  راس  لقياس أثر استقدام تقجيات اادلومات على األ اء الوتيفي للدامل     .5

 ااكتبات األكا ني .
إجراء  راسععععععععععع  مقارن  ب  أمجاء ااكتبات ممن حععععععععععععلوا على  ورات تدريبي    جماه  .6

ا على تلععع  العععدورات لقيعععاس معععد   ثريهعععا حيعععععععععععععععلو  واادلومعععات ومن  ااكتبعععات 
 .وجدواها
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط
  

 
 

 والتعليم املستمربرامج التدريب التحويلي املنفذة يف مراكز خدمة اجملتمع 
 باجلامعات وكليات التقنية السعودية وقدرتها على حتقيق املواءمة بني خمرجات

 املؤسسات التعليمية ومتطلبات سوق العمل السعودي
  راس  ميداني  مقدم  لقعم اإل ارة الرتبوي  والتق يل كمت لذ تكميلي لجيل  رج  الدكتوراه

  
 

 إعداد الطالب

 

  أسامة بن سليمان سامل القثمي 
   
   
  إشراف الدكتور 
  زهري بن أمحد على الكاظمي 

 أستاذ اإلدارة الرتبوية املشارك
 
 

 وهالفعل الدراسي األ
 م 2007 /هع 1428
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 أوالً: ملخص النتائج
 لقد توصل الباحث من ياله  راسته إىل الجتائج التالي :

كيمععا يتدلق ابلبدععد األوه اخلععاص بوا و الربامج التععدريبيعع  اله تجفعع هععا مراكز يععدمععع   .1
اجملتمو والتدليم ااعععععععتمر ابجلامدات والكليات التقجي  حمل الدراسعععععع ، ك   الربامج اله 
تجف ها ه ه ااراكز حتقق الدديد من حاجات الدارس  وحاجات اجلوات ااعتفيدة 

الدراسععععععععععي  احلالي  وااعععععععععععتقبلي ، حيث جاءت ه ه مجوم حعععععععععععبما جاء   ي  وا 
الرامج متجوع  وختععععععععععععععععععي  وت بيقي  تشععععععععمل الدديد من الفئات اجملتمدي ، وتجقعععععععععم 
بدورها إىل برامج  هيلي  وأيرا إلعا ة التأهيل، وه ا ابل بو يجعععععععععععععععحم واألهدان 

موعععارات   اله حعععد ت يفععع ه ااراكز وااتمثلععع    اخلعععدمعععات ااوجيععع  ااتمثلععع    تجميععع
ياصعععععععع  لد  الدارسعععععععع  من أجل حتععععععععع  ااعععععععععتقبل الوتيفي يفم، وتوكري التدريذ 
والتدليم ابلجععععععععععععب  للوتائف وااون ااتاح    اجملتمو، وتجفي   ورات  ععععععععععععرية لععععععععععععد 
الجق      اعات مديج  من سو  الدمل، وتقدمي برامج تدريبي  وتدليمي  عن طريق 

دععد كمععا هو موجو    جععامدعع  االعع  عبععد الدزيز ااراسععععععععععععععلعع  وعن طريق التدليم عن ب
جبعععدة، ابإليعععععععععععععععععاكععع  إيل الربامج اإلععععدا يععع  لعععديوه االمتحعععاانت ااؤهلععع  لاللتحعععا  
ابجلامدات، وتقدمي الربامج ااوجو  ااتقعععععععععععععع  ان يريدو  أ  حيعععععععجوا من أحوايفم 

و ما هو مالوتيفي  مثل برامج الدبلومات والدراسعععععات الدليا، و قابل  ه ه األهدان 
حمقق جند أ  مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااععععععععععتمر ابجلامدات والكليات التقجي  من 
حيث الوا و وادماه وال موحات وكيما يتدلق ابلربامج التدريبي   د حققت أهداكوا، 
حيث أ  الربامج التدريبي  اله ت رحوا هي لات الربامج اله يت لبوا سععععععععععععععو  الدمل 

ححم اإل باه عليوا  و  ااؤمل، إما الرتفا  التكاليف وإما لوجو  تقريباً، وإ  كا  
مجععاك  يفععا ابلق ععا  اخلععاص، أمععا كيمععا ابألهععدان األير  كععالبحععث الدلمي والربامج 

 التوجيوي  واخلدمات الثقاكي  ك هنا  و  لل .
كيما يتدلق ابلبدد الثاين اخلاص ابألسعععععععععععباب اله  كدت مراكز يدم  اجملتمو والتدليم  .2

ااعععععتمر ابجلامدات وكليات التقجي  إيل طرح برامج التدريذ التحويلي من وجو  نتر 
أع عععععععععععععععاء هيئ  التدري  ابجلامدات والكليات التقجي ، ك   أع عععععععععععععععاء هيئ  التدري  
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ابجلامدات والكليات التقجي  يرو  أ  أهم األسعععععباب اله  كدت اجلامدات والكليات 
  يم ااععععععععتمر، هو الرغب    جتععععععععري الفحوة بإىل إنشعععععععاء مراكز يدم  اجملتمو والتدل

جوات التدليم واإلعدا  والتأهيل من جو ، وب  جوات التوتيف من جو  أيرا، 
حبيث يعريا    اجتاه واحد متوازا مو مت لبات اخل ل التجموي  اخلمعي  اله تؤكد 

والتقليل  معلى يرورة االعتما  على الكوا ر الوطجي  وركد سو  الدمل اباؤهل  مجو
من الدمال  الواكدة، وااعععععععا   بشععععععكل كاعل   مشععععععرو  العععععععدو ة والتوط ، وعدم 
الدكو أبعدا  من اخلرو  ال ودو  يفم كرص عمل متاح ، ال بعععععععععععععععبذ عدم وجو  
ه ه الفرص، وإمنا بعبذ التباين ب  معتو  اخلرو  ومت لبات سو  الدمل األمر 

يكلي    اجملتمو العععععععععععععدو ا، وك ل  اعتما  ااجاهج ال ا أوجد نوعاً من الب ال  ايف
الدراسعععععععععععي  على التلق  واحلفظ واالسعععععععععععتتوار، و ل  حتفيزها على اإلبدا  واالبتكار، 
وغياب مشععععععععارك  اجلوات ااعععععععععتفيدة من اخلرو  سععععععععواًء   الق ا  الدام أو الق ا  

وارات يد اخلرو   اخلاص عن إعدا  ااجاهج وااقررات واخل ل الدراسي ، وعدم تزو 
الدمعععل وأيال يعععاتعععه اله يركز عليوعععا كثريًا أرابب األعمعععاه   الق عععا  اخلعععاص، و لععع  
االهتمام ابجلوانذ الت بيقي  والتدريذ الدملي، وتدليم اللذات األججبي  و ل  االهتمام 

وعدم  -حيث أهنا تقدم   اخل ل الدراسععععععي  على اسععععععتحياء  و  الرتكيز عليوا–هبا 
وععا ابلشععععععععععععععكععل اا لوب حيععث تفتقععد الكثري من اجلوععات التدليميعع  إىل اادععامععل تقععدن

واألسععععععععععاليذ التقجي  احلديث  ااديج  على تدلم اللذات، والتوسععععععععععو   القبوه   الرامج 
الدراسعععععي  اله ابتت كرص يرويوا   سعععععو  الدمل يعععععئيل ، حبح  أهنا جوات تقدم 

ئول  لي كرصععععععععوا الوتيفي  ااتاح ، كوي معععععععععاخلدم  التدليمي  ان يريدها  و  الجتر غ
عن التدليم وليععععععت مععععععئول  عن التوتيف، ويعععععدف اإلرشعععععا  ال الا حوه ايتيار 
التقععععععععععات اا لوب    سععععو  الدمل، حيث أ  برامج اإلرشععععا  ال الا   التدليم 
الدام أو التدليم الدايل يععديف  وال حتقق الذرل مجوا، ولي  أ ه على لل  من عدم 

ك  ال الب للفرص أو التقععععععععات اا لوب    سعععو  الدمل وه ا مما سعععاهم   مدر 
زاي ة عدم ااواءم  ب  معتو  خمرجات التدليم وب  مت لبات سو  الدمل، وابلتايل 
أُعتربت ه ه األسععععععباب أسععععععباابً رئيعععععععيً    طرح ه ه الربامج، ل ا ك   أع ععععععاء هيئ  
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اكز و  أ    هعع ه الربامج اله تقععدموععا مر التععدري  ابجلععامدععات والكليععات التقجيعع  ير 
يدم  اجملتمو والتدليم ااععععععععتمر، جزء من احلل ااجتتر وااجشعععععععو  لتحقيق ااواءم  ب  
معععععتو  خمرجات التدليم ومت لبات سععععو  الدمل العععععدو ا، ياصعععع  إلا ما يرجت 
 عن التقليدي    تقدمي ه ه الربامج واسععععععععععععععت اعت إعدا ها وتجفي ها وكق األهدان
اارجوة واادلج  من  بل ه ه ااراكز، كما يرو  أ  هجاك سبباً رئيعياً آير شحلو على 
طرح ه ه الربامج وهو حماول  اجلامدات والكليات البحث عن مععععا ر متويل جديدة 
يفعععا، حيعععث أ  أتيو برامج يعععدمععع  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععتمر هي برامج معععدكوعععع  

 و  ااعععتفيدة من الربانمج، وه ا ابل بو يشععكلالتكاليف سععواء  كدوا الدارس أو اجل
معععدراً جديداً من معععا ر متويل اجلامدات والكليات، اله تعععدي إىل تجويو معععا ر 

 متويلوا.
كيما يتدلق ابلبدد الثالث واخلاص ابلتقععععععععععععععات والربامج اا لوب    سععععععو  الدمل  .3

ا   الق الععععععععععععععدو ا من وجو  نتر أع عععععععععععععاء هيئ  التدري  ومععععععععععععععئويل التوتيف  
به اتفا  ب  أع عععععععععععععععاء هيئ  التدري  ابجلامدات  اخلاص، ك نجا جند أ  هجاك شعععععععععععععع
والكليات التقجي  ومعععععععععععععئويل التوتيف ابلق ا  اخلاص، حوه أهم التقععععععععععععععععععععععععععات 

ذ اا لوب    سو  الدمل حبيث  يت   اارتب  األوىل اللذ  اإلجنليزي ، مث برامج احلاس
    احلاسععععععذ بعععععععف  ياصعععععع  كالويجدوز، والوور ، اديل بعععععععف  عام  والدورات الدام

واإلكععععععععععععععععل، والبوربويجت، وإجا ة التدامل مو اإلنرتنت   اارتب  الثاني ، مث الربامج 
يت اإل اري    اارتب  الثالث ، مث الربامج الفجي  ااتقعععععععععععععععععععععع    اارتب  الرابد ، وأيرياً  

وجاك اتفا  عععععععععععععب  للذات غري اإلجنليزي  كالربامج الرتبوي    اارتب  اخلامععععععععععععع ، أما ابلج
أي ععععععععععععاً حوه عدم االحتياج يفا على األ ل   الفرتة القريب  القا م ، وإ  ا رتح بدر 
أع ععععععععاء هيئ  التدري  ومعععععععععئويل التوتيف ابلق ا  اخلاص، طرح برامج لتدليم اللذ  

  بدر ب األااني  والياابني ، ابعتبار أ  هجاك شعععععععععععراكات وحتالفات ا تععععععععععععا ي  كبرية
 الشركات من الق ا  اخلاص العدو ا والشركات األااني  والياابني .

وابلرجو  إىل الربامج اله تقدموا مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععععتمر   اجلامدات 
والكليات التقجي ، واله مت بياهنا   اإلطار الجترا للدراس ، جند أهنا تركز على تقدمي 
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لبوا الق ا  اخلاص، واله جاءت بجاًء على االسععععععععععععت ال  ال ا لات الربامج اله ي 
 امت به الدراسعععععععععععععع ، مما يدين أ  مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععتمر ابجلامدات 
والكليات التقجي  تدمل على إعدا  الكوا ر البشععععععععععععععري  وكق مت لبات سععععععععععععععو  الدمل 

 واحتياجاته.
  ب  معععععععععتو  تعععععععععوم   حتقيق ااواءم كيما يتدلق ابلبدد الرابو اخلاص ابلدوامل اله .4

خمرجات التدليم، وب  مت لبات سععععععععو  الدمل العععععععععدو ا من ياله برامج التدريذ 
التحويلي   مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععتمر من وجو  نتر أع عععععععععععععععاء هيئ  
التدري ، ومععععععئويل التوتيف ابلق ا  اخلاص جند أ  أهم ه ه الدوامل هي: إشعععععراك 

اص   إعدا  الربامج التدريبي  وت ويرها حعذ احلاج ، تدريذ الدارس  الق ا  اخل
على اسععععععععععععععتقدامات احلاسعععععععععععععععذ اديل، تدريذ الدارسعععععععععععععع  على تدلم وإتقا  اللذ  
اإلجنليزيعع ، تدريف الععدارسعععععععععععععع  أبيال يععات ااوجعع ، إوععا  برامج تدتمععد على اجلوانععذ 

يل التقععي   الدارس ، التأهالت بيقي ، تجمي  الشدور ابجلدي  وحتمل ااعؤولي  لد
اجليد، تجمي  موارات االتععععععععاه لد  الدارسععععععع ، تجمي   درة الدارسععععععع  على اإلبدا  
واالبتكعار، التدعاو  ب  جوعات التق يل للربامج التعدريبيع  واإلععدا  للقو  الدعاملع ، 
تجميعع  روح الدمععل اجلمععاعي لععد  الععدارسعععععععععععععع ، تكثيف برامج التععدريععذ التدععاوين مو 

اخلاص، تجمي  القدرات التحليلي  للدارسعععععععععععععع ، توزيو الدارسعععععععععععععع  ب  الربامج  الق ا 
التدريبي  حععععععععععععععععذ مت لبات سععععععععععععععو  الدمل، وابلتايل نكججا القوه أ  ه ه الربامج 
إبمكاهنا حتقيق ااواءم  ب  مععععععععتو  خمرجات ااؤسعععععععععععععععات التدليمي  وب  مت لبات 

ن ه ه الدوامل وه ه ادراء سععععععععععععععو  الدمل حيث أهنا بدأت ابلفدل ت بق الدديد م
واألككععار، حيععث جنععد أ  من يععععععععععععععمن مقررات وبرامج هعع ه ااراكز مععا يتدلق مجوععا 
أبيال يات الدمل والعععلوك الوتيفي وأهنم لي و   بدأ الشععراك  مو الق ا  اخلاص 
  إعدا  الكثري من براجموم، بل أ  بدر ه ه الربامج يعععععععععععمم يعععععععععععيعععععععععععاً لبدر 

حععععععذ حاجتوم من أجل إكععععععاب الدارسععععع  موارات مؤسعععععععععععات الق ا  اخلاص 
مديج  وحمد ة، والدمل على إعا ة  هيل خمرجات ااؤسعات التدليمي  على ايتالن 
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مععععتوايهتا، من ياله الرتكيز على الربامج الت بيقي  وبرامج اللذ  اإلجنليزي  واحلاسعععذ 
 اديل.

بد    مراكز تدريبي  ااتكيما يتدلق ابلبدد اخلام  اخلاص أبهم األسعععععععععععاليذ وال ر  ال .5
يدم  اجملتمو والتدليم ااععععععععتمر ابجلامدات والكليات التقجي  من وجو  نتر أع عععععععاء 
هيئ  التدري  والدارسعععععععععععععع ، كجحد أ  أع ععععععععععععععاء هيئ  التدري  ابجلامدات والكليات 
التقجي  يواكقو  على أ  غالبي  األسعععععععععععععععاليذ وال ر  التدريبي  ااتبد    مراكز يدم  

 والتدليم ااعتمر ابجلامدات والكليات التقجي  تشمل األساليذ التالي :اجملتمو 
الت بيقعععات الدمليععع ، الورش التعععدريبيععع ، الزايرات اايعععدانيععع ، ااشععععععععععععععروععععات الدلميععع ، 
احملايعععععععرات، ااجا شعععععععات احلرة، حل ااشعععععععكالت، التدليم ااربمج، الدععععععععف ال هين، 

ل اسعععععععععععتقدام أسعععععععععععاليذ الجدوات، سعععععععععععل   راسععععععععععع  احلال ، اابارايت اإل اري ، بيجما يق
القرارات، متثيل األ وار، التدريذ عن بدد، عجد تجفي  غالبي  ه ا الربامج، ويواكقوم 

   لل  الدارس  على تفاوت   الرتتيذ.
وهبعع ا نكن القوه أ  مراكز يععدمعع  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععتمر نكن أ  تكو  احلععل 

جموا لتدليم ومت لبات سععو  الدمل، حيث أ  برااجليد لتحقيق ااواءم  ب  خمرجات ا
 ي  ابألسععععععاليذ الت بيقي    مدتموا حعععععععبما جاء   ه ه الجتيح  حيث جند أ  
الت بيقعععات الدمليععع  والورش التعععدريبيععع ، والزايرات اايعععدانيععع ، وااشععععععععععععععروععععات الدلميععع ، 

دم ، عتقو راسات احلال ، وااجا شات احلرة، وحل ااشكالت هي أهم األساليذ اا
وهعع ا يدين أ  لععديوععا القععدرة على تزويععد الععدارسعععععععععععععع  ابادععارن الدلميعع  إىل جععانععذ 
ااوارات الدملي  اله يريدها سو  الدمل، وهي ما حُيتج به على خمرجات ااؤسعات 
ب  التدليمي  اله تدتمد على اجلوانذ الجتري    إعدا  خمرجاهتا واله يدتربها غري مجاس

مر ىل اامارس  الدملي  واله حتاوه مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعتله، ألهنا تفتقر إ
 أ  تزو  هبا خمرجاهتا مما حيقق نوعاً من ااواءم  اا لوب .

كيما يتدلق ابلبدد الععععععا س اخلاص ابات لبات األسعععععاسعععععي  اله يت لبوا سعععععو  الدمل  .6
ععععععععدو ي  جلامدات الالععععععععدو ا   خمرجات برامج يدم  اجملتمو والتدليم ااععععععععتمر اب

والكليات التقجي  من وجو  نتر أع عععععاء هيئ  التدري ، ومععععععئويل التوتيف ابلق ا  
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اخلاص، كجحد أ  أع عععععععععععععععاء هيئ  التدري  ابجلامدات والكليات التقجي  ومعععععععععععععععئويل 
التوتيف ابلق ا  اخلاص، يواكقو  على أ  أهم اات لبات األسععععععععععاسععععععععععي  اله يت لبوا 

رجات برامج يدم  اجملتمو والتدليم ااعععتمر ابجلامدات سععو  الدمل العععدو ا   خم
 العدو ي  والكليات التقجي ، تتمثل   اديت:

ااؤهل الدلمي ااجاسععععذ للوتيف ، القدرة على التدامل مو احلاسععععذ اديل، األمان    
الدمل، التدريذ ااجاسععععععععذ، ااوارة   االتعععععععععاه مو اديرين، احرتام أو ات الدمل، 

لدمليعع ، احرتام أنتمعع  الدمععل، التدععاو  مو اإل ارة والزمالء، الرغبعع    ت وير اادركعع  ا
ال ات، القدرة على اإلبدا  واالبتكار، القدرة على حل ااشععععععععععععععكالت، إجا ة اللذ  
اإلجنليزي ، القدرة على التحليل والربل ب  جوانذ الدمل، االلتزام ابإلنتاجي  ااقررة، 

 طاع  الرؤساء، االستمرار   الوتيف . القدرة على اختال القرارات،
كيما يتدلق ابلبدد الععععععابو اخلاص أبهم اادو ات اله تواجه برامج التدريذ التحويلي  .7

اله تجف ها مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععتمر ابجلامدات والكليات التقجي  من 
 وجو  نتر أع اء هيئ  التدري ، كجحد أهنا تجقعم إىل  عم :

مدو ات تجتيمي ، أا بععععبذ األنتم  واللوائو اادموه هبا سعععواًء   اجلامدات  أوًل:
والكليععات التقجيعع  أو   جوععات التوتيف، وتشععععععععععععععمععل هعع ه اادو ععات: عععدم تدععاو  
الق ععا  اخلععاص   توتيف يروي برامج يععدمعع  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععتمر، غيععاب 

في غياب التععععععععععععععجيف الوتي اجلوات ااععععععععععععععتفيدة من ه ه الربامج عن التق يل يفا،
خلرويوعععا من  بعععل وزارة اخلعععدمععع  ااعععدنيععع ، االكتقعععار إىل وجو  الئحععع  لتجتيم أعمعععاه 
الدراسعععععععععع  وااليتبارات والقبوه هبا، وطوه اإلجراءات ااتبد  العتما  براجموا من  بل 

 وزارة اخلدم  اادني .
تشععععععععععععععمل:  ل  االي ، و مدو ات ما ي ، وهي اله تتدلق ابلتحويزات والجواحي ا اثتياً:

تواكر الجشععععععععععععععرات التدريفيعع  اله تدرن أبعمععاه وبرامج مراكز يععدمعع  اجملتمو والتدليم 
ااعععععتمر، االكتقار إىل جو  حقائذ تدريبي  مجاسععععب  للمدرب وااتدرب، نق  ااباين 
والتحويزات ااععا يعع  ااجععاسععععععععععععععبعع  لتقععدمي اخلععدمعع  على الوجععه األكمععل،  لعع  القععاعععات 
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وزة للتدريذ، عدم توكر كوا ر تدريبي  ياص  هبا، يدف االعتما ات ااقعع  واجمل
 ااالي  ااقعع  يفا، وارتفا  رسوم الدراس    براجموا.

كيما يتدلق ابلبدد الثامن اخلاص ابألسباب اله  كدت الدارس  إىل االلتحا  بربامج  .8
ر ابجلععامدععات مالتععدريععذ التحويلي اله تجفعع هععا مراكز يععدمعع  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععت

والكليات التقجي  من وجو  نترهم، كجحد أهنم يواكقو  على أ  أهم األسعععععععععععععباب اله 
 كدتوم إىل االلتحعععا  بربامج التعععدريعععذ التحويلي اله تجفععع هعععا مراكز يعععدمععع  اجملتمو 

 والتدليم ااعتمر ابجلامدات والكليات التقجي  تتلق   :
دمل ال اتي ، حتعععع  كرص االلتحا  بععععو  الركو ااععععتو  ااوار  وت وير القدرات 

واحلععوه على وتيف ، ااجاكعع  على الرت يات الوتيفي    جماه الدمل، جو ة حمتو  
الربامج التدريبي  والدراسععععععععععععععي    مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععتمر،  ل  كرص 

ن ملل انتتار مالدراس  ابلربامج اجلامدي    الكليات األكا ني  ااتقعع ، ايفروب 
 الوتيف ، ويرتبل هب ا البدد الجتائج التالي :

توجد كرو  لات  الل  إحعععائي  ب  الدارسعع  كيما يتدلق أبسععباب االلتحا  بربامج  -أ
 التدريذ التحويلي اله تجف ها مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععتمر اارتب    تذري

م من   غالبي  االتحق  هب ه الربامج هالدمر لعععععععععععععاخل الفئات األ ل عمراً، مما يدين أ
كئ  الشععععععباب ال ين تقل أعمارهم عن ف  وعشععععععرين سععععععج ، على الفرص ااتاح    

 سو  الدمل وااجاكع  عليوا.
توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععععائي  ب  الدارسعععععععععع  كيما يتدلق أبسععععععععععباب االلتحا   -ب

اععععععععععععتمر اارتب   والتدليم ا بربامج التدريذ التحويلي اله تجف ها مراكز يدم  اجملتمو
يليوم محلععع  العععدبلومععع   "علمي"اباؤهعععل العععدراسععععععععععععععي لععععععععععععععععععاخل محلععع  الثعععانويععع  الدعععامععع  

 والبكالوريوس.
توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  الدارسععععع  كيما يتدلق أبسعععععباب التحا وم هب ه  -ج

 جالربامج من حيععث نو  الربانمج التععدريز لعععععععععععععععععاخل الربامج ايفجععدسععععععععععععععيعع  الفجيعع  وبرام
 احلاسذ اديل.
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ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  الدارس  كيما يتدلق أبسباب التحا وم هب ه  - 
 الربامج تدز  إىل متذري احلال  الوتيفي .

كيمععا يتدلق ابلبدععد التععاسععععععععععععععو اخلععاص أبهم ادليععات اله تزيععد من كععاعليعع  برامج التععدريععذ  .9
لتقجي  والتدليم ااعععععععععععععععتمر ابجلامدات والكليات االتحويلي اله تجف ها مراكز يدم  اجملتمو 

من وجو  نتر أع ععععععععععععاء هيئ  التدري ، ومعععععععععععععئويل التوتيف ابلق ا  اخلاص، كجحد أهنم 
 يواكقو  على أ  أهم ادليات واله من اامكن تقعيموا إىل  عم :

ات عةةأوًل:  ليةةات  تعلق ابجلواتةةب التةةدريبيةةة والتةةيتهيليةةة والا  قع ضةةةةةةةةةةةمن مسةةةةةةةةةةةئوليةةات اجلةةام
 والكليات التقنية، و شمل:

ربل ااجاهج التدريبي  والتدليمي  ابحتياجات سععععععععععععععو  الدمل، التوسععععععععععععععو   ت بيق مفووم 
التدريذ التداوين مو الق ا  اخلاص، توجيه البحوث والدراسعععات والجدوات حلل مشعععكالت اخلرو  

  والبشري  من اانت ااا ي  سو  الدمل، تكثيف االستقدام الت بيقي لتقجيات الدمل، زاي ة اإلمك
أجل تقدمي الربامج اا لوب    سععععععععععععععو  الدمل، التدريذ عن طريق ااالزم  وااعععععععععععععععاحب  والتلم ة، 

 استقدام ال ر  واألساليذ احلديث  ااالءم    التدريذ كالتدريذ عن بدد.
ختصةةةةةةة ملاثتياً:  ليات  تعلق ابجلواتب التنظيمية، و قع ضةةةةةةمن مسةةةةةةئوليات األجهزة احلكومية ا

 و شمل:
توعي  اخلرو  بربامج التدريذ التحويلي اا لوب    سو  الدمل ويو ي   وطجي  شامل  
للتدريذ، تجتيم يوم ااوج  بشععععععععععععععكل  ورا  ايل اجلامدات والكليات إلطال  اخلرو  على كرص 

ر وب    اعات مالدمل ااتاح ، إوا  جلا  مشععرتك  للتجعععيق ب  مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععت
 سو  الدمل، كتو اجملاه أمام الق ا  اخلاص إبنشاء كليات ومراكز خلدم  اجملتمو والتدليم ااعتمر.
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 ثانيًا: التوصيات
 

 يوصي الباحث   هناي   راسته ابلتوصيات التالي :
تكثيف برامج التععععدريععععذ التحويلي ااجفعععع ة   مراكز يععععدمعععع  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععععععتمر  .1

ابجلامدات والكليات التقجي ، وإشععععععاع  ثقاكتوا   أوسععععععاط يروي ااؤسعععععععععععععات التدليمي ، 
 والدامل    الق اع  الدام واخلاص.

تجويو برامج التععدريععذ التحويلي من حيععث احملتوايت وااععدة حبيععث تشععععععععععععععمععل  ورات  .2
  عععععرية أسععععبو مثاًل، وأيرا طويل  متتد إىل سععععج  أو أكثر و ا يتجاسععععذ مو مت لبات
واحتياجات سععععو  الدمل العععععدو ا، والتجعععععيق ب  الكليات حىت ال تعععععبو براجموا 

 نعق  متكررة من بد وا البدر، مو مراعاة يعوصي  كل مج ق .
التوسعععو   إنشعععاء كليات متقعععععععع  خلدم  اجملتمو والتدليم ااععععتمر، واكتتاح أ ععععام  .3

تدري   هيئ وختععععععععععععععات تفي حباجات اجملتمو وسععععععو  الدمل، وتزويدها أبع ععععععاء 
متفرغ ، مما يعععععععاعد على حتقيق التأهيل ااجاسععععععذ اقرجات ااؤسعععععععععععععات التدليمي  

 وسد الجق  ااوار  ااالحظ   األيدا الدامل  الوطجي .
توثيق العععععل  مو مؤسعععععععععات الق ا  اخلاص من ياله ت بيق نتام التدريذ والتدليم  .4

التدليم راكز يعععدمععع  اجملتمو و التدعععاوين، حيعععث يتلقى اخلريج اادلومعععات الجتريععع    م
 ااععععععععععععتمر، مو بدر الت بيقات الدملي  التشعععععععععععبيوي  اله يدعموا ابلت بيق الفدلي  
ااؤسعععععععععات والشععععركات، حبيث يدترب لل  مت لذ تكميلي للحعععععوه على شععععوا ة 

 الدورة أو الربانمج ال ا التحق به الدارس.
 ، وتزويد الدمل أو ااوجطرح برامج تدريبي  متقعععععععععععععع    التدريذ على أيال يات  .5

 الدارس  بكل ما يتدلق هبا من مفاهيم.
التأكيد على أ ي  مشارك  الق ا  اخلاص   ويو اخل ل الدراسي  للربامج التدريبي   .6

حىت تكو  أكثر مالئمعععع  مو مت لبععععاتععععه، حبيععععث تكو  ااقرجععععات أكثر تواؤمععععًا مو 
 مت لبات سو  الدمل العدو ا.
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اوين لتوجيه اخلرو  حنو التقععععععععععععععععععععات اا لوب    سعععععععععو  الرتكيز على اإلرشعععععععععا  ا .7
الدمل، و عم مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااععععتمر مالياً وإ ارايً وأكا نياً  ا يععععاعد 

 على ت وير الكفاءة الدايلي  واخلارجي  يفا.
إاتح  الفرصعععععععععع  للق ا  اخلاص بشععععععععععكل أكرب إلنشععععععععععاء مراكز خلدم  اجملتمو والتدليم  .8

ر، وتيعععععععععععري إجراءات احلعععععععععععوه على الرتايي  الالزم  ل ل ، اا تور من ااعععععععععععتم
 ععدرهتععا على  عم مو ف اخلرو  عجععد البحععث عن كرص عمععل، وتزويععدهم ابخلربات 
واادارن وااوارات اا لوب    سععععععععععععععو  الدمل مثل، مركز عبد الل يف أتيل خلدم  

 اجملتمو.
  ه ه   عم برامج التدريذ التحويليالتجعععععيق مو صععععجدو  تجمي  ااوار  البشععععري     .9

 ااراكز  ا يفعو اجملاه لدد  أكرب   االلتحا  هبا.
إوا  جلا  أو هيئ  مشعععععرتك  ب  الق ا  اخلاص و  اعات اإلعدا  والتأهيل، ومجوا  .10

ق مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعتمر حتقق حتالفاً اسرتاتيحياً تتويل من يالله التجعي
اعات كيما يتدلق بتجمي  ااوار  البشععععععري  وسععععععد حاجات سععععععو  الدمل، ب  ه ه الق 

تشععععععععععععععارك كيوا وزارة الدمل، وزارة اخلدم  اادني ، اجلامدات والكليات، مدود اإل ارة 
 الدام ، والذرن التحاري  العجاعي .

يفر الرسعععععععععوم الدراسعععععععععي    الربامج التدريبي  حبيث تكو    متجاوه الدارسععععععععع ،  .11
م من اخلرو  ال ين   يلتحقوا أبا عمل، وابلتايل تكو  تروكوم ياصععع  أ  مدتمو

 ااالي  غري مواتي  الرتفا  الرسوم.
الدمل على حتقيق االنععععععحام والتكامل ب  ااؤهالت واخلربات ااكتععععععب  للقرو   .12

من برامج التدريذ التحويلي ااجف ة   مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععتمر وتل  
اجوا سععععععععععععععو  الدمل، األمر ال ا يجدك  إواابً على إنتاجي  اخلريج وعلى اله حيت

 مو فه التجاكعي   سو  الدمل.
تجويو أسعععاليذ التدريذ واألي  ابألسعععاليذ احلديث  وتدريذ أع عععاء هيئ  التدري   .13

على تجفي ها وممارسعععتوا، مثل  راسعععات احلال  ومتثيل األ وار والتدليم أو التدريذ عن 
 بدد.
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يل مشععععععععرتك للتوصععععععععيف والتعععععععععجيف ااوين ب  الق ا  احلكومي والق ا  ويععععععععو  ل .14
اخلاص، ومتابدته  ا يتجاسعععععذ مو ااتذريات ااوجي  ااععععععتمرة، حىت نكن إعدا  برامج 

 تدريبي  تؤ ا إىل إوا  يرو  مجاسب  ات لبات سو  الدمل.
ات كفاءة عالي  مر ليعععرورة توكري مباين مععععتقل  اراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااععععت .15

  التععععععععميم تععععععععمو بتوكري اارون  السعععععععتقداموا ألغرال متدد ة، وتععععععععمو ابلقيام 
 بدمليات التحديد والت وير والقابلي  للتوسو والعيان  ااعتمرة.

الدمل على ويععععععو الئح  مالي  معععععععتقل  اراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععععععتمر،  ا  .16
توا شئوهنا وتدبري معا ر مالي  لتمويل براجموا وأنش  نكجوا من االستقاللي    إ ارة
 وت بيق مبدأ اجلامد  ااجتح .

الدمل على ويععععو الئح  تجتيمي  إ اري  معععععتقل  تجتم الشععععئو  األكا ني  واإل اري   .17
للدارسععععععع    ه ه ااراكز تت عععععععمن كل ما خيععععععععوم من أنتم  التععععععععحيل والدراسععععععع  

 م وأنتم  االيتبارات.واحل ن واإلياك  والتحويل واالنعحا
التدريف اإلعالمي أبنشعععععععع   وبرامج مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععععععععتمر، والدور  .18

ال ا تقوم به ه ه ااراكز   تلبي  احتياجات اجملتمو وحل مشععععععععععععععكالته، من ياله 
 ركو معتو  الدعاي  واإلعال    القجوات اإلعالمي  ااقتلف .

، رسعععععععععععععع  عجد تعععععععععععععععميم الربامج التدليمي  والتدريبي مراعاة الفرو  الفر ي  ب  الدا .19
والتواز  ب  اجلوانذ الت بيقي  الدملي  واجلوانذ الجتري  األكا ني   ا حيقق أهدان 

 ه ه الربامج.
إوا  وكال    وزارة الدمل توكل إليوا موم  اعتما  ه ه الربامج وتيفياً بشععععععععععععععكل  .20

كرار ه ه الربامج كما ت عععمن يتجاسعععذ مو احتياجات سعععو  الدمل، وت عععمن عدم ت
نوعيتوععا حىت ال تتكرر مشععععععععععععععكلعع  اخلرو  من هعع ه الربامج مو اخلرو  من الربامج 

 األكا ني .
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 الثًا: توصيات بدراسات مستقبليةث
 

يقرتح الباحث   هناي   راسعععته عد  من ااوايعععيو اله من اامكن أ  تكو  موايعععيو 
 للبحث والدراس  مجوا:

ه ه الدراسعع    القعععم الجعععائي من مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااعععتمر القيام  ثل  .1
   اجلامدات العدو ي .

القيام  ثل ه ه الدراسعععع  للتدرن على إسععععوام برامج مدود اإل ارة الدام    التدريذ  .2
 التحويلي.

القيام  ثل ه ه الدراسععععععع  للتدرن على إسعععععععوام برامج ااؤسععععععععععععععع  الدام  للتدليم الفين  .3
 لتدريذ ااوين   التدريذ التحويلي.وا

القيام بدراسععععععععععععععع  علمي  للتدرن على  ور برامج التدريذ التحويلي   مداجل  ب ال   .4
 اخلرو  من خمتلف ااؤسعات التدليمي .

القيام بدراسعععع  علمي  للتدرن على  ور برامج التدريذ التحويلي   مداجل  الت ععععقم  .5
 ف .الوتيفي   األجوزة احلكومي  ااقتل

إجراء  راسععععععععات ميداني  مكثف  ومعععععععععتمرة للتدرن عن  رب على احتياجات اجملتمو  .6
ويععائ  أكرا ه ال ين سعيععتفيدو  من برامج مراكز يدم  اجملتمو والتدليم ااععتمر 

 لتكو  أكثر مالءم  يفم وأكثر  اكدي  يفم للتدلم.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 احلاجات التدريبية ملعلمي الرتبية البدنية 
 املرتبطة مبهارات استخدام تقنيات التعليم احلديثة

 للمرحلة املتوسطة من وجهة نظرهم
  

 
 

  إعداد الطالب 
  العزيز عناني أمحد بن طالل بن عبد 
 42980326الر م اجلامدي:  

 
 

  إشراف 
  أ. د. عبد احلكيم موسى مبارك 

 جامعة أم القرى –أستاذ املناهج وطرق التدريس بكلية الرتبية 
 

  راس  مقدم  كمت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري
   ااجاهج وطر  التدري 
 الفعل الدراسي الثاين

 م2012/هع 1433
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 ملخص النتائج:عرض 
أوال: النتائج اخلاصييية باسيييتجابات عينة الدراسييية حول 

 االستبانة:
 

 ا ور األول: مهارات استخدام احلاسب اآليل
أتورت نتائج إجاب  العؤاه األوه أ  حاجات مدلمي الرتبي  البدني  ااتدلق   وارات  .1

ي  الجعععععععععباسععععععععتقدام احلاسععععععععذ اديل كانت بشععععععععكل عام عالي ، حيث بلذت األ ي  
(85,80%.) 

تب   يم  مدامل ارتباط الرتذ )سععععععععععععبريما ( على أ  هجاك ارتباطا طر اي ب  كل من  .2
ا، للتدريذ عليو ومد  احلاج احتماه  رج  أ ي  موارات اسعتقدام احلاسعذ اديل 

 وهي  يم (، 0,00(  عععععععععععععععتو   الل  )0,926حيث بلذت  يم  مدامل االرتباط )
 (.0,05مدجوي  )عجد معتو   إحعائيا ال  

 
 اإلترتتتا ور الثاين: مهارات استخدام 

أتورت نتائج إجاب  العؤاه الثاين أ  حاجات مدلمي الرتبي  البدني  ااتدلق   وارات  .1
كعانعت بشععععععععععععععكعل ععام ععاليع ، حيعث بلذعت األ يع  الجعععععععععععععععبي    اإلنرتنعتاسععععععععععععععتقعدام 

(81,83%.) 
من  ( على أ  هجاك ارتباطا طر اي ب  كلتب   يم  مدامل ارتباط الرتذ )سععععععععععععبريما  .2

للتدريذ عليوا،  ومد  احلاج  اإلنرتنتاحتماه  رج  أ ي  موارات اسععععععععععععععتقدام 
 وهي  يم (، 0,00(  عععععععععععععععتو   الل  )0,837حيث بلذت  يم  مدامل االرتباط )

 (.0,05عجد معتو  مدجوي  ) إحعائيا ال  
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 التعليمية ا ور الثالث: مهارات استخدام الربجميات
أتورت نتععائج إجععابعع  العععععععععععععععؤاه الثععالععث أ  حععاجععات مدلمي الرتبيعع  البععدنيعع  ااتدلقعع   .1

 وارات اسعععتقدام الربجميات التدليمي  كانت بشعععكل عام عالي ، حيث بلذت األ ي  
 (.%81,52الجعبي  )

تب   يم  مدامل ارتباط الرتذ )سععععععععععععبريما ( على أ  هجاك ارتباطا طر اي ب  كل من  .2
دريذ للت ومد  احلاج  رج  أ ي  موارات اسععععععععععععععتقدام الربجميات التدليمي   احتماه

وهي (، 0,00(  ععععععععتو   الل  )0,991عليوا، حيث بلذت  يم  مدامل االرتباط )
 (.0,05عجد معتو  مدجوي  ) إحعائيا ال    يم 

 
 ا ور الرابع: مهارات استخدام أجهزة العرض احلديثة

ت الرابو أ  حاجات مدلمي الرتبي  البدني  ااتدلق   واراأتورت نتائج إجاب  العؤاه  .1
اسععععععععععععععتقدام أجوزة الدرل احلديث  كانت بشععععععععععععععكل عام عالي ، حيث بلذت األ ي  

 (.%80,33الجعبي  )
تب   يم  مدامل ارتباط الرتذ )سععععععععععععبريما ( على أ  هجاك ارتباطا طر اي ب  كل من  .2

يذ للتدر  ومد  احلاج رل احلديث  احتماه  رج  أ ي  موارات اسععتقدام أجوزة الد
وهي (، 0,00(  ععععععععتو   الل  )0,897عليوا، حيث بلذت  يم  مدامل االرتباط )

 (.0,05عجد معتو  مدجوي  ) إحعائيا ال    يم 
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ثانيا: النتائج اخلاصييية باسيييتجابات عينة الدراسييية وفقا 
 ملتغريات الدراسة:

 
( ب  متوسعع ات α ≥0,05عجد معععتو  الدالل  )عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي   .1

اسعععععتحاابت عيج  الدراسععععع  أل ي  موارات اسعععععتقدام احلاسعععععذ اديل واإلنرتنت والربجميات 
التدليميعع  وأجوزة الدرل احلععديثعع  تبدععا للمج قعع  التدليميعع ، حيععث يععععععععععععععععاوا على التوايل 

 (.0,09( و )0,19( و )0,11( و )0,13)
( ب  متوسععععععععع ات α ≥0,05  عجد مععععععععععتو  الدالل  )وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععائي .2

اسعععتحاابت الديج  اد  احلاج  للتدريذ على موارات اسعععتقدام احلاسعععذ اديل واإلنرتنت 
( و 0,00وأجوزة الدرل احلعديثع  تبدعا للمج قع  التدليميع ، حيعث يعععععععععععععععاوا على التوايل )

 (.0,04( و )0,00)
( ب  متوسعع ات α ≥0,05لدالل  )عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  ا .3

اسعععععععتحاابت الديج  اد  احلاج  للتدريذ على موارات اسعععععععتقدام الربجميات التدليمي  تبدا 
 (.0,10للمج ق  التدليمي ، حيث يعاوا )

( ب  متوسعع ات α ≥0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  الدالل  ) .4
اسعععععتقدام احلاسعععععذ اديل واإلنرتنت والربجميات اسعععععتحاابت عيج  الدراسععععع  أل ي  موارات 

( 0,42التدليمي  وأجوزة الدرل احلديث  تبدا للمؤهل الدلمي، حيث يعععاوا على التوايل )
 (.0,25( و )0,30( و )0,57و )

( ب  متوسععععععععع ات α ≥0,05وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععائي  عجد مععععععععععتو  الدالل  ) .5
ريذ على موارات اسعععععتقدام احلاسعععععذ اديل اسعععععتحاابت عيج  الدراسععععع  اد  احلاج  للتد

 (.0,02( و )0,01والربجميات التدليمي  تبدا للمؤهل الدلمي، حيث يعاوا على التوايل )
( ب  متوسعع ات α ≥0,05عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععائي  عجد معععتو  الدالل  ) .6

لدرل ا اسعععععععتحاابت عيج  اد  احلاج  للتدريذ على موارات اسعععععععتقدام اإلنرتنت وأجوزة
 (.0,05( و )0,07احلديث  تبدا للمؤهل الدلمي، حيث يعاوا على التوايل )
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 :التوصيات
 

 يوء نتائج الدراس ، نكن تقدمي التوصيات التالي :  
أ  تكو  احلاجات التدريبي  احملد ة   ه ه الدراسععععع  أسعععععاس أا برانمج تدريز أثجاء  .1

 ديث .ااوارات اارتب   بتقجيات التدليم احلم إكعاهباخلدم  ليعاعد اادلم  على 
يت لذ ت وير موارات اسععععععععععععععتقدام اادلم  لتقجيات التدليم احلديث  إحلا وم بدورات  .2

 .اإلنرتنتو جماه احلاسذ اديل  وياص   تدريبي  مكثف  
 
 

 النابعة من الدراسة احلالية: املقرتحات
 

 من ااقرتحات ما يلي: وير  الباحث
إجراء  راسععععع  مماثل  حلاجات مدلمي الرتبي  البدني   وارات اسعععععتقدام تقجيات التدليم  .1

   العدو ي .أير  اباملك  الدربي والثانوي  و  حماكتاتاحلديث  للمرحل  االبتدائي  
إي ا  اادلم  اليتبارات  وري    جماه استقدام تقجيات التدليم احلديث  حىت يتم  .2

 التدريبي  ااجاسب . حتياجاهتم وتقدمي الدوراتوا هتممعتوايحتديد 
م  ااعععععععؤول  عن إعدا  اادل وب  ااؤسعععععععععععععاتالتواصععععععل ب  مراكز تدريذ اادلم   .3

 لويو عجاصر مقررات تقجيات التدليم بجاًء على احتياجات اادلم  الفدلي .
، عععتوايهتممتقدمي حواكز للمدلم  ال ين حيققو  نتائج إوابي    الدورات بدد تقييم  .4

   االلتحا  ابلدورات التدريبي . ولل  لتشحيدوم
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 فعالية استخدام بيئة التعلم اإللكرتونية يف تدريب
 املعلمني أثناء اخلدمة

  
 

 

  إعداد الطالب 
  حممد عبد الرمحن مسفر املورعي 
  

 
 

  إشراف األستاذ الدكتور 
  د. عبد اللطيف بن محيد الرائقي 

 
 

 
 التدري ()حبث إلكماه مت لبات احلعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  

 الفعل الدراسي الثاين 
 هع 1427/1428للدام اجلامدي 
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 نتائج الدراسة
 

   كرتوني اإللهدكت الدراسععععععععع  احلالي  إىل التدرن على أثر اسعععععععععتقدام بيئات التدلم 
  ه ا  ويدرل الباحث، اجتاهوم حنو اسعععععععتقداموا عملي  تدريذ اادلم  أثجاء اخلدم  وعلى

 واله نتمت وكقاً أل ائي الدراس .الفعل نتائج الدراس  
 

 أوالً: نتائج الدراسة املتعلقة باالختبار التحصيلي
 

(  يم ااتوسععل واالحنران ااديارا لاليتبار التحعععيلي القبلي 1يويععو اجلدوه ر م )
 والبددا للمحموعت  ال اب   والتحريبي 

 
 الفتبار التحصيلي البعدي الفتبار التحصيلي القبلي اجملوعة

ااتوسل 
 احلعاا

االحنران 
 ااديارا

ااتوسل 
 احلعاا

االحنران 
 ااديارا

 05,3 1,26 97,4 85,17 الضابطة
 22,4 8,25 60,5 05,16 التجريبية

 (: قيم املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لالختبار التحصيلي القبلي والبعدي 1جدول رقم )
 للمجموعتني الضابطة والتجريبية

 
 05,0  كرو   ال  إحععععائيا عجد مععععتو  ال توجد" على أنه: األوىلنععععت الفريعععي  

ب  متوسععععععععععععععل أكرا  اجملموع  التحريبي  من اادلم  ال ين تلقوا الربانمج التدريز عن بدد عرب 
دريز ، ومتوسععععل أ را  أكرا  اجملموع  ال ععععاب   ال ين تلقوا الربانمج التاإللكرتوني بيئات التدلم 

 وجه من حيث اكتعاب بدر اادارن وااوارات اارتب    راكز معا ر التدلم.وجوا ل
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( للتدرن على ANCOVAواليتبار الفريي  استقدم الباحث حتليل التباين ااعاحذ )
الفرو  ب  متوسععععععععل حتعععععععععيل اجملموع  التحريبي  ومتوسععععععععل حتعععععععععيل اجملموع  ال ععععععععاب   على 

( ملق  نتائج 2 بيق القبلي له، ويويعععو اجلدوه ر م )الت بيق البددا لأل اة بدد يعععبل الت
حتليل التباين ااععععععععععاحذ اليتبار الفرو    التحععععععععععيل البددا ب  أكرا  اجملموع  اجملموعت  

 التحريبي  وال اب  .
 
مصاحنر 
 التباين

جمموع 
 املربعات

حنرجات 
 احلرية

متوسط جمموع 
الدللة  قيمة  فف املربعات

 حصائيةاإل
األثر 
  158,13 626,135 1 626,135 القبلي

العامل 
 742,0 110,0 132,1 1 132,1 التجرييب

   307,10 39 374,381 اخلطيت
    39 9,571 اجملموع

(: ملخص نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق يف التحصيل البعدي بني أفراد 2جدول رقم )
 اجملموعتني التجريبية والضابطة

 
( أ   يم  )ن( اليتبار الفرو    التحعيل البددا ب  2اجلدوه ر م )يت و من 

 وه ا يؤ ا إىل 05,0  اب   غري  ال  إحعععععععائيا عجد معععععععتو أكرا  اجملموعت  التحريبي  وال عععععع
ب  متوسعععل أ اء  05,0عجد مععععه  إحععععائيا بوه الفرل األوه أا أنه ال توجد كرو   ال  

 إللكرتونيععع اتلقوا الربانمج التعععدريز عن بدعععد عرب بيئععع  التدلم أكرا  اجملموعععع  التحريبيععع  الععع ين 
دالي  بيئ  التدلم ك التدريز وجوا لوجه مما يشعععععععري إىل ومتوسعععععععل أ اء أ راهنم ال ين تلقوا الربانمج

و در أبعلى تقدمي برامج تدريذ أثجاء اخلدم  للمدلم  تدمل على ركو مععععععععععتواهم  اإللكرتوني 
 يفم وختععاهتم.وتجميتوم   خمتلف حقو 
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ثانيًا: نتائج الدراسة املتعلقة مبقياس االجتاه حنو استخدام 
 يف عملية التدريب أثناء اخلدمة اإللكرتونيةبيئات تعلم 

 
(  يم ااتوسععععععععععععععل واالحنران ااديععارا الجتععاه أكرا  اجملموععع  3يويععععععععععععععو اجلععدوه ر م )

دم   بل وبدد   عملي  التدريذ أثجاء اخل اإللكرتوني التحريبي  حنو اسععععععععععععععتقدام بيئات التدلم 
 ت بيق الربانمج التدريز.

 
 العراف املعياري املتوسط احلسايب العينة مقياس الجتاه
 620,5 70,81 20 القبلي
 525,6 50,94 20 البعدي

 يف اإللكرتونية(: قيم املتوسط واالحنراف املعياري لالجتاه حنو استخدام بيئات التعلم 3جدول رقم )
 عملية التدريب أثناء اخلدمة قبل وبعد تطبيق الربنامج التدريبي املقرتح عليهم

 05,0  عجد مععععتو  إحععععائياال توجد كرو   ال  " نععععت الفريعععي  الثاني  على أنه:
  عملي   لكرتوني اإلب  متوسعععععععععععل اجتاه أكرا  اجملموع  التحريبي  حنو اسعععععععععععتقدام بيئات التدلم 

 التدريذ أثجاء اخلدم   بل ت بيق الربانمج التدريز ومتوسل اجتاهوم بدد ت بيقه".
واليتيار الفريعععععععععي  اسعععععععععتقدم الباحث ايتيار )ت( للديجات اارتاب   ولل  اليتبار 

خلدم ، ويويععععععععو   التدريذ أثجاء ا اإللكرتوني الفرو    االجتاه حنو اسععععععععتقدام بيئات التدلم 
( ملق  نتائج ايتبار )ت( للديجات اارتاب   اليتبار الفرو    االجتاه حنو 4) اجلدوه ر م

 مج التدريز.  التدريذ أثجاء اخلدم   بل وبدد ت بيق الربان اإللكرتوني استقدام بيئات التدلم 
املتوسط 
 احلسايب

العراف 
 املعياري

الدللة  حنرجة احلرية قيمة  تف
 حصائيةاإل

8,12 763,5 931,9 19 00,0 
(: ملخص نتائج اختبار )ت( للعينات املرتابطة الختبار الفروق يف االجتاه حنو استخدام 4جدول رقم )

 يف التدريب أثناء اخلدمة قبل وبعد تطبيق الربنامج التدريبي اإللكرتونيةبيئات التعلم 
  حنو اجملموع  التحريبي( أ   يم  )ت( اليتبار الفرو    اجتاه أكرا  4يت ععععععععععو من اجلدوه ر م )

ا اسععتقدام بيئات التدلم اإللكرتوني    التدريذ أثجاء اخلدم   بل وبدد ت بيق الربانمج التدريز  ال  إحعععائي
ركر الفريعععععي  أا أنه توجد كرو   ال  إحععععععائيا ب  الت بيق القبلي  وه ا يؤ ا إىل 05,0  عجد مععععععتو 

 وهو ما يدين وجو  حتعن   االجتاه. والبددا اقياس االجتاه للمحوع  التحريبي 
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 مناقشة النتائج وتفسريها
 لت نتائج الدراسععععععععععععع  على عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععععائي    التحععععععععععععععيل الدلمي ب  

ج تدريز عن بدد  درة بيئات التدلم اإللكرتوني  على تقدمي برانم اجملموعت  ال اب   والتحريبي  مما يشري إىل
ها تقل كدالي  عن الربامج التدريبي  ااقدم  وجواً لوجه   القاعات التدريبي ، واعتبار  للمدلم  بععععععععععععععععورة ال

حل للمشكالت والدقبات اله تواجه الجتم التدريبي  الستيداب متذريات ومت لبات الدعر واله تتمثل   
لدمل، والجق  ى رأس ااالنفحار العكاين واالنفحار اادر  وسرع  التذري، وتدريذ أعدا  كبرية ممن هم عل

  أع عععععععععاء هيئ  التدري  ااؤهل ، و ل   اعات التدريذ، ومراعاة ترون ااتدرب  ااكاني  والزماني  وتوكري 
كرص التدريذ للحميو، كما أهنا حل اشكالت االتعاه اله تواجه أسلوب التدريذ عن بدد وااتمثل    

الفوري   لععععععلم  اله تواجه ااتدرب ، وعدم وجو  التذ ي  الراجد  ل  التفاعل ب  اادرب وااتدرب، واالل وا
 ما يلي: الستحاب  ااتدرب، ونكن إرجا  العبذ   ه ه الجتيح  إىل

الربجميات ااعععععععتقدم  تدرل ااا ة التدريبي  عريععععععاً ج اابً ومثرياً يتالزم كيه العععععععوت  .1
من الجشععععععععاط ااعععععععععتمر مو كل من الج  والعععععععععورة مما ودل لهن ااشععععععععارك   حال  

زاي ة التحععععععععععععععيل بدك  ال ريق  الععععععععععععععر ي   على  مما يععععععععععععععاعد اإلوابيوااشعععععععععععععارك  
 للمدلومات اله تدرل ااا ة الدلمي  بشكل بياانت معفوك .

تدامل ااشعععععارك مو األجوزة بشعععععكل مباشعععععر يولد الرغب    التدلم وه ا ما يؤثر على  .2
 التحعيل الدلمي.

ت الواجذ اليومي أو االيتبارات ال اتي  مما يؤ ا إىل تثبي وجو  تدزيز كورا سواء   .3
 اادلوم    لهن ااشارك ويشدره ابإلجناز والداكدي .

  على ختزين واسعععععععععععععرتجا  اادلومات وتوكر اخلععععععععععععععوصعععععععععععععي اإللكرتوني  درة بيئ  التدلم  .4
، إللكرتويناوالتواصعععل مو بقي  ااشعععارك  من ياله أ وات االتععععاه ااقتلف  )الربيد 

لوح  اإلعالانت، ااجتد ( مما ي ععععععععفي على الربانمج احليوي  والتفاعل اا لوب  واله 
  د تدول القعور احلاصل   برامج التدريذ عن بدد التقليدي .

تتيو  إللكرتوني ااارون    ااكا  والزما  كربامج التدريذ عن بدد عرب بيئات التدلم  .5
من أا مكا  متاح، ولقد كا  الو ت   يريد و  ال اللمتدرب الديوه   الو ت 

الربانمج اا بق نتد من العاع  الثاني  عشر توراً إىل العاع  اخلامع  من كحر اليوم 
 الثاين.

سععععععععععععععوول  اسععععععععععععععتقدام الجتام ال ا طُبق من يالله الربانمج التدريز كااتدرب حيتاج  .6
مدععه، ولقععد  تدععامععلالععديوه مرة واحععدة كقل إىل ااو و وجتريععذ أيقوانتععه لكي يتقن ال

م( عجعععدمعععا أشعععععععععععععععععارت إىل أ  برانمج 2002أكعععدت للععع   راسععععععععععععععععع  اخلروصععععععععععععععي )
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(WebCT )–  )ن برانمج سععول نك –وهو برانمج مشععابه متاماً لربانمج )تدارس
 للحميو تدلمه واستقدامه موما كانت ختععاهتم سواًء كانت أ بي  أو علمي .

هععععععععععععععععع( و راسععع  1425اابارك ) وتتشعععابه نتائج ه ه الدراسععع  مو نتائج كل من  راسععع 
م( ولكجوا ختتلف مو  راس  احلعجاوا وزمالئه 2002هع( و راس  اخلروصي )1423الزهراين )

هعععععععععععععععع( و راس  ساندرز وموريعو  1423م( و راس  الربيقي )2004م( و راس  أغا )2004)
م( واله اتفقت على أ  اجملموع  اله  رست عن طريق 1997م( و راس  سكيوت )2001)
 كا  حتعيلوا ونتائحوا أك ل من اجملموع  اله  رست ابل ريق  التقليدي .  نرتنتاإل

(   05,0) مععععتو عجد  إحععععائياوجو  كرو   ال   ىكما  لت نتائج الدراسععع  عل
جاء اخلدم   بل   عملي  التدريذ أث اإللكرتوني اجتاهات اادلم  حنو اسععععععععتقدام بيئات التدلم 

لديجعع  حنو ريز ااقرتح، وابلتععايل هجععاك اجتععاهععات إوععابيعع  عععاليعع  ألكرا  اوبدععد ت بيق الربانمج التععد
من    عملي  التدريذ أثجاء اخلدم ، ويت ععععععععععو لل  جلياً  اإللكرتوني اسععععععععععتقدام بيئات التدلم 

الدبععارات اله كتبوععا بدر أكرا  الديجعع  بدععد ت بيق مقيععاس االجتععاه البدععدا كقععد كتععذ أحععدهم 
ستفا ة من الشبك  الدجكبوتي    جماه الدورات( وكتذ آير )أرا )أعتقد أ  الو ت حا  لال
األثر  ىالتدريبي  وتفديلوا( مما يده عل   جماه الدورات اإلنرتنتيععععععععععععععرورة االسععععععععععععععتفا ة من 

 ال ا تركه الربانمج   نفوس ااشارك . اإلواا
  الدراسعع  ياصعع  عيج لد و لت نتائج مقياس االجتاه القبلي إ  االجتاه مرتفو ابتداًء 

 "نيو كمذ" وأهنم ت وعوا لالشععرتاك   برانمج الدراسعع   حر إرا هتم، وحعععذ ما يشععري إليه
اكده اسعععتددا  السعععتثارة  و  هلديك   الشعععق  يتحه حنو تدلم واكتشعععان مويعععو  ما، إلا كا  

كرا  الديج  ي  أل  الدالاإلوابيجتاه لات ااويععععععععو  معععععععععبقاً، وابلتايل نكن ربل ه ه االجتاهات 
 بععل وبدععد الت بيق بجتععائج االيتبععار األ ائي اارتفدعع  اله حعععععععععععععععلوا عليوععا، ممععا يدين أ  االجتععاه 

حاح   عملي  التدريذ هو حاكز  إواا لزاي ة مددالت الج اإلنرتنتحنو التدامل مو  اإلواا
 كيه.

  الديج  اأكر  لد و د يكو  العععععععععبذ   توور ه ه الجتيح  هو االسععععععععتددا  ااعععععععععبق 
، وااجبدث من إحععععععععععععاسعععععععععععوم أب ي  ه ه التقجي  و ورها الفداه   ت وير اإلنرتنتللتدامل مو 

وتجمي  اجملتمو، و د اسعععععتمر ه ا االسعععععتددا  ابلزاي ة بدد انتواء الربانمج التدريز اا اععععععوه من 
واكق مو  راسعععع  تسععععوول  التدامل مو الربانمج والتفاعل واحليوي  ب  ااشععععارك ، وه ه الجتيح  ت

وجو  ارتباط  وا ب  تو و الفائدة وال ععععععععععععععرر من  واله أشععععععععععععععارت إىل م(1997)احمليعععععععععععععععن 
احلاسعععععععععوب وب  االجتاه حنوه؛ ولل  أل  إحععععععععععاس اادلم  أب ي  احلاسعععععععععوب وال ا  كدوم 
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للت و  وااللتحا  ابلربانمج التدريز )تو دوم للفائدة من احلاسعععععععععععععوب( هو الععععععععععععععبذ   كو  
 م إوابي  مرتفد  من  بل وبدد ت بيق الربانمج التدريز.اجتاهاهت

و عععععد يكو  العععععععععععععععبعععععذ   توور هععععع ه الجتيحععععع  رغبععععع  أكرا  الديجععععع  كوهنم مدمل ، 
واسعععععتددا هم ااععععععبق لالسعععععتفا ة من احلاسعععععوب وت بيقاته، وه ه الجتيح  ليععععععت غريب ، وإمنا 

شارت إىل أ  للمدلم  اجتاهات م( اله أ1997تتفق لدرج  كبرية مو  راس  )نيزك وزمالئوا 
إوابي  حنو تقجي  اادلومات وتتفق ه ه الدراسعععععععععععععع  مو  راسعععععععععععععع  كال من  راسعععععععععععععع  عبد احلميد 

م( و راس  ساندرز  2003هع( و راس  هونج وزمياله )1422م( و راس  العبحي ) 2003)
  م( واله اتفقت أتيدوا على وجو  1999م( و راسععع   وجا  وآيرو  ) 2001وموريععععو  )

 .اإللكرتوني اجتاهات إوابي  حنو التدامل مو بيئات التدلم 

 توصيات الدراسة
   وني اإللكرت كدالي  اسععععععععععععععتقدام بيئات التدلم  ىالتدرن عل الدراسععععععععععععععع  إىل تهدك

دم  وأثر ثجاء اخلبدر اادارن وااوارات اارتب    راكز معععععععععععا ر التدلم للمدلم  أ إكعععععععععععاب
أ   ىدم ، ولقد  لت نتائج الدراسععععععععععععععع  علاجتاهوم حنو التدريذ أثجاء اخل ىه ه البيئات عل

وجد كرو  ال تقل عن كدالي  التدريذ وجوا لوجه حيث   ت اإللكرتوني كدالي  بيئات التدليم 
 لد  حععائياإوجو  كرو   ال   ىي اجملموعت  كما  لت الجتائج علب  متوسع  إحععائيا ال  

لم اتوسعععععععععععععع   القبلي والبدعدا الجتعاهوم حنو اسععععععععععععععتقعدام بيئعات التداجملموعع  التحريبيع  ب  ا
   التدريذ أثجاء اخلدم  و  يوء نتائج ه ه الدراس  ك   الباحث يوصي ابديت: اإللكرتوني 

االسععععتفا ة من تقجيات الشععععبك  الدااي    عملي  التدريذ  قتلف صععععورها من نشععععر  .1
ب  ااتدرب   ني اإللكرتو لي  وتبا ه الرسععععععععائل للحقائذ التدريبي  وإع اء للتمارين ااجز 

 بد وم البدر وب  مدربيوم.
اادلم   حلل بدر مشعععععكالت تدريذ اإللكرتوني االسعععععتفا ة من تقجي  بيئات التدلم  .2

 أثجاء اخلدم  مثل:
 . عدم إمكاني  استيداب كاك  احملتاج  للتدريذ من اادلم 
    ااجاطق الجائي .عدم وجو  كرص تدريبي  متاح  للمدلم  
   مشعععععق  ح عععععور الربامج التدريبي  ااععععععائي ، مو صعععععدوب  احل عععععور   الفرتة الععععععباحي

 الرتباط اادلم ابادرس  وال الب.
تزويد وايععععععععععععععدي اخل ل والربامج التدريبي  وااشععععععععععععععرك  الرتبوي    مراكز التدريذ الرتبوا  .3

 لمدلومات.  اادلومات الدااي  ل دايري التعميم التدليمي للما ة التدريبي  على شبك
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إنشعععاء )بواب  التدريذ اإللكرتوني (   مراكز التدريذ الرتبوا يتم رب وا بشعععبك  اادلومات  .4
الدولي  لتقدمي يدمات لألغرال التدريبي  مثل يدمات القبوه والتععععععععععععحيل وتقدمي برامج 

 زماين.تدريبي  والتواصل والتقومي بديدا عن إلزامي  احل ور ااكاين وال
على كليات الرتبي  وكليات اادلم  ويععععععععععععععو مقررات جديدة لل الب االتحق  هبا حوه   .5

 كيفي  االستفا ة من الشبك  الدااي  للمدلومات والت بيقات التدليمي  يفا.
ربل ااؤسعععععععععععععات التدريبي  بشععععععبك  اادلومات الدولي  واالسععععععتفا ة من يدماهتا لألغرال  .6

يل بواب  التدريذ اإللكرتوني  واله تقوم أبعماه القبوه والتععععععحالتدريبي  من ياله إنشعععععاء 
 وعرل الربامج وتقدنوا وأعماه التقومي.

عقد  ورات تدريبي  اشععععععععر  التدريذ الرتبوا على اسععععععععتقدام بيئات التدلم اإللكرتوني     .7
و م الدملي  التدريبي  وتشعععحيدوم على اسعععتقداموا لتدزيز تدريبوم وتجمي  موارات االتععععاه

 متدربيوم وتبا ه ادراء وطرح األككار اجلديدة اابدع ، وااجاكع  ايفا ك .
 
 

 دراسات مقرتحة
 

يقرتح الباحث إجراء جمموع  من الدراسعععععععععات حوه تقجيات الشعععععععععبك  الدااي  ااتدد ة وأثر 
 استقداموا   التدليم، وتتمثل ه ه الدراسات كيما يلي:

  على عيج  من اادلمات   التدليم الدام، حيث نثلو  إجراء  راسععععععع  مماثل  لدراسععععععع  احلالي .1
 أحد ااربرات الرئيع    تقدمي تدريذ عن بدد اشق  ح ورهن   الربامج ااعائي .

 راسعععع  اجتاه اادلم  حنو التدريذ أثجاء اخلدم  بدد اسععععتقداموم لبيئات التدلم اإللكرتوني   .2
   عملي  التدريذ.

سععععع  احلالي  مو زاي ة ححم عيج  الدراسععععع  لكي يتحقق من  ور إجراء  راسععععع  مشعععععاهب  لدرا .3
 التدريذ اإللكرتوين   استيداب أكرب عد  من ااتدرب .

 راسعععععع  حوه مدايري اسععععععتقدام الشععععععبك  الدااي    التدريذ وشععععععروط االجتياز وأسععععععاليذ  .4
 التقومي.

كرتوني    تقدمي ل راس  حوه اجتاه مشر  التدريذ الرتبوا حنو استقدام بيئات التدلم اإل .5
 برامج تدريبي  عن بدد للمدلم .
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 مطالب إنشاء مركز تدريب إلكرتوني لتقديم اخلدمات
 الثانوية باملدينة املنورةالتدريبية ملعلمي الفيزياء باملرحلة 

  
 

 

  إعداد الطالب 
  إبراهيم مرغوب حممد أمني اهلندي 
   
  إشراف األستاذ الدكتور 
  عبد احلكيم موسي مبارك موسي 

 
 

 
 مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   اإلشران الرتبوا

 الفعل الدراسي األوه
 هع 1428/1429لدام  
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 الدراسةخالصة نتائج 
 

أتورت الدراس  أ  ااتوسل احلعاا الدام الستحاابت عيج  الدراس  على اا الذ الدلمي   .1
( ادلمي الفيزايء، 44,4( للممارسعععععععععععع ، و )04,4( للمقتععععععععععععع ، و )31,4 د بله: )

(، وبجاًء على أ  82,3وحيث أ  أ ل متوسععععععل لدرج  ااواكق  على اا الذ الدلمي  بله )
اا لذ م لباً الزماً هو حعععععععععععععععوه اا لذ على متوسععععععععععععععل حعععععععععععععععاا  يمته مديار اعتبار 

( كأكثر، ك   لل  يدين أ  أتيو اا الذ الدلمي  الوار ة   أ اة ه ه الدراسعععععععععععععع  41,3)
 هي م الذ الزم  للمويوعات ااقدم    مركز التدريذ اإللكرتوين.

لرتبوي  اس  على اا الذ اأتورت الدراس  أ  ااتوسل احلعاا الدام الستحاابت عيج  الدر  .2
( ادلمي الفيزايء، 31,4( للممارسعععععععععععع ، و )08,4( للمقتععععععععععععع ، و )32,4 د بله: )

(، وبجاًء على أ  53,3وحيث أ  أ ل متوسعععععععل لدرج  ااواكق  على اا الذ الرتبوي  بله )
مديار اعتبار اا لذ م لباً الزماً هو حعععععععععععععععوه اا لذ على متوسععععععععععععععل حعععععععععععععععاا  يمته 

ى األ ل، ك   لل  يدين أ  أتيو اا الذ الرتبوي  الوار ة   أ اة ه ه الدراس  ( عل41,3)
هي م عععالعععذ الزمععع  لتق يل وتجفيععع  وتقومي الربامج التعععدريبيععع  ااقعععدمععع    مركز التعععدريعععذ 

 اإللكرتوين.
أتورت الدراسعع  أ  ااتوسععل احلعععاا الدام السععتحاابت عيج  الدراسعع  على اا الذ الفجي   .3

( ادلمي الفيزايء، و د 28,4( للممارسعع ، و )33,4( للمقتععع ، و )36,4 د بله: )
مت   ه ه الدراسععععععععععععع  اعتبار اا لذ م لباً الزماً إلا بلذت  يم  ااتوسعععععععععععععل احلععععععععععععععاا له 

( على األ ل، وحيث أ   يم  ااتوسعععععععععععل احلععععععععععععاا جلميو عبارات اا الذ الفجي   41,3)
يج  الدراسعععععععععععععع  ترا أ  ه ه اا الذ الفجي  ( ك   لل  يدين أ  ع41,3كانت أعلى من )

 هي م الذ الزم  للمدرب وااتدرب   مركز التدريذ اإللكرتوين.
أتورت الدراس  أ  ااتوسل احلعاا الدام الستحاابت عيج  الدراس  على اا الذ التقجي   .4

( ادلمي الفيزايء، 22,4( للممارسعععععععععععع ، و )21,4( للمقتععععععععععععع ، و )33,4 د بله: )
على نتائج  يم ااتوسل احلعاا نكن القوه إ  أتيو اا الذ التقجي  الالزم  للمو و  وبجاءً 

اإللكرتوين الوار ة   أ اة ه ه الدراسعع  هي م الذ الزم ، إل بلذت  يم ااتوسععل احلعععاا 
 (.41,3من ) ىيفا أعل

 ذأتورت الدراسععععععع  أ  ااتوسعععععععل احلععععععععاا الدام السعععععععتحاابت عيج  الدراسععععععع  على اا ال .5
( ادلمي 18,4( للممارسعععععععععع ، و )27,4( للمقتععععععععععع ، و )44,4البشععععععععععري   د بله: )

(، وبجاًء 04,4الفيزايء، وحيث أ  أ ل متوسعععل لدرج  ااواكق  على اا الذ البشعععري  بله )
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على أ  مديار اعتبار اا لذ م لباً الزماً هو حعععوه اا لذ على متوسععل حعععاا  يمته 
 أ  أتيو اا الذ البشعععععععععري  الوار ة   أ اة ه ه الدراسععععععععع  ( كأكثر، ك   لل  يدين41,3)

 هي م الذ الزم  إلنشاء وتشذيل مركز التدريذ اإللكرتوين.
أتورت الدراسعع  أ  ااتوسععل احلعععاا الدام السععتحاابت عيج  الدراسعع  على اا الذ ااالي   .6

ايء، و د ( ادلمي الفيز 86,3( للممارسعع ، و )02,4( للمقتععع ، و )29,4 د بله: )
مت   ه ه الدراسععععععععععععع  اعتبار اا لذ م لباً الزماً إلا بلذت  يم  ااتوسعععععععععععععل احلععععععععععععععاا له 

( على األ ععل، وحيععث أ  أتيو عبععارات اا ععالععذ ااععاليعع  بلذععت  يمعع  ااتوسععععععععععععععل 41,3)
( ك   لل  يدين أ  عيج  الدراسععععععععععع  ترا أ  ه ه اا الذ 41,3احلععععععععععععاا يفا أعلى من )

 اة الدراس  هي م الذ الزم  إلنشاء وتشذيل مركز التدريذ اإللكرتوين.ااالي  الوار ة   أ 
( ب  متوسععععععل 05,0أتورت الدراسعععععع  وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععائي  عجد معععععععتو  ) .7

اسعععتحاابت اامارسععع  ومدلمي الفيزايء جتاه اا الذ الدلمي ، وه ه الفرو  لععععاخل مدلمي 
 الفيزايء.

( ب  متوسل 05,0 الل  إحعائي  عجد معتو  ) أتورت الدراس  عدم وجو  كرو  لات .8
 استحاابت ااقتع  واامارس  ومدلمي الفيزايء جتاه اا الذ الرتبوي .

( ب  متوسل 05,0أتورت الدراس  عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  ) .9
 استحاابت ااقتع  واامارس  ومدلمي الفيزايء جتاه اا الذ الفجي .

( ب  05,0الدراسعععععععععع  عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععععائي  عجد معععععععععععتو  )أتورت  .10
 متوسل استحاابت ااقتع  واامارس  ومدلمي الفيزايء جتاه اا الذ التقجي .

( ب  متوسععععل 05,0أتورت الدراسعععع  وجو  كرو  لات  الل  إحعععععائي  عجد معععععتو  ) .11
عععععععععععاخل  ، وه ه الفرو  لاسععععععععععتحاابت ااقتععععععععععع  ومدلمي الفيزايء جتاه اا الذ البشععععععععععري

 ااقتع .
( ب  متوسععععل 05,0أتورت الدراسعععع  وجو  كرو  لات  الل  إحعععععائي  عجد معععععتو  ) .12

اسععععععععععععععتحاابت ااقتععععععععععععععع  ومدلمي الفيزايء جتاه اا الذ ااالي ، وه ه الفرو  لعععععععععععععععاخل 
 ااقتع .

كز ر أتورت الدراسعععععععععععععع  أ  اا الذ الدلمي  للمويععععععععععععععوعات ااقدم    ااثاه الت بيقي ا .13
ععععععععاا حيث بلذت  يم  ااتوسعععععععل احل "عالي  جداً" التدريذ اإللكرتوين  د حتققت بدرج 
 (.32,4الدام الستحاابت مدلمي الفيزايء )

أتورت الدراسعععععععععععععع  أ  اا الذ الرتبوي  للربامج التدريبي  ااقدم    ااثاه الت بيقي اركز  .14
عععععععاا الدام  يم  ااتوسععععععل احلحيث بلذت  "عالي " التدريذ اإللكرتوين  د حتققت بدرج 

 (.14,4الستحاابت مدلمي الفيزايء )
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 توصيات الدراسة:
 

و  يوء الجتائج اله توصل إليوا الباحث، ك نه يقدم بد اً من التوصيات اله نكن 
 األي  هبا واإلكا ة مجوا، وه ه التوصيات هي:

دريعععذ م اجتعععاهعععات إوعععابيععع  حنو التعععإكعععععععععععععععععاهبهبعععدن  اإلنرتنعععتتثقيف اادلم   زااي  .1
 .اإللكرتوين

 .ويناإللكرت إلعدا هم للتدريذ  اإلنرتنتمتك  اادلم  من كفاايت استقدام  .2
اهتا   جماه ااوام وتقجي اإلنرتنتإحلا  ااشععرك  الرتبوي  بدورات تؤهلوم السععتقدام  .3

 ي  والتدريبي .اإلشراك
 .اإللكرتويند إنشاء مراكز التدريذ األي  ابا الذ اله أتورهتا الدراس  عج .4

 
 مقرتحات الدراسة

 تقدم الدراس  عد اً من ااقرتحات ااتمثل    الجقاط التالي :
 إجراء  راس  مماثل  للدراس  احلالي  وت بيقوا على اادلمات. .1
 إجراء  راس  مماثل  للدراس  احلالي  وت بيقوا على ااوا  األير . .2
  اسعععععععععتفا ة اادلم  من التدريذ اإللكرتوين   تلبي  مد إجراء  راسععععععععع  علمي  ادرك  .3

 حاجاهتم التدريبي .
إجراء  راسععععععععععععععععع  علميععع  عن اجتعععاهعععات ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  واادلم  حنو التعععدريعععذ  .4

 اإللكرتوين.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   كلية الرتبية
   قسم املناهج وطرق التدريس

   شعبة اإلشراف الرتبوي
   
   
  

 
 

 

 واقع استخدام املشرفني الرتبويني للتعليم اإللكرتوني

 يف تدريب املعلمني مبدينة جدة

   
  خالد عبد الرمحن بن إبراهيم النفيسة 
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أوالً: النتائج اخلاصييية باسيييتجابات جمتمع الدراسييية حول حماور 
 االستبيان:

 
 للمحور األول:ابلنسبة  .1

 ة.أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جد
ذ الدبارات اله تقي  أ ي  اسعععععععتقدام ااشعععععععرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدري

( عبارة ومن ياله اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  لوحظ 22اادلم   ديج  جدة تكونت من )
( عبارة. 21  اسعععععتحاب  بدرج  عالي  جداً على )عبارة واحدة كقل( وبدرج  عالي  على )وجو 

( أا أ  أ ي  02,4ل ل  كانت  يم  ااتوسعععععععععععل احلععععععععععععاا الدام للمحور األوه تععععععععععععاوا )
اسععععععععععععععتقععدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تععدريععذ اادلم   ععديجعع  جععدة كععانععت 

 الي .االستحاب  عليوا بدرج  ع
 ابلنسبة للمحور الثاين: .2

 مد  ممارس  ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.
الدبارات اله تقي  مد  ممارسععععععععععع  ااشعععععععععععرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ 

الدراسعععع ، لوحظ ( عبارة ومن ياله اسععععتحاابت جمتمو 11اادلم   ديج  جدة تكونت من )
( عبارات. ل ل   6( عبارات وبدرج  متوسعععععععع   على )5وجو  اسععععععععتحاب  بدرج  عالي  على )

( أا أ  ممارسععع  ااشعععرك  40,3كانت  يم  ااتوسعععل احلععععاا الدام للمحور الثاين تععععاوا )
 الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة كانت بدرج  متوس  .

 :لمحور الثالثابلنسبة ل .3
مدو ات اسعععععععععععتقدام ااشعععععععععععرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  

 جدة.
الدبارات اله تقي  مدو ات اسععععععععععتقدام التدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  

( عبارة ومن ياله اسععععتحاابت جمتمو الدراسعععع  لوحظ وجو  اسععععتحاب  20جدة تكونت من )
( عبارة، وبدرج  حمايد 16واكق جداً على )عبارة واحدة كقل(، وبدرة أواكق على )بدرج  أ
( عبارات. ل ل  كانت  يم  ااتوسععععععععععععععل احلعععععععععععععععاا الدام للمحور الثالث تعععععععععععععععاوا 3على )

( أا أ  اسععتحاب  جمتمو الدراسعع  على  رج  مدو ات اسععتقدام التدليم اإللكرتوين   77,3)
 نت بدرج  أواكق.تدريذ اادلم   ديج  جدة كا
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ثانيًا: النتائج اخلاصييية بالفرق بني متوسيييطات اسيييتجابات جمتمع 

 الدراسة وفقًا ملتغريات الدراسة
 

 ابلنسبة ملتغري املؤهل الدراسي: .1
 ابلنسبة للمحور األول: -أ

 ةأ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جد
 الل  إحععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععع  من محل  )بكالوريوس(  ال توجد كرو  لات

 و) راسات عليا( حوه أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم 
  ديج  جدة.
 :ابلنسبة للمحور الثاين -ب

 دة.جمدا ممارس  ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  
عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعائي  ب  آراء جمتمو الدراس  من محل  )بكالوريوس( 
 و) راسعععات عليا( حوه ممارسععع  ااشعععرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج 

 جدة.
 ابلنسبة للمحور الثالث: -ج

 .جدةمدو ات استقدام التدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  
ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععع  من محل  )بكالوريوس( 
 و) راسات عليا( حوه مدو ات استقدام التدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.

 الرتبوي: اإلشرافابلنسبة ملتغري اخلربة يف جمال  .2
 ابلنسبة للمحور األول: -أ

 ديج  جدة.الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   أ ي  استقدام ااشرك  
ال توجد كرو  لات  الل  إحععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععع    كئات اخلربة ااقتلف  

 حوه أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.
 ابلنسبة للمحور الثاين: -ب

 .ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة مد  ممارس 
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عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععععععععععععع    كئات اخلربة 
 ااقتلف  حوه ممارس  ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين  ديج  جدة.

 ابلنسبة للمحور الثالث: -ج
 إللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.مدو ات استقدام التدليم ا

ال توجد كرو  لات  الل  إحععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععع    كئات اخلربة ااقتلف  
 حوه مدو ات استقدام التدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.

 ابلنسبة ملتغري التخصص: .3
 ابلنسبة للمحور األول: -أ

 ديج  جدة.الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   أ ي  استقدام ااشرك  
ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععععععع  من لوو التقعععععععععع  
)علمي( و)نترا( حوه أ ي  اسععععععععععععععتقدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ 

 اادلم   ديج  جدة.
 
 الثاين: للمحورابلنسبة  -ب

 ممارس  ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.مد  
عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععع  من لوو التقعععععع  

 )علمي( و)نترا( حوه ممارس  ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين  ديج  جدة.
 ابلنسبة للمحور الثالث: -ج

 استقدام التدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.مدو ات 
ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععععععع  من لوو التقعععععععععع  
)علمي( و)نترا( حوه مدو ععات اسععععععععععععععتقععدام التدليم اإللكرتوين   تععدريععذ اادلم   ععديجعع  

 جدة.
 الرتبوي: اإلشرافابلنسبة ملتغري الدورات التدريبية يف جمال  .4
 ابلنسبة للمحور األول: -أ

 ة.أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جد
ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععععععععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععععععععععععع  من ال ين لديوم 

شععععععععععععععرك  ) ورات تدريبي ( وال ين ال توجد لديوم ) ورات تدريبي ( حوه أ ي  اسععععععععععععععتقدام اا
 الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.
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 ابلنسبة للمحور الثاين: -ب
 مد  ممارس  ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.

عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععععععععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععععععععععع  من ال ين لديوم 
ل ين ال توجد لديوم ) ورات تدريبي ( حوه ممارسععععععععععععع  ااشعععععععععععععرك  الرتبوي  ) ورات تدريبي ( وا

 للتدليم اإللكرتوين  ديج  جدة.
 ابلنسبة للمحور الثالث -ج

 مدو ات استقدام التدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.
ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععععععععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععععععععععععع  من ال ين لديوم 

ت تدريبي ( وال ين ال توجد لديوم ) ورات تدريبي ( حوه مدو ات اسععععععععععععععتقدام التدليم ) ورا
 اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.

 ابلنسبة ملتغري حنرجة اإلملام ابحلاسب اآليل: .5
 ابلنسبة للمحور األول: .1

 ديج  جدة. أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم  
ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععع  ابيتالن  رج  اإلاام 
 ابحلاسعععذ اديل حوه أ ي  اسعععتقدام ااشعععرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم 

  ديج  جدة.
 
 ابلنسبة للمحور الثاين: .2

   ديج  جدة.وين   تدريذ اادلم مد  ممارس  ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرت 
عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسعععععععععععععع  ابيتالن  رج  

 اإلاام ابحلاسذ اديل حوه ممارس  ااشرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوين  ديج  جدة.
 :ابلنسبة للمحور الثالث .3

 م   ديج  جدة.مدو ات استقدام التدليم اإللكرتوين   تدريذ اادل
ال توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  آراء جمتمو الدراسععععع  ابيتالن  رج  اإلاام 

 ابحلاسذ اديل حوه مدو ات استقدام التدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.
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 التوصيات:
 

 وكقاً اا أسفرت عجه ه ه الدراس  من نتائج ك   الباحث يوصي  ا يلي:
اختال كاك  اإلجراءات من اجلوات اادجي  واله تعععععععععاعد وتيعععععععععر للمشععععععععرك  الرتبوي   .1

 استقدام التدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.
 حث ااشرك  الرتبوي  على اامارس  للتدليم اإللكرتوين   تدريذ اادلم . .2
قداموم للتدليم وي  عجد اسععععععتت ليل اادو ات والعععععععدوابت اله تواجه ااشععععععرك  الرتب .3

 اإللكرتوين   تدريذ اادلم   ديج  جدة.
عقد  ورات تدريبي  متقعععععععععععععع    التدليم اإللكرتوين وكيفي  اسععععععتقدامه   تدريذ  .4

 اادلم .
الدمل على ختفيف ااوام اإل اري  االقاة على عاتق ااشعععععرن الرتبوا لكي يتععععععىن له  .5

 وين   تدريذ اادلم .استقدامه أسلوب التدليم اإللكرت 
ربل تقومي األ اء الوتيفي للمشععععععرك  بدد  الدورات التدريبي  اله يجف ها ابسععععععتقدام  .6

 التدليم اإللكرتوين.
عدم ترشيو أا مدلم للدمل ابإلشراب الرتبوا إال بدد حعوله على الشوا ة الدولي   .7

ICDL .احلاسذ اديل   
 

 املقرتحات:
 

 على ااشركات الرتبوايت.إجراء  راس  مماثل  ت بق  .1
 إجراء  راس  مماثل  ت بق   مجاطق أيرا اباملك . .2
إجراء  راسعع  ت بق على اادلم  ادرك  وجوات نترهم   تدريبوم ابسععتقدام التدليم  .3

 اإللكرتوين.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   املناهج وطرق التدريسقسم 
   
  

 
 

 واقع استخدام املشرفني الرتبويني ملصادر اإلنرتنت الرتبوية
 وخدماتها يف التنمية املهنية للمعلمني مبدينة الطائف

  
 

 

  إعداد الطالب 
على سويعد على آل حريسن  

 القرني
 

   
  املشرف على الرسالة 
  زكريا بن حيي الل /األستاذ الدكتور 

 أستال االتعاه الرتبوا وتكجولوجيا اادلومات
 

 مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج والوسائل التدليمي  
 بقعم ااجاهج وطر  التدري 

 م 2010-هع  1431الفعل الدراسي الثاين 
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 ملخص النتائج:
أوالً: النتائج اخلاصيية باسييتجابات جمتمع الدراسيية حول 

 االستبانة:حماور 
 

 أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   ا ور األول:
 التجمي  ااوجي :

من ياله نتائج إجاب  العععععععععععععععؤاه األوه وجد الباحث أ  الدبارات اله تقي  أ ي  
اوجي  للمدلم  ا اسععععععععتقدام ااشععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي 

( عبارة، من ياله اسععععتحاابت جمتمو الدراسعععع  لوحظ وجو   رج  19 ديج  ال ائف كانت )
( عبارة، وبدرج  15اسععععععععععععععتحاب  عالي  جدا على عبارت ، وبدرج  اسععععععععععععععتحاب  عالي  على )

اسععععععتحاب  متوسعععععع   على عبارت . ل ل  كانت  يم  ااتوسععععععل احلعععععععاا الدام للمحور األوه 
أا أ   رج  أ ي  اسعععععتقدام ااشعععععرك  الرتبوي  اععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي   83,39تععععععاوا )

 ويدماهتا   التجمي  ااوجي  للمدلم   ديج  ال ائف كانت عالي .
ا   مد  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهت ا ور الثاين:

 التجمي  ااوجي :
العععععععععععععععؤاه الثاين وجد الباحث أ  الدبارات اله تقي  وجو   من ياله نتائج إجاب 

نتر ااشععععععععرك  الرتبوي  حنو مدو ات اسععععععععتقدام ااشععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  
( عبععارة، ومن ياله 23ويععدمععاهتععا   التجميعع  ااوجيعع  للمدلم   ععديجعع  ال ععائف تكونععت من )

( عبارات، وبدرج  4حاب  بدرج  عالي  على )اسعععععععتحاابت جمتمو الدراسععععععع  لوحظ وجو  اسعععععععت
( عبارة، وبدرج  يعععععععععديف  على عبارت ، بيجما ااتوسعععععععععل احلععععععععععاا الدام 17متوسععععععععع   على )

( مما يدين أ  ااشرك  الرتبوي  يعتقدمو  معا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا 04,3يعاوا )
  .  التجمي  ااوجي  للمدلم   ديج  ال ائف بدرج  متوس 

مدو ات اسععععععععععععععتقدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي   ا ور الثالث:
 ويدماهتا   التجمي  ااوجي :

من ياله نتائج إجاب  الععععععععععععؤاه الثالث وجد الباحث أ  الدبارات اله تقي  وجو  
نتر ااشععععععععرك  الرتبوي  حنو مدو ات اسععععععععتقدام ااشععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  
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( عبععارة، ومن ياله 16ويععدمععاهتععا   التجميعع  ااوجيعع  للمدلم   ععديجعع  ال ععائف تكونععت من )
( عبارات، وبدرج  4دراسععععععع  لوحظ وجو  اسعععععععتحاب  بدرج  عالي  على )اسعععععععتحاابت جمتمو ال

( مما يدين أ  18,3( عبارة، بيجما ااتوسععععععععععل احلعععععععععععاا الدام يعععععععععععاوا )12متوسعععععععععع   على )
ااشعععععععععرك  الرتبوي  يواجوو  مدو ات بدرج  متوسععععععععع   عجد اسعععععععععتقداموم اععععععععععا ر اإلنرتنت 

   ديج  ال ائف.الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  للمدلم 
 

ستجابات  سطات ا صة بالفروق بني متو ثانيًا: النتائج اخلا
 جمتمع الدراسة وفقًا ملتغريات الدراسة:

 أوالً: سنوات اخلربة
 

 أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   األول: ا ور
 التجمي  ااوجي :

ائي  ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه ال توجد كرو  لات  الل  إحع
أ ي  اسععععععععععععععتقدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  اععععععععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  

 للمدلم   ديج  ال ائف تبداً اتذري سجوات اخلربة.
ا   مد  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهت ا ور الثاين:

 التجمي  ااوجي :
ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععائي  ب  متوسعععع ات اسععععتحاب  جمتمو الدراسعععع  اد  
اسععععععععتقدام ااشععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  للمدلم  

 ئف تبداً اتذري سجوات اخلربة. ديج  ال ا
مدو ات اسععععععععععععععتقدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي   ا ور الثالث:

 ويدماهتا   التجمي  ااوجي :
ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  ب  متوسعععععععع ات اسععععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععععع  

التجمي  ااوجي   ي  ويدماهتا  ادو ات اسععععععععععتقدام ااشععععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبو 
 للمدلم   ديج  ال ائف تبداً اتذري سجوات اخلربة.
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 ثانيًا: املؤهل العلمي
 أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   ا ور األول:

 التجمي  ااوجي :
حوه  جمتمو الدراس  ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوس ات استحاابت

أ ي  اسععععععععععععععتقدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  اععععععععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  
 للمدلم   ديج  ال ائف تبداً اتذري ااؤهل الدلمي.

ا   مد  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهت ا ور الثاين:
 التجمي  ااوجي :

ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  اد  
اسععععععععتقدام ااشععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  للمدلم  

  ديج  ال ائف تبداً اتذري ااؤهل الدلمي.
لرتبوي  ر اإلنرتنت امدو ات اسععععععععععععععتقدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععععععععا  ا ور الثالث:

 ويدماهتا   التجمي  ااوجي :
ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  ب  متوسعععععععع ات اسععععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععععع  
ادو ات اسععععععععععتقدام ااشععععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  

 للمدلم   ديج  ال ائف تبداً اتذري ااؤهل الدلمي.
 

 ثالثًا: التخصص
 أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   ا ور األول:

 التجمي  ااوجي :
ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه 

لتجمي  ااوجي  اأ ي  اسععععععععععععععتقدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  اععععععععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   
 للمدلم   ديج  ال ائف تبداً اتذري التقع .

ا   مد  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهت ا ور الثاين:
 التجمي  ااوجي :
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ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  اد  
مدلم   اعععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  للاسععععععععتقدام ااشععععععععرك  الرتبوي 

  ديج  ال ائف تبداً اتذري التقع .
مدو ات اسععععععععععععععتقدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي   ا ور الثالث:

 ويدماهتا   التجمي  ااوجي :
  تمو الدراسععععععععال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  ب  متوسعععععععع ات اسععععععععتحاابت جم

ادو ات اسععععععععععتقدام ااشععععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  
 للمدلم   ديج  ال ائف تبداً اتذري التقع .

 
 رابعًا: درجة اإلملام باحلاسب اآليل

 
 أ ي  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   ا ور األول:

 التجمي  ااوجي :
توجد كرو  لات  الل  إحععععععائي  ب  متوسععععع ات اسعععععتحاابت جمتمو الدراسععععع  حوه 

م  أ ي  اسععتقدام ااشععرك  الرتبوي  اعععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  للدل
ال ائف تبداً اتذري  رج  اإلاام ابحلاسععععععععععذ اديل، وكانت الفرو  لعععععععععععاخل ال ين لديوم  ديج  

  رج  إاام عالي  ابحلاسذ.
ا   مد  استقدام ااشرك  الرتبوي  اعا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهت ا ور الثاين:

 التجمي  ااوجي :
اد   جمتمو الدراس  ال توجد كرو  لات  الل  إحعائي  ب  متوس ات استحاابت

اسععععععععتقدام ااشععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  للمدلم  
  ديج  ال ائف تبداً لدرج  اإلاام ابحلاسذ اديل.

مدو ات اسععععععععععععععتقدام ااشععععععععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي   ا ور الثالث:
 جي :ويدماهتا   التجمي  ااو

ال توجد كرو  لات  الل  إحعععععععععائي  ب  متوسعععععععع ات اسععععععععتحاابت جمتمو الدراسعععععععع  
ادو ات اسععععععععععتقدام ااشععععععععععرك  الرتبوي  اعععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  

 للمدلم   ديج  ال ائف تبداً اتذري  رج  اإلاام ابحلاسذ اديل.
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 التوصيات
  التوصل إليها، فنن الباحث يوصي مبا يلي:بناًد على النتائج الا مت

  يععععععععععععععرورة االهتمععام اباشععععععععععععععرك  الرتبوي  العع ين يرو  بدععدم أ يعع  اإلنرتنععت وتدريفوم
من جمتمو  %4,23خبععععدمععععات اإلنرتنععععت وأ يتوععععا   اجملععععاه التدليمي، وهم نثلو  

 الدراس .
 الرتبوي    يععععععرورة إع اء  ورات تدريبي    اسععععععتقدام احلاسععععععذ واإلنرتنت للمشععععععرك

من  %2,39ال ين ال يعتقدمو  اإلنرتنت   التجمي  ااوجي  للمدلم ، وهم نثلو  
 جمتمو الدراس .

  من أكرا  جمتمو الدراسععععععععععع  أ  هجاك مدو ات السعععععععععععتقدام  %6,63ير  ما نععععععععععععبته
ااشعععععععععععرك  الرتبوي  اععععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  للمدلم ، 

 يجبذي على وزارة الرتبي  والتدليم مدرك  ه ه اادو ات وحماول  ت ليلوا للمشععرك  ل ل 
الرتبوي  لتشععععععععععحيدوم على اسععععععععععتقدام معععععععععععا ر اإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   تجمي  

 اادلم  موجياً.
 
 

 املقرتحات
 

إجراء  راسععععع  شعععععبه جتريبي  تدمل على تععععععميم مجتد  تدليمي للمجا شععععع  يشعععععرتك كيه 
جمموعععع  من اادلم  لتبعععا ه ادراء واخلربات هبعععدن تجميتوم موجيعععاً، إبشععععععععععععععران جمموعععع  من 

 ااشرك  ااتميزين.
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم املناهج واإلشراف الرتبوي
  

 
 

   
 واقع تطوير املشرف الرتبوي

 أداء معلمي الرتبية اإلسالمية
 يف جمال استخدام تقنيات التعليم

  
 

 

  إعداد الطالب 
  عبد احلميد بن عبد املعطي بن حسني اللقماني 
   
  إشراف األستاذ الدكتور 
  حممد صاحل بن على جان 

 األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس
 
 

 اااجعتري   اإلشران الرتبوام لذ مكمل لجيل  رج  
 الفعل الدراسي األوه

 هع 1431/هع 1430
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 أوال: ملخص نتائج البحث:
 يدرل الباحث كيما يلي ملقعا للجتائج اله توصل إليوا البحث:

أتورت الجتائج أ  متوسععععععععع ات عبارات تقجيات التدليم اله يركز ااشعععععععععركو  الرتبويو   .1
دلمي من وجو  نتر م اإلسعععععالمي على اسعععععتقداموا عجد تدري  اادلم  اوا  الرتبي  

( وكق 4.41-2.59ابارحلعع  االبتععدائيعع  جنععد أهنععا تراوحععت ب  ) اإلسععععععععععععععالميعع الرتبيعع  
 الباحث   الدراس  اايداني .مقياس التدرج اخلماسي ال ا حد ه 

 سعععععالمي اإلأتورت الجتائج أ  متوسععععع ات عبارات مدو ات اسعععععتقدام مدلمي الرتبي   .2
د أهنا من وجو  نترهم جن اإلسععععععععععععععالمي لتقجيات التدليم عجد تدريعععععععععععععععوم اوا  الرتبي  

( وكق مقياس التدرج اخلماسععي ال ا حد ه الباحث   4.69-3.18تراوحت ب  )
 الدراس  اايداني .

أتورت الجتائج أ  متوسععع ات األسعععاليذ اله يععععتقدموا ااشعععركو  الرتبويو  لت وير  .3
   جماه اسععععععععععععععتقدام تقجيات التدليم من وجو  نتر اإلسععععععععععععععالمي أ اء مدلمي الرتبي  

( 4.59-3.01ابارحل  االبتدائي  جند أهنا تراوحت ب  ) اإلسععععععععععععععالمي مدلمي الرتبي  
 وكق مقياس التدرج اخلماسي ال ا حد ه الباحث   الدراس  اايداني .

أتورت الجتائج أ  أكثر األسععععععععاليذ اله يعععععععععتقدموا ااشععععععععركو  لت وير أ اء مدلمي  .4
ت قاءات الفر ي ،  توسععععععععععععع ات بلذهي: الزايرات الععععععععععععععيفي ، الل اإلسعععععععععععععالمي الرتبي  

 كبرية جدا.  وبدرج  استقدام( على التوايل 4.25(، و )4.59)
عجععد معععععععععععععععتو  الععداللعع   إحعععععععععععععععععائيعع أتورت الجتععائج أنععه ال توجععد كرو  لات  اللعع   .5

(0.05-α ب  اسععععععععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسععععععععععععععع  حوه تقجيات التدليم اله يركز )
من  إلسععععالمي اد تدري  اادلم  اوا  الرتبي  ااشععععركو  الرتبويو  على اسععععتقداموا عج

 ابارحل  االبتدائي  وكقا اتذري التقع . اإلسالمي وجو  نتر مدلمي الرتبي  
-0.05عجد مععععععتو  الدالل  ) إحععععععائي أتورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل   .6

α و  ك( ب  اسعععععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسععععععععععع  حوه تقجيات التدليم اله يركز ااشعععععععععععر
من وجو  نتر  اإلسالمي الرتبويو  على استقداموا عجد تدري  اادلم  اوا  الرتبي  

 ابارحل  االبتدائي  وكقا اتذري ااؤهل الدلمي. اإلسالمي مدلمي الرتبي  
عجععد معععععععععععععععتو  الععداللعع   إحعععععععععععععععععائيعع أتورت الجتععائج أنععه ال توجععد كرو  لات  اللعع   .7

(0.05-αب  اسععععععععععععععتحاابت أكرا  عيج  ال ) دراسععععععععععععععع  حوه تقجيات التدليم اله يركز



352 
 
 

من  إلسععععالمي اااشععععركو  الرتبويو  على اسععععتقداموا عجد تدري  اادلم  اوا  الرتبي  
 اخلربة. ابارحل  االبتدائي  وكقا اتذري عد  سجوات اإلسالمي وجو  نتر مدلمي الرتبي  

-0.05الل  )عجد مععععععتو  الد إحععععععائي أتورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل   .8
α  ب  اسعععععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسععععععععععع  حوه تقجيات التدليم اله يركز ااشعععععععععععركو )

من وجو  نتر  اإلسالمي الرتبويو  على استقداموا عجد تدري  اادلم  اوا  الرتبي  
 ابارحل  االبتدائي  وكقا اتذري الدورات التدريبي . اإلسالمي مدلمي الرتبي  

-0.05عجد مععععععتو  الدالل  ) إحععععععائي توجد كرو  لات  الل  أتورت الجتائج أنه  .9
α  ب  اسععععععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسعععععععععععع  حوه مدو ات اسععععععععععععتقدام مدلمي الرتبي )

جو  نترهم وكقا من و  اإلسالمي تدريعوم اوا  الرتبي   التدليم عجدلتقجيات  اإلسالمي 
 اتذري التقع .

-0.05عجد معتو  الدالل  ) عائي إحأتورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل   .10
α  ب  اسععععععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسعععععععععععع  حوه مدو ات اسععععععععععععتقدام مدلمي الرتبي )

جو  نترهم وكقا من و  اإلسالمي تدريعوم اوا  الرتبي   التدليم عجدلتقجيات  اإلسالمي 
 اتذري ااؤهل الدلمي.

عجد معععععععععععععععتو  الدالل   إحععععععععععععععععائي أتورت الجتائج أنه ال توجد كرو  لات  الل   .11
(0.05-α ب  اسععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسعععععععع  حوه مدو ات اسععععععععتقدام مدلمي )

من وجو   المي اإلسعععععععععتدريععععععععععوم اوا  الرتبي   التدليم عجدلتقجيات  اإلسعععععععععالمي الرتبي  
 نترهم وكقا اتذري عد  سجوات اخلربة.

-0.05لدالل  )عجد معتو  ا إحعائي أتورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل   .12
α  ب  اسععععععععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسعععععععععععع  حوه مدو ات اسععععععععععععتقدام مدلمي الرتبي )

جو  نترهم وكقا من و  اإلسالمي تدريعوم اوا  الرتبي   التدليم عجدلتقجيات  اإلسالمي 
 اتذري الدورات التدريبي .

-0.05عجد معتو  الدالل  ) إحعائي أتورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل   .13
α  ب  اسعععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسععععع  حوه األسعععععاليذ اله يععععععتقدموا ااشعععععركو )

 لتدليم منا  جماه اسععععتقدام تقجيات  اإلسععععالمي الرتبويو  لت وير أ اء مدلمي الرتبي  
 ابارحل  االبتدائي  وكقا اتذري التقع . اإلسالمي وجو  نتر مدلمي الرتبي  

-0.05عجد معتو  الدالل  ) إحعائي ت  الل  أتورت الجتائج أنه توجد كرو  لا .14
α  ب  اسعععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسععععع  حوه األسعععععاليذ اله يععععععتقدموا ااشعععععركو )
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 لتدليم منا  جماه اسععععتقدام تقجيات  اإلسععععالمي الرتبويو  لت وير أ اء مدلمي الرتبي  
 اؤهل الدلمي.اابارحل  االبتدائي  وكقا اتذري  اإلسالمي وجو  نتر مدلمي الرتبي  

-0.05عجد معتو  الدالل  ) إحعائي أتورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل   .15
α  ب  اسعععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسععععع  حوه األسعععععاليذ اله يععععععتقدموا ااشعععععركو )

 لتدليم منا  جماه اسععععتقدام تقجيات  اإلسععععالمي الرتبويو  لت وير أ اء مدلمي الرتبي  
 اخلربة. ابارحل  االبتدائي  وكقا اتذري عد  سجوات اإلسالمي وجو  نتر مدلمي الرتبي  

عجد معععععععععععععععتو  الدالل   إحععععععععععععععععائي أتورت الجتائج أنه ال توجد كرو  لات  الل   .16
(0.05-α ب  اسععععععتحاابت أكرا  عيج  الدراسعععععع  حوه األسععععععاليذ اله يعععععععتقدموا )

قدام تقجيات   جماه اسععععععت اإلسععععععالمي الرتبي  ااشععععععركو  الرتبويو  لت وير أ اء مدلمي 
ذري الدورات ابارحل  االبتدائي  وكقا ات اإلسعالمي وجو  نتر مدلمي الرتبي   التدليم من
 التدريبي .

 
 : التوصيات:ثانيا

 يلي: هي كماو يوء الجتائج اله أسفر عجوا البحث يور  الباحث عد ا من التوصيات   
االسعععععتحاب  كانت بدرج  كبرية على مدو ات اسعععععتقدام مدلمي حيث أشعععععارت الجتائج أ   .1

الرتبي  اإلسالمي  لتقجيات التدليم عجد تدريعوم اوا  الرتبي  اإلسالمي ، ل ا يوصي الباحث 
ابلدمل على ت ليل تل  اادو ات ياصععععععععع  كيما يتدلق ب عععععععععيق زمن احلعععععععععع  السعععععععععتقدام 

 الوسيل .
على مؤهل علمي أ ل من البكالوريوس على   تدريذ مدلمي الرتبي  اإلسعععععععالمي  احلاصعععععععلو  .2

 تذلذ علىوالكيفي  اسعععععععععععععتقدام تقجيات التدليم عجد تدريععععععععععععععوم اوا  الرتبي  اإلسعععععععععععععالمي  
 مدو ات استقدامه.

 ص تل وخبععععععععو يعععععععرورة اهتمام ااشعععععععركو  الرتبويو  ابادلم  لوو التقعععععععع  )شعععععععريد (  .3
 التدليم.   جماه استقدام تقجياتاألساليذ اخلاص  بت وير أ اء مدلمي الرتبي  اإلسالمي  

تحاابهتم أسعععباب ايتالن اسععع واادلمو  اجا شععع عقد حمايعععرة عام  ب  ااشعععركو  الرتبويو   .4
كز ااشععععععركو  ابحملور األوه )تقجيات التدليم اله ير  واله تتدلقحوه بدر حماور االسععععععتبيا  

 حملور الثاينواإلسععععععععععععععالمي ( الرتبويو  على اسععععععععععععععتقداموا عجد تدري  اادلم  اوا  الرتبي  ا
اسعععععععتقدام مدلمي الرتبي  اإلسعععععععالمي  لتقجيات التدليم عجد تدريععععععععوم اوا  الرتبي   مدو ات)

 اإلسالمي (.
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دو ات اسعععتقدام م وللتذلذ علىعقد الدورات التدريبي  ادلمي الرتبي  اإلسعععالمي  أل يتوا  .5
 مي .وا  الرتبي  اإلسالمدلمي الرتبي  اإلسالمي  لتقجيات التدليم عجد تدريعوم ا

 بل مراكز التدريذ الرتبوا لتدزيز ككرة اسععععععععععععععتقدام  والجدوات منتبىن إ ام  احملايععععععععععععععرات  .6
 حنوها. وتقبل التذيريالتدليم اإللكرتوين لد  مدلمي الرتبي  اإلسالمي  

إحلا  أتيو مدلمي الرتبي  اإلسعععععالمي  بدورات تدريبي  لفاام  وارات احلاسعععععذ اديل أوال،  .7
كيفي  االسعععععععععععتفا ة من ت بيقاته   جماه اسعععععععععععتقدام تقجيات التدليم على أ  تكو    من مثو 

 الدورات بعف  إجباري .
اإلسععععععععالمي  عن طريق مراكز اإلشععععععععران  ومدلمي الرتبي إنشععععععععاء وحدات ربل ب  مشععععععععر   .8

ععععععتقدم  على اإللكرتوني  اا وتدميم الربامجالرتبوا لالسعععععتفا ة من يربات ااتميزين مجوم 
 يو مراكز اإلشران.أت

التذلذ على مشعععععععععععععكل  البيئ  اإلسعععععععععععععالمي  الالزم  لت بيق تقجيات التدليم   تدري  الرتبي   .9
 قتلف  ويتم جتويزهااإلسعععععععالمي  عن طريق ختععععععععي   اع  حمد ة اا ة الرتبي  اإلسعععععععالمي  

 الالزم  لتدري  أتيو موا  الرتبي  اإلسالمي . والوسائل التقجي التقجيات 
مو مؤسعععععععععععععععات الق ا  اخلاص   اجملتمو احمللي للحععععععععوه على الدعم ااايل  التواصعععععععل .10

ااجاسععععععععععذ لتذ ي  احتياجات تقجيات التدليم، أو إحال  مشععععععععععرو  ت بيق تقجيات التدليم   
 .تذ ي  احتياجاتهو ما ة الرتبي  اإلسالمي    اارحل  االبتدائي  للق ا  اخلاص للقيم بتجفي ه 

لي  اسععععععتقدام مك  ااكرم  لدم والتدليم  ج ق ار   إ ارة الرتبي  القر  و ييد صععععععاندي عم  .11
تكفل  ت الهواإلجراءا واختال ادلياتتقجيات التدليم   تدري  ما ة الرتبي  اإلسععععععععععععالمي ، 

جلميو مدلمي الرتبي    اادارس ابلدمل بعععععععععععععععورة متكامل  لتحقيق مت لبات اسععععععععععععععتقدام 
 التدليم. تتقجيا

ت بيق  اإلسالمي  للتدرن على مدو ات ومدلمي الرتبي ب  مشر  قد لقاءات معتمرة ع .12
وتوعيتوم يقه، ااشعععكالت اله تديق ت ب والتذلذ علىتقجيات التدليم   جماه التقعععع ، 

 التذلذ عل ما يواجوونه من مشكالت. بكيفي 
شعععععععران واإل وطر  التدري يعععععععرورة التداو  مو أع عععععععاء هيئ  التدري     ععععععععم ااجاهج  .13

  جععامدعع  أم القر  إلع ععاء  ورات تععدريبيعع  حوه التذلععذ على ت بيقععات تقجيععات  الرتبوا
ااتابد  و الدورات صععععععف  االسععععععتمراري   وأ   ي التدليم   تدري  ما ة الرتبي  اإلسععععععالمي ، 

 .اجلا ة
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 : املقرتحات:ثالثا
 

مماثل   تتجاوه مويععععععوعات والدراسععععععات الهكا  ميدا  البحث يفتقر إىل البحوث   اا
اويو  ه ا البحث، وسديا إىل إثراء ه ا اايدا  ابلبحوث لات العل  ك   الباحث يقرتح ما 

 يلي:
  على  أثجاء اخلدم  اباملك  الدربي  الععععععععععععدو ي اإلسعععععععععععالمي تبين تدريذ مدلمي الرتبي   .1

قوا شععكالت ت بيم والتذلذ علىكيفي  توتيف تقجيات التدليم   جماه التقععع ، 
اإلرشععا ي  الالزم  يفم من ياله إ ام  مشععرو  تدريز يت ععمن إ ام   وتقدمي اخلدمات

 عل  عالجوا. وكيفي  الدمل دو اتورش عمل ت بيقي  حوه بدر اا
تععععععععميم برامج تدريبي  متقعععععععععععععععع  خم ل يفا بدجاي  حوه تدليم بدر  روس الرتبي   .2

على  تذلذوآليات الالتدليم،   اارحل  االبتدائي  ابسععععععععععععععتقدام تقجيات  اإلسععععععععععععععالمي 
وأ  يتوا،  رج  صععالح والتثبت منااشععكالت أو اخللل ال ا  د يتور   ت بيقوا، 

 صف  االستمراري  بشكل يتواكذ مو الت ور القائم   التقجي  احلديث .  ي 
إجراء  راسعععع  تعععععتودن التدرن على مد  تواكر الكفاايت األسععععاسععععي  لد  مدلمي  .3

اباملك  الدربي   سعععالمي اإللت بيق تقجيات التدليم   مقررات الرتبي   اإلسعععالمي الرتبي  
 العدو ي ،

 .واادلماتإجراء  راس  مماثل  ت بق على ااشركات الرتبوايت  .4
 إجراء  راس  مماثل  ت بق على ااراحل التدليمي  األير . .5
 إجراء  راس  مماثل  ت بق   مجاطق أير  من ااملك . .6
 .وطر  إنتاجوابتقجيات التدليم  وكتيبات ياص نشرات  إعدا  .7
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 الباب اخلامس
 

الرسائل التي تناولت دراسة مواضيع 
 أخرى منوعة
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية اآلداب والعلوم اإلدارية للبنات

   قسم الرتبية وعلم النفس
  

 
 

 اختاذ القرار باإلدارات العامة للرتبية والتعليم للبنات
 باململكة العربية السعودية يف ضوء تقنية املعلومات

 "خطة مقرتحة للتطوير"
  

 
 

  إعداد الطالبة 
  خدجية عبد القادر داود تركستاني 
   
  إشراف الدكتور 
  عبد اهلل بن حممد احلميدي 

 املشاركأستاذ اإلدارة الرتبوية 
 
 

 للحعوه على  رج  الدكتوراه   الرتبي  وعلم الجف  لذ تكميلي تم
 ختع  إ ارة وخت يل تربوا

 م 2010-هع  1431الدام الدراسي 
 الفعل الدراسي الثاين
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 ملخص نتائج الدراسة:
أتور التحليل اإلحعععائي لبياانت الدراسعع  احلالي  عد ا من الجتائج تلقعععوا الباحث  

 الجحو التايل:على 
لرتبيعع  ابإل ارات الدععامعع  ل وااععاليعع  تتوكراادلومععات التقجيعع  اخلععاصعععععععععععععععع  ابألمور اإل اريعع   .1

ات بدرج  متوسعع  ، بيجما تقل نعععب  وكرة اادلومات اخلاصعع  برتشععيح والتدليم للبجات
تو عات وااعععععععع ومدلومات ااقاز  والربامج وااشعععععععروعات الت ويري الوتائف القيا ي  

 .وااشرتايت والجقل اادرسي
، ورؤسعععععععععععاء ومديرات اإل ارات ديرا  والععععععععععععالحيات اخلاصععععععععععع مدلومات الواجبات  .2

غرب متوكرة ابلفععدر الكععا    ح  أ  مدلومععات الواجبععات  ورئيعععععععععععععععععات األ عععععععععععععععععام
واادرسي  دليمي  الت والتدليم ومعاعديوم للشئو  ديرا الرتبي   والعالحيات اخلاص 

 بعورة مجاسب . متوكرة
 الرتبوا راناإلشعععععو  وشعععععئو  اادلماتااليتبارات لومات التقجي  اخلاصععععع  ابلتقومي و ااد .3

بععدرجعع    توحتتععاجوععا اإل ارا والتدليم للبجععاتمتوكرة إب ارات الرتبيعع   وأنتمعع  ااععدارس
 .وصجاع  القراركبرية عجد أ اء ااوام 

( ب  متوسعععععععععععع ات 0,05عجد معععععععععععععتو   الل  ) إحعععععععععععععائي وجو  كرو  لات  الل   .4
)مد  احلاج   ومتوسعععععععععععع ات  رجات رجات )مد  توكر  واعد بياانت اادلومات( 

 الواجبات وبياانت، واللوائواألنتم   ولل  لبياانتلتوكر  واعد بياانت اادلومات( 
 .تحعائياواإل واادلومات الديجي  والعالحيات والعري ال اتي 

( ب  متوسعععععععععععع ات 0,05 الل  )عجد معععععععععععععتو   إحعععععععععععععائي وجو  كرو  لات  الل   .5
اسععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعع  حعععذ عد  الدورات   جماه احلاسععذ اديل حوه 

التدليم للبجععات( و احملور الثععالععث )مععد  توكر موار  التقجيعع  اادلومععاتيعع  إب ارات الرتبيعع  
 ااا ي . واخلاص اباوا الثاين  ولل  للبدد

إال  اختال القرارو قجي  اادلوماتي  عجد أ اء ااوام يعععتقدم أكرا  جمتمو الدراسعع  غالبا الت .6
  إجا ة  اسععععتقدام واخلربة  أ   رج  اسععععتقداموم تتفاوت ابيتالن نو  الوتيف  

 احلاسذ اديل.
 يوكرها احلاسعععذ اديل كاكي  بدرج  متوسععع  ،   ح  والقرارات الهمدلومات ااوام  .7

مدي ، ااشعععععععععععارك  اجملت والتوسعععععععععععو  ، وااشعععععععععععرتايتأ  مدلومات البت   ااجاكععععععععععععات 
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كرة ابلقدر كوي غري متو  ونقل ال الباتأصجان الرجيو،  والتجازه عن وإجراءات البيو
 الكا .

 التدليم للبجععاتو احلععاجعع  لتوكري أتيو أنوا   واعععد البيععاانت   اإل ارات الدععامعع  للرتبيعع   .8
 أكرب من وا و توكرها.

    تعععععععميم إىل ااوتف  ااتقعععععععععععععع والتدليم للبجاتتفتقر اإل ارات الدام  للرتبي   .9
ومراجد  ا ب    مر  وموتف  متقعععععععععععععععععععععععععع الجتام اادلومايت،  وحتليل وت وير برامج

 اادلومايت. الجتام
شععععععععبك  ابل وي وط اتعععععععععاه، واااسععععععععحات ال ععععععععوئي ، اإللكرتوني تتوكر احلواسععععععععذ  .10

لدايلي  ا وشععععععععععععععبك  اادلومات والربامج احلاسععععععععععععععوبي ، واأل راص اامذج  اادلوماتي ، 
 .والتدليم للبجاتالرتبي   واخلارجي  إب ارات

( ب  متوس ات 0,05عجد معتو   الل  ) إحعائي عدم وجو  كرو  لات  الل   .11
اسعععععععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسععععععع  تبدا اتذري نو  الوتيف  حوه أتيو حماور الدراسععععععع  

( حيث كانت هجاك كرو  اتوالعععععععععععالحي)مد  توكر مدلومات الواجبات حمور عدا 
( ب  متوسعععع ات اسععععتحاابت أكرا  0,05عجد معععععتو   الل  ) إحعععععائي لات  الل  

اعد مععع ولل  لعععاخلجمتمو الدراسعع  حوه ه ا احملور حعععذ ايتالن نو  الوتيف  
 الشئو  اادرسي .

( ب  متوس ات 0,05عجد معتو   الل  ) إحعائي عدم وجو  كرو  لات  الل   .12
 ا  جمتمو الدراس  تبدا اتذري ااؤهل الدراسي حوه أتيو حماور الدراس .استحاابت أكر 

( ب  متوس ات 0,05عجد معتو   الل  ) إحعائي عدم وجو  كرو  لات  الل   .13
اسععععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعععع  تبدا اتذري اخلربة   جماه الدمل اإل ارا حوه أتيو 

 حماور الدراس .
( ب  متوس ات 0,05عجد معتو   الل  ) ائي إحععدم وجو  كرو  لات  الل   .14

اسععععععععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعععععععع  تبدا اتذري عد  الدورات   جماه احلاسععععععععذ اديل 
 حوه أتيو حماور الدراس .

( ب  متوس ات 0,05عجد معتو   الل  ) إحعائي عدم وجو  كرو  لات  الل   .15
وه أتيو دام احلاسذ اديل حاستحاابت أكرا  جمتمو الدراس  تبدا اتذري إجا ة استق

 حماور الدراس .
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( ب  متوس ات 0,05عجد معتو   الل  ) إحعائي عدم وجو  كرو  لات  الل   .16
اسععععععععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعععععععع  تبدا اتذري عد  الدورات   جماه احلاسععععععععذ اديل 

 حوه أتيو حماور الدراس .
ب  متوسعععععععععع ات  (0,05عجد معععععععععععتو   الل  ) إحعععععععععععائي وجو  كرو  لات  الل   .17

اسععععععععتحاابت أكرا  جمتمو الدراسعععععععع  تبدا اتذري عد  الدورات   جماه احلاسععععععععذ اديل 
 حوه البدد الثاين من احملور الثالث )ااوار  ااالي (.

و من ياله نتائج احبث اله توصعععلت إليوا الدراسععع  ك   الباحث  تر  أ  اإل ارات  .18
  جلميو أنوا  تقجي  مدلوماتي  شععععععععامل  و واكيالدام  للرتبي  و التدليم للبجات حباج  إىل 

اادلومات اله حيتاجوا مديرو و مديرات اإل ارات و رؤسععععععععاء و رئيعععععععععات األ عععععععععام 
ليتمكجوا من ياليفا اختال القرار ااجاسعععععععععععععععذ عجد أ اء مواموم و اختال  راراهتم حياه 

ت وير الدمل لااشععكالت اله تت لذ مجوم احلل ااجاسععذ، كما أ  الجترة ااعععتقبلي  
ة تقجي  و لل  إبعا ة البجي  التحتي  إل ار  تحه للتحوه إىل اإل ارة الر مي  ابإل ارات ت

 اادلومات اإل ارات التدليمي  وكق االحتياجات.
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 توصيات الدراسة:
 على يوء الجتائج العابق  ك   الباحث  تتقدم ابلتوصيات التالي :

 .والتدليم للبجاتإعا ة هيكل  إ ارة تقجي  اادلومات إب ارات الرتبي   -1
 .والتدليم للبجاتبجاء نتام مدلومات متكامل إب ارات الرتبي   -2
 .والتدليم للبجاتت وير  اعدة بياانت إ ارات الرتبي   -3
مجعععععوابت و تجفي  برامج تدريبي  مكثف    جماه اسععععتقدام التقجي  اادلوماتي  اجعععععوا  -4

 .والتدليم للبجاتالرتبي    اراتإ
إلزام القيا ات اإل اري  اادجي  ابختال القرار ابسععععععععععتقدام أنتم   عم القرار عجد احلاج   -5

 .وإصدار القراراتإىل حل ااشكالت 
التدليم و الت وير ااععععععتمر دليات الدمل أب ععععععام إ ارة تقجي  اادلومات إب ارات الرتبي   -6

 .للبجات
وزارة و ب  اإل ارات التدليميععع   اإللكرتونيععع تمعععاععععات وااؤمترات واالجعقعععد اللقعععاءات  -7

 .والتدليم الرتبي 
ا ة من كاك  االسععععععععععععععتف والتدليم ب ععععععععععععععرورةإلزام اإل ارات التدليمي  من  بل وزارة الرتبي   -8

 .واختال القرارت بيقات التقجي  اادلوماتي    أ اء ااوام 
 ي .تقجي  اادلومات ابإل ارات التدليمتوكري أكفأ ااوار  البشري  ااقتع     -9

 .تدليم للبجاتوالاادلوماتي  إب ارات الرتبي   وبرامج التقجي توكري أحدث األجوزة  -10
 مقرتحات الدراسة:

 إجراء  راس  مماثل  على إ ارات تدليم البج . -
 إجراء  راس  حوه استقدام أنتم   عم القرار إب ارات الرتبي  والتدليم. -
 برامج ك ائي  تتجاوه موارة صجاع  القرار.استحداث  -
 عقد لقاءات سجوي  لقا ة الدمل الرتبوا حوه اإل ارة الر مي . -
إ راج القدرة على استقدام تقجي  اادلومات يمن الكفاايت الفجي  وااوجي  للقيا ات  -

 اإل اري .
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   القرىجامعة أم 
   كلية الرتبية

   قسم املناهج وطرق التدريس
  

 
 

 

 أهمية استخدام التعليم اإللكرتوني يف تدريس
 الرياضيات باملرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمات

 واملشرفات الرتبويات
 

   
  إعداد الطالبة 
  مها بنت عمر بن عامر السفياني 
  

 
 

  الدكتورةإشراف األستاذة  
  نوال بنت حامد ياسني 

 
 مقدم  استكمااًل ات لبات احلعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 

 
 وهالفعل الدراسي األ

 هع1428-1429
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 ملخص نتائج الدراسة:
تراوحت ااتوس ات احلعابي  لدرج  أ ي  عبارات احملور األوه )التدليم اإللكرتوين   موام  .1

( وه ا يشعععري إىل أ   رج  48,3-39,4مجوج الراييعععيات( على مفر ات الدراسععع  ب  )
األ ي  يف ا احملور كبرية، بيجما تراوحت ااتوس ات احلعابي  لدرج  استقدام عبارات احملور 

( وه ا يشعععري إىل  رج  االسعععتقدام يف ا 71,2-45,3األوه على مفر ات الدراسععع  ب  )
 رج  ااواكق  الجوائي  من وجو  نتر عيج  الدراسعععع  الكلي  لتحديد احملور متوسعععع  ، وكانت 

  رج  أ ي  واستقدام التدليم اإللكرتوين ابلجعب  للمحور األوه تشري بدرج  كبرية.
تراوحت ااتوس ات احلعابي  لدرج  أ ي  عبارات احملور الثاين )التدليم اإللكرتوين   أ وار  .2

( وه ا يشععري إىل أ   رج  األ ي  يف ا 21,4-48,4ب  )اادلم ( على مفر ات الدراسعع  
احملور كبرية، بيجما تراوحت ااتوس ات احلعابي  لدرج  استقدام عبارات احملور الثاين على 

( وه ا يشعععععععععععري إىل  رج  االسعععععععععععتقدام يف ا احملور 30,3-59,3مفر ات الدراسععععععععععع  ب  )
  عيج  الدراسععع  الكلي  لتحديد  رج متوسععع  ، وكانت  رج  ااواكق  الجوائي  من وجو  نتر

 أ ي  واستقدام التدليم اإللكرتوين ابلجعب  للمحور الثاين تشري بدرج  كبرية.
تراوحت ااتوسعععععععععع ات احلعععععععععععابي  لدرج  أ ي  عبارات احملور الثالث )التدليم اإللكرتوين    .3

رج  األ ي  ( وه ا يشري إىل أ   84,3-28,4أ وار ال لب ( على مفر ات الدراس  ب  )
يف ا احملور كبرية، بيجما تراوحت ااتوس ات احلعابي  لدرج  استقدام عبارات احملور الثالث 

( وه ا يشعععري إىل  رج  االسعععتقدام يف ا احملور 15,3-39,3على مفر ات الدراسععع  ب  )
متوسعععععع   وكانت  رج  ااواكق  الجوائي  من وجو  نتر عيج  الدراسعععععع  الكلي  لتحديد  رج  

 ي  واستقدام التدليم اإللكرتوين ابلجعب  للمحور الثالث تشري بدرج  كبرية.أ 
تراوحت ااتوسععععععععععععع ات احلععععععععععععععابي  لدرج  أ ي  عبارات احملور الرابو )التدليم اإللكرتوين    .4

( وه ا يشععري إىل أ  78,3-20,4أ وات تجمي  الراييععيات( على مفر ات الدراسعع  ب  )
رية، بيجما تراوحت ااتوسعععععععععععع ات احلعععععععععععععابي  لدرج  اسععععععععععععتقدام  رج  األ ي  يف ا احملور كب

( وه ا يشعععععععععري إىل  رج  06,3-39,3عبارات احملور الرابو على مفر ات الدراسععععععععع  ب  )
االسعتقدام يف ا احملور متوسع  ، وكانت  رج  ااواكق  الجوائي  من وجو  نتر عيج  الدراسع  

شععععععععععري اإللكرتوين ابلجعععععععععععب  للمحور الرابو تالكلي  لتحديد  رج  أ ي  واسععععععععععتقدام التدليم 
 بدرج  كبرية.

تراوحت ااتوسعععععععععععععع ات احلعععععععععععععععابي  لدرج  أ ي  عبارات احملور اخلام  )التدليم اإللكرتوين  .5
( وه ا يشععععري إىل أ   رج  21,4-48,4وارتباطه ابلتحليل( على مفر ات الدراسعععع  ب  )

ارات احملور احلعابي  لدرج  استقدام عباأل ي  يف ا احملور كبرية، بيجما تراوحت ااتوس ات 
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( وه ا يشععععععري إىل  رج  االسععععععتقدام 05,3-45,3اخلام  على مفر ات الدراسعععععع  ب  )
يف ا احملور متوسعععععععععععع  ، وكانت  رج  ااواكق  الجوائي  من وجو  نتر عيج  الدراسعععععععععععع  الكلي  

شععععععري بدرج   ت لتحديد  رج  أ ي  واسععععععتقدام التدليم اإللكرتوين ابلجعععععععب  للمحور اخلام 
 كبرية.

( ب  ااتوسععع ات 05,0عدم وجو  ايتالكات لات  الل  إحععععائي  عجد مععععتو   الل  ) .6
الكلي  حملاور أ اة الدراسعععععععععععععع  تبدًا اتذري الدمر   حتديد  رج  أ ي  واسععععععععععععععتقدام التدليم 

 اإللكرتوين من وجو  نتر عيج  الدراس .
( ب  ااتوسععع ات 05,0   الل  )عدم وجو  ايتالكات لات  الل  إحععععائي  عجد مععععتو  .7

الكلي  حملاور أ اة الدراسعع  تبداً للمعععتو  التدليمي   حتديد  رج  أ ي  واسععتقدام التدليم 
 اإللكرتوين من وجو  نتر عيج  الدراس .

( بين ااتوسعععع ات 05,0عدم وجو  ايتالكات لات  الل  إحعععععائي  عجد معععععتو   الل  ) .8
ليم اً للتقع  الوتيفي   حتديد  رج  أ ي  واستقدام التدالكلي  حملاور أ اة الدراس  تبد

اإللكرتوين من وجو  نتر عيج  الدراسععع ، بيجما يوجد ايتالكات لات  الل  إحععععائي  عجد 
( ب  ااتوسعععععععععععع ات الكلي  للمحور الرابو )التدليم اإللكرتوين   أ وات 10,0معععععععععععععتو  )

 عيج  الدراس .تجمي  الرايييات(   أ اة الدراس  من وجو  نتر 
( ب  ااتوسععع ات 05,0عدم وجو  ايتالكات لات  الل  إحععععائي  عجد مععععتو   الل  ) .9

الكلي  حملاور أ اة الدراسععععععععع  تبداً لععععععععععجوات اخلربة   حتديد  رج  أ ي  واسعععععععععتقدام التدليم 
اإللكرتوين من وجو  نتر عيج  الدراسععع ، بيجما يوجد ايتالكات لات  الل  إحععععائي  عجد 

( ب  ااتوسعععععععععععع ات الكلي  للمحور الرابو )التدليم اإللكرتوين   أ وات 01,0)معععععععععععععتو  
 تجمي  الرايييات(   أ اة الدراس  من وجو  نتر عيج  الدراس .

( ب  ااتوس ات 05,0عدم وجو  ايتالكات لات  الل  إحعائي  عجد معتو   الل  ) .10
  واسعععععععتقدام  رج  أ يي    حتديد الكلي  حملاور أ اة الدراسععععععع  تبداً لدد  الدورات التدريب
 التدليم اإللكرتوين من وجو  نتر عيج  الدراس .
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 التوصيات:
 

 بجاءاً على الجتائج اله توصلت يفا الدراس  توصي الباحث   ا ليت:
   الدمل على ركو معععععتو  اسععععتقدام التدليم اإللكرتوين   تدري  الراييععععيات ابارحل

 احلكومي  واألهلي  اباملك  الدربي  العدو ي .الثانوي    اادارس 
   االهتمام إبزال  اادو ات اله حتد من كدالي  اسععععععععععععتقدام التدليم اإللكرتوين   تدري

 الرايييات ابارحل  الثانوي    اادارس احلكومي  واألهلي  اباملك  الدربي  العدو ي .
  انوي  وياصععععع  اييعععععيات ابارحل  الثتوكري كرص التدريذ والتأهيل ااجاسعععععب  ادلمات الر

   جماه استقدام التدليم اإللكرتوين.
   الدمل على هتيئ  بيئ  الدمل  ا يتجاسععععععذ مو اسععععععتقدام التدليم اإللكرتوين   تدري

 الرايييات ابارحل  الثانوي    اادارس احلكومي  واألهلي .
 ليم اإللكرتوين قدام التديرورة جتويز اادامل والفعوه الدراسي  جبميو مت لبات است

   تدري  الرايييات.
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 املقرتحات:
 

و تقرتح الباحث  لزاي ة كاعلي  التدليم اإللكرتوين   تدليم وتدلم الراييععععععععععععععيات   أتي
 ااراحل التدليمي  ما ليت:

ت بيق التدليم اإللكرتوين على مراحععععععل حبيععععععث يكو  التحوه تععععععدرويععععععًا من التدليم  .1
 التقليدا إىل التدليم اإللكرتوين.

 إنشاء إ ارة معتقل  إل ارة التدليم اإللكرتوين على معتو  وزارة الرتبي  والتدليم. .2
نشعععععععر وعي التدليم اإللكرتوين وثقاكته، وأ يته، وكيفي  االسعععععععتفا ة مجه على مععععععععتو   .3

 مدارس التدليم الدام واجملتمو بشكل عام.
مو وزارة الرتبي  والتدليم بشععععععععععععععبك  واسععععععععععععععتقدام بواب   ربل اادارس احلكومي  واألهلي  .4

 للتدليم اإللكرتوين.
إ ام   ورات تدريبي    مراكز التدريذ إب ارات التدليم ادلمات الراييععععععععععععععيات على   .5

 كيفي  استقدام احلاسذ اديل واإلنرتنت   تدليم وتدلم الرايييات.
وجو  نتر مدلمات اادارس  إجراء  راسععععععع  مماثل  للدراسععععععع  احلالي    موا  أيرا من .6

 احلكومي  واألهلي  وااشركات   وزارة الرتبي  والتدليم.
 راسععععععع  كاعلي  اسعععععععتقدام التدليم اإللكرتوين   تجمي  موارات التفكري اإلبداعي لد   .7

 طالبات اارحل  الثانوي    ما ة الرايييات.
ي  والتحعععععيل يم الراييعععع راسعععع  أثر اسععععتقدام التدليم اإللكرتوين   تجمي  بدر اافاه .8

 الدراسي لد  طالبات اارحل  الثانوي .
  راس  مقارن  لتدري  إحد  موا  التدليم األساسي ب ريقت  التقليدي  واإللكرتوني . .9

إجراء اازيد من الدراسعععععات والبحوث ااععععععتقبلي  حوه اسعععععتقدام التدليم اإللكرتوين  .10
 اادارس احلكومي  واألهلي .  تدري  الرايييات ابارحل  الثانوي    
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 ملخص نتائج البحث:
 من تليل الستبيان مت التوصل إىل النتائج التالية:

 أول: ابلنسبة ألعضاد هيئة التدريس:
ب  متوسعععععععععل  رجات أع عععععععععاء هيئ  التدري     إحععععععععععائي توجد كرو  لات  الل   .1

االكرتايععععععععععي كأحد الوسععععععععععائل اات ورة لتدليم  وت بيق الوا ومد  إمكاني  اسععععععععععتقدام 
 التعميم تبدا اتذريات الدراس .

ب  متوسعععععل  رجات أع عععععاء هيئ  التدري  بقععععععم  إحععععععائياعدم وجو  كرو   ال   -أ
هيئ   أع عععععاء ومتوسعععععل  رج  والتععععععميم الدايليبكلي  الفجو   وإ ارة ااجزهالععععععكن 

تعاوت أراء   ، أاوالتعميم الدايليالتدري  بقعم التعميم الدايلي بكلي  الفجو  
ي  التدر  وأع ععععععاء هيئ  وإ ارة ااجزهكال من أع ععععععاء هيئ  التدري  بقعععععععم العععععععكن 
رتايعععي كأحد الوا و االك وت بيق تقجي بقععععم التععععميم الدايلي   إمكاني  اسعععتقدام 

 الوسائل اات ورة لتدليم التعميم.
وسعععععععائل ا و االكرتايعععععععي كأحد الالو  وت بيق تقجي وجو  كرو    إمكاني  اسعععععععتقدام  -ب

اات ورة لتدليم التععععععععععميم ب  أع عععععععععاء هيئ  التدري  تبدا للدرج  الدلمي  على الجحو 
 التايل.

أسععععععتال و   اارتب  األوىل جاء كال من أع ععععععاء هيئ  التدري  بدرج  أسععععععتال مشععععععارك 
الوا و  جي وت بيق تقالتدري  بدرج  أسععععععتال حيث كانوا أكثر ميوال السععععععتقدام  وأع ععععععاء هيئ 

 االكرتايي كأحد الوسائل اات ورة لتدليم التعميم.
 .وحماير  اارتب  الثاني  أع اء هيئ  التدري  بدرج  مديد 

ائل الوا و االكرتايعععععععععي كأحد الوسععععععععع وت بيق تقجي وجو  كرو    إمكاني  اسعععععععععتقدام  -ج
 لجحو التايل.ا اات ورة لتدليم التعميم ب  أع اء هيئ  التدري  تبدا اتذري الدمر على

سععععععج  كأكثر حيث كانوا  40  اارتب  األوىل أع ععععععاء هيئ  التدري  لوا العععععععن من 
 لتعميم.الوا و االكرتايي كأحد الوسائل اات ورة لتدليم ا وت بيق تقجي أكثر ميوال الستقدام 

 سج . 40سج  أل ل من  30  اارتب  الثاني  أع اء هيئ  التدري  لوا العن من 
سعععععععج  أل ل من  22هيئ  التدري  لوا الععععععععن من  واأليرية أع عععععععاءب  الثالث    اارت

 سج . 30
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ائل الوا و االكرتايعععععععععي كأحد الوسععععععععع وت بيق تقجي وجو  كرو    إمكاني  اسعععععععععتقدام  - 
اات ورة لتدليم التععععععععميم ب  أع عععععععاء هيئ  التدري  تبدا لععععععععجوات اخلربة على الجحو 

 التايل.
سععج  كأكثر حيث   15  اارتب  األوىل أع ععاء هيئ  التدري  لوا سععجوات اخلربة من 

دليم الوا و االكرتايعععععععععي كأحد الوسعععععععععائل اات ورة لت وت بيق تقجي كانوا أكثر ميوال السعععععععععتقدام 
 التعميم.

سعععجوات أل ل من  10  اارتب  الثاني  أع عععاء هيئ  التدري  لوا سعععجوات اخلربة من 
 سج . 15

سعععععععجوات  5هيئ  التدري  لوا سعععععععجوات اخلربة من  واأليرية أع عععععععاءرتب  الثالث    اا
 الفرل األوه. وب ل  يتحققسجوات،  10أل ل من 

 اثتيا: ابلنسبة للطالبات:
ب  متوسعععععععععع ي  رجات ال البات الاليت يدرسععععععععععن بتقجي   إحعععععععععععائياتوجد كرو   ال   .1

 البات الاليت التقليدي  لعععاخل اليدرسععن ابل ريق   وال البات الاليتالوا و االكرتايععي 
 يدرسن بتقجي  الوا و االكرتايي. على الجحو التايل:

ب  متوسعععععععععع ي  رجات ال البات  0,01عجد معععععععععععتو   إحعععععععععععائياتوجد كرو   ال   -أ
ريق  التقليدي     يدرسععن ابل  وال البات الاليتالاليت يدرسععن بتقجي  الوا و االكرتايععي 
ديه ، اارون ، الد  ، زاي ة  اكوااتدلمب  اادلم كال من اخلعععععععوصععععععي ، كعععععععر احلواجز 
موارات جديدة   جماه احلاسععععععععععععععذ  إكعععععععععععععععابمحاس ااتدلم للتدلم، حماكاة الوا و، 

تقجي  ، لعععععععاخل ال البات الاليت يدرسععععععن بوجود التدلم، زمن اإلبداعياديل، التفكري 
 أ  تقجي  الوا و االكرتايي: إىل ويشري لل الوا و االكرتايي، 

 حتقق اخلعوصي  أكثر من ال ريق  التقليدي . -
 من ال ريق  التقليدي . وااتدلم أكثرتكعر احلواجز ب  اادلم  -
 حتقق مرون  أكثر من ال ريق  التقليدي . -
 أ   من ال ريق  التقليدي . -
 تزويد  اكديه محاس ااتدلم للتدلم أكثر من ال ريق  التقليدي . -
 التقليدي .حتاكي الوا و أكثر من ال ريق   -
 تكعذ موارات جديدة   جماه احلاسذ اديل أكثر من ال ريق  التقليدي . -
 لفرل الثالث.ا وب ل  يتحققأكثر من ال ريق  التقليدي ،  اإلبداعيحتقق التفكري  -



373 
 
 

 .وجود التدلمالتقليل من زمن  -
ب  متوسعععععععععع ي  رجات ال البات الاليت يدرسععععععععععن بتقجي   إحعععععععععععائياتوجد كرو   ال   .2

مدايري  يدرسععععععععععععن ابل ريق  التقليدي  تبدا جملموع  وال البات الاليتاالكرتايععععععععععععي الوا و 
 التحكيم ككل.

ب  متوسعععععععععع ي  رجات ال البات الاليت يدرسععععععععععن بتقجي   إحعععععععععععائياتوجد كرو   ال   .3
ات الاليت يدرسععن ابل ريق  التقليدي  لعععاخل ال الب وال البات الاليتالوا و االكرتايععي 

 الكرتايي   اادايري التالي :يدرسن بتقجي  الوا و ا
 القدرة على حتقيق الدال ات اخل ي    التعميم. -
 القدرة على ويو التفاصيل   التعميم. -
 القدرة على التدبري ابأللوا  إلتوار التفاصيل   التعميم. -
 التعميم. واإلتقا   حتقيق ااوارة  -
 حتقيق ااعتو  اإلبداعي الدام   التعميم. -
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 توصيات البحث:
 

 من ياله الدراس  وما جاءت به من نتائج توصي الباحث   ا يلي:
فديلوا تأب وات تقجي  الوا و االكرتايعععععععععي و تععععععععععميم مدامل للتععععععععععميم الدايلي جموزة  .1

سععععوول  و لتعععععاعد أع ععععاء هيئ  التدري  امارسعععع  أ وارهم   الدملي  التدليمي  بيعععععر 
ر مواصعععععفات اادمل لك و د سعععععبقمدايريها الدااي . ت بيق وحتقيق اجلو ة   التدليم و 

 (.118ص-106  )ص
التقجيات و االطال  ااعععتمر على أحدث التقجيات اات ورة   تقجي  الوا و االكرتايععي  .2

 اواكب  الت ورات اجلديدة ابستمرار. األير 
تدريذ الكوا ر التدليمي  ألع ععععععععععععععاء هيئ  التدري  على اسععععععععععععععتقدام برامج اجلراكي   .3

الكرتايععععي  الوا و ا ويعععععائ  تقجي هبدن توعيتون  فووم  وورش عمل وعقد  ورات
 كتقجي  حديث  لتحع  ااقرجات التدليمي .

نشععععرها و لكتيبات عن تقجي  الوا و االكرتايععععي مدعم  ابلعععععور  إصععععداراتزاي ة عمل  .4
 اثنيا على أحدث التقجيات اات ورة. واجملتمدات األير أبجائجا أوال  لتدريف
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية مبكة املكرمة

   قسم علم النفس
  

 
 

 TEMA-3تقنني اختبار القدرة املبكرة يف الرياضيات 
 بنني –على عينة من تالميذ الصفوف األولية باملرحلة االبتدائية 

 التعليميةيف حمافظة القنفذة 
  

 
 

  إعداد الطالب 
  حسن بن أمحد بن عبد اهلل الفقيه 
  

 
 

  إشراف الدكتور 
  حسني بن حسن عبد الفتاح الغامدي 

 
 

 حبث مقدم إىل  عم علم الجف    كلي  الرتبي  جبامد  أم القر 
  ياس وتقومي""مت لذ تكميلي لجيل  رج  اااجعتري   علم الجف  ختع  

 
 هع 1430/1431
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 أوال: ملخص نتائج الدراسة:
 

هدكت ه ه الدراسعععععععع  إىل إوا  مقياس للقدرة الراييععععععععي  اابكرة للفئات الدمري   و  
سعععن التاسعععد  من الدمر، و  د مت حتقيق ه ا ايفدن من ياله تقج  ايتبار القدرة اابكرة   

 Test of Early Mathematics Ability 3rdالراييععععععععيات اإلصععععععععدار الثالث 
ED TEMA-3   على تالمي  العععفون األولي    اادارس االبتدائي  التابد  إل ارة الرتبي

ش، حيععث مت 11س و 8س حىت  6و التدليم  حععاكتعع  القجفعع ة للبج  للفئععات الدمريعع  من 
ايتيار عيج  من جمتمو الدراسعععععععع  ب ريق  الديج  الدشععععععععوائي  متدد ة ااراحل، بدأت أوال ابيتيار 
اثج  من مكعععاتعععذ الرتبيععع  ة التدليم التعععابدععع  إل ارة الرتبيععع  و التدليم  حعععاكتععع  القجفععع ة ب ريقععع  

مدارس من كل مكتذ و نترا ل وه اادة اله  6مدرسعععععععععععععع  بوا و  12عشععععععععععععععوائي ، مث ايتيار 
مدارس عشععععععععععععععوائيا، من اادارس االثجه  6يعععععععععععععععتذر وا ت بيق االيتيار،  ام الباحث ابيتيار 

 15تلمي ا من كل مدرسععع  ب ريق  عشعععوائي  بوا و  45اارحل  األيرية مت ايتيار عشعععرة، و   
( تلميعع ا موزععع  على الفئععات 270تلميعع ا   كععل كئعع  عمريعع  و  ععد بله عععد  الديجعع  الكليعع  )

 ( تلمي ا   كل كئ  عمري .90الدمري  الثالث   الدراس  بوا و )
لي  من األصعععععع وتدريذ الجعععععععق ري تعععععععاؤالت الدراسعععععع   ام الباحث بتوك ولفجاب  عن

التقييم  روترأت  معععاب، إيععاك  لرتأت   ليل االيتبار، وحتكيم الرتأت  Bو Aااليتبار بعععورتيه 
وإعدا  ار، ااركق  اباليتبار، مو توكري يدوايت االيتب واألنش   التدليمي )ايتبارات التحقق( 

لت بيق  دريذ اثج  من ااعاعدينتعحيل اإلجاابت )الربوكيالت(. كما  ام الباحث بت أورا 
االيتبار   ورشععععععععععععععع  تدريبي  ت ععععععععععععععمجت جترب  االيتبار مبدئيا على طفل  اثج  من  بل كل 

 كاح .
وت بيق على كععامععل الديجعع ،  Aت بيق االيتبععار من ياله ت بيق العععععععععععععععورة  و ععد مت

فعععععع   مروروبدد كر ا(،  36على عيج  جزئي  عشعععععوائي  من الديج  الكلي  عد ها ) B الععععععورة
على الديج  اجلزئي  لاهتا. كما مت ت بيق أ اة الدراسععععععععع   Aأسعععععععععابيو متت إعا ة ت بيق الععععععععععورة 
  ااقجن على البيئ  العععدو ي ( من ياله عيج وكعععلر اادداأليرة )ايتبار احلعععاب من مقياس 

رانمج ب كر ا(. تال لل  حتليل بياانت الدراسعع  ابسععتقدام 61)خمتارة من الديج  الكلي  عد ها 
SPSS  وبرانمجEXCEL  وبرانمجITEMAN    حيث مت االعتما  على نتائحوا
 عن تعاؤالت الدراس  على الجحو التايل: اإلجاب 
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 إجاب  عن التعاؤه األوه حوه يعائ  إحعاءات  رجات عيج  التقج : .1
يج  الكلي  ( للدوااجواه، والوسععععععععععععععيل يم مقايي  الجزع  ااركزي  )ااتوسععععععععععععععل،  إوا مت 

 مقايي  التشتت )التباين، االحنران ااديارا، ااد ( كما مت إوا  وك ل  مت والفئات الدمري 
 .والتفرطومقايي  االلتواء  إوا 

 :TEMA-3إجاب  عن التعاؤه الثاين حوه يعائ  )كدالي ( كقرات ايتبار  .2
لعععععععوول ، دوب    امت التدرن على كدالي  الجقرات عن طريق اسععععععتقراج مدامالت الععععععع

بعاط ابلعدرجع  الكليع  من ياله مدعامعل ارت وارتبعاط الجقراتالجقرات،  ونعععععععععععععععبع  تبعاين، والتمييز
 .Biserial correlationااجعف للعلع   ومدامل االرتباطبريسو  
بدالالت ثبات تتفق  TEMA-3إجاب  عن التععععععععععععععاؤه الثالث حوه متتو ايتبار  .3

 اجليد: ويعائ  االيتبار
وطريق  ، Aدامالت الثبات بددة طر  للت طريق  إعا ة الت بيق للعورة مت إوا  م

با  ألفا.  الدايلي ابسععععععتقدام مدامل كرون وطريق  التجاسععععععق، وااتدا ب ااكاكئ  الفوري   العععععععورة
 .الثالث والفئات الدمري الكلي   للديج  SEMكما مت إوا   يم اخل أ  يم ااديارا للقياس 

وتتفق بدالالت صعععععد   TEMA-3لرابو حوه متتو ايتبار إجاب  عن التععععععاؤه ا .4
 اجليد بدد ت بيقه على عيج  الدراس : ويعائ  االيتبار

مت إوا   الئل صد  االيتبار من ياله استقراج مؤشرات صد  التكوين الفريي 
 One Way ANOVAاله متت عن طريق اسععععععععععععتقدام حتليل التباين أحا ا االجتاه 

حلععععععععاب الفرو    ااتوسععععععع ات ب  الفئات الدمري  الثالث بدد التأكد من حتقق كريعععععععياته، 
للمقارن  البددي ، كما مت اسعععععتقراج مؤشعععععرات  Tukey’s HSDتوكي  واسعععععتقدام ايتبار

 صد  التكوين الفريي من ياله طريق  التجاسق الدايلي ابستقدام مدامل كرونبا  ألفا.
وكقا اتذري  TEMA-3حوه مدايري األ اء اليتبار إجاب  عن التعععععععععععاؤه اخلام   .5

 الدمر:
، 75، 90، 95)العععععععععععبد  الرئيعععععععععععي   ء ااتمثل    اادايري اائيجي مت إوا  مدايري األ ا

لفئععات وامن  رجععات يععام وكقععا اتذري الدمر، للديجعع  الكليعع   ومععا يقععابلوععا( 5 ،25،10، 50
الراييععععععععععععععيات االحنراكي   و رج   درة( Z score) الدرج  اادياري  ومت إوا الثالث.  الدمري 

من  رجات يام  وما يقابلوا(   ايتبارات ال كاء DIQاله متاثل نعذ ال كاء االحنراكي  )
 لكل كئ  عمري  من الفئات الثالث.

 ما توصل إليه الباحث من ياله ما سبق نكن استجتاج ما يلي: وبجاء على
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الفدععاليعع ، كبله متوسععععععععععععععل مدععامالت  بععدرجعع  عععاليعع  من TEMA-3متتو كقرات  .1
( كيما بله متوسل مدامالت متييز الفقرات 0.481العدوب   العوول  للديج  الكلي  )

( أما متوسعععل مدامالت ارتباط 0.30والثالث  )( 0.22والثاني  )( 0.20للفئ  األوىل )
 Biserialاالرتباط ااجعععععف للعععععلععععع   مداملالفقرات ابلدرج  الكلي  ابسععععتقدام 

correlation وابسعععععععتقدام مدامل( 0.01( عجد مععععععععتو   الل  )0.498) كبله 
( مما ودل 0.01( عجد معععععععععععععععتو   الل  )0.513ارتباط بريسععععععععععععععو  بله ااتوسععععععععععععععل )

 الراييي  لد  األطفاه. ومتييز القدرةااليتبار مجاسبا لتعجيف 
 تعالي  من الثبات، إل بلذت  يم  مدامل الثبا بدرج  TEMA-3متتو ايتبار  .2

ادامل التكاكؤ،  0.981ااتكاكئ   وب ريق  العععععععععععععععور، 0.995ب ريق  إعا ة الت بيق 
(،   0.000مععععتو   الل  ) وأتيدوا عجد واالسعععتقرار مداالتكاكؤ  ادامل 0.990و

 .0.971ح  بله مدامل ألفا لالتعا  الدايلي 
، حيث ات ععععععععععو من ياله حتليل TEMA-3توكر  الئل صععععععععععد  كاكي  اليتبار  .3

البدعععععدا وجو  كرو   الععععع   للتحليعععععل Tukey وايتبعععععار توكيين األحعععععا ا التبعععععا
 الئل  و منوهب  أ اء الفئات الدمري  ااقتلف  لعععععععععععاخل الفئات األكرب،  إحعععععععععععائيا

صععععد  التكوين الفريععععي، كما متتو االيتبار بدالئل صععععد  احمل  التزامين من ياله 
من مقياس  ععععععععععابوايتبار احل TEMA-3حععععععععععاب مدامل االرتباط ب  ايتبار 

( عجد معععععععععععععععتو   الل  0.811 يم  مدامل االرتباط ) و د بلذتوكعععععععععععععععلر اادده، 
(0.000.) 

على التمييز ب  الفئات  TEMA-3 درة ايتبار القدرة اابكرة   الراييععععععععععععععيات  .4
الدمري  ااقتلف  عرب ه ه الدراسعع ، متفقا   لل  من نتائج الدراسعع  األصععلي  لتقج  

   األمريكي .االيتبار على البيئ
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 ثانيا: التوصيات:
 

  يعععععوء نتائج الدراسععععع  اله توصعععععلت إليوا، نكن تلقي  توصعععععيات الدراسععععع  كيما 
 يلي:

وال ععدف الفوة  لتمييز TEMA-3اسععتقدام ايتبار القدرة اابكرة   الراييععيات  -
   أ اء األطفاه   الفئات الدمري  ااماثل  لديج  التقج . الجوعي

مما يقدمه االيتبار من تشععععععقي  اعععععععتو  القدرة اابكرة   الراييععععععيات  االسععععععتفا ة -
لد  تالمي  العععفون األولي    بجاء برامج تدليم الراييععيات   ه ه العععفون بجاء 

 على احلاج  التدليمي  للتالمي .
  الكشعععععععععععف عن  TEMA-3اسعععععععععععتقدام ايتبار القدرة اابكرة   الراييعععععععععععيات  -

 ه ه اارحل . وااوهوب   الي  التالمي  لوا القدرات الد
الكشععف عن لوا    TEMA-3الراييععيات اسععتقدام ايتبار القدرة اابكرة    -

 صدوابت تدلم الرايييات من تالمي  العفون األولي    اارحل  االبتدائي .
عن  للكشعععععععف TEMA-3اسعععععععتدان  اادلم ابيتبار القدرة اابكرة   الراييعععععععيات  -

 كحوات تدلم الرايييات لد  التالمي  ب  صفون اارحل  األولي .
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 ثالثا: الدراسات املقرتحة:
 

 على TEMA-3إجراء  راسعععععععععععععععع  لتقج  ايتبععار القععدرة اابكرة   الراييععععععععععععععيععات  -
س إىل 6تلمي ات العععععفون األولي  من اارحل  االبتدائي  للبجات للفئات الدمري  من 

 حماكت  القجف ة. ش  11وس 8
على تالمي  TEMA-3إجراء  راسعععع  لتقج  ايتبار القدرة اابكرة   الراييععععيات  -

 ش  11وس 8س إىل 6العععععفون األولي  من اارحل  االبتدائي  للفئات الدمري  من 
 من ااملك  الدربي  العدو ي . وحماكتات أير مجاطق 

 على TEMA-3  الراييععععيات  إجراء  راسعععع  وطجي  لتقج  ايتبار القدرة اابكرة -
 ااملك  الدربي  العدو ي . ش  11وس 8س إىل 3األطفاه   الفئ  الدمري  من 

إجراء  راسعععععععععععععععععع  مقععععارنعععع  ب  نتععععائج تقج  ايتبععععار القععععدرة اابكرة   الراييععععععععععععععيععععات  -
TEMA-3  ، يئات االيتبار للفئات ااقابل    ب ونتائج تقج   ه ه الدراسعععععععععععععع

 أير .
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   العربية السعوديةاململكة 
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية
   مكة املكرمة

 
 

  

   
 دور املعلمة يف تفعيل تدريس مقرر اجلغرافيا

 لطالبات الصف الثالث املتوسط من خالل
 البيئة الصفية واستخدام مصادر التعلم

  
 

 

  إعداد الطالبة 
  عبد الرمحن مغربيعلياء محيد  
   
  إشراف 
 فوزي بن صاحل عباس بنجر /د 

 أستال مجاهج وطر  تدري  ااوا  االجتماعي  ااشارك
 

 
 

 حبث مكمل لجيل  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 
 الفعل الدراسي الثاين

 هع 1429/1430
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 ملخص نتائج الدراسة
 أوالً: النتائج:

 الدراس  ما يلي:أويحت نتائج 
كيما يتدلق ابلعععععععؤاه األوه: ما  ور مدلم  اجلذراكيا   تفديل تدريعععععععوا ل البات العععععععف  .1

الثالث ااتوسعععععععععععل ك   كقرة: تقععععععععععععيم اادلمات لألهدان الععععععععععععلوكي  إىل مدركي  ووجداني  
( بيجما انلت الفقرات التالي  51,4ومواري  انلت معتو  )مرتفداً جداً(  توسل حعاا )

 )معتو  مرتفداً كقل(، وهي:
 الرتكيز على ااوا و واألمساء واألماكن. -
 لوه الدرس على أنوا  األهدان العلوكي . -
 خت يل الدرس مو التح ري اجليد. -
 تشحيو ال البات على التفكري وإبداء الرأا. -
 تشحيو ال البات على ااشارك . -
 الرتكيز على احلوار واالستجباط. -
 لدملي .الرتكيز على الجواحي ا -
 الرتكيز على الشواهد واألمثل . -
 الرتكيز على العالة والدال ات. -

   ح  انلت بقي  الفقرات )معتو  متوس اً( وهي:
 الرتكيز على األ ل  والعجوات. -
 الرتكيز على الدعف ال هين والتدلم التداوين. -
 اازج ب  الجتري  والت بيق عجد الشرح والتوييو. -
قرات  ين: ما  ور البيئ  العععععععععععفي    تفديل التدري  ، كقد انلت ككيما يتدلق ابلعععععععععععؤاه الثا .2

 معتو  مرتفداً و ا:
 توسل العبورة جلدار ححرة الدراس . -
 توور العبورة  عاح  وأبدا  أساسي . -

بيجما انلت بقي  الفقرات معععععععععتو  متوسعععععععع اً وهي اله تجاولت اإليععععععععاءة والتووي  ومقاعد 
 واإلعالني . أما الفقرات اله انلت معتو  مجقف اً كوي:العف وسدته واللوحات التدليمي  

 وجو  مج دة للمدلم  ووجو  أماكن حلفظ الوسائل الكتابي  والتدليمي . -
وكيما يتدلق ابلعؤاه الثالث عن ماهي  استقدام معا ر التدلم   تفديل التدري  ك   من  .3

 أبرز الفقرات اله انلت أ ي   عتو  مرتفو جداً هي:
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اسعععععتقدام الكتاب اادرسعععععي ااقرر واخلرائل يلي لل : األشعععععكاه والرسعععععومات واألطال  
  عتو  مرتفو.

أما الديجات والجمالج وااوسوعات واأل ل  وأجوزة الدرل والبوربويجت والجشرات والعحف 
 ككانت  عتو  األ ي .

والععععبورة  نت  ح  كانت اجملالت وكتذ الرحالت والشعععرائو والفانوس الععععحرا واإلنرت 
 ال كي  انلت معتو  مجقفر األ ي 

 كيما يتدلق  دو ات استقدام معا ر التدلم   التدري  ككانت على الرتتيذ هي: .4
 از حام وكثاك  ال البات   العفون. -
 واز حام وكثاك  جداوه اادلمات. -
 ااباين اادرسي  ااعتأجرة. -
 عدم توكر  اعات للدرل. -
 والجشرات.وعدم توكر األطال   -
 وصذر أححام العبورات احلائ ي . -
 وييق القاعات والعفون. -
 وييق اامرات   العفون. -
 وعدم توكر مدامل أو أجوزة الدرل الكاكي . -
 وعدم توكر ااعا ر اا بوع . -
 ويدف العيان  ابلجعب  لألجوزة. -
 والتدريذ غري الكا  للمدلمات على استقدام األجوزة -
( 05,0م : هل توجد كرو  لات  الل  إحعائي  عجد معتو  )كيما يتدلق ابلعؤاه اخلا .5

 ب  استحاابت مدلمات اجلذراكيا تُدزا للدمر وسجوات اخلربة   التدري ؟
كقد بل  البحث عدم وجو  كرو  لات  الل  إحععععائي  ب  اسعععتحاابت مدلمات اجلذراكيا 

 .(05,0=  ∝)تو   الل  ( وهي غري  ال  إحعائيا عجد مع193,0تُدزا للدمر حيث  يم  ن )
وعدم وجو  كرو  لات  الل  إحعائي  ب  استحاابت مدلمات اجلذراكيا تُدزا اتذري عد  

=  ∝)( وهي غري  ال  إحعععععععععععععائيا عجد معععععععععععععتو   الل  427,1سععععععععععععجوات اخلربة حيث  يم  ن )
05,0). 
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 ثانيًا: التوصيات:
 تالي :ابلتوصيات ال  يوء الجتائج اله توصلت إليوا الدراس  نكن اخلروج 

أ  تدتمد عمليات اجلذراكيا على يععععععععععععرورة تقعععععععععععععيم األهدان العععععععععععععلوكي  إىل مدركي   .1
ووجداني  ومواري  واالهتمام بعععععياغتوا ولكر األمثل  اارتب   هبا، والتأكيد على أ ي  

 صياغ  وكتاب  األهدان العلوكي  بد   خت ي اً وحت رياً وتجفي اً.
شرك  م  ورش تربوي    بداي  كل كعل  راسي يشرتك كيوا موآلي  تجفي ها تكو  إب ا

تربوي  مو عد  من مدلمات اجلذراكيا ااتميزات ابإليععععاك  إىل اادلمات الاليت حيتحن 
 إىل التدريذ.

أ  تدتمد مدلمات اجلذراكيا على التقجيات احلديث  والوسعععععائل التدليمي  ااديج  والفدال   .2
 الواسد  وااتدد ة االستقدامات وأجوزة الدرل احلديث مثل العبورة ال كي  والعبورة 

 بشكل أساسي واله يجبذي توكرها   اادارس.
وآلي  تجفي ها تكو  بتزويد اادارس بدد  من الععععععععععععععبورات ال كي  والواسعععععععععععععد  متدد ة 

 االستقدامات يمن اايزاني  ااقعع  للمدارس
    يععععمن ي   وزارة الرتبيزاي ة حععععع  اجلذراكيا ياله اجلدوه األسععععبوعي للدراسعععع .3

والتدليم   تدري  ااقررات الدراسععي  ابارحل  ااتوسعع   والرتكيز على الجواحي الدملي  
 كيوا.

وآلي  تجفي ها تكو  إبعا ة توزيو نععععاب كل مدلم  جذراكيا   اارحل  ااتوسععع   من 
 حع  واحدة لكل صف  راسي إىل حعت .

وا ي  وكيفي  صععععععياغ  األهدان العععععععلوكي  وكتابتإ ام   ورات تدريبي   عععععععرية حوه أ  .4
 وتجفي ها ادلمات ااوا  االجتماعي  عام  وادلمات اجلذراكيا بشكل ياص.

وآلي  تجفي ها تكو  بتجتيم  ورات تدريبي   عععععععععععععععرية ااد  لتدري  مدلمات اجلذراكيا 
ا إبشععراك وحوه الجواحي الجتري  والدملي    صععياغ  وتجفي  األهدان العععلوكي  أبنواع

 مدلمات متميزات مو بدر ااشركات الرتبوايت.
إ ام  ورش تربوي  مكثف  ادلمي ومدلمات اجلذراكيا حوه أ ي  وكيفي  تفديل مععععا ر  .5

 التدلم   التدري .
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 ثالثًا: مقرتحات الدراسة:
 

إجراء  راسعععععععععععععععات معععععععععععععععحي  لتحديد احلاجات التدريبي  ادلمات اجلذراكيا لتوتيف  .1
 تدد ة   التدري  العفي.الوسائل اا

 إجراء  راسات عن تعميم برجميات تدليمي  اا ة اجلذراكيا وجتريذ كداليتوا   حتع  .2
 التحعيل الدلمي لل لب    اارحل  ااتوس   أو الثانوي .

إجراء  راسعععع  عن أثر اسععععتقدام معععععا ر التدلم   البيئ  العععععفي  على كاعلي  تدري   .3
 ااتوس   أو ابلرحل  الثانوي .مقرر اجلذراكيا ابارحل  
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

   قسم اإلدارة الرتبوية والتخطيط
  

 
 

 

 دور مديري مدارس التعليم العام يف مدينة الطائف يف استخدام
 وجهة نظر املشرفني واملعلمنيالتقنيات التعليمية من 

 
   

  إعداد 
  فهد بن عبد اهلل حممد اخلليفة 
   
  إشراف 
  د. مسعود بن خضر القرشي 

 
 

  راس  مقدم  استكماالً ات لبات احلعوه على  رج  اااجعتري 
   اإل ارة الرتبوي  والتق يل

 م 2013-هع  1434
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 أوال: ملخص نتائج الدراسة:
أ  نتائج الدبارات اله متثل جماه خت يل اسععععععععععععععتقدام التقجيات التدليمي    مدارس  .1

درجعع  بعع واادلم  كععانععتالتدليم الدععام   مععديجعع  ال ععائف من وجوعع  نتر ااشععععععععععععععرك  
 متوس   وكقا للمح  ااعتقدم.

أ  نتائج الدبارات اله متثل جماه توتيف اسععععععععععععععتقدام التقجيات التدليمي    مدارس  .2
درجعع  بعع واادلم  كععانععتم الدععام   مععديجعع  ال ععائف من وجوعع  نتر ااشععععععععععععععرك  التدلي

 متوس   وكقا للمح  ااعتقدم.
 أ  نتائج الدبارات اله متثل جماه احملاكت  على التقجيات التدليمي    مدارس التدليم .3

س   وكقا بدرج  متو  واادلم  كانتالدام   مديج  ال ائف من وجو  نتر ااشرك  
 للمح  ااعتقدم.

   ا للمدلم ومالءمتوععأ  نتععائج الدبععارات اله متثععل جمععاه ايتيععار الربامج التععدريبيعع   .4
 انععتواادلم  كععمععدارس التدليم الدععام   مععديجعع  ال ععائف من وجوعع  نتر ااشععععععععععععععرك  

 بدرج  متوس   وكقا للمح  ااعتقدم.
دارس ومي اسععععععععععععععتقععدام التقجيععات التدليميعع    مععأ  نتععائج الدبععارات اله متثععل جمععاه تق .5

درجعع  بعع واادلم  كععانععتالتدليم الدععام   مععديجعع  ال ععائف من وجوعع  نتر ااشععععععععععععععرك  
 متوس   وكقا للمح  ااعتقدم.

-0,01عجد معععععتو  الدالل  ) إحعععععائي أتورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل   .6
α ام مديرا مدارس التدليم الد( ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه  ور

  مديج  ال ائف   اسعععععتقدام التقجيات التدليمي  من وجو  نتر ااشعععععرك  واادلم  
تبدا اتذري الدمل احلايل وكانت الفرو  لعععععععععععاخل ال ين عملوم احلايل مشععععععععععرن تربوا 

 على ال ين عملوم احلايل مدلم.
-0,01معععععتو  الدالل  )عجد  إحعععععائي أتورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل   .7

α ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه  ور مديرا مدارس التدليم الدام )
  مديج  ال ائف   اسعععععتقدام التقجيات التدليمي  من وجو  نتر ااشعععععرك  واادلم  
تبدععا اتذري ااؤهععل وكععانععت الفرو  لعععععععععععععععععاخل العع ين مؤهلوم كو  جععامدي على العع ين 

 مؤهلوم جامدي.
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-0,01عجد معععععتو  الدالل  ) إحعععععائي ورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل  أت .8
α ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه  ور مديرا مدارس التدليم الدام )

  مديج  ال ائف   اسعععععتقدام التقجيات التدليمي  من وجو  نتر ااشعععععرك  واادلم  
ا على لفرو  لععععععععععععععععاخل ال ين مؤهلوم تربو تبدا اتذري طبيد  ااؤهل الدلمي وكانت ا

 ال ين مؤهلوم غري تربوا.
-0,01عجد معععععتو  الدالل  ) إحعععععائي أتورت الجتائج أنه توجد كرو  لات  الل   .9

α ب  متوس ات استحاابت جمتمو الدراس  حوه  ور مديرا مدارس التدليم الدام )
  واادلم  تر ااشعععععرك  مديج  ال ائف   اسعععععتقدام التقجيات التدليمي  من وجو  ن

 10تبدا اتذري عد  سجوات اخلربة وكانت الفرو  لعاخل مديرا اادارس ل وا اخلربة 
 5سعععععععععجوات على لوا اخلربة أ ل من  10من  أ ل-5 اخلربة سعععععععععجوات وأكثر ول وا

 سجوات.
 

 :التوصياتثانيا: 
هي  و يعععععععوء الجتائج اله أسعععععععفر عجوا البحث يور  الباحث عد ا من التوصعععععععيات،   

 يلي: كما
الدمل على ت وير أ اء مديرا اادارس  ديج  ال ائف   جماه ويو اخل ل ااجاسب   .1

كن أ  تديق القععععععععععور اله ن وتقونوا وت ليل جوانذالسعععععععععتقدام التقجيات التدليمي  
 ال ائف. ديج والتدليم  يمي  من  بل إ ارة الرتبي  تفديل استقدام التقجيات التدل

تبين مععديرا مععدارس التدليم الدععام  ععديجعع  ال ععائف أثجععاء اخلععدمعع  على كيفيعع  توتيف  .2
 مي اخلدماتوتقدمشععععععععععععكالت ت بيقوا  والتذلذ علىاسععععععععععععتقدام التقجيات التدليمي ، 

رش عمل إ ام  مشعععععععععععرو  تدريز يت عععععععععععمن إ ام  و  من يالهاإلرشعععععععععععا ي  الالزم  يفم 
 على عالجوا. وكيفي  الدملت بيقي  حوه بدر اادو ات 

عقد الدورات التدريبي  اديرا اادارس  ديج  ال ائف   جماه اسععععععععععععععتقدام التقجيات  .3
 مدرك  جوانذو التدليمي  ليتم التأكد من مد  اسععتقدام اادلم  للتقجيات التدليمي ، 

 القعور لديوم.
به   ما يقومو حيتاج ااشععركو  الرتبويو  إىل تدريذ مركز السععتقدام التقجيات التدليمي ،  .4

 ال الب بجاًء على لل . وتقومي أ اء وكيفي  تقييم وكل مدلمكل مدير 
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مجو مععديرا ااععدارس العععععععععععععععالحيععات الكععاكيعع  لتقومي اسععععععععععععععتقععدام التقجيععات التدليميعع   .5
 أتيو ااشكالت اله يواجووا. والتدامل مو

 ال عععائف والتدليم  عععديجععع  ومكعععاتعععذ الرتبيععع نشعععععععععععععععععاء وحعععدات ربل إ ارات ااعععدارس إ .6
تقدم  على ااعععععععععععع اإللكرتوني  وتدميم الربامجلالسعععععععععععتفا ة من يربات ااتميزين مجوم 

أتيو اخلربات   جماه اسعععععععتقدام تقجيات  واالسعععععععتفا ة من، اإلشعععععععرانأتيو مكاتذ 
 التدليم.

 
 : املقرتحات:ثالثا

مماثل   تتجاوه مويععععععوعات والدراسععععععات الهكا  ميدا  البحث يفتقر إىل البحوث   اا
إثراء ه ا اايدا  ابلبحوث لات العل  ك   الباحث يقرتح ما  وسديا إىلاويو  ه ا البحث، 

 يلي:
عقد ورش عمل ب  ااشععععععرك  الرتبوي  الو اادلم   ديج  ال ائف اجا شعععععع  أسععععععباب  .1

حاه توتيف تتدلق   وياصعع  الهه بدر حماور االسععتبيا  ايتالن اسععتحاابهتم حو 
دلي اسعععععععععتقداموا، للو ون على الوا و الف وجماه تقومياسعععععععععتقدام التقجيات التدليمي  

 لدور مديرا اادارس   تفديلوا.
 ليمي والتقجيات التدتدريذ خمت  ) د يكو  أحد اادلم ( على صععععععععععععععيان  األجوزة  .2

دم يقف ع وحىت الألطوه كرتة ممكج   سععععععععععتمرارهاويععععععععععما  اعليوا  ولل  للمحاكت 
 صالحي  األجوزة للدمل عائقا أمام استقداموا   حتقيق عملي  التدلم.

 .واادلماتإجراء  راس  مماثل  ت بق على ااشركات الرتبوايت  .3
 إجراء  راس  مماثل  ت بق   مجاطق أير  من ااملك . .4
 .واإنتاجوطر  مي  ابلتقجيات التدلي وكتيبات ياص إعدا  نشرات  .5
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   اململكة العربية السعودية
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
   كلية الرتبية

 قسم املناهج وطرق التدريس
 الوسائل التعليمية

 برنامج املاجستري يف كليات بريدة األهلية

  

  
 
 

 

 العوامل املؤثرة على استخدام املعلمني ملراكز مصادر
 التعلم من وجهة نظرهم

  
 

 

  إعداد الطالب 
  صاحل بن على بن صاحل الشايع 
   
  إشراف 
 ضيف اهلل بن عواض الثبيتي /أ. د 

 أستال ااجاهج وطر  تدري  االجتماعيات والتدليم ااعتمر
 

 
 

 مت لذ مكمل مقدم إىل  عم ااجاهج وطر  التدري  للحعوه على  رج  اااجعتري
 ااجاهج والوسائل التدليمي   

 هع1435-1436
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 أوالً: ملخص نتائج الدراسة:
ويتمثل لل    عرل أبرز الجتائج اله توصععععععععععععععلت إليوا الدراسععععععععععععععع ، كيما يتدلق   

 اإلجاب  على أسئل  الدراس  وحتقيق أهداكوا على الجحو التايل:
 

 ملخص النتائج املتعلقة بالسؤال األول: .1
ل اإلوابي  على اسععععععععععععععتقدام اادلم  اراكز معععععععععععععععا ر التدلم من ما  رج   ثري الدوام

 وجو  نترهم؟
اسعععععععتودن ه ا الععععععععؤاه مدرك   رج   ثري الدوامل اإلوابي  على اسعععععععتقدام اادلم  
اراكز معععا ر التدلم من جو  نترهم، و د تب  من نتائج ه ا احملور أ  ااتوسعع ات احلعععابي  

 على اسعععتقدام اادلم  اراكز مععععا ر التدلم  د تراوحت ما ب  لدرج   ثري الدوامل اإلوابي 
( ومن أبرز الدوامل اإلوابي  اله جاءت بدرج  )عالي ( حعععععذ ااتوسعععع ات 52,1-89,2)

 احلعابي  ما يلي:
 توكري يدم  اإلنرتنت   مركز معا ر التدلم. .1
 مجاسب  عد  األجوزة   مركز معا ر التدلم ألعدا  ال الب. .2
 أجوزة عرل مت ورة ختدم اادلم   الدملي  التدليمي .وجو   .3
 ربل ااقررات الدراسي   راكز معا ر التدلم. .4
 حداث  ااعا ر وااوا  التدليمي    مركز معا ر التدلم. .5

مام اهت"( عوامل بدرج  متوسعععع     ااتوسعععع ات احلعععععابي  مجوا 9  ح  جاءت )
معععععا ر التدلم  و"متكن أم  مركز "ركز معععععا ر التدلمااشععععرك  الرتبوي  ابسععععتقدام اادلم  ا

 من القيام  وامه التدليمي ".
 أما الدوامل اله جاءت بدرج  يديف  حعذ ااتوس ات احلعابي  كوي ما يلي:

 سوول  الوصوه اركز معا ر التدلم. .1
 توكري نشرات تدليمي  تويو للمدلم  طريق  التدامل مو أجوزة مركز معا ر التدلم. .2
 وجو  معاحات كاكي   ركز معا ر التدلم لتجفي  ااوام ااقتلف . .3
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 ملخص النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:

 
ما  رج   ثري الدوامل الععععععععععلبي  على اسعععععععععتقدام اادلم  اراكز مععععععععععا ر التدلم من وجو  

 نترهم؟
 اراكز اادلم اسععععععتودن ه ا العععععععؤاه مدرك   رج   ثري الدوامل العععععععلبي  على اسععععععتقدام 

معا ر التدلم من وجو  نترهم، و د تب  من نتائج ه ا احملور أ  ااتوس ات احلعابي  لدرج   ثري 
( 86,2-37,1الدوامل الععععلبي  على اسعععتقدام اادلم  اراكز مععععا ر التدلم  د تراوحت ما ب  )

 :احلعابي  ما يليومن أبرز الدوامل العلبي  اله جاءت بدرج  )عالي ( حعذ ااتوس ات 
 عدم توكري يدم  اإلنرتنت   مركز معا ر التدلم. .1
  ل  عد  األجوزة   مركز معا ر التدلم ألعد  ال الب. .2
 سوء حال  األجوزة   مركز معا ر التدلم. .3
 تدين اهتمام ااشرك  الرتبوي  ابستقدام اادلم  اراكز معا ر التدلم. .4
 ألجوزة معا ر التدلم.عدم توكر عملي  العيان  ااعتمرة  .5

اعتما  "( عوامل بدرج  متوسعععععععععع     ااتوسعععععععععع ات احلعععععععععععابي  مجوا 10  ح  جاءت )
مععه و"تععدين أم  مركز مععععععععععععععععا ر التدلم من القيععام  وععا "اادلم  على ال ر  التقليععديعع    التععدري 

 التدليمي ".
   كوي كالتايل:ابيأما أبرز الدوامل العلبي  اله جاءت بدرج  يديف    ااتوس ات احلع

  ل  إاام اادلم  أبهدان وأ ي  مركز معا ر التدلم. .1
 يديف ااوار  ااالي  حيد من استفا ة اادلم  من مركز معا ر التدلم. .2
 ارتفا  الدذء التدريعي للمدلم  حيد من استقداموم اركز معا ر التدلم. .3
 دلم .جدوه اإلشذاه  ركز معا ر التدلم ال يعتوعذ طلبات اا .4
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 ملخص النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:
 

هل توجد كرو  لات  الل  إحعععائي    ااتوسعع ات احلعععابي  اخلاصعع  بوجوات نتر أكرا  
 جمتمو الدراس  لدرج   ثري الدوامل اإلوابي  والعلبي  تدزا اتذريات الدراس  

 الدورات التدريبي (. –سجوات اخلربة  –التقع   –)ااؤهل الدلمي 
   (∝ ≥ 05,0)كقد أتورت الدراسعععععععععع  عدم وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععععععائي  عجد معععععععععععتو  

 ااتوس ات احلعابي  اخلاص  بوجوات نتر األكرا  تدزا اتذريات الدراس :
 )ااؤهل الدلمي، سجوات اخلربة، الدورات التدريبي (.

   (∝ ≥ 05,0)كما بيجت الدراسعععععع  وجو  كرو  لات  الل  إحعععععععائي  عجد معععععععتو  
ااتوسعع ات احلعععابي  اخلاصعع  بوجوات نتر األكرا  تدزا اتذري التقععع    ختععععععات الدراسععات 

 االجتماعي  واللذ  الدربي  والدلوم.
 

 توصيات الدراسة احلالية:
   يوء نتائج الدراس  يوصي الباحث  ا يلي:

يرورة توكري يدم  اإلنرتنت بعرع  مجاسب    أتيو مراكز معا ر التدلم   ااملك   .1
 الدربي  العدو ي .

يرورة زاي ة عد  األجوزة   مراكز معا ر التدلم ويعوصاً    اعات التدلم ال ايت  .2
لتجاسععععععذ أعدا  ال الب لتتحقق األهدان الرئيعععععععي  للمراكز لتجمي  موارات البحث 

 د  ال الب.واالستكشان ل
 حتديث أجوزة مراكز معا ر التدلم بعورة  وري  لتتواكذ مو تعار  التقجي . .3
إ ام   ورات تدريبي  للمشععععععععععععععرك  الرتبوي  واادمل    جماه مراكز معععععععععععععععا ر التدلم  .4

 وتقجيات التدليم وموارات استقدام احلاسذ اديل.
التدليمي  نذ الفجي  واإل اري  و إ ام   ورات تدريبي  ألمجاء مراكز معا ر التدلم   اجلوا .5

 للركو من معتواهم ااوين.
 االهتمام بعيان  أجوزة مراكز معا ر التدلم بعف   وري . .6
ربل ااقررات الدراسععععععععي   عععععععععا ر التدلم من حيث إعدا  الربجميات التدليمي  ااتواكق   .7

 مو أنش   وحمتوايت ااقررات الدراسي .
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 التوصيات بإجراء دراسات مستقبلية
 

يقرتح الباحث إجراء  راسعععات مععععتقبلي  أيرا من شعععأهنا إكماه اجلوانذ اله   تععععت و 
 الدراس  احلالي  تذ يتوا وهي:

إجراء  راسععععععع  عن الدوامل ااؤثرة على اسعععععععتقدام اادلم  اراكز مععععععععا ر التدلم من وجو   .1
 .نترهم   مراحل تدليمي  أيرا مثل اارحل  االبتدائي  واارحل  الثانوي 

إجراء  راسععععععع  عن الدوامل ااؤثرة على اسعععععععتقدام اادلم  اراكز مععععععععا ر التدلم من وجو   .2
 نتر ااشرك  الرتبوي .

إجراء  راسععععععع  عن الدوامل ااؤثرة على اسعععععععتقدام اادلم  اراكز مععععععععا ر التدلم من وجو   .3
 نتر مدراس اادارس.

و ة معععا ر التدلم لتحقيق مدايري اجلإجراء  راسعع  عن كاعلي  اسععتقدام اإلنرتنت   مراكز  .4
 التدليمي .

 إجراء  راس  عن  ور مراكز معا ر التدلم   ت بيق االسرتاتيحيات التدليمي  احلديث . .5
 إجراء  راس  عن مد  كاعلي  مراكز معا ر التدلم   أ اء مواموا التدريبي . .6

 
 املقرتحات

 التدلم ما يلي:يقرتح الباحث لزاي ة كاعلي  أ اء مراكز معا ر 
حتديث وصعععيان  أجوزة مراكز مععععا ر التدلم بععععف   وري  من ياله ويعععو برانمج يتم من  .1

يالله تذيري أو صععععععيان  األجوزة واأل وات اا لوب تذيريها أو صععععععيانتوا   مراكز معععععععا ر 
 التدلم.

 إنتاج برجميات تدليمي  ختدم ااقررات الدراسي  حتت إشران وزارة الرتبي  والتدليم. .2
االهتمام أب عععام مراكز معععا ر التدلم   اإل ارات التدليمي  وكعععلوا عن  عععم التحويزات  .3

 اادرسي  حىت تؤ ا عملوا بشكل أكثر كاعلي .
ربل منولج األ اء الوتيفي للمدلم   د  اسعععععععععععتقداموم اركز مععععععععععععا ر التدلم من ياله  .4

 ختعي   رج  الستقدام ااركز من  بل اادلم.
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   العربية السعوديةاململكة 
   وزارة التعليم العايل

   جامعة أم القرى
كلية اآلداب والعلوم اإلدارية 

 للبنات
  

   قسم الرتبية وعلم النفس
  

 
 

 مقرر مقرتح لتنمية مهارات استخدام تقنيات التعليم
 اإللكرتوني لدى طالبات الدراسات العليا جبامعة

 أم القرى
  

 
 

  الطالبةإعداد  
  رحاب بنت يوسف بن عبد احلميد كمفر 
  

 
 

  إشراف 
  د. إبراهيم بن أمحد بن حممد عامل 

 أستاذ مشارك وسائل وتقنيات التعليم
  

 
 مت لذ تكميلي للحعوه على  رج  اااجعتري   ااجاهج وطر  التدري 

 )تقجيات التدليم(
 م 2011-هع  1432الفعل الدراسي الثاين 
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 أوال: ملخص النتائج:
 على الجحو التايل: و د جاءت

حتديد احتياجات طالبات الدراسععععععععععععععات الدليا  رحل  اااجيعععععععععععععععتري للموارات اادركي   .1
 .اإللكرتوينالتدليم  واأل ائي  لتقجيات

 .اإللكرتوينالتدليم  واأل ائي  لتقجيات ائم  اباوارات اادركي   .2
 األ ائي  لتقجياتو لى تجمي  ااوارات اادركي  تععععععععععميم مقرر مقرتح يععععععععععتجد   حمتواه ع .3

 لد  طالبات الدراسات الدليا. اإللكرتوينالتدليم 
 .اإللكرتوينوااقرر  اإللكرتوينإعدا  وحدة  راسي    نتم التدليم  .4
 .اإللكرتوينوااقرر  اإللكرتوينإعدا   ليل لوحدة  راسي    نتم التدليم  .5
 الوحدة الدراسي . اقدم وتدليمات استقالص إرشا ات  .6

 
 

 ثانيا: التوصيات:
   يوء الجتائج اله توصلت إليوا الدراس  احلالي  توصي الباحث   ا يلي:

ورة  وري  الدراسات الدليا بع وااوجي  ل الباتيرورة حتديد االحتياجات األكا ني   .1
 يوء لل .  وأهداكه الدراسات الدليا  وت وير برانمج  يوء الت ور التكجولوجي، 

الدليا   أتيو  الدراسععععععات وت بيقاته ل البات اإللكرتوينإ ياه مقرر تقجيات التدليم  .2
 التقععات ألهنن جيل جديد من أع اء هيئ  التدري .

ل ععععالبععععات  اإلعععععدا  الرتبوا وت بيقععععاتععععه   اإللكرتوينإ يععععاه مقرر تقجيععععات التدليم  .3
موجيعععا  عععا يتجعععاسعععععععععععععععععذ مو الت ور  ععععدا هنوللععع  إل، و بلوم الرتبواالبكعععالوريوس 
 التكجولوجي.

بجاء أ ل  ألع ععععععاء هيئ  التدري  ختععععععع  تكجولوجيا التدليم   مقرر تقجيات التدليم  .4
 .وت بيقاته اإللكرتوين
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 ثالثا: االقرتاحات:
طععععالبععععات  قععععاتععععه علىوت بي اإللكرتوينجتريععععذ كدععععاليعععع  ااقرر ااقرتح لتقجيععععات التدليم  .1

 الدراسات الدليا.
إلزام أتيو أع عععععععععاء هيئ  التدري  ابجلامدات أبي   ورات   اسعععععععععتقدام نتام إ ارة  .2

 التدليمي . وبجاء الكائجاتالتدلم 
 تقومي مقررات برانمج الدراسات الدليا. .3
 .اإللكرتوينإجراء  راسات حوه نتم التدليم  .4
 .اإللكرتوينإجراء  راسات حوه تقومي نتم التدليم  .5
 التدليمي . إجراء  راسات حوه الكائجات .6
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 الفهرس
رقم  الفهرس م

 الصفحة
 6 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمقدم  .1

 الباب األول
 الرسائل التي تناولت دراسة الواقع الرتبوي ومستواه، ودرجته ومداه

يةةة يف يف  ةةدريس العلوم ابملرحلةةة الثةةاتو  ةاستخدام املعامل الفرتاضي  .2
 12 اململكة العربية السعوحنية  الواقع وسبل التطويرف

3.  
أمهية استخدام مواقع  عليم اللغة اإلجنليزية على شبكة اإلترتتت يف 
تسةةةةةةةةةةةس مهةةارت السةةةةةةةةةةةتمةةاع والتحةةدث من وجهةةة تظر معلمةةات 

 ومشرفات املرحلة الثاتوية مبدينة جدة
16 

اسةةةةةةةةةةةتخةةدام  قنيةةات التعليم يف منهج الرتبيةةة الآنيةةة للمرحلةةة  قومي   .4
 22 البتدائية مبحافظة الطائ 

حنرجة اسةةةةةةةةةةةتخدام التقنيات الرتبوية احلديثة يف  دريس مواحن الرتبية   .5
 28 اإلسومية واتعكاساهتا على العملية التعليمية ابملرحلة البتدائية

 تقيق أهداف مراكزحنرجة إسةةةةةةةةةةهام مديري مدارس التعليم العام يف   .6
 34 مصاحنر التعلم من وجهة تظر أمناد املراكز مبحافظة الطائ 

كآاايت وسائل ال صال التعليمية الوزمة ملعلمي اجلغرافيا ابملرحلة   .7
 44 الثاتوية مبدينة جدة وحنرجة ممارستهم هلا من وجهة تظرهم

8.  
 مد  اسةةةةةةةةةةةتخدام  قنيات التعليم يف  دريس مقرر العلوم املطور يف
املرحلة املتوسةةةةةةةةةةةطة من وجهة تظر مشةةةةةةةةةةةريف ومعلمي العلوم مبدينة 

 الطائ 
52 

9.  
مد  اسةةةةةةةةةةةتخدام معلمي القر ن الكرمي  قنيات التعليم يف  دريس 
القر ن الكرمي من وجهة تظري مشةةريف ومعلمي الرتبية اإلسةةومية يف 

 مدارس التحآيظ البتدائية مبكة املكرمة
56 

 اإلسةةةةةةةةةةةومية املعلم يف كليات املعلمس منمد  متكن طالب الرتبية   .10
 60 إتتاج واستخدام الوسائل و قنيات التعليم
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مسةةةةةةةةةةةتو   وافر مهارات اسةةةةةةةةةةةتخدام  قنيات التعليم لد  معلمي   .11
 66 الصآوف األولية

12.  
واقع اسةةةةةةةةةةةتخةةدام التقنيةةات التعليميةةة احلةةديثةةة يف  رفةةة املصةةةةةةةةةةةةةاحنر 

معلمي ذو صةةةةةةةةةعوابت التعلم يف منطقة  والصةةةةةةةةةعوابت الا يواجهها
 القصيم

74 

واقع اسةةةةةةةةةةةتخةدام التقنيةات التعليميةة يف  ةدريس املواحن الجتمةاعيةةة   .13
 78 ابملرحلة املتوسطة ومعوقا ه مبدارس البنس يف حمافظة القنآذة

واقع اسةةةةةةةةةةةتخدام التقنيات التعليمية ومعينات التدريس املعملي يف   .14
 84 البتدائية دريس الرايضيات للمرحلة 

واقع اسةةةةةةةةتخدام املشةةةةةةةةرفس الرتبويس للشةةةةةةةةبكة العنكبو ية يف  آعيل   .15
 88 أسلويب القرادات املوجهة والنشرات الرتبوية

16.  
واقع اسةةةةةةةةةةةتخدام الوسةةةةةةةةةةةائل التعليمية والتقنيات احلديثة يف  دريس 
اللغة اإلجنليزية يف املرحلة املتوسةةةةطة من وجهة تظر مشةةةةرفات اللغة 

 يرات املدارس مبكة املكرمةاإلجنليزية ومد
92 

واقع اسةةتخدام  قنيات التعليم يف  دريس مقررات العلوم يف املرحلة   .17
 96 الثاتوية من وجهة تظر املعلمات يف مدينة حائل

واقع اسةةةةةةةةةةةتخدام  قنيات التعليم يف  نمية مهارات املوهوبس مبدينة   .18
 100 جدة

تعليم يف و قنيات الواقع اسةةةةةةتخدام معلمي الرتبية الآكرية لوسةةةةةةائل   .19
 106  دريس الطوب ذوي اإلعاقة العقلية مبدينة جدة

20.  
واقع  طبيق اإلحنارة اإللكرتوتيةةةةة يف إحنارات الرتبيةةةةة والتعليم لةةةةد  
مةةديري إحنارات  قنيةةة املعلومةةات ومسةةةةةةةةةةةةةاعةةديهم ابململكةةة العربيةةة 

 السعوحنية
112 

واقع مراكز مصةةةةةةةةةةةةةاحنر التعلم بتعليم حمةةافظةةة جةةدة من وجهةةة تظر   .21
 122 املشرفس الرتبويس

واقع مركز مصةةةةةةةةةةاحنر التعلم مبدارس املرحلة البتدائية مبنطقة جازان   .22
 128 التعليمية من وجهة تظر املعلمس وأمناد مراكز مصاحنر التعلم
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واقع مراكز مصةاحنر التعللم يف املرحلة الثاتويةة مبدينة الرس من وجهة   .23
 134 احنر التعللمتصاصيي مراكز مصتظر املشرفس الرتبويس واملعلةمس واف

 الباب الثاني 
الرسائل التي تناولت دراسة الفاعلية واألثر للربامج واألنشطة واألجهزة 

 والوسائل

أثر اسةةةةةةةةةةةتخدام أحد برامج احلاسةةةةةةةةةةةب اآليل على  علم قواعد اللغة   .24
 140 اإلجنليزية لطوب الص  األول اثتوي مبدينة جدة

25.  
التعليمية يف إكساب  وميذ الص  الساحنس أثر استخدام األلعاب 

البتةةدائي احلروف اهلجةةائيةةة واملآرحنات ملةةاحنة اللغةةة اإلجنليزيةةة مبةةدينةةة 
 جدة

146 

أثر اسةةةةةةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةةةةةةةب اآليل يف الحتآا  ابلتعلم لد  طوب   .26
 152 الص  الرابع البتدائي يف ماحنة اجلغرافيا

27.  
حصةةةةةةةةةةاد على أثر اسةةةةةةةةةةتخدام احلاسةةةةةةةةةةب اآليل يف  دريس وحدة اإل

التحصةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةي يف ماحنة الرايضةةةةةةةيات لطوب الصةةةةةةة  األول 
 الثاتوي يف مدينة  بوك

158 

28.  
أثر اسةةةةتخدام احلقيبة التعليمية املصةةةةممة على التحصةةةةيل الدراسةةةةي 
املعريف لطوب الصةةةةةةةةةةة  الثالث الثاتوي يف ماحنة األحياد يف مدينة 

 مكة املكرمة
164 

29.  
س بواسةةةةطة احلاسةةةةب اآليل يف  دريأثر اسةةةةتخدام العروض التقد ية 

مقرر املكتبة يف التحصةةيل الدراسةةي لطالبات الصةة  األول الثاتوي 
 ابلعاصمة املقدسة

172 

أثر اسةةةتخدام املختربات الفرتاضةةةية يف إكسةةةاب مهارات التجارب   .30
 178 املعملية يف مقرر األحياد لطوب الص  الثالث الثاتوي مبدينة جدة

الفرتاضةةةةةةةةةي يف  نمية املهارات العملية لد  أثر اسةةةةةةةةةتخدام املعمل   .31
 182 طوب ماحنة العلوم للص  األول متوسط

أثر اسةةةةةةةتخدام أتشةةةةةةةطة إثرائية بواسةةةةةةةطة برانمج حاسةةةةةةةويب يف عوج   .32
 186 صعوابت  علم الرايضيات لد   وميذ الص  الثالث البتدائي
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أثر اسةةةتخدام برانمج حاسةةةويب يف  دريس ماحنة  قنيات التعليم على   .33
 190 تصيل طوب كلية املعلمس يف مدينة حائل  حنراسة شبه جتريبيةف

34.  
أثر اسةةةةةةةةةةةتخةةةدام بع   طبيقةةةات جوجةةةل الرتبويةةةة يف  ةةةدريس مقرر 
 قنيات التعليم يف التحصةةةةيل الدراسةةةةي والذكاد الجتماعي والجتاه 

 عوها لد  طالبات جامعة طيبة
196 

آاهيم بع  املأثر اسةةةةةةةةةةةتخدام وسةةةةةةةةةةةةائط  عليمية مقرتحة يف  نمية   .35
 200 الرايضية لد  أطآال رايض األطآال ابلعاصمة املقدسة

36.  
أثر التدريس ابسةةةةةةةةةةتخدام الآصةةةةةةةةةةول اإللكرتوتية ابلصةةةةةةةةةةور الثوث 

  كامليف على تصةةيل  وميذ الصةة  اخلامس – عاوين  –  آاعلي 
 البتدائي يف ماحنة الرايضيات

212 

37.  
دريس املواحن يف   أثر الرحوت املعرفية عرب الويب  الويب كويستف

الجتماعية على التحصةةةةةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةةةةةي و نمية التنلور التق  لد  
 طالبات التعليم الثاتوي

216 

أثر برانمج  عليمي ابسةةةتخدام الوسةةةائط املتعدحنة ابحلاسةةةب اآليل يف   .38
 220  علم بع  مهارات كرة السلة على طوب املرحلة الثاتوية

39.  
مج لوم بواسةةةةةةةةطة التعليم املرب أثر  دريس وحدة حنراسةةةةةةةةية يف ماحنة الع

يل والجتاه عو املاحنة لد   وميذ الصةةةةةةةةةةة  األول  على التحصةةةةةةةةةةة
 املتوسط

224 

م لقياس و طبيق برجمية إلكرتوتية  آاعلية ملقرر  قنيات التعلي صميم   .40
 228 أثرها يف التحصيل الدراسي لطوب كلية املعلمس يف الباحة

41.  
نزلية  عليمية ألحناد الواجبات املفاعلية اسةةةةتخدام اإلترتتت كوسةةةةيلة 

وأثر ذل  على  نمية التحصةةةةةةةيل الدراسةةةةةةةي لد  طالبات الصةةةةةةة  
 األول اثتوي يف الكيمياد مبدينة مكة املكرمة

236 

فاعلية األلعاب التعليمية اإللكرتوتية على التحصيل الدراسي وبقاد   .42
 240 أثر التعلم يف الرايضيات
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 دراسة املشكالت واملعوقات واملطالب واألدوار الرسائل التي تناولت

43.  
حنور اسةةتخدام اإلترتتت يف تسةةس مهام افتصةةاصةةيي مراكز مصةةاحنر 
التعلم واملعيقات من وجهة تظرهم يف املدارس املتوسطة مبنطقة مكة 

 املكرمة
246 

44.  
مشةةةةةةةةةةةكوت اسةةةةةةةةةةةتخدام  قنيات التعليم اإللكرتوين من وجهة تظر 

مبكةةة املكرمةةة ومعةةاجلتهةةا من منظور الرتبيةةة معلمي املرحلةةة الثةةاتويةةة 
 اإلسومية

254 

45.  
املشكوت الا  واجه معلمي معاهد وبرامج الصم وضعاف السمع 
يف اسةةةةةةةةةةةتخةةدام التقنيةةات التعليميةةة يف مةةدينةةة بريةةدة من وجهةةة تظر 

 املعلمس
260 

 264 مطالب استخدام اإلترتتت يف مراكز مصاحنر التعلم ابلتعليم العام  .46

اسةةةةةةةةةةةتخةةدام التعليم اإللكرتوين يف  ةةدريس العلوم الطبيعيةةة مطةةالةةب   .47
 268 ابلتعليم العايل من وجهة تظر املختصس

48.  
مطةةةةالةةةةب  وظي   قنيةةةةات اجليةةةةل الثةةةةاين من التعليم اإللكرتوين يف 
 ةةدريس الةةدراسةةةةةةةةةةةةات الجتمةةاعيةةة ابملرحلةةة الثةةاتويةةة من وجهةةة تظر 

 املختصس
272 

ت التعلم  واجه معلمي صةةعوابمعوقات  وظي   قنيات التعليم الا   .49
 282 ابملرحلة البتدائية مبدينة مكة املكرمة

 الباب الرابع
 الرسائل التي تناولت دراسة التدريب واالحتياجات التدريبية والتطوير

 الحتياجات التدريبية الوزمة ملعلمات اجلغرافيا ابملرحلة الثاتوية يف  .50
 290 جمال  قنيات التعليم مبدينة جدة

يس الحتياجات التدريبية يف جمال التقنيات الرتبوية للمشةةةرفس الرتبو   .51
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الحتياجات التدريبية ألمينات املكتبات األكاحن ية مبؤسةةةةةةةةةةةسةةةةةةةةةةةات   .52
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 السعوحني

306 

 احلاجات التدريبية ملعلمي الرتبية البدتية املر بطة مبهارات اسةةةةتخدام  .54
 320 للمرحلة املتوسطة من وجهة تظرهم قنيات التعليم احلديثة 
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مطالب إتشةةةةةةةةةةةةاد مركز  دريب إلكرتوين لتقدمي اخلدمات التدريبية   .56
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دريب الرتبويس للتعليم اإللكرتوين يف  واقع اسةةةةةةةةةةتخدام املشةةةةةةةةةةرفس   .57
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ا واقع استخدام املشرفس الرتبويس ملصاحنر اإلترتتت الرتبوية وفدماهت  .58
 344 يف التنمية املهنية للمعلمس مبدينة الطائ 

واقع  طوير املشةةرف الرتبوي أحناد معلمي الرتبية اإلسةةومية يف جمال   .59
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ملرحلة ابأمهية اسةةةةةةتخدام التعليم اإللكرتوين يف  دريس الرايضةةةةةةيات   .61
 364 الثاتوية من وجهة تظر املعلمات واملشرفات الرتبوايت

 370  عليم التصميم الدافلي بتآعيل  قنية الواقع الفرتاضي  .62

63.  
يات  على  TEMA-3 قنس افتبار القدرة املبكرة يف الرايضةةةةةةةةةةة

بنس يف  –عينةةة من  وميةةذ الصةةةةةةةةةةةآوف األوليةةة ابملرحلةةة البتةةدائيةةة 
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376 
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 عيييييييييييياملراج
 الباب األول

 الرسائل التي تناولت دراسة الواقع الرتبوي ومستواه، ودرجته ومداه
    اسعععععععععععتقدام اادامل االكرتايعععععععععععيه(،  1432-1431إبراهيم بن عبد هللا بن سعععععععععععليما  البل ا ، )

كلي  الرتبي ، جامد    ،تدري  الدلوم ابارحل  الثانوي    ااملك  الدربي  العدو ي  )الوا و وسبل الت وير(
 أم القر .

ي  اسعععععععتقدام موا و تدليم أ ه(،  1429-1428إنا  حممد ترسعععععععن هاشعععععععم حممد نيازا البقارا، )
اللذ  اإلجنليزي  على شعععععبك  اإلنرتنت   حتعععععع  مواريت االسعععععتما  والتحدث من وجو  نتر مدلمات 

 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .ومشركات اارحل  الثانوي   ديج  جدة
رتبي  لتقومي اسعععععععتقدام تقجيات التدليم   مجوج اه(،  1435-1434عبد هللا أمحد حعععععععع   ابش، )

 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .الفجي  للمرحل  االبتدائي   حاكت  ال ائف
 رج  اسعععععععععععععععتقدام التقجيات م(،  2013-ه 1434عبد الرمحن بن حممد بن عبد الرمحن ابمودا، )

،  دائي تالرتبوي  احلديث    تدري  موا  الرتبي  اإلسععالمي  واندكاسععاهتا على الدملي  التدليمي  ابارحل  االب
 كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .

 رج  إسععععععععععوام مديرا مدارس التدليم ه(،  1433-1432عبد الرمحن بن يلف بن أمحد الزايدا، )
كليعع    ،الدععام   حتقيق أهععدان مراكز معععععععععععععععععا ر التدلم من وجوعع  نتر أمجععاء ااراكز  حععاكتعع  ال ععائف

 الرتبي ، جامد  أم القر .
فاايت وسععععععععععععععائل االتعععععععععععععععاه التدليمي  الالزم  م(، ك 1996-ه 1416ااتوكل، )إبراهيم حممد جدفر 

لي  الرتبي ، جامد  ، كادلمي اجلذراكيا ابارحل  الثانوي   ديج  جدة و رج  ممارستوم يفا من وجو  نترهم
 أم القر .

   مد  اسععتقدام تقجيات التدليمه(،  1435-1434أمحد بن عبد الرحم بن يععيف هللا ااالكي، )
  ،تدري  مقرر الدلوم اا ور   اارحل  ااتوسععععع   من وجو  نتر مشعععععر  ومدلمي الدلوم  ديج  ال ائف

 كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .
مد  استقدام مدلمي القرآ  الكرمي تقجيات التدليم ه(،  1434-1433مسري بن يري هللا الزهراين، )

 ومدلمي الرتبي  اإلسعععععععععععععععالمي    مدارس التحفيظ   تدري  القرآ  الكرمي من وجو  نترا مشعععععععععععععععر 
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .االبتدائي   ك  ااكرم 

مد  متكن طالذ الرتبي  اإلسععععالمي  اادلم ه(،  1424-1423، )مفلو بن  ييلل بن مفلو األكُلز
 د  أم القر .الرتبي ، جام، كلي    كليات اادلم  من إنتاج واستقدام الوسائل وتقجيات التدليم

معععععععتو  تواكر موارات اسععععععتقدام تقجيات ه(،  1433-1432سععععععديد بن على عبد هللا الشععععععورا، )
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .التدليم لد  مدلمي العفون األولي 
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وا و استقدام التقجيات التدليمي  م(،  2015-ه 1436عبد الدزيز بن حممد بن شحا  الدعيمي، )
كلي    ،ديث    غرك  ااعا ر والعدوابت اله يواجووا مدلمي لو صدوابت التدلم   مج ق  القعيماحل

 الرتبي ، جامد  أم القر .
وا و استقدام التقجيات التدليمي    تدري  ااوا  ه(،  1433-1432طواشي بن يوسف الكجاين، )

رتبيعع ، جععامدعع  أم ، كليعع  الحمععاكتعع  القجفعع ة االجتمععاعيعع  ابارحلعع  ااتوسععععععععععععععع عع  ومدو ععاتععه  ععدارس البج   
 القر .

وا و اسعععععععععععععععتقدام التقجيات التدليمي  ومديجات م(،  2009-ه 1430ماجد رحبا  حييي الو عاين، )
 .، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر التدري  اادملي   تدري  الرايييات للمرحل  االبتدائي 

ي  الرتبوي  للشععععبك  الدجكبوت اسععععتقدام ااشععععرك  وا وه(  1428-1427يالد بن حممو  شععععاكدي، )
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .  تفديل أسلوا القراءات ااوجو  والجشرات الرتبوي 

وا و اسععععععععععتقدام الوسععععععععععائل التدليمي  والتقجيات احلديث    ه(،  1428إنا  بجت عمار على  ا ا، )
رس ااتوسععععع   من وجو  نتر مشعععععركات اللذ  اإلجنليزي  ومديرات ااداتدري  اللذ  اإلجنليزي    اارحل  

 ، كلي  الرتبي   ك  ااكرم ، جامد  أم القر . ك  ااكرم 
وا و اسعتقدام تقجيات التدليم   تدري  م(،  2011-ه 1432ويعحي بجت شعبيذ على الدتيز، )

، جععامدعع  أم ، كليعع  الرتبيعع  مععديجعع  حععائععلمقررات الدلوم   اارحلعع  الثععانويعع  من وجوعع  نتر اادلمععات  
 القر .

وا و اسعععتقدام تقجيات التدليم   تجمي  موارات ه(،  1435-1434ايسعععر بن عيد عوا  الععععلمي، )
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .ااوهوب   ديج  جدة

الفكري  لوسععععععععععععععائل وا و اسععععععععععععععتقدام مدلمي الرتبي  ه(،  1435-1434مرا  بن عبيد عامر ااذرا، )
 امد  أم القر .، كلي  الرتبي ، جوتقجيات التدليم   تدري  ال الب لوا اإلعا   الدقلي   ديج  جدة

وا و ت بيق اإل ارة اإللكرتونيععع    م(،  2012-ه 1433حممعععد بن عبعععد الرحيم حممعععد ااتحمي، )
،  لععععععععععدو ي ديوم اباملك  الدربي  اإ ارات الرتبي  والتدليم لد  مديرا إ ارات تقجي  اادلومات ومععععععععععاع

 كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .
وا و مراكز معععععععععا ر التدلم بتدليم حماكت  ه(،  1425-1424أمحد بن حممد بن سععععععععديد الذامدا، )
 ، كلي  الرتبي   ك  ااكرم ، جامد  أم القر .جدة من وجو  نتر ااشرك  الرتبوي 
وا و مركز معععععععععععععا ر التدلم  دارس اارحل  ه(،  1429-1428هشععععععععععععام بن حممد سععععععععععععا  الد اس، )

كلي  الرتبي   ك    ،االبتدائي   ج ق  جازا  التدليمي  من وجو  نتر اادلم  وأمجاء مراكز معععا ر التدلم
 ااكرم ، جامد  أم القر .

وا و مراكز معععععععععا ر التدثلم   اارحل  ه(،  1436-1435سععععععععل ا  بن حممد بن ععععععععععكر الدجزا، )
  ،الثانويل   ديج  الرس من وجو  نتر ااشععععععرك  الرتبوي  واادللم  وايتعععععععاصععععععيي مراكز معععععععا ر التدلثم

 كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .
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 الباب الثاني 
 الرسائل التي تناولت دراسة الفاعلية واألثر للربامج واألنشطة واألجهزة والوسائل

 
أثر استقدام أحد برامج احلاسذ اديل على هع(،  1429-هع 1428رايل بن أمحد إبراهيم زيلدي، )

كرم ، جامد  ، كلي  الرتبي   ك  ااتدلم  واعد اللذ  اإلجنليزي  ل الب الععععععف األوه اثنوا  ديج  جدة
 أم القر .

األلداب التدليمي    إكععععاب أثر اسعععتقدام هعععععععععععععععععع(،  1431، )أمحد بن عبد هللا حممد على األمحدا
كلي    ،تالمي  العععععععععف العععععععععا س االبتدائي احلرون ايفحائي  واافر ات اا ة اللذ  اإلجنليزي   ديج  جدة

 الرتبي   ك  ااكرم ، جامد  أم القر .
أثر اسععععتقدام احلاسععععذ اديل   االحتفاظ ه(،  1423-1422كود بن هليل بن عاير العععععواط، )

م ، جامد  أم ، كلي  الرتبي   ك  ااكر ب الععععععععععععععععف الرابو االبتدائي   ما ة اجلذراكياابلتدلم لد  طال
 القر .

أثر اسعععععععتقدام احلاسعععععععذ اديل   تدري  وحدة ه(،  1422عبد هللا بن سعععععععليما  بن عايد البلوا، )
  ،اإلحعععاء على التحعععيل الدراسععي   ما ة الراييععيات ل الب العععف األوه الثانوا   مديج  تبوك

 كلي  الرتبي   ك  ااكرم ، جامد  أم القر .
أثر اسعععععععععععتقدام احلقيب  التدليمي  ااععععععععععععمم  م(،  2001-ه 1421أمحد حممو  عبد اجمليد بذدا ا، )

  ،على التحعيل الدراسي اادر  ل الب العف الثالث الثانوا   ما ة األحياء   مديج  مك  ااكرم 
 م القر .كلي  الرتبي   ك  ااكرم ، جامد  أ
أثر اسعععععععععععتقدام الدرول التقدني  بواسعععععععععع   م(،  2008-ه 1428وكاء بجت يليل حبيذ إبراهيم، )

احلاسذ اديل   تدري  مقرر ااكتب    التحعيل الدراسي ل البات العف األوه الثانوا ابلداصم  
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .ااقدس 

أثر اسعععععععععععععععتقععدام ااقتربات م(،  2009-ه 1430الشعععععععععععععععورا، ) على بن حممععد بن تععاهر الكلثمي
االكرتايععععععععي    إكعععععععععاب موارات التحارب اادملي    مقرر اإلحياء ل الب العععععععععف الثالث الثانوا 

 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر . ديج  جدة
أثر اسععتقدام اادمل االكرتايععي م(  2014-2013 /ه  1435-1434حامت بن معععفر العععيايل، )

د  أم ، كلي  الرتبي ، جام  تجمي  ااوارات الدملي  لد  طالب ما ة الدلوم للععععععععععععععف األوه متوسعععععععععععععل
 القر .

أثر اسعععتقدام أنشععع   إثرائي  م(،  2008 /ه  1429-28عبد الدزيز بن  رويش بن عابد ااالكي، )
،  بتدائيالبواسععع   برانمج حاسعععوا   عالج صعععدوابت تدلم الراييعععيات لد  تالمي  الععععف الثالث ا

 كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .
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أثر اسععععععععتقدام برانمج حاسععععععععوا   م(،  2007-ه 1428يالد بن عبد احملعععععععععن كاخل الشععععععععمرا، )
  ،تدري  ما ة تقجيات التدليم على حتعععععيل طالب كلي  اادلم    مديج  حائل ) راسعععع  شععععبه جتريبي (

 كلي  اد اب، جامد  أم القر .
أثر اسعععععععععععععععتقدام بدر ت بيقات م(،  2013-ه 1434تاح بن حممد الرحيلي، )تذريد بجت عبد الف

جوجل الرتبوي    تدري  مقرر تقجيات التدليم   التحعععععععععععععيل الدراسععععععععععععي وال كاء االجتماعي واالجتاه 
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .حنوها لد  طالبات جامد  طيب 

أثر استقدام وسائل تدليمي  مقرتح    ه(،  1427-1426ابتواه بجت صاخل بن حعن غجدوره، )
بي   ك  ، كلي  الرت تجمي  بدر اافاهيم الراييععععععععععععععي  لد  أطفاه رايل األطفاه ابلداصععععععععععععععم  ااقدسعععععععععععععع 

 ااكرم ، جامد  أم القر .
أثر التععععدري  ، م( 2009-2008 /ه  1430-1429ايسعععععععععععععععر بن حممععععد بن ع ععععا هللا الذريز، )

ععععععيل تالمي  تكاملي( على حت –تداوين  – تفاعليابسعععععتقدام الفععععععوه اإللكرتوني  ابلععععععور الثالث )
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .العف اخلام  االبتدائي   ما ة الرايييات

أثر الرحالت اادركي  عرب الويذ )الويذ  ه(،  1433-1432مركت عبد الرمحن صععععععععععععاخل ال ويلدي، )
كويععععععععععت(   تدري  ااوا  االجتماعي  على التحععععععععععيل الدراسعععععععععي وتجمي  التجثور التقين لد  طالبات 

 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .التدليم الثانوا
أثر برانمج تدليمي ابسعععععتقدام الوسعععععائل م(،  2004-ه 1425أسعععععام  بن حممد سعععععلما  احلازمي، )

لي  الرتبي ، ك  ات كرة العععععععععععععل  على طالب اارحل  الثانوي ااتدد ة ابحلاسععععععععععععذ اديل   تدلم بدر موار 
 جامد  أم القر .

أثر تدري  وحدة  راسعععععععععي    م(،  2009-ه 1430عبد ااجدم بن حععععععععععن حممد ال يب  الذامدا، )
ما ة الدلوم بواسعععععععععععع   التدليم ااربمج على التحعععععععععععععيل واالجتاه حنو ااا ة لد  تالمي  العععععععععععععف األوه 

 رتبي ، جامد  أم القر .، كلي  الااتوسل
تععععععععععععععععميم وت بيق برجميعع  إلكرتونيعع  م(،  2008-ه 1429عمععا  بن أتدععا  بن عبععد هللا الزهراين، )

كلي    ،اقرر تقجيات التدليم لقياس أثرها   التحععععيل الدراسعععي ل الب كلي  اادلم    الباح  تفاعلي 
 الرتبي ، جامد  أم القر .
اسعععععععتقدام اإلنرتنت كوسعععععععيل  تدليمي   ه(، كاعلي  1429-1428بلحو ، )رانيا بجت أبو بكر سعععععععا  

أل اء الواجبات ااجزلي  وأثر لل  على تجمي  التحعععيل الدراسععي لد  طالبات العععف األوه اثنوا   
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .الكيمياء  ديج  مك  ااكرم 

األلدععععاب التدليميعععع  اإللكرتونيعععع  على  يعععع ه(، كععععاعل 1431-1430عبيععععد بن مزعععععل عبيععععد احلرا، )
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .التحعيل الدراسي وبقاء أثر التدلم   الرايييات
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 الباب الثالث
 الرسائل التي تناولت دراسة املشكالت واملعوقات واملطالب واألدوار

 
 ور اسععتقدام اإلنرتنت   حتععع  موام م(،  2010-ه 1431هال بجت هاشععم سععليما  احلعععيين، )

ايتعععععععععععاصععععععععععيي مراكز معععععععععععا ر التدلم وااديقات من وجو  نترهم   اادارس ااتوسعععععععععع    ج ق  مك  
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .ااكرم 

مشععععععععععععكالت اسععععععععععععتقدام تقجيات التدليم ه(،  1434-1433أمحد بن على بن يوسععععععععععععف الذفريا، )
  ،دلمي اارحل  الثانوي   ك  ااكرم  ومداجلتوا من مجتور الرتبي  اإلسعععععععالمي اإللكرتوين من وجو  نتر م

 كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .
ااشكالت اله تواجه م(،  2014/ه 1436-1435عبد الرمحن بن عبد الدزيز بن كويد التوورا، )

ريدة من وجو   مديج  بمدلمي مداهد وبرامج العم ويدان العمو   استقدام التقجيات التدليمي   
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .نتر اادلم 

م الذ اسعععتقدام اإلنرتنت   مراكز مععععا ر ه(،  1432-1431أمحد بن حععععن يدن هللا القرين، )
 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .التدلم ابلتدليم الدام

اسععععععتقدام التدليم اإللكرتوين   م الذ ه(،  1430-1429انصععععععر بن عبد هللا انصععععععر الشععععععوراين، )
   أم القر .، كلي  الرتبي ، جامدتدري  الدلوم ال بيدي  ابلتدليم الدايل من وجو  نتر ااقتع 

م عععالعععذ توتيف تقجيعععات اجليعععل الثعععاين من م(،  2012-ه 1433حممعععد جربا  حمي القح عععاين، )
، كلي  ععععععععع الثانوي  من وجو  نتر ااقتالتدليم اإللكرتوين   تدري  الدراسععععععععات االجتماعي  ابارحل  

 الرتبي ، جامد  أم القر .
مدو ات توتيف تقجيات التدليم اله ه(،  1435-1434حممد بن امبارك م لق الدبديل الشععريف، )

 امد  أم القر .، كلي  الرتبي ، جتواجه مدلمي صدوابت التدلم ابارحل  االبتدائي   ديج  مك  ااكرم 
 

 الباب الرابع
 الرسائل التي تناولت دراسة التدريب واالحتياجات التدريبية والتطوير

 
االحتيعاجعات التعدريبيع  الالزمع  ادلمعات اجلذراكيا ه(،  1433-1432إنعا  بجعت عيعد الععععععععععععععععولي، )

 ، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر .ابارحل  الثانوي    جماه تقجيات التدليم  ديج  جدة
االحتيععاجععات م(،  2008-2007 /ه  1429-1428ععععععععععععععععين الرب ا، )عبععد الدزيز بن جععديو ح

يع  التععدريبيعع    جمععاه التقجيععات الرتبويعع  للمشعععععععععععععععرك  الرتبوي   حععاكتعع  ال ععائف التدليميعع  اباملكعع  الدرب
 بلجد . –، كلي  الرتبي  والتدليم، اجلامد  األمريكي  العدو ي 
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الحتياجات التدريبي  ألميجات ااكتبات ام(،  2008-ه 1429شعععععععوخي  بجت سعععععععدد حروز ااذرا، )
 قر .، كلي  الرتبي ، جامد  أم الاألكا ني   ؤسعات التدليم الدايل   ععر تقجي  اادلومات

برامج التدريذ التحويلي ااجف ة   مراكز م(،  2007-ه 1428أسعععام  بن سعععليما  سعععا  القثمي، )
واءم  ب  ات التقجي  العععععععععععدو ي  و درهتا على حتقيق اايدم  اجملتمو والتدليم ااعععععععععععتمر ابجلامدات وكلي

 .، كلي  الرتبي ، جامد  أم القر خمرجات ااؤسعات التدليمي  ومت لبات سو  الدمل العدو ا
احلعععاجعععات التعععدريبيععع  ادلمي الرتبيععع  م(،  2012-ه 1433أمحعععد بن طاله بن عبعععد الدزيز عجعععاين، )
كلي    ،يات التدليم احلديث  للمرحل  ااتوسععععععععععع   من وجو  نترهمالبدني  اارتب    وارات اسعععععععععععتقدام تقج

 الرتبي ، جامد  أم القر .
كدالي  اسععععععععتقدام بيئ  التدلم اإللكرتوني    ه(،  1428-1427حممد عبد الرمحن معععععععععفر ااورعي، )

 .تدريذ اادلم  أثجاء اخلدم 
إنشععععععععععععععععاء مركز تععدريععذ إلكرتوين م ععالععذ ه(،  1429-1428إبراهيم مرغوب حممععد أم  ايفجععدا، )

 ي  الرتبي ، جامد  أم القر .، كللتقدمي اخلدمات التدريبي  ادلمي الفيزايء ابارحل  الثانوي  اباديج  ااجورة
  تدريذ  وا و اسعععععتقدام ااشعععععرك  الرتبوي  للتدليم اإللكرتوينيالد عبد الرمحن بن إبراهيم الجفيعععععع ، 

 اادلم   ديج  جدة
وا و اسعععععععتقدام ااشعععععععرك  الرتبوي  اععععععععا ر م(،  2010-ه 1431ويدد على آه حريععععععععن القرين، )على س

 امد  أم القر .، كلي  الرتبي ، جاإلنرتنت الرتبوي  ويدماهتا   التجمي  ااوجي  للمدلم   ديج  ال ائف
رن الرتبوا وا و ت وير ااشععععه(،  1431-1430عبد احلميد بن عبد ااد ي بن حععععع  اللقماين، )

 لقر .، كلي  الرتبي ، جامد  أم اأ اء مدلمي الرتبي  اإلسالمي    جماه استقدام تقجيات التدليم
 

 الباب اخلامس
 الرسائل التي تناولت دراسة مواضيع أخرى منوعة

 
اختعال القرار ابإل ارات الدعامع  للرتبي  م(،  2010-ه 1431يعدوع  عبعد القعا ر  او  تركععععععععععععععععتعاين، )

، كلي  للت وير" "ي   مقرتح  يم للبجات اباملك  الدربي  الععععععععععععععععدو ي    يعععععععععععععععوء تقجي  اادلوماتوالتدل
 اد اب والدلوم اإل اري  للبجات، جامد  أم القر .

أ ي  اسعععععععععععععععتقدام التدليم اإللكرتوين   ه(،  1429-1428موا بجت عمر بن عامر الععععععععععععععععفياين، )
لي  الرتبي ، جامد  ، كوجو  نتر اادلمات وااشععركات الرتبوايتتدري  الراييععيات ابارحل  الثانوي  من 

 أم القر .
تدليم التعععععععععععميم الدايلي بتفديل تقجي  م(،  2013-ه 1435جنو  بجت انصععععععععععر نعععععععععععار احلازمي، )

 ، كلي  الفجو  والتعميم الدايلي، جامد  أم القر .الوا و االكرتايي
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تقج  ايتبار القدرة اابكرة   الراييعععيات ه(،  1431-1430حععععن بن أمحد بن عبد هللا الفقيه، )
TEMA-3   اكت  القجف ة بج    حم –على عيج  من تالمي  العععععععععععععععفون األولي  ابارحل  االبتدائي

 ، كلي  الرتبي   ك  ااكرم ، جامد  أم القر .التدليمي 
 ور اادلمعع    تفديععل تععدري  مقرر اجلذراكيععا ه(،  1430-1429، )عليععاء محيععد عبععد الرمحن مذرا

ي  الرتبي ، ، كلل البات الععععععععف الثالث ااتوسعععععععل من ياله البيئ  الععععععععفي  واسعععععععتقدام مععععععععا ر التدلم
 جامد  أم القر .

 ور معديرا معدارس التدليم الدعام   معديج  م(،  2013-ه 1434كوعد بن عبعد هللا حممعد اخلليفع ، )
بي ، جامد  أم ، كلي  الرت   اسععععععععععععتقدام التقجيات التدليمي  من وجو  نتر ااشععععععععععععرك  واادلم ال ائف 
 القر .

الدوامل ااؤثرة على استقدام اادلم  اراكز ه(،  1436-1435صاخل بن على بن صاخل الشايو، )
 أم القر .، كلي  الرتبي ، جامد  معا ر التدلم من وجو  نترهم

مقرر مقرتح لتجميع  موعارات م(،  2011-ه 1432عبعد احلميعد كمفر، )رحعاب بجعت يوسعععععععععععععععف بن 
كلي  اد اب   ،اسعععععععععععععتقدام تقجيات التدليم اإللكرتوين لد  طالبات الدراسعععععععععععععات الدليا جبامد  أم القر 

 والدلوم اإل اري  للبجات، جامد  أم القر .
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