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  محمود زين الدينمحمد /   دكتور

   تكنولوجيـا التعليم مدرس     

  جامعة قناة السويس-كلية التربية النوعية                       
  :مقدمة 

 تطور المعارف والعلوم والتكنولوجيا ،      في السنوات األخيرة تقدما كبيراً      فيشهد العالم   
 فييرات جذرية ملموسة     إدخال تغي  إلى دفع الكثير من المجتمعات      فيمما كان له األثر العظيم      

  .سياستها واقتصادها ومخططات تعليمها وأساليب تفكيرها وطرق حياتها 
 حقبة من الزمن ،     وأي عصر من العصور أ     فيوقد أدرك المربون أن التعليم لم يكن        

 تحرك المجتمعات ، وأن التعليم يتـأثر بتقـدم الحـضارة            التيبمنأى عن التغييرات المتالحقة     
  . لبشرية ، وأحدث الطرق التعليمية  بحشد أفضل الطاقات ايأتيلنهوض بالتعليم ، واثر فيهاويؤ

 حتـى أن    تدريجيوعندما بدأت فكرة العالم الواحد تتطور وبدأت الحدود تختفي بشكل           
 إعادة في تقنيات المعلوماتية واالتصاالت الحديثة      فيالعالم تغير ليصبح أقرب ، ساعد التطور        

ات التعليمية بتقديم بيئات وطرق جديدة للتعليم ، مما مهد لظهور نمط             تشكيل المؤسس  فيالنظر  
   . Distance Learning جديد من أنماط التعليم وهو التعليم من بعد

يقوم التعليم من بعد من حيث المبدأ، على عدم اشتراط الوجود المتزامن للمـتعلم مـع             
م والمتعلم التعامـل المباشـر مـع        المعلم في المكان نفسه، وبهذا لن يكون على كل من المعل          

الطرف األخر، ومن ثم تنشأ الضرورة ألن يقوم بين المعلم والمتعلم وسيط، وللوسـاطة هـذه                
  )٧٢-٧١: ١٩٩٨ يوسف اسكندر، صيف لكما. (جوانب تقنية وبشرية وتنظيمية 

مهد كل طور    فقد   االتصال،يعتمد بوجه خاص على تقنيات      وبينما كان التعليم من بعد        
 فقد أنتج انتـشار     .بعد هذه التقنيات لظهور األشكال المناسبة له من التعليم من           في التطور   من

البريد بالمراسلة عبر المواد المطبوعة والمكتوبة، وأدى بدء البث االذاعى إلى استخدام الراديو             
ـ  التعليم، وبتقدم الصناعات الكهربائية وااللكترونية ازداد دور الصوتيات بشكل عـام             في  يف

 ,Chou ,Chin & Sun)، ثم ظهر التليفزيون، وتاله الفيديو التعليم من خالل أجهزة التسجيل
Chuan-Tsai, 1999:1). 
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وع اسـتعمال األقمـار     وازدادت أهمية أشكال البث التعليمي، سمعا ورؤية، مع شـي         
أجهزة الكمبيوتر الشخصية وشـبكات الكمبيـوتر، أصـبحت تطبيقـات            وبانتشار. الصناعية

 من أهم وسائل التعليم من بعد، وأكثرها فعالية،         -  خاصة تلك القائمة على التفاعل     -بيوترالكم
لكتروني ، والتعلـيم     التعليم اإل  ىوعلى وجه الخصوص في ميدان التعلم الذاتي، وظهر ما يسم         

  .االفتراضي
 يعد مفهوم التعليم االلكتروني مفهوم جديد نسبياً، وقد تطور ليشمل تالقى كافـة أدوات             
 ،التعليم في كل المجاالت التي تستخدم التكنولوجيا كقاعدة لوالدة هذا النوع الجديد من التعلـيم              

وقد بنيت فكرة التعليم اإللكتروني حول فلسفة التعليم في أي مكان وأي زمان، التي تعنـى أن                 
، عبد   مسعد ربيع عبد اهللا    (.متى شاء وأين يشاء   المتعلم يمكن أن يحصل على المواد التعليمية        

  ) ٣: ٢٠٠٥،  الغفار بن محمد الشيزاوى
وقد تطور النقاش حول جوهر التعليم االلكتروني في الـسنوات الماضـية، واختلفـت         
وجهات نظر العلماء إلى التعليم االلكتروني، فقد نظر البعض إلى التعليم االلكتروني انه تقـديم               

، Extranet، و Intranet، و Internetالمعلومات عبر كل الوسائط االلكترونية متضمناً شبكة        
واألقمار الصناعية، وأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديو، وكذلك عبـر التليفزيـون، وأقـراص      

  . الليزر
وأطلق العلماء على التعليم االلكتروني اسم التعليم التكنولوجي، كما تم تصنيفه أنه فرع             

المباشـر  علـى الخـط     ، التعليم    من أنواع التعليم من بعد، ويتضمن التعليم االلكتروني        جزئي
   )٢ : ٢٠٠٥ناهد جداع ، (  ).١(والتعليم باستخدام الكمبيوتر، كما يوضح الشكل

  
  التعليم االلكتروني فرع من التعليم من بعد) ١(شكل
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برنامج تعليمى يستفيد مـن خـصائص       " عبر الشبكات بأنه     اإللكترونيويعرف التعليم   
 لخلـق بيئـة     Hypermedia وما تنتجه من وسائط فائقة       ومصادر الشبكات المحلية والعالمية،   

تعلم هادفة، من خالل تطبيق اإلستراتيجيات التعليمية المناسبة لتحقيق التعليم المعزز والمدعم،            
وهو بذلك يعد مثاالً فعاالً للتعليم من بعد، الذى يمكن من خالله الوصول إلى المتعلم فـى أى                  

  ).٦٠ :١٩٩٨حسن إبراهيم، " (قت المناسب لهمكان عبر الشبكة، لكى يدرس فى الو
بأنه نظام تفاعلى للتعليم من بعد، يقدم للمتعلم وفقاً للطلـب           " محمد عبد الحميد  "ويصفه    

On demand ويعتمد على بيئة إلكترونية رقمية متكاملة، تستهدف بناء المقررات وتوصيلها ،
ـ       يم االختبـارات، وإدارة المـصادر      بواسطة الشبكات اإللكترونية، واإلرشاد والتوجيه، وتنظ

  ).٥ :٢٠٠٥محمد عبد الحميد، (والعمليات وتقويمها 
يعتمد التعليم على الخط المباشر على جانب واحد فقط من التعليم االلكترونـي، يـتم               

، وتم االعتماد على نوعين من      Extranet، و Intranet، و Internetالتعليم فيه فقط عبر شبكة      
وع األول تعليم مباشر يتم في زمن واحد وبشكل آني وهو ما يسمى التعليم              التعليم المباشر، الن  

مى المباشر المتزامن، والتعليم الثاني تعليم مباشر ال يتم في نفس الزمن أو بشكل آنـي ويـس                
  :التعليم المباشر غير المتزامن

   Synchronous Learningالتعليم المباشر المتزامن  -١
آلني أو التفاعلي، ألنه يعتمد على التعليم بشكل متزامن،         يطلق عليه أيضا اسم التعليم ا     

حيث يقوم جميع المشتركين في الصف باالتصال في موعد زمني واحد، ويقوم المـدرس              
ـ              شكل بالتفاعل مع الطالب بشكل مباشر، كما يستطيع جميع الطالب التفاعل مع بعضهم ب

لـيم مـؤتمرات تفاعليـة    يتضمن هذا النمط مـن التع  مباشر ومع المدرس في آن واحد، و      
مشتركة مباشرة بالصوت والصورة، شاشات مشتركة، ألواح الكترونية مباشرة، معلومات          

  .مشتركة، كما يمكن تخزين المعلومات إلى استخدامات أخرى في المستقبل
 Asynchronous Learning التعليم المباشر غير المتزامن -٢

االتصاالت في موعد زمني واحد، يعتمد هذا       يصف التعليم الذي ال يعتمد فيه الطالب على         
، والبريد االلكتروني، والوصول عن بعد إلى قاعدة بيانـات          Webالنمط من التعليم على شبكة      

، وقد يتلقى هذه المعلومات شخص واحد أو صف         Webبعيدة، يتم تقديم المعلومات على شبكة       
 إلى شـبكة االنترنـت، وقـد        كامل أو أي شخص له اهتمام بالمعلومات المقدمة ولديه وصول         
    .يستجيب للمعلومات المقدمة في وقت الحق مناسب في المستقبل
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وبفضل تحديث أنماط التعليم تحت ضغط الحاجة إليه في أي مكان وزمان، يتيح نمـط               
التعليم اإللكتروني أمام الطالب التفاعل من خالل شبكة اإلنترنت، في طيف واسع جـدا مـن                

مقدمة من المؤسسات التعليمية االلكترونية دون الحاجة إلى االنتقال أو          االختصاصات الحديثة ال  
كما يتيح للطالب الدراسة والعمل في نفس الوقت، وبالتالي إفـساح مجـال االلتحـاق               . السفر

بالتعليم للجميع، مما يجعل مفهوم التعليم المستمر ممكنا، ويغنى العملية التعليمية بإدخال خبرات           
 .ل العلمي داخل الصف االلكترونيجديدة إلى التفاع

ومن   االلكترونية،  تحديد مفهوم البيئة التعليمية     البداية في علينا   ينبغيهذا المنطلق   ومن  
محمد عطية خمـيس    " كل من     يؤكد خالل الدوريات العلمية المتخصصة في تكنولوجيا التعليم،      

ئة تعليمية متكاملـة    بيأنها  " ٢٠٠٣ Starrستار  "و   " ٢٠٠٣ Galbreathجالبريث  "و" ٢٠٠٣
 وتوظف تكنولوجيات التعليم والمعلومـات واالتـصاالت المتقدمـة ،           تحاكى المدرسة العادية،  

وتقوم على أساس  الكمبيوتر والشبكات التعليمية والوسـائل االلكترونيـة، مثـل المـدارس               
لـى بيئـات    الخ ، ويمكن تصنيفها ا    ...االلكترونية والمعامل االلكترونية والفصول االلكترونية      

ـ            بالتصميم وأخرى باالستخدام،    نتقدم نوعية جديدة للتعليم، تحاول أن تبدل أسـلوب التعلـيم م
 طريقة تجميع المعلومات وتحليلها والى التركيـب        إلىالتلقين والحفظ واالعتماد على الذاكرة،      

 ٢٠٠٣محمد عطيـة خمـيس،   (، (Galbreat, Jcrcmy,2003:39-40). واالبتكارواإلبداع
:٢٨١(  ، (Starr, Robin M.,2003 :13)  .   

تبنى المدرسة االلكترونية على بنية تكنولوجية حديثة جدا تتمثل بموقع ينـشر علـى              و
 ، ويتم من خالل هذا الموقع التعليم بشكل الكتروني باستخدام الحواسب الشخصية،             Webشبكة  

لعلمية وتحـصيل   حيث يستطيع أي طالب التسجيل في هذه المدرسة والحصول على المناهج ا           
 وحتى التقدم لالمتحان من     االفتراضي،المعرفة والتفاعل مع المدرس ومع زمالئه إلى الصف         

  .باستخدام الفأرةخالل بضع نقرات بسيطة 
محمـد عطيـة    : ( ويمكن تحديد مالمح وخصائص المدرسة االلكترونية فيمـا يلـي           

   )٣٥٢-٣٥١  :٢٠٠٣ خميس،
 ، من خـالل بـرامج قويـة لتقـديم     Webشبكة تقوم هذه المدرسة بشكل كامل على   •

   .WebCT ،E.Collegeالمقررات االلكترونية مثل 
 ويسدد الرسوم المقـررة بنظـام بطاقـات         المدرسة، إلىيقدم طالب االلتحاق أوراقه      •

 .Webاالعتماد، من خالل عناوين ومواقع محددة لهذه المدارس على 
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، للحصول على المـواد     Password كلمة مرور    ب حالة قبول الطلب، يعطى الطال     في •
 والدخول بهـا إلـى حـرم المدرسـة االلكترونـي، وقاعـات              والمقررات التعليمية، 

 .Webالمحاضرات والمعامل والمكتبات، من خالل مواقع محددة على 

تقوم الدراسة بالمدرسة على أساس نظام الساعات المعتمدة، حيـث تتـاح الفرصـة                •
قررات، مع مراعاة بعـض المقـررات التـي لهـا         للطالب الختيار عدد معين من الم     

متطلبات سابقة، ويمكن للطالب الحصول على اإلرشاد األكاديمي الختيار المقـررات،           
 .Support Systemعن طريق مواقع معينة للمساعدة والتوجيه 

 Webيقوم الطالب بالدراسة الفردية المستقلة للمقررات المنقولة إليـه عـن طريـق     •

Course Delivery وسائل متعددة فائقـة  و، وهى عبارة عن موديوالت ورزم برامج
للتعليم الفردي، وتشمل هذه المقررات على روابط تربطها بمواقع أخـرى لمـصادر             

 .Webالمعلومات على 

 E-mail يمكن للطالب االتصال بأساتذة المقررات، عن طريق البريـد االلكترونـي    •
 .ت محددةلالستفسار أو الحصول على تعليمات وتوجيها

يمكن للطالب االشتراك مع زمالئه والدخول إلى فصول الدردشة والمناقشة وقاعـات             •
 .المحاضرات على الخط المباشر بالويب، عن طريق مؤتمرات الكمبيوتر المتزامنة

يقوم الطالب بإجراء التجارب العملية، سواء أكان عن طريق ورش عمل المـؤتمرات              •
 .Webفتراضية على من بعد، أم بالدخول إلى معامل ا

إذا أنهى الطالب دراسة المقرر ، يمكنه االتصال بأستاذ المقـرر إلجـراء االختبـار                •
   .النهائي

وقد نشأت معايير عالمية جديدة العتماد هذا النمط الحديث من التعليم، بحيث يتم التأكد              
فـان جميـع    وللداللـة علـى ذلـك       . من جديته ومن أن فعاليته توازى فعالية التعليم التقليدي        

المؤسسات التعليمية األمريكية واألوروبية المعروفة والتي لديها برامج الكترونية، ال تميز بين            
، حيـث ينـال      التعليميـة  طالب البرنامج االلكتروني وبين الطالب الموجود في حرم المؤسسة        

  (Shu-sheng L.,Hsiu-mei H.,Gwo-dong C., 2006: 6).االثنان الشهادة العلمية ذاتها

إن التعليم االلكتروني ليس تعليما بديال للموجود وال تصحيحا لـه، كمـا انـه لـيس                 
 للموجـود   وإضافةبالضرورة تعليما من الدرجة الثانية كما يرى البعض، ولكن من نوع جديد             

لمواجهة موقف جديد بإعداد إضافية، وهو يتكامل مع الموجود ويكون عنصر تقدم بما يحدثـه               
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  .د للهمممن إدارة للفكر وتح
 والغالبية العظمى من الـدول الناميـة         صار لكل دول العالم المتقدمة     هذا اإلطار وفى  

وتسعى الدول الناميـة ومـن       التعليم،   في تطوير وتوظيف شبكة اإلنترنت      فيبرامج مستخدمة   
 االستفادة من تشكيل مجتمـع التعلـيم        فيجاهدة إلى اللحاق والمشاركة ولو جزئياً       بينها مصر   

 تواجهها والخـوف المتزايـد المـرتبط        التي، على الرغم من المشكالت والصعوبات       الكوني
  .بمحدودية إمكاناتها

ويعد التعليم اإللكتروني من أهم أساليب التعليم الحديثة، فهـو يـساعد فـي مواجهـة                
مشكالت الزيادة السكانية، وقصور اإلمكانات، واالنتشار الجغرافي الواسع التي تواجه مصر،           

 حل مشكلة االنفجار المعرفي والطلب المتزايد على التعليم، وتوسيع فرص القبـول    في ويساعد
إمكانية حصول المتعلم على المعلومة التي يريدها        أيضاً   ).هـ١٤٢٣هيفاء المبيريك،   (في التعليم   

في الوقت والمكان الذي يناسبه، ويحقق المالئمة لكل من المعلم والمتعلم، ويتيح التكافؤ للطالب              
في اإلدالء برأيه في أي وقت ودون حرج، ويزيد من فعالية التعلم إلى درجة كبيرة، ويزيد من                 
الترابط بين الطالب وزمالئه ومعلميه عن طريق غرف الحوار ومجالس النقاش، ويوفر تنوع             
األدوات لمالئمة تنوع الطالب، ومن أهم سمات التعليم اإللكتروني أيضاً أن وسـائله متنوعـة               

  ).١٠٤-١٠٢  :٢٠٠٥محمد محمود زين الدين، (احتياجات كل متعلم ومستوى أدائه وتقابل 
إال أن هناك بعض المعوقات المـصاحبة       ،  وبالرغم من المزايا العديدة للتعليم اإللكتروني       

عبد اللطيف  (، ،   )هـ١٤٢٣ ،   هند بنت سليمان الخليفة   ( بعض الباحثين    إليهالتطبيقه، كما أشار    
  :ها من) ٢٠٠٥الجزار ، 

 .عدم وضوح الرؤية حول التعليم اإللكتروني -١

 .قلة استخدام التعليم اإللكتروني الناتج عن قلة برامج التدريب للمستفيدين -٢

 . التعليم اإللكتروني وتحمله كافة المسئولية عن التعليمفيدور المتعلم  -٣

 .االعتقاد السائد بأن التعليم اإللكتروني هو فقط توفير البنية التحتية -٤

 . التكلفة في اإلنتاج والصيانةعامل -٥

التقويم واالختبارات اإللكترونية وتطبيقها ما تزال تحتاج إلى مزيد إلى مزيد من البحـث               -٦
 .والتطوير

التـي تمـنح    عتراف األكاديمي ببرامج التعليم اإللكتروني عبر الشبكات والـشهادات          اال -٧
 .والجودة واالستمرارية لها



  -٨-

 .جتماعية دوراً مهماً في التنشئة االؤدى ت دور المدرسة كنظام اجتماعيإضعاف -٨

م اإللكتروني إلى المزيد من إيجابية الدور الذي يقوم به قادة التربية ومتخذي             ييحتاج التعل  -٩
  .القرار التربوي

حلول التعليم اإللكتروني، حيث تتـضمن هـذه الحلـول بـرامج            ) ٢(ويوضح الشكل   
باشر غير المتزامن، حلول وسائط االتـصاالت،       تعليمية، حلول التعليم المباشر المتزامن أو الم      

  .والوسائط المتعددة

  
  حلول التعليم االلكتروني) ٢(الشكل 
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خل الحقيقـى لتطـوير     وباعتبار أن التعليم هو األساس للتنمية البشرية التى تعتبر المد         
 ضرورة التركيز على مفاهيم الحاضر والمستقبل ومسايرة         الرئيس مبارك  أكدوتحديث الوطن،   

، إلـى   )١  :١/٩/٢٠٠٤جريـدة األهـرام،     (لحديثة التى يشهدها العصر الحاضر    التكنولوجيا ا 
حيث ركز المحـور    لمجتمع،   خطة تطوير التعليم وربطه باحتياجات ا      الرئيستناول  جانب ذلك   
 الخطة على استخدام تقنيات المعلومات واالتصاالت لرفع القدرة التعليمية والبحثيـة            الثالث من 

تعليم فى مصر، وإعداد خطة على مستوى كل قطاع تعليمى لتطبيق مبـدأ الـتعلم               لمنظومة ال 
  ).www1.emoe.org, 10/11/2005 (اإللكتروني والتواصل الذاتي

طيط الستخدام التعلـيم     في التخ  المصرية بدأت وزارة التربية والتعليم      من هذا المنطلق  
ـ     -Eبإدخـال مـشروع     قامت   ، و  ريةـوى المدارس المص  االلكتروني بشكل واسع على مست

learning               في المدارس اإلعدادية ، وهذا المشروع هو جزء من المـشروع القـومي للدولـة 
 وذلك لمالحقة ركب التطور في هذا المجال على         E-Governmentإلنشاء حكومة إلكترونية    

   .مستوى العالم
لحة إلى ترسيخ   ومع تزايد استخدام شبكة االنترنت في التعليم من بعد، ومع الزيادة الم           

شكل وتنوع هذا االستخدام، ومع انتشار التعليم ووضوح أهمية التعلـيم والتـدريب المـستمر               
للجميع مدى الحياة، ومع محاوالت المؤسسات التعليمية العربية لوضع مقررات كاملة للدراسة            

ـ      عبر شبكة االنترنت، ومنح درجات دراسية للتعليم من بعد،           ر ظهرت الحاجة إلى تحديـد أث
  :إلى هدفت الدراسة الحاليةمقارنة بالتعليم التقليدي، وبالتحديد فقد  التعليم االلكتروني
 الدراسي التحصيل   على المدارس المصرية    فياإللكتروني   التعليم   تجربة أثر    تقصى

  .نحوهاواتجاهاتهم لطالب ل
  
  

  :تساؤالت الدراسة 
  

  :التساؤالت التالية عن الدراسة اإلجابة ت حاول
مادة  الذين يدرسون  طالب الصف الثالث اإلعدادي   تحصيل   فروق دالة إحصائياً بين      توجد -١

التعليم  ،التعليم القائم على الكمبيوتر   ( باستخدام استراتيجيات التعليم االلكتروني      الرياضيات
 ؟ بالطريقة التقليدية أم الوالطالب الذين يدرسون )  المقدم عبر الشبكات اإللكتروني
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بين طالب الـصف الثالـث      التعليم االلكتروني   ة إحصائياً في االتجاه نحو      دالتوجد فروق    -٢
 باستخدام اسـتراتيجيات التعلـيم االلكترونـي        مادة الرياضيات الذين يدرسون   اإلعدادي  

والطـالب الـذين   )  المقدم عبر الشبكات    التعليم اإللكتروني  ،التعليم القائم على الكمبيوتر   (
 ؟  اليدرسون بالطريقة التقليدية أم

  
  :أهداف الدراسة 

الرياضـيات،  (   الدراسية مناهجالبحوسبة   ١٩٩٨/١٩٩٩بدأت وزارة التربية والتعليم       
  .لطالب المرحلتين اإلعدادية والثانوية ...)، العلوم، اللغة العربية، الدراسات االجتماعية

 وضعت تلك المناهج على شبكة االنترنت وبثتهـا الـوزارة           ٢٠٠٣/٢٠٠٤ وفي عام   
 في الفصل الدراسي    موقعها على الشبكة  عبر   لدرستهاالب الصفين األول والثالث اإلعدادي      لط

التعليم االلكتروني المقـدم عبـر    في  مصريةكأول تجربة  ٢٠٠٣/٢٠٠٤األول للعام الدراسي    
  :إلى هذه الدراسة تهدف ، لذلك الشبكات
على التحـصيل    صريةاإلعدادية الم في المدارس    أثر تجربة التعليم اإللكتروني      تقصى •

 .لطالبلالدراسي 

بناء مقياس لقياس اتجاه طالب المدارس اإلعدادية في مصر نحو التعليم اإللكترونـي              •
  .يحدد مدى تقبل الطالب لبرامج التعليم اإللكتروني

  :أهمية الدراسة 
  :قد تفيد الدراسة فيما يلي

كتقنية حديثة فـي العمليـة      ي  إلقاء الضوء على الدور المحتمل والمتزايد للتعليم االلكترون        -
 .التعليمية تساهم في حل الكثير من المشكالت التربوية

تطبيقـه  تبصير قادة التربية ومتخذي القرار التربوي بأهمية التعليم اإللكترونـي وكيفيـة              -
 .واستخدامه

التعلـيم  إلستراتيجيات  تحديد بعض المشكالت والعقبات التي تحول دون االستخدام األمثل           -
  .وني في المراحل التعليمية المختلفةااللكتر

 بعض القـائمين    -عند تكاملها مع نتائج البحوث المشابهة     -يمكن أن تفيد نتائج هذه الدراسة      -
على تصميم وإنتاج المقررات التعليمية االلكترونية، والمهتمين بكيفيـة زيـادة فاعليتهـا             

 .وكفاءتها
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  :منهج الدراسة
  : ن التالييناعتمدت الدراسة الحالية على المنهجي

مشروع التعلـيم االلكترونـي بالمـدارس       لوصف وتحليل   : المنهج الوصفي التحليلي   .١
اإلعدادية المصرية، والتجارب العالمية للتعليم االلكتروني، أيـضا لتحليـل البحـوث            

  .والدراسات السابقة
ـ       : المنهج التجريبي  .٢  المتغيـرات   ىلمعرفة أثر المتغيرين المستقلين والتفاعل بينهما عل

 .، كما يليالتابعة

 :المتغيرات المستقلة ١-٢

  : استراتيجيات التعليم االلكتروني١-١-٢
  .التعليم االلكتروني المقدم عبر الشبكات) ا(
  .التعليم القائم على الكمبيوتر) ب(

  . طريقة التعليم التقليدية٢-١-٢    
  :المتغيرات التابعة  ٢-٢  

  . التحصيل الدراسي١-٢-٢
  .ليم االلكتروني االتجاه نحو التع٢-٢-٢

  
  :حدود الدراسة 

  : إجراء الدراسة في ضوء المحددات التاليةتم
 الوحـدة األولـى     *عـدادي  للصف الثالث اإل   تم تطبيق الدراسة على مادة الرياضيات      
من كتاب الجبر، وأيـضاً الوحـدة األولـى         ) الدالة(والوحدة الثانية   ) األعداد الحقيقة (
  .من كتاب الهندسة) الدائرة(حدة الثانية والو) مبادئ التحويالت الهندسية(
اقتصرت عينة الدراسة على الطالب الراغبين بالمشاركة فيها، ولم تشمل طالب تـم               

اختيارهم بطريقة عشوائية، عالوة على أن هؤالء الطالب لديهم تباين فـي مهـاراتهم              
ي أثـر فـي     الحاسوبية علماً بأن المعرفة المتقدمة في مهارات الكمبيوتر لم يكن لها أ           

 .تنفيذ التجربة

  
   )١( ملحق رقم *
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طبقت التجربة على طالب الصف الثالث اإلعدادي بثالث مدارس بمحافظة بورسـعيد             
مدرسة ابن سينا اإلعدادية بنين، مدرسة القناة اإلعدادية بنين، مدرسـة الخلفـاء             : هي

 .٢٠٠٥/٢٠٠٦الراشدين اإلعدادية بنين في العام الدراسي 

  
  :ةأدوات الدراس

  :تتمثل أدوات الدراسة فيما يلي
بعدى مـن نـوع االختبـارات       /قبلي تحصيليتم تصميم اختبار    : االختبار التحصيلى  -١

 في مادة الرياضيات للصف الثالـث االعـدادى ،          تحصيل الطالب الموضوعية لقياس   
  .وتم استخدامه بعد قياس صدقه وثباته

لتعليم االلكتروني، وتم استخدامه    اتم تصميم مقياس اتجاه الطالب نحو       : مقياس االتجاه  -٢
   .بعد قياس صدقه وثباته

   
  :مصطلحات الدراسة 

  
 :Instruction- E اإللكترونيالتعليم  •

 تقديم المعلومات والمعارف إلى المـتعلم عبـر جميـع الوسـائط             " إجرائيا   يقصد به 
ة، ، واألقمـار الـصناعي    Extranet، و Intranet، و Internetشبكة  االلكترونية متضمناً   

، CDوأشرطة التسجيل وأشرطة الفيديو التعليمية، وكذلك عبر التليفزيون، وأقراص الليزر         
  . "Computer Assisted Instruction (CIA)واستخدام الكمبيوتر التعليمي 

  
  :عبر الشبكات المقدم التعليم اإللكتروني  •

م التعامل معه   هو تعليم فردى يقدم للمتعلمين عبر شبكات كمبيوتر عامة أو خاصة، ويت             
، وهو ال يعنى مجرد تحميل لبرامج التعليم المبنية على الكمبيوتر،           webباستخدام مستعرضات   
 ، يتم الوصول إليه عبر الشبكة، ويمكن تحديثه بـشكل           on-demandولكنه يعلم وفقاً للطلب     

  )G. Clark, 2003: 5(سريع جداً، كما يمكن السيطرة على الدخول إليه من قبل مقدم الخدمة 
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   :Computer Assisted Instruction (CIA)القائم على الكمبيوتر  التعليم  •

لدراسة محتوى مادة دراسية بدون أى تدريس من قبـل          ) CD(يعنى استخدام الطالب      
المعلم للمادة، حيث يقوم الطالب فى كل حصة رياضيات بالذهاب إلى معمل الوسائط المتعددة              

مادة الرياضيات واستعراض الدرس ذاتياً بما فيه من محتـوى          الخاصة ب ) CD(والدخول على   
ووسائط متعددة وأمثلة محلولة واستعراض التدريبات المتعلقة بالـدرس ثـم حلهـا وإجـراء               

ويكون دور المعلم هنا مشرفاً وموجهاً ومتابعاً للطالب فى مراحل الـدرس            . األنشطة اإلثرائية 
  .جيل مالحظات عن أدائهمالمختلفة واإلجابة على أسئلة الطالب وتس

  
   :Traditional Instruction التقليديالتعليم  •

 طريقة التدريس التى يقوم المعلم من خاللها بعرض المادة التعليمية بـأى وسـيلة               هو  
، ويكون دور الطالب فى هذه الطريقة االستماع للمعلـم          ...)مناقشة، عروض عملية،    (يريدها  

الصفية واإلجابة على األسئلة المطروحـة علـى الـدرس،          والتفاعل معه من خالل المناقشة      
  .ويستخدم المعلم أسئلة الكتاب المدرسى ألغراض التقويم الصفى والواجبات المنزلية

  
   :تحصيلال •

تحصيل طالب الصف الثالث اإلعدادي على االختبار النهـائي لمـادة           " يقصد به إجرائيا    
والـذي  )  الفهم، واالستيعاب، والتطبيـق      المعرفة،( في كل مستوى من مستويات      الرياضيات  

  .صمم لغايات هذه الدراسة
  
  Attitudes :   االتجاه •

، نمط التعليم االلكتروني المقـدم عبـر الـشبكات        المتعة عند استخدام    " يقصد به إجرائيا    
  .   "باإلضافة إلى جاذبية هذا االستخدام واستمتاع المتعلم به في أي مكان 
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   :الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التى تناولت أثر التعليم بعدة طرق على تحصيل الطالب فى مختلف               

  :المواد الدراسية وفيما يلى عرض لبعض منها 
بعدة دراسات للتوصـل إلـى   " ٢٠٠٠، .S.R. Hiltz et alستار هلتز وآخرون "قام   

، )فـى أى مكـان    / وقتتعلم فى أى    (فاعلية استخدام التعلم من خالل اإلنترنت باستخدام مبدأ         
مقابل التعلم داخل الفصول التقليدية، وكذلك التعلم فى مجموعات مقابل التعلم الفردى باستخدام             
اإلنترنت، وأى المالمح العامة التى تكون التفاعل المباشر بين الطالب، وتحت أى الظـروف              

راً، وقد أشارت نتائج    تكون المقررات المقدمة من خالل التعلم غير المتزامن أكثر فاعلية وتأثي          
  ).S.R. Hiltz et al., 2000: 26-32(تلك الدراسة إلى فاعلية استخدام هذا النمط التعليمى 

إلـى معرفـة أراء   " ٢٠٠٠، .Carswell et alكارسويل وآخـرون  "وهدفت دراسة   
ـ               ة الطالب فى تجربة التعلم من بعد بواسطة اإلنترنت وأثرها على نواتج التعلم مقارنة بالطريق

مجموعة درست المادة التعليميـة مـن خـالل         : التقليدية، وتم توزيع الطالب إلى مجموعتين       
اإلنترنت بطريقة التعلم من بعد، وأخرى درست المادة التعليمية بالطريقـة التقليديـة، وبينـت      
 النتائج أن نواتج التعلم متماثلة رغم أن الطالب فضلوا تجربة التعليم اإللكترونى عبر اإلنترنت             

  ).Carswell et al., 2000: 29-46(تها دوكانوا يرغبون فى إعا
قام بتقويم المعرفة المكتسبة بين نمطين مـن أنمـاط         " ٢٠٠٢،  Junجون  "وفى دراسة     

، وقد تم تطوير ثالث فرضيات الستكشاف       الفصول والتعلم داخل    اإللكترونيالتعلم  :  التعلم هما 
 أو البيئة اإللكترونية، وتم تطبيق اختبار قبلـى         لالفصو في المشاركون   استفادةمدى جدوى ما    

وبعدى على عينة ممثلة من مختلف أنحاء الواليات المتحدة، وأظهرت نتائج الدراسـة وجـود               
فروق بين مجموعتى التعلم فى المعرفة القبلية، كما كشفت االختبارات البعدية أن المتعلمين من              

  ).Jun S, 2002: 266 (الفصولالمتعلمين داخل خالل الكمبيوتر قد استفادوا أكثر من أولئك 
دراسة هدفت إلى التعرف على أثر الكمبيـوتر        " ٢٠٠٢محمد أمين العمر،    "كما أجرى     

فى التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة الصف األول الثانوى العلمى فى الكيمياء، وتكون مجتمع             
س الحكومية التابعة لمنطقـة     الدراسة من جميع طالب الصف األول الثانوى العلمى فى المدار         

طالباً وطالبة قسموا إلى مجموعتين تجريبيـة       ) ١١٤(أربد األولى، وتكونت عينة الدراسة من       
، وقد أظهرت نتائج الدراسة     )درست بالطريقة التقليدية  (، وضابطة   )درست باستخدام الكمبيوتر  (
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ل المباشر والمؤجـل    فى التحصي ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة         
  ).٢٠٠٢محمد أمين العمر، (تعزى لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية 

، A.S. Musawi & A.Y. Abdelraheemموسوى وعبـد الـرحيم   "كذلك عرض   
اسـتخدمت رزمـة    بحث شبه تجريبى تم إجراؤه على التعليم الشبكى المباشر، حيث           " ٢٠٠٣

webct     هذا النوع من التعليم فى اإلنجاز األكاديمى لطـالب جامعـة            الوسائطية لتقويم فاعلية
السلطان قابوس واتجاهاتهم نحوه أثناء دراستهم لمقرر تقنيات التعليم، وقد أظهرت النتائج عدم             

، )الضابطة والتجريبية (وجود فروق دالة إحصائياً فى اإلنجاز األكاديمى بين كال المجموعتين           
 .A.S(ابياً من قبل الطـالب نحـو التعلـيم الـشبكى المباشـر      وقد تبين أن هناك اتجاهاً إيج

Musawi & A.Y. Abdelraheem, 2003: 1-24.(  
عـرض لتحـديات اسـتخدام الـتعلم        " ٢٠٠٥أحمد على حسين الجمل،     "وفى دراسة     

اإللكترونى بشكل متكامل فى المدارس المصرية، وقد تم تطبيق استبيان اسـتخدام المدرسـين              
مـدرس، وتوصـلت    ) ١٢٠(س والمعوقات التى تواجه ذلك االستخدام على        لإلنترنت بالمدار 

الدراسة إلى عدة نتائج أهمها أن النسبة الكبيرة من المدرسين الذين اشتملتهم عينة الدراسة لـم                
يستخدموا اإلنترنت من قبل، ولكى نستخدم التعليم اإللكترونى بـشكل متكامـل فـى العمليـة                

محمـد علـى حـسين      (جنباً إلى جنب مع طرق التدريس التقليدية        التعليمية، البد من استخدام     
  ).٢٩-١٣ :٢٠٠٥الجمل، 

  
  :تعقيب على الدراسات السابقة 

يتضح لنا من الدراسات السابقة التى أجريت فى مجال التعليم اإللكترونى فاعلية هـذا                
ن خالل اإلنترنت   النمط التعليمى، ونجد من بينها بحوث اهتمت بتقويم فاعلية استخدام التعليم م           

موسى وعبد الرحيم، "، ودراسة "٢٠٠٠، .S.R. Hiltz et alستار هلتز وآخرون "مثل دراسة 
، ونجد أيضاً من بينها من اهتم بمعرفة أراء الطالب فى تجربة التعلم من بعد بواسطة                "٢٠٠٣

، .Carswell et alكارسـويل وآخـرون   "اإلنترنت وأثرها على نواتج التعلم مثـل دراسـة   
التعلـيم   من الدراسات العربيـة تناولـت أثـر           الباحث فى حدود علمه أى     ولم يجد ". ٢٠٠٠

 على التحصيل الدراسى للطالب واتجاهاتهم نحوها، فمن المهم والـضرورى اآلن            اإللكتروني
تلبية حاجات الطالب من خالل نمط التعليم اإللكترونى عبر الـشبكات، وتحديـد المميـزات               
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ات هذا النمط من التعليم إلى أقصى حد ممكن، األمر الذى دفع الباحـث              والعيوب لتستغل إمكان  
  .إلى إجراء هذا البحث

  
  :فروض البحث 

  : ضوء أسئلة البحث صيغت الفروض التالية في  
الذين يدرسـون    تحصيل طالب الصف الثالث اإلعدادي    توجد فروق دالة إحصائياً بين      ال   -١

 التعليم اإللكتروني  ،التعليم القائم على الكمبيوتر    (باستخدام استراتيجيات التعليم االلكتروني   
 .والطالب الذين يدرسون بالطريقة التقليدية في مادة الرياضيات) المقدم عبر الشبكات 

بين طالب الصف الثالث    دالة إحصائياً في االتجاه نحو التعليم االلكتروني        توجد فروق   ال   -٢
ام اسـتراتيجيات التعلـيم االلكترونـي        باستخد مادة الرياضيات الذين يدرسون   اإلعدادي  

والطـالب الـذين   )  المقدم عبر الشبكات    التعليم اإللكتروني  ،التعليم القائم على الكمبيوتر   (
 .يدرسون بالطريقة التقليدية 

  
  :النظرياإلطار 

  :يتضمن اإلطار النظرى لهذه الدراسة المحورين التاليين   
  .عدادية المصرية بالمدارس اإلاإللكترونيم ي مشروع التعل-١
  .الجامعيالتعليم قبل مرحلة  التجارب العالمية للتعليم اإللكترونى فى -٢
  

  : باملدارس اإلعدادية املصرية اإللكرتونيم يمشروع التعل: ًأوال 
 معظـم   فـي  اإللكترونيم  يبدأت وزارة التربية والتعليم المصرية بادخال مشروع التعل         

نـت  اإضافة مواقع تعليمية متميـزة علـى شـبكات اإلنتر         المدارس اإلعدادية لكى يسهم فى      
 - إثرائيـة  -منهجيـة (واإلنترنت بالصوت والصورة، إضافة للمكونات التعليميـة المتعـددة          

، Virtual classroomsالتى يتم أداؤها من خالل أنظمة الفصول التخيلية )  ترفيهية-تقويمية
  ).٤٥ :٢٠٠٦ة التربية والتعليم، وزار(ويتعامل معها الطالب من خالل التعلم الذاتى 

، فقـد تـم ادخـال شـبكة         )٢٠٠٦(وطبقاً ألحدث إحصائيات وزارة التربية والتعليم         
مدرسـة مطـورة    ) ٢٢٠٠(قاعة تدريب عن بعد بالربط المباشر، وعدد        ) ٢٧(اإلنترنت لعدد   

  .التليفونيومركز تطوير وقاعة تدريب عن بعد بطريقة االتصال 
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وزارة (مدرسـة إعداديـة     ) ٧٧٠٠(التعليم اإللكترونى فى عـدد      وقد تم ادخال نظام       
جهاز كمبيوتر، وطابعة فى العـام      ) ٥(، وتم تجهيز كل مدرسة بعدد       )٢٠٠٦التربية والتعليم،   

جهاز كمبيوتر كمرحلة ثانية فـى      ) ٨( كمرحلة أولى، ثم أضيف عدد       ٢٠٠٣/٢٠٠٤الدراسى  
مقابلـة    (:م إلكترونى التجهيزات التاليـة      ، ليصبح بكل معمل تعل    ٢٠٠٥/٢٠٠٦العام الدراسى   

  ).٢/٣/٢٠٠٦محمد عصام مسئول التعليم االلكتروني ببورسعيد، .مع أ
 .Computerجهاز كمبيوتر ) ١٣(عدد  -١

 .Printerطابعة  -٢

 .Scannerماسح ضوئى  -٣

 .Cameraكاميرا  -٤
 

 ، فـى العـام    Serverجهـاز   + جهاز  ) ٢٠(وجارى استكمال األجهزة ليصبح العدد        
  .٢٠٠٦/٢٠٠٧ اسيالدر

منهجاً تعليمياً من مناهج المرحلة اإلعدادية      ) ٢٢(وقد قامت الوزارة أيضاً بتحميل عدد         
  .لعبة تعليمية) ٥٥(على خادم شبكة اإلنترنت الخاص بالوزارة، وكذلك تحميل عدد 

كذلك يقوم مركز التطوير التكنولوجى بالوزارة ببث عدد من الحصص يومياً بناء على               
 حيث يقوم Video streamingم نشره على موقعها باإلنترنت، وذلك باستخدام نظام جدول يت

 Windows Mediaبعرض ما يبث من خالل خادم شبكة البث الحى فيتم تحميل برنـامج   

Player.  
بث البرامج المـصورة علـى      ية والتعليم أيضاً بادخال مشروع      وقد قامت وزارة الترب     

ت نقل الصورة الحية وضغط الصور، وعرض الصور، حيـث          شبكة اإلنترنت من خالل تقنيا    
 للقنوات التعليمية وبرامج الشبكة القومية للتدريب عن بعـد، أو األفـالم             ويتم بث برامج الفيدي   
ث، واالستفادة بمحتوياتها عند الطلب مما يعطى مرونة فى اسـتقبال           / ك ٥٦المسجلة بسرعات   

  ).٤٦ :٢٠٠٦وزارة التربية والتعليم، (المدارس برامج القنوات التعليمية تبعاً الختيارات 
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  E-Learningالمكونات الرئيسية لنظام ) ١(شكل 

  ية وزارة التربية والتعليم المصر
  

   :اجلامعيالتعليم قبل مراحل  يف اإللكرتونيم يالتجارب العاملية للتعل: ًثانيا 
ـ مـدار تعمل معظم الدول المتقدمة للوصول إلى نظام مدرسـى         طة تكنولوجيـا   بواس
 المتقدمة بحيث تقدم فيه فرص للتعلم الفردى، من خالل الوصول المتاح على شـبكة               االتصال

اإلنترنت، وإكساب الطالب مهارات التعامل مع تكنولوجيا المعلومات واالتـصاالت بطريقـة            
  .أفضل

 تطوير المدارس اإللكترونيـة     في، سوف نستعرض خمس تجارب      التاليوفى العرض     
  .بريطانيا، كندا، الواليات المتحدة، استراليا، أوروبالكل من 

  
  :جتربة الشبكة القومية للتعلم فى بريطانيا ) ١(

National Grid for Learning in UK   
 National Grid forالـشبكة القوميـة للـتعلم    "أنشأت المملكة المتحـدة مـشروع     

Learning "       رس العامة االبتدائية والثانويـة     الذى يمثل مبادرة حديثة لتحسين وصول كل المدا
  .البريطانية إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتقدمة
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ب بموارد   ويقدم هذا المشروع موارد التعلم المختلفة الستخدام المدرسين وإمداد الطال         
  .التعلم التى يحتاجونها

أيضاً تسهيالت ربـط     منازلهم، كما يوفر     في هذا المشروع إلى كافة المتعلمين       يصل و
المدرسين معاً لتبادل اآلراء واألفكار، باإلضافة إلى ربط الطالب أيضاً مع بعضهم ببعض من              

ويبنى المشروع على شبكة الويب بتوظيف شبكة الخـدمات الرقميـة المتكاملـة             . جهة أخرى 
ISDN) .www.ngfl.gov.uk, 20-10-2005.(  

  

  
  

  NGFLيطانيا الشبكة القومية للتعليم في بر) ٢(شكل
  

  :مشروع شبكة التعليم اإللكرتونية املوزعة ) ٢(
Electronic Distributed Education Network (EDEN) 

 Ontarioمجالس مدارس فعلية فى مدينة أونتاريو       ) ٦(أنشأ هذا المشروع تجمعاً من      
لمـشروع  الكندية، ويقدم المشروع خدمة كاملة لموقع تعليمى متاح على شبكة الويب، ويوفر ا            
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برمجيات للمقررات الدراسية المعتمدة، التى تمثل مدرسة ثانوية إلكترونية على الشبكة، كمـا             
  .يقدم نظاماً لإلمداد واإلثارة يستخدم من قبل المدارس والمدرسين المتواجدين فى المقاطعة

ويقدم المشروع خدمة الوصول المبدئية للمقررات الدراسية، التى تمكن الطالب مـن              
ر مهارات االتصال والتعلم عن بعد المتاح إليها لنجاح بيئة التعلم المرن، باإلضافة إلـى               تطوي

 التنفيذيـة   ذلك يوفر المشروع أيضاً برنامجاً متكامالً لتدريب المدرسين، تحقيقاً لإلسـتراتيجية          
  ).Industry Canada, March, 1999: 2-14(للمشروع 

  
    :برنامج كاليفورنيا للتعلم عن بعد ) ٣(

California Distance Learning Program 
يعتبر هذا البرنامج من برامج التعلم االفتراضـى المتاحـة فـى الواليـات المتحـدة                
األمريكية، ويختص هذا البرنامج بالتعليم العام األساسى الذى يتاح على الشبكة، ويقـدم هـذا               

 واليـة  فـي  Penn Valley فى مدينة Ready Spring Charter Schoolالبرنامج مدرسة 
كاليفورنيا، حيث تعرض برنامجاً عن التعليم اإلبداعى للطالب حتى الصف الثـامن وأوليـاء              

  .األمور، حيث يتاح لهم مقررات تعليمية على الشبكة
ويسعى هذا البرنامج لالعتراف باالهتمامات المختلفة للطالب وأنماط التعليم الفـردى             

خيارات مختلفة لتصميم خطة تعلم معينة لكل طالب، تتفق         لكل طالب على حدة، كما يقدم أيضاً        
مع عمره واهتماماته واستعداداته وقدراته، وقد صار هذا البرنامج جزءاً أساسـياً مـن نظـام                

  ).www.cdlp.rssd.k12.ca.us, 10-12-2005. (المدارس العامة فى والية كاليفورنيا
  

  :فيكتوريا األسرتالية مشروع البنية األساسية التكنولوجية ملقاطعة ) ٤(
على الرغم من أن مقاطعة فيكتوريا تعتبر من أصغر المقاطعات األسترالية، إال أنهـا                

تمثل المقاطعة األكثر مركزية، وقد تميزت هذه المقاطعة بإنشاء البنية األساسية التكنولوجيـة             
 إلى ربط    يهدف الذي،  "EDNA"الالزمة لمدارسها، كما طورت مشروعاً ضخماً أطلقت عليه         

كل المدارس العامة مع إدارة التعليم ومجلس الدراسات، وكل المواقع الحكومية المتاحة عبـر              
 وتقدم المقـررات الدراسـية واالختبـارات عبـر الـشبكة            ،)WAN(شبكة المجال الواسع    

ويشرف على هذا المشروع وزيراً فى حكومة الوالية، يؤكـد إنتـاج             ،   EDNAااللكترونية  
  ).http://www.edna.edu.au/edna,18-12-2005. (ط المتعددةوتحميل الوسائ
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  EDNAشبكة التعليم االلكتروني في استراليا ) ٤(شكل

  
  : الوسائط املتعددة األوروبية ارسمشروع شبكة مد) ٥(

European Multimedia School Net (EUN) 
الـذى يقـدم    يمثل المشروع جهداً مشتركاً بين المدارس والقطاع الخاص األوروبى،            

الوسائل المتعددة للمحتوى التعليمى، ويدير المشروع تجمع مشترك مـن وزراء دول االتحـاد              
األوروبى، كما تموله المفوضية األوروبية من حصيلة الوسائط المتعددة، وهو يربط أكثر مـن              

  .مليون طالب) ٦٩(مليون مدرسى، ) ٤١٥(مدرسة، ) ٣١٧٠٠(
 الشبكات المتـوافرة فـى دول االتحـاد         تضم كل   رئيسية  ويمثل هذا المشروع شبكة   

  .األوروبى ويرتبط به حالياً كل من أيسلندا، السويد، النرويج
 Virtual Teacherكلية معلمـين افتراضـية   "وقد طورت فى نطاق هذا المشروع   

College "         لتوفير المقررات الدراسية، وندوات معامل الوسائط المتعددة االفتراضية، باإلضافة
توفير التسهيالت األخرى المحتاج إليها فى التدريس والتعليم، علماً بـأن المـشروع بـدأ               إلى  

مدرسة كأساس لشبكة المدارس المبدعة لتوفير أداء تعليمى مميـز كنمـوذج            ) ٥٠٠(بحوالى  
  ).www.eun.org, 18-12-2005(للمدارس األخرى 
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  EUNشبكة مدارس الوسائط المتعددة األوروبية) ٥(شكل

  
  :جراءات ريقة واإلالط

  
  : جمتمع الدراسة ) ١(

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف الثالث اإلعدادى فى المدارس الحكومية              
طالباً وطالبة،  ) ٣٠٣٠٤(التابعة لمديرية التربية والتعليم فى محافظة بورسعيد، والبالغ عددهم          

  .مدرسة) ٧١( موزعين على ٢٠٠٥/٢٠٠٦والمنظمين فى المدارس للعام الدراسى 
  
  : عينة الدراسة )٢(

طالب، تم اختيارهم بالطريقة القصدية مـن ثـالث         ) ١١٢(تكونت عينة الدراسة من       
 مدارس إعدادية للبنين فى محافظة بورسعيد، ويرجع اختيار الباحث لتلك المـدارس إلجـراء             

،  E-learningالتجربة إلـى توافــر إمكانية تطبيـق الدراسة من حيـث تـوفر معامـل              
أيضاً لوجود عدد من .  Internetوشبكة اإلنترنت،  Multimediaومعامل الوسائط المتعددة 

المعلمين وأخصائى تكنولوجيا التعليم بها يطمئن الباحث إلى أنهـم سـيقوموا بتنفيـذ جميـع                
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إجراء التجربة، كما أنهم يقوموا بتدريس مادة الرياضيات لتالميذ الفـصول         التعليمات الخاصة ب  
  .التى وقع عليها االختيار إلجراء التجربة

  
  : أدوات الدراسة ) ٣(
  

   :*اإللكترونيمقياس االتجاه نحو التعليم : أوالً 
  

ـ          ة تم إعداد هذا المقياس في ضوء التحليل النظري والدراسات والبحوث السابقة المتعلق
 خاصة وبنـاء علـى بعـض الدراسـات          تباالتجاه نحو تقنية المعلومات عامة وتقنية اإلنترن      

 (CAQ:1997 , FAIT:1998 ,WU.G:199 , Stephens & Creaser 2002): األجنبية، مثل

  .، وبعد ذلك تم حساب الصدق والثبات
  

 :الصدق •

أعـضاء  تم عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة مـن           : صدق المحكيين   - أ
 جامعة قناة السويس، مرفقا بـه التعريفـات         ةهيئة التدريس بكلية التربية باإلسماعيلي    

اإلجرائية  بهدف إبداء الرأي والحكم على مدى انتماء كل عبارة للبعد الذي تقيـسه،               
مدى وضوح كل عبارة وصحتها من حيث الصياغة اللغوية، وإجـراء أي تعـديالت              

ل بعض العبارات في ضوء ما أشار إليه المحكمون         وتم إضافة وحذف وتعدي   . مناسبة
عبـارة  ) ٣٠(وأصبح المقياس يتكون مـن      %) ٨٠(والتي لم تصل نسبة االتفاق عليها     

  .موزعة أبعاده الثالث
تم التحليل العاملى لمصفوفة االرتباطات بين عبارات المقياس البـالغ  : الصدق العاملى  - ب

 مع التدوير المتعامد ، وفى ضوء قيمة        عبارة بطريقة المكونات األساسية   ) ٣٠(عددها  
عوامل، اسـتحوذت علـى     ) ٣(الجذر الكامن ونسبة التباين العاملى، أسفر التحليل عن       

 )١(من التباين الكلى، كما هو موضح بجدول%) ٦١و٧٠(
 
  
  )٢( ملحق رقم *



  -٢٤-

  )١(جدول 
  ىالعامل، تسميته، عباراته، تشبعها، قيمة الجذر الكامن، نسبة التباين العامل

 . نحو التعليم االلكترونيهلمقياس االتجا

  
صدق البنية العاملية للمقياس، وبذلك يمكن القول بأن مقيـاس          ) ١(يتضح من الجدول    

  .االتجاه نحو التعليم االلكتروني يتمتع بدرجة صدق معقولة
  

  :الثبات •
س ،  تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل ألفا ألبعـاد المقيـا          : بات معامل ألفا  ث -أ
  .يوضح ذلك) ٢(والجدول 
  

  )٢(جدول 
  قيم معامالت ألفا لتثبيت أبعاد مقياس االتجاه نحو التعليم االلكتروني

  
  



  -٢٥-

تم حساب معامالت ارتباط كل مفردة بالبعد الـذي تنتمـي إليـه،             :  االتساق الداخلي  -ب
 .يوضح ذلك) ٣(والجدول 

  )٣(جدول 
  . نحو التعليم االلكترونيهلمقياس االتجامعامالت ارتباط درجة المفردة بالدرجة الكلية 

  
وبـذلك يبـدو إن     . أن جميع معامالت االرتباط دالة إحـصائيا      ) ٣ (يتضح من جدول  

عبارة، ) ٣٠(المقياس يتمتع بدرجة صدق وثبات مناسبة، ويشتمل المقياس في صورته النهائية            
ـ            كل تـدريج خماسـي       موزعة على عوامل االتجاه نحو التعليم االلكتروني، يجاب عنها في ش

 .مع مالحظة العبارات العكسية المشار إليها في المقياس) ٥-١(

  

   :*اإلعدادياختبار تحصيلى فى مادة الرياضيات للصف الثالث : ثانياً 
سـؤال تغطـى جميـع موضـوعات        ) ٢٥(يتكون االختبار فى صورته النهائية من         

األولى والثانية من كتاب الهندسة وهـى       الوحدتين األولى والثانية من كتاب الجبر، والوحدتين        
الوحدات التى درست موضـوعاتها أثنـاء تنفيـذ التجربـة فـى الفـصل الدراسـى األول                  

  : وتنوعت األسئلة على النحو التالى ٢٠٠٥/٢٠٠٦
  

  )٣( ملحق رقم *



  -٢٦-

 .أسئلة) ٨(أسئلة االختيار من متعدد وعددها  -

 .أسئلة) ٨(أسئلة الصواب والخطأ وعددها  -

 .أسئلة) ٨(تكملة وعددها أسئلة ال -

 .مسائل لفظية وعددها مسألة واحدة -

  
  . يوضح عدد األسئلة على كل وحدة من الوحدات األربعةالتالي )٤ (جدولو
  

  )٤(جدول 
   شملت التجربة وعدد األسئلة على كل منهاالتيالوحدات 

  
  عدد األسئلة  موضوعها  الوحدة

  )جبر(األولى 
  )جبر(الثانية 
  )هندسة(األولى 

  )هندسة(لثانية ا

  األعداد الحقيقية
  )التطبيق(الدالة 

  مبادئ التحويالت الهندسية وتشابه مثلثين
  )تعاريف ومفاهيم أساسية(الدائرة 

٨  
٥  
٨  
٤  

  ٢٥  المجموع الكلى
  

  :وقد اتبعت الخطوات التالية إلعداد االختبار 
لرياضـيات  منهج اموضوعات صورتها األولية بحيث يغطى  صياغة مفردات االختبار فى      -

 .للصف الثالث االعدادى 

عرض االختبار فى صورته األولية على مجموعة من المحكمين المتخصصين فى طـرق              -
التدريس وعلى مجموعة من معلمى الرياضيات وذلك للتأكد من صدق االختبار ووضـوح             

 .التعليمات وتقدير الزمن الالزم لإلجابة عليه

 وأصبح االختبار فـى     لى ما اقترحه المحكمون   تبار بناء ع  تعديل صياغة بعض أسئلة االخ     -
سؤاالً، وتم تخصيص درجة واحدة لكل سؤال من أسئلة         ) ٢٥(صورته النهائية يتكون من     

 .االختيار من متعدد وأسئلة الصواب وأسئلة التكملة



  -٢٧-

 درجات للمسألة اللفظية بواقع درجة لكل خطوة منطقية للحل، وبـذلك            خمسكما خصص    -
درجة كما قدر الزمن الالزم لإلجابة على االختبار        ) ٣٠(لالختبار  تصبح الدرجة العظمى    

 .بخمسون دقيقة

 :١٩٧٩فؤاد البهـى الـسيد،      ( ريتشارد   -تم حساب ثبات االختبار باستخدام طريقة كيودر       -
 .وهى قيمة مقبولة ألغراض هذه الدراسة) ٠,٧٠(وجاء معامل الثبات ) ٥٣٥

  
  :صائيةاإلحواملعاجلات  التجريبي التصميم ) ٤(

 شبه تجريبية حيث تم توزيع الطالب بناء على رغباتهم بالمشاركة بـين             هذه الدراسة 
المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة، وقامت هذه الدراسة على تقصى أثـر التعلـيم             
االلكتروني مقابل التعليم التقليدي على تحصيل طالب المدارس اإلعدادية المصرية واتجاهاتهم           

 هذه الدراسة أربعة متغيرات، إحداها متغير مستقل ومتمثل بطريقة          في بناء عليه، يوجد     .نحوها
  :هماالتعليم وله مستويين 
  : التعليم االلكتروني-١

  .التعليم االلكتروني المقدم عبر الشبكات) ا(
  .التعليم القائم على الكمبيوتر) ب(

  .التعليم التقليدي -٢    
ت بالتعليم االلكتروني المقدم عبر الشبكات المجموعة       وقد اعتبرت المجموعة التي درس    

التجريبية األولى، والمجموعة التي درست من خالل التعليم القائم على الكمبيـوتر المجموعـة      
  .التجريبية الثانية، بينما اعتبرت المجموعة التي درست بالطريقة التقليدية المجموعة الضابطة

    :المتغيرات التابعةأما   
  .ل الدراسي التحصي-١
  . االتجاه نحو التعليم االلكتروني-٢

  :ولفحص فاعلية كل من الطريقتين المستخدمتين فقد اجري األتي
تم تالفى وجود فروق بين المجموعات على أي من المتغيرين التابعين قبـل تطبيـق                •

 للفـصل في المعدل العام    الدراسة وذلك باعتماد درجات الطالب في مادة الرياضيات         
 . من إدارة المدرسة٢٠٠٤/٢٠٠٥ن العام الدراسي الماضي األول م

 .تم تطبيق أدوات الدراسة على أفراد الثالث مجموعات في نهاية الفصل الدراسي •



  -٢٨-

تمت المعالجة اإلحصائية لكل متغير من المتغيرين التابعين على حده لمعرفـة مـدى               •
التبـاين المـصاحب    ولفحص ذلك إحصائيا تم استخدام تحليل       . تأثره بالمتغير المستقل  

(ANCOVA)      الختبار فرضـيات الدراسـة     ) ف( وذلك بحساب المعامل اإلحصائي
  .الصفرية

  
وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعات الثالثة " ف" يوضح قيمة التالي )٥ (جدولو

  .القبليفى التحصيل 
  )٥(جدول  

  وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعات الثالث " ف"قيمة 
  التحصيل القبلى لمادة الرياضياتفى 

  
  مستوى الداللة  "ف"قيمة   التباين  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  ٦,٨٨  ٢  ١٣,٧٥  بين المجموعات
  ٤٧,٦٧  ١٠٩  ٥١٩٦,٥٠  داخل المجموعات

  غير دالة  ٦,٩٣

  
لـيم  ، تم تطبيق مقيـاس االتجـاه نحـو التع         اإللكترونيمن ناحية االتجاه نحو التعليم      

 على طالب فصول التجربة الثالثة قبل إجراء التجربة مباشرة، والجـدول التـالى              اإللكتروني
وداللتها اإلحصائية بين درجات الفصول الثالثة فى االتجـاه نحـو التعلـيم             " ف"يوضح قيمة   

  .اإللكترونى قبل إجراء التجربة
  

  )٦(جدول 
  لثالث وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعات ا" ف"قيمة 

  فى االتجاه نحو نمط التعليم اإللكترونى قبل التجربة
  

  مستوى الداللة  "ف"قيمة   التباين  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  ٣,٣١  ٢  ٦,٦١  بين المجموعات
  ٤١,١  ١٠٩  ٤٤٧٩,٩٦  داخل المجموعات

  غير دالة  ١٢,٤٢

  



  -٢٩-

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين      عدم  ) ٦(،  )٥(يتبين من نتائج الجدولين السابقين        
المجموعات الثالث فى التحصيل القبلى لمادة الرياضـيات وكـذلك االتجـاه نحـو التعلـيم                

الجدولية بكثير، حيث تبلغ قيمة     " ف"المحسوبة تقل عن قيمة     " ف"اإللكترونى، وذلك ألن قيمة     
للتباين ) ٢(الكبير،  للتباين  ) ١٠٩(لدرجات حرية   ) ١٩,٤٩ (٠,٠٥الجدولية عند مستوى    " ف"

  .الصغير
  
  : إجراء التجربة  )٥(
 قام الباحث بتوزيع المجموعات الثالث المتكافئة على أنماط التعليم الثالث فكانـت إحـداها               -أ

 حيث تـستخدم إحـداهما     واثنتين تجريبيتين مجموعة ضابطة تستخدم نمط التعليم التقليدى،       
القائم على الكمبيـوتر    دم األخرى نمط التعليم     نمط التعليم اإللكترونى عبر الشبكات، وتستخ     

(CAI)يبين عدد طالب كل مجموعة ونمط التعليم المستخدمالتالي )٧ (جدول ، و .  
  

   )٧(جدول 
  عدد طالب كل مجموعة ونمط التعليم المستخدم

  
  نمط التعليم المستخدم  العدد  المجموعة

  التعليم اإللكترونى عبر الشبكات  ٣٧  )١(تجريبية 
  (CAI)القائم على الكمبيوترالتعليم   ٣٧  )٢(بية تجري

  التعليم التقليدى  ٣٨  ضابطة
  
استخدم الباحث برامج مادة الرياضيات التي تعدها وزارة التربية والتعليم علـى الـشبكة،              -ب

وللضبط التجريبي استطاع الباحث االتفاق مع مركز التطوير التكنولوجي بمحافظة بورسـعيد            
للمدارس التي  " كلمة السر واسم المستخدم     " كز الرئيسي بالقاهرة على تغير      وبالتنسيق مع المر  

  .تطبق فيها التجربة ،وعدم نشرها للطالب طوال فترة إجراء التجربة 
  



  -٣٠-

 تم تطبيق مقياس االتجاه نحو نمط التعليم اإللكترونى على طالب المجموعات الثالث وذلك              -ج
 قبل تنفيـذ التجربـة     ٢٠٠٥/٢٠٠٦ عامل من    األو الفصل الدراسي فى األسبوع األول من     

  .مباشرة
  
 معلمين تنفيذ التجربة بعد أن تلقوا كافة التعليمات الخاصة بالتجربة من الباحث،             ة تولى ثالث  -د

وكانوا يتلقوا باستمرار تغذية راجعة من الباحث أثناء التجربة، ويكتبوا جميع مالحظـاتهم             
  .تفاعل وتحصيل الطالب فى حصة الرياضياتأوالً بأول على التغيير الذى يطرأ على 

  
 األول مـن العـام الدراسـى        الفـصل أسبوعاً دراسياً هى مدة     ) ١٣( استغرقت التجربة    -هـ

  . وذلك بواقع خمس حصص لمادة الرياضيات فى األسبوع الواحد٢٠٠٥/٢٠٠٦
  
جميـع   تم تطبيق االختبار التحصيلى على       الدراسي األول  الفصل األسبوع األخير من     في -و

طالب المجموعات الثالث فى آن واحد، كما أعيد تطبيق مقياس االتجاه نحو نمط التعلـيم               
  .اإللكترونى أيضاً

  
  :نتائج الدراسة ومناقشتها 

  
 أثر تجربة التعليم اإللكترونى علـى       تقصىلما كان الهدف الرئيسى لهذه الدراسة هو          

اتهم نحوها، فقد قام الباحـث بعـد        تحصيل طالب المدارس اإلعدادية المصرية ومعرفة اتجاه      
االنتهاء من التجربة بحساب المتوسطات واالنحرافـات المعياريـة لـدرجات الطـالب فـى               

  . قبل وبعد التجربةاإللكترونيالمجموعات الثالث فى التحصيل واالتجاه نحو التعليم 
   :يليويمكن تلخيص ما أسفر عنه التحليل اإلحصائى للبيانات فيما 

  
المتوسطات واالنحرافات المعيارية لـدرجات طـالب المجموعـات         ) ٨(ضح جدول    يو :ًأوال 

  . قبل وبعد التجربةاإللكترونيالثالث فى التحصيل واالتجاه نحو التعليم 
  
  



  -٣١-

  )٨(جدول 
  المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات الثالث 

  فى التحصيل واالتجاه قبل وبعد التجربة
  

  االتجاه نحو التعلم اإللكترونى  التحصيل
  العدد  التعلمطريقة   المجموعات  بعد التجربة  قبل التجربة  بعد التجربة

  ع  م  ع  م  ع  م
إلكترونى عبر   )١(تجريبية 

  الشبكات
٧,٤١  ٤١,٢٧  ٦,٦٤  ٤٣,٢٧ ٥,٢٩  ١٢,٩٢  ٣٧  

قائم على   )٢(تجريبية 
الكمبيوتر 

(CAI)  

٧,٦٥  ٤١,١٦  ٦,٧٧  ٤٣,٥٧ ٥,٦٠  ١٣,١٤  ٣٧  

  ٧,٠٥  ٤٢,٢٦  ٥,٨٠  ٤٢,٩٧ ٣,٧٩  ١١,٩٥  ٣٨  تقليدي  ةضابط
  

  :نتائج الدراسة : ًثانيا 
  :ونصهالفرض األول املرتبطة بنتائج ال -١

الـذين   تحصيل طالب الصف الثالـث اإلعـدادي      توجد فروق دالة إحصائياً بين      ال  " 
التعلـيم   ،ترالتعليم القـائم علـى الكمبيـو      (يدرسون باستخدام استراتيجيات التعليم االلكتروني      

والطالب الذين يدرسـون بالطريقـة التقليديـة فـي مـادة          )  المقدم عبر الشبكات     اإللكتروني
  ".الرياضيات 

وداللتها اإلحصائية بين درجـات     " ف" قيمة   وللتحقق من صحة هذا الفرض تم حساب        
  .طالب المجموعات الثالث فى االختبار التحصيلى فى مادة الرياضيات بعد التجربة

  )٩(جدول 
  وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعات الثالث " ف"قيمة 

  فى التحصيل لمادة الرياضيات بعد التجربة
  

  مستوى الداللة  "ف"قيمة   التباين  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
  ١٦,٠٨  ٢  ٣٢,١٦  بين المجموعات
  ٢٤,٤٩  ١٠٩  ٢٦٦٨,٩٧  داخل المجموعات

  غير دالة  ١,٥٢



  -٣٢-

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين        ) ٩( النتائج الواردة فى جدول رقم       تشير
درجات طالب المجموعتين التجريبيتين وطالب المجموعة الضابطة فـى التحـصيل لمـادة             

  .التجربةإجراء الرياضيات بعد 
  
   : ونصهالثانيالفرض ب  املرتبطةنتائجال -٢

بين طالب الـصف    ه نحو التعليم االلكتروني     دالة إحصائياً في االتجا   توجد فروق   ال  " 
 باستخدام استراتيجيات التعلـيم االلكترونـي       مادة الرياضيات الذين يدرسون   الثالث اإلعدادي   

والطـالب الـذين    )  المقدم عبـر الـشبكات       التعليم اإللكتروني  ،التعليم القائم على الكمبيوتر   (
  ".يدرسون بالطريقة التقليدية 

وداللتها اإلحصائية بين درجـات     " ف" قيمة    الفرض تم حساب   وللتحقق من صحة هذا     
  .اإللكترونيطالب المجموعات الثالث فى االتجاه نحو التعليم 

  
  )١٠(جدول 

  وداللتها اإلحصائية بين درجات المجموعات الثالث " ف"قيمة 
   بعد التجربةاإللكترونيفى االتجاه نحو التعليم 

  
  مستوى الداللة  "ف"قيمة   التباين  ت الحريةدرجا  مجموع المربعات  مصدر التباين
  ٣٠٢,٣  ٢  ٦٠٤,٦  بين المجموعات
  ١٨,٧٨  ١٠٩  ٢٠٤٦,٦  داخل المجموعات

  دالة  ١٦,٠٩٧

أنه توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين         ) ١٠(يتضح من النتائج الواردة فى جدول         
فـى االتجـاه    متوسطات درجات طالب المجموعتين التجريبيتين وطالب المجموعة الضابطة         

  .اإللكترونينحو التعليم 
  

  :مناقشة النتائج وتفسريها 
 أثر تجربة التعليم اإللكترونى فـى المـدارس         تقصى لهذه الدراسة هو     الرئيسيالهدف    

  .اإلعدادية المصرية على تحصيل الطالب واتجاهاتهم نحوها
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من خالل هذه   وقد قام الباحث فى الجزء السابق بتقدير ووصف نتائج التجربة، ويتضح              
  :النتائج ما يلى 

  
   :أوالً

المحـسوبة  " ف"وبفحص النتائج الواردة فيه نجـد أن قيمـة          ) ٩(بالرجوع إلى جدول    
) ٢(للتبـاين الكبيـر،     ) ١٠٩(الجدولية لدرجات حرية    " ف"وهذه القيمة أقل من قيمة      ) ١,٥٢(

جد فـروق ذات داللـة      للتباين الصغير، األمر الذى يجعلنا نقبل الفرض الصفرى أى أنه ال تو           
إحصائية بين درجات طالب المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة فى تحصيلهم لمادة           

  .الرياضيات بعد إجراء التجربة
 طريقة التعليم القائم على      عبر الشبكات، و   اإللكتروني أن أثر كل من طريقة التعليم        أي  

ك بالنسبة لتحصيل طالب الـصف الثالـث         وذل  ، والطريقة التقليدية متساو    (CAI)الكمبيوتر  
  .اإلعدادى فى مادة الرياضيات

نجـد أن متوسـط درجـات طـالب         ) ٨(ولكن إذا فحصنا النتائج الواردة فى جدول          
 (CAI)طريق التعليم القـائم علـى الكمبيـوتر         المجموعة التجريبية الثانية التى درست عن       

ى التى درست عـن طريـق التعلـيم         ، ومتوسط درجات المجموعة التجريبية االول     )١٣,١٤(
ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة التى درست       ) ١٢,٩٢(اإللكترونى عبر الشبكات    

وهذه النتائج تشير إلى أن متوسط درجات طـالب المجمـوعتين          ).١١,٩٥(بالطريقة التقليدية   
  .التجريبيتين أفضل من متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة

، والتى أظهرت عدم وجود فروق      )٢٠٠١( الدراسة مع دراسة مالك      وتتفق نتيجة هذه    
، )الكمبيـوتر، التقليديـة   ( تعزى إلى طريقة التدريس      ذات داللة إحصائية فى تحصيل الطالب     

والتى أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية         ) ٢٠٠٣(ودراسة موسوى وعبد الرحيم     
يق اإلنترنت والطالب الذين تعلموا عـن       فى متوسطات تحصيل الطالب الذين تعلموا عن طر       

  .التقليديطريق األسلوب 
وغيرها ) ٢٠٠٢ (Jun، جون   )٢٠٠٢(ولم تتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة العمر           

من الدراسات التى أكدت تفوق تحصيل المجموعة التجريبية التى تعلمت بواسـطة الكمبيـوتر              
  .لتقليديةعلى المجموعة التقليدية التى تعلمت بالطريقة ا
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  :ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى األسباب التالية   
قصر مدة التجربة خاصة إذا ما علمنا أن طالب المجموعتين التجريبيتين أصبحتا بعد فترة               -

من بداية التجربة أكثر تفاعالً ونشاطاً وحماساً لحل المـسائل مـن طـالب المجموعـة                
 .ن المعلمين الذين أجروا التجربةالضابطة، وذلك حسب التقرير المقدم للباحث م

على طريقة التعليم اإللكترونى عبـر       (CAI)طريقة التعليم القائم على الكمبيوتر      أما تفوق    -
 باإلضـافة   CDالشبكات، فقد يعود السبب إلى جودة البرمجيات التى يعرضها المعلم من            

 وقد يعود الـسبب     إلى قيام المعلم بتوضيح المادة المعروضة واإلجابة عن أسئلة الطالب،         
أيضاً إلى انشغال الطالب باإلنترنت والمواقع غير التعليمية واالسـتمتاع بالعمـل علـى              
اإلنترنت مما جعل الطالب يترقبون وقت العمل عليه اكثر من االهتمام بالمادة التعليميـة،              

ثناء باإلضافة إلى مشاكل اإلنترنت مثل بطء فتح المواقع التعليمية وفصل خدمة اإلنترنت أ            
 .التعلم وعدم جودة تصميم بعض المواقع التعليمية

  
   :ثانياً

المحـسوبة  " ف"وبفحص النتائج الواردة فيه نجد أن قيمة        ) ١٠( بالرجوع إلى جدول    
) ٢(للتباين الكبير،   ) ١٠٩(الجدولية لدرجات حرية    " ف"وهذه القيمة تزيد من قيمة      ) ١٦,٠٩٧(

وق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجـات طـالب          للتباين الصغير، مما يعنى أنه توجد فر      
المجموعتين التجريبيتين وطالب المجموعة الضابطة فى االتجاه نحو نمط التعليم اإللكترونى،           

  .ه وبهذه النتيجة لم يتم التحقق من صحة الفرض الثانى وبالتالى رفض
  
  :ويرجع الباحث هذه النتيجة إلى   

 وأسلوب عرضها المختلف نوعاً ما      CDن طريق   جودة تصميم البرمجيات التى تعرض ع      -
عن الكتاب المقرر، باإلضافة إلى قيام المعلم بتوضيح المادة المعروضة واإلجابـة عـن              

 .أسئلة الطالب

التفاعل بين المتعلم والكمبيوتر، كمـا   في   (CAI)طريقة التعليم القائم على الكمبيوتر      تفوق   -
مية المبرمجة مرات عديدة دون الشعور بالحرج       تتيح للطالب إعادة استعراض المادة التعلي     

 .والملل
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والتعلـيم القـائم علـى      الفاعلية التى تتميز بها طريقتى التعليم اإللكترونى عبر الشبكات،           -
 . نظراً الستخدامهما الوسائل التكنولوجية الحديثة(CAI)الكمبيوتر 

  
 

  :التوصيات 
  :ا يلى باالعتماد على نتائج هذه الدراسة يوصى الباحث بم  

 
 اإللكترونـي العمل على إزالة كافة المعوقات الفنية والبشرية التى تقف أمام انتشار التعليم              -

 . بمختلف مراحله، مع االعتراف بالشهادات التي تمنح من خاللهالتعليمي نظامنا في

ضرورة تدريب المعلمين على توظيف واستخدام نمط التعليم اإللكترونى وتكليفهم بتقـديم             -
 .بعضهم فى هذا الشأن لتدريب وتعليم من ليس لديهم الخبرةخبرات 

إنشاء إدارات خاصة بالتعليم االلكتروني ضمن إدارات وزارتي التربية والتعليم والتعلـيم             -
العالي في مصر وذلك للبدء في وضع آليات للعمل لتنفيذ نظام التعلـيم اإللكترونـي فـي                 

 .مصر خالل السنوات الخمس القادمة

توفير أجهزة الكمبيوتر بعدد أكبر فى المدارس اإلعدادية بحيث يتـاح وقـت             العمل على    -
 .كيفية تنفيذ التعليم اإللكترونىلمين والطالب وتدريبهم على استخدام كاف للمع

التعامل مع نمط التعليم اإللكترونى وفق رؤية واضحة ومحددة لوزارة التربيـة والتعلـيم               -
 .وضرورة االعتراف ببرامجه

ات التربية والتربية النوعية بأن يكون هناك تخـصص إلعـداد معلـم التعلـيم               اهتمام كلي  -
 .اإللكتروني

 رفع كفاءة شبكات الربط اإللكترونى المقدم من خاللها هذا النمط التعليمـى حتـى                ينبغي -
 .يتفاعل الدارسين بنجاح مع التعليم اإللكترونى عبر الشبكات وتتحقق األهداف المرجوة

 وتوزيعها على الطالب مع الكتاب المقـرر        CDاهج المحوسبة على    العمل على وضع المن    -
 .اإللكترونيكمرحلة تمهيدية قبل تعميم نظام للتعليم 

البدء في إنشاء مراكز تعليمية للتعليم اإللكتروني في مناطق جغرافية متنوعة فـي مـصر                -
 .بحيث كل أنحاء مصر

 بيروقراطية حتى تتاح الفرصـة      أن تكون شروط االلتحاق بالتعليم االلكتروني مرنة وغير        -
 .ألكبر عدد من الدارسين لاللتحاق بهذا البرنامج
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توفير اإلمكانات المادية والمالية وكل من شأنه أن يـسهم فـي تحقيـق أهـداف التعلـيم                   -
شبكات الربط االلكترونية، البرامج، أجهـزة الكمبيـوتر،        : االلكتروني، وتشمل اإلمكانات  

 .لى الوسائط المتعددة والتكنولوجيا التعليمية المتطورةالمواد التعليمية المبنية ع

يحتاج التعليم اإللكترونى إلى مزيد من االستثمارات فى القطاع الخاص والمتخصصين فى             -
 .البرامج الجديدة

ضرورة إجراء المزيد من البحث والتطوير حـول التقـويم واالختبـارات اإللكترونيـة               -
 .وتطبيقها

  
  

  :املقرتحةالبحوث 
 
 تواجه الطالب أثناء دراستهم من خالل التعليم اإللكترونـى عبـر            التية الصعوبات   دراس -

 .الشبكات فى مراحل التعليم المختلفة

إجراء دراسات أخرى حول تقويم تجربة التعليم اإللكترونى فـى منـاهج أخـرى غيـر                 -
 .الرياضيات

 الـشبكات فـى     إجراء دراسات حول كيفية تقديم وإدارة المحتوى اإللكترونى المقدم عبر          -
 .مراحل التعليم المختلفة
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  قائمة بالفصول واملوضوعات التي درسها الطالب أثناء التجربةقائمة بالفصول واملوضوعات التي درسها الطالب أثناء التجربة
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  قائمة بالفصول والموضوعات التي درسها الطالب أثناء التجربةقائمة بالفصول والموضوعات التي درسها الطالب أثناء التجربة
  
  
  
  

 الموضوعات الوحدة الكتاب

  األولى

  )األعداد الحقيقية(
  

 

  . الجذر التربيعي والجذر التكعيبي لعدد نسبى-
  . األعداد غير النسبية-
  . العمليات على األعداد الحقيقية -
  .السالبة القوى الصحيحة السالبة وغير -
  . العمليات على الجذور-
 

  الجبر
  
  
 

  الثانيــة

  )الدالة(
  . المجال، المجال المقابل ، المدى-
  . دوال كثيرات الحدود-
  . التمثيل البياني في الدوال كثيرات الحدود-
  . الخط المستقيم وتطبيقات حياتية-

  األولى

مبادئ التحويالت ( 
  )الهندسية 

   االنعكاس -
   االنتقال-
  الدوران  -
   تشابه مثلثين-

  الهندسة

  الثانية 

  )الدائرة( 
  . ومفاهيم أساسية ف تعار ي-
  . أوضاع نقطة ومستقيم ودائرة-
  . تعيين الدائرة-
  . عالقة أوتار الدائرة بمركزها-
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  مقياس االجتاه حنو التعليم اإللكرتوني مقياس االجتاه حنو التعليم اإللكرتوني 
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  ه نحو لتعليم اإللكترونيه نحو لتعليم اإللكترونيمقياس االتجامقياس االتجا
  
  

  ::تعليمات المقياس تعليمات المقياس 

  

  ...عزيزي الطالب 
   هذا المقياس ليس اختبار لك ، وإنما يهدف إلى قياس اتجاهك نحو التعلـيم اإللكترونـي ،                 

أسـفل  ) √(ويتكون من ثالثين عبارة و المطلوب منك أن تقرأ كل عبارة بدقة وتضع عالمـة                
   : :ك المثال التالياالختيار الذي يعبر عن شعورك وإلي

    
  ال أوافق  متأكد  غير  موافق  العبــارة

أشعر بمتعة وسعادة عن دراستي من خـالل        
  .التعليم اإللكتروني

  
√√  

    

  
  

  :وإليك اإلرشادات التالية 
 عبارات صحيحة وعبارات خاطئة وأن اإلجابة الصحيحة هي التي تعبر دال توج -١

  .بصدق عن شعورك
 .بارات ووضع عالمة واحدة فقطتأكد من اإلجابة عن جميع الع -٢

 . قبل أن يؤذن لكأال تبد -٣

  
  

                                                        الباحــث                                                      الباحــث
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  ...................... :الصف              ....................................   :مدرسة 

  ...................... :التاريخ               ..................... .):اختياريا( اسم الطالب
  
  

غير   موافق  العبــارات  م

  متأكد

 قال أواف

        .أرى أن التعليم اإللكتروني مثير ومشجع  ١

أشعر بسعادة عند دراستي للمواد مـن خـالل التعلـيم             ٢
  .اإللكتروني عن الحصص التقليدية

      

 إننـي   الدراسة من خالل التعليم اإللكتروني صـعبة إال         ٣
  ) .ع( أدرس مضطرا

      

أشعر بسعادة ومتعة عند حل التدريبات من خالل التعليم           ٤
  .اإللكتروني

      

        . أرى أن التعليم االلكتروني يكسبني مهارات جديدة  ٥

ال أشعر بالوقت عند دراستي للمواد من خـالل التعلـيم             ٦
  .اإللكتروني

      

إللكتروني وأكون  اكره دراستي للمواد من خالل التعليم ا        ٧
  ).ع(سعيدا عند تعطل الشبكة

      

        .لكترونياإلأريد أن أعرف الكثير عن التعليم   ٨

أشعر بالقلق عند التعامل مع المعلم االلكترونـي علـى            ٩
  ).ع(الشبكة

      

أكون نشيطا ومتفاعال في الدراسة مـن خـالل التعلـيم             ١٠
  .اإللكتروني عن الدراسة بالحصص التقليدية

      

        .الدراسة من خالل التعليم االلكتروني سهلة وممتعة  ١١

التعليم االلكتروني يساعدني على الدراسة والتعلم متـى          ١٢
  .وكيفما أشاء

      



  -٤٥-

أحب الدراسة من خالل التعليم اإللكتروني عن الحصص          ١٣
  .التقليدية

      

أشعر بالضيق والقلق عند حل التـدريبات مـن خـالل             ١٤
  ).ع(التعليم اإللكتروني

      

أحب أن أكون معلما الكترونيا يدرس من خالل شـبكة             ١٥
  .اإلنترنت

      

        ).ع(أتمنى إلغاء الدراسة من خالل التعليم اإللكتروني  ١٦

        .أشعر أن المعلم االلكتروني على الشبكة يلبى احتياجاتي  ١٧

أشعر بالضيق وطول الوقت عند دراستي للمـواد مـن            ١٨
  ).ع(رونيخالل التعليم اإللكت

      

التعليم االلكتروني يمكن الطالـب مـن أن يطـرح أي             ١٩
  .تساؤالت أو استفسارات

      

أرى أن كيفية التعامل مع التعلـيم االلكترونـي مهـارة             ٢٠
  .جديرة باالهتمام

      

التعليم االلكتروني يؤدى إلى تفاعل أكثر بـين الطـالب            ٢١
  .بعضهم بعض 

      

الطالب من االطالع على كل ما      التعليم االلكتروني يمكن      ٢٢
  .هو جديد

      

أحب أن أكون على معرفـة ودرايـة بفوائـد التعلـيم              ٢٣
  .االلكتروني

      

أشعر بالخمول والملل عند الدراسة من خـالل التعلـيم            ٢٤
  ).ع(اإللكتروني عن الحصص األخرى

      

أشعر بالراحة عندما أتحدث عـن التعلـيم االلكترونـي            ٢٥
  .تلفةواستخداماته المخ

      

التعليم االلكتروني يعرض المعلومات بطريقة أفضل من         ٢٦
  .التعليم التقليدي

      

ــيم    ٢٧ ــة عــن التعل ــة الحــصص التقليدي       أشــعر بأهمي
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  ).ع(اإللكتروني
التعليم االلكتروني يؤدى إلى تفاعل أكثر بـين الطالـب            ٢٨

  .واألستاذ
      

ـ         ٢٩ ر وتوقـع   التعليم االلكتروني يساعد الفرد علـى التفكي
  .النتائج

      

أشعر بأهمية الدراسة من خالل التعليم اإللكتروني عـن           ٣٠
  .الدراسة بالحصص التقليدية

      

  
  عبارة عكسية) ع(
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  اختبار حتصيلي يف مادة الرياضياتاختبار حتصيلي يف مادة الرياضيات
  اإلعدادياإلعدادي لطالب الصف الثالث  لطالب الصف الثالث 
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  حصيلي في مادة الرياضياتحصيلي في مادة الرياضياتاختبار تاختبار ت

  اإلعدادياإلعدادي لطالب الصف الثالث  لطالب الصف الثالث 
  

  -:االختبارتعليمات 

  
  ....عزيزي الطالب 

   يهدف هذا االختبار إلى قياس تحصيلك في مادة الرياضيات ويتكون مـن أربعـة أقـسام                

  :كالتالي 

  ولكل مسألة أربع إجابات والمطلوب منك أن، يتضمن ثمان مسائل   -::القسم األول القسم األول 
  .أمام اإلجابة الصحيحة فقط) √(             تضع عالمة     

   ويتضمن ثمان عبارات رياضية والمطلوب منك أن تضع عالمـة -:القسم الثاني 
  .إذا كانت خاطئة) x(بجوار العبارة إذا كانت صحيحة، وعالمة ) √                (

  .ل سؤال والمطلوب منك فيه وضع التكملة المناسبة لك-:القسم الثالث 
عبارة عـن مـسألة لفظيـة والمطلـوب منـك حلهـا طبقـا للخطـوات                    -:القسم الرابع   

  .الموضحة في ورقة األسئلة 
  

  -:وإليك التعليمات التالية 
  

  .اقرأ كل سؤال جيدا لتعرف المطلوب منك بالضبط .١
 .ألسئلة التي تراها سهلة بالنسبة لكابدأ با .٢

 .يمكنك استخدام الصفحة المقابلة كمسودة .٣

 . أي سؤال أثناء إجابتكلال تسأ .٤

  . في اإلجابة قبل أن يؤذن لكأال تبد .٥
  

  الباحث                                                
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  :ما يليبجوار رمز اإلجابة الصحيحة فقط لكل سؤال في) √(ضع عالمة :  أوال

  

      ب       س  ا              =                ح و ^في الشكل المقابل قياس  س -١
    د            و      ح                           ٨٠ )      دº ٧٠ )    جº ٥٠ )       بº ١٣٠ )أ

  
  :إذا كانت س عددا فرديا فإن العدد الفردي الذي يليه مباشرة هو  -٢

  ٢+ س)س      د٢ )   ج١+س٢ )  ب     ١+ س)أ
  
  : سم فإن محيطه يساوى ٥=إذا كان طول ضلع معين  -٣

  سم٥ )سم    د١٠ )سم     ج٢٥ )سم       ب٢٠ )أ
  
٧ ١/٤ +٨ ٢/٣ -٤=   

  ١٥ ٣/١٢ )  د١٥ ١١/١٢ )   ج١ ٣/١٢ )     ب١٥ ٣/٧ )أ
  
  :إذا كان طول ضلع منطقة مربعة س سم فإن مساحتها تساوى  -٥

  ٢س سم٤ )   د٢ س سم)   ج٢س سم٢ )   ب٢ سم٢ س)أ
  
  : تكون صحيحة إذا كانت ٢٥  >س٣العبارة  -٦

  ١=س)  د    ٩=س)     ج٥=س) صفر   ب= س) أ
  
  : تساوى٢)س٢(  فإن ٥=إذا كانت س -٧

  ٥٠)  د     ٢٥) ج     ١٠٠) ب    ١٠) أ
  
فإن عمر هيثم يكون ، إذا كان عمر أحمد اآلن س سنة وعمر هيثم يزيد عنه سنتان  -٨

  :اآلن 
  ٢س)     د٢+س)  ج   ٢-س) س    ب٢) أ
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إذا كانت خاطئة ) x(بجوار كل عبارة إذا كانت صحيحة وعالمة) √(ضع عالمة :  ثانيا

  :فيما يلي 

  

                 (       ).المربع هو متوازي أضالع إحدى زواياه قائمة  .١
٨٠ = ٤/٥ .٢%                                                  )    (    

 .                  (       )١٥ هو ٦٢٥الجذر التربيعي الموجب للعدد  .٣

      (       )                                  .قطرا المستطيل متعامدان  .٤

١%=١ .٥,                                                  (       )      

               (       )        .أربع أمثال طول ضلعه= محيط المعين  .٦

       (       )                    . س ص ع ٤٢= ص ع ٧- xس ٦ .٧

       (       ) .              ص س  حدان متشابهان٦ ،  ص٢ س٣/٥ .٨

  
  

  

   :أكتب التكملة المناسبة لكل عبارة فيما يلي:  ثالثا

  

  .فيه ........ ضعف مجموع طولي ضلعين = محيط متوازي األضالع  -١
٥ +٥/٨ -٢.............. =  

 ............. تسمى ١٠٠كل نسبة حدها الثاني  -٣

 ............إذا قطع مستقيم مستقيمين متوازيين فإن كل زاويتين متبادلتين  -٤

 . إذا كان لها القسم الرمزي نفسه......... يقال لحدود جبرية إنها  -٥

 =  ............. ص -س٢  فإن ٢= ،  ص٥=إذا كان س -٦

 =  .............    ج٣ +ب٥ج   من  ٥-ب٢طرح ناتج  -٧

 ........ ، ٥ ينحصر بين ٣٠ -٨
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  :حل المسألة التالية كما موضح بالخطوات: رابعا

  

 متر أم قطعة أرض     ٨,٤أيهما أكبر مساحة قطعة أرض على شكل مربع طول ضلعه           
ن متر ؟ احسب الفرق بـي     ١٢ متر وارتفاعه    ٤,٥على شكل متوازي أضالع طول قاعدته       

  .مساحة القطعتين
  

  الحـــل

   ..................-١:     المعطيـات
                 ٢-..................   

   ........................-١      -:المطلوب التوصل إليه 
                               ٢-........................   

  ...............= ...............مساحة القطعة المربعة 
  =  .......................مساحة القطعة المحددة بمتوازي أضالع 

  .......................األكبر مساحة قطعة األرض التي على شكل 
  = ................................الفرق بين مساحة القطعتين 

  
  

  مع أطيب األمنيات  انتهت األسئلة

                      

  

                   الباحـث                                    
  

 


