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 في التدريس عند معلمي الرياضياتworld links استخدام مهارات
لمواجهة آثار العدوان على غزة

 أيمن االشقر. إبراهيم األسطل د.د
:ملخص الدراسة



world links أجريـت هـذي الد ارسـة بهـدف تعـرف آراء معلمـي الرياضـيات فـي اسـتخدام مهـارات
 اسـتخدم الباحثـان المـنهج الوصـفي التحليلـي حيـث تـم.في التـدريس لمواجهـة آثـار العـدوان علـى غـزة
اختيـار عينــة الد ارســة بطريقــة المســح الشــامل وهــم معلمـو الرياضــيات فــي المــدارس الحكوميــة التــي تــم
 ولتحقيــق أهــداف.) معلمــا ومعلمــة50 تنفيــذ مشــروع الورلــد ليــنكس فيهــا فــي قطــاع غ ـزة بلــغ عــددهم
 وتم توزيع ا ستبيان على عينة الد ارسـة فـي شـهر.) فقرة31 تيون من
الدراسة أعد الباحثان استبيان ه
) معلمــا ومعلمــة وتوصــلت نتــائج41 ؛ وقــد بلــغ عــدد مــن اســتجاب علــى أداة الد ارســة2015 مــارس
) مهــارة21  ســتخدامها فــي تــدريس الرياضــيات بلغــتworld links الد ارســة إلــى قائمــة بمهــارات
كما بلغت النسبة المئوية لواقـع اسـتخدام هـذي المهـارات فـي التـدريس عنـد معلمـي الرياضـيات لمواجهـة
.)%86.4 ) وبلغت النسبة المئوية لمعوقات استخدامها%79.4 آثار العدوان على غزة

. معلمو الرياضيات العدوان على غزةworld links  مهارات:الكلمات المفتاحية
Abstract: This study aimed to determine the views of mathematics teachers
in the world links skills use in teaching to cope with the effects of the
aggression on Gaza. The researchers used the descriptive analytical method,
was chosen as the study sample in a manner comprehensive survey they
mathematics teachers in public schools, which have been implemented world
links project in the Gaza Strip numbered (50) teachers. To achieve the
objectives of the study authors prepared a questionnaire to be of (31) items. It
was the questionnaire distributed to a sample study in the month of March
2015; the number of responded to the survey tool (41) teachers, and found the
results of the study to the list of skills world links for use in the teaching of
mathematics was (21) skill, as the percentage of the reality of the use of these
skills in teaching by mathematics teachers to cope with the effects of the
aggression on Gaza (79.4%), and the percentage of use constraints (86.4%).
Key words: world links Skills, mathematics teachers, the aggression on Gaza.
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المقدمة:

يشــهد العصــر الحــالي تقــدما متســارعا فــي شــتى مجــا ت المعرفــة وخاصــة التقنيــة منهــا ممــا

يتطلـب أن نع هـد الجيــل ليـي يوايــب هـذي التطــورات؛ ويعـد الحاســوب بتطبيقاتـه المختلفــة مـن اإلنجــازات
المهمة فـي هـذا التسـارع  .ومـن بـين تطبيقـات الحاسـوب اسـتخدامه فـي عمليـة التعلـيم والـتعلم باعتبـاري
تقنية تعليمية مهمة ترفع من مستوى العملية التعليمية بمختلف عناصرها نظ ار إلمكاناته المتنوعـة ومـا
يوفري من قدرة في تنويع المثيرات الحركية والصوتية المثيرة لحواس المتعلم .ويعـد الحاسـوب مـن أبـرز
إنجــازات الثــورة التينولوجيــة المعاص ـرة وقــد اســتثمرت هــذي التقنيــة فعليــا مــن زوايــا عديــدة فــي تطــوير

كثير من جوانب العملية التعليمية وتسهيل العديد مـن مهامهـا وخاصـة فـي المنـاهج التعليميـة .كمـا أن
التطــور الس ـريع فــي مجــال التقنيــات بشــكل عــام والحاســوب بشــكل خــاص أدى إلــى تغييــر دور المعلــم

وبالتالي مساعدة العديد من الطلبة على التعلم فالحاسوب كما يرى هوجتون )Houghton, 1997
يوفر للطـلبة األدوات الالزمـة للبحث وتحليـل البيانات وتوظيف المعـرفة والتواصل.

وتعتبــر الرياضــيات بطبيعتهــا الخاصــة ومــا تتضــمنه مــن مهــام ومهــارات وعمليــات حســابية ومنطقيــة

مج ــا مناس ــبا لتطبيق ــات الحاس ــوب مم ــا دف ــع العدي ــد م ــن الترب ــويين والمؤسس ــات المختص ــة بت ــدريس
الرياضــيات إلــى تطــوير منــاهج الرياضــيات ووضــع مبــادء لتدريســها معتمــدة علــى التقنيــة بوجــه عــام
والحاسوب بوجه خاص وقد حثت العديد من المؤسسات التربوية مثل :
(National ; National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) , 2000
Council for Accreditation of; Teacher Education (NCATE), 1997
National Research ; Mathematical Association of America (MAA) , 1991
National Council of Teachers of (NCTM) , 1989 ; (NRC) , 1989Council
) Mathematics
القائمين على مناهج الرياضيات إلى تطوير هـذي المنـاهج بحيـث تعتمـد علـى نشـاطات وفعاليـات تقـوم
علــى الحاســوب وتقنياتــه وتوظيفهــا ضــمن إطــار منــاهج الرياضــيات ؛ وفــي هــذا اإلطــار فقــد تضــمنت

وثيقة مبادء ومعايير الرياضيات المدرسية التي أعدها المجلس القومي لمعلمي الرياضيات بالو يات
المتحدة األمريكيـة  )NCTMمبـدأ رئيسـا مـن المبـادء السـتة هـو مبـدأ التقنيـة  Technologyوالـذي
يؤكــد علــى أن اســتخدام التقنيــة يعتبــر عنصـ ار ضــروريا فــي تعلــيم وتعلــم الرياضــيات لمــا لهــا مــن أثــر
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إيجابي في تطوير المادة التي يتعلمها الطلبة وكذل في تحسين تعلم الطلبة لهذي المادة

NCTM ,

. ) 2000 : 16
وقد أجريت العديد من الدراسات بهـدف التعـرف علـى أهميـة اسـتخدام الحاسـوب كتقنيـة تعليميـة وأثرهـا
علــى تعلــم الرياضــيات مثــل د ارســات الســعايدة والســعايدة  2010؛ العمــري 2010؛ الزه ارنــي

 2009؛ Beal et al., 2008؛  Hartly et al. , 2008؛  Pilli , 2008؛ Yang Tsai

 ) , 2010والت ـي أيــدت علــى ضــرورة اســتخدام الحاســوب وتطبيقاتــه فــي تــدريس الرياضــيات وأث ـري
اإليجابي على تعلم الطلبة للرياضيات واتجاهاتهم نحوها .
وترجــع أهميــة اســتخدام المعلــم للتقنيــة فــي التــدريس إلــى إث ـراء الموقــف التعليمــي وتنويــع مثي ارتــه عــن

طريــق التمثــيالت المتعــددة للمفهــوم أو الفك ـرة الرياضــية لمــا يكــون لــه مــن أثــر إيجــابي فــي عمــق مــا

يتعلمـه الطالــب ويؤكـد ذلـ مـا أشــار دوجــان  )Dogan, 2010: 692إلــى أن مـدى فهــم الطلبــة
للرياضــيات تتــأثر بالطريقــة التــي يف هكــر بهــا معلمــوهم وبالطريقــة التــي يســتخدمها هــؤ ء المعلمــين فــي
تدريس المادة  .فالمعلم الذي يتم إعدادي وتطوير كفاياتـه فـي تـدريس الرياضـيات باسـتخدام الحاسـوب
وتقنياته أقدر على ايتساب أهمية استخدام هذي التقنيات وفوائدها في تـدريس الرياضـيات ويكـون عنـدي
ا هتمام والقدرة على استخدامها بعد تخرجه .)Garofalo et al., 2000

ولعــل دم ــج التقنيــة ف ــي العمليــة التعليمي ــة

Content

Pedagogical

Technological

) Knowledge (TPACKبــات مــن المســتحدثات الهامــة فــي تطــوير العمليــة التعليميــة بوجــه عــام
وتطـوير تعلـيم الرياضـيات وتعلمهــا ويصـف كـويهلر وميرشــا

Mishra,

and

Koehler

 ) 2005,p.132عملية الدمج هـذي بأنهـا المـدخل الـذي يـتم مـن خاللـه التفاعـل بـين التقنيـة والمحتـوى

والطريقــة وفــي هــذا اإلطــار فقــد قامــت بعــض المؤسســات بتوظيــف خــدمات الحاســوب واإلنترنــت فــي
العمليـ ــة التعليميـ ــة إلحـ ــداث تفاعـ ــل بـ ــين المعلـ ــم والطالـ ــب ومـ ــن بـ ــين هـ ــذي الب ـ ـرامج برنـ ــامج وورلـ ــد
لينكس World Linksللتنمية المهنية.
وتعتبر مهارات برنامج التنمية المهنية  world linksوالتي تم تنفيذ ثالث مراحل منها فـي قطـاع غـزة

وس ــيلة مناس ــبة لمواجه ــة آث ــار الع ــدوان عل ــى التعل ــيم م ــن خ ــالل تعزي ــز بيئ ــة ال ــتعهلم التع ــاوني وال ــتعهلم
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بالمشاركة عن بعد وتنمية مهارات المعلمين وتمكيـنهم مـن دمـج التينولوجيـا فـي أنشـطة الـتعهلم والنظـام
التعليمي لتحسين مخرجاته واطالق قدرات الطالب وابداعاتهم.

وقــد تعــرض قطــاع غ ـزة فــي اآلونــة لعــدوان غاشــم تــأثرت بــه مفاصــل الحيــاة ا قتصــادية وا جتماعيــة
والتعليمية في غزة؛ ففي مجال التعليم تأخر طالب قطاع غزة عن ا لتحاق بمدارسهم لمدة أسبوعين
كما نفذت و ازرة التربية والتعليم الفلسطينية وبرنامج التعليم في وكالة الغـوث الدوليـة بـرامج دعـم نفسـي
تقــل عــن أســبوعين آخ ـرين فــي بدايــة العــام الد ارســي وهــذا يعنــي أن الطــالب تــأخروا عــن الد ارســة

الفعليــة للمنهــان لمــدة شــهر تقريبــا ممــا يســتدعي طرقــا ووســائل إبداعيــة لمواجهــة آثــار العــدوان علــى
العملية التعليمية.
ومن خالل خبرة الباحثين بالبرنـامج بشـكل مباشـر؛ حيـث إن أحـدهما مـدرب رئـيس للمعلمـين لمهـارات

 world linksأحــس الباحثــان بأهميــة التعــرف علــى آراء معلمــي الرياضــيات فــي اســتخدام مهــارات
links

 worldف ــي الت ــدريس لمواجهــة آث ــار الع ــدوان عل ــى غـ ـزة م ــن خــالل تحدي ــد مهــارات وواق ــع

ومعوقات استخدام  world linksفي مدارس قطاع غزة.
حيث تحددت الدراسة باألسئلة اآلتية:
 .1ما مهارات  world linksالممكن استخدامها في التدريس عند معلمي الرياضـيات لمواجهـة آثـار
العدوان على غزة؟

 .2مــا واقــع اســتخدام مهــارات  world linksفــي التــدريس عنــد معلمــي الرياضــيات لمواجهــة آثــار
العدوان على غزة؟
 .3ما معوقـات اسـتخدام مهـارات  world linksفـي التـدريس عنـد معلمـي الرياضـيات لمواجهـة آثـار
العدوان على غزة؟

أهداف الدراسة:

تهدف هذي الدراسة إلى:

التعرف إلى مهارات  world linksالممكن استخدامها في التدريس عند معلمي الرياضـيات
.1
ه
لمواجهة آثار العدوان على غزة؟
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 .2التعـ هـرف إلــى واقــع اســتخدام مهــارات  world linksفــي التــدريس عنــد معلمــي الرياضــيات
لمواجهة آثار العدوان على غزة؟

 .3تحدي ــد معوق ــات اســتخدام مه ــارات links

 worldف ــي الت ــدريس عن ــد معلم ــي الرياض ــيات

لمواجهة آثار العدوان على غزة؟
أهمية الدراسة:

ترجع أهمية الدراسة في أنها قد تفيد:

 .1المسؤولين في و ازرة التربية والتعليم ومديري المدارس في التركيز على أهم مهـارات world
 linksالممكن استخدامها في التدريس عنـد معلمـي الرياضـيات لمواجهـة آثـار العـدوان علـى
غزة ووضع خطة لمواجهة معوقات توظيف هذي المهارات في التدريس.

 .2المدربين الرئيسين في إعداد أنشطة وفعاليات متنوعة وترتيب أولوياتهم في تـدريب المعلمـين
على مهارات  world linksبحسب أهميتها وفائدتها في مواجهة آثار العدوان على غزة.
 .3المعلم ــين ف ــي ت ــدريب الطلب ــة عل ــى أه ــم مه ــارات links

 worldالممك ــن اس ــتخدامها ف ــي

التدريس.

 .4تقــدم اســتبيانا لتعـ هـرف آراء معلمــي الرياضــيات فــي اســتخدام مهــارات  World Linksفــي
التدريس لمواجهة آثار العدوان على غزة.
مصطلحات الدراسة:

 .1المهارة :المهارة في اللغة إحكام الشيء واجادتـه والحـذق وفـي ا صـطالح األداء السـهل الـدقيق
القـائم علـى الفهـم لمــا يتعلمـه اإلنسـان حركيــا وعقليـا مـع تـوفير الوقــت والجهـد والتيـاليف وتعــرف
المهارة أيضا بأنها المظاهر أو السمات العملية التـي تظهـر عنـد أداء عمـل مـا ويقصـد بالمهـارة
أيضا القيام بعمل ما بسرعة ودقة واتقان عفانة وآخرون .)109 :2010
 .2مهـــارات الوورلـــد ليـــنكس links

 :worldويعرفهــا الباحثــان إجرائيــا فــي هــذي الد ارســة بأنهــا

المهــارات الحاســوبية والتربويــة لبرنــامج التنميــة المهنيــة للمعلمــين world links؛ حيــث تــم تنفيــذ
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ثالث مراحل منها في مـدارس و ازرة التربيـة والتعلـيم الحكوميـة بقطـاع غـزة فـي العـامين الد ارسـيين
2014 2013م و2015 2014م .والم ارحـ ــل هـ ــي :مفـ ــاهيم ومهـ ــارات أساسـ ــية فـ ــي تينولوجيـ ــا
المعلوم ــات وا تص ــال مقدم ــة ف ــي اس ــتخدام اإلنترن ــت ألغـ ـراض التعل ــيم وال ــتعلم مقدم ــة إل ــى
مشاريع التعلم بالمشاركة عن بعد.
حدود الدراسة:

تحددت الدراسة الحالية بما يلي:

 .1معلمو الرياضيات الذين حضروا دورات برنامج التنمية المهنية .world links
 .2تطبيق أداة الدراسة في مدارس و ازرة التربية والتعليم الحكومية في قطاع غزة.
 .3تطبيق الدراسة خالل شهري فبراير ومارس من العام الدراسي 2015 2014م.
اإلطار النظري للدراسة:

الحاسوب وتطبيقاته في العملية التعليمية :

يعتبر الحاسوب من المستحدثات التي ظهرت خالل القرن الماضي وتطورت بشكل متسارع مع بدايـة

األلفية الثالثة وقد برز الحاسوب كأداة هامة تستخدم في تخزين المعلومات واسـترجاعها عنـد الحاجـة
وتحليل البيانات اإلحصائية كمـا تطـورت خـدمات الحاسـوب بظهـور شـبكة المعلومـات ا نترنـت )
ومــا نــتج عنه ــا مــن خ ــدمات هائل ــة ف ــي الحص ــول عل ــى المعلومــات فــي ش ــتى المجــا ت والتواص ــل

ا جتمــاعي والفصــول ا فت ارضــية وتبــادل المعرفــة والمعلومــات  .ويــذكر ســالم  ) 161 : 2002أن
الحاســوب التعليمــي أحــد التقنيــات التعليميــة المرنــة التــي تــتحكم فــي ســلو التلميــذ وتتفاعــل معــه وفــق
أسس التعليم المبرمج والذاتي  .ثم إن فوائـد اسـتخدام الحاسـوب فـي التعلـيم

تنحصـر علـى الطالـب

وحــدي وليــن علــى المعلــم أيضــا ؛ فقــد أصــبح لديــه اإلمكانيــة لالســتفادة مــن فوائــد الحاســوب فــي
تدريس مادة الرياضيات بحيث تقدم بطريقة شيقة ممتعة وتسـهل عليـه متابعـة التالميـذ بطريقـة جيـدة

وتقييمهم وتقييم المادة العلمية كذل .
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وللحاســوب تطبيقــات عديــدة فــي التعلــيم أجملهــا القرشــي  ) 33 : 2008فــي الجوانــب التاليــة :
الحاســوب كمــادة تعليميــة التطبيقــات اإلداريــة للحاســوب فــي التعلــيم الحاســوب كوســيلة تعليميــة .
ويقدم الباحثان توضيحا لذل

فيما يلي:

 .1الحاسوب كمادة تعليمية
حيــث يــتم تــدريس المفــاهيم المتعلقــة بالحاســوب وتشــغيله وبرامجــه وملحقاتــه مــن خــالل مقــرر د ارســي

يراعي مستوى الطلبة وحاجاتهم من الثقافة الحاسوبية .
 .2التطبيقات اإلدارية للحاسوب في التعليم

وذل من خالل اسـتعانة المعلـم بالحاسـوب إلدارة العمليـة التعليميـة مـن رصـد للـدرجات والتواصـل مـع
أولياء األمور وادارة سجالت الطلبة واستخران التقارير الخاصة بهم .
 .3الحاسوب كوسيلة تعليمية
حي ــث يق ــوم المعلـــم بتوظيـ ــف خ ــدمات الحاس ــوب واإلنترن ــت فـ ــي الت ــدريس م ــن خ ــالل تعزيـــز المـــادة

بالعروض الشيقة والمنظمة واتاحة الفرصة للطلبة للتعلم الذاتي من خالل الدروس المحوسبة التـي

يمكــن أن يدرس ــها الطال ــب بمفــردي إض ــافة إل ــى تــدريب الطلب ــة عل ــى حــل المش ــكالت وتنمي ــة التفكي ــر
والبحث عن المعلومة وغيرها  .ويستخدم الحاسوب كوسيلة تعليمية داخل الفصول المدرسية حيث يتم
تصــميم البــرامج لتــدريس الموضــوعات والمهــارات المختلف ــة بطريقــة شــيقة ومثيـ ـرة تســاعد ف ــي ترس ــيخ
المعلومة وتسهل عملية فهمها واستيعابها .

ويذكر الفار  ) 16-13 : 2000أن التعليم والـتعلم المعـزز بالحاسـوب مفيـد فـي جعـل عمليـة

التعليم أيثر فاعلية حيث يجعل المـتعلم دائـم النشـاط خـالل عمليـة التعلـيم باإلضـافة إلـى قدرتـه علـى
تعزيــز الــتعلم مباشـرة وعرضــه المــادة التعليميــة بتسلســل مضــبوط  .ويختلــف الــتعلم مــن الحاســوب عــن
التعلم المعزز بالحاسوب ؛ حيث أن التعلم من الحاسوب يجعل الحاسوب يقوم بـدور الوعـاء كمصـدر

للمعلومــات أمــا الــتعلم المعــزز بالحاســوب كمــا يــرى ســالمة وأبــو ريــا ) 230 – 227 2000

يأخذ دور شري المتعلم ويعتبر هذا الـدور مـن أيثـر أدوار الحاسـوب التعليميـة ارتباطـا بـالتعلم  .وقـد
ذكـر الخليلــي وآخــرون  ) 277 – 276 : 2004أن األســاس للــتعلم بمســاعدة الحاســوب أن يكــون
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الحاسوب معينـا ومسـاعدا للمعلـم فهـو يكـرر التمـارين دون كلـل أو ملـل ويـنظم األدوار ويعمـل طرفـا
آخــر فــي لعبــة تعليميــة مــن ألعــاب المنطــق ويعــرض المعلومــات الجديــدة علــى أســاس فــردي ويشــكل
جزءا من المناهج واليتاب المدرسي .
االنترنت ودوره في العملية التعليمية :

تعتبر شبكة ا نترنت أحد المستحدثات ذات العالقة بالحاسـوب والتـي انتشـرت بشـكل كبيـر فـي جميـع
أنحاء العالم بشكل سريع حيث توفر هذي الشبكة خدمات كثيـرة ومتنوعـة منهـا  :المناقشـات مصـادر

المعلومات التدريب وغيرها

ولعل من أهم فوائد ا نترنت تطبيقاته في العملية التعليميـة والتـي حـددها العبيـد  1423ه – 62 :

 ) 63ومن أهمها ما يلي :
 . 1االنترنت واستراتيجيات التدريس  :حيث يتمكن الطالب من جمع المعلومات من خالل ا نترنت
ليــي يتــابع معلمــه فيمــا يقدمــه خــالل الموق ـف التعليمــي خاصــة عنــدما يســتخدم بعــض طــرق التــدريس

كالمناقشة وحل المشكالت والحوار
 . 2االنترنت والتدريب  :يستطيع المعلم من خالل ا نترنت أن يتدرب على استراتيجيات تدريس أو
تينولوجيا تعليم وتوظيفها في العملية التعليمية

 . 3تغير دور المعلم في عصر االنترنت  :تغير دور المعلم في عصر ا نترنت إلـى دور المصـمم
التعليمي حيث إن التصميم يعتبر فرعال من فروع تقنية التعليم ويلعب المعلم دور المصمم التعليمي .

 . 4وضع المقررات الدراسية على شبكة االنترنت  :ولعل من أهم األسباب التي شجعت التربويين
عل ــى اس ــتخدام ه ــذي الش ــبكة ف ــي التعلـ ـيم ال ــوفرة الهائل ــة ف ــي مص ــادر المعلوم ــات م ــن دوري ــات وكت ــب
اليترونيـة وموســوعات ومواقــع تعليميـة وقواعــد بيانــات إضـافة إلــى التواصــل المباشـر المتـزامن) وغيــر
المباشر غير المتزامن) وذل من خالل البريد اإلليتروني والتخاطب اليتابي وغيري .

ويشــير دي سيســكو وآخــرون  ) De Cicco et al. ,1999إلــى أن مــن أهــم مميـزات شــبكة
اإلنترنت كأداة تربوية تتمثل في اآلتي:

 .1ت ــوفر ف ــرص تعليمي ــة غني ــة وذات معن ــى ألن الطلب ــة يتحكم ــون بم ــدى تق ــدمهم األي ــاديمي عن ــد
شــعورهم بالســيطرة والــتحكم علــى تعلمهــم ويشــاركون رؤيــتهم وتجــاربهم مــع اآلخـرين أيثــر مــن الطلبــة
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الــذين

تت ـوافر لــديهم فرصــة الــتعلم مــن خــالل اإلنترنــت وأنــه يمكــن تطــوير هــذي القــدرات بوســاطة

ا تصال مع األصدقاء والزمالء ومشاركتهم لألفكار.

 .2تطــوير مهــارات الطلبــة التعليميــة بشــكل يفــوق محتــوى مــادة التخصــص فــي المنهــان وذل ـ مــن
خـالل العمـل علـى إيسـاب الطلبـة مهـارات مهمـة مثـل :القيـادة وتشـكيل الفريـق والتواصـل اإليجـابي
والتفكيــر الناقــد ومهــارات حــل المشــكالت وبينــت الد ارســة أن اســتخدام اإلنترنــت يمكــن أن يزيــد مــن

إيساب الطلبة لهذي المهارات.

 . 3تجاوز التعلم لحـواجز الزمـان والمكـان :فـالتعلم عبـر اإلنترنـت يـوفر بيئـة تعليميـة

تقتصـر علـى

ال ــتعلم الص ــفي أو ض ــمن زم ــان مح ــدد وانم ــا التح ــرر م ــن قي ــود الزم ــان والمك ــان مم ــا يش ــجع عل ــى
التواصل مع اآلخرين لالسـتفادة مـن معلومـاتهم وا سـتفادة مـن أيثـر مـن مصـدر واحـد علـى الشـبكة

باإلضافة إلى تيوين مهارات ذاتية في البحث لدى المتعلمين المستخدمين لانترنت.

 . 4إعطـ ــاء أدوار جديـ ــدة للمعلمـ ــين :فشـ ــبكة اإلنترنـ ــت تـ ــوفر فـ ــرص التطـ ــوير المهنـ ــي واأليـ ــاديمي
للمعلم ــين م ــن خ ــالل ا ش ــت ار بـ ــالمؤتمرات الحيـ ــة م ــن خ ــالل البريـ ــد اإلليترون ــي وش ــبكة ا تصـ ــال
المباشـ ــر والح ـ ـوار بـ ــين المتخصصـ ــين األيـ ــاديميين وا طـ ــالع المسـ ــتمر علـ ــى التطـ ــورات العلميـ ــة

واألياديمية على مستوى العـالم واسـتفادة المعلـم مـن هـذا التواصـل بشـكل يـنعكس علـى طلبتـه إيجابيـا
مــن أجــل تــدريبهم لالتصــال بمــا يفيــدهم تربويــا وا بتعــاد عــن األمــور غيــر التربويــة وغيــر المناســبة

لتعلمهم ولنمو شخصياتهم.
الحاسوب وتدريس الرياضيات :

تعتبـر الرياضــيات مــن المـواد األساسـية التــي يدرســها التالميــذ فــي م ارحـل التعلــيم العــام ومــن بينهــا

مرحلــة التعلــيم األساســية والتــي حــددت و ازرة التربيــة والتعلــيم العــالي فــي فلســطين أهــم أهــداف تــدريس
الرياضيات فيما يلي :

 .1ايتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم الجوانب اليمية في البيئة والتعامل مع المجتمع.
 .2إتاحـ ــة الفرصـ ــة للطـ ــالب لممارسـ ــة طـ ــرق التفكيـ ــر السـ ــليمة كـ ــالتفكير ا سـ ــتقرائي وا سـ ــتنباطي
والتأملي.
 .3التأييد على معرفة أهمية الرياضيات في حياتنا العامة وآثارها في التطور الحضاري.
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 .4تشجيع الطالب على تيوين ميول واتجاهات سليمة نحو الرياضيات وتذوقها.
 .5تنمية المهارات الذهنية وا بتيارات العلمية.
 .6تقدير دور العلماء في نشأة الرياضيات وتطورها .
 .7استخدام لغة الرياضيات في التعبير عن النفس وا تصال باآلخرين.
 .8إد ار دور الرياضيات في التقدم العلمي وفي المواد الدراسية األخرى.
 .9ايتساب المعرفة الرياضية الالزمة لفهم البيئة والتعامل مع المجتمع.
 .10ابتيار أساليب جديدة لحل المسائل الرياضية.
 .11ايتساب مهارات أساسية ستخدام التينولوجيا الحديثة في الرياضيات.
 .12تنمي ــة بع ــض الق ــيم اإليجابي ــة مث ــل الدق ــة والنظ ــام والترتي ــب والموض ــوعية والمث ــابرة واحتـ ـرام آراء
اآلخرين.
 .13ايتسـاب بعــض المهــارات العمليــة مثــل :اسـتخدام األدوات الهندســية ومهــارات القيــاس واإلنشــاءات
العملية وتشغيل بعض األجهزة واآل ت .اإلدارة العامة لاشراف والتأهيل التربوي )3 :2012
ويتضح مما سبق أن الحاسوب يمكن أن يسهم فـي تحقيـق العديـد مـن أهـداف تـدريس الرياضـيات مـن
خــالل مــا تــوفري الب ـرامج المحوســبة مــن التنقــل بــين الصــورة والحركــة علــى الشاشــة للمفهــوم الرياضــي

وكمــا يــرى ســالمة  )281 :2001أن ذلـ يضــيف أبعــادا أخــرى للمفهــوم الرياضــي ويزيــد مــن الفهــم
ويكون صو ار عقلية صحيحة عن المفهوم.

كمــا أيــد المجلــس القــومي لمعلمــي الرياضــيات  )NCTM ,2000 :16مــن خــالل مبــدأ التقنيــة
 The Technologyعلى ضرورة أن تستخدم برامج الرياضـيات التقنيـة لمسـاعدة الطـالب علـى فهـم
ويبـرر ذلـ بـأن التقنيـة تـوفر ا نتقـال
الرياضيات واعدادهم ستخدامها في عالم تزداد فيه التقنية ة
مـن الرياضــيات التقليديــة إلــى مشـكالت العــالم الواقعيــة وتحــول تعلـيم الرياضــيات مــن تــدريس مواضــيع
رياضــية منعزلــة إلــى تقــديم مســائل واقعيــة للطــالب وتمكــنهم مــن تنظــيم وتحليــل البيانــات كمــا تــدعم

تعلمهم للمفاهيم الجبرية والهندسية .وتسـهم التقنيـات كـذل فـي تنميـة قـدرة الطلبـة علـى اتخـاذ القـ اررات
وحل المشكالت والتفكير .
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متطلبات نجا استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات:

ليي تنجح تجربة استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات في فلسطين بوجه عام وقطـاع غـزة بوجـه
خــاص يتطلــب ذل ـ عــدة أمــور مــن أهمهــا إعــداد المعلــم الــذي يــدرس الرياضــيات فــي مرحلــة التعلــيم

األساســية إعــدادا جيــدا ورفــع كفاياتــه باســتمرار عــن طريــق ربطــه بمــا هــو حــديث فــي مجــال الحواســيب
والتـدريب علـى إعـداد البـرامج التعليميـة وتوظيـف تقنيــة اإلنترنـت وهـذا

يتحقــق إ بعـد التعـرف علــى

كفايات معلمي مرحلة التعليم األساسي في مجال الحاسوب وتطبيقاته في تدريس الرياضـيات وهـذا مـا
تتناوله هذي الدراسة.
برنامج التنمية المهنية :world links

وورلد لينكس هـي منظمـة غيـر ربحيـة بـدأت فـي عـام  1997بمبـادرة مـن رئـيس البنـ الـدولي جـيمس

ولفنســون لمســاعدة الــدول الناميــة لتحســين الفــرص ا قتصــادية وا جتماعيــة للشــعوب لــدخول عصــر
المعلومات من خالل التينولوجيا وتوجيه ا هتمام لقادة المستقبل وهم الطلبة.

وتقــدم هــذي المنظمــة بــرامج متخصصــة بالتنميــة المهنيــة ودمــج التينولوجيــا ف ــي أيثــر مــن  36دولــة
وتدرب أيثر من ) (25000معلم ومليوني طالب حول العالم وقد مرت هذي المنطقة بعـدة م ارحـل فـي
التأسيس وا نطالق:

 ففـ ــي عـ ــام  : 2000 - 1997تـ ــم انطـ ــالق وورلـ ــد ليـ ــنكس كمبـ ــادرة مـ ــن البن ـ ـ الـ ــدولي.وفي عام  : 2006 - 2001تم تأسيس وورلد لينكس كمنظمة مستقلة فـي آسـيا وأفريقيـا وأوروبـا
وأمريكا الالتينية.
 وفي عام  : 2003تم تأسيس وورلـد ليـنكس المنطقـة العربيـة  ،وتشـارك خمسـة دول عربيـة فـيهذه المنظمة وهي :سوريا ولبنان وفلسطين واليمن  ،وتسعى إلى التوسع إلى أكثر مـن عشـر

دول عربية (وورلد لينكس)2015 ،

ويهدف برنامج وورلد لينكس في المنطقة العربية إلى:
 .1تنمية قدرات الطلبة واطـالق ابـداعاتهم وتحسـين مهـاراتهم وتوسـيع معـارفهم وآفـاقهم لتمكيـنهم مـن
المس ــاهمة الفاعل ــة ف ــي التنمي ــة الوطني ــة الش ــاملة لبل ــدانهم واقتص ــاد المعرف ــة الع ــالمي وتعزي ــز
التواصل بينهم من خالل التقنية واإلنترنت.
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 .2تحسين مخرجات التعليم والفرص ا قتصادية.
 .3التنمية المهنية للمعلمين بهـدف تطـوير أسـاليب التعلـيم والـتعهلم فـي الغرفـة الصـفية لتحقيـق نتـائج
تعليمية أفضل.
وتعمــل منظم ــة وورل ــد لي ــنكس للتنمي ــة المهني ــة للمعلم ــين عل ــى تعزي ــز بيئ ــة ال ــتعهلم التع ــاوني

والتعهلم بالمشاركة عن بعـد وتنميـة مهـارات المعلمـين وتمكيـنهم مـن دمـج التينولوجيـا فـي أنشـطة الـتعهلم
والنظام التعليمي لتحسين مخرجاته واطالق قدرات الطالب وابداعاتهم ويتضمن عدة مكونات أهمها:
 .1إعداد المدربين والتنمية المهنية الدائمة لهم.
 .2تدريب المعلمين.
 .3الدعم المستمر والمتخصص للمعلمين.
 .4ورش مديري المدارس.
 .5مشاريع التعهلم والفعاليات الطالبية.
 .6نشر الوعي بتينولوجيا المعلومات.
 .7تقييم األداء .وورلد لينكس المنطقة العربية ( a2015
وتتيون وورلد لينكس للتنمية المهنية للمعلمين من أربعة مراحل أساسية إضافة إلى المرحلـة
التمهيدية كما حددتها وورلد لينكس المنطقة العربية  )2015bفيما يلي :
المرحلة التمهيدية :مفاهيم ومهارات أساسية في تينولوجيا المعلومات وا تصال.

المرحلة األولى :مقدمة في استخدام اإلنترنت ألغراض التعليم والتعلم  40ساعة ) وتتضمن:

.1

المفــاهيم والمهــارات األساســية الالزمــة لــدخول عــالم تينولوجيــا المعلومــات واإلنترنــت ألغ ـراض

التعليم والتعلم؛ وايتساب المهارات والممارسات الجيدة لبناء مجتمع المتعلمين طالبا ومعلمين.
 .2مشروع بريد إليتروني بسيط وخطط الدروس المصاحبة له.
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المرحلة الثانية :مقدمة إلى مشاريع التعلم بالمشاركة عن بعد  40ساعة ) وتتضمن :

 .1التعلم بالمشاركة عن بعد من هيايل األنشطة إلـى إنشـاء وتصـميم وتنفيـذ ونشـر المشـاريع .دمـج
اسـتراتيجيات الــتعهلم المتمحــورة حـول الطالــب والمنــاهج المحوسـبة ومصــادر المعرفــة والتينولوجيــا
المتاحة في المشروع وخطط الدروس المصاحبة لدعم تعهلم الطالب وتحسين مخرجات التعهلم.
 .2مشروع تعهلم بالمشاركة عن بعد

المرحلة الثالثة :دمج المنهج الدراسي والتينولوجيا  40ساعة ) وتتضمن:

 .1بن ـ ــاء وتنفي ـ ــذ وتيس ـ ــير الممارس ـ ــات الص ـ ــفية ا بتياري ـ ــة والت ـ ــي ت ـ ــدمج تينولوجي ـ ــا المعلوم ـ ــات
وا تصا ت في المناهج الدراسية.
 .2إعــداد خطــط دروس ووحــدات تعلميــة توظــف التينولوجيــا ومصــادر الــتعهلم وأفضــل التطبيق ـات
الصفية لتحسين نواتج التعهلم وكذل نشرات طالبية تدعم تعلمهم وتوسع آفاقهم ومهاراتهم.

المرحلة الرابعة :ا بتيارات وأصول التدريس والتينولوجيا والتنمية المهنية  40ساعة ) وتتضمن:

 .1إنشاء وتقويم ونشر الممارسات الصـفية المبتيـرة التـي تـدمج بـين تينولوجيـا الشـبكات والمـنهج
الدراسي وتراعي فـي الوقـت ذاتـه ا هتمامـات ا جتماعيـة واألخالقيـة والبحـث عـن والمشـاركة
في فرص التنمية المهنية المستدامة عبر الشبكة العالمية.
 .2إعداد نشرة وأنشطة لنشر التجديدات وأفضل ممارسات تينولوجيا التعليم.
يدعم مجتمع الطالب التعهلمي
 .3إعداد نشاط ه

ويضيف عسقول وعقل (  )2008أن من أهم خصائص التنمية المهنية
 .1يشمل  160ساعة تدريب مباشر من خالل المراحل األربع .
 .2يشمل أيثر من  160ساعة تطبيق في غرفة الصف .
 .3مواءمة التدريب لالحتياجات المحلية.
 .4ممارسة مبتيرة ومتنوعة ودمج للمستجدات التربوية والتينولوجية.
 .5بناء مجتمع المتعلمين وتوفير الدعم المستمر لهم .
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الدراسات السابقة:

أجريت العديد من الدراسات السابقة حول واقع استخدام الحاسـوب فـي التـدريس بوجـه عـام واسـتخدامه

في تدريس الرياضيات بوجه خـاص وكفايـات المعلمـين فـي اسـتخدام الحاسـوب ومعوقـات اسـتخدامه
في التدريس لطلبة مراحل التعليم العام .

فقــد أجــرى الشــهري  ) 2012د ارســة بهــدف التعــرف إلــى مســتوى تـوافر مهــارات اســتخدام تقنيــات

التعليم لدى معلمي الصفوف األولية في مدينة مكة المكرمـة وقـد اسـتخدم الباحـث ا سـتبانة وبطاقـة

المالحظــة حيــث طبقهمــا علــى عينــة الد ارســة والبــالغ عــددهم  165معلمــا  .وقــد توصــلت الد ارســة إلــى
عدة نتائج مـن أهمهـا أنـه تتـوفر لـدى المعلمـين مهـارات اسـتخدام الحاسـوب التعليمـي ومهـارات عـرض
البيانــات بدرجــة عاليــة ومهــارات اســتخدام الســبورة الذكيــة ومهــارات اســتخدام جهــاز اليــامي ار الوثائقيــة
بدرجة متوسطة.
أما العتيق  ) 2011فقد أجرت دراسة بهـدف التعـرف إلـى درجـة امـتال وممارسـة أعضـاء هيئـة

التـدريس فـي جامعـة األميـرة نـورة بنـت عبـد الـرحمن لتلـ اليفايـات فـي ضـوء متغيـري الخبـرة التعليميــة

والمؤهل العلمي  .وقد استخدمت الباحثة ا ستبانة لتحقيق أهداف الدراسة وقامت بتوزيعها على عينـة
الدراسة المكونة من  140عضوة من أعضاء هيئة التدريس تم اختيـارهن بالطريقـة العشـوائية مـن بـين
الع ــامالت بجامع ــة بالري ــاض  .وق ــد توص ــلت الد ارس ــة إل ــى ع ــدة نت ــائج م ــن أهمه ــا أن درج ــة ام ــتال

اليفايــات التينولوجيــة التعليميــة لــدى أعضــاء هيئــة التــدريس كانــت متوســطة وكــذل درجــة الممارســة

كان ــت متوس ــطة وأن ــه

يوج ــد اخ ــتالف ف ــي تق ــدير أعض ــاء هيئ ــة الت ــدريس لدرج ــة تـ ـوافر اليفاي ــات

التينولوجيــة التعليميــة بــاختالف متغيــر الخب ـرة التعليميــة فــي حــين وجــد اخــتالف فــي تقــدير اليفايــات
باختالف متغير المؤهل العلمي.
وأجـرت الشـوا و حســين  ) 2010د ارسـة بهـدف التعــرف إلـى درجـة ممارســة معلمـي الرياضــيات

لليفاي ــات التينولوجي ــة م ــن وجه ــة نظ ــرهم وه ــل تختل ــف درج ــة الممارس ــة ه ــذي ب ــاختالف ن ــوع الف ــرع
األياديمي الذي يدرسه المعلم وكذل لمتغير الخبرة التدريسية  .وقد استخدم الباحثان ا سـتبانة كـأداة
لجمــع البيانــات طبقاهــا علــى عينــة الد ارســة التــي بلــغ عــددها  103معلمــا ومعلمــة بنســبة  % 86مــن
م جتمــع الد ارســة  .وقــد توصــلت الد ارســة إلــى عــدة نتــائج منهــا أن درجــة ممارســة معلمــي الرياضــيات
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كانــت عاليــة وأنــه

توجــد فــروق دالــة إحصــائيا فــي تقــديرات أفـراد العينــة لدرجــة ممارســة اليفايــات

ترجع إلى نوع الفرع األياديمي الذي يدرسه المعلم أو متغير الخبرة التدريسية .

وأجـرى العمـري  ) 2009د ارســة هـدفت إلـى التعــرف إلـى كفايـات التعلــيم اإلليترونـي ودرجـة توافرهــا
لدى معلمي المرحلة الثانوية بمحافظة المخواة التعليمية بالممليـة العربيـة السـعودية وقـد تألفـت عينـة
الدراسة من جميع معلمـي المرحلـة الثانويـة فـي المحافظـة حيـث طبقـت علـيهم اسـتبانة مكونـة مـن 45

كفايــة مــن كفايــات التعلــيم اإلليترونــي  .وقــد توصــلت الد ارســة إلــى عــدة نتــائج مــن أهمهــا أن كفايــات

التعل ــيم اإلليترون ــي تتـ ـوافر بدرج ــة متوس ــطة ل ــدى معلم ــي المرحل ــة الثانوي ــة وأن ــه توج ــد ف ــروق دال ــة
إحصائيا بين متوسط إجابات أفراد العينة تعزى لسنوات الخبرة لصـالح المعلمـين األقـل خبـرة وكـذل

عــدم وجــود فــروق دالــة إحصــائيا بــين متوســط إجابــات مجتمــع الد ارســة تعــزى للــدورات التدريبيــة فــي
الحاسب والشبكات .

وأجرى البخيت والعمري  )2008دراسة بهدف تحديد درجة ممارسة المعلمـين الحاصـلين علـى دبلـوم
التربية في تينولوجيـا المعلومـات وا تصـا ت للمهـارات والمعـارف المكتسـبة فـي البرنـامج فـي الموقـف
التعليمي الصفي كما هو في الواقع مـن خـالل أداة أعـدت لهـذي الغايـة حيـث تمـت مالحظـة الموقـف
التعليمــي الصــفي لعينــة تــم اختيارهــا بالطريقــة العش ـوائية البســيطة مكونــة مــن

10معلمــين و 10

معلمــات) ممــن حصــلوا علــى دبلــوم التربيــة فــي تينولوجيــا المعلومــات وا تصــا ت فــي محافظــة إربــد
للعــام2006/2007م وتــم تســجيل مــوقفين ليــل فــرد مــن أف ـراد عينــة الد ارســة بالصــوت

والصــورة

ـاحثين تيونـت مـن أربعـة مجـا ت هـي :التخطـيط
واستخدمت بطاقة مالحظة مـن تصـميم وتطـوير الب ه
وادارة الصف وتنفيذ األنشطة التعليمية والتغذية الراجعة وتـم التحقـق مـن صـدق األداة وثباتهـا .وقـد
توصــلت الد ارســة إلــى تحديــد الدرجــة المتوســطة لممارســة المعلمــين للمهــارات والمعــارف المكتســبة فــي

البرنــامج فــي التخطــيط وادارة الصــف والتغذيــة الراجعــة) باســتثناء مجــال تنفيــذ األنشــطة التعليميــة
الصفية إذ حصلت على درجة ممارسة قليلة .يضاف الى ذل عدم توصل نتائج الد ارسـة الـى وجـود

فــروق ذات د لــة إحصــائية عنــد مســتوى الد لــة اإلحصــائية ) (α≤ 0.05بــين متوســط التقــديرات
الناتجــة عــن مالحظ ــة المعلمــين لدرجــة ممارس ــتهم للمه ــارات والمع ــارف المكتس ــبة ف ــي برنــامج دبلـ ــوم
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التربية في تينولوجيا المعلومات وا تصا ت في الموقـف الصـفي حسـب متغيـري الجـنس والتخصـص
األياديمي والتفاعل بينهما

وأجرى عسقول وعقل  )2008دراسة بهدف التعـرف إلـى أثـر برنـامج وورلـد ليـنكس للتنميـة

المهنية على مهارات تصميم مشاريع الـتعلم عـن بعـد لـدى معلمـي المرحلـة األساسـية بوكالـة الغـوث
حيث استةخدم المنهج التجريبي في تدريب المعلمـين البـالغ عـددهم  )35معلمـا علـى تصـميم مشـاريع
الــتعلم عــن بعــد فــي خمســة م اريــز بمنطقــة خــانيونس  .ولجمــع البيانــات تــم اســتخدام بطاقــة مالحظــة
مكونـ ــة مـ ــن سـ ــتة محـ ــاور مواقـ ــع اإلنترنـ ــت الـ ــرحالت المعرفيـ ــة المـ ــدونات منتـ ــديات الح ـ ـوار
المجموعات البريدية الموسوعات العلمية) لقياس مهارات تصـميم مشـاريع الـتعلم عـن بعـد .وتوصـلت

الد ارس ــة إل ــى وج ــود ف ــروق ذات د ل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى  ) 0.01 = αب ــين متوس ــطي أداء
المعلمين للمهارات لصالح التطبيق البعدي.

وكذل دراسة المومني  )2008فقد هدفت إلى تحديـد اليفايـات التينولوجيـة الالزمـة للمعلمـين ومـدى
ممارستهم لها من وجهـة نظـر المشـرفين فـي مدينـة إربـد بـاألردن

واسـتخدم الباحـث لد ارسـته المـنهج

الوصفي وجمـع البيانـات مـن خـالل ا سـتبانة  .ومـن أهـم نتـائج الد ارسـة أن درجـة الممارسـة كمـا يـرى

المشرفون كانت بدرجة عالية وانه توجد فروق تعزي لصالح الذكور فـي متغيـر الجـنس و لصـالح
حملة الشهادات العليا في متغير المؤهل كما توصلت الدراسة إلى أن المهارات التـي حصـلت علـى
درجــة أقــل ه ــي  :لغــة البرمجــة والجــداول الرياضــية

إض ــافة ص ــور وجــداول لصــفحات الش ــبكة

العنكبوتية.
وهـدفت الد ارسـة التـي أجرتهـا أبـو العـيش ) (2007إلـى معرفـة درجـة اسـتخدام المعلمـين الـذين تـدربوا
علــى تطبيــق مهــارات برنــامج وورلــد ليــنكس ) (World Linksفــي األنشــطة التعليميــة الصــفية

واس ــتخدمت الباحث ــة المق ــابالت وبطاق ــة مالحظ ــة عل ــى عين ــة مكون ــة م ــن  )24معلم ــا ومعلم ــة ف ــي
مديرية تربية إربد األولى وأظهرت النتـائج أن درجـة اسـتخدام المعلمـين للمعـارف والمهـارات المكتسـبة

فــي األنشــطة التعليميــة الصــفية كانــت متوســطة وأظهــرت النتــائج أيضــا عــدم وجــود فــروق ذات د لــة
إحصـائية فـي اسـتخدام المعلمـين لمهـارات ) (World Linksفـي األنشـطة التعليميـة الصـفية تعــزى

لمتغير ْي الجنس والتخصص األياديمي.
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وقــد أجــرى الحربــي  )2007د ارســة بهــدف تحديــد مطالــب اســتخدام التعلــيم اإلليترونــي لتــدريس
الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر الممارسين والمختصين بالممليـة العربيـة السـعودية وقـد
اسـتخدمت ا سـتبانة أداة لجمـع البيانـات حيــث طبقـت علـى عينـة الد ارســة المكونـة مـن فئتـين همــا 86
مختصا من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية وكليات الحاسب وكليات المعلمـين بالممليـة وبعـض
المختصـ ــين فـ ــي التعلـ ــيم اإلليترونـ ــي فـ ــي دول مجلـ ــس التعـ ــاون الخليجـ ــي و 30معلمـ ــا للرياضـ ــيات
بالمرحلــة الثانويــة فــي المــدارس األهليــة المطبقــة للتعلــيم اإلليترونــي بالممليــة  .وتوصــلت الد ارســة إلـى

العديد من النتائج من أهمها أن جميع مطالب اسـتخدام التعلـيم اإلليترونـي الـواردة فـي الد ارسـة جـاءت
مطال ــب زم ــة وأن ــه ب ــالرغم م ــن أن درج ــة أهمي ــة مطال ــب إع ــداد المعل ــم وتدريب ــه س ــتخدام التعل ــيم
اإلليترونــي جــاءت مهمــة بدرجــة عاليــة إ أن درجــة ت ـوافر هــذي المطالــب عنــد المعلمــين جــاء بدرجــة

متوسطة .

كما قام هو  )Hou, 2004بدراسة هدفت إلى تحديد أهم اليفايات التينولوجية التـي يحتاجهـا معلمـو
المرحلــة الثانويــة لممارســة مهنــة التــدريس بشــكل فعــال ومــدى تنفيــذهم وممارســتهم لهــا .تيونــت عينــة
الد ارس ــة م ــن  200معلم ــا ومعلم ــة م ــن معلم ــي المرحل ــة الثانوي ــة ف ــي كوري ــا واس ــتخدمت الد ارس ــة
اســتبانة تيونــت مــن  49كفايــة توزعــت علــى أربعــة مجــا ت هــي :مجــال تحفيــز المتعلمــين للــتعلم

توظيف الوسائل التينولوجية وتفعيلها داخل الغرفـة الصـفية وانتاجهـا مـن خـالل المـواد الخـام المتـوفرة
فــي البيئــة المحليــة ومجــال تخزينهــا واجـراء الصــيانة الدوريــة لهــا .توصــلت الد ارســة إلــى أن المعلمــين

يمتليــون اليفايــات التينولوجيــة بنســبة  %80واحتــل مجــال إثــارة اهتمــام الطلبــة وتحفيــزهم المرتبــة
األولـى واحتــل مجـال تخـزين الوسـائل التينولوجيــة وصـيانتها المســتمرة المرتبـة الثانيــة  .كمـا بينــت أن

معلمــي الموضــوعات العلميــة أيثــر اســتخداما لليفايــات التينولوجيــة مــن معلمــي الموضــوعات األدبيــة.
وتوصــلت الد ارســة أيضــا إلــى أنــه

اليفايات تعزى لمتغير الجنس.

توجــد فروقــات دالــة إحصــائيا فــي مــدى توظيــف المعلمــين لتل ـ

أما دراسة الشرهان  )2003فتوضح أن استفادة الطالب من الشبكة العالمية للمعلومـات

ا نترنت) ف ي جامعة الملـ سـعود بمدينـة الريـاض كانـت متفاوتـة وأن هنـا أسـبابا عديـدة أدت إلـى
تعزيــز عمليــة البحــث العلمــي لــدى الطــالب جــاء فــي مقــدمتها ل الســرعة الهائلــة فــي الحصــول علــى
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المعلومات الحديثة في محركات البحث المختلفةل وحصلت علـى نسـبة مقـدارها  %62.9كمـا وضـح
أن الخــدمات الت ـي يســتخدمها الطــالب هــي لخــدمات البريــد ا ليترونــي فــي تبــادل المعلومــات العامــة

والبحثيةل بنسبة قدرها  .%84.3كمـا كانـت مـن أهـم الطـرق التـي تسـاعد الطـالب فـي زيـادة ا سـتفادة

من شبكة ا نترنت ألغراض البحث العلمي هـي ل أهميـة تـأمين قاعـات للطـالب فـي األقسـام الد ارسـية
يتوافر فيها خدمة ا نترنتل ول إيجاد دليل للمواقع العلمية ل بنسبة  %86.2و . %74.7

وأجــرى أيــاهوري

2002

 ) Akahoriد ارســة هــدفت إلــى التعــرف علــى مــدى اســتخدام معلمــي

المدارس ا بتدائية لتينولوجيا المعلومات وا تصا ت في عملية التدريس واستخدام بطاقة المالحظـة
والمقابالت لعينة عشوائية تيونت من ) (21معلما من معلمـي المـدارس ا بتدائيـة فـي احـدى الو يـات
األمريكية .أظهرت النتائج أن استخدامات تينولوجيا المعلومات وا تصا ت فـي التـدريس تعتمـد علـى
الثقافة التينولوجية للمعلم والمعرفة بكيفية توظيفها داخل الغرفة الصفية .كما أظهـرت النتـائج أن أهـم

خصائص المعلم التينولوجية تتمثل بازدياد التعلم باألسلوب الجماعي والتنافس في المجموعات وأن
معظــم مهــارات الحاســوب يــتم ايتســابها مــن خــالل تبــادل الطلبــة لتل ـ المهــارات فيمــا بيــنهم والتغذيــة
الراجع ـ ــة المس ـ ــتمرة م ـ ــن المعل ـ ــم وان إرش ـ ــاد الطلب ـ ــة بكيفي ـ ــة البح ـ ــث ع ـ ــن المعلوم ـ ــات ذات الص ـ ــلة
بالموضوعات المطروحة في الدرس يزيد من قدرة الطلبة على التعامل مع اإلنترنت بشكل أفضل .

وقـام ليقـت 1998

 )Leggettبد ارسـة هـدفت إلـى التحقـق مـن مـدى اسـتخدام المهـارات الحاسـوبية

المكتسـبة مـن بـرامج تـدريب المعلمـين فـي و يـة أوكالهومـا .تيونـت عينـة الد ارسـة مـن ) (328معلمـا

ومعلمة .وأظهرت النتائج أن ) (98 %من أفراد عينة الدراسة يستخدمون البريد ا ليتروني وأن (50
)%منهم يستخدمونه في الموقف التعليمي الصفي .

ويتضــح مــن هــذي الد ارســات أنهــا أجريــت فــي بيئــات مختلفــة وتوصــلت إلــى نتــائج منهــا مــا هــو متقــارب
ومنهــا م ــا هــو مختل ــف وان كانــت فــي مجملهــا بينــت أن كفايــات المعلمــين فــي اســتخدام الحاســوب
وتطبيقاتــه فــي التــدريس بوجــه عــام وتــدريس الرياضــيات بوجــه خــاص تحتــان إلــى المزيــد مــن ا هتمــام
والتطــوير وأن الحاجــة إلــى إج ـراء المزيــد مــن الد ارســات فــي هــذا المجــال ازلــت كبي ـرة خاصــة وأن

التوسع في استخدام الحاسوب وتقنياته فـي التـدريس تـزداد هـذي األيـام إضـافة إلـى نـدرة الد ارسـات فـي
هذا المجال والتي أجريت على البيئة الفلسطينية .
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منهج الدراسة واجراءاتها:
منهج الدراسة:

اتبعــت الد ارســة المــنهج الوصــفي التحليلــي وذل ـ لمناســبته ألهــداف الد ارســة ويقصــد بــه فــي هــذي

الدراسة بأنه جمع البيانات والمعلومات باستخدام أدوات مناسبة لدراسة ظاهرة ما كما هي موجودة فـي
الواقع وهي في هذي الدراسة ظاهرة آراء معلمي الرياضيات في استخدام مهارات  World Linksفي

التــدريس لمواجهــة آثــار العــدوان علــى غ ـزة وذل ـ تمهيــدا لاجابــة بدقــة عــن األســئلة المتعلقــة بهــذي
الظاهرة.
مجتمع الدراسة وعينتها:

تيون المجتمع األصلي للدراسة مـن جميـع معلمـي الرياضـيات فـي المـدارس الحكوميـة فـي قطـاع غـزة
التي تم تنفيذ مشروع الوورلـد ليـنكس فيهـا وقـد بلـغ عـددهم  )50معلمـا ومعلمـة وقـد تـم اختيـار عينـة
الدراسة بطريقة المسح الشامل وقد بلغ عدد من اسـتجاب علـى أداة الد ارسـة مـن عينـة الد ارسـة )41

معلما ومعلمة.
أداة الدراسة:

للتعرف إلى آراء معلمي الرياضيات في استخدام مهارات  World Linksفي التدريس لمواجهة آثار
ه
العدوان على غزة قام الباحثان بإعداد استبانة تيونت من محورين األول حول واقع استخدام مهـارات

 World Linksواشـتمل علـى  )21فقـرة والثـاني حـول معوقـات اسـتخدام مهـارات World Links
واشـتمل علــى  )10فقـرات وبهــذا يكـون ا ســتبيان مكونــا مــن  )31فقـرة ومــدرجا مــن خمــس درجــات
تعبر عن درجة الموافقة وهي :كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلة قليلة جـدا وقـد تـم تحـيكم ا سـتبيان

بعرضه على مجموعة من المحكمين بلغ عـددها  )7مـن أسـاتذة الجامعـات المتخصصـين فـي مجـال
طرق تدريس الرياضيات ومشـرفين تربـويين لمـادة الرياضـيات فـي قطـاع غـزة وتـم األخـذ بمالحظـاتهم
والخاصة بتعديل بعـض الفقـرات وتـم حسـاب ثبـات ا سـتبانة بطريقـة كرونبـان -ألفـا Cronbach
 )Alphaبتطبي ــق ا س ــتبانة عل ــى عين ــة اس ــتطالعية بلغ ــت  )20معلم ــا ومعلم ــة حي ــث بلغ ــت قيم ــة

معامل الثبات لمحوري ا سـتبيان واقـع اسـتخدام مهـارات  World Linksمعوقـات اسـتخدام مهـارات
 )World Linksولالستبيان ككل  )0.960 0.845 0.975على الترتيب وهي معامالت ثبـات
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مرتفعة ومناسبة سـتخدام ا سـتبانة ألغـراض الد ارسـة وقـد تـم تصـميم ا سـتبانة إليترونيـا مـن خـالل
ال ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرابط اإلليترونـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي التـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاليhttps://docs.google.com/forms/d/1wdgqsN- :
Mcc76ssM8ZHI8qeJ5OPwJfHvVHO3nnTOckgc/viewform

وللتعـرف علـى مسـتوى آراء معلمـي الرياضـيات فـي اسـتخدام مهــارات  World Linksومعوقـات هــذا
ا ستخدام اعتمد الباحثان الجدول التالي لتحديد مستوى المتوسط الحسابي الموزون والفئة التي ينتمي
إليها كما يلي :

جدول  : 1مستوى المتوسط الموزون والفئة التي ينتمي إليها
فئة المتوس الموزون

فئة النسبة المئوية

درجة التوافر

1.79 - 1

%35 - %20

بدرجة قليلة جدا

2.59 – 1.80

%51 - %36

بدرجة قليلة

3.39 – 2.60

%67 - %52

بدرجة متوسطة

4.19 – 3.40

%83 - %68

بدرجة كبيرة

5 – 4.20

%100 - %84

بدرجة كبيرة جدا

عبد الفتاح ) 541 : 2008

وقــد وضــع الباحثــان معيــا ار للمســتوى المقبــول والــذي يحــدد بقيمــة منتصــف الفت ـرة الثالثــة الممثلــة لفئــة
المستوى بدرجة متوسطة ) وهو .) 3

نتائج الدراسة:

اإلجابة عن السؤال األول:

ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على :لمـا مهـارات  world linksالممكـن اسـتخدامها

في التدريس عند معلمي الرياضيات لمواجهة آثار العدوان على غزة؟ل ولاجابة عن هذا السؤال مـن

أســئلة الد ارســة تــم تحليــل محتــوى فعاليــات الــدورات التدريبيــة لمهــارات  world linksالمنشــورة علــى
الموقــع اإلليترونــي (www.wlar.net

بهــدف كتابــة قائمــة بكافــة المهــارات التــي تــم تنفيــذها فــي

الـ ــدورات التدريبيـ ــة والتـ ــي مـ ــن الممكـ ــن اسـ ــتخدامها فـ ــي تـ ــدريس الرياضـ ــيات لمواجهـ ــة آثـ ــار العـ ــدوان
ا سرائيلي علـى غـزة كمـا تـم عقـد ورشـة عمـل مـع بعـض المـدربين الرئيسـين لمهـارات world links
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لتحكــيم هــذي القائمــة وقــد أضــاف المحكمــون بعــض المالحظــات والمهــارات وقــد بلغــت المهــارات فــي
القائمة  )21مهارة وهي كما يلي:
 .1إنشاء بريد إليتروني.
 .2إنشاء مجموعة أو قائمة بريدية.
 .3استخدام برامج المحادثة اإلليترونية.
 .4تصميم موقع إليتروني.
 .5إنشاء مدونة إليترونية.
 .6استخدام المكتبات اإلليترونية مثل الويكيبيديا . )Wikipedia
 .7تصميم الرحالت المعرفية الويب كويست).
 .8توظيف تحليل سوات ل "Swotنقاط القوة الضعف الفرص التهديدات).
 .9إنشاء مجموعة أو صفحة على الفيس بو .
 .10تصميم استبانة إليترونية.
 .11توظيف أنشطة كسر الجليد.
 .12توظيف مشاريع التعلم عن بعد.
 .13ا نضمام لمجتمعات التعلم مثل موقع . I EARN
 .14تصميم فيديو تعليمي.
 .15تصميم نشرة صفية.
 .16عمل تعيينات في برنامج الموودل ).(Moodle
 .17عمل مسرد بالمصطلحات في برنامج الموودل ).(Moodle
 .18تصميم امتحان إليتروني في برنامج الموودل ).(Moodle
 .19عمل غرفة محادثة للتواصل مع الطلبة في برنامج الموودل ).(Moodle
 .20عمل منتدى في برنامج الموودل ).(Moodle
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 .21عمل ملصق في برنامج الموودل ).(Moodle
ويرى الباحثان هأنه من الممكن توظيف مهارات  world linksالسابقة في مواجهـة آثـار العـدوان علـى
غـ ـزة مـ ــن خـ ــالل المناقشـ ــة والحـ ـوار والتواصـ ــل مـ ــع الطلبـ ــة بطـــرق متعـ ــددة مثـ ــل :البريـ ــد اإلليترونـ ــي
والمجموعــات البريديــة ومجموعــات وصــفحات الفــيس بــو ومــن خــالل برنــامج المــوودل كمــا يمكــن
لمعلــم الرياضــيات مــن تصــميم موقــع إليترونــي أو مدونــة إليترونيــة ومــن ثــم يرفــع عليهــا مـواد تعليميــة

واثرائي ــة متنوع ــة ف ــي الرياض ــيات تتناس ــب وق ــدرات الطلب ــة باإلض ــافة إل ــى ذلـ ـ توظي ــف ا س ــتبانات
اإلليترونية التي يصممها معلـم الرياضـيات أو عمـل ا متحانـات اإلليترونيـة فـي برنـامج المـوودل مـن
أجل تقويم أداء الطلبة.
اإلجابة عن السؤال الثاني:

ينص السؤال الثاني من أسـئلة الد ارسـة علـى :لمـا واقـع اسـتخدام مهـارات  world linksفـي

التــدريس عنــد معلمــي الرياضــيات لمواجهــة آثــار العــدوان علــى غ ـزة؟ل ولاجابـة عــن هــذا السـؤال مــن
أسئلة الدراسة تم حساب المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والترتيب كما في الجدول  )2التالي:
جدول  :2المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والترتيب لواقع استخدام مهارات world links
في التدريس عند معلمي الرياضيات لمواجهة آثار العدوان على غزة
المتوس

الوزن

الحسابي

النسبي%

.1

يمكنني تعليم الطلبة طريقة إنشاء بريد إليتروني.

4.37

87.4%

1

.2

أستطيع إنشاء مجموعة أو قائمة بريدية للطلبة.

4.24

84.8%

3

.3

استخدم برامج المحادثة اإلليترونية في التواصل مع الطلبة.

4.12

82.4%

7

.4

يمكننـي تصــميم موقـع إليترونــي يحتـوي علــى أنشـطة رياضــيات

4.15

83%

5

.5

لــدي القــدرة علــى إنشــاء مدونــة إليترونيــة تخــدم تدريســي لمــادة

4.17

83.4%

4

الفقرة

م

تناسب الطلبة.

الرياضيات.
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الترتيب

المتوس

م

الفقرة

.6

أوج ــه الطلب ــة س ــتخدام المكتب ــات اإلليتروني ــة مث ــل الويكيبي ــديا

.7

أصمم الرحالت المعرفية الويب كويست) كاسـتراتيجية لتـدريس

.8

يمكننــي توظيــف تحليــل سـوات ل "Swotنقــاط القــوة الضــعف

.9

لــدي القــدرة علــى إنشــاء مجموعــة أو صــفحة علــى الفــيس بــو

الوزن

الترتيب

الحسابي

النسبي%

3.78

75.6%

17

3.93

78.6%

12

3.88

77.6%

13

4.37

87.4%

1

4.15

83%

5

 .11أوظف نشاط كسر الجليد في حصص الرياضيات.

4.10

82%

8

 .12أوظف مشاريع التعلم عن بعد في تدريس الرياضيات.

3.80

76%

16

3.59

71.8%

21

4.02

80.4%

9

4.00

80%

10

3.85

77%

14

3.83

76.6%

15

3.98

79.6%

11

3.68

73.6%

19

. )Wikipedia

الرياضيات.

الفرص التهديدات) في تدريس الرياضيات.
خاصة بمادة الرياضيات التي أدرسها.

 .10يمكنن ـ ــي تص ـ ــميم اس ـ ــتبانة إليتروني ـ ــة لتق ـ ــويم أداء الطلب ـ ــة ف ـ ــي
الرياضيات.

 .13يمكننــي ا نضــمام لمجتمعــات الــتعلم مثــل موقــع I EARN
للتواصل في مشاريع التعلم عن بعد في الرياضيات.

 .14لـ ـ ــدي القـ ـ ــدرة علـ ـ ــى تصـ ـ ــميم فيـ ـ ــديو تعليمـ ـ ــي يخـ ـ ــدم تـ ـ ــدريس
الرياضيات.

 .15أستطيع تصميم نشرة صفية في الرياضيات.
 .16يمكننـ ـ ــي عم ـ ـ ــل تعيين ـ ـ ــات رياض ـ ـ ــيات ف ـ ـ ــي برن ـ ـ ــامج الم ـ ـ ــوودل
).(Moodle

 .17أسـ ــتطيع عمـ ــل مسـ ــرد بمصـ ــطلحات الرياضـ ــيات فـ ــي برنـ ــامج
الموودل ).(Moodle

 .18لدي القدرة على تصميم امتحان رياضيات إليتروني في برنـامج
الموودل ).(Moodle

 .19أســتطيع عمــل غرفــة محادثــة للتواصــل مــع الطلبــة فــي برنــامج
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م

المتوس

الفقرة

الحسابي

الوزن

النسبي%

الترتيب

الموودل ).(Moodle
 .20يمكننـ ــي عمـ ــل منتـ ــدى خـ ــاص بمـ ــادة الرياضـ ــيات فـ ــي برنـ ــامج
الموودل ).(Moodle

 .21أس ــتطيع عم ــل ملص ــق خ ــاص بم ــادة الرياض ــيات ف ــي برن ــامج
الموودل ).(Moodle
المجموع

3.61

72.2%

20

3.71

74.2%

18

3.97

79.4%

-

 worldف ــي

أن متوســط واقــع اســتخدام مهــارات links
يتضــح مــن الجــدول  )2الســابق ه
التدريس عند معلمي الرياضيات لمواجهة آثـار العـدوان علـى غـزة مـن وجهـة نظـر معلمـي الرياضـيات

بلــغ  )3.97مــن أصــل  )5بــوزن نســبي  )%79.4وهــي نســبة مئويــة جيــدة كمــا أن أعلــى ثــالث
فقرات هي :ليمكنني تعليم الطلبة طريقة إنشاء بريـد إليترونـيل بمتوسـط حسـابي  )4.37ووزن نسـبي

 )%87.4وللدي القدرة على إنشاء مجموعة أو صفحة على الفـيس بـو خاصـة بمـادة الرياضـيات

التــي أدرســهال بوســط حســابي  )4.37ووزن نســبي  )%87.4ولأســتطيع إنشــاء مجموعــة أو قائمــة

بريدية للطلبـةل بمتوسـط حسـابي  )4.24ووزن نسـبي  )%84.8وأدنـى ثـالث فقـرات هـي :ليمكننـي
ا نض ــمام لمجتمع ــات ال ــتعلم مث ــل موق ــع EARN

 Iللتواص ــل ف ــي مش ــاريع ال ــتعلم ع ــن بع ــد ف ــي

الرياضياتل بمتوسط حسـابي  )3.59ووزن نسـبي  )%71.8وليمكننـي عمـل منتـدى خـاص بمـادة
الرياض ــيات ف ــي برن ــامج الم ــوودل )(Moodleل بمتوس ــط حس ــابي  )3.61ووزن نس ــبي )%72.2

ولأستطيع عمل غرفة محادثة للتواصل مع الطلبة في برنـامج المـوودل )(Moodleل بمتوسـط حسـابي
 )3.68ووزن نسبي .)%73.6

ويعتقد الباحثان أن النتيجة جاءت على هذا النحو نظ ار لحاجة معلمي الرياضيات للتواصـل
مــع طلبــتهم للحــد مــن آثــار العــدوان علــى غ ـزة مــن خــالل البريــد اإلليترونــي أو مجموعــات وصــفحات

الفـيس بــو والمجموعــات والقـوائم البريديــة كمــا أن توظيـف هــذي المهــارات التينولوجيــة الحديثــة تعتبــر

مشوقة وجذابة للطلبة فهم يشعرون بالمتعة والسعادة من خالل التواصل مـع معلمـيهم وزمالئهـم بهـذي
الطريقة.
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اإلجابة عن السؤال الثالث:

ينص السؤال الثالث من أسـئلة الد ارسـة علـى :لمـا معوقـات اسـتخدام مهـارات world links

في التدريس عند معلمي الرياضيات لمواجهة آثار العدوان على غـزة؟ل ولاجابـة عـن هـذا السـؤال تـم

استخدام المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والترتيب كما في الجدول  )3اآلتي:

جدول  :3المتوسطات الحسابية والنسب المئوية والترتيب لمعوقات استخدام مهارات world
 linksفي التدريس عند معلمي الرياضيات لمواجهة آثار العدوان على غزة
المتوس

م

الفقرة

.1

عـ ــدم تـ ــوفر أجه ـ ـزة حاسـ ــوب عنـ ــد جميـ ــع الطلبـ ــة يعيـ ــق توظيـ ــف

.2

انقطاع اليهربـاء بشـكل متيـرر يعرقـل اسـتخدام مهـارات World

.3

ضعف شبكة اإلنترنـت يـؤثر سـلبا علـى تطبيـق مهـارات World

.4

عــدم تــوفر أجه ـزة حاســوب متصــلة بشــبكة اإلنترنــت فــي صــفوف

.5

ضــعف مهــارات الطلبــة الحاســوبية يعيــق ا ســتفادة مــن مهــارات

.6

قلة متابعة المسؤولين لمشاريع التنمية المهنية للمعلمين يؤثر سلبا

مهارات  World Linksفي تدريس الرياضيات.
 Linksفي تدريس الرياضيات.
 Linksفي تدريس الرياضيات.

المدرســة يصـ هـعب مــن إمكانيــة توظيــف مهــارات World Links
بشكل جيد في تدريس الرياضيات.
 World Linksفي تدريس الرياضيات.

علــى توظيــف المعلمــين لمهــارات Links

الرياضيات.

 Worldفــي ت ــدريس

.7

تخ ــوف أولي ــاء األم ــور م ــن دم ــج التينولوجي ــا ف ــي التعل ــيم يعي ــق

.8

قلــة اهتمــام الطلبــة با ســتفادة مــن التينولوجيــا فــي التعلــيم يصـ هـعب

استخدام مهارات  World Linksفي تدريس الرياضيات.
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النسبة

الترتيب

الحسابي

المئوية

4.39

87.8%

5

4.85

97%

1

4.59

91.8%

2

4.56

91.2%

3

4.32

86.4%

6

3.98

79.6%

9

3.68

73.6%

10

4.07

81.4%

8

م

المتوس

الفقرة

الحسابي

النسبة

المئوية

الترتيب

مــن إمكانيــة ا ســتفادة مــن مهــارات  World Linksفــي تــدريس

الرياضيات.
.9

الظروف ا قتصادية الصعبة والحصار الذي تمـر بـه غـزة تعرقـل

توظيف مهارات  World Linksفي تدريس الرياضيات.

 .10طبيعـ ــة مـ ــادة الرياضـ ــيات المجـ ــردة تزيـ ــد مـ ــن صـ ــعوبة اسـ ــتخدام
مهارات  World Linksفي التدريس.
المجموع

4.54

90.8%

4

4.22

84.4%

7

4.32

86.4%

-

أن متوســط معوقــات اســتخدام مهــارات  world linksفــي
يتضــح مــن الجــدول  )3الســابق ه
التدريس عند معلمي الرياضيات لمواجهة آثـار العـدوان علـى غـزة مـن وجهـة نظـر معلمـي الرياضـيات

بلــغ  )4.32مــن أصــل  )5بــوزن نســبي  )%86.4وهــي نســبة مئويــة جيــدة جــدا كمــا أن أعلــى

ثالث فقرات هي :لانقطاع اليهرباء بشكل متيرر يعرقل استخدام مهارات  World Linksفي تـدريس
الرياضــياتل بمتوســط حســابي  )4.85ووزن نســبي  )%97ولضــعف شــبكة اإلنترنــت يــؤثر ســلبا

على تطبيـق مهـارات  World Linksفـي تـدريس الرياضـياتل بمتوسـط حسـابي  )4.59ووزن نسـبي

 )%91.8ولعــدم تــوفر أجهـزة حاســوب متصــلة بشــبكة اإلنترنــت فــي صــفوف المدرســة يصـ هـعب مــن
إمكانيــة توظيــف مه ــارات  World Linksبشــكل جي ــد ف ــي تــدريس الرياض ــياتلل بمتوســط حس ــابي
 )4.56ووزن نس ـ ــبي  )%91.2وأدن ـ ــى ث ـ ــالث فقـ ـ ـرات ه ـ ــي :لتخ ـ ــوف أولي ـ ــاء األم ـ ــور م ـ ــن دم ـ ــج

التينولوجيــا فــي التعلــيم يعيــق اســتخدام مهــارات Links

 Worldفــي تــدريس الرياضــياتل بمتوســط

حسابي  )3.68ووزن نسبي  )%79.6ولقلة متابعة المسـؤولين لمشـاريع التنميـة المهنيـة للمعلمـين
يؤثر سلبا علـى توظيـف المعلمـين لمهـارات  World Linksفـي تـدريس الرياضـياتل بمتوسـط حسـابي
 )3.98ووزن نسبي  )%79.6ولقلة اهتمام الطلبـة با سـتفادة مـن التينولوجيـا فـي التعلـيم يص هـعب

من إمكانية ا ستفادة من مهارات  World Linksفـي تـدريس الرياضـياتل بمتوسـط حسـابي )4.07

ووزن نسبي .)%73.6
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كمـا تمثلـت معوقـات اسـتخدام مهـارات  world linksفـي التـدريس عنـد معلمـي الرياضـيات
لمواجهة آثار العـدوان علـى غـزة مـن وجهـة نظـر معلمـي الرياضـيات فـي اإلجابـة عـن السـؤال المفتـوح
في النقاط التالية:


انتشــار الفيروســات بأنواعهــا التــي تفســد المعلومــات والمواقــع وتعيــق توظيــف مهــارات الوورلــد
لينكس.



كثرة انقطاع ا تصال أثناء البحث والتصفح داخل اإلنترنت.



عدم توفر الصيانة الدورية ألجهزة الحاسوب وشبكة اإلنترنت.



الخوف من تلف أجهزة الحاسوب بسبب ا نقطاع المتيرر لليهرباء.



الوقت غير كافي لتنفيذ الفعاليات.



هنا تداخل بين المباحث األخرى في استخدام مختبر الحاسوب.



عــدم تــوفر أجه ـزة خاصــة بكــل طالــب وعــدم تمكــنهم مــن ا تصــال بشــبكة ا نترنــت للتواصــل
الدائم.



عدد الطالب في الصف كبير.



كبر المنهان الد ارسي وكثافته.



الرياضيات مادة مجردة تجد الطالبات فيها كثير من الصعوبات.



النظرة التقليدية السائدة لعدم ضرورة توظيف التينولوجيا وأنها نوع من الترف ليس إ ه.



معوقات مادية واجتماعية وفنية بحتة.

ويعتقــد الباحثــان أن النتيجــة جــاءت علــى هــذا النحــو نظـ ار للظــروف الصــعبة التــي يمــر بهــا

المجتم ــع الفلس ــطيني نتيج ــة الحص ــار والع ــدوان اإلسـ ـرائيلي عل ــى غـ ـزة وال ــذي أث ــر ب ــدورة عل ــى جمي ــع
المجــا ت وخصوصــا فــي التعلــيم كمــا أن انقطــاع التيــار اليهربــائي بشــكل متيــرر وضــعف وانقطــاع
اإلنترنت وعدم توفر أجهزة حاسوب لجميع الطلبة يعيق توظيـف مهـارات الوورلـد ليـنكس فـي مواجهـة
آثار العدوان على غزة.
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توصيات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحثان بما يلي:

 .1اســتخدام مهــارات  world linksالبريــد اإلليترونــي المجموعــات والقـوائم البريديــة مجموعــات
وصفحات الفـيس بـو

المـوودل  ...إلـخ) فـي التـدريس عنـد معلمـي الرياضـيات لمواجهـة آثـار

العدوان على غزة.
 .2عقـد دورات لمعلمـي الرياضـيات لتـدريبهم علـى اسـتخدام مهـارات  world linksوتوظيفهـا فـي
تعليم الرياضيات والمواد الدراسية األخرى.

 .3العمل على تجهيز المدارس بقاعـات مـزودة بـأجهزة الحاسـوب وتوصـيلها بصـورة مسـتمرة بشـبكة
اإلنترنت ستخدامها في العملية التعليمية.
 .4اهتمـام بـرامج إعـداد المعلمــين بكليـات التربيـة بمهـارات  world linksوتـدريب الطلبـة المعلمــين
على كيفية استخدامها وتوظيفها في تدريس الرياضيات.

 .5توظيــف اســتراتيجيات التــدريس الحديثــة فــي تــدريس الم ـواد الد ارســية وخصوصــا ا ســتراتيجيات
المتعلقة بمهارات .world links
 .6ضــرورة إعــادة النظــر فــي أســاليب التقــويم التقليديــة والتــي تركــز علــى المســتويات الــدنيا للتفكيــر
والتحول إلى المهام واألدائية في التقويم او ما يسمى التقويم الواقعي.
مقترحات الدراسة:

في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحثان ما يلي:
 .1إج ـراء د ارســات تهــدف إلــى تعـ هـرف آراء معلمــي الم ـواد الد ارســية المختلفــة فــي اســتخدام مهــارات
 World Linksفي التدريس لمواجهة آثار العدوان على غزة.

 .2إجـراء د ارســات تهــدف إلــى تعـ هـرف فاعليــة اســتخدام مهــارات  World Linksفــي تــدريس المـواد
الدراسية المختلفة لمواجهة آثار العدوان على غزة.
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ملحق الدراسة
الجامعة اإلسالمية-غزة

كلية التربية-قسم المناهج وطرق التدريس

استبانة

آراء معلمي الرياضيات في استخدام مهارات  World Linksفي التدريس لمواجهة آثار العدوان
على غزة
أخي  /أختي  ...معلم  /معلمة الرياضيات

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

يــتم إج ـراء د ارســة للتعــرف علــى آراء معلمــي الرياضــيات فــي اســتخدام مهــارات  World Linksفــي
التــدريس لمواجهــة آثــار العــدوان علــى غـزة وألغـراض هــذي الد ارســة تــم إعــداد هــذي ا ســتبانة وتتضــمن
 )31فقرة موزعة على محورين هما:

واقع استخدام مهارات  World Linksو معوقات استخدام مهارات  World Linksوستجد أمام كـل
فقرة مدرجا من خمس درجات تعبر عن درجة موافقت وهي :كبيرة جدا كبيرة متوسطة قليلـة قليلـة
جدا.

والمطل ــوب منـ ـ أن تض ــع عالم ــة  )أم ــام الفقـ ـرة وأس ــفل درج ــة الموافق ــة المناس ــبة آم ــال أن تي ــون
إجــابتيم عــن جميــع الفق ـرات بكــل موضــوعية علمــا بــأن البيانــات التــي ســتجمع مــن هــذا ا ســتبيان
ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط.
وشك ار لكم

د .إبراهيم حامد األسطل
د .أيمن محمود األشقر
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بيانات عامة:

مديرية التربية والتعليم.................. :
النوع ا جتماعي:

) ذكر

المدرسة................................. :

) أنثى.
درجة الموافقة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة
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قليلة

المحور األول :واقع استخدام مهارات : World Links
 .1يمكنني تعليم الطلبة طريقة إنشاء بريد إليتروني.
 .2أستطيع إنشاء مجموعة أو قائمة بريدية للطلبة.
 .3استخدم برامج المحادثة اإلليترونية في التواصل مع الطلبة.
 .4يمكننــي تصــميم موقــع إليترونــي يحتــوي علــى أنشــطة رياضــيات
تناسب الطلبة.
 .5ل ــدي الق ــدرة عل ــى إنش ــاء مدون ــة إليتروني ــة تخ ــدم تدريس ــي لم ــادة
الرياضيات.
 .6أوج ــه الطلبـ ــة سـ ــتخدام المكتب ــات اإلليترونيـ ــة مثـ ــل الويكيبيـ ــديا
. )Wikipedia
 .7أصــمم الــرحالت المعرفيــة الويــب كويســت) كاســتراتيجية لتــدريس
الرياضيات.
 .8يمكننــي توظيــف تحليــل س ـوات ل "Swotنقــاط القــوة الضــعف
الفرص التهديدات) في تدريس الرياضيات.
 .9لــدي الق ــدرة عل ــى إنش ــاء مجموعــة أو ص ــفحة عل ــى الف ــيس ب ــو
خاصة بمادة الرياضيات التي أدرسها.
 .10يمكننـ ـ ــي تصـ ـ ــميم اسـ ـ ــتبانة إليترونيـ ـ ــة لتقـ ـ ــويم أداء الطلبـ ـ ــة فـ ـ ــي
الرياضيات.
 .11أوظف نشاط كسر الجليد في حصص الرياضيات.
 .12أوظف مشاريع التعلم عن بعد في تدريس الرياضيات.
 .13يمكنن ــي ا نض ــمام لمجتمع ــات ال ــتعلم مث ــل موق ــع I EARN
للتواصل في مشاريع التعلم عن بعد في الرياضيات.

قليلة جدا

م

الفقرات

درجة الموافقة

كبيرة جدا

كبيرة

متوسطة
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قليلة

 .14لدي القدرة على تصميم فيديو تعليمي يخدم تدريس الرياضيات.
 .15أستطيع تصميم نشرة صفية في الرياضيات.
 .16يمكنن ـ ـ ــي عم ـ ـ ــل تعيين ـ ـ ــات رياض ـ ـ ــيات ف ـ ـ ــي برن ـ ـ ــامج المـ ـ ـ ــوودل
).(Moodle
 .17أس ـ ــتطيع عم ـ ــل مس ـ ــرد بمص ـ ــطلحات الرياض ـ ــيات ف ـ ــي برن ـ ــامج
الموودل ).(Moodle
 .18لدي القدرة علـى تصـميم امتحـان رياضـيات إليترونـي فـي برنـامج
الموودل ).(Moodle
 .19أس ــتطيع عم ــل غرف ــة محادث ــة للتواص ــل م ــع الطلب ــة ف ــي برن ــامج
الموودل ).(Moodle
 .20يمكننـ ــي عمـ ــل منتـ ــدى خـ ــاص بمـ ــادة الرياضـ ــيات فـ ــي برن ـ ــامج
الموودل ).(Moodle
 .21أس ــتطيع عم ــل ملص ــق خ ــاص بم ــادة الرياض ــيات ف ــي برن ــامج
الموودل ).(Moodle
المحور الثاني :معوقات استخدام مهارات : World Links
 .22ع ــدم ت ــوفر أجهـ ـزة حاس ــوب عن ــد جمي ــع الطلب ــة يعي ــق توظي ــف
مهارات  World Linksفي تدريس الرياضيات.
 .23انقطاع اليهرباء بشكل متيـرر يعرقـل اسـتخدام مهـارات World
 Linksفي تدريس الرياضيات.
 .24ضعف شبكة اإلنترنت يؤثر سـلبا علـى تطبيـق مهـارات World
 Linksفي تدريس الرياضيات.
 .25عــدم تــوفر أجه ـزة حاســوب متصــلة بشــبكة اإلنترنــت فــي صــفوف
المدرســة يصـ هـعب مــن إمكانيــة توظيــف مهــارات World Links
بشكل جيد في تدريس الرياضيات.
 .26ضــعف مهــارات الطلبــة الحاســوبية يعيــق ا ســتفادة مــن مهــارات
 World Linksفي تدريس الرياضيات.
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.27

قلــة متابعــة المس ــؤولين لمشــاريع التنميــة المهني ــة للمعلمــين ي ــؤثر
سلبا على توظيف المعلمين لمهارات  World Linksفي تـدريس
الرياضيات.
تخ ــوف أولي ــاء األم ــور م ــن دم ــج التينولوجي ــا ف ــي التعل ــيم يعي ــق
استخدام مهارات  World Linksفي تدريس الرياضيات.
قلـة اهتمــام الطلبـة با ســتفادة مـن التينولوجيــا فـي التعلــيم يصـ هـعب
مــن إمكانيــة ا ســتفادة مــن مهــارات  World Linksفــي تــدريس
الرياضيات.
الظروف ا قتصادية الصعبة والحصار الذي تمر به غـزة تعرقـل
توظيف مهارات  World Linksفي تدريس الرياضيات.
طبيعـ ــة مـ ــادة الرياضـ ــيات المجـ ــردة تزيـ ــد مـ ــن صـ ــعوبة اسـ ــتخدام
مهارات  World Linksفي التدريس.

قليلة جدا

م

الفقرات

أخي أختي  ...معلـم معلمـة الرياضـيات بإمكانـ إضـافة نقـاط أخـرى لمعوقـات اسـتخدام مهـارات
 World Linksمن وجهة نظر .
.............................................................................................................................................
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