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س الر�اضيا جة امتالك معل�� الر�اضيات باملرحلة الثانو�ة ملتطلبات تد رد ت $# العصر ر

  الرق�� ع12 ضوء /عض املتغ,+ات من وج)ة نظر&م 

  عبيد مزعل عبيد ا78ر6ي


س، Cلية الB+بية، جامعة القصيم، اململكة العر=ية السعودية رقسم املناEF وطر التد   .ق

  amahrby@qu.edu.sa: الربيد االلكرتوين
  :     املستخلص

�س  جــــة امــــتالك متطلبـــات تــــد ر�ـــدف البحــــث التعــــرف ع�ــــ� د ــ  لــــدى ر الر)اضــــيات %ــــ$ العــــصر الرق!ــ

معل!ــ  الر)اضــيات املرحلــة الثانو)ــة ع�ــ� ضــوء :عــض املتغ7ــ6ات، واســتخدم البحــث املــن.- الوصــفي 

�م عـن طر)قـة العينـة القـصدية، وتـم ) 83(التحلي�$، و@لغت عينة البحث  رمعلما ومعلمـة تـم اختيـا ً

�س الر)اضــيات %ــ$ العــصر الرق!ــ  إ ًلك6Tونيــا، وتوصــل البحــث إRــ� أن رتطبيــق اســNبانة متطلبــات تــد

�س الر)اضـيات %ـ$ العـصر الرق!ـ   جة امتالك معل!  الر)اضيات باملرحلة الثانو)ـة بمتطلبـات تـد رد ر

ق دالـــــة إحـــــصائيا عنـــــد مــــــستو الداللـــــة  ــــدم وجـــــود فــــــر ىمتوســـــطة، وعـ ً ــــطات ) a≤0.05(و بـــــ7ن متوســ

�س الر)اضـــيات %ـــ$  ــ$ امـــتالك متطلبـــات تـــد ىالعـــصر الرق!ـــ  cعـــز راســـتجابات أفـــراد عينـــة البحـــث %ـ

  ).قص67ة/متوسطة/طو)لة(ى، وcعز الختالف ا6lmfة )إناث/رذgو(ملتغ67 اختالف اdefس 

  .املرحلة الثانو)ة، الر)اضيات، العصر الرق! : الnلمات املفتاحية
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The degree to which Secondary School Mathematics 
Teachers in government schools meet the requirements 
for teaching mathematics in the digital age in light of 

some variables 
OBEAD MOZEL OBEAD ALHARBI  
Department Of Curriculum and Instruction, College of 
Education, Qassim University, Buraidah, Al Qassim, SA 
Email: dr.obead6603@gmail.com 
Abstract:  
This research aims to identify the degree to which secondary school 
mathematics teachers meet the requirements for teaching mathematics 
in the digital age in light of some variables. The research followed the 
descriptive-analytic approach and chose a sample of (83) teachers 
(male and female) using purposive sampling. The questionnaire of 
teaching requirements for mathematics in the digital age has been 
applied online. The research found that the degree to which secondary 
school mathematics Teachers meet the requirements for teaching 
mathematics in the digital age was average. No statistically significant 
differences at the level (a≤0.05) were found among the means of the 
sample responses in the degree to which secondary school 
mathematics teachers meet the requirements for teaching mathematics 
in the digital age. This can be attributed to the gender (male/female) 
and experience (long/medium/short) variables. 
 
Keywords: Secondary School, mathematics, digital age. 
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  :املقدمة واK8لفية النظر�ة

ات الw  أتاحtvا التقنية بمnوناtuا اmsتلفة؛ شpد ا عة :سyب التطو رلعالم قفزات كب67ة ومNسا ر
ة الثالثــة أو العــصر الرق!ــ  �ا ع�ــ� جميــع  Age Digitalروالwــ  cــس!} عــصر الثــو ر، وا�عكــست بــدو

�س مـن �سـاليب التقليديـة الwـ   رمجاالت ا�fياة، ومن ضم�tا مجال ال6Tبية والتعليم، فانتقل التـد
c6ونيـة الرقميـةTســاليب �لك�ة إRـ�  ، وعبــد )2002(حيــث يـذكر سـالم . رعتمـد ع�ـ� الكتــاب والـسبو

رأن التطو التق�  وإدخالھ %$ العملية التعليمية، واستخدام ) 2012(يالعاطي وأبو خطوة وا�fصر 
�س من الطر و�س6Tاتيجيات التق �ا %$ تحو)ل التد قالتقنية الرقمية ا�fديثة سا�مت بدو ر ليدية ر

فpم gــي يتمكنــوا مــن  اtuم، وتحــديث معــا رإRـ� الطــر ا�fديثــة، الwــ  تتطلــب مــن املعلمــ7ن تطـو)ر مpــا ر ق
�ـــــداف �ات الرقميـــــة املـــــستمرة لتحقيـــــق  �س %ـــــ$ العـــــصر الرق!ـــــ ، وليواكبـــــوا التطـــــو رعمليـــــة التـــــد ر

  . التعليمية

�سية �عد إحدى ال توجpات ال6Tبو)ة ران استخدام التقنيات الرقمية املعاصرة %$ العملية التد
�س efميـع املراحـل التعليميـة، فتوظيـف التقنيـة املعاصـرة ذو أ�ميــة  را�fديثـة %ـ$ مجـال طـر التـد ق
�ا واستخدامpا :ـشnل واسـع  ركب67ة وال يمكن �ستغناء ع�tا %$ مجال التعليم، خاصة %$ ظل انNشا

ــــة، وامل ـــــصر املعرفــ ـــــل العمر)ـــــــة اmsتلفــــــة، %ـــــــ$ عــ ــــراد %ــــــ$ املراحــ ــــم �فـــ علومـــــــات، والتقنيـــــــة لــــــدى معظـــ
)Bellanca,2010 & Brandt.(  

�س الرق!ـ  �ـو الـسمة  �ـسية، ليـصبح التـد سات املعلم7ن التد رتبعا لذلك cغ67ت مفا�يم مما ر ر ً

ه أحـد العوامـل املـسا�مة %ـ$  اتـھ اmsتلفـة، و@اعتبـا فھ ومpا رالpامة، من خالل تمك7ن املعلم7ن بمعا ر ر
�س الرق!ـ  رالتنمية وتطو املعلم واملتعلم؛ فnان من  ر مواكبة �ذا التطو من خـالل التـد رالضر ر يو

نة  �ا من خالل ب¤ئة cعلم تفاعلية ب7ن املعلم واملتعلم تتم7¢ باملر اسية واستمرا ولتطو)ر املنا¥- الد ر ر
ن،(%$ املnان والزمان    ). 2019و�ار

�س الرق!  س: "رو�عرف التد وا�fصو ع�� املعلومة بواسطة التقنيات الرقمية ا�fديثة و ائل ل
©$ فقط ، "(رالتواصل �جتماª$ وعدم �عتماد الك�$ ع�� الكتاب الو ، و�عـرف )28، 2019يالـشمر

ـــ7ن املعلمــــ7ن وطال¬tـــــم "بأنــــھ  �س الـــــذي �عتمــــد باســــتخدام التقنيـــــة والوســــائط %ــــ$ التواصـــــل بـ رالتــــد
لــــيم التع: " بأنــــھ) 3019 أ، 2019(ب¤نمــــا عرفتــــھ ع�ــــ$ ). 3، 2002ا�s¤ــــسن، " (واملؤســــسة التعليميــــة

قميـــة cعتمـــد ع�ـــ� اســـتخدام التقنيـــة الرقميـــة بمختلـــف أنواعpـــا %ـــ$ أحـــداث  رالـــذي يحـــدث %ـــ$ ب¤ئـــة 
ات وغ67�ـــا  ات واختبـــا رالـــتعلم املطلـــوب وتقـــديم ا�sتـــو التعلي!ـــ  ومـــا يتـــضمنھ مـــن أ�ـــشطة ومpـــا ر ى

�ـداف التعليميـة املdـشودة، مـع وجـود �تـصال املTـ¢امن وغ7ـ6 املTــ¢ا�من :ـشnل إلك6Tو�ـي، وتحقيـق 
  ". ب7ن عناصر العملية التعليمية

ـــاز  �س الرق!ــــ  �عتمــــد ع�ــــ� نظــــام متnامــــل �ــــشمل gافــــة ) 2019(يو)ــــذكر الطــــا°ي وغـ رأن التــــد
ىعناصر العملية التعلمية التعليمية بمختلف جوان±tا، بتصميم محتو cعلي!  وتحو)لھ إ�R أ�شطة 

نRـ$، و@وابـات �ن6Tنـت، و)nـو تفاعلية باستخدام آليات �تصال ا�fديثة gالـشبnات، وا�fاسـب ²
ة العملية  راملتعلم �و محو عملية التعلم، واملعلم مرشد وموجھ للتعلم :شnل يمكن من خاللھ إدا ر

  .التعليمية، وضبطpا، وتقييم أداء املتعلم7ن

�س  %ــــ$ العــــصر الرق!ــــ ، اعتlــــ6 التــــد ات الــــسر�عة واملتالحقــــة للتقنيــــة  ـــرات التطــــو رومــــن مؤشـ ر
اtuـا مـن ًالرق!  أسلو@ا جديـ فpـا ومpا �س يقـدم املـادة التعليميـة، و)كـسب معا ردا مـن أسـاليب التـد ر ر ً

سـائطpما املتعـددة :ـشnل يNـيح للمـتعلم التفاعـل مـع املعلـم  وخالل تقنيات املعلومات و�تـصاالت و
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تفاعال �شطا 
ً ً

قمنـة ). 2006عبد املع7ن،( �س %$ العصر الرق!  يقوم ع��  رومن �ذا املبدأ فإن التد ر
)ـة ا�sت ءة أو مسموعة، أو تجمع ب7ن الر قمية مرئية أو مقر ة  ؤو)ات التعليمية، وتحو)لpا إ�R صو و رر

والقـــراءة والـــسمع، و)ـــصل إل·tـــا املـــتعلم عـــن طر)ـــق ا�fاســـب R²ـــ$ املتـــصل :ـــشبكة �ن6Tنـــت أو بـــأي 
  ). 2002سالم،(وسائط تقنية تفاعلية م¤سرة وسر�عة 

�س الرق!  يتم7¢ بم7ـ¢ات عـدة، التفاعـل، وسـpولة �تـصال بـ7ن املعلـم وطلبتـھ :  م�tـارلذا فالتد
قأو ب7ن الطلبة أنفسpم بواسطة الغرف �ف6Tاضية، وا�sتو الرق!  طوال اليوم، والتنـوع %ـ$ طـر  ى
ءة أو مــسموعة  �س، حيـث cعطـى املــادة العلميـة بطر)قـة تناسـب الطالــب سـواء مرئيـة أو مقـر والتـد ر

)Lever,2017 & McDonald.(  

�س الرق!  باستخدام الوسائط التقنية مطلبا لتعز)ز �نتفاع بالتقنية %$ ا�fياة، و�عد التد
ً

ر
ة ال6Tبية والتعليم %$ تنفيذ سياسtvا الpادفة ملواكبة  ا رإذ قامت اململكة العر@ية السعودية ممثلة بو ز

 بــــدءا �نتفـــاع بالتقنيـــة %ـــ$ العمليـــة التعليميـــة عـــن طر)ــــق إدخـــال إصـــالحات كث7ـــ6ة، وcغ7ـــ6ات كب7ـــ6ة
ً

ـــق  �س الرق!ــــ ، ¬tـــــدف cعميــ ـــم �نتقــــال إRـــــ� �ــــشر ثقافـــــة التـــــد ـــي، ثــ ربتطبيــــق نظـــــم الــــتعلم �لك6Tو�ــ
ســـــات املعلمـــــ7ن  ا�ـــــسة،(رمما )ب بالــــــسعودية)2021رالد ـــا أكـــــدت �يئـــــة تقـــــو)م التعلـــــيم والتـــــد          ر، كمــ

�س )  أ2019( لتنفيـذ املpـام رإ�R أ�مية استعمال الوسائل ا�fديثة الwـ  cعتمـد ع�ـ� التقنيـة %ـ$ التـد
�سية بفاعلية أك6l، مثل ة أكlـ6، والwـ  : رالتد ات واملواد الc  wستخدم املصادر الرقميـة بـصو راملقر ر

قتتفــو ع�ــ� جميــع �ســتخدامات الــسابقة لألجpــزة و�دوات املــساعدة %ــ$ cعلــيم الر)اضــيات داخــل 
�س الرق!ـــ  �ـــو  ات التـــد راeÁfـــرة الـــصفية وأن الطر)ـــق �مثـــل المـــتالك مpـــا �عتمـــاد ع�ـــ� �جpـــزة ر

  .والتطبيقات ا�fديثة

�ـسية املpمـة %ــ$ العـصر ا�fـاR$؛ لnوtÂــا  �س الرق!ـ  إحـدى الكفايــات التد روcعـد متطلبـات التــد ر
cـــــسpل التواصـــــل، والتفاعـــــل التعلي!ـــــ ، وcعطـــــي املعلمـــــ7ن فـــــرص cعليميـــــة تقـــــوم ع�ـــــ� �بـــــداع عنـــــد 

س بطر)قــة متم7ــ¢ ة، واســتخدام التقنيــة الرقميــة، وتقــديم الــدر رة ومحفــزة مدعمــة بالــصوت والــصو
ة ع�ــ� إظpــار الــدو ا�fقيقــي للمعلمــ7ن؛ دو املوجــھ،  روغ67�ـا مــن الوســائل املــشوقة، بمــا ين!ــ  القــد ر ر

ب، والباحث، والقدوة %$ التعلم الرق!    .روامل¤سر، واملد

�ـــسية %ـــ$ العـــصر الرق!ـــ  تتnـــو مـــن نإن العمليـــة التد ىاملعلـــم، وا�sتـــو التعلي!ـــ ، والوســـيط : ر
�س الر)اضــــيات ملعلـــم العــــصر الرق!ــــ  مــــا ذكــــره ا رلرق!ـــ ، واملــــتعلم، وعليــــھ فمــــن أبـــر متطلبــــات تــــد ز

  .%$ c²ي) 2016(يدان¢7 

ات التفك67، وحل املشكالت -   .رمpا
ات استخدام ا�fاسوب و�ن6Tنت -   .رمpا
  .التعامل مع املصادر �لك6Tونية -
  .فن التواصل �تصال -

 .ةكفايات الثقافة املعلوماتية العصر) - 

 .الكفايات ا�fاسو@ية - 

ة دافعية التعلم -   .رإ�شاء ال6lامج التعليمية �ثرائية إلثا

 .استخدام برمجيات الNشغيل والوسائط التقنية املتعددة - 
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�سية، والتعامل معpا -    .ركفايات استخدام شبكة �ن6Tنت %$ العملية التد

صر)ة، والتطبيقــــات أثــــراء املــــادة التعليميــــة باســــتخدام الوســــائل التقنيــــة الــــسمعية والبــــ - 
 .ال6Tبو)ة

 - $ªماefالعمل ا.  

  .أخالقيات التعامل %$ العصر الرق!  - 

وcـش67 وثيقــة معـاي67 مجــال cعلـم التقنيــة الرقميــة اRـ� أ�ميــة مجـال التقنيــة الرقميـة بــالتعليم العــام 
)ب،(بالسعودية    :والw  تتمثل %$ c²ي)  ب2019ر�يئة تقو)م التعليم والتد

مة الستخدام التقنية الرقمية وإنتاجpاتأ�يل املتعلم باملعا -  ات الال زف واملpا ر   .ر

  .�ملام باملفا�يم التقنية ا�fاسو@ية و�نظمة الرقمية - 

  .مجال التقنية الرقمية - 

  .املفا�يم والتطبيقات الرقمية - 

  .التفك67 ا�fاسوÇي وال6lمجة - 

  .املصط�Èات التقنية الرقمية - 

sانة كب67ة ب7ن العلوم اnا وتحتل الر)اضيات مt±ا وأسالي�mتلفة؛ gوtÂا cستمد أ�دافpا ومحتوا
وgـل مــا يتعلــق ¬tـا مــن ا�fيــاة وخاصـة %ــ$ العــصر الرق!ـ ، حيــث تــدخل %ـ$ عمليــات �جpــزة الذكيــة، 
gاملعاefات الرقمية املوجودة %$ أجpزة ا�fواس¤ب، والpواتف، و%$ الكث67 من ال6lمجيات الc  wعمل 

  ).2011ع�$،(ًوفقا للعمليات الر)اضية 

ات التقنيــة الwـــ  cــشpد�ا مختلــف اesــاالت باتـــت  �س الر)اضــيات %ـــ$ ظــل تطــو رإن عمليــة تــد ر
�س أصـــبح ال يقتـــصر ع�ـــ� الب¤ئـــة الفـــصلية فقـــط، حيـــث ظpـــر مـــا �ـــس!}  ة، إذ أن واقـــع التـــد رضـــر ور
�س الرق!ـــ  مـــن خـــالل �نظمـــة �لك6Tونيـــة، وأصـــبح مـــن دواªـــ$ ذلـــك أن يواكـــب املعلـــم �ـــذا  ربالتـــد

  ).2010العساف،(ن استمرار العملية التعليمية بفاعلية رالتطو لضما

ات ا�fيــاة، والعمليــة  �ــسية فالبــد لــھ مــن مواكبــة تطــو رولnــو املعلــم �ــو جــو�ر العمليــة التد ر ن
اتھ ملتطلبات العصر الرق!ـ  بمـا يمكنـھ مـن توجيـھ وcـس67  رالتعليمية %$ جميع مnوناtuا، بتطو)ر مpا

لية، وتوظيــــ �س، وشــــرح املــــادة، والتقيــــيم، والعمليـــة التعليميــــة بمــــسؤ رف التقنيــــة الرقميــــة %ــــ$ التــــد
�داف السلوكية، والتعليمية، وال6Tبو)ة�  . واملتا:عة لتحقيق 

ة العلــم والتقنيــة تT¢ايــد التوصــيات )  ب2019(كمــا أكــد ع�ــ$  رأنــھ %ــ$ العــصر الرق!ــ  عــصر ثــو
�ة مــسايرة cعلــيم الر)اضـيات وcعلمpــا مــع املـستحدثات التقنيــة،  نمــر الـذي �ــستلزم أن يnــو وربـضر

رللتقنية دو أساc $%  ÊËعلم الر)اضيات وcعليمpا، حيث يؤكد اesلس القومي ملعل!  الر)اضيات %$ 
 مـن  National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) الواليـات املتحـدة �مر)كيـة

ســية امل" �دوات والتقنيـــة"خــالل مبـــدأ  pمـــة %ـــ$ وثيقـــة مبـــادئ ومعـــاي67 رأحـــد مبـــادئ الر)اضـــيات املد
سـية   Principles and Standards for School Mathematics (NCTM, 2000)رللر)اضـيات املد

ة �ستفادة من التقنيات املتوفرة %$ cعليم الر)اضيات وcعلمpا، وتوظيفpا :شnل �Øيح  ورع�� ضر
ســائط cعليميــة مــن قبــل املعلمــ7ن، بحيــث يمثــل cعلــيم الر)اضــيات منظومــة cعليميــة تجمــ وع نظــم و
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متعددة، وأدوات تكنولوجية، واس6Tاتيجيات cعليمية تخضع للضبط %$ إنتاجpا واستخدامpا، ومن 
  . ثم cساعد %$ تنفيذ cعليم الر)اضيات

ت gليمان  نإ�R وجـود عـدد مـن العوائـق الwـ  تحـو دو �نـدماج %ـ$ التعلـيم ) 2017(رولقد أشا ل
ة ع�ــ� الوصــو إل·tــا، و)تمثــل %ــ$زوالــتعلم الرق!ــ  يتجــاو اســتخدام ا للتقنيــة، والقــد ات : ر رنقــص املpــا

)ة، و�ذا  )ب ع�� التطو بالتقنية الرقمية، النقص %$ البdية التحتية الضر رالرقمية، ضعف التد ور ر
ـــ� تـــــصميم الlـــــ6امج cعليميـــــة، مثـــــل )ب املعلمـــــ7ن ع�ــ الرســـــوم، : ربخـــــالف العوائـــــق املتعلقـــــة :عـــــدم تـــــد

، والنماذج الر)اضيات   . والنصوص الw  تمثل الر)اضياتروالصو

ات ا�fاســـب R²ـــ$، وتقنيـــة املعلومـــات، حwــــ}  )ـــة ع�ـــ� املعلـــم فpـــم وإتقـــان مpـــا فـــق تلـــك الر رو ؤ و
ة جيـدة تـؤدي إRـ� التفاعـل مـع املتعلمـ7ن مـن  tuـا إدا ريتمكن من التعامل مع الوسائط الرقمية، وإدا ر

ة ىخــالل تلقـــ·tم للمحتـــو التعلي!ـــ  :ـــشnل gامـــل؛ لـــذا البـــد للمعلـــم مـــة إلدا ات الال ر أن يمتلـــك املpـــا ز ر
�س رالوسيط الرق! ، واستخدام إمnاناتھ استخداما يحقق �ستفادة الnافية من عملية التد ً .  

ـــ ،  �س %ـــــ$ العــــصر الرق!ــ اســـــات الwـــــ  ا�تمــــت بمتطلبـــــات التـــــد ـــم الد رومــــن أ�ــ اســـــة ا�fرÇـــــي ر رد
م تو) 1428( افر�ــــا %ـــ$ gــــل مـــن مــــن.- زو�ـــدفت لتحديــــد مطالـــب اســــتخدام التعلـــيم �لك6Tو�ــــي الـــال

الر)اضيات %$ املرحلة الثانو)ة، معلم الر)اضيات للمرحلة الثانو)ة، الب¤ئة التعليمية من وجpة نظر 
مة للمـن.-  زاmsتص7ن، وتوصلت ا�R أن جميع مطالب املن.- �لك6Tو�ي تخطيطا وتنفيذا وتقو)ما ال

ً ً ً

جــــة عاليــــة جــــدا، وعــــدم وجــــود اختالفــــات بــــ7ن �لك6Tو�ــــي بد
ً

 متوســــطات اســــتجابات املعلمــــ7ن %ـــــ$ ر
جــة أ�ميــة وتــوافر مطالــب اســتخدام التعلــيم �لك6Tو�ــي تبعــا ملتغ7ــ6 ســنوات اlmfــ6ة تحديــد�م لد

ً
. ر

اســـة ع�ـــ$  و�ـــدفت إRـــ� معرفـــة التحـــديات الwـــ  تواجـــھ معلـــم العـــصر الرق!ـــ  %ــــ$ )  أ2019(ركـــذلك د
يـة مـن خـالل �ن6Tنـت لعــرض مـصر، وتوصـلت إRـ� أن التحـديات تتمثـل %ـ$ اسـتخدام الوسـائل التقن

ات  س، وابتnـــار الlـــ6امج التعليميـــة، وإعـــداد وتـــصميم املواقـــع �لك6Tونيـــة، واســـتخدام املقـــر رالـــدر و
اســة الـشpوان والنعي!ــ  . �لك6Tونيـة والwـ  �ــدفت إRـ� معرفــة آليـات اســتخدام التعلــيم ) 2019(رود

ات والكفايــــات ا ـــوء املعرفــــة رالرق!ــــ  %ــــ$ الب¤ئــــات التعليميــــة، وتوضــــيح املpــــا مــــة للمعلمــــات %ــــ$ ضـ زلال
�س مــــادcي الر)اضــــيات  ـــ$ تــــد �س باملعرفــــة الرقميــــة %ـ رالرقميــــة، وcــــس�Ý ملعرفــــة أ�ميــــة طرائــــق التــــد ر
ق ذات داللـــة احـــصائية cعـــز  ىوالعلـــوم الطبيعيـــة للمرحلـــة املتوســـطة، وأظpـــرت النتـــائج وجـــود فـــر و

�سملتغ7ـــ6 اســـتخدام ودمــــج املعلمـــات لتقنيـــات التعلــــيم الرق!ـــ  %ـــ$ التــــ اســـة العتيÞــــ  . رد ) 1442(رود
مــة لpــن للتعلــيم عــن  ات معلمــات املرحلــة الثانو)ــة حــو الكفايــات الال زو�ــدفت الستكــشاف تــصو ل ر

ونا  �ن %$ ظل جائحة gو ر:عد وعالقtvا بأدوا وتوصلت إ�R أن الكفايات التعليميـة %ـ$ ) COVID-19(ر
جة عالية، ثـم الكفايـات التقنيـة %ـ$ املرتبـة اسـة الـسمحان .  الثانيـةراملرتبة �و�R بد ) 2021(رب¤نمـا د

�ـــدفت الكـــشف عـــن متطلبـــات التعلـــيم عـــن :عـــد %ـــ$ جامعـــات اململكـــة العر@يـــة الـــسعودية ملواجpـــة 
سـائل العـرض �لك6Tو�ـي،  ونا، وتوصلت إ�R أن متطلبات التعليم عن :عد أجpزة ا�fاسوب، و وgو ر

ات الداعمة للعملية التعليمية، الدعم وشبnات �ن6Tنت، شبكة قواعد البيانات، ال6lامج والتطبيق
اسة اefندي و�حـو . الف�  لأما د فpـدفت إRـ� استقـصاء أثـر توظيـف املنـصات الNـشاركية ) 2021(ر

)Microsoft Teams ( س الر)اضـــيات لـــدى الطـــالب املعلمـــ7ن� ر%ـــ$ تنميـــة الكفايـــات الرقميـــة %ـــ$ تـــد
ق دال ك، وأسفرت النتائج وجود فر وواتجا�اtuم نحو الNشا جات طالب ر رة إحصائيا ب7ن متوسطي د

ً

ات الكفايــات الرقميــة  راesموعـة التجر)yيــة واesموعـة الــضابطة %ـ$ التطبيــق البعـدي والقب�ــ$ بمpـا
جـة الnليـة �س الر)اضيات %$ جميـع ا�sـاو والد ر%$ تد اسـة �ـدفت إRـ� ) 2021(وقامـت الـشبل . رر ربد



درجة امتالك معلمي الرياضيات بالمرحلة الثانوية لمتطلبات تدريس الرياضيات 
 وء بعض المتغيرات من وجهة نظرهم العصر الرقمي على ضفي 

  عبيد مزعل عبيد الحربي/ د

 

 

644 

ات الق نر ا�fادي والعشر)ن من وجpـة نظـر معلمـات رالتعرف ع�� واقع التعلم الرق!  %$ cعز)ز مpا
اســة أن  رومــشرفات الر)اضــيات %ــ$ املرحلــة الثانو)ــة باململكــة العر@يــة الــسعودية، وأظpــرت نتــائج الد
جــة كب7ــ6ة جــدا، وأن  ات القــر ا�fــادي والعــشر)ن للــتعلم الرق!ــ  gانــت مــؤثرة بد جــة cعز)ــز مpــا د

ً
ر ر نر

رأك6ã العوامل الc  wعو دو التعلم الرق!  % ات القـر ا�fـادي والعـشر)ن äـ$ العوامـل ق ن$ cعز)ز مpـا ر
التقنيـة تل·tــا العوامــل الزمنيــة واملnانيـة ثــم العوامــل الyــشر)ة وأخ7ـ6ا العوامــل املوضــوعية

ً
ممــا يlــ6ر . 

�س الر)اضــيات %ــ$ العــصر الرق!ــ  ومــدى توافر�ــا  جــة امــتالك متطلبــات تــد رأ�ميــة الكــشف عــن د ر
  .نو)ةلدى معل!  الر)اضيات باملرحلة الثا

اسة التعلـيم الرق!ـ  %ـ$ الب¤ئـات التعليميـة وأثـره :ـشnل                اسات بد ركما ا�تمت عدد من الد ر
اسـة اليـامي : عام و%$ cعليم الر)اضيات :شnل خاص، مثـل ات ) 2020(رد رو�ـدفت إRـ� اسـتdتاج مpـا

�س الرق!ـــ  بـــالقر ا�fـــادي والعـــشر)ن، والتعـــرف ع�ـــ� واقـــع امـــتالك معلمـــات ال نالتـــد تعلـــيم العـــام ر
ات  جــــة معرفـــة املعلمــــات بمpــــا اســـة إRــــ� أن د �س الرق!ــــ ، وخلــــصت الد ات التـــد ربالـــسعودية ملpــــا ر ر ر ر
جة  �Êå  الرق!  جاءت بد ات التد )yية ملpا �س الرق!  gانت متوسطة، وأن �حتياجات التد رالتد ر ر ر ر

كب7ـــ6ة جـــدا
ً

اســـة العـــو .  نود ســـ7ن) 2021(ر جـــة امـــتالك املد رو�ـــدفت اRـــ� التعـــرف ع�ـــ� د  %ـــ$ الباديـــة ر
جـــة  ة اefـــودة الـــشاملة، وأظpـــرت النتـــائج أن د دنيـــة للمعرفـــة التكنولوجيـــة %ـــ$ ضـــوء معـــاي67 إدا �ر ر ر
ق ذات داللــة إحــصائية بـــ7ن  جــود فــر ســ7ن للمعرفــة التكنولوجيــة gانــت متوســـطة، و وامــتالك املد و ر

جـــة امــتالك املعلمـــ7ن للمعرفــة التكنولوجيـــة %ــ رمتوســطات اســـتجابات عينــة البحـــث حــو د $ ضـــوء ل
ة اefـــودة الـــشاملة وفقــا ملتغ7ـــ6 اefـــdس ولــصاæf �نـــاث، وملتغ7ـــ6 اlmfــ6ة لـــصاæf ســـنوات  معــاي67 إدا

ً
ر

اســـة الـــدبيان . اlmfـــ6ة القـــص67ة ات الثقافـــة ) 2021(روســـعت د رإRـــ� استقـــصاء مـــستو تـــضم7ن مpـــا ى
ر محـاو لالرقمية %$ كتاب الر)اضيات للصف �و متوسط %ـ$ اململكـة العر@يـة الـسعودية ع�ـ� ثالثـة

ــــصال، : رئ¤ــــــسة ـــــة التقنيــــــة و�تــ ات ثقافـ ـــا ات الثقافــــــة �عالميــــــة، ومpـــ ــــة، ومpــــــا رالثقافــــــة املعلوماتيــ ر
ات الثقافــة  اســة إRـ� أن مــستو تـضم7ن كتــب الر)اضـيات للــصف �و متوسـط ملpــا روخلـصت الد لر ى

جـة منخفـضة رالرقميـة إجمـاال جـاء بد
ً

اسـة .  ) Ricardo, Ricardo, Ana-Libia & Clara ) 2021رود
ات �لك6Tونيـــــة  ســـــية %ـــــ$ الـــــدو ــــو تنظـــــيم ��ـــــشطة املد ـــ7ن حـ رالwـــــ  �ـــــدفت لتحليـــــل تـــــصو املعلمــ ر ل ر

 باسـتخدام تقنيـة املعلومـات  (Massive Open Online Courses [MOOCs])املفتوحـة ا�fاشـدة 
، وcش67 نتائج التعلم R²ـ$ (Information and Communications Technology[ICT])و�تصاالت 

ســية %ــ$ إRــ� أ  يــؤثر :ــشnل إيجــاÇي ع�ــ� تحف7ــ¢ الطــالب ومــشاركtvم MOOCsرن تنظــيم ��ــشطة املد
ســية %ــ$ روcعلمpـم، وفقــا ملعل!ــ  اefامعــة الوطنيــة املــستقلة %ــ$ املكــسيك، فــإن تنظــيم ��ــشطة املد

ً 
MOOCs واستخدام ICT ا أساسيا خالل جائحة ً يلعبان دو ز، وcعز ²ثار امل6Tتبة ع�ـ� COVID-19ًر

ـــــذ ـــة أن املعلمــــــ7ن �ــــــستخدمو �ـ اســـ نه الد ــــشاء ICT و MOOCsر ف التعليميــــــة، وإ�ــ و لتحــــــس7ن الظــــــر
سية جديدة عن :عد، و@ناء مساحات cعلم اف6Tاضية جديـدة ) 2021(يوأجـرت الـشpر . رأ�شطة مد

�س ملعــــاي67 التعلــــيم �لك6Tو�ــــي  ســــة عــــضوات �يئــــة التــــد جــــة مما اســــة �ــــدفت الكــــشف عــــن د رد ر ر ر
علـــوم �ساســـية %ـــ$ الـــسنة �وRـــ� املـــش6Tكة بجامعـــة امللـــك ســـعود، وأظpـــرت للتعلــيم العـــاR$ بقـــسم ال

�س ملعــاي67  ســة عـضوات �يئــة التــد جــة مما ق ذات داللــة إحــصائية بـ7ن د رالنتـائج عــدم وجــود فـر ر ر و
التعليم �لك6Tو�ـي للتعلـيم العـاR$ بقـسم العلـوم �ساسـية %ـ$ الـسنة �وRـ� املـش6Tكة بجامعـة امللـك 

ا ) Amer, Mahdi, Mohammed & Alrahmi) 2022و .6 سنوات ا6lmfةىسعود cعز ملتغ7 وفقد أجر
ـــراء تحليـــــل عامــــل تأكيـــــد مــــن أجـــــل فpــــم أفـــــضل لكيفيـــــة  ـــة �ـــــدفت إ�ــــشاء نمـــــوذج جديــــد وإجــ اسـ رد
اÊË ، باإلضافة إRـ� معرفـة مواقـف  راستخدام الطالب بتقنية املعلومات و�تصاالت %$ الفصل الد

اtuم ا�fاسو@ية الطالب وتطلعاtuم الستخدام تقن رية املعلومات و�تصاالت %$ التعلم الرق! ، وقد
ات املتعلقـــــة بالوســـــائط، و ـــية، واملpـــــا ـــات الـــــتعلم الرق!ـــــ ، مـــــن خــــــالل WBSر�ساســ ، واعتمـــــاد تقنيــ
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اء الطــــالب %ــــ$ جامعــــة ب¤ــــشة وجامعــــة امللــــك فيــــصل، تــــم اســــتخدام نمذجــــة املعــــادالت  راســــتطالع آ
اسـة �ـmîة محــسنة )711( ملـSEM - AMOS æî)(الpيnليـة  ر طالبـا جامعيـا، واســتخدمت �ـذه الد ً ً

كنمـوذج بحïـ ، باإلضـافة   (Technology Model Acceptance[TAM])لمـن نمـوذج قبـو التقنيـة 
ًوفقــا للبحــث gــان �ــذا النمــوذج الــذي اعتمــد ع�ــ� . إRـ� جمــع البيانــات الكميــة واملن.eيــات التحليليــة

لا�م حو اسـتخدام تقنيـة املعلومـات و�تـصاالت %ـ$ ًالبحث نا�ðا %$ وصف مواقف الطالب ونواي
  . التعلم الرق! 

�س الرق!ـــــ  gانـــــت               ات التــــد جــــة مpـــــا ـــات الـــــسابقة %ــــ$ مجملpـــــا أن د اسـ ـــ  أســـــفرت الد روالwـ ر ر ر
جـــة كب7ـــ6ة  �ـــÊå  الرق!ــ  جـــاءت بد ات التد )yيــة ملpـــا رمتوســطة أو منخفـــضة، وأن �حتياجـــات التد ر ر ر

ق ذات دال جود فـر وجدا، و و
ً

ىلـة احـصائية cعـز السـتخدام ودمـج املعلمـ7ن لتقنيـات التعلـيم الرق!ـ  
�س   .ر%$ التد

�س الر)اضيات  اسات السعودية الw  تناولت متطلبات تد روع�� ضوء ما سبق ولقلة الد ر
%$ العصر الرق!  من حيث توافر�ا لدى املعلم7ن حسب علم الباحث جاء �ذا البحث للكشف عن 

جـــــة امـــــتالك معل!ــــــ  الر)ا ــــيات، رد ـــ$ الر)اضــ ــــ  %ــ �س الرق!ــ ـــيات املرحلــــــة الثانو)ـــــة ملتطلبــــــات التـــــد رضــ
�سpا والعصر الرق!  ة الر@ط ب7ن املنا¥- وتد روللتأكيد ع�� ضر   .ور

  :مشOلة البحث

اســـات، مثـــل ت :عـــض الد ربنــاء ع�ـــ� مـــا ســـبق و@نـــاء ع�ـــ� مـــا أشــا ر ً اســـة العتيÞـــ  : ً بـــأن ) 1442(رد
اسة العو الكفايات التقنية ملعل!  املرحلة الثانو)ة  نgانت %$ املرتبة الثانية، وكذلك د الw  ) 2021(ر

اســـة ا�fرÇــــي  جـــة امــــتالك املعلمـــ7ن للمعرفـــة التقنيــــة gانـــت متوســـطة، أمــــا د رأظpـــرت أن د ) 1428(ر
ــــصائية عنـــــد مــــــستو  ـــود اختالفـــــات ذات داللــــــة احــ بــــــ7ن ) a≤0.05(ىجـــــاءت أ�ــــــم نتائجpـــــا :عــــــدم وجـــ

جــــ ة أ�ميــــة وتــــوافر مطالــــب اســــتخدام التعلـــــيم رمتوســــطات اســــتجابات املعلمــــ7ن %ــــ$ تحديــــد�م لد
اســـة اليـــامي  ر�لك6Tو�ـــي تبعـــا ملتغ7ـــ6 ســـنوات اlmfـــ6ة، ود

ً
جـــة معرفـــة ) 2020( رالwـــ  خلـــصت إRـــ� أن د

�س  �س الرق!ـــ  gانــت متوســـطة، عــالوة ع�ـــ� خlــ6ة الباحـــث %ــ$ مجـــال التـــد ات التــد راملعلمــات بمpـــا ر ر
Nــسارع املعر%ـــ$ الرق!ــ  والوســـائط املتعـــددة اefــامÝ$ ومـــا يقتــض¤نھ العمـــل املñــ  للمعلـــم %ــ$ ضـــوء ال

�س الر)اضـيات %ـ$  )ة تأcي ا�fاجة إ�R إجراء  �ذا البحث الذي يNناو متطلبات تـد رو�حداث اefا لر
  :لالعصر الرق! ، و)حاو البحث �جابة عن �سئلة ²تية

ا لــدى معل!ــ   -1 �س الر)اضــيات %ــ$ العــصر الرق!ــ  وتوافر�ــ جــة امــتالك متطلبــات تــد رمــا د ر
 الر)اضيات باملرحلة الثانو)ة ع�� ضوء :عض املتغ67ات من وجpة نظر�م؟

ـــــد مـــــــستو داللـــــــة  -2 ق ذات داللـــــــة إحـــــــصائية عنــ ـــــل توجـــــــد فـــــــر ى�ــ بـــــــ7ن معل!ـــــــ  ) α≤0.05(و
�س الر)اضـيات %ـ$ العــصر  جـة امـتالكpم ملتطلبـات تــد رالر)اضـيات باملرحلـة الثانو)ـة %ــ$ د ر

 اخـــــتالف عــــــدد ســـــنوات اlmfــــــ6ة ، أو)انــــــاث/ رذgـــــو(اخـــــتالف اefــــــdس : ىالرق!ـــــ  cعـــــز اRــــــ�
  ؟)قص67ة/متوسطة/طو)لة(
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ض البحث   :وفر

$Rض البحث بالتا   :وتمثلت فر

جة امتالك معل!  الر)اضيات باملرحلة الثانو)ة  -1 ق ذات داللة إحصائية %$ د رال توجد فر و
�س الر)اضــيات %ــ$ العــصر الرق!ــ  cعــز اRــ� اخــتالف اefــdس  ىملتطلبــات تــد / رذgــو(ر

 ؟)اناث
ق ذ -2 جة امتالك معل!  الر)اضيات باملرحلة الثانو)ة وال توجد فر رات داللة إحصائية %$ د

�س الر)اضــــيات %ــــ$ العــــصر الرق!ــــ  cعــــز اRــــ� اخــــتالف عــــدد ســــنوات  ىملتطلبــــات تــــد ر
  ؟)قص67ة/متوسطة/طو)لة(ا6lmfة 

  :أ&مية البحث

  :يتخذ �ذا البحث أ�ميتھ من خالل

ات التقنيـــة الwـــ  تركـــز  -1 )ـــادة املعرفـــة لتحقيـــق رcـــسليط الـــضوء ع�ـــ� مـــسايرة التطـــو زع�ـــ� 
سية �س الر)اضيات املد رمعادلة التعليم اefيد %$ العصر الرق!  عند تد  .ر

�س الر)اضـــيات %ـــ$ العـــصر  -2 )yيـــة بمتطلبـــات تـــد )ــد املـــشرف7ن ال6Tبـــو)7ن واpefـــات التد رتز ر و
جة توافر�ا لدى معل!  الر)اضيات باملرحلة الثانو)ة  .رالرق!  ود

ة مــن خــالل التوظيــف قــد cــسpم نتــائج البحــث %ــ$ إبــرا -3 �س الر)اضــيات املتطــو رز واقــع تــد ر
ات، واستخدامpا  .راefيد للمpا

ة التعلــيم %ــ$ اتخــاذ إجــراءات cــسpم %ــ$ تــصميم  -4 ا ل7ن %ــ$ و رقــد تفيــد نتــائج البحــث املــسؤ ز و
�س ات التقنية %$ التد )ب املñ  للمعلم7ن وفقا للتطو روتضم7ن معاي67 تطو)ر التد رر

ً
. 

�س %ــــ$ العـــصر الرق!ـــ  باســــتخدام cـــeóيع البـــاحث7ن إلجـــراء د -5 راســــات أخـــر حـــو التـــد لر ى
 .التقنيات الرقمية

  :أ&داف البحث

�داف التالية�  :�س�Ý البحث إ�R تحقيق 

�س الر)اضـــيات %ـــ$ العـــصر الرق!ـــ  لـــدى معل!ـــ   -1 جـــة تـــوافر متطلبـــات تـــد رالتعـــرف ع�ـــ� د ر
 .الر)اضيات باملرحلة الثانو)ة ع�� ضوء :عض املتغ67ات من وجpة نظر�م

ـــات نظـــــر معل!ــــ  الر)اضــــيات باملرحلــــة الثانو)ــــة املتعلقـــــة ال -2 ق بــــ7ن وجpـ وكــــشف عــــن الفــــر
�س الر)اضيات %$ العصر الرق!  الc  wعز الختالف اdefس، وا6lmfة ىبمتطلبات تد   .ر

  :حدود البحث
 البحث وفقا لآلcيىجرأ

ً
:  

�س الر)اضـــيات %ـــ$ العـــصر : ا�fـــدود املوضـــوعية • راقتـــصر البحـــث %ـــ$ تناولـــھ ملتطلبـــات تـــد
س إلك6Tونيــا، واســتخدام تقنيــات : الرق!ـ  وäــ$ ًالثقافــة الرقميــة التقنيــة، وتــصميم الــدر و

ة التعلم إلك6Tونيا  ً�تصال، و@ناء ا�sتو الرق!  للمن.-، وإدا ر  ى

  .معل!  الر)اضيات باملرحلة الثانو)ة: ا�fدود الyشر)ة •

  .قصيم التعليميةتم تطبيق أداة البحث ع�� جميع محافظات منطقة ال: ا�fدود املnانية •

�و : ا�fدود الزمنية •  ÊËا لالفصل الد   .م2021/2022ر
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  :مصط7Uات البحث


س   : رالتد

 $Rعلي!ـ  معـ7ن ملـساعدة : بأنھ) 2012(�عرفھ متوc ا املعلـم %ـ$ موقـفtõيؤد  wشاطات الdمجموعة ال
�داف التعليمية� �Rلاملتعلم %$ الوصو إ.  

  : العصر الرق��

 عـصر يــدل ع�ــ� ســيطرة الوسـائل الرقميــة ا�fديثــة ع�ـ� غ67�ــا %ــ$ مجــال :بأنــھ) 2002(�عرفـھ ســالم 
  .�تصال، ومعاefة وتبادل املعلومات، و)Nسم بالسرعة، والدقة، وتقر)ب املسافات و�ماكن


س $# العصر الرق��   : رالتد

قميــــة cعتمــــد ع�ــــ� اســــتخدام : " بأنــــھ) 3019 أ، 2019(عرفتــــھ ع�ــــ$  رالتعلــــيم الــــذي يحــــدث %ــــ$ ب¤ئــــة 
ىتقنية الرقمية بمختلف أنواعpا %$ أحداث التعلم املطلوب وتقديم ا�sتو التعلي!  وما يتضمنھ ال

�داف التعليمية املdشودة، مع �ات وغ67�ا :شnل إلك6Tو�ي، وتحقيق  ات واختبا رمن أ�شطة ومpا ر
  ". وجود �تصال املT¢امن وغ67 املT¢امن ب7ن عناصر العملية التعليمية

�س الر)اضـيات %ـ$ العـصر الرق!ــ  إجرائيـاو�عـرف الباحـث تـ د
ً

قميــة : ر رالتعلـيم الـذي يحـدث %ـ$ ب¤ئـة 
ـــــديم محتـــــــو  ــــم الر)اضـــــــيات املطلـــــــوب وتقــ ـــتخدام التقنيـــــــة الرقميـــــــة إلحـــــــداث cعلـــ ـــ� اســــ ـــد ع�ــــ ىcعتمــــ
�داف �ات وغ67�ا :شnل إلك6Tو�ي، وتحقيق  ات واختبا رالر)اضيات وما يتضمنھ من أ�شطة ومpا ر

ع وجــــود �تــــصال املTــــ¢امن وغ7ـــ6 املTــــ¢امن بــــ7ن عناصــــر العمليــــة التعليميــــة، التعليميـــة املdــــشودة، مــــ
ة العملية التعلمية والتعليمية، وضبطpا، وتقييم أداء الطالب ة يمكن من خاللpا إدا رو@صو   .ر

  : متطلبات

مـــة إلنجـــاز عمـــل مـــا، والقيـــام بـــھ وفـــق معـــاي67 محـــددة : بأtÂـــا) 2021(ي�عرفpـــا غـــاز  ز�حتياجـــات الال
مسبقا
ً

.  

�س الر)اضــيات %ــ$ العــصر الرق!ــ  إجرائيــا ًو�عــرف الباحــث متطلبــات تــد مــة : ر زبأtÂــا �حتياجــات الال
�س و�نجاز عن طر)ـق توظيفpـا؛ وفـق معـاي67  رلتمك7ن معل!  الر)اضيات باملرحلة الثانو)ة من التد

، äـ$ عة ع�ـ� اسـNبانة موجpـھ للمعلمـ7ن مnونـھ مـن خمـس معـاي67 وفـق محـاو رمحدده؛ مو ثقافـة ال: ز
س إلك6Tونيــا ) 6(الرقميــة التقنيــة  فقــرات، تــصميم الــدر

ً
فقــرات، واســتخدام تقنيــات �تــصال ) 6(و

ــــن.-، مثــــــــل) 6( ـــ  للمــــ ـــــــو الرق!ـــــ ــــــاء ا�sتـ ــــيات : ىفقــــــــرات، و@نــ ــــاذج الر)اضــــ ، والنمــــ رالرســــــــوم، والــــــــصو
ة التعلم إلك6Tونيا ) 6(والنصوص الw  تمثل الر)اضيات  فقرات، وإدا

ً
  .فقرات) 6(ر

  :بحث وإجراءاتھمنVWية ال

  :منEW البحث

ه  راستخدم البحث املن.- الوصفي نظرا ملناسyتھ لتحقيق أ�داف البحث ا�fاR$، و@اعتبا
ً

رالطر)قــة البحثيــة الwــ  �عتمــد عل·tــا الباحــث %ــ$ ا�fــصو ع�ــ� معلومــات وافيــة ودقيقــة تــصو واقــع  ل
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�س الر)اضـــيات %ــ$ العـــصر الرق!ــ ، و�ـــسpم %ــ$ تحليلpــا، للوصـــو لمتطلبــات تــد أبـــو ( إRــ� نتـــائج عنــھ ر
  ).2011عالم،

  :مجتمع وعينة البحث

س اn�fوميـــة %ــــ$  ريمثـــل مجتمـــع البحـــث جميـــع معل!ـــ  الر)اضــــيات املرحلـــة الثانو)ـــة املـــدا
  ÊــËا معلمــا ومعلمـــة) 458(م، والبـــالغ عــدد�م 2021/2022رمنطقــة القــصيم التعليميـــة للعــام الد

ً
 .

)ــة ) 83(وتnونــت عينــة البحــث مــن  �م عــن طر)ــق العينــة الغرضــية �ختيا رمعلمــا ومعلمــة تــم اختيــا ر
ً

يو÷ــــæ خـــصائص عينـــة البحــــث الwـــ  اســــتجابت باملوافقـــة ع�ــــ� ) 1(لمـــن مجتمـــع البحــــث، واefـــدو 
  :املشاركة

  )1(لجدو 

  يو÷æ خصائص عينة البحث

  (%)الdسبة   العدد  ىاملستو  املتغ67

  اdefس  %56.62  47  رذgو

  %43.37  36  إناث

  %13.25  11  ) سنوات10أك6ã من (طو)لة 

  %67.46  56  ) سنوات10 وحw} 5من (متوسطة 

 عدد
سنوات 

  ا6lmfة
  %19.28  16  ) سنوات5أقل من (قص67ة 

  %100  83  اesموع

الـــذين اســـتجابوا تقTـــ6ب مـــن �ـــسبة ) رالــذgو(أن �ـــسبة املعلمـــ7ن ) 1(ليالحــظ مـــن اefـــدو 
ع�ــــ� التــــواR$، وأن %) 43.37(و%) 56.62( و�نــــاث ر، حيــــث جــــاءت �ـــسبة الــــذgو)�نــــاث(املعلمـــات 

  %).67.46(يمعظم أفراد عينة البحث من ذو سنوات ا6lmfة املتوسطة، حيث بلغت �سبtvم 

  :أداة البحث

للتحقيــــق أ�ــــداف البحــــث قــــام الباحــــث بتــــصميم اســــNبانة efمــــع البيانــــات حــــو امــــتالك 
�س الر)اضيات %$ العصر الرق! ، من خالل أت   :باع c²يرمتطلبات تد

�س الرق!  ومتطلباتھ-1 ر �طالع ع�� �دب النظر للعصر الرق! ، والتد   .ي

اسة السمحان -2 اسات السابقة ذات الصلة املباشرة بموضوع البحث، مثل د ر مراجعة أدوات الد ر
ـــا¥- ). 2021(ي، والــــشpر )2021(، والــــدبيان )2021( اء اmsتــــص7ن %ــــ$ مجــــال املنــ رو�ســــتفادة مــــن آ

�س %$ العصر الرق! قوطر ال �س وتقنيات وتكنولوجيا التعليم حو متطلبات التد رتد   .لر

tuا �ولية، حيث تضمنت املتغ67ات و@يانات وخصائص العينة %$  رتم تصميم اسNبانة البحث بصو
، واefزء الثا�ي احتو ع��  ياefزء �و عة ع�� خمس محاو äـ$) 30(ل رفقرة، مو الثقافـة الرقميـة : ز

س إلك6Tونيــــا ف) 6(التقنيـــة  قــــرات، تــــصميم الــــدر
ً

فقـــرات، واســــتخدام تقنيــــات �تــــصال، مثــــل ) 6(و
الرســـوم، : ىفقـــرات، و@نـــاء ا�sتـــو الرق!ـــ  للمـــن.-، مثـــل) 6(ا�fاســـب R²ـــ$، و�ن6Tنـــت، والـــشبnات 
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ــــــصوص الwـــــــ  تمثـــــــل الر)اضـــــــيات  ـــــيات والنـ ، والنمـــــــاذج الر)اضــ ـــــصو ة الـــــــتعلم ) 6(روالــ ــــــرات، وإدا رفقـ
إلك6Tونيا 
ً

�س %$ العصر الرق!  و)تم فقرا) 6( جة امتالك متطلبات التد رت، تصف gل فقرة م�tا د ر
 $ªا@ ر�ستجابة عل·tا وفقا لتدرج 

ً
جة كب67ة ( جة متوسطة –ربد جة قليلة –ر بد ، ) غ67 متوفرة–ر بد

ــ وتقدر كميا بـــ
ً

)1 - 2 - 3 - 4 ($Rع�� التوا.  

  :داه البحثأصدق وثبات 

يم عرضpا ع�� محكم7ن من ذو ا6lmfة %$ اesال ال6Tبو وللتحقق من صدق �سNبانة، ت ي
، والقيـاس والتقــو)م، وتقنيـات التعلــيم  �س، وعلـم الـنفس ال6Tبــو يمختـص7ن %ـ$ املنــا¥- وطـر التــد رق
¬tـــدف ا�fكــــم ع�ــــ� صــــالحية �ســـNبانة للتطبيــــق %ــــ$ الب¤ئــــة الـــسعودية مــــن حيــــث وضــــوح الــــصياغة 

�s ا�ات وسالمtvا، وانتماؤ tuا ع�� تحقيق الpدف الذي وضعت من أجلھراللغو)ة للعبا �ا، وقد رو   .ر

ات  اء ا�sكم7ن مالحظاtuم، وتوج·tاtuم الw  جاءت متفقـة ع�ـ� سـالمة العبـا رو@ناء ع�� آ ر ً

:ــشأن صــياغtvا، وانتماؤ�ــا، ومناســبtvا ملــا وضــعت لــھ، تــم التوصــل إRــ� صــالحية �ســNبانة للتطبيــق 
ات، وحذف) 4(:عد إجراء cعديل صياغة  ات) 3(، وإضافة )3 (رعبا   .رعبا

وللتحقـــق مــــن صــــدق �cـــساق الــــداخ�$ لالســــNبانة، تــــم تطبيقpـــا ع�ــــ� عينــــة اســــتطالعية 
�م عــشوائيا مــن مجتمــع البحــث، ) 30(مnونــة مــن  معلــم ومعلمــة مــن خــارج عينــة البحــث تــم اختيــا

ً
ر

جة الnلية للمحو التا:عة لـھ، با ات مع الد ر:غرض حساب صدق �cساق الداخ�$ للعبا ر سـتخدام ر
�ا الذي تdت!  لھ جة gل فقرة ومحو تباط ب67سو ب7ن د رمعامل ا ر   .نر

  )2(لجدو 

جاtuا الnلية تباط ب67سو ب7ن gل فقرة من فقرات ا�sاو الثالثة مع د ريو÷æ معامل ا رر   ن

تباط  رقم الفقرة   رمعامل �
رقم 

  الفقرة
تباط   رقم الفقرة  رمعامل �

معامل 
تباط   ر�

لا�sو �و  الرقمية الثقافة: ر
  التقنية

استخدام : را�sو الثالث
  تقنيات �تصال

ة التعلم : را�sو اmfامس رإدا
إلك6Tونيا
ً

  

1 0.732*  13 0.773*  25 0.602*  

2 0.653*  14 0.826*  26 0.813*  

3 0.821*  15  0.668*  27 0.680*  

4 0.618*  16 0.719*  28 0.513*  

5 0.767*  17 0.555*  29 0.689*  

6 0.432*  18  0.681*  30 0.716*  

تصميم : را�sو الثا�ي
س إلك6Tونيا الدر
ً

  و
ىبناء ا�sتو : را�sو الرا:ع

  الرق!  للمن.-
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7 0.635*  19 0.601*  

8 0.797*  20 0.575*  

9 0.803*  21 0.720*  

10 0.825*  22 0.637*  

11 0.659*  23 0.655*  

12 0.605*  24  0.626*  

تباط د� إحصائيا * �
ً ً

  a ≤ 0.05ىعند مستو داللة ر

جة  ات مما �ش67 إ�R أن �سNبانة تتمتع بد تباط دال efميع العبا روأسفرت النتائج عن ا ر ر
  .مقبولة من �cساق الداخ�$

، ولالســـNبانة كnـــل،  نبـــاخ efميـــع ا�sـــاو روتـــم حـــساب الثبـــات باســـتخدام معادلـــة ألفاكر و
  :لأنظر اefدو أدناه

  )3(لجدو 

  رنباخ للمحاو و�سNبانة كnلويو÷æ معامل ألفا كر

  املس!}  را�sو
عدد 

  الفقرات
معامل 

نباخ   وألفاكر

 0.795 6  الثقافة الرقمية التقنية  ل�و

س إلك6Tونيا  الثا�ي تصميم الدر
ً

 0.813 6  و

 0.782 6  استخدام تقنيات �تصال  الثالث

 0.721 6  ىبناء ا�sتو الرق!  للمن.-  الرا:ع

ة التعلم إل  اmfامس ك6Tونيارإدا
ً

  6 0.676 

 0.833  30  �سNبانة كnل

، وكnــل ) 3(ليبــ7ن اefــدو  ، وcعتlــ6 �ــذه القــيم جيــدة %ــ$ )0.833(رمعامــل الثبــات للمحــاو
  .مقاي¤س العلوم ��سانية، وcعت6l �سNبانة ثابتة، وصا�fة للتطبيق

  :تطبيق أداة البحث

Nابـــط �ســـ ســال  رتــم تطبيـــق �ســـNبانة إلك6Tونيـــا عـــن طر)ـــق إ ر بانة عlـــ6 وســـائل التواصـــل َ
 $ªساب (�جتماcالواWhatsApp 6و�يT6يد �لكlوال ،Email( ميـعef بانة متاحةNانت �سg حيث ،

املعلم7ن :غض النظر عن نوع املدينـة التـا:ع لpـا أفـراد اesتمـع طيلـة ثالثـة أسـابيع، وقـد وصـل عـدد 
  .معلم ومعلمة) 83(املستجيب7ن ع�� �سNبانة 
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  :V8ة dحصائيةأساليب املعا

 Statistical (SPSS)اســتخدم الباحــث عــدد مــن �ســاليب �حــصائية مــن خــالل برنــامج 
Package for the Social Sciences$äو ،:  

تبــــــاط ب67ســــــو  - ـــل ا نمعامــ نبــــــاخ ) (Personر و�fــــــساب �cــــــساق الــــــداخ�$، ومعادلــــــة ألفاكر
 . إليجاد الثبات

)ة  -  .الستجابات أفراد عينة البحثراملتوسطات ا�fسابية و�نحرافات املعيا

ق ب7ن عيdت7ن مستقلت7ن) T(اختبار  -  .ولداللة الفر

  ).One-Way-ANOVA(اختبار تحليل التباين �حادي  -

  :مناقشة نتائج البحث وتفس,+&ا

ــــسؤال fو ــة بالــ ــ ــائج املتعلقــ ــ �س :  الــــــذي يــــــنص ع�ـــــــ�:لالنتــ ـــــد ـــة امــــــتالك متطلبــــــات تــ جـــ رمــــــا د ر
�ــا لــدى معل!ــ  الر)اضــيات باملرحلــة الثانو)ــة ع�ــ� ضــوء :عــض الر)اضــيات %ــ$ العــصر الرق!ــ  وتوافر

  ".املتغ67ات من وجpة نظر�م؟

)ــــــة، والرتــــــب لتحديــــــد               ــــطات ا�fـــــسابية، و�نحرافــــــات املعيا روللتحقـــــق، تــــــم حــــــساب املتوســ
�س %ــــ$ العــــصر الرق!ــــ ، وذلــــك لnــــل محــــو مــــن محــــاو  رمــــستو امــــتالك املعلمــــ7ن بمتطلبــــات التــــد ر ر ى

جة الnل   :لية، واefدو أدناه يو÷æ ذلكر�سNبانة، والد

  )4(لجدو 

ــــستو  ت±tـــــا ومـ ــــة الســـــتجابات عينـــــة البحـــــث و )ـ ـــطات ا�fـــــسابية و�نحرافـــــات املعيا ىيو÷ـــــæ املتوســ ر ر
  �متالك

املتوسط   را�sاو  م
  ا�fساÇي

�نحراف 
  ياملعيار

ىمستو   الرتبة
  �متالك

  متوسطة 3 0.20 3.02  الثقافة الرقمية التقنية 1

س  2 وتصميم الدر
لك6Tونياإ

ً
  

  مرتفعة 1 0.23 3.54

استخدام تقنيات  3
  �تصال

  منخفضة 5 0.25 2.22

ىبناء ا�sتو الرق!   4
  للمن.-

  متوسطة 4 0.56 2.91

ة التعلم إلك6Tونيا 5 إدا
ً

  متوسطة 2 0.49 3.07  ر

  متوسطة  0.10 3.22  �سNبانة كnل
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�س أن املتوسـطات ا�fـسابية المـتالك امل) 4(ليالحـظ مـن اefـدو  رعلمـ7ن بمتطلبـات التــد
-0.25(يبــانحراف معيـار تـراوح بــ7ن ) 2.22-3.54(ر%ـ$ العـصر الرق!ـ  للمحــاو اmfمـسة تراوحـت بـ7ن 

جة امتالك متوسطة) 0.10(ي، و@لغ املتوسط ا�fساÇي لالسNبانة كnل، بانحراف معيار )0.20   .ربد

ــــــساÇي  ـــــــب �و بمتوســــــــط حــ ا ال6Tت¤ـ ــ س إلك6Tونيــــــ ـــــدر ــــو تــــــــصميم الـــ ــ ـــــل محــ لواحتـــ
ً

و ) 3.54(ر
جة متوسطة ) 0.23(يو@انحراف معيار  ة التعلم إلك6Tونيا بد جة امتالك مرتفعة، ثم محو إدا ربد ر ر

ً
ر

ــــتالك  جـــــة امـ ـــات �تـــــصال %ـــــ$ ال6Tت¤ـــــب اmfـــــامس و@د ـــ6ا محـــــو اســـــتخدام تقنيــ رمـــــن �مـــــتالك، وأخ7ــ ر
ً

  .منخفضة

ــــ  إRــــــ�  �س العــــــصر الرق!ــ ــــد جــــــة املتوســــــطة المــــــتالك متطلبــــــات التــ رو)فـــــسر الباحــــــث الد ر
ـــ� ضـــــعف الــــــدعم واملــــــساندة ا ـــة لـــــدى املعلمــــــ7ن :ــــــشnل عـــــام، وإRـــ ات التقنيـــ ــــستو املpـــــا ــــاض مــ رنخفـ ى

ات التقنيـــــة، الـــــذي يتطلـــــب  %ـــــ$ عـــــصر التطـــــو )yيـــــة والتأ�يليـــــة  رللمعلمـــــ7ن بتلبيـــــة احتياجـــــاtuم التد ر
�س مــــن  ات، ومواكبــــة مـــستجدات العـــصر %ــــ$ عمليـــة التـــد ف واملpـــا )ة عlـــ6 تطــــو)ر املعـــا ر�ســـتمرا ر ر ر

)ب   . املستمررخالل التد

�س  فpم %$ التد اtuم ومعا ركما أن �ذه النNيجة قد cعز الختالف املعلم7ن من حيث مpا ر ر ى
�س %ـــ$ العـــصر  ر%ـــ$ العـــصر الرق!ـــ ، ممـــا أظpـــر تبـــاين وجpـــات نظـــر�م حـــو امـــتالك متطلبـــات التـــد ل

�س ف ا�sيطة بأفراد عينة البحث، والw  لpا عالقة بالتد رالرق! ، و�و اختالف �عود إ�R الظر  %ـ$ و
  .  العصر الرق! 

اســـة العــــو  نتتفـــق �ــــذه النNيجـــة مــــع النتــــائج الwـــ  توصــــلت إل·tـــا gــــل مــــن د الwــــ  ) 2021(ر
اســـــة العتيÞـــــ   ـــ7ن للمعرفـــــة التقنيـــــة gانـــــت متوســـــطة، ود ســ جـــــة امـــــتالك املد رأظpــــرت النتـــــائج أن د ر ر

اسة اليامي ) 1442( الw  أظpرت ) 2020(رالw  توصلت إ�R أن الكفايات التقنية %$ املرتبة الثانية، ود
�س الرق!ــــ  gانــــت متوســــطة وتختلــــف مــــع النNيجــــة الwــــ   ات التــــد جــــة معرفــــة املعلمــــات بمpــــا رأن د ر ر

اســــــة ا�fرÇـــــي  ـــن.- �لك6Tو�ــــــي ) 1428(رتوصـــــلت د الwــــــ  جــــــاءت أ�ـــــم نتائجpــــــا أن جميــــــع مطالـــــب املـــ
جة عالية جدا مة للمن.- �لك6Tو�ي بد تخطيطا وتنفيذا وتقو)ما ال
ً ً ً ً

ر   .ز

ق ذات داللـة إحــصائية : "  والـذي يـنص ع�ـ�تعلقـة بالـسؤال الثــاkي؛النتـائج امل و�ــل توجـد فـر

جـة امـتالكpم ملتطلبـات ) α≤0.05(ىعند مستو داللة  رب7ن معل!  الر)اضيات باملرحلة الثانو)ة %$ د
�س الر)اضــيات %ــ$ العــصر الرق!ــ  cعــز اRــ� ىتــد ، أو اخــتالف عــدد )انــاث/ رذgــو(اخــتالف اefــdس : ر

  "؟)قص67ة/متوسطة/طو)لة(سنوات ا6lmfة 

ـــا ي�ـــــ$، مـــــع نتـــــائج               ـــفر)7ن تNبـــــ7ن فيمــ ــــث فرضـــــ7ن صــ ــــع الباحـ ـــذا الـــــسؤال وضـ وللتحقـــــق مـــــن �ــ
�ما وتفس67 النNيجة الw  تم التوصل لpا   :راختبا

1-، جـة امـتالك : "والذي ينص ع�ـ� ل اختبار الفرض fو ق ذات داللـة إحـصائية %ـ$ د رال توجـد فـر و
�س الر)اضـــــيات %ــــ$ العـــــصر الرق!ــــ  cعـــــز اRـــــ� معل!ــــ  الر)اضـــــيات باملرحلــــة الثانو)ـــــة ـــات تـــــد ى ملتطلبـ ر

  )".اناث/ رذgو(اختالف اdefس 

ـــــــــار             ـــة، واختبـ )ـــــــ ـــــــات املعيا ــــــسابية، و�نحرافـــ ــــطات ا�fــــ ـــــساب املتوســــــ ــــــم حـــــ ــــــق؛ تــــ ) ت(روللتحقــــ
ــــ7ن مــــــــستقلت7ن  ـــة الnليــــــــة لعيdتــــ جـــــ ــــNبانة والد ــــــاو �ســــ ــــث ع�ــــــــ� محــ ــــراد عينــــــــة البحــــ ـــــتجابات أفــــ رالســ ر

  :لواefدو أدناه يو÷æ ذلكملتغ67 اdefس، ) إناث/رذgو(
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  )5(لجدو 

)ــــة وقيمـــة اختبــــار  لتحليـــل اســــتجابات ) ت(ريو÷ـــæ قــــيم املتوســـطات ا�fــــسابية و�نحرافـــات املعيا
جة الnلية رمتغ67 اdefس �sاو �سNبانة والد   ر

  اdefس  را�sاو
املتوسط 
  ا�fساÇي

�نحراف 
  ياملعيار

قيمة 
  )ت(

جة  رد
  ا�fر)ة

ىمستو 
  الداللة

  �ستdتاج

ثقافة ال 7.888 29.43  رذgو
الرقمية 
 6.920 31.84  إناث  التقنية

  غ67 دالة 0.393 81 0.166

تصميم   8.386 35.68  رذgو
س  والدر
إلك6Tونيا
ً

 6.361 36.72  إناث  
  غ67 دالة 0.303 81 0.101

استخدام  5.281 21.27  رذgو
تقنيات 
 6.479 19.28  إناث  �تصال

  دالة 0.001 81 0.098

ىبناء ا�sتو  11.526 49.02  رذgو
الرق!  
 10.343 49.58  إناث  للمن.-

  غ67 دالة 0.88 81 0.15

ة التعلم 9.662 35.23  رذgو   رإدا

إلك6Tونيا
ً

 10.117 36.15  إناث  
  غ67 دالة 0.63 81 0.49

�سNبانة  22.120 67.17  رذgو
 18.812 68.05  إناث  كnل

  غ67 دالة 0.122 81 0.470

ق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستو الداللـة ) 5(ليب7ن اefدو  ىعدم وجود فر ) a≤0.05(و
�س الر)اضــيات %ــ$ العــصر  ربــ7ن متوســطات اســتجابات أفــراد عينــة البحــث %ــ$ امــتالك متطلبــات تــد

جة الnلية لالسNبانة، ) إناث/رذgو(ىالرق!  cعز ملتغ67 اختالف متغ67 اdefس  رع�� gل ا�sاو والد ر
ق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستو  ىمــا عــدا محــو اســتخدام تقنيــات �تــصال حيــث وجــدت فــر و ر

ق لصاæf املعلم7ن )a≤0.05(الداللة    ). رالذgو(و، وقد جاءت الفر

رو�عــــز الباحــــث �ــــذه النNيجــــة اRــــ� التnــــافؤ بــــ7ن الــــذgو و�نــــاث %ــــ$ امــــتالكpم ملتطلبــــات  ي
�س الر)اضـيات %ــ$ العـصر الرق!ـ ، ولوجــود ان رفتـاح واتجــاه إيجـاÇي للـذgو و�نــاث نحـو العــصر رتـد

)ب والتأ�يــل و�عــداد باملتطلبــات  �ــسھ %ــ$ الر)اضــيات، كمــا ان سياســة التــد رالرق!ــ  ومتطلبــات تد ر
جـــة امـــتالك متطلبــــات  ة التعلــــيم موحـــده للمعلمـــ7ن واملعلمـــات، ممــــا جعـــل د ا رالتقنيـــة مـــن قبـــل و ر ز

ب إRـ� حـد كب7ـ6 �س %$ العصر الرق!  متقا رالتد ر بـ7ن اdefـس7ن، فيمـا عـدا محـو اسـتخدام تقنيـات ر
ق لصاæf املعلم7ن  ن، وقد يnـو الـسyب %ـ$ ذلـك قيـام املعلمـ7ن )رالذgو(و�تصال والذي جاءت الفر
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 $ªـــ6 تطبيـــــق التواصـــــل �جتمـــــا ح التعـــــاو ) WhatsApp(بإ�ـــــشاء مجموعـــــات عlــ نممـــــا حـــــ�tم ع�ـــــ� ر و ّ

)ب وcعليم :عضpم البعض ع )ادة الثقة بي�tم لتد رو ن :عد ع�� استخدام تقنيات �تصال والبقاء ز
اسات سابقة تتفق أو تختلف مع �ذه النNيجة الw  توصل . ع�� اتصال مستمر رولم يجد الباحث د
$Rا�fا البحث اt·إل.  

جـة امـتالك : " والذي ينص ع�� اختبار الفرض الثاkي،-2 ق ذات داللة إحصائية %$ د رال توجد فر و
�س الر)اضـــــيات %ــــ$ العـــــصر الرق!ــــ  cعـــــز اRـــــ� معل!ــــ  الر)اضـــــيات باملرحلــــة  ـــات تـــــد ىالثانو)ـــــة ملتطلبـ ر
  ؟)قص67ة/متوسطة/طو)لة(اختالف عدد سنوات ا6lmfة 

)ـــــة الســــتجابات أفـــــراد عينـــــة             روللتحقــــق؛ حـــــسyت املتوســــطات ا�fـــــسابية و�نحرافــــات املعيا
  : لالبحث حسب متغ67 عدد سنوات ا6lmfة ع�� أداة البحث، أنظر اefدو أدناه

  )6(لجدو 

)ــــة وقيمـــة اختبــــار  لتحليـــل اســــتجابات ) ت(ريو÷ـــæ قــــيم املتوســـطات ا�fــــسابية و�نحرافـــات املعيا
جة الnلية رمتغ67 اdefس �sاو �سNبانة والد   ر

  العدد  سنوات ا6lmfة  را�sاو
املتوسط 
  ا�fساÇي

�نحراف 
  ياملعيار

 8.204 29.797  11  ) سنوات10أك6ã من (طو)لة 

 6.200 30.815  56  ) سنوات10 وحw} 5من (متوسطة 

 5.410 32.807  16  ) سنوات5أقل من (قص67ة 

الثقافة 
الرقمية 
  التقنية

 27.201 84.808 83  اesموع

 7.244 36.949  11  ) سنوات10أك6ã من (طو)لة 

 7.222 34.931  56  ) سنوات10 وحw} 5من (متوسطة 

 8.233 35.931  16  ) سنوات5أقل من (قص67ة 

تصميم 
س  والدر
إلك6Tونيا
ً

  

 27.201 84.808 83  اesموع

 7.197 40.806  11  ) سنوات10أك6ã من (طو)لة 

 8.211 39.223  56  ) سنوات10 وحw} 5من (متوسطة 

 9.223 37.219  16  ) سنوات5أقل من (قص67ة 

استخدام 
تقنيات 
  �تصال

 27.201 84.808 83  اesموع

 6.247 24.831  11  ) سنوات610 من أكã(طو)لة 

 4.252 25.785  56  ) سنوات10 وحw} 5من (متوسطة 

 3.231 22.777  16  ) سنوات5أقل من (قص67ة 

بناء 
ىا�sتو 
الرق!  
  للمن.-

 27.201 84.808 83  اesموع
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  العدد  سنوات ا6lmfة  را�sاو
املتوسط 
  ا�fساÇي

�نحراف 
  ياملعيار

 8.229 33.800  11  ) سنوات10أك6ã من (طو)لة 

 11.232 32.811  56  ) سنوات10 وحw} 5من (متوسطة 

 5.260 33.576  16  ) سنوات5أقل من (قص67ة 

ة  رإدا
التعلم 

إلك6Tونيا
ً

  

 27.201 84.808 83  اesموع

 8.102 35.225  11  ) سنوات10أك6ã من (طو)لة 

 12.106 37.223  56  ) سنوات10 وحw} 5من (متوسطة 

 6.102 30.219  16  ) سنوات5أقل من (قص67ة 

�سNبانة 
  كnل

 27.201 84.808 83  اesموع

ق بــــ7ن القــــيم ا�sــــسو@ة لnــــل مــــن املتوســــطات ا�fــــسابية ) 6(ليظpــــر اefــــدو  ووجــــود فــــر
الســـتجابات أفــــراد العينــــة ع�ــــ� أداة البحـــث تبعــــا ملتغ7ــــ6 عــــدد ســـنوات اlmfــــ6ة، و@اســــتخدام تحليــــل 

ً

ـــن املتغ7ـــــ6ات،  ق ذات داللـــــة إحــــصائية، ولـــــصاæf أي مـ ـــت الفــــر والتبــــاين �حــــادي ملعرفـــــة مــــا إذا gانــ
تحليـل التبـاين �حـادي ) ف(وسطات املرÇعات، وقيمة اختبار حسyت قيم مجموعات املرÇعات ومت

جـــة الnليــة، وgانــت نتـــائج التحليــل كمـــا  رالســتجابات أفــراد عينـــة البحــث ع�ــ� محـــاو �ســNبانة والد ر
$Rدو التاefا æ÷ليو:  

  )7(لجدو 

ـــل التبــــاين �حــــادي الســــتجابات متغ7ــــ6  يو÷ــــæ قــــيم مجمــــوع املرÇعــــات ومتوســــطات املرÇعــــات لتحليـ
جة الnليةسنوا رت ا6lmfة �sاو �سNبانة والد   ر

  مصدر التباين  را�sاو
  مجموع

   املرÇعات

جة   رد

   ا�fر)ة

متوسط 
  املرÇعات

  قيمة

  )ف (

  ىمستو

   الداللة
  �ستdتاج

 0.006 2 0.011  ب7ن اesموعات

 0.041 81 59.676  داخل اesموعات

  الثقافة

   الرقمية 

   83 59.687  اesموع الك�$  التقنية

  

0.135 

 

 

0.874 

  

  غ67 دالة

 0.038 2 0.077  ب7ن اesموعات

 0.054 81 68.420  داخل اesموعات

  تصميم 

س   والدر

 إلك6Tونيا
ً

   83 68.497  اesموع الك�$  

  

0.706 

  

 

0.494 

  

  غ67 دالة

  استخدام 0.004 2 0.009  ب7ن اesموعات

 0.046 81 57.112   اesموعاتداخل   تقنيات

  

0.094 

  

  

0.910 

  

  غ67 دالة
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  مصدر التباين  را�sاو
  مجموع

   املرÇعات

جة   رد

   ا�fر)ة

متوسط 
  املرÇعات

  قيمة

  )ف (

  ىمستو

   الداللة
  �ستdتاج

   83 57.121  اesموع الك�$   �تصال

 0.038 2 0.076  ب7ن اesموعات

 0.051 81 64.849  داخل اesموعات
  ىبناء ا�sتو

   الرق!  للمن.-
   83 64.924  اesموع الك�$

  

0.739 

  

  

0.478 

  

  غ67 دالة

 0.031 2 0.062  ب7ن اesموعات

 0.064 81 53.993  داخل اesموعات
ة التعلم   رإدا

إلك6Tونيا
ً

  
   83 53.054  اesموع الك�$

  

0.480 

  

  

0.619  

  

  غ67 دالة

 0.005 2 0.010  ب7ن اesموعات

  �سNبانة كnل 0.011 81 85.619  داخل اesموعات

   83 85.629  اesموع الك�$

  

0.540 

  

  

0.638 

  

  غ67 دالة

�æ مــــن اefــــدو  ق ذات داللــــة إحــــصائية ع�ــــ� مــــستو الداللــــة عــــدم وجــــو) 7(ليتــــ ىد فــــر و
)a≤0.05 ( $س الر)اضـيات %ـ� رب7ن متوسطات استجابات أفراد عينة البحث %$ امتالك متطلبات تد

ر%ـ$ جميـع ا�sـاو و�سـNبانة ) قـص67ة/متوسـطة/طو)لـة(ىالعصر الرق!  cعـز ملتغ7ـ6 اخـتالف اlmfـ6ة 
  .كnل

ـــة  ق ذات داللـــــــــ ــــــر ـــــــــــود فــــــ ــــــــدم وجـ ـــــث عــــ ـــــــز الباحـــــــ وو�عـــــ ــــــــــ6ة و ـــ6 اlmfــ ــــــــق متغ7ـــــــــ ـــــــــصائية وفــــ إحـــ
�س الر)اضيات %$ العصر الرق!  لدى املعلم7ن؛ ) قص67ة/متوسطة/طو)لة( ر%$ امتالك متطلبات تد

�س الر)اضــيات بالعــصر  رو�عـز ذلــك اRــ� ان gافـة املعلمــ7ن �ــسعو جا�ـدين المــتالك متطلبــات تـد ن ى
ما ان اعداد املعلم7ن قبل الرق!  واستخدامpا سواء gانت خ6lاtuم طو)لة او متوسطة او قص67ة، ك

جة عالية )yية اثناء اmfدمة الw  يلتحقو ¬tا تNشابھ بد ات التد راmfدمة والدو نر   . ر

اســة الـشpر  يوتتفـق �ـذه النNيجــة مـع النNيجـة الwــ  توصـلت إل·tـا د الwـ  أظpــرت ) 2021(ر
ق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة  ىعدم وجود فر سـة عـض) a≤0.05(و جـة مما ربـ7ن د وات ر

اســــة  ـــنوات اlmfــــ6ة، ود �س ملعــــاي67 التعلــــيم �لك6Tو�ــــي للتعلــــيم العــــاc $Rعــــز ملتغ7ــــ6 سـ ر�يئــــة التــــد ىر
) a≤0.05(ىالw  توصلت إ�R عدم وجود اختالفات ذات داللة احصائية عند مستو ) 1428(ا�fرÇي 

جــة أ�ميـة وتــوافر مطالـب اســتخدام التعلــي م ربـ7ن متوســطات اسـتجابات املعلمــ7ن %ـ$ تحديــد�م لد
�لك6Tو�ي تبعا ملتغ67 سنوات ا6lmfة

ً
.  
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   :التوصيات

  :وفق نتائج البحث نو�Ê  بما ي�$                      

�س الرق!ــ  للعمــل ع�ــ� أنظمــة التعلــيم  -  ا�ــم %ــ$ التــد رتوعيــة املعلمــ7ن بأ�ميــة معرفــة أدو ر
 .الرق!  بكفاءة

ســــــات  -  ـــ� توظيـــــف أحـــــدث مما )yيـــــة ملعل!ــــــ  الر)اضـــــيات؛ ملـــــساعدtuم ع�ـــ ات تد رعقـــــد دو ر ر
�س الرق!  اترالتد �س املقر ر %$ تد  .ر

�س الر)اضيات -   .راعداد أدلة لتوظيف تطبيقات التعليم الرق!  %$ تد

ـــل  -  ـــد %ـــــ$ نظـــــام التعلـــــيم %ـــــ$ ظــ ه املT¢ايـ �س الرق!ـــــ  ودو ـــ� �ملـــــام بمفpـــــوم التـــــد رال6Tك7ــــ¢ ع�ــ ر
ات التقنية، والتغ67ات اesتمعية  .رالتطو

�س الرق!ــــــ ، وتفعيــــــل التقنيــــــة الرق -  �س مــــــن خــــــالل التــــــد رتطــــــو)ر التــــــد ميــــــة %ــــــ$ العمليــــــة ر
  .التعليمية

   :املقB+حات

استكماال للبحث ا�fاR$، يمكن إجراء البحوث ²تية              
ً

:  

ــــــة  -  ــــــة �بتدائيــ ـــــ  الر)اضــــــــيات باملرحلــ ـــــة امـــــــتالك معل!ـــ جـــ ـــــشف عــــــــن د راجـــــــراء بحــــــــوث للكـــ
�س الر)اضيات %$ العصر الرق!   .رواملتوسطة ملتطلبات تد

)ب ا -  )tõ  Þـــدف اRـــ� تـــد رتقــديم تـــصو مقTـــ6ح ل6lنـــامج تـــد ر �س ر رملعلمـــ7ن ع�ـــ� متطلبـــات التـــد
 .بالر)اضيات %$ العصر الرق! 

�س الرق!ـــ  %ــــ$ مراحـــل cعليميــــة  -  اســـات مــــستقبلية حـــو cعز)ـــز اســــتخدام التـــد رإجـــراء د لر
 .مختلفة
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  :قائمة املراجع

  :املراجع العر=ية: أوال

جــاء محمــود دار : القــا�رة. )6ط(منــا¥- البحــث %ــ$ العلــوم النفــسية وال6Tبو)ــة ). 2011. (رأبــو عــالم، 
  .الdشر لeÈامعات

ة نyيل عبد الغ�  ، مر واefندي، حسن عوض حسن و�حو توظيف املنصات الNشاركية ). 2021. (ل
)Microsoft Teams ( س الر)اضــيات لـــدى الطـــالب� ر%ــ$ تنميـــة الكفايـــات الرقميــة %ـــ$ تـــد

ك   .287-380، )7(24، مجلة تر@و)ات الر)اضيات. راملعلم7ن واتجا�اtuم نحو الNشا

 æfت بن صاdي، دمحم بن صÇر�fس الر)اضيات ). 1428(ا� رمطالب استخدام التعليم �لك6Tو�ي لتد
ة،  اه غ7ـــ6 مdـــشو ســـالة دكتـــو ســـ7ن واmsتـــص7ن،  رباملرحلـــة الثانو)ـــة مـــن وجpـــة نظـــر املما ر ر ر

، اململكة العر@ية السعودية   .ىجامعة أم القر

سيل  ، ما ردان¢7 cعلـيم الر)اضـيات %ـ$ العـصر (ت %ـ$ القر)ـة العامليـة cعلـيم وcعلـم الر)اضـيا). 2016(ي
فعـت عبـد الـصمد أبــو الغـيط قنـديل)الرق!ـ  دار جامعـة امللـك ســعود : الر)ـاض. ر ترجمـة 
  .للdشر

ات الثقافــــة الرقميــــة %ــــ$ كتــــاب ). 2021. (الــــدبيان، عpــــود بdــــت حمــــد بــــن دمحم رمــــستو تــــضم7ن مpــــا ى
مجلــة العلــوم ال6Tبو)ــة .  الــسعوديةلالر)اضــيات للــصف �و متوســط %ــ$ اململكــة العر@يــة

  .76-94، )49(5، والنفسية

æfا�ــسة، عبـــد هللا صــا قميـــة(التعلـــيم الرق!ـــ  ). 2021. (رالد دن. )راســ6Tاتيجيات عمليـــة وأدوات  �: ر
�ع   .زدار �يام للdشر والتو

ــــالح ة املعلومــــــات). 2002. (ســـــالم، دمحم صــ ـــو ــــ  وثـــ اســــــات والبحــــــوث . رالعــــــصر الرق!ــ ــــصر عــــــ7ن للد رمــ
  .�سانية و�جتماعية�
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10)1( ،73-49.  

ات القــــر واقــــع الــــتعلم ال). 2021. (الــــشبل، منــــال بdــــت عبــــد الــــرحمن يوســــف نرق!ــــ  %ــــ$ cعز)ــــز مpــــا ر
ا�fـــادي والعـــشر)ن مـــن وجpــــة نظـــر معلمـــات ومـــشرفات الر)اضــــيات %ـــ$ املرحلـــة الثانو)ــــة 

)ـــةباململكــة العر@يـــة الــسعودية،   ،)15(، رمجلـــة جامعــة شـــقراء للعلـــوم ��ــسانية و�دا
366-341.  

، ثـــــا�ي حــــس7ن خـــــا�$ ـــ$ التنميـــــة املpنيــــة ). 2019. (يالــــشمر ـــتعلم الرق!ــــ  %ــ للمعلمـــــ7ن، اesلـــــة ردو الــ
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�يـاء بdـت دمحم بـن سـعيد ، �س ملعـاي67 التعلـيم ). 2021. (يالشpر سـة عـضوات �يئـة التـد جـة مما رد ر ر
�لك6Tو�ي للتعليم العاR$ بقسم العلوم �ساسية %$ السنة �و�R املش6Tكة بجامعة امللك 

  .216-262، )10(24، )اضياتمجلة تر@و)ات الر. سعود



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يناير، )1(، الجزء )193: (العدد

 

 

659 

واقع استخدام املعلمـات ). 2019. (الشpوان، امتنان عبد الرحمن ع�$ والنعي! ، غادة سالم سالم
�يــــل  �س الر)اضــــيات والعلــــوم الطبيعيــــة ضــــمن سلــــسلة ماجر %ــــ$ تــــد وللمعرفــــة الرقميــــة  ر

  .13-36 ،)6(، اesلة العر@ية لل6Tبية النوعيةباملرحلة املتوسطة %$ مدينة الر)اض، 

، دمحم عاصـــم يالطـــا°ي، مـــاز �ـــادي وغـــاز الـــدار : عمـــان. املعلـــم ومنظومـــة التعلـــيم الرق!ـــ ). 2019. (ن
�ع   .زاملن.eية للdشر والتو

، أحمـد gامـل الـتعلم ). 2012. (يعبد العاطي، حسن الباcع وأبو خطوة، السيد عبـد املـو�R وا�fـصر
  .دار اefامعة اefديدة: ر)ة �سكند).�نتاج-التصميم-النظر)ة(�لك6Tو�ي الرق!  

ة �لك6Tونية). 2006. (عبد املع7ن، إبرا�يم دمحم   .دار الفكر العرÇي للdشر: عمان. رالثو

)ــــم تراحيــــب مــــة لpــــن ). 2019. (رالعتيÞـــ ،  ات معلمــــات املرحلـــة الثانو)ــــة حــــو الكفايــــات الال زتــــصو ل ر
ونــا  �ن %ــ$ ظــل جائحــة gو رللتعلــيم عــن :عــد وعالقtvــا بــأدوا مجلــة العلــوم ). COVID-19(ر

  .303-358، )28(3، ال6Tبو)ة

دار : عمـــان. cعلـــيم الر)اضـــيات efميــع �طفـــال %ـــ$ ضــوء متطلبـــات). 2010. (العــساف، صـــاæf حمــد
�ع   .زاملس67ة للdشر والتو

)dـــب محمــود أحمـــد ، اesلـــة ال6Tبو)ـــة. الطمـــوح والتحــديات: معلـــم العــصر الرق!ـــ ).  أ2019. (زع�ــ$، 
)60(،3119-3106.  

ـــ$، دمحم �س). 2011. ( الـــــسيدع�ــ ـــات حديثـــــة %ـــــ$ املنـــــا¥- وطـــــر التـــــد راتجا�ـــــات وتطبيقــ دار : عمـــــان. ق
  .املس67ة

اesلـــة العر@يـــة cعلـــيم الر)اضـــيات وcعلمpـــا %ـــ$ العـــصر الرق!ـــ ، ).  ب2019(ع�ـــ$، وائـــل عبـــد هللا دمحم 
  .193-204، )8(، لل6Tبية النوعية

، فـــايز صــــبح عـــرب ËـــÊ  الT). 2021. (نالعـــو جــــة امـــتالك مد رد 6بيــــة �ســـالمية %ــــ$ الباديـــة الــــشمالية ر
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