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واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في مدارس مديريات التربية والتعليم في محافظة 
 معان

 أسامة سليمان ملكاوي 
 األستاذ الدكتور محمد سالمة الرصاعي

 
 الملخص

الرياضيات في المدارس إلى واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس  هدفت الدراسة التعرف
( معلّمًا ومعلّمة ممن يدرسون الرياضيات في المدارس 203الحكومية في محافظة معان، وتكونت عينة الدراسة من)

 الحكومية في محافظة معان، ولتحقيق أهدافها، تّم إعداد استبانة وتطبيقها على عينة الدراسة.
كنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في أظهرت نتائج الدراسة أن واقع استخدام المعلمين لت

محافظة معان في محاوره األربعة ككل كان متوسطًا، وأن درجة امتالكهم لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودرجة 
ها في التدريس، توظيفهم لها في التدريس كانت متوسطة، وأن المعلمين لديهم تصورات إيجابية بدرجة مرتفعة نحو استخدام
 وأن ضعف البنية التحتية وعدة معوقات فنية وتدريبية وإدارية، قد قللت من استخدامهم  لها في التدريس.

أوصت الدراسة بضرورة تدريب معلمي الرياضيات على برامج متخصصة بالرياضيات وطرائق دمجها في 
ديثة، والعمل على اتخاذ اإلجراءات الالزمة التي من التدريس، وبضرورة تجهيز مختبرات حاسوب مطّورة ومزودة بأجهزة ح

 شأنها تخفيف األعباء اإلدارية على معلمي الرياضيات.
 )الكلمات المفتاحية: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، محافظة معان، تدريس الرياضيات(.

 
Abstract 

The study aimed to explore the Status of Using (ICT) by the Teachers of Mathematics at the 

governmental Schools of Ma’an. The study sample consisted of (203). To achieve the study 

aims, a questionnaire was built, and applied at the Study sample. 

The study revealed that the status of using (ICT) in Ma’an’s schools was medium in the whole 

of four fields, Also it revealed That: The teachers’ degree in ownership Competencies for 

(ICT) and using (ICT) to instruct mathematics was medium, their Perceptions for using (ICT) 

to instruct mathematics were positive and revealed that there are a lot of difficulties in using 

(ICT) to instruct mathematics as: Weak in Infrastructure, lake of training and other difficulties 

related to technical and administrative Issues. 

Consequently The study recommended to train the teachers on mathematics programs to 

integrate them in instruction, provide the school with modern computer labs and decreasing 

the administrative works required by the teachers of Mathematics. 

(Keywords: Technology of information and communications, Mathematics instruction, 

Ma’an Governorate) 
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:خلفية الدراسة  

أن الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت دورًا هامًا في التعليم في العصر الحديث، في حال تم  المعلوممن 
البيئة بين عناصر التربوية وتساعد على إيجاد تفاعل إيجابي تسهم في تطوير العملية  هااستثماره بشكل جيد، ال سيما أن
. وخالل السنوات الماضية أصبح استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت (2007)اإلسكوا، التعليمّية والتعّلمية المختلفة

كما  .(Albirini, 2006) بالتعليممتعلقة عدة مجاالت يشكل فارقًا ملموسًا على الساحة التعليمية وتم اعتماده بشكل كبير 
كشبكة اإلنترنت ووسائل االتصال المختلفة التي تعنى  - أن توظيف العديد من تقنيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

يسهم بشكل كبير في تسهيل مهمة التعليم، ال بل من خالله أصبح التعليم أكثر مرونة في الوصول إلى شرائح  -بالتعليم
بين على توظيف التكنولوجيا الحديثة في التدريس، ُمدر  ين ُمدرسّ توفير البنية التحتية المناسبة و  مختلفة، شريطةالمجتمع ال

 . (NCTM, 2015) ليكون التعليم بذلك أكثر تكامال وشمولية، ومتاحًا للجميع في أي مكان وزمان
أداة تحفيز أساسية  –للمعلومات في المجتمع باعتبارها العمود الفقري  -تشكل تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت

وقد ركزت المناهج  (.Pelgrum,2001) تسعى إلجراء إصالحات تربوية تمّكن الطلبة من أن يكونوا منتجين للمعرفة
لمهارات اإلبداع وفن االستقصاء وحل المشكالت وذلك يتطلب استخدام  على اكساب الطلبة في الرياضيات الحديثة

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في إحداث االصالحات التربوية التي تضمن زيادة رغبة الطلبة في تطوير قدراتهم على 
 ,Agyei&Voogt) المتاحة التعامل مع مادة الرياضيات باستخدام مختلف األساليب والطرائق والوسائل والتقنيات الحديثة

تعلم الكترونية لم يعد تباين مستوى الطلبة ما وفرته من منصات في ضوء الثورة التكنولوجية التي نشهدها و و  (.2010
التفكير مهارات وقدراتهم في الحصول على المعلومات يشكل عائقًا نحو تطبيق الفلسفة الداعية إلى التعلم الذاتي واكتساب 

 (.Robova, 2012المختلفة )
على عملية  له تأثيرًا كبيراً  كاناإلنفجار المعرفي وما يواكبه من مستجدات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  إن
. ومن هنا سعت العديد من برامج إعداد المعلمين إلى تدريبهم على كيفية مواكبة أدوات (2017الرصاعي ) التعلم والتعليم

 تكنولوجيا المعلومات وتوظيفها كإستراتيجيات تعليمية لمساعدة الطلبة على التقدم في التفكير بشكل متميز
يات لتحسين قدرتهم على امتالك (، وقد ركزت هذه البرامج بشكل كبير على تدريب معلمي العلوم والرياض2012)اليونسكو،

يحتاج  تبسيط وتوضيح المفاهيم الرياضية المجردة تصاالت، حيث أناستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلكفايات التدريس ب
إلى برامج تقنية حديثة متخصصة تعنى بالرسوم التوضيحية والتمثيل البياني للعالقات الرياضية وفي الوقت نفسه تساعد 

، مما يتطلب وجود المختلفةملية التقصي والوصول إلى مرحلة تحقيق وإتقان األهداف التربوية بمستوياتها الطلبة في ع
 (.2017)الرصاعي، شأنها التوسع في دمج التكنولوجيا في تدريس الرياضيات التي منمعلمين يمتلكون الكفايات المهنية 

دوات التكنولوجيا معلمي الرياضيات ألساليب تدريس تستخدم أ فهم الكثير من العلوم يؤكد الحاجة إلى إمتالك إن 
من  بطرق تحاكي اعتباره لغة العلوم األخرى و تجعل منه واقعًا محسوسًا يمكن اإلعتماد عليهتوظيفها  بحيث يمكنالحديثة 

لذي يلعبه المعلم في (. وانسجاما مع الدور ا2016)الضالعين، تحسين اإلتجاهات نحو تعلمهو  قبل الطلبة في فهم الظواهر
ليكون قادرًا على استخدام هذه التكنولوجيا بشكل يثري العملية  ه، فإنه البد من تأهيلللمعلوماتعملية إكساب الطلبة 
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ازدياد  ناهيك عن (.2015)الجراجرة، التعليمية ويشجع الطلبة على التعلم الذاتي ويقلل من سلبيات ممارسة التعليم التقليدي
إلى اإلستعانة بشبكة اإلنترنت من أجل اإلستفادة من و حتاج إلى مواكبة التطور التقني مطورة ت بوجود مدارسالتوقعات 

إلى  (2015ألمريكي لمعلمي الرياضيات )وقد دعا المجلس الوطني ا (.2008)السفياني، الرياضيات محتواها في تدريس
يات استخدام التكنولوجيا الحديثة في الرياضيات، ألنهم بمثابة ضرورة أن يكون المعلمون صناع القرار بما يتعلق باستراتيج

 كيفية استخدام هذه التكنولوجيا بما يتوافق مع الدور الحاسم للمناهج وبما يحقق مبدأ التعزيز في تعليم الطلبة.بتحديد المهرة 
ر واتساع منهاج ضيق الوقت المتوافو توافر الكفايات الالزمة لدى المعلم الستخدام التكنولوجيا في التدريس،  قلةإن  إال

التكنولوجيا في  تلك توظيف عليهالتدريسي الكبير للمعلم، سيجعل من الصعب الرياضيات والعبئ 
  .(2014)األسطل،التدريس

 مع بداية القرن الواحد والعشرين األردن في حجم اإلستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت شهد لقد
حاسوب مزودة بأجهزة حديثة وخوادم  مختبراتب إلى تزويد مدارسهاردنية وزارة التربية والتعليم األ دعامما  ؛تزايًد ملحوظاً 

وإتاحة فرص  لعدة مواضيع منها الرياضيات محتوى تعليمي إلكتروني محسن توفيرو تفاعلية، ألواح و إنترنت وأجهزة طرفية 
)وزارة التربية والتعليم لى إدماج التكنولوجيا في التدريس، تساعدهم ع ( ICDL ،INTELعلى برامج مثل) التدريب للمعلمين 

 (.2012األردنية،
 مشكلة الدراسة وأسئلتها:

من شأنها أن تتيح للطلبة سهولة الوصول إلى كم هائل من المعلومات  إن تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
تمكنهم من تطوير قدراتهم في إجراء العمليات الرياضية المختلفة ومن التعمق في فهم الرموز والمفاهيم الرياضية وترسيخها 

المعلومات واالتصاالت في  ( إلى أن استخدام تكنولوجيا2017(، وقد أشارت الونوس )2001في عقولهم )صبح والعجلوني،
تدريس الرياضيات قد عمل على تخفيف الصبغة التجريدية لمادة الرياضيات وزاد من قدرتهم على تعّلم الرياضيات بشكل 

ال  المدارس طلبةأن و  ،في األردن إلى تدني مستوى الطلبة في مادة الرياضيات أشارت عدة دراسات وبحوث . إال أنكبير
ف ضعوفي الغالب يعود  (.2015)البكور، يجيدون ممارسة مهارات التفكير العليا الالزمة للتعامل مع مادة الرياضيات

، وعدم توافر لمحتوى التعليمي لمادة الرياضياتإلى عدة أسباب من أهمها: الطبيعة المجردة ل تحصيل الطلبة في الرياضيات
بتوظيف يعنى  تدريب كافين على حصول المعلمي، وقلة رى وم التطبيقية األخالرياضيات مع العل تربطمناهج متكاملة 

 .(2012 )الطراونة، تقنيات التعليم الخاصة بمادة الرياضيات وما يتصل بها من أدوات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
في مادة  طلبة محافظة معان ارتفاع نسبة الرسوب لدى( 2015) وقد بينت نتائج دراسة أجراها مراد والدعاسين ومحاسنة

معلمين لألساليب ال توظيفقلة منها الرياضيات في امتحان شهادة الثانوية العامة؛ وأن ذلك نتج عن بعض األسباب 
 واألدوات التكنولوجية الحديثة في التدريس واعتمادهم على التلقين وطرائق التدريس التقليدية.

 ، فقد الحظكمعلم للرياضات في إحدى المدارس الحكومية في محافظة معان األول ومن خالل عمل الباحث
على حد علم - الدراسات قلةباإلضافة إلى  التدريس، في واالتصاالتالمعلومات  لتكنولوجيا المعلمين توظيف في اً قصور 
ووجود معان،  محافظة في الحكوميةمدارس الفي  في تدريس الرياضياتها توظيفدرجة ل الفعلي الواقع تبين التي  -الباحث
 حول الراجعة التغذية توفير الباحث إلجراء هذه الدراسة من أجل دفع مما .درجةال تلك التي تقلل من التحديات العديد من
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الميدان؛ ومن أجل ذلك فإن هذه  من تدريس منهاج الرياضيات في الفعلي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت التوظيف
 التالي: السؤال الرئيسالدراسة تسعى لإلجابة عن 

ما واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في 
 محافظة معان؟

 وقد تفرعت منه األسئلة التالية:
لتدريس الرياضيات في المدارس التابعة ا المعلومات واالتصاالت الالزمة المعلمين لمهارات تكنولوجي. ما درجة امتالك 1

 لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان؟
. ما درجة توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات 2

 في محافظة معان؟ التربية والتعليم 
. ما تصورات المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات 3

 التربية والتعليم في محافظة معان؟
في المدارس  المعوقات التي يواجهها المعلمون في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات. ما 4

 التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان؟
 أهداف الدراسة

  
 تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:

  
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة  لتدريس الرياضيات في لمهارات  المعملينتحديد درجة امتالك  -

 محافظة معان.المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في 
تحديد درجة توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في المدارس التابعة  -

 لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان.
ستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في التعرف على تصورات المعلمين ال -
 بعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان.المدارس التا

التعرف على المعوقات التي يواجهها المعلمون في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في  -
 المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان.

 أهمية الدراسة:
تحسين أدائهم وتطوير مهاراتهم التدريسية، ليكون متالئمًا مع معطيات  فيقد تفيد نتائج هذه الدراسة المعلمين 

توجيه  في ار في وزارة التربية والتعليم، وقد تفيد نتائج هذه الدراسة مخططي منهاج الرياضيات وأصحاب القر العصر الحديث
الوقوف على و تدريس الرياضيات  في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توظيف زيادة في الطموحات لتحقيق القرار أصحاب
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وقد تفيد هذه الدراسة الباحثين في تطوير وبناء أداة للدراسات التي  الصعوبات التي قد تواجه المعلمين عند استخدامها،
  في تدريس الرياضيات. واالتصاالتتبحث في مجال توظيف تكنولوجيا المعلومات 

 لدراسة:حدود ا
الحدود المكانية: جميع المدارس التي يوجد فيها معلم أو معلمة يدرسون مادة الرياضيات في مديريات التربية والتعليم في 

 محافظة معان ) معان، الشوبك، البتراء، البادية الجنوبية(.
 (.2019\2018الحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي )

الحدود البشرية: أجريت هذه الدراسة على معلمي ومعلمات الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظة معان في الفصل 
 معلمًا ومعلمة. (300، والبالغ عددهم )(2019\2018)الدراسي الثاني للعام الدراسي 

 محددات الدراسة:
 يمكن تعميم نتائج هذه الدراسة في ضوء ما يلي:

 أداة الدراسة.. صدق وثبات 1
 . مجتمع الدراسة وعينتها.2

 التعريف اإلجرائي لمصطلحات الدراسة:
 تعرف المصطلحات اآلتية إجرائيًا أينما وردت في هذه الدراسة، وعلى النحو اآلتي:

 نالمعلمي امتالك : هي الدرجة التي تعبر عن مدىالرياضياتواقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس  -
 الستخدامها والمعوقات التي تواجههم وتصوراتهم وتوظيفها في تدريس الرياضيات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتكفايات ل

لجميع أسئلة الدراسة  والتي تقاس إجرائيًا بالمتوسط الحسابي الذي يحصل عليه المعلم من خالل اإلستجابةفي استخدامها، 
 المتضمنة في أداة الدراسة المعدة لهذه الغاية.

كفايات ل معلمي الرياضيات : هي الدرجة التي تعبر عن مدى امتالكتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت درجة امتالك -
ي الذي يحصل عليه المعلم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات، والتي تقاس إجرائيًا بالمتوسط الحساب

من خالل اإلستجابة لألسئلة المعنية بامتالك كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات ضمن أداة 
 الدراسة المعدة لهذه الغاية.

تكنولوجيا ل معلمي الرياضيات التي تعبر عن مدى استخدام الدرجة: هي تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت درجة توظيف -
، والتي تقاس إجرائيًا بالمتوسط الحسابي التي يحصل عليه المعلم من تدريس الرياضياتفي  المعلومات واالتصاالت فعلياً 

خالل االستجابة لألسئلة المعنية بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات ضمن أداة الدراسة 
 المعدة لهذه الغاية.

نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  معلمي الرياضيات اتجاهات: هي الدرجة التي تبين التصورات -
، والتي تقاس إجرائيَا بالمتوسط الحسابي الذي يحصل عليه المعلم من خالل االستجابة لألسئلة المعنية تدريس الرياضيات

 س الرياضيات ضمن أداة الدراسة المعدة لهذه الغاية.بتصورات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدري
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تكنولوجيا المعلومات ل معلمي الرياضيات الصعوبات التي تعيق استخدام تعبر عنالمعوقات: هي الدرجة التي  -
 ، والتي تقاس إجرائيًا بالمتوسط الحسابي الذي يحصل عليه المعلم من خالل اإلستجابةتدريس الرياضياتواالتصاالت في 

لألسئلة المعنية بمعوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات ضمن أداة الدراسة المعدة لهذه 
 الغاية.

 الدراسات السابقة
 

لقد ُأجريت عدة دراسات تناولتت جوانتب هتذه الدراستة، ستواء بشتكل مباشتر أو شيتر مباشتر وفيمتا يتأتي عتر  لتبعض        
 مرتبة زمنيًا من األقدم إلى األحدث، بداية من الدراسات العربية تليها الدراسات األجنبية.هذه الدراسات، 

 الدراسات السابقة:
واقتتع وتطلعتتات استتتخدام الحاستتوب فتتي تتتدريس الرياضتتيات فتتي  إلتتى التعتترف علتتى( 2003أبتتو ريتتا ) هتتدفت دراستتة 

مختبتترات الحاستتوب المتتتوافرة فتتي المتتدارس ال يتناستتب متتع المتتدارس الحكوميتتة فتتي األردن، وقتتد توصتتل الباحتتث إلتتى أن عتتدد 
وجتتود ضتتعف لتتدى المعلمتتين فتتي القتتدرة علتتى استتتخدام الحاستتوب فتتي  لتتتدريس الرياضتتيات، وإلتتى المتطلبتتات التربويتتة الالزمتتة

ن أو البرمجيتتات الحاستتوبية المنتجتتة محليتتا متتن قبتتل المعلمتتي قلتتة عتتدد وإلتتىتتتدريس الرياضتتيات والنتتاتج متتن نقتت  التتتدريب، 
 .ة والمستخدمة في تدريس الرياضياتالطلب

في  دراسة بعنوان استخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت (Chong, Horani & Jacob, 2005)أجرى 
تدريس الرياضيات، وقد خلصت الدراسة إلى أن المعلمين ال يستخدمون اإلمكانيات والوسائل التقنية الحديثة التي وفرتها لهم 
وزارة التربية والتعليم في ماليزيا بشكل كامل من أجل تدريس الرياضيات، وقد كشفت أن أبرز المعوقات التي تقلل من 

ريس كانت عدم تلقي المعلمين للتدريب الكافي على استخدامها، وقلة وجود البرامج تدعم استخدام هذه التكنولوجيا في التد
دمج محتوى الدروس بالتكنولوجيا المتوفرة، باإلضافة إلى عدم توافر أجهزة وتقنيات حديثة في منازل الطلبة تدعم فكرة 

 تدريس الرياضيات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت.
إلتتتتى الوقتتتتوف علتتتتى المعوقتتتتات التتتتتي تحتتتتول دون استتتتتخدام معلمتتتتي الرياضتتتتيات  (2008) القرشتتتتي ستتتتةوهتتتدفت درا 

للحاستتوب واإلنترنتتت فتتي تتتدريس الرياضتتيات والتعتترف علتتى وجهتتة نظتترهم فتتي العالقتتة بتتين تلتتك المعوقتتات وفاعليتتة تتتدريس 
علمتين فتتي اللغتة اإلنجليزيتتة قتتد الرياضتيات، وقتتد توصتل الباحتتث إلتى أن عتتدم تتتوافر أجهتزة العتتر  فتي المتتدارس وضتتعف الم

باإلضتافة كانا أكثر المعوقات التتي تستببت فتي عتزوف المعلمتين عتن استتخدام الحاستوب واالنترنتت فتي تتدريس الرياضتيات، 
 قلة التدريب الذي تلقاه المعلمين.عدم توفر المكان المناسب الستخدام الحاسوب و إلى 

دراسة بعنوان استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس  (Agyei & Voogt, 2010)أجرى 
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن معلمي الرياضيات ال يدمجون  ،الرياضيات: اآلثار المترتبة على تطوير المعلمين قبل الخدمة

يب الذي تلقوه باإلضافة إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في مدارس دولة شانا، وأن نق  التدر 
 عدم معرفتهم بطرائق دمج التكنولوجيا في تدريس الرياضيات كان من أهم المعوقات التي تمنعهم من توظيفها في التدريس.

211



 2021(7(اجمللد )5علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق) جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث، 

 

 

دراستتتة هتتتدفت التتتى التعتتترف علتتتى متتتدى معرفتتتة عينتتتة متتتن معلمتتتي ومعلمتتتات مديريتتتة التربيتتتة ( 2012متتتراد ) أجتتترى  
درجتتتة و  تكنولوجيتتتا المعلومتتتات واالتصتتتالمحافظتتتة معتتتان للتطبيقتتتات والبرمجيتتتات االساستتتية لوالتعلتتتيم فتتتي لتتتواء الشتتتوبك فتتتي 

استخدامهم وتوظيفهم لها في المواد التتي يدرستونها، وكتذلك التعترف علتى العوائتق التتي تحتول دون استتخدامها. وقتد توصتلت 
التطبيقتتتات والبرمجيتتتات المختلفتتتة لتكنولوجيتتتا الدراستتتة التتتى مجموعتتتة متتتن النتتتتائج أبرزهتتتا : أن شالبيتتتة أفتتتراد العينتتتة يمارستتتون 

عتدم أن  توظيفهم لها في أشرا  التدريس كان متتدنيا، كمتا كشتفت الدراستة عتنت بصورة كافية، ولكن المعلومات واالتصاال
 في التدريس.  لتلك التكنولوجيا المعلمين توظيف قد قلل من ،التدريب وضعف تية الالزمةتوافر التجهيزات والبنى التح

 الرياضيات تدريس في الحاسوب استخدام مهارات توافر مدى إلى التعرف على ( 2014) األسطل هدفت دراسة 
وقتد أظهترت نتتائج الدراستة  ،نظترهم وجهتة متن شتزة بقطتاع الغتوث وكالتة بمتدارس التدنيا األساستية التعلتيم مرحلتة معلمتي لدى

بتتأن مهتتارات أفتتراد الدراستتة فتتي استتتخدام الحاستتوب بشتتكل عتتام ومهتتاراتهم فتتي استتتخدام أساستتيات الحاستتوب واإلنترنتتت كانتتت 
 .متوسطة، أما مهاراتهم في مجال تطبيقات الحاسوب في تدريس الرياضيات فقد كانت متدنية

تجاهات نحو تطبيق البرامج الحاسوبية ودرجة تطبيقها ( دراسة هدفت إلى الكشف عن اال2014) أجرى شحاذه 
، وقد أظهرت الدراسة أن اتجاهات أفراد العينة التي شملتها الدراسة نحو في العراق لدى مدرسي الرياضيات أثناء التدريس
 .تطبيق الحاسوب كانت متوسطة

تكنولوجيا المعلومات في تدريس ( دراسة هدفت إلى التعرف على كيفية استخدام (Sim & Theng, 2014 أجرى 
العلوم والرياضيات من وجهة نظر المعلمين في دولة ماليزيا، والتعرف على احتياجاتهم وأولويات تطويرهم الستخدام هذه 
التكنولوجيا في التدريس، والمعوقات التي تواجههم عند استخدامها. وقد خلصت نتائج هذه الدراسة إلى أن أفراد عينة الدراسة 

خدمون تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل منتظم في التدريس، وأن بعضًا منهم يرى أن قلة الوقت وغياب التدريب يست
على دمج التكنولوجيا في التدريس يعوق استخدامهم لها في الغرف الصفية، وأنهم يؤيدون عقد مؤتمرات وندوات متخصصة 

 ت واالتصاالت في التدريس.تزيد من قدراتهم على توظيف تكنولوجيا المعلوما
( إلى الكشف عن تصورات المعلمين والطلبة في دولة نيبال عن الرياضيات بعد poudel, 2015هدفت دراسة ) 

استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريسها داخل الغرفة الصفية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن موضوع 
، بل وإن الطلبة أصبحوا ينظرون إليه كموضوع عادي يمكن فهمه وادراكه بسهولة بعد الرياضيات قد أصبح أسهل وأقل ملالً 

 تقديمه باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت من قبل المعلمين في الغرفة الصفية.
 األساسية المرحلة في الرياضيات معلمي توظيف درجة إلى التعرف على( 2016) الضالعين هدفت دراسة 
وقد خلصت  ،الرياضيات ومشرفي معلمي نظر وجهة من الكرك محافظة في التدريس في التعليم تكنولوجيا لتطبيقات

من وجهة نظر  الكرك كانت مرتفعة محافظة في التدريس في التعليم تكنولوجيا تطبيقات توظيف الدراسة إلى أن درجة
 .بينما كانت متوسطة من وجهة نظر المشرفين ،المعلمين
الرياضيات في  واقع استخدام اللوح التفاعلي في تدريس الكشف عن( دراسة هدفت إلى 2018أجرى الشقيرات ) 

الدراسة أن نسبة  قليلة من المعلمين يستخدمون األلواح التفاعلية في تدريس الرياضيات  بينتوقد  مدارس محافظة معان،
بينما كان متوسطًا في مجال ل األنشطة التعليمية كان مرتفعًا، في محافظة معان، كما أن استخدام األلواح التفاعلية في مجا
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 االمدارس وقلة تلقي التدريب الكافي على استخدامها قد كانتقييم التعلم، وقد أظهرت كذلك أن قلة توافر األلواح الذكية في 
 من أكثر المعوقات التي تحول دون استخدام المعلمين لها في التدريس.

( إلى الكشف عن واقع استخدام السبورة التفاعلية من وجهة نظر المعلمين في 2018هدفت دراسة النعيمات) 
 ي العملية التعليمية كان متوسطًا، وأنأفراد عينة الدراسة للسبورة التفاعلية فالدراسة أن استخدام  أظهرتمحافظة معان، وقد 

 في التدريس. قلل من درجة استخدامهم لهاالسبورة التفاعلية قد بعلق عدم تلقي المعلمين لورش تدريبية تت
 الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة وتصميمها:
الوصتتتتفي المستتتتحي، لتحديتتتتد واقتتتتع توظيتتتتف تكنولوجيتتتتا المعلومتتتتات واالتصتتتتاالت فتتتتي تتتتتدريس  تتتتتم استتتتتخدام االمتتتتنهج

 الرياضيات من وجهة نظر المعلمين؛ نظرًا لمالئمته ألشرا  هذه الدراسة.
 مجتمع الدراسة وعينتها: 

لمتديريات تكّون مجتمع الدراستة متن جميتع المعلمتين القتائمين علتى تتدريس منهتاج الرياضتيات فتي المتدارس التابعتة 
( يوضح توزيع مجتمع 1التربية والتعليم في محافظة معان، والموزعين على مختلف مديريات التربية في المحافظة. والجدول)

 الدراسة:
 التوزيع الديموشرافي لمجتمع الدراسة( 1الجدول) 

 المجموع اإلناث الذكور المديرية
 85 47 38 معان
 44 27 17 الشوبك
 65 40 25 البتراء

 68 45 23 البادية الجنوبية
 262 159 113 المجموع

 
وقد قام الباحث بمحاولة الوصول لجميع أفتراد المجتمتع، شيتر أنته لتم يتستنى لته ذلتك لعتدة أستباب. واستتطاع توزيتع 

من مجتمع الدراسة، والتي تتتوزع  %(77.4نسبة ) ، وقد شّكلت هذه العينةوالمعلمات المعلمين( من 203أداة الدراسة على )
 ( اآلتي:2وفق الجدول)

 
 التوزيع الديموشرافي لعينة الدراسة (2الجدول )

 المجموع اإلناث الذكور المديرية
 55 30 25 معان
 42 25 17 الشوبك
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 60 36 24 البتراء
 46 29 17 البادية الجنوبية
 203 120 83 المجموع

 
  أداة الدراسة:  

لقد تم تطوير أداة الدراسة للكشف عن واقع توظيتف تكنولوجيتا المعلومتات واالتصتاالت فتي تتدريس الرياضتيات فتي 
متتتدارس متتتديرات التربيتتتة والتعلتتتيم فتتتي محافظتتتة معتتتان، متتتن ختتتالل مراجعتتتة الباحتتتث لتتتألدب النظتتتري الستتتابق، واإلطتتتالع علتتتى 

 الدراسات السابقة والمصادر واألبحاث ذات العالقة.
تتتم تقستتيم ستتلم اإلجابتتة أربعتتة محتتاور، كمتتا إلتتى  ذلتتك تتتم إعتتداد أداة الدراستتة بصتتورتها األوليتتة، وتقستتيمها وفتتي ضتتوء

علتتى فقتترات الجتتزء األول التتذي يقتتيس درجتتة امتتتالك المعلمتتين لكفايتتات تكنولوجيتتا المعلومتتات واالتصتتاالت الالزمتتة لتتتدريس 
جتتدًا، كبيتترة، متوستتطة، قليلتتة، قليليتتة جتتدا( علتتى التتتوالي،  ( بدرجتتة امتتتالك )كبيتترة5-1الرياضتتيات إلتتى مقيتتاس خماستتي متتن )

وألشتتترا  اإلجابتتتة علتتتى فقتتترات الجتتتزء الثتتتاني التتتذي يقتتتيس درجتتتة توظيتتتف تكنولوجيتتتا المعلومتتتات واالتصتتتاالت فتتتي تتتتدريس 
( علتى 5-1متن )الرياضيات، تم تقسيم سلم اإلجابة إلى مقياس خماسي بدرجة توظيتف )دائمتًا، شالبتًا، أحيانتًا، نتادرًا، أبتدًا(  

التوالي، وقد تم تقسيم سلم اإلجابة علتى فقترات الجتزء الثالتث التذي يقتيس تصتورات المعلمتين الستتخدام تكنولوجيتا المعلومتات 
واالتصاالت في تدريس الرياضيات إلى مقياس خماسي بدرجة تأييد ) موافق بشدة، موافق، محايد، شير موافق، شيتر موافتق 

التوالي، وفي الجزء الرابع الذي يقيس درجة معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصتاالت فتي ( على 5-1بشدة( من )
( بتتدرج ) دائمتًا، شالبتًا، أحيانتًا، نتادرًا، 5-1تدريس الرياضيات، تم تقستيم ستلم اإلجابتة عتن فقراتته إلتى مقيتاس خماستي متن )

 في كل المحاور إلى ثالث فئات على النحو التالي:سي في األداة رجات المقياس الخماأبدًا( على التوالي. وقد تم تحويل د
 درجة متدنية. 1-2.33. 1
 درجة متوسطة. 2.34-3.67.  2
 درجة مرتفعة. 3.68-5 .3

 صدق األداة:
الخبتتراء -المحكمتتين تتتم التحقتتق متتن صتتدق محتتتوى األداة متتن ختتالل عتتر  الصتتورة األوليتتة لهتتا علتتى مجموعتتة    
بلتغ  يات،مجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والمناهج وطرق التدريس، والقيتاس والتقتويم، والرياضتفي  -والمختصين
 متتن أجتتل التأكتتد متتن متتدى مالئمتتة فقتترات األداة للمجتتال التتذي تنتمتتي إليتته، والتأكتتد متتن ستتالمة ودقتتة الصتتياشة؛ (11)عتتددهم 

يوضتتح و . تعتتديالت أو حتتذف أو إضتتافة للفقتتراتمحكمتتين بتتإجراء تتتم األختتذ بمقترحتتات الو . اللغويتتة والعتتدد المناستتب للفقتترات
 كاآلتي:، بالصورة النهائية وعدد الفقرات ألداة الدراسة(، المحاور واألبعاد 3الجدول)

 بصورتها النهائية محاور وأبعاد أداة الدراسة (3الجدول) 
 المجموع عدد الفقرات األبعاد المحور
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تكنولوجيا المعلومات درجة امتالك المعلمين لكفايات 
 واالتصاالت

 5 األعمال اإلدارية
 5 طرائق التدريس 17

 7 إنتاج أعمال تعليمية

 درجة توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 5 األعمال اإلدارية

 5 طرائق التدريس 15
 5 إنتاج أعمال تعليمية

المعلومات تصورات المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا 
 واالتصاالت

 
12 12 

المعوقات التي يواجهها المعلمون في استخدام تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

معوقتتتتتات تتعلتتتتتق بالبنيتتتتتة 
 التحتية

4 

 4 معوقات إدارية 16
 5 معوقات فنية
 3 معوقات تدريبية

 60   المجموع
 

 ثبات األداة:
( معلمتًا متتن أفتتراد 21ختالل توزيتتع األداة علتتى عينتة استتتطالعية تكونتت متتن)تتم التحقتتق متن ثبتتات أداة الدراستة متتن 

، حيتتث بلغتتت همإجابتتاتوتطبيتتق معادلتتة كرونبتتا  ألفتتا علتتى بعتتد أستتبوعين علتتى العينتتة نفستتها  ع الدراستتة، وإعتتادة توزيعهتتامجتمتت
ثبات عالي ومناسب  إلىمما يؤشر ( لألداة كاملًة، 0.915قيمة الثبات المحسوبة على أساس الدرجة الكلية لجميع الفقرات )

 .ألشرا  هذه الدراسة
 المعالجة اإلحصائية:

لإلجابة عن أسئلة الدراسة والكشف عن واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في 
 محافظة معان، تم استخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:

 التشتت.مقاييس النزعة المركزية ومقاييس . 1
 . معادلة كرونبا  ألفا.2

 نتائج الدراسة
 :المتفرعة عن سؤال الدراسة الرئيسيأتي عرضًا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة وفقًا لترتيب األسئلة فيما 

األول: ما هي درجة امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  بسؤال الدراسةالنتائج المتعلقة  أواًل:
 الالزمة لتدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان؟
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زمة تحديد درجة امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالتم السؤال  هذا ولإلجابة عن
 لفقرات المحور األولالستجابات أفراد العينة تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و لتدريس الرياضيات، 

المعيارية ألبعاد المحور األول،  ( يبين المتوسطات الحسابية واإلنحرافات4والجدول ) هذا السؤال،بمن أداة الدراسة الخاص 
 مرتبة من األعلى درجة إلى األقل، كاآلتي:

 درجة امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات (4جدول)
 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد

 1 مرتفعة 0.873 3.891 األعمال اإلدارية
 2 متوسطة 1.018 3.669 طرائق التدريس
 3 متوسطة 1.233 2.778 إنتاج أعمال تعليمية
  متوسطة 1.075 3.368 المجموع

 
(، مما يبين أن درجة تقدير امتالك المعلمين لكفايات 3.368وقد تم الحصول على متوسط حسابي كلي بلغ ) 

 الرياضيات كانت متوسطة.تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الالزمة لتدريس 
( أن درجة تقدير امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعمال 4لوحظ من الجدول)

امتالك  (، وقد كانت درجة تقدير0.873( وانحرافها المعياري )3.891وقد بلغ متوسطها الحسابي) مرتفعةاإلدارية كانت 
نتاج أعمال تعليمية متوسطة، وكانت درجة تقدير امتالك المعلمين لكفايات عد إبُ يس و طرائق التدر  عدالكفايات في بُ 

( 2.778إنتاج أعمال تعليمية هي األقل رتبة  حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ) ُبعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
 (.1.233واالنحراف المعياري لها )
سابية واإلنحرافات المعيارية للكفايات المتعلقة بدرجة امتالك كفايات ( ترتيب المتوسطات الح5و يبين الجدول)

 األعمال اإلدارية، من األعلى درجة إلى األقل: تدريس الرياضيات في ُبعد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
 درجة امتالك كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعمال اإلدارية (5جدول)

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

1 
لدي المعرفة بمفهوم تكنولوجيا المعلومات 

 واالتصاالت
 1 مرتفعة 0.838 4.094

5 

أمتلك المعرفة بأخالقيات و قوانين 
استخدام تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في التدريس بشكل آمن 

 وصحي

 2 مرتفعة 0.837 4.024

 3 مرتفعة 0.998 3.886أمتلك مهارات استخدام مواقع التواصل  4
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 االجتماعي ألشرا  تدريس الرياضيات

2 
لدي إلمام بمبررات استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في تدريس 

 الرياضيات
 4 مرتفعة 0.833 3.806

3 
أمتلك القدرة على التخطيط إلدارة موارد 

التعلم التكنولوجيا في ضوء نشاطات 
 المتضمنة في منهاج الرياضيات

 5 متوسطة 0.847 3.643

  مرتفعة 0.873 3.891 المجموع 
 

( 1(، قد حازت على درجة تقدير مرتفعة، حيث جاءت الفقرة )2و 4و  5و  1( أن الفقرات )5لوحظ من الجدول)
( 4.094واالتصاالت" بمتوسط حسابي بلغ )في الرتبة األولى، التي نصت على "لدي المعرفة بمفهوم تكنولوجيا المعلومات 

قوانين استخدام تكنولوجيا و  ( التي نصت على " أمتلك المعرفة بأخالقيات5(، وجاءت الفقرة )8380.وانحراف معياري )
( وانحراف 4.024) المعلومات واالتصاالت في التدريس بشكل آمن وصحي"  في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي بلغ

( التي نصت على " أمتلك مهارات استخدام مواقع التواصل 4وفي الرتبة الثالثة حازت الفقرة ) (،8370.معياري)
(، وفي الرتبة 9980.( وانحراف معياري )3.886االجتماعي ألشرا  تدريس الرياضيات " على متوسط حسابي بلغ )

يا المعلومات واالتصاالت في تدريس ( التي نصت على " لدي إلمام بمبررات استخدام تكنولوج2الرابعة حازت الفقرة )
(  التي نصت على " أمتلك 3( ، أما الفقرة )8330.( وانحراف معياري بلغ )3.806الرياضيات" على متوسط حسابي بلغ )

القدرة على التخطيط إلدارة موارد التكنولوجيا في ضوء نشاطات التعلم المتضمنة في منهاج الرياضيات" فقد حازت على 
 (.8470.( وانحرافها المعياري )3.643متوسطة، وبلغ متوسطها الحسابي )درجة تقدير 

في تدريس وقد بينت نتائج الدراسة بأن درجة تقدير امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
 واالنحرافات المعيارية( ترتيب المتوسطات الحسابية 6طرائق التدريس كانت متوسطة، ويبين الجدول)في ُبعد  الرياضيات

درجة من األعلى ، التدريس طرائق في ُبعد في تدريس الرياضيات ك كفايات تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالتامتالدرجة ل
 :، كاآلتيإلى األقل

 درجة امتالك كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في طرائق التدريس (6جدول)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة الدرجة

8 
أمتلك مهارات معالج النصوص )وورد( لتوظيفها 

 في تدريس الرياضيات
 1 مرتفعة 0.942 3.910

 2 مرتفعة 1.052 3.742أمتلك مهارة استخدام برامج العرو  التوضيحية  9
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مثل ) بوربوينت( لتوظيفها في تدريس 
 الرياضيات

6 
تكنولوجيا المعلومات أمتلك القدرة على دمج 

واالتصاالت في تدريس الرياضيات بطرق 
 مختلفة

 3 مرتفعة 0.869 3.727

10 
أمتلك مهارة استخدام معالج 

 الجداول)إكسل(لتوظيفها في تدريس الرياضيات
 4 مرتفعة 1.048 3.693

7 
أمتلك مهارة التعامل مع اللوح الذكي وأجهزة 

 العر  التقديمية
 5 متوسطة 1.154 3.272

  متوسطة 0.873 3.669 المجموع 
 

( قد حازت على درجات تقدير مرتفعة، وقد حازت الفقرة 10و   9و  6و  8( أن الفقرات ) 6لوحظ من الجدول)
( التي نصت على " أمتلك مهارات معالج النصوص )وورد( لتوظيفها في تدريس الرياضيات" على أعلى درجة تقدير، 8)

(، التي نصت " أمتلك مهارة 7(، بينما حازت الفقرة )0.942( وانحرافها المعياري )3.910حيث بلغ متوسطها الحسابي )
( 3.272التعامل مع اللوح الذكي وأجهزة العر  التقديمية" على درجة تقدير متوسطة وقد بلغ متوسطها الحسابي )

 (، وكانت هي األقل رتبة.1.154وانحرافها المعياري )
إنتاج  في ُبعد ن درجة تقدير امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتوقد بينت نتائج الدراسة بأ

( 7(، ويبين الجدول)1.233( وانحرافها المعياري )2.778أعمال تعليمية كانت متوسطة، حيث بلغ متوسطها الحسابي )
، أعمال تعليمية مات واالتصاالت في ُبعد إنتاجلكفايات تكنولوجيا المعلو  الحسابية واالنحرافات المعيارية ترتيب المتوسطات

 :، كاآلتيدرجة إلى األقل من األعلى
 درجة امتالك كفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إنتاج أعمال تعليمية (7الجدول)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة الدرجة

14 
والمعلومات بصور وأنماط أستطيع تمثيل البيانات 

 مختلفة باستخدام برمجيات الحاسوب
 1 متوسطة 1.166 3.193

13 
أستطيع  تحويل البيانات الرقمية الى رسوم بيانية 

 باستخدام برمجيات الحاسوب
 2 متوسطة 1.282 3.104

12 
لدي القدرة على استخدام برامج الرسوم 

مثل)فوتوشوب( من أجل انشاء وتعديل الرسوم 
 3 متوسطة 1.241 2.836
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 والصور

15 
أمتلك مهارة تحليل المعادالت الرياضية باستخدام 
 برمجيات الحاسوب مثل برنامج )ماث كود(

 4 متوسطة 1.272 2.732

17 
أستطيع تصميم أفالم تعليمية وإنتاجها باستخدام 
 برمجيات الحاسوب مثل برنامج ) موفي ميكر(.

 5 متوسطة 1.280 2.569

11 
مهارات برامج تأليف المحتوى مثل )ليسون  أمتلك

 رايتر( لتوظيفها في تدريس الرياضيات
 6 متوسطة 1.209 2.554

16 
أستطيع برمجة دروس الرياضيات باستخدام بعض 
البرامج مثل برنامج )كروكوديل( لمحاكاة دروس 

 الرياضيات
 7 متوسطة 1.1720 2.455

  متوسطة 1.233 2.778 المجموع 
(  التي 14( أن  جميع الفقرات قد حازت على درجة تقدير متوسطة، وقد حازت الفقرة )7الجدول)لوحظ من 

أستطيع تمثيل البيانات والمعلومات بصور وأنماط مختلفة باستخدام برمجيات الحاسوب" على أعلى درجة  نصت على "
( التي 16(، وقد حازت الفقرة )1.166لها )(، وبلغ االنحراف المعياري 3.193تقدير ، حيث بلغ المتوسط الحسابية لها )

نصت على " أستطيع برمجة دروس الرياضيات باستخدام بعض البرامج مثل برنامج )كروكوديل( لمحاكاة دروس 
 (.1.172( وانحراف معياري بلغ )2.455الرياضيات" على أقل درجة تقدير بمتوسط حسابي بلغ )

لثاني: ما هي درجة توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ا الدراسةسؤال ثانيًا: النتائج المتعلقة ب
 تدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان؟

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس لتحديد درجة توظيف المعلمين هذا السؤال، تم ولإلجابة عن 
الخاصة  المحور الثانيفقرات لجابات أفراد العينة تالستم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية و الرياضيات، 
( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور الثاني المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا 8والجدول) ،بهذا السؤال

 ، مرتبة من األعلى درجة إلى األقل، كاآلتي:المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات
 درجة توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات (8الجدول)

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد الرقم
 1 مرتفعة 1.033 3.824 األعمال اإلدارية 1
 2 متوسطة 1.151 3.306 طرائق التدريس 2
 3 متوسطة 1.288 2.564 إنتاج أعمال تعليمية 3
  متوسطة 1.155 3.231 المجموع 
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ا تكنولوجيلالمعلمين  توظيف(، مما يبين أن درجة تقدير 3.231وقد تم الحصول على متوسط حسابي كلي بلغ ) 
 تدريس الرياضيات كانت متوسطة.المعلومات واالتصاالت في 
ُبعد ( أن درجة تقدير توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت كانت في 8ولوحظ من الجدول)

(، بينما كانت 1.033واالنحراف المعياري لها ) (3.824اإلدارية مرتفعة، حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ) األعمال
درجة تقدير توظيف المعلمين لتكنولوجيا أعمال تعليمية، وبينت النتائج أن وُبعد إنتاج التدريس ُبعد طرائق  متوسطة في

( وانحرافها 2.564إنتاج أعمال تعليمية كان هو األقل حيث بلغ متوسطها الحسابي ) ُبعد المعلومات واالتصاالت في
 .درجة متوسطةوب (1.288المعياري )
ظيف تكنولوجيا بتو  المتعلقة للفقراتالمعيارية  واالنحرافات( ترتيب المتوسطات الحسابية 9يبين الجدول)و 

 ، من األعلى درجة إلى األقل، كاآلتي:في تدريس الرياضيات األعمال اإلدارية بعد المعلومات واالتصاالت في
 

 درجة توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في األعمال اإلدارية (9الجدول)
 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

19 

أستخدم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في األعمال اإلدارية 
والتعليمية مثل)إعداد الخطط الفصلية 

 وتقويم أداء الطلبة(

 1 مرتفعة 0.981 4.039

22 

أستخدم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت المتاحة بما يتوافق مع 
أخالقيات وضوابط استخداماتها القانونية 

 ومدة االستخدام(والصحية مثل)التوثيق 

 2 مرتفعة 0.997 3.935

21 
أشجع الطلبة على استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في دراسة 

 الرياضيات
 3 مرتفعة 1.051 3.861

18 

تتضمن خطتي التدريسية توظيف 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
توظيف الرياضيات مثل)تطبيق دروس 

 محوسبة(

 4 مرتفعة 0.982 3.678

20 
أستخدم مواقع التواصل االجتماعي 
للتواصل مع مدير المدرسة والمشرف 

3.604 1.142 
متوس
 طة

5 
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التربوي والطلبة وأولياء أمورهم بما يتعلق 
بمادة الرياضيات وأشجع الطلبة على 

 استخدامها
  مرتفعة 1.033 3.824 المجموع 

 
( قد حازت على درجات تقدير مرتفعة، وقد كانت 21و  22و  19( أن الفقرات )9لوحظ من خالل الجدول )

(، أما 0.981وانحراف معياري بلغ )  (4.039( هي األعلى رتبة، حيث حازت على متوسط حسابي بلغ )19الفقرة )
( هي األقل رتبة، حيث بلغ متوسطها 20( فقد حازتا على درجة تقدير متوسطة، وكانت الفقرة )20و  18الفقرتين )
 (.1.142(، وانحرافها المعياري)3.604الحسابي)

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بتوظيف تكنولوجيا المعلومات 10ويبين الجدول)
 طرائق التدريس، مرتبة من األعلى درجة إلى األقل: ُبعد واالتصاالت في

 طرائق التدريستوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  (10الجدول)
االنحراف  المتوسط الحسابي الفقرة الرقم

 المعياري 
 الدرجة

 الرتبة

26 
أستخدم تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت بشكل يراعي الفروق 

 الفردية بين الطلبة
 1 متوسطة 1.098 3.500

24 

أستخدم منصات التعلم المتاحة 
عن  ألشرا  البحث  واإلستقصاء
المعلومات المتعلقة بتدريس 
الرياضيات وأشجع الطالب على 
 استخدامها للتعلم الذاتي

 2 متوسطة 1.118 3.430

23 

أستخدم برنامج العرو  التوضيحية 
)بوربوينت( في تقديم العرو  
والشروحات المتعلقة بمحتوى منهاج 

 الرياضيات

 3 متوسطة 1.147 3.361

25 
أوظف تكنولوجيا المعلومات 
واالتصاالت في تنفيذ استراتيجية 
التعلم والتعليم الحديثة مثل )حل 

 4 متوسطة 1.110 3.292
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المشكالت والتعلم المستند إلى 
 مشروع( في تدريس الرياضيات

27 
أستخدم األلواح الذكية و أجهزة 
العر  كوسائط تعليمية في تدريس 

 الرياضيات
 5 متوسطة 1.270 2.945

  متوسطة 1.151 3.306 المجموع 
 

(، التي تن  26( أن جميع الفقرات حازت على درجة تقدير متوسطة، حيث أن الفقرة )10لوحظ من الجدول )
حسابي على متوسط  أستخدم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل يراعي الفروق الفردية بين الطلبة" قد حازت على "
أقل رتبة، حيث بلغ متوسطها الحسابي  ( على27(، وحازت الفقرة )1.098معياري بلغ )( وانحراف 3.500بلغ )
 (.1.270( وانحرافها المعياري)2.945)

توظيف تكنولوجيا المعلومات ب المتعلقة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفقرات 11ويوضح الجدول)
 كاآلتي:مرتبة من األعلى درجة إلى األقل، إنتاج أعمال تعليمية، ُبعد واالتصاالت في تدريس الرياضيات في 
 توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في إنتاج أعمال تعليمية (11الجدول)

 المتوسط الحسابي الفقرة الرقم
االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة الدرجة

30 
أستخدم برامج الحاسوب مثل)إكسل( في 

 إلى رسوم بيانيةتحويل البيانات الرقمية 
 1 متوسطة 1.273 3.743

28 
استخدم برامج الرسوم مثل)فوتوشوب( من 
 أجل انشاء وتعديل الرسوم والصور

 2 متوسطة 1.284 2.658

31 
أحلل المعادالت الرياضية باستخدام 
برمجيات الحاسوب مثل برنامج)ماث 

 كود(
 3 متوسطة 1.289 2.455

29 
سكايب( في أوظف مواقع االنترنت مثل )

 قيادة نقاش علمي بتقنية المؤتمر الفيديوي 
 4 متدنية 1.221 2.321

32 
أصمم أفالم ومواد تعليمية باستخدام 
 برامج الحاسوب مثل برنامج)موفي ميكر(

 5 متدنية 1.276 2.311

  متوسطة 1.288 2.564 المجموع 
 

222



 2021(7(اجمللد )5علميّة حمكمّة دورية تصدر عن عمادة البحث العلميّ والدّراسات العليا امللحق) جملة جملة جامعة احلسني بن طالل للبحوث، 

 

 

وحازت الفقرة قد حازت على درجة تقدير متوسطة، ( 31و  28و  30(، أن الفقرات ) 11لوحظ من الجدول)
( على درجة  32و  29(، بينما حازت الفقرتان ) 1.273( وانحراف معياري بلغ )3.074متوسط حسابي بلغ )( على 30)

( وانحرافها المعياري 2.321( هي األدنى، حيث بلغ متوسطها الحسابي )32تقدير متدنية، وكانت درجة تقدير الفقرة )
(1.276.) 

الثالث: ما هي تصورات المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  بسؤال الدراسةثالثًا: النتائج المتعلقة 
 تدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم تحديد درجة تصورات المعلمين تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس 
الخاصة  الثالثالرياضيات، وتم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لفقرات المحور 

المتعلقة بتصورات  الثالثاالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور المتوسطات الحسابية و  يوضح( 12بهذا السؤال، والجدول)
المعلمين نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات، مرتبة من األعلى درجة إلى األقل، 

 كاآلتي:
 تصورات المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات (12الجدول)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة الدرجة

33 
يسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات و االتصاالت إنجاز 

 األعمال اإلدارية المطلوبة
 1 مرتفعة 0.779 4.321

36 
يزيد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس 

 لتعلم الرياضياتالرياضيات من دافعية وتشويق الطلبة 
 2 مرتفعة 0.761 4.302

37 
ينمي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس 
 الرياضيات االبداع واالبتكار لدى الطلبة أثناء التدريس

 3 مرتفعة 0.731 4.227

35 
يطور استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  أساليب 

 تدريس الرياضيات لدى المعلم
 4 مرتفعة 0.748 4.203
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34 
يزيد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس 
 الرياضيات من تنويع مصادر المعرفة لدى المعلم

 5 مرتفعة 0.733 4.198

38 
ينمي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في 
تدريس الرياضيات مهارات التعلم االساسية لدى الطلبة في 

 الرياضيات
 6 مرتفعة 0.690 4.123

40 

يساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تدريس الرياضيات عملية عر  و تمثيل البيانات 
والعالقات والرسومات الرياضية المختلفة بأنماط و صور 

 متنوعة

 7 مرتفعة 0.755 4.104

39 
يساعد استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

الرياضيات على ايصال المعرفة العلمية المجردة تدريس 
 للطلبة في الرياضيات

 8 مرتفعة 0.756 4.005

42 
يسهل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في 
تدريس الرياضيات من عملية التواصل بين المعلم والمدرسة 

 والمشرف التربوي والطلبة وأولياء أمورهم
 9 مرتفعة 0.868 3.891

41 
يحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تدريس الرياضيات من عملية قيام الطلبة بالواجبات الصفية 

 والبيتية المطلوبة
 10 مرتفعة 0.861 3.881

43 
يضعف استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 تدريس الرياضيات من ضبط المعلم للموقف الصفي

3.361 1.164 
متوس
 طة

11 

44 
يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في 
التدريس الى مشكالت قانونية وأخالقية وأضرار صحية 

 للمعلم والطالب
3.212 1.092 

متوس
 طة

12 

  مرتفعة 0.841 3.986 المجموع 

 
الرياضيات وقد كانت درجة تقدير تصورات المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس 

 (.3.986متوسطة، حيث تم الحصول على متوسط حسابي كلي للفقرات بلغ )
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( مرتبة 41و  42و 39و  40و  38و  34و  35و  37و 36و  33( أن الفقرات )12لوحظ من الجدول)
المعلومات  ( التي نصت على " يسهل استخدام تكنولوجيا33تنازليًا، قد حازت على درجات تقدير عالية، وقد حازت الفقرة )

وانحرافها  (4.321)و االتصاالت إنجاز األعمال اإلدارية المطلوبة"، على أعلى درجة تقدير حيث بلغ متوسطها الحسابي 
 ( التي نصت على "44( على درجات تقدير متوسطة، وكانت الفقرة )44و  43(، وقد حازت الفقرتان )0.799المعياري )

يؤدي استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  في التدريس الى مشكالت قانونية وأخالقية وأضرار صحية للمعلم 
 (.1.092(، وانحرافها المعياري )3.212والطالب" هي األقل رتبة، حيث بلغ متوسطها الحسابي )

واجهها المعلمون في استخدام تكنولوجيا المعلومات ما هي المعوقات التي يالنتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرابع: رابعًا: 
 واالتصاالت في تدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان؟

ولإلجابة عن هذا السؤال، تم تحديد درجة المعوقات التي تواجه المعلمين في تدريس الرياضيات، وتم حساب 
نحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة لفقرات المحور الرابع الخاصة بهذا السؤال، المتوسطات الحسابية واال

( يوضح المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد المحور الرابع المتعلقة بمعوقات استخدام تكنولوجيا 13والجدول)
 درجة إلى األقل، كاآلتي:المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات، مرتبة من األعلى 

 معوقات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات (13الجدول) 
 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد الرقم
 1 مرتفعة 2.450 4.133 معوقات فنية 3
 2 مرتفعة 2.353 3.762 معوقات تدريبية 4
 3 مرتفعة 1.205 3.686 معوقات إدارية 2
 4 متوسطة 1.299 3.485 معوقات تتعلق بالبنية التحتية 1
  مرتفعة 1.923 3.790 المجموع 

 
(، مما يبين أن درجة تقدير معوقات استخدام تكنولوجيا 3.790وقد تم الحصول على متوسط حسابي كلي بلغ )
 .مرتفعةالمعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات كانت 

(، أن المعوقات الفنية والتدريبية واالدارية قد حازت على درجات تقدير مرتفعة، حيث حازت 13من الجدول) لوحظ
(، وقد حازت 2.450( وانحرافها المعياري )4.133المعوقات الفنية على أعلى درجة تقدير وقد بلغ متوسطها الحسابي )

ة،  وكانت أقل درجة تقدير بين أبعاد المحور الرابع، حيث بلغ المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية على درجة تقدير متوسط
 (.1.299( وانحرافها معياري )3.485متوسطها الحسابي )

استخدام تكنولوجيا  واالنحرافات المعيارية للفقرات المتعلقة بمعوقات( المتوسطات الحسابية 14ويوضح الجدول)
إلى  درجةمرتبة من األعلى  ،في ُبعد المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية تدريس الرياضيات المعلومات واالتصاالت في

 األقل، كاآلتي:
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 المعوقات المتعلقة بالبنية التحتية في استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات (14الجدول)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة الدرجة

46 
أجهزة الحاسوب وشبكة اإلنترنت المتوافرة في 
 المدرسة ليست حديثة الستخدامها في تدريس الرياضيات

 1 مرتفعة 1.194 3.693

45 
بيئة مختبر الحاسوب في المدرسة شير مناسبة 

 الستخدامها في تدريس الرياضيات
 2 متوسطة 1.214 3.604

48 
عدم امتالك المعلم أو الطلبة لوسائل اتصال 
حديثة بشبكة اإلنترنت مثل ) حاسوب محمول أو هاتف 

 ذكي أو خادم إنترنت(
 3 متوسطة 1.279 3.366

 4 متوسطة 1.487 3.277 عدم توافر لوح ذكي وجهاز عر  في المدرسة 47
  متوسطة 1.299 3.485 المجموع 

 
( التي نصت على "أجهزة الحاسوب وشبكة اإلنترنت المتوافرة في المدرسة 46( أن الفقرة )14لوحظ من الجدول )

ليست حديثة الستخدامها في تدريس الرياضيات" ، قد كانت في المرتبة األولى، وقد حازت على درجة تقدير مرتفعة، حيث 
( على درجات  47 و 48و  45(، وقد حازت الفقرات )1.194( وانحرافها المعياري )3.693بلغ متوسطها الحسابي )

( التي نصت على " عدم توافر لوح ذكي وجهاز عر  في المدرسة" على أقل درجة 47تقدير متوسطة، وحازت الفقرة )
 ( وهي درجة متوسطة.1.487( وانحرافها المعياري )3.277تقدير، حيث بلغ متوسطها الحسابي )

بمعوقات استخدام تكنولوجيا  المتعلقة لفقرات ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية15ويوضح الجدول)
 إلى األقل، كاآلتي: درجةمرتبة من األعلى  المعوقات اإلدارية، المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في بعد

 المعوقات االدارية في تدريس الرياضيات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (15الجدول)

 الفقرة الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة الدرجة

 1 مرتفعة 0.938 4.188 كثرة المهام واألعباء اإلدارية للمعلم 50

51 
منع ادارة المدرسة للطلبة من إحضار الهواتف 

 الذكية للمدرسة
 2 مرتفعة 1.231 4.034

49 
اكتظاظ مختبرات الحاسوب المتوافرة في المدرسة 

 لمواد شير الرياضياتبحص  محوسبة 
 3 متوسطة 1.254 3.460

 4 متوسطة 1.355 3.059عدم اهتمام أو تعاون إدارة المدرسة أو مشرف  52
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 مختبر الحاسوب أو المشرف التربوي أو بيئة الطالب
  مرتفعة 1.205 3.686 المجموع 

 
( التي نصت 50حازت الفقرة ) ، وقدمرتفعة( كانت 51و  50( أن درجة تقدير الفقرتين ) 15لوحظ من الجدول)

وانحرافها  (4.188، حيث بلغ متوسطها الحسابي )على درجة تقدير مرتفعة على " كثرة المهام واألعباء اإلدارية للمعلم"
( التي نصت على "عدم 52( متوسطة، وقد حازت الفقرة )52و  49(، وقد كانت درجة تقدير الفقرتين )0.938المعياري )

اهتمام أو تعاون إدارة المدرسة أو مشرف مختبر الحاسوب أو المشرف التربوي أو بيئة الطالب" على أقل درجة تقدير، حيث 
 .درجة متوسطةب (1.355( وانحرافها المعياري )3.059بلغ متوسطها الحسابي )
بمعوقات استخدام تكنولوجيا المتعلقة لفقرات ة ل(، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري16ويوضح الجدول)
 :كاآلتيإلى األقل،  درجة، مرتبة من األعلى عد المعوقات الفنيةفي بُ في تدريس الرياضيات  المعلومات واإلتصاالت

 المعوقات الفنية في تدريس الرياضيات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت (16الجدول)

 الفقرة الرقم
 المتوسط
 الحسابي

 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري 

54 
اكتظاظ البرنامج الدراسي لمعلم 

 الرياضيات
 1 مرتفعة 3.673 4.549

55 
اكتظاظ المحتوى التعليمي لمادة 

 الرياضيات
 2 مرتفعة 0.860 4.306

56 
الطبيعة المجردة لمادة 

 الرياضيات
 3 مرتفعة 3.700 4.282

53 
 صعوبة الحصول على برمجيات
 متخصصة في تدريس الرياضيات

 4 مرتفعة 0.914 3.935

57 
تحاشي الوقوع في إشكاليات 
قانونية أو أضرار صحية للمعلم أو 

 الطالب
 5 متوسطة 1.112 3.589

  مرتفعة 2.450 4.133 المجموع 
 
 

حازت ، وقد مرتفعةير ( قد حازت على درجات تقد53و  56و  55و  54( أن الفقرات )16لوحظ من الجدول)
ر، حيث بلغ المتوسط التي نصت على " اكتظاظ البرنامج الدراسي لمعلم الرياضيات" على أعلى درجة تقدي( 54الفقرة )
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(  التي نصت على" تحاشي الوقوع في 57(، وقد حازت الفقرة )3.673( وانحرافها المعياري )4.549الحسابي لها )
( 3.589ب" على درجة تقدير متوسطة، حيث بلغ متوسطها الحسابي )إشكاليات قانونية أو أضرار صحية للمعلم أو الطال

(، وكانت درجة تقديرها هي األقل رتبة بين فقرات البعد المتعلق بالمعوقات الفنية في استخدام 1.112وانحرافها المعياري )
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات.

للفقرات المتعلقة بمعوقات استخدام تكنولوجيا المعيارية ية واالنحرافات المتوسطات الحساب (،17ويوضح الجدول)
 إلى األقل، كآلتي: المعلومات واإلتصاالت في تدريس الرياضيات في ُبعد المعوقات التدريبية، مرتبة من األعلى درجة

 واالتصاالتالمعوقات التدريبية في تدريس الرياضيات باستخدام تكنولوجيا المعلومات  (17الجدول)
 الرتبة الدرجة االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي البعد الرقم

59 
انخفا  مستوى امتالك الطلبة 
لكفايات استخدام تكنولوجيا 
 المعلومات واالتصاالت

 1 مرتفعة 3.752 3.980

60 
عدم توافر البرامج التدريبية 

 المناسبة
 2 مرتفعة 0.977 3.925

58 
لكفايات  انخفا  مستوى امتالكي

استخدام تكنولوجيا المعلومات 
 واالتصاالت في تدريس الرياضيات

 3 متوسطة 1.253 3.381

  مرتفعة 2.353 3.763 المجموع 
 

( التي نصت 59وأن الفقرة ) مرتفعة( قد حازاتا على درجة تقدير 60و  59(، أن الفقرتين )17لوحظ من الجدول)
على "انخفا  مستوى امتالك الطلبة لكفايات استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت"، قد حازت على أعلى رتبة، حيث 

( التي نصت على 58، وقد حازت الفقرة )وبدرجة مرتفعة (3.752( وانحرافها المعياري )3.980بلغ متوسطها الحسابي )
"عدم توافر البرامج التدريبية المناسبة"، على درجة تقدير متوسطة، وكانت األقل رتبة بين فقرات البعد الرابع، حيث بلغ 

 (.1.253( وانحراف معياري )3.381متوسطها الحسابي )
 

تدريس الرياضيات  ما واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في: ولإلجابة عن سؤال الدراسة الرئيس
واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات درجة  تم تحديد في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان؟

وتم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية للمحاور األربعة الخاصة بهذا  ،واإلتصاالت في تدريس الرياضيات
مرتبة من األعلى رتبة إلى  أداة الدراسة لمحاور( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 18ويوضح الجدول)السؤال، 

 األقل، كاآلتي:
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 واقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات (18الجدول)

 المحور الرقم
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 الرتبة الدرجة

3 
الستخدام تصورات المعلمين 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 تدريس الرياضيات

 1 مرتفعة 0.841 3.986

4 

المعوقات التي يواجهها 
المعلمين في استخدام تكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في تدريس 

 الرياضيات

 2 مرتفعة 1.923 3.790

1 
درجة المعلمين لكفايات 

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
 تدريس الرياضيات

 3 متوسطة 1.075 3.368

2 
درجة توظيف لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت في تدريس 

 الرياضيات
 4 متوسطة 1.155 3.231

  متوسطة 1.337 3.570 المجموع 
 

في تدريس الرياضيات متوسطة،  وقد كانت درجة تقدير المعلمين لواقع توظيف تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت
 (.3.570فقرات األداة ) جميع حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي الستجابات المعلمين على

محور تصورات المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت في تدريس ( أن 18لوحظ من الجدول)
تقدير فقراته مرتفعة، حيث بلغ  المتوسط الحسابي لها قد حاز على أعلى درجة تقدير، وقد كانت درجة الرياضيات 

في استخدام المعلمون المعوقات التي يواجهها  محور(، وجاء في الرتبة الثانية 1.923( وانحرافها المعياري )3.986)
مرتفعة، حيث حازت فقراته على  وقد كانت درجة تقدير فقراته ،تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات

درجة امتالك  بمحور(، وقد كانت درجة تقدير الفقرات المتعلقة 1.923( وانحراف معياري )3.790متوسط حسابي بلغ )
لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات متوسطة، وحاز على الرتبة الثالثة، بمتوسط  المعلمين

لتكنولوجيا المعلومات  المعلميندرجة توظيف  محور(، وقد حاز 1.075وانحراف معياري ) (3.368حسابي بلغ )
بلغ  لفقراته يرة، بمتوسط حسابيواالتصاالت في تدريس الرياضيات على درجة تقدير متوسطة، وكان في الرتبة الرابعة واألخ

 (.1.155انحراف معياري )( و 3.231)
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 مناقشة النتائج
 

األول: ما درجة امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بسؤال الدراسة مناقشة النتائج المتعلقة 
 الالزمة لتدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان؟

أفراد عينة الدراسة لكفايات تكنولوجيا  أظهرت نتائج هذه الدراسة المتعلقة بالسؤال األول، أن درجة امتالك
المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في محافظة معان كانت متوسطة، كما بينت نتائج الدراسة أن أفراد عينة 

فة ، مما قد يدلل على أن المعلمين لديهم المعر مرتفعةالقيام باألعمال اإلدارية بدرجة بالدراسة يمتلكون الكفايات المتعلقة 
بمفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأنهم يدركون أهمية التخطيط إلدارة موارد التكنولوجيا المتاحة في التدريس، وقد 
يدلل أيضًا على أن لديهم قدرة عالية في استخدام شبكة االنترنت ألشرا  التدريس بما ينسجم مع الضوابط األخالقية 

 والقانونية والصحية الستخدامها.
ا المعلومات فقد كانت درجة امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيلمتعلق بطرائق التدريس، في الجانب او 

قد بينت نتائج هذه الدراسة أن المعلمين يمتلكون كفايات عالية في برامج )ميكروسوفت أوفيس( مثل واالتصاالت متوسطة، و 
دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات، )وورد و بوربوينت و إكسل(  وكفايات عالية في القدرة على 

قد يشير ذلك إلى أن المعلمين يدركون و بينما كانت قدرتهم على التعامل مع اللوح الذكي وأجهزة العر  التقديمية متوسطة، 
، وأنه البد من السعي ضرورة امتالك كفايات حديثة تساعدهم في التغلب على سلبيات تدريس الرياضيات بالطرائق التقليدية

لتقديم مادة الرياضيات بطرائق أكثر فاعلّية للتغلب على صفة التجريد في مفاهيمها، وقد يشير ذلك أيضًا إلى أن المعلمين 
 يحتاجون لتدريب أكثر من أجل اكتساب الكفايات المتعلقة باستخدام األلواح الذكية.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أن امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيا وفي الجانب المتعلق بإنتاج أعمال تعليمية، فقد 
المعلومات واالتصاالت وبرامج الحاسوب المختلفة مثل )فوتوشوب، ماث كود، موفي ميكر، كروكوديل( في التعامل مع 

ة المتعلقة بمحتوى كتب البيانات الرقمية والرسومات البيانية والصور والمعادالت الرياضية وتصميم وانتاج المواد التعليمي
الرياضيات وبرمجة دروسها ومحاكاتها كان متوسطًا، وبالرجوع إلى الفقرات المتعلقة بهذا الجانب، نجد أن كثيرَا منها قد 
حاز على درجة تقدير تقترب من الدرجات المتدنية؛ وقد يعزى ذلك إلى قلة توافر البرامج المتخصصة في تدريس 

 في المدارس أو إلى عدم اهتمام المعلمين باستخدامها في التدريس. توافرها في أجهزة الحاسوبقلة إلى الرياضيات أو 
أن درجة امتالك المعلمين لكفايات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في ( 2012ة مراد)أظهرت نتائج دراسلقد 

هو ما توافق مع بعض نتائج افية، و التدريس، ومنها في تدريس الرياضيات، في لواء الشوبك في محافظة معان كانت ك
األول من أسئلة هذه الدراسة، وقد بينت نتائج دراسته أيضًا ضعف المعلمين في كيفية دمج تكنولوجيا المعلومات السؤال 

واالتصاالت في التدريس وذلك قد اختلف مع  نتائج الدراسة الحالية، حيث بينت نتائج هذه الدراسة أن قدرة المعلمين على 
ارتفاع درجة  وقد يعود السبب فيتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات قد كانت درجتها متوسطة؛ دمج 

بارتفاع معدل استخدامهم  إلى أسباب تتعلق في محافظة معان تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لكفايات امتالك المعلمين
من خالل  الكفاياتعلى استخدامها باإلضافة إلى تعلمهم لبعض تلك  يةتلقيهم ورش تدريباليومي لتلك الكفايات أو إلى 
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(، مع نتائج  بعض الجوانب المتعلقة بالسؤال األول لهذه 2003، ولقد توافقت نتائج دراسة أبو ريا)دراستهم الجامعية
المعلمين كان قلياًل، وذلك يقترب من الدراسة، حيث بينت نتائج دراسته أن عدد البرمجيات الحاسوبية المنتجة محليَا من قبل 

(، المتعلقة 2011نتائج الدراسة الحالية في الجانب المتعلق بإنتاج أعمال تعليمية، وقد بينت نتائج دراسة حمدي والبلوي)
ان باستعداد المعلمين لمسايرة التحديات التي من المتوقع أن تنجم عن استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في الميد
التربوي في األردن، ومنها ما يخت  بتدريس الرياضيات، أن درجة استعدادهم عالية، وهو ما يشير الى التوافق مع نتائج 

(، 2014السؤال األول لهذه الدراسة، خاصًة في الجانب المتعلق باألعمال اإلدارية، وقد توافقت نتائج دراسة أجراها األسطل)
ق بامتالك كفايات الحاسوب واالنترنت في تدريس الرياضيات، ولكنها قد اختلفت معها في مع نتائج هذه الدارسة فيما يتعل

 Agyeiوالتي كانت متدنية، وقد اختلفت دراسة ) يقات الحاسوب في تدريس الرياضياتالنتائج المتعلقة بامتالك كفايات تطب
& Voogle, 2010لى دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( مع نتائج هذه الدراسة، حيث أظهرت أن قدرة المعلمين ع

 في تدريس الرياضيات قد كان ضعيفًا.
من خالل نتائج السؤال األول لهذه الدراسة، ومن خالل مقارنتها بنتائج الدراسات السابقة تبين أن هنالك توجه 

تصاالت في تدريس الرياضيات، محلي وإقليمي وعالمي يهتم بامتالك المعلمين لكفايات استخدام تكنولوجيا المعلومات واال
ويدعو إلى التغلب على سلبيات طرائق التدريس التقليدية، وزيادة تدريب المعلمين على كيفية دمج التكنولوجيا الحديثة في 

 تدريس الرياضيات وإنتاج أعمال تعليمية تسهل مهمة تدريس الرياضيات.
 

الثاني: ما هي درجة توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في  الدراسة سؤالمناقشة النتائج المتعلقة ب
 تدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة معان؟

أظهرت نتائج هذه الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني، أن درجة توظيف عينة الدراسة لتكنولوجيا المعلومات 
ي تدريس الرياضيات في محافظة معان قد كانت متوسطة، وبينت أن درجة توظيف المعلمين لتكنولوجيا واإلتصاالت ف

المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات في الجانب االداري كانت مرتفعة، مما قد يدلل على أن المعلمين يعتمدون 
ت في إعداد الخطط الفصلية والتحضير اليومي وكتابة بدرجة كبيرة على أجهزة الحاسوب وأجهزتها الطرفية وشبكة اإلنترن
يسهل من إجراء عمليات التقويم المختلفة للطلبة  وبشكلأوراق العمل وأسئلة اإلختبارات التحصيلّية، وبشكل آمن وصحي، 

مجانية قد  ت؛ حيث أن توافر تلك التكنولوجيا وما تتضمنه من منتديات تعليمية ومنصات تعلم إلكترونيةفي مادة الرياضيا
اختيار أسئلة اإلختبارات التحصيلية من خالل استخراج الخطط الفصلية والتحضير اليومي و يساعد في يسهل عملية 
المختلفة المتاحة لسنوات دراسية سابقة والمعّدة من قبل خبراء في التدريس، وقد يساعد في تصميم نماذج  نماذج االختبارات

من نتائج السؤال كما تبين ء من خالل استخراج وتحميل تلك النماذج عبر شبكة اإلنترنت. تقويم الطلبة المعتمد على األدا
أن المعلمين يعززون استخدام الطلبة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتاحة ويخططون بشكل جيد لتوظيفها في الثاني 

لمعلمين بأن استخدام تلك التكنولوجيا قد يساعد وقد يعود ذلك إلى اعتقاد اتدريس المحتوى التعليمي لمادة الرياضيات، 
الطلبة في الرغبة أكثر في تعلم الرياضيات وفهم محتواها المجرد وذلك من خالل حّثهم على اإلّطالع على بعض الحص  

تبين  في حينالمتوافرة على شبكة االنترنت وخاصًة على موقع )يوتيوب( للمعلم نفسه أو لمعلمين آخرين. المصّورة الصفية 
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أن درجة استخدامهم لمواقع التواصل اإلجتماعي في التواصل مع إدارة المدرسة والمشرفين التربويين والطلبة وأولياء أمورهم 
كانت متوسطة؛ والتي قد تعزى إلى أسباب تتعلق بقلة توافر أدوات التواصل المختلفة أو ضعف القدرة على استخدامها أو 

 ضيق الوقت.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن توظيف المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في طرائق تدريس الرياضيات 
كانت متوسطة، حيث بينت النتائج أن المعلمين يستخدمون برامج الحاسوب مثل )برنامج بوبوينت(  ومنصات التعلم 

ليمي لمادة الرياضيات وتنفيذ استراتيجيات التعلم والتعليم اإللكتروني المتاحة على شبكة اإلنترنت في عر  المحتوى التع
الحديثة مثل استراتيجيات)حل المشكالت، والتعلم المستند إلى مشروع( وفي أشرا  البحث العلمي واإلستقصاء عن 

والطرائق المعلومات، بشكل جيد ويراعي الفروق الفردية بين الطلبة، مما قد يدلل على أن استخدام المعلمين لألساليب 
الحديثة في تدريس الرياضيات يتقدم بشكل جيد ويراعي التوجهات التربوية الحديثة التي تدعو لتعزيز مبدأ التعلم الذاتي لدى 

حيث أن استخدام مثل تلك التكنولوجيا قد يسهم في كسر  الطلبة  والتي تعتبر الطالب محورَا للعملية التعلمية التعليمية،
كما أظهرت نتائج الدراسة أن توظيف المعلمين لأللواح  م والطالب للحص  داخل الغرفة الصفية.الروتين اليومي للمعل

الذكية وأجهزة العر  كأحد الوسائط التعليمية في تدريس الرياضيات قد كان هو األقل وذلك قد يعزى إلى عدم تلقي 
أو إلى اكتظاظ مختبرات الحاسوب بحص  صفية المعلمين للتدريب الكافي على استخدامه أو إلى قلة توافره في المدارس 

 أخرى شير الرياضيات.
وقد أظهرت نتائج الدراسة أن توظيف المعلمين في تدريس الرياضيات لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 

ل، وبرنامج إنتاج أعمال تعليمية كان متوسطًا، حيث بينت النتائج أن المعلمين يستخدمون برامج الحاسوب مثل )برنامج إكس
فوتوشوب، وبرنامج ماث كود( في التعامل مع تحويل البيانات الرقمية إلى رسوم بيانية وإنشاء الصور والرسومات وتعديلها 

وقد يعزى السبب في ذلك إلى قلة امتالكهم للكفايات المتعلقة باستخدام  وتحليل المعادالت الرياضية، بدرجة متوسطة،
بينما كانت درجة توظيفهم  التعامل مع المعادالت الرياضية والرسوم البيانية وتحرير الصور، البرامج التي تساعد في عملية

متدنية للبرامج المتاحة على شبكة االنترنت وبرامج الحاسوب مثل)سكايب، وبرنامج موفي ميكر( في قيادة نقاش علمي 
مثل هذه البرامج أو إلى عدم توافرها أو عدم  وتصميم أفالم ومواد تعليمية، وذلك قد يعزى إلى ضعف معرفتهم باستخدام

 إدراجها ضمن خطط وزارة التربية والتعليم المتعلقة بتقنيات التعليم.
مع نتائج بعض الجوانب المتعلقة بالسؤال الثاني لهذه الدراسة، مثل  إلى حٍد ما وقد اتفقت نتائج عدة دراسات

بة قليلة من معلمي الرياضيات في محافظة معان يستخدمون األلواح (، التي أظهرت نتائجها ان نس2018دراسة الشقيرات )
(، التي كشفت نتائجها أن استخدام الحاسوب في التدريس يشكل إضافة جيدة 2003ودراسة أبو ريا)، الذكية في التدريس

ل المسائل الرياضية للطرائق المستخدمة في تدريس الرياضيات، ويزيد من سرعة ودقة تنفيذ الطلبة لإلجراءات المتعلقة بح
( التي كشفت أن المعلمين في دولة ماليزيا يستخدمون تكنولوجيا Sim & Teng, 2010وتمثيل الرسوم البيانية، ودراسة)

الجوانب المتعلقة  بعض معالمعلومات واالتصاالت بشكل منتظم في تدريس الرياضيات، وقد اختلفت نتائج بعض الدراسات 
(، حيث كشفت دراسته أن استخدام المعلمين، ومنهم معلمي 2012الدراسة، مثل دراسة مراد ) الثاني لهذهبنتائج السؤال 

  (Chong & Horani, 2006كشفت دراسة )صاالت في التدريس كان متدنيًا، و الرياضيات، لتكنولوجيا المعلومات واالت
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أجهزة طرفية، بشكل كامل، في تدريس أن المعلمين ال يستخدمون شبكة اإلنترنت وأجهزة الالبتوب وما يتعلق بها من 
 الرياضيات، رشم توفيرها لهم من قبل وزارة التربية والتعليم الماليزية.

الثالث: ماهي تصورات المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 
 لتربية والتعليم في محافظة معان؟تدريس الرياضيات في المدارس التابعة لمديريات ا

تم التعرف من خالل نتائج هذه الدراسة على تصورات المعلمين الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في 
تدريس الرياضيات، حيث بينت نتائج الدراسة أن المعلمين يتصورون بأن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت تسهم بدرجة 

زيادة دافعية وتشويق الطلبة لتعلم الرياضيات، وفي تنمية تعلم  عالية في تسهيل إنجاز األعمال اإلدارية المطلوبة، وفي
الطلبة للمهارات األساسية في الرياضيات وتنويع مصادر المعرفة لديهم، وفي تنمية روح اإلبداع واإلبتكار لدى الطلبة، وفي 

ب على إزالة التجريد والغمو  تطوير أساليب تدريس الرياضيات، وفي تنمية المهارات والطرائق التي تساعد المعلم والطال
الذي تتضمنه كتب الرياضيات، كما أبدى المعلمون تصورات إيجابية نحو استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت فيما 
يتعلق بتحسين قدرة الطلبة على القيام بالواجبات الصفية والبيتية، وفي تسهيل عملية التواصل بين المعلم والعناصر البشرية 

لفة للعملية التعليمية التعلمية، قد تقود تلك النتائج إلى استنتاج أن توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في المخت
تدريس الرياضيات قد يدعم معلمي الرياضيات في محافظة معان في تنمية مهاراتهم في المسار الوظيفي لمهنة التعليم، وقد 

رية، وقد يعمل على استخدام أساليب أكثر نجاعًة في إيصال المحتوى يحد من صعوبة إنجازهم لبعض األعمال اإلدا
الرياضي ألذهان الطلبة من خالل خلق توجهات إيجابية تزيد من دافعية الطلبة نحو تعلم الرياضيات، وقد يوفر ذلك وسائل 

الطالب في إثراء عملية  وقنوات اتصال تعزز التعاون الذي يخدم المعلم في تسهيل مهمة تدريس الرياضيات ويخدم مصلحة
وقد يعزى السبب في وجود تصورات ايجابية لدى المعلمين نحو استخدام  التعلم واالعتماد على الذات في تعلم الرياضيات.

إيمانهم بضرورة مواكبة التطور التكنولوجي المتسارع في العالم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات إلى 
، وإلى تطلعهم ألن تكون أدوات تلك التكنولوجيا إضافًة نوعّية جل مواكبة مستجدات عملية تدريس الرياضياتمن أ الحديث

تجعل دور المعلم مرشدًا وميسرًا لعملية التعلم، مما يخفف من أعباء الدور التقليدي للمعلم ويخفف من أعباء العملية 
 نفسهم في عملية التعلم.في اإلعتماد على أ التعليمية الملقاة على عاتقة وتزيد من حماسة الطلبة

وقد كشفت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثالث عن وجود بعض التصورات السلبية لدى المعلمين نحو استخدام 
، حيث َتبي ن من نتائج هذه الدراسة أن في بعض المجاالت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات

ولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات ُيضعف ضبط المعلم للموقف التعليمي في الغرفة استخدام تكن
الصفية، وأنه من الممكن أن يتسبب بأضرار صحية للمعلم والطالب، وأن ُيحدث مشكالت أخالقية وقانونية تضر بمصلحة 

لمعلمين بعدم توافر البنية التحتية المناسبة في مختبرات المعلم والطالب، وقد تعزى أسباب ذلك التصور السلبي إلى اعتقاد ا
الحاسوب مثل المقاعد، وقلة وعي الطلبة بأضرار االستخدام شير الصحي لألجهزة التكنولوجية الحديثة، وإلى عدم اتباع 

االتصال المختلفة التعليمات الصحيحة الستخدامها بشكل آمن، باإلضافة إلى االنفتاح الذي ُتتيحه شبكة اإلنترنت ووسائل 
على مواقع ذات محتوى مرئي أو سمعي، والذي قد يستخدمه الطلبة أثناء عملية التعلم في الغرفة الصفية أو مختبر 
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الحاسوب، مما قد يزيد من تخوف المعلمين من تشتت التعلم لدى الطلبة وبالتالي  التسبب باالنشغال بضبط الموقف 
 هداف التعليمية.الصفي على حساب اإلنشغال بتحقيق األ
(، حيث كشفت أن استخدام 2003دراسة أبو ريا)راسة مع نتائج بعض الدراسات مثل وقد اتفقت نتائج هذه الد

 ,Paudelتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات يزيد من دافعية الطلبة في األردن لتعلمها، ودراسة)
أصبح أسهل وأقل ملاًل، وأصبح ينظر إليه كموضوع عادي يمكن فهمه وإدراكه ( التي كشفت أن موضوع الرياضيات 2015

( عن نتائج هذه 2014بسهوله بعد تقديمه باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، فيما اختلفت نتائج دراسة شحاذه)
في تدريس الرياضيات، بدرجة الدراسة، حيث كشفت وجود اتجاهات ايجابية لدى المعلمين في العراق نحو تطبيق الحاسوب 

 متوسطة.
من خالل المقارنة بين نتائج هذه الدراسة ونتائج الدراسات السابقة المتعلقة بتصورات المعلمين نحو استخدام 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، قد يقود ذلك إلى االستنتاج أن المعلمين لديهم اتجاهات إيجابية نحو استخدام تكنولوجيا 

 ات واالتصاالت في تدريس الرياضيات على المستويات المحلية والعربية والعالمية.المعلوم
مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع: ما هي المعوقات التي يواجهها المعلمون في استخدام تكنولوجيا 

 معان؟المعلومات واالتصاالت في المدارس التابعة لمديريات التربية والتعليم في محافظة 
لقد أظهرت نتائج هذه الدراسة وجود عدة معوقات تسببت بتقليل درجة توظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

، حيث بينت نتائج الدراسة أن بعض المعوقات الفنية، من وجهة نظر المعلمين في تدريس الرياضيات في محافظة معان
التعليمي المجرد لمادة الرياضيات، وقلة وجود برامج متخصصة في مثل: ارتفاع أنصبة معلمي الرياضيات، وزخم المحتوى 

تدريس الرياضيات، والتخوف من الوقوع في اشكاليات قانونية وحدوث أضرار صحية، قد كان لها أثرًا كبيرًا في إضعاف 
إلى قّلة عدد معلمي ت واالتصاالت في تدريس الرياضيات، وقد يعود السبب في ذلك استخدام المعلمين لتكنولوجيا المعلوما

الرياضيات، وكثافة المحتوى التعليمي العالية في كتب الرياضيات المدرسية، وعدم تلقي المعلمين للتدريب الكافي على 
برامج متخصصة في تدريس الرياضيات وقّلة توافرها، وعدم وجود دليل إرشادي يوضح اإلستخدام الصحيح اآلمن والصحي 

 للتكنولوجيا الحديثة.
كشفت نتائج الدراسة أن انخفا  مستوى امتالك الطلبة والمعلمين لمهارات استخدام التكنولوجيا الحديثة في  وقد 

تعلم الرياضيات وتعليمها، وعدم تلقي المعلمين للتدريب الكافي على توظيف التكنولوجيا في التدريس، قد قلل من 
ذلك إلى تدني درجة دافعية المعلمين للتدرب على استخدام  استخدامهم لها في تدريس الرياضيات بدرجة عالية، وقد يعزى 

التكنولوجيا الحديثة في تدريس الرياضيات؛ مما قد يتسبب في عزوفهم عن حضور الدورات والورش التدريبية المتعلقة بذلك، 
تكنولوجيا المعلومات  أو إلى قلة توافر البرامج التدريبية التي من شأنها تمكين المعلمين من تدريس الرياضيات باستخدام

 واالتصاالت.
كما أظهرت نتائج الدراسة أن عدة معوقات إدارية كان من شأنها تقليل فرص استخدام تكنولوجيا المعلومات  

واالتصاالت في تدريس الرياضيات، مثل: كثرة المهام واألعباء اإلدارية لمعلم الرياضيات، ومحدودية السماح للطلبة 
كية في المدرسة، وقلة توافر الوقت المتاح في مختبرات الحاسوب لحص  الرياضيات، وقلة تعاون باستخدام الهواتف الذ
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واهتمام المعنيين في البيئة التربوية بتوظيف تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات، وقد يعزى ذلك إلى 
را  شير تعليمية، أو إلى عدم وجود مشرفين متخصصين التخوف من تحول أدوات التكنولوجيا التي يمتلكها الطلبة إلى أش

لمختبرات الحاسوب في المدارس، أو إلى ضعف قدرة مشرفي مختبرات الحاسوب على إدارة  وتنظيم أوقات استخدام هذه 
أن المختبرات،أو إلى اعتبار أن عملية تدريس الرياضيات باستخدام التكنولوجيا الحديثة مضيعة للوقت وأنه من الممكن 

 تتسبب بالفوضى.
وقد بينت نتائج الدراسة في جانب معوقات تدريس الرياضيات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت المتعلقة 
بالبنية التحتية، ان بيئة مختبرات الحاسوب شير المناسبة، وأجهزة الحاسوب وشبكة االنترنت المتوافرة في مدارس محافظة 

لكافي لكي تساعد في تدريس الرياضيات، وأن قلة أجهزة العر  واأللواح الذكية المتوافرة في معان ليست حديثة بالقدر ا
سوء استخدام ب اعتقاد المعلمين مدارس المحافظة يحد من توظيف التكنولوجيا الحديثة في التدريس، والذي قد يعزى إلى

المختبرات من قبل الطلبة وقيامهم بإتالف أجزاء من محتوياتها، أو إلى قلة اهتمام مشرفي مختبرات الحاسوب بغرف 
ومحتويات مختبرات الحاسوب، أو إلى قلة توجيه الدعم المالي الحكومي للمدارس في محافظة معان فيما يتعلق بتوفير 

شأنها تعزيز أساليب التدريس الحديثة، أو إلى قلة اهتمام ومتابعة المسؤولين المناطة  األجهزة التكنولوجية الحديثة التي من
بهم العملية التربوية في محافظة معان بالمطالبة بتوفير هذه التكنولوجيا في المدارس وتحديثها، كما بينت نتائج هذه الدراسة 

رنت مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب المحمولة أن عدم امتالك المعلمين أو الطلبة ألجهزة اتصال حديثة باالنت
(Laptop قد ساهم في اضعاف درجة استخدام المعلمين لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات، وقد ،)

معلمو  يعزى ذلك إلى تردِّي األوضاع اإلقتصادية وإلى الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها األردنيون ويعاني منها
 وسكان محافظة معان بشكل خاص.

لقد توافقت نتائج هذه الدراسة في الجانب المتعلق بالمعوقات التي يواجهها المعلمون في تدريس الرياضيات في 
محافظة معان، مع نتائج عدة دراسات محلية وعربية وأجنبية، حيث اتفقت نتائج دراسات  محلية وعربية مثل دراسات )أبو 

 & Chong, Horani(، ونتائج دراسات أجنبية مثل دراسة )2013؛ مراد، 2008؛ القرشي، 2003لعمايرة، ؛ ا2003ريا، 
Daniel, 2005 ِّ( ودراسة )Agyei & Voogt, 2010 مع نتائج هذه الدراسة في أن ضعف البنية التحتية في المدارس ،)

التصاالت في تدريس الرياضيات، وقد اتفقت أيضًا وقلة التدريب، قد أضعف من توظيف المعلمين لتكنولوجيا  المعلومات وا
(، مع نتائج هذه الدراسة في أن قلة توافر األلواح الذكية في 2018( ونتائج دراسة النعيمات)2018نتائج دراسة الشقيرات)

دامها مدارس محافظة معان وأن قلة التدريب الذي تلقاه المعلمين على استخدامها، كان من المعيقات التي أضعفت استخ
 في تدريس الرياضيات.

 التوصيات:
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة؛ فيوصى بما هو آت:

 تدريب المعلمين على امتالك الكفايات الالزمة لتدريس الرياضيات باستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. .1
 في تدريس الرياضيات لمعلمي الرياضيات.عقد دورات متخصصة في مجال دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  .2
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تدريب المعلمين على استخدام برامج الحاسوب المتخصصة في تدريس الرياضيات مثل برامج)ماث كود، وفوتوشوب،  .3
 وليسون رايتر، وكروكوديل، وموفي ميكر(، والعمل على توفيرها في المدارس.

 وتخفيف المحتوى التعليمي المتضمن في كتب الرياضيات.العمل على تخفيف األعباء اإلدارية على معلم الرياضيات  .4
تعاون المعنيين في مديريات التربية والتعليم من أجل توفير عدد كافي من مختبرات الحاسوب المطورة والمزودة بأجهزة  .5

 حاسوب حديثة وربطها بشبكة اإلنترنت، باإلضافة إلى توفير ألواح ذكية في جميع مدارس محافظة معان.
 صيانة دورية لغرف ومحتويات مختبرات الحاسوب في المدارس.إجراء  .6
تعاون إدارة المدرسة ومشرفي مختبرات الحاسوب مع معلمي الرياضيات في توسيع مجال االستفادة من مختبرات   .7

 الحاسوب والتكنولوجيا المتاحة في المدرسة بما يخدم عملية تدريس الرياضيات.
بهدف التغلب على الصعوبات التي تواجه المعلمين في توظيف تكنولوجيا  إجراء دراسات مشابهة لهذه الدراسة .8

 المعلومات واالتصاالت في تدريس الرياضيات.
 المراجع

 
 المراجع العربية

 
 (. واقع وتطلعات استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات في المدارس الحكومية في األردن.رسالة2003أبو ريا، محمد. )

 دكتوراه شير منشورة، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، عمان األردن.

كانون الثاني،  09استرجعت  (.8العدد) .تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت للتنمية في شرب آسيا (. نشرة2007اإلسكوا. )
 .15103nescwa.org/ar/node/https://www.u،  من 2019

(. مدى توافر مهارات استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات لدى معلمي مرحلة التعليم 2014األسطل، حامد. )
مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث  .األساسية الدنيا بمدارس وكالة الغوث بقطاع شزة من وجهة نظرهم

 .(8)2والدراسات التربوية والنفسية، 

 األكاديميون للنشر والتوزيع، عمان، األردن. إتجاهات(. –تحصيل  -تقنيات الرياضيات ) واقع (. 2015البكور، رانيا. )

معوقات استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية من وجهة نظر معلمي ومعلمات الرياضيات في  (.2015ة، نادية. )جر الجرار 
 مؤته، الكرك، األردن. ، جامعةشير منشورة منطقة الكرك. رسالة ماجستير

(. بناء قائمة بكفايات معلمي العلوم في مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت وقياس مدى 2017الرصاعي، محمد. )
 .2، جامعة الحسين بن طالل، مجلة جامعة الحسين بن طالل للبحوث .توافرها لديهم قبل الخدمة

اإللكتروني في تدريس الرياضيات بالمرحلة الثانوية من وجهة نظر  (. أهمية واستخدام التعليم2008مها. ) السفياني،
 جامعة أم القرى، مكة، المملكة العربية السعودية. رسالة ماجستير شير منشورة .المعلمات والمشرفات التربويات
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في تدريس  (. اتجاهات مدرسي الرياضيات في العراق نحو استخدام البرامج الحاسوبية الرياضية2014شحاذه، محمد. )
 ، جامعة آل البيت، المفرق، األردن.شير منشورة رسالة ماجستير ،الرياضيات

واقع استخدام اللوح التفاعلي في تدريس الرياضيات في مدارس محافظة معان من وجهة نظر (. 2018الشقيرات، محمد. )
 ، جامعة الحسين بن طالل، معان، األردن.رسالة ماجستير شير منشورة المعلمين،

(. أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات لطلبة الصف األول ثانوي العلمي 2001) بح، يوسف، العجلوني، خالد.ص
 (، عمان، األردن.10)30، الجامعة األردنية، مجلة العلوم التربوية .على تحصيلهم واتجاهاتهم نحو الحاسوب

المرحلة األساسية لتطبيقات تكنولوجيا التعليم في درجة توظيف معلمي الرياضيات في  (.2016سوسن. ) الضالعين،
، جامعة شير منشورة رسالة ماجستير. التدريس في محافظة الكرك من وجهة نظر معلمي ومشرفي الرياضيات

 مؤته، الكرك، األردن.

واإلتجاه نحوها لطالبات (. أثر استخدام طريقة التعّلم التعاوني في التحصيل في مادة الرياضيات  2012)صبري.  الطراونة،
 (، دمشق، سوريا.3)28مجلة جامعة دمشق،  .الصف الثامن األساسي

(. واقع استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية االنترنت في تدريس الرياضيات للصف األول 2008) القرشي، وائل.
 لمملكة العربية السعودية.جامعة أم القرى، ا المتوسط في محافظة الطائف. رسالة ماجستير شير منشورة،

واقع استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال و عوائق استخدامها في التدريس المختلفة لدى (. 2012مراد، عودة. )
 (.1)17، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات. األردنمعلمات مدارس تربية لواء الشوبك/معلمي و 

(. أسباب رسوب الطلبة في امتحان الثانوية العامة في محافظة 2015مراد، عودة، الدعاسين، خالد، محاسنة، عمر.)
 (.2)12المجلة األردنية في العلوم التربوية، معان من وجهة نظر المعلمين والمديرين والمشرفين التربويين. 

السبورة التفاعلية في المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين في  استخدامواقع (. 2018النعيمات، دالل. )
 محافظة معان. رسالة ماجستير شير منشورة، جامعة الحسين بن طالل، معان، األردن.

مجلة جامعة (. واقع توظيف تقنيات التعليم في تدريس مادة الرياضيات من وجهة نظر المدرسين. 2017الونوس، رويدا. )
 .(19)3 ،البعث

. في األردنونشرها في المدارس  (. استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت2012والتعليم األردنية. ) التربيةوزارة 
  :، من2019آذار،  10استرجعت 

http://www.moe.gov.jo/files/(29-5-2012)(11-38-17%20am).pdf 
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