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 دادإـع
 التوجيه الفنى )مادة الرياضيات، املرحلة اإلبتدائية( موجه مبكتب

 كلية الرتبية اإلساسية، هيئة التعليم التطبيقى، دولة الكويت

يهدف  لبحثدإ ىبدق يمدالت لبسدفإلت دامدسلفلس لبثأمدا  كائدفا إكدأيم لبسكتردنت ل ب س   د  
  لمدددسلفة،   ب لأضدددنأن ةددد   رهدددم   ددد  ةكتادددأن لبا ئتدددم ل يسفليندددم يف بدددم لب الددد فدددق ةدددأ   ل

يدت لتسندأإ ننهدم لبحثدإ دأبة لمدم لبكاف ددم لبادهه  لبافد   دأمدسلفلس لومدتا  لبا ددث ،  هلبحأئثد
يف بددم لب الدد ، دأباهددأ ا لبسكتنانددم لبالست ددم أبا ئتددم ل يسفلينددم لب لأضددنأن دةكتاددأن ةاثتددم فددق 

 به ددحم ةيالدددم  ةكتاددم( 30، ئندددإ يتادد  لبكنهددم لةمددسة)ننم ندددف   ةكتاددم( 108 ذبددل بكددف   
يه ددددددحم ةيالددددددم ةمددددددفلإ أ  ةكتاددددددم( 78ِ%(،  بتادددددد  لبكنهددددددم لةمأمددددددنم نددددددف   27.78ةمددددددفلإ أ  

س، 2017 –س 2016لبفإلمددق لو م ةدد  لبكددأس لبفإلمددق  فددق لب  دد سةحنددا لب%(،  يددت 72.22 
ؤث   فدددق إ حدددم  دد)  لبا ئتدددم ل يسفليندددم فدددق أمدددسلفلس ياردددف أمددسقأدم والدددم  ةدددأ دددم   أ ددت لبهسدددأي 

يارف ى قأينأن ةسكف   بدفا  د)  لبا ئتدم ل يسفليندم فدق ، لبثأما  فق لبسكتت باأ   لب لأضنأن
ة ياردددف مدددتحنأن ددددأإب  بدددفا  ددد)  لبا ئتدددم ، أمدددسلفلس لبثأمدددا  فدددق لبدددسكتت بادددأ   لب لأضدددنأن

أمسلفلس لبثأما  فدق لبدسكتت بادأ   ، باأ   لب لأضنأنل يسفلينم فق أمسلفلس لبثأما  فق لبسكتت 
لب لأضنأن  بفا  )  لبا ئتم ل يسفلينم ةشاق رفًل  ةثن  و ساأةأن لبة)   لهاق لبمدفإلن 
لبكمتنددم لبكتنددأ  لبس  ندد   لبة)وددم  لبا   ددم  لوفدددأبم  لويددفلج  لبساا ددم لب لركددم فددق لبددسكتت   ندددت 

لبسدفإلدت دامسدلفلس لبثدأمدا  كائفا إكأيم ، مسقأدأن لبلأ يملومسقأدأن لب أيحم  ةكأبقم لو
 ثمددا بهددت  لبسكترددنت ل ب س   دد  فددق ةددددأ   لب لدأضندددأن ةدد   رهددم   دد  ةكتاددأن لبا ئتددم ل يسفلينددم

فأنتنم يكتنانم  بنيم يكتت  أرثم يؤث  ياثن ًل دأإبًل   ضدثًأ فدق لبسث دن  لباك فدق  لبفإلمدق بدفا 
 يسفلينم. )  لبا ئتم ل 



  سليمان الغنيمأ/ تهاني 
 

 420 

The Introduction and the Research problem 

شدسق ةقدأةن فدق فد  لمدسلفلس لبثأمدا   يامدكأ كحند لً لبك د  لبس هابدارق لبثدأبق شهف 
لبثندددأ  بادددأ بددده ةددد  ةندددملن لب ددد نم  لبفودددم، ي دددهن  لونادددأم لبالست دددم،  ودددف لمدددسلفس فددد  لبكاتندددم 

لإس  أ قددمن لبح ةقنددأن لبالست ددم فدد  ةنددفل  لبسكتددنت،  أفددح  ةدد  أ ددت لبسكتنانددم  رهددمن ددده لباددف
لبسثف أن لبس  يالره لو  ام لبسكتناندم فد  لبكدأبت ةال حدم لبسةداإ لبثأفد  فد  يدففا لباكتاةدأن 
لبهأيددد  دأةمدددس أ   ةددد  لبثأمدددع ليبددد  فددد  لبكاتندددم لبسكتناندددم،  ل دددسلفس لبثأمدددع ليبددد  كاكدددن  

فس ناتندددم لبسكتدددنت  لبدددسكتت  فدددا  حنكدددم ي ةقنأيددده، بلفةدددم أ ددد ل  يكتناددد  بددده أ ادددأت ةسكدددف   يلددد
يكتنانددم ةسكددف  ، كأبسددفإلع،  لباثأ ددأ ،  لةمسم ددأ   بأبسددأب  يددافن  أ اددأت ةدد  لبلحدد لن لبقفيددف  

 بتكاتنأن لبكمتنم لبالست م.

ى  ىمددسلفلس لبثأمددع ليبددق كددأ  بدده أثدد ًل ى قأينددًأ فددق ( 1 س(1999ة ددة ق ةثاددف   لؤكددف 
لبثنددأ  لبالست ددم  لبسددق ةدد  ينههددأ لباقددأم لبس بدداا  لبسكتناددق،  بمددف ى سادد  لبددف م لباسمفةددم ةقددأةن 

دأبثأمددع ليبددق فددق لبكاتنددم لبسكتنانددم  يةددال  لبحدد لة  لبسكتنانددم لبا ددسلفةم يالمددةسه ئسددق أفددح  
لبثأمددع ليبددق  مددنتم يكتنانددم ةكسدد   يهددأ ي ددأنف لباددسكتت نتددق بلددأ   لبسث ددن   يهاددق فندده لب ثندد  
ةدد  لباهددأإلن  لدداف  لب ثندد  ةدد  لباودد   لبقهددف فددق ةالوددل يكتنانددم كثندد  ،  بمددف ل سادد  لب ثندد  ةدد  

 لبف م لبك بنم دأبثأمع ليبق بإلمس أ   ةهه كا ل  يكتنانم.

دددا   هددأو فقددا  يددن  لورنددأم  لضددثم فدد   (2 س(2003  نحددفلبثأف  أيدد    اددأ ياضدد 
يسكأةد  د دهابم ةدل لبثمأفدم ل ب س   ندم  لمدام أئدف ةقأم لبثمأفم ل ب س   نم، فأورنأم لبقفيف  

" ى  لبثددددفيإ ندددد  لبثمأفددددم ل ب س   نددددم   ددددسهح  ةدددد  لبار ددددةتثأن لبسدددد  شددددأن  يددددن   لب سددددأ 
سكِتمم دأ  س     لبثمأفم لب وانم "  بت  كف لوة  يسةتع شهأ   رأةكنم ةرسل  م  لبشحأ ،  لبار

مهندم لب واندم  فتمدف ى سشد ن  مدأي  لبسكتدنت ند  ف  لبثأمدع ليبد ،  ب د   ااد  لبسكأةرد  ةدل لبس
ح   مدد   دد دركددف   مددأي  ل ندد)س  لبمهددالن لب عددأينم ل ن)ةنددم،  ةمددأ   ل  س  دد    ن  ددأ ةدد  مر

 لبثمأفم ل ب س   نم.

                                           

 .12، صس1999ي هابارنأ لبسكتنت "  إلمأن ن بنم"، ة كم لب سأ  بتهش ،  مصطفى عبد السميع محمد:(1) 
س فدد    بددم لبثااةددم لةب س   نددم  ةر ددسمح  ل  لإ  لبكأةددم،  إلمددم لمددسة)ننم بتمةددأج لبكددأ نائللع عبللد الحللاوا ال: ام لل :(2) 

 .151، صس2003 (،2لبكف   (29وة ، ةقتم لبفإلمأن، لباقتف 
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أ  لبثأمدددع ليبددد   كدددف ةددد  أ دددت لب كدددأيم لبسددد  ىبدددق  (1 س(2007  نتدددقنحفلبتدددم   لشدددن 
دد  ل   ددأ  ةددل لي بددم، فتددت  مس دد    إج فدد  لبقأ ددع لبارسكددأإ  نتندده ةدد  مددأ ا  فدد  بلددأ   ي أنر

لبسكأةر  ةكه دشا  ةرحأش  و ل  نا  ةركن ، ي  يكفي ذبدل ىبدق ىمدسلفلس يمهنأيده فد  لب ثند  ةد  
س ل   ددأ  فدد  ةرلستددل رال ددع ئنأيدده،  بمددف ةدد  لبثأمددع ليبدد   لبارلس نددأن  لورهددم  لبسدد  يلددفر

لبناةنددم دكددف  ة لئدد  ئسددق  فدد  ىبددق  ددال لبار ددساا  لبثددفيإ لبدداي  رشددأ ف     ددسلفةه فدد  ئنأيهددأ
لورهدددم  أ    ةدد  لب  دددأ     لبمرددفإ ،  ودددف يعدداه  ة لئددد  يةدداإ  ردددأ حن  أمأمددنن  إين دددنن    اددأ

،  يراثد  لبااا دأن لباتاامدم أ  لورهدم  لبسد  ي دا  داقاانهدأ لبثأمدع ليبد ( لبااا أن لباأ  م
امدددم  يساثددد  فددد    دددت يددد لة  لبسشدددان     دددت يددد لة   يراثددد  لبااا دددأن  نددد  لباتا(  ر دددت لبحددد لة  

 لبسةحنمأن لبلأفم دأبثأمع ليب .
ةر ا دأن لبثأمدع ليبدد  يهم دت ىبدق أإبكددم ىبدق أ   (2 س(2005 رأمددت  ادأ  شدن  يامدل 

 ي ددسلفس بساا ددم لبثأمددحأن دأبحنأ ددأن نتددق ىتددس)  فدداإ أ  ةههددأ"  ( ئددفلن ى تددأم  أو ددأس  دد 
 يركدف أ دت شد لثم  ( ئدف  لباركأبقدم،  لب دأةن ل لب واندم، لب داإ ، عداينملباأمدثأن لب، بائم لبا دأين 

 لتدد  لبثأمددع ليبددد  ب اِ هددأ يمددداس داركأبقددم لو لةدد  بسه ندددا لبسكتناددأن لبث دددأينم  لباهةمنددم لبسددد  
 يهم دت ىبدق  دانن  (  ئدفلن يلدمل ،  ي تهأ ة  ِوحد  لبار دسلفةن  نتدق  نيدم يكتنادأن بتح  دأة 

 يسانددم د دد نسهأ لب حندد   فدد  يددافن  أةددأ   يلددمل  لباكتاةددأن بتاركددأب   ذبددل  ذل دد   إين ددنم   اددأ
ذل دد   ثأ الددم  يس ددل دمرددفإيهأ نتددق لبسلددمل  لب حندد  ، ب اِ هددأ ةحهنددم دأب أةدد  ةدد    ليدد  كه بأينددم

ةرمأإ م دأبال    لب ين دنم، دأ ضدأفم ىبدق ىئس أ هدأ دأبحنأ دأن نهدف ى مةدأج لبسندأإ لب ه بدأي  نههدأ، 
لوودد لص لبعدداينم(، -لوودد لص لب ددتحم-لوشدد  م لباااهةددم -ثتسهددأ  لوودد لص لباااهةددم ةدد  أة

 اأ يس ل يحةِيهأ لبه ح  فد   مد  لبحنأ دأن ةرمأإ دم  دأبدال     لب ين دنم   ذبدل ب اِ هدأ يد يح  فد  
 ي سلفس  داج لبائدفلن   هدأإ لبحنأ دأن  لباكتاةدأن  ( ئفلن ىت لج،  ئ كسهأ دارهم  ةناأ نانم

 لب اأنأن لب اينم(.  -لبةأدكأن - ة  أةثتسهأ  شأشأن لبك  ،  سلفةن بتار 

                                           

ل  لإ  ل ب س   نم كافت  بتسةال  ل  لإي"  إلمم يةحنمنم نتق لب تندأن لبسمهندم ةد   رهدم   د   عبد هللا ع ى التمام:(1) 
الم  لبسلةن ، كتنم لبس بنم، رأةكم أس أنعأ  لبهنيم لبسكتنانم  لبسفإلحنم، إمأبم  كساإلج  ن  ةهشاإ ، و ت ل  لإ  لبس ب

 .27، صس2007لبم ا، ةام لباا ةم، لباات م لبك بنم لب كا  م، 
 لودددل لةمدددس أ   ةددد  لبثأمدددع ليبدد  فددد  لبمةدددأج لبثاددداة  فددد  لباات دددم لبك بندددم لب دددكا  م،  ي سلللا ماسلللي ال مي لللى:(2) 

 .24، صس2005م، لب لأ ، لباكاوأن  لبثتام، دثإ ةهشاإ، ة كم لبحثاث، ةكهف ل  لإ  لبكأة
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 ي ا لبحأئثه أ  لبثأمع لوبق أفدح  لب دام لبااندم  بك د  أ لبثدفيإ، فادأ ةد  ةقدأم أ  
 نيددم أ  ةؤم ددم ىة  وددف أ تتدد  لبثأمددع ليبددق فددق أناأبهددأ  لكسحدد  ةدد  لورهددم  لبس هابارنددم لبسددق 

باقددأم لبس بدداا فمددف  رددف لبس بالددا  أةددً) كحندد ًل بسه نددا ةحددفأ لبددسكتت ئ دد  دا ساددأس لباسل  ددن  فددق ل
أإوق فاإ  فاتدا أدكدأ  رفيدف   نهأ دم تأفدم ددأبسانن  فدق أمدأبنع  يمدس لينقنأن لبسكتدنت  فق لباليق
أفددحث  لبثعددأإ  ل   ددأ نم يس ددت دددأبسان  لب دد لل لباس)ئددا فدد  لباكددأإ ،  لب  ددأ  ، كاددأ  لبددسكتت

ارنددددم، كاددددأ   انددددأ،  لكسحدددد  لبثأمددددا  أئددددف أيدددد ب لبهسددددأي  لبسدددد  أف بيهددددأ  دددداج يةحنمأيهددددأ لبس هاب
لبسةحنمدددأن لبس هابارندددم،  بمدددف أفدددح  لمدددسلفلةه يدددم ل  شدددنيأ فشدددنيأ يددداين   مددد لكم، ئسدددق ودددأإ  
لبعدد  إ  فدد  ئنأيهددأ،  ةددأ  شددأ فج ةدد  يةدداإ  أيدد   مدد لل فدد  ي هابارنددأ لباكتاةددأن ةددأ  ددا ىة 

أمددا ، ىذ بددت  كددف  هددأو ةقددأم ةدد  ةقددأةن لبثنددأ  ىة  لبثأمددا   بندد  نتددق أ انددم لمددسلفلس لبث
 يتكع لبف إ لو ح  فنه.

لبددددسكترت ىبددددق   لندددد  لبسثددددام ىبددددق  (1 س(2003  ةثاددددف لباسدددداب   ل  ددد  فددددق  ددددال لب ددددف 
ل ب س   دد    لبدداي   رم ددف ددده لبددسكترت يالمددةم لبثأمددحأن ليبنددم  ب ةقنأيهددأ لبارلست ددم مددال  نتددق 

ة سائددم أ  ل  س  دد ،   ددال لبسثددام  ثسددأج ىبددق يددافن  ةرسةتحددأن كثندد  ،  تةدد  شددحاأن ةراتمددم أ  
  التم لبافا  ناتنم يفإرنم  فمًأ بتارسان لن لبلأفم دا  ةرقسال.

ةثاددف لبهددأ ا ، (2 س(2000نتدد  نحددف لباددهكت، ن فدده ئ دد     اددأ يس ددا فددق  ددال لةيقددأج كدد 
ف أئدددددف يةحنمدددددأن ي هابارندددددأ ل ي دددددأةن ي هابارندددددأ لبسكتدددددنت ل ب س   دددددق يكددددد نتدددددق أ  (3 س(2001 

 لباكتاةأن فق ةقأم لبسكتنت،  لبسق أ ن ىبق  هاإ ة أ نت رفيف  فق لباندفل  لبسكتنادق، ةثد  لبسكتدنت 
ل ب س   دددق دا النددده لبالست دددم، لبادددفإس ل ب س   دددق، لبامددد إ ل ب س   دددق، ةفإمدددم لبا دددسمح ، لبااسحدددم 

ةفس لضددنم، لباكتددت لةفس لضددق،   ن  ددأ ةدد  لبا ددأ نت، بددال كددأ  ل ب س   نددم، لبددسكتت ندد  دركددف، لبقأةكددم ل
ةدد  لبعدد  إا يهنيددم لبدده ت لبسكتنانددم بتسقددأ   ةددل  دداج لبا ددأ نت  يم لددف لباسكتاددن  ةكهددأ دأباكدددأإ  

  لباهأإلن لبقفيف  لبسق يااههت ة  لمسلفلس  اج لبسمهنأن  لبسكأة  ةكهأ دشا  فكأم.
                                           

يا ند  لب دال إ لبحشد لم بسةحندا لبثااةدم ل ب س   ندم فد  لبدف م لبك بندم، ةدؤيا  لبثااةدم ل ب س   ندم  :محمد المت لي  (1)
 .3، صس2003لبالول  لبسثف أن، ة م ، ناأ ،

ت لبكتداس لبةحنكندم دا ئتدم  يا ندل ي هابارندأ لبامدأي  لباسكدف   فدق يكتدن ع ي محمد عبد المن:ي، وعرول  حمملد مسل :(2) 
لبسكتنت لومأمق،  ف   يةال  أمأبنع يفإلت لبكتاس فق ة ئتم لبسكتنت لومأمق دأمدسلفلس ي هابارندأ لبسكتدنت، لباه ادم 

 .276، صس2000لبك بنم بتس بنم  لبثمأفم  لبكتاس، ة م ، متةهم ناأ ، أ ساب ،
لباؤيا  لبكتاق لب هاا لبثأة  بتقاكنم لبا  لم بس هابارنأ لبسكتنت " ةكأبت لبافإمم ل ب س   نم،  محمد محمد ال ادى:(3) 

 .23، صس2001أ ساب ،  31-29لبافإمم ل ب س   نم" فق لب س   ة  
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John, Pرا   (1 س(1999  نت لب نففس  لبحأ  نحف لبثت  لاض  كً) ة 
 كسح  لبسكتدنت ( 2 

ل ب س   ددق ةدد  أ ددت لةيقأ ددأن لبثفيثددم بس هابارنددأ لبسكتددنت  لبسددق أ ن ىبددق يانندد  فددق   إ لباكتددت ةدد  
 ا دددده لبا ددددفإ لبائنددددف بتاكتاةددددأن  لباك فددددم ىبددددق   إ لبااردددده  لبا شددددف  لبادددده ت بتلحدددد لن لبسكتنانددددم 

ت بتاالوددل لبسكتنانددم،   ددال لبساندد  فددق لو  لإ يسةتددع ةهددأ ىنددأ   لبه دد   لبان دد  بكاتنددم لبددسكتت  لبا ددا
فددق يةدددال    اهدددأ لبسكتناندددم  ةهأ قهدددأ لبفإلمدددنم  بدد لة  ىندددفل  لباكتادددن  ب دددق ي دددسانع  ددداج لباك فدددم 

  ي هابارنأيهأ.
أ  لبسكتنت ل ب س   ق  ركدف ةد  لبده ت  (3 س(Trotter Andrew  2009 لعنل ي  ي  

هددأ لةيقأ ددأن لبثفيثددم بس هابارنددأ لبسكتددنت  لبدداا  كساددف نتددق لمددسلفلس لبثأمددع لبسددق أمدد  ن نه
ليبق دالستل ةقأةيه لباسكف   فدق يكتدنت لباثسداا لبفإلمدق  يثالتده ىبدق ةمد إ ىب س   دق  ااد  
لبس أنددد  ةكددده  يكتاددده نددد    لدددا دكددد  لبسمهندددأن لبثفيثدددم لبسدددق أف بيهدددأ يتدددل لةيقأ دددأن ةثددد  

 أيمم   ن  دأ ةد  لبحد لة ،  لبسدق يدت لمدسثفلثهأ بسالفدا  يال دع يمهندم فدهأنم  لبامأي  لباسكف    لب
 لبثأمع ليبق بس سا  ةه اةم ي هابارنأ لبسكتنت.

نتدق أ اندم  فأنتندم أ دفن يشن  لبحأئثه ىبق أ   سدأي  لبكفيدف ةد  لبفإلمدأن لب دأدمم  اأ 
لبسدد  س( anderson et al  1998فإلمدم كد  ةدد  أ فإمدا   بة)يده أمدسلفلس لبثأمدع لوبدق ك

أثحسدد  أ  لمددسلفلس لب احندداي  نهددف يكتددنت لب لأضددنأن يملددف دشددا   لم ىئ ددأينأ فدد  ةهددأإلن يكتددت 
لمدددسهفف  وندددأس فكأبندددم ي  دددأة  ئأمدددع  بددد   لبسدددق س( 1994  إلمدددم  هدددأ لبح دددنا    ، لبعددد  

ي بددفا يكتنادد  فدد  يددفإلت والنددف لبهثددا لبك بدد  نتددق كدد  ةدد  لبسث ددن  لبتادداي  لبسكحندد  لبسث لدد  
 دد)  لب ددل لبثددأ   لبثددأ اي،  بسةحنددا لةتسحددأإ لبسث ددنت  أ ضددث  لبهسددأي  ي دداق لباقاانددم 

كاأ لمسهفف   إلمم ، لبسق لحنم ف  لبسث ن  لبتااي  لبسكحن  لبسث ل ي نتق لباقاانم لبعأدةم
لبامأإ دددم يددن  ىئدددفا لبح ةقنددأن لبسكتناندددم  لب سدددأ  س( ىبددق Cox   1995كددداكت ،Fordفدداإ  

                                           

ي هابارندددددأ لبس بندددددم فدددددق لبسكتدددددنت لبكدددددأس  لبقدددددأةكق، ي هابارندددددأ  ع لللللي محملللللد عبلللللد الملللللن:ي، وعروللللل  حمملللللد مسللللل :(1) 
رندددددأ لبسكتدددددنت، لبقاكندددددم لبا ددددد لم بس هابارندددددأ لبسكتدددددنت، لباقتدددددف لبسأمدددددل، لبسكتدددددنت، مت دددددتم  إلمدددددأن  بثددددداث ي هابا 

 .195، صس1999لب سأ  لبثأبإ، 
(2)- John, P: Technological literacy Defining anea cocept for general education, educational 

technology, March, 2002, pp,26. 
(3)-Trotter Andrew: attitudes towards computer uses (on-line), journal of science education 

and technology vol., 85, uk, 2009, pp,87. 
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  فدد  ل س ددأ  لبة)وددم دة لمددم لبس دد لإ بكنهددم ةدد  ي)ةنددا  كددأ ا  ةدد  فددكابم فدد   )وددم لبافإمدد
 لبم ل  ، أ ضث  لبهسأي   را  ف  ق ذلن  ةبم ىئ أينم يدن  لباقادانسن  لبسق لحندم  لبعدأدةم

س( يفإلمدم  دفف  1999لبقاهداإ  ةثاف كاأ وأس ب أب  لباقاانم لبسق لحنم فق  )وم لبم ل  ، 
لب شددل ندد  أثدد  لمددسلفلس أئددف ي ةقنددأن لبثأمددع ليبدد  لبسكتنانددم فدد  يكتددنت لبتاددم ىبددق ةثأ بددم 

ل  قتنملدددم بدددفا  ددد)  لب دددل لو م لبثدددأ اي  ةمأإ سهدددأ دأبة لمدددم لباكسدددأ  ،  بسةحندددا لةتسحدددأإ 
لبسث ددنت  لباكددف بددابل أ ضددث  لبهسددأي  ي دداق لباقاانددم لبسق لحنددم نهددف ة ددسال  لبسدداك   لب هددت 

 .(1 ئ ع ي هنل يتاس
امدنتم ة دأنف  كلبثأمدا  نتق أ اندم  فأنتندم  يداثن   يؤكف  سأي  لبفإلمأن لب أدمم اأ 

، (2 س(2007  رأمددت لبسادددأإ،  ةاددف ن مدددتناأ  إلمدددم ةثدد   لب لأضدددنأنباددأ    فدد  ناتنددم لبسكتدددنت
،  إلمددم (4 س(Hong.et al  2003  ا ددو   تدد    ،  إلمددم (3 س(2002  نتدد    لددفي  إلمددم 
 .(6 س(Stray horn  2007  مس  ي     إلمم ، (5 س(ISHA&ADUWA  2005 ى يال  لشأ
لبثأمدا  أ  أ م يهحدل أ اندم لبحثدإ فدق كا ده  كدأب  ةاضدانًأ ئنالدًأ   دا  ي ا لبحأئثه  

ئنددإ أ دده يدداف  ةدد  لبامددأي   لباثددأيا ةددأ  ،لب لأضددنأنباددأ     مددنتم ة ددأنف  فدد  ناتنددم لبسكتددنت
لبحأئثه فق  ا  لبفإلمم ةثأ بدم لبسكد    لبافدام ىبدق  ،  يثأ م  ه  لبكاتنم لبسكتنانم لبسكتانم

يمالت لبسدفإلت دامدسلفلس لبثأمدا  فدق ةدأ   لب لأضدنأن ةد   رهدم   د  ةكتادأن لبا ئتدم ئمنمم 
 .ل يسفلينم يف بم لب ال 

                                           
(1)- www. learning.edu.sa/froum/archive/lt.3632.html. 

( ف  يهانم يث ن  لباكدأ ةن لبقح لدم ةد  CAIفأنتنم لبسفإلت لبام   دأبثأما   : ماسي التمار، ممدوح س يمان(  (2
، 7، لبكدف 8فإرم لو بدق بدفا  تحدم لب دل لب دأدل لباسامد  يف بدم لب الد ، ةقتدم لبكتداس لبس بالدم  لبه  دنم، لباقتدفلب

 س.2007لبحث ل ،    اح 
أثدد  لمددسلفلس أبكددأ  لبثأمددع ليبدد   ب لةقدده لبسكتنانددم فدد  لبسث ددن    اددا لبس  ندد  : ع للي  لل  محمللد مميللع دو للد (  (3

م لةيسدفلي  فد  ةمد إ لبمد ل    لب سأددم دأبافيهدم لباهداإ ، ةقتدم إمدأبم لبلتدن  لبك بد  ل يفلن  بفا ي)ةندا لب دل لو  
 س.2002، (92لبكف   

(4) Hong, k, ridzuam , a , & kued, m: students attitudes toward the use of the interet for  

learning a study at a university in Malaysia, journal of educational technology &  

society,2003. 
(5)- aduwa, s isah ,s,: extent of students ,use of internet in the university of benin , Nigeria, 

retrieved in ,2005. 
(6)- stray horn,t,: use of technology  among higher education students at the university  of 

(Tennessee) ,united state of America, retrieved  /technology use by faculty ,htm1.2007. 
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The Research Purposes

كائدددفا إكدددأيم لبسكتردددنت لبسدددفإلت دامدددسلفلس لبثأمدددا   التىبدددق يمددديهدددف  لبحثدددإ لبثدددأب   
 ل ب س     فق ةأ   لب لأضنأن ة   رهم     ةكتاأن لبا ئتم ل يسفلينم يف بم لب ال .

The Research Questions

تسدفإلت دامدسلفلس لبثأمدا  فدق ةدأ   لب لأضدنأن ةد  لب دتحنأن( ب –ةأ  ق  ل  قأينأن 
 ؟ فلينم يف بم لب ال  رهم     ةكتاأن لبا ئتم ل يس

The Research Terminology

 The Evaluationم : ـــــــالتقوي
: واس لبش  : نفبه،  ةهه يمالت لبحتفل . أودأس. ىوأةدم:  لس فنده (1 يكهق كتام لبسمالت فق لباهقف

، وداس لباكداج: (2 اكقت لبدارنم يكهق فق لب،  ليلاج   هًأ  يوأةم،  لمأم واةسه فسماس: أا نفبسه فسكفم
  يكهدددق فدددق لبتادددم ل  قتنملدددم، نفبددده  أبلم نارددده،  لب دددتكم مدددك  أ  ثاههدددأ،  لمدددأم لبشددد  ودددفإ وناسددده

 .(To Straighten) ،make right or correct: واس لبش  أ  نفبه، (3 وأةاس لبنأس لبك  ي 
ئاددأس  لبافددام أ  لبسمددالت ناتنددم ىفددفلإ أ (4 س(1996ةقددفي نحددف لب دد لت    كدد    اددأ

ىبدددق وددد لإلن  ذبدددل ةددد  تددد)م لبسكددد   نتدددق  دددالئ  لبمدددا   لبعدددكل فنهدددأ  نتدددق ضدددا  لو دددفل  
 لبس بالم لبامحابم دم ف يث ن  ناتنم لبسكتنت  لبسكتت.

 The computerوب: ــــــاحلاس
دا ددده رهدددأب ةادددا  ةددد  ةقااندددم ةددد  لبائدددفلن   دددق  (5 س(2005يك فددده مدددكأ  ودددفإا  

،  ل ددددسلفس فددددق لبكفيددددف ةدددد   ئددددفلن ىتدددد لج،  ئددددفلن يلددددمل ، اركأبقددددم ئددددف  لب،  ئددددفلن ى تددددأم
،  لكسحدد  لب ددام لومأمددنم لباانددم  لباقددأةن لبس هابارنددم لبالست ددم  ةههددأ  لو ددت لباقددأم لبسكتناددق

 بهال لبك  .

                                           
 .664س، ص1994بحهأ   17 لإ لبش  ق ين  ن  حكم  : المنجد وي ال غ  واإلعالم (1)
 .521س، ص 1995 حكم تأفم يابلإ  لبس بنم  لبسكتنت، لبمأ   ،  : الم:جي ال ميز مجمع ال غ  ال:ربي  (2)
 .24س، ص1987، لبمأ   ، 28لبنأس أ ةال  لبنأس،  لإ لبكأبت لبك ب ،  حكم  الياس ال:صر : قام س (3)
 .11صس، 1996لبسمالت  لبمنأس ف  لبس بنم  نتت لبه ت، ةاسحم لبههعم لبا  لم لباكأف  ، لبمأ   ،  : مجد  عبد الكر ي (4)

هندأن لبثفيثدم كاث دملن ب)ةسندأب بمحدام لبةد)  فدق ضدا    ددأس ى لإ  لبقدا   لو أ  اندم  لمدسلفلس لبسم :س:ادى قلدرى (5) 
 سددأي  لبسمددالت كامددأس بتهقددأن دادد  لبه دد  ندد  تت نددسهت لو أ  انددم، ةددؤيا  لبثمأفددم ل ب س   ددق فددق لبحنيددم لبك بنددم، 

ب سد   لباه اةم ل ب س   نم، كتنم لبس بنم، ما أج، رأةكم رها  لبال ا، لباهكمف فدق ل-لب ثم-لبسكتنت  لبحثإ لبكتاق
 .س2005يابنه،  21-20ة  
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  Course Documents :ىــرر اإللكرتونــمقـال
دا ده ةمد إ   دسلفس فدق E-Course لبامد إ ل ب س   دق  (1 س(2006 نحف هللا  ثنق   لك  

ي دداناه أ شددةم  ةددال  يكتنانددم يكساددف نتددق لب احندداي    ددا ةثسدداا  هددق دااا ددأن لبامددأي  لباسكددف   
 اإ  ي ةقنأن ةكساف  أ   ن  ةكساف  نتق شحام ةثتنم أ  شحام ل  س   .دلبس أنتنم فق ف

Procedures of The Research 

  The Research Curriculumث :ــــــحج البــــــمنه
أمدددددسلفة  لبحأئثددددده لبادددددهه  لبافددددد ق دأمدددددسلفلس لومدددددتا  لبا دددددثق،   ددددد ًل با)ياسددددده 

 بةحنكم لبحثإ.

  The Research Sampleث :ــــة البحــــعين
أبا ئتددددم لب لأضددددنأن دةكتاددددأن فددددق  يددددت لتسنددددأإ ننهددددم لبحثددددإ دأبة لمددددم لبكاف ددددم ةاثتددددم

( ةكتادددم إلأضدددنأن، 108،  ذبدددل بكدددف   يف بدددم لب الددد  ا لبسكتناندددم فدددق دكددد  لباهدددأل يسفليندددم 
( ةكتادددددددم إلأضدددددددنأن  به دددددددحم ةيالدددددددم ةمدددددددفلإ أ 30ندددددددف   ئندددددددإ يتاددددددد  لبكنهدددددددم لةمدددددددسة)ننم 

( ةكتادددددم إلأضددددنأن  به ددددحم ةيالددددم ةمدددددفلإ أ 78  نددددف  ِ%(،  بتادددد  لبكنهددددم لةمأمددددنم27.78 
 (. 1%(،  لسع  ذبل كاأ ف  رف م  72.22 

 (1جدول )
 صيف اجملتمع الكلي لعينة البحثتو

 النسبة املئوية العينة األساسية النسبة املئوية العينة االستطالعية انـــــــــــــــــــــــالبي م
 %33.33 26 %33.33 10 التعليمية مبارك الكبريمنطقة  1

 %33.33 26 %33.33 10 منطقة العاصمة التعليمية 2

 %33.33 26 %33.33 10 منطقة اجلهراء التعليمية 3

 %100 78 %100 30 وعـــــــــاجملم -

  The Data- collection Methods & Toolsأدوات ووسائل مجع البيانات :

يمدددالت فأنتندددم وأةددد  لبحأئثددده داندددفل  ىمدددساأإ  ىمدددسحنأ   مدددسة)ج إأي ننهدددم لبحثدددإ فددد  
لبا ئتددم ل يسفلينددم  ةددأ   لب لأضددنأن ةدد   رهددم   دد  ةكتاددأنلبسددفإلت دامددسلفلس لبثأمددا  فددق 

 ،  وف وأة  لبحأئثه دكا  ةثأ إ ل مساأإ    ا  لباثأ إ   :يف بم لب ال 

                                           

لبقا   فق لبسكتنت ل ب س   ق ة  لبس انت ىبق لمس لينقأن لبسدفإلت، لبادؤيا  لبدف بق بتسكتدنت  :عبد هللا يحيى آل محيا(1) 
 .28، ص س2006ةأإس، رأةكم لب تةأ  وأياس، ة م ، متةهم ناأ ، 29-27ن  دركف فق لب س   ة  لبث)ثأ  
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 .لب لأضنأنةح إلن    لن  لمسلفلس لبثأما  ف  لبسفإلت فق ةأ    -1
 .لب لأضنأنى قأينأن لمسلفلس لبثأما  ف  لبسفإلت فق ةأ    -2
 .ب لأضنأنلةكاوأن لمسلفلس لبثأما  ف  لبسفإلت فق ةأ    -3
 .لب لأضنأنمتحنأن لمسلفلس لبثأما  ف  لبسفإلت فق ةأ    -4

( ةد  لب دأ ج لبلحد ل ، ةدل ة لندأ  أة يمد  تحد ليهت 5 يت ن    اج لباثأ إ نتق ندف   
فدد  لباقددأم ندد  نشدد  مددهالن  ذبددل يهددف  لبسكدد   نتددق ةددفا ةهأمددحم لباثددأ إ بتهددف  لبدداي 

أ  نفس  را ج، لباالفمم نتق فدنأ م لباثداإ أ   ضك  ة  أرته، لباالفمم نتق  را  لباثاإ 
 (   حم  إل  لبلح ل  ئام ةثأ إ لومسحنأ .2(،  لاض  رف م  1يكفي  فنأ سه  ة فا

 (2جدول )
 نسبة آراء اخلرباء حول حماور االستبيان

 النسب املئوية أتفاق أراء اخلرباء ورـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمحـال م

 %40 2 الرياضياتمربرات ودواعي استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة  1
 %100 5 الرياضياتإجيابيات استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة  2
 %20 1 الرياضياتمعوقات استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة  3
 %100 5 الرياضياتسلبيات استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة  4

(   حم  إل  لبلح ل  ئام ةثأ إ لةمدسحنأ  ئندإ يسعد    دحم  إل  2ع  ة  رف م  يس 
 %(،100%، 20 رأ ن لبه حم لبايالم يسد ل ن ةدأ يدن    لبلح ل  لباالفمن  نتق  را  لباثاإ، 

% ةدد  70 وددف ىإيعدد  لبحأئثدده نتددق أتددا لباثددأ إ لبسدد  ئ ددت  نتددق   ددحم ةيالددم أ حدد  ةدد  
، ح ل  دعد  إ  أ   شدا  لومدسحنأ  ةثداإل  بإل قأيندأن  لب دتحنأنةقااج ليإل ،  وف أ فق لبل

   اج لباثأ إ  ق:

 لب لأضنأن.ى قأينأن لمسلفلس لبثأما  ف  لبسفإلت فق ةأ   : المح ر األول -1
 لب لأضنأن.متحنأن لمسلفلس لبثأما  ف  لبسفإلت فق ةأ   : المح ر الثاني -2

 حتديد عبارات كل حمور:
م ةد  لبكحدأإلن لبلأفدم داد  ةثداإ دادأ يسهأمدع ةدل ةثدأ إ ل مدسحنأ  يت يثفيف ةقااند 

لبسدد  يددت يثفيددف أ  فمددًأ يإل  لبلحدد ل ،  وددف إلندد  نهددف يثفيددف لبكحددأإلن أ  يسهأمددع لبكحددأإلن ةددل 
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ةثأ إ أ،   ضان لبكحأإلن،  أ  يسهأمع لبكحأإلن ةل لبهف  لباي  ضك  ة  أرته،  بتدو ندف  
 سأب :نحأإج ةابنه كأب 50لبكحأإلن 

 لاثتدده نددف  لب لأضددنأن ى قأينددأن لمدسلفلس لبثأمددا  فدد  لبسددفإلت فدق ةددأ   : المحلل ر األول 
 .نحأإج 19

 لاثتدده نددف  لب لأضددنأن مددتحنأن لمددسلفلس لبثأمددا  فدد  لبسددفإلت فددق ةددأ   : المحلل ر الثللاني 
 .نحأإج 15

 عرض االستبيان يف صورته املبدئيه:
( ةسعاهم لباثأ إ  لبكحدأإن لبسد  ياثتهدأ نتدق 2ايت ن   لةمساأإ  ف  فاإيهأ لباحفينه  ة ف

لبلحدد ل  دادد   لبسا ددف ةدد  ةددفا ةهأمددحم لبكحددأإلن بتاثدداإ لبدداي ياثتدده،  ةهأمددحم لبكحددأإج بت ددأ  ج لبامأمدده، 
 ةددفا ك أ ددم لبكحددأإلن بتسكحندد  ندد  لباثدداإ،  ةددفا فدد)ئنسهأ بت ددنأ م، ثددت وددأس لبلحدد ل  دثددا  دكدد  

 (   حم أإل  لبلح ل  ف  ك  نحأإج ة  نحأإلن لةمسحنأ .3ف م  لبكحأإلن بكفس ةهأمحسهأ،  لاض  ر
 (3دول )ـــــــــــــج

 النسبة املئوية آلراء اخلرباء حول عبارات حماور االستبيان
 احملور الثاني احملور  األول

 النسبة املئوية رقم العبارة النسبة املئوية رقم العبارة
1 100% 1 100% 
2 100% 2 80% 
3 80% 3 100% 
4 80% 4 20% 
5 100% 5 80% 
6 100% 6 100% 
7 40% 7 80% 
8 100% 8 100% 
9 80% 9 100% 
10 100% 10 100% 
11 80% 11 80% 
12 100% 12 80% 
13 100% 13 100% 
14 80% 14 80% 
15 100% 15 100% 
16 100%   
17 100%   
18 80%   
19 100%   

 5ن = 



2017  (2ج)أكتوبر ( 112)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 429 

إل  لبلح ل  ف  ك  نحأإج ة  نحأإن لةمسحنأ ، ئندإ أ هدأ (   حم أ3يسع  ة  رف م  
 وددف ىإيعدد  لبحأئثدده نتددق أتددا لبكحددأإلن لبسدد  ئ ددت  ، %100 -% 20 لوكددم ةددأ يددن    ددحم 

( ةدد  7% ةدد  ةقادداج ليإل ، ئنددإ أ ددم يددت ئددا  لبكحددأإ  إوددت  60نتددق   ددحم ةيالددم أ ثدد  ةدد 
اإ لبثأ ق  بأبسأبق وف يتدو ندف  لبكحدأإلن ( ة  نحأإلن لباث4نحأإلن لباثاإ لة م، لبكحأإ  إوت  

 نحأإج. 32

 االستبيان يف صورته النهائيه:
نحددددأإج نتدددد   34دكدددف ندددد   لمدددساأإ  لةمددددسحنأ  فددد  فدددداإيهأ لباحفينددده لبسدددد  يعددداه  

( ياضد  ندف  نحدأإلن 4(،  ردف م  3نحدأإج فد  فداإيهأ لبههأينده  ة فدا 32لبلح ل ،  أفدحث  
بت داإ  لبههأيندم ب)مدسحنأ   كدابل أ فد  لبلحد ل  ددا  يدست    ةثاإ وح   بكف لبثدا  بتافدام 

(  لاضد  أ لفدا ة ، أ لفا ىبق ئدف ةدأ، أ لفا ياأةأً ي ثن  ل مسحنأ   و ًأ بانمل  يمفي  ث)ثق  
 (.5ذبل رف م  

 (4دول )ــــــــــــــــج
 حماور االستبيان وعدد العبارات اليت تنتمي إىل كل حمور قبل وبعد احلذف

 عدد العبارات بعد احلذف عدد العبارات قبل احلذف اورــــــــــــــــــــــــحمـال م

 18 19 إجيابيات استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة الرياضيات 1
 14 15 سلبيات استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة الرياضيات 2

 32 34 يــــــــــــــــــــــــاإلمجال

 
 (5ول )دـــــــــــــج

 األهمية النسبية التفاق اخلرباء حول حتديد طريقة تصحيح استمارة االستبيان

 النسبة املئوية أتفاق أراء اخلرباء أسلوب التقييم اخلاص باإلجابة على العبارات م

 صفر% صفر أبدًا -نادرًا -أحيانًا -غالبًا -دائمًا 1
 %20 1 أبدًا -أحيانًا -دائمًا 2
 %80 4 ال أوافق -أوافق إىل حد ما -أوافق متامًا 3
 صفر% صفر ال -غري متأكد -نعم 4
 صفر% صفر ال أوافق -أوافق بدرجة متوسطة -أوافق بدرجة كبرية 5
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  The Exploratory (Pilot) Study: الدراسة االستطالعية

إلأضدددنأن دأبا ئتدددم ل يسفليندددم  م( ةكتاددد30ىرددد ل  لبفإلمدددم لةمدددسة)ننم نتدددق ندددف   يدددت 
لباهددددأ ا لبسكتنانددددم لبالست ددددم يف بددددم لب الدددد ،   ددددق ننهددددم لبسمهددددن  لبا ددددسلفةم   قددددأ    حكيدددد

 .لبثحأن( -لباكأة)ن لبكتانم  لب فق

 The Scientific Coefficient Of The Questioner : املعامالت العلمية لالستبيان
 يت ىر ل  ففق  ثحأن ل مسحنأ  دأبة ق لبكتانه لبسأبنه.

   The Validity Of The Questioner: اإلستبيانصدق 
يدت ئ دأ  فددفق لةمدسحنأ  يفةبدم ةكأةدد  لةإيحدأت يددن   إردم كد  نحددأإج  لبفإرده لب تنددم 

 (.7، 6بتاثاإ  بن   إرم لباثاإ  لبفإره لب تنم بإلمسحنأ ،  لسع  ذبل كاأ ف  رف م  

 (6دول )ــــــج
 معامل إرتباط عبارات كل حمور والدرجة الكلية للمحور

 ىـــــور الثانـــــمحـال ور األولـــــمحـلا
 معامل اإلرتباط رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة

1 0.532* 15 0.513* 1 0.421* 
2 0.615* 16 0.781* 2 0.849* 
3 0.579* 17 0.467* 3 0.771* 
4 0.654* 18 0.681* 4 0.691* 
5 0.383*   5 0.571* 
6 0.761*   6 0.461* 
7 0.567*   7 0.646* 
8 0.450*   8 0.733* 
9 0.631*   9 0.592* 
10 0.546*   10 0.671* 
11 0.697*   11 0.727* 
12 0.434*   12 0.527* 
13 0.777*   13 0.673* 
14 0.476*   14 0.795* 

 . 0.361( = 0.05* ونام  إ( لبقف بنم نهف ة ساا ةكهالم  
( ل  وددددددنت ةكددددددأة)ن لةإيحددددددأت يددددددن   إرددددددم لباثدددددداإ  لبفإرددددددم 6يسعدددددد  ةدددددد  رددددددف م  

( ةادددددددأ 0.849، 0.383لب تندددددددم بإلمدددددددسحنأ  ذلن  ةبددددددده ىئ دددددددأينًأ ئندددددددإ ي ل ئددددددد  ةدددددددأ يدددددددن   
  يفم نتق ففق لةمسحنأ .
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 (7جدول )
 صدق االتساق الداخلي حملاور استمارة االستبيان  

 معامل االرتباط اورـــــــــــــــــــــــــــــمحـال م
 *0.710 الرياضياتإجيابيات استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة  1
 *0.825 الرياضياتسلبيات استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة  2

 0.361( = 0.05* ونام  إ( لبقف بنم نهف ة ساا ةكهالم  
لةي ددأق لبددفلتت  ( أ  وددنت ةكددأة)ن لةإيحددأت لبددفلم نتددق فددفق 7يسعدد  ةدد  رددف م  

( ةاددأ 0.825، 0.710باثددأ إ لمددساأإ  لةمددسحنأ  ذلن  ةبددم ىئ ددأينًأ ئنددإ ي ل ئدد  ةددأ يددن   
 يفم نتق أ  ةثأ إ لةمساأإ   لبم.

   Reliability Of The Questioner: االستبيانثبات 
 ذبدل د أفد   Test Retestيدت ئ دأ  ثحدأن لةمدسحنأ  دة لمدم ىندأ   يةحندا لةتسحدأإ 

( ياس  ذبل   قأ  ونام ةكأة  ل إيحأت ين  لبسةحنا لو م  لبثدأ    لسعد  ذبدل كادأ 15  بةه 
  (.9، 8ف  رف م  

 (8دول )ــــــــــــــج
 معامل اإلرتباط بني التطبيق األول والثاني لعبارات اإلستبيان

 احملور الثانى احملور األول
 معامل اإلرتباط رقم العبارة إلرتباطمعامل ا رقم العبارة معامل اإلرتباط رقم العبارة

1 0.581* 15 0.513* 1 0.488* 
2 0.506* 16 0.549* 2 0.722* 
3 0.399* 17 0.678* 3 0.624* 
4 0.716* 18 0.558* 4 0.576* 
5 0.733*   5 0.648* 
6 0.549*   6 0.486* 
7 0.678*   7 0.712* 
8 0.471*   8 0.399* 
9 0.464*   9 0439* 
10 0.677*   10 0.659* 
11 0.496*   11 0.511* 
12 0.682*   12 0.414* 
13 0.519*   13 0.657* 
14 0.649*   14 0.527* 

 . 0.361( = 0.05* ونام  إ( لبقف بنم نهف ة ساا ةكهالم  
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( 0.841، 0.399( أ  وددنت ةكددأة)ن ل إيحددأت ي ل ئدد  ةددأ يددن   8يسعدد  ةدد  رددف م  
 رانل نحأإلن ل مسحنأ .ةاأ يفم نتق ثحأن 

 (9جدول )
 معامل اإلرتباط بني التطبيق األول والثاني حملاور اإلستبيان

 معامل االرتباط احملاور م

 *0.641 الرياضياتإجيابيات استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة  1
 *0.806 الرياضياتسلبيات استخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة  2

 0.361( = 0.05 بنم نهف ة ساا ةكهالم  * ونام  إ( رف
( 0.806، 0641( أ  وددنت ةكددأة)ن لةإيحددأت ي ل ئدد  ةددأ يددن   9يسعدد  ةدد  رددف م  

 ةاأ يفم نتق ثحأن ةثأ إ لمساأإ  لةمسحنأ .

  The Statistics Treatmentة :ــــات اإلحصائيــــاملعاجل
  ذبدددددددل دأمدددددددسلفلسيدددددددت لمدددددددسلفلس لباكأبقدددددددأن ل ئ دددددددأينم لباهأمدددددددحم بةحنكدددددددم لبحثدددددددإ 

SPSS (10) .ر ل  لبكاتنأن ل ئ أينم بتحثإ  
  .ةكأة  لةإيحأت Coefficient of correlation 

  .ةكأة  أب أ ك   حأخ Coefficient of Alpha Cronbach, L.J 
  .لبه حم لبايالمThe percent 
 2لتسحأإ كأ .Chi-square 
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Presenting The Results And Discussion 

  Presenting The Resultsج :ــــرض النتائــــع
 (10دول )ـــــــج

 جيابياتواخلاص بالعبارات املـحور األول  2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا
 الرياضياتاستخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة 

مسلسل 
 العبارات

 ال إىل حد ما نعم
 2كا

 النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية التكرارات

1 71 91.0% 5 6.4% 2 2.6% 117.0* 
2 64 82.1% 12 15.4% 2 2.6% 85.2* 
3 45 57.7% 24 30.8% 9 11.5% 25.2* 
4 49 62.8% 26 33.3% 3 3.8% 40.7* 
 *54.1 صفر% صفر 32.1% 25 67.9% 53 5
6 42 53.8% 30 38.5% 6 7.7% 25.8* 
7 50 64.1% 21 26.9% 7 9.0% 37.0* 
8 69 88.5% 7 9.0% 2 2.6% 107.2* 
9 54 69.2% 22 28.2% 2 2.6% 52.9* 
10 71 91.0% 5 6.4% 2 2.6% 117.0* 
11 55 70.5% 22 28.2% 1 1.3% 57.0* 
 *63.9 صفر% صفر 26.9% 21 73.1% 57 12
13 42 53.8% 30 38.5% 6 7.7% 25.8* 
14 50 64.1% 21 26.9% 7 9.0% 37.0* 
15 64 82.1% 12 15.4% 2 2.6% 85.2* 
 *54.1 صفر% صفر 32.1% 25 67.9% 53 16
17 49 62.8% 26 33.3% 3 3.8% 40.7* 
18 7 9.0% 44 56.4% 27 34.6% 26.4* 

 (. 5.990( =  0.05لبقف بنم نهف ة ساا ةكهالم  ( 2  أ* ونام 
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 ابياتواخلاص باجياحملور األول املئوية للتكرارات لعبارات ( النسبة 1شكل )

 الرياضياتاستخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة 
( أ   هأو ف  ق ذلن  ةبدم ىئ دأينًأ فد  راندل نحدأإلن لباثداإ 10يسع  ة  رف م  

 (. 117.0، 25.2لباث ابم ةأ ين    2كأب أب  لةمسقأدم لونتق ئنإ ي ل ئ  ونام 
 (11ول )دــــــج

 سلبيات واخلاص ب احملور الثانيلعبارات  2التكرارات والنسب املئوية ومعامل كا
 الرياضياتاستخدام احلاسوب يف التدريس فى مادة 

مسلسل 
 العبارات

 النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية التكرارات النسبة املئوية التكرارات 2كا ال إىل حد ما نعم
1 8 10.3% 24 30.8% 46 59.0% 28.0* 
2 16 20.5% 42 53.8% 20 25.6% 15.1* 
3 7 9.0% 44 56.4% 27 34.6% 26.4* 
4 21 26.9% 40 51.3% 17 21.8% 11.6* 
 *40.9 %43.6 34 %56.4 44 صفر% صفر 5
6 3 3.8% 26 33.3% 49 62.8% 40.7* 
7 9 11.5% 24 30.8% 45 57.7% 25.2* 
 *40.9 %43.6 34 %56.4 44 صفر% صفر 8
9 16 20.5% 42 53.8% 20 25.6% 15.1* 
10 4 5.1% 30 38.5% 44 56.4% 31.7* 
11 16 20.5% 21 26.9% 41 52.6% 13.5* 
12 21 26.9% 40 51.3% 17 21.8% 11.6* 
13 19 24.4% 14 17.9% 54 69.2% 52.9* 
14 7 9.0% 43 55.1% 28 35.9% 25.2* 

 (.  5.990( =  0.05ساا ةكهالم  لبقف بنم نهف ة ( 2  أونام 
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( أ   هأو ف  ق ذلن  ةبم ىئ أينًأ ف  رانل نحأإلن لباثاإ 11يسع  ة  لبقف م  
 (. 52.9، 11.6لباث ابم ةأ ين    2كأب أب  لةمسقأدم لونتق ئنإ ي ل ئ  ونام 
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 سلبيات واخلاص ب احملور الثاني( النسبة املئوية للتكرارات لعبارات 2شكل )

 الرياضياتام احلاسوب يف التدريس فى مادة استخد

The Results Discussion

لب ددددددددتحنأن(  –اددددددددأ  ددددددددق   ل  قأينددددددددأن ي ددددددددأ م لبحثددددددددإ  لبلددددددددأص دةهأوشددددددددم  سددددددددأي  
بتسددددددفإلت دامدددددددسلفلس لبثأمددددددا  فدددددددق ةدددددددأ   لب لأضددددددنأن ةددددددد   رهدددددددم   دددددد  ةكتادددددددأن لبا ئتدددددددم 

 ل يسفلينم يف بم لب ال ؟
( أ   هأو ف  ق ذلن  ةبدم ىئ دأينًأ فد  راندل نحدأإلن لباثداإ 10ة  رف م  يسع  

،   دد  (117.0، 25.2لباث ددابم ةددأ يددن    2كددأب ددأب  لةمددسقأدم لونتددق ئنددإ ي ل ئدد  وناددم 
 .(0.05نهف ة ساا ةكهالم ( 5.990  لبقف بنم = 2كأأ ح  ة  ونام 

ا قأيندأن لمدسلفلس لبثأمدا  د صلباددثاإ لو م  لبلدألومسقأدم بقاندل نحدأإلن رأ ن   اأ
ةكتادأن لب لأضدنأن دأبا ئتدم بدفا لبثأمدا  أمدسلفلس  أ يفم نتدق ف  لبسفإلت فق ةأ   لب لأضنأن 

،  لبددداي   ماةدددا  دأبسدددفإلت دامدددسلفلس لبثأمدددع ل يسفليندددم دأباهدددأ ا لبسكتناندددم لبالست دددم يف بدددم لب الددد 
أمدددا  يساندددم دأبفودددم  ل يمدددأ  فدددق أ ل  لبثأمدددسلفلس لوبدددق ردددأ ن يؤكدددف أمدددسقأدأن لبكنهدددم  ثدددا أ  

فدددنأ م  مدددهابم ا قدددأ  لبثتدددام ب دددكابأن لبدددسكتت دهت نهدددف يكتدددت لب لأضدددنأن، لبكاتندددأن لباةتابدددم ةددده
لباوددد  أثهدددأ  ناتندددم لبدددسكتت  لب ددد نم فددد   لددداف   لبةددد) ،  فإكهأكدددق يددديح دددن  لباكتاةدددأن    ،لومددديتم
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تنادد  دامددسلفلس لباثندد لن لبالست ددم نحدد  ،  ل ددأنف نتددق يهنيددم لبااوددل لبسكلبث ددام نتددق لباكتاةددأن
أثهددأ   فدد  ةهددأإلن لةي ددأم  يددففا لباكتاةددأن كحندد لً    إلً ،  بددم لب لأضددنأنلبحدد لة  لبسكتنانددم باههددأج 

 معددددق نتددددق لبدددد  ين  فدددد    لمددددم لبسكتددددنت لباكساددددف  نتددددق لباكتددددت  لب سددددأ  والنددددف لب لأضددددنأن،  يكتددددت
لبةد)   لكاد  نتدق  سكتت ئ دع ودفإلن  ةندامبلسثات ف  بت لبافإم  ىبق أمتا   ت   كة  ف فم

لبسهاج ف  فنأ م لو فل  لبسكتناندم ةدأ يدن  ةك فندم  ةهأإلدم   رفل ندم  مدتاكنم أثهدأ  لبسدفإلت بادأ   
فددق ناتنددم لبددسكتت بكددأبت ةسةدداإ وددأيت نتددق لبسمهنددأن لباسةدداإ    دده  ةدد   كحندد لً    إلً  لب لأضددنأن،  بددم

 ت فد  يث دن  لبكاتندم لبسكتناندم، دادأ يداف ج ةد  أل دب لأضدنأن،   يفإلت لبكاتنأن لبث أينم فق ةدأ   ل
نهدددددف يكتدددددت ةههدددددأج  ىةاأ ندددددم لبسكتدددددنت لبدددددالي   لب ددددد  ي، ىةاأ دددددأن لب ددددداإ ، لبتدددددا ، لبامدددددأي  لباسكدددددف  

لمددسلفلس لبثأمددا  ة يسةتددع ةك فددم ةسةدداإ  أ  ةهددأإ  ندد  دددأوق  دد ق لبددسكتت لوتدد ا،  لب لأضددنأن
 لركددم لبساا ددم أبدلبةدد)  يددم   ، سددفإلع لبح ددن   اادد  ةدد  لمددسلفلةهتأفددم بسشددانته  لمددسلفلةه، فأب

لبسكتدنت، فدق ة   دم  لثمدائدام لبااضدانأن لب دأدمم،     اإلم،  فمأ ةمسقأيسه فد  لبااودل لبسكتناد لب
نه د  لبسشدالا، د دحع  لداف ،   ئنإ  اا  لبادسكتت ةد  لمدسلفلةه فد  لباادأ   لبمةدأ  لباهأمدحن  بده

بتةأبددع    ددم  لبسمددالت لبددالي أثهددأ  لبددسكتت،    ن  لب دداإ ،  لبث كددم،  لوبددال ةددأ فندده ةدد  نهأفدد  لب ددا 
ةدد  تدد)م أمددس لينقنأن لبددسكتت  اددا  ةستمددق دشددا   شدد نب بتةأبددع  لب  فددم نسدديأثهددأ  ناتنددم لبددسكتت، 

لبددفإ س    ،  بدنت ةستمدد  مدتح   لبمعددأ  نتدق لبستمددن لبهشد  لبسددق يدفناهأ  لاف  ددأ أمدسلفلس لب احندداي 
بتكاتندددأن   لبس كندددع ،يةدددال  ةهدددأإلن لبس  نددد  لبكتندددأ كدددأبسةحنا،  لبسثتنددد  لكاددد  نتدددق  ،لبل افدددنم

لبا ددأنف  نتددق لبساتددع نتددق ةشددا)ن   لبسكتددنت دا ددأنف  لب احندداي  ، لبث ددأينم فددق ةددأ   لب لأضددنأن
 .  لبكاتنأن لبث أينم فق ةأ   لب لأضنأن

أدأن ننهددم لبحثددإ ةدد   يدد ا لبحأئثدده أ  ةددأ يافدد  ىبنددم ةدد   سددأي  يؤكددف نتددق وددا  أمددسق
نتددق أ انددم  ةكتاددأن لب لأضددنأن دأبا ئتددم ل يسفلينددم دأباهددأ ا لبسكتنانددم لبالست ددم يف بددم لب الدد 

فدددق ناتندددم لبسكتدددنت  لبسدددفإلت بادددأ    كائدددفا إكدددأيم لبسكتردددنت ل ب س   ددد  أمدددسلفلس لبثأمدددع لوبدددق
م لبةددد)  بت هدددت ، ئندددإ أ  أمدددسلفلس لب احنددداي  ودددف مددده  كثنددد  نتدددق ناتندددم أمدددسقأدلب لأضدددنأن

  لومسنكأ  بتاأ   لبفإلمنم فق ضا  لبح لة  لباههقنم لبااضانم، 
 ا دو  اأ أ  ةدأ يافدت  ىبندم لبحأئثده ةد   سدأي  يس دا ةدل  سدأي    إلمدم كد  ةد   إلمدم 

ارا  ىيقأ أن ى قأينم بفا ةرك ت لبة)   ثدا ىمدسلفلس ي (1 س(Hong.et al  2003    ت    
ةدد   أئنددم لبك)وددم يددن  ي دداإلن لبةدد)  بحنيددم لبسكتددنت  ييقأ ددأيهت  ثددا    ،ل  س  دد  فدد  لبسكتددنت

                                           

(1) Hong, k , ridzuam , a , & kued, m: 2003, ة رل مأيا. 
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ىمدسلفلس ل  س  د  فد  لبسكتدنت أ تدع لبةد)   لفمدال نتدق أ  ينيدم لبسكتدنت نتدق ىمدسلفلس ل  س  دد  
  أكددد لبةددد) أ  لمدددسلفلس  (1 س(ISHA&ADUWA  2005 ى يدددال  لشدددأ،  إلمدددم فددد  لبسكتدددنت

بدت  اد  بدفيهت لبسدفإلع لب دأف   لبةد)  ل   ن  لباكتاةدأن،ةث اإل دأبفإرم لو بق ف  لبحثإ 
،  نهفةأ يدف  ل لبسدفإلع نتدق ىمدسلفلس ل  س  د  أفدح  بدفيهت ةقدأة بتسث د   مسلفلس ل  س   ،

ف  لبسكتنت لبكأب    سلفس لبس هابارنأ  لبة) أ   (2 س(Stray horn  2007  مس  ي     إلمم 
يارددف كاددأ  فدد  يكتددناهت  لتدد  ئقدد لن لبفإلمددم،  نددم لبسكتنانددم  لبثأمددحأن لوبنددم  لبحدد لة  لو س  

لبثفيثدم  لبثأمدحأن لبس هابارندأ   ف  لبسكتنت لبكدأب  نتدق ىمدسلفلس ل  س  د   لبة) ىتس)  ين  
 ئ ع لب تنم   حنكم لبفإلمم لبسل  نم.ف  يكتناهت لوبنم  لبح لة  لو س   نم لبسكتنانم 

 أنتنددددم د (3 س(2007  مددددت لبساددددأإ،  ةاددددف ن مددددتناأ رأ يؤكددددف  سددددأي    إلمددددم كددددً) ةدددد  
فد  يهاندم يث دن  دكد  ة دأ نت ةكدأ ةن لبفإردم لو بدق فد   CAl لبسفإلت لبادم   دأبثأمدا 

 رددا  فدد  ق ذلن  ةبددم ىئ ددأينم يددن  لباقاددانسن  لبسق لحنددم  لبعددأدةم فدد    ، ةددأ   لب لأضددنأن
نددم لبسق لحندم،   هددأو فد  ق  لبددم يث دن  دكد  ة ددأ نت ةكدأ ةن لبفإرددم لو بدق ب دأب  لباقاا 

ىئ ددأينأ يددن  لبس)ةنددا ة ي كدد  لبسث ددن  فدد  كدد  ةدد  لباقاددانسن  لبسق لحنددم  لبعددأدةم ب ددأب  
أف ل  لباقاانم لبسق لحنم،   هأو ف  ق  لبدم ىئ دأينأ يدن  لبس)ةندا ةهل عد  لبسث دن  فد  كد  

 نم.ة  لباقاانسن  لبسق لحنم  لبعأدةم ب أب  أف ل  لباقاانم لبسق لح

فددد  ق ذلن ارددا  ي (4 س(2002  نتدد  يدد  ةثاددف رانددد    لددفي اددأ يؤكددف  سددأي   إلمدددم 
 ةبم ىئ أينم نهف ة ساا  ك  وفإ  ة  وفإلن لبس  ن  ل يفلن  نتق ئف   لبة)وم،  لبا   دم، 
 لوفأبم،  لبس أفن (  كابل ف  يهاندم ودفإ  لبس  ند  ل يدفلن  كاد  ب دأب  لباقااندم لبسق لحندم 

 لبس  لمسلفة  أبكأ  لبثأمع ليب  لبسكتنانم،  ل سه  لبحثإ يسافنأن  ةمس ئأن.لو بق   
( أ   هدددأو فددد  ق ذلن  ةبدددم ىئ دددأينًأ فددد  راندددل نحدددأإلن 11 ادددأ يسعددد  ةددد  ردددف م  

، (52.9، 11.6لباث ددابم ةددأ يددن    2كددألباثدداإ ب ددأب  لةمددسقأدم لونتددق ئنددإ ي ل ئدد  وناددم 
 .(0.05نهف ة ساا ةكهالم  ( 5.990  لبقف بنم = 2كأ    أ ح  ة  ونام 

                                           

(1)- Aduwa , s isah ,s,: 2005, ة رل مأيا. 
(2)- Stray horn,t ة رل مأيا  .2007. 

 س.2007ة رل مأيا، : ماسي التمار، ممدوح س يمان(  (3
 س.2002ة رل مأيا،، : ع ي    محمد مميع دو د (  (4
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 دددددتحنأن لمدددددسلفلس د لباثدددداإ لبثدددددأ    لبلدددددأصلومدددددسقأدم بقاندددددل نحدددددأإلن ردددددأ ن   اددددأ
أرهدددم  لب احنددداي  يسةتدددع لب دددنأ م أ  يدددفم نتدددق ، لب لأضدددنأنلبثأمدددا  فددد  لبسدددفإلت فدددق ةدددأ   

 ددددملإ   ،لب لأضددددنأن،  وددددف يسكةدددد  ناتنددددم لبسددددفإلت  لبددددسكتت أثهددددأ  لبشدددد ن باددددأ    لبسثددددفيإ  لياددددأ
لب  فددم ةمددسنكأ  ةعدداا هأ كتهددأ ةاددأ يددؤ ي  يعددكل لبةأبددع سث دد  نتنهددأيلباكتاةددأن لبسدد  

وتددم ةكتاددق لب لأضددنأن لباددفإبن  نتددق لمددسلفلس لبثأمددا  ، لبةأبددع ىبددق ل ل ددأ  ة ددساا ي  ندد 
 لبةأبدددع يدددم ل  يكتدددا،  لةمدددس أ   ةهددده  ةددد  ىةاأ أيددده د ددداإ  كأةتدددم فددد  ناتنسددد  لبسكتدددنت  لبدددسكتت

 ددح  أمددن  لبسكأةدد  ةكدده،  ، ةاددأ مددنؤ ي ىبددق أ  كائددفا إكددأيم لبسكترددنت ل ب س   دد   دأبثأمددا 
لتسنددأإ لبح ةقنددأن ضددكل ، نتددق لبسالفدد  ةددل  ندد ج ةدد  لبحشدد  لبةأبددع   ددال ةددأ  عددكل وددفإن
،  ثسددأج ىبددق لباسل  ددن    ى سددأج لبح ةقنددأن مددا    دد   ب سدد    التددمالبسكتنانددم لباهأمددحم، فدد

 اا  أ  يسلا أمدسلفلس لبثأمدا  ذإلكدم بتدسات  ةد  ةهأةده فدق ناتندم لباكتت لباهااس داشأ ته 
بتاكتاةددم يثددام لباكتددت ةدد   أودد   هددأنتن لبةأبددع   لمددم لبسكتددنت لبددالي  دأبثأمددا   أنساددأ ، لبددسكتت

 ددأ    نتدد   لبقاأننددم فددق لبددسكتت لبثدد ص نتدد  أ  ي ددا  إ ن لبسكددأ   ضددكل ، بهددأ ىبددق ةاردده
ة لنددأ  لبددمة  لباهأمددع ب دد   عددكل فددق لبددسكتت لبثأمددا   أبددعلبة لمددسكاأم، لبالينددم فددق لبددسكتت

 .نه   ة  نهأف  لبفإس ةل لبا   م لبمةهنم ين  يتل لبكهأف   حمًأ و فل  لبفإس
 ي ا لبحأئثه أ  ةدأ يافدت  ىبندم ةد   سدأي  يؤكدف نتدق ودا  أمدسقأدأن ننهدم لبحثدإ ةد  

نتددق أ انددم  م لبالست ددم يف بددم لب الدد ةكتاددأن لب لأضددنأن دأبا ئتددم ل يسفلينددم دأباهددأ ا لبسكتناندد
فدددق ناتندددم لبسكتدددنت  لبسدددفإلت بادددأ     ائدددفا إكدددأيم لبسكتردددنت ل ب س   ددد  أمدددسلفلس لبثأمدددع لوبدددق

، ئنإ أ  أمسلفلس لب احناي   با يارف أا متحنأن فا  لب أيف  لب ح ا ة  لومدسلفلس لب لأضنأن
   ا دددو   تددد      يس دددا ةدددل  سدددأي  أندددت  أشدددا   أ حددد ،  أ  ةدددأ يافدددت  ىبندددم لبحأئثددده ةددد   سدددأي

Hong.et al  2003)ارا  ىيقأ أن ى قأينم بفا ةرك ت لبةد)   ثدا ىمدسلفلس ل  س  د  ي (1 س
ةدد   أئنددم لبك)وددم يددن  ي دداإلن لبةدد)  بحنيددم لبسكتددنت  ييقأ ددأيهت  ثددا ىمددسلفلس    ،فدد  لبسكتددنت

، تق ىمسلفلس ل  س    ف  لبسكتنتل  س    ف  لبسكتنت أ تع لبة)   لفمال نتق أ  ينيم لبسكتنت ن
  ةث ددددداإل أكددددد لبةددددد) أ  لمدددددسلفلس  (2 س(ISHA&ADUWA  2005 ى يدددددال  لشدددددأ إلمدددددم 

بت  اد  بدفيهت لبسدفإلع لب دأف   مدسلفلس  لبة)  ل   دأبفإرم لو بق ف  لبحثإ ن  لباكتاةأن،
مدس  ،  إلمم تسث   نهفةأ يف  ل لبسفإلع نتق ىمسلفلس ل  س    أفح  بفيهت ةقأة ب ل  س   ،

                                           

(1) Hong, k , ridzuam , a , & kued, m: ياة رل مأ  ,2003. 
(2)- aduwa , s isah ,s ة رل مأ    ,2005. 
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 لبثأمدحأن ف  لبسكتنت لبكأب    سلفس لبس هابارنأ  لبة) أ   (1 س(Stray horn  2007  ي    
ياردف ىتدس)  يددن  كاددأ  فد  يكتدناهت  لتدد  ئقد لن لبفإلمدم،لوبندم  لبحد لة  لو س   ندم لبسكتنانددم 

 لبثأمحأن لوبنم  لبح لة   لبثفيثملبس هابارنأ   ف  لبسكتنت لبكأب  نتق ىمسلفلس ل  س     لبة) 
 ئ ع لب تنم   حنكم لبفإلمم لبسل  نم.ف  يكتناهت لو س   نم لبسكتنانم 
ىبدق  (3 س(2001ةثادف لبهدأ ا  ، (2 س(2000نت  نحف لباهكت، ن فه ئ د     اأ  شن  ك 

م ي هابارندددأ لبسكتدددنت ل ب س   دددق يكدددف أئدددف يةحنمدددأن ي هابارندددأ ل ي دددأةن  لباكتاةدددأن فدددق ةقدددأ أ 
لبسكتددنت،  لبسددق أ ن ىبددق  هدداإ ة ددأ نت رفيددف  فددق لبانددفل  لبسكتناددق، ةثدد  لبسكتددنت ل ب س   ددق دا الندده 
لبالست ددددم، لباددددفإس  لبامدددد إ ل ب س   ددددق، ةفإمددددم لبا ددددسمح ، لبااسحددددم ل ب س   نددددم، لبددددسكتت ندددد  دركددددف، 

عدد  إا يهنيددم لبدده ت لبقأةكددم لةفس لضددنم، لباكتددت لةفس لضددق،   ن  ددأ ةدد  لبا ددأ نت، بددال كددأ  ةدد  لب
لبسكتنانم بتسقأ   ةل  اج لبا أ نت  يم لف لباسكتادن  ةكهدأ دأباكدأإ   لباهدأإلن لبقفيدف  لبسدق ياادههت 

 ة  لمسلفلس  اج لبسمهنأن  لبسكأة  ةكهأ دشا  فكأم.
  ااد  أ   لتد  ىبددق أ  لبثأمدا   مدنتم ة دأنف  فد  ناتندم لبسكتددنتأ دم   يد ا لبحأئثده

ه يةحنمأن نفيف  ف   ال لباقأم، ئنإ أ ده يداف  ةد  لبامدأي   لباثدأيا ةدأ ،  بلب لأضنأنباأ   
  ه  لبكاتنم لبسكتنانم لبسكتانم،  لكةنهأ أدكأ ل أتد ا، بدت ي د  ةسداف   ةد  وحد ، ةثد : لبس أند ، 
 لبساا ددم لب لركددم لب اإلددم،  تفةددم لباثأ ددأ  ب دد      ددكع يثمنمهددأ فدد  لبالوددل لباكددن ،  ب دد  

يافن  لورهم  ب د  لبةتحدم،  ة  لبكنا ،  لب كابأن لبس  يالره يةحنمه، ةث لبثأما  ة  لتا 
،  كال ىةاأ نم لب نأ م لب اإلم،  نفس ياف  لباكتان  لبافإبن  يدفإلحأ بتة) ةل  را  لة س أظ 

 أفنأ نتق لمسلفلس لبثأمدا ،  فدكابم لبث دام نتدق لبحد لة  لبسكتناندم لباثداق فنهدأ، ةدل ندفس 
 ب دد  إ ددت لباانددملن لبسدد  يمتدد  يهددأ لبثأمددا  ىة أ دده ة  ،ي  فنهددأ دأبه ددحم بتاكتددتىةاأ نددم لبسكددف

 اادد  لةمددساهأ  ندد  لباكتددت فدد  لبسكتددنت، كاددأ ذ ددع لبددحك ، دثقددم أ  دكدد  لباكتاددن  بددفيهت 
ة دددساا ةسالضدددل فددد  لبقأ دددع لبسفإل ددد ، كادددأ ة  ااددد  إفددد  لبثأمدددا  إفعدددأ  هأيندددأ،  لبددد أي 

ا  ةسق أئ  هأ دأبثأرم ىبنه،   س كه نهفةأ ة  اا   هدأو  لج لب ثن   ا أ    سكا  لبثأم
ةمددسكاأبه  لحمددق لباكتددت  دددا لومددأس ب دد  نادد  ي بددداي و  لبثأمددا  ة  اادد  أ  يهددا  نددد  

ىبدق   لند  لبسثدام ىبدق  (4 س(2003  ةثادف لباسداب ،   ال ةأ يؤكف نتندم لباكتت ف  ك  لوئالم
                                           

(1)- stray horn,t,: 2007. ة رل مأيا. 
 .276، صس2000ة رل مأيا، ع ي محمد عبد المن:ي، وعرو  حممد مس :(2) 
 .23، صس2001ة رل مأيا،  محمد محمد ال ادى:(3) 
 .3، صس2003ة رل مأيا، :محمد المت لي  (4)
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بسكترت يالمةم لبثأمحأن ليبنم  ب ةقنأيهدأ مدال  نتدق شدحاأن لبسكترت ل ب س      لباي  رم ف ده ل
ةراتمددم أ  ة سائددم أ  ل  س  دد ،   ددال لبسثددام  ثسددأج ىبددق يددافن  ةرسةتحددأن كثندد  ،  تةدد   التددم 

 لبافا  ناتنم يفإرنم  فمًأ بتارسان لن لبلأفم دا  ةرقسال.
The Conclusions And The Recommendations  

  The Conclusionsات : ــــــالصـــاإلستخ
أمسقأدم والم  ةؤث   فدق إ حدم  د)  لبا ئتدم ل يسفليندم فدق أمدسلفلس لبثأمدا  فدق لبدسكتت يارف  -1

 .باأ   لب لأضنأن

يارددف ى قأينددأن ةسكددف   بددفا  دد)  لبا ئتددم ل يسفلينددم فددق أمددسلفلس لبثأمددا  فددق لبددسكتت باددأ    -2
ةشاق رفًل  ةثن  و ساأةأن لبة)   لهاق ئنإ أ م لبا ئتم ل يسفلينم  بفا  )  لب لأضنأن

لبمددفإلن لبكمتنددم لبكتنددأ  لبس  ندد   لبة)وددم  لبا   ددم  لوفددأبم  لويددفلج  لبساا ددم لب لركددم فددق لبددسكتت 
 .  نت لومسقأدأن لب أيحم  ةكأبقم لومسقأدأن لبلأ يم

يسفلينددم فددق أمددسلفلس لبثأمددا  فددق لبددسكتت باددأ    دد)  لبا ئتددم ل ة يارددف مددتحنأن دددأإب  بددفا   -3
 .لب لأضنأن

لبسدفإلدت دامسدلفلس لبثدأمدا  كائفا إكأيم لبسكترنت ل ب س     فق ةدددأ   لب لدأضنددأن ةد   رهدم   -4
  دد  ةكتاددأن لبا ئتددم ل يسفلينددم  ثمددا بهددت فأنتنددم يكتنانددم  بنيددم يكتددت  أرثددم يددؤث  يدداثن ًل دددأإبًل 

 . لباك فق  لبفإلمق بفا  )  لبا ئتم ل يسفلينم  ضثًأ فق لبسث ن  

  The Recommendationsات:ـــــــــوصيـــالت
كائدددفا إكدددأيم دامدددسلفلس لبثأمدددا   لباكتدددت فددد  ي دددانت  يلةدددن   يه ندددا ناتندددم لبسدددفإلت  ندددت  -1

 .فق لبسفإلت باأ   لب لأضنأنلبسكترنت ل ب س     

أمدسلفلس لبثأمدا  تدم ند  لبكدأس لبفإلمدق كدأةً) ند   ينفل  يمأإل  مهالم  ةقا لبسمالت لبا سا   -2
ة  أر  لباوا  نتق ل  قأينأن  ة)  لبا ئتم ل يسفلينمب باأ   لب لأضنأن ف  ناتنم لبسفإلت

  يةال  أ  ةكأبقم لب تحنأن  يث نههأ.

 بندم ةد  وحد   بلإ  لبس أبا ئتدم ل يسفليندمد لب لأضدنأن نمف   إلن يفإلحندم  يثمن ندم  ليادم باكتادق  -3
فق أمسلفلس لبثأمدا   ي هابارندأ لباكتاةدأن لوب س   دق  لبامدأي  لب أيمدم  لباسكدف   فدق يدفإلت 

 ةأ   لب لأضنأن.
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Abstract of Research 

The researcher used the descriptive approach using the survey 

method. The research sample was chosen in a deliberate manner, 

represented by the mathematics teachers in the elementary stage in the 

different educational areas in the State of Kuwait. The study aims at 

evaluating teaching using computer as one of the pillars of e-learning in 

mathematics from the point of view of primary stage teachers in Kuwait, 

with a total of (108) teachers,  The survey sample reached (30) teachers 

with a percentage of (27.78%), The basic sample was 78 (72.22%), and 

was applied in the first semester of the year Study 2016 - 2017, The most 

important results are that there is a strong and influential response to the 

desire of primary students to use the computer in learning of 

mathematics. There are many advantages for the students in the primary 

stage in the use of computer in learning of mathematics, there are no 

significant disadvantages among the students in the primary stage in the 

use of computers in learning mathematics, The use of computers in the 

learning of mathematics in primary school students is very interesting 

and interesting to the students' interests and develops the higher mental 

abilities, thinking, fluency, flexibility, originality, creativity and 

feedback in learning and support the correct responses and Addressing 

wrong responses, Teaching using computer as one of the pillars of e-

learning in mathematics from the point of view of the primary stage 

teachers to achieve a learning effectiveness and a successful learning 

environment that affect significantly and clearly in the achievement of 

knowledge and study among students in the primary stage. 


