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 ملخص البحث 

التعرف   الحالي  البحث  يهدف 

االلكتروني   التعليم  على:)مهارات 

المعلومات   معالجة  بأساليب  وعالقتها 

اقسام    -الكترونيا-الرياضية  طلبة  لدى 

وللتحقق   التربية(  كليات  في  الرياضيات 

بشكل   صياغته  تم  البحث  هدف  من 

 -التساؤالت التالية:اهداف فرعية وب

التعليم   -1 مهارات  مستوى  ما 

اقسام   طلبة  عند  االلكتروني 

 الرياضيات في كليات التربية؟ 

المعلومات   -2 معالجة  مستوى  ما 

طلبة   عند  الكترونيا  الرياضية 

كليات   في  الرياضيات  اقسام 

 التربية ؟ 

مهارات  -3 بين  عالقة  هنالك  هل 

واساليب   اإللكتروني  التعليم 

الرياضية  المعلومات    معالجة 

في   الرياضيات  اقسام  طلبة  عند 

 كليات التربية؟ 

 ( من  البحث  عينه  طالب  200تكونت   )

تبعا   متساوي  بشكل  توزيعه  تم  وطالبة 

الكلي   المجتمع  من  والجامعات  للجنس 

( ,اما  1278البالغ  وطالبة  طالب   )

تم  مهارا فقد  االلكتروني  التعليم  ت 

هي)   اساسية  مهارات  بخمس  تحديدها 

شمك  12345 تصنيف  اعتماد  وتم   )

  ( التي هي  المعالجة  ,  1234ألساليب   )

وفق   االداتين  بناء  على  الباحث  وعمل 

المهارات المذكورة واالساليب المعتمدة ,  

 ( بواقف  اداة  كل  ,    45وجاءت   ) فقرة 

 هما . وتحقق من الخصائص االحصائية ل

البحث      عينة  على  االداتين  تطبيق  تم 

من   احصائيا  وتحليلها  البيانات  وجمعت 

لدى طلبة اقسام  -الكترونيا-المعلومات الرياضيةمهارات التعليم االلكتروني وعالقتها بأساليب معالجة 

 الرياضيات في كليات التربية
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اظهرت   التي  للنتائج  الوصول  اجل 

التعليم   لمهارات  الطلبة  امتالك 

معالجة   ألساليب  كذلك   , االلكتروني 

المعلومات الرياضية , وانه هنالك عالقة  

 ايجابية عالية بين نتائج المقياسين. 

جا ذلك  ضوء  ببعض  وفي  الباحث  ء 

تلك   ضوء  في  والمقترحات  التوصيات 

النتيجة   يعزز  ما  منها  وهي   , النتائج 

البحث   ينم عن اكمال تعميمات  ومنها ما 

 في مجاالت اخرى. 

 

ABSTRACT 

The current study aims to 

identify the electronic 

education skills and their 

relation to methods of 

processing mathematical 

information electronically for 

the students of mathematics 

departments and the 

colleges of education. To 

verify the study goal, the 

goal is formulated in the 

form of sub-goals via the 

following questions: 

1- What is the level of 

electronic education 

skills of the students 

of mathematics 

departments, colleges 

of education? 

2- What is the level of 

processing 

mathematical 

information 

electronically for the 

students of 

mathematics 

departments, colleges 

of education? 

3- Is there a relationship 

between electronic 

education skills and 

the methods of 

processing 

mathematical 

information for the 

students of 

mathematics 

departments, colleges 

of education? 

The study population 

includes 1278 male and 

female students, where 200 

students are selected as a 

sample distributed equally 

according to sex and the 

university. Schmeck 
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taxonomy is adopted, which 

is (1234). The researcher 

constructed two tools 

according the skills 

mentioned and the 

processing methods. Each 

tool includes 45 items, 

where the statistical 

characteristics are verified. 

The two tools are applied on 

the study sample, data are 

collected and analyzed 

statistically to achieve the 

results. These results 

showed that the students 

have skills of electronic 

education and skills of 

processing mathematical 

information, and there is 

high positive relationship 

between the results of the 

two scales. 

In light of the study results, 

the researcher recommends 

some suggestions and 

recommendations to 

enhance these results. 

 االول : التعريف بالبحث. الفصل 

 اوالً // مشكلة البحث 

الرياضيات ليست مجرد عمليات روتينية  

مترابطة   معرفية  ابنية  هي  بل  منفصلة 

لذلك   االخر  البعض  على  بعضها  يقوم 

من   تعلمها  صعوبات  من  الكثير  نجد 

الطلبة الين يسوء فهمهم لبنيتها وتراكمها  

المتكرر   الفشل  لديهم  يسبب  مما 

و  اتباع  والرسوب,  يتطلب  ما  هذا 

استراتيجيات تدريس وانظمة تعليم حديثه  

للرياضيات   المعرفية  البنى  تتناسب وتلك 

اغلب   في  الحالي  القصور  على   للتغلب 

االساليب المتبعة وفي ضل ظروف اليوم  

في   تراجع  من  المجتمعات  يسود  بما 

تحصيل الرياضيات , فضالً عن الشواهد  

ال امتالك  في  نقص  على  مهارات  العديدة 

على   القدرة  مثل  الطلبة  عند  االساسية 

وفقدان   الرياضية  العمليات  اجراء 

اللغة   سالمة  وعدم  الرياضي  المنطق 

المسائل   حل  ومشاكل  الرياضية 

الرياضية لدى االغلب مما يسبب النمطية  

في عالج تلك المشكالت وصعوبة اتباع  

من   الكثير  اكده  المفهوم  وهذا  نظرياتها 

المجال وكذلك ما اكده  الدراسات في هذا  

الكتبي.                                                       

 ( 76,ص 2009)الكتبي:

اليوم وما يالحق        وفي ضل ظروف 

العملية التعليمية من تداعيات تحول دون  

وضعف   التعليم  في  الدافعية  اثارة 

اعتاد   حيث  الدقيق  واالشراف  المراقبة 

العملي على  اسلوب  القائمين  التعليمية  ة 

مناهجها   عليه  قامت  وما  والحفظ  التلقين 



 لدى طلبة أقسام الرياضيات   -الكرتونيا   -مهارات التعليم االلكرتوني وعالقتها بأساليب معاجلة املعلومات الرياضية 
 

 2022اجلزء الثاني(، لسنة    -)العدد األوَّل   جملة القادسيّة يف اآلداب والعلوم الرتبوية، اجمللد الثاني والعشرون

149 

من   للكثير  المناهج  استجابة  ضعف  من 

التكنولوجيا   ضل  في  الحاصلة  تطورات 

في   مستجدات  من  دخلت  وما  الحديثة 

 قطاع التعليم. 

السنوات    هذه  في  اليوم  شهدناه  قد  وما 

االخيرة من تطورا ملحوًظ في تكنولوجيا  

اصبحت   اذ  العنكبوتية  التعليم  الشبكة 

رافدا اساسيا في صناعة المحتوى العلمي  

العملية   مقومات  من  رئيسياً  وجزاء 

جائحة   ضل  في  وبالخصوص  التعليمية 

كرونا اذ اصبح التعليم االلكتروني كأحد  

بمجال   العملية  التطبيقات  افضل 

افضل   واحد  التعليم  في  التكنولوجيا 

في ضل   التعليم  ليتماشى  الحيوية  البدائل 

الجائحة,   هذه  طائلة  تحت  العالم  ظروف 

على   الكبير  االعتماد  اصبح  اذ 

استراتيجيات التعليم عن بعد واحد افضل  

 اشكالها هو التعليم االلكتروني. 

التعليمية    االنظمة  بهذه  االخذ  وبعد 

نظر   وجهة  من  اصبح  رسمية  بصورة 

الباحث البد من تسليط الضوء على هذه  

يم  وما  جديتها  ومدى  تلكه  االنظمة 

مع   وخاصة  مقوماتها  من  المتعلمين 

المراحل   في  المتقدمة  التعليمية  المراحل 

 الجامعية. 

واساليب    المعلومات  لمعالجة  وكذلك 

المادة   لمحتوى  االلكترونية  المعالجة 

هذا   وفق  تدريسها  يزعم  التي  الرياضية 

يناسب   بما  مفصلية  مرحلة  تعد  النظام 

لتلك   للمعالجة  العلمي  االسلوب 

قادرين  المعلو ليكونوا  الرياضية  مات 

في   الهائل  التحول  هذا  مواكبة  على 

 التعليم . 

الباحث   خبرة  خالل  ومن  تقدم  مما  لذا 

التعليم   ألكثر من عشرين سنه في مجال 

في   الكبير  االعطاف  هذا  ان  نجد  العالي 

االلكتروني في ضل   التعليم  نظام  اعتماد 

معالجة   من  عالقة  له  وما  الجائحة 

الكترونية للمعلومات الرياضية , انه البد  

الباحثين   قبل  من  الضوء  تسليط  من 

ن يرفدوا هذا التحول بشيء  والمهتمين ال 

بهذه   يتعلق  بما  والنتائج  االيضاحات  من 

 االنظمة التعليمية وجدواها. 

البحث    مشكلة  تصاغ  ان  يمكن  لذى 

مستوى   ما  التالي:  بالتساؤل  الحالي 

طلبة   لدى  االلكتروني  التعليم  مهارات 

بأساليب   عالقتها  وما  الرياضيات  اقسام 

الماد  لمحتوى  االلكترونية  ة  المعالجة 

 الرياضية ؟ 

 ثانياً // اهمية البحث: 

والتربوية    التعليمية  المؤسسات  اغلب 

المهارات   الطالب  بتعليم  تقوم 

عام   بشكل  والمعارف  والمعلومات 

باألسلوب   خاص  بشكل  منها  والرياضية 

التقليدي المعروف والمتبع في اغلب تلك  

 المؤسسات الحكومية واالهلية منها. 
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ع  العالم  ظروف  ضل  في  امة  ولكن 

تفشي   نشهده  وما  اليوم  البالد  وظروف 

المهم   من  اصبح  كورونا,  لفايروس 

تعليمية   انظمه  الى  اللجوء  والضروري 

طموحات   وتلبي  الحالية  ظروفنا  تالئم 

المتعلمين وتحقق مبادئ الفلسفة التربوية  

 في كل البلدان. 

الرسمي    االعتماد  من  نشهده  ما  وهذا 

تنا اذ  االلكتروني  التعليم  سب  ألنظمة 

المواد   من  الكثير  مع  صغته 

منها   والرياضية  العلمية  والموضوعات 

معا   والطالب  المعلم  على  تعتمد  فهي 

المتعلمين   بأفكار  وبالتالي يظهر االهتمام 

يساعد   كونه  مشكالتهم  حل  وكيفية 

العمليات   سير  متابعة  على  المدرسين 

بما   مبسطة  وبصوره  بعد  عن  التعليمية 

ل والمرونة  الشفافية  عموم  يوفر  دى 

بعمليات   وعيا  اكثر  ليكونوا  المتعلمين 

لتلك   تنظيما  واكثر  المتطورة  التعليم 

المعلومات ألحداث تعلم افضل , وهذا ما  

( اليه  ان    Osborn ,2018اشار  الى   )

التعلم   ألهمية  اسباب  عدة  هنالك 

االنظمة   داخل  تطبيقه  عند  االلكتروني 

 التعليمية وهي: 

 تحسين اداء المتعلمين.  -1

عند  تكوين   -2 ايجابية  اتجاهات 

 المتعلمين نحو المادة التعليمية. 

المتعلمين   -3 عند  عالي  شعور 

تعلمهم   امر  عن  بالمسؤولية 

 بأنفسهم. 

العلمية   -4 التنمية  على  يساعد 

ومسايرة تطوراه التعليم في ضل  

 التكنولوجيا. 

                                        

    (Osborn,2018,p 221 ) 

للتعليم    الكبيرة  لألهمية  وكذلك 

في   كبير  اهتمام  هنالك  فان  االلكتروني, 

علمي   بأسلوب  المعلومات  معالجة  سبل 

)تكنولوجي( بما يتماشى مع معطيات هذا  

معالجة   اسلوب  اي  فهو  ومنها:  النظام 

كثير يختلف  النظرة  المعلومات  عن  ا 

القديمة حيث لم يكتفي في وصف وتحليل  

  , البشري  العقل  داخل  العقلية  العمليات 

وطبيعة   الية  لتفسير  محاوالت  يعتمد  بل 

معالجتها   في  العقل  ودور  حدوثها, 

وتوظيف االنظمة االلكترونية في تبويبها  

االلكترونية   البرامج  واستخدام  وفهرستها 

عنه عن    في تحليل نتائجها وهذا ما نعبر

المعالجات   في  االساليب  هذه  اهمية 

االلكترونية.                                                    

 ( 162, ص 2005) ابو الفتوح ,  

ان      للباحث  يمكن  تقدم  ما  خالل  ومن 

يسلط الضوء على اهمية بحته في النقاط  

 التالية: 

كنظام   -1 االلكتروني  التعليم  اهمية 

ضل   في  ساعد  رسمي  تعليمي 
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قطاع   الفايروس  تفشي  ظروف 

التربية والتعليم وهو ضرورة او  

ومعطيات   حاجات  لتلبية  مخرج 

 القطاع ذاته في ضل الحضر. 

المت  -2 النظام  من  ألهمية  البد  بع 

معالجة   اهمية  من  التأكد 

المعلومات العلمية والمعرفية بما  

عن   وتكون  االنظمة  تلك  يناسب 

في   الكترونية  بصورة  بعد 

البرامج   توظيف  محاولة 

المتعلمين   لمساعدة  االلكترونية 

 على معالجة تلك المعلومات. 

اضافة لما تقدم فان من المهم في   -3

هذه الدراسة تسليط الضوء على  

المفاهيم  نوع   تلك  بين  العالقة 

  , الكتروني  تعليم   ( المذكورة 

 معالجة تكنولوجية(. 

 ثالثا // اهداف البحث : 

التعرف          الحالي  البحث  يهدف 

 على:  

مهارات   -1 مستوى  ما 

لدى   االلكتروني  التعليم 

الرياضيات   اقسام  طلبة 

 في كليات التربية ؟ 

اساليب   -2 مستوى  ما 

المعلومات   معالجة 

  -الكترونيا  -الرياضية 

اقسام   طلبة  لدى 

كليات   في  الرياضيات 

 التربية؟ 

عالقة   -3 هنالك  هل 

مهارات   بين  ارتباطية 

االلكتروني   التعليم 

معالجة   واساليب 

ا   -لرياضيةالمعلومات 

طلبة    -الكترونيا لدى 

في   الرياضيات  اقسام 

 كليات التربية؟ 

4-  

 رابعا // حدود البحث: 

 يقتصر البحث الحالي على:         

طلبة   -1 البشرية:  الحدود 

في   الرياضيات  اقسام 

 كليات التربية. 

العام   -2 الزمانية:  الحدود 

-2020الدراسي  

2021 . 

اقسام   -3 المكانية:  الحدود 

قي   كليات  الرياضيات 

التربية/ جامعات الفرات  

 االوسط. 

الموضوعية:   -4 الحدود 

التعليم   مهارات 

اساليب    , االلكتروني 

المعلومات   معالجة 

 الرياضية . 
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 خامسا // تحديد المصطلحات:

 معالجة المعلومات:  ●

1-   ( شميك  (  1983عرفها 

يبديها   التي  الرغبة   :

تفضيل   في  المتعلم 

وهو   معينه  استراتيجية 

والتغيير.                    قابل   للتعديل 

(schmeck ,

1983,323 ) 

يعرفها   -2

بانها  2000البدراني)  :)

فعال   انتبها  عملية 

وتمثيل   عال  وادراك 

عمليات   إلنتاج  دقيق 

والخزن   الترميز 

بين   تمتد  واالسترجاع 

والتوسع   العمق 

لنوع   تبعا  بالمعلومات 

التعليم.       من  الهدف 

 ( 32,ص 2000)البدران, 

)   يعرفها -3 (:  2010العتوم 

للعمليات   الفهم  تعني 

تحدث   التي  المعرفية 

تظهر   حتى  للشخص 

بشكل   االستجابة 

العتوم,    ( متسلسل.     

 ( 86, ص 2010

إجرائيا الباحث  :  ويعرفها 

مجموعة الخطوات المتسلسلة  

المتضمنة اربع مراحل هي )    

المعالجة    , المعمقة  المعالجة 

الموسعة , االحتفاظ العلمي ,  

بصورة  المعال  ) المنهجية  جة 

عمليات  ضمن  الكترونيه 

وخزن   وترميز  لحفظ  عقلية 

مقاسة   الرياضية  المعلومات 

عليها   يحصل  التي  بالدرجة 

المعد  المقياس  في  الطالب 

 لذلك.

 :مهارات التعليم االلكتروني  ●

ابو   -1 يعرفه 

بانه  2012شحاته)   :  )

في   تعليمي  نظام 

العقل   يحاكي  الكمبيوتر 

تراعي   بصورة  البشري 

بين   الفردية  الفروق 

الطالب.   ) ابو شحاته ,  

 ( 111, ص   2012

2- ( الكندري  (  2012يعرفه 

باستخدام   تعلم  طريقة   :

الذكية   وااللواح  األجهزة 

االمكانيات   الى  اضافة 

واالسترجاع   الخزن  في 

 الذاتية او المساندة. 
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الكندري,    (2012    ,

 ( 38ص 

التعليم   مهارات  الباحث  ويعرف 

  : اجرائيا  مجموعة  االلكتروني  انها 

تشمل   التي  التكنولوجية  المهارات 

)البرمجيات التعليمية , شبكة االنترنت ,  

االيميل االلكتروني ,تتبع التعليم الكترونيا  

ا  المكتبات  ,   , االلكترونية  الختبارات 

االفتراضية( والتي من خاللها تبين قدرة  

االلكتروني   التعليم  نظام  فهم  في  الطالب 

واستخدامه في برامجه وانشطته التعليمية  

مقاسا بالدرجة التي يحصل عليها الطالب  

 في االستبيان المعد لذلك.  

ودراسات   نظرية  خلفية  الثاني:  الفصل 

 سابقه. 

 الخلفية النظرية:  ●

 اوال //التعليم االلكتروني. 

الحديثة           التعليم  انظمة  بين  من 

التعليمية   االنظمة  في  والمستخدمة 

الوسائل   والتربوية والذي يعني باستخدام 

االتصاالت   لتكنولوجيا  الحديثة 

مجال   في  تربوي  كتطبيق  والمعلومات 

التربية والتعليم وهو يعمل على دمج هذه  

كعامل  الوسائ الدراسية  الصفوف  في  ل 

اساسي في التعليم االلكتروني, وعادة ما  

محوسبة   وتطبيقات  برامج  استخدام  يتم 

العلمية   المادة  الى  الوصول  للمتعلم  تتيح 

في اي مكان واي زمان بما يناسب وقته  

ذلك   من  وابعد  وامكانياته,  واختصاصه 

امكانية   االلكتروني  التعليمي  النظام  يتيح 

م  على  التفاعل  القائمين  او  المدرس  ع 

 العملية التعليمية. 

الواحد      القرن  تحديات  اكبر  ويعتبر 

افضل   احد  اصبح  حيث  والعشرين 

توظيف   خالل  من  التعليم  تطبيقات 

بسرعة   والمتميز  المتوفر  االنترنت 

حافز   من  يوفره  وما  المعلومات  ايصال 

التعليمية   األنظمة  في  باالنخراط  للطالب 

الوضع   يشهده  النقص  وما  من  الحالي 

واالمكانات   التعليمية  الكوادر  في  الكبير 

التعليم   يجعل  ما  وغيره  هذا   , المادية 

 االلكتروني ضرورة تربوية اجتماعية. 

 أنواع التعليم االلكتروني: 

من   اساسيين  نوعين  نصنف  ان  يمكن 

 التعليم االلكتروني هي: 

1-  : المتزامن  االلكتروني    التعليم 

في   واقعية  واالكثر  االهم  وهو 

الرسمية   التعليم  انظمة 

المستخدمة كونه يتم بوقت واحد  

بصورة   متعددة  اماكن  وفي 

مباشرة بين المدرس والمتعلمين,  

المادة  ايصال  خالله  من  يتم 

الدارسين   الطلبة  الى  الدراسية 

دراسية   مرحلة  او  صف  ضمن 

او   النصي  التفاعل  لهم  ويوفر 
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ا  الصوتي  او  و غيرها  الصوري 

البشري   االتصال  وسائل  من 

 المتاحة. 

التعليم االلكتروني غير المتزامن   -2

 : 

من   النوع  ذلك  بانه  عنه  ويعبر 

التعليم المتحرر من قيود الزمان  

يمكن   حيث  المكان  عن  عالوة 

وسائط   التفاعل عبر  من  اطرافه 

البريد   منها  لالتصال  متعددة 

االعالنات   ولوحاة  االلكتروني 

االجتماعي   التواصل  وصفحات 

االرشادات  مراعاة  مع 

التعلم   مهام  اتمام  في  والضوابط 

الى  الحاجه  االتصال    دون 

 المتزامن مع المعلم .  

                                                      

  . واخرون  )عسيري 

 (  265,ص 2000

 أهداف التعليم االلكتروني: 

في      مهما  االلكتروني  التعليم  نظام  يعد 

العملية   في  الحديثة  التكنولوجيا  تطبيق 

على   يعمل  النظام  هذا  حيث  التعليمية 

اف واالساليب  توفير  الطرائق  ضل 

االنترنت   شبكة  عبر  والتقنيات  والوسائل 

جذب   ووسيلة  تفاعلية  عملية  يحقق  بما 

للمتعلمين.  عبد      نشطه   (

 ( 20,ص 2014الرؤوف, 

    ( الحيلة  هنا  حدد  جملة  2004وقدد   )

 اهداف اساسية للتعليم االلكتروني:  

الذي  -1 النقص  سد  في  يساعد 

 يحصل في الهيئات التدريسية . 

االلكترونية  ينم -2 الثقافة  ي 

 المجتمعية ومسايرة التحديات.

بين   -3 التفاعلية  العالقات  يعزز 

 البيت والبيئة المدرسية. 

واثراء   -4 تعزيز  في  العاملين  يفيد 

والمواد   باألنشطة  المعرفة 

 التعليمية. 

جاهزة   -5 تعليمية  حقائب  يحقق 

ان   في  والمتعلم  للمعلم  تكون 

 واحد. 

الرقمي(    اتمتت  -6 )التعليم  التعليم 

نظامية   بصورة  وتقديمه 

 ومفصلة. 

يخلق قنوات تواصل تساعد على   -7

في   جيدة  خبرات  توفير 

 اختصاصات مختلفة. 

العلمية   -8 المادة  صياغة  اعادة 

المعلمين   قبل  من  ومتطلباتها 

بيسر   للمتعلمين  وتقديمها 

 وسالسة. 

بالمصادر   -9 غنية  بيئة  يحقق 

مع   واالبحاث  والمعلومات 

 ة الوصول لها. سهول

                                                                  

 ( 221,ص 2004) الحيلة , 
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 مهارات التعليم االلكتروني: 

في      التفتيش  على  هنا  الباحث  عمد 

لمهارات  محدد  عنوان  عن  المصار 

معتمد    تصنيف  او  االلكتروني  التعليم 

لعا, اال انه ليست هنالك تصنيف    وموحد 

جهة,   من  وتنوعها  لتعددها  بدقة  يصفها 

جهة   من  استخداماتها  مجال  ولتنوع 

ثالثة,   جهة  من  توظيفها  ومجال  اخرى, 

المشكلة   في  الباحث  اشار  وكما  وبالتالي 

الخبرة   لذوي  مفتوح  سؤال  توجيه  من 

واالختصاص بمجال التعليم , تم التوصل  

المهار من  مجموعه  نشير  الى  التي  ات 

 هنا الى تفصيلها بالشكل التالي: 

الرقمية:   -1 المكتبة  استخدام  مهارة 

مصادر   الطالب  يقتني  ان  وهي 

ومعلومات رقمية سواء كانت قد 

الرقمية   الصورة  الى  تحويلها  تم 

شكل   على  باألصل  انها  او   ,

منتج رقمي وهذا متاح للوصول  

اليه من قبل المهتمين عن طريق  

او   الواسعة  الحواسيب  شبكة 

عبر   معينه  بمؤسسة  المحددة 

االنت )  شبكة              . رنت 

 ( 36, ص 2018عماد ,  

المنصة   -2 استخدام  مهارة 

التعليم   نظام  ضل  في  التعليمية: 

الفترة   في  وبالتحديد  االلكتروني 

هذا   في  البحث  الى  دعت  التي 

انه   نجد  الجائحة,  بسبب  المجال 

هناك عدة منصاة مقترحه للتعليم  

  , تطوعي  ومنها  رسمي  منها 

وفي ضل تلك المنصاة مجموعة  

من    من  البد  والضوابط  القواعد 

عبارة   هنا  هي  والتي  مراعاتها 

وضيفته   متكامل  برنامج  عن 

خالل   من  تعليمية  اهداف  يحقق 

التعليمية   العملية  ادارة 

خدمات   ويقدم  االلكترونية 

                                                          تفاعلية. 

 ( 59,ص 2015)محمود ,  

الفيد  -3 استخدام  التفاعلي:  مهارة  يو 

االلكتروني   التعليم  لنوع  تطرقنا 

الدرس   يجري  والذي  المتزامن 

متنوعة   اماكن  في  االفتراضي 

المدرس   يلتقي  الوقت  وبنفس 

الصوتي   التواصل  غير  بالطلبة 

التفاعلي(,   الفيديو   ( الصوري 

نظام مبني على اساس   وهو هنا 

العملية   اطراف  بين  التفاعلية 

مصاد  على  للحصول  ر  التعليمية 

اختبار   خالل  من  للتعلم  متعددة 

  , صورة   ( المطلوب  التتابع 

صور    , رسم   , نص  صوت, 

من   بها  التحكم  يتم  متحركة( 

او   ضوئي  بقلم  تشغيلها  خالل 

 الماوس او لوحة المفاتيح.  

                                               

واخرون,   ابرزشلوسر  )لي 

 ( 63, ص 2015
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ت -4 اسلوب  المحاكاة:  عليمي  مهارة 

صورة   لتقريب  المعلم  يستخدمه 

عبر   طالبه  ألذهان  محددة 

االلكتروني   االتصال  وسائل 

شبيهه   الحي  للتواصل  كبديل 

تكون   انها  اال  الطبيعة  بأجواء 

مادية   تكلفة  ذات  او  مستحيلة 

عالية لذا يلجأ المعلم الى توظيف  

االلكترونية.                                 المهارة  هذه 

 ( 83, ص 1988,  ) مجدي 

البرمجيات   -5 استخدام  مهارة 

الطالب   يكون  االلكترونية: 

ان   بل  مصمم  وغير  مستخدم 

واضع   عاتق  على  يقع  التصميم 

يتبناه   ما  او  التعليمي  البرنامج 

تعليمي,   برنامج  من  المدرس 

مستخدم   هنا  الطالب  ويبقى 

ومواطن   مجاالت  ويعرف 

البرمجيات وهي   لتلك  االستخدام 

وبدقة  بسرعة  المتعلم  تعامل    هنا 

البرامج   تلك  الستخدام  عالية 

التعليمية االلكترونية سواء داخل 

التعليمية.        المؤسسة  خارج  او 

 ( 25, ص 2009) حمادي ,

 ثانيا// أساليب معالجة المعلومات: 

التي             المعرفية  العمليات  تعد 

تتوسط بين انتاج االستجابة وفق مثيراتها  

ذهني   عملي  تطبيق  افضل  احد  المناسبة 

وتعتمد  أل للمعلومات  المعالجة  سلوب 

وليس   الفرد  سلوك  على  كبير  اعتماد 

ترتبط   استجابات  مجموعة  مجرد 

بذلك   وهي  الية,  بصورة  بمثيرات 

المثيرات   تحديد  بين  ما  وقت  تستغرق 

هذه   وفق  استجابات  الى  والرجوع 

نوعية   في  الفرد  وخبرات   , المثيرات 

كبير   اعتماد  تعتمد  المعرفية  المعالجات 

خرى على نوع استقباله المثيرات  هي اال

جديد   اطار  نحو  االتجاه  ذلك   يعكس  ما 

في التأمل او تفسير هذه المثيرات هندسيا  

ان   باعتبار  والحاسوب  االتصاالت  وفق 

بما   اشبه  االنسان هو  يحدث في ذهن  ما 

                          . االتصال  اجهزة  في  يحدث 

 ( 70, ص 2011) محمد, 

يعتمد     ما  البحث  وهنا  في  الباحث  ه 

"المعالجات   اصطالح  من  الحالي 

اصل موضوع   في  ودر  كما  الكترونيا", 

بين   تشابه  هناك  انه  حيث  البحث, 

المعالجات المحوسبة والمعالجات الذهنية  

 وهذا ما يعبر عنه بالذكاء االصطناعي.      

ان        من  االبحاث  وتؤكده  نعرفه  وما 

كانت   وان  المعلومات  معالجة  اساليب 

تعتمد   انها  وسلوكه  الفرد  على  تعتمد 

وتتأثر   وراثية  فكرية  اصول  على  ايضا 

والتنشئة   المحيطة  البيئة  بنوع  كذلك 

المؤسسات   خالل  من  االجتماعية 

متكامل   تعليمي  نظام  كونها  التعليمية 

 للفرد.
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حدوث      تفسر  نماذج  عدة  وهنالك 

جانيه   يراه  ما  منها  المعرفية  المعالجات 

وال المحفزات  في  بان  تؤثر  التي  مثيرات 

يتم    ) حواسهم   ( االفراد  مخرجات 

يتم   ومنظم  متسلسل  بشكل  استقبالها 

الدماغ   الى  مشفرة  رسائل  الى  تحويلها 

حتى يتم خزنها بشكل استجابات )لفظية,   

االسترجاع   نوع  حسب  ,ادائية(  حركية 

,  1980المطلوب لها .           )جابر , 

 ( 287ص 

ك في نظريته  اما انكسون يعبر عن ذل     

في سلسلة   تمر  المعلومات  بان  المقترحة 

حتى   استقبالها  من  بدأ  التحوالت  من 

,ويفترض   استرجاعها  ثم  تخزينها 

يتم   مراحل  سلسلة  المعنى  هذا  اصحاب 

 من خاللها معالجة المعلومات هي: 

)الحسية   -1 المستقبالت  استقبال  يتم 

  , الشمية , البصرية  اللمسية ,   ,

 السمعية ( للمثيرات. 

يتم تحويل الطاقة الفيزيائية لهذه  -2

كال   لمستقبالت  وفقا  المثيرات 

 حسب نوعه. 

في   -3 المعلومات  هذه  خزن  يتم 

بصورة   الحسي  المخزون 

 انتقائية)استبعاد غير الضروري( 

انتقائي   -4 انه  حيث  االنتباه  هنا  يتم 

 بطبيعته. 

ذلك  -5 بعد  المعلومات  تحويل  يتم 

المدى, فصيرة  الذاكرة  ثم    الى 

 الذاكرة بعيدة المدى . 

استرجاع   -6 امكانية  ذلك  بعد  يمكن 

مخزن   من  السابقة  المعلومات 

 الذاكرة.

                                                      

 ( 45, ص   2004) ابو عالم ,  

في   شمك  تصنيف  الباحث  تبنى  وقد 

المعلومات   معالجة  مجال  في  نموذجه 

حيث يجد ان العملية تساير عمل الخزن  

بصورة   السائد  بالمفهوم  االلكتروني 

االربعة   المجاالت  نعرض  وهنا   , كبيرة 

 لشيمك وبالشكل التالي: 

المعمقة:   -1 المعالجة  اسلوب 

التعامل   جانب  على  هنا  يركز 

المتمرك المعلومات  ز حول  مع 

على   والتركيز  المادة  استيعاب 

 الحفظ والمعالجة ذي المعنى. 

المفصلة   -2 المعالجة  اسلوب 

هذا   يختص  )الموسعة(: 

مع   بالتعامل  االسلوب 

بصورة   الدراسية  المعلومات 

حول   متمركز  منفصلة 

الملخصات والتفصيل المنطقي  

في   المعلومات  وتطبيقات 

مع   للطالب  العملية  الحياة 

المعلو تلك  بما  تحوير  مات 

 يناسبه. 
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يختص  -3 الذي  المعالجة  اسلوب 

بالحقائق   باالحتفاظ 

القدرة   هنا  يظهر  والمعلومات: 

على االحتفاظ بالحقائق العلمية  

او   واسترجاعها  الذاكرة  في 

الموفق   يتطلب  بما  استدعائها 

 التعليمي. 

المنهجية   -4 الدراسة  اسلوب 

معالجة   في  والمهنية 

قدرة   حول  يركز  المعلومات: 

وضع استراتيجياته    الطالب في

وتنظيم   قدرته  وفق  التعليمية 

مع   يومي  بشكل  الدراسة 

دراسية   عادات  استخدام 

نظامية.                                    

(schmeck,1983,p24   ) 

التصنيف   هذا  الباحث  يتبنى  وهنا 

هذه   وتكون  المعالجة  اساليب  لمجاالت 

االساليب اكثر ما يمكن الكترونيا, ومثال  

اسلوب  توض  مجال  في  مثال  لذلك  يحي 

يركز   للمعلومات:  المعمقة  المعالجة 

الباحث على الكشف عن امكانية الطالب  

المعلومات   مع  التعامل  في  قدرته  في 

واستيعابها وحفظها الكترونيا في اجهزته  

بصورة   وتصنيفها  الذاكرة  او  اللوحية 

 واعية في مخزوناته االلكترونية.  

ومثال توضيحي للمجال الثاني ) اسلوب  

للمعلومات(   المفصلة والموسعة  المعالجة 

: هنا يتم بناء المؤشرات الدالة على ذلك  

معالجة   تكون  الن  الطلبة  عند  وقياسها 

قدرته   التركيز على  الكترونية من خالل 

وامكانيته في معالجة المعلومات منفصله  

في   البحث  في  التوسع  خالل  من 

الب المطلوبة  محركات  المعلومة  عن  حث 

االساسية   النقاط  على  تلخيصات  وعمل 

اسلوب   واتباع  المعلومات  تلك  ضمن 

المخرجات   تبويب  في  متسلسل  منطقي 

االلكترونية   التطبيقات  خالل  من  وذلك 

ومثالها   الطالب  متناول  في  المتاحة 

)البحث في المكتبة االفتراضية عن اصل  

لجة  الموضوع(, وهكذا باقي اساليب المعا

تم وضع   المؤشرات فقد  ما يخص  ,واما 

تلك  20) من  مجال  لكل  مؤشر   )

 المجاالت االربعة . 

 الدراسات السابقة:  ●

مهارات  تناولت  دراسات  أوال// 

 التعليم االلكتروني. 

 (: 2017دراسة محمد )  -1

هدفت الدراسة الى تحديد كفايات  

لتدريس   االلكتروني  التعليم 

معلمات   عند  الرياضيات 

عينة   تكونت   , الثانوية  المرحلة 

 ( من  من  76البحث  مدرسة   )

الرياضيات   مدرسات  مجموع 

عددها)  في  270البالغ  مدرسة   )

مدينة   في  الحكومية  المدارس 

المنهج   اسلوب  واتبعت  ابها, 

لجمع   التحليلي  الوصفي 
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اداة الم باستخدام  علومات 

  , تحصيبي  اختبار   ( الدراسة 

االتجاه(   مقياس  مالحظه,  بطاقة 

امتالك   الى  النتائج  اشارة  وقد 

المدرسات ألغلب كفايات التعليم  

المهارات  ضمن  االلكتروني 

تدني   هناك  ان  اال   , التدريسية 

ضمن   الكفايات  مستوى  في 

تصل   لم  حيث  المعرفي  المجال 

المط الكفايات  حد  الذي الى  لوب 

, وفي ضوء النتائج تم    % 75هو  

لبرنامج   مقترح  تصور  تقديم 

الكفايات   تلك  لتعزيز  تدريبي 

لدى   االلكتروني  للتعلم 

 المدرسات.

 (:  2018دراسة الكناني )  -2

هدفت الدراسة الى معرفة فاعلية  

التعليم   وفق  تعليمي  برنامج 

االلكتروني في التحصيل لطالب 

استخدم   االعدادية,  المرحلة 

بواقع   التجريبي  المنهج 

مجموعتين ) تجريبية , ضابطة(  

مجموعة   كل  طالب,    30في 

بمتغيرات  مكافأتهم  وتمت 

درجات    , العمر   , )الذكاء 

 ,) الوالدين  تحصيل   ,   التحصيل 

واعد الباحث االداة بنفسه وتحقق  

وتوصلت  وثباتها,  صدقها  من 

فروق   هناك  انه  الى  النتائج 

المجموعة   لصالح  احصائية 

 التجريبية . 

 ثانيا// دراسات تناولت اساليب المعالجة. 

 (: 2015دراسة جاسم )  -1

هدفت الدراسة الى التعرف على  

درجات   متوسطات  بين  الفروق 

الخامس   في  الموهوبين  الطلبة 

في    ) ادبي   _ )علمي  االعدادي 

معالجة   اساليب  مقياس 

الجنس   وبحسب  المعلومات 

بواقع   العينة  كانت  والتخصص, 

( طالب وطالبة , وكشفت  200)

في   فرق  وجود  عن  النتائج 

تبعا   المعلومات  معالجة  مستوى 

غير الجنس ولصالح الذكور ,  لمت

دالله   ذات  فروق  هنالك  كذلك 

التخصص   لمتغير  تبعا  احصائية 

الفرع   في  الطلبة  لصالح  كانت 

 االدبي. 

 (: 2018دراسة الفتالوي ) -2

معرفة   الى  الدراسة  هدفت 

لدى   المعلومات  معالجة  اساليب 

متغيرات  حسب  االعدادية  طلبة 

  , والتخصص  والمرحلة  الجنس 

( العينة  طالب  700شملت   )

في   التربية  مديريات  من  وطالبة 

اختيارهم   تم  القادسية  محافظة 

مقياس   الباحث  واعتمد  عشوائيا 

اساليب   وفق  وتابت  النتوشل 
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تعريبه   بعد  المعلومات  معالجة 

الخصائص   من  والتحقق 

 السايكومترية. 

اعتماد      الى  البحث  توصل 

الترتيب   بحسب  االساليب  الطلبة 

 , العميق   , االستراتيجية   (  

ليست   انه  وكذلك   ) السطحي 

لمتغير   تعزى  فروق  هنالك 

فروق   هنالك  وليست  الجنس 

 تعزى لمتغير الصف الدراسي. 

 الفصل الثالث : اجراءات البحث. 

البحث:   منهجية   // الباحث  اوال  يعتمد 

المنهج الوصفي لمالئمته ألهداف البحث  

ونوع   بحثها  المراد  المتغيرات  حيث  من 

المتغير تلك  بين  وتحليلها  العالقة  ات 

 احصائيا. 

وعينته:   البحث  مجتمع   // يشتمل  ثانيا 

الرياضيات   اقسام  طلبة  جميع  المجتمع 

للعام   االوسط  الفرات  جامعات  في 

وللدراسة    2021  –  2020الدراسي  

في   الطالب  عدد  بلغ  حيث   , الصباحية 

( الكلي  وطالبة  1278المجتمع  طالب   )

 ( طالب . 496( طالبة و ) 782منهم ) 

وتم تحديد عينة البحث من بين افراد      

طبقية   عشوائية  وبصورة  الكلي  المجتمع 

 ( موزعين  200بواقع  وطالبة  طالب   )

والنوع   الجامعات  على  بالتساوي 

ذلك    يسهل  لما   ) ث   , ذ   ( االجتماعي 

النتائج   الحصول على  االحصائيات ودقة 

 في جانب التحليل االحصائي. 

 ثالثا// اداتا البحث:  

متط وبحسب  من  الحالي  البحث  لبات 

التعليم   متغيراته)مهارات  تحديد 

المعلومات   معالجة  اساليب   , االلكتروني 

وجود   ولعدم  _الكترونيا(  الرياضية 

المستهدفة   العينة  تالئم  جاهزة  مقاييس 

الباحث   عمد  المتغيرات,  هذه  ومجاالت 

الى بناء مقاييس بما يالئم متطلبات بحثه  

 ل التالية: وقد مرت االداتان بالمراح

تحديد الهدف من االداتين: يهدف  -1

التعلم   مهارات  مقياس 

المهارات  تحديد  الى  االلكتروني 

اقسام   طلية  يمتلكها  التي 

خالل   من  وذلك  الرياضيات 

تبعا   لمؤشراته  االستجابة 

حين   في   , المحددة  لمجاالته 

معالجة   اساليب  مقياس  يهدف 

لتحديد   الرياضية  المعلومات 

في   الطلبة  معالجة  اساليب 

 المعلومات الرياضية الكترونيا. 

والمجاالت:   -2 المهارات  تحديد 

يذكر   محدد  مصدر  وجود  لعدم 

  , االلكتروني  التعليم  مهارات 

استبيان   تقديم  الى  الباحث  عمد 

الخبرة   لذوي  مفتوح 

قسم   اساتذة  من  واالختصاص 

تدريسها   وطرائق  الرياضيات 
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بشكل سؤال مفتوح مضمونه ))  

ا مهارات  ابرز  لتعليم  بيان 

مناسبه   تراها  التي  االلكتروني 

في   االلكتروني  التعليم  نظام  في 

انه   يعتقد  والتي  الوباء  هذا  ضل 

يمتلكها   او  يتقنها  ان  لطالب  البد 

بدرجة ما ؟((, وفي ضوء خبرة  

الباحث كذلك في مجال التدريس  

ابرز   تحديد  الى  التوصل  تم   ,

في   جاءت  حيث  المهارات  تلك 

)مهارة هي  مهارات    خمسة 

مهارة   الرقمية,  المكتبة  استخدام 

   , التعليمية  المنصة  استخدام 

التعليمية   مهارة استخدام المنصة 

مهارة    , المحاكاة  مهارة   ,

البرمجيات   استخدام 

 االلكترونية(. 

اساليب      بخصوص  اما 

الرياضية   للمعلومات  المعالجة 

الباحث تصنيف شمك   فقد اعتمد 

هي   مجاالت  اربع  حدد  الذي 

ال ,  )اسلوب  المعمقة  معالجة 

المفصلة   المعالجة  –اسلوب 

المعالجة    -الموسعة اسلوب   ,

بالحقائق   باالحتفاظ  يختص  الذي 

الدراسة   اسلوب   , والمعلومات 

معالجة   في  والمهنية  المنهجية 

 المعلومات (. 

اداتي   -3 في  الفقرات  صياغة 

مهارات  ضوء  في  البحث: 

تم   التي  االلكتروني  التعليم 

و  البحث  لهذا  جمع  اعتمادها  بعد 

االطالع   خالل  من  المعلومات 

السابقة   الدراسات  على 

الخصوص   هذا  في  واالدبيات 

المؤشرات  الباحث  وضع 

حسب   كال   ) المقياس  )فقرات 

ضمن   لها  المالئم  المجال 

وقد   المحددة  الخمس  المجاالت 

كل   في  فقرات  تسع  عددها  بلغ 

المجموع   اصبح  لذلك   , مجال 

( خمسة  45الكلي  منها  فقرة   )

لمعرفة    فقرات  سلبية(   ( كاشفه 

االجابات   في  الجدية  مدى 

مي   اخفقت  االجابة  واستبعاد 

الكاشفة   الفقرات  تلك  من  ثالث 

وصدقها,   النتائج  حيادية  لضمان 

ليكارت   سلم  الباحث  استخدم 

االجابة   بدائل  لتحديد  الخماسي 

  , كبيرة  بدرجة:  علَي  .)ينطبق 

  ) تنطبق  ال   , قليلة   , متوسطة 

  3,    4رجات ) واخذت البدائل الد 

تأخذ    1,    2,   حين  في   ,)

العكسي   السلم  الكاشفة  الفقرات 

اتبعه   االجراء  ونفس  الدرجة, 

اساليب   لمقياس  بالنسبة  الباحث 

الرياضية   المعلومات  معالجة 

 ( الفقرات  عدد  بلغ  (  36حيث 

متساوية   بصورة  موزعة  فقرة 

 بين المجاالت االربع. 
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على   -4 عرضها  االدوات)  صدق 

ان  بعد  وضع    الخبراء(:  تم 

المجاالت   ضمن  الفقرات 

التعليم   مهارات  لمقياس  المحددة 

اساليب   ومقياس  االلكتروني 

الرياضية   المعلومات    –معالجة 

على    -الكترونيا عرضها  تم 

الخبراء   من  مجموعة 

التربية   مجال  في  والمختصين 

من   التأكد  اجل  من  والتعلم 

مالئمتهم للعينه المستهدفة وكذلك 

م من  مؤشر  كل  ؤشرات مالئمة 

المحدد,   لمجاله  االداتين 

الحتساب   كأي  مربع  والستخدام 

الموافقين وعدم   بين  الفرق  داللة 

مؤشرات  على  الموافقين 

المحسوبة   القيم  كانت  االداتين, 

  ( بين  (  10  -  5,66تتراوح 

الجدولية   القيمة  من  اكبر  وهي 

 ( مستوى  3,84البالغة  عند   )

  ( حرية    0,05داللة  ودرجة   )

(9   . ) 

بعد      االداتين  كال  تعد  وبالتالي 

الخبراء   على  فقراتها  عرض 

والعمل   بمالحظاتهم  واالخذ 

بالصدق   يتمتعان  بآرائهم اصبحا 

 الظاهري . 

كال   -5 تطبيق  تم  االداتان:  تطبيق 

استطالعية   عينه  على  االداتين 

الرياضيات   اقسام  طلبة  من 

( طالب وطالبة  100مؤلفه من ) 

االحصائية   الخصائص  لحساب 

زمن  لهم تحديد  الى  اضافه  ا 

االجابة ومدى وضوح التعليمات  

من   جاء  بما  منهم  كل  في 

  . ذلك  على  واإلجابة  تعليمات 

االحصائي   التحليل  فان  وبالتالي 

بناء   مستلزمات  اولى  من 

النفسية   والمقاييس  االدوات 

تطبيق   بعد  لذلك  والتربوية 

تم   الدرجات  واحتساب  االداتين 

االحصائية   الخصائص  حساب 

 الية :  الت

لفقرات  ● التمييزية  القوة 

االجابات  فرز  تم  االداتين: 

وتحديد  االستطالعية  للعينه 

للمجموعتين العليا    % 27نسبة  

االختبار   وباستخدام  والدنيا 

مستقلتين   لعينتين  التائي 

بين   الفرق  داللة  الحتساب 

الفروق   كانت   , المجموعتين 

مستوى   عند  احصائيا  دالة 

حرية    0,05دالله   ودرجة 

ي  52 اذ  الفقرات ,  جميع  عد 

 مميزه في كال المقياسين. 

يعطي   ● ان  وهو   : االداة  ثبات 

االداة نفس النتائج اذا ما اعيد 

تطبيقها ضمن نفس الظروف  

العينة   افراد  نفس  وعلى 
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بفترات متعاقبة.    ) النبهان  

 ( 229, ص 2014,  

االداتين   ثبات  الحتساب  وهنا 

, تم اعادة تطبيقها مره اخرى  

ل العينة  نفس  فاصل  على 

 ( وباستخدام  21زمني   )

لحساب  الفاكرونباخ  معادلة 

الثبات في عموم الفقرات , اذ 

المحسوب  الثبات  مقدار  بلغ 

التعليم   مهارات  لمقياس 

( حين  0,88االلكتروني  (في 

بلغ الثبات في مقياس اساليب 

للمعلومات  المعالجة 

 ( وكالهما  0,92الرياضية   )

 معامل ثبات عالي. 

لألد  -6 النهائي  وهي  التطبيق  وات: 

  , االداة  بيها  يمر  مرحله  اخر 

جميع   من  التحقق  تم  ان  وبعد 

اجراءات السالمة وضمان جدية  

النتائج , تم تطبيق االداتين بنفس  

من   مباشر  وبأشراف  الوقت 

 الباحث. 

تم استخدام    الوسائل االحصائية : -7

تناسب   التي  االحصائية  الوسائل 

في   االداتين  بناء  اجراءات 

الباحث   وعمد  الحالي  البحث 

بنفسه   النتائج  من  التأكد  على 

اإلحصائية   الحقيبة  باستخدام 

(spss  .) 

النتائج   عرض   : الرابع  الفصل 

 وتفسيرها. 

الهم      عرضا  الحالي  الفصل  يقدم 

وفق   على  اليها  توصل  التي  النتائج 

في  ال وتفسيرها  االحصائية  معالجات 

ثم   ومن  واالبحاث  االدبيات  ضوء 

التوصيات   اهم  بيان  مع  مناقشتها 

حول   والمقترحات  واالستنتاجات 

بحوث ترتبط بالمستقبل ضمن مجال  

 البحث الحالي. 

 أوال// عرض النتائج: 

بالهدف  -1 الخاصة  االولى  النتيجة 

 االول :  

مهارات  مقياس  الباحث  طبق 

االلك عينه  التعليم  على  تروني 

الوسط   احتساب  وبعد   , البحث 

المعياري   واالنحراف  الحسابي 

  , العينة  افراد  لدرجات 

لعينه   التائي  االختبار  وباستخدام 

الفروق   داللة  لمعرفة  واحدة 

عند   الفرضي  بالوسط  مقارنةً 

( داللة  تبين  0,05مستوى   ,  )

 النتيجة كما في الجدول ادناه. 

 ( 1جدول ) 

بين   المقارنات  تحليل  نتائج 

الطلبة   درجات  متوسطي 

مقياس   في  الفرضي  والمتوسط 

 مهارات التعليم االلكتروني  
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 التحليل 

 المجموعة

االنحراف   الوسط الحسابي 

 المعياري 

تاء   قيمة 

 المحسوبة 

 قيمة تاء الجدولية 

 التحليل  

 االداة 

زاي   القيمة المعيارية  معامل االرتباط  قيمة 

 المحسوبة 

زاي   قيمة 

 الجدولية 

 الداللة 

 دالة  1,99 5,17 1,814 0,89 المهارات 

 االساليب 

 مستوى الداللة 

 دالة  2 6,15 8,12 152,3 العينة 

 0 90 المجتمع 

 

يظهر من الجدول اعاله ان قيمة تاء  

البالغة   اكبر  6,15) المحسوبة  هي   )

 ( البالغة  الجدولية  تاء  قيمة  (  2من 

 ( داللة  مستوى  ودرجة  0,05عند   )

 ( هناك  99حرية  ان  يعني  وهذا   ,  )

ولمصلحة   احصائية  داللة  ذا  فرقا 

اقسام   )طلبة  العينة  افراد 

 الرياضيات(. 

 النتيجة الخاصة بالهدف الثاني:  -2

تم تطبيق مقياس اساليب معالجة  

الكت  الرياضية  رونيا  المعلومات 

حساب   وتم  العينة  افراد  على 

واالنحراف  الحسابي  الوسط 

العينة   افراد  لدرجات  المعياري 

لعينة   التائي  االختبار  وباستخدام 

الفروق   واحدة للكشف عن داللة 

عند   الفرضي  بالوسط  مقارنة 

( , اظهرت 0,05مستوى داللة ) 

بالجدول   موضح  كما  النتائج 

 ادناه. 

 

 ( 1جدول )                                     

في   الفرضي  والمتوسط  الطلبة  درجات  متوسطي  بين  المقارنات  تحليل  نتائج 

 مقياس اساليب معالجة المعلومات الرياضية الكترونيا 

 التحليل 

 المجموعة 

الوسط  

 الحسابي 

االنحراف  

 المعياري 

تاء   قيمة 

 المحسوبة 

تاء   قيمة 

 الجدولية 

مستوى  

 الداللة

 دالة 2 4,19 5,67 92,3 العينة 

    0 72 المجتمع 
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يظهر من الجدول اعاله ان قيمة تاء  

 ( البالغة  اكبر  4,19المحسوبة  هي   )

تاء   قيمة  ) من  البالغة  (  2الجدولية 

 ( داللة  مستوى  ودرجة  0,05عند   )

 ( هناك  99حرية  ان  يعني  وهذا   ,  )

ولمصلحة   احصائية  داللة  ذا  فرقا 

اقسام   )طلبة  العينة  افراد 

 الرياضيات(. 

 النتيجة الخاصة بالهدف الثالث: -3

العالقة   نوع  تحديد  لغرض 

التعليم   مهارات  بين  االرتباطية 

معالجة   واساليب  االلكتروني 

الكترونيا   الرياضية  المعلومات 

في   الرياضيات  اقسام  طلبة  لدى 

استخراج   تم  التربية,  كليات 

درجات   بين  االرتباط  معامل 

الطلبة على كال المقياسين ووجد  

 ( االرتباط  معامل  (  0,89ان 

ب  مقارنته  المعيارية  وبعد  القيمة 

االرتباط   المعامالت  جداول  في 

 ( انها  وباستخدام  1,814وجد   .)

لمعامالت  الزائي  االختبار 

كما   النتيجة  كانت  االرتباط 

 موضحة ادناه . 

 ( 3جدول ) 

بين   االرتباط  معامل  قيمة 

درجات الطلبة في كال المقياسين  

زاي   وقيمة  المعيارية  والقيمة 

عند   والمحسوبة  الجدولية 

 ( 0,05ى دالله ) مستو 

القيم   خالل  من  يعني  وهذا 

عالقة   هنالك  انه  المحسوبة 

مهارات  بين  قوية  ارتباطية 

واساليب   االلكتروني  التعليم 

الرياضية   المعلومات  معالجة 

 عند الطلبة. 

 ثانيا// مناقشة وتفسير النتائج: 

1- : االولى  النتيجة    النتيجة  كانت 

االولى في البحث الحالي والتي  

البحث   عينة  امتالك  بينت 

للمستوى المطلوب من مهارات 

هذه   وتتفق  االلكتروني  التعليم 

النتيجة مع ما جاءت به دراسة  

( ودراسة  2017محمد   )

 ( يرجع  2018الكناني  وقد   ,  )

من   اكثر  او  واحد  الى  السبب 

 االسباب التالية: 

االلكتر  - التعليم  وني  كون 

بمفهومه الحديث هو االكثر  

لمتطلبات   مالئمة 

في   الطالب  ومخرجات 

 الكلية. 

المناسب   - السبيل  يعتبر 

لتحصيل المعرفة الرياضية  

في ضل الظروف المحيطة  

 )جائحة كورونا(. 
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التعليم   - الى  الطالب  ميل 

له   يحقق  بما  االلكتروني 

في   والسرعة  الوقت 

 الوصول للمعلومة. 

المقررات   - على  االعتماد 

اللكترونية من قبل الطالب  ا

 في نظام التعليم المعتمد . 

واالمتحانات   - التقويم  نظام 

في التعليم االلكتروني اكثر  

مرونة للطالب واقل توتر ,  

الطالب   يشجع  الذي  االمر 

التعليم   من  النوع  هذا  على 

 لممارسة مهاراته. 

النتيجة   -2 اظهرت  الثانية:  النتيجة 

الطلبة   بان  البحث  اهداف  وفق 

في  يمتلك  الكافي  االسلوب  ون 

–معالجة المعلومات الرياضية  

ما    -الكترونيا مع  يتفق  وهذا 

جاسم   دراسة  له  توصلت 

( , وال يتفق مع دراسة  2015)

( بعض 2018الفتالوي  في   )

المجاالت للمعالجة , وقد يرجع  

من   اكثر  او  واحد  الى  السبب 

 االسباب التالية: 

المعتمد   - التصنيف  كون 

لومات  ألساليب معالجة المع

طبيعة   يشاكل  بطبيعته 

تناول   في  البشري  العقل 

 المعلومات. 

قسم   - طالب  يعتبر 

من   يتناوله  بما  الرياضيات 

لتتبع   خصبة  بيئة  مقررات 

بشكل   المعلومات  معالجة 

ومتسلسل   ومتتابع  دقيق 

 لمفردات المادة.

معالجة   - وسرعة  الثقة 

الرياضية   المعلومات 

الكترونيا بما يناسب التعليم  

ضل  االلكترون في  ي 

 الظروف الراهنة. 

في   - وسعته  الخزن  لعملية 

في   كبير  امر  الحاسوب 

المعلومات   اثره في تخزين 

وهذا   الكترونيا  الرياضية 

الرقمية   المكتبة  يوفره  ما 

بتنوع   هنا  المتاحة 

 مصادرها. 

بنوع   -3 يتعلق  بما  الثالثة:  النتيجة 

العالقة االرتباطية بين مهارات 

واساليب   االلكتروني  التعليم 

  , الرياضية  المعلومات  معالجة 

اظهرت انه هنالك ارتباط عالي  

في   تفسيره  يتحصل  وهذا 

النتيجتين   تفسير  الى  الرجوع 

كون   الى  اضافه  اعاله 

للمعلومات   المعالجات 

تكون  الكترونيا    الرياضية 

التعليم   نظام  في  االنسب 

الوثيق   ولالرتباط  االلكتروني 
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المعتمدة  المعالجة  اساليب  بين 

تحديدها   تم  التي  والمهارات 

االثر   لها  االلكتروني  للتعليم 

العالقة   نوع  تحديد  في  االكبر 

 الحالية. 

والتوصيات   االستنتاجات   // ثالثا 

 والمقترحات :   

 االستنتاجات  -1

الطلبة   - لمهارات  امتالك 

المعتمدة   االلكتروني  التعليم 

 في البحث الحالي. 

ألساليب   - الطلبة  امتالك 

المعلومات   معالجة 

بحسب   الكترونيا  الرياضية 

في   المعتمدة  االساليب 

 البحث الحالي. 

ارتباطية   - عالقة  هنالك 

التعليم   مهارات  بين  عالية 

واساليب   االلكتروني 

المعلومات   معالجة 

 الرياضية الكترونيا.  

 التوصيات:  -2

التعليم   - بنظام  االهتمام 

وتوفير   االلكتروني 

من   له  لما  مستلزماته  

ايجابيات قد اثبتت في اكثر  

وما   التربوية  البحوث 

من   المتعلمين  يمتلكه  

 مهارات والتاكيد عليها. 

وتدريب   - توعية  ضرورة 

على   القائمين  المعلمين 

كيفية   على  التعليم  عملية 

التعليم   انظمة  استخدام 

الهم  االلكتر وفقا  وني 

 مهاراته المحددة . 

المتعلمين   - قدرات  تطوير 

معالجة   اساليب  في 

يناسب   بشكل  المعلومات 

وبما   الحالية  التعليم  انظمة 

العقل   طبيعة  يناسب 

التخزين في    -البشري 

 االسترجاع.  –التنظيم 

في   - البشري  العقل  مسايرة 

ومعالجتها   المعلومات  تلقي 

وبصورة تشاكل المعالجات  

 نية للمعلومات. االلكترو 

 المقترحات:   -ج        

قائم   - تعليمي  برنامج  بناء 

معالجة   اساليب  على 

 المعلومات. 

ضمن   - دراسة  اجراء 

 مراحل دراسية اخرى 

بين   - العالقة  عن  الكشف 

االلكتروني   التعليم  مهارات 

 ومتغيرات اخرى. 

في   - مقارنه  دراسة  اجراء 

المعلومات   معالجة  اساليب 

 عبر المراحل. 
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تجريبيه  اجراء   - دراسة 

التعليم   نظام  باستخدام 

 االلكتروني 

 المصادر:

لفتة  -1 الزهرة  عبد   , البدران 

(:اساليب معالجة المعلومات 2000,)

وعالقتها بأنماط الشخصية لدى طلبة 

  , التربية  /كلية  المستنصرية  الجامعة 

 اطروحة دكتوراه غير منشوره.

2- , النفس    العتوم  علم  يوسف,  عدنان 

دار    ,) والتطبيق  )النظرية  المعرفي 

  , االردن  والطباعة,  للنشر  المسيرة 

2010 . 

,    الكندري, -3 الرحمن  عبد  هللا  عبد 

العملية  وتفعيل  التعليم  تكنولوجيا 

مركز   , عربية  دراسات  التربوية, 

 . 2012الكتاب للنشر , عمان , 

وعبد  -4  , محمد  بن  ابراهيم  عسيري, 

التعليم   المحيا,  يحيى  بن  هللا 

المفهوم   ( االلكتروني 

العربي  التربية  والتطبيق(,مكتب 

العربية  المملكة  الخليج,  لدول 

 . 2011عودية, الس

, ومايكل سمونس,  -5 ايرز شلوسر  لي 

التعليم عن بعد ومصطلحاته والتعليم  

االلكتروني, ترجمة نبيل جاد عزمي, 

,   2ط مسقط   , بيروت  مكتبة   ,

2015 . 

(:  2009الوحيدي, اروى وضاح , ) -6

اثر برنامج مقترح في ضوء الكفايات 

االلكترونية الكتساب بعض مهاراتها 

تكنولوجي طالبات  في  لدى  التعليم  ا 

, رسالة ماجستير   الجامعة االسالمية 

قسم   التربية,  كلية  منشورة,  غير 

الجامعة  التعليم,  وتكنولوجيا  المناهج 

 االسالمية , غزة. 

تكنولوجيا  -7 محمود,  محمد  الحيلة, 

دار   والتطبيق,  النظرية  بين  التعليم 

 . 2004المسيرة, عمان ,  

,التعليم   -8 طارق  الرؤف,  عبد 

والت االفتراضي  االلكتروني    -عليم 

المناهج  دار  فاعلة,  تعليمية  اتجاهات 

 . 2014, عمان , 

خلف   -9 سلوان  الكناني, 

برنامج 2018جاسم,) فاعلية   :)

االلكتروني  التعليم  وفق  على  تعليمي 

العربية  اللغة  قواعد  تحصيل  في 

اطروحة   االعدادية,  المرحلة  لطالب 

ديالى  جامعة  منشوره,  غير  دكتوراه 

 الساسية. , كلية التربية ا

10-  ( االله,  عبد  كريمة  (:  2017محمد, 

التعليم   كفايات  لتطوير  مقترح  تصور 

االلكتروني الالزمة لتدريس الفيزياء لدى 

العلوم   مجلة  الثانوية,  المرحلة  معلمات 

 , السعودية . 10التربوية,العدد

مهدي  -11 وعلي  جاسم,  ابو  خالد  الفتالوي, 

معالجة  2018هادي,) اساليب   :)

طل لدى  مجلة  المعلومات   , االعدادية  بة 

والعلوم   واللسانيات  للفلسفة  آلرك 

 ,واسط. 28, عدد2االجتماعية, ج

في   -12 المفتوح  التعليم  علي,  الفتوح,  ابو 

مركز التعليم  -االفاق والتحديات –مصر 

رؤى   شمس,  عين  جامعة   , المفتوح 

 . 2005عربية تنموية , 

الرياضية  -13 ,البنى  حسن  سليم  الكتبي, 

في   الرياضيات  المرحلتين ومناهج 

جامعة  مجلة   , واالعدادية  المتوسطة 

االنسانية–تكريت   ,  3المجلد  -العلوم 

 . 1996, مطبعة كلية التربية, 2العدد
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