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 امللخص

التعرف عمى أثر استخدام برنامج نير بود عمى رفع مستوى التحصيل إلى الدراسة ىدفت 
، وقد طبقت الدراسة الحالية  طالبات الصف الثالث العممي. ىالدراسي في مادة الرياضيات لد

لعام 39( في مدرسة الثانوية  القسم العممي )عمى عينة من طالبات الصف الثالث الثانوي 
تجريبي بحدود  الشبو ( طالبة ، استخدمت الدراسة المنيج56وكان عددىم ) م 5162-ه6391

المعرفة وما يشممو من تطبيق البرنامج المعد ليذه الدراسة والقيام بالقياس القبمي لتحديد مستوى 
بعد تطبيق  يم بالقياس البعدطالبات الصف الثالث الثانوي العممي في مادة الرياضيات والقيا

 Near pod برنامج

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:  

توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعة القبمية والمجموعة البعدية لصالح المجموعة  .6
 البعدية حيث ترتفع درجاتيم بعد تطبيق البرنامج.

 ارتفاع المستوى التحصيمي بدرجة مناسبة  .5

 توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج ، فإن الباحثة توصي بما يمي:من خالل ما 

 االىتمام بإدخال التقنيات الحديثة لرفع تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات. .6
االىتمام بتدريب المعممات وتطوير مياراتيم في التدريس عن طريق اإللحاق بالدورات  .5

 واستخدام التقنيات الحديثة في التعميم.التدريبية في أساليب التدريس الحديثة ، 
االىتمام باختيار البرامج التعميمية الجيدة ، ومراعاة المعايير الفنية والتقنية عند اختيار ىذه  .9

 البرامج.

 ، التحصيل الدراسيNear podبرنامج الكممات االفتتاحية: 
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 املقذمة:

وتطور تقنية المعمومات  أىم التغيرات التي تواجو دول العالم اليوم ىو تقدمان من 
واالتصاالت ، التي توفرىا شبكات المعمومات في جميع مجاالت الحياة ، والنشاطات البشرية 
كافة ، مما يسيل عممية االتصال والتواصل وتبادل المعمومات والخبرات بين جميع دول العالم ، 

البشرية.)الروابدة ،  بحيث أصبحت المعمومات وتقنياتيا  شعارًا لممرحمة الحالية من مسيرة
 (6ىـ ، 6355

وتأتي التربية في مقدمة النظم االجتماعية في المجتمعات الحديثة التي اىتمت وحرصت 
عمى االستفادة من موجات التقدم ىذه ، لكي تتمكن من تمبية الحاجات التربوية والتنموية 

 (.61: 6359)الل ، .لممجتمع

جذرية في تقنيات المعمومات واالتصاالت ، قد إن ما يعيشو العالم اليوم من تغيرات 
فرض عمى العممية التربوية آفاقًا جديدة تمامًا ، وأوجب عمييا ضرورة التغيير السريع لمحاق بركب 

 (35ىـ : 6356)أبو دلي ، . العصر ومواكبة تغيراتو

 التدريس العصري والمستقبمي مطالب بأن يوظف مستحدثات تقنيات التعميم ، ألنو باتو 
 (11: 6359من الصعب عمى نظم التعميم الوفاء بالمتطمبات التعميمية المنشودة.)مطاوع ، 

 اإلطار النظري والذراسات السابقة

 عن فضال ، العصر واحتياجات متطمبات مواكبة يجب أن تكون  التعميمية السياسات إن 
 حيث ، عمييا لمتعميم المستقبمي البعد إطالق يمكن والتي ، حدوثيا المتوقع المستقبل متطمبات

.)العمي ، العالم ىذا في يستطيع التعايش أن أجل من اإلنسان بإعداد الحديثة التعميم أساليب مقو ت
5112 :52) 

 لزاًما وأصبح ، قياسي زمن في الحياة أوجو تغير أن استطاعت التقنية المستجدات نا
 الحديثة التقنيات تّعمم عمى أجيالو ينشئ أن المعموماتي بالعصر المحاق يريد مجتمع كل عمى

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
4 

 

 االىتمام ىو العام التوجو يكون  وأن ، العصر ىذا في المتسارعة  التغيرات لمجابية ويؤىميم
.)السمطان والفنتوخ ، الدراسية المناىج عبر المعموماتية عمى المعتمد التدريس لزيادة بالتخطيط
6351 :93.) 

م قد تصبح المدارس 5152عام  بحمول أنو عمى المستقبمية الدراسات بعض تؤكدو 
من  أكثر التواجد في استمرارىا من الرغم عمى الماضي مخمفات من التقميدية التعميم ومؤسسات

 والتقنية االتصاالت بثورة والمدعوم المعرفة إنتاج في التطور نتيجة الزمان من قرنين
 (9: 5112الحديثة.)عبد الحي ، 

 االتصالية المعموماتية التقنية يجب توظيف ، والتعمم التعميم عمميات في الجودة ولتحقيق
 فييا والعاممين التعميمية أداء المؤسسات في أساسًيا محوًرا وجعميا ، وخارجيا المدرسية البيئة في
 (613: 6359ومتعممين.)العواد ،  ومعممين إداريين من

 ال الذين المعممين من لكثير مشكمة التقنية المستجدات باستخدام التدريس ويعتبر
 المواد إعداد من البد ولذلك ، التعميمية والمؤسسات المدارس معظم في استخدام التقنية يحسنون 
 ، لمموضوعات مناسبتيا ومدى واستخداميا تشغيميا كيفية ومعرفة واألجيزة المختمفة التعميمية

 تدريب بمكان الضرورة من وأنو ، المعممين ىؤالء بين تقني ووعي إلى تدريب يحتاج كمو وىذا
ال التقنية لممستحدثات الفعال االستخدام أجل من ميارات محددة عمى المعمم  في المعمم سيصبح وا 
 (5: 5115جار حولو.)البنعمي ،  ىو عما عزلة

 لمحواسيب (Apple)أبل  شركة وبمساندة سنوات عشر لمدة أجريت خمصت دراسة وقد
 درجات فقط يحققون  ال ، التقنية الناحية من غنية بيئات في الذين  يتعممون  الطالب أن إلى

نما القياسية ، االختبارات في أفضل  مثل ، العادة في تقاس ال متنوعة كفاءات أيًضا يكتسبون  وا 
 وميارات ، المشكالت حل عمى والقدرة ، وعرضيا المعمومات وتنظيميا استكشاف عمى القدرة

 من شتى مجاالت عن ذاتية معارف واكتساب ، مستقمةبصورة  التعمم وميارات ، االتصال
 (61: 6352الخبرة.)الحازمي ،  مجاالت

 أهمية استخدام التقنية المعاصرة في تدريس الرياضيات:
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 بشكل الرياضيات وفي تدريس عام بشكل التعميم في المعاصرة التقنيات إن استخدام
 : التالية المزايا يحقق سوف خاص
 التعمم. نحو الطالب وتجذب تستثير التقنية إن حيث التعمم متعة 
 الطالب. قدرات لتباين الفردي أو الذاتي التّعمم 
 المستخدمة التعميمية البرمجيات مع التعميمي والحوار التخاطب خالل من الَتفاعمي التّعمم. 
 من التعمم التقميدي.91بحوالي  التّعمم وقت تقميل % 
 والصوت. والحركة الرسومات خالل من مرئية معمومات توفير 
 (35: 5112)اليادي ،  ةالنمذج و المحاكاة عمى القدرة 

 التعميم ىي: في المعاصرة التقنيات الستخدام المبررات أىم نإكذلك ف
 ال موارد وتوفر اإلنفاق وتقميل تفاعمية بيئة توفير في التقنية المستحدثات استخدام يساىم 

التقنيات  باستخدام التعميم أشكال لبعض المعروفة المميزات ومن ، بدونيا توفيرىا يمكن
،  األفقر البمدان في استخداميا عمى يساعد الذي األمر ، تكمفتيا انخفاض ىو المعاصرة
 . التعمم دائم مجتمع وبناء التعميمية البرامج في والتوسع

 القنوات متعدد التعميم خالل من ، التقميدي التعميم في النوعية تردي مكافحة في تستخدم  ،
ويتذكر  ، يسمعو % مما51يتذكر  أن يستطيع اإلنسان أن المختمفة الدراسات بينت حيث
% ، 91إلى  ترتفع النسبة ىذه فإن وعمل ورأى سمع إن أما ، ويراه يسمعو % مما31
 . الطرق  ىذه خالل من يتعممو ما مع اإلنسان تفاعل حال في النسبة ىذه تزداد بينما

 المعممين ندرة عمى التغمب في المعاصرة التقنيات باستخدام التعميم أساليب تساعد ، 
 المعممين بمستوى  لمنيوض فعالة أداة وتوفر ، والفقيرة النائية المناطق في  خاصة

 تعميم في سواءً  ، الموىوبين المعممين من االستفادة نطاق توسيع وتساىم في ، باستمرار
 . عامة المعممين تدريب أوفي النشء

 األساليب عمى ايجابًيا تأثيًرا العممي البحث مجاالت كافة في المعاصرة التقنيات تأثير 
 التعميم. فمسفة وفي والتربوية والنظم التعميمية
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 في الفاعمية تحقق التي التعميمية االتصال وسائل بتوفير الفردية الفروق  احتياجات تمبية 
)مازن .المختمفة الفكر بأوعية االتصال ميارات التالميذ واكتساب ، القدرات وفق ، التعميم

 ،5116 :633) 
 المنيج مشكالت بعض حل في إسياميا في المعاصرة تكمن التقنيات كذلك فإن أىمية

 :خالل من
 الطالب من المتزايدة األعداد مع الفعال التعامل . 
 المعارف. تقديم ووسائل طرق  بتطوير وذلك المعمومات انفجار ثورة مواجية 
 ناقل من التعميمية العممية في المعمم وظيفة تغيير في السريعة االتصاالت تقنية مساىمة 

 داخل المتعمم مشكالت لحل توظيفيا عمى ومحفز ليا مصمم إلى لممعمومة وممقن لممعرفة
 . واإلرشاد التوجيو ىو دوره سيصبح كما وخارج المدرسة

 والتعميم  لإلتقان التعمم أو ، والتعاوني والمستقل والذاتي الفردي التعمم بأساليب االىتمام
 (21: 5111)بسيوني ، . المفتوح

 : اآلتي الرياضيات إلى تدريس في المعاصرة التقنيات وترجع أىمية استخدام
 مع تتعامل بطبيعتيا الرياضيات ألن وتثبيتيا الرياضية المعرفة نقل عمى المساعدة  

 والمفاىيم المجردة. الرموز
 شباع الطالب اىتمام استثارة   إلى يحتاج الرياضيات وتعمم ، التعمم نحو حاجاتيم وا 

 . وتحفيزىم الطالب استثارة
 بين  الفردية الفروق  مشكمة عالج في فاعمة يجعميا مما التعميم أساليب تنويع عمى تساعد 

 . الطالب
 والوجدانية الميارية و المعرفية بجوانبو التعمم تحقيق عمى تساعد . 
 المتعمم لدى واستمرارىا األفكار ترتيب عمى تساعد . 
 واالنتباه. والمشاركة التعميم إلى التالميذ دافعية زيادة في تساعد 
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 دور معلم الرياضيات في عصر التقنيات الحديثة:
 الذي التغير إلى الحديثة التربوية التقنيات مجال في وتدريبو المعمم إعداد أىمية ترجع

 لممعرفة ناقل مجرد من المعمم دور في حدث الذي والتغير ، التدريس وأساليب طرائق في حدث
 (33ىـ ، 6352ومرشد وقائد تربوي )الحازمي ،  موجو إلى

 لتوظيف الموجو دور إلى الممقن دور من دور المعمم في العممية التعميمية تحول قدف
 ، المعمومات عصر في التربية وأىداف التعميم ميمة مع وتناغميا ، التعميم المعمومات في تقنية
 المعرفة عمى الحصول ميارات بتنمية تيتم بل ، التعميمية المادة تحصيل عمى تركز تعد لم التي
: 5111األساسية.)الفار ،  المفاىيم عمى والتركيز ، سبقيا بما وربطيا ، الجديدة المعرفة وتوليد ،

611) 
 بأربع مجاالت:وتحدد دور المعمم في عصر المستحدثات التقنية 

 لكي ، التعميمي المصمم بميارات يتزود أن المعمم عمى لزاًما أصبح لذا ، التعميم تصميم 
 . وا عدادىا وتنظيميا الدراسية المادة تصميم لو يتسنى

 عند بفاعمية واألجيزة التقنية يستخدم أن المعمم من مطموًبا أصبح حيث ، التقنية توظيف 
 . التعميم تقديم

 التفاعل عمى طالبو يشجع أن المعمم عمى يجب حيث ، الطالب تفاعل تشجيع ، 
 التعميمية. العممية في والخبرات إلكسابيم المعرفة

 عمى قدراتيم الستثمار الطالب تحفيز طريق عن وذلك ، لمطالب الذاتي التعمم تطوير  
 كبير بشكل واالستقالل ، الممارسة عمى قدراتيم وتطوير ، تعميميم في بنشاط المشاركة

 (5111)البموي ، .
 

 ظل في تحول قد خاص بشكل الرياضيات ومعمم عام بشكل المعمم دور بأن يعني وىذا
 دور إلى ، ليا والشارح والقوانين والمسممات والحقائق لمنظريات الممقن من التقنية المستحدثات

 المعاصرة التقنيات باستخدام ستقدم التي الرياضيات لدروس والمصمم التعميمية لممواقف المخطط
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متعمم  يمم بيا أن ينبغي التي واألنشطة والمعرفة المعمومات أن من انطالًقا وذلك ، تيااوأدو 
 أصبحت لتعمميا المخصصة الزمنية الفترة فإن المقابل وفي ، ومتنوعة كثيرة الرياضيات

 (96ىـ : 6351قميمة.)الحربي ، 
 مزايا التقنيات المعاصرة لمعلم الرياضيات:

 بصعوبة والمتمثمة عواتقيم عمى الممقاة األعباء كثرة من الرياضيات معممو يتضجر
 التقنيات ، الكبير التدريسي والنصاب ، الطالب أعداد كثرة أو عمى المتعمم العممية المادة

 من التي لمعمم الرياضيات الفوائد من جممة وتقدم األعباء ىذه من لتخفف ظيرت المعاصرة
 أىميا.
 الرسمي. العمل أوقات خارج حاجتو حسب كال طالبو توجيو الرياضيات لمّعمم تتيح 
 مكان. أي ومن وقت أي في الراجعة التغذية تقديم من الرياضيات معمم تمكن 
 عمى عمييا والرد أمورىم وأولياء طالبو وأسئمة استفسارات استقبال الرياضيات لمّعمم تتيح 

 . اليوم مدار
 المحسوس إلى المجردمن  ونقميا الرياضية المفاىيم تبسيط عمى الرياضيات مّعمم تساعد. 
 الحواس إشراك عمى تعمل كونيا التالميذ انتباه وجذب إثارة عمى الرياضيات مّعمم تساعد 

 . لممتعممين المختمفة
 تعمميا المراد المادة عرض معدل في التحكم من تمكنو الحرية من بدرجة لممتعمم تسمح 

 التعميمي. الموقف في المختمفة البدائل من االختيار وكذلك
 باألشياء اإلحساس ليم تتيح لطالبو حقيقية شبو خبرة تقديم في الرياضيات معمم تساعد 

 (19ىـ ، 6352)الشمراني ، الحقيقي. عالميا في وكأنيا الثابتة والمتحركة
 دور التقنيات المعاصرة في تدريس الرياضيات:

 التي الفوائد في ذلك ويتضح ، الرياضيات تدريس في ىاًما دوًرا المعاصرة التقنيات تمعب
 منيا: الرياضيات تدريس في استخداميا خالل من أن نجنييا يمكن
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 فيمكن  ، القواعد بعض استنتاج أو النظريات أو المفاىيم لبعض محاكاة عمل في تستخدم
عمى  جسم ودراسة ، معين ارتفاع من الساقطة لألجسام صورة تقديم التقنيات خالل من
 . ذلك وغير مائل

 واألشكال البيانية الرسوم مثل الطالب لدي الخاطئة المفاىيم بعض تصحيح في تستخدم 
 . الثالث البعد في اليندسية

 إلى الوصول عمى يساعد مما المتنوعة المسائل حل عمى التدريب عممية في تستخدم 
 . الرياضيات تّعمم في اإلتقان مستوى 

 روفائيل الرياضيات. مادة دراسة نحو التالميذ لدي اإليجابية االتجاىات تنمية عمى تساعد(
 (561: 5116ويوسف ، 
 في تطرح والتي الخبيرة البرامج باستخدام المعاصرة بالتقنيات التفكير أنماط إن تعمم

 البرامج من وغيرىا المعمومات تجييز ونظرية االصطناعي الذكاء في نتيجة األبحاث األسواق
 أىم من يعد االستخدام وىذا ، االنترنت شبكة خالل من والتواصل واالتصال جيدة بطريقة المعدة

نما المعمم لعمل مشابو بعمل يقوم ال فيو ، التعميم في التقنية المستحدثات استخدامات  دميق وا 
 أسموب تنمية إلى يؤدي مما والحل البرمجة وميارات المسؤولية وتحمل لالبتكار فرصة لممتعمم

 (21: 6351.)التميمي ، الرياضيات تّعمم أىداف أىم من وىو المتعمم ىلد المشكالت حل

 :Near podبرنامج 

أداة تعاون و تواصل بين المدرسين و الطمبة في  عبارة عن Near podتطبيق 
الحقيقي، باستخدام األجيزة النقالة، كاأليباد و األيبود و اآليفون. و يسمح  الوقت

تنظيم مسابقات،  كما يمكنيم من عروض تفاعمية و تقديم المحتوى لمطمبة،بإنشاء  لممدرسين
استطالعات الرأي، إضافة إلى إمكانية تتبع إنجازات الطالب في  أو حتى امتحانات مدرسية،

 الوقت الفعمي.
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 عمى حصل و مرة، 6،111،111 من أكثر تحميمو تم pod Near تطبيق أن يذكر
 سوق  في تقييما التطبيقات أفضل من يعتبر و ،5165 في EDTECH دايجست جائزة

 .التطبيقات

 :Near pod برنامج مميزات

 :العديد من الميزات، نذكر من بينيا Near podوفر برنامج ي

الدروس، و األسئمة، و استطالعات الرأي، و تنظيم مسابقات و عرضيا  إمكانية تحميل .6
 .أجيزة الطالب و السبورة التفاعمية مباشرة عمى

 .إشراك الطالب من خالل توفير المحتوى التفاعمي ومتابعة تقدميم .5
  pod Near من خالل لوحة تحكم إدارة الفصل الدراسي .9
 .مباشرة من لوحة التحكم تتبع عدد الطالب المتابعين لمدرس، .3
 .في الوقت الحقيقي من خالل تقارير األداء مراقبة تقدم الطالب .2
 .ي الوقت الحقيقيالنتائج ف تمقي ردود الطمبة، و عرض .1
 . يمو أنشطت كل استجابات الطالب إمكانية عرض تقرير مفصل عن الجمسة يسرد .9

 مشكلة الذراسة:

في Near pod أثر استخدام برنامج ما تتبمور مشكمة الدراسة في التساؤل الرئيسي التالي: 
طالبات الصف  ىتدريس مادة الرياضيات ، وما أثر ذلك عمى رفع مستوى التحصيل الدراسي لد

 الثالث الثانوي القسم العممي؟

 ويتفرع عن السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية التالية:

 ؟ Near podماىو برنامج  .6
 عمى التحصيل الدراسي لمطالبات ؟ Near podما أثر استخدام برنامج  .5
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ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عمى  .9

 ؟Near podامج برن

 أهذاف الذراسة:

 الحالية إلى:الدراسة تيدف 

 Near podالتعرف عمى برنامج  .6
عمى التحصيل الدراسي في مادة  Near podالتعرف عمى أثر استخدام برنامج  .5

 الرياضيات لدى طالبات الصف الثالث ثانوي العممي .

 أهمية الذراسة:

 محورين ىما:تستمد أي دراسة أىميتيا في ارتكازىا عمى 

 مدى حيوية الموضوع أو الظاىرة التي نتعامل معيا. .6
 عمييا الدراسة. ى الشريحة التي تجر  .5

والدراسة الحالية ما ىي إال تجسيد ليذين المحورين من حيث تناوليا ألحد الموضوعات البحثية 
ت رفع مستوى التحصيل في مادة الرياضياNear pod برنامج واقع استخدام اليامة أال وىو 

 بجدة 39بثانوية لطالبات الصف الثالث ثانوي القسم العممي 

وىي واقع استخدام تقنيات التعمم الحديثة محاولة إلقاء الضوء عمى متغيرات بعينيا  .6
عمى رفع مستوى التحصيل في مادة الرياضيات لطالبات الصف الثالث ثانوي 

 Near podالقسم العممي باستخدام 

واقع استخدام تقنيات التعمم الحديثة عمى رفع بإثراء البحوث في ىذا المجال المرتبط  .5
مستوى التحصيل في مادة الرياضيات لطالبات الصف الثالث ثانوي القسم العممي 

 . Near podباستخدام برنامج
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 رس الحكومية.اتعزيز دور وأىمية استخدام تقنيات التعمم الحديثة في المد .9

عن أثر استخدام تقنيات التعمم الحديثة في رفع بتوصيات إجرائية  المنظماتإمداد  .4

  طالبات المرحمة الثانوية في المدارس الحكومية. ىمستوى التحصيل الدراسي لد

 مصطلحات الذراسة:

 التحصيل الدراسي:

ناتج ما يحصل عميو الطالب من معارف وميارات في مستويات يعرف التحصيل الدراسية بأنو: 

الفيم والحفظ واالسترجاع من خالل الدروس التي تقدم إلييم والتي تبنى عمى أىداف معرفية مخطط ليا 

 .دراسي محدد وتقاس بالنتائج التي يتحصل عمييا الطالب في االمتحانات الفصمية والسنوية  في برنامج

 (5: 5165)أسيا ، 

 : Near podبرنامج

الحقيقي، باستخدام  سين و الطمبة في الوقتأداة تعاون و تواصل بين المدر  عبارة عن
بإنشاء عروض تفاعمية و تقديم  األجيزة النقالة، كاأليباد و األيبود و اآليفون. و يسمح لممدرسين

استطالعات  أو حتى تنظيم مسابقات، امتحانات مدرسية، كما يمكنيم من المحتوى لمطمبة،
 ي الوقت الفعمي.الرأي، إضافة إلى إمكانية تتبع إنجازات الطالب ف

 جمتمع وعينة الذراسة:

العممي من طالبات المدرسة تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الثالث الثانوي 
( طالبة من طالبات الصف الثالث 56( الثانوية بمدينة جدة ، وتكونت عينة الدراسة من )39)

 الثانوي ، وقد تم اختيار العينة بطريقة عشوائية.
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 منهج الذراسة:

تجريبي بحدود المعرفة وما يشممو من تطبيق البرنامج المعد الاستخدمت الدراسة المنيج 
ليذه الدراسة والقيام بالقياس القبمي لتحديد مستوى طالبات الصف الثالث الثانوي العممي في مادة 

، وعرض وتحميل النتائج Near podبعد تطبيق برنامج  يالرياضيات والقيام بالقياس البعد

 منتائج.لوالبيانات لموصول 

فالمنيج التجريبي ىو عبارة عن تغير عمدي ومضبوط لمشروط المحددة لحدث ما مع 
 (91: 5115مالحظة التغيرات الواقعة في ذات الحدث وتفسيرىا.)ممحم ، 

                      حذود الذراسة:

 في تدريس الرياضيات . Near podالحدود الموضوعية : استخدام برنامج 

 بجدة .39الثانوية الحدود البشرية: طالبات الصف الثالث الثانوي القسم العممي من 

 (.5162-6391) دراسيالحدود الزمانية: الفصل الدراسي الثاني لمعام ال

 الحدود المكانية: المممكة العربية السعودية ، مدينة جدة.

 األدوات املستخذمة يف الذراسة:

اختيار االستبانة كأداة لجمع المعمومات والبيانات المتعمقة بالدراسة ، ألنيا تعد من  تم

 أكثر أدوات البحث العممي شيوعا في مجال البحوث الوصفية.

وقد عمدت الباحثة قبل كتابة فقرات ومحاور االستبانة الخاصة بالدراسة إلى مراجعة 

 القة واالستفادة منيا في بناء أداة الدراسة. األدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات الع

 األساليب اإلحصائية املستخذمة يف الذراسة:

 تم استخدام األساليب اإلحصائية التالي الستخراج النتائج:
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 المتوسط الحسابي. .6
 االنحراف المعياري. .5

 اختبار )ت( الستخراج الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية. .9

 إجراءات الذراسة:

تعتبر التقنية اآلن عصب الحياة ومن الضروري استغالليا في التعميم واالستفادة منيا 
دراجو ضمن العممية  خالل عممية البحث المستمر والتطوير الدائم وتممس كل ما ىو جديد وا 
التربوية والتعميمية والذي من شأنو أن يؤدي إلى االرتقاء والتميز ونضفي ثروة معموماتية متميزة 

الطالبات حيث قامت الباحثة بتطبيق عممية التعمم بواسطة األيباد  ىتحصيل العممي لدفي ال
لتطوير وسائل التعميم داخل المدرسة ومن أجل بيئة تعميمية تفاعمية وتقديم أسموب جيد يتناسب 

 مع متطمبات وحاجات الطالبات في عصرنا الحالي.

تم ربط أيباد المعممة بأجيزة بحيث ي Near podوقد تم ذلك من خالل تطبيق برنامج 
ومقاطع الفيديو واألنشطة التفاعمية حيث  Power podالطالبات ومن ثم استعراض الرئيسية 

رسال اإلجابات لممعممة أثناء الحصة  تتمكن الطالبة من الرسم والتصويت واإلجابة عمى األسئمة وا 
البريد إلرسال الواجبات عمى  لتتمكن من تقويم اإلجابات المتعثرة وتعزيز اإلجابات باإلضافة

 مطالبات.اإللكتروني ل

ولوحظ  Smart classتم من خالل البرنامج تحويل الفصل التقميدي إلى فصل ذكي 
وجود عدة تغيرات إيجابية عمى تفاعالت الطالبات وارتفاع نسبة التشويق لديين واالستمتاع 

عالية خالل الفترة األولي من  كتسابين لمميارات والحصول عمى مخرجات تعميميةابالتعمم و 

 ىـ.6392/6391الفصل الدراسي الثاني لعام 

ومن الممكن أن يتم  App storeيمتاز البرنامج بأنو مجاني ويمكن تحميمو بسيولة من 
من خاللو إدراج العروض التقديمية ومقاطع الفيديو ومشاركة مواقع االنترنت باإلضافة إلى تنفيذ 
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بسيولة كما أنو يقدم تقارير عن الطالبات ومدى تفاعمي ويساعد استخدامو في األنشطة التفاعمية 

 التعمم التعاوني وفق استراتيجية التعمم النشط.

وإلثبات ما سبق قامت الباحثة بتجربة من خالل رصد درجات الطالبات قبل استخدام 

 البرنامج ، وبعد استخدام البرنامج فكانت نتائجيم كالتالي:

 وتفسريها: نتائج البحث

ييدف البحث إلى تفسير الفرضية التالية: توجد عالقة بين استخدام تقنيات التعمم الحديثة المتمثمة 
طالبات الصف الثالث  ىورفع مستوى التحصيل الدراسي لدNear pod في استخدام برنامج 

الباحثة بإجراء متوصل إلى نتائج الدراسة قامت ل، و  ةجدب 39ثانوية الثانوي القسم العممي ب

 التالي: ياالختبار القبمي والبعد

 درجات االختبار القبلي:

 ( يوضح درجات الطالبات في االختبار القبمي6جدول )

 المجموع درجة االختبار الثاني درجة االختبار األول العينة
6 2.2 1.2 65 
5 1.2 9.2 61 
9 1 3 62 
3 1.2 1 1.2 
2 5 9.2 2.2 
1 9 3.2 66.2 
9 1 9 62 
1 3.2 2.2 61 
3 9 2.2 65.2 
61 1.2 1.2 62 
66 1 1.2 61.2 
65 2 2.2 61.2 
69 2 2 61 
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63 1 1 63 
62 5 1 5 
61 9.2 9 63.2 
69 2.2 9.2 69 
61 1.2 1 1.2 
63 1 9 69 
51 1 1.2 65.2 
56 2.2 1 66.2 

 

 :بعديدرجات االختبار ال

 االختبار القبمي( يوضح درجات الطالبات في 5جدول )

 المجموع درجة االختبار الثاني درجة االختبار األول العينة
6 9.2 1.2 62 
5 3 1.2 69.2 
9 1.2 3.2 61 
3 1.2 1 61.2 
2 61 1 61 
1 3.2 3 61.2 
9 6 61 66 
1 1 1 1 
3 3 3.2 61.2 
61 3.2 9.2 65 
66 2.2 1.2 63 
65 61 1.2 61.2 
69 1.2 61 61.2 
63 3.2 9 61.2 
62 3 61 63 
61 3 3.2 61.2 
69 1.2 3.2 61 
61 3 1 69 
63 3.2 9 61.2 
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51 3 1.2 69.2 
56 3 61 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 والبعدي درجات الطالبات في االختبار القبمي الفرق في رسم بياني  يوضح

استخدام ومن خالل التحميل اإلحصائي التالي نوضح الفروق بين العينتين وذلك من خالل 

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري واختبار )ت(

 ( يوضح فروق الدرجات بين العينتين9جدول )

 عدد العينة المتغيرات
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري 
 اختبار )ت(

 9.311551 66.9163 56 القبمي
1.223 

 9.629192 61.13253 56 البعدي

وعددىم  يالعينة المطبق عمييم المقياس القبمي والمقياس البعديتضح من الجدول السابق أن 
لمعينة وبحساب المتوسط الحسابي ( طالبة من طالبات الصف الثالث الثانوي القسم العممي 56)

لمعينة ( وبحساب المتوسط الحسابي 5.311551( واالنحراف المعياري )11.7.11)القبمية 

 (:9.629192ي )( واالنحراف المعيار 61.13253) البعدية
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 اإلختبار البعدي
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ألن  المجموعة القبمية والمجموعة البعديةذات داللة إحصائيًا بين  فروق  نجد أنو توجد فروق دالة

  1.12عند مستوى داللة  (1.5الجدولية ) تمن  أكبر( 1.223المحسوبة ) ت

عمى رفع  pod Nearومن خالل النتيجة السابقة نجد أن ىناك أثر إيجابي الستخدام برنامج 

 مستوى التحصيل الدراسية لمطالبات.

 النتائج:

 من خالل التجربة السابقة توصمت الباحثة إلى النتائج التالية:

توجد فروق دالة إحصائيا بين المجموعة القبمية والمجموعة البعدية لصالح المجموعة  .6
 البعدية حيث ترتفع درجاتيم بعد تطبيق البرنامج.

 بدرجة مناسبة. يارتفاع المستوى التحصيم .5

 التىصيات:

 من خالل ما توصمت إليو الدراسة الحالية من نتائج ، فإن الباحثة توصي بما يمي:

االىتمام بتزويد المدارس بالتقنيات الحديثة القادرة عمى التعامل مع برامج الحاسب اآللي .6
من خصائص ومميزات التقنيات ، وخاصة في المرحمة الثانوية لما ليذه وااليباد التعميمية الحديثة 

 تجعميا تتفوق عمى الطريقة التقميدية في التعميم.

 االىتمام بإدخال التقنيات الحديثة لرفع تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات..5

االىتمام بتدريب المعممات وتطوير مياراتيم في التدريس عن طريق اإللحاق بالدورات التدريبية .9
 حديثة ، واستخدام التقنيات الحديثة في التعميم.في أساليب التدريس ال

االىتمام باختيار البرامج التعميمية الجيدة ، ومراعاة المعايير الفنية والتقنية عند اختيار ىذه .3
 البرامج.
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 املراجع:

 ( استخدام الحقائب التعميمية في تعمم تالوة القرآن الكريم ، 6355الروابدة ، دمحم أحمد :)ىـ
 ماجستير غير منشورة ، جامعة أل البيت ، عمان األردن.رسالة 

 ( االنترنت في التعميم وواقع البحث العممي ، مكتبة العبيكان 6359الل ، زكريا يحي :)
 ، الرياض.

 ( واقع كميات المعممين بالمممكة العربية السعودية ، ومدي 6356أبو دلي ، عادل سعد :)
من وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس فييا ، مواكبتو لعصر المعمومات واالتصاالت 

 رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة الممك سعود.
 ( توجيات حديثة في استخدام تكنولوجيا التعميم في 6359مطاوع ، ضياء الدين دمحم :)

 .19، ص 5، العدد  55تعميم العموم ، المجمة العربية لمتربية ، م
 الكويت الحديث الكتاب دار . بعد عن (: التعميم5112) عبدهللا العمي ، أحمد ،. 
 مشروع – التعميم في (: االنترنت6351القادر ) عبد ، والفنتوخ العزيز عبد ، السمطان 

 ( ، ربيع األول.96العدد ) ، العربي الخميج رسالة . اإللكترونية المدرسة
  لدنيا الطباعة الوفاء دار . اإللكتروني العالي (: التعميم5112أحمد ) عبد الحي ، رمزي 

 . اإلسكندرية ، والنشر
 العاشر المقاء السنوي  أوراق من . التعميم لتطوير خطة (: نحو6359حسن ) العواد ، دمحم 

 662-31، ص ص  12العدد ،  ، المعرفة مجمة ، التربوي  العمل لقادة
 عمى بعض الخدمة أثناء في لممعممات تدريبي (: برنامج5115فارس ) ليمى ، البنعمي 

 ، جامعة قطر ، التربوية البحوث مركز مجمة . قطر بدولة التعميم تكنولوجيا أنماط
  511-516 ص ص ، يوليو ،) 55 (العدد
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 ( واقع6352الحازمي ، البراق أحمد :) أعضاء لممعمومات لدى العالمية الشبكة استخدام 
 غير رسالة ماجستير . المكرمة مكة بمنطقة المعممين كميات وطالب التدريس ىيئة

 . القرى  أم جامعة ، التربية كمية ، منشورة

 ، املصرية الدار . اإلنرتنت شبكة عرب اإللكرتوين التعليم(: 5112) دمحم دمحم اليادي 
 . القاهرة ، اللبنانية

 االتصاالت الحديثة وتكنولوجيا المعموماتية (:  التكنولوجيا5116دمحم ) مازن ، حسام 
 الثورة مستقبمية لمواجية رؤية " العربي العالم في العام التعميم مناىج بمنظومة وعالقتيا
 المعرفية التعميم والثورة مناىج : عشر الثالث العممي المؤتمر . " العالمية المعرفية

التدريس ، المجمد األول ،  وطرق  لممناىج المصرية الجمعية ، المعاصرة والتكنولوجية
 جامعة عين شمس. ، التربية يوليو ، كمية 52- 53،  623 – 696 ص ص

 ابن سينا مطابع . االنترنت عمى والدراسة (: التعميم5111الحميد ) بسيوني ، عبد ، 
 . القاىرة

 الفكر لمطباعة دار . التعميم في الحاسوب (: استخدام5111الوكيل ) عبد الفار ، إبراىيم 
 األردن ، عمان ، والنشر

  تدريس وحدة في اآللي الحاسب استخدام (: أثر5111سميمان ) ، عبدهللا البموي 
 تبوك ، رسالة بمدينة الثانوي  األول الصف لطالب الرياضيات مادة في اإلحصاء
 . المكرمة مكة ، القرى  أم جامعة ، التربية كمية ، منشورة غير ماجستير

 في تدريس المتعددة الوسائط برمجية استخدام (: فاعمية6352حسن ) الشمراني ، دمحم 
 الثاني طالب الصف لدى الفراغية اليندسة نحو واالتجاه التحصيل عمى الفراغية اليندسة
 .األزىر ،جامعة التربية كمية ، منشورة غير اهدكتور  رسالة . الثانوي 

 القرن الحادي في الرياضيات وتعمم (:  تعميم5116دمحم ) ، ويوسف روفائيل عصام 
 . القاىرة ، المصرية االنجمو مكتبة ، والعشرين
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في تدريس اإللكتروني التعميم استخدام (: واقع6351إبراىيم ) الرحمن التميمي ، عبد 
 المختارة )دراسة الدول ببعض NCTMمعايير  ضوء في الثانوية بالمرحمة الرياضيات

 . المكرمة ، مكة القرى  أم جامعة ، التربية كمية ، منشورة غير دكتوراه مقارنة( رسالة
لتدريس الرياضيات اإللكتروني التعميم استخدام ىـ(: مطالب6351صنت ) الحربي ، دمحم 

 ، منشورة غيره دكتورا  رسالة . والمختصين الممارسين نظر وجية من الثانوية بالمرحمة
 .المكرمة مكة ، القرى  أم جامعة ، التربية كمية
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