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 : ملخص الدراسة

البحث الحالي إلى إعداد المستكدعات الرقمية باستخداـ الكمبيكتر المكحي كذلؾ  ىدؼ
لمعالجة ضعؼ بعض الميارات التكنكلكجية كالتكنكلكجية الرياضية كالتحصيؿ الرياضي لطالب 

طالب كطالبة(  03الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدارس المجتمع، كتككنت مجمكعة البحث مف )
اإلعدادية بدار السالـ، كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي مف طالب مدرسة مصر الخير 

ذم المجمكعة الكاحدة، كأعد برنامج قائـ عمى المستكدعات الرقمية، كدليؿ معمـ ككتيب 
طالب، كاختبار لبعض الميارات التكنكلكجية الرياضية، كبطاقة مالحظة أداء الطالب الميارم 

ر التحصيمي المعرفي، كتكصؿ البحث إلى أف استخداـ لبعض الميارات التكنكلكجية، كاالختبا
البرنامج القائـ عمى المستكدعات الرقمية باستخداـ الكمبيكتر المكحي حقؽ فاعمية في تحسيف 
تحصيؿ طالب مجمكعة البحث في مقرر الرياضيات لمصؼ األكؿ اإلعدادم، سكاء في أداء 

 حي أك أداء بعض الميارات التكنكلكجية.ميارات الجبر اك الرسـ اليندسي عمى الكمبيكتر المك 
 الكممات المفتاحية: 

المستكدعات الرقمية، الكمبيكتر المكحي ػػػػػ الميارات التكنكلكجية الرياضية ػػػػػ الميارات 
 التكنكلكجية ػػػػػ طالب مدارس المجتمع.
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Abstract 
Digital Repositories using the Tablet- PC to develop some 

Mathematical Technological Skills and Math achievement for the 

first-grade community schools' students. 

The aim of the current research is to prepare digital repositories 

using tablet computers in order to address the weakness of some 

technological skills and mathematical technological skills and 

mathematical achievement of the first-grade preparatory students in 

community schools. The research group consisted of (30 students) of 

Egypt Elkaher Preparatory School students in Dar El Salam. The 

experimental one-group program was prepared based on digital 

repositories and a teacher guide and student booklet and a test for 

some technological skills and note the performance of students skills 

for some mathematical technological skills and achievement test The 

research found that the use of the existing program on digital 

repositories by using the Tablet PC has achieved the effectiveness of 

the collection of students Vythassan research group in mathematics 

course For the first grade preparatory, whether in the performance 

of algebra skills or engineering drawing on the tablet or perform 

some technological skills. 
key words: 
Digital repositories, Tablet computers – Mathematical Technology 

Skills - Technological Skills - students of Community Schools 
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 :مقدمةال

 المستحدثات مف كالكثير اإلنترنت كظيكر المعمكماتي كاالنفجار التطكر ىذا مع
، ظير  أىدافو لتحقيؽ تكظفيا ك االستفادة منيا التربكم المجاؿ يحاكؿ التي التكنكلكجية

التعمـ  مصادر إلى الكصكؿ مف المتعمـ تمكف تفاعمية بيئة تعمـ أكجد الذم التعمـ االلكتركني
 كذلؾ (m-learning) الجكاؿ أك المتنقؿ التعميـ كمكاف، كذلؾ زماف أم في أشكاليا بجميع
 الشخصية الرقمية كالمساعدات المحمكؿ الياتؼ مثؿ متنقمة السمكية كأجيزة شبكة طريؽ عف
(personal digital  assistants) المكحية كالحاسبات (Tablet) االجيزة ىذه كانتشرت 

 الكبير يستخدميا كأصبح ، منيا منزؿ يخمك يكاد فال المجتمع أكساط بيف كبير بشكؿ
 .كزماف مكاف أم في كثيرة كأشياء كالترفيو في التكاصؿ كالصغير

كلما كانت مؤسسات التعميـ النظامي التقميدية ال تكفى كحدىا لمكفاء باالحتياجات المتجددة 
د عمى تحقيؽ ، فقد كاف مف الضركرم إعداد شكؿ تعميمي يتناسب مع ىذه االحتياجات كيساع

الكصكؿ بالخدمة التعميمية إلى األماكف األكثر حرمانان كبخاصة في القرل كالنجكع البعيدة 
كتحقيقان لمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية في المناطؽ المحركمة ، كلتقميؿ الفجكة النكعية السائدة 

يسيؼ في عاـ في مجاؿ التعميـ ، قامت كزارة التربية كالتعميـ باالشتراؾ مع منظمة اليكن
بإنشاء مدارس في المناطؽ الريفية في مصر العميا، كسميت ىذه المدارس باسـ  2991

 مدارس المجتمع كنكع مساند لمتعميـ األساسي، 
كيقدـ خدماتو مباشرة إلى المجتمعات الريفية الصغيرة كفى المناطؽ التي ليس بيا مدارس 

 (.1332لمتعميـ األساسي )رميح، 
ينمك المشيد التقني الحالي بكتيرة متسارعة مما يؤثر عمى جميع كمف ناحية آخرم 

القطاعات، كالتعميـ أحد ىذه القطاعات التي تأثرت بالتطكر التقني الحالي، ككنتيجةن لذلؾ، 
بدأت العديد مف القطاعات التعميمية حكؿ العالـ بالبحث عف مدل إمكانية استخداـ التقنية في 

طكر اليائؿ في مجاؿ التقنية كالمعمكمات كاالتصاالت التي أثرت عمى العممية التعميمية، يعد الت
طريقة حياتنا في جميع المجاالت كالتي منيا مجاؿ التربية كالتعميـ، فمـ يعد النمكذج التقميدم 
في التعميـ الذم يعتمد عمى الحفظ كالتمقيف كاالعتماد عمى المعمـ كمحكر العممية التعميمية 

(؛ لذا البد 1323ي لممعرفة مع المعمـ ىك النمكذج المناسب)سالـ، كالكتاب كمصدر أساس



 انًستىدعاث انرلًيت باستخذاو انكًبيىتر.........                عذد  )7(    أبريم 0202و

             Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  421 -الصفحة - 
 

أف يكاكب ىذا التطكر ليحقؽ أىدافو المنشكدة في بناء جيؿ  –التربية كالتعميـ  –ليذا المجاؿ 
مشارؾ فعاؿ، كلعؿ مف أىـ ما تكصمت إليو البحكث التربكية في تقنيات التعميـ ىك البحث 

مكحية في التعميـ، ليس ككسيمة مساعدة لمتعمـ فحسب، بؿ عف إمكانية تكظيؼ األجيزة ال
كأداة بديمة عف الكتاب المدرسي، كأداة مركزية إلدارة عمميتي التعميـ كالتعمـ بيف المعمـ 

 .كالطالب
إف المستكدعات التعميمية الرقمية إحدل التطبيقات اإللكتركنية الحديثة، التي تقكـ عمى 

الكسائط الرقمية، في تدريس المكضكعات الدراسية،  كذلؾ بإعداد بنكؾ  فكرة تفعيؿ إستخداـ
أك مستكدعات لعدد كبيرمف جزيئات الكسائط الرقمية المستقمة كالقائمة بذاتيا كتقديميا 
لممعمميف كالمتعمميف إلعادة إستخداميا مرات عديدة في أطر تعميمية جديدة )عبدالباسط 

،1322.) 
ة قاعدة بيانات لجمع كحفظ كنشر اإلنتاج الفكرم العممي كتعد المستكدعات الرقمي

لمباحثيف بشكؿ رقمي بيدؼ تكفير الكصكؿ الحر ليذا اإلنتاج، كتتعدد أنكاع المستكدعات 
الرقمية منيا المستكدعات الكطنية كالمستكدعات المكضكعية كالمستكدعات المؤسسية كغير 

 (.2201ذلؾ )الغانـ،
 مشكلة البحث وتحدٌدها:

خالؿ عمؿ الباحث في مجاؿ التدريس كمعمـ لمرياضيات في المرحمة اإلعدادية، مف 
كتدريسو لبعض الحصص الخاصة بالرياضيات في مدارس التعميـ المجتمعي، تبيف لو ضركرة 
تكظيؼ تقنيات التعميـ في تدريس الرياضيات ليذه النكعية مف الطالب حيث يحتاجكف إلى 

 رات الرياضية، مما يعزز التفاعؿ بيف الطالب كالمعمـ.التفاعمية كتعزيز اكتساب الميا
كما كجد الباحث أف ىناؾ ضعفا في بعض الميارات التكنكلكجية كبعض الميارات 
التكنكلكجية الرياضية مثؿ استخداـ الكمبيكتر المكحي كالرسـك التكضيحية كالتفاعؿ مع 

مؿ مع برامج الكتابة كالرسـك البرامج التفاعمية كالبحث عف الفيديكىات التعميمية كالتعا
اليندسية كانخفاض في المستكل التحصيمي في مادة الرياضيات، كذلؾ مف كاقع سجالت 
التحصيؿ ليؤالء الطالب كاالطالع عمى نتائج االمتحانات كالتي كاف متكسط دراجات الطالب 
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سة % مف كاقع كنتركؿ شيت المدر 03درجة( بنسبة نجاح 03مف 00في مادة الرياضيات )
 ـ. 1322/ 1322)كشكؼ نجاح الطالب في مادة الرياضيات( لمعاـ الدراسي 

 أهداف البحث: 

 :الي ىدؼ البحث الحالي
تصميـ برنامج قائـ عمى المستكدعات الرقمية )معممؾ في الرياضيات( باستخداـ  .2

 الكمبيكتر المكحي كتجربتو عمى طالب مدارس المجتمع بسكىاج.
رقمي لتدريس كحدتي الجبر كاليندسة مف مقرر الرياضيات بناء المستكدع التعميمي ال .1

 لمصؼ األكؿ االعدادم.
تحديد بعض الميارات التكنكلكجية كبعض الميارات التكنكلكجية الرياضية الالـز تعمميا  .0

 لدل طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدارس المجتمع.
 أسئلة البحث:

 جب البحث الحالي عف األسئمة التالية:ا
ما فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى المستكدعات الرقمية باستخداـ الكمبيكتر المكحي  .2

لتنمية األداء الميارم لبعض الميارات التكنكلكجية لطالب الصؼ األكؿ اإلعدادم 
 بمدارس المجتمع؟

ما فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى المستكدعات الرقمية باستخداـ الكمبيكتر المكحي   .1
الميارات التكنكلكجية الرياضية لطالب الصؼ االكؿ اإلعدادم بمدارس لتنمية بعض 

 المجتمع؟
ما فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى المستكدعات الرقمية باستخداـ الكمبيكتر المكحي  .0

 لتنمية التحصيؿ الرياضي لطالب الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدارس المجتمع؟
 فروض البحث:

 اآلتية:أختبر البحث الحالي صحة الفركض 
يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات بطاقة المالحظة لبعض الميارات  .2

التكنكلكجية القبمي كالبعدم لطالب مدارس المجتمع لصالح درجات بطاقة مالحظة بعض 
 الميارات التكنكلكجية البعدم. 



 انًستىدعاث انرلًيت باستخذاو انكًبيىتر.........                عذد  )7(    أبريم 0202و

             Print:(ISSN 2682-2989)          Online:(ISSN 2682-2997)  423 -الصفحة - 
 

يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات اختبار بعض الميارات التكنكلكجية  .1
الرياضية القبمي كالبعدم لطالب مدارس المجتمع لصالح درجات اختبار بعض الميارات 

 التكنكلكجية الرياضية البعدم.
يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات االختبار القبمي كالبعدم في التحصيؿ  .0

 الرياضي لطالب مدارس المجتمع لصالح درجات االختبار التحصيمي البعدم.
 :أهمٌة البحث

 تتضح أىمية البحث الحالي في أنو قد يفيد فيما يمي: 
إعداد برنامج تعميمي قد يفيد القائميف عمى العممية التعميمية مف مشرفيف كباحثيف  .2

 كطالب في كيفية تصميـ كاعداد البرامج التعميمية في ىذا الخصكص.
ل المعمـ أف يساىـ ىذا البحث في تذليؿ صعكبات تدريس الرياضيات التي ىي محؿ شكك  .1

 كالمتعمـ عمى حد سكاء كفي مدارس المجتمع بصفة خاصة.
أف يككف ىذه البحث نقطة انطالؽ نحك بناء مستكدعات رقمية لكافة كحدات كتاب  .0

الرياضيات لمصؼ األكؿ اإلعدادم بمدارس المجتمع كفي غيرىا مف مدارس التعميـ 
 العاـ.

تخداـ الكمبيكتر المكحي لتنمية يقدـ دليال لممعمـ يساعده في تدريس الرياضيات باس .2
 بعض الميارات الرياضية كالتكنكلكجية في مستكيات تعميمية مختمفة.

 مصطلحات البحث:
 Digital Repositoriesالمستودعات الرقمٌة:  -أ 

ىي قاعدة بيانات مركزية يتـ فييا تخزيف المحتكل التعميمي كترتيبو، حيث يتـ تفصيمو 
غالبا، كبشكؿ متنكع حسب احتياجات المتعمميف عمى شكؿ كحدات كعناصر مفردة 

 (.1339)عبدالمجيد، 
كحفظيا  Assets كما عرفيا رداد، نأنيا نظاـ لتخزيف المحتكيات كاألصكؿ الرقمية  

 (.1320بيدؼ البحث كاالسترجاع فيما بعد)رداد،
لمكحدات التعميمية،    Accessingكيمكف تعريفيا بأنيا أنظمة لتخزيف كتيسير الكصكؿ 

 Metadata حيث يتـ تصنيفيا كفيرستيا باستخداـ معايير تصنيؼ المكاد التعميمية
Standards تمؾ المعايير التي تضمف الفيرسة الدقيقة لكحدات المكاد التعميمية بحيث ،
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عادة استخداميا عند الحاجة )اسماعيؿ،  (، 1339تككف جاىزة لمكصكؿ إلييا في أم كقت كا 
 ى الباحث ىذا التعريؼ إجرائينا.يتبن

 Technological Skillsالمهارات التكنولوجٌة:  -ب 

ىي تمؾ الميارات التي تتعمؽ بالقدرة عمى تكظيؼ التقنيات كالتكنكلكجيات المختمفة 
كاألفكار المستحدثة كاستخداميا في العممية التعميمية سكاء في الجانب التقني ميارات التعامؿ 

 (.1339يزة كمكاد كبرمجيات كشبكات اإلنترنت )إبراىيـ، مع التقنيات مف أج
كيمكف تعريفيا عمى أنيا ىي القدرة عمى امتالؾ القدر المناسب مف المعرفة بمصادر 

 (.1320التعمـ كتكظيفيا لتحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة بدرجة عالية مف اإلتقاف )قزامؿ، 
الب عمى تحسيف أدائو عمى البرامج يعرفيا الباحث عمى أنيا مجمكعة ميارات تساعد الط 

باستخداـ الكمبيكتر المكحي، كيعرؼ إجرائينا بأنو مقدار الدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب في 
 بطاقة مالحظة أداء بعض الميارات التكنكلكجية المعد ليذا البحث.

 :Mathematical Technological Skillsالمهارات التكنولوجٌة الرٌاضٌة -ج 

عمى أنيا مجمكعة ميارات تساعد الطالب عمى تحسيف أدائو كزيادة قدرتو  يعرفيا الباحث
عمى التحصيؿ الرياضي مف خالؿ اكتسابو ليذه الميارات، كيعرؼ إجرائيا بأنو مقدار الدرجة 
التي يحصؿ عمييا الطالب في اختبار لبعض الميارات التكنكلكجية الرياضية المعد ليذا 

 البحث.
  :Mathematical achievement التحصٌل الرٌاضً -د 

ىك مدل استيعاب الطالب لما تمكنكا مف تحقيقو مف خبرات معينة مف خالؿ دراستيـ 
 (.1339لمقرر معيف )إبراىيـ، 

التحصيؿ الرياضي ىك درجة االكتساب التي يحققيا الفرد أك مستكل النجاح الذم يحرزه 
 (.1330أك يصؿ إليو في مادة الرياضيات )غنيـ، 

رياضي ىك حصيمة ما يكتسبو الطالب مف العممية التعميمية مف معارؼ التحصيؿ ال
 (.1322كمعمكمات كخبرات كيعبر عنو بالتقدير العاـ )الفاخرم، 

يعرؼ إجرائيا بأنو مقدار الدرجة التي حصؿ عمييا الطالب في االختبار التحصيمي المعد 
 ليذه البحث.
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 Community schoolsمدارس المجتمع:  -ه 

المجتمع ىي تمؾ المدارس التي تضـ فصال كاحدا يحكم تالميذ عدة صفكؼ أك مدارس 
مستكيات تعميمية مختمفة، كعمى المعمـ أف يتعامؿ مع ىذه الصفكؼ أك المستكيات التعميمية 

 (.1332كؿ عمى حدة في نفس الحجرة كفي أكقات متقاربة )فميو، كالزكي، 
 اإلطـــار النظـــــــــري

 لمجتمعً )مدارس الفصل الواحد(مدارس التعلٌم ا

في ظؿ التطكر التكنكلكجي كالمعمكماتي اليائؿ كالعكلمة التي جعمت مف العالـ قرية 
صغيرة، كفي عصر السماكات المفتكحة التي تفرض عمى المجتمع التغير المستمر، نجد أف 

ا ىناؾ اىتماـ متزايد بالتعميـ مف خالؿ التكسع في المباني كتطكير المناىج  كجعمو متاحن
لممكاطف، أال أف ىناؾ كثير مف المكاطنيف المحركميف مف االلتحاؽ بالتعميـ كأكثرىـ مف 

 الفتيات بسبب سكء الظركؼ االقتصادية أك الظركؼ االجتماعية.
كما اشار صابر، الي أف مدارس المجتمع ىي تمؾ المدارس التي تنشأ في المناطؽ التي 

ية المعتادة مثؿ العزب كالنجكع لمكاجية خطر عدـ كصكليا إلى ال تصؿ إلييا الخدمات التعميم
 (.1320( سنة كذلؾ سدا لمنابع األمية )صابر، 22-2الفتيات في الشريحة العمرية مف )

في حيف أف ىندم، عرؼ مدرسة الفصؿ الكاحد عمى أنيا نمط تعميمي مكاز لمتعميـ 
األساسي الرسمي أنشئت في التسعينات لتعميـ الفتيات في النجكع كالكفكر كالقرم الصغيرة، 

سنو حيث تضـ المدرسة طالب  22: 2بيدؼ تكصيؿ الخدمة التعميمية في الشريحة العمرية 
ة، كتقكـ معممتاف بالتدريس ليؤالء الطالب بمستكياتيـ المختمفة مف مستكيات دراسية مختمف

 ـ(. 1331في حجرة كاحدة كتحت ثقؼ كاحد )ىندم، 
 أهداف مدارس التعلٌم المجتمعً )مدارس الفصل الواحد(:

 ـ(1331تيدؼ مدارس الفصؿ الكاحد إلى تحقيؽ عديد مف األىداؼ منيا: )ىندم،   
 قيؽ التغير االجتماعي بيدؼ التنمية الشاممة لمجميع.تمكيف الدارس مف اإلسياـ في تح .2
اكتساب بعض الميارات أك الخبرات العممية المالئمة في المجاالت المينية كبالتالي  .1

 تكفير احتياجات مشركعات التنمية مف القكل العاممة المدربة.
اسية التزكد بالحقائؽ كالمعمكمات األساسية التي تتضمنيا مختمؼ مناىج المكاد الدر  .0

 بالحمقة األكلى مف التعميـ األساسي.
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 تككيف االتجاه نحك استمرار التعمـ كاكتساب ميارات التعمـ الذاتي. .2
 تعميؽ الشعكر الكطني كممارسة حقكؽ المكاطنة. .1
 تقميؿ الفكارؽ في نسبة التعمـ بيف اإلناث كالذككر خاصة في الريؼ. .0

 مفهوم البرنامج التعلٌمً اإللكترونً:

مج التعميمي اإللكتركني بالمكاد التعميمية التي يتـ إعدادىا كبرمجتيا بكاسطة يعرؼ البرنا
الحاسكب لتعمميا، حيث تركز عمى االستجابة اإليجابية مف المتعمـ بتعزيز إيجابي مف المعمـ 
نتاجيا  أك الحاسكب، كما أنيا ىي الدركس أك الحقائب أك األنشطة التي جرل تنظيميا كا 

إحدل لغات برمجة الكمبيكتر، لتحقيؽ أىداؼ محددة في مكقؼ تعميمي كحكسبتيا باستخداـ 
 مكصكؼ لجميكر محدد مف المتعمميف، مع تكفير فرص التفاعؿ ليـ.

إف الستخداـ البرامج التعميمية اإللكتركنية القدرة عمى المساعدة في تحقيؽ األىداؼ  
جكد المعمـ لإلشراؼ عمى عممية التعميمية، كلتسييؿ المعكقات التعميمية لممتعمـ، كالبد مف ك 

التعمـ، مما لو الدكر في الحث عمى التفكير كأف التقنية كالتكنكلكجيا لف تغني أك تحد مف دكر 
 (.1332المعمـ في العممية التعميمية )الحيمة، 

كما عرؼ سالمة البرامج التعميمية، بأنيا المكاد التعميمية التي يتـ تصميميا كبرمجتيا 
 ق(.2212دراسية رقمية تعمؿ عمى الكمبيكتر)سالمة،لتككف مقررات 

 المستودعات الرقمٌة

تعرؼ المستكدعات التعميمية الرقمية بأنيا " مكاقع كيب تعميمية يتـ فييا حفظ كتجميع 
مجمكعات مف الكحدات التعميمية الرقمية، كالتي تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ تعميمية محددة، 

، Accessingبأنيا أنظمة لمكصكؿ لمكحدات التعميمية  الستخداميا في أم كقت"، كما تعرؼ
 Metadataحيث يتـ تصنيفيا كفيرستيا باستخداـ معايير تصنيؼ المكاد التعميمية 

standards كالتي تتضمف الفيرسة الدقيقة لكحدات المكاد التعميمية بحيث تككف جاىزة ،
عادة استخداميا عند الحاجة"  . (John , 2008 , P 5) لمكصكؿ إلييا في أم كقت كا 

كمف ناحية أخرم فقد تعرؼ بأنيا " قاعدة بيانات مركزية يخزف بيا المحتكل التعميمي  
كترتيبو، حيث يتـ تفصيمو عمى شكؿ كحدات كعناصر مفردة، كبشكؿ متنكع حسب احتياجات 

ـ ، كعرفت أيضان بأنيا نظاـ معمكمات عبر االنترنت يعمؿ عمى حفظ كحدات التعم“المتعمميف 
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دارتيا بالتكامؿ مع نظـ إدارة المقررات االلكتركنية " )  ، P 95،1999كمعالجتيا كا 
Mattison.) 

 أنواع مستودعات عناصر التعلم: 

( المستكدعات الرقمية الي Jindal & Lakshmi , 2004قسـ كال مف جايندؿ كال كشمي )
 األنكاع اآلتية:

 المستكدعات الرقمية العامة أك المؤسسية: (2
تيدؼ إلى تجميع العناصر الرقمية عامة، كىي تابعة لمجامعات كالمؤسسات كالمعاىد   

كالمنظمات البحثية كالتعميمية كالتي تعمؿ عمى إتاحة اإلنتاج الفكرم لممستفيديف سكاء داخؿ 
المؤسسة أك خارجيا، كذلؾ كفقان لمسياسة التي يقررىا المسئكليف عف المستكدع، ككفقان 

، مثؿ مستكدع الذاكرة Open-doarي لممستكدعات الرقمية المفتكحة لمدليؿ العالم
 اإللكتركنية لجامعة القاىرة.

 المستكدعات الرقمية المتخصصة: (1
كىي تتخصص في مجاؿ مكضكعي معيف، حيث يكدع الباحثكف فييا بشكؿ تطكعي مف 

بعينيا  جميع المؤسسات البحثية سكاء عمى مستكل العالـ أك في نطاؽ عدة دكؿ، أك دكلة
كفقان لمجاؿ التغطية المكضكعية لممستكدع، مثؿ المستكدع الرقمي لقسـ عمـ المعمكمات 

 جامعة الممؾ عبد العزيز.
 المستكدعات الرقمية التجارية: (0

كىي التي تقدـ خدمات تعميمية في مجاؿ التدريب كالتعميـ، كتعمؿ عمى تكفير عناصر 
 ؽ أرباح مادية.التعمـ عف طريؽ التجارة االلكتركنية لتحقي

 المستكدعات كفقان لنكع المحتكل كىي: (2
 مستكدعات الكتب. .أ 
 مستكدعات مقاالت الدكريات. .ب 
 مستكدعات الرسائؿ الجامعية. .ج 
 مستكدعات بحكث المؤتمرات.  .د 
 مستكدعات الكسائط المتعددة. .ق 
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 أهداف المستودعات الرقمٌة:

ؿ الكصكؿ إلى المحتكل تعتبر المستكدعات الرقمية ىي كسيمة إلدارة كتخزيف كتكفير سب
 (1320الرقمي مف المعمكمات كتيدؼ إلى: )فتحي، عبد اليادم، 

 إيجاد رؤية عالمية لمبحكث العممية في المؤسسة التعميمية. -أ 
تخزيف مصادر المعمكمات كالحفاظ عمييا مف األصكؿ الرقمية المؤسسية، بما في ذلؾ  -ب 

 المصادر غير المنشكرة.
النادرة كالسريعة التمؼ مف دكف حجب الكصكؿ إلييا عف المحافظة عمى المصادر  -ج 

 الراغبيف في دراستيا.
سيكلة االستخداـ، فعندما تحكؿ الكتب كغيرىا مف مصادر المعمكمات إلى الشكؿ الرقمي  -د 

 يمكف لممرء استرجاعيا بسيكلة.
 الكمبٌوتر اللوحً والتحصٌل فً الرٌاضٌات:

يكترم مصمـ لمحاكاة الدفتر حيث يتيح ىك جياز كمب Tablet PCالكمبيكتر المكحي 
 (1321استخداـ الكتابة بالقمـ، كيمكف إضافة بعض الخصائص التالية لو: )القحطاني،

 شاشة حساسة لمقمـ. -أ 
 شاشة تفاعمية. -ب 
 االتصاؿ الالسمكي بالشبكات المحمية، أك بكاسطة تقنية البمكتكث. -ج 
 ميكركفكف كمكبرات صكت مدمجة. -د 
 صمة في بعض األنكاع.لكحة مفاتيح مدمجة أك منف -ق 

 ممٌزات استخدام الكمبٌوترات اللوحٌة فً التعلٌم: 

                                   (Gary Shelly, et , 2007 , P 242) 
 تنفيذ العديد مف التجارب الصعبة مف خالؿ برامج المحاكاة. .2
 تقريب المفاىيـ النظرية المجردة. .1
 كبيرة في مساعدة المعكقيف عضميان كذىنيان.أثبتت األلعاب التعميمية فعالية  .0
 يكفر الكمبيكتر المكحي لمطالب التصحيح الفكرم في كؿ مرحمة مف مراحؿ العمؿ. .2
 يتيح الكمبيكتر المكحي لمطالب المحاؽ بالبرنامج دكف صعكبات كبيرة كدكف أخطاء. .1
 يتميز التعميـ بمساعدة الحاسب اآللي بطابع التكيؼ مع قدرات الطالب. .0
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 تنمية الميارات العقمية عند الطمبة. .2
قدرتيا عمى إيجاد بيئات فكرية تحفز الطالب عمى استكشاؼ مكضكعات ليست مكجكدة  .2

 ضمف المقررات الدراسية.
 يمكف لممتعمـ استخداـ الكمبيكتر المكحي في الزماف كالمكاف المناسب. .9

 استخدامات المستودعات التعلٌمٌة الرقمٌة فً المرحلة اإلعدادٌة:

 ىناؾ عدد مف استخدامات المستكدعات التعميمية الرقمية كالتي تكمف في: 
                                                               (Sanjaya , 2004.) 

(: يعد البحث كالكصكؿ الي كحدات التعمـ الرقمية مف أكثر استخدامات locateاإليجاد ) -أ 
حيث يتـ البحث داخؿ المستكدعات باستخداـ بعض مستكدعات الكحدات التعميمية، 

 (.Keywordsالكممات المفتاحية )
(: تستخدـ أنظمة مستكدعات كحدات المكاد التعميمية لتخزيف Browsingالتصفح ) -ب 

 كتيسير الكصكؿ لممكاد التعميمية، كيتـ تصنيؼ المكاد التعميمية داخؿ كؿ مستكدع.
خزيف كحدات المكاد التعميمية، أصبح مف (: حيث أنو بمجرد تPreviewاالستعراض ) -ج 

المؤكد أنيا تخدـ اليدؼ التعميمي، كأحد الطرؽ التي تستخدـ لمتأكد ىي فحص البيانات 
(metadata الخاصة بكحدات المكاد التعميمية كتصؼ الكحدات بصكرة صحيحة )

 كيمكف الكصكؿ إلييا بسيكلة.
تساعده في الحصكؿ عمى يتح المستكدع الرقمي لممستخدـ بعض الخدمات التي 

المعمكمات كتطكيرىا كمف ىذه الخدمات اإليجاد بمعني أف الطالب يمكنو إيجاد المكاد التعممية 
المطمكبة، كأيضا االستعراض بمعني أنو يمكف المستفيد مف استعراض محتكيات المستكدع 

ى يمكف الرقمي كاالختيار منيا، كأيضا يمكف الطالب مف التصفح حيث صمـ المستكدع حت
طالب المرحمة اإلعدادية مف تصفح المحتكيات بداخمو، كىذه االستخدامات تسيؿ عمؿ المتعمـ 

 داخؿ المستكدع. 
 المهارات التكنولوجٌة والمهارات التكنولوجٌة الرٌاضٌة.

لقد أحدثت التقنيات المعمكماتية الناتجة عف تطكر التكنكلكجيا الرقمية تحكالت عميقة في 
في اكتساب الميارات التكنكلكجية الحديثة، لقد كضع عصػر المعمكمػات بيف مجاالت العمـ ك 

أيدم التالميذ كاألساتذة كفي المختبرات كغرؼ الصػؼ أدكات جيدة أىميا الكمبيكتر كالكمبيكتر 
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المكحي، يتـ استعماليا لتسييؿ العمميات الحسابية مف جية، ككأدكات تعميمية مف جية أخرل 
 (.1339)دعمس، 
يتـ إدخاؿ الكمبيكتر المكحي كالميارات التكنكلكجية المرتبطة بو إلى المناىج الدراسية كما 

 (.1321كخاصة مادة الرياضيات ليدفيف كىما: )زكرم، 
 دراسة الكمبيكتر المكحي كالتدريب عمى استخدامو. -أ 
 استخداـ برامج لدراسة العالقات الرياضية كحؿ المشكالت. -ب 

الستخداـ الميارات التكنكلكجية مف خالؿ الكمبيكتر المكحي في التعميـ العديد ىذا كلقد كاف 
 (1320مف المميزات منيا: )مركح، محمكد أحمد، 

 يقدـ الكمبيكتر المكحي المادة التعميمية بتدرج مناسب لقدرات الطمبة. .أ 
 يكفر الكمبيكتر المكحي فرصان لمتفاعؿ مع المتعمـ مثؿ الحكار التعميمي. .ب 
لكمبيكتر المكحي الطالب مف اختيار كتنفيذ األنشطة كالتجارب المالئمة لميكلو يمكف ا .ج 

 كرغباتو.
 يسيؿ عمى الطالب اختيار ما يريد تعممو في الزماف كالمكاف المناسبيف.  .د 

 الطرٌقة واإلجراءات:

: منيج البحث -Quasiاستخدـ الباحث أحد نماذج المنيج شبو التجريبي ): أكالن
experimental Research ( كىك تصميـ المجمكعة الكاحدة )القياس قبؿ التجربة كبعدىا

 لمجمكعة كاحدة(، كالرمكز التالية تكضح التصميـ التجريبي المتبع بالبحث الحالي:
O1                       x                     O2 

 
 O2إلى المتغير التجريبي أك المستقؿ، كتشير  xإلى القياس القبمي، كتشير  O1حيث تشير 

 إلى القياس البعدم.
طالب كطالبة مف طالب الصؼ األكؿ  03البحث مف  عينةتككنت  :البحث ثانينا: عينة

االعدادم بمدرسة مصر الخير اإلعدادية، كذلؾ في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ 
 ـ.1322/1329الدراسي
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إعداد أدكات القياس كتطبيقيا عمي مجمكعة الدراسة قبؿ كبعد تـ  :ثالثنا: أدكات الدراسة
الكمبيكتر  ـدراسة المحتكم باستخداـ البرنامج القائـ عمي المستكدعات الرقمية باستخدا

المكحي بيدؼ تنمية بعض ميارات طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم بمدارس المجتمع 
اشتممت أدكات الدراسة عمي ثالث  التكنكلكجية كالتكنكلكجية الرياضية كالتحصيؿ الرياضي

 أدكات كىي كالتي:
 بطاقة مالحظة أداء الميارات التكنكلكجية. .أ 
 اختبار لبعض الميارات التكنكلكجية الرياضية. .ب 
 االختبار التحصيمي المعرفي لمرياضيات. .ج 

 أسالٌب المعالجة اإلحصائٌة:

، 11( النسخة SPSSاستخدـ الباحث برنامج الرـز اإلحصائية )الختبار صحة الفركض 
 ألجراء المعالجة اإلحصائية لمبيانات في ضكء التصميـ التجريبي لمدراسة.

 النتائج وتفسٌرها:
 بالنسبة للفرض األول: 

يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات بطاقة المالحظة القبمي كالذم نص عمى أنو 
جية لطالب مدارس المجتمع كمتكسط درجات بطاقة المالحظة البعدم لبعض الميارات التكنكلك 

 لصالح درجات بطاقة المالحظة البعدم.
كإلثبات صحة الفرض تـ حساب داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات الطالب القبمي كالبعدم 

 (:2كالتكصؿ لمنتائج المكضحة في الجدكؿ )
انًهاري انفرق بين يتىسطي درجاث انطالب انمبهي وانبعذي نبطالت يالحظت االداء  (2جذول )

 نبعض انًهاراث انتكنىنىجيت

 االنحراف انًعياري انًتىسط عذد انعينت انتطبيك
ليًت "ث" 

 انًحسىبت

 1.2.5 27.1 02 انمبهي
21.520* 

 0...2 05.11 02 انبعذي

(*α ≤0.05 ،12 = )2.02 
( قد بمغت 12( أف قيمة )ت( المحسكبة عند درجة حرية )2كيتضح مف الجدكؿ )

(، كبذلؾ تككف قيمة )ت( المحسكبة أكبر 2.02كقيمة )ت( الجدكلية قد بمغت )(، 20.220)
 (.α ≤0.05مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكم داللة )
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كعميو يتـ عدـ رفض الفرض الذم نص عمى أنو " يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي 
بعض الميارات درجات بطاقة المالحظة القبمي كمتكسط درجات بطاقة المالحظة البعدم ل
 التكنكلكجية لطالب مدارس المجتمع لصالح درجات بطاقة المالحظة البعدم.

 بالنسبة للفرض الثانً:

يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات اختبار بعض الميارات  كالذم نص عمى أنو 
 التكنكلكجية الرياضية القبمي كالبعدم لطالب مدارس المجتمع لصالح درجات االختبار البعدم.
كإلثبات صحة الفرض تـ حساب داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات الطالب القبمي كالبعدم 

 (:1)كالتكصؿ لمنتائج المكضحة في الجدكؿ 
(انفرق بين يتىسطي درجاث انطالب انمبهي وانبعذي الختبار بعض انًهاراث 0جذول )

 انتكنىنىجيت انرياضيت

 انتطبيك
 عذد انعينت

 ليًت "ث" االنحراف انًعياري انًتىسط

 ..1.2 20.20 02 انمبهي
21.20.* 

 0...2 05.20 02 انبعذي

(*α ≤0.05 ،12 = )2.02 
( قد بمغت 12قيمة )ت( المحسكبة عند درجة حرية )( أف 1كيتضح مف الجدكؿ )

(، كبذلؾ تككف قيمة )ت( المحسكبة أكبر 2.02(، كقيمة )ت( الجدكلية قد بمغت )21.209)
 (.α ≤0.05مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكم داللة )

كعميو يتـ عدـ رفض الفرض الذم نص عمى أنو "يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي 
ار الميارات القبمي كمتكسط درجات االختبار البعدم لبعض الميارات التكنكلكجية درجات اختب

 الرياضية لطالب مدارس المجتمع".
 بالنسبة للفرض الثالث: 

يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي درجات االختبار القبمي كالذم نص عمى أنو 
مدارس المجتمع لصالح االختبار كمتكسط االختبار البعدم الختبار التحصيؿ الرياضي لطالب 

 البعدم.
كإلثبات صحة الفرض تـ حساب داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات الطالب القبمي كالبعدم 

 (:0كالتكصؿ لمنتائج المكضحة في الجدكؿ )
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 (انفرق بين يتىسطي درجاث انطالب انمبهي وانبعذي الختبار انتحصيم انرياضي0جذول )

 انتطبيك
 عذد انعينت

 ليًت "ث" االنحراف انًعياري انًتىسط

 17..5 02.00 02 انمبهي
21.7.0* 

 2.212 5.22. 02 انبعذي

(*α ≤0.05 ،12 = )2.02 
( قد بمغت 12( أف قيمة )ت( المحسكبة عند درجة حرية )0كيتضح مف الجدكؿ )

أكبر (، كبذلؾ تككف قيمة )ت( المحسكبة 2.02(، كقيمة )ت( الجدكلية قد بمغت )21.221)
 (.α ≤0.05مف قيمة )ت( الجدكلية عند مستكم داللة )

كعميو يتـ عدـ رفض الفرض الذم نص عمى أنو "يكجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي 
درجات االختبار القبمي كمتكسط االختبار البعدم الختبار التحصيؿ الرياضي لطالب مدارس 

 .المجتمع
 التوصٌات والبحوث المقترحة:

 اسفرت عنو نتائج البحث الحالي يكصي الباحث باآلتي:في ضكء ما 
عقد دكرات تدريبية لممعمميف لكيفية انشاء مستكدع رقمي كتكظيفيا لتعميـ الرياضيات  .2

 كتعمميا.
استخداـ المستكدعات الرقمية في تنمية التحصيؿ المعرفي في بعض المقررات التي  .1

 يدرسيا طالب مدارس المجتمع.
الرقمية في تنمية بعض الميارات التكنكلكجية كالتكنكلكجية استخداـ المستكدعات  .0

 الرياضية لطالب مدارس المجتمع.
تحديد االحتياجات التدريبية لمعممي الرياضيات الستخداـ برامج قائمة عمى المستكدعات  .2

 الرقمية باستخداـ الكمبيكتر المكحي لتدريس الرياضيات في المرحمة اإلعدادية.
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