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 السدتخمز:
عمع اإللكتخكىي في الخياضضات. الت ىحػالصبلب  اتجاٌاتٌجفت ٌحي الجراسة التعخؼ عمى 

( شالبًا كشالبة هغ قدع الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ. كلتحقضق 80تكػىت عضشة الجراسة هغ )
جاؼ الجراسة استخجهت الباحثة السشٍج الػصفي التحمضمي  .ٌأ

أضٍخت ىتائج الجراسة أف اتجاٌات شبلب الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ التعمع ك 
فخكؽ ذات داللة  بضشسا ال تػججهدتػػ عاٍؿ.  كاىت فيالخياضضات  هداؽخكىي في اإللكت

 إحرائضة تعدػ إلى الجشذ.
هغ االٌتساـ باتجاٌات الصبلب ىحػ استخجاـ التكشػلػجضا في تجريذ الخياضضات  كأكصت الباحثة

ٌتساـ، كتػفضخ كإثارة لبل دافعضةالتي تجعل التعمع أكثخ  الحجيثة أحجث األسالضب كاألدكات خبلؿ
 السديج هغ هخاكد تعمضع الكسبضػتخ كهختبخات الكسبضػتخ كالبخاهج ذات الرمة بتعمضع الخياضضات.

 الكمسات السفتاحضة: االتجاٌات، التعمع اإللكتخكىي، الخياضضات.
Abstract: 

This study aimed to identify students' attitudes towards e-learning in 

mathematics. The sample of the study consisted of (80) male and female 

students from the Mathematics Department at Yarmouk University. To achieve 

the objectives of the study, the researcher used the descriptive and analytical 

method. 

The results of the study showed that the attitudes of mathematics students at 

Yarmouk University towards using e-learning in the mathematics course were 

at a high level. While there are no statistically significant differences attributed 

to gender. 

The researcher recommended paying attention to students ’attitudes towards 

using technology in teaching mathematics through the latest methods and 

modern tools that make learning more motivating and interesting. And 

providing more computer education centers, computer laboratories and 

programs related to mathematics education. 

Keywords: trends, e-learning, mathematics. 
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 هقجهة:
يػاجً العالع الضػـ تصػرات هختمفة كهتدارعة في جسضع هشاحي الحضاة السختمفة،  

حا يفخض عمى العاهمضغ في العسمضة التخبػية اف  الدضاسضة، االقترادية، االجتساعضة كالتخبػية، ٌك
يقػهػا بإعجاد جضل قادـ قادر عمى هػاجٍة التحجيات كالتغضخات الحجيثة لبشاء جسضع جػاىب 
الذخرضة الستعجدة لؤلفخاد، كال يسكغ اف يتحقق ذلظ اال هغ خبلؿ هػاكبة السشاٌج كشخؽ 

 كاسالضب التجريذ لٍحي التغضخات.
ججا كقػية في هداعجة هجرسضغ الخياضضات كفي  هٍسةً  التعمضع االلكتخكىي كسضمةً  كيعج 
في جسضع السجاالت  ٌجافٍع كخاصة اف التكشػلػجضا الحجيثة تذٍج تصػرا كاسعا كسخيعاأ تحقضق 

في حضاتشا كال سضسا في  اساسضاً  صبحت هجخبل هٍسا كعشرخاً أكفي هختمف العمػـ كالسعارؼ، فقج 
السجاالت التخبػية، كخبلفا لحلظ فإف اؼ هجاؿ هغ السجبلت العمسضة كبسا فضٍا الخياضضات  فإف 

التجريدضة، فحتسا سشجج   لع يػاكب ذلظ التصػر الكبضخ في تػضضف التعمضع االلكتخكىي في العسمضة
ٌحا السجاؿ قج تخمف عغ غضخي هغ العمػـ كتخاجع لضربح غضخ قادرا عمى التػاصل كالتفاعل 

ساسي كالسحػر الحؼ تجكر حػلً كاالىدجاـ هع غضخي هغ العمػـ االخخػ كبالصبع هع العشرخ األ
ػ الصالب )  ( Kaput، 2005العسمضة التعمضسضة اال ٌك

حتل هكاىة عالضة في جسضع الجكؿ الستقجهة كالتي تدعى الى يكىي إف التعمضع االلكتخ  
ركب التصػر كاالىجهاج في هختمف الثقافات كالحزارات، حضث اف التعمضع لجيٍع ال يعشي فقط 

 الصمبةاكداب  تٍجؼإكداب الصالب السعمػهات كقضاس ها تعمسً كاىسا ٌي عسمضة قػية كهتكاهمة 
ا السختمفة السٍارة االساسضة كتجريبً عمى  كضفضة التػصل لمسعمػهة كالحرػؿ عمضٍا هغ هرادٌر
 .(2008كالستعجدة كالبحث عشٍا )فخخؼ، 

كسا اف تشسضة اتجاٌات الصمبة ىحػ تعمع الخياضضات هغ خبلؿ التكشػلػجضا يعتبخ هغ  
جيثة الجػاىب السٍسة كالتي يجب التخكضد عمضٍا كاكدابٍا لمصمبة الجاهعضغ لسػاكبة التكشػلػجضا الح

كالتصػر كخاصة اىشا في القخف الحادؼ كالعذخيغ، فسغ ٌشا يجب عمى جسضع هؤسدات التعمضع 
العالي الدعي قجها ىحػ تشسضة اتجاٌات الصمبة ىحػ التعمع االلكتخكىي كاعصاءٌا جاىبا كبضخا هغ 

مى زيادة االٌسضة، لسا لً هغ تأثضخ ايجابي ىحػ اتجاٌاتٍع في تعمع الخياضضات كتقبمٍا كبالصبع ع
 (2017تحرضمٍع الجراسي.)جػدة، 
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كسا اف االتجاٌات ىحػ التعمضع االلكتخكىي تديج هغ دافعضة الصالب ىحػ التعمع كتشسي  
السجاالت االدراكضة كالسعخفضة لجيً كعمى السجتسع السحضط هغ حػلً، حضث تشعكذ عمى 

، كسا كتداعجي في اتخاذ سمػكضاتً كترخفاتً كشخيقتً في التػاصل هع االخخيغ كالتفاعل هعٍع
 (2002القخارات كحل السذكبلت في السػاقف الشفدضة كاالجتساعضة دكف تخدد اك تفكضخ )الخزاد،

كفي ضل التصػر العمسي كالتكشػلػجي كالثػرة السعمػهاتضة الحجيثة كها تفخضً هغ  
تػاكب هع تحجيات قػية كتغضخات همحة عمى تشػع كسائل التعمضع كشخؽ ايراؿ السعمػهة بسا ي

عرخىا الحجيث كهتصمباتً فقج أقبمت الكثضخ هغ الجاهعات العالسضة كالسعاٌج كالسؤسدات 
التعمضسضة السختمفة بكافة أشكالٍا كفئاتٍا عمى هػاكبة التصػر كالدضخ جشبا الى جشب هع كافة 

ػهتٍا القصاعات السختمفة في العالع كالتي اتخحت هغ التكشػلػجضا جدءا ٌاها ال يتجدأ هغ هشط
الستكاهمة، كبالسثل فقج حخصت السؤسدات كالجاهعات االردىضة عمى اف يكػف التعمضع االلكتخكىي 
 أيزا جدءا اساسضا بل كهرجرا قػيا هغ هشطػهتٍا التعمضسضة إلثخاء كايراؿ السػاد التعمضسضة

ا ككجدء رئضدي هغ فمدفتٍا عمى تػضضف الت (.2017)جػدة،  عمضع كتختكد جاهعة الضخهػؾ بجكٌر
االلكتخكىي، حضث قاهت بتػضضف كل الػسائل السبلئسة كالقجرات االساسضة التي تحتاجٍا لجهج 
ا في ٌحا السجاؿ هغ خبلؿ اتاحة  التكشػلػجضا في العسمضة التعمضسضة، كسا كقاهت بخفع كفاءة كػادٌر

ػجي، كال الػسائل التجريبضة كالجكرات الزخكرية لرقل هعارفٍع كتأٌضمٍع عمى الرعضج التكشػل
مة في ٌحا السجاؿ حضث كاىت السٍارة كالقجرة عمى التعمضع  سضسا في استقصاب كل الكفاءات السٌؤ
ع السعايضخ االساسضة كالزخكرية لمقبػؿ، ككل ذلظ هغ أجل اعجاد   هغ خبلؿ التكشػلػجضا احج ٌا

حجياتٍا جضل قادر عمى هػاكبة ٌحي التغضخات كالتصػرات الدخيعة في جسضع هشاحي الحضاة كت
االجتساعضة كاالقترادية كالتخبػية كالتعمضسضة كالسٍشضة، حضث قاهت كمضة العمػـ في جاهعة 
الضخهػؾ كذلظ بالتعاكف هع كمضة الحاسب اآللي بديادة تػعضة اعزاء ٌضئة التجريذ في تػضضف 

الجاهعة  التكشػلػجضا في التعمضع هغ خبلؿ السشذػرات كالجكرات التجريبضة السكثفة كالتي تعقجٌا
 داخمضا كالسؤسدات التعمضسضة االخخػ خارجضا عمى حج سػاء. 

تساـ الجراسات الحجيثة كاالبحاث الستقجهة في تعديد اتجاٌات التعمضع   كعمى الخغع هغ ٌا
سضتٍا كالدعي الى اكداب  االلكتخكىي كتشسضتٍا في تجريذ الخياضضات كالتخكضد عمى هجػ ٌا

زهة لٍع اال اىً كلبلسف ها زاؿ ٌشالظ قرػرا كاضحا كعشرخا الصمبة لمسٍارات الخياضضة البل
خيا هفقػدا في ٌحا االتجاي، حضث ها زاؿ ٌشالظ هؤشخا يقػد الى كجػد ضعفا عاها لجػ  جٌػ
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الصمبة في هقخرات الخياضضات كفي التعاهل هع السٍارات الحدابضة االساسضة الى جاىب السقخرات 
تشطضع تتفق هع الشطخية الحجيثة في التجريذ هسا يحفد االخخػ في الكمضة كفق شخيقة بشاء ك 

الصالب عمى االستشكاؼ عغ السذاركة كالتفاعل هع السقخرات االخخػ الستكاهمة هع الخياضضات 
 فتزعف لجيً الجافعضة كيػلج لجيً شعػرا بالتخاجع كعجـ الخغبة في االستسخار كهتابعة الجراسة

 (.2016)األسصل، 
 هذكمة البحث:

سضة  في ضػءاتجاٌات الصمبة ىحػ تػضضف التعمضع االلكتخكىي في تجريذ الخياضضات  التعخؼ ٌا
االتجاٌات في تكػيغ الفكخة االساسضة هغ تػضضف التعمضع االلكتخكىي هسا لً االثخ البالغ في 
تفعضل العسمضة التعمضسضة كزيادة دافعضة الصمبة ىحػ التعمع كرفع هدتػػ هذاركتٍع في اداء 

الجاهعضة الى التعخؼ  السداقاتكالتكمضفات، هسا يجعػ ٌحا االهخ القائسضغ عمى اعجاد الػاجبات 
ا كاثخاءٌا حدب هضػلٍع كاحتضاجاتٍع. كسا اف جاهعة الضخهػؾ  عمى اتجاٌات الصمبة كتصػيٌخ
تدعى بذكل كبضخ الى تػضضف ادكات التكشػلػجضا في التعمضع هسا يتػافق هع هتصمبات العرخ 

بل ذك خبخات عالضة السدتػػ قادرا عمى هػاكبة التغضخات الحجيث الحؼ ى عضذً إلعجاد جضل هٌؤ
كالتصػرات الحجيثة، هسا هغ شأىً اف يشعكذ عمضٍع ايجابضا في ادائٍع السٍشي كاالجتساعي في 
كقت اصبح فضً استخجاـ التكشػلػجضا الحجيثة اهخا اساسضا في تصػيخ الحضاة االجتساعضة كالتخبػية 

هسا دفع الباحثة العسل عمى اكتذاؼ هضػؿ الصمبة كاتجاٌاتٍع ىحػ تػضضف التعمضع  كالثقافضة،
 االلكتخكىي في تجريذ الخياضضات كدراستٍا كذلظ هغ خبلؿ االجابة عغ الدؤالضغ اآلتضضغ:

في جاهعة اليخهػؾ  الخياضيات هداؽاتجاىات الصمبة نحػ التعميع االلكتخكني في   -1
 ؟في األردف

في اتجاىات  (≤0.05)ت داللة إحرائية عشج هدتػى الجاللة ىل تػجج فخكؽ ذا -2
 هداؽشمبة الخياضيات في جاهعة اليخهػؾ نحػ استخجاـ التعمع االلكتخكني في 

 الخياضيات تعدى لمجشذ؟
 :ىجؼ البحث 
جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ التعمع االلكتخكىي في هقخرات التعخؼ عمى اتجاٌات  -1

 .الخياضضات
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تجاٌات شمبة الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ التعمع في اكذف الفخكؽ  -2
 .الخياضضات تعدػ لمجشذ هداؽااللكتخكىي في 

 :أىسية البحث 
تذجضع أعزاء ٌضئة التجريذ في الجاهعة كفي كل الجاهعات عمى تػضضف التعمضع  -1

االلكتخكىي في التجريذ، حضث اف ٌشاؾ تػجٍا كبضخا هغ جاهعة الضخهػؾ ىحػ دهج 
 تعمضع االلكتخكىي في كافة السقخرات الجراسضة في الجاهعة.ال

يشدجع ٌحا البحث هع االتجاٌات العالسضة في هختمف الجاهعات في تبشي هبجأ التعمضع  -2
االلكتخكىي كالتعمضع الحاتي كالتعمضع عغ بعج لخمق هداحة اكسع هغ البضئة التعمضسضة 

 كالسعخفضة.
جاهعضغ ىحػ التعمضع االلكتخكىي كتغضخ ىطختٍع زيادة االتجاٌات االيجابضة لصمبة ال -3

 الدمبضة في بعس االحضاف لمتعمضع االلكتخكىي.
تػعضة هجرسضغ الخياضضات ألٌسضة حػسبة هقخرات الخياضضات كادراج ذلظ في خصصٍع  -4

 السشٍجضة، هع االخح باالعتبار االٌسضة التصبضقضة السدتسخة لمخياضضات السحػسبة.
 

 :هحجدات البحث 
 إهكانية تعسيع نتائج الجراسة عمى ها يمي: اقترخت

 الحجكد السكاىضة: جاهعة الضخهػؾ. -1
 الحجكد السػضػعضة: أداة الجراسة التي استخجهتٍا الباحثة  -2
 ـ.2020 -2019الحجكد الدهاىضة: العاـ الجراسي  -3
ع شمبة  -4  -2019لمعاـ الجراسي  قدع الخياضضات في كمضة العمـػالحجكد البذخية: ٌك

 ـ.2020

 محات البحث: هرص 
 :التعميع االلكتخكني .1

اصصبلحضًا: ٌػ اسمػب حجيث اك تقشضة حجيثة تذسل هجسػعة هغ البخاهج كالتصبضقات   
الحاسػبضة التعمضسضة باإلضافة الى بعس السػاقع االلكتخكىضة التعمضسضة تصبق برػرة هتكاهمة عمى 



 اتجاىات الصمبة نحػ التعميع االلكتخكني في هداؽ الخياضيات في جاهعة اليخهػؾ في األردف

 

193 
 

عبج ) ستعمع عمى التعمع ذاتضاهادة دراسضة هعضشة ضسغ هػاصفات كهعايضخ هحجدة، هسا تداعج ال
اب،  (2016 الٌػ

اجخائضا: بسا يتفق هع ها تصبقً جاهعة الضخهػؾ في تػضضف التعمضع االلكتخكىي في قدع  
الخياضضات في كمضة العمـػ بأىً هجسػعة هغ الػسائل كاالسالضب التي تدتخجـ في االىذصة 

ة كالتعمع السعكػس باإلضافة الى هجسػعة كالتقشضات االلكتخكىضة كالبث الفضجيػ كالفرػؿ االفتخاضض
 هغ الػسائط الستعجدة.

 االتجاىات: .2
عمى اىً هجسػعة هغ االىفعاالت الػججاىضة السكتدبة كالتي  كيعخؼ االتجاي اصصبلحضًا: 

تتكػف لجػ الفخد ىحػ هادة هحجدة اها ايجابضا فضؤدؼ بً الى شغف ٌحي السادة كاالقباؿ عمضٍا كاها 
 (.2014عساشة، شفػر كعجـ االٌتساـ بٍا ) سمبضا بإبجاء ال

عمى اىً هجػ تقبل اك رفس الصالب لمتعمع االلكتخكىي، كتقجيخي لبلٌسضة الكاهشً :كتعخؼ اجخائضا 
 هغ كراء التعمضع االلكتخكىي كاستضعابً لجرجة الفائجة السدتسجة هغ تصبضقً لٍا عمى تعمسً هدتقببل.

 الصمبة:  .3
لمعاـ  العمـػكمضة  قدع الخياضضات في ى هقاعج الجراسة فيٌع الصمبة الحيغ يجمدػف عم 
 2020-2019الجاهعي 

 :الجراسات الدابقة 
اتجاٌات شمبة تعمضع السخحمة الى ( دراسة ٌجفت التعخؼ  2017أجخػ ) جػدة،  

 كتكػىت عضشة الجراسة هغ .االساسضة في جاهعة االقرى ىحػ السداقات السختبصة بالخياضضات
%( فكاف أفخاد العضشة 20البة، حضث تع سحب عضشة عذػائضة شبقضة بشدبة )( شالبا كش548)
( شالبا كشالبة،   كتػصمت الجراسة أف اتجاٌات الصمبة ىحػ السداقات الجاهعضة السختبصة 110)

ػ هدتػػ هتػسط، أها ىدبة هدتػػ االتجاي ىحػ تجريذ 61بالخياضضات بمغت )  %( ٌك
تػجج عبلقة شخدية  بضشساػ هدتػػ هتػسط أيزا، %( ٌك66.4الخياضضات كسٍشة بمغت )

( بضغ االتجاي ىحػ السداقات الجاهعضة السختبصة بسادة الخياضضات 0.402بسعاهل ارتباط ) 
فخكؽ في هدتػػ اتجاٌات الصمبة  كيػججكاالتجاي ىحػ تجريذ الخياضضات كسٍشة في السدتقبل، 
 .ث في أداتي البحثعمى هقضاسي االتجاي تعدػ لستغضخ الجشذ لرالح االىا
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درجة اهتبلؾ أساتحة الخياضضات لمكفايات  التعخؼ إلى( 2017)الفضاض، دراسة  ٌجفت 
العبلقة االرتباشضة بضغ ك الحاسػبضة كدرجة هسارستٍع لٍا في كمضات التخبضة في الجاهعات العخاقضة 

ت عضشة الجراسة هغ درجة اهتبلؾ ٌؤالء االساتحة لمكفايات الحاسػبضة كدرجة هسارستٍع لٍا، كتكػى
ساتحة الخياضضات في كمضات التخبضة في الجاهعات العخاقضة في عجة هحافطات حضث بمغ أجسضع 

كجػد عبلقة ذات داللً إحرائضة عمى السقضاس  كاتزح عغ( أستاذ رياضضات، 127عجدٌع  )
 بضغ درجة االهتبلؾ كدرجة السسارسة.

ت استقراء اثخ تجريذ هداؽ الفضدياء باستخجاـ ( دراسة ٌجف2017كاجخػ ) الخػالجة كالدعايجة، 
ىسػذج بضخكشد كببليث البشائي السعتسج عمى التكشػلػجضا عمى زيادة استضعاب السرصمحات 
كالسفاٌضع الفضديائضة  لجػ شمبة جاهعة اؿ البضت، كذلظ كفقا لستغضخ الجشذ كالتفاعل بضشٍسا، حضث 

( شالب 27كػىت السجسػعة هغ االكلى هغ )تست الجراسة عمى هجسػعتضغ هغ الصبلب، بحضث ت
( شالب 26كشالبة درسػا بإستخجاـ الصخيقة االلكتخكىضة، كهجسػعة ضابصة عجد افخادٌا ) 

فخكؽ ذات داللة احرائضة بضغ  عغ كجػدىتائج الجراسة  كأسفختكشالبة درسػا بالصخيقة التقمضجية، 
ريذ التقمضجية لرالح الشسػذج  االلكتخكىي شخيقة التجريذ السعتسجة عمى التكشػلػجضا كشخيقة التج

كالحؼ يعتسج كبذكل اساسي عمى التكشػلػجضا، كسا ككذفت الجراسة عمى اىً ال يػجج فخكؽ ذات 
ال يػجج فخكؽ ذات  بضشساداللة احرائضة كهعشػية بضغ هتغضخ الشػع االجتساعي كحكػر كاىاث، 

 .ذدػ الى التفاعل بضغ شخيقتي التجريداللة احرائضة عمى استضعاب السرصمحات كالسفاٌضع يع
التعخؼ الى اتجاٌات الصمبة السعمسضغ في  ت( دراسة ٌجف2015كأجخػ )األسصل،  

الجاهعة االسبلهضة بغدة ىحػ استخجاـ التقشضة كالسػاد التعمضسضة االفتخاضضة في تجريذ الخياضضات. 
كتػصل  هعمسي الخياضضات. ( شالبة هغ الصمبة 75ك )  اً ( شالب 30كتكػىت عضشة البحث هغ )

الباحث اف اتجاٌات الصمبة هعمسي الخياضضات في الجاهعة االسبلهضة ىحػ استخجاـ التقشضة 
ال تػجج فخكؽ ذات داللة  بضشساكالسػاد التعمضسضة االفتخاضضة في تجريذ الخياضضات ايجابضة، 

 ي.احرائضة في اتجاٌات الصمبة السعمسضغ تعدػ الى هتغضخ الشػع االجتساع
( استقراء أثخ استخجاـ الحاسػب التعمضسي في 2013) السػهشي،  ٌجفت دراسة 

تحرضل شالبات الفخقة الخابعة في هقخر شخؽ تجريذ الخياضضات في جاهعة حائل، بصخيقتي 
أجخت الباحثة الجراسة عمى ك التعمضع التعاكىي كالتعمضع الفخدؼ هقارىة هع الصخيقة التقمضجية، 

كتكػىت ت السدجبلت في هقخر شخؽ تجريذ الخياضضات في جاهعة حائل، هجسػعة هغ الصالبا
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( شالبة، كقدست العضشة الى ثبلث هجسػعات، بحضث كاىت السجسػعة االكلى 72الجراسة ) عضشة
تسثل الصالبات البلتي درسغ السادة التعمضسضة بإستخجاـ الحاسػب بذكل تعاكىي، كالثاىضة كاىت قج 

جاـ الحاسػب بذكل فخدؼ، اها الثالثة فقج كاىت قج درست ىفذ السادة درست السادة ىفدٍا بإستخ
جاؼ الجراسة، استخجهت الباحثة عجد هغ  العمسضة ايزا كلكغ بالصخيقة التقمضجية،  كلتحقضق ٌأ
االدكات هشٍا ) بخهجضة تعمضسضة هحػسبة تتزسغ السادة التعمضسضة، كاختبار تحرضمي هكػف هغ ) 

كجػد فخكؽ ذات داللة احرائضة  عغ ضار هغ هتعجد (  كاضٍخت الشتائج( فقخة هغ ىػع االخت 20
( في تحرضل شالبات الفخقة الخابعة في هقخر شخؽ تجريذ  0.05عشج هدتػػ الجاللة ) 

الخياضضات في جاهعة حائل، يعدػ الى شخيقة التعمع بإستخجاـ الحاسػب بذكل تعاكىي هقارىة 
 بالصخيقة التقمضجية.

جفت  عمى أراء الصمبة التعخؼ (  Akkan & Cakir، 2012اف ككاكضخ )دراسة أك ٌك
السعمسضغ ىحػ استخجاـ السػاد التعمضسضة االفتخاضضة السحدػسة في تجريذ الخياضضات كلتحقضق 
جاؼ الجراسة تع استخجاـ هقضاس لبلتجاٌات كهقاببلت هع عضشة هغ الصمبة السعمسضغ في جاهعة  ٌأ

ػصمت الجراسة الى اف الصمبة السعمسضغ يفزمػف استخجاـ ، كتKafkas Universityكافاكاس 
السػاد التعمضسضة االفتخاضضة كاف السػاد السحدػسة ذات هضدة لتجريذ الخياضضات لصمبة الرفػؼ 

 االكلى هغ هخحمة التعمضع االساسي.
جفت دراسة كاتي)   استخجاـ التقشضات التعمضسضة في فٍع  التعخؼ الى(  Katie،2012ٌك
جاؼ الجراسة قاهت الباحثة ببشاء استبضاف لمػالجيغ كاستبضاف لمسعمسضغ الصمبة ل مكدػر، كلتحقضق ٌأ

( شالبا  29كبصاقة تقخيخية كسجل السعمع كاهتحاف قبمي كبعجؼ. حضث شسمت الجراسة عضشة هغ )
أف استخجاـ التقشضات يداعج  كأسفخت ىتائج الجراسةهغ شبلب السخحمة االبتجائضة لمرف الخابع 

سضة ك تحدضغ تحرضل الصمبة كجعل تعمع الخياضضات أكثخ هتعة، كسا ككذفت الجراسة في  ٌأ
التقشضات الضجكية في هداعجة الصمبة الحيغ لجيٍع صعػبة في تعمع الخياضضات ألىٍع يتعمسػف هغ 

 خبلؿ التصبضق السباشخ هع الػسضمة التعمضسضة التقشضة. 
ضاف كهاىدػرة )    & Haiayan، Atsusiكقاـ كبل هغ أتدضػسي ٌك

Mansureh،2010  الى قضاس أثخ العاب حاسػبضة عمى تحرضل الصمبة في الخياضضات ،)
ا، كقج استخجـ الباحث السشٍج الذبً تجخيبي، كاجخػ هقاببلت هع هعمسي  كدافعضتٍع ىحٌػ

 اً ( شالب193تكػىت عضشة الجراسة هغ )ك الخياضضات الحيغ اشتخكت صفػفٍع في الجراسة. 
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تػزيعٍع عمى هجسػعتضغ : هجسػعة ضابصة شبقت عمضٍا الصخيقة التقمضجية، كشالبة، تع 
الشتائج الى تفػؽ شبلب أسفخت كهجسػعة تجخيبضة شبقت عمضٍا شخيقة االلعاب الحاسػبضة، ك 

السجسػعة التجخيبضة عغ السجسػعة الزابصة، هع تحدغ كاضح في أدائٍع كإتجاٌاتٍع ىحػ تعمع 
 الخياضضات.

 الدابقة كالتعقيب عمييا: هشاقذة الجراسات
بعج عخض الجراسات الدابقة الحطت الباحثة التشػع في العشاكيغ كاألٌجاؼ كتبايغ هجتسع 
الجراسة كشخيقة اختضار العضشة حضث تشاكلت هخاحل عسخية هختمفة ككحلظ التشػع في ىتائج الجراسة 

غ االشار الشطخؼ كفقًا لصبضعة كل دراسة ككحلظ اختمفت التػصضات كاستفادت الباحثة ه
 كالجراسات الدابقة.

 الطريقة واإلجراءات: 

 الجراسة هشيج: 
 اداة  عمى الصبلب استجابات ىتائج كتفدضخ كتحمضل لػصف كذلظ الػصفي، السشٍج استخجاـ تع

 .سةالجرا
 الجراسة هجتسع: 

( شالبًا كشالبة هغ شمبة الدشة األكلى كالثاىضة كالحيغ 250تكػف هجتسع الجراسة هغ )
 ـ 2020-2019سػف في قدع الخياضضات، جاهعة الضخهػؾ خبلؿ العاـ الجراسي يجرّ 

 عيشة الجراسة: 
( شالبًا كشالبة هسغ 80عمى )العذػائضة البدضصة  الجراسة بالصخيقةعضشةتع اختضار 

 يجرسػف في قدع الخياضضات.
 

 هتغيخاتيا هدتػيات حدب الجراسة عيشة أفخاد(1) ججكؿ يػضح 
 %السئػية الشدبة العجد الفئة/السدتػػ  الستغضخ
 %43.8 35 رػ ذك الجشذ

 %56.3 45 اثاى  
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 الجراسة:  أداة
اتجاٌات شمبة لغايات تصبضق أداة تع الخجػع إلى األدب التخبػؼ كالجراسات الدابقة الستعمقة 

الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ التعمع االلكتخكىي في هقخرات الخياضضات هغ كجٍة 
األداة عمى السقايضذ السدتخجهة في كاستشجت الجراسة برػرة أساسضة في إعجاد ، الصبلب ىطخ

 (.2012( كدراسة قخكاىي )2017الجراسات الدابقة كجراسة جػدة )
إذ يزع السدتجضب إشارة أهاـ كل فقخة هغ فقخات السجاالت كذلظ عمى َسّمع هغ خسدة 

ضة، هتجىضة ججًا( كُصححت األداة بإعصاء األكزاف درجات ٌي ) كبضخة ججًا، كبضخة، هتػسصة، هتجى
( لمجرجات الدابقة الحكخ، كسا تع التحقق هغ دالالت الرجؽ كالثبات 1، 2، 3، 4، 5التالضة )
 لؤلداة.
 صجؽ أداة الجراسة: 

 الرجؽ الطاٌخؼ:  . أ
هغ ذكؼ الخبخة  السحكسضغ سبعةتع التأكج هغ صجؽ أداة الجراسة كذلظ بعخضٍسا عمى 

 كاألخح :ص في الجاهعات األردىضة. كاألخح بسبلحطاتٍع كتعجيبلتٍع، هغ حضثكاالخترا
 لمسجاؿ الفقخة كاىتساء المغػية الرضاغة صبلحضة هجػ هعخفة حضث هغ كتعجيبلتٍع، بسبلحطاتٍع

 تعجيبلت أؼ كإجخاء الجراسة هجاؿ هع كتػافقٍا الفقخات هبلَءهة كهجػ ضسشً أدرجت الحؼ
ٍا  .هشاسبة يخكى

%( هغ هجسػعة السحكسضغ تع اعتساد أداة الجراسة 80مى إجساع ها يديج عغ )كبشاء ع
( فقخة 25حضث تع تعجيل كاستبجاؿ بعس الفقخات لضربح عجدٌا الشٍائي ) .برػرتٍا الشٍائضة

تتعمق باتجاٌات شمبة الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ التعمع االلكتخكىي في 
 خجت أداة الجراسة برػرتٍا الشٍائضة. هقخرات الخياضضات. كبحلظ أخ

 ب. صجؽ البشاء )السحتػػ( ألداة الجراسة  
( شالبًا. كتع حداب 30تع تصبضق االستباىة عمى عضشة استصبلعضة قػاهٍا ) 

هعاهبلت ارتباط بضغ درجة كل فقخة هع الجرجة الكمضة لمسجاؿ الحؼ تشتسي إلضً الفقخة. كالججكؿ 
 ( يبضغ ذلظ.2)

 
 
 



 2020 - يػليػ -األكؿالجدء  –الخابعالعجد  –هجمة  جاهعة فمدصيغ لألبحاث كالجراسات 

198 
 

 (: هعاهالت ارتباط بيخسػف بيغ فقخات األداة كاألداة الكمية2ججكؿ )اليػضح 
 األداة الكمضة الفقخات

 (**)449. الخياضضات تجريذ في هداعجة كػسضمة االلكتخكىي التعمع استخجـ
 (**)572. تحرضمي هغ يديج االلكتخكىي التعمع تػضضف

 (**)516. الخياضضات هقخر تجريذ االلكتخكىي التعمع تػضضف يعضق
 (**)526. االلكتخكىي التعمع باستخجاـ الخياضضة كالسٍارات كالسفاٌضع السرصمحات بتعمع ارغب

 (**)625. السذكبلت كحل الفٍع زيادة في االلكتخكىي بالتعمع الخياضضات تجريذ يداعجىي
 (**)735. التعمضسضة العسمضة اثخاء في االلكتخكىي التعمع يداعج
 (**)763. االلكتخكىي التعمع تػضضف يتع حضغ باالستستاع اشعخ
 (**)691. بالشفذ الثقة االلكتخكىي بالتعمع الخياضضات تجريذ يديج
 (**)739. الخياضضات تجريذ في العسل كاكراؽ التقمضجية بالصخيقة ارغب

 (**)797. لجؼ العمضا التفكضخ هٍارات الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع يشسي
 (**)701. كقتي إدارة في الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي معالتع يداعج
 (**)662. االلكتخكىي التعمع بتػضضف الخياضضات هقخرات تجريذ اقتخح

بة بالخػؼ الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع تػضضف يذعخىي  (**)748. كالٌخ
 (**)564. االلكتخكىي التعمع باستخجاـ الخياضضات تعمسي اثشاء بالجٍج اشعخ

 (**)540. كبضخاً  جٍجاً  االلكتخكىي التعمع باستخجاـ الخياضضات تعمع يحتاج
 (**)755. السجرس كبضغ بضشي التػاصل عسمضة يقصع الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع اف اشعخ

 (**)780. لمسقخر الصمبة تعمع هغ الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع يحدغ
 (**)798. االبجاع هٍارة يشسي الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي تعمعال اف أرػ 
 (**)668. شخرضتي يزعف الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع أف اشعخ

 (**)677. السالضة أعبائي هغ يديج االلكتخكىي التعمع تػضضف اف أجج
 (**)674. الكتخكىضاً  السٍاـ اىجاز برعػبة اشعخ

 (**)633. الحاسػب باستخجاـ كافيال الػقت أجج ال
ا هغ أتسكغ لع التي السحاضخات عمى االشبلع اإللكتخكىي التعمع يتضح  (**)733. حزػٌر

 (**)659. فعالة بصخيقة الحاسػب استخجـ
 (**)702. السعخفة الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع يشسي

  (.0.05دالة إحرائضًا عشج هدتػػ الجاللة ) *
 (.0.01الة إحرائضًا عشج هدتػػ الجاللة )د **

( أف قضع هعاهبلت ارتباط فقخات أداة الجراسة هع األداة ككل، كاىت 2يتبضغ هغ الججكؿ ) 
ي قضع هبلئسة لتحقضق اغخاض الجراسة.  0.30اكبخ هغ   ٌك
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  :ثبات أداة الجراسة 
ٌي االختبار كإعادة الصخيقة األكلى  استخجاـ شخيقتضغ لمتحقق هغ ثبات أداة الجراسة،تّع 

االختبار كالصخيقة الثاىضة ٌي حداب هعاهل كخكىباخ لفقخات االستباىة. حضث تع في األكلى 
شالبًا( هختضغ بفارؽ زهشي هجتً أسبػعضغ كتع  30تصبضق االستباىة عمى العضشة االستصبلعضة )

تع في الصخيقة  حداب هعاهل االرتباط بضخسػف ) هعاهل ثبات االستقخار( بضغ التصبضقضغ. كسا
أف  كاتزححضث . كخكىباخ ألفاالثاىضة حداب هعاهل ثبات االتداؽ الجاخمي هغ خبلؿ هعاهل 

هعاهل ارتباط بضخسػف بضغ درجات السفحػصضغ عمى األداة في هختي التصبضق بمغ هعاهل الثبات 
 Cronbach’s(. أها هعاهل ثبات االتداؽ الجاخمي "كخكىباخ ألفا" )0.94الكمي لؤلداة )

Alpha( لؤلداة ككل بمغ )ُيبلحع أىٍا ذات هعاهل ثبات هختفع. كعمضً اعتبخت ٌحي (.  ك 0.95
 القضع هبلئسة لغايات ٌحي الجراسة كتحقضق غخضٍا كالػثػؽ بشتائجٍا.

 ترحيح أداة الجراسة:  
ألجل احتداب الجرجة الكمضة لؤلداة، تع كضع خسدة بجائل يختار السدتجضب أحج ٌحي  
( لمبجائل الخسدة عمى التػالي 1، 2، 3، 4، 5تي تعبخ عغ رأيً، كأعصضت الجرجات )البجائل ال

( لمبجيل كبضخة، كأعصضت 4، كالجرجة )( عمى البجيل كبضخة ججاً 5لمفقخات، إذ أعصضت الجرجة )
( عمى البجيل هتجىضة، كأعصضت الجرجة 2( عمى البجيل هتػسصة، كأعصضت الجرجة )3الجرجة )

كلمحكع عمى هدتػػ الستػسصات الحدابضة لمفقخات كالسجاالت . هتجىضة ججاً ( عمى البجيل 1)
 كاألداة ككل، اعتسج السعضار اإلحرائي باستخجاـ السعادلة اآلتضة:

 أدىى قضسة( هقدػًها عمى عجد الخضارات  –هجػ الفئة= )أعمى قضسة 
 كبحلظ يربح هعضار الحكع عمى الشحػ اآلتي: 0.8=5÷ 4=1-5هجػ الفئة= 

 أداة الجراسة درجة لتحجيج اْلحرائي (: السعيار3الججكؿ )ضح يػ 
 الجرجة الستػسط الحدابي 

 هتجىضة ججاً  1.80أقل هغ   1.00 هغ 
 هتجىضة 2.60أقل هغ   1.80 هغ 
 هتػسصة 3.40أقل هغ   2.60 هغ 
 كبضخة 4.20أقل هغ   3.40 هغ 
 كبضخة ججاً  4.20 – 5.00هغ 
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 عخض الشتائج كهشاقذتيا: 
اتجاٌات شمبة الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ الكذف عغ ٌجفت ٌحي الجراسة إلى  

، كلتحقضق ذلظ تست اإلجابة عغ أسئمتٍا كفق استخجاـ التعمع االلكتخكىي في هقخرات الخياضضات
 تدمدمٍا، كفضسا يمي عخض لحلظ:

هعة ها اتجاٌات شمبة الخياضضات في جا ىتائج الدؤاؿ األكؿ الحؼ ىز عمى: " .1
 الضخهػؾ ىحػ استخجاـ التعمع االلكتخكىي في هقخرات الخياضضات"؟ 

تع حداب الستػسصات الحدابضة كاالىحخافات السعضارية لتقجيخات أفخاد عضشة الجراسة عمى 
اتجاٌات شمبة الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ كل فقخة هغ فقخات كل هجاؿ هغ 

 ، كفضسا يمي عخض لحلظ:خياضضاتالتعمع االلكتخكىي في هقخرات ال
(: الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة 4ججكؿ )يػضح 
اتجاىات شمبة الخياضيات في جاهعة اليخهػؾ نحػ استخجاـ التعمع االلكتخكني في عمى فقخات 

 هختبة تشازليًا كفق الستػسصات الحدابية هقخرات الخياضيات
 رقع
 الفقخة لفقخةا

 الستػسط
 الحدابي*

 االنحخاؼ
 الجرجة الختبة السعياري 

 الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع تػضضف ال يذعخىي 13
بة بالخػؼ  كالٌخ

كبضخة  1 493. 4.60
 ججاً 

كبضخة  2 497. 4.58 االلكتخكىي التعمع بتػضضف الخياضضات هقخرات تجريذ اقتخح 12
 ججاً 

كبضخة  3 570. 4.56 كقتي إدارة في الخياضضات تجريذ في اللكتخكىيا التعمع يداعج 11
 ججاً 

1 
 تجريذ في هداعجة كػسضمة االلكتخكىي التعمع استخجـ

 4 574. 4.51 الخياضضات
كبضخة 
 ججاً 

كبضخة  5 574. 4.51 الخياضضات هقخر تجريذ االلكتخكىي التعمع تػضضف ال يعضق 3
 ججاً 

 التفكضخ هٍارات الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع يشسي 10
 لجؼ العمضا

كبضخة  6 550. 4.46
 ججاً 

كبضخة  7 570. 4.44 تحرضمي هغ يديج االلكتخكىي التعمع تػضضف 2
 ججاً 

 8 708. 4.43 بالشفذ الثقة االلكتخكىي بالتعمع الخياضضات تجريذ يديج 8
كبضخة 
 ججاً 
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 رقع
 الفقخة لفقخةا

 الستػسط
 الحدابي*

 االنحخاؼ
 الجرجة الختبة السعياري 

كبضخة  9 652. 4.43 ةالتقمضجي الخياضضات بالصخيقة ال ارغب تجريذ 9
 ججاً 

4 
 الخياضضة كالسٍارات كالسفاٌضع السرصمحات بتعمع ارغب

 10 567. 4.41 االلكتخكىي التعمع باستخجاـ
كبضخة 
 ججاً 

 الفٍع زيادة في االلكتخكىي بالتعمع الخياضضات تجريذ يداعجىي 5
كبضخة  11 606. 4.39 السذكبلت كحل

 ججاً 

 عسمضة يشسي الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع اف اشعخ 16
كبضخة  12 615. 4.34 السجرس كبضغ بضشي التػاصل

 ججاً 

 هٍارة يشسي الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع اف أرػ  18
كبضخة  13 652. 4.33 االبجاع

 ججاً 

17 
 الصمبة تعمع هغ الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع يحدغ
 لمسقخر

4.29 .732 14 
ة كبضخ 
 ججاً 

كبضخة  15 532. 4.29 السعخفة الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع يشسي 25
 ججاً 

19 
 يقػؼ  الخياضضات تجريذ في االلكتخكىي التعمع أف اشعخ

 16 688. 4.21 شخرضتي
كبضخة 
 ججاً 

 17 644. 4.20 خبخة كاسعة االلكتخكىي التعمع باستخجاـ الخياضضات تعمع يحتاج 15
كبضخة 
 ججاً 

 كبضخة 18 781. 4.19 التعمضسضة العسمضة اثخاء في االلكتخكىي التعمع يداعج 6
 كبضخة 19 689. 4.18 فعالة بصخيقة الحاسػب استخجـ 24
 كبضخة 20 797. 4.15 السالضة أعبائي هغ يخفف االلكتخكىي التعمع تػضضف اف أجج 20

 التعمع باستخجاـ الخياضضات تعمسي اثشاء بالجٍج اشعخ 14
 كبضخة 21 560. 4.13 االلكتخكىي

23 
 لع التي السحاضخات عمى االشبلع اإللكتخكىي التعمع يتضح
ا هغ أتسكغ  كبضخة 22 640. 4.09 حزػٌر

 كبضخة 23 776. 4.08 الكتخكىضاً  السٍاـ اىجاز برعػبة اشعخ 21
 كبضخة 24 803. 4.04 االلكتخكىي التعمع تػضضف يتع حضغ باالستستاع اشعخ 7
 كبضخة 25 776. 3.93 الحاسػب باستخجاـ الكافي الػقت ججأ 22
 كبضخة  431. 4.31 الكمضة األداة  

 (5( كالجرجة العمضا )1* الجرجة الجىضا )
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اتجاٌات شمبة الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ أف فقخات  (4اتزح هغ ججكؿ )
( 3.93حضث تخاكحت ها بضغ ) خ،جاءت بسدتػػ كبض التعمع االلكتخكىي في هقخرات الخياضضات

كيسكغ تفدضخ ذلظ الى أف الغالبضة العطسى هغ الصبلب يستمكػف أجٍدة الكتخكىضة، (. 4.60ك)
كأجٍدة الحاسػب كاأللػاح الحكضة كالٍػاتف، إضافة الى تػافخ هختبخات الحاسب كشبكة االىتخىت 

ا الجاهعة لصبلبٍا في كافة الكمضات كال سضسا في كم ضة العمػـ، كسا أف لخبخة أعزاء التي تػفٌخ
ٌضئة التجريذ الػاسعة في هجاؿ التعمضع االلكتخكىي كفي كضفضة التعاهل هع هػادي االساسضة 

 كتػضضفٍا برػرة فعالة في تجريذ السقخرات بذكل عاـ كفي تجريذ الخياضضات بذكل خاص.
 يعػدتعمضع االلكتخكىي هؤشخا كاضحا كقػيًا عمى أف ازدياد رغبة الصبلب ىحػ ال الشتائج تعصي

ألسباب تتعمق بالطخكؼ الدهاىضة كالسكاىضة، حضث يعتبخ التعمضع االلكتخكىي حبل سخيعًا كفعااًل 
لقٍخ كل الطخكؼ الرعبة التي قج يػاجٍٍا الصالب أثشاء دراستً احضاىا كبأقل جٍج كتكمفة، فقج 

اف  حضثضة برػرة أكثخ هخكىة، قاهت التكشػلػجضا باخترار السدافات كالحجكد الدهاىضة كالسكاى
الصالب اصبح في عرخىا الحاضخ هغ اىجاز كافة السٍسات السصمػبة هشً هغ تكمضفات ككاجبات 
كالتفاعل هع االىذصة كالسذاريع كتدمضسٍا في اؼ كقت كايشسا شاء هغ خبلؿ بػابات التعمضع 

هدتػياتٍع السختمفة هغ  ف التعمضع االلكتخكىي أتاح لجسضع الصبلب كبكافةإااللكتخكىي، كسا ك 
السذاركة كابجاء الخأؼ كالتػاصل هع هجرسضٍع دكف أدىى حخج اك تكمف، الذيء الحؼ كاف يذكل 

ٌحي الجراسة هع  كأتفقت ىتائجعائقا رئضدضا كتحجيا اهاـ الكثضخ هغ الصبلب في التعمضع التقمضجؼ، 
التكشػلػجضا في تعمضع ( اف اتجاٌات الصمبة ىحػ استخجاـ 2014ىتائج دراسة ) األسصل، 

 الخياضضات كاىت بالفعل ايجابضة كأىٍع يؤيجكف كبذجة استخجاـ التقشضة في تجريذ الخياضضات.
( اف اتجاٌات الصمبة ىحػ استخجاـ 2012كاختمفت الجراسة الحالضة هع دراسة قخكاىي )

 التكشػلػجضا كاىت ضعضفة عمى جسضع فقخات الجراسة.
"ٌل تػجج فخكؽ ذات داللة إحرائضة عشج هدتػػ ز عمى: ىتائج الدؤاؿ الثاىي الحؼ ى .2

في اتجاٌات شمبة الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ  (≤0.05)الجاللة 
 التعمع االلكتخكىي في هقخرات الخياضضات تعدػ لمجشذ كالتخرز ؟

لئلجابة عغ ٌحا الدؤاؿ؛ تع حداب الستػسصات الحدابضة كاالىحخافات السعضارية 
اتجاٌات شمبة الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ يخات أفخاد عضشة الجراسة عمى لتقج
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( 5، كفًقا لستغضخ )الجشذ كالتخرز(، كيبضغ ججكؿ )التعمع االلكتخكىي في هقخرات الخياضضات
 ذلظ. 

( الستػسصات الحدابية كاالنحخافات السعيارية لتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة عمى 5ججكؿ )
ىات شمبة الخياضيات في جاهعة اليخهػؾ نحػ استخجاـ التعمع االلكتخكني في هقخرات اتجا

 كفًقا لستغيخ)الشػع اْلجتساعي( ككل،الخياضيات 
 االىحخاؼ السعضارؼ  العجد الستػسط الحدابي السدتػػ/الفئة الستغضخ

 481. 35 4.23 ذكخ الشػع اإلجتساعي
 383. 45 4.37 اىثى
 431. 80 4.31 سجسػعال
( كجػد فخكؽ ضاٌخية بضغ الستػسصات الحدابضة لتقجيخات أفخاد 5ُيبلحع هغ ججكؿ )

اتجاٌات شمبة الخياضضات في جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ التعمع االلكتخكىي عضشة الجراسة عمى 
، كلتحجيج الجاللة اإلحرائضة لٍحي ككل، كفًقا لستغضخ)الشػع االجتساعي( في هقخرات الخياضضات

 :( ذلظ6خكؽ الطاٌخية، تع تصبضق تحمضل التبايغ الثشائي، كيبضغ ججكؿ )الف
(: تحميل التبايغ الثشائي لمستػسصات الحدابية لتقجيخات أفخاد عيشة الجراسة عمى 6ججكؿ )

اتجاىات شمبة الخياضيات في جاهعة اليخهػؾ نحػ استخجاـ التعمع االلكتخكني في هقخرات 
 )الجشذ(كفًقا لستغيخ ككل، الخياضيات

 الستغضخ
 هجسػع

 الجاللة اإلحرائضة قضسة ؼ هتػسط السخبعات درجات الحخية السخبعات

 167. 1.946 365. 1 365. الجشذ
   188. 76 14.265 الخصأ

    80 1500.090 السجسػع 
    79 14.691 السجسػع الُسعّجؿ

 (α  =0.05* ذك داللة إحرائضة عشج هدتػػ الجاللة اإلحرائضة )
عجـ كجػد فخؽ ذؼ داللة إحرائضة عشج هدتػػ الجاللة  (6ح هغ ججكؿ )يتز
اتجاٌات شمبة الخياضضات في لتقجيخات أفخاد عضشة الجراسة عمى ( α  =0.05اإلحرائضة )

 .الجشذ يعدػ ككل  جاهعة الضخهػؾ ىحػ استخجاـ التعمع االلكتخكىي في هقخرات الخياضضات
تخجاـ التكشػلػجضا الحجيثة في الجراسة كقجرة كتعدك الباحثة ذلظ الى التػسع في اس 

الصبلب عمى التغمب عمى السعضقات التي قج تػاجٍٍع، كسا كاف اهتبلؾ كبل الجشدضغ الحكػر 
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كاالىاث السٍارات االساسضة الستخجاـ الحاسػب كل ذلظ قج ساعج عمى عجـ كجػد فخكقات 
خفضغ ساٌع ايزا الى عجـ كجػد فخكقات شاسعة بضشٍع، كسا اف البضئة التعمضسضة السػحجة لكبل الص

 هغ حضث السقخرات كادكات الجراسة كشخؽ التجريذ.

( كدراسة ) 2015( كدراسة )االسصل، 2017كتتفق ٌحي الجراسة هع دراسة ) الخػالجة كالدعايجة، 
التي تػصمت هع ٌحي الجراسات الى عجـ كجػد فخكقات بضغ كبل الجشدضغ ك ( 2012قخكاىي، 

كجػد فخكقات لرالح  عغ أكجت( التي  2017ة ٌحي الجراسة هع دراسة ) جػدة، كاختمفت ىتضج
 هتغضخ االىاث.

 
 :التػصيات 
االٌتساـ اكثخ في اتجاٌات الصمبة ىحػ استخجاـ التكشػلػجضا في تجريذ الخياضضات باستخجاـ  -

 ا. احجث الػسائل كاألدكات التي تجعل هغ العمسضة التعمضسضة التعمسضة اكثخ هتعة كتذػيق
كهختبخات الحاسب كالبخهجضات الستعمقة بتجريذ  هخاكد تعمضع الحاسبتػفضخ السديج هغ  -

 الخياضضات. 
تجريب السجرسضغ كالصبلب عمى احجث البخهجضات كأدكات التكشػلػجضا السداعجة في تجريذ  -

 الخياضضات.
تكشػلػجضا اجخاء دراسات هساثمة في جاهعات أخخػ تٍتع في اتجاٌات الصمبة ىحػ استخجاـ ال -

 الحجيثة في تجريذ الخياضضات. 
 
 : السخاجع 
 السخاجع العخبية: –أكال 

( أثخ التعمضع اإللكتخكىي عمى التحرضل كاألداء السٍارؼ كاإلىجاز 2008فخخؼ، أحسج )  .1
التكشػلػجي في هادة الحاسب اآللي لجػ تمسضح الرف الثالث اإلعجادؼ، كمضة التخبضة، 

-http://homeeconomics.mountada.biz/montada. -جاهعة السشػفضة
f19/topic 

 t490.htm#3619  2010/  10/  29آخخ تاريخ لمجخػؿ 
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اب، دمحم هحسػد ) .2 (. فاعمضة التعمضع االلكتخكىي التذاركي القائع عمى 2016عبج الٌػ
استخجاـ ىطاـ ادارة التعمع االلكتخكىي ببلؾ بػرد في تشسضة هٍارات الترسضع االلكتخكىي 

اثخ التعمع لجػ شبلب كمضة الحاسبات بالجاهعة االسبلهضة بالسجيشة السشػرة. السجمة كبقاء 
 (.46التخبػية )

رسضع بخىاهج تجريبي قػائع عمػى التكاهػل بػضغ تكشػلػجضات ( ت2014عساشة، دمحم عبجي ) .3
)تقشضة( بث الػسائط )البػرد كاستضشج ( كشبكات الخجهات االجتساعضػة كفاعمضتً في 

عس هٍارات استخجاـ التصبضقات التعمضسضة لمػيب لجػ هعمسػي التعمضع العاـ تشسضة ب
ا الجسعضة العخبضػة لمتكشػلػجضػا التخبضػة، دراسػات كبحػث، ص ص   -554كاتجاٌٍع ىحٌػ

493. 
قة الذباب، بضخكت: دار الشقاش لمصباعة كالشذخ 2002الخزاد، دمحم ) .4 (. هذكبلت السخٌا

 كالتػزيع.
ضئة التجريذ في التعمضع السفتػح كالتعمع عغ 2008ككىغ، أىجمضشا ) .5 (. تصػيخ التعمضع ٌك

 بعج، هخكد التعمضع السفتػح في جاهعة القجس السفتػحة. 
(. اتجاٌات شمبة الخياضضات كالحاسػب في جاهعة 2012قخكاىي، هاٌخ ىطسي ) .6

في تعمضع ىحػ استخجاـ التعمضع االلكتخكىي  –هشصقة سمفضت التعمضسضة  –القجس السفتػحة 
الخياضضات، جاهعة القجس السفتػحة، السجمة الفمدصضشضة لمتعمضع السفتػح كالتعمضع 

 (. 6)3االلكتخكىي،
(. اتجاٌات شمبة تعمضع السخحمة االساسضة في جاهعة 2017جػدة، هػسى دمحم ) .7

االقرى ىحػ السداقات السختبصة بالخياضضات كعبلقتٍا باتجاٌاتٍع ىحػ تجريذ 
 (. 1) 21ة جاهعة االقرى، الخياضضات، هجم

(. درجة اهتبلؾ اساتحة الخياضضات لمكفايات 2017الفضاض، رشا غشي ٌاشع ) .8
الحاسػبضة كهسارستٍع لٍا في كمضات التخبضة في الجاهعات العخاقضة، جاهعة اؿ البضت، 

 األردف.
ضع حاهج ) .9  (. بشاء هقضاس االتجاٌات ىحػ استخجاـ التقشضة كالسػاد2014األسصل، إبخٌا

جاهعة  -التعمضسضة االفتخاضضة في تجريذ الخياضضات لجػ الصمبة السعمسضغ، كمضة التخبضة
 (.2) 25بشٍا، 
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ضع حاهج ) .10 (. اتجاٌات الصمبة السعمسضغ في الجاهعة االسبلهضة بغدة 2016األسصل، إبخٌا
 -ىحػ استخجاـ التقشضة كالسػاد التعمضسضة االفتخاضضة في تجريذ الخياضضات، كمضة التخبضة

 .63(، العجد ASEPرابصة التخبػيضغ العخب، دراسات عخبضة في التخبضة كعمع الشفذ )
(. أثخ استخجاـ الحاسػب التعمضسي في تحرضل 2013السػهشي، تغخيج هػسى سمضساف )  .11

شالبات الفخقة الخابعة في هقخر شخؽ تجريذ الخياضضات في جاهعة حائل، اتحاد 
 .األهاىة العاهة –الجاهعات العخبضة 

(. أثخ تجريذ هداؽ الفضدياء اإللكتخكىضة 2017الخػالجة، صالح كالدعايجة، هشعع ) .12
بإستخجاـ ىسػذج بضخكشد كببليث البشائي السجعع تكشػلػجضا في استضعاب السفاٌضع 

 (.42) 2الفضديائضة لجػ شمبة جاهعة آؿ البضت، جاهعة القجس السفتػحة، 
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