
 م1029   يناير(   6) العدد                      لآلداب والدراسات االنسانيةالمجلة العربية 

 

 

911 

 العربية باململكة التدريس لتالميذالصفوف األولية يف باداآلي توظيف) 
 (-دراسة وصفية -لتطويرالتعليم 0202السعودية يف ضوءرؤية اململكة 

 دادـإع

 على بن عوض علي الغامدي/د
 الطائف -اململكة العربية السعودية، مشرف تربوي  بإدارة تعليم الطائف

 8102/ 01 / 08تم الموافقة على النشر في         8102/ 9 /82تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :ملخص

هدفت هذه الورقة إلى التعرف على مالمح توظيف اآليباد في التدريس لتالميذ       

لتطوير  0202العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة الصفوف األولية بالمملكة 

وتكونت الورقة من ثالثة مباحث وخاتمة  التعليم، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي،

في اإلطار العام للبحث، وجاء :تشتمل على النتائج والتوصيات، جاء المبحث األول

التعليمية بمراحل التعليم  في مالمح الرؤى والمقترحات لتطوير البرامج: المبحث الثاني

توظيف التقنية ) 0202العام في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 

توظيف اآليباد في التدريس لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة : ، المبحث الثالث(أنموذًجا

 .النتائج والتوصيات : العربية السعودية، الخاتمة

 :ومن أبرز النتائج 

 .على توظيف التقنية الحديثة في التدريس  0202ة المملكة حرص رؤي -

أهمية دور توظيف اآليباد في التدريس لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة العربية  -

 .السعودية في زيادة فاعلية التالميذ للتعلم، وجعل التعلم نشطًا 

 :ويوصي الباحث بما يلي 

اآليباد في التدريس لتالميذ عقد ورل ودورات تدريبية للمعلمين حول توظيف  -

 .الصفوف األولية بالمملكة العربية السعودية 

إجراء دراسات ميدانية تطبيقية حول استخدام اآليباد في التدريس لتالميذ الصفوف  -

 .األولية بالمملكة العربية السعودية 

Abstract: 
The aim of this paper is to identify the features of the use of iPad in the 

teaching of students in the primary grades in the Kingdom of Saudi Arabia in 

view of the vision of the Kingdom 2030 for the development of education. The 
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researcher used the descriptive approach. The paper consisted of three research 

and conclusion that included the conclusions and recommendations. , And the 

second topic: in the features of visions and proposals for the development of 

educational programs in the stages of public education in the Kingdom of Saudi 

Arabia in light of the vision of the Kingdom 2030 (employing technology 

model), the third topic: the use of iPad in the teaching of students in the 

primary grades in the Kingdom Saudi Arabia, Conclusion: Conclusions and 

Recommendations. 

The most prominent results are: 

. Vision of the Kingdom of 2030 to employ modern technology in teaching- 

- -The importance of the role of the recruitment of the iPad in the teaching of 

students in the primary grades in Saudi Arabia in increasing the effectiveness 

of students to learn, and make learning active. 

The researcher recommends the following : 

- -Verl's contract and training courses for teachers on the use of iPad in 

teaching for students in primary grades in Saudi Arabia. 

- Conducting applied field studies on the use of iPad in teaching for students in 

primary grades in Saudi Arabia. 

 :مقدمة

فال يبدو لها مستتقبل  تمر المملكة العربية السعودية اليوم بمنعطف تاريخي مهم،        

قتادر علتى تحقيت   مشرق في القرن الحادي والعشرين إال بنظام تعليمي متطتور وحتديث،

من خالل إنتتا  أجيتال مستتنيرة متمكنتة قتادرة  تنمية علمية واجتماعية واقتصادية حقيقية،

وهتتذا النظتتام،هو بحاجتتة إلتتى  ولعتتل تحقيتت  هتتذا الحلتتم، واإلنتتتا  والمنافستتة،علتتى العطتتاء 

عمليتة جراحيتتة عاجلتتة وعميقتة لمفاصتتل النظتتام التعليمتتي ،وأسستل ومرتكماتتتل التتتي يقتتوم 

 .(20ص ،0222العيسى،)عليها 

لذا تهتم المملكة العربية السعودية بتالتعليم وتطتويره يليوا تس مستت دات العصتر      

ظ على القيم الروحية واألختالق النبيلتة فتي ظتل وإطتار ديننتا اإلستالمي الحنيتف بما يحاف"

 .ومن أبرز مظاهر االهتمام توظيف التقنية في التدريس  ،(02ص ،2222السلوم،")

 ما تحرص المملكة العربية السعودية على تطوير التعليم العام من خالل وضع خطت      

ويوازي ما تحق  لها بفضل رعايتة خطت   ملكة،التطوير بما يرقى إلى مستوى طموح الم

رؤيتتتة »ومتتتا تهتتتدف إليتتتل الرؤيتتتة الوطنيتتتة ( 022ص ،2222الميتتتد،)التنميتتتة المبار تتتة 

 .، وتوظيف التكنولوجيا في العملية التعليمية لتطوير التعليم «0202السعودية 

ثتتر ويشتتكل النظتتام التعليمتتي محتتوًرا أساستتيًا متتن محتتاور التنميتتة ،حيتتث يتترتب  أ      

التعلتيم بتحقيت  تطلعتات األفتراد واحتياجتاتهم التعليميتة ،وفتي الوقتت نفستل يترتب  وبشتكل 

مباشتتتر باحتياجتتتات الم تمتتتع وتطتتتوره فتتتي الم تتتاالت اإلنتاجيتتتة ، لتتتذا أهتتتتم التربويتتتون 

 .بالتخطي  لمستقبل التعليم من خالل وضع عدة إجراءات وخط  تنفيذية
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علتتيم انطالقًتتتا متتن التايتتترات والتطتتتورات وتكمتتن أهميتتتة التخطتتي  لمستتتتقبل الت     

وتراعتي  وهذا يتطلس رؤى ومقترحتات منه يتة تستت يس للمتايترات الحديثتة، العصرية،

 .(22،ص2302الشمشيري وآخران ،)البيئة المحيطة 

م فإن وزارة التعليم شكلت  فري  عمل يشرف 0202وبناء على الرؤية الوطنية        

بمشتار ة ال امعتات وإدارات  0202ليم فتي رؤيتة الستعودية على تنفيذ  ل ما يتعل  بتالتع

العيستى .. )ليتحق  الهدف المنشود منها وتحقيت  رببتة القيتادة فتي تنميتة مستتدامة.. التعليم

وخاصتة لتالميتذ  ،ومن أهم هذه األهداف توظيتف التقنيتة فتي التتدريس،(0هـ، ص2302،

 .الصفوف األولية 

توظيف اآليبتاد فتي )مل الحالية تحاول إلقاء الضوء على وانطالقًا من هذا فإن ورقة الع   

التتتدريس لتالميتتذ الصتتفوف األوليتتة بالمملكتتة العربيتتة الستتعودية فتتي ضتتوء رؤيتتة المملكتتة 

 (-دراسة وصفية -لتطوير التعليم 0202

   بحثمشكلة ال

ال يُنكتتر أحتتد فضتتل التطتتور التكنولتتوجي فتتي تحستتين وضتتعية العمتتل التربتتوي      

وتاييتتر طبيعتتتل متتن تقليتتدي إلتتى حتتديث متتن ختتالل االعتمتتاد علتتى األستتاليس والتعليمتتي 

والوسائل الحديثة المتمثلة في أجهمة الحاستو  وشتبكات االتصتال والمعلومتات، وقتد أثتر 

بفاعلية على أسلو  الحياة في  افة الم تمعتات المعاصترة، متن تستهيل سترعة الحصتول 

ها واستخدامها في  افة العمليتات الحستابية على المعلومات ومعال تها واستدعائها وتخمين

متطلبتات الحيتتاة المعاصترة ممتا أدى أيضتا إلتى ستترعة واإلحصتائية والتحليليتة لمواجهتة  

إن از المهام واألعمال وسرعة تحقي  األهداف، مما حدا بالمؤسسات التربويتة أن تتوافت  

 .عالم ال ديدأوضاعها مع الحياة العصرية التي تتطلبها التقنية الحديثة واإل

الحواستيس وشتبكة اإلنترنتت فتي جميتع م تاالت الحيتاة، وبخاصتة  فلقد انتشرت      

م ال التعليم، حتى أصبح الحاسو  من أهم ضرورياتل، وبدأ ينتشتر فتي المتدارش بشتكل 

 بير، وقد ساعد على ذلك تطور الحواستيس، وانخفتاأ أح امهتا وأستعارها، ونظتًرا لمتا 

ميمات ال توجد فتي بيتره متن الوستائل التعليميتة األخترى، حيتث يتمتع بل الحاسو  من م

يعتتد أفضتتل وستتيلة لحفتتظ المعلومتتات واستتترجاعها، وأفضتتل حتتل لمشتتكالت التتتعلم حيتتث 

يؤمن طريقة جديدة ومتطورة تساعد الفرد على زيادة ثقتل بنفسل مع إي اد فرص عمل لتل 

عليمية، وأصبح لماًمتا علتى  تل في المستقبل، فقد اتسعت م االت استخدامل في العملية الت

م تمع يريتد اللحتاق بالعصتر المعلومتاتي أن ينشتا أجيالتل علتى تعلستم الحاستو  وتقنياتتل، 

حتتتى إن بعتتد التتدول قامتتت بوضتتع خطتت  معلوماتيتتة استتتراتي ية، متتن ضتتمنها جعتتل 

 :2300المتتتالكي، )الحاستتتو  وشتتتبكة اإلنترنتتتت عنصتتتًرا أساستتتيًا فتتتي المنتتتاهج التعليميتتتة

 . (222ص

ولقد فرضت تقنيتات التعلتيم الحديثتة نفستها علتى مختلتف م تاالت الحيتاة، وشتهد  

القتترن الحتتادي  والعشتترين تطتتوًرا هتتائال فتتي أنتتواي تقنيتتات التعلتتيم المختلفتتة، وقتتد اقتتتر  
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العتالم متن بعضتل عتن طريت  الشتبكات اإللكترونيتة، ومتن البتديهي أن يكتون لهتا انعكتتاش 

 فأصتتتبح لماًمتتتا توظيفهتتتا لخدمتتتة هتتتذا الميتتتدان، وبشتتتكل مباشتتتر فتتتي الميتتتدان التعليمتتتي،

فالمعلومات الحديثة والمتطورة وأساليس وطرائت  عرضتها أثتارت لتدى الطتال  الدافعيتة 

والتشوق للتعلم التذاتي بتل وأصتبحت هتذه المعلومتات وطترق البحتث عنهتا وتوظيفهتا فتي 

لمؤسستات التعليميتة دراستل أداة فاعلة نحو التعلم اإلبداعي الهادفي لذا ات هت  ثيتر متن ا

وتتوفير فترص  الستخدام تقنيات التعليم وتطبيقهتاي لتحقيت  التنتوي فتي الخبترات التعليميتة،

التتتعلم التتذاتي وتتتدعيم المنتتاهج، والحصتتول علتتى المعلومتتات بأقتتل تكلفتتة وأستتري وقتتت، 

وتوفير طرق متنوعة في التدريس، ومستايرة االنف تار المعرفتي الستائد فتي هتذا العصتر، 

التوجل العالمي نحو اقتصاديات المعرفة التتي تعتمتد بشتكل أساستي علتى تقنيتات وفي ظل 

التعليم الحديثة الستاالل المعرفتة فتي رفتع مستتوى الرفتاه االجتمتاعي واستتاالل المتوارد 

المختلفتتة خيتتر استتتاالل، وأصتتبحت تقنيتتات المعلومتتات واالتصتتاالت وستتيلة بقتتاء وأداة ال 

م مفتتتوح يعتمتتد علتتى القتتدرة التنافستتية  معيتتار للتقتتدم يمكتتن االستتتاناء عنهتتا فتتي ظتتل عتتال

 ( .23-20ص: 0220والحياني، الكبيسي،)واالزدهار 

وعلتتى التتربم متتن التايتتر الستتريع للمعتتارف اإلنستتانية إال أن عمليتتات التطتتوير        

التربتتوي تأختتذ وقتًتتا طتتويال   األمتتر التتذي فتترأ ضتترورة البحتتث عتتن فكتتر جديتتد، حتتتى 

لتتتيم متتتع متطلبتتتات م تمتتتع المعلومتتتات، وأن يوا تتتس هتتتذا التطتتتوير يتمشتتتى تطتتتوير التع

، خاصتتتة بعتتتد أن (201، ص2221ستتترحان، )التاييتتترات المذهلتتتة لعصتتتر المعلومتتتات 

اختلف مفهوم التعليم فتي عصتر العلتم والمعلوماتيتة، وارتفعتت أهميتتل، وأصتبح استتثماًرا  

لعتتاد ، بتل أصتبح التعلتيم وليس خدمة، فلم يعد التنافس بتين التدول حتول تملتك األستلحة وا

 ( .  212، ص2221العناني،.)هو ميدان المنافسة 

تعد عملية تحسين وتطوير العملية التعليمية من أولويات المملكة يألن التعليم        

إلى  0202هو أقصر طري  لتحقي  أهداف المملكة المستقبليةي لذا تسعى رؤية السعودية 

جانس ذلك فقد تم تدشين العديد من مشروعات البنية تنويع مصادر الدخل الوطنية إلى 

و يتطلس تحقي  برامج الرؤية (. 3، ص2302العطوي،)األساسية التنموية والتعليمية 

تطوير للعملية التعليمية في مختلف جوانبها خاصة في ( 0202رؤية السعودية )الوطنية

والتكنولوجيا في  ال وانس التي تعاني من مشكالت ومعوقات  وخاصة تطبي  التقنية

التدريس وخاصا في المدارش االبتدائية ،فمشكلة البحث إذاً تتمثل في وجود مشكالت 

وحال للمشكلة، تحاول  تعليمية أبرزها عدم توظيف التقنية وخاصة اآليباد في التدريس،

 يف يتم توظيف اآليباد في التدريس لتالميذ :  التالي الورقة الحالية اإلجابة عن السؤال

لتطوير  0202لصفوف األولية بالمملكة العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة ا

 التعليم ؟

 : أسئـلة ورقة العمل  

 :التالي الرئيس تحاول  ورقة العمل  اإلجابة عن السؤال          
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 يف يتم توظيف اآليباد في التدريس لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة العربية السعودية 

 لتطوير التعليم ؟ 0202ؤية المملكة في ضوء ر

- :السؤال الرئيس األسئلة التالية   من هذا  يتفري و

ما مالمح الرؤى والمقترحات لتطوير البرامج التعليمية بمراحل  التعليم العام  في  -2

 ؟(توظيف التقنية أنموذًجا )0202المملكة العربية السعودية في ضوء  رؤية المملكة  

ظيتتف اآليبتتاد فتتي التتتدريس لتالميتتذ الصتتفوف األوليتتة بالمملكتتة العربيتتة متتا مالمتتح تو -00

 لتطوير التعليم ؟ 0202السعودية في ضوء رؤية المملكة 

 :أهداف ورقة العمل  

 : تهـدف ورقة العمل  الحالية إلى       

 .بالعملية التعليمية 0202التعرف  على  مالمح اهتمام ورؤية المملكة -2

المح الرؤى والمقترحتات لتطتوير البترامج التعليميتة بمراحتل  التعلتيم التعرف  على  م-0

توظيتتف التقنيتتة ) 0202العتتام  فتتي المملكتتة العربيتتة الستتعودية فتتي ضتتوء  رؤيتتة المملكتتة

 (.أنموذًجا 

التعرف  على  مالمح توظيف اآليبتاد فتي التتدريس لتالميتذ الصتفوف األوليتة بالمملكتة -0

 .لتطوير التعليم 0202المملكة  العربية السعودية في ضوء رؤية

 : أهمية ورقة العمل  

توظيتتف : تتضتتح  أهميتتة ورقتتة العمتتل  الحاليتتة متتن طبيعتتة الموضتتوي التتذي تتناولتتل      

اآليباد في التدريس لتالميذ الصفوف األوليتة بالمملكتة العربيتة الستعودية فتي ضتوء رؤيتة 

للمستؤولين عتن التعلتيم فتي المملكتة  لتطوير التعليم ،باإلضافة إلى إنل يقدم 0202المملكة 

العربية السعودية ببعد التوصيات التي قد تساهم فتي تطتوير البترامج التعليميتة بمراحتل  

 .التعليم العام  في المملكة العربية السعودية

 : منهج ورقة العمل  

تأختتذ ورقتتة العمتتل بتتالمنهج الوصتتفي، وهتتو متتنهج يستتتخدم فتتي دراستتة :المتتنهج الوصتتفي 

الراهنتة للظتواهر متن حيتث خصائصتها وأشتكالها وعالقتهتا والعوامتل المتؤثرة  األوضاي

 .(32، ص 2300عليان، () فيها

 :  مصطلحات ورقة العمل  

يعرفتل الباحتث تعريفًتا إجرائيتا بأنتل استتخدام جهتاز : توظيف اآليباد في التتدريس

ليتتة بالمملكتتة اآليبتتاد وبرام تتل فتتي تتتدريس المقتتررات الدراستتية  لتالميتتذ الصتتفوف األو

 .لتطوير التعليم  0202العربية السعودية في ضوء رؤية المملكة 

 : 0202رؤية المملكة 

رؤيتتتة تنمويتتتة واضتتتحةي وبتتترامج وأهتتتداف ُربطتتتت بفتتتترات زمنيتتتة محتتتددةي 

ومبتتادرات طموحتتة إلعتتادة هيكلتتة االقتصتتادي واالرتقتتاء بتتالوطن وفتت  بتترامج استتتراتي ية 
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وزارة التعلتتيم )تصتتس فتتي مصتتلحة التتوطن والمتتواطنينتهتتدف لتحقيتت  نقلتتة نوعيتتة شتتاملة 

 ( .ه2301،

 :الدارسات السابقة 

 نيتر برنتامج استخدام أثر على التعرف إلى الدراسة هدفت :  (ه0341)دراسة العتيبي -

 الثالث الصف طالبات لدى الرياضيات مادة في التحصيل الدراسي مستوى رفع على بود

 القستم ( الثانوي الثالث الصف طالبات من عينة ية علىالحال الدراسة طبقت وقد ، العلمي

استتخدمت  طالبتة، (02) عتددهم ه و تان2301لعتام 02 الثانويتة مدرستة فتي ) العلمتي

 المعتد لهتذه  البرنامج تطبي  من يشملل وما بحدود المعرفة ت ريبي الشبل المنهج الدراسة

 فتي العلمتي الثتانوي الثالتث صتفال مستوى طالبات لتحديد القبلي بالقياش والقيام الدراسة

توصتلت  وقتد ، Near podتطبيت  برنتامج  بعتد البعتدي بالقيتاش والقيتام الرياضيات مادة

 :التالية النتائج إلى الدراسة

 الم موعة لصالح البعدية والم موعة القبلية الم موعة بين إحصائيا دالة فروق توجد 

 .البرنامج تطبي  بعد درجاتهم ترتفع حيث البعدية

 الحاليتة الدراستة إليتل توصتلت ما خالل مناسبة  من بدرجة التحصيلي المستوى ارتفاي -

 :يلي بما توصي الباحثة فإن نتائج، من

 .الرياضيات مادة في الطالبات تحصيل لرفع الحديثة التقنيات بإدخال االهتمام

بالتدورات  اإللحاق طري  عن التدريس في مهاراتهم  وتطوير المعممات االهتمام بتدريس

 .التعميم في الحديثة التقنيات واستخدام ، الحديثة التدريس أساليس في التدريبية 

 اختيتار عنتد والتقنيتة الفنيتة المعايير ومراعاة ، ال يدة التعليمية البرامج باختيار االهتمام 

 هذه البرامج

 :(0341)دراسة عسيري   -

 والكشتف األحيتاء، متادة تتدريس في ةالتقني هذه استخدام ودرجة أهمية معرفة هدفت  إلى

 يواجهها التي المعوقات أبرز ذ ر مع استخدامها عند الطال  ي نيها التي اإلي ابيات عن

  األحياء مادة تدريس اللوحية في والحواسيس النقالة الهواتف استخدام عند والطالس المعلم

 وتكتون المقتارن، فيالوص المنهج إلى إضافة المسحي، الوصفي المنهج الباحث واستخدم

 )عتدد و معلتم، ( 212 ) عتدد بواقتع أحيتاء، مشرف ومعلم ) 210 ) من الدراسة م تمع

 متن االستتبانة واستتخدمت .عستير محايتل بمحافظتة األحيتاء لمتادة تربتويين مشرفين  (3

 الفصتل فتي الدراستة م تمتع أفتراد جميتع علتى وطبقتت ، للدراستة  تأداة تصتميم الباحتث

 محتتاور أربعتتة االستتتبانة متتن ه وتكونتتت2303/2301 العتتام متتن األول الدراستتي

 درجتة األحياء، مادة تدريس في اللوحية والحواسيس النقالة الهواتف استخدام أهمية)وهي

 التتي اإلي ابيتات األحيتاء، متادة تتدريس فتي اللوحيتة النقالة والحواسيس الهواتف استخدام

 األحياء، تدريس مادة في اللوحية واسيسوالح النقالة الهواتف استخدام من الطال  ي نيها

 واشتتملت(األحيتاء متادة تدريس في اللوحية والحواسيس النقالة الهواتف استخدام معوقات
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 الدراستة محكمتا، واستتخدمت) 02 (عتدد االستتبانة علتى وعرضتت عبتارة، ) 20)علتى

 ابي،الحست والمتوست  المئويتة، والنستس التكترارات، فتي المتمثلتة اإلحصتائية األستاليس

 ،(ف)األحتادي التبتاين تحليتل واختبتار ،(ي)وتنتي متان اختبتار واالنحتراف المعيتاري،

 .للثبات النصفية والت مئة الفا  رونباخ ومعامل الداخلي، واالتساق

 :أبرزها من النتائج بعد إلى الباحث وتوصل 

 سوالحواستي النقالتة الهواتتف معوقتات استتخدام درجتة أهميتة علتى بشتدة موافقتة هنتا  -

 استتخدام من الطال  ي نيها التي إلى اإلي ابيات إضافة األحياء، مادة تدريس في اللوحية

 دالتة فتروق وجتود عتدم -0 .األحيتاء مادة تدريس في اللوحية والحواسيس النقالة الهواتف

 الهواتف استخدام (ودرجة أهمية،) حول الدراسة عينة است ابات متوسطات بين إحصائيا

 وجتدت الحالي، العمل اختالف حسس األحياء مادة تدريس في س اللوحيةوالحواسي النقالة

 معوقتات ) حتول عينتة الدراستة استت ابات متوستطات بتين إحصتائيا دالتة ذات فروقتات

 التتي واإلي ابيتات األحيتاء، متادة تدريس في اللوحية والحواسيس النقالة الهواتف استخدام

 (األحياء مادة تدريس في اللوحية والحواسيس النقالة الهواتف من استخدام الطال  ي نيها

 الدراستي و حستس المؤهتل اختتالف المعلتم و حستس لصالح الحالي العمل اختالف حسس

 التعلتيم م تال فتي التدريبيتة التدورات عتدد اختالف الخدمة، وحسس سنوات عدد اختالف

 .المتنقل 

 (:هـ0343)دراسة الشمراني -

 تعلتم دعتم فتي اللوحية والحواسس الذ ية الهواتف استخدام أهمية على التعرف إلى هدفت

 الممكنتة االستتخدامات تحديتد ختالل متن الثانويتة المرحلتة لتدى طتال  اإلن ليميتة اللاتة

 المرحلتة لتدى طتال  اإلن ليميتة اللاتة تعلتم دعتم فتي اللوحيتة والحواسس الذ ية للهواتف

 تعلتم دعتم فتي اللوحيتة واستسوالح الذ يتة الهواتتف تلعبهتا التتي األدوار وتحديتد الثانويتة،

 اللاتة ومعلمتي مشترفي نظتر وجهتة متن المرحلتة الثانويتة طتال  لتدى اإلن ليميتة اللاتة

بتين  إحصتائيا دالتة فتروق وجتود متدى معرفتة إلتى هتدفت  متا جتدة، بمحافظتة اإلن ليميتة

 وطبيعتة الدراستي، المؤهتل لمتايترات تعتمى الدراسة م تمع أفراد است ابات متوسطات

 الوصتفي المتنهج الباحتث استخدم .الدورات التدريبية وعدد الخدمة، سنوات ددوع العمل،

 م تمتع أفتراد جميتع علتى وطبقتت الباحتث، تصتميم متن استتبانة واستتخدمت .المستحي

 بواقتع فترد، 022 متنهم واستت ا  هتـ، 2300 لعتام األول الدراستي الفصتل الدراستة فتي

 الحتمم برنتامج حصتائيا باستتخدامإ البيانتات معال تة مشترفًا، و تمتت 21 و معلتم 221

 المئوية، والنسس التكرار، :التالية اإلحصائية األساليس ، واستخدمت (SPSS)اإلحصائية

  روستكال واختبتار ،(ي) وتنتي مان واختبار المعياري، الحسابي واالنحراف والمتوس 

 رستونبي ومعامتل ارتبتاط شتيفيل، واختبتار ،(ف) األحتادي التبتاين تحليل واختبار والس،

 للثبتات النصتفية الت مئتة معامتل للثبتات،  رونبتاخ الفا ومعامل الداخلي، االتساق لحسا 

 براون تمان، -سبيرمان) بطريقتي
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 دعتم فتي اللوحيتة والحواستس الذ ية الهواتف استخدام أهمية على النتائج وأ دت

  :ما يلي إظهارها خالل من اإلن ليمية اللاة تعلم

 اللوحيتة والحواسس الذ ية للهواتف الممكنة االستخدامات على بشدة موافقة هنا  أن .2

 مشترفي نظتر وجهتة متن الثانويتة المرحلتة لدى طال  اإلن ليمية اللاة تعلم دعم في

 .  اإلن ليمية  اللاة ومعلمي

 في اللوحية والحواسس الذ ية الهواتف تلعبها التي األدوار على بشدة موافقة هنا  أن .0

 مشرفي نظر وجهة من الثانوية طال  المرحلة لدى يةاإلن ليم اللاة تعلم دعم

 .اإلن ليمية اللاة ومعلمي

 م تمع أفراد است ابات متوسطات بين إحصائيا دالة فروق وجود إلى النتائج أشارت .0

 الذ ية للهواتف الممكنة االستخدامات التدريبية، حول الدورات عدد حسس الدراسة

تلعبها  التي األدوار حول و ذلك إلن ليمية،ا اللاة تعلم دعم في اللوحية والحواسس

 المرحلة طال  لدى اإلن ليمية اللاة تعلم دعم في اللوحية والحواسس الذ ية الهواتف

                                                                                                      .الثانوية

 :(8112) ضاهر ،و بياعهدراسة 

الرياضتتيات ( المتوستتطة )وهتتي بعنتتوان صتتفات تعلتتم تالميتتذ المدرستتة اإلعداديتتة

بمستاعدة الهتاتف الخلتوي  وقتد انطلقتت الدراستة متن أن  التتعلم بمستاعدة الهتاتف الخلتوي 

تتتتوفره، : يتتتتيح االستتتتفادة متتتن الوظتتتائف المتعتتتددة الموجتتتودة فيتتتل ومتتتن صتتتفاتل المختلفتتتة

والنصتي، إتاحتتل التصتوير العتادي وتصتوير فيتديو، ديناميكيتل، إتاحتل االتصال الصوتي 

هتتذه الوظتتائف والصتتفات تمكتتن التلميتتذ متتن التتتعلم بواستتطة . إتاحتتتل نقتتل المعلومتتات، التت 

فعاليات تدمج الحياة اليومية وت ري ختار  الصتف، باإلضتافة إلتى فعاليتات م تردة يقتوم 

ذ من القيام بتتعلم مختلتف هذه الوظائف والصفات قد تمكن التلمي. بها التالميذ داخل الصف

 .  من ناحية الطريقة واالستراتي يات

واستتتتعمال النظريتتتة المؤصتتتتلة  تتتي يتوصتتتتال إلتتتى تصتتتتنيفات مالئمتتتة لطتتتترق 

واستتتتراتي يات تعلتتتم التالميتتتذ للرياضتتتيات بمستتتاعدة الهتتتاتف الخلتتتوي و ليتوصتتتال إلتتتى  

 .مساعدتلتصنيفات تتعل  بالعمليات والعناصر الرياضية التي تعلمها التالميذ ب

أنتتتل يتمايتتتد اليتتتوم استتتتعمال :ولقتتتد توصتتتل الباحثتتتان إلتتتى عتتتدة نتتتتائج أبرزهتتتا 

ومتن األدوات التكنولوجيتة التتي . التكنولوجيا فتي التتعلم وخصوصتا فتي تعلتم الرياضتيات

يتمايد اهتمام مربي وباحثي التربية بهتا الهتاتف الخلتوي، وذلتك لتتوفره فتي أيتدي التالميتذ 

 .لوجية المتاحة من خاللل  ل يوموتطور التطبيقات التكنو

وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحثان بضترورة دمتج التكنولوجيتا التعليميتة فتي 

وأن هتذا البحتث بتين أن هتذا التدمج يتأتي بثمتار . المدارش خاصة وأنل متا زال فتي بداياتتل

ل جيتدة لتعلتيم وتعلتتم الرياضتيات التذي يشتتير الواقتع واألبحتا  التربويتتة إلتى وجتود مشتتا 

دعتتتوة المعلمتتتين لالهتمتتتام بالهتتتاتف الخلتتتوي  تتتأداة تعلتتتم . يواجههتتتا التالميتتتذ فتتتي تعلمتتتل
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للرياضتتتات، ممتتتا قتتتد يايتتتر نظتتترة التالميتتتذ للرياضتتتيات ويميتتتد متتتن دافعيتتتتهم لتتتتعلم هتتتذا 

 .الموضوي

 :التعليق على الدارسات السابقة 

ة متتن ختتالل مراجعتتة الدراستتات الستتابقة يالحتتظ أنهتتا جميعهتتا استتتخدمت التقنيتت

الحديثة في التدريس لكنهتا لتم تستتخدم اآليبتاد ،ولتم تستتخدم عينتة الصتفوف األوليتة  عينتة 

للدراستتة، والدراستتة الحاليتتة تتشتتابل متتع تلتتك الدراستتات فتتي الكشتتف عتتن مستتتوى التتوعي 

 ،وتختلف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة ومكتان الدراستة ،البيئي

الدراستتات الستتابقة متتن ختتالل تحديتتد المنه يتتة المتبعتتة فتتي الدراستتة  وقتتد أفتتاد الباحتتث متتن

 .البحثيةالحالية،   ما أفاد منها في إعداد المادة العلمية لهذه الورقة 

 المبحث الثاني

الرؤى والمقترحات لتطوير البرامج التعليمية بمراحل  التعليم العام  في المملكة مالمح 

 (توظيف التقنية أنموذًجا )8141المملكةالعربية السعودية في ضوء  رؤية 

ت ويد التعليم هتو الاايتة األولتى التتي يستعى وراءهتا ال ميتع، مضتيفًا أن التقتويم 

المبنتتي علتتى مراجعتتة األهتتداف وتصتتور المعطيتتات ودراستتة الواقتتع، متتن أجتتل تحديتتد 

 االت اهتتات والمنطلقتتات نحتتو التطتتوير والتحستتين، هتتو مفهتتوم أصتتيل فتتي ثقافتنتتا، وامتتتداد

للعم  الثقافي والفكري لعقيدتنا وتتاري  أمتنتا، ولتذلك صتدر قترار م لتس التوزراء أخيتًرا 

 .بإنشاء هيئة تقويم التعليم العام، التي تختص ببناء المعايير وحو متها وتطبيقها

بالتعليم، وبرام ل بمراحل  التعليم العتام  فتي المملكتة  0202وتهتم رؤية المملكة     

اعتبار أن التعليم هو المشروي التوطني للمملكةيبايتتل تقتديم تعلتيم جيتد العربية السعودية ب

وعلتتى درجتتة عاليتتة متتن  لكتتل متتتعلم بايتتة تتتوفير متتوارد بشتترية متناميتتة القتتدرة والكفتتاءة،

ال ودة واألخالق بهوية وطنية ال تنفصتل عتن االت اهتات العالميتةي حيتث التنميتة الشتاملة 

 ح ،ونبتتذ العنتتف ،وتفهتتم الحقتتوق والواجبتتات،للتتن ء متتع بتترش روح المواطنتتة والتستتام

 . والشعور بالمسؤولية ت اه الوطن 

وتؤ د وزارة التعليم على أن إصالح التعليم لن يخر  عن ثوابتت سياستة التعلتيم      

في المملكة، تلك السياسة التي تحافظ على ثوابت التدين، وتتدعم الوحتدة الوطنيتة، وتستعى 

  .وطن  افة، وتؤ د م انية التعليمإلى توفير العدالة ألبناء ال

 :و تنطل  خطة وزارة التعليم في العمل في ات اهين       

محاولتتة تحستتين البيئتتة اإلداريتتة فتتي التتوزارة وفتتي إدارات التعلتتيم، ورفتتع  فتتاءة : األول 

األداء، وتطوير النظم واإلجراءات، وتصحيح بعد الممارسات، وتفكيتك المر ميتة قتدر 

  .اإلمكان

يبتدأ بطترح حممتة متن المبتادرات ضتمن برنتامج التحتول التوطني التذي يشترف  :نيوالثا

عليتتل م لتتس الشتتؤون االقتصتتادية والتنميتتة، إذ ستتتنفذ المبتتادرات وفتت  أهميتهتتا وتتتوفر 

 .االعتمادات المالية إلن ازها، فالمشكالت واضحة
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و لتتتيس الوقتتتت فتتتي مصتتتلحتنا إلضتتتاعتل فتتتي إعتتتداد استتتتراتي يات أو دراستتتات     

خيصية نظرية، والوضتع المعقتد يتطلتس حلتواًل خالقتة طويلتة المتدى بعيتًدا متن دهتاليم تش

 (هـ2302العيسى ،.)البيروقراطية والمر مية

 ل وقد  ما تنفيذ في للبدء الالزمة الل ان بتشكيل الرؤية إطالق فور  التعليم وزير وجَّ

                                           :يلي ما ومنها برامج وتطلعات، من تضمنتل

 ومن العام، بالتعليم العالي التعليم قطاي دمج تفعيل شأنل من ما  ل في سرعة العمل

 واحدة، عامة استراتي ية خطة في ودم ها القطاعين، مشاريع تخطي  ذلك إعادة

 . وبرامج تنفيذية خط  في ذلك وتفصيل

 والم تالس الل تان افتةو  وال امعتات التعليميتة اإلدارات هيكلتة فتي النظتر إعتادة 

 وضواب  معايير الرؤية وضع بها تنادي التي التطلعات مع يتواف  بما حاليًا المشكَّلة

 القطتاعين فتي التعليميتة المؤسستات  افة في التربوية القيادات وتكليف الختيار دقيقة

 . المقبلة المرحلة ستتطلبل ما تلبية على وقدرتها  فاءتها لضمان

 تطلعتات تحقيت  فتي أ بتر بشتكل تستهم طموحتة جديتدة تربويتة تلقيتادا الم تال فتتح 

 العليتا المتؤهالت أصتحا  متن» التربويتة الكتوادر «متن االستتفادة ختالل متن الرؤية

 .وخارجها الوزارة في يعملون ممَّن

 فتي أ بتر بشتكل الختاص والقطتاي األمتور وأوليتاء والمعلمتين للطتال  الم ال إتاحة 

 الرؤيتة فتي التواردة التربويتة البترامج لتحقي  المقبلة للمرحلة التخطي  في المساهمة

 . مناسبة وبرامج أدوات خالل من

 علتى والعمتل وجامعتات متدارش متن التربوية المؤسسات  افة في الرؤية ثقافة نشر 

 هتي ومتا ومشتاريع، أفكتار متن تضمنتل ما ال ميع فهم في تسهم متميمة برامج إي اد

  .لتحقيقها ف التعليميةاألطرا  افة من المأمولة األدوار

 البنيتة لتكتمتل مشتكورة التوزارة بتدأتها التتي اإللكترونيتة البترامج بقيتة استتكمال 

 جتاهماً  التربتوي الميتدان ليصتبح الطموحتة الرؤيتة بترامج تتطلبهتا التتي الرقمية

 .المستقبلية البرامج لتنفيذ

  مع مؤسسات تش يع المؤسسات التعليمية على بناء مميد من الشرا ات التعليمية

الم تمتتع عموًمتتا،  والشتتر ات التعليميتتة خصوًصتتا تمهيتتًدا لمتتا تتطلبتتل المرحلتتة 

 .المقبلة من خصخصة بعد المشاريع 

 للتأ د ال امعات تقدمها التي والبرامج التخصصات لكافة دراسات إجراء سرعة 

 .العمل سوق متطلبات مع التواف  نحو السعي على قدرتها من

 فتي األطتراف ل ميتع الم تمعيتة والمحاستبة المستؤوليةو الشتفافية ثقافتة نشتر 

 وحلقتات التدريبيتة والبترامج واألنشتطة المنتاهج ختالل متن التعليميتة المنظومتة

  الطموحة الرؤية هذه ن اح في سيسهم ال ميع وأن النقاش،
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 فيها المتعاقدين لكافة شامل مسح وإجراء التعليم، في األ اديمية الوظائف توطين 

 فتي إال التعاقتد ت ديتد وعدم فق ، العالمية العلمية الكفاءات أفضل قاءب من للتأ د

 وفت  تميتمه متعاقتد أي يثبتت أن علتى ستعوديون يوجد فيها ال التي التخصصات

 ( .021هـ،ص2301العطيوي ،)الارأ  لهذا توضع دقيقة ومعايير ضواب 

 بشترية متوارد يرالترؤى والمقترحتات لتطتوير البترامج التعليميتة فتي تتوف وتتلخص       

 بناء أجل من واألخالقيات المهنية، ال ودة من درجة أعلى والكفاءة، وعلى القدرة متنامية

الترؤى والمقترحتات  هتذه ولتحقيت  .المعرفتة علتى يقتوم التتعلم واقتصتاد على يقوم م تمع

 ال تامعي قبتل التعلتيم قطتاي وإدارة وتنميتة قيتادة برستالة التوزارة تضتطلع ي تس أن 

 وطنيتة السعودي  بهُوية والثقافية للم تمع واالقتصادية االجتماعية لالحتياجات ليست يس

 الشتاملة التنميتة هو للقطاي البعيد أصبح الهدف وبذلك .العالمية االت اهات عن تنفصل ال

 والعدالتة الحريتة أستس وتفهتم العنتف، والتستامح، ونبتذ المواطنة روح برش مع للن ء،

 المباشتر الهتدف أمتا .والمتواطنين التوطن بالمستؤولية ت تاه شعور و وواجبات حقوق من

 تعليميتة خدمتة لتلقتي فرصتة متكافئتة فتي طفتل  تل بحت  االلتتمام علتى التأ يتد في فيتمثل

 التنمية في الفعال باإلسهام لل يسمح العالمية، بما المعايير مع يتناسس ال ودة من بمستوى

 ثال  تبنى تم سب  ما وعالميًاي ولتحقي  قليميًاوبالمنافسة إ لبلده، واالقتصادية االجتماعية

-  :خالل من والتحسين، لإلصالح سياسات

  التعليم  إ مال و لاللتحاق التعليم سن المواطنين في ل ميع متكافئة فرص إتاحة. 

 معاصتر، وتكنولوجيتا  متنهج تتوفير ختالل متن التعليميتة، الخدمتة فعالية جودة تحسين

 طفتل فتي لكتل فعتال ومعلتم رياضتية، وبير رياضية يةتربو وأنشطة بكفاءة، موظفة

 الداخليتة والخارجيتة المهنيتة للتنميتة وفرص مدرسة،  ل في فعالة وقيادة فصل،  ل

 .ويتميم ليتقدم وإداري معلم لكل

 بالتعليم  العاملين قدرة وبناء المؤسسية، البنية تدعيم. 

 المضافة، القيمة ذات وائدالع على التر يم الخطة برامج تصميم في روعي وقد       

 الشتفافية متن إطتار في والمعنوية المادية الحوافم من بمصفوفة المدخالت البنائية  ومم 

 الماديتة المتوارد استتخدام فتي والفعاليتة الكفتاءة يضتمن والمحاستبية، وبمتا والمستاءلة

 متضتامن  شتريك المتدني والم تمتع الختاص متع القطتاي والتشتار  ، المتاحتة والبشترية

 التتي العتالم ودول العالميتة المؤسستات واالنفتتاح علتى المتوارد، تلتك متن اإلفتادة لتعظتيم

 اإلنفاق إطار تطبي  في و ذلك  االستمرار الخبرات، وتبادل التربوي التعاون في تربس

 متع واإلنفتاق، السياستات بتالخط  تترب   منه يتة البترامج وموازنتة المتدى، متوست 

 تبتوأت  موقتع والتعلتيم التربيتة وزارة وأن خاصتة الممكنتة، يتةالمال الموارد من االستفادة

 هتذه فيهتا اختبترت التتي القطاعتات أولتى متن  انتت حيتث الخصتوصي هتذا فتي الريتادة

 لتنميتة العالميتة باالت اهتات للحتاق وذلتك الالمر ميتة، تطبيت  فتي قتدًما المنه ية والسير

 .وتطويره القطاي
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رحات لتطوير البرامج التعليمية بمراحتل  التعلتيم ومن أبرز مالمح الرؤى والمقت      

 :م  0202العام  في المملكة العربية السعودية في ضوء  رؤية المملكة

يتطلع إلى إرساء أساش متين لقاعدة التعليم العتام يستانده فتي :  بناء نظام تعليمي متكامل*

قتتدرات الطتتال   ذلتتك طاقتتات تعليميتتة مدربتتة وعاليتتة التأهيتتل ولتتديها القتتدرة علتتى تطتتوير

وإ سابهم مهارات إدرا ية وابتكارية مستهديًا بمتطلبات م تمتع المعرفتة،  متا يتطلتع إلتى 

تحستين الكفتاءة النوعيتتة للعناصتر البشترية التربويتتة والتعلتيم لتكتون قتتادرة علتى استتتيعا   

مع الحرص علتى بنتاء وتطتوير منتاهج تعليميتة متطتورة تحقت   المناهج التعليمية الحديثة،

وًرا شاماًل ولتكون موا بة للتطور المعرفي والتقني وقادرة على تمكين المتعلمين علتى تط

التفاعتتل اإلي تتابي متتع الثقافتتات العالميتتة وتطتتوير التعلتتيم الثتتانوي بمتتا يتتتالءم ومتطلبتتات 

 . التنمية الشاملة

يتة لقد أصبح من األهمية بمكتان التطتوير المستتمر للعمل: األخذ بنظام مدرسة المستقبل *

التعليميتتة بمتتا يتتوائم تطتتورات العصتتر، متتن ختتالل تطتتوير األنمتتاط التقليديتتة  متتن تلقتتين 

والعتالم العربتتي  وتختمين للمعلومتات دون االهتمتام بتالكيف ،والتوظيتتف العلمتي للمعرفتة،

في حاجة إلى تعليم حقيقي يش ع تنمية القدرات على حل المشكالت واالبتكتار ،واالهتمتام 

ات العصر ،لذا  ان االهتمام قويًتا ،والحاجتة ماستة إلتى األختذ بنظتام باالستفادة من مست د

 .مدرسة المستقبل 

و تقتتتتوم مدرستتتتة المستتتتتقبل علتتتتى اإلمكانتتتتات الهائلتتتتة لتكنولوجيتتتتا االتصتتتتاالت    

والحاستتتبات والمعلومتتتات بكافتتتة أنواعهتتتا ،فهتتتي مدرستتتة متطتتتورة جتتتًدا  فتتتي استتتتخدام 

لتعلم الذاتي ،وإتاحة الفرصة لالتصتال بمصتادر التكنولوجيا الحديثة ،وتعمل على تش يع ا

والحصتتتول علتتتى المعلومتتتات بأشتتتكالها المختلفتتتة  التتتتعلم المختلفتتتة المحليتتتة والعالميتتتة،

 .وذلك من خالل الحاسبات الملحقة بها  ،...(المرئية -المقروءة-المسموعة)

طالتس بالحفتاظ فتالتعليم م: المحافظة على الذاتية الثقافية في مواجهة التدويل والعولمةة*

على الهوية ،واستثمار إي ابيات العولمة باالطالي على مست دات الفكر والثقافتة وتقنيتات 

المعلومتتات الحديثتتة لتعميتتم هويتنتتا وتنميتتة اإلنستتان فتتي م تمعاتنتتا علتتى قتتيم األصتتالة 

 .اإلسالمية 

وعلتتى التربيتتة أن تر تتم علتتى الخطتت  والمبتتادي العامتتة التتتي تحتتافظ علتتى القتتيم     

ألصيلة لم تمعاتنا وتراثها الحضاري ،وتسمح في الوقتت نفستل بتالتايير اإلي تابي البنتاء ا

في بنية التعليم ومناه ل وطرقتل ووستائلل ،وفتي ال وانتس االجتماعيتة الثقافيتة التتي تانتي 

دون أن تلاتتي شخصتتية الفتترد  التتترا  التتوطني ،وتعتتمز القتتيم والمثتتل اإلنستتانية العليتتا،

 .مه ،وقدرتل على اإلبداي واالبتكار وحريتل الفكرية وتمي

التوسع في توظيف تقنية المعلومتات ودم هتا فتي العمليتة  :توظيف تكنولوجيا المعلومات 

وتأستتيس نظتتام متكامتتل الستتتخدامات تقنيتتة المعلومتتات واالتصتتال فتتي التعلتتيم  التعليميتتة،

تقنيتتتة  وتتتتوفير المتطلبتتتات التقنيتتتة ،ورفتتتع قتتتدرات ال هتتتاز التعليمتتتي فتتتي م تتتال تطبيتتت 
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المعلومتتات واالتصتتاالت فتتي التعلتتيم وتبنتتي أستتلو  التأهيتتل والتتتدريس المستتتمر ،وستتوف 

تمكتتن تكنولوجيتتا المعلومتتات الطتتال  متتن بتتدء تعلتتيمهم المتتنظم فتتي ستتن مبكتترة بطريقتتة 

تفاعليتتتة ،وتثيتتتر األلعتتتا  اإللكترونيتتتة النمتتتو المبكتتتر للقتتتدرات العقليتتتة ،وستتتوف تمدهتتتر 

ي نتي ة الستخدام األجهمة ذات الوسائ  المتعتددة ،ومحا تاة الخبرات التربوية بشكل جذر

 .والحقيقة المتخيلة وبيرها من األدوات التعليمية ال ديدة  الحاسو ،

 :المبحث الثالث 

 توظيف اآليباد في التدريس لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة العربية السعودية

 أساليس تطوير في  بيًرا دوًرا عبتل وأدوات وسائل الحديثة التكنولوجيا قدمت       

 من والتي التعلم أساليس لتحسين الفرصة أتاحت  ما السنوات األخيرة في والتعلم التعليم

 إخراجها و التعليمية العملية تفعيل يساعد على الذي الفعال التربوي المناخ توفر شأنها أن

 .(2،ص0220 رار،).بصورة جيدة

في البحث عن المعلومة : في  افة جوانس العملية التعليمية ومن ذلك استخدام اآليباد      

وتنظيمها وعرضها بشكٍل جيد، و تعمي  العالقة بين الطالس والمعلم، وبين الطالس 

وزمالئل، وأن يكون الطالس نفسل شريًكا في إعداد المواد التعليمية وتطويرها، واستخدام 

بادل أحد  وأفضل الممارسات في استخدام في العملية التعليمية يوفر فرصة  لت" اآليباد"

 www.albayan.ae. التقنية

ولم تمد سنتان على إنتا  أول جهاز حتى بينت شر ة آبل استثمار اآليباد        

م الذي 0220فعليًا في م ال التعليم من خالل إقامتها لمؤتمر أبل عن التعليم عام 

بعد اآلليات التي سهلت على عرضت من خاللل فكرة الكتا  التفاعلي،  ما وضعت 

المبرم ين تطوير تطبيقات تعليمية تخدم المعلم و المتعلم على حد سواء، فكان هذا 

المؤتمر بمثابة النقلة و الخطوة الكبيرة التي من خاللها أقحمت شر ة أبل منت اتها في 

 .ميدان التعليم

 لعربية السعودية ؟التدريس لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة ا لماذا اآليباد في

 :ألنل يتميم بالعديد من الخصائص منها  

  جم مقارنةً بالوسائل التعليمية األخرى  122سهل الحمل حيث يقتر  وزنل من

 .  م 0التي يمكن أن يصل  وزنها إلى 

   سهولة ت هيم و تنصيس البرم يات على اآليباد من خالل مت ر أبل للبرامج

ة المساعدة مثل جهاز العرأ و السماعات وسهولة توصيل اآليباد باألجهم

 .الخارجية 

  بساطة التعامل مع الشاشة عن طري  تقنية اللمسة الواحدة تميمها والتي أثبتت

الدراسات أن تقنية اللمسة الواحدة هي السبس في تعامل األطفال في سن مبكر 

 .جًدا مع جهاز اآليباد
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  اعات عمل متواصل مما س( 22)طول عمر البطارية و جودتها حيث تصل إلى

 .يتيح الحرية في التنقل وإن از المميد من األعمال اليومية

  إمكانية تخمين الملفات ومشار تها مع الاير من خالل بعد التطبيقات التي

يتيحها بعد الممودين للمساحات التخمينية على اإلنترنت مثل الممود 

                     .التشايلي لآليباد 

  من الكامرة المدم ة في تصوير المستندات و النشرات وتحويلها إلى االستفادة

 .مستندات إلكترونية يسهل حفظها وأرشفتها

  استخدام برامج االتصال و الشبكات االجتماعية المتوفرة في اآليباد للتواصل مع

 .المتعلمين و أسرهم

 التوفير في استخدام األوراق و األقالم و الوقت والمال وال هد. 

 حا  اآلالف من مصادر المعلومات و الكتس اإللكترونية و الخرائ  اصط

 .والصور وإدارتها و البحث فيها بكل سهولة وبشكل يضمن تحديثها باستمرار

 إمكانية تحويل الفصل التقليدي إلى فصل ذ ي (Smart Class)                                .

التفاعل الصفي من خالل بعد يمكن إدارة التعلم و النشاط الطالبي وضمان 

 .التطبيقات التي يتيحها المت ر

  ال ودة و السرعة في أداء المهمات اإلدارية للمعلم من خالل الكثير من

مثل مهمات حصر   التطبيقات التي تضمن سهولة ومرونة وأمان األداء

 .الحضور و تدوين مالحظات السلو  و التقييم و تنفيذ الس الت اإلدارية

 لكثير من التطبيقات سواء برامج التصميم أو البرامج اإلثرائية التي مقدرة ا

يوفرها المت ر  على إثارة التفكير لدى المتعلمين و تنمية مهاراتهم و التعاطي 

 .معهم وف  اإلستراتي يات الحديثة في التدريس مثل المحا اة و حل المشكالت

إدارة الفصل الدراسي بالنسبة للمعلم، إن تقنية اآليباد إحدى األدوات المهمة في         

وتساعد المعلمين على فهم تالميذ الصفوف األولية  من خالل تواصلهم ومشار ة أولياء 

األمور واطالعهم على م ريات العملية التعليمة بالمدرسة، و يستطيع المعلم أن يقوم من 

م وانصرافهم، خالل اآليباد في إضافة الفصول والطال ي ليساعده على تس يل حضوره

وتدوين المالحظات وأداء الطال ، وتس يل الدرجات، وإعداد المخططات البيانية التي 

تقتضيها حاجة العمل داخل الفصل، وشدد على أهمية استخدام التقنية الحديثة واألجهمة 

 .الذ ية،   مء من أدوات التعلم بداًل من بقائها أداة للترفيل فق 

مرحلة التلقين إلى مرحلة التمكين ألبنائنا بما ينمي قدراتهم   ما ي س أن ننتهي من     

وطاقاتهم وي علهم يقودون المعرفة التقنية بدل أن تقودهم، لذا ي س استاالل اآلبياد في 

التعليم واالستفادة من إمكاناتل، وهذا سوف ي عل معلمي المدارش رائدين في م ال 

 .التربية والتعليم
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 :يؤديها اآليباد في الفصول الدراسية لتالميذ الصفوف األوليةالوظائف التي يمكن أن *

فيما يلي  بعد الوظائف التي يمكن أن يؤديها اآليباد في الفصول الدراسية لتالميذ      

 :الصفوف األولية

 الحقيبة التربوية اإللكترونية -0

الدروش و ال يمكن استاناء المعلم عن حقيبتل التربوية التي تتضمن مخططات         

الوثائ  المرجعية و مختلف الموارد التي يحتاجها إلن از حصة دراسية جيدة، باإلضافة 

وهذه الوثائ  و بيرها الكثير، يمكن حفظها على شكل . إلى الملفات الشخصية للطال 

PDF  أوDOC  أو أي امتداد آخر، باستاالل تطبيقات التخمين السحابي المتوافقة مع

أو  ذلك تطبيقات   Goodreaderت قراءة الملفات  تطبي  اآليباد، و تطبيقا

و بهذه . مايكروسوفت أوفيس و تطبيقات جوجل التي أصبحت حاليا تعمل على اآليباد

الطريقة ستتخلص من مئات الم لدات و الوثائ  التي تتطلس م هوًدا جباًرا في حملها و 

 . تصنيفها، و االستفادة منها

 PLNعليمية الشخصية التواصل مع الشبكة الت -8

خالل أوقات الفراغ، أو بين الحصص الدراسية، يمكن للمعلم الولو  إلى تويتر 

، من خالل تطبي  تويتر الخاص PLNو التواصل مع الشبكة التعليمية الشخصية 

و بهذه الطريقة سيبقى المعلم على اطالي دائم ب ديد ميدان التربية و التعليم، و . باآليباد

ات و األفكار ال ديدة التي يمكنل تطبيقها في فصلل الدراسي، و الموارد آخر التطبيق

الرقمية التي يمكن أن يوظفها في تعليم طلبتل، باإلضافة إلى مشار ة ت اربل الناجحة مع 

 . الشبكة التعليمية ليستفيد منها اآلخرون في ممارستهم المهنية

اشيد و الحكايات المسموعة من تعتبر الوسائ  السمعية  األن: الوسائط السمعية -4

الوسائل الفعالة في التدريس، خصوًصا في الصفوف االبتدائية، حيث تمكن الطال  من 

التعلم بشكل أسري، و ترس  العديد من القيم و المفاهيم في نفوسهم، بطريقة ممتعة و 

 . محبوبة، بعيًدا عن الطرق التقليدية الروتينية

لوسائ  السمعية، ي س أوال توفير  تطبي  معد لهذا ولتوظيف اآليباد  قاري ل     

الارأ، و الذي بالبا ما يكون من التطبيقات االفتراضية المرفقة بال هاز عند شرائل، 

أما الخطوة الثانية .  ما يمكن تحميل أي تطبي  مخصص لهذا الارأ من خالل المت ر

 . mm 0.1فتتمثل في رب  جهاز  بمكبرات الصوت، من خالل منفذ 

 :التقييم -3

” إلنشاء سلم التنقي  أو ما يسمى  forallrubricsيمكن استخدام تطبي  

. ، و إدارتها و استعمالها في تقييم إجابات الطال  مباشرة على اآليبادRubricsروبر 

يمكن إنشاء الروبر  مباشرة على شبكة اإلنترنت، أو استيرادها على شكل ملفات إ سل 

ليك سوى  تابة العالمات التي حصل عليها  ل طالس، و التي يتم ،بعد القيام بذلك ما ع

 .حفظها تلقائيًا، و يمكن مشار تها مع الطال  و أولياء األمور عبر البريد اإللكتروني
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 الوصول السريع إلى ملفاتك و مشاركتها مع اآلخرين -1

لها تخمين أدوات التخمين السحابي مفيدة للااية في ميدان التدريس، حيث يمكن من خال

الوثائ  والملفات و مشار تها مع المعلمين اآلخرين بشكل سهل و سريع، والوثائ  و 

الملفات المخمنة في تطبيقات التخمين السحابي يمكن قراءتها مباشرة، أو فتحها بأي 

تطبي  آخر من التطبيقات المثبتة في ال هاز، وهنا  العديد من تطبيقات تخمين و 

توافقة مع جهاز اآليباد، و التي يمكن توظيفها لتأمين ملفاتك المهمة مشار ة الملفات الم

ضد الضياي عند تلف ال هاز الخاص بك، هذا إلى جانس وظيفة الوصول السريع و 

 . مشار ة الملفات الخاصة بك

 :Youtubeتوظيف ملفات يوتيوب  -1

قة في اختيار يوتيو  يمكن أن يكون أداة تعليمية مذهلة للمعلمين، شريطة تحري الد

أشرطة الفيديو التعليمية و الترفيهية المناسبة لسن األطفال، لتنظيم ملفات الفيديو الخاصة 

بك و الوصول إليها بشكل سريع خالل الحصة الدراسية، يمكن إنشاء قوائم التشايل 

Playlists ال انس السلبي الوحيد . و تنظيمها حسس الموضوي و الم ال الذي تنتمي إليل

يل ملفات فيديو يوتيو  في الفصول الدراسية هو اإلعالنات المرافقة للفيديو، و التي لتشا

يمكن أن يكون محتواها بير مناسس لسن األطفال في بعد األحيان، و يمكن حل هذه 

المشكلة في استخدام تطبيقات يوتيو  أخرى بداًل من التطبي  الرسمي ليوتيو ، أو حفظ 

إذا لم يكن   Instatubeالخاص بك باستخدام تطبيقات مثل  ملفات الفيديو على اآليباد

 .لديك اتصال واي فاي جيد في الصف الدراسي 

 :التقاط الصور -7 

.  لنتتا نعتترف إلتتى أي حتتد يحتتس األطفتتال أن نلتتتق  لهتتم الصتتور فتتي وضتتعيات مختلفتتة 

وجتل فتي باستخدام  اميرا اآليباد، يمكن استاالل هذا الفضتول فتي التقتاط صتور لتعتابير ال

ي ليتتتم Pic collageوضتعيات مختلفتتة، و ت ميعهتا فتتي صتورة واحتتدة باستتعمال تطبيتت  

عرضها عبر جهاز العترأ و إتاحتة الفرصتة للمتعلمتين لوصتف هتذه الصتور و التعبيتر 

عنهتتا إلتتى جانتتس ذلتتك يمكتتن توظيتتف  تتاميرا اآليبتتاد لتوثيتت  أحتتدا  خاصتتة فتتي فصتتلك 

 .. و أنشطة موازيةالدراسي،  حفلة أو ورشة أعمال يدوية أ

 :استخدام اآليباد في التعليم -2

ي س على  المعلمين  استاالل التكنولوجيا الحديثة ما أمكن لتعليم تالميذ الصفوف األولية  

األمر الذي يمكن . المهارات، فاألطفال ال يفارقون أجهمتنا الذ ية و حواسبنا المحمولة 

تباههم إلى أن ما يقومون بل هو في الحقيقة استااللل في تعليمهم، دون أن نضطر للفت ان

واجبات دراسية أو تمارين منملية، وذلك عن طري  تثبيت بعد التطبيقات المصممة 

 .خصيًصا لهذا الارأ

 .فلندي أطفالنا يلعبون فق  و سيدر ون فيما بعد أنهم تعلموا الكثير و فهموا أشياء بأنفسهم
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 :سيطةتصميم رسوم تعليمية بطريقة آنية و ب -9

هنا  تطبيقات آيباد يمكن استخدامها بفعالية في إنشاء ملصقات تعليمية لألطفال و 

توفر هذه التطبيقات م موعة  بيرة من السيناريوهات و . الطال  بطريقة سهلة و ممتعة

و التي يمكن بعد  القوالس و األدوات ال اهمة لالستعمال و التي يمكن االختيار من بينها،

و مشار تها عبر البريد اإللكتروني أو عبر مواقع التواصل االجتماعي ذلك طباعتها أ

مثل تويتر و الفيسبو ،  ما يمكن عرضها مباشرة في الفصل الدراسي باستخدام جهاز 

                              www.new-educ.com .                        .العرأ 

 :اآليباد يرفع مستوى التعليم لدى الطالب:دراسة *

أن  –أجريت مؤخراً بالواليات المتحدة األمريكية  –وقد أظهرت دراسة         

الطال  الذين يستخدمون اآليباد خالل الفصول الدراسية في اختبارات القراءة والكتابة 

 ضل من أولئك الذين ال يستخدمونل يحصلون على نتائج أف

وقام الباحثون بمقارنة عدد من النتائج الدراسية الخاصة ببعد الطال ، و على      

إثرها فقد تم الخرو  بهذه النتي ة و التي تؤ د أن الطال  الذين يستخدمون هذه األجهمة 

ت فصلية أو تكون العالمات الدراسية الخاصة بهم أعلى من بيرهم سواء  انت العالما

 .سنوية

طالبًا، و انتهت إلى أن هذه الحواسيس المتطورة تقوم  011شملت هذه الدراسة    

ب عل عملية التعلم والفهم عملية ممتعة ومسلية للطالس فال ت علل يشعر بالنفور والملل 

 .خاصة في فن الكتابة والقراءة وقواعد اللاة 

ارش في مدينة نيويور  بطلبيات من و في هذا السياق فقد تقدمت بعد المد      

مليون دوالر من أجل استخدامها في الشؤون  2.0بمبلغ أجل شراء ألفي جهاز اآليباد 

التعليمية، فقد تم االهتمام بهذا النهج من قِبل العديد من ال هات سواء  انت الشخصية 

 .بعد ظهور تلك النتائج العلمية المبهرة  منها أو الرسمية، خاصة 

قامت بعد الواليات األخرى باتباي هذا النهج مثل والية فيرجينيا التي و    

ألف جهاز لكي يتم توزيعها على مدارش الوالية، و ذلك والية  212تقدمت بطلس شراء 

،ونأمل أن يعمم استخدام اآليباد في مدارسنا .ألف جهاز  312شيكابو طلبت شراء 

 (www.bokraonline.com . )قريبا

 -:اتفاقية الستخدام جهاز اآليباد في التدريس للصفوف األولية في المملكة  

قررت بعد المدارش في المملكة  دمج التقنية في العملية التربوية من خالل        

ويهدف هذه اإلجراء إلى توضيح أطر   .استخدام جهاز اآليباد في الفصول الدراسية

خدام المقبول لهذه الوسيلة في المدارش باية تعميم ال وانس اإلي ابية لدمج التقنية االست

 ما يهدف إلى توضيح دور األسرة  في هذا ال هد من خالل تمويد ولي . في عملية التعلم

لهذا   .األمر بالمعلومات الضرورية المتعلقة باستخدام ابنل ل هاز اآليباد في بيئة تعلمية

من خالل توعية األبناء   للحصول على دعم أولياء األمور ل هودهاتهدف المدارش 

http://www.new-educ.com/
http://www.bokraonline.com/
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بضرورة التقيد بأصول ومعايير استخدام اإلنترنت تماًما  ما يفعلون في  ل ما يتعل  

باستخدام وسائل التقنية والمعلوماتية المتاحة أمامهم في المنمل مثل التلفميون والهاتف 

وعليل يتعين على الطالس مراعاة . نمائية والمذيايوال وال والهاتف الذ ي واألفالم السي

 :ما يلي 

يلتمم الطالس بالمحافظة على جهاز اآليباد في  افة األوقات ،وتقع على عاتقل  -2

 .مسؤولية حفظل في الدوال  المخصص لل وإبالقل بالقفل عند عدم استخدامل

ي الدوال  المخصص يتعين على الطالس إقفال ال هاز عند عدم االستخدام وحفظل ف -0

 .لل للحفاظ على أعمالل المدرسية ومعلوماتل الشخصية

يتحمل الطالس  امل المسئولية عن أية أعطال أو فقدان لل هاز ناجم عن سوء  -0

 .استخدام أو إهمال

 .يلتمم الطالس، فوراً، بإبالغ مدرسل عن أي عطل أو فقد لل هاز -3

از بشكل يومي  ي يتمكن من استخدامل يتعين على الطالس التأ د من شحن ال ه -1

 .داخل الفصل بالكفاءة المطلوبة

يلتمم الطالس باصطحا  جهاز اآليباد معل إلى المنمل يوميًا وعدم تر ل في  -1

 .المدرسة

يلتمم الطالس باستكمال  افة أعمال الفصل المن مة بواسطة جهاز اآليباد في حال  -2

 .لبطارية أو نسيانل في المنملتعذر عليل استخدام جهازه بسبس ضعف ا

وصوره وملفاتل   يلتمم الطالس باتخاذ  افة االحتياطات الالزمة لحماية معلوماتل -1

 .الشخصية أثناء أوقات الدوام

أثناء وجوده   يتعين على الطالس استخدام التطبيقات المسموح بها من قبل المعلم  فق  -2

 .قات أخرى خار  المدارشفي المدرسة ،ولل الح  في استخدام أي تطبي

يتعين على الطالس التأ د من عدم حفظ أي بيانات تتعل  بالبطاقات االئتمانية على  -22

 .جهاز اآليباد

  (www.kfs.sch.sa) 

 (.النتائج والتوصيات )خاتمة 

اشتملت على  النتائج  تكونت ورقة العمل من ثالثة مباحث وهذه الخاتمة التي       

 : والتوصيات

وأهميتل، ومنه ل  وأهدافل، مشكلة البحث،.مقدمة )اإلطار العام للبحث: المبحث األول

 .  ،ومصطلحاتل

مالمح الرؤى والمقترحات لتطوير البرامج التعليمية بمراحل  التعليم : المبحث الثاني

توظيف التقنية )0202كةالعام  في المملكة العربية السعودية في ضوء رؤية الممل

 ( .أنموذًجا 

http://www.kfs.sch.sa/
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توظيف اآليباد في التدريس لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة العربية :المبحث الثالث 

 .السعودية 

 :النتائج 

 على توظيف التقنية الحديثة في التدريس  0202حرص رؤية المملكة. 

 للعملية تطوير (  0202رؤية السعودية ) يتطلس تحقي  برامج الرؤية الوطنية

التعليمية في مختلف جوانبها خاصة في ال وانس التي تعاني من مشكالت 

ومعوقات  وخاصة تطبي  التقنية والتكنولوجيا في التدريس وخاصا في 

 . المدارش االبتدائية

  أهمية دور توظيف اآليباد في التدريس لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة

 .لتالميذ للتعلم ،وجعل التعلم نشطًا العربية السعودية في زيادة فاعلية ا

  حرص القائمين على التعليم في المملكة العربية السعودية على : 

 *معاصر،  منهج توفير خالل من التعليمية، الخدمة فعالية جودة تحسين

 فعال ومعلم رياضية، وبير رياضية تربوية وأنشطة بكفاءة، وتكنولوجيا موظفة

 المهنية للتنمية وفرص مدرسة،  ل في عالةف وقيادة فصل،  ل طفل في لكل

 .ويتميم ليتقدم وإداري معلم لكل الداخلية والخارجية

 * التوسع في توظيف تقنية المعلومات ودم ها في العملية التعليمية ،وتأسيس

نظام متكامل الستخدامات تقنية المعلومات واالتصال في التعليم وتوفير 

 هاز التعليمي في م ال تطبي  تقنية المتطلبات التقنية ،ورفع قدرات ال

 .المعلومات واالتصاالت في التعليم

  استخدام اآليباد في التعليم  لل أهميتل وذلك في بعد الشؤون التربوية التي

أهمها تخفيف الحقيبة المدرسية عند طلبة المرحلة االبتدائية، وموا بة التعليم 

لى تحويل عملية التعلم إلى المعاصر في توظيف التكنولوجيا الحديثة إضافة إ

 متعة حقيقة تضم عناصر اإلثارة والتشوي 

  هنا  تطبيقات آيباد يمكن استخدامها بفعالية في إنشاء ملصقات تعليمية لألطفال

 .و الطال  بطريقة سهلة و ممتعة

  أن الطال  الذين يستخدمون اآليباد خالل الفصول الدراسية في اختبارات

 . ن على نتائج أفضل من أولئك الذين ال يستخدمونلالقراءة والكتابة يحصلو

 :التوصيات 

 :يوصي الباحث بما يلي 

  عقد ورش عمل ودورات تدريبية للمعلمين حول توظيف اآليباد في التدريس

 .لتالميذ الصفوف األولية بالمملكة العربية السعودية
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  لتالميذ إجراء دراسات ميدانية تطبيقية حول استخدام  اآليباد في التدريس

 .الصفوف األولية بالمملكة العربية السعودية 

 

 

  المراجع قائمة: 

التعليم في  المملكة العربية السعودية أنموذ  مختلف (: م2222)الميد، عبد هللا  .0

 .،الرياأ ،الدار السعودية للنشر والتوزيع 

، التعليم "رية تحدى المعلومات والتنمية البش(: " 2221)سرحان، أحمد عباده  .0

،  جامعة 2وتحديات القرن الحادي والعشرين، المؤتمر العلمي الثالث، الم لد 

 .232-201حلوان،  لية التربية، ص ص 

تاري  الحر ة التعليمية المملكة العربية (:م2222)محمد إبراهيم  السلوم، .0

 .السعودية، الرياأ 

 والحواسس الذ ية اتفالهو استخدام أهمية(:هـ2303)الشمراني،علي عبد هللا  .3

الثانوية، رسالة  المرحلة طال  لدى اإلن ليمية اللاة تعلم دعم في اللوحية

 ماجستير، جامعة أم القرى،  لية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس

األساسيات )مبادي إدارة األعمال (:هـ2302)أحمد وآخران  الشمشيري، .1

 .كانمكتبة العبي ،الرياأ،(واالت اهات الحديثة 

صفات تعلم تالميذ المدرسة اإلعدادية (:0221)ضاهر، وجيل بياعل، نمر  .1

 .الرياضيات بالهاتف الخلوي ،جامعة الن اح الوطنية ،نابلس ،فلسطين 

 رفع على بود نير برنامج فاعلية استخدام (:ه2301)ابتسام تر ي   العتيبي، .2

 الثالث فالص طالبات لدى الرياضيات مادة في التحصيل الدراسي مستوى

 .، جدة،إدارة تعليم جدة العلمي

 والحواسيس النقالة الهواتف استخدام أهمية(: 2301)عسيري، إدريس راشد  .2

األحياء  مادة ومعلمي مشرفي نظر وجهة األحياء من تدريس مادة في اللوحية

 الماجستير درجة لنيل تكميلي  متطلس مقدمة عسير، دراسة محايل بمحافظة

 لية  ،جامعة أم القرى،)تعليم تقنيات تخصص(لتدريس ا وطرق المناهج في

 .  التربية

العدد  حلم المستقبل ،صحيفة الرياأ،0202رؤية (:هـ2302)العطوي، نورة  .2

 .م 0222ديسمبر  03   -هـ 2302ربيع اآلخر  1، 21212

 الخطة في األبعاد لبعد تحليلية دراسة( :هـ2301)محمد العطيوي، ربدة .22

دور " ، مؤتمر "0202 المملكة رؤية ضوء في القصيم ل امعة االستراتي ية

 ربيع23-20،جامعة القصيم  ،0202ال امعات السعودية في تفعيل رؤية 

 . 012 -012ه،ص ص 2301  الثاني
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أسسل مناه ل وأساليبل )البحث العلمي (:هـ2300)عليان ،ربحي مصطفى  .22

 .،الرياأ ،بيت األفكار الدولية (إجراءات

في  CD-ROMجدوى استخدام أقراص سيدروم ( : "2221)العناني، شكري  .20

،نحو توظيف تكنولوجيا المعلومات " تطوير التعليم والبحث العلمي في مصر

محمد محمد الهادي، القاهرة، المكتبة  /تحرير لتطوير التعليم في مصر،

 . 021-212األ اديمية،  ص ص

عودية، الرياأ، تعليمنا إلى أين؟م لة المعرفة الس(: هـ2302)العيسى، أحمد  .04

 .2302رجس0221إبريل 032العدد 

لبنان، دار  إصالح التعليم في السعودية، بيروت،(: م0222)أحمد  العيسى، .23

 .الساقي 

 التعليم: ) 0220 )ردان   صبري والحياني، حميد، الكبيسي،عبد الواحد .01

 .األردن- عمان التفكير، لتعليم مر م ديبونو ال امعي،

دراسة تسل  الضوء على  يفية االستفادة من  (:2300)المالكي، أميرة .21

اإلنترنت، م لة : الحواسيس واإلنترنت في التعليم العام وت ار  بعد الدول

 .  م0220سبتمبر-هـ2300شوال  ،022العدد المعرفة السعودية،

م، وزارة 0202 رؤية المملكة العربية السعودية(: هـ2301)وزارة التعليم  .22

 . التعليم، الرياأ ،السعودية

 :المواقع اإللكترونية 
www.alraimedia.com 

www.new-educ.com 

(www.kfs.sch.sa) 

(www.kfs.sch.sa) 
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