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 الدراسة  مستخلص

 

هيم الرياضيات، في توضيح مفا اقع توظيف معلمي الرياضيات لموقع اليوتيوبوهدفت الدراسة لتعرف 

الدراسة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ، حيث قامت باستخدام االستبيان  ولإلجابة عن سؤالي

فقرات، وسؤال مفتوح، وتكون مجتمع الدراسة من ( 11)كأداة لجمع المعلومات وتكون االستبيان من 

، (ـه1441-1441)جميع معلمي ومعلمات الرياضيات في المملكة العربية السعودية في العام الدراسي 

وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أن توظيف معلمي اً ومعلمة معلم( 141)بلغت عينة الدارسة و

 ٪84.16بدرجة متوسطة، بنسبة تأييد في توضيح مفاهيم الرياضيات جاء  YouTubeالرياضات لموقع 

اضيات كانت في البحث عن في توضيح مفاهيم الري YouTubeأن أكبر درجة في توظيف موقع و، 

بدرجة كبيرة وبنسبة تأييد التي توضح مفاهيم الرياضيات المرتبطة بالمنهاج، يوهات اليوتيوب فيد

في توضيح مفاهيم الرياضيات  YouTubeأظهرت الدارسة أن أقل درجة في توظيف موقع ،64.18٪

من تصويري الخاص لتوضيح مفاهيم الرياضيات، بدرجة  YouTubeكانت في رفع فيديوهات على 

في توضيح  YouTubeبينت الدارسة أن العقبات التي تواجه توظيف موقع ، ٪44.14نسبة تأييد قليلة، وب

 . مفاهيم الرياضيات

ضعف مهارات المعلمين ، قلة وضعف المحتوى العربي على موقع اليوتيوب الخاص بمفاهيم الرياضيات

 .لكترونية في بعض المدارسقلة توفر أدوات ووسائل العرض اإل،  والمعلمات في توظيف التقنية الحديثة

 

 :وبناًء على نتائج الدراسة، كان من أهم توصياتها

 

 .وضع خطة إلعداد محتوى عربي من مقاطع الفيديو التي توضح مفاهيم الرياضيات .1

تدريب المعلمين والمعلمات على مهارات استخدام موقع اليوتيوب وخاصة رفع مقاطع الفيديو، وإنشاء  .2

 .قنوات تعليمية

 .دراسات للبحث في أثر توظيف موقع اليوتيوب على تحصيل الطالب في مادة الرياضياتإجراء  .4
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"The reality of hiring mathematics teachers for YouTube (YouTube) to explain 

the concepts of mathematics." 

 

Abstract of the study 

 

The study used the questionnaire as a tool for collecting information. The 

questionnaire consisted of (10) paragraphs and an open question. The study 

community is composed of all mathematics teachers and teachers. In the 

Kingdom of Saudi Arabia in the academic year (1439-1440), and the sample of 

the study (145) teacher and teacher has reached the study to several results, The 

fact that YouTube teachers employed mathematics to explain math concepts was 

medium, with 64.98% support, and that YouTube's greatest use of mathematical 

concepts was to search for YouTube videos that illustrate the mathematics 

concepts associated with the curriculum, with a significant 83.17% The study 

showed that the lowest level in YouTube's use of mathematical concepts was to 

upload videos on YouTube from my own illustration to illustrate the concepts of 

mathematics to a small degree, with 43.03% support. 

The weakness and weakness of the Arabic content on the YouTube site of the 

concepts of mathematics, the weakness of the skills of teachers and teachers in 

the use of modern technology, the lack of electronic tools and tools in some 

schools. 

 

Based on the findings of the study, the most important recommendations were: 

 

1. Develop a plan for the preparation of Arabic content of videos that illustrate 

the concepts of mathematics. 

2. Train teachers and teachers on the skills of using YouTube, especially 

uploading videos, and establishing educational channels. 

3. Conducting research studies on the impact of the YouTube site on student 

achievement in mathematics. 
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 :مقدمةال

 

 ههههه   أكبههههر ولعههههل واإلنترنههههت، التكنولوجيهههها مجههههال فههههي ومتسههههارعة كبيههههرة تغيههههرات العههههالم يشهههههد

 مهههن كبيهههرة شهههريحة تههههم لكونهههها نظهههراً  االجتمهههاعي، التواصهههل مواقهههع ههههي انتشهههاراً  وأكثرهههها التغيهههرات

 بأنهههه اليوتيهههوب ويمتههها  ،"يوتيهههوب" و  "تهههويتر" ، "بهههو  الفهههي " المواقهههع هههه   أبهههر  ومهههن المجتمهههع،

 وبسهههههولة والتعليميههههة، السياسههههية، الموسههههيقى، ، األفههههالم  الترفيهيههههة، :المتنوعههههة للفيههههديوهات مخهههه ن

 .نشرها في األمر وك لك الفيديوهات، استعراض في الموقع مع التعامل

 

 بموقهههع بهههداء السهههعودي، المجتمهههع أفهههراد قبهههل مهههن بهههال  باهتمهههام االجتمهههاعي التواصهههل شهههبكات تحظهههىو

 النهههاس مهههن الكثيهههر استحسهههان تلقهههى التهههي األخهههرى المواقهههع مهههن وغيرهههها ،"تهههوتير" و ، "بهههو  الفهههي "

 السهههعودية، فهههي لإلنترنهههت مسهههتخدم مليهههون 11 نحهههو وجهههود إلهههى الدراسهههات وتشهههير وصهههغاراً، كبهههاراً 

االجتمههههاعي  التواصههههل شههههبكات اسههههتخدام يخههههص فيمهههها عربيههههاً  الخامسههههة المرتبههههة تحتههههل بهههه لك وهههههي

 (81 ص ،2118 )الثويني

 

 المعلهههم يسهههتطيع التهههي المجانيهههة، التعليميهههة الفيهههديوهات مهههن هائهههل كهههم علهههى باحتوائهههه اليوتيهههوب ويتميههه 

 عمليهههة يسههههل فههههو أههههدافها، ويحقههه  التعليميهههة العمليهههة يخهههدم بمههها محتواهههها مهههن واالسهههتفادة اسهههتخدامها

 نحهههو دافعيهههتهم وتثيهههر المتعلمهههين انتبههها  تجههه ب وبطريقهههة ممكنهههين، وجههههد وقهههت بأقهههل المعلومهههة إيصهههال

 (.2112 فروانة،) األولى العمرية المراحل في األطفال لدى خصوصاً  التعلم،

 

 والتعميمههههات المبههههاد  لكههههل المههههدخل فهههههي الرياضههههية، المعرفههههة قلههههب فههههي الرياضههههية المفههههاهيم وتقههههع

 التهههي وههههي وتعلّمهههها، الرياضهههيات تعلهههيم فهههي عليهههه ينبهههى الههه ي األسهههاس وههههي الرياضهههية، والمههههارات

 (481ص ،2116 )الحياتية حسين الخبرات لكل وتمثيل وتنظيم تبسيط

 

 تمتا  كونها الرياضية، المفاهيم وتوضح تشرح أن المتوقع األمور أكثر من التعليمية والفيديوهات

 كل لتبيان االتجاهات كل في التحر  على وقدرتها المفهوم، لطبيعة الواقعي التصوير وبدقة بالتشوي ،

 وخاصة اليوتيوب موقع على الفيديوهات له   والمعلم الطالب وصول وسهولة الرياضية، المفاهيم أبعاد

 الرياضيات معلمي توظيف واقع في للبحث الدارسة ه   وجاءت نشرها، أو عليها الحصول مجانية بأنها

 معلمي تواجه التي للمعوقات حلول تقديم وك لك الرياضية، المفاهيم توضيح في اليوتيوب لموقع

 يف اليوتيوب موقع توظيف في بفاعلية العمل لتطوير ومقترحات توصيات وتقديم ذلك، في الرياضيات

 .الرياضية المفاهيم وخاصة الرياضيات تدري 

 

 :الخلفية النظرية: أوالً 

 

أن ه   المواقع أنشأت في األساس للتواصل  لرغمبا ليوتيوب نجاحا من  نشأتهما،حق  الفيسبو  وا

االجتماعي بين األفراد، فإن استخدام موقع التواصل االجتماعي امتد ليشمل العملية التعليمية التربوية 

بوضع البرامج واألنشطة التعليمية للطلبة، وذلك بقصد االستفادة من وقت الطالب وتنمية شخصيته، 

ين للدارس فقط، وإنما هي عملية تربوية نشطة لها أهداف واضحة تسعى فالعملية التعليمية لي  مجرد تلق

لبناء شخصية الطالب من جميع النواحي، ومحاولة إيجاد التوا ن المتكامل بين جميع جوانب شخصيته، إذ 
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يساعد في صقل مهارات الطالب والمعلم في الوصول إلى المعلومات وتبادلها في الغرف الصفية من أجل 

 (.2، ص2118 ) ودمج الطلبة في األنشطة الفعالة أبو دولة واصلتحسين الت

 

 

 :تعريف اليوتيوب. 1

اليوتيوب من أشهر مواقع الفيديو اإللكترونية المجانية والتي يسهل استخدامها واإلفادة منها في العملية  يعد

التعليمية، فمن المباد  األساسية في التعليم إشرا  أكبر قدر ممكن من الحواس فيه، وذلك حتى يكون 

مقاطع الفيديو نموذج إلشرا  حاستي  هنا  ربط بين الواقع والمفاهيم النظرية التي يتعلمها الطلبة، وتعتبر

السمع والبصر في التعليم، ويعد اليوتيوب أحد أهم أدوات الجيل الثاني للويب، باعتبار  أداة للنشر، 

يستطيع المعلم من خالله تنفي  مشروعات مصورة، ونشرها للطلبة من خالل البريد اإللكتروني أو شبكات 

 (.Wantz، 2111)دتها في أي وقت التواصل االجتماعي، بحيث يمكنهم مشاه

 

أكثر مواقع استضافة الفيديو شيوعا، ويستطيع : اليوتيوب بأنه( kavas، 2112) وعرف كاف 

 .المستخدمون من خالله مشاهدة وتقييم مقاطع الفيديو التي يحملها أعضاء أخرون على الموقع

 

  :، في التعليمYouTube" اليوتيوب" ممي ات . 2

الفيديو حواس المتعلم، وذلك عن طري  تقديم المحتوى التعليمي بشكل ج اب، يهدف إلى تخاطب مقاطع 

 .لمتعلم على التعلم ال اتيت ويد المتعلم بخبرات حقيقية تختصر على المعلم الكثير من الجهد، وتساعد ا

إذ أن استخدامه  اليوتيوب أداة تعليمية قوية ومحف ة للطلبة، وذلك باالعتماد على كيفية استخدامه، ويعتد

 يعد وسيلة لتحقي  األهداف التعليمية، كما يمكن اعتبار  وسيلة يكتشف فيها الطلبة المعرفة 

 بأنفسهم ويمكن أن يكون أداة تعليمية مفيدة وفعالة، سواء في األبحاث، أو العروض التعليمية، 

 ور  كعالم بحد ذاته، وذلك نظرا لما يتيحه من محتوى رقمي ال حصر له، فاليوتيوب يمكن حقا تص

الفيديو المتواجد بحيث يمكن ألي شخص متصل بإنترنت عالي السرعة الحصول على تعليم جيد من خالل 

 (1، ص2116 )عليه العطيات 

 

 : ممي ات اليوتيوب في التعليم حسب التالي ( 11، ص2116)وأضافت العطيات 

 يمكن استخدام اليوتيوب في تعليم العلوم المختلفة (أ 

يكلف المعلم طالبه بالبحث عن مقاطع فيديو لموضوع ما، :  إجراء عدد من األنشطة البحثية  (ب 

 .وكتابة تقرير عن محتوياتها، وإجراء المقارنات بينها

إذ يعرض المعلم للطلبة مجموعات مختارة ومختلفة من المصادر : توفير مصادر تعليمية متنوعة (ج 

 .درا متنوعة للتعليمالتعليمية التي تخدم الدرس، مما يشكل مص

 

 :أخرى لليوتيوب في التعليم وهي  ممي ات( 81، ص2118 )أضاف الثويني و

مشاركة الفيديو التعليمي عبر اليوتيوب يعمل على توفير معينات تعليمية للمعلمين فال يحتاج  (د 

 .المعلم لبناء فيديو في حال توفر  على اليوتيوب

االستعانة بأي فيديو ال يتوفر بلغتهم بمجرد وضع  إمكانية ترجمة الفيديو سهل على المعلمين (  

 .ترجمة عليه وإعادة مشاركته مع ضرورة ذكر المصدر األصلي للفيديو

يوفر الكثير من الوقت والجهد في عرض الدروس التي تحتاج إلى شرح توضيحي ال يمكن  (و 

 .توفير  بالطرق التقليدية

 .المتعلمينيساهم في تع ي  روح المناقشة الفاعلة بين  (  

تساعد تقنية اليوتيوب الطالب على خل  مجتمعا تعليميا حرا يستطيع المشاركة والتقييم، ويعمل  (ح 

 .على بناء المحتوى ونشر  ل مالئه
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مناسب لتعليم المتعلمين بمراحلهم المختلفة وال سيما كبار السن، حيث يمكن استخدامه في التعليم  (ط 

 .مدى الحياة

بمثابة نقطة انطالق نحو البحث عن المحتوى األكاديمي " يوتيوب " و تعد منصة بث مقاطع الفيدي (ي 

 .ال ي سيكون بال شك ذو قيمة مضافة كبيرة للعملية التعليمية التعلمية

 :ممي ات الفيديو التعليمي على اليوتيوب كالتالي( 11، ص2111 )وأضاف عبد الغفور

 

 . يسمح اليوتيوب باالستفادة القصوى من وسائل اإلعالم الجديدة لنقل المعلومات والمعرفة (  

مناسب لتعليم المتعلمين بمراحلهم المختلفة والسيما كبار السن، حيث يمكن استخدامه في التعليم  (ل 

 . مدى الحياة

، (MS Power Point)سهولة استخدام روابط اليوتيوب في العروض التقديمية كالبوربوينت  (م 

 (. Moodle)وفي منصات التعليم كالمودل 

 . اليوتيوب هو أحد موارد التعليم المجانية، وه ا يعتبر أحد االعتبارات الهامة لمي انيات التعليم (ن 

 .تشجع على اإلبداع، كونها توفر منصة للطلبة للتفاعل ولي  مجرد مشاهدة المحتوى (س 

 

 :استخدام اليوتيوب في التعليم .4

 

مجموعة ( 2114 )|أشكال متنوعة، وقد ذكر خلف هللااستخدامات اليوتيوب في التعليم، بصور وتتعدد 

 :من االستخدامات حسب التالي

 

 .تمكين المعلم من إنشاء قناة تعليمية لتقديم التعليم من خالل ملفات الفيديو والتفاعل حولها (أ 

 .ر عبر القناة التعليميةمشاركة المتعلمين بملفات الفيديو التعليمية التي تخدم المقر (ب 

 .عمل قناة خاصة بالمدرسة لعرض األنشطة الخاصة بالعمل المدرسي باستمرار (ج 

 .عرض المقررات التعليمية الخاصة بالمؤسسات التعليمية عبر قناتها الخاصة على الشبكة (د 

 .تحميل ملفات الفيديو التعليمية لتوظيفها في تطوير المقررات الدراسية (  

 .عمال واألنشطة المن لية وإرسالها للمعلم عبر الشبكةالقيام بتسجيل األ (و 

 .تقييم المعلم للمهارات العملية الخاصة بالطالب والمصورة بالفيديو عبر الشبكة (  

 .تمكن المتعلمين من المشاركة بملفات فيديو تعليمية للتفاعل التعليمي مع  مالئهم (ح 

الهاتف )فيديو القصيرة، وذلك باستخدام يمكن للمعلم أو المتعلم التقاط وتحرير ومشاركة مقاطع ال (ط 

 .ونشر  على الشبكة أو القناة التعليمية باليوتيوب من أي مكان( المحمول

 .وسيلة لتخ ين المحتوى المصور السترجاعه في أي وقت (ي 

  .تعد بمثابة أكبر مكتبة لملفات الفيديو يتم الرجوع إليها في مختلف األغراض التعليمية (  

 المعلومات والمهارات المتاحة على الشبكة للتعليم من خاللوسيلة للبحث عن  (ل 

 

 سلبيات استخدام اليوتيوب. 4

يطرح توظيف اليوتيوب في التعليم مجموعة من السلبيات، من أبر ها الخصوصية، فاليوتيوب يسمح 

التعليمي باإلضافة إلى صعوبة فلترة المحتوى . ألي شخص بمشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بالمستخدم

وسط الكم الهائل من مقاطع الفيديو التي من الممكن أن تحمل قيما غير تربوية وغير إنسانية، كتشجيع 

عدا عن مقاطع الفيديو التي تحمل قيما غير أخالقية منافية . العنف واالعتداء على اإلنسان والحيوان

ال يمكن أن تكون عائقا أمام االستفادة ه   السلبيات ورغم خطورتها الكبيرة، . لتعاليم األديان السماوية

 (.Bullas، 2114)من اإلمكانات الهائلة التي يتيحها موقع اليوتيوب، إذا تم توظيفه بشكل آمن وفعال 
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 المفاهيم الرياضية. 1

أصبحت الرياضيات تنال أهمية كبيرة في جوانب متنوعة من حياة اإلنسان، فهي تستخدم في الحسابات 

العمالت، ومعرفة الوقت، وتعد أحد فروع المعرفة، ولغة رم ية عالية وشاملة لكل  اليومية، وتغيير

الثقافات، ويقدم تاريخ الرياضيات صورة لتطور الحضارة اإلنسانية، كما أن الرياضيات تعد األساس 

طقية إدرا  العالقات الكمية والمنلكثير من أنماط تواصل اإلنسان وتعايشه من حيث التفكير واالستدالل و

 (.481، ص 2111 )محمد ومعروف 

 

والمفاهيم الرياضية تعتبر محوراً أساسيا تدور حوله مناهج الرياضيات المدرسية، فلم تعد المفاهيم تستمد 

، ص 2112 )نها تساعد على التنبؤ والتفسير الخطيبأهميتها من كونها جانبا من جوانب التعلم فقط؛ بل أل

242.) 

 

األساسية لعملية إعداد األطفال كونها أساس المعرفة الرياضية، وإحدى الدعائم  وأيضا تستمد أهميتها من

 (18، ص 2114)ي وآخرون العمر

 

وأصبح االتجا  نحو التركي  على استيعاب التالمي  المفاهيم الرياضية وإدراكهم لها، أحد االتجاهات 

ى المعرفة اإلجرائية يجعل التالمي  الحديثة في تدري  الرياضيات؛ إذ إن مجرد االقتصار في التدري  عل

يقومون بعمليات روتينية مكررة تؤدي غالبا إلى الناتج الصحيح، ولكن ذلك يحدث دون فهم لما يقومون به 

لعمليات العمري من عمليات وإجراءات، ودون إدرا  لألساس الرياضي ال ي تتم في ضوئه ه   ا

 (.2، ص 2114)وآخرون

 

كبيرة في مادة الرياضيات فهي أساس المعرفة الرياضية، ومع ذلك يجمع العديد  وللمفاهيم الرياضية أهمية

من التربويين أن تعليم المفاهيم من أصعب مراحل التدري ، فل لك يجب استخدام استراتيجيات وطرق 

 م المفاهيم األخرى التيالتدري  المناسبة لتعليمها للطالب؛ حتى يستطيعون البناء عليها واالنطالق لفه

 (.2114 )تواجههم أبو العال

 

 :تعريف المفاهيم الرياضية. 8

 

عبارة عن فكرة أو مجموعة من األفكار تستخدم لتبويب مجموعة من : "بأنها( 2111)عرفها حمدان 

المدركات، وتتمي  دائما بكلمة أو عبارة أو رم ا يصبح اسم للمفهوم، وبأنه الوحدة البنائية للرياضيات، 

معين يرتبط به، فالمفهوم فكرة مجردة تشير إلى شيء له صورة في ال هن و قد تعطي  ولكل مفهوم مدلول

 ".ه   الفكرة اسما ليدل عليها

 

بأنها صورة ذهنية متكونة عند الفرد نتيجة تعميم خصائص وصفات ( 16، ص2116 )وعرفها أبو شتات

 .مشتركة نتجت من أشياء متشابهة ألمثلة ذلك المفهوم

 

 :المفاهيم الرياضيةخصائص  .8

 :وهي (11، ص2116)أبو شتاتهنا  بعض الخصائص التي تتصف بها المفاهيم الرياضية 

 .إن المفهوم يمكن أن يعبر عليه برم  أو اسم أو صورة (أ 

 .إن المفهوم عبارة عن صورة ذهنية أو تكوين عقلي (ب 

 .إن المفهوم الرياضي له سمات تمي   عن غير  من المفاهيم (ج 

 . خاصية أو عدة خصائص مشتركة إن المفهوم له (د 
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 . إن المفهوم يتكون من فكرة أو عدة أفكار (  

 . إن المفهوم يمكن من خالله تصنيف األشياء (و 

 

 :عناصر المفهوم الرياضي. 6

 :أن المفهوم يتكون من العناصر األتية( 48، ص2112 )ذكر الصاحب وجاسم

 .المفهوموهو رم  يشير إلى الفئة التي ينتمي إليها : االسم (أ 

 .ال تنطب  على المفهوم( أمثلةال ال)تنطب  على المفهوم، و ( األمثلة)وتنقسم إلى : األمثلة (ب 

تمثل المظاهر العامة أو الصفات التي تضع األمثلة في فئة معينة، أو : الخصائص المشتركة (ج 

 مجموعة محددة، ولكل مفهوم خصائص ممي ة، وأخرى غير ممي ة

 

 :مراحل تكوين المفاهيم. 1

 

 :أن مراحل تكوين المفاهيم، هي( 144 صم،2111)ذكر الخطيب 

 :مرحلة التميي  (أ 

يقوم الفرد من خاللها بجمع مخططات متعددة لبعض األشياء والظواهر، ويمي  بين نقاط التشابه 

 .واالختالف

 :مرحلة التعميم (ب 

 .فهم معينيستنتج الفرد من خالل مالحظاته، نقاط التشابه واالختالف، أو يخرج بنتيجة أو 

 :مرحلة القياس  (ج 

 .يقوم الفرد بعملية قياس أو مقارنة ما هو موجود أمامه وبين المعايير التي كونها في عقله

 

 قواعد أساسية في تعليم المفهوم الرياضي. 11

 :قواعد أساسية واعتبارات يجب أخ ها بعين االعتبار عند تقديم المفهوم وهي( 2118 )ذكر الهويدي

 .بخبرات المتعلم المتنوعة حتى يصبح المفهوم أكثر وضوحا للمتعلمربط المفهوم  (أ 

إذا جاءت ه   المفاهيم من واقع حياة المتعلم، وشار  فيها بفعالية يكون تشكل المفاهيم في البناء  (ب 

 .المعرفي أسهل

 .يجب على المتعلم أن يقوم بإضافة المفاهيم إلى بنائه المعرفي (ج 

 .استعداد المتعلم ودافعيته نحو تعلم المفهومعند تقديم المفهوم يجب مراعاة  (د 

 .عند تعلم المفهوم يفضل أن يستخدم المتعلم ذلك المفهوم أوال ثم يقوم بالتعبير عنه بالرمو  والكتابة (  

 .إذا تعرض الطالب الخبرات متنوعة فإن المفاهيم تنمو وتتطور (و 

 

 :مشكلة الدراسة: ثانياً 

الحالي استخدام وسائل التواصل االجتماعي بمختلف أنواعها بشكل كبير، ومن الممكن العصر شاع في 

لتدعيم الطريقة التقليدية في تدري  الرياضيات من خالل ( يوتيوب)االستفادة من ه   األدوات مثل موقع 

لية التعلم، استخدام فيديوهات شرح تساعد على تبسيط المادة، وتتيح للطالبات االعتماد على أنفسهن في عم

وقد أظهرت نتائج البحث أن الدمج بين استخدام موقع اليوتيوب من خالل فيديوهات الشرح مع الطريقة 

نة التقليدية في تدري  مادة رياضيات، قد ساهم بشكل ملحوظ في رفع مستوى الطالبات التحصيلي مقار

 (2118 )بالطريقة التقليدية بمفردها العن ي 
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أنه يمكن استخدام فيديوهات اليوتيوب مباشرة في الغرفة ( Jones & Cuthrell,2011)قد أوضح 

الصفية كج ء من عملية التدري ، إذ يمكن أن تستخدم في تقديم المفاهيم الجديدة، وعرض المعلومات 

كما يمكن استخدام فيديوهات اليوتيوب كمصدر . أثناء التدريسي، أو في نهاية الدرس لتأكيد النقاط المهمة

 .ي، إذ يقوم المعلم باستخدام الفيديو كنموذج النشاطات ومناقشات صفيةتعليم

 

فقد أشار إلى أن موقع اليوتيوب يوفر للطلبة والمعلمين مخ ونا فريداً من مقاطع ( Chenail,2011)أما 

الفيديو التي توضح مفاهيم البحث النوعي األساسية، وتوافر فرص تشار  البيانات النوعية من خالل 

كما أنه يوفر للباحثين النوعيين . بالت والمشاهدات الميدانية، وعرض األبحاث المنج ة التي أجريتالمقا

 . إمكانية عرض مصادر التعلم الخاصة بهم لآلخرين من المهتمين ومشاركتهم بها

 

في توضيح  قع توظيف معلمي الرياضيات لموقع اليوتيوبوقد جاءت الدارسة الحالية للكشف عن وا

 .الرياضياتمفاهيم 

 

 :حدد المشكلة في السؤالين التاليين وتت

في توضيح مفاهيم الرياضيات من وجهة  اليوتيوبما درجة توظيف معلمي الرياضات لموقع  (1

 نظرهم؟

في توضيح مفاهيم الرياضيات من وجهة نظر  اليوتيوبما العقبات التي تواجه توظيف موقع  (2

 المعلمين؟ 

 :الدراسة أهداف: ثالثاً 

 

 .في توضيح مفاهيم الرياضيات اليوتيوبالتعرف على واقع توظيف معلمي الرياضيات لموقع  (1

تقهديم مقترحههات وتوصهيات للحههد مهن العقبههات التهي تواجههه معلمهي الرياضههيات فهي توظيههف موقههع  (2

 .في توضيح مفاهيم الرياضيات اليوتيوب

 

 :الدراسة فرضيات: رابعاً 

 :العلمية فرضيات. 1

يجمع بين التكنولوجيا والرياضيات، وهما موضوعات مهمان في العملية تبحث في موضوع  (أ 

 .التعلمية التعلمة

 .في العملية التعليمية اليوتيوبتثري المكتبة العربية بموضوع توظيف موقع  (ب 

في توضيح مفاهيم الرياضيات في  اليوتيوبتعد الدارسة األولى التي تبحث في توظيف موقع  (ج 

 حدود علم الباحثة

 :العملية اتفرضي. 2

 .في توضيح مفاهيم الرياضيات اليوتيوبتعطي تصوراً حقيقاً حول واقع توظيف موقع  (أ 

تفيد مشرفي الرياضيات وقادة المدارس في وضع خططهم لتدريب المعلمين في مجال تكنولوجيا  (ب 

 .التعليم

ت ود المشرفين والمسئولين بحلول مقترحة  للحد من العقبات التهي تواجهه معلمهي الرياضهيات فهي  (ج 

 .اليوتيوب توظيف موقع 
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 :حدود الدراسة :خامساً 

اقتصرت الدراسة على البحث في واقع توظيف معلمي الرياضيات لموقع  :الحد الموضوعي (1

 في توضيح مفاهيم الرياضيات اليوتيوب

 .المدارس :الحد المؤسسي (2

 .المملكة العربية السعودية :الحد المكاني (4

 .معلمي ومعلمات الرياضيات :الحد البشري (4

 .هـ1441 -1441العام الدراسي  :الحد ال ماني (1

  

 :الدراسة مصطلحات: سادساً 

1. YouTube: 

 ويعمل جوجل، شركة تملكه االجتماعي، التواصل مواقع أحد :بأنه YouTube موقع الباحثة وتعرف

 عبر ال كية والهواتف الحاسوب، أجه ة على عرضها ويتيح اإلنترنت، عبر الفيديوهات ونشر تبادل على

 .خاص تطبي 

 :الرياضي المفهوم .2

 اسماً  وتعطى رياضية، مواقف عدة بين مشتركة أكثر أو صفة تجريد في الطالب لدى تتكون عقليه صورة

 (2ص ،2114 )وآخرون العمري بالفظ أو بالرم  عنه يعبر

 .دراسته في التعريف ه ا الباحث ويتبنى

 : للدراسة المنهجية العلمية: سابعاً 

 

بأنه منهج يقوم ( 184: 2111الوادي وال عبي، )اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وال ي يعرفه 

على وصف ظاهرة من الظواهر للوصول إلى أسباب ه   الظاهرة والعوامل التي تتحكم فيها، واستخالص 

 . النتائج لتعميمها

 

 : أداة الدراسة: ثامناً 

: " " ستبانة بأنهالتحقي  أهداف الدراسة استخدمت الباحثة في دراستها االستبانة كأداة للدراسة، وتعرف اال

 أكثههر أدوات جمههع البيانههات اسههتخداماً، وتحتههوي علههى أسههئلة مصههاغة ومعههدة مسههبقاً فههي ذات الموضههوع 

 مههات معههدةالواحههد أو عههدة مواضههيع، وتكههون اإلجابههة مههن قبههل المسههتجيب بطريقههة ذاتيههة بنههاًء علههى تعلي

 (.246، ص2118 )عباس وآخرونمسبقاً  

 

يكارت الخماسي لقياس استجابات أفراد عينة الدراسة لفقرات االستبانة وقد استخدمت الباحثة مقياس ل

 : حسب الجدول التالي 

 

 

 

 مقياس ليكارت الخماسي( : 1)جدول 
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 كبيرة جدا كبيرة متوسطة ةقليل قليلة جدا االستجابة

 1 4 4 2 1 الدرجة

 

 :صدق أداة الدراسة. 1

خالل حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجة كل تم التحق  من صدق االتساق الداخلي لالستبانة من 

 .فقرة ومجموع درجات المحور التابع لها

 

 

 ( 2)جدول 

 معامالت االرتباط بين كل فقرة من فقرات االستبانة ومجموع االستبانة

 

 معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى داللة  2من المالحظ في الجدول 

(1.11 =α ) وه ا يدل على (1.64 – 1.81)لجميع فقرات االستبانة، وتراوحت معامالت االرتباط بين ،

 .االستبانة صادقة لما وضعت لقياسهأن فقرات 

 الفقرة م

معامل 

االرتباط 

 بيرسون

القيمة 

االحتمالية 

Sig 

 0.00 0.60 .لتقديم التعليم من خاللها اليوتيوبأُنشيء قنوات تعليمية على موقع  1

2 
التي توضح مفاهيم الرياضيات المرتبطة  اليوتيوببحث عن فيديوهات أ

 .بالمنهاج
0.61 0.00 

4 
من تصويري الخاص لتوضيح مفاهيم  التويتوبأرفع فيديوهات على 

 .الرياضيات
0.68 0.00 

4 
التي توضح مفاهيم  اليوتيوبأنشر لطالبي روابط فيديوهات 

 .الرياضيات
0.77 0.00 

1 
التي توضح مفاهيم الرياضيات في صفحاتي  اليوتيوبأدمج فيديوهات 

 .الخاصة وصفحة المدرسة
0.84 0.00 

أجيب على استفسارات طالبي في التعليقات الخاصة بفيديوهات  6

 .اليوتيوب
0.75 0.00 

الخاصة بمفاهيم  اليوتيوبأشجع طالبي على البحث عن فيديوهات  7

 .الرياضيات وأقوم ما توصلوا إليه
0.70 0.00 

 اليوتيوبقوم بتن يل فيديوهات توضح مفاهيم الرياضيات من خالل  8

 .على جها  الحاسوب الشخصي
0.69 0.00 

أقوم بقص لقطات محددة تخدم أهداف الدرس من الفيديوهات التي تم  9

 .اليوتيوبالحصول عليها من 
0.74 0.00 

الخاصة بمفاهيم الرياضات أثناء الحصة  اليوتيوبأعرض فيديوهات  10

 .سيةاالدر
0.68 0.00 
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 :ثبات أداة الدراسة. 2

  0.88وقد استخدمت الباحثة طريقة ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبانة، وقد بل  معامل ألفا كرونباخ 

 .وه ا يدل على ثبات مرتفع جداً لالستبانة

ا النهائية كما في ملح  وبعد أن تأكدت الباحثة من صدق وثبات االستبانة، خرجت االستبانة بصورته

 .الدارسة وه ا يجعل الباحثة مطمئنة لتطبي  االستبانة على عينة الدراسة لتحقي  أهداف الدراسة

 

:النتائج وتفسيرها: تاسعاً   

 :وصف مجتمع وعينة الدارسة. 1

 تكههون مجتمههع الدارسههة مههن جميههع معلمههي ومعلمههات الرياضههيات فههي المملكههة العربيههة السههعودية فههي العههام

معلهم ومعلمهة، اسهتجاب ( 111)، وتكونت عينة الدارسهة مهن عينهة قصهدية مهن (هـ1441-1441)الدارس 

 .، وهي نسبة كافية إلجراء الدارسة٪18.88معلم ومعلمة بنسبة ( 141)منهم 

 

 ( 4)جدول رقم 

 تو يع عينة الدارسة

 النسبة العدد الفئات المتغير

 المدرسة

 %57.93 84 ابتدائية

 %21.38 31 متوسطة

 %20.69 30 ثانوية

 % 111.11 141 المجموع

سنوات 

 الخدمة

 %6.21 9 سنة4أقل من 

 %48.96 71 سنة4سنة إلى أقل من 4من 

 %38.62 56 سنة1سنة إلى أقل من 4من 

 %6.21 9 سنة فأكثر1

 % 111.11 141 المجموع

 

 :المحك المعتمد في الدارسة . 2

، حيث   SPSSقامت الباحثة باإلجابة على أسئلة الدارسة من خالل تحليل نتائج البيانات باستخدام برنامج 

 :اعتمدت في الحكم على النتائج على المحك التالي
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 ( 4)جدول 

 المحك المعتمد في الدراسة

 درجة التوافر الو ن النسبي المقابل له طول الخلية

1 – 1.6 

 

 جداً قليلة   48٪ - 21٪

 قليلة ٪12 - ٪48أكبر من  2.8 – 1.6أكبر من 

 متوسطة ٪86 - ٪12أكبر من  4.4 – 2.8أكبر من 

 كبيرة ٪64 - ٪86أكبر من  4.2 – 4.4أكبر من 

 كبيرة جداً  ٪111 -٪64أكبر من  1 – 4.2أكبر من 

 

 1.11أقل من  sigفإذا كانت قيمة  α=1.11مقارنتها بقيمة الخطأ  sigوأيضاً احتساب القيمة االحتمالية  

 .فيعني أن المستجيب قد شكل رأيا حول الممارسات المراد دراستها

 

 :اإلجابة على السؤال األول. 4

في توضيح مفاهيم الرياضيات  اليوتيوبما درجة توظيف معلمي الرياضات لموقع :" وال ي ينص على 

 "من وجهة نظرهم؟

 

 .ولإلجابة على ه ا السؤال قامت الباحثة بتحليل جميع فقرات االستبانة والدرجة الكلية االستبانة

 

 (1)جدول 

والترتيب والحكم لجميع فقرات االستبانة  sigالمتوسط الحسابي والمتوسط النسبي والقيمة االحتمالية  

 (N=145)وقيمة جميع الفقرات معا 

 الفقرة م

المتو

سط 

الحسا

 بي

المتوسط 

 النسبي

القيمة 

االحتما

 لية

sig 

التر

 تيب
 الحكم

1 
لتقديم  YouTubeأُنشيء قنوات تعليمية على موقع 

 .التعليم من خاللها
2.83 

56.55

% 
0.08 9 

متوس

 طة

2 
التي توضح مفاهيم  YouTubeأبحث عن فيديوهات 

 .الرياضيات المرتبطة بالمنهاج
4.16 

83.17

% 
 كبيرة 1 0.00

4 
من تصويري الخاص  YouTubeأرفع فيديوهات على 

 .لتوضيح مفاهيم الرياضيات
2.15 

43.03

% 
 قليلة 10 0.00

4 
التي توضح  YouTubeأنشر لطالبي روابط فيديوهات 

 .مفاهيم الرياضيات
3.40 

68.00

% 
0.00 5 

متوس

 طة

1 
التي توضح مفاهيم  YouTubeأدمج فيديوهات 

 .الرياضيات في صفحاتي الخاصة وصفحة المدرسة
2.92 

58.48

% 
0.27 7 

متوس

 طة
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أن االستبيان دال إحصائياً حسب المحك المعتمد، وه ا يعني أن عينة الدارسة  1تشير النتائج في الجدول 

في توضيح مفاهيم الرياضيات متوسطة، بنسبة  اليوتيوببأن درجة توظيف معلمي الرياضات لموقع  ترى

 ٪84.16تأييد 

 التي توضح الفيديوأبحث عن فيديوهات  "والتي تنص على ( 2)الفقرة رقم  جاءت في المرتبة األولى

بدرجة كبيرة، ( ٪64.18)وبو ن نسبي ( 4.18)، بمتوسط حسابي ".مفاهيم الرياضيات المرتبطة بالمنهاج

عملية البحث هي من أسهل العمليات والمهارات ويستطيع جميع المعلمين وتع و الباحثة ذلك إلى أن 

 .القيام بهاوالمعلمات 

 

 اليوتيوبأرفع فيديوهات على  "والتي تنصان على الترتيب  (4)رقم الفقرة  في المرتبة األخيرة جاءت 

 ، ."من تصويري الخاص لتوضيح مفاهيم الرياضيات

  قليلة، وتع و الباحثة ذلك إلى أن عملية بدرجة ( ٪44.14)، بو ن نسبي (2.11)بمتوسط حسابي

لمواقع اليوتيوب بحاجة لعدة مهارات تتمثل في تصميم فكرة لتوضيح المفهوم تصوير الملفات ورفعها 

الرياضي، ثم تصوير ه ا الفيديو بجودة مناسبة، والحصول على حساب على جوجل، ثم رفع الفيديو على 

 .الموقع بوجود سرعة إنترنت مناسبة

 :اإلجابة على السؤال الثاني. 4

فهي توضهيح مفهاهيم الرياضهيات مهن  اليوتيهوبواجهه توظيهف موقهع ما العقبات التي ت: " وال ي ينص على

 " وجهة نظر المعلمين؟

 

ولإلجابة على ه ا السؤال تم تلخيص أهم النقاط التي تم اقترحتها عينة الدارسة، وتكرر ذكرها في اإلجابة 

 :على السؤال المفتوح في االستبانة

 في توضيح مفاهيم الرياضيات اليوتيوبالعقبات التي تواجه توظيف موقع 

 قلة وضعف المحتوى العربي على موقع اليوتيوب الخاص بمفاهيم الرياضيات .1

 ضعف مهارات المعلمين والمعلمات في توظيف التقنية الحديثة .2

 .ضي  الوقت وكثرة أعمال المعلمين والمعلمات .4

 عدم استقرار شبكة اإلنترنت في بعض المناط  .4

8 
أجيب على استفسارات طالبي في التعليقات الخاصة 

 .YouTubeبفيديوهات 
2.86 

57.10

% 
0.13 8 

متوس

 طة

8 
 YouTubeأشجع طالبي على البحث عن فيديوهات 

 .الخاصة بمفاهيم الرياضيات وأقوم ما توصلوا إليه
3.86 

77.24

% 
 كبيرة 2 0.00

6 
قوم بتن يل فيديوهات توضح مفاهيم الرياضيات من خالل 

YouTube على جها  الحاسوب الشخصي. 
3.54 

70.76

% 
 كبيرة 3 0.00

1 
أقوم بقص لقطات محددة تخدم أهداف الدرس من 

 .YouTubeالفيديوهات التي تم الحصول عليها من 
3.33 

66.62

% 
0.00 6 

متوس

 طة

11 
الخاصة بمفاهيم  YouTubeأعرض فيديوهات 

 .الرياضات أثناء الحصة الدرسية
3.44 

68.83

% 
 كبيرة 4 0.00

 3.25 الدرجة الكلية لفقرات االستبانة  
64.98

% 
0.00  

متو

 سطة
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 .العرض اإللكترونية في بعض المدارسقلة توفر أدوات ووسائل  .1

 .ضعف مهارات التصوير واالخراج إلنتاج مقاطع تتناسب ومنهاج الرياضات .8

 النتائج ملخص. 1

في توضيح مفاهيم الرياضيات  اليوتيوبأظهرت الدارسة أن توظيف معلمي الرياضات لموقع  (أ 

 .٪84.16جاء بدرجة متوسطة، بنسبة تأييد 

في توضيح مفاهيم الرياضيات كانت  اليوتيوبدرجة في توظيف موقع  أكبر أن الدراسة أظهرت (ب 

التي توضح مفاهيم الرياضيات المرتبطة بالمنهاج، بدرجة  اليوتيوبفي البحث عن فيديوهات 

 .٪64.18 كبيرة وبنسبة تأييد 

في توضيح مفاهيم الرياضيات كانت  اليوتيوبأظهرت الدارسة أن أقل درجة في توظيف موقع  (ج 

من تصويري الخاص لتوضيح مفاهيم الرياضيات، بدرجة  اليوتيوبفي رفع فيديوهات على 

 .٪44.14قليلة، وبنسبة تأييد 

 : في توضيح مفاهيم الرياضيات باليوتيوبينت الدارسة أن العقبات التي تواجه توظيف موقع  (د 

 تيوب الخاص بمفاهيم الرياضياتقلة وضعف المحتوى العربي على موقع اليو 

 ضعف مهارات المعلمين والمعلمات في توظيف التقنية الحديثة 

 ضي  الوقت وكثرة أعمال المعلمين والمعلمات. 

  عدم استقرار شبكة اإلنترنت في بعض المناط 

 قلة توفر أدوات ووسائل العرض اإللكترونية في بعض المدارس. 

 ج مقاطع تتناسب ومنهاج الرياضاتضعف مهارات التصوير واالخراج إلنتا. 
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 :التوصيات: عاشراً 

 .وضع خطة إلعداد محتوى عربي من مقاطع الفيديو التي توضح مفاهيم الرياضيات .1

رفع مقاطع استخدام موقع اليوتيوب وخاصة موضوعي تدريب المعلمين والمعلمات على مهارات  .2

 .إنشاء قنوات تعليمية خاصةو و،الفيدي

 .األدوات واألجه ة الال مة في المدارس لدعم توظيف موقع اليوتيوب في التعليمتوفير كافة  .4

 .إجراء دراسات للبحث في أثر توظيف موقع اليوتيوب على تحصيل الطالب في مادة الرياضيات .4
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 الدراسة راجعم

 :المراجع العربية: أوالً 

فاعلية برنامج مقترح قائم على بعض المداخل التدريسية لتنمية المفاهيم الرياضية (. 2114)أبو العال، إيناس  .1

، رسهالة دكتهوراةومهارات حل المشكالت واالتجا  نحو تعلم الرياضيات لدى طالب الصهف األول الثهانوي، 

 .جامعة الفيوم، مصر

أثهر اليوتيهوب والفيسهبو  علهى تحصهيل طلبهة الصهف الثهامن فهي منههاج اللعهة (. "2118)أبو دولة، انتصار  .2

 .، الجامعة الهاشمية، ال رقاء، األردنرسالة ماجستير غير منشورةاإلنجلي ية، 

تواصهل فاعلية بيئة تعليمية قائمهة علهى األلعهاب المحوسهبة فهي تنميهة المفهاهيم وال(. 2116)أبو شتات، محمد  .4

 ، الجامعة اإلسالمية ، فلسطينرسالة ماجستير غير منشورةالرياضي لدى طالبات الصف السابع األساسي، 

فعاليههة بيئههة تعلههم تشههاركية قائمههة علههى شههبكات التواصههل االجتمههاعي (. 2118)الثههويني، سههليمان بههن ناصههر  .4

المجلهة العربيهة للتربيهة العلميهة في تنمية المهارات الحياتية لدي طالب المرحلهة الثانويهة بحائهل، ( اليوتيوب)

  64-84. ، ص ص1. ، عوالتقنية

قترح لتهدري  المفهاهيم الرياضهية فهي المرحلهة االبتدائيهة فهي ضهوء فاعلية برنامج م(. 2116)حسين، هشام  .1

  418-488. ص ص .1. ، ع11. ، مجمجلة العلوم التربوية والنفسيةاساليب تعلم الموهوبين، 

مدى مطابقة المفهاهيم الرياضهية المتضهمنة فهي كتهب الرياضهيات فهي المرحلهة (. 2111)حمدان، عماد الدين  .8

 .، جامعة األ هر، فلسطينرسالة ماجستير غير منشورةة في فلسطين، األساسية العليا الدولي

 .، دار الحامد للنشر والتو يع، عماناالستقصاء وتدري  الرياضات(. 2111)الخطيب، محمد  .8

أثر استراتيجية تدريسية قائمة على المنحى البنائي في التفكير الرياضي واسهتيعاب (. 2112)الخطيب، محمد .6

ص (. 1)41، العلوم التربوية -دراساتة واالحتفاظ بها لدى طلبة الصف العاشر األساسي، المفاهيم الرياضي

 218-241ص 

 :من الرابط 11/12/2116، روجع بتاريخ اليوتيوب في التعليم(. 2114)خلف هللا، محمد جابر  .1

page_66.html-http://azhar2015.blogspot.com/p/blog 

ماهية المفاهيم وأساليب تصحيح المفاهيم المخطوءة، دار صفار (. 2112)الصاحب، إقبال وجاسم، أشواق  .11

 .للنشر والتو يع، عمان، األردن

للنشهر دار المسهيرة مدخل إلى مناهج البحث في التربية وعلم الهنف ،  (.2118)عباس، محمد وآخرون  .11

 .والتو يع والطباعة، عمان، األردن

أثههر اسههتخدام بعههض الوسههائط التعليميههة المقترحههة عبههر الشههبكة العالميههة فههي (.2111)عبههد الغفههور، سههعيد  .12

 منشهورة، رسالة ماجستير غيهرالتحصيل لدى طالب الصف التاسع في مبحث الجغرافيا بمحافظة خانيون ، 

 .جامعة األ هر، غ ة ، فلسطين

أثر اسهتخدام اليوتيهوب فهي تعلهيم مههارة النطه  الصهحيح للغهة اإلنجلي يهة لهدى (." 2116)العطيات، أحالم  .14

، جامعههة الشههرق رسههالة ماجسههتير غيههر منشههورةأطفههال الروضههة فههي المههدارس الخاصههة بمحافظههة عمههان، 

 األوسط، عمان، األردن

العوامهل (. 2114)سلولي، مسفر بهن سهعودالعمري، ناعم بن محمد و عبد هللا، إبراهيم و حسين، هشام و ال .14

المؤثرة في تدري  المفاهيم الرياضية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين والمشهرفين التربهويين، 

http://azhar2015.blogspot.com/p/blog-page_66.html
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 :المراجع األجنبية: ثانياً 

  

  816-848،ص ص 2. ، ع8. ، مجمجلة العلوم التربوية والنفسية

( 1)ي لطالبات مادة رياضيات على التحصيل الدراس( يوتيوب)أثر استخدام موقع (. 2118)العن ي، سعاد  .11

، 41. مهج المجلة التربوية،الكويت ،  -الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب  -بكلية الدراسات التكنولوجية 

 61-11. ص ص .،2. ، ج122. ع

فاعليههة اسهتخدام مواقههع الفيهديو اإللكترونيهة فههي اكتسهاب مهههارات تصهميم الصههور (. 2112)فروانهة، أكهرم  .18

، الجامعهة اإلسهالمية، رسالة ماجستير غير منشورةة لدى طالبات التربية في الجامعة اإلسالمية بغ ة، الرقمي

 .غ ة، فلسطين

أنمهاط األخطهاء الشهائعة فهي المفهاهيم الرياضهية لهدى التالميه  (. " 2111)محمد، عهادل و معهروف، سهماح .18

، مركه  المعلومهات مجلهة التربيهة الخاصهةذوي صعوبات التعلم وأقرانهم العاديين بالصهف األول االبتهدائي، 

 .التربوية والنفسي والبيئية بكلية التربية جامعة ال قا ي ، مصر

 .العين. ، دار الكتاب الجامعيأساليب واستراتيجيات تدري  الرياضيات(. 2118)الهويدي،  يد .16

، دار منهجهي تطبيقهيأسهاليب البحهث العلمهي مهدخل (. 2111)الوادي، محمود حسين وال عبي، علي فالح  .11

 .المناهج للنشر والتو يع، عمان، األردن
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 الدراسة مالح 

 االستبانة : ( 1 ) رقم ملح 

 ..... الفاضل المعلم

 ..... الفاضلة المعلمة

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السالم                          

 

واقع " حول ميدانية بدراسة المتعلقة البيانات لجمع رئيسة كأداة االستطالع ه ا أيديكم بين أضع أن يشرفني

 "في توضيح مفاهيم الرياضيات  اليوتيوبتوظيف معلمي الرياضيات لموقع  

 فقرات عن إجابتكم في أمل وكلي المناسبة، موافقتك درجة وتحديد ، فقرة كل بقراءة التكرم أرجو ل ا

 . فقط العلمي البحث ألغراض ستستخدم بها ستدلي التي البيانات بأن علماً  وموضوعية بدقة االستطالع

 الباحثة

 نسرين الشون االستاذة

 :الشخصية البيانات :األول القسم

 ثانوية ( )  متوسطة ( )         ابتدائية ( )   : المدرسة

      سنة41 من أقل إلى سنة41 من ( )     سنة41 من أقل ( )   :العمر

 فأكثر سنة11 (  )  سنة11 من أقل إلى سنة41 من ( )  

 في توضيح مفاهيم الرياضيات اليوتيوبقع توظيف معلمي الرياضيات لموقع وا :الثاني القسم

 الفقرة م

 التوافر درجة

كبي

 رة

 جدا

كبي

 رة

متو

سط

 ة

 قليلة
 قليلة

 جداً 

1 
لتقديم التعليم من  اليوتيوبأُنشيء قنوات تعليمية على موقع 

 .خاللها

     

2 
التي توضح مفاهيم الرياضيات  اليوتيوبأبحث عن فيديوهات 

 .المرتبطة بالمنهاج

     

4 
من تصويري الخاص لتوضيح  اليوتيوبأرفع فيديوهات على 

 .مفاهيم الرياضيات

     

4 
التي توضح مفاهيم  اليوتيوبأنشر لطالبي روابط فيديوهات 

 .الرياضيات

     

1 
التي توضح مفاهيم الرياضيات في  اليوتيوبأدمج فيديوهات 

 .صفحاتي الخاصة وصفحة المدرسة

     

8 
أجيب على استفسارات طالبي في التعليقات الخاصة بفيديوهات 

 .اليوتيوب

     

8 
الخاصة  اليوتيوبأشجع طالبي على البحث عن فيديوهات 

 .بمفاهيم الرياضيات وأقوم ما توصلوا إليه

     

6 
قوم بتن يل فيديوهات توضح مفاهيم الرياضيات من خالل 

 .على جها  الحاسوب الشخصياليوتيوب 

     

1 
أقوم بقص لقطات محددة تخدم أهداف الدرس من الفيديوهات التي 

 .اليوتيوب تم الحصول عليها من 

     

11 
الخاصة بمفاهيم الرياضات أثناء  اليوتيوبأعرض فيديوهات 

 .سيةاالحصة الدر
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في توضيح مفاهيم  اليوتيوببرأيك ما العقبات التي تواجه معلمي الرياضات في توظيف موقع 

 الرياضيات؟

.......................................................................................... 


