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The Effect of Using Web Quests and Learning Platforms for
Teaching Mathematics on Developing the Mathematical Power
among Eighth Grade Students
Abstract
The study aimed to identify the effect of using web-quests
and learning platforms to develop mathematical power among
eighth-grade students. The study adopted the semi-experimental
approach. A ninety-eight graders in the second semester 20182019 participated in this study. Participants were randomly
distributed into three groups. The first group represented the
first experimental group (web-quests), the second group
represented the second experimental group (learning platforms),
and the last group represented the control group (traditional). An
achievement for mathematical power test was developed. The
results showed statistical differences at (p < 0.05) among the
average scores of the three study groups. Results showed that the
second experimental group (learning platforms) was better than
other groups. Moreover, the first experimental group (webquests)

was

better

than

the

third

one

(traditional).

Recommendations to adopt learning platforms in teaching
mathematics may help in developing mathematical power.

Keywords: mathematical power, web-quests, Moodle
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مستخلص البحث
ّ
التعرف إىل أثر استخدام الرحالت المعرفية والمنصات
هدفت الدراسة
األساىس .واعتمدت
التعليمية يف تنمية القوة الرياضية لدى طالب الصف الثامن
ي
ً
ّ
وتكون أفرادها من ( )90طالبا من طالب الصف الثامن
التجريب،
الدراسة المنهج شبه
ي
األساىس ف مدرسة النارص الحديثة التابعة لمديرية التعليم الخاص ف العاصمة ّ
عمان
ي
ي ي
ً
الثان 2019 / 2018م ،وعينت المعالجة عشوائيا للمجموعات
اىس
ي
يف الفصل الدر ي
ر
اآلن ،شعبة (أ) مثلت المجموعة التجريبية األوىل (الرحالت
الثالث وعىل النحو ي
المعرفية) ،والشعبة (ب) مثلت المجموعة التجريبية الثانية (المنصات التعليمية).
أما الشعبة (ج) الثالثة فمثلت المجموعة الضابطة (الطريقة االعتيادية) .ولتحقيق
ر
مؤشات الصدق
اغراض الدراسة جرى إعداد اختبار للقوة الرياضية توفرت له
والثبات .وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.05 < بي
َّ
متوسطات عالمات مجموعات الدراسة الثالث يف اختبار القوة الرياضية ،إذ وجد أن
ً ً
متوسط عالمات طالب المجموعة التجريبية الثانية
بي
إحصائيا
داال
هناك فرقا
ي
(المنصات التعليمية) وطالب المجموعة الضابطة (الطريقة االعتيادية) ،ولصالح
ً
ً
َّ
ً
متوسط عالمات
بي
إحصائيا
داال
فرقا
هناك
وأن
المجموعة التجريبية الثانية،
ي
طالب المجموعة التجريبية األوىل (الرحالت المعرفية) وطالب المجموعة الضابطة
ً
َّ
ً
(الطريقة االعتيادية) ،ولصالح المجموعة التجريبية األوىل ،وأن هناك فرقا داال
ً
متوسط عالمات طالب المجموعة التجريبية الثانية (المنصات
بي
إحصائيا
ي
التعليمية) وطالب المجموعة التجريبية األوىل (الرحالت المعرفية) ،ولصالح
ّ
ً
وبناء عىل نتائج الدراسة قدم الباحثان مجموعة من
المجموعة التجريبية الثانية،
التوصيات.
الكلمات المفتاحية :القوة الرياضية ،الرحالت المعرفية ،موودل
177

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )1يناير 2021

أثر استخ ـ ــدام الرح ــالت المعرفيـ ــة والمنصات التعليمية لتدريس الرياضيات يف
األساس
تنمية القوة الرياضية لدى طلبة الصف الثامن
ي

أثر استخـ ــدام الرح ــالت المعرفي ــة والمنصات التعليمية لتدريس الرياضيات

مفيد أبوموىس – جعفر صالح

المجلة الدولية لألبحاث ر
التبوية  -جامعة اإلمارات العربية المتحدة
المجلد ( )45العدد ( )1يناير 2021

مقدمة
المعرف تغيتات كبتة وبنيوية يف المجاالت
أحدثت التطورات الحديثة واالنفجار
ي
المعرفية اإلنسانية ،وف تطور المفاهيم ر
التبوية لتلك المجاالت ،والرياضيات من المعارف اإلنسانية
ي
ر
ر
تعب القيام
والب ي
الب تأثرت بذلك .ومن المفاهيم الحديثة يف الرياضيات ،مفهوم القوة الرياضية ،ي
ي
ر
ّ
لحل
المنطق ،واستخدام الطرائق الرياضية بصورة فاعلة
باالستقصاء ،والحدس ،واالستنتاج
ي
ً
المشكالت غت االعتيادية ،فضال عن أثرها يف تطوير ثقة الطالب بنفسه زنقور ( .)2008وقد أكد
لمدرىس الرياضيات بالواليات المتحده األمريكية (National Council of
القوم
المجلس
ي
ي
) Teachers of Mathematics (NCTM) (2000يف وثيقة المبادئ والمعايت عىل مبدأ التقينة
ر
الب تمثل معايت القوة الرياضية.
وأسهب يف توضيح معايت العمليات ي
وعىل الصعيد المحىل مرت وزارة ر
التبية والتعليم يف المملكة األردنية الهاشمية بتجربة
ي
وف توظيف تكنولوجيا التعليم من خالل
رائدة يف إعادة بناء مناهج الرياضيات وفق معايت  NCTMي
ر
تبب منىح التعلم المتمازج ،وتطبيقه عىل نطاق واسع يف مدراس
مشوع حوسبة المناهج ،عت ي
المملكة .وجاءت هذه الدراسة بهدف استقصاء أثر استخدام الرحالت المعرفية والمنصات
ً
ر
ون -يف تنمية القوة
التعليمية -باعتبارها من التطبيقات الحديثة والمستخدمة حاليا يف التعلم اإللكت ي
األساىس.
الرياضية يف مبحث الرياضيات لدى طلبة الصف الثامن
ي
مشكلة الدراسة
أظهرت نتائج الدراسات الدولية يف العلوم والرياضيات Trends in International
 TIMSS (2007( Mathematics' and Science Studyوجود ضعف يف مبحث الرياضيات
ً
سواء أكان ذلك يف العالمة الكلية لالختبار أم يف مجال المهارات
األساىس،
لدى طلبة الصف الثامن
ي
الفرعية ،خصوصا المهارات المتعلقة بعنارص القوة الرياضية المتمثلة بمعيار العمليات الرياضية
الرياض ،التمثيل)؛ وعزت هذا الضعف
الرياض ،التفكت
الرياض ،الربط
(حل المشكالت ،التواصل
ي
ي
ي
تغط المادة النظرية،
إىل أسلوب عرض الكتب المدرسية للموضوعات ،وعدم وجود أنشطة عملية
ي
وعدم قدرة الطلبة عىل ربط األسباب بالمسببات وزارة ر
التبية والتعليم األردنية
( .)2003,2004,2005كما كشفت نتائج اختبار التوجهات الدولية يف دراسة الرياضيات والعلوم
عن تراجع مستوى األردن يف اختبار الرياضيات للصف الثامن  ،)2011, 2015( TIMSSإذ جاءت
الوطب
نتائج طلبة األردن يف اختبار الرياضيات للعام  2017 ,2015 ,2010دون المتوسط ،المركز
ي
البشية ( )2017 ,2015 ,2010وزارة ر
لتنمية الموارد ر
التبية والتعليم ( 2007, 2010, 2015,
. )2017
والدليم ( )2011وجود ضعف واضح يف مهارات القوة
الحسيب
وأفادت نتائج دراسة
ي
ي
والدليم ( )2010إىل وجود ضعف لدى
الرياضية لدى الطلبة ،كما أشارت دراستا ماجد (،)2013
ي
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ر
اآلن:
وحاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس ي
ً
هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة ) (<0.05بي متوسطات درجات طلبة الصف
ُ
األساىس يف مجموعات الدراسة الثالث يف اختبار القوة الرياضية تعزى لطريقة التدريس
الثامن
ي
(الرحالت المعرفية ،المنصات التعليمية ،الطريقة االعتيادية)؟
أهمية الدراسة
ر
تأن أهمية الدراسة من الناحية النظرية من أنها:
ي
 .1تقدم معرفة نظرية حول كيفية عمل الرحالت المعرفية ،والمنصات التعليمية ،واستخدامها
يف تدريس الرياضيات وأثر ذلك يف تنمية القوة الرياضية لدى طلبة المرحلة األساسية الخاصة
األساىس ،كونها -عىل حد علم الباحثان واطالعهما -من الدراسات المحلية
للصف الثامن
ي
ر
الب تناولت الرحالت المعرفية والمنصات التعليمية يف مجال الرياضيات.
القالئل ي
ر
السيكومتية
 .2تقدم أداة لقياس القوة الرياضية جرى تطويرها والتأكد من تمتعهما بالخصائص
بالطرق العلمية ،قد يستخدمهما باحثون يف دراسات مستقبلية.
حدود الدراسة ومحدداتها
يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بالحدود والمحددات اآلتية:
تحددت نتائج هذه الدراسة بطبيعة إجراءات الدراسة من حيث تصميم األدوات ومدى
ر
ر
ألدان الدراسة ودليل المعلم يف تدريس وحدة
السيكومتية
صدقها وثباتها والخصائص
ي
(المجسمات) من مبحث الرياضيات وفق الرحالت المعرفية والمنصة التعليمية .وكذلك تحدد
األساىس يف مدرسة النارص الحديثة التابعة لمديرية التعليم الخاص يف العاصمة
بطلبة الصف الثامن
ي
ّ
الثان للعام 2019-2018م.
اىس ي
عمان يف الفصل الدر ي
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ر
واالشاف
الطلبة يف القوة الرياضية ،وتلمس الباحثان هذة المشكلة بختتهما يف تدريس الرياضيات
عىل المعلمي يف المدارس المختلفة.
ونظ ًرا لالنتشار الواسع ر
لالنتنت وغتها من التطبيقات التكنولوجية ،والتوسع يف استخدام
ر
الب ر
ر
معرف متعلق بالرياضيات دون التحقق من
تنش محتوى
ي
الطلبة لها ،وكتة المواقع التعليمية ي
ّ
مدى جودته أو صحته ،بحث القائمون عىل تعلم الرياضيات وتعليمها عن أساليب وأدوات توجه
ّ
تعلم الطلبة لها ،وتعمل عىل تنمية المهارات المطلوبة لديهم.

أثر استخـ ــدام الرح ــالت المعرفي ــة والمنصات التعليمية لتدريس الرياضيات
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مصطلحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
الرحالت المعرفية
ه "نشاطات تهدف إىل تحديث اإلمكانيات الفكرية المتغايرة من االستيعاب والتحليل
ي
اإللكتونية عت ر
ر
اإلنتنت ،ر
والب يمكن تأييدها بالمصادر
الموارد
طريق
عن
ذلك،
إىل
وما
والتوليف
ي
ً
ّ
الحرن (.)20 :2016
وتعرف إجرائيا
التقليدية للكتب والمجالت واألقراص المدمجة وغت ذلك"
ي
ً
بأنها :أنشطة تربوية هادفة وموجهة استقصائيا تستند إىل عمليات البحث يف المواقع المختلفة
المتوافرة عىل شبكة ر
ر
المباشة بالمهمات الموكلة للطلبة (عينة الدراسة)،
اإلنتنت ذات العالقة
والمتعلقة بموضوعات وحدة (المجسمات) من كتاب الرياضيات المقرر لطلبة الصف الثامن
اىس  2019/2018جرى تدريسها وفق الرحالت المعرفية والمنصات
األ
ساىس يف األردن للعام الدر ي
ي
التعليمية.
المنصات التعليمية
ر
الب تقدم أساليب غت مشابهة
"مجموعة متعددة من تطبيقات الجيل
ي
الثان من الويب ي
للتعلم عت ر
اإلنتنت ،يف سياق متعدد حيث تحدث مزامنة التعليم بالمدرسة أو عدم مزامنتها"
ً
ّ
وتعرف إجرائيا بأنها :البيئة التعليمية التفاعلية ر
الجهب (.)78 :2016
الب توظف تقنية الويب،
ي
ي
ّ
ر
االجتماع ،وتمكن المعلم
ون وشبكات التواصل
وتجمع بي ممتات أنظمة إدارة المحتوى اإللكت ي
ي
من ر
نش دروس وحدة (المجسمات) من كتاب الرياضيات المقرر ،ونتاجاتها التعليمية والتعلمية،
وتصميم الواجبات وتطبيق األنشطة التعليمية المتعلقة بمحتوى الوحدة ،واالتصال بطلبة الصف
األساىس يف مدرسة النارص من خالل المنصة التعليمية الخاصة بالمدرسة.
الثامن
ي
القوة الرياضية
"قدرة الطالب عىل استخدام لغة الرياضيات كأسلوب يف استقبال المواقف المكتوبة
والمرسومة والمقروءة والملموسة ،وكيفية تفستها وفهمها عن طريق الطروحات الرياضية شفهية
ً
أو مكتوبة بينه وبي اآلخرين" خليل ( ،)155 :2016وتعرف إجرائيا بقدرة طلبة الصف الثامن
ر
الب حصلوا عليها
األساىس عىل توظيف معرفتهم ُ الرياضية يف وحدة الهندسة مقاسة بالدرجة الكلية ي
ي
َّ
يف اختبار القوة الرياضية الذي أعد لهذا الغرض.
األدب النظري والدراسات السابقة
رجع الباحثان إىل العديد من الدراسات والمراجع المتعلفة بموضوع الرحالت المعرفية
والمنصات التعليمية وقد أفادا من بعض تلك الدراسات يف الدراسة الحالية من خالل المنهجيات
المتبعة يف تلك الدراسات والتصاميم البحثية المتبعة وكذلك يف بعض اإلجراءات المتعلقة
لتدريس.
بالتصميم ا
ي
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ومن هنا فإن الرحالت المعرفية أنشطة تربوية استقصائية هادفة تعتمد يف أساس البحث
عن المعلومة عن طريق شبكة ر
اإلنتنت ،ودمجها يف العملية التعليمية التعلمية و تقديم يؤديه المعلم
ر
الب تمكنهم من الوصول إىل ما يبحثون عنه ،للوقوف عىل
لمساعدة الطلبة يف البحث بالشبكة ،ي
وه تزيد من دافعية الطلبة وتفعل مشاركتهم.
المعلومة الصحيحة بأشع وقت وأقل جهد ،ي
وتظهر أهمية الرحالت المعرفية يف تمكينها الطلبة من دقة البحث ،وتحفت مهارات التفكت
العليا ،وتنمية وتحصيل المعرفة وبنائها لديهم ،وتبعدهم عن التشتت ،والعمل عىل أن يوظف
ً
ً
ً
فه توفر تعلما نشطا فعاال ال يعتمد مثل المسار التقليدي عىل حفظ
الطالب محوريته يف التعلم ،ي
ُ
ِّ
ر
فه تسهل عىل الطالب استخالص المهارات وتوظيفها،
المعلومات واستجاعها قطيط ( .)2012ي
ر
اإللكتونية
وتفتح المجال أمامه إليجاد الحلول لألسئلة والمشكالت الواقعية من خالل المصادر
عت ر
اإلنتنت (.(Skylar et al., 2007
واتفق بجوده ( ،)2016و ) ،Hassanien (2006و(،Macgregor and Lou (2005
َّ
و) ،Chatel and Nodell (2002و) Dodge (2001عىل أن هناك ستة عنارص أساسية لبناء
وه:
الرحالت المعرفية ،ي
 .1المقدمة وتتضمن عرض الدرس ،ومهام الطالب ،والتمهيد له بطرق متعددة ،مثل :عبارات
محفزة ،أو صور مثتة شاملة لموضوع الدرس ،أو تقديم مجموعة من األسئلة حول أفكار
الدرس الرئيسة بهدف تشجيع الطالب عىل اكتشاف المطلوب ،وعرض ملخص الرحلة عىل
شكل تقدير ،وعرضه أمام الزمالء أو اإلجابة عن أسئلة المعلم.
َّ
وه ما يجب عىل الطالب إنجازه يف نهاية النشاط ،وبالنتيجة فإن إتمام المهام يمكن
 .2المهام ي
ّ
الطلبة من تعلم المادة الدراسية.
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الرحالت المعرفية )(Web Quests
َّ
إن أول من تنبه إىل ر
استاتيجية الرحلة المعرفية عت الويب هم مجموعة من الباحثي يف
قسم تكنولوجيا التعليم يف جامعة سان دييجو بوالية كاليفورنيا يف الواليات المتحدة األمريكية ،وكان
عىل رأسهم  ،Beriane Dodgoو.March (2007) ، March Tom
َّ
يرى ) Fiedler and Allen (2002وجودة ( )2016وعبد الرحيم ( )2015أن الرحالت
اإلنتنتُ ،
المعرفية عت الويب عبارة عن نشاط تعليم يعتمد عىل ر
ويعالج ف ّ
حل مشكالت حقيقة
ي
ي
ر
اإللكتونية المتاحة،
لدى الطلبة ،وذلك باستخدامهم مهارات التفكت ،باالعتماد عىل الوسائل
ّ
ُ
التعلم المستمدة من ر
اإلنتنت .يف حي
ويؤدي المعلم فيها دور المرشد والمخطط والمنظم لعملية
َّ
ه أنشطة تكنولوجية تستخدم
ترى ) Lara and Reparaz (2007أن الرحلة المعرفية عت الويب ي
مبدأ االستقصاء ،ضمن بيئات تعليمية يتخللها التعاون كنظام المجموعات يف فهم الوحدات
ّ
الدراسية وتعلمها.
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.3

.4
.5
.6
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العمليات أو اإلجراءات فيها يجري تقسيم هذه العمليات عىل الطلبة الموزعي عىل
ً
مجموعتي -إن كان العمل جماعيا ،-ويؤدي التوزي ــع هنا إىل أن يدرك كل طالب مدى تقدمه
يف إنجاز هذه المهمة.
ر
المصادر وفيها ُيحدد المعلم المواقع االفتاضية واختيارها ،بحيث يكون لهذه المصادر صلة
ر
الب عىل الطالب إيجاد حلول لها؛ مما يسهل عمل الطالب.
باألسئلة ي
التقويم وفيها يعمل الطلبة عىل تقويم أنفسهم ،وذلك بقوائم رصد ،أو مجموعة عىل
الدرجات ،وبالنتيجة تمكي الطالب من مقارنة ما تعلمه وأنجزه.
الخاتمة وفيها يجري تحفت الطلبة عىل التواصل يف الحصول عىل المعرفة ،واالستفادة مما
ً
توصلوا إليه ،وذلك بالتعزيز المادي أو التعزيز المعنوي ،ويتم فيها أيضا تقديم ملخص لما
جرى البحث حوله.

المنصات التعليمية
تعد المنصات التعليمية بيئة تعليمية تفاعلية تجمع بي ممتات أنظمة إدارة المحتوى
ُ ِّ
ر
مكن الطالب من ر
نش الدروس واألهداف ،ووضع
االجتماع ،وت
ون ،وشبكات التواصل
اإللكت ي
ي
ُ ّ
ر
اإللكتونية ،وتوزي ــع
الواجبات ،وتطبيق األنشطة التعليمية ،وتمكن المعلم من إجراء االختبارات
ً
ُ
األدوار بي الطلبة لألنشطة والواجبات ،وتساعد أيضا عىل تبادل األفكار واآلراء بي المعلم والطالب،
ُ
كما تتيح ألولياء أمور الطلبة فرص التواصل مع المعلمي ،واالطالع عىل نتائج أبنائهم؛ مما ُيساعد
عىل تحقيق مخرجات تعليمية ذات جودة عالية العنتي (.)2017
ر
الب توفر
ويمكن النظر إىل المنصات التعليمية عىل أنها مجموعة من التطبيقات ي
ً
طرقا تعليمية مختلفة عت ر
تعليم متنوع ،بحيث تكون الدراسة عت تلك
اإلنتنت يف سياق
ي
متامنة أو غت ر
المنصات التعليمية ر
متامنة
كل من )Bertil et al. (2015؛ ودراسة )Zhongyun (2011
وقد أظهرت نتائج دراسة ٍ
َّ
ر
الحبس ( )2017أن استخدام المنصات التعليمية يعمل عىل رفع مستوى التعليم ،وتحسي األداء
و
ي
ّ
ً
ً
ً
َّ ُ ّ
الصق والتعلم
التعليم لكل مؤسسة تعليمية ،كما أنها تقدم نموذجا تعليميا مدمجا يجمع بي التعلم
ي
ي
ّ
ر
عت اإلنتنت ،وذلك لتحسي فرص التعلم ،وتحفت الطلبة ،ورفع مستوى التعليم باتباع منهج
ُ ّ
نظم ،واستخدام ّ
فعال للمنصة التعليمية من المعلمي والطلبة.
م
ّ
ّ
ً
ّ
بالتعلم عت ر
ونتيجة االهتمام ر
ومنصات للتعلم اشتهرت عالميا؛
اإلنتنتّ ،تم إنشاء مواقع
المتايد
ً
ُ
ر
التعليم.
األكت استخداما يف القطاع
وتعد منصة موودل ) Moodleمن المنصات التعليمية
ي
فه كما ذكرها كوتزر ،والران )Kotzer and Elran (2012
أما أهداف الموودل  ، )Moodleي
ر
الب تدعم المنهج القائم عىل االستقصاء ،واالستكشاف.
 .1توفت مجموعة من األدوات ي
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.1

مجانية ومفتوحة المصدر ،ويمكن ألي شخص أو مؤسسة تعليمية الحصول عىل الدورات
التدريبية والمزايا التعليمية الكبتة لها بمجرد التسجيل يف الموقع.

.2

بناء معرفة الطالب بتجاربه ومؤهالته ،وهذه الفلسفة تختلف عن التعليم التقليدي ،إذ يختار
المعلم ما يجب تقديمه ،وما يجب عىل الطالب معرفته.

ُ .3متاحة بعدد كبت من اللغات العالمية منها اللغة اإلنكلتية ،والفرنسية ،واإليطالية ،واأللمانية،
ً
جزن ،إذ تتوافر بعض البنود فيه باللغة
واإلسبانية ،ومتاحة باللغة العربية أيضا ولكن بشكل
ي
العربية عند اختيار الموقع .باإلضافة للعديد من المزايا األخرى.
ً
لمعلم الرياضيات األمريكية )NCTM (2000
القوم
استنادا إىل مبادئ ومعايت المجلس
ي
ي
ر
الب تمثل مفهوم القوة الرياضية .ولما ورد يف
وبالتحديد مبدأ التقنية ومعايت العمليات الرياضية ي
العديد من الدراسات مثل خليل ( )2016وقاسم والصيداوي ( )2013والخطيب ( )2013و ر
الشعة
ُ
َّ
وه:
( )2017إىل أن هناك ثالثة أبعاد رئيسة تمثل القوة الرياضية ،ي
ُ
ا
وتعب قدرة الطالب عىل تحديد ،وفهم الدور الذي تؤديه الرياضيات،
أول المعرفة الرياضية
ي
تق باحتياجات الطالب الحياتية.
للتوصل إىل أحكام تستند إىل أسس سليمة ،والتعامل معها بحيث ي
ُ
وه:
وتتضمن المعرفة الرياضية ثالث قدرات ،ي
ً
ُ
وتعب القدرة عىل معرفة المفاهيم الرياضية قراءة وكتابة ،وتصنيفا
 .1المعرفة المفاهيمية
ي
ً
ً
وتميتا ،ومعرفة لتمثيالتها المتعددة ،والعالقة بي المفاهيم.
ُ
وتعب القدرة عىل تطبيق الخوارزميات والقواعد والقواني والمبادئ،
 .2المعرفة اإلجرائية
ي
والمفاهيم والحقائق والتعميمات.
ّ
ً
ً
 .3حل المشكالت ُ
حل المشكالت مظهرا مهما ف تعلم الرياضيات ،وهو ر
ويعد ّ
أكت من مجرد
ي
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ّ
 .2خلق بيئة تعليمية تسمح بالتفاعل والتعاون بي الطلبة ،والسماح للطلبة والمعلمي بتعلم
التكنولوج.
الذك للمعلومات والتواصل
ي
مهارات االستخدام ي
ّ
ر
 .3إمداد المعلمي بأدوات مثتة لالهتمام ،ر
عمليب التعلم
والب يمكن استخدامها لتحسي
ي
ي
والتعليم ،وتوظيفها لتحقيق بيئة تعليمية نشط ) .Oproiu (2015وتعزيز قدرات الطلبة
ومعارفهم بطريقة سهلة االستخدام ومحفزة ،ر
وإشاكهم يف بيئة ممتعة ومألوفة لتنفيذ الكثت
من أنشطتهم اليومية المدرسية وغت المدرسية.
ً
ً
وتتمتع منصة الموودل بمتات متعددة ،جعلتها ر
أكت شيوعا واستخداما يف العملية التعليمية
واألكاديمية ،كما ذكرها يحب ( ،)2017و دحالن ( ،)2012وعبد العال ( )2018و Costa et al.
وه:
) ، (2012ي
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ُ
إيجاد إجابات لألسئلة والتمارين ،حيث إ َّن معيار ّ
حل المشكالت هو قدرة الطلبة عىل بناء
معرفة رياضية جديدة من خالل ّ
حل األسئلة والتطبيقات.
وه:
ثانيا العمليات الرياضية وتتضمن ثالثة مجاالت ،ي
الرياض ويمثل جوهر الرياضيات ،ويستخدم بطريقتي ،هما :استخدام الصيغ
 .1االستدالل
ي
وف إعادة المشكلة إىل صيغ سابقة بهدف
المعروفة ،واإلجراءات الالزمة لحل المشكالت ،ي
إيجاد ّ
حل لها عن طريق إيجاد نموذج إما بالقياس أو بالتعميم.
ر ُ ّ
والب تمكن الطالب من
أساىس من مكونات القوة الرياضية،
الرياض وهو مكون
 .2التواصل
ي
ي
ي
استخدام لغة الرياضيات عند مواجهة موقف مكتوب أو مسموع أو مقروء ،وتفسته من خالل
المناقشة الرياضية الشفوية المكتوبة أو الشفوية سواء بي الطالب واآلخرين ،أو بي الطالب
والمعلم ،أو بي الطلبة.
ُ
 .3ر
التابط الرياض ُ
ويمثل قدرة الطلبة عىل ربط فهمهم للمفاهيم الرياضية بمعرفتهم
ي
وف حياتهم اليومية.
باإلجراءات ،وتوظيفهم الرياضيات يف العلوم األخرى ،ي
ً
ثالثا المحتوى الرياض ُ
ويمثل هذا البعد المجاالت والمعايت األساسية للرياضيات ،ويشمل فروعا
ي
وه األعداد ،العمليات الحسابية ،الجت ،الهندسة ،القياس ،تحليل
الرياضيات،
أساسية يف
ي
البيانات ،االحتماالت
ُ
القوة الرياضية وتتضمن القوة الرياضية قدرة الطالب عىل ادراك ،وتوظيف المعرفة الرياضية يف
ر
والمشكالن) ف االكتشاف ر
الرياض،
والتابط واالستدالل
ان،
أبعادها الثالثة )
المفاهيم ،واإلجر ي
ي ي
ي
ي
ُ
ً
ّ
فضال عن القدرة عىل حل المشكالت الرياضية المألوفة وغت المألوفة ،ويمكن تعريف القوة
ً َّ
ر
الب يمكن للطلبة توظيفها يف التفكت
الرياضية أيضا بأنها "الحد األقىص من المعرفة الرياضية ي
ُ
ً
ً
َّ
وحياتيا" قاسم والصيداوي ( ،)2013: 360كما ُت ّ
عرف بأنها "مدى قدرة الطالب
والتواصل رياضيا
عىل استخدام المعرفة الرياضية بمستوياتها المفاهيمية واإلجرائية والمشكالت من خالل التواصل
ُ
الرياض" المقيد
بلغة الرياضيات ،وربطها مع بعض المواد األخرى ،كذلك القدرة عىل االستدالل
ي
(.)2017: 30
ُ
َّ
األساىس يف توظيف واستخدام
ه قدرة طالب الصف الثامن
ي
ي
وبالتاىل إن القوة الرياضية ي
ُ
القدرات الرياضية (المعرفة المفاهيمية،المعرفة اإلجرائية ،والعمليات الرياضية (حل المشكالت،
واالستدالل الرياض ،ر
الرياض) ،من خالل المحتوى
الرياض ،والتواصل
الرياض ،والتمثيل
والتابط
ي
ي
ي
ي
التعليم لمبحث الرياضيات المستند إىل الرحالت المعرفية والمنصات
ي
لقد تناول الباحثون ف األدب ر
التبوي والدراسات السابقة الرحالت المعرفية وبعضها
ي
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والجهب ( )2016و
والجهب ( ،)2013ودراسة )Auditor and Roleda (2014
منها صتي
ي
ي
 Calgin and Koc (2017),وأبو جبلة ( )2017و ) Yenmez et al. (2017و Stergioulas
) ، et al. (2014والحسن والمطرودي ( ، )2017والعنتي ( ، )2017وزنقور ( ، )2008و Flores
ر
والبشيب ( ، )2015والمقيد ()2017
) ، (2009و قاسم والصيداوي ( )2013و الخطيب (، )2013
ي
َّ
 ،والعامري ( )2018تبي أنها ناقشت مختلف المفاهيم ذات الصلة الوثيقة بالرحالت المعرفية
َّ
والمنصات التعليمية يف القوة الرياضية ،إضافة إىل أنها قد تمت يف مجتمعات مختلفة ذات حجم
وطبيعة مختلفة ،وضمن متغتات متعددة تناولتها ،وعينات وأساليب جمع البيانات وتحليلها
المتبعة يف الرحالت المعرفية والمنصات التعليمية يف القوة الرياضية .وتتمت هذه الدراسة بجمعها
بي هذه التوجهات الثالث بسياق واحد؛ بهدف استكشاف أي من تلك األدوات التكنولوجية
التدريس للرياضيات.
األفضل يف السياق
ي
واستفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة يف بناء وتدعيم اإلطار النظري للدراسة
الحالية مع االستفادة من مراجع الدراسات السابقة ،وتحديد مشكلة الدراسة وصياغة أسئلتها ،وبناء
أدوات الدراسة ،وإجراءاتها ،ومناقشة نتائجها.
منهجية الدراسة وإجراءاتها
َّ
التجريب لمناسبته تحقيق أهدافها؛ وبما أن الباحثي
اعتمدت الدراسة الحالية المنهج شبه
ي
َّ
تعامال مع شعب دراسية قائمة ،فإن التصميم المالئم يف هذه الدراسة كان تصميم المجموعتي
القبىل والبعدي ،وهو أحد التصاميم شبه
التجريبية والضابطة غت المتكافئتي ذات االختبار
ي
التجريبية.
بناء المادة التعليمية الخاصة بالمنصات التعليمية
تألف المحتوى من مجموعة من الختات ،والمعارف ،واألنشطة المنتظمة ،والمتسلسلة
المعرف
األساىس ،وجرى تحويل المحتوى
يف مادة الرياضيات يف وحدة المجسمات للصف الثامن
ي
ي
إىل محتوى رقم بعمل الفيديوهات الشارحة لكل درس ،ومن ثم تم ر
نش تلك الفيديوهات عىل
ي
.
روع يف تصميم الفيديوهات معايت التصميم
وقد
بالمدرسة
الخاصة
)
Moodle
منصة موودل
ي
الجيد من حيث أن ال تزيد مدة الفيديو عن  10دقائق ،وأن يتمتع بجودة يف الصوت والصورة ،ومن
ثم كانت تصصم أنشطة تفاعلية للتدريب باستخدام العديد من التطبيقات الحاسوبية من مثل
 ،Kahoot, Wordwallوأختا كانت تختم بإختبارات ر
إلكتونية تقيس مدى تحقق النتاجات عند
ر
ر
الب قدمت موضوع المجسمات
الطلبة .ويجدر بالذكر أنه تم االستعانة ببعض المواقع اإللكتونية ي
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بصورة جميلة مصحوبة باللون ،والصورة ،والحركة وقد نظمت المادة التعليمية بنفس ترتيب
المدرىس المقرر وذلك عىل منصة موودل  )Moodleالخاصة بالمدرسة .ويمكن
عرضها يف الكتاب
ي
ر
يىل:
الب اتبعت يف بناء المحتوى
ي
المعرف عىل المنصة بما ي
تلخيص الخطوات ي
 .1مرحلة التحليل واإلعداد وشملت عىل تحليل خصائص الطلبة وتحديد تفضيالتهم التعليمية
ومن ثم اختيار المادة التعليمية  ،تكونت المادة التعليمية من مادة وحدة المجسمات من
األساىس ،واشتملت عىل الموضوعات كما هو موضح يف
كتاب الرياضيات للصف الثامن
ي
جدول .1
جدول 1

موضوعات الوحدة الثامنة (المجسمات)
رقم الدرس
الدرس األول
الثان
الدرس ي
الدرس الثالث
الدرس الرابع
الدرس الخامس
الدرس السادس
الدرس السابع

الموضوع
الشبكات.
ر
الثالن ،ومساحة سطحه.
المنشور
جمع
ي
حجم األسطوانة ،ومساحة سطحها.
حجم المخروط ،ومساحه سطحه.
حجم الهرم ،ومساحة سطحه.
حجم الكرة ،ومساحة سطحها.
معامل التغت.

 .2مرحلة بناء المادة التعليمية حيث جرى بناء الوحدة بأساليب متعددة باستخدام برمجية
الكمتازيا ،وبرمجية الجيوجتا ،وجرى تسجيل الفيديوهات الشارحة ذات الصلة بموضوع
المادة ،حيث تم تصميمها بمساعدة بعض ختاء المنصات التعليمية ،ووضعها عىل منصة
) Moodleالخاصة بمدرسة النارص الحديثة مكان التطبيق لتقدم للطالب بصورة مشوقة
مصحوبة باأللوان ،والصورة ،والحركة ،ووضعها مع األنشطة ،والواجبات ،وأوراق العمل
المناسبة ليسهل استخدامها من قبل الطالب.
التعليم المصمم للتدريس
 .3مرحلة تحكيم المنصات التعليمية حيث جرى عرض المحتوى
ي
بالمنصات التعليمية عىل مجموعة من المحكمي من أعضاء هيئة التدريس ،وإجراء التعديالت
ً
المناسبة يف ضوء توجيهاتهم ،وبذلك أصبح يف صورته النهائية صالحا لالستخدام.
 .4مرحلة تجريب المنصات التعليمية حيث جرى تجريب موقع المنصة عىل عينة من ()6
طالب من مجتمع الدراسة وخارج عينتها ،والحصول عىل التغذية الراجعه يف أثناء عملية
التطبيق حول مدى سهولة االستخدام بواسطة جهاز الحاسوب.
ر
الب ستدرس
 .5مرحلة التدريب عىل التدريس إذ جرى عقد جلسات تدريبية للمعلمة المطبقة ي
المحتوى التعليم وفق المنصات التعليمية ،والتأكيد عىل ر
االلتام بتدريس كامل الوحدة بهذه
ي
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المجموعة التجريبية الثانية بالمنصات التعليمية ،وقد سارت عملية التدريس للمجموعة
ر
اآلن:
التجريبية الثانية ،وفق ي
 .1توضيح نتاجات الدروس.
ر
ون.
 .2التأكد من عمل اللوح اإللكت ي
 .3تدريب الطالب عىل كيفية التعامل مع المنصة.
ر
الذان يف
 .4تدريب الطالب عىل كيفية مشاهدة الفيديوهات الشارحة ،وعمل التقويم
ي
البيت.
 .5ممارسة النشاطات باستخدام برمجة جيوجتا (.)GeoGebra
 .6التأكد من صحه الحل خالل مشاهدة الفيديوهات.
الصق أثناء العمل.
 .7إدارة النقاش
ي
 .8استخدام أوراق عمل مناسبة للطالب.
 .9تقديم التغذية الراجعة للطالب.
ر
اإللكتونية.
 .10متابعة الطالب من خالل التقارير
 .11إدارة منتدى النقاش.
 .12إجراء حصص ر
افتاضية عت ).(Zoom
ر
والتكويب.
الذان،
 .13تقديم اختبارات التقويم
ي
ي
وأختا تم تحديد أدواركل من المعلمة والطلبة .حيث تم التأ كيد عىل الطلبة رصورة تحضت
المادة مسبقا من خالل مشاهدة الفيديوهات الشارحة ،يف حي تركز دور المعلمة عىل ممارسة
األنشطة التفاعلية مع الطلبة وخلق بيئة تفاعلية جذابة.
عينة الدراسة
ً
األساىس يف مدرسة النارص
تكون أفراد الدراسة من ( )90طالبا من طالب الصف الثامن
ي
ً
الثان للعام  ،2018/2019واختتت المدرسة قصديا؛ لتوافر
اىس ي
الحديثة للبني ،خالل الفصل الدر ي
ما يلزم لتطبيق الدراسة فيها من مختتات وأجهزة حاسوب ومنصة تعليمية خاصة بالمدرسة ،وقد
ً
ً
اختتت ثالث شعب للصف الثامن بواقع ( )30طالبا يف كل منها ،وعينت عشوائيا يف ثالث
ّ
ه :شعبة (أ) مثلت المجموعة التجريبية األوىل ،ودرست المادة التعليمية بالرحالت
مجموعات ي
ّ
المعرفية ،والشعبة (ب) مثلت المجموعة التجريبية الثانية ،ودرست المادة التعليمية بالمنصات
التعليمية .أما الشعبة (ج) الثالثة فمثلت المجموعة الضابطة ،ودرست المادة التعليمية بالطريقة
االعتيادية.
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اختبار القوة الرياضية
قام الباحثان ببناء اختبار القوة الرياضية بعد تحديد محتوى المادة التعليمية ،وتحليله،
األساىس يف وحدة (المجسمات) من كتاب
لقياس القوة الرياضية لدى طالب الصف الثامن
ي
ً
الرياضيات لهذا الصف ،وكان االختبار موزعا عىل أبعاد القوة الرياضية ،وتم تصميم هذا االختبار
وفق اإلجراءات اآلتية:
ً
تحديد النتاجات الخاصة بالدروس ،اعتمادا عىل تصنيف بلوم لمستويات العمليات العقلية.
ً
ً
صياغة فقرات االختبار اعتمادا عىل تحليل المحتوى ،والنتاجات ،وفقا ألبعاد القوة الرياضية
المحددة.
ً
ّ
تكون االختبار بصورته األولية من ( )18فقرة مقالية ،والذي تم بناؤه اعتمادا عىل مصفوفة القوة
ُ
ُ
ر
وه :المعرفة
الرياضية ي
الب تتضمن بعدين ،هما :بعد المعرفة الرياضية ،وله ثالثة مستويات ،ي
ّ
وحل المشكالت ،أما ُبعد العمليات الرياضية فتكون من ثالثة
المفاهيمية ،والمعرفة اإلجرائية،
مستويات ،وه التواصل الرياض ،ر
الرياض .وقد توزعت أسئلة
الرياض ،واالستدالل
والتابط
ي
ي
ي
ي
االختبار عىل مستويات ُبعد العمليات الرياضية الثالثة موزعة عىل مستويات المعرفة الرياضية،
وبواقع ( )6فقرات لكل مستوى من مستويات العمليات الرياضية الثالثة  ،وكانت العالمة القصوى
لالختبار ( )36عالمة.
صدق االختبار جرى التثبت من صدق اختبار القوة الرياضية بطريقتي هما :صدق
ُ ِّ
المحكمي المتخصصي يف الرياضيات ومناهج
المحتوى؛ فقد تم عرض االختبار عىل عدد من
الرياضيات وتدريسها ،والقياس والتقويم يف الجامعات األردنية المختلفة ،وقد قام الباحثان بدراسة
ُ ِّ
حكمي ر
واقتاحاتهم ،وأجريت التعديالت الالزمة يف ضوئها ،مثل :تعديل بعض األسئلة
مالحظات الم
لتصبح ر
أكت مناسبة ،وحذف ثالثة أسئلة فرعية وأرقامها ( ،)3, 12,16وتصحيح األخطاء اللغوية،
ً
ً
ً
وبالتاىل أصبح االختـبار مكونا بصورته النهائية من ( )15سؤاال مقاليا وبواقع ( )5أسئلة لكل مستوى
ي
من مستويات العمليات الرياضية الثالثة ،وبذلك تكون العالمة الكلية لالختبار ( )30عالمة .أما
البنان الختبار القوة الرياضية
الطريقة الثانية فصدق البناء؛ حيث جرى التحقق من الصدق
ي
بحساب معامل ارتباط بتسون بي درجة الفقرة مع الدرجة الكلية لالختبار ،ودرجة الفقرة مع
التاىل ُيبي النتائج.
تنتم إليه الفقرة ،والجدول
المجال الذي
ي
ي
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تنتم إليه
معامالت ارتباط فقرات اختبار القوة الرياضية مع الدرجة الكلية للمجال الذي
ي
معامل االرتباط مع
معامل االرتباط مع
رقم
الدرجة الكلية
المجال
الفقرة
**0.30
**0.49
1
**0.36
**0.62
2
**0.26
**0.57
3
**0.32
**0.63
4
**0.37
**0.57
5
**0.42
**0.58
6
**0.65
**0.77
7
**0.37
**0.79
8
** معامل االرتباط دال عند مستوى ()0.05

رقم
الفقرة
9
10
11
12
13
14
15

معامل االرتباط مع معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية
المجال
**0.35
**0.45
**0.45
**0.48
**0.47
**0.39
**0.47
**0.49
**0.21
**0.45
**0.38
**0.45
**0.31
**0.49

َّ
ُيالحظ من الجدول  2أن معامالت ارتباط فقرات اختبار القوة الرياضية بالدرجة الكلية،
ً
البنان لالختبار.
تنتم إليه كانت إيجابية ودالة إحصائيا؛ مما يدل عىل وجود الصدق
والمجال الذي
ي
ي
ثبات االختبار جرى التأكد من ثبات اختبار القوة الرياضية بطريقة االختبار وإعادة االختبار
ً
( ،)test – retestإذ قام الباحثان بتطبيق االختبار عىل عينة استطالعية مكونة من ( )30طالبا من
ّ
زمب مدته أسبوعان بي َم ّر ر ي ّن التطبيق ،وتم حساب
مجتمع الدراسة ومن خارج عينتها بفاصل ي
معامل ثبات االستقرار باستخدام عالقة معامل ارتباط بتسون ،كما استخدم الباحثان معادلة
كرونباخ ألفا ( ،)Cronbach Alphaوالجدول (ُ )3يبي معامالت الثبات الختبار القوة الرياضية.
جدول 3

معامالت الثبات الختبار القوة الرياضية
المهارة

معامل ثبات االستقرار

الداخىل
معامل ثبات االتساق
ي

الرياض
التواصل
ي
ر
الرياض
التابط
ي
الرياض
االستدالل
ي
الكىل لإلختبار
الثبات ي

0.77
0.75
0.81
0.82

0.82
0.80
0.83
0.85

َّ
ُ
وي ّبي جدول  3أن معامالت ثبات االستقرار الختبار القوة الرياضية بطريقة االختبار وإعادة
اإلختبار تراوحت بي ( 0.77و  )0.81لمجاالت االختبار الثالثة ،فيما بلغ معامل االرتباط للدرجة
الداخىل باستخدام معادلة كرونباخ ألفا بي
الكلية ( ،)0.82وتراوحت معامالت ثبات االتساق
ي
ُ ّ
( 0.80و  )0.83لمجاالت االختبار الثالثة ،فيما بلغ معامل االرتباط للدرجة الكلية ()0.85؛ وتعد
هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية .كما أنه تم حساب معامالت الصعوبة والتميت لفقرات
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ر
والب تراوحت بي (  0.34و  ،)0.63فيما تراوحت معامالت التميت بي ( 0.32و )0.62؛
االختبار ي
ُ ّ
عد هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة.
وت
المادة التعليمية
التعليم للرحالت المعرفية والمنصات التعليمية من مجموعة من
تألف المحتوى
ي
الختات والمعارف واألنشطة المنتظمة والمتسلسلة يف مادة الرياضيات يف وحدة (المجسمات)
رقم بإعداد فيديوهات
المعرف إىل محتوى
األساىس ،وجرى تحويل المحتوى
للصف الثامن
ي
ي
ي
ُ
ر
شارحة للمفاهيم والتعميمات المتضمنة ،واثرائها بمواقع إلكتونية تغب ر
الشح ،وتدريب الطالب
ي
ً
ذاتيا عىل المهارات المتضمنة ،وبناء أنشطة تفاعلية باستخدام برمجية جيوجتا ()GeoGebra
ُ
للمساعدة عىل توضيح العالقات بي المجسمات ،وتسهل استنتاج قواعد المساحة الجانبية والكلية
والحجم ،وقد جرى تصميمها من قبل الباحثي  ،وبمساعدة بعض ختاء المنصات التعليمية
لتقديمها إىل الطالب بصورة مشوقة مصحوبة باللون والصورة والحركة ،باالعتماد عىل منصة
ر
فه منصة إلدارة التعلم بشكل عام،
الب توفر مزايا عدة للمتعلم ،ي
موودل  )Moodleالتعليمية ي
ر
اإللكتونية ،وعمل
ولعل من أهم متات تلك المنصات تحميل الفيديوهات ،وعمل االختبارات
ُ
ر
ر
ر
ر
نسء
صفوف افتاضية ،ونش أوراق العمل ُاإللكتونية التفاعلية ،وكذلك الرحالت المعرفية ،حيث أ ي
ر
المباشة
موقع خاص لوحدة (المجسمات) ،وأثري بروابط للعديد من المواقع العالمية ذات الصلة
بموضوع الوحدة.
ر
الب
رقم جرى عقد جلسات تدريبية للمعلمة المطبقة ي
وبعد تحويل المادة إىل محتوى ي
ر
ستدرس ،وفق الرحالت المعرفية ،والتاكيد عىل االلتام بتدريس كامل الوحدة ،وجرى توضيح
أهداف تقديم المادة ،وتقويمها ،وجرى بعد ذلك تدريس طالب المجموعة التجريبية األوىل
نش الرحلة التعليمية عىل موقع  ، Zonalكما ر
بالرحالت المعرفية .وتم ر
نشت أيضا عىل منصة
موودل الخاصة بالمدرسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها
ً
حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤال الرئيس :هل توجد فروق دالة إحصائيا عند مستوى
األساىس يف مجموعات الدراسة
الداللة ( )0.05<αبي متوسطات درجات طالب الصف الثامن
ي
الثالث يف اختبار القوة الرياضية تعزى لطريقة التدريس (الرحالت المعرفية ،المنصات التعليمية،
الطريقة االعتيادية)؟ ولإلجابة عن هذا السؤال جرى حساب المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات
القبىل
المعيارية ألداء أفراد مجموعات الدراسة الثالث يف اختبار القوة الرياضية يف التطبيقيي
ي
والبعدي ،والجدول ُ 4يبي ذلك.
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المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ألداء أفراد الدراسة عىل مهارات اختبار القوة
والقبىل
الرياضية البعدي،
ي
المهارة

القبىل
االختبار
ي
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسان
ي
2.45
2.77
2.38
2.70
2.43
2.87
2.57
1.83
2.18
1.73
2.65
2.00
2.03
3.57
1.74
3.83
1.80
3.73

المجموعة

الرياض
التواصل
ي
ر
الرياض
التابط
ي
الرياض
االستدالل
ي

الضابطة
الرحالت المعرفية
المنصات التعليمية
الضابطة
الرحالت المعرفية
المنصات التعليمية
الضابطة
الرحالت المعرفية
المنصات التعليمية

االختبار البعدي
االنحراف
المتوسط
المعياري
الحسان
ي
1.93
6.50
2.20
7.90
1.70
9.00
2.00
5.70
2.30
7.57
1.75
8.90
2.05
5.93
2.14
7.77
1.39
8.93

يشت جدول  4إىل وجود فروق ظاهرية يف جميع مهارات اختبار القوة الرياضية البعدي،
وكان ر
ر
الب درست باستخدام
التتيب
ي
يىل :المجموعة التجريبية الثانية ي
التنازىل للمتوسطات كما ي
ر
الب درست باستخدام الرحالت المعرفية ،وأختا
المنصات التعليمية ثم المجموعة التجريبية األوىل ي
ر
الب درست بالطريقة االعتيادية .ولتحديد فيما إذا كان الفروق بي متوسطات
المجموعة الضابطة ي
مجموعات الدراسة عىل مهارات اختبار القوة الرياضية البعدي ذات داللة إحصائية عند مستوى
داللة ( )0.05<αتم تطبيق تحليل التباين المصاحب ( ،)MANCOVAوجاءت نتائج التحليل عىل
النحو الذي يوضحه جدول 5
جدول 5

نتائج تحليل التباين المصاحب المتعدد ألداء أفراد الدراسة عىل اختبار القوة الرياضية البعدي
مصدر
التباين
التواصل
الرياض
ي
القبىل
ر ي
التابط
الرياض
ي
القبىل
ي
االستدالل
الرياض
ي
القبىل
ي
طريقة
التدريس

المهارة

مجموع
المربعات

الرياض
التواصل
ي
ر
الرياض
التابط
ي
الرياض
االستدالل
ي
الرياض
التواصل
ي
ر
الرياض
التابط
ي
الرياض
االستدالل
ي
الرياض
التواصل
ي
ر
الرياض
التابط
ي
الرياض
االستدالل
ي
الرياض
التواصل
ي
ر
الرياض
التابط
ي
الرياض
االستدالل
ي

3.40
2.15
1.28
0.61
20.10
4.48
5.20
0.27
5.66
91.73
151.73
137.07

مستوى
درجات متوسط
قيمة (ف)
الداللة
الحرية المربعات
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2

3.40
2.15
1.28
0.61
20.10
4.48
5.20
0.27
5.66
45.86
75.86
68.53
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0.90
0.55
0.37
0.16
5.16
1.31
1.38
0.07
1.65
12.19
19.46
20.02

0.34
0.46
0.54
0.69
0.03
0.26
0.24
0.79
0.20
0.00
0.00
0.00

حجم
األثر
()η2
0.01
0.00
0.00
0.00
0.06
0.02
0.02
0.00
0.02
0.23
0.32
0.32

قيمة
'Wilks
Lambda
0.92

2.79

1.62

8.95
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مصدر
التباين

الخطأ
الكلي
المعدل

المهارة

مجموع
المربعات

الرياض
التواصل
ي
ر
الرياض
التابط
ي
الرياض
االستدالل
ي
الرياض
التواصل
ي
ر
الرياض
التابط
ي
الرياض
االستدالل
ي

315.84
327.45
287.61
426.40
513.39
448.32
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مستوى
درجات متوسط
قيمة (ف)
الداللة
الحرية المربعات
84
84
84
89
89
89

حجم
األثر
()η2

قيمة
'Wilks
Lambda

3.76
3.89
3.42

يالحظ من جدول  5أن قيمة ( )Wilks Lambdaبلغت ( )8.935بمستوى داللة (،)0.00
ً
يعب أن للرحالت المعرفية ،والمنصات التعليمية
وه دالة إجصائيا عند مستوى ( ،)0.05<αما ي
ي
ً
ر
:
الرياض ،واالستدالل
الرياض ،والتابط
أثرا داال إحصائيا يف مهارات القوة الرياضية الثالث التواصل
ي
ي
الرياض .ولمعرفة أي المجموعات والمهارات كانت ذا داللة تم استخدام اختبار شيفيه للمقارنات
ي
البعدية ،ويوضح جدول( )6تلك النتائج.
جدول 6

اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ألداء أفراد مجموعات الدراسة عىل مهارات اختبار القوة الرياضية
البعدي
المهارة

المجموعة

التواصل
الرياض
ي

المنصات التعليمية
الرحالت المعرفية
الضابطة

الحسان المنصات التعليمية
المتوسط
ي
8.99
8.99
7.89
6.52

الرحالت المعرفية

الضابطة

7.89
*1.10
-

6.52
*2.47
*1.37
5.70
*3.16
*1.90
5.92
*2.99
*1.89
-

ر
التابط
الرياض
ي

المنصات التعليمية
الرحالت المعرفية
الضابطة

8.86
7.60
5.70

8.86
-

7.60
*1.16
-

االستدالل
الرياض
ي

المنصات التعليمية
الرحالت المعرفية
الضابطة

8.91
7.81
5.92

8.91
-

7.81
*1.10
-

*الفرق دال إحصائياعند ()0.05<α

ً
ً
متوسط أداء المجموعة
يالحظ من جدول  6أن هناك فروقا دالة إحصائيا بي
ي
التجريبية الثانية (المنصات التعليمية) ،وأداء المجموعة الضابطة (الطريقة االعتيادية) يف مهارات
القوة الرياضية جميعها :التواصل الرياض ،ر
الرياض ،ولصالح
الرياض ،واالستداالل
والتابط
ي
ي
ي
ً
ً
يعب أن لطريقة المنصات التعليمية أثرا جوهريا يف مهارات القوة
المجموعة التجريبية الثانية ،ما ي
ً ً
الرياضية كلها مقارنة مع المجموعة الضابطة ،ويالحظ من الجدول( )5أيضا أن هناك فروقا دالة
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التجريبية الثانية (المنصات التعليمية) ،وأداء المجموعة التجريبية األوىل (الرحالت المعرفية) يف
مهارات القوة الرياضية جميعها :التواصل الرياض ،ر
لرياض ،ولصالح
الرياض ،واالستدال ا
والتابط
ي
ي
ي
ً
ً
ً
ً
يعب أن لطريقة المنصات التعليمية أثرا جوهريا داال إحصائيا يف كل
المجموعة التجريبية الثانية ،ما ي
مهارات القوة الرياضية مقارنة مع المجموعة التجريبية األوىل (الرحالت المعرفية).
ً
ُ
دال إحصائيا للمنصات التعليمية يف تنمية القوة الرياضية لدى
أثر ٍ
وقد يعزى وجود ٍ
َّ
ر
اإللكتونية
الطالب مقارنة بالطريقة االعتيادية إىل أسباب متعددة ،منها أن المنصات التعليمية
أتاحت إمكانية توظيف األنشطة المتنوعة المختلفة حسب مستويات الطالب ،بتقديم أنشطة
ومهمات تعليمية لطالب المجموعة التجريبية الذين درسوا الوحدة المقررة ليقوموا بتنفيذها يف
ر ً
ر
المباشة لها ،وهذه
إلكتونيا ،مع إمكانية التصحيح ،وتقديم التغذية الراجعة
البيت ،وإرسالها للمعلم
ّ
ً
اإلجراءات أتاحت الفرصة للطالب التعاون مع المعلم أو مع زمالئهم اآلخرين يف حلها ،فضال عن
ً
ً
ّ
الرسم يف المدرسة،
منح الطالب وقتا كافيا إلنجاز المهمات المطلوبة ،وغت محدد بأوقات الدوام
ي
فكانت الواجبات والمهمات متاحة للطالب طوال اليوم ،يقوم المعلم بتصحيحها ،وتقديم التغذية
َّ
ألن المنصة متاحة لهم خالل أربــع ر
وعشين ساعة.
الراجعة يف أي وقت يشاء؛
َّ
ومن ناحية أخرى فإن منح الفرصة للطالب من خالل المنصة التعليمية لمشاهدة أعمال
ّ
ّ
تعلمهم ر
الذان ،وإثارة دافعيتهم نحو التعلم ،وذلك بتقليدهم
زمالئهم بالمنصة؛ ساعدهم عىل تنمية
ي
َّ
ّ
لحل الواجبات ،وتنفيذ المهمات ،أتاحت
ألقرانهم ،وإن االحتفاظ بالملفات ،والملفات المرفقة
ر
االستادة منها ف َّ
حل تلك الواجبات لمشاري ــع متعددة ،وتقديم نماذج مختلفة من
للطالب فرص
ي
ّ
الحل ،قد تكون وسعت من تفكت الطالب ،وزادت من فهمهم للمادة الدراسية ،وتحصيلهم،
َّ
فعىل سبيل المثال :فإن توافر رشوح
وبخاصة يف عنارص القوة الرياضية للمادة الدراسية المحددة ،ي
متنوعة لموضوع شبكات المجسمات ،وإمكانية إنشاء شبكات المجسمات بتقليدهم للفيديوهات
الشارحة لذلك الموضوع ،واستخدامهم لتطبيق جيوجتا ( )GeoGebraساعدهم عىل بناء المعرفة
المفاهيمية بعمق أكت ،وعىل بناء مهارات التواصل ،ر
الرياض بشكل كبت ،فعندما يرسم
والتابط
ي
َّ
يمر بمرحلة بناء قاعدة ُ
فإنه ّ
المجسم ،ومن ّثم
الرباع ،عىل سبيل المثال،
الطالب شبكة المنشور
ي
ر
ُ
(ثالن األبعاد) لبناء المجسم ،ويليه بعد ذلك بناء الشبكة.
توظيف خاصية
ي
َّ
ً
وبالتاىل فإن مرور الطالب بهذه الختات المتسلسلة ،فضال عن النشاطات المحسوسة
ي
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ً
إحصائيا بي متوسطات أداء المجموعة التجريبية األوىل (الرحالت المعرفية) ،وأداء المجموعة
الضابطة (الطريقة االعتيادية) ف مهارات القوة الرياضية جميعها :التواصل الرياض ،ر
والتابط
ي
ي
يعب أن لطريقة الرحالت
الرياض ،واالستدال
الرياض ،لصالح المجموعة التجريبية األوىل ،ما ي
ي
ي
ً
ً
ً ً
المعرفية أثرا جوهريا داال إحصائيا يف كل مهارات القوة الرياضية مقارنة مع المجموعة الضابطة،
ويالحظ من الجدول ( )5كذلك أن هناك فروقا دالة إحصائيا بي متوسطات أداء المجموعة
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ر
الب ُيمارسها يف الصف تحت رإشاف المعلم ،وبالتعاون مع زمالئه ساعده بشكل كبت عىل تعميق
ي
الفهم ،وتنمية مهارات التواصل ر
الرياض ،مما كان له أثر واضح يف حل المشكالت ،والتفكت
والتابط
ي
الرياض ،أي أنها أدت تلك العمليات إىل تنمية القوة الرياضية .ويمكن استنباط النقاط السابقة فيما
ي
ّ
معرف رصي ،ساهم يف تأدية الطالب
يتعلق بالرحالت المعرفية حيث مكنت الطالب من إنشاء بناء
ي
ألدوارهم بفاعلية؛ باعتبارها تركز عىل الدور النشط للمتعلم ،فقد شكلت هذه الطريقة المحور
ّ
ً
ً
ً
ً
الرئيس يف عملية التعلم ،وتحديد دور المعلم ليكون مرشدا ،وموجها ،ومسهال ،وميشا لعملية
التعليم والتعلم ،من خالل تنظيم الطالب ،وتوزي ــع المهمات التعليمية عليهم.
توصيات الدراسة
الب توصلت إليها الدراسة فإنها توض ر
ر
باآلن :
ي
ي
يف ضوء النتائج ي
معلم الرياضيات المنصات التعليمية ،والرحالت المعرفية مع الطلبة يف
 .1رصورة استخدام
ي
العملية التعليمية.
 .2إعداد منصات تعليمية ،وبرامج تعليمية قائمة عىل تلك المنصات ،وحث المعلمي ،وتدريبهم
عىل استخدامها يف تدريس الرياضات بشكل خاص.
اإلشاف ،والتدريب ،والمساعدة ف وزارة ر
 .3رصورة قيام أقسام ر
معلم
التبية ،والتعليم بتدريب
ي
ي
الرياضات عىل كيفية إعداد التامج التعليمية القائمة عىل المنصات التعليمية ،والرحالت
المعرفية ،وحثهم عىل استخدامها يف تدريسهم.
 .4إجراء دراسات تجريبية للكشف عن فاعلية الرحالت المعرفية ،والمنصات التعليمية يف تنمية
وف موضوعات أخرى يف مبحث الرياضيات.
متغتات أخرى ،ي
المراجع
ر
البشيب ،هيام ( .)2015فاعلية برنامج محوسب قائم عىل الذكاءات المتعددة يف تنمية القوة
ي
االبتدان بغزة .رسالة ماجستت غت منشورة ،جامعة
الرياضية لدى طالبات الصف الثالث
ي

األزهر ،غزة ،فلسطي.
بوجوده ،صوما ( .)2009دور المناهج والمعلمي يف سلوك الطريق إىل مهارات القرن الحادي
ر
والعشين .ندوة :المناهج الدراسية :رؤى مستقبلية ،جامعة السلطان قابوس ،مسقط،
ُعمان 18-16 ،مارس .2009
الجهب ،ليىل (.)2016
تقىص نوايا طالبات الدراسات العليا السلوكية يف استخدام منصة ادمودو
ي
ي
ً
ر
)(Edmodoالتعليمية مستقبال باستخدام نموذج قبول التقنية .مجلة كلية التبية
األساسية للعلوم رالتبوية واإلنسانية.90-68 ،)28(4 ،
جودة ،سامية ( .)2016فاعلية استخدام الرحالت المعرفية عت الويب ) (Web Questsيف تنمية
ر
األكاديم لدى طالبات قسم الرياضيات
المنطق والدافعية لإلنجاز
مهارات التفكت
ي
ي
ر
بجامعة التموك .مجلة العلوم التبوية والنفسية.228-187 ،)4(17 ،
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ر
الحبس ،آيات ( .)2017أثر استخدام المنصات التعليمية لمتابعة الواجبات المتلية يف الكفاءة
ي
الذاتية المدركة وتحصيل الرياضيات لطالبات الصف الثالث المتوسط .مجلة تربويات
الرياضيات.58-25 ،)9(20 ،
التعاون عت الشبكة االجتماعية
الحسن ،رياض والمطرودي ،عائشة ( .)2017أثر التدريس بالتعلم
ي
ر
اآلىل .المجلة الدولية للبحوث التبوية،
اىس لمقرر الحاسب ي
إدمودو يف التحصيل الدر ي
.205-115 ،)41(4
والدليم ،باسم ( .)2011القوة الرياضية وعالقتها بمهارات ما وراء المعرفة لطالب
الحسيب ،غازي
ي
ي
المرحلة الثانية .مجلة جامعة األنبار للعلوم اإلنسانية. 170-182،)2( ،
نصق الدماغ يف القوة الرياضية
تدريس قائم عىل وظائف
الخطيب ،محمد ( .)2013أثر برنامج
ي
ي
.
األساىس يف األردن مجلة دراسات لجامعة
لدى طالب الصف الثامن
ي
األغواط.110-119 ،)27(7،
لمعلم رياضيات الصفوف العليا بالمرحلة
خليل ،إبراهيم ( .)2016الممارسات التدريسية
ي
ر
االبتدائية يف مكونات القوة الرياضية .مجلة رسالة التبية وعلم النفس151-،)54(2 ،
.172
األساىس
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