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 الرئيسية:الكلمات 

مشكالت  –تعلم الریاضیات  –تعلیم الریاضیات  –بیئات التعلم التفاعلیة  -المهارات التكنولوجیة 

 تعلم الریاضیات.

:مستخلص البحث

یهدف هذا البحث إلى تحدید قائمة بالمهارات التكنولوجیة الالزمة لحل مشكككالت تعلم الریاضككیات 

التعلم التفاعلیة والتى تواجه متعلمى المرحلة الثانویة، وقد اسكككت دن منهر سراسكككة الحالة  فى بیئات

فى وضكككا قائمة للمشككككالت التى تواجه المتعلمیء تعناه تعلمهم الریاضكككیات مء  الل بیئات التعلم 

لمشكالت، التفاعلیة، ووفقاً لهذه القائمة مء المشكالت تم تحدید قائمة بالمهارات الالزمة لحل هذه ا

وقد شكككككككملء ا جراهات مقابالت جماعیة ما ىالا إحدر المدارو الثانویة المشكككككككتر ة التابعة 

 سارة سككككككمنوس التعلیمیة،  ما تم إجراه مقابالت ما مدرسككككككیء وموجهیء لماسة الریاضككككككیات فى 

تصككككمیم المرحلة الثانویة، با ضككككافة إلى ا ىالى على ااسبیات التربویة اات العالقة، ومء عم تم 

 111استبانة مكونة مء  مس بنوس رئیسیة ینبثق منها بنوس ت رر فرعیة، وبتطبیق ا ستبانة على 

مء ىالا المرحلككة بعككد تكلیفهم بتنفیككذ ممموعككة مء المهككان البحثیككة على ا نترنككء والمتعلقككة 

 بموضككككوعات منهر الریاضككككیات المقرر فى إىار إسككككتراتیمیتى التعلم القائم على حل المشكككككالت

والتعلم القائم على ا سكككتقصكككاه الموجه،  ما تم تطبیق ا سكككتبانة على  مس مدرسكككیء وموجهیء 

وتسككككعة مء  براه تكنولوجیا التعلیم، وقد ت هرت النتائر شككككبه إتفان على  ون جمیا بنوس القائمة 

تائر تطبیق  یة، فى حیء ت هرت ن فاعل ئات التعلم الت یات فى بی هى مء مشككككككككالت تعلم الریاضككككككك

تبانة على الطالا تأییداً لكون جمیا المحاور تُعد مء مشكككككالت تعلم الریاضككككیات فى بیئات ا سكككك

بالبحكث عء معلومات  عدا محور المشككككككككالت المتعلقكة  ما  بدرجة متوسكككككككطكة،  التعلم التفكاعلیكة 

الریاضیات والذر إعتبره الطالا مشكل بدرجة  بیرة، ومء عم تم إسراج جمیا بنوس ا ستبانة فى 

مشكالت، ومء  الل قائمة المشكالت التى تم التوصل إلیها إستطاعء الباحثة تحدید قائمة قائمة ال

بالمهارات التكنولوجیة الالزمة لحل مشككككككككالت تعلم الریاضكككككككیات فى بیئات التعلم التفاعلیة، وقد 

توصككككككء الباحثة بوككككككرورة وضككككككا اسككككككتراتیمیات لدمر تنمیة هذه المهارات فى تدریس مقرر 

 رحلة الثانویة.الریاضیات بالم
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 مقدمة:
تتوافر اآلن فى العدید مء المدارو بیئات تعلم تفاعلیة، ولكء ا سككككككت دان التربور الفعال لهذه البیئات   

بهدف الوصول إلى نتائر تعلم تفول یحتم إعاسة النظر فى واقا المشكالت التى تواجه المتعلمیء فى هذه 

امل معها.  فا سككككككت دان التربور البیئات، بهدف تزوید المتعلمیء بالمهارات التكنولوجیة الالزمة للتع

لتكنولوجیا المعلومات وا تصكككككاًت مًر بأربا مراحل بدتت بدعم اآلساه فى العمل التدریسكككككى عم تعزیز 

التعلیم التقلیدر عم مرحلة تسكككككهیل التعلیم لتكون المرحلة الرابعة والحالیة وهى إنشكككككاه بیئات تعلم مبتكرة 

ت حیث تو ف البرممیات المت صكككككصكككككة بما فى ال  النمذجة غنیة بتكنولوجیا المعلومات وا تصكككككاً

والمحا اة، النظم ال بیرة، والشبكات الدًلیة وغیرها، فى سعم ا بتكار التربور وهذا بدوره یساعد على 

(، ویرتبط هككذا التطور بمرحلككة رابعككة Majumdar, 2005,p32تطویر وتقككدیم وإسارة برامر التعلم 

سث فى تكنولوجیا المعلومات وا تصككككككاًت ااتها وهى مرحلة التحول تیوككككككا فى مراحل التطور الحا

Transforming  والتى سبقتها مراحل التنشئةEmerging  عم التطبیقApplying  عم مرحلة الغرو

Infusing (Majumdar, 2005,p28 وتعتمد بیئات التعلم التفاعلیة فى نهمها التربور على مبدتیء .)

د على التعاون والقیم وتعلیم ااقران، والثانى تنها تمنح الطالب الكم الكافى رئیسككككككییء تولهما تنها ت  

لتحقیق الممارسكككككة ما المحتور المدید بالربط وا سكككككترجاى و ذل  ا بتكار. ومء عم یمب تن تشكككككما 

 ,.Dell et alاسكككتراتیمیات تعلیم الریاضكككیات على التعلم القائم على المشكككروعات وحل المشككككالت  

2013, p270  حیث تعتبرت جینیفر وآ رون .)Jennifer,2008,p235 بیئات التعلم التفاعلیة اات )

قدرة عالیة على تعزیز تعلیم وتعلم الریاضككیات لما ت تب به هذه الماسة مء صككعوبة ناتمة عء إعتماسها 

حسككككككابات على وجوس قدرات عالیة مء الت یل والتفكیر الممرس وإسراك العدید مء العالقات المنطقیة وال

العقلیة وترر تنها توككككككیف  مس میزات حاسككككككمة لتعلیم الریاضككككككیات وهى ىبیعة المهان سا ل حمرة 

الفصل الدراسى، تسوات الریاضیات التى تدعم التعلم، سور المعلم فى الفصل، عقافة التعاون سا ل حمرة 

اة الفرون الفرسیة الفصككل الدراسككى، وت یراً ا نصككاف والعدالة وسككهولة الوصككول إلى  ل متعلم لمراع

وتحدید الفموات التعلیمیة الناتمة عء ترا م القصككككككور فى السككككككنوات السككككككابقة والتى تنتر سائما فى ماسة 

( تن تسوات التعلم المعتمدة على Rajaram, 2011, p16الریاضككككیات ،  ما یرر سككككوًمالى راجران  

قلق لدر المتعلمیء لما تحتویه مء تلعاا بیئات التعلم التفاعلیة یمكء تن تقلل مء ا نزعاج والتوتر وال

ترفیهیة تعلیمیة وتنشككطة تواصككلیة مما یزید مء إهتمامهم ومشككار تهم فى المواس الدراسككیة. و مثال لذل  

فإن القدرة على تنفیذ مهان بحثیة فى ماسة الریاضككككككیات هى تحد تهم المهارات التى یمب تن یكتسككككككبها 

 ها مء تهمیة فى مواجهة حیاتهم العملیة. المتعلمیء تعناه سنوات تعلمهم لما ل

( عدن وجوس 2010وعلى الرغم مء ال  فقد ت هرت بعض الدراسككككككات مثل سراسككككككة   ماهر قروانى، 

ىالب بإتماه إسكككت دان بیئات تعلم  50إتماهات تفوكككیلیة لدر الطلبة الذیء شكككار و فى الدراسكككة وعدسهم 

% وقد عزر 59.58بانة تعدت لهذا الغرض بنسكككبة إلكترونى حیث  انء ا سكككتمابة الكلیة لفقرات اسكككت

الباحث ال  إلى وجوس قصكككككور فى قدرات الطلبة على التعامل ما اانشكككككطة والواجبات عبر ا نترنء. 

( تسككتعرض فیها مدر جاهزیة الطلبة ف  Ratliff, 2009وفى سراسككة ت رر تجرتها فیكتوریا راتلیف  

ة للوًیات المتحدة، مء  الل تتبا آسائهم فى البرامر المقدمة  لیة الممتما ف  المنطقة المنوبیة الشككككككرقی

إلیهم فى بیئة الكلیة التفاعلیة حیث  انء الدرجات متدنیة، وىالبء فیها بوككككككرورة وجوس إ تبارات قبل 

س ول المامعة للتأ د مء تن الطالا لدیهم مهارات التكنولوجیا  إسكككتعداس تو جاهزیة  سكككتكمال السكككبان 

 ى بیئة تعلم تفاعلیة وإً قد یحدث لهم إحباى تو تسرا تو فشل ًحقاً.اا اسیمى ف
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 اإلحساس بالمشكلة :
مء  الل عمل الباحثة ا ثر مء عشریء عاماً فى مدارو التربیة والتعلیم فى تدریس الریاضیات و ذل  

التى مء  الل لقاهات ما معلمیء وموجهیء والتى ت دوا مء  اللها وجوس ممموعة مء المشكالت 

یواجهها الطالا تعناه تعلمهم فى بیئة تعلم تفاعلیة وتن هذه المشكالت تزساس  لما زاست التكنولوجیات 

 الحدیثة،  ومنها: 

  التشتء عء عملیة البحث ااصلیة إلى موضوعات ت رر على ا نترنء لیسء اات صلة على

 ا ىالن بموضوى البحث.

 عملیات البحث على ا نترنء. ضعف القدرة على تحدید  طوات محدسة لتنفیذ 

  .ضعف القدرة على تنظیم الوقء وإسارة عملیات البحث على ا نترنء 

  .ضعف القدرة على  تابة رموز الریاضیات على برامر ااوفیس 

  وجوس إتماهات سلبیة لدر المتعلمیء بإتماه تنفیذ المهان البحثیة على ا نترنء، وب اصة تل  التى

 منهر الریاضیات المقرر. اات عالقة بموضوعات 

فالمتعلمون ً یمتلكون المهارات التكنولوجیة التى تتطلبها تنفیذ مهان بحثیة على ا نترنء، هذا ما تعبتته  

متعلم مء متعلمى المرحلة الثانویة  236على 2014نتائر  سراسة استكشافیة تجرتها الباحثة فى العان 

 بإسارة سمنوس التعلیمیة. 

 مشكلة البحث:
تتحدس مشكلة البحث فى تحدید قائمة بالمهارات التكنولوجیة الالزمة لحل مشكالت تعلم الریاضیات فى 

 بیئات التعلم التفاعلیة وال اصة بمتعلمى المرحلة الثانویة.

 تسئلة البحث :

یمكء تحدید س ال البحث الرئیسى  اآلتى: ما قائمة المهارات التكنولوجیة الالزمة لحل مشكالت تعلم 

الریاضیات فى بیئات التعلم التفاعلیة وال اصة بمتعلمى المرحلة الثانویة ؟ ویتفرى مء هذا الس ال الرئیسى 

 الس الیء اآلتییء:

ما قائمة مشكالت تعلم الریاضیات فى بیئات التعلم التفاعلیة وال اصة بمتعلمى المرحلة  .1

 الثانویة؟

فى بیئات التعلم التفاعلیة والمتعلقة بتنفیذ مهان  ما المهارات التكنولوجیة الالزمة لتعلم الریاضیات .2

 بحثیة على ا نترنء؟

 أهمية البحث :
 وترجا تهمیة البحث إلى ما یلى:

 .سعم المتعلمیء بالمهارات التكنولوجیة الالزمة للتعامل ما بیئات تعلمهم التفاعلیة 

 .تشمیا متعلمیء ت ثر على  التوجه إلى سراسة الریاضیات 

  التعلیمیة بمنهر لت ریر متعلمیء او  فاهة وقدرة تعلى على مواجهة متطلبات سعم الم سسة

 سون العمل.

 .سعم المعلم بإستراتیمیات تفول لتقدیم تعلیم او جوسة عالیة 
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 عينة البحث :
عینة عشوائیة مء ىلبة الصف ااول الثانور بمدرسة الراهبیء الثانویة المشتر ة والتابعة  سارة سمنوس 

 ة التربیة والتعلیم بالغربیة.بمدیری

 حدوس البحث :

  یقتصر البحث على المرحلة الثانویة سون باقى مراحل التعلیم قبل المامعى لما تتطلبه هذه المرحله

 مء تهیئة للمتعلمیء إلى التعلم المامعى والذر یتطلب مهارات التعامل ما بیئات تعلم تفاعلیة.

 الثانویة المشتر ة والتابعة  سارة سمنوس التعلیمیة  یقتصر البحث على ىالا مدرسة الراهبیء

 ن.2014-2013بمدیریة التربیة والتعلیم بالغربیة، وال  فى العان الدراسى 

  یقتصر البحث على المهارات التكنولوجیة الالزمة لحل مشكالت تعلم الریاضیات فى بیئات

لقة بتنفیذ مهان بحثیة حیاتیة على ا نترنء تُست دن التعلم التفاعلیة وال اصة بمتعلمى المرحلة الثانویة والمتع

 بها قوانیء الریاضیات اات العالقة بالمقرر.

 

 أدوات البحث :
 .استبانة تحدید مشكالت تعلم الریاضیات فى بیئة تعلم تفاعلیة 
 

 منهج البحث :
 یتبا هذا البحث منهر سراسة الحالة.

 متغيرات البحث :
المهارات التكنولوجیة الالزمة لحل مشكالت تعلم الریاضیات فى بیئات المتغیرات المستقلة :  .1

 التعلم التفاعلیة وال اصة بمتعلمى المرحلة الثانویة.

 

 مصطلحات البحث:
المهارات التكنولوجیة: ممموعة القدرات والمعارف واًتماهات الت  تتعلق بالقدرة على تو یف التقنیات 

واافكار المستحدعة واست دامها ف  التعلم سواه ف  المانب التقن  "مهارات والتكنولوجیات الم تلفة 

التعامل ما التقنیات مء تجهزة ومواس وبرممیات"، تو المانب الش ص  "مهارات ش صیة  القدرة على 

 العرض والتوضیح والتحلیل وا سراك والتفسیر".

التوتر تنشأ عء إسراك وجوس عوائق تو مشكالت تعلم الریاضیات: ویٌقصد بها حالة مء عدن الرضا و

 صعوبات تعترض المتعلمیء تعناه تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بموضوعات منهر الریاضیات المقرر. 

 

: هى بیئة تعلم تم تو یف تحدث التقنیات فیها لتعطى مستویات تعلى مء التأعیر المتباسل بیئة التعلم التفاعلیة

 التعلیمى، ویعمل هذا التأعیر فى مستوییء هما:بیء المعلم والمتعلم والمحتور 

البشككككرر:  ویشككككمل تفاعل المعلم ما المتعلم، وتفاعل المتعلم ما المتعلم ، وت یراً  –المسككككتور البشككككرر 

 تفاعل المتعلم ما ممموعة مء المتعلمیء.
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ضككافة إلى الماسر: ویشككمل  تفاعل المتعلم ما المحتور، والمعلم ما المحتور، با  –المسككتور البشككرر 

تفاعل المتعلم ما واجهة المسككككككت دن   فى موقا ویب تو برممیة مثالً( و ذل  تفاعل المعلم ما واجهة 

 المست دن.
 

 اإلطار النظرى والدراسات السابقة:
 توًً : مفهون بیئات التعلم التفاعلیة

العككدیككد مء ااشكككككككككال  هور وتطور التقنیككات الحككدیثككة تلقى بظالل  ثیفككة فى الممككال التربور، لیفرز 

والتصكككككورات لبیئات تعلم تفاعلیة تتبایء فیها سرجات التفاعل فمء التراسكككككل عبر البرید ا لكترونى إلى 

م تمرات الفیدیو  ونفرانس إلى الم تمرات واللقاهات قى العوالم ا فتراضككككككیة، مما تتاص الفرصككككككة إلى 

ء، والمتعلمیء وبعوهم، والمتعلمیء والمحتور وجوس سرجات عالیة مء التفاعل،  بیء المعلمیء والمتعلمی

با ضافة إلى إمكانیاتها العالیة فى تقدیم المعلومات بوسائل متنوعة و ذل   التطبیق وا بتكار والتواصل 

وصككككككنا القرار إما على شكككككككل بیئات إفتراضككككككیة محا یة للواقا تو بیئات واقعیة، فهى تمنح المعلمیء 

(، Osborn, 2013, p3ص والوصككككول إلى مصككككاسر المعلومات المتعدسة   والمتعلمیء المرونة وا نفتا

فمفهون بیئات التعلم التفاعلیة متسكككا للغایة لیشكككمل العدید مء بیئات التعلم، ویرر  نبیل عزمى وآ رون، 

( تن القاسكككككم المشكككككترك فى هذه البیئات هو التفاعل وتن هذا التفاعل  یمب تن یكون  ثیفاً وتن یتم 2014

بشكككككككل محدس مء تجل رفا  فاهة بیئة التعلم، وتعزیز الم رجات التعلیمیة، وقد تسرج فى  تابه  تو یفه

تحد عشككر نوى مء تنواى بیئات التعلم التفاعلیة بعوككها ًیحتاج إلى ا تصككال با نترنء والبعض اآل ر 

قنیات وآلیات عمل یعتمد على ا نترنء، وًیزال العلم ینتر ویطور العدید والعدید مء هذه البیئات بت

 متفاوتة. 

 

( تعنى المنزل والحككال ویقككال بیئككة 77،ص1960فكلمككة بیئككة فى اللغككة العربیككة   ممما اللغككة العربیككة،

ىبیعیة، وبیئة إجتماعیة، وبیئة سككككیاسككككیة ...... وتوسككككعء سًلتها حدیثًا فأصككككبحء تدل على المكان وما 

 یُحیط به مء  روف ىبیعیة، وال  على سبیل المماز.

( بیئة التعلم  على 15، ص2006تما عء مفهون بیئة التعلم فى ااسبیات التربویة  فقد عرف  على راشد، 

تنهككا البیئككة التى تشككككككمككل  ككافككة اامككا ء والمواقف ومحكككات ال برة التى یمكء تن یتعلم منهككا المتعلم 

 ت والقیم المستهدفة. المعلومات، تو المهارات، تو القدرات ، تو المیول وا هتمامات ، تو ا تماها

( بیئكككة التعلم بكككأنهكككا منظومكككة فكریكككة 113- 110، ص2008 مكككا عرفكككء   وعر  وجككك  وآ رون، 

وممارسككات عملیة تتوككمء المد الت   مد الت بشككریة وماسیة( والعملیات وا جراهات الالزمة ل لق 

فاعل هو مكون تسكككككاسكككككى موقف یمكء تن یحدث فیه التعلیم والتعلم بفاعلیة . ویظهر هذا التعریف تن الت

 مقترن ما بیئة التعلم. 

( جعلوا مء التفاعل والمشككككككار ة ا یمابیة  Hannafin. et al., 1997فى حیء تن هانفیء وآ رون  

للمتعلم تحد ااسككككس السككككیكولوجیة التى یمب تن تتوككككمنها بیئة التعلم با ضككككافة إلى ااسككككس التربویة 

 تتكامل هذه ااسس ال مسة ما بعوها فى بیئة التعلم.والتكنولوجیة والثقافیة والنفعیة، حیث 

( فقد میز بیء بیئتیء ااولى تقلیدیة وهى التى یقدن فیها التعلیم التقلیدر 108، ص2008تما  نبیل عزمى، 

فى حمرة تو فصككككككل بدا ل مبنى تعلیمى تو تر  یان ماسر، تما البیئة الثانیة فهى بیئة التعلم ا لكترونى 

 هى بیئة افتراضیة.عبر الشبكات و
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( بیئة التعلم ا لكترونى بأنها المكان الذر یتم فیه تغییر 656، ص2009 ما عرف   الغریب زاهر، 

سككلوك المتعلم بإسككت دان البرممیات التعلیمیة بالمقرر ا لكترونى المنشككور فى البوابة ا لكترونیة. و لمة 

  مقرر إلكترونى توحى بأنه مء صنا الم سسة التعلیمیة.

فعلى الرغم مء تن هذیء التعریفیء یر زا بشكل ت بر على بیئة التعلم التى تتم سا ل الم سسات التعلیمیة 

 VLE Virtualإً تنهما تضككككككافا بعدا إفتراضككككككیا لهذه البیئة والذر یعرف ببیئة التعلم ا فتراضككككككیة  

Learning Environment   .) 

تفاعل، فكلمة التفاعل تعنى فى اللغة التأعیر المتباسل، تر جمیا هذه البیئات تحتور على مسكككتور ما مء ال

تن  ال منهما تعًر فى اآل ر، ومء عم فإن الموقف التعلیمى لء یكتمل إً بوجوس تأعیر متباسل بیء المعلم 

والمتعلم والمحتور التعلیمى، لذا فإن بیئات التعلم التفاعلیة هى بیئات تعلم تم تو یف تحدث التقنیات فیها 

 تعطى  مستویات عالیة مء هذا التأعیر المتباسل، ویعمل هذا التأعیر فى مستوییء: ل

البشككككرر:  ویشككككمل تفاعل المعلم ما المتعلم، وتفاعل المتعلم ما المتعلم ، وت یراً  –المسككككتور البشككككرر 

 تفاعل المتعلم ما ممموعة مء المتعلمیء.

المحتور، والمعلم ما المحتور، با ضككافة إلى الماسر: ویشككمل  تفاعل المتعلم ما  –المسككتور البشككرر 

تفاعل المتعلم ما واجهة المسككككككت دن   فى موقا ویب تو برممیة مثالً( و ذل  تفاعل المعلم ما واجهة 

 المست دن.

وهناك العدید مء ااسوات التى یمكء توككككككمینها فى بیئات التعلم التفاعلیة، منها  على سككككككبیل المثال ً 

الثانى للویب، بیئات التعلم الشككككك صكككككیة، وبیئات التعلم ا فتراضكككككیة، الموًت الحصكككككر، تسوات المیل 

التعلیمیككة ا فتراضككككككیككة، تنظمككة تسارة التعلم وتنظمككة إسارة المحتور، الكتككب ا لكترونیككة، البرممیككات 

یمیة التعلیمیة، الفیدیو الفائق واالعاا ا لكترونیة والشككككبكات ا جتماعیة عندما تو ف فى المواقف التعل

.....، فكل منها یتناسككككب ما مواقف تعلیمیة سون ت رر ، لذا ًیمكننا القول تن بیئة تعلم تفاعلیة  تفوككككل 

مء ت رر ، فعلى سككككبیل المثال لعمل جولة فى تعمان البحار تو فون فوهة البرا یء یكون مء اانسككككب 

ا جتماعیة هى اانسككب بالوككرورة إجراه جوًت إفتراضككیة، تما ب صككوص تعلم اللغات فإن الشككبكات 

لتعلم الحوار بتل  اللغة  بینما  برممیة تعلیمیة تو فیدیو فائق یكون مناسككككككباً لشككككككرص القواعد اللغویة لهذه 

اللغة، وقد یحتاج حل المشككالت والبحث العلمى إلى بیئات تعلم شك صكیة  اصكة بالمتعلم  ومسكتوسعات 

س المتعلم  تن یت طى حدوس المكان لیدرو عء بعد فى تحد لعناصر التعلم التى یقون بتممیعها ، تما إاا ترا

 المامعات  البعیدة عء محل إقامته فإنه سیلمأ إلى تنظمة إسارة التعلم ال اصة بت  المامعة.

ما مالحظة تن هذه ااسوات التفاعلیة لء تُشكل بیئة تعلم تفاعلیة إً إاا تسممء سا ل إىار فلسفة تربویة 

ما وجوس متعلم نشككككككط ومعلم فعال یدیر المواقف التعلیمیة فیها. ففى سراسككككككة تجراها تثرر التفاعل فیها 

حول بیئات التعلم التفاعلیة وآعار   (Ihlström& Westerlund, 2013إلسككككككترون و ویسككككككترلوند  

 التفاعل فى بیئات التعلم عبر ا نترنء حیث لم تُظهر الدراسككككككة إ تالفاً  بیراً بیء التعلم مء  الل فیدیو

تفاعلى فقط والتعلم مء  الل بیئة تعلم تفاعلیة مكملة للفیدیو، إً تن الباحثان ت دا على  هور إتماهات 

تفوكل مثیرة لههتمان لدر المشكار یء ااصكغر سكناً  تفوقء على المشكار یء  بار السكء تماه بیئة التعلم 

على ما وجوس تبایء تقل فى هذه النتائر التفاعلیة. فالنتائر ا جمالیة فى بیئات التعلم التفاعلیة   انء ت

وال  على العكس مء المشار یء فى الفیدیو التعلیمى،  ما تن التعلم الذر حصلوا علیه  تقل مء توقعاتهم 

على العكس مء المشككككار یء فى الفیدیو التعلیمى حیث  ان التعلم المتحصككككل ت ثر مء توقعاتهم.  ما  ان 
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التفاعلیة تفوككل مء آساه  بار السككء والعكس بالنسككبة للفیدیو التعلیمى آساه صككغار السككء فى بیئات التعلم 

 حیث  ان آساه  بار السء هو اافول.

 

  صائب بیئات التعلم التفاعلیة

حدث التقنیكات فى ممكال التعلیم لرفا  مء تعریف بیئكات التعلم التفكاعلیكة نمكد تنهكا بیئكات تو ف ت

ة، لذا فإن التعلم ا لكترونى فى وقتنا الحالى یشككككككغل مسككككككتور التفاعل بیء تىراف العملیة التعلیمی

الحیز اا بر مء هذه البیئات، ففى حیء تن بیئات التعلم ا لكترونیة تسكككككلط الوكككككوه على التقنیات 

الحدیثة المو فة فى التعلیم نمد تن بیئات التعلم التفاعلیة تسكككككلط الوكككككوه على مسكككككتویات التفاعل 

عم یمكء تحدید بعض ال صكككككككائب الممیزة لبیئات التعلم التفاعلیة  الحاسعة سا ل هذه البیئات، ومء

  ما یلى:

  .متنوعة بشدة وسائمة التطور 

  قد یتم تو یف بیئة تعلم إلكترونیة بمفرسها فى بیئة التعلم التفاعلیة عبر الموقف التعلیمى

 بأ مله ، وقد یتم تو یف بیئات إلكترونیة متعدسة بحیث تصاغ معاً فى سیان واحد.

  بیئات التعلم التفاعلیة غنیة بالمحتور، عریة بالوصالت التشعبیة والوسائط الفائقة،  ما تن

 البعض منها یتیح للمتعلم تن یثرر المحتور بإضافاته ویشار ها ما معلمیه وتقرانه. 

 ( ممموعة مء الممیزات لهذه البیئات وهى:657، ص2009ویویف  الغریب زاهر، 

 . ى تنفسهم تعلیمیازیاسة إعتماس الطالا عل .1

2.  ً  .مواجهة الطالب  حتیاجاته ال اصة وإشباعها تكنولوجیا

تكویء رؤیة  اصكككة لدر الطالب فیما یتعلمه و یف یتعلمه وفى الم سكككسكككة التعلیمیة وفى  .3

 . بیئته ال ارجیة تكنولوجیا

 .ت لق للطالب فرص متنوعة عالمیا .4

 .تقییمه عء بعدتساعد على تنفیذ النظان التعلیمى وإسارته وتطویره و .5

 . ت لق عالقة إیمابیة بیء الطالب والممتما والثقافة العالمیة .6

تلبى متطلبككات الموقف التعلیمى وعنككاصكككككككره مء الطالا وتعوكككككككككاه هیئككة التككدریس  .7

 . واا صائییء بتو یف البرامر التعلیمیة والتمهیزات التكنولوجیة

 . جذا وإعارة وتحدر الطالب بطریقة تمعله یحب التعلم .8

 ت فیض وقء وجهد وتكالیف العملیة التعلیمیة وتحقیق جوسة التعلم . .9

( بعض ال صكككككائب الممیزة Wilson,et.all,2006,p2 ما یحدس سككككككوت ویلسكككككون وآ رون  

 لبیئات التعلم ا فتراضیة وهى  اآلتى :

 .تر ز على التكامل بیء ااسوات والبیانات فى سیان المقرر .1

 ان ولكء ً یستطیا نشر ملفاته تو موارسه فى النظان. المتعلم یستلم الملفات مء النظ .2

  ل المتعلمیء المسملیء فى مقرر ما لدیهم نفس ال برة ویتعاملون ما نفس الم سسة.  .3

 . SCORM معاییر إست دان معاییر التعلم ا لكترونى المفتوحة: مثل .4

 .تقید بیئة التعلم ا فتراضیة وصول المتعلمیء إلى المحتور والمحاسعات  .5

  .المنظمة المالكة لبیئة التعلم ا فتراضیة هى التى تدیر و تثبء البرامر .6
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 تىر العمل فى بیئات التعلم التفاعلیة

الطبیعة المتحولة للتقنیات وسممها فى عملیات التعلیم والتعلم تولد بیئات تعلم تفاعلیة، مانحة بذل  

شكككل جدید للتعلیم وهو ما یعرف باسككم التعلیم الفعال والتعلم النشككط وال  فى إىار نظریات التعلم 

علیة وال دمات التى الحدیثة  النظریة البنائیة والنظریة التواصكككككككلیة با ضكككككككافة إلى ااجهزة التفا

( إىار عمل Sessoms, 2008, p88 سیالو سكككككیسكككككومس تقدمها   المیل الثانى للویب، ویقترص 

لبیئة التعلم التفاعلیة قابل للتطبیق فى مراحل التعلیم ما قبل المامعى وقاسر على إحتواه تر تساة 

البنائیة( وااسوات، الفعال تنتر بطبیعتها بیئة تعلم تفاعلیة، حیث مزج فیه بیء نظریات التعلم   

والتعلم النشط، ااسوات التفاعلیة   ااجهزة والبرامر(، والتفاعل بیء الطالا والمعلمیء. ویوضح 

 الشكل التالى إىار عمل مقترص للعمل فى بیئة التعلم التفاعلیة:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فى بيئة التعلم التفاعليةتصور الباحثة إلطار العمل ( 1شكل )  

حیث یُویف ا ىار المقترص مكوناً  امساً إلى المكونات ااربا التى ا رها سیسومس فى إىاره 

 وهو ضرورة وجوس مناهر مرنة، وفیما یلى توضیح م تصر لكل مكون مء هذه المكونات:

 المكون ااول لهىار: نظریات تعلم حدیثة

مء الوكككككرورر تن تبنى فلسكككككفة بیئات التعلم التفاعلیة وفقاً لنظریات التعلم الحدیثة ومنها النظریة 

 البنائیة والنظریة التواصلیة ، وفیما یلى توضیح موجز لهاتیء النظریتیء ومباسئهما:

بأنها الواقا الذر تم تشكككییده تو تفسكككیره   (Lefoe, 1998, p455) ، یعرفها لیفو  النظریة البنائیة

مء قبكل المتعلم مء  الل إعتقكاس المتعلم حول  براتكه. وقكد  هرت ممموعكة متنوعكة مء اآلراه 
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حول البنائیة ومنها  ا جتماعیة، والراسیكالیة، والماسیة، ومابعد الحداعة، والبنائیة ا جتماعیة، 

ذ ر  ل منها بالتفصككیل، ولكء الرتر العان یكون ملتزما بنائیة تمهیز المعلومات. وًیسككا الممال ل

بـككككككككأن  التعلم هو عملیة بناه نشككطة بدً مء عملیة إ تسككاا للمعرفة ، والتعلیم هو عملیة سعم هذا 

 . البناه بدً مء إیصال المعرفة

 :( مباسره التعلم البنائى فیما یلى183-149، ص2008 ما ل ب    مال زیتون، 

 .. التعلم عملیة نشطة3. التعلم یحدث بشكل ىبیعى.   2وجدانیة.              . التعلم عملیة1

 .. یبنى المتعلم تعلمه6. التعلم بناه للهویة.           5. یقوس عدن ا تزان لحدوث التعلم.   4

 .. یحدث التعلم مء  الل مهان حقیقیة8. التعلم عملیة بنائیة و مستمرة.                     7

( تن وجوس بیئة تعلیمیة غنیة هدف رئیسكككككككى فى النظریة 71، ص 2004عتبر    مال زیتون، وی

البنائیة حیث یتم التر یز على تهداف رئیسكككككیة  اصكككككة بالمتعلم، وتنماى، وسوافا، وقدرات فرسیة 

للمتعلمیء لذل  فإن بیئات التعلم یمكء تن تُفصكككككل  صكككككیصكككككا لهم. و ذل  یرر هراسكككككتینسككككككى 

 Hrastinski, 2009 تن معظم النظریككات التى تُعنى بككالتعلم التفككاعلى تكون مككدعومككة بوجهككة )

نظر بنكائیكة. فنظریكة التعلم البنكائیكة تقترص تن بیئكات التعلم التفكاعلیكة تعطى نتكائر تفوككككككككل للتعلم 

 Hrastinski ،2009.) 

ة ( فى هذه النظریة بیء ممموعSiemens, 2005,p5النظریة التواصككلیة، یدمر جورج سككیمنز  

مء المباسره المستكشفة بواسطة نظریات التشویش، والشبكة، والعُقَد مء جانب ونظریات التنظیم 

ئات  یة التى تحدث سا ل بی ها تن التعلیم هو العمل نب آ ر، حیث یرر سكككككككیمنز فی جا لذاتى مء  ا

ف غاموة مء العناصر ااساسیة المتغیرة  ولیس  لیا تحء سیطرة الفرس،  ما یمكء للتعلم  المعر

 معرفة عملیة( تن یقان  ارج تنفسكككككككنا   سا ل الم سكككككككسكككككككة تو قاعدة البیانات(. وتكون النظریة 

 التواصلیة مدفوعة بمایلى:

 .ربط الممموعات المت صصة، وا تصاًت التى تمكننا مء معرفة المزید واا ثر تهمیة .1

 .فهم القرارات التى تعتمد على م سسات متغیرة السرعة .2

 .یمب تن یتم إ تسابها بإستمرارالمعلومات المدیدة  .3

 .القدرة على التفرقة بیء المعلومات المهمة والغیر مهمة یعد تمر حیور .4

مد على قرارات  .5 هد المعت یدة المشككككككك مد قدرة على التعرف على متى تغیر المعلومات ال ال

 .صنعء باامس یعد تمر حاسم و طیر

 المكون الثانى لهىار: تدریس فعال

 إاا  ككان هنككاك تفككاعككل متبككاسل بیء المعلم والمتعلم بقصككككككككد تحقیق اهككداف ویعتبر التككدریس فعككاًً 

ومطالب تعلیمیة وتربویة مرجوة مء تقدیم محتور ما ، ومدر ا سكككككككتفاسة مء التقنیات الحدیثة 

( بكأنكه نمط مء التككدریس یعتمككد على النشككككككككاى الكذات  2002المتككاحكة، ویعرفكه  ممككدر عزیز ، 

والت  مء  اللها قد یقون بالبحث مسكككككت دماً ممموعة مء اانشكككككطة والمشكككككار ة ا یمابیة للمتعلم 

والعملیات العلمیة  المالحظة ووضح الفروض والقیاو وقراهة البیانات واًستنتاج والت  تساعده 
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ف  التوصككل إلى المعلومات المطلوبة بنفسككه وتحء إشككراف المعلم وتوجیهه وتقویمه،  ما یعرف 

الفعال بأنه  ممموعة مء ا جراهات وال طط المسكككككت دمة فى ( التدریس 2013 عفء ىنطاور، 

تنفیذ سرو لموضوى معیء  بما یحقق تهداف تعلیمیة مأمولة فى ضوه ا مكانیات المتاحة ، بحیث 

یزوس الطالا بكل ما هو مسكككككتحدث مء حقائق ومفاهیم وقوانیء ونظریات ما تشككككككیل إتماهاتهم 

ت الراهنة والمسككككتقبلیة، ویسككككاعدهم على تو یف إمكاناتهم على نحو یمكنهم مء التأقلم ما التغیرا

 العقلیة والمهاریة وا نفعالیة.

(  تن التدریس الفعال یعن  إشراك الطالا ف  Močinić, 2012, p97ویعتقد سنمیزانا مونی    

تدریس محتویات المناهر الدراسكككككككیة، وتعزیز وتطویر معرفتهم ا جرائیة واندماجه ما المعرفة 

 راه المعرفة. ویرر تن استراتیمیات التدریس الفعال یمب تن تمتل  ال صائب التالیة:وما و

 سمر إعمال الفكر باانشطة العملیة. 

 التمكیء لم تلف تسالیب التعلم. 

 .التمكیء لنهر تدریس صحیحة  ولمحتویات مناهر سراسیة متكاملة 

  ااقرانتعزیز التفاعل المعرف  ما اآل ریء، سواه ت ان الكبار تن. 

  تطویر العملیات المعرفیة على المستور العال. 

  تشمیا التفكیر والنشاى ما وراه المعرف. 

  .سعم إستعداس المتعلمیء لتنفیذ المهان وحث سافعیتهم نحو التعلم 

  المراقبة والرصككككد لرسوس تفعال الطالا  بهدف تحسككككیء المعرفة المسككككبقة لدیهم، وتحدید

 ما إلى ال . تنماى التعلم ال اصة بهم و

یة الواعیة  لذات قدرة المتعلمیء على الممارسكككككككة ا عال یزید مء  تدریس الف فإن ال فى حیء ومء عم 

لعملیات التعلم ویزید مء مستور ىموحاتهم الش صیة ووعیهم بمشكالت ممتمعهم ،  ما یزید مء 

یة، فالتدریس قدرتهم على التحلیل والبلورة والفهم بصكككفة مسكككتمرة وفى جمیا مراحل حیاتهم العلم

 الفعال یحول العملیة التعلیمیة إلى عملیة شرا ة بیء المعلم والمتعلم.

ویتطلب التدریس الفعال مء المعلم تن یكون لدیه مهارة عالیة فى ا عارة العقلیة والفكریة للطالا 

 عبر تأعیره ا یمابى الذر ی عر به مء  الل ىریقته وإسكككلوا تعامله معهم با ضكككافة إلى شكككرحه

الواضكككككح وإسكككككلوا عرضكككككه، فأنماى العالقات ا نسكككككانیة ا یمابیة وا هتمان وإتاحة المناقشكككككة 

وا سكككككتفسكككككار بیء المتعلمیء بشككككككل عاسل والتشكككككمیا وإتاحة الفرص لهبتكار وا بداى،  ل هذه 

الممارسكككككككات ا یمابیة مء قبل المعلم  غالبا ما تعزز سافعیة المتعلمیء نحو التعلم لیبذلوا تقصكككككككى 

 جهدهم تعناه المشار ة فى الدرو. 

فى حیء یتطلب التدریس الفعال مء الطالا تن یكونوا مسكك ولیء عء بناه وإ هار المعرفة و ذل  

التعاون ما ااقران لتولید المعرفة المدیدة، یمثل المیل الثانى للویب نهما جدیدا ف  التفاعل ما 

ز به مء تمر ز حول المتعلم، وتسكالیب متعدسة المحتور الذي هو ت ثر تشكار یة وتفاعلیة، لما یتمی

للتحفیز، ومسكككككارات متعدسة لتحقیق التقدن فى المحتور، ووسكككككائط متعدسة، با ضكككككافة إلى إتاحته 

الفرصككة للعمل التعاونى المشككترك،  ما یتیح تعلم قائم على ا سككتقصككاه وا سككتكشككاف والتفاعل، 

سكیان تصكیل منبثق عء العالم الحقیقى، ویكون ویقدن إسكتمابات متوقعة  م طط لها، و ل ال  فى 
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فى بیئات المیل الثانى للویب، فااسوات التى تمتلكها هذه البیئات   ل مء المتعلم والمعلم نشكككككككطیء

یات متطورة،  بة وتقن یة، وإسراجها فى نظان معرفى وىرن تدریس مناسككككككك فاعل ها تكون ت بطبیعت

لتشمیا المشار ة المعرفیة والنقاش حولها،   ل وسمر اشكال متعدسة مء وسائل ا عالن التربور 

ال  یسكككاعد على إنشكككاه بیئات تعلم تفاعلیة،  ما تن التفاعل فى بیئات المیل الثانى للویب یكون له 

صكككككككوراً م تلفة، فالتفاعل قد یعن  النقر على الرابط والوصكككككككول إلى النب. والتفاعل قد یعن  

تو ورقیة ما لوحة تفاعلیة، و قد یعنى تیوكككككا تن  ال  اًنتهاه مء ورقة العمل بصكككككورة إلكترونیة

 مء المعلمیء والطالا قد شار ا بنشاى ف  النقاش.

 المكون الثالث لهىار: تعلم نشط

مایرز وجونز   ( تن التعلم النشكككككككط ینطوي على توفیر Meyers & Jones, 1993, p6یرر 

بة والقراهة بصكككككككورة  تا ماى والك فة والتفكیر ف  المحتور الفرص للطالا للتحدث واًسكككككككت هاس

واافكار والقوكككایا المتعلقة بالموضكككوعات اا اسیمیة، وال  مء  الل اسكككت دان تقنیات وتسكككالیب 

عب  لة، ول حا متعدسة مثل حل المشككككككككالت، والممموعات الصكككككككغیرة، والمحا اة، وسراسكككككككة ال

تعلموه فى العالم  ااسوار،وغیرها مء اانشكككككككطة التى تتطلب مء المتعلمیء تن یقوموا بتطبیق ما

( تنه ىریقة تعلم وىریقة تعلیم فى 33، ص2006الواقعى.  ما یُعرفه  جوست سككككككعاسة وآ رون، 

آن واحد، حیث یشارك المتعلمیء فى اانشطة والتماریء والمشاریا بفاعلیة  بیرة، مء  الل بیئة 

المناقشة الثریة، والتفكیر تعلیمیة متنوعة وغنیة، تسمح لهم با صغاه ا یمابى، والحوار البنًاه، و

الواعى، والتحلیل السكككلیم، والتأمل العمیق لكل ما تتم قرائته تو  تابته تو ىرحه مء ماسة سراسكككیة، 

تو تمور، تو قوایا، تو آراه بیء بعوهم بعواً ما وجوس معلم یشمعهم على تحمل مس ولیة تعلیم 

 ااهداف المرجوة.تنفسهم بأنفسهم تحء إشرافه الدقیق، ویدفعهم إلى تحقیق 

للحصول على إستراتیمیات تعلم نشط ناجحة یمب مراعاة  ممموعة مء المباسره التى یمب عند 

 Florida State(،  47، ص2006تصكككككككمیم التعلم النشكككككككط   جوست سكككككككعككككاسة وآ رون، 

University, 2011, p75  ،)Freeman, et al., 2014, p8413  ،)Bressoud& 

Rasmussen, 2015,p145هى:( و 

ناول تیدر المتعلمیء متى  .1 توفیر محتور عرر ومتكامل، بحیث یظل هذا المحتور فى مت

 تراسو الوصول إلیه، وتتیح شبكات ا نترنء و دمات  المیل الثانى للویب هذه المیزة بقوة.

إعتبار المتعلم باحثاً مسككككتقال عء المعرفة، مما یحتم على المعلم تشككككمیعه بصككككورة سائمة  .2

ائق وإ تشكككافهاإما بنفسكككه تو متعاوناً ما زمالئه. وال  فى إىار إهتماماته المفیدة على تقصكككى الحق

 واات العالقة.

إعتبار المعلم موجهاً ومیسكككراً لعملیة التعلم ومشكككار اً للمتعلم، بحیث یوفر تنشكككطة تعلیمیة  .3

 ومواقف یتم ربطها بالمعرفة السابقة لدر المتعلم.

فسكار ما تعوید المتعلمیء على إعتماس وجهات النظر التر یز على الحوار والنقاش وا سكت .4

 الم تلفة، مما یزید مء سعة اافق لدیه وإلمامه المید بالدروو والقوایا المطروحة.

ا هتمان بالتعلم القائم على تعامل المتعلمیء ما المشككككككككالت، وال  یسكككككككاعده على تحمل  .5

 لحل تل  المشكالت.الغموض، وعدن إصدار القرارات بسرعة ، والعمل المماعى 
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ا عتماس على  ل مء التعاون والتفاعل بیء الطلبة والتفاوض، والتأمل  أسس مهمة للتعلم  .6

 النشط.

تقدیم التغذیة الراجعة الفوریة والمالئمة آلساه المتعلمیء، بهدف تقییم المعارف والكفایات  .7

 لدیهم.

 ا ستغالل المید لوقء التعلم مء جانب المعلم والمتعلمیء. .8

لتوقعات العالیة والت طیط لهذه التوقعات مء قبل المعلم وتشكككككككمیا المتعلمیء على ال  ا .9

 با ضافة إلىتقدیر المواهب الم تلفة وتقدیم ىرن متنوعة للتعلیم والتعلم.

تسككاعد بیئات التعلم  التفاعلیة على جعل المتعلم نشككطاً فاعال فى تعلمه، وهذا بدوره یمعل مء هذه 

فكالهما ی عر فى اآل ر، فالمتعلم هو المحور ااسككككاسككككى للعملیة التعلیمیة ووجوس  البیئة بیئة فاعلة

تعلم یُقید المتعلم فى مكانه بالصف الدراسى لء ینشىه سور مستوسعات بشریة للمعرفة، وبممرس 

تن تمر اایان وینسككككى المتعلم هذه المعارف حتى یعوس  أن لم یتعلم تر شككككىه، ومء عم فإن وجوس 

امر وتقنیات تفاعلیة ومتطورة بدون وجوس إسككككككتراتیمیات تعلم نشككككككط یُفقد هذه البیئات تسوات وبر

فاعلیتها، فعلى سككبیل المثال تسوات المیل الثانى للویب الممانیة المتاحة على ا نترنء والتى توفر 

رو، بیئات تعلم شك صكیة تفاعلیة للمتعلمیء، ولكنها لم تُسكت دن فى التعلم مء قبل الطالا فى المدا

ولعل ال  القصور الواضح یرجا إلى عدن إست دان المعلمیء  ستراتیمیات التعلم النشط بالشكل 

 الذر یُلزن المتعلمیء على تفعیل هذه ااسوات وإست دامها.

 المكون الرابا لهىار: تسوات التعلم التفاعلیة

ذي یدمر ممموعة مء یشكككككككیر مصكككككككطلح تسوات التعلم التفاعلیة إلى  بیئة ترتكز على الكمبیوتر ال

وحدات التعلم مثل الصكككوت والفیدیو والرسكككون المتحر ة، والمحا اة، والرسكككومات، والنصكككوص 

التشكككككعبیة، وما إلى ال  بهدف تمكیء الطالا مء تمربة موضكككككوى التعلم بطریقة سكككككهلة ومعبرة 

ت مء  الل واات معنى. لذا فإنه مء الشكككككككائا فى بیئات التعلم التفاعل  إسكككككككت دان مثل هذه ااسوا

منصات تفاعلیة وتسوات المیل الثانى للویب والفیدیو التفاعلى والبرممیات التفاعلیة، وقد ت هرت 

معظم الدراسات تن است دان بیئات التعلم التفاعلیة یمكء تن تحسء نتائر التعلم وتعزز الدافعیة لدر 

ة تعلیمیة تفاعلیة (. با ضككافة إلى تن تصككمیم بیئHamada& Hassan, 2016, p56المتعلمیء 

وقد  تأ ذ فى إعتبارها تسالیب التعلم النشط سوف تكون بمثابة حافز ف  تحسیء فعالیة بیئة التعلم.

( فى نمواجه ممموعة مء ااسوات والعملیات Drexler, 2010, p12ویندر سریكسككككككلر  ,حدس 

العملیات على:  التى یمارسكككككككها الطالب فى بیئة تعلم تفاعلیة على شكككككككبكة ا نترنء وقد إشكككككككتملء

عملیات إسارة المحتور، عملیات ممارسككككة الوعى الرقمى، عملیات ممارسككككة المسكككك لیة الرقمیة، 

عملیات التألیف وا بتكار، عملیات التعاون والتنشكككككككئة ا جتماعیة، فى حیء ا ر تن مء ااسوات 

حات والصككككف APIالتى یسككككت دمها على سككككبیل المثال: محر ات البحث، واجهات الحاجیات لـكككككككككك

، تسوات إسارة حسابات متعدسة، م تمرات الفیدیو، الشبكات  Web Clippingالش صیة، تسوات 

ا جتماعیة، الموسكككوعات، المدونات، برامر عرض..... والعدید مء ااسوات التى تسكككتحدث على 

، وفیمككا یلى ا نترنككء والتى تمكء الطككالككب والمعلم مء إعراه مسكككككككتور التفككاعككل فى بیئككة التعلم

عراض لبعض ااسوات التفاعلیة التى مء الممكء تن تُسكككككت دن فى بناه بیئات التعلم التفاعلیة  وقد تم إسكككككت

 إ تیار ممموعة مء ااسوات اا ثر شیوعا وسهولة فى ا ست دان .
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 الممموعة ااولى: تسوات إسارة تفاعلیة

ر المتكاملة، صككككككفحات البدایة، وهى تسوات تصككككككلح ان تكون واجهة لبیئة التعلم التفاعلیة  ومنها البرام

 مواقا إسارة المواقا المفولة، وتسوات إسارة المهان. 

 الممموعة الثانیة: تسوات تست دن للتواصل ا جتماعى 

وتعرف البرامر ا جتماعیة بأنها تقنیات و دمات وتطبیقات  تَُمِكء مء التواصككل والتعاون والتفاعل بیء 

الشبكات القائمة على ا نترنء، ویمب تن تدعم البرامر ا جتماعیة الناو وت دن المحتور المشترك فى 

بشكككل مناسككب تربا تشككیاه ضككمء بیئة التعلم ، تولها التطبیقات التى تر ز على تمكیء التعاون المشككترك، 

والثانیة مدر تزامنیة تو غیر تزامنیة تحریر الموارس المعرفیة والوعائق، والثالثة إتباى تهداف محدسة، 

(. ومء هذه Amberg, et.all, 2008,p182ابعة هى تتابا سككیر العمل ا فتراضككى على الشككبكة والر

مدونات  تدیات Wikis،  الموسككككككوعات الحرة Blogsااسوات ال ، البرید ا لكترونى Forums، المن

 ( وما یشابهها. Facebookوالدرسشة الفوریة، شبكات التواصل ا جتماعى: مثل صفحات الفیسبوك  

 الممموعة الثالثة: تسوات تُست دن  سارة الملتیمیدیا

، وصكككككفحات إعداس  رائط التفكیر و رائط Flikrومنها صكككككفحات عرض وإسارة الصكككككور مثل موقا 

المفاهیم: وهى صككككككفحة تحتور على مسكككككككاحات فارغة یمالؤها المسككككككت دمیء بالمفاهیم تو اافكار 

عامل ما النصكككككوص، وهى مواقا تتیح للمسكككككت دن والمعلومات المرتبطة ببعوكككككها البعض، وتسوات الت

العمل المباشكككر على ا نترنء سون الحاجة إلى تحمیل تر برنامر على الحاسكككوا الشككك صكككى، ومواقا 

عرض الفیدیو، وهى مواقا تت صككككب فى عرض ملفات الفیدیو ومشككككار تها ما اآل ریء  ما تسككككمح 

، ومواقا Youtubeصكككككفیة والفرز، مثل موقا للمسكككككت دمیء بالتعلیق على هذه الملفات ما إمكانیات الت

، Slide shareعرض العروض التقدیمیة، وتت صب فى عرض ملفات العروض التقدیمیة مثل موقا 

 مء التصفیة والفرز.Youtube ولها نفس إمكانیات الـ 

 

 الممموعة الرابعة: تسوات تفاعلیة قد تعمل بدون شبكة ا نترنء

تى تتصف ب صائب معینة والمو فة ل دمة المحتور التعلیمى وتشمل ممموعة مء البرممیات ال

وغالباً ما یتعامل معها المتعلم مباشككككرة وبصككككورة فرسیة ومء تمثلتها: الكتاا ا لكترونى والفیدیو 

الفائق واالعاا ا لكترونیة والبرممیات التعلیمیة وبرممیات الواقا ا فتراضكككككككى، وبعض تنواى 

ى تعمل على شكل برممیات للحاسوا الش صى بحیث یقون المتعلم مستوسعات عناصر التعلم الت

بت زیء وتصككككنیف وفرز عناصككككر التعلم مء  اللها، با ضككككافة إلى الرسككككون المتحر ة التعلیمیة 

 والفیدیو الفائق .... وما إلى ال .

 الممموعة ال امسة: تنظمة إسارة التعلم

فهو تشكككبه بنظان إسارة المدرسكككة تو المامعة  وهى عبارة عء برنامر متكامل للتعامل ما المتعلمیء

ولكء فى صورة إفتراضیة، حیث المعامل والفصول والسبورة والمحاضرات المباشرة والتقییمات  

وسكككمالت الحوكككور والمناقشكككات والمحتور التعلیمى ومتابعة تولیاه اامور ... و ل ما یمكء تن 

لى نظان إسارة محتور. بعوكككها یكون مفتوص تحتویة الم سكككسكككة التعلیمیة. وهى غالباً ما تحتور ع

المصكككككدر مثل مووسل والبعض اآل ر ی تب بمامعة بعینها تو م سكككككسكككككة تعلیمیة  أنظمة التعلم 

 ا لكترونى عء بعد.
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 المكون ال امس لهىار: مناهر مرنة

تحتور مناهر الطالا فى مراحل التعلیم ما قبل المامعى على علون تساسیة، ولكء ما التطورات 

هذه ا ها وبیء  قة وصككككككككل بین هذه المناهر إلى حل عة فى جمیا مماًت العلون تحتاج  حاس یة ال لتقن

التقنیات التى تعبر عء جزه  بیر مء الواقا الذر نعیشة، وبدون هذه الحلقة سوف تصبح المناهر 

ى التى یدرسكككككها الطالب بعیدة ومنعزلة عء ما یتفاعل معه الطالب فى واقا حیاته، مما ی سر به إل

العزوف عء الدراسككة والشككعور بكونها إجراه روتینى ممل ً ىائل منه سككور تنه السككبیل لد ول 

المامعة، لذا إتمهء العدید مء ااسبیات التربویة إلى الدعور لدمر ممموعة مء المهارات سككمیء 

والتى تشككككل حلقة الوصكككل بیء العلون ااسكككاسكككیة التى یمب تن  Soft Skils"المهارات المرنة" 

عرفها الطالب والتقنیات المسككككتحدعة والمتنامیة بصككككورة مسككككتمرة. حیث یرر تونامیرو وآ رون ی

 Onabamiro, et al., 2014, p109-115 ) قدرة  ریم  المدارو الثانویة على إ هار  عدن

المهكارات الالزمكة فى التعلیم المكامعى، فكالطالا غیر قكاسریء على ربط مكا تمكء سراسكككككككتكه فى 

الفصكككول الدراسكككیة بواقا الحیاة وال  نتیمة إفتقار المناهر إلى المهارات المطلوبة. حیث تن سمر 

یة یمنحهم القدرة على تطبیق المعرفة تدریس ممموعة المهارات البسككككككیطة فى مناهمهم الدراسكككككك

ومكاسكككب التفاعل فى الصكككف الدراسكككى على واقا حیاتهم الیومى، وقد توصكككل إلى ال  مء  الل 

مدرسة ف  سء مناىق م تلفة فى نیمیریا، حیث  24معلما ومعلمة مء  120سراسة تجراها على 

لة للتعلیم والتقییم مء  الل ا قاب یة، ویتم تقییمها إتفقوا على  ون هذه المهارات  لدراسككككككك لمناهر ا

بسككهولة ت بر باسككت دان ااسككئلة المقالیة، إنماز المهان، المشككروى، وسراسككات الحالة، وما إلى ال  

 ,Subramaniamمء اسكككت دان ااسكككئلة الموضكككوعیة. وفى سراسكككة ت رر تجراها سكككوبرامنیم  

المرنة" فى التعلیم والتعلم ( للتعرف على تصور المعلمیء فى مالیزیا حول سمر "المهارات 2013

وقد توصككككككلء الدراسككككككة إلى وجوس معرفة لدر المعلمیء بهذه المهارات وإسراك لمدر تهمیتها فى 

 تكامل المنهر، إً تنهم یفتقرون إلى ممارسة سمر هذه المهارات فى تعلیم الطالا، 

كنها تشكككمل فلسكككفة مما سكككبق یتوكككح تن بیئات التعلم التفاعلیة لیسكككء ممرس تسوات تفاعلیة فقط ول

تربویة ونظریات تعلم تحرك فاعلیة هذه البیئات بإتماه تموید نتائر تعلیم المتعلمیء، با ضافة إلى 

معلمیء یُدر ون تماماً هذه الفلسكككككككفة التربویة وی منون بتطبیقها بیء ىالبهم لیُقدموا تدریس فعال 

مء الحوار والنقاش المثمر عبر یسكككتثیر همم المتعلمیء وسوافعم ویعطیهم مسكككاحة متسكككعة وهاسئة 

إستراتیمیات تعلم نشط تحول المتعلم مء المتلقى السلبى للمعلومات إلى متلقى إیمابى فعال یُحاور 

ویُناقش ویسككككككتنبط ویحلل ویُنشككككككىه معارف جدیدة یشككككككار ها ما تقرانه ومعلمیه عم یعوس لتنقیتها 

ولكى تحدث هذه التفاعالت بفاعلیة مء وتنقیحها وصككككقلها بعد إسككككتماعه لوجهات النظر الم تلفة، 

الوكككرورر وجوس مناهر مرنة تدرا المتعلمیء على التفاعل ما مكونات هذه البیئة، عندئذ یمكننا 

مدارو  ل  فى ال با مكان تطبیق ا نه  مدر ا شككككككككارة إلى ت یة،  ما ی فاعل ئة تعلم ت ها بی بأن القول 

ئة بیئة تعلم تفاعلیة سون التعلل بحمر الممانیة وتسككككككك یرها لتهی 2.0با سكككككككتعانة بأسوات الویب

 إستراتیمیات تعلیم الریاضیات فى بیئات التعلم التفاعلیة  ا مكانات الماسیة والحالة ا قتصاسیة.

تتیح بیئات التعلم التفاعلیة العدید مء ااسوات التقنیة التى تمنح المعلمیء فرصكككككككاً تفوكككككككل فى تدریس 

اسة الدراسیة مء تمرس وتعقید، ومء عم فإن سمر المتعلمیء فى حل الریاضیات،  اصة ما تحتویه هذه الم
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مشككككالت فى العالم الحقیقى والتدریب علیها یمكنهم مء صكككنا إرتباىات بیء المعرفة لدیهم والمعلومات 

العالمیة بهدف وضككا حلول معتمدة على تسككاو المعرفة، لذا یمب تن تُصككمم البرامر التدریسككیة بشكككل 

ات المتعلمیء ومهاراتهم على حل المشكككككككالت، ویرر  محسككككككء مصككككككطفى وفراج تقدمى لتنمیة قدر

( تن یتم ال  مء السنوات المبكرة لتعلم المتعلمیء لیكونوا قاسریء على تحدید 185، ص2012مصطفى، 

المشكالت بشكل مستقل وعلى وضا الحلول لها بحیث تتدرج هذه المشكالت فى مستور التعقید حسب 

لعقلیة، وهذا ما تسككككعى إلیه التربیة التكنولوجیة الحدیثة.  ما یرر  عصككككان وصككككفى المرحلة والقدرات ا

( ضكككككرورة التر یز فى تعلیم وتعلم الریاضكككككیات على تنمیة القدرة على 201، ص2001ومحمد تحمد، 

التعامل ما المعرفة واسككت دامها ولیس حفظها واسككترجاعها فقط،  اصككة ما توككاعف  میة المعلومات 

متعلم الیون استیعابها،  ما تضافا تن  ریر المامعة سیتعامل بمفاهیم لم یتعلمها فى المدرسة التى بإمكان 

ها  محبات تبو عمیرة،  یة تجرت یل 26، ص2000تو المامعة. وفى سراسكككككككة تحلیل قامء بتحل ( حیث 

لم ال برات ال برات اامریكیة، البریطانیة، الیابانیة، ااسكككبانیة، الفرنسكككیة، والصكككینیة، بهدف تحدید معا

 الدولیة فى ممال تطویر تعلیم الریاضیات، و ان مء تهم هذه المعالم:

ما یتعلق بمنهر  - یة والمحمولة والهواتف الذ یة فی یب المكتب فاسة مء امكانات الحواسكككككك ا سككككككت

ریاضكككیات المرحلة الثانویة،  تنمیة مهارات تممیا وتنظیم وتفسكككیر وعرض البیانات المرتبطة بمواقف 

 ات اا القرار. تحتاج إلى

ا تماه نحو اسككت دان تنشككطة الریاضككیات  مد ل لتعلیم الریاضككیات ومنها اجراه اابحاث، لما  -

لها مء تهمیة فى تبسككیط موضككوعات الریاضككیات، تحسككیء مسككتویات التفكیر، وتنمیة حب ا سككتطالى 

 العقلى والذر یُحسء إتماهات المتعلمیء نحو سراسة الریاضیات. 

(، و عصككككان وصككككفى و محمككككد تحمككككد، 57-35، ص2000مء محبككككات تبككككو عمیككككرة، وی  ككككد  ككككالً 

 (Podolak, et al., 2016, p33  ،)Danquah, 2017, p98(،  201، ص2001

 تن ا تماهات الحدیثة لتدریس الریاضیات یمب تن تعتمد على:

 .است دان التقنیات الحدیثة  فى تدریس الریاضیات وتو یفها  وسیلة تعلیمیة 

  مهكككارة الكككتعلم الكككذاتى فكككى الریاضكككیات، عبكككر تكككدریب المكككتعلم علكككى الحصكككول علكككى تنمیكككة

معلومككات الریاضككیات مككء مصككاسر م تلفككة بنفسككه، با ضككافة إلككى برممیككات حاسككوبیة یسككتعیء بهككا 

علككى  سكككبیل المثكككال فكككى الرسكككم البیكككانى، المككداول الحسكككابیة، التحلیكككل ا حصكككائى، الرسكككم الهندسكككى، 

.... 

 ضیات ومواس سراسیة ت رر مثل العلون، والتكنولوجیا، وا قتصاس.التكامل بیء الریا 

  اسكككككت دان تبحكككككاث الریاضكككككیاتMathematical Investigation  مكككككد ل فكككككى تعلكككككم 

الریاضكككككیات فكككككى المرحلكككككة الثانویكككككة، بهكككككدف تكككككدریب المكككككتعلم علكككككى البحكككككث وا ستقصكككككاه فكككككى 

 الریاضیات.

 وى.است دان ىرن تدریس قائمة على التعلم مء  الل مشر 

  ا سكككتفاسة مكككء تقنیكككات الحاسكككوا وا نترنكككء فكككى تنمیكككة التفكیكككر النقكككدر وا بكككداعى بهكككدف

إنتكككاج تفككككار جدیكككدة فكككى الریاضكككات وعكككدن ا عتمكككاس فقكككط علكككى غكككزارة المعلومكككات وانمكككا التر یكككز 

 على إعمال العقل فیها.

 .تنمیة مهارات ا تصال لدر المتعلمیء 
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 ر الشككككلى مثكككل البحكككث واآلساه الكككواقعى، والمهكككان ا هتمكككان باسكككت دان تسكككالیب التقكككویم غیككك

 المنزلیة.

  اسكككت دان المكككنهر ا عرائكككى فكككى تطكككویر منكككاهر الریاضكككیات بهكككدف تنمیكككة مهكككارات التفكیكككر

 العلیا.

  إعتبكككار تن المعلكككم والمكككتعلم شككككر اه فكككى العملیكككة التعلیمیكككة و الهمككككا مسككك ول عكككء نتككككائر

النتككائر. فككالطالا یمككب تن یكونككوا مشككار یء  الككتعلم، وهككم یٌقككررون معككاً ىككرن الحصككول علككى هككذه

 نشطیء مس ولیء عء الت طیط والتنظیم وتقییم عملهم.

  التأ یكككد علكككى تن الهكككدف مكككء المدرسكككة هكككو اعكككداس الطكككالا للعمكككل المسكككتقل، فهكككى تكككدربهم

علككى  یفیككة تنظككیم ورشككة عمككل  اصككة بهككم، و یفیككة الت طككیط العقالنككى لككتعلم الریاضككیات، وبشكككل 

 تسككككاا معككككارف الریاضككككیات فككككى المنككككزل، تعنككككاه القیككككان بالمشككككاریا، وتعنككككاه العمككككل عككككان  یفیككككة  إ

 الفرسر فى الفصول الدراسیة.

  حشككككد ا مكانیككككات الدا لیككككة للمعلككككم والطالككككب، عبككككر شككككحذ الهمككككم وإعككككارة الككككدوافا نحككككو

 التمریب وإ تساا المعرفة بطرن م تلفة ما تقدیم اامثلة الناجحة. 

  

ات التربویككة علككى تهمیككة الككتعلم القككائم علككى المشككروعات  إسككتراتیمیة فعالككة ت  ككد العدیككد مككء ااسبیكك

فككى تكككدریس الریاضككیات وتكاملهكككا مككا بعكككض العلككون اا كككرر، فالمشككروى عبكككارة عككء نشكككاى یقكككون 

بكككه الطالكككب مكككء تجكككل تحقیكككق ااهكككداف المحكككدسة والمرسكككومة،  مكككا تن الكككتعلم القكككائم علكككى المشكككروى 

ث الطككككالا یتلقككككون المعككككارف وعناصككككر المككككنهر ااساسككككیة عككككم یككككدمر بككككیء المعرفككككة والفعككككل، حیكككك

 ,Markhamیطبقونهكككا فكككى حكككل مشكككا ل حقیقیكككة بحیكككث یحصكككلون علكككى نتكككائر قابلكككة للتطبیكككق  

2011, p38 ومككء المشككاریا مككا هككو فككرسر یقككون بككه الطالككب بمفككرسه ومنهككا مككاهو جمككاعى یقككون ،)

مشكككروى ب صكككائب عكككده مكككء بكككه ممموعكككات متعاونكككة مكككء الطكككالا، ویتمیكككز الكككتعلم مكككء  كككالل 

تهمهكككا تحقیكككق التكامكككل بكككیء تفكككرى العلكككون الم تلفكككة، والسكككماص للطكككالا بتككككویء عالقكككات إجتماعیكككة 

بككیء بعوككهم الككبعض وبیككنهم وبككیء الممتمككا المحلكككى والككدولى تحیانككاً،  مككا تنككه یحقككق النمككو العقلكككى 

لطككككالا مككككء (، با ضككككافة إلككككى اسككككتفاسة ا217، ص2006والمهككككارر للطككككالا   زیككككد الهویككككدر، 

ااسوات الرقمیكككة للوصكككول إلكككى منتمكككات تشكككار یة عالیكككة المكككوسة، ممكككا یعیكككد تر یكككز التعلكككیم علكككى 

(. وتفتقكككد المكككدارو الحكومیكككة فكككى Markham, 2011, p38الطالكككب ولكككیس لمعلكككم تو المكككنهر 

مصككر إلككى تطبیككق فعلككى لهككذه ا سككتراتیمیة، حیككث یككتم تككدریس الریاضككیات بصككورة منفصككلة عككء 

 كككرر اات العالقكككة بهكككا  كككالعلون والتكنولوجیكككا، ویحتكككاج تطبیكككق هكككذه ا سكككتراتیمیة إلكككى المكككواس اا

وقككككء زمنككككى م صككككب مككككء الیككككون الدراسككككى تُقككككره المهككككات المسكككك ولة بككككوزارة التربیككككة والتعلككككیم 

با ضكككافة إلكككى بروتو كككول تعكككاون بكككیء توجیكككه الریاضكككیات وتوجیكككه العلكككون والتكنولوجیكككا لمتابعكككة 

نتمكككة با ضكككافة إلكككى وجكككوس سرجكككات تقیكككیم یحصكككل علیهكككا الطالكككب وتُوكككاف وتقیكككیم المشكككروعات الم

إلكككى المممكككوى النهكككائى  عامكككل حفكككز لكككه. ولككككء قكككد یلمكككأ المعلمكككون تحیانكككا إلكككى اسكككتراتیمیات حدیثكككة 

ت كككككرر مثكككككل الكككككتعلم القكككككائم علكككككى حكككككل المشككككككالت والكككككتعلم القكككككائم علكككككى ا ستقصكككككاه وهمكككككا 

 ا ستراتیمیتیء المطبقتیء فى هذا البحث.
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  صائب ىالا المرحلة الثانویة

یتسكككم المتعلمیء فى المرحلة الثانویة بممموعة مء السكككمات ال اصكككة الممیزة لهذه المرحلة وما تفرضكككه 

علیهم ىبیعة النمو فیها، فمء جهة القدرات العقلیة والتى تتوكككككمء القدرات اللغویة والحسكككككابیة والمكانیة 

 ما تزساس رغبة المتعلمیء فى القراهة وا سككككتطالى بعیداً عء والمیكانیكیة، فإنها تكون موككككطرسة النمو 

، 1994(،   لیل معوض، 12، ص1988المناهر الدراسككككككیة ویرر  ال مء  مصككككككطفى عبد العزیز، 

( تن مء تهم السكككككمات 22، ص2008(،  سكككككید عماج، 316، ص1991(،  جابرعبد الحمید، 341ص

 ه المرحلة هى:التى تتصف بها القدرات العقلیة للمتعلمیء فى هذ

  سنة عم تعوس إلى الزیاسة بعد ال . 17-14تهدت سرعة نمو الذ اه فى الفترة بیء 

  یتطور إسراك المتعلمیء فى هذه المرحلة إلى المدر ات المعنویة البعیدة، حیث یسكككتطیا وصكككل

التعلم القائم الحقائق والنفاا إلى ما ورائها، ومء عم فإن است دان استراتیمیات حدیثة مثل حل المشكالت و

 على ا ستقصاه تناسب متعلمى هذه المرحلة،  ما تعمل على سعم هذه القدرة وتنمیتها.

  زیاسة النمو العقلى لمتعلمى هذه المرحلة تمنحهم قدرة ت بر على اسككتیعاا المعلومات القائم على

الموضككككككوعات التى  الفهم وبالتالى بذل جهد تقل فى الحفظ،  اصككككككة إاا  ان لدیه إتماهات إیمابیة تماه

یدرسككها، ومء عم فإن تنمیة إتماهات إیمابیة لدر متعلمى هذه المرحلة تماه موضككوعات الدراسككة یسككاهم 

 بقوة فى استیعاا المعلومات المتومنة فى المقررات الدراسیة.

  تطور قدرة متعلمى هذه المرحلة على التمرید وا ستدًل وا ستنتاج با ضافة إلى القدرة على

یل والتر یب ،  ما تنمو قدرته على الفهم والتفكیر الممرس وا بتكارر،  ما تزساس قدرته على حل التحل

مشكككالت الریاضككیات المعقدة، وتعتمد سككرعة وسرجة هذا التطور على ال برات التعلیمیة التى یمر بها، 

 لقدرات لدیه.لذا یمب على المعلم تن یقحم المتعلمیء فى  برات تعلیمیة متطورة تدعم نمو هذه ا

  یتمه  یال متعلمى هذه المرحلة إلى التمرید، حیث یتسم اسلوبه بطابا جمالى فنى  ما تتسم هذه

الفترة مء عمره با یغال فى ال یال وا غران فى تحالن الیقظة والقلق، لذا على المعلم تن یصمم  برات 

 وتنشطة تعلیمیة تساعد المتعلم على التعایش ما الحیاة الواقعیة.

  تتمككایز میول متعلمى هككذه المرحلككة تبعككاً لعككدة عوامككل منهككا جنس المتعلم ونمط شكككككك صككككككیتكه

 وإستعداساته العقلیة.

ومء الناحیة ا جتماعیة فإن رغبة المتعلم فى ا سككككككتقاللیة وتحقیق مر ز إجتماعى فى الممتما المحیط 

(،  تبو بكر مرسكككى، 123،159، ص1996به تمعله یتسكككم بسكككمتیء تسكككاسكككیتیء وهما   ممدر عبد ، 

 (:24، ص2002

  یتسكككا نطان ا تصكككال الشككك صكككى لمتعلمى هذه المرحلة لیشكككمل عالقات جدیدة ما رفان ت ثر

نوككماً بهدف اسككتشككعار القوة وتأ ید الذات، وقد سككاعدت شككبكات التواصككل ا جتماعى على زیاسة رقعة 

 ا المتعلم.هذا النطان لیشمل تصدقاه مء سول ت رر غیر الدولة التى یعیش فیه

  یسعى متعلمى هذه المرحلة إلى تحقیق ا ستقالل ا جتماعى، حیث یتطلا إلى تحمل مس ولیاته

 ا جتماعیة وا نتقال مء ا عتماس على اآل ریء إلى ا عتماس على الذات.

 

تسككككككعى تُعد تهیئة المتعلمیء للتعامل ما الواقا الذر یعیشككككككون فیه بفاعلیة وإنماز تحد تهم ااهداف التى 

الم سككسككات التربویة، ومء جهة ت رر فإنه بإمعان النظر فى السككمات العقلیة وا جتماعیة التى یتسككم بها 

متعلمى هذه المرحلة ما اا ذ فى ا عتبار الطبیعة المتغیرة والمنفتحة للعصككككككر الذر نعیش فیه وما 
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مء المعلومات المتاص على  یحویه مء شككبكات التواصككل ا جتماعى والعوالم ا فتراضككیة والفیض الهائل

مواقا ا نترنء بشكككككتى تنواعها وتوجهاتها وتهدافها، مما یمعل مء الوكككككرورر اسكككككتشكككككعار القلق نحو 

تسالیب تعلیم متعلمى هذه المرحلة ومدر قدرتها على تهیئة متعلمیء قاسریء على التعایش ما هذا الواقا، 

لتعلیم لهم،  ما یُصبح مء الورورر بالمهارات وهذا بدوره یستدعى إعاسة النظر فیما تقدمه م سسات ا

التكنولوجیة الالزمة التى تتناسب ما التطورات المعاصرة، ان ال  سیساعد فى تنمیة وتطویر قدراتهم 

 العقلیة وا جتماعیة با تماه الصحیح  اصة فى هذه المرحلة الحرجة مء حیاتهم.

ریاضیات فى بیئة تعلم تفاعلیة وال اصة بمتعلمى المرحلة عانیاً : المهارات التكنولوجیة الالزمة لتعلم ال

 الثانویة

-ORGANISATION FOR ECONOMIC COحدست منظمة التعاون ا قتصكككككاسر والتنمیة 

OPERATION AND DEVELOPMENT  ( OECD,2012, P46-50 عالعة تبعاس لتنفیذ )

"البعد المعرفى" ویشككككككمل البنى العقلیة مهان بحثیة فى بیئات التعلم التفاعلیة، ویتمثل البعد ااول فى 

والعملیات الت  تنطوي علیها عندما یمارو الشكككك ب حل المشكككككلة المتعلقة بالمهمة، ویشككككمل هذا البعد 

تحدید ااهداف ورصكككككككد التقدن المحرز، الت طیط، تحدید وا تیار وتقییم المعلوماتم وتنظیم وتحویل 

لتقنیات الحدیثة" وه  ااجهزة والتطبیقات والدوال الت  یتم مء المعلومات. بینما یتمثل البعد الثانى فى "ا

 اللها إجراه حل المشكككلة، مثل تجهزة الكمبیوتر المحمول، تطبیقات برامر المحا اة، ااوامر البرممیة 

والدوال، وعروض النب والصكككككورة...إلا. تما البعد الثالث "المهان" فیشكككككمل وع  الشككككك ب بالمهمة 

ها و ذل  تحدید ا جراهات الالزمة الت  یتعیء ات ااها مء تجل حلها، وعاسة ماتعطى البحثیة  وفهمه ل

 ممموعة واسعة مء الشروى یمكء بده حل المشكلة بها.

فى تقریر  اص بها ممموعة مء  Hanover Research ما ل صكككء م سكككسكككة تبحاث هانوفر 

ال  عبر اسككككتراتیمیات مفصككككلة مماًت المهارات الم تلفة واسككككتراتیمیات التعلیم ال اص بها. و

وملموسة لدمر تعلیم ممموعة مء المهارات التكنولوجیة ف  المناهر الدراسیة والفصول الدراسیة. 

وحدست هذه المهارات فیما  K-12وقد إسكككككتهدفء فى هذا التقریر ىالا الصكككككف الثالث الثانور  

 :(Hanover Research, 2014, P5  ، )Ngang et al., 2015, P285یلى 

 ،مهارات اًتصككككال و اصككككة اًسككككتماى الفعال والتحدث بلباقة والقراهة الواعیة والكتابة 

یمكء للمعلمیء هیكلة وقء التدریس لوكككمان تن الطالا یقوكككون وقتا  بیرا فى إجراه إتصكككاًت 

نشكككككككطة وفعالة. هذا یمكء تن تنطوي على المقاًت، قراهة تماریء الفهم، ومناقشكككككككة ممموعة، 

ماًت موضكككككككوعات م تلفة. ویمكء تیوكككككككا تن تدمر مهارات متعدسة ف  وقء والعروض ف  م

 واحد، مثل تقییم على سرجة اًستماى الفعال  الل العروض الت  قدمها الطالا اآل ریء.

  ، مهارات التفكیر الناقد، وحل المشكككالت المعقدة، وات اا القرارات، والرصككد تو الترقب

مااج وممارسكككككات العمل. والتوجیه وا شكككككراف یمب تن یقلل وال  مء  الل التعلیم القائم على ن

تدریمیا  لما تقدن الطالا فى تعلمهم سككواه بشكككل فرسي تو ف  ممموعات، لمعالمة المشككا ل مء 

 الل تبسكككككككیط وحكل المواقف المعقكدة.  مكا یمكب تن یهكدف التقییم إلى تحكدیكد مسكككككككتور التفكیر 

، بشكل فرسي تو ضمء ممموعة مء  الل مشكلة تو والتحلیل، ویر ز التقییم على ا تبار الطالا

 قویة.
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  ،مهارات العمل فى فریق  الذ اه ا جتماعى، والحكم، وصككككنا القرار، والتوجیه لنقران

فوكككككككال تنمیة قدرة الطالا على إنتاج تعمال اات جوسة عالیة بشككككككككل فرسیة بهدف تطویر هذه 

 اهاًجتماع  والتنظیم الذات   لتباسل المهارات، توصككككككك  ااسبیات التربویة بنمذجة سكككككككلوك الذ

ااسوار وإنشكككككاه البیئات التعاونیة، ویتم التقییم وفقاً لمسكككككتور تحمل المسككككك لیة الفرسیة والمماعیة 

 للنتائر، فوال عء المهارات اًجتماعیة للعمل معا. 

  مهارة إسارة الوقء والتنسكككككككیق، حیث توصكككككككى ااسبیات التربویة بإعطاه الطالا نمااج

ارة الوقء، با ضكككككككافة إلى التوجیهات المسكككككككتمرة تعناه العمل لتنظیم وقتهم،  ما یمكء تحدید  س

مواعید وسكككككیطة للمواعید النهائیة لمسكككككاعدة الطالا على بناه عقلیة  سكككككر العملیات الطویلة إلى 

 مكونات تحتاج إلى فترات زمنیة تقصر، مما یساعد على منا سوه إسارة الساعة.

 معلومات بهدف ا تسكككككككاا المهارات والمعارف، یمب تن یكون ىالا مهارات إسارة ال

المرحلة الثانویة  قاسریء على القیان بالتنظیم الذات  لتعلمهم بشكل مستقل.  ما یمب تن یكون لدیهم 

المهارات الالزمة للبحث عء المعلومات اات الصلة مء مصاسر متنوعة و إسارتها بكفاهة وبشكل 

 تكون لدیهم مهارة تقبل اافكار المدیدة وتطویر مهاراتهم فى ا ستقصاه.ت القى.  ما ینبغ  تن 

  مهارة القیاسة، والتى تسكككتلزن القدرة على القیان بدور القائد فى م تلف اانشكككطة. لذا یمب

تن یكون على سرایة بنظریات القیاسة ااسكككاسكككیة الت  تمكنه مء قیاسة المشكككروى. وتباسل هذا الدور 

 موعة النشاى التعاونى.ما تقرانه فى مم

وقد اسكككككككتفاست الباحثة مء تحلیل هذه المهارات فى الوصكككككككول إلى قائمة بالمهارات التكنولوجیة 

الالزمة لتعلم الریاضكككككككیات فى بیئات التعلم التفاعلیة والمتعلقة بتنفیذ مهان بحثیة على ا نترنء، 

 .ممموعة مء البنوس الفرعیةتكونء القائمة مء تربا محاور رئیسیة یندرج تحء  ل محور بحیث 

 مشكالت تعلم الریاضیات فى بیئة تعلم تفاعلیة وال اصة بمتعلمى المرحلة الثانویة

بهدف التعرف على مشكككككالت تعلم الریاضككككیات فى بیئة تعلم تفاعلیة وال اصككككة بمتعلمى المرحلة 

عم التوصكككل إلى المهارات  الثانویة والتى تعوقهم عء تنفیذ المهان البحثیة التى یتم تكلیفهم بها. ومء

المطلوبة ، قامء الباحثة  بتحدید قائمة بمشككككككككالت تعلم الریاضكككككككیات فى بیئة تعلم تفاعلیة والتى 

 111تواجه متعلمى المرحلة الثانویة مء  الل إجراه مقابالت شككككك صكككككیة وتطبیق إسكككككتبانة على 

اس قائمة بها، ومء ىالب وىالبة مء متعلمى المرحلة الثانور، ومء عم حصكككككككر المشككككككككالت وإعد

یة تم  ها قائمة تم تحدید المهارة التكنولوجیة التى یتطلبها حل  ل مشككككككككلة، وفى الن  الل هذه ال

التوصل إلى قائمة بالمهارات التكنولوجیة الالزمة لحل مشكالت تعلم الریاضیات فى بیئات التعلم 

 التفاعلیة وال اصة بمتعلمى المرحلة الثانویة.

 بتساة البحث والتمری

بككا تبككار مككدر توافر المهككارات التكنولوجیككة الالزمككة لتنفیككذ مهككان بحثیككة متعلقككة بموضككككككوعككات مقرر 

الریاضككككككیات لدر متعلمى المرحلى الثانویة ، وال  عبر تكلیف المتعلمیء بممموعة مء المهان البحثیة 

ى واجهتهم على ا نترنء، یلى ال  إجراه مقابالت جماعیة ما المتعلمیء للتعرف على المشكككككككالت الت
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تعناه إنماز هذه المهان المعطاه، حیث تبیء وجوس إتماهات سككككككلبیة لدر المتعلمیء بإتماه تنفیذ هذه المهان، 

ووفقاً لذل  تم إضكككافة محور  امس للمشككككالت المتوقعة والتى تمثل عائقاً تو صكككعوبة تواجه المتعلمیء 

ویتوككمء هذا المحور المشكككالت المتعلقة تعناه تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بموضككوعات مقرر الریاضككیات، 

 با تماه نحو آساه هذه المهان البحثیة، ویندرج تحء هذا المحور ممموعة مء البنوس وهى:

 تدنى مستور الرغبة فى تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بمنهر الریاضیات على ا نترنء. .1

 ا نترنء.تدنى الشعور بأهمیة تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بمنهر الریاضیات على  .2

 الشعور بالتشتء عند تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بمنهر الریاضیات على ا نترنء. .3

 الشعور بالملل عند تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بمنهر الریاضیات على ا نترنء. .4

 الشعور بصعوبة تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بمنهر الریاضیات على ا نترنء. .5

 لومات جدیدة م تلفة عء المنهر المقرر.تدنى مستور الرغبة فى إ تساا تر مع .6

  

ووفقاً لذل  تم تصكككككمیم إسكككككتبانة لتحدید مدر  ون المحاور ااربا المتعلقة بالمهارات والمحور ال امس 

المتعلق با تماه، بحیث یحدس المتعلم إ تیار واحد مء عالث إ تیارت على مقیاو لیكرت  توافق بشككككدة، 

لتحدید مدر  ونها تُعد مشككككلة تن ً وما مسكككتور إعتبارها مشككككله مء  توافق إلى حد ما، ً توافق( وال 

بیء عالث مسككتویات  مشكككلة بدرجة  بیرة، مشكككلة بدرجة متوسككطة، لیسككء مشكككلة( و انء الصككورة 

النهائیة لهسكككتبانة بعد العرض على  براه مء تكنولوجیا التعلیم و براه فى ىرن تدریس الریاضكككیات، 

وموجهیء، وقد تم التعدیل فى صككككككیاغة بعض العبارات وحذف ت رر لعدن با ضككككككافة إلى مدرسككككككیء 

 إعتبارها مشكلة، لتصبح الصورة النهائیة لهستبانة  ما یلى:
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ذات العالقة بموضوعات ( بنود محاور استبيان تحديد مشكالت تعلم الرياضيات والمتعلقة بإنجاز مهام بحثية 1جدول )

 منهج الرياضيات المقرر

  

 المشكالت محاور بنود م

مدى الموافقة على 

توافق  إعتبارها مشكلة

 بشدة

توافق إلى 

 حد ما
 ً توافق

 المحور األول : مشكالت متعلقة باإلعداد إلستخدام المعلومات.

    إفتقار المتعلم إلى  إستراتیمیة واضحة لعملیة البحث. 1

    ضعف القدرة على تحدید الفموة التعلیمیة المراس البحث عنها. 2

    ضعف القدرة على تحدید متغیرات الریاضیات المطلوبة. 3

    ضعف القدرة على تحدید العالقة الریاضیة المطلوبة اات الصلة بالمهمة البحثیة. 4

5 
ضعف القدرة على تحدید تسئلة بحثیة واضحة ومحدسة متفرعة مء 

 الس ال الرئیسى للمهمة البحثیة.
   

    ضعف القدرة على تحدید  لمات البحث المناسبة. 6

 المحور الثانى :  مشكالت متعلقة بالبحث عن المعلومات.

    إست دان محرك واحد فقط للبحث عء المعلومات . 7

    ضعف القدرة على التمییز بیء الموارس ااولیة والثانویة. 8

    القدرة على التمییز بیء الموارس العلمیة والشعبیة.ضعف  9

    ضعف القدرة على تحدید مدر موعوقیة مصاسر العلومات التى تم العثور علیها. 10

11 
تدنى مستور المتعلم فى  تقییم مدر صالحیة موقا ما   مرجا یمكء 

 ا ستعانة به فى المهمة البحثیة.
   

    نتائر البحث.ضعف القدرة على توییق  12

    ضعف القدرة على إست دان  یارات البحث المتقدن. 13

ضعف القدرة على الحصول على تحدیثات المواقا اات العالقة بمهمته  14

 البحثیة.

   

    ضعف القدرة على ا لتزان بالوقء المناسب لعملیة البحث. 15

 المحور الثالث : مشكالت متعلقة بإستخدام المعلومات.
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 المشكالت محاور بنود م

مدى الموافقة على 

توافق  إعتبارها مشكلة

 بشدة

توافق إلى 

 حد ما
 ً توافق

16 
ضعف القدرة على تنظیم ملفات البحث التى تم العثور علیها بشكل یسهل 

    ا ستفاسة منها.

17 
ضعف القدرة على تولیف المعلومات التى حصل علیها  ستنتاج  

    المعلومة المدیدة.

18 
ضعف القدرة على  تابة رموز الریاضیات فى الوعائق الرقمیة  ملفات الـ 

Word  .)على سبیل المثال    

19 
إ تالف الرموز المست دمة فى المنهر المقرر وهى رموز عربیة عء تل  

    الشائعة على ا نترنء وهى غالبا ما تكون ًتینیة  تو إنملیزیة.

20 

ضعف القدرة على إست دان برامر إلكترونیة لهستعانة بها فى الحسابات 

  Excelالریاضیة تو الرسم الهندسى تو التمثیل البیانى للدوال  برنامر 

برامر  –برامر رسم الدوال  –للمداول الحسابیة والتمثیل ا حصائى

 الرسم الهندسى .على سبیل المثال(

 

   

    وضعف القدرة على التعامل ما ت رر مستحدعة. التعوس على برامر بذاتها 21

    قصور فى معارف المتعلم حول ا قتباو بطریقة صحیحة. 22

    إفتقار المتعلم إلى آلیة واضحة للتوعیق. 23

    قصور فى معارف المتعلم حول  مفاهیم السرقة العلمیة وا نتحال وحقون التألیف. 24

    ت القیة  ست دان المعلومات.تمنب المتعلم تر م الفات  25

    ضعف القدرة على توعیق المراجا بطریقة صحیحة. 26

 المحور الرابع : مشكالت متعلقة بمشاركة المعلومات ونتائج البحث مع المعلم واألقران.

    ضعف القدرة على توصیل نتائر البحث إلى المعلم إلكترونیاً. 27

    على الزماله إلكترونیاً. ضعف القدرة على عرض النتائر 28

    تدنى مستور ا هتمان بمتابعة ما توصل إلیه الزماله. 29

    تدنى مستور المناقشات حول المهمة البحثیة فى مواقا التواصل ا جتماعى. 30

    ضعف القدرة على التدویء ا لكترونى على ا نترنء. 31
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 المشكالت محاور بنود م

مدى الموافقة على 

توافق  إعتبارها مشكلة

 بشدة

توافق إلى 

 حد ما
 ً توافق

32 
ضعف القدرة على إست دان تسوات ا نترنء المتاحة لنشر النتائر التى توصل 

 ( YouTube    ،SlidShareإلیها  على سبیل المثال 
   

 المحور الخامس:  مشكالت متعلقة باإلتجاه نحو آداء مهام بحثية متعلقة بمنهج الرياضيات.

    بمنهر الریاضیات على ا نترنء.تدنى مستور الرغبة فى تنفیذ مهان بحثیة متعلقة  33

    تدنى الشعور بأهمیة تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بمنهر الریاضیات على ا نترنء. 34

    الشعور بالتشتء عند تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بمنهر الریاضیات على ا نترنء. 35

    على ا نترنء.الشعور بالملل عند تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بمنهر الریاضیات  36

    الشعور بصعوبة تنفیذ مهان بحثیة متعلقة بمنهر الریاضیات على ا نترنء. 37

    تدنى مستور الرغبة فى إ تساا تر معلومات جدیدة م تلفة عء المنهر المقرر. 38

 
مء ىالا وىالبات المرحلة الثانویة فى مدرسكككككة الراهبیء الثانویة  111تم تطبیق ا سكككككتبانة على عدس 

ن،  ما تمء 2017 –ن 2016المشتر ة والتابعة  سارة سمنوس التعلیمیة فى الفصل الدراسى ااول للعان 

 ر.للوصول إلى النتائ  Excelمعالمة البیانات المممعة إحصائیا باست دان برنامر 

 نتائر البحث وتفسیرها

 و انء ا جابة عء تسئلة البحث  ما یلى:

الس ال ااول: ما قائمة مشكالت تعلم الریاضیات فى بیئات التعلم التفاعلیة وال اصة بمتعلمى المرحلة 

 الثانویة ؟

عالقة بتطبیق ا سككتبانة المصككممة لتحدید مشكككالت تعلم الریاضككیات والمتعلقة بإنماز مهان بحثیة اات ال

بموضككوعات منهر الریاضككیات المقرر، تم معالمة البیانات المتحصككل علیها باسككت دان برنامر المعالمة 

، حیث تم حسكككاا التكرارات لكل مسكككتور مء مسكككتویات ا  تیار ومء عم حسكككاا Excelا حصكككائیة 

بانة مشكككلة مء النسككبة المئویة لكل إ تیار،  ما تم حسككاا الوزن النسككبى لكون البند المعروض فى ا سككت

  الل المعاسلة اآلتیة

 

تعنى تن  2.3وت بر مء تو تساور  3قیمة الوزن النسبى للبند تقل مء  حیث " ت " تعنى عدس التكرارات

 البند یمثل مشكلة بدرجة  بیرة
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تعنى تن البند یمثل مشكككككككلة بدرجة  1.7وت بر مء تو تسككككككاور  2.3قیمة الوزن النسككككككبى للبند تقل مء 

 متوسطة

 تعنى تن البند ً یمثل مشكلة 1.7قیمة الوزن النسبى تقل مء 

والمدول التالى یبیء ااوزان النسبیة لكون المحاور وبنوسها مشكلة:
( يوضح األوزان النسبية لبنود ومحاور اإلستبانة2جدول )  

 النسبة بنود محاور المشكالت م
الوزن النسبى لكونها 

 مشكلة

 بدرجة متوسطة 2.03 %64 المحور األول : مشكالت متعلقة باإلعداد إلستخدام المعلومات.

1-1 
إفتقار المتعلم إلى  إستراتیمیة واضحة لعملیة 

 البحث.
 بدرجة متوسطة 2.13 71%

2-1 
ضعف القدرة على تحدید الفموة التعلیمیة المراس 

 البحث عنها.
 بدرجة متوسطة 1.87 58%

 بدرجة متوسطة 2.07 %71 ضعف القدرة على تحدید المتغیرات المطلوبة. 3-1

4-1 
ضعف القدرة على تحدید العالقة الریاضیة المطلوبة 

 اات الصلة بالمهمة البحثیة.
 بدرجة متوسطة 2.23 71%

5-1 
ضعف القدرة على تحدید تسئلة بحثیة واضحة 

 ومحدسة متفرعة مء الس ال الرئیسى للمهمة البحثیة.
 بدرجة متوسطة 2.11 68%

 بدرجة متوسطة 1.75 %46 ضعف القدرة على تحدید  لمات البحث المناسبة. 6-1

 بدرجة كبيرة 2.28 %73 المحور الثانى :  مشكالت متعلقة بالبحث عن المعلومات.

 بدرجة  بیرة 2.39 %75 إست دان محرك واحد فقط للبحث عء المعلومات . 1-2

2-2 
التمییز بیء الموارس ااولیة ضعف القدرة على 

 والثانویة.
 بدرجة  بیرة 2.47 78%

3-2 
ضعف القدرة على التمییز بیء الموارس العلمیة 

 والشعبیة
 بدرجة متوسطة 2.21 70%

4-2 
ضعف القدرة على تحدید مدر موعوقیة مصاسر 

 العلومات التى تم العثور علیها.
 بدرجة  بیرة 2.25 75%

5-2 
المتعلم فى  تقییم مدر صالحیة موقا تدنى مستور 

 ما   مرجا یمكء ا ستعانة به فى المهمة البحثیة.
 بدرجة  بیرة 2.41 81%

 بدرجة متوسطة 1.93 %59 ضعف القدرة على توییق نتائر البحث. 6-2
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 النسبة بنود محاور المشكالت م
الوزن النسبى لكونها 

 مشكلة

 بدرجة  بیرة 2.46 %78 ضعف القدرة على إست دان  یارات البحث المتقدن. 7-2

8-2 
الحصول على تحدیثات المواقا ضعف القدرة على 

 اات العالقة بمهمته البحثیة.
 بدرجة متوسطة 2.05 60%

9-2 
ضعف القدرة على ا لتزان بالمدة الزمنیة المناسبة 

 لعملیة البحث.
 بدرجة  بیرة 2.33 77%

 بدرجة متوسطة 2.08 %65 المحور الثالث : مشكالت متعلقة بإستخدام المعلومات.

1-3 
على تنظیم ملفات البحث التى تم ضعف القدرة 

 العثور علیها بشكل یسهل ا ستفاسة منها.
 بدرجة متوسطة 2.01 62%

2-3 
ضعف القدرة على تولیف المعلومات التى حصل 

 علیها  ستنتاج  المعلومة المدیدة.
 بدرجة متوسطة 1.90 54%

3-3 

ضعف القدرة على  تابة رموز الریاضیات فى 

على سبیل   Wordالوعائق الرقمیة  ملفات الـ 

 المثال(.

 بدرجة متوسطة 1.72 48%

4-3 

إ تالف الرموز المست دمة فى المنهر المقرر وهى 

رموز عربیة عء تل  الشائعة على ا نترنء وهى 

 غالبا ما تكون ًتینیة  تو إنملیزیة.

 متوسطةبدرجة  1.92 59%

5-3 

ضعف القدرة على إست دان برامر إلكترونیة 

لهستعانة بها فى الحسابات الریاضیة تو الرسم 

   Excelالهندسى تو التمثیل البیانى للدوال   برنامر 

برامر رسم  –للمداول الحسابیة والتمثیل ا حصائى 

برامر الرسم الهندسى ...على سبیل  –الدوال 

 المثال(

 متوسطة بدرجة 2.19 72%

6-3 
التعوس على برامر بذاتها وضعف القدرة على 

 التعامل ما ت رر مستحدعة.
 بدرجة متوسطة 2.07 67%

7-3 
قصور فى معارف المتعلم حول ا قتباو بطریقة 

 صحیحة.
 بدرجة  بیرة 2.42 80%

 بدرجة  بیرة 2.41 %82 إفتقار المتعلم إلى آلیة واضحة للتوعیق. 8-3

9-3 
معارف المتعلم حول  مفاهیم السرقة قصور فى 

 العلمیة وا نتحال وحقون التألیف.
 بدرجة متوسطة 2.21 70%

10-3 
تمنب المتعلم تر م الفات ت القیة  ست دان 

 المعلومات.
 بدرجة متوسطة 1.88 50%

 بدرجة متوسطة 2.17 %68 ضعف القدرة على توعیق المراجا بطریقة صحیحة. 11-3
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 النسبة بنود محاور المشكالت م
الوزن النسبى لكونها 

 مشكلة

مشكالت متعلقة بمشاركة المعلومات ونتائج المحور الرابع : 

 البحث مع المعلم واألقران.
 بدرجة متوسطة 1.93 56%

1-4 
ضعف القدرة على توصیل نتائر البحث إلى المعلم 

 إلكترونیاً.
 بدرجة متوسطة 1.95 58%

2-4 
ضعف القدرة على عرض النتائر على الزماله 

 إلكترونیاً.
 بدرجة متوسطة 1.71 47%

3-4 
تدنى مستور ا هتمان بمتابعة ما توصل إلیه 

 الزماله.
 بدرجة متوسطة 1.74 46%

4-4 
تدنى مستور المناقشات حول المهمة البحثیة فى 

 مواقا التواصل ا جتماعى.
 بدرجة متوسطة 1.97 60%

5-4 
ضعف القدرة على التدویء ا لكترونى على 

 ا نترنء.
 بدرجة  بیرة 2.28 74%

6-4 

ضعف القدرة على إست دان تسوات ا نترنء المتاحة 

لنشر النتائر التى توصل إلیها  على سبیل المثال 

YouTube    ،SlidShare ) 

 بدرجة متوسطة 1.93 53%

المحور الخامس:  مشكالت متعلقة باإلتجاه نحو آداء مهام بحثية 

 متعلقة بمنهج الرياضيات.
 بدرجة متوسطة 2.19 71%

1-5 
مستور الرغبة فى تنفیذ مهان بحثیة متعلقة تدنى 

 بمنهر الریاضیات على ا نترنء.
 بدرجة  بیرة 2.43 79%

 بدرجة متوسطة 2.11 %68 تدنى الشعور بأهمیة تنفیذ هذه المهان. 2-5

 بدرجة  بیرة 2.29 %77 الشعور بالتشتء عند تنفیذ هذه المهان. 3-5

 بدرجة  بیرة 2.32 %76 المهان.الشعور بالملل عند تنفیذ هذه  4-5

 بدرجة متوسطة 2.04 %67 الشعور بصعوبة تنفیذ هذه المهان. 5-5

6-5 
تدنى مستور الرغبة فى إ تساا تر معلومات جدیدة 

 م تلفة عء المنهر المقرر.
 بدرجة متوسطة 1.95 60%
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قائمة هى مء مشكككككككالت تعلم مء المالحظ بصككككككورة عامة تن المشكككككككار یء  اعتبروا تن جمیا بنوس ال

الریاضككیات فى بیئات التعلم التفاعلیة وتن آرائهم تفاوتء بیء إعتبارها مشكككلة بدرجة  بیرة تن متوسككطة 

 والشكل البیانى التالى یعطى نظرة عامة على هذا التبایء:

ى تمربة البحث إعتبروا تن المشكككككككالت المتعلقة با عداس  سككككككت دان وتظهر النتائر تن المشككككككار یء ف

المعلومات وجمیا بنوسها هى مشكالت موجوسة بالفعل ولكء بدرجة متوسطة و ذل  المشكالت المتعلقة 

باسكككت دان المعلومات بممیا بنوسها ما عدا مشككككلتى القصكككور فى معارف المتعلم حول ا قتباو بطریقة 

لمتعلم إلى آلیة واضكحة للتوعیق، حیث إعتبرهما المشكار ون مشككالت فعلیة وبدرجة صكحیحة، وافتقار ا

 بیرة، تما بالنسكككبة للمشككككالت المتعلقة بمشكككار ة المعلومات فقد إعتبرها المشكككار ون فى تمربة البحث 

مشكككككككالت فعلیة ولكء موجوسة بدرجة متوسككككككطة ما عدا القدرة على التدویء ا لكترونى على ا نترنء 

لتى تُعتبرت مشككككككلة  بیرة، واعتبر المشكككككار ون تن المشككككككالت المتعلقة بالبحث عء المعلومات هى وا

مشكككلة بدرجة  بیرة و اصككة اسككت دان محرك واحد فقط للبحث عء المعلومات،  وضككعف القدرة على 

ت التى التمییز بیء الموارس ااولیة والثانویة، وضككعف القدرة على تحدید مدر موعوقیة مصككاسر المعلوما

تم العثور علیها، وتدنى مسكككتور المتعلمیء فى تقییم مدر صكككالحیة موقا ما  مرجا یمكء ا سكككتعانة به 

فى المهمة البحثیة، ضكككعف القدرة على اسكككت دان  یارات البحث المتقدن، با ضكككافة إلى ضكككعف القدرة 

محور فقد إعتبرها المشككككككار ون على ا لتزان بالمدة الزمنیة المناسككككككبة لعملیة البحث تما باقى بنوس هذا ال

مشكككلة ولكء بدرجة متوسككطة، وت یراً إعتبر المشككار ون تن المشكككالت المتعلقة با تماه نحو آساه مهان 

بحثیة متعلقة بمنهر الریاضككیات هى مشكككالت فعلیة ولكء موجوسة بدرجة متوسككطة فى جمیا بنوسها ما 

ومشكككلة الشككعور بالتشككتء والملل عند تنفیذها، فقد عدا مشكككلة تدنى مسككتور الرغبة فى تنفیذ هذه المهان 

 اعتبر المشار ون تن هذه المشكالت موجوسة بدرجة  بیرة. 

وبنظرة تحلیلیة إلى النتائر نمد تن المشكككككككالت الكبیرة فیها ناتمة عء قصككككككور فى معارف ومهارات 

ن والنشككر وا سارة، المتعلمیء حول التعامل بطریقة صككحیحة ما المعلومات مء حیث البحث وا سككت دا

تر بمعنى آ ر قصككككور فى الوعى المعلوماتى لدیهم  ما تن المشكككككالت التى تعلقء با تماه قد تكون رس 

فعل عكسكككى لعمز المتعلمیء عء التعامل ما المهان المقدمة إلیهم بطریقة واضكككحة ومنظمة ومحدسة مما 

 ینمى لدیهم اتماهات سلبیة نحو تنفیذ هذه المهان.
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ااول: ما المهارات التكنولوجیة الالزمة لتعلم الریاضكككككككیات فى بیئات التعلم التفاعلیة السككككككك ال 

 والمتعلقة بتنفیذ مهان بحثیة على ا نترنء؟

حدست منظمة مء  الل قائمة المشكككالت السككابقة، ومء  الل تحلیل الباحثة للمهارات التى حدستها 

ر والتى یمب تن تتوافر فى متعلمى المرحلة م سككككسككككة تبحاث هانوفالتعاون ا قتصككككاسر والتنمیة و

، ومء  الل  برة  (Stansbury, 2011الثانویة، والمهارات العشككككككر لمیریز سككككككتانسككككككبیرر   

الباحثة فى تدریس الریاضكككككككیات للمرحلة الثانویة، إسكككككككتطاعء الباحثة تحدید قائمة بممموعة مء 

علم تفاعلیة والمتعلقة بإنماز مهان بحثیة اات الالزمة لتعلم الریاضككككیات فى بیئة تالمهارات التكنولوجیة 

العالقة بموضككككوعات منهر الریاضككككیات المقرر على متعلمى المرحلة الثانویة، حیث تكونء القائمة مء 

تربا محكاور رئیسككككككیكة ینكدرج تحكء  كل محور ممموعكة مء البنوس الفرعیكة و كانكء المحكاور والبنوس 

 المقترحة  ما یلى:

 ا عداس  ست دان المعلومات.المحور ااول : مهارات 

 تحدید إستراتیمیة واضحة لعملیة البحث. .1

 تحدید الفموة التعلیمیة المراس البحث عنها. .2

 تحدید متغیرات الریاضیات المطلوبة. .3

 تحدید العالقة الریاضیة المطلوبة اات الصلة بالمهمة البحثیة. .4

 للمهمة البحثیة. تحدید تسئلة بحثیة واضحة ومحدسة متفرعة مء الس ال الرئیسى  .5

 تحدید  لمات البحث المناسبة. .6

 المحور الثانى :  مهارات البحث عء المعلومات.

 إست دان محر ات بحث متعدسة للبحث عء المعلومات . .1

 التمییز بیء الموارس ااولیة والثانویة. .2

 التمییز بیء الموارس العلمیة والشعبیة. .3

 عثور علیها.تحدید مدر موعوقیة مصاسر العلومات التى تم ال .4

 تقییم مدر صالحیة موقا ما   مرجا یمكء ا ستعانة به فى المهمة البحثیة. .5

 توییق نتائر البحث. .6

 إست دان  یارات البحث المتقدن. .7

 الحصول على تحدیثات المواقا اات العالقة بمهمته البحثیة. .8

 ا لتزان بالمدة الزمنیة المناسبة لعملیة البحث. .9

 إست دان المعلومات.المحور الثالث : مهارات 

 تنظیم ملفات البحث التى تم العثور علیها بشكل یسهل ا ستفاسة منها. .1

 تولیف المعلومات التى حصل علیها  ستنتاج  المعلومة المدیدة. .2

 على سبیل المثال(.  Word تابة رموز الریاضیات فى الوعائق الرقمیة  ملفات الـ  .3

ر المعلومات الم تلفة إلى الرموز العربیة تحویل رموز الریاضكككككیات المسكككككت دمة فى مصكككككاس .4

 المست دمة بالمنهر المقرر.
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إسككت دان برامر إلكترونیة لهسككتعانة بها فى الحسككابات الریاضككیة تو الرسككم الهندسككى تو التمثیل  .5

برامر  –برامر رسككم الدوال  –للمداول الحسككابیة والتمثیل ا حصككائى    Excelالبیانى للدوال   برنامر 

 ندسى ...على سبیل المثال(.الرسم اله

 التعامل ما البرامر المستحدعة.  .6

 ا قتباو بطریقة صحیحة. .7

 است دان آلیة صحیحة فى التوعیق. .8

 إحتران الملكیة الفكریة وحقون التألیف. .9

 تمنب ا ست دان غیر اا القى للمعلومات. .10

  تابة قائمة المراجا بطریقة صحیحة. .11

 لومات ونتائر البحث ما المعلم وااقران.المحور الرابا : مهارات مشار ة المع

 توصیل نتائر البحث إلى المعلم إلكترونیاً. .1

 عرض النتائر على الزماله إلكترونیاً. .2

 ا هتمان بمتابعة ما توصل إلیه الزماله. .3

 المشار ة فى مناقشات حول المهمة البحثیة فى مواقا التواصل ا جتماعى.  .4

 التدویء ا لكترونى على ا نترنء. .5

إسككككككت دان تسوات ا نترنء المتاحة لنشككككككر النتائر التى توصكككككككل إلیها  على سككككككبیل المثال  .6

YouTube    ،SlidShare ) 

 الخالصة 
مء  الل هذا البحث إستطاعء الباحثة إعداس قائمة بالمهارات التكنولوجیة الالزمة  لتعلم الریاضیات فى 

بممموعة مء المقابالت، وبتسكككمیل المالحظات تعناه عمل بیئات التعلم التفاعلیة، حیث اسكككتعانء الباحثة 

الباحثة فى تدریس الریاضیات، استطاعء إعداس قائمة بالمشكالت التى تعون المتعلمیء عء إنماز مهان 

بحثیة على ا نترنء متعلقة بموضككوعات مقرر الریاضككیات فى بیئات التعلم التفاعلیة،  ما تم تحكیم هذه 

ء وموجهیء و براه فى تكنولوجیا التعلیم ومناهر وىرن تدریس الریاضكككككیات، القائمة مء قبل مدرسكككككی

حیث تم إضافة محور إلى القائمة یتعلق بمشكالت ا تماه نحو تنفیذ هذه المهان البحثیة على ا نترنء، تم 

ظر اسككت دان اسككتبانة رتر لتحدید ما إاا  انء محاور وبنوس هذه القائمة تعتبر مشكككالت فعلیة مء وجهة ن

ىالب وىالبة بالمرحلة الثانویة، وت هرت النتائر  ون جمیا هذه  111المتعلمیء، ىُبقء ا سكككتبانة على 

البنوس تُعد مشكككالت بالنسككبة للمتعلمیء، و ان التبایء فى الرتر حول إعتبار بعض البنوس مشكككالت  بیرة 

تعلقة بآلیات البحث عء والبعض اآل ر مشككككالت بدرجة متوسكككطة، وقد لوحظ تن المشككككالت الكبیرة م

یذ هذه  ها إنعكاو على إتماه الطالا نحو تنف بدو تنه  ان ل المعلومات والتوعیق وإسارة الوقء، ومما ی

المهان فكان مء المشكككالت الكبیرة تدنى مسككتور الرغبة والشككعور بالتشككتء والملل عند تنفیذ هذه المهان. 

المهارات التكنولوجیة الالزمة  لتعلم الریاضككككككیات فى  ووفقاً لهذه القائمة مء المشكككككككالت تم إعداس قائمة

 بیئات التعلم التفاعلیة والتى تعالر القصور فى  ل مشكلة مء قائمة المشكالت.

 توصيات البحث : 

 مء  الل النتائر التى تم التوصل إلیها فإنه یمكء التوصیة باآلتى:

 لومات لدر متعلمى المرحلة الثانویة.وضا  طط تنفیذیة لتنمیة مهارات تكنولوجیة للبحث عء المع .1
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تطویر نمااج تصكككمیم تعلیمى تدمر المهارات التكنولوجیة الالزمة  لتعلم الریاضكككیات فى بیئات التعلم  .2

التفاعلیة فى تدریس مقرر الریاضیات.

 

 المراجع:
 

(. "اتماهات ىلبة الریاضككككككیات والحاسككككككوا ف  جامعة القدو 2010ماهر نظمى قروانى.   .1

نحو اسكت دان التعلم ا لكترون  ف  تعلم الریاضكیات، جامعة  -منطقة سكلفیء التعلیمیة–المفتوحة

الككككككككككككككككككككككككقككككككككككككككككككككككككدو الككككككككككككككككككككككككمككككككككككككككككككككككككفككككككككككككككككككككككككتككككككككككككككككككككككككوحككككككككككككككككككككككككة". 

http://www.qou.edu/arabic/researchProgram/researchersPages/maherQ

arawani/r3_drMaherQarawani.pdf 

(. مسككتوسعات عناصككر التعلم. 2014نبیل عزمى، إیهاا حمزة، سینا إسككماعیل، مروة صككدیق   .2

 (. القاهرة: سار الفكر العربى.385-323فى: نبیل عزمى  محرر(، بیئات التعلم التفاعلیة  ص

 . مطبعة مصر. القاهرة.1. جـ3(.  المعمم الوسیط. ى1960ممما اللغة العربیة.   .3

(.  إعراه بیئة التعلم. سكككلسكككلة المعلم الناجح و مهاراته ااسكككاسكككیة  الكتاا  2006راشكككد.    على .4

 ال امس(. سار الفكر العربى. القاهرة.

(.  تنویا التدریس فى الفصككككككل :سلیل المعلم لتحسككككككیء ىرن 2008 وعر  وج  و زمالئها.   .5

لیمى للتربیة فى الدول العربیة. التعلیم و التعلم فى مدارو الوىء العربى.  مكتب الیونسككككو ا ق

 بیروت.

 .  سار الفكر العربى. القاهرة.1(. تكنولوجیا التعلیم ا لكترونى. ى 2008نبیل جاس عزمى.    .6

. عالم 1(.  التعلیم ا لكترونى مء التطبیق إلى ا حتراف و الموسة. ى 2009الغریب زاهر.    .7

 الكتب. القاهرة.

( . تصككككككمیم البرامر التعلیمیة بفكر البنائیة : تأصككككككیل فكرر 2008 مال عبد الحمید زیتون.    .8

 . عالم الكتب. القاهرة.1وبحث إمبریقى. ى

. 2(. تكنولوجیا التعلیم فى عصر المعلومات وا تصاًت. ى 2004 مال عبد الحمید زیتون.   .9

 عالم الكتب. القاهرة.

 المصریة. القاهرة.(. التدریس الفعال ، مكتبة اًنملو 2002ممدي عزیز إبراهیم    .10

(. التدریس الفعال : ت طیطه، مهاراته، إسككككككتراتیمیاته،  2013عفء مصككككككطفى الطنطاور.   .11

 تقویمه. الطبعة الثالثة، سار المسیرة، عمان .

. سار 1(.  التعلم النشككككككط بیء النظریة والتطبیق. ى  2006جوست تحمد سككككككعاسة ، وآ رون.    .12

 الشرون للنشر والتوزیا. عمان.
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Abstract: 

The aim of this research is to identify a list of technological skills needed to solve 

mathematics learning problems in interactive learning environments facing secondary 

learners. In addition to reviewing the relevant educational literature, the questionnaire 

was applied to five teachers, mentors and nine educational technology experts. The 

results of applying the questionnaire to the students showed support for the fact that all 

axes are considered to be problems of learning mathematics in interactive learning 

environments to a medium degree, except the axis of problems related to the search for 

mathematics information, which was considered by students to be a big problem, and 

then included All the items of the questionnaire in the list of problems, and through the 

list of problems reached the researcher was able to identify a list of technological skills 

needed to solve the problems of learning mathematics in interactive learning 

environments, and the researcher recommended the need to develop strategies to 

integrate the development of this profession Rat in the teaching of mathematics at the 

secondary level decision. 
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