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م�صتوى ا�صتخدام الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�صور 
الب�صري املكاين لدى معلمي الريا�صيات باملرحلة الثانوية *
فهد بن اإبراهيم موكلي                        اأحمد بن زيد اآل م�صعد

                باحث دكتوراه يف تعليم الريا�صيات       جامعة امللك �صعود

امل�صتخل�ص 
يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية باإدارة تعليم 
اأداة  ال�شتبانة  الباحثان   ا�شتخدم  ،حيث  امل�شحي  الو�شفي  املنهج  الدرا�شة  �شبيا.ا�شتخدمت 
للدرا�شة، وتكونت من اأربعة حماور وهي )اخللفية املعرفية حول الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية 
يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية ،ا�شتخدام الأن�شطة 
تنفيذ  ويف  الدر�س،  تخطيط  يف   : املكاين  الب�شري  الت�شور  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 
اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت  معلًما،   )52( الدرا�شة  عينة  اأفراد  عدد  وبلغ  التقومي(.  ويف  الدر�س،  

جمموعة من النتائج، اأبرزها:
1- تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات 

الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية كان متدنًيا.
التفاعلية يف  الأن�شطة الإلكرتونية  اأن م�شتوى اخللفية املعرفية حول  اإىل  2- تو�شلت الدرا�شة 
كان  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية 

متو�شًطا.
ويف �شوء هذه النتائج قدم الباحثان عدًدا من التو�شيات والدرا�شات املقرتحة.

الكلمات املفتاحية: م�شتوى - الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية - الت�شور الب�شري املكاين – 
معلمي الريا�شيات - املرحلة الثانوية.

* مت اإجناز هذا البحث بدعم من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات بجامعة امللك �شعود يف اململكة 
العربية ال�شعودية. 
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كن القول باأن هناك تاأثري اإبداعي لهذه الربامج يف  مع الحتفاظ بخ�شائ�شها الهند�شّية. وميمُ
 Guven( جمال تعليم الهند�شة، واأنها اخلطوة الأكرث اأهمية يف تدري�س الهند�شة بعد اإقليد�س

.)& Kosa، 2008، 101
ت�شاعد  اجليد  الت�شميم  ذات  التفاعلّية  الإلكرتونّية  الربامج  على  تعتمد  التي  الأن�شطة  اإن 
الطالب على التحكم والتفاعل مع الأ�شكال ثنائية وثالثية البعد ب�شورة �شبه حم�شو�شة، الأمر 
ّكنه من بناء ت�شور ذهني لها واإمكانية روؤيتها من منظورات خمتلفة ، بالإ�شافة اإىل  الذي قد ميمُ
، حيث  الأخرى  املختلفة  الأن�شطة  التفاعلّية ت�شمني  الإلكرتونّية  الربامج  اأنه ميكن من خالل 
ميكن بناء اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلّية تنمي الت�شّور الب�شري املكاين با�شتخدام الطي، والكتل 

واملكعبات مثاًل)عطيف ،2013 ، 4(
ومن جهة اأخرى فقد وجد الرتبويون اأن هناك ارتباًطا عالًيا بني الت�شّور الب�شري املكاين 
اأ�شا�شيًا  مكانًا  الهند�شة  عّد  تمُ حيث  )Unal et al، 2009، 1000(؛  الهند�شّية  واملهارات 
لتنمية املهارات املكانية )Boakes، 2006، 2( كاأحد الأدوار التي توؤديها الأن�شطة الهند�شّية 
)Olkun، 2003، 1(. وب�شكل خا�س فاإن الأن�شطة املعتمدة على التحويالت الهند�شّية ت�شهم 
 Olkun et( يف تنمية مهارات الت�شّور الب�شري املكاين وتعميمها ونقلها اإىل مواقف جديدة

.)Smith et al. 2009، 207( ؛)al.، 2009، 1548
التدري�س  عملهما يف  الباحثني من خالل  اأّن  اإل  الهند�شّية  التحويالت  اأهمية  من  وبالرغم 
لحظا وجود �شعوبة لدى الطالب يف ت�شّور الو�شع النهائي لل�شكل الهند�شي بعد اإجراء حتويل 
هند�شي عليه، كما ك�شفت درا�شة موكلي )2013( عن تدين م�شتوى الت�شّور الب�شري املكاين 

لدى الطالب.
كو�شا  ودرا�شة   ،)2003( با�شالح  درا�شة  منها  الدرا�شات  من  العديد  اأ�شارت  وقد 
اإيجابية  اإىل   ،  )2012( عطيف  ودرا�شة  واآخرون)2011(،  باكي  ودرا�شة  وكاراكو)2010(، 

ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين .
 وانطالًقا مما �شبق من تدين يف م�شتوى الت�شور الب�شري املكاين وظهور اإيجابيات لالأن�شطة 
الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين، فاإن الباحثني ي�شعيان من خالل هذه 
التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  التايل:"ما م�شتوى  ال�شوؤال  الإجابة عن  الدرا�شة 

تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية".
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م�صكلة الدرا�صة:
 ، )موكلي  درا�شة  نتائج  اإىل  وا�شتناًدا  التدري�س  جمال  يف  امليدانية  الباحثني  خلربة  نظًرا 
2013( والتي تو�شلت اإىل تدين م�شتوى الت�شور الب�شري املكاين لدى طالب املرحلة املتو�شطة 
، وكذلك من خالل مناق�شة معلمي وم�شريف الريا�شيات يف مهارات الت�شور الب�شري املكاين 
نتائج  اإىل  وا�شتناًدا  تنميته،  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  اأهمية  وروؤيتهم 
ل�شتخدام  اأثر  وجود  اإىل  تو�شلت  والتي   )1999( العمري  درا�شة  مثل   ، ال�شابقة  الدرا�شات 
احلا�شوب املربمج بلغة لوغو على تعلم املفاهيم الهند�شية والقدرة املكانية ،ودرا�شة با�شالح 
)2003( التي تو�شلت اإىل وجود اأثر ل�شتخدام برنامج Maplev3 على تنمية القدرة املكانية 
اأثر ل�شتخدام  وجود  اإىل  تو�شلت  والتي   )Guven &Kosa ،2008( وكو�شا قوفن  ودرا�شة 
 )2012( عطيف  ،ودرا�شة  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف   Cabri 3D برنامج 
الت�شور  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ل�شتخدام  اأثر  وجود  اإىل  تو�شلت  والتي 
الب�شري املكاين ، ودرا�شة النذير )2015( والتي تو�شلت اإىل وجود عالقة طردية بني الذكاء 

الب�شري املكاين والتح�شيل الدرا�شي يف الريا�شيات .
واإدراك  التخيل  بتنمية  املبا�شر  وارتباطه  املو�شوع  هذا  ولأهمية  ؛  ما�شبق  على  وبناء 
يف  التدري�شية  املداخل  تعدد  ب�شرورة  الباحثني  من  واإميانًا  بينها،  فيما  الريا�شية  العالقات 
تعلم الريا�شيات، فقد راأى الباحثان �شرورة القيام بدرا�شة ملعرفة م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة 
الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 

باملرحلة الثانوية ، وتتمثل م�شكلة الدرا�شة يف الإجابة عن ال�شوؤال الرئي�س التايل :
الت�صور  يف تنمية مهارات  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�صطة  ا�صتخدام  م�صتوى  "ما 

الب�صري املكاين لدى معلمي الريا�صيات باملرحلة الثانوية؟"

اأ�صئلة الدرا�صة:
جتيب الدرا�صة عن ال�صوؤال الرئي�ص التايل:

الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  ما 
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية؟

ويتفرع منه الأ�شئلة التالية:
1- ما م�شتوى اخللفية املعرفية حول الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري 

املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية؟
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الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  ما   -2
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س؟

الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  ما   -3
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س؟

الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  ما   -4
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تقومي الدر�س؟

اأهمية الدرا�صة: 
1- ت�شهم يف معرفة م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور 

الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية.
2- تفيد املعلمني يف توجيههم نحو ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات 

الت�شور الب�شري املكاين. 
التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  الريا�شيات بت�شمني  القائمني على تطوير مناهج  3- تفيد 

مهارات تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف مناهج الريا�شيات. 

اأهداف الدرا�صة:
تهدف الدرا�صة التالية اإىل:

1- التعرف على اخللفية املعرفية ملعلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية حول الأن�شطة الإلكرتونية 
التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين؟

الت�شور  مهارات  تنمية  التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  التعرف   -2
الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س.

الت�شور  مهارات  تنمية  التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  التعرف   -3
الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س.

الت�شور  مهارات  تنمية  التفاعلية يف  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  التعرف   -4
الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تقومي الدر�س.
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حدود الدرا�صة:
احلدود املو�صوعية:

مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  على  الدرا�شة  تقت�شر 
التعليم  اإدارة  مبدار�س  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور 

مبحافظة �شبيا.
احلدود املكانية:

تقت�شر الدرا�شة على املدار�س الثانوية مبدار�س اإدارة التعليم مبحافظة �شبيا للعام الدرا�شي 
1436- 1437هـ للف�شل الدرا�شي الثاين.

م�صطلحات الدرا�صة:
الت�صور الب�صري املكاين:

معريف  "ن�شاط عقلي  باأنه:  املكاين  الب�شري  الت�شّور   )13 املالكي )2006،  عرف        
الهند�شّية  العالقات  اإدراك  واملعتمد على  الأ�شكال،  املكاين حلركة  الب�شري  بالت�شّور  يرتبط 

بني الأ�شكال وال�شرعة والدقة يف الت�شّور الب�شري املكاين".
       ويعرف الت�شّور الب�شري املكاين على اأنه: القدرة على معاجلة واإعادة تركيب املكونات 
يف املثريات الب�شرّية، ويت�شمن التعرف، والحتفاظ، وا�شرتجاع الرتاكيب عندما يتحرك �شكل 

.)Unal et al، 2009، 1000( ما اأو جزء منه
        ويعرفه )عطيف ،2012، 7( باأنه " تخّيل عملية الدوران والنعكا�س لالأ�شكال واملج�شمات، 
التي غريت  العملية  التعرف على  والقدرة على  اأو حركة جزء منها،  الذهني حلركتها  والتتبع 

مكان وهيئة ال�شكل اأو املج�شم وتطبيقها ذهنيًا يف موقف جديد". 
     ويعرفه )موكلي،2013، 33( باأنه القدرة على تخيل ال�شورة اجلديدة لالأ�شكال الهند�شية 
واملج�شمات الناجتة عن اإجراء حتويالت هند�شية ذهنيًا كالدوران والنعكا�س وجتميع الأ�شكال 

والتعرف على كيفية تطبيقها ذهنيًا.
مهارات الت�صور الب�صري املكاين:

حا�شة  على  العتماد  يف  تتمثل  التي  املهام  اأداء  على  الفرد  قدرة  باأنها  الباحثان  يعرفها 
الإب�شار وعلى اإدراك العالقات بني اأجزاء �شكل معني، وتخيل الأو�شاع اجلديدة ملكونات �شكل 

ما اإذا مت ف�شلها واإجراء عمليات هند�شية عليها عقلًيا.
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الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية:
تعمل  تعليمية  "اأن�شطة  باأنها  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة   )7  ،2012 )عطيف،  عرف 
الهند�شية  الأ�شكال  مع  التعامل  الطالب  ي�شتطيع من خاللها  والإنرتنت،  من خالل احلا�شوب 
كنه من حتريكها، وتغري هيئتها واإجراء التحويالت الهند�شية عليها؛ وذلك  ب�شورة تفاعلية متمُ
من اأجل اكت�شاب املفاهيم، وا�شتنتاج التعميمات، واإتقان املهارات الواردة يف وحدة التحويالت 

الهند�شية" .
ويعرفها الباحثان اإجرائًيا باأنها اأن�شطة تمُ�شمم بوا�شطة برامج حا�شوبية خمتلفة كاجليوجربا 
و�شكت�س باد، تتوفر فيها اإمكانية التحكم يف حتريك الأ�شكال الهند�شية ب�شحبها اأو عك�شها اأو 
تدويرها دون اأن تفقد خ�شائ�شها اأو العالقات بني اأجزائها مما يتيح للم�شتخدم التفاعل معها 

واكت�شاف وتف�شري ماينتج عنها مما ي�شاعده يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين لديه .

الإطار النظري:
يف هذا اجلزء �شيتناول الباحثان حمورين رئي�شني هما: الت�شور الب�شري املكاين، والأن�شطة 

الإلكرتونية التفاعلية .
املحور الأول: الت�صور الب�صري املكاين:

مفهوم الت�صور الب�صري املكاين:
 وهو قدرة الفرد على القيام مبجموعة من الأن�شطة الب�شرية التي تت�شمن اإدراًكا للعالقات 
بني جمموعة من الأ�شياء ،اأو ت�شور هذه الأ�شياء عند النظر اإليها من زوايا خمتلفة اأو تثبيتها 

اأو اإدارتها يف بعدين اأو ثالثة اأبعاد )بركات ،2006: 35( .
على  املكاين  الب�شري  الت�شّور   )Unal et al، 2009، 1000( واآخرون  اأونال  ويعرف 
التعرف،  ويت�شمن  الب�شرّية،  املثريات  يف  املكونات  تركيب  واإعادة  معاجلة  على  "القدرة  اأنه 

والحتفاظ، وا�شرتجاع الرتاكيب عندما يتحرك �شكل ما اأو جزء منه “.
باأنه  املكاين  الب�شري  الت�شّور   )Smith et al.، 2009، 203( واآخرون  �شميث  ويعرف 
"القدرة على حل م�شكالت متعددة اخلطوات تت�شمن اأ�شكال معقدة، اأو ترتيبات من الأ�شكال".
 ويرى جلفورد اأن عامل الت�شّور الب�شري املكاين هو: "القدرة على تخيل احلركة والإحالل 
املكان  اأو  اجلديد  املظهر  على  والتعرف  ذهنيًا  منه  اأو جزء  ال�شكل  تدوير  اأي  لل�شكل،  املكاين 

اجلديد لالأ�شياء التي حركت اأو عدلت داخل �شكل معقد" )اأحمد، 2010، 605(.
اأما الت�شّور الب�شري املكاين كما يذكر كانق )Kang ، 2010، 24( فهو قدرة الفرد على 
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حل امل�شكالت املعقدة با�شتخدام عوامل مكانية وخارجية متعددة.
الذهنية  املعاجلة   )Hanlon، 2010، 10( املكاين  الب�شري  الت�شور  اأن  هانلون  ويرى 

ل�شورة ب�شرية، واملهام املرتبطة به عبارة عن عمليات منوذجية متعددة اخلطوات. 
ال�شورة  تخيل  على  "القدرة  باأنه  املكاين  الب�شري  الت�شور   )33 )موكلي،2013،  ويعرف 
اجلديدة لالأ�شكال الهند�شية واملج�شمات الناجتة عن اإجراء حتويالت هند�شية ذهنيًا كالدوران 

والنعكا�س وجتميع الأ�شكال والتعرف على كيفية تطبيقها ذهنيًا" .
اأهمية الت�شور الب�شري املكاين :

اإن املهارات املكانية تدخل يف  للت�شور الب�شري املكاين دور مهم يف احلياة اليومية، حيث 
العديد من التفاعالت اليومية للنا�س )Hanlon، 2010، 1(. ويعد التفكري املكاين �شرورًيا 
امل�شكالت  وحل  التعلم  اأثناء  املعلومات  ومعاجلة  متثيل  يف  يمُ�شتخدم  لأنه  العلمي؛  للتفكري 

 )Olkun، 2003، 1(
        وي�شري )زهران واأحمد ،2010: 74( اإىل اأهمية اأخرى للت�شور الب�شري املكاين تتمثل 
يف اأن هناك عالقة قوية بني التح�شيل الدرا�شي والت�شور الب�شري والنمو املعريف لدى الطالب 

وكلما تقدم الطالب يف املراحل الدرا�شية ازدادت هذه العالقة .
        ويذكر )موكلي، 2013، 33( اأن اأهمية الت�شور الب�شري املكاين تظهر يف اأنه :

، وكل . 1 العالقات ب�شريًا  التنظيم واملعاجلة وتف�شري  واإعادة  الفهم  املتعلم على  ي�شاعد 
هذه املهارات بالغة الأهمية للناحية العملية .

ي�شهم يف جعل التعليم اأكرث �شهولة ، وي�شهم يف حت�شني فهم احلقائق العلمية وحت�شني . 2
العالقة بني التعليم والتدريب يف كثري من املجالت .

تدريب الذاكرة والعمل على تقويتها .. 3
اأكرث �شيطرة على معاجلة الأ�شياء املجردة ، وهو قبل كل ذلك . 4 ي�شهم يف جعل املتعلم 

اأ�شا�شيًا يف حياتنا اليومية للعمل واحلركة يف البيئة التي نعي�س فيها . 
 ويهتم التفكري املكاين بالأج�شام يف الفراغ الثالثي وخمططاتها يف الفراغ الثنائي، والجتاه، 
الكت�شافات  يف  متكامال  دورًا  يوؤدي  فهو  وبالتايل  والأ�شكال؛  والنماذج،  واملوقع،  وامل�شافة، 
العلوم،  جمالت  ومنها  املجالت  من  العديد  يف  للنجاح  اأ�شا�شية  مهارة  وهو  العلمي،  والتقدم 

.)Olkun، 2003، 1; Hanlon، 2010، 1( والتكنولوجيا، والهند�شة، والريا�شيات
 ويمُعد الت�شّور الب�شري للرتاكيب والعالقات الريا�شية املجردة يف جمال تدري�س الريا�شيات 
اإحدى ال�شمات املهمة للتعلم والتفكري الريا�شيني؛ وذلك لأن العديد من امل�شكالت الريا�شية 
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 .)Smith et al.، 2009، 202( تتطلب خطوات متعددة وتت�شمن عدد كبري من الأ�شكال
كما ا�شتنتج كانق )Kang ، 2010، 32( اأن عامل الت�شّور الب�شري املكاين هو         
العامل الأكرث اأهمية يف تعلم الريا�شيات من بني عوامل القدرة املكانية التي ذكرتها الدرا�شات 
ال�شابقة والتي قام با�شتعرا�شها؛ وذلك لأن تعلم الريا�شيات يتطلب من ال�شخ�س متييز متثيل 

ت�شويري له مكونات مكانية.   
مكونات مهارة الت�صور الب�صري املكاين:

ميكن حتديد مكونات مهارة الت�شور الب�شري املكاين كما اأوردها )املالكي، 1427هـ،55( 
فيما يلي:

1. التميز بني الأ�شكال الهند�شية امل�شتوية واملج�شمة. 
2. اإدراك الأ�شكال الناجتة من الدوران والثني يف الفراغ.

3. حتديد العالقات بني الأ�شكال الهند�شية املتداخلة.
4. اإدراك الأو�شاع املختلفة لل�شكل الهند�شي.

5. متييز ال�شكل املختلف عن جمموعة من الأ�شكال.
6. متييز الأ�شكال الهند�شية املتماثلة واملت�شابهة. 
7. متييز الأ�شكال واملجموعات املركبة واملتداخلة.

8. متييز حركة الأ�شكال الهند�شية املختلفة. 
 وذكر بدوي )2008، 150-157( جملة من املهارات ترتبط بالت�شّور الب�شري املكاين وهي 

كما يلي:
1( مهارة الو�شف اللفظي لالأ�شكال 

2( مهارة امل�شاهاة بني املج�شم وال�شبكة املكونة له 
3( مهارة التخيل 

4( الذاكرة املكانية 
5( مهارة متثيل الأ�شكال 

6( مهارة الإن�شاء والتكوين
7( التدوير العقلي 
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املحور الثاين: الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية :
مفهوم الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية:

يعرف التفاعل يف بيئة التعلم الإلكرتوين باأنه: "التعلم الن�شط الذي يحوي ات�شاًل وتفاعال 
متعدد الجتاه بني عنا�شر العملية التعليمية" )الرا�شد، 1428هـ، 5(.

تعمل  تعليمية  "اأن�شطة  باأنها  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة   )  7  ،2012، ويعرف )عطيف 
الهند�شية  الأ�شكال  مع  التعامل  الطالب  ي�شتطيع من خاللها  والإنرتنت،  من خالل احلا�شوب 
كنه من حتريكها، وتغري هيئتها واإجراء التحويالت الهند�شية عليها؛ وذلك  ب�شورة تفاعلية متمُ
من اأجل اكت�شاب املفاهيم، وا�شتنتاج التعميمات، واإتقان املهارات الواردة يف وحدة التحويالت 

الهند�شية" .
كاجليوجربا  خمتلفة  حا�شوبية  برامج  بوا�شطة  تمُ�شمم  اأن�شطة  باأنها  الباحثان  ويعرفها   
و�شكت�س باد، تتوفر فيها اإمكانية التحكم يف حتريك الأ�شكال الهند�شية ب�شحبها اأو عك�شها اأو 
تدويرها دون اأن تفقد خ�شائ�شها اأو العالقات بني اأجزائها مما يتيح للم�شتخدم التفاعل معها 

واكت�شاف وتف�شري ماينتج عنها مما ي�شاعده يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين لديه .
الب�شري  الت�شور  لتنمية  ا�شتخدامها  ميكن  التي  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  اأمناط 

املكاين:
من  العديد  تناولتها  التي  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  من  جمموعة  هناك 
 Halpern et al.، 2007( ،)Onder(، )2011 ،غندورة(، )Sorby، 2003((الدرا�شات
et al.، 2011(.  ميكن ا�شتخدامها يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف الريا�شيات  ومن 

هذه الأن�شطة ما يلي: 
اأ( اأن�شطة التدري�س اخلا�س.

ب( اأن�شطة التدريب واملمار�شة. 
ب( اأن�شطة التدريب واملمار�شة. 

ج( اأن�شطة الألعاب التعليمية. 
د( اأن�شطة املحاكاة. 

هـ( اأن�شطة برامج الهند�شة الديناميكّية التفاعلّية.
مميزات ا�صتخدام الربامج التفاعلية يف ت�صميم الأن�صطة الإلكرتونية:

يرى اإيرا�شو )Eraso، 2007، 14( اأن هناك مميزات ل�شتخدام الربامج التفاعلية ومنها:
1- تزود الطالب بالو�شائل لإن�شاء خططهم ال�شتق�شائية اخلا�شة. 
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2- متكن الطالب من �شياغة واختبار نظرياتهم.
 3- حتليل نتائج الطالب.

 4- تف�شري وتكوين معنى لنتائج الطالب.
 5- ر�شم نتائج الطالب اخلا�شة. 

6- متكن الطالب من التحكم يف �شرعة واجتاه اكت�شافاتهم.
7- تنمي قدرات الت�شّور الب�شري املكاين.

الدرا�صات ال�صابقة:
يعر�س الباحثان يف هذا الق�شم الدرا�شات ال�شابقة، والتي ركز فيها الباحثان على الدرا�شات 
التي تناولت الت�شور الب�شري املكاين وتنميته با�شتخدام برامج اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية، وقد 

ت�شمنت درا�شات عربية واأخرى اأجنبية كما يلي:
درا�صة العمري )1999(:

تعلم  على  لوغو  بلغة  املربمج  احلا�شوب  ا�شتخدام  اأثر  على  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت   
املفاهيم الهند�شّية والقدرة املكانية لدى طالب ال�شف ال�شابع بالأردن.

تكونت عينة الدرا�شة من )53( طالبًا من طالب ال�شف ال�شابع مت توزيعهم اإىل جمموعتني 
الأوىل جتريبية تدر�س با�شتخدام احلا�شوب وبلغ عدد اأفرادها )21( طالبًا، والأخرى �شابطة 
وتدر�س بالطريقة التقليدية وبلغ عدد اأفرادها )32( طالبًا. وقد مت يف الدرا�شة ت�شميم عدد 
اختبار  اإعداد  مت  كما  لوغو،  لغة  با�شتخدام  وذلك  الهند�شّية  املفاهيم  لتنمية  الأن�شطة  من 

حت�شيلي يف املفاهيم الهند�شّية، وكذلك اإعداد اختبار يف القدرة املكانية.
التجريبّية  اأداء املجموعة  اإح�شائًيا بني متو�شط  اإىل وجود فرق دال  وقد تو�شلت الدرا�شة 
القدرة  اختبار  يف  وكذلك  الهند�شّية  املفاهيم  اختبار  يف  ال�شابطة  املجموعة  اأداء  ومتو�شط 

املكانية، وذلك ل�شالح املجموعة التجريبّية.
درا�صة با�صالح )2003(:

 هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف على اأثر ا�شتخدام برنامج Maplev3 على تنمية القدرة 
املكانية لدى طالب امل�شتوى الأول من ق�شم الريا�شيات بكلية الرتبية جامعة ح�شرموت.

اإىل جمموعتني مت�شاويتني:  الدرا�شة من )36( طالبًا وطالبة، مت تق�شيمهم  تكونت عينة   
Maplev3، والثانية �شابطة  الأوىل جتريبية تدر�س وحدة التفا�شل )1( با�شتخدام برنامج 
املكون من  املكانية  القدرة  بالطريقة العتيادية. وقد مت تطبيق اختبار  الوحدة نف�شها  تدر�س 



138

موكلي واآل م�صعد : م�صتوى ا�صتخدام الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�صور الب�صري ...

اختبار دوران البطاقة، واختبار بريدو للت�شور املكاين، على عينة الدرا�شة.
املجموعتني  درجات  متو�شطي  بني  اإح�شائًيا  دال  فرق  وجود  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت  وقد 
التجريبّية وال�شابطة يف اختبار القدرة املكانية وذلك ل�شالح املجموعة التجريبّية التي ت�شتخدم 

.)Maplev3( برنامج
:)Guven & Kosa, 2008( درا�صة قوفن وكو�صا

 هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف على اأثر ا�شتخدام برنامج الهند�شّية الديناميكّية كابري 
ثري دي Cabri 3D يف تنمية مهارات الت�شّور الب�شري املكاين لدى الطالب املعلمني ملادة 

الريا�شيات يف اإحدى اجلامعات الرتكية.
البعدي، حيث  القبلي  الختبار  مع  الواحدة،  املجموعة  ت�شميم  الدرا�شة  ا�شتخدمت         
 Karadeniz جامعة  من  الريا�شيات  ملادة  معلمًا  طالبًا   40 من  الدرا�شة  عينة  تكونت 
الب�شري  للت�شور  اختبار بريدو  بوا�شطة  اختبارهم  الرتكية، مت   Technical University
قدمت  ثم  التجربة،  اإجراء  قبل  وذلك  واملنظور،  والتدوير  التطوير  الثالثة،  باأجزائه  املكاين 
لهم اأن�شطة با�شتخدام برنامج الكابري ثري دي ملدة ثمانية اأ�شابيع، وبعد انتهاء التجربة، مت 

اختبارهم بنف�س الختبار.
       تو�شلت الدرا�شة اإىل وجود فرق ذي دللة اإح�شائية بني متو�شط درجات اأفراد العينة 
البعدي،  الختبار  ل�شالح  وذلك  البعدي،  الختبار  درجاتهم يف  ومتو�شط  القبلي  الختبار  يف 
مما يعني اأن برنامج كابري ثري دي قد اأ�شهم يف تنمية مهارات الت�شّور الب�شري املكاين لدى 

اأفراد العينة.
:)Kang, 2010( درا�صة كانق  

كو�شيلة  التدريب مب�شاعدة احلا�شوب  ا�شتخدام  ومقارنة  تقييم  اإىل  الدرا�شة   هدفت هذه 
 )ADHD( من و�شائل التكنولوجيا على حت�شني القدرة املكانية لدى الطالب الذين لديهم

 . )ADHD( والذين لي�س لديهم )ا�شطراب نق�س النتباه وفرط الن�شاط(
لديهم  ممن  والثامن  ال�شابع  ال�شفني  طالب  من  طالبًا   )50( من  الدرا�شة  عينة  تكونت 
)ADHD( اأو لي�س لديهم )ADHD( من املدار�س املحلية.  وقد ا�شتملت على )12( طالبًا 
من ذوي )ADHD( قدمت لهم �شور �شاكنة، و)12( طالبًا قدمت لهم �شور متحركة، و)13( 
طالبًا يف جمموعة املقارنة قدمت لهم �شور �شاكنة، و)13( طالبًا يف املقارنة قدمت لهم �شور 

متحركة.
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يف  احلا�شوب  با�شتخدام  التدريب  من  النوعني  لكال  الطالب  ا�شتجابة  الدرا�شة  وقا�شت   
ظل ظرفني اأحدهما ثابت والآخر تفاعلي. ويف كال احلالتني مت تقدمي الن�شو�س نف�شها، ولكن 
ال�شور والأ�شكال امل�شتخدمة يف التعليم الديناميكي )التفاعلي( كانت متحركة، اأما يف النوع 

الآخر فقد كانت ال�شور والأ�شكال ثابتة. 
اأظهرت النتائج حت�شنا يف النوع الثابت لكال النوعني من الطالب ذوي )ADHD( وبدون، 

وقد كان اأداء التالميذ ذوي )ADHD( يف الو�شع املتحرك اأقل فاعلية.
:)Kurtulu& Candas, 2010( درا�صة  كورتيول و كاندا�ص

قوقل  برنامج  خالل  من  هند�شية  اأن�شطة  ا�شتخدام  اأثر  على  تعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت   
�شكت�س اأب )Google Sketchup( يف تنمية قدرات الت�شّور الب�شري املكاين لدى الطالب 

املعلمني يف مادة الريا�شيات.
تكونت عينة الدرا�شة من 48 طالبًا معلمًا، مت تق�شيمهم اإىل جمموعتني اإحداهما جتريبية 
اأفرادها  عدد  وبلغ   )Google Sketchup( برنامج  با�شتخدام  الهند�شّية  الأن�شطة  جتري 
)24( طالبًا معلما، والأخرى �شابطة جتري الأن�شطة الهند�شّية با�شتخدام الورقة والقلم فقط، 
اأي�شا )24( طالبًا معلمًا. وقد مت تطبيق اختبار قدرات الت�شّور الب�شري  اأفرادها  وبلغ عدد 

املكاين على املجموعتني قبليا وبعديا.
التجريبّية  املجموعتني  متو�شطي  بني  اإح�شائًيا  دالة  فروق  وجود  اإىل  الدرا�شة  وتو�شلت 
املجموعة  ل�شالح  وذلك  املكاين  الب�شري  الت�شّور  لختبار  البعدي  التطبيق  يف  وال�شابطة 

التجريبّية. 
:)Kosaa& Karaku, 2010( درا�صة كو�صا وكاراكو

 )Cabri 3D( هدفت الدرا�شة اإىل معرفة اأثر ا�شتخدام الربنامج الهند�شي التفاعلي      
على الت�شّور الب�شري املكاين يف الفراغ الثالثي.

تكونت عينة الدرا�شة من )24( من طالب كلية الرتبية واملتوقع تخرجهم، والذين �شبق لهم 
اأن در�شوا الهند�شة التحليلية يف الفراغ الثنائي والثالثي، واأخذوا مقرر ا�شتخدام احلا�شب يف 

تدري�س الريا�شيات، و�شبق لهم اأن ا�شتخدموا برنامج )Cabri 2D( يف ال�شنة املا�شية.
مت ت�شميم برنامج تدريبي لتو�شيح كيفية التعامل مع برنامج )Cabri 3D(، ثم مت عقد 

ور�س عمل على ثالث جل�شات عر�شت فيها م�شكالت يف الفراغ الثالثي.
تو�شلت الدرا�شة اإىل اأن برنامج )Cabri 3D( قد زاد من الفهم الهند�شي لدى الطالب، 
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و�شهل  عملية الت�شّور الب�شري لديهم، كما اأن الطالب قد اأفادوا باأنه من ال�شهل تعلم الربنامج، 
واأنهم يرون اأنه منا�شب لتدري�س الهند�شة يف الفراغ الثالثي.

:)Baki et al., 2011( درا�صة باكي واآخرون

 هدفت هذه الدرا�شة اإىل املقارنة بني اأثر كل من برنامج الهند�شة الديناميكّية )التفاعلّية( 
لدى  املكاين  الب�شري  الت�شّور  تنمية  املح�شو�شة يف  واليدويات   ،Cabri 3D ثري دي  كابري 

معلمي الريا�شيات قبل اخلدمة.
 ولتحقيق هدف الدرا�شة فقد مت اختيار )96( من معلمي الريا�شيات قبل اخلدمة يف ال�شنة 
اجلامعية الأوىل، حيث مت تق�شيمهم اإىل ثالث جمموعات: الأوىل جتريبية ا�شتخدمت برنامج 
 )32( اأفرادها  عدد  وبلغ  جتريبية  والثانية  فردًا،   )34( اأفرادها  عدد  وبلغ  دي،  ثري  كابري 
فردًا، اأما الثالثة فقد كانت �شابطة وبلغ عدد اأفرادها )30( فردًا. مت اختبار العينة با�شتخدام 

اختبار بريدو للت�شور الب�شري املكاين قبل التجربة وبعدها.
التطبيق  يف  ال�شابطة  املجموعة  على  التجريبيتني  املجوعتني  تفوق  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت   
التجريبّية الأوىل )جمموعة  الب�شري املكاين، كما تفوقت املجموعة  الت�شّور  البعدي لختبار 

برنامج كابري ثري دي( على املجموعة التجريبّية الثانية )جمموعة اليدويات(.
درا�صة عطيف )2012(

 هدفت هذه الدرا�شة اإىل معرفة اأثر تدري�س الريا�شيات با�شتخدام اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلّية 
يف تنمية الت�شّور الب�شري املكاين لدى طالب املرحلة الثانوية، كما هدفت اإىل التعرف على 
العالقة الرتباطية بني م�شتوى الت�شور الب�شري املكاين والتح�شيل الريا�شي، ولتحقيق هديف 
هذه الدرا�شة قام الباحث بت�شميم اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية يف وحدة التحويالت الهند�شية 
من كتاب الريا�شيات لل�شف الأول الثانوي،  ، كما اأعد اختبارًا يف الت�شور الب�شري املكاين، 
ثم اختار )99( طالبًا من طالب ال�شف الأول الثانوي و مت تق�شيمهم اإىل جمموعتني الأوىل: 
جتريبية وبلغ عدد الطالب فيها )51( طالبًا، اأما الثانية فكانت �شابطة وبلغ عدد الطالب فيها 
اإح�شائيًا بني متو�شطي درجات طالب  دال  اإىل وجود فرق  الدرا�شة  وتو�شلت   ، )48( طالبًا 
املجموعة التجريبّية واملجموعة ال�شابطة يف التطبيق البعدي لختبار الت�شّور الب�شري املكاين 
عالقة  وجود  اإىل  تو�شلت  كما  التجريبية،  املجموعة  طالب  درجات  متو�شط  ل�شالح  وذلك 
ارتباطية موجبة دالة اإح�شائيًا بني م�شتوى الت�شور الب�شري املكاين والتح�شيل الريا�شي لدى 

طالب ال�شف الأول الثانوي.
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التعليق على الدرا�صات ال�صابقة:
ـــ اتفقت جميع الدرا�شات ال�شابقة يف ا�شتخدامها لالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية ، لكنها اختلفت 
يف نوع الربنامج الذي ا�شتخدمته كل درا�شة يف ت�شميمها لهذه الأن�شطة ، كما اأن جميع هذه 
الدرا�شات اتبعت املنهج التجريبي للتعرف على اأثر ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية 

يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين والقدرة املكانية عموما .
الإلكرتونية  الأن�شطة  ملو�شوع  تناولها  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  مع  احلالية  الدرا�شة  -اتفقت 

التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين.
ا�شتخدمت  حيث  املتبع  املنهج  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  عن  احلالية  الدرا�شة  اختلفت  بينما  ــــ 
التفاعلية يف  املنهج الو�شفي امل�شحي للتعرف على م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية 
تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية، واختلفت 
كذلك يف نوع العينة حيث متيزت ح�شب علم الباحثني باأنها الدرا�شة الوحيدة التي اهتمت 
تناولت جوانب  وقد   ، التفاعلية  الإلكرتونية  بالأن�شطة  يتعلق  فيما  املعلمني  اآراء  با�شتطالع 

متعددة حتدد مدى ا�شتخدامهم لها .
- جميع هذه الدرا�شات اأثبتت فاعلية ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية مبختلف براجمها 
وتعدد اأ�شكالها يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين مما دعا الباحثني جلعلها مربًرا لأهمية 
القيام بهذه الدرا�شة وكذلك من خالل الطالع على اأدبيات هذه الدرا�شات مت ال�شتفادة 

منها يف تعريف م�شطلحات الدرا�شة اإجرائًيا، وت�شميم اأداة الدرا�شة احلالية.
منهج الدرا�صة واإجراءاتها:

منهج الدرا�صة:
ا�شتخدم الباحثان يف هذه الدرا�شة املنهج الو�شفي امل�شحي ، لكون هذا املنهج يتنا�شب مع 
هدف الدرا�شة وملالءمته لطبيعة املو�شوع ، حيث ت�شعى الدرا�شة احلالية للتعرف على م�شتوى 
ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي 

الريا�شيات باملرحلة الثانوية.
جمتمع الدرا�صة:

�شبيا  تعليم  باإدارة  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  جميع  من  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
والبالغ عددهم )165( معلًما للعام الدرا�شي 1436 ـــ 1437 هـ.
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عينة الدرا�صة:
طبقت الدرا�شة على عينة ع�شوائية مكونة من )52( معلًما ، وهو ما ميثل ) 31.52% ( من 

جمتمع الدرا�شة.
اأداة الدرا�صة:

    قام الباحثان با�شتخدام ال�شتبانة اأداة لدرا�شتهما للتعرف على م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة 
الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 

باملرحلة الثانوية، وقد انق�شمت الأداة اإىل جزاأين: 
اجلزء الأول : يتعلق بالبيانات ال�شخ�شية لأفراد العينة و�شملت )ال�شم، اخلربة التدري�شية، 

عدد الدورات التدريبية(.
اجلز الثاين : يتعلق مبحاور ال�شتبانة وقد تكونت من اأربعة حماور وهي ) اخللفية املعرفية ، 
ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي 
الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س ، ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف 
تنفيذ  يف  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية 
الدر�س ،م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري 
املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف التقومي ( ويندرج حتت كل حمور جمموعة 

من البنود التي تنتمي له. 
خطوات بناء ال�صتبانة:

1- قام الباحثان يف بناء ال�شتبانة بال�شتناد على الأدب الرتبوي والدرا�شات ال�شابقة )املالكي 
،2009؛ عطيف، 2012؛ موكلي، 2013؛ النذير ،2015(.

2- مت عر�س الأداة يف �شورتها الأولية على جمموعة من املحكمني واملخت�شني يف جمايل تعليم 
الريا�شيات واحلا�شب الآيل من اأ�شاتذة جامعات وم�شرفني تربويني وال�شتنارة باآرائهم.

3- مت ح�شاب �شدق وثبات الأداة.
�صدق اأداة الدرا�صة وثباتها:

: �صدق الأداة:  اأولاً
اأ- �صدق املحكمني:

مت التاأكد من �شدق ال�شتبانة وذلك بعر�شها على جمموعة من املحكمني من اأع�شاء هيئة 
الرتبويني يف  امل�شرفني  ببع�س اجلامعات، وعدٍد من  التدري�س  املناهج وطرق  بق�شم  التدري�س 
مادة الريا�شيات واحلا�شب الآيل، وعدٍد من معلمي الريا�شيات واحلا�شب الآيل ذوي اخلربة، 



143

جملة العلوم الرتبوية : املجلد )3(، العدد )1( 1439/ 2018

اإبداء  منهم  طلبا  ثم  املحكمني  على  الأولية  �شورتها  ال�شتبانة يف  بعر�س  الباحثان  قام  حيث 
مرئياتهم وتوجيهاتهم حول: 

• و�شوح التعليمات.	
• و�شوح الفقرات ومدى منا�شبتها.	
• ترابط الفقرات مع املحور.	
• �شحة ال�شياغة لمُغوًيا وعلمًيا.	
• )اإ�شافة/ حذف( بع�س الفقرات )من/ اإىل( ال�شتبانة.	

الأولية  ال�شورة  على  التعديالت  بع�س  باإجراء  املحكمني  اأراء  �شوء  يف  الباحثان  قام  وقد 
لال�شتبانة حيث مت حذف فقرة واحدة، وتعديل خم�س فقرات، واإ�شافة فقرة واحدة، وبذلك 

اأ�شبحت فقرات ال�شتبانة )28( موزعة على اأربعة حماور:
الب�شري  الت�شور  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  بالأن�شطة  املعرفية  اخللفية  الأول:  املحور 

املكاين وعددها )6( فقرات.
املحور الثاين: ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري 

املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س وعددها )7( فقرات.
املحور الثالث : ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري 

املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س وعددها )10( فقرات .
ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور الب�شري  املحور الرابع: 

املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف التقومي وعددها )5( فقرات.
ويقابل كل فقرة من فقرات ال�شتبانة تدرج رباعي على النحو التايل:

دائًما )اأربع درجات(، اأحياًنا )ثالث درجات(، نادًرا )درجتان(، اأبًدا )درجة واحدة(.
ومت تف�شري النتائج للمتو�شطات وفق الفئات التالية:

متو�شط،   )3.25  –  2.5( منخف�س،   )2.5  –  1.75( جًدا،  منخف�س   )1.75  –  1(
)3.25 – 4( مرتفع 

ب- �صدق الت�صاق الداخلي:
مت تطبيق ال�شتبانة على عينة ا�شتطالعية مكونة من )15( معلًما، ومت ح�شاب معامل ارتباط 
بري�شون حل�شاب الرتباط بني كل فقرة من فقرات ال�شتبانة ودرجة املحور الذي تنتمي اإليه ، 

واجلدول التايل يو�شح ذلك :
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جدول1 عالقة درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي اإليه
درجة الرتباط الفقرة

درجة الرتباط الفقرةباملحور
درجة الرتباط الفقرةباملحور

درجة الرتباط الفقرةباملحور
باملحور

1.3628.69315.78122.790
2.5559.78316.77723.766
3.70110.79817.77424.735
4.69111.69418.83425.807
5.52712.80919.83726.800
6.68813.77920.85627.823
7.68714.65421.64128.853

يت�شح من اجلدول )1( اأن قيم معامالت الرتباط بني درجة الفقرة والدرجة الكلية للمحور 
الذي تنتمي اإليه ترتاوح )362. ــ 853.( وجميعها موجبة بالإ�شافة اإىل اأن لها دللة اإح�شائية 

عند م�شتوى دللة )0.05( مما يعني اأن لها درجة ثبات عالية.
ثبات ال�صتبانة:

 كما مت ح�شاب ثبات ال�شتبانة با�شتخدام معادلة األفا كرونباخ من خالل جتريب ال�شتبانة 
على العينة ال�شتطالعية، وقد وجد اأن ثبات الختبار هو )0.972( وهذا يدل على اأن الأداة 

تتمتع بدرجة عالية جًدا من الثبات ميكن العتماد عليها والوثوق بنتائجها.
الأ�صاليب الإح�صائية:

متت معاجلة البيانات اإح�شائيا اإ با�شتخدام الربنامج الإح�شائي   SPSS، ولالإجابة عن 
اأ�شئلة الدرا�شة مت ا�شتخدام الأ�شاليب الإح�شائية التالية: 

املتو�شطات احل�شابية والتكرارات والن�شب املئوية والنحرافات املعيارية لفقرات ال�شتبانة.
معامل الرتباط بري�شون حل�شاب الت�شاق الداخلي لال�شتبانة.

معادلة األفاكرونباخ حل�شاب ثبات ال�شتبانة.
نتائج الدرا�صة وتف�صريها:

: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الأول: اأولاً
     لالإجابة عن ال�صوؤال الأول: ما م�صتوى اخللفية املعرفية حول الأن�صطة الإلكرتونية 
التفاعلية يف تنمية الت�صور الب�صري املكاين لدى معلمي الريا�صيات باملرحلة الثانوية؟
مت ح�شاب التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتب 

ل�شتجابات اأفراد العينة واملو�شحة يف اجلدول التايل:
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جدول2ا�صتجابات اأفراد العينة للمحور الأول

النحراف املتو�شطاأبًدانادًرااأحياًنادائًماالعبارةم
الرتتيباملعياري

لدي معرفة باأهمية ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية 1
امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين

ك
%

19
36.5

26
50

5
9.6

2
3.83.19.7671

التفاعلية 2 الإلكرتونية  الأن�شطة  ت�شميم  بربامج  معرفة  لدي 
امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين

ك
%

2
3.8

28
53.8

18
34.6

4
7.72.54.6993

لدي معرفة بالأ�شاليب العلمية لت�شميم الأن�شطة الإلكرتونية 3
التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين

ك
%

2
3.8

19
36.5

13
25

18
34.62.10.9346

لدي معرفة بالتعامل مع برامج ت�شميم الأن�شطة الإلكرتونية 4
التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين

ك
%

4
7.7

25
48.1

16
30.8

7
13.52.50.8284

حتتاج 5 التي  الهند�شية  التحويالت  بدرو�س  معرفة  لدي 
ل�شتخدام اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية

ك
%

8
15.5

32
61.5

6
11.5

6
11.52.81.8412

كلدي معرفة بالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية املنا�شبة لكل در�س6
%

10
19.2

15
28.8

18
34.6

9
17.42.5015

يت�شح من اجلدول )2( اأن املتو�شطات احل�شابية ل�شتجابات املعلمني حول خلفيتهم املعرفية 
بني  تراوحت  املكاين  الب�شري  الت�شور  تنمية  يف  امل�شاهمة  التفاعلية  الإلكرتونية  بالأن�شطة 

.)3.19 – 2.10(
" لدي معرفة باأهمية ا�شتخدام الأن�شطة  اأن فقرة )1( وهي         كما يبني اجلدول )2( 
الأوىل  املرتبة  "جاءت يف  املكاين  الب�شري  الت�شور  تنمية  امل�شاهمة يف  التفاعلية  الإلكرتونية 
لت�شميم  العلمية  بالأ�شاليب  معرفة  "لدي  وهي   )3( فقرة  جاءت  بينما   ،  )3.19( مبتو�شط 
الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين " يف املرتبة الأخرية 
مبتو�شط )2.10( ، وقد بلغ املتو�شط احل�شابي للمحور 2.61 اأي اأن م�شتوى اخللفية املعرفية 
حول الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات 
باملرحلة الثانوية كان متو�شًطا ، وفيما يلي عر�س لفقرات املحور ح�شب ا�شتجابات العينة عليها :

• لدي معرفة باأهمية ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور 	
الب�شري املكاين.

• اإلكرتونية 	 اأن�شطة  ل�شتخدام  حتتاج  التي  الهند�شية  التحويالت  بدرو�س  معرفة  لدي 
تفاعلية.

• لدي معرفة بربامج ت�شميم الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور 	
الب�شري املكاين.

• يف 	 امل�شاهمة  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ت�شميم  برامج  مع  بالتعامل  معرفة  لدي 
تنمية الت�شور الب�شري املكاين.
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• لدي معرفة بالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية املنا�شبة لكل در�س.	
• يف 	 امل�شاهمة  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  لت�شميم  العلمية  بالأ�شاليب  معرفة  لدي 

تنمية الت�شور الب�شري املكاين.
        ويعزو الباحثان معرفة املعلمني باأهمية ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة 
يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين اإىل اأن املعلمني لديهم معرفة بدور التقنية كاأ�شلوب حديث 
يف معاجلة الكثري من املوا�شيع الريا�شية املجردة  كالأ�شكال الهند�شية وم�شاهمتها يف قدرة 
الطالب على اإجراء حتويالت هند�شية عليها ذهنًيا،وتختلف نتائج الدرا�شة احلالية مع درا�شة 
املالكي )2014( والتي تو�شلت اإىل عدم وجود معرفة كافية لدى املعلمني با�شتخدامات واأ�شاليب 
توظيف احلا�شبة البيانية ومبفهوم تقنيات الو�شائط املتعددة ومناذج الت�شال التعليمي، وكذلك 
لديهم نق�س فى املعرفة املتعلقة با�شتخدام ال�شبورة التفاعلية. وتختلف نتيجة الدرا�شة احلالية 
التدري�س يف  هيئة  اأع�شاء  معرفة  درجة  اأن  من  احلجايا )2010(  درا�شة  اإليه  اأ�شارت  ما  مع 

اجلامعات احلكومية الأردنية مبتطلبات التعليم الإلكرتوين كانت بدرجة مرتفعة.

: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثاين : اأولاً
لالإجابة عن ال�صوؤال الثاين: ما م�صتوى ا�صتخدام الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية يف 
يف  الثانوية  باملرحلة  الريا�صيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�صري  الت�صور  مهارات  تنمية 

تخطيط الدر�ص؟
مت ح�شاب التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتب 

ل�شتجابات اأفراد العينة واملو�شحة يف اجلدول التايل:
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جدول3 ا�صتجابات اأفراد العينة للمحور الثاين

النحراف املتو�شطاأبًدانادًرااأحياًنادائًماالعبارةم
الرتتيباملعياري

اأحدد يف خطة التدري�س مهارات الت�شور الب�شري 7
املكاين التي ت�شتهدفها الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية 

ك
%

9
17.3

15
28.8

11
21.2

17
32.72.311.1123

اأ�شمن الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف 8
تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف خطة الدر�س

ك
%

5
9.6

14
26.9

15
28.8

18
34.62.67.9431

9
اأحدد يف خطة الدر�س الوقت املنا�شب ل�شتخدام 
الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية 

الت�شور الب�شري املكاين
ك
%

7
13.5

15
28.8

15
28.8

15
28.82.271.0314

10
اأ�شمن خطة الدر�س وقًتا خم�ش�شا لتدريب الطالب 
على الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية 

الت�شور الب�شري املكاين
ك
%

5
9.6

15
28.8

13
25

19
36.52.121.0226

اأخ�ش�س يف خطة الدر�س وقتا لتقدمي التغذية 11
الراجعة للطالب حول اأدائهم يف كل ن�شاط

ك
%

12
23.1

13
25

10
19.2

17
32.72.381.1742

12
اأخ�ش�س وقتا لتقومي اأداء الطالب يف الأن�شطة 

الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور 
الب�شري املكاين يف خطة الدر�س

ك
%

11
21.2

9
17.3

13
25

19
36.52.231.1655

اأحدد م�شادر التعلم الداعمة للن�شاط الإلكرتوين 13
التفاعلي يف خطة الدر�س

ك
%

11
21.2

19
36.5

16
30.8

6
11.52.111.0037

يت�شح من اجلدول )3( اأن املتو�شطات احل�شابية ل�شتجابات املعلمني حول ا�شتخدام الأن�شطة 
الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 

باملرحلة الثانوية يف تخطيط الدر�س تراوحت بني )2.11 – 2.67(.
كما يبني اجلدول )3( اأن فقرة )8( وهي "اأ�شمن الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة 
مبتو�شط  الأوىل  املرتبة  يف  جاءت  الدر�س"  تخطيط  يف  املكاين  الب�شري  الت�شور  تنمية  يف 
الإلكرتوين  للن�شاط  الداعمة  التعلم  "اأحدد م�شادر  وهي  فقرة )13(  بينما جاءت   )2.67(
التفاعلي يف خطة الدر�س" يف املرتبة الأخرية مبتو�شط )2.11( ، وقد بلغ املتو�شط احل�شابي 
للمحور 2.30 اأي اأن م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور 
 ، متدنًيا  كان  الدر�س  تخطيط  الثانوية يف  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري 

وفيما يلي عر�س لفقرات املحور ح�شب ا�شتجابات العينة عليها :
• اأ�شمن الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف 	

خطة الدر�س.
• كل 	 اأدائهم يف  للطالب حول  الراجعة  التغذية  لتقدمي  وقتا  الدر�س  اأخ�ش�س يف خطة 

ن�شاط.
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• الأن�شطة 	 ت�شتهدفها  التي  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  التدري�س  خطة  يف  اأحدد 
الإلكرتونية التفاعلية.

• التفاعلية 	 الإلكرتونية  الأن�شطة  ل�شتخدام  املنا�شب  الوقت  الدر�س  خطة  يف  اأحدد 
امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين.

• اأخ�ش�س وقتا لتقومي اأداء الطالب يف الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية 	
الت�شور الب�شري املكاين يف خطة الدر�س.

• الإلكرتونية 	 الأن�شطة  على  الطالب  لتدريب  خم�ش�شا  وقًتا  الدر�س  خطة  اأ�شمن 
التفاعلية.

• اأحدد م�شادر التعلم الداعمة للن�شاط الإلكرتوين التفاعلي يف خطة الدر�س.	
اأن  اإىل  تو�شلت  التي   )2011( الروي�س  درا�شة  مع  احلالية  الدرا�شة  نتيجة  وتختلف        
ا�شتخدام معلمي الريا�شيات للتقنية يف تخطيط الدر�س كان متو�شًطا. ويعزو الباحثان ت�شمني 
املعلمني لالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف خطة 
الدر�س اإىل كونها العن�شر الأهم يف تو�شيح و�شرح الدرو�س املراد ا�شتخدام حتويالت هند�شية 
الدر�س،  خطة  يف  امل�شتخدمة  والإ�شرتاتيجيات  التدري�س  طرق  تبنى  خاللها  من  والتي  عليها 
ووقًتا  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ل�شتخدام  منا�شًبا  وقًتا  املعلمني  تخ�شي�س  عدم  اأن  اإل 
للتقومي ووقًتا للتغذية الراجعة يف خطة الدر�س ي�شري اإىل عدم كفاية زمن احل�شة وعدم قدرة 
املعلمني على تنظيم �شريها عند ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية، وهذا ما اأ�شارت اإليه 
اأحد معوقات ا�شتخدام  اأن زمن احل�شة الدرا�شية  درا�شة النذير)2014( وخليل)2016( يف 

الربجميات التفاعلية. 
ا: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الثالث: ثانياً

لالإجابة عن ال�صوؤال الثالث: ما م�صتوى ا�صتخدام الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية يف 
يف  الثانوية  باملرحلة  الريا�صيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�صري  الت�صور  مهارات  تنمية 

تنفيذ الدر�ص؟
مت ح�شاب التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتب 

ل�شتجابات اأفراد العينة واملو�شحة يف اجلدول التايل:
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جدول4 ا�صتجابات اأفراد العينة للمحور الثالث

النحراف املتو�شطاأبًدانادًرااأحياًنادائًماالعبارةم
الرتتيباملعياري

اأقدم للطالب نبذة عن الن�شاط الإلكرتوين وهدفه 14
يف الدر�س

ك
%

9
17.3

24
46.2

13
25

6
11.52.69.8974

اأعطي الوقت الكايف للطالب للتفاعل مع الن�شاط 15
الإلكرتوين

ك
%

10
19.2

16
30.8

14
26.9

12
23.12.461.0566

اأو�شح للطالب اخلطوات والإجراءات املتعلقة 16
با�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية

ك
%

8
15.4

14
26.9

19
36.5

11
21.22.37.9918

17
اأ�شاعد الطالب يف التدرب على تنفيذ الأن�شطة 

الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور 
الب�شري املكاين

ك
%

10
19.2

7
13.5

17
32.7

18
34.62.171.11510

اأتعرف على ال�شعوبات التي تواجه الطالب عند 18
ال�شتخدام

ك
%

11
21.2

14
26.9

11
21.2

16
30.82.381.1407

اأراعي عنا�شر الت�شويق للطالب عند ممار�شة 19
الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي

ك
%

20
38.5

16
30.8

7
13.5

9
17.32.901.1071

اأراعي ا�شتمتاع الطالب مبمار�شة الأن�شطة 20
الإلكرتونية التفاعلية

ك
%

16
30.8

19
36.5

9
17.3

8
15.42.831.0433

21
اأ�شاعد الطالب يف اكت�شاف التغريات التي تطراأ على 
الأ�شكال الهند�شية عند ا�شتخدام حتويالت هند�شية 

عليها بوا�شطة الأن�شطة التفاعلية الإلكرتونية
ك
%

15
28.8

22
42.3

8
15.4

7
13.52.87.9912

22
اأعطي الطالب احلرية الكاملة يف التعامل مع 

الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية واأوجههم يف حال 
ال�شتف�شار

ك
%

9
17.3

12
23.1

16
30.8

15
28.82.291.0739

اأ�شاعد الطالب يف �شياغة نتيجة التحويل الهند�شي 23
التي يتو�شلون اإليها من خالل املمار�شة

ك
%

11
21.2

20
38.5

10
19.2

11
21.22.61.0535

ا�شتخدام  املعلمني حول  ل�شتجابات  احل�شابية  املتو�شطات  اأن  يت�شح من اجلدول )4(      
معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة 

الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س تراوحت بني )2.90-2.17(.
للطالب عند  الت�شويق  " اأراعي عنا�شر  اأن فقرة )19( وهي        كما يبني اجلدول )4( 
بينما   ،  )2.90( مبتو�شط  الأوىل  املرتبة  يف  "جاءت  التفاعلي  الإلكرتوين  الن�شاط  ممار�شة 
"اأ�شاعد الطالب يف التدرب على تنفيذ الأن�شطة امل�شاهمة يف تنمية  جاءت فقرة )17( وهي 
الت�شور الب�شري املكاين " يف املرتبة الأخرية مبتو�شط )2.17( ، وقد بلغ املتو�شط احل�شابي 
للمحور 2.56 اأي اأن م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تنمية مهارات الت�شور 
الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف تنفيذ الدر�س كان متو�شًطا وفيما 

يلي عر�س لفقرات املحور ح�شب ا�شتجابات العينة عليها: 
• اأراعي عنا�شر الت�شويق للطالب عند ممار�شة الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي.	
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• اأ�شاعد الطالب يف اكت�شاف التغريات التي تطراأ على الأ�شكال الهند�شية عند ا�شتخدام 	
حتويالت هند�شية عليها بوا�شطة الأن�شطة التفاعلية الإلكرتونية.

• اأراعي ا�شتمتاع الطالب مبمار�شة الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.	
• اأقدم للطالب نبذة عن الن�شاط الإلكرتوين وهدفه يف الدر�س.	
• خالل 	 من  اإليها  يتو�شلون  التي  الهند�شي  التحويل  نتيجة  �شياغة  يف  الطالب  اأ�شاعد 

املمار�شة.
• اأعطي الوقت الكايف للطالب للتفاعل مع الن�شاط.	
• اأتعرف على ال�شعوبات التي تواجه الطالب عند ال�شتخدام.	
• الإلكرتونية 	 الأن�شطة  با�شتخدام  املتعلقة  والإجراءات  اخلطوات  للطالب  اأو�شح 

التفاعلية.
• اأعطي الطالب احلرية الكاملة يف التعامل مع الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية واأوجههم 	

يف حال ال�شتف�شار.
• اأ�شاعد الطالب يف التدرب على تنفيذ الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية 	

الت�شور الب�شري املكاين.
ويعزو الباحثان اتفاق املعلمني على مراعاة عنا�شر الت�شويق عند ممار�شة الن�شاط الإلكرتوين 
التفاعلي اإىل اإميانهم باأن التقنية و�شيلة ت�شويق رئي�شة جلذب انتباه الطالب جتاه اأي در�س اأو 
اأن  اإىل  تو�شلت  التي   )2011( الروي�س  درا�شة  نتيجة  مع  الدرا�شة  هذه  نتيجة  وتتفق  ن�شاط، 
نتيجة هذه مع  الدر�س كان متو�شًطا، وتختلف  تنفيذ  للتقنية يف  الريا�شيات  ا�شتخدام معلمي 
درا�شة الذبياين)1429هـ( التي تو�شلت اإىل اأن درجة ا�شتخدام التقنيات املعا�شرة يف املدار�س 
املتو�شطة منخف�شة جًدا. ويعزو الباحثان ق�شور املعلمني يف م�شاعدة الطالب يف التدرب على 
تنفيذ الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية وعدم اإعطائهم احلرية الكاملة يف التعامل مع الأن�شطة 
وعدم التعرف على ال�شعوبات التي تواجههم اإىل كرثة عدد الطالب يف الف�شل وعدم وجود 
جهاز حا�شب لكل طالب، وقد اأ�شارت درا�شة النذير )2014( ودرا�شة خليل )2016( اأن كرثة 
عدد الطالب يف الف�شل وعدم وجود جهاز حا�شب لكل طالب من املعوقات املادية ل�شتخدام 

الربجميات التفاعلية يف تدري�س الريا�شيات.
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ا: النتائج املتعلقة بال�صوؤال الرابع: ثالثاً
     لالإجابة عن ال�صوؤال الرابع: ما م�صتوى ا�صتخدام الأن�صطة الإلكرتونية التفاعلية 
يف تنمية مهارات الت�صور الب�صري املكاين لدى معلمي الريا�صيات باملرحلة الثانوية يف 

التقومي؟
مت ح�شاب التكرارات والن�شب املئوية واملتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والرتب 

ل�شتجابات اأفراد العينة واملو�شحة يف اجلدول التايل:
جدول5 ا�صتجابات اأفراد العينة للمحور الرابع

النحراف املتو�شطاأبًدانادًرااأحياًنادائًماالعبارةم
الرتتيباملعياري

 اأكلف الطالب بواجبات منزلية ي�شتخدم من24
خاللها الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية

ك
%

5
9.6

10
19.2

13
25

24
46.21.921.0265

25
 اأ�شمم تدريبات خا�شة بالأن�شطة الإلكرتونية
 التفاعلية لإجراء التحويالت الهند�شية عليها

لتقومي الطالب داخل ال�شف
ك
%

3
5.8

16
30.8

15
28.8

18
34.62.08.9473

كاأراعي الفروق الفردية يف التكليفات املنزلية26
%

13
25

10
19.2

8
15.4

21
40.42.291.2421

 اأوزع درجات التقومي على خطوات ا�شتخدام27
الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية

ك
%

6
11.5

9
17.3

13
25

24
46.21.941.0564

 اأ�شتخدم اأدوات تقومي تنا�شب طبيعية الأن�شطة28
الإلكرتونية التفاعلية مثل بطاقة املالحظة

ك
%

7
13.5

16
30.8

8
15.4

21
40.42.171.1152

ا�شتخدام  حول  املعلمني  ل�شتجابات  احل�شابية  املتو�شطات  اأن   )5( اجلدول  من  يت�شح    
معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة 

الريا�شيات باملرحلة الثانوية يف التقومي تراوحت بني )1.92 - 2.29(.
     كما يبني اجلدول )5( اأن فقرة )26( وهي " اأراعي الفروق الفردية يف التكليفات املنزلية 
"جاءت يف املرتبة الأوىل مبتو�شط )2.29( ، بينما جاءت فقرة )24( وهي " اأكلف الطالب 
الأخرية  املرتبة  يف   " التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  خاللها  من  ي�شتخدم  منزلية  بواجبات 
مبتو�شط )1.92( ، وقد بلغ املتو�شط احل�شابي للمحور 2.08 اأي اأن م�شتوى ا�شتخدام الأن�شطة 
الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية 
ا�شتجابات  ، وفيما يلي عر�س لفقرات املحور ح�شب  التقومي كان متدنًيا  الثانوية يف  باملرحلة 

العينة عليها :
• اأراعي الفروق الفردية يف التكليفات املنزلية.	
• بطاقة 	 مثل  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  طبيعية  تنا�شب  تقومي  اأدوات  اأ�شتخدم 

املالحظة.
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• الهند�شية 	 التحويالت  لإجراء  التفاعلية  الإلكرتونية  بالأن�شطة  تدريبات خا�شة  اأ�شمم 
عليها لتقومي الطالب داخل ال�شف.

• اأوزع درجات التقومي على خطوات ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.	
• اأكلف الطالب بواجبات منزلية ي�شتخدم من خاللها الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.	

      ويعزو الباحثان تدين ا�شتخدام املعلمني لالأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف تقومي الدر�س 
اإىل عدم ح�شول طالبهم على التدريب الكايف ل�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية اأثناء 

تنفيذ الدر�س ب�شبب املعوقات التي ذكرت يف املحورين ال�شابقني.
تف�صري النتائج:

عام  مبتو�شط  جاء  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  اأن  جند  ال�شابقة  النتائج  من 
مهارات  تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  اأن  يعني  وهذا   )2.31(
وهذا  متدٍن،  ب�شكل  جاء  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور 
اأكدت عليه  ما  املاأمول وهو  الريا�شيات دون  التفاعلية يف ف�شول  الربامج  ا�شتخدام  اأن  يوؤكد 

العديد من الدرا�شات مثل درا�شة الذبياين)1429هـ( ودرا�شة الزهراين)1430هـ(.
وقد بينت هذه الدرا�شة ا�شت�شعار املعلمني لأهمية ا�شتخدام الأن�شطة التفاعلية الإلكرتونية 
يف�شر  الريا�شيات  ف�شول  داخل  ا�شتخدامها  �شعف  �شبب  اأن  اإل  عموًما،  التفاعلية  والربامج 
اأ�شارت لها العديد من الدرا�شات:  اأنه قد يكون ناجًتا عن جمموعة من املعوقات، والتي  على 
منها درا�شة النذير)2014( ودرا�شة خليل)2016(. ومن هذه املعوقات: قلة التدريب، و�شعف 
زمن  كفاية  وعدم  طالب،  لكل  جهاز  توفر  وعدم  الف�شل،  يف  الطالب  عدد  وزيادة  التاأهيل، 

احل�شة الدرا�شية املخ�ش�س ملادة الريا�شيات.

خال�صة النتائج:
تنمية  يف  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  م�شتوى  تدين  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت   -1

مهارات الت�شور الب�شري املكاين لدى معلمي الريا�شيات باملرحلة الثانوية.
التفاعلية يف  الأن�شطة الإلكرتونية  اأن م�شتوى اخللفية املعرفية حول  اإىل  2- تو�شلت الدرا�شة 
كان  الثانوية  باملرحلة  الريا�شيات  معلمي  لدى  املكاين  الب�شري  الت�شور  مهارات  تنمية 

متو�شًطا.
على  املعلمني  اتفاق  ن�شبة  كانت  التي  املمار�شات  من  عدد  معرفة  اإىل  الدرا�شة  تو�شلت   -3

ا�شتخدام الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية فيها مبتو�شط ليقل عن 2.5 وهي كالتايل: 
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• مراعاة عنا�شر الت�شويق للطالب عند ممار�شة الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي.	
• عند 	 الهند�شية  الأ�شكال  على  تطراأ  التي  التغريات  اكت�شاف  يف  الطالب  م�شاعدة 

ا�شتخدام حتويالت هند�شية عليها بوا�شطة الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.
• مراعاة ا�شتمتاع الطالب مبمار�شة الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية.	
• تقدمي نبذة عن الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي وهدفه يف الدر�س.	
• ت�شمني الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية يف خطة الدر�س.	
• م�شاعدة الطالب يف �شياغة النتيجة التحويل الهند�شي التي يتو�شلون اإليها من خالل 	

ممار�شة الن�شاط الإلكرتوين التفاعلي.
الأن�شطة  ل�شتخدام  كبريًا  اإهماًل  هناك  اأن  لوحظ  الدرا�شة  عينة  ا�شتجابات  خالل  من   -4
الإلكرتونية التفاعلية امل�شاهمة يف تنمية الت�شور الب�شري املكاين يف عملية تقومي الطالب 
�شواء من خالل التكليفات املنزلية اأو التدريبات داخل ال�شف الدرا�شي وكذلك عدم اإعطاء 
الطالب احلرية الكاملة ملمار�شة الأن�شطة الإلكرتونية التفاعلية اأو تدريبهم عليها ولوحظ 
بتحويالت  والقيام  الطالب  على  التفاعلية  الإلكرتونية  الأن�شطة  بعر�س  املعلمني  اكتفاء 

هند�شية عليها مل�شاهدتها فقط دون اإ�شراكهم يف القيام بهذه التحويالت باأنف�شهم. 
التو�صيات:

1- ت�شميم اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية من قبل خمت�شني يف وزارة التعليم وتقدميها كم�شادر 
م�شاعدة لدرو�س التحويالت الهند�شية.

تنمية  واأهميتها يف  املعلمني  قبل  التفاعلية من  الإلكرتونية  الأن�شطة  ا�شتخدام  ثقافة  ن�شر   -2
جترى  التي  الهند�شية  للتحويالت  الطالب  ا�شتيعاب  خالل  من  املكاين  الب�شري  الت�شور 

على الأ�شكال الهند�شية.
3- ت�شمني برامج اإعداد املعلمني التدريب على بناء واإنتاج الأن�شطة الإلكرتونّية التفاعلّية.

الإلكرتونية  الأن�شطة  ت�شميم  بربامج  بالتعريف  تخت�س  للمعلمني  تدريبية  دورات  تقدمي   -4
التفاعلية وكيفية التعامل معها وكيفية ت�شميم اأن�شطة اإلكرتونية تفاعلية من خاللها.

الإلكرتونية  الأن�شطة  ممار�شة  من  خالله  من  يتمكن  طالب  لكل  اآيل  حا�شب  جهاز  توفري   -5
التفاعلية وا�شتنتاج مايطراأ من تغيري على الأ�شكال الهند�شية. 
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املقرتحات:
مراحل  يف  املكاين  الب�شري  الت�شور  تطبيق  تواجه  التي  املعوقات  لتحديد  درا�شة  اإجراء   -1

التعليم املختلفة.
2- اإجراء درا�شة حول فاعلية الأن�شطة الإلكرتونّية التفاعلّية يف تنمية الجتاه نحو الريا�شيات 

واختزال القلق.
3- اإجراء درا�شة اأثر برنامج تدري�شي للطالب املعلمني على توظيف مهارات الت�شور الب�شري 
املكاين يف مواقف تعليم الريا�شيات يف املراحل املختلفة يف حت�شني اجتاهاتهم نحو مهنة 

تعليم الريا�شيات.
4- اإجراء درا�شة لت�شميم برنامج تدريبي مقرتح يعمل على تنمية اأداء معلمي الريا�شيات على 
ت�شميم الأن�شطة الإلكرتونّية التفاعلّية، وتعرف اأثره يف تنمية الت�شّور الب�شري املكاين لدى 

طالبهم.

كلمة �صكر:
مت اجناز هذا البحث بدعم من مركز التميز البحثي يف تطوير تعليم العلوم والريا�شيات 

بجامعة امللك �شعود يف اململكة العربية ال�شعودية.
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