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 :وخلفیتھ النظریة مقدمة البحث
تتجھ دوُل العالم المتقدم إلى االھتمام بالتفكیر باعتباره ھدًفا رئیًسا من 
أھداف التعلیم، وأساًسا لبناء الحضارات وإنتاج العقول المبدعة؛ ولذلك 
أصبحت تنمیة اإلمكانات البشریة، والمھارات الفكریة، والعقلیة 

ع التطورات التكنولوجیة، والمعرفیة المتالحقة، التي ضرورة للتوافق م
یواجھھا اإلنسان، ویفرض ذلك على العملیة التعلیمیة عدم االعتماد 
على الكم المعرفي بقدر االعتماد على كیفیة استخدام المعرفة، وتطبیقھا 

  .في مجاالت الحیاة المختلفة

تساعد في  والمدرسة الیوم كإحدى المؤسسات التربویة المھمة التي
خدمة المجتمع، وتسعى إلى تطویره مطالبة ببذل كل جھد ممكن لتربیة 
اإلنسان المتمیز القادر على التفكیر السلیم المزود بالمعرفة، والمھارات 
األساسیة بما یمكنھ من إنتاج السلوك الذكي، وبالتالي التكیف مع البیئة، 

االھتمام بالمواد  ومع التغیرات العلمیة، والتقنیة؛ ولذلك یجدر بنا
الدراسیة التي تتضمنھا المراحل التعلیمیة، وخصوًصا المرحلة الثانویة 
التي تحتل موقًعا رئیًسا في النظم التعلیمیة الحدیثة في البالد المتقدمة، 
والنامیة على حد سواء؛ لما لھا من أثر كبیر في صنع جیل المستقبل 

منتجة؛ لیتالءم مع متطلبات وتكوین المواطن السوي، وإعداده للحیاة ال
  .األلفیة الثالثة

جودة الحیاة العملیة تتطلب فرًدا یخطط، ویراقب دائًما، ویقیم أسلوبھ "و
في العملیات، والخطوات التي یتخذھا لتنمیة مھاراتھ العملیة لمواجھة 
مشكالت الحیاة، فمراقبة الفرد، وتقییمھ لتفكیره، واندماجھ في عملیات 

لیھ التفكیر في التفكیر، أو التفكیر فوق المعرفي، أو ما التفكیر یطلق ع
  ).٦٤، ص٢٠٠٩سالي حسن حسن حبیب، "(وراء المعرفة

من أكثر التكوینات  Metacognitionویعد مفھوم ما وراء المعرفة 
النظریة في علم النفس المعرفي ویرجع ھذا المفھوم بأصولھ إلي جون 

ام للبحث في عملیات الذاكرة الذي اشتقھ من السیاق الع ١٩٧٦ یلڤفال
  . اإلنسانیة
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وتعددت تعریفات ما وراء المعرفة علي وجھ العموم بغض النظر عن 
 یلڤطبیعة العملیات المعرفیة المرتبطة بھا، حیث عرفھا فال

Flavell(1979, P.908)  الوعي بالعملیات المعرفیة "بأنھا تعني
ن ثالث نواح لوعي باإلضافة إلى الضبط اإلجرائي للمعرفة، وتتكون م

معرفة الذات، (   الشخص بما وراء المعرفة، وھي متغیرات الشخص
، وخصائص المھمة، )ومعرفة اآلخرین، والمعرفة بما ھو عام وشامل

االستراتیجیة المعرفیة، االستراتیجیة ما وراء ( ومتغیرات االستراتیجیة
  )".المعرفیة

 ,Schraw & Dennison( 1994 شراو ودینیسون  وعرفھا
p.460)  بتعلمھ، وقدرتھ علي وعي الفرد وإدراكھ لما یقوم "بأنھا

للوصول إلى أھدافھ، وكذلك اختیار االستراتیجیات  ةوضع خطط محدد
المناسبة، وتعدیلھا، أو التخلي عنھا في حالة عدم جدواھا في تحقیق 

جة كبیرة الھدف، واختیار استراتیجیات جدیدة، باإلضافة إلى تمتعھ بدر
  ". من القدرة على مراجعة الذات، وتقییمھا باستمرار

أحد أشكال التفكیر "فعرفھا بأنھا ) ٧-٦، ص ٢٠٠٠( أما ولیم عبید
الذي یعني تأمالت عن المعرفة، أو التفكیر فیما نفكر، وكیف نفكر، 

التخطیط، ومراقبة التقدم، : كما یشتمل على أنشطة عقلیة متنوعة مثل
یة؛ لتقویم طریقة وسرعة األداء، واتخاذ القرارات، وبذل جھود ذھن

واختبار سالمة العمل، وسالمة وجودة االستراتیجیات المتبعة في 
  ".أدائھ

إلى ما وراء ) ١١٣، ص ٢٠٠٥(وأشار مجدي عزیز إبراھیم 
وعي الفرد المتعلم بالعملیات المعرفیة التي یمارسھا "المعرفة بأنھا 

، وقدرتھ على وضع خطط محددة وقدرتھ على وصف تفكیره بدقة
إلنجاز المھام الموكلة إلیھ، باإلضافة إلى قدرتھ على مراجعة ذاتھ، 

  ".وتقویمھا باستمرار

، ٢٠٠٤( وقد استخدم كل من حمدي علي الفرماوي وولید رضوان
تعبیر المیتامعرفیة بدال من ما وراء المعرفة، ویعني بھا ) ٣٥ص 

أي العملیات المعرفیة التي تتم قبل،  -إدارة اإلنسان لعملیاتھ العقلیة 
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االستبصار "تعرف علي أنھا لإلنسان ُو -وبعد، وأثناء العملیات العقلیة 
الذاتي الذي یقوم بھ الفرد تجاه مجالھ المعرفي، وتجاه عملیاتھ 
المعرفیة، وما یستتبع ذلك من تحكم في ھذه العملیات مستخدًما في ذلك 

ر یامن تخطیط، ومراقبة، واخت امعرفیةمھارات اإلدارة المیت
  ".االستراتیجیة المالئمة، واتخاذ القرار، والتوجیھ المیتامعرفي

على تعریف ما وراء  اویتضح من التعریفات السابقة أن ھناك اتفاًق
المعرفة بأنھا وعي الفرد بعملیات التفكیر المعرفیة الخاصة بھ، 

حل مشكلة، أو قضیة وفھمھا، والتحكم، والسیطرة علیھا أثناء القیام ب
تعترضھ، أو أثناء تعرضھ لمعلومات جدیدة، كما تتضمن إدراك 
المعرفة الموجودة مسبقا، والتخطیط، ووضع األھداف الالزمة للمھمة، 
واختیار المھارات واالستراتیجیات المالئمة، ومراقبة عملیة التفكیر، 

ا یتضح وتقویمھا في إطار التوجھ نحو تحقیق األھداف المطلوبة،  كم
أن معظم الباحثین اتفقوا علي أن ما وراء المعرفة تشمل ثالث مھارات 

، والتقویم  Monitoring ، والمراقبةPlanningالتخطیط : رئیسة ھي
Evaluation. 

ھناك ثالثة "علي أنَّ  Kriewaldt( 2001, p. 5) وأكد كریوالت
: شملمكونات لما وراء المعرفة، وھي معلومات ما وراء المعرفة، وت

المعلومات حول استراتیجیات التعلم والمعلومات حول طبیعة التعلم، 
المعلومات حول الخصائص الشخصیة للمتعلم، ثم الوعي ما والفعالة، 

وراء المعرفي بالمھمة والتقدم فیھا، وأخیًرا التحكم ما وراء المعرفي، 
قصد بھ اتخاذ قرارات مستمرة بشأن مدخل حل المھمة، والتقدم وُی

  ".فیھا، ومخرجاتھا

مكونات ما "فأشار إلى  Gordon (1996, p.50-52) وردنچأما 
وراء المعرفة ھي التخطیط، واستخدام االستراتیجیات، والمعرفة 

  ".بالمصادر التي یستخدمھا المتعلم، والمراقبة والتقویم

ل ــــــــــیڤ، و فالNelson (1992, p.147)ونـــــواتفق كل من نیلس
Flavell (1979, p.907) ،  وبراون وآخرونBrown et al. 

(1983, p.77)  على أن ما وراء المعرفة تتمثل في كل من المعلومات
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وھي معلومات  knowledge about cognitionعن المعرفة 
السیرة الذاتیة التي یمتلكھا الفرد عن معرفتھ، وتنظیم المعرفة 

Regulation of cognition كم الفرد في وھي تعني مراقبة وتح
یل إلى ھذه المكونات في ضوء نموذج ڤمعرفتھ، حیث أشار فال

 the two component models for المكونین لما وراء المعرفة
metacognition 

، وسناء ) ٥١ -  ٥٠، ص ٢٠٠٥( وقد اتفق فتحي عبد الرحمن جروان
، وصالح الدین عرفة ) ٣٧٧ – ٣٧٦، ص ٢٠١١(  محمد سلیمان

 Schraw et، وشراو وآخرون ) ١٨٢ – ١٨١ص  ،٢٠٠٦( محمود
al. (2006, p.116)  على تصنیف مھارات ما وراء المعرفة إلى

التخطیط ، والمراقبة، والتقویم، وتضم كل : ثالث مھارات رئیسة ھي
مھارة من ھذه المھارات الرئیسة عدًدا من المھارات الفرعیة یمكن 

  :تلخیصھا فیما یلي

ة الفرد علي تحدید الھدف، أو اإلحساس ویتمثل في قدر: التخطیط
بوجود مشكلة، وتحدید طبیعتھا، واختیار استراتیجیة التنفیذ، 
ومھاراتھا، وترتیب تسلسل العملیات، أو الخطوات، وتحدید العقبات 

  .واألخطاء المحتملة، وتحدید أسالیب مواجھة الصعوبات واألخطاء

اإلبقاء على الھدف في وتتمثل في قدرة الفرد على : المراقبة والتحكم
بؤرة االھتمام، والحفاظ علي تسلسل العملیات أو الخطوات، ومعرفة 
متى یتحقق ھدف فرعي، ومعرفة متى یجب االنتقال إلى العملیة 

 ُ تتبع في السیاق، واكتشاف التالیة، واختیار العملیة المالئمة التي
والتخلص من العقبات واألخطاء، ومعرفة كیفیة التغلب على العقبات، 

  .األخطاء

ویتمثل في قدرة الفرد على تقویم مدى تحقق الھدف، والحكم : التقویم
مة األسالیب التي ءلنتائج وكفایتھا، وتقویم مدى مالعلي دقة ا

ُاستخدمت، وتقویم كیفیة تناول العقبات واألخطاء، وتقویم فاعلیة 
  .الُخطَّة وتنفذھا
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ا وراء المعرفة تجعل التلمیذ وبناًء على ما سبق فإن تنمیة مھارات م
على  وعي بأھداف المھمة التي یسعي لتحقیقھا، وتجعل لدیھ القدرة 
على التعامل بنجاح مع المواقف الجدیدة، وتجعل لدیھ ثقة بالنفس، 

  .والتروي في اتخاذ القرار، ومراقبة ما یفعلھ، وتقویمھ لنفسھ باستمرار

تنمیة مھارات ما وراء  ولذا أوضحْت العدید من الدراسات أنھ یمكن
المعرفة في الریاضیات من خالل استراتیجیات التدریس، ومنھا دراسة 

فاعلیة منھج : أھمھا: التي توصلت إلى عدة نتائج King (2011)كینج 
للریاضیات یسمى الحل بصوت مرتفع في تنمیة مھارات ما وراء 
المعرفة في الریاضیات لدى طالب المدارس العلیا، وتوصلْت دراسة 

: أھمھا: إلى بعض النتائج) ٢٠١١(محمد عبد القادر علي السید النمر
قائم على المدخل المنظومي في تنمیة بعض مھارات ما  فعالیة برنامج

وراء المعرفة في الریاضیات لدى الطالب الفائقین بالمرحلة الثانویة، 
إلى    Chin et al. (2007)كما توصلت دراسة تشین وآخرون 

فاعلیة تدریس الریاضیات القائم على االستقصاء في تنمیة مھارات ما 
الحادي عشر ذوي التحصیل المرتفع  وراء المعرفة لدى طالب الصف

إلى أن  Allen (1991) لینأــة في الریاضیات، وتوصلت دراس
الكتابة التعبیریة في الریاضیات كأداة للتفكیر التأملي تنمي مھارات ما 

 وراء المعرفة في مقرر الجبر التمھیدي بالجامعة، إال أن دراسة كوفي
Coffey (2009) یس مھارات الكتابة في توصلت إلى عدم فاعلیة تدر

فصول الریاضیات على تنمیة مھارات ما وراء المعرفة أثناء حل 
المشكالت الریاضیة لدى تالمیذ الصف السادس، كما توصلت دراسة 

إلى عدم   Hernandez-Garduno (1997)جاردونو -ھیرناندز
فاعلیة تدریس االستراتیجیات التنقیبیة لحل المشكالت الریاضیة في 

تعاونیة بالمقارنة بتدریس االستراتیجیات التنقیبیة لحل  مجموعات
المشكالت الریاضیة في الفصول العادیة في تنمیة مھارات ما وراء 

  .المعرفة لدى تالمیذ الصف السابع والثامن الموھوبین

ما اھتمت بعض الدراسات ببحث العالقة االرتباطیة بین مھارات ما ك
 دراسة روتیر : صیل الدراسي مثلوراء المعرفة في الریاضیات والتح

Rottier (2003) فیلیبو & ، ودراسـة بانوراPanaoura & 
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Philippou(2007)  ودراسة اوزوي ،Ozsoy(2011)  التي أثبتت
وجود عالقة دالة موجبة بین مھارات ما وراء المعرفة، والتحصیل 

: كما أثبتت بعض الدراسات مثل األكادیمي في مادة الریاضیات،
، ودراسة آندرسون    Young (2010)یونج  دراسة

Anderson(2007)  أنھ ال توجد عالقة دالة بین مھارات ما وراء
المعرفة، والتحصیل األكادیمي في الریاضیات، وأظھرت دراسة بایات 

وجود عالقة دالة موجبة   Bayat & Tarmizi (2010) وترامیزي
شكالت الجبریة لدى بین مھارات ما وراء المعرفة والقدرة علي حل الم

فقد أسفرت عن عدة  Jain(2006)ین چطالب الجامعة، أما دراسة 
وجود عالقة دالة سالبة بین مھارات ما وراء المعرفة، : أھمھا: نتائج

  .وكل من قلق االختبار، وقلق الریاضیات لدى تالمیذ الصف الثامن

واھتمت بعض الدراسات بتدریب التالمیذ على مھارات ما وراء 
المعرفة والتعرف على أثر ذلك على بعض المتغیرات األخرى، حیث 

، ودراسة Cooper (2008)دراسة كوبر : أظھرت عدة دراسات مثل
، )٢٠٠٤(، ودراسة العزب زھران  Liggins(2006)لیجینز 

 Nelsonلسون ، ودراسة نی  Riley (2000) ودراسة ریالي
  Cardelle-Elawar (1995)یالوار إ - ، ودراسة كاردیل (2012)

فاعلیة تدریس الریاضیات القائم على مھارات ما وراء المعرفة في 
تنمیة التحصیل األكادیمي في الریاضیات، كما اتفقت دراسة ویلبورن 

Wilburne (1997) ودراسة )٢٠٠٤( ، ودراسة العزب زھران ،
Nelson (2012)  علي فاعلیة استراتیجیات ما وراء المعرفة في

تنمیة مھارات حل المشكالت الریاضیة، إال أن دراسة نانكارو 
Nancarrow (2004) أن تدریس : أسفرْت عن عدة نتائج أھمھا

الریاضیات القائم على حل المشكالت غیر الروتینیة، ومھارات ما 
فة لدى طالب وراء المعرفة أدى إلى تحسن مھارات ما وراء المعر

الجامعة إال أنھ لم تتحسن قدرة الطالب على حل المشكالت الریاضیة، 
التي   McCormick (1992) وتتفق مع ذلك دراسة ماكورمیك

أظھرت عدم فاعلیة استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة مھارات 
المھنیة، وأسفرت  حل المشكالت الریاضیة لطالب المدارس الثانویة

عن فاعلیة  Cardelle-Elawar (1995)یالوار إ -دیلدراسة كار
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تدریس مھارات ما وراء المعرفة في تنمیة االتجاه نحو الریاضیات 
لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة ذوي التحصیل المنخفض، وفي نفس 

علي فاعلیة   Wilburne (1997)االتجاه أكدت دراسة ویلبورن 
االتجاه نحو المشكالت  استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة

الریاضیة لدى معلمي الریاضیات بالمدارس االبتدائیة قبل الخدمة، أما 
أثبتت فعالیة استخدام ) ٢٠٠٨(دراسة سامیة حسنین عبد الرحمن

استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة بعض مھارات تدریس الھندسة 
  .لدى الطالب المعلمین بكلیة التربیة قسم الریاضیات

ى ضوء ما سبق یتضح أن مجموعة ھذه الدراسات أشارت إلى أن عل
تنمیة مھارات ما وراء المعرفة في الریاضیات من أھم أھداف تدریس 
الریاضیات؛ ولذلك أكدت ھذه الدراسات على ضرورة تنمیة مھارات 
ما وراء المعرفة في الریاضیات من خالل بعض طرق وأسالیب 

تفع، وبرنامج قائم على المدخل منھج الحل بصوت مر: التدریس مثل
المنظومي، والمدخل االستقصائي، والكتابة التعبیریة، واختلف ھذا 
البحث عنھا في استخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة لتنمیة 
بعض مھارات ما وراء المعرفة لطالب الصف األول الثانوي، وھذا ما 

لقة بمھارات ما وراء المعرفة لم تھتم بھ أي من الدراسات السابقة المتع
  .في الریاضیات

من القرن العشرین وقد شھد البحث التربوي في السنوات األخیرة 
ظھور عدة نظریات وضعت كل منھا األسس لعدد من الطرق 
واالستراتیجیات المستخدمة في عملیة التعلم، ومن ھذه النظریات 

في البنائیة " جیھبیا: "النظریة البنائیة التي تنطلق من أفكار كل من
المعرفیة، وفیجوتسكي في البنائیة االجتماعیة، حیث أكد بیاجیھ على 
أن عملیة اكتساب المعرفة عملیة بنائیة نشطة ومستمرة، تتم من خالل 
تعدیل في التراكیب المعرفیة للفرد من خالل عملیات التمثیل، 

فة یتم والمواءمة، والتنظیم، في حین یري فیجوتسكي أن اكتساب المعر
التفاوض بین المعلم والطالب، (من خالل التفاوض االجتماعي

، ٢٠٠٨محمد السید علي الكسباني، )"(والتفاوض بین الطالب أنفسھم
  ).٢٦٢ص 
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رؤیة في " وتعرف البنائیة كما ورد في المعجم الدولي للتربیة بأنھا
 نظریة التعلم ونمو الطفل قوامھا أن الطفل یكون نشًطا في بناء أنماط

حسن حسین "(التفكیر لدیھ نتیجة تفاعل قدراتھ الفطریة مع الخبرة
تعود البنائیة إلى "، و)١، ص١٩٩٢زیتون وكمال حسین زیتون، 

مجموعة من النظریات التي تھتم بطبیعة المعرفة، والصفة المشتركة 
بین ھذه النظریات ھو االعتقاد بأن المعرفة تتولد من األشخاص، 

ثقافتھم عكس السلوكیة التي تعتمد على أن المعرفة وتتأثر بمعتقداتھم، و
 ,Scheurman, 1998)."تتواجد خارج الفرد، وغیر معتمدة علیھ

p.7) 

بناء الفرد "البنائیة بأنھا  Appleton(1997, p.303)بلیتون أوعرف 
للمعرفة العلمیة، التي یكتسبھا بنفسھ، وذلك من خالل الخبرات 

طة الرئیسة ھي األفكار السابقة التي التعلیمیة التي یمر بھا، والنق
یستخدمھا الفرد في فھم الخبرات، والمعلومات الجدیدة، وبالتالي یحدث 
التعلم عندما یكون ھناك تغییر لألفكار السابقة، وذلك عن طریق 

  ".تزویدھم بمعلومات جدیدة، أو إعادة تنظیم ما یعرفونھ بالفعل

البنائیة بأنھا ) ٦١ص، ٢٠٠٣( كما عرف كمال عبد الحمید زیتون
العملیة التي یبني خاللھا المتعلم معارفھ عن العالم بصورة نشطة، "

وغرضیة التوجھ، وذلك عندما یواجھ بمشكلة، أو مھمة حقیقیة یعید 
خاللھا بناء معرفتھ بالتفاوض االجتماعي مع اآلخرین، ومحدًثا تكیًفا 

  ".یتواءم والضغوط المعرفیة الممارسة على خبرتھ

دت ھذه النظریة على أن المعرفة ال ُتْبَني مستقلة عن المتعلم، لكنھا وأك
عملیة داخلیة تجعل التعلم ذا معني بالنسبة لھ وفق خبراتھ، ومعارفھ 
السابقة، والحالیة، وذلك ضمن سیاق اجتماعي، وثقافي، وھي تنظر 
للتعلم على أنھ عملیة حواریة اجتماعیة یتم التفاوض فیھا حول ظاھرة 

نة، وبھذه الطریقة یشترك المتعلم في بناء معارفھ، ویكتسب معی
 ,Beck & Kosnik, 2006)"العادات التي تجعلھ متعلم مدى الحیاة

p.2). 
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بناًء علي ما سبق یتضح أن البنائیة تركز على المعرفة السابقة و
كأساس الكتساب وتنظیم المعرفة الجدیدة، كما تؤكد على الدور 

  .بناء واكتساب معرفتھ بنفسھاإلیجابي للمتعلم في 

یعد نموذج ویتلي أحد النماذج القائمة علي النظریة البنائیة في التعلیم "و
والتعلم، وھو نموذج للتعلم القائم على المشكلة، وصمم ویتلي ھذا 

م كبدیل لطریقة الشرح والممارسة المعتادة التي ١٩٩١النموذج عام 
عتمد ھذا النوع من التعلم على تستخدم في تعلیم العلوم والریاضیات، وی

مشكالت حقیقیة تحفز الطالب على التعلم، وتشجعھ على اكتساب 
المعرفة، ومھارات حل المشكالت، حیث یقدم المعلم مشكلة مفتوحة 

محمد السید علي "(النھایة، تجعل الطالب یبحث في القضایا المتعلقة بھا
  ).٢٦٩، ص ٢٠٠٨الكسباني، 

  ):١( ثالث مراحل كما یوضحھ الشكلویتكون نموذج ویتلي من 
Wheatley(1991, p.15-18) 

  

  

  

  
  

محور التعلم القائم على المشكلة ھو مجموعة من المھام التي : المھام
والتي تركز االھتمام على  Problematic tasksتشكل مشكلة 

المفاھیم األساسیة لفرع المعرفة التي سوف تقود التالمیذ إلى بناء 
  .طرق فعالة للتفكیر عن ھذه المادة

 مجموعات منحیث یقسم المعلم تالمیذه إلى : المجموعات المتعاونة
تالمیذ من ذوي القدرات العقلیة المتباینة لتنفیذ المھام المحددة ) ٦:  ٤(

في المرحلة السابقة، ویشجع المعلم تالمیذه على المناقشة، والتفاعل 

المجموعات 
 المتعاونة

  

 المھام

  

 المشاركة

  )١(الشكل
  لتعلم القائملیتلي ونموذج 

 Wheatley(1991, p.15-18) علي المشكلة 
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أثناء تقصیھم عن الحلول الممكنة من خالل جمع المعلومات، وإجراء 
  .التجارب

لیھا المجموعات حیث یتم عرض الحلول التي توصلت إ: المشاركة
المختلفة، وییسر المعلم المناقشات بین المجموعات المختلفة للوصول 
للحلول الممكنة، ویفضل عدم رفض المعلم للحلول الخطأ مسبًقا بل 
یترك الفرصة لتالمیذه للتحقق من ذلك بأنفسھم لیتعلموا التفكیر 

  .الصحیح

كلة یشجع التالمیذ وبناًء على ما سبق فإن نموذج التعلم القائم على المش
على التعاون، والمناقشة مع اآلخرین، واالستقالل، مما یؤدي إلى 
تحقیق الدافعیة للعمل وأداء المھام، ویزید فرص المشاركة، والحدیث 

  .لنمو التفكیر، والمھارات الحیاتیة

من المجاالت  اولقد أصبح التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة واحًد
بب النمو السریع في التعلم اإللكتروني وبسبب الحاجة المھمة للبحث بس

إلى إحداث تجدیدات في عملیة التدریس، وقد قدم عدد من الباحثین 
أمثلة من مقررات التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة، وھذه النماذج 
مصممة علي أساس االفتراضات األساسیة لنموذج التعلم القائم على 

من ناحیة أخرى على التعلم التعاوني المعزز من ناحیة، و المشكلة
  .(An, 2006, P.13 )"بالكمبیوتر

ھو ذلك التعلم الذي "بأنھ Nelson (2007, P.11) وعرفھ نیلسون 
یتم فیھ تطبیق خطوات التعلم القائم على المشكلة من خالل وسائل 

  ".االتصال المتزامن وغیر المتزامن عبر شبكة اإلنترنت

عمل " علم اإللكتروني القائم على المشكلة على أنھ كما تم تعریف الت
الطالب في فرق، وكل فریق مكون من أربعة، أو ستة طالب من أجل 
 حل سلسلة من سیناریوھات المشكلة التي تشكل في مجملھا مودیوًال

، أو وحدة تعلیمیة، والتي تمثل برنامًجا تعلیمًیا، كما یعمل اتعلیمًی
من أجل حل المشكلة، ویعمل الطالب مًعا الطالب مًعا بشكل تعاوني 

بشكل متزامن مع المحاضرة، أو وغیر متزامن،  وما ھو مھم أن یعمل 
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الطالب مًعا من أجل حل المشكلة، واألدوات التي یتعاون الطالب من 
الدردشة، : خاللھا بشكل متزامن البد أن تكون حیویة وفعالة، ومنھا

اعلیة، مؤتمرات الفیدیو، وتصفح منتدي النقاش، السبورة البیضاء التف
المجموعة، و تعد ھذه األدوات أساسیة لضمان التعاون بین فریق التعلم 

  .(Savin-Baden, 2007, p.23)" القائم علي المشكلة

معاییر "  An & Reigeluth(2008, p.4)  وقد حدد آن  وریجلوث
كتروني اختیار المحتوي التي البد من مراعاتھا عند تطبیق التعلم اإلل

ینبغي تقدیم المقرر على شبكة )١:(القائم على المشكلة علي النحو التالي
اإلنترنت، واستخدام وسائط الكمبیوتر كوسیلة اتصال للمناقشة، والقیام 

ینبغي استخدام مشكالت )٢.(بأیة أنشطة أخرى مرتبطة بحل المشكلة
 .حقیقة، ومعقدة، وبنیتھا تمثل مشكلة حتى تحفز الطالب للتعلم

ینبغي على  )٤( .ینبغي استخدام المدخل المتمركز حول المتعلم)٣(
المقرر أن یساعد المتعلم على اكتساب المعرفة في مجال التخصص 
باإلضافة إلى تنمیة القدرة على حل المشكالت والتفكیر وتنمیة مھارات 

أن یساعد المقرر المتعلمین )٥.(ما وراء المعرفة ومھارات االتصال
  ".المشكالت بشكل تعاوني في مجموعات صغیرةعلى حل 

 Serkan  & Ferhan(2009, p.136) كما حدد سیركان و فیرھان
سیناریوھات التعلم القائم على المشكلة في بیئة التعلم اإللكتروني " 

  : والتي تم استخدامھا من خالل الخطوات التالیة

ت عرض تعریف بالموقف الذي یمثل مشكلة حیث تم صیاغة مشكال .١
  .محددة البنیة

یتناقش أعضاء المجموعة مع : تلقي توقعات من أعضاء المجموعة .٢
بعضھم البعض،  ویلي ذلك عرض توقعات الحل من كل عضو في 

  .المجموعة مما یؤدي إلى حل مقبول لھذه المشكلة
كل عضو في المجموعة یتبادل أفكاره : تبادل اآلراء حول المشكلة .٣

أقرانھ من خالل منتدى للنقاش،  حول المشكلة، ویتعرف على آراء
  .أو الدردشة
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یتبادل أعضاء المجموعة : المعرفة السابقة المرتبطة بالمشكلة .٤
  .معرفتھم السابقة المرتبطة بالمشكلة

یحدد أعضاء المجموعة، ویناقش : المعلومات المطلوبة لحل المشكلة .٥
  .نوع، ومدى المعلومات الالزمة لحل المشكلة

كل عضو في المجموعة خطة الحل الفردیة یحدد : تحدید خطط الحل .٦
  .للمشكلة، ویتعرف على خطط أقرانھ اآلخرین

یستخدم مصادر التعلم الخاصة بھ، وبأقرانھ، ویناقش : عملیة الحل .٧
مع أعضاء المجموعة والمعلم، ویبدع كل عضو في المجموعة خطة 

  .الحل الخاصة بھ، والتي تؤدي إلى الحل المحتمل لھذه المشكلة
یتأمل كل عضو في المجموعة في خطة الحل التي وضعھا، : مالتقوی .٨

وخطط أقرانھ، باإلضافة إلى تقویم مدى مساھمة كل عضو في 
 ".المجموعة في حل المشكلة

 

  Hmelo–Silver et al. (2006)سیلفر وآخرون - وقد وضع ھمیلو
، والذي یعد بیئة E-STEP systemنظام الخطوات اإللكترونیة " 

للتعلم اإللكتروني القائم على المشكلة، والتي توفر للمعلمین قبل 
الخدمة الفرصة لالنغماس في تعلم مفاھیم العلوم باستخدام دراسات 
حالة مسجلة على شرائط فیدیو كسیاق إلعادة التصمیم التعاوني 

  The E-STEP systemللدرس، ویتكون نظام الخطوات اإللكترونیة 
  :ن ثالثة مكوناتم
 .كتاب النص الفائق لتعلم العلوم عبر شبكة اإلنترنت، شبكة المعرفة .١
مكتبة عبارة عن حاالت مسجلة على أشرطة فیدیو، والتي تعرض  .٢

لكل من المناقشة،  اأمثلة لممارسات صفیة، ھذه الحاالت تقدم فرًص
وإعادة تصمیم التدریس الموضح في ھذه الحاالت، وتم فھرسة ھذه 

االت المسجلة على شبكة المعلومات، لمساعدة الطالب على الح
 .تحدید قضایا التعلم المثمر

 ".التي توفر المصادر واألدوات) VLE(بیئة التعلم االفتراضیة  .٣
 The e-STEPنظام الخطوات اإللكترونیة " وفي الممارسة العملیة، 

system ١( ، یتضمن مجموعة من الخطوات موضحة في الجدول (
  :أدناه
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 An & Reigeluth (2008, P. 12)وقد استخدم آن  وریجلوث 
التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة في مقرر نظم المكتبات في كلیة 

  : علوم المكتبات بجامعة الغرب األوسط، وكان یتم وفًقا للخطوات اآلتیة

تشكیل اتحاد المكتبات، وتحلیل، وتقویم  المشكلة كانت: عرض المشكلة
نظم المعلومات االفتراضیة المتعلقة بالمكتبة من خالل مقارنة، ومقابلة 

ه، وكیفیة دفع ؤتخاذ قرار بشأن ما الذي یتم شرامختلف الموردین ال
الثمن، وكتابة تقریر حول ذلك، على الرغم من أنھ یتم تقدیم ھذه 

أنھ من المتوقع أن یحل الطالب المشكلة المشكلة في بدایة المقرر، إال 
  .طوال النصف الثاني من الفصل الدراسي

خالل ھذا المقرر كان یتم عقد جلسات متزامنة كل : جلسات متزامنة
وعادة في ھذه الجلسات المتزامنة، یتم تقدیم محاضرات ، یوم ثالثاء

ل حیة في الساعة األولى، أما الساعة الثانیة عبارة عن مناقشة، وخال
الفصل الدراسي یبحث الطالب مجموعة متنوعة من القضایا العملیة 

  .والمشكالت المتعلقة بموضوع الدراسة من خالل جلسات متزامنة

  الكيفية  الوصف  النشاط
  فرديا ، عبر شبكة اإلنترنت  دراسة الحاالت المسجلة على الفيديو١الخطوة 
تسجيل المالحظات، والمقترحات األولية في دفتر المالحظات الشخصية٢الخطوة 

  شبكة اإلنترنت، والذي يوجه الطالب نحو عبر
  المالمح ذات الصلة بالدرس

  اإلنترنتفرديا ، عبر شبكة 

تعاونيا، عبر شبكة اإلنترنت  مشاهدة مقترحات الطالب اآلخرين  ٣الخطوة
  تعاونيا، وجها لوجه  تحديد المفاهيم التي يتم البحث عنها إلعادة التصميم  ٤الخطوة
تعاونيا، عبر شبكة اإلنترنت  إجراء البحث وتبادل البحوث  ٥الخطوة
تعاونيا، عبر شبكة اإلنترنت  تصميم الدرس تعاونيا  ٦الخطوة
  تعاونيا، وجها لوجه  المجموعات تعرض المشروع للصف٧الخطوة 
  فرديا ، عبر شبكة اإلنترنت  تفسير وتبرير ما توصلت إليه المجموعة٨الخطوة 
  فرديا ، عبر شبكة اإلنترنت  التأمل٩الخطوة 

 

  )١(جدول 
  The E-STEP system الخطوات االلكترونية 

Hmelo–Silver et al. (2006)  
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تم عقد جلسة داخل الفصل الدراسي، وتم استخدام :  تشكیل المجموعة
ھذه الجلسة في الفصل الدراسي لتشكیل المجموعات، وحیث إن المعلم 

یمثل ذات  ایشاركون بفاعلیة عندما یدرسون مقرًر یعتقد أن الطالب
 معني بالنسبة لھم؛ لذا تم توزیع الطالب في مجموعات علي أساس

كل مجموعة تتكون  تمجموعات، وكان اھتماماتھم، وتم تشكیل خمس
طالب، وقد تم تشكیل ھذه المجموعات في وقت سابق، ) ٦ – ٤(من 

الجلسة التي تتم داخل  وكانوا یعملون بالفعل على حل مشكالت قبل
   .الفصل الدراسي

قدم المعلم لوحة إعالنات خاصة لكل مجموعة، : حل المشكالت تعاونًیا
كما قام ببناء غرفة للدردشة متاحة الجتماعات المجموعة، وسمح لكل 
مجموعة استخدام أي وسیلة اتصال متاحة اعتماًدا على میولھم، 

عة في توفیر قدٍر كبیٍر من واحتیاجاتھم، ساھم عضو واحد من المجمو
المعلومات األساسیة، وتحدید االتحادات، والخبراء ذوي الصلة، كما 
أنَّ كَل مجموعة تقوم بتقسیم مھامھا، ووضع جدول زمني، وجمع 
وتبادل المعلومات، ومصادرھا، وإجراء مقابالت مع الخبراء في 

جراء مقابالت المیدان، وإجراء المناقشات لتقییم وصنع القرار، كما تم إ
ت التي تخص افي غرفة الدردشة مرتین أسبوعیا التخاذ القرار

المجموعة، ویتم تقسیم مھام التعلم بطریقة تساعد جمیع أفراد 
المجموعة على العمل في كافة مكونات المشكلة معا، وال یوفر المعلم 
أي بنیة، أو أمثلة أثناء عملیة حل المشكلة،  فھو  یرید جعل موقف حل 

شكلة أكثر واقعیة من خالل تعامل الطالب مع المشكلة دون مشاركة الم
  .المعلم

، تم )الحل النھائي(عندما تم االنتھاء من التقریر النھائي: العروض
إجراء عروض من قبل كل مجموعة في جلسات متزامنة، وأثناء 
العروض، ینظر الطالب إلى موقع الویب للمجموعة التي تقدم 

للعروض، وأحیانا یتم توجیھ بعض التساؤالت العرض، ویستمعون 
إلى المجموعة التي تقدم العرض، وبعد قیام كل مجموعة بعرض 

  .تقریرھا النھائي یقدم المعلم والطالب التعلیقات
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بعد انتھاء الطالب من عملیة حل المشكلة، وتقدیم : تقویم األقران
لطالب كتابة التقریر النھائي، واالنتھاء من عملیة العرض،ُ یطلب من ا

مھم یمذكرة سریة إلى المعلم، ُویطلب منھم أن تشمل ھذه المذكرة تقی
لعملیة حل المشكلة التعاونیة مع األقران مع مدى مشاركة كل فرد في 

  . عملیة الحل

من خالل تقییم الطالب لحل المشكلة : تقویم المعلم والتغذیة المرتدة
نھائیة في عملیة التقویم، بصورة تعاونیة یركز المعلم على التقاریر ال

كما إنھ یناقش ما توصلوا إلیھ جیًدا كما یلصق التغذیة المرتدة التي 
على لوحات مناقشات ) الحل النھائي( ترتبط بالتقریر النھائي

المجموعة، ویشیر في التغذیة المرتدة إلى ما قاموا بھ بصورة جیدة، 
ویوضح القضایا  ةبدیل وما تم إھمالھ في التقریر النھائي كمایقدم حلوًال

  ".المتصلة بالمشكلة

بیئة اإلنترنت تمتلك " على أن  An (2006, p.14-15)وأكد آن  
عدًدا من الممیزات بحیث تجعلھا بیئة مناسبة للتعلم القائم على المشكلة، 

االتصال عبر أجھزة الحاسب في التعلم ) ١( :ومن تلك الممیزات
من الوقت للتحلیل، والتأمل في  ااإللكتروني یوفر للطالب مزیًد

المحتوي، وبناء استجابات ناتجة عن تفكیر عمیق كما أن وجود 
المحادثات بصورة مستمرة على شبكة اإلنترنت تسمح للطالب بطباعة 

التعلم عبر شبكة اإلنترنت یتیح ) ٢. (المناقشات، وتعزز تأمل الطالب
صبح دور المعلم للطالب السیطرة على تعلمھم في بیئة بنائیة حیث ی

التعلم عبر شبكة ) ٣. (للمعلومات ولیس المصدر الرئیس امدرًب
اإلنترنت یعزز التفاعل والتعاون بین المعلم والطالب، ویشترك 
الطالب من خالل التعلم عبر شبكة اإلنترنت في أنشطة التفكیر العلیا 

توفر بیئة التعلم عبر شبكة ) ٤. (من خالل التعلم النشط التفاعلي
إلنترنت سھولة الوصول إلى الموارد الغنیة، والحیویة كما توفر ا

فرصة الحصول على المشورة، أو التوجیھ من الخبراء، والممارسین، 
واألقران، وھذه البیئة الغنیة بالمصادر المتنوعة تكون مھمة جًدا 
للطالب أثناء التعلم القائم على المشكلة حیث یبحث الطالب عن 

یوفر ) ٥.(ات المطلوبة من خالل التعلم الذاتيالمعارف، والمعلوم
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للمناقشة للطالب الذین  االتعلم عبر شبكة اإلنترنت بیئة مریحة وفرًص
شكلة وجًھا لوجھ؛ ال یؤدون بشكل جید في بیئة التعلم القائم على الم

  ".خجولین نألنھم قد یكونو

إلى  Savin-Baden(2007, p.16) بادین-ینڤكما أشارت سا
الناتجة عن دمج التعلم القائم على المشكلة، والتعلم عبر شبكة المزایا "

  : اإلنترنت فیما یلي

  التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة یعطي الفرصة للطالب للتعلم في
 .منعزلین جغرافًیان ریق على الرغم من أنھم قد یكونوف
 من مجتمع  اجدیًد ایخلق التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة نوًع

  .التعلم یختلف كثیًرا عن التعلم الواقعي القائم على المشكلة
  أحیاًنا یكون من األسھل مواجھة األقران في بیئة التعلم اإللكتروني

القائم على المشكلة أكثر مما یتم في بیئة التعلم القائم على المشكلة 
ما ھو وجًھا لوجھ؛ حیث توفر أجھزة الكمبیوتر اتصاالت أكثر كثافة ك

موجود في بیئة التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة؛ حیث ال توجد 
ضغوط اجتماعیة، وتوجد حریة أكبر في التعبیر عن اآلراء تمكن 

  . المشاركین من الرد على المحتوي من خالل االتصاالت الفعالة
  یقدم التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة عادة المزید من الفرص

  .لیالت تأملیة، وفكریة، ومراجعة مساھمات اآلخرینلعمل تح
  یساعد التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة الطالب على استخدام

مؤتمرات الفریق كمساحة اتصاالت إضافیة، وكمكان لتبادل وفحص 
وجھات النظر الفردیة، وكمكان أیًضا إلدارة العمل، وتنظیم تفاعل 

 .الفریق
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دات التي قد تكون مفیدة لتصمیم، وتنفیذ التعلم القائم فیما یلي بعض اإلرشا
  : على المشكلة في بیئات اإلنترنت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 علي المشكلة قرر متي تستخدم التعلم القائم

النظر بعین االعتبار الستخدام التعلم القائم 
  :علي المشكلة في تدریس جزء من المقرر

  ھل أجزاء المقرر یمكن تدریسھا بصورة
  .باستخدام طرق تدریسیة أخريفعالة 

  ھل المشكلة ال تغطي جمیع قضایا التعلم
  المھمة

 اختیار وبناء المشكلة

  اختر أو ضع المشكلة التي لھا
عالقة بمھنة الدارس الحالیة، أو 

  .المستقبلیة
  األخذ بعین االعتبار عدد حلول

المشكلة، وسیاقھا وبنیتھا، والوقت 
  .ةالمتاح عند وضع المشكل

 تسھیل عملیة حل المشكلة

  خصص جزء كبیر من الدرجة لعملیة حل
  .المشكلة

  ،قدم كل من وسائل االتصال المتزامنة
  .وغیر المتزامنة

  ساعد الطالب على تقسیم مھام التعلم
بشكل صحیح بحیث یتعاون الطالب في 

  .حلھا بشكل صحیح
 توفیر أبنیة مصممة بشكل مرن.  
  مصممة، أو أبنیة معرفیة توفیر تعلیمات

  .عند االقتضاء

  

  )٢(شكل
  إرشادات لتطبیق التعلم اإللكتروني القائم علي المشكلة

An & Reigeluth(2008, P. 12) 

 تسھیل التعلم بعد عملیة حل المشكلة

توفیر فرص للتعلم بعد حل المشكلة 
  :من خالل

  إنشاء منتدى حیث یمكن للطالب
الحلول النھائیة النظر في 

للمجموعات األخرى، وتوفیر 
التغذیة المرتدة لبعضھا البعض، 
وإجراء المناقشات حول الحلول 

  .المختلفة للمشكلة
  عقد اجتماع متزامن لتقدیم العروض

  .والمناقشات
  إشراك الطالب في عملیة تفكیر

  .موجھة
  تزوید الطالب بتغذیة مرتدة مفصلة

حول الحل النھائي للمشكلة 
  .وخطوات الحل

 تكوین المجموعات

حدد حجم المجموعات مع األخذ في 
االعتبار طبیعة المشكلة، ووسائل االتصال 

  .التكنولوجیة المتاحة
  

 تھیئة الطالب
تأكد من أن الطالب لدیھم ما یكفي 

  .من المعرفة المطلوبة
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اإللكتروني القائم على المشكلة یجمع بین وبناًء على ما سبق فالتعلم 
مزایا التعلم اإللكتروني، والتعلم القائم على المشكلة، وفیھ یستخدم 
المتعلمون اإلنترنت بصورة متزامنة، وغیر متزامنة، للوصول إلى 
المعلومات، ویتم في بیئة تعلیمیة تتمحور حول المتعلم ولیس المعلم، 

اف الناجح الذي یقوم بھ المتعلم ویقوم التعلم على أساس االستكش
الكتساب المعرفة، وقد أشارت العدید من الدراسات السابقة إلى أھمیة 

  :التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة في العملیة التعلیمیة، ومنھا
التي ھدفت إلى التعرف علي أثر التعلم  Yang (2002)دراسة یانج 

في التعلم بشكل أفضل، وحل  القائم على المشكلة عبر شبكة اإلنترنت
المشكالت لدى الطالب في الفصول الجامعیة التي تدرس علم الحركة، 
وأشارت نتائج ھذه الدراسة إلى أن استخدام التعلم القائم على المشكلة 
عبر شبكة اإلنترنت أداة فعالة في تعلم علم الحركة في المرحلة 

فكیر العلیا، ویشجع الجامعیة، كما أنھ یساعد على تنمیة مھارات الت
الطالب؛ لیصبحوا أكثر انخراطا ومسئولیة عن تعلمھم، كما أن دمج 
التكنولوجیا مع استراتیجیات التدریس یتیح للطالب المزید من الحریة 

  .في اختیار بیئات التعلم التي تناسب قدراتھم
التي  Spinello & Fischbach(2004)ودراسة سبینیللو  وفیتشباك 

ھدفت إلى تجربة محاكاة الكمبیوتر لتطبیق التعلم القائم على المشكلة 
عبر شبكة اإلنترنت في مقرر السلوك الصحي في المرحلة الجامعیة، 
وأظھرت الدراسة أن تجربة التعلم القائم على المشكلة استناًدا إلى 

ھتمام  المحاكاة عبر شبكة اإلنترنت یعد أداًة فعالة، ومحفزة، ومثیرة لال
لطالب الجامعة الذین یدرسون الصحة العامة، واتفق غالبیة الطالب 

  .على أن التجربة كانت أكثر إثارة لالھتمام من الطرق التقلیدیة
إلى التعرف على أثر   Nelson(2008) وقد ھدفت دراسة نیلسون

التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة على تصورات المعلمین حول 
جیا في التدریس؛ حیث أظھرت كل مجموعات التعلم دمج التكنولو

اإللكتروني القائم على المشكلة نمًوا كبیًرا من مستوى إلى آخر، 
وأحرزت كل المجموعات تقدًما في تخصصات متعددة، وأظھر 
المشاركون اتجاھات إیجابیة نحو استخدام التعلم اإللكتروني القائم على 

  .یسالمشكلة لدمج التكنولوجیا في التدر
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ھدفت إلى التعرف على أثر التعلم  Yurick(2011) ودراسة یوریك
القائم على المشكلة المدعم بالتعلم القائم على الویب في تعلیم تكنولوجیا 
النانو على اإلدراك المفاھیمي للعلوم، واالتجاه نحو العلوم، وفھم العلوم 

من ھذه  لدى تالمیذ المدارس االبتدائیة، وأشارت النتائج المستخلصة
الدراسة إلى أن التعلم القائم على المشكلة المدعم بالتعلم القائم على 
الویب في تعلیم تكنولوجیا النانو كان لھ تأثیر إیجابي على اإلدراك 
المفاھیمي للعلوم، واالتجاه نحو العلوم، وفھم العلوم لدى تالمیذ 

  .المدارس االبتدائیة
التي ھدفت إلى  Akarasriworn(2011)وفي دراسة أكاراسریورن 

التعرف على التعلم المعرفي لدى الطالب أثناء التعلم القائم على 
المشكلة عبر شبكة اإلنترنت باستخدام مؤتمرات الفیدیو، واتجاھات 
الطالب نحو التعلم اإللكتروني القائم علي المشكلة، وكانت عینة 

سون من طالب الجامعة الذین یدر اطالًب) ٢٨(الدراسة تتكون من 
مقرر النمذجة الریاضیة عبر شبكة اإلنترنت بإحدى الجامعات 

تنمیة التعلم المعرفي لدى : أھمھا: الغربیة، حیث أظھرت عدة نتائج
الطالب، وأظھر الطالب اتجاھات إیجابیة نحو التعلم القائم على 

  .المشكلة عبر شبكة اإلنترنت
إلى  ھدفت   Fatih & Hafize(2009) أما دراسة فاتح  وحافظ

معرفة أثر التعلم القائم على المشكلة عبر شبكة اإلنترنت، والتعلم القائم 
على المشكلة وجھا لوجھ في تعلیم الریاضیات على تحصیل الطالب 
األكادیمي، وقد أجریت ھذه الدراسة في قسم تدریس الحاسوب، 
والتقنیات التعلیمیة، كلیة التربیة، جامعة ھاستیب، ووفقا للنتائج تفوق 
الطالب الذین یدرسون باستخدام التعلم القائم على المشكلة عبر شبكة 
اإلنترنت على الطالب الذین یدرسون باستخدام التعلم القائم على 

  .المشكلة وجھا لوجھ في التحصیل األكادیمي
التي ھدفت إلى  Jong et al.(2013)ونج وآخرون چإال أن دراسة 

ة عبر شبكة اإلنترنت، والتعلم القائم مقارنة أثر التعلم القائم على المشكل
على المشكلة وجًھا لوجھ في الفصول التقلیدیة على نتائج تعلم 
اإلحصاء لطالب الماجستیر تخصص الصحة العامة، أظھرت عدة 

ال یوجد فرق بین التعلم القائم على المشكلة عبر شبكة : أھمھا: نتائج
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جھ في تحصیل اإلحصاء اإلنترنت والتعلم القائم على المشكلة وجًھا لو
  .لدى عینة البحث

التي ھدفت إلى التعرف علي أثر  Sims(2009) وفي دراسة سیمز
التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة في تنمیة التفكیر الناقد في اثنین 
من المقررات التعلیمیة للدراسات العلیا في جامعة صغیرة في شمال 

أن التعلم : نتائج أھمھا شرق الوالیات المتحدة توصلت إلى عدة
اإللكتروني القائم على المشكلة یعزز تنمیة التفكیر الناقد في مقررات 
التعلیم العالي، وقد أرجع المشاركون نمو التفكیر الناقد لدیھم إلى عملیة 
التعلم القائم على المشكلة في بیئة اإلنترنت، موضحین بأنھم كانوا 

  .ستھم التدریسیةقادرین على التفكیر الناقد في ممار
إلى  Serkan & Ferhan(2009) وھدفت دراسة سیركان وفیرھان 

التعرف على أثر التعلم القائم على  المشكلة عبر شبكة اإلنترنت في 
لدى طالب  يالناقد، واكتساب المحتوى المعرف تنمیة مھارات التفكیر

قائم االتجاھین أن التعلم ال ية، وأشارت نتائج تحلیل التباین ذالجامع
على المشكلة عبر شبكة اإلنترنت لم یكن لھ تأثیر كبیر في اكتساب 
المحتوي المعرفي، إال إنھ كان لھ أثر كبیر على زیادة مھارات التفكیر 

  .الناقد
التي  Lancaster et, al. (2011)وفي دراسة النكاستر وآخرون 

ذاتًیا من خالل المحاضرات  ةھدفت إلى تقییم أثر الدراسة الموجھ
المسجلة على اإلنترنت بالدمج مع جلسات التعلم القائم المشكلة على 

أن أداء الطالب كان : أداء الطالب، حیث أظھرت عدة نتائج أھمھا
مرتفًعا على االمتحانات عند استخدام ھذا النموذج التدریسي المختلط، 
وكانت اتجاھات الطالب نحو ھذا النموذج التعلیمي متفاوتة إلى حد 

  .ب الزیادة الملحوظة في حجم العمل الخاص بھمكبیر بسب
كان الغرض منھا  فحص بیئة التعلم  Mayer (2004) أما دراسة مایر

القائم على المشكلة من خالل شبكة اإلنترنت للتدریس، والتعلم في 
مجال اإلدارة التعلیمیة حیث أشارت نتائج الدراسة إلى أن التعلم 

استخدام مجموعة البیانات الموثوقة اإللكتروني القائم على المشكلة ب
االفتراضیة یعزُز إعداًدا واقعًیا وفعاًال للمھنیین، وفي الوقت نفسھ 
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یعزُز استخدام تكنولوجیا المعلومات في الممارسة العملیة، ویشجع 
  . المتعلمین على التفكیر في المشكالت بطرق فریدٍة ونشطٍة

إلى استكشاف  Oldenburg(2008) وقد ھدفت دراسة أولدینبیرج
خبرات حل المشكالت لدى طالب التمریض في مقرر للتعلیم 
اإللكتروني القائم على المشكلة، وقد تم تحلیل البیانات بما في ذلك 
مناقشات عبر شبكة اإلنترنت، والكتابة التأملیة، وإجراء المقابالت، 
حیث أظھرت الدراسة تنمیة قدرات الطالب على حل المشكالت، كما 

جھات نظر الطالب حول خبرات التعلم القائم على المشكلة كانت و
  .إیجابیة

التي ھدفت  Duncann et al. (2012)أما دراسة دانكان وآخرون 
أثر استخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة في علي إلى التعرف 

تدریس مقرر اللیاقة البدنیة لتنمیة خبرة مجموعة من طالب الجامعة 
أظھرت الدراسة أن التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة  الجدد، حیث

یساعد علي تنمیة القدرة علي نقد المعلومات، واألفكار، ویساعد 
الطالب على استخدام مجموعة واسعة من المعارف من خالل 
اإلنترنت، كما یؤدي إلى مزید من المشاركة في عملیة التعلم بالمقارنة 

أنھ یؤدي إلى مزید من التعلم المتمركز بالمحاضرات التقلیدیة، أي 
  .حول الطالب

فقد ھدفت  Sendag & Duran(2012) ودراسة سینداج ودوران 
مقارنة تصورات المعلمین قبل الخدمة لألنشطة التدریسیة التي یتم 
تطبیقھا باستخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة، واألنشطة 

تخدام التعلم اإللكتروني بمدرب، التدریسیة التي یتم تطبیقھا باس
معلًما قبل الخدمة من إحدى الجامعات ) ٤٠(وتكونت عینة الدراسة من

البحثیة الكبرى في وسط تركیا، وأشارت نتائج الدراسة إلى زیادة 
اتجاھات المعلمین قبل الخدمة نحو التعلم اإللكتروني القائم على 

خدام التعلم القائم على المشكلة حیث أكد المعلمون قبل الخدمة أن است
المشكلة عبر شبكة اإلنترنت شجعھم علي االستقصاء، والتفكیر 
بصورة أكثر عمًقا؛ إلیجاد حلول للمشكالت، كما أن األنشطة 
المستخدمة شجعتھم على المناقشة، وطرح اآلراء، واألفكار، وتقدیم 

  .تغذیة مرتدة؛ لتصحیح، وتسھیل التعلم
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 Baturay & Bay (2010) وباي  في حین ھدفت دراسة باتوراي
إلى التعرف على أثر التعلم القائم على المشكلة عبر شبكة اإلنترنت 
على تصورات وتحصیل الطالب الذین یدرسون مقرر مقدمة الحاسب 
بقسم إدارة األعمال لبرنامج التعلیم عن بعد في مؤسسات التعلیم العالي 

ة التعلم القائم على فاعلی: في تركیا، حیث أظھرت عدة نتائج أھمھا
المشكلة عبر شبكة اإلنترنت في تنمیة التحصیل المعرفي لدى عینة 

  .البحث
ھدفت مقارنة التعلم اإللكتروني   Aydam(2007)أما دراسة ایدام 

القائم على المشكلة فردًیا، وتعاونًیا في تنمیة مھارات التفكیر العلیا لدى 
: راسة عدة نتائج أھمھاالطالب بجامعة الغرب األوسط، وأظھرت الد

أن استخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة سواء بصورة تعاونیة 
  .أو فردیة یساعد على تنمیة مھارات التفكیر العلیا لدى الطالب

تبین من العرض السابق أن مجموعة ھذه الدراسات اھتمت ببحث أثر 
بعض المتغیرات استخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة علي 

القدرة على حل المشكالت، وتصورات المعلمین حول دمج : مثل
التكنولوجیا في التدریس، واإلدراك المفاھیمي، واالتجاه نحو المادة، 
والتحصیل المعرفي، والتفكیر الناقد،  واتجاھات المعلمین قبل الخدمة 

البحث  نحو التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة، ومن ھنا اتفق ھذا
مع مجموعة ھذه الدراسات من حیث إنھ اھتم باستخدام التعلم 
اإللكتروني القائم على المشكلة كمتغیر مستقل، إال أنھ اختلف عنھا من 
حیث المتغیرات التابعة، وھي مھارات ما وراء المعرفة، وبقاء أثر 

  .التعلم، وھذا ما لم تھتم بھ أي من ھذه الدراسات

  :حساس بمشكلة البحثاإل
على الرغم من أھمیة مھارات ما وراء المعرفة یالحظ ندرة االھتمام 

لكتاب  تحلیلبھا داخل المواقف التعلیمیة، ومن خالل إجراء 
م ٢٠١٣ -م ٢٠١٢الریاضیات بالصف األول الثانوي للعام الدراسي 

تبین ندرة األھداف، واألنشطة التي تھتم بتنمیة مھارات ما وراء 
  .المعرفة
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كما تبین من خالل مالحظة الطالب بالصف األول الثانوي ببعض 
م ٢٠١٣ -م ٢٠١٢المدارس الثانویة بمحافظة السویس للعام الدراسي 

وجود تدني في مھارات ما وراء المعرفة في حصص الریاضیات، 
وللتأكد من ھذه المالحظة تم القیام بدراسة استطالعیة على مجموعة 

طالبة بمدرسة أسماء ) ٦٥( نانوي وعددھالصف األول الث طالباتمن 
بنت أبي بكر الثانویة بمحافظة السویس، حیث تم تطبیق مقیاس 
مھارات ما وراء المعرفة من إعداد محمد عبد القادر علي السید 

، وتبین مجموعة من أوجھ القصور أمكن توضیحھا )م٢٠١١(النمر
  :كما یلي

 وات الحل القصور في وضع تصور لحل المشكلة یتضح فیھ خط
التي سیستخدمھا لحل ھذه المشكلة، وتقدیم أفكار جدیدة تتعلق 

  .بالحل
 القصور في اقتراح تطبیقات حیاتیة تتعلق بالمشكلة المطروحة.  
  ال یستطیع الطالب أن یتوقع بعض األخطاء التي یمكن أن یقع فیھا

  .أثناء الحل
  ،عدم قدرة الطالب على إصدار قرار على صحة خطوات حلھ

تحقیقھ للھدف من المشكلة، وكذلك تحدید نقاط القوة  ومدى
  .والضعف في حلھ

  

  : مشكلة البحث
تتحدد مشكلة البحث في تدني مھارات ما وراء المعرفة أثناء حل 
المشكالت في الریاضیات لدى طالب الصف األول الثانوي، وللتصدي 

  :تاليلھذه المشكلة، یسعى ھذا البحث إلى اإلجابة عن السؤال الرئیس ال
ما فاعلیة استخدام التعلم اإللكتروني القائم علي المشكلة في تنمیة بعض 

الصف األول طالب دي ء المعرفة، وبقاء أثر التعلم لمھارات ما ورا
  ؟الثانوي

ولمزید من التوضیح تم طرح عدد من األسئلة تلقي الضوء حول 
  :مشكلة ھذا البحث
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المشكلة في تنمیة بعض ما فاعلیة التعلم اإللكتروني القائم على  .١
 مھارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصف األول الثانوي؟

ما فاعلیة التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة في بقاء أثر التعلم لدى  .٢
 طالب الصف األول الثانوي؟ 

  :ھدف ھذا البحث إلى   : أھداف البحث
المشكلة في تنمیة التعرف على فاعلیة التعلم اإللكتروني القائم على  .١

 .بعض مھارات ما وراء المعرفة لدى طالب الصف األول الثانوي
التعرف على فاعلیة التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة في بقاء أثر  .٢

 .التعلم لدى طالب الصف األول الثانوي
  

 :قد تفید نتائج البحث كًال من : أھمیة البحث
إلكتروني، ودلیل للمعلم یساعدھم في من خالل تقدیم موقع : المعلمین .١

استخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة لتدریس وحدة 
المصفوفات لطالب الصف األول الثانوي، وتزویدھم بأدوات مناسبة 
لقیاس التحصیل في مادة الریاضیات، ومقیاس مھارات ما وراء 

 .المعرفة
تعلم تفاعلیة من خالل المساھمة في توفیر بیئة : المتعلمین .٢

تعمل على زیادة إیجابیتھم ومشاركتھم في المواقف التعلیمیة، وتقدیم 
موقع إلكتروني غني بمصادر التعلم، األمر الذي ینعكس إیجابًیا على 

 .تحصیلھم الدراسي بوجھ عام
من خالل تقدیم : القائمین على إعداد وتألیف الكتب المدرسیة .٣

عض األفكار واألنشطة موقع إلكتروني غني بمصادر التعلم وب
 .المتضمنة فیھ والتي قد تثري موضوعات الریاضیات

من خالل تقدیم : الباحثین في مجال المناھج وطرق التدریس .٤
بعض التوصیات، والمقترحات التي قد تفتح مجاًال لبحوث، ودراسات 

 .أخرى مستقبلیة؛ لتطویر تدریس الریاضیات لطالب المرحلة الثانویة
  

  :اقتصر ھذا البحث على :حدود البحث
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عینة من طالب الصف األول الثانوي بإحدى المدارس الثانویة  .١
  .بمحافظة السویس

وحدة المصفوفات لطالب الصف األول الثانوي الفصل  .٢
 .الدراسي الثاني

بناء االختبار التحصیلي لطالب الصف األول الثانوي في  .٣
 –األدنى (وحدة المصفوفات عند مستویات التحصیل الثالث 

 ).األعلى –المتوسط 

  :مصطلحات البحث
  :التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة

ھو ذلك التعلم الذي : ُیعرف التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة أنھ
یجمع بین مكونات بیئة التعلم عبر شبكة اإلنترنت مع مكونات بیئة 

المشكلة، بما في ذلك االتصاالت المتزامنة، وغیر التعلم القائم على 
 ).المتزامنة، وفیھ یعمل المتعلمون تعاونًیا من أجل حل مشكلة التعلم

Sims, 2009, p.8)  
  

  :مھارات ما وراء المعرفة
مجموعة من مھارات التفكیر :تم تعریفھا إجرائًیا في ھذا البحث بأنھا

تجعل الفرد على وعي بالعملیات والخطوات التي یقوم بھا العلیا  التي 
من أجل حل المشكلة، ویتولد ھذا الوعي نتیجًة لحدیث الفرد مع ذاتھ 
أثناء تخطیطھ لحل المشكلة، وأثناء مراقبتھ لذاتھ، وھو ینفذ خطوات 

  . مھ لالستراتیجیة التي استخدمھا في حل المشكلةیالحل، وأثناء تقی
  :بقاء أثر التعلم

ما یحتفظ بھ الطالب من : تم تعریفھ إجرائًیا في ھذا البحث بأنھ
معلومات في وحدة المصفوفات التي درسوھا والتي یتم التعرف علیھا 
مقدًرا بالدرجات التي یحصلون علیھا في االختبار التحصیلي الذي یعاد 

  . تطبیقھ بعد أربعة أسابیع من انتھاء دراسة وحدة المصفوفات
  

Online Problem-Based Learning 

Retention of Learning Impact 

Meta-Cognitive Skills 
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  :فروض البحث
في ھذا المجال أمكن  في ضوء نتائج الدراسات والبحوث التي تمت

  :ینالتالی ضینصیاغة الفر
یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسط درجات طالب المجموعة  .١

التجریبیة، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبیق 
البعدي لمقیاس مھارات ما وراء المعرفة لصالح طالب المجموعة 

  .التجریبیة
یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسط درجات طالب المجموعة  .٢

التجریبیة، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبیق 
المؤجل الختبار التحصیل في الریاضیات لصالح طالب المجموعة 

 .التجریبیة

 : منھج البحث وتصمیمھ التجریبي
ة متغیراتھ، باإلضافة إلى اعتمد ھذا البحث على المنھج الوصفي لدراس

بناء األدوات البحثیة، وإعادة صیاغة وحدة المصفوفات باستخدام التعلم 
اإللكتروني القائم على المشكلة، كما استخدم ھذا البحث المنھج شبھ 
التجریبي في التعرف على فاعلیة التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة 

قاء أثر التعلم لدى طالب الصف في تنمیة مھارات ما وراء المعرفة، وب
األول الثانوي، وتم استخدام المنھج شبھ التجریبي القائم على تصمیم 

، حیث تدرس المجموعة التجریبیة )التجریبیة، والضابطة(المجموعتین
وحدة المصفوفات باستخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة، 

  .لطریقة المعتادةوتدرس المجموعة الضابطة وحدة المصفوفات با

  :سار ھذا البحث وفًقا لإلجراءات التالیة :إجراءات البحث
إعداد وحدة المصفوفات باستخدام التعلم اإللكتروني القائم علي -١

  :المشكلة

نظًرا لعدم وجود موقع إلكتروني یحقق أھداف البحث الحالي بشكل 
جید تم تصمیم موقع إلكتروني خاص، وقد استلزم األمر االطالع على 
نماذج تصمیم مواقع تعلیمیة عبر شبكة اإلنترنت لالستفادة منھا، وبعد 
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دراسة ھذه النماذج تم اإلفادة منھا في تصمیم نموذج یخدم البحث 
یھدف إلى توصیف المراحل واإلجراءات التي تم اتباعھا  الحالي، وھو

في تصمیم موقع إلكتروني الستخدامھ في تدریس وحدة المصفوفات 
  :باستخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة

  :وتضمن ذلك عدة مراحل، كما یلي :تصمیم الموقع اإللكتروني: أوال
 

  :مرحلة التحلیل  - أ

ھذه المرحلة على عدد من الخطوات الفرعیة یجب علي  وتنطوي
  :المصمم اتباعھا، وتتمثل في

  :تحلیل الفئة المستھدفة
ویقصد بھ تحلیل المتعلمین المستھدفین، والمتمثلین ھنا في طالب 
الصف األول الثانوي بمحافظة السویس، من حیث توافر عدد من 

اإللكتروني القائم على المتطلبات، واالحتیاجات بشأن استخدام التعلم 
استخدام تطبیقات )١:(المشكلة، ومن ھذه المتطلبات

استخدام برنامج ) ٣. (استخدام برنامج الوورد)٢.(الویندوز
. توافر الدافعیة لدى المتعلمین للتعلم عبر اإلنترنت) ٤. (البوربوبینت

تنظیم ) ٦. (استخدام المنتدیات في التفاعل مع الزمالء والمعلم) ٥(
تصفح ) ٧.(لومات وعرضھا في صورة تقریر قصیرالمع

  .الموضوعات ذات الصلة بتخصصھ عبر شبكة اإلنترنت
  

  :تحدید األھداف العامة للوحدة
حیث تم صیاغة أھداف عامة لوحدة المصفوفات للصف األول الثانوي 
الفصل الدراسي الثاني في صورة عبارات تقریریة، تعبر بصورة 

یحققھ من تدریس ھذه الوحدة، وتتمثل في  واضحة عما یرید المعلم أن
ھذا البحث في تنمیة مھارات ما وراء المعرفة، وبقاء أثر التعلم لدى 

  .الطالب مجموعة البحث
  :تحدید مھام التعلم وأنشطتھ

حیث تم في ھذه المرحلة تحدید مھام التعلم وأنشطتھ التي ینبغي على 
علم اإللكتروني القائم الطالب إنجازھا عند التدریس لھم باستخدام الت

دراسة المشكالت التي ) ١:(على المشكلة، ومن تلك المھام واألنشطة

Analysis Stage 
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تم صیاغتھا علي دروس وحدة المصفوفات، والتي تم عرضھا في 
استعراض العروض التقدیمیة لكل درس من )٢.(منتدیات النقاش

تحمیل الكتاب اإللكتروني من ) ٣.(دروس الوحدة من مكتبة الموقع
 المشاركة في حلقات النقاش سواء أكان ھذا النقاش) ٤.(الموقعمكتبة 

أم غیر متزامن كما في المنتدى  متزامًنا كما في المنتدى الرئیس
الخاص بالمجموعة التي ینتمي إلیھا؛ بھدف التوصل إلى حلول 
للمشكالت التي یتم عرضھا علیھم، أو االستفسار عن بعض العناصر 

ئلة التقویم التي توجد في نھایة كل حل أس)٥.(الغامضة في الدرس
  .درس من دروس الوحدة

  :وذلك من خالل  :تحلیل البیئة التعلیمیة

وذلك من خالل توفیر عدد من أجھزة الكمبیوتر : األجھزة واألدوات
المتصلة باإلنترنت في معمل مخصص لذلك، بحیث یستوعب عدد 

والذي  ،)Data Show( المتعلمین، كما یجب تزوید المعمل بجھاز
  .یناسب بعض المھام

حیث تم رصد مبلغ محدد نظیر شراء مساحة على اإلنترنت  :المیزانیة
  .لنشر الموقع علیھا بعد تصمیمھ، وإنتاجھ لفترة زمنیة محددة

  
  :مرحلة التصمیم واإلعداد  - ب

  :وتتضمن ھذه المرحلة الخطوات التالیة 
  :تحدید األھداف السلوكیة للوحدة-

صیاغة أھداف لكل درس في عبارات سلوكیة بحیث تصف ما ھو تم 
متوقع في سلوك الطالب بعد دراستھم الوحدة، كما تم وضع ھذه 
األھداف في الموقع عبر شبكة اإلنترنت في صفحة مستقلة، وتم أیًضا 

  .توزیع األھداف علي دروس الوحدة
  :اختیار محتوى الوحدة-

تنظیم كل درس من دروس الوحدة، بعد اختیار وحدة المصفوفات تم 
  :األمر الذي ییسر علي الطالب عملیة التعلم، ویشتمل كل درس على

Design Stage 
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  عنوان الدرس. 

  وتصاغ في عبارات سلوكیة بحیث تكون : األھداف السلوكیة
قابلة للمالحظة، والقیاس، وتصف السلوك المتوقع أداؤه من قبل 

 .المتعلم بعد االنتھاء من دراسة الموضوع

  السیر في موضوعات الوحدة خطة:  
بعد تحدید محتوي وحدة المصفوفات، وضعت خطة السیر في 
موضوعات الوحدة، والتي یتبعھا المعلم، وتتمثل في خطوات التعلم 

  :اإللكتروني القائم على المشكلة، وھي

 م مشكلة الدرس في حیث یعرض المعل: عرض المشكلة
مجموعة، وذلك  ، وفي المنتدیات الخاصة بكلالمنتدى الرئیس

 .بصورة متزامنة أثناء تواجد الطالب في غرفة الدراسة

 یقدم المعلم العرض التقدیمي الذي یشرح من  :جلسات متزامنة
خاللھ الدرس بصورة متزامنة، ویلي ذلك إجراء نقاش حول 

 .المشكلة التي یدور حولھا الدرس

 بعد توضیح النقاط األساسیة في الدرس، :  تشكیل المجموعة
تم تشكیل المجموعات بصورة یوبعد مناقشة الطالب فیھا، 

متزامنة داخل الصف، وتم تقسیم الطالب إلى ثالث مجموعات 
وزیع الطالبات بناًء كل مجموعة تتكون من َخْمِس طالبات، وتم ت

 .في الفصل الدراسي األول في مادة الریاضیاتن على درجاتھ

 تم بناء منتدى خاص لكل مجموعة، یتم : حل المشكلة تعاونًیا
من خاللھ مناقشة أفراد المجموعة بصورة غیر متزامنة حول 

 . خطوات حل المشكلة من أجل الوصول إلى الحل النھائي للمشكلة

 عندما تم االنتھاء من حل المشكلة، تقوم كل  :العروض
ضع ة، وومجموعة بصورة متزامنة بعرض خطوات حل المشكل

، وبعد قیام كل مجموعة خطوات الحل في المنتدى الرئیس
 .بعرض حلھا النھائي یقدم المعلم والطالب التعلیقات
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 بعد انتھاء الطالب من عملیة حل المشكلة،  :تقویم األقران
وتقدیم الحل النھائي، واالنتھاء من عملیة العرض، ُیطلُب من 

بحیث تشمل ھذه المذكرة الطالب كتابة مذكرة سریة إلى المعلم، 
مھم عملیة حل المشكلة التعاونیة مع األقران مع مدى مشاركة یتقی

 . كل فرد في عملیة الحل
 یناقش المعلم ما توصلوا إلیھ  :تقویم المعلم والتغذیة المرتدة

جیًدا، ثم یلصق التغذیة المرتدة المرتبطة بالحل النھائي على 
 .المنتدى الرئیس للموقع

  :سائط التعلیمیة المناسبةاختیار الو-
نظًرا ألنھ یتم التدریس باستخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة، 

مكتبة الموقع، وما : فإن من أھم الوسائط التعلیمیة المستخدمة ھي
تتضمنھ من عروض تقدیمیة، وكتاب إلكتروني، والمنتدیات، وینبغي 

التعلم اإللكتروني القائم توظیف ھذه العناصر أثناء التدریس باستخدام 
  .على المشكلة

  :تحدید أسلوب تقویم أداء الطالب-   
حیث تم تقویم أداء الطالب اعتماًدا علي قیامھ بالمھام والتكلیفات 

المشاركة والتفاعل من خالل الفعالیة في استخدام منتدى )١:(التالیة
 تي ینتمي إلیھا، والمنتدى الرئیسالنقاش الخاص بالمجموعة ال

أداء مھام التعلم ) ٢.(من الدرجة الكلیة%) ٢٠(ویخصص لھا 
أداء االختبار ) ٣.(من الدرجة الكلیة%) ٤٠(وأنشطتھ، ویخصص لھا 
  .من الدرجة الكلیة%) ٤٠(التحصیلي، ویخصص لھ

  :مرحلة اإلنتاج - ج   
  :تمر ھذه المرحلة بعدة خطوات، ھي

المناسبة للموقع التعلیمي، وقد استخدمت تحدید لغة التصمیم  -
لبناء صفحات الموقع، وذلك باستخدام برنامج  (HTML)لغة

(Microsoft FrontPage)  ؛ حیث یتمیز ھذا البرنامج بالبساطة في
التصمیم، وإمكانیة تصمیم ما یحتاج إلیھ أي موقع تعلیمي، وتم استخدام 

Production Stage 



  م٢٠١٤یولیو ) ٥(العدد ) ١٧(المجلد     –  تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ١٩٨   
  

؛ وذلك إلضفاء عنصر  (PHP)،  (Java Script)إلى جانبھ لغات
  .التفاعلیة على الموقع التعلیمي

تم عرض محتوى الوحدة في صورة عروض : مكتبة الموقع -
تقدیمیة، وكتاب إلكتروني في المكتبة الرقمیة للموقع، بحیث یستطیع 
المتعلم التنقل بینھا، والضغط على الموضوع الذي یرغب في 

  .دراستھ
قونة للمنتدى الرئیس، تعرض حیث تم وضع أی: المنتدى الرئیس -

فیھ كل مجموعة ما توصلت إلیھ من حل نھائي للمشكلة بصورة 
متزامنة، كما یكتب فیھ المعلم التعلیقات على ما توصلت إلیھ كل 

 .مجموعة
تم عمل منتدى لكل مجموعة من مجموعات : منتدیات المجموعات -

اد كل التعلم الثالثة، وعمل أیقونة لكل منتدى حیث یتناقش أفر
مجموعة في المنتدى الخاص بھا بصورة غیر متزامنة للوصول إلى 

 . الحل للمشكلة

لكتابة النصوص الموجودة في صفحات الموقع تم : كتابة النصوص -
،  (Microsoft Word)برنامج : استخدام برامج مثل

 Microsoft)، وبرنامج  (Microsoft FrontPage)وبرنامج
Powerpoint) .  

  :مرحلة التجریب -د   
وتھدف ھذه المرحلة إلى فحص الموقع اإللكتروني، والتأكد من 
صالحیتھ للتطبیق على مجموعة البحث، وتجربتھ قبل النشر الفعلي 

طالبة ) ١٥(على اإلنترنت، حیث تم تجریب الموقع على عینة قوامھا
عة من خارج العینة من طالبات الصف األول الثانوي، وھذه المجمو

قدرة الطالب على تصفح الموقع : األصل، وذلك بھدف التعرف على
والتعامل معھ، والتأكد من وضوح إرشادات السیر في الموقع، 
والمعیقات التي تواجھ الطالب أثناء سیرھم في التعلم؛ حتى یمكن 

  .تالفیھا في التجربة األساسیة

Experimental Stage 



  م٢٠١٤یولیو ) ٥(العدد ) ١٧(المجلد     –  تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ١٩٩   
  

  :لعرضمرحلة ا - ھـ    
بعد مرحلة اختبار صالحیة الموقع التعلیمي للعرض، یأتي دور اختیار 

 Website)إحدى شركات تقدیم خدمة االستضافة لمواقع اإلنترنت
Hosting) لشراء ) أم أتش سایتس(، وقد تم اختیار موقع شركة

  www.math-teach.com:مساحة للموقع، ورابط الموقع ھو
  :مرحلة التقویم -و   

وتھدف ھذه المرحلة إلى التأكد من مدى تحقیق الطالب مجموعة 
البحث ألھداف وحدة المصفوفات، وقد تم ذلك عن طریق التطبیق 
البعدي لمقیاس مھارات ما وراء المعرفة، والتطبیق المؤجل الختبار 
التحصیل المعرفي، ثم معالجة النتائج إحصائیا، ومن ثم قیاس فاعلیة 

  .التابعة التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة في تنمیة متغیرات البحث
  :وتضمن ذلك: إعداد دلیل استخدام الموقع االلكتروني: ثانًیا

  :إعداد كتیب الطالب اإلرشادي-أ

تم إعداد كتیب إرشادي لدلیل طالب المجموعة التجریبیة، یرشدھم 
القائم على المشكلة؛ حیث أثناء التدریس باستخدام التعلم اإللكتروني 

تعلیمات خاصة بكیفیة الدخول على الموقع : تضمن ھذا الكتیب
اإللكتروني، وشرح مختصر لكل عنصر، وقد تم عرض الكتیب 

صصین في المناھج ختاإلرشادي علي مجموعة من المحكمین الم
وطرق تدریس الریاضیات، حیث أقروا صالحیتھ للتطبیق على 

مساعد في التعرف على التقنیات الطالب مجموعة البحث ك
المستخدمة، وكیفیة السیر في دراسة الوحدة، وھذا الكتیب موضح 

  ).٥(بالملحق
  :إعداد دلیل المعلم اإلرشادي-ب

تم إعداد دلیل للمعلم یرشده إلى كیفیة استخدام التعلم اإللكتروني القائم 
شاملة، على المشكلة في تدریس وحدة المصفوفات، ویقدم الدلیل صورة 

ومتكاملة ألوجھ التعلم التي تتضمنھا دروس الوحدة المعدة وفقا للتعلم 
  .اإللكتروني القائم على المشكلة

Presentation Stage 

Evaluation Stage 
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رضھ على مجموعة من وبعد االنتھاء من إعداد دلیل المعلم، تم ع
صصین في المناھج وطرق تدریس الریاضیات؛ بھدف تخالمحكمین الم

علم اإلرشادي، وبعد إجراء معرفة آرائھم، ومالحظاتھم حول دلیل الم
التعدیالت المناسبة طبًقا آلراء السادة المحكمین، أصبح دلیل المعلم في 

وھذا الدلیل  .صورتھ النھائیة صالًحا للتطبیق على مجموعة البحث
 ).٤(موضح بالملحق

  :إعداد أدوات البحث -٢
  :إعداد االختبار التحصیلي في مادة الریاضیات-أ
 

 : ھدف االختبار -
ھــذا االختبــار إلــى قیــاس مســتوى تحصــیل طــالب الصــف األول    ھــدف

الثــانوي للمحتــوى العلمــي لوحــدة المصــفوفات خــالل الفصــل الدراســي    
 –المتوســط  –األدنــى ( الثــاني، وذلــك عنــد مســتویات التحصــیل الــثالث 

  ).األعلى
  : تصنیف التحصیل إلى مستویات -

صفوفات للصف بعد تحدید جوانب التعلم المعرفیة المتضمنة بوحدة الم
، تم استخدام تصنیف ))١(ملحق(األول الثانوي الفصل الدراسي الثاني

 ، وزینب أحمد عبد الغني) ٥٩ - ٥٨، ص٢٠٠٠(  ولیم عبید وآخرون
-١٨٤، ص٢٠٠٣(  ، وأشرف راشد علي) ١٦١- ١٦٠، ص٢٠٠١( 

  :ألھداف تدریس الریاضیات إلى المستویات التالیة) ١٨٥
ویتحدد باألسئلة التي یلزم حلھا مجرد تذكر : المستوى األدنى) ١(

  .المفاھیم، والعالقات الریاضیة
ویتحدد باألسئلة التي یلزم حلھا فھم وإدراك : المستوى المتوسط) ٢(

المفاھیم والعالقات بینھا، واستدعاء وتطبیق القوانین والمعلومات 
المناسبة للموقف، وإجراء العملیات وحل مسائل سبق وجود أمثلة 

  .اب عنھامج



  م٢٠١٤یولیو ) ٥(العدد ) ١٧(المجلد     –  تربویات الریاضیات مجلة 

 

  ٢٠١   
  

ویتحدد باألسئلة التي یلزم حلھا إجراء عملیات : المستوى األعلى) ٣(
عقلیة غیر روتینیة للمفاھیم، وتحلیل المواقف إلى مكوناتھا والتعرف 

  .على العالقات بینھا، والقدرة على حل المشكالت الحیاتیة
  :صیاغة مفردات االختبار -

تم صیاغة مفردات االختبار بطریقة موضوعیة شملت االختیار من 
خر تمثل في األسئلة ذات اإلجابات واإلكمال، والبعض اآلمتعدد، 

القصیرة، التي تتضمن مثًال حل مشكالت حیاتیة على المصفوفات، 
، )األدنى، المتوسط، األعلى ( وذلك لقیاس مستویات التحصیل الثالث

األولى من االختبار لكتابة بیانات الطالب وقد تم تخصیص الصفحة 
  .باإلضافة إلى تعلیمات االختبار والزمن المحدد لإلجابة

  :صدق االختبار -
للتحقق من صدق االختبار تم عرضھ في صورتھ األولیة على 
مجموعة من المحكمین من أساتذة المناھج وطرق تدریس الریاضیات؛ 

ذلك تم تعدیل بعض للتحقق من صدق محتوى االختبار، وفي ضوء 
  .أسئلة االختبار؛ لتناسب طالب الصف األول الثانوي

  :التجریب االستطالعي لالختبار  -
) ٣٥(طبق االختبار علي عینة من طالب الصف األول الثانوي قدرھا

) السویس(بمحافظة ) أسماء بنت أبي بكر الثانویة بنات(طالبة بمدرسة 
ھدف من ھذه التجربة ھو م، وكان ال٢٠١٣-م ٢٠١٢في العام الدراسي 

تحدید زمن االختبار، وثباتھ، وكان معامل الثبات بطریقة ألفاكرونباك 
، كما تبین أن متوسط الزمن المناسب النتھاء جمیع الطالب  ٠.٨٦= 

  .دقیقة) ١٢٠(من اإلجابة عن االختبار ھو
 :الصورة النھائیة لالختبار -

اب الزمن المناسب بعد أن تم التحقق من صدق االختبار وثباتھ، وحس
لالختبار أخذ االختبار شكلھ النھائي، حیث بلغ عدد مفردات االختبار 

یوضح ) ٢(سؤاال، والجدول) ٤٠(بعد إجراء التعدیالت السابقة علیھ
توزیع عدد األسئلة التي تقیس مستویات األھداف المعرفیة، وھذا 
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طبیق ، حیث أصبح االختبار صالحــًا للت)٢(االختبار موضح بالملحق
  .على مجموعتي البحث

  
  
  

  

  :إعداد مقیاس مھارات ما وراء المعرفة. ب
 :الھدف من المقیاس -

یھدف إلي قیاس مھارات ما وراء المعرفة لطالب الصف األول  
الثانوي، وذلك في ضوء التعریف اإلجرائي لمصطلح مھارات ما 

  .وراء المعرفة الذي تم توضیحھ في مصطلحات البحث
المقیاس فیما ) محاور(تم تحدید أبعاد    : تحدید أبعاد المقیاس  -

 :یلي
 ویتمثل في قدرة الطالب على تحدید الھدف من : التخطیط

المشكلة وخبراتھ السابقة التي یتطلبھا الحل، ووضع تصور مناسب 
لحل المشكلة یوضح ترتیب وتسلسل خطوات حل المشكلة، وتحدید 

  .الحلالزمن المناسب إلنھاء خطوات 
 ویتمثل في قدرة الطالب على مراقبة سلوكھ، : المراقبة

وتقدمھ، ووعیھ بالحفاظ على تسلسل خطوات الحل، ومعرفتھ بمدى 
تقدمھ في الوصول للحل، ومعرفة متى یمكن االنتقال من خطوة إلى 
أخرى، وھل یجب تعدیل طریقتھ في الحل، وقدرتھ على توقع 

 .ثناء حلھ للمشكلةاألخطاء التي یمكن أن یقع فیھا أ

   
  العدد  مستویات التحصیل

  األعلى  المتوسط األدنى  
  عدد األسئلة

  ٨  ٣  ٣  ٢  المصفوفات

  ١١  ٤  ٧  ٠  جمع وطرح المصفوفات وخواصھما
  ١٢  ٤  ٨  ٠  ضرب المصفوفات

  ٥  ٢  ٣  ٠  المحددات
  ٤  ٢  ٢  ٠  المعكوس الضربي للمصفوفة

  ٤٠  ١٥  ٢٣  ٢  المجموع

  )٢(جدول
 مواصفات االختبار التحصيلي
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 ویتمثل في قدرة الطالب على إصدار حكم على مدى : التقویم
دقة النتائج التي توصل إلیھا، وتقییم صحة خطوات الحل، كذلك 
قدرتھ على تحدید نقاط القوة والضعف في حلھ للمشكلة، وقدرتھ علي 

    .مة طریقتھ في حل مشكالت أخرىءتقییم مدى مال
 : صیاغة مفردات المقیاس -

تم االطالع على بعض البحوث والدراسات في مجال مھارات ما وراء 
، Coffey(2009) ، كوفيYoung (2010)یونج : المعرفة مثل

، كوبر  Davis(2009)، دیفیس Wilburne (1997)ویلبورن 
Cooper (2008)جعفر )٢٠١١(، محمد عبد القادر علي السید النمر ،
منھا في صیاغة بنود المقیاس، ؛ لالستفادة )٢٠١١(إبراھیم أحمد حسین

على  ةبنًدا موزع) ٥٥(وقد تم وضع مجموعة من البنود بلغت 
المحاور الثالث التي سبقت اإلشارة إلیھا، وتم عرض ھذه البنود على 
مجموعة من المحكمین المتخصصین في المناھج وطرق تدریس 

س الریاضیات، حیث تم إبداء الرأي في مدى مناسبة ھذه البنود لمقیا
مھارات ما وراء المعرفة، وكذلك صالحیة كل عبارة في قیاس 
المحور المراد قیاسھ، وتم حذف عشرة بنود بناًء على توجیھات 

  .بنًدا) ٤٥(من  االمحكمین، وأصبح المقیاس مكوًن
  

 :تعلیمات المقیاس -
بیانات الطالب، : تم تحدید تعلیمات المقیاس بحیث تضمنت ما یلي

من المقیاس، تعریف الطالب بكیفیة اإلجابة، تعریف الطالب بالھدف 
  .إرشادات للطالب یراعیھا أثناء اإلجابة، مثال توضیحي لكیفیة اإلجابة

  
 :نظام تقدیر الدرجات -

 االستجاباتفي نموذج تقدیر درجات المقیاس تم اتباع النموذج ذي 
غیر  –غیر موافق  –غیر متأكد  –موافق  –موافق تماما ( الخمسة

 ٥( بات الموجبة ، بحیث توزع الدرجات في حالة االستجا)اموافق تمام
 ٤ – ٣ – ٢ – ١( ، وفي حالة االستجابات السالبة )١ – ٢ – ٣ – ٤ –
، وتكون الدرجة الكلیة للطالب ھي عبارة عن مجموع الدرجات ) ٥ -

  .المعطاة لكل البنود التي أجاب عنھا
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 : صدق المقیاس -
لي مجموعة من المحكمین من للتحقق من صدق المقیاس تم عرضھ ع

أساتذة المناھج وطرق تدریس الریاضیات، ولقد أشار المحكمون إلى 
صالحیة األداة لقیاس مھارات ما وراء المعرفة في الریاضیات حسب 

  .ما جاء في كل محور من المحاور الثالث المتضمنة بالمقیاس
  

  :التجریب االستطالعي للمقیاس -
) ٤٢(طالب الصف األول الثانوي قدرھاطبق المقیاس على عینة من 

طالبة بمدرسة أسماء بنت أبي بكر الثانویة بمحافظة السویس في العام 
م، وكان الھدف من ھذه التجربة ھو تحدید ٢٠١٣ - ٢٠١٢الدراسي 

زمن المقیاس، وثباتھ، وكان معامل الثبات بطریقة ألفاكرونباك 
تھاء جمیع الطالبات ، كما تبین أن متوسط الزمن المناسب الن ٠.٧٩=

  .دقیقة) ٧٥(من اإلجابة عن المقیاس ھو
  
  

 : الصورة النھائیة للمقیاس -
بنًدا في مجموع محاوره )  ٤٥( أصبح المقیاس في صورتھ النھائیة 

یوضح توزیع ) ٣(بنًدا لكل محور، والجدول)  ١٥( الثالث بواقع 
الریاضیات، البنود في كل محور لمقیاس مھارات ما وراء المعرفة في 

  ).٣(وھذا المقیاس موضح بالملحق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 العدد ترتیب العبارات في كل محور محاور المقیاس م

، ١٦، ١٣، ١٠، ٧، ٤، ١ التخطیط ١
١٩،٢٢،٢٥،٢٨،٣١،٣٤،٣٧،٤٠،٤٣ 

١٥ 

، ٢٠،٢٣،٢٦،٢٩، ١٧، ١٤، ١١، ٨، ٥، ٢ المراقبة والتحكم  ٢
٣٢،٣٥،٣٨،٤١،٤٤ 

١٥ 

، ١٨، ١٥، ١٢، ٩، ٦، ٣ التقویم ٣
٢١،٢٤،٢٧،٣٠،٣٣،٣٦،٣٩،٤٢،٤٥ 

١٥ 

 ٤٥ المجموع

 

  )  ٣(  جدول
  توصیف مقیاس مھارات ما وراء المعرفة
 في الریاضیات لطالب الصف األول الثانوي
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  :مجتمع البحث وعینتھ -٣
تم اختیار عینة البحث من طالب الصف األول الثانوي وتكونت العینة 

الصف األول الثانوي بمدرسة أسماء بنت  طالبة من طالبات) ٣٠(من 
إحداھما تجریبیة : إلي مجموعتین اأبي بكر الثانویة بنات، تم تقسیمھ

طالبة درست وحدة المصفوفات باستخدام التعلم اإللكتروني )١٥(عددھا
طالبة درست وحدة ) ١٥(القائم على المشكلة، واألخرى ضابطة عددھا

  . المصفوفات باستخدام الطریقة المعتادة
  

  :التطبیق القبلي ألدوات القیاس في البحث-٤
من اختبار التحصیل في الریاضیات، ومقیاس تم التطبیق القبلي لكل 

على كل من المجموعتین التجریبیة المعرفة مھارات ما وراء 
والضابطة خالل األسبوع األول من الفصل الدراسي الثاني من العام 

م ؛ للتأكد من تكافؤ مجموعتي البحث قبل ٢٠١٤ - م ٢٠١٣الدراسي 
  .إجراء التجربة

  

  :التـدریس لمجمـوعتي البحـث-٥
الفصل الدراسي (تم تدریس وحدة المصفوفات بالصف األول الثانوي 

المجموعة التجریبیة  لطالباتم ٢٠١٤ - م ٢٠١٣للعام الدراسي ) الثاني
طبقــًا لدلیل المعلم الذي تم إعداده في ضوء التعلم اإللكتروني القائم 
على المشكلة، بینما تم تدریس وحدة المصفوفات بالصف األول 

م ٢٠١٤ - م ٢٠١٣للعام الدراسي ) لفصل الدراسي الثانيا(الثانوي 
  . المجموعة الضابطة طبقــًا للطریقة المعتادة لطالبات

 

  :التطبیــق البعــدي ألدوات البحث -٦
بعد االنتھاء من تدریس مقرر وحدة المصفوفات بالصف األول 

مجموعتي البحث التجریبیة  للطالبات) الفصل الدراسي الثاني(الثانوي
الضابطة تم تطبیق مقیاس مھارات ما وراء المعرفة بعدیــًا؛ كما تم و

تطبیق االختبار التحصیلي بعد مرور أربعة أسابیع من تطبیق البحث؛ 
التعلم اإللكتروني القائم على (وذلك لمعرفة أثر المتغیر المستقل

  .في تنمیة مھارات ما وراء المعرفة، وبقاء أثر التعلم) المشكلة
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  :البحث وتفسیرھانتائج 

فیما یلي عرض نتائج البحث التي تم التوصل إلیھا لإلجابة عن أسئلة 
  .البحث، والتحقق من صحة فروضھ

  

  

  

  :األولالنتائج المتعلقة بإجابة السؤال  -١
ما فاعلیة استخدام التعلم : وھو األوللإلجابة عن السؤال البحثي 

اإللكتروني القائم على المشكلة في تنمیة بعض مھارات ما وراء 
  المعرفة؟

  

" تم التحقق من الفرض األول من فروض البحث الذي ینص علي أنھ
یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسط درجات طالب المجموعة 

التطبیق  التجریبیة، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في
البعدي لمقیاس مھارات ما وراء المعرفة في الریاضیات لصالح طالب 

 ".المجموعة التجریبیة
  

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار مان 
زكریا ( مع األعداد الصغیرة من الطالب -Whitney Mannوتني

، حیث تم حساب متوسط رتب ) ١٩٢ -١٨٧، ١٩٩٠الشربیني، 
درجات طالب المجموعة التجریبیة، ومتوسط رتب درجات طالب 

، ) Z( ، وقیمة)ي ( یوضح قیمة)  ٤( الضابطة، والجدول المجموعة
وداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسطي رتب درجات طالب 

عة التجریبیة ورتب درجات طالب المجموعة الضابطة في المجمو
  .التطبیق البعدي لمقیاس مھارات ما وراء المعرفة

  
  
  

  

                                                
  

 و داللة إحصائیة عند مستوىوجود فرق ذ) ٤(یتضح من الجدول
بین متوسطي رتب درجات طالب المجموعة التجریبیة، ) ٠.٠١(

العدد  المجموعة
 مستوى الداللة )z(قیمة  )ي(قیمة )م ( متوسط الرتب )ن(

 ٨.٢٣ ١٥ الضابطة ٠.٠١  ٤.٥٢٤-  ٣.٥ ٢٢.٧٧ ١٥ التجریبیة

 

  ) ٤( جـــــدول 
  وداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسط)  Z( وحساب قیمة) ي ( قیمـة

  رتب درجات طالب المجموعة التجریبیة ومتوسط رتب درجات طالب المجموعة الضابطة 
  في التطبیق البعدي لمقیاس مھارات ما وراء المعرفة
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ورتب درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي لمقیاس 
  .مھارات ما وراء المعرفة لصالح طالب المجموعة التجریبیة

وقد تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك لدرجات طالب المجموعة 
التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس مھارات ما وراء 

وذلك باستخدام لحسابیة لھذه النسب، المعرفة،  وحساب المتوسطات ا
  :المعادلة التالیة

  
  
  

متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة في التطبیق = حیث ص 
  .البعدي

متوسط درجات طالبات المجموعة التجریبیة في = س           
  التطبیق القبلي

  الدرجة النھائیة للمقیاس= د          
  :نتائج ذلك) ٥(ویوضح جدول

  
  
  
  
  
  
  

)  ١.٢٤( أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ) ٥(یتضح من الجدول
مقبولة، وھذا یوضح في مقیاس مھارات ما وراء المعرفة، وھي نسبة 

فاعلیة التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة في تنمیة مھارات ما وراء 
  .المعرفة؛ وبالتالي یقبل الفرض األول للبحث

  
ویرجع ذلك إلى توفیر مشكالت مناسبة للطالب، وإتاحة أكثر من 
طریقة للتعامل معھا من خالل التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة 

المكتبة المتوفرة بالموقع، والمنتدیات التعلیمیة، واستخدام : مثل
الكمبیوتر وما یوفره من وسائل مثیرة ومتنوعة، وھي توفر التشویق، 

  الدرجة النھائیة المتوسط  
   

  نسبة الكسب المعدل
 ٤٩.٢ التطبیق القبلي

 ١٧١.٣٣ التطبیق البعدي ١.٢٤ ٢٢٥

 

  ) ٥( جـــــدول 
  متوسط  درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي لمقیاس مھارات 

  ما وراء المعرفة ونسبة الكسب المعدل لبالك
 

 البیانات التطبیق

 =                      +  نسبة الكسب المعدل
 س - ص 

 س - د 

 س - ص 

 د
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ثارة القدرات العقلیة، والمعرفیة للطالب، باإلضافة إلي أن والمتعة، وإ
التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة یقدم عادة المزید من الفرص 
لعمل تحلیالت تأملیة، وفكریة، ومراجعة مساھمات اآلخرین، 
فاستخدام المنتدیات كمساحة اتصاالت بین الطالب ساھم في فحص 

المجموعات أدى إلى تنمیة مھارات ما وجھات النظر، وتنظیم تفاعل 
  .وراء المعرفة

  

  :الثانيالنتائج المتعلقة بإجابة السؤال -٢
ما فاعلیة التعلم اإللكتروني : وھو الثانيلإلجابة عن السؤال البحثي 

القائم على المشكلة على بقاء أثر التعلم لدى طالب الصف األول 
  الثانوي؟

  
" ض البحث الذي ینص على أنھتم التحقق من الفرض الثاني من فرو

یوجد فرق دال إحصائًیا بین متوسط درجات طالب المجموعة 
التجریبیة، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبیق 
المؤجل الختبار التحصیل المعرفي لصالح طالب المجموعة 

  ".التجریبیة
  

وللتحقق من صحة ھذا الفرض تم استخدام اختبار مان 
مع األعداد الصغیرة من الطالب، حیث تم  -Whitney Mannوتني

حساب متوسط رتب درجات طالب المجموعة التجریبیة ومتوسط 
( یوضح قیمة)  ٦( رتب درجات طالب المجموعة الضابطة والجدول

، وداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسطي رتب ) Z( ، وقیمة)ي 
ت طالب المجموعة درجات طالب المجموعة التجریبیة، ورتب درجا

  .الضابطة في التطبیق المؤجل الختبار التحصیل المعرفي
  
  
  
  
  
  

  

العدد  المجموعة
 مستوى الداللة )z(قیمة  )ي(قیمة )م ( متوسط الرتب )ن(

 ٨.٣٣ ١٥ الضابطة ٠.٠١  ٤.٤٦-  ٥ ٢٢.٦٧ ١٥ التجریبیة

 

  ) ٦( جـــــدول 
  وداللتھا اإلحصائیة للفرق بین متوسط)  Z( وحساب قیمة) ي ( قیمـة

رتب درجات طالب المجموعة التجریبیة ومتوسط رتب درجات طالب المجموعة الضابطة 
  في التطبیق المؤجل الختبار التحصیل المعرفي
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 وجود فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى) ٦(یتضح من الجدول
المجموعة التجریبیة، بین متوسطي رتب درجات طالب ) ٠.٠١(

ورتب درجات طالب المجموعة الضابطة في التطبیق المؤجل الختبار 
  .التحصیل المعرفي لصالح طالب المجموعة التجریبیة

وقد تم حساب نسبة الكسب المعدل لبالك لدرجات طالب المجموعة 
التجریبیة في التطبیقین القبلي والمؤجل الختبار التحصیل المعرفي، 

  :ذلك)  ٧( وسطات الحسابیة لھذه النسب، ویوضح الجدولوحساب المت
  
  
  
  
  
  
  

في ) ١.٦٦(أن نسبة الكسب المعدل لبالك بلغت ) ٧(یتضح من الجدول
التطبیق المؤجل الختبار التحصیل المعرفي، وھي نسبة مقبولة، وھذا 
یدل علي فاعلیة التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة في بقاء أثر 
التعلم لدى طالب المرحلة الثانویة؛ وبالتالي یقبل الفرض الثاني 

  .للبحث
ویرجع ذلك إلى ما تضمنھ الموقع من وسائل تعلیمیة، ووسائط متعددة، 
وغیرھا من وسائل جذب االنتباه، وإثارة الدافعیة لدى الطالب مما 
 ساھم إیجابًیا في تشجیع الطالب على التعلم الفعال، باإلضافة إلى أن

اإلنترنت یوفر درجة عالیة من الحریة للطالب حیث یستطیع الطالب 
أن یتحكم في معدل عرض المحتوي العلمي، والتجوال داخل الموقع 
وفًقا لسرعتھ، وقدرتھ الخاصة، وھذا ما یحقق التعلم الفعال للطالب، 
باإلضافة إلى تقدیم المعلومات في صورة منظمة من خالل الموقع 

فاعل الطالب لحل المشكالت الریاضیة المقدمة، ساھم في زیادة ت
  . وانتقال أثر التعلم

  
  

  الدرجة النھائیة المتوسط  
   

  نسبة الكسب المعدل
 ٥.٥٣ التطبیق القبلي

 ٦٩.٦ التطبیق المؤجل ١.٦٦ ٨٠

 

  ) ٧( جـــــدول 
  متوسط  درجات طالب المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والمؤجل الختبار 

  المعرفي ونسبة الكسب المعدل لبالكالتحصیل 
 

 البیانات التطبیق
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ث  یات البح ـث      :توص ذا البح ا ھ ـر عنھ ي أسفـ ـج الت ـوء النتائـ ى ضـ عل
  :یمكــن التوصیة بما یلي

عقد دورات تدریبیة، وورش عمل متخصصة لمعلمي  .١
الریاضیات في مجال التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة تھدف 

 .ى إبراز أھمیتھ، ومتطلبات توظیفھ داخل حجرة الدراسةإل
ضرورة تدریب الطالب المعلمین بكلیات التربیة على استخدام  .٢

نماذج التدریس الحدیثة، ومنھا نموذج التعلم اإللكتروني القائم على 
 ).المیدانیة(المشكلة، ومتابعتھم في ذلك أثناء فترة التربیة العملیة

للتعلیم، والتعلم لمعلمي الریاضیات أثناء إعداد أدلة إرشادیة  .٣
الخدمة تسھم في تیسیر عملیات استخدام التعلم القائم على المشكلة 

 .عبر شبكة اإلنترنت
ضرورة إعادة النظر في تنظیم البیئة الصفیة، ومصادر،  .٤

وأدوات التعلم داخل المدرسة بما یناسب تنفیذ التعلم اإللكتروني القائم 
 .على المشكلة

  

ث      ـترحات البح ض     :مق راح بع ن اقت ـث یمك ذا البح تكماًال لھ اس
  -:األبحاث المستقبلیة في مجال تعلیم الریاضیات، وھي كالتالي

إجراء دراسة مشابھة للدراسة الحالیة على مراحل مختلفة من  .١
 . التعلیم العام مثل المرحلتین اإلعدادیة، والجامعیة

ت أثناء الخدمة على برنامج مقترح لتدریب معلمي الریاضیا .٢
استخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة، وقیاس أثره على 

 .أدائھم التدریسي
دراسة فاعلیة استخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة  .٣

قلق الریاضیات، االتجاه نحو المادة،  :  على متغیرات أخرى مثل
 .الخ...........مھارات التفكیر، 

نة بین فاعلیة استخدام التعلم القائم على المشكلة دراسة مقار .٤
وجًھا لوجھ، والتعلم القائم على المشكلة عبر شبكة اإلنترنت في 

 .التأثیر على بعض المتغیرات التابعة لدى طالب المرحلة الثانویة
دراسة فاعلیة استخدام التعلم اإللكتروني القائم على المشكلة  .٥

فة لدى الطالب ذوي اإلعاقة في تنمیة مھارات ما وراء المعر
 .السمعیة بالمرحلة الثانویة
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  :مراجع البحث

  :أوال المراجع العربیة
  

أثر استخدام التعلم ). ٢٠٠٣( أشرف راشد علي .١
التعاوني في تدریس الھندسة لتالمیذ الصف الثاني اإلعدادي 
علي التحصیل والتفكیر اإلبداعي وخفض مستوي القلق 

العلمي الثالث للجمعیة المصریة المؤتمر . الھندسي لدیھم
، تعلیم وتعلم الریاضیات وتنمیة اإلبــداع: لتربویات الریاضیات

 .أكتوبر، دار الضیافة، جامعة عین شمس، القاھرة ٩-٨
فعالیة ). ٢٠٠٤( العزب محمد العزب زھران .٢

استخدام استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة مھارات حل 
مجلة . ب الصف األول الثانويالمشكالت الریاضیة لدي طال

، كلیة التربیة، جامعة بنھا، المجلد السابع، تربویات الریاضیات
 .یولیو

أثر استخدام ). ٢٠١١( جعفر إبراھیم أحمد حسین .٣
أسالیب التقویم البنائي االلكتروني علي كل من التحصیل 
والدافعیة للتعلم وبعض من مھارات ما وراء المعرفة لدي 

. فیزیاء في المدارس الثانویة بمملكة البحرینتالمیذ مادة ال
، معھد الدراسات التربویة، جامعة رسالة دكتوراة غیر منشورة

 .القاھرة
). ١٩٩٢( حسن حسین زیتون وكمال حسین زیتون .٤

منشأة : اإلسكندریة. البنائیة منظور ابستمولوجي وتربوي
 .المعارف

). ٢٠٠٤( حمدي علي الفرماوي، وولید رضوان .٥
 .مكتبة االنجلو المصریة: القاھرة. رفیةالمیتامع

اإلحصـاء ).  ١٩٩٠(  زكـــریـا الشــربیني .٦
: القــاھــــرة. الالبارامـتري في العلوم النفســـیة والتربــویـــة

 .مكتبـــة األنجــــلو المصــریــــة
فعالیة برنامــج ). ٢٠٠١( زینـب أحمــد عــبد الغنى .٧

مقــترح لتعـلیم التفكــیر أثنــاء تدریــس الھندســة لتالمــیذ 
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الصـف األول اإلعــدادي في تحقیــق مســـتویات األھـــداف 
دراســات في المناھــج . المعرفیـــة والتفكـــیر الریــاضي

ق ، الجمعیــة المصریـــة للمناھـــج وطـــروطــرق التدریـــس
التدریــس،  كلیـــة التربیـــة، جـامعـــة عـــین شـــمس، العـــدد 

 .الثاني والسبعـــون
برنامج لتنمیة ). ٢٠٠٩( سالي حسن حسن حبیب .٨

االستراتیجیات المعرفیة ومكونات ما وراء المعرفة المسھمة 
رسالة . في أداء بعض المھارات العملیة لدي المعاقین سمعًیا

، كلیة التربیة باإلسماعیلیة، جامعة قناة ةدكتوراة غیر منشور
 .السویس

فعالیة استخدام ). ٢٠٠٨( سامیة حسنین عبد الرحمن .٩
استراتیجیات ما وراء المعرفة في تنمیة بعض مھارات تدریس 

. الھندسة لدي الطالب المعلمین بكلیة التربیة قسم الریاضیات
، الجمعیة المصریة لتربویات مجلة تربویات الریاضیات

لریاضیات، كلیة التربیة، جامعة بنھا، المجلد الحادي عشر، ا
 .یولیو
أساسیاتھ : التفكیر). ٢٠١١( سناء محمد سلیمان .١٠

 .عالم الكتب: القاھرة. ١ط. تعلیمھ وتنمیة مھاراتھ..وأنواعھ
تفكیر بال ). ٢٠٠٦( صالح الدین عرفة محمود .١١

. ١ط. رؤي تربویة معاصرة في تعلیم التفكیر وتعلمھ: حدود
 .عالم الكتب: لقاھرةا

. تعلیم التفكیر ).٢٠٠٥( فتحي عبد الرحمن جروان .١٢
 .دار الفكر: عمان. ٢ط

تكنولوجیا التعلیم ). ٢٠٠٣( كمال عبد الحمید زیتون .١٣
 .عالم الكتب: القاھرة. في عصر المعلومات واالتصال

المنھج التربوي ). ٢٠٠٥( مجدي عزیز إبراھیم .١٤
 .تبعالم الك: القاھرة. وتعلیم التفكیر

نماذج : التدریس). ٢٠٠٨( محمد السید علي الكسباني .١٥
وتطبیقات في العلوم والریاضیات واللغة العربیة والدراسات 

 .دار الفكر العربي: القاھرة. ١ط. االجتماعیة
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فعالیة ). ٢٠١١( محمد عبد القادر علي السید النمر .١٦
برنامج قائم علي المدخل المنظومي في تنمیة القوة الریاضیاتیة 

بعض مھارات ما وراء المعرفة لدي الطالب الفائقین و
، كلیة التربیة، رسالة دكتوراة غیر منشورة. بالمرحلة الثانویة

 .جامعة المنوفیة
المفھوم : ما وراء المعرفة). ٢٠٠٠( ولیم عبید .١٧

، الجمعیة المصریة للقراءة مجلة القراءة والمعرفة. والداللة
 .والمعرفة، العدد األول، نوفمبر

). ٢٠٠٠( م عبید ومحمد المفتى وسمیر إیلیاولی .١٨
مكتبــــة األنجــــلو : القاھــــرة. تربویــــات الریاضــــیات

 .المصریــــة
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