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 مقدمة:
كتكنكلكجيا المعمكمات، فمـ تعد المكاد يعيش العالـ اليـك عصر التطكر التكنكلكجي  

المطبكعة كالطريقة التقميدية في التعميـ بأساليبو القديمة ترضي الجيؿ الجديد، كلـ يعد ىدؼ 
التعميـ في عصرنا الحالي تعكيد التمميذ حفظ أك تمقي المعمكمة،  لذا كاف  لزام ا عمى 

راتيجيات كطرؽ التدريس، كاستخداـ المتخصصيف في مجاؿ التربية كالتعميـ تطكير كتغيير است
التعميـ اإللكتركني ، كالعمؿ عمى إكساب المتعمـ ميارات التفكير، كتطكير المناىج الدراسية 
           لتككف مكاكبة  لمتطكرات العممية كالتقنية المتسارعة في عصرنا الحالي،  كتبرز مف بيف

ا رتعتب ىذه المناىج الدراسية، مناىج الرياضيات التي           مف بكؿ عمـ يتصؿ ىام ا تخصص 
 األخرل. العمـك

كلمتعميـ اإللكتركني أىميتو في تعميـ الرياضيات كتنمية ميارات التفكير ، كتتضح  
أىميتو في ككنو يغير صكرة الفصؿ التقميدم المتمثمة في اإللقاء كالشرح مف قبؿ المعمـ، 

، إلى بيئة تعمـ تفاعمية تقـك عمى التفاعؿ بيف كاإلنصات كالحفظ كاالستظيار مف قبؿ المتعمـ
، 2007المتعمـ كمصادر التعمـ المختمفة كبينو كبيف زمالئو )دالؿ إستيتية كسرحاف، 

( إف التعميـ اإللكتركني يمثؿ صناعة العصر الحديث 69، ص2011، كيرل رمكد )1(*284ص
الكثير مف مشكالتو المتراكمة عمى لما يمثمو مف نقمة نكعية في مجاؿ التعميـ ككسيمة فاعمة لحؿ 

مر السنكات الماضية إال أف الدخكؿ في معترؾ التعميـ اإللكتركني يكاجو الكثير مف التحديات 
 كأىميا إنتاج المحتكل اإللكتركني لممقررات طبق ا لمعايير الجكدة مع احتراـ حقكؽ الممكية 

 الفكرية لمغير.
ائز التعميـ اإللكتركني لبناء مدرسة إف المقررات اإللكتركنية أصبحت إحدل رك

(، كتبرز أىمية المقرر اإللكتركني مف خالؿ الفكائد المتعددة التي 2016المستقبؿ )شمتكت، 
يحققيا لمعممية التعميمية، بكافة مراحميا كمككناتيا، حيث يسعى لجعؿ العممية التعميمية أكثر 

ف كتطكير العممية التعميمية بشكؿ مستمر، انضباط ا كتماسك ا كترابط ا مف خالؿ االىتماـ بتحسي
مكانية تطبيقيا كبالتالي تؤدم إلى ارتفاع مستكل  كمسايرتيا لممستحدثات التكنكلكجية الحديثة كا 
قدرات المستيدفيف مف المنظكمة التعميمية بشكؿ عاـ، حيث يسمح المقرر اإللكتركني لممتعمـ 

، 2018في الكقت الذم يريد )شريف عبدالفتاح،بالتعمـ بطريقتو الخاصة كسرعتو كنمطو التعممي 
(. كيعزز المقرر اإللكتركني الفيـ لدل الطالب مف خالؿ استخداـ المحتكيات التفاعمية، 18ص

بحيث يمكف أف يستخدـ ممفات صكتية أك ممفات فيديك أك برامج محاكاة، فيكظؼ الطالب حكاسو 
عميمية، كتعرض تطبيق ا عممي ا لممحتكل في التعمـ مما يشد انتباىو أكثر لمحتكل المادة الت
 (.48،ص2017التعميمي بعيد ا عف جمكد المادة النصية )لينا القرعاف، 

                                                 

 .  (A.P.A-6) اإلصدار السادساستخدمت الباحثة نظام التوثيق الخاص بالجمعية األمريكية لعلم النفس *
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كفي ىذا السياؽ أكدت العديد مف الدراسات السابقة عمى أىمية المقرر اإللكتركني في  
، كتنمية (2011تنمية العديد مف الميارات كتنمية ميارات حؿ المشكالت  مثؿ دراسة )منصكر، 

( ، كتنمية ميارات التفكير التأممي مثؿ دراسة 2012الميارات العممية مثؿ دراسة )جكدة كنكبي، 
(، كتنمية الميارات البيئية مثؿ دراسة )عمر، الشيرم، عبدالمجيد كفرج 2017)إيناس الشامي، 

 (. 2018(، كتنمية ميارات التفكير التحميمي مثؿ دراسة )شريف عبدالفتاح،2018اهلل، 
كمف األنماط التي تقدـ بيا المقررات اإللكتركنية نمط سقاالت التعمـ، كترل جميمة   
( أف السقاالت التعميمية ىي طريقة التدريس التي يستخدميا المعمـ 4ىػ، ص1436الشيرم )

مؤقت ا يقدـ مف خالليا مساعدة كقتية يحتاجيا المتعمـ، إلكسابو بعض القدرات كالميارات التي 
كتمكنو مف مكاصمة عممية التعمـ ذاتي ا، باإلضافة إلى التركيز عمى البعد االجتماعي  تؤىمو

لممتعمـ، كاالستفادة مف األقراف في عمميات التعمـ، كلتمكنو مف بناء جسر مف التكاصؿ بيف 
المعمـ كالتالميذ، كيستطيع مف خالليا المعمـ الكقكؼ عمى احتياجات التالميذ عمى اختالفيا كنقؿ 

 راتو الميارية كالمعرفية ليـ.خب
( أف السقاالت التعميمية مدخؿ تعميمي فعاؿ 189، ص2014كذكر الصعيدم ) 

كمثمر، كبعد انتشار التعمـ القائـ عمى الكمبيكتر ظيرت الحاجة الممحة لو، التسامو بالتفاعمية 
عتماد عمى الذات، كالمركنة كالتحكـ في التعمـ، كالمشاركة اإليجابية كالتكيؼ كالمكاءمة، كاال

فالسقاالت التعميمية المدعكمة الكتركني ا تقدـ مساعدات إضافية لممتعمـ، كتسمح لو بتحقيؽ المياـ 
 بطرؽ أكبر مف التي يمكف تقديميا بالبرنامج األساسي بدكف السقاالت.

كقد أظيرت نتائج دراسات عديدة فاعمية استخداـ سقاالت التعمـ في تنمية ميارة  
(، كتنمية التفكير التفاعمي في مادة الرياضيات كدراسة 2011الرياضي كدراسة )أميف، البرىاف 

ىػ( 1436(، كتنمية ميارات الفيـ القرائي مثؿ دراسة ) دعاء جاد، 2015)الكبيسي كفائدة طو، 
ىػ(، كتنمية ميارات تصميـ الصكر 1436كتنمية ميارات التفكير اإلبداعي كدراسة )القرني،

              (، كتنمية التفكير في الرياضيات كدراسة2017سة )أسماء يسف، الرقمية كدرا
 (.2017)فيفياف عزيز،

كلسقاالت التعمـ نمطاف ىما نمط سقاالت التعمـ المرنة كيتسـ ىذا النمط بأنو متغير  
كقابؿ لالختفاء كاالنسحاب التدريجي كيككف تحت طمب المتعمـ، فالمتعمـ ىك الذم يتحكـ في 

رىا أك االستغناء عنيا حسب حاجاتو؛ كنمط سقاالت التعمـ الثابتة كيتسـ ىذا النمط بأنو ظيك 
 (. 2009ثابت كغير متغير كظاىر طكاؿ الكقت لممتعمـ )السالمي كخميس،

( أنو عمى الرغـ مف أىمية أنماط السقاالت التعميمية 5ىػ، ص1437كأشار الغامدم )
حقيؽ االستفادة مف ىذه األنماط ألف الطالب قد إال أف ىناؾ مشكمة تكاجو الطالب في ت

يحتاجكف إلى دعـ ثابت كمستمر، كفي أحياف أخرل يحتاجكف إلى دعـ مؤقت كمرف كذلؾ بما 
 يتناسب مع أسمكب تعمميـ.
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           مف االستراتيجيات اليامة  learning Scaffoldingكت عد  سقاالت التعمـ 
          بيقات التربكية لمنظرية البنائية كالتي تفترض أف التعمـ لتدريس الرياضيات، كىي إحدل التط

           ذم المعنى يحدث مف خالؿ إتاحة الفرصة لممتعمـ في ممارسة ميارات التفكير المختمفة
(، كقد ظير ىذا 68، ص2016لربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة لديو )إيماف ميدم، 

           1976في عاـ  Rossكركس  Wood Bruneدراسة لككد براكف  المفيـك ألكؿ مرة مف خالؿ
 (.368، ص2005) قطامي، 

إف العصر الحالي يدفع المختصيف إلى تطكير المناىج التربكية لمجاراة التطكر العممي 
كالتقني المتسارع، فكاف لزام ا عمييـ عند إعدادىا كتصميميا التركيز عمى تعميـ الطالب كيؼ 

ككيؼ يفكركف، باإلضافة إلى تكجيييـ إلى التفكير المستمر، كالتدرج في تعميـ التفكير يتعممكف 
 مف مستكيات التفكير األساسية إلى مستكيات التفكير المعقدة.

كفي ظؿ السعي الحثيث لتطكير المناىج، قامت كزارة التعميـ ضمف مشركع تطكير 
تب دراسية لدار نشر "ماجركىؿ" مناىج الرياضيات كالعمـك الطبيعية بمكاءمة سمسمة ك

McGraw-Hill  لجميع مراحؿ التعميـ العاـ، إذ تتبع الشركة أىـ االتجاىات الحديثة في تعميـ
الرياضيات بتبنييا النظرية البنائية عند صياغة المناىج كالمقررات، كترتكز السمسمة عمى أحدث 

 (.734ىػ،ص1435لشميكب، نتائج البحكث كالدراسات التربكية) الركيس، عبدالحميد، كا
( بأف التفكير الرياضي ىك ذلؾ النشاط العقمي 163ىػ، ص1430كيرل القرشي) 

الخاص بالرياضيات، كالمتضمف مجمكعة مف المظاىر التي تتمثؿ في: االستنتاج، االستقراء، 
ي، التعميـ، التعبير بالرمكز، البرىاف الرياضي، التصكير البصرم المكاني، التفكير االحتمال

 . التفكير العالقي حينما يكاجو الطالب مكقؼ أك مشكمة يبحث ليا عف حمكؿ
( التفكير الرياضي حجر األساس في 3،ص2012كفي ىذا السياؽ تعتبر ىبو العيمة ) 

تطكر الرياضيات ألف مف خاللو يتـ إدراؾ المتعمـ لمعالقات الرياضية المجردة، كفيمو لمتطبيقات 
ف نمك القدرات الرياضية لدل المتعمـ يعتمد الرياضية، كالكصكؿ ألعم ى المستكيات تجريد ا، كا 

 عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي لدييـ.
كفي ضكء ما سبؽ، تكجيت الباحثة إلى دراسة أثر نمط سقاالت التعمـ المرنة في  

 نكم.المقررات اإللكتركنية عمى تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ األكؿ ثا
 مشكمة الدراسة: 

عمى الرغـ مف الجيكد المبذكلة مف كزارة التعميـ في تطكير مناىج الرياضيات بجميع  
عناصرىا كأبعادىا، لتحسيف مستكل المتعمميف في مادة الرياضيات مف خالؿ إتباع العديد مف 

شكالت القائمة الطرؽ االستراتيجيات الحديثة، إال أف مشكمة تدني مستكل الطالب مازاؿ مف الم
 في مدارسيا.
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كأكصت العديد مف الدراسات السابقة بضركرة استعماؿ سقاالت التعمـ كمتغير  
تصميمي يجب أخذه في االعتبار عند تصميـ بيئات التعمـ اإللكتركني، فقد أكصت دراسة القرني 

مميف، كما ىػ( باالىتماـ باستخداـ سقاالت التعمـ في التدريس الصفي كغير الصفي لممتع1436)
 ( بتكظيؼ سقاالت التعمـ في تدريس فركع الرياضيات.2016أكصت دراسة بشام )

كتشير الدراسات السابقة إلى أىمية سقاالت التعمـ في تعميـ كتعمـ الرياضيات، فقد  
( إلى فاعميتيا في تنمية ميارة البرىاف الرياضي، كأشارت دراسة 2011أشارت دراسة أميف )

( إلى فاعميتيا في تنمية التفكير التفاعمي في مادة الرياضيات ، كما 2015) الكبيسي كفائدة طو
 ( إلى فاعميتيا في تنمية التفكير الرياضي.2017أشارت دراسة فيفياف عزيز)

كما أكصت العديد مف الدراسات عمى ضركرة االىتماـ بتنمية ميارات التفكير  
(، 2012(، كدراسة ىبة العيمة )2011الرياضي في تدريس الرياضيات كدراسة أبك اليطؿ )

 (.2014كدراسة البكر كىال الشكا )
كما قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية عمى مجمكعة مف معممات مادة  

معممة كذلؾ لمتعرؼ عمى الصعكبات التي  20الرياضيات في الصؼ األكؿ ثانكم بمغ عددىف 
ؾ الطالبات لميارات التفكير الرياضي، تكاجييف أثناء تدريس المقرر الدراسي، كمدل امتال

% مف المعممات اتفقف عمى أف الطالبات في حاجة إلى تنمية 90كأشارت ىذه الدراسة إلى أف 
% اتفقف عمى أف الطريقة التقميدية المستخدمة في تدريس 85ميارات التفكير الرياضي، كأف 

الذم يتطمب البحث عف طرؽ  المقرر ال تفي باحتياجات الطالبات كال تنمي مياراتيف األمر
حديثة كمتنكعة تكاكب الثكرة التقنية كالمعمكماتية المتاحة، كذلؾ باستخداـ استراتيجيات التعميـ 

% أتفقف عمى أف المقررات اإللكتركنية قد 60الحديثة، ككذلؾ استخداـ التقنيات الحديثة، كما أف 
 تككف البديؿ األفضؿ لمتدريس بالطريقة التقميدية.

خالؿ خبرة الباحثة في تدريس مادة الرياضيات كمالحظتيا تدني درجات  كمف 
الطالبات في االختبارات الدكرية كاختبارات نياية الفصؿ الدراسي؛ لعدـ قدرة الطالبة عمى حؿ 
المشكالت الرياضية كالتي تتطمب مف الطالبة امتالؾ بعض الميارات منيا: ميارات التفكير 

بة بحؿ التماريف كاألنشطة في كتاب مادة الرياضيات دكف التفكير في الرياضي، حيث تقـك الطال
نما يقتصر حميا عمى تماريف مماثمة لما جاء في أمثمة  طريقة الحؿ ككيفية الكصكؿ إليو، كا 
الدرس فإذا أعطيت الطالبة تمرين ا مختمف ا عف أمثمة الكتاب يتطمب ميارات تفكير التستطيع 

و، كيرجع ذلؾ إلى أف معممات الرياضيات اليتكجيف في تدريسيف معظـ الطالبات اإلجابة عمي
كت ع د  الدراسات التي تناكلت  عمكم ا نحك االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الرياضي لدل الطالبات.

سقاالت التعمـ المرنة في المقررات اإللكتركنية  قميمة نسبي ا، حيث لـ تجد الباحثة دراسة بحثت 
 .-في حدكد عمـ الباحثة -التعمـ المرنة عمى تنمية ميارات التفكير الرياضيأثر نمط سقاالت 

كمما سبؽ تتبمكر مشكمة الدراسة في كجكد قصكر في ميارات التفكير الرياضي لدل  
 . طالبات الصؼ األكؿ ثانكم



 مريم عبد الرحيم أحمد المتحمي أ /        أثر نمط سقاالت التعمم المرنة 
 زينب محمد العربي إسماعيل/  د      
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 أسئمة الدراسة:
 تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

التعمـ المرنة في المقررات اإللكتركنية عمى ميارات التفكير الرياضي  ما أثر نمط سقاالت -1
 لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم بمحافظة القنفذة؟

 فرضيات الدراسة:
انطالقا  مف مشكمة البحث كأسئمتو كما تكصمت إليو الدراسات السابقة مف نتائج صيغ 

  -الفرض التالي:
( بيف متكسطي درجات 0.05α ≥مستكل داللة ) ال يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند-1

المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ مقرر الكتركني بنمط سقاالت التعمـ المرنة في 
التطبيؽ القبمي كالبعدم لمقياس ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ األكؿ 

 ثانكم.
 أىداف الدراسة:

 تيدف الدراسة إلى التالي:
ثر نمط سقاالت التعمـ المرنة في المقررات اإللكتركنية عمى ميارات  التفكير الكشؼ عف أ -1

 الرياضي لدل طالبات الصؼ األكؿ ثانكم.
 أىمية الدراسة:

 تكمف أىمية الدارسة في ما يمي:
قد تفيد المعمميف كالمعممات في تكجيو تدريس مادة الرياضيات نحك تنمية ميارات التفكير  -1

 راتيجية سقاالت التعمـ المرنة في المقررات اإللكتركنية.الرياضي باستخداـ است
قد تساعد في تكجيو انتباه القائميف عمى العممية التعميمية بضركرة استخداـ استراتيجية  -2

 سقاالت التعمـ في تدريس مادة الرياضيات لممرحمة الثانكية.
ستخداميا مف قبؿ تقديـ برمجية مقرر الكتركني قائمة عمى نمط السقاالت المرنة يمكف ا  -3

 الباحثيف لدراسة تأثير النمط عمى متغيرات أخرل.
 حدود الدراسة:

 تم إجراء الدراسة في إطار الحدود التالية:
اقتصرت ىذه الدراسة عمى كحدة المثمثات المتطابقة في منيج  الحدود الموضوعية: -2

          ة عمى الرياضيات لمصؼ األكؿ ثانكم بالفصؿ الدراسي األكؿ، كما اقتصرت الدراس
الستنتاج، كالتخميف، كالتعميـ، بعض ميارات التفكير الرياضي كالتي تـ اختيارىا كىي )ا

           (، كاختارت الباحثة نمط سقاالت التعمـ المرنة في كالتعبير بالرمكز، كالبرىاف الرياضي
 المقرر اإللكتركني.
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طالبات التابعة إلدارة التعميـ بمحافظة بثانكية يبس لم تـ تطبيؽ الدراسة الحدود المكانية: -1
 .القنفذة

تـ تطبيؽ الدراسة خالؿ الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية:  -3
 ىػ.1438/1439

اقتصر تطبيؽ ىذه الدراسة عمى طالبات الصؼ األكؿ ثانكم بثانكية : الحدود البشرية -4
 يبس.

 مصطمحات الدراسة:
 Learning Scaffolds:سقاالت التعمم  -2

( بأنيا: "مجمكعة التكجييات كالمساعدات 15ىػ، ص1436تعرفيا دعاء جاد ) 
كالتصميمات التي تقدـ لممتعمـ أثناء عممية التعمـ لتدعيـ ىذه العممية، كلمساعدتو الستكماؿ 
الميمة التعميمية المطمكبة منو قدر المستطاع بفاعمية ككفاءة حيث تعتبر بمثابة الممرات أك 

 ابات التي تستخدـ في تدعيـ كبناء ما يعرفو المتعمـ بالفعؿ لمتكصؿ إلى ما ال يعرفو". البك 
( نمط سقاالت التعمـ بأنو طريقة تقديـ سقاالت 10ىػ، ص1436في حيف عرؼ القرني ) 

 التعمـ كىما نمطيف:
 مى سقاالت التعمـ المرنة: كتعتمد ىذه السقاالت في ظيكرىا لممتعمـ عمى المركنة فتعتمد ع

حاجة المتعمـ إلى المساعدة أك عدـ حاجتو فيي مكجكدة كتخضع لتحكـ المتعمـ في طمبيا 
 عند الحاجة ليا.

  سقاالت التعمـ الثابتة: كتعتمد ىذه السقاالت في ظيكرىا لممتعمـ عمى الثبات كتقدـ في كؿ
 خطكة مف خطكات تعممو سكاء كاف المتعمـ يحتاج ليا أكال يحتاج.

بأنيا الدعـ المؤقت الذم يقدمو المقرر  سقاالت التعمم المرنة إجرائي ا:وتعرف الباحثة  
اإللكتركني لمطالبة في الصؼ األكؿ الثانكم، حيث تتحكـ الطالبة في ظيكره أك االستغناء عنو 
حسب حاجتيا لممساعدة، بشكؿ يساعدىا عمى مكاصمة تعمميا لمرياضيات بنفسيا بعد اكتسابيا 

 ت بيدؼ الكصكؿ لألىداؼ المطمكبة كتحقيقيا.بعض القدرات كالميارا
   Electronic-Course: المقرر اإللكتروني

( المقرر اإللكتركني بأنو: "المادة التعميمية اإللكتركنية 9،ص 2011يعرؼ أبك خطكة ) 
متعددة الكسائط، المقدمة مف خالؿ الحاسكب كشبكة االنترنت مع تكفير التفاعؿ المتزامف كغير 

 يف كؿ مف الطمبة كأقرانيـ، كمعممييـ، كالمحتكل".المتزامف ب
بأنو المقرر التعميمي لمادة الرياضيات  وتعرف الباحثة المقرر اإللكتروني إجرائي ا: 

بشكمو اإللكتركني مشتمال  عمى عناصر الكسائط المتعددة الصكتية كالمرئية مدعكم ا بسقاالت 
، يتيح ، أكمف خالؿ برمجيات الكمبيكترالتعمـ المرنة، كيستخدـ مف خالؿ شبكة اإلنترنت

 لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم التفاعؿ مف خاللو بشكؿ متزامف أك غير متزامف.
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  Mathematical Thinking Skills :ميارات التفكير الرياضي  -1
( ميارات التفكير الرياضي بأنيا "أحد أنماط التفكير 8،ص2012عرفت ىبة العيمة )  

لييا لحؿ المشكالت الرياضية حال  ذىني ا كيتحدد بالميارات التالية: االستقراء، الذم يمجأ الدماغ إ
 االستنتاج، النمذجة، التعبير بالرمكز، التخميف، التفكير المنطقي". 

بأنيا الميارات التي تكتسبيا أكتنمييا  وتعرف الباحثة ميارات التفكير الرياضي إجرائي ا: 
يؽ استخداـ استراتيجيات تعميمية أك تقنيات حديثة كىذه طالبة الصؼ األكؿ الثانكم عف طر 

كتقاس  البرىاف الرياضي، التعبير بالرمكز، ك التعميـ، التخميفالميارات تتمثؿ في: االستنتاج، 
 بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة في اختبار ميارات التفكير الرياضي المعد لذلؾ.

 اإلطار النظري: 
 :Electronic-Courseاإللكترونية المحور األول: المقررات 

 مفيوم المقررات اإللكترونية:  
تناكلت الكثير مف األبحاث كالدراسات السابقة العديد مف التعريفات لممقرر اإللكتركني  

( بأنو  "ذلؾ المحتكل الغني بمككنات الكسائط 40،ص2001منيا تعريؼ الفار كشاىيف )
 تمدة أك غير معتمدة عمى شبكة االنترنت".المتعددة التفاعمية في صكرة برمجيات مع

( بأنو "المحتكل اإللكتركني الذم يتميز بكثافة كتكامؿ 432، ص2001كيعرفو الجزار) 
الكسائؿ المتعددة التي ال حدكد ليا، كما أنو قد يمتد لكجكد ركابط لجميع مصادر المعرفة عمى 

 مكاقع االنترنت".
لكتركني بأنو "مكاد تعميمية تمثؿ جزء ا المقرر اإل Clarke (P114,2004) كيعرؼ  

أساسي ا في بيئة التعمـ اإللكتركني كتشمؿ أساليب متنكعة تستخدـ لشرح الدركس كالمعمكمات التي 
 يمكف استدعاؤىا مف الشبكة مع التدعيـ بعناصر الكسائط المتعددة التفاعمية المختمفة".

بأنو "جميع المكاد التعميمية ( المقرر اإللكتركني 51، ص2010كيعرؼ عبد الحميد )
 كاألنشطة التي يعتمد انتاجيا كتقديميا عمى جياز الكمبيكتر".

(بأنو"المحتكل التعميمي الذم يتـ تقديمو مف 11ىػ، ص1431كيعرفو محمد) 
خالؿ شبكة االنترنت كالغني بعناصرالكسائط المتعددة التفاعميةبما يسيـ في مشاركة حكاس 

 ".المتعمـ في عمميةالتعمـ
( بأنو "تحكيؿ المقرر التعميمي مف الشكؿ 40ىػ،ص1433كتعرفو إسراء الشعبي ) 

التقميدم إلى الشكؿ اإللكتركني بطريقة تفاعمية، تتضمف عدد ا مف الكحدات أك الدركس التعميمية، 
كيمتـز بضكابط قياسية في الشكؿ كالمضمكف، كتتكامؿ فيو عناصر الكسائط المتعددة المرئية 

كيستخدـ مف خالؿ برمجيات الكمبيكتر، أكمف خالؿ شبكة اإلنترنت، بصكرة تتناسب  كالصكتية،
 مع احتياجات المتعمـ".
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( بأنو "مادة تعميمية إلكتركنية متعددة الكسائط، 9، ص2011كما عرفو أبك خطكة ) 
 تقدـ عف طريؽ الحاسكب كشبكة االنترنت مع تكفير التفاعؿ المتزامف كغير المتزامف بيف كؿ مف

 المتعمميف كأقرانيـ، كالمعمميف، كالمحتكل".
( المقرر اإللكتركني بأنو "محتكل الكتركني 236، ص2017كتعرؼ مناؿ بدكم ) 

يتميز بتفعيؿ الكسائط المتعددة كىك محتكل منشكر أك غير منشكر عبر شبكة االنترنت كيتفاعؿ 
 ".فيو الطالب مع بعضيـ البعض كمع المدرس باستخداـ أدكات التفاعؿ

كفي ضكء ما سبؽ مف تعريفات، يتضح لمباحثة أف المقرر اإللكتركني ىك مادة تعميمية  
بشكؿ إلكتركني تحتكم عمى كسائط متعددة تفاعمية بيف المتعمميف مع بعضيـ، كبيف المتعمـ 
كالمعمـ، كبيف المتعمـ كالمحتكل، تقدـ عف طريؽ الحاسكب، معتمدة عمى اإلنترنت أك غير 

 إلنترنت.معتمدة عمى ا
 أىمية المقرر اإللكتروني:

              تكجز الباحثة ما جاء فيلممقرر اإللكتركني أىمية في تطكير التعميـ كالتعمـ  
            (، كعبدالحميد12ق ، ص1431محمد ) العديد مف الدراسات بيذا الخصكص منيا:

سراء الشعبي )53-51، ص2010)  (  بما يأتي:42ص-ق1433(، كا 
 رر اإللكتركني يجعؿ دكر المتعمـ إيجابي ا، كيستطيع أف يتعمـ في جك مف الخصكصية المق

بمعزؿ عف اآلخريف فيكرر بالقدر الذم يحتاجو دكف الشعكر بالحرج كالخكؼ، كيمكنو 
تخطي بعض المراحؿ كالمكضكعات التي ال يرغبيا، كتجعمو دائم ا مشارك ا برأيو في 

 المحتكل التعميمي المقدـ.
  المقررات اإللكتركنية العديد مف الكسائط كتحتكم قدر ىائؿ مف المعمكمات.تشمؿ 
  يستطيع المتعمـ اختيار ما يحتاجو مف خبرات كمعمكمات بالسرعة كفي الكقت الذم يناسبو

 دكف أف يتقيد بمكاعيد حصص أك جدكؿ دراسي.
 .تنمي لدل المتعمميف ميارات استخداـ الكمبيكتر كاالنترنت 
 تنكعة مف التفاعؿ بيف المعمـ كالمتعمـ، كتركز عمى التغذية الراجعة لتكجيو تكفر أشكاؿ م

 المتعمـ لمساره الصحيح.
 .عداد األنشطة الطالبية  تكفر الكقت كالجيد لممعمـ لمتكجيو كاإلرشاد كا 
 .تكفر تكاليؼ الطباعة كالتجميد كالتخزيف كالنشر بالمقارنة مع الكتاب التقميدم 
 ؿ معو.مركنتو كسيكلة التعام 
  سرعة تحديث المادة التعميمية كتزكيد المتعمميف بيا في نفس المحظة، كسيكلة تصحيح

 األخطاء بسرعة.
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كترل الباحثة أف المقررات اإللكتركنية مقررات جاذبة لممتعمميف، تراعي الفركؽ الفردية  
في إعادة  بينيـ كتترؾ ليـ الكقت الذم يحتاجكنو لتحقيؽ تعمميـ مف خالؿ إتاحة الفرصة ليـ

الشرح كتكراره حتى يتـ استيعاب الدرس، كما تمكنيـ مف إعادة تقكيـ أنفسيـ بأنفسيـ دكف 
 الشعكر بالخجؿ كاإلحباط.

 أنواع المقررات اإللكترونية: 
 (،42، ص2001)إللكتركنية كقد ذكر الفار كشاىيفتتعدد أنكاع كتصنيفات المقررات ا  

 ( أف لممقررات اإللكتركنية نكعيف ىما:2017،239(، كمناؿ بدكم )14ىػ،ص1431محمد )
 كىي المقررات التي تقدـ مف خالؿ مكقع مقررات إلكترونية معتمدة عمى شبكة االنترنت :

الكتركني يتـ تحميمو عمى شبكة االنترنت كيعتمد عمى عديد مف الكسائط المتعددة مف 
 نصكص كصكر ثابتة كمتحركة كممفات فيديك.

  كىي المقررات التي تقدـ عمى أقراص  ر معتمدة عمى شبكة االنترنت:مقررات إلكترونية غي
مدمجة تحتكم عمى المحتكل التعميمي كتقدـ مباشرة إلى المتعمـ كتصمـ كفق ا لميكؿ كقدرة 

 المتعمـ كىي أكثر األنكاع شيكع ا.
 ( المقررات اإللكترونية إلى:51-52، ص1020ويصنف عبدالحميد )

  جياز الكمبيكتر، كمقررات يتـ نشرىا عمى شبكة االنترنت.مقررات يتـ تقديميا عمى 
  مقررات يتـ االعتماد عمييا بشكؿ كامؿ في تقديـ المادة التعميمية، كمقررات مساندة لممحتكل

 التعميمي التقميدم بالكتاب المدرسي.
   مقررات يتـ نشرىا مجان ا عمى شبكة االنترنت كأخرل تحتاج لرسـك كاشتراكات خاصة

 عمى خدمات ىذا المقررات. لمحصكؿ
كقد اعتمدت الباحثة في دراستيا عمى مقرر إلكتركني تـ تقديمو عمى جياز الكمبيكتر،  

 كأعتمد عميو بالكامؿ في تقديـ المقرر الدراسي. 
 مكونات المقرر اإللكتروني:

( مككنات 10،ص2011إف لممقرر اإللكتركني عناصر يتككف منيا كيحدد أبك خطكة )
 إللكتركني بعناصر أساسية ىي:المقرر ا

  الصفحة الرئيسية لممقرر تشتمؿ عمى المعمكمات األساسية لممقرر، كدليؿ الطالب في
 استخداـ المقرر.

 .األىداؼ التعميمية، كالمحتكل، كالكسائط المتعددة 
 .خريطة تتابع المقرر، كأدكات التفاعؿ كطرؽ استخداميا 
 كات التقكيـ كأساليبو.األنشطة كالمياـ كمكاصفات إخراجيا، كأد 
 .مراجع المقرر كالممكية الفكرية، كمصادر التعمـ كالمراجع اإلضافية كطرؽ الحصكؿ عمييا 
 .قكاعد البيانات كالمعمكمات لممقرر 
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( أنو ليس بالضركرة أف تتكفر 46، ص1432كتتفؽ الباحثة مع ما تراه إسراء الشعبي ) 
إنما يختار معد المقرر ما يتناسب مع المرحمة  جميع المككنات في كؿ مقرر الكتركني تعميمي،

 العمرية لممتعمميف، كخصائصيـ الفردية المختمفة، كأىداؼ المقرر، كالمحتكل التعميمي.
 مراحل تصميم المقرر اإللكتروني: 

( 47ىػ،ص1433كذكرت إسراء الشعبي )لممقرر اإللكتركني مراحؿ يمر بيا عند تصميمو 
 ي يمر بعدة مراحؿ:أف تصميـ المقرر اإللكتركن

فييا تتـ تحميؿ البنية التعميمية، كتحديد اإلمكانات المادية، كالبشرية، كالمكارد مرحمة التحميل:  -1
التعميمية، كالمصادر، كاالحتياجات التدريبية أك التعميمية، كتحديد األىداؼ العامة كالسمككية، 

 كتحميؿ المحتكل، كتحميؿ خصائص المتعمميف.
          في ىذه المرحمة يتـ تنظيـ األىداؼ العممية التعميمية، التصميم: مرحمة التنظيم و  -2

كمحتكل المادة التعميمية، كاختيار الكسائؿ التعميمية المناسبة، كأساليب التقكيـ، ككضع 
 الخطط المناسبة.

كفييا يتـ ترجمة تصميـ التعميـ كالمكاصفات التي تـ كضعيا إلى مكاد مرحمة االنتاج:  -3
 حقيقية أك مادية، كالتأكد مف مناسبتيا كفاعميتيا لممتعمميف. تعميمية

 : يتـ فييا التطبيؽ الفعمي كالتنفيذ لممقرر اإللكتركني.مرحمة التنفيذ -4
 كفي ىذه المرحمة يتـ التأكد مف حسف سير العممية التعميمية، كمراقبة النظاـ. مرحمة اإلدارة: -5
يؽ األىداؼ، كتحديد نقاط الضعؼ كفييا يتـ الحكـ عمى مدل تحق مرحمة التقويم: -6

 كمعالجتيا، ثـ تطكير النمكذج المستخدـ كفؽ التغذية الراجعة..
  ىذا كقد راعت الباحثة ىذه المراحؿ عند تصميـ المقرر اإللكتركني بنمط سقاالت          

 التعمـ المرنة. 
 : Learning Scaffoldsالمحور الثاني: سقاالت التعمم

 م:مفيوم سقاالت التعم
         بنائية التي ظيرت في أكاخرتعد سقاالت التعمـ إحدل التطبيقات التربكية لمنظرية ال    
لى  القرف            تطكير نظرية الماضي، كتديف بالفضؿ إلى مدرسة فيجكتسكي في التدريس كا 

(، كظير مفيـك سقاالت التعمـ 2014)عبدالجكاد، كأحمد، كمعبد، بياجيو في عمـ النفس
(Learning Scaffolds)  ـ ألكؿ مرة مف خالؿ دراسة 1976عاـWood Brune  كRoss 

التي كانت تيدؼ إلى التكصؿ إلى دكر المعمـ في جعؿ الطفؿ أك الطالب المبتدئ لديو القدرة 
(، كيرل رعد رزكقي 368، ص2005عمى حؿ المشكالت التي تفكؽ قدراتو الفردية )قطامي، 

( أف مصطمح سقاالت التعمـ يرتبط بما نادل بو فيجكتسكي 2ص، 2012كفاطمة عبداألمير )
بأف الصغار عندما يساعدىـ الكبار يستطيعكف أداء الميمة المنكطة بيـ التي لـ يككنكا يؤدكنيا 

 بصكرة مستقمة.
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إف مفاىيـ سقاالت التعمـ تعددت نتيجة تعدد الرؤل كالخمفيات المعرفية كالثقافية  
بالبحث كالدراسة، حيث أطمؽ عمييا بعض الباحثيف "سقاالت التعمـ"  لمباحثيف الذيف تناكلكىا

اعتماد ا عمى أنيا تدعـ المتعمـ أثناء بنائو لمعارفو كمياراتو مثميا مثؿ السقاالت التي تستخدـ في 
أعماؿ البناء كالتشييد، كما سماىا البعض اآلخر "سنادات التعمـ" لتشابييا الكظيفي بينيا كبيف 

تي تستخدـ في إقامة أك رفع أم شيء. فيستند عمييا المتعمـ ليرتقي بمستكاه المعرفي السنادات ال
ا بػ"مساعدات التعمـ" إشارة إلى مساعدتيا المتعمـ في إنجاز  كالميارم لمستكل أعمى، كسميت أيض 
مياـ التعمـ المككمة لو، كالبعض اآلخر يسمييا أنماط دعـ األداء السيما عندما ترتبط تمؾ 

مج بتنمية أك إكساب ميارات محددة، كتعد سقاالت التعمـ مف أىـ متغيرات تصميـ برامج البرا
 ـ(. 2015التعمـ اإللكتركني كمف العناصر الميمة كالضركرية ألم برنامج فعاؿ )عبد العاطي، 

أف السقاالت التعميمية ىي "الدعـ المقدـ لممتعمميف  (Dabbagh,2005,P38)كذكر  
 ة التي ال يستطيعكف الكصكؿ إلييا دكف مساعدة اآلخريف". إلشراكيـ في األنشط

سقاالت التعمـ بأنيا: "استراتيجية تركز عمى الدعـ المؤقت  (Shapiro,2008)كعرؼ  
لممتعمـ كمف ثـ تركو ليكمؿ بقية تعممو منفرد ا معتمد ا عمى قدراتو الذاتية فيي تشبو إلى حد كبير 

 سنادة)سقالة( البناء ".
( سقاالت التعمـ في سياؽ المقرر اإللكتركني بأنيا 71، ص2010في )كيعرؼ عفي 

المنظكمة التعميمية التي تشتمؿ عمى آليات لتقديـ التكجيو كالمساعدة لممتعمميف أثناء قياميـ 
بإجراء المشركعات التعميمية كاستكماؿ مياميا كتفاعميـ مع محتكل المقرر اإللكتركني بأنفسيـ، 

 .يؽ األىداؼ المطمكبة بكفاءة كفاعميةكالتي تساعد عمى تحق
( بأنيا تمؾ الطريقة التعميمية المعدة كفق ا لمنظرية 7،ص2015كتعرفيا  جميمة الشيرم) 

البنائية لطبيعة المعرفة، كعممية بناء نشطة مستمرة، تقـك عمى الدعـ المعرفي المؤقت لممتعمـ 
اء منظكمتو المعرفية اعتماد ا عمى ما مما يساعده في إيجاد تراكيب معرفية جديدة أك إعادة بن

 سبؽ مف دعـ. 
التكجييات كالمساعدات (بأنيا مجمكعة 15ىػ، ص1436في حيف تعرفيا دعا جاد) 

التي تقدـ لممتعمـ أثناء عممية التعمـ لتدعيـ عممية التعمـ، كلمساعدتو الستكماؿ  كالتصميمات
كفاعمية حيث تعتبر بمثابة البكابات أك الميمة التعميمية المطمكبة منو قدر المستطاع بكفاءة 

الممرات التي تستخدـ في تدعيـ كبناء ما يعرفو المتعمـ بالفعؿ لمتكصؿ إلى ما ال يعرفو عف 
 طريؽ ىذه المساعدات.

( بأنيا "تقديـ التكجييات لممتعمـ أثناء تعممو إلكسابو 9ىػ، ص1437كذكر الغامدم ) 
 بمفرده".الميارات التي تمكنو مف إكماؿ التعمـ 

كفي ضكء ما سبؽ مف تعريفات، يتضح لمباحثة أف سقاالت التعمـ ىي التكجييات  
         كالمساعدات التي تقدـ لممتعمـ أثناء تعممو ليكتسب الميارة التي تمكنو مف مكاصمة عممية 

 التعمـ ذاتي ا. 
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 أىمية سقاالت التعمم: 
 Doering,2007ت التعمـ كدراسة )أشارت نتائج العديد مف الدراسات إلى أىمية سقاال 

  ( لخصتيا الباحثة عمى2017ق؛ أسماء يسف،1436؛ دعاء جاد،2013؛حسناء الطباخ، 
 النحك التالي:

   ،تقمؿ مف الشعكر باإلحباط كالفشؿ لدل المتعمـ إذا لـ يستطع إنجاز الميمة المطمكبة منو
المستطاع ألنيا تزكده بالتدعيـ كتساعده عمى استكماؿ الميمة التعميمية المطمكبة منو قدر 
 الالـز لمساعدتو في الحصكؿ عمى مستكل عاؿ  مف اإلنجاز.

  .تقدـ لممتعمـ اإلرشاد كالنصح، كتساعده عمى التخطيط كتنظيـ حؿ المشكالت 
  تساعد في تنمية التكاصؿ في البيئة الصفية مما يؤدم إلى تحسيف قدرة المتعمميف عمى

 حكـ عمى أفكار أقرانيـ.تنظيـ أفكارىـ الشخصية كال
  تتيح لممتعمـ المشاركة الفعالة في البحث عف المعمكمات كتنظيميا، كما تقمؿ مف الكقت

 الذم يستغرقو المتعمـ في البحث عف المعمكمات مما يزيد مف سرعتو في عممية التعمـ.
 ارة.كتضمف لو اكتسابو المعرفة كالمي تعرؼ المتعمـ عمى المعمكمات كالمفاىيـ الجديدة 
  تعمؿ عمى إثارة دافعية كاىتماـ المتعمـ مع مراعاة حاجاتو، كقدراتو، كاىتماماتو، كأساليب

تعممو، كتعطيو الفرصة ليبدع كيتميز قبؿ أف ينتقؿ إلى مرحمة غير معركفة لديو، كتعطيو 
 تغذية راجعة فكرية.

 المعمـ. تعطي المتعمـ الحرية في تكظيؼ قدراتو اإلبداعية، في إطار معيف مف قبؿ 
  تساعد المتعمـ عمى الربط بيف معمكماتو السابقة كمعمكماتو الحديثة في إطار منظـ كذك

 مع إضافة مفاىيـ جديدة.معنى بالنسبة لممتعمـ، 
 .تتيح لممتعمـ فرصة التعمـ الذاتي أك الفردم 
 تنقؿ المتعمـ إلى منطقة فيـ جديدة كمحسنة كذلؾ إلى حالة مف الكفاية الفردية، كتسيؿ 

 عمميات الفيـ كتحسنو.
  تساعد المتعمـ عمى تحقيؽ التعمـ الفعاؿ النشط، الذم يتـ مف خالؿ العمؿ كالممارسة كليس

 مجرد المالحظة كالمشاىدة.
 .تقمؿ مف غمكض التعمـ حيث تسيؿ بناء كاستخداـ المعرفة الجديدة التي ككنيا المتعمـ 
 ا كاف العمؿ مركز ا كمنظم ا، كمف ثـ فيي تكفر لممتعمـ تعميم ا مختمف ا كتحقؽ فاعمية إذا م

 تزيد الفاعمية في إنجاز النشاط.
 .تسيـ سقاالت التعمـ في زيادة النمك المعرفي كالفيـ لدل المتعمـ 
  تقمؿ مف العبء المعرفي الذم يككف عمى عاتؽ المتعمـ مف خالؿ تقميؿ العبء الذم يككف

 عمى الذاكرة العاممة أثناء عممية التعمـ.
 مؤشر مبكر عمى المكىبة حيث أنيا تسيؿ عممية الفيـ كتحسنو عف طريؽ األمثمة  تعتبر

 كالتمميحات كاألسئمة، مما يتيح لممتعمـ الفرصة لمبحث كبناء تعممو بنفسو.
 .تستخدـ سقاالت التعمـ لممتعمـ ذكم االحتياجات الخاصة  



 مريم عبد الرحيم أحمد المتحمي أ /        أثر نمط سقاالت التعمم المرنة 
 زينب محمد العربي إسماعيل/  د      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910دَسمرب    -جسء ثانٍ -انثانٍ عشر   انعدد   -  33  جملهدا 326
 

 

 خطوات ومراحل تقديم سقاالت التعمم:
امو سقاالت التعمـ أف يتعرؼ عمى ما يممكو المتعممكف يتطمب مف المعمـ عند استخد  

مف المعارؼ كالمعمكمات كالخبرات السابقة ليستخدميا ليككف محتكل الدرس الجديد داخؿ منطقة 
النمك التقريبي لممتعمـ فتنطمؽ سقاالت التعمـ مما ىك كاقع داخؿ خبرتو كيبني عمييا معارؼ 

 كمعمكمات جديدة.
الكثير مف الدراسات السابقة التي تحدثت عف سقاالت التعمـ  كمف خالؿ ما جاء في  

(، 28-27ىػ، ص1436كمراحؿ كخطكات تطبيقيا كالتي تناكلتيا دراسة كؿ مف )جميمة الشيرم،
  (، 110 - 108، ص2014(، )عبدالجكاد كآخركف،22-24ىػ، ص1436)القرني، 

 (202، ص 2014دم، (، )الصعي211 -209، ص 2015)عبدالكاحد الكبيسي كفائدة طو، 
يمكف تحديد مراحؿ ( 352-351، ص2017(، )قاعكد،201-198،ص2016،)السحت، 

 استراتيجية سقاالت التعمـ في الخطكات كالمراحؿ التالية:تطبيؽ 
 التييئة. -1
 . Present the new cognitive strategyتقديـ النمكذج التدريسي الجديد  -2
 .Regulate Difficulty During Guided Practiceالممارسة الجماعية المكجية  -3
 Provide Varying context for studentمارسة مكجية لمحتكل عممي كمياـ متنكعة -4

practice. 
 . Provide Feed Backإعطاء التغذية الراجعة -5
 .Increase Student Responsibilityزيادة مسؤكليات الطالب -6
 . Provide Independent Practiceإعطاء ممارسة مستقمة لكؿ طالب  -7

( مجموعة من Lipscomb, Swanson,West,2004,P 10 واقترح ) 
 االعتبارات الميمة الواجب مراعاتيا من قبل المعمم عند تقديم السقاالت التعميمية وىي:

   رفع الثقة لدل المتعمميف: فيقدـ المعمـ ليـ أكال  الميمات التي يمكنيـ تأديتيا بقميؿ مف
 كفاءة الذاتية لدل المتعمميف.المساعدة فيذا يحسف ال

   تزكيد المتعمميف بمساعدة كافية لإلنجاز السريع كالناجح: فيقمؿ المعمـ في ىذه الخطكة مف
 مستكل اإلحباط كيضمف ليـ بأف يبقكا مدفكعيف لمتقدـ الى الخطكة التالية.

   كا أنيـ ترؾ المتعمميف لمساعدة أنفسيـ: فالمتعمميف قد يعممكف بجدية اكبر عندما يشعر
 يشبيكا نظائرىـ.

 .تفادل الممؿ: فعمى المعمـ أف ال يجيد المتعمميف عند تعميميـ ميارة معينة 
  إزالة السقاالت التعميمية: يزيؿ المعمـ السقاالت بشكؿ تدريجي ثـ بشكؿ كامؿ عندما يتقف

 الطالب الميمة.
بنمط سقاالت التعمـ  كقد أخذت الباحثة بيذه االعتبارات عند تقديميا المقرر اإللكتركني 

 المرنة حتى ال تفقد اليدؼ كالغرض منيا.
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 أنواع سقاالت التعمم: 
( 8-37صىػ،1436)تعددت كاختمفت التصنيفات ألنكاع سقاالت التعمـ، فأشارت دعاء جاد    

 إلى تصنيؼ سقاالت التعمـ كفق ا لطبيعة محتكل المساعدة إلى أربعة أنكاع مختمفة:
  Conceptual Scaffolding:السقاالت المفيومية -1

ىذا النكع مف الدعـ يستخدـ لتزكيد المتعمـ بالتكجييات الخاصة بالمعارؼ كالمفاىيـ  
األساسية المرتبطة بالميمة المراد تعمميا، حيث يكفر االتصاؿ كالركابط بيف المفاىيـ مثؿ 

 يدية كغيرىا.خرائط المفاىيـ، كالرسكمات التكضيحية، كالتمميحات كالصكر كالمنظمات التمي
 : Procedural/ Functional Scaffoldingالسقاالت اإلجرائية أو الوظيفية: -2

ىذا النكع مف الدعـ يقدـ التكجييات عف كيفية استخداـ األدكات التعميمية كالمصادر  
المتكفرة بالبرنامج، كما تزكد المتعمـ بالتكضيحات عف كيفية الرجكع أك الكصكؿ لممكاف 

كصؼ المسارات التي يتبعيا المتعمميف في البحث عف المعمكمات، مثؿ  المرغكب، كتتضمف
 التكجييات الخاصة باإلبحار داخؿ البرنامج.

 :Strategic Scaffoldingالسقاالت االستراتيجية   -3
تراح االستراتيجيات كالطرؽ ىذا النكع مف الدعـ يساعد بشكؿ مباشر كغير مباشر في اق 

ط بيف الخبرات السابقة التخطيط كالتحميؿ، كصنع القرارات، كالرب تساعد المتعمـ في عمميةالتي 
 الجديدة، كما يساعده في تقكيـ المصادر المتاحة.كالمعارؼ 

 :Meta Cognitive Scaffoldingسقاالت ما وراء المعرفة  -4
ىذا النكع مف المساعدة يساعد المتعمميف عمى الرد عمى بعض األسئمة مثؿ: ماذا يجب  

ما الذل أفعمو بعد ذلؾ؟ كذلؾ عف طريؽ تذكير المتعمـ مف خالؿ طرح األسئمة،  أف أفعؿ؟ أك
 كاإلشارة إلى نقاط الضعؼ أك التركيز عمى طرؽ محددة لمتفكير في المشكمة.

 أنماط سقاالت التعمم:
( أف المقصكد بنمط سقاالت التعمـ ىك تصميـ 78-77، ص2008ذكر سعفاف ) 

 سيتـ بيا تقديـ سقاالت التعمـ كقسميا إلى أربعة أنماط كىي:كاجية البرمجية كالطريقة التي 
 : Stable Scaffoldingنمط سقاالت التعمم الثابتة  -2

تتسـ بأنيا ثابتة كغير متغيرة كظاىرة طكاؿ الكقت، سكاء شعر المتعمـ بالحاجة إلييا أك لـ  
 يشعر بذلؾ.

 :Adaptive Scaffoldingنمط سقاالت التعمم المتكيفة  -1
التي تتغير أكتكماتيكي ا بناء  عمى استجابة المتعمـ كيمكف تصميميا بطريقة تناسب كىي   

احتياجات المتعمـ المتنكعة كفق ا ألدائيـ، كىذا النمط مف السقاالت يفرض عمى المصمميف 
 التفكير في كؿ المسارات اإلدراكية المعرفية التي قد يسمكيا المتعمـ أثناء تعممو.
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  Adaptable Scaffolding:مكن تكيفيا نمط سقاالت التعمم ي -3
تقدـ لممتعمـ في البداية عندما يبدأ يستخدـ البرمجية مع إمكانية إخفائيا أك تالشييا،  

كالمتعممكف األكثر تقدم ا يقكمكف باستدعاء سقاالت التعمـ األخرل غير الظاىرة الستخداـ 
تدئيف كبالتالي ال يستطيعكف التقدـ البرمجية بينما تظؿ ىذه األدكات غير ظاىرة لممتعمميف المب

 في البرمجية.
 Scaffolding Adaptive نمط سقاالت تعمم متكيفة ببارامترات التعمم -4

Learning Parameters : 
كىي السقاالت التي تتغير أكتكماتيكي ا بناء  عمى بارامترات التعمـ التي تعكس الصكرة الحقيقية  

و، مستكل اختياره لممعارؼ، مستكل اتقانو لممعمكمات، لممتعمـ داخؿ البرمجية )مستكل تحصيم
زمف بقائو داخؿ شاشات البرمجية، كقت االستجابة لمعمكمة معينة، تكراره في الحصكؿ عمى 
المعمكمة، مستكاه في تطبيؽ التدريبات،....( فيناؾ العديد مف البارامترات التي تتغير بناء  عمى 

 عبكر الفجكة بيف ما تعممو كما يريد تعممو مف البرمجية.مستكل تحصيؿ المتعمـ التي تيدؼ إلى 
كاستخدمت الباحثة في المقرر اإللكتركني المستخدـ لغرض الدراسة نمط سقاالت التعمـ   

المرنة؛ لتبحث أثر ىذا النمط مف سقاالت التعمـ في المقررات اإللكتركنية عمى ميارات التفكير 
سقاالت التعمـ المرنة لمعرفة ىؿ الطالبات قادرات عمى  الرياضي لدل المتعمـ، فتـ اختيار نمط

 طمب كاستخداـ المساعدة بأنفسيف كىنا تناكلتيا الباحثة بشيء  مف التفصيؿ.
 : Flexible/ Adaptable Scaffoldingنمط سقاالت التعمم المرنة 

أف السقاالت المرنة مكقفية  (Say &Brush,2002,P81-82)يرل سام كبركش  
 ى ما يحدث في المكقؼ فيي متغيرة تعتمد عمى استجابات المتعمميف.تعتمد عم

( أف سقاالت التعمـ المرنة تتسـ بأنيا متغيرة 12، ص 2009كترل السالمي كخميس) 
قابمة لمزكاؿ كاالختفاء، تتغير مف قبؿ المتعمـ، فالمتعمـ ىك الذم يتحكـ في ظيكرىا أك االستغناء 

 عنيا حسب حاجتو.
( أف الدعـ المرف ىك دعـ قابؿ لمتالشي 38ىػ، ص 1436جاد )كترل دعاء  

كاالختفاء، متغير، يتغير مف قبؿ المتعمـ، فيك الذم يتحكـ في ظيكره أك االستغناء عنو، كيحدد 
لى أم مدل تظير ىذه السقاالت فالمتعمـ يتحكـ فيو حسب رغباتو كحاجاتو في            متى كا 

 التكجيو كالمساعدة. 
( أف سقاالت التعمـ المرنة مف مسماىا تعتمد عمى 21-20ىػ، ص1436ني )كيرل القر 

المركنة في االستخداـ مف قبؿ المتعمـ، فيي تعتمد عمى حاجة المتعمـ إلى المساعدة مف عدميا 
 كبالتالي فيي غير ظاىرة طيمة الكقت كلكنيا مكجكدة تخضع لتحكـ المتعمـ في طمبيا عند 

 حاجتو ليا.
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( بأف سقاالت التعمـ المرنة ىي التعميمات كالدعـ 9ىػ، ص1437) كيرل الغامدم 
كالمساندة الذم يتغير في الظيكر بحسب حاجة المتعمـ لو، فالمتعمـ ىنا يستدعي المساندة كالدعـ 

 متى ما كانت الحاجة إليو.
( أف سقاالت التعمـ المرنة في المكاقع اإللكتركنية 114، ص2017كذكرت أسماء يسف) 
نيا متغيرة كقابمة لالختفاء كالزكاؿ، كىي تتغير مف قبؿ المتعمـ، أم أف المتعمـ ىك الذم تتسـ بأ

يتحكـ في ظيكرىا أك االستغناء عنيا، كىك الذم يحدد زمف كمدل ظيكر ىذه السقاالت، 
فالمتعمـ يكيؼ السقاالت حسب حاجاتو كرغبتو في التكجيو كالمساعدة، كيتطمب ىذا النمط مف 

عميميف أف يفكركا في كؿ المسارات المعرفية الممكنة كالتي يحتمؿ أف يتبناىا المصمميف الت
 المتعمـ.
( أف االختالؼ الجكىرم بيف السقاالت المرنة كالثابتة 21ىػ،  ص1436كيشير القرني) 

 اختالؼ في طريقة تقديـ السقالة كليس اختالؼ في نكعيا أك طبيعتيا.
 Mathematical Thinkingالمحور الثالث: التفكير الرياضي 

إف الرياضيات ظاىرة معقدة كمتعددة الكجكه كعميقة في ذات الكقت، كلكي يشعر  
اإلنساف بركعتيا عميو أف ينفذ إلى جكىر ىذه الظاىرة، كيتعمؽ كيتابع التسمسؿ المنطقي لبنائيا 

سؾ كمتيف كتطكرىا، كيتعرؼ عمى تطبيقاتيا كفكائدىا، عند ئذ  يدرؾ بأف الرياضيات نظاـ متما
مككف مف مسممات كتعاريؼ كمبرىنات قامت بكضعيا أجياؿ مف الناس العظماء عمى مدل 
آالؼ السنيف، كالرياضيات ممكة العمـك لما تقدمو مف فائدة كتأثير عمى مختمؼ فركع المعرفة؛ 

نتياء  بالعمـك االجتماعية، مركر ا باالقتصاد كعمـ الحياة كغير  ىا بدء ا مف العمـك التقنية كا 
 (.74، ص2015)الحمزة،

 مفيوم التفكير الرياضي:
إف التفكير الرياضي ىك األساس كالركيزة كالسند النطالؽ الرياضيات انطالق ا بال  

حدكد، فيما يختص كيرتبط بجماليا كقكتيا، كعمينا أف نتصكر عمال  آلي ا نمطي ا في مجاؿ 
لتفكير الرياضي الرصيف فإف النتيجة الرياضيات كعمـ، أك الرياضيات كمنيج دكف أف يالزمو ا

النيائية المتكقعة ليذا العمؿ البد أف يشكبيا الخطأ كعدـ السالمة، كىكما يعطي لمرياضيات 
 (.28، ص2007جماليا كقكتيا الحقيقيتيف )إبراىيـ، 

            إف الباحثكف كالمتخصصكف في مناىج الرياضيات كعمـ النفس التربكم اختمفكا 
             مفيـك التفكير الرياضي؛ نظر ا الختالؼ كجيات نظرىـ نحك التفكير الرياضي في تحديد

 كأنماطو كمياراتو.
( التفكير الرياضي بأنو التفكير المصاحب لمفرد في 26، ص 2006كيعرؼ الخطيب ) 

        مكاجية كمحاكلة حؿ المشكالت كالمسائؿ الرياضية كترتبط بو عدة اعتبارات تتعمؽ 
بالعمميات العقمية التي تتككف منيا عممية الحؿ، كالعمميات الرياضية التي يجب اف تستخدـ 
لإلجابة عف المسائؿ الرياضية أكسؤاؿ المشكمة، كالعمميات المنطقية التي تتككف منيا عممية حؿ 

 مسائؿ مختمفة.



 مريم عبد الرحيم أحمد المتحمي أ /        أثر نمط سقاالت التعمم المرنة 
 زينب محمد العربي إسماعيل/  د      
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الذم ( التفكير الرياضي بأنو أحد أنكاع التفكير 8، ص2012كعرفت ىبو العيمة )  
يمجأ الدماغ إلييا ليحؿ المشكالت الرياضية حال  ذىني ا كيتحدد بالميارات اآلتية: التخميف، 
االستقراء، االستنتاج، التعبير بالرمكز، النمذجة، التفكير المنطقي كيستخدـ لقياسو الدرجة التي 

 يحصؿ عمييا الطالب في اختبار ميارات التفكير الرياضي. 
ة يتضح لمباحثة أف التفكير الرياضي ىك ذلؾ النشاط العقمي كمف التعريفات السابق

الخاص بالرياضيات، كالمتضمف مجمكعة مف الميارات التي تتمثؿ في: االستنتاج، االستقراء، 
التعميـ، التخميف، التعبير بالرمكز، البرىاف الرياضي، التصكير البصرم المكاني، التفكير 

 .االحتمالي، التفكير العالقي
 ت التفكير الرياضي:ميارا 

اف النتيجة المنطقية الختالؼ الباحثيف كالمتخصصيف في مناىج كطرؽ تدريس  
ا في تحديد مياراتو.  الرياضيات في تحديد مفيـك التفكير الرياضي اختالفيـ أيض 

ميارات التفكير الرياضي  Schielackك Chancellor & Childs (2000)فصنؼ  
 :عمى النحك اآلتي

 كتتضمف استخداـ الصكر، الجداكؿ، كالمخططات اليندسية، كالتمثيالت  :ميارة النمذجة
 البيانية.

 كتتضمف الكصكؿ إلى تعميمات. :ميارة االستدالؿ 
 .ميارة التجريد 
 .ميارة التحميؿ المنطقي كتتضمف مقارنة النتائج 
 .ميارة التعبير بالرمكز 

 لتفكير الرياضي إلى:( فقد قسم ميارات ا299ىـ،ص 2430أما القرشي )
 : )تشمؿ االستنتاج، االستقراء، البرىاف الرياضي، التعبير بالرمكز،  ميارات رئيسية )مركبة

 التفكير االحتمالي كالتفكير العالقي، التصكر البصرم المكاني. 
 :)كتضـ كؿ الميارات التي تندرج تحت كؿ ميارة رئيسية. ميارات أساسية )فرعية 

 ( ست ميارات أساسية لمتفكير الرياضي ىي:47-45،ص 1021 وحددت ) ىبو العيمة،
  :ىي عممية تفكيرية يتـ االنتقاؿ فييا مف الخاص إلى العاـ، كمف الجزئيات إلى  االستقراء

 الكميات حيث يتـ التكصؿ إلى قاعدة عامة عف طريؽ الحقائؽ المفردة.
  :ؿ إلى جزئيات مف خالؿ ىي العممية التفكيرية التي يتـ مف خالليا الكصك  االستنتاج

مبادئ عامة مف الكميات إلى الجزئيات كذلؾ مف خالؿ الربط بيف المعمكمات السابقة 
صدار األحكاـ عمييا.  كالمالحظات كا 

  ىي القدرة عمى استخداـ الرمكز لمتعبير عف األفكار الرياضية، التعبير بالرموز :
 لمحددة لتسيؿ فيميا كتداكليا.فالرياضيات عمـ يعتمد عمى التجريد كاستخداـ الرمكز ا

  :ىي القدرة عمى استخداـ النماذج الرياضية لحؿ المشكالت. النمذجة 
  :ىي القدرة عمى فرض الفركض المعقكلة لمكصؿ لحؿ المشكالت، كالتحقؽ مف  التخمين

 ىذه المفركض.
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  :لى غير ىي القدرة العقمية التي تمكف الفرد مف االنتقاؿ مف المعمـك إ التفكير المنطقي
 المعمـك مف خالؿ اتباع قكاعد كقكانيف مكضكعية.

كمف خالؿ العرض السابؽ لكجيات النظر المختمفة لمباحثيف كالمتخصصيف في مناىج  
            كطرؽ تدريس الرياضيات حكؿ تحديد ميارات التفكير الرياضي؛ كبعد اطالع الباحثة

ير الرياضي حددت الباحثة خمس ميارات عمى الدراسات السابقة التي تناكلت ميارات التفك
أساسية قابمة لمقياس عمى طالبات الصؼ األكؿ ثانكم كمناسبتو لممستكل العقمي لدييف 

، التعبير بالرمكز، التعميـ، التخميفكلمكحدة الدراسية مكضكع البحث كىي: االستنتاج، 
 البرىاف الرياضي.ك 

 الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات الدراسة:
 لمحور األول: الدراسات السابقة المرتبطة بسقاالت التعمم:ا

إلى التعرؼ عمى فاعمية استراتيجية الدعائـ التعميمية في  ـ(2011ىدفت دراسة أميف )
تنمية ميارة البرىاف الرياضي لدل التالميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية، 

( تمميذ كتمميذة 28في مصر، بمغ عدد أفراد المجمكعة )كأجريت الدراسة في جامعة قناة السكيس 
اختيركا مف تالميذ المرحمة اإلعدادية بالصؼ الثاني إعدادم تكزعكا عمى مجمكعتيف تجريبية 
درست باستراتيجية الدعائـ التعميمية كالضابطة درست بالطريقة العادية كؿ مجمكعة تحتكم 

منيـ عاديكف كتـ تكافؤ المجمكعتيف،  7التعمـ، كمنيـ مف ذكك صعكبات  7( تمميذ كتمميذة 14)
ككانت أدكات البحث: اختبار تحصيمي في الرياضيات، كاختبار ميارات البرىاف الرياضي، ككاف 

بيف المجمكعة التجريبية  ( 0.05α ≥) مف النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
 لصالح المجمكعة التجريبية.كالضابطة في اختبار التحصيؿ كالبرىاف الرياضي 

ـ( إلى معرفة مدل فاعمية استراتيجية الدعائـ  2015كىدفت دراسة الكبيسي كفائدة طو )
التعميمية عمى التحصيؿ كالتفكير التفاعمي لطالبات األكؿ متكسط في مادة الرياضيات، أجريت 

             كزعكا بالتساكم( طالبة ت50الدراسة في جامعة األنبار بالعراؽ، تككنت عينة البحث مف )
إلى مجمكعتيف، تجريبية درست باستراتيجية الدعائـ التعميمية كضابطة درست بالطريقة 

( فقرة، كاختبار 30االعتيادية أعد لمبحث اختبارات مف نكع اختيار مف متعدد، اختبار تحصيمي )
   إحصائية عند مستكل( فقرة، ككاف مف النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 20التفكير التفاعمي )

(≤ 0.05α ) بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار التحصيؿ كالتفكير التفاعمي لصالح
 المجمكعة التجريبية.

إلى معرفة أثر نمط سقاالت التعمـ ببرمجيات ىػ( دراسة ىدفت 1436بينما أجرل القرني )
اإلبداعي لدل طالب المرحمة الكسائط المتعددة عمى التحصيؿ الدراسي كميارات التفكير 

الثانكية، أجريت الدراسة في جامعة الباحة، ككانت عينة الدراسة كىي عينة عشكائية مككنة مف 
( طالب مف طالب الصؼ الثالث الثانكم طبيعي بمدرسة األندلس الثانكية بالعرضيات 52)

دة ذات سقاالت تكزعكا بالتساكم إلى مجمكعتيف؛ تجريبية أكلى درست ببرمجية كسائط متعد
التعمـ الثابتة، كتجريبية ثانية درست ببرمجية كسائط متعددة ذات سقاالت التعمـ المرنة، كتـ 
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تكافؤ المجمكعتيف، كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي ذك التصميـ شبو التجريبي، كتمثمت أدكات 
لتفكير اإلبداعي البحث باختبار تحصيمي في مقرر التفسير مف اعداد الباحث كمقياس ميارات ا

المرنة( -مف إعداد الباحث، ككاف مف النتائج كجكد أثر داؿ إحصائي ا لنمط سقاالت التعمـ )الثابتة
 ببرمجيات الكسائط المتعددة في تنمية التحصيؿ الدراسي لدل طالب الصؼ الثالث ثانكم.

لمدعمة ( إلى معرفة أثر السقاالت التعميمية ا2017فيما ىدفت دراسة فيفياف عزيز ) 
بالكسائط المتعددة لتنمية التفكير في الرياضيات لدل طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم، ككانت 

( طالب مف طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم 60عينة الدراسة كىي عينة عشكائية مككنة مف )
بمدرسة الشييد كليد الجعفرم اإلعدادية بالغردقة التعميمية بمحافظة البحر األحمر بمصر تكزعكا 

التساكم إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة ككانت أدكات البحث ىي: اختبار التفكير في ب
  الرياضيات مف إعداد الباحثة، ككاف مف النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل

(≤ 0.05α )  بيف المجمكعة التجريبية كالضابطة في اختبار التفكير في الرياضيات لصالح
 ة.المجمكعة التجريبي

 المحور الثاني: الدراسات السابقة المرتبطة بميارات التفكير الرياضي:
ـ( إلى معرفة أثر برنامج مقترح قائـ عمى أنماط التعمـ 2012ىدفت دراسة ىبو العيمة )

لتنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بمحافظات غزة، كقد 
( طالبة قسمكا 75تجريبي، ككانت عينة الدراسة قصدية عددىـ )استخدمت الباحثة المنيج شبو ال

( تجريبية، ككانت أدكات البحث ىي: 38( طالبة منيـ مجمكعة ضابطة ك)37إلى مجمكعتيف )
استبانة أنماط التعمـ، كاختبار ميارات التفكير الرياضي، ككاف مف النتائج كجكد فركؽ ذات داللة 

بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية ( 0.05α ≥)  إحصائية عند مستكل داللة 
المكاتي درسف بالبرنامج المقترح كمتكسط درجات أقرانيف في المجمكعة الضابطة في التطبيؽ 

( عمى تنمية 0¸26البعدم الختبار التفكير الرياضي، كمف النتائج أف لمبرنامج حجـ أثر كبير )
كاالستقراء، كالنمذجة، كالتخميف، كالتعبير بالرمكز،  ميارات التفكير الرياضي الستة: االستنتاج،

 كالتفكير المنطقي.
( إلى معرفة أثر استخداـ برمجية 2014فيما ىدفت دراسة البكر، كىال الشكا )

تعميمية محكسبة في تنمية التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ الخامس االبتدائي في مدينة 
( 55التجريبي، ككانت عينة الدراسة مككنة مف )عرعر، كقد استخدمت الباحثة المنيج شبو 

( ضابطة، ككانت أدكات 27( طالب ا منيـ مجمكعة تجريبية ك)28طالب ا، قسمكا إلى مجمكعتيف)
البحث ىي: مقياس التفكير الرياضي، ككاف مف النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف 

 يبية.درجات التفكير الرياضي لمطمبة لصالح المجمكعة التجر 
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إلى بناء برنامج حاسكبي قائـ عمى نمكذج ( دراسة ىدفت 2018بينما أجرل الركيمي )
التعمـ البنائي كقياس فاعميتو في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ األكؿ 

) طالبا ( 50( مف طالب الصؼ األكؿ الثانكم، 107ثانكم، ككانت عينة الدراسة مككنة مف)
مكزعيف عمى أربعة فصكؿ دراسية، مثمكا المجمكعة التجريبية منيما فصالف:  ( طالبة، 57ك) 

أحدىما لمطالب، كاآلخر لمطالبات، درسا باستخداـ برنامج إلكتركني قائـ عمى نمكذج التعمـ 
البنائي. أما الفصالف اآلخراف فمثال المجمكعة الضابطة كدرسا بالطريقة المعتادة، كتمثمت 

ار ميارات التفكير الرياضي، ككاف المنيج المتبع في الدراسة المنيج أدكات البحث في اختب
شبو التجريبي، أظيرت نتائج الدراسة: تفكؽ المجمكعات التجريبية في اختبار التفكير 
الرياضي، كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالب في اختبار التفكير 

 الجنس. الرياضي تعزل لمبرنامج كلمتغير 
 منيج الدراسة:

استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي مف خالؿ مجمكعة تجريبية كاحدة درست  
 بأسمكب سقاالت التعمـ المرنة في المقرر اإللكتركني مع التطبيؽ القبمي كالبعدم ألدا البحث.

 مجتمع الدراسة: 
ية بمحافظة القنفذة تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ األكؿ بالمرحمة الثانك 

( طالبة، كالمسجالت في العاـ الدراسي 1102بالمممكة العربية السعكدية، كالبالغ عددىف )
 ىػ. 1438-1439

 عينة الدراسة:
 تـ اختيار عينة الدراسة كالتالي:

تتمثؿ العينة االستطالعية في طالبات الصؼ األكؿ ثانكم بالثانكية  العينة االستطالعية: -2
( طالبات، كتـ اختيار المدرسة الممثمة لمعينة االستطالعية 10مظيمؼ كعددىف )األكلى بال

بشكؿ قصدم، بسبب عمؿ الباحثة في ىذه المدرسة، كىدفت الباحثة مف استخداـ العينة 
االستطالعية إلى: حساب معامؿ الثبات ألدكات الدراسة، كحساب معامالت السيكلة 

تفكير الرياضي، كتجريب المقرر اإللكتركني مف قبؿ كالصعكبة كالتمييز الختبار ميارات ال
طالبات العينة االستطالعية؛ لمتعرؼ عمى المشكالت التي قد تكاجييف أثناء استخداـ المقرر 

 كمدل صالحيتو لمتطبيؽ.
تتمثؿ عينة الدراسة األساسية في طالبات الصؼ األكؿ ثانكم بمدرسة  العينة األساسية:-1

 ( طالبة.24ىف )ثانكية يبس كالبالغ عدد
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 المعالجات التجريبية لمدراسة:
تمثمت المعالجات التجريبية المستخدمة في البحث الحالي في مقرر إلكتركني تـ تقديمو  

 بنمط سقاالت التعمـ المرنة كقد مرت عممية بناء المقرر بالخطكات التالية:
كلت كيفية بناء كتصميـ بعد إطالع الباحثة عمى بعض األدبيات كالدراسات السابقة التي تنا  -2

المقررات اإللكتركنية، ككذلؾ اطالعيا عمى مجمكعة مف نماذج التصميـ التعميمي مثؿ: 
(، كنمكذج 1996(، كنمكذج ديؾ ككارم )1989، كنمكذج المشيقح )(1985)نمكذج كمب 

(، كنمكذج عبداهلل المكسى 2003(، كنمكذج محمد عطية خميس )2000رياف كآخركف)
(، 2006(، كنمكذج حسف الباتع ) 2005(، كنمكذج محمد اليادم ) 2005ؾ )كأحمد المبار 

( كغيرىا، تـ اختيار 2013(، كنمكذج عبدالمطيؼ الجزار) 2009كنمكذج الغريب زاىر) 
ألنو يتصؼ بالسيكلة كالشمكؿ، كألف نماذج (ADDIE) نمكذج التصميـ المعركؼ باسـ
 التصميـ في مجمميا تنبثؽ منو.

كذج العاـ لمتصميـ التعميمي بمراحمو الخمس في بناء المقرريف عمى النحك تـ تطبيؽ النم -2
 التالي:

 كفي ىذه المرحمة قامت الباحثة بما يأتي::  Analysisالمرحمة األولى: التحميل
 التأكد مف حاجة الطالبات. -1
 تحديد األىداؼ العامة لممقرر اإللكتركني. -2
 تحديد خصائص عينة الدراسة. -3
 نات البشرية.التأكد مف اإلمكا -4
 التأكد مف اإلمكانات المادية. -5
 تحديد محتكل المقرر اإللكتركني. -6
 : كفي ىذه المرحمة قامت الباحثة بما يأتي:Designالمرحمة الثانية: التصميم  
 تحديد األىداؼ التعميمية اإلجرائية لممقرر اإللكتركني: -1
 استراتيجية التعمـ المعتمدة في المقرر اإللكتركني: -2

كفي ىذه المرحمة قامت : Developmentالثالثة: التطوير)اإلنتاج( المرحمة 
 الباحثة بما يأتي:

 كتابة سيناريو المقرر اإللكتروني. -1
 استخدمت الباحثة مجمكعة مف البرامج إلنتاج المقرر اإللكتركني:انتاج المقرر اإللكتروني: -2
 Adobe Flash CS6 : التعمـ المرنة، استخدـ إلنتاج المقرر اإللكتركني بنمط سقاالت

 كالمقرر اإللكتركني بنمط سقاالت التعمـ المرنة
 Adobe After Effects CS6 :.استخدـ لعمؿ التأثيرات عمى الصكر كالفيديك كالنصكص 
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 Adobe  illustrator  CS6:  استخدـ لتصميـ الخمفيات كلمتعديؿ في النصكص
 لمقرر اإللكتركني بنمطيو.كالرسكميات بما يتناسب مع المحتكل التعميمي كطريقة عرض ا

 Adobe Photoshop CS6.استخدـ لمتعديؿ عمى العناصر المتكفرة مف الصكر : 
 Microsoft Word .لكتابة النصكص، كإلضافة التأثيرات النصية 
 Microsoft PowerPoint .لعمؿ العركض التقديمية 

كبعد ذلؾ تـ تحكيمو كبعد انتاج المقرر قامت الباحثة بتشغيمو كمراجعتو لغكي ا كفني ا،  
جراء التعديالت المطمكبة.  مع السيناريك، كقد تـ االستفادة مف أراء المحكميف كا 

 كفي ىذه المرحمة قامت الباحثة بما يأتي: :Implementationالمرحمة الرابعة: مرحمة التنفيذ 
جو تطبيؽ المقرر عمى العينة االستطالعية لمتعرؼ عمى المشكالت كالعكائؽ التي قد تكا -1

 الطالبات 
أثناء استخداـ المقرر، كالتأكد مف أف المقرر اإللكتركني يعمؿ بشكؿ جيد، كخمكه مف أخطاء  -2

 البرمجة.
نسخ المقرر اإللكتركني عمى أجيزة الحاسب اآللي في معمؿ الحاسب الذم ستنفذ الدراسة  -3

 فيو.
ي كتدريبيف عمى عقد حصة لطالبات المجمكعتيف التجريبيتيف لتعريفيف بالمقرر اإللكتركن  -4

 كيفية استخدامو.
كفي ىذه المرحمة قامت الباحثة  :Evaluationالمرحمة الخامسة: مرحمة التقويم 

 بما يأتي: 
عرض المقرر اإللكتركني كالسيناريك  عمى مجمكعة مف األساتذة المحكميف المتخصصيف  -1

المغكية كالبرمجية في مجاؿ تكنكلكجيا التعميـ لمتأكد مف سالمتو كصحتو كخمكه مف األخطاء 
كصحة المحتكل، كالتأكد مف مناسبتو لمفئة المستيدفة، كمالئمتيا لمغرض منيا، كتـ األخذ 

 بأرائيـ كتعديؿ المقرر كفق ا لذلؾ.
( طالبات لمتأكد مف صالحيتو 10تجريب المقرر عمى عينة استطالعية مككنة مف ) -2

 في تعديؿ المقرر اإللكتركني.لمتطبيؽ، كتسجيؿ مالحظات الطالبات كاألخذ بمالحظاتيف 
 أدوات الدراسة:

لتحقيؽ ىدؼ الدراسة المتمثؿ في التعرؼ عمى أثر نمط سقاالت التعمـ المرنة في  
 مقرر إلكتركني عمى ميارات التفكير الرياضي ، استخدمت الباحثة األداة البحثية التالية: 

 اختبار ميارات التفكير الرياضي:
فكير الرياضي في كحدة " المثمثات المتطابقة "، كتضمف ىذا أعدت الباحثة اختبار الت 

ثبات  االختبار المكضكعات التالية: تصنيؼ المثمثات، كزكايا المثمثات، كالمثمثات المتطابقة، كا 
ثبات تطابؽ المثمثات (، SAS،SSS)تطابؽ المثمثات  كالمثمثات المتطابقة  (،ASA،AAS)كا 

ثات كالبرىاف اإلحداثي، كلقد مر إعداد اختبار ميارات الضمعيف كالمتطابقة األضالع، المثم
 التفكير الرياضي بعدة خطكات كىي:
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ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس ميارات التفكير الرياضي في مادة تحديد اليدف من االختبار:  - أ
 الرياضيات لدل طالبات الصؼ األكؿ ثانكم بمحافظة القنفذة.

د اطالع الباحثة عمى الدراسات السابقة التي تناكلت بع تحديد أبعاد )محاور( االختبار: -ب
ميارات التفكير الرياضي، تـ اختيار خمسة ميارات مف ميارات التفكير الرياضي كىي: 

 االستنتاج، كالتخميف، كالتعميـ، كالتعبير بالرمكز، كالبرىاف الرياضي.
لخاص باختبار ميارات قامت الباحثة بإعداد جدكؿ المكاصفات ا إعداد جدول المواصفات: -جـ 

التفكير الرياضي، عف طريؽ تحميؿ المحتكل كاستخراج األىداؼ المتعمقة بالدراسة، كالتركيز 
تكزيع ميارات التفكير الرياضي الخمس عمى كحدة المثمثات عمى الميارات التي تـ اختيارىا، 

 (.1جدكؿ)المتطابقة، كقد تـ تكزيع الفقرات عمى الميارات الخمس كما ىك مكضح في ال
 (  توزيع الفقرات عمى ميارات التفكير الرياضي الخمس.2جدول )

 البرىاف الرياضي التعبير بالرمكز التعميـ التخميف االستنتاج الميارة
 20-17 16-13 12-9 8-5 4-1 أرقاـ الفقرات

 بناء فقرات االختبار:  -د
الباحثة ببناء فقرات  بعد االطالع عمى الدراسات السابقة المتعمقة بالمكضكع، قامت 

االختبار كفؽ نكعيف مف األسئمة المكضكعية؛ النكع األكؿ تمثؿ في أسئمة االختيار مف اإلجابات 
( فقرة، كالنكع الثاني المتمثؿ في أسئمة اإلكماؿ، كالتي 16المتعددة، كالذم بمغت عدد فقراتو )

 ( فقرات.4كف لكؿ ميارة )( فقرات، مكزعة عمى ميارات التفكير الخمسة بحيث يك4حددت بػ )
 التأكد من صدق االختبار:  -ىـ 

تـ التأكد مف الصدؽ الظاىرم لالختبار عف طريؽ عرضو عمى مجمكعة مف  
المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس، كذلؾ بيدؼ بياف مدل صحة صياغة فقرات االختبار 

فكير الرياضي التي ككضكحيا، كمدل كضكح تعميمات االختبار، كمدل مناسبة ميارات الت
اختيرت لقياسيا، كبياف مدل تمثيؿ الفقرات لميارات التفكير الرياضي محؿ الدراسة، كاضافة 
التعديالت كالمالحظات، كقد اخذت مقترحات المحكميف بعيف االعتبار، كأجريت التعديالت 

 المناسبة طبق ا لذلؾ.
الثبات لالختبار باستخداـ  قامت الباحثة بحساب معامؿ حساب معامل ثبات االختبار: -و

كىك معامؿ ثبات عالي يشير  (0¸951)معامؿ ألفا لكركنباخ، كقد بمغت قيمة معامؿ الثبات 
 .إلى أف أداة الدراسة تتمتع بدرجة عالية مف الثبات
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ت الباحثة بحساب معامالت قامحساب معامالت السيولة والصعوبة لمفردات لالختبار:  -ز
 ة بكؿ مفردة مف مفردات اختبار ميارات التفكير الرياضيالسيكلة كالصعكبة الخاص

السيكلة ( ، كىذه القيـ تقع ضمف المدل المقبكؿ لمعامالت 0¸79-0¸30) كتراكحت بيف
ألغراض الدراسة  –مف حيث السيكلة  –االختبار تعد مناسبة  كىذا يدؿ عمى أف مفردات 

 الحالية.
قامت الباحثة بحساب معامالت التمييز  :حساب معامالت التمييز لمفردات لالختبار  -ح

ككانت معامالت التمييز  الخاصة بكؿ مفردة مف مفردات اختبار ميارات التفكير الرياضي،
لجميع مفردات اختبار التفكير الرياضي تقع ضمف المدل المقبكؿ لمعامالت التمييز كىك مف 

(2¸0-6¸0.) 
خالؿ حساب المتكسط الحسابي لمزمف  تـ حساب زمف االختبار مف حساب زمن االختبار:  -ط

 ( دقيقة45الذم استغرقتو طالبات العينة االستطالعية في أداء االختبار كىك )
 الخطوات اإلجرائية لمدراسة:

 لتحقيؽ ىدؼ الدراسة، اتبعت الباحثة الخطكات التالية:
 اإلطالع عمى الدراسات السابقة ذات العالقة بمكضكع الدراسة. -1
 ث االستطالعية كاألساسية لتطبيؽ أدكات الدراسة كالمعالجات التجريبية.اختيار عينة البح -2
مخاطبة الجيات المختصة لتسييؿ تحكيـ أدكات البحث، كمخاطبة إدارة التعميـ لممكافقة  -3

 عمى تطبيؽ التجربة.
تصميـ كتطكير المعالجات التجريبية كفؽ نمط سقاالت التعمـ المرنة في المقررات  -4

 اإللكتركنية.
اختبار ميارات التفكير الرياضي، كالتأكد مف صدقو الظاىرم بعرضو عمى مجمكعة  بناء -5

مف المحكميف المتخصصيف في المناىج كطرؽ التدريس، كتطبيقو عمى العينة االستطالعية 
 .الستخراج معامؿ الثبات

ىػ كحتى 22/1/1439تطبيؽ التجربة عمى المجمكعة التجريبية خالؿ المدة مف - -6
 .ىػ2/3/1439

 ستخراج النتائج كعرضيا كمناقشتيا، كتقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء ىذه النتائج.ا -7
: استخدمت الباحثة في الدراسة الحالية األساليب اإلحصائية  األساليب اإلحصائية

 التالية:
المتكسطات الحسابية، كاالنحرافات المعيارية؛ الستجابات الطالبات في االختبارات القبمية  -1

 .كالبعدية
إلثبات التكزيع االعتدالي أك الطبيعي لدرجات  (Shapiro-Wilkكيمؾ )-اختبار شابيرك -2

 الطالب.
 مربع إيتا لحساب حجـ تأثير المتغير المستقؿ عمى المتغير التابع. -3



 مريم عبد الرحيم أحمد المتحمي أ /        أثر نمط سقاالت التعمم المرنة 
 زينب محمد العربي إسماعيل/  د      

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

   2910دَسمرب    -جسء ثانٍ -انثانٍ عشر   انعدد   -  33  جملهدا 422
 

 

 نتائج الفرض وتفسيره:
( ≥α 0.05اليكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة )نص الفرض عمى أنو " 

جات طالبات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار ميارات بيف متكسطي در 
"، التفكير الرياضي، تعزل إلى التدريس باستخداـ نمط سقاالت التعمـ المرنة في مقرر إلكتركني 

كلمتحقؽ مف ىذا الفرض، قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس البعدم لميارات التفكير الرياضي عمى 
جريبية بعد االنتياء مف تدريس المجمكعة كفؽ نمط السقاالت المرنة، ثـ قامت المجمكعة الت

بحساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم، كاختبار )ت( لمعينات المرتبطة؛ لمتحقؽ مف 
الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ القبمي كالبعدم لالختبار كلتطبيؽ 

تبارات اإلحصائية تـ التأكد مف اعتدالية التكزيع لدرجات الطالبات حسب ىذا النكع مف االخ
 (.2الجدكؿ)

(لمتوزيع االعتدالي لدرجات Shapiro-Wilkويمك ) -(: نتائج اختبار شابيرو1الجدول )
 طالبات المجموعة التجريبية األولى في اختبار ميارات التفكير الرياضي.

 مستكل الداللة يةدرجات الحر  اإلحصاءة العدد التطبيؽ
 0¸30 24 0¸951 24 القبمي
 0¸17 24 0¸942 24 البعدم

( قيـ مستكل الداللة لمتطبيقيف القبمي كالبعدم، كالتي تعبر عف قيـ 2يبيف الجدكؿ ) 
(، مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية، مما يشير إلى أف 0¸05أكبر مف)

التكزيع االعتدالي أك الطبيعي. كبذلؾ يمكننا استخداـ اختبار درجات الطالبات في التطبيقيف تتبع 
( الداللة اإلحصائية لمفركؽ بيف متكسطي درجات 19)ت( لمعينات المرتبطة، كيبيف الجدكؿ )

 المجمكعة في التطبيؽ القبمي كالبعدم.

ة في (: المتوسطات واالنحرافات المعيارية واختبار )ت( لدرجات المجموعة التجريبي3الجدول )
 .التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير الرياضي

قيمة )ت( عند درجة  االنحراؼ المعيارم المتكسط* العدد التطبيؽ
 مستكل الداللة (23الحرية )

  2¸06 8¸37 24 القبمي
81¸6 

 
 4¸51 12¸62 24 البعدم **0¸001

 ( درجة.10* الدرجة النيائية لالختبار )
 (.≥α 0¸05مستوى الداللة )** دال عند 
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( كجكد فرؽ بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ 3يتضح مف الجدكؿ )
القبمي بالنسبة لمتكسط درجات المجمكعة في التطبيؽ البعدم؛ حيث كاف متكسط المجمكعة في 

مجمكعة ( درجة، كمتكسط درجة ال20( درجة مف أصؿ الدرجة النيائية )8¸37التطبيؽ القبمي )
( درجة. كىذا يعني رفض 20( درجة مف أصؿ الدرجة النيائية )12¸62في التطبيؽ البعدم )

         اليكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللةالفرض الصفرم الذم ينص عمى أنو "
(05¸0 α≤  بيف متكسطي درجات المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ نمط سقاالت)

نة في مقرر إلكتركني في التطبيؽ القبمي كالبعدم الختبار ميارات التفكير الرياضي التعمـ المر 
 ".لصالح التطبيؽ البعدم
في التطبيق  (:المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية2) ويوضح الشكل

 القبمي والبعدي.
 
 
 
 
 
 

ي التطبيق القبمي ( المتوسطات الحسابية لدرجات المجموعة التجريبية األولى ف2شكل )
 والبعدي التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارات التفكير الرياضي.

كيبيف حجـ األثر نتيجة استخداـ أسمكب السقاالت المرنة عمى المجمكعة مف خالؿ   
 (.4حساب معامؿ التأثير )مربع إيتا(، كما يكضح الجدكؿ )

أسموب السقاالت المرنة عمى ميارات (: قيمة إيتا ومربع إيتا ومستوى حجم أثر 4الجدول )
 التفكير الرياضي لممجموعة التجريبية األولى.

 حجـ األثر (ɳ2)مربع إيتا  (ɳ)قيمة إيتا  المتغير التابع المتغير المستقؿ

 متكسط 0¸619 0¸787 ميارات التفكير الرياضي أسمكب السقاالت المرنة
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ـ عف استخداـ أسمكب السقاالت ( أف مقدار حجـ األثر الناج4يتضح مف الجدكؿ ) 
المرنة في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل الطالبات كاف متكسط ا في التطبيؽ البعدم، كفؽ 

(، كيعني ذلؾ أف نسبة ما يفسره المتغير المستقؿ 2010التصنيؼ الذم أكرده المنيزؿ كغرايبة )
 .:(61¸9مف التبايف الكمي لممتغير التابع تبمغ )

عمى أف سقاالت التعمـ المرنة في المقررات اإللكتركنية ليا أثر فع اؿ في كىذا يدؿ 
تنمية ميارات التفكير الرياضي، فسقاالت التعمـ المرنة تتسـ بأنيا متغيرة كقابمة لالختفاء تخضع 

 لتحكـ المتعمـ في طمبيا عند حاجتو ليا.
داـ السقاالت كىذا يدؿ عمى اف عرض المقررات الدراسية عمى المتعمميف باستخ

 التعميمية كاف لو 
أثر  فعاؿ في تنمية مياراتيـ المختمفة كترجع الباحثة ىذه النتيجة إلى أف استخداـ 

 سقاالت التعمـ في الت عمـ يتسـ بما يأتي:
  عادة تنظيميا، لتتجاكز التعرؼ عمى الخبرات السابقة لمطالبات لكي يتـ االنطالؽ منيا كا 

 أثناء تعمميف. الصعكبات التي قد ترافقيف
  يقمؿ االرتباؾ كاإلحباط التي الذم قد تشعر بو الطالبة أثناء تعمميا، لما تقدمو السقاالت مف

 قكة دعـ كمساعدة لمطالبة.
  يحقؽ المتعة في التعمـ كيعمؿ عمى التغمب عمى ممؿ الطالبات أثناء التعمـ كالجمكد في

بيئة تعميمية مشكقة ذات خيارات متعددة الحصة الدراسية التقميدية لما تكفرىا السقاالت مف 
 تختار منيا الطالبة ما يناسبيا كما تحتاجو. 

 .يمكف الطالبة مف معرفة مستكاىا عف طريؽ قياميا بالتقكيـ الذاتي 
 .يراعي الفركؽ الفردية بيف الطالبات كاختالؼ قدراتيف االستيعابية 
  .يتيح لمطالبة التعمـ في أم كقت كأم مكاف 

كبعد مقارنة الدراسة الحالية مع بعض الدراسات السابقة اتضح أف سقاالت كمما سبؽ  
التعمـ المرنة في المقررات اإللكتركنية ليا أثر فع اؿ في تنمية ميارات التفكير الرياضي لدل 

 طالبات الصؼ األكؿ ثانكم.
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 توصيات الدراسة:

 ي:في ضكء نتائج الدراسة، يمكف الخركج بمجمكعة مف التكصيات كى
تأكيد أىمية استخداـ سقاالت التعمـ المرنة في المقررات اإللكتركنية أثناء تدريس مقرر  -1

 الرياضيات لطالبات المرحمة الثانكية.
عقد دكرات تدريبية ككرش عمؿ لمعممات الرياضيات لتدريبيف عمى كيفية تكظيؼ سقاالت  -2

 ت.التعمـ المرنة في المقررات اإللكتركنية لتدريس مادة الرياضيا
االىتماـ بتنمية ميارات التفكير الرياضي لدل طالبات المرحمة الثانكية مف خالؿ استخداـ  -3

االستراتيجيات كالبرامج التي تساىـ في تنميتيا مما يزيد مف قدرات الطالبة كاستقالليا 
قباليا عمى تعمـ مادة الرياضيات.  كا 

لدراسية مدعمة بسقاالت التعمـ تقديـ نماذج أخرل لمقررات إلكتركنية في مختمؼ المقررات ا -4
 لطالبات المرحمة الثانكية.

حث المعممات عمى ضركرة تحسيف أساليب كطرؽ التدريس كاالبتعاد عف الطرؽ التقميدية  -5
لما فييا مف الجمكد كاالعتماد عمى المعممة كافتقادىا لعنصر الجذب كالتشكيؽ كاستخداـ 

 االستراتيجيات كالبرامج التقنية الحديثة.
 ترحات الدراسة:مق 

 تقترح الباحثة في ضوء نتائج الدراسة التي توصمت إلييا:
إجراء دراسات مماثمة لمدراسة الحالية في المقررات الدراسية األخرل، كالمراحؿ الدراسية  -1

 األخرل.
دراسة أثر نمط سقاالت التعمـ المرنة في المقررات اإللكتركنية عمى متغيرات أخرل مثؿ:  -2

كتحسيف اتجاىات الطالبات نحك مادة الرياضيات، كميارات التفكير  التحصيؿ الدراسي،
 الناقد، كميارات التفكير اإلبداعي كغيرىا مف المتغيرات.

دراسة أثر أنماط أخرل لسقاالت التعمـ في المقررات اإللكتركنية عمى ميارات التفكير  -3
 الرياضي كمتغيرات أخرل.
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 قائمة المراجع
 بية:أوال : المراجع العر 

(. تعميـ التفكير الرياضي في عصر العكلمة بما يتكافؽ مع منيجية2007إبراىيـ، مجدم عزيز)
ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر العممي السابع الرياضيات لمجميع،  

يكليك، الجمعية  18- 17"، جامعة عيف شمس، " الرياضيات لمجميع
 المصرية لتربكيات الرياضيات.

(. معايير ضماف الجكدة في تصميـ المقررات اإللكتركنية 2011مكلى )أبك خطكة، السيد عبد ال
المؤتمر الدولي الثاني لمتعمم اإللكتروني والتعميم عن  كانتاجيا،

-21اإلسكندرية،  كجامعة  الخميجية التربية ، الجامعة كمية بعد ،
 فبراير، المركز الكطني لمتعميـ اإللكتركني كالتعميـ عف بعد. 23

(. برنامج مقترح لتنمية ميارات تصميـ المقررات 2013عبداهلل عطية عبد الكريـ) أبك شاكيش،
اإللكتركنية عبر الكيب لدل طالبات تكنكلكجيا التعميـ بجامعة األقصى 

 ، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية، غزة.رسالة ماجستيربغزة، 
 ،عميم والتعمم اإللكترونيتكنولوجيا الت(. 2007استيتية، دالؿ محسف؛ كسرحاف، عمر مكسى )

 دار كائؿ لمنشر كالتكزيع، عم اف.
(. فاعمية استراتيجية الدعائـ التعميمية في تنمية ميارات البرىاف 2011أميف، محمد عمر السيد )

الرياضي لدل التالميذ ذكم صعكبات تعمـ الرياضيات بالمرحمة 
 سكيس. ، كمية التربية، جامعة قناة الرسالة ماجستيراإلعدادية، 

(. تصميـ مقرر الكتركني قائـ عمى بعض عناصر التعمـ االلكتركنية 2017بدكم، مناؿ شكقي)
لتنمية التحصيؿ كاالتجاه في مادة الحاسب اآللي لدل طالب المرحمة 

كمية التربية  مجمة البحوث في مجاالت التربية النوعية،االعدادية، 
 .287-230(، 5النكعية، جامعة المنيا، مصر، العدد )

(. فاعمية السقاالت التعميمية في تنمية حؿ المشكالت اليندسية 2016بشام، زكريا جابر حناكم)
مجمة كخفض العبء المعرفي لدل تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادم، 

 .131-91(،8)19مصر،  تربويات الرياضيات،
في تنمية (. اثر استخداـ برمجية محكسبة 2014البكر، عارؼ فرحاف؛ كالشكا ، ىال محمد)

التفكير الرياضي لدل تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مدينة عرعر 
، كمية العمـك التربكية، دراسات العموم التربويةبالمممكة العربية السعكدية، 

 .572-558، 1(، ممحؽ41الجامعة األردنية، عم اف، مج)
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يارة الفيـ القرائي بالمغة ىػ(. فاعمية أنماط التكجيو في تنمية م1436جاد، دعاء عطية محمد )
ببرامج التعميـ اإللكتركني لدل الطالب المندفعيف  اإلنجميزية 

 رسالة ماجستير غيركالمتركيف بالصؼ األكؿ الثانكم بالمعاىد األزىرية، 
 ، كمية التربية، جامعة حمكاف.منشورة

درسة اإللكتركنية ـ(. الخطط كالسياسات كاالستراتيجيات الخاصة بالم2001الجزار، عبد المطيؼ)
المؤتمر العممي الثامن لمجمعية المصرية كتضميناتيا عمى إعداد المعمـ، 

كمية البنات، جامعة عيف  المدرسة اإللكترونية، –لتكنولوجيا التعميم 
 أكتكبر. 31-29شمس، 

(. تصميـ المقرر اإللكتركني بنمطي 2012جكدة، عبدالعزيز محمد؛ كنكبي، أحمد محمد)
التقاربي( كفاعميتو  -القائمة( كأسمكب التعمـ )التباعدم -مياإلبحار)الير 

، المؤتمر عمى التحصيؿ كالميارات العممية لطالب جامعة الخميج العربي
اتجاىات -العممي الثالث عشر بعنوان: تكنولوجيا التعميم اإللكتروني

-217مصر، ص-وقضايا معاصرة الجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم
244. 

( ( POE, PDEODE(. أثر مستكيي استراتيجية التدريس البنائية2014مؤنس أديب) حمادنة،
ميارات التفكير الرياضي كالتحصيؿ لدل طالب الصؼ  في تنمية 

أطروحة دكتوراة غير  العاشر األساسي في مادة الرياضيات، 
 جامعة العمـك اإلسالمية العامية، عم اف، األردف. منشورة،

أعمال الندوة العممية (. التفكير الرياضي: نمكذج لممعرفة العممية. 2015الحمزة، محمكد حمك )
التكييفات المرجعية  -الدولية: نظرية المعرفة والسياق الكوني المعاصر

 .93-73، الرابطة المحمدية لمعمماء، المغرب، والمستمزمات العممية
عمى حؿ المشكالت في  (. أثر استخداـ استراتيجية تدريس قائمة2006لخطيب، محمد أحمد )ا

التفكيرالرياضي االتجاىات نحك الرياضيات لدل طالب الصؼ  تنمية 
، الجامعة رسالة دكتوراة غير منشورةالسابع األساسي في األردف، 

 األردنية، عم اف.
(. فاعمية إستراتيجية تدريسية قائمة عمى كؿ 2012رزكقي، رعد ميدم كعبد األمير، فاطمة )

(  Educational Scaffoldميمية )السقاالت التعميمية مف السنادات التع
( في تدريس العمـك Seven E's Strategyكدكرة التعمـ السباعية )

العممي في تنمية كؿ مف ميارات التفكير المنطقي كميارات إتخاذ القرار 
 :ىػ( مف الرابط12/10/1437مسترجع بتاريخ )

http://www.mediafire.com/file/bwvp0ll85d484v4 

http://www.mediafire.com/file/bwvp0ll85d484v4
http://www.mediafire.com/file/bwvp0ll85d484v4
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(. اثر اختالؼ نمطيف لتصميـ المقررات اإللكتركنية كاألسمكب 2011رمكد، ربيع عبد العظيـ )
عمى زيادة التحصيؿ لدل الطالب المعمميف بكميات  المعرفي 

 .114-69(، ص35)4، عيف شمس، ، مجمة كمية التربيةالتربية
الركيس، عبدالعزيز بف محمد؛ كعبدالحميد، عبدالناصر محمد؛ كالشميكب، سمر بنت عبدالعزيز 

ىػ(. درجة إشراكية الطالب في محتكل مناىج الرياضيات المطكرة 1435)
، مجمة العموم التربوية والنفسية(، بالمرحمة االبتدائية )دراسة تحميمية

 .772-733(، 2)7جامعة القصيـ، 
(. فاعمية برنامج حاسكبي قائـ عمى نمكذج التعمـ البنائي في تنمية 2018د عايض)الركيمي، عاي

مجمة الشمال  ميارات التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ األكؿ ثانكم،
 .47-43(، 1)3جامعة الحدكد الشمالية، -لمعموم اإلنسانية

في تدريس  ( فعالية استراتيجية السقاالت التعميمية2016السحت، مصطفى زكريا أحمد )
الدراسات االجتماعية لتنمية ميارات ما كراء المعرفة لدل التمميذات 

 –مستقبل التربية العربية  المتفكقات دراسي ا بالصؼ الثالث اإلعدادم،
 .238-183(،103)23مصر،
(. تكظيؼ بارامترات التعمـ داخؿ البرمجيات القائمة عمى 2008سعفاف، سامي عبدالكىاب)

عمى التحصيؿ  المعرفي كالميارم لطالب كمية المجتمع  السقاالت كأثارىا
 .120-67 مجمة الجمعية العربية لتكنولوجيا التربية،جامعة القصيـ، 

(. معايير تصميـ كتطكير برامج الكمبيكتر 2009السالمي، زينب كخميس، محمد عطية )
المؤتمر متعددة الكسائط القائمة عمى سقاالت التعمـ الثابتة كالمرنة. 

عممي الثاني عشر لمجمعية المصرية  لتكنولوجيا التعميم "تكنولوجيا ال
 -البنات ، كميةالتعميم اإللكتروني بين تحديات الحاضر وأفاق المستقبل"

 .36-5جامعة عيف شمس، 
(. أثر مقرر إلكتركني معككس عمى األداء التدريسي كميارات 2017الشامي، إيناس عبد المعز)

ة المعممة بكمية االقتصاد المنزلي بجامعة األزىر، التفكير التأممي لمطالب
أكتوبر بالتعاون مع رابطة  6المؤتمر الدولي الثالث لكمية التربية جامعة 

التربويين العرب بعنوان: مستقبل إعداد المعمم وتنميتو في الوطن 
 .1157-1141(، 5مصر، المجمد) العربي،
ر الكتركني نحكم مدمج في التحصيؿ ىػ(. فاعمية مقر 1433الشعبي، إسراء محمد خير )

رسالة  الدراسي لدل تمميذات الصؼ األكؿ متكسط بالعاصمة المقدسة،
 ، كمية التربية جامعة أـ القرل.ماجستير
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(. تصميـ كانتاج المقررات اإللكتركنية، مجمة التعميـ اإللكتركني، 2016شمتكت، محمد شكقي )
 ق مف الرابط:1/11/1438(، ابريؿ، مسترجع بتاريخ: 14العدد)

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=46
2 

ىػ(. فاعمية السقاالت التعميمية في تدريس العمـك عمى تنمية 1436الشيرم، جميمة عمي شرؼ )
. رسالة ماجستير غير تمميذات المرحمة المتكسطة التحصيؿ الدراسي لدل

 جامعة أـ القرل. كمية التربية، ،منشورة
(. فاعمية السقاالت التعميمية مدعكمة إلكتركنيا  في 2014الصعيدم، منصكر سمير السيد )

الرياضيات كأثرىا عمى تنمية ميارات التفكير التكليدم  تدريس 
مرحمة المتكسطة في المممكة العربية لدل التالميذ ذكم صعكبات التعمـ بال

، مؤسسة التربية الخاصة مجمة التربية الخاصة والتأىيلالسعكدية. 
 .244-185(، 4)1كالتأىيؿ مصر، 

(. تصميـ استراتيجية لتقصي الكيب قائمة عمى مستكيات 2013الطباخ، حسناء عبد العاطي )
لدل طالب  مختمفة مف السقاالت كأثرىا عمى كفاءة العركض التقديمية

 3جامعة طنطا،-مجمة كمية التربيةالفرقة الرابعة شعبة معمـ حاسب آلي. 
(51 ،)186-264. 

، التعميم اإللكتروني ومستحدثات تكنولوجيا التعميم(. 2010عبد الحميد، عبد العزيز طمبة)
 المنصكرة، المكتبة العصرية لمنشر كالتكزيع.

ير دعـ األداء في بيئة التعمـ اإللكتركني عبر (. معاي2015عبد العاطي، حسف الباتع محمد )
(، مسترجع بتاريخ: 15، العدد)مجمة التعميم اإللكترونياالنترنت، 

 ق مف الرابط:20/12/1438
onID=39&page=news&task=shttp://emag.mans.edu.eg/index.php?sessi
how&id=490 

(. فاعمية مقرر العمـك المتكاممة اإللكتركني في تنمية ميارات 2018عبدالفتاح، شريف شحاتة )
التفكير التحميمي كاإلتجاه نحك التعمـ اإللكتركني لدل طالب كمية التربية، 

 . 39-1(، 5)34مصر، -مجمة كمية التربية بأسيوط
أنماط مختمفة مف دعامات  (.أثر التفاعؿ بيف2010رادني، محمد مختار)عزمي، نبيؿ جاد كالم

البنائية داخؿ الكتاب اإللكتركني في التحصيؿ ككفاءة التعمـ لدل التعمـ 
مجمة دراسات تربوية التربية.  طالب الدراسات العميا بكميات 

 .322-251(،3)16، جامعة حمكاف، واجتماعية

http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=462
http://emag.mans.edu.eg/index.php?page=news&task=show&id=462
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&id=490
http://emag.mans.edu.eg/index.php?sessionID=39&page=news&task=show&id=490
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(. استخداـ السقاالت التعميمية المدعمة بالكسائط المتعددة 2017عزيز، فيفياف عرباف نعيـ )
مجمة لتنمية التفكير في الرياضيات لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم، 

 .309-296(، 3)20، مصر، تربويات الرياضيات
تركنية (. سقاالت التعمـ كمدخؿ لتصميـ كتطكير المقررات اإللك2010عفيفي، محمد كماؿ )

مى كؿ مف أداء الطالب في التعمـ القائـ عمى فاعميتيا عكمدل 
 تكنولوجيا اإللكتركنية ، المشركعات كالرضا عف التعمـ في البيئة 

 .107-63ديسمبر، ص مصر، – وبحوث دراسات - التربية
عمر، عاصـ محمد إبراىيـ؛ كالشيرم، محمد بف صالح؛ كعبدالمجيد، أحمد صادؽ؛ كفرج اهلل، 

تصميـ مقرر إلكتركني لمتربية البيئية في (. 2018كليد محمد خميفة )
في التحصيؿ المعرفي كتنمية الميارات  QMضكء معايير ككاليتي ماترز 

مجمة كاألخالقيات البيئية لدل طالب كمية التربية بجامعة الممؾ خالد، 
 .499-453(، 3)34مصر، -كمية التربية بأسيوط

ائـ عمى أنماط التعمـ لتنمية ميارات التفكير (. أثر برنامج مقترح ق2012العيمة، ىبو عبدالحميد)
رسالة الرياضي لدل طالبات الصؼ الرابع األساسي بمحافظات غزة، 

 .، كمية التربية، جامعة األزىر، غزةماجستير
ىػ(. أثر اختالؼ نمط السقاالت التعميمية في برامج الفيديك 1437الغامدم، سعيد بف سحيـ )

ب المرحمة الثانكية في منيج الحاسب التفاعمي عمى تنمية ميارات طال
 ، جامعة الممؾ عبدالعزيز.رسالة ماجستير اآللي،

، المؤتمر (. المدرسة اإللكتركنية رؤل جديدة لجيؿ جديد2001الفار، ابراىيـ؛ كسعاد شاىيف )
، كمية العممي السنوي الثامن لمجمعية المصرية لتكنولوجيا التعميم

 .31-29البنات،جامعة عيف شمس، 
التعقيد(المعرفي في  -(.أثر تفاعؿ أسمكب )التبسيط2017اعكد، نشأت ميدم السيد محمد )ق

استراتيجية السقاالت التعميمية عمى التفكير التفاعمي لدل عينة مف 
( 50، العدد)مجمة االرشاد النفسيطالبات الصؼ األكؿ الثانكم، 

،337-405. 
س مقرر إلكتركني عمى تحصيؿ الطالبات (. أثر بناء كتدري2017القرعاف، لينا عمي سالمة )

المجمة التربوية في جامعة القصيـ: مساؽ اإلسالـ كبناء المجتمع، 
األردف،  -المجموعة الدولية لالستشارات والتدريب-الدولية المتخصصة

6(12،)45-54. 
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الدائرة في ضكء ميارات  ىػ(. أثر تصميـ مقترح لمحتكل كحدة1430القرشي، خالد مطر عيد)
االبتكارم عمى التحصيؿ الدراسي كالتفكير الرياضي لطالب  كيرالتف

، كمية التربية، ، رسالة ماجستيرالصؼ الثالث متكسط بمدينة الطائؼ
 جامعة أـ القرل.

أثر نمط سقاالت التعمـ ببرمجيات الكسائط المتعددة عمى ىػ(. 1436القرني، عمكاف أحمد عمكاف )
إلبداعي لدل طالب المرحمة التحصيؿ الدراسي كميارات التفكير ا 

 كمية التربية، جامعة الباحة. منشورة، رسالة ماجستير غير الثانكية،
 ، عماف: دار الفكر.نظريات التعمم والتعميم(. 2005قطامي، يكسؼ محمكد)

(. فاعمية استراتيجية الدعائـ التعميمية عمى 2015الكبيسي، عبدالكاحد حميد كطو، فائدة ياسيف )
مجمة فكير التفاعمي لطالبات األكؿ متكسط في الرياضيات. التحصيؿ كالت

جامعة  ،جامعة القدس المفتوحةلألبحاث والدراسات التربوية والنفسية
 .234-197(،12)3األنبار، 

 )ىػ(. فاعمية مقرر إلكتركني لدكؿ تنمية ميارات استخداـ مكدكؿ )1431محمد، نبيؿ السيد)
Moodle ثره عمى التحصيؿ المعرفي لدل طالب الدراسات العميا كأ

 كالدافعية لإلنجاز، كمية التربية ، جامعة بنيا.
(.أثر مقرر إلكتركني بنائي في تنمية فيـ المفاىيـ العممية 2011منصكر، مصطفى عبداهلل )

كميارات حؿ المشكالت كاالتجاه نحك التعميـ اإللكتركني لدل تالميذ 
(، 2)44مصر -عة طنطاجام -مجمة كمية التربيةالمرحمة اإلعدادية، 

 .242-183ص
(. برنامج مقترح قائـ عمى استراتيجيات السقاالت التعميمية 2016ميدم، إيماف عبداهلل محمد )

لتنمية األداء  TIMMSكالميارات الرياضية المتضمنة بالدراسة الدكلية 
التدريسي لمعممي الرياضيات كمستكل تحصيؿ تالميذىـ بالمرحمة 

مصر، العدد  -ي المناىج وطرق التدريسدراسات فاإلعدادية، 
(212،)64-117. 
الفيديك" في -(. أثر اختالؼ نمط تقديـ سقاالت التعميـ "الصكر2017يسف، أسماء مسعد )

المكاقع اإللكتركنية عمى تنمية ميارات تصميـ الصكر الرقمية لدل طالب 
بطة رامجمة بحوث عربيةفي مجاالت التربية النوعية،تكنكلكجيا التعميـ، 

 .140-103(،7التربكييف العرب،مصر، العدد)
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