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Abstract: This study aimed to identify the Effect of Using EDRAAK Educational Platform on the Academic Achievement
among the Tenth Graders and Their Attitudes towards It, the sample of the study consisted of (50) students from the tenth
grade in the Petra District Education Directorate, who were randomly divided into two groups (experimental and control).
The researchers used the quasi-experimental approach, and the study tools consisted of a multiple-choice test of�(20) items
to measure student achievement, and an attitudes scale consisting of�(24) items, and the results of the study showed There
were statistically significant differences at the level of significance
������(α≤0.05) for teaching using EDRAAK platform on the
achievement of tenth grade students in basic mathematics, where the value of t = 3.616 and by looking at the average
achievement of the members of the two study groups (experimental and control) on the post-�test we find that the
difference is due to the average achievement of the experimental group students, which reached (10.64), while the average
achievement of the control group on the post test was (7.24). The results also showed that there are statistically significant
differences at the significance level (α≤0.05) for teaching using EDRAAK educational platform on the attitudes of the tenth
grade basic students towards mathematics, where the value of t = 2.42, and by looking at the average trends of the members
of the two study groups�(experimental and control) on the post-test (attitudes), we find that the differences between the
averages of students attitudes on the post-test are in the interest of the group’s students The experimental group reached
(2.89), while the average attitudes of the control group students reached (2.68).
The researchers recommend the necessity of adopting educational platforms as an integral part of the education process in
the schools of the Hashemite Kingdom of Jordan.
Key words: EDRAAK, achievement, Attitudes, mathematics.

أثر استخدام منصة إدراك التعليمية على التحصيل الدراس ي في مادة الرياضيات
لدى طلبة الصف العاشر الساس ي واتجاهاتهم نحوها
محمد فالح الشقيرات
محمد سالمة الرصاعي
جامعة الحسين بن طالل || األردن
 هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أثر التدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على تحصيل طلبة الصف العاشر:امللخص
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اختبار اختيار من متعدد بواقع ( )20فقرة لقياس تحصيل الطلبة ،ومقياس اتجاهات مكون من ( )24فقرة ،وتكونت عينة الدراسة من
ً
عشوائيا إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة).
( )50طالب من طلبة الصف العاشر األسا ي في مديرية تربية لواء البتراء تم تقسيمهم
وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05للتدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على
تحصيل طلبة الصف العاشر األسا ي في مادة الرياضيات ،حيث كانت قيمة ت =  3.616ومن خالل االطالع على متوسط تحصيل أفراد
مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) على االختبار البعدي نجد بأن الفرق يعود ملتوسط تحصيل طلبة املجموعة التجريبية والذي
بلغ ( )10.64في حين كان متوسط تحصيل املجموعة الضابطة على االختبار البعدي ( )7.24كما اظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05للتدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على اتجاهات طلبة الصف العاشر األسا ي نحو
مادة الرياضيات ،حيث كانت قيمة ت =  ،2.42ومن خالل االطالع على متوسط اتجاهات أفراد مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة)
على التطبيق البعدي (االتجاهات) نجد بأن الفروق بين متوسطات اتجاهات الطلبة على التطبيق البعدي يعود ملصلحة طلبة املجموعة
التجريبية والذي بلغ ( )2.89في حين بلغ متوسط اتجاهات طلبة املجموعة الضابطة ( .)2.68واستنادا للنتائج أوص ى الباحثان بضرورة
اعتماد املنصات التعليمية كجزء ال يتجزأ من عملية التعليم في مدارس اململكة األردنية الهاشمية.
الكلمات املفتاحية :إدراك ،التحصيل ،االتجاهات ،الرياضيات.

املقدمة
يشهد العالم في مطلع األلفية الثالثة تطورات متسارعة ألقت بظاللها على جميع نواحي الحياة ،إال أنها برزت
بشكل أكبر وبصورة أوضح في مجال االتصاالت وتقنية املعلومات ،مما جعل صناع القرارات التربوية واملهتمين في
التعليم من علماء وخبراء يسعون جاهدين بفكرهم لالستفادة من هذا التقدم التقني وتوظيف أدواته في العملية
التعليمية التربوية.
حيث كان من أبرز مظاهر التقدم التقني االستعانة بشبكة اإلنترنت ،إذ أصبح استخدامها في التعليم ضرورة
ملحة ،ملا تتمتع به من مزايا هامة ،فهي توفر مصادر هائلة من املعلومات ،ترفع مستوى حصيلة املتعلم املعرفية
والثقافية ،وتضيف اإلثارة والتشويق للعملية التعليمية كذلك (ريان.)2011 ،
كما أدى استخدام هذه التقنيات إلى تغيير مظهر النظام التعليمي بمكوناته املختلفة مما ساعد على ظهور
أنماط تعليمية جديدة ،كالتعليم اإللكتروني والتعليم النقال ،واستحداث منصات تعليمية خاصة بتعليم الطلبة في
املدارس واملؤسسات التعليمية األخرى ،وقد تبنت هذه األنماط مؤسسات تعليمية مختلفة حول العالم ،فانتشرت
املنصات التعليمية في عدد من الدول املتقدمة بشكل كبير وواضح (القطب.)2008 ،
إذ تتمتع املنصات التعليمية عبر اإلنترنت بجودة عالية ،ومن أفضل أنواع التعليم ذلك التعليم الذي يولد
التشويق للمعرفة ويجعل العملية التعليمية أكثر متعة وأكثر حيوية مع قليل من الدروس التقليدية وكثير من املشاريع
والقراءات واالطالع في تعلم يتمركز حول الطالب ال املعلم ،ومع ازدياد استخدام التقنية في العملية التعليمية ازدادت
أعداد املعلمين الذين يرغبون بتدريس طالبهم بطرق إبداعية (.)Strayer, 2007
ويرى ماير ووتروك ) )Mayer & Whitrock, 2006أن املنصات التعليمية هي الساحات التي يتم بواسطتها
عرض األعمال وكل ما يختص بالتعليم اإللكتروني من مقررات إلكترونية وأنشطة ،ومن خاللها تتم عملية التعلم
باستخدام مجموعة من أدوات االتصال والتواصل التي تتيح الفرصة للمتعلم في الحصول على ما يحتاجه من
مقررات دراسية وبرامج ومعلومات.
كما تستند املنصات التعليمية على مبادئ النظرية االتصالية التي قدمها سيراك ( )Siirak, 2012فنظرية
التعلم االتصالية تتوافق مع احتياجات القرن الحادي والعشرين وتتشابه النظرية االتصالية مع النظرية البنائية في
التأكيد على التعلم االجتماعي ،وإتاحة الفرصة للمتعلمين للتواصل والتفاعل فيما بينهم أثناء التعلم .وتؤكد النظرية
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االتصالية على التعلم الرقمي عبر الشبكات ،واستخدام أدوات تكنولوجيا الحاسوب واإلنترنت في التعليم من أجل
زيادة حصيلة التحصيل الدرا ي للطلبة في جميع املواد الدراسة وخاصة الرياضيات (عبد املولى.)2014 ،
وتحتل الرياضيات مكانة متميزة بين املجاالت املعرفية األخرى ،ملا لها من تطبيقات متعددة ومتنوعة وقيم
جمالية متمثلة في تناسقها وترتيب وتسلسل األفكار فيها ،وقد غزت الرياضيات اليوم جميع فروع العلوم املختلفة
وأصبحت تشكل أحد مقوماتها األساسية (العبدلي.)2006 ،
ومن هنا يبرز دور املنصات التعلمية التعليمية من خالل ما تقدمه من إسهامات في تعليم الرياضيات
ملختلف املراحل الدراسية ،واملقررات الدراسية ،حيث تعمل هذه املنصات على تزويد الطلبة بمختلف املعلومات التي
يمكن أن تسهم في رفع مستوى تحصيلهم الدرا ي ،باإلضافة إلى تطوير مداركهم ،وزيادة محصولهم العلمي في
مختلف املجاالت (إطميزي.)2006 ،
بيد أن تجربة األردن في التعليم االلكتروني عبر املنصات اإللكترونية من التجارب الناجحة والتي أعطت
تعليم الرياضيات أولوية كبرى ،ومن األمثلة على هذه املنصات الناجحة املنصة التعليمية اإللكترونية إدراك
( )EDRAAKوهي ":منصة إلكترونية عربية للمساقات الجماعية مفتوحة املصادر ( )MOOCsتم تأسيسها بمبادرة من
مؤسسة امللكة رانيا للتعليم والتنمية والتي تحرص على بذل كافة الجهود واملساعي للمساهمة في وضع العالم العربي
في املقدمة في مجال التربية والتعليم كونهما حجر األساس لتطور وازدهار الشعوب (.)www.edraak.org
ً
واستنادا إلى ما تم تناوله حول مميزات املنصات التعليمية كونها وسيلة سهلة االستخدام وتطال جميع
الفئات العمرية يبرز هنا التساؤل حول أهمية توظيف املنصات التعليمية في تعليم الرياضيات والتغلب على
التحديات في هذا املجال ،وهذا ما ستحاول الدراسة الكشف عنه من خالل البحث في أثر استخدام منصة إدراك
التعليمية على تحصيل طلبة الصف العاشر األسا ي ومهارة حل املسألة في مادة الرياضات واتجاهاتهم نحوها.
مشكلة الدراسة:
من واقع عمل الباحث في املجال التربوي والتعليمي وما الحظه من ضعف في تحصيل طلبة املدارس
الحكومية األردنية ،وذلك من خالل مراجعة نتائج االختبارات الدولية والتي يتم عقدها بشكل دوري في األردن كاختبار
( )Timss, Pisaوغيرها من االختبارات التي بينت نتائجها وجود تدني واضح في تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات
وعدم امتالكهم ملهارات حل املشكلة باإلضافة إلى وجود اتجاهات سلبية نحوها.
وفي هذا الصدد أظهرت العديد من الدراسات وجود اتجاهات سلبية نحو تعلم الرياضيات من قبل طلبة
املدراس كدراسة كل من قرواني ( )2012ودراسة علي ( )2008وبالتالي فإن االتجاهات السلبية من شانها أن تؤثر ً
سلبا
على تحصيل الطلبة نحو تعلم الرياضيات.
وقد وضح خان ( )Khan, 2005أن متطلبات وأوليات التعلم تختلف من متعلم آلخر لذلك ال بد من
استخدام مزيج من أدوات واستراتيجيات التعليم للحصول على محتوى مناسب في الشكل املناسب وللمتعلم املناسب.
ومما سبق برزت الحاجة إلجراء هذه الدراسة الستقصاء أثر استخدام منصة إدراك التعليمية على تحصيل
طلبة الصف العاشر األسا ي في مادة الرياضات واتجاهاتهم نحوها على أمل أن تكون هذه الدراسة إضافة مفيدة في
هذا املجال.
أسئلة الدراسة:
بناء على ما سبق تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس اآلتي :ما أثر استخدام منصة إدراك التعليمية
على تحصيل طلبة الصف العاشر األسا ي مادة الرياضات واتجاهاتهم نحوها؟
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ويتفرع من السؤال الرئيس السؤاالن الفرعيان اآلتيان:
 .1هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05للتدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية
على تحصيل طلبة الصف العاشر األسا ي في مادة الرياضيات؟
 .2هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α≤0.05للتدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية
على اتجاهات طلبة الصف العاشر األسا ي نحو مادة الرياضيات؟
أهداف الدراسة:
هدفت هذه الدراسة إلى:
 .1التعرف على أثر التدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على تحصيل طلبة الصف العاشر األسا ي في
مادة الرياضيات.
 .2التعرف على تأثير التدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على اتجاهات طلبة الصف العاشر األسا ي نحو
مادة الرياضيات.
أهمية الدراسة:
تتمثل أهمية الدراسة في أنها تفيد في اآلتي:
 اإلسهام في معرفة أثر املنصات التعليمية في رفع الكفاءة التعليمية ،واستثمار ذلك في إثراء التحصيل الدرا يلدى الطلبة ،كما أنها قد تعطي متخذي القرار حلوال لبعض املشكالت التعليمية مثل :مشكلة الدروس
الخصوصية ،ومشكلة األعداد املتزايدة للطلبة في الفصول الدراسية ،واحتياجات الطالب املتجددة.
 كما تعد إضافة جديدة في الدراسات املحلية والعربية املتعلقة بموضوع أثر استخدام منصة إدراك التعليميةعلى تحصيل طلبة الصف العاشر األسا ي في مادة الرياضات واتجاهاتهم نحوها ،مما قد يتيح الفرصة فيما بعد
لتعميمها على جميع الصفوف الدراسية.
 كما قد تساعد هذه الدراسة في تفعيل وتنمية دور املنصات التعليمية ،كمساعد أسا ي في عملية التعليم الحاليواملستقبلي.
ً
 وقد تساعد هذه الدراسة أيضا في تفعيل دور التواصل الشبكي في مجاالت التعليم العام ،واكتساب املهاراتاألدائية واملعرفية في تقنية املعلومات الحديثة.
حدود الدراسة.
تقتصر الدراسة على الحدود اآلتية:
 الحدود املوضوعية :أثر استخدام منصة إدراك التعليمية على التحصيل الدرا ي في مادة الرياضيات.
 الحدود البشرية :سيتم تطبيق هذه الدراسة على طلبة الصف العاشر األسا ي.
 الحدود املكانية :مدرستي الطيبة األساسية للبنين ومدرسة وادي مو ى األساسية للبنين .في محافظة معان.
 الحدود الزمانية :سيتم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدرا ي األول للعام الدرا ي .2021/2020
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التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
ً
 املنصات التعليمية :يعرف الباحثان إجرائيا :على أنها بمثابة ساحة تحتوي على جميع ما يتعلق بالتعليماإللكتروني من مصادر وموارد تعليمية ومقررات إلكترونية وأنظمة إدارة التعلم ونشاطات تعليمية مختلفة
تتحقق عن طريقها عملية التعلم باستخدام مجموعة من أدوات االتصال والتواصل الحديثة.
ً
 منصة إدراك :يعرفها الباحثان إجرائيا على أنها :مقررات إلكترونية ملادة الرياضيات املقررة للصف العاشراألسا ي ،وتتكون من فيديوهات وصور ورسوم متحركة لشرح املقرر ومواد للقراءة واختبارات وكذلك منتديات
للتواصل بين الطلبة واملعلمين من ناحية والطلبة مع بعضهم البعض من ناحية أخرى.
 استخدام املنصة التعليمية في تدريس الرياضيات :ويعرفها الباحثان إجر ًائيا بأنها :الخطة اإلجرائية املتبعة في
تدريب الطلبة على استخدام منصة إدراك التعليمية في تعلم مادة الرياضيات ،إذ ان هذه الخطة تتضمن إعداد
دليل الستخدام املنصة من قبل الطلبة كما تتضمن الخطة بناء الخطط اليومية ملادة الرياضيات والتي تتضمن
في محتواها على ربط املادة التعليمية بالوسائط التعليمية املتاحة من خالل منصة إدراك.
ً
 التحصيل :يعرفه الباحثان إجرائيا على أنه :محصلة مستوى الطالب في مادة الرياضيات ويقاس بالدرجة التييحصل عليها الطلبة في االختبار املعد لهذه الغاية التحصيلي.
ً
 االتجاه نحو الرياضيات :يعرفه الباحثان إجرائيا على أنه الدرجة التي يحصل عليه الطالب على مقياساالتجاهات نحو تعلم الرياضيات.

 -2الدراسات السابقة.
-

أجرت القثامي وفلمبان ( )AlGethami & Felemban, 2019دراسة هدفت التعرف على أثر التفاعل بين نمط
بيئة التعلم اإللكتروني ومستوى القابلية للتعلم الذاتي على التفكير الناقد والتحصيل في مادة الرياضيات لدى
طالبات املرحلة الثانوية ،ولتحقيق أهداف الدراسة اعتمدت الباحث على املنهج شبه التجريبي حيث تمثلت
أدوات البحث في مقياس القابلية للتعلم الذاتي ،واختبار تحصيلي إلكتروني ،ومقياس ملهارات التفكير الناقد
إلكتروني؛ والتي تم تطبيقها على عينة قوامها ( ) 35طالبة من طالبات الثانوية بمدينة الطائف ،تم تقسيمهن إلى
مجموعتين تجريبيتين األولى وعددها ( )18والثانية وعددها ( )17حسب مستوى القابلية للتعلم الذاتي (مرتفع،
منخفض) بحيث تدرس املجموعة األولى من خالل بيئة تعلم إلكتروني افتراضية واألخرى من خالل بيئة تعلم
إلكتروني شخصية ،وتوصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود فرق دال إحصائيا بين متوسطي
درجات الطالبات في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ،بين املجموعة التجريبية األولى التي تستخدم (بيئة
التعلم اإللكتروني االفتراضية )،واملجموعة التجريبية الثانية التي تستخدم (بيئة التعلم اإللكتروني الشخصية)
لصالح املجموعة التجريبية الثانية .كما أنه لم يوجد فرق دال احص ً
ائيا بين متوسطي درجات طالبات
املجموعتين في درجات القياس البعدي ملقياس مهارات التفكير الناقد .فيما وجد فرق دال إحصائيا بين متوسطي
درجات طالبات املجموعتين التجريبيتين في التحصيل الدرا ي ومقياس مهارات التفكير الناقد ترجع إلى التأثير
األسا ي الختالف مستوى القابلية للتعلم الذاتي (مرتفع /منخفض) لصالح الطالبات ذوات مستوى القابلية
املرتفع ،كما أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات طالبات املجموعتين نتيجة التفاعل بين نمط
بيئة التعلم اإللكتروني (االفتراضية /الشخصية) ومستوى القابلية للتعلم الذاتي (مرتفع /منخفض) في التحصيل
الدرا ي ومهارات التفكير الناقد .وقد أوصت الدراسة بالعمل على تهيئة وإعداد املتعلمين بكيفية التعامل مع
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بيئات التعلم االفتراضية والشخصية في دراسة املقررات ،وتوعية املعلمين واملعلمات بأهمية استخدام بيئات
التعلم اإللكتروني في تحقيق األهداف التعليمية املنشودة.
وهدفت دراسة الخرس ( )2018التعرف على أثر التعليم اإللكتروني على تحصيل طلبة الصفوف األساسية ملادة
الرياضيات مقارنة بالطريقة التقليدية والتعرف على فاعلية التعلم اإللكتروني في تحصيل طلبة الصفوف
األساسية ملادة الرياضيات وفق متغيري التخصص والجنس ،واستخدمت الدراسة املنهج التحليلي املسحي،
ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام االختبار التحصيلي لجمع البيانات من أفراد عينة الدراسة وتكونت عينة
ً
الدراسة من ( )68معلما ومعلمة يقومون بتدريس مادة الرياضيات من القطاع الحكومي والخاص ،وكانت من
نتائج هذه الدراسة :بأنه يوجد أثر لتطبيق استراتيجية التعليم اإللكتروني على التحصيل الدرا ي في مادة
الرياضيات في الصفوف األساسية في محافظة العاصمة ومنها أنه ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير
الجنس أو التخصص .وأوص ى الباحث تبني تطبيق استراتيجية التعليم اإللكتروني في املدارس لتعليم الرياضيات،
عقد الدورات التدريبية واإلرشادية حول دور التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات .توجيه النظر في الجامعات
وفي قسم العلوم التربوية حول دور التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات.
أما دراسة يوستينجرم ( )Yustinaningrum، 2018والتي هدفت معرفة أثر استخدام املنصات التعليمة
( )Edmodoعلى تحصيل الطلبة الصف العاشر األسا ي في مادة الرياضيات وزيادة اتجاهات الطلبة نحو تعلم
الرياضيات ،وقد استخدم الباحث املنهج شبه التجريبي حيث تكونت عينة الدراسة من ( )35طالبا في املجموعة
التجريبية و( )39طالبا في املجموعة الضابطة ،حيث أظهرت النتائج وجود أثر إيجابي الستخدام التعليم
االلكتروني باستخدام منصة ( )Edmodoعلى تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات وزيادة اهتمامهم بتعلم
الرياضيات .وأوصت الدراسة بأهمية استخدام املعلمين لوسائط ( )Edmodoالتعليمية لتحسين مستوى أداء
طلبتهم واهتماماتهم لتعلم الرياضيات ،والتغلب على الصعوبات التي تواجههم في التعلم التقليدي.
أما دراسة الحبش ي ( )2017فقد هدفت التعرف على أثر استخدام املنصات التعليمية ملتابعة الواجبات املنزلية
في الكفاءة الذاتية املدركة وتحصيل الرياضيات ،لطالبات الصف الثالث املتوسط بمدينة مكة املكرمة حيث
اعتمد الدراسة املنهج التجريبي القائم على التصميم شبة التجريبي ،وتم اعداد دليل املعلمة الستخدام منصة
إدمودو ( )edmodoفي إعداد ومتابعة الواجبات املنزلية ودليل الطالبة الستخدام إدمودو ( )edmodoفي الواجبات
املنزلية ،ومن ثم أنشأت الباحثة مجموعة في املنصة التعليمية إدمودو ( ،)edmodoواختارت الباحثة عينة
عشوائية من املدرسة املتوسطة السابعة والعشرين مكونة من ( )68طالبة موزعة على مجموعتين :ضابطة (تم
متابعة واجباتهن املنزلية باستخدام الطريقة املعتادة) ،وتجريبية (تم متابعة واجباتهن املنزلية باستخدام املصة
التعليمة) .وقد اخضعت عينة الدراسة قبليا وبعديا ملقياس الكفاءة الذاتية املدركة ومقياس االختبار التحصيلي،
حيث أظهرت النتائج ان استخدام املنصات التعليمية ملتابعة الواجبات املنزلية له تأثير في رفع مستوى الكفاءة
الذاتية املدركة وله تأثير في تحسين مستوى التحصيل الدرا ي في الرياضيات لدى طالبات الصف الثالث
املتوسط .وأوصت الدراسة بضرورة تسليط الضوء على استخدامات املنصات التعليمية ومدى ارتباط ذلك
باملخرجات التعليمية املختلفة.
وهدفت دراسة جمعة ( )2015ملعرفة أثر برنامج تعليمي محوسب بالتمثيالت الرياضية في تنمية مهارة حل
املسألة الرياضية لدى طالبات الصف الخامس األسا ي بغزة ،حيث استخدمت الباحثة املنهج التجريبي على
عينة الدراسة املكونة من ( )89طالبة من طالبات الصف الخامس األسا ي في مدرسة رفح االبتدائية ،بحيث تم
اختيار فصليين ليمثل أحدهما املجموعة التجريبية ( )43طالبة ،واآلخر ليمثل املجموعة الضابطة ( ،)46وبعد
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ضبط األدوات تم إخضاع املتغير املستقل "استخدام البرنامج التعليمي املحوسب بالتمثيالت الرياضية للتجريب،
وقياس أثره على املتغير التابع األول " حل املسائل الرياضية (الهندسية)" ،وتوصلت الباحثة الى النتائج التالية:
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطالبات املجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي الختبار حل املسائل الرياضية ،وذلك لصالح طالبات املجموعة التجريبية .وكذلك وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات الطالبات مرتفعات التحصيل في املجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق
البعدي الختبار حل املسائل الرياضية ،وذلك لصالح طالبات املجموعة التجريبية .ووجود فروق ذات داللة
إحصائية بين متوسط درجات الطالبات منخفضات التحصيل في املجموعة التجريبية والضابطة في التطبيق
االهتمام
البعدي الختبار حل املسائل الرياضية ،وذلك لصالح طالبات املجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة ب
ِ
بالبرامج املحوسبة مدعومة بالتمثيالت الرياضية في تقديم املادة التعليمية ،ملا لها من أثر إيجابي في تنمية مهارات
حل املسألة الرياضية عند
حل املسائل الرياضية لدى الطالبات .التأكيد على املعلمين بضرورة استخدام مهارات ِ
حل املسائل الرياضية والهندسية .كما أوصت
حل املسائل الرياضية والهندسية ،وتدريب ِ
طالبهم في على كيفية ِ
ِ
ُ
املختصة في وزارة التربية والتعليم العالي.
الجهات
البرنامج املحوسب الذي أعدته الباحثة من ِقبل
بتبني
ِ
ِ
ِ
وهدفت دراسة كل من بينتا وبولجا ودزيتاك ( )Benta, Bologa & Dzitac, 2014إلى الكشف عن أثر استخدام
املنصات التعليمية اإللكترونية في تفعيل وتطوير عملية التعلم واملشاركة في الواجبات واألنشطة واملهام
التعليمية ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم تحليل سجالت املستخدمين من مركز الخدمة والتي تم جمعها من
املنصات التعليمية اإللكترونية وبلغ عددها ( )2970سجل على مدى ثالثة أشهر ،وتم استخدام دورات خاصة
لتعلم استخدام املنصات التعليمية اإللكترونية ،وتكونت عينة الدراسة من ( )202طالب وطالبة من طلبة
الجامعات في رومانيا تم توزيعهم إلى مجموعتين (تجريبية وضابطة) ،وتكونت املجموعة التجريبية من (ً )98
طالبا
وطالبة تم تدرسيهم باستخدام املنصة التعليمية اإللكترونية وقاموا باالشتراك بدورات لتعلم استخدامها،
وتكونت املجموعة الضابطة من (ً )104
طالبا وطالبة تم تدريسهم بالطريقة التقليدية االعتيادية ،وأظهرت النتائج
ً
إحصائيا للمنصة التعليمية اإللكترونية في تحفيز الطلبة على املشاركة في املهام املعرفية ،كما بينت
وجود أثر دال
النتائج ً
أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة وأدائهم في مهامهم وواجباتهم التعليمية لصالح
املجموعة التجريبية .وأوصت الدراسة بعمل دراسات أخرى وتحليل بعض الخصائص املرتبطة مثل التأخر بأداء
الواجبات املنزلية ،كما اوصت بإمكانية استخدام نهج التنبؤ بالفئة املرجعية.
وهدفت دراسة أبو خطوة ( )2013إلى تصميم وإنتاج بيئة تعلم إلكترونية تدمج بين نظام "موديل والفيسبوك"
وقياس أثرها في تنمية التحصيل املعرفي والتفكير املنظومي في مقرر أساسيات الحاسوب لدى طلبة البكالوريوس
في الجامعة الخليجية ،وقد تكونت عينة البحث من ( )22طالبا وطالبة ،تم تقسيمهم إلى مجموعتين( :تجريبية
وضابطة) ،عدد كل مجموعة ( )11طالبا وطالبة ،وتستخدم املجموعة التجريبية بيئة التعلم اإللكترونية التي
تدمج بين نظام "موديل والفيسبوك" ،بينما تستخدم املجموعة الضابطة نظام موديل فقط ،وتم استخدام
منهج البحث التطويري :لتحقيق أهداف البحث ،وإعداد أدواته ،والتي تمثلت في :اختبار التحصيل املعرفي،
واختبار التفكير املنظومي .وقد أوضحت نتائج البحث وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب
درجات املجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي الختبار التحصيل املعرفي ،واختبار التفكير املنظومي
لصالح القياس البعدي ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات رتب درجات املجموعتين التجريبية
والضابطة في القياس البعدي الختبار التحصيل املعرفي ،واختبار التفكير املنظومي ،لصالح املجموعة التجريبية
كما أظهرت النتائج أن حجم التأثير لبيئة التعلم اإللكتروني املقترحة كبير جدا في تنمية التحصيل املعرفي،
الشقيرات ,الرصاعي

()133

أثر استخدام منصة إدراك التعليمية على التحصيل الدراسي
في مادة الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر األساسي

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الرابع ــ العدد الثامن واألربعون ــ ديسمبر 2020م

-

والتفكير املنظومي .وأوصت الدراسة بضرورة أن يستخدم املعلمون أنشطة وتدريبات تشجع املتعلمين على
استخدام االنترنت وشبكات التواصل االجتماعي ،تصميم بيئات تعلم الكترونية تراعي توفير بدائل متعددة ألدوات
التعلم االلكتروني وتناسب احتياجات املتعلمين وخصائصهم وتحقق أهداف التعلم.
وأجرى ساندر وجوالس ( )Sander & Goalas, 2012دراسة هدفت إلى التعرف على أثر استخدام املنصات
التعليمية اإللكترونية في تسهيل عملية التعلم والتشارك والتعاون في األنشطة الجماعية ،وتكونت عينة الدراسة
من (ً )126
طالبا وطالبة من طالب السنة األولى في كلية الطب في الواليات املتحدة األمريكية ،تم توزيعهم بطريقة
عشوائية إلى مجموعتين ،تجريبية تم تدريسها باستخدام املنصات التعليمية اإللكترونية ،وضابطة تم تدريسها
ً
إحصائيا الستخدام املنصات التعليمية
بالطريقة االعتيادية ،وقد دلت نتائج الدراسة على وجود أثر إيجابي دال
ً
اإللكترونية في تسهيل عملية التعلم التعاوني الجماعي ،وبينت النتائج أيضا وجود فروق ذات داللة إحصائية في
مشاركة الطلبة في األنشطة الجماعية تعزى الستخدام املنصات التعليمية اإللكترونية لصالح املجموعة
التجريبية .وأوص ى الباحثون باستخدام منصة  HistoViewerللتعلم االلكتروني في تدريس بعض التخصصات
الطبية.

التعليق على الدراسات السابقة:
عرض الباحثان العديد من الدراسات السابقة والتي تنوعت في أهدافها وطريقة إجراءها فبعضها هدف إلى
معرفة أثر استخدام املنصات التعليمية املختلفة على تحصيل واتجاهات الطلبة نحوها ودرجة استخدامهم لها
كدراسة يوستينجرم ( )Yustinaningrum، 2018ودراسة كل من بينتا وبولجا ودزيتاك ( Benta, Bologa & Dzitac,
 )2014ودراسة ساندر وجوالس ( ،)Sander & Goalas, 2012كما هدفت بعض الدراسات األخرى إلى معرفة أثر
استخدام املنصات التعليمية ملتابعة الواجبات املنزلية في الكفاءة الذاتية املدركة وكذلك التفاعل بين نمط بيئة
التعلم اإللكتروني ومستوى القابلية للتعلم الذاتي على التفكير الناقد والتحصيل املعرفي في مادة الرياضيات ملستويات
التذكر والفهم والتطبيق ،كدراسة (الحبش ي )2017 ،ودراسة (القثامي وفلمبان ،)2019 ،كما هدفت بعض الدراسات
إلى بناء وتصميم وإنتاج بيئة تعلم إلكترونية وقياس أثرها على عملية التعلم وكذلك معرفة أثر برنامج تعليمي
محوسب بالتمثيالت الرياضية في تنمية مهارة حل املسألة الرياضية ،كدراسة (جمعة )2015 ،ودراسة (أبو خطوة،
.)2013
وقد اتفقت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في انها عملت على معرفة أثر استخدام املنصات
التعليمية على التحصيل في مادة الرياضيات بمستوياته املعرفية املختلفة كدراسة يوستينجرم (2018
 )Yustinaningrum،ودراسة كل من بينتا وبولجا ودزيتاك ( )Benta, Bologa & Dzitac, 2014ودراسة ساندر وجوالس
( ،)Sander and Goalas, 2012كما اتفقت الدراسة الحالية مع أغلب الدراسات السابقة من حيث املنهجية
املستخدمة في إجراءها.
وقد استفاد الباحثان من الدراسات السابقة في إعداد االختبار التحصيلي لكل من مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة ،وكذلك في اختيار املنهجية املناسبة في إجراء الدراسة ،وكذلك في تطوير األداة املناسبة للتعرف
على اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات ،وكذلك في إعداد الخطط للدروس املحوسبة واألدلة املستخدمة في عملية
الدخول إلى املنصة التعليمية وكذلك في إعداد أوراق العمل املناسبة للطلبة والتي تمت وفق النظرية البنائية ،كذلك
في تحديد نوع املعالجة اإلحصائية املناسبة للتوصل إلى إجابات عن تساؤالت الدراسة.
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كما تميزت الدراسة الحالية عن مختلف الدراسات السابقة في انها تناولت موضوع أثر املنصات التعليمية
على تحصيل الطلبة وأثرها في تنمية اتجاهاتهم نحو تعلم الرياضيات وليس نحو استخدام املنصات التعليمية،
فالهدف األسمى من استخدام املنصات التعليمية هو رفع مستويات تحصيل الطلبة وترغيبهم في تعلم مادة
الرياضيات وليس تحفيزهم على استخدام املنصات التعليمية بحد ذاتها ،فهي عبارة عن ادوات مساندة للتعليم
ً
وليست هدفا بحد ذاتها.

 -3منهجية الدراسة وإجراءاتها.
منهج الدراسة
من أجل تحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحثان املنهج شبه التجريبي حيث يعد األكثر مالئمة ملثل
أغراض هذه الدراسة ،وهو منهج قائم على مجموعة من اإلجراءات البحثية التي تعتمد على جمع الحقائق والبيانات
ً
ً
وتصنيفها ومعالجتها وتحليلها تحليال كامال ودقيقا باستخالص داللتها والوصول إلى النتائج أو التعميمات عن ظاهرة
الدراسة ،وقد تم استخدام االختبار التحصيلي واختبار حل املسألة الرياضية واالستبانة في عملية جمع البيانات
الخاصة بعينة بالدراسة ،بهدف تحليل البيانات والوصول إلى نتائج تساعد في التفسير واإلجابة عن أسئلة الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة الحالية من جميع طلبة الصف العاشر األسا ي التابعين ملديرية تربية لواء البتراء في
ً
اململكة األردنية الهاشمية والبالغ عددهم ( )602طالبا.
عينة الدراسة:
تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية ،حيث تم اختيار ( )25طالب من طلبة الصف العاشر األسا ي
في مدرسة الطيبة األساسية للبنين ،كما تم اختيار شعبة دراسية من طلبة الصف العاشر األسا ي في مدرسة وادي
ً
طالبا ،وقد تم تحديد مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) بالطريقة
مو ى الثانوية للبنين بواقع ()25
العشوائية حيث كانت شعبة مدرسة الطيبة مجموعة تجريبية في حين كانت شعبة مدرسة وادي مو ى الثانوية
للبنين مجموعة ضابطة.
أدوات الدراسة:
بهدف جمع البيانات الالزمة للدراسة الحالية ،تم استخدام األدوات واملقاييس التالية( :دليل املعلم ،اختبار
التحصيل ،ومقياس االتجاهات).
ً
أوال -دليل املعلم
تم إعداد دليل املعلم بحيث يتضمن اإلجراءات التي تبين للمعلم كيفية الدخول إلى املنصة واستخدامها من
أجل تدريس وحدة األسس واملعادالت ،كما تم تضمين الدليل الخطط الدراسية وأوراق العمل الخاصة بالوحدة
األولى من كتاب الصف العاشر األسا ي (األسس واملعادالت) ،إذ تضمن الدليل اإلجراءات واملعلومات التالية:
 .1خطوات التسجيل على منصة إدراك وذلك من خالل العنوان اإللكتروني ( ،)https://www.edraak.orgإذ
يتطلب ذلك وجود بريد إلكتروني فعال للمستخدم ،ليتم بعد ذلك تعبئة البيانات الشخصية للمستخدم على
املنصة ،ومن ثم تفعيل الحساب على املنصة الستخدامه.
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 .2الخطوات املطلوبة إلنشاء صف افتراض ي على املنصة للتعلم املستمر.
 .3محتويات لوحة املعلم التعليمية من مساقات وصفوف وفيديوهات تعليمية خاصة بوحدة األسس واملعادالت.
الصدق الظاهري للدليل:
تم عرض دليل املعلم على مجموعة تكونت من ( )10محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص في تخصصات
أساليب ومناهج تدريس الرياضيات والقياس والتقويم التربوي وتكنولوجيا التعليم ومشرفين تربويين ملادة الرياضيات،
بهدف إبداء آرائهم حول دقة وصحة محتوى الدليل ،ومدى مناسبته للمشاركين املستهدفين في الدراسة الحالية ،من
ً
مناسبا من تلك اإلجراءات
حيث :دقة اإلجراءات وتسلسلها ومدى وضوحها ،إلضافة أو تعديل أو حذف ما يرونه
واملعلومات املتضمنة في الدليل ،واعتمد الباحث بأن ال تقل نسبة اتفاق املحكمين على صالحية الدليل عن (،)%80
فأعدت الصيغة النهائية بعد التحكيم واألخذ بمالحظات املحكمين.
ً
ثانيا -اختبار التحصيل في الرياضيات:
بهدف الكشف عن تحصيل أفراد عينة الدراسة في وحدة األسس واملعادالت والتي تكونت من أربعة دروس،
وبعد أن تم تحليل املحتوى للوحدة الدراسية وإعداد جدول املواصفات ،تم إعداد االختبار التحصيلي والذي تكون
من ( )20فقرة اختيار من متعدد بأربعة بدائل متدرجة الصعوبة بعالمة نهائية بلغت ( )40إذ يحصل الطالب على ()2
عالمة لكل إجابة صحيحة و( )0عالمة لإلجابة الخاطئة.
الخصائص السيكومترية لالختبار:
بهدف إيجاد الخصائص السيكومترية لالختبار تم استخراج (معامالت الصعوبة ،والتمييز ،والثبات،
والصدق) ،إذ تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية مكونة من ( )38طالب من خارج عينة الدراسة ،وفيما يلي
عرض النتائج:
معامالت الصعوبة والتمييز :تم احتساب معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات اختبار التحصيل في
الرياضيات ،وذلك كما الجدول (:)1
جدول رقم ( )1معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التحصيل
التمييز
الصعوبة
رقم الفقرة
التمييز
الصعوبة
رقم الفقرة
0.57
0.63
11
0.47
0.43
1
0.68
0.42
12
0.31
0.68
2
0.36
0.66
13
0.36
0.40
3
0.52
0.44
14
0.31
0.66
4
0.47
0.55
15
0.31
0.42
5
0.36
0.71
16
0.52
0.53
6
0.51
0.55
17
0.31
0.58
7
0.33
0.51
18
0.36
0.66
8
0.35
0.71
19
0.32
0.63
9
0.32
0.70
20
0.42
0.53
10
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يبين الجدول ( )1بأن معامالت الصعوبة الخاصة باالختبار التحصيلي قد تراوحت بين ( ،)0.71-0.40وبناء
على ذلك فإن جميع مؤشرات الصعوبة لالختبار مقبولة وضمن الحد الطبيعي ،كما يتبين من الجدول السابق بأن
معامالت التمييز لفقرات االختبار قد تراوحت بين ( ،)0.68-0.31وبنا ًء عليه فإن كافة معامالت التمييز تعتبر مقبولة
وضمن الحد الطبيعي واملناسب إلجراء الدراسة والتي تخضع لعدد من القواعد وهي (الكيالني والشريفين:)2016 ،
 .1إذا كان معامل التمييز أكبر من ( )0.40فإن الفقرة تعد ذات تمييز عال وممتاز.
 .2إذا كان معامل التمييز بين ( )0.39-30فإن الفقرة تعدر ذات تمييز جيد.
 .3إذا كان معامل التمييز بين ( )0.29-0.20فإن الفقرة تعد ذات تمييز جيد إلى حد ما.
 .4إذا كان معامل التميز أقل من ( )0.19فإن الفقرة تعد ضعيفة وينصح بحذفها.
الصدق الظاهري لالختبار:
تم عرض االختبار على مجموعة تكونت من ( )10محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص من تخصصات
أساليب ومناهج تدريس الرياضيات والقياس والتقويم التربوي ومشرفين تربويين ملادة الرياضيات ،بهدف إبداء آرائهم
حول دقة وصحة محتوى االختبار ،ومدى مناسبته للمشاركين املستهدفين في الدراسة الحالية ،من حيث :وضوح
الفقرات ،والصياغة اللغوية ،ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله ،وإضافة أو تعديل أو تعديل أو حذف ما يرونه
ً
مناسبا من الفقرات ،واعتمد الباحث بأن ال تقل نسبة االتفاق بين املحكمين عن ( ،)%80وبذلك تم اعتماد كافة
فقرات االختبار مع إجراء بعض التعديالت على الفقرات التي تضمنت أحد بدائلها ( )no solutionوالتي تم استبدالها
ب (غير ذلك) وهي الفقرات رقم ( ،)18 ،5 ،3 ،2وكذلك الفقرات التي تضمنت البديل (∞) والتي تم استبدالها (عدد ال
نهائي من الحلول) وهي الفقرات رقم ( ،)10 ،7وبذلك يصبح االختبار يتمتع بالصدق الظاهري لتطبيقه على عينة
الدراسة املستهدفة.
ثبات االختبار:
تم تقدير ثبات االختبار من خالل طرقتين :االختبار وإعادة االختبار ( ،)Test and retestإذ طبق االختبار على
عينة استطالعية من خارج العينة املستهدفة والتي تألفت من ( )38طالب من طلبة الصف العشر األسا ي مرتين
بفارق زمني مقداره أسبوعين بين مرتي التطبيق وحسب معامل ارتباط بيرسون بين مرتي التطبيق وكان ( )0.83وهي
قيمة مرتفعة ومقبولة في مثل هذا النوع من الدراسات اإلنسانية (الكيالني والشريفين.)2016 ،
أما الطريقة الثانية فقد تمثلت في استخراج معامل ثبات االختبار من خالل معادلة (كودر ريتشاردسون
 ،)KR.20إذ بلغ معامل الثبات ( )0.86وهي قيمة احصائية مرتفعة ومقبولة في مثل هذا النوع من الدراسات اإلنسانية
تدل على ثبات االختبار وصالحيته للتطبيق (الكيالني والشريفين.)2016 ،
ً
ثالثا -مقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات
بهدف الكشف عن اتجاهات طلبة لصف العاشر األسا ي نحو تعلم الرياضيات ،وبعد مراجعة عدد من
الدراسات ذات الصلة كدراسة القثامي وفلمبان ( )2019ودراسة األخرس ( )2018ودراسة الحبش ي (Sander ( ،)2017
 )& Goalas, 2012تم تطوير مقياس االتجاهات والذي تكون من ( )24فقرة موزعة على ثالثة مجاالت (طبيعة مادة
الرياضيات ،االستمتاع بمادة الرياضيات ،مفهوم وأهمية مادة الرياضيات).
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دالالت صدق املقياس وثباته بصورته الحالية:
الصدق الظاهري :تم عرض املقياس على مجموعة تكونت من ( )10محكمين من ذوي الخبرة واالختصاص
من تخصصات أساليب ومناهج تدريس الرياضيات والقياس والتقويم التربوي ومشرفين تربويين ملادة الرياضيات،
بهدف إبداء آرائهم حول دقة وصحة محتوى املقياس ،ومدى مناسبته للمشاركين املستهدفين في الدراسة الحالية ،من
حيث :درجة قياس الفقرة للبعد ،ووضوح الفقرات ،والصياغة اللغوية ،ومناسبتها لقياس ما وضعت ألجله ،وإضافة
أو تعديل أو تعديل أو حذف ما يرونه مناس ًبا من الفقرات ،واعتمد الباحث بأن ال تقل نسبة االتفاق بين املحكمين
عن ( ،)%80فأعدت الصيغة النهائية بعد التحكيم واألخذ بمالحظات املحكمين ،حيث تم إضافة فقرة واحدة للبعد
األول والتي نصت على (أحب مادة الرياضيات العتمادها على الفهم أكثر من الحفظ) وكذلك تعديل الفقرة رقم ()8
من البعد الثاني لتصبح (لو خيرت بين الرياضيات ومادة أخرى الخترت املادة االخرى) وكذلك الفقرة رقم ( )11لتصبح
ً
(أكون سعيدا عندما يعتذر معلم الرياضيات عن إعطاء الحصة) والفقرة رقم ( )17لتصبح (تفيدني دراسة الرياضيات
في فهم املواد الدراسية األخرى) والفقرة رقم ( )24لتصبح (احرص على استدراك ما فاتني من دروس الرياضيات)،
وبذلك يصبح االختبار يتمتع بالصدق الظاهري لتطبيقه على عينة الدراسة املستهدفة.
مؤشرات صدق البناء :طبق مقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات على عينة استطالعية مكونة من
(ً )38
طالبا ،وهم من خارج العينة املستهدفة ،وللتأكد من صدق البناء حسبت قيم معامالت ارتباط الفقرات مع
البعد الذي تنتمي إليه ومع املقياس ككل ،والجدول ( )2يوضح ذلك.
جدول رقم ( )2معامالت ارتباط فقرات مقياس اتجاه الطلبة نحو تعلم الرياضيات مع البعد واملقياس ككل
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
معامل
رقم
رقم
رقم
االرتباط مع االرتباط مع
االرتباط مع االرتباط مع
االرتباط مع االرتباط مع
الفقرة
الفقرة
الفقرة
املقياس
البعد
املقياس
البعد
املقياس
البعد
**0.364
**0.561
17
**0.605
**0.419
9
**0.488
**0.617
1
**0.455
**0.656
18
**0.551
**0.717
10
**0.405
**0.663
2
**0.423
**0.537
19
**0.602
**0.619
11
**0.499
**0.611
3
**0.412
**0.505
20
**0.507
**0.527
12
**0.589
**0.400
4
**0.494
**0.703
21
**0.548
**0.432
13
**0.431
**0.663
5
**0.637
**0.718
22
**0.512
**0.582
14
**0.457
**0.672
6
**0.438
**0.630
23
**0.415
**0.555
15
.434**0
**0.622
7
االستمتاع بمادة
طبيعة مادة
**0.504
**0.657
24
**0.607
**0.661
الرياضيات
الرياضيات
**0.736
مفهوم وأهمية مادة
**0.464
**0.661
16
**0.415
**0.747
8
الرياضيات
يبين الجدول ( )2مؤشرات صدق البناء ملقياس اتجاهات الطلبة نحو التعلم الرياضيات والذي يتضح من
خالله بأن درجة ارتباط الفقرات الخاصة باملجال األول (طبيعة مادة الرياضيات) مع املجال نفسه قد جاءت بين
( ،)0.672-0.400في حين تراوحت مع املقياس ككل بين ( ،)0.589-0.405أما معامل ارتباط املجال مع املقياس ككل
فقد بلغ ( )0.661وقد كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.01=αكما يبين الجدول معامالت
ارتباط الفقرات الخاصة باملجال الثاني (االستمتاع بمادة الرياضيات) مع املجال نفسه والتي جاءت بين (-0.419
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 ،)0.747في حين تراوحت مع املقياس ككل بين ( ،)0.607-0.415أما معامل ارتباط املجال مع املقياس ككل فقد بلغ
( ،)0.607وقد كانت جميعها ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( ،)0.01=αفي حين كان معامل ارتباط فقرات
املجال الثالث (مفهوم وأهمية مادة الرياضيات) مع املجال نفسه فقد جاءت بين ( ،)0.718-0.505في حين تراوحت مع
املقياس ككل بين ( ،)0.637-0.364أما معامل ارتباط املجال مع املقياس ككل فقد بلغ ( ،)0.736وقد كانت جميعها
ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ،) α=0.01وبهذا يمكن القول أن املقياس يتمتع بصدق بناء مرتفع ومقبول
في مثل هذا النوع من الدراسات اإلنسانية.
دالالت ثبات مقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات:
تم التحقق من ثبات املقياس من خالل طريقتين:
 .1حساب االتساق الداخلي :حيث تم استخدام معادلة كرونباخ ألفا لتقدير الثبات والجدول رقم ( )3يوضح
هذه القيم.
جدول رقم ( )3ثبات االتساق الداخلي ملقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات ومجاالته
الثبات
الفقرات
املجال
املجال
0.818
1-7
طبيعة مادة الرياضيات
1
0.948
8-15
االستمتاع بمادة الرياضيات
2
0.819
16-24
مفهوم وأهمية مادة الرياضيات
3
0.933
1-24
املقياس ككل
يبين الجدول ( )3دالالت ثبات مقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات ،إذ نجد بأن معامل ثبات
االتساق الداخلي للمقياس ككل قد بلغ ( )0.933وهي قيمة مرتفعة ومقبولة في مثل هذا النوع من الدراسات وتضفي
ً
نوعا من االستقرار على نتائج الدراسة ،كما نجد بأن قيم معامالت ثبات االتساق الداخلي ملجاالت املقياس الخاصة
باملجال األول (طبيعة مادة الرياضيات) قد بلغت ( ،)0.818في حين كانت قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي للمجال
الثاني (االستمتاع بمادة الرياضيات) ( ،)0.948في حين كانت قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي للمجال الثالث
(مفهوم وأهمية مادة الرياضيات) ( ،)0.819ومن املالحظ بأن كافة قيم معامالت الثبات قد تجاوزت النسبة املقبولة
في هذا النوع من الدراسات والتي حددها كل من الكيالني والشريفين ( )2016بـ (.)0.70
 .2طريقة إعادة االختبار :تم تطبيق املقياس على عينة استطالعية مكونة من ( )38طالب من طلبة الصف
العاشر األسا ي من خارج عينة الدراسة ،وإعادة تطبيق املقياس عليهم بعد فاصل زمني مدته اسبوعين ،وتم
تقدير قيم معامالت ثبات االستقرار للمقياس ككل باستخدام معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقين والتي بلغت
( )0.86وهي قيمة مناسبة ومقبولة في مثل هذا النوع من الدراسات (الكيالني والشريفين.)2016 ،
فحص تكافؤ التجانس ملجموعات الدراسة (التجريبية والضابطة).
قبل البدء باإلجابة على أسئلة الدراسة تم التأكد من التكافؤ ملجموعاتي الدراسة كما في الجدول (:)4
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جدول رقم ( )4فحص تكافؤ مجوعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) لكل من اختبار التحصيل واختبار حل
املسألة الرياضية ومقياس االتجاهات
مستوى
درجات
قيمة
عدد أفراد املتوسط االنحراف
املجموعة
من حيث
املعياري
الداللة
الحرية
ت
الحسابي
العينة
3.36
7
25
الضابطة
0.586
48
0.549
التحصيل
3.3
6.48
25
التجريبية
0.34
2.81
25
الضابطة
االتجاهات
0.34
2.76
25
التجريبية
يتبين من الجدول ( )4عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05بين مجموعتي
الدراسة (التجريبية والضابطة) لكل من اختبار التحصيل ومقياس االتجاهات إذ جاءت قيمة مستوى الداللة لها
ً
جميعا أكبر من ( ،)0.05=αوبالتالي يمكن التأكيد على تكافؤ مجموعتي الدراسة على مختلف أدواتها.
0.552

48

0.584

تصحيح مقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات:
للحكم على اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات تم استخدام تدريج ليكرت اللفظي الرباعي ،وهو ً
(دائما،
ً
نادراً ،
قليالً ،
أبدا) ،وتم تصحيح املقياس من خالل إعطاء التدرج السابق األرقام ( )1 ،2 ،3 ،4في حال الفقرات
املوجبة وعكس األوزان في حال الفقرات السالبة وللحكم على مقياس اتجاهات الطلبة نحو تعلم الرياضيات تم
استخدام املعيار اإلحصائي ضمن املعادلة اإلحصائية اآلتية:
طول الفئة =

الحد األعلى −الحد االدنى
عدد الفئات املفترضة

=

1−4
2

= 1.50

بالتالي ستكون املستويات كاآلتي:
 اتجاهات سلبية من ( 1إلى أقل من .)2.5
 اتجاهات إيجابية من (.)4 – 2.5
املعالجة اإلحصائية:
ً
تمت التحليالت اإلحصائية باستخدام برنامج ( )SPSSومعالجتها إحصائيا .حيث تم استخدام:
 .1املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لفقرات أدوات الدراسة.
 .2معامل ارتباط بيرسون ومعامل كرونباخ لالتساق الداخلي معادلة (كودر-ريتشاردسون  ،)KR.20لتقدير ثبات
أدوات الدراسة.
 .3اختبار  tللعينات املستقلة.
 .4مربع كاي لحساب حجم األثر.

 -4عرض النتائج ومناقشتها.
 النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الول :هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة)(α≤0.05
للتدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على تحصيل طلبة الصف العاشر األسا ي في مادة الرياضيات؟
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ولإلجابة على هذا السؤال تم استخدام اختبار (ت للعينات املستقلة) ( )Independent Samples Testلتقدير
الفرق في متوسطات تحصيل طلبة املجموعتين التجريبية والضابطة على االختبار البعدي كما هو مبين في الجدول
(.)5
جدول رقم ( )5اختبار (ت للعينات املستقلة) لتقدير الفرق في متوسطات تحصيل طلبة مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة على االختبار البعدي
درجات مستوى
مربع
قيمة
االنحراف
املتوسط
العدد
االختبار
املعياري
إيتا
الداللة
الحرية
ت
الحسابي
3.79
10.64
25
التجريبية
0.214
0.001
48
3.616
2.77
7.24
25
الضابطة
يتبين من الجدول ( )5وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05للتدريس باستخدام
منصة إدراك التعليمية على تحصيل طلبة الصف العاشر األسا ي في مادة الرياضيات ،حيث كانت قيمة ت = 3.616
وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ،)α=0.05ومن خالل االطالع على متوسط تحصيل أفراد مجموعتي
الدراسة (التجريبية والضابطة) على االختبار البعدي نجد بأن الفرق يعود ملتوسط تحصيل طلبة املجموعة التجريبية
والذي بلغ ( )10.64في حين كان متوسط تحصيل املجموعة الضابطة على االختبار البعدي ( ،)7.24وبالنظر إلى هذا
ً
إحصائيا نستدل بوجود أثر للتدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على تحصيل طلبة الصف
الفرق الدال
2
العاشر األسا ي في مادة الرياضيات .وبالنظر إلى قيمة مربع إيتا (  )etaوالتي بلغت ( )0.214نستدل بأن حجم األثر
للتدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على تحصيل طلبة الصف العاشر األسا ي في مادة الرياضيات قد وقعت
ضمن حجم األثر املرتفع إذ أن القيمة املحسوبة أكبر من ( ،)0.14وبمعنى آخر أن ( )%21.4من التحسن الذي طرأ
على ارتفاع تحصيل طلبة املجموعة التجريبية في االختبار البعدي يعزى الستخدام منصة إدراك في تدريس الطلبة
مادة الرياضيات.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى ما توفره املنصات التعليمية من مرونة وتنوع وساحات واسعة لعرض املادة
التعليمية من حيث التقنيات ووسائل التعلم اإللكترونية ،فاملنصات التعليمية تتبنى فلسفة أن من حق الجميع
الحصول على الحرية في استعمال وتخصيص املادة التعليمية واالنفتاح على التام على املعرفة ،والتي من شانها أن
ً
تعمل على تفريد التعليم للطلبة كال حسب مستواه التعليمي وحسب سرعته في التعلم ،وتجعله محور العملية
التعليمية وتتيح له املجال للكشف عن ميوله ورغباته واستعداداته وقدراته للتغلب على املشكالت التي تواجهه ،األمر
الذي يؤثر ً
إيجابا على التحصيل الدرا ي ،فالتعلم اإللكتروني من خالل املنصات التعليمية يقوم على مبادئ نفسية
نشأت من خالل قواعد علمية قائمة على نظرية التعلم البنائي واالجتماعي ونظرية التعلم االتصالية التي تتوافق مع
حاجات القرن الحادي والعشرين ،فهي توفر بيئة غنية بمصادرها املتنوعة من صور ونصوص ومنتديات ومكتبات
إلكترونية وصفوف افتراضية ،كما تتيح الفرصة للمتعلمين للتفاعل والتواصل فيما بينهم أثناء التعلم ،األمر الذي
يزيد من فاعلية التعلم ودافعية املتعلم ،وتتيح له التنقل بين مكونات البيئة اإللكترونية بحرية تامة ،يأخذ منها
الطالب كل ما يحتاجه للتعلم ويطور مهاراته التفكيرية واالبداعية وبالتالي يزداد تحصيله الدرا ي.
وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من القثامي وفلمبان ( )2019ودراسة األخرس ()2018
ودراسة يوستينجرم ( ،)Yustinaningrum، 2018ودراسة الحبش ي ( ،)2017ودراسة جمعة ( ،)2015ودراسة أبو خطوة
(.)2013
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 النتائج املتعلقة بسؤال الدراسة الثاني :هل هناك أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة)(α≤0.05
للتدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على اتجاهات طلبة الصف العاشر األسا ي نحو مادة الرياضيات؟
ولإلجابة على هذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار (ت للعينات املستقلة) ( Independent Samples
 )Testلتقدير الفرق في متوسطات اتجاهات طلبة مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على التطبيق البعدي كما
هو مبين في الجدول رقم (.)6
جدول رقم ( )6اختبار (ت) للعينات املستقلة لتقدير الفرق في متوسطات اتجاهات طلبة مجموعتي الدراسة
التجريبية والضابطة على التطبيق البعدي
مستوى
درجات
قيمة
االنحراف
عدد أفراد املتوسط
مربع إيتا
التطبيق
املعياري
الداللة
الحرية
ت
الحسابي
العينة
0.34
2.89
25
التجريبية
0.109
0.019
48
2.42
0.28
2.68
25
الضابطة
يتبين من الجدول ( )6وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α≤0.05للتدريس باستخدام
منصة إدراك التعليمية على اتجاهات طلبة الصف العاشر األسا ي نحو مادة الرياضيات ،حيث كانت قيمة ت =
 2.42وهي ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ،)α=0.05ومن خالل االطالع على متوسط اتجاهات أفراد
مجموعتي الدراسة (التجريبية والضابطة) على التطبيق البعدي (االتجاهات) نجد بأن الفروق بين متوسطات
اتجاهات الطلبة على التطبيق البعدي يعود ملصلحة طلبة املجموعة التجريبية والذي بلغ ( )2.89في حين بلغ متوسط
ً
إحصائيا نستدل بوجود أثر للتدريس
اتجاهات طلبة املجموعة الضابطة ( ،)2.68وبالنظر إلى هذا الفرق الدال
باستخدام منصة إدراك التعليمية على اتجاهات طلبة الصف العاشر األسا ي نحو مادة الرياضيات ،وبالعودة إلى
املعيار اإلحصائي الخاص باتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات والذي تم اشتقاقه لغايات املقارنة في هذه الدراسة
نجد بأن اتجاهات الطلبة الذين تم تدريسهم من خالل منصة إدراك التعليمية هي اتجاهات إيجابية في حين كانت
اتجاهات الطلبة الذين تم تدريسهم مادة الرياضيات بالطريقة التقليدية اتجاهات سلبية ،وبهذا يمكن القول بأن
التدريس باستخدام املنصة عمل على جعل اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات إيجابية .وبالنظر إلى قيمة مربع إيتا
( )eta2والتي بلغت ( )0.109نستدل بأن حجم األثر للتدريس باستخدام منصة إدراك التعليمية على تحصيل طلبة
الصف العاشر األسا ي في مادة الرياضيات قد وقعت ضمن حجم األثر املتوسط إذ أن القيمة املحسوبة أقل من
( )0.14وأكبر من ( )0.06وبمعنى آخر أن ( )%10.9من التغير الذي طرأ على اتجاهات طلبة املجموعة التجريبية نحو
مادة الرياضيات في التطبيق البعدي يعزى الستخدام منصة إدراك في تدريس الطلبة مادة الرياضيات.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة إلى أن تعلم الرياضيات من خالل املنصات التعليمية من شانه أن يجعل
دروس الرياضيات أكثر متعة من الطريقة التقليدية ،ويربطها بالواقع الذي يعيشه الطلبة ،ويوفر ً
مزيجا من األدوات
واالستراتيجيات للحصول على املحتوى الرياض ي املناسب لحاجات ورغبات وميول الطلبة وقدراتهم ومهارتهم املعرفية،
األمر الذي يشجع الطلبة ويدفعهم إلى التعلم ،ويخرجهم من امللل والرتابة التي تمتاز بها الصفوف التقليدية ،وبالتالي
يسلك الطالب سلوك العلماء في فهم املحتوى الدرا ي والبحث عن الحلول للمسائل الرياضية بمختلف أشكالها
وأنواعها ،األمر الذي يعزز مفهوم الذات لدى الطلبة ويمنحهم املزيد من الثقة بأنفسهم ،ويزيد من حبهم لتعلم
الرياضيات ،ويجعلهم يتبنون اتجاهات إيجابية نحو تعلم الرياضيات بشكل عام ،كما أن زيادة تحصيل الطلبة في
مادة الرياضيات لدى الطلبة من شانه أن يؤثر ً
إيجابا على اتجاهاتهم نحو تعلم الرياضيات.
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وقد اتفقت نتائج هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من يوستينجرم ( )Yustinaningrum، 2018ودراسة
قرواني ( )2012ودراسة علي (.)2008
الخالصة:
لقد فرضت التحوالت العاملية ومثالها (جائحة كورونا) أنماط حياتية على املجتمعات البشرية المست
مختلف جوانب حياتهم ومنها التعليمية ،واظهرت الدراسة ضرورة توفير منصات تعليمية قادرة على مواكبة هذه
التغيرات وتقديم الخدمة التعليمية بصورة مشوقة وأكثر سهولة للطلبة ،بهدف تحسين أدائهم الدرا ي ومتابعة مسار
تعلمهم من خالل متابعة الواجبات البيتية وعمل االختبارات لتقييم أدائهم.
وقد اتفقت نتائج الدراسة مع مختلف الدراسات السابقة على ضرورة ادماج هذا التقنية التعليمية في
البرنامج التعليمي في املدارس وتحسينها بشكل مستمر وتأهيل وتدريب املعلمين والطلبة على استخدامها.

التوصيات واملقترحات.
 .1ضرورة اعتماد املنصات التعليمية كجزء ال يتجزأ من عملية التعليم في مدارس اململكة األردنية الهاشمية.
 .2تدريب املعلمين على كيفية استغالل املوارد اإللكترونية بأفضل الطرق للوصول إلى مرحلة التعلم اإلتقاني.
 .3توسيع نطاق البحث والدراسة ليشمل كافة املستويات واملقررات الدراسية في ظل ما تعانيه اململكة جراء جائحة
كورونا ،والتحول بشكل كلي إلى التعلم اإللكتروني.
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