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 تنمية علي الويب عرب املعرفية الرحالت استخدام أثر
 بكلية املعلمات الطالبات لدى الرياضيات تدريس مهارات

 أبها يف الرتبية
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ الرحالت  _الممخص

المعرفية عبر الكيب عمى تنمية ميارات تدريس الرياضيات لدل 
الطالبات المعممات بكمية التربية في أبيا بالمممكة العربية السعكدية. 

التجريبي القائـ عمى تصميـ كاعتمدت في إجراءاتيا عمى المنيج شبو 
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مع اختبارات قبمية بعدية. كقد تككنت 

جامعة  –( طالبة بالمستكل السابع بكمية التربية 58عينة الدراسة مف )
الممؾ خالد, قسمت إلى مجمكعتيف متكافئتيف األكلى تجريبية قكاميا 

طالبة. كتكصمت النتائج  (30( طالبة, كاألخرل ضابطة كقكاميا )28)
( بيف متكسطي 0.05إلى كجكد فركؽ دالة إحصائينا عند مستكل )

درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة المالحظة 
الخاصة بميارات تدريس الرياضيات ككؿ ككذلؾ الميارات الفرعية 

مى تقكيـ الدرس( كؿ ع –تنفيذ الدرس  - المككنة ليا )تخطيط الدرس
حدة, كذلؾ لصالح طالبات المجمكعة التجريبية. كفي ضكء تمؾ 
النتائج أكصت الدراسة باالىتماـ باستخداـ كتكظيؼ أساليب التعميـ 
كالتعمـ االلكتركني الحديثة, كخاصة تمؾ المعتمدة عمى استخداـ 
اإلنترنت كمصدر ثرم كمتنكع مف مصادر تعمـ الطالبات المعممات 

 .بكمية التربية
: الرحالت المعرفية عبر الكيب, ميارات تدريس الكممات المفتاحية

 الرياضيات, الطالبات المعممات.

 المقدمة. 1
تسعى األنظمة التربكية في الجامعات المختمفة إلى إحداث       

تغييرات جذرية في السياسات التعميمية المتعمقة بيا, بحيث يككف 
ي مجتمع متطكر, المتخرجيف فييا قادريف عمى المنافسة ف

كيتمتعكف بقدرات عالية تؤىميـ لمسايرة متغيرات العصر 
المتنامية, كبما يتناسب مع طبيعة كخصائص المتعمميف في ظؿ 

 .مفيـك التربية الحديثة كاستخداـ التقنيات الحديثة المتعمقة بيا

كقد ترتب عمى ذلؾ اتجاه معظـ الدكؿ نحك إعادة النظر       
التعميمية بشكؿ عاـ, كنظاـ إعداد كتأىيؿ المعمميف في نظميا 

عمى كجو الخصكص, مف خالؿ البرامج المقدمة في مختمؼ 
التخصصات التي تزكدىـ بالمعارؼ التربكية, كتكسبيـ الميارات 
المينية, كذلؾ استجابة لمعديد مف العكامؿ التي مف أبرزىا الكعي 

ا لمكانة بالتغيرات الحادثة كالتكيؼ معيا حاضرنا كمس , كدعمن تقبالن
ىذه المينة كتمكيننا لممعمميف مف القياـ برسالتيـ السامية في 
المجتمع كفقنا لممتغيرات السريعة كالمستمرة التي تحدث في 

 ].1المجتمع ]
كقد أشارت بعض األدبيات التربكية إلي أف كميات التربية     

الزالت تحتفظ بتدريب المعمميف قبؿ الخدمة عمى بعض 
ساليب التقميدية في تنمية ميارات المتعمميف مثؿ دراسة األ

[ كالتي أكدت عمى أف 3[ كدراسة الصائغ ]2البكىي كالغازم ]
مؤسسات إعداد المعمـ في المممكة العربية السعكدية تكاجو 

 .الكثير مف التحديات عمى المستكييف المحمي كالعالمي
مكة العربية كما تكاجو مؤسسات إعداد المعمميف في المم     

السعكدية الكثير مف النقد حكؿ مخرجاتيا كبرامجيا التعميمية 
كالتربكية, كذلؾ بسبب الشككل المستمرة مف أداء المعمـ في 
كاقعنا التعميمي, كاعتقاد الكثيريف أف المعمميف لـ يؤىمكا بالشكؿ 
المالئـ كالجيد لمقياـ بدكرىـ المطمكب منيـ في دفع عجمة التعميـ 

ماـ, األمر الذم يتطمب إعادة النظر في نكعية البرامج إلى األ
المتبعة في البرامج الخاصة بإعداد المعمـ كتأىيمو كىك ما يعرؼ 
ببرنامج اإلعداد التربكم, ككذلؾ طرائؽ تطبيؽ تمؾ البرامج 

 ].4كتقييـ مخرجاتيا ]
 ذلؾ تعتبر برامج إعداد المعمـ نقطة االنطالؽ, مف خالؿػػػل      
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اـ بالنظريات, كاالستراتيجيات الحديثة في التدريس االىتم 
كخاصة التي أثبتت فعاليتيا في تنمية نكاتج التعمـ المختمفة 
المعرفية كالميارية, كقدرتيا عمى مراعاة الفركؽ الفردية, طالما 
عداده  أف المعمـ ىك المدخؿ األساس في أم عممية تعميمية, كا 

 .تعميـ بمخرجاتو المختمفةكتنميتو مينينا مف أساسيات تحسيف ال
كيعّد الكقكؼ عمى مستكل األداء الفعمي لممعمـ بمثابة األداة      

الفّعالة؛ لمتأكد مف تمتع معمـ الرياضيات بالمستكل المناسب مف 
الكفاءة كاألداء الالزميف لمتأثير في مخرجات التعمـ المختمفة. 

ـك بو المعمـ كترجع أىمية معرفة مستكل أداء المعمـ إلى أف ما يق
مف أداء )المنيج المنفذ(, يؤثر بشكؿ مباشر عمى ما يتعممو 
الطالب فعميًّا )المنيج المتعمـ(, كما يتجمى في اختبارات 

 ].5تحصيؿ الرياضيات ]
كألىمية دكر المعمـ في العممية التعميمية كتأثيره المباشر       

ي عمى الطالب, كاف ال بد مف تنمية مياراتو التدريسية ف
مؤسسات إعداد المعمـ )قبؿ الخدمة(, كتحميؿ كتقكيـ ىذا األداء 
مف خالؿ معايير مقننة كمدركسة. حيث يتكقؼ تحقيؽ األىداؼ 
المنشكدة مف منظكمة تعميـ الرياضيات عمى جكدة المدخالت 
المتضمنة فييا, كيعد معمـ الرياضيات أحد أىـ مدخالت ىذه 

الدراسات السابقة عمى [ كلذلؾ أكدت العديد مف 6] المنظكمة
أىمية تنمية ميارات التدريس لدل معممي الرياضيات قبؿ كأثناء 

 ].7,8,9الخدمة ]
كتعرؼ ميارات التدريس بأنيا "قدرة المعمـ عمى القياـ      

بالممارسات كاإلجراءات التي تساعده عمى القياـ بعممية التدريس 
ممية بكفاءة عالية تحقؽ مف خالليا مستكل أفضؿ في الع
[. 10التعميمية, كتظير في المحصمة النيائية لنكاتج التعمـ" ]

كتعرؼ بأنيا "مجمكعة مف السمككيات التدريسية التي يظيرىا 
المعمـ في نشاطو التعميمي داخؿ كخارج حجرة الدراسة لتحقيؽ 
أىداؼ منيج معيف, كىي القدرة عمى القياـ بأداء محدد يتعمؽ 

[. كما 11في المكقؼ التدريسي" ] بإحدل مياـ أك كظائؼ المعمـ
تعرؼ ميارات التدريس بأنيا "مجمكعة مف المعارؼ كالميارات 

 ].12كاالتجاىات الالزمة لممعمـ لمنجاح في أداء مينة التدريس" ]

 كتتككف الميارة التدريسية بصفة عامة مف ثالث مككنات       
الذم أساسية ىي: المككف المعرفي كيتمثؿ في المحتكل المعرفي 

يشمؿ تعريؼ الميارة كأسسيا ككيفية أدائيا, كأساليبيا كأجزائيا, 
كيتـ تعمـ الجانب المعرفي لمميارة عند بداية تعمـ الميارة 
التدريسية, كقبؿ القياـ بتنفيذىا, كالمككف النفسي كيتمثؿ في 
حساسو  رغبة الطالب المعمـ في تعمـ الميارة التدريسية, كا 

رىا في أدائو كمعمـ, ككذلؾ المككف بأىميتيا, كاقتناعو بدك 
الميارم كيتمثؿ في أسمكب الطالب المعمـ في أداء ميارة 
التدريس, كتنفيذ األساليب المناسبة ليا خالؿ المكقؼ التعميمي, 
كالتي تتناسب مع أىداؼ المادة الدراسية كمحتكاىا؛ بما يسيـ في 

 ].13تحقيؽ تمؾ األىداؼ ]
ُيعد  -ف اىتماـ الدراسة الحالية م -كعمى الجانب اآلخر       

التعميـ اإللكتركني أحد االتجاىات الحديثة في التدريس خالؿ 
القرف الحالي, كقد ناؿ اىتمامنا كبيرنا مف التربكييف, نظرا لتغير 
دكر المعمـ مف التدريس في الفصكؿ التقميدية كاألنشطة الصفية 

النترنت. كتعد المعتادة, إلى الفصكؿ االفتراضية كالتدريس عبر ا
الرحالت المعرفية عبر الكيب أحد خدمات اإلنترنت التي يمكف 
تكظيفيا في التعميـ, حيث تجعؿ الطالب محكرنا لمعممية 
التعميمية, فيقـك ببعض المياـ التي تساعده عمى اكتساب 
المعرفة, كالقياـ بعمميات مختمفة مف البحث كاالستكشاؼ, كتنمية 

 .التفكير بجميع أنماطو
كتعرؼ الرحالت المعرفية عبر الكيب بأنيا "رحمة تقـك        

عمى اإلبحار الشبكي عبر اإلنترنت بيدؼ الكصكؿ الصحيح 
كالمباشر لممعمكمة, بأقؿ مجيكد ممكف بيدؼ إنماء التفكير, 
كتعمؿ ىذه الطريقة عمى تحكيؿ عممية التعمـ إلى عممية ممتعة 

ميـ أكثر مشاركة في لممتعمميف, كتزيد دافعيتيـ لمتعمـ كتجع
[. كما تعرؼ بأنيا "أنشطة تربكية ىادفة 14العممية التعميمية" ]

كمكجية استقصائيا قائمة عمى تفعيؿ العقؿ, كتستند إلى عمميات 
البحث في المكاقع المختمفة ذات العالقة المباشرة بالميمات 
المككمة إلى الطمبة كالمتكافرة عمى شبكة االنترنت, كالمحددة مف 

ؿ المعمـ؛ بيدؼ الكصكؿ الصحيح كالمباشر إلى المعمكمات قب
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ا بانيا  [15] "المطمكبة بأقؿ كقت كجيد ممكنيف كتعرؼ أيضن
"بيئة تعمـ مكجيو تقـك عمى االستقصاء يتفاعؿ فييا المتعممكف 
مع مصادر التعمـ المتاحة عمى شبكة االنترنت, لتنمية نكاتج 

ني في مجمكعات صغيرة" التعمـ المختمفة مف خالؿ العمؿ التعاك 
[16.[ 

 كزميمو مارش Dodge كترجع ىذه االستراتيجية إلى دكدج     
March  المذيف أطمقا فكرة الرحالت المعرفية عبر الكيب ألكؿ

( كاستراتيجية تدريسية تستند إلى البحث 1995مرة عاـ )
كالتقصي, كتيدؼ إلى تنمية القدرات الذىنية لدل المتعمميف, 

ا أك جزئينا عمى المصادر اإللكتركنية المكجكدة عمى كتعتمد كمين 
صفحات اإلنترنت كالمنتقاة مسبقنا مف قبؿ المعمـ, باإلضافة إلى 

 ].17] المصادر التقميدية كالكتب, كاألقراص المدمجة
كتعد الرحالت المعرفية عبر الكيب مف أىـ مستحدثات      

كالتي تسيـ بدرجة استخداـ شبكة اإلنترنت في العممية التعميمية, 
كبيرة في تفريد التعميـ, كبالتالي ترسيخ أكثر لممعارؼ 
كالمعمكمات المكتسبة, حيث تقـك عمى استخداـ الطالب لركابط 
مكاقع انترنت مكثكقة لمبحث كالتقصي عف سؤاؿ محكرم معيف, 
كبذلؾ تعد طريقة رائعة مف طرؽ التعميـ كالتعمـ, ألف قياـ 

حكؿ فكرة ما يساعد عمى تثبيت الطالب بجمع المعمكمات 
المعمكمات لديو أكثر, كخاصة إذا كانت ىذه العممية مكجية مف 
قبؿ المعمـ, كىذا ما يميز الرحالت المعرفية فيي تساعد عمى 
تكفير الكقت كالجيد, كالحصكؿ عمى المعمكمة المطمكبة مف 
مصادرىا الصحيحة, كما أنيا تنمى ركح العمؿ الجماعي لدل 

 .الطالب
كتصنؼ الرحالت المعرفية عبر الكيب كفقا لألىداؼ التعميمية  

 ؛ Dodge, [17] Chatel & Nodel, [18]:إلى نكعيف ىما
March, [19]. 

الرحالت المعرفية قصيرة المدل: يبمغ مداىا حصة كاحدة إلى  -
أربع حصص, كعادةن ما يككف اليدؼ التربكم منيا ىك الكصكؿ 

     فة كفيـ مكضكع معيف, كغالبناإلى المعمكمات المتعمقة بمعر 
 ي ػف فػػع المبتدئيػػة مػػالت المعرفيػػف الرحػػكع مػػذا النػػدـ ىػػيستخػػا م

ا كمرحمة   استعماؿ تكنكلكجيا محركات البحث, كقد يستعمؿ أيضن
 .أكلية لمتحضير لمرحمة المعرفية طكيمة المدل

الرحمة المعرفية الرحالت المعرفية طكيمة المدل: كتتراكح مدة  -
طكيمة المدل بيف أسبكع إلى شير كامؿ, كىى تتمحكر حكؿ 
أسئمة تتطمب عمميات ذىنية متقدمة كالتحميؿ كالتركيب 
كالتقكيـ...إلخ, كيقدـ حصاد ىذه الرحمة في شكؿ عركض 
شفكية أك الكتركنية, أك في شكؿ بحث أك كرقة عمؿ لمعرض 

 .في غرفة الصؼ أك مف خالؿ الشبكة
 & Schweizer [21]؛[20] جاد اهلل كما يشير     

Kossowإلى العناصر التي تتككف منيا الرحالت  [22] ؛ جكدة
 :المعرفية عبر الكيب كىي

التمييد: يعد المرحمة التي تكفر لمطالب الخمفية المعرفية  -
لمكضكع البحث )الدرس( بطريقة تثير دافعيتيـ لمبحث كالتعمـ, 

السياؽ العاـ كالصكرة المجممة لمميمة كييدؼ التمييد إلى تقديـ 
المناطة بالطالب, ابتداءن مف تحديد فكرة البحث كطريقة التقديـ 
كأسمكبو, كالتقييـ المطمكب, كتكزيع العالمات, كطريقة تقديـ 

 (.البحث )أكراؽ عمؿ, قرص مدمج... الخ
الميمة: كيعد ىذا المككف محكرنا أساسيا ينطمؽ فيو الطالب  -

لبمكغ نتاجات الميمة المطمكبة منيـ, كما يحتكم ىذا في رحمتيـ 
الجزء مف النشاط عمى تحديد لمخطكات التي يجب إتباعيا 
لإلجابة عف ىذه األسئمة, كىي ذات طبيعة ممتعة, تعمؿ عمى 
استثارة دافعية الطالب نحك مكضكع الدرس, كتككف ىذه الميمة 

ة الجكىرية لمميمة قابمة لمتطبيؽ, إذ بعد التمييد يتـ تحديد األسئم
 .كالتي تدكر حكليا فكرة الرحمة المعرفية

المصادر: كتعني الخطكات المطمكب مف الطمبة إتباعيا  -
لمكصكؿ لميدؼ المطمكب منيـ أك تحقيؽ الميمة المناطة بيـ 
لمقياـ بيا, كتأتي ىذه الخطكة بعد خطكة الميمة مف حيث 

ء مكاقع عمى الشبكة األىمية, كفي ىذه الخطكة يقـك المعمـ بانتقا
ذات عالقة كثيقة باألسئمة المحكرية )المياـ( المككمة لمطالب, 
كنظرا ألف الرحالت المعرفية تعتمد جزئينا أك كمينا عمى المصادر 

 ذر في ػة كالحػػرم الدقػػػب تحػػػو يجػػا, فإنػػن اة مسبقػػة المنتقػػػاإللكتركني
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 .ىذه الخطكة
يعد التقكيـ المرحمة األخيرة في تقكيـ الرحمة المعرفية:  -

الرحالت المعرفية إذ بكاسطتو يتـ تكضيح تكزيع الدرجات عمى 
البحث أك الفكرة كعمى المراحؿ السابقة كذلؾ, كلمصمـ الرحمة 
المعرفية الحرية في طريقة تصميـ التقكيـ الذم يراه مناسبنا 
مراعينا فيو خصائص المرحمة الدراسية, كتكضيح ما ىك مطمكب 
منيـ بالتحديد ككـ مف الدرجة يستمزميا القياـ بعمؿ محدد حتى 
لك أدل ذلؾ إلى زيادة تفاصيؿ الخطكات, كيتطمب التقكيـ ابتكار 
طرائؽ جديدة, تتعدد بتعدد الميارات التي تحتكييا الرحمة 

 .المعرفية
الخاتمة: تعد العنصر األخير في تصميـ الرحالت المعرفية,  -

فكرة الرحمة المعرفية أك الفكرة المحكرية كىي عبارة عف ممخص ل
ليا كالتي تـ البحث حكليا, كفي ىذا الجزء كذلؾ يتـ تنبيو 
كتذكير الطالب بالميارات التي سيكتسبكنيا عند نياية الرحمة 
ككذلؾ تحفيزىـ عمى إتماـ كؿ مراحميا, كاالستفادة مف النتائج 

 .التي تـ التكصؿ إلييا
عرفية عبر الكيب عمى المنحى البنائي كتعتمد الرحالت الم      

في التعمـ, حيث يسمح لمطالب باستخداـ خياليـ كميارات حؿ 
المشكالت, فاإلجابات عف المياـ التي يزكد بيا الطالب غير 
معركفة لدييـ, كىي تستثير تفكيرىـ كدافعيتيـ كتمكنيـ مف 
استعماؿ تفكيرىـ المبدع الخاص كميارات حؿ المشكالت إليجاد 

حمكؿ لممياـ المقدمة, إضافة إلى متعة التعمـ مف خالؿ العمؿ ال
[. كمف ثـ فإف الرحالت المعرفية عبر الكيب 23التشاركي ]

ا فعاالن كمنظمنا كمكجينا  كطريقة لمتعميـ االلكتركني تقدـ تعممن
باالستقصاء, كلذلؾ تعد طريقة فاعمة أكثر مف طرؽ التدريس 

المعمكمات كمراجعتيا  األخرل, كليا قدرة عالية عمى نقؿ
[. كما أنيا تقـك بدكر فعاؿ في تكجيو فيـ 24كاالحتفاظ بيا ]

الطالب لممعرفة, كذلؾ مف خالؿ تعرضيـ لكجيات نظر متعددة 
مف مصادر متنكعة, إضافة إلى إمكانية التحكـ في تعميميـ كفي 
المعمكمات التي يتعرضكف ليا, كمف المرجح أف يؤدم ذلؾ إلى 

 ].25] ه المعمكماتاالحتفاظ بيذ

 كالستخداـ الرحالت المعرفية في عمميتي التعميـ كالتعمـ بصفة 
 :عامة عدة ميزات, كمنيا

تحتكم عمى الدعامات التعميمية, كمف ثـ تسمح لممتعمميف  -
لمتعمـ بطرؽ لـ تكف تتحقؽ بشكؿ تقميدم, كتييء إطارنا مؤقتنا 

ي مف الرحمة لدعـ أداء الطالب فيما كراء قدراتو حينما ينتي
 ].26المعرفية عبر الكيب ]

استراتيجية تيدؼ إلى تطكير قدرات الطالب الذىنية, كبناء  -
 ].27باحث يستقصي المعمكمة بنفسو, كيستطيع تقييـ نفسو ]

تساىـ في استخداـ التقنيات لتحقيؽ األىداؼ التعميمية  -
 ].28] المختمفة

ة المتعمـ في تنمي العمؿ التعاكني, ألنيا تزيد مف دافعي -
 ].29االشتراؾ في العمؿ الجماعي التعاكني ]

فالرحالت المعرفية عبر  Differentiation تعد أداة لمتمايز -
الكيب تتفؽ مع فمسفة التدريس التمايزم في أنيا تتيح لمطالب 
كالسيما المكىكبيف, الفرصة لالختيار القائـ عمى القدرة كالميكؿ 

 [30كدافعية الفرد لمتعمـ ]
تنمي ميارات حؿ المشكالت لدل المتعمـ, كتكّكف اتجاىات " -

 ].31إيجابية نحك المادة التي يتـ دراستيا ]
تتضمف بعض العناصر التحفيزية كإعطاء أدكار محددة  -

لممتعمميف, أك تقديـ مكقؼ أك سيناريك لممتعمميف, األمر الذم 
 ].32يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ ]

لدل الطالب, كالسيما ميارات حؿ تنمي ميارات التفكير  -
المشكالت, كميارات التفكير العميا, كميارات التفكير الناقد في 

 ].33] تطكير بيئات التعمـ البنائي
تيتـ بتقديـ كتعمـ بعض الميارات الحياتية مثؿ االستكشاؼ  -

 ].16كاالستنتاج كاالستنباط كالتعميـ ]
ة عمى فاعمية كما أكدت نتائج العديد مف الدراسات السابق

استخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب في تنمية بعض نكاتج 
التعمـ لدل الطالب كالطالبات في مختمؼ المراحؿ الدراسية, 

 :كمنيا
 ة ػػػػػػػػفاعمية التمثيؿ الرياضي المطكر باستخداـ الرحالت المعرفي -
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 عمى دافعية تعميـ الرياضيات لدل معممي المرحمة االبتدائية
[34.[ 
تنمية التحصيؿ الدراسي لممكاد االجتماعية لمستكيات بمـك  -

المعرفية العميا كالدنيا كتنمية أبعاد مقياس التنكير التقني لدل 
 ].35طالبات المرحمة الثانكية ]

إثارة العكاطؼ األكاديمية نحك تعمـ الرياضيات لدل طالب  -
 ].36الصؼ التاسع األساسي ]

لدل طالبات كمية التربية بجامعة الممؾ تنمية التفكير الناقد  -
 ].37سعكد في مقرر المناىج العامة كطرؽ التدريس ]

تنمية التحصيؿ في الكيمياء العضكية لدل طمبة المستكل  -
 ].38الثالث بقسـ الكيمياء في كمية العمـك بجامعة السميمانية ]

تنمية ميارات الكتابة بالمغة االنجميزية كاستمتاع تالميذ  -
 ].39صؼ الثاني االعدادم في مصر بعممية التعمـ ]ال
تنمية االستيعاب المفاىيمي الكمي في العمـك بجكانبو المختمفة  -

 ].40لدل تمميذات الصؼ األكؿ المتكسط ]
تنمية عمميات العمـ كالمفاىيـ العممية لطالب المرحمة  -

 ].41اإلعدادية بمصر ]
ة ميارات التفكير بقاء أثر التعمـ مقرر البيكلكجي كتنمي -

األساسية كالميارات االجتماعية لدل طالب الصؼ األكؿ 
 ].42الثانكم ]

تنمية ميارات عمميات العمـ كمستكياتو الفرعية )المالحظة, - 
التصنيؼ, االستنتاج, التنبؤ, التكاصؿ, استخداـ العالقات 
المكانية كالزمانية( لدل طالبات الصؼ الثاني المتكسط 

 ].43بالسعكدية ]
تنمية التفكير التأممي كالتحصيؿ الدراسي في الكيمياء لدل - 

 ].44طالبات الصؼ األكؿ الثانكم ]
كيتضح مما سبؽ أف استخداـ الرحالت المعرفية ال يقتصر      

نما يمكف استخداميا مع المتعمميف  عمى مرحمة تعميمية معينة, كا 
الجامعية.  في المراحؿ الدراسية لمتعميـ العاـ كحتى في المرحمة

نما  كما ال يقتصر استخداميا عمى تعمـ مقررات دراسية معينة, كا 
يمكف استخداميا في تعميـ كتعمـ جميع المقررات الدراسية عمى 

حد سكاء, في ضكء خصائص المتعمميف الذيف سيتـ تعمميـ كفقنا 
لتمؾ االستراتيجية, حيث تعتمد استراتيجية الرحالت المعرفية 

ط الطالب أثناء عممية التعمـ, حيث يبني عمى إيجابية كنشا
شراؼ المعمـ,  الطالب المعمكمات بنفسو كلنفسو تحت تكجيو كا 
مف خالؿ استخداـ مكاقع إلكتركنية محددة مسبقنا مكثكقة كآمنة 

 .في عممية التعمـ
 مشكمة الدراسة. 2

تتمثؿ مشكمة الدراسة في انخفاض مستكل ميارات تدريس      
الطالبات المعممات بالمستكل السابع بكمية الرياضيات لدل 

كتـ مالحظة ذلؾ أثناء اإلشراؼ عمى التربية الميدانية  - التربية
كلعالج تمؾ المشكمة  -في مدارس المرحمتيف المتكسطة كالثانكية 

تسعى الباحثة إلى استخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب نظرنا 
ني الحديثة التي تكضح لككنيا مف استراتيجيات التدريس اإللكترك 

لمطالبات العديد مف المسارات لشرح كتفسير المككنات المختمفة 
ا لتفاعؿ الطالبات  لميارات التدريس, كما يييئ مف خالليا فرصن
مع اإلنترنت, بصكرة مكجية كمحددة بمياـ معينة كصكالن 

 .لممعمكمة الصحيحة كالتطبيؽ السميـ ليا
 أسئمة الدراسة.  أ

 :مشكمة الدراسة في السؤاؿ الرئيس التالييمكف صياغة 
ما أثر استخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب عمى تنمية 
ميارات تدريس الرياضيات لدل الطالبات المعممات بكمية التربية 

 في أبيا؟
 :كيتفرع مف السؤاؿ السابؽ التساؤالت التالية

 ما أثر استخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب عمى تنمية -1
ميارات تخطيط دركس الرياضيات لدل الطالبات المعممات 

 بكمية التربية؟
ما أثر استخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب عمى تنمية  -2

ميارات تنفيذ دركس الرياضيات لدل الطالبات المعممات بكمية 
 التربية؟

ما أثر استخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب عمى تنمية  -3
 ات المعممات بكمية ػػدل الطالبػػات لػـ دركس الرياضيػػارات تقكيػػمي
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 التربية؟
ما أثر استخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب عمى تنمية  -4

ميارات تدريس الرياضيات ككؿ لدل الطالبات المعممات بكمية 
 التربية؟

 أهداف الدراسة . ب
ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ      

الرحالت المعرفية عبر الكيب عمى تنمية ميارات تدريس 
 .الرياضيات لدل الطالبات المعممات بكمية التربية

 أهمية الدراسة . ج
 :تكمف أىمية الدراسة الحالية مف ككنيا

تقدـ قائمة ببعض الميارات التدريسية التي ينبغي تكافرىا لدل  -
يد في تطكير الطالبات المعممات بقسـ الرياضيات, يمكف أف تف

برامج إعداد معممات الرياضيات, ككذا في البرامج التدريبية 
 .المتعمقة بيف أثناء الخدمة

تساىـ في تطكير استراتيجيات التعميـ كالتعمـ المستخدمة في  -
برامج إعداد معممة الرياضيات, مف خالؿ تكفير بيئة تعمـ 

لبات في إلكتركنية نشطة تعمؿ عمى زيادة إيجابية كمشاركة الطا
المكاقؼ التعميمية المختمفة, كتقديـ بعض األنشطة اإللكتركنية 
التفاعمية المناسبة لقدراتيف العقمية, األمر الذم ينعكس إيجابينا 
عمى تحصيميف الدراسي في مقرر طرؽ تدريس الرياضيات, 

 .ككذلؾ ميارات تدريس الرياضيات لدييف
تح مجاالن لبحكث تقدـ بعض التكصيات كالمقترحات التي قد تف -

كدراسات أخرل مستقبمية, يمكف أف تساىـ في تطكير برامج 
إعداد معممي الرياضيات بكمية التربية في ضكء استخداـ تقنيات 

 .التعميـ الحديثة, كالسيما اإللكتركنية منيا
 فروض الدراسة . د
( بيف متكسطي 0.05يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) -1

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة درجات طالبات 
, كذلؾ لصالح طالبات (المالحظة )ميارات تخطيط الدرس

 .المجمكعة التجريبية
 ي ػػػ( بيف متكسط0.05يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) -2

درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة 
لح طالبات , كذلؾ لصا(المالحظة )ميارات تنفيذ الدرس

 .المجمكعة التجريبية
( بيف متكسطي 0.05يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) -3

درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة 
, كذلؾ لصالح طالبات (المالحظة )ميارات تقكيـ الدرس

 .المجمكعة التجريبية
 ( بيف متكسطي0.05يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند مستكل ) -4

درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في بطاقة 
 .المالحظة ككؿ, كذلؾ لصالح طالبات المجمكعة التجريبية

 محددات الدراسة . ه
الحدكد المكضكعية: اقتصرت الدراسة عمى ميارات التدريس  -

المتعمقة بتخطيط الدرس, كتنفيذ الدرس, كتقكيـ الدرس خالؿ 
 (.نيج 353الرياضيات )تدريس مقرر طرؽ تدريس 

الحدكد المكانية كالبشرية: تـ تطبيؽ تجربة الدراسة عمى  -
جامعة  –طالبات المستكل السابع بكمية التربية لمبنات في أبيا 

 .الممؾ خالد
الحدكد الزمانية: تـ تطبيؽ تجربة الدراسة خالؿ العاـ الدراسي  -
 (.ق1436ق/1435)
 التعريفات اإلجرائية . و
المعرفية عبر الكيب: تعرفيا الباحثة بأنيا  الرحالت -

 353"استراتيجية لتعميـ كتعمـ مقرر طرؽ تدريس الرياضيات )
, كالذم يدرس في المستكل السابع لطالبات كمية التربية (نيج

لمبنات مف خالؿ استخداـ كتكظيؼ خدمات كتطبيقات شبكة 
 اإلنترنت, لمساعدة الطالبات المعممات عمى تكظيؼ المعارؼ
بطريقة صحيحة, تتيح أماميف الفرصة لالستزادة مف المعرفة 
كخبرات التعميـ كالتعمـ بطريقة مخطط ليا كمتسمسمة الخطكات, 
مما يؤدل إلى تنمية ميارات تدريس الرياضيات لدييف, مف 
خالؿ أنشطة تعميمية إلكتركنية تديرىا المعممة )عضك ىيئة 

 .ية كمشرفةن عميياالتدريس( بصفتيا منسقةن لمعممية التعميم
 التدريسيةميارات تدريس الرياضيات: "مجمكعة مف السمككيات -
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التي تظيرىا الطالبة المعممة في نشاطيا التعميمي داخؿ كخارج 
حجرة الصؼ لتحقيؽ أىداؼ منيج الرياضيات في المرحمة 
التعميمية التي تعمؿ بيا, كالقدرة عمى القياـ بأداء محدد يتعمؽ 

التدريس المرتبطة بتخطيط كتنفيذ كتقكيـ دركس بميارات 
الرياضيات. كتقاس إجرائيا بالدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة 

 .المعممة في بطاقة المالحظة المعدة لذلؾ
 لطريقة واالجراءاتا. 3

 منهج الدراسة  . أ
اعتمدت الدراسة في إجراءاتيا عمى المنيج شبو التجريبي       

المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مع اختبارات القائـ عمى تصميـ 
قبمية بعدية, كتيدؼ االختبارات القبمية إلى التأكد مف تكافؤ 
طالبات المجمكعتيف قبؿ بدء التجربة األساسية لمدراسة, في حيف 
تيدؼ االختبارات البعدية إلى بياف أثر استخداـ المعالجات 

ستخدمة عمى تنمية التجريبية )الرحالت المعرفية عبر الكيب( الم
ميارات تدريس الرياضيات لدل الطالبات المعممات بكمية 

 .التربية
 مجتمع الدراسة وعينتها . ب

تككف مجتمع الدراسة مف جميع الطالبات الالتي يدرسف      
جامعة الممؾ خالد, في حيف تككنت  –بكمية التربية في أبيا 

مستكل السابع ( طالبة ىـ جميع طالبات ال58عينة الدراسة مف )
بالكمية, قسمت إلى مجمكعتيف متكافئتيف األكلى تجريبية قكاميا 

 .( طالبة30( طالبة, كاألخرل ضابطة كقكاميا )28)
 أدوات الدراسة . ج

تمثمت مكاد كأدكات الدراسة في استراتيجية الرحالت المعرفية 
عبر الكيب, ككذلؾ بطاقة مالحظة ميارات تدريس الرياضيات 

الطالبات المعممات )مف إعداد الباحثة( , كفيما يمي تفصيال لدل 
 :لخطكات بناء كضبط تمؾ األدكات

 :تصميـ كبناء الرحالت المعرفية عبر الكيب
تـ تصميـ كبناء الرحالت المعرفية المستخدمة في تعميـ      

نيج( كفقا لمخطكات  353كتعمـ مقرر طرؽ تدريس الرياضيات )
الت المعرفية عبر الكيب, كباستخداـ األساسية لتصميـ الرح

 (ADDIE) نمكذج التصميـ التعميمي المعركؼ اختصارنا ب
 Analysis Design Developmentكيعني باإلنجميزية

Implementation Evaluation   كىك اختصار لممراحؿ
[, كذلؾ لمناسبتو ليدؼ 45التي يتككف منيا ىذا النمكذج ]

لنمكذج مف مركنة, كلما يكفره مف الدراسة, كلما يتميز بو ىذا ا
تفاعؿ بيف عناصر العممية التعميمية, كبما يحقؽ األىداؼ 
التعميمية المحددة, كيتيح التكاصؿ كالتفاعؿ بيف جميع تمؾ 

 .العناصر طكاؿ فترة التعمـ
كفيما يمى عرض لتمؾ المراحؿ كالخطكات الخاصة بالنمكذج 

  (ADDIE) المستخدـ
 :كتـ فييا التالي (Analysis) أكال: مرحمة التحميؿ

 (.نيج 353تحميؿ محتكل مقرر طرؽ تدريس الرياضيات ) -
التعرؼ عمى خصائص الطالبات المعممات بكمية التربية  -

مف خالؿ تكجيو بعض األسئمة المباشرة  –كالتأكد مف امتالكيف 
لميارات استخداـ الحاسكب كاالنترنت, كما تـ تحديد  -إلييف 

لتنفيذ تجربة الدراسة كفقنا لمخطة الزمنية لدراسة جدكؿ زمني 
 .المقرر

كتضمنت ىذه المرحمة الخطكات  Design ثانيا: مرحمة التصميـ
 :التالية

تحديد األىداؼ التعميمية: كقد تمثؿ اليدؼ العاـ في تنمية  -
ميارات تدريس الرياضيات لدل الطالبات المعممات, أما 

قا لكؿ مكضكع مف األىداؼ الخاصة فتـ تحديدىا كف
 .المكضكعات المقدمة

اختيار مصادر التعمـ: تـ البحث خالؿ شبكة اإلنترنت  -
 -المكثكقة كاآلمنة  –الختيار المكاقع االلكتركنية المتخصصة 

ممفات  - التي تتناكؿ ميارات التدريس بمككناتيا المختمفة )شركح
 (.تدريبات مصحكبة بتصكيب ذاتي...إلخ – فيديك

لمكقع التعميمي الخاص بالرحالت المعرفية عبر تصميـ ا -
الكيب: حيث تـ تصميـ الرحالت المعرفية كتحميميا عبر شبكة 

 .االنترنت باستخداـ البرامج االلكتركنية المتخصصة
 Development ثالثا: مرحمة التطكير
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 بعد االنتياء مف مرحمة كتابة السيناريك, تـ تجميع الركابط      
المستخدمة في الرحالت المعرفية عبر الكيب اإللكتركنية 

خراجيا, كقد تمت عممية تصميـ الرحالت  كتنظيميا كترتيبيا كا 
المعرفية باستخداـ بعض البرامج االلكتركنية )برامج التأليؼ( 

 ,Adobe Photoshop, Adobe flash) المتخصصة مثؿ

Html, Php, Css, Java script, Sql server) باإلضافة ,
( حساب لمطالبات المعممات عمى المكقع الخاص 30اء )الى إنش

 بالرحالت المعرفية, يتضمف كؿ منيا اسـ المستخدـ
Usernameككممة مركر ,Password  لكؿ طالبة منيف. 

كتـ في تمؾ المرحمة  Implementation رابعا: مرحمة التطبيؽ
 :ما يمي

مؿ تدريب الطالبات عمى استخداـ اإلنترنت: ككذلؾ آلية الع -
كالتفاعؿ كفقنا الستراتيجية الرحالت المعرفية عبر الكيب, ككيفية 
استخداميا في تعمـ مقرر طرؽ تدريس الرياضيات, كذلؾ قبؿ 

 .تنفيذ التجربة األساسية لمدراسة
نشر الرحالت المعرفية عبر الكيب: حيث تـ نشر الرحالت  -

 المعرفية المتعمقة بتعميـ مقرر طرؽ تدريس الرياضيات عبر
الكيب, كبذلؾ أصبحت جاىزة لالستخداـ مف خالؿ الرابط التالي 

 http://alma3had.com/alsaaidi/mod لممكقع اإللكتركني

/forum/view.php?id=291 
تـ االعتماد عمى أنكاع  Evaluation خامسا: مرحمة التقكيـ

 :التقكيـ التالية
لمطالبات تقكيـ الجانب المعرفي: يشمؿ تقكيـ الجانب المعرفي  -

أثناء التعمـ باستخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب, كتمثؿ في 
إعطاء الطالبات كاجبات خاصة بكؿ ميمة مف المياـ التي 

 , أك ممؼ باكربكينتWord يجيبكف عنيا في صفحة ككرد
Power Point ترسمو ىؤالء الطالبات لممكقع اإللكتركني. 

الؿ االجابة عف بنكد تقكيـ الجانب الميارل: كيتـ ذلؾ مف خ -
االستبانة التي أعدتيا الباحثة الستخداـ الرحمة المعرفية عبر 
الكيب كالمتعمقة بتقكيـ ميارات العمؿ التشاركي, ككذلؾ الميارات 
التكنكلكجية كالمتمثمة في ميارات استخداـ الكمبيكتر كالبحث 

 .عبر اإلنترنت

متعمؽ كلمتأكد مف صالحية المكقع اإللكتركني ال       
بالرحالت المعرفية عبر الكيب, تـ تحكيمو مف قبؿ بعض 
المتخصصيف في مجالي تعميـ الرياضيات كتكنكلكجيا التعميـ, 
ا  حيث أجمعكا عمى أف المكقع اإللكتركني مناسبنا كصالحن
لمتطبيؽ. كلتكضيح فكرة العمؿ باستخداـ الرحالت المعرفية عبر 

مة )عضك ىيئة التدريس( الكيب, تـ إعداد دليؿ استرشادم لممعم
يكضح كيفية سير العمؿ لمتعمـ باستخداـ استراتيجية الرحالت 
المعرفية كالخطكات الكاجب اتباعيا لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة. 
كما تـ إعداد دليؿ استرشادم لمطالبات الستخداـ الرحالت 

 .المعرفية عبر الكيب في عمميتي التعميـ كالتعمـ
اإللكتركني المتعمؽ بالرحالت  عناصر كمككنات المكقع 

 :المعرفية عبر الكيب
المقدمة: كمف خالليا يتـ تكضيح الفكرة العامة لمرحمة  -

المعرفية عبر الكيب, كبيا يمكف إعطاء بعض األدكار المشجعة 
التي تستثير دافعية الطالبات لمبحث كالتقصي مف خالؿ الرحمة 

 .المعرفية
الؿ عرض األىداؼ التعميمية المياـ: يتـ تحديد المياـ مف خ -

الكاجب تحقيقيا في الرحمة المعرفية, كيتـ صياغتيا بصكرة 
إجرائية سمككية, تتفؽ مع تنمية ميارات تدريس الرياضيات لدل 

 .الطالبات المعممات بكمية التربية
العمميات: يتـ مف خالليا تكضيح أسمكب العمؿ المتبع, كقد  -

التشاركية, كتكضيح األدكار تـ استخداـ مجمكعات العمؿ 
كتقسيميا بيف الطالبات, كيتـ تشجيعيـ عمى الميارات التشاركية 
مف أجؿ تحقيؽ أفضؿ النتائج البحثية خالؿ الرحمة المعرفية, 
كتـ تحديد أسئمة لإلجابة عنيا مف خالؿ قياـ الطالب بتمؾ 
 .األنشطة, مع ضركرة التأكيد عمى االلتزاـ باألدكار المحددة سمفنا

المصادر: كيتحدد فييا المكاقع اإللكتركنية المتعمقة بميارات  -
تدريس الرياضيات, بحيث تككف كثيقة الصمة بالمككنات 
المختمفة لتمؾ الميارات, باإلضافة إلى بعض األنشطة 
اإللكتركنية ذات الصمة, مع األخذ بعيف االعتبار التنكع في تمؾ 

 .المصادر
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ا لمطالبات قبؿ البدء في التقييـ: ينبغي أف يككف ال - تقييـ كاضحن
الرحمة المعرفية عبر الكيب, مما يزيد دافعيتيـ نحك العمؿ, كفى 
الرحالت المعرفية يسير التقكيـ كفقنا لثالثة محاكر ىي )تحقيؽ 

نتاج المعمكمات تحقيؽ  – األىداؼ السمككية المتعمقة باستنتاج كا 
ىداؼ التكنكلكجية, تحقيؽ األ - الميارات التشاركية أثناء العمؿ

مف خالؿ شكؿ كجكدة المنتج النيائي الذل ستقدمو المجمكعات 
حكؿ مكضكع الرحمة المعرفية, كعادة ما يككف في صكرة جدكؿ 
يحتكم عمى عبارات لقياس مدل تحقيؽ األىداؼ السمككية, 
كمدل تحقؽ الميارات التعاكنية كالتكنكلكجية بالرحمة المعرفية 

 – لقياسيا مقياس ثالثي التدرج )غالبناعبر الكيب, كيستخدـ 
 (.ال أعرؼ - أحياننا

الخاتمة: كتشتمؿ عمى أىـ النقاط التي تـ التكصؿ إلييا أثناء  -
 .الرحمة المعرفية عبر الكيب

كفي نياية كؿ إطار مف إطارات األزرار الستة, يكجد زر      
لكؿ مف المعممة كالطالبة, مف خاللو يتـ إرساؿ  replay لمرد

نكاتج التعمـ الخاصة بالطالبات سكاء كانت في صكرة صكر 
 أك Word معبرة عف المكضكع أك صفحات مكتكبة في ممؼ

, كما يمكف لممعممة مف خاللو تقديـ Power point ممفات
رساؿ اإلثابة المناسبة إلييف  .التعزيز الفكرم لمطالبات كا 

 :بناء بطاقة المالحظة كضبطيا
الدراسة في بطاقة المالحظة الخاصة بميارات تتمثؿ أداة      

تدريس الرياضيات لدل الطالبات المعممات بكمية التربية, 
 :كلضبط البطاقة تـ اتباع الخطكات التالية

ىدؼ بطاقة المالحظة ككصفيا: ىدفت بطاقة المالحظة إلى  •
التعرؼ عمى مستكل ميارات تدريس الرياضيات لدل الطالبات 

لتربية في, كتككنت مف ثالثيف مؤشرنا أك ميارة المعممات بكمية ا
مختمفة, مقسمة إلى ثالثة محاكر رئيسة بالتساكم ىي )التخطيط 

تقكيـ الدرس(, كتـ تقسيـ مستكيات  - تنفيذ الدرس - لمدرس
األداء إلى أربعة مستكيات عمى النحك التالي )عاؿ, متكسط, 

 صفر(  ,1, 2, 3ضعيؼ, منعدـ(, كُتعطى األكزاف التالية )

 .بالتتابع عند تفريغ البيانات
تقدير صدؽ البطاقة: بعد بناء بطاقة المالحظة في صكرتيا  •

األكلية, تـ عرضيا عمى مجمكعة مف المحكميف في مجاؿ تعميـ 
الرياضيات, لمتعرؼ عمى آرائيـ كمقترحاتيـ حكليا, كبذلؾ 
أصبحت البطاقة في صكرتيا النيائية عمى درجة عالية مف 

 الصدؽ
حساب ثبات البطاقة: كلحساب ثبات البطاقة, قامت الباحثة  •

بمساعدة إحدل الزميالت, تـ تعريفيا بالبطاقة كمعايير 
استخداميا, بتطبيؽ المالحظة في الكقت نفسو, كبصكرة مستقمة 

( طالبات معممات مف غير 5عمى عينة استطالعية مككنة مف )
ساب نسبة ثبات المشاركات في عينة الدراسة األساسية, كتـ ح

المالحظة مف خالؿ عدد مرات االتفاؽ كاالختالؼ بيف الباحثة 
كقد كانت  [46] ككبرحظة المتعاكنة باستخداـ معادلة كالمال

نسب االتفاؽ مقبكلة في الحاالت الخمس, كقد تراكحت تمؾ 
%( 6,86النسب كفقنا لممجمكع الكمي لبطاقة المالحظة بيف )

ع بطاقة المالحظة بدرجة عالية ؛ مما يدؿ عمى تمت%(3,93)ك
 .مف الثبات ُتطمئف إلى استخداميا أداة لمقياس

 :. تنفيذ تجربة الدراسة د
تـ تنفيذ تجربة الدراسة خالؿ العاـ الدراسي      

ق, خالؿ تدريس مقرر طرؽ تدريس الرياضيات 1435/1436
لممستكل السابع بالكمية, كقد تـ التطبيؽ القبمي لبطاقة المالحظة 

مى طالبات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية قبؿ البدء في ع
تدريس المقرر, أما التطبيؽ البعدم لمبطاقة فقد تـ بعد االنتياء 

 .مف عممية التدريس مباشرة
كلمتحقؽ مف التكافؤ بيف طالبات المجمكعتيف التجريبية       

كالضابطة تـ تطبيؽ بطاقة المالحظة قبميا قبؿ تنفيذ التجربة, 
كتـ حساب المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كقيمة )ت( 
لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف 

 :التجريبية كالضابطة كما مبيف في الجدكؿ التالي
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 1 جدول
كل  –بطة في التطبيق القبمي لبطاقة المالحظة ككل ومكوناتها الفرعية داللة الفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضا

 عمى حدة
المتوسط  عدد الطالبات  المجموعة مهارات التدريس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت(  درجات الحرية
 المحسوبة

 مستوى الداللة 

 تخطيط
 الدرس

 الفرؽ غير 0.26 56 2.05 16.61 28 التجريبية
 2.24 16.76 30 الضابطة إحصائيناداؿ 

 تنفيذ
 الدرس

 0.33 56 2.01 16.14 28 التجريبية
 1.88 15.97 30 الضابطة

 تقكيـ
 الدرس

 0.31 56 2.75 16.50 28 التجريبية
 2.71 16.73 30 الضابطة

 الميارات
 ككؿ

 0.20 56 3.82 49.25 28 التجريبية
 3.91 49.46 30 الضابطة

 داللة كمستكل( 56) حرية درجة عند الجدكلية( ت) قيمة •
(0.05( = )1.67.) 

 درجات متكسطي بيف الفرؽ أف السابؽ الجدكؿ مف كيتضح     
, إحصائينا داؿ غير كالضابطة التجريبية المجمكعتيف طالبات
( 1.67) الجدكلية قيمتيا المحسكبة( ت) قيـ تتجاكز لـ حيث
 عمى يدؿ مما ,(0.05) داللة كمستكل( 56) حرية درجة عند
 تدريس ميارات في متكافئتيف المجمكعتيف طالبات أف

 .التجربة بدء قبؿ الرياضيات
 . النتائج4

 :األكؿ الفرض اختبار نتائج
 عند إحصائينا داؿ فرؽ يكجد" أنو عمى األكؿ الفرض ينص     
 المجمكعتيف طالبات درجات متكسطي بيف( 0.05) مستكل

 تخطيط ميارات) المالحظة بطاقة في كالضابطة التجريبية
 .التجريبية المجمكعة طالبات لصالح كذلؾ, (الدرس

 الحسابي المتكسط حساب تـ الفرض ىذا صحة كالختبار
 التجريبية المجمكعتيف طالبات لدرجات المعيارم كاالنحراؼ
 بمحكر كالمتعمؽ المالحظة لبطاقة البعدم التطبيؽ في كالضابطة
 :التالي الجدكؿ يكضحيا كما الدرس, تخطيط

 2 جدول
 تخطيط مهارات) المالحظة لبطاقة البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسطي بين لمفرق( ت) اختبار نتائج

 (الدرس
 مستوي قيمة )ت( المحسوبة درجة الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي الطالباتعدد  المجموعة

 الداللة
 ( 0.05داؿ إحصائينا عند )  12.67 56 1.39 26.68 28 التجريبية
 1.94 20.93 30 الضابطة
 قيمة أف السابؽ, الجدكؿ في المتضمنة النتائج مف يتضح     

( 1.67) الجدكلية قيمتيا تجاكزت قد( 12.67) المحسكبة( ت)
 عمى يدؿ مما, (0.05) داللة كمستكل( 56) حرية درجة عند
 التجريبية المجمكعتيف طالبات درجات متكسطي بيف فرؽ كجكد

 ميارات) المالحظة لبطاقة البعدم التطبيؽ في كالضابطة
 كبالتالي, التجريبية المجمكعة طالبات لصالح( الدرس تخطيط

 .األكؿ اإلحصائي الفرض قبكؿ يتـ

  :الثاني الفرض اختبار نتائج
 عند إحصائينا داؿ فرؽ يكجد" أنو عمى الثاني الفرض ينص     
 المجمكعتيف طالبات درجات متكسطي بيف( 0.05) مستكل

, (الدرس تنفيذ ميارات) المالحظة بطاقة في كالضابطة التجريبية
 .التجريبية المجمكعة طالبات لصالح كذلؾ
 الحسابي المتكسط حساب تـ الفرض ىذا صحة كالختبار    

 التجريبية المجمكعتيف طالبات لدرجات المعيارم كاالنحراؼ
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 :التالي الجدكؿ في المتضمنة النتائج إلى التكصؿ كتـ الدرس, بتنفيذ كالمتعمؽ المالحظة لبطاقة البعدم التطبيؽ في كالضابطة
 3 جدول

 تنفيذ مهارات) المالحظة لبطاقة البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسطي بين لمفرق( ت) اختبار نتائج
 (الدرس

 عدد الطالبات المجموعة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الحرية المعياري

قيمة )ت( 
 المحسوبة

 مستوي
 الداللة

 1.47 26.82 28 التجريبية
56 15.94 

داؿ إحصائينا عند 
 1.54 20.40 30 الضابطة (0.05)

يتضح مف النتائج المتضمنة في الجدكؿ السابؽ, أف قيمة      
( 1.67( قد تجاكزت قيمتيا الجدكلية )15.94)ت( المحسكبة )

, مما يدؿ عمى (0.05( كمستكل داللة )56حرية ) ةعند درج
كجكد فرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية 
كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة )ميارات تنفيذ 
الدرس( لصالح طالبات المجمكعة التجريبية, كبالتالي يتـ قبكؿ 

 .الفرض اإلحصائي الثاني
  :لثالثنتائج اختبار الفرض ا

    

 ينص الفرض الثالث عمى أنو "يكجد فرؽ داؿ إحصائينا عند     
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف 0.05مستكل )

التجريبية كالضابطة في بطاقة المالحظة )ميارات تقكيـ 
 ., كذلؾ لصالح طالبات المجمكعة التجريبية(الدرس
ط الحسابي كالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتكس     

كاالنحراؼ المعيارم لدرجات طالبات المجمكعتيف التجريبية 
كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة كالمتعمؽ بمحكر 
تقكيـ الدرس, كتـ التكصؿ إلى النتائج المتضمنة في الجدكؿ 

 :التالي
 4جدول 

في التطبيق البعدي لبطاقة المالحظة )مهارات تقويم  متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطةنتائج اختبار )ت( لمفرق بين 
 الدرس(

المتوسط  عدد الطالبات المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت(  درجة الحرية
 المحسوبة

 مستوي
 الداللة

 ( 0.05داؿ إحصائينا عند )  14.40 56 1.26 25.71 28 التجريبية
  1.87  19.53 30 الضابطة

يتضح مف النتائج المتضمنة في الجدكؿ السابؽ, أف قيمة      
( 1.67( قد تجاكزت قيمتيا الجدكلية )14.40)ت( المحسكبة )
( , مما يدؿ عمى 0.05( كمستكل داللة )56عند درجة حرية )

بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كجكد فرؽ 
كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة )ميارات تقكيـ 
الدرس( لصالح طالبات المجمكعة التجريبية, كبالتالي يتـ قبكؿ 

 .الفرض اإلحصائي الثالث
  :نتائج اختبار الفرض الرابع

إحصائينا عند ينص الفرض الرابع عمى أنو "يكجد فرؽ داؿ      
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف 0.05مستكل )

ة المالحظة )ميارات التدريس التجريبية كالضابطة في بطاق
 ., كذلؾ لصالح طالبات المجمكعة التجريبيةككؿ(
كالختبار صحة ىذا الفرض تـ حساب المتكسط الحسابي      

تجريبية كاالنحراؼ المعيارم لدرجات طالبات المجمكعتيف ال
كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة )ككؿ(, كتـ 

 :التكصؿ إلى النتائج المتضمنة في الجدكؿ التالي
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 5جدول 
المالحظة )مهارات التدريس نتائج اختبار )ت( لمفرق بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي لبطاقة 

 ككل(
المتوسط  عدد الطالبات المجموعة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

قيمة )ت(  درجة الحرية
 المحسوبة

 مستوي
 الداللة

( 0.05داؿ إحصائينا عند ) 17.39 56 3.43 79.21 28 التجريبية  
 4.37 60.86 30 الضابطة

مف النتائج المتضمنة في الجدكؿ السابؽ, أف قيمة يتضح      
( 1.67( قد تجاكزت قيمتيا الجدكلية )17.39)ت( المحسكبة )
, مما يدؿ عمى (0.05) ( كمستكل داللة56عند درجة حرية )

كجكد فرؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية 
كالضابطة في التطبيؽ البعدم لبطاقة المالحظة )ميارات 
 التدريس ككؿ( لصالح طالبات المجمكعة التجريبية, كبالتالي يتـ 

 .قبكؿ الفرض اإلحصائي الرابع
المتغيرات كلقياس حجـ أثر المتغير المستقؿ عمى تنمية      

التابعة, تـ االعتماد عمى حساب الداللة العممية لمنتائج التي تـ 
الكصكؿ إلييا بتطبيؽ اختبار حجـ األثر, كتـ التكصؿ إلى 

 :النتائج المكضحة في الجدكؿ التالي

 6جدول 
 نتائج اختبار حجم األثر

 قيمة مهارات التدريس
 )ت(  

 مستوى األثر )*( ( dقيمة حجم األثر ) الحريةدرجة 

 كبير  2.96 56 12.67 تخطيط الدرس
 كبير  4.16 56 15.94 تنفيذ الدرس
 كبير  3.30 56 14.40 تقكيـ الدرس
 كبير 4.19 56 17.39 ميارات التدريس ككؿ

السابؽ, أف قيـ يتضح مف البيانات المتضمنة في الجدكؿ       
( الدالة عمى أف 0.70حجـ التأثير جميعيا تجاكزت القيمة )

مستكل حجـ األثر كبيرنا, مما يعني أف ىناؾ أثرنا كبيرنا الستخداـ 
الرحالت المعرفية عبر الكيب عمى تنمية ميارات تدريس 

 .الرياضيات لدل الطالبات المعممات بكمية التربية
 مناقشة النتائج. 6

دلت نتائج الدراسة عمى األثر اإليجابي الستخداـ الرحالت      
المعرفية عبر الكيب عمى تنمية ميارات تدريس الرياضيات لدل 
الطالبات المعممات بكمية التربية, حيث تفكقت طالبات المجمكعة 
التجريبية الالتي درسف باستخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب 

لالئي درسف باستخداـ عمى طالبات المجمكعة الضابطة ا
الطريقة التقميدية في بطاقة مالحظة ميارات التدريس ككؿ 
ككذلؾ الميارات الفرعية المككنة ليا, كيرجع ذلؾ إلى: استخداـ 
الطالبة المعممة لركابط مكاقع انترنت مكثكقة لمبحث كالتقصي 

حكؿ أسئمة محكرية متعمقة بميارات تدريس الرياضيات, كقياميا 
كمات حكليا. كما ساعد استخداـ استراتيجية الرحالت بجمع المعم

المعرفية عبر الكيب عمى تكفير الكقت كالجيد مقارنة بالطريقة 
التقميدية في التدريس, كالحصكؿ عمى المعمكمة المطمكبة مف 
مصادرىا الصحيحة, كالعمؿ عمى تنمية ركح العمؿ الجماعي 

التعميمية التشاركي لدل الطالبات. ككذلؾ طبيعة األنشطة 
اإللكتركنية الشيقة كالجذابة المتضمنة في الرحالت المعرفية, 
كالتي تجعؿ مف الطالبة المعممة محكرنا لمعممية التعميمية, 
كتحمميا مسئكلية تعمميا, مما كاف لو أكبر األثر في تدريب 
الطالبة كشحذ فكرىا لكي تجرب كتجدد كتنفرد في حمكليا, 

تدريس الرياضيات. باإلضافة إلى كآرائيا المتعمقة بميارات 
الكسائط المتعددة اإللكتركنية التفاعمية المستخدمة في الرحالت 
المعرفية, كالتي تراعي الفركؽ الفردية بيف الطالبات, عف طريؽ 
تكفير العديد مف شرائح التعمـ كاألنشطة التعميمية المتنكعة كالتي 
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الركابط  كالبصرية المتاحة عمىتتمثؿ في العركض السمعية 
لكتركنية المحددة سمفنا عند استخداـ الطالبة لمرحالت المعرفية اإل
 .بحارىا عبر شبكة اإلنترنتا  ك 
كاتفقت ىذه النتائج مع العديد مف الدراسات التي أكدت      

عمى الدكر الكبير الذل تمعبو الرحالت المعرفية عبر الكيب عمى 
في مختمؼ المراحؿ  تنمية نكاتج التعمـ المختمفة لدل المتعمميف

؛ Halat & Peker [34]الدراسية كمنيا دراسات كؿ مف: )
[؛ جمعة كأحمد 37[؛ حجر ]36[؛ أحمد ]35] الطكيمعي

[؛ 41[؛ طعيمة ]40؛ الرشيد ] Ghoneim [39][؛38]
 ].)44[؛ صالح ]43[؛ صبرم كالجيني ]42] الكسيمي

 التوصيات. 5
 :بالتالي في ضكء نتائج الدراسة تكصي الباحثة      

االىتماـ باستخداـ كتكظيؼ أساليب التعميـ كالتعمـ  -1
االلكتركني الحديثة, كخاصة تمؾ المعتمدة عمى استخداـ 
اإلنترنت كمصدر ثرم كمتنكع مف مصادر تعمـ الطالبات 

 .المعممات بكمية التربية
عقد دكرات تدريبية لعضكات ىيئة التدريس بكمية التربية  -2

عمى استخداـ استراتيجية الرحالت المعرفية عبر لتنمية قدراتيف 
الكيب كأحد أساليب التعميـ اإللكتركني الحديثة, كالتي يمكف 

 .استخداميا في تدريس المقررات الدراسية المختمفة
تشجيع الطالبات المعممات عمى استخداـ كممارسة التعمـ  -3

إلى  الذاتي, كاستخداـ استراتيجيات التعمـ التعاكني, باإلضافة
تشجيعيـ عمى تبادؿ اآلراء كاألفكار المتعمقة بجكانب التعمـ 

 .المختمفة لميارات تدريس الرياضيات
الحرص عمى تكفير بيئة تعمـ إلكتركنية نشطة في تعميـ  -4

كتعمـ مقرر طرؽ تدريس الرياضيات, كالتي قد تعمؿ عمى زيادة 
مفة, إيجابية كمشاركة الطالبات في المكاقؼ التعميمية المخت

كتسيـ في تنمية ميارات تدريس الرياضيات مف جية 
 .كاستقالليتيـ نحك التعمـ مف جية أخرل

 
 

 :المقترحات
استكماالن لمجيد المبذكؿ في الدراسة الحالية تقترح الباحثة   

 :البحكث التالية في المستقبؿ إجراء
دراسة أثر استخداـ أساليب أخرل لمتعمـ االلكتركني عمى  -1

ميارات تدريس الرياضيات كاستقاللية التعمـ لدل الطالبات تنمية 
 .المعممات بكمية التربية

دراسة فاعمية استخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب في  -2
تنمية متغيرات أخرل مثؿ ميارات التفكير العميا كاالحتفاظ 

 .بالتعمـ....الخ
إعداد برنامج مقترح لتدريب معممات الرياضيات أثناء  -3
لخدمة عمى استخداـ استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الكيب, ا

 .كقياس فاعميتو في أدائيف التدريسي داخؿ حجرة الصؼ
دراسة أثر استخداـ بعض أساليب التعميـ االلكتركني األخرل  -4

عمى تنمية نكاتج تعمـ مماثمة متعمقة بتخصص الرياضيات لدل 
 الطالبات المعممات بكمية التربية.
 اجعالمر 

 أ. المراجع العربية
(: 2007المفرج, بدرية المطيرم كمحمد, عفاؼ حمادة ) [1]

, االتجاىات المعاصرة في إعداد المعمـ كتنميتو مينينا
 الككيت: كزارة التربية كالتعميـ, إدارة البحكث كالتطكير. 

دراسات في إعداد (: 2002البكىي, فاركؽ كالغازم, محمد ) [2]
 المعرفة الجامعية, اإلسكندرية, مصر., دار المعمـ

عداده 1423الصائغ, محمد حسف ) [3] ق(: اختيار المعمـ كا 
 (.95, العدد )مجمة المعرفةبالمممكة العربية السعكدية, 

مدل تكافؽ برنامج ق(: 1428قادم, مناؿ بنت عمار عمي ) [4]
اإلعداد التربكم مع معايير الجكدة الشاممة كأىـ صعكبات 

ي كمية التربية بجامعة أـ القرل مف كجية نظر التطبيؽ ف
, رسالة ماجستير, كمية التربية, أعضاء ىيئة التدريس

 جامعة أـ القرل.
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(: فعالية استراتيجية تدريس 2002حماده, محمد محمكد ) [7]
األقراف في تنمية ميارات تخطيط كتنفيذ كتقكيـ دركس مادة 

ل الطالب الرياضيات كفي انتقاؿ كبقاء أثر تعمميا لد
مجمة دراسات في المعمميف بكمية التربية جامعة حمكاف, 

, الجمعية العممية المصرية لممناىج المناىج كطرؽ التدريس
 .217–173(, 83كطرؽ التدريس, العدد )

(: برنامج تعميمي في التربية 2014حماده, محمد محمكد )[8] 
العممية قائـ عمى ميارات االقتصاد المعرفي كقياس فاعميتو 
في تقكيـ األداء التدريسي كاالتجاه نحك مينة التدريس 

مجمة تربكيات لطالب كمية التربية جامعة حمكاف, 
, الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات, العدد الرياضيات

 . 319–235(, أكتكبر, 6(, الجزء )17)

خشاف, خالد بف حممي, كالسمكلي, مسفر بف سعكد,  [9]
(: مدل تمكف معممي 2013كعثماف, إبراىيـ رفعت )

الرياضيات مف ميارات تدريس المفاىيـ الرياضية بالمرحمة 
رسالة الخميج االبتدائية في المممكة العربية السعكدية, 

 .93 –75(, 129دد )(, الع34, المجمد )العربي

معجـ (: 2003المقانى, أحمد حسيف كالجمؿ, عمى أحمد ) [10]
, القاىرة: المصطمحات التربكية في المناىج كطرؽ التدريس

 عالـ الكتب.

معجـ (: 2003شحاتة, حسف كالنجار, زينب ) [11]
, القاىرة: الدار المصرية المصطمحات التربكية كالنفسية

 المبنانية.

, الطبعة ميارات التدريس(: 2004سف حسيف )زيتكف, ح [12]
 الثانية, القاىرة: عالـ الكتب.

تفريد تعميـ ميارات (: 2005عرفو, صالح الديف ) [13]
 , القاىرة: عالـ الكتب. التدريس بيف النظرية كالتطبيؽ

(: المدخؿ المنظكمي 2009الحيمة, محمد محمكد ) [15] 
( في التدريس Web-Questكالرحالت المعرفية )

المؤتمر الدكلي الثاني لتطكير التعميـ العالي: الجامعي, 
 , جامعة اتجاىات معاصرة في تطكير األداء الجامعي

 ( نكفمبر. 2 –1المنصكرة, الفترة مف )       

, بيئات التعمـ التفاعمية(: 2014عزمي, نبيؿ جاد ) [16]
 القاىرة: دار الفكر العربي.

تصميـ دركس تعميمية تعممية (: 2006)جاد اهلل, أحمد  [20]
باستخداـ نماذج الكيب ككيست كأثرىا في تحصيؿ طمبة 

, رسالة الصؼ العاشر األساسي كاتجاىاتيـ نحك الكيمياء
 ماجستير, الجامعة األردنية, عماف. 

أثر تكظيؼ الرحالت (: 2009جكدة, كجدم شكرم )[22] 
تنمية ( في تدريس العمـك عمى Web-Questsالمعرفية )

التنكر العممي لطالب الصؼ التاسع األساسي بمحافظات 
, رسالة ماجستير, كمية التربية, الجامعة اإلسالمية غزة

 بغزة. 

أثر الرحالت ق(: 1432الطكيمعي, مرفت عبدالرحمف ) [35]
المعرفية عبر الكيب )الكيب ككيست( في تدريس المكاد 

كر التقني االجتماعية عمى التحصيؿ الدراسي كتنمية التن
, رسالة ماجستير, كمية التربية, لدل طالبات التعميـ الثانكم

 جامعة أـ القرل.

تعمـ الرياضيات باستخداـ (: 2012أحمد, أكـر صالح ) [36]
فعاليات الكيب ككيست لمصؼ التاسع األساسي )الجانب 

, رسالة ماجستير, جامعة النجاح الكطنية في العاطفي(
 نابمس, فمسطيف.
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أثر التدريس باستخداـ (: 2012حجر, آمنة عبد اهلل ) [37]
( في تنمية ميارات التفكير Web-Questsالكيب ككيست )

, الناقد لدل طالبات كمية التربية في جامعة الممؾ سعكد
 .رسالة ماجستير, كمية التربية, جامعة الممؾ السعكد

(: فاعمية 2012جمعة, عمى عبد الرحمف كأحمد, باراـ )[38] 
يس الكيمياء العضكية باستخداـ استراتيجية الكيب تدر 

      –ككيست في تحصيؿ طمبة المرحمة الثالثة كمية العمـك 
 .97-62, (49, العدد )مجمة الفتحجامعة السميمانية, 

(: فاعمية طريقة الكيب 2013الرشيد, منيرة محمد ) [40]
ككيست في تدريس العمـك عمى تنمية االستيعاب المفاىيـ 

مجمة دراسات في لدل تمميذات الصؼ األكؿ المتكسط, 
, الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ المناىج كطرؽ التدريس

 (.191التدريس, العدد )

تراتيجية استخداـ اس(: 2013طعيمة, سحر سعيد ) [41]
الرحالت المعرفية عبر الكيب ككيست لتنمية عمميات العمـ 

, رسالة كالمفاىيـ العممية لطمبة المرحمة اإلعدادية
 ماجستير, كمية التربية, جامعة المنكفية, مصر.

(: فاعمية 2013الكسيمي, عماد الديف عبد المجيد ) [42]
جي استخداـ الرحالت المعرفية عبر الكيب في تعمـ البيكلك 

عمى بقاء اثر التعمـ كتنمية ميارات التفكير األساسية 
, كالميارات االجتماعية لدل طالب الصؼ االكؿ ثانكم

, العدد (ASEPدراسات عربية في التربية كعمـ النفس )
 .67 -13(, الجزء األكؿ, 43)

(: 2013صبرم, ماىر إسماعيؿ كالجيني, ليمى عصاـ ) [43]
فاعمية الرحالت المعرفية عبر الكيب )كيب ككيست( لتعمـ 
العمـك في تنمية بعض ميارات عمميات العمـ لدل طالبات 

دراسات عربية في التربية كعمـ المرحمة المتكسطة, 
(, 34رابطة التربكييف العرب, العدد ) ،( (ASEPالنفس

 .62 -27ؿ, فبراير, الجزء األك 

(: فاعمية الرحالت المعرفية 2014صالح, صالح محمد )[44] 
عبر الكيب لتدريس الكيمياء في تنمية التفكير التأممي 

دراسات كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب المرحمة الثانكية, 
(, 45, العدد )(ASEP)عربية في التربية كعمـ النفس 

 . 178 -129)الجزء الثاني(, 

, القاىرة: سمكؾ التدريس(: 1996المفتي, محمد أميف ) [46]
 مركز الكتاب لمنشر. 
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ABSTRACT_ This study aims to identify the impact of the use of Web Quest on the development of 

skills of  teaching mathematics to student's of the College of Educations in Abha, KSA.  The 

researcher  adopted in the study the semi-empirical method based on the design of two groups 

experimental and control with tests before and after.  This study sample consists of (58) students in 

the seventh level ( College of Education – King Khalid University -  it was divided in two 

equivalent groups empirical consists of (28) and control consists of (30)students.  The result 

showed that there are statistical differences on the level (0.05)  between  average of  the total level  

of students  of the experimental and control groups in the note card relating to skills of teaching  

mathematics as a whole in addition to sub-skills that it consists from ( lesson planning – Lesson 

implement – Lesson evaluate) severally for the interest of students of empirical group. According 

to these results the study recommends to the interest in the use and employ of modern methods of   

education and e-learning , specially that depend on using internet as a rich and varied sources of 

teaching to student's of the College of Education. 

KEYWORD:. Web Quest, skills of  teaching mathematics. 

 

 

 


