


 

 

 

 

 

 

يف  أثر استخدام التعلُن التعاونٍ بالتطبُق علً هىقع أفكار الرَاضُات
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 امللخص

أثر استخدام التعميم التعاوني بالتطبيق عمى موقع أفكار الرياضيات في ارتفاع مستوى التحصيل 

التعرف عمى أثر تيدف الورقة الحالية إلى: ،  طالبات الصف الثالث ثانوي عممي ىالدراسي لد

 ىموقع أفكار الرياضيات عمى التحصيل الدراسي لداستخدام التعميم التعاوني بالتطبيق عمى 

التعرف عمى أثر استخدام التعميم التعاوني عمى لصف الثالث الثانوي القسم العممي ، و طالبات ا

رفع مستوى التحصيل الدراسي لدي طالبات الصف الثالث الثانوي القسم العممي في مادة 

ات لطالبات الصف الثالث الثانوي عممي وذلك زيادة دافعية التعمم لمادة الرياضيات ، و الرياضي

وقد طبقت الدراسة عمى عينتين مختمفتين العينة  من خالل استخدام موقع أفكار الرياضيات.

تكونت من طالبات الصف الثالث الثانوي القسم العممي من المدرسة )الثالثة عشر  ىاألول

الثالث الثانوي القسم العممي من المدرسة الثانوية( ، أما العينة الثانية فتكونت من طالبات الصف 

)الثالثة والتسعون الثانية( ، وقد استخدم المنيج الوصفي التحميمي في الدراسة ، وتوصمت نتائج 

 الدراسة إلى:

تحسن ممحوظ بالمستوي العممي والمياري لطالبات الالتي طبق عميين التجربة وحققن  .1

المشاركين في البرنامج في منافسة مراكز عميا عمي مستوى المممكة ضمن الطالب 

 مسرح التنافس.

كما أثر عمل استخدام موقع أفكار الرياضيات عمى تنمية الميارات وسرعة فيم  .2

 الطالبات.

ساعد عمى تدريب الطالبات عمى العديد من الميارات وعمل عمى سرعة حميم لممسائل  .3

 الرياضية.
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 لحل المسائل الرياضية المختمفة. ساعد الطالبات عمى استخدام الطرق األسيل واألسرع .4

ساعد استخدام موقع أفكار الرياضيات عمى مساعدة الطالبات عمى التدريب عمى  .5

 ميارات التفكير العميا.

الطالبة  ىكذلك أسفرت النتائج عمى أن استخدام الموقع ساعد عمى تثبيت المعمومة لد .6

 أثناء مراجعة الدروس كذلك عمل عمى إتقان ميارات جديدة.
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 املقدهة:

لقد استطاعت شبكة االنترنت في سنوات قميمة أن تغير نمط الحياة العصرية فيي تعد 

إحدى أىم موارد المعمومات في ىذا العصر ، وأكبر شبكة معمومات ، وثاني شبكة اتصاالت في 

العالم بعد الياتف ، وموردا عالميا وجزءا ىاما في حياة الناس ، وفي أنشطتيم اليومية ، فشبكة 

الت الحياة المختمفة واالستفادة اتعد من أىم معطيات األلفية الثانية وتوظيفيا في مج االنترنت

منيا من أىم التبعات التي تقع عمى جميع المسئولين ألنيا تعد حمقة متقدمة في مجال المعمومات 

واالتصاالت ، وتقدم خدمات كبيرة عن طريق تبادل المعمومات بين مختمف المستفيدين في 

 العالم.

 Computersتعني شبكة عالمية من الحاسبات اآللية  Internetومفردة اإلنترنت 

وتحتوي عمى شبكة منفصمة بعضيا بالبعض اآلخر في العالم ، مما يعطي لكل مستخدم 

حمية البعيدة أيضا ، ملإلنترنت القدرة عمى االتصال باآلالت البعيدة عن بعضيا والشبكات ال

اإلنترنت  ةاآللي في أي مكان من العالم. ومما يدل عمى أىميواالتصاالت عن طريق الحاسب 

أعداد مستخدميو فقد أشارات التقارير واإلحصاءات أن عدد مستخدمي اإلنترنت يتزايد  يدىو تزا

بشكل مطرد كل يوم ، وىذا يعني أن الكثير من الناس في العالم يتخذونيا وسيمة مناسبة لمتعامل 

 (10: 2000تقارب وفيم الحضارات المختمفة.)مرتضي ، فيما بينيم ، بل وحتى في ال

لقد ىيأت شبكة اإلنترنت لمستخدمييا سبل االستفادة مما يتوفر بيا من معمومات دون 

قيود أو حدود ، كما ىيأت ليم الحصول عمى المعمومات ونشرىا واالستفادة منيا في أي وقت 

بحت شبكة صبعيدا عن ىذه الحقيقة ، فقد أً ومن أي مكان ، ولم يكن المجال التربوي والتعميمي 

اإلنترنت المحرك األساسي لالتجاىات الحديثة في مجال التعميم فقد وضعت المتعمم في مكان 
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نوعية كالتفاعل مع معمميو وزمالئو ، كما  ومرموق بوصفو محور العممية التعميمية وىيأت لو نقم

لو بوصفو ميندسا لمبيئة التعميمية ومشكالت مواقف التعمم ،  ىرتجمفي الموقع ال موضعت المعم

نوعية في استراتيجيات التعميم والتعمم ووجيت إلى تفريد التعميم ، وعالجت كثيرا من و وأحدثت نقم

مشكالت المعمم والمتعمم كتضخم المعمومات واختناقيا وعجز المادة المطموبة عن 

 (15: 1422استيعابيا.)العبيد ، 

كة االنترنت تعد عالما متشعبا بذاتو يجب استغالليا واالستفادة من إمكاناتيا أن شب

 (1: 2001وتطويرىا وتحسين أدائيا خاصة في مجال التربية والتعميم.)السمطان ، والفنتوخ ، 

كما أن ىناك مبررات تستدعي إدخال اإلنترنت في العممية التعميمية ومن أىميا: تضخم 

ز الوسائل التقميدية عن تحريك الطالب وتفعيل استذكاره واستيعاب دروسو المواد الدراسية ، وعج

 (.43: 1422، وزيادة فاعمية عممية التعمم.)العبيد ، ، والتفاعل اإليجابي بين الطالب والمعمم 

تعد شبكة اإلنترنت إحدى التقنيات التي يمكن استخداميا في التعميم ، لذلك من 

ية بالشبكة العنكبوتية ، لتشجيع الطالب عمى البحث والدراسة في الضروري تزويد الفصول الدراس

الحصول عمى المادة العممية بالطريقة التي تتفق وميوليم في التفكير وتأمين المستجدات التربوية 

الحديثة والتي منيا تكنولوجيا المحاكاة والواقع االفتراضي لتقديم الخبرات بطريقة فعالة تشد من 

 (2000الشرىان ، تزيد من حصيمتيم المعرفية.)انتباه الطمبة و 

ن شبكة االنترنت تعمل عمى توفير البرامج التعميمية حيث يمكن االستفادة منيا داخل إ

الفصل وخارجو ، والتواصل بين مختمف القطاع التعميمي )الطالب ، المعمم ، المشرف( من 

المعمومات ، وربط الطالب بالمدرسة خارج خالل البريد اإللكتروني ، وتوفير االتصال بمصادر 

طالع الدوام ، واالستفادة من آراء وتجارب اآلخرين من خالل مجموعات النقاش المختمفة ، واال

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
7 

 

عمى المستجدات في مجال التعميم وحل مشكالت الطالب ، الذين يتخمفون عن زمالئيم لظروف 

ل مراعاة الفروق الفردية ، وزيادة قاىرة كالمرض وغيره ، وتوفير المرونة في التعمم من خال

حصيمة الطالب المعرفية من خالل إيجاد بيئة مشوقة ومشجعة عمى التعمم.)السمطان وآخرون ، 

1420) 

التي ىدفت إلى الكشف عن أثر االستخدام في دراستو ( 1421)شار الحيمة وقد أ

( 0.05داللة إحصائية )المنزلي لإلنترنت في التحصيل الدراسي لمستخدمو إلى وجود فروق ذات 

بين متوسطات المعدالت العامة لمطمبة في نياية الفصل تعزي إلى طريقة تنظيم االستخدام 

 المنزلي لإلنترنت. 

( والذي أشار إلى تجربة مدرسة كريستوفر كولومبس 1422وفي دراسة الزىراني )

من االنخفاض ،  ية والتي مفادىا أن درجات طالب ىذه المدرسة بمغت مستوى مقمقاداإلعدا

دعا إدارة المدرسة إلى الجد في حل ىذه وزادت معدالت الغياب والتسرب من الدراسة ، مما 

المشكمة ، وكان الحل ىو المجوء إلى شركة التميفون المحمية في إيجاد شبكة خاصة متعددة 

دارة المدر  سة ومنازل الوسائط من الحاسبات اآللية تربط الطالب في فصول الدراسة والمدرسين وا 

( جيازا بحيث تم تغطية طالب الفرقة الرابعة من المدرسة ، وتم ربط 140وتم توفير )الطالب ، 

ىذه األجيزة بالشبكة العنكبوتية ، وبعد سنتين من استخدام ىذه الشبكة عن طريق توجييات 

النتائج أن طريق الشبكة وكانت البيم واتصاليم بأولياء أمور ىؤالء الطالب عن طالمعممين ل

جدا ، وحاالت الغياب أصبحت قميمة جدا ،  ةأصبحت معدالت التسرب من المدرسة قميم

 (71: 1422الزىراني ، )والي ثالثة أضعاف معدل مدارس الوالية.حوأصبحت معدالت 
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 الدراسة: أهداف

 تيدف الورقة الحالية إلى:

ع أفكار الرياضيات عمى التعرف عمى أثر استخدام التعميم التعاوني بالتطبيق عمى موق .1

 التحصيل الدراسي لدي طالبات الصف الثالث الثانوي القسم العممي.

ى التعرف عمى أثر استخدام التعميم التعاوني عمى رفع مستوى التحصيل الدراسي لد .2

 طالبات الصف الثالث الثانوي القسم العممي في مادة الرياضيات.

لطالبات الصف الثالث الثانوي عممي وذلك من زيادة دافعية التعمم لمادة الرياضيات  .3

 خالل استخدام موقع أفكار الرياضيات.

 املنهج املستخدم:

استخدم الباحث المنيج الوصفي المسحي العتماده عمى وصف الحالة ، فالمنيج 

الوصفي يعتمد عمى دراسة الواقع أو الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفا دقيقا 

ويعبر عنيا تعبيرا كيفيا أو تعبيرا كميا. والبحث الوصفي يتم من خالل استجواب جميع أفراد 

ة كبيرة منيم بيدف وصف الظاىرة المدروسة من حيث طبيعتيا ودرجة مجتمع البحث أو عين

 جودتيا. 

ظاىرة معينة وتحميل تمك البيانات  لتجميع البيانات حو  وفالمنيج الوصفي في مجمم

 اآلتية لموصول إلى النتيجة النيائية لمدراسة.
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 هىقع أفكار الرَاضُات:

 الغير اإللكتروني التعمم نظام من لالستفادة السعودية العربية المممكة في رائدة خطوة في

 التعمم تقنيات التقميدية التعميم منظومة فييا تواكب التي الحديثة التعميمية الطرق كأحد، متزامن

 أن،  الجديع دخيل خالد الفاضل األستاذ وىو الزلفي محافظة أبناء أحد استطاع،  اإللكتروني

 والمقررات والمعممين المتعممين من بدءاً  التعميمية العممية مدخالت أساس يضم وأن ذلك يوّظف

  . التعميم ومسؤولي المتخصصين إلى وصوالً ،  الدراسية

(      www.havemath.comالرياضيات   )  أفكار  مسمى عميو أطمق فريد مكان في 

 يحظى نأل عمل كما،   المتعممين لدى واإلبداعية والمعرفية التقنية الميارات لتطوير منو سعياً 

 .بناءىمأ تقدم مستوى عمى واإلشراف المتابعة بدور كذلك األمور أولياء

 )أفكار الرياضيات( وأبرز خدماته: موقع آلية عمل .1

 دون يتعمم أن يمكنو الطالب أن وىو: ىام مبدأ عمى يقوم[ الرياضيات أفكار]موقع 

% 100 موافق وىو – درس كل في خطوة خطوة الطالب بيد يأخذ الموقع،  لمعمم الحاجة

 اهلل بإذن فيو يضمن،  جداً  سمس بشكل يفيميا بحيث أصعبيا إلى األفكار أسيل من – لممناىج

 فقط ىذا ليس% ، 100 الرياضيات في مستواه يتحسن أن الموقع عمى عمييا يتدرب طالب لكل

نما  انعكس التحسن ىذا الطالب أن سيجد بل كذلك والتصنيف والمقارنة والكتابة القراءة في وا 

 ميارة مثل الطالب لدى 21 القرن ميارات تتحسن وسوف، الرياضيات غير أخرى مواد عمى

 .وغيرىا بالنفس والثقة الذاتي التعمم

 أفكار الرياضيات: موقع المستفيدين من .2
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 حسب الرياضيات[ ]أفكار لموقع الوصول يستطيع الكل أن لمموقع اليامة الميزات أحد

 نتائج عمى سيمة بطريقة يّطمع أن يستطيع وولي األمر كمتعمم، عميو سيعمل الطالب فمثالً  دوره،

 تالميذه يتابع أن يمكنو المعمم وكذلك لدييم، والقوة الضعف نقاط عن الموقع سيخبره كما أبنائو

 يمكن كما شيقة ومعرفة الميارات التي لم يتقنيا الطالب ويحتاج فييا لمتغذية الراجعة  بطريقة

أيضًا ورفع أوراق العمل  اإللكترونية المسابقات وعمل الموقع طريقة عن الواجبات إعطائيم

 أن يمكن التعميم مسؤولي كذلك والخرائط الذىنية من خالل الصف المنشئ من قبل المعمم ،

 حسب كل وىكذا الطالب، لدى الدروس أصعب وعمى أفضميا عمى ويتعرفوا المدارس يتابعوا

 .دوره

 مؤسسي أفكار الرياضيات في المستقبل:نظرة  .3

 أن تأكدنا وقد البمد ىذا أبناء قدرات لمعرفة ضخمة نافذة فتح الرياضيات أفكار موقع 

 اسمو شيء يوجد فال لدينا، التعميم نظام في ىي بل أسرتو في وال الطالب في ليست المشكمة

 .أجوف تعميمي نظام ىناك بل غبي أو يفيم ال طالب

 من بيا والسير المجتمعات لتقدم أساساً  يعتبر األفراد فكر تقدم أن إلى باإلشارة وجدير

 الجديع م.أ ومؤسُسيا  الرياضيات أفكار  موقع اُعتمد فقد فالعالمية اإلقميمية إلى المحمية األطر

 في و( ،  المممكة في إبداعاً  األكثر األعمال رّواد)  ضمن(  األوسط الشرق – فوربس) قائمة في

 الخاصة الجيات من لمعديد مستشاراً  َعمل،  الجديع م.أ بأن القول يستوجب السياق ىذا

 التعميمي ميارتي مركز أىميا المواقع من عدد تطوير عمى أشرف وقد،  والحكومية

www.maharty.com ،مشروع و،  عبدالعزيز الممك مكتبة و،  السريعة القراءة مركز و 

 . وغيرىا العام التعميم لتطوير عبداهلل الممك مشروع مع االعالمية الثقافة
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 التجربة العولُة:

عمى أثر استخدام التعميم التعاوني عمى طالبات المرحمة الثانوية القسم العممي  متعرفل

تمثمت  ىفي رفع مستوى التحصيل الدراسي ، تم تطبيق الدراسة عمى بيئتين مختمفتين البيئة األول

التابعة لمكتب وسط في طالبات الصف الثالث الثانوي عممي من المدرسة )الثالثة عشر( الثانوية 

، البيئة الثانية وتمثمت في طالبات الصف الثالث الثانوي عممي من المدرسة )الثالثة  جدة

 .التابعة لمكتب جنوب شرق جدةوالتسعون( الثانوية 

متعرف عمى مدي إستفادتين من الموقع فكانت نتائجو ل وتم توزيع إستبانة عمى الطالبات 

 كالتالي:
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النتائج:

 مطالباتلالعممي والمياري  ىأسفرت نتائج الدراسة الحالية عمى تحسن ممحوظ بالمستو  .7

مستوى المممكة ضمن الطالب  ىطبق عميين التجربة وحققن مراكز عميا عم الالتي

 المشاركين في البرنامج في منافسة مسرح التنافس.

كما أثر عمل استخدام موقع أفكار الرياضيات عمى تنمية الميارات وسرعة فيم  .8

 الطالبات.

ساعد عمى تدريب الطالبات عمى العديد من الميارات وعمل عمى سرعة حميم لممسائل  .9

 الرياضية.

تخدام الطرق األسيل واألسرع لحل المسائل الرياضية ساعد الطالبات عمى اس .11

 المختمفة.

ساعد استخدام موقع أفكار الرياضيات عمى مساعدة الطالبات عمى التدريب  .11

عمى ميارات التفكير العميا.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 
13 

 

 ىكذلك أسفرت النتائج عمى أن استخدام الموقع ساعد عمى تثبيت المعمومة لد .12

 عمى إتقان ميارات جديدة. الطالبة أثناء مراجعة الدروس كذلك عمل

 التىصُات:

 من خالل ما توصمت إليو الدراسة من نتائج توصي الباحثة بما يمي:

أن يتم تأمين قاعات أو فصول دراسية لإلنترنت والتعميم التعاوني في المدارس بمختمف  .1

 المراحل.

دعوة المعممات لحث الطالبات عمى االستفادة من خدمات المواقع التعميمية وأن يكون  .2

 توصية وتعريفات بتمك الخدمات وخاصة الخدمات التي ترتبط بالمقررات الدراسية.ىناك 

القيام بدورات تدريبية بشبكة اإلنترنت لتدريب الطالبات عمي االستخدام المفيد لشبكة  .3

 تطبيقات شبكة االنترنت واالستفادة منيا في التحصيل الدراسي.اإلنترنت ، وعن كيفية 

مستجدات تكنولوجيا التعميم وأىميتيا في  دتوعية الطالبات بشبكة اإلنترنت بوصفيا أح .4

الحصول عمى أوعية المعمومات العممية المتنوعة من خالل توزيع النشرات العممية ، 

 ياتقاء المعمومات واختيار المناسب منكيفية انوعقد الندوات ثم تدريب الطالبات عمى 

 والتي تخدم عممية التحصيل الدراسي خاصة والعممية التعميمية عامة.

إدخال مادة جديدة ضمن المقررات الدراسية لطالبات تدرب الطالبات وتقدم ليم كل  .5

المعارف والمعمومات الالزمة حول استخدام الشبكة العنكبوتية في التعميم )التحصيل 

 ي( عمى أن تكون مادة نظرية عممية.الدراس
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املراجع:

: أثر االستخدام المنزلي لإلنترنت في التحصيل  (1421) ، محمد محمود الحيمة  .1

 الدراسي لمستخدميو ، المجمة العربية لمتربية ، العدد الثاني ، المجمد العشرون ، ديسمبر.

(: 2001عبد القادر بن عبداهلل ) والفنتوخ ، عبد العزيز بن عبد اهلل ، السمطان ، .2

،  714اإلنترنت في التعميم ، مشروع المدرسة اإللكترونية ، رسالة الخميج العربي ، 

 الرياض ، مكتبة التربية العربي لدول الخميج.

(: مدي استفادة معممي المرحمة الثانوية 1422إبراىيم بن عبد اهلل بن إبراىيم ) العبيد ،  .3

بكة العالمية لممعمومات )االنترنت( ، رسالة ماجستير غير منشورة بمدينة الرياض من الش

، كمية التربية ، قسم وسائل وتكنولوجيا التعميم ، جامعة الممك سعود ، الرياض.

: الوسائل التعميمية ومستجدات تكنولوجيا التعميم ، (2000جمال عبد العزيز ) الشرىان ، .4

 الطبعة األولي ، الرياض ، مطابع الحميضي.

(: أثر استخدم صفحات الشبكات العنكبوتية عمى 1422عماد بن جمعان ) الزىراني ، .5

التحصيل الدراسي لطالب مقرر تقنيات التعميم بكمية المعممين بالرياض ، رسالة 

ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، قسم وسائل وتكنولوجيا التعميم ، جامعة الممك 

 سعود.

تحديات التجارة االلكترونية في األلفية الجديدة ، مجمة  (:2000خالد عمي ) مرتضي ، .6

القافمة.
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