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 الشكر والعرفان

فضميا عمي باإلشراؼ أتقدـ بجزيؿ الشكر كخالص المكدة مف أستاذتنا القديرة الدكتكرة إيناس ناصر لت
، فكانت خير مف بو نستعيف بعد اهلل في ىذا العمؿ . ءعمى ىذا العمؿ . كالتي أعطت كأجزلت العطا

عمميا.. إليؾ يا صاحبة الفضؿ كاأليادم البيضاء.. أستاذتنا حياتيا ك أتمنى مف اهلل أف يبارؾ ليا في 
 .الدكتكرة إيناس .. محبتي التي تعمميف

ىذه بمغنا ختاـ  عمينا نكر الذم بو نستنير طريؽ العمـ كالبحث... بصبرىـ كحمميـلقد كانكا شعاع ال
أساتذتي الذيف أجميـ كأثمف جيكدىـ في تدريسنا كتعميمنا في مرحمة الماجستير .. الدكتكرالمرحمة 

، أطاؿ اهلل في أعمارىـ كرفع درجاتيـ كالدكتكرة إيناس ناصر إبراىيـ عرمافكالدكتكر  محسف عدس
 زاىـ اهلل عنا خير الجزاء ... كالشكر مكصكؿ عمى طكؿ البقاء.كج

ّرة الثانكية، كمدرسة ذككر طو الرجعي  كما ال يفكتني أف أتقدـ بخالص الشكر إلى مدرسة ذككر الصِّ
األساسية، كمدرسة القدس األساسية المختمطة عمى ما قدمكه لي مف تعاكف في سبيؿ إنجاح ىذا 

 لمنة كاالمتناف.المشركع ... فمكـ عظيـ ا

كأشكر كؿ مف ساىـ في تحكيـ أدكات ىذه الرسالة كالذيف لـ يبخمكا عمي بعمميـ ... لكـ كؿ احتراـ 
 كتقدير .. كجزاكـ اهلل عني خير الجزاء.

يـ نستظؿ كنستنير دربنا في مستقبؿ مكختاـ الشكر كأجدره إلى لجنة المناقشة الذيف بفيء ظالؿ عم
  بخير كعافية. ـكركت جيكدكـ كدمتاألياـ إف شاء اهلل .. ب

 

 الباحثة: ىيفاء المصري
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 الممخص

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل طمبة الصؼ السادس األساسي 
جنكب الخميؿ، كُطّبقت ىذه تربية في تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي في مديرية 

( طالب 110( عمى عينة قصدية تكّكنت مف )2018/2019فصؿ األكؿ مف العاـ )الدراسة في ال
( طالبان كطالبة، كُدرِّست باستخداـ بيئة 56تجريبيتيف )شعبتيف أربع شعب، كطالبة. حيث تكزعت إلى 

. كاستغرؽ التقميديةطالبان كطالبة، كقد درست باستخداـ الطريقة ( 54ضابطتيف )شعبتيف ك التعمـ الذكي، 
كمقياس  اختبار التفكير الرياضي، ىما مدراسةأداتيف لالباحثة  كأعدتبيؽ الدراسة أربعة أسابيع، تط

، ثـ ُعكلجت البيانات إحصائيان باستخداـ تحميؿ التغاير المصاحب االستعداد لمتعمـ الذاتي
(ANCOVA.) 

فكير الرياضي كاالستعداد الدراسة كجكد أثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي في تنمية التنتائج قد أظيرت  ك
لمتعمـ الذاتي يعزل لطريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية، كما أسفرت الدراسة عف عدـ كجكد 

 لمتغّير الجنس، كالتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس. أثر

كبناءن عمى نتائج الدراسة أكصت الباحثة بضركرة تكظيؼ استخداـ بيئة التعمـ الذكي في تدريس 
جراء المزيد مف البحكث كالدراسات التي مف شأنيا أف تبحث في استخداـ بيئة التعمـ ك ات، يالرياض ا 

 الذكي في متغيرات كمباحث دراسية أخرل.
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The Impact of Using Smart Learning Environment in the Sixth Grade 

Students in the Development of Mathematical Thinking & Readiness for 

Self-Learning in the Directorate of South Hebron 

Prepared by: Haifa Issa Al - Masri 

Supervisor: Dr. Inas Aref Naser 

Abstract 

The aim of this study is to demonstrate the impact of using the intelligent learning 

environment in the sixth graders students regarding the development of mathematical 

thinking & readiness for self-learning in the Directorate of South Hebron.  This study was 

applied in the first semester of the academic year (2018/2019), on a target sample 

consisting of (110) students.  The sample was distributed to two experimental sections (56) 

students, & was taught using a smart learning environment. In addition, this study was 

applied to a non-experimental sample that was divided into two groups of (54) students & 

studied using the conventional method.  The study lasted four weeks. 

The researcher developed two tools: (Mathematical thinking test, self-learning readiness 

scale), the data were then statistically analyzed using (ANCOVA). 

The study showed the effect of using intelligent learning environment in the development 

of mathematical thinking & readiness for self-learning, As a result of the teaching method, 

which is in favor of the experimental group, the study also revealed the absence of any 

effect on the gender variable as well as the interaction between the method & gender of 

students. 

Based on the results of the study, the researcher emphasizes the need to employ the use of 

smart learning environment in the teaching of mathematics.  The researcher also 

recommends further research & studies that explore the use of intelligent learning 

environment in other similar studies. 
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 الفصل األول
  خمفية الدراسة وأىميتيا

 
 المقدمة. 1.1

بأىمية خاصة في المجتمع اإلنساني؛ ألنيا تيتـ بشكؿ مباشر Mathematics  حظيت الرياضيات 
ألىميتيا كاف يطمؽ عمييا في بادئ األمر عمـ الحساب، ككما ىك بالعمميات الحسابية كاإلحصائية؛ ك 

معركؼ أنو ليس بمقدكر أحد أف يستغني عف الرياضيات؛ ألنيا تشغؿ جانبان ميمان في حياة الناس 
اليكمية، فيي طريؽ الناس لمحسابات التي يستخدمكنيا في كؿ لحظة، بؿ ىي كسيمتيـ الكحيدة لمعرفة 

ميات كالمساحات كمقدار المسافات كالقياسات اليندسية كعدد األشياء، ككؿ ما األحجاـ كاألكزاف كالك
يمكف أف يستخدـ فيو عدد أك رقـ، كما أف الرياضيات إلى جانب ذلؾ تتالقى مع عمكـ عدة كدراسة 

 كالطبية إلى غير ذلؾ مف العمكـ. السكانيةك العمـك االقتصادية 

فيي الِعمـ  ،ات ِمف أكثر المكاد أىمية في عصرنا الحاليالرياضي ( أف2009كيرل المجيدؿ كاليافعي )
التفكير التجريدم الذم يحكؿ العالَػػَـ إلػى  ذركةالذم تستند إليػو جميع العمكـ اأُلخرل، كما أّنيا ُتمّثؿ 

ى كىذا ما دفع أفالطكف إل ،ـ الِفكر اإلنساني ِبرمتواألساس في تقدّ  كالرياضياترمكز كعالقات رمزية، 
كما أف تقدـ البشرية كما سجمتو  ،مف لـ يُكف رياضيان فال يدُخؿ إلينا"طِّر عمى باب أكاديميتو "أف يس

ثكرتيا الِعممية في السنكات األخيػرة في األرض كالفضاء ما ىك إال تطبيؽ لعالقات كمعادالت رياضية 
 بالدرجة األكلى.

التكنكلكجيا التي شيدىا العالـ مؤخرا، قد ثكرة  عنيا تمع القفزة العممية التي رشحكتشير الباحثة أنو 
باتت الرياضيات عمى مكعد جديد مع التقدـ كالرقي في آلية تعمميا كتطبيقيا، حيث أسيمت الكسائؿ 
 التكنكلكجية بشكؿ مباشر في تسييؿ تعميـ مادة الرياضيات كنقميا مف مادة مجردة كجافة إلى مادة
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ـ الرياضيات في ظؿ الكسائؿ التكنكلكجية المتنكعة أكثر مركنة، كبذلؾ بات تعم محسكسة أصبحت
أكثر سيكلة كذلؾ مف خالؿ انتشار ككفرة الحكاسيب التي مف شأنيا تسييؿ تحميؿ البيانات الرياضية، 
عطاء ما يتعمؽ بيا مف  عطاء الحسابات بدقة فائقة، كعرض األشكاؿ كالرسكمات اليندسية كا  كا 

تعمؽ بالجبر كالحسابات اإلحصائية. كما ييـ قكلو في ىذا حسابات بشكؿ دقيؽ، إلى غير ذلؾ مما ي
عمى فيـ مادة  -كبشكؿ كبير –الجانب أف الكسائؿ التكنكلكجية في تدريس الرياضيات ساعدت 

الرياضيات، بحيث أصبحت تستغرؽ كقتا قميال في ضكء الحاسبات كالتطبيقات الرقمية المتعمقة بيا، 
 عممت عمى تبسيط المادة الرياضية بشكؿ الفت.كبيذا يمكف القكؿ إف التكنكلكجيا 

لما كانت التكنكلكجيا مف الكسائؿ التي يمكف استثمارىا في الحقؿ التعميمي، كانت ترل الباحثة أنو ك 
الرياضيات في طميعة المكاد التي استخدمت ىذه الكسائؿ، تحت ما بات يعرؼ بػ "بيئة التعمـ الذكي"، 

د المستخدـ في العممية التعممية لو آثاره اإليجابية التي تعكد عمى كمف غير شؾ أف ىذا النمط الجدي
 الطمبة بشكؿ أساسي.

ىناؾ مسميات أخرل فينالؾ ( أف 2008كتذكر الباحثة السفياني ) ـ الذكيعمتالبيئة كتتعدد مسميات 
صكؿ مف يسمييا بالفػصكؿ اإللكتركنيػة كالفػصكؿ الذكية كفصكؿ الشبكة العالمية لممعمكمات كالف

 .التخيمية كالفصكؿ االفتراضية

( أف استخداـ الكسائؿ التكنكلكجيا  (2004سالـكيرل  ،كلكف يغمب عمى ىذا النمط تسمية البيئة الذكية
الحديثة في المدرسػة، كمػع مػكاد دراسية مختمفة داخؿ غرفة الدراسة، بدأت معيا عممية تصميـ تعميـ 

، أك التعمػيـ الذكيالتقنيات، كاصطمح عمى تسميتيا بالتعميـ متكامؿ، قائـ عمى استثمار كتكظيػؼ ىذه 
 الذكيبأف التعميـ  Education Virtualعف التعميـ االفتراضي  الذكياالفتراضػي، كيختمػؼ التعمػيـ 

الكسائؿ، كالكسائط  الذكييتشابو مع التعميـ التقميدم في طرؽ استخدامو غير أنو ُيستخدـ في التعميـ 
كقد يػتـ داخؿ غرفة الصؼ فيك تعميـ حقيقي كليس تعميـ افتراضي حيث تشير كممة ، ةالتكنكلكجي

يعد مف االتجاىات الحديثة في النظـ  الذكي"افتراض" إلى شػيء غيػر حقيقي، كمف المؤكد أف التعميـ 
 التعميمية.

ا ىذا النكع مف بيئة التعمـ يمكف أف يدعأف  (Kinshuk et al., 2016)كيرل كينشؾ كآخركف  ـ أيضن
المتعمميف مف خالؿ تجربة التعمـ السيؿ، كالمشاركة الفعالة، بعبارة أخرل، تعمؿ بيئات التعمـ الذكية 
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عمى دمج التعمـ الرسمي كغير الرسمي كدمجيما مف أجؿ إنشاء بيئات تعمـ ذاتية التكيؼ لدعـ 
ماكف المكجكدة في كؿ المتعمميف الفردييف مف خالؿ خبرات تعمـ في الكقت الحقيقي كبسالسة في األ

 مكاف.

يمكف النظر إلى التعمـ المعزز بالتكنكلكجيا أيضان أنو  ( Yang et al., 2015) كيرل يانغ كآخركف
ج مف الكثير مف األنظمة المختمفة، ىي تكامؿ كمزي في الكاقع، بيئات التعمـ الذكيك  ،كنظـ تعمـ ذكية

 الذاتي.، كالتعمـ التعمـ التكيفيك انات التعميمية، بيال استخراجك ، حميالت التعمـتك ، مثؿ التدريس الذكي

تنمي لدييـ  قدالذكي لدل الطمبة  كمف خالؿ ىذه التطمعات شعرت الباحثة بأف استخداـ بيئة التعمـ
التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي، كما أف الحاجة إلى تطبيؽ بيئة التعمـ الذكي تعد ضركرة 

 كف إغفاليا في زخـ التطكر التكنكلكجي الذم غزا العالـ بأسره. ممحة في مدارسنا ال يم

 مشكمة الدراسة 2.1

مؤتمرات بعض الل كراؽ البحثيةاأل بعضلدراسة مف خالؿ اطالعيا عمى استكحت الباحثة مشكمة ا
بيئات التعمـ "كنذكر مف ىذه المؤتمرات مؤتمر  ،بمشكمة ىذه الدراسة مباشرةالعممية التي ليا عالقة 

برعاية المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ )ألكسك(  / تكنسالذم عقد في جامعة تكنس "لذكيا
التعمـ  -لمتعمـ كالتعميـ في العالـ الرقمي"كالمؤتمر الدكلي الثاني ـ(، 2016( أكتكبر )24بتاريخ: )

 في جامعة النجاح لكتركنيمركز التعمـ اإلكالذم عقد في جامعة النجاح/ فمسطيف، برعاية  "الذكي
" كالذم التعمـ الذكي كدكره في خدمة المجتمع"لمؤتمر الدكلي األكؿ ـ(، كا2017( آذار )29بتاريخ: )

كخدمة المجتمع كالتعميـ المفتكح في  لتعميـ المستمرا عقد في جامعة القدس المفتكحة/ فمسطيف، برعاية
 ـ.2017( آذار  20)بتاريخ  جامعة القدس المفتكحة

كالمؤتمرات  ت الباحثة االطالع كذلؾ عمى بعض االبحاث العممية في المجالت المحكمةكلـ يف 
كمف ىذه األبحاث: "التعمـ الذكي كعالقتو بالتفكير  ،في بمكرة مشكمة الدراسةسيمت أالتي  الدكلية

، البدك)لمباحثة اإلبداعي كأدكاتو األكثر استخدامان مف قبؿ معممي الرياضيات في مدارس التعمـ الذكي"
فاعمية ك"، (IUGJEPS) مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربكية كالنفسيةكالذم نشر في  (2017

تكظيؼ التعمـ التجكاؿ عبر اليكاتؼ الذكية في تنمية ميارات التعمـ الذاتي كميارة التكاصؿ اإللكتركني 
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ة الزرقاء لمبحكث كالدراسات " كالذم نشر في مجمكمية التربية في جامعة األقصى بفمسطيف طمبةلدل 
 .(2017 لمباحثة )عبد المنعـ، اإلنسانية

الصؼ السادس  طمبةثر استخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل أليذا كاف الغرض مف الدراسة تقصي 
جابة عف السؤاؿ كذلؾ مف خالؿ اإل ،األساسي في تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الذاتي

 اآلتي:
الصف السادس األساسي في تنمية التفكير الرياضي  طمبةام بيئة التعمم الذكي لدى ما أثر استخد

 جنوب الخميل؟تربية واالستعداد لمتعمم الذاتي في مديرية 
 

 :أسئمة الدراسة 3.1
 :تييفاآل الفرعييفتحاكؿ الدراسة اإلجابة عف السؤاليف 

  السؤاؿ األكؿ:

الصف السادس األساسي في تنمية التفكير الرياضي  ةطمبما أثر استخدام بيئة التعمم الذكي لدى  -
جنوب الخميل؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس تربية في مديرية 

 والتفاعل بينيما؟
 السؤاؿ الثاني:

الصف السادس األساسي في تنمية االستعداد لمتعمم  طمبةما أثر استخدام بيئة التعمم الذكي لدى  -
جنوب الخميل؟ وىل يختمف ىذا األثر باختالف طريقة التدريس والجنس تربية مديرية  الذاتي في

 والتفاعل بينيما؟
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  فرضيات الدراسة 4.1
 :الصفريتيف اآلتيتيف تيفالفرضي إلىسؤالي الدراسة  تحكيؿتـ 

 كسطات( بيف متα≤05∙0الفرضية األكلى: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) 
تعزل  جنكب الخميؿتربية لدل طمبة الصؼ السادس األساسي في مديرية ير الرياضيالتفك اختبار

 .كالجنس كالتفاعؿ بينيما لطريقة التدريس
 ( بيف متكسطاتα≤05∙0الفرضية الثانية: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) 

 جنكب الخميؿتربية الصؼ السادس األساسي في مديرية  لدل طمبة مقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي
 .لطريقة التدريس كالجنس كالتفاعؿ بينيماتعزل 

 
 أىداف الدراسة 5.1

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:
الصؼ السادس األساسي في تنمية  طمبةأثر التدريس باستخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل استقصاء  -

 .الخميؿ  جنكبتربية ي في المدارس الحككمية التابعة لمديرية التفكير الرياض
الصؼ السادس األساسي في تنمية  طمبةأثر التدريس باستخداـ بيئة التعمـ الذكي لدل استقصاء  -

 .الخميؿ  جنكبتربية في المدارس الحككمية التابعة لمديرية االستعداد لمتعمـ الذاتي 
ة التدريس كالجنس في تنمية التفكير الرياضي كاالستعداد لمتعمـ الكشؼ عف أثر التفاعؿ بيف طريق -

 الذاتي.

 أىمية الدراسة 6.1

 تتضح أىمية ىذه الدراسة فيما يمي:

 ،ناحية العمميةكال ،تكمف أىمية الدراسة بما تقدمو مف فائدة لممجتمع التربكم مف الناحية النظرية
 .كالناحية البحثية

قد تساعد المعمميف ك  ،طارا نظريا لمدراسات األخرلإ مكضكع الدراسة شكؿيفمف الناحية النظرية قد 
أىمية ىذه البيئة في  إلىكالتعرؼ  ،عمى االطالع عمى أثر طريقة تدريس قائمة عمى بيئة التعمـ الذكي

 . ، كاالستعداد لمتعمـ الذاتيتنمية التفكير الرياضي
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يا في كضع خطط دراسية تراعي استخداـ يكر كاضعي المناىج كمط تساعدقد فأما مف الناحية العممية 
تدريس حديثة  طريقةكأيضا تفيد المشرفيف التربكييف في تدريب المعمميف عمييا ك ،بيئة التعمـ الذكي

استخداـ ىذه البيئة ذلؾ فيي تمفت أنظار المعمميف إلى أىمية  عالكة عمى ،تكاكب التقدـ التكنكلكجي
 ،إضافة إلى أنيا تقدـ اختباريف ،حكر العممية التعميمية التعمميةنيا تجعؿ المتعمـ مإفي التدريس حيث 

ضافة إلى دليؿ باإل ،مما قد يفيد المعمميف ،كمقياس االستعداد لمتعمـ الذاتي ،اختبار التفكير الرياضي
 . المعمـ الذم يكضح كيفية استخداـ بيئة التعمـ الذكي 

إلجراء المزيد مف الدراسات حكؿ  يتميف بالمكضكعالم باحثيفلم تعد مرجعاكمف الناحية البحثية فقد 
 .كطمبة الدراسات العميا الميتميف بمثؿ ىذه البيئة ،المكضكع بمتغيرات أخرل

 حدود الدراسة 7.1

 اقتصرت ىذه الدراسة عمى الحدكد اآلتية:
  (2018/2019الحدكد الزمانية: تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي)

تـ تطبيؽ الدراسة عمى المدارس التابعة لمديرية التربية كالتعميـ في محافظة جنكب  المكانية:الحدكد 
 فمسطيف. ،الخميؿ

الصؼ السادس األساسي في المدارس الحككمية في  طمبةالحدكد البشرية: تقتصر ىذه الدراسة عمى 
 . ـ 2018/2019محافظة جنكب الخميؿ فمسطيف لمعاـ 

مف كتاب الرياضيات  "كحدة اليندسة كالقياس"مكضكعية: تـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى الحدكد ال
 لمصؼ السادس المعتمد مف كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية.

 .قتصر ىذه الدراسة عمى المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة فييا: تالحدكد المفاىيمية
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 :مصطمحات الدراسة 8.1
 صطمحات اآلتية:اشتممت الدراسة عمى الم 

        SLE" Smart learning environment"  :بيئة التعمم الذكي

  International Association of Smart Learningلبيئات التعمـ الذكي تعرؼ الرابطة الدكلية

Environments "IASLE"   بيئة تتميز باستخداـ التقنيات كالعناصر المبتكرةعمى أنيا  التعمـ الذكي ئةبي 
  التي تسمح بقدر أكبر مف المركنة كالفعالية كالتكيؼ كالمشاركة كالتحفيز كالتغذية المرتدة لممتعمـ

(IASLE, 2018) (see:http://iasle.net/about-us/advisory-board/).  

مكاف التعمـ أك  ( ",.Hwang et al 2015)التعمـ الذكي بالنسبة ليكانغ كآخركف أما تعريؼ بيئة 
، كتكفير مكارد التعمـ، كتحديد خصائص المتعمميفشاط التي يمكف أف تستشعر سيناريكىات مساحة الن

التعمـ تمقائيا كتقييـ نتائج التعمـ مف أجؿ تعزيز  ، كتسجيؿ عمميةـ المناسبة كأدكات تفاعمية مريحةالتعم
  .فعالية التعمـ

التي تستند إلى منيجية متكاممة لتكظيؼ  بيئة التعمـ بأنيا إجرائيا بيئة التعمـ الذكي أما الباحثة فتعرؼ
التكنكلكجيا المتطكرة في إحداث تغيير إيجابي في منيجيات التعميـ التقميدم، كخمؽ بيئة محّفزة لبناء 

كالتكاصؿ  ،متعمـ الذاتيلجتماعية كتنمية الثقافة الفكرية ميارات التفكير كاإلبداع كاالبتكار كالمشاركة اال
، بما يمّكنيـ مف مف جية ثانية الطمبة أنفسيـ بيفك  مف جية ممية التعميميةالفّعاؿ بيف عناصر الع

 .ندماج بفعالية ضمف العالـ الرقمياال

 Mathematical Thinking التفكير الرياضي:

يا البحث عف معنى في مكقؼ أك خبرة فيعمى أنو عممية يتـ  (2007:68كعباينة ) أبك زينة يعرفو
أك الخبرة في أعداد أك رمكز أك أشكاؿ  مككنات المكقؼمثؿ عناصر ك حيث تت ،اؽ رياضيمرتبط بسي

 .أك مفاىيـ رياضية

ذات عبارة عف نشاط عقمي كميارات يقكـ بيا الفرد لتطكير المفاىيـ بأنو : وتعرفو الباحثة إجرائياً 
يا كيحدث ىذا النكع مف التفكير عندما تكاجو الفرد مشكمة يصعب حم ،العالقة كالخبرات الرياضية


