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 علي (I clickers) الشخصيت بتاالستجب أنظوت استخذام أثر
 الثبنويت املرحلت طبلببث لذى الريبضيبث هبدة تعلن بيئت

 الريبض مبذينت

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر أنظمة االستجابة _ الممخص
عمى تعمـ كفيـ مادة الرياضيات كمشاركة  (I clickers) الشخصية

ظرية البنائية، كتفاعؿ الطالبات في المرحمة الثانكية في ضكء الن
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي مف 

( طالبة 55خالؿ تطبيؽ التجربة عمى عينة الدراسة التي تككنت مف )
مف طالبات الصؼ الثاني ثانكم عف طريؽ تزكيد الطالبات بأجيزة 

لإلجابة عمى األسئمة  (I clickers) أنظمة االستجابة الشخصية
ركحة التي أعدتيا المعممة كالتي تككنت مف نكع االختيار مف المط

متعدد. كاستخدمت الباحثة أداة الدراسة استبانة لمطالبات كمقابمة 
     لمعممة المادة، كالتي أعدت مف قبؿ الباحثة حيث تضمنت
  االستبانة ثالثة محاكر كىي أثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية

(I clickers) عمية تعمـ مادة الرياضيات، كعمى مشاركة عمى: فا
كتفاعؿ الطالبات في الحصة الدراسية، كعمى فيـ الطالبات لمحتكل 
مادة الرياضيات. كبعد المعالجة اإلحصائية كتحميؿ النتائج كدراستيا 

ساعدت الطالبات  تكصمت الباحثة إلى أف أنظمة االستجابة الشخصية
ر فاعمية. ككذلؾ أدت إلى زيادة عمى تعمـ مادة الرياضيات بطريقة أكث

مشاركة كتفاعؿ الطالبات في الصؼ الدراسي. كما كأشارت النتائج 
ساعدت الطالبات  (I clickers) إلى أف أنظمة االستجابة الشخصية

 .عمى تحسيف كارتفاع مستكل فيـ محتكل مادة الرياضيات
 
 
 
 
 

مـ، : أنظمة االستجابة الشخصية، بيئة التعالكممات المفتاحية
  .(I clickers) الرياضيات

 
 
 
 

 المقدمة. 1
تعد التربية كالتعميـ ركيزة أساسية كدعامة قكية في أم       

دكلة مف دكؿ العالـ كىي األساس في عممية تقدـ كتطكر األمـ، 
لذا كاف لزامان عمى القائميف عمييا االىتماـ بيا كحشد الطاقات 

ثات التقنية، كمف بيف لمسايرة أحدث التطكرات كمكاكبة المستحد
 (I clickers)تمؾ المستحدثات التقنية أنظمة االستجابة الشخصية

التي تميزت بعدة ميزات جعمتيا مف أكلكيات اختيار متخذم 
 .القرار في المؤسسات التعميمية كخاصة التعميـ الجامعي

فيده التقنية تمتمؾ القدرة عمى خمؽ بيئة تعميمية تفاعمية       
اذبية كالمتعة، كما أنيا تكفر الكقت كالجيد المبذكؿ تتميز بالج

في الفصكؿ الدراسية، باإلضافة إلى تحفيز المتعمميف لعممية 
التعمـ كتصميـ تعميـ فعاؿ سكاء عمى المستكل الجماعي أك 
الذاتي، كأثبتت العديد مف الدراسات دكر نظاـ االستجابة 

قد أكدت دراسة في العممية التعميمية. ف (I clickers) الشخصية
[ أف استخداـ نظاـ االستجابة الشخصية جعؿ الطالب 1لييريد ]

أكثر انضباطان كالتزامان بالحضكر، كأكثر رغبة في التعمـ، كقد 
أكضحت ىذه الدراسة ارتفاع نسبة الحضكر في الفصكؿ 

[ بعد 6الدراسية بعد استخداـ ىذه التقنية. كما الحظ كادكيؿ ]
بة الشخصية أيضا ارتفاعان في نسبة استخدامو لنظاـ االستجا

مشاركة الطالب في الفصؿ الدراسي كتفاعميـ مما يدؿ عمى 
[ أف الطالب عند 5أىميتيا. كما أفادت دراسة ستيف بيرغ ]

استخداميـ لنظـ االستجابة الشخصية يككف لدييـ حب لمقراءة 
 .كاالطالع أكثر كاالنتباه بشكؿ أكبر لممعمـ كلممادة التعميمية

 مشكمة الدراسة. 2
في  (I clickers) نظران لفاعمية نظاـ االستجابة الشخصية      

تعمـ معظـ المكاد الدراسية كالمكاد العممية بشكؿ خاص خاصة 
في التعميـ الجامعي، كتعزيز كزيادة نسبة مشاركة الطالب في 
الفصؿ الدراسي عند استخدامو كىذا ما أكدتو العديد مف 

[، 5[ كدراسة ديف ]4كتشانج كيانج ] الدراسات كدراسة كانج
كلككف مادة الرياضيات عمما تجريديا فقد أدل ذلؾ إلى ظيكر 
اتجاىات سمبية لدل الطالبات تجاىيا، كىذا يدعك إلى البحث 
عف طرؽ متنكعة حديثة لتدريسيا بدال مف الطرؽ التقميدية التي 
 تصيب الطالبة بالممؿ، كمف خالؿ عمؿ الباحثة كمعممة لمادة
الرياضيات في المرحمة الثانكية فقد لكحظ مشكمة اعتماد معظـ 
معممات الرياضيات عمى الطرؽ التقميدية، كانعداـ استخداـ 
المصادر التقنية التعميمية إلى حد ما كعدـ األخذ باالعتبار تنمية 
      ميارات التفكير لدل الطالبات، كلذلؾ رغبت الباحثة 

 تخداـ أنظمة االستجابة الشخصيةبإجراء دراسة تكضح فاعمية اس
(I clickers)   عمى تعمـ مادة الرياضيات لدل الطالبات في
 .المرحمة الثانكية



 (I clickers)                           
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 أسئمة الدراسةأ. 
تسعى الدراسة الحالية لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي:      

عمى  (I clickers) ما أثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية
طالبات المرحمة الثانكية في مدينة  تعمـ مادة الرياضيات لدل

 :الرياض؟ كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية اآلتية
  (I clickers) ما أثر استخداـ نظاـ االستجابة الشخصية. 1

 عمى فاعمية تعمـ مادة الرياضيات؟
  (I clickers) ما أثر استخداـ نظاـ االستجابة الشخصية. 2

 ات داخؿ الصؼ الدراسي؟عمى مشاركة كتفاعؿ الطالب
 (I clickers) ما أثر استخداـ نظاـ االستجابة الشخصية. 3

 عمى فيـ الطالبات لمحتكل مادة الرياضيات؟
 أهداف الدراسةب. 
 :سعت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية     

 I)التعرؼ عمى أثر استخداـ نظاـ االستجابة الشخصية. 1
clickers) لرياضيات لدل طالبات المرحمة عمى تعمـ مادة ا

 .الثانكية
 I)التعرؼ عمى أثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية. 2

clickers)  عمى تعزيز مشاركة كتفاعؿ الطالبات في مادة
 .الرياضيات

 I)التعرؼ عمى أثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية. 3
clickers) عمى فيـ الطالبات لمحتكل مادة الرياضيات. 

 أهمية الدراسة ج.
 :تكمف أىمية الدراسة فيما يمي

التي بحثت في  –بحسب عمـ الباحثة  –ىي الدراسة األكلى . 1
 (I clickers)مجاؿ استخداـ تقنية نظاـ االستجابة الشخصية

 .عربيان 
تسيـ ىذه الدراسة في جعؿ التعميـ أكثر فاعمية كخمؽ بيئة . 2

تفكير في الفصكؿ تعميمية جاذبة تساىـ في تنمية ميارات ال
 .الدراسية

تككف ىذه الدراسة دليالن لممعمميف كالمعممات في استخداـ ىذه . 3
 .التقنية مما يكفر الكقت كالجيد في التفكير

تشجع ىذه الدراسة عمى تفعيؿ دكر تكنكلكجيا التعميـ . 4
 .كتطبيقاتيا في تدريس الرياضيات

 التعريفات اإلجرائيةد. 
جياز تستخدمو  (I clickers) خصيةأنظمة االستجابة الش -

الطالبة لإلجابة عمى أسئمة االختيار مف متعدد التي تطرحيا 

المعممة أثناء الحصة الدراسية في عرض الباكربكينت كالمتعمقة 
بدرس مادة الرياضيات في كقت محدد كمف ثـ يتـ عرض النتائج 
بعد انتياء الكقت عمى شاشة الكمبيكتر، كيتـ بعدىا تزكيد 

طالبات بالتغذية الراجعة. كما يمكف أيضا حفظ نتيجة الطالبات ال
 .كتحميميا برسـك بيانية

التعمـ الذم يتيح  (Active Learning) التعمـ النشط -
استخداـ استراتيجياتو لمطالبات مسؤكلية تعميـ أنفسيف كالمشاركة 
بإيجابية كفاعمية في أنشطة التعمـ كاستخداـ قدراتيف العقمية في 

 .صكؿ لممعرفة تحت إشراؼ كتكجيو مف معممة الرياضياتالك 
 حدود الدراسةه. 

الحد التطبيقي )المكضكعي(: اقتصرت الدراسة عمى كحدة  -
المتتابعات الحسابية كاليندسية مف كتاب الرياضيات المقرر 

 .عمى الصؼ الثاني الثانكم في الفصؿ الدراسي الثاني
ة في المدرسة الثانكية الحد المكاني: تـ تطبيؽ ىذه الدراس -

 .الثامنة لمبنات بمدينة الرياض
 الحدد الزماني: تـ إجراء ىذه الدراسة في الفصؿ الدراسي -

 .ىػ1456الثاني لمعاـ الدراسي 
الحد البشرم: يتمثؿ في عينة مف طالبات الصؼ الثاني  -

 .ثانكم
  اإلطار النظري. 3

 (I clickers) أكالن: أنظمة االستجابة الشخصية
يكاجو المعمـ صعكبات في تكصيؿ المعمكمات لمطالب،       

كالتي منيا عمى سبيؿ المثاؿ عدـ معرفتيـ بخبرات الطالب 
كخمفياتيـ السابقة. كذلؾ ال يمكف إغفاؿ تمؾ الصعكبات التي قد 
يكاجييا المعمـ داخؿ القاعة مف تحديد مستكل كتقدـ كؿ طالب 

أكراؽ عمؿ عمى جميع  عمى حدة، فنجد أنو قد يمجأ إلى تكزيع
الطالب كتقييميـ كرؤية مدل تقدميـ طالبان تمك اآلخر كىذا 
يتطمب كقت كجيد كبير مف المعمـ قد يستثمره في مياـ كأنشطة 

 ].6أكثر فائدة لمطالب ]
كقد تـ استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية في التدريس       

بديالن  ـ، لكنيا ليست حالن 1981في الكميات ألكؿ مرة عاـ 
لمسبكرة كلكنيا أداة تستخدـ لزيادة كفاءة المعمـ كتنظيـ أفضؿ لما 
يكد إلقائو في المحاضرة كما يتـ استخداميا لتشجع الطالب عمى 
الحضكر كتككف أكثر سيكلة لتنشيط اك تيسير األنشطة الذىنية 
مكانية تحسيف تعمـ الطالب  لدل المتمقي كزيادة قدرات المعمـ كا 

لفصكؿ الدراسية الكبيرة، فمك أعطى أحد أكبر في ا كخصكصان 
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الخبراء محاضرة تقميدية في مكضكع ما فيمكف القكؿ إف معظـ 
الطالب قد ال يتفاعمكف مع ىذا المكضكع كربما ال يتمكنكف مف 
فيمو، كمف الصعب أيضان معرفة األسباب الصحيحة لردكد ىذه 

 ].6األفعاؿ ]
 (I clickers) أنظمة االستجابة الشخصية

ىي كاحدة مف أنظمة االستجابة اليادفة إلى إشراؾ       
ثراء ركح المشاركة في المجاالت المختمفة  الجميكر في الرأم كا 
كخاصة التعميمية منيا كالتي تؤدم إلى تغذية راجعة سريعة 
كمكثكقة لممعمـ كالطالب. كتقـك أنظمة االستجابة الشخصية 

ـ مف تقييـ مدل بتسجيؿ إجابات الطالب، مما يمكف المعم
استيعاب الطالب لمحتكل المادة التعميمية كذلؾ مف خالؿ طرح 
أسئمة عمى الطالب بحيث تككف ىذه األسئمة غالبان عبارة عف 
أسئمة متعددة الخيارات، كفي خالؿ ثكاف قميمة ُتسجؿ إجابات 

 .الطالب كدرجاتيـ كتتـ جدكلة النتائج لكؿ طالب
 (I clickers) جابة الشخصيةالفكائد التربكية ألنظمة االست

  :المشاركة الفاعمة. 1
كىي أسمكب يتضمف أدكار فاعمة لكؿ مف المعمـ كالطالب       

 I)داخؿ الفصؿ الدراسي. كتؤدم أنظمة االستجابة الشخصية
clickers)  إلى زيادة مشاركة الطالب في الفصؿ الدراسي

ت كتحقيؽ الكثير مف فرص التعمـ في جميع أنكاع التخصصا
[7.[ 
 :التفاعؿ الصفي. 2

ىك تفاعؿ الطالب مع المعمـ أك تفاعمو مع زمالئو داخؿ       
الصؼ الدراسي كىك ركف ىاـ في العممية التعميمية، فالطالب 
يشعركف بالممؿ نظرا لطبيعة حصص المكاد العممية التي تتسـ 
بالتجريد في كثير مف األحياف كلكف استخداـ أنظمة االستجابة 

بإمكانو تحكيؿ الحصة إلى تجربة تفاعمية لمطالب  الشخصية
كتكفر بيئة تعميمية ممتعة كما تساعد عمى فيـ محتكل المادة 

 ].1العممية ]
 :زيادة االنتباه. 3

تكفر تقنية أنظمة االستجابة الشخصية بيئة تعميمية تتسـ       
بالجاذبية كالمتعة مما يجعؿ الطالب في حالة انتباه أكثر، كما 

ساعدت في تحسيف حضكر الطالب كزيادة انتباىيـ في  أنيا
[. كمف المعركؼ أف االنتباه ىك العامؿ 1الصؼ الدراسي ]

األكؿ في اكتساب الخبرات التربكية حيث يساعد عمى تركيز 
حكاس الطالب فيما يقدـ لو أثناء الدرس مف معمكمات كيجعؿ 

ستيعابيا ذىنو يعمؿ في دالالتيا كمعانييا كبالتالي يساعد في ا
كاإللماـ بيا كمف ثـ فيك المدخؿ الرئيسي لالستفادة مف شرح 

 .المعمـ
 (I clickers) مككنات أجيزة أنظمة االستجابة الشخصية

مف  (I clickers) تتككف أجيزة أنظمة االستجابة الشخصية     
 :ثالثة عناصر كىي

األجيزة الالسمكية: كتشبو أجيزة التحكـ بالتمفاز عف بعد . 1
ي صغيرة الحجـ، منيا ما ىك لمطالب كمنيا ما ىك لممعمـ، كى

حيث يقـك الطالب كالمعمـ بإرساؿ اإلشارة منيا إلى جياز 
 .االستقباؿ في كقت طرح السؤاؿ كاإلجابة

المستقبؿ: كىك الجياز الذم يستقبؿ اإلجابة مف األجيزة . 2
 .الالسمكية

لتسجيؿ كعرض البرنامج: تطبيؽ يثبتو المعمـ عمى الكمبيكتر . 3
دارة استجابات الطالب  .كا 

 (I clickers)  طرؽ استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية
[ قائمة باستخدامات أنظمة االستجابة 8ذكر دنكاف ]     

 :الشخصية تشمؿ إحدل عشر طريقة تتمثؿ فيما يمي
التقكيـ القبمي كىذا يساعد المعمـ عمى معرفة مدل تذكر . 1

 .سابقة كقدرتو عمى االحتفاظ بياالطالب لممعمكمات ال
قياس مكقؼ الطالب مف المادة الدراسية كمدل استعداده . 2

 .لتعمميا
معرفة مستكل إعداد كتحضير الطالب لمحتكل المادة . 3

الدراسية مف خالؿ األسئمة المطركحة كىذا يشجع الطالب عمى 
 .التعمـ الذاتي الذم تنادم بو النظرية البنائية

عدـ تداخؿ المصطمحات في المادة الدراسية التأكد مف . 4
 .كالتمييز بينيا كفيميا بالشكؿ الصحيح

تطبيؽ التكجييات بشكؿ عممي كذلؾ باستخداـ الطالب . 5
ألجيزة االستجابة الشخصية كاختيار اإلجابة المناسبة مف كجية 

 .نظرىـ
 (I clickers) مميزات استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية

نظمة االستجابة الشخصية بالعديد مف الميزات تتميز أ      
 :التي جعمت استخدامو فعاؿ في العممية التعميمية كمنيا ما يمي

 .أداة فعالة مف أدكات التعميـ الحديثة. 1
 .إمكانية الحصكؿ عمى معمكمات عف فعالية التدريس. 2
 .عامؿ مساعد في تقييـ األداء دكف معرفة ىكية المكجكديف. 3
 ي ػػالب فػػػؿ الطػػػى رأل أك ردة فعػػػكؿ عمػػة لمحصػػػة فاعمػػػكسيم. 4



 (I clickers)                           
 

127 

 .لحظة معينة
 ].6] معرفة معمكمات أكثر عف الطالب. 5

 ثانيان: النظرية البنائية
إف التعمـ الذم لو معنى أك التعمـ الحقيقي ىك الذم ينتج      

عف التأمؿ أك التركم، كأف التعزيز ال يأتي مف البيئة بؿ ينتج 
أفكار المتعمـ ذاتو. كيحدث التعمـ ألف المعرفة الشخصية مف 

لمفرد يتـ بناؤىا بكاسطة متعمـ نشط كمنظـ ذاتيان، كيحؿ 
المشكالت مف خالؿ اشتقاؽ المعنى مف الخبرة كالسياؽ الذم 

 ].9تحدث فيو تمؾ الخبرة ]
 :تكظيؼ التعمـ البنائي في بيئة تعميـ الرياضيات

ية التعميـ الفعاؿ في مادة الرياضيات، تدعـ النظرية البنائ      
فيتعمـ الطالب داخؿ الصؼ الدراسي مف خالؿ االكتشاؼ 
كالمناقشة كالتفاكض في كسط اجتماعي، فالبنائية تساعد في 
التكاصؿ الرياضي كفي التعمـ القائـ عمى الفيـ، كتحقؽ البنائية 
بيئة مضمكنة لممتعمميف في مادة الرياضيات مف خالؿ التعمـ 

لنشط كالتفاكض في حؿ المشكالت سكاءن كاف ذلؾ في ا
 ].11مجمكعات كبيرة أك صغيرة ]

 :مزايا لتعميـ الرياضيات باستخداـ التعمـ البنائي
تساعد كؿ متعمـ عمى بناء المعرفة الرياضية مف خالؿ . 1

 .التفاعؿ بيف الخبرات الحياتية كالمناقشات داخؿ الصؼ الدراسي
ميـ الرياضيات النشاط الذاتي لممتعمـ تحقؽ البنائية في تع. 2

 .كالميارات االجتماعية لمجمكعة المتعمميف
 .تنمي ميارات حؿ المشكالت كاالتصاؿ في الرياضيات. 3
 .تنمي المفاىيـ الرياضية كاليندسية كمفاىيـ القيمة المكانية. 4
يساعد التعمـ البنائي في زيادة تحسيف قدرات المتعمميف . 5

 ].11التحميمية. ]
  (Active Learning) ثالثان: التعمـ النشط

يعتبر التعمـ النشط استراتيجية تعميمية تعتمد عمى إيجابية      
الطالب في المكقؼ التعميمي، كتتضمف عددان مف النشاطات 
التربكية كاإلجراءات التعميمية التي تفعؿ دكر المتعمـ، بحيث يتـ 

ليس التمقي، كمف ثـ التعمـ مف خالؿ العمؿ كالبحث كالتجريب ك 
يتكصؿ المتعمـ بنفسو لممعمكمة عف طريؽ االعتماد عمى نفسو 
كليس اآلخريف، ككذلؾ في اكتساب الميارات كتككيف القيـ 
نما عمى تنمية  كاالتجاىات فيك ال يعتمد عمى الحفظ كالتمقيف كا 
كزيادة القدرة عمى حؿ المشكالت كالتفكير كعمى العمؿ الجماعي 

 ].16كالتعاكني ]

 :مفيـك التعمـ النشط
[ التعمـ النشط بأنو أسمكب ينغمس 15تعرؼ ماثيك ]      

الطالب مف خاللو في أنشطة الصؼ المتنكعة بدالن مف أف يككف 
فردان سمبيان متمقيان فقط كما في التعميـ التقميدم كيتمقى المعمكمات 
مف اآلخريف، حيث يشجع التعمـ النشط عمى تفاعؿ كمشاركة 

مف خالؿ العمؿ ضمف مجمكعات لمنقاش، كطرح العديد الطالب 
مف األسئمة المتنكعة كالمختمفة، كالمشاركة في اكتشاؼ المفاىيـ 
الجديدة كالتدريبات القائمة عمى حؿ المشكالت، مما يتيح ليـ 
المجاؿ كيساعدىـ الستخداـ ميارات التفكير المتعددة، كأيضا 

كالمشاركة في األنشطة فإف التحميؿ العميؽ مف الطمبة لألعماؿ 
المتنكعة يؤدم إلى اكتسابيـ المفاىيـ باإلضافة إلى ميارات 
التفكير اإلبداعي كاالستقصاء كحؿ المشكالت كيشجعيـ عمى 

 .اتخاذ كصنع القرار
 :أىمية التعمـ النشط

تظير أىمية التعمـ النشط مف النتائج اإليجابية التي       
ب المعرفة كتنمية الميارات يحدثيا عند المتعمـ مف حيث اكتسا

كاالتجاىات، كىذه النتائج أكدتيا كدعمتيا األبحاث حكؿ التعمـ 
النشط، كفيما يمي مجمكعة مف النتائج كالتي تدؿ عمى أىمية 

 :التعمـ النشط كمف أىميا
 .زيادة نسبة استبقاء الطمبة لممعرفة .1
 .زيادة التفاعؿ داخؿ الصؼ. 2
 .كالمتعمـتعزيز الثقة بيف المعمـ . 3
 .تنمية ميارات التفكير المختمفة .4
 .زيادة اىتماـ الطالب كانتباىيـ. 5
 ].14] زيادة تحصيؿ الطالب. 6

 :خصائص المتعمـ في التعمـ النشط
 :[ خصائص المتعمـ في التعمـ النشط فيما يمي15] حدد ىارمف 
 .االعتزاز كالثقة. 1
 .الحيكية كالنشاط. 2
 .سيادة ركح الجماعة. 3
 :كر المعمـ في بيئة التعمـ النشطد

 :يتمخص دكر المعمـ في ظؿ استراتيجيات التعمـ النشط فيما يمي
التكجيو كاإلرشاد: حيث أف المعمـ ىك مرشد كمكجو لمعممية . 1

 .التعميمية كليس ممقنان كما في التعميـ التقميدم
التأكيد عمى التعمـ ال التدريس: كذلؾ ألف محكر العممية . 2

 .مية ىك المتعمـ كليس المعمـ كما كاف سابقان التعمي
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تشجيع كقبكؿ ذاتية المتعمميف: بحيث يتعممكف بما يناسبيـ . 3
 .كيناسب قدراتيـ

تشجيع االستقصاء لدل المتعمميف: ككذلؾ ميارات التفكير . 4
 .كالتحميؿ بإعطائيـ مسائؿ تشجع عمى ذلؾ

ستماع تدعيـ الفضكؿ الطبيعي لدل المتعمميف: كذلؾ باال. 5
 ].16] إلييـ كالحكار معيـ كتقبؿ كجيات نظرىـ

 :دكر المتعمـ في بيئة التعمـ النشط
حتى تتـ عممية التعمـ النشػط بنجػاح، فػإف األمػر ال يتكقؼ     

عمى المعمـ أك البيئة التعميمية فقط، بؿ إف الػدكر األكبػر 
تعمـ كالحيػكم يكػكف لممتعممػيف، كتتمخػص أدكار المتعمـ في ال

 :النشط فيما يمي
الرغبة الحقيقة لممشاركة في الخبرات التعميمية، كالتي تتكفر  .1

 .في البيئة المحمية، كتشجيع المدرسة عمى أدائيا كتطبيقيا
 .تقدير قيمة تبادؿ األفكار كاآلراء مع اآلخريف. 2
 .فيـ الطالب أف نمكه كتطكره كفرد يبدأ مف ذاتو أكالن . 3
نصائح كاالقتراحات مف المعمميف كالميتميف تقبؿ الطالب ال. 4

 .عمى أساس مف المكدة كالصداقة
ثقة الطالب بقدراتو في التأمؿ بنجاح مع البيئة التعميمية . 5

 ].17] التعممية المحيطة بو
 الدراسات السابقة. 4

[ بدراسة ىدفت إلى استكشاؼ 18] قاـ ىكسمر كلكزانكفسكي     
خصية في التعميـ إلشراؾ طالب استخداـ أنظمة االستجابة الش

الرياضيات كالعمـك في التعميـ العالي بشكؿ أكثر كفاءة لتطكير 
كتحسيف مخرجاتيـ، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي كتـ 
جمع تصكرات كبيانات الطالب قبؿ كبعد استخداـ أنظمة 
االستجابة الشخصية عف طريؽ استبياف أعده الباحث كطبقو 

طالب رياضيات كاستمرت الدراسة  51ك طالب عمـك 51عمى 
فصؿ دراسي كامؿ ككاف مف نتائجيا أف طالب العمـك كانكا 
أكثر تفاؤؿ مف طالب الرياضيات ِبشأف استخداـ أنظمة 
االستجابة الشخصية كأكصت الدراسة بأف يككف ىناؾ بحكث في 

 .الكفاءة الذاتية كالتعمـ
أثر أنظمة  دراسة ىدفت إلى معرفة [1كأجرل ىيريد ]      

االستجابة الشخصية في الفصكؿ الدراسية لمتغمب عمى مشكمة 
تسرب الطالب كرسكبيـ في المكاد العممية في جامعة بافالك في 

طالبان كجمع بيف  451مادة األحياء العامة، كطبؽ دراستو عمى 
منيج دراسة الحالة كالتعميـ التفاعمي مف خالؿ تقسيـ الدرس إلى 

البحث العممي، كفي كؿ مرحمة يطرح  مراحؿ تحاكي مراحؿ
أسئمة تتطمب استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية كتعرض 
اإلجابات مباشرة، ككاف مف نتائج ىذه الدراسة: ارتفاع نسبة 

%،كتحسيف أداء 91حضكر الطالب بشكؿ كبير كصؿ إلى 
الطالب في اإلجابة عمى أسئمة التفكير الناقد، ككذلؾ ارتفاع في 

ب التحصيمي، كما دكف الطالب بأنيـ يقدركف ىذه مستكل الطال
 .الطريقة في التعميـ أكثر مف التعميـ التقميدم

[ بدراسة ىدفت إلى معرفة فاعمية أنظمة 19كقامت بيتا ]      
( مف 6 االستجابة الشخصية في تدريس الرياضيات )مادة الجبر

خالؿ أعماؿ الطالب مف كاجبات كاختبارات طكيمة كقصيرة 
ثة، كطبقت ىذه ضافة إلى استبياف معد مف قبؿ الباحباإل

طالب مف المرحمة الجامعية، حيث قسمت  51األدكات عمى 
العينة إلى مجمكعتيف أحدىا تجريبية استخدمت أنظمة االستجابة 
الشخصية كاألخرل ضابطة بدكف استخداـ أنظمة االستجابة 
 الشخصية في أربع مكضكعات رئيسية قدمت ليـ في مادة الجبر

كؿ مكضكع، كقد استخدمت  كمف ثـ أربع اختبارات حكؿ (،6)
الباحثة المنيج التجريبي ككاف مف نتائج ىذه الدراسة أف أنظمة 
االستجابة الشخصية ساعدت الطالب عمى فيـ المصطمحات 
بشكؿ أفضؿ كاالحتفاظ بالمعمكمات مدة أطكؿ ككذلؾ أدت إلى 
ارتفاع في معدؿ تحصيؿ الطالب في المجمكعة التجريبية 

 .بطةمقارنة بالمجمكعة الضا
 :التعقيب عمى الدراسات السابقة

 :يالحظ مف الدراسات السابقة اآلتي
ال يكجد دراسات سابقة عربية في مجاؿ الدراسة الحالية  •

 (.)حسب عمـ الباحثة
تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في ىدفيا المتمثؿ  •

في التعرؼ عمى أثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية في 
 .لصؼ الدراسيا
تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في منيجية البحث  •

كىك شبو التجريبي كلكنيا تختمؼ مع بعضيا حيث استخدمت 
 .بعض تمؾ الدراسات المنيج الكصفي

تباينت عينة الدراسات الكاردة في ىذه الدراسات مف حيث  •
نة مف المرحمة المرحمة التعميمية المستيدفة فمنيا مف اختص بعي

 .الجامعية، كمنيا مف اختص بعينة مف المرحمة الثانكية
 الطريقة واإلجراءات. 5

 منهج الدراسةأ. 
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اعتمدت الباحثة في تطبيقيا لدراستيا عمى المنيج المسحي      
 .الكصفي في الدراسة الحالية

 مجتمع وعينة الدراسةب. 
لثاني تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالبات الصؼ ا     

ثانكم بالمدراس الحككمية بمدينة الرياض بالمممكة العربية 
السعكدية، كقد تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشكائية طبقية 

( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني ثانكم خالؿ 55كالتي بمغت )
 .ق1456-1455الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

 أداة الدراسةج. 
 (I clickers) االستجابة الشخصيةمقياس أثر استخداـ أنظمة 

 تـ تصميـ مقياس أثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية      
"(I clickers)  ،بناءن عمى مراجعة األدبيات كالدراسات السابقة

كممخصات الدراسات المتخصصة في ذات المجاؿ، كاالستفادة 
مف آراء المشرفيف كاألساتذة في قسـ تقنيات التعميـ بجامعة 

لممؾ سعكد، كقامت الباحثة بإعداد االستبانة في صكرتيا ا
( فقرة، بحيث تككف اإلجابة عمى ىذه 19األكلية كتككنت مف )

الفقرات مف خالؿ تصنيؼ ليكارت الخماسي )مكافؽ بشدة، 
 (.مكافؽ، محايد، غير مكافؽ، غير مكافؽ بشدة

 :صدؽ أداة الدراسة
 لمقياس بصكرتوأكالن: لمتحقؽ مف الصدؽ الظاىرم تـ عرض ا

األكلية عمى مجمكعة محكميف مف جامعة الممؾ سعكد بقسـ 
تقنيات التعميـ، كتـ األخ بآرائيـ كمالحظاتيـ، كبذلؾ تـ التحقؽ 

 .مف الصدؽ الظاىرم لممقياس
ثانيان: لمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي لمحاكر المقياس، تـ 

ؿ عبارة استخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف لقياس العالقة بيف ك
كالدرجة الكمية لممحكر الذم تنتمي اليو، ككذلؾ بيف كؿ محكر 
   كالدرجة الكمية لالستبانة، ككانت النتائج كما يمي في جدكؿ

 (:1رقـ )
 1جدول 

 معامالت ارتباط عبارات كل محور بالدرجة الكمية له
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة المحور

" I clickersظمة االستجابة الشخصية "أثر استخداـ أن
 عمى فاعمية تعمـ مادة الرياضيات

1 1.617* 5 1.581** 
6 1.661** 6 1.641** 
5 1.754** 7 1.814** 
4 1.658**   

" I clickersأثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية "
 عمى مشاركة كتفاعؿ الطالبات في الحصة الدراسية

1 1.661** 4 1.775** 
6 1.464** 5 1.816** 
5 1.576** 6 1.619** 

" I clickersأثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية "
 عمى فيـ محتكل مادة الرياضيات

1 1.661** 4 1.775** 
6 1.464** 5 1.816** 
5 1.576** 6 1.619** 

 كركنباخ ألفا ثبات معامؿ إيجاد تـ االستبانة ثبات مف لمتحقؽ
  النتائج ككانت ككؿ، كالمقياس المقياس محاكر مف رمحك  لكؿ

 (:6) رقـ جدكؿ في يمي كما

 2 جدول
 ككل ولالستبانة االستبانة لمحاور الثبات معامالت قيم

 قيمة معامل ألفا كرونباخ المحور
 1.854 عمى فاعمية تعمـ مادة الرياضيات "I clickers"الشخصية  االستجابةأنظمة  أثر استخداـ

 1.876 عمى مشاركة كتفاعؿ الطالبات في الحصة الدراسية "I clickers"الشخصية  االستجابةأنظمة  ستخداـأثر ا
 1.769 عمى فيـ محتكل مادة الرياضيات "I clickers"الشخصية  االستجابةأنظمة  أثر استخداـ

 1.915 االستبانة ككؿ
يالحظ مف الجدكؿ أعاله أف محاكر المقياس تتراكح       

       (، في حيف1.876 – 1.769عامالت ثباتيا ما بيف )م
 (، كىي معامالت ثبات 1.915ؿ الثبات لمقياس ككؿ )غ معامػػبم

 مناسبة الستخداـ المقياس.
 النتائج ومناقشتها. 6

 النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ:
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ما أثر ؿ الدراسة األكؿ الذم ينص عمى: "لإلجابة عمى سؤا     
( عمى فاعمية I clickersابة الشخصية )استخداـ أنظمة االستج

تعمـ مادة الرياضيات؟" تـ استخراج المتكسطات الحسابية 

كاالنحرافات المعيارية كالترتيب لدرجات مكافقة الطالبات عمى 
أثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية عمى فاعمية تعمـ مادة 

 الرياضيات كما ىك مكضح في الجدكؿ التالي:
 3جدول 

سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة الطالبات عمى أثر استخدام أنظمة االستجابة الشخصية عمى فاعمية تعمم المتو 
 مادة الرياضيات

 الترتيب درجة الموافقة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارات الرقم
 1 كبيرة جدان  1.416 4.81 يجعؿ الحصة الدراسية أكثر متعة كجاذبية. 6
 6 كبيرة جدان  1.516 4.57 .يحفز عمى التفكير التحميمي أثناء الحصة الدراسي 6
 5 كبيرة جدان  1.517 4.51 يحفز عمى استذكار المادة الدراسية. 4
 4 كبيرة جدان  1.566 4.49 .يزيد مف الحرص عمى اإلعداد لمحصة الدراسية 1
 5 كبيرة جدان  1.517 4.49 .يشجع عمى التعمـ الذاتي 5
 6 كبيرة جدان  1.558 4.45 يساعد عمى تعمـ أفضؿ مف الطرؽ التقميدية. 5
 7 كبيرة جدان  1.719 4.61 يزيد مف دافعية المتعمـ لمتعمـ 7
  كبيرة جدان  1.571 4.51 المجمكع 
 كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 5) رقـ الجدكؿ يبيف     

 أنظمة استخداـ أثر عمى الطالبات ةمكافق لدرجات المعيارية
 مرتبة الرياضيات مادة تعمـ فاعمية عمى الشخصية االستجابة
 4.61) بيف ليا الحسابية المتكسطات قيـ تراكحت حيث تنازليا،

 مكافقة درجات عمى العبارات جميع حصمت حيث ،(4.81 –
 أكثر الدراسية الحصة يجعؿ( )6) العبارة أعالىا كاف جدان  كبيرة
 متكسط أعمى عمى العبارة ىذه حصمت حيث( كجاذبية عةمت

 مف يزيد( )7) العبارة حصمت بينما ،(4.81) كقيمتو حسابي
 (.4.61) قيمتو حسابي متكسط أقؿ عمى( لمتعمـ المتعمـ دافعية
 نسبة مف الزيادة خالؿ مف النتائج ىذه تفسير كيمكف      
 استخداـب الدراسية الحصة داخؿ الطالبات كتفاعؿ مشاركة
 اإلجابة عمى أكثر الحرص زاد كما الشخصية، االستجابة أنظمة

 الدافع زيادة ككذلؾ بالمشاركة، ممـز الجميع ككف األسئمة عمى
 فييا تستخدـ لـ التي بالحصص مقارنة لممشاركة كالحماس
 باألسبكع حصص ثالث كانت كالتي الشخصية االستجابة أنظمة
 .الشخصية االستجابة مةأنظ فييا تستخدـ حصص ثالث مقابؿ
 :الثاني بالسؤاؿ المتعمقة النتائج
 أثر ما: "عمى ينص الذم الثاني الدراسة سؤاؿ عمى لإلجابة
 عمى( I clickers) الشخصية االستجابة أنظمة استخداـ
 استخراج تـ"  الدراسي؟ الصؼ داخؿ الطالبات كتفاعؿ مشاركة

 لدرجات لترتيبكا المعيارية كاالنحرافات الحسابية المتكسطات
 الشخصية االستجابة أنظمة استخداـ أثر عمى الطالبات مكافقة
 ىك كما الدراسي، الصؼ داخؿ الطالبات كتفاعؿ مشاركة عمى

 :التالي الجدكؿ في مكضح
 4 جدول

 وتفاعل مشاركة عمى ةالشخصي االستجابة أنظمة استخدام أثر عمى الطالبات موافقة لدرجات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 الدراسي الصف داخل الطالبات

 الترتيب درجة الموافقة المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العبارات الرقم
 1 كبيرة جدان  1.458 4.71 يشجع عمى التفاعؿ بشكؿ أكبر داخؿ الصؼ. 6
يساعد عمى تعزيز التكاصؿ مع الزميالت في الصؼ مف خالؿ العمؿ  4

 كمجمكعات.
 6 كبيرة جدان  1.517 4.51

 5 كبيرة جدان  1.517 4.49 .يزيد مف فرص المناقشة بفاعمية في الحصة الدراسية 5
 4 كبيرة جدان  1.561 4.46 يشجع عمى اإلجابة عمى األسئمة أثناء الحصة الدراسية دكف تردد. 1
 5 جدان كبيرة  1.497 4.41 يساعد عمى تبادؿ األفكار كالخبرات في الحصة الدراسية. 6
 6 كبيرة جدان  1.751 4.57 يزيد مف الحرص أكثر عمى حضكر الحصص الدراسية. 5
  كبيرة جدان  1.561 4.49 المجمكع 
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( المتكسطات الحسابية كاالنحرافات 4يبيف الجدكؿ رقـ )      
المعيارية لدرجات مكافقة الطالبات عمى أثر استخداـ أنظمة 

فاعؿ الطالبات داخؿ االستجابة الشخصية عمى مشاركة كت
الصؼ الدراسي مرتبة تنازليا، حيث تراكحت قيـ المتكسطات 

(، حيث حصمت جميع 4.71 – 4.57الحسابية ليا بيف )
( 6العبارات عمى درجات مكافقة كبيرة جدان كاف أعالىا العبارة )

)يشجع عمى التفاعؿ بشكؿ أكبر داخؿ الصؼ( حيث حصمت 
(، بينما 4.71بي كقيمتو )ىذه العبارة عمى أعمى متكسط حسا

( )يزيد مف الحرص أكثر عمى حضكر 5حصمت العبارة )
 (.4.57الحصص الدراسية( عمى أقؿ متكسط حسابي قيمتو )

كيمكف تفسير ىذه النتائج مف خالؿ أف أنظمة االستجابة      
الشخصية ساعدت الطالبات عمى فيـ المادة بشكؿ أكبر، 

لضعيؼ حيث زادت لدييف كباألخص الطالبات ذكات المستكل ا
الرغبة في االنتباه لمدرس كالتركيز أثناء الحصة الدراسية مما 

أدل إلى رفع مستكل الفيـ، كارتفاع مستكل تحصيميف الدراسي 
في المادة عف السابؽ، حيث تـ مالحظة الفرؽ بيف درجات 
الطالبات في اختبار الفصؿ األكؿ كاختبارىـ ىذا الفصؿ الذم تـ 

أنظمة االستجابة الشخصية. كما أنو ساعد عمى في استخداـ 
تعزيز رغبة الطالبات في فيـ المادة الدراسية كزيادة الدافعية نحك 

 .التعمـ
 :النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث

لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثالث الذم ينص عمى: "ما أثر 
عمى فيـ  (I clickers) استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية

البات لمحتكل مادة الرياضيات؟" تـ استخراج المتكسطات الط
الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالترتيب لدرجات مكافقة 
الطالبات عمى أثر استخداـ أنظمة االستجابة الشخصية عمى 
فيـ الطالبات لمحتكل مادة الرياضيات ، كما ىك مكضح في 

 :الجدكؿ التالي
 5جدول 

نحرافات المعيارية والترتيب لدرجات موافقة الطالبات عمى أثر استخدام أنظمة االستجابة الشخصية عمى فهم الطالبات المتوسطات الحسابية واال 
 لمحتوى مادة الرياضيات

 المتوسط العبارات الرقم
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب درجة الموافقة

 1 كبيرة جدان  1.558 4.57 يكضح مستكل فيـ المادة الدراسية أثناء الحصة الدراسية. 1
 6 كبيرة جدان  1.515 4.54 يساعد عمى رفع االنتباه أثناء الحصة الدراسية. 6
 5 كبيرة جدان  1.616 4.49 .يشجع عمى استيعاب المفاىيـ الرياضية بشكؿ أفضؿ مف السابؽ 4
 4 كبيرة جدان  1.658 4.49 يساعد عمى تقييـ ذاتي لمستكل الطالبة مقارنة بزميالتيا. 5
 5 كبيرة جدان  1.516 4.45 يحفز عمى التقدـ في مستكل استيعاب محتكل المادة ككؿ. 6
 6 كبيرة جدان  1.656 4.61 .يساعد الطالب عمى تحديد جكانب الضعؼ لديو 5
  كبيرة جدان  1.585 4.45 المجمكع 
 كاالنحرافات الحسابية المتكسطات( 5) رقـ الجدكؿ يبيف     

 أنظمة استخداـ أثر عمى الطالبات مكافقة تلدرجا المعيارية
 مادة لمحتكل الطالبات فيـ عمى الشخصية االستجابة
 الحسابية المتكسطات قيـ تراكحت حيث تنازليا، مرتبة الرياضيات

 عمى العبارات جميع كحصمت ،(4.57 – 4.61) بيف ليا
 يكضح( )1) العبارة أعالىا كاف جدان  كبيرة مكافقة درجات
 حصمت حيث( الدراسية الحصة أثناء الدراسية المادة فيـ مستكل

 بينما ،(4.57) كقيمتو حسابي متكسط أعمى عمى العبارة ىذه
 الضعؼ جكانب تحديد عمى الطالب يساعد( )5) العبارة حصمت

 (.4.61) قيمتو حسابي متكسط أقؿ عمى( لديو
  الفكائد ضبع تػػأكضح ةػػالمعمم أف رػػبالذك رػػجدي كػػػى كما      

 الشخصية االستجابة ألنظمة استخداميا خالؿ مف تيالمس التي
 لدرس كالتمييد لمدرس القبمي لمتقكيـ كاستخداميا لممارساتيا كفقنا
. قصير كقت في الطالبات جميع تقييـ في كالسيكلة. جديد
 مستكل كرفع. كجاذبية متعة أكثر الدراسية الحصة كجعؿ

 عمى عمؿ الذم األمر الفصؿ، خالؿ التحصيمي الطالبات
. المعممة عمى كاألسئمة االستفسارات طرح عمى الطالبات تشجيع

 .الطالبات لدل كالتردد الخكؼ حاجز إزالة عمى عممت أنيا كما
 . التوصيات7

 :يمي بما الباحثة تكصي الدراسة نتائج ضكء في     
 المشاكؿ عمى لمتعرؼ الشخصية االستجابة أنظمة اختبار. 1

 .ستخداـاال قبؿ كمعالجتيا التقنية
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 االستجابة أنظمة أجيزة لتجييز الكافي الكقت تكفير. 2
 طكيؿ كقت يحتاج ال قد كالذم النظاـ تشغيؿ كبدء الشخصية
  التمقائي التشغيؿ صيغة عمى يعتمد حيث استخدامو لسيكلة

(Plug and play) 

 االستجابة أنظمة استخداـ كيفية عمى المعمميف تدريب. 3
 .التعميـ في قنيةالت ىذه دمج قبؿ الشخصية

 لتكظيفيا التعمـ كنظريات التعميمية باالستراتيجيات اإللماـ. 4
 .الشخصية االستجابة أنظمة استخداـ عند
 باستخداـ إجاباتيـ تسجيؿ عند الطالب أسماء إظيار عدـ. 5

 إحراج في ذلؾ يتسبب ال حتى الشخصية االستجابة أنظمة
 .بعضيـ

 ككيفية األجيزة ستخداـا سبب كاضح بشكؿ الطالب تعريؼ. 6
 .استخداميا
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ABSTRACT_ This study aims at investigating the effectiveness of Personal Response Systems 

(PRS) or I clickers on secondary school students' learning mathematics, their engagement and 

participation in math classes and their comprehension and understanding of math lessons. The 

researcher uses quasi-experimental approach through conducting the study in a secondary school 

with a sample of 35 second grade secondary female students. They are provided with I-clickers to 

answer the questions of their mathematics teacher which are in form of multiple choices (MC). 

The researcher uses a structured interview with the participant teacher and a questionnaire for 

students, based on 3 aspects: the effectiveness of i-clickers or PRS on learning mathematics, their 

effect on students' participation and engagement and their impact on students' comprehension and 

understanding of mathematics lessons. Data analysis and statistics show that: personal response 

systems (PRS) do help students learn mathematics effectively, PRSs increase students' engagement 

and participation in math classes. And PRSs enhance students' comprehension and understanding 

of mathematics content. 

KEY WORD: Personal Response Systems (PRS), Learning Environment, Mathematics. 

 
 
 
 

 
 


