
  
 

  اململكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العايل     

        جامعة امللك خالد
     عمادة الدراسات العليا

  كلية التربية          
  قسم املناهج وطرق التدريس 

  

 
برنامج حاسويب مقترح لتدريس الرياضيات يف التحصيل واختزال القلق فعالية 

  دائيالرياضي لدى طالب الصف الرابع االبت
  

  قدمت هذه الرسالة استكماالً ملتطلبات احلصول على درجة املاجستري
  "املناهج وطرق التدريس العامة"يف التربية ختصص 

  

  إعداد الطالب 
   علي علي كريري بنإبراهيم

  

  إشراف

  ظافر بن فراج الشهري. د
  أستاذ الرياضيات التربوية املشارك

  ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس

  

  م٢٠١١ -  هـ ١٤٣٢

 





 
 

أ 

  

  

  إهـــداء

  

  . أفراد عائليتكلأخوايت وإىل  وعبدالرمحن عبداهللا وحممد وبندر ووالدي ووالديت وإخواين إىل

  . الذين عانوا كثرياً وصربوا وصابروا..إىل ابنيت الغالية.. إىل ابين عبدالباري.. إىل شريكة حيايت

  .إىل كل أعمامي وأخوايل ومجيع أقاريب وكافة أحبايب

  .كل أصدقائي وزمالئي إىل

  ...كل طالب علم إىل

  

  ،،، املتواضعهد هذا اجلأهدي

  

  الباحث

  

  

  

  



 
 

ب 

  عـرفــان  وشـكــر

  :دــوبع، هاحلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعد
 ، الذي غمرين بكرمي أخالقه ظافر بن فراج الشهري/ مث لسعادة الدكتور،اًفالشكر هللا أوالً وأخري

 فله من الشكر أجزله يف سبيل أن أصل إىل ما وصلت إليه؛عطفه، وذلل يل كل العقبات وافر بواحتواين 
  . كل احلب والتقدير مينوله

 السعادة الذين تكرما باملوافقة على مناقشة الرسالة، حايبلصكما يسرين أن أتقدم بالشكر اجلزيل 
 الرجل الذي عرفته متواضعاً كرمياً ؛ي محزة بن عبداحلكم الرياش/ كل من سعادة األستاذ الدكتوراومه

 عوض بن صاحل املالكي الذي استفدت من /ال يبخل عن أي أحد يف تقدمي املعلومة، وسعادة الدكتور
، إىل مجيع أساتذيت يف جامعة امللك خالد الذين لت من معينهم العلمالشكر موصول و. توجيهاته كثرياً

  .ه الرسالةهذ ألدواتوإىل أصحاب السعادة احملكمني 
 )حمايل عسري و،صبياو ،جازان(  التربية والتعليم يف كل منإدارة  منسويب مجيعكما أشكر

 ى فلقي، واألستاذ حممد علي شيبان، حسني الذروي، واألستاذ علي موسوأخص منهم األستاذ علي
 واللقية، املبيت،(مدرسة  من إدارة ومنسويب من ساعد يف إمتام هذه الرسالةوالشكر موصول إىل كل 

األستاذ بندر علي أخي األستاذ عبداهللا علي كريري، وأخي ، وأخص منهم االبتدائية) ، والدايروعرق
 مفرح  سلمان واألستاذ،)الذي قام مشكوراً بتطبيق التجربة (أمحد حممد فقيهي كريري، واألستاذ

 إىل كل أصدقائي  خاص وشكر دوشي، عبداهللااذ علي واألست واألستاذ حممد عبداهللا حدادي،املالكي،
واألستاذ أمحد  ،ماجد رحبان الودعايناألستاذ األوفياء وأخص منهم األستاذ عبداهللا حسن طوهري، و

      . إىل جانيب حىت أمتمت هذه الرسالةحسني مسملي الذين وقفوا
  

  

  

  الباحث

  

  



 
 

ج 

  البحث باللغة العربيةصلخستم
  

  جامعة امللك خالد: اجلامعة
   التربيةكلية: املاحنة الكلية
   املناهج وطرق التدريسقسم: العلمي القسم

  املناهج وطرق التدريس العامة: التخصص
برنامج حاسويب مقترح لتدريس الرياضيات يف التحصيل واختزال القلق الرياضي فعالية :  الرسالةعنوان

  لدى طالب الصف الرابع االبتدائي
  إبراهيم علي علي كريري: الباحث
  فراج الشهريظافر بن . د: املشرف
  املاجستري يف التربية:  العلميةالدرجة
  م٢٠١١/ـه١٤٣٢: اقشة املنتاريخ

  :صستخلامل
التحصيل واختزال القلـق     يف   برنامج حاسويب مقترح   البحث إىل تعرف فعالية استخدام       هدف

 لقياس  اً حتصيلي اً أعد الباحث اختبار   ، ولتحقيق هذا اهلدف   .الرياضي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي     
 بلغ أفـراد    قد و ،نفسهاعينة  اللقلق الرياضي لدى    ل آخر ومقياساً   ، البحث عينة لدى   مستوى التحصيل 

 التعليميـة مت    زان جا نطقة االبتدائية مب  اللقية االبتدائي مبدرسة    رابعطالباً من طالب الصف ال    ) ٤٨(العينة  
 وحـدة طالباً، درسـت    ) ٢٤ (ريبيةجت حدامها إ ؛تنيمتكافئ جمموعتني مثلت، اختيارها بطريقة قصدية  

 درست، طالباً) ٢٤ (ضابطة واألخرى،  الربنامج احلاسويب  باستخدام   "الضرب يف عدد من رقم واحد     "
 التحـصيلي   ختباراالبق   وقد طُ  ،حصة) ١٢(واستغرقت جتربة البحث    ،  نفسها بالطريقة املعتادة   الوحدة

 .بعدياً على اموعتنيوقبلياً  ومقياس القلق الرياضي
بـني  ) ٠‚٠٥( داللة إحصائية عنـد مـستوى   ات ذروق نتائج البحث عن وجود ف     وأسفرت

 التطبيق البعـدي    درجات طالب اموعة التجريبية ودرجات طالب اموعة الضابطة يف        ات  متوسط
) اختزال( وملقياس   ،) ككل ختبار اال –  مستويات عليا  – مستويات دنيا (التحصيلي  ختبار  الا: كل من ل

الربنـامج   أظهرت النتائج فعالية استخدام      وقد. يبية وذلك لصاحل طالب اموعة التجر     رياضي،القلق ال 
 عالقـة  كمـا توجـد  .  التجريبية اموعة لدى طالب    التحصيل واختزال القلق الرياضي    يف احلاسويب
 .)٠‚٠٥(  عند مستوى   لدى عينة البحث   والقلق الرياضي بني التحصيل   ) ٠‚٨٤-( عالية   سالبةارتباطية  

  . ويف ضوء هذه النتائج قدم الباحث بعض التوصيات واملقترحات
  



 
 

د 

تـويـات احملفهـرس  

 الصفحة املوضوع
  أ  إهداء •

 ب  وعرفانشكر •

 ج  البحث باللغة العربيةلصستخم •

 و-د  احملتوياتفهرس •

 ز شكال األفهرس •

  ز  فهرس اجلداول •

 ح  املالحقفهرس •

 ٨-١                                            مدخل إىل البحث          :  األولالفصل
 ٢                       مقدمة •

 ٤ البحث                                                                            مشكلة •

 ٥ البحث                                                                             أسئلة •

 ٦                البحثأهداف •

 ٦                البحثأمهية •

 ٧              البحثمصطلحات •

 ٨                البحثحدود •

 ٣٠-٩                اإلطار النظري للبحث:  الثاينالفصل
 ١٠                                   الربامج احلاسوبية التعليمية: أوالً

  ١٠                               عليميةجماالت استخدام احلاسوب يف املؤسسات التربوية والت •

  ١٢       ماهية الربنامج احلاسويب •

  ١٢   األمناط التعليمية الستخدام احلاسوب يف التعليم •



 
 

ه 

 الصفحة املوضوع
 ١٦       مراحل إعداد الربنامج احلاسويب •

 ١٨   تقومي الربامج احلاسوبية •

 ١٩      دور احلاسوب يف تعليم الرياضيات وتعلمها •

 ٢٠         التحصيل: اًثاني

 ٢٠       ماهية التحصيل •

 ٢١           أمهية التحصيل •

 ٢٢         العوامل املؤثرة يف التحصيل •

  ٢٤  مستويات األهداف املعرفية •

  ٢٧  القلق الرياضي: ثالثاً

  ٢٧  ماهية القلق الرياضي •

  ٢٨  العوامل املؤثرة يف القلق الرياضي •

  ٣٠  العالقة بني التحصيل والقلق الرياضي •

 ٤٣-٣١       السابقة والدراساتالبحوث :  الثالثفصلال
دراسات تناولت تدريس الرياضيات باستخدام احلاسوب من أجل حبوث و •

 زيادة التحصيل
٣٢ 

 ٣٧       دراسات تناولت اختزال القلق الرياضيحبوث و •

  ٣٩  القة بني التحصيل والقلق الرياضيدراسات تناولت العحبوث و •

  ٤٢  دراسات السابقةام على البحوث والتعقيب ع •

  ٤٣  فروض البحث •

 ٥٤-٤٤                                      إجراءات البحث ومنهجه:  الرابعالفصل
 ٤٥  البحثمنهج •

 ٤٥              البحثجمتمع •



 
 

و 

 الصفحة املوضوع
 ٤٥       عينة البحث •

 ٤٥            موضوعات البحثحتديد •

 ٤٦      حمتوى املوضوعات احملددةحتليل •

 ٤٦           ةهداف املوضوعات احملدد أحتديد •

 ٤٧ بناء الربنامج احلاسويب •

  ٤٨            إعداد دليل املعلمإجراءات •

 ٤٩ أدوات البحث •

 ٥٣            جتربة البحثتطبيق •

 ٥٤    اإلحصائيةاملعاجلة •

 ٦١-٥٥       هاعرض نتائج البحث وتفسري: اخلامس الفصل
 ٥٦               نتائج البحث: أوالً

 ٥٦        بالسؤال األولالنتائج املتعلقة •

 ٥٨ النتائج املتعلقة بالسؤال الثاين •

 ٦٠         النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث •

 ٦٠     تفسري نتائج البحث: ثانياً

 ٦٤-٦٢ملخص نتائج البحث والتوصيات واملقترحات                                  :  السادسالفصل
  ٦٣   البحثنتائجخص مل •

 ٦٣               التوصيات •

 ٦٤             املقترحات •
 ٧٨-٦٥                                البحثمراجع
 ١٢٢-٧٩                       البحثمالحق
  ١٢٣  ص البحث باللغة االجنليزيةلخستم •



 
 

ز 

  األشكال فهرس

 الصفحة  الشكلعنوان م

 ١١ جماالت استخدام احلاسوب يف املؤسسات التربوية والتعليمية ١

 ١٧ نامج احلاسويب مراحل إعداد الرب ٢

  اجلداولفهرس 

 الصفحة اجلدول عنوان م

 ٤٦  ثبات حتليل املوضوعات احملددةمعامل ١

 ٥٠ معامل ثبات االختبار التحصيلي ٢

 ٥٢ مقياس القلق الرياضي ثبات معامل ٣

 بني أفراد العينة يف التطبيق      "ت" واختبار    احلسابية واالحنرافات املعيارية   املتوسطات ٤
 ٥٣ التحصيليختبار الي لالقبل

 بني أفراد العينة يف التطبيق      "ت" واختبار    احلسابية واالحنرافات املعيارية   املتوسطات ٥
 قياس القلق الرياضيمل القبلي

٥٣ 

 أفراد بنيوحجم التأثري  "ت" واختبار  احلسابية واالحنرافات املعياريةاملتوسطات ٦
 ٥٧ يليالتحصختبار ال لبعديالعينة يف التطبيق ال

 ٥٨   الكسب املعدل لبليك لالختبار التحصيلينسبة ٧

 أفراد بنيوحجم التأثري  "ت" واختبار  احلسابية واالحنرافات املعياريةاملتوسطات ٨
 قياس القلق الرياضي ملبعديالعينة يف التطبيق ال

٥٩ 

 ٥٩  نسبة الكسب املعدل لبليك ملقياس القلق الرياضي  ٩

  ٦٠   لدى عينة البحثيل والقلق الرياضيالعالقة بني التحص  ١٠



 
 

ح 

  املالحقفهرس

 الصفحة   امللحقعنوان م

 ٨٠  حول التحصيل استطالعية لتشخيص مشكلة البحثدراسة ١

 ٨٢  حول القلق الرياضي استطالعية لتشخيص مشكلة البحثدراسة ٢

 ٨٤  احملكمنيأمساءقائمة ب ٣

 ٨٦ "ديف عدد من رقم واحضرب ال "وحدة حمتوى حتليل ٤

 ٨٨  بالربنامج احلاسويب" يف عدد من رقم واحدضرب ال "وحدة املعلم لتدريس دليل ٥

 ١٠٩ "يف عدد من رقم واحدضرب ال"االختبار التحصيلي يف وحدة  ٦

 ١١٤  مقياس القلق الرياضي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي  ٧

 ١١٦   املتعلقة باملوافقة على تطبيق جتربة البحثاخلطابات ٨

  

  

  

  

 

 

 

 

 



  

  

  

  الفصل األول

  مدخل إىل البحث

o مقدمة  
o مشكلة البحث  
o أسئلة البحث  
o أهداف البحث  
o أمهية البحث  
o البحثمصطلحات   
o البحثحدود   

  
  

  

  

  

  

  



 
 

٢

  مدخل إىل البحث

  :مقدمة

متثل الرياضيات لغة رمزية عاملية شاملة لكل الثقافات واحلضارات على اختالفها وتنوعها وتبـاين              
 الذي شهده العامل؛ والذي مل تكـن        والتكنولوجي وتطورها، ونتيجة للتطور العلمي      مستويات تقدمها 

الرياضيات مبعزل عنه، شهدت املناهج الدراسية تطورات وتغريات سريعة بكل دول العامل وحظيـت              
الرياضيات بنصيب وافر من تلك التغريات والتطورات لتأيت منسجمة مع حاجة جمتمعاا وتطلعاا يف               

  .حنو الرقي والتقدم خالل األلفية الثالثةالسري 

حممـد،  (  والدراساتالبحوثضيات املدرسية، إال أن وعلى الرغم من التطوير املستمر ملناهج الريا     
تشري إىل تـدين التحـصيل      ) هـ١٤٣١املالكي،   ؛٢٠٠٧اجلابري،   ؛هـ١٤٢٧القحطاين،  ؛  ٢٠٠٤

   .يم العامالدراسي لدى الطالب يف الرياضيات مبختلف مراحل التعل

ويشري األدب التربوي إىل أن هناك عوامل تؤثر يف التحصيل، منها عوامـل جـسمية، وعقليـة،              
 ومن تلك العوامل االنفعالية القلق؛ حيث يعد مـن        . وانفعالية، واجتماعية، ومدرسية، وعوامل أخرى    

 مـن   وختتلف درجتـه  اد، نتيجة لظروف احلياة املختلفة،      الظواهر امللحوظة يف العصر احلايل لدى األفر      
 ؛١٩٩٥أبـو صـامية،   ( والظروف احمليطة بـه    شخص آلخر حسب أهدافه وأوضاعه اخلاصة والعامة      

 مـن    ملا يـسببه    يف الدراسات النفسية    مهماً  احتل موضوع القلق موقعاً     فقد ذال. )٢٠٠٤السدحان،  
ـ  (احلياتيـة و التعليمية، واملهنيـة،   ضغوط نفسية على الطالب يف خمتلف مراحلهم       ؛ ٢٠٠٥شهري،  ال

  ).٢٠٠٨آل ثاين، ؛ ٢٠٠٦جمممي، 

، لذا فإا تعد من املقـررات ذات الطـابع          وملا كانت الرياضيات من أكثر املواد الدراسية جتريداً       
ت، وتؤدي لرياضيا من أخطر املشكالت اليت يواجهها الطالب أثناء تعلم ا      القلق الرياضي ، لذلك ف  املقلق

 تعلـم   نيهود اليت قد تبذهلا مؤسسات التربية والتعليم من أجل حتـس           من اجل  بالتايل إىل عدم االستفادة   
  ).١٩٩٩بلطية ومتويل،  ؛١٩٨٩أمحد، (الرياضيات 

ومن املالحظ أن هناك عالقة عكسية بني القلق الرياضي والتحصيل لدى الطالب، وقد أشارت إىل       
عـسفا،  وصواحلة  ؛  ١٩٩٧حسن،  ؛  Day,1994: ( مثل  والدراسات البحوثهذه العالقة نتائج بعض     



 
 

٣

مادة الرياضيات حتتاج من الطالب إجراء بعض العمليات العقليـة كالتـذكر،            "، وحيث إن    )٢٠٠٨
والتفكري، والربط، والتخيل، واحلدس، فإن القلق فيها يصيب الطالب حبالة من التوتر اليت تؤثر على هذه      

  .)٣٣٣، ٢٠٠٨عسفا، وصواحلة ( "العمليات وحيد من نشاطها، وبالتايل يتأثر حتصيله

ويف هذا اإلطار يبذل الباحثون والقائمون على العملية التعليمية يف جمال تعليم الرياضيات اجلهود يف      
ناحيـة  سبيل حتسني ناتج العملية التعليمية، ومنها زيادة التحصيل، واختزال القلق الرياضـي؛ فمـن               

تدريسية لزيادتـه يف خمتلـف    إىل جدوى استخدام إستراتيجيات       والدراسات البحوثتشري  ، التحصيل
 ،)٢٠٠٢املالكي،  (املواد الدراسية، ومن هذه اإلستراتيجيات إستراتيجية التعلم التعاوين كما يف دراسة            

، والعـصف   )٢٠٠٤؛ حممد،   ٢٠٠٤أبو احلمد،   ( كل من    م النشط كما يف دراسات    وإستراتيجية التعل 
والـتعلم   ،)٢٠٠٧، ؛ اجلـابري ٢٠٠٧بيـومي،   هـ؛ ال ١٤٢٣احلريب،  (كل من   ات  الذهين يف دراس  

؛ البيـشي،   ٢٠٠٤؛ الـدريويش،    هـ١٤٢٢البلوي،  (كل من   ات  مبساعدة احلاسوب كما يف دراس    
 ,Tienken & Wilson ؛هـ١٤٢٧القحطاين، ؛ ٢٠٠٥هـ؛ الزهراين، ١٤٢٦ الدوسري، هـ؛١٤٢٦

دراسـة  ، واستخدام برنامج تدرييب مقترح كما يف        )هـ١٤٢٨الرشيد،   ؛هـ١٤٢٨اجلاسر،   ؛2007
  ).هـ١٤٣١املالكي، (

 إىل إمكانية استخدام إستراجتيات تدريسية  والدراساتالبحوث فتشري أما من ناحية القلق الرياضي،    
الرياشي والباز،  ( كل من    التعلم التعاوين كما يف دراسيت    إستراتيجية  الختزاله، ومن هذه اإلستراتيجيات     

وإستراتيجية ،  )٢٠٠٢سالمة،  (ما يف دراسة    املدخل البصري ك  وإستراتيجية  ،  )٢٠٠٣؛ علي،   ٢٠٠٠
  كمـا يف دراسـة  جراءات التعزيـز إوإستراتيجية ، )٢٠٠٨الشهري،  (ما وراء املعرفة كما يف دراسة       

  .)٢٠٠٨صواحلة وعسفا، (

املتعلقة باستخدام إستراتيجية التعلم مبساعدة التربوية وعطفاً على ما سبق، ومبراجعة بعض األدبيات    
 أكد احتاد دعـم وتقيـيم املعلمـني اجلـدد    ، Computer Assisted Instruction (CAI)احلاسوب 

Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium Mathematics Sup-

Committee )INTASC‚ 1995( لتمثيل األفكار الرياضية ولبناء متثيالت احلاسوب كأداة على استعمال 
 National Council of ما أكد الس القومي األمريكي ملعلمي الرياضياتك ية،خمتلفة للمفاهيم الرياض

Teachers of Mathematics) NCTM‚ 2000 (   ومـؤثر يف تعلـيم  على أن التقنية عامـلٌ مـساعد 



 
 

٤

توفر التقنيات نافذة أخرى للطالب ملالحظة ومناقـشة األفكـار          حيث   ؛هاوتعلم الرياضيات املدرسية 
أداة قوية للطالب لتعلم    وب  احلاسعمال الورقة والقلم مما جيعل من       ر بوضوح باست  الرياضية اليت ال تظه   

  ).٢٠٠٦النجمي، ؛ Trigo,2002(الرياضيات 

حيث تربز أهم مزاياه وفوائده يف اختـصار        ؛  م ومزايا هلذا النوع من التعل     خصائصكما أن هناك    
ني املستوى ب يف حتسوة إىل إمكانية احلاس إضاف، وتقدمي التغذية الراجعة الفورية،الوقت واجلهد والتكلفة

ئة تعليمية جذابة، مما حيفز الطالب حنـو الـتعلم،        ، ومساعدة املعلم والطالب يف توفري بي      العام للتحصيل 
فضالً عن فعاليته يف تقدمي الفرصة للتحكم الدقيق واملوجه لتنمية مهارات معينة إذا ما قـورن بطرائـق       

أساليبه التعليمية، كطريقة التعلم اخلصوصي الفردي، وطريقة احملاكـاة،         التدريس املتبعة، وذلك لتعدد     
وطريقة التدريب واملمارسة واليت تعد من أفـضل         وطريقة األلعاب التعليمية، وطريقة حل املشكالت،     

، والقسمة، وخاصـة إذا     والطرح، والضرب اجلمع،  : الربامج لتعلم الطالب العمليات احلسابية األربع     
  ).٢٠٠٨؛ املوسى، ٢٠٠٧طلبة، ( متنوعة تضمنت أساليب

؛ ٢٠٠٥، هــ؛ الـدايل  ١٤٢٢البلوي،  ( والدراساتالبحوثا الصدد تشري نتائج بعض ويف هذ 
 إىل فعالية استخدام الـتعلم  )Tienken & Wilson, 2007هـ؛١٤٢٧هـ؛ القحطاين، ١٤٢٦البيشي، 

آل مطهـر،   ( كل من    دراساترياضيات، كما تشري    مبساعدة احلاسوب يف حتصيل الطالب يف مادة ال       
إىل أن التعلم مبـساعدة  ) ٢٠٠٩شويهي،  ؛Kariuki & Burkette, 2007؛ ٢٠٠٦؛ عطيف، ٢٠٠٥

إىل ) ٢٠٠٨املـالكي،   (يف حني تشري دراسة     ،  احلاسوب ميكن أن ينمي املهارات الرياضية بشكل عام       
  .إمكانية عالج صعوبات تعلم الرياضيات من خالل التعلم مبساعدة احلاسوب

زيادة التحصيل أو اختـزال   وب، سواًء يفمبساعدة احلاسالرياضيات دريس ومما سبق تتضح أمهية ت    
       .القلق الرياضي لدى الطالب

  :مشكلة البحث
 والتعليم االبتدائي   ،من خالل تدريس الباحث مادة الرياضيات لطالب مراحل التعليم العام عموماً          

  .ياً يف مستوى حتصيلهم يف مادة الرياضياتبشكل خاص ألكثر من مخس سنوات، الحظ تدن
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  البحـوث   بعـض  وهذا األمر يالحظه املهتمون يف جمال تدريس الرياضيات، وتؤكـده نتـائج           
  ).هـ١٤٣١؛ املالكي، ٢٠٠٧هـ؛ اجلابري، ١٤٢٧؛ القحطاين، ٢٠٠٤حممد،  (والدراسات

/ ١٤٢٩ الدراسي األول    لباحث خالل الفصل  ويعزز ذلك نتائج الدراسة االستطالعية اليت قام ا ا        
 من طالب الصف الرابع االبتدائي مبدرسة املبيت مبنطقة جازان          طالباً) ١٨( على عينة بلغت     هـ١٤٣٠
والـيت  ) ١ملحق(أسئلة يف جدول الضرب      وقد جاءت هذه الدراسة يف صورة اختبار يضم       ،  التعليمية

  .ستطالعيةن الطالب عينة الدراسة االم) ٪٧٥(ظهرت تدنياً يف التحصيل لدى أ

 البحوثك  إضافة ملا سبق، فإن القلق الرياضي من الظواهر الشائعة بني الطالب؛ حيث أكدت ذل             
؛ ٢٠٠٢؛ سـالمة،    ٢٠٠٠، الرياشي والباز (ا  يت يف هذا اال، ولعل من أبرز ه        اليت أجر  والدراسات

؛ Day, 1994(شارت نتائج دراسات كل من كما أ).٢٠٠٨الشهري،  ؛Perry, 2004؛ ٢٠٠٣ ،علي
 أن القلق الرياضي أحد املؤشرات الرئيسة لتـدين مـستوى   )٢٠٠٨؛ صواحلة وعسفا، ١٩٩٧حسن،  
  .التحصيل

/ ١٤٣٠خالل الفـصل الدراسـي األول       بدراسة استطالعية أخرى     الباحث   يف هذا اإلطار قام   و
ة جازان  من طالب الصف الرابع االبتدائي مبدرسة املبيت مبنطق        طالباً) ١٤( على عينة بلغت     هـ١٤٣١
ت نتائج تطبيق هذا املقيـاس       أوضح ، وقد )٢ملحق(لق الرياضي    مقياس للق   تطبيق  يف ، متثلت التعليمية

  .   من الطالب عينة الدراسة االستطالعية)٪٥٠(وجود قلق رياضي مرتفع لدى 

 الصف الرابع   طالب حتديد مشكلة البحث احلايل يف تدين التحصيل لدى          كن على ما سبق، مي    وبناًء
دة الرياضيات، إضافة إىل ارتفاع القلق الرياضي لديهم؛ األمر الذي دفـع الباحـث إىل           يف ما  تدائياالب

 واختزال القلق الرياضي    تقصي فعالية استخدام برنامج حاسويب مقترح لتدريس الرياضيات يف التحصيل         
  .الصف الرابع االبتدائيلدى طالب 

  :أسئلة البحث
  :ة التاليئلةلإلجابة عن األسسعى البحث احلايل 

  االبتدائي؟يل طالب الصف الرابعحتصـما فعالية الربنامج احلاسويب املقترح يف  -١ 
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  لـدى طالب الـصف الرابـع       اختزال القلق الرياضي   الربنامج احلاسويب املقترح يف    ما فعالية  -٢
 االبتدائي؟

القة بني التحصيل والقلق الرياضي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي؟ما الع -٣ 

  : البحثأهداف
  :الكشف عن هدف البحث احلايل إىل

 .مدى فعالية الربنامج احلاسويب املقترح يف زيادة التحصيل لدى طالب الصف الرابع االبتدائي -١
مدى فعالية الربنامج احلاسويب املقترح يف اختزال القلق الرياضي لدى طالب الـصف الرابـع                -٢

 .االبتدائي
  .  طالب الصف الرابع االبتدائيالعالقة بني التحصيل والقلق الرياضي لدى -٣

  :أمهية البحث
   :ا يلي احلايل ممالبحثنبعت أمهية 

اختـزال القلـق   زيادة التحصيل و يساعد يف   قد  يسهم هذا البحث يف تصميم برنامج حاسويب         -١
 .الرياضي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي

الضرب يف عدد من    "حدة  تزويد معلمي رياضيات الصف الرابع االبتدائي باختبار حتصيلي يف و          -٢
 .قد يفيد يف إعداد اختبارات مماثلة" رقم واحد

تزويد معلمي رياضيات املرحلة االبتدائية مبقياس للقلق الرياضي قد يفيد يف إعـداد مقـاييس                -٣
 .مماثلة

قد يستفيد القائمون على تقنيات التعليم يف وزارة التربية والتعليم من الربنامج احلاسويب املقترح               -٤
 .يم برامج حاسوبية مماثلة ألي موضوع من مواضيع مادة الرياضياتيف تصم

قد تساعد نتائج البحث احلايل الباحثني يف عمل املزيد من البحوث والدراسات يف جمال تدريس          -٥
 .الرياضيات
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   :مصطلحات البحث
إىل ، توصل   الدراسات السابقة ذات الصلة   البحوث و ات و دبياأل عليه الباحث من     اطلعيف ضوء ما    

  :التعريفات التالية ملصطلحات البحث

  : التحصيل-١

جمموعة من املعلومات واملهارات املكتسبة من قبـل املـتعلمني           ":أنهب) ٧٧،  ٢٠٠٠( علي   عرفه
مـدى  " :أنـه  ب)٨٤ ،٢٠٠٣( اجلملعرفه اللقاين وو، "كنتيجة لدراسة موضوع أو مقرر دراسي معني 

 من خالل مقررات دراسية، ويقاس بالدرجة اليت حيـصل          استيعاب الطالب ملا فعلوا من خربات معينة      
   ."عليها الطالب يف االختبارات التحصيلية املعدة هلذا الغرض

 ، مفـاهيم  مـن الصف الرابـع االبتـدائي      طالب  مقدار ما يكتسبه    :  بأنه  الباحث إجرائياً  عرفهيو
ملقررة عليه يف مادة    ا" الضرب يف عدد من رقم واحد     " ومهارات من خالل دراسته لوحدة       ،وتعميمات
التحليـل،  (العليا  ، و )التذكر، والفهم، والتطبيق   (الدنيا: عند مستويات بلوم املعرفية الست    ، الرياضيات

  .يف االختبار املعد بواسطة الباحث بالدرجة اليت حيصل عليها مقيساً  وككل،،)والتركيب، والتقومي

  : القلق الرياضي-٢

التوتر واخلوف الذي يظهر يف صورة انفعاليـة        : "أنهب )٣٤،  ١٩٩٩(عرفه كل من بلطية ومتويل      
لدى التالميذ الذين يعانون من صعوبات يف تعلم الرياضيات وذلك أثناء أي موقف يتطلب التعامل مع                

 معلـم   –كتـاب الرياضـيات     : الرياضيات، أو جمرد ذكر أي كلمة هلا عالقة مبادة الرياضيات مثل          
) ٣٤٣،  ٢٠٠٨(عسفا  صواحلة و من   كل   عرفهو ،"ان الرياضيات  امتح - حصة الرياضيات  -الرياضيات

شعور املتعلم بالتوتر واجلزع الذي يعتريه عند تعامله مع األرقام أو حل املسائل الرياضـية ذات                 ":بأنه
   ."العالقة مبناحي احلياة اليومية أو األكادميية

ـا  اخلوف من الفشل يـشعر      حالة من التوتر والضيق واإلحساس ب     : عرفه الباحث إجرائياً بأنه   يو
املقررة يف رياضيات " الضرب يف عدد من رقم واحد    "طالب الصف الرابع االبتدائي يف أثناء تعلم وحدة         

  .الصف الرابع االبتدائي



 
 

٨

  :اسويباحلربنامج ال -٣

سلسلة متتابعة من األطر حيتوي كل منها علـى مـثري يتطلـب     ": بأنه)٣٨،  ٢٠٠١(  بدر هتعرف
لب، مث يقوم الربنامج احلاسويب بتقومي هذه االستجابة ويعطي تغذية راجعة يف ضـوء              استجابة من الطا  
  سالمة وأبورياعرفهو ،"فإذا كانت خطأ فإنه يعود إىل اإلطار نفسه واحملاولة مرة أخرى. صحة استجابته

ا، جمموعة من األطر أو األجزاء الصغرية اليت يتم ترتيب تتابعهـا، وتـصميمه            " :بأنه) ٢٦٥،  ٢٠٠٢(
  ."وبرجمتها بواسطة احلاسب لتكوين وحدات تعليمية أو مقررات دراسية

جمموعة من األطر أو األجزاء الصغرية اليت يـتم ترتيـب تتابعهـا،              : بأنه  الباحث إجرائياً  عرفهيو
املقررة علـى  " الضرب يف عدد من رقم واحد  " لتدريس وحدة    وتصميمها، وبرجمتها بواسطة احلاسوب   

الرياضـي   واملمارسة، ويهدف إىل زيادة التحصيل        على التدريب  االبتدائي، القائم طالب الصف الرابع    
  . ق الرياضي لديهم القلواختزال

  :حدود البحث
  : البحث احلايل على احلدود التالية اقتصر

مدرسة  (من طالب الصف الرابع االبتدائي بإحدى مدارس منطقة جازان التعليمية        قصدية  عينة   -١
، ولكـون   باململكة العربية السعودية؛ حيث شعر الباحث باملـشكلة )صامطةاللقية االبتدائية ب 

 .الصف الرابع االبتدائي ميثل بداية الصفوف العليا
  .هـ١٤٣٢/ ١٤٣١الفصل الدراسي األول من العام  -٢
املقررة بالصف الرابع االبتدائي    " الضرب يف عدد من رقم واحد     "موضوعات الوحدة اخلامسة     -٣

 يف عمليـة     خمتلفـة  مهـارات مفاهيم وتعميمات و   ألا تتضمن  األول،   من الفصل الدراسي  
طوراً وجديداً ومل جتر عليـه      الضرب، واليت قد تسبب للطالب قلقاً رياضياً، ولكون املقرر م         

  .كافيةودراسات حبوث 

  



  

  

  

  

  

  الفصل الثاين

  اإلطار النظري للبحث

o ًالربامج احلاسوبية التعليمية: أوال 

o ًالتحصيل: ثانيا 

o ًالقلق الرياضي: ثالثا  
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  اإلطار النظري للبحث

الربامج احلاسوبية التعليمية، والتحصيل، والقلق الرياضي، وفيما يلي تفـصيل          : تضمن هذا الفصل  
  :ذلكل

  :الربامج احلاسوبية التعليمية: أوالً

ة الربنـامج  ماهي و،جماالت استخدام احلاسوب يف املؤسسات التربوية والتعليمية   : تضمن هذا احملور  
تقومي ، واألمناط التعليمية الستخدام احلاسوب يف التعليم، ومراحل إعداد الربنامج احلاسويب، و           احلاسويب

  .ذلكلالربامج احلاسوبية، ودور احلاسوب يف تعليم الرياضيات وتعلمها، وفيما يلي تفصيل 

  :جماالت استخدام احلاسوب يف املؤسسات التربوية والتعليمية -١

اجلمـع، والطـرح،   : (رة احلاسوب باختراع السبل لتسهيل العمليات احلـسابية مثـل   بدأت فك 
، وتطور هذا اجلهاز عرب األجيال إىل أن أصبح كما نراه اليوم بإمكانات عاليـة،               )والضرب، والقسمة 

  .ؤسسات التربوية والتعليميةاملوللحاسوب استخدامات عديدة يف 

 استخدام احلاسوب يف العملية التعليميـة إىل        )٢٠٠٢(فودة  و )١٩٩٨(  من جابر   كل وقد صنف 
 ويرى سـالمة وأبـو ريـا      . والتعليم املدار باحلاسوب   ،التعليم مبساعدة احلاسوب  : جمالني رئيسني مها  

التعلم عن احلاسـوب،    : أن هناك ستة جماالت الستخدام احلاسوب يف العملية التعليمية هي         ) ٢٠٠٢(
، وتعلم التفكري باحلاسـوب، وإدارة الـتعلم باحلاسـوب،          والتعلم باحلاسوب، والتعلم من احلاسوب    

:  تلك ااالت على النحو التـايل      )٢٠٠٥(  آل مطهر   يف حني استخدم   .واحلاسوب يف التعلم عن بعد    
، وإدارة العملية التعليمية باحلاسوب، والتدريس مبساعدة )احلاسوب كمادة دراسية(التعلم عن احلاسوب 

أن احلاسوب يستخدم يف املؤسسات التربوية والتعليمية بوصفه        ) ٢٠٠٨(  ذكر املوسى   كما .احلاسوب
 أورد شويهي  كذلك،   .، وبوصفه مساعداً يف التعليم، ويف اإلدارة املدرسية       )مقرر للدراسة (مادة تعليمية 

أن جماالت استخدام احلاسوب يف املؤسسات التربوية والتعليمية هي احلاسـوب يف التربيـة              ) ٢٠٠٩(
  .اسوب يف اإلدارة املدرسيةوالتعليم، واحل
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 إىل ثالثـة     ميكن تصنيفها   جماالت استخدام احلاسوب يف املؤسسات التربوية والتعليمية       وعليه فإن 
احلاسوب كمادة تعليمية، واحلاسوب كوسيلة مساعدة يف التعليم، واحلاسوب : جماالت على النحو التايل

  ).١(يف إدارة التعليم، ويتضح ذلك من خالل الشكل 

  

  

  

  

  

  ) ١(شكل 
  جماالت استخدام احلاسوب يف املؤسسات التربوية والتعليمية

 أكد احتاد دعـم  حيث، م كوسيلة مساعدة يف التعلي ويركز البحث احلايل على استخدام احلاسوب     
اء على استعمال احلاسوب كأداة لتمثيل األفكار الرياضية ولبن) INTASC‚ 1995(وتقييم املعلمني اجلدد 

 ‚NCTM(متثيالت خمتلفة للمفاهيم الرياضية، كما أكد الس القومي األمريكي ملعلمي الرياضـيات  

ويذكر فريد النـدر  ، وتعلمها على أن التقنية عاملٌ مساعد ومؤثر يف تعليم الرياضيات املدرسية ) 2000
ليم  يؤدي إىل امللـل  أن عدم وجود احلاسوب يف بيئة التع) Friedlander & Tabach, 2001(وتاباتش 

 )Olkun,2003 (وقد توصلت دراسة أولكُن.  املتعددألن احلاسوب يساعد إىل حد كبري يف دعم التمثيل   
  .إىل أن التمثيل من خالل استخدام احلاسوب قد يساعد يف احلصول على نتائج إجيابية

 أمهية كـبرية  أن بيئة احلاسوب تكتسب) Adiguzel & Akpiner,2004(ويؤكد إيدقوزل وآكبينو 
فربامج احلاسوب ميكن أن تستخدم من قبل املتعلم للتأكد من التخطيط وترمجـة             ، يف تعليم الرياضيات  
، ووجود برامج الرسوم ميكن أن تستعمل ملساعدة الطالب على فهم املفاهيم اردة          ، العمليات احلسابية 

للتزويد بالطرق البصرية البديلة يف حـل       أو  ، وإنشاء متثيالت جديدة كلياً للمواضيع الرياضية التقليدية      
  .املشكالت الرياضية

 جماالت استخدام احلاسوب يف املؤسسات التربوية والتعليمية

 احلاسوب يف إدارة التعليم احلاسوب كوسيلة مساعدة يف التعليم احلاسوب كمادة تعليمية

  ثقافة احلاسوب •

  برجمة احلاسوب •

 تطبيقات احلاسوب •

 

  التعلم اخلصوصي الفردي •
  التدريب واملمارسة •
  احملاكاة •
  األلعاب التعليمية •
 حل املشكالت •

 

ــل اإل  • ــن قب دارة م
  التعليمية

ــل اإلدارة   • ــن قب م
  املدرسية
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ففيه حيدث ، ويعد التعليم مبساعدة احلاسوب من أكثر جماالت استخدام احلاسوب يف اال التربوي     
تفاعل مباشر بني الطالب واحلاسوب من خالل الربجميات التعليمية اليت حتتوي على األصوات والرسوم              

ـ (وتسهم هذه الربجميات يف قيادة الطالب خطوة خبطوة حنو اإلتقـان         ، حركةوالصور الثابتة واملت   د حمم
وميكن استعمال هذا النوع من التعليم داخل الفصل مـن  ). ٢٠٠٤، وحممود ويونس وسويدان واجلزار 

  ).٢٠٠٥، املوسى(أو خارج الفصل كأداة للتعلم الذايت أو املراجعة ، طرف املعلم كأداة تعزيز

  :نامج احلاسويب الرب ماهية-٢

نوع من الربجميات تعىن بتدريس الطـالب  : " بأايةربامج احلاسوبال) ٨٠ ،١٩٩٧(عرف املشيقح   
 ربنـامج احلاسـويب   ال )١٧٣،  ١٩٩٨( اهلدلق   عرفكما  ".  معنيا عن طريق احلاسوب    حمتوى تعليمياً 

مل وسـرايا   يف حني عرف كل مـن سـا       ". ض تعليمية برنامج حاسويب يستخدم ألغرا   "بأنه   التعليمي
تلك الرسالة التعليمية متعددة الوسائط املعربة عن احملتوى  "ابأالربجمية التعليمية  )٣٠٥-٣٠٤ ،٢٠٠٣(

الدراسي وأنشطته، واليت يتم إعدادها وتصميمها وإنتاجها يف صورة برنامج حاسويب يف ضوء معـايري               
  ."حمددة ووفقاً ألهداف تعليمية حمددة

 األطرجمموعة من  بقة توصل الباحث إىل أن الربنامج احلاسويب عبارة عنمن خالل التعريفات الساو
، واليت يتم ترتيب تتابعهـا،      حيتوي كل منها على مثري يتطلب استجابة من الطالب         أو األجزاء الصغرية  

 . لتدريس موضوع أو وحدة أو مقرر دراسيوتصميمها، وبرجمتها بواسطة احلاسوب

  :م احلاسوب يف التعليم األمناط التعليمية الستخدا-٣

يعد نظام التعليم مبساعدة احلاسوب من األنظمة الشائعة االستخدام يف كثري من دول العامل؛ وذلك         
لتعدد أساليبه التعليمية ومناسبته جلميع فئات الطالب سواًء املوهوبني، أو العاديني، أو بطيئي التعلم، أو               

  ).٢٠٠٨املوسى، (املعوقني 

آل  ؛٢٠٠٥، حممد( كد عليهاعليمية أساسية الستخدام احلاسوب يف التعليم، أ وهناك مخسة أمناط ت   
  :ما يليوهي ك) ٢٠٠٩، شويهي؛ ٢٠٠٨، املوسى؛ ٢٠٠٧، صقر؛ ٢٠٠٦، عطيف؛ ٢٠٠٥، مطهر
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 :التعلم اخلصوصي الفردي )١

من خالل الربنامج احلاسويب، حيث تعـرض علـى         اخلصوصي الفردي    بالتعلم   الطالبيقوم  
رة وشرحها، وبعد عرضها يتم عرض األمثلة املرتبطة ا، وقد تعرض أحيانـاً بعـض          الفك الطالب

األمثلة املعاكسة مع بعض األسئلة، واألجوبة، وهو ذا يشابه إىل حد كبري فكرة التعليم املـربمج،           
 :وتنقسم طرق التعلم اخلصوصي الفردي إىل قسمني مها

 الطـالب بع، وثابت دون مراعاة لقدرة  وفيها يتم التعلم بشكل متتا     :الدروس اخلطية   - أ
ومستويام، وغالباً ما يكون احملتوى نصاً فقط، ورمبا صاحبه أحياناً صوتاً أو رسوماً             

  . يف عملية التعلم حسب سرعته الذاتيةالطالبتوضيحية، ويف هذه الطريقة يتقدم 
وهو الدرس،  توفر الربامج املتفرعة للطالب إمكانية أن يتفاعل مع         : الدروس املتفرعة   - ب

أكثر برامج احلاسوب انتشاراً، وميكن من خالله تقـدمي مفـاهيم أو مهـارات أو               
 من خالل عمله مع الربنامج، كما ميكـن  الطالبمعلومات جديدة، كما ميكن تقومي    

 إلعادة تعلم جزء معني، أو دراسة موضوع آخر ميكن أن يـسهم يف              الطالبتوجيه  
 .تعلم املوضوع املطروح عليه

 :ب واملمارسةالتدري )٢

  إتقان  على يهدف هذا النوع من التعلم مبساعدة احلاسوب إىل إعطاء فرصة للطالب للتدرب           
مهارات سبق تدريسها، حيث يقدم احلاسوب سلسلة متعاقبة من التدريبات والتمـارين املتعلقـة           

  بإدخال اإلجابة، وحيصل على التعزيز من قبـل احلاسـوب  الطالبمبوضوع سبق دراسته، ويقوم    
  .اإلجابة أو تصحيح اإلجابة اخلطأبصحة 

 واملسائل املختلفة، ئقة على إنتاج كثري من التمريناتويتميز احلاسوب يف هذا النوع بقدرته الفا
التغذيـة الراجعـة    : مثـال (العادية مبيزات كثرية    كما يتميز عن الطريقة     . واملالئمة ملستوى معني  

تعلم عند ارتكاب اخلطأ، وقد يناقشه حـول هـذا           كما أن احلاسوب ميكن أن يوقف امل       )الفورية
، حيث  كثر من الطريقة العادية   كما أن التدريبات والتمرينات عن طريق احلاسوب مشوقة أ        . اخلطأ

ميكن تغيري طريقة عرض التمرينات من موضوع آلخر، كذلك تغيري طريقة استجابة احلاسـوب،              
  .وقدرته على الرسم، واستخدام األلوان، واألصوات
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ا امليزة الفريدة الستخدام احلاسوب هلذا الغرض، فهي قدرته على متابعـة تقـدم املـتعلم،       أم
وتشخيص نقاط الضعف لديه، ومن مث االحتفاظ بذلك كسجل يستفيد منـه املعلـم يف عـالج         

 .الضعف لدى املتعلم

 :خصائص برامج التدريب واملمارسة  - أ

ـ          - ارة معينـة، أو ملراجعـة      تقدم هذه الربامج فرصة كبرية للطالب للتدريب على مه
  .موضوعات تعليمية حمددة بغرض تاليف أوجه القصور عند الطالب

تعد فرصة جيدة للتغلب على املشكالت اليت تواجه الطالب يف أسـاليب التـدريب               -
 .اخلوف، أو اخلجل، أو الفروق الفردية: العادية يف الفصل، مثل

قصرية وميكن تقدميها بسرعة، ممـا      أكثر فعالية إذا كانت اإلجابة اليت يبديها الطالب          -
 .يزيد فرصة حتقيق اهلدف األساس من التدريب ويقلل من فرصة وجود أخطاء

تعمل على تغيري األمناط التقليدية لتقدمي املشكالت للطالب، وذلك عن طريق توظيف             -
املؤثرات الصوتية، واأللوان، والرسوم املتحركة، والعديد من إمكانات احلاسـوب،           

ل عملية التدريب ممتعة وخاصة إذا ما اقترنت بتصميم مرن ومنطقي للربنامج؛ واليت جتع
حتديد مستوى صـعوبة    : مما يتيح العديد من االختيارات، أو البدائل أما الطالب؛ مثل         

الربنامج، أو سرعة تتابع فقراته، أو طبع نتائج الطالب وحتديد مـستوى تقدمـه أو               
 .تشغيل وإيقاف الصوت والرسوم املتحركة

 :مميزات برامج التدريب واملمارسة  - ب

تقدمي الفرصة للتحكم الدقيق واملوجه لتنمية مهارات معينة، وتقدمي التغذية الراجعـة             -
  .الفورية وتوجيه املتعلم

تعد هذه الربامج معلماً يتعامل مع كل طالب على حده، لتدريبه على مهارة معينـة،                -
 .وتقدمي احلل الصحيح له يف احلال

:  هذه الربامج تقدمي املكونات الثالثة األساسية لدورة التعلم، وهـي          ميكن من خالل   -
 .التدريب، والتغذية الراجعة، والعالج

تتميز هذه الربامج عن أساليب التدريب التقليدية يف تقدميها للمستوى املناسب مـن              -
التدريبات للطالب، حيث تقدم له يف البداية جمموعة من االختبارات القبلية لتحديـد             

واه، مث تقدم التدريبات، أو املشكالت املناسبة هلذا املستوى مث تنتقل به ملـستوى              مست
وهي ذا تراعي مبدأ الفروق الفردية بني الطالب والذي ال ميلك مواجهته يف             . أعلى

 .األساليب التقليدية يف الغالب
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 مما يعزز تتميز بأا تقدم التغذية الراجعة يف احلال ليتعرف الطالب على صحة استجابته     -
 .التعلم لديه بشكل كبري

إىل أن برنامج التمرين والتدريب أكثـر فعاليـة يف          ) ١٩٩٢(ويف هذا اإلطار تشري خصاونة      
  .حتسني ودعم حتصيل الطالب يف مادة الرياضيات

 ويطلب منه حلـها، وإذا   مسألة رياضيةوكمثال على ذلك فقد يقوم الربنامج بإعطاء الطالب     
خرى، وهكذا  إعادة احملاولة حىت يتوصل للحل الصحيح، مث يقدم له مسألة أ          أخفق فإنه يسمح له ب    
  ).١٩٨٩املغرية،  ( حلها حىت يتقن الطالبيستمر تقدمي املسائل

 :احملاكاة )٣

نتائجهـا،  اثاً من احلياة لتيسري عرضها، وتعـرف  هي عملية متثيل جمموعة مواقف حتاكي أحد 
، أو  والصعوبة، أو التعقيد، أو املكان،بب بعد الزمانوذلك عند صعوبة التعرف عليها يف الواقع بس   

 أو  ، أو االفتراضـية   ، أو احلقيقيـة الواقعيـة     ، برامج احملاكاة االفتراضية   اخلطورة أو غريها، وتعد   
؛ ليمر خبـربة    الطالبأهم وأحدث برامج احملاكاة، حيث تعمل على إشراك حواس          من   ،املصطنعة

  .)٢٠٠٩شويهي،  (مباشرة تشابه الواقع إىل حد كبري

برنامج يقلد األحداث احلقيقية اليت قد تكون غري ممكنة أو صعبة "واحملاكاة احلاسوبية عبارة عن 
 & Vockell ("التوافر داخل الفصل، وذلك إما لكوا مكلفة أو خطرية أو تستغرق وقتاً طـويالً 

Brown, 1992, 219( يف حني يرى ستوديوز ،)Studios, 1995, 305 ( اسـتخدام بـرامج   ا"أ
  ."احلاسوب املتعددة الوسائط لتقليد موقف حقيقي ومكان حقيقي

عملية التعامل مع  ": على أا احملاكاة احلاسوبية)Pollatschek, 2001, 1( بوالتسشيك ويعرف
  ".الشيء احلقيقي من خالل تقليده، والتقليد هو منوذج حاسويب لنموذج حقيقي

من مميزات استخدام احملاكاة يف التعليم، فاإلنسان يتعلم أساساً         ويعد التمثيل املرئي للمعلومات     
بالبصر، لذلك فإن احملاكاة تقدم للطالب الصوت والصورة واحلركة والنص، مما يعطي فرصة أكرب              

  ).٢٠٠٣توفيق، (لرؤية املعلومات اليت متثل املفاهيم واملهارات املختلفة 
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 والزمن، من خـالل عـرض   ، واملسافة،لسرعة ميكن دراسة العالقة بني ا   ،وكمثال على ذلك  
 أو يقوم احلاسوب بتحريكها،     ،بعض األشكال اليت يستطيع الطالب حتريكها على شاشة احلاسوب        

؛ أ١٩٩٥احلـازمي،   (ومن مث حيسب الطالب املسافة بينهما، والزمن الذي اسـتغرقته حركتـها             
Bowers & Nickerson, 2003 .(  

 :األلعاب التعليمية )٤

 األلعاب التعليمية أكثر الربامج التفاعلية تشويقا، حيث يقوم احلاسوب عن طريـق             تعد برامج 
الربنامج بتشويق الطالب ومساعدته على التعلم عن طريق االستكشاف أثناء اللعب، فنتائج تصرف        

،  واألشـكال اهلندسـية    ،وهناك ألعاب لتعليم األرقام    الالعب تعِلمه وتعزز استجابته الصحيحة،    
 واملسائل ، وحل املعادالت، وأخرى لتعليم الكسور الوقت؛ وألعاب لتعليم العمليات األربع؛ومعرفة

  ).أ٢٠٠٢الفار، (الرياضية 

 :حل املشكالت )٥

 ، ففي النوع األول يقوم الطالب      اليت تتعلق حبل املشكالت     احلاسوبية يوجد نوعان من الربامج   
ت احلاسوب حلل تلك املشكلة، يقوم احلاسوب بتحديد املشكلة، مث كتابة برنامج بلغة معينة من لغا
فيقوم املربجمـون بكتابـة     أما يف النوع الثاين.بعدها باملعاجلات واحلسابات وإعطاء احلل الصحيح    

املوسـى،   ( املـتغريات  الطالب مبعاجلة واحد أو أكثر من     بعض خطوات حل املشكلة، بينما يقوم       
٢٠٠٨(. 

قيق هدف البحث املتمثل يف زيادة التحصيل واختـزال         يف ضوء ما سبق، فإن النمط املناسب لتح       
القلق الرياضي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي هو التدريب واملمارسة، لكون الطالب سبق إملامهم              

  .باملهارات األساسية

  :مراحل إعداد الربنامج احلاسويب -٤

 د يف عـد لباحث اختالفاً بينها ذات الصلة بالربامج احلاسوبية وجد ا األدبيات التربوية بالرجوع إىل 
؛ ٢٠٠٢فودة، ؛ ٢٠٠٢سالمة وأبو ريا، ؛ Alessi & Trollip,2001(مراحل إعداد الربنامج احلاسويب 

 مراحل، ينـدرج    ، إال أنه ميكن إمجاهلا يف مخس      )٢٠٠٩؛ هنداوي وإبراهيم وحممود،     ٢٠٠٥املوسى،  
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الربنامج مل هذه املراحل إىل إخراج      حتت كل مرحلة منها عدد من اخلطوات اجلزئية، حيث يؤدي تكا          
  :يوضح هذه املراحل) ٢(والشكل ، )١٧٠، ٢٠٠٩، هنداوي وآخرون(احلاسويب بصورة ائية 

  

  

  

  

  
  ) ٢(شكل 

  مراحل إعداد الربنامج احلاسويب

وتتكون هذه اخلطوة من جمموعة من املهام واألنشطة يف صورة  :مرحلة الدراسة والتحليل  - أ
 : كاآليتخطوات

  .حتديد جمال االهتمام §
 .حتديد خصائص املتعلمني §

 .حتديد احملتوى التعليمي §

 .حتديد متطلبات التوظيف §

  : التصميم التعليميمرحلة  - ب
  .تقسيم احملتوى إىل وحدات تعليمية صغرية §
  .حتديد األهداف التعليمية §
  .حتديد اخلربات التعليمية مع اختيار الوسائل التعليمية املناسبة §
  .األنشطة التعليميةحتديد  §
  .حتديد االختبارات §
 :وميكن توضيح اخلطوات الفرعية لعملية تصميم التفاعل فيما يلي: تصميم التفاعل §

 .حتديد أمناط التفاعل -

 .حتديد أدوات التفاعل -

 .حتديد خريطة املفاهيم -

 الدراسة والتحليل

 التصميم التعليمي

 التجريب واالختبار اإلنتاج

 االستخدام والتطوير
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 .حتديد خريطة السري يف الربنامج -

 .تصميم واجهة التفاعل -

 .إعداد سيناريو الربنامج -

  :وتشمل اخلطوات التالية :مرحلة اإلنتاج  -ج     
 .احلصول على الوسائط املتوافرة §

 .إنتاج الوسائط غري املتوافرة §

 .اختيار نظم أو برامج التأليف والربامج املساعدة §

 .إنتاج الربنامج األويل §

  : متر هذه املرحلة باخلطوات التالية:مرحلة التجريب واالختبار  -د     
 .يتم عرض الربنامج على جمموعة من احملكمنيحيث : اختبار ألفا §

 .حيث يتم جتريب الربنامج على عينة استطالعية: اختبار بيتا §

 .إجراء التعديالت §

  : وتشمل اخلطوتني التاليتني: مرحلة االستخدام والتطوير -هـ     
 .االستخدام امليداين §

  .عن طريق املتابعة ومجع املعلومات: التطوير املستمر §

  :لربامج احلاسوبيةتقومي ا -٥
؛ يوسـف   ٢٠٠٠؛ الفـار،  ب١٩٩٥احلازمي،  (اسوب التعليمية   حدد املهتمون بتقومي برامج احل    

 عدداً من املعايري ميكن احلكم من خالهلا       )٢٠٠٥؛ املوسى،   ٢٠٠٤؛ حممد وآخرون،    ٢٠٠١والرافعي،  
  :على برنامج احلاسوب التعليمي خرج الباحث منها باملعايري التالية

 :علق باحملتوىمعايري تت •

 يكون احملتوى سليماً من الناحية العلمية، وأن تكون أنشطة وإجراءات الربنامج حمققة             وهي أن 
لألهداف، وأن تعرض موضوعات احملتوى بطريقة مناسبة، وأن يعطي الربنامج أمهية مناسبة لكـل              

توى خـصائص  جزء، وأن يقسم ويوزع احملتوى العلمي للربنامج بشكل جيد، وجيب أن يراعي احمل      
 .املتعلم، وأن تتناسب أساليب التقومي مع طبيعة احملتوى

 :معايري تتعلق بالطالب •

وهي أن ال يتطلب الربنامج قدراً كبرياً من املعرفة باحلاسوب، وأن تكون تعليمات الربنـامج               
ء واضحة للطالب، وأن يكون للطالب دور إجيايب يف التعلم، وأن يسمح للطالب االنتقال إىل أي جز
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من الربنامج، وأن يوفر التغذية الراجعة إجياباً وسلباً، وأن ميكن الطالب مـن الـتحكم بـسرعة                 
وخطوات العرض، وأن يسمح للطالب اخلروج يف أي وقت من الربنامج، وأن يراعـي الفـروق                

ب الفردية، وأن يزود الطالب بتقرير عن أدائه وتقدمه يف الربنامج، وأن يوفر الربنامج عالجاً للطال               
الضعيف، وأن يوفر أنشطة إضافية للطالب اجليد، وأن يكون مبقدور الربنامج توقـع اسـتجابات               

 .الطالب، وأن يقدم الربنامج دليالً على كيفية استخدامه

 :معايري تتعلق باإلخراج •

وهي خلو الربنامج من األخطاء الربجمية، واإلمالئية، واستغالل مساحة الشاشة بشكل جيـد،       
وان بشكل جيد، واستخدام الصوت بشكل جيد، واستخدام احلركة بشكل جيـد،           واستخدام األل 

 .وأن يعمل الربنامج كما هو متوقع منه، وأن تكون النصوص مكتوبة خبط واضح للطالب

  : وتعلمها الرياضيات دور احلاسوب يف تعليم-٦
 وألجـل  احلاسوب والرياضيات وجهان لعملة واحدة، فمن خالل اخلوارزميات بين احلاسـوب،        

نشأ احلاسوب  ) كاجلمع، والطرح، والضرب، والقسمة   (تسهيل العمليات احلسابية يف مادة الرياضيات       
  .أصالً

 كثري من  التعليم مبساعدة احلاسوب ثورة أو حتوال أساسياً يف التربية والتعليم، حيث سجلت              دويع
م التقليدية بأن برامج تعلـيم      الدراسات اليت قارنت بني أسلوب التعليم مبساعدة احلاسوب وطرق التعلي         

الرياضيات املدعمة باستخدام احلاسوب أكثر فعالية من الربامج اليت تستخدم فقط الطرق التقليديـة يف               
التعليم، وأن من أبرز املتغريات التابعة اليت حظيت باالهتمام والدراسـة هـي حتـصيل الطـالب يف                  

  ).١٩٩٢خصاونة، ( باستخدام احلاسوب ات والتعلمالرياضيات، واجتاهام حنو مادة الرياضي

وهناك مجلة من امليزات اليت ميتاز ا احلاسوب يف تدريس الرياضيات، ومن مجلة هذه امليزات قدرته 
على إجراء العمليات احلسابية واجلربية بدقة وسرعة هائلة، وكذا قدرته على النمذجة واحملاكاة، وحل              

صلحة الطالب وحتصيله الدراسي، عالوة على ذلك أنه أصبح         املسائل الرياضية، األمر الذي يصب يف م      
  ).٢٠٠٩شويهي، (متوفراً يف أغلب املدارس إىل حد كبري 

  : فيما يلي وتعلمها الرياضياتدور احلاسوب يف تعليم) ١٩٩٥(وقد حدد أبو اخلري 
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 .يساعد التعليم بواسطة احلاسوب على رفع مستوى التحصيل يف مادة الرياضيات -

دريب والتمرين عن طريق احلاسوب على إجراء العمليات الرياضية الكتساب املهارات يساعد الت  -
 .الرياضية

يوفر اهتماماً بكل طالب حسب قدراته، واستعداداته ومستواه التعليمي، مما يتيح الفرصة للطالب       -
 .يف االعتماد على نفسه يف حتصيل مادة الرياضيات والتحكم يف عملية التعلم

 .اب الطالب مهارة حل املسائل الرياضية وتنمية التفكري املنطقي لديهيساهم يف اكتس -

يتيح الفرصة أمام الطالب للتدريب على الربجمة وبناء اخلوارزميات مما ينمي لديه مهـارة حـل                 -
 .املشكالت

تساعد إمكانية احلاسوب يف األلوان والرسوم البيانية امللونة والرسوم املتحركة يف توضيح املفاهيم         -
 .ياضية وعالج نواحي الضعف يف املهارات الرياضيةالر

تساعد األلعاب احلاسوبية على تذوق الرياضيات وتقدير نواحي اجلمال فيها واكتساب مهـارة           -
 .احلل واختاذ القرار

 .يعترب احلاسوب وسيلة فعالة لتشخيص وعالج األخطاء الرياضية لدى الطالب -

الب على فهم بعـض املوضـوعات الرياضـية    استخدام احلاسوب كأداة للمحاكاة تساعد الط     -
  . كاالحتماالت وامليكانيكا، وهذا له تأثري إجيايب على حتصيل الطالب ملادة الرياضيات

  :ويضيف الباحث ما يلي

 يف جذب انتباه الطالب وتشويقه واستثارة اهتمامه أثناء تعلـم مـادة             جليأن للحاسوب دور     -
سائط متعددة تتمثل أبرزها يف الصوت واحلركة       الرياضيات، وذلك من خالل ما ميتلكه من و       

 .والرسومات والفيديو

  .خيفف العبء عن املعلم، يف أثناء شرح الدرس، ويف تقومي الطالب أيضاً -

  : التحصيل:ثانياً

ومستويات األهداف  ماهية التحصيل، وأمهيته، والعوامل املؤثرة فيه، ودافعيته،        : تضمن هذا احملور  
  .فصيل لذلكاملعرفية، وفيما يلي ت

  : التحصيل ماهية-١

املعرفة اليت يتم احلصول عليها واملهارة اليت تتم تنميتـها  "التحصيل بأنه ) ٤، ١٩٩٧(عرف بدوي   
  ".يف املوضوعات الدراسية باملدارس وتبينها بالدرجات اليت يتم احلصول عليها يف االختبارات
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ها فرد، أو مستوى النجاح الـذي       درجة االكتساب اليت حيقق   "بأنه  ) ٣٠٥،  ٢٠٠٢(عرفه عالم   و
) ٧،  ٢٠٠٤( الدريويش   عرفهو ".حيرزه، أو يصل إليه يف مادة دراسية أو جمال تعليمي أو تدرييب معني            

جمموعة من املعلومات واملهارات واملعارف اليت يكتسبها الطالب بعد دراسـته للوحـدة املـراد        "أنه  ب
  ". االختبار التحصيلييفتدريسها، وحيدد بالدرجة اليت حيصل عليها الطالب 

مقدار ما تعلمه   " عرفه بأنه  بامتحان اية العام الدراسي ف     التحصيل) ٣٢،  ٢٠٠٤( السدحان   ربطو
الطالب يف املدرسة معرباً عنه بالتقدير الذي يناله الطالب يف امتحان اية العام الدراسي وهو يعكـس                 

  ".مستويات حتصيلية متباينة

 أو مقدار ما حيصل عليه الطالب مـن معلومـات        " أنهب لتحصيل ا )١٤ ،٢٠٠٧( عرف اجلابري و
درجات يف االختبار املعد بشكل ميكن معه قياس املستويات احملـددة            ب  عنها اًمعارف أو مهارات معرب   

    ."يتميز بالصدق والثبات واملوضوعيةوالذي 

ت ومهـارات   مفاهيم وتعميما منإىل أن التحصيل هو مقدار ما يكتسبه الطالب          الباحث   توصلو
يف االختبارات   بالدرجة اليت حيصل عليها      مقيساً، من خالل دراسته ملوضوع أو وحدة أو مقرر دراسي        

  .التحصيلية املعدة هلذا الغرض

  : أمهية التحصيل-٢

تعد املرحلة االبتدائية على وجه التحديد من أهم املراحل التعليمية، بل وأخطرها على اإلطـالق،               
عالة يف بناء شخصية الطالب يف تلك املرحلة املهمة من حياته، كما متد الطالب              ألا تساهم مسامهة ف   

وتتسم الفصول الدراسـية يف     . باألساسيات الضرورية الالزمة الستمرارهم يف املراحل التعليمية التالية       
رة مرحلة التعليم االبتدائي بسمة غالبة ال يكاد خيتلف عليها اثنان يف جمال التربية وهي وجـود ظـاه                 

الفروق الفردية بني املتعلمني واليت تعد من أهم التحديات اليت تواجه املعلمني يف تلك املرحلة، وهـذه                 
الظاهرة مؤداها وجود ظاهرة الفروق الفردية يف كافة اجلوانب لدى الطالب يف أية مرحلة من مراحل                

رة إىل وجود تباين يف مستوى      التعليم والسيما مرحلة التعليم االبتدائي، ويؤدي عدم مراعاة تلك الظاه         
حتصيل الطالب يف تلك املرحلة، فنجد الطالب مرتفعي التحصيل، والطالب متوسـطي التحـصيل،              

  ).   ١٩٩٩ة ومتويل، يبلط(وكذلك الطالب متدين التحصيل 
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 للطالب، واملؤدية  يف التحصيل املؤثرةوهناك وجهات نظر متباينة لدى املختصني يف حتديد العوامل          
 للتفوق الدراسي أو عدمه، مكونه بذلك عدة اجتاهات نظرية ختتلف يف طرحها بناًء على مـا                 بدورها

يؤثر يف اتمع من توجيهات فكرية وعقائد اجتماعية حيملها أصحاب هذه النظريات، وأبـرز هـذه                
  ).٢٠٠٤السدحان، (النظرية الوظيفية، والنظرية الصراعية : النظريات

ن التحصيل يعد من أهم ما مييز الطالب عن غريه من الطـالب،            إ لومن خالل ما سبق ميكن القو     
فمن خالله ميكن أن يعرف مدى تقدم الطالب، واكتسابه للمفاهيم والتعميمات واملهارات، وبالتـايل              
نستطيع من خالله إصدار حكم على الطالب من حيث جناحه أو رسوبه، وانتقاله من صف آلخر، ومن        

  .مرحلة ألخرى

  : املؤثرة يف التحصيلالعوامل -٣

لطالب، وذكر هذه العوامل ال يعين أـا الـسبب           ا حتصيليتداخل عدد من العوامل يف التأثري يف        
الوحيد يف ضعف التحصيل، فقد تعمل جمتمعة، وقد يؤثر عامل واحد دون اآلخر، أو يؤثر عامـل يف                  

  ):هـ١٤٢٣احلريب، (طالب دون آخر، وميكن تقسيم تلك العوامل كاآليت 

 :عوامل عقلية عامة •

تشمل التأخر يف القدرة على القراءة لعدم اإلملام بأساسياا يف وقت مبكر، وأيضاً عدم القدرة               
  .على التذكر بالشكل الصحيح، باإلضافة إىل القدرات الذكائية املنخفضة

 :عوامل جسمية عامة •

حيويته وبالتايل ال   وتشمل ضعف السمع والبصر واهلزال واإلصابة باألمراض اليت تفقد اجلسم           
 .تتيح له الفرصة لبذل الطاقة املطلوبة يف عملييت التعليم والتعلم

 :عوامل بيئية تتعلق بالبيئة املدرسية أو املرتل أو خارجهما ومن أمثلتها •

انتقال الطالب بني مدارس خمتلفة يف بيئات خمتلفة تبعاً لظروفه األسرية مما يتبعه تبـاين          -أ 
 .ليت يتلقاها الطالب وعدم إملامه لبعض أجزاء املنهج الدراسيبني الطرق التعليمية ا

 .كثرة تغيب الطالب عن املدرسة  -ب 

 .عدم شعور الطالب باألمن النفسي داخل املدرسة أو يف املرتل  -ج 

 .عدم مالئمة الطرق التدريسية املتبعة للمنهج الدراسي وسن الطالب  -د 
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 .عالقة الطالب بوالديه ومعلميه وزمالئه باملدرسة  -ه 

 .ة املعلمني أثناء العام الدراسي وزيادة النصاب من احلصصحرك  -و 

 .ازدحام املنهج الدراسي وفقدان الدافعية للتحصيل عند الطالب  -ز 

الفجوة بني املنهج الدراسي وبني متطلبات البيئة احمليطة وقدم املعلومات املقدمـة يف               -ح 
  . املنهج الدراسي

  :وامل املؤثرة يف التحصيل هيأن أهم الع) ٢٠٠٤(ويف اإلطار نفسه يذكر السدحان 

  :العوامل اجلسمية •

يتباين الطالب يف بناهم اجلسمية الداخلية واخلارجية، فالطالب ضـعيف البنيـة أو املـصاب              
بأمراض مزمنة بسبب سوء التغذية أو غريه من األسباب ال شك أنه سيشعر بالتعب واإلاك عنـد            

درة على االستذكار وحتمل مشاقه، وقد يوجـد  بذل أقل جمهود، وأبرز مظاهر هذا التعب عدم الق       
من الطالب من هو ضعيف البصر فيكون هناك خلل يف وصول املعلومة البصرية إليـه، أو يكـون    

 بفعل هذه   يلهمعتل السمع فيظهر وكأنه غري حاضر الذهن أو شارد الفكر، ومن هنا فقد يتأثر حتص              
  .األسباب اجلسمية

 :العوامل العقلية •

، ومن هنا أصبح قيـاس الـذكاء خطـوة        ني مستوى الذكاء والتحصيل   ية ب هناك عالقة طرد  
، حبيث ميكن معرفة املـدى الـذي ميكـن أن          ضعف التحصيل  يف حاالت ضرورية يلزم القيام ا     

 .يستطيع الطالب الوصول إليه حتصيلياً

 :العوامل االنفعالية •
 فالطالب املضطرب انفعالياً تتعدد مظاهر هذه العوامل ولعل من أبرزها يف حياة الطالب القلق،   

بسبب القلق أو غريه من االضطرابات االنفعالية يصبح غري قادر على التركيز أو االستيعاب، سواًء               
  .أثناء تلقي الدروس يف املدرسة، أو خالل استذكاره يف مرتلهيف 

 :العوامل االجتماعية •
ه البيئة أو احمليط االجتمـاعي      ومن أهم تلك العوامل؛ البيئة األسرية اليت يعيشها الطالب، وهذ         

األسرة، احلي، األصدقاء، البيئة التروحيية، فمما ال شك فيه أن هناك تالزمـاً         : مبعناه الشامل يشمل  
 .تحصيلبني االضطرابات األسرية يف حياة الطالب وتدين مستوى ال



 
 

٢٤

 :العوامل املدرسية •
صيلية، تحدد فيها مستويام التحتعد املدرسة احملضن األساس الذي يتلقى فيه الطالب العلم، وت 

املعىن الواسع له وهو ما يقصد به املبىن املدرسـي بتجهيزاتـه املاديـة              ويقصد بالعوامل املدرسية    
األهداف، احملتوى، الطرق التدريـسية، األنـشطة، الوسـائل         (واملعنوية، وهناك املنهج مبكوناته     

إن وضع الطالب وهو يف مبىن متهالك،     .هلذه املهمة ، وهناك املعلم بإعداده ويئته      )التعليمية، التقومي 
وفصل مزدحم، ويتلقى مناهج قدمية وطويلة وبطرق تدريسية تقليدية بواسطة معلم مل يؤهل التأهيل  

توقع منـه إال ضـعف      التربوي املناسب ومثقل باحلصص الكثرية، سيكون يف أسوأ حاالته، وال ي          
 .هدافه األساسية، بل واإلخفاق يف حتقيق التعليم ألالتحصيل

 :عوامل أخرى •
 منها االهتمام، واملثابرة، واالجتهاد يف العمل الدراسي،        امل أخرى تؤثر يف التحصيل    هناك عو 

والدافعية إىل االجناز؛ حيث تعد الدافعية أحد املتغريات املوجهة للطاقة النفسية للطالب حنو بـذل               
كاالستقاللية، : الشخصية جبوانبها املتعددة  ومنها أيضاً السمات    . اجلهد يف جمال التحصيل الدراسي    

  .والتوافق الشخصي، والتوافق االجتماعي، والثقة بالنفس، وحب االستطالع

  :مستويات األهداف املعرفية -٤

تدريس وطرق إن األهداف املعرفية تسود أدلة املناهج على كل املستويات كما تسود كتب طرق ال     
، وتقع الغالبية العظمى مـن األهـداف        )٢١٤،  ١٩٨٣،  ومادوس بلوم وهاستنجس  (قياس التحصيل 

التعليمية يف األهداف املعرفية واليت تعرب عن املعرفة وفهمها وتذكرها، وتتضمن بعض السلوك املعـني               
؛ جـان،   ٢٠٠٥فـتح اهللا،    (التعرف والتذكر وحل املشكالت والتفكري اخلالق وبناء املفـاهيم          : مثل

٢٠٠٦.(  

فـرج،  ؛  ١٩٨٣بلـوم وآخـرون،     (عرفية إىل ستة مستويات فرعية      وقد قسم بلوم األهداف امل    
  :وهي كما يلي) ٢٠٠٦؛ هاشم، ٢٠٠٦؛ جان، ٢٠٠٥؛ فتح اهللا، هـ١٤١٩

  

   



 
 

٢٥

  : املعرفة-أ

وهي تذكر املعلومات واحلقائق والقوانني والنظريات، وتتضمن املعارف كتعريفها هنا اسـترجاع            
عين تذكر أو استدعاء ما مت تعلمه       واملعرفة هنا ت   مليات،األشياء اخلاصة والعامة، واسترجاع الطرق والع     

سابقاً، ويتطلب هذا املستوى استحضار العقل، وشحذ الذهن، وتدريب الـذاكرة علـى اسـترجاع              
وميثل مستوى التذكر أدىن مستويات القدرة العقلية، مبعىن أن املعرفة علـى هـذا              . املعلومات املطلوبة 

ت ام يف اال املعريف، ومع ذلك فإا درجة أساسية، والزمة لباقي درج          املستوى تعد أدىن نتاجات التعل    
املعرفة اليت تعلوها، فليس معىن أا درجة دنيا أن يهملها املعلم يف أهداف تدريسه، وإمنا املهم أال تتوقف 

دد، يتذكر، يعرف، حي  : أهدافه عندها، ومن األفعال اليت تستخدم يف صياغة األهداف عند هذا املستوى           
  :ويتضمن هذا املستوى. يعدد، يسرد

 :معرفة املصطلحات يف جمال ما -

أي استرجاع معلومات حمددة وأجزاء منفصلة منها، والتركيز هنا يكون على الرموز مع أمثلـة               
حمسوسة، وتعرب عن مستوى منخفض جداً من التجريد، ميكن التفكري فيها كعناصر تبىن منها أشكاالً          

  . من املعارفأكثر تعقيداً وجتريداً

 :معرفة طرق ووسائل التعامل مع هذه املصطلحات -

 . أي معرفة طرق التنظيم، والدراسة، واحلكم، والنقد

 :الكليات والتجريدات يف جمال مامعرفة  -

أي معرفة املخططات الكربى واألمناط اليت تنظم بواسطتها الظواهر واألفكـار، وهـذه هـي               
عميمات اليت يمن على جمال املادة أو اليت تستخدم بصفة عامة           التركيبات الكبرية، والنظريات، والت   
 .يف دراسة الظواهر أو حل املشكالت

  :الفهم -ب

وهذا ميثل أدىن مستوى من الفهم، وهو تعبري الفرد عما تعلمه من معارف أو استخدامات دون أن                
يتـرجم،  : ذا املـستوى  ومن األفعال اليت تناسب ه     يكون قادراً بالضرورة على ربطها مبعارف أخرى،      

  : ويتضمن هذا املستوى. يوضح، يفسر، يستنتج، يعلل



 
 

٢٦

  .وهي صياغة املعارف من الصورة املقدمة له إىل صورة أخرى: الترمجة -
 .وهي تنظيم أو تلخيص املعارف دون تغيري يف معناها األساسي: التفسري -

رف معطاة أو الـذهاب مـا وراء        وهي معرفة النتائج واآلثار املترتبة على معا      : التقدير اإلستقرائي  -
 .املعرفة املعطاة عن طريق االستنتاج

  :التطبيق -ج

وقد تكون اردات على صورة أفكار عامة أو     . أي استخدام اردات يف مواقف خاصة وملموسة      
قواعد خلطوات إجرائية أو طرق معممة، وقد تكون اردات أيضاً مبادئ فنية وأفكار ونظريات جيب               

والتطبيق يعين القدرة على استخدام األفكار العامة أو املبادئ أو الطرق يف مواقـف              . طبيقهاتذكرها وت 
  .يطبق، يستخدم، يربط، يشغل، يعمم، يربهن:  ومن أفعال هذا املستوى.جديدة

  :    التحليل -د

أي جتزئة اتصال ما إىل مكوناته أو عناصره حبيث يصبح الترتيب اهلرمـي لألفكـار ذات الـصلة           
والتحليل يعين القدرة على حتليـل املعرفـة إىل   . ضحاً والعالقات بني األفكار املعرب عنها تبدو صرحية  وا

ومـن   أجزائها املكونة أو عناصرها، والبحث عن العالقات اليت تربط هذه العناصر، وطريقة تنظيمها،            
  : ويتضمن هذا املستوى.حيلل، مييز، يقسم: أفعال هذا املستوى

  .حتليل العناصر -
 .حتليل العالقات -

  ).اليت تنظم ربط العناصر(حتليل املبادئ التنظيمية  -

  : التركيب-هـ

والتركيب يعين القدرة على ربط عناصر أو أجـزاء         . أي وضع العناصر واألجزاء معاً لتكون كالً      
يؤلـف،  : ومن األفعال اليت تناسب هذا املستوى      املعرفة لتكوين كلٌ له معىن مل يكن موجوداً من قبل،         

  : ويتضمن هذا املستوى.ركب، يكون، ينتج، يعد، يصمم، يبيني

  .إنتاج كل وحيد -
 ).أو اإلجراءات(إنتاج خطة أو اقتراح فئة من العمليات  -

  .اشتقاق فئة من العالقات اردة -



 
 

٢٧

  : التقومي-و

والتقومي يعين القدرة على إصدار حكم على قيمة ما أو عمل أو موقف             . أي احلكم على قيمة املادة    
ومـن    إىل ذلك طبقاً لفكرة معينة لتحقيق أغراض معينة، وهو املستوى األعلى يف اال املعـريف،               وما

  : ويتضمن هذا املستوى.حيكم على، ينقد، يقوم، يفضل: األفعال اليت تناسب هذا املستوى

  .احلكم على شيء يف ضوء دليل داخلي -
  .احلكم على شيء يف ضوء حمكات خارجية -

املعرفـة،  (ابق، تتضح مستويات األهداف املعرفية الستة كما حددها بلوم          ومن خالل العرض الس   
، وهي تسري بشكل هرمي، حبيث تبدأ باملعرفـة يف          )والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقومي    

القاعدة، وينتهي بالتقومي يف القمة، وهذا البناء اهلرمي يترتب عليه، أنه ال ميكن حتقيق مستوى التقـومي                 
  .ثالً، ما مل تتحقق املستويات اخلمسة اليت تسبقه وهكذام

  : القلق الرياضي:ثالثاً

والعالقة بني التحـصيل والقلـق      ماهية القلق الرياضي، والعوامل املؤثرة فيه،       : تضمن هذا احملور    
  . وفيما يلي تفصيل لذلك، الرياضي

  : القلق الرياضي ماهية-١

 بسبب –حالة من الشعور الذي يصيب الفرد " بأنه) ٢٠٣، ٢٠٠٦(عرفه متويل القلق بصفة عامة   
  ". بالعصبية والتوتر نتيجة الضيق-مروره مبواقف غري سارة

حالة من التوتر واالضطراب تصيب املتعلم عند "قلق الرياضيات بأنه ) ٢٨، ١٩٩٦(عرف زهران و
  ".ا يف بعض املواقفتعرضه ملواقف ترتبط بالرياضيات مثل دراستها أو االمتحان فيها أو استخدامه

حالة انفعالية مؤقتـة جتعـل   " القلق اهلندسي بأنه فعرفا) ٣٢،  ٢٠٠٠(من الرياشي والباز    أما كل   
التلميذ يشعر بالضيق والتوتر واإلحساس باخلوف من الفشل يف حل املشكلة اهلندسـية، ويف ممارسـة          

 تتطلب منه ممارسة مهارات حل املشكلة املهارات الفرعية املتعلقة ا، مث حياول التهرب من املواقف اليت     
  ".اهلندسية



 
 

٢٨

شعور الطالب بالضيق والتوتر جتاه "قلق حل املشكلة الرياضية بأنه ) ٦٣، ٢٠٠٨(عرف الشهري و
حل مشكلة رياضية، وحماولة التهرب من ممارسة مهارات حل املشكلة الرياضية إلحساسه باخلوف من              

  ". الفشل يف حلها

حالة من التوتر والضيق واإلحساس هو  توصل الباحث إىل أن القلق الرياضيتأسيساً على ما سبق و
  . الرياضياتطالب يف أثناء تعلمالباخلوف من الفشل يشعر ا 

  :ة يف القلق الرياضيالعوامل املؤثر -٢

تقع الرياضيات موقع القلب من اجلسد بالنسبة للمواد األخرى، حيث يكتسب الطالب من خالل              
م وتعميمات ومهارات، ال غىن للطالب عنها يف دراسة املواد األخرى، بل ويف حياتـه               دراستها مفاهي 

  ).اجلمع، والطرح، والضرب، والقسمة(بشكل عام، ومن األمثلة على ذلك العمليات احلسابية األربع 

وعلى الرغم من األمهية اليت حتظى ا الرياضيات، إال أنه لوحظ ازدياد شكوى الطالب يف كافـة            
احل التعليمية يف معظم البالد العربية من الرياضيات املدرسية، فنجد الطالب ال يعترفون بأمهيتـها               املر

هلم، وال حيسون بضرورة تعلمها، ومن مث جندهم يكرهوا ويتهربون منها حماولني جتنب دراستها قدر               
  ).١٩٩٥أبو صامية، ( حتصيلها إمكام، وكذلك ازدياد مستوى القلق لديهم يف

 من الظواهر امللحوظة يف العصر احلايل لدى الطالب، نتيجة لظـروف احليـاة              د ظاهرة القلق  وتع
املختلفة، هلذا احتل موضوع القلق موقعاً مهماً يف الدراسات النفسية وذلك ملا يسببه القلق من ضغوط                

م املهنيـة أم    نفسية على الطالب يف خمتلف مراحلهم النمائية، سواًء أكان ذلك يف مراحلهم التعليمية أ             
  ). ٢٠٠٥؛ الشهري، ١٩٩٥أبو صامية، (احلياتية 

وختتلف درجة القلق من طالب آلخر حسب أهدافه وأوضاعه اخلاصة والعامة، فهناك حد أدىن من              
القلق وهو أمر طبيعي ال داعي للخوف منه مطلقاً بل ينبغي تشجيع الطالب على استثماره يف الدراسة                 

للتحصيل واإلجناز وبذل اجلهد والنشاط، ليتم إرضاء حاجة قوية عنده وهي واملذاكرة وجعله قوة دافعة 
حاجته للنجاح والتفوق وإثبات الذات وحتقيق الطموحات، أما إذا كان هناك كثري من القلق لدرجـة             

جميـد،  (ه وجيب معاجلته والتخلص منه ميكن أن تؤدي إىل إعاقة تفكري الطالب وأدائه فهذا أمر مبالغ في  
٢٠٠٨.(  



 
 

٢٩

  :أن أهم أسباب قلق الطالب من الرياضيات هي) ١٩٩٦(ويذكر زهران 

 .واقف احلياةارتباطها مبصعوبة مادة الرياضيات ومتيزها باجلفاف وعدم  )١
طريقة التدريس اليت يتبعها املعلم واليت ال تم بنشاط الطالب، وديد الطالب دائمـاً بالفـشل،                 )٢

 .وإظهار ضعف قدراته يف دراسة الرياضيات
 .اليب التقومي املتبعة وقلة تدريبه عليها قبل االختباراتأس )٣
 .دون مشاركة فعالة لتحسني حتصيله) الطالب(الضغط األسري متمثالً يف معاقبة الوالد لولده  )٤
 .سلوك الطالب نفسه املتمثل يف توقع الفشل وبالتايل حماولة االبتعاد واهلروب من دراسة الرياضيات )٥
 اخنفاض حتصيله يف الرياضيات، مبا يترتب عليه خربات غري سارة يف   ضعف قدرات الطالب وبالتايل    )٦

  .تعامله مع الرياضيات، وبالتايل القلق منها
أن من أهم األسباب اليت تسهم يف إجياد القلق من          ) ١٩٩٩(ة ومتويل   يط بل يذكرويف اإلطار نفسه    

  :الرياضيات والتحصيل فيها هي

 .طريقة التدريس غري الفعالة )١
 .علم الرياضياتسلوكيات م )٢
 .اخلصائص الذاتية للطالب ذوي صعوبات التعلم )٣

  :ة يف زيادة قلق الرياضيات فيما يليالعوامل املؤثر) ٢٠٠٨(حدد الشهري و

عوامل تتعلق بشخصية الفرد وميوله ورغباته وثقته بنفسه، فيما يتعلـق بقدراتـه يف الرياضـيات       )١
  . على اإلجناز ورضاه عن نفسهواجتاهاته حنوها، وثقته بقدراته العقلية، وقدرته

عوامل تتعلق بالبيئة املدرسية واملواقف التعليمية، وتشمل الطريقة املتبعة يف تـدريس الرياضـيات،     )٢
واستراتيجيات التدريس، وشخصية املعلم، والعوامل الصفية املدرسية، وأساليب التقومي، وطـرق           

 .االمتحانات
  .  عية، واالقتصادية والضغوط األسريةكاحلالة االجتما: عوامل تتعلق ببيئة الفرد )٣

 املتبعة يف تدريس الرياضيات مـن أهـم         تخالص أن طريقة التدريس   وبناًء على ما سبق ميكن اس     
األسباب اليت تؤدي إىل وجود القلق الرياضي لدى الطالب، لذا جيب االهتمام من قبل املعلمني بذلك،               

ق الرياضي لدى الطالب مـن خـالل برنـامج       والبحث احلايل حاول الباحث من خالله اختزال القل       
حاسويب مقترح، قائم على التدريب واملمارسة، والذي يتميز بالوسـائط املتعـددة مـن نـصوص،                

  .وأصوات، وصور ورسومات،



 
 

٣٠

  :العالقة بني التحصيل والقلق الرياضي -٣

وضـح  ، فقـد أ   قلق بصفة عامة يف التحصيل    اختلف الباحثون حول الدور الذي ميكن أن يلعبه ال        
البعض أن القلق ميكن أن يكون دافعاً لإلجناز وبالتايل يؤدي إىل زيادة التحصيل وقد أطلق علـى هـذا        

يف حني نادى البعض اآلخر بأن القلق ميكن أن يسهم يف خفض التحصيل             ) قلق الدافع (النوع من القلق    
من أهم فإن القلق يعترب ، لذا )١٩٩٩حسانني، (وعليه تكون العالقة بني القلق والتحصيل عالقة عكسية 

  ).٢٠٠٤السدحان، (اليت تؤثر على التحصيل االنفعالية العوامل 

، فإن حالة القلق الرياضي موجودة لدى كثري من الطالب وتعمل يف اجتاه     ويف جمال قلق الرياضيات   
 ومما جيدر ذكره هو ما أكدته نتائج العديد مـن         ،)١٩٩٠فكري،  (مضاد ألهداف تدريس الرياضيات     

ومـن تلـك    والقلق الرياضـي      التحصيل بحوث والدراسات حول وجود عالقة ارتباطية سالبة بني       ال
؛ ٢٠٠٠؛ الرياشي والباز، ١٩٩٩؛ حسانني، ١٩٩٧؛ حسن، ١٩٩٦؛ زهران، Day,1994(الدراسات 

  .)٢٠٠٨؛ الشهري، ٢٠٠٢سالمة، 

لقلق يشكل حالة مـن  وميكن تفسري العالقة السلبية بني التحصيل والقلق الرياضي على أساس أن ا          
التوتر الشامل اليت تصيب الفرد وتؤثر يف العمليات العقلية كاالنتباه، والـتفكري، والتركيـز العقلـي،                

 يف مـادة     واليت تعترب من متطلبـات األداء األكـادميي اجليـد           والربط، والتخيل، واحلدس،   والتذكر،
؛ صـواحلة   ١٩٩٧الـشيخ،   (تأثرياً سلبياً   ، وبالتايل فإن حالة التوتر هذه تؤثر يف التحصيل          الرياضيات
  ).٢٠٠٨وعسفا، 

أنه إذا أخذنا بوجهة النظر السبب والنتيجة لتوضيح العالقة بني التحصيل ) ١٩٩٩حسانني، (ويرى 
والقلق الرياضي فإنه ميكن القول بأن القلق الرياضي يعترب سبباً بينما يعد التحصيل يف الرياضيات نتيجة،            

  . أصالً وسبباً لكثري من أمناط السلوك ومنها السلوك اإلجنازيمبعىن أن القلق يعترب

أي أنه كلما زاد القلق  ،ن التحصيل والقلق الرياضي يسريان يف خطني متعاكسنيأ ونستنتج مما سبق
، والعكس صحيح كلما اخنفض القلق الرياضي  يف مادة الرياضياتالرياضي لدى الطالب اخنفض حتصيله

  .لديه زاد حتصيله



  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  البحوث والدراسات السابقة

o دراسات تناولت تدريس الرياضيات باستخدام احلاسوبحبوث و 

  . من أجل زيادة التحصيل   
o دراسات تناولت اختزال القلق الرياضيحبوث و. 

o دراسات تناولت العالقة بني التحصيل والقلق الرياضيحبوث و. 

o بقةتعقيب عام على البحوث والدراسات السا. 

o فروض البحث. 

  

  

  

  

  

  



 
 

٣٢

  البحوث والدراسات السابقة

 تناولت تدريس الرياضيات باستخدام احلاسوب من  اليتدراساتالبحوث وال: تضمن هذا الفصل
يلي تلك  ؛العالقة بني التحصيل والقلق الرياضيواختزال القلق الرياضي، تناولت ، وأجل زيادة التحصيل

  . فروض البحث، وفيما يلي تفصيل لذلكوبعد ذلك دونت البحوث والدراسات تعقيب عام عليها،

  . التحصيل الرياضيات باستخدام احلاسوب من أجل زيادة تدريسدراسات تناولتحبوث و •

دراسة هدفت إىل تعرف أثر استخدام احلاسوب يف تدريس وحـدة           ) هـ١٤٢٢( البلوي   أجرى
ولذا فقد درست الوحدة . لثانويعلى التحصيل العاجل واآلجل لدى طالب الصف األول ا      " اإلحصاء"

. باستخدام برنامج حاسويب أنتجته إحدى الشركات لتدريس مقرر الرياضيات للصف األول الثـانوي            
التذكر، (كما مت إعداد اختبار حتصيلي يقيس املستويات الثالثة األوىل لتصنيف بلوم للمجاالت املعرفية              

طالباً من طـالب الـصف األول الثـانوي، مت          ) ٦٥(وتكونت عينة الدراسة من     ). والفهم، والتطبيق 
، وبلـغ   )بواسطة الربنامج احلاسويب  " اإلحصاء"تدرس وحدة   (األوىل جتريبية   : تقسيمهم إىل جمموعتني  

) ٣٣(، وبلغ عدد طالـا      )تدرس الوحدة بالطريقة املعتادة   (طالباً، والثانية ضابطة    ) ٣٢(عدد طالا   
 اتبني متوسط) ٠,٠٥(جود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وقد توصلت الدراسة إىل و . طالباً

أداء الطالب يف اموعة التجريبية وبني متوسط أداء الطالب يف اموعـة الـضابطة يف االختبـارين               
وذلـك  ) التذكر، والفهم، والتطبيق، ويف االختبار ككل     (التحصيليني العاجل واآلجل عند مستويات      

  .يةلصاحل اموعة التجريب

عرف فعالية برنامج حاسويب مقترح يف حتـصيل   إىل تدراسة هدفت) ٢٠٠٢( التودري أجرىكما  
ولذا مت إعداد برنـامج حاسـويب يف مقـرر    . طالب الفرقة األوىل بكلية التربية ملقرر اهلندسة التحليلية     

اختبـار حتـصيلي يف   كما أُعد . اهلندسة التحليلية وتدريسه وفق أسلويب التعلم الفردي والتعلم التعاوين  
طالباً، مت تقسيمهم إىل    ) ٤١(حمتوى الربنامج، مت تطبيقه قبلياً وبعدياً على عينة الدراسة اليت تكونت من             

األوىل تدرس حمتوى الربنامج احلاسويب بأسلوب التعلم الفردي، وبلغ عدد الطـالب فيهـا        : جمموعتني
سويب بأسلوب التعلم التعاوين، وبلغ عدد الطـالب        أما الثانية فتدرس حمتوى الربنامج احلا     . طالباً) ٢٠(

بني ) ٠,٠١(وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى . طالباً) ٢١(فيها 
متوسطي درجات طالب جمموعة التعلم الفردي يف التطبيقني القبلي والبعدي الختبار التحصيل، وذلك             

كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية     . عديلصاحل درجات الطالب يف التطبيق الب     
بني متوسطي درجات طالب جمموعة التعلم التعاوين يف التطبيقني القبلي والبعدي   ) ٠,٠١(عند مستوى   

كما توصلت الدراسة إىل وجود     .الختبار التحصيل، وذلك لصاحل درجات الطالب يف التطبيق البعدي        



 
 

٣٣

بني متوسط درجات طالب جمموعة التعلم الفـردي،  ) ٠,٠١(د مستوى فروق ذات داللة إحصائية عن  
  .وبني متوسط درجات طالب جمموعة التعلم التعاوين، وذلك لصاحل طالب جمموعة التعلم التعاوين

دراسة هدفت إىل تعرف أثر برنامج لتعليم التفكري وتقدمي بعض جوانـب   ) ٢٠٠٢(خالد  وأجرت  
 يف مادة الرياضيات على اكتساب املهـارات املعرفيـة للـتفكري            تعلم الرياضيات باستخدام احلاسوب   

. االبتكاري والناقد والتحصيل واالجتاهات حنو استخدام احلاسوب لدى طالب الصف األول املتوسط           
طالباً وطالبة، مت اختيارهم من مدرستني إحدامها للبنني واألخـرى          ) ١٢٠(وتكونت عينة الدراسة من     
ني إحدامها جتريبية واألخرى ضابطة، وبلغ عدد الطالب يف كل جمموعـة            للبنات، قسمت إىل جمموعت   

وقد مت تدريس اموعة التجريبية  هندسة الفصل الدراسي الثـاين للـصف األول    . طالباً وطالبة ) ٦٠(
ق ، وجود فر  ومن النتائج اليت توصلت هلا الدراسة     . املتوسط بواسطة الربنامج احلاسويب املعد يف الدراسة      

بني متوسطي درجات طالب اموعتني التجريبية والـضابطة يف         ) ٠,٠١( عند مستوى    صائياًدال إح 
التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي، وذلك لصاحل طالب اموعة التجريبية، حيث دل ذلك على زيادة              

            موعة التجريبية جلوانب تعلم الرياضيات من مفاهيم وعالقات ومهارات، عن اموعة حتصيل أفراد ا
  .الضابطة

بدراسة هدفت إىل تقصي فعالية استخدام طريقة حل املـشكالت          ) ب٢٠٠٢(يف حني قام الفار     
املعزز بربجمة احلاسوب بلغة بيسك يف حتصيل طالب الفرقة الثانية شعبة الرياضيات بكلية التربية لوحدة               

 ٤٥ طالبا، و  ٥١: باً وطالبة  طال ٩٦(وتكونت عينة الدراسة من     . املصفوفات واجتاهام حنو الرياضيات   
 حيث مت تقسيمهم عـشوائياً إىل       - الفصل الدراسي األول   -)٢٠٠٠/ ١٩٩٩(بالعام اجلامعي   ) طالبة

وتوصلت الدراسة إىل أن هنـاك      ). ضابطة، وجتريبية أوىل، وجتريبية ثانية    : (ثالث جمموعات بالتساوي  
موعة الضابطة والتجريبية الثانيـة يف      بني متوسطات أفراد ا   ) ٠,٠١(فروق ذات داللة احصائية عند      

بـني  ) ٠,٠١(االختبار ككل لصاحل اموعة التجريبية الثانية، ووجود فروق ذات داللة احصائية عند             
متوسطات أفراد اموعتني التجريبية األوىل والثانية يف االختبار ككل لصاحل اموعة التجريبية الثانية،             

ية بني متوسطات أفراد اموعة الضابطة والتجريبية األوىل يف االختبار والتوجد فروق ذات داللة احصائ
  .ككل

دراسة هدفت إىل تعرف أثر تدريس اإلحصاء مبساعدة دائرة احلاسـوب           ) ٢٠٠٢( وأجرى نصر   
باسـتخدام دائـرة    " اإلحصاء"ولذا فقد مت تدريس وحدة      . على حتصيل طالب الصف الثاين املتوسط     

، )LCD(از حاسوب، وجهاز العرض فوق الرأسي، وشاشة حائط، وجهـاز           احلاسوب املكونة من جه   
واستخدمت . حيث مت استخدام إحدى الربجميات املعدة لتدريس الوحدة من قبل وزارة التربية والتعليم            

فقرة من نوعي ) ٤٠(مفردات تضمنت ) ٨(تكون يف من " اإلحصاء"الدراسة اختباراً حتصيلياً يف وحدة   



 
 

٣٤

طالباً ) ٦٨(وقد تكونت عينة الدراسة من      .  مع املنحيات واملدرجات التكرارية البيانية     التكميل والتعامل 
" اإلحصاء"تدرس وحدة   (جمموعة جتريبية   : من طالب الصف الثاين املتوسط مت تقسيمهم إىل جمموعتني        

طالباً، وجمموعة ضابطة تدرس نفس الوحـدة بالطريقـة         ) ٣٤(وبلغ عدد طالا    ) مبساعدة احلاسوب 
وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية . طالباً) ٣٤(ملعتادة، وبلغ عدد طالا أيضا  ا

بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية ومتوسط درجات طالب اموعة ) ٠,٠١(عند مستوى  
  .الضابطة يف االختبار التحصيلي البعدي وذلك لصاحل طالب اموعة التجريبية

فهدفت إىل املقارنة بني أثر استخدام كل من احلاسوب والقطع ) Olkun, 2003(سة أولكُن أما درا
ولتحقيـق  . اهلندسية اليدوية يف تدريس اهلندسة املستوية لدى عينة من طالب الصفني الرابع واخلامس            

هدف الدراسة فقد مت استخدام قطع هندسية مصنوعة من اخلشب كي يـستخدمها الطـالب أثنـاء                 
م لبعض مسائل اهلندسة املستوية، كما مت استخدام برنامج حاسويب لتدريس املسائل نفـسها ،               دراسته

طالباً من طـالب الـصفني      ) ٩٣(وتكونت عينة الدراسة من     . وباستخدام فكرة القطع اليدوية نفسها    
 وقد. طالباً من طالب الصف اخلامس    ) ٤٧(طالباً من طالب الصف الرابع، و       ) ٤٦(الرابع واخلامس،   

طالباً، حيث كانـت     ) ٣١(مت تقسيم عينة الدراسة إىل ثالث جمموعات بلغ عدد الطالب يف كل منها              
األوىل جتريبية تدرس اهلندسة املستوية باستخدام احلاسوب، والثانية جتريبية تدرس اهلندسـة املـستوية              

قـام الباحـث باختبـار    و. باستخدام القطع اليدوية، أما الثالثة فكانت ضابطة تدرس بالطريقة املعتادة  
اموعات الثالث قبلياً وبعدياً بواسطة اختبار أُعد هلذا الغـرض، حيـث تـستعني اموعـة األوىل              
باحلاسوب يف اإلجابة على أسئلة االختبار، وتستعني اموعة الثانية بالقطع اليدوية يف حله مع كتابـة                

وقـد توصـلت    . دام احلاسوب أو القطع اليدوية    النتائج على الورقة، أما الثالثة فتقوم حبله دون استخ        
بني متوسط درجات الطـالب يف  ) ٠,٠١(الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       

اموعتني التجريبيتني ومتوسط درجات الطالب يف اموعة الضابطة وذلك لصاحل طالب اموعتني            
كان أعلـى مـن أداء اموعـة    ) جمموعة احلاسوب (ألوىل  التجريبية، إال أن أداء اموعة التجريبية ا      

كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد            ). القطع اليدوية ( التجريبية الثانية   
بني متوسطي درجات طالب الصفني الرابع واخلامس يف التطبيق البعدي لالختبـار،            ) ٠,٠١(مستوى  

  . وذلك لصاحل طالب الصف اخلامس

 هدفت إىل التعرف على أثر الـتعلم باسـتخدام الوسـائط    دراسة) ٢٠٠٣(الدريس  أجرتما  ك
لدى أطفال مرحلة رياض األطفال، وتكونت ) التصنيف والتسلسل (املتعددة على تعلم املفاهيم الرياضية      

  وطفلة من روضة مدارس الرياض األهلية، وقسمت العينة إىل جممـوعتني   طفالً) ٣٠(عينة الدراسة من    
متساويتني، جمموعة جتريبية تدرس باستخدام الوسائط املتعددة كوسيلة مساندة للطريقـة التقليديـة،             
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وقد توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة     . وجمموعة ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية فقط     
قياس البعـدي  بني متوسط درجات اموعتني التجريبية والضابطة يف ال) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى  

بـني متوسـط درجـات    ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     و ملفهوم التصنيف، 
  .جممل االختبارمفهوم التسلسل، و: لكل مناموعتني التجريبية والضابطة يف القياس البعدي 

منتج  هدفت إىل تعرف أثر برنامج حاسويب        اليت) ٢٠٠٣( الدعيلج   دراسةوظهرت نتائج مغايرة يف     
وقـد  ". تطبيقات على األعـداد النـسبية     "حملياً على حتصيل طالبات الصف الثاين املتوسط يف وحدة          

استخدمت الدراسة أحد الربامج احلاسوبية اجلاهزة يف تدريس الوحدة مستخدمة يف ذلك جهاز عرض              
ي يف الوحدة، ، كما مت يف هذه الدراسة إعداد اختبار حتصيل)Data Show Projector(بيانات احلاسوب 

طالبة من طالبات الـصف الثـاين املتوسـط، مت          )  ٧٠(مت تطبيقه على عينة الدراسة اليت تكونت من         
باستخدام " تطبيقات األعداد النسبية  "تدرس وحدة   (األوىل جتريبية   : توزيعهم بالتساوي على جمموعتني   

وكان من نتائج الدارسة، عـدم    ). ةتدرس الوحدة بالطريقة املعتاد   (والثانية ضابطة   ). الربنامج احلاسويب 
بني متوسطي حتـصيل طالبـات امـوعتني    ) ٠,٠٥(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    

ويف جممـل االختبـار     ) التذكر، والفهم، والتطبيـق   (التجريبية والضابطة يف املستويات املعرفية الثالثة       
 الزمن املستغرق يف تعلم الوحـدة بـني         كما توصلت الدراسة إىل وجود فروق يف      . التحصيلي البعدي 

اموعة التجريبية واموعة الضابطة لصاحل اموعة التجريبية، أي أن الربنامج احلاسويب اختصر الوقت          
  .الالزم للتعلم

هدفت إىل تعرف أثر استخدام برنامج حاسويب يف        ) ٢٠٠٣( العجلوين  يف حني أن دراسة صبح و     
واستعان الباحثان مبربجمني   . التحصيل لدى طالب الصف األول الثانوي      على   "املتجهات"تدريس وحدة   

 للصف األول   "املتجهات"خمتصني إلعداد برنامج حاسويب وفق أسلوب التدريس اخلصوصي يف وحدة           
طالباً وطالبة، من طالب الصف األول الثانوي من مدرستني، ) ٦٠(وتكونت عينة الدراسة من . الثانوي

وقد مت توزيعهم بطريقة    . طالبة) ٢٤(طالباً، يف حني كان عدد اإلناث       ) ٣٦ (حيث كان عدد الذكور   
طالباً، وجمموعيت اإلناث وعدد ) ١٨(جمموعيت الذكور وعدد كل منهما     : عشوائية على أربع جمموعات   

تدرس الوحدة باستخدام   (وقد جعلت إحدى اموعتني من كل جنس جتريبية         . طالبة) ١٢(كل منهما   
وبتطبيق اختبار حتـصيلي أعـده      ). تدرس وفق الطريقة املعتادة   (، واألخرى ضابطة    )اسويبالربنامج احل 

يف حتـصيل  ) ٠,٠٥(الباحثان توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى     
الطالب بني اموعتني التجريبية اليت درست باستخدام الربنامج احلاسويب والضابطة اليت درست وفـق        

كما توصلت الدراسة إىل وجود فـروق ذات داللـة   . يقة املعتادة وذلك لصاحل اموعة التجريبية   الطر
  .تعود للجنس، وكان ذلك لصاحل الذكور) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى 



 
 

٣٦

بدراسة هدفت إىل تعرف أثر برنامج حاسويب مقترح على التحصيل        ) هـ١٤٢٤(السويلم  ت  وقام
وقـد مت إعـداد     ". مقارنة األعداد العشرية  " االبتدائي يف موضوع     الدراسي لدى طالبات الصف الرابع    

كما مت إعـداد اختبـار   ). Alessi & Trollip(الربنامج احلاسويب املذكور وفق منوذج آليسي وترولب 
طالبة من طالباًت الصف الرابع     ) ٥٩(وتكونت عينة الدراسة من     . حتصيلي من نوع االختيار من متعدد     

طالبة ومها جمموعتـان    ) ٢٠(طالبة، والثانية   ) ١٩(األوىل  : هم إىل ثالث جمموعات   االبتدائي مت تقسيم  
أما الثالثـة   ). باستخدام الربنامج احلاسويب املقترح   " مقارنة األعداد العشرية  "تدرس موضوع   (جتريبيتان  

لتأكد من وقد مت ا). تدرس املوضوع بالطريقة املعتادة(طالبة لتمثل اموعة الضابطة ) ٢٠(فتكونت من  
وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللـة         . تكافؤ اموعات بتطبيق االختبار التحصيلي قبلياً     

الضابطة، والتجريبية األوىل، (بني متوسطات درجات اموعات الثالث ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى 
ذلك لصاحل الدرجات يف التطبيـق      يف التطبيقني القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي و      ) والتجريبية الثانية 

يف ) ٠,٠٥(كما توصلت الدراسة إىل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى              . البعدي
  .التحصيل الدراسي بني اموعتني التجريبيتني واموعة الضابطة يف التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي

برنامج حاسويب يف حتـصيل طـالب       دراسة هدفت إىل تعرف أثر      ) ٢٠٠٤( وأجرى أبو عراق    
لإلنشاءات اهلندسية والذي أنتجته    ) GSP(ومت استخدام برنامج    . الصف الثالث املتوسط هلندسة الدائرة    

كما مت إعداد اختبار حتصيلي يف هندسة الدائرة    . إحدى الشركات املتخصصة يف تصميم الربامج التربوية      
: طالباً، مت توزيعهم عشوائيا على جممـوعتني      ) ٤٨(نت من   مت تطبيقه بعدياً على عينة الدراسة اليت تكو       

وقد درب الطالب يف اموعـة      ). ٢٤(طالباً، وضابطة بلغ عدد طالا      ) ٢٤(جتريبية بلغ عدد طالا     
التجريبية على استخدام الربنامج احلاسويب، مث  درسوا وحدة هندسة الدائرة من خالل الربنامج، بينمـا            

وقد توصلت الدراسـة   .وقد استمر تطبيق املعاجلة ملدة شهر     . ابطة بالطريقة املعتادة  درست اموعة الض  
بني أداء طـالب امـوعتني التجريبيـة        ) ٠,٠١(إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         

  .والضابطة لصاحل طالب اموعة التجريبية

حلاسوب يف اكتساب مهـارات  بدراسة هدفت إىل تقصي أثر استخدام ا ) ٢٠٠٥(كما قام الدايل    
لطالب الصف الثاين االبتدائي يف معهد العاصـمة        ) مجع، وطرح، وضرب  (العمليات احلسابية الثالث    

: طالباً، ومت تقسيمهم عشوائياً إىل جممـوعتني      ) ٤٠(وتكونت عينة الدراسة من     . النموذجي يف الرياض  
ثانية جتريبية تعلمت باستخدام احلاسـوب      طالباً، وال ) ١٩(ضابطة تعلمت بالطريقة التقليدية وعددهم      

وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة احصائية يف التحصيل املباشر            . طالباً) ٢١(وعددهم  
ألفراد عينة الدراسة يف املهارات احلسابية الثالث تعـزى إىل اسـتخدام            ) االحتفاظ(واملؤجل  ) اآلين(

  . إستراتيجية التعلم باستخدام احلاسوب



 
 

٣٧

دراسة هدفت إىل تعرف أثر استخدام احلاسوب على التحـصيل يف           ) ٢٠٠٧(كما أجرى إبراهيم    
طالباً مت انتقاؤهم بطريقـة     ) ٥٨(تكونت عينة الدراسة من     . مادة الرياضيات لطالب التعليم الصناعي    

عشوائية من فصلني من فصول الصف الثاين الثانوي الصناعي بالبحرين، ووزعت عينـة الدراسـة إىل              
جمموعتني بالتساوي، األوىل جتريبية تدرس موضوع حل املعادالت الرياضية باسـتخدام احلاسـوب،             

و توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللـة      . والثانية ضابطة تدرس نفس الوحدة بالطريقة املعتادة      
عدي لصاحل  بني متوسطي اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار الب       ) ٠,٠٥(إحصائية عند مستوى    

  .اموعة التجريبية

  تدريس  أثر استخدام برنامج حاسويب مقترحً  يف       تعرفهدفت إىل   ف) ٢٠٠٧( دراسة القحطاين    أما
ولتحقيق هذا اهلدف .  على مستوى التحصيل الدراسي لطالبات الصف الرابع االبتدائي "الضرب"وحدة  

لبة، ووزعت على جممـوعتني، جتريبيـة   طا) ٥٤(استخدم املنهج التجرييب، وتكونت عينة الدراسة من       
دال وقد توصلت الدراسة إىل وجود فرق       . طالبة) ٢٦(طالبة، وضابطة تكونت من     ) ٢٨(تكونت من   

بني متوسطي درجات طالبات امـوعتني التجريبيـة والـضابطة يف           ) ٠,٠٥( عند مستوى    إحصائياً
) ٠,٠٥( عند مـستوى      داللة إحصائياً  قوفريوجد  بينما ال    ،االختبار البعدي لصاحل اموعة التجريبية    

بني متوسطات درجات طالبات اموعتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي مبختلف املستويات            
 الطالبات الاليت ميلكن مهارة جيدة يف استخدام احلاسوب         التعليمية املرتفعة واملتوسطة والضعيفة، وبني    

  .مقارنة باألقل مهارة يف ذلك

 أثر استخدام أنشطة إثرائية بواسطة برنامج        إىل تعرف  بدراسة هدفت ) ٢٠٠٨( املالكي   ني قام حيف  
حاسويب يف عالج صعوبات تعلم الرياضيات على أداء طالب الصف الثالث االبتدائي ذوي صـعوبات       

وتكونت عينة الدراسة مـن  . ١٨أقل من أو يساوي   ) ٩-١(تعلم حقائق اجلمع األساسية لألعداد من       
طالباً مت اختيارهم بطريقة عمدية بناًء على ترشيح معلميهم، ومت تقسيم العينـة بالتـساوي إىل                ) ٦٠(

. جمموعتني، األوىل جتريبية درست بأسلوب التعليم احملوسب، والثانية ضابطة درست بالطريقة العاديـة            
) ١٠٠(تضمن االختبـار    كما أعد الباحث اختباراً يف حقائق اجلمع األساسية مت تطبيقه قبلياً وبعدياً، و            

وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني االختبار القبلي والبعدي يف األداء              . مهارة
  . بني جمموعيت الدراسة لصاحل اموعة التجريبية

   .دراسات تناولت اختزال القلق الرياضيحبوث و •

ة منوذج منظم اخلربة املتقدم يف  مدى مسامههدفت إىل تعرفدراسة ) ١٩٩٣(أجرى مسعان وحممد 
. بقاء أثر تعلم اهلندسة الفراغية وختفيف مستوى القلق الرياضي لدى طالب التعليم الثانوي الـصناعي              



 
 

٣٨

من مدينة سوهاج مبـصر،     ) طالبة١٤٩ طالباً،   ١٤٧(طالباً وطالبة   ) ٢٩٦(وتكونت عينة الدراسة من     
دة اهلندسة الفراغية باستخدام املنظم املتقدم، والثانية وقد قسمت إىل جمموعتني، األوىل جتريبية تدرس وح

وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة أن منوذج اخلـربة  . ضابطة تدرس نفس الوحدة بالطريقة املعتادة     
املتقدم يساهم مسامهة كبرية يف بقاء أثر تعلم اهلندسة الفراغية وختفيف القلق الرياضي لدى طالب عينة                

فروق ذات داللة إحصائية يف التطبيق البعدي ملقياس القلق الرياضي لصاحل اموعـة             ووجود  . الدراسة
  .بالنسبة للبنات) ٠,٠٥(بالنسبة للبنني، وعند مستوى ) ٠,٠١(التجريبية عند مستوى 

 إىل تقصي أثر إستراتيجية مقترحة يف تـدريس حـل           هدفتدراسة  ) ٢٠٠٢( زهران   أجرىكما  
 مهارات حل املشكلة واالجتاه حنو الرياضيات وخفض مـستوى القلـق            املشكالت الرياضية يف تنمية   

وتكونت عينة الدراسة . الرياضي لدى الطالب ذوي صعوبات التعلم باحللقة الثانية من التعليم األساسي        
لى جممـوعتني، األوىل جتريبيـة    وطالبة من منطقة الباطنة بعمان، ووزعت بالتساوي ع      اًطالب) ٧٠(من  

وقد توصلت نتائج الدراسة إىل     .  بالطريقة املعتادة  تدرستيجية املقترحة والثانية ضابطة     ا باإلستر درست
بني متوسطى درجات امـوعتني التجريبيـة   ) ٠,٠١(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى   

  .والضابطة يف اموع الكلي لدرجام يف مقياس قلق الرياضيات، لصاحل اموعة الضابطة

 هدفت إىل فحص أثر استخدام الفيديو يف إثـراء مـساق        بدراسة )٢٠٠٣(ام السواعي   يف حني ق  
طرق تدريس الرياضيات بشكل عام، ويف حتسني اجتاهات الطالبات املعلمات حنو الرياضيات وخفض             

وتكونت . مستوى القلق الرياضي لديهن وحتسني معتقدان بفعالية تدريسهن للرياضيات بشكل خاص          
طالبة معلمة من كلية التربية جبامعة االمارات العربية املتحدة، اشتملت أدوات           ) ٣١(من  عينة الدراسة   

الدراسة على مقياس االجتاه حنو الرياضيات املعدل ومقياس القلق الرياضي ومقياس املعتقدات بفعاليـة              
اء مـساق   وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام الفيديو ساهم بشكل كبري يف إثر          . التدريس واملقابالت 

طرق تدريس الرياضيات، وأن املساق قد لعب دوراً يف حتسني اجتاهات الطالبـات املعلمـات حنـو                 
  .الرياضيات وخفض القلق الرياضي لديهن وحتسني معتقدان بفعالية تدريسهن للرياضيات

دراسة هدفت إىل تقصي فعالية استخدام الربهنة غري املباشـرة يف تنميـة          ) ٢٠٠٦(وأجرى متويل   
هارات الربهان الرياضي واختزال قلق الربهان وحتسني مهارات التواصل الرياضي لدى الطالب معلمي       م

وتكونت عينة الدراسة من جمموعة طالب شعبة الرياضيات بكلية التربية بصور يف عمـان              . الرياضيات
ها جمموعـة   ، حيث مت التعامل مع طالب السنة الثالثة باعتبار        )م٢٠٠٥/٢٠٠٦الفصل الدراسي الثاين    (

التجريب وطالب السنتني الثانية والرابعة كمجموعات جتربة استطالعية دف حساب ثبـات أدوات             
وتوصلت الدراسة إىل أن استخدام الربهنة غري املباشرة أظهر فعالية كبرية يف تنمية مهـارات               . الدراسة



 
 

٣٩

ـ           دى الطـالب معلمـي     الربهان الرياضي واختزال قلق الربهان وحتسني مهارات التواصل الرياضي ل
  . الرياضيات

فهدفت إىل تقصي أثر إستراتيجية مقترحة للبحث عن منط للحـل يف            ) ٢٠٠٨(أما دراسة صاحل    
وتكونت عينة الدراسة من جمموعة من طالب الصف . تنمية مهارات الربهان اهلندسي وخفض القلق منه

 األوىل جتريبيـة    :ت على جمـوعتني   طالباً، ووزع ) ٢١٩(الثاين املتوسط بإدارة الداخلة مبصر وعددهم       
الوحدة طالباً، والثانية ضابطة درست     ) ١٠٣( باإلستراتيجية املقترحة وعددهم     "التباين" وحدة   درست
 توصلت نتائج الدراسة إىل وجود فرق دال إحصائياً       و. طالباً) ١١٦(بالطريقة املعتادة وعددهم    نفسها  

 التجريبية والضابطة يف مقياس قلـق الربهـان         بني متوسطى درجات اموعتني   ) ٠,٠١(عند مستوى   
  . لصاحل اموعة الضابطة اهلندسي،

دراسة هدفت إىل تقصي أثر استخدام املدخل املنظـومي يف تـدريس            ) ٢٠٠٩(أجرى علي   كما  
االحتماالت لطالب املرحلة املتوسطة على زيادة التحصيل وتنمية التفكري الرياضي وخفـض القلـق               

قتصرت عينة الدراسة على بعض طالب الصف األول املتوسط مبحافظـة أسـيوط             وا. الرياضي لديهم 
طالباً درست وحدة ) ٤٢(طالباً ووزعت على جمموعتني األوىل جتريبية وعددهم       ) ٨٣(مبصر، وعددهم   

طالباً درست نفس الوحـدة     ) ٤١(االحتماالت باستخدام املدخل املنظومي، والثانية ضابطة وعددهم        
) ٠,٠١(وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى            . ةبالطريقة املعتاد 

لصاحل طالب اموعة التجريبية يف التطبيق البعدي الختبار كل من التحـصيل، والختبـار الـتفكري                
  .الرياضي، وملقياس القلق الرياضي

  .دراسات تناولت العالقة بني التحصيل والقلق الرياضيحبوث و •

دراسة هدفت إىل دراسة القلق الرياضي لدى طالب الصف الثاين الثانوي           ) ١٩٩٠(ري   فك أجرى
طالباً وطالبة مـن  ) ٣٩٥(مشلت عينة الدراسة . العلمي من حيث مستواه وعالقة بالتحصيل يف اهلندسة      

 فـصول  ٣ : فـصول ٧طالبة موزعة على   ) ٢١٥(طالباً و   ) ١٨٠(الصف الثاين الثانوي العلمي منهم      
وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى            . بناتفصول لل  ٤بنني و لل
  .اضي والتحصيل يف هندسة التحويالتبني القلق الري) ٠,٠١(

دراسة هدفت إىل تقصي أثر استخدام بعض إستراتيجيات إلقاء         ) ١٩٩٠(أجرى قام خملوف    كما  
وتكونت عينة .  قلقهم الرياضيت اهلندسية واختزال للمشكالاألسئلة على حل طالب املدرسة املتوسطة

الدراسة من طالب الصف الثالث املتوسط وهي مكونة من ثالثة فصول من إحدى مدارس املنـصورة                
طالبـة،  ) ٤٦(طالبة، وزعت على ثالث جمموعات، اموعة التجريبية األوىل         ) ١٤١(مبصر وعددهم   



 
 

٤٠

ومن أهم ما توصلت إليه نتائج الدراسة، أنه   . طالبة) ٤٧( ابطةطالبة، والثالثة ض  ) ٤٨(والتجريبية الثانية   
يف نتوجد عالقة بني متوسط درجات الطالبات يف اختبار حل املشكالت اهلندسية وبني متوسط درجا 

  .معدل اختزال القلق الرياضي

دراسة هدفت إىل تقصي فعالية إستراتيجييت تعديل الـسلوك املعـريف           ) Day,1994( داي   وأجرى
العالج متعدد النماذج يف خفض مستوى قلق االختبار املرتفع، وحتسني التحصيل األكادميي يف مـادة               و

: طالباً وطالبة، وقسمت عينة الدراسـة إىل جممـوعتني        ) ٣١(وتكونت عينة الدراسة من     . الرياضيات
 برنامج تعـديل    طالباً وطالبة، والثانية تلقت   ) ١٦(األوىل تلقت برنامج تعديل السلوك املعريف وعددها        

وقد توصلت الدراسة إىل أنه كلما اخنفض قلـق         . طالباً وطالبة ) ١٥(السلوك متعدد النماذج وعددها     
  .االختبار ارتفع التحصيل

دراسة هدفت إىل تقصي فعالية استخدام التعلم التعاوين يف تـدريس           ) ١٩٩٦(أجرى زهران   كما  
وتكونت عينة الدراسة من    . ملرحلة املتوسطة الرياضيات يف خفض مستوى قلق الرياضيات لدى طالب ا        

. طالباً من طالب األول املتوسط، وقسمت بالتساوي إىل جمموعتني األوىل جتريبية، والثانية ضابطة) ٦٨(
بني متوسـطي درجـات   ) ٠,٠١( عند مستوى  ياًحصائ إ لداوتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فرق       

لق الرياضيات لصاحل درجات اموعة الضابطة، ووجـود        اموعتني التجريبية والضابطة يف مستوى ق     
بني متوسطي درجات اموعتني التجريبيـة والـضابطة يف         ) ٠,٠١( عند مستوى    دال إحصائياً فرق  

 عالقة ارتباطيـة سـالبة بـني التحـصيل يف      كما توجد التحصيل لصاحل درجات اموعة التجريبية،      
  .ة الدراسةالرياضيات ومستوى قلق الرياضيات لدى عين

بدراسة هدفت إىل تقصي فعالية استخدام إسـتراتيجييت الـتعلم          ) ١٩٩٧(يف حني قامت حسن     
التعاوين اجلمعي والتنافسي الفردي على حتصيل الرياضيات وختفيف القلق الرياضي لدى طالب الصف             

 املنيا مبـصر،  وتكونت العينة من ثالثة فصول من طالبات الصف األول املتوسط مبدينة.  األول املتوسط 
 نطالبة وميثل ) ٣٩( اموعة التجريبية األوىل، والثاين عددهن       نطالبة وميثل ) ٤٠(الفصل األول عددهن    

وكان من أهم النتائج    .  اموعة الضابطة  نطالبة وميثل ) ٤٢(اموعة التجريبية الثانية، والثالث عددهن      
 جمموعـات  بني درجات حتـصيل الطالبـات يف     اليت توصلت هلا الدراسة وجود عالقة ارتباطية سالبة         

  . يف مقياس القلقالدراسة الثالث ودرجان

دراسة هدفت إىل جتريب استخدام إستراتيجييت خرائط املفاهيم وخريطة ) ١٩٩٩(وأجرى حسانني 
القلق لـدى طـالب املرحلـة        يف تعليم الرياضيات على تنمية التفكري الرياضي وخفض          )v(الشكل  
ة الدراسة كانت عشوائية من بني طالب الصف الثاين املتوسط بإحدى مدارس أبو كبري              وعين. املتوسطة



 
 

٤١

جمموعة جتريبية  : طالباً، قسمت إىل ثالث جمموعات    ) ١٣٠(التعليمية يف حمافظة الشرقية مبصر وعددهم       
) ٤٢ (طالباً، والثالثة ضابطة وعددهم) ٤٥(طالباً، وجمموعة جتريبية ثانية وعددهم  ) ٤٣(أوىل وعددهم   

وكانت من أهم النتائج اليت توصلت هلا الدراسة وجود عالقة إرتباطية سالبة بني التحصيل وقلق               . طالباً
  .التحصيل يف اموعتني التجريبيتني األوىل والثانية

فهدفت إىل تعرف أثر إستراتيجية مقترحة يف التعلم التعـاوين          ) ٢٠٠٠(أما دراسة الرياشي والباز     
ة اإلبداع اهلندسي واختزال قلق حل املشكلة اهلندسية لدى طالب املرحلة اإلعداديـة   حىت التمكن لتنمي  

طالباً من طالب الصف الثاين املتوسط، ومت تطبيق أدوات ) ٥٦(وتكونت عينة الدراسة من     ). املتوسطة(
كلة اختبار مهارات حل املشكلة اهلندسية، واختبار اإلبداع اهلندسي، ومقياس قلق حل املـش            (الدراسة  
ىل وجود ارتباط سالب قوي بني       إ وتوصلت الدراسة . قبلياً وبعدياً على الطالب عينة الدراسة     ) اهلندسية

      . يف مهارات حل املشكلة اهلندسية ومستوى قلقهم فيهالطالبمستوى أداء ا

دراسة هدفت إىل تعرف أثر استخدام املدخل البصري يف تدريس الدوال           ) ٢٠٠٢(وأجرى سالمة   
وتكونـت  . ية على ختفيض قلق الرياضيات والتحصيل لدى طالب التعليم الثانوي القسم العلمي           احلقيق

طالباً وطالبة، ووزعت ) ١٥٥(عينة الدراسة من طالب وطالبات الصف الثاين الثانوي العلمي وعددهم     
والثانية طالباً وطالبة،   ) ٧٩(على جمموعتني، األوىل جتريبية تدرس باستخدام املدخل البصري وعددهم          

وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق      . طالباً وطالبة ) ٧٦(ضابطة تدرس بالطريقة العادية وعددهم      
بني متوسطي حتصيل طالب وطالبات اموعتني التجريبيـة        ) ٠,٠٥(ذات داللة إحصائياً عند مستوى      

وجود فـروق ذات داللـة    ة، و والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصاحل اموعة التجريبي        
بني متوسطي درجات قلق دراسة الرياضـيات لطـالب وطالبـات           ) ٠,٠٥( عند مستوى    إحصائية

ق البعدي لصاحل اموعة الضابطة، كما برهنت على أن العالقة          اموعتني التجريبية والضابطة يف التطبي    
نه كلما ارتفع القلق الرياضـي     بني التحصيل يف الرياضيات وقلق الرياضيات هي عالقة عكسية، مبعىن أ          

  . لدى الطالب اخنفض حتصيلهم، وكلما اخنفض القلق الرياضي ارتفع التحصيل

 استخدام إستراتيجيات ما وراء املعرفة يف  إىل تعرفهدفتبدراسة ) ٢٠٠٨(وكذلك قام الشهري  
. ية التقنية بأا  تدريس الرياضيات لتنمية مهارات حل املشكلة واختزال القلق الرياضي لدى طالب الكل           

ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث قائمة مبهارات حل املشكلة الرياضية، واسـتخدم عـدداً مـن                
إستراتيجيات ما وراء املعرفة لتنميتها لدى طالب املستوى الثاين قسم التقنيـة اإللكترونيـة، وهـي                 

ت أدوات الدراسة يف اختبـار      ومتثل. التساؤل الذايت، والتفكري بصوت مرتفع، والنمذجة     : إستراتيجيات
طالباً، ) ٥٣(وبلغت عينة الدراسة    . مهارات حل املشكلة الرياضية، ومقياس قلق حل املشكلة الرياضية        



 
 

٤٢

طالباً درست باستخدام اسـتراتيجيات مـا وراء        ) ٢٦(قسمت إىل جمموعتني األوىل جتريبية وعددهم       
وقد توصلت الدراسة إىل وجود     . ريقة العادية طالباً درست بالط  ) ٢٧(املعرفة، والثانية ضابطة وعددهم     

حل املشكلة بني درجات الطالب يف اختبار مهارات      ) ٠,٠١(ارتباط سالب دال إحصائياً عند مستوى       
  .الرياضية ودرجام يف مقياس قلق حل املشكلة الرياضية

  .تعقيب عام على البحوث والدراسات السابقة •

  : ميكن مالحظة اآليتمن خالل عرض البحوث والدراسات السابقة

اختلفت البحوث والدراسات السابقة يف تناوهلا ملراحل التعليم، كمـا اختلفـت يف تـصميماا                -١
التجريبية، فمنها ما اكتفى مبجموعة جتريبية واحدة، ومنا ما امتد إىل جمموعتني جتريبيتني، وثـالث            

ـ  جمموعات، ومنها ما استخدم الربامج احلاسوبية من أجل زيادة التحص          ا مـا اسـتخدم     هيل، ومن
استراتيجيات تدريسية خمتلفة لزيادة التحصيل واختزال القلق الرياضي، ودراسة العالقة بينهما، كما            
أن بعضها تناول العينة ككل دون النظر ألي فروق بينها، ومنها ما قسم العينة حـسب مـستوى           

إن غالبيتها ركـزت علـى   التحصيل، ومنها ما قسم العينة على حسب مقدار القلق الرياضي، إال        
الطالب العاديني، وكذلك هدف بعضها إىل حبث فعالية الربامج احلاسوبية يف التحصيل، وهـدف              

 .امالبعض اآلخر إىل زيادة التحصيل واختزال القلق الرياضي ودراسة العالقة بينه

مية اجتاهـات  يف فعالية الربامج احلاسوبية يف التحصيل وتنالبحوث والدراسات السابقة    جلقت  اتف -٢
 ؛٢٠٠٤، أبو عـراق ؛ Olkun, 2003هـ؛ ١٤٢٢البلوي، : (ودافعية الطالب حنو الرياضيات مثل

 البحـوث   بـني معظـم   هناك اتفاق   ،كما  )٢٠٠٨املالكي،   ؛٢٠٠٧القحطاين،   ؛٢٠٠٥ايل،  الد
: والدراسات السابقة من حيث وجود عالقة عكسية بني التحـصيل والقلـق الرياضـي مثـل                

)Day,1994 ؛ ٢٠٠٠؛ الرياشـي والبـاز،      ١٩٩٩؛ حسانني،   ١٩٩٧؛ حسن،   ١٩٩٦ان،  ؛ زهر
 . )٢٠٠٨؛ الشهري، ٢٠٠٢سالمة، 

 تشابه البحث احلايل مع البحوث والدراسات السابقة يف بنـاء برنـامج حاسـويب يف تـدريس                  -٣
الرياضيات، كما تشابه مع بعض البحوث والدراسات السابقة يف العينة، إال أنه خيتلف عنـها يف                

 .ام منط التدريب واملمارسة من أجل زيادة التحصيل واختزال القلق الرياضياستخد

 اهتمت ببناء برامج حاسـوبية      -الباحثيف حدود قراءات    -يتضح عدم وجود حبوث ودراسات       -٤
لتدريس الرياضيات من أجل زيادة التحصيل واختزال القلق الرياضي، ويف املرحلـة االبتدائيـة يف              

.ة خاصة، ومن هنا تأيت أمهية البحث لطالب الـصف الرابـع االبتـدائي             اململكة العربية السعودي  

  



 ٤٣

  : البحثفروض
  :ايل اختبار صحة الفروض التاليةحاول البحث احل

 درجـات طـالب     بني متوسـطات  ) ٠‚٠٥(ائية عند مستوى     داللة إحص  وق ذات يوجد فر  -١
 طـالب اموعـة     اموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار التحصيل لصاحل        

 .التجريبية
 طـالب اموعـة     حتـصيل لفعالية يف   يتصف الربنامج احلاسويب املقترح بدرجة مناسبة من ا        -٢

 .التجريبية
بني متوسطي درجات طالب اموعتني     ) ٠‚٠٥( داللة إحصائية عند مستوى      يوجد فرق ذو   -٣

 .تجريبية طالب اموعة الالقلق الرياضي لصاحل قياسوالضابطة يف التطبيق البعدي ملالتجريبية 
لقلق الرياضي لـدى    يتصف الربنامج احلاسويب املقترح بدرجة مناسبة من الفعالية يف اختزال ا           -٤

 .طالب اموعة التجريبية
 لدى طـالب  ياضي بني التحصيل والقلق الر )٠‚٠٥( عند مستوى سالبة    ارتباطية يوجد عالقة  -٥

 .الصف الرابع االبتدائي



  
  
  

  رابعالفصل ال

 منهجه البحث وجراءاتإ

o البحثمنهج  
o البحثجمتمع  
o عينة البحث 
o البحث موضوعات حتديد 
o حمتوى املوضوعات احملددةحتليل  
o أهداف املوضوعات احملددةحتديد  
o بناء الربنامج احلاسويب 
o إعداد دليل املعلمإجراءات  
o  البحثأدوات 
o جتربة البحثتطبيق  
o اإلحصائيةاملعاجلة   

  
  

  



 ٤٥

   البحث ومنهجهإجراءات

 حمتـوى   حتليـل ، و ه موضوعات حتديدو ،تهوعين ،ه وجمتمع ،بحثل ا منهج حتديد هذا الفصل    تضمن
 إعـداد  إجراءاتو  وإعداد الربنامج احلاسويب    أهداف املوضوعات احملددة،   وحتديد، ددةاملوضوعات احمل 

 وفيمـا  ، وتطبيق التجربة، وحتديد األساليب اإلحصائية املستخدمة،      أدوات البحث وإعداد  ، دليل املعلم 
  : لذلكفصيليلي ت

  :البحث منهج: أوالً

التجرييب لتحديد فعالية الربنامج احلاسويب املقترح لتـدريس        شبه  عتمد البحث احلايل على املنهج      ا
 االبتدائي من خالل منـهج      لدى طالب الصف الرابع    واختزال القلق الرياضي     يف التحصيل  الرياضيات
  .اس القبلي والبعدي ملتغريات البحث؛ التجريبية والضابطة، والقياموعتني

  :جمتمع البحث: ثانياً

  . مجيعهم االبتدائي مبنطقة جازان التعليمية احلايل من طالب الصف الرابعتكون جمتمع البحث

  :عينة البحث: ثالثاً

مدرسـة  ( منطقة جازان التعليميـة   مدارسقصدية من طالب الصف الرابع االبتدائي بإحدىعينة  
األوىل جتريبية وتتكون مـن     : طالباً، وقسمت إىل جمموعتني   ) ٤٨( وعددها   ،) بصامطة ئيةاللقية االبتدا 

  .طالباً) ٢٤(طالباً، والثانية ضابطة وتتكون من ) ٢٤(

  :البحث موضوعات حتديد: رابعاً

 رابعال الصف طالب على املقررة "الضرب يف عدد من رقم واحد"وحدة  حددت املوضوعات يف
الضرب ( :التالية العناوين حتمل وهي ،هـ١٤٣١/١٤٣٢ من العام ول الدراسي األ يف الفصلاالبتدائي

 ضرب عدد من رقمني مهارة حل املسألة، تقدير نواتج الضرب،، ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠يف مضاعفات 
يف عدد من رقم واحد دون إعادة جتميع، ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد مع إعادة 

  .)، الضرب يف أعداد كبرية، الضرب مع وجود أصفارة استقصاء حل املسألجتميع،

  



 ٤٦

  : احملددة املوضوعات حمتوى حتليل: خامساً

، مفاهيم من احملددة املوضوعات يف املتضمنة األساسية العناصر حتديد إىل التحليل يهدف
 ختباراال وإعداد ،ربنامج احلاسويبال باستخدام صياغتها إلعادة وذلك، ومهارات، وتعميمات

 ؛١٩٨٣، شعراوي (واملهارات، والتعميمات، املفاهيم التايل التصنيف وفق التحليل مت لكذل. صيليالتح
 استعان كما احملددة، املوضوعات حمتوى بتحليل الباحث وقام، )٢٠٠٩، الشهري ؛١٩٩١، موسى
 اجلدول ويوضح، الثبات معامل حلساب (Cooper, 1981) كوبر معادلة تطبيق ومت، *رياضيات مبعلم

  .التحليل نتائج )١(

  )١ (جدول

  ** ثبات حتليل حمتوى املوضوعات احملددةمعامل    
 الثبات معامل االتفاق مرات عدد الفئات جمموع )٢ (التحليل )١ (التحليل التحليل عناصر

 ١‚٠٠ ٤ ٨ ٤ ٤ املفاهيم

 ١‚٠٠ ٣ ٦ ٣ ٣ التعميمات

 ٠‚٩٣ ٧ ١٥ ٧ ٨ املهارات

 ٠‚٩٧ ١٤ ٢٩ ١٤ ١٥ ككل العناصر

    

 حملتوى املوضوعات  والتحليل ككل أن معامالت ثبات عناصر التحليل)١ ( من اجلدوليتضح
 وهي نسبة ثبات عالية مما يعطي ثقة يف ،)٠‚٩٧، ٠‚٩٣، ١‚٠٠، ١‚٠٠( التوايل على احملللني بنياحملددة 

  .)٤ملحق ( حمتوى املوضوعات احملددة حتليل تمناسبة ثبا

  : احملددةملوضوعاتا أهداف حتديد :سادساً

األهـداف اإلجرائيـة    و،  احملددة ملوضوعاتاصاغ الباحث أهداف    ،  ضوء نتائج حتليل احملتوى    يف
  .الستخدامها عند إعداد الدروس ضمن دليل املعلم، التدريسية لكل موضوع من املوضوعات

  .، وله خربة متواضعة يف تدريس الرياضيات طوهري حممدعبداهللا بن حسن. أ* 

  تدل على جمموع الفئات اليت حللت يف التحليلني: ٢ن+١ن،  حيث م تدل على عدد مرات االتفاق بني التحليلني، )٢ن+١ن(÷م٢= ل الثبات معام**



 ٤٧

  :بناء الربنامج احلاسويب: سابعاً

 :إعداد الصورة األولية للربنامج احلاسويب - أ
  :وذلك من خالل اخلطوات التالية

o ا عندتصميم الربنامج احلاسويبحتديد األسس اليت جيب مراعا :  
 احلاسوب يف صورا األولية مراعياً األسـس        عن طريق  دروس الوحدة    قام الباحث بإدخال  

  :التالية

 .التركيز على التدريب واملمارسة من خالل التمارين كنمط للربنامج •
 .استخدام عبارات بسيطة وسهلة •

 .بساطة الشاشة وخلوها من احلشو •
 .واملؤثرات الصوتية املشوقة للطالباستخدام األلوان والصور  •

 .استخدام تغذية راجعة مناسبة عند الصواب وعند اخلطأ •

o مكونات الربنامج احلاسويب:  
مت صياغة الوحدة باستخدام احلاسوب يف ضوء حمتوى الوحدة وأهدافها، وذلـك يف صـورة      

، )حملتـوى ا(برنامج مكون من مثانية دروس أساسية، كل درس مكون من األهـداف، واألمثلـة              
، وحيوي الربنامج على    )اخترب نفسك (، كما يوجد اختبار ائي جلميع الوحدة        )التقومي(والتمارين  

شاشة التعريف بالربنامج، وشاشة لتسجيل الدخول، وشاشة ترحيبية، وشاشة تعليمات الربنـامج،            
  . وشاشة موضوعات الوحدة

o نظام تأليف الربنامج:  
لتأليف الوسائط املتعـددة، وذلـك حلداثـة     Adobe Flash 10 (CS4)اختار الباحث نظام 
  . إصداره، وجودته العالية

  

  

  



 ٤٨

  :تقومي الربنامج احلاسويب  - ب
  :بعد االنتهاء من إعداد الصورة األولية للربنامج احلاسويب مت تقوميه من خالل

 جتريب الربنامج مرات عديدة لتاليف األخطاء اللغوية والربجمية، ولعمل التحسينات الالزمة           -١
  .اليت تربز من خالل التجريب

 .عرض الربنامج على احملكمني -٢
 .طالب) ٣(جتريب الربنامج على عينة صغرية  -٣

  :الصورة النهائية للربنامج  - ج
يف ضوء آراء احملكمني، ويف ضوء املالحظات اليت ظهرت جراء تطبيق الربنامج ذاتياً من قبل               

  :على الربنامج مثلالباحث، وعلى العينة الصغرية مت إجراء بعض التعديالت 

 .تفعيل عمل بعض األزرار اليت مل تكن تعمل •

 .تصحيح بعض األخطاء الربجمية واللغوية •
 .تعديل بعض اخللفيات اليت مل تكن مناسبة للون اخلط املكتوب عليها •

  .وذه التعديالت أصبح الربنامج جاهزاً للتطبيق

  : دليل املعلمإعدادإجراءات : اًثامن

  :اإلجراءات التالية) ٥ملحق( دليل املعلم تضمن

 .  الدليلمقدمة )١
 .متطلبات تشغيل الربنامج احلاسويب )٢
 .شاشات الربنامج احلاسويب )٣
      ).املهارات-التعميمات-املفاهيم( التعلم حمتوى )٤
 . املوضوعات احملددةأهداف )٥
 . التقوميأساليب )٦
 . الزمنية لتدريس املوضوعات احملددةاخلطة )٧
  .الربنامج احلاسويبة وفق خطة تدريس املوضوعات احملدد )٨



 ٤٩

  :أدوات البحث: اًتاسع

  : التالية)التحصيلي ومقياس القلق الرياضيختبار اال(أدايت البحث مت إعداد 

  :االختبار التحصيلي •
  : وفقاً للخطوات التاليةالتحصيلي ختباراالإعداد مت 

 لرابـع  ا الـصف  طـالب التحصيلي ل  ستوىامل قياس إىل االختبار هدف: االختبار من اهلدف )١
 ."الضرب يف عدد من رقم واحد"يف وحدة  بتدائياال

 للطالـب  موجه خبطاب األوىل صفحته يف االختبار الباحث استفتح: لالختبار املبدئية الصورة )٢
 نتائج  بأن الطالب وإشعار االختبار، من اهلدف تضمن )الطالب مجيع على بقراءته املعلم يقوم(

ا عالقة بدرجاته يف مادة الرياضيات؛ وإمنا تستخدم فقط االختبار تتصف بالسرية التامة وليس هل  
 وأن بعنايـة،  سؤال كل يقرأ أن على ألغراض البحث العلمي وجتويد العملية التعليمية، وحثه      

 قام واليت ،األسئلة ورقة على اإلجابة تكون وأن ، كما يف املثال املعطى    األسئلة مجيع عن جييب
) ٢٧(، وقد بلغـت     )موضوعي اختبار (ددمتع من ختياراال أسئلة نوع من بصياغتها الباحث

 .)التذكر، الفهم، التطبيق، التحليل، التركيب، التقومي(سؤاالً شاملة ملستويات بلوم 

 وطـرق  الرياضـيات  يف املتخصـصني  من جمموعة على االختبار عرض مت:  االختبار صدق )٣
 وجامعة امللك عبدالعزيز،    ود،، وجامعة امللك سع   جامعة امللك خالد  ( ، واللغة العربية  تدريسها

 الستطالع ) ٢ملحق  ) ( وصبيا  التربية والتعليم جبازان   يت وجامعة جازان، وإدار   وجامعة طيبة، 
 ومدى انتمائه للمـستوى     أجله، من وضع الذي للهدف سؤال كل قياس مدى حول آرائهم

 املفردات، ياغةلص اللغوية والدقة االختبار، مفردات ووضوح احملدد من مستويات بلوم الستة،    
 املستوى مع لتتناسب األسئلة بعض صياغة تعديل مت احملكمون أبداها اليت املالحظات ضوء ويف

مستويات ، و)التذكر، والفهم، والتطبيق   (االختبار إىل مستويات دنيا   أسئلة  ، وتقسيم   ا اخلاص
 .)التحليل، والتركيب، والتقومي (عليا

 التعديالت الالزمة يف ضوء آراء احملكمـني،        راء إج بعد : االختبار على عينة استطالعية    تطبيق )٤
 بيـت امل يتي مبدرس  االبتدائ رابع من طالب الصف ال    باًل طا )٤٤(متت جتربة االختبار على عينة      

 : حتديدن ومن مث أمك،التعليمية جازان نطقةمب - العارضة حمافظة -وعرق 

ب العينـة االسـتطالعية، ومت       مت حساب توقيت بدء اإلجابة بالنسبة لطال       :زمن االختبار   )  أ
تسجيل الوقت الذي استغرقه كل طالب على ورقة اإلجابة وحبساب متوسط هذه األزمنة             

 .دقيقة) ٤٥(بلغ الزمن املناسب لالختبار 



 ٥٠

وجدول ،  والتجزئة النصفية   بطريقة الفا كرونباخ    حساب ثبات االختبار   مت :االختبار ثبات  ) ب
  :يوضح ذلك) ٢(

  )٢ (جدول

  التحصيليختبار اال ثبات معامل

  الفقراتعدد املستوى  الثباتمعامل
  التجزئة النصفية  ألفا كرونباخ

 ٠,٧٧ ٠,٨٠ ٢٠ الدنيا
  ٠‚٦٥  ٠‚٧٠  ٧  العليا
  ٠‚٨١  ٠‚٨٤  ٢٧   ككلاالختبار

  

 نـسبياً وميكـن     اً مرتفع  كان االختبار التحصيلي  ثبات   معاملأن  ) ٢( من جدول    يتضح
  .الوثوق به

بينت نتائج التجربة االستطالعية لالختبار أن معامل السهولة        : ة والصعوبة معامل السهول حتديد   )٥
 - ٪٢٥(، وللمستويات العليـا مـا بـني         )٪٥٠ - ١٥‚٩(للمستويات الدنيا هو ما بني      

 ٪١٥(، وهي نسبة مقبولة، حيث أن معامل السهولة يكون مقبوالً إذا وقع يف نطاق               )٪٤٥‚٤
 .)١٩٩٩أبوجاللة، نقالً عن (  )٪٨٥ -

يكون معامل التمييز ملفردة االختبار مقبوالً إذا مل يقل          : االختبار حتديد معامل التمييز ملفردات    )٦
تراوحت نسبة معامل التمييز لدرجات االختبار      ، وقد   )١٩٩٩أبوجاللة،  نقالً عن    (٠‚٣٠عن  

، أمـا   )٪١٠٠ - ٪٣٢(مابني ممتازة إىل مقبولة، ففي املستويات الـدنيا تراوحـت مـابني             
   ). ٪٩١ - ٪٥٠(تويات العليا فقد تراوحت ما بني للمس

 االسـتطالعية،  العينة على االختبار وتطبيق احملكمني آراء ضوء يف: لالختبار النهائية الصورة )٧
 مفـردة  ولكل ،)٦ ملحق)  (سؤال (مفردة) ٢٧ (من مكوناً النهائية صورته يف االختبار أصبح
 الدرجـة  تكون وبذلك ،طأاخل اإلجابة حالة يف وصفر الصحيحة اإلجابة حالة يف واحدة درجة
 .درجة) ٢٧ (لالختبار النهائية

  



 ٥١

 :مقياس القلق الرياضي •

  : وفقاً للخطوات التاليةمقياس القلق الرياضي مت إعداد

  الرابـع  الصف طالبالقلق الرياضي ل   ستوىم قياس إىل قياسامل هدف: قياسامل من اهلدف )١
 .بتدائياال

البحـوث والدراسـات    بعض  لبناء املقياس استفاد الباحث من      : مقياسلل املبدئية الصورة )٢
الرياشي والباز،  ؛ ١٩٩٩بلطية ومتويل،   ؛ ١٩٩٦زهران،  (  ذات الصلة بالقلق الرياضي    السابقة
 موجـه  خبطاب األوىل صفحته يف قياسامل الباحثاستفتح   ، حيث )٢٠٠٨الشهري،  ؛ ٢٠٠٠
 الطالـب  وإشعار ،قياسامل من اهلدف منتض )الطالب مجيع على بقراءته املعلم يقوم (للطالب

 جييـب  وأن بعناية، عبارة كل يقرأ أن على ، وحثه ه التوجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة     بأن
كما يف  اخلانة اليت تشري إىل مدى قلقه  أمام العبارة وحتت     )√( عبارات بوضع عالمة  ال مجيع عن

  .عبارة) ٢٠(املثال املعطى، وقد تكون املقياس يف صورته املبدئية على 

 وطـرق  الرياضـيات  يف املتخصـصني  من جمموعة على االختبار عرض مت: ملقياس ا صدق )٣
 وجامعة امللك ، وجامعة امللك سعود،جامعة امللك خالد( ، واللغة العربية، وعلم النفستدريسها

  )٢ملحـق  ) ( وصبيا التربية والتعليم جبازان   يت وجامعة جازان، وإدار   عبدالعزيز، وجامعة طيبة،  
مناسـبة  ومدى   ،وضوح العبارات ومناسبتها ملستوى الطالب     مدى حول آرائهم الستطالع

 ضـوء  ويف ،عبـارات ال لصياغة اللغوية والدقة ،العبارات لقياس القلق الرياضي لدى الطالب     
 .عبارات، وحذف البعض اآلخرال بعض صياغة تعديل مت احملكمون أبداها اليت املالحظات

راء احملكمني،   التعديالت الالزمة يف ضوء آ     راء إج بعد :نة استطالعية  على عي  قياس امل تطبيق )٤
ـ  االبتدائرابع من طالب الصف ال باًل طا )٤٤( على عينة    قياسمتت جتربة امل    بيـت امل يتي مبدرس

 : ومن مث أمكن حتديد،التعليمية جازان نطقةمب العارضة حمافظة -وعرق 

جابة بالنسبة لطالب العينة االستطالعية، ومت       مت حساب توقيت بدء اإل     :تطبيق املقياس زمن  ) أ
تسجيل الوقت الذي استغرقه كل طالب على ورقة اإلجابة وحبساب متوسط هذه األزمنة بلغ              

 .دقيقة) ٤٥ (تطبيق املقياسملناسب لالزمن ا

 والتجزئـة   بطريقة الفا كرونبـاخ قياس حساب ثبات املمت :مقياس القلق الرياضي  ثبات) ب
   :يوضح ذلك) ٣ (وجدول، النصفية

  
  



 ٥٢

  )٣ (جدول
  مقياس القلق الرياضي ثبات معامل

  الفقراتعدد األداة  الثباتمعامل
  التجزئة النصفية  ألفا كرونباخ

 ٠,٦٨ ٠,٧٨ ١٧ قلق الرياضيال
  

 نسبياً وميكـن  اً مرتفع كانمقياس القلق الرياضي ثبات   معاملأن  ) ٣( من جدول    يتضح
  .الوثوق به

 االسـتطالعية،  العينة على قياسامل وتطبيق احملكمني آراء ضوء يف: مقياسلل النهائية الصورة )٥
 : ويتبع التدرج الثالثي   ،)٧ ملحق (عبارة) ١٧ (من مكوناً النهائية صورته يف قياسامل أصبح
 للعبارة اليت تعرب عن وجود قلق       )درجة واحدة (، أبداً   )درجتان(، أحياناً   ) درجات ٣(دائماً  
 حبيث تكـون    يف العبارة اليت ال تعرب عن وجود قلق رياضي،        ) ٣-٢-١( وتعكس   ،رياضي

 .درجة) ٥١(الدرجة العظمى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٥٣

  : البحثجتربةتطبيق : عاشراً

 قبلياً  جمموعيت البحثعلى  التحصيلي، ومقياس القلق الرياضيختباراال تطبيق الباحث بقام
 يف عدد من رقم ضربال" ةوحد قبل تدريس  وذلك،هـ١٤٣١/١٤٣٢ ولاأل الدراسي الفصل خالل
 يوضح املتوسطات احلسابية )٥( و )٤ (جدويلو،  البحثيت من تكافؤ جمموعلتأكدل" واحد

  . ومقياس القلق الرياضيار التحصيلي يف االختب ألفراد عينة البحث"ت" واختبار ياريةواالحنرافات املع

  )٤ (جدول
   بني أفراد العينة يف التطبيق القبلي"ت" واختبار  احلسابية واالحنرافات املعياريةاملتوسطات

  التحصيلي ختبارالل 

   اموعة الضابطة

  )٢٤ (=ن

  اموعة التجريبية

  املستوى  )٢٤ (=ن

  ع  م  ع  م

  قيمة

  "ت"

درجة 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

  ٠‚٣٥  ٤٦  ٠‚٥٦ ٢‚٢٧ ٦‚٢٩ ١‚٩٤ ٥‚٧٠  الدنيا

  ٠‚٠٨  ٤٦  ١‚٨٢ ١‚٠٠ ٢‚١٦ ١‚٠٥ ١‚٦٢  العليا

  ٠‚١٢  ٤٦  ١‚٥٨ ٢‚٦٢ ٨‚٤٥ ٢‚٢٩ ٧‚٣٣  ككل االختبار

  )٥(جدول 
  بني أفراد العينة يف التطبيق القبلي "ت"واختبار  احلسابية واالحنرافات املعيارية املتوسطات

  ملقياس القلق الرياضي

  العدد  اموعة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة

  "ت"
  درجة احلرية

مستوى 
  الداللة

  ٣‚٧٥  ٤١‚٧٩  ٢٤  التجريبية

  ٣‚٩١  ٤٢‚٢٩  ٢٤  الضابطة
٠‚٦٥  ٤٦  ٠‚٤٥  

  



 ٥٤

 بـني ) ٠‚٠٥ (مـستوى  عند إحصائياً ةدال قوفر وجود عدم )٥( و) ٤(ني  اجلدول من يتضح
 يؤكد مما  وملقياس القلق الرياضي،   ،التحصيلي ختبارالل قبليال التطبيق يف العينة أفراد درجات متوسطي
  .التجربة بدء قبل صيل والقلق الرياضي،التح يف وتكافؤمها اموعتني جتانس

 تدريبه من قبل الباحث، بعد، * قام بتدريس طالب جمموعيت البحث أحد معلمي املدرسةقدو
لتدريس مبساعدة  اإستراتيجيةوتزويده بدليل املعلم، واالطمئنان إىل جودة تنفيذه للدروس وفق 

 مت )أ-الفصل ( الضابطةاموعة طالب أما ).ب-الفصل( التجريبية اموعة مت لطالب وهذا، احلاسوب
بدأ املعلم بشرح األنشطة وبعدها  ي، ويف هذه الطريقة من قبل املعلم نفسه بالطريقة املعتادةمتدريسه

 ٤٥احلصة (حصة  )١٢(  احملددةوضوعاتواستغرق تدريس امل، يقوم مع الطالب حبل بعض التمارين
  .عدي على جمموعيت البحث البباروبعد ذلك مت تطبيق االخت، )دقيقة

  : اإلحصائيةاملعاجلة:  عشرإحدى

  : البياناتملعاجلةمت استخدام األساليب اإلحصائية التالية 

ائية  اإلحـص  األساليب وذلك باستخدام ، SPSS)( الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية      حزمة •
 وداللتـها  "ت" وقيمـة  ،النسب املئوية، واملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعياريـة      : التالية

 .اإلحصائية

ـ بلل املعدل الكسب ونسبةومربع إيتا،     والتجزئة النصفية،  ،لفا كورنباخ أ كوبر، و  معادلة • ، كي
 .                                                                                    بريسونلرتباط االومعامل 

  . وتفسريها، مث تقدمي التوصيات واملقترحات اخلاصة البحث اوذلك متهيداً للحصول على نتائج

  

  

  

  

  
.، وله خربة متواضعة يف تدريس رياضيات املرحلة االبتدائيةأمحد بن حممد إبراهيم فقيهي. أ*



  
  
  
  
  
  

   اخلامسالفصل
   البحث وتفسريهانتائج عرض

o ًنتائج البحث: أوال  
o ًتفسري نتائج البحث: ثانيا  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٥٦

   البحث وتفسريهاجنتائ عرض

 برنامج حاسويب مقترح لتدريس الرياضيات يف التحصيل  تعرف فعاليةإىل احلايل البحث هدف
 : كل من مت تطبيق هذا اهلدفلتحقيقو، الصف الرابع االبتدائيلدى طالب واختزال القلق الرياضي 

،  وبعدياًبلياً ق،، ومقياس القلق الرياضي"الضرب يف عدد من رقم واحد"حتصيلي يف وحدة اختبار 
مت معاجلتها إحصائياً باستخدام ، وبعد إدخال نتائج أفراد العينة، ا وثبااوذلك بعد التأكد من صدقه

  : لنتائج البحث وتفسرهاعرض يلي وفيما ). SPSS( اإلحصائية للعلوم االجتماعية زمةالر

  :نتائج البحث: أوالً
  :لاملتعلقة باإلجابة عن السؤال األوالنتائج ) ١

يل طالب حتصـما فعالية الربنامج احلاسويب املقترح يف " : والذي نصه عن السؤال األوللإلجابة
  : صحة الفرضني األول والثاين للبحث كما يلي، مت التحقق" االبتدائي؟الصف الرابع

 :اختبار صحة الفرض األول للبحث •
ائية عند مستوى ة إحص داللوق ذاتيوجد فر ": مت التحقق من صحة الفرض األول والذي نصه

 درجات طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف التطبيق البعدي الختبار بني متوسطات) ٠‚٠٥(
" ت"استخدام اختبار والختبار صحة هذا الفرض مت  ."التحصيل لصاحل طالب اموعة التجريبية

النتائج اليت مت ) ٦(بني اجلدول ، وي للتأكد من حجم التأثري*، كما مت استخدام مربع إيتالعينتني مستقلتني
  .التوصل هلا

  
  
  
  
  

  
  
  "ت"حيث ت هي اختبار )  درجات احلرية + ٢ت( ÷ ٢ت= مربع إيتا *

  ).٠,١٤ ≥مربع إيتا ( اً إذا كانكبري، و)٠,١٣ ≤مربع إيتا <  ٠,٠٥(متوسطاً إذا كان ، و)٠,٠٥ ≤مربع إيتا (يكون حجم التأثري ضئالً إذا كان و



 ٥٧

  )٦(جدول 
 أفراد العينة يف التطبيق بنيوحجم التأثري  "ت" واختبار  احلسابية واالحنرافات املعياريةاملتوسطات 

  التحصيليختبار ال لبعديال

  ٢٤=اموعة التجريبية  ٢٤=اموعة الضابطة
  املستوى

  ع  م  ع  م

  قيمة

  "ت"

درجة 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

  مربع

  إيتا

  ٠‚٨٢  ٠‚٠٠١  ٤٦  ١٤‚٦٥ ١‚٨٨ ١٥‚٣٣ ١‚٩٢ ٧‚٢٩  الدنيا

  ٠‚٦٧  ٠‚٠٠١  ٤٦  ٩‚٧٠ ٠‚٦٥ ٥‚٧٩ ٠‚٩٧ ٣‚٤٥  العليا

االختبار 
  ككل

٠‚٨٤  ٠‚٠٠١  ٤٦  ١٥‚٧٠ ٢‚١٧ ٢١‚١٢ ٢‚٤٠ ١٠‚٧٥  

  
 بني متوسطات  )٠‚٠٥(  عند مستوى  وق ذات داللة إحصائية   فروجود  ) ٦(يتضح من اجلدول    

: يف كـل مـن     بعدي الختبار التحـصيل   بيق ال درجات طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف التط      
  .طالب اموعة التجريبية لصاحل)  ككل واالختبار– واملستويات العليا –املستويات الدنيا (

، ويف  )٠‚٨٢(حيث بلغ يف املستويات الدنيا       أن حجم التأثري كبري   ) ٦(كما يتضح من اجلدول     
مما يدل على أن الفـرق الـذي مت          ،  )٠‚٨٤( ككل   ، وبلغ يف االختبار   )٠‚٦٧(يا بلغ   املستويات العل 

، ولذلك مت هري ناتج عن الربنامج احلاسويب هو فرق جواموعتني التجريبية والضابطةالتوصل إليه بني   
  .قبول الفرض األول

 :اختبار صحة الفرض الثاين للبحث •
ناسبة يتصف الربنامج احلاسويب املقترح بدرجة م" : والذي نصهمت التحقق من صحة الفرض الثاين

ض مت حـساب نـسبة      وللتأكد من صحة هذا الفر     ". طالب اموعة التجريبية   حتصيللفعالية يف   من ا 
   :ئج اإلحصائية اليت مت التوصل هلاالنتا) ٧(، ويوضح جدول ) Blake, 1966 (*كالكسب املعدل لبلي

  

  
  ، املتوسط القبلي: م ق، املتوسط البعدي: ث م بحي، ]ن÷) م ق– ب م)] + [( م ق–ن (÷) م ق–م ب = [(ك ي الكسب املعدل لبلنسبة*
  ).ستویاتحسب الم (الختبار افي العظمى درجةال: ن



 ٥٨

  )٧(جدول 
  نسبة الكسب املعدل لبليك لالختبار التحصيلي

مستويات االختبار   احلسايباملتوسط
 التحصيلي

 الدرجة
 البعدي القبلي العظمى

ب املعدل  الكسنسبة
 كيلبل

٦‚٢٩ ٢٠ الدنيا  ١٥‚٣٣  ١‚١١  
٢‚١٦ ٧ العليا  ٥‚٧٩  ١‚٢٧  
٨‚٤٥ ٢٧ ككلاالختبار   ٢١‚١٢  ١‚١٥  

  
، )١‚١١( أن نسبة الكسب املعدل لبليك للمستويات الـدنيا بلغـت            )٧(يتضح من اجلدول    

، وكلها تقع يف املدى الذي حدده    )١‚١٥( ككل   ، وبلغت لالختبار  )١‚٢٧(ت العليا   بلغت للمستويا و
وبذلك يتم قبول الفرض الثاين، أي أن الربنامج احلاسويب يتصف بقدر مالئم            ). ٢- ١(بليك للفاعلية   

 .من الفعالية يف التحصيل

  :لسؤال الثاينالنتائج املتعلقة باإلجابة عن ا) ٢
 اختزال القلـق    الربنامج احلاسويب املقترح يف    ما فعالية " : والذي نصه  عن السؤال الثاين  لإلجابة  

 صحة الفرضني الثالث والرابع للبحث       من ، مت التحقق  " االبتدائي؟ بع لـدى طالب الصف الرا    الرياضي
 :كما يلي

 :اختبار صحة الفرض الثالث للبحث •
 داللة إحصائية عند مـستوى      ق ذو يوجد فر ": مت التحقق من صحة الفرض الثالث والذي نصه       

قياس القلـق   مل التطبيق البعديبني متوسطي درجات طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف ) ٠‚٠٥(
لعينتني " ت"استخدام اختبار والختبار صحة هذا الفرض مت     ."ياضي لصاحل طالب اموعة التجريبية    الر

  . التوصل هلا اليت متالنتائج) ٨(ويبني اجلدول مربع إيتا للتأكد من حجم التأثري، استخدام ، ومستقلتني
  
  
  

  



 ٥٩

  )٨(جدول 
 بعدي أفراد العينة يف التطبيق البنيوحجم التأثري  "ت" واختبار ة احلسابية واالحنرافات املعيارياملتوسطات

 قياس القلق الرياضيمل

  العدد  اموعة
املتوسط 
  احلسايب

االحنراف 
  املعياري

  قيمة

  "ت"

درجة 
  احلرية

مستوى 
  الداللة

  مربع إيتا

  ٢‚٧٨  ٢٣‚٤١  ٢٤  تجريبيةال

  ٦‚٦٥  ٤٠‚٥٨  ٢٤  الضابطة
٠‚٧٥  ٠‚٠٠١  ٤٦  ١١‚٦٥  

  
بـني متوسـطي     )٠‚٠٥( فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى     وجود  ) ٨(من اجلدول   يتضح  

  لصاحل القلق الرياضي)اختزال( قياسبيق البعدي ملدرجات طالب اموعتني التجريبية والضابطة يف التط 
  .تجريبيةطالب اموعة ال

ـ   ،  )٠‚٧٥(حيث بلغ يف     أن حجم التأثري كبري   ) ٨(كما يتضح من اجلدول      دل علـى أن    مما ي
 هـو فـرق   اموعتني التجريبية والـضابطة الذي مت التوصل إليه بني يف اختزال القلق الرياضي    الفرق  

  .، ولذلك مت قبول الفرض الثالثجوهري ناتج عن الربنامج احلاسويب

 :اختبار صحة الفرض الرابع للبحث •
 املقتـرح بدرجـة     يتصف الربنامج احلاسويب  " :مت التحقق من صحة الفرض الرابع والذي نصه       

وللتأكد من صحة هـذا    ".لقلق الرياضي لدى طالب اموعة التجريبية     مناسبة من الفعالية يف اختزال ا     
ئج النتـا ) ٩(ويوضـح جـدول   ،  للمجموعة التجريبيةالفرض مت حساب نسبة الكسب املعدل لبليك   

  :اإلحصائية اليت مت التوصل هلا
  )٩(جدول 

  اس القلق الرياضينسبة الكسب املعدل لبليك ملقي

  احلسايباملتوسط
 الدرجة األداة

 البعدي القبلي العظمى
ب املعدل  الكسنسبة

 كيلبل
٤١‚٧٩ ٥١ القلق الرياضي  ٢٣‚٤١  ١‚٠٢  



 ٦٠

، )١‚٠٢( أن نسبة الكسب املعدل لبليك ملقياس القلق الرياضي بلغـت            )٩(يتضح من اجلدول    
وبذلك يتم قبـول الفـرض الرابـع، أي أن       ). ٢- ١(وهي تقع يف املدى الذي حدده بليك للفاعلية         

  .الربنامج احلاسويب يتصف بقدر مالئم من الفعالية يف اختزال القلق الرياضي

  :النتائج املتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث) ٣
 لــدى   القلق الرياضـي  و ما العالقة بني التحصيل   " :عن السؤال الثالث والذي نصه    ولإلجابة  

  : صحة الفرض اخلامس للبحث كما يلي من مت التحقق،"االبتدائي؟ طالب الصف الرابع

  : للبحثاختبار صحة الفرض اخلامس •
 سالبة عنـد مـستوى    ارتباطيةيوجد عالقة :"مت التحقق من صحة الفرض اخلامس والذي نصه   

 وللتأكد من هذا الفرض     ". لدى طالب الصف الرابع االبتدائي      بني التحصيل والقلق الرياضي    )٠‚٠٥(
 لدى عينة   التحصيل والقلق الرياضي  بني  ) البعدية(حلساب العالقة االرتباطية     معامل بريسون استخدام    مت

  :يبني النتائج اليت مت التوصل هلا) ١٠( واجلدول ،البحث
  )١٠(جدول 

   لدى عينة البحثالعالقة بني التحصيل والقلق الرياضي

  مستوى الداللة  معامل بريسون  املتغريينالعالقة بني 

  ٠‚٠٠١  ٠‚٨٤-  التحصيل والقلق الرياضي

  
بني التحصيل والقلـق  ) ٠‚٨٤-( عالية  سالبةرتباطية اعالقةه توجد  أن)١٠(يتضح من اجلدول    

 ، وبذلك يتم قبول الفرض اخلامس،     )٠‚٠٥(عند مستوى    الصف الرابع االبتدائي     الرياضي لدى طالب  
  . رياضيات والعكس صحيحأي أنه كلما اخنفض القلق الرياضي زاد التحصيل يف ال

  :تفسري نتائج البحث: ثانياً

 واختزال يف التحصيل فعالية استخدام الربنامج احلاسويب لتدريس الرياضيات نتائج البحث يتبني من
 مت حيث،  والثالث األول ما أكدته صحة الفرضاوهذ،  على الطريقة املعتادةوتفوقه القلق الرياضي

 يعود وهو فرق،  اموعة التجريبيةب لصاحل طال)٠‚٠٥ ( عند مستوىاًالتوصل إىل فروق دالة إحصائي
  .الربنامج احلاسويب استخدام إىل



 ٦١

حممد وآخرون،   ؛٢٠٠٠الفار،  ؛  ١٩٩٢خصاونة،  (ه بعض التربويني    ما يرا  وهذه النتيجة تتفق مع   
ة احلاسوب م مبساعدحول مميزات منط التدريب واملمارسة كأحد أمناط التعل). ٢٠٠٨؛ املوسى، ٢٠٠٤

  .ذات الدور الفاعل يف تدريس املواد بشكل عام
 السابقة  والبحوث  يف ضوء نتائج بعض الدراسات     )من ناحية التحصيل   (ميكن تفسري هذه النتيجة   و

، فهي تتفق مـع الدراسـات       التحصيل استخدام احلاسوب والطريقة املعتادة يف        فعالية اليت قارنت بني  
لبلـوي،  ا (عتادة يف زيادة التحصيل   تفوق احلاسوب على الطريقة امل     اليت أسفرت نتائجها عن   والبحوث  
؛ أبو عـراق،  ٢٠٠٣؛ صبح والعجلوين، Olkun, 2003؛ ٢٠٠٢خالد، ؛ ٢٠٠٢؛ التودري، ١٤٢٤
 وختتلف هذه النتيجة مع نتائج الدراسات ).٢٠٠٨، املالكي ٢٠٠٧؛ إبراهيم،   ٢٠٠٥؛ الدايل،   ٢٠٠٤

 فروق ذات داللة بني استخدام احلاسوب والطريقة املعتـادة يف            اليت أشارت إىل عدم وجود     والبحوث
  ). هـ١٤٢٤السويلم،  ؛٢٠٠٣الدعيلج،  (زيادة التحصيل

  والبحوثيف ضوء نتائج بعض الدراسات) من ناحية القلق الرياضي(ميكن تفسري هذه النتيجة كما 
اختزال القلق  والطريقة املعتادة يف     استراتيجيات تدريسية حديثة   استخدام    فعالية السابقة اليت قارنت بني   

استخدام اسـتراتيجيات   اليت أسفرت نتائجها عن تفوق      والبحوث  ، فهي تتفق مع الدراسات      الرياضي
؛ ٢٠٠٠الرياشي والباز،   (هذه الدراسات   ، ومنها   عتادة يف اختزال القلق الرياضي     على الطريقة امل   حديثة

؛ صـاحل،   ٢٠٠٨؛ الـشهري،    ٢٠٠٦ويل،  ؛ مت ٢٠٠٣؛ السواعي،   ٢٠٠٢؛ سالمة،   ٢٠٠٢زهران،  
  ).٢٠٠٩؛ علي، ٢٠٠٨

 لدى بني التحصيل والقلق الرياضي) ٠‚٨٤-(عالية   ارتباطية سالبةومن نتائج البحث وجود عالقة
فهي تتفق مع الدراسات والبحوث اليت أسفرت نتائجها عن وجود   ،  )٠‚٠٥( عند مستوى    عينة البحث 

؛ ١٩٩٦؛ زهـران،  Day, 1994؛ ١٩٩٠فكري، ( لقلق الرياضيعالقة ارتباطية سالبة بني التحصيل وا
  ).٢٠٠٨؛ الشهري، ٢٠٠٢؛ سالمة، ٢٠٠٠؛ الرياشي والباز، ١٩٩٩؛ حسانني، ١٩٩٧حسن 
 ويرى الباحث أن اتصاف الربنامج احلاسويب بدرجة مناسبة من الفعاليـة يف زيـادة التحـصيل      

 امج احلاسويب نربلل  والرابع، رمبا يعود إىل ما       ين، كما أكدته صحة الفرضني الثا     واختزال القلق الرياضي  
األمر الذي من شأنه يـثري الطالـب         ة يف النص والصوت والصورة واأللوان     من إمكانات عالية متمثل   

، إضافة إىل وجود األهداف واألمثلة أمام الطالب والعودة إليها مـىت            ويشوقه ويزيد فاعليته حنو التعلم    
 اليت تعزز   فوريةالراجعة  التغذية  ال ، عالوة على وجود   املسائل املختلفة ى  شاء، وكثرة تدريب الطالب عل    

 أوالً بـأول،     مدى تقدمه  مي الذي يتعرف الطالب من خالله على       وكذلك وجود التقو   ،إجابة الطالب 
بدرجـة  اتصافه   قد أسهمت يف      احلاسويب ولذلك فإن اجتماع هذه العوامل اليت مت توفريها يف الربنامج         

  .الفعالية يف زيادة التحصيل واختزال القلق الرياضيمناسبة من 



  

  

  

  

   السادسالفصل
  املقترحات والتوصيات وث نتائج البحملخص

o نتائج البحثملخص   

o التوصيات  

o املقترحات  
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   نتائج البحث والتوصيات واملقترحاتملخص

التحصيل واختزال يف  الربنامج احلاسويب رئيسة إىل تعرف فعالية استخدام رةو هذا البحث بصسعى
وتقدمي ، وفيما يلي عرض ملخص نتائج البحث .الصف الرابع االبتدائيلدى طالب القلق الرياضي 

  .املستقبلية الدراسات والبحوثمث اقتراح عدد من ، بعض التوصيات يف ضوء نتائجه

  :ملخص نتائج البحث •
  : نتائج البحث عنأسفرت

املستويات ( التحصيليختبار اال يف الربنامج احلاسويبطة  اموعة التجريبية اليت درست بواستفوق -١
على " الضرب يف عدد من رقم واحد" يف وحدة ) ككل االختبار– املستويات العليا –الدنيا 
بني متوسطي ةي اجلوهرقووهذا يتضح من خالل الفر، عتادةموعة اليت درست بالطريقة املا 

 الربنامج احلاسويب املقترح تأثري وحجم  اإلحصائيةودالالا" ت"وقيم ،  البحثجمموعيت درجات
 . تقدم يف الفصل اخلامس من هذا البحثكما

على اختزال القلق الرياضي  يف الربنامج احلاسويب اموعة التجريبية اليت درست بواسطة تفوق -٢
بني متوسطيةي اجلوهرقووهذا يتضح من خالل الفر، عتادةموعة اليت درست بالطريقة املا  

 الربنامج احلاسويب املقترح تأثري وحجم ودالالا اإلحصائية" ت"وقيم ،  البحثجمموعيت درجات
 .     تقدم يف الفصل اخلامس من هذا البحثكما

زيادة  يف كي وفق نسبة الكسب املعدل لبل بدرجة مناسبة من الفعاليةالربنامج احلاسويب اتصاف -٣
 . التجريبيةاموعة طالب لدى ) ككل االختبار–لعليا  املستويات ا–املستويات الدنيا (التحصيل 

اختزال  يف كي وفق نسبة الكسب املعدل لبل بدرجة مناسبة من الفعاليةالربنامج احلاسويب اتصاف -٤
 . التجريبيةاموعة طالب لدىالقلق الرياضي 

عينة ، لدى السالبة بني التحصيل والقلق الرياضي وفق قيمة معامل بريسوناالرتباطية العالقة  -٥
 .البحث

    :توصياتال •
  : ضوء ما أسفرت عنه نتائج البحث يوصي الباحث مبا يلييف
 س الرياضيات يف املرحلة االبتدائية خصوصاً واملراحل األخرى عموماً        توفري برامج حاسوبية لتدري    -١

 .وفق أسلوب التدريب واملمارسة



 ٦٤

 جمال إنتاج بـرامج احلاسـوب       عقد دورات تدريبية ملعلمي الرياضيات واملشرفني التربويني يف        -٢
 .التعليمية

وتنمي قدراتـه،   االهتمام بطرق التدريس املعتمدة على احلاسوب، اليت تعزز ثقة الطالب بنفسه             -٣
 . وختتزل قلقه الرياضييلهوتزيد من حتص

  . االهتمام باختزال القلق الرياضي لدى طالب املرحلة االبتدائية -٤
  :املقترحات •

  : يفدراسات وأ حبوث إجراء
 عينة ى علأو عينة أكرب  على وفق منط التدريب واملمارسةتطبيق طريقة التدريس مبساعدة احلاسوب -١

  عينة من الطالبات أو يف مناطق تعليمة أخرىعلى أو مماثلة الثانويةمن طالب املرحلة املتوسطة أو 
 .من أجل زيادة التحصيل واختزال القلق الرياضي

أنواع التفكري يف تنمية   وفق منط التدريب واملمارسةدة احلاسوبطريقة التدريس مبساع فعالية عرفت -٢
 .املختلفة

 أو وعاتيف موضطريقة التدريس مبساعدة احلاسوب وفق أمناط أخرى  فعالية استخدام قصي ت -٣
 .وحدات أخرى يف الرياضيات

 . لدى الطالبزيادة التحصيل واختزال القلق الرياضي عدد من اإلستراتيجيات يف ارنةمق -٤

 . يف التدريساستخدام برامج احلاسوب يف معلمي الرياضيات كفايات وميتق -٥

  

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  مراجع البحث

o املراجع العربية  
o املراجع األجنبية  
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  مراجع البحث

  : العربيةاملراجع

 الرياضيات لطـالب    مادةأثر استخدام احلاسوب على التحصيل يف       . )٢٠٠٧( حممد خليل ، إبراهيم  
  .٥٨ – ٥٠ ،٢٠ع، ٧س ، البحرين - التربيةجملة  .دراسة جتريبية: التعليم الصناعي 

اجتاهات معاصرة يف التقومي التربوي وبناء االختبارات وبنـود      ). ١٩٩٩(أبو جاللة، صبحي محدان     
  . مكتبة الفالح للنشر: الكويت. األسئلة

فعالية استخدام إستراتيجيتني للتعلم النشط يف حتصيل طالب ). ٢٠٠٤(أبو احلمد، زينب بنت طاهر 
يـة  رسالة ماجستري غري منـشورة، كل     . الصف الرابع االبتدائي يف الرياضيات وميلهم حنوها      

  .التربية، جامعة املنيا، مصر

، جملة كلية التربيـة   . تر ودوره يف تعليم وتعلم الرياضيات     الكمبيو). ١٩٩٥(أبو اخلري، مدحت السيد     
  . ٢٦٥ -١٨٧طرية للتربية والثقافة والعلوم، ، اللجنة الوطنية الق١١٢ع

املركز العريب للخدمات   : عمان. القلق والتحصيل الدراسي  ). ١٩٩٥( عبداهللا    بنت أبو صامية، عايدة  
  .الطالبية

. تخدام برجمية احلاسوب يف حتصيل الطلبة هندسة الـدائرة        أثر اس ). ٢٠٠٤(أبو عراق، إمساعيل أمحد     
وزارة التربية والتعليم والشباب بدولة اإلمارات العربية       . ٣٦ – ١٣  مايو، ،١ع،  الثقافة التربوية 

  .إدارة البحوث التربوية واملؤسسية: املتحدة

 .سهمة يف تكوينه  قلق التحصيل يف الرياضيات دراسة عاملية للعوامل امل       ). ١٩٨٩(أمحد، شكري سيد    
  .٦١-٢٩  ،٣٠، عرسالة اخلليج العريب

أثر استخدام احلاسوب يف التدريب على حل املشكالت الرياضية يف ). ٢٠٠١(بدر، بثينة بنت حممد     
تنمية قدرة طالبات قسم الرياضيات بكلية التربية مبكة املكرمة على حل املشكالت الرياضية             



 ٦٧

، مكـة    رسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية للبنات       .وتكوين اجتاه إجيايب حنو الرياضيات    
  .املكرمة

  .مكتبة لبنان: بريوت. معجم مصطلحات العلوم االجتماعية). ١٩٩٧(بدوي، أمحد زكي 

فعالية منوذج األلعاب التعليمية التنافـسية يف       ). ١٩٩٩( متويل، عالء الدين سعد      ؛بلطية، حسن هاشم  
ختزال القلق الرياضي املصاحب هلا لدى تالميـذ املرحلـة          عالج صعوبات تعلم الرياضيات وا    

جملـة تربويـات    . اجلمعية املصرية لتربويـات الرياضـيات     . االبتدائية ذوي صعوبات التعلم   
  .١١٦-٢٣، أكتوبر، ٢، مالرياضيات

تقييم تعلم الطالـب التجميعـي   ). ١٩٨٣(مادوس، جورج    توماس؛. هاستنجس، ج  بلوم، بنيامني؛ 
  .دار املريخ: ياضالر. والتكويين

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تدريس وحدة اإلحصاء علـى   ). هـ١٤٢٢(البلوي، عبداهللا سليمان    
رسـالة  . التحصيل الدراسي يف مادة الرياضيات لطالب الصف األول الثانوي يف مدينة تبوك    

  .، مكة املكرمةماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى

أثر استخدام برجمية تعليمية موجهه على حتصيل تالميذ الـصف          ). هـ١٤٢٦( مترك   البيشي، عامر 
رسالة ماجستري غري منـشورة، كليـة       . السادس االبتدائي يف مادة الرياضيات مبحافظة بيشة      

  .، مكة املكرمةالتربية، جامعة أم القرى

يف تـدريس وحـدة     أثر استخدام إستراتيجية العصف الذهين      ). ٢٠٠٧(البيومي، وفاء بنت صابر     
رسـالة  . الكسور على التحصيل والتفكري الرياضي لدى طالب الصف الرابـع االبتـدائي           

  .، القاهرةماجستري غري منشورة، كلية التربية، جامعة عني مشس

 متضمناً أسلويب التعلم الفردي والتعاوين      مقترحتصور  ). ٢٠٠٢(التودري، عوض حسني حممد حسني      
يوتر يف تدريس الرياضيات بكليات التربية وفعاليته يف تنمية االجتـاه           الستخدام تكنولوجيا الكمب  

 -١١٠، ينـاير، ص     ١ع،  ١٨م ،جامعة أسـيوط  : أسيوط ،جملة كلية التربية  . حنو الكمبيوتر 
١٧٣.  



 ٦٨

املركز : القاهرة. مستقبل التربية العربية. احملاكاة وتطوير التعليم ).٢٠٠٣(توفيق، صالح الدين حممد 
  .٣١١-٢٤٥ ،٢٩، ع٩، مم والتنميةالعريب للتعلي

لدى عينة  )  التقليدي –احملوسب  (تكافؤ منوذجي اختبار رافن     ). ٢٠٠٨(آل ثاين، العنود بنت مبارك      
. من طالب وطالبات جامعة قطر يف ضوء قلق االختبار وقلق احلاسب واالجتاه حنو احلاسـب       

  .ة املكرمة، مكرسالة دكتوراه غري منشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى

  .  دار النهضة: القاهرة. التعليم وتكنولوجيا التعليم). ١٩٩٨(، جابر عبداحلميد جابر

أثر استخدام طريقة العصف الـذهين يف تنميـة الـتفكري الناقـد              ).٢٠٠٧(اجلابري، وليد فهاد    
غري رسالة ماجستري   . الرياضيات الدراسي لطالب الصف األول الثانوي يف مقرر       والتحصيل

  .، مكة املكرمة جامعة أم القرىشورة، كلية التربية،من

أثر استخدام برنامج حاسب آيل تعليمي مقترح على حتصيل         ). هـ١٤٢٨(اجلاسر، مي بنت محود     
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية      .طالبات الصف الثاين الثانوي ملادة األحياء مبدينة الرياض       

  .، الرياض جامعة امللك سعودالتربية،

:  مكة املكرمة  .أسس املناهج وعناصرها وتنظيماا من منظور إسالمي      ). ٢٠٠٦( حممد صاحل    جان،
  .مطابع الوحيد

  .مكتب التربية العريب لدول اخلليج:  الرياض.الرياضيات واحلاسوب). أ١٩٩٥(احلازمي، مطلق طلق 

. اآليلدراسة حول تقومي الربجميات الرياضية املستخدمة على احلاسب          ).ب١٩٩٥ (ـــــــ
مكتب التربية العريب لـدول  : الرياض. ١٦١ -١٣١ ، ص ١٦س، ٥٥ع، رسالة اخلليج العريب 

  .اخلليج العربية

أثر طريقة العصف الذهين يف تنمية التفكري الناقـد والتحـصيل           ). هـ١٤٢٣(احلريب، علي سعد    
تري غـري    رسالة ماجس  .الدراسي لتالميذ الصف األول الثانوي يف مقرر األحياء مبدينة عرعر         

  .، مكة املكرمة جامعة أم القرىكلية التربية،منشورة، 



 ٦٩

 يف Vجتريب استخدام إستراجتييت خرائط املفاهيم وخريطة الشكل       ). ١٩٩٩(حسانني، علي عبدالرحيم    
جملة . تعليم الرياضيات على تنمية التفكري الرياضي وخفض القلق لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية           

  . ٤٩ -٢ ،٢ر، م مص–تربويات الرياضيات

فعالية استخدام التعلم التعاوين واجلمعي التنافسي الفردي على حتصيل         ). ١٩٩٧( زيدان   حسن، يامسني 
جملة البحث يف التربية    . الرياضيات وختفيف القلق الرياضي لدى طالب الصف األول اإلعدادي        

  .، املنيا، مصر٢ ع،١١، م وعلم النفس

 يف تدريس اهلندسـة لتنميـة       بالكمبيوترستخدام برنامج تعليمي    ا ). ٢٠٠٢( خالد، زينب عبد الغين     
التفكري االبتكاري والناقد والتحصيل وتكوين االجتاه حنو استخدام الكمبيوتر لدى تالميذ الصف            

اجلمعية املـصرية للمنـاهج     : القاهرة ،دراسات يف املناهج وطرق التدريس    . األول االعدادي 
  .٨٠ - ١٧ ،٨١ع ،وطرق التدريس، جامعة عني مشس

. نظام التعليم مبساعدة احلاسوب وأثره يف تعليم الرياضيات بـاألردن   ). ١٩٩٢(خصاونة، أمل عبداهللا    
   .٣١٣ -٢٩٣، ٥، ٧، مدراسات تربوية

أثر استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات على حتـصيل         ). ٢٠٠٥( سعد بن عبد الرمحن   ، الدايل  
 -٤٥، ٣ع   ، ٦م  ، البحـرين   - والنفسيةجملة العلوم التربوية     .طالب الصف الثاين االبتدائي   

٦١.  

أثر استخدام برجميات الوسائط املتعددة على تعلـم املفـاهيم          ). ٢٠٠٣(الدريس، مناهل عبدالعزيز    
 جامعة  رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية،      .دينة الرياض الرياضية يف رياض األطفال مب    

  .، الرياضامللك سعود

أثر استخدام الوسائط املتعددة على حتصيل طالب الصف الثاين         ). ٢٠٠٤ (الدريويش، أمحد عبداهللا  
  جامعة امللك رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية،  .املتوسط يف مادة العلوم مبدينة الرياض     

  .، الرياضسعود
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أثر استخدام برجمية مقرر الرياضيات املنتجة حملياً على حتصيل         ). ٢٠٠٣(الدعيلج، مها بنت عبداهللا     
 جامعة رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية،  .طالبات الصف الثاين متوسط مبدينة الرياض     

  .، الرياضامللك سعود

وسائط املتعددة يف تعلم مادة قواعـد اللغـة         أثر استخدام ال  ). هـ١٤٢٦(الدوسري، علي مبارك    
رسالة ماجستري غري منشورة،     .العربية للصف األول املتوسط باملدارس األهلية مبدينة الرياض       

  .، الرياض جامعة امللك سعودكلية التربية،

أثر استخدام تقنية الربامج املعتمدة على احلاسوب علـى         ). هـ١٤٢٨(الرشيد، إخالص بنت سعد     
رسالة ماجـستري غـري      .لبات الصف األول متوسط يف مادة العلوم مبدينة الرياض        حتصيل طا 

  .، الرياض جامعة امللك سعودمنشورة، كلية التربية،

إستراتيجية مقترحة يف التعلم التعاوين حـىت      ). ٢٠٠٠(احلكم؛ الباز، عادل إبراهيم     الرياشي، محزة عبد  
املشكلة اهلندسـية لـدى تالميـذ املرحلـة         التمكن لتنمية اإلبداع اهلندسي واختزال قلق حل        

-٦٧، يوليو،   ٣، م جملة تربويات الرياضيات  .  اجلمعية املصرية لتربويات الرياضيات    .اإلعدادية
٢٠٧.  

أثر استخدام احلاسب اآليل يف تعليم القـرآن الكـرمي علـى            ). ٢٠٠٥(الزهراين، مسرية بنت أمحد     
رسـالة   .البات الـصف األول املتوسـط     التحصيل واالجتاه حنو مادة القرآن الكرمي لدى ط       

  .، الرياض جامعة امللك سعودماجستري غري منشورة، كلية التربية،

فعالية استخدام التعلم التعاوين يف تدريس الرياضيات يف خفض مستوى ). ١٩٩٦(زهران، العزب حممد 
  .ليو، عدد يوجملة كلية التربية ببنها. قلق الرياضيات لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية

إستراتيجية مقترحة يف تدريس حل املشكالت الرياضية وأثرها يف تنمية مهارات           ). ٢٠٠٢(ــــ  
حل املشكلة واالجتاه حنو الرياضيات وخفض مستوى القلق الرياضـي لـدى التالميـذ ذوي               

، ١٢، م  مصر -جملة كلية التربية جبامعة بنها    . صعوبات التعلم باحللقة الثانية من التعليم األساسي      
  .١٥٦ -١١٠، ٥١ع
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   . مكتبة الرشد. منظومة تكنولوجيا التعليم). ٢٠٠٣( سرايا، عادل السيد سامل، امحد حممد؛

مكتب التربية العريب لدول  : الرياض. الترويح والتحصيل الدراسي  ). ٢٠٠٤(السدحان، عبداهللا ناصر    
  .اخلليج

  .األهلية للنشر والتوزيع: عمان. احلاسوب يف التعليم). ٢٠٠٢(سالمة، عبداحلافظ؛ أبو ريا، حممد 

استخدام املدخل البصري يف تدريس الدوال احلقيقة وأثره على ختفيض ). ٢٠٠٢(سالمة، عبداهللا عزب 
املؤمتر العلمي الـسنوي     .قلق الرياضيات والتحصيل لدى طالب التعليم الثانوي القسم العلمي        

، دار الـضيافة    "ربويات الرياضيات البحث يف ت  "الثاين للجمعية املصرية لتربويات الرياضيات      
  .٣٧١ -٢٨٥ أغسطس، ٥-٤عة عني مشس، القاهرة، جام

مدى مسامهة منوذج منظم اخلربة املتقدم يف بقاء أثر         ). ١٩٩٠(مسعان، عماد ثابت؛ حممد، مجال حامد       
جملة . تعلم اهلندسة الفراغية وختفيف مستوى القلق الرياضي لدى طالب التعليم الثانوي الصناعي      

  .٢١ -١، ٩، ع١ مصر، م-لية التربية بأسيوطك

أثر استخدام الفيديو يف إثراء مساق طرق تدريس الرياضـيات ويف          ). ٢٠٠٣(السواعي، عثمان نايف    
االجتاهات حنو الرياضيات والقلق الرياضي واملعتقدات بفعالية التدريس لدى الطالبات معلمات           

  .٢١٨ -١٧٢ ،١، ع١٤ مصر، م-ندريةجملة كلية التربية باإلسك. املرحلة االبتدائية

تصميم برنامج حاسويب تعليمي مقترح يف مادة       ). هـ١٤٢٤(السويلم، هدى بنت سويلم بن حممد       
، رسالة ماجـستري غـري منـشورة   . الرياضيات وتطبيقه على طالبات الصف الرابع االبتدائي 

  . ، الرياضجامعة امللك سعود: الرياض

.  األهداف التعليمية على التحصيل يف الرياضيات      إدراك راث). ١٩٨٣(إحسان مصطفى   ، شعراوي
  .دار النهضة: القاهرة

 ببعض وعالقتها الرياضية املسألة حل حنو الرياضيات معلمي اعتقادات). ٢٠٠٩ (الشهري، ظافر فراج  
  .١٦٦-١٣٣، ١٢ الرياضيات، تربويات جملة ،الرياضيات لتربويات املصرية اجلمعية. املتغريات
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أثر تعديل إجراءات زيارة املشرف التربوي على مـستوى القلـق      ). ٢٠٠٥ (ي مردح ، عل الشهري
،  جامعة امللك سـعود     رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية،      .واألداء ملعلم التربية البدنية   

  .الرياض

استخدام إستراتيجيات ما وراء املعرفة يف تـدريس الرياضـيات          ). ٢٠٠٨ (الشهري، حممد ردعان  
رسـالة  . مهارات حل املشكلة واختزال القلق الرياضي لدى طالب الكلية التقنية بأا        لتنمية  

  .، أا جامعة امللك خالداجستري غري منشورة، كلية التربية،م

فاعلية برنامج حاسويب قائم على الذكاءات املتعـددة يف تنميـة           ). ٢٠٠٩(شويهي، حاسر حسن    
رسالة ماجستري غري منـشورة،   .الث املتوسطمهارات الربهان اهلندسي لدى طالب الصف الث    

  .، أاكلية التربية، جامعة امللك خالد

تأثري تفاعل كل من قلق االمتحان ومفهوم الذات األكادميي علـى    ). ١٩٩٧(الشيخ، حممد عبد العال     
  . ٢٤، عجملة كلية التربية بطنطا. دافعية االجناز والتحصيل الدراسي

 للبحث عن منط للحل يف تنمية مهارات الربهان         مقترحةأثر استراتيجية   ). ٢٠٠٨( ماهر حممد  ،صاحل  
- جملة تربويات الرياضـيات    .اهلندسي وخفض القلق منه لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي        

  .١٦٧ – ١٤٢ ،١١م ، مصر 

أثر استخدام احلاسوب يف تدريس الرياضيات لطلبة الصف        ). ٢٠٠٣(صبح، يوسف؛ العجلوين، خالد     
،  العلوم التربويـة   –دراسات  . األول الثانوي العلمي على حتصيلهم واجتاهام حنو احلاسوب       

  .١٨٦ – ١٦٦ ص ،١ع، ٣٠م ،اجلامعة األردنية: األردن

  .مكتبة الرشد: الرياض. اآليلطرق تدريس احلاسب ). ٢٠٠٧(صقر، حممد حسني 

جراءات التعزيز يف خفـض     فعالية استخدام إ  ). ٢٠٠٨(صواحلة، حممد أمحد؛ عسفا، مرمي بنت حممد        
جملة  .مستوى قلق االختبار يف مادة الرياضيات لدى عينة من طالبات الصف السادس يف األردن             

  .٣٦٣-٣٢٧، يوليو، ٢، ع٢٠، م جامعة أم القرى للعلوم التربوية والنفسية
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حنو تطوير إستراتيجية التعليم يف القرن احلـادي        : التعليم االلكتروين ). ٢٠٠٧(طلبة، حممد فهمي    
  .الشبكة العربية للتعليم املفتوح والتعليم عن بعد:  مصر.والعشرين

 فعالية برنامج حاسويب مقترح يف تنمية مهارات حتليل العبارات اجلربية ).٢٠٠٦(عطيف، أمحد ظافر 
رسالة ماجستري غري منـشورة، كليـة       .  جازان ةب الصف الثالث املتوسط يف منطق     لدى طال 

  .، أاالتربية، جامعة امللك خالد

القياس والتقومي التربوي والنفسي أساسياته وتطبيقاته وتوجهاته ). ٢٠٠٢(عالم، صالح الدين حممود 
  .دار الفكر العريب: القاهرة. املعاصرة

ر استخدام التعلم التعاوين يف تدريس اهلندسة لتالميذ الصف الثـاين           أث). ٢٠٠٣(علي، أشرف راشد    
املـؤمتر  . اإلعدادي على التحصيل والتفكري اإلبداعي وخفض مستوى القلق اهلندسي لـديهم          

تعليم وتعلـم الرياضـيات     "العلمي السنوي الثالث للجمعية املصرية لتربويات الرياضيات        
  .٢٤٦- ١٤٩  أكتوبر،٩ – ٨ عني مشس، القاهرة،، دار الضيافة، جامعة"وتنمية اإلبداع

 االحتمـاالت لطـالب املرحلـة       تدريسأثر استخدام املدخل املنظومي يف       .)٢٠٠٩( ـــــ
املـؤمتر   .اضي وخفض القلق الرياضي لديهم    اإلعدادية على زيادة التحصيل وتنمية التفكري الري      

 ،٢م  ،  مـصر  - "صالة واملعاصرة تطوير املناهج الدراسية بني األ    "  العلمي احلادي والعشرون  
٨١٠ – ٧٦٤.  

    .عامر للنشر: املنصورة. مصطلحات يف املناهج وطرق التدريس). ٢٠٠٠(علي، حممد السيد 

. حلاسوب وحتديات مطلع القرن احلادي والعـشرين      تربويات ا ). ٢٠٠٠(الفار، إبراهيم عبدالوكيل    
  .دار الكتاب اجلامعي: ، العني٢ط

  .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع:  عمان.استخدام احلاسوب يف التعليم). أ٢٠٠٢ (ــــ

 بربجمة احلاسوب بلغة بيسك يف      املعززفاعلية استخدام طريقة حل املشكالت       .)ب٢٠٠٢(ــــ  
حتصيل طالب الفرقة الثانية شعبة الرياضيات بكلية التربية لوحدة املصفوفات واجتاهـام حنـو              

  .١٧٤ – ١٤١ ،٦٢ع ، ١٩س ، مصر - التربية املعاصرة .الرياضيات
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  .دار النشر الدويل للنشر والتوزيع: الرياض. قومي التربويالت). ٢٠٠٥(فتح اهللا، مندور عبدالسالم 

دار الفنـون،   : جدة. املناهج وطرق التدريس التعليمية احلديثة    ). ١٤١٩(فرج، عبداللطيف حسني    
  .٢ط

 -مـستواه (القلق الرياضي لدى طالب الصف الثاين الثانوي العلمـي        ). ١٩٩٠(فكري، مجال حممد    
  .٦٧٨ -٦٤٧، ٢، م٦، عجملة كلية التربية). عالقته بالتحصيل يف اهلندسة

  .مكتبة العبيكان: ، الرياض٢ط. احلاسب اآليل واستخداماته يف التعليم). ٢٠٠٢(فودة، ألفت حممد 

أثر استخدام برنامج حاسويب تعليمي مقتـرح يف وحـدة          ). هـ١٤٢٧ (القحطاين، رمي بنت دغش   
 .دارس األهلية مبدينـة الريـاض     الضرب على حتصيل طالبات الصف الرابع االبتدائي يف امل        

  .، الرياض جامعة امللك سعودرسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربية،

معجم املصطلحات التربويـة املعرفـة يف املنـاهج وطـرق     ). ٢٠٠٣(اللقاين، أمحد؛ اجلمل، علي     
  .عامل الكتب: القاهرة. التدريس

ثرائية بواسطة برنامج حاسويب يف عالج       إ أثر استخدام أنشطة  ). ٢٠٠٨(املالكي، عبدالعزيز درويش    
رسالة ماجستري غري منشورة،    . صعوبات تعلم الرياضيات لدى تالميذ الصف الثالث االبتدائي       

  .، مكة املكرمةكلية التربية، جامعة أم القرى

أثر استخدام التعلم التعاوين يف تدريس الرياضيات على حتصيل         ). ٢٠٠٢(املالكي، عبدامللك مسفر    
رسالة ماجستري غري   . الصف الثاين املتوسط يف الرياضيات واجتاهام حنوها مبدينة جدة        طالب  

  . ، مكة املكرمةمنشورة، كلية التربية، جامعة أم القرى

 برنامج تدرييب مقترح على إكساب معلمي الرياضيات بعض مهارات          فعالية). هـ١٤٣١(ـــ  
رسالة دكتوراه غري منـشورة،     . رياضياتالتعلم النشط وعلى حتصيل واجتاهات طالا حنو ال       

  .، مكة املكرمة أم القرى جامعةكلية التربية،
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فعالية استخدام مدخل الربهنة غري املباشرة يف تنمية مهارات الربهان ). ٢٠٠٦(متويل، عالء الدين سعد 
الرياضي واختزال قلق الربهان وحتسني مهارات التواصل الرياضـي لـدى طـالب معلمـي               

  .٢٤٩ – ١٧٠ ،٩ مصر، م-جملة تربويات الرياضيات .الرياضيات

دافعية اإلجناز الدراسي وقلق االختبار وبعض املـتغريات األكادمييـة   ). ٢٠٠٦(جمممي، علي حممد    
رسالة ماجستري غري منشورة، كلية التربيـة، جامعـة أم          . لدى طالب كلية املعلمني يف جازان     

  .، مكة املكرمةالقرى

: عمـان .  األطفال النفسية واألساليب اإلرشادية ملعاجلتها     مشكالت. )٢٠٠٨(جميد، سوسن شاكر    
  .دار صفاء للنشر والتوزيع

مكتبـة  : الريـاض . تعليم وتعلم الرياضيات بأساليب غري تقليدية     ). ٢٠٠٥(حممد، حفين إمساعيل    
  .الرشد

اضـيات لـدى   برنامج إثرائي لتنمية التحصيل والتفكري اإلبتكاري يف الري). ٢٠٠٤( حممد   حممد، عزة 
املؤمتر العلمي السابع عشر للجمعية املـصرية للمنـاهج وطـرق           . تالميذ املرحلة االبتدائية  

–٢٦، دار الضيافة، جامعة عني مشس، القاهرة،     "مناهج التعليم واملستويات املعيارية   "التدريس  
  .٤٦ – ٢٣،  ٣ يوليو، م٢٧

 عبدالفتاح؛ سويدان، أمل عبدالفتاح؛ حممد، مصطفى عبدالسميع؛ حممود، حسني بشري؛ يونس، إبراهيم
  .دار الفكر: عمان .تكنولوجيات التعليم مفاهيم وتطبيقات). ٢٠٠٤( مىن حممد ،اجلزار

أثر استخدام بعض استراتيجيات إلقاء األسئلة على حـل طـالب           ). ١٩٩٠(خملوف، لطفي عمارة    
، ٥ مصر، م  -ات تربوية دراس. املدرسة اإلعدادية للمشكالت اهلندسية واختزال قلقهم الرياضي      

  .٢٧٤ -٢٤٣ ،٢٧ج

 .دور الربجميات يف تنمية ثقافة الطفل يف دول اخلليج العربية    ). ١٩٩٧( سليمان محود    ، حممد املشيقح
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  مالحق البحث
o  حول التحصيلاسة استطالعية لتشخيص مشكلة البحثدر): ١(ملحق   
o   حول القلق الرياضيدراسة استطالعية لتشخيص مشكلة البحث): ٢(ملحق    
o  قائمة بأمساء احملكمني): ٣(ملحق  
o  الضرب يف عدد من رقم واحد("وحدة وضوعات محتليل حمتوى ): ٤(ملحق"(  

o  ن رقم واحدالضرب يف عدد م " وحدةدليل املعلم لتدريس ): ٥(ملحق " 
  باستخدام الربنامج احلاسويب املقترح

o  الضرب يف عدد من رقم واحد"االختبار التحصيلي يف وحدة ): ٦(ملحق" 

o  مقياس القلق الرياضي): ٧(ملحق  

o  اخلطابات املتعلقة باملوافقة على تطبيق جتربة البحث): ٨(ملحق  
  

  

  

  



 ٨٠

  

  

  

  

  

  
)١(ملحق   

  ول التحصيلبحث ح مشكلة اللتشخيصستطالعية دراسة ا
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  .دراسة استطالعية حول التحصيل

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  :................املدرسة/......................................................اسم الطالب

  :عزيزي الطالب أجب عن مجيع األسئلة التالية

  :ما يلي ستة فيكمل سلسلة األعداد بالعد ستةأ: السؤال األول

١٢  ٦  ......  ......  .......  .......  .......  .......  .......  .......  

  

  :امأل الفراغات باألعداد املناسبة فيما يلي: السؤال الثاين

  

١٨.........  =      ×  ٦   = ..........                              ٦   ×   ١  

٢٤      =  ٤×                      ......                ٥٤...... =       × ٦  

......   ×٦     ×    ٧                                   ٣٠  =   ٥........ =       

 ٤٨     =  ٦×      = ........                                ....... ٦   ×   ٢  

 ٦   ×   ١٠                                     ٣٦......=     × ٦........ =       

  

  

  

  



 ٨٢

  

  

  

  

  

  

  )٢(ملحق 
 بحث حول القلق الرياضي مشكلة اللتشخيصستطالعية دراسة ا
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 .دراسة استطالعية حول القلق الرياضي

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 تستخدم ينب يديك مقياس للقلق الرياضي، أرجو التكرم بتعبئة االستبانة، علماً بأا لن: عزيزي الطالب
  .ألي غرض سوى البحث العلمي، شاكراً لكم تعاونكم سلفاً

  إبراهيم علي علي كريري:                                               الباحث

  :مثال

 ال أوافق متردد أوافق العبارة

   √ .أشعر بارتياح عند دراسة الرياضيات

.......................    ):..........اختياري(اسم الطالب : بيانات شخصية
  :................الصف

 ال أوافق متردد أوافق العبارة م

    .أشعر باخلوف عند مساع كلمة الرياضيات ١

    .الرياضيات مادة يصعب علي فهمها ٢

    .أمتىن أن ال أدرس الرياضيات مستقبالً ٣

    .أتوتر عند حل أسئلة اختبار الرياضيات ٤

    .ين غري قادر على دراسة الرياضياتأشعر بأ ٥

    .الرياضيات مادة جافة ختلو من العواطف ٦

    .معلم الرياضيات حمبوب من قبل الطالب ٧

    .أتضايق عندما يشرح املعلم درس يف الرياضيات ٨

    .درجايت يف مادة الرياضيات أقل من غريها من املواد ٩

    .ات يف الرياضياتأعاين من البطء عند حل تدريب ١٠

    .أحتاج مساعدة اآلخرين إلمتام الواجبات املرتلية يف الرياضيات ١١

    .طريقة شرح معلم الرياضيات ال تناسبين ١٢



 ٨٤

  

  

  

  

  

  

  )٣(ملحق 
  قائمة بأمساء احملكمني

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٥

  قائمة بأمساء احملكمني

  العملجهة   التخصص  االسم  م

  جامعة امللك خالد  طرق تدريس الرياضياتمناهج و  محزة عبد احلكم الرياشي/ د.أ  ١

  جامعة طيبة   الرياضياتتعليم  عادل إبراهيم الباز/ د.أ  ٢

  جامعة امللك عبدالعزيز  طرق تدريس الرياضياتمناهج و  مراد  عبد اللطيفحممود/ د.أ  ٣

  جامعة امللك سعود  طرق تدريس الرياضياتمناهج و  عبد اهللا النذيربن حممد /د  ٤

  جامعة جازان  طرق تدريس الرياضياتمناهج و  حسن عبداهللا إسحاق/ د  ٥

  امللك خالدجامعة   إحصاء نفسي وتربوي  حممد حسني حبشي/ د  ٦

  امللك خالدجامعة   علم نفس  حممد الشوين/ د  ٧

  لك خالدجامعة امل  لغة العربيةطرق تدريس المناهج و  أمحد مجعة أمحد/ د  ٨

  لك خالدجامعة امل  لغة العربيةق تدريس الطرمناهج و  حممود عبدالكرمي/ د  ٩

  امللك خالدجامعة   طرق تدريس الرياضياتمناهج و  مفرح عسريي/ د  ١٠

 طرق تدريسمناهج و -طالب دكتوراه   أمحد ظافر عطيف/ أ  ١١
  الرياضيات

  جبازاندارة التربية والتعليم إ

 طرق تدريس مناهج و -طالب دكتوراه  ماجد رحبان الودعاين/ أ  ١٢
  رياضياتال

  جامعة جازان

  جامعة أم القرى  عامةتدريس الالطرق مناهج و –حماضر   حممد حسن شوالن/أ  ١٣

  ازانتعليم جبدارة التربية والإ  عامةال طرق تدريس مناهج و-  ماجستريطالب   أمحد حممد حكمي/ أ  ١٤

  بصبياية والتعليم دارة التربإ  عامةال طرق تدريسمناهج و -  ماجستريطالب   عبداهللا حسن طوهري/ أ  ١٥

  بالقنفذةدارة التربية والتعليم إ  عامةال طرق تدريسمناهج و -  ماجستريطالب   حممد مساعد القرين/ أ  ١٦

  كلية التقنية جبازان  مدرب حاسب آيل  عبدالرمحن علي كريري/ أ  ١٧
  



 ٨٦

  

  

  

  

  

  

  

  )٤(ملحق 

  )"الضرب يف عدد من رقم واحد("وحدة وضوعات محتليل حمتوى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٨٧

  ".الضرب يف عدد من رقم واحد"حتليل حمتوى الفصل اخلامس 
  :أوالً املفاهيم

  داللته اللفظية  املفهوم  م
  تكرار مجع العدد نفسه عدة مرات  الضرب  ١
  هو ناتج ضرب عدد ما بأي عدد آخر  املضاعف  ٢
استعمال التقريب إلجياد ناتج الضرب، عندما ال حنتاج إىل إجابة   يةالتقديرالقيمة   ٣

  قيقةد
أي استعمال النماذج أو املكعبات إلجياد حاصل ضرب عدد من   نواتج الضرب اجلزئية  ٤

  رقمني يف عدد من رقم واحد
  :التعميمات: ثانياً

 نوجد ناتج ضرب احلقـائق األساسـية، مث نـضيف           ١٠لضرب عدد يف مضاعفات العدد      " -١
 ".صفاراال

 ".رب من القيمة الفعلية لناتج الضربعندما تقرب إىل قيمة أعلى فإن تقدير الضرب يكون أك" -٢
 ".عندما تقرب إىل قيمة أقل فإن تقدير الضرب يكون أقل من القيمة الفعلية لناتج الضرب" -٣
  :املهارات: ثالثاً

 باستعمال احلقـائق األساسـية      ١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠إجياد حاصل ضرب عدد يف مضاعفات        -١
 .واألمناط

الفهم، والتخطـيط،   : ستخدام خطوات أربع وهي   تقرير ما إذا كانت اإلجابة معقولة أم ال با         -٢
 .واحلل، والتحقق من احلل

 .تقدير نواتج الضرب باستخدام التقريب -٣
 .إجياد حاصل ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد دون إعادة جتميع -٤
 .إجياد حاصل ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد مع إعادة جتميع -٥
 .، إما بإنشاء جدول، أو بكتابة مجلة عددية، أو بتمثيل املسألةاختيار أفضل طريقة حلل املسالة -٦
 .إجياد حاصل ضرب عدد من رقم واحد يف عدد من أربعة أرقام على األكثر -٧
 .إجياد حاصل ضرب عدد مكون من عدة أرقام بعضها أصفار يف عدد من رقم واحد -٨

  

  



 ٨٨

  

  

  

  

  

  )٥(ملحق 
باستخدام الربنامج  " واحدالضرب يف عدد من رقم  " وحدةدليل املعلم لتدريس 

  احلاسويب املقترح
  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  



 ٨٩

  :مقدمة الدليل
  :األخ الزميل معلم الرياضيات

هذا الدليل الذي بني يديك حيتوي على جمموعة من املعلومات واألفكار اليت قد ختـدمك أثنـاء                 
ئي بالفـصل  املقررة على طالب الصف الرابع االبتدا" الضرب يف عدد من رقم واحد"تدريسك لوحدة   

الدراسي األول، واهلدف من إعداد هذا الدليل هو أن يكون مرشداً لك عند القيـام بتـدريس هـذه              
الوحدة، حيث يتضمن نواتج التعلم املرغوبة، والوسائل املعينة على حتقيقها، كما يتضمن اخلطـوات،              

الوحدة، وحىت يتسىن لـك     واملراحل اإلجرائية، واألنشطة املصاحبة اليت حتتاج هلا أثناء تدريسك هلذه           
  :التدريس بصورة ناجحة وحمققة ألهداف هذه الوحدة، فقد مت تدعيم الدليل جبملة من التوجيهات وهي

 .إرشادات ميكنك االستعانة ا عند إعدادك للدروس -١
 .األهداف العامة للوحدة -٢
 .اجلدول الزمين لتدريس موضوعات الوحدة، وخطة سري الدروس -٣
 .متضمنة حتليل احملتوى لكل درس، واألهداف اخلاصة بكل درسجمموعة دروس الوحدة،  -٤
 .الوسائل واألدوات املعينة لتحقيق هذه األهداف، وجمموعة من أساليب التقومي املناسبة -٥

  :متطلبات تشغيل الربنامج احلاسويب
، وميكنك تـشغيله مـن القـرص    Adobe CS4 برنامج الفالش )تثبيت (يتطلب الربنامج وجود

شرة أو لصقه يف أي موضع من احلاسوب وتشغيله من هناك، كما ميكن إضافته إىل قائمة                املضغوط مبا 
  .ابدأ

  :شاشات الربنامج احلاسويب
 :شاشة الربنامج األوىل -١
  

  
  
  
  
  
  
  
   



 ٩٠

مع مالحظة أن تكـون الكتابـة       " كريري" كلمة املرور هي     :تسجيل الدخول للربنامج   -٢
 .بالعربية

    
 
  
  
  
  
  
  

 :شاشة الترحيب بالطالب -٣
  

  
  
  
  
  
  
  

 :شاشة تعليمات الربنامج -٤
  
  

  
  
  
  
  
  

 



 ٩١

  
 :الشاشة الرئيسة للوحدة -٥
  
  

  
  
  
  
  
  

 ):مثال على ذلك(الشاشة الرئيسة للدرس  -٦
  
  
  
  
  
  
  
  

  :األزرار املتضمنة يف الربنامج احلاسويب
                       زر اخترب نفسكزر الرئيسة 

  
  زر األمثلة          زر األهداف                                     

  
  زر التدريبات                                           زر التايل                  

  
  زر السابق                                             زر اخلروج 

                                         

 

  

   

  



 ٩٢

  ":رقم واحدالضرب يف عدد من "األهداف التعليمية لوحدة 
  : أن بإذن اهللا تعاىل علىاً قادر هلذه الوحدة أن يكون الطالبمن املتوقع بعد دراسة

 .١٠٠٠، ١٠٠، ١٠يضرب يف مضاعفات األعداد  -١
 .يقدر الضرب باستعمال التقريب -٢
 .يضرب عدد من أربعة أرقام على األكثر يف عدد من رقم واحد -٣
  .حيدد معقولية اإلجابة -٤

  :حةأساليب التقومي املقتر
  .التمارين الفصلية مع كل درس -١
 .الواجبات املرتلية يومياً، ومتابعتها وتصحيحها -٢
 .االختبارات التحريرية املقالية، واملوضوعية -٣
التقومي البنائي عن طريق مترين تطبيقي على الدرس أثناء احلصة للتأكد من استيعابه، ومع بداية كل                 -٤

  .ي قبل الدرس اجلديدحصة مترين آخر يف حدود عشر دقائق للدرس املاض
  : يستغرق تدريس الوحدة اثنيت عشرة حصة موزعة كالتايل: توزيع الوحدة على الدروس

  عدد احلصص  الدرس/ املوضوع  األسبوع
، ١٠٠، ١٠الضرب يف مضاعفات 
١٠٠٠  

٢  

  ٢  مهارة حل املسألة
  األول

  ١  تقدير نواتج الضرب
ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم 

  دون إعادة التجميعواحد 
٢  

ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم 
  واحد مع إعادة التجميع

٢  
  الثاين

  ١  استقصاء حل املسألة
  الثالث  ١  الضرب يف أعداد كبرية

  ١  الضرب مع وجود األصفار
  ١٢  إمجايل احلصص

  
  
  
  
  



 ٩٣

  :حتضري الدروس
ها بالربنـامج   لتدريـس " الضرب يف عدد من رقم واحـد      "يتضمن عرضاً لتحضري دروس وحدة      

  :احلاسويب التعليمي، وهي كما يلي
  ١٠٠٠، ١٠٠، ١٠الضرب يف مضاعفات : املوضوع

  حصتان: الزمن
  :حتليل حمتوى الدرس

  . املضاعف–الضرب : املفاهيم
 نوجد ناتج ضرب احلقائق األساسـية، مث نـضيف          ١٠لضرب عدد يف مضاعفات العدد    : "التعميمات
  ".األصفار
 باستعمال احلقائق األساسـية     ١٠٠٠،  ١٠٠،  ١٠رب عدد يف مضاعفات     إجياد حاصل ض  : املهارات
  .واألمناط
  : أن بإذن اهللا تعاىل علىاً اية هذا الدرس يكون الطالب قادريف :األهداف

   .يتعرف املضاعف -١
  .١٠٠٠، ١٠٠، ١٠يوجد ناتج عملية الضرب يف مضاعفات  -٢
    .١٠٠٠، ١٠٠، ١٠حيل مسائل على الضرب يف مضاعفات  -٣

  :اجراءات وأنشطة التدريس
كلمة  من خالل م كيفية الدخول إليه،يوضح املعلم هليبدأ الطالب بتشغيل الربنامج احلاسويب، و -١

  .ربنامج احلاسويبالب املرور اخلاصة
بعد ذلك يتم الترحيب بالطالب، واالستماع إىل تعليمات الربنامج، ومن مث ندخل إىل الشاشة  -٢

  ".الرئيسة"لضغط على زر الرئيسة للوحدة من خالل ا
، وميكن للطالب ١٠،١٠٠،١٠٠٠الضرب يف مضاعفاتمن الشاشة الرئيسة للوحدة، خنتار الدرس  -٣

 سؤال، من ٢٠، الذي حيتوي على "اخترب نفسك"قبل ذلك أن خيترب نفسه يف الوحدة من خالل زر 
 .كل سؤال، بواقع درجتان ل٤٠نوع اختيار من متعدد، يعطى الطالب يف ايته درجة من 

 . ، هي، األهداف، واألمثلة، والتمارين)أزرار(من خالل شاشة الدرس، تظهر ثالثة خيارات  -٤
السابق، التايل، الرئيسة، وزر : يستطيع الطالب التنقل بني شاشات الدرس من خالل األزرار  -٥

 .اخلروج
  :يبدأ الطالب بأمثلة الدرس كما يلي -٦

  :الِحظْ نمطَ األصفاِر.  جمِل ضرٍبِفيما يأِتي متثيلٌ ألربِع :املثال األول



 ٩٤

  
  : الثاينثالامل 

   ٧٠٠٠ × ٣:  أوجد 

 
  . ىل اليمنيإ مع إضافة ثالثة أصفار ٧ × ٣ الحظ أن اجلواب هو ٢١٠٠٠  هو ٧٠٠٠ × ٣إذن 

   : الثالثثالامل
  مى؟كم خرزةً اشترت سل.  خرزٍة١٠٠ علٍَب ِمن اخلَرِز، يف كلِّ علبٍة ٧اشترت سلمى 

  .  استعمل احلقائق األساسيةَ وأمناطَ األصفاِر١٠٠ × ٧إلجياِد  
   أحاد ٧ = أحاد ١ × ٧              ٧ = ١ × ٧
   عشرات ٧ = عشرات ١ ٠ ×٧          ٧٠ = ١٠ × ٧
   مئات ٧ = مئات ١٠٠ × ٧       ٧٠٠ = ١٠٠ × ٧

  . خرزٍة٧٠٠ِإذَنْ، اشترت سلمى 
يف الشاشة اخلاصة " تدريبات"إىل متارين وتدريبات الدرس من خالل الزر ينتقل الطالب بعدها  -٧

بالدرس وهي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، جييب الطالب عنها من خالل الضغط على االختيار 
وينتقل إىل " أحسنت إجابة صحيحة"الذي يعتقد أنه صحيح، يظهر له بعد االختيار تغذية راجعة، إما 

  :، مثل" مرة أخرىحاول"، أو السؤال التايل
   :التمرين األول

  :اختر اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات فيما يلي
١٠× ٣=  
  
  

  .وهكذا يف بقية التمارين

٣٠٠ ٣٠ ١٠ ٣ 



 ٩٥

 :التقومي -٨
  : احلساب الذِّهِني اضرب مستعِمال١٢٥ً صـــ١٤، ١٣، ١٢ رقم : التقومي الصفي-أ

 
  .اب التمارينكت٣٢ص ٤-١ مترين : التقومي املرتيل-ب

  مهارة حل املسألة: املوضوع
  حصتان: الزمن

  :حتليل حمتوى الدرس
الفهم، والتخطـيط،  : تقرير ما إذا كانت اإلجابة معقولة أم ال باستخدام خطوات أربع وهي    : املهارات

  .واحلل، والتحقق من احلل
  : أن بإذن اهللا تعاىل علىاً اية هذا الدرس يكون الطالب قادريف :األهداف

  . معطيات املسألةدد حي-١
  . املسألةحيدد املطلوب من -٢
  . يقرر ما إذا كانت اإلجابة معقولة أم ال-٣
  . يتحقق من صحة احلل-٤

  :اجراءات وأنشطة التدريس
كلمة  من خالل م كيفية الدخول إليه،يوضح املعلم هليبدأ الطالب بتشغيل الربنامج احلاسويب، و -١

   .سويبربنامج احلاالب املرور اخلاصة
بعد ذلك يتم الترحيب بالطالب، واالستماع إىل تعليمات الربنامج، ومن مث ندخل إىل الشاشة  -٢

  ".الرئيسة"الرئيسة للوحدة من خالل الضغط على زر 
، وميكن للطالب قبل ذلك أن خيترب مهارة حل املسألةمن الشاشة الرئيسة للوحدة، خنتار الدرس  -٣

 سؤال، من نوع اختيار من ٢٠، الذي حيتوي على " نفسكاخترب"نفسه يف الوحدة من خالل زر 
 .، بواقع درجتان لكل سؤال٤٠متعدد، يعطى الطالب يف ايته درجة من 

 . ، هي، األهداف، واألمثلة، والتمارين)أزرار(من خالل شاشة الدرس، تظهر ثالثة خيارات  -٤
، التايل، الرئيسة، وزر السابق: يستطيع الطالب التنقل بني شاشات الدرس من خالل األزرار  -٥

 .اخلروج
  :يبدأ الطالب بأمثلة الدرس كما يلي -٦
  
  



 ٩٦

    :املثال األول
أَهدى سعد ثالثةَ طُروٍد ِمن األقالِم لطالَِّب إحدى املدارِس االبتدائيِة، كلُّ طرٍد منها حيتِوي على 

إنَّ األقالم تكِفي :  قالَ سعد. قلٍم كلَّ شهٍر٢٥٠٠وقد كان طالَّب املدرسِة حيتاجونَ إىل .  قلٍم٩٠٠
 فهلْ هذا معقولٌ؟. طُالَّب املدرسِة ألكثر ِمن شهٍر

  :فهم معطيات املسألةا
  .أهدى املدرسةَ ثالثةَ طُروٍد•
  . قلٍم٩٠٠كلُّ طرٍد حيتِوي على • 
  . قلٍم شهريا٢٥٠٠حيتاج الطُّالَّب إىل • 

  :املطلوب
  وٍد من األقالِم تكِفي الطُّالَّب أكثر ِمن شهٍر؟ طُر٣هلْ ِمن املعقوِل القولُ بأنَّ 

  :احلل
  . )قَرر إنْ كانَ الناتج معقوالًن  مثَّ ٩٠٠ × ٣وجد ناتج ن(

 
  . طُروٍد تكِفي ألكثر ِمن شهٍر واحٍد٣ فإنه ِمن املعقوِل القولُ بأنَّ ٢٥٠٠ > ٢٧٠٠مبا أنَّ 

  :التحقق من صحة احلل
  .لتحقُِّق ِمن الضرِبميكنك استعمالُ اجلمِع ل

  .، اإلجابةُ صحيحةٌاًِإذَ  ٢٠٠٧ = ٩٠٠ + ٩٠٠ + ٩٠٠
يف الشاشة اخلاصة " تدريبات"ينتقل الطالب بعدها إىل متارين وتدريبات الدرس من خالل الزر  -٧

بالدرس وهي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، جييب الطالب عنها من خالل الضغط على االختيار 
وينتقل إىل " أحسنت إجابة صحيحة"تقد أنه صحيح، يظهر له بعد االختيار تغذية راجعة، إما الذي يع

  :، مثل" مرة أخرى حاول"السؤال التايل، أو 
   :التمرين األول

  :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي
زعها باسم  تقدير معقولٌ لعدِد الصحِف الَّيت يو٤٠٠فهلْ.  صحيفةً يوميا٤٠يقوم باسم بتوزيِع 

  أُسبوعيا؟
  .غري معقول.                     معقول           
  



 ٩٧

  :التقومي -٨
تظِْهر القائمةُ اآلتيةُ جمموع الرياالِت الَّيت يوفِّرها جمموعةٌ من األطفاِل ١٢٧ ص٩ رقم : التقومي الصفي-أ

   رياٍل تقريبا؟٢٠٠يوفِّره األطفالُ مجيعا هو فهلْ ِمن املعقوِل القولُ إنَّ جمموع ما : يف حصاالِتهم

  
  .كتاب التمارين١٢٧  ص ١٠ حل التمرين : املرتيل التقومي-ب

   تقدير نواتج الضرب:املوضوع
  حصة واحدة: الزمن

  :حتليل حمتوى الدرس
  .التقدير: املفاهيم

 : التعميمات
 ".لقيمة الفعلية لناتج الضربعندما تقرب إىل قيمة أعلى فإن تقدير الضرب يكون أكرب من ا"
  ".عندما تقرب إىل قيمة أقل فإن تقدير الضرب يكون أقل من القيمة الفعلية لناتج الضرب"

  .تقدير نواتج الضرب باستخدام التقريب: املهارات
  : أن بإذن اهللا تعاىل علىاً اية هذا الدرس يكون الطالب قادريف :األهداف

  . يتعرف تقدير نواتج الضرب-١
  . يقدر ناتج الضرب باستخدام التقريب -٢
  .حيل مسائل على تقدير نواتج الضرب -٣

  :اجراءات وأنشطة التدريس
كلمة املرور  من خالل م كيفية الدخول إليه،يوضح املعلم هليبدأ الطالب بتشغيل الربنامج احلاسويب، و -١

   .ربنامج احلاسويبالب اخلاصة
ع إىل تعليمات الربنامج، ومن مث ندخل إىل الشاشة الرئيسة بعد ذلك يتم الترحيب بالطالب، واالستما -٢

  ".الرئيسة"للوحدة من خالل الضغط على زر 
، وميكن للطالب قبل ذلك أن خيترب تقدير نواتج الضربمن الشاشة الرئيسة للوحدة، خنتار الدرس  -٣

ار من  سؤال، من نوع اختي٢٠، الذي حيتوي على "اخترب نفسك"نفسه يف الوحدة من خالل زر 
 .، بواقع درجتان لكل سؤال٤٠متعدد، يعطى الطالب يف ايته درجة من 

 . ، هي، األهداف، واألمثلة، والتمارين)أزرار(من خالل شاشة الدرس، تظهر ثالثة خيارات  -٤
 .السابق، التايل، الرئيسة، وزر اخلروج: يستطيع الطالب التنقل بني شاشات الدرس من خالل األزرار -٥
  :أمثلة الدرس كما يلييبدأ الطالب ب -٦



 ٩٨

  :املثال األول
للمشاركة يف مسابقة ثقافية تعقدها   من طالا٦مدرسة يف إحدى املدن أرسلت كل واحدة ٢٦

  ؟ما العدد التقرييب للطالب الذين شاركوا يف هذه املسابقة، والتعليم يف املدينة إدارة التربية
  .رٍة ألقرِب عش٢٦قَرِب العدد األكرب : ١اخلُطْوةُ 

  
  . طالبا تقريبا قد شاركُوا يف هذِه املُسابقِة١٨٠، اًِإذَ
  :  الثاينثالامل

   ٢٤٩٦× ٨أَقَدر ناتج الضرِب 
  . حقائق الضرِب األساسيةَ واألمناطَمستعمالًقرب أوالً، ثُم اضرب 

  
   ١٦٠٠٠ يساِوي تقريبا ٢٤٩٦× ٨، ناتج ضرِب اًِإذَ

قدير الضرب يكون أكرب من القيمة الفعلية لناتج تن إىل قيمة أعلى فإعندما تقرب : (أنيستنتج الطالب 
  . )القيمة الفعلية لناتج الضرب

القيمة الفعلية لناتج القيمة الفعلية  قدير ناتج الضرب يكون أقل منتن إىل قيمة أقل فإوعندما تقرب (
   ).لناتج الضرب

يف الشاشة اخلاصة " تدريبات"دريبات الدرس من خالل الزر ينتقل الطالب بعدها إىل متارين وت -٧
بالدرس وهي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، جييب الطالب عنها من خالل الضغط على االختيار 

 وينتقل إىل" أحسنت إجابة صحيحة"الذي يعتقد أنه صحيح، يظهر له بعد االختيار تغذية راجعة، إما 
  :، مثل"ة أخرى مرحاول"السؤال التايل، أو 

   :التمرين األول
  :اختر اإلجابة الصحيحة فيما يلي

   ٢٤٩يف تقدير الضرب التايل     
 ×                          ٥   

                                              ـــــ

                            ١٠٠٠  



 ٩٩

              التقدير أكرب من القيمة الفعلية           التقدير أقل من القيمة الفعلية        
  :التمرين الثاين

 طالباً، كم يبلغ عدد طالب املدرسة ٢٤يف كل فصل من فصول من مدرسة حسان بن ثابت االبتدائية 
  : فصول٨تقريباً إذا كان عدد فصول املدرسة 

   كل اإلجابات صحيحة       ١٦٠         أكرب من ١٦٠        أقل من         ١٦٠          
  .وهكذا يف بقية التمارين

  : التقومي-٨
قَدِر الناِتج، مثَّ اذكر ما ِإذا كانَ التقدير أكرب أم أقلَّ ِمن  : ١٢٩ صـ٦ىل إ ١ من : التقومي الفصلي-أ

  :القيمِة الِفعليِة لناتِج الضرِب

  
  . التمارين كتاب١٢ -١١- ٩-٦-٣ حل متارين : التقومي املرتيل-ب

  ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد دون إعادة جتميع: املوضوع
  حصتان: الزمن

  :حتليل حمتوى الدرس
  .نواتج الضرب اجلزئية: املفاهيم
  .إجياد حاصل ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد دون إعادة جتميع: املهارات
  : أنبإذن اهللا تعاىل على اً اية هذا الدرس يكون الطالب قادريف :األهداف

   .حيسب ناتج عملية ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد دون إعادة جتميع -١
  .حيل مسائل على ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد دون إعادة جتميع -٢
  . حيل مسائل مهارات التفكري العليا-٣

  :اجراءات وأنشطة التدريس
كلمة  من خالل م كيفية الدخول إليه،يوضح املعلم هلحلاسويب، ويبدأ الطالب بتشغيل الربنامج ا -١

   .ربنامج احلاسويبالب املرور اخلاصة
بعد ذلك يتم الترحيب بالطالب، واالستماع إىل تعليمات الربنامج، ومن مث ندخل إىل الشاشة  -٢

  ".الرئيسة"الرئيسة للوحدة من خالل الضغط على زر 
ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد دون إعادة الدرس من الشاشة الرئيسة للوحدة، خنتار  -٣

، الذي "اخترب نفسك"، وميكن للطالب قبل ذلك أن خيترب نفسه يف الوحدة من خالل زر التجميع



 ١٠٠

، بواقع ٤٠ سؤال، من نوع اختيار من متعدد، يعطى الطالب يف ايته درجة من ٢٠حيتوي على 
 .درجتان لكل سؤال

 . ، هي، األهداف، واألمثلة، والتمارين)أزرار(تظهر ثالثة خيارات من خالل شاشة الدرس،  -٤
 .السابق، التايل، الرئيسة، وزر اخلروج: يستطيع الطالب التنقل بني شاشات الدرس من خالل األزرار  -٥
  :يبدأ الطالب بأمثلة الدرس كما يلي -٦

    :املثال األول
  ا عدد الكراِتم. كرةً لكلِّ واحٍد منهم١٣مع كلٍّ من عمر وأخويِه 

  لديِهم مجيعا؟
  ما عدد الكراِت الَّيت لدى عمر وأَخويِه؟

   ١٣× ٣:   تبين الشبكةُ التاليةُ

 
  .أوجد نواتج الضرِب اجلزئيةَ

  ٣٩ = ٣٠ + ٩            ٩ = ٣ × ٣             ٣٠ = ٣ × ١٠  
  . كرة٣٩ً     ِإذَنْ، مع عمر وأَخويِه ٣٩ = ٣ × ١٣
  ساعدة املعلم يقوم الطالب باستخدام القلم والورقة إلجياد نواتج الضرب  مب-٢
  :  الثاينثالامل

  ٣٢ × ٣أوجد ناتج الضرب 
  اضرب يف اآلحاِد، مثَّ اضرب يف العشراِت

 
أنَّ ْ:حتَقق موذجالن ن٩٦ = ٣٢× ٣ يبي  

  
يف الشاشة اخلاصة " تدريبات"رس من خالل الزر ينتقل الطالب بعدها إىل متارين وتدريبات الد -٧

بالدرس وهي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، جييب الطالب عنها من خالل الضغط على االختيار 



 ١٠١

 وينتقل إىل" أحسنت إجابة صحيحة"الذي يعتقد أنه صحيح، يظهر له بعد االختيار تغذية راجعة، إما 
  :ثل، م" مرة أخرىحاول"السؤال التايل، أو 

   :التمرين األول
  :اختر اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات فيما يلي

   =٤ × ٢١ناتج عملية الضرب 
          ٨٤                   ٤٤                   ٤٨                 ٦٤  

  .وهكذا يف بقية التمارين
  :التقومي -٨
  : ناتج الضرب   أوجد١٣٣ صـــ١٠، ٩، ٨، ٧ رقم : التقومي الفصلي-أ

   
  . التمارين كتاب٣٥ص  ٩-٨-٥-١ حل التمارين : التقومي املرتيل-ب

  ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد مع إعادة التجميع: املوضوع
  حصتان: الزمن

  :حتليل حمتوى الدرس
  .إجياد حاصل ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد مع إعادة جتميع: املهارات
  : أن بإذن اهللا تعاىل علىاًاية هذا الدرس يكون الطالب قادر يف :األهداف

  .تعرف إعادة التجميعي -١
  .حيسب ناتج عملية ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد مع إعادة جتميع -٢
   .حيل مسائل على ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد مع إعادة جتميع -٣
  .احيل مسائل مهارات التفكري العلي -٤

  :اجراءات وأنشطة التدريس
كلمة  من خالل م كيفية الدخول إليه،يوضح املعلم هليبدأ الطالب بتشغيل الربنامج احلاسويب، و -١

   .ربنامج احلاسويبالب املرور اخلاصة
بعد ذلك يتم الترحيب بالطالب، واالستماع إىل تعليمات الربنامج، ومن مث ندخل إىل الشاشة  -٢

  ".الرئيسة"الضغط على زر الرئيسة للوحدة من خالل 
ضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد مع إعادة من الشاشة الرئيسة للوحدة، خنتار الدرس  -٣

، الذي "اخترب نفسك"، وميكن للطالب قبل ذلك أن خيترب نفسه يف الوحدة من خالل زر التجميع



 ١٠٢

، بواقع ٤٠درجة من  سؤال، من نوع اختيار من متعدد، يعطى الطالب يف ايته ٢٠حيتوي على 
 .درجتان لكل سؤال

 . ، هي، األهداف، واألمثلة، والتمارين)أزرار(من خالل شاشة الدرس، تظهر ثالثة خيارات  -٤
 .السابق، التايل، الرئيسة، وزر اخلروج: يستطيع الطالب التنقل بني شاشات الدرس من خالل األزرار  -٥
  :يبدأ الطالب بأمثلة الدرس كما يلي -٦

  :املثال األول
  كم شقَّةً يف هذِه الِبنايِة؟.  شقَّة١٣ًِبنايةٌ من مخسِة طَواِبق، يف كلِّ طابٍق 

  .كما حنتاج أحيانا إىل إعادة التجميع عندما جنمع، وهكذا حنتاج أحيانا إىل إعادة التجميع عند الضرب

  
   : الثاينثالامل

 عِة أن يضحراويلحفاِة الصأُنثَى الس ِة ب٨تستطيعالواحدِة يضاٍت يف املر . عبيضةً تض ١٢كم 
  سلحفاةً؟

 
   ٩٦ = ١٢ × ٨يبين النموذج التاِلي 

  
  . بيضة٩٦ سلحفاة ١٢، تضع اًِإذَ

o وذلك عن طريق.يقوم الطالب بالتحقق من اإلجابة :  
  .عقولةٌ ؛ لذَا فإنَّ اإلجابةَ م٩٦ قريبةٌ ِمن الناتِج الِفعِلي ٨٠الِحظْ أنَّ 



 ١٠٣

يف الشاشة اخلاصة " تدريبات"ينتقل الطالب بعدها إىل متارين وتدريبات الدرس من خالل الزر  -٧
بالدرس وهي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، جييب الطالب عنها من خالل الضغط على االختيار 

وينتقل إىل " حيحةأحسنت إجابة ص"الذي يعتقد أنه صحيح، يظهر له بعد االختيار تغذية راجعة، إما 
  :، مثل" مرة أخرىحاول"السؤال التايل، أو 

   :التمرين األول
  :اختر اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات فيما يلي

   =٢ × ٤٦ناتج عملية الضرب 
          ٨٢                   ٩٢                   ٥٢                 ١٢٨  

  .وهكذا يف بقية التمارين
  :وميالتق -٨
  .١٣٨ ص١٤حل مترين رقم :  التقومي فصلي-أ
  .٣٦ص   ٩-٥-٢-١متارين :  التقومي مرتيل-ب

  استقصاء حل املسألة: املوضوع
  حصة واحدة: الزمن

  :حتليل حمتوى الدرس
 .اختيار أفضل طريقة حلل املسالة، إما بإنشاء جدول، أو بكتابة مجلة عددية، أو بتمثيل املسألة: املهارات
  : أن بإذن اهللا تعاىل علىاً اية هذا الدرس يكون الطالب قادريف :األهداف

  .حيل املسألة من خالل إنشاء جدول -١
  .حيل املسألة من خالل كتابة مجلة عددية -٢
  .حيل املسألة من خالل متثيل املسألة -٣

  :اجراءات وأنشطة التدريس
كلمة  من خالل يفية الدخول إليه،م كيوضح املعلم هليبدأ الطالب بتشغيل الربنامج احلاسويب، و -١

   .ربنامج احلاسويبالب املرور اخلاصة
بعد ذلك يتم الترحيب بالطالب، واالستماع إىل تعليمات الربنامج، ومن مث ندخل إىل الشاشة  -٢

 ".الرئيسة"الرئيسة للوحدة من خالل الضغط على زر 
  



 ١٠٤

وميكن للطالب قبل ذلك أن خيترب ، استقصاء حل املسألةمن الشاشة الرئيسة للوحدة، خنتار الدرس  -٣
 سؤال، من نوع اختيار من ٢٠، الذي حيتوي على "اخترب نفسك"نفسه يف الوحدة من خالل زر 

 .، بواقع درجتان لكل سؤال٤٠متعدد، يعطى الطالب يف ايته درجة من 
 . ، هي، األهداف، واألمثلة، والتمارين)أزرار(من خالل شاشة الدرس، تظهر ثالثة خيارات  -٤
 .السابق، التايل، الرئيسة، وزر اخلروج: يستطيع الطالب التنقل بني شاشات الدرس من خالل األزرار  -٥
  :يبدأ الطالب بأمثلة الدرس كما يلي -٦

  :املثال األول
  . علٍب٤ مدعوا حلفِل جناِحي، وعنِدي١٥علبةُ احللوى الواحدةُ تكِفي 

  . علٍب٤ وعند عبِد ايِد  مدعوا،١٥العلبةُ الواحدةُ تكِفي : املعطيات
  ما عدد املدعوين الَِّذين تكِفيهم العلب األربع؟: املطلوب

  
  :التحقق من احلل

  . ِلذا، فإنَّ اإلجابةَ صحيحة٦٠ٌ=١٥ +١٥ +١٥ +١٥
يف الشاشة اخلاصة " تدريبات" ينتقل الطالب بعدها إىل متارين وتدريبات الدرس من خالل الزر -٧

عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، جييب الطالب عنها من خالل الضغط على االختيار بالدرس وهي 
 وينتقل إىل" أحسنت إجابة صحيحة"الذي يعتقد أنه صحيح، يظهر له بعد االختيار تغذية راجعة، إما 

  :، مثل" مرة أخرىحاول"السؤال التايل، أو 
   :التمرين األول

  :ات فيما يلياختر اإلجابة الصحيحة من بني اخليار
   أحذية، ليختار منها زياً رياضياً، كم مظهراً خمتلفاً ميكنه االختيار منها؟٣ قمصان وبنطاالن و٣أمام حسن 

           ٢                   ١٨                      ٨                  ٦  
  .وهكذا يف بقية التمارين

  : التقومي-٨
   حل املسألة بطريقة إنشاء جدول ١٤٠ صــ٣ رقم : التقومي فصلي-أ

  فكم منلة يأكلها دبان يف اليوم؟.  منلة يف اليوم٢٠٠٠ دببة تأكل ٤إذا علمت أن 
  .٣٧ ص ٣-١حل متارين :  التقومي مرتيل-ب



 ١٠٥

  الضرب يف أعداد كبرية: املوضوع
  حصة واحدة: الزمن

  :حتليل حمتوى الدرس
 . عدد من أربعة أرقام على األكثرإجياد حاصل ضرب عدد من رقم واحد يف: املهارات
  : أن بإذن اهللا تعاىل علىاً اية هذا الدرس يكون الطالب قادريف :األهداف

  . مث العشرات مث املئاتدأ بضرب اآلحاديب -١
  .حيسب ناتج عملية الضرب يف أعداد كبرية -٢
  .حيل مسائل على الضرب يف أعداد كبرية -٣
  .علياحيل مسائل مهارات التفكري ال -٤

  :اجراءات وأنشطة التدريس
كلمة  من خالل م كيفية الدخول إليه،يوضح املعلم هليبدأ الطالب بتشغيل الربنامج احلاسويب، و -١

   .ربنامج احلاسويبالب املرور اخلاصة
بعد ذلك يتم الترحيب بالطالب، واالستماع إىل تعليمات الربنامج، ومن مث ندخل إىل الشاشة  -٢

  ".الرئيسة"ل الضغط على زر الرئيسة للوحدة من خال
، وميكن للطالب قبل ذلك أن الضرب يف أعداد كبريةمن الشاشة الرئيسة للوحدة، خنتار الدرس  -٣

 سؤال، من نوع اختيار ٢٠، الذي حيتوي على "اخترب نفسك"خيترب نفسه يف الوحدة من خالل زر 
 .سؤال، بواقع درجتان لكل ٤٠من متعدد، يعطى الطالب يف ايته درجة من 

 . ، هي، األهداف، واألمثلة، والتمارين)أزرار(من خالل شاشة الدرس، تظهر ثالثة خيارات  -٤
السابق، التايل، الرئيسة، وزر : يستطيع الطالب التنقل بني شاشات الدرس من خالل األزرار  -٥

 .اخلروج
  :يبدأ الطالب بأمثلة الدرس كما يلي -٦

  :املثال األول
 قلما يف ١٣٢فإذا علم حسن أنّ هذه اآللة تنتج  م الرصاصقرأ حسن كتابا عن آلة صنع أقال

  فكم قلما تنتج يف مخس دقائق؟ الدقيقة الواحدة 
 .نقدر ناتج الضرب

 



 ١٠٦

 

 
  .، فاإلجابةُ معقولةٌاًِإذَ.٥٠٠ قريب ِمن التقديِر ٦٦٠ناتج الضرِب 
  :املثال الثاين

 
يف الشاشة اخلاصة " تدريبات"رس من خالل الزر ينتقل الطالب بعدها إىل متارين وتدريبات الد -٧

بالدرس وهي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، جييب الطالب عنها من خالل الضغط على االختيار 
 وينتقل إىل" أحسنت إجابة صحيحة"الذي يعتقد أنه صحيح، يظهر له بعد االختيار تغذية راجعة، إما 

  :ثل، م" مرة أخرىحاول"السؤال التايل، أو 
   :التمرين األول

  :اختر اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات فيما يلي
   =٣ × ٢٤٨ناتج عملية الضرب 

           ٦٢٤                  ٧٢٤                  ٧٤٤              ٦٣٤  
  .وهكذا يف بقية التمارين

  : التقومي-٨
  :    أكمل اجلدول١٤٣ صــ١٩رقم :  التقومي الفصلي-أ

  
  . كتاب التمارين٣٨ ص ١٣-١١- ٩-٥-٣حل التمارين :  التقومي املرتيل-ب

  
  
  



 ١٠٧

  الضرب مع وجود أصفار: املوضوع
  حصة واحدة: الزمن

  :حتليل حمتوى الدرس
  .إجياد حاصل ضرب عدد مكون من عدة أرقام بعضها أصفار يف عدد من رقم واحد: املهارات
  : أن بإذن اهللا تعاىل علىاًادر اية هذا الدرس يكون الطالب قيف :األهداف

  .حيسب ناتج عملية الضرب يف وجود األصفار -١
  . حيل مسائل على الضرب مع وجود األصفار -٢
  .حيل مسائل مهارات التفكري العليا -٣

  :اجراءات وأنشطة التدريس
 كلمة من خالل م كيفية الدخول إليه،يوضح املعلم هليبدأ الطالب بتشغيل الربنامج احلاسويب، و -١

   .ربنامج احلاسويبالب املرور اخلاصة
بعد ذلك يتم الترحيب بالطالب، واالستماع إىل تعليمات الربنامج، ومن مث ندخل إىل الشاشة  -٢

  ".الرئيسة"الرئيسة للوحدة من خالل الضغط على زر 
، وميكن للطالب قبل ذلك أن الضرب مع وجود األصفارمن الشاشة الرئيسة للوحدة، خنتار الدرس  -٣

 سؤال، من نوع اختيار ٢٠، الذي حيتوي على "اخترب نفسك" نفسه يف الوحدة من خالل زر خيترب
 .، بواقع درجتان لكل سؤال٤٠من متعدد، يعطى الطالب يف ايته درجة من 

 . ، هي، األهداف، واألمثلة، والتمارين)أزرار(من خالل شاشة الدرس، تظهر ثالثة خيارات  -٤
السابق، التايل، الرئيسة، وزر : اشات الدرس من خالل األزراريستطيع الطالب التنقل بني ش  -٥

 .اخلروج
  :يبدأ الطالب بأمثلة الدرس كما يلي -٦

  :املثال األول
ما املبلغ الذي سيدفعه  رياالت شهريا   ١٠٨يضعه إبراهيم حوايل  لف جهاز تقومي األسنان الذيكي

   أشهر؟٦والد إبراهيم يف 
    ١٠٨ × ٦أوجد ناتج : ، أي٦ِد يف  اضرب تكِْلفَةَ الشهِر الواح

o قدر ناتج املسألةن .  

  

o   
  



 ١٠٨

 
  . أشهٍر٦ رياالً يف ٦٤٨، سيدفع والد إبراهيم اًِإذَ
  .،فإنَّ اإلجابةَ معقولة٦٠٠ٌ قريب من التقديِر ٦٤٨مبا أنَّ و
ة اخلاصة يف الشاش" تدريبات"ينتقل الطالب بعدها إىل متارين وتدريبات الدرس من خالل الزر  -٧

بالدرس وهي عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد، جييب الطالب عنها من خالل الضغط على االختيار 
 وينتقل إىل" أحسنت إجابة صحيحة"الذي يعتقد أنه صحيح، يظهر له بعد االختيار تغذية راجعة، إما 

  :، مثل" مرة أخرىحاول"السؤال التايل، أو 
   :التمرين األول

  :لصحيحة من بني اخليارات فيما يلياختر اإلجابة ا
   =٣ × ٣٠٣ناتج عملية الضرب 

          ٩٩                  ٩٣٠                  ٩٠٩              ٣٩٠  
  .وهكذا يف بقية التمارين

  : التقومي-٨
  :الضرب مث حتقق من معقولية اجلواب أوجد ناتج :١٤٥ صـ٦ىل إ ١ من : التقومي الفصلي-أ

  
  . كتاب التمارين٣٩ص  ١١-٦-٢-١حل متارين :  التقومي املرتيل-ب

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  

  

  

  



 ١٠٩

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٦( ملحق
  "الضرب يف عدد من رقم واحد"االختبار التحصيلي يف وحدة 

  

  

  

  

  

  

  

  

     



 ١١٠

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

 من مقرر الرياضيات للصف الرابع "الضرب يف عدد من رقم واحد"اختبار حتصيلي يف وحدة 
  االبتدائي، الفصل الدراسي األول

  

  :بيانات شخصية

  :.................الصف):.........................................   اختياري(اسم الطالب 

  

  :عزيزي الطالب

  :قبل البدء باإلجابة عليك قراءة التعليمات التالية

 . أعالهتكامأل بيانا •

 .سؤال) ٢٧(االختبار على حيتوي  •

 .استعن باهللا مث أجب عن مجيع األسئلة •

 : أمام االختيار املناسب، كما يف املثال التايل)√(عالمة تتم اإلجابة عن أي سؤال بوضع  •

  : يساوي٨ + ١٢ناتج عملية اجلمع 

  ٢٠)                   د١٢)                   ج٨)                   ب٤) أ

 

  

  

  نيايت لكم بالتوفيق،،،مع مت

  

√ 



 ١١١

  :اختر اإلجابة الصحيحة من بني اخليارات فيما يلي
  :مضاعف العدد هو) ١

  .ناتج قسمة عدد ما بأي عدد آخر) ب.                      ناتج ضرب عدد ما بأي عدد آخر) أ
  . آخرناتج طرح عدد ما بأي عدد) د.                        ناتج مجع عدد ما بأي عدد آخر) ج
  

  : يساوي٤٠٠ × ٩ناتج عملية الضرب ) ٢
  ٣٦٠٠٠)                 د٣٦٠٠)                 ج٣٦٠)                 ب٣٦) أ

  
  ، فبكم رياالً تربع أمحد؟٩ رياالً لكل فقري، فإذا كان عدد الفقراء ٢٠تربع أمحد مببلغ ) ٣

  ١٨٠)                    د  ١٨)                     ج٢٠)                 ب٩) أ
  

  : هي، معطيات املسألة كتاباً، فكم كتاباً يف املكتبة١٢ رفوف، يف كل رف منها ٤يف مكتبة الفصل ) ٤
  . كتابا١٢ً رفوف، يف كل رف منها ٤يف مكتبة الفصل ) كم كتاباً يف املكتبة؟                     ب) أ
  . كتابا١٢ًيف كل رف منها )     د.                   رفوف٤مكتبة الفصل ) ج
  

  : هواملطلوب يف املسألة أيام، ٦ فطرية كل يوم، فكم فطرية يبيع يف ٣٠٠يبيع أحد املطاعم ) ٥
  . فطرية كل يوم٣٠٠يبيع أحد املطاعم )  أيام؟                  ب٦كم فطرية يبيعها املطعم يف ) أ
  . فطرية٣٠٠)             د.                                ستة أيام) ج
  

  : صحيفة يومياً، فمن املعقول القول بأنه وزع يف أسبوع صحفاً عددها٤٠يقوم باسم بتوزيع ) ٦
  ٢٠٠)                     د٣٠٠)                 ج٤٠٠)             ب٥٠٠) أ

  
  : ألن٢٧٠٠ =٣ × ٩٠٠) ٧

  ٢٧٠٠ = ٩٠٠ - ٩٠٠)ب                            ٢٧٠٠ = ٩٠٠ + ٩٠٠) أ
    ٢٧٠٠ = ٩٠٠ + ٩٠٠ + ٩٠٠)                 د٢٧٠٠ = ٩٠٠ × ٩٠٠ × ٩٠٠) ج
  

  :عندما تقرب إىل قيمة أعلى فإن تقدير ناتج الضرب يكون) ٨
  .أكرب من القيمة الفعلية لناتج الضرب) ب.                 أقل من القيمة الفعلية لناتج الضرب) أ
  .مضاعف القيمة الفعلية لناتج الضرب) د.                لية لناتج الضربمساوي للقيمة الفع) ج
  

  : يساوي٢٨ × ٦التقدير الصحيح لناتج عملية الضرب ) ٩
  ١٢٤٨)                  د٢٨٦)               ج١٢٨)              ب١٨٠) أ

  



 ١١٢

 فصول، فكم ٨ فصول املدرسة  طالباً، فإذا كان عدد٢٤يوجد يف كل فصل من فصول مدرسة ابتدائية ) ١٠
  يبلغ عدد طالب املدرسة تقريباً؟

   ١٤٤)                د١٩٠)                 ج٢٠٠)                ب٢٤٠) أ
  
  : يساوي٤٤ × ٢ناتج عملية الضرب ) ١١
  ٨٨)                 د٦٦)                  ج٢٤٤)               ب٤٤٢) أ

  
  :فإن عدد الكتب على املقاعد مجيعها.  كتب٣ مقعداً، ويوجد على كل مقعد ٢٣الصف إذا كان يف غرفة ) ١٢
  ٢٣٣)                  د٩٦)                   ج٦٩)                 ب٢٦) أ

  
  : بواحد هو١٠٠ أقل من ٣العدد الذي يكون ناتج ضربه يف ) ١٣
  ٣٠)                د   ٣٢)                   ج٦٦)                ب٣٣) أ

  
  :عندما نضرب عدد من رقمني يف عدد من رقم واحد مع إعادة التجميع فإننا) ١٤
  .           نطرح العشرات اليت أعدنا جتميعها من ناتج الضرب) أ
  .نضرب العشرات اليت أعدنا جتميعها يف ناتج الضرب) ب
  .ل جنمعها مع ناتج الضربال نضرب يف العشرات اليت أعدنا جتميعها مرة أخرى، ب) ج
  .مل العشرات اليت أعدنا جتميعها) د
  
  : يساوي٥× ١٩ناتج عملية الضرب ) ١٥
   ٩٥)                   د٩٤)                  ج٥٩)                 ب٥٥) أ

  
 حشرات من هذا النوع ٣سم، فإن طول ٤٥إذا كان طول أحد أنواع احلشرات العضوية يصل إىل ) ١٦

  :اوييس
  ١٥٤)                 د١٢٥)                 ج١٣٥)              ب١٤٥) أ

  
  :أي مسائل الضرب التالية ختتلف عن املسائل الثالث األخرى) ١٧
  ١٨ × ٧)              د١٥ × ٥)            ج٢٣ × ٤)          ب٢٢ × ٣) أ

  
  :إن عدد النمالت اليت يأكلها دبان يف اليوم منلة يف اليوم، ف٢٠٠٠ دببة تأكل ٤إذا علمت أن )  ١٨
  ٥٠٠)                 د١٠٠٠)              ج٢٠٠٠)           ب٤٠٠٠) أ

  
  



 ١١٣

  : أوراق، فإن عدد الالصقات يف امللف يساوي٥ الصقاً، إذا وجد يف كل ملف ١٨يوجد يف كل ورقة  ) ١٩
  ٩٠)               د       ٢٣)                  ج١٨)                ب٥) أ

  
  : هو١٠فإن الشكل الذي سيكون ترتيبه   إذا تكرر النمط                        ) ٢٠
  ) د)                         ج)                      ب)                  أ

  
  :عندما نضرب يف أعداد كبرية فإننا نبدأ) ٢١
  .بالعشرات مث اآلحاد مث املئات) ب.                         تباآلحاد مث العشرات مث املئا) أ
  .باآلحاد مث املئات مث العشرات) د.                       باملئات مث العشرات مث اآلحاد) ج
  
  : يساوي٦ × ٤١٦ناتج عملية الضرب ) ٢٢
  ٢٤٦٦)                د٢٤٩٦)              ج٢٤٧٢)           ب٣٨٤٦) أ

  
 أشخاص ٤فإن تكلفة هذه الرحلة لـ .  رياالً للشخص الواحد١٣٨٩ تكلف الرحلة من القاهرة إىل أا )٢٣

  :تساوي
  ٥٥٥٦)                د٤٢٢٦)              ج٤٣٨٩)           ب٥٥٦٥) أ

  
  :العبارة اليت متثل ضرب عدد من ثالثة أرقام يف عدد من رقم واحد مع إعادة التجميع هي) ٢٤
  ١ × ٩٨٧)            د٣ × ١٠٣)          ج٣ × ١١٤)       ب٢ × ٤٠٠) أ

  
  : يساوي٢ × ٨٠٤٠ناتج عملية الضرب ) ٢٥
   ٢٨٤)                 د٤٠٢٠)             ج٨٠٤٠)         ب١٦٠٨٠) أ

  
  : شاحنات من النوع نفسه تساوي٣ كغم، فإن محولة ٥٢٨٠إذا كانت محولة شاحنة ) ٢٦
  ١٥٨٤٠٠)               د١٥٨٤٠)           ج٥٢٨٠٠)    ب       ١٥٨٤) أ

  
  : أرقام، رقم مئاته صفر، يف عدد من رقم واحد، هي٤املسألة اليت تتضمن ضرب عدد من ) ٢٧
   حبات من احللوى يومياً، فكم حلوى يأكل يف الشهر؟٥يأكل أمحد ) أ
   أشهر؟٩االً يتربع به يف  رياالت شهرياً لكفالة يتيم، فكم ري١٣٠٨يتربع حمسن مببلغ ) ب
   سنوات؟١٠ مريضاً سنوياً، فكم مريضاً يراجع العيادة خالل ٥٠٤٠يراجع عيادة األسنان ) ج
   أشهر؟٥ ريال من راتبه شهرياً، فكم رياالً يوفر يف ٤٠٠٠يوفر موظف ) د
  

  انتهت األسئلة مع متنيايت لكم بالتوفيق



 ١١٤

  

  

  

  

  

  

  )٧(ملحق 

  مقياس القلق الرياضي

  

  

  

  

  

  

  
  
  



 ١١٥

  بسم اهللا الرمحن الرحيم
عدد من العبارات املرتبطة بالقلق الرياضي، واملرجو منك أن تقرأ كـل   ) عزيزي الطالب (فيما يلي   

أن [أمام العبارة وحتت اخلانة اليت تشري إىل مدى حـدوثها لـك          ) √(عبارة بعناية تامة مث تضع عالمة       
 ؛])وال مرة ( أبداً، أو أنه ال حيدث )مرات قليلة ( أحياناً، أو أنه حيدث     )مرات كثرية جداً   (دائماًحيدث  

مع العلم أنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة، ولكن اإلجابة الصحيحة هي اليت تعرب فعالً عـن               
  .وجهة نظرك حنو كل عبارة

  :لمثا
  

  :..................الصف):.....................................................................   ارياختي (اسم الطالب

  أبداً  أحياناً  دائماً  العبـــــارة  م

        .أشعر بتوتر رد رؤية كتاب الرياضيات  ١
        .أخاف من معلم الرياضيات  ٢
        .أكون متوتراً يف أثناء حصة الرياضيات  ٣
        .أشعر باالرتباك عندما يسألين معلم الرياضيات  ٤
        .أرتبك عند قيامي حبل مسألة على السبورة  ٥
        .أرب من حضور حصص الرياضيات  ٦
        .أرغب يف االشتراك جبمعية الرياضيات باملدرسة  ٧
        .أشعر بالراحة طوال حصة الرياضيات  ٨
        .ياضياتأتضايق يف أثناء أداء االختبار يف الر  ٩
        .أتصبب عرقاً يف أثناء حل املسائل الرياضية  ١٠
        .أجد صعوبة يف حل الواجب املرتيل يف الرياضيات  ١١
        .أثق يف احلصول على درجة عالية يف اختبار الرياضيات  ١٢
        .رفة نتيجيت يف اختبار الرياضياتأتشوق ملع  ١٣
        .ة الرياضياتأشعر بفقدان الشهية حنو األكل قبل حص  ١٤
        .أحب مطالعة الكتب اليت ا جداول أو رسوم بيانية أو بيانات عددية  ١٥
        .أرغب املشاركة يف حل مسابقات، أو ألغاز يف الرياضيات  ١٦
        .أهتم بالكتب الدراسية األخرى أكثر من اهتمامي بكتاب الرياضيات  ١٧

 

  

  أبداً  أحياناً  دائماً  العبـــــارة
      √  .أشعر بتوتر عند دراسة الرياضيات
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  )٨(ملحق 

  ة على تطبيق جتربة البحثاخلطابات املتعلقة باملوافق

o خطاب سعادة عميد كلية التربية جبامعة امللك خالد 
o  مبنطقة جازانالتربية والتعليم عام خطاب سعادة مدير 
o مشهد مدرسة التطبيق 
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  )١-٨(ملحق 

 خطاب سعادة عميد كلية التربية جبامعة امللك خالد
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  )٢-٨(ملحق 

 جازان نطقة التربية والتعليم مب عاميرطاب سعادة مدخ
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 ١٢١

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٣- ٨(ملحق   

 مشهد مدرسة التطبيق
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English Abstract 
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Thesis Title: : The effectiveness of a proposed computer program of teaching 

mathematics in fourth graders' achievement and mathematics anxiety reduction 
Researcher: Ibrahim A. A. Kriri. 
Supervisor: Dr. Zafer F. Alshehri 
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Abstract: 
 

This research aimed at investigating the effectiveness of a proposed computer 
program of teaching mathematics in fourth graders' achievement and mathematics 
anxiety reduction. To achieve this aim, the researcher prepared two tools (an 
achievement test and a mathematics anxiety scale) for a deliberate sample, which 
consisted of ( 48) fourth grade elementary students at Lakiya Elementary School in 
Jazan Educational District, Saudi Arabia.  The research sample was divided into  two 
equivalent groups: An experimental group (24) students, studied the specified unit 
"multiplication of one-digit numbers" using the proposed computer program, and the 
other control group (24) students, studied the same unit using the traditional method. 
The research experiment was carried out over (12) classes (each 45 minutes), and took 
place during the first semester of academic year 1431/1432h. Pre and post achievement 
test and mathematics anxiety scale were applied for both groups. 

The research results showed statistically significant differences at level (0.05) 
between the means of experimental and control groups in both post achievement test 
(Bloom's levels – low, high, and as a whole), and mathematics anxiety scale in favor of 
the experimental group. The computer program had a level of effectiveness which 
pedagogically accepted whether in achievement or mathematics anxiety reduction for 
the research sample. Also, there was a high negative correlation (r = -0.84, p = 0.05) 
between achievement and mathematics anxiety of the research sample. In light of the 
research results, the research made some recommendations and suggestions for further 
research. 
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