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  داءــــهاإل

  

  ....طيب اهللا ثراه " إسماعيل الشيخ أحمد" المربي الفاضل إلى روح أبي الطاهرة

إلى أمي التي أحاطتني بالرعاية وتعهدتني بالعطاء، فالدنيا عندي ال تساوي كلمة رضا أسمعها 

  ...من أعماق قلبها حفظها ربي وأطال اهللا في عمرها 

وردة .. بع حنان أبنائي ون.. وشريكة حياتي .. رفيقة دربي .. زوجتي الحبيبة القريبة .. إلى 

  ...أثاب اهللا جميل صنعها .. وروح طيبة .. متفتحة وشمعة مضيئة 

  ...منى  حفظهم اهللا ورعاهم .. منال .. أمجد .. أحمد .. إلى أبنائي األعزاء 

.. وأتشجع بأقوالهم .. أستضيء بآرائهم .. إلى إخواني وأشقائي من شاركوني طعم الحياة 

  ...اء جزاهم اهللا خير الجز

  ...تقبله اهللا وتغمده فسيح جناته " .. محمد إبراهيم الحلبي"إلى كل الشهداء وخاصة الشهيد 

  

  ..أهدي هذا العمل المتواضع 

 "ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم"
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  رـر و تقديشــك

كر فـضله ونعمــه     ، أحمد ربي وأش   ن هدانا اهللا  أا كنا لنهتدي لوال     الحمد هللا الذي هدانا لهذا وم            

  .، معلم البشرية، والهادي إلى النور)صلى اهللا عليه وسلم ( دنا محمد وأصلي وأسلم على سي

إن لساني ليعجز أن يجد الكلمات التي يعبر بها عن شكري وامتناني وعظيم تقـديري لكل مـن                        

  .ضع حتى يضيف قطرة في محيط العلمساهم في هذا العمل المتوا

هللا ، الذي يرجع إليه الفـضل بعـد ا        براهيم حامد األسطل  إ/ الدكتور  هذه الدراسة بإشراف    تمت      لقد

 اهللا  ، جعلـه  لى النور، له مني عظيم الشكر والعرفان، أطال اهللا فـي عمـره          إبخروج هذه الرسالة    

  .لطلبته على طريق العلم والمعرفة عوناً دائماً وأبداً

، وأبدأ شـكري وامتناني عرفـاني      عترف لكل ذي فضل بفضله    المقام أن         وكما يطيب لي في هذا ا     

، لما قدمته وتقدمه     في إدارتها وجميع العاملين فيها      متمثلة – الجامعة االسالمية    –لجامعتي الشامخة   

مكانات والطاقـات   كل اإل  موظفة لذلك    ألبنائها في فلسطين الغالية   من برامج تعليمية راقية ومميزة      

  .المتوفرة

منير /  والدكتور محمود محمد الرنتيسي  / وأتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان و التقدير للدكتور                 

ستزيد من علمهما ومالحظاتهمـا     ا، لتفضلهما بمناقشة رسالتي هذه، وإنه ليسرني أن         إسماعيل أحمد 

مة القي.  

ـ     ا           كما أتوجه بالشكر والتقدير لألخوة المحكمين لم        ةي تحكـيم وتـصميم أدا      بذلوه من جهد ف

 التربية والتعليم بوكالة الغوث ممثلة      إلدارةشكري وعرفاني    بخالص   الدراسة ، وال يفوتني أن أتقدم     

، وكما أجزي    الدراسة ةالت أثناء تطبيق أدا   محمود الحمضيات لما قدمه من  تسهي      / برئيسها الدكتور 

  .شكري وعرفاني لألهل الكرام على دعمهم المعنوي المتواصل 
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بتدائية المشتركة لالجئين ممثلةً بمديرتها            كما أتوجه بالشكر والتقدير لمدرسة القرارة اال

  .وهيئتها التدريسية لما قدموه من تسهيالت لتطبيق أداة الدراسة

الشيخ أحمد ، لما قدمه من عوٍن ومساعدة في سماعيل إحازم / والشكر موصول للدكتور            

محمد .. ألستاذابشكري للمعلمين وخاصة حصائية ، وكما ال يسعني أيضاً إال أن اتقدم المعالجات اإل

  .صافي على ما بذلوه من جهد لمساعدتي في إنجاز رسالتي

أتوجه بكل مشاعر الحب والعرفان لكل من ساعدني وقدم لي العون في إنجاز هذه .. وأخيراً            

م أتمكن في هذا المقام من شكره، سائالً اهللا تعالى أال يضيع لهم الدراسة، وأعتذر لمن فاتني ذكره ول

  .أجراً

  

  وصلى اهللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

  

  

  الباحث
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   باللغة العربيةملخص الدراسة

  التحصيل فاعلية برنامج تعليمي تفاعلي محوسب لمعالجة ضعفالتعرف إلىهدفت الدراسة      

عداد الكسرية في مبحث واأل ساسي في موضوع الكسور العاديةاألرابع  الصف الطالباتل

ا المنهج مستخدم، الرياضيات بمدارس وكالة الغوث الدولية لالجئين الفلسطينيين بقطاع غزة

هداف الدراسة قام الباحث بتصميم البرمجية التفاعلية التعليمية المحوسبة في أولتحقيق . التجريبي

وقد ،  على برنامج البوربوينت والفالش التفاعليين معتمداًريةكسالاألعداد ة وموضوع الكسور العادي

نشطة ووسائل التقويم مثلة والتوضيحات واأل دعمت باأل عشرة درساًثمانيةاحتوت البرمجية على 

كما ، المتوافرة في البرنامجين) الصوت واللون والحركة (دوات التفاعلية المختلفة موظفة كافة األ

الطالبات في امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  درجات على لباحثااعتمد 

فراد العينة التي أ حيث حدد في ضوئها ، البحث عينة لدى التحصيل مستوى لقياس  2010/2011

 القرارة بمدرسة االبتدائي الرابع الصف البات ضعيفات التحصيل فيطال من ةًطالب )60(بلغت 

 مجموعتين لىإ اًالعينة عشوائيومن ثم قسمت  ، التعليمية خان يونسبمنطقة  الجئاتل االبتدائية

 البرنامج باستخدام  "الكسرية عدادواأل العادية الكسور" وحدة تدرس ،طالبة )30( تجريبية إحداهما،

 بالطريقة نفسها الوحدة تدرس ،ة طالب )30(ضابطة  واألخرى سب،وحمال التعليمي التفاعلي

 البعدي المعد والمكون التحصيلي االختبار طُبق وقد حصة، )19 (البحث تجربة واستغرقت ة،المعتاد

ثر فاعلية تلك البرمجية في ألقياس  وذلك موعتينالمج على فقرة من نوع اختيار من متعدد) 50(من 

 توصل قد و،عداد الكسرية في مبحث الرياضيات وحدة الكسور واألمعالجة ضعف الطالبات في 

  :حث للنتائج التالية البا

 بين متوسط درجات الطالبات α 0.05= حصائية عند مستوى الداللة إ وجود فروق ذات داللة  -1

  7.86المحسوبة حيث بلغت قيمة ت ، في المجموعتين لصالح طالبات المجموعة التجريبية 

، يلة ولى وقبول الفرضية البدمما يعني رفض الفرضية الصفرية األ ، 0.01وبمستوى داللة 

  بداللة  0.516 من صدقية االختبار المستخدم قام الباحث بحساب معامل ايتا الذي بلغ للتأكدو

 ج 
 



 

 من تأِتن الفروقات المحسوبة في المتوسطات كانت حقيقية ولم  األمر الذي يؤكد أكبيرة

 .و الصدفةأالعشوائية 

ق توظيف البرنامج يحق"  من صحة الفرضية الثانية والتي تنص على بالتحقق الباحث قام  -2

في مبحث األساسي التعليمي المحوسب المقترح لمعالجة ضعف تحصيل طالبات الصف الرابع 

من ،  ]2 ، 1[ بالفترةوالمقدرة " الرياضيات فاعلية مرتفعة تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالك

جية  وهي قيمة تؤكد فاعلية البرم1.26حيث بلغ ،خالل حساب ثابت الكسب المعدل لبالك 

ساسي في موضوع التعليمية التفاعلية المحوسبة في معالجة ضعف طالبات الصف الرابع األ

 .عداد الكسريةالكسور واأل

لى إ الموجهةوصى الباحث بالعديد من التوصيات والمقترحات أ، لى نتائج الدراسةإ واستناداً        

لى ضرورة إ تلخصت بدعوة الوزارة حيث، وزارة التربية والتعليم والمعلمين والباحثين المهتمين

مع تكثيف الدورات وورشات ،  في عملية التعليمألثرهاالهتمام بهذا النمط من التعليم المحوسب 

لى ضرورة دعم إ باإلضافةلى نشر تلك الثقافة في المدارس والمؤسسات التعليمية إالعمل التي تهدف 

 .ل نشر ذلك النمط الحديث من التعليم الحواسيب والمختبرات المجهزة لتسهيبأجهزةالمدارس 

 تعليمية في كأدواتتنمية مهاراتهم في هذا المجال واالعتماد على الحواسيب ب المعلمونوصى أكما 

 .حصصهم المدرسية

  

  

  

  

  

 ح 
 



 

   ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية

)Abstract(  

This study aimed at identifying the effectiveness of a computerized interactive 
educational program to address the weakness of UNRWA schools fourth 
graders in fractions and fractional numbers. The researcher used the 
experimental method which suits the nature of such a study. To achieve the 
objectives of the study, the researcher designed a computerized interactive 
educational software pertaining to Multi fractions and fractional numbers 
using interactive PowerPoint and flash.  The software included nineteen lesson 
supported with examples, illustrations , activities and  different assessment 
means applying interactive tools such as sound, color and movement available 
in PowerPoint and flash. 

The researcher designed an achievement pre-test to measure the level of 
achievement of the study sample who were (60) fourth grade female students 
of weak achievement intentionally chosen from Qarara Primary School for 
Refugees. The sample was divided into two equal groups, i.e. one 
experimental (30) students who studied the unit of fractions and fractional 
numbers using interactive educational computerized programme. The other is 
the controlled group (30) students who studied the unit of fractions and 
fractional numbers traditionally. After carrying out the experiment which 
lasted for 19 periods, the researcher administered an achievement post-test 
consisting of (50) multiple-choice items on the two groups in order to measure 
the the effectiveness of the intended programme in treating the students' 
weaknesses in fractions and fractional numbers. 

 In the light of the test results, the researcher reached the following findings: 
1 - There are statistically significant differences at the level α = 0.05  in the 
students' average mean scores in favor of the experimental group, i.e. T = 
(7.86) , sig. = (0.01). The result strongly refutes the null hypothesis and 
accepts the alternative hypothesis. To assure the test's reliability, the 
researcher used ETA coefficient, i.e. ETA = (0.516), with large effect which 
confirms that differences in means were realistic.               
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2 – To test the second hypothesis, the researcher used L-Black scoring rate 
method which calculates the steady score rate. The result showed that L-Black 
steady score rate = 1.26 which confirms the effectiveness of the suggested 
computerized interactive educational software in addressing the weakness of 
fourth grade students in fractions and fractional numbers. 
 On the basis of the study results, the researcher recommends: 

1- It is necessary that Ministry of Education (MOE) concern with the adoption 
of such a computerized interactive educational software for its undoubted 
impact in the educational process.   

2- MOE  should also intensify courses and workshops which aim  to spread 
the  culture of computerized interactive educational software in schools and 
educational institutions. 

3- In addition, MOE is inquired  to support schools with computers and 
laboratories to facilitate spreading such a modern style of education. 

4. It is also recommended that teachers need to develop their skills in this area 
and rely on computers as educational tools in the periods. 
5- As for other researchers, the researcher recommends the need to intensify 
researching in the area of using modern technologies in the educational 
process.  
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  الفهرس

  رقم الصفحة  الموضوع

  أ  نيةاآلية القرآ

  ب  إهداء

  ت  شكر وتقدير

  ج  الملخص باللغة العربية

  خ  الملخص باللغة االنجليزية

  ذ  الفهرس

  س  قائمة الجداول

  ص  قائمة المالحق

  ةـــ خلفية الدراس: الفصل االول

 2  مقدمة الدراسة

  7  مشكلة الدراسة

  7  فروض الدراسة

  7  راسةأهداف الد

  8  أهمية الدراسة

 9  حدود الدراسة

 9  مصطلحات الدراسة
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  الفهرس

  اإلطار النظري: الفصل الثاني 

  13  ضعف التحصيل في الرياضيات : المحور األول 

  14  ماهية علم الرياضيات لدى طلبة المدارس

  14  أهمية علم الرياضيات 

  15  عوامل ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات

  16  مجموعة العوامل المتعلقة بالنظام التعليمي  : أوالً

  16  مجموعة العوامل المتعلقة بالطالب : ثانياً 

  17   السائد واالجتماعيمجموعة العوامل المتعلقة بالسياق النفسي : ثالثاً 

  17  ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات في فلسطين 

  19  ت لدى طالب المدارس بفلسطين طرق معالجة ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيا

  19  . دور المعلم في عالج مشكلة ضعف التحصيل الرياضي لدى الطالب

  20  الرياضيات في الطالب لدى الدراسي التحصيل ضعف مشكلة لعالج المساند التعليم برنامج استخدام
  21  توظيف خصائص ومميزات الحاسوب في معالجة ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات

  23  التعليم في الحاسوب: الثاني المحور

  23   الحاسوب تعريف :  أوالً

  24  حاالت استخدام الحاسوب في التعليم: ثانيا

  26  التعليم في الحاسوب الستخدام التعليمية األدوار :  ثالثا

  29  المحوسبة البرمجيات : رابعاً

  30  التعليمية البرامج تصميم مبادئ : خامساً

  31  التعليمية البرمجيات مواصفات: سادساً

  32  التعليمية البرمجيات معايير: سابعاً

  33  نماط البرمجيات التعليميةأ: ثامنا 
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  34  الحاسوبية البرامج تقويم: تاسعاً

  34  عليممعوقات استخدام الحاسوب في الت: عاشراً 

  38  التعليم حوسبة في الدول بعض تجارب: عشر الحادي

  39  جنبيةألا لالدو بعض تجارب

  40  التعليم حوسبة في العربية الدول بعض تجارب

  42  التعليم حوسبة في العربيةو جنبيةاأل التجارب على التعقيب

  43  المحوسب التفاعلي التعليم في الحاسوب دور : الثالث المحور

  44  نماط التعلم التفاعليأ

  44  المتبادل التفاعلي التعلم

  E-learning(  45 ( االلكتروني التعليم
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  خلفية الدراسة  األولالفصل 

  المقدمة    

وبتحوالت متالحقة هندسية ،  يتميز عصرنا الحالي بتقدم علمي وتكنولوجي غير مسبوق

سمته صبح العالم أحتى ،  المعايير الثقافية والتربويةمن غيرت الكثيرنماط حياتنا وأثرت في أالتوالي 

فما عاد المعلم ،  في حقول التربية ونظرياتها جلياًوبات انعكاس ذلك التغير واضحاً، تجديد التغير وال

 المهتمونخرى وانبرى أدوار جديدة وتم تبادل أت دثفاستح، و مقلدأ مجرد مستقبل الطالبملقن وال ال

 الطلبة مثلها لتوفير بيئة تعليمية تفاعلية لجذب اهتمامأفي البحث باستمرار عن أفضل الطرق و

لى مخرجات تعليمية نوعية غزيرة في معلوماتها غنية إ وصوالً ،وحثهم على تبادل اآلراء والخبرات

  .ريات وبناء مجتمع مزدهر ومتطوفكارها قادرة على مواجهة التحدأ في مترابطةبمعارفها 

احت تأوقد وفرت التقنيات الحديثة الكثير من الجهد في مالحقة المعلومة من مصادرها و

ومع  .فاق تعليمية جديدة متوافقة مع االنفجار المعرفي الهائل في عصرنا الحاليآالفرصة الستكشاف 

 التقنيات والبرامج الحديثة في صلب االهتمام منصبا نحو توظيف تلكصبح أهذا التطور المتسارع 

معلمين على حد سواء  والءوساط النشأخاصة بعد انتشار الثقافة الحاسوبية بين ، يةية التعليمالعملّ

المفيد االستعانة بالحاسوب وبرمجياته للتغلب على المشكالت والتحديات التي تواجه  من وبات،

عياد  (قامتوقد ، صعوبة الفهم و في فهم واستيعاب بعض المقررات التي تتسم بالتجريد طالباتال

 التعليم تحسين :همهاأان من هداف استخدام تكنولوجيا التعليم في عدة نقاط كأبتحديد ) 2-3 :2008،

 باإلضافة، التغلب على مشكالت وصعوبات نقل التعليم والخبرات التعليميةو، والتعلم وحل مشكالتها 

  .لى التغلب على مشكلة بعدي الزمان والمكانإ

ال نتاج تطور علمي وحضاري إو ولعل التقدم التكنولوجي الذي يجتاح عالمنا المعاصر ما ه

دت فعلم الرياضيات يعتبر من العلوم التي مه، ساس بتقدم العلوم الرياضية  األمتسارع ارتبط في

واسعة ومتعددة في حياتنا اليومية وفي باقي المباحث واستخدامات ذلك العلم ، لثورة المعلومات

 الى باإلضافةحصائية فالحسابات اليومية البسيطة واستخدام الجداول والبيانات اإل ،خرىاأل

نسان من خالل التعلم الرياضية وغيرها الكثير يتطلب مهارات رياضية خاصة يكتسبها اإلالمعادالت 

 ضحتأو،في النظم التعليمية المختلفة همية بات علم الرياضيات من العلوم بالغة األذلك ل، والتدريب 

تنمي يتطلب ثقافة رياضية مناسبة والرياضي فراد وتنشئتهم لمواكبة ذلك التطور العلمي تربية األ
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ل تطوير ال من خالإ يتأتىوذلك ال ، التغلب عليها حلها ولديهم القدرة على مواجهة المشكالت و

  .جعلها عملية ممتعة ومشوقة وجذابةساليب تعلم الرياضيات وأ

 يلمس مدى  غزة بوجه خاصمحافظاتفي فلسطين بوجه عام وفي  التعليم لواقعوالمتتبع 

ثره في تدني أحيث انعكس ، لى اختالف انواعها ومستوياتها في مدارسنا عالطلبةتدني مستويات 

مر األ،   على وجه الخصوصفي مادة الرياضياتعامة و في نتائج االمتحانات طالباتدرجات ال

 رجع أوقد ،  في رفع مستويات التعليم في مدارسنا المحلية  والذي تمثلول األالتحديشكل الذي 

  في الرياضيات في المدارس الفلسطينيةطالباتمستوى الي سباب تدنأ) 7:2010(بركات وحرز اهللا 

 بمادة الطلبة تحصيل في يؤثر الصحي الضعف: سباب عدة نذكر منها ألى إ من وجهة نظر المعلمين

 عدملى إ باإلضافة الرياضيات في التحصيلي الطلبة أداء في تؤثر السلوكية المشاكل والرياضيات

 الشعور عدم وكذلك الرياضيات مادة في الطالب مستوى تدني الى يؤدي الدراسة في الذاتية الرغبة

 والنفسية التربوية بالنظريات المعلمين إلمام عدم وبالدراسة االهتمام عدم الى يدفع للمدرسة باالنتماء

  .الطلبة أداء ضعف إلى يؤدي الحديثة

ماذج التعليمية قد  بالوسائل والنستعانةاالن أجد وومن خالل الخبرات التعليمية المتراكمة 

تسهم في الحد من هذه االشكالية حيث تمكن من تبسيط المادة العلمية المجردة في الرياضيات 

ن أ ) 4 : 2009(دياب شار أوقد ،  في التعلمالتلميذ شيق يزيد من دافعية ورغبة بأسلوبرضها عو

ذهان ألى إ في الكتب نقل ما جاءيكمن بسمى في تعليمهم الكثير من المعلمين يعتبرون الهدف األ

يصبح وبالتالي ، جل النجاح في االمتحان أ من حفظهم لمحتوى هذه الكتب من والتأكد، طلبتهم

وهذا ، ية قدر على حفظ الحقائق والقوانين واجراء العمليات الرياضالطالب الجيد في نظرهم هو األ

نها أن يدركوا أدون  ، نها مجرد عمليات وقوانين ومهاراتأنابع من نظرتهم للرياضيات على 

قل ما فيها أجراء العمليات هو إن أو،  واالستنتاجالتأملطريقة منطقية للبحث تقوم على التفكير و

وحل ، جراء العمليات الرياضية إن الهدف من تعليم الرياضيات ليس فقط تنمية مهارة أو. نا أش

ساليب التفكير أكساب الطلبة إلى إ يضاًأنما يهدف تعليمها إو، مسائل مجردة ال تمت للواقع بصلة

 .الصحيح بما ينمي قدراتهم على حل ما يواجههم في بيئتهم من مشكالت في حاضرهم ومستقبلهم

ولوجيا في دراستهما المتعلقة بحوسبة منهاج االتصاالت وتكن ) 15 : 2008(كد عقل وبرهوم أوقد 

ية فكرة حوسبة المقررات الدراستبني بساسي بمدارس وكالة الغوث المعلومات للصف السادس األ
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 هاألنَّ على استخدام التكنولوجيا المتقدمة طالباتبشكل عام في المدارس مع التحفيز الدائم والمستمر لل

   . ثر المطلوب في السلوكتعزز المهارة المكتسبة و تترك األ

االستنتاج قة وواتباع الد ، التأملالتي تحث على التفكير و، ولما كانت الرياضيات لغة العقل

ال إفالثورة التكنولوجية والمعلوماتية التي تجتاح عالمنا ما هي ، فقد ارتبطت بالتقدم التكنولوجي، 

دوات االتصال أ لتنتجعدة ومعادالت  بأنماطت يغَكم تدبيرها وِصِحُأات رياضية نتاج خوارزمي

  .خرى التي نراها ونستخدم بعضهاوالتقنيات الحديثة األ

  وذلك لطبيعة ، بالصعوبةيتسم ما ن تعلم الرياضيات غالباًألى إهمية ذه األومع كل ه

 ،كبر من المعلم عند التحضير والشرحأويرافقها جهد ، طالبات منها التنفرالرياضيات الجافة التي 

يجابية لدى لى غياب االتجاهات اإلإويرجع في دراسته صعوبات التحصيل في مبحث الرياضيات 

مر الذي يشكل األ، حو الرياضيات وتدني مستوى التحصيل لدى فئة منهم في الرياضياتن، الطلبة 

الحقة التي تظهر هذا الضعف مور على حد سواء خاصة في المراحل الّ األألولياءتحديا للمعلم و

   ).141 : 2009 ،المجيدل واليافعي (  في الرياضيات والتلميذات طالباتالمتراكم لدى ال

لى صعوبات التعلم الخاصة إ العوامل المؤدية )14-13: 2008(كي قد لخص المالو

دراك العالقات المكانية إ واضطراب عداد السابق لتعلم الرياضياتو سوء اإلأضعف  ب"بالرياضيات 

 دراك مفهوم الزمنإلى إاالفتقار و،ية وصعوبة قراءة المشكالت الرياضلغةاضطراب الّلى إ باإلضافة

 ." قلق الرياضيات وقصور تعلم استراتيجيات الرياضيات و كذلك ،واضطرابات الذاكرة 

همية هذا المبحث ويحتم على أم التكنولوجي يؤكد كيد بين الرياضيات والتقدن التفاعل األإ

وللتغلب على مشاكل تعلمه ، ءالتربويين ضرورة وضع االستراتيجيات والخطط لتسهيل تدريسه للنش

 والحاسوب كوسيلة تعليمية من الوسائل التي تساهم في ،يعابعتباره علم مجرد صعب االستاب

، ودافعيتهم للتعلم ، طالباتثارة حماس الإ في  كبيراًذ يلعب دوراًإ،  وتطوير العملية التعليميةتحسين

صبح أحتى ، وقد اتسع نطاق استخدام الحاسوب، كما يحد من مشكلة الفروق الفردية لدى المتعلمين 

ثر أذلك لما له من و، سات بما فيها مؤسسات التعليم المختلفة في كل المؤسنشطة  من األجزءاً

 البرمجيات  ولعلَّ،يجابي في تزويد الفرد بالجانب المعرفي وزيادة الدافعية وتنمية المهارات العقليةإ
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ثبتت فاعليتها ونجاحها في تبسيط المعلومة أحدى تلك المحاوالت التي إالتفاعلية المحوسبة كانت 

 . في االستيعابثراًأطول أكثر مرونة وأرياضية وجعلها ال

وتتيح  ،لى حد كبير في التغلب على الفروق الفرديةإ تطبيق النماذج المحوسبة يسهم نإ

كد أوقد  ،العلميةن بداعاتهإ ون في التقدم بما يتناسب وطاقاتهات المتفوقطالباتوسع للأمساحة 

 التي تعدت التقنيات الحديثة، برزأ إحدىك الحاسب اآللي همية تقنيةأعلى ) 11-9: 2007(الحذيفي 

أثبتت فاعلة  مجال التعليم كوسيلة تعليمية لتقتحميجابي في حياة اإلنسان المعاصر، اإلتأثير ال

لذا فإن االتجاهات التعليمية .  في هذا المجال إلى جانب الوسائل التعليمية األخرىحضورها

 باعتبارها من األساليب الحديثة والسريعة امدتها تقنية وأسلوبالمعاصرة في الدول المتقدمة اعت

ية وتحقيق أهدافهاوالمجدية في إنجاز البرامج التعليم.  

م ة بشكل جيد الوقت والجهد المبذول في تعليم وتعلّكما توفر البرمجيات الحاسوبية المعد

اء الحسابات الروتينية وتمثيل  خاص، كإجرة بشكل عام، والرياضيات بشكٍلمعظم المواد الدراسي

ة لدى طلبته م الوقت ليهتم بتنمية المهارات العقليونمذجة األشكال كالتمثيل البياني، مما يوفر للمعلِّ

ة التي  الكيفيإال أن).  140 : 2004،  بيدع(كالتفكير الناقد واإلبداعي وحل المشكالت الرياضية 

تفكير الرياضي وحل المشكالت الرياضية، لم تقتصر على استطاع بها الحاسوب تنمية مهارات ال

ت ذلك إلى استخدام وسائط  تعليمية متعددة متمثلة في األصوات توفير الوقت والجهد فقط بل تعد

والموسيقى والصور الثابتة والمتحركة وأفالم الفيديو وغيرها من الوسائط التي تعمل على  تنمية 

  .قدرات الطلبة

إلى بعض التوجيهات للمعلم عند ) 27-25: 2007(أبو زينة وعبابنة  وقد أشار كل من

ية  منها استخدام خبرات حسية مرتبطة بالمشكلة، والتنويع في المشكالت تدريس المشكالت الرياض

ها بنفسه، وكل هذه التوجيهات يستطيع المعروضة وأن يختار الطالب المشكلة التي يرغب في حلِّ

ه يحتاج إلى وقت وجهد وتكلفة مادية، أكثر مما يحتاجه لو استخدم الوسائط  لكنيوفرهاالمعلم أن 
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المتعددة المحوسبة التي تتمكن من تحقيق كل هذه التوجيهات والجمع بينها في نفس البرمجية إذا 

  .     م والتعليم لكل من الطلبة والمعلمينأعدت بشكل جيد، كما أنها تثير الدافعية واإلقدام نحو التعلّ

عليم وطريقة مبتكرة لتنمية المحوسب خطوة مستحدثة في مجال التَّي التفاعلِّيعد التعليم و

 ، لقد بدأت فكرة التعليم المحوسب منذ أربعة أعوام طالباتحصيل لدى ال ودعم التَّالمهارات العقلية

كرة ، ومن هنا بدأت فمن خالل دائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية في بعض مدارس قطاع غزة

حوسبة التعليم في قطاع غزة كخطوة سباقة في الشرق األوسط وذلك لدعم التعليم ورفع مستوى 

  .ساليب التعليم في مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزةأوتطوير  التحصيلي طالباتال

نه أ الباحث  ارتأىدساسية في الرياضيات فقراء معلمي المرحلة األآمن خالل استطالع 

 الصف طالبات لعداد الكسرية واألالعاديةسلوب تعليمي مستحدث لتعليم وحدة الكسور أيمكن تطبيق 

يجابية لتفريد إل ااالتجاهاتساسية من خالل برنامج تفاعلي معد يضمن تعزيز ألالرابع من المرحلة ا

 قام وقد، قة بالوحدة من خاللهنشطة والخبرات المتعلّقون تعلم األ الذين سيتلّطالباتالتعلم لدى ال

نشطة التي تتضمنها األن حصر جميع المهارات وأ بعد  المحوسبالباحث بتصميم البرنامج التفاعلي

 تفاعلي يضمن بأسلوب والرسومات المتكررة مع تزويد نظام البرنامج باألمثلةودعمها ، الوحدة 

يزات التي  عدة من التعزألنماط باإلضافةستجابة إلذية الراجعة المطلوبة حسب حالة اتوفير التغ

  .ثارة والتشويق الالزمة لتدريس مبحث الرياضياتتضمن توفر عنصري اإل

وقد خطت وكالة الغوث الدولية ممثلة بدائرة التربية والتعليم فيها خطوات حثيثة نحو فرض 

الحاسوب كمادة تعليمية من الصف الخامس إلى الصف التاسع األساسي، وأنشات قناة تعليمية تبث 

مجموعة من المعلمين األكفاء، باالضافة إلى فكرة التعليم التفاعلي ع المراحل من خالل برامجها لجمي

المحوسب للصف األول والثاني بشكل أساسي، مع طرح تلك الفكرة للصف الثالث والرابع لمبحثي 

  .الرياضيات واللغة العربية في المستقبل المنظور 
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ةراسمشكلة الد:  
حة إلجراء دراسة تعنى بمدى فاعلية التعليم التفاعلي ة ملِّن هناك ضرورأيتضح مما سبق ب

  : وكالة الغوث وبذلك يمكن صياغة مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التاليمدارس المحوسب في 
ف  الصطالباتعليم التفاعلي المحوسب في معالجة ضعف تحصيل  برنامج مقترح للتَّثراستخدامأما  -

  ؟ بمدارس وكالة الغوث بغزةيات الرياضة بمبحث عداد الكسرياأللكسور ووحدة افي ساسي الرابع األ

األسئلة الفرعية التالية وهي وضع الباحثراسة في ضوء مشكلة الد : -   

يات لدى ة بمبحث الرياضعداد الكسريحصيل في وحدة الكسور واألما جوانب ضعف التَّ .1

  طالبات الصف الرابع ؟

ابع في ف الرلعالج ضعف طالبات الصنامج التفاعلي المحوسب ما الصورة العامة للبر .2

 ؟عداد الكسرية وحدة الكسور واأل

ة ة بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبيحصائيإهل توجد فروق ذات داللة  .3

 قرانهن من المجموعة الضابطة في التحصيل؟أو

 حصيل لدى طالبات الصف الرابع ؟ما مدى فاعلية البرنامج المقترح في معالجة ضعف التَّ .4

فرضيراسة ات الد:  

بين متوسط درجات  ) α   0.05 ≥ ( داللة ية عند مستوى توجد فروق ذات داللة إحصائَّال .1

 المجموعة في درجات قريناتهن ومتوسط  في التحصيل الدراسي المجموعة التجريبيةاتلباط

  .التطبيق البعديالضابطة  في 

مج التعليمي المحوسب المقترح لمعالجة ضعف تحصيل طالبات الصف يحقق توظيف البرنا .2

فاعلية مرتفعة تزيد عداد الكسرية بمبحث الرياضيات في وحدة الكسور واألالرابع االبتدائي 

    .1.2 المقبولة وهي عن نسبة الكسب المعدل لبالك

  :ةهداف الدراسأ

  :تهدف الدراسة إلى

 .دة الكسور واألعداد الكسريةجوانب ضعف التحصيل في وحلى إالتعرف  .1

تصميم برنامج تفاعلي محوسب لعالج ضعف تحصيل طالبات الصف الرابع األساسي  .2
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  .الكسور واألعداد الكسريةفي وحدة 

عداد الكسرية البرنامج التعليمي التفاعلي المحوسب الخاص بوحدة الكسور واألثر أ إلىالتعرف  .3

 في مبحث  األساسيطالبات الصف الرابع في معالجة الضعف في التحصيل لوفاعليته

  .الرياضيات

  :أهمية الدراسة 
  :همية هذه الدراسة في النقاط التالية أتكمن 

      التعليم التفاعلي المحوسب المقترح من حيث اإلمكانات رامجبلقي الدراسة الضوء على واقع تُ .1

  .مكانية التنفيذ والتطبيقإ ووالتسهيالت

شكاليات تعلم الرياضيات في إ في المجال التربوي يتمثل في هماً متعالج الدراسة موضوعاً .2

  .ساسيمرحلة التعليم األ

حيث ، التعليمية مراكز التربوية في مؤسسات الوكالة والحكومةاليستفيد من هذه الدراسة قد  .3

  .تطبيقه في المدارسنة بالبرنامج التفاعلي المحوسب وستعاااليمكنهم 

4. يجابي التي يوفرها الحاسوب من خالل م بخاصية التفاعل اإل المتعلِّبلطالا يزود البرنامج المعد

 ستقرن من خالل طالب الفإجابة، ةدي عن غيره من الوسائل التعليمية التقليزهي تميبرمجياته والتِّ

و أالذي يتجسد في صورة عبارات المديح والثناء خدمة بالتعزيز المناسب والبرمجية المست

مع تواصل التفاعل في جو من المتعة ، و الرجوع لمادة سابقة لمراجعتهاأدة عرض لمادة جدي

  .والتشويق

 طالباتتجاهات التعلم الفردي لدى الاتعزز الدراسة من خالل البرنامج التفاعلي المحوسب  .5

وبالتالي تتيح ،  الذي يمتاز به عصرنا الحالي يالالمتناهوالذي يتناسب مع المداد المعرفي 

 كتساب المهارات المطلوبة والمعدة مسبقاًا من التقدم المطرد في طالباتتفوقين من الالفرصة للم

 تَرقََأشكالية الفروق الفردية التي طالما إمر الذي يساعد في حل قران األدون انتظار األ

  .المعلمين والتربويين على حد سواء

  .ة ة التعليميليتفيد الدراسة معلمي المرحلة الدنيا في تطوير أدائهم في العمقد  .6

مور االستفادة من البرنامج أل األولياء بل يمكن طالباتهمية هذه الدراسة على الأال تقتصر  .7

بنائهم ومتابعتهم من خالل التقويم المتواصل الذي يقدمه البرنامج في أتعليم التفاعلي المعد في 

مور للقيام بدور المعلم أل األولياءشتى مراحله ومع سهولة استخدامه يتيح البرنامج الفرصة 
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  . رشاد الستجابات و نتائج التقويم التي يصدرها البرنامج للتلميذوالموجه من خالل المتابعة و اإل

تفيد الدراسة في تطوير التعليم التفاعلي المحوسب ، كما يمكن أن تستفيد الوكالة من هذه قد  .8

  .ب في مراحل متعددة الدارسة في العمل على تطوير وتحسين برامج التعليم المحوس

من الممكن أن تستفيد وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية من هذه الدراسة في تطوير فكرة  .9

  .التعليم التفاعلي المحوسب لتزيد من  كفاءتها وفعاليتها في تحقيق األدوار والمهام المناط بها 

راسة حدود الد:  

راسة على الحدود التالية تقتصر الد:  

الجئين الفلسطينيين وكالة غوث وتشغيل الّ اقتصرت هذه الدراسة على مدارس :الحد المكاني 

  .منطقة خان يونسبقطاع غزة 

  .  م2012 – 2011لعام الدراسي ا هذه الدراسة في جريتأ : الحد الزماني  

دة اقتصرت هذه الدراسة على وحدة الكسور العادية واألعداد الكسرية بما :الحد الموضوعي  

ية والتعليم العالي في قطاع ساسي في وزارة الترب الصف الرابع األطالباتلالرياضيات التي تدرس 

  .غزة

 ساسية لالجئاتناث بمدرسة القرارة األ اإلالطالباتاقتصرت هذه الدراسة على  :الحد البشري   

  .ظة خان يونساجئين الفلسطينيين بمحافالتابعة لدائرة التعليم في وكالة غوث و تشغيل اللَّ

  :مصطلحات الدراسة

 :برنامج التعليم التفاعلي المحوسب المقترح .1

، وحدة دراسية مصممة باستخدام البرمجة الحاسوبية : نه أب) 6 :2009( عرفه الخضري ت

، بنائية ات رياضية هداف والخبرات التربوية التي توظف استراتيجيوتحتوي على مجموعة من األ

  .هداف التربوية لتحقيق األ، ساليب التقويم أو، وسائل التعليمية نشطة والاألكذلك تشتمل 

وامر والتعليمات مرتبة ومتتابعة تحدد للحاسوب مجموعة من األ: نه أب) 7: 2001(بادي كما عرفه 
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ومجموعة تعليمات تعرض من قبل الحاسوب على المتعلمين للقيام ، خطوات تنفيذ عملية معينة 

  .مادة التعليمية بغرض شرح مادة الرياضيات بعمليات معينة تتعلق بال

  : الباحث التعريف اإلجرائي لبرنامج التعليم المحوسب المقترح ويحدد

هداف والخبرات التربوية مجموعة من العروض المبرمجة التي تحتوي على سلسلة من األ" 

دة معززة بمجموعة ة محدعداد الكسرية والتي توظف استراتيجيات تعلميالمتعلقة بوحدة الكسور واأل

ي م التفاعلِّر عملية التعلّون والحركة التي تيسنشطة والتدريبات من خالل مؤثرات الصوت واللّمن األ

  ."مين لدى المتعلِّ

  :التحصيل الدراسي  .2

سكر ونشوان قدم العديد من المختصين تعريفات مختلفة عن التحصيل الدراسي حيث عرفه 

ك الطلبة للمهارات والحقائق والمفاهيم والنظريات والمبادئ مدى امتال: نه أ) 13-14: 2006(

  .العلمية الموجودة في المناهج الدراسية الجديدة

 من فعلوا لما الطلبة استيعاب مدىنه أعلى )  112: 2003 (والجمل اللقاني عرفهوكذلك 

 الختباراتا في الطلبة عليها يحصل التي بالدرجة ويقاس دراسية خالل مقررات من معينة خبرات

  .لها المعدة التحصيلية

طالبات الصف مقدار ما تم اكتسابه من قبل  " :نه أبجرائيا إ الباحث التحصيل الدراسي هيعرفو

 من معارف ومعلومات ومفاهيم نتيجة دراستهن للمادة التعليمية المعدة والخاصة بالكسور الرابع

  ."ختبار التحصيليصلن عليها في اال عنه بمقدار الدرجات التي يحمعبراً، عداد الكسريةواأل

  :االختبار التحصيلي .3

عداد الباحث للصف الرابع إاختبار من " نه أعلى  جرائياًإاالختبار التحصيلي يعرف الباحث 

للفصل الدراسي الثاني من العام  عداد الكسرية من مبحث الرياضياتساسي في وحدة الكسور واألاأل

  . م2011/2012الدراسي 
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  : التحصيل في الرياضيات  ضعيفاتالطالبات   .4

النهائي من مجمل العالمة النهائية لالختبار % 60أقل من  الالتي حصلن على الطالباتمجموعة 

  .في الرياضياتم  2010/2011للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  

  

  : مدارس وكالة الغوث  .5

ف عليها هيئة األمم المتحدة يعرف الباحث مدارس وكالة الغوث هي المدارس التي تشر    

األساسية تمتد مراحل التدريس فيها لتشمل المرحلة  ،دنى في الشرق األالجئين إلغاثة وتشغيل الّ

  .بوزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينيةبالمناهج المعمول بها الدنيا والعليا وهي مرتبطة 
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  الثَّانيالفصل 

  اإلطار النَّظري
 

  .التحصيل في الرياضيات ضعف: المحور األول •

  .المحوسبة البرمجيات:  الثانيالمحور •

  .اتمعالجة ضعف التحصيل في الرياضي في الحاسوب دور: المحور الثالث •
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  اإلطار النظري

 في الكثير من الدراسيةلمباحث اتحصيل الدراسي في المقررات وتنتشر ظاهرة ضعف ال

وتعتبر من المشاكل الهامة التي تواجه القائمين على العملية التعليمية من ، جنبيةالبلدان العربية واأل

ومع تنامي تلك . طالباتمور للولياء األألى إ داريين ومسئولين تربويين وصوالًإمعلمين وموجهين و

ستراتيجيات الكفيلة هتمت القيادات التربوية في الكثير من الدول المتحضرة بوضع االأ الظاهرة فقد

  . لحل تلك المشكلة 

أن هناك أنواع من ضعف التحصيل الدراسي لدى  ) 28 –19 : 2010(        ويرى األسطل 

  :الطالبات ويعددها في النقاط التالية 

 .دني التحصيل في جميع المواد الدراسيةتدني عام في التحصيل حيث يكون فيه الطالب مت -

 .تدني في التحصيل الدراسي لبعض المواد المرتبطة بعضها ببعض كالمواد العلمية -

 .تدني التحصيل الدراسي إلحدى المواد الدراسية -

 من ضعف يعانينيلمس أن الكثير من الطالبات ، والمطَّلع على الواقع التعليمي المحلي في المدارس
  .حيث تعتبر جافة بطبيعتها وكثيراً ما توسم بالتجريد والتعقيد، اسي في مادة الرياضيات تحديداًالتحصيل الدر

وتنظيم ، لذلك يجتهد الكثير من التربويون من معلمين وموجهين بإيالء تلك المادة اهتمام خاص

  .الدورات وورشات العمل لبحث  نظريات طرق تدريس التدريس الحديثة في الرياضيات

ة تهتم بدراسة فاعلية برنامج تعليمي تفاعلي محوسب لمعالجة ضعف انت الدراسة الحاليلما كو

عداد الكسرية ساسي في موضوع الكسور العادية واألالتحصيل الدراسي لطالبات الصف الرابع األ

طار ن الباحث سوف يتناول اإلإف،  غزةبمحافظاتبمبحث الرياضيات بمدارس وكالة الغوث الدولية 

  :ي من خالل المحاور التاليةالنظر

  :ياتفي الرياضحصيل التَّ ضعف: ول  األالمحور
ة على ي بشكل عام مشكلة كبيرة تعاني منها المؤسسات التعليمي تدني التحصيل الدراسيعد

القائمون لذلك انبرى ، ة ومخرجاتها على المنظومة التعليميمر الذي يؤثر سلباًاأل، اختالف مستوياتها

سباب تلك أالبحث عن   فيةداريين وقيادات تعليميإلعملية التعليمية من معلمين وموجهين وعلى ا
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ستراتيجيات التعليمية وذلك من خالل وضع اإل، والجهود لمواجهتها طرح الحلول الظاهرة وكذلك

  .الكفيلة بتحسين المستويات التحصيلية لدى الطالب

  : لدى طلبة المدارسماهية علم الرياضيات
 كما اُألخرى، العلوم إليه جميع تستند الذي الِعلم فهي ،والتأمللغة العقل  اتتبر الرياضيتع

 تقدم في األساس فهي رمزية، وعالقات إلى رموز العاَلَم يحول الذي التجريدي ِقمة التفكير تُمثل ّأنها

 أكاديميته باب على يسطِّر نأ إلى أفالطون دفع ما وهذا .الفلسفي الِفكر فيه بما تهمِبر اإلنساني الِفكر

 نواتالس في ةالِعلمي ثورتها سجلته وما البشرية متقد أن كما ."إلينا يدخُل فال رياضياً يكُن لم من "

المجيدل (األولى بالدرجة رياضية ومعادالت لعالقات تطبيق إال هو ما والفضاء األرض في األخيرة

 الرياضيات لم تكن وليدة علم نأق يجد يات الموثَّرياض والمتتبع لتاريخ ال. )29: 2009، واليافعي

ت كحاجة حياتية طورت وتعمقت بعد ذلك بالشكل الذي نراه نما جاءإ، بحت وبنى مجردة

  .خرىساسية في الكثير من المباحث األألتصبح ركيزة ،ناآل

الحقول لى تحديد مساحات إبدعوا في علم المساحة والهندسة لحاجتهم أفالفراعنة القدماء 

كذلك كان الهتمامهم ببناء ، وكذلك في تنظيم الزراعة، عقب الفيضنات المتكررة لحوض النيل

بحاث التاريخية وتدل األ. ثر في تقدمهم في استعمال قوانين حساب المثلثات والهندسةكبر األأهرام األ

 والنجوم وقياس الكواكب متقدمين في الرياضيات وقد برعوا في دراسة حركات اكانون البابليين أ

ة ون من الرياضيات التطبيقي بهذا اللّالحضاراتومع تقدم تلك ، ساليب رياضيةأ بحسابات والزمن

حيث تمكنوا ،  نظرياًول من اتخذت من الرياضيات علماًأن الحضارة اليونانية القديمة كانت أنرى 

وض ع(ير الميتافيزيقي المجرد لى التفكإومن التطبيق العملي ،قله من عالم الحس الى عالم العقلمن ن

    ).10 :2006 ،خرونوآ

 :يات همية علم الرياضأ .1

 فرد مهما كانت ثقافته حيث ألييات كونه العلم الذي ال غنى عنه همية علم الرياضأتنبع       

 تشيرو،نسانيةحيث تتقاطع الرياضيات مع الكثير من العلوم العلمية واإل،  في الحياة  هاماًتشغل حيزاً

  :ما يلي الى همية الرياضيات أفي ) 27 : 2010(الشافعي 

نسان استخدام من خاللها يستطيع اإل، يات خالل العصور كلغة اتصالهمية الرياضأبرزت 

هميتها أتبرز ، داة لغويةألى كون علم الرياضيات إ باإلضافة. عبارات ورموز خاصة متعارف عليها
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هم أحدى إن الرياضيات تعتبر إلى ذلك فإ باإلضافة، قدراتفكار وال كمجال معرفي لتنمية األيضاًأ

، نسانية في شتى مجاالت العلوم اإلتالقراراتخاذ افهي صاحبة الكلمة الفصل في ، نسانيةالعلوم اإل

نها تجعل دراسة المالحظات أذلك  ،من خالل خبرته وتجاربه، نساننها تنبثق من بيئة اإلأكما 

ليه من تعميمات وقواعد ونظريات واستراتيجيات يمكن إبما تتوصل فهي ،  بسيطاًمراًأوتنظيمها 

لى تطور الرياضيات نفسها وتعدد إتطبيقها على مزيد من الدراسات المتعلقة بالبيئة مما يؤدي 

   .مجاالتها

 :ات  في الرياضيحصيل الدراسيضعف التّعوامل  .2
  

ال تستثني دوالً، ة عالمية مشكل مشكلة تدني التحصيل الدراسي لدى طلبة الرياضيات تعد 

كانت في مراحل التعليم العام أسواء ،  المستويات الدراسية ةلتشمل كافوتمتد هذه المشكلة ، بعينها

  .لى مراحل التعليم الجامعيإلتصل 

 ويمكن ،يرتبط مفهوم التحصيل الدراسي بالنشاط العقلي الذي يقوم به الطالب في المدرسةو

حد الطرق الرئيسية أويعد ، ولىنه عملية عقلية من الدرجة األأسي على لى التحصيل الدراإالنظر 

فضال عن كونه المحك ، لمعرفة وتحديد مقدار اكتساب الطلبة لمحتوى معين من مادة الرياضيات

 في  كبيراًن للتحصيل دوراًأومع ، داة التي تحدد مستوى الطلبة داخل مجموعة معينةساسي واألاأل

ما هو معرفي  خرى تؤثر وتتدخل فيها منهاأن هناك عوامل أال إ،  وتحديدهاتشكيل عملية التعلم

كالدافعية ، معرفيومنها ما هو غير ، العدديةو، والمقدرة المكانية، كالمقدرة الرياضية للطالب

  .والمزاجية 

 يعانون من طالباتن الكثير من الأال إات همية الكبيرة لعلم الرياضيوبالرغم من األ

وفي المقابل يعاني المعلمون من صعوبات جمة في تدريسهم لهذه المادة ،  تعلمهاصعوبات في

  .ن هناك عوامل عدة تؤثر فيها أنجد ، لى تلك المشكلةإوعند النظر ، الدراسية

 في استنباط  اهتمالباحثين من ن الكثيرأنالحظ ، دب التربوي لتلك العواملجعة األاوبمر

 عوامل )19-17 :2004( العكة تفصنّوقد ، طالباتصيل العلمي للالعوامل التي تؤثر في تدني التح

   :مجموعات كالتالي ثالث لىإتدني التحصيل الدراسي في الرياضيات 
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 :مجموعة العوامل المتعلقة بالنظام التعليمي: والًأ

والمتمثل في المجموع ، لى المستوى التحصيلي الذي يحصل عليه الطالبإيشير النظام التعليمي 

 واستعداداتهم النفسية المتفاوتةوقدراتهم العقلية  ،طالبي للدرجات بغض النظر عن استعدادات الالكل

  :وجد مجموعة من الظواهر التربوية التي نوجزها فيما يليأوهذا النظام  ،وميولهم، وطموحاتهم

  

  في قوالب تقليدية، تركز على الكم دون الكيف مع تجاهل مثيرطالباتاضيات للتقديم الري .1

 .رض الواقع وعدم ربطها بواقع الطالبألتطبيقاتها الحياتية من 

عمار الزمنية، مع تجاهل كامل لمعايير  لمعايير األوفقا الرياضيات ومقرراتتوجيه مناهج  .2

 .عمار العقليةاأل

حكام الموضوعية عليها من حيث بغض النظر عن األ، خصاتانتشار الكتب الخارجية والملَّ .3

 .كل والمضمونالشَّ

ثار مدمرة على كل من الفرد آوما يترتب عليها من ، يةشار الدروس الخصوصتان .4

 .والمجتمع

ودوره المباشر في استيعاب وفهم ، يجابي الذي يمارسهانحسار دور الطالب والنشاط اإل .5

 .دخالها في بنائه المعرفيإالمواد و

جابات سئلة واإل األفي وضع" يزال المتم" و المدرس المحترف أانتشار احتراف التدريس  .6

النموذجية عليها والتي تضمن حصول الطلبة على الدرجات النهائية بغض النظر عن مدى 

 .فهمهم لها

سئلة واالمتحانات التي يتقيد بها واضعو االمتحانات من تبني النظام التعليمي لفكرة نماذج األ .7

 .خرىأويقتدي بها الطالب في دراسته من ناحية ، ناحية

  :موعة العوامل المتعلقة بالطالب مج : ثانياً
واختياره ، هناك مجموعة من العوامل التي تقف خلف عزوف الطالب عن دراسة الرياضيات 

 :العوامل هذه كاديمي النوعي ومن كمجال التخصص األ

 .ساسية بشكل راسخوالقوانين الرياضية األ، والعالقات ،  للمفاهيم طالباتضعف اكتساب ال .1
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لى عدم قدرته إمما يؤدي ، على التمثيل المعرفي للمعلومات الرياضية ضعف قدرة الطالب  .2

بالصياغات اللفظية ومعرفياً منطقياًالتي ترتبط ارتباطاً، ية على فهم المشكالت الرياض  ،

 . بين صعوبات الفهم القرائي وصعوبات تعلم الرياضيات قوياًولذا يوجد ارتباطاً

 باالكتساب االكتفاءو، التراكمي للمعرفة الرياضيةعدم اهتمام الطالب بالتوظيف الكمي  .3

يةالموقفي للمعلومات الرياضية بطريقة تعكس عزل عناصر المعرفة الرياض. 

  عقلياًالتي ال تتطلب جهداً، كاديمية السهلةنشطة والمجاالت األلى األإانصراف اهتمام الطلبة  .4

 . ومستويات عليا من التفكيرنشطاً

والبناء عليها ، جل ديمومة تعلمها أوليس من ، جل االمتحانأت يتم من تعليم وتعلم الرياضيا .5

 .ةة المعرفيالتراكمي: ال وهي أ، يات هم خصائص تعلم الرياضألتحقيق فكرة تعتبر من 

  :مجموعة العوامل المتعلقة بالسياق النفسي واالجتماعي السائد  : ثالثاً
 ،وطموحاته،  على تطلعات الطالب  بالغاًتأثيراًمجتمع يؤثر السياق االجتماعي السائد في ال        

مام اختيار كل من أوتلعب المحددات الثقافية واالجتماعية ، وفي اختياراته و تفضيالته ، وتوجهاته

، والوثب ، والمتاهات والقفز ، نشطة اللعب بالمكعبات ألى ممارسة إوالد فيتجه األ، ناث الذكور واإل

نشطة أوالقراءة والتطريز وغيرها من ، والحديث، والمالبس، ى اللعب بالعرائسلإما البنات فيتجهن أ

الزمة لبناء القدرات المكانية والعددية ة الّرضيناث األومن هنا تفقد اإل، نثوييغلب علبها الطابع األ

ةالرياضي.  

 :ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات في فلسطين. 3
في فرنسا ،الدراسي في العديد من الدول بداية القرن العشرين  التأخر االهتمام بمشكلة أبد   

 االهتمام في فلسطين وقد بدأ،  الدراسي التأخرحيث اجتهد العديد من الباحثين في دراسة مشكلة ،

وتعتبر مشكلة ، ) 1994(بتلك المشكلة بعد تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية مسئولية التعليم منذ العام 

كرس ) 1967(فمنذ العام ،  مشكلة متجذرة في فلسطين بسبب االحتالل االسرائيلي  الدراسيالتأخر

االحتالل جهوده لسياسة التجهيل الممنهج حيث بلغت تلك السياسة ذروتها مع اندالع االنتفاضة 

 مر الذي انعكس سلباًاأل، غلقت المدارس بشكل كامل ولفترات طويلة ُأحيث ، ) 1987(المباركة 

) 24-10(وقد بلغت نسبة التسرب في الضفة الغربية من الفئة العمرية ،  التعليمي على المستوى

%) 12.7(بينما بلغت تلك النسبة حوالي ، ناث إ% ) 12.7(و، ذكور%) 16.6(ليبلغ ) 2004(عام 
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) 2004(حصائية للجهاز المركزي الفلسطيني عام إ وفي .)12 : 2007 ،عاشور(في قطاع غزة 

  %).31.6(راضي الفلسطينية بلغت حوالي ي األن نسبة التسرب فإف
  

ه  مجموعة من العوامل التي تسهم في ضعف في دراست) 31 –27: 2003(تير وقد عدد التر      

 العوامل الصحية والجسمية فيراضي الفلسطينية وقد لخصها التحصيل في مبحث الرياضيات في األ

سباب يعاني أية والنسيان وضعف البصر كلها نيميا وضعف النمو الحركي وسوء التغذ األفأمراض، 

ة فمعظم الطالب متوسطي دراكيكذلك العوامل العقلية اإل، يةمنها الطفل الفلسطيني في المدارس المحلّ

ما العوامل االنفعالية كالتوتر أالذكاء حيث ترتبط مشكلة التحصيل الدراسي مباشرة بعامل الذكاء 

رث الثقيل الذي تركه  تعاني منها المدارس الفلسطينية بسبب اإلشكالياتإوالصراع والعدوانية كلها 

ضاف أكما ، قتصادية التي يعاني منها المجتمع الفلسطيني لى الصعوبات اإلإ باإلضافةاالحتالل 

قتصادية حيث خرى من العوامل المنزلية التي تشمل العوامل اإلأالباحث في تلك الدراسة مجموعة 

ثرت بدورها مباشرة في مستويات الطالب و أ الفلسطينية التي لألسرةتدنى مستوى الدخل العام 

سري التي تؤثر في  من التفكك اُألنشأتتحصيلهم الدراسي وكذلك العوامل االجتماعية التي 

رجع الباحث بعض تلك أكما ، نطوائية لدى الطالب وتؤثر في مستوياتهم و تحصيلهم الدراسي اإل

 العقاب البدني ومشاكل المعلمين مع اهرةحيث ظ، لبيت الثاني للطفل لى المدرسة كونها اإالعوامل 

 على تحصيلهم سباب تؤدي الى نفور الطالب من المدارس وتؤثر سلباًأكلها ، دارة ومع بعضهم اإل

  .الدراسي 

وقد عدد  ، فقد اهتم الباحثون في وضع الحلول وخطط العالج لتلك المشكلة ، بناء على ما سبق 

   :النقاط التاليةتلك المقترحات في  ) 22 : 2010(سطل األ

 .المتابعة المستمرة للطالب و متابعة مستواه التحصيلي له في كل حصة -

 .بنائهم لمادة الرياضياتأ في كيفية متابعة ممور وتوجيههولياء األأاالجتماع مع  -

 .دراسة نتائج الطالبات والتعرف على نقاط القوة والضعف في مادة الرياضيات -

 . في مادة الرياضيات ونفسياًيئة الطالب ذهنياًته -

 غير صحيحة وتشجيعه للوصول للحل بإجابةجاب أثناء الحصة حتى ولو أتشجيع الطالب  -

 .الصحيح

 .تكثيف الوسائل التعليمية في الرياضيات -

 .اهتمام المعلمين بالطالبات ضعيفي التحصيل ومراعاة الفروق الفردية بينهم -

 .الطالبمة ميول واتجاهات ئلمال، مكانلرياضيات قدر اإلالسعي لتعديل منهاج ا -
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 .بما يالئم قدرات ومستويات الطالبات "  ومقالياًموضوعياً" التنوع في االختبارات  -

 .التنويع في استخدام طرق التدريس -

 . في حصة الرياضياتللطلبةخلق جو دراسي مريح وهادئ ومشوق  -

كثر صعوبة في منهاج الرياضيات ودراسة األجراء دراسات ميدانية للوقوف على الدروس إ -

 .فضل الطرق لتدريسهاأ

 . والمعلم والمرشد الطلبةتطوير العالقة بين  -

تبادل الخبرات الميدانية بين معلمي الرياضيات وزيادة التواصل بينهم واالستعانة بمشرف  -

 .الرياضيات

 .يةساسعداد معلم الرياضيات وخاصة في المرحلة األإاالهتمام ببرامج  -

 .عداد المعلم إ في برامج الطلبةوضع معايير مشددة لقبول  -

 .يجاد نظام المتابعة والمحاسبة والحوافز لمكافئة المعلم المتميز ومحاسبة المهملإضرورة  -

و لجان مكلفة للمتابعة وتفعيل دور المشرفين أيري المدارس دعطاء صالحيات لمإ -

 .التربويين

س العمل في طرائق التدريس الحديثة ألمين على رتفعيل دورات تدريبية مستمرة للمع -

 .واستخدام التقنية الحديثة في التعليم

 :طرق معالجة ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى طالب المدارس بفلسطين 
تعد ظاهرة ضعف التحصيل الدراسي لمبحث الرياضيات مشكلة عالمية تعاني منها شريحة 

 لطبيعة مادة الرياضيات الجافة وعزوف الطالب عن دراستها نظراًوذلك ، المدارسمن طلبة كبيرة 

  .مع غياب الدافعية من قبل الطالب والتعزيز من قبل المدرسين

 تدب التربوي في هذا المجال خلص الباحث لعدة طرق في معالجة الضعف في الرياضياوبتتبع األ

  :وكانت على الصورة التالية

 :عف التحصيل الرياضي لدى الطالبدور المعلم في عالج مشكلة ض.  أ
حيث يعتبر الضابط الحقيقي للعملية ،  في معالجة تلك الظاهرة جوهرياًيلعب المعلم دوراً

كبر في تسهيل عرض المعلومة وعليه يقع العبء األ، ول للطالب في الصفوالمواجه األ، التعليمية 

 نحو اكتساب المهارات الرياضية ثارة والتشويق لشد انتباه الطالبضفاء عنصر اإلإالرياضية و
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في دراسته توصيات عدة للمعلمين لمحاولة عالج تلك ) 88 : 2009 (ضاف يحيى أوقد ، المطلوبة 

، ساليب تدريسه للرياضيات في الحصة التعليميةأن ينوع المعلم من أضرورة : المشكلة وهي

ك من خالل االطالع المستمر على وذل ، كاديمياًألى التطوير الذاتي لمعلمي الرياضيات إ باإلضافة

والتعاون مع زمالء المهنة لمعرفة المزيد من الدراسات التقويمية ، كل ما هو جديد في الرياضيات

سئلة المعلمين اليومية والفصلية أن تتضمن ألى ضرورة إ باإلضافة، قليميةالدولية والوطنية واأل

لتدريب الطلبة على  ، (TIMSS)اختبارات ونماذج من فقرات ، سئلة من نوع االختيار من متعددأ

  .سئلةهذا الشكل من األ

استخدام برنامج التعليم المساند لعالج مشكلة ضعف التحصيل الدراسي لدى الطالب في . ب

  :الرياضيات
 دائرة التربية والتعليم توقد بادر،  في العملية التعليمية مستحدثاًيعد التعليم المساند نظاماً

خر الدراسي أ منها لحل مشكلة التنة بالمعلم المساند سعياًادولية بقطاع غزة لالستعبوكالة الغوث ال

ارة عن جميع االستراتيجيات والبرامج عب"نه أف التعليم المساند على يعرو، حصيلوضعف التّ

في جميع ، والخدمات التي تستخدمها المدارس بشكل روتيني لمساعدة الطلبة ضعاف التحصيل 

على زيادة تحصيلهم بحيث يقترب من المستوى المطلوب في بحيث تعمل ، ميةالمراحل التعلي

نه عملية مكملة للتعليم ألى التعليم المساند على إ ويمكن النظر ).24 : 2007، عاشور (مدارسهم 

بهدف تمكين ضعاف التحصيل وبطيئي التعلم من رفع مستواهم ، ساسي الذي يقوم به المعلم الدائماأل

  .سرع تعلماً واألكثر تحصيالًألللحاق بزمالئهم االتعليمي واّ

ول من اعتمدت نظام التعليم المساند أن جامعة هارفارد كانت أ )3 :2007(وتشير عاشور 

 للواقع التعليمي الصعب في ونظراً، لدعم متدنيي المستوى من طالبها في مادة اللغة الالتينية 

همية طمس الهوية والتجهيل المتعمد كان من األلفلسطين بسبب الممارسات االحتاللية الممنهجة 

ساليب تعليمية مساندة تدعم دور المعلم وتستهدف الفئات متدنية المستوى من أبمكان البحث عن 

) 221  :2010( الهالول يرىو، الطالب وذلك باالعتماد على المعلم المساند المكمل لدور المعلم 

 القصور وجهأمن  الكثير اكتنفهرس الحكومية بقطاع غزة سلوب التعليم المساند في المداأ تطبيق نأ

وذلك بسبب المناكفات  المدارس طلبة لدى التحصيل مستويات على سلباً رتدتأ التي والعشوائية

في حين تميزت تجربة دائرة ، م على حد سواء م والمتعلِّالسياسية التي زادت من الضغوط على المعلِّ

 الدولية في الضفة الغربية وقطاع غزة بالتنظيم والتدرج وقد هدفت التربية التعليم بوكالة الغوث
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 التحصيل الدراسي لدى طلبة المدارس تجربة التعليم المساند في مدارس وكالة الغوث لمواجهة تدني

في مبحثي اللغة العربية والرياضيات وذلك من خالل االستعانة بمعلم مساند في تلك التخصصات 

وتتيح ، ة بكفاءةنجاز مهامه التعليميإم الرئيس على ية محددة تساعد المعلِّدوار تكميلأتناط بهم 

ضافية تسهم في معالجة نقاط الضعف إن يحصلوا على فرص تعليمية أللطالب المتدنيي المستوى 

  .لديهم

  : وقد حددت دائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية دور المعلم المساند في النقاط التالية 
نشطة والتقويم وذلك بالتنسيق مع هداف واألواضحة للحصة الدراسية تتضمن األعداد خطة إ -

  .المعلم النظامي

  .توظيف المواد العالجية الخاصة بالطالب ضعاف التحصيل -

  .عمال الكتابية للطلبة ضعاف التحصيلتدقيق األ -

  .رصد المالحظات اليومية في سجل خاص ومتابعتها مع المعلم الرئيس بشكل دوري -

دارة إبالتنسيق مع مور للطالب الضعاف في التحصيل الدراسي ولياء األأاصل مع التو -

جل مناقشة طرق العالج المقترحة لحل مشكلة تدني المستوى التحصيلي لدى أالمدرسة من 

  .بنائهمأ

يجابية لى الحلول اإلإجل التوصل أدارة المدرسة من إدارية والفنية مع عرض المشكالت اإل -

  .معها

  .نشطة الطالب البيئية ومتابعتها باستمرارأعم الكامل للطالب وتشجيعهم واالهتمام بتوفير الد -

نظمة واللوائح والقوانين المعمول بها في المدرسة والمنبثقة من سياسات وكالة أللالتقيد التام  -

ةالغوث الدولي.  

  

  : الحاسوب في معالجة ضعف التحصيل الدراسي في الرياضياتتوظيف خصائص ومميزات.ج

لح في عصر االنفجار المعرفي والمعلوماتية توظيف الحاسوب بما تقدم من بات من الم

ولعل تدني مستويات التحصيل الدراسي للطالبات في مبحث ، مميزات في العملية التعليمية

فقد اهتم الكثير من ، برز في الحقل التربويتزال المشكلة األ الرياضيات بشكل خاص كانت وال

: 2001(السرطاوي  كدأفقد ، مكانات الحاسوب لمعالجة تلك المشكلةأمحاولة توظيف الباحثين في 

لى استخدام الحاسوب في التعليم في ظاهرة االنفجار المعرفي إدت أهم المبررات التي أن من أب) 23
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، مما تتطلب البحث عن وسيلة لحفظ هذه المعلومات واسترجاعها عند الضرورة، وتدفق المعلومات

وبالتالي يكون الحاسوب هو الوسيلة المثلى لذلك بما ، لى السرعة في الحصول عليهاإ والحاجة

داء أتقان في لى المهارة واإلإدت الحاجة أكما ، مكانات ومميزات في هذا المجالإيمتلكه من 

يمية  تعلكأداةلى االعتماد على الحاسوب إيجاد الحلول لمشكالت التعلم إو، دةة المعقَّالعمليات الرياضي

 في المساعدة في حل مشكالت  مهماًن الحاسوب يلعب دوراًأثبتت البحوث والدراسات أحيث ، فاعلة

وجمع البيانات ، لى قدرته على حل المشكالتإ باإلضافة، عاقاتالتعلم لمن يعانون من بعض اإل

الحركة  االعتماد على مؤثرات  من خالل توظيف الحاسوب في العملية التعليميةيمكنو، وتحليلها

، لون المتوافرة في البرمجيات الحاسوبية لضمان فهم واستيعاب تلك العروض والنتائجوالصوت والّ

وتنمية بيئة تكنولوجية تتناسب مع ، يضاف الى ذلك قدرة الحاسوب على دعم اتجاهات تفريد التعليم

 السياق قام عمور وفي هذا، كافة الطالبات على اختالف مستوياتهم التحصيلية بطريقة سهلة وجذابة

وذلك ثر استخدام الحاسوب على الضعف الرياضي أبالبحث في ) 141-140: 2007(بو الرياش أو

والتي تمثلت ببرمجيات حل المشكالت وبرمجيات  استعراض خصائص البرمجيات المساندةب

حصيل لعاب الحاسوب وتوظيفها لعالج مشاكل الضعف للتّألى فاعلية استخدام إ باإلضافة، المحاكاة

اتالدراسي في الرياضي.  

وقد خطت دائرة التربية في وكالة الغوث الدولية خطوات واسعة نحو استخدام وتوظيف تلك 

فقامت ببث الدروس التعليمية من خالل محطة بث فضائية خاصة ، التقنيات في العملية التعليمية

كما نشرت على ، صات كفاء في كافة التخصبوكالة الغوث من خالل مجموعة من المدرسين األ

 تلك الوسائل بأهمية إليمانهاوذلك ، لكتروني الكثير من البرمجيات التعليمية المتعددةموقعها اإل

 الى الحديثة لالتصال في تسهيل وتبسيط المادة التعليمية المقدمة  في جميع المراحل التعليمية جنباً

جنب مع المناهج التقليديةة الورقي.  
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  :الحاسوب في التعليم: ني الثاالمحور

دى أفقد ، والحقل التربوي ليس استثناء ،  في شتى نواحي الحياة  مهماًيلعب الحاسوب دوراً

لى استخدامه إ باإلضافةساليب والمناهج المطبقة لى تطور األإاستخدام الحاسوب في العملية التعليمية 

   . تعليمية فاعلة لما يمتلكه من مميزات وخصائصكأداة

لى دمج الوسائل التعليمية المعتمدة على إدعت معظم التوجهات التربوية الحديثة وقد 

واهتمت باستخدام التقنيات التفاعلية المتقدمة كالوسائط المتعددة والبرامج ، الحاسوب في عملية التعليم

ن إ ، مرنة وفاعلة تسهم في حل الكثير من المشكالت التربوية في عملية التعليمكأدواتالتفاعلية 

تنحصر في أن تكون ال  ة ومجاالتها في عمليتي التعليم والتعلماستخدامات البرمجيات التعليمي

  وتعقيداً في مستوى أكثر عمقاًبلألدواره   للمعلم ومكمالًة في مستوى مساعدرمجيات التعليميالب

التعليمية  جيات عنه في بعض المواقف، ومع تطور تطبيقات البرم عن المعلم وبديالًعوضاً فتكون

البرمجيات التعليمية لعمليتي التعليم  وتكنولوجيا المعلومات وضحت الفوائد والمميزات التي توفرها

 م من خالل خطوات مبرمجة ، وتقديم إجراءاتيمكن توجيه عملية التعليم والتعلّ حيثم والتعلّ

بة لكل فرد وتكرار العرض سارعة المنبالس يمكنها عرض المعلوماتكذلك عالجية إذا لزم األمر ، 

  .م من االستجابة الفعالة المتعلِّباإلضافة إلي ذلك تُمكن مرات عديدة دون ككل أو ملل،

  :تعريف الحاسوب  : أوالً 
طور التكنولوجي في وسائل االتصال الحديثة حتمية االعتماد على الحاسوب في فرض التَّ    

فبات انتشاره في مدارسنا ومؤسساتنا ،  لتلك المرحلةاًحيث اعتبر الحاسوب عنوان، العملية التعليمية

فراد المجتمع تملك مهاراته والتعامل معه ليتمكنوا من أ فرض معها على جميع ،العلمية حاجة ملحة

 جهاز "نهأبلي الحاسب اآل ) 134 - 133 : 2008 ( الزهراني فوقد عر. التكيف مع محيطهم 

وتخزينها ، لة تقوم بمعالجة البيانات آفهو عبارة عن  ، ة سلفاً لتعليمات محددلكتروني يعمل طبقاًإ

ال إلي له نفس التركيب التقني آال حاسب إوما الحاسوب التعليمي . "واسترجاعها بدقة وسرعة فائقة،

     ).8 :2005 : خرونالجابري وآ( نه يتميز باحتوائه على برمجيات تعليمية أ
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  : التعليمحاالت استخدام الحاسوب في: ثانياً
اهتم الخبراء بتوظيف جهاز الحاسوب في العملية التعليميالمتالكه الكثير نظراً، ة ة التعلمي 

 في كافة مناحي الحياة عامة جهزة انتشاراًكثر األأمن المميزات والخصائص التي تجعله واحد من 

  .وفي المجال التربوي على وجه الخصوص

الحاسوب وخصائصه التقنية فقد تعددت استخداماته في مكانات إور المتالحق في ومع التطّ

 Computer Based  (CBI)عرف بالتعليم القائم على الحاسوب يفهناك ما ، الحقل التربوي 

Instruction  ،دون الحاجة ، ويعني االعتماد على الحاسوب في تصميم موقف تعليمي متكامل

وهذا النوع من ، مكاناته الفرديةإجات المتعلم وبما يتوافق مع حا، ي مساعدة خارجيةأو أ تدخل ألي

  . نحو تفريد التعليم طالباتالتعلم يعزز اتجاهات ال

 Computer Assistedبالتعليم بمساعدة الحاسوب عرف ما النوع الثاني فيأ

Instruction(CAI) ،  من الموقف التعليمي اًن الحاسوب يمثل جزءأوفي هذه الحالة التعليمية نجد 

ويلعب الحاسوب في هذه الحالة دور الوسيلة التعليمية ، خرى كالمعلم والمحتوى أ لعناصر فةباإلضا

دوار واستخدامات أن هناك أكما ، التي يتم من خاللها تقديم جزئية ما من المحتوى المقدم للمتعلم 

  :ة المختلفة نذكر منها ن يقدمها في المواقف الصفيأخرى يمكن للحاسوب أ

   Computer Management Learning(CML)ر بالحاسوب التعلم المدا

 ،دارة وتنظيم العملية التعليميةإيم يعنى باستخدام وتوظيف الحاسوب في وهذا النوع من التعلِّ

و من خالل توظيفه في أ، وطباعة االمتحانات، ة والتقارير عداد الكشوفات المدرسيإكاستخدامه في 

تصال وشبكات سات التعليمية من خالل برمجيات اإلخدمات االتصال والتواصل بين المؤس

  )216 ،2008، خرون آالجابري و ( .نترنتاإل

والتي تتنوع بحسب دور الحاسوب في الموقف خرى وهناك الكثير من االستخدامات األ

ن تنفذ من أدوار التعليمية المطبقة من خالل الحاسوب ال بد ن تلك األأال إ، التعليمي محل التطبيق

فالحاسوب التعليمي ،  وفق شروط ومعايير فنية وتربوية برمجيات تعليمية معدة ومصممة جيداًخالل 

  .يز عمله وخدماته التعليميةالتي تم  تلك البرمجياتبوجودال إضافة  بهذه اإليتسملم 
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  : ثالث حاالت مختلفة في استخدام الحاسوب في التعليم وهيلىإ )96-94 :2006(قنديل  شار أكما

 :The Computer as a tutor الحاسوب كمعلم خاص  حالة .1

 الكترونية ينحصر دورها في تقديم المادة التعليمية كأداةيتلخص دور الحاسوب في هذا الجانب 

وفي ، بما يضمن مشاركة الطالب وتفاعله مع جهاز الحاسوب، بمفاهيمها ومصطلحاتها بشكل مبرمج

م وجهاز تعليمية يحكمها مقدار التفاعل المشترك بين المتعلّن تقدم الطالب في العملية الإهذا السياق ف

 .الحاسوب

 :The Computer as a toolحالة الحاسوب كوسيلة خدمات   .2
دق أسرع وأنجاز المهام بشكل إنسان في نه امتداد ليد اإلأفي هذه الحالة ينظر للحاسوب على    

  .كثر فاعليةأو

 :The Computer as a tuteeحالة الحاسوب كمتعلم    .3
 ببرمجة و متعلماًأ يعنى المستخدم لجهاز الحاسوب من خالل هذه الحالة سواء كان معلماً   

 على التعامل مع القدرةحدى لغات البرمجة بحيث يصبح مع تلك البرمجة إالحاسوب من خالل 

ة مع كل حالة ساليب التعزيزية المناسبمع توفير األ، العديد من الحاالت والخيارات التعليمية المختلفة

  .ي والنهائي المتكامل الى نظام تغذية راجعة شامل مع توفر التقويم المرحلِّباإلضافة

ساليب التعليمية لشتى همية الحاسوب في تطوير وتحسين األأكدت الكثير من الدراسات أوقد 

ارت العديد من شأوقد ،  للمتعلم وتفاعالًتقاناًإكثر ألى قدرته على جعل التعلم إ باإلضافة، المقررات

وقد ذكر ، ن التعليم باستخدام الحاسوب يمتاز بالعديد من المزايا ألى إالدراسات المهتمة بهذا المجال 

  :العديد من تلك المزايا على النحو التالي ) 145 : 2011(مفلح 

لية توفير بيئة تعليمية تفاعلية يتوافر فيها المحاكاة والتقييم الفوري والرسم التصويري والتفاع -1

 .لى المستنتج واإلثارة إونقل المتعلم من دور المتلقي والتحكم بالبرنامج 

يمتاز الحاسوب بقدرته على التفاعل مع النص والصورة الثابتة والمتحركة ومقاطع الفيديو  -2

 .ابة وشيقة ذوغيرها من المميزات التي يمكن توظيفها في البرمجيات الثابتة بصورة ج

 . المتعلم بتغذية راجعة فورية قدرة الحاسوب على تزويد -3
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نواع من البرمجيات التعليمية التي تعتمد على مبدأ تفريد التعليم ومراعاة أيقدم الحاسوب  -4

 .الفروق الفردية 

 :التعليم في الحاسوب الستخدام التعليمية دواراأل :  ثالثا

 العالم، دول من كثير في االستخدام الشائعة األنظمة من الحاسوب بمساعدة التعليم نظام يعد    

 بطيئي أو العاديين، أو الموهوبين، سواء البطال فئات لجميع ومناسبته التعليمية أساليبه وذلك لتعدد

عليها الكريري  أكد التعليم، في الحاسوب الستخدام أساسية تعليمية أنماط خمسة وهناك ،التعلم

  :وهي كما يلي ، )13-16 :2011(

 :الفردي الخصوصي مالتعلّ )1

 عرضمن خالل والحاسوبي، البرنامج خالل من الفردي الخصوصي بالتعلم الطالب قومي

 أحياناً تعرض وقد ا،به المرتبطة األمثلة عرض يتم عرضها وبعد وشرحها، لفكرةل الطالب

 التعليم فكرة كبير حد إلى يشابه بذلك وهو واألجوبة، األسئلة، بعض مع المعاكسة بعض األمثلة

 :هما قسمين إلى الفردي الخصوصي مالتعلّ طرق المبرمج، وتنقسم

   :ةالخطي الدروس  - أ
 وغالباً م،تهومستويا البطال لقدرة مراعاة دون وثابت متتابع، بشكل التعلم يتم وفيها

 هذه وفي توضيحية، رسوماً أو صوتاً أحياناً صاحبه وربما ، فقط نصاً المحتوى يكون ما

  .الذاتية سرعته حسب التعلم عملية في الطالب يتقدم الطريقة

   :المتفرعة الدروس  -  ب
 برامج وهو أكثر الدرس، مع يتفاعل أن إمكانية للطالب المتفرعة البرامج توفر

 يمكن كما جديدة، أو معلومات مهارات أو مفاهيم تقديم خالله من ويمكن انتشاراً، الحاسوب

 جزء تعلم عادةإل الطالب يمكن توجيه كما  البرنامج، مع عمله خالل من الطالب تقويم

  .عليه المطروح الموضوع في تعلم يسهمو آخر موضوع دراسة أو معين،
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 :والممارسة التدريب -  ت
إتقان  على للتدرب طالبلل فرصة إعطاء إلى الحاسوب بمساعدة مالتعلّ من النوع هذا يهدف

علقة المت والتمارين التدريبات من متعاقبة سلسلة الحاسوب يقدم حيث تدريسها، سبق مهارات

الحاسوب  قبل من التعزيز على ويحصل اإلجابة، بإدخال الطالب ويقوم دراسته، سبق بموضوع

  .الخطأ اإلجابة تصحيح أو اإلجابة بصحة

 والمسائل التمرينات من كثير إنتاج على الفائقة بقدرته النوع هذا في الحاسوب ويتميز   

 :مثال(،  كثيرة بميزات العادية ريقةالط عن يتميز كما  .معين لمستوى مةئمالوال المختلفة،

 وقد الخطأ، ارتكاب عند المتعلم يوقف أن يمكن الحاسوب أن كما ،)الفورية الراجعة التغذية

 من أكثر مشوقة الحاسوب طريق عن والتمرينات التدريبات أن كما .الخطأ هذا حول يناقشه

 تغيير كذلك آلخر، ضوعمو من التمرينات عرض طريقة تغيير يمكن حيث العادية، الطريقة

 .واألصوات األلوان، واستخدام الرسم، على وقدرته الحاسوب، استجابة طريقة

 م،المتعلِّ تقدم متابعة على قدرته فهي الغرض، لهذا الحاسوب الستخدام الفريدة الميزة أما

 الضعف عالج في المعلم منه يستفيد كسجل بذلك االحتفاظ ثم ومن لديه، الضعف نقاط وتشخيص

  .مالمتعلِّ لدى

 :والممارسة التدريب برامج خصائص  -أ
 لمراجعة أو معينة، مهارة على للتدريب للطالب كبيرة فرصة البرامج هذه تقدم -

 .الطالب عند القصور أوجه تالفي بغرض محددة تعليمية موضوعات

 يةالعاد التدريب أساليب في طالباتال تواجه التي المشكالت على للتغلب جيدة فرصة تعد -

 .الفردية الفروق أو الخجل، أو الخوف، :مثل الفصل، في

 مما بسرعة، تقديمها ويمكن قصيرة الطالب يبديها التي اإلجابة كانت إذا فعالية أكثر -

 .أخطاء وجود فرصة من ويقلل التدريب من األساس الهدف تحقيق فرصة يزيد

 توظيف طريق عن وذلك ،طالباتلل المشكالت لتقديم التقليدية األنماط تغيير على تعمل -

 والتي الحاسوب، إمكانات من والعديد المتحركة، والرسوم واأللوان، الصوتية، المؤثرات

 مما ،للبرنامج ومنطقي مرن بتصميم اقترنت ما إذا وخاصة ممتعة التدريب عملية تجعل

 صعوبة مستوى تحديد :مثل ،الطالب مأما البدائل أو االختيارات، من العديد يتيح
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 تشغيل أو تقدمه مستوى وتحديد الطالب نتائج طبع أو فقراته، تتابع سرعة أو نامج،البر

 .المتحركة والرسوم الصوت وإيقاف

 :والممارسة التدريب برامج فوائد -ب
 الفورية الراجعة التغذية وتقديم معينة، مهارات لتنمية والموجه الدقيق للتحكم الفرصة تقديم  -

  .المتعلم وتوجيه

 وتقديم معينة، مهارة على لتدريبه ،حدة على طالب كل مع يتعامل معلماً البرامج ههذ تعد  -

  .الحال في له الصحيح الحل

 التدريب،:وهي التعلم، لدورة األساسية الثالثة المكونات تقديم البرامج هذه خالل من يمكن  -

  .والعالج الراجعة، والتغذية

 التدريبات من المناسب للمستوى تقديمها في تقليديةال التدريب أساليب عن البرامج هذه تتميز  -

 تقـدم  ثـم  مـستواه،  لتحديـد  القبلية االختبارات من مجموعة البداية في له تقدم حيث للطالب،

 تراعـي  لكذ بوهي، أعلى لمستوى به تنتقل ثم المستوى لهذا المناسبة المشكالت أو التدريبات،

  .الغالب في التقليدية األساليب في مواجهته يملك ال والذي طالباتال بين الفردية الفروق مبدأ

 يعـزز  مما استجابته صحة على الطالب ليتعرف الحال في الراجعة التغذية تقدم انهبأ تتميز  -

  .كبير بشكل لديه التعلم

 التمرين برنامج أن إلى وفي هذا المجال تشير العديد من الدراسات المرتبطة بالموضوع

 .الرياضيات مادة في طالباتال تحصيل ودعم تحسين في فعالية أكثر والتدريب

 أخفق وإذا ها،حلَّ منه ويطلب ةرياضي مسألة الطالب بإعطاء البرنامج يقوم فقد ذلك على وكمثال

  وهكذا أخرى، مسألة له يقدم ثم الصحيح، للحل يتوصل حتى المحاولة بإعادة له يسمح فإنه

   .لهاح الطالب يتقن حتى المسائل تقديم يستمر

 :المحاآاة  )3

 نتائجها، وتعرف لتيسيرعرضها، الحياة من أحداثاً تحاكي مواقف مجموعة تمثيل عملية هي 

 أو والصعوبة، التعقيد، أو المكان، أو الزمان، بعد بسبب الواقع في عليها التعرف صعوبة عند وذلك

 أهم من المصطنعة، أو ية،الواقع الحقيقية أو االفتراضية، المحاكاة برامج وتعد أوغيرها، الخطورة

 الواقع تشابه مباشرة بخبرة ليمر  ،الطالب حواس إشراك على تعمل حيث المحاكاة، برامج وأحدث
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 غير تكون قد التي الحقيقية األحداث يقلد برنامج" عن عبارة الحاسوبية والمحاكاة .كبير حد إلى

 طويالً وقتاً تستغرق أو خطيرة وأ مكلفة انهلكو إما وذلك الفصل، داخل التوافر صعبة أو ممكنة

 حقيقي موقف لتقليد الوسائط المتعددة الحاسوب يستخدم حين في ,(Studios) برامج استخداموذلك ب

    ."حقيقي ومكان

 :التعليمية األلعاب   )4
 طريق عن الحاسوب يقوم حيث ،تشويقاً التفاعلية البرامج أكثر التعليمية األلعاب برامج تعد

ويكون التعلم اللعب، أثناء االستكشاف طريق عن التعلم على ومساعدته الطالب بتشويق البرنامج

 لتعليم ألعاب وهناك الصحيحة، استجابتهمن خالل  زيتعزويتم ال) مالمتعلِّ (العبالّ تصرفل نتيجة

 الكسور، لتعليم وأخرى ،األربع العمليات لتعليم وألعاب ،الوقت ومعرفة الهندسية، واألشكال األرقام،

   .الرياضية والمسائل المعادالت، حلو

 :المشكالت حل   )5
 الطالب يقوم األول النوع ففي المشكالت، بحل تتعلق التي الحاسوبية البرامج من نوعان يوجد

 الحاسوب يقوم المشكلة، تلك لحل الحاسوب لغات من ينةمع بلغة برنامج كتابة ثم المشكلة، بتحديد

 بكتابة المبرمجون فيقوم الثاني النوع في أما .الصحيح الحل ءوإعطا والحسابات بالمعالجات بعدها

 ما ضوء في  المتغيرات من أكثر أو واحد بمعالجة الطالب يقوم بينما المشكلة، حل خطوات بعض

 الرياضي القلق واختزال التحصيل زيادة في المتمثل البحث هدف لتحقيق المناسب النمط فإن سبق،

 بالمهارات إلمامهم سبق طالباتال لكون والممارسة، التدريب هو بتدائياال الرابع الصف طالبات لدى

  .األساسية

  :البرمجيات المحوسبة  : رابعاً
وحدة دراسية منظمة ومصممة "نه أعلى البرنامج المحوسب  ) 34 :2011(الهطل   أبويعرف  

من خبرات تعلم متضمنة مجموعة ، باستخدام البرمجة الحاسوبية لتناسب عملية التعلم بالمشاركة

ساليب أنشطة والوسائل وواأل، ساسيول للصف الثامن األوحدة الهندسة في الفصل الدراسي األ

   . "هدافها المنشودةأساليب التقويم لتحقيق أو، التدريس
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البرنامج التعليمي الذي يقوم بتقديم المعلومات " نه أب ) 25 : 2003 (بو زعرور أويعرفه 

يقوم الحاسوب بعدها بتحليل ، ع كل وحدة سؤال خاص عن تلك الوحدة ويتب، في وحدات صغيرة 

ويقدم ،  التي وضعها مؤلف البرنامج التعليمي داخل الحاسوب باإلجابةويوازنها ، استجابة الطالب 

  . "عطى للطالبتغذية راجعه تُ

اسطة وبرمجتها بو، يتم تصميمها، مواد تعليمية  "نهأب ) 111 :2008( الزهرانيكما يعرفه 

جزاء أو أطر ُألى إ تقسيم العمل أنتاجها على مبدإوتعتمد في ، لتكون مقررات دراسية، ليالحاسب اآل

مريكي سكنر الذي نظمه عالم النفس األ، وهو ما يعرف بالتعلم المبرمج ، " صغيرة متتابعة منطقياً

جابة الصحيحة لى اإلإعلم ومن خاللها يتوصل المت،  المثير واالستجابة والتعزيز أالذي يقوم على مبد

والسير في ، م خاطئة أكانت صحيحة أسواء ، وتقدم تغذية راجعه فورية الستجابة المتعلم ، بنفسه 

لى المجهول بحيث إلى الصعب ومن المعلوم إم بشكل تدريجي من السهل ة للمتعلِّتقديم المادة التعليمي

  .م يتناسب في تدرجه مع قدرات المتعلِّ

نها مجموعة من التعليمات البرمجية التي إ بجرائياًإ البرمجيات المحوسبة ويعرف الباحث

في وحدة الكسور للصف الرابع ة خاصةيصممها مجموعة من المختصين لعالج مهام تعليمي 

 وتكون متفاعلة مع استجاباتهم ضمن طالبات متوافقة مع قدرات ال ضمن معايير محددةساسياأل

  . بالتغذية الراجعة المناسبةومدعومة، قواعد نظرية سكنر
  

 :مبادئ تصميم البرامج التعليمية  : خامساً
  :ال بد من مراعاة المبادئ التالية عند تصميم البرمجية التعليمية      

م نحو العرض وتمكينه من ممارسة كافة  المتعلِّانتباهتنظيم المحتوى بما يؤدى إلى جذب  -

 .لعرض األنشطة التعليمية أثناء تفاعله مع ا

إتاحة الفرصة لتجريب واختيار المحتوى والتنقل خالل البرمجية بطرق متنوعة تعتمد  -

   .بين األفكار الرئيسية والمعلومات)  Links(على الروابط 

  . المحتوى في تحديد المحتوى وتعريفة بمعنى تحديد األفكار األساسية والمهمة  -

وتحديد أيقونات التفاعل مع "  اإلخراجلوحات"م  وصف كل شاشة تظهر أمام المتعلِّ -

  .البرمجية 

    . تصميم لوحة مسار التعلم من خالل البرمجية لالسترشاد في عملية التعلم -
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  :تلك المبادئ في النقاط التالية ) 42 : 2011 (الهطل أبو د عدوقد 

لى إ حيث يتم تقسيم المفاهيم التعليمية: لى خطوات صغيرة إتحليل المحتوى التعليمي  .1

 الجزء بإتقانهلى الجزء الالحق إبحيث ينتقل المعلم ، نجازها بدقةوذلك إل، جزاء صغيرةأ

 .مكنأ وتجنب الفشل ما الخطأليساعده في اكتشاف ، السابق

 على الموقف التعليمي الذي المبدأويتمحور هذا : يجابية المثيرات واالستجابات اإل .2

 .يتعرض له المعلم 

 :جيات التعليمية مواصفات البرم :سادساً
وهناك الكثير من ، ساسية للحصول على تعليم جيد تعد البرمجيات التعليمية اللبنة األ

) 43 :2011(الهطل أبووقد صنف ، سم بها تلك البرمجيات ن توأساسية التي ينبغي المواصفات األ

  :الي ة على النحو التّخرى فنيألى مواصفات تربوية وإتلك المواصفات 

  : مواصفات التربوية  ال:والًأ
 .ة سالميتتوافق البرمجيات في محتواها التعليمي مع التقاليد العربية واإل -

 . لتصميم تلك البرمجيات و معالجتهاساساًأللغة العربية اعتماد اّ -

اعتماد المبادئ التربوية المسلكية المطورة في طرق التعلم الحافزة على التفكير والفضول العلمي  -

 .طالباتنمو العقلي للال مستوىعلم الذاتي والتالؤم مع تّوقياس درجة ال

 . التربوية للمناهج العربية باألهداف االلتزام -

 .جزائها بسهولة ويسر أوالتنقل عبر ، البساطة في تناول مادة البرمجية  -

 :توفر دليل استخدام البرمجيات التعليمية ليشمل النقاط التالية  -

  .عنوان يتصدر البرمجية •

  .نتاج البرمجيةإتاريخ  •

  .تاريخ تعديالت البرمجية •

فادة خضاع البرمجيات التعليمية لعملية التقويم المستمر لتحديد نواحي الضعف والقوة واإلا •

 .من التغذية الراجعة في تحسينها وتطويرها

  :الية اط التَّة في النقِّضافة المزيد من المواصفات التربويإكما يمكن 

 . لطبيعة المحتوىوفقاً، م والبرمجية لمتعلِّتوفير عامل التفاعل بين ا -
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 .ثارة في البرمجية المنتجةشويق واإلتوفير عنصر الجذب والتَّ -

 .نشطة تتناسب مع مستوى الفئة المستهدفةأمثلة وأتوفير  -

  : المواصفات الفنية :ثانياً
 .مكانية العمل من خالل قاعدة شبكات لربط عدة حواسيبإن تتوافر للبرمجية أ -

 .مكن عن نظم التشغيل المغلقةأاد ما االبتع -

 :وهمعملية تطوير واستغالل البرمجيات التعليمية  طراف المساهمة فيزيادة التفاعل بين األ -

  .منتج البرمجية •

  .المعلم المستعمل للبرمجية •

 .التلميذ المستعمل للبرمجية •

 .عطاء التعليمات على الشاشة إسهولة التشغيل واالستخدام و -

هداف جنبية والتحقق من جودتها وتالؤمها مع األت التعليمية الجاهزة العربية واألتقويم البرمجيا -

 .التقنية العربية والمواصفات الفنية التربوية المعتمدة وتعريب المناسب منها

 :ة ات التعليميمعايير البرمجي: سابعاً
يمية ال بد من هناك مجموعة من المعايير التي تتعلق بجوانب معينة في البرمجيات التعل    

  : تلك المعايير في النقاط التالية  )102 : 2008  (المالكي وقد عدد، مراعاتها

 .تنظيم المعلومات في البرمجيات بطريقة يسهل قراءتها ومعالجتها -

 .هداف واضحة ومحددةأضمن ، ثراء البرمجيات التعليمية بالرسومات والصورإ -

 .جودة التصميم المعروض على الشاشة -

 .ميم الشاشةجودة تص -

 .ثر التعلم بصورة فعالةأالحرص على نقل  -

 .نجاز المتعلم للمهام التعليميةإمدى على ن تقوم أال بد  -

 .الحرص على مساعدة المتعلم من خالل البرمجية في تذكر المعلومات والخبرات السابقة -

 .تبنيها لنظريات تربوية صحيحة للمحتوى -

 .دقة المحتوى والسالمة العلمية -

 .نشطة تعليمية مقبولةأد على االعتما -
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 .تتناسب مع قدرات المتعلمين -

 . تتناسب مع الوقت المخصص للتفاعل معها -

 .لي من قبل المستخدمال يتطلب استخدامها معرفة مسبقة بالحاسب اآل -

 .ن توفر التغذية الراجعة الفورية لكل االستجابات المحتملة من قبل المستخدمأ -

 .وحهداف التعليمية بكل وضعرض األ -

 .هداف مع المحتوىتكامل األ -

 .سهولة الدخول الى البرمجية والخروج منها -

 .ترابط عرض دروس البرمجية على الشاشة مع المضمون -

 .جزاء محددة من المحتوى المعد ضمن البرمجيةأتتيح استخدام  -
 

 :نماط البرمجيات التعليمية أ : ثامناً
بالتالي ال بد من توافر برمجيات ، الية  استخدام الحاسوب في التعليم يضفي فاعلية عنإ

تعليمية ذات جودة تربويزة تتناسب مع حجم االستثمارات الفنية والمادية المرافقة لهاة متمي.  

، عداد البرامج التعليمية حسب نوع ونمط ذلك البرنامج إوتختلف الفترات الزمنية المستثمرة في 

حسب طبيعة المادة ومدى وكيفية تفريع  ، من ذلكقلأ  وقتاًتأخذنماط من هذه البرامج أوهناك 

فيما و، و من الوحدة التعليمية أهداف المتوخاة من ذلك الجزء من المادة وكذلك حسب األ، البرنامج

  :)227 – 221 : 2008(الجابري وآخرون ليهاإشار أ التي شكالاألنماط ويلي عرض لبعض هذه األ

 .التعليم الخاص المتفاعل  -

 .ساب المهارةالتدريب الكت -

 .المحاكاة -

 .حل المشكلة  -

 .التعلم المبني على الحوار -

 .االستقصاء واسترجاع المعلومات -

 .لعاب التعليميةاأل -

 . لالمتحانات العامةالتأهيل -

 .التشخيص والعالج -

 .عداد والتدريب لمهن معينةاإل -
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 :الحاسوبية البرامج تقويم: تاسعاً
 من الحكم يمكن المعايير من عدداً التعليمية اسوبالح برامج بتقويم المهتمين حدد الكثير من

تلك ) 115 -111 : 2011(وقد عدد الكريري ،  التعليمي الحاسوب برنامج خاللها على فاعلية

  :التالية على الصورة المعايير

  :بالمحتوى تتعلق معايير  •
 محققة برنامجال وإجراءات أنشطة تكون وأن العلمية، الناحية من سليماً المحتوى يكون أن وهي

 لكل مناسبة أهمية البرنامج يعطي وأن مناسبة، بطريقة المحتوى موضوعات تعرض وأن لألهداف،

 خصائص المحتوى يراعي أن ويجب جيد، بشكل للبرنامج العلمي المحتوى ويوزع يقسم وأن جزء،

  .المحتوى طبيعة مع التقويم أساليب تتناسب وأن المتعلم،

   :بالطالب تتعلق معايير  •
 البرنامج تعليمات تكون وأن بالحاسوب، المعرفة من كبيراً قدراً البرنامج يتطلب ال أن وهي

 جزء أي إلى نتقالالا للطالب يسمح وأن التعلم، في إيجابي دور للطالب يكون وأن للطالب، واضحة

 عةبسر التحكم من الطالب يمكن وأن وسلباً، إيجاباً الراجعة التغذية يوفر وأن البرنامج، من

 الفروق يراعي وأن البرنامج، من وقت أي في الخروج للطالب يسمح وأن العرض، وخطوات

 للطالب عالجاً البرنامج يوفر وأن البرنامج، في وتقدمه أدائه عن بتقرير الطالب يزود وأن الفردية،

 استجابات توقع البرنامج بمقدور يكون وأن الجيد، للطالب إضافية أنشطة يوفر وأن الضعيف،

 .استخدامه كيفية على دليالً البرنامج يقدم وأن الطالب،

  :باإلخراج تتعلق معايير  •
 جيد، بشكل الشاشة مساحة واستغالل واإلمالئية، البرمجية، األخطاء من البرنامج خلو وهي

 يعمل وأن جيد، بشكل الحركة واستخدام جيد، بشكل الصوت واستخدام جيد، بشكل األلوان واستخدام

  .للطالب واضح بخط مكتوبة النصوص تكون وأن منه، متوقع هو كما البرنامج

 :وقات استخدام الحاسوب في التعليممع: عاشراً 
        بالرغم من تلك المميزات الواسعة التي يتمتع بها جهاز الحاسوب من حيث الدقة و الـسرعة       

 في التعليم لم تسلم من      تخدامهاسن تجربة   أال  إ  ،لى سهولة االستخدام  إ باإلضافةو توظيف المثيرات    
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دى الى تباين واضح في تطبيقه وتوظيفه فـي         أمر الذي   األ، العديد من المعيقات والصعوبات الجمة      

ابقة هـذا   بحاث والدراسـات الـس    وقد تناولت الكثير من األ    ، خرى  ألى  إالمجال التربوي من دولة     

 العديدة الميزات من بالرغملك في ذ) 2007:25 (جبر حيث كتب،  من التفصيل ءبشيالموضوع 

 أشـار  وقد كثيرة، وصعوبات معوقات واجهت التجربة هذه أن إال التعليم، في الحاسوب الستخدام

 الحاسـوب  مجـال  فـي  المتخصـصة  الكـوادر  قلـة  وأهمها المعوقات، هذه إلى التربوي األدب

ـ  التعلـيم،  مجال في إدخاله ألهمية الكافي الوعي وجود التعليمي،وعدم  الحاسـوبية  البـرامج  ةوقل

 البـرامج  إعداد يستلزمه الذي الكبير والجهد العربية، للغة المستخدمة البرامج وخصوصا ،مةمالئال

 المعلمين، وتدريب وصيانتها، األجهزة توفير تكاليف وارتفاع به، للقيام مؤهلة لكوادر يحتاج والذي

 .اليدوية المهارات لتعلم مباشرة فرص تقديم على الحاسوب قدرة ضعف

  تطرقا فيها للصعوبات ( Castro & Alves , 2006)جراها كاسترو والفيس أوفي دراسة 

 التدريبية المعلمين كفاية عدم في وتتمثل البرازيل في التعليم في الحاسوب استخدام من تحد التي

 نةوصيا فيها المتوفرة الحواسيب وعدد الحاسوب مختبرات كفاية وعدم المستمر، التعليم ضمن

  .البرازيل في التكنولوجيا هذه الستخدام سياسات بناء الباحثان واقترح المعدات،

لى العديد من المعوقات التي تحول دون انتشار البرمجيات إ) 31 -25 :2008(شار صيام أوقد 

ولعل اهم ما ذكر في هذا ، و العربيأكانت على المستوى العالمي أسواء ، التعليمية بشكل سريع 

ياقالس:   

 .عداد المختصين في علم الحاسوبأقلة  -

 .جهزةألغالء ثمن ا -

نها ال تتناسب أبحيث ،جهزة في تلك المختبرات وقلة عدد األ، قلة توافر مختبرات الحاسوب  -

 .عداد الطلبة المتزايدةأمع 

 .مع عدم مواكبة ذلك التطور من قبل المختصين ، تطور صناعة الحواسيب المستمرة  -

 .ولمختلف المراحل العلمية، ة المختلفةتعليمية التي تخدم المناهج الدراسيقلة البرمجيات ال -

 ألجهزةصدارات الحديثة اإل مع لى تطوير لكي تتناسبإجة بحاجة البرمجيات التعليمية المنت -

 .الحاسوب وبرمجياته

 .قلة عدد الدورات التدريبية -

 ).قلة الموارد المادية(الكلفة المادية  -
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 .و هندسة الحاسوبأ، لمختصين في علوم الحاسوب قلة عدد المدربين ا -

 . البرمجيات التعليميةإلنتاجقلة الدعم المادي المخصص  -

   لى معوقات استخدام الحاسوب في العملية التعليمية فيإ) 67 :1995( حسن شارأوقد 

  :التاليةالنقاط 

مع ، لف البلدانقلة الكوادر المتخصصة في مجال الحاسوب التعليمي في النظم التربوية لمخت -

 . استخدام الحاسوب في مجال التربية والتعليم خاصة في الدول الناميةألهميةقلة الوعي الكافي 

مة ذات المستوى الرفيع وذلك بسبب الجهد الكبير المطلوب ئقلة البرامج الحاسوبية المال -

ساعة على نتاج برنامج تعليمي واحد مدته نصف إن أوقد تبين ، لتصميم البرامج وكتابتها 

و عمل نسخ منها دون الموافقة من أ، ساعة عمل ) 100-70(الحاسوب يستغرق ما بين 

خالقية ومهنية كثيرة أمر الذي يثير مشكالت قانونية واأل، )انتهاك حقوق النشر (صحابها أ

 .ومعقدة

ليف  بالحسبان تكاألخذاوال بد من ، يعتبر استخدام الحاسوب في التعليم عملية مكلفة لحد ما  -

ساسية في التكلفة هي الصيانة وخاصة عند زيادة معدالت ساعات استخدام  األالمشكلةالتعليم و

 .وتشغيله لفترات طويلة، الجهاز 

حيث يشكل هذا ، )الجيدةالبرمجيات الرصينة و(، لغة العربيةندرة توفر البرامج التعليمية بالّ -

 .التعليمدخال الحاسوب الى إساسية في التوسع في أمر عقبة األ

نه باستخدام الحاسوب أحيث يرى بعض المربين ،  الحاسوب على اتجاهات الطلبة نالخوف م -

 .نسانيةإلستصبح العملية التعليمية بعيدة عن الصبغة ا

 . وعصبياًمام الحاسوب قد يؤثر عليه صحياًأجلوس الطالب فترة طويلة  -

كمادة تعليمية و ، عامل مع الحاسوب مشكالت تتعلق باختيار استراتيجيات التدريس المناسبة للت -

 .يضاًأكوسيلة تعليمية 

 .و التجريب العملي،  مباشرة لتعلم المهارات اليدويةال يوفر الحاسوب فرصاً -

 .ثناء التعلمأنفسهم أال يوفر الحاسوب فرصا للتفاعل االجتماعي المناسب بين الطلبة  -

جهزة غير نواع األأاهزة لجميع جهزة الحاسوب باستمرار مما يجعل وجود برامج جأتتطور  -

  .وهذا مكلف مادياً، جهزة باستمرار و بذلك نضطر لتغيير األ، ممكن 

سئ استخدامه ُأذا إسباب تحول دون حوسبة التعليم خاصة أ عدة )23: 1998 ( الحيلة ذكروقد 
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  :في المؤسسات التعليمية وهي 

 . اآللي الحاسب باستخدام للتعليم المادية التكلفة -１

 . العربية للمناهج مةئالمال التعليمية لبرامجا نقص -２

  . اآللي الحاسب استخدام المعلمين إتقان عدم -３

معوقات استخدام الحاسوب في العملية ) 284 :2002(سالم وسرايا خرى فقد عدد أمن ناحية و

  :التعليمية بالنقاط التالية 

 .عدم وجود القوى البشرية الكافية والمتخصصة في علوم الكمبيوتر  -

 .افتقاد معلم اليوم إلى كفايات تشغيل الكمبيوتر  -

 .عدم وجود برمجيات تعليمية جيدة كافية لتغطية احتياجات المتعلم في كافة الجوانب -

وجود العديد من المشاكل التي تواجه إدخال أجهزة الكمبيوتر إلى المؤسسات التعليمية مثل  -

 .الصيانة والتشغيل والمتابعة 

 .لبرمجيات التعليمية ارتفاع تكلفة إنتاج ا -

 .خوف المعلمين من سطو الكمبيوتر على مهنتهم  -

 .عدم وجود المدير المسئول العصري الذي يؤمن بالحداثة في مجال التعليم  -

إن عملية تصميم البرامج التعليمية المعالجة كمبيوترياً       ) 447: 1998(الحيلة  وويرى مرعي   

 .حتاج إلى أكثر من خمسين ساعة عملمدته ساعة يدرس تعليمي  ليست بالعملية السهلة، فمثالً،

إن من أكبر المشاكل الستخدام الكمبيوتر فـي        ) 340 -336 :2002(أبو ريا   وسالمة  ويضيف  

  :التعليم ، االعتقادات والمفاهيم الخاطئة حوله والمتمثلة  في 

 .عدم صالحية الكمبيوتر في تعليم جميع المواد الدراسية  -

 .ر بالموضة واالعتقاد بأنه نزوة وستنتهي مساواة ظهور الكمبيوت -

 .الكمبيوتر يؤدي إلى ضعف المتعلم في المهارات األساسية مثل القراءة والكتابة  -

 .األخطاء الكثيرة للكمبيوتر خاصة في العمليات الحسابية  -

م عن الكمبيوتر ال ينمي مهارات االتصال والتواصل عند المتعلمين ويؤدي إلى عزلة المتعلِّ -

 .مه اإلنساني عال
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دب التربوي السابق في هذا المجال يمكن تلخيص معيقات استخدام  ومن خالل األجماالًإ  

اعتبار قلة الكوادر المتخصصة في الحاسوب : الحاسوب في العملية التعليمية لعدة عوامل نذكر منها 

النظام قل التربوي وخدام الحاسوب في الحبرز تلك العوامل التي تحول دون استأالتعليمي كواحد من 

دخال الحاسوب إ ألهميةلى عدم وجود الوعي الكافي من قبل بعض المسئولين إ باإلضافة، التعليمي

م اللغة العربية في تصميم وقلة البرمجيات الحاسوبية الجيدة التي تستخد، في المجال التعليمي

لى الحد من إالمطلوبة جهزة وصيانتها وكذلك البرمجيات دى ارتفاع تكلفة األأكذلك ، نصوصها

  .االعتماد على جهاز الحاسوب في المجال التربوي

  :ة ضافة المزيد من هذه المعيقات من وجهة نظر الباحث على الصورة التاليإويمكن 

قتصادية السيئة التي تعاني منها المؤسسات التعليمية تحول دون انتشار الحاسوب في حوال االاأل -

 .تلك المؤسسات

ساسي يمكن أ في االهتمام بالحاسوب كجهاز هالي سلباًيضا عند األأ االقتصادية حوالثرت األأ -

 .ستخدم في التعليمن يأ

مشكلة انقطاع التيار الكهربي بشكل متكرر ومستمر أدى إلى تنامي االتجاهات السلبية نحو  -

 .أجهزة الحاسوب وعزوف الكثير عن استخدامها

عليمية من قبل المعلمين حد من انتشار الحاسوب في  تكأداةاالتجاهات السلبية نحو الحاسوب  -

 .مؤسسات التعليم على الشكل المطلوب

  :تجارب بعض الدول في حوسبة التعليم : حادي عشرال
  

 منها لتطوير نظم التعليم وتحسين سعياً، اهتمت الدول على اختالف ثقافاتها بتقنيات التعلم الحديثة

وقد ، قرن الماضيوائل الستينات من الأ الى حوسبة التعليم منذ ةاألجنبي الدول ادرتبوقد ، مخرجاتها

  :دب التربوي  الرائدة من خالل ما سبق من األبجمل الباحث بعض تلك التجارأ
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  : جنبية تجارب بعض الدول األ  . أ

  :مريكيةالتجربة األ - 1
من خالل عدة كانت الواليات المتحدة الدولة الرائدة في استخدام الحاسوب في العملية التعليمية 

عطت أو لعل الالمركزية في التعليم ، واسط الستينات بشكل تجريبيأ في معظمها في بدأتتجارب 

لى إ باإلضافةنماط المتعددة والمتنوعة التي عزز من انتشارها دعم المجتمع المحلي تلك التجارب األ

، ل الواليات االتحاديةبحاث المنتشرة في طوالمساعدات المقدمة من الحكومات المحلية ومراكز األ

الستخدام الحاسوب في   PLATOهم التجارب البارزة في هذا المجال كانت نظام بليتو أولعل 

الجابري (  في هذا المجال IBM  لى مشروع جامعة ستانفورد وتجربة شركةإ باإلضافة، التعليم

  . )33 - 30 : 2008، وآخرون

 : تجربة اليابان  - 2
 معهد أبد 1971ففي العام ،  في مجال حوسبة النظم التعليميةةعلقد خطت اليابان خطوات واس

كدت تلك أحيث ، ل دراسة لطبيعة المجتمع اليابانيبعم، لي في اليابانتطوير استخدام الحاسب اآل

 سيعتمد االقتصاد على المنتوجات المعلوماتية وليست على 2000نه بعد العام أالدراسة على 

 ) 2000مجتمع المعلومات عام (  اليابان بوضع وثيقتها الشهيرة بدأت من هنا، والصناعات التقليدية

وقد بذلت .  موضع الريادة في عصر المعلوماتأتتبون أطار عام لسياسة وطنية تسعى من خاللها إك

 مشروع شبكة تلفاز المواد الدراسية والتعليمية أ بد1994ففي العام ، جهود ضخمة  في هذا المجال

حيث تم تجهيز  مشروع المائة مدرسة أ بد1995ومن العام ، يو للمدارسشرطة فيدأبواسطة 

البرمجيات التعليمية من خالل تلك راسية ونشطة الدنترنت بغرض تطوير وتجريب األالمدارس باإل

خلصت معها وهداف تلك التجربة في العام نفسه أوقد تشكلت لجنة وزارية خاصة بتحقيق ، الشبكة

 :النقاط التالية لىإ
 .قليمي لخدمة التعليم مدى الحياةإ توفر كل مقاطعة في اليابان نظام معلومات نأ -
 . للبرمجيات التعليمية ن توفر كل مقاطعة مركزاًأ -
 .مركز وطني للمعلوماتن ينشأ أ -

وفي العام ، عضاء هيئة التدريس للمجتمع المعلوماتي ألى وضع خطط لتدريب المعلمين وإ باإلضافة

قد ترافق ذلك و، جل استخدامها في التعليم أمن ، نترنت مدرسة باإل1000 مشروع ربط أ بد1996

  .)116 – 114 : 2008، الزهراني(كبير من قبل الميزانية العامة للدولةالجهد مع دعم مالي 
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  :االستراليةجربة تلا - 3
لى إحيث تفاوتت تجربة حوسبة التعليم من والية ، ةالمركزيبالّستراليا ايمتاز نظام التعليم في  

ولعل التجربة الفريدة فيها كانت تجربة والية فكتوريا حيث وضعت وزارة التربية ، خرى فيهاأ

ن أ بعد 1999ن تنتهي في العام أ على 1996دخال التقنية العام إوالتعليم فيها خطة لتطوير التعليم و

جبرت أد وق، قمار الصناعية وتم ذلك بالفعل عن طريق األنترنتباإل المدارسيتم ربط جميع 

وعليه فقد ، لمبكر وترك العمللي على التقاعد االمعلمين الذين ال يرغبون في التعامل مع الحاسب اآل

 .)119 :2008، الزهراني  (خرينآمن المعلمين واستبدالهم ب% 24عد  فعليا تقابدأ

 :تجارب بعض الدول العربية في حوسبة التعليم  . ب

 : ردن تجربة األ - 1

 الحاسوب كمادة دراسية اختيارية لطلبة بإدخالية في حوسبة التعليم ردن التجربة األبدأت

 تلك بدأتوقد .1982المرحلة الثانية استجابة للقرارات التي اتخذها مجلس التربية والتعليم عام 

 توسعت بعد ذلك لتشمل 1985حتى العام ، التجربة بمرحلتها التجريبية من خالل مدرستين ثانويتين

 1986وفي العام . ربد والزرقاء إجديدة في ثالث محافظات هي عمان الكبرى وست مدارس ثانوية 

لي في دخال الحاسب اآلإردنية اتفاقية مع الحكومة البريطانية تناولت مجاالت وقعت الحكومة األ

دخل الحاسوب الى المنظومة ُأ التاريخ  ذلكوقد تم ذلك بالفعل ومنذ، ردنيةالتعليم في المدارس األ

 فكرة استخدام الحاسب على جميع المدارس ن عممتألى إوقد كثفت الجهود ، مادة ووسيلةة التعليمي

 الكثير من المختصين من بإيفادتدعيما لتجربة الحوسبة قامت المملكة و. 1990ردنية العام األ

لي في لى بريطانيا لصقل وتطوير خبراتهم في مجال استخدام الحاسب اآلإتربويين وفنيين معلمين و

 . )79 : 2007 ، الزعانين (تعليمال

 : التجربة المصرية  - 2
نشاء إو،  الحاسوب إلدخال المجلس التنفيذي للمشروع القومي بإنشاء التجربة المصرية بدأت

 1987نشاء مركز لتدريب المعلمين في العام إعداد البرامج وإمراكز متخصصة لوضع المناهج و

عدادية كمادة ن المدارس المصرية الثانوية واإللى عينات مإدخال علوم الحاسوب إومن ثم تم 

ومن ثم امتدت لتشمل بعض المدارس االبتدائية بالتزامن مع خطة  ، 1988اختيارية في العام 

وقد تطورت فكرة حوسبة التعليم وزاد االهتمام بتشكيل المزيد من اللجان المختصة ، تدريب للمعلمين
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 الوزارية تالقرارا اتخذت المزيد من خيراًأرسة ثانوية،  مد120 ليبلغ عدد المدارس المستهدفة الى

  ).19-18 : 2010، قنن.( جميع المدارس في الجمهوريةلى إالتي وصلت بفكرة الحوسبة 

 :  الخليجية ربالتجا - 3
 وزارة قررت فقد حيثالحصر، ال المثال سبيل على السعودية للتجربة الباحث فقد تطرق

 في مقررات تقديم تم حيث ،  1988العام من الحاسوب مادة يستدر في البدء السعودية المعارف

 ،أسبوعياً ساعات (3) ولمدة بيسك بلغة للبرمجة ومقدمة ،أسبوعياً ساعتين لمدة الحاسوب مقدمة

 المطورة، المدارس في ،أسبوعياً ساعات (3) ولمدة المعلومات لنظم ومقدمة الحاسوب وبرمجة

 في واحدة ومدرسة الرياض، في مدارس ( 10 ) منها مطورة مدرسة ( 23 ) في البدء تقرر حيث

 والجوف، وعرعر، وتبوك، وأبها، واالحساء، والدمام، والطائف، والمدينة، ومكة، جدة، :من كل

 بسبعة مختبر كل وتزويد الحاسوب، بأجهزة المدارس تزويد تم حيث .والخرج والقصيم، وحائل،

 . المعربة الصنع اليابانية صخر (MSX) أجهزة خدمتواست،  الشخصية الحواسيب من جهازا عشر

 الحاسوب مادة تدريس حيث من التعليم، في الحاسوب استخدام على السعودية التجربة واقتصرت

 التعليمية البرامج فقدان هو تعليمية، كوسيلة استخدامه لعدم الوجيه والسبب العالقة، ذات والمفاهيم

 باقي على لتعمم إيجابية خطوة التجربة هذه وقد اعتبرت العربية، باللغة والمصممة الجيدة الحاسوبية

في كافة مناطق  الدراسية المقررات تدريس في الحاسوب لتوظيف  واسعةآفاقًا وفتح المدارس

 .)16-15 2007 ،جبر (المملكة 

  :التجربة الفلسطينية . ج
 حيث 1984رس الخاصة العام تميزت التجربة الفلسطينية في حوسبة التعليم بتطبيقها في المدا  

 بعد 1996ال في العام إولم تعمم تلك التجربة في المدارس الحكومية ، درس الحاسوب كمادة دراسية

وقد استرشدت التجربة ، راضي الفلسطينيةن تولت السلطة الوطنية الفلسطينية مسئولية التعليم في األأ

ثامن والتاسع حتى ساسية السابع وال الصفوف األردنية وطبقت فيالفلسطينية من بداياتها بالتجربة األ

عن الحاسوب  درجت وحداتأمع تطبيق المنهاج الفلسطيني في المدارس الفلسطينية و ، 2000العام 

 تطبيق التجربة الفلسطينية ورغم تأخرورغم ، ساسيفي كتاب التكنولوجيا للصف السادس األ

دخال إنت من التجارب الناجحة التي امتدت لتشمل نها كاأال إحتالل المعيقات التي واجهتها من اإل

 تعليمية في جميع المدارس الحكومية وكذلك مدارس وكالة الغوث كأداةالحاسوب كمادة دراسية و

 .)54 : 2011، كُالب( والمدارس الخاصة
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 :جنبية والعربية في حوسبة التعليم ألالتعقيب على التجارب ا
جنبية والعربية في حوسبة التعليم يمكن ألعة التجارب ادبيات المتوافرة عن مجموبتتبع األ

  :الخروج بالنقاط التالية 

مع وجود بعض التباينات المتفرقة     ، التجارب العربية في مجملها ال زالت في مرحلة التجريب           -

 . مكانات الماديةإلالتي ميزت التجارب في الدول الخليجية عن غيرها و ذلك بسبب توافر ا

لي في المجاالت التعليمية تباينـت      قبات وقفت في طريق استخدام الحاسب اآل      وجود تحديات وع   -

 .دت الى ظهور فجوة كبيرة بين الدول االجنبية والعربية بشكل ملحوظأخرى وأمن دولة الى 

ـ       ألهم تلك المشكالت التي جذرت الفجوة بين الدول ا        أمن   - ة جنبية والعربية عـدم تـوافر القناع

 .ر في معظم البلدان العربيةالكافية لدى صانعي القرا

لى ذلك البطء الملحوظ في تطبيق      إدى  أمر الذي   عدم توافر البرمجيات الجيدة باللغة العربية األ       -

 في  كأولويةجنبية بوضع تصميم البرمجيات     زت التجارب األ  في حين تمي  ، وتنفيذ تلك التجارب    

 .هداف تطبيق تلك التجاربأ

رضـية  مين والمختـصين لتـوفير األ    ركيز على تدريب المعلِّ   جنبية بالت امتازت كل التجارب األ    -

 متـأخرة  تلك الخطـوة     بدأتالمناسبة لتطبيق التجارب على اختالفها بعكس الدول العربية التي          

 .ثناء تطبيقها لتلك التجاربأ

- جنبية بتخوف المعلمين من تطبيـق الحاسـوب        زت التجارب في كل من الدول العربية واأل       تمي

جنبية من خالل الدورات    شكالية بشكل فاعل في الدول األ      معالجة تلك اإل   وقد تم ، ة   تعليمي كأداة

لى التقاعد كما حـدث فـي       إ المعلمين المترددين    بإحالةالتثقيفية وفي بعض الدول كان العالج       

 .ستراليةُألالتجربة ا
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  :التعليم التفاعلي المحوسب في الحاسوب دور :  الثالثالمحور

 ،لكترونية معقدة تمتاز بالسرعة والدقة المتناهية في معالجتها المختلفة          إداة  أيعتبر الحاسوب   

 تعليمية فاعلة توفر العديد من مؤثرات التعزيز المتقدمة         كأداةلى توظيفه   إا بالتربويين   حذمر الذي   األ

  .صرةاالتي تسهم في تيسير وتذليل العديد من المواقف والمشكالت التعليمية المع

حيث لعبت ثورة التكنولوجيا ، دوات التعلمأساليب التعليم الحديثة بتطور أقد تطورت و

صبح التعامل مع أو، خرىأواستحداث ، دوار التربوية في تغيير األساسياًأ مات دوراًووالمعل

وتركز على العالقة التفاعلية ، ومةظالمنظومة التعلمية بنظرة شاملة تراعي تفاعل عناصر تلك المن

 الذيهو ذلك النوع من التعليم : " ن التعليم المحوسب أ ) 119 : 2004  (زيتون رىوي، لعناصرها

 وذلك الغرض، لهذا مخصصة تدريسية برامج خالل من الفرد تعليم في الحاسوب استخدام على يقوم

 األهداف تحقيق إلى النهاية في ليصل ،تعليمه وسعة واستعداداته قدراته حسب تلميذ كل يتعلم حتى

  ." لفاًس المحدد

 بما كمعلم والحاسوب مالمتعلِّ بين يجمع نظام " : بأنه  ) 41 : 2003 ( ةبو ستأو تعرفه  

 إطار في الفرد ألداء وتوجيهات والمعلومات، للمعارف عرضاً نتتضم اتبرمجي خالل من يقدمه

 المتعلم ألداء وتقويماً وتدريبات، ممارسات خالل من وتمكنه استيعابه معدل وزيادة األهداف، تحقيق

 المادة مع المتعلم تفاعل من تزيد نشطة تعليمية بيئة يوفر الذي األمر المرجوة، األهداف ضوء على

 يعاني أن يمكن لتيلديه ا واإلحباط لمشاعر الفش من لويقل للتعلم، دافعيته من كذلك وتزيد التعليمية،

 . " المعتاد الدراسي الفصل في الجمعي التعليم إطار في منها

 التفاعل توفر التي التعلم بيئة على يطلق مصطلح بأنه "  ) : 85 : 1998 (الفار ويعرفه

 وذلك البرمجيات، من مختلفة أنماط في وأنشطتها التعليمية المادة تقديم بهدف والحاسوب المتعلم بين

  . " التعلم وطبيعة البرمجية من والهدف العلمية، المادة حسب

 أساس على يقوم الذاتي التعلم من نوع هو " :)11 : 2007( بأنهالزعانين  كما عرفه

 برنامج شكل في الحاسوب على تصميمها ويتم نسبياً صغيرة أجزاء إلى التعليمية المادة تقسيم

 منها كل متتابعة خطوات في للمتعلم وتقدم الصعوبة، في ومتدرجة منطقياً ترتيباً ومرتبة حاسوبي،

 إطار كل وينتهي بسهولة، تعلمها المتعلم يستطيع العلمية المادة من قليل قدر على يحوي إطار يسمى
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 تعزيزاً يتلقى صحيحة إجابته تكون وعندما محددة، بطريقة عليه اإلجابة المتعلم من يطلب بسؤال

 الذاتية وبسرعته الخاصة قدراته حسب البرنامج في بالسير له يسمح الحاسوب جهاز من فورياً

  ." نفسه على معتمداً

  :ةدوات االتصال الحديثأنواع التعلم المعتمد على أمع ثورة المعلومات التي نعيشها برز العديد من و

   :انماط التعلم التفاعلي. أ
 المعلم بين التفاعل أو ،المعلمو المتعلم بين التفاعل على التفاعلي لتعليما نظم معظم تعتمد

 وإعطائه المتعلم ستجابةا لوتسجي ةالمعروض المعلومات لاستقبا التفاعل ويتطلب ،والحاسوب

 الحاسوب تميز اإليجابي التفاعل فخاصية تعلمه ويعزز استجاباته صحة من ليتاكد؛ الراجعة التغذية

 أهداف يحقق مما متسلسلة موضوعات لشك في المادة فيقدم ، األخرى التعليم لوسائ من غيره عن

ومن ، بالسرعة المطلوبةو الخاصة قدرته وفق مللتعلّ الكافية الفرصة الطالب ويعطي ، الفردي التعليم

  :نماط التعلم التفاعلي ما يلي أ

  :المتبادلالتعلم التفاعلي  - 1 
يعتمد على التفاعل بين ، سلوب يستخدم في التعليمأ بأنه  المتبادليعرف التعلم التفاعلي

بيئة الدراسة من وذلك لتحويل ، وكذلك على التفاعل بين الطالب بعضهم ببعض ، المعلمالطالب و

  ) .Active( يجابية إلى تفاعلية إ) Passive (ة سلبي

  :كما يلي المتبادل هم مزايا التعليم التفاعلي أ) 22 : 2005 (نحاس وقد عدد 

 .ثناء االستحواذ على المعرفةأ في للطلبة بسبب المشاركة الفعالة مالتعلّيشجع على  -
 .يضاًألمشاركة يقوي بقاء المعلومات بشكل كبير وذلك بسبب ا -
 .زدياد صعوبة المفاهيمام مع يزيد في مقدار التعلّ -
 .و الفريقأم فيه من خالل عمل المجموعة يتم التعلّ -
 .نما رئيس ورشة عملإ و فيه ليس محاضراًالمعلم -

فادت الكثير من أحيث ،  فترة ممكنةألطولثر المعلومات أ بإبقاءالمتبادل ي ويفيد التعلم التفاعلّ

، دنى مستوياته عندما تكون بيئة التعلم منفعلةأن بقاء المعلومات لدى المتعلم يكون في أالدراسات ب

 ي يصبح المتعلم مشاركاًأ، م تفاعليةا تصبح بيئة التعلّملكن عند،  فقطي عندما يكون المتعلم متلقياًأ

  . على مستوياتهأ بقاء المعلومات لديه يكون في إنف، في العملية التعليمية 
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ليستحوذ من خاللها ، هي طريقة فعالة جداًالمتبادل ن طريقة التعليم التفاعلي أبحاث بتت األثأوقد 

ومن . جل حل المشكالتأالتفكير الفعال من : هم هذه المهاراتأومن . المتعلم على المهارات المهمة

أي  ) Active Learning( نجليزيإلعليم التفاعلي يقابله بان المصطلح العربي للتأالجدير ذكره 

 طريقةن أومن هنا نجد ، كثر من المعلمأن التركيز هنا على جانب المتعلم ذلك ألو، م التفاعليالتعلّ

ي مشكلة أ لمناقشة وحل ن يكون مهيئاًأالتلقي التقليدي تعد المتعلم لحل المسائل البسيطة فقط دون 

ن الطالب ال  ألمر مختلف تماماً األفإنما في طريقة التعليم التفاعلي أ، تمر عليه في حياته العملية

  .لى النتائج إفكره للوصل بيتلقى فقط بل يعمل 

 :)E-learning ( اإللكترونيالتعليم  - 2
ثبت وجوده أن أهميته بعد أن يبرهن على  حقيقة واقعة ال يحتاج ألياإللكترونصبح التعليم أ 

 ثالث طرق من طرق التعليم سلوب تعلمي يجمع بينأ وهو ،و فعاليته في الكثير من بقاع العالم

  .والتعليم من خالل شبكة الحواسيب، والتعليم بواسطة الحاسوب، التعليم عن بعد: وهي

 والوسائل تاألدواصبح توظيف تلك أتصال  لالةالحديثدوات مع التطور الواضح في األ 

ب على مكن من خالل تلك التقنيات الحديثة التغلأحيث ، ضرورة ملحة في العملية التعليمية

 ليشمل العديد وقد انتشر حديثاً، العديد من المشكالت التعليمية كالفروق الفردية وتعليم الموهوبين

نشات جامعات أوقد ،  تعلمي حديثكأسلوبالمؤسسات التعليمية التي تعتمده من الجامعات و

  .افتراضية تتبنى هذا النهج من التعلم بشكل كامل 

ن الطالب يتلقى تعليمه وهو جالس على مكتبه من أ لكترونياإلهم مزايا التعليم أولعل من  

ي يتلقى التعليم في المكان الذي يريده وفي الوقت الذي يجد فيه نفسه أ، خالل حاسبه الشخصي

و أ النص قراءة أن يقرأفقد يفضل ، ن يختار طريقة العرض التي تناسبهأكما يستطيع ،  لهمؤهالً

وكل ذلك ، فالم الفيديو التعليميةأ يراه بالصورة والصوت مثل نأو أ، ليه من التسجيلإن يستمع أ

نه ليس هناك طريقة مثلى في أوقد ثبت لدى التربويين ، مامهأ التي بالحاسومن خالل شاشة 

  .خرين فلكل طريقة مفضلة من طرق التعلم تختلف عن اآل، التعلم
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  :التعلم التفاعلي المحوسب  - 3

، لكتروني  يزاوج بين التعلم التفاعلي والتعليم اإل تعليمياًسلوباًأيعتبر هذا النوع من التعلم 

وهذه الطريقة مطلوبة ،  عن بعد الكترونياًن التعليم التفاعلي المحوسب هو تعليماًأويمكن القول ب

هم العوامل في العملية أجل تفعيل مشاركة الطالب التي هي من أيام من بشدة في هذه األ

  .التعليمية

نه عملية تفاعلية بين المعلم والطالب وبين أب) 11 : 2008(ربيني وعبد الباسط ويعرفه الش

ويتضمن هذا النمط من التعليم مؤتمرات تفاعلية مشتركة مباشرة ، نفسهم  بشكل مباشرأالطالب 

كما ، ومعلومات مشتركة، ولوحات الكترونية مباشرة، وشاشات مشتركة، في الصوت والصورة

  .خرى في المستقبلألى استخدامات إت يمكن تخزين المعلوما

فهو ، و نوع معين من التعليم    أوال يتقيد التعليم التفاعلي المحوسب بوقت وفئة من المتعلمين          

ويرى الباحث مـن خـالل      ، فراده وطموحاتهم وتطوير مهنهم   أيتناسب وطبيعة حاجات المجتمع و    

الل خحيث يمكن من    ،  النمط التعليمي   في هذا   مهماً ن للبرمجيات المحوسبة دوراً   أتعريف ذلك البعد    

 شـيق   بأسلوبن نوفر المادة التعلمية للمتعلم بطريقة تفاعلية و       أعداد وتصميم مثل تلك البرمجيات      إ

    .تصال الحديثةدوات اإلأن يعمم من خالل أيمكن 

  :دور التعلم التفاعلي في معالجة ضعف التحصيل الدراسي لدى طالب المدارس. ب
  

سريعة والمتالحقة الناجمة عن ثورة المعلومات ولـدت لـدى العديـد مـن              ن التغيرات ال  إ

التربويين رغبة جامحة وغير مسبوقة الستخدام النمط التفاعلي المحوسب في عملية التعلم لمواجهة             

هم مظهـر لهـذا     أولعل  ، الكثير من المشكالت التعليمية التي تواجه المعلم والطالب على حد سواء          

وبات ، واسيب في العملية التعليمية في الكثير من المدارس والمؤسسات التعليمية         التطور استخدام الح  

لك لضمان بيئة تعلمية تفاعلية     ذكبر في عملية التعلم التفاعلي و     تصميم البرمجيات الفاعلة التحدي األ    

ولمعالجة الكثير من مواطن الضعف لدى الطالب في المباحث المختلفة بـشكل عـام وفـي                جاذبة  

   . ات على وجه الخصوصالرياضي
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  : في التعليم التفاعلي المحوسب تعليميةكأداةمميزات الحاسوب .1
وذلك كونه يمتلك الكثير من ، التفاعلي التعليمدوات الهامة في حد األأيعد الحاسوب 

وقد كان ، ا النمط التعليميذالمميزات التفاعلية من خالل البرمجيات المستخدمة من خالله في ه

ن استخدامها في إ في تدريس المباحث الدراسية المختلفة فتكنولوجيا المعلوماتية ضرورياًتوظيف ال

  تعلم الرياضيات محسوساًنترنت تجعلن الكمبيوتر عبر اإل وذلك ألتعلم الرياضيات يصبح حتمياً

حيث يصبح تعلم ، ن الرياضيات مادة صعبة غير مفضلة لدى كثير من الطالبأخاصة و، ومشوقاً

ن تكون مريحة أكثر جاذبية خاصة عند استخدام التقنيات الحديثة التي تسمح لبيئة التعلم أضيات الريا

 ) 143 : 2012(ويشير القرواني ، و الفروق الفردية بين الطالبأيد بحاجز الزمن ومرنة دون التقِّ

العلمية ويزيد ن استخدام تكنولوجيا المعلومات في تعليم الرياضيات يساعد الطلبة على فهم المادة أ

شط للمتعلمين في تعلم المفاهيم والتعميمات نخراط النّمن فرص تعلمها واستيعابها وذلك من خالل اال

  .ثر وفاعلية عملية التعلمأ حواري تفاعلي يزيد من بأسلوبالرياضية الهادفة 

همية استخدام التكنولوجيا في تعليم وتعلم  أ على)44-43 :2008( المطيريويؤكد 

لمتعلم ا كل من المعلم وتواجه لقدرتها على التغلب على المشكالت المعقدة التي قد يات نظراًالرياض

وقد عدد فوائد توظيف التكنلوجيا الحديثة في تعلم الرياضيات ، عند تدريسه ودراسته للرياضيات

  : الحاسوب في النقاط التالية باألخصو

  . التحليلية باألنشطة الحلول ومزج ،يةالمنطق الخطوات وتركيب المشكالت تحليل على القدرة •

 . بالمعلومات تزويده خالل من الفرد تفكير توجيه على القدرة •

  . الرياضيات في المتغيرات معظم مع التعامل سهولة •

 اختصار إلى المشكلة بتلك الخاصة البيانات معالجة من  ،المشكلة تحليل على القدرة •

  . معروفة أدلة إلى المجاهيل عدد ختصارإ خالل من الحل خطوات

 .الفراغية المفاهيم إدراك على القدرة •

  . والتقويم ،والتصور ،اإلدراك على القدرة •

  . الرياضيات في طالباتال تحصيل زيادة إلى السابقة العوامل تؤدي أن الطبيعي ومن •
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 :الرياضيات  فيالطلبة في معالجة ضعف تحصيل المحوسب التعليم التفاعلياستخدام  ثرأ. 2

نفجار المعرفي والمعلوماتية توظيف الحاسوب بما تقدم من البات من الملح في عصر ا

 في مبحث طالباتتدني مستويات التحصيل الدراسي لل لعلو، مميزات في العملية التعليمية

 الكثير من هتمافقد ، برز في الحقل التربويالرياضيات بشكل خاص كانت وال تزال المشكلة األ

: 2001(كد السرطاوي أفقد ، مكانات الحاسوب لمعالجة تلك المشكلة احاولة توظيف الباحثين في م

نفجار اللى استخدام الحاسوب في التعليم في ظاهرة اإدت أهم المبررات التي أن من أب) 152-155

لمعلومات واسترجاعها عند مما تتطلب البحث عن وسيلة لحفظ هذه ا، المعرفي وتدفق المعلومات

وبالتالي يكون الحاسوب هو الوسيلة المثلى ، لى السرعة في الحصول عليهاإلحاجة وا، الضرورة

تقان في لى المهارة واإلإدت الحاجة أكما ، مكانات ومميزات في هذا المجالالذلك بما يمتلكه من 

ن أثبتت البحوث والدراسات أحيث ، الحلول لمشكالت التعلميجاد إو، لعمليات الرياضية المعقدةداء اأ

، عاقات في المساعدة في حل مشكالت التعلم لمن يعانون من بعض اإل مهماًلحاسوب يلعب دوراًا

حيث يمكن االعتماد على ، وجمع البيانات وتحليلها، لى قدرته على حل المشكالتإ باإلضافة

هم واستيعاب تلك مؤثرات الحركة والصوت واللون المتوافرة في البرمجيات الحاسوبية لضمان ف

وتنمية بيئة ، ب على دعم اتجاهات تفريد التعليميضاف الى ذلك قدرة الحاسو،  والنتائجالعروض

وقد ، ختالف مستوياتهم التحصيلية بطريقة سهلة وجذابةا على طالباتتكنولوجية تتناسب مع كافة ال

  :التالية  الصورةسباب ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات على أ)14: 2012(ذكرت الحسنات

 البصرية واالضطرابات ،السمعية واالضطرابات ،الوظيفي العصبي لباالختال لتتمث: جسمية أسباب

 أو التكسير كالزيادة الجينية الوراثية العوامل ، )الدماغ من األيمن النصف سيطرة (المخية والسيادة ،

 طريقة،معلم،محتوى( المالئم غير لتدريس افي لفتتمث :البيئية األسبابو موسوماتلكروا في

 اًبالبيئة وأخير المرتبطة ماغيةلدوا ، ليةنفعاإلا والمشكالت األسرية االضطرابات و )أنشطة،يستدر

      .إلخ ....الذاكرة وضعف اللغة تأخر ،نتباهإلا اضطرابات في لتتمث : النفسية األسبابمجموعة 

 : غزةبمحافظاتالتعلم التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث الدولية . 3
وذلك من خالل االعتماد على ،  غزةمحافظات في جهود في مجال حوسبة التعليمتعددت ال    

حيث تعتبر تلك البرمجيات وسيلة فعالة في استراتيجيات التعلم ، البرمجيات التفاعلية المحوسبة

وقد تميزت تجربة دائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية بتجربة فريدة تم تطبيقها بشكل فاعل ، الحديث
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دب التربوي في ذلك جمل الباحث من خالل األأوقد ، ل البرامج المتعددة التي تطرحهامن خال

  :المجال عن تلك التجربة ما يلي

 م 2008 فكرة حوسبة التعليم في مدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة في العام بدأت

 رحلةالموقد استهدفت طالب ، دارس في منطقة غرب غزة التعليميةحيث طبقت في خمس م

جتياز امتحان نهاية الفصل الثاني للعام الدراسي ا والذين لم يتمكنوا من  ضعفاًكثرالدنيا األ االبتدائية

عطت أوقد  ،نشطة التعليمية المحوسبةلعاب واألوذلك من خالل تقنيات مبتكرة كاأل،  م2007/2008

) 30(كرة وتوسيعها لتشمل لى مواصلة الفإيجابية حدت بالمسئولين إتلك التجربة المبدئية مؤشرات 

مدرسة من مدارس القطاع بواقع خمس مدارس من كل منطقة تعليمية، وشعبة واحدة من كل مدرسة 

  . طالباً بحسب مقاعد مختبر الحاسوب) 24(بحيث تشتمل على 

هداف برنامج التعليم التفاعلي الذي اعتمدته دائرة التعليم أ) 48 ، 2012(وقد عددت الحسنات 

  :اند في مدارسها على النحو التالي سلوب مسأك

 للرسوب عرضة هم الذين) 1- 3 (الدنيا االبتدائية المرحلة من للطلبة الفرصة إعطاء  -

 .الرياضيات العربية اللغة في سليمة أساسيات على للحصول

 كتسابا فرصة منحهم لخال من) 4- 9 (العليا الصفوف في الفئة تلك لفش من الوقاية  -

 .المحوسبة التعليمية لعاباأل لخال من الرياضيات بيةالعر اللغة مهارات

 للفئة  العلمي التطور لمواكبة ؛التربوية المؤسسات لداخ التعليم في التكنولوجيا مفاهيم دمج  -

   .المستهدفة

متالك الطالب ا أعطى تطبيق البرنامج مؤشرات إيجابية بأن هناك تحسناً ملحوظاً في وقد

  : تمثلت فيولحساب إال أن بعض المالحظات السلبية قد سجلت لمهارات القراءة والكتابة وا

  . كثرة أعطال أجهزة الحواسيب وملحقاته .1

 . انقطاع التيار الكهربائي المستمر .2

 . العبء اإلضافي على المعلم المنفذ وصعوبة متابعة التالميذ .3

 . وجود أخطاء إمالئية ومنطقية في البرنامج وعدم قابلية بعض األلعاب للعمل .4

 . م وضوح أيقونات البرنامج وتداخل فهارس الصفحاتعد .5

 . ثقل البرنامج على األجهزة .6
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 .   قلة  األنشطة التي تعزز العمل الكتابي  .7

 . عدم وجود دليل معلم مصاحب للبرنامج .8

  :  توسيع المبادرة لتشمل طالب الصف الثاني األساسي من ذوي االحتياجات الخاصة

 توسيع المبادرة لتشمل الصف الثاني األساسي مع األخذ قررت إدارة وكالة الغوث الدولية

 لجميع السلبيات التي صاحبت تطبيق الفكرة في الفصل الثاني من مةئمالبعين االعتبار وضع حلول 

نتائج بمقارنة خاصة بعد تحسن النتائج المترتبة عن تطبيق ذلك البرنامج ،  م 2009الدراسي العام 

  .التجريبية المرحلة

شعبة دراسية  125 يادة عدد الشعب المشاركة في الصفين األول والثاني لتشمل زحيث تم

  . مدرسة ابتدائية مع توفير فرصة تدريب لجميع المعلمين الجدد المشاركين في البرنامج91في 

دير البلح وإدخال تحسينات على دائرة تعليم تشكيل فريق البرمجة في وفي هذا السياق تم 

يادة الحاجة أللعاب تربوية أكثر جودة وبأقل مساحة ممكنة على األجهزة لسد نظراً لزو ، البرنامج

عداد تطبيقات تفاعلية تخدم جميع طالب مختص إلحاجة الفئة المستهدفة تم تشكيل فريق البرمجة 

  .المرحلة االبتدائية الدنيا

يع المبادرة  توسفي البرنامج  من خالل  زيادة عدد المدارس والشعب المشاركة وبعد ذلك تم    

 لتطبيق برنامج مدرسةً  90 شعبة دراسية ضمن 150م لتشمل 2011/2012خالل العام الدراسي 

 شعبة 58التعليم المحوسب للصفين األول والثاني إلى جانب تطبيق أنشطة وألعاب تعليمية على 

ادرة مب-وكالة الغوث الدولية(دراسية للصف الثالث األساسي المترفعين من شعب الصف الثاني

  )2011، التعليم التفاعلي المحوسب

ستراتيجيات إل المحوسب في اور الفاعل للتعليم التفاعليلى ما سبق  يتبين الدإستناد باإل    

فهو يعمل على ، محافظات قطاع غزة تعتمدها دائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية في  التيالحديثة 

كما ، عاف التحصيل منهم على وجه الخصوص االرتقاء بالمستوى التحصيلي للطالب عامة وض

مام الطالب أ  مناسباًساليب التعزيز والتحفيز خالل الحصص الدراسية ويوجد حيزاًأيقدم الكثير من 

متالك ايمكن الطالب من خالله على يجابي إقرانهم بشكل أللتفاعل المتبادل مع معلمهم ومع 

كدت أوقد ، مكاناتهمأ فردي يتناسب وقدرات التالميذ وتقان والتقدم في عملية التعلم بشكلإالمهارات ب

لكتروني على نجاح تلك التجربة من خالل النتائج الجيدة التي حققها إلدائرة التعليم عبر موقعها ا
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مع وجود بعض المعيقات والصعوبات والتي تركزت في ، الطالب الذين خضعوا لتلك التجربة

 من وانطالقاً، وكفاياتهمنفسهم وثقافتهم أكذلك بالمعلمين ولوجستي لّداري واالنمط اإلمعظمها على 

كثر حداثة وجودة أهداف التي حددتها وكالة الغوث عبر دائرة التعليم فيها لتحقيق نمط تعليمي األ

وقد الحظ الباحث من خالل عمله كمعلم للصف الرابع ، رمجيات التفاعلية المحوسبةعبر مثل تلك الب

لتدني الملحوظ في مستوى التحصيل لدى الطالب في الصف الرابع حيث ساسية امن المرحلة األ

ومع تكرار مالحظات معلمي ، خرىدنى ضمن المراحل األكانت نتائج االختبارات الموحدة األ

مور من تدني ولياء األأكذلك من خالل الشكوى المتكررة من قبل ، الرياضيات حول تلك المشكلة

ضيات ومن صعوبة المناهج المقررة التي يصعب عليهم متابعتها بنائهم في مبحث الرياأمستويات 

وكونه  من الباحث بما يمتلكه من كفايات متقدمة في البرمجة وحرصاً، بنائهم في بعض الحاالتأل

فقد قام بالشروع بهذه الدراسة لتسهم في نشر الثقافة ،  وكالة الغوث بقطاع غزة في مدارسمعلماً

لتساعد في معالجة الضعف التحصيلي لدى معلمين على حد سواء والحاسوبية بين الطالب وال

تها دائرة التعليم بوكالة الغوث الدولية بقطاع ألتكمل الجهود التي بدالطالب في مبحث الرياضيات و

  .غزة

ضعف التحصيل الدراسي لدى طالب  حولراء المعلمين آوفي هذا السياق و بعد استطالع     

  .نجاز هذه الدراسةإلشروع في صف الرابع قام الباحث باال
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  الثَّالثالفصل 

  الدراسات السابقة 
 

المتعلقـة بـضعف التحـصيل       السابقة اتالدراس: المحور األول  •

  .الدراسي في الرياضيات

  .المتعلقة بالبرمجيات التعليمية ابقةالس الدراسات:  الثانيالمحور •

ـ  المتعلقـة  الـسابقة  الدراسـات : الثالثالمحور   • ثر اسـتخدام   أب

البرمجيات الحاسوبية في معالجة ضعف التحصيل الدراسي فـي         

  .الرياضيات
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  الدراسات السابقة

المتعلقة بضعف التحصيل  السابقةالعديد من الدراسات جراء إلقد شهدت العقود الماضية 

 وكذلك البرمجيات الحاسوبية المختصة بمعالجة ضعف التحصيل الدراسي الدراسي في الرياضيات

   :سات السابقة المهتمة بهذا الموضوع الىيمكن تقسيم الدرا و،في مبحث الرياضيات

  :ي في الرياضياتحصيل الدراسالمتعلقة بضعف التَّ السابقة الدراسات :ول المحور األ
 في الطالب لدى الرياضيات مبحث في التحصيل ضعف الكثير من الباحثين بموضوع هتما لقد

عالجة ضعف التحصيل الدراسي لدى هتم الباحث في هذه الدراسة بمحاولة ماوقد المراحل المختلفة 

، حيث يتميز ذلك المبحث بالصعوبة والتجريد، ساسي في مبحث الرياضياتطالبات الصف الرابع األ

 خاللهتم الباحث من اوقد ، مر الذي استدعى انتباه الكثير من المهتمين والتربويين في هذا المجالاأل

  :بحاث  المنشورة ومنهاألالدراسات والى التركيز واالطالع على إهذا الجزء من الدراسة 

   ) 2010 (دراسة بركات و حرز اهللا 
و قد هدفت ، واقع تدريس الرياضيات في بعض المحافظات الفلسطينيةبهذه الدراسة  اهتمت

ساسية سباب تدني التحصيل في مادة الرياضيات لدى طلبة المرحلة األألى إتلك الدراسة للتعرف 

المؤهل ، ص الدراسيالتخص، الجنس: رات مين في ضوء متغيلِّالدنيا من وجهة نظر المع

في مادة طالباتسباب تدني تحصيل الأمن خالل استبانة صممت لقياس  وذلك ،الخبرة، العلمي 

وقد توصلت الدراسة في ، لوا عينة الدراسة مثَّ ومعلمةًاً معلم)150(الرياضيات من وجهة نظر 

حيث  ، طالباتلى ضعف التحصيل الدراسي لدى الإ التي تؤدي سبابهم األألى ترتيب إنتائجها 

 للمشاكل السلوكية وقلة الدافعية والشعور بعدم االنتماء باإلضافة الضعف الصحي :همهاأكان 

 قلة دراية المعلمين بالنظريات التربوية الحديثة التي تؤثر في عالج ضعف التحصيل خيراًأو

، هتمام بالصحة الجسمية والنفسية للطلبةالاحثان بزيادة اوصى البأوقد ،  المدارس طالباتلدى 

وكذلك ، ساليب تدريسهم لمبحث الرياضياتأن ينوع المعلمين من ألى ضرورة إ باإلضافة

هتمام بعقد دورات وورش عمل متنوعة مور في حل تلك المشكلة مع االولياء األأشراك إب

  .للمعلمين الذين يدرسون الرياضيات
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  ) 2010( سطل األدراسة 

 طلبةلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى إلى الكشف عن العوامل المؤدية إهدفت الدراسة 

وذلك من خالل استبانة وزعت ، ساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزةالمرحلة األ

 لالجئين  من معلمي مبحث الرياضيات في مدارس وكالة الغوث الدولية ومعلمةًاًمعلم) 146(على 

حيث ، الدراسةلوا عينة  مثَّمعلمةً) 54( و معلماً) 92(منهم ،  غزةمحافظات بجنوب نالفلسطينيي

ساسية العليا لمبحث عوامل ضعف الطالبات في المرحلة األ هم أنأظهرت نتائج الدراسة أ

 لمجموعة فةباإلضاجتماعية سرية واإلخرى بالبيئة األأالرياضيات تمثلت في عوامل متعلقة بالمعلم و

وبناء على ، دارتهاإالعوامل المتعلقة بمنهاج الرياضيات وبالطالب نفسه وكذلك بالبيئة المدرسية و

شراك الفعاليات إوصى الباحثان بضرورة عقد ورشات العمل للمعلمين مع ضرورة أذلك فقد 

علم والتقليل من حقاق الحقوق المادية للمإ على التأكيد في حل تلك المشكلة مع لإلسهامالمجتمعية 

  .نصابه في الحصص

 )2010 (الوليليدراسة 

تجاه نحو الرياضيات لدى الحصيل الدراسي واعداد برنامج تعليمي لتنمية التَّإهدفت الدراسة إلى 

 اً طالب67وقد تكونت عينة الدراسة من ، ات التعلم بالصف الثاني االعداديالتالميذ ذوي صعوب

وتمثلت ، عدادي بمدارس محافظة بلبيس بجمهورية مصر العربيةإلا من طالب الصف الثاني وطالبةً

وقد استخدم الباحث المنهج ، تجاه نحو الرياضياتالختبار التحصيلي ومقياس اداة الدراسة باإلأ

همها التحقق من فاعلية ألى نتائج عدة كان إو قد خلصت الدراسة ، جراءاته للدراسة إالتجريبي في 

ما ك، قترح في معالجة ضعف الطالب في التحصيل في مبحث الرياضياتالبرنامج التعليمي الم

م وتوفير م والمعلِّيجابية بين المتعلِّإقامة عالقات وروابط وجدانية إلى ضرورة إخلصت الدراسة 

وصت الدراسة أكما ، البيئة التعليمية المناسبة التي تضمن استمتاع الطلبة بتعلمهم للرياضيات 

 بمناهج الرياضيات الحالية وتطويرها بما يتناسب مع التطور العلمي والمعرفي النظرعادة إبضرورة 

  .لى تدريب المعلمين على استراتيجيات حديثة في تدريس الرياضياتإضافة باإل، الحاصل 

  )2010(دراسة ريان 
 السادس الصف طلبة تحصيل متوسطات بين الفروق داللة فحص إلى الحالية الدراسة هدفت

 تحليل تم ذلك ولتحقيق ، المتغيرات لبعض وفقاً الرياضيات لمقرر الوطني االختبار في األساسي
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 الوطني لالختبار تقدموا ممن األساسي السادس الصف طلبة من وطالبةً اًبطال ) 3075 ( درجات

 مدارس في دراسية شعبة ) 94 ( على موزعين ، 2008 الدراسي العام خالل الرياضيات لمقرر

 بين إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أظهرت 2007 . الخليل محافظة تربية مديريات

 وفقاً الرياضيات لمقرر الوطني االختبار في األساسي السادس الصف طلبة تحصيل متوسطات

 ،وخبرته للمعلم العلمي ،والمؤهل الدراسي الصف وحجم ، المدرسة ،وجنس المديرية : لمتغيرات

 المعلم ،جنس الطالب جنس: لمتغيرات وفقاً دالة الفروق تكن لم حين في التربوي، ،ومؤهله

 وتقديرات الطلبة تحصيل متوسطات بين إحصائيا دالة عالقة وجود عدم تبين كما ، المعلم ،تخصص

  .ومشرفيهم المدارس مدراء قبل من معلميهم

  )2009(دراسة عابد 
يجيات حل المسالة الرياضية لطلبة الصف ثر التدريب على استراتألى استقصاء إهدفت الدراسة 

و قد تكونت عينة الدراسة ، ت في مدارس محافظة نابلس بفلسطينول الثانوي العلمي في الرياضيااأل

 م 2007/2008 في المدارس الحكومية للفصل الدراسي طالبةً) 73(لى إ باإلضافة اًطالب) 70(من 

، ختبار تحصيلي قبلي وبعدي وبالمنهجية التجريبيةداة الدراسة باأو قد تمثلت ، وكانت عينة قصدية

قرانهم أتفوق طلبة المجموعة التجريبية في االختبار البعدي على : لى النتائج التالية إحيث خلصت 

، حيث عزيت الفروقات للتدريب على استراتيجيات حل المسالة الرياضية، من المجموعة الضابطة

، دريب الطلبة على االستراتيجيات المقترحة لحل المسالةوصت الدراسة بضرورة االهتمام بتأوقد 

  . لى تضمين تلك االستراتيجيات بالكتاب المقرر للطالبإ باإلضافة

  Gorad and Smith, 2008)  (وسميث جوراد دراسة
هدفت الدراسة للكشف عن األسباب المؤدية لتدني التحصيل الدراسي في الرياضيات لدى 

طالب وطالبة من ) 2312(حيث تكونت عينة الدراسة من ، في بريطانياساسية طالب المرحلة األ

التدني الواضح : و خلصت الدراسة إلى نتائج عدة كان أهمها، مختلف المدارس الحكومية البريطانية

لمستويات طالب العينة في مبحث الرياضيات في كال الجنسين حيث لم تكن الفروق اإلحصائية دالة 

كذلك أثبتت الدراسة أن تدني ، ل من الطالب والطالبات في الرياضياتبين متوسطي عالمات ك

وقد بينت الدراسة أن ، مستويات الطالب في الرياضيات لم يتأثر بمتغير العرق أو الصف الدراسي

 أسباب ضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات يرجع إلى عدم استخدام األساليب الحديثة
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ان إلتجاهات الطلبة السلبية نحو مبحث الرياضيات أثر هام في كما ك، والمتطورة في الرياضيات

  .تدني المستويات التحصيلية لديهم في ذلك المقرر

  ) 2005( دراسة حماد و الهباش 
سباب ضعف التحصيل الدراسي لدى طلبة ألى وضع تصور مقترح لتشخيص إهدفت الدراسة 

في تلك ) مسائي -صباحي(وام المدرسة  دتأثيرمبرزين ، ساسية الدنيا بقطاع غزةالمرحلة األ

راسة رجعت الدأو قد ،  مثّلوا عينة الدراسة و معلمةًاًمعلم) 454(حيث تم االعتماد على ، الظاهرة

لى الكثافة الصفية العالية إسباب التدني في التحصيل الدراسي لطالبات تلك المرحلة في الرياضيات أ

ولياء ألى عدم تعاون إ وكذلك ،لي المتبع في المدارسرفيع اآللى التإ باإلضافةفي الصفوف الدراسية 

كما دلت نتائج التحليل االحصائي لبيانات الدراسة الى وجود فروق ، مور في معالجة تلك الظاهرةاأل

 السلبي للفترة المسائية من الدوام في التأثير تأكدحصائية تعزى لدوام فترة الدوام حيث إذات داللة 

لى ضرورة توفير إوصت الدراسة أفي ضوء تلك النتائج فقد  وخيراًأ، ي للطالباتالتحصيل الدراس

وتكثيف ،  الدراسي لهالعبءحقاق حقوق المعلم وتخفيض إمع ، مورولياء األأالرعاية الكاملة من قبل 

ساسية يام الدراسية والدروس التوضيحية للمعلمين بصفة عامة وللجدد منهم خاصة في المرحلة األاأل

  .دارة الصفية و طرق التدريسن تركز في مضمونها على اإلأنيا على الد

  )Cross,2002 (كروس دراسة 
 طلبة لدى في الرياضيات التحصيل مستوى تدني وراء األسباب عن الكشف إلى هدفت الدراسة

 طالبات في نتائج االختبارات التحصيلية لمختلف مستويات الاألساسية، والذي انعكس سلباً المرحلة

 و اًطالب) 572(وذلك من خالل تطبيق اختبار تحصيلي في الرياضيات ليطبق على  في تلك المرحلة

ظهرت النتائج وجود ضعف ملحوظ في نقاط اساسية أحيث ، يةمريكبعض المدارس األ في طالبةً

 تاالستعدادا عدم توفر :أهمها كان األسباب من رجع الباحث ذلك لجملةأوقد ، محددة شملها االختبار

 في تدريس وجذابة مشوقة ألساليب المعلمين استخدام موعد الطلبة، لدى اتالرياضي ملتعلّ الزمةالّ

 عن الطلبة يحملها التي السلبية  لالتجاهاتباإلضافةالسابقة الضعيفة  والخبرات الرياضيات،

  .جيد لبشك عرضها وعدم بالرياضيات المتعلقة المفاهيم وصعوبة ومعلمي الرياضيات، الرياضيات
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  (Hartog et al.,1998)خرون آدراسة هارتوج و 
باء والمجتمع المحلي في تعليم الطالبات ثر دور اآلألى محاولة كشف إهدفت الدراسة 

وللكشف عن ذلك الدور اعتمد الباحثون ، للرياضيات عامة وموضوع الهندسة على وجه الخصوص

يجابية نحو الرياضيات وذلك  لديهم االتجاهات اإلذات وتنمي على بناء الثقة بالّيعمل  نشاطا26ًعلى 

في مور في المجتمع المحلي ولياء األأ من 450 وقد طبقت على باأللعابباستخدام استراتيجية التعلم 

نشطة همها فاعلية األألى نتائج عدة كان إفضت تلك الدراسة أحيث ، مريكيةاألحدى الواليات إ

وصت تلك الدراسة بضرورة أ خيراًأو،  تدعيم تعلم الرياضياتلعب فيالمطبقة باستخدام التعلم بالّ

 استخدام وتوظيف مثل تلك االستراتيجيات التعليمية اآلباء حتي يتقن واآلباءالتعاون بين المعلمين 

  .ي مرونة وسهولة تعلم الرياضياتالتي تساعد ف

 ) 1998(دراسة الكرش 
لى ضعف التحصيل الدراسي في إتي تؤدي هم العوامل التربوية الأتحديد لى إهدفت الدراسة 

  .مبحث الرياضيات لطالبات المرحلة الثانوية بدولة قطر من وجهة نظر كل من المعلمين والطالبات

لى إ ليخلص  وطالبةًاًطالب) 470(اً ومعلم) 37(وقد اعتمد الباحث في دراسته على عينة مكونة من 

  :النتائج التالية 

  : من وجهة نظر المعلمينسباب ضعف الطالباتأ : والًأ

 علم الرياضيات واعتقاد الطالبات بعدم جدوى الرياضيات في الحياة ألساسياتالضعف المتراكم 

نشطة التي تقيس مهارات التفكير العليا سئلة واأل الى قلة تدريب الطالبات على األباإلضافة، العملية

 .في الرياضيات

  :نفسهمأالطالبات سباب ضعف الطالبات من وجهة نظر أ : ثانياً

طريقة عرض الكتاب للمواضيع الرياضية لم تكن في المستوى المطلوب و كذلك طرق التدريس 

  .التي ال تراعي الفروق الفردية لدى الطلبة 

 ) 1995(الخراشي دراسة
سلوب عالج ضعف الخلفية الرياضية وتقدير قيمة أثر أهدفت الدراسة للتعرف على 

، وقلق الرياضيات لدى طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي، ياتالرياضيات على تعلم النها

 اختبار تحصيلي  طبقه على عينة الدراسة التي تكونت من بإعدادولتحقيق ذلك الهدف قام الباحث 
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الثانوي   في مدارس التعليم فصال47ًموزعين على ، طالبةً) 588(من بينهم ، فرداً) 1352(

فراد العينة عن مدى أوقد صاحب ذلك التطبيق سؤال ،  والبحيرة سكندريةالصناعي في محافظتي األ

لى وجود شكاوى من قبل الطالب فيما يتعلق إو قد خلصت نتائج الدراسة ، تقديره قيمة الرياضيات

ثراء إلى ضرورة إوصى الباحث في دراسته أوقد ، الدراسةبضعف الخلفية الرياضية في حدود عينة 

  . ساسية التي تمهد لموضوع النهاياتاضيات بحيث تشتمل على المفاهيم األالمناهج التعليمية في الري

 )1995(دراسة العقال والمهيزع 

 منهج الرياضيات إدخال الحالي لمادة الرياضيات بعد الوضع تقويم إلىتهدف هذه الدراسة 

 أحاطت وبوجه خاص تتعرف الدراسة على المشكالت التي ،الحديثة للتعليم االبتدائي في المملكة

بعملية تطبيق الرياضيات الحديثة من وجهة نظر بعض المسئولين في الوزارة ومديري المدارس 

 بنداً)59(و قد قام الباحث بتطوير جزئين من استبيان يشتمل على . والمعلمين والمشرفين التربويين

المنطقتين الوسطى  في  تربوياًمشرفاً) 27(و،  في المدارس االبتدائيةمعلماً) 276(على  وتم توزيعه

و قد قام بإجراء مقابالت ثالث جهات في وزارة ، و الجنوبية من المملكة العربية السعودية

 معتمداً، وذلك لدعم معلومات االستبيان المشار إليها، مديراً) 12( و تربوياًمشرفاً) 12(و، المعارف

 إلى أن أكبر مشاكل التدريس وقد خلصت الدراسة، على اإلحصاءات الوصفية لتحليل البيانات الكمية

وأن برامج تدريب ، للرياضيات الحديثة في المرحلة االبتدائية هو التدريب غير المناسب للمعلمين

وقد حقق البرنامج نجاحاً الفتاً إال في ، المعلمين قبل وأثناء الخدمة بحاجة ماسة إلى إصالح وتعديل

حيث يستخدم فيها مصطلحات غريبة ، الهندسة فيها الربط بين الحساب وبعض الموضوعات التي يتم

ما العوامل ، أيضاًأوكذلك بالنسبة لحل المسائل ،  وفهماًلى صعوبتها قراءةًإضافة إ، على التالميذ

، وخدمات الصفوف المتدنية، والصفوف الدراسية، كطريقة تقويم المشرفين التربويين، الخارجية

دت أكل هذه العوامل ، دم تعاون الوالدين ووسائل االعالموع، تخدام المحدود للوسائل التعليميةواالس

  . فرص نجاح برنامج الرياضيات الحديثةتقليللى إ

لى التعليم االبتدائي في المملكة قد سببت إ الرياضيات الحديثة بإدخالن الظروف المحيطة إ، خيراًأ

ا وبعضها ال تزال في طور  من هذه المشكالت قد تم التغلب عليهن كثيراًأومع هذا ف، مشكالت كثيرة

وبناء على ، لى حد ما على البرنامجإستمرت لتؤثر أ السلبية اآلراءولكن البقية الباقية من ، العالج

بعض فقد وضعت ، ستجابة لمقترحات كثير من التربويين الذين تمت مقابلتهماو، تلك النتائج 
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ات الحديثة في المرحلة االبتدائية التوصيات والمقترحات لتطوير وتحسين التطبيق الحالي للرياضي

  .في المملكة العربية السعودية

  :التعقيب على الدراسات السابقة المتعلقة بضعف التحصيل الدراسي في الرياضيات

طالع على مجمل الدراسات السابقة والمرتبطة بضعف التحصيل الدراسي في مبحث بعد اال

  :خرج  الباحث بالمالحظات التالية ، الرياضيات 

وفـي  ، بحاث التي تناولت مشكلة ضعف التحصيل الدراسي للطالب بشكل عـام            تعددت األ  -

همية تلك المـشكلة وانتـشارها محليـا        أمما يدلل على    ، الرياضيات على وجه الخصوص     

 .وعالميا

فقد اعتمد كل من ريان  طلبة، معلمين، بين ما الدراسات في المستخدمة العينات تنوعت  -

كروس  ،Gorad and Smith, 2008)  (وسميث  جوراد،)2009(عابد ، )2010(

على عينات طالبية ) 2010 (والوليلي،  )1995(والخراشي ، ) 1998(الكرش ،) 2002(

، )2010(طل االس، )2011(نتقى بركات حرز اهللا أفي حين ، كانت في معظمها قصدية 

لى عينة من ع، )1995(والعقال والمهيزع ، )1998(الكرش ، )2005(حماد والهباش 

مع مالحظة وجود دراسات بعينات مشتركة من المعلمين والطالب مثل دراسة ، المعلمين

 .)1998(الكرش 

 العقـال والمهيـزع   وأجنبية عربية دول بين ما مختلفة أماكن في السابقة الدراسات أجريت -

خـرى  أودراسات  ، في فلسطين   ) 2009(وعابد  ) 2010(في السعودية واالسطل    ) 1995(

 ).1998(غوهارتو) 2002(ريكا مثل دراسة كروسمأفي 

فمنها مـن اعتمـد   ، دراسة كل تناولتها التي المتغيرات نوع حسب الدراسات أدوات تنوعت -

) 2002(كـروس   ، )2009(عابـد   ، )2010(على اختبار تحصيلي مثل الدراسات ريـان        

استبانات خرى اعتمدت على    أو) 2010 (الوليليو، ) 1995 (والخراشي، )1998(الكرش  ،

، )2010(االسـطل   ، ) 2011( مور مثل بركات حرز اهللا    ولياء األ أوزعت على المعلمين و   

 ) .1995(والعقال والمهيزع ، )1998(الكرش ، )2005(حماد والهباش 

بحاث والدراسات التي تم حصرها في هذه الدراسة في مجملها بمـشكلة ضـعف              هتمت األ ا -

سـباب  أحيث اتفقت في معظمها على      ، لرياضيات في مادة ا   الطالبالتحصيل الدراسي لدى    

خرى ترجع للبيئـة المحيطـة      أ شخصية تعود على القلق وعدم الثقة بالنفس و        ألسبابتعود  
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 ركـزت دراسـة   كمـا ، سباب تربوية تعود للمدرسة والمنهاج والمعلمين   أخرى  أوالمسكن و 

 .ي التحصيلمور في مشكلة الضعف العام فولياء األأعلى دور ) 1998(خرونآهارتوغ و

العقـال والمهيـزع    ولهـا   أ فكانـت ، متفاوتـة جريت الدراسات السابقة في فترات زمنية       أ -

حيث تركزت معظم تلك الدراسات في الفترة       ،  ) 2011( حدثها دراسة االسطل    أو)1995(

لى حداثة القراءات والمعلومات التي تـم االعتمـاد         إشارة  إ وفي ذلك    2000التي تلي العام    

 .الدراسةعليها في هذه 

لى التوصية بضرورة تنويع طرائق واستراتيجيات تـدريس        إ الكثير من تلك الدراسات      اتفقت -

 ).1998 (الكرش ،  )2005 (حماد والهباش ،  )2010 (الرياضيات بركات وحرز اهللا 

 مـع   ثناء الخدمة أ بالمعلم وتدريبه قبل و    االهتماموصت بعض الدراسات منها بضرورة      أكما   -

 .هتمام بمعالجة نقاط الضعف لدى الطالبساليب التدريس واإلأورة تنويع التركيز على ضر

 الـذي  الوصفي التحليلـي ن معظم الدراسات سابقة الذكر اعتمدت على المنهاج  أكما يالحظ    -

 .المحور مع موضوع يتالءم

هتمت بالكشف أن الدراسة الحالية للباحث أ يمكن القول بفإنه سبق من مالحظات على ما وبناء

نتقاء العينة بناء ا ضعف الطالبات في التحصيل الدراسي للطالبات في العينة المستهدفة حيث تم عن

   .2011-2010النهائي للعام على نتائج الطالبات في االختبار 

 ما دوات الدراسة وذلك من خالل االطالع علىأستفاد الباحث من تلك الدراسات في بناء أوقد 

  .بحاث السابقة في األكأدواتة التي استخدمها الباحثون  االختبارات التحصيليتوفر من

ساسية التي تسهم في تفقت هذه الدراسة مع الكثير من الدراسات السابقة في تحديد العوامل األالقد 

  .تكريس ضعف التحصيل الدراسي لدى الطالبات في مبحث الرياضيات

 للصف الرابع من عداد الكسريةأل واوضوع الكسورم في الدراسةتميزت هذه الدراسة بتطبيق     

وعلى كونه من ، همية ذلك الموضوعأجمع المشرفون والمعلمون على أحيث ، ساسيةالمرحلة األ

الب فيها صعوبة في الفهم وكذلك يجد المعلمون صعوبة في عبة التي يجد الطّالموضوعات الص

  .تبسيطها وتمريرها للطالب
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 : وجودتهاةلتعليميات ادراسات مرتبطة بالبرمجي :ثانياً

 نماذج و كذلك تصميمها ومعايير، تعددت الدراسات التي تناولت فاعلية البرامج المحوسبة

ن تتمتع بها مثل تلك أكما اهتمت العديد من الدراسات بالمواصفات القياسية التي يجب ، تقييمها

دراسات التي تهتم بهذا العديد من تلك ال طالع علىاق قام الباحث باإلوفي هذا السي، البرمجيات

  .ثر أفضل ذو أالمجال والتي من خاللها يمكن ضمان تعلم 

 )2011( الشهري   دراسة

 المعلومات لتقنيات التدريس هيئة أعضاء استخدام درجة على التعرف إلى الدراسة هدفت    

 في دريبيةت بدورات االلتحاق منهم له سبق من معرفة جانب إلى التعليمية، العملية في واالتصاالت

 في استخدامها من تعيقهم أن يمكن التي الصعوبات نوعية عن الكشف إلى تسعي كما ال،لمجا هذا

حدى إمن تدريس  هيئة عضو 176 على وزعت استبانة البيانات لجمع الباحث استخدم التعليم،

 في واضحاً تبايناً هناك: نتائج من الدراسة له خلصت ما وأهم، جامعات المملكة العربية السعودية

 التدريس هيئة أعضاء نسبةن أكذلك تبين ، نسبياً منخفضاً مجمله في ويعد التقنيات، لتلك االستخدام

 في واالتصاالت المعلومات تقنيات استخدام مجال في تدريبية بدورات لتحاقاإل لهم سبق الذين

 حوالي بلغت انهإ إذ ضة،منخف تعد خارجها أو الجامعة داخل عقدت التي تلك سواء التعليمية، العملية

 أعضاء غالبية أنلى إكذلك خلصت الدراسة  ، الدراسة لعينة الكلي موعلمجا من فقط المائة في 30 

 تعيق التي الصعوبات من عدداً هناك أن على يوافقون الدراسة في المشاركين التدريس هيئة

 للتعلم الكافي الوقت توفر عدم :نهام التعليمية، العملية في تصاالتالوا المعلومات لتقنيات استخدامهم

 مجال في المناسبة التدريب فرص توفر عدم وواالتصاالت المعلومات تقنيات مجال في والتدريب

 توفر عدم والجامعة في مةئمالال التقنية التجهيزات توفر عدم كذلك تصاالتواإل المعلومات تقنيات

 الفني الدعم توفر عدم أخيراً والجامعة في وفرةالمت والبرامج األجهزة نوعية عن الكافية المعلومات

  . الزمالّ والتقني

 )2011(دراسة سويدان 

طفال نتاج البرمجيات التعليمية التفاعلية لمعلمات رياض األإلى تنمية مهارات إهدفت الدراسة 

تنمية ثر ذلك في أو، نشطة االلكترونية باستخدام السبورة الذكيةوذلك من خالل برنامج قائم على األ

 من رياض  معلمة30ًولتحقيق ذلك الهدف قامت الباحثة باختيار ، لألطفالمهارات التفكير المنطقي 
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 ممن يتعلمون في فصول خمس من المعلمات  طفال100ًطفال بمحافظة القاهرة وكذلك اختيار األ

 و تمثلت، خرين لخمس معلمات لم يتعرضن للبرنامج التجريبيآ  طفال100ًموضع التجريب و

، نتاج البرمجيات التعليمية التفاعليةإدوات البحث في االختبار التحصيلي المعرفي لمهارات أ

داء المهاري و كذلك بطاقة التقييم البرمجية التعليمية التفاعلية لدرس لى بطاقة مالحظة األإ باإلضافة

خلصت وقد ، ل الرياضاطفأطفال ومقياس مهارات التفكير المنطقي لدى من دروس رياض األ

المقدمة لمعلمات رياض ووجود بعض القصور في طرق البرامج المتبعة :الدراسة للنتائج التالية

 مستحدثات تكنولوجيا كأحدنشطة االلكترونية باستخدام السبورة الذكية طفال مقارنة بعرض األاأل

وصت أات وقد لى عدم وجود مادة تعليمية محددة لتنمية مهارات المعلمإكما خلصت الدراسة ، التعليم

عداد بكافة المعارف طفال في مرحلة اإلهتمام بتزويد معلمات رياض األلى ضرورة االإالدراسة 

بحاث الخاصة عادة هيكلة األإوصت بضرورة أكما ، والمهارات التي تتعلق بالمستحدثات التكنولوجية

، الدراسات والبحوث السابقةسس ومعايير فنية مستمدة من نتائج ُألبناء ،  برامج التنمية المهنيةبإنتاج

  .التي تناولت المستحدثات التكنولوجية

 )2010(الحولي دراسة 

 لدى التعليمية البرامج تصميم مهارة لتنمية الكفايات على قائم برنامج إعداد إلى الدراسة هدفت

 برامجال تصميم بكفايات قائمة بإعداد الباحث قام الدراسة أسئلة على ولإلجابة التكنولوجيا معلمي

 االختبار في تمثلت والتي الدراسة أدوات ببناء الباحث قام الكفايات قائمة خالل ومن التعليمية،

 بطاقة إلى باإلضافة متعدد، من اختيار نوع من اختبارياً بنداً ( 36 ) من تكون حيث التحصيلي

 فقرةً ( 45 ) نم تكونت حيث التعليمية البرامج لتصميم العملية المهارة مستوى لقياس المالحظة

 مشرفين وبعض المحكمين من مجموعة على األدوات عرض ثم أبعاد، خمسة على موزعةً

  .المتميزين التكنولوجيا ومدرسي التكنولوجيا

 البرامج تصميم مهارة لتنمية الكفايات على القائم المقترح البرنامج ببناء الباحث قام الدراسة ولغرض

 التكنولوجيا معلمي من ومعلمةً اًمعلم ( 20 ) من مكونة صديهق عينة الباحث واختار التعليمية،

 العام من يونسبخان والتعليم التربية بمديرية الحكومة لمدارس التابعين العليا األساسية للمرحلة

حصائية عند مستوى إلى وجود فروق ذات داللة إوقد خلصت الدراسة ، 2009-2008 الدراسي

لعلمية لتصميم البرامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا بين  في مستوى المعرفة ا0.05معنوية 

ثر كبير في أن للبرنامج أظهرت النتائج أكما ، التطبيقين القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي
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وقد ، تحسين المعرفية العلمية والمهارات العملية لتصميم البرامج التعليمية لدى معلمي التكنولوجيا

من البرنامج القائم على الكفايات في تدريب المعلمين على ستفادة ورة االوصت الدراسة بضرأ

هتمام بالنمو المهني لمعلمي التكنولوجيا في المجال المعرفي والمهاري تصميم البرامج التعليمية واال

  .على الطالب باعتباره المحور في العملية التعليميةمر الذي ينعكس رتقاء بهم األلرفع مستواهم واال

  )2009(راسة العمراني د

 البرمجيات وتقويم تصميم مهارات كتسابال مقترحة وحدة تقديم إلى الحالية الدراسة هدفت

 ولتحقيق بغزة اإلسالمية الجامعة في التعليم تكنولوجيا تخصص المعلمات الطالبات لدى التعليمية

 التجريبي والمنهج عليمية،الت الوحدة لبناء البنائي المنهج الباحثة استخدمت الدراسة هذه أهداف

 26 من المكونة الدراسة عينة على التعليمية البرمجيات وتقويم تصميم مهارات اكتساب مدى لمعرفة

 اإلسالمية الجامعة في التعليم وتكنولوجيا التطبيقية العلوم تخصص الثالثة السنة طالبات من طالبةً

 مستوى لقياس تصميم اختبار :والًأ التالية واتاألد الباحثة أعدت الدراسة نتائج إلى وللوصول بغزة،

  .فقرة 30 من االختبار تكون وقد التعليمية، البرمجيات تصميم لمهارات العلمية المعرفة
   . فقرةً 43من التقويم بطاقة وتكونت، التعليمية البرمجيات تقويم مهارات مستوى لقياس تقويم بطاقة :ثانياً

 -:التالية النتائج إلى الدراسة توصلت وقد

و قد ، تحسن مستوى الطالبات في مجال تصميم وتقويم البرمجيات المحوسبة بعد تقديم تلك الوحدة

مرالذي يؤكد صدقية الفروقات قبل وبعد التطبيق األ،  للتقويم1.79 للتصميم و1.84 التأثيربلغ حجم 

 وبعده المهني إلعدادا أثناء المعلمين تدريب بضرورة الباحثة أوصت السابقة النتائج ضوء وفي، 

 استخدام في المعلم أداء على يجابيإ ثرأ من لها لما التعليمية البرمجيات وتقويم تصميم مهارات على

 من المقترحة الوحدة بتبني أوصت كما منها، ستفادةلإل الطالب وتوجيه التعليم في البرمجيات هذه

 لتطوير خطة إطار وفي التعليم اتكنولوجي تخصص لمساقات وتضمينها الفلسطينية الجامعات قبل

  .الجامعي التعليم
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  )2008 (الشهرانيدراسة 

 الطبيعية العلوم في تدريس لكترونياإل التعليم استخدام مطالب تحديدلى إهدفت الدراسة 

 وقد، )التعليمية البيئة ،التدريس هيئة عضو ،المنهج ،المتعلم( في توافرها الواجب العالي بالتعليم

 واستخدمت، السعودية بالجامعات التدريس هيئة عضاءأ  مناًعضو) 250( من الدراسة عينة تكونت

همية جميع المطالب أ : لىإنتائجها  في  الدراسة خلصت وقد .البيانات لجمع كأداة االستبانة الدراسة

وكذلك لكتروني والمتعلقة بمنهاج العلوم الطبيعية إلالستخدام التعليم ا داة الدراسة أالتي وردت في 

لى عدة توصيات إوقد خلصت الدراسة ، وكذلك بالبيئة التعليمية والمتعلم،  هيئة التدريسبأعضاء

خرى التي ستفادة من المطالب التي حددتها الدراسة في المنهاج وكذلك باقي المتطلبات األاإل، منها

طبيق التعليم لتوالبشرية  مكانات الماديةلى ضرورة توفير األإ باإلضافة، هميتهاأثبات إتم 

  .لكترونياإل

  )2006(دراسة صالح 

 في مدارس تحديد مدى استخدام معلمي الرياضيات للمرحلة االبتدائيةإلى هدفت الدراسة 

 للدراسة حيث تناولت تلك االستبانة كأداة وقد استخدم الباحث االستبانة ،المملكة العربية السعودية

وقد تكونت ، هم خصائصهاأسئلة لتحديد أ التعليمية مع ليات تقييم الوضع الحالي للتوظيف البرامجآ

همها ألى نتائج كان إوقد خلصت الدراسة ،  في تخصص الرياضياتمعلماً) 25(عينة الدراسة من 

عدم ،  عدة منهاألسبابلك ذن المعلمين عزفوا عن استخدام البرمجيات لطالب المرحلة االبتدائية وأ

ظهرت أكما ،  لمشاكل متعلقة بالطالب نفسهباإلضافة ة القاعات  في المدارس وكذلك قلجهزةتوفر األ

مع ، مصادر البرمجية: ساسية للبرمجيات التعليمية نذكر منها لى رصد الخصائص األإالنتائج 

هتمام لى ضرورة االإوصت الدراسة أوقد  ،ن جودة البرمجيات بسيطة وغيرعميقةأاعتقادهم ب
  .خصائيين في هذا المجالأتدريب اولة تصميم برمجيات خاصة متعلقة بمع مح، بالتقنيات الحديثة وتطبيقها

  2006 ) (ورد  أبو دراسة

 واكتساب التدريس في المتعددة الوسائط برمجيات استخدام أثرإلى  لتعرفا الدراسة هدفت

 عينة وتكونت. التكنولوجيا مادة نحو واالتجاه األساسي العاشر الصف طالبات لدى البرمجة مهارة

  من مدرسة بشير الريس بغزة،طالبةً ٣٠ منها فص كل قصدية بطريقة ختيرتاُأ شعبتين من دراسةال
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 كمنهج التجريبي المنهج الباحث استخدم فقد تجريبية، ومجموعة ضابطة مجموعة استخدم نهأ أي

 . للدراسة

 نحو اهلالتج ومقياس التكنولوجية، المهارات كتسابال اختبار من الدراسة أدوات تكونت وقد

 في الوسائط المتعددة برمجيات استخدام فعالية على لتؤكد الدراسة نتائج جاءت وقد ،التكنولوجيا

جهزة الحديثة للحواسيب في المختبرات المدرسية وصت الدراسة بضرورة توفير األأ وقد .التدريس

ن يزيد أضرورة و، مع تكثيف الدورات وورشات العمل للطالب لزيادة الثقافة الحاسوبية، وتحديثها

 .هتمامه بالحواسيب والبرمجة واطالعه على كل ما هو حديث في مجال البرمجةإالمعلم من 

  2006 )(غانم  دراسة

 توفر ثرأ على والتعرف المتعددة الوسائط برامج وتوظيف إنتاج معايير لتحديد الدراسة هدفت

 عدادية بمحافظة القاهرةاإل ارسالمد في التحصيل على المتعددة الوسائط برامج في المعايير هذه

 الوسائط برامج وتوظيف إنتاج معايير قائمة إلعداد التحليلي الوصفي المنهج الباحث استخدم ،وقد

 الباحث إليها توصل التي المعايير وفق متعددة وسائط برنامج ثرأ لدراسة التجريبي والمنهج المتعددة

 للعام عدادياال الثالث الصف من وطالبةً اًطالب 48 من مكونة عينة على التجربة أجريت حيث

 للمجموعة 24 و الضابطة للمجموعة 24 بواقع مجموعتين إلى تقسيمهم تم  2006/2005 الدراسي

 تكنولوجيا وأخصائي األساتذة من مجموعة أراء الستطالع استبيان الدراسة أدوات وكانت التجريبية،

 الوسائط برنامج بموضوع مرتبط تحصيلي واختبار يرالمعاي قائمة إلى للتوصل  في السعوديةالتعليم

  : التالية النتائج إلى الدراسة وتوصلت المعايير، وفق المعد المتعددة

 اًبند 81و محاور ثالث من المتعددة الوسائط برامج وتوظيف إنتاج لمعايير محكمة قائمة 1-

 .المتعددة الوسائط برامج وتوظيف الفني والتصميم التعليمي التصميم هي األساسية والمحاور

بالطريقة  تدرس التي الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين إحصائياً دالة فروق وجود 2-

 القبلي والبعدي التطبيق في الوزارة إنتاج من المتعددة الوسائط لبرنامج الجماعي العرض السائدة

 بغض الوسائط المتعددة امجبرن الستخدام ساسياأل األثر ويرجع البعدي التطبيق لصالح لالختبار

  .ال وأ المعايير إتباع عن النظر

 بالبرنامج تدرس التي التجريبية المجموعة درجات متوسطي بين إحصائياً دالة فروق وجود 3-

 البعدي ويرجع التطبيق لصالح التحصيلي لالختبار والبعدي القبلي التطبيق في المعايير وفق المعد

 .المعايير وفق المعد المتعددة الوسائط مجبرنا الستخدام ساسياأل األثر

 65
 



 
  الدراسات السابقة  الثالثالفصل 

 التجريبية في والمجموعة الضابطة المجموعة درجات متوسطي بين إحصائياً دالة فروق وجود 4-

 التي للمعايير ساسياأل األثر ويرجع التجريبية المجموعة لصالح التحصيلي لالختبار البعدي التطبيق

 .البرنامج وتوظيف إنتاج في تبعتًأ

  )2005(لطيبي دراسة ا

 م وتعليمتعلَّ في والمعلمين الطلبة تواجه التي المعوقات عن الكشف إلى الدراسة هذه هدفت

لى إولتحقيق ذلك الهدف عمدت الباحثة ، نابلس محافظة في األساسي العاشر للصف الحاسوب مبحث

 ولغايات الحاسوب، لمادة ومعلمةً معلماً  (72)و وطالبةً طالباً  ( 386 )اختيار عينة الدراسة من

 فقرةً ( 52 ) من وتتكون بالطلبة إحداهما تختص استبانتين بإعداد الباحثة قامت الدراسة تطبيق

 كثرأوقد خلصت الدراسة للكشف عن  فقرةً ( 67 ) من وتتكون بالمعلمين تختص واألخرى

  -: يلي كما كانتو الطلبة يواجهها التي المعوقات

 مختبر في للطلبة الكافية األجهزة توفر عدم وحاسوب،ال مختبرات أجهزة تحديث عدم   

 معلومات تطبيق عدم ومجاله، في تحدث التي للتطورات المنهاج تلبية عدملى إ ضافةباال الحاسوب

 مشاكل معالجة لكيفية الطلبة معرفة عدم وكذلك اليومية الحياة في عملية مواقف في الحاسوب

 الحاسوب جهاز على اإلضافي للتدريب الطلبة عند وقت وجود  عدمو، الحاسوب برمجيات استخدام

 لكل تعليمية كوسيلة الحاسوب توضيح عدم ووتشجيعها، الطلبة أعمال إظهار عدملى ذلك إضف أ

 مختبر استخدام عدملى قائمة المعيقات بحسب نتائج الدراسة  ما يلي إن يضاف أويمكن ، المواضيع

 كبقية الحاسوب لمختبر كافية مالية ميزانية صتخصي عدم والمدرسي، الدوام بعد الحاسوب

وصت الدراسة أوفي ضوء تلك النتائج فقد ، الواحد الصف في الطلبة عدد كثرة  وكذلكالمختبرات

هتمام بتحديثها واال، جهزة الحاسوب في جميع المدارسأضرورة توفير العدد الكافي من : بما يلي 

 تعديل المنهاج المدرسي لمراعاة خلفية الطالب وصت الدراسة بضرورةأكما  ،وصيانتها دورياً

 في المكتبات الدورياتلى توفير المراجع وإ باإلضافةالعملية وتلبية التطورات في مجال الحاسوب 

  . المدرسية

 )2001  (غامديال دراسة

 مدارس المملكة ي فاالبتدائية بالمرحلة الرياضيات معلمي حاجات تحديد إلى الدراسة هدفت

 اآللي الحاسب وباستخدام عنه المعرفية بالخلفية المرتبطة اإللكتروني للتعليمالسعودية العربية 
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 اًتبع الحاجات هذه في االختالف درجة وتحديد اإللكتروني، التعليمي الموقف وبإدارة واإلنترنت

 ،الدراسة بيانات لجمع االستبانة الباحث واستخدم .العلمي والمؤهل التدريس في الخبرة متغيريل

  : التالية النتائج إلى الدراسة وخلصت الطائف، بمحافظة رياضيات اًمعلم 108 من العينة وتكونت

تعتبر حاجات معلمي الرياضيات بالمرحلة االبتدائية للتعليم االلكتروني عالية بالنسبة لعينة الدراسة 

ن حاجة معلمي أ لىإكما خلصت النتائج ، ليكذلك بالنسبة للحاجات الخاصة باستخدام الحاسب اآل

لكترونية تمثل دارة المواقف التعليمية األإنترنت والرياضيات في تلك المرحلة والمتعلقة باستخدام اإل

  .حاجة عالية بالنسبة لعينة الدراسة

  )1995(دراسة الحازمي 

 لمعايير تصميم استمارة تساعد المدرس في اختيار البرامج المناسبة وفقاًلى إهدفت الدراسة     

 في دارساً) 22(وقد تكونت عينة الدراسة من ،  من خالل المنهاج المدرس لمبحث الحاسوبةمقنن

داة الدراسة أوتمثلت ، في المملكة العربية السعودية في الفصل الثاني  دارساً)31(ول والفصل األ

شتملت على خصائص البرنامج احيث ، فقرةً) 27(بنموذج تقييم مصمم من قبل الباحث يحتوي على 

لى التعاون بين المدرس والطالب إ باإلضافةهداف طرق التدريس والمحتوى وشمول البرنامج أو

عدادها باالعتماد إ من خالل استمارة التقويم التي تم ساسيات تقويم المباحثأوبعد تدريب العينة على 

تي خضعت بتوزيع االستبانة المعدة على عينة الدراسة ال قام الباحث ،دب التربوي السابقعلى األ

لى تطابق وجهات إحصائية المتراكمة خلصت النتائج وفي ضوء البيانات اال، لعملية تقويم البرمجيات

ء العلمية في خطالى وجود بعض األإكما خلصت النتائج ، داةفراد العينة تجاه صالحية األأنظر 

التعديل المناسب لتلك  القيام بإلمكانيةتاحة الفرصة للمعلمين إعالوة عن عدم  ،البرمجيات المختبرة

، ن تلك البرمجيات التعليمية لم تراعي الفروق الفردية لدى الطالبأظهرت النتائج أكما ، خطاء األ

ضرورة توفير المزيد  ،وفي ضوء النتائج قدم الباحث العديد من التوصيات والمقترحات نذكر منها

ولى من خطوات أات الجيدة كخطوة من االستمارات والبيانات في متناول المعلم بناء على المواصف

ساسيات أجراء عملية التقويم كمراعاة إساسيات عند مراعاة بعض األ، تقويم البرمجيات التعليمية

  .شكال والصورثارة مع توفر الرسوم واألطرق التدريس ووجود عنصر التشويق واإل
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  :ليميةالتعقيب على دراسات المحور الثاني المتعلقة بجودة البرمجيات التع
خرج ، بعد االطالع على مجمل الدراسات السابقة والمرتبطة بالبرمجيات التعليمية وجودتها 

  :الباحث بالمالحظات التالية 

ركزت الدراسات السابقة في محور البرمجيات التعليمية وجودتها على المواصفات الواجـب    -

عيقـات التـي تحـول دون       سس التقويم والم  ُألى  إ باإلضافةتوافرها في مثل تلك البرمجيات      

 .تطبيقها في المدارس والمؤسسات التعليمية

ساتذة الجامعات كما في مجمـل  أو معلمين،ال على الدراسات في المستخدمة العينات تركزت -

 .الدراسات في ذلك المحور

تركزت في معظمهـا علـى    عربية دول بين ما مختلفة أماكن في السابقة الدراسات أجريت -

مثـل دراسـة الـشهري       الرائد في موضوع التصميم لتلك البرمجيات        دول الخليج لدورها  

) 2001 (الغامـدي ، ) 2006(غـانم   ، ) 2006(صـالح   ، ) 2008(الشهراني  ،) 2011(

 وفي فلـسطين دراسـة      .)2011(وفي مصر كما في دراسة سويدان       ، ) 1995(الحازمي  ،

 ) .2005(الطيبي  ، )2006(بو ورد أ، ) 2009(العمراني ، ) 2010(الحولي 

فقد اعتمد الشهري  ، ارسد كل تناولتها التي المتغيرات نوع حسب الدراسات أدوات تنوعت -

) 2010(على االستبانة للمدرسين في حـين اعتمـد الحـولي           ) 2006(و صالح   ) 2011(

على قائمة معـايير    ) 2000(االختبار التحصيلي وبطاقة المالحظات في حين اعتمد خميس         

 .)1995(لك الحازمي ذ المستهدفة وكراء العينةآالستطالع 

 البرمجيـات  ببناء وتـصميم  اهتمت الدراسات التي تم حصرها في هذه الدراسة في مجملها            -

 المعلمين راءآكما اتفق معظمها في التركيز على        ، المعايير الفنية والتربوية   ورصد التعليمية

 .البرمجيات لتلك التقويم عمليات ءجراإل خبراتهم من ستفادةمع اال تصميمها عند والفنيين

فـي  لـضعف   المثلى التي يتم تصميمها لمعالجـة ا       البرمجيات تحديد   الدراساتحاولت تلك    -

 فـبعض الدراسـات اهتمـت       عدة مراحـل دراسـية      في الطالبالتحصيل الدراسي لدى    

)  2011( هيئة التدريس في الجامعات كما في دراسة الشهري          بأعضاءقة  بالبرمجيات المتعلِّ 

خرى اهتمت بالمعلمين والمدارس كما في صالح       أو) 2009(العمراني  ، ) 2008(ني  الشهرا

 .)2010(والحولي ) 2006(
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) 1995 (الحازميولها دراسة   أفكانت   ، متفاوتةجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية       ُأ -

 حيث تركزت معظم تلك الدراسات في الفترة التي تلي العـام           ،  )2011 ( الشهريحدثها  أو

لى حداثة القراءات والمعلومات التي تم االعتماد عليها        إشارة  إ وفي ذلك    ) دراسات 9 (2005

 .لى حداثة ذلك الموضوع في الجهد البحثيإو، في هذه الدراسة

 تدريس  البرمجيات في  على االعتمادلى التوصية بضرورة    إاتفقت الكثير من تلك الدراسات       -

صـالح  ،  )2011 (الـشهري   ك البرمجيـات    هتمام بجودة تل  لى ضرورة اإل  إوالرياضيات  

  ) .2009 (العمراني ،  ) 2006(

 على  ثناء الخدمة أهتمام بالمعلم وتدريبه قبل و    وصت بعض الدراسات منها بضرورة اال     أكما   -

 .استخدام وتصميم تلك البرمجيات

  مع يتالءمن معظم الدراسات سابقة الذكر اعتمدت على المنهاج التجريبي الذي           أكما يالحظ    -

) 2006(صالح  ، ) 2008(الشهراني  ،) 2011(الشهري  مثل الدراسات   ، موضوع الدراسة   

مع وجود بعض الدراسات التي اعتمدت على المنهج         ) 2001 (الغامدي، ) 2006(غانم  ، 

 ).2000( مثل دراسة خميس الوصفي التحليلي

 .تدريسالي يجابي في استخدام الحاسوب فثر اإلكما بينت مجمل الدراسات السابقة األ -

 مهـارات  تنمية في حديثة كتقنية الحاسوب استخدام أهمية السابقة دراسات المعظم أظهرت -

 فـي  ورد كمـا  ،الدراسـي  التحصيل ضعف لمعالجة تعليمية استراتيجيات واقتراح التفكير

 .)2009 (و العمراني ، )2010(الحولي   دراسة

بجودة البرمجيات التعليمية التي تؤثر     هتمام  وصت الكثير من الدراسات السابقة بضرورة اال      أ -

 .كثر اثراًأبشكل مباشر في جودة التعليم وتجعله 
اهتمت بالموضوعات ن الدراسة الحالية للباحث أنه يمكن القول بإسبق من مالحظات فعلى ما وبناء 

  . والتقويم لتلك البرمجيات ،الهامة التي وردت من خالل تلك الدراسات مثل موضوع التصميم

خالل من  المحوسب التفاعلي التعليمي البرنامج استفاد الباحث من تلك الدراسات في بناء وقد

  .بحاث السابقة استخدمها الباحثون في األبرمجيات من ما توافراالطالع على 

 للصف عداد الكسرية واألتميزت هذه الدراسة بتطبيق برنامج تفاعلي خاص بموضوع الكسور

 التفاعلية التي زادت من دافعية باألدواتهتم الباحث بتزويده احيث ، ةساسيالرابع من المرحلة األ

  .على التعلم الذاتيو تحفيزهن  ، على استخدامه لتعلم ذلك الموضوعحرصهن الطالبات و
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ثر استخدام البرمجيات الحاسوبية في أب المتعلقة السابقة الدراسات : المحور الثالث

  :ياضياتمعالجة ضعف التحصيل الدراسي في الر

 )2011(الهطل أبو دراسة 
ثر استخدام برنامج تعليمي محوسب في تدريس الرياضيات أإلى هدفت الدراسة التعرف 

هداف أولتحقيق ،  نحوهاناتجاهاتهساسي وعلى تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن األ

 من طالبات الصف  طالبة80ً البحث استخدم الباحث المنهج التجريبي وقد تكونت عينة الدراسة من

حداهما تجريبية إلى مجموعتين إوتم تقسيم العينة ، بغزة) ب(الثامن بمدرسة بنات الشاطئ االعدادية 

، خرى ضابطة بالطريقة التقليديةدرست محتوى الهندسة باستخدام برنامج تعليمي محوسب واأل

، تجاه نحو تعلم الرياضياتياس اإلوكذلك مق، دوات الدراسة من اختبار التفكير الرياضيأوتكونت 

داء المجموعة التجريبية في االختبار البعدي وكذلك في أتفوق : وتوصلت الدراسة للنتائج التالية 

لى وجود فاعلية كبيرة للبرنامج المحوسب في إتجاهات نحو الرياضيات وكذلك توصلت الدراسة اإل

لى تصميم وتنظيم كتب إ خلصت الدراسة خيراًأو، تنمية التفكير الرياضي لدى طالبات الصف الثامن

  . المطلوبةيةجهزة الحاسوبالفصول بالمعامل واألتزويد ثراء الموضوعات وإالرياضيات و

 )2011(دراسة مفلح 
ثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل طلبة ألى معرفة إ هذه الدراسة هدفت

 في  وطالبةًاًطالب) 82(كونت عينة الدراسة من وقد ت، ساسي في مادة الرياضياتالصف التاسع األ

لى إردنية الهاشمية وقد تم تقسيمهم مناصفة ربد بالمملكة األأمدرستين من مدارس مديرية تربية 

ى تم تدريسها خرواألولى تجريبية تم تدريسها باستخدام البرمجية التعليمية المحوسبة مجموعتين األ

لتدريس لصالح لى طريقة اإحصائية تعزى إ ذات داللة تائج فروقاًظهرت النأوقد ، بالطريقة التقليدية

جنس حصائية تعزى لمتغير الإظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة أكما ، المجموعة التجريبية

لى ضرورة وضع خطة شاملة وكاملة إوقد خلصت الدراسة ، والتفاعل بين الطريقة والجنس

  .مكانيات البشرية والماديةة في التعليم والتدريب وتوفير االالستخدام الحاسوب والبرمجيات التعليمي
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 )2010(دراسة سرور 

لى استخدام وتوظيف وتطوير البرمجيات الحرة في تنمية القوة الرياضية إ الدراسة هدفت

وقد ، جتماعية تخصص رياضيات بجامعة صحارنسانية وااللدى الطالب المعلمين بكلية العلوم اإل

وقد طبق الباحث المنهج التجريبي من خالل عينة ، راسة باختبار القوة الرياضيةداة الدأتمثلت 

وقد خلصت ، جتماعية بقسم الرياضيات بجامعة صحار طالب معلم في كلية العلوم اال37تكونت من 

ثر فعال الستخدام البرمجيات الحرة المفتوحة المصدر في تنمية التواصل أوجود لى إالدراسة 

لى ضرورة التوسع إوصت الدراسة أوقد ، وانب الرياضية في المعرفة الرياضيةالرياضي من الج

هتمام بتوظيفها من خالل مناهج مراحل التعليم في استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة المصدر واإل

  .المختلفة

 ) Appamaraka et al., 2009 (خرونآبامراكا وأدراسة 

 على المعرفة ما وراء ومهارات التعليمية المحوسبة البيئةإلى معرفة أثر بامراكا أدراسة هدفت 

الباحثون المنهج  استخدم  بتيالند، حيثعالصف التاس الدراسي والتفكير الناقد لدى طلبةتحصيل ال

) 82(وقد تكونت عينة الدراسة من ، التجريبي القائم على تصميم المجموعتين الضابطة والتجريبية

من ثم حدد ، وقد توزعت على مجموعتي الدراسة، بقية العشوائية تم اختيارهم بالطريقة الطاًطالب

 – عمليات العلم التكاملية –التحصيل العلمي : دوات الدراسة في االختبارات التالية أالباحثون 

النسب المئوية : حصائية التي نذكر منها دوات اإلواستخدم الباحثون العديد من األ، التفكير الناقد

وقد ، لى تحليل التباينإ ف و ت باإلضافة تنحرافات المئوية واختباراة واإلوالمتوسطات الحسابي

ثر البيئة التعليمية المحوسبة ومهارات ما وراء أن ألى إساسية خلصت الدراسة في نتائجها األ

  . في تحسن مستوى الطالبالمعرفة كان كبيراً

 ) 2008 (دراسة ديب
 في التعليم العالي دعم في) نترنتإ وحاسوب(بعد عن التعليم تقنيات دور إلى التعرف هدفت

 والتعرف، )الهندسة المعلوماتية ،المدنية الهندسة، اآلداب،التربية: (المختارة  بكلياتها البعث جامعة

 نترنتواإل استخدام الحاسوب نحو واإلداريين والطلبة التدريسية الهيئة أعضاء اتجاهات إلى

 من الدراسة عينة وقد تكونت .البعث جامعة في التعليم في التقنية هذه فوائد أهم على واالطالع

 من  ( 77 )و هيئة تدريس  أعضاء ( 104 )و السابقة، األربع الكليات من وطالبةً طالباً ( 1088)
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 اتجاهات في داللة إحصائية ذات فروق وجود الدراسة وأظهرت .الجامعة في العاملين اإلداريين

 وجود وكذلك، لصالح الذكور تعود الجنس لمتغير تبعاً نترنتإلوا الحاسوب استخدام نحو الطلبة

 .العلمية الكليات لصالح التخصص لمتغير تبعاً إحصائية داللة ذات فروق

 إحـصائية  داللة ذات فروق وجود الدراسة أظهرت فقد التدريس، هيئة ألعضاء بالنسبة أما

 أظهـرت  كما  ،العلمية الكليات الحلص األكاديمي التخصص لمتغير يعود الحاسوب نحو االتجاه في

 األكاديمي التخصص لمتغير تبعاً نترنتاأل نحو االتجاه في إحصائية داللة ذات فروق وجود الدراسة

 اتجاهـاتهم  أن الدراسة أظهرت فقد لإلداريين بالنسبة أما .الذكور ولصالح ،العلمية الكليات لصالح

  .التخصص لمتغير تعود إحصائية داللة ذات قفرو توجد وال نترنتواإل الحاسوب نحو إيجابية

 (2008)دراسة عصر وجادو 
لى تحديد فاعلية برنامج قائم على الوسائط المتعددة في اكساب معلمات ريـاض             إهدفت الدراسة   

وقد شملت عينة الدراسـة مـن       ،  البرمجية التعليمية لطفل الروضة    نتاجإطفال مهارات تصميم و   األ

طبـق  ، طفال بمحافظـة المنوفيـة    أمدارس رياض   ) 9(يعملن في   ، الطفاأل رياض   منمعلمةً) 22(

نتاج البرمجية التعليمية لطفل الروضـة  إ مهارات تصميم وإلكسابهنعليهن برنامج الوسائط المتعددة     

داتي تقويم البرنامج علـى  أم تطبيق وقد تّ، (Macromedia Flash MX 2004)باستخدام برنامج 

تقان عينة  إداء العملي لقياس مدى     ر التحصيلي وكذلك بطاقة مالحظة األ     االختبا: عينة الدراسة وهما    

لى فاعلية البرنـامج    إو قد خلصت نتائج الدراسة      . الدراسة للجوانب المهارية التي تضمنها البرنامج     

نتـاج البرمجيـة    إطفال مهارات تصميم و   القائم على الوسائط المتعددة في اكساب معلمات رياض األ        

خذ بالبرنامج القائم على الوسائط المتعددة      وصى الباحثان بضرورة األ   أوقد  ،  الروضة التعليمية لطفل 

نتاج البرمجيـة التعليميـة وكـذلك تطـوير         طفال مهارات تصميم وإ   في اكساب معلمات رياض األ    

  .طفالالتعليم بكليات رياض األمقررات تكنولوجيا 

  )2006 ( خرونآودراسة الهرش 
 طالباتبرمجيتين تعليميتين في تحصيل ل أثر اختالف نمط التدريس استقصاءلى إهدفت الدراسة 

 حيث المنهج التجريبي م في دراستهون الباحثاتّبعحيث ، الصف األول األساسي في مادة الرياضيات

 بطريقة قصدية، وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة  تم اختيارهنطالبةً) 41(تكونت عينة الدراسة من 

 بأسلوب التعليم نتعلم) طالبةً 21(المجموعة التجريبية األولى : قة عشوائيةإلى مجموعتين بطري

 بأسلوب األلعاب التعليمية نتعلم) طالبةً 20(الخصوصي المحوسب، والمجموعة التجريبية الثانية 
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وجود فروق دالة إحصائياً في التحصيل المباشر بين : أظهرت نتائج الدراسة وقد ، المحوسبة 

وفي ضوء تلك ، راسة ولصالح المجموعة التي تعلمت بنمط األلعاب التعليمية المحوسبةمجموعتي الد

بإعادة إجراء هذه الدراسة على عينة أكبر بحيث تشمل في تلك الدراسة  الباحثون ىوصأالنتائج 

  .مدراس أخرى للتمكن من تعميم النتائج 

   )2006(العبادلة دراسة 
يجية التعليم التعاوني اإلتقاني واستراتيجية التعليم المفرد هدفت الدراسة إلى تقصي أثر استرات 

 المرحلة طالباتالمعزز بالحاسوب في التحصيل في الرياضيات وحل المشكالت الرياضية لدى 

الصف التاسع األساسي تم طالبات  من طالبةً) 108(األساسية في األردن، تكونت عينة الدراسة من 

 نتائج الدراسة تفوق مجموعة التعليم وقد بينتوعات متكافئة، توزيعهم عشوائياً على ثالث مجم

المفرد المعزز بالحاسوب في اختبار حل المشكالت الرياضية، تليها مجموعة التعليم التعاوني 

  .اإلتقاني تليها المجموعة الضابطة

  )2005(الجابريدراسة 
 Visual( المرئية إلى التعرف على أثر تعلم برمجة الحاسوب بلغة بيسكالدراسة هدفت 

Basic (ّفي تنمية القدرة على النة وحل المشكالت لدى طلبة الجامعات في مذجة الرياضي

، تم تدريس الطلبة مادة مهارات حاسوبية طالباً وطالبةً) 165(األردن، تكونت عينة الدراسة من 

د فروق ذات ، وقد أظهرت نتائج الدراسة أنه توج)Visual Basic(وهي لغة البرمجة المرئية 

داللة إحصائية بين أداء الطلبة على المقياس القبلي والمقياس البعدي لصالح المقياس البعدي في 

  .كل من اختباري حل المشكالت والنمذجة الرياضية

   (Clarke et al. , 2005)خرون آدراسة كالرك و
في التحصيل ثر التدريس باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة أهدفت الدراسة لتحديد 

 من المدارس  مدرسة20ًوقد تكونت عينة الدراسة من طالب ، الدراسي لمادة الرياضيات

مريكية التي درس من خاللها مادة الرياضيات باستخدام وسائل تكنولوجية حديثة اعتمدت في األ

واعتمد الباحث على المنهج ، م المرسلمجملها على الحواسيب والوسائط المتعددة والتعلّ

  :جريبي في دراسته حيث دلت النتائج على ما يلي الت

 .ارتفاع معدالت الطالب الذين استخدموا وسائل التكنولوجيا الحديثة في تعلم الرياضيات -
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متالك اطول في أ ثراًأن استخدام الوسائط المتعددة تركت أثر تبين من خالل اختبارات األ -

 .المعلومات

  توظيف ضيات وئل التكنولوجية الحديثة في تعليم الرياوصت الدراسة بتفعيل دور الوساأوقد     

  .ثر فاعل في العملية التعليمةأ في تدريس الرياضيات لما لها من الوسائط المتعددة تحديداً

  )2005(دراسة عبيدات 

لعاب التربوية المحوسبة في تحصيل ثر استخدام األألى إالتعرف هدفت هذه الدراسة       

 68حيث اعتمد الباحث على عينة من ، ساسيية للصف الثالث األبعض المفاهيم الرياض

ردنية الهاشمية بصورة عشوائية ليقسمها ربد بالمملكة األإفي مدارس مديرية   وتلميذةًاًتلميذ

خريين ضابطتين من الذكور اُألناث وثنتين تجريبيتين من الذكور واإلاربع مجموعات ألى إ

وقد استخدم الباحث المنهج ، عات الضابطة والتجريبيةمناصفة بين المجمو، يضاًأناث واإل

لى وجود فروق دالة في تحصيل التالميذ لبعض إنجاز الدراسة التي خلصت التجريبي إل

المفاهيم الرياضية على االختبار المباشر والمؤجل لصالح المجموعة التجريبية التي تعلمت 

 .ة بالنسبة لمتغير الجنسفي حين كانت الفروق غير دال، سلوب اللعب المحوسبأب

   (Clark,2005)دراسة كالرك 
 استخدام الحاسوب في تدريس مبحث على أثرلى التعرف إمن خالل دراسته هدف الباحث       

) 50(حيث تكونت عينة الدراسة من ،ساسية العليا  في المرحلة األالهندسة للطلبة المتفوقين تحصيلياً

وقد تمثلت المجموعة التجريبية في تلك ، ساسيلتاسع والعاشر األ من طلبة الصفين ا وطالبةًاًطالب

 من الصف التاسع درسوا  وطالبةًاً طالب25فرادها أحيث بلغ عدد  ،الدراسة بطالبات مدرسة هسبانك

بة الصف العاشر من في المقابل تمثلت المجموعة الضابطة بطل، مبحث الهندسة باستخدام الحاسوب

وقد ، ا مبحث الهندسة بالطرق التقليدية درسو وطالبةًاً طالب25 عددهم حيث بلغ، مدرسة فلوريدا

وكذلك ، الذي يعتبر من االختبارات القوية ذات الكفاءة ، اعتمد الباحث على اختبار فلوريدا للتحصيل

ية في لى تقدم طالبات المجموعة التجريبإوقد خلصت تلك الدراسة ، اعتمد على مالحظة المعلمين

وصى الباحث بضرورة االعتماد على الحاسوب لشرح المباحث أعليه فقد و،  البعديرهمنتائج اختبا
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التي تتطلب قدرات عقلية متقدمة وتعتمد كذلك على الرسومات التخطيطية وذلك لقدرة الحاسوب 

  .على التعامل مع مثل تلك الحاالت

  ( 2004 ) عبداهللا دراسة 
 التحصيل على الرياضيات لتدريس سوبيحا برنامج فعالية لىإ التعرفهدفت الدراسة 

 الصف في الصم التالميذ لدى الحاسوب استخدام نحو واالتجاه البصري التفكير جوانب وبعض

 حاسوبي برنامج فعالية هي ما في الدراسة هذه في الرئيس السؤال وتلخص اإلعدادي، األول

 الحاسوب استخدام نحو جاهواالت البصري التفكير جوانب وبعض التحصيل على الرياضيات لتدريس

 وضعاف للصم األمل بمدرسة المذكور الصف طلبة من الدراسة عينة اختيرت الصم؟ التالميذ لدى

 مجموعتين لىإ قسمت وطالبةً اًطالب ( 24 ) أفرادها عدد بلغ مصر في المنيا بمدينة السمع

 باستخدام المقرر رستد تجريبية واألخرى المعتادة، بالطريقة ودرست ضابطة إحداها :بالتساوي

 متوسطي بين إحصائيا دالة فروق وجود لىإ نتائجه، خالل ومن الباحث توصل محوسب، برنامج

 ووجود التجريبية، ولصالح التحصيلي االختبار في والتجريبية الضابطة المجموعتين طلبة درجات

 التجريبية لحولصا البصري التفكير في المجموعتين درجات متوسطي بين إحصائيا دالة فروق

  .أيضا

                      ( 2003 ) إسماعيل دراسة
 االبتدائي الخامس الصف لتالميذ لتدريس الرياضيات مقترح برنامج أثر تقصي إلى هدفت

 في محوسب برنامج عدُأ الرياضيات، نحو الدراسي واتجاهاتهم تحصيلهم على الحاسوب باستخدام

 كتاب من العربية، مصر جمهورية في البتدائيالخامس ا الصف لتالميذ المقررة الوحدات

) 75( تم تطبيقه على تحصيلي، ختبار اعدوُأ ،( 2002 )الثاني عام الدراسي للفصل الرياضيات

 وبعد جمع الرياضيات، نحو االتجاهات مقاييس أحد استخدمطالباً و طالبةً مثّلوا عينة الدراسة حيث 

 عينة درجات أفراد متوسطي بين إحصائياً دالة فروق وجود لىإ الباحث توصل وتحليلها، البيانات

 درست التجريبية التي المجموعة ولصالح التحصيلي لالختبار والبعدي القبلي القياس في البحث

  .بالحاسوب
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 ) Hawsawi,2002(دراسة هاوساوي 
 ذوي طالباتإدراك المدرسين العاملين مع الإلى موضوعها التعرف هدفت الدراسة في 

وتكونت عينة الدراسة .  في التدريساآلليالعقلي البسيط لمهارات االستخدام التقني للحاسب  فالتخل

مدرسة تمثل المراحل االبتدائية والمتوسطة والثانوية، وقد تمت الدراسة ) 12(مدرساً في ) 17(من 

تبع أ. في ثالث مدن تقع في واليتين من واليات الشمال الغربي من الواليات المتحدة األمريكية

الباحث األسلوب الكيفي في البحث، وقام بتصميم بطاقة مالحظة باإلضافة إلى أنه قام بمقابلة كل 

وقد أظهرت نتائج الدراسة أن التالميذ ذوي التخلف العقلي البسيط . المدرسين الذين قام بمالحظتهم

م األكاديمي في ستفادة من استخدام الحاسب بطرق عديدة بحيث ترفع من مستوى تحصيلهيمكنهم اال

أن التالميذ من ذوي االحتياجات الخاصة . القراءة والكتابة والرياضيات، ومهارات استخدام الحاسب

يستمتعون كثيراً باستخدام الحاسوب باإلضافة إلى أن إيجابيات وفوائد استخدام الحاسوب للتالميذ 

فة خاصة كثيرة جداً وأخيراً ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة ولذوي التخلف العقلي البسيط بص

وضع الباحث توصياته الخاصة المقدمة لوزارة التربية والتعليم واألمانة العامة للتربية الخاصة وكان 

ضرورة استخدام التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة بصفة عامة استخدام الحاسب اآللي إذا لم : أهمها

والمناهج الدراسية جعل تعليم واستخدام يكونوا يستخدمونه حالياً، يجب على واضعي الخطط 

  .الحاسب اآللي ضمن المناهج والمقررات الدراسية األساسية لعملية تعليم ذوي االحتياجات الخاصة
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  )2001( دراسة السفياني 
 الرياضيات تدريس في اإللكتروني التعليم واستخدام أهمية درجة إلى التعرف الدراسةهدفت 

 في واألهلية الحكومية المدارس في التربويات والمشرفات نظر المعلمات هةوج من الثانوية بالمرحلة

 األهمية حول الدراسة عينة نظر وجهات بين اختالف يوجد وهل ،المملكة العربية السعودية

 الوظيفي ،سنوات التخصص التعليمي ، متغير العمر، المستوى   :التالية للمتغيرات تبعاً واالستخدام

 العشوائية عينتها وتكونت الوصفي المنهج الدراسة أتبعت وقد، بها التحقن التي راتالدو عدد الخبرة،

 أسئلة على البيانات الالزمة لإلجابة لجمع أداة االستبانة واستخدمت مشرفةً) 40(و معلمةً) 160( من

 المتوسطات  ، واستخدامSPSSبرنامج  باستخدام اآللي الحاسب طريق تحليلها عن بعد الدراسة

همها ألعدة استنتاجات كان  الباحثةحيث خلصت البيانات،  لمعالجة األحادي التباين وتحليل سابيةالح

 في حين كانت، الثانوية بالمرحلة الرياضيات منهج مهام في اإللكتروني التعليم أهمية على التأكيد

دوار أتروني في لك التعليم اإلتأثيركدت الباحثة على ألى ذلك إ ضافةباال، متوسطة االستخدام درجة

 لكترونياإل التعليم أهمية كدت النتائجأ حيث، كل من معلمي الرياضيات والطالبات على حد سواء 

  . الدراسة عينة نظر وجهة من ةالرياضيالمهارات  تنمية في

 على التأكيدلى إحصائي لبيانات الدراسة خرى فقد خلصت الباحثة من خالل التحليل اإلأمن ناحية 

 لمحاور الكلية المتوسطات بين )0,05( داللة  مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يأ عدم وجود

التخصص ، التدريبية الدورات عدد التعليمي، المستوى ، العمر متغير(من  لكل تبعاً الدراسة أداة

 عينة نظر من وجهة لكترونياإل التعليم واستخدام أهمية درجة تحديد في ) سنوات الخبرة،الوظيفي

ختالف تصنيفاتها على ا لعينة الدراسة على اآلراءتفاق إ على اجتماع وتأكيدوفي ذلك ، راسةالد

 فقد خلصت الباحثة من خالل تلك خيراًأو، ثره في تدريس الرياضياتألكتروني وهمية التعليم اإلأ

 لمعلمات المناسبة والتأهيل التدريب فرص  توفيرضرورة، همهاأالدراسة لعدة توصيات كان من 

 ضرورة لىإ باإلضافة، لكترونياأل التعليم استخدام مجال وخاصة في الثانوية بالمرحلة الرياضيات

  .الرياضيات تدريس في لكترونياإل التعليم استخدام متطلبات بجميع الدراسية والفصول المعامل تجهيز

   (Podell et al. ,1992)خرون آو بودلدراسة 
 CAI ثر استخدام الكمبيوتر ألرياضية بالكمبيوتر ومقارنة الى برمجة المهارات إدراسة هدفت ال

 والطرح الجمع في األساسية المهارات تحسين فيدوات التقليدية والطريقة التقليدية التي تستخدم األ

 طالبات من وطالبةً طالباً 52 من العينة وتكونت خفيف، عقلي ضعف لديهم طالباتال من لشريحة
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 الدراسة تجد ولم المجموعتين بين والوقت قةالد مقارنة موتّ لمجموعتين، اموِسقُ االبتدائية المرحلة

 مجموعة واحتاجت أقل، وقتاً استغرقت الكمبيوتر مجموعة ولكن المجموعتين بين الدقة في فرقاً

 الكمبيوتر استخدام أسلوب أن الدراسة واستخلصت التقليدية، المجموعة من أكثر لمحاوالت الكمبيوتر

من  82 وأن التقليدية الطريقة من والطرح الجمع في األساسية المهارات تحسين في ليةفاع أكثر

  . العاديين أقرانهم من أكثر التدريب من كبير لقدر يحتاجون الخفيفة اإلعاقة ذوي طالباتال

ثر استخدام البرمجيات الحاسوبية في معالجة أب المتعلقةتعليق على الدراسات السابقة ال

  :الدراسي في الرياضياتضعف التحصيل 

دور بعد االطالع على مجمل الدراسات السابقة والمرتبطة بطرق تدريس الرياضيات و      

  :بالمالحظات التالية  نه يمكن الخروجأ مبحث الرياضيات فالبرمجيات التفاعلية في تدريسالحاسوب و

س موضوعات ثر استخدام الحاسوب وبرمجياته في تدريأالمجهود البحثي الذي يتناول  -

وقد جاءت هذه الدراسة ، خرىرياضية محددة قليل نسبيا بالمقارنة بالموضوعات التربوية األ

 من ذلك الجهد ومساهمة في سد النقص الذي تعاني منه مكتبتنا المحلية في  متواضعاًجزءاً

 .هذا المجال

الهطل أبو  ففي الدراسات طلبة، معلمين، بين ما الدراسات في المستخدمة العينات تنوعت -

 عبيدات، ) 2003 (إسماعبل، ) 2008(عصر وجادو ، ) 2011(مفلح ، ) 2011(

وغيرها على عينات طالبية في حين اعتمدت الدراسات ) 1992(خرون آبودل و،) 2005(

خرى على عينات من وأ) 2008 (عصر و جادو، ) 2002 ( هاوساوي،) 2001 (السفياني

 .عضاء هيئة التدريس أ

 .وأجنبية عربية دول بين ما مختلفة أماكن في السابقة اتالدراس أجريت -

 .دراسة كل تناولتها التي المتغيرات نوع حسب الدراسات أدوات تنوعت -

هتمت الدراسات التي تم حصرها في هذه الدراسة في مجملها بمشكلة ضعف التحصيل ا -

ثر أعلى دراسة تفق معظمها في التركيز أ كما ، في مادة الرياضياتطالباتالدراسي لدى ال

 نحو طالباتفاعلية البرامج الحاسوبية في التحصيل الدراسي وتنمية اتجاهات ودافعية ال

، السفياني( ، ) 2005، الجابري ( ، ) 2003، سماعيل إ(كما في الدراسات ، الرياضيات 
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 Klarke( ، (Podell et. al ,1992) ، )2006الداللعة،  الهرش، عباينة،( ،  )2001

etal. , 2005( 

 في طالباتي لدى الية لضعف التحصيل الدراس تحديد العوامل المؤدالدراساتحاولت تلك  -

 .عدة مراحل دراسية

لى محاولة بناء مخططات عالجية لمواجهة تلك إكما هدفت الكثير من تلك الدراسات  -

 .الظاهرة

 خرونآل وبودولها دراسة أفكانت ، متفاوتةجريت الدراسات السابقة في فترات زمنية ُأ -

حيث تركزت معظم تلك الدراسات في  ، )2011 ( أبو الهطل حدثها دراسةأو) 1992(

م لى حداثة القراءات والمعلومات التي تّإشارة إ وفي ذلك 2000الفترة التي تلي العام 

 .االعتماد عليها في هذه الدراسة

راتيجيات تدريس لى التوصية بضرورة تنويع طرائق واستإ الكثير من تلك الدراسات تفقتا -

، حماد و الهباش(،  ) 2010، بركات و حرز اهللا ( ،  ) 2007، دياب  ( الرياضيات

 .) 1998، الكرش (،   ) 2005

 .ثناء الخدمةأمعلم وتدريبه قبل وهتمام بالوصت بعض الدراسات منها بضرورة االأكما  -

 مع يتالءمبي الذي  الدراسات سابقة الذكر اعتمدت على المنهاج التجريكلن أكما يالحظ  -

 .ستفاد منها الباحث في بناء منهجية دراستهأحيث موضوع الدراسة 

لى ضرورة استخدام إوصت الكثير من الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة أ -

ودراسة ) 2002(دراسة هاوساوي كما في ، التقنيات العلمية الحديثة في تدريس الرياضيات

 .) 2006(العبادلة 

يجابي في استخدام الحاسوب في تدريس ثر اإلنت مجمل الدراسات السابقة األكما بي -

 .الرياضيات

 مهارات تنمية في حديثة كتقنية الحاسوب استخدام أهمية السابقة دراسات المعظم أظهرت -

 ،الرياضيات  الدراسي في التحصيل ضعف لمعالجة تعليمية استراتيجيات قتراحاو التفكير

ذه الواردة في ه خرىجنبية األ للدراسات األباإلضافة) 2005 (يداتعب دراسة في ورد كما

 .) 1992(خرون الدراسة كدراسة بودل وآ

هتمام بجودة البرمجيات التعليمية التي تؤثر وصت الكثير من الدراسات السابقة بضرورة االأ -

 .ثراًأكثر أبشكل مباشر في جودة التعليم وتجعله 
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سهام إال إن الدراسة الحالية للباحث ما هي أنه يمكن القول بإ سبق من مالحظات فعل ماوبناء 

  .يجابي في العملية التعليميةإثر أ الحديثة كوسائل تعليمية فاعلة لما لها من ات التقنيتوظيففي اتجاه 

دوات الدراسة وذلك من خالل االطالع على أوقد استفاد الباحث من تلك الدراسات في بناء 

 وكذلك ما هو متاح من  السابقةالدراساتفي  كأدواتالتي استخدمها الباحثون االختبارات التحصيلية 

  .برمجيات تعليمية

ساسية التي تسهم في تفقت هذه الدراسة مع الكثير من الدراسات السابقة في تحديد العوامل األالقد 

  . في مبحث الرياضياتالطالبتكريس ضعف التحصيل الدراسي لدى 

 على موضوع هام من الموضوعات الرياضية التي يعاني ا تركيزهالدراسة ه هذا بهتولعل ما تميز

وقد حاول الباحث من خالل تصميمه ، عداد الكسريةاألا الطالب وهو موضوع الكسور ومنه

سهمت في شد أاللونية التي ا بالكثير من المؤثرات الصوتية ون يثريهأللبرمجية التفاعلية المقترحة 

،  التي تعكس الجانب الوجداني للبيئة المحلية الفلسطينية باألمثلة بإثرائها هتمأكما ، انتباه الطالب

لى ذلك التقويم إضف أ، جزائهاأ تفاعلي يستخدم التعزيز في الكثير من بأسلوبحيث تم صياغتها 

  . الطالب الذي يستخدم تلك البرمجية في دراستهألداءالمستمر 

ترحة على مراعاة الفروق الفردية لدى الطالب من كما حرص الباحث من خالل تلك البرمجية المق

  .بأقرانه كل طالب في تعلمه بجهاز خاص دون ارتباطه  ةاستقالليخالل 

  . امكاناته سهل ليتمكن الطالب من التعامل معها كل حسب بأسلوبنشطة والتدريبات كما صاغ األ
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  الرابعالفصل 

  إجراءات الدراسة
 .ةــراسج الدــمنه: أوالً

 مجتــمع الدراســة: ثانياً

  .ةــراسة الدـــعين: ثالثاً

  :الدراسةومواد دوات أ:  رابعاً

   : الدراسةضبط متغيرات : خامساً

  :الدراسةجراءات تطبيق إ :سادساً

  .ةـة اإلحصائيـالمعالج :سابعاً
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  ةراسجراءات الدإ

 وذلك في ضوء الهدف، لدراسة في اجراءات المتبعة  هذا الفصل اإليعرض الباحث خالل       

فاعلية البرنامج المقترح للتعليم التفاعلي المحوسب في معالجة إلى بالتعرف العام للدراسة والمتمثل 

مبحث عداد الكسرية بواأل العادية موضوع الكسورساسي في  الصف الرابع األطالباتضعف 

  . لغوث بغزةالرياضيات بمدارس وكالة ا

لى وصف مجتمع إ باإلضافةفي محتواه على منهجية الدراسة المتبعة هذا الفصل ويشتمل 

فصل الى هذا الالباحث في كما يتعرض ، لى طريقة اختيار تلك العينةإشارة  مع اإل،الدراسة وعينتها

 ،)قبلي، بعدي(ي التحصيل لالختبار باإلضافة والمتمثلة بالبرنامج التعليمي المحوسب دوات الدراسةأ

لى خطوات بناء إ باإلضافة، لية تطبيقهاآاختبار صالحيتها وو بنائهاويبين من خالله كيفية تصميمها و

كما قام الباحث من خالل هذا الفصل بتحديد ، وتنفيذ البرمجية التعليمية المقترحة ومواصفاتها 

حصائية التي هم المعالجات اإلألى إ هذا الفصل نهاية في الباحث يتطرق خيراًأو، متغيرات الدراسة 

 في ذلك سئلة الدراسة معتمداًأ الدراسة وذلك بهدف التحقق من فروض وألدواتاستخدمها في تحليله 

   .SPSSعلى برنامج التحليل االحصائي  

   : الدراسةمنهج  : والًأ

ذي يدرس المنهج ال" الذي يعرف بانه، اعتمد الباحث في هذه الدراسة على المنهج التجريبي 

 2005،عبيدات " (ورصد نتائج التغيير كثرأو أحد العوامل أدخال تغيرات في إمع  ،الظاهرة الحالية

فاعلية البرنامج المقترح للتعليم التفاعلي المحوسب في على من خالله للتعرف  وذلك، )  240:

زة مقابل ساسي في الرياضيات بمدارس وكالة الغوث بغ الصف الرابع األطالباتمعالجة ضعف 

  .الطريقة التقليدية

ي التصميم التجريب:  

 درجات الطالبات في  على باالعتماد قام حيث التجريبي التصميم ته الباحث في دراساستخدم

 لتحديد 2011-2010 الدراسي  من العامالثاني للفصل الدراسي الرياضياتالنهائي في  االختبار
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 بتصميم وكذلك قام الباحث الحقاً، حث الرياضيات لمبفي التحصيل الدراسي الضعيفات الطالبات

في ضوء درجات الطالبات في ذلك ) وتجريبية، ضابطة ( بعدي لمجموعتين متكافئتين  قبلياختبار

عداد الكسرية للمجموعة الضابطة بالطريقة  تدريس وحدة الكسور واألتم ثم ومن، االختبار النهائي 

وفي نفس الفترة  ، البرنامج التفاعلي المحوسب لتعليم نفس الوحدةالتقليدية وعلى نظيرتها التجريبية 

  . الزمنية

التفاعلية التعليمية  بالطريقتين التقليدية وباستخدام البرمجية  اجراءات التدريسنتهاءاوبعد 

  المجموعتينطالباتبعدها  تخضع، ضافية من الحصص المخصصةإمن خالل مجموعة  ،المقترحة

 داللة إلظهاروتم تحليل نتائج االختبار للمجموعتين وذلك ، بعديالالختبار ل الضابطة والتجريبية

   . المجموعتين الضابطة و التجريبيةدرجاتالفروقات بين متوسطي 

  جرائية للدراسة الشكل التالي يوضح بيانيا الخطوات اإل

  التصميم التجريبي للدراسة : 4.1الشكل 

  

  :راسة  مجتمع الد : ثانياً

مدارس وكالة الغوث ساسي في  الصف الرابع األطالباتجتمع الدراسة من جميع تكون م

 الطالباتحيث بلغ عدد ، )2011/2012(الدولية بمحافظة خان يونس بقطاع غزة للعام الدراسي 

  ).2011، دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث الدولية( مدرسةً) 11(موزعات على ،طالبةً)  1123(
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  : راسة نة الدعي : ثالثاً

 لالجئين االبتدائية المشتركة مدرسة القرارة طالبات من في اختياره للعينة  الباحثاعتمد

 وذلك كون الباحث يعمل معلماً، التابعة لدائرة التعليم في محافظة خان يونس بوكالة الغوث الدولية

ئجهن في االمتحان النهائي وقد اعتمد الباحث في عملية اختيار الطالبات على نتا ،في هذه المدرسة

واستثنى جميع  ،   لمبحث الرياضيات2011-2010من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

) 122(جمالي العدد إحيث بلغ ، من العالمة النهائية % 60  أكثر منالحاصالت علىالطالبات 

ستقر عدد المجموعتين من  وبالتالي ا، بالطريقة العشوائية البسيطةطالبةً) 60(ختار منهن أ طالبةً

حدى المجموعتين إوقد تم اختيار  %.60قل من أ لكل مجموعة بمعدالت طالبةً )30(الطالبات ب 

  .خرى ضابطة لتكون مجموعة تجريبية واألعشوائياً

  :الدراسةومواد دوات أ:  رابعاً 

اعلي ثر البرنامج التعليمي التفأهداف الدراسة والتي تتمثل في التعرف على ألتحقيق 

عداد الكسرية وفاعليته في معالجة الضعف في التحصيل المحوسب الخاص بوحدة الكسور واأل

دوات الدراسة أ مواد وبإعدادساسي في مبحث الرياضيات قام الباحث لطالبات الصف الرابع األ

  :والتي تتمثل في 

  : تحديد الوحدة الدراسية  : والًأ

ساسي من  من كتاب الرياضيات للصف الرابع األةالعاديقام الباحث باختيار وحدة الكسور 

 – ة والكسور المتكافئةالعادير والكس: والتي تتكون من الموضوعات التالية ، المرحلة االبتدائية

  .الكسورطرح  – الكسور  جمع–ية  الكسرعداداأل –لكسورا مقارنة

التالية لألسباب اختيار هذه الوحدة وقد تم :  

 .وعات الهامة في مبحث الرياضيات والتي لها تطبيقات حياتية واسعةموضوع الكسور من الموض -

 .يعتبر موضوع الكسور استكماال لموضوعات سابقة تم تداولها في المراحل السابقة -

 لعدة مفاهيم الحقة سيتم طرحها في المراحل المتقدمة كالكسور ساساًأيعتبر موضوع الكسور  -

 .عداد النسبية العشرية و األ

 الموضوع،همية هذا أعلى هم ءراآ والمستطلعة من الموجهين والمعلمين المختصين  عددتأكيد -

 84
 



 
  إجراءات الدراسة  الرابعالفصل 

 . وذلك لتعدد موضوعاته وتشابكهاوضرورة تناوله 

وقد توصل الباحث ،  في مبحث الرياضيات عامة وفي ذلك الموضوع خاصةطالباتتدني درجات ال -

صف الرابع في السنوات الدراسية  الطالبات الشهرية لدرجاتلذلك االستنتاج بعد االطالع على ال

 تحليل وحدةأهمية رائهم على آدلوا بأسماء المحكمين الذين أيوضح ) 1( و الملحق رقمالسابقة

  .عداد الكسرية ودورها في منهاج الصف الرابع االساسياألالكسور و

  :تحليل محتوى الوحدة الدراسية  : ثانياً

 في الكسريةعداد يل محتوى وحدة الكسور واأل الدراسة بتحلألدواتعداده إقام الباحث عند 

، ساسي لتحديد عناصر المحتوى الرياضي التي تشتمل عليهمبحث الرياضيات للصف الرابع األ

  .االختبار جدول مواصفات إلعدادو

وسيلة بحث تستخدم لوصف المحتوى " نه أيقصد بتحليل المحتوى ب: تحليل المحتوى         

بو أبراهيم وإ( ،" وبطريقة منهجية منظمة وموضوعياًالمراد تحليلها وصفا كمياًالظاهر للمادة العلمية 

 دراسة في المستخدمة المناهج حدأ"نه أ ب)71 : 2004( ةطعيم  كما يعرفه،  ) 215 : 2010زيد 

 المادة من عينة باختيار أتبد منظمة خطة بوضع المسموعة وأ المكتوبة تصالاال وسائل مضمون

  ."  وكيفاًوتحليلها كماً صنيفهاوت التحليل محل

 للصف الرابع الثاني الفصلالرياضيات قام الباحث بتحليل محتوى الوحدة الرابعة من كتاب 

  :ساسي حيث اتبع في طريقة تحليله على الخطوات التاليةاأل

  :هداف التحليل أتحديد  . 1    

لى تحديد المفاهيم إسرية واألعداد الك العاديةالكسور هدف الباحث من خالل تحليل وحدة ي

عداد دليل المعلم إحيث ستستخدم في ،  الوحدة في تلك المتضمنةوالتعميمات والمبادئ الرياضية 

كما يهدف ، الخاص بشرح تلك التعميمات والمفاهيم المتضمنة في البرمجية التعليمية المقترحة

عناصر التحليل  من ى اكتساب عداد جدول مواصفات الختبار مدإلى إالباحث من خالل هذا التحليل 

  .رياضيةومهارات وحل مسائل تعميمات مفاهيم و 

 : عينة التحليل . 2    
 .ساسيكتاب الرياضيات للصف الرابع األ عداد الكسرية منواأل لت العينة بوحدة الكسورتمثَّ        
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 : جرائي وحدة التحليل وتعريفه اإل. 3     
 كوحدة لتحليل ) مسائل – مهارات – تعميمات –مفاهيم (على عناصر التحليل تم االعتماد 

 ة الحسابيحيث قام الباحث بتحديد وحصر المفاهيم والتعميمات والمهارات والمسائل ، المحتوى

  .للقيام بتحليل المحتوى من خاللها ، عداد الكسريةالخاصة بوحدة الكسور واأل

  :ضوابط التحليل . 4 
 .المحتوى ربعة الخاصة بتحليلللعناصر األ ائيراإلج والتعريف العلمي، وىالمحت إطار في التحليل تم  -

 .الثاني الجزء األساسيالرابع  للصف الرياضيات كتاب من السابعة الوحدة التحليل يشمل  -    

 :جراءات عملية التحليلإ. 5    
  عناصر ءتها لتحديد تم تحديد الصفحات التي خضعت لعملية التحليل في الكتاب المدرسي و قرا -    

 . التي تضمنتها تلك الوحدةعداد الكسرية التحليل الخاصة بوحدة الكسور واأل

 .تحديد المفاهيم الرياضية الموجودة في صفحات الوحدة -   

 .ساسية التي تضمنتها تلك الوحدةتحديد التعميمات األ -   

 .عداد  الكسرية بالكسور واألتحديد المهارات والمسائل التي تضمنتها الوحدة الخاصة -   

 :تحديد صدق التحليل . 6
 من صدق التحليل قام الباحث وللتأكد،  من صالحية التحليلالتأكديعكس صدق التحليل درجة 

  :بالخطوات التالية 

 المفاهيم(:شموليته للعناصراألربعةمن حيث  األولية لتحليل المحتوى، إعداد الصورة بعد -

عرض التحليل على مجموعة من معلمي الباحث ب مقا ،)، المسائلت، المهارا،والتعميميات

ف للصومشرفي وكالة الغوث في مبحث الرياضيات في تدريس الرياضيات الرياضيات ذوي الخبرة 

 .)1(ملحق رقمسماؤهم في الأالواردة وساسي داخل المدرسة وخارجها الرابع األ

والتي كانت في معظمها ،  السادة المحكمينآراء قام الباحث باجراء بعض التعديالت في ضوءوقد  -

 ، ض الجملتركزت في غالبيتها على همزات القطع والوصل وصياغات متفرقة لبع ،تعديالت لغوية

  .)2( كما في ملحق النهائية ليتم اعتماد التحليل في صورته 
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 :تحديد ثبات التحليل . 7

لى نفس النتائج عند معاودتهم إ الفاحصين مكانية وصول عدد منإ" يقصد بثبات التحليل        

ستدل الباحث على ثبات التحليل الخاص بتلك أوقد ، )224 : 2004، طعيمه " ( المحتوى تحليل

ساسي  الرابع األتدرس مبحث الرياضيات للصف  * خرىأ معلمةالوحدة من خالل مقارنتها بتحليل 

، شخاصن التحليل يسمى ثبات التحليل عبر األوهذا النوع م،  بخان يونساالبتدائيةمل األ مدرسةفي 

 بعدوذلك  ،يلهم للمحتوى المقصودلى نفس النتائج عند تحلإالمستقلين ويقصد به وصول المحللين 

  .جراءات التحليل نفسهاإاتباعهم 

   )226 : 2004 (طعيمة: التالية  (Holsti) باستخدام معادلة هوليستي وبتطبيق معامل الثبات      

( )
21

2,12
CC

C
R

+
=  

  معامل الثبات = R: حيث 

C1,2 : خرعدد فئات االتفاق بين تحليل الباحث و التحليل اآل.  

C1 + C2 : مجموع عدد فئات التحليل التي حللت في المرتين.  

  .يلخص نتائج ذلك التحليل ) 4.1(الجدول رقم 

  ةنتائج تحليل المحتوى من قبل الباحث و المعلم) : 4.1(جدول رقم 

  نقاط االختالف  نقاط االتفاق  ةتحليل المعلم  تحليل الباحث  لبيانا

  2  7  8  9  المفاهيم

  1  6  7  6  التعميمات

  3  27  28 30  المهارات

  1  7  8  7  المسائل
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( )
89

72
+

) = المفاهيم (معامل الثبات     0.824 =

( )
67

62
+

) = التعميمات (معامل الثبات  0.923 =

( )
2830

272
+

) = المهارات (ل الثباتمعام  0.931 =

( )
78

72
+

) = المسائل (معامل الثبات  0.933 =

  :نتائج التحليل . 8
الجـداول   من خـالل  عداد الكـسرية األلوحدة الكسور وائج تحليل المحتوى   وقد لخص الباحث نت    

ية لكل من موضوعات الوحدة وكذلك عناصـر        التالية، حيث اعتمد التحليل على إيجاد األوزان النسب       

  : يوضح عناصر تحليل المحتوى لوحدة الكسور التالي4.2الجدول رقم  ، تحليلها

  وزانها النسبيةأعناصر تحليل المحتوى الخاص بعناصر التحليل و : 4.2جدول رقم 

 المجموع مسائل مهارات تعميمات مفاهيم المحتوى

%1%18.9 الوزن النسبي درس م 1.3 5% 6.6 13.2 %100%  

%32.1 الكسور العادية والكسور المتكافئة 1  6 4 7  17 

%24.5 مقارنة الكسور 2  1  9 3 13 

%22.7 األعداد الكسرية 3  3 1 7 1 12 

%9.4 جمع الكسور 4   1 3 1 5 

%11.3 طرح الكسور 5    4 2 6 

العناصرعدد   100%  10 6 30 7 53 
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  :ن أ من خالل الجدول السابق يتبين

 % .18.9 مفاهيم بوزن نسبي 10عدد المفاهيم في تحليل المحتوى تساوي  -

 %.11.3 تعميمات بوزن نسبي 6عدد التعميمات الواردة في التحليل تساوي  -

 %.56.6 مهارة بوزن نسبي 30عدد المهارات في التحليل السابق للمحتوى  -

 % 13.2ل بوزن نسبي  مسائ7 كان عدد المسائل في التحليل السابق للمحتوى خيراًأ -

توزعت عناصر التحليل السابقة على الموضوعات الخمسة لوحدة التحليل كما في الجدول رقم  -

  . السابق4.2

  :عداد دليل المعلم إ: ثالثا 

  :لألنشطةطار العام عداد األإ  . أ

عداد المتعلقة بوحدة الكسور واألهداف نشطة واألمجمل األل العام االطار بإعدادقام الباحث 

   :قاط التالية على النّوقد اشتمل الدليل المعد،  الوحدة دروس إلثراء وذلك، سريةالك

 .ةالمقدم -1

 .العامة األهداف  -2

  .الخاصة بالمفاهيم الواردة في الدليل ئيجرااإل لتعريفا -3

 .المحتوى -4

 .عدد الحصص المقترحة -5

 .مكان التنفيذ -6

 .جراءاتاإل -7

 .ساليب التقويم المقترحةأ -8

 .عليمية المقترحةالمواد والوسائل الت -9

 .وقت التنفيذ المقترح-10
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 .المواد والوسائل التعليمية المقترحة-11

 .عداد الكسرية على الحصص المقترحة واأل العاديةنشطة وحدة الكسورأخطة توزيع -12

 :وقد تضمن العناصر التالية ، نشطة على هيئة دروس خطة تنفيذ األ-13

 .عنوان الدرس  . أ

 .عدد الحصص المخصصة . ب

 .ف العام للدرسالهد . ت

 .هداف السلوكية للدرساأل . ث

 .ساسية والبنود االختباريةالمتطلبات األ  . ج

 .دوات التعليميةالوسائل واأل  . ح

دور المعلم (نشطة والخبرات وطرق التدريس األ: خطة السير في الدرس وتشمل   . خ
 .والتقويم الختامي والنشاط البيتي) والطالب

 :وسبة عداد البرمجية التعليمية التفاعلية المحإ  . ب

عداد واأل العاديةوهي المادة التعليمية التي تقدم بواسطة الحاسوب متضمنة موضوعات الكسور 

  .ساسي من المرحلة الدنياف الرابع األ في مبحث الرياضيات للصالكسرية،

وقد قام الباحث بتصميمها من خالل برمجية الفوتوشوب والبوربوينت، لما تحتويه تلك البرامج 

  . فنية تزيد من تشويق وجذب المتعلم لهامن امكانيات

  :و قد تضمنت النقاط التالية 

  :سم البرمجية ا •
في مادة الرياضيات عداد الكسرية واأل العاديةالكسور تعليمي تفاعلي محوسب في برنامج 

  .ساسيعليم األ الصف الرابع من التّلمعالجة ضعف التحصيل الدراسي لدى طالبات
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 معالجة ضعف التحصيل الدراسي لدى طالبات فيالمقترحة حاسوبية البرمجية الالتحقق من فاعلية 

  .عداد الكسريةساسي في موضوع الكسور العادية واألالصف الرابع األ

  :مجية التعليميةالزمن المقترح لتطبيق البر •
سبوع ومدة الحصة  حصص في األستةسابيع بمعدل أنجاز البرمجية التعليمية خالل ثالثة إيتوقع 

  .)الحصة السادسة من كل يوم دراسي ( خارج نطاق الحصص الدراسية  ،  دقيقة45

   : العام للبرمجية التعليميةالمحتوى •
فصول وهي خمسة لى إبة المحوسداد الكسرية عاأل العاديةمت وحدة الكسور قس :  

  .الكسور المتكافئة والعادية الكسور :ول الفصل األ

  .مقارنة الكسور :الفصل الثاني 

   .الكسرية عداداأل  :الفصل الثالث

  . جمع الكسور :الفصل الرابع

  .طرح الكسور : الفصل الخامس

عشر درساًثمانيةزعت على حيث تو .  

  :يميةدليل المعلم الخاص بالبرمجية التعل •

 عن الدروس  تفصيلياً دليل المعلم الخاص بالبرمجية التعليمية والذي تضمن عرضاًبإعدادقام الباحث 

نشطة ووسائل التقويم هداف واألالتي سيتم ترجمتها عبر البرمجة والتي تشتمل على كافة األ

كما هو موضح في  حة المقترباألنشطةولية لدليل المعلم عداد الصورة األإبعد و، المقترحة لكل درس

 بعرضها على مجموعة من المختصين في طرق تدريس الرياضياتقام الباحث  ،)3(ملحق رقم 

 ومالحظاتهم آرائهمبداء إبغرض تحكيمها وو ذلك ،  )4(رقم ملحق في ال الواردة اسمائهموالبرمجة 

  :و مقترحاتهم في ضوء

 .عداد الكسريةنشطة لموضوع الكسور واأل خطة األمةئمالمدى  -

 .عداد الكسريةنشطة الطالب لموضوع الكسور العادية واألأ مةئمالمدى  -

 .نشطة الواردة في الدليلمدى صحة المادة العلمية المقدمة في  خطة األ -

ـ    برمجية المقترحة لموضوع المادة العلمي    ل ل نالعناوي مةئمالمدى   - عـداد  ة واأل ة في الكسور العادي
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ةالكسري. 

 .منة في البرمجية لموضوع الدراسةنشطة المتض األمةئمالمدى  -

 .نشطة في البرمجة المقترحة لموضوع الدراسة التقويم واألمةئمالمدى  -

  :وقد تلخصت مالحظات المحكمين والمختصين التي تم حصرها فيما يلي 

مثلة التي تحتويها البرمجية كذلك ضرورة تنويع األنشطة وثراء الدليل المعد بمجموعة من األإ      

لى تزويد البرمجية التعليمية بالمزيد من إ باإلضافة، عداد الكسريةاألمية الخاصة بالكسور ولتعليا

 .  المتعددة والمتنوعةالتقويميةنشطة األ

الستخدام البرنامج ل في دليله الخاص بالمعلم مين وعدمالحظات المحكِّبخذ الباحث أوقد        

كما في ، في صورتها النهائيةنشطة واأل  لدليل المعلمةلتخرج النسخة النهائي، ساسهاًأعلى المحوسب 

  ).5( الملحق رقم
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  :داة الدراسة  أ
عدها كوسيلة لجمع البيانات صممها ومداة هامة ترتبط بخدمة مأتعتبر االختبارات 

داة قياس أهم أوتشكل االختبارات الصفية ، حكام وصياغة القراراتوالمعلومات بهدف تكوين األأ

عينة مختارة من  وذلك باالعتماد على، في تقويم التحصيل المدرسي للطالبلمعلم يستخدمها ا

وك المتمثل بالنواتج لمعرفة درجة امتالك الفرد لذلك السل، المراد قياسها )النواتج التعليمية(السلوك 

 وأدائه بتحصيل زمالئه أمن خالل مقارنة ، جل الحكم على مستوى تحصيلهأذلك من التعليمية و

  .ديد المعارف والمهارات التي يستطيع الطالب القيام بها وتلك التي ال يستطيعهالتح

سئلة االختبارات التحصيلية الصفية حسب أ) 67 – 59 ، 2002 (خرون آ الظاهر وفَ و قد صنَّ

االختبارات الشفوية والمقالية والموضوعية : نواع رئيسة هي أربعة ألى إ، استجابة المفحوص لها

  . مقالية الخيراًأو

نماطها من أحيث تتعدد نماط الحديثة مقارنة بالمقالية وتعد االختبارات الموضوعية من األ

 تصحيحها تأثروتمتاز بعدم ، و التكميلألى المقابلة إلى االختيار من متعدد إ الخطأالصواب و

 .  باتدق والثَّكما تمتاز بارتفاع معاملي الص ، بالعوامل الذاتية للمصحح

   :ار التحصيلي االختب
 مقاييس للكشف عن أثر تعليم أو تدريب خاص ويطلق على " : بأنّه التحصيلييعرف االختبار       

ة التي درسها التشخيصيكل صورة وأنواع االختبارات التي يقوم المدرس بإعدادها من واقع المواد 

 االختبارات نأب ) 57 – 47 : 2005،ملحم ( يرى كما  ).2001،عبد الهادي ( " الطالب

 مدى من التأكدبهدف  السلوك من ينةع خالل من ما سمة جراء منظم لقياسإالتحصيلية عبارة عن 

  .سيةراالد بالمادة الخاصة األهداف تحقيق

عداد  واأل الخاص بوحدة الكسورالتحصيلي االختبار إلعداد الباحث الخطوات التالية اتَّبعوقد       

  :حيث مر بناؤه بالخطوات التالية، سيسا للصف الرابع األالكسرية

 .تحديد هدف االختبار -

 .بعاد االختبارأتحديد  -

 .عداد الكسريةالدراسية الخاصة بالكسور واأل الوحدةتحليل محتوى  -
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 .باالختبار الخاص عداد جدول المواصفاتإ -

 . وتحديد نوعهاصياغة مفردات االختبار -

 .التجريب االستطالعي لالختبار -

 .بارتحديد زمن االخت -

  .حساب معامل السهولة والصعوبة لالختبار -

 .حساب معامل التمييز لالختبار -

 .حساب الصدق والثبات لالختبار -

العناصر  االختبار التحصيلي لقياس اكتساب بإعدادسترشاد بالخطوات السابقة قام الباحث وباال

  : باع الخطوات التالية  باتِّساسية الخاصة باالختبار وذلكاأل

  :ف االختبارتحديد هد -
 في وحدة طالباتلى قياس مستوى التحصيل للإفي هذه الدراسة التحصيلي يهدف االختبار 

 الرياضيات قبل البدء بتطبيق البرنامج المحوسب و ذلك للوقوف بمبحث عداد الكسرية  واألالكسور

 يعاد تطبيق كذلك .في هذه الوحدة الدراسيةفي التطبيق القبلي  طالباتعلى المستويات الحقيقية لل

نتهاء من معالجة مواطن الضعف وذلك بالتركيز عليها من خالل البرنامج  بعد االنفسهختبار اال

 في ضوء النتائج السابقة وذلك لرصد التحسن العام في المحوسب المعد خصيصاً التفاعلي التعليمي

  .المحوسبالتعليمي التفاعلي  بعد تطبيق البرنامج طالباتمستوى ال

  :بعاد االختبارأتحديد  -
 يجمع بين المعلومات ألنهداة فاعلة في عملية التقويم وذلك أ التحصيلييعد االختبار    

 التعليمية ومخرجات التعلم المرجوة وبالتالي من خالل تطبيق طالباتوالبيانات الالزمة الحتياجات ال

 التعليمية لمادة تعليمية هدافومدى تحقق األ، طالباتمثل تلك االختبارات نستطيع معرفة مستويات ال

حيث ، عداد الكسريةبعاد االختبار من خالل وحدة الكسور العادية واألأوقد حدد الباحث ، محددة

 بها بعد تطبيق البرنامج لمأن يكون قد أ التي ينبغي للطالب الرياضية المعرفة على سئلة بناءورد األأ

  .التعليمي التفاعلي المحوسب المقترح
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عداد الكسرية لتوضيح عناصر التحليل احث بتحليل المحتوى لوحدة الكسور واألوقد قام الب

 توضيح تمو ، )المسائل ، المهارات ، التعميمات ، المفاهيم (وزانها والتي حصرت في ساسية وأاأل

 . ذلك الجزء مسبقاً

 :عداد جدول المواصفات لالختبارإ
ول البعد األ يتضمن ، بعدين  له مخطط تفصيلي ":نهأ على جدول المواصفاتيعرف 

في حين يتضمن سئلة المخصصة لكل جزء العناوين الرئيسية لمحتوى المادة ونسبة التركيز وعدد األ

هداف ومستويات ودرجة التركيز عليها الوزن النسبي لكل موضوع من حيث عدد األالبعد الثاني 

  .)353 : 2010 ، زينة بوأ(" لكل هدف 

تحليله  من مستفيداً باالختبار التحصيليالخاص  المواصفات جدول بإعدادقام الباحث 

هداف  اشتقاق مجموعة األحيث تم، الكسرية عداداألو بالكسور الخاصة الدراسية الوحدة لمحتوى

 – تطبيق – فهم واستيعاب – تذكر(بحيث تشملختبار السلوكية المتضمنة بالوحدة التي يتناولها األ

  : كما بالجدول التاليموزعةً اً سلوكياًهدف) 53(اق ، حيث تم اشتق)مستويات عليا

   التي يتضمنها االختبارلمستويات األسئلةالوزن النسبي : )4.3(جدول رقم

 المجموع مستويات عليا تطبيق فهم تذكرالسؤالمستوى 

 53 7 30 6 10عدد األهداف

%18.9ي %11.3الوزن النسب   56.6%  13.2%  100%  

م الوزن ئ االختبارية يالالفقرات جدول المواصفات بهدف وضع عدد من بناءمن ثم قم الباحث ب

  :درس كما بالجدول التاليالنسبي لكل 
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   جدول المواصفات الخاص باالختبار):4.4(جدول رقم

  مستوى السؤال
 المجموع المحتوى

 الوزن النسبي مستويات عليا تطبيق فهم تذكر

 الكسورالكسور االعادية 

 المتكافئة
17 6 4 7 0 32.1%  

%24.5 3 9 0 1 13 مقارنة الكسور  

%22.6 1 7 1 3 12 االعداد الكسرية  

%9.4 1 3 1 0 5 جمع الكسور  

%11.4 2 4 0 0 6 طرح الكسور  

  7 30 6 10 53 المجموع

%5%11.3%18.9 الوزن النسبي 6.613.2%  100 % 

ية  على الجدول السابق خرج الباحث بالمالحظات التالبناء:  

 .مفاهيم) 9(سئلة موزعة على أ) 9(في االختبار التحصيلي تساوي  سئلة التذكرأعدد  -

 .تعميمات) 6(سئلة موزعة على أ) 6(سئلة الفهم  في االختبار التحصيلي تساوي أعدد  -

 .مهارة) 30(سؤال موزعة على ) 30(سئلة التطبيق في االختبار التحصيلي تساوي أعدد  -

) 7(سئلة موزعة على أ) 8(لعليا في االختبار التحصيلي تساوي سئلة المستويات اأعدد  -

 .مفهوم) 1(مسائل و 

  

  

  

 96
 



 
  إجراءات الدراسة  الرابعالفصل 

 :صياغة مفردات االختبار
ولية أسئلة االختبار صياغة أنتهاء من بناء جدول مواصفات االختبار قام الباحث بصياغة بعد اإل

 –عداد الكسرية  األ– مقارنة الكسور –الكسور العادية : ( بعاد هي أخمسة في استمارة تحتوي 

  53في صيغت مفردات االختبار في صورة اختيار من متعدد وقد )  طرح الكسور –جمع الكسور 

، والعبسي عباس(سئلة بالمميزات التالية وع من األنحيث يتميز هذا الولية في صورته األ فقرةً

2007 :  262 :(  

   . بذاتية المصححالتأثرعدم  -

  . و الثبات تتصف بدرجة عالية من الصدق -

 .جزاء الوحدة محل االهتمامأشموليتها لمختلف  -

  .سهولة تصحيحها -

  :ساسين هما أوتتكون فقرة االختيار من متعدد من جزئين 

  :الفقرة ) مقدمة(صل أ •

ن تكون واضحة الصياغة مع أويجب ، جملة ناقصةوأحيث تصاغ في صورة سؤال      

 مع تجنب احتوائها كلمات مفتاحية قد ترشد الى ،كبر من مضمون السؤالاحتوائها على الجزء األ

  .حدى البدائلإ

  :و الخيارات أالبدائل  •

  : بدائل حيث صيغت متوافقة للشروط التالية ةربعأيحتوي كل سؤال على        

  .لغويةدقة ووضوح الصياغة الّ -

 .تجانس جميع البدائل ظاهرياً -

  . بدائلأربعة فضلهاأ و5-3ن يكون عدد البدائل من أ -

  . محتملة الصحة لدى الطالبةالخاطئن تكون البدائل أ -

 .التوزيع العشوائي للفقرات -

 .... دائما – ليس مما سبق –عبارات كل ما سبق : تجنب البدائل النوعية مثل  -

 .الحرص على الخروج بفقرات متناسقة في الطول لكل فقرات االختبار -
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 .ن تكون المموهات متساوية في عددهاأيفضل  -

 .كثر من صفحة أعدم كتابة السؤال في الحرص على  -

  .و تصاعدياًأ  تنازلياًرقام ترتيباًأ من تتألفترتيب البدائل التي  -

 2002،خرونآالظاهر و( ما في االختبار ألسئلةخرى أتجنب اشتمال بعض البدائل لحلول  -

:112-118(  

من نوع ولية األته  في صور فقرةً)53 ( تم صياغة فقرات االختبار حيث تكون منما سبق على بناء

  .جابة الصحيحة اإليمثلبديل واحد  على  مشتمالً بدائلةربع األذي من متعدداختيار 

  :تعليمات االختبار

 طالبات المتعلقة باالختبار والخاصة بالرشادات واإل مجموعة من التعليماتبإعدادقام الباحث 

  :يةعلى النقاط التالةولى لالختبار مشتملحيث وضعت في الصفحة األ

 .جلهأتوضيح وبيان الغرض الذي صمم االختبار من  -

 .تبيان لعدد الفقرات المكونة لالختبار -

 .توضيح زمن االختبار -

 . الحلبآلية التلميذ إلرشادمثال توضيحي  -

  : لالختبار المبدئي االستطالعيالتطبيق

ت ضعاف  من الطالباطالبةًًً) 32(حجمها قام الباحث باختيار عينة عشوائية استطالعية 

وقد هدف الباحث  ، عشوائياً في عينة الدراسة حيث تم اختيارهن اختيارهنالتي لم يتمالتحصيل الّ

  :لى إمن خالل هذا التطبيق 

 .التحقق من صدق االختبار •

   االختبارألسئلةحساب معامالت الصعوبة  •

   االختبارألسئلةحساب معامالت التمييز  •

  تحديد الزمن المناسب لالختبار •

   معامل ثبات االختبارحساب •

  معرفة مدى وضوح تعليمات االختبار •
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  :صدق االختبار 

) 270 : 2005(جله ملحم أذا نجح في قياس الغرض الذي صمم من إ يعتبر االختبار صادقاً

   : التالية باإلجراءاتوللوقوف على صدق االختبار قام الباحث ، 

  :الصدق الظاهري لالختبار : والًأ

 المتخصصين  مجموعة من السادةولية على رض االختبار في صورته األوقد قام الباحث بع

 حول بنود ذلك االختبار من حيث انتمائها للهدف الذي وضعت لقياسه آرائهم إلبداءو المحكمين 

بدى المحكمون موافقتهم على فقرات االختبار مع أو قد ، هداف العامة لالختباروانتمائها لمضمون األ

الملحق ،مالئية البسيطة على بعض فقرات االختبارت في الصياغة والتعديالت اإلبداء بعض التعديالإ

  .وليةين االختبار في صورته األيب ) 7( رقم 

  صدق االتساق الداخلي لالختبار : ثانياً

نه معامل االرتباط بين عالمات الطالب على فقرات أ ىلالختبار علتساق الداخلي يعرف صدق األ

  ).133 : 2002 (خرون آالمات االختبار ككل الظاهر واالختبار ومجمل ع

   صدق االتساق الداخلي بين كل فقرة من فقرات االختبار و مجمل االختبار ككل  . أ
تساق الداخلي بتطبيق االختبار على العينة وقد قام الباحث من التحقق من صدق اال

ي مدرسة القرارة االبتدائية فراد عينة الدراسة فأمن خارج ،  طالبة32ًستطالعية المكونة من اإل

رتباط بيرسون بين درجات كل فقرة من فقرات اوذلك من خالل حساب معامل ، المشتركة لالجئين

حصائي ليه وذلك باستخدام برنامج التحليل اإلإاالختبار والدرجة الكلية لالختبار الذي تنتمي 

(SPSS) يوضح ذلك) 4.5( والجدول.  
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  .تساق الداخلي بين فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبارصدق اال: )4.5(جدول رقم

  معامل االرتباط  .م  معامل االرتباط  .م  معامل االرتباط  .م  معامل االرتباط  .م  معامل االرتباط  .م

1  0.41*  11  0.29*  21  0.66**  31  0.67**  41  0.36*  

2  0.52**  12  0.29*  22  0.64**  32  0.69**  42  0.62**  

3  0.37*  13  0.29*  23  0.69**  33  0.68**  43  0.57**  

4  0.33*  14  0.7**  24  *0.63*  34  0.68**  44  0.58**  

5  0.29*  15  0.65**  25  0.76**  35  0.43*  45  0.66**  

6  0.29*  16  0.71**  26  0.63**  36  0.75**  46  0.47**  

7  0.66**  17  0.64**  27  0.73**  37  0.58**  47  0.38*  

8  0.49**  18  0.62**  28  0.61**  38  0.66**  48  0.36*  

9  0.32*  19  0.62**  29  0.71**  39  0.47**  49  0.62**  

10  0.31*  20  0.49**  30  0.63**  40  0.38*  50  0.57**  

  0.01دالة عند مستوى داللة اقل من ** 
  0.05دالة عند مستوى داللة اقل من *

  

 االختبار واالختبـار    رتباط بين كل فقرة من فقرات     ن معامالت اال  أيتضح من الجدول السابق       

ن فقـرات   أوهذا يعني   ، لجميع تلك الفقرات    0.05قل من   أ عند مستوى معنوية     حصائياًإككل دالة   

  .تساق الداخلين االختبار على درجة عالية من االوأ،  متسقة مع درجة االختبار ككلاالختبار

  : صدق االتساق الداخلي بين مجاالت االختبار والدرجة الكلية لالختبار . ب
قام الباحث بحساب معدل درجات االختبار لكل مجال من مجاالته الخمسة والدرجة الكليـة              

  :تائج من خالل الجدول التاليرتباط بيرسون وقد لخص النَّالالختبار من خالل حساب معامل 
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  الدرجة الكلية لالختبارق الداخلي بين مجاالت االختبار وتساصدق اال) 4.6(جدول رقم

 االرتباطمعامل  المجال  .م

  **0.91  الكسور العادية و الكسور المتكافئة  1

  **0.85  مقارنة الكسور  2

  **0.93  عداد الكسريةاأل  3

  **0.86  جمع الكسور  4

  **0.86  طرح الكسور  5

  
  0.01دالة عند مستوى داللة اقل من                  ** 

  

ت االختبار والدرجة الكليـة     تساق الداخلي بين مجاال   يتضح من الجدول السابق مدى قوة اال      

وبالتـالي   ، 0.01قل مـن    أرتباط دالة عند مستوى معنوية      لالختبار حيث كانت جميع معامالت اال     

 لالختبـار كانـت     بعاد االختبار والدرجة الكلية   أن الدرجة الكلية لالتساق الداخلي بين       أيمكن القول   

  .مرتفعة

  

 :حساب معامل الصعوبة لكل فقرة

ن أو يمكن القول ب ،االختبار  في ما سؤال مدى صعوبة على مؤشراًوبة  معامل الصعيعد

 جابة خاطئة عن ذلك السؤال مقسوماًإجابوا أمعامل الصعوبة لسؤال ما يساوي عدد الطالب الذين 

بصورة عامة تتفاوت نسبة معامل الصعوبة المطلوب من اختبار ، جماليجابات اإلعلى عدد اإل

ل الصعوبة المقبول  معامنأب ) 296 : 2005 (ملحمو يشير ، تبارحسب الغرض من االخ، آلخر

  :  حيث يحسب من خالل المعادلة  )0.75، 0.25(يتراوح بين 
( )
n
yndC =..  
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  : حيث

C.d.    معامل الصعوبة  

n(y)   :في العينة االستطالعيةالخاطئةجابات عدد اإل .  

n     :    الممتحنين في العينة االستطالعيةطالباتالعدد الكلي لل   

  :يبين معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار) 4.7(الجدول رقم
  

  معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار )4.7(جدول رقم

  معامل الصعوبة  .م  معامل الصعوبة  .م  معامل الصعوبة  .م  معامل الصعوبة  .م  معامل الصعوبة  .م

1  0.41 12  0.34 23  0.41 34  0.44 45  0.31 

2  0.34 13  0.41 24  0.44 35  0.34 46  0.25 

3  0.44 14  0.31 25  0.50 36  0.47 47  0.47 

4  0.44 15  0.53 26  0.41 37  0.53 48  0.44 

5  0.34 16  0.47 27  0.44 38  0.44 49  0.25 

6  0.44 17  0.28 28  0.50 39  0.41 50  0.53 

7  0.41 18  0.41 29  0.47 40  0.34 51  0.41 

8  0.25 19  0.34 30  0.47 41  0.28 52  0.38 

9  0.25 20  0.41 31  0.44 42  0.41 53  0.78* 

10  0.41 21  0.47 32  0.44 43  0.41     

11  0.38 22  0.47 33  0.44 44  0.31     
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 0.78 من االختبار كانت 53للفقرة رقم الصعوبة معامل ن أيتضح من الجدول السابق 

في حين ، به للصعوبة وعليه قام الباحث بحذف هذه الفقرة من االختبارمتجاوزة الحد المسموح 

وعليه  ، 0.40بمتوسط كلي  ) 0.53 – 0.25( بين فقرات االختبار لباقي تراوح معامل الصعوبة 

 ليهإ من االختبار تعتبر مقبولة وذلك بحسب ما يشير 52-1فان قيم معامالت الصعوبة للفقرات 

  ).269 : 2005 ، ملحم(

 :ساب معامل التمييزح
 ويميز بين متفوقي طالباتختبار المميز هو الذي يستطيع أن يبرز الفروق بين الاال

سئلة التي يشملها االختبار ، لذلك ينبغي أن تكون جميع األفي االختبار  التحصيل منهموضعاف

لب أن يكون وهذا يتط.  الممتحناتطالبات، أي أن كل سؤال تختلف اإلجابة عليه باختالف المميزة

 بحيث يؤدي هذا إلى توزيع معتدل بين أعلى ،هناك مدى واسع بين السهل والصعب من األسئلة

 طالباتحصل التوأقل الدرجات، وأن تصاغ األسئلة في كل مستوى من مستويات الصعوبة بحيث 

 . على درجات متفاوتة

 قدرة الفقرة على التمييز بين نه القيمة التي تدل علىأمعامل التمييز على يعرف ، وفي هذا السياق

وقد استخدم الباحث القانون التالي لحساب معامل .  المحصلة للعينةدرجاتالفئة العليا والدنيا من ال

  .التمييز

( )

2

)(..
n

ynyhsC −
   )239 :2005 ، ملحم    (=

   حيث

C.s. :  معامل التمييز  

h(y)  :المحصلةدرجات العليا لل عدد المجيبين عن الفقرة بصورة صحيحة ضمن الفئة   

n(y)   : المحصلةدرجاتفراد الفئة الدنيا للأ عدد المجيبين عن الفقرة بشكل صحيح من بين .  

n    : االختبارا شملهالتي الفئتين مجموع ألفرادالعدد الكلي .  
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 ) افراد8(% 27ختيار ما نسبته ا حيث تم  تصاعدياًطالبات الدرجاتوقد قام الباحث بترتيب        

 المرتبة لتمثل الفئة الدنيا درجاتمن ال)  افراد8(% 27دنى أعلى المعدالت ليمثلوا الفئة العليا وأمن 

  .درجاتمن تلك ال

 ملحم، %30ذا كان معاملها ال يقل عن إن الفقرة تكون مميزة أعتبر الباحث اوبناء على ذلك 

  :تبار في الجدول التالي وقد لخص الباحث نتائج معامل التمييز لفقرات االخ ).293: 2005(

   معامل التمييز لفقرات االختبار):4.8(جدول رقم

  التمييزمعامل   .م  التمييزمعامل   .م  التمييزمعامل   .م  التمييزمعامل   .م  التمييزمعامل   .م

1  0.56 12  0.44 23 0.78 34  0.56 45  0.67 

2  0.56 13  0.89 24 1.00 35  0.89 46* 0.22 

3  0.44 14  0.67 25 0.78 36  0.78 47  0.89 

4  0.33 15  0.89 26 0.89 37  0.78 48  0.44 

5  0.33 16  0.78 27 0.67 38  0.89 49* 0.22 

6  0.78 17  0.67 28 0.78 39  0.67 50  0.89 

7  0.67 18  0.89 29 0.89 40  0.44 51  0.67 

8  0.33 19  0.56 30 0.78 41  0.33 52  0.89 

9  0.33 20  0.89 31 0.89 42  0.78 53  0.56 

10 0.33 21  0.89 32 0.89 43  0.67     

11 0.33 22  1.00 33 0.89 44  0.67     
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 من االختبـار كانـت   49 و46ت رقم للفقرا التمييز معامالت أن السابق الجدول من يتضح

وعليه فقد قام الباحث بحـذف       ، 0.3هو  دنى المسموح به و   وهي تقل عن الحد األ      لكل منها     0.22

لى إ 0.33حت معامالت التمييز لباقي فقرات االختبار من        وفي حين ترا  .االختبارهاتين الفقرتين من    

بار كما حدده مختصو علم     وبذلك تكون معامالت التمييز في الحد المقبول لباقي فقرات االخت          ، 0.89

  . )2005، ملحم  (التقويمالقياس و

 :تحديد زمن االختبار
ول أستطالعية بتوثيـق زمـن تـسليم    ينة االقام الباحث ومن خالل تطبيق االختبار على الع   

  : عن االختبار ليتم حساب زمن االختبار من المعادلةلإلجابة طالبةخر آو

   2 )/ة طالبأبطأالزمن الذي استغرقه + سرع طالب أالزمن الذي استغرقه ( = متوسط زمن االختبار

تقريبالبعد  دقيقة  60 تقدير الزمن من خالل تلك المعادلة ليبلغ وقد تم.  

  :حساب ثبات االختبار

  :طريقة التجزئة النصفية  . أ

عادة على نفس  عند اإلحصائياًإذا كانت الفروق بين نتائجه غير دالة إ يعتبر االختبار ثابتاً

 ن ماالختباروقد استخدم الباحث طريقة التجزئة النصفية لقياس ثبات ، و على عينة مكافئةأالعينة 

خرى أ مرة إلعادته باالعتماد على نفس االختبار دون الحاجة العية ستطخالل تطبيقه على العينة اإل

  ). 0.901 (بيرسونرتباط احيث  بلغ معامل الثبات المقاس باستخدام معامل 

  :قام الباحث بتعديل معامل االرتباط من خالل معادلة سبيرمان براون التالية 

2,1

2,1

1
2

r
r
+

=ρ      ) 327-325 : 2001 ، الهادي عبد(.  

  :حيث 

ρ :  الثباتمعامل.  

r1,2  : رتباط بيرسونأمعامل.  

وهي تمثل قيمة  ، 0.948و قد بلغت قيمة معامل الثبات حسب معادلة سبيرمان براون 

  .لمعامل ثبات مرتفع
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   : 20طريقة كودر ريتشاردسون   . ب

 كودرريتشاردسون طريقة وهي الثبات، معامل حساب طرق من أخرى طريقة الباحث استخدم
K-R20   ) 264 :2005، ملحم(.  
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  : أن حيث

n  : ت تالفقرا عدد 

 : p السؤال أو تارقالف عن الصحيحة اإلجابات نسبة. 

:σ  السؤال أو الفقرة عن الخاطئة اإلجابات نسبة. 

 اإلجابات لجميع التباين  :

 تطمـئن  عالية يمة قوهي 0.9402وي تسا يمة قعلى 20 ريتشاردسون كودر معامل حصل حيث

  .سةراالد عينة إلى االختبار تطبيق إلى الباحث

كما هـو    لى الصورة النهائية لالختبار   إالباحث  خلص  ستطالعية  على العينة اال   جراءنتهاء هذا اإل  اب

  :شتملت على تعليمات االختبار التي تضمنت النقاط التالية ا وقد )8(ملحق رقم موضح ب

 .مكان لكتابة اسم الطالب والصف الذي يدرس فيه -

 .الغرض من االختبار -

 .جابةزمن اإلسئلة التي يتكون منها االختبار وعدد األ -

 .جابة ومكانهاطريقة تسجيل اإل -

 .لإلجابةعداد الورقة المخصصة إ -

 – فهـم    –تـذكر   ( ربعة مستويات   أتوزعت على     فقرةً 50سئلة االختبار التي تكونت من      أ -

وليـة لعـدم مطابقتهـا      ستثناء الفقرات الثالث في الـصورة األ      اوقد تم   )  تركيب   – تحليل

تبيانه سابقاًلمعامالت التمييز والصعوبة كما تم . 

  .التالي يوضح تصنيف فقرات االختبار حسب المستويات السابقة) 4.9(الجدول رقم
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   تصنيف فقرات االختبار في صورته النهائية):4.9(جدول رقم

عناصر 

  التحليل
  رقم السؤال

عدد 

 األسئلة

  9 1,5,8,9,11,12,13,25,35  مفاهيم

  6  15,17,18,19,20,38 تعميمات

  مهارات
2,3,4,6,7,10,14,16,21,22,23,24,26,27,28,29,30,34,36,

39,40,41,42,43,46,47,48,49,50  
29 

  6  31,32,33,37,44,45  مسائل

 50   المجموع

  

   :اسةر الدضبط متغيرات : خامساً

قام الباحث بالتحقق من تجانس وتكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة وذلك لضمان 

ذلك ثارها وآثار العوامل الدخيلة التي يتوجب ضبطها والحد من آولتجنب ، سالمة نتائج الدراسة

جراءات إوقد اعتمد الباحث عدة مقاييس و، لى نتائج صالحة وقابلة للتعميمإبغرض الوصول 

المستوى : ة للمقارنة بين متوسطي المجموعتين الضابطة والتجريبية في المتغيرات التالية حصائيإ

  .حصيل الدراسي للطالب في مبحث الرياضيات التّ،  والعمر الزمني، الجنس، جتماعياال

  

 :المستوى االجتماعي  -1

يتساوى ، دةخذه للعينة من منطقة واحأوذلك من خالل ، جتماعيقام الباحث بتثبيت المستوى اال

  .اًتقريب جتماعياًافراد العينة أفيها 
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  :الجنس   -2

وبـذلك  ، ة  ساسـي  الصف الرابع من المرحلة األ     طالبات تطبيق الدراسة على عينة من        تم حيث

  .متغير الجنس في الدراسةحيد يكون الباحث قد 

 :العمر الزمني -3

،  عـالم  (نعمارهأ مع    يتناسب طردياً  طالبات التحصيل العلمي لل   نأيؤكد مصممو االختبارات ب   

 مـن    كـالً  طالبـات  تكافؤ مستوى التحـصيل العلمـي ل       بإثبات الباحث   هتمالذلك  ). 253: 2000

منخفضي التحصيل الدراسـي فـي      ل ذلك التكافؤ    تأكيدالمجموعتين الضابطة والتجريبية بشكل عام و     

 : من خالل الخطوات التالية من ذلك التأكد و قد تم، المجموعتين الضابطة والتجريبية

عمـار  أومتوسـط    سـنة    )10.41 (ةالـضابط  المجموعة في   الطالباتعمار  أوقد بلغ متوسط    

عمار للمجمـوعتين   على متوسطي األ  " ت"وقد طبق الباحث اختبار     ، )10.51(المجموعة التجريبية   

ا في الجـدول    صت النتائج كم  ي فروقات ذات داللة احصائية حيث تلخ      أ من عدم وجود     ليتأكدوذلك  

  :التالي ) 4.10(رقم

  عمار الطالبات في المجموعتين الضابطة والتجريبيةأداللة الفروقات بين متوسطي  ):4.10(جدول رقم

  البيان
المجموعة الضابطة 

  30=ن

المجموعة التجريبية 

  30=ن
  قيمة ت  .ح.د

الداللة 

  االحصائية

متوسط 

  االعمار

االنحراف 

 لمعياريا

متوسط 

  االعمار

االنحراف 

 المعياري
عمار أ

الطالبات 

  0.37 10.51  0.31 10.41 بكسور السنة

58  -1.11  
غير دال 

  حصائياًإ

    

 وهي غير دالة عند مستوى 1.11-المحسوبة بلغت " ت"ن قيمة أ) 4.9( من الجدول رقم يتبين

ار في عمبين متوسطي األحصائيا إ فروق دالة  توجدنه الأمما يدل على  ، 0.05 قل منأ معنوية

 الصف الرابع من طالباتوهذا يؤكد تكافؤ المجموعتين الضابطة والتجريبية من ، المجموعتين

  .ساسية لتلك العينةالمرحلة التعليمية األ
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تكافؤ المجموعة الضابطة والتجريبية في التحصيل الدراسي القبلي لوحدة الكسور  -4

  :ساسي في مبحث الرياضيات للصف الرابع األ

 :ؤ المجموعة الضابطة والتجريبية ككلاختبار تكاف

 في مبحث الرياضيات للصف الرابع القبلي المعد مسبقاًختبار بجمع درجات االقام الباحث 

فؤ المجموعتين قبل إجراء وذلك للتأكد من تكا المجموعتين الضابطة والتجريبية لطالباتساسي األ

 لطالبات المجموعتين الضابطة والتجريبية وقد قام الباحث بالمقارنة بين متوسطي الدرجات، الدراسة

ي المجموعتين قتراب توزيع الدرجات فالحيث يمكن إنجاز ذلك االختبار نظراً ، تمن خالل اختبار 

يلخص نتيجة المقارنة بين متوسطي نتائج االختبار ) 4.11(الجدول رقم ، من التوزيع الطبيعي

  .موعتين الضابطة والتجريبيةفي المج)  التطبيق القبلي(النصفي في الرياضيات 
  

داللة الفروقات بين متوسطات درجات طالبات المجموعتين الضابطة ) 4.11(جدول رقم 

  .لتجريبية في مبحث الرياضيات لالمتحان القبلياو

  البيان
المجموعة الضابطة 

  30=ن

  المجموعة التجريبية

  30=ن
  قيمة ت  .ح. د

  الداللة

  حصائيةاإل

متوسط 

  الدرجات

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  الدرجات

  االنحراف

االختبار القبلي   المعياري

  الرياضياتلمبحث 
9.00  4.96  7.13  5.02  

58  1.445  
  غير دال

  حصائياإ

  

وهي غير دالة عند  ، 1.445المحسوبة بلغت " ت"ن قيمة أ) 4.11(يتضح من الجدول رقم 

وهذا يؤكد تكافؤ ، حصائياًإق دالة  فرو توجدنه الأمما يدل على ، 0.05  أقل منمستوى معنوية

ساسية لتلك  الصف الرابع من المرحلة التعليمية األطالباتالمجموعتين الضابطة والتجريبية من 

  . في االمتحان القبليالعينة
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  :الدراسةجراءات تطبيق إ :سادساً

 .دامهااالطالع على اآلدب والدراسات التربوية المتعلقة بالبرمجيات المحوسبة وكيفية استخ •
 . من كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسيتحليل المحتوى الرياضي لوحدة الكسور واألعداد الكسرية •

إعداد اإلطار العام لدليل المعلم واألنشطة المتعلق بالبرنامج التفاعلي المحوسب والذي سوف  •

 .يطبق على الطالبات 

 .ة إعداد االختبار التحصيلي لوحدة الكسور واألعداد الكسري •

 .spssتحليل نتائج العينة التجريبية والضابطة بواسطة برنامج التحليل االحصائي  •

وكذلك  التفاعلي المحوسب، لبرنامج والمتمثلة با،عد أن انتهى الباحث من إعداد مواد الدراسةب •

 الباحث بدأ) االختبار التحصيلي لوحدة الكسور واألعداد الكسرية في الرياضيات (أدوات الدراسة

 :لتطبيق الميداني للدراسة في ضوء الخطوات التالية با

  :األستعداد للدراسة الميدانية) أ

1 . تحديد عينة الدراسة من بين أربعة صفوف بمدرسة القرارة االبتدائية المشتركة لالجئين، حيث تم

الثاني على نتائجهن في امتحان نهاية الفصل الدراسي   طالبةً من طالبات المدرسة بناء60اختيار 

 طالبة لكل منهن، 30م، حيث تم توزيعهن على مجموعتين مكونة من 2011-2010من العام 

  .خرى تجريبيةإحداهن ظابطة واأل

  .توفير المواد واألدوات والوسائل التعليمية الالزمة لتطبيق البرمجية التفاعلية المحوسبة  .2

 وعة التجريبية وتجهيز األجهزة والشبكةتهيئة مختبر الحاسوب المدرسي الستقبال طالبات المجم. 3

  . المحلية لتلك األجهزة 

4 .المجموعة التجريبية بأقسام البرمجية طالباتجل تعريف أية من قام الباحث بعقد حصة تمهيد 

  :وذلك من خالل ، وطريقة استخدامها
 .لنسبة للطالباتن أهميتها بااالتعرف على البرمجية التعليمية التفاعلية المحوسبة المقترحة وتبي -

عداد األ(ساسية المتعلقة بالكسور قبل البدء الفعلي استذكار بعض القواعد والمفاهيم األ -

 .) العمليات الحسابية في االعداد الصحيحة – القسمة –الصحيحة 

تشغيلها المعدة وكيفية التفاعلية المحوسبة  بطريقة الدخول للبرمجية التعليمية الطالباتتعريف  -

 ).6(ع الواجهة الرئيسية لتلك البرمجية التعليمية المعدة كما في ملحق رقم والتعامل م
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و موضح بملحق رقم بعد أخذ الموافقة من دائرة التربية والتعليم بوكالة الغوث كما هم 8/12/2011

ضابطة، حيث تم التدريس لطالبات ، حيث قام الباحث بتدريس المجموعتين التجريبية وال)9(

المجموعة التجريبية باستخدام البرنامج التفاعلي المحوسب، بينما تم التدريس للمجموعة الضابطة 

لتدريبات والمسائل الرياضية بالطريقة التقليدية المعتادة، والتي تعتمد على شرح المعلم، ممثلة بحل ا

وقد استغرق تدريس الوحدة للمجموعتين . على السبورة العادية، حيث كان دور الطالبة هنا بالمتلقية

  .م28/12/2011ذلك يوم األربعاء الموافق  ثمانية عشر حصة، حيث تم االنتهاء من

تين التجريبية والضابطة يوم تم اجراء التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي على طالبات المجموع. 2

  م 29/12/2011الخميس الموافق 

لبعدي، وتفريغ الدرجات في نماذج خاصة، وبعد ذلك تم قام الباحث بعد ذلك بتصحيح االختبار ا. 3

 .تحليلها باستخدام المعالجات اإلحصائية

  :اإلحصائية المعالجة: سابعاً

 وذلك لتحليل البيانات 16 نسخة  SPSSحصائيةاعتمد الباحث على الحزمة البرمجية اإل

وذلك للخروج بنتائج  التالية حصائيةاإل المعالجاتحصائية الناتجة عن الدراسة الحالية وقد استخدم اإل

  :الدراسة المطلوبة 

يستخدم هذا األمر بـشكل أساسـي ألغـراض         : النسب المئوية والتكرارات والمتوسط الحسابي     -

 . في وصف عينة الدراسة المبحوثةستفادة منها يتم االمعرفة تكرار فئات متغير ما و

 .وفترات الثقة للمتوسطات الحسابية، نحرافات المعياريةواال، المتوسطات الحسابية -

  .االختبارات المستخدمةلمعرفة ثبات فقرات ، كذلك اختبار التجزئة النصفية -

 .مرتبطتين  مستقلتين وللفرق بين متوسطي عينتين" ت"اختبار  -

  .التأثيرقياس حجم يتا لإمعامل  -

 .مل معدل الكسب لبالكامع -

 .رتباط بيرسون امعامل  -
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 نتائج الدراسة وتفسيرها

  

  الخامسالفصل 

راسة وتفسيرها نتائج الد  
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وتفسيرهاراسةنتائج الد   

 وتوصياتها ليهاإدراسة التي تم التوصل النتائج  عن يتضمن هذا الفصل شرحاً  

ريبية التي خضعت مقارنة نتائج االختبارات الخاصة بالمجموعة التجمن خالل  ،ومقترحاتها

 للوحدة في دراستهاالمحوسب الذي قام الباحث بتصميمه  ستخدام البرنامج التعليمي التفاعليال

عداد الكسرية مع نتائج االختبارات الخاصة بالمجموعة الضابطة والتي درست الكسور واألالخاصة ب

  .وفي نفس الفترة الزمنية نفس الوحدة بالطريقة التقليدية 

 السادس عشر بإصدارها  SPSSلى استخدام برمجية التحليل االحصائي إاحث وقد عمد الب

 معالجة تلك البيانات من خالل استخدام العديد من حيث تم ،تصفيتهاحصائية و البيانات اإلإلدخال

" ت" واختبار ،نحرافات المعياريةاالوساط الحسابية وحصائية منها األساليب اإلواألاالختبارات 

التعليمي  للبرنامج الفاعليةثر أ للكشف عن يتا إحث بتوظيف اختبار كذلك قام الباو، ستقلةللعينات الم

 ضافةباال،  مستوى التحصيل الدراسي للطالبات ضعيفات التحصيلعلىثره أالتفاعلي المحوسب و

ثر وفاعلية البرنامج التفاعلي المحوسب في أحصائية الخاصة بقياس دوات اإللى المزيد من األإ

ساسية التي وفيما يلي النتائج األ،  مقارنة بالطرق التقليدية للتدريسطالباتحصيل الدراسي للالت

  :توصلت اليها الدراسة مع تفسيراتها 

  :األولؤال قة بالس النتائج المتعلِّ وتفسيرعرض

  :لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة والذي ينص على

الكسور واألعداد الكسرية بمبحث الرياضيات لدى ما جوانب ضعف التحصيل في وحدة  " 

  "طالبات الصف الرابع ؟

  :  هذا السؤال في شقين  عنتتضمن اإلجابة 

 ،األعداد الكسريةوجود أوعدم وجود ضعف عام في وحدة الكسور و : ق األول الشِّ-

الغوث الدولية بغزة  قام الباحث بعد أخذ موافقة من دائرة التربية والتعليم في وكالة وللتحقق من ذلك

باالطالع على نتائج طالبات الصفوف الرابع بمدرسة القرارة االبتدائية في محافظة خانيونس وتبين 

وفي وحدة الكسور واألعداد  عام، للباحث تدني مستوي طالبات هذه الفصول في الرياضيات بشكل
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ول الطالبات على  تدني المستوى هو حصعتبر الباحث أناالكسرية على وجه الخصوص، حيث 
  م 2011-2010 الفصل الثاني للعام  عالمة فأقل من عالمة نهاية24ما يقابل % 60عالمة بمعدل أقل من 

مالحظته من وللمزيد من التأكيد قام الباحث بمقابلة بعض مشرفي الرياضيات ومناقشة ما تم 

المدارس في تخصص كما قابل بعض معلمي الرياضيات للصف الرابع وكذلك نظار بعض  نتائج،

  .    الرياضيات وكل أكد على ما الحظه الباحث 

هو معرفة أي جوانب بوحدة الكسور واألعداد الكسرية يتمثل فيها الضعف : ق الثاني الشِّ -

تحليل نتائج اختبارات الرياضيات الفصل الثاني للعام الدراسي بوللقيام بذلك قام الباحث  األكبر،

ين للباحث من خالل االطالع على بنود التحليل  األساسي، حيث تبم للصف الرابع2010-2011

وكان الضعف األكبر يتمثل في  ،راسة وجود ضعف عام في هذه الوحدةفيما يتعلق بالوحدة قيد الد

، وبالتالي فإن الكسور المتكافئة ،طرح الكسور ،الكسرية ألعداد، امقارنة الكسور(الجوانب التالية 

لضعف هو في كل جوانب الوحدة، وبناء على ذلك قام الباحث بتصميم البرنامج الباحث اعتبر أن ا

عف في هذه الوحدة التفاعلي المحوسب المقترح لمعالجة كافة جوانب الض.   

  :انيالثّؤال قة بالس النتائج المتعلِّ وتفسيرعرض

  :سئلة الدراسة والذي ينص علىأجابة عن السؤال الثاني من لإل

العامة للبرنامج التفاعلي المحوسب لعالج ضعف طالبات الصف الرابع في وحدة ما الصورة  "

 "عداد الكسرية ؟ الكسور و األ

 نشطة الخاصة بالبرنامج المقترح والذي تمطارالعام لألعداد اإلإ جابة عن هذا السؤال تم لإل

نشطة ر العام لألطاوبعد مراجعة اإل، "إجراءات الدراسة " توضيح محتوياته في الفصل الرابع 

   ).5( في الملحق رقم  ورد سابقاًكماصبح في صورته النهائية أالخاص بذلك البرنامج وضبطه 
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  :الثالثّؤال قة بالس النتائج المتعلِّ وتفسيرعرض

  :سئلة الدراسة والذي ينص علىأ من الثالثجابة عن السؤال لإل

طالبات المجموعة التجريبية حصائية بين متوسط درجات إهل توجد فروق ذات داللة  " 

   "قرانهن من المجموعة الضابطة في التحصيل؟أو

صياغة الفرضية التالية  تم  :  

بـين متوسـط درجـات       ) α ≥  0.05(   توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى       ال

  .التحصيل من المجموعة الضابطة  في ن المجموعة التجريبية وأقرانهات فيلباطال

 ليفـين باختبار تجانس العينتين من خالل اختبار       قام الباحث    يةحقق من صحة هذا الفرض    للت         

 0.05كبر من مستوى المعنوية المفتـرض عنـد         أو هي قيمة     ، 0.512  حيث بلغ مستوى الداللة   

 المتوسـطات الحـسابية     من ثم قـام الباحـث بحـساب       . مر الذي يؤكد تجانس تبايني العينتين       األ،

 في المجموعتين الضابطة    الطالباتلالختبار البعدي لدرجات    معيارية وداللة الفروقات    نحرافات ال واإل

  مـن خـالل   تلخيص النتـائج   تمللعينات المستقلة حيث    " ت  " استخدم الباحث اختبار    و، والتجريبية

    :التالي ) 5.1(الجدول رقم 
  

  الضابطة والتجريبيةلنتائج االختبار البعدي للمجموعتين ت ااختبار : )5.1(جدول رقم 

  البيان
المجموعة الضابطة 

  30=ن

المجموعة التجريبية 

  30=ن

  .ح.د
حصائيةلة اإلالدال  قيمة ت

متوسط 

  الدرجات

االنحراف 

  المعياري

متوسط 

  الدرجات

االنحراف 

  المعياري
االختبار 

 البعدي 
24.2  5.05  36.2  6.35  

58  7.86  
عند دالة إحصائية 

0.01  
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 حصائياًإوهي قيمة دالة ، 7.86 المحسوبة تساوي "ت"ن قيمة أنالحظ  )5.1(من جدول 

ن الفروقات بين المتوسطات كانت دالة لصالح أبالتالي نستنتج ،   )α ≥ 0.01( مستوى معنوية عند 

  .طالبات المجموعة التجريبية

  

ي تنص على مما تقدم من نتائج نستطيع رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة الت       

 بين متوسط درجات  )α ≥  0.05 (  معنويةعند مستوىحصائية إتوجد فروق ذات داللة " نه أ

قرانهن في المجموعة الضابطة في االختبار أالطالبات في المجموعة التجريبية ومتوسط  درجات 

عداد الكسرية لصالح متوسط درجات الطالبات في المجموعة البعدي في موضوع الكسور واأل

  ".لتجريبيةا

هي " ت " ن حجم الفروقات الناتجة باستخدام اختبار أ من للتأكد" يتا إمربع " وقام الباحث باستخدام 

كما يفيد هذا المقياس ، وليست من قبيل العشوائية والصدفةلى متغيرات الدراسة إفروق حقيقية تعود 

  . قيمتها الواحد الصحيححيث ال تتعدى في،  المعالجة االحصائية المستخدمةتأثيرفي معرفة 

: وقد اعتمد الباحث على المعادلة 
dfT

T
+

= 2

2
2η

2η
2

  .)235 : 2004  ،خرونآعبد الحفيظ و(     

    مربع ايتا
Tمربع قيمة ت   
Dfدرجات الحرية    

  : مقياس على النحو التالي تدريج هذا ال )235 : 2004، خرون آعبد الحفيظ و(وقد قدر 

   ضعيفتأثير 0.3قل من ألى إمن صفر 

  . متوسطتأثير 0.5لى إ 0.3من 

   . قويتأثيرلى الواحد الصحيح إ 0.5من 

5.2( تلخيص البيانات من خالل جدول رقم  حيث تم(  

  )5.2(جدول رقم 

  ةابطة والتجريبيالضدرجات الطالبات في المجموعتين ين حول الفروق ب" ت "  الختبار التأثيرحجم 
  

  

  

 التأثير  يتاإمربع  درجات الحرية  "ت " قيمة   البيان

  كبير  0.516  58  7.86  القيمة
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 نأ و هي قيمة تدل على 0.516يتا تساوي إن قيمة مربع أ) 5.2(يتضح من الجدول رقم 

 متوسط ن الفرق بينأمما يدل على  ، )235 : 2004، خرون عبد الحفيظ وآ( كبير التأثيرحجم 

ليؤكد ذلك ، أو الصدفةالتجريبية فرق حقيقي ال تعود للعشوائية ة والدرجات بين المجموعتين الضابط

فضل من الطريقة أكانت ن طريقة التدريس باالعتماد على البرنامج التفاعلي المحوسب أعلى 

عداد الكسريةية لموضوع الكسور العادية واألالتقليد.  

التحسن الواضح في درجات الطالبات في المجموعة التجريبية  ل على تائج تدلَّالقراءة السابقة للن      

ثر البرنامج التعليمي المحوسب في معالجة أوبالتالي يتضح ، ابطة من المجموعة الضقرانهنأعلى 

ويتفق ذلك مع الكثير من ، عداد الكسرية بمبحث الرياضياتضعف الطالبات في وحدة الكسور واأل

) 2006،أبو ورد(، )2001، بادي (مثل دراسة ، سات السابقة في هذا السياق الدرانتائج

 Castro and Ansantacio 2006 ( ،Appamaraka(، ) 2010، سرور( ،)2007،الزعانين(

et al. , 2009) ( ،)2007 Donovan, (ألت في مجملها على دور ووالتي دات ثر البرمجي

  .اتالطلبة  على مختلف مستوياتهم في الرياضيوجه الضعف لدى أالمحوسبة في معالجة 

  :الرابعؤال قة بالس النتائج المتعلَّ وتفسيرعرض

  :سئلة الدراسة والذي ينص علىأجابة عن السؤال الرابع من لإل

  "ف الرابع؟حصيل لدى طالبات الصما مدى فاعلية البرنامج المقترح في معالجة ضعف التَّ "

لية ة التا تم صياغة الفرضي :  

ف معالجة ضعف تحصيل طالبات الصل المحوسب المقترح البرنامج التعليميق توظيف يحقِّ"

 المقبولة تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالكفاعلية مرتفعة الرابع االبتدائي في مبحث الرياضيات 

   . " 1.2وهي 

 من للتأكددل لبالك  من صحة الفرضية السابقة اعتمد الباحث على نسبة الكسب المعأكدوللتَّ

 ،ات العينة في المجموعة التجريبية تطبيقه لطالبالمحوسب الذي تم التفاعلي التعليميفاعلية البرنامج 

 وقد تم، راسة من خالل حساب نسبة معدل الكسب لبالك  في هذه الدجرائياًإوتقاس فاعلية البرنامج 

236 : 2004 (خرون آد الحفيظ وعبنسبة يغة التالية لحساب تلك الِّاستخدام الص(.  
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xd
xy

d
xy

Black −
−

+
−

=ρ  

  .البات في االختبار البعديمتوسط درجات الطَّ = y: حيث 

x = َّالبات في االختبار القبليمتوسط درجات الط.  

d = ِّهائية لالختبارالدرجة الن.  

   الـسابق   )5.3(يغة من خالل نتائج االختبار الملخصة فـي الجـدول           وبعد تطبيق تلك الص

القبلـي   طالبات المجموعة التجريبية في االمتحـان   درجاتوالخاصة بالمجموعة التجريبية ومتوسط     

  :التالي ) 5.3(التي لخصها من خالل الجدول رقم خرج الباحث بالنتائج التالية و، والبعدي

  

  .بة وداللتها الكسرية المحوسالكسور واألعدادنسبة الكسب المعدل لبالك لوحدة  :) 5.3( جدول رقم 

  البيان
النهاية العظمى 

  لالختبار

متوسط التطبيق 

  القبلي

متوسط التطبيق 

  البعدي

نسبة الكسب 

  لبالك
  الداللة

ناتج 

  االختبار
  دالة  1.26  36.2  7.13  50

  

ن نسبة الكسب المعدل لبالك لقياس فاعلية البرنامج التفاعلي أ) 5.3(رقم الجدول يتضح من 

وهي تقع ، 1.26ساسي  قد بلغت  في الصف الرابع األاألعداد الكسرية والمحوسب لوحدة الكسور

  ) . 236 :2004،خرون آعبد الحفيظ و(،  )2 إلى 1(ضمن المدى الذي حدده بالك للفاعلية 

ليمي المحوسب امج التع يحقق توظيف البرنّ أنهاني والذي ينص علىبذلك يتم قبول الفرض الثّ

ياضيات فاعلية  في مبحث الراألساسي الرابع الصفبات المقترح لمعالجة ضعف تحصيل طال

ن البرنامج الحاسوبي يتصف بقدر مالئم من أي أ، تزيد عن نسبة الكسب المعدل لبالكمرتفعة 

  .الفاعلية 

      انية تدلل على فاعلية البرنامج التعليمي المحوسب في معالجة ابقة للفرضية الثَّالنتائج الس

عداد الكسرية  في وحدة الكسور واألاألساسيسي لطالبات الصف الرابع ضعف التحصيل الدرا

كما ،يجابي لتوظيف مثل تلك البرمجيات في المدارس ثر اإلمر الذي يؤكد األاأل، بمبحث الرياضيات
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حيث انعكس ذلك ، يجابية لدى الطالبات نحو ذلك النوع من التعلمتجاهات اإلتدلل تلك النتائج على اإل

، قبالهن نحو التعلم من خالل البرمجيات المحوسبة إعلى و، متحان البعديلطالبات في االعلى نتائج ا

حماد والهباش ( ، ) 2007،جبر (كدراسة، وتتفق تلك النتائج مع العديد من نتائج الدراسات السابقة 

، عاشور ( ،  ) 2006، العبادلة (  ، )2011، الشهري ( ،  ) 2011، سويدان ( ، ) 2005، 

) Hawsawi،2002(، )2011،مفلح ( ، )2005، نحاس ( ،  )2004، عبد اهللا ( ،  )2007

(Carrasco & Terrecilla ,2012) ، Fuchs,1988) (،)1989 ، Louzon & Moore ( 

،)2005 ،Clarke et al.(  ، أهمية وتتفق تلك الدراسات في نتائجها مع الدراسة الحالية على

  .بة الذين استهدفتهم يجابي الواضح في تحسن مستويات الطلّثرها اإلالبرمجيات المحوسبة وأ

  : التاليةلألسبابو يعزو الباحث ذلك 
 .كثر صعوبةلى األإسهل تسلسل البرنامج المحوسب في عرضه للمهارات من األ -

 .سئلةبين طريقة حل األة تِّمثلة توضيحيأوشموله على ، سهولة استخدام البرنامج -

ة عقب ساليب التعزيز الحسيأحتوائه على ابيئة البرنامج المحوسب ولذي ميز الجو التفاعلي ا -

نجذابهم لتعلم المهارات من ا وطالباتهتمام الالى إدى أمر الذي األ، و تمرينأكل نشاط 

 .خالله

ساليب التقويم المختلفة التي تتيح للمتعلم مراجعة ذاتية أحتواء البرنامج على العديد من ا -

 .بأول والًأللمفاهيم والمهارات 

 طالباتتاح للأمر الذي األو ،المحوسبنشطة وتعددها في ذلك البرنامج تنوع المهارات واأل -

 .ليها عبر ذلك البرنامجإتقان المهارات المشار إمكانية إ

تقان الطالب للمهارات المعروضة من خالل تلك إ بشكل متكرر ساعد في مثلةتكرار حل األ -

 .مثلةاأل

تزيد من جاذبية البرنامج وتزيد من دافعية المتعلم ، شكال مختلفة أ وبألوانيقونات تنوع األ -

 .متالك تلك المهارات انحو 

 .مراعاته للفروق الفردية بين الطلبة -
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 . المحوسبالبرنامج التفاعليالب ويجابي بين الطَّالتفاعل اإل -

 . المحوسبتحفيز الطالب على الدراسة من خالل الواجبات المنزلية المطروحة في البرنامج -

علم ومتابعتهم  في عملية التّلألبناءمور يزيد من مشاركتهم ولياء األأسهولة استخدامه من قبل  -

 .لهم في المنزل

قبال الطالب نحو إلى زيادة إدة الذي يحتويه البرنامج يؤدي ساليب التعزيز المتعدأتنوع  -

 .التعلم باستخدام تلك البرمجية

 . في البرنامج تزيد من دافعية الطالب نحو التعلمخدمةالمستيجابي للرسومات ثر اإلاأل -

 :النتائج على تعقيب

 برنامج مقترح للتعليم التفاعلي المحوسب في ثر استخدامأ إلى دراسة التعرفال هذه هدفت

.  الصف الرابع األساسي في الرياضيات بمدارس وكالة الغوث بغزةطالباتمعالجة ضعف تحصيل 

اتي درسن فوق طالبات المجموعة التجريبية اللّتضح من التحليالت السابقة تّظهرت النتائج كما يأوقد 

عداد الكسرية باستخدام البرمجية التفاعلية المحوسبة التي قام الباحث وحدة الكسور العادية واأل

لى وجود فروق ذات داللة إ حيث دلت النتائج ،أقرانهن في المجموعة الضابطةبتصميمها على 

وسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية في االختبار التحصيلي البعدي حصائية بين متإ

الذي طبق عقب تدريس الطالبات في المجموعة التجريبية لموضوع الكسور باستخدام البرمجية 

 .التفاعلية المحوسبة
        

المحوسبة  تفاعليةال البرمجيات تعتبر حيث بعيد حد إلى عيةقوا السابقة النتائج أن الباحث ويرى      

عليمية في العملية  تكأداةمكانات الحاسوب إيتم من خالله توظيف ، سلوب تعليمي حديثأداة فاعلة وأ

 للتقدم مواكباً، تقنيات االتصال الحديثةثر التقدم المتسارع في أقد استحدث هذا الدور و، ةالتعليمي

 . في القرن الحادي والعشريننعيشهالكبير الذي 

        

صبح ضرورة ملحة للتعامل مع العديد من أن استخدام مثل تلك التقنيات أكما يرى الباحث ب       

الفروق يل زيادة عدد الطلبة في الفصول ومن قب، المشكالت التي يواجهها المعلم في البيئة الصفية
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ي التشتت الذهني عند الطلبة وكذلك ضعف التحصيل العام في شتى المقررات وخاصة فوالفردية 

 في مستويات مر الذي يؤثر سلباًاأل، نحدارهاالتي دلت نتائج الدراسة على مدى ، مبحث الرياضيات

 .الطالب وفي تحصيلهم الدراسي بشكل عام

  

تي درسن ال التحسن الملحوظ لمستوى الطالبات النأويؤكد الباحث من خالل نتائج دراسته ب      

 :سباب التالية لى األإن يعزى أن من خالل البرمجية التفاعلية المحوسبة يمك

لى التعرف بسهولة على المفاهيم والمهارات إتساعد البرمجيات المحوسبة الطالب  .1

 .هميتهاأوالعناصر الرياضية التي يرى المعلم 

ن يطور مسارات أنه أاستخدام البرمجيات التفاعلية المحوسبة في العملية التعليمية من ش .2

 .يجابية لدى الطالب نحو التعلم الفرديتجاهات اإل اإلويزيد من، التعلم لدى الطالب

سئلة أعدة من البرمجية في صورة  جزاءأتعتبر طرق العصف الذهني الممثلة في  .3

 . لحل المسائل الرياضية يجابياًإ ستفسارات يجيب عنها الطالب محفزاًاو

ت صفة دوات والرسومات المحسوسة في البرمجية يبعد عن مادة الرياضيااستخدام األ .4

 .التجريد التي تسبب نفور الطالب منها

دوات التعزيز المستخدمة في البرمجية التعليمية تجدد من ثقة الطالب بنفسه وتزيد من أ .5

 .متالك المهارات الرياضية المطلوبةاقدرته على 

ساليب التقليدية  كما في األ في العملية التعليمية وليس ملقناًتجذر فكرة كون المعلم موجهاً .6

 .تجدي في مبحث الرياضيات على وجه الخصوصتي الال

إيجابية في هذا عطت نتائج أوتتفق هذه الدراسة في نتائجها مع معظم الدراسات السابقة التي       

 ودراسة (Hannafine,1987)ودراسة هانافين  ) Chang :2002( وذلك كدراسة شانج ، المجال

 Carrasco, Torrecilla) ودراسة دالتون وهانافين(Kinzie , Sullivan , 1988)وسليفان  كينزلي

و شتات ) 2000( وكذلك دراسة محمد والعجلوني (Fuchs , 1988) ودراسة فوكس (2012 ,

)2005.(  
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راسةتوصيات الد:  

راسة يرى الباحث ضرورة تقديم بعض التوصيات في ضوء النتائج التي توصلت إليها الد

  :ية ممثلة بالتاليمين والعاملين بالعملية التعليم والمهتنوالمقترحات لكل المعنيي

  :مجموعة التوصيات الخاصة بوزارة التربية و التعليم  : والًأ

ارس ببرمجياته توفير الحاسوب في المدلى إسعى وزارة التربية والتعليم الفلسطينية   -1

 في ةي خاصجة الضعف في التحصيل الدراس في معالألهميته وذلك نظراً، التعليمية المتقنة

 .المباحث العلمية 

 ألثرها نظراً، على توظيف البرمجيات التعليمية الخاصة بمبحث الرياضيات مينتشجيع المعلِّ -2

 .يجابي في تحسين مستويات التحصيل لدى الطالباإل

وكذلك توظيف ، تهم في مجال استخدام الحاسوبءزيادة كفا معلمي الرياضيات وتأهيل -3

 .مثلافقة بالطريقة األالبرمجيات التعليمية المر

 ،مواصلة مشروع حوسبة المناهج الدراسية التي تقوم بها دائرة التعليم بوكالة الغوث -4

لى مدارس وزارة التربية والتعليم إونقل تلك الخبرات ، وبالخصوص في مبحث الرياضيات

ة كافةالفلسطيني. 

ي هذا المجال من قبل هتمام بعقد ورشات عمل ودورات تدريبية لصقل خبرات المعلمين فاال -5

 .وزارة التربية والتعليم الفلسطينية

مثل الستخدام البرمجيات التعليمية على تصميم دليل خاص بالوزارة يتناول الطرق األ -6

 .ختالفها ليستفيد منها المعلمين والباحثين المهتمينا

بحوسبة رشادات تهتم إتزويد المكتبات الخاصة بالمدارس والمراكز التعليمية بمطبوعات و -7

 .التعليم لنشر تلك الثقافة وتشجيعها

متابعة التطورات المتالحقة في مجال حوسبة التعليم وتعميمها على المؤسسات التعليمية ما  -8

 .مكنأ
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كوسيلة  الحاسوب استخدام لتعميم المشابهة األخرى والدراسات الدراسة هذه نتائج من اإلفادة -9

 وباقي خانيونس محافظة مدارس في رىاألخ والمباحث الرياضيات تدريس في تعليمية

 .مدارس الوطن

  :توصيات خاصة بالمعلمين : ثانياً

م قدراته الذاتية في استخدام الحاسوب والبرمجيات المحوسبة ن يطور المعلِّأضرورة  -1

 .ستفادة منها في الميدانلال

هم على ثّوح،  استخدام الحاسوب كوسيلة تعليميةيجابية لدى الطالب فيتجاهات اإلتشجيع اال -2

 .ذلك

االطالع على الدراسات المهتمة بتلك التقنيات الحديثة لمواكبة التطور في مجال حوسبة  -3

 .التعليم

 .توظيف الحاسوب لشرح بعض الموضوعات العلمية في مبحث الرياضيات  -4

  :توصيات خاصة بالباحثين: ثالثاً

غ في زيادة التحصيل ثر بالأخرى تهتم بموضوع حوسبة التعليم لما له من أجراء دراسات إ -1

 .البالدراسي للطَّ

دراسة عوامل قد تزيد من دافعية استخدام الحاسوب في العملية التعليمية من قبل المعلمين  -2

 .والطالب على حد سواء

في  بعةمتَّ أخرى تدريس وأساليب التعليم في الحاسوب استخدام بين مقارنة دراسات إجراء -3

 .الرياضيات تدريس

  :مقترحات الدراسة

  :في ضوء نتائج الدراسة يقترح الباحث ما يلي 

ية التي يعاني فيها الطلبة من ضعف التحصيل في جراء دراسات لتحديد المهارات الرياضإ •

 .قتراح طرق المعالجةمبحث الرياضيات ال
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إجراء دراسات متعددة بين استخدام برنامج تعليمي محوسب وأساليب أخرى في تدريس  •

 .لتحصيل الرياضيات وأثرها على ا

إجراء دراسات لمعرفة واقع استخدام البرامج التعليمية المحوسبة بصفة عامة والبرامج  •

التعليات بصفة خاصة في وكالة الغوث والتعليم الحكومي مية المحوسبة في الرياضي. 

إجراء دراسات حول المعوقات والصعوبات التى تواجه الطالب والمعلمين والتي تتعلق  •

  .وب في التدريسباستخدام الحاس

• ةتقييم كتب الرياضيات في المنهاج الفلسطيني وفق المعايير الدولي.  
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 المصادر والمراجع 

  المصادر والمراجع

  :العربية المراجع 

مهـارات البحـث   ) . 2010(عبد الباقي عبد المنعم ،  أبو زيد  ،محمد عبد الرازق ، إبراهيم  -1

 .دار الفكر: عمان  . 2ط ، التربوي

أثر استخدام التعليم بمساعدة الحاسوب بلغة فيجوال بيسك على         ) . 2003(رنا   ، أبو زعرور  -2

التحصيل في الرياضيات ودافع االنجاز اآلني والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسي في مدينة             

 .جامعة النجاح الوطنية، رسالة ماجستير غير منشورة  . نابلس
 

دار : عمان   .  الرياضيات المدرسية و تعليمها    تطوير مناهج ) . 2010 (كاملفريد   ، ةأبو زين  -3

 .وائل للنشر

 :عمان. مناهج تدريس الرياضيات للصفوف األولى). 2007( أبو زينة، فريد  وعبابنة، عبد اهللا -4

 .ةدار المسير

فاعلية التعليم بمساعدة الكمبيوتر في تحسين مستوى التحـصيل         ) . 2003(فريال  ، أبو ستة    -5

 لدى التالميذ منخفضي التحصيل مضطربي االنتبـاه فـي المرحلـة            واالتجاه نحو الرياضيات  

 .جامعة المنوفية، كلية التربية ، ) 2(ع ، مجلة البحوث النفسية و التربية . االبتدائية 
 

أثر استخدام برنامج محوسب في تدريس الرياضيات علـى         ). 2011(ماهر حسن   ، أبو الهطل    -6

رسـالة  . لدى طالبات الصف الثامن األساسي بغـزة        تنمية التفكير الرياضي و االتجاه نحوها       

 .غزة،الجامعة اإلسالمية ، ماجستير غير منشورة 

 مهارة في اكتساب المتعددة الوسائط برمجيات أثر).  2006 ( مرزوق محمد إيهاب ، ورد أبو -7

ماجستير  رسالة. الصف العاشر طالبات لدى التكنولوجيا مادة نحو واالتجاه األساسية البرمجة

 . غزة ، اإلسالمية الجامعة ،غير منشورة 

العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضـيات لـدى تالمـذة            ). 2010(كمال  ، األسطل   -8

رسـالة ماجـستير غيـر        .المرحلة األساسية العليا بمدارس وكالة الغوث الدولية بقطاع غزة        

 .منشورة الجامعة اإلسالمية ، غزة
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إثراء وحدة البرمجة في مقرر تكنولوجيا المعلومـات فـي          ). 2009(محمود زكريا   ، سطل  األ -9

 . ضوء المعايير األدائية للبرمجة و أثره على مهارة البرمجة لدى طالب الصف الحادي عشر             

 .الجامعة اإلسالمية ،غزة ، رسالة ماجستير غير منشورة 

الخامس  صفال لتالميذ الرياضيات لتدريس مقترح برنامج .( 2003 )سيد عماد إسماعيل، -10

 واتجاهـاتهم نحـو   الدراسـي  تحصيلهم على أثره ودراسة اآللي الحاسب باستخدام االبتدائي

 .، مصر سوهاج فرع الوادي جنوب جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة .الرياضيات

 :  ، غـزة      4 ط   . عناصره ، مناهجه ، أدواته    : البحث التربوي    .)2003 (إحسان ،   األغا -11

 .مطبعة األمل

 ،  2 ط   . مقدمة في تصميم البحث التربـوي      .) 2000( ا ، إحسان واألستاذ ، محمود       األغ -12

 . مكتبة اليازجي :غزة

أثر استخدام الحاسوب التعليمي على التحـصيل اآلنـي         ).  2001(عبد اهللا ضامن    ، بادي -13

رسـالة  . والمؤجل لطلبة الصف العاشر األساسي في مبحث الكيمياء فـي محافظـة سـلفيت             

 .جامعة النجاح الوطنية، نابلس .  منشورة ماجستير غير
 

أسباب تدني مستوى التحـصيل فـي مـادة         ) . 2010( حسام     ، حرز اهللا   و  زياد ،بركات -14

. الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا من وجهة نظر المعلمين في محافظة طولكرم              

التعليم المدرسي في   : ليل بعنوان   المؤتمر التربوي األول لمديرية التربية والتعليم في محافظة الخ        

 . استجابة الحاضر واستشراف المستقبل : فلسطين 

أسباب التأخر الدراسـي لـدى طلبـة الـصفوف          ) . 2003(إبراهيم عبد الحميد    ، الترتير -15

رسـالة   . من وجهـة نظـر المعلمـين      ، األساسية الدنيا في محافظات شمال الضفة الغربية        

 .نابلس، لنجاح الوطنية جامعة ا، ماجستير غير منشورة 

الحاسـوب فـي    ) . 2008(عبد الحميد   ،  منيزل   ومنتصر  ،  عبد اهللا    ومحمد  ،  الجابري   -16

 .األردن ، منشورات جامعة القدس المفتوحة عمان . التعليم 
 

لتحصيل الدراسي في الرياضيات مكوناته العاملية      ا). 1998(جاد اهللا أبو المكارم     ، جاد اهللا  -17

 .الملتقى المصري لإلبداع والتنمية :اإلسكندرية ، 1ط ،عرفية المعرفية و الالم
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دراسة تحليلية لمحتوى كتاب العلوم للـصف الـسادس         ) . 2005(جبر بن محمد    ، الجبر -18

المؤتمر السابع عـشر    ، االبتدائي بالمملكة العربية السعودية في ضوء معايير تدريس العلوم          

 جامعة  . ،مناهج التعليم و المستويات المعيارية    : للجمعية المصرية للمناهج و طرق التدريس       

 .القاهرة، عين شمس 

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبـة الـصف الـسابع فـي             ) .2007(وهيب   ،جبر -19

رسالة ماجستير غير منـشورة  . الرياضيات واتجاهات معلميهم نحو استخدامه كوسيلة تعليمية   

 .نابلس، جامعة النجاح الوطنية ، 

دراسة حول تقويم البرمجيات الرياضية المـستخدمة علـى    (1995). طلممطلق الحازمي،   -20

   162 - 131ص ص 55 ع   16  مج ,السعودية -العربيرسالة الخليج  . الحاسب اآللي

 

التحـصيل   مـستوى  علـى  اإللكتروني التعلم استخدام أثر 2007 ).  (فهد خالد ،الحذيفي -21

 مجلـة .المتوسـطة  المرحلة تالميذ لدى العلوم مادة نحو واالتجاه العقلية والقدرات الدراسي

  .35 -5  ص ص .3 ع 20 مج اإلسالمية والدراسات التربوية العلوم .سعود الملك جامعة

، قطـر  ،  مجلـة التربيـة   .ل التعليمية لوسائالتعلم الذاتي وا  ).1995(حمد صديق   م، حسن -22

  .79-67ص ص  ،23 ع 113مج ،الدوحة 
 

صعوبات تطبيق برنامج التعليم التفـاعلي المحوسـب علـى          ) . 2012(نجاح  ، الحسنات   -23

رسـالة  . تالميذ المرحلة الدنيا بمدارس وكالة الغوث الدولية بمحافظات غزة و سبل عالجها             

 .غزة، سالمية الجامعة اإل، ماجستير غير منشورة 

دليل الباحث في تنظيم و توضيح البحث العلمي في العلوم السلوكية            .) 2006(داود  ، حلس -24

 .دار الشروق: غزة  ،1 ط.

تصور مقترح لتشخيص أسباب    ) . 2005(أسامة محمد     ، الهباش  وخليل عبد الفتاح    ، حماد -25

. ظة غزة و سبل معالجتها تدني التحصيل الدراسي لدى طلبة المرحلة األساسية الدنيا في محاف    

 .الجامعة اإلسالمية ، غزة، المؤتمر التربوي الثاني 
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: عمـان ، 1ط . حلولوالتحصيل الدراسي مفاهيم مشاكل     ) . 1996(محمد زياد     ، حمدان -26

 .دار التربية الحديثة

برنامج قائم على الكفايات لتنمية مهارة تصميم البـرامج         ). 2010(خالد عبد اهللا    ، الحولي -27

 .غزة، الجامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستير غير منشورة . ليمية لدى معلمي التكنولوجياالتع
 

دار : عمـان   ،3ط .تصميم وإنتاج الوسـائل التعليميـة     ) . 2005(محمد محمود   ، الحيلة -28

 .المسيرة للنشر والتوزيع

 : عمان ، ١ ط . والتطبيق النظرية بين التعليم تكنولوجيا .) 1998 ( محمود محمد الحيلة، -29

 . والتوزيع للنشر المسيرة دار

 البنائيـة  Seven E’sثر برنامج محوسب يوظف إستراتيجية أ). 2009(ندى ، الخضري -30

 .في تنمية مهارات التفكير العليا لمادة التكنولوجيا لدى طالبات الصف السابع األساسي بغـزة             

 .غزة، الجامعة اإلسالمية،  منشورة ررسالة ماجستير غي

أثر أسلوب عالج ضعف الخلفيـة الرياضـية وتقـدير قيمـة      .)1995 (الحالخراشي، ص -31

 . وقلق الرياضيات لدى طالب الصف الثالث الثانوي الصناعي.الرياضيات على تعلم النهايات 

 . 94 - 36  صص ,7 ع، 10مج , مصر  -دراسات تربوية 

ثر استخدام استراتيجية مقترحة لحل المـسائل الهندسـية علـى           أ .)2009(سهيل   ،دياب -32

 بغزة  األزهر مجلة جامعة    .  واتجاهاتهم نحو الرياضيات   األساسيتحصيل طالبات الصف الثامن     

 .42-1ص ص  ،  1 ع ،11مج  ، اإلنسانيةسلسلة العلوم ، 

م  ، ديب  -33 ات  ردو.  ( 2008 ) ري يم  تقني د  عن  التعل يم   دعم  في  )انترنت  , حاسوب ( بع التعل
 . دمشق جامعة ,  منشورةر غيماجستير رسالة . البعث جامعة في العالي

داللة الفروق في تحصيل طلبة الصف السادس األساسي في         ) . 2010(عادل عطية   ، ريان -34

سلسلة العلوم  (عة األقصى   مجلة جام . االختبار الوطني لمقرر الرياضيات وفقا لبعض المتغيرات      

  .173 – 144ص ص  ، 1ع ، 14مج ، )اإلنسانية
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فعالية وحدة محسوبة في العلوم على تنميـة التحـصيل          ) . 2007(رائد حسين   ، الزعانين -35

. الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين و اتجاهاتهم نحو التعليم المحوسـب              

 .القاهرة، ج المشترك بين جامعتي األقصى وعين شمس البرنام، رسالة دكتوراه غير منشورة 

تصميم و تطبيق برمجية الكترونية تفاعليـة لمقـرر تقنيـات           ) . 2008(عماد  ، الزهراني -36

رسالة ماجستير غير    .التعليم لقياس أثرها في التحصيل الدراسي لطالبات كلية المعلمين الباحة         

 .جامعة أم القرى، منشورة 

تـصاالت  تكنولوجيا التعليم في عصر المعلومات واإل     ) . 2004(يد  كمال عبد الحم  ، زيتون -37

 .عالم الكتب :اإلسكندرية  ، 2ط.

 .مكتبة الرشد :الرياض  . منظومة تكنولوجيا التعليم) . 2003(عادل ، سرايا  واحمد، سالم -38

 المـدارس  فـي  وتعليمـه  الحاسـوب  تعلم معوقات ( 2001 ) .فايز  عادل السرطاوي، -39

 غيـر  ماجـستير  رسالة .والطلبة المعلمين نظر وجهة من فلسطين شمال ظاتالحكومية بمحاف

  .سنابل الوطنية، النجاح جامعة منشورة،

لمصدر فـي  فاعلية استخدام البرمجيات الحرة مفتوحة ا ).  (2010سرور، علي إسماعيل -40

       المـؤتمر الـدولي الخـامس    .ةتنمية القوة الرياضية لدى طالب شعبة الرياضيات بكلية التربي

ص ص    ،  مصر   -) مستقبل إصالح التعليم العربي لمجتمع المعرفة تجارب ومعايير ورؤى          ( 

697 – 724. 

ـ     ) .2003( عادل فايز   ، سرطاوي  وجودت  ، سعادة -41 فـي   تاستخدام الحاسـوب و االنترن

 .دار الشروق للنشر والتوزيع : رام اهللا  ، 1ط. ميادين التربية والتعليم 

 الرياضـيات  تـدريس  فـي  اإللكتروني التعليم واستخدام أهمية  . )2001(السفياني، مها  -42

 الحكوميـة  المـدارس  في التربويات والمشرفات نظر المعلمات وجهة من الثانوية بالمرحلة

 . منشورة ، كلية التربية ، جامعة أم القرى  رسالة ماجستير غير.واألهلية
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تقويم مستوى التحصيل في المنـاهج      ). 2006(جميل عمر   ،  نشوان وناجي رجب   ، سكر -43

. الفلسطينية الجديدة لدى طلبة الصفين السادس والتاسع في مدارس وكالة الغوث الدولية بغزة            

 .ألقصى غزةجامعة ا، المجلد الثاني، المؤتمر العلمي األول لكلية التربية

دار : عمان   ، 1ط ، الحاسوب في التعليم  ) . 2002(محمد  ،  أبو ريا    وعبد الحافظ   ، سالمة -44

 .الفكر

: عمـان    ، 1ط .الحاسوب في التعلـيم   ) . 2002(محمد  ، عبد الحافظ و أبو ريا      ، سالمة -45

  .األهلية للنشر و التوزيع

تصميم برنامج قائم على األنـشطة اإللكترونيـة    (2011) . أحمدحعبد الفتاسويدان، أمل  -46

 البرمجيات التعليمية التفاعلية لمعلمات ريـاض       إنتاجباستخدام السبورة الذكية لتنمية مهارات      

 دراسـات  -تكنولوجيا التربية  .األطفال و أثر ذلك في تنمية مهارات التفكير المنطقي لألطفال

  .93 – 35ص  ص ، مصر -وبحوث 

برنامج مقترح قائم على المتشابهات لتنمية مهارات حل المسالة         ). 2010(لمياء  ، الشافعي -47

الجامعة اإلسالمية  ، رسالة ماجستير غير منشورة       .الرياضية لدى طالبات الصف التاسع بغزة     

 .غزة

تقنيات االتـصاالت والوسـائط المتعـددة       ). 2008( ياسر   ،عبد الباسط    و حمدأ، الشربيني -48

 .المعهد القومي لالتصاالت: القاهرة . الحديثة في التعليم االلكتروني

مطالب استخدام التعليم االلكتروني في تـدريس        ) . 2008(ناصر بن عبد اهللا     ، الشهراني   -49

، اجـستير غيـر منـشورة    رسالة م. العلوم الطبيعية بالتعليم العالي من وجهة نظر المختصين    

 .مكة ، جامعة أم القرى 

فعالية برنامج حاسوبي مقترح لتدريس الرياضيات في       ). 2011(ظافر بن فراج      ، الشهري -50

رسالة ماجستير غير    . التحصيل و اختزال القلق الرياضي لدى طالبات الصف الرابع االبتدائي         

 .المملكة العربية السعودية، جامعة الملك خالد ، منشورة 
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 المصادر والمراجع 

 الرياضية المسألة حل نحو الرياضيات معلمي اعتقادات ). 2009 ( فراج ظافر الشهري، -51

 تربويـات  مجلـة  .الرياضـيات  لتربويـات  المـصرية  الجمعية .ببعض المتغيرات وعالقتها

 166-133.ص ص  ، 2ع ، 12 مج الرياضيات،

وي أسس مواصفات تصميم برامج الحاسـب الذكيـة لـذ         ) . 2006(صالح احمد   ، صالح   -52

  .الرياض، المؤتمر الدولي لصعوبات التعلم   .صعوبات التعلم في الرياضيات

دور االمتحان التشخيصي فـي إعـداد البرنـامج التحـضيري           ) . 1989(خولة  ، صبري -53

 .9ع، المجلة العربية لبحوث التعليم العالي . للمرحلة الجامعية 

لتربيـة و تكنولوجيـا     الموسوعة العربية لمـصطلحات ا    ).2002(ماهر إسماعيل   ، صبري -54

 .مكتبة الرشد: الرياض .التعليم 

األساليب اإلحصائية فـي العلـوم النفـسية و التربويـة           ) . 2000(مراد  ، صالح احمد    -55

 .المكتبة االنجلو مصرية: القاهرة  ، 1ط .جتماعيةواإل

أثر برنامج محوسب بأسلوبي التعليم الخصوصي والتـدريب        ) . 2008(هاني علي   ، صيام -56

 . سة لتدريس وحدة الطاقة على المهارات العلمية لدى طلبة الصف السابع األساسـي            والممار

 .غزة، الجامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستير غير منشورة 

دار الفكـر   : القاهرة . تحليل المحتوى في العلوم اإلنسانية    ) . 2004(حمد  أرشدي  ، ةطعمي -57

 .العربي 

هها طلبة الصف العاشر و معلميهم في تعلـم         المعوقات التي يواج  ) . 2005(منال  ، الطيبي -58

جامعـة النجـاح    ، رسالة ماجستير غير منشورة     . و تعليم مبحث الحاسوب في محافظة نابلس      

 .نابلس، الوطنية 

مبـادئ  ). 2002( عبـداهللا    ، منيزل  و  جودت ،عزت و  جاكلين ،تمرجانو زكريا   ، الظاهر -59

مية الدولية للنشر والتوزيـع ودار الثقافـة        الدار العل : عمان  ،1ط. القياس والتقويم في التربية   

 .للنشر والتوزيع
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أثر التدريب على استراتيجيات حل المسألة الرياضية لطلبة        ). 2009(جمال محمود   ، عابد -60

رسالة ماجستير غير   . ول الثانوي العلمي في تحصيلهم للرياضيات في محافظة نابلس        الصف األ 

 .نابلس، جامعة النجاح الوطنية ، منشورة

فاعلية برنامج التعليم المساند في تحـسين تحـصيل         ). 2007(ختام عبد الرحمن    ، اشورع -61

الطلبة من وجهة نظر معلمي التعليم المساند و معلماته في مدارس وكالة الغوث في مـدارس                

جامعـة النجـاح   ، رسالة ماجستير غير منـشورة    . وكالة الغوث في محافظات شمال فلسطين       

 .نابلس، الوطنية 

منـاهج و أسـاليب تـدريس       ) . 2007(محمد مـصطفى    ، العبسي   و محمد خليل ، عباس -62

 .دار المسيرة: عمان . الرياضيات للمرحلة األساسية الدنيا 

 التعلـيم   وإسـتراتيجية  اإلتقـاني  التعاوني التعليم   إستراتيجيةأثر   .)2006(العبادلة، سالم    -63

كالت الرياضية لدى طالبـات     المفرد المعزز بالحاسوب في التحصيل في الرياضيات وحل المش        

 دكتوراه غير منشورة، جامعة عمان العربيـة للدراسـات          رسالة. المرحلة األساسية في األردن   

 .العليا، عمان

التحليل اإلحصائي في   ). 2004 (عادل، مصطفى و النشار    ،  وباهي   إخالص، عبد الحفيظ  -64

 .جلو مصريةمكتبة االن: القاهرة .العلوم التربوية نظريات تطبيقات تدريبات

 الرياضيات لتدريس كمبيوتري برنامج فعالية ( 2004 ) .  محمد عبدالرحيم سيد عبداهللا، -65

التالميـذ   لدى الكمبيوتر استخدام نحو واالتجاه البصري التفكير جوانب وبعض على التحصيل

 .مصر المنيا، جامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة  .اإلعدادي األول بالصف الصم

القياس والتقويم التربوي واستخدامه فـي مجـال التـدريس          ). 2001( نبيل   ،يالهاد عبد -66

 .دار وائل للنشر: عمان  ،2 ط.الصفي 

 .أساسيات البحث العلمي في العلوم التربوية االجتماعيـة       ). 1999(شحاده مصطفى   ، عبده -67

 .دار الفاروق للثقافة و النشر: نابلس 
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ع األطفال في ضوء متطلبات المعايير وثقافـة        تعليم الرياضيات لجمي  ) . 2004(وليم  ، عبيد -68

 .دار المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة: عمان  ،1ط . التفكير

مفهومه : البحث العلمي   ) .2005(عبد الرحمن   ،عدس   و  كايد  ، عبد الحق  و  ذوقان ،عبيدات -69

 .دار الفكر:عمان  . أدواته وأساليبهو

بوية المحوسبة في تحصيل بعض المفـاهيم       لعاب التر ثر األ أ). 2005(لؤي طالب   ، عبيدات -70

، رسالة ماجستير غير منشورة     . ربد االولى أالرياضية لطلبة الصف الثالث االساسي في مديرية        

 .االردن، الزرقاء ، الجامعة الهاشمية 

عمان  ، 3ط .  دليل المعلم في إعداد االختبارات التشخيصية      ).2002(عبد الرحمن   ، عدس -71

 .دار الفكر: 

فاعلية الوسائط المتعـددة   (2008) .جادو ، إيهاب مصطف ومد مصطفى كاملحأعصر،  -72

 .في إكساب معلمات رياض األطفال مهارات تصميم وإنتاج البرمجية التعليمية لطفل الروضـة 

  .486 – 439  ص ص، مصر -بية وتعليم الطفل العربي مؤتمر تكنولوجيا التر

استراتيجيات تدريس الرياضـيات فـي    .) 2007(نائلة ، نجيب وخالد، السرو عزو،عفانة -73

 .آفاق للنشر و التوزيع: غزة ، 1ط . مراحل التعليم العام 

فعالية وحدة محوسبة في العلوم على تنميـة        ) .2007(رائد  ، يسري و الزعانين    ،  عفيفي -74

رسالة . التحصيل الدراسي لدى تالميذ الصف التاسع األساسي بفلسطين نحو التعليم المحوسب          

 .غزة ، البرنامج المشترك بين جامعة عين شمس و جامعة األقصى ، ماجستير غير منشورة 

فعالية حوسـبة منهـاج االتـصاالت وتكنولوجيـا         ). 2008(احمد  ،و برهوم   مجدي  ، عقل -75

البتدائي في تنمية بعض مهارات الحاسوب األساسية لدى الطالبات         المعلومات للصف السادس ا   

وزارة التربيـة و    ،  مؤتمر تطوير نوعية التعليم في فلسطين        .في مدارس وكالة الغوث الدولية    

 .التعليم الفلسطينية
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مواطن الضعف والقوة .  (1995)  فهد بن عبدالرحمن، المهيزع  وعبدالعزيز علي، العقال  -76

 آراء اربـع    .في منهج الرياضيات الحديثة للمرحلة االبتدائية في المملكة العربية الـسعودية            

 .183 – 172  صص  ,37ع   ,السعودية - التربويمجلة التوثيق  . من المربينمجموعات

صعوبات تعلم الرياضيات لدى طالبات المرحلة األساسـية الـدنيا           . )2004(منال  ، العكة -77

 .غزة،  منشورة الجامعة اإلسالمية ررسالة ماجستير غي .المعاقين بصريا بمركز النور بغزة 

) أساسياته و تطبيقاته  (القياس والتقويم التربوي والنفسي     ). 2000(صالح محمود   ، عالم   -78

 .دار الفكر العربي: القاهرة .

وحدة مقترحة الكتساب مهارات تصميم و تقـويم البرمجيـات          ) .2009(منى  ، مراني  الع -79

. التعليمية لدى الطالبات المعلمات تخصص تكنولوجيا التعليم في الجامعـة اإلسـالمية بغـزة               

 .غزة،الجامعة اإلسالمية ، رسالة ماجستير غير منشورة 

 1ط  . التكنولوجيا في الصف    استخدام  ) . 2007(حسين  ، بو رياش   أاميمة محمد و  ، عمور -80

 .دار الفكر: عمان ،

 ، 2ط . تـاريخ الرياضـيات   ) . 2006(مروان  ، داوود   و الياس، ضبيط  وعدنان  ، عوض -81

 .منشورات جامعة القدس المفتوحة : عمان 

ثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضـوء نظريـة الـذكاءات علـى             أ). 2008(منى  ، عياد -82

رسـالة  .ثر التعلم لدى طالبات الـصف الـسابع بغـزة           أوبقاء  اكتساب المفاهيم التكنولوجية    

 .غزة ، الجامعة اإلسالمية ،ماجستير غير منشورة 

تحديد حاجات معلمي الرياضـيات للمرحلـة       ). 2001(عبد الوهاب بن عبد اهللا      ، الغامدي   -83

 .مكة، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستير غير منشورة  . االبتدائية للتعليم االلكتروني

المتعـددة   الوسـائط  برامج وتوظيف إلنتاج الالزمة المعايير .( 2006 )دياب حسن، غانم -84

 جامعة ,منشورة غير ماجستير رسالة .اإلعدادية بالمدارس التحصيل على وأثرها الكومبيوترية

 .القاهرة
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 المصادر والمراجع 

 تربويات الحاسوب و تحديات مطلع القـرن الحـادي          ) .1998(إبراهيم عبد الوكيل    ، الفار -85

 .دار الفكر العربي:القاهرة  ، 1 ط.نوالعشري

اتجاهات طلبة الرياضيات و الحاسوب فـي جامعـة القـدس           ) . 2012(ماهر  ، القرواني -86

المجلـة  . المفتوحة منطقة سلفيت التعليمية نحو استخدام التعلم االلكتروني في تعلم الرياضيات          

  .6ع ، 3مج ، الفلسطينية للتعليم المفتوح 

 .عالم الكتب : القاهرة  ،1ط.التدريس بالتكنولوجيا الحديثة ) .2006(حمد إبراهيمأ، قنديل -87

برنامج محوسب لتنمية مهارات الرسم البياني في الرياضيات لدى         ) . 2010(عمرو  ، قنن -88

، الجامعـة اإلسـالمية     ، رسالة ماجستير غير منشورة       .طالبات الصف العاشر األساسي بغزة    

  .غزة

عمان  ، 1ط . لقياس والتقويم تجديدات ومناقشات   ا) . 2007(عبد الواحد حميد    ، الكبيسي -89

 .دار جرير للنشر و التوزيع: 

دراسة تحليلية لبعض العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل         .) 1998(حمد  أمحمد  ، الكرش -90

 .العلمي للطالبات في مادة الرياضيات بالمرحلة الثانوية و معتقداتهم حول االستعانة باآلخرين           

  .14 ع، لتربوية مركز البحوث ا

ح لتدريس الرياضـيات    فاعلية برنامج حاسوبي مقتر   ). 2011(إبراهيم بن علي      ، كريري -91

رسالة ماجستير غير    . ختزال القلق الرياضي لدى طالب الصف الرابع االبتدائي       في التحصيل وإ  

 .المملكة العربية السعودية، جامعة الملك خالد ، منشورة

ة توافر كفايات التعليم االلكتروني لدى معلمي التعلـيم         درج). 2011(رامي محمد   ، كالب -92

رسـالة   .و عالقتها باتجاهـاتهم نحـوه     ، التفاعلي المحوسب في مدارس وكالة الغوث بغزة        

 .غزة، جامعة االزهر ، ماجستير غير منشورة 

تعميم المصطلحات التربوية المعرفة في المنـاهج       ). 2003(علي  ، حمد و الجمل    أ، اللقاني -93

 .عالم الكتب: القاهرة  ، 3ط. التدريس وطرق 
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 معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المنـاهج        ) .1996(علي  ، حمد والجمل   أ، اللقاني -94

 .  عالم الكتب:القاهرة   .وطرق التدريس

ثر استخدام أنـشطة اثرائيـة بواسـطة برنـامج          أ، ) 2008 ( درويش عبد العزيز ،المالكي -95

 رسـالة   . لرياضيات لدى طالبات الصف الثالـث االبتـدائي       حاسوبي في عالج صعوبات تعلم ا     

 .مكة، جامعة أم القرى ، ماجستير غير منشورة 

صعوبات تعلم الرياضيات لدى طالبات الحلقـة        .)2009(اليافعي فاطمة    و عبد اهللا ،المجيدل   -96

 . دراسة ميدانيـة     – في ظفار من وجهة نظر معلمات الرياضيات         األساسي من التعليم    األولى

 .177-135ص ص  3 ع ، 25 مججلة جامعة دمشق م

فاعلية استخدام برمجية تعليمية على طالب الـصف        ) . 2008(بندر بن مرزوق    ، مطيري -97

 .مكة، جامعة أم القرى ، رسالة ماجستير غير منشورة . األول الثانوي في الرياضيات

دار : عمان، 3ط .علم النفس   التقويم في التربية و   القياس و ) .2005(سامي محمد   ، ملحم -98

 .المسيرة للنشر و التوزيع و الطباعة

أثر استخدام برمجية تعليمية محوسبة في تحصيل طلبة  (2011) .مفلح، محمد خليفة محمد -99

 -لة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم الـنفس  مج .الصف التاسع األساسي لمادة الرياضيات

 .2ع ، 9مج ، سوريا 

دار الفكـر   : عمان .تفريد التعليم ) . 1998(محمد محمود   ، الحيلة   و توفيق احمد ، مرعي   -100

 .للطباعة و النشر و التوزيع

مـؤتمر   . التعليم التفاعلي و أهميته في التعليم المـستمر       ) . 2005(محمود نديم   ، نحاس -101

 .الرياض، جامعة الملك سعود ، كة بين الجامعات و القطاع الخاص في البحث و التطوير الشرا

واقع أداء المعلم األساسي و المـساند لـبعض المقـررات           ) . 2010(إسماعيل  ، الهالول -102

الدراسية في ضوء نظرية برونر للبنية المعرفية من وجهة نظر المتعلمين بمحافظـة شـمال               

  .249 – 219ص ص  ، 1ع  ، 14مج ، ) سلسلة العلوم اإلنسانية( مجلة جامعة األقصى .غزة
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جيتين ثر اسـتخدام بـرم    أ .) 2006(وليد  ،  داللعة   ، زياد   ، عبابنة   ،عايد حمدان   ، الهرش -103

 مجلة جامعـة    . تعليميتين مختلفتين في تحصيل تلميذات الصف األول األساسي في الرياضيات         

  .1ع ، 28 مج ، و العلوم اإلنسانية سلسلة اآلداب، تشرين للدراسات و البحوث 

  من   5/9/2011مبادرة التعليم التفاعلي المحوسب  روجع بتاريخ        ) . 2011(وكالة الغوث    -104

//http:/www.ilp.unrwa.ps.  

فاعلية برنامج تعليمي قائم على الذكاءات المتعددة في        ) . 2010(اسماعيل حسن   ، الوليلي -105

 الرياضيات لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم بمرحلـة         تنمية التحصيل الدراسي و االتجاه نحو     

 – 148ص ص    ،  72ع   ، 1مج  ،  مصر   –مجلة كلية التربية بالمنصورة      . التعليم األساسي 

211.  

ثر بعض المتغيرات السياقية على المعرفة الرياضـية        أ). 2009(جهاد عبد الخالق    ، يحيى -106

اإلطار النظري  (اضيات في محافظة قلقيلية     لدى معلمي الصف الثامن و تحصيل طالبهم في الري        

 .نابلس ، جامعة النجاح الوطنية ، رسالة ماجستير غير منشورة . )  نموذجاTIMSSلدراسة 
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   )1( ملحق رقم   المالحق

 المدرسي الكتاب من الكسرية واألعداد العادية الكسور وحدة محتوى تحليللالسادة المحكمين 

  مكان العمل  التخصص  االسم  الرقم

 يم بوكالة الغوثدائرة التعل  ساليب تدريس رياضياتأ  يحي ماضي. د  -1

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  ساليب تدريس رياضياتأ  محمود حمدان. د  -2

  الجامعة اإلسالمية  أساليب تدريس تكنولوجيا تعليم  محمد شقير. د  -3

  جامعة األقصى  ساليب تدريس رياضياتأ  منير أحمد. د  -4

 غوثدائرة التعليم بوكالة ال  مناهج وطرق تدريس  أيمن حجازي. د  -5

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  مناهج وطرق تدريس  حاتم دحالن. د  -6

  وزارة التربية والتعليم  ساليب تدريس رياضياتأ  سهيل شبير. أ  -7

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  ساليب تدريس رياضياتأ  عماد حمدان. أ  -8

  الغوثدائرة التعليم بوكالة  ساليب تدريس رياضياتأ  زياد أبو الوفا. أ  -9

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  بكالوريوس رياضيات  منال الشيخ أحمد. أ  -10

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  بكالوريوس رياضيات  وسام اليازوري. أ  -11
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   )2( ملحق رقم   المالحق

  

  )النهائي(تحليل محتوى وحدة الكسور العادية واألعداد الكسرية من الكتاب المدرسي للصف الرابع األساسي

  المحترم................................. / ..السيد 

  الموضوع تحكيم تحليل المحتوى

 الرابع األساسي و للصفتحليل محتوى الوحدة السابعة من كتاب الرياضيات        مرفق

  ، " الكسور العادية واألعداد الكسرية " هي بعنوان 

 بالتفاعلي المحوسفاعلية برنامج مقترح للتعليم  "وذلك ضمن خطة بحث بعنوان      

في معالجة ضعف تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في الرياضيات بمدارس 

  " وكالة الغوث بغزة

ومقدمة لنيل درجة الماجستير في التربية تخصص مناهج وطرق تدريس تخصص 

  .تكنولوجيا التعليم من الجامعة اإلسالمية 

المفاهيم  ، ( حيث شموليته للعناصر الرجاء النظر في هذا التحليل وإبداء وجهة نظركم من 

    .و دقة توزيع تلك العناصر في المجاالت األربعة)  التعميمات ، المهارات ، المسائل 

   خالص شكري وتقديري  

                                                                                الباحث

  سماعيل الشيخ أحمدإ                                   خالد                                    
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   )2( ملحق رقم   المالحق

  

  

  المسائل  المهارات والخوارزميات  التعميمات  المفاهيم  المحتو  ى

  

  مراجعة

  

ــسور  الكــ

  العادية

   الكسر العادي-

   البسط   ، المقام-

 األجزاء  بمعلومية كتابة الكسر    -  

للة أو المحيطة من مجموعة     المظَّ

  معينة

ابة الكسر العـادي بطريقـة       كت -

  صحيحة

   قراءة الكسر العادي-

  

ــسور  الكــ

  المتكافئة

   الكسور المتكافئة-

  

يمكن الحـصول علـى     -

  معلوماً اًكسر يكافئ كسر  

بــضرب بــسط الكــسر 

المعلوم ومقامه في نفس    

  العدد

 يمكن الحصول علـى     -

 معلوماًكسر يكافئ كسرا ً   

بقــسمة بــسط الكــسر 

المعلوم ومقامـه علـى     

  .لعددنفس ا

 يكون الكسر في أبسط     -

ــن   ــم يك ــورة إذا ل ص

باإلمكان إيجـاد عامـل     

ــسط  ــين الب مــشترك ب

والمقام غير العدد واحد    

  صحيح

 إيجاد الكسر المكـافئ لكـسر       -

  معلوم

 كتابة عدة كسور مكافئة لكسر      -

  معلوم

   رسم أشكال مكافئة لكسر معين-

   تبسيط الكسر العادي-

  

  

  

  

الكسور العادية واألعداد الكسرية   /  الوحدة  السابعة
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   )2( ملحق رقم   المالحق

  المسائل  المهارات والخوارزميات  التعميمات  المفاهيم    المحتوى

مقارنـــــة 

  الكسور

  

  متجانسة الكسور ال-

ــر  - ــسور غيـ  الكـ

  المتجانسة

 الكــسور المتجانــسة -

  هي التي لها نفس المقام

 في الكسور المتجانسة    -

يكون الكسر أكبر إذا كان     

  بسطه أكبر

 المقارنة بين  كسرين من خالل       -

  األشكال

تجنيس كسور مختلفة المقامـات     

  إحداها مضاعف لآلخر

 المقارنة بين كـسور مختلفـة       -

  يسهاالمقامات بعد تجن

 تمييز الكسور المتجانسة وغير     -

  المتجانسة من عدة كسور معطاة

(  ان يقدر الكسر العادي ألقرب       -

0 ، 
2
1

 ، 1. (  

  37  ص4س

األعــــداد  

  الكسرية

  العدد الكسري

  

  

  

  

  

  

  الكسر غير الحقيقي 

  

 يمكــن كتابــة العــدد -

الصحيح علـى صـورة     

كسر خارج قسمة بسطه    

العــدد = علــى مقامــه 

  الصحيح

ــل عــدد - ــد تحوي  عن

كسري إلى كسر يكـون     

العدد الـصحيح  = بسطه  

بسط الكسر  + المقام  × 

  في العدد الكسري

 الكسر الغير حقيقـي     -

هو الكسر الذي بـسطه     

  .أكبر من مقامه 

 عنــد تحويــل كــسر -

   كتابة العدد الكسري-

   قراءة العدد الكسري-

 رسم أشكال تعبر عـن عـدد        -

  كسري معطى

 تمثيل العدد الكسري على خـط       -

  األعداد

د الكسري إلى كسر     تحويل العد  -

  غير حقيقي

 تحويل الكسر الغيـر الحقيقـي       -

  إلى عدد كسري

المقارنة بين عـددين كـسريين      

  مختلفين في الجزء الصحيح

  

  

  

  3س

  43ص

  

  

  

  2،3س

  46ص
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   )2( ملحق رقم   المالحق

  المسائل  المهارات والخوارزميات  التعميمات  المفاهيم    المحتوى

بسطه أكبر من مقامـه     

إلى عدد كسري يكـون     

نــاتج قــسمة = العــدد 

بــسطه علــى مقامــه، 

ــسر  ــاقي =والكـ  بـ

مقــام الكــسر /القــسمة

  ياألصل

 عند مقارنة عـددين      -

كسريين مختلفـين فـي     

الجزء الصحيح، يكـون    

العدد الكسري األكبر هو    

  الذي عدده الصحيح أكبر

المقارنة بين عـددين كـسريين      

  متشابهين في الجزء الصحيح

 ترتيب أعداد كـسرية معطـاة       -

  ترتيباً تصاعدياً أو تنازلياً

ر جمع الكسو 

  العادية

 ناتج جمـع كـسرين      -  

متجانــسين هــو كــسر 

مجموع بسطي  = بسطه  

الكسرين، ومقامـه هـو     

  المقام المشترك

  عند جمـع كـسرين       -

غير متجانـسين مقـام     

أحدهما مضاعف لمقـام    

االخر ،اجعل الكـسرين    

متجانسين بمقام موحـد    

يساوي المقام االكبر ثـم     

  أجمع 

 إيجــاد نــاتج جمــع كــسرين -

  متجانسين

  ير ناتج جمع كسرين تقد-

إيجاد ناتج جمع كـسرين غيـر       

متجانسين مقام إحداها مـضاعف     

  لآلخر

استخدام خط األعداد فـي إيجـاد       

  ناتج جمع كسرين متجانسين

تمثيــل عمليــة جمــع كــسرين 

  متجانسين على خط األعداد

   48 ، ص 4 س 

  

  

  

 باقي طـرح كـسرين      -    طرح الكسور

كـسر  : متجانسين هـو    

 نـاتج طـرح كـسرين        إيجاد -

  .متجانسين 

  4س
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  المسائل  المهارات والخوارزميات  التعميمات  المفاهيم    المحتوى

بـاقي طـرح    = بسطه  

بسطين ومقامـه هـو     ال

  .نفس المقام للكسرين 

 عند طرح كسرين غير     -

متجانسين ومقام أحدهما   

مضاعف لمقام اآلخـر ،     

اجعل الكسرين متجانسين   

بمقام واحد وهو مقـام      

 الكسر األكبر ثـم أكمـل     

  الطرح 

  

 طرح كسرين غير     إيجاد ناتج   -

  متجانسين

عداد لتقدير ناج    استخدام خط األ   -

  .طرح كسرين متجانسين 

  

  52ص

  

  3،4س

  54ص
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  )وليةالصورة األ(نشطة  و األدليل المعلم
  

  .حفظه اهللا ......................................  ستاذ األ/ السيد الدكتور 

  ...........: ..........مكان العمل : ................         الدرجة العلمية 

    ....السالم عليكم ورحمة اهللا وبرآاته 

  تحكيم دليل المعلم: الموضوع 

  :يقوم الباحث بإجراء بحث تربوي بعنوان 

فاعلية برنامج مقترح للتعليم التفاعلي المحوسب لمعالجة ضعف التحصيل لطلبة الصف الرابع في الرياضيات " 

  "بمدارس وكالة الغوث 

  . غزة– بالجامعة اإلسالمية –تكنولوجيا التعليم /  الماجستير من قسم المناهج وطرق التدريس وذلك للحصول على درجة

 الباحث بإجراء دليل معلم للمساعدة في تنفيذ برنامج مقترح للتعليم التفاعلي المحوسب لمعالجة ضعف عدأوقد 

  . للصف الرابع  الوحدة السابعة–الفصل الدراسي الثاني-تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات  

  :ولذا نرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا الدليل في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حيث 

 .ترتيب خطوات تنفيذ الدروس  •
 صياغة و تركيب أهداف الدروس  •
 .توافق أسلوب الدرس مع الفئة المستهدفة  •
 ابداء الراي حول البرمجية المحوسبة من خالل االستمارة المرفقة •
 .اغة اللغوية الصي •
 .وما ترونه مناسباً  •
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                                                                                                        الباحث

  خالد إسماعيل الشيخ أحمد                                                                                           
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  بسحديد درجة مناسبة البرنامج المحوي لتأاستمارة إبداء الر

  

  اقتراحات وتعديالت غير مناسب  مناسب  بنود البرنامج المراد معرفة أراء المحكمين بها 

  :األهداف .1

  .مصاغة بصورة واضحة  •

 .تميزت بالتنوع  •

 .ارتبطت بأهداف تعليم الرياضيات  •

 .ممكنة التحقق  •

     .قابلة القياس  •

      

 :محتوى البرنامج  .2

ركزت على مفاهيم وحدة الكسور  •

   .واألعداد الكسرية

 مناسبة للمراحل العمرية للطلبة  •

 .منظم منطقياً •

 .يتضمن مواد تعليمية ومالحق •

صور وأصوات وألوان  يتضمن •

  .مةمالئ

يقدم المعلومات بطريقة شيقة تزيد من  •

   .دافعية التعلم عند الطلبة

      

 : األنشطة  .3

  تساعد على بلوغ األهداف  •

 .تناسب محتوى البرنامج  •

 .تتصف بالتنوع •
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 .تثير الدافعية للتعلم عند الطلبة  •

تزود الطلبة بالتعزيز والتغذية الراجعة  •

  .تمكن الطلبة من معالجة األخطاء •

 : اساليب التقويم  .4

   .تتسم بالتنوع •

 .مناسبة لقياس أهداف البرنامج  •

 .يث السهولة والصعوبةمتدرجة من ح •

  .تراعي الفروق الفردية بين التالميذ  •
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   )4( ملحق رقم   الحقالم

 السادة المحكمين لدليل المعلم الخاص بالبرمجية التعليمية

  مكان العمل  التخصص  االسم  الرقم

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  ساليب تدريس رياضياتا  يحي ماضي. د  -1

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  ساليب تدريس رياضياتأ  محمود حمدان. د  -2

  الجامعة اإلسالمية  أساليب تدريس تكنولوجيا تعليم  محمد شقير. د  -3

  جامعة األقصى  ساليب تدريس رياضياتأ  منير أحمد. د  -4

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  مناهج وطرق تدريس  أيمن حجازي. د  -5

  وزارة التربية والتعليم  ياضياتساليب تدريس رأ  سهيل شبير. أ  -6

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  ساليب تدريس رياضياتأ  عماد حمدان. أ  -7

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  ساليب تدريس رياضياتأ  زياد أبو الوفا. أ  -8

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  بكالوريوس رياضيات  منال الشيخ أحمد. أ  -9

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  بكالوريوس رياضيات  وسام اليازوري. أ  -10

 دائرة التعليم بوكالة الغوث  تكنولوجيا المعلومات  سامح الجبور. د  -11

  وزارة التربية والتعليم  تكنولوجيا المعلومات عبد الباسط المصري. أ  -12

  جامعة القدس المفتوحة  مناهج وطرق تدريس  آمال أبو عامر. أ  -13
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  )النهائي(نشطة   و األدليل المعلم

قام الباحث بإعداد دليل استخدام البرنامج للمعلم ليسترشد به في تطبيقه وتدريسه للوحدات الدراسية 

  : التي يتكون منها البرنامج و فيما يلي عرض لهذا الدليل 

  :اإلطار العام للبرنامج المقترح 

  : عنوان البرنامج : أوالً 

لي المحوسب لمعالجة ضعف التحصيل لطلبة الصف الرابع في برنامج مقترح للتعليم التفاع"

   "في وحدة الكسور و األعداد الكسرية الرياضيات 

  : أهداف البرنامج 

  : الهدف العام للبرنامج  -

يهدف هذا البرنامج إلى معالجة ضعف التحصيل لطلبة الصف الرابع في وحدة الكسور و األعداد الكسرية ، 

  : هداف الفرعية التالية وذلك من خالل تحقيق األ

  .التعرف على الكسور العادية التي مقاماتها ضمن منزلتين) 2

  .التعرف على الكسور المتكافئة ) 3

  .التعرف على كسور مكافئة لكسر معلوم ) 4

  .التعرف على كيفية تبسيط الكسر إلى ابسط صورة ) 5

  .التعرف على مقارنة الكسور المتجانسة والغير متجانسة )6

  . التعرف على األعداد الكسرية )7

  .المقارنة بين عددين كسريين) 8

  .التعرف على كيفية استخدام جمع الكسور المتجانسة و الغير متجانسة) 9

 172
 



   
   )5( ملحق رقم   المالحق

  .التعرف على كيفية استخدام جمع الكسور المتجانسة و الغير متجانسة) 10

 : المدة الزمنية لتطبيق البرنامج  -

من كتاب ) وحدة الكسور العادية واألعداد الكسرية ( ة  تم صياغة محتوى الوحدة الدراسي

 مراعياً التسلسل في طرح الموضوعات كما في الكتاب –الرياضيات للصف الرابع األساسي 

  .حصة ،حسب الجدول المدرسي للطلبة  ) 19(  تنفيذ البرنامج مدة قالمدرسي،وسوف يستغر

 : مبررات استخدام البرنامج  -

ي التغلب على الصعوبات التي يواجها الطلبة ضعاف التحصيل في الرياضيات يحاول البرنامج الحال

  :وذلك بتقديم المادة بطريقة تفاعلية غير تقليدية ،اذ أن البرنامج سيركز على 

  .تحقيق العديد من أهداف التربية كالعمل بروح الفريق والتعاون و العمل الجماعي •

لمعلم باألساليب العادية كالفروق الفردية حل لبعض  المشكالت التي استعصى حلها على ا •

 . وزيادة عدد الطالب قلة  الوقت،و

 .اعتماد أسلوب التعليم بمصاحبة الحاسوب حيث سيثير حماس الطلبة على اعمل واالنجاز  •

 .تطبيق العديد من برامج الحاسوب والعمل على معالجة الضعاف في التحصيل  •

  ضعاف التحصيل واستخدام البرامج المحوسبةإثراء منهاج الرياضيات لمعالجة الطلبة •

 . تحقيق مبدأ المحاكاة بين المتعلم والحاسوب  •

   :  محتوى البرنامج

  قام الباحث بصياغة وتنظيم محتوى الوحدة السابعة من كتاب الرياضيات للصف الرابع   

يتكون من  من خالل برنامج محوسب، و)  وحدة الكسور العادية واألعداد الكسرية ( األساسي 

سبعة دروس، وقد تم اخراج هذا البرنامج بطريقة خاللها يستطيع المتعلم الدخول إلى الدروس 

  ). األمثلة و التدريبات و التقويم و الواجبات المدرسية ( ومحتوياتها من حيث 

  : كيفية استخدام البرامج -

 173
 



   
   )5( ملحق رقم   المالحق

  .البرنامج  يستخدم من قبل  الطالب والمعلم  •

 .وليس هناك محددات في البرنامج للوقت  . وإمكاناتهه يتعلم الطالب حسب قدرات •

ينتقل الطالب بين شاشات البرنامج حسب إمكاناته بحيث يستطيع أن يبدأ من حيث انتهى في  •

زر ( والتي لها وظائف مختلفة، مثل  يحتوي البرامج على بعض األزرار.المرة السابقة 

 التدريب ىيستخدم للدخول غال:  زر التدريبيستخدم للخروج من البرنامج ،  : خروج

زر ،  القائمة الرئيسةيستخدم للعودة إلى : زر القائمة الرئيسيةوتنفيذه من قبل الطالب، 

   .وأزرار التنقل بين الشرائح وفيه ينقل الطالب إلى تنفيذ النشاط الختامي التقويم الختامي

  .اية الدرسينتقل الطالب من شاشة إلى اخرى حسب سرعته الى أن يصل الى نه •

   :  تطبيق البرنامج

سيتم تطبيق البرنامج على طلبة الصف الرابع بمدرسة القرارة االبتدائية المشتركة بمنطقة خان 

  . التعليمية التابعة لوكالة الغوث سيون

   : التقويم في البرنامج 

  : يحتوي البرنامج على ثالث أنواع من القويم وهي 

  .المتطلب السابق وهو عبارة عن : التقويم القبلي •

وهو يتمثل بالتدريبات الموضحة في كل درس من البرنامج ) المرحلي ( التقويم البنائي  •

 المحوسب 

 .وهو موضح في نهاية الدرس بالبرنامج : التقويم الختامي  •
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  دليل استخدام البرنامج المحوسب

  .تشغيل برنامج بوربوينت  .1
أمر خيارات ثم  اختار أمر عرض  ثم اضغط على أوامر عرض الشرائح  آما هو موضح اختار من قائمة أدوات  .2

 :بالشكل
  

"   اختار من قائمة أدوات أمر ماآرو ثم  اختار أمر االمان  ثم اختار من صندوق حوار بعنوان أمان  الخيار الثالث  -3
  : آما هو موضح بالشكل"  منخفض غير مستحسن 

  

 

ثم اضغط على الخيارات األربعة  المشار 
ا بالسهمعليه  
  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  ة واجه
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  بعض الشاشات الرئيسية للبرنامج
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استطالع آراء السادة المحكمين حول االختبار التحصيلي لوحدة الكسور العادية واألعداد 

  )االولي(الكسرية 

  المحترم / .....................................   السيد 

وحدة الكسور العادية واألعداد  في الرياضيات لالتشخيصيتحكيم االختبار / الموضوع 

  الكسرية للصف الرابع

 واألعـداد الكـسرية بهـدف       ة لوحدة الكسور العادي   وم الباحث بإعداد اختبار تحصيلي      يق

  .الكشف عن األخطاء الشائعة لطلبة للصف الرابع األساسي  

ل  الباحث يتشرف بأخذ رأيكم حو      فإن  ، االختباروألهمية رأيكم في تحديد مدى صدق هذا        

  :من حيث هذا االختبار 

  مناسبة فقرات االختبار •

  شمول الفقرات لتحليل المحتوى المرفق  •

  الدقة في صياغة فقرات االختبار •

  إضافة أو حذف ما ترونه مناسبا  •

  

  مع خالص شكري وتقديري

                                                                الباحث

  سماعيل الشيخ أحمدإ                                       خالد                        
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  اختبار التحصيل في وحدة الكسور العادية واألعداد الكسرية 

   للصف الرابع

  :عزيزي الطالب 

 يهدف هذا االختبار إلى قياس تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في وحدة الكسور العادية 

  : سؤال موزعة على عناصر المحتوى األربعة  ) 53( االختبار من واألعداد الكسرية ، ويتكون 

  .المفاهيم   -

 .التعميمات  -
 .المهارات   -
 .المسائل  -

   -: تعليمات االختبار 

   صفحات مع صفحة التعليمات  ) 6( سؤال ، وتقع في  ) 53( يتكون  االختبار من .  1

 .اقرأ األسئلة بعناية ، وتخير اإلجابة الصحيحة .  2

  .  أجب عن جميع األسئلة .3

  ة/بيانات الطالب

  : .........................ة /اسم الطالب

  : .......................الصف والشعبة 

: ...............................التاريخ      
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