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، صـلى هللا عليـه وسـلماصطفى، محمـد   منبداية الحمد هللا وكفى، والصالة على خير 

  .   والشكر هللا الذي أعانني على إنجاز هذا العمل،  سائالً العلّي القدير أن ينفع به األجيال

المتواضع بـدءاً مـن    كل الشكر والتقدير أتقدم به لكل من أعانني على إنجاز هذا العمل
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  الملخص

  
هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب على تحصـيل طلبـة الصـف       

السابع األساسي في الرياضيات، مقارنة بالطريقة التقليدية، ومعرفة اتجاهـات معلمـيهم نحـو    

  .استخدامه كوسيلة تعليمية

ن طلبة الصـف السـابع األساسـي، فـي     طالباً وطالبة م) 94(بلغ حجم عينة الدراسة     

التربية والتعلـيم فـي محافظـة     ةمدرستي ذكور وبنات كفل حارس الثانويتين، التابعتين لمديري

، وقد تم اختيارهما قصدياً لتطبيق الدراسة التجريبية، وبلـغ  2006/2007سلفيت للعام الدراسي 

 -ت للصف المذكور في المحافظةهم جميع معلمي الرياضيا -معلماً ومعلمة) 37(عدد المعلمين 

: لدراسة اتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية، بعد أن قسم الطلبة في مجمـوعتين  

طالباً وطالبة مقسمة لشعبتي ذكـور  ) 47(تجريبية درست باستخدام الحاسوب وبلغ عدد أفرادها 

ت بالطريقـة التقليديـة   طالبة، وأخرى ضابطة درس) 23( طالباً وإناث وعددهن ) 24(وعددهم

  .موزعة في شعبتي ذكور وإناث وعدد أفراد كل منهما مشابه لمثيله في المجموعة التجريبية

  :حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيين

ما أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات على تحصيل طلبة الصف السابع األساسي  -1

  في وحدة المجموعات ؟



 ز 

ت معلمي الرياضيات نحو استخدام الحاسـوب كوسـيلة تعليميـة فـي تـدريس      ما اتجاها -2

 الرياضيات ؟

ولإلجابة عن سؤالي الدراسة، استخدم الباحث برنامجاً محوسباً تم إعداده باستخدام برنامج    

، وطبقت أدوات الدراسة على عينتهـا، وجمعـت البيانـات    (Power Point)عرض الشرائح 

اإلحصائية، واستخدم تحليل التباين األحادي للتحقق من تكافؤ  )  SPSS (وحللت باستخدام رزمة 

مجموعات الدراسة في االختبار القبلي، وتحليل التباين الثنائي لمعرفة أثـر متغيـري طريقـة    

كريمـر  -التدريس والجنس والتفاعل بينهما على التحصيل في االختبار البعدي، واختبار تـوكي 

  :وعات الدراسة،  وكانت أهم النتائج التي توصل إليها الباحث ما يليللمقارنات البعدية بين مجم

بين متوسطات تحصـيل طلبـة    )  α =0.05(توجد فروق دالة إحصائياً عن مستوى داللة  - 

الصف السابع األساسي في القياس البعدي في وحدة المجموعات في الرياضيات تعزى لطريقـة  

ة التدريس بالحاسوب، ولم تكشـف الدراسـة عـن    ولصالح طريق) حاسوب، تقليدية ( التدريس 

  .وجود فروق دالة إحصائياً تعزى للجنس أو للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس 

توجد اتجاهات إيجابية لدى معلمي الرياضيات للصف السـابع األساسـي نحـو اسـتخدام      - 

 . الحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات

مزيد من الدراسات، الستقصاء أثر استخدام الحاسوب كوسيلة وقد أوصت الدراسة بإجراء ال

تعليمية في مختلف الصفوف والمراحل التعليمية وفي مختلف العلوم ، ودراسة اتجاهـات كافـة   

  .العاملين في التربية والتعليم نحو استخدام الحاسوب في التدريس وغيره من المجاالت 



 س 

  

  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  

 مقدمة       1:1
 مشكلة الدراسة  2:1
 مصطلحات الدراسة  3:1
 أهداف الدراسة  4:1
 أسئلة الدراسة  5:1
 فرضيات الدراسة  6:1
 حدود الدراسة  7:1
 أهمية الدراسة  8:1

  

1
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

  مقدمة 1:1

هـذا العصـر، وتتميـز    ، ولكنها وسيلة التقـدم فـي   التكنولوجيا هدفاً بحد ذاتهاليست 

 التكنولوجيا بأنها ذات طبيعة اقتحامية بما تقدمه من سلع، وهي دائمة التطوير فكل ابتكار يقـود 

علـى رأس  و ،)2004(شحاتة يجة لطموح اإلنسان وشوقه للمعرفةالى ابتكار أحسن منه نت عادة

اعة وتشـغيل ومـا   هذه التكنولوجيا التي نتحدث عنها التكنولوجيا المتعلقة بالحواسيب من صـن 

الكفاءات البشرية والمادية، وما يلزم من برمجيات متخصصة فـي   وإعداديتطلب ذلك من توفر 

، لتساير التطور فـي كافـة مجـاالت الحيـاة     كل صنوف المعرفة لخدمة مجال التربية والتعليم

 وإنمـا  ،ميز عصرنا الحالي بحد ذاتهـا ي ما التطورات العلمية والتقنية المدهشة تليس ،األخرى

  .معدل استمرارية حدوثها ومدى تأثيرها في حياتنا

ويؤكد الكثير من المشتغلين في هذا الميدان التربوي على أن اعتماد التقنيـات التربويـة   

يؤدي الى تحديث التربية  لى جانب كونه فناًإجعل التدريس علما له أصوله وأسسه ومرتكزاته، ي

التربوية فاعلة لعرض المفاهيم، والتكيف المسـتمر مـع    وتعتبر التقنيات. وتحسين نواتج التعلم

 أبو زعرورصعوبات التعلم لدى الطالب، وتقديم التغذية الراجعة  الفورية وتسلسل تقديم الخبرة 

، تكمن فيما يتركه مـن أثـر فـي    أبو زعرور، أن أهمية استخدام الحاسوب وتضيف ).2003(

ايا فاقت الوسائل التعليمية األخرى، إذ يقوم بخزن تحديث طرائق التعليم والتدريب لما له من مز

   .المعلومات واسترجاعها وقت الحاجة ومتى شاء المتعلم بوقت وجهد قليلين

مـا نسـتطيع عـن     أكثـر نـتعلم  والمسوغات التي تستهوينا ل العديد من األسباب يوجد

التعلم، فنحن ال نستطيع نجنيها من هذا  التيفوائد العديد من ال وب في حياتنا، واستخدامات الحاس

فالمعرفة بالحاسوب تساعدنا في الحصول ، دون هذا التعلم مرموقمستوى تعليمي  نصل الى أن

 إتمـام ويكون بمقـدورنا  ، ىفي العمل بكفاءة كبر إنتاجناتجعل  أنهاعلى فرص عمل جيدة، كما 
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جراء استخدامنا هـذا   يدويا، فضال عن المتعة التي نحققها إتمامهاجميع المهام التي قد يستحيل 

  .)2005(علي الجهاز الرائع

حـة لالسـتخدام فـي تـدريس     عن الوسـائل التعليميـة المقتر   احديثيهموفي معرض 

 )Software(بذكر الحاسوب والبرمجيات الناعمـة ) 1997( وعبابنةزينة أبو، اهتم الرياضيات

 محمـد  رأت، فـي حـين   ن المهارات الرياضيةم اًطفال كثيرالتي يمكن استخدامها الكتساب األ

هـو   ،أن من أهم مميزات منهج الرياضيات في الواليات المتحدة واليابـان وانجلتـرا  ) 2004(

مثل اآللة الحاسـبة ذات   ،استفادته من التطورات التكنولوجية الحديثة في تعلم وتعليم الرياضيات

عنـد دراسـته   وأشارت أن استخدام الطالب الياباني والسويدي للحاسـوب   ،الرسوم والحاسوب

  . على زيادة االتجاه نحو دراسة الرياضيات هالرياضيات ساعد

 إذتقليـل التكلفـة،   و، اختزال الوقـت بشكل عام  استخدامنا للحواسيب أسباب أهمومن 

المنجـزة   فاألعمـال تحسين النوعية، وكذلك  المنجزة األعمالبوساطتها نعمل على تقليل تكلفة 

في كيفية تعليم وتعلـم   ، واستخدام الحاسوب ال يؤثر فقطأفضلبوساطة الحواسيب تكون بشكل 

لذا اعتمد المجلـس القـومي    ،منهاج الرياضياتمحتوى أيضاً في تنظيم  يسهم، لكنه الرياضيات

 NCTM) ((National Council of  لمعلمي الرياضيات فـي الواليـات المتحـدة األمريكيـة    

Teachers of Mathematics) قوم عليها الرياضـيات  تحد من المبادىء التي مبدأ التكنولوجيا كوا

 ،ولوجيا في تعلـم وتعلـيم الرياضـيات   ، وينص هذا المبدأ على ضرورة استخدام التكنالمدرسية

وتسهيل  ،من وافر األثر في تحسين تعلم الطلبة مالما له واآلالت الحاسبة وعلى رأسها الحاسوب

علـى   ةسـاعد الممليات الحسابية بدقة وسرعة، وعلى القيام بالع القدرةلبيانات، واتنظيم وتحليل 

  .)NTCM, 2000(البحث في كافة فروع الرياضيات 

يساعد في رفع مستوى  هنا للحاسوب كوسيلة في التعليم هو أنميزات استخدامن من أهم إ

بكل طالب حسـب قدراتـه    اًخاص اًكوسيلة تعليمية يوفر اهتمام هوإن استخدام، تحصيل الطلبة

وكذلك إن اسـتخدام الحاسـوب    ،مما يساعد على التحكم في التعلم ومستواه العلميواستعداداته 

يسـاعد علـى   و، رين على إجراء العمليات الحسـابية كوسيلة تعليمية يساعد في التدريب والتم
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وتشخيص جوانب الضعف وعالجها من خالل االمكانات التي يتمتع بها  ،توضيح المفاهيم للطلبة

، ة والتفاعل بين الطلبة والبرنـامج استخدام الصورة والصوت والحرك الحاسوب دون غيره مثل

ويكون له تـأثير ايجـابي فـي     ،في تعليم الطلبة الذين يعانون من صعوبات في التعلميساعد و

   .)2001( العجلوني ،تحصيلهم واتجاهاتهم نحو التعلم

 اإليجـابي  األثرلها  ،الحاسوب وخاصة البرمجة استخدامالعديد من الدراسات أن أثبتت 

وغيرهـا أن  ) NCTM( لذا ترى الجمعيات العلميـة مثـل   ،في التعليم وخاصة في الرياضيات

أن التقـدم التقنـي    وأثبتت كذلك ،مر ضروري وملزم من أجل تعليم جيدالتعامل مع الحاسوب أ

فـي   والتغير الكبيـر  ،الرياضيات مناهج  المناهج التعليمية وخاصة تطوير لعب دوراً بارزاً في

، لذلك ال بد أن نعـد العـدة   ض واقعاً جديداً واتجاهاً حديثاًتعلم الرياضيات وطرق تدريسها فر

، ويضـيف أن  ته من أهم التحديات التـي تواجهنـا  وهذا بحد ذا ،لتغيير مناهجنا لتناسب العصر

ه هـذ  جنب، والسؤال المطروح هو كيف نستفيد مـن  إلىالتقنية والرياضيات يسيران دائماً جنباً 

  .)1995(الحازمي؟ التقنية في تعليم الرياضيات

لم والتعلـيم  أن الحاسوب يمكن الطالب من نقـل عمليتـي الـتع   ) 1989( العريني رأى

ما  ا، ويرحب به أولياء األمور إذحيث يعمل كمدرس خاص يشجع الطلبة ،لتمارسا داخل المنزل

  .لصفغرفة امع التعلم المدرسي والنظامي داخل حدث جنباً إلى جنب 

 بما ،التطورمن مظاهر  أساسياً مظهراً المؤسسات التعليميةيعد استخدام الحواسيب في  

برنامج محرر الذرات  :ومن هذه البرامج، عد الطالب في تعلم المواد الصعبةتسابرامج  من تقدم

الذي يقوم بتنفيـذ العديـد مـن    في الرياضيات  )Math Cad(، وبرنامج ماث كاد في الكيمياء

وإتقان، وبرامج التحليل اإلحصائي والعديـد مـن   والعمليات الرياضية بسرعة ودقة  اءاتاإلجر

مـن أهـم   في أجهزة الحاسـوب   يعد االنتشار السريعو .التطبيقات في مختلف صنوف المعرفة

القتصـادية واالجتماعيـة   ا، حيث دخل استخدامه جميع مناحي الحياة مظاهر الحياة التي نعيشها

، حتى الحاسوب لغة مشتركة متبادلة بين جميع األشخاص ومن كافة األعمار ، وأصبحوالتربوية
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         ، ومـن ضـرورات الحيـاة التعليميـة     من ضـرورات الحيـاة عامـة    باتت معرفة استخدامه

  .)2005(علي خاصة

 Computer assisted  )(CAL التعلم بمساعدة الحاسوب نأ) 2005(علي فاضأو

learning  وذلـك لمـا    ،وأنظمتهااما في العملية التربوية بمختلف مستوياتها ه دوراً اآلنيحتل

يوفره نظام التعلم بمساعدة الحاسوب من معطيات ومكاسب تربوية هامة تساهم في تحقيق التعلم 

للعمليـة   بنظر االعتبار جعل المتعلم محوراً نأخذالفعال ويتحقق هذا النوع من التعلم عادة عندما 

وكذلك البحث عن التقنيات التربوية التي تؤثر في ، رغباته وميوله واتجاهاتههتمام بالتربوية واال

بكفـاءة وفاعليـة    هالطرائق التي تساعد المتعلم على تحقيق تعلم أفضلودراسة  ،رغبات المتعلم

  .أكثر

الستخدام الحاسوب في التعلـيم  ) Wong and others,2006( وونغ وآخرونوتطرق 

استخدام الحاسوب المـدعم   أنفيها رأوا أجريت في سنغافورة،  ةفي دراس، ن خالل االنترنتم

للبيئة الصفية التعليمية، يمثل نقلة نوعية من تمحور التعليم والتعلم من المعلم الى الطالـب فـي   

أن ينفق المعلمون المزيد من الوقت في تعليم الطلبة مهارات  من المفيدأنه ومدارس سنغافورة، 

على مختبـرات   اإلبقاءير ممارسة كافية الستخدامه، وهذا قد يحتاج الى استخدام االنترنت، وتوف

الحاسوب مفتوحة بعد ساعات دراسة الطلبة، وتقديم الدورات التمهيدية للطلبة للمشـاركة فـي   

  .منتديات االنترنت

، وتـدريس  بحاث المتخصصة بطرق التدريس عامـة في قلة األ هذا البحثتكمن أهمية 

، ل هذه الدراساتمث إجراء، لذا كان ال بد من في فلسطينالحاسوب خاصة لرياضيات باستخدام ا

يمية المعينة في تدريس الرياضيات، وتذمر المعلمين مـن  النقص الحاصل في الوسائل التعلفي و

، أي في حال الكشف عن وجود أثـر  ، عدا على أنه في حالة التوصل لنتائج ايجابيةهذا النقص

 ،فانه يمكن تعميم نتائجهي تدريس الرياضيات على تحصيل الطلبة الستخدام الحاسوب فإيجابي 

وبذلك نقدم وسيلة تمتاز بكل ما تمتاز به الوسيلة التعليميـة  . الرياضيات تدريسلإلفادة منها في 

، وبـذا نقـدم   ويوظفها في عمله بشكل معزز ومثير ،الفاعلة من مواصفات كي يستخدمها المعلم

، رفع مستوى تحصيلهم الدراسيو ر اتجاهاتهم نحو تعلم الرياضياتيتغي خدمة عظيمة للطلبة في
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مثـل دراسـة    ،وذلك في ضوء النتائج التي أشارت إليهـا العديـد مـن الدراسـات الدوليـة     

)TIMSS,2003  (Trends in International Mathematics and Science Study 

  .كل عام في فلسطينوالتي أكدت على تدني مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات بش

  مشكلة الدراسة 2:1

 ،ذات العالقةإطالع الباحث على العديد من الدراسات السابقة  برزت مشكلة الدراسة من

والتي من خاللها أوصى معظم الباحثين الذين تناولوا موضوع أثـر اسـتخدام الحاسـوب فـي     

ي الرياضيات ومواضيع في مراحل تعليمية مختلفة بإجراء مثل هذه الدراسات ف ،تحصيل الطلبة

، )2003( عفانة ،)2002( الشرهان، )2002(غزاوي، )2001( صبحأخرى، أذكر منها دراسة 

 ،)2006(العبادلـة ، )2005(اإلبـراهيم ، )2005(الـدايل ، )2003(نـور ، )2003(أبو زعرور

  .الخ....   )2006(جبر

ومن  ،مختلفةفي مراحل تعليمية  في الرياضيات تدني مستوى تحصيل الطلبةمن  وبرزت

 إيجاد العمل على لذا كان من الضروري ،الرياضيات مبحث االتجاهات السلبية للعديد منهم اتجاه

، من مفاهيم وحقـائق  من أجل تقديم خبرات رياضية مرتبة ومنظمة ،ونافذة فعالة وسائل تعليمية

وتوظيفها في  رجاعهاالستفي الذاكرة وخوارزميات وتعميمات ومسائل يسهل استقبالها وتخزينها 

نحـو   هموتساعد في تغييـر اتجاهـات  لطلبة اتحصيل  رفع مستوى تسهم فيو، المواقف الالزمة

  .الرياضيات

، رياضـيات المستخدمة في تدريس المن قلة الوسائل التعليمية ظهرت مشكلة هذه الدراسة 

خـالل   ، ومـن كمشرف تربوي لمبحث الرياضـيات له طبيعة عمخبرة الباحث لوظهر ذلك من 

اركة فـي مواضـيع   الدراسية والمش واأليام، وحضور ورشات العمل لمعلمينل لميدانيةياراته از

ـ ، التربويين الرياضيات مشرفيزمالئه مناقشاته مع و ،المختلفة معلمي الرياضيات تدريب ان فك

ام الحاسـوب كوسـيلة   والوقوف على أهمية اسـتخد  ،المعلمين من األهمية بمكان استمزاج آراء

في حال  ،تدريسال عملية إنجاحفي منه  واإلفادة، ليتم تدريبهم على كيفية استخدامه اعلةتعليمية ف

  .اتجاهاتهم ايجابية نحو استخدامه كانت
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  مصطلحات الدراسة 3:1

الحسية المادية التي تستخدم في عمليتي الـتعلم والتعلـيم، بهـدف     تالمعينا :الوسائل التعليمية

ب المقرر من معرفة من شأنها تسهيل عملية التعلم،  وقد تكون توضيح ما جاء في محتوى الكتا

والحاسوب والفيديو، وقد تكون غير الكترونية كالصور والملصقات  زالكترونية كالمذياع والتلفا

  . )2006( دروزةوالشفافيات وغيرها  

رض شرح مجموعة اإلجراءات التي يعرضها المعلم على المتعلم بغ :التعليم بالطريقة التقليدية

أبـو  ويتبع بهـا الكتـاب المقـرر     )بدون استخدام الحاسوب(مادة المجموعات في الرياضيات 

   .)2001(الرب

ا البرنامج التعليمـي علـى  الطالـب    مجموعة من اإلجراءات التي يعرضه :التعليم بالحاسوب

  ).2003( أبو زعروربغرض شرح مادة معينة عن طريق الحاسوب 

حاالت من االعتقاد حول دراسة الحاسوب واستخدامه والتعامل معه،  هي :االتجاه نحو الحاسوب

والتي بدورها تحدد عند األفراد استعداداً نفسياً ينمو من خالل المعلومات المعرفية والمشـاعرية  

  .)1998(ذوابيوكه بالتحبيذ أو الرفض والنفسية تدفع الفرد الى تحديد سل

الطالب في تحقيق أهداف المادة التعليمية المدروسـة  هو التقدم الذي يحرزه : التحصيل الدراسي

  ).1999( عبدهوالذي يقاس بعالمته التي يحصل عليها في االختبار التحصيلي 

  أهداف الدراسة 4:1

، مهماً ومرتبطاً بالحيـاة اليوميـة  موضوعاً  يعتبر موضوع المجموعات في الرياضيات      

 االحتمـاالت، العالقـات واالقترانـات و  أساس تعلم  ويعتبر تعلم المفاهيم المرتبطة بالمجموعات

  :ويمكن تلخيص أهداف هذه الدراسة فيما يلي

  .تسهم في تقديم خبرات منظمة ومؤثرة في تعلم الرياضيات البحث عن طرق تدريس فعالة)  1 

ق والتعميمات ئتعين المعلم في تثبيت المفاهيم والحقا ،إيجاد وتوظيف وسائل تعليمية مساعدة)  2

  .في ذاكرة المتعلم طويلة األمد
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رفع مستوى تحصيل الطلبة في الرياضيات في ضوء الدراسات التي تؤكد تـدني مسـتوى   )  3

   .  التحصيل في هذا المبحث

باسـتخدام  (مقارنة بين تحصيل الطلبة الذكور واإلناث من حيث فاعلية طريقـة التـدريس   )  4

  .)الحاسوب

  .    ت نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليميةمعرفة اتجاهات معلمي الرياضيا)  5

  أسئلة الدراسة  5:1

  :ستحاول هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين، وهما     

ما أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات على تحصيل طلبـة الصـف السـابع     :أوالً 

  ؟األساسي في وحدة المجموعات

ضيات للصف السابع األساسي في محافظة سلفيت نحو اسـتخدام  ما اتجاهات معلمي الريا  :ًثانيا

        ؟الحاسوب كوسيلة تعليمية

  فرضيات الدراسة 6:1

معتبـراً مسـتوى   تم صياغة الفرضيات الصفرية التاليـة  األول، الدراسة  سؤالانطالقاً من    

  :)α =0.05(الداللة 

في وحدة  ،األساسي بعاسال الصف طلبةتحصيل دالة إحصائيا في متوسطات توجد فروق ال  -1

  )، التقليديةالحاسوب(لطريقة التدريس تعزى ،المجموعات بين الشعب األربعة في القياس البعدي

في وحدة  األساسي، بعاسالصف ال طلبةتحصيل دالة إحصائيا في متوسطات توجد فروق ال  -2

 .) ذكر، أنثى(لجنس لالمجموعات بين الشعب األربعة في القياس البعدي، تعزى 

ـ الصف ال طلبةتحصيل دالة إحصائيا في متوسطات توجد فروق ال   -3 فـي   األساسـي،  بعاس

  .الجنسوطريقة ال وحدة المجموعات بين الشعب األربعة في القياس البعدي، تعزى للتفاعل بين
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فـي الصـف السـابع     الطلبة الـذكور تحصيل  دالة إحصائيا بين متوسطتوجد فروق ال    -4

ومتوسط تحصيل الطلبة الذكور فـي   لضابطة،موعات في المجموعة افي وحدة المج ،األساسي

 .ريبية  في اختبار التحصيل البعديالمجموعة التج

الطلبة الـذكور فـي الصـف السـابع     تحصيل  دالة إحصائيا في متوسطتوجد فروق ال    -5

ومتوسـط تحصـيل الطالبـات فـي      الضابطةفي وحدة المجموعات في المجموعة  ،األساسي

 .جريبية في اختبار التحصيل البعديالتالمجموعة 

ـ الصـف ال  الطلبة الـذكور فـي  تحصيل  دالة إحصائيا في متوسطتوجد فروق ال    -6  بعاس

ومتوسـط تحصـيل الطالبـات فـي      الضابطةفي وحدة المجموعات في المجموعة  ،األساسي

  .في اختبار التحصيل البعدي الضابطةالمجموعة 

في  ،األساسي بعاسالصف ال الطالبات فيتحصيل  متوسط دالة إحصائيا فيتوجد فروق ال    _7

ومتوسط تحصيل الذكور في المجموعة التجريبية في الضابطة وحدة المجموعات في المجموعة 

  .بار التحصيل البعدياخت

ـ الصف ال الطالبات فيتحصيل  ال توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط   -8 األساسـي   بعاس

ومتوسط تحصيل الطالبات فـي المجموعـة    الضابطةلمجموعة في وحدة المجموعات في ا ،في

  .جريبية في اختبار التحصيل البعديالت

ـ الصـف ال  الطلبـة الـذكور فـي   تحصيل  ال توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط  -9  بعاس

في وحدة المجموعات في المجموعة التجريبية ومتوسـط تحصـيل الطالبـات فـي      ،األساسي

  .اختبار التحصيل البعديجريبية في المجموعة الت

، صمم الباحث الشكل )9-4(لتوضيح العالقات بين مجموعات الدراسة كما جاءت في الفرضيات

  :التالي

  

  

  

  

  



 10

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  حدود الدراسة 7:1

  :تحددت نتائج هذه الدراسة بالمحددات التالية

ـ   ةر هذه الدراسة على عينااقتص  -1 ي فـي  من أربع شعب من طلبة الصف السـابع األساس

 المدارس الحكومية في محافظة سلفيت فـي الفصـل الدراسـي األول مـن العـام الدراسـي      

  .م2006/2007

طلبة الصـف  تحصيل  علىالحاسوب  استخدامالدراسة على التعرف على أثر  اقتصار هذه  -2

المقـرر  كتاب الرياضيات ول من الفصل األمن محتوى  جموعاتوحدة الم األساسي في سابعال

  .م 2006/2007ية من العام الدراسي ارة التربية والتعليم الفلسطينمن قبل وز

للصف السابع من العام على معرفة اتجاهات معلمي الرياضيات  أيضاً الدراسة اقتصار هذه  -3

  .افظة سلفيتنحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في مح 2006/2007الدراسي 

  

 توضيح العالقات بين مجموعات الدراسة كما جاءت في فرضيات الدراسة

 )1(الشكل 

ضية
فر

6  

ضية
فر

9  

  المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 

 4فرضية 

 8فرضية 

 

  7فرضية   5فرضية 

 ذكور ذكور
 

 إناث إناث
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  أهمية الدراسة 8:1

ميـة  دراسة في كونها تضيف وسيلة جديدة وفعالة إلى الوسائل التعليتبرز أهمية هذه ال    

ويالحظ أن األسس النفسية والتربويـة   ،نه على أداء مهمته بكفاءة مرتفعةتعيالتي  ،المعينة للمعلم

المرتبطة  والدافعية ،والمتمثلة في اإلدراك باستخدام الحواس المختلفة ،الستخدام الوسائل التعليمية

وإثارة النشاط العقلي بما يحملـه مـن تشـويق وإشـاعة حـب       ،لمتعلمين وميولهمباتجاهات ا

ذلك في ظل شح الوسـائل الخاصـة   كل  ،)2006( سالمة االستطالع كلها تتجلى في الحاسوب

  .ة توفرهاوتذمر المعلمين من قل ،كلما ارتفع مستوى تجريديتها بتدريس الرياضيات

ق التـدريس  يضيف طريقة جديدة إلى طر سالحاسوب  كطريقة في التدري مإن استخدا

ـ التي يتبعها المعلم ى فـي اسـتخدام   ، حيث تمتاز طريقة التدريس الجيدة بمواصفات نجدها تتجل

، قدرتها علـى جـذب انتبـاه    اصفات الوسيلة التعليمية الفاعلة، ومن موالحاسوب في التدريس

تعلم طويلة األمـد السـترجاع   الطالب ومقدرتها على تبسيط المعلومات وترسيخها في ذاكرة الم

 ، وهذا ما يمتاز بـه الحاسـوب  مشابهة أو جديدةالخبرات وتوظيفها في مواقف تعليمية وحياتية 

   .كوسيلة تعليمية

وتكمن أهمية هذا البحث كذلك بأنه يلقي الضوء لدى لمعلمين على أهميـة اسـتخدام       

نافعـة   على اختيار وسيلة تعليمية لمينالمع يساعدمما ، ئل التعليمية في تدريس الرياضياتالوسا

  .              إذا ما وظفت بطريقة فاعلة

، فإنها تبدو أكثر ت قائمة في كل المراحل التعليميةوإذا كانت الحاجة إلى مثل هذه الدراسا

، وذلك ألنه  يتم االنتقـال  ، وخاصة في الصف السابع األساسيأهمية في مرحلة التعليم األساسي

   .دمجرالإلى التعليم المحسوس الى شبه المحسوس ومن مرحلة 

ثر المواضيع الهامة فـي  ع األساسي من أكلسابمن الصف ا المختار المجموعات عوموضو    

في نظريـة  من األساسيات الهامة أساس دراسة العالقات واالقترانات وعتبر يحيث ، الرياضيات
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أهمهـا  حياتيـة  رياضـية  لهم مع تطبيقـات  التي يعتمد الطلبة عليها الحقاً في تعامالمجموعات 

  .ناء الرياضي المكون لهذا الموضوعوبذلك فهي تشكل اللبنة األولى للب ،االحتماالت

الى أن تحصيل الطلبة في مجـال المجموعـات   ) 2000(مطر والخليلي وتوصل الباحثان    

نـى مسـتويات   كـان مـن أد   ،والعالقات واالقترانات كأحد مجاالت المحتوى التي تم دراستها

األعداد، والهندسة والقياس، والجبر، واإلحصـاء  : وهيفي المجاالت األخرى مقارنة التحصيل 

مما يسـتدعي جهـوداً   )قطاع غزة(الجنوبية و) الضفة الغربية(على مستوى المحافظات الشمالية 

  .تربوية لمعالجة ذلك

  :مما يلي  أي أنه تنبع أهمية الدراسة

وفي تدريس الرياضيات ، ية المساعدة في التدريس بشكل عاميمتفعيل دور الوسائل التعل -1

لتقـديم   ، تقل معه الوسائل التعليمية الالزمةتجريدبشكل خاص لما تمتاز به هذه المادة من 

 .الخبرات بشكل مبسط

التربويين والمعلمين الى أهمية البرامج الحاسوبية وإتاحـة فـرص    المسئولينلفت نظر  -2

  .الفلسطينيةاستخدامها في المناهج 

 االيجابية للمعلمين نحو استخدام الحاسوب فـي التـدريس،    العمل على تنمية االتجاهات -3

بها وإعـادة اسـتخدامها فـي    االحتفاظ تذكرها وعلى الطلبة  وتوظيفها لتقديم خبرات يسهل

 . مواقف مشابهة

حـول هـذا   لة نسبياً والتي تعتبر قلي) الفلسطينية(لمحليةجديدة للدراسات ا إضافة دراسة -4    

  .في حدود اطالع الباحث الموضوع
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  الفصل الثاني

  األدب التربوي والدراسات السابقة

 األدب التربوي   1:2
 نبذة تاريخية إلدخال الحاسوب في التعليم  1:1:2
  طرق استخدام الحاسوب في التعليم والتعلم  2:1:2
 دواعي استخدام الحاسوب في التعليم  3:1:2
 يزات استخدام الحاسوب ي التعليمم  4:1:2
 معوقات استخدام الحاسوب في التعليم  5:1:2

 الدراسات السابقة  2:2
  الدراسات التي تناولت التحصيل في الرياضيات  1:2:2

  الدراسات التي تناولت التحصيل في الهندسة  1:1:2:2
  الدراسات التي تناولت التحصيل في الحساب  2:1:2:2
  ت التي تناولت التحصيل في حل المسألةالدراسا  3:1:2:2
  الدراسات التي تناولت التحصيل في االحتماالت  4:1:2:2
  الدراسات التي تناولت التحصيل في الرياضيات ورياضيات الحاسوب  5:1:2:2

  الدراسات التي تناولت التحصيل في غير الرياضيات  2:2:2
 الدراسات ذات العالقة باتجاهات المعلمين  3:2:2
 ملخص الدراسات السابقة  4:2:2
 تعليق على الدراسات ذات العالقة  5:2:2
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  الفصل الثاني

  األدب التربوي والدراسات السابقة

  األدب التربوي 1:2

والتـي   ،إن التطورات السريعة التي شهدها العالم في كثير من نواحي الحياة المختلفـة     

، معظم مناحي حياة اإلنسان أو بآخر على ، أثرت بشكلءت على شكل طوفان من التكنولوجياجا

إلعادة النظر فـي الـنظم    ومن هنا وجد العاملون والمهتمون في التربية والتعليم ضرورة ملحة

، ة الحديثة والتي توسعت محتوياتهـا ، حيث تجد التكنولوجيا مكانتها في األنظمة التربويالتربوية

أساليب وتقنيات حديثة في التعليم لتسـهم فـي   التي جعلتها تحتاج إلى طرائق و ،وتعددت أهدافها

، وتنمي تفكيره وتساعده في معالجـة  ن المعرفة ومن المهارات الضروريةم بقدرتزويد المتعلم 

، وكان من بين هذه الوسائل الحديثة استخدام الحاسـوب فـي   يادة الكبيرة في أعداد المتعلمينالز

  .التعليم

  عليمي التنبذة تاريخية إلدخال الحاسوب ف 1:1:2

شهدت برامج التعليم في األنظمة التربوية العالمية تطوراً نوعياً في مجال الحاسـوب،   

في منتصـف   الواليات المتحدة األمريكيةحيث أدخلت مادة الحاسوب الى المناهج المدرسية في 

ـ  ل السبعينات من القرن السابق، وكانت أمريكا من الدول السباقة في هذا المجال، حيث تم تموي

مئات المدارس في أمريكيا بأجهزة الحاسوب واعتماد مئات الماليين من الدوالرات مـن أجـل   

إدخال الحواسيب للمدارس وذلك في بداية الثمانينات، وتنافست الدول الحقاً في إدخال الحاسوب 

  .في برامجها التعليمية، بدوافع سياسية أو تربوية

 الـدول لـدول الغربيـة المشـابهة، فبـدأت     وتلت التجربة السابقة، تجارب العديد من ا

بالتخطيط إلدخال الحاسوب في منتصف الثمانينات، حيث تم إنشاء لجنة خاصـة،   االسكندنافية

للبرامج التعليمية والتقنيات، حيث رصدت ) Nordic Committee(أطلق عليها اللجنة النوردية 

. واة لتدريب المعلمين فـي بلـدانهم  األموال الالزمة لتدريب المعلمين من هذه الدول، ليصبحوا ن
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من الدول التي نجحت في إدخال تجربة الحاسوب الى مدارسها، حيث تم وضـع   البرتغالوكان 

ويقضي   (Minerva)"  منيرفا "خطة شاملة لمشروع إدخال الحاسوب الى مدارسه أطلق عليه 

وال ننسـى  . )1985(هذا المشروع بإدخال الحاسوب الى جميع مدارس البرتغال الحكومية عام 

، حيث قامت مجموعة من الخبراء بدعم من الحكومة بإنشاء مشـروع   البريطانيةالتجربة الرائدة 

ويعتمد فكرة استخدام أحدث التقنيات في الحاسوب داخل الغرف الصـفية فـي   ) Ploto(بلوتو 

ا يتيح تبادل المدارس، وذلك بإنشاء شبكة اتصاالت حاسوبية تربط العديد من مدارس بريطانيا مم

  .الخبرات بين الطلبة والمعلمين

بداياتها المتواضعة، حين تـم   للتجربة األردنيةوبالنسبة لتجارب الدول العربية فقد كان 

حيث اختيـرت   )1984/1985(البدء بتطبيق إدخال الحاسوب للمدارس في مطلع العام الدراسي 

ناث، وتم تجهيز كل منهمـا بمختبـر   مدرستان ثانويتان في عمان، إحداهما للذكور واألخرى لإل

خاص يتكون من أحد عشر جهازاً، يتسع لثالثين طالباً، وتم تعيين معلـم ومعلمـة مـن حملـة     

البكالوريوس في الحاسوب، وتم تشكيل لجنة من أساتذة الجامعات ومعلمي التجربة وأعضاء من 

مدرسـة ثانويـة   ) 200(اليوالحقاً جرى تزويد حو. شعبة الحاسوب في المناهج لمتابعة التجربة

وتم تعيـين المعلمـين    1990و 1985أخرى بأجهزة الحاسوب وملحقاتها وذلك ما بين العامين 

تم إنشاء مديرية خاصة بالحاسوب ضـمن المديريـة العامـة     )1988(وفي عام . المتخصصين

  ).1994( مطر والزعبيللمناهج وتقنيات التعليم 

على سبيل المثال ال للتجربة السعودية  الباحث تطرقالخليجية فإن  أما بالنسبة للتجربة 

الحصر،  فقد قررت وزارة المعارف السعودية البـدء فـي تـدريس مـادة الحاسـوب مـن       

، حيث تم تقديم مقررات في مقدمة الحاسوب لمـدة سـاعتين أسـبوعياً، ومقدمـة     )1988(العام

ومقدمة لـنظم المعلومـات    ساعات أسبوعياً، وبرمجة الحاسوب) 3(للبرمجة بلغة بيسك ولمدة 

مدرسة مطـورة  ) 23(ساعات أسبوعياً، في المدارس المطورة، حيث تقرر البدء في ) 3(ولمدة 

جدة، ومكة، والمدينة، والطـائف،  : مدارس في الرياض، ومدرسة واحدة في كل من) 10(منها 

حيـث تـم   . والدمام، واالحساء، وأبها، وتبوك، وعرعر، والجوف، وحائل، والقصيم، والخرج

تزويد المدارس بأجهزة الحاسوب، وتزويد كل مختبر بسبعة عشـر جهـازاً مـن الحواسـيب     
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واقتصـرت التجربـة   . صخر اليابانية الصنع المعربـة ) MSX(الشخصية، واستخدمت أجهزة 

من حيث تدريس مادة الحاسـوب والمفـاهيم ذات    ،السعودية على استخدام الحاسوب في التعليم

هو فقدان البرامج التعليمية الحاسـوبية   ،استخدامه كوسيلة تعليمية لعدم وجيهال السببالعالقة، و

الجيدة والمصممة باللغة العربية، ولكن هذه التجربة، تعتبر خطوة إيجابية لـتعمم علـى بـاقي    

جامعـة القـدس   المدارس وتفتح آفاقاً لتوظيف الحاسوب في تـدريس المقـررات الدراسـية    

  ).1995(المفتوحة

، بدأت محاوالت إلدخال التجربة، حين دعا وزير التربية رية مصر العربيةجمهووفي  

إلى االجتماع التأسيسي للمجلس التنفيذي لمشـروع الحاسـوب    )1987( والتعليم المصري عام

التعليمي القومي، واتصلت الحكومة المصرية مع بعض الدول مثل بريطانيا للتعاون معها فـي  

ال الجانبين باجتماعات مختلفة أدت الى تحديد المشروع التعليمي، هذا المجال، وقام خبراء من ك

ليبدأ التخطيط لتنفيذه، اختار الفريق المصري مدرسة ليطبق تجربته الرائدة فيها على ثمانين من 

سنة، أعيد تقييم المشروع وبالتعاون مع البريطانيين حيث تم تعديل ) 16 – 15(طلبتها أعمارهم 

مركز تقنيـة  " التربية والتعليم بإنشاء مركز متخصص، أطلق عليه اسم  المنهج، وقامت وزارة

بالتعاون مع الفرنسيين والكويتين واعتمد هذا المركز على تدريب المعلمـين  " األنظمة التعليمية 

على استخدام األجهزة التي قام العلماء المصريون في الخارج بالتبرع بها كخطوة أولـى فـي   

فاد المصريون من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجـال وبـاألخص   التجربة المصرية، واست

تجربة بريطانيا، وتال ذلك إقامة مركز لتدريب المعلمين في هذا المجال في منشية البكري فـي  

مطـر  القاهرة لتدريب المعلمين على استخدام األنظمة التعليمية المستخدمة للحاسوب التعليمـي  

  ). 1994( والزعبي

، فقد دأبت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية الـى  للتجربة الفلسطينيةة أما بالنسب

اإلفادة من التجارب الدولية والعربية في مجال استخدام الحاسوب في التعليم، وذلك منذ اللحظـة  

، وكان لها محاوالتها المتواضعة فـي  )1994(األولى لتسلمها مهام وزارة التربية والتعليم عام 

ولم تفرد الوزارة منهاجاً خاصـاً بالحاسـوب فـي     ،فقامت بإدخال الحاسوب في مناهجهاذلك، 

ولكن تضـمن محتـوى منهـاج مـادة      ،في المنهاج الرسمي الفلسطيني) 10-5(الصفوف من 
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من محتوى تلـك الكتـب    )%33(التكنولوجيا للصفوف المذكورة وحدات عن الحاسوب بحوالي

معلوماتية اللتين تدرسان بواقع حصـتين أسـبوعياً للصـفين    المدرسية، باإلضافة الى مادتي ال

الحادي عشر والثاني عشر في الفروع الثانوية المختلفة، واستطاعت الوزارة ومن خالل اإلفادة 

من مشاريع الدعم والتطوير الدولية لها بتوفير الكثير من مراكـز الحاسـوب فـي المـدارس     

ض بالتجربـة، وخصصـت كـذلك إدارة خاصـة     الحكومية، وعينت المعلمين المؤهلين للنهو

بالحاسوب ضمن اإلدارة العامة للتقنيات، تشرف على تزويد المدارس بالحواسيب، وعلى صيانة 

لخدمـة  " زاجـل  " وتطوير هذه االجهزة، وكان لها الدور في إطالق أعمال الموقع االلكتروني 

زالت المحاوالت جارية إلدخـال  ، وما )االنترنت(الطلبة والمعلمين من خالل شبكة المعلومات 

الحاسوب واإلفادة منه في تدريس المباحث المدرسية األخرى، فبدأ العمل في مشروع المبـادرة  

  . مستفيدين من التجربة األردنية) ICT(االلكترونية ومشروع حوسبة التعليم 

) 2004(سالم رأى : وتعددت آراء الباحثين حول استخدام الحاسوب في التدريس، ومنها

أنه مثير للدافعية ومشـوق،  : أن هناك العديد من اإليجابيات الستخدام الحاسوب في التعليم منها

يراعي السرعة الذاتية في التعلم، ويتيح فرصة الممارسة والتدريب والتغذية الراجعة والتعزيز، 

ـ  ن خـالل  ويناسب تعليم أنماط المحتوى التعليمي المختلفة، ويساعد على االنفتاح على العالم م

  .استخدام اإلنترنت وخدماتها المختلفة

أن طريقة استخدام الحاسوب في التعليم مناسبة لجميع فئات الطلبة ) 2005(فرج  ورأى

  .سواء للموهوبين أو بطيئي التعلم أو المعوقين

مصباح الحاج عيسى ، الذي ترجمه لشلي وآخرونفي كتاب تقنيات تربوية حديثة  ورد

وكانت اإلجابة، أنه في كل مجتمع " ذا نستخدم تقنيات الحاسوب الحديثة؟ لما) " 2005(وآخرون 

يمتلك التربويون القدرة الجيدة للمشاركة اإليجابية، والتي تمثل تحدياً للمعلمين خاصة على تقديم 

فرص تعليم وتعلم جديدة، حيث بدأ المربون إدراك واجبهم اتجاه تـدريب قـادة ممـن تلعـب     

ي مستقبلهم، التي تتكامل في كل مظاهر حياتهم، واليـوم يـزود التربويـون    التكنولوجيا دوراً ف

  .الطلبة بمهارات يحتاجونها للنجاح والتقدم في مجتمع غني بالتكنولوجيا
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الى أنه عند استخدام التكنولوجيا بطريقـة سـليمة،    ،ورفاقه في الكتاب ذاتهشلي وأشار 

ة، ومساعدتهم على تحقيق األهداف التعليمية فأنها تكون ذات طاقة معززة لتحسين تحصيل الطلب

الخاصة، حيث وجد المعلمون أنه باستخدام أجهزة الحاسـوب أو أي تكنولوجيـا ذات عالقـة،    

يجتذب انتباه الطلبة، ويوفر العديد من الطرائق المميزة والفعالة والفرص القوية للتعليم والتعلم، 

حل مشكالت حقيقية وتعلـم تفـاعلي وتعلـم    وهذه الفرص تتضمن بناء المهارات التطبيقية، و

  .استكشافي، وربط المتعلمين بمصادر التعلم المختلفة

أن الحواسيب تستطيع دعم االتصاالت خـارج جـدران    ،ورأى  شلي في ذات المصدر

الصف الدراسي، ما يساعد المدارس والمجتمع ويوفر بيئة تعليمية تعاونية لتطوير مهارات تفكير 

وهناك العديد من المؤسسات التربوية التي تدعم استخدام التكنولوجيا . ت معقدةعالية وحل مشكال

 )ISTE) (International Society for Technology in Education(في التعلـيم مثـل   

  .وهي مؤسسة غير ربحية تدعم استخدام التكنولوجيا في التعليم من أجل تحسينه

يعني إمكانية تقديم الحاسوب دروساً  ،لحاسوبأن التعليم بمساعدة ا) 2003(الفار  ورأى

تعليمية مفردة الى الطلبة مباشرة، وهنا يحدث التفاعل بين الطالـب والبرنـامج الـذي يقدمـه     

أو التـدريس  ) Drill and Practice(الحاسوب، والذي يأخذ عدة أشكال كالتمرين والممارسـة  

وحـل المشـكالت             ) Instruction games(أو األلعـاب التعليميـة    )Tutorial(الخصوصـي 

)Problem Solving ( والمحاكاة)Simulation ( واالكتشاف)Discovery        .(  

أن التعليم بمسـاعدة الحاسـوب ظهـر علـى يـد أتكنسـون،       ) 2000(إبراهيم  رأى 

)Atkinson( وولسون ،)Wilson( وسوبس ،)Suppes(  ويعني استخدام البرامج الحاسـوبية ،

ت التعليم كافة، حيث يمكن من خالله تقديم معلومات وتخزينها مما يتيح الفرصة أمـام  في مجاال

  .المتعلم ليكتشف حلول  المسألة أو التوصل لنتيجة ما

أن أول برنامج تربوي يستخدم الحاسوب كمسـاعد فـي   ) 2005(سالمة  في حين رأى     

لينوي األمريكيـة رغـم بسـاطته    المطور من قبل جامعة أ) Palto(التدريس يعد برنامج بالتو 
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وبدائيته إال أنه يعد أول برنامج يقوم بإحداث تفاعل وتكامل بين النص المكتوب وبعض الرسوم 

  .واألشكال البسيطة

فرأيا أن من أهم استخدامات الحاسوب، هو استخدامه في  )2005(الحذيفي والدغيم  أما 

تطوير أساليب : اسوب العديد من األهداف منهاالعملية التعليمية، حيث يحقق التعليم بمساعدة الح

التدريس، ودعم االتجاهات الحديثة في التدريس لزيادة فعالية المعلـم داخـل غرفـة الصـف،      

والعمل على تخليصه من دوره التقليدي التلقيني وانتقاله الى دوره التوجيهي، وتشـجيع اعتمـاد   

ومعالجة المشكالت الفردية لدى الطلبة، وتوفير  الطلبة على أنفسهم وتحقيق إمكانية التعليم الذاتي

اهتمام المعلم الشخصي بكل منهم، ويعتبر الحاسوب قمة ما أنتجته التقنية الحديثـة فـي عـالم    

االتصال والتعليم، فهو يوفر وسيلة تربوية تهيىء المناخ التربوي الفاعل الذي سيسـاعد علـى   

وفي الدراسة السـابقة نفسـها أورد فيهـا    . لتعلمإثارة اهتمام الطلبة ويعمل على تحفيزهم على ا

الباحثان تعريفاً للتدريس بمساعدة الحاسوب بأنه عملية تدريس يستعمل فيها الحاسوب لعـرض  

بطريقة تفاعلية توفر للطالب فرصة التحكم في كمية ونوعية المواد والمهارات  ،المواد التعليمية

كما عرضا تعريفاً آخر وهو تقنية يتفاعل المـتعلم    والمفاهيم المعروضة والزمن الكافي لتعلمها،

  .من خاللها مع مثير تعليمي يعرض من خالل شاشة الحاسوب

 إذ وفرق الباحثان بين مفهومي التعليم بمساعدة الحاسوب واسـتخدامه كوسـيلة تعليميـة،          

يمكـن  إذ ض، يكون دور الحاسوب عند استخدامه كوسيلة تعليمية مثل دور السبورة وجهاز العر

وعرضه باستخدام الحاسوب من خالل برمجيات مثل بور  ،أن يقوم المعلم بتحضير درس معين

ويعد هذا االستخدام شائعاً عند معظم المعلمين المهتمين فـي الوقـت    ،)Power Point(بوينت 

  .الحاضر، وهو أسلوب جذاب عندما يدعم العرض بالصور والرسومات ذات الحركة

في ذات المصدر، أن دور المعلم يزداد أهمية في حال وجود الحاسـوب  ورأى الباحثان 

داخل غرفة الصف، فهو ال يلغي دوره وال يقلصه، بل يصبح دوره الشـخص الـذي يسـاعد    

اآلخرين على التعلم، ال الشخص الذي يقوم بتعليمهم وحسب، وكذلك يـزود الحاسـوب المعلـم    

م وال تلغيه، والهدف بعيد المـدى مـن اسـتخدام    باستراتيجيات تعليمية جديدة تطور دوره كمعل
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الحاسوب التعليمي، هو تعديل دور المعلم من ناقل للمعلومات الـى موجـه للـتعلم، ووجـود     

الحاسوب كوسيلة تعليمية يوفر للمعلم دوراً ذا أهمية في متابعة الطلبة أثناء العمل على أجهـزة  

كما يقوم بتوجيه الطلبـة لممارسـة بعـض     الحاسوب، وتقديم المساعدات الفردية لمن يحتاجها،

األنشطة المختلفة طبقاً لظروف كل منهم على حدة، ويكون دوره كذلك في اختيـار البرمجيـات   

  .  التعليمية المالئمة

أن مواصفات الوسيلة التعليمية المعينة في التدريس تتلخص في ) 2006(دروزة ورأت 

ق الفردية ومناسبتها للمرحلة التعليميـة للمتعلمـين   ارتباطها المباشر بالمحتوى ومراعاتها للفرو

وقدراتهم وميولهم واستعداداتهم، وقابليتها لالستخدام المتكرر، واسـتثارتها لحـواس المتعلمـين    

ودافعيتهم للتعلم ومناسبتها لروح العصر التقني، وهذه الصفات جميعهـا نراهـا تتجلـى فـي     

  .الحاسوب التعليمي

:   ت استخدام الحاسوب في التعليم من وجهة نظـره وهـي  ميزا) 1990(الحسن وأورد 

أنه يعرض المادة التعليمية بشكل منظم ومقنن، ويتعلم الطالب بالسرعة التي تناسـب قدراتـه،   

ويحقق أهداف التعليم الفردي، ويقدم المادة بشكل خطوات منفصلة، وأضاف على تلك الميـزات  

ألنشطة المالئمة لرغباته وميوله، ويسـهل علـى   أن الحاسوب يمكن الطالب من اختيار وتنفيذ ا

الطالب اختيار ما يريد تعلمه في الزمان والمكان المناسبين، ويوفر الحاسـوب المـؤثرات مـن    

  .اللون والموسيقى والصور الثابتة والمتحركة، مما يجعل التعلم أكثر متعة

ـ  )Schacter,2000(سكاكتر ورأى  ن الدراسـات  ومن خالل اهتماماته بنتائج العديد م

التي تناولت تأثير وفاعلية استخدام الحاسوب في التعليم في والية فرجينيا، كاستخدامه كمسـاعد  

في التدريس، أو في النظام التعليمي التكنولوجي المتكامل، أو في المحاكاة والبرامج التي تعلـم  

ناء على االختبـارات  التفكير، أوفي التعلم من شبكة المعلومات، بينت أن تحصيل الطلبة يرتفع ب

وتمتـد  .التي يصممها الباحثون أو في اختبارات المستوى المختلفة أو في االختبـارات الوطنيـة  

 دونوفـان ورأى  ،تجربة استخدام الحاسوب لتصل لتوفير أجهزة الحاسوب المحمولة لكل طالب

)Donovan,2007 (العمل بمشـاريع إدخـال الحواسـيب المحمولـة     بدأت أن مدارس متعددة  
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)Lap top Computer (قدراً كبيراً من التخطيط  تتطلب لكل طالب ومعلم، ولكن هذه المشاريع

واالستثمار من جانب كافة األطراف، وتشير نتائج دراسة دونوفان، أن معظم المعلمـين لـديهم   

الحاسوب المحمول في البيئة الصفية  إدخال، وأن الستخدام الحاسوب في التعليم اهتمامات حقيقية

  .يؤثر عليهم شخصياً

 إذ وتنوعت آراء الباحثين والمهتمين حول استخدام الحاسوب في تدريس الرياضـيات،  

أن االستخدام المتكرر للحاسوب من قبل معلمي الرياضيات مـا  ) ,Becker  2001(بيكر  رأى

زال ظاهرة نادرة، وبعيداً عن استخدام برامج معالجة النصوص، فإن عـدداً قلـيالً جـداً مـن     

المعلمين يمكن طالبه من استخدام الحاسوب في الغرفة الصفية، ويكتفي المعلمون بمنح الطلبـة  

ألعابا وتمارين على الحاسوب مرتبطة بموضوع حصصهم، ويرى كذلك أن الفلسـفة التعليميـة   

للمعلمين تلعب بالتأكيد دوراً في تحديد ما إذا ستستخدم الحواسيب، وكيفية هذا االستخدام، وهناك 

وامل تحدد استخدام الحاسوب في الغرفة الصفية تتمثل في خبرة المعلم وقدرتـه التقنيـة فـي    ع

استخدام تطبيقات الحاسوب، وعدد الحواسيب المتوفرة في الصف واندماج المعلمين الحقيقي في 

  .مهنتهم في المدرسة وخارجها

ائل التـي  أن الحاسوب من الوسائل النشطة، وهي الوس) 2007(عباس والعبسي ورأى 

تتطلب من المتعلم استجابة نشطة بحيث يكون له دور تفاعلي مع الوسيلة أثناء استخدامها، ويريا 

أن هذه الوسائل التعليمية تسهم في رفع كفاءة التدريس وجودته وتسهم فـي تكـوين اتجاهـات    

  .ايجابية وتساعد على التذكر واالحتفاظ بالمعلومة وتشجع على النشاط الذاتي

استخدام الحاسوب يعطي الطالب الفرصـة للـتحكم   أن  )1996(يد وآخرون عب ورأى

الحقيقي فيما يتعلمونه والطريقة التي يتعلمون بها، فهم يتحركـون وفـق حاجـاتهم وقـدراتهم     

الفردية، وأن العمل مع هذه اآللة التقنية ممتع ومشبع لرغبات الكثير من الطالب وتبرز أهميـة  

الرياضيات بأنه يساعد على تنمية مهارات حل المشكالت الرياضية، استخدام الحاسوب في تعليم 

ويساعد على تحقيق هدف التعليم الفردي في تعليم الرياضيات، ويجعل تعلم الرياضـيات قائمـاً   
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على أساس طبيعة التفاعل بين الحاسوب والمتعلم، ويحفز الطلبة على تعلم الرياضيات ويحسـن  

  .اتجاهاتهم نحوها

وجهة نظر دافيد جونسون عن مجاالت استخدام الحاسوب في ) 1987(موريس عرض 

رياضيات المدرسة االبتدائية وأهمها استخدامه للمحاكاة وألعاب المحاكاة، وقدرته علـى تقـديم   

التمارين والتدريبات، واستخدامه كوسائل لتقديم المفاهيم أو تدعيم تلك المفاهيم، وكذلك قيمته في 

  .ا ما يعزز االتصال بين الحاسوب والطالبتنفيذ الخوارزميات، وهذ

مبررات استخدام الحاسوب في التربية والتعليم عامـة  ) 1991(علي والتكريتي لخص و

بالشعور بوجود توجه في األقطار العربية عامة الى  ،وفي حل المسائل الرياضية بصورة خاصة

سات الوطنية والقومية عن أثـر  استخدام الحاسوب في التربية والتعليم، وإلى قلة األبحاث والدرا

ويرى الباحثان أن استخدام الحاسوب في . استخدام الحاسوب في تحصيل الطلبة في الرياضيات

يساعد الطلبة على تسهيل ذلـك واسـتيعابه    ،حل التمارين والمسائل المتعلقة بالمفاهيم الرياضية

تعليمية ومنها الحاسـوب فـي   بصورة أكثر عمقاً في بنيتهم المعرفية، وكذلك توظيف الوسائل ال

عملية التربية والتعليم يزيد من قدرة المعلمين في مواجهة متطلبات العصر العلمية والتقنية مـن  

  .جهة، ولتقدير فاعلية هذه الوسائل في تحصيل الطلبة من جهة أخرى

إلى فعالية استخدام الحاسـوب فـي تـدريس موضـوعات     ) 2001(الصادق وتوصل 

هتمام بإنتاج برامج الحاسوب التي تتيح الفرصة للطلبة للتفاعل معها ومـن  الهندسة، ووجوب اال

خالل أنشطة يشاركون فيها فعالً، وذلك في تعقيب له على بحوث أجراها عدد من الباحثين مثل  

  .وغيرهم )Silver, 1998 ( و سيلفر ),1999John(و جون ) (Feicht, 1999فيشت 

الرياضيات يرتبط بالحياة بشكل عام، وظـاهرة   أن مبحث) 2005(الدايل في حين رأى 

ضعف الطلبة فيه، كانت وما زالت مقلقة للعديد من أولياء األمور والتربويين، وكان ال بد مـن  

البحث عن وسائل تعليمية مثيرة وفاعلة ومحفزة، وطرق تدريس رائدة لمساعدة الطلبـة علـى   

  .اضيات كمادة صعبةزيادة تحصيلهم الدراسي، وتغيير اتجاهاتهم نحو الري
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عـن  و م،التعلـيم والـتعل  تعددت مصادر المعلومات التي تناولت استخدام الحاسوب في 

ودواعي استخدامه، ومعيقات اسـتخدامه فـي التعلـيم،     ،وعن فوائد استخدامه ،استخدامه أنماط

  :فيم يليوسأتطرق لبعض من هذه الجوانب بنوع من التفصيل 

  ي التعليم والتعلمالحاسوب فاستخدام  أنماط 2:1:2

 األنمـاط استخدام الحاسوب في عملية التعليم والتعلم، ويمكن أن تقسم هـذه   أنماط تنوعت    

  : )2006(قنديلالى مجالين لتقليل الخلط بينها 

) CBL(التعلم المبني على الحاسوب  :وهي ،استخدام الحاسوب في عملية التعلم أنماط ) أ

Computer Based Learning:م الحاسوب في عملية تفاعلية طرفيها الحاسوب ويعني استخدا

أحـد   :CAL (Computer Assisted Learning(التعلم بمساعدة الحاسـوب و، والمتعلم فقط

للـتعلم   جوانب التعلم المبني على الحاسوب، ويركز على التعبير عن استخدام الحاسوب كوسيلة

 CML(:Computer Managed Learning(الـتعلم بـإدارة الحاسـوب   و،ومصدر للمعرفة

 ،ويركز على التعبير عن دور الحاسوب في توجيه وإرشاد المتعلم عبر دراسة مادة علمية معينة

  .وإمداده بتغذية راجعة فورية، وتعليمات إضافية في حالة تعثر المتعلم

التـدريس المبنـي علـى     :استخدام الحاسـوب فـي عمليـة التـدريس وهـي      أنماط   ) ب

ويعني استخدام الحاسـوب فـي عمليـة    ، CBT (Computer Based Teaching(الحاسوب

) CAI(التـدريس بمسـاعدة الحاسـوب   و، تفاعل يكون المدرس والحاسوب والمتعلم أطرافها

Computer Assisted Instruction، مـن   ويتضمن تدريس مباشر من المعلم مع استخدامه

اسوب واستخدامه كوسيلة لح، وقيام المعلم بتدريب طلبته على ممارسة حل تمرينات باقبل الطلبة

يجلـس  ، وCMT)( Computer Managed Teaching التدريس بإدارة الحاسوبوتعليمية، 

  .عبر شاشات متفرقين أو في جماعاتوهم يتابعون  ،المدرس أمام الحاسوب ويشرح لتالميذه

   دواعي استخدام الحاسوب في التعليم 3:1:2

  : )2001(السرطاويمنها  ،في التعليمأدت الستخدام الحاسوب عديدة مبررات توجد       
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االنفجار المعرفي وتدفق المعلومات، ما تتطلب البحث عن وسـيلة لحفـظ هـذه المعلومـات     

الحاجة للسرعة في الحصول علـى المعلومـات، ويكـون هنـا     عند الضرورة، و واسترجاعها

، ضـية المعقـدة  الحاجة الى المهارة واإلتقان في أداء العمليـات الريا ، والحاسوب أفضل وسيلة

إيجاد حلول لمشكالت صعوبات التعلم، حيث أثبتت البحوث والدراسـات أن للحاسـوب دوراً   و

تحسـن فـرص   ، وعلم لمن يعانون من بعض اإلعاقـات تمهماً في المساعدة في حل مشكالت ال

 تنمية مهـارات و ،العمل المستقبلية، حيث يتم تهيئة الطلبة لعالم يتمحور حول التقنيات المتقدمة

استخدام الحاسـوب  ، ووالتفكير وجمع البيانات وتحليلها ،مثل حل المشكالت ،معرفية عقلية عليا

ال يتطلب معرفة متطورة أو مهارة معقدة، بل يتطلب تدريباً قصيراً يتيح لمن ليس لديه الخبـرة  

 .أن يستخدمه

  ي التعليمفميزات استخدام الحاسوب  4:1:2

أنه يقدم المـادة   منهالم باستخدام الحاسوب في التعليم، تعود على المتع عديدة فوائد توجد

التعليمية بتدرج مناسب لقدرات الطلبة، ويمكن الطالب من اختيار وتنفيـذ األنشـطة المالئمـة    

لرغباته وميوله في جو من الخصوصية، وكذلك يقدم التغذيـة الراجعـة الفوريـة، وأضـافت     

المعلم، والتي من أبرزها عدم اضطراره إلـى   إلى ذلك الفوائد التي تعود على )2003(الغراب

يضاف إلى ذلك الفوائد التي تجنيهـا   ،تكرار الشرح والتركيز على عمل المعلم كمشرف وموجه

وتنمية بيئة تكنولوجيـة لتنميـة    ،والمتمثلة في تحقيق ذاتية التعليم) المدرسة(المؤسسة التربوية 

  .يالحاسوب وتوفير التعليم اإللكترون من خالل تنمية مهارات استخدام ،عمالة المعرفة

القـدرة علـى تكـرار تقـديم     هـي   ،من أهم ميزات استخدام الحاسوب في التعليمإن         

زيادة القدرة على التحكم في العملية التعليمية، مع إتاحة الفرصة ، ودون تعب أو مللالمعلومات 

يـوفر  ، و)2000(الطـوبجي للتعليم الفردي، حيث يسير كل تلميذ في تعلمه حسـب اسـتعداده   

يمكن الحاسوب الطالـب مـن   المتعلم من خالل الحوار التعليمي، والحاسوب فرص التفاعل مع 

يوفر الحاسوب األلوان والموسيقى والصور المتحركة لمالئمة لميوله ورغباته، اختيار األنشطة ا

وجد أنه يـوفر   جدارة الحاسوب في مجال التدريب، حيثمما يجعل عملية التعلم أكثر متعة، و
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جامعـة القـدس   من الوقت المطلوب من أجل التدريب، إذا ما قورن بالطريقة التقليديـة  % 30

  .)1995(المفتوحة

تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية المعقدة بدقـة وسـرعة   ومن أهم هذه الميزات أيضاً،         

تـوفير الوقـت الكـافي    لمادة المخزونة في ذاكرة الحاسوب، والسرعة في استرجاع ا، ووإتقان

االهتمام الشخصي بالطلبة وتوجيه عملية التعلم ومعالجة المشكالت الفردية بسبب قيـام   إلعطاء

محاكاة الطبيعة وخاصة فيما يتعلق باألمور التي فيها سوب بتقديم الدروس وأداء المهمات، والحا

نشـطارات النوويـة، أو   محددات زمنية أو مكانية أو الخطورة عند تمثيلها في الواقع، مثـل اال 

وتقييم أداء المتعلم قدرة الحاسوب على توجيه العالية مثل التدرب على الطيران، وبسبب التكلفة 

  ).2005( سلطانتوفره لالستخدام من قبل المتعلم على مدار الساعة  بصورة فورية،

  معوقات استخدام الحاسوب في التعليم 5:1:2

خدام الحاسوب في التعليم، إال أن هذه التجربة واجهت ستال العديدةميزات البالرغم من    

وأهمها قلـة الكـوادر    ،معوقات وصعوبات كثيرة، وقد أشار األدب التربوي إلى هذه المعوقات

المتخصصة في مجال الحاسوب التعليمي، وعدم وجود الوعي الكافي ألهمية إدخاله في مجـال  

الجهـد  و ،صوصاً البرامج المستخدمة للغة العربيةوخ البرامج الحاسوبية المالئمة،قلة و، التعليم

ارتفاع تكاليف توفير و، الكبير الذي يستلزمه إعداد البرامج والذي يحتاج لكوادر مؤهلة للقيام به

ضعف قدرة الحاسوب على تقديم فرص مباشرة لـتعلم  ، و، وتدريب المعلمينوصيانتها األجهزة

  .المهارات اليدوية

تطرقا للصعوبات ) Castro and Alves, 2006( رو وألفيسكاستوفي دراسة أجراها   

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

عليم المستمر، وعدم كفاية مختبرات الحاسوب وعدد الحواسيب المتوفرة فيها وصـيانة  تضمن ال

  .   سات الستخدام هذه التكنولوجيا في البرازيلالمعدات، واقترح الباحثان بناء سيا
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  الدراسات السابقة  2:2

التـي   قليميـة والعالميـة،  الدراسات السابقة وذات العالقة المحلية واإل يوجد العديد من

في مختلف المواضـيع المدرسـية    ،تناولت موضوع أثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة

وجاءت هذه الدراسات نتيجة طبيعيـة   ،مختلف المراحل التعليمية العلمية والعلوم اإلنسانية، وفي

للتغيرات التي طرأت على نوعية الخبرات المقدمة للطلبة، ومواكبة التقدم الحاصل فـي طـرق   

  .وأساليب تقديم الخبرات والوسائل المعينة لتبسيط تقديمها ،التدريس

  الرياضيات الطلبة في تحصيلأثر استخدام الحاسوب على دراسات  1:2:2

تنوعت الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضـيات   

والحسـاب وحـل المسـألة    الهندسـة   مثل ،على تحصيل الطلبة في فروع الرياضيات المختلفة

  .واالحتماالت ورياضيات الحاسوب 

  في الهندسةدراسات أثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة  1:1:2:2

 هندسـية أثر تـدريس وحـدة    إلى معرفة هذه الدراسة سعت )1999( الكرش دراسة 

 األولبمساعدة الحاسوب في التحصيل وتنمية مهارات البرهان الرياضي لدى طـالب الصـف   

 للبنـين  الثانويةالثانوي بمدرسة السادات  األولالصف  لبةعينة الدراسة من ط اختيرت، الثانوي

طالباً،  )35(بلغ عدد أفراد المجموعة التجريبية و، عشوائية ةريقبطفي جمهورية مصر العربية 

وأرادت الدراسة االجابة عن السؤالين ، طالباً  )34(بلغ عدد أفراد المجموعة الضابطة  في حين

 الهندسة؟في  طلبة الصف األول الثانوي تحصيلبمساعدة الحاسوب في التدريس أثر ما  :التاليين

الصـف   لبـة تنمية مهارات البرهان الرياضي لدى طعلى  ة الحاسوببمساعدالتدريس أثر ما و

مقـرر  مـن  قام الباحث بإعداد برنامج تعليمي  ؟ ولإلجابة عن السؤالين السابقين،الثانوي األول

 وبعـد  الوحدة ذاتهـا، في  اًتحصيلي اختباراً كذلك أعدو الهندسة،الثانوي في  األولالصف  منهاج

 بـين المجمـوعتين   اًإحصـائي  دالـة د فروق وتبين وج هاتحليلو تإجراء التجربة وجمع البيانا

  ".الحاسوب " ولصالح المجموعة التجريبية  الضابطة والتجريبية
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أثر تـدريس الرياضـيات    هدفت هذه الدراسة الى معرفةف ،)2000( حسين دراسة أما 

ني الثـانوي  في الصف الثـا  الدائرةالطلبة وتحصيلهم في وحدة  اتجاهاتالمعزز بالحاسوب في 

 اختيـار تم و الدوحة، من مدارس مدينة  ةاختار الباحث عينة قصدي ،في قطر الدوحةالعلمي في 

 التقليديـة  الطريقـة : طريقتينالن بامجموعتال درست، لإلناث واثنتينللذكور  اثنتينمدارس  أربع

ـ التدريس بوساطة الحاسوب لكال الجنسين الذكور  ةوطريق  ته هـذه واإلناث، قصر الباحث دراس

تطبيقهـا  سـهولة  ل األولمن منهاج الصف الثاني الثانوي العلمـي الفصـل    الدائرةعلى وحدة 

يجدر ذكره ما تتطلبها دراسة هذه الوحدة، والتي  العقليةلصعوبة العمليات و باستخدام الحاسوب،

ن القطـريي الطلبـة  مـن   عاليةنسبه هنا الى أن الباحث اختار المدارس التي يغلب عليها وجود 

هل يوجد أثر للحاسوب إذا استخدم كوسـيلة   :وحاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين

ثر الستخدام الحاسوب في تـدريس  أتعليمية في مادة الرياضيات في تحصيل الطلبة؟ وهل هناك 

 توبعد تحليـل النتـائج وجـد    مادة الرياضيات في تغير اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات؟

  .إحصائية لصالح المجموعة التي درست بوساطة الحاسوب ةق ذات داللفرو

هدفت هذه الدراسة الى معرفـة أثـر اسـتخدام     ،)(Mawata, 2000ماواتا دراسة 

وأرادت الدراسـة  الحاسوب على تحصيل طلبة المرحلة الثانوية واتجاهاتهم نحو الرياضـيات،  

استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة المرحلة  ثرما أ: تحديداً اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي 

قام الباحث باإلشراف علـى إعـداد   ؟ لذلك الغرض، اتجاهاتهم نحو الرياضياتما هي الثانوية و

سلسلة من الدروس في هندسة التحويالت عن طريق المعلمين الذين يدرسون هذا المقرر، وقـام  

في صفحات الويب  )Java Applet( كذلك بتدريب المعلمين على تطوير برمجيات جافا أبلت

لجعل التعلم من صفحات ويب أكثر تفاعالً، تكونت عينة  ،واستخدام برمجيات باستخدام لغة جافا

طالباً وطالبة من ثالث مدارس ثانوية بوالية بلتيمور األمريكية، وأشـارت  ) 163(الدراسة من 

ار التحصيلي المعد، وأشارت النتائج نتائج الدراسة الى أن تحصيل الطالب كان عالياً طبقا لالختب

  .أيضاً الى وجود نمو موجب في االتجاهات نحو الرياضيات لدى أفراد عينة الدراسة

استخدام طريقـة تـدريس الرياضـيات     أثر هدفت الى معرفة ،)2001( صبح دراسةو

   وب،بالحاسوب في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي في األردن واتجاهاتهم نحو الحاس
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طالباً وطالبة من طلبة مدرستين من مدارس مديريـة  ) 60(تكونت عينة الدراسة من    

اسـتخدام طريقـة    أثـر ، ما ينالدراسة الرئيس وكان سؤاالالتعليم الخاص في محافظة العاصمة،

؟ ومـا  تدريس الرياضيات بالحاسوب في تحصيل طلبة الصف األول الثانوي العلمي في األردن

قسـمت  كطريقة في التدريس؟ ولإلجابة عن هـذين السـؤالين،    نحو الحاسوببة الطل  اتجاهات

العينة الى مجموعتين ضابطة وتجريبية، درست التجريبية وحدة المتجهات بالحاسوب واألخرى 

الضابطة درست بالطريقة االعتيادية، وبعد تطبيق االختبـارين التحصـيليين القبلـي والبعـدي     

التجاهات، أجريت التحليالت اإلحصائية المناسبة، حيـث أظهـرت   وتطبيق االستبانة الخاصة با

النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل الطلبة ولصالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقة 

  .    التدريس باستخدام الحاسوب، والى الجنس ولصالح الذكور

الى استقصاء أثر  وهدفت ،)2002( شناق دراسة من الدراسات التي تناولت الهندسة، و

استخدام الحاسوب التعليمي بطريقتي التعليم التعاوني والتعليم الفردي، مقارنـة مـع الطريقـة    

التقليدية في تحصيل طالبت الصف السابع األساسي في الرياضيات وفي موضـوع المسـاحات   

طالبات هل يوجد أثر ذو داللة أحصائية في تحصيل : وكانت أسئلة دراستها الرئيسة والحجوم، 

وهل يوجد أثر ذو داللة أحصائية في  ؟إلى طريقة التدريس عزى في الرياضيات تالصف السابع 

وهل يوجد أثـر   تحصيل طالبات الصف السابع يعزى لمستوى التحصيل على اختبار التحصيل؟

ذو داللة أحصائية للتفاعل بين مستوى التحصيل وطريقة الـتعلم فـي أدائهـن علـى اختبـار      

  التحصيل؟ 

طالبة من طالبات الصف السابع األساسي فـي مدرسـة   ) 72(تكونت عينة البحث من و

األندلس الثانوية، تم اختيار العينة عشوائياً ووزعت على ثالث مجموعات، درست األولى بشكل 

، ودرست الثانية باستخدام الحاسوب بشكل فردي، أما الثالثة فقـد  )في مجموعات ثالثية(تعاوني 

تعليمية نفسها بالطريقة التقليدية، وبعد المعالجة اإلحصائية والتـي تمثلـت فـي    درست المادة ال

كريمر للفرق الدال الصادق وتحليل تباين ثنائي التفاعـل  -اختبار التباين األحادي واختبار توكي

ذي التصميم العاملي، أظهرت النتائج وجـود فـروق دالـة إحصـائيا عنـد مسـتوى داللـة                     

)α  =0.05 ( في تحصيل طالبات الصف السابع األساسي يعزى الى طريقة التعلم ولصالح التعلم
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بشكل تعاوني بالمقارنة بالطريقة التقليدية، ووجود فروق دالة إحصائيا عند نفس مستوى الداللـة  

يعزى لمستوى أداء الطالبات على االختبار التحصيلي وكان لصالح فئة التحصيل المرتفع مقارنة 

تحصيل المتوسط والمتدني، ولكن لم تكشف الدراسة عن وجود فروق دالة عند مسـتوى  بفئتي ال

للتفاعل بين مستوى التحصيل وطريقة التعلم في أداء الطالبات على االختبار  ،)α  =0.05(داللة

  .البعدي

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر اسـتخدام الحاسـوب   ف) 2002( العبوشي دراسة أما

صيل طلبة الصف العاشر األساسي في موضوع الهندسة الفضائية واتجاهـاتهم  التعليمي على تح

أثر استخدام الحاسوب التعليمي على تحصيل طلبـة   ما: وكان السؤال الرئيس في الدراسةنحوه،

  ؟اتجاهاتهم نحوهما الصف العاشر األساسي في موضوع الهندسة الفضائية و

من طلبة الصف  )طالبة 96طالباً و  64(ة طالباً وطالب) 160(تكونت عينة الدراسة من  

وعند تحليل النتـائج  . العاشر األساسي من مدرستي بنات رام اهللا الثانوية وذكور بتونيا الثانوية

دالة إحصائيا عند مستوى داللة توجد فروق المعيارية، وجد أنه  توإيجاد المتوسطات واالنحرافا

)α  =0.05( ح المجموعة التجريبية حيث بلـغ المتوسـط   في التحصيل بين المجموعات ولصال

بينما بلغ للمجموعـة الضـابطة   )28.95(الحسابي للمجموعة التجريبية والتي درست بالحاسوب 

وقد وجد أيضاً أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند نفس مسـتوى الداللـة فـي    ) 24.48(

بينما ) 27.81(ابي لإلناث تحصيل الطلبة تعزى للجنس ولصالح اإلناث حيث بلغ المتوسط الحس

ن وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل تعزى للتفاعل بـين  ي، ولكن لم يتب)25.07(بلغ للذكور

  .طريقة التدريس والجنس

الى استقصاء أثر استخدام الحاسـوب كوسـيلة    )2003( عفانـة  دراسةفي حين هدفت 

: حة مقارنـة مـع طـريقتين   تعليمية في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في وحدة المسا

 )86(عينة الدراسـة مـن   تكونت . التقليدية بمصاحبة أوراق العمل، وطريقة التدريس التقليدية

، والبيرة في محافظة رام اهللا) الصف الخامس األساسي(المدارس الخاصة طالباً وطالبة من طلبة 
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 اثنتـين ثالث مجموعـات   إلى هم تم توزيع ثالث مدارس، كماعشوائياً، من  اختيارهموالذين تم 

، وتـم شـرح   مختلطة، حيث درس كل من اإلناث والذكور في شعب تجريبية والثالثة ضابطتين

وقـد   األسـبوع حصص في ) 5(  بمعدل المساحةدروس في وحدة ) 10(دروس من أصل ) 8(

 الدراسة اإلجابـة حاولت هذه ، بعدد الحصص نفسه والموضوع نفسهدرست جميع المجموعات 

في تحصيل طلبة الصف الخامس  تعليميةما أثر استخدام الحاسوب كوسيلة : ل الرئيسعن السؤا

  ؟ المساحةفي وحدة  األساسي

إحصـائية عنـد مسـتوى داللـه      ةفروق ذات دالل وجود التجربةوقد أظهرت نتائج  

)α=0.05(  في مبحث الرياضـيات فـي    األساسيتحصيل طلبة الصف الخامس في متوسطات

 "  أوراق العمـل  " والمجموعـة الضـابطة الثانيـة     " التقليديـة  "األولـى  ة المجموعة الضابط

ـ وكذلك  ،"الحاسوب " لصالح المجموعة التجريبية  " الحاسوب "   التجريبيةوالمجموعة  د ووج

تحصيل طلبة الصـف    في متوسطات )α= 0.05( ةفروق ذات دالله إحصائية عند مستوى دالل

ولصـالح  " عزى إلى الجـنس ي" الحاسوب "  باستخدامضيات في مبحث الريا األساسيالخامس  

  .اإلناث

الى التعرف ألثر اسـتخدام الحاسـوب فـي     )Clark, 2005( دراسة  كالرك وسعت

تدريس الهندسة للطلبة المتفوقين تحصيلياً في المرحلة األساسية العليا، تكونت عينة الدراسـة  

العاشر األساسي، تمثلت المجموعة التجريبية طالباً وطالبة من طلبة الصفين التاسع و) 50(من 

طالباً وطالبة من الصف التاسع ودرسوا بالحاسوب، في ) 25(وعددهم  ،بطلبة مدرسة هسبانك

) 25(وعـددهم   ،بطلبة الصف العاشر من مدرسة فلوريـدا  الضابطةحين تمثلت المجموعة 

األدوات المستخدمة فـي هـذه    طالباً وطالبة والذين درسوا الهندسة بالطريقة االعتيادية، ومن

الدراسة اختبار فلوريدا للتحصيل ذي الكفاءة، ومالحظات المعلمين، أجري اختبار قبلي للطلبة 

وهو اختبار فلوريدا السابق ذكره، وأجري اختبار بعدي للصـف   ،المتفوقين من الصف التاسع

بـة لقيـاس تقـدم    العاشر في محتوى الهندسة، وتم بعد ذلك مقارنة متوسطات عالمات الطل

تحصيل طلبة الصف التاسع، وبعد جمع البيانات وتحليلها، أظهرت النتائج وجود فـروق ذات  
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داللة إحصائية في متوسطات تحصيل الطلبة في المجموعتين التجريبية والضـابطة لصـالح   

  . المجموعة التجريبية

الى استقصاء فاعليـة طريقـة تـدريس قائمـة علـى       )2006( جبرهدفت دراسة و

استراتيجيات التعلم الذاتي الموجه لتدريس الهندسة في التحصـيل وحـل المسـألة الهندسـية     

وحوسـبة مـادة    بإعـداد واتجاهات الطلبة نحوها، ومن أجل تحقيق ذلك الهدف قام الباحث 

تخدام االستقصاء الموجه وفق طريقة المجمعات التعلمية باس ،الهندسة للصف التاسع األساسي

هل توجـد فـروق جوهريـة بـين     :لباحث اإلجابة عن أسئلة رئيسة، منهاوأراد ابالحاسوب،

هـل   متوسطات تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في الهندسة تعزى لطريقة التدريس؟ و

توجد فروق جوهرية بين متوسطات تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في حـل المسـألة   

  تعزى لطريقة التدريس؟

مـن مدرسـتين   طالباً وطالبة من طلبة الصف التاسع  )159(بلغ عدد أفراد الدراسة   

 )79(طالباً و  )80(منهم  ،في فلسطين لة الغوث الدولية في منطقة نابلستابعتين لمدارس وكا

ـ  :، وتم تقسيم أفراد الدراسة الى أربع مجموعاتبالطريقة القصديةطالبة تم اختيارهم  ن ياثنت

وزيـع  وتم بعد ذلك ت ،ع العشوائي المقرون بالمزاوجةللذكور وأخريين لإلناث باستخدام التوزي

إحداهما تجريبية تدرس مادة الهندسة بطريقـة المجمعـات   : لى مجموعتينإطلبة كل مدرسة 

، واألخرى ضـابطة تـدرس المـادة نفسـها     تخدام االستقصاء الموجه بالحاسوبالتعلمية باس

نحو الهندسـة واختبـارين    هات الطلبة، استخدم الباحث استبانة لقياس اتجاريقة االعتياديةبالط

 )α=0.05(وكانت فرضيته األولى أنه ال توجد فروق جوهرية على مستوى داللة ، تحصيليين

، الهندسة تعزى الى طريقة التدريس بين متوسطات تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في

لحسـابيين  كشفت الدراسة عن وجود فروق جوهريـة بـين الوسـطين ا    ،وبعد تحليل النتائج

هندسة ولصـالح  لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل في ال

، وكذلك وجود فروق جوهرية بين الوسطين الحسابيين لعالمـات طلبـة   المجموعة التجريبية

المجموعتين التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل في حل المسألة الهندسـية ولصـالح   

   .لتجريبية أيضاًالمجموعة ا
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إلى معرفة فاعلية اسـتخدام الحاسـوب فـي     )2006( العبادلة دراسة هدفت في حين 

كاني للصـف الثـاني   تدريس الهندسة الفراغية على التحصيل والتفكير الهندسي والتصور الم

طالباً من طلبة الصف الثاني الثانوي  )112( علىاقتصرت عينة الدراسة وقد ، الثانوي العلمي

لثانوي بمنطقة لمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة تم اختيارهم من مدرستي حلوان للتعليم االع

الثـانوي بمنطقـة عجمـان     ، واألخرى مدرسة النعمان بن البشير للتعلـيم الشارقة التعليمية

واختبـاراً تحصـيلياً    ،اسوب لوحدة الهندسة الفراغيـة ، واستخدم الباحث برنامج حالتعليمية

وكـان السـؤال   . كير الهندسي حسب مستويات فان هيل، ومقياس القدرة المكانيةللتف ومقياساً

الرئيس في هذه الدراسة، هو ما فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس الهندسة الفراغية وأثره 

على التحصيل الدراسي والتفكير الهندسي والتصور المكاني لطالب الصف الثـاني الثـانوي   

  العلمي؟ 

نسبة الكسب المعد لبالك تسـاوي   أنق التجربة وتحليل النتائج وجد الباحث وبعد تطبي 

، ما يشير الى للفاعلية أدنىكحد ) 1.2(وهي اكبر من الحد الفاصل الذي حدده بالك ) 1.47(

، وكذلك وجد أن هناك فروقاً دالـة إحصـائيا عنـد    تدريس الرياضياتفاعلية الحاسوب في 

التي استخدمت الطريقـة   الضابطة ةوسط درجات المجموعبين مت) α= 0.05( مستوى داللة

الفراغية باستخدام الحاسـوب فـي    التي تعلمت الهندسة التجريبيةدرجات المجموعة و العادية

  .التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي في الهندسة الفراغية ولصالح التجريبية

  الحسابدراسات أثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة في  2:1:1:2

الحاسوب في تـدريس   مأثر استخداوكان اهتمام العديد من الباحثين منصباً على دراسة  

   :مواضيع متعلقة بالحسابفي  ،الرياضيات

فهدفت هذه الدراسـة   ) 2003(عفانة الواردة في ) ,Rinaldi 1997( رينالدي دراسة       

الصـف الثـامن فـي مبحـث     ة الحاسوب على تحصيل طلب باستخدامأثر التدريس إلى معرفة 

الحاسوب على تحصيل  باستخدامالتدريس  ما أثر: ،والسؤال الرئيس في الدراسة كانالرياضيات

طالباً مـن طـالب    )22(تكونت عينة الدراسة من ؟  ة الصف الثامن في مبحث الرياضياتطلب
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طـالب،  قبلـي أعطـي لل   امتحـان في  المتدنيةعلى أساس النتائج  اختيارهمالصف الثامن، وتم 

 هتلقت الثانيةوالمجموعة  ،االعتيادية بالطريقةم يعلتتلقت ال ضابطة األولىوقسموا إلى مجموعتين 

فـي اليـوم    ساعةبطريقة التعليم بمساعدة الحاسوب، وقد عمل طالب المجموعة التجريبية لمدة 

ع فـي موضـو   واإلجـراءات المفاهيم ، حيث تم التركيز على األسبوعأيام في ) 4(على مدار 

  .توجد فروق ذات دالله إحصائية بين المجموعتين ال أنه الكسور، وأوضحت هذه الدراسة،

التعليمي في تدريس  الى استقصاء أثر استخدام الحاسوب )2003(نور  دراسةوهدفت  

بدولـة اإلمـارات    على تحصيل طلبة الصف الرابع االبتدائي المباشر والمؤجل الجمع والطرح

أثر ما  :وكان سؤال الدراسة الرئيس ،قليدية في التدريسرنة مع الطريقة الت، مقاالعربية المتحدة

وقـد   ؟على تحصيل طلبة الصف الرابع التعليمي في تدريس الجمع والطرح استخدام الحاسوب

طالباً من طلبة مدرسة الهيني التطبيقية بمدينة العـين والتابعـة   ) 74(عينة الدراسة من تكونت 

ـ  )2002/2003(ية للعام الدراسيتعليملمنطقة العين ال راد العينـة علـى أربـع    ، وقـد وزع أف

  .تين ضابطتين ومجموعتين تجريبيتينمجموع: مجموعات

مـن   )والجمع والطـرح  ، األعداد والعد(ن وحدتي ان التجريبيتاوقد درست المجموعت      

 ، فـي حـين درسـت   االبتدائي باستخدام برنـامج محوسـب  مبحث الرياضيات للصف الرابع 

 )الكتاب المدرسي والقلم والورقـة (المجموعتين الضابطتين الوحدتين باستخدام الطريقة التقليدية 

من تكافؤ كل  وقد أجري اختبار قبلي على عينة الدراسة في منهج الصف الثالث االبتدائي للتأكد

طبـق اختبـار تحصـيلي فـي الوحـدتين       ،، وبعد االنتهاء من الدراسةمن مجموعتي الدراسة

، وكذلك أجري اختبار تحصيلي مؤجل على تلك العينة بعد ذكورتين أعاله على عينة الدراسةمال

تكافؤ مجموعتي الدراسـة  نتائج على ، وقد دلت ا)المباشر(ء االختبار التحصيلي شهر من إجرا

فـي   )α  =0.05(، ودلت على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة  قبل بدئها

يتين ي الرياضيات تعزى الى طريقة التدريس ولصالح المجمـوعتين التجـريب  تحصيل الطلبة ف

  .)بالتعلم االحتفاظ(، والمؤجل وذلك في االختبارين المباشر
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إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب في اكتساب  )2005(الدايل  دراسة هدفتفي حين  

الصف الثاني االبتدائي في لطالب  )الجمع، الطرح، الضرب(مهارات العمليات الحسابية الثالث 

، وقد سعت تلك الدراسـة الـى اإلجابـة عـن     بالسعودية معهد العاصمة النموذجي في الرياض

ألفـراد عينـة    )اآلنـي (هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المباشـر  : السؤالين

هـل  ولحاسوب؟ الدراسة في المهارات الحسابية المذكورة تعزى الى استراتيجية التعلم بواسطة ا

ألفراد عينـة الدراسـة فـي     )االحتفاظ(توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل المؤجل 

  المهارات الحسابية المذكورة تعزى الى استراتيجية التعلم بواسطة الحاسوب؟

طالباً من الصف الثاني االبتدائي في معهـد العاصـمة   )  40 (تألفت عينة الدراسة من 

) 19(ضابطة وعـدد أفرادهـا   : وقسموا الى مجموعتين ضابطة وتجريبية النموذجي بالرياض،

طالبـاً تعلمـت    )21(والثانية تجريبية تكونت مـن   )االعتيادية( ةطالباً وتعلمت بالطريق التقليدي

وبعد تطبيق الدراسة تم اسـتخراج المتوسـطات الحسـابية واالنحرافـات     . باستخدام الحاسوب

فراد العينة، وعند تحليل البيانات تم التوصل الى وجود فروق دالـة  المعيارية للعالمات الكلية أل

إحصائيا في التحصيل المباشر والمؤجل ألفراد عينة الدراسة في المهارات الحسـابية الـثالث   

  .ستخدام استراتيجية التعلم باستخدام الحاسوبالتعزى 

  لمسألةدراسات أثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة في حل ا  3:1:2:2

يوجد دراسات عديدة تناولت أثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة في مجال حـل  

 ),Debor,Steven & Gary 2003(جـاري و ستيفينو ديبورا دراسة هدفت المسألة، حيث

لسـابع بـالكمبيوتر   الى اختبار التأثيرات التربوية لتزويد طلبة الصفوف الخامس والسادس وا

وباألخص فحص تأثير هـذه األجهـزة علـى     ،)laptop Computer( الشخصي المحمول

والسؤال الرئيس فـي هـذه   ،بة التقنية في مهارات حل المسائلاألنشطة الصفية واستخدام الطل

في مجـال حـل   ) 7-5(أثر استخدام الحاسوب المحمول على تحصيل طلبة  الدراسة، هو ما

  ؟  المسألة
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، وتـم تصـميم   متكامل الستخدام الحاسـوب تدريب التلقى المعلمون المنفذون للتجربة ال

التي تركز على تقوية هذه المهارة، ولذلك الغرض تم سألة الدروس المحوسبة المطورة لحل  الم

وكان  ،باستخدام الحاسوبالتي تم تعليم أفرادها هي و وأخرى تجريبيةاستخدام مجموعة ضابطة 

وأظهـرت المشـاهدات المنظمـة     ،خدام الحاسوب المحمول طيلة اليومباستطاعة كل طالب است

الحاسـوب   ماسـتخدا (اختالفات نسبية في طريقتي التعليم المستخدمتين التقليديـة والتجريبيـة   

حيث كشفت النتائج أن طلبة المجموعة التجريبية استخدموا الحاسوب بشكل متكـرر   )المحمول

فة الطلبة مـن  كافروق جوهرية وذات داللة بين  ومكثف ومستقل وأظهرت نتائج الدراسة وجود

ذات معنى للحاسوب المحمول في خمسة من  فروقاً، وأظهرت النتائج كذلك المجموعة التجريبية

    .المقترحةسألة حل الم خطواتسبعة من 

هدفت التي ) ,Uribe, Klein, & Sullivan 2003(سوليفانو كالينو يوريبدراسة أما 

 computer-mediated( كواسـطة  حاسوبال باستخدامالى التعرف على أثر التعليم التعاوني 

collaborative learning( معتلـة التعريـف    سائلفي حل الم)ill-defined problems( ،

علـى   التعليم التعاوني باستخدام الحاسوب كواسطة ما أثر :في هذه الدراسة هو لرئيسوالسؤال ا

سـات  ضوء قلـة الدرا  وتأتي هذه الدراسة في ؟في حل المسائل معتلة التعريف تحصيل الطلبة

، حيث تلقى المشاركون أوالً تدريباً على استخدام برنامج تعليمـي  التجريبية المتعلقة بالموضوع

، مسـألة من خالل أربع خطوات لحـل ال  سألةمتوفر على شبكة المعلومات يعلمهم عملية حل الم

ـ حاسوبي في ثنائيات أو كل بمفـرده  وعمل المشاركون في وسط تعليمي لخطـوات  ق ا، لتطبي

، وأظهرت النتائج أن المشاركين الذين عملوا في ثنائيات من خالل التعليم سألةالعملية في حل الم

 ،كانوا أكثر فاعلية من المشاركين الذين عملوا بمفـردهم التعاوني باستخدام الحاسوب كواسطة، 

 ن بمفـردهم أكثر مـن المشـاركي  وكشفت النتائج كذلك أن المشاركين في الثنائيات أمضوا وقتاً 

كان لهما اتجاهات ايجابية نحـو   ،، وأظهرت كذلك أن المجموعتين التجريبيتينبفروق ذات داللة

  .استخدام شبكة المعلومات العالميةالتعليم التعاوني والتعليم المبني على الحاسوب ب

إلى تقييم أثر اسـتخدام   ),Egbert & Cor 2004 (كورو ايجبيرتدراسة  هدفتفي حين 

التعليمي في تحسين قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية باستخدام طريقة محوسبة، الحاسوب 
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وذلك من خالل تقييم فاعلية برامج محوسبة في حل المسائل الرياضية لطلبة المدارس الثانويـة،  

استخدام الحاسوب التعليمي في تحسين قـدرة الطلبـة    وكان سؤال الدراسة األبرز ، هو ما أثر

صمم لذلك الغرض برنامجين، يقدم كـل  ؟ الرياضية باستخدام طريقة محوسبة سألةعلى حل الم

يحتاج إليها الطالب فـي مراحـل حـل     ،منهما للطلبة مسائل يرافقها دروساً في خبرات محددة

المختلفة، يقوم البرنامج األول على طريقة التعليم المباشر، بينما يقوم الثاني على النظرة  سألةالم

تعليم، اختار الباحث أربع شعب لتدرس بالبرنامج األول وأربع شعب أخـرى لتـدرس   البنائية لل

بالبرنامج اآلخر، لتمثل الشعب الثماني جميعها المجموعة التجريبية، بينما اختار خمـس شـعب   

لتمثل المجموعة الضابطة، وكان من المتوقع أن تكون الطريقة الثانية مفيـدة للطلبـة ضـعيفي    

اء التجربة التي استخدم الباحثان فيها برامج الكمبيوتر السابقة على ثـالث  التحصيل، وبعد إجر

فترات زمنية تتكون كل منها من أسبوعين متتاليين، جمعت البيانات، وحللـت، وقـد أظهـرت    

النتائج أن كالً من البرنامجين ساهم في تحسين القدرة على حل المشكلة بصـورة أفضـل مـن    

الرياضيات، وبعكس ما توقعه الباحثان، فإن الطلبة من فئتي ضـعيفي  الطريقة التقليدية قي تعليم 

التحصيل والمتفوقين قد استفادوا من برامج الحاسوب بصورة متساوية، وقد سـاعدت البـرامج   

  . سألةتحديداً الطالب في التحليل والتحقق أثناء حل الم

   االحتماالت دراسات أثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة في موضوع  4:1:2:2

الطلبة بفـروع  ب في تحصيل ووكباقي الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر استخدام الحاس 

بدراسة أثر اسـتخدام الحاسـوب    )1999( عبد المجيد دراسة ، فقد اهتمتالرياضيات المختلفة

سعت هذه الدراسة للتعـرف علـى أثـر اسـتخدام     حيث على تحصيل الطلبة في االحتماالت 

تدريس االحتماالت على التحصيل وتنمية التفكير االبتكاري لـدى طلبـة الفرقـة    الحاسوب في 

وكان سؤاال الدراسـة  ،في جمهورية مصر العربية الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربية بسوهاج

 طلبة الرياضيات؟ وماتحصيل حاسوب في تدريس االحتماالت على أثر استخدام ال ما: الرئيسان

   لطلبة الرياضيات؟ تفكير االبتكاريالتنمية  علىوب في تدريس االحتماالت حاسأثر استخدام ال
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  آخر لقيـاس مهـارات التفكيـر االبتكـاري     اًاستخدم الباحث اختباراً تحصيلياً واختبار

طالباً ) 64(، طبقت الدراسة على عينة عدد أفرادها في االحتماالت )صالة، األطالقة، المرونةال(

توصل الباحث الـى   )تجريبية وضابطة(ات تم تقسيمهم الى مجموعتين من طلبة شعبة الرياضي

بين متوسطات درجات المجمـوعتين فـي التطبيـق البعـدي     وجود فروق ذات داللة إحصائية 

بـين   ،، ووجود فروق ذات داللـة إحصـائية  حصيلي ككل وكانت لصالح التجريبيةلالختبار الت

 ،حتمـاالت الختبار التفكير االبتكاري في اال متوسطات درجات المجموعتين في التطبيق البعدي

، وعدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بـين درجـات   لصالح التجريبية كذلك وكانت

  .ي ودرجاتهم في التفكير االبتكاريالمجموعة التجريبية في التحصيل الدراس

   ضيات الحاسوبوريا الرياضياتفي تحصيل الدراسات أثر استخدام الحاسوب على  5:1:1:2

استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبـة فـي    ومن الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر 

   :ما يلي الرياضيات بشكل عام

تقصـي أثـر برنـامج مقتـرح لتـدريس       التي هدفت إلى   )2003(إسماعيل  دراسة

 لدراسـي الرياضيات لتالميذ الصف الخامس االبتدائي باستخدام الحاسـوب علـى تحصـيلهم ا   

عد برنامج محوسب في الوحدات المقررة لتالميذ الصف الخامس أ، واتجاهاتهم نحو الرياضيات

للفصـل الدراسـي الثـاني    مـن كتـاب الرياضـيات     في جمهورية مصر العربية، االبتدائي

ات، وبعـد  واستخدم أحد مقاييس االتجاهات نحو الرياضي ،، وأعد اختبار تحصيلي)م2002(عام

، توصل الباحث الى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسـطي درجـات   هاجمع البيانات وتحليل

عة التجريبيـة  أفراد عينة البحث في القياس القبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ولصالح المجمو

  .التي درست بالحاسوب

ام لغة فيجوال إلى التعرف على أثر استخدسعت  التي) 2003(أبو زعرور  دراسةو 

ودافع إنجازهم في تعلم  ،آلني والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسيعلى التحصيل ابيسك 

 هل: وأرادت الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين ،في فلسطين الرياضيات في مدينة نابلس

في الرياضيات  األساسي يختلف مستوى التحصيل اآلني والتحصيل المؤجل لطلبة الصف السابع
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؟ وهل يختلف دافع )Visual Basic(المبرمجة باستخدام ية وختالف طريقة التدريس التقليدبا

 إنجاز اآلني والمؤجل طلبة الصف السابع األساسي في الرياضيات باختالف طريقة التدريس ؟

من طلبة الصف السابع األساسي فـي   ،طالباً وطالبة) 140(من  عينة الدراسةتكونت  

ليم في نابلس في فلسطين، موزعين فـي أربـع   المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتع

شعب، قسمت إلى شعبتي ذكور وشعبتي إناث، مثلت شعبة ذكور وأخرى إنـاث المجمـوعتين   

الضابطتين واألخريان الشعبتين التجريبيتين، ودرستا المحتوى  بلغة فيجوال بيسك، وأظهـرت  

ـ )  α=0.001(النتائج وجود فروق دالة إحصائيا على مستوى داللة  ين متوسـطات تحصـيل   ب

ـ  ، بالطلبة تعزى لطريقة التعليم ولصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت البرنامج المحوس

ووجد أيضاً أن هناك فروقاً دالة إحصائيا عند نفس مستوى الداللة بين متوسطات تحصيل الطلبة 

الداللة فـي  تعزى للجنس ولصالح اإلناث، وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا عند نفس مستوى 

  .تحصيل الطلبة لصالح االختبار المؤجل

التعرف على فعاليـة برنـامج حاسـوبي     الى )2004( عبداهللا دراسة في حين سعت 

لتدريس الرياضيات على التحصيل وبعض جوانب التفكير البصري واالتجـاه نحـو اسـتخدام    

لـرئيس فـي هـذه    وتلخص السؤال ا الحاسوب لدى التالميذ الصم في الصف األول اإلعدادي،

فعالية برنامج حاسوبي لتدريس الرياضيات على التحصيل وبعض جوانـب   ما هي: الدراسة في

اختيرت عينة الدراسة من  ؟التفكير البصري واالتجاه نحو استخدام الحاسوب لدى التالميذ الصم

طلبة الصف المذكور بمدرسة األمل للصم وضعاف السمع بمدينة المنيا في مصـر بلـغ عـدد    

إحداها ضابطة ودرست بالطريقـة  : طالباً وطالبة قسمت الى مجموعتين بالتساوي) 24(فرادها أ

المعتادة، واألخرى تجريبية درست المقرر باستخدام برنامج محوسب، توصل الباحث ومن خالل 

الى وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطي درجـات طلبـة المجمـوعتين الضـابطة      ،نتائجه

الختبار التحصيلي ولصالح التجريبية، ووجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي والتجريبية في ا

  .درجات المجموعتين في التفكير البصري ولصالح التجريبية أيضاً
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هدفت الى استقصاء أثر طريقة التـدريس المدعمـة    فقد )2005( اإلبراهيم دراسة أما 

ي الرياضيات واتجاهاتهم نحو كل باستخدام الحاسوب في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي ف

أثر طريقـة   ما :ناوكان سؤاال الدراسة الرئيسمن الرياضيات واستخدام الحاسوب في تدريسها، 

 ؟ التدريس المدعمة باستخدام الحاسوب في تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في الرياضـيات 

  ؟الحاسوب في تدريسهااتجاهات طلبة الصف الثامن األساسي نحو الرياضيات واستخدام ما و

طالباً وطالبة فـي الصـف   ) 115(اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصدية وتكونت من 

الثامن في مدرستي ابن زيدون األساسية للبنين والنعيمة الثانوية للبنات التابعتين لمديريـة إربـد   

التجريبيـة   عشوائياً الى مجموعتين ضابطة وتجريبية، درست العينة ، وقسمتفي األردن الثانية

باستخدام البرمجية المعدة من قبل الباحث، والضابطة بالطريقة االعتيادية واسـتمرت الدراسـة   

لمدة شهرين تقريباً، وبعد تطبيق أدوات الدراسة وتحليل البيانات، كشفت الدراسة عـن وجـود   

من بين متوسطات تحصيل طلبة الصف الثـا ) α=0.05(فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

األساسي تعزى لطريقة التدريس المدعمة بالحاسوب ولصالح المجموعة التجريبية، وكشفت عن 

وجود تفاعل دال إحصائيا عند نفس مستوى الداللة بين طريقة التدريس والجنس فـي تحصـيل   

  .في الرياضيات طلبة الصف الثامن األساسي

وب على تحصيل الطلبـة  ولم تقتصر الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر استخدام الحاس

بدراسة أثـر اسـتخدام   هذه الدراسات  إحدىاهتمت بل  الذكر، سابقةافة فروع الرياضيات في ك

           ،دراسـة خضـر والمهيـدب    وهـي  الحاسوب على تحصيل الطلبة في رياضيات الحاسـوب 

هدفت الى معرفة تأثير برامج الحاسـوب التفاعليـة فـي تـدريس رياضـيات       حيث )2005(

وذلك من خالل محاولة توفير برنامج تعليمي متكامل لمقرر رياضـيات الحاسـوب    ،اسوبالح

، ومحاولة تحديد المواصـفات العامـة المطلوبـة    ةلخدمة أقسام الحاسب اآللي بالمرحلة الجامعي

التغذية (أفضل صورة لتقديم معلومات الرجع ب التفاعلية ومحاولة معرفة ولتصميم برامج الحاس

تأثير  والسؤال الرئيس في هذه الدراسة، هو ما، ب التفاعلية لذلك المقررواسامج الحلبر) الراجعة

  على تحصيل الطلبة ؟ برامج الحاسوب التفاعلية في تدريس رياضيات الحاسوب
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لي بكلية طالبة من طالبات الفرقة الثانية بقسم الحاسب اآل )48( تكونت عينة الدراسة من

ضابطة ودرسـت   األولى: لعينة عشوائياً الى ثالث مجموعاتا ، وقسمتعلوم الدمام بالسعودية

رح ، والثانية تجريبية درست باستخدام البرنامج التفاعلي وذلك باستعراض الشبالطريقة التقليدية

افة الستخدام التمـارين  ، والثالثة درست بالطريقة السابقة باإلضواألمثلة وتلقي معلومات الرجع

ليل البيانات والتوصل للنتائج أن  هناك فروقاً في متوسطات تحصـيل  ، وقد وجد بعد تحالتفاعلية

، حيث كان هناك أثر ملموس الستخدام البرامج من خالل عـرض الشـرح   ةالمجموعات الثالث

  .بالطريقة التقليدية واألمثلة ومعلومات الرجع في زيادة تحصيل الطلبة مقارنة بمن درسن

  الرياضياتغير موضوعات التحصيل في  ىأثر استخدام الحاسوب عل دراسات 2:2:2

التي تناولت أثر استخدام الحاسوب ذات العالقة  من الدراساتاطلع الباحث على العديد  

مثل الفيزياء  غير مبحث الرياضياتعلمية وإنسانية  على تحصيل الطلبة في مباحث دراسية عدة

ومنهـا  ة واللغة العربية والتربية الفنية التربية اإلسالمي ، وكذلكوالعلوم العامةواألحياء  والكيمياء

ذلك ما اهتمت كذلك بدراسة اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب في التعليم باإلضافة لدراسة 

  .األثر

ومن الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر استخدام الحاسوب على تحصـيل الطلبـة فـي    

دام طريقـة المحاكـاة باسـتخدام    الهادفة لمعرفة أثر اسـتخ  )2000(دراسة محفوظ  الفيزياء 

الحاسوب في تحصيل طلبة المستوى الثاني الجامعي تخصص فيزياء في تجارب دوائر التيـار  

معظم نتائج هذه الدراسات أظهرت فروقاً ذات داللـة إحصـائية فـي    أن  ومن المثير. المستمر

الحاسوب، وممـا  تحصيل الطلبة في العينات المدروسة تعزى لطريقة التدريس ولصالح استخدام 

يجدر ذكره في هذا المقام اهتمام بعض هذه الدراسات بفحص أثر متغير الجنس وأثـر التفاعـل   

بين الجنس وطريقة التدريس على التحصيل، وهنا اختلفت نتائج هذه الدراسات في هذا الجانـب  

   .   كفمنها ما أظهر أثراً للجنس أو للتفاعل بين الطريقة والجنس ومنها ما أظهر خالف ذل

التي هدفت الى معرفة أثر التدريس بمساعدة  الحاسـوب   )2001(أبو الرب  دراسةأما  

 ،في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي المباشر والمؤجل في وحدة الكون ومكوناته الرئيسـة 
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أثر طريقة التعلم بالحاسوب في تحصـيل   استقصاءهدفت إلى  التي )2001( هيدموس  دراسةو

إلـى معرفـة    باإلضافة، التقليدية الطريقةمقارنة مع  ،عاشر األساسي في الفيزياءطلبة الصف ال

التي سعت الى معرفة أثر  )2002(الشرهان ودراسة  ،الطلبة نحو الحاسوب اتجاهاتالتغير في 

الصف األول الثانوي في منهاج الفيزياء لمستويات التـذكر   استخدام الحاسوب في تحصيل طلبة

سعت هـذه الدراسـة الـى     )2002( المصطفى ودراسة، حسب تصنيف بلوموالفهم والتطبيق 

استقصاء أثر استخدام طريقة التدريس بوساطة الحاسوب في تحصيل طلبـة الصـف التاسـع    

  .األساسي في مبحث الفيزياء مقارنة مع الطريقة التقليدية في التدريس

ثر استخدام برنـامج  التجريبية التي سعت الى التعرف على أ )2003( أبو عيدة ودراسة

تعليمي محوسب على زيادة تحصيل الطلبة واكتساب مفاهيم وحدة الضوء والبصريات من مقرر 

 )2006(أبو زينـة  والعجلوني وحدة العلوم للصف الثامن األساسي في فلسطين، وأخيراً دراسة 

  .التي سعت الى معرفة أثر استخدام الحقائب التعليمية المحوسبة في تحصيل الطلبة

ومن الدراسات التي اهتمت بدراسة أثر استخدام الحاسوب في تدريس العلـوم العامـة   

ن تقاربتا من حيث مستوى الطلبة الـذين  ي، واللت)2005(المطيري و  )2004(برقاوي  يتدراس

، فهدفت برقاوي حيث هدفت ،أجريت عليهم التجربة في كونهم من طلبة المرحلة األساسية الدنيا

في تدريس مادة العلوم، علـى تحصـيل    برمجية محوسبة استخدام معرفة أثرهذه الدراسة الى 

طلبة الصف الرابع األساسي، وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائيا في تحصـيل الطلبـة   

إلى التعرف على أثر برنامج تعليمي محوسـب   المطيري أما دراسة. تعزى الى طريقة التدريس

الب الصف الثاني المتوسط في مادة العلوم في المملكة العربيـة  في تغيير المفاهيم البديلة عند ط

السعودية، وأظهرت النتائج انتشار المفاهيم البديلة بين طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية في 

  .المستويات التحصيلية

نترنـت فـي   سة أثر استخدام الحاسوب وشـبكة اإل وهناك من الدراسات ما تناولت درا

وكشـفت   )2005( سـالمة ي مقرر الحاسوب في التعليم كتلك التـي أجراهـا   تحصيل الطلبة ف

في الوسط الحسابي الكلي على االختبـار التحصـيلي    فروق ذات دالله إحصائية وجودالدراسة 
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، ووجود أثر ذي داللـة إحصـائية لصـالح    )الحاسوب واالنترنت(التجريبية لصالح المجموعة 

  .توىالتفاعل بين طريقة عرض المادة والمح

نتـائج  الوفي ضوء ، )2001(بادي اطلع كذلك على دراسة  فقد ،أما في مبحث الكيمياء

إحصائية في متوسطات تحصيل الطلبـة   ةذات دالل اًكن هناك فروقيلم  أظهرت هذه الدراسة أنه

. التقليـدي  األسلوبالذين تعلموا عن طريق الحاسوب التعليمي والطلبة الذين تعلموا عن طريق 

إحصائية في متوسطات تحصيل الطلبة الذين تعلموا عن طريق  ةهناك فروق ذات داللكن يلم و

التقليـدي فـي المحافظـة علـى      األسلوبالحاسوب التعليمي والطلبة الذين تعلموا عن طريق 

  . المعلومات

لعدم وجـود   الدراسةتوصلت  إذ ،)2005( الدغيموالحذيفي  اطلع الباحث على دراسةو

بين متوسطي الدرجة الكلية لمقياس التفكير العلمي لطلبة الصـف الثـاني   فروق دالة إحصائيا 

التجريبية التي درست باستخدام الحاسـوب  : في مادة الكيمياء بين المجموعتينالثانوي الطبيعي 

وعدم وجود فروق دالة إحصائيا عند نفس مسـتوى   ،والضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية

ولكن وجـد فـروق    ،في درجة مهارة اختبار الفروض ومهارة التفسيرالداللة بين المجموعتين 

دالة إحصائيا في مهارة التعميم على مقياس التفكير العلمي لطلبة الصف الثاني الثانوي الطبيعي 

   .في مادة الكيمياء

فـي  ولم تقتصر دراسات أثر استخدام الحاسوب في تحصيل الطلبة علـى الدراسـات   

على أثر استخدامه في التحصيل فـي العلـوم   كزت العديد من الدراسات ، بل رالمباحث العلمية

 اليوسـف  كدراسـة  اإلسـالمية والتربيـة   ،)2001( الجرايدةكاللغة العربية كدراسة  اإلنسانية

  )2005(الجيوسـي   ودراسة  )2002(غـزاوي   ودراسة )2001( خصاونة دراسةو ،)2001(

ج هذه الدراسات وجـود  ئحيث أظهرت نتا  )2004( الجيزاويو طوالبة كدراسةوالتربية الفنية 

ح المجموعـة  في تحصيل الطلبة تعزى الى طريقة التدريس ولصـال فروق ذات داللة إحصائية 

  .التجريبية في كل منها
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  تعليميةكوسيلة  نحو استخدام الحاسوب دراسات اتجاهات المعلمين 3:2:2

تمت موعة من الدراسات التي اهمج هناك أنتبين  ،مراجعة األدب التربوي للموضوعب 

أبـو جـابر    دراسـة أذكر منها  ،استخدام الحاسوب في التدريسبدراسة اتجاهات المعلمين نحو 

اتجاهات الطلبـة والمعلمـين نحـو اسـتخدام      الى تعرفالالتي هدفت الى ) 2000(عمر أبوو

أثر كل من ، كما هدفت الى تعرف األردنالحاسوب في المدارس الحكومية في محافظات جنوب 

متغيري الجنس وعدد سنوات الخبرة والتأهيل المسلكي على اتجاهات المعلمين، تكونـت عينـة   

طالباً وطالبة تم اختيارهم ) 700(معلماً ومعلمة، ومن الطلبة من ) 74(الدراسة من المعلمين من 

قـق مـن   بطريقة عشوائية طبقية عنقودية، وأعد الباحث استبانتين للطلبة وللمعلمـين تـم التح  

صدقيهما وثباتيهما، أظهرت الدراسة عدم وجود فروق ذات داللة إحصائيا عند مستوى الداللـة  

)α= 0.05(  في اتجاهات المعلمين نحو الحاسوب تعزى الختالف جنس المعلم أو سنوات خبرته

 أو التأهيل المسلكي أو في مستويات التفاعل بينها، ولكن أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة

إحصائية عند نفس مستوى الداللة في اتجاهات الطالب نحو الحاسوب تعزى الختالف الجـنس  

  .لصالح الذكور

فهدفت الى التعرف على اتجاهات المعلمين في محافظـة   )2000( دراسة  الخطيب أما

مثل الجنس والتخصـص وسـنوات   إربد نحو تكنولوجيا التعليم وعالقة ذلك ببعض المتغيرات، 

معلماً ومعلمة في المدارس الحكومية في محافظة أربد  )139(د شملت عينة الدراسة وقالخبرة، 

، وقد استخدم الباحث استبانة من أربعين فقرة، نصـفها ايجـابي   )98/1999(في العام الدراسي 

وقد دلت النتائج على وجود اتجاهات ايجابية لدى المعلمين في مجتمع الدراسـة  . واآلخر سلبي

التعليم، وقد أظهرت النتائج أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية، بـين اتجاهـات   نحو تكنولوجيا 

المعلمين نحو تكنولوجيا التعليم من ناحية والمؤهل العلمي من ناحية أخرى ولصالح من يحملون 

على من يحملون شهادة دبلوم كلية المجتمع، ومن ناحية ) البكالوريوس(الشهادة الجامعية األولى 

النتائج قد أشارت أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات المعلمين نحو  أخرى، فإن

والتخصص وسنوات الخبرة في التدريس  )ذكر، أنثى(تكنولوجيا التعليم من ناحية، وبين الجنس 
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والمرحلة التي يعمل بها المعلمون من ناحية أخرى، وقد أوصت هذه الدراسة بإجراء المزيد من 

  .المشابهةالدراسات 

إلى استقصاء اتجاهات طلبة الفيزياء في كلية التربيـة   )2001( العمودي دراسة هدفتو

 :وكان أحد األسئلة الرئيسة نحو استخدام الحاسوب والبرامج التعليمية الجاهزة في تعلم الفيزياء،

ة الجاهزة في عليمياتجاهات طلبة الفيزياء في كلية التربية نحو استخدام الحاسوب والبرامج الت ما

طالباً وطالبة من طلبة سنة ثانية فيزياء في كليـة  ) 18(تكونت عينة الدراسة من ؟ تعلم الفيزياء

، استخدم الباحث في هذه الدراسة برنامجاً تعليمياً جـاهزاً فـي   في اليمن التربية في جامعة عدن

سة على وجود اتجـاه  موضوع الكهرباء وكذلك استخدم مقياساً لالتجاهات، وقد دلت نتائج الدرا

ايجابي قوي لدى هؤالء الطلبة نحو استخدام الحاسوب والبرامج التعليمية في تعلم الفيزياء، كمـا  

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فرق دال إحصائيا في اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب والبرامج 

  .التعليمية يعزى للجنس

 ووجهات نظـر  اتجاهات فحصالى هدفت  التي) Ismail, 2002( إسماعيل أما دراسة

دولـة   نحو تقديم العروض باستخدام الحواسيب في الغرف الصفية فيمعلمات المرحلة األساسية 

 مـدارس ) 4(معلمة من معلمات المرحلة األساسـية فـي  ) 60(، تكونت عينة الدراسة من قطر

وتكونت االستبانة من ، ةالباحثة االستبانة كأداة للدراساعتمدت  ،مدينة الدوحةمختلفة المواقع في 

، وجد أن هناك شـعوراً  بعد جمع البيانات وتحليل النتائج، ومجاالت) 8(لى إفقرة، مقسمة ) 30(

  .لغرف الصفية في المدارس األساسيةاستخدام الحاسوب في ا نحوكبيراً لدى المعلمات إيجابياً 

اتجاهـات  هو التعـرف الـى    إليهمن ضمن ما هدفت التي ) 2002( السبيعي دراسةو

يمية في تدريس المواد االجتماعيـة، طـور   الطلبة والمعلمين نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعل

مـا اتجاهـات    :ومن ضمن االسئلة التي أرادت الدراسة األجابة عنها،الباحث االستبانة الخاصة

اد طلبة ومعلمي المواد االجتماعية نحو استخدامات الحاسوب كوسيلة تعليمية في تـدريس المـو  

، وتم اسـتخراج  ةعلمم) 71(، وتكونت من ت عينة الدراسة الطبقية عشوائياًواختير االجتماعية؟
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كـالً مـن   ، وأشـارت النتـائج أن   ب المئوية واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية والنس

  .ةحاسوب في تعلم المواد االجتماعيالطلبة تمتعوا باتجاهات ايجابية نحو استخدام الوالمعلمين 

الى معرفـة   )Gunstone, 2003  &NG(ان جي، وجن ستون دراسة في حين سعت 

نحو استخدام التكنولوجيا المعتمدة علـى   ،اتجاهات معلمي العلوم في المدارس الثانوية الحكومية

الحاسوب في التعليم في والية فيكتوريا في استراليا، وجاءت هذه الدراسة في ضوء محدوديـة  

، وكـان  ولت اتجاهات المعلمين نحو استخدام التقنيات المعتمدة على الحاسوبالدراسات التي تنا

في فيكتوريـا  اتجاهات معلمي العلوم في المدارس الثانوية الحكومية ما  :سؤال الدراسة الرئيس

جمعـت   عن هذا السؤال، ولإلجابة ؟نحو استخدام التكنولوجيا المعتمدة على الحاسوب في التعليم

علمي العلوم في تدريسهم للعلوم في المدارس الحكومية في فيكتوريـا، وفـي   آراء ومالحظات م

هذه الدراسة تم تناول ومناقشة المعوقات التي تحول دون استخدام هذه التقنيـات فـي الغـرف    

الصفية، وأظهرت النتائج حب معظم معلمي المدارس التي تناولتهم الدراسة فـي إدخـال هـذه    

ك عدم مواظبة المعلمين على استخدام هذه التقنيـة فـي الغـرف    وأظهرت كذل ،التقنية للمدارس

  .   الصفية

ين نحو استخدام التعليم متعدد الوسائط المعتمد مومن الدراسات ما تناولت اتجاهات المعل

 دراسـة ف ،على الحاسوب واتجاهاتهم نحو التعليم االلكتروني واستخدام االنترنـت فـي التعلـيم   

ـ   هـدفت  ),Antonietti & Giorgetti 2004( أنتونيتي وجورجيتي  اتجاهـات  ةالـى معرف

للكمبيوتر  االرتباطات السيكولوجيةلدراسة صممت استبانة متعدد الوسائط، المعلمين عن التعليم 

المعنية بـالنواحي العقليـة    المدعم بأدوات التحليل) Multimedia computer( متعدد الوسائط

ـ تعدد الوسائطالل عملية التعليم موالعاطفية المتبعة خ  وب، والقدرات العقلية ونمط التفكير المطل

معلماً في رياض األطفال والمدارس االبتدائية ) 272(زعت االستبانة على قد وو، والفوائد العقلية

بعـين   في استعمال متعدد الوسـائط المعلمين الجنس وسنوات خبرة  متغيرات تأخذو ،والثانوية

ة لدى المعلمين نحو التعلـيم متعـدد   ايجابي اتجاهاتوجود  عنهذه الدراسة ، وقد كشف االعتبار

 اتجاهات ، ولكن لم يتم الكشف عنالوسائط التعليمية استخدام التعليمية في للخبرةالوسائط يعزى 

  .للجنس تعزى ايجابية
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فحاولت هذه الدراسة اسـتقراء نتـائج    ),Ong & Lai 2004(أونغ و الي  دراسة أما

معرفـة   الباحثـان   ، حيث حـاول م الحاسوب في التعليم اإللكترونياالبحث التربوي عن استخد

الفروق في الجنس في اإلدراك الحسي والعالقات نحو تقبل سيطرة التعلـيم اإللكترونـي، وقـد    

السـتقراء   TAM( Technology Acceptance Model(استخدم  نموذج التقبل اإللكتروني 

ات بين العوامـل المـؤثرة فـي تقبـل التعلـيم      الفروق في الجنس في اإلدراك الحسي والعالق

اإللكتروني، وقد أجري مسح شامل ألحد المؤسسات، وقد أظهرت النتائج أن اعتمـاد الـذكور   

للحاسوب كان أفضل من اإلناث، وأن اإلناث تأثرن أكثر في مجال اإلدراك الحسـي السـتعمال   

بصورة إدراكية ذاتية حول فائدة  وقرارات االستعمال من قبل الذكور كانت أكثر تأثراً ،الحاسوب

التعليم االلكتروني، ومن خالل النتائج فقد اقترحت الدراسة على الباحثين، األخذ بعين االعتبـار  

إدراك أهمية  وأنه على المهتمين ،عوامل الجنس في تطوير وفحص نظريات التعليم االلكتروني

    .التعليم االلكتروني لكال الجنسين

ن يكـاديمي سعت الى التعرف الى اتجاهات المشـرفين األ  التي )2005(حناوي  راسةدو

، وكذلك هدفت الى في فلسطين معة القدس المفتوحةنحو االنترنت واستخداماتها في التعليم في جا

 مـا : وتضمنت الدراسـة السـؤال الـرئيس   ، بعض المتغيرات على تلك االتجاهاتمعرفة دور 

نترنت واستخداماتها في التعليم في جامعة القدس المفتوحة اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو اال

مشرفاً ومشرفةً أكاديمية وتم اختيار العينة بالطريقـة  ) 1348(بلغ مجتمع الدراسة ؟ في فلسطين

ومعالجـة البيانـات   ، وبعد تطبيق الدراسة مشرفاً ومشرفة) 360(ية تكونت من الطبقية العشوائ

يجابية نحو استخدام االنترنت في التعليم في جامعـة  إمين كانت تبين أن اتجاهات المعل ،إحصائياً

وأظهرت النتائج كذلك . المجاالت وعلى الدرجة الكلية لهاالقدس المفتوحة في فلسطين في جميع 

 األكاديميينفي اتجاهات المشرفين ) α= 0.05( الى وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة

عزى لمتغير البرنامج األكاديمي ومعدل استخدام االنترنت وامتالك نحو االنترنت واستخداماتها ت

هذه الدراسة عن وجـود   ، ولكن لم تكشفالبيت أو المكتب متصل باالنترنت جهاز حاسوب في

عند نفس مستوى الداللة في اتجاهاتهم نحو االنترنت واسـتخداماتها فـي    ،فروق دالة إحصائيا

  .العلمي والعمر وعدد سنوات الخبرةضع الوظيفي والمؤهل الجنس والو اتتعزى لمتغير،التعليم 
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  الدراسات السابقةملخص  4:2:2

أثـر اسـتخدام    دراسـات ل األول ملخص: السابقة في مجالين دراساتتم تقسيم ملخص  ال

ـ تو دراسات اتجاهات المعلمين،لوالثاني ملخص  ،الحاسوب على التحصيل كـل  ص ضمن ملخ

  :كاآلتي  التي تم التوصل إليها وأهم النتائج عنوانالو وسنة البحث الباحث :دراسة

الحاسوب على تحصـيل طلبـة    باستخدامأثر التدريس ) ,Rinaldi 1997( رينالدي دراسة

ـ    ال أنه أوضحت هذه الدراسة، ،الصف الثامن في مبحث الرياضيات  ةتوجـد فـروق ذات دالل

    .تدريسالضابطة والتجريبية تعزى لطريقة ال إحصائية بين المجموعتين

بمساعدة الحاسوب في التحصيل وتنميـة   هندسيةأثر تدريس وحدة  :)1999(الكرش دراسة

 اًإحصـائي  دالةد فروق وتبين وج ،الثانوي األولمهارات البرهان الرياضي لدى طالب الصف 

  ."الحاسوب " ولصالح المجموعة التجريبية  الضابطة والتجريبية بين المجموعتين

أثر اسـتخدام الحاسـوب علـى تحصـيل الطلبـة فـي        )1999(عبد المجيد  دراسة 

االحتماالت، توصل الباحث الى وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات     

  .)الحاسوب(المجموعتين في التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي ككل وكانت لصالح التجريبية

الطلبـة   اتجاهاتب في أثر تدريس الرياضيات المعزز بالحاسو :)2000(حسين دراسة 

وبعد تحليـل النتـائج    ،الدوحةفي الصف الثاني الثانوي العلمي في  الدائرةوتحصيلهم في وحدة 

  .ت بوساطة الحاسوبإحصائية لصالح المجموعة التي درس ةوجد فروق ذات دالل

أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبـة المرحلـة    :),2000Mawata( ماواتا دراسة     

ة واتجاهاتهم نحو الرياضيات، أشارت نتائج الدراسة الى أن تحصيل الطالب كان عاليـاً  الثانوي

  .طبقا لالختبار التحصيلي المعد

استخدام طريقة تدريس الرياضيات بالحاسوب في تحصـيل   أثر :)2001(صبح  دراسة

وجـود   طلبة الصف األول الثانوي العلمي في األردن واتجاهاتهم نحو الحاسوب أظهرت النتائج
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فروق دالة إحصائيا في تحصيل الطلبة ولصالح المجموعة التجريبية تعزى لطريقـة التـدريس   

  .    والى الجنس ولصالح الذكور ،باستخدام الحاسوب

أثر استخدام الحاسوب التعليمي بطريقتـي التعلـيم التعـاوني     :)2002(شناق  دراسة 

أظهـرت النتـائج    ،اسي في الرياضياتوالتعليم الفردي في تحصيل طالبات الصف السابع األس

  .وجود فروق دالة إحصائيا تعزى الى طريقة التعلم ولصالح التعلم بشكل تعاوني

أثر استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تحصيل طلبة الصف  :)2003(عفانة  دراسة

ـ   وجـود  التجربـة وقد أظهرت نتائج  ،الخامس األساسي في وحدة المساحة   ةفـروق ذات دالل

لصالح  وفي مبحث الرياضيات  األساسيتحصيل طلبة الصف الخامس في متوسطات حصائية إ

  .اإلناثولصالح  عزى إلى الجنسووجود فروق ت ،المجموعة التجريبية

أثر استخدام الحاسوب التعليمي على تحصيل طلبـة الصـف   :)2003(العبوشي  دراسة

وجد فـروق دالـة   وجد أنه ت ،م نحوهالعاشر األساسي في موضوع الهندسة الفضائية واتجاهاته

إحصائيا في التحصيل بين المجموعات ولصالح المجموعة التجريبية ووجـود فـروق تعـزى    

للجنس ولصالح اإلناث ولكن لم يتبن وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل تعزى للتفاعل بين 

  .طريقة التدريس والجنس

الرياضيات لتالميذ الصف الخامس  أثر برنامج مقترح لتدريس )2003(إسماعيل  دراسة

االبتدائي باستخدام الحاسوب على تحصيلهم الدراسي واتجاهاتهم نحـو الرياضـيات، توصـلت    

الدراسة الى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات أفراد عينة البحـث فـي القيـاس    

  .ت بالحاسوبالقبلي والبعدي لالختبار التحصيلي ولصالح المجموعة التجريبية التي درس

علـى   التعليمي في تـدريس الرياضـيات   أثر استخدام الحاسوب :)2003(نور  دراسة

دلـت   ،تحصيل طلبة الصف الرابع االبتدائي المباشر والمؤجل بدولة اإلمارات العربية المتحـدة 

النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبة في الرياضـيات تعـزى الـى    

  .والمؤجل ،يس ولصالح المجموعتين التجريبيتين في االختبارين المباشرطريقة التدر
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جوال  بيسك على التحصـيل اآلنـي   أثر استخدام لغة في  :)2003(أبو زعرور  دراسة

وأظهـرت النتـائج    ،والمؤجل لطلبة الصف السابع األساسي ودافع إنجازهم في تعلم الرياضيات

صيل الطلبة تعزى لطريقة التعليم ولصالح استخدام وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تح

 ،ووجد فروقاً بين متوسطات تحصيلهم تعزى للجـنس ولصـالح اإلنـاث    ،بالبرنامج المحوس

  .ووجود فروق دالة إحصائيا في تحصيل الطلبة لصالح االختبار المؤجل

اختبـار  :),Debora, Steven & Gary 2003(جـاري و سـتيفين و ديبـورا   دراسة

ات التربوية لتزويد طلبة الصفوف الخامس والسـادس والسـابع بـالكمبيوتر الشخصـي     التأثير

فروق جوهرية  وأظهرت نتائج الدراسة وجود ،المحمول وفحص تأثيره في مهارات حل المسائل

    .وذات داللة بين كافة الطلبة من المجموعة التجريبية

أثر التعلـيم  :),2003Uribe Klein & Sullivan(يوريب و كالين وسوليفان  دراسة

أظهـرت النتـائج أن    ،التعاوني الذي يتوسطه الحاسوب في حل المشـكالت معتلـة التعريـف   

  .المجموعتين التجريبيتين كان لهما اتجاهات ايجابية نحو التعليم التعاوني المبني على الحاسوب

يمي تقييم أثر استخدام الحاسوب التعل :),Egbert & Cor 2004 (كورو ايجبيرت دراسة

وقـد أظهـرت    ،في تحسين قدرة الطلبة على حل المسألة الرياضية باستخدام طريقة محوسـبة 

النتائج أن كالً البرامج المحوسبة ساهمت في تحسين القدرة على حل المشكلة بصورة أفضل من 

  .الطريقة التقليدية قي تعليم الرياضيات 

يس الهندسـة للطلبـة   أثر استخدام الحاسوب فـي تـدر  :)Clark,2005(كالرك  دراسة

أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،المتفوقين تحصيلياً في المرحلة األساسية العليا

   .في متوسطات تحصيل الطلبة في المجموعتين التجريبية والضابطة لصالح المجموعة التجريبية

ت الحسـابية  أثر استخدام الحاسوب في اكتساب مهارات العمليا :)2005(الدايل  دراسة

لطالب الصف الثاني االبتدائي وعند تحليل النتائج تم التوصـل   )الضرب ،الطرح،الجمع(الثالث 
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الى وجود فروق دالة إحصائيا في التحصيل المباشر والمؤجل ألفراد عينة الدراسة في المهارات 

    .الحسابية الثالث تعزى الى استخدام استراتيجية التعلم باستخدام الحاسوب

أثر طريقة التدريس المدعمة باستخدام الحاسوب في تحصيل  :)2005(اإلبراهيم  ةدراس

طلبة الصف الثامن األساسي في الرياضيات واتجاهاتهم نحو كل مـن الرياضـيات واسـتخدام    

كشفت الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات تحصـيل   ،الحاسوب في تدريسها

  .مدعمة بالحاسوب ولصالح التجريبيةالطلبة تعزى لطريقة التدريس ال

تأثير برامج الحاسـوب التفاعليـة فـي تـدريس      :)2005(خضر والمهيدب    دراسة

رياضيات الحاسوب حيث كان هناك أثر ملموس الستخدام البرامج من خالل عـرض الشـرح   

  .واألمثلة ومعلومات الرجع في زيادة تحصيل الطلبة مقارنة بالطريقة التقليدية

فاعلية طريقة تدريس قائمة على اسـتراتيجيات الـتعلم الـذاتي     :)2006(ر جب دراسة

الموجه لتدريس الهندسة في التحصيل وحل المسألة الهندسية واتجاهات الطلبة نحوهـا، كشـفت   

الدراسة عن وجود فروق جوهرية بين الوسطين الحسابيين لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية 

يل في الهندسة وعلى اختبار التحصيل في حل المسألة الهندسـية  والضابطة على اختبار التحص

  .ولصالح المجموعة التجريبية

فاعلية استخدام الحاسوب في تدريس الهندسة الفراغية علـى   )2006(العبادلة  دراسة 

التحصيل والتفكير الهندسي والتصور المكاني للصف الثاني الثانوي العلمي، وجـد الباحـث أن   

التجريبيـة باسـتخدام   و ،الضـابطة  تينبين متوسط درجات المجموع ،الة إحصائياهناك فروقاً د

  .في الهندسة الفراغية ولصالح التجريبية البعدي الختبار التحصيلياالحاسوب 

ملخص الدراسات ذات العالقة التي تناولت اتجاهـات المعلمـين نحـو  اسـتخدام      اأم

  :كوسيلة تعليمية فتضمن الحاسوب

اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو استخدام الحاسـوب  ) 2000(وأبوعمر  أبو جابردراسة 

، أظهرت الدراسة عدم وجـود فـروق ذات   األردنفي المدارس الحكومية في محافظات جنوب 
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داللة إحصائيا في اتجاهات المعلمين نحو الحاسوب تعزى الختالف جـنس المعلـم أو سـنوات    

  .المؤهل المسلكيخبرته أو 

اتجاهات المعلمين في محافظة إربد نحو تكنولوجيـا التعلـيم    )2000( الخطيب  دراسة

وعالقة ذلك ببعض المتغيرات، دلت النتائج على وجود اتجاهات ايجابية لـدى المعلمـين نحـو    

  .تكنولوجيا التعليم

اتجاهات طلبة الفيزياء في كلية التربية نحو استخدام الحاسوب  )2001(العمودي  دراسة

ة الجاهزة في تعلم الفيزياء، دلت نتائج الدراسة على وجود اتجاه ايجابي قـوي  والبرامج التعليمي

لدى الطلبة نحو استخدام الحاسوب والبرامج التعليمية في تعلم الفيزياء، وكذلك عدم وجود فـرق  

  .دال إحصائيا في اتجاهات الطلبة نحو الحاسوب والبرامج التعليمية يعزى للجنس

اتجاهات معلمات المرحلة األساسـية نحـو تقـديم    ) Ismail, 2002(إسماعيل  دراسة

العروض باستخدام الحواسيب في الغرف الصفية في دولة قطر، وجد أن هناك شعوراً إيجابيـاً  

  .كبيراً لدى المعلمات عن استخدام الحاسوب في الغرف الصفية في المدارس األساسية

الـى اتجاهـات الطلبـة    من ضمن ما هدفت إليه هو التعرف ) 2002(السبيعي  دراسة

والمعلمين نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس المواد االجتماعية، وأشارت النتائج 

أن كالً من المعلمين والطلبة تمتعوا باتجاهات ايجابية نحو استخدام الحاسوب في تعلـم المـواد   

  .االجتماعية

ت معلمي العلوم في اتجاها )Gunstone, 2003  &NG(ان جي، وجن ستون دراسة 

المدارس الثانوية الحكومية نحو استخدام التكنولوجيا المعتمدة على الحاسوب في التعليم وأظهرت 

  .   النتائج حب معم معلمي المدارس التي تناولتهم الدراسة في إدخال هذه التقنية للمدارس

معلمـين  اتجاهات ال) ,Antonietti & Giorgetti 2004(أنتونيتي وجورجيتي  دراسة

نحو التعليم متعدد الوسائط،وقد كشف هذه الدراسة عن وجود اتجاهات ايجابية لدى المعلمين نحو 
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التعليم متعدد الوسائط يعزى للخبرة التعليمية في استخدام الوسائط التعليمية، ولكن لم يتم الكشف 

  . عن اتجاهات ايجابية تعزى للجنس

قراء نتائج البحث التربوي عن استخدام است ),Ong & Lai 2004(أونغ و الي  دراسة

الحاسوب في التعليم اإللكتروني، وقد أظهرت النتائج أن اعتماد الذكور للحاسوب كان أفضل من 

وقرارات االستعمال من قبل الذكور كانت أكثر تأثراً بصورة إدراكية ذاتية حول فائـدة   ،اإلناث

   .التعليم االلكتروني

ت المشرفين األكاديميين نحو االنترنت واستخداماتها في اتجاها )2005(حناوي  ودراسة

التعليم في جامعة القدس المفتوحة في فلسطين، وأظهرت النتائج كذلك الى وجود فـروق دالـة   

  . في اتجاهات المشرفين األكاديميين نحو االنترنت واستخداماتهاإحصائيا 

  تعليق على الدراسات ذات العالقة 5:2:2

  :لباحث للدراسات السابقة، يالحظ ما يأتيمن خالل استعراض ا

تم البحث في أثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة في مختلف المباحث الدراسـية   -1

واللغة العربية  اإلسالميةوالتربية  ،واألحياءمثل الرياضيات والعلوم العامة والفيزياء والكيمياء 

 .وغيرها

لحاسوب في تدريس الرياضـيات مـن   اختالف الدراسات التي اختصت بأثر استخدام ا -2

  .حل المسالةاالحتماالت ومثل الهندسة والجبر و ،يث فروع الرياضيات التي تناولتهاح

بالرغم من تشابه هذه الدراسات وتمحورها حول أثر استخدام الحاسوب على التحصـيل   -3

ليهـا  الصـفوف التـي أجريـت ع   إال أنها اختلفت في العديد من األوجه كالمراحل التعليمية و

 .الزمنية التي استغرقتها الدراسة والفترة، ونوعية البرمجة المستخدمة التجارب
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أو نحـو   العديد من الدراسات السابقة بحثت في اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب -4

الى جانب بحثها في دراسة أثر استخدام الحاسـوب علـى التحصـيل، كدراسـة      الرياضيات

  . )2005(االبراهيم، و),2000Mawata( ماواتا، و)2001( صبح، و)2003( العبوشي

والتقنيات التعليمية في حـل المسـألة    األجنبية بأثر استخدام الحاسوباهتمام الدراسات  -5

) ,Egbert & Cor 2004 (كـور و ايجبيـرت كدراسة  الرياضية وعلى مهارات حل المسألة

 يوريـب دراسـة  و، ),Debor,Steven & Gary 2003(جـاري و ستيفينو ديبوراودراسة 

  .),Uribe, Klein, & Sullivan 2003(سوليفانو كالينو

على وجود أثـر ايجـابي    ،أجمعت معظم الدراسات ذات العالقة والتي عرضها الباحث -6

وإن اختلفت في الكشف عـن وجـود    ،الستخدام الحاسوب في التدريس على تحصيل الطلبة

ـ  ،ات التجريبية والضابطة فيهافروق جوهرية بين األوساط الحسابية لعالمات المجموع زى تع

، كشفت عـن وجـود   )2003(عفانة، فدراسة ريس والجنسأو للتفاعل بين طريقة التدلجنس ل

 كل مـن  التي تشابهت مع دراسة ،اإلناثفروق جوهرية في التحصيل تعزى للجنس ولصالح 

 إذ ،)2001( صـبح مع دراسة  ت، بينما اختلف)2003(أبو زعرورودراسة  )2003(العبوشي

، أما يل تعزى للجنس ولكن لصالح الذكوركشفت دراسته عن وجود فروق جوهرية في التحص

 .تكشف عن فروق جوهرية تعزى للجنس فلم )2006( العجلوني وأبو زينةدراسة 

في النتائج التي الحاسوب استخدام اختلفت الدراسات التي تناولت اتجاهات المعلمين نحو  -7

أبو جابر فروق جوهرية في اتجاهات المعلمين مثل دراسة  ، فبعضها كشف عنإليهاتوصلت 

 .)2000(وأبو عمر

الدراسات السابقة، مـن حيـث اسـتخدام    هناك أوجه للتشابه بين هذه الدراسة وبعض     

فـي تقـديم الخبـرات، ومـن حيـث بعـض األدوات       المحوسبة  ) Power Point(عروض 

اختلفت هذه الدراسة عن جميع الدراسـات   واإلجراءات المستخدمة، ولكن وبالرغم من ذلك فقد

  :السابقة من حيث
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نحـو   تحصيل الطلبة العلمي، واتجاهات معلميهم :وهما هامين تربويين جانبينالدمج بين  )1

، وهذه الدراسة األولى التي تناولت هذين المجالين معاً  يةلتعليمكوسيلة استخدام الحاسوب 

 .علم الباحثحدود في 

ريس وحدة المجموعات، وهي الدراسة األولـى التـي تناولـت    توظيف الحاسوب في تد )2

  موضوع المجموعات وتدريسه باستخدام الحاسوب في فلسطين في علم حدود الباحث،

استخدم الباحث متغيرين تابعين، وهما تحصيل الطلبة في الرياضيات واتجاهات المعلمين   )3

لدراسـات السـابقة تحصـيل    نحو استخدامه كوسيلة تعليمية، في حين تناولت العديد من ا

 .الطلبة واتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب

وبالتدقيق في هذه الدراسة ومجمل الدراسات السابقة، يتضح أن هذه الدراسة استطاعت أن 

تتحقق من نتائج توصلت إليها دراسات سابقة عديدة، حول فاعلية وتأثير اسـتخدام الحاسـوب   

، واستطاعت سد بعض الثغرات في تناولها لمجال هـام  والبرامج الحاسوبية في تحصيل الطلبة

في الرياضيات، وهو المجموعات وحوسبته، واستخدام الحاسوب في تدريسه، ولمعرفـة أثـر   

     .، والذي لم يتم تناوله في حدود علم الباحثاستخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة فيه

جراءات المتبعة في تنفيـذ  لطريقة واإلاعرض تس -الفصل الثالث  -وفي الفصل الالحق

  .هذه الدراسة، وسيتم بالتفصيل استعراض منهجية البحث ومجتمعه وعينته وغيرها من الجوانب
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  الفصل الثالث

  واإلجراءات الطريقة

هذه الدراسة التعرف على أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طلبة الصف السابع  هدفت

يهم نحـو اسـتخدامه كوسـيلة    ، واتجاهات معلم)وحدة المجموعات(وحدة األولى الاألساسي في 

وعينتهـا  ، سـة الدرا مجتمـع والدراسـة  ذه المتبعة في هلمنهجية االفصل  ويوضح هذا .تعليمية

ت المستخدمة فـي بنـاء أداوت   اإلجراءا، كما يتناول العينةت على أساسها ختيراالتي  ةوالطريق

، واالسـتبانة الخاصـة   البعدي التحصيلي االختبارو، التعليمي المحوسب نامجالبروهي  ،البحث

 األسـاليب تحديـد  أخيراً وعليمية باتجاهات معلمي الرياضيات نحو استخدام الحاسوب كوسيلة ت

  .الختبار فرضيات الدراسة المناسبةاإلحصائية 

  منهج الدراسة  1:3

علـى   ةالتجرب أجريتو، التجريبي: والوصفي التجريبي نااتبع في هذه الدراسة المنهج

تجـريبيتين   يينخرأو ضابطتيناثنتين  شعب أربعتم اختيار  وفيها، األساسي سابعالصف ال بةطل

حداهما ذكـور  إوتكونت من شعبتين  ،كوسيلة معينة التجريبية بالحاسوبالمجموعة دريس وتم ت

أما المنهج الوصفي فاتبع من  ،ةالتقليديفدرست بالطريقة  أما المجموعة الضابطة ،إناثواألخرى 

سيلة تعليميـة  أجل دراسة اتجاهات معلمي الرياضيات للصف السابع نحو استخدام الحاسوب كو

مستعيناً باستبانة اسـتخدمها   ،الغرض صمم الباحث استبانة خاصة هذا، وللرياضياتفي تدريس ا

دراسة اتجاهات معلمي العلوم في مـدارس محافظـة   " الباحث ناصر فوزي األسمر في دراسته 

  ).1996(لعام " نابلس للمرحلتين األساسية والثانوية نحو تقنيات التعليم 

  مجتمع الدراسة  2:3

 محافظة سلفيت األساسي في مدارس سابعالصف ال بةاسة من جميع طلتكون مجتمع الدر

ضم مجتمع الدراسـة كـذلك   و. ةيبيالتجرالدراسة إلجراء ) 2007/ 2006 (في الفصل الدراسي

معلماً ومعلمة لدراسة  )37(جميع معلمي الصف السابع األساسي في الرياضيات والبالغ عددهم 
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كـان عـدد طلبـة     و ،لة تعليمية في تدريس الرياضياتسياتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب كو

الممثـل  موزعين على النحو  طالباً وطالبة )1666(المدارس   هذه  الملتحقين في سابعالصف ال

  .)1(في الجدول 

  عينة الدراسة 3:3

سلفيت، وكان متوسـط  من بين مدارس محافظة  القصدية ةختار الباحث العينة بالطريقا

وهذا العدد يساوي تقريباً متوسط عدد الطلبة في  ،طالب 24ريبية يساوي عدد طلبة الشعب التج

مدارس المحافظة، وهذا مناسب لتطبيق التجربة على هذه العينة، حيث من المفضل أن شعب كل 

يكون عدد الطلبة في المجموعة التجريبية في الدراسات التجريبية مساوياً تقريباً لمتوسـط عـدد   

  ).1999( هعبدحدة في الظروف الطبيعية الطلبة في الشعبة الوا

  وعدد طلبة نتها حسب الجنس توزيع أفراد مجتمع الدراسة وعي :)1(الجدول 

  المجتمع  العينة

المجموعة   المجموع

  التجريبية

المجموعة 

  الضابطة

عدد   عدد الطالب  ةسم المدرسا

  المدارس

  ةنوع المدرس

  ذكور  19  831  كفل حارس ث. ذ  24  24  48
  إناث  16  784  كفل حارس ث. ب  23  23  46

  مختلط  2  51  -  -  -  -
  المجموع  37  1666    47  47  94

  2006/2007مديرية التربية والتعليم في محافظة سلفيت لعام / قسم اإلحصاء 

اختار الباحث جميع معلمي الصف السابع لمبحث الرياضيات في محافظة سلفيت للعام و

 ممعلماً ومعلمة لدراسة اتجاهاتهم نحـو اسـتخدا  ) 37(م  والبالغ عددهم  2006/2007الدراسي 

من مجموع معلمي الرياضيات فـي   )%20(وهذا العدد يشكل حوالي الحاسوب كوسيلة تعليمية 

والذي يبلغ عدة يناسب الدراسات الوصفية ذات عدد المجتمع الصغير نسبياً  العدد هذاوالمحافظة 

  :والجدول التالي يوضح ذلك ،)1999( هعبدمئات 
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  توزيع عينة المعلمين من حيث الجنس والمؤهل وسنوات الخبرة: )2(جدول ال

  المجموع  دبلوم  بكالوريوس  المؤهل

 الجنس

  سنوات الخبرة

  ذكر

  

  أنثى  ذكر  أنثى

0-4  

  

2 

  

4  2  3  11       

29.72 

5-9  
2  

  

7  2  2  13  

35.14 

10-14  
2  

  

1  1  1  5  

13.52 

15-30  
2  

  

2  2  2  8  

21.62 

  المجموع
8  

21.62 

14  

37.84 

7  

18.92 

8  

21.62 

37  

100 

  الزاوية السفلى اليسرى تمثل النسبة المئوية*       الزاوية العليا اليمنى تمثل عدد الطلبة*

  أدوات الدراسة 4:3

، بعـدي ال تحصـيل الختبـار  ا، وتحليل محتوى وحدة المجموعات استخدم الباحث

   .استبانة االتجاهاتو، محوسبالتعليمي ال نامجالبر

  تحليل محتوى وحدة المجموعات 1:4:3

يد الوحدة التي سيتم تنفيذ التجربة من خاللها، وهي وحدة المجموعات للصـف  دبعد تح 

السابع األساسي، شرع الباحث بتحليل محتواها، واشتقاق أهدافها السلوكية المعرفية، وتم تقسـيم  



 59

ر عدد الحصص الالزمة وقّد، )6(ملحقالالمحتوى إلى مفاهيم، وحقائق، وتعميمات، وحل مسائل 

خمس عشرة حصة صفية، وبدأ الباحث بعد ذلك بناء جـدول المواصـفات   إلنهاء هذه الوحدة ب

داً مجاالت محتوى وحدة المجموعات ومسـتويات األهـداف المعرفيـة السـلوكية     مالالزم، معت

: لى، حيث قسمت مجاالت محتوى المجموعات ا)7(ملحقالكمحورين أساسيين في هذا الجدول  

مفهوم المجموعة واالنتماء، وطرق تمثيل المجموعـات، والمجموعـات الجزئيـة والخاليـة،     

، المعرفـة المفاهيميـة  : وقسمت مستويات األهداف المعرفية إلـى . والعمليات على المجموعات

ويشمل مستويات التذكر والفهم، والمعرفة اإلجرائية ويمثل مستوى التطبيـق، ومسـتوى حـل    

ليستخدم هذا الجـدول الحقـاً   . ستويات التحليل والتركيب والتقويم في هرم بلومالمسائل ويمثل م

تم عرضـه علـى    ،وبعد االنتهاء من تحليل المحتوى. كنواة لتصميم االختبار التحصيلي البعدي

  .مجموعة من التربويين، وأخذ بآرائهم وتصويباتهم

  ختبار التحصيل ا 2:4:3

  :باختبار التحصيل تم وصف المحاور التالية المتعلقة  

  وصف اختبار التحصيل    1:2:4:3

الخـاص بـذلك   مواصـفات  ل الجـدو  بعد تصميم ،اختبار تحصيلي بإعداد الباحثقام 

ول من كتاب األ الدراسي في الفصل األولى ةالوحد ،جموعاتوحدة المالغرض، حيث تم تحليل 

وقـد   .الوطنية الفلسـطينية  في مدارس السلطة األساسي سابعلطلبة الصف ال الرياضيات المقرر

السؤال األول يتكون من ست فقرات اختيار من  :اآلتي ةمقسمة أسئل خمسةشتمل االختبار على ا

الملحـق  األسئلة الثالثة األخرى مقالية ،السؤال الثاني يتكون من ست فقرات صح خطأ، ومتعدد

)10(.  

لكل أجزاء المحتوى، تم صياغة أسئلة شاملة  ،)7(الملحق ومن خالل جدول المواصفات 

معرفة مفاهيمية، ومعرفة إجرائيـة وحـل   : وهي ثالثةستويات األهداف المقترحة فيه وتراعي م
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، المسائل، وكذلك أخذ كل درس نصيبه من األسئلة بما يناسب زمن تنفيذه المقترح من قبل المعلم

  .)25(والجدير بالذكر هنا أن العالمة الكاملة في هذا االختبار هي 

  التحصيل ختبار صدق ا 2:2:4:3  

منهم أعضاء هيئـة تـدريس فـي جامعـة     تم عرض االختبار على عدد من المحكمين 

، ومشرفي رياضيات فـي  في لجنة المبحث في المديرية معلمي مادة الرياضيات النجاح، وبعض

م، بعد توفر التغذية الراجعة، أخذ الباحث بآراء العديد مـنه ، وونابلس وقباطية سلفيت اتمحافظ

-% 28( بين التي انحصرت لفقرات االختبار المختلفة ةكما قام الباحث بحساب معامل الصعوب

وقد بلـغ متوسـط معـامالت     )% 44 -%  14(بين  فانحصرت، أما معامالت التمييز )85%

   .%54 ةالصعوب

 العـالم  عتبـر ، وي)0.65-0.35( ويعتبر معامل الصعوبة مقبوالً إذا تراوحت قيمته بين

، وبعـد  لجميع فقـرات االختبـار   )% 50( تساوي معامل الصعوبة إذا كانت قيمته أند جروالن

 التـي اقترحهـا   القيمـة وهو قريب مـن  )%  54 (فوجد أنه ةحساب متوسط معامالت الصعوب

  .)2003( عفانةجروالند 

ة تعتبـر صـعب   )% 10 –صفر (أن الفقرات ذات معامل التمييز من  ويرى التربويون

  .)11(ملحق ن فقرات االختبار في هذا النطاق الولم تدخل أي م، ويجب تعديلها

                     التحصيل ختبارثبات ا  3:2:4:3

من مواصفات االختبار الجيد، ولدراسة ثبات االختبارين القبلي والبعـدي  ثبات االختبار 

أعيـد   نهمـا ين من تطبيق كل م، وبعد أسبوعكل منهما على مجموعتين قبل إجرائهما تم تطبيق

  ،بينهما فـي كـل مـرة    بيرسون ي ارتباطأخرى حيث تم حساب معامل ةمر ينتطبيق االختبار

لمجموعتي االختبار البعدي وهمـا  ) 0.78( ولمجموعتي االختبار القبلي  )0.82(ووجد يساوي 

  .مناسبان ألغراض الدراسة
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  المحوسب مييالبرنامج التعل 3:4:3

وصفاً لهـذا البرنـامج    ،البرنامج التعليمي المحوسبتناول الباحث في خضم حديثه عن 

  .خدامهستاتعليمات و هميزاتو

 تم إعداد البرنامج المطبق في هذه الدراسة باستخدام برنامج عرض الشـرائح الشـهير             

)Power Point(،  برامج مجموعة  ضمن)Office( ، بإعـداده أحـد المعلمـين     قامحيث

، تكون البرنامج من ثمانيـة دروس  .الباحث ب في التدريس وبمساعدةالمهتمين باستخدام الحاسو

عدد الشرائح لكل  ، تراوحقيد البحثوتكون كل درس من مجموعة من الشرائح التي تمثل المادة 

 واإلجراءاتشريحة احتوت كل منها على توضيح للمفاهيم والتعميمات  )35-11(درس ما بين 

ب ، وعرض ما يلزم من أمثلة سواء كانت من الكتـا المقرر الكتاب احتواهاوبعض المسائل التي 

واأللـوان   ، عرضت بشكل مناسب مـن حيـث الحركـات   المقرر أو من خارجه حسب الحاجة

نقل بين شرائح العـرض  مكان المستخدم للبرنامج سواء الطالب أو المعلم التوكان بإ. واألصوات

األسئلة التقويمية للوقوف على مـدى  ، وقد احتوت شرائح العرض على العديد من بيسر وسهولة

  . حقق األهداف المتوخاة من المحتوىت

وقد قام الباحث بعرض البرنامج على عدد من المحكمين من مشرفين تربويين ومعلمـي  

على األهداف  من أجل التركيز .المطلوبتعديل ال إجراء وتم وتقنيات تعليم رياضيات وحاسوب

التي ستطبق من خاللها الدراسـة إلـى مفـاهيم    المادة  محتوى، حلل الباحث التعليمية السلوكية

وحقائق وتعميميات خوارزميات وحل مسائل، واشتقت األهداف السلوكية المعرفية من المحتوى 

وأخيـراً  ، اإلجرائيـة ، وأهداف بالمعرفة أهداف بالمعرفة المفاهيمية: لىإوصنفت هذه األهداف 

، الحصص الكلي المخصص لهذا المحتـوى ر عدد ّدوق ،)8(ملحقال أهداف خاصة بحل المسائل

   .وعدد الحصص المخصص لكل درس

،  جاء منطلقاً مـن أسـس عديـدة    األساسي سابعللصف ال المجموعاتختيار مادة ا إن 

ة عند تمثيـل المجموعـات   سبتها للعمل من خالل عروض شيقة بما تحويه من أشكال مختلفانمك

المعروضـة   واإلجراءاتليل وحركة تنسجم مع المفاهيم ، وما تحتاجه من ألوان وتظبأشكال فن

خبرة الطلبة بالحاسوب مـن خـالل    وجاء كذلك منطلقاً من .وتنسجم مع مناسبة المادة للحوسبة

 التربـويين  المعلمين والمشرفينمن  عددوتم استشارة  جيا،لثالث سنوات لمادة التكنولو تهمدراس
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فـي مناسـبة موضـوع المجموعـات     باحث الرأي ، حيث وافقوا الالختيار المحتوى المناسب

   .للعرض

حيث  ،استخدامه من قبل الطلبة بيسر إمكانية: بالعديد من الميزات منهاالبرنامج  امتازو

وخصص له اختصار بشكل أيقونة تعرض على الشاشـة أمـام   في ذاكرة الحاسوب تم تخزينه 

تجهيـز  ، وتـم  الضغط على الفأرةبسهولة وبمجرد  واستخدامه إليهيسر الدخول يما  ،المستخدم

توفر حلـول  ، وبنسق فني جميل األلوان، واستخدام لحركات المثيرة الجاذبة لالنتباهالعروض با

 ، بعد إعطاء الطلبة الوقت الكافي للتفكير بها وتنفيذ حلها ليستطيعالكتاب المقرر أسئلةالعديد من 

  .الطالب الحكم على صحة حله بنفسه

في نهايـة   من خارج الكتاب المقرر، ثرائيةباألسئلة التقويمية اإل يزهوامتاز أيضاً، بتجه

علـى صـفحة    ائهاحتو،وكل درس للوقوف على مدى تحقق األهداف السلوكية الخاصة بالدرس

، بحيث كان باإلمكان الوصول الى أي درس من خـالل  ثمانية فيهرئيسية بمحتويات الدروس ال

مقدمة كـل   اءاحتو، وبين هذه الصفحة وكافة الدروس يبيهذه الصفحة وذلك بعمل ارتباط تشع

مائيـة قبـل البـدء بالقيـام     وحركات إح ،درس من الدروس المعروضة على مقطوعة موسيقية

 .بة قبل تنفيذ العروض، لتعطي جواً من الحيوية والنشاط للطلبالعروض

 

  االستبانة   4:4:3

رياضـيات نحـو اسـتخدام    صمم الباحث استبانته الخاصة بدراسة اتجاهات معلمـي ال 

، حيث تكونت االستبانة من ثالثين )12(ملحقالالحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات 

: وهـي  ،فقرة، معتمدة سلم التقدير الخماسي لالستجابات، ووزعت الفقرات في ثالثة مجـاالت 

سـتخدام الحاسـوب   من جراء ا ، وتناول هذا المجال الفوائد التي تعود على الطلبة"الطلبة"مجال 

وتكون هذا المجال من اثنتي عسرة فقـرة،   من وجهة نظر المعلمين المستجيبين، كوسيلة تعليمية

وجهات نظر وآراء المعلمـين   ، وركزت بنود االستبانة في هذا المجال على"المعلمون "ومجال 

ليميـة، وتكـون   المستجيبين حول الفوائد التي يجنيها المعلمون عند استخدام الحاسوب كوسيلة تع

الوسـائل  "هذا المجال من ثماني فقرات، والمجال الثالث الذي تضمنته االسـتبانة هـو مجـال    
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وتكون من عشرة فقرات، واهتم بمسوغات ودواعي اسـتخدام الحاسـوب كوسـيلة     "واألساليب

  .تعليمية في الرياضيات من وجهة نظر المستجيبين

العديد من الفقرات السلبية في صـياغتها،   ويجدر بالذكر أن االستبانة ضمت بين فقراتها

وتم تحكيم هذه االستبانة من قبل مجموعة من أعضاء هيئة تدريس جامعيين، وأجـرى الباحـث   

التعديالت الالزمة في ضوء آراء المحكمين، وكذلك تم تجريب االستبانة علـى مجموعـة مـن    

  .المعلمين كعينة استطالعية قبل استخدامها

  ةالدراس اتإجراء 5:3

ها في الصف، ويتضـمن ذلـك   ام المعلم المنفذ للتجربة بتنفيذلقي تيةاإلجراءات اآل اتبعت  

  :فيما يأتي ت، ولخصمتى وكيف تقدم الخبرات

  .يقوم المعلم بالتقديم لموضوع الدرس •

 .يعرض أهداف الدرس للطلبة •

قبـل  يعرض المعلومات الخاصة بالدرس الجديد طارحاً لألسئلة ومستمعاً لإلجابـات مـن     •

 .الطلبة ومثيراً للمناقشة

ستخدام عروض الحاسوب المقترحة لتركيز الخبرات التي يقدمها المعلم من خـالل قيـام   ي  •

 .الطلبة أنفسهم بإجراء تلك العروض

اإلجابة عن األسئلة التقويمية المجهز بها البرنامج مع إمكانية التحقق من صـحة إجابـاتهم     •

 . من خالل هذه العروضللعديد من التمارين التي تم حلها 

م المعلم بالتجوال لمشاهدة قيام الطلبة بتنفيذ العروض وتقديم المساعدة لمن يخفق  فـي  يقو  •

 .ذلك، ويتابع حلول الطلبة للتمارين على دفاترهم الخاصة

 .يصحح المعلم إجابات الطلبة ويقدم التغذية الراجعة المناسبة  •
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هم األفكار التي تم تغطيتها فـي تلـك الحصـة    يجمل المعلم أو يطلب من الطلبة إجمال أ  •

  . إلغالقها

وفيما يخص التنفيذ بالطريقة التقليدية، فيقوم المعلم بنفس الخطوات السابقة كما هـي، باسـتثناء   

تنفيذ العروض الحاسوبية، وعليه يكون الفارق بين الطريقتين اللتين نفذت بهما التجربـة، هـو   

التجريبية، كوسيلة تعليمية وعدم استخدامها في الطريقة  استخدام عروض الحاسوب في الطريقة

  .التقليدية

    :واتبعت اإلجراءات اآلتية لتطبيق الدراسة

لثانويـة  ذكور كفل حـارس ا  تامدرس هما، وفيها ةاختيار المدارس التي سيتم تطبيق التجرب ♦

مكانات البشرية من وفر اال، لتن اختيرتا قصدياً لتطبيق الدراسة، اللتاوبنات كفل حارس الثانوية

، للتعاون لتطبيق هذه الدراسـة  فيهما والمعلمين ، والمادية من أجهزة واستعداد المديرينمعلمين

في كـل  ) ب(فكانت الشعبة  فيهما عشوائياً المجموعة التجريبية ن تمثالنياللت تينالشعب اختيارو

 منهما

نامج الحاسوبي المعد لـذلك  ربالب السابقتين تجهيز أجهزة الحاسوب في مختبري المدرستين ♦

وذلـك   ،واحدالحاسوب بحيث يجلس اثنان على كل جهاز  أجهزةع الطلبة على يوزت ، والغرض

 . مناسباً لطريقة الجلوس جهاز حاسوب وكان عدد الطلبة )13(على  مدرسةالحتواء كل 

 به أثنـاء تدريب المعلمين المطبقين للتجربة على استخدام البرنامج المحوسب، وكيفية العمل  ♦

للمجموعة التجريبية وبحضور المعلمين المنفذين كنمـوذج   قيام الباحث بتنفيذ حصتينالتطبيق، و

  .للعمل المقترح أثناء التنفيذ

ابطة لتدرس بالطريقـة التقليديـة   ض :مجموعتين  توزيع الطلبة في كل من المدرستين الى  ♦

ض وة درست من خالل تقـديم العـر  التجريبي: وتجريبية لتدرس بطريقة الحاسوب) االعتيادية(

موضوع ال ةالضابط ةدرست المجموع بينما لمجموعات من قبل الطلبة أنفسهم،لوحدة ا المحوسبة

 .ةبالطريقة االعتيادي ذاته للصف المذكور
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اختبار تحصيلي قبلي في مبحـث الرياضـيات     اءجروقبل الشروع في تنفيذ التجربة فعلياً، تم إ

يوضح و  ،للتحقق من تكافؤ مجموعات عينة الدراسة ،)9(حقملالدس للفصل الثاني للصف السا

التالي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة في ) 3(الجدول 

    :االختبار القبلي المذكور

ـ    :)3(الجدول  ي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات أفراد عينـة الدراسـة ف

  االختبار القبلي

  ذكور وإناث إناث ذكور المجموعة

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  3.70  7.51  47  4.12  7.56  23  3.44  7.454  24  تجريبية

  3.76  6.66  47  3.44  6.04  23  3.87  7.25  24  ضابطة

  )25(عالمة االختبار الكاملة هي*

 في متوسطات تحصيل الطلبـة فـي االختبـار القبلـي     وللتحقق من عدم داللة الفروق

للمقارنة بـين  ) One-Way ANOVA(تحليل التباين األحادي ، تم استخدام اختبار إحصائيا

ح الجدول التـالي  ويوض ،في كل من المدرستينلكافة الشعب عينة الدراسة  العالماتمتوسطات 

  :داللة هذه الفروق

  في االختبار القبلي العينةداللة الفروق بين متوسطات أفراد  :)4(جدول ال

  الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصر التباين

 *0.041  2.866  28.092  3  84.275  بين المجموعات

  9.802  90  882.161  داخل المجموعات

  93  966.436  ليالك

  α= 0.05  عند مستوى داللة إحصائياً دالة *

عدم وجود أية فروق دالة إحصـائيا فـي متوسـطات     ،السابق) 4(ويتضح من الجدول 

، ما يعنـي أن  )α = 0.05(عند مستوى  في االختبار القبلي تحصيل الطلبة في الشعب المختلفة

  .المجموعات متكافئة
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مـن   وبعد االنتهـاء  .حصةخمس عشرة واقع ب، وأسابيع ةإجراء التجربة ثالث استغرق

، وأخـذت  تي الدراسةمجموعجميع على  طبق اختبار التحصيل ،تقديم العروض وإنهاء المحتوى

  .الطلبة للبدء بحوسبتها وتحليلها نتائج

دراسة اتجاهات معلمـي الصـف السـابع     وهووفيما يخص الجانب اآلخر من الدراسة 

، فقد تم اختيـار كافـة   لة تعليمية في تدريس الرياضياتالحاسوب كوسياألساسي نحو استخدام 

ـ ات للصف المذكور في محافظة سلفيتمعلمي الرياضي ة وثالثـين معلمـاً   بع، والبالغ عددهم س

ـ الستبانة الخاصة لقياس اتجاهاتهما أعدت، حيث معلمةو م تحكيمهـا مـن مجموعـة مـن     ، وت

، وتم توزيعها على المعلمين المعنيـين مـن   عيةتجريبها على مجموعة استطالوتم ، المختصين

فرغـت اسـتجابات   و، لتربية والتعليم في محافظة سلفيت، لتجمع بالطريقة ذاتهاخالل مديرية ا

  . حصائي تحليلي استعداداً لتحليلهاالمعلمين على برنامج إ

  تصميم الدراسة 6:3

  -:ةشتملت الدراسة على المتغيرات التاليا

    :قلة لدراسة أثر استخدام الحاسوب في تحصيل الطلبةمتغيرات مست :أوالً

   الحاسوببمساعدة  ة التدريسطريقو، يةالتقليد ة التدريسطريق :طريقة التدريس وهي ) أ

    التحصيلي البعديتحصيل الطلبة في االختبار  :متغير تابع )ب

  الجنس   :معدلمتغير ) ج

  :تم ضبط المتغيرات التالية :متغيرات مضبوطة )د

  .األساسي سابعالصف ال طلبة :لطلبةل رحلة العمريةالم* 

  .الطلبة من سكان نفس القرية: المستوى االجتماعي والثقافي واالقتصادي للطلبة* 

  .مادة المجموعات للصف السابع األساسي المحتوى الدراسي* 

   .عدد الحصص التي تم تدريس الوحدة فيها* 

  .جربةمؤهل المعلم والمعلمة المنفذان للت* 
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    .خبرة المعلم والمعلمة المنفذان للتجربة* 

المتغيرات لدراسة اتجاهات معلمي السابع األساسي نحو اسـتخدام الحاسـوب كوسـيلة     :ثانياً

  :تعليمية في تدريس الرياضيات

    :المتغيرات المستقلة

  .أنثى ،ذكر :الجنس وله مستويان •

 .بكالوريوس ،دبلوم :نالمؤهل وله مستويا •

مـن   سنوات الى أقل 5،  من سنوات 5أقل من : أربعة مستويات ولها :لتعليميةالخبرة ا •

 .سنة فأكثر 15سنة،  15سنوات إلى أقل من  10سنوات، من  10

  :المتغير التابع •

نحو اسـتخدام الحاسـوب    لمبحث الرياضيات اتجاهات معلمي الصف السابع األساسي •

  .مبحثكوسيلة تعليمية في تدريس ال

  :اإلحصائيةالمعالجة  7:3

ـ  ةمرزالت دمـاستخ            )SPSS for Windows(للعلـوم االجتماعيـة   ائيةـاإلحص

 لحسـاب قيمـة   بيرسوناالرتباط معامل  :تائج الدراسة وقد استخدمت االختبارات التاليةلتحليل ن

)  One-Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي، ومعامل الثبات لالختبار التحصيلي

لة الفروق في متوسطات تحصيل المجموعات عينة الدراسة فـي االختبـار القبلـي    لفحص دال

-Two(التبـاين الثنـائي    تحليـل  اختبـار ، و)لفحص تكـافؤ مجموعـات عينـة الدراسـة    (

WayANOVA(  أثر متغيري الجـنس   –لمعرفة أثر استخدام الحاسوب في تحصيل الطلبة

 .للمقارنات المتعددة كريمر-اختبار توكي، ووطريقة التدريس والتفاعل بينهما على التحصيل
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  الفصل الرابع

  تحليل نتائج الدراسة

  

  لنتائج الطلبة في اختبار التحصيل  اإلحصائيالوصف   1:4    

  

  النتائج المتعلقة بأثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة    2:4

 

  في التدريس النتائج المتعلقة باتجاهات المعلمين نحو استخدام الحاسوب   3:4
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  الفصل الرابع

  تحليل نتائج الدراسة

تحصـيل  على  ةتعليمي ةالحاسوب كوسيل استخدامأثر  استقصاءهدفت هذه الدراسة إلى       

ـ  ،من مبحث الرياضيات المجموعاتفي وحدة  ،األساسي سابعطلبة الصف ال  بالطريقـة  ةمقارن

 ،و استخدام الحاسوب كوسيلة تعليميـة وإلى معرفة اتجاهات معلمي الصف المذكور نح ،ةالتقليدي

 سـابع طالباً وطالبة من طلبة الصف ال )94(تكونت عينة الدراسة من  .في تدريس هذا المبحث

مـن مدرسـتي    اختيارهموالذين تم  ،سلفيتفي محافظة  الحكوميةمن طلبة المدارس  ،األساسي

 وهم جميع معلمي ،اً ومعلمةمعلم) 37(وشملت العينة أيضاً  ،تينوبنات كفل حارس الثانوي ذكور

  . لصف السابع األساسي في المحافظةل الرياضيات

  الوصف اإلحصائي لنتائج الطلبة في اختبار التحصيل البعدي 4:1

وجمعت العالمات التي حصلوا قيس التحصيل العلمي البعدي لجميع أفراد عينة الدراسة، 

ها الوصفية المتمثلـة بالمتوسـطات   على اختبار التحصيل البعدي، واستخرجت إحصائياتعليها 

ويبين الجدول . الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة ) 5(

  .على اختبار التحصيل البعدي

  لعينة الدراسة في التحصيل البعدي واالنحرافات المعيارية الحسابيةالمتوسطات  :)5( الجدول

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية اإلحصائي الجنس

  10.81  14.48  المتوسط الحسابي  

  ذكر
  4.38  4.69  االنحراف المعياري

  24  24  عدد الطلبة  

  13.3  14.41  المتوسط الحسابي  

  4.5  5.08  االنحراف المعياري أنثى

  23  23  عدد الطلبة  
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            :ي يوضح المتوسطات الحسابية لشعب الدراسةتوالشكل اآل

المتوسطات الحسابية لمجموعتي الدراسة في االختبار 
البعدي

14.4814.41

10.81
13.33

0
2
4
6
8
10
12
14
16

اناثذكور

الجنس

مة
عال
حاسوبال

تقليدية

  

  المتوسطات الحسابية لمجموعتي الدراسة في االختبار البعدي : )2(شكل ال

  النتائج المتعلقة بأثر استخدام الحاسوب على تحصيل الطلبة 2:4

  ية األولىالفرضنتائج  1:2:4

في  األساسي، بعاسالصف ال طلبةتحصيل وجد فروق دالة إحصائيا في متوسطات تال "     

الحاسـوب،  (وحدة المجموعات بين الشعب األربعة في القياس البعدي، تعزى لطريقة التـدريس 

  .")التقليدية

وجد فروق في المتوسطات الحسابية للمجموعات األربعـة   بأنه ت ،)2(يتضح من الشكل 

أن الفـرق فـي   و للتقليـديتين،  الحظ أن المتوسط الحسابي للشعبتين التجريبيتين أفضل منـه وي

المتوسطين الحسابيين بين شعبتي الذكور بالنسبة لطريقتي التدريس، كان أكبـر منـه لشـعبتي    

تـم  تها إحصائياً دالللفحص و ،في المتوسطات الحسابية قوفر وجدتاإلناث، وفي كلتا الحالتين 

فـي  والتـي ظهـرت   ) Two-Way ANOVA(تحليل التباين الثنائي  باستخدامتائج الن تحليل

   :الالحق الجدول
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  )Two-Way ANOVA( نتائج تحليل التباين الثنائي :)6(جدولال

مجموع  مصدر التباين

  المربعات

درجات

  الحرية

متوسط 

  المربعات

  الداللة  ف

  0.226  1.487  31.674  1  31.674  الجنس

  *0.012  6.56  139.767  1  139.767  طريقة التدريس

  0.159  2.016  42.959  1  42.959  طريقة التدريس*الجنس

      21.306  90  1917.526  الخطأ

        93  2135.309  الكلي

  )α = 0.05(دالة إحصائياً عند مستوى داللة    *

رفض داللة الفروق إحصائيا بالنسبة لمتغير طريقة التدريس أي  ،)6(يالحظ من الجدول

د فـروق  ووجيدل على  مما )تقليدية ،حاسوب(متغير طريقة التدريس برضية فيما يتعلق هذه الف

في متوسطات تحصيل طلبة الصف السابع األساسـي  ) 0.05(عند مستوى الداللة  دالة إحصائياً

ـ   ،في القياس البعدي يعزى لطريقة التدريسفي وحدة المجموعات  التـدريس   ةولصـالح طريق

  .)0.05(وهو أصغر من  )0.012( محسوبالداللة ال مستوى إذ كان ،بالحاسوب

  الفرضية الثانية نتائج 2:2:4

في  األساسي، بعاسالصف ال طلبةتحصيل دالة إحصائيا في متوسطات توجد فروق ال "     

  .")أنثى،ذكر(األربعة في القياس البعدي، تعزى للجنس وحدة المجموعات بين الشعب 

هذه  قبولأي الجنس، فروق إحصائيا بالنسبة لمتغير داللة العدم  ،)6(يالحظ من الجدول

وجود فروق دالة إحصائياً عند عدم وهذا يدل على ) ذكر، أنثى( الجنسمتغير بالنسبة ل ،الفرضية

في متوسطات تحصيل طلبة الصـف السـابع األساسـي فـي وحـدة       ،)0.05(مستوى الداللة 

وهـذا  ) 0.226( ى الداللة المحسوبللجنس، إذ بلغ مستوالمجموعات في القياس البعدي يعزى 

  .)0.05(عن  زيدي

  ةالثالفرضية الث نتائج 3:2:4

في  األساسي، بعاسالصف ال طلبةتحصيل دالة إحصائيا في متوسطات توجد فروق ال "     

األربعة في القياس البعدي، تعزى للتفاعل بين طريقـة التـدريس   وحدة المجموعات بين الشعب 

  ."والجنس
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 يمتغيـر للتفاعل بين  داللة الفروق إحصائيا بالنسبةعدم  أيضاً، )6(ليالحظ من الجدو

ي طريقة التـدريس  متغيربالنسبة للتفاعل بين هذه الفرضية  قبولأي الجنس، و طريقة التدريس

فـي  ) 0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة    عدم وهذا يدل على  ،والجنس

ألساسي في وحدة المجموعات في القياس البعدي يعزى متوسطات تحصيل طلبة الصف السابع ا

  .)0.05(عنيزيد وهذا ) 0.159( لجنس، إذ بلغ مستوى الداللة المحسوبللتفاعل بين الطريقة وا

  رابعةالفرضية ال نتائج 4:2:4

ـ الصـف ال  الطلبة الذكور فيتحصيل  ال توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط"   بعاس

ة ومتوسط تحصيل ضابطفي وحدة المجموعات في المجموعة الت في مبحث الرياضيااألساسي 

من خالل نتيجـة الفرضـية   ."في اختبار التحصيل البعدي جريبيةفي المجموعة الت ة الذكوربلالط

ـ دال إحصائياً فرق ، وجد األولى اً لمتغيـر طريقـة   في متوسطات تحصيل الشعب األربعة تبع

أثر هذا المتغيـر وتوزعـه علـى مجموعـات     ال بد من فحص ، و)حاسوب، تقليدية(التدريس 

) Multiple Comparisons( للمعالجات المتعـددة  كريمر -لذا استخدم اختبار توكي ،الدراسة

اختبـار  أن ) 2005( الكيالنـي  جـاء فـي  و، لصالح أي من الشعبولمعرفة اتجاه هذه الفروق 

ئية الممكنـة بـين العينـات    أحد االختبارات المناسبة إلجراء كافة المقارنات الثنا كريمر-توكي

 Studentized Range  م توزيـع المـدى الكلـي   سـتخد يالـذي  والفرعية المختلفة الحجـم  

Distribution)(   والجدول الالحق يبين نتائج المقارنات لفروق المتوسطات الحسابية لتحصـيل

  :البعدي التحصيل الطلبة في اختبار

  كريمر-حسب اختبار توكيعينة الدراسة لية الفروق بين المتوسطات الحساب :)7(جدول ال

  110.8=μ1  13.33  =μ2  14.48  =μ3  14.41  =μ4  

10.81=μ1 0  2.52 3.67*  3.60*  

13.33  =μ2    0  1.15  1.08  

14.48  =μ3      0  -0.07  

14.41  =μ4        0  

  0.05تعني فرق دال إحصائيا عند مستوى داللة  :*

μ1: ضابطةالمتوسط الحسابي لمجموعة الذكور ال،    μ2:  الضابطةالمتوسط الحسابي لمجموعة اإلناث  

μ3: تجريبيةالمتوسط الحسابي لمجموعة الذكور ال،   μ4: المتوسط الحسابي لمجموعة اإلناث التجريبية  
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 ةضـابط الأن الفرق بين متوسطي تحصيل شعبة الذكور  السابق) 7(يالحظ من جدول 

 كريمـر -توكيا الفرق دال إحصائيا حسب اختبار وهذ) 3.67(يساوي  الذكور التجريبيةوشعبة 

أي توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي تحصيل الطلبة الـذكور   ،الفرضية رفضوهذا يعني 

  .ولصالح الذكور التجريبية جريبيةفي الشعبة الت لبة الذكوروتحصيل الط ةضابطالفي الشعبة 

  خامسةالفرضية ال نتائج 5:2:4

ـ الصـف ال  الطلبة الذكور فـي تحصيل  ائيا بين متوسطدالة إحصتوجد فروق ال "  بعاس

ومتوسـط تحصـيل    الضابطةفي وحدة المجموعات في الشعبة في مبحث الرياضيات األساسي 

في االختبار  )7(من قراءة الجدول ، و"في اختبار التحصيل البعديفي الشعبة التجريبية  اتلباالط

ما يـنقض هـذه    كريمر-توكيحسب اختبار  وهذا الفرق دال إحصائيا) 3.60(البعدي يساوي 

اسـتخدمت  التـي   اإلناثلصالح شعبة في المتوسطين و جوهرية ويوضح وجود فروقالفرضية 

  :والثامنة والتاسعة للفرضيات السادسة والسابعةبالنسبة  اأم .لحاسوبا

  : والسابعة والثامنة والتاسعة سادسةالالفرضية  نتائج  6:2:4

الصـف   الطلبة الذكور فيتحصيل  توجد فروق دالة إحصائيا في متوسطال ": سادسةالفرضية ال

ة ومتوسـط  ضابطفي وحدة المجموعات في المجموعة الفي مبحث الرياضيات األساسي  بعاسال

  ".في اختبار التحصيل البعدي  ةضابطالتحصيل الطالبات في المجموعة 

الصـف   الطالبـات فـي  حصيل ت ال توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط" :سابعةالفرضية ال 

ومتوسـط   ةضابطالفي وحدة المجموعات في المجموعة في مبحث الرياضيات األساسي  بعاسال

  ."تحصيل الذكور في المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي

 بعاسالصف ال الطالبات فيتحصيل  ال توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط"  :ثامنةالفرضية ال

ومتوسط تحصيل  ةضابطالفي وحدة المجموعات في المجموعة مبحث الرياضيات  فياألساسي 

  ."الطالبات في المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي
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الصف  الطلبة الذكور فيتحصيل  ال توجد فروق دالة إحصائيا في متوسط"  :تاسعةالفرضية ال

ت في المجموعة التجريبية ومتوسـط  في وحدة المجموعافي مبحث الرياضيات األساسي  بعاسال

  ".تحصيل الطالبات في المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي 

يظهر عدم داللة الفرق بين متوسطي تحصيل كل شعبتين في كل ) 7(بالرجوع للجدول 

أي ال يوجـد فـرق بـين    ربعة ضيات األرما يؤدي لقبول هذه الف ،فرضية من هذه الفرضيات 

تي متوسـطي شـعب  ، وال بين الضابطة واإلناث الضابطةالحسابيين لشعبتي الذكور  المتوسطين

، الضابطة ، وال بين متوسطي شعبتي الطالبات التجريبية ووالذكور التجريبية ضابطةبات الالطال

في االختبار التحصيلي البعدي في وحـدة   وال بين متوسطي شعبتي الذكور واإلناث التجريبيتين

  .بع األساسيقرر الرياضيات للصف الساالمجموعات من م

  باتجاهات المعلمين نحو استخدام الحاسوبالنتائج المتعلقة   3:4

ما اتجاهات معلمي الرياضيات للصف السابع األساسي فـي  : عن السؤال التالي إلجابةل      

 متوسـطات بحسـاب ال قام الباحـث   ؟استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية محافظة سلفيت نحو

  :يوضح ذلك )8(والجدول  المختلفةاالستبانة مجاالت الستجابات المعلمين في فقرات و سابيةالح
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   في المجال األول متوسط استجابات المعلمين ونسب استجاباتهم المئوية واتجاهاتهم :)8(جدول ال

متوسط  الفقرات  الرقم

 االستجابات

النسبة 

  المئوية

  االتجاهات

حاسوب في تعليم الرياضيات ألنـه  أميل إلى استخدام ال  1

  يجعل التعلم ممتعاً لدى طالبي 

  ايجابية  79.4  3.97

من فوائد استخدام الحاسوب في تعليم الرياضيات قدرته   2

  .على إطالة مدى احتفاظ الطلبة بالموضوع

  ايجابية  80.6  4.03

أعتقد أن استخدام الحاسوب في تعليم الرياضيات يـؤدي    3

  .لطلبة عن المحتوى العلميإلى تشتيت أذهان ا

 *ايجابية  75.6  3.78

أعتقد أن استخدام الحاسوب في تعليم الرياضيات يـؤثر    4

  .سلبياً على المشاركة والعمل الجماعي لدى الطلبة

  *ايجابية  70.2  3.51

أشعر أن استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات يزيد   5

  .من دافعية الطلبة للتعلم

  ايجابية  83.8  4.19

ألمس آثار استخدام الحاسوب االيجابية  في التعليم لـدى    6

  .الطلبة

  ايجابية  74.4  3.72

يساعد اعتماد الحاسوب في تعلـيم الرياضـيات علـى      7

  .مراعاة الفروق الفردية بين الطلبة

  ايجابية  64.8  3.24

يحد استخدام الحاسوب في التعليم مـن نمـو عناصـر      8

  يناإلبداع واالبتكار لدى المتعلم

  *ايجابية  71.4  3.57

يعمل استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات كعامـل    9

  .معزز

  ايجابية  82.2  4.11

يستهين الطلبة بمادتي إذا مـا لجـأت إلـى اسـتخدام       10

  .الحاسوب في التعليم

  *ايجابية  75.6  3.78

أرى في استخدام الحاسوب في تعليم الرياضيات زيـادة    11

  .اعتمادهم على النفسفي استقاللية الطلبة و

  ايجابية  81.6  4.08

أميل الستخدام الحاسوب في التعليم لتشجيع طالبي على   12

  المشاركة في موضوع الدرس

  ايجابية  76.2  3.81

  ايجابية  76.2  3.81  )الطلبة(المجال األول 

 ،بالشـكل المناسـب   تعني الفقرة سلبية، وتم حساب المتوسط الحسابي بعد إجراء تحويل درجات سلم التقدير  *

  .حيث تظهر االتجاهات بعد التحويل

 وكان ،ايجابية جميعهاأن استجابات المعلمين في هذا المجال كانت  )8(يتبين من الجدول 

 المعلمـين  أن والتي مفادها) 5(للفقرة  )الطلبة(في المجال األولعلى فقرة أعلى متوسط استجابة 
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ت يزيد مـن دافعيـة الطلبـة    في تدريس الرياضيا أن استخدام الحاسوبيشعرون  عينة الدراسة

  .%76.2المعلمين في هذا المجال  استجاباتلمتوسطات  بلغت النسبة المئويةوبشكل عام للتعلم، 

المعلمـين واتجاهـاتهم فـي المجـال الثـاني       ستجاباتمتوسط اأما الجدول التالي فيبين 

  :)المعلمون(

  استجاباتهم المئوية واتجاهاتهم في المجال الثاني متوسط استجابات المعلمين ونسب :)9(جدول ال

متوسط  الفقرات  الرقم

 االستجابات

النسبة 

  المئوية

 االتجاهات

يمكن االعتماد على الحاسوب التعليمي لسد النقص الحاصل   13

  في عدد معلمي الرياضيات 

  سلبية  52.4  2.62

أميل الستخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات ألنه يساعد   14

  .في تغيير دور المعلم من ملقن إلى موجه ومرشد

  إيجابية  77.8  3.89

أعتمد الحاسوب في التعليم بالرغم من عدم توفر اإلمكانيات   15

  .المادية المناسبة لذلك

  إيجابية  62.2  3.11

الذين يستخدمون الحاسوب في التعليم هم يدعون ويرغبون   16

  .في اإلشاعة عن أنفسهم أنهم متطورون تقنياًُ

  *إيجابية  69.2  3.46

أبتعد عن استخدام الحاسوب في التعليم ألنه يتطلب الكثيـر    17

  .من األعداد العلمي المسبق لمادة الدرس

  إيجابية  67.2  3.36

ال أميل إلى اعتماد الحاسوب التعليمي في التدريس ألنه في   18

حصول الطلبة على المعلومات من أي مصدر غير المعلم 

  . المعلم في أذهان الطلبةزعزعة لصورة 

  *إيجابية  77.2  3.86

أخشى من حدوث الفوضى بين الطلبة من جراء استخدامي   19

  .للحاسوب في التعليم

 *إيجابية  68.2  3.41

أفضل أن أظهر أمام طلبتي بأنني مصدر المعرفة والعلـم    20

  . الوحيد في موضوع تخصصي

  إيجابية  75.4  3.77

  إيجابية  68.6  3.43  )المعلمون(المجال الثاني 

أميل الستخدام الحاسوب في تـدريس  " والتي فحواها  ) 14(أن الفقرة ) 9(جدول اليبين 

 تمثل، كانت ايجابية و"الرياضيات ألنه يساعد في تغيير دور المعلم من ملقن إلى موجه ومرشد 

أما الفقرة ) مونالمعل(ن عينة البحث في المجال الثاني في استجابات المعلميأعلى متوسط حسابي 

يمكن االعتماد على الحاسوب التعليمـي لسـد الـنقص     "األولى ضمن هذا المجال والتي تقول 

ة المئوية سلبية حيث بلغت النسب االتجاهات نحوهافكانت "  الحاصل في عدد معلمي الرياضيات
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المجـال   ، وبشكل عام فان الجدول يبين أن استجابات المعلمين في هذا%52.4لهذه االستجابات 

  .%68.6كانت ايجابية وبلغت النسبة المئوية لها 

واتجاهاتهم في المجال ) عينة الدراسة(متوسط استجابات المعلمين ) 10(في حين يوضح الجدول 

  :)األساليب والوسائل(الثالث 

  متوسط استجابات المعلمين ونسب استجاباتهم المئوية واتجاهاتهم في المجال الثالث  :)10(جدول ال

متوسط   الفقرات  لرقما

 االستجابات

النسبة 

  المئوية

 االتجاهات

إن العائد المتوقع من استخدام الحاسوب في التعليم أقل بكثير   21

  من تكاليف الحصول عليه 

  *إيجابية  68.2  3.41

أرى في استخدام الحاسوب في تعليم الرياضيات اختصـاراً    22

  .الشرحللوقت الضائع في 

  إيجابية  61.0  3.05

أحكم على كفاءة التعليم في المؤسسة التعليمية من خالل مدى   23

  .توفر الحواسيب لديها

  سلبية  59.4  2.97

أرى في استخدام الحاسوب في تعلـيم الرياضـيات تحسـيناً      24

  .لنوعية التدريس

  إيجابية  82.2  4.11

أرى في قلة البرمجيات المخصصة لتدريس الرياضيات حائالً   25

  .اسوب في تعليم المبحثدون استخدام الح

  *سلبية  44.2  2.22

من أفضل التقنيات التي تستخدم  LCDأعتبر جهاز العرض   26

   .مع الحاسوب لتقديم عروض مناسبة في تدريس الرياضيات

  إيجابية  76.6  3.83

أميل إلى استخدام الحاسوب في تعليم الرياضيات للتنويع في   27

  .أساليب التدريس

  إيجابية  77.8  3.89

ال أميل إلى استخدام الحاسوب في التعليم ألنه يحتـاج إلـى     28

  .إعداد فني مسبق

  *إيجابية  67.6  3.38

يعتبر اعتماد الحاسوب في التعليم تحديثاً للعمليـة التعليميـة     29

  .بكافة جوانبها

  إيجابية  80.0  4.00

مهما قيل عن نجاح الحاسوب في التعليم في تحسـين نـواتج     30

  .نه فشل في تحقيق ما وجد من أجلهالتعليم إال أ

 *إيجابية  74.0  3.70

  إيجابية  69.0  3.45  )األساليب والوسائل(المجال الثالث 

اسـتجابات   متوسط السابق) 10(فيبين الجدول )األساليب والوسائل(أما المجال الثالث      

المئويـة   لنسـب ، وتراوحت ايجابيةإفي معظمها  هذا المجال والتي كانت فقراتعلى المعلمين 
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مـن حيـث    وكانت أفضل فقرة ايجابية ،)%82.2 -%44.2(بين  في هذا المجال لالستجابات

أرى في استخدام الحاسـوب فـي تعلـيم    " والتي تقول )24(الفقرة  متوسط االستجابة عليها هي

 من حيث متوسط االسـتجابات  سلبية ة، بينما كانت أدنى فقر"الرياضيات تحسيناً لنوعية التدريس

أرى في قلة البرمجيات المخصصة لتدريس الرياضيات حـائالً  " والتي مفادها ) 25(هي الفقرة 

  ".استخدام الحاسوب في تعليم المبحثدون 

فـي المجـاالت   ) عينة الدراسـة (فيبين متوسطات استجابات المعلمين ) 11(أما الجدول      

  :الثالث والدرجة الكلية لالستجابات واتجاهاتهم بشكل عام

  الثالثة والدرجة الكلية خالصة متوسطات استجابات المعلمين في المجاالت :)11( جدوللا

عدد   المجاالت

  االستجابات

القيمة 

  الصغرى

القيمة 

  العظمى

  االتجاهات  النسبة  المتوسط

  إيجابية  76.2  3.81  4.83  2.42  36  الطلبة

  إيجابية  68.6  3.43  4.0  2.25  36  المعلمون

  ايجابية  69.0  3.45  4.6  2.90  36  الوسائل واألساليب

  إيجابية  71.2  3.56  4.48  2.96  36  الدرجة الكلية

اتجاهات معلمي الرياضيات للصف السابع األساسي نحـو اسـتخدام   ) 11(يوضح الجدول 

، والتي كانـت ايجابيـة   الثالثة التي حددها الباحثالحاسوب كوسيلة تعليمية وذلك في المجاالت 

، ويتضح )الطلبة(لمين هو المجال األول مجال من حيث استجابات المع وكان أفضل ،فيها جميعاً

وبنسبة مئوية ) 3.56(كان الدرجة الكلية الستجابات المعلمين  متوسط الجدول أن نفس كذلك من

وهذا يؤكد أن اتجاهات معلمي الرياضيات للصف السـابع األساسـي نحـو اسـتخدام     % 71.2

  .يةكانت ايجاب الحاسوب كوسيلة تعليمية

وقد شرع الباحث في دراسة أثر كل من الجنس والمؤهل العلمي وسنوات الخبـرة فـي      

، بـين  )0.05(دالة إحصائيا عند مستوى داللةتوجد فروق اتجاهات المعلمين، حيث وجد أنه ال 

متوسطات استجابات المعلمين تبعاً لهذه المتغيرات، وهذا مشـابه لمـا توصـلت إليـه معظـم      

ة، لذا رأى الباحث عدم تكرار مثل هذه النتائج، من خالل تخصيص الفرضيات الدراسات السابق

  . الالزمة لذلك ومناقشة كل منها
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، فقد كشفت الدراسـة  الرابع وبعد استعراض نتائج هذه الدراسة، والتي تضمنها الفصل

 عن وجود فروق دالة إحصائيا، في متوسطات تحصيل الطلبة في اختبـار التحصـيل البعـدي،   

لطريقة التدريس، في حين لم تكشف هذه الدراسة عن فروق دالة إحصائيا، في متوسطات  تعزى

باإلضافة  والجنس، التدريس طريقةيل تعزى للجنس، أو للتفاعل بين تحصيلهم في اختبار التحص

استطاعت الكشف عن وجود اتجاهات إيجابية لدى معلمي الرياضـيات فـي محافظـة     الى أنها

  .في تدريس الرياضيات الحاسوب كوسيلة تعليمية استخدام نحوسلفيت، 
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  الفصل الخامس

  التوصياتومناقشة نتائج الدراسة 

  

  

  النتائج المتعلقة  بالسؤال األول  مناقشة   1:5

  باتجاهات المعلمينالنتائج المتعلقة  مناقشة   2:5

  مناقشة عامة لنتائج الدراسة   3:5

  توصيات الدراسة   4:5
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  الخامس الفصل

  بالفرضيات المتعلقةمناقشة النتائج 

 في تحصيل طلبـة  ةتعليمي ةكوسيل الحاسوبستخدام اأثر إلى استقصاء  الدراسةهذه  سعت     

يهم نحو استخدامه واتجاهات معلم المجموعاتوحدة  الرياضيات في ساسي فياأل سابعالصف ال

عنـد  النتائج التي تم التوصل إليهـا   وقد تم فحص فرضيات الدراسة وفيما يلي، كوسيلة تعليمية

  ):α= 0.05( مستوى الداللة

   بالسؤال األول النتائج المتعلقة  مناقشة   1:5

مـا   كريمر-واختبار توكي )Two-Way ANOVA(أظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي 

  :يلي

 بعاسلالصف ا طالبتحصيل دالة إحصائيا في متوسطات توجد فروق :  نتيجة الفرضية األولى

في وحدة المجموعات بين الشعب األربعة في القيـاس  في مبحث الرياضيات  األساسي الدراسي

  .)التقليدية ،الحاسوب( البعدي تعزى لمتغير طريقة التدريس

سواهم ممن لم يستخدموه على  ،تظهر هذه النتيجة تفوق الطلبة الذين استخدموا الحاسوب

لما السـتخدام الحاسـوب    ،حث أن هذه النتيجة متوقعة، ويرى البافي تعلمهم لوحدة المجموعات

كاستخدام المؤثرات بأشكالها المختلفة كالصـوت   ،من ميزات متعددة في عرض المادة التعليمية

تركز على اتجاهات حديثة فـي   بالحاسوب، وكون طريقة التدريس ،والحركة واللونوالصورة 

للبحـث عـن    لطالبل الفرصةن خالل إتاحة م ،يد التعليم ومحورته حول المتعلمكتفر ،التدريس

 مسـألة الجـراء أو  اإلأو  مفهومالستيعاب ال ، ما يؤديبنفسه واستقصائهاها فاكتشاو المعلومات

، من خالل ذب الطالبتتج ةبطريق عناصر المحتوىالحاسوب يعرض و، بشكل سلس ومتسلسل

 أسـئلة علـى   المحوسـبة دة ، حيث تشتمل المايم نفسهييستطيع الطالب تقو ،المؤثرات المتعددة

يستطيع الحاسوب التعامـل مـع كافـة    و، من خاللهانفسه  بتقييمالطالب يقوم  ،وإثرائية إضافية

  . بنفسه الطالب ثقة ، ما يعززمستويات الطلبة
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) 2006( جبر لسابقة ومنها دراسةوقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من الدراسات ا     

 بحصودراسة ، و)2003( العبوشيودراسة ) 2003( نةعفاودراسة ) 2006( العبادلةدراسة و

 Debor, Steven 2003(جاريو ستيفينوديبورا  اسة، ودر)2005( الدايلودراسة ) 2001(

& Gary,( ،اهيم براإل ودراسة)2000( حسين ودراسة، )2004( برقاوي ودراسة، )2005(، 

روق دالة إحصائياً في متوسطات تحصيل التي كشفت جميعها عن ف )1999( عبدالمجيد ودراسة

  .الطلبة تعزى لطريقة التدريس ولصالح استخدام الحاسوب في التعليم 

التي لم تكشف عن أي أثر لطريقة ) 2001( باديواختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة 

      رينالـدي ، ومـع دراسـة   يل طلبة الصف العاشر في الكيميـاء التدريس بالحاسوب على تحص

والتي لم تكشف أيضاً عن أي أثر لطريقة التدريس بالحاسوب علـى تحصـيل طلبـة    ) 1997(

  .الثامن األساسي في الرياضيات الصف

الصـف   طـالب تحصـيل  دالة إحصائيا في متوسطات توجد فروق ال : نتيجة الفرضية الثانية

ربعة فـي  في وحدة المجموعات بين الشعب األفي مبحث الرياضيات  األساسي الدراسي بعاسال

  .)أنثى ،ذكر( الجنسالقياس البعدي تعزى لمتغير 

الطالبات والطالب  عالمات تظهر نتيجة هذه الفرضية، عدم وجود فروق بين متوسطات

بمعنى أن تأثير البرنامج المحوسب كان فعاالً على الذكور واإلناث علـى   في اختبار التحصيل،

التـأثر  الجنسين بال تشابه كلوقد يعزى  الجنس،ولم يتأثر بالفروق التي يفرضها عامل  السواء،

 فقـد ، التي امتازت بها العروض الحاسوبية، عدا عن ذلـك،  والصوتركة واللون الح مؤثراتب

وتم تقديم الخبرات من مفاهيم  ثبت تكافؤ كافة المجموعات من ذكور وإناث، في االختبار القبلي،

ربـة فـي تحصـيلها فـي االختبـار      وإجراءات بالطريقة ذاتهـا، فبقيـت المجموعـات متقا   

بذل جهوداً متقاربة لرفـع  باإلضافة الى أنه يعود السبب الى أن كالً من الذكور واإلناث .البعدي

  . مستوى تحصيلهم
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 )2004(برقـاوي ، ودراسـة  )2001(اليوسف وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

) 2002( العبوشـي دراسة و )2005( عفانة دراسةومع ) 2000( محفوظواختلفت مع دراسة 

 ود فروق في التحصيل تعزى للجنسحيث كشفت هذه الدراسات عن وج) 2003( وأبو زعرور

التي وجدت فـروق فـي التحصـيل    ) 2001( صبح مع دراسة أيضاً واختلفت ،ولصالح اإلناث

  .لصالح الذكور

 بعاسالصف ال بةطلتحصيل دالة إحصائيا في متوسطات توجد فروق ال : نتيجة الفرضية الثالثة 

 في وحدة المجموعات بين الشعب األربعة في القياس البعدي، تعـزى للتفاعـل بـين    األساسي،

على حدة ، ولـم  كالًمتغيري الجنس وطريقة التدريس أثراً ، ويتبين من ذلك أن الجنسوطريقة 

  .يتداخال في تأثيرهما في تحصيل الطلبة عينة الدراسة

  برقـاوي ودراسـة  ) 2002( العبوشـي نتيجة دراسـة  واتفقت نتيجة هذه الدراسة مع 

إذ كشفت كل من هذه الدراسات عن وجـود فـروق دالـة    ،)2001( اليوسفدراسة و) 2004(

اختلفـت  في حين  إحصائياً في متوسطات تحصيل الطلبة، تعزى للتفاعل بين الجنس والطريقة،

لوجود فروق في التحصـيل  التي توصلت )2005( االبراهيمنتيجة دراسة نتيجة هذه الدراسة مع 

  .دالة إحصائيا تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس

 الطلبـة الـذكور فـي   تحصيل  دالة إحصائيا بين متوسطتوجد فروق : نتيجة الفرضية الرابعة

ومتوسـط تحصـيل الطلبـة     لضابطةاألساسي في وحدة المجموعات في الشعبة ا بعاسالصف ال

وهـذه   ولصالح شعبة الذكور التجريبية في اختبار التحصيل البعديالذكور في الشعبة التجريبية 

النتيجة تؤكد فعالية استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات وأثره االيجابي في زيادة تحصـيل  

وجـود   وقد يعـزى ، لما تم ذكره سابقاً من فوائد كثيرة الستخدام الحاسوب في التدريس ،الطلبة

البرنـامج المحوسـب، وتـأثيره    ب )الذكور(  هتمام الزائد للطالبالى اال الفرق الدال إحصائيا،

منه السـتعماله فـي   المالحظ على أدائهم أثناء تنفيذ التجربة، حيث طلب العديد منهم أخذ نسخ 

  .الحصص اإلضافية الستخدامه فيها، ما يؤكد على جذبهم وتعلقهم به المنزل، وطلبهم حضور
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) 2001( اليوسـف ودراسة  )2003( إسماعيلراسة وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة د

، فـي  )1999( الكـرش دراسة و) 2004( الجيزاويطوالبة وودراسة ، )2000(صبح  ودراسة

، التي كشفت عن فروق دالة إحصائيا لصالح )2003( أبو زعرورحين اختلفت مع نتيجة دراسة 

  . اإلناث التجريبية

 الطلبـة الـذكور فـي   تحصيل  ائيا في متوسطدالة إحصتوجد فروق : نتيجة الفرضية الخامسة

 ضـابطة في وحدة المجموعـات فـي الشـعبة ال   في مبحث الرياضيات األساسي  بعاسالصف ال

ولصـالح شـعبة    ،لتحصيل البعديومتوسط تحصيل الطالبات في الشعبة التجريبية في اختبار ا

ويظهره كوسيلة مـؤثرة   ،دور استخدام الحاسوب في التعليم ، وهذا  ما يعززالطالبات التجريبية

  .وفعالة في التدريس

، )2002( شـناق الدراسات مثـل دراسـة   وقد اتفقت هذه النتيجة مع نتائج العديد من 

 هيـدموس ودراسـة   )2003( نور ودراسة )2005( الدايلودراسة  ،)2000( حسينودراسة 

كشـف عـن   والذي ) 2003( العبوشيفي حين اختلفت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة  .)2001(

  .فروق لصالح مجموعة اإلناث التجريبية

 الطلبة الذكور فـي تحصيل  دالة إحصائيا في متوسطتوجد فروق ال : نتيجة الفرضية السادسة

 الضـابطة في وحدة المجموعات في المجموعـة  في مبحث الرياضيات األساسي  بعاسالصف ال

  .صيل البعديفي اختبار التح الضابطةومتوسط تحصيل الطالبات في المجموعة 

وتعرضت كـل مـن    ،هذه النتيجة إلى كون مجموعات الدراسة جميعها متكافئة وتعزى   

المجموعتين السابقتين لنفس طريقة التدريس التقليديـة، ولـم تتعـرض أي منهمـا للتـدريس      

 من حيث متوسطات تحصـيل  نيفجاءت النتائج متقاربة، وبقيت المجموعتان متكافئتبالحاسوب، 

  .   ما كانتا متكافئتين منذ بداية تطبيق الدراسة، كأفرادهما

الصف  الطالبات فيتحصيل  دالة إحصائيا في متوسطتوجد فروق ال : نتيجة الفرضية السابعة

ومتوسط تحصيل الـذكور فـي    ضابطةاألساسي في وحدة المجموعات في المجموعة ال بعاسال
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اهتمام الطالبات ى السبب في ذلك الى وقد يعز .جريبية في اختبار التحصيل البعديالمجموعة الت

بالدراسة والحرص الزائد على التحصيل الدراسي، كان يقابلها اهتمام الطلبة باستخدام عـروض  

الرياضيات المحوسبة التي نفذها الطلبة الذكور في المجموعة التجريبية، ما أدى لتقليص الفروق 

  . في متوسطات تحصيل الشعبتين

الصـف   الطالبات فيتحصيل  دالة إحصائيا في متوسطتوجد فروق ال : نتيجة الفرضية الثامنة

ومتوسط تحصيل الطالبات فـي   الضابطةاألساسي في وحدة المجموعات في المجموعة  بعاسال

أن عروض الحاسوب لـم تكـن    يؤشروهذا . المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل البعدي

، حيث كشفت الدراسـة  طلبة الذكورالي تحصيل كانت مؤثرة فمؤثرة في تحصيل الطالبات كما 

جريبية في اختبـار التحصـيل   يخص تحصيل الطلبة الذكور في الشعبة الت افيم دالةعن فروق 

، وقد يعزى ذلك إلى أن عروض الحاسوب لم تنل اهتمامات الطالبـات  الضابطةمقارنة ب البعدي

    .أو لم ينخرطن في تأديتها بالشكل الكافي

ة مـع نتـائج   مناثة والسابعة والسادسه التشابه واالختالف بين نتائج الفرضيات الوبالنسبة ألوج

الدراسات السابقة فلم يجد الباحث في تلك الدراسات السابقة والتي تسنى له اإلطالع عليهـا، أي  

      .تشابه أو اختالف معها مع هذه النتائج

 الطلبة الذكور فـي تحصيل  متوسطدالة إحصائيا في توجد فروق ال  :نتيجة الفرضية التاسعة 

األساسي في وحدة المجموعات في المجموعـة التجريبيـة ومتوسـط تحصـيل      بعاسالصف ال

بالرغم من وجـود فـروق فـي     ،جريبية في اختبار التحصيل البعديالطالبات في المجموعة الت

 أن هذا الفرق ال، إ)اإلناث التجريبيةالذكور التجريبية و( ن المذكورتينشعبتيالمتوسطات تحصيل 

الـذكور  (في تحصـيل الشـعبتين    ذو داللة قفر أنه ال يوجد عنيوهذا يلم يكن داالً إحصائياً، 

وهذا يؤكد ما توصلت إليه هـذه   ،ل في االختبار البعديفي التحصي )التجريبية واإلناث التجريبية

 حصـيل الطلبـة  فـي ت  الدراسة في فرضيتها األولى، إذ لم يتم الكشف عن فروق دالة إحصائياً

   .تعزى للجنس
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  السؤال الثانيبالنتائج المتعلقة  مناقشة  2:5

ما اتجاهات معلمي الرياضـيات للصـف السـابع    : نص السؤال الثاني من هذه الدراسة     

ولإلجابة عليه حسـبت   ؟األساسي في محافظة سلفيت نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية

 االتجاهاتب لمين على كل فقرة من فقرات االستبانة الخاصةالمعالمتوسطات الحسابية الستجابات 

يجابية نحو استخدام الحاسـوب  إحيث كانت اتجاهات المعلمين في المجاالت الثالث  ،ولكل مجال

وكانت الدرجة الكلية لمتوسط اسـتجاباتهم علـى كـل     ،كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات

ما يبين أن اتجاهات المعلمين كانـت  ، )%71.2(بة مئويةوبنس )3.56(فقرات االستبانة مساوية 

  .يجابية نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تدريس الرياضياتإكذلك 

وتتفق هذه النتيجة مع التوجهات الحديثة في تدريس الرياضيات، والتي ترى في استخدام      

تجاهات معلمي الرياضيات للصف ثر اأوت ،الحاسوب في تدريس الرياضيات وسيلة تعليمية هامة

             . السابع األساسي في محافظة سلفيت بهذه التوجهات

) 2002( السـبيعي ودراسة  )2002( إسماعيلدراسة  هذه الدراسة معاتفقت نتيجة  وقد    

) 2000( الخطيبودراسة )  2005( حناويومع دراسة  ،)2000(أبو جابر وأبو عمر دراسةو

ولـم   ،)Gunstone, 2003  &NG( ان جي وجن ستونودراسة ، )2001( العمودي ودراسة

يجد الباحث ضمن الدراسات المتعلقة باتجاهات المعلمين نحو استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية 

فـي هـذا    إليهـا مغايرة للنتيجة التي توصل  نتائجوالتي تمكن من اإلطالع عليها تدريس الفي 

     . الجانب

  الدراسة نتائجعامة لمناقشة   3:5

نستنتج وباالعتماد على نتائج هذه الدراسة بأنه كان لطريقة اسـتخدام الحاسـوب أثـر        

من حيث قدرته  الحاسوب وربما يعود ذلك ألسباب تميز، يجابي في رفع مستوى تحصيل الطلبةا

ـ  معية والحركية بدقة وسرعة وإتقانعلى استخدام المؤثرات البصرية والس ب ، ما يـؤدي بالطال
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وهذا ما يناسب التدريس الفعال، وتنسجم نتيجة هذه ، اسه المختلفة أثناء عملية التعلملتوظيف حو

، وتنسجم كذلك مع نتائج العديد من الدراسات السـابقة  مع التوجهات الحديثة في التعليم الدراسة

وبـرامج حاسـوبية مثـل          )Power Point(والتي بحثت أثر استخدام الحاسـوب وعـروض   

)Visual Basic( وهـذا يشـجع   الطلبة في مراحل تعليمية مختلفة في زيادة تحصيل اوغيره ،

  .هذه الطريقة في تدريس الرياضيات على تبني

نحو اسـتخدام الحاسـوب   معلمي الرياضيات ل ايجابية وكشفت هذه الدراسة عن اتجاهات   

له أو عدد سنوات خبرتـه،  عيداً عن جنس المعلم أو مؤهكوسيلة تعليمية في تدريس الرياضيات ب

ما يدعو الى توظيف هذه االتجاهات االيجابية في استخدام الحاسوب في التدريس كوسيلة تعليمية 

     .ومخرجاتها فاعلة، من أجل تحسين عملية التعليم

  توصيات الدراسة 4:5

  :، يوصي الباحث بما يليتوصل إليها الباحثانطالقاً من نتائج الدراسة التي 

  وصيات للمعلمينت  1:4:5

توصي الدراسة المعلمين بتبني استخدام الحاسوب في التعلـيم كطريقـة أو أسـلوب أو      

وسيلة تعليمية، إذ أنها تؤدي لزيادة جذب الطلبة للمحتوى، وتزيد من دافعيـتهم وتفـاعلهم مـع    

  .المادة التعليمية ما ينعكس على أدائهم وبالتالي على تحصيلهم

  لمعنية في وزارة التربية والتعليم العاليتوصيات للجهات ا  2:4:5

دعوة المعلمين إلـى اسـتخدام   توفير المزيد من أجهزة الحاسوب في المدارس الفلسطينية، و - 

تحصـيل  مستوى في تحسين  إيجابي أثر ، لما له منوب  التعليمي في تدريس الرياضياتالحاس

يـاتهم فـي مجـال اسـتخدام     تأهيل معلمي الرياضيات ورفع كفا .الرياضياتمبحث الطلبة في 

الحاسوب وتوظيف وإعداد البرامج الحاسوبية من خـالل الـدورات التدريبيـة وورش العمـل     

 .المتخصصة
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عمل مسح شامل لما هو متوفر من برامج حاسوبية تعليمية متخصصـة فـي  الجامعـات     - 

ل إليها، والوزارات والمؤسسات، وعمل دليل خاص بها يعين المعلمين والباحثين والطلبة للوصو

 .وتجميع هذه البرامج في أقسام خاصة تابعة للمكتبات الجامعية والمدرسية والعامة

متابعة التطورات ومواكبة ما يستجد من أبحاث في مجال استخدام الحاسـوب فـي التعلـيم     - 

 . وتبني تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال

بهة لتعميم استخدام الحاسوب كوسيلة اإلفادة من نتائج هذه الدراسة والدراسات األخرى المشا - 

محافظة سلفيت وبـاقي مـدارس    مدارسالرياضيات والمباحث األخرى في  تعليمية في تدريس

، والتركيز على مدارس الذكور حيث ظهرت آثار طريقة التدريس بالحاسوب جلية علـى  الوطن

للتنويع فـي طـرق   تحصيل الذكور، وهذا ال يمنع من استخدام هذه الطريقة في مدارس اإلناث 

 .التدريس المستخدمة في تدريس الرياضيات

استثمار االتجاهات االيجابية لدى معلمي الرياضيات نحو استخدام الحاسـوب لتبنـي هـذه     - 

 .االتجاهات وتوظيفها في العملية التعليمية

 :توصيات للباحثين  3:4:5

ووحدات دراسـية   إجراء دراسات أخرى مشابهة لهذه الدراسة في صفوف ومراحل تعليمية - 

 .وسواه المقرر للصف السابع األساسي من نفس الكتاب ،أخرى في الرياضيات

دراسات مقارنة بين استخدام الحاسوب في التعليم وأساليب تدريس أخرى متبعة فـي   إجراء - 

 .تدريس الرياضيات

 نحو استخدام الحاسوب في ،دراسة عوامل أخرى من الممكن أن تؤثر في اتجاهات المعلمين - 

، البرامج التعليمية الحاسوبية وإنتاجكقدرة معلمي الرياضيات على استخدام الحاسوب  ،التدريس

، )LCD(وتدريب المعلمين على استخدام الحاسوب والتقنيات المتعلقة بـه كجهـاز العـرض    

  .في هذا المجال واسعة واستخدام الشبكة العالمية للمعلومات لما تفتحه من آفاق
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   .المملكة األردنية الهاشمية ،منشورة الجامعة األردنية

الوسائل التعليمية الحديثة والتكنولوجيا ودورها في التربية " ،)2000(حسين حمدي  ،الطوبجي

  . 279-278: ص ص ،العراق ،بغداد ،الطبعة الخامسة ،تب العربيةدار الك ،"والتعليم

أثر استخدام الحاسوب كـأداة  " ،)2004(عامر أحمد   ،محمد عبد الرحمن و الجيزاوي ،طوالبة

مجلـة العلـوم التربويـة     ،"في اكتساب طلبة الصف الخامس األساسي لمفهوم اللـون 

  .88-73:ص ص ،البحرين ،نجامعة البحري ،)2(العدد  ،)5(المجلد ، والنفسية

فاعلية استخدام الكمبيوتر في تدريس الهندسـة  "، )2006(محمود رضوان عبدالعال  ،العبادلة

الفراغية على التحصيل والتفكير الهندسي والتصور المكاني للصف الثـاني الثـانوي   

برنامج الدراسات العليا المشترك جامعـة عـين    ،رسالة دكتوراة غير منشورة ،"العلمي

  .مس وجامعة األقصى بغزةش



 94

مناهج وأساليب تـدريس الرياضـيات   "، )2007(محمد خليل و العبسي، محمد مصطفى عباس،

 ،    المسيرة للنشر والتوزيـع والطباعـة، عمـان، األردن   ، دار"للمرحلة األساسية الدنيا

  . 29-28: ص ص

س الرياضـيات علـى   فعالية برنامج كمبيوتري لتدري" ،)2004(سيد عبدالرحيم محمد  ،عبداهللا

التحصيل وبعض جوانب التفكير البصري واالتجاه نحو استخدام الكمبيوتر لدى التالميذ 

  .مصر ،جامعة المنيا ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"الصم بالصف األول اإلعدادي

أثر استخدام الكمبيوتر فـي تـدريس االحتمـاالت علـى     " ،)1999(أحمد صادق  ،عبدالمجيد

ة التفكير االبتكاري لدى الفرقة الثالثة شعبة الرياضيات بكلية التربيـة  التحصيل وتنمي

      .مصر ،جامعة جنوب الوادي فرع سوهاج ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"بسوهاج

دار الفاروق  ،"أساسيات البحث العلمي في العلوم التربوية واالجتماعية" ،)1999(شحادة  ،عبده

  .164-163: ص ،نابلس فلسطين ،للثقافة والنشر

أثر استخدام الحاسوب التعليمي على تحصيل "، )2002(مصعب محمد جمال حسين  ،العبوشي

رسـالة   ،"طلبة الصف العاشر األساسي في الهندسة الفضـائية واتجاهـاتهم نحـوه   

  .نابلس ،جامعة النجاح الوطنية،ماجستير غير منشورة

مكتبة األنجلو  ،4ط ،"تربويات الرياضيات" ،)1996(سمير  ،محمد و ايليا ،وليم و المغني ،عبيد

  .222-218: ص ،القاهرة ،المصرية

استخدام الحاسوب في تدريس مادة الرياضيات لطلبـة المرحلـة   " ،)2001(خالد   ،العجلوني

الجامعـة   ،)1(المجلـد   ،)28(العدد  ،مجلة دراسات ،"الثانوية في مدارس مدينة عمان

  .101-85:ص، ، األردناألردنية

تصميم حقيبة تعليمية محوسبة ودراسة أثرها في "،)2006(مجدي  ،خالد و أبو زينة ،لونيالعج

 ،)3(العـدد   مجلة العلوم التربوية والنفسية، "تحصيل طلبة المرحلة الثانوية في الفيزياء

  .170-150: ص ص، المملكة البحرينية ،جامعة البحرين ،)7(المجلد 

مجلـة رسـالة    ،"اتجاهات حديثة في تقنية التعليم" ،)1989(عبدالرحمن بن سليمان  ،العريني

  .المملكة العربية السعودية ،السنة التاسعة ،28العدد  ،الخليج العربي
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أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف الخامس "  ،)2003(وائل عبداللطيف  ،عفانة

جامعة ،رةرسالة ماجستير غير منشو ،"األساسي في الرياضيات في موضوع الهندسـة  

 .نابلس ،النجاح الوطنية

أثر التدريس بمساعدة الحاسوب فـي اكتسـاب مهـارات    " ،)2002(محمد خالد مفلح  ،عالونة

رسالة  ،"الرسم الصناعي لدى طالب الصف السابع األساسي مقارنة بالطريقة التقليدية

  .جامعة آل البيت ،ماجستير غير منشورة

أثر استخدام الحاسبة االلكترونية في " ،)1991(راهيم عامر اب ،التكريتي و غازي خميس ،علي

 ،1991العـدد األول   المجلة العربية للتربية ،"تحصيل الطلبة في موضوع المصفوفات

  . 116-105: ص صكلية التربية جامعة بغداد 

 محاضرة إلـى طلبـة   :الحاسب االلكتروني استخداماته في التعلم"، )2005(، عادل فاضلعلي

ــا الدراســات ال ــة،")الماجســتير(علي ــة االلكتروني ــة الرياضــية العراقي  األكاديمي

http://www.iraqacad.org 

اتجاهات طلبة الفيزياء نحو استخدام الحاسـوب والبـرامج   " ،)2001(محمد سعيد  ،العمودي

 ،مجلـة التربيـة   ،"التعليمي الجاهزة في تعلم الفيزياء في كلية التربية في جامعة عدن

  .125: ص الجمهورية اليمنية ،امعة عدنج ،العدد الثالث

أثر استخدام البرمجيات المحوسبة لوحدة الضوء والبصـريات  " ،)2003(بالل أحمد  ،عيدةأبو 

رسالة ماجستير غيـر   ،"على تحصيل واكتساب المفاهيم لطلبة الصف الثامن األساسي

  .فلسطين ،جامعة بير زيت ،منشورة

المنظمة  ،"مدخل الى التدريب غير التقليدي :م اإللكترونيالتعلي" ،)2003(إيمان محمد  ،الغراب

  .30-28: ص ص ،جمهورية مصر العربية ،القاهرة ،العربية للتنمية اإلدارية

تصميم برمجية تعليمية محوسبة ودراسة أثرها وأثر متغيـر   "،)2002(محمد ذيبان  ،غزاوي

ة العلوم التربويـة  مجل ،"الحركة في تحصيل طلبة الصف السادس لبعض مفاهيم الحج

  .52-14:ص ص، البحرين ،جامعة البحرين ،)4(العدد  ،)3(المجلد ،والنفسية

 



 96

دار الفكـر للطباعـة والنشـر     ،"طرق تدريس الحاسوب" ،)2003(ابراهيم عبد الوكيل  ،الفار

  .36-35: ص ص ،األردن ،عمان ،والتوزيع

، دار "حـادي والعشـرين  لتدريس في القـرن ال طرق ا" ،)2005(عبداللطيف بن حسين  ،جفر

   . المملكة األردنية الهاشمية ،عمان ،المسيرة

 ،مصـر  ،القاهرة ،عالم الكتب ،"التدريس بالتكنولوجيا الحديثة" ،)2006(قنديل، أحمد إبراهيم 

  . 96-94: ص ص

بمسـاعدة الحاسـوب فـي     هندسـية أثر تدريس وحده " ،)1999(محمد أحمد محمد  ،الكرش

رسـالة   ،"الثانوي األولالبرهان الرياضي لدى طالب الصف  التحصيل وتنمية مهارات

  .28-15: ص ص،  )70(عدد  ،الخليج العربي

مدخل الى البحث في العلوم التربوية " ،)2005(نضال كمال  ،و الشريفين اهللا زيد عبد ،الكيالني

ـ "أساليبه االحصائية ،تصاميميه ،مناهجه ،أساسياته :واالجتماعية ر ، دار المسيرة للنش

       .229:ص ص ،االردن ،عمان ،والتوزيع والطباعة

أثر استخدام طريقة المحاكاة بالحاسوب فـي تحصـيل   " ،)2000(مائسة عوض أحمد  ،محفوظ

رسالة ماجسـتير غيـر    ،"طلبة المستوى الثاني الجامعي لتجارب دوائر التيار المستمر

  .الجمهورية العربية اليمنية ،جامعة عدن ،منشورة

 ،"دراسـات وبحـوث   :اتجاهات حديثة في تربويات الرياضيات" ،)2004(حة حسن مدي ،محمد

  .60-50: ص ،القاهرة ،عالم الكتب

أثر استخدام طريقة التدريس بالحاسوب في تحصيل " ،)2002(نسرين فيصل محمد  ،المصطفى

، رسالة ماجستير "طلبة الصف التاسع األساسي في مبحث الفيزياء واتجاهاتهم نحوها 

  .المملكة األردنية الهاشمية ،الجامعة األردنية ،منشورةغير 

دراسة مستوى التحصيل في اللغـة  " ،)2000" (محمد منذر"مطر، محمد عثمان والخليلي، عال 

-1998العربية والرياضيات لدى طلبة الصف العاشر في فلسـطين للعـام الدراسـي    

 ،العـالي الفلسـطينية  وزارة التربيـة والتعلـيم    ،"م، مركز القيـاس والتقـويم   1999

  .52: ص ص.فلسطين
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دراسة حول إدخال الحاسوب الـى   :الحوسبة التعليمية" ،)1994(سليم  ،منى و الزعبي ،مطر

 ،، جامعـة بيـت لحـم   ، مركز عبدالرحمن زعرب للتربية العلمية"لفلسطينيةالمدارس ا

  .50-45ص  :فلسطين

محوسب في تغيير المفاهيم البديلـة  أثر برنامج تعليمي " ،)2005(محمد عبدالحافظ  ،المطيري

 ،"عند طالب الصف الثاني المتوسط في مادة العلوم في المملكـة العربيـة السـعودية   

   .المملكة األردنية الهاشمية ،رسالة ماجستير غير منشورة الجامعة األردنية

 :دراسات في تعلـيم الرياضـيات  " ،)مترجم(عبدالفتاح  ،الشرقاوي ،)1987(روبرت  ،موريس

 ،مكتب التربية العربي لدول الخلـيج  ،"عداد معلم المرحلة االبتدائية لتعليم الرياضياتا

   .140: صالرياض 

أثر استخدام الحاسوب التعليمي فـي تـدريس الرياضـيات علـى      "،)2003(فايز أحمد  ،نور

التحصيل الدراسي لطلبة الصف الرابع األبتدائي في منطقة العـين التعليميـة بدولـة    

  .ليبيا ،جامعة الفاتح ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"العربية المتحدة اإلمارات

أثر إستخدام الحاسوب كأداة مساعده فـي التعلـيم   " ،)2001(ياسر مصطفى يوسف  ،هيدموس

 ،"في تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في الفيزياء وإتجاهاتهم نحـو إسـتخدامه  

  .فلسطين ،نابلس ،وطنيهجامعة النجاح ال ،رسالة ماجستير غير منشوره

أثر استخدام برمجية تعليمية عن وحدة الحديث الشريف " ،)2001(محمد بدر عيسى  ،اليوسف

 ،رسالة ماجستير غير منشورة ،"على تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في األردن

  .المملكة األردنية الهاشمية ،جامعة اليرموك
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  ظيمية واإلدارية لتطبيق الدراسةاإلجراءات التن

  وزير التربية والتعليم لتسهيل مهمة الباحثلكتاب عميد كلية الدراسات العليا  :)1(ملحق ال
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كتاب موافقة وزارة التربية والتعليم لعميد كلية الدراسات العليا ولمدير التربيـة   : )2(ملحق ال

  يل مهمة الباحثوالتعليم في سلفيت لتسه
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سلفيت  الى مديري المدارس في المحافظة لتسهيل / كتاب مدير التربية والتعليم  :)3(ملحق ال

  مهمة الباحث
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 أسماء السادة المشاركين في تقييم أدوات الدراسة المختلفة  :)4(ملحق ال
  طبيعة التحكيم  مكان العمل  ياللقب العلم  االسم  الرقم

ــل  تحليـ

  المحتوى 

االختبار 

  القبلي

االختبار 

  البعدي

البرنامج   االستبانة

  المحوسب
   x        جامعة القدس  عضو هيئة تدريس  أحمد فهيم جبر. د.أ  1

 x  x x  x x  جامعة النجاح   عضو هيئة تدريس  صالح الدين ياسين. د  2

  x x        جامعة النجاح   دريسعضو هيئة ت  عبد الناصر قدومي. د  3

 x x        جامعة النجاح  عضو هيئة تدريس  علي زهدي شقور . د  4

   x        جامعة النجاح  عضو هيئة تدريس  طارق سمارة. د  5

  x  x x    x  جامعة النجاح  عضو هيئة تدريس  سهيل صالحة. أ  6

    x        جامعة النجاح  عضو هيئة تدريس  فاخر الخليلي. أ  7

   x  x x  x  مديرية سلفيت  مشرف رياضيات  عامر عبد الحكيم. أ  8

مديرية تربيـة    مشرف رياضيات  محمد عواد. أ  9

  نابلس

  x x    x  

مديرية تربيـة    مشرف رياضيات  عبد الرحمن عزام. أ  10

  قباطية

  x x      

مديرية تربيـة    رئيس قسم التقنيات  مؤيد صالح. أ  11

  سلفيت

        x 

موظــف قســم    محمود عباس. أ  12

  التقنيات

مديرية تربيـة  

  سلفيت

        x 

كفل حـارس  . ذ  معلم رياضيات  عبد الرحيم أبو يعقوب.أ  13

  .ث

x  x x     

كفل حارس .ب  معلمة رياضيات  سلوى قيشاوي. أ  14

  .س

x  x x    
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  ملخص الدراسات ذات العالقة :)5(ملحق ال

  وذات العالقة من حيث الموضوع والفئة المدروسة السابقةالدراسات       
  الفئة المدروسة الموضوع السنة الباحث  لالمجا

ت
ضيا

ريا
 ال
في

ل 
صي

تح
ال

  

  الصف الثاني الثانوي العلمي  الهندسة الفراغية/ الرياضيات   2006  العبادلة

  التاسع األساسي  الهندسة/ الرياضيات   2006  جبر

  صفا التاسع والعاشر  الهندسة/ الرياضيات   2005  كالرك

  الصف الخامس  حةالمسا/الرياضيات  2003  عفانة

  الصف العاشر  الهندسة الفضائية /الرياضيات  2002  العبوشي

الهندسـة المسـاحات   /الرياضيات  2002  شناق

  والحجوم

  الصف السابع

  األول الثانوي العلمي  الهندسة/ الرياضيات   2001  صبح

  الصف العاشر  الدائرة/الرياضيات  2000  حسين

  المرحلة الثانوية  الهندسة/ الرياضيات   2000  ماواتا

  الصف األول الثانوي  البرهان الرياضي/ الرياضيات   1999  الكرش

  الصف الثاني األساسي  العمليات الحسابية/الرياضيات  2005  الدايل

األعداد والعد والجمـع  /الرياضيات  2003  نور

  والطرح

  الصف الرابع 

  الصف الثامن  الكسور/ الرياضيات   1997  رينالدي
، ستيفين، ديبورا

  وجاري 

  7-5الصفوف   حل المشكالت  2003

ــرت  ايجبيـ

  وكور

  الصفوف الثانوية  حل المسألة/الرياضيات  2004

ــب  يوريــ
Uribe  

  المرحلة الثانوية  حل المشكالت  2003

  طلبة جامعيون  االحتماالت/الرياضيات  1999  عبدالمجيد

  الصف الثامن  الرياضيات  2005  االبراهيم

  الخامس  رياضياتال  2005  حميدان

خضــــر 

  والمهيدب

  المرحلة الجامعية  رياضيات الحاسوب/الرياضيات  2005

  األول اإلعدادي  الرياضيات   2004  عبداهللا

  الخامس  الرياضيات  2003  إسماعيل

  الصف السابع  الرياضيات  2003  أبو زعرور
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  الفئة المدروسة الموضوع السنة الباحث  لالمجا

ت
ضيا

ريا
 ال
ير
 غ
في

ل 
صي

تح
ال

  

ــوني  العجلـ

  وأبو زينة

  لصف الثاني الثانوي العلميا  الفيزياء  2006

  الثامن  الفيزياء  2003  أبو عيدة

  الصف األول الثانوي العلمي  الفيزياء  2002  الشرهان 

  الصف التاسع  الفيزياء  2002  المصطفى

  الصف العاشر  الفيزياء  2001  هيدموس

  الصف العاشر  الفيزياء  2001  أبو الرب

  طلبة جامعيون  الفيزياء  2000  محفوظ

  الصف الرابع  العلوم  2005  مطيريال

  الصف الرابع األساسي  العلوم   2004  برقاوي

  طلبة جامعيون  الحاسوب  2005  سالمة 

الحــــذيفي 

  والدغيم

  الصف الثاني الثانوي الطبيعي  الكيمياء  2005

  الصف العاشر  الكيمياء  2001  بادي

  األول الثانوي األدبي  اللغة العربية  2001  الجرايدة

  الصف السابع  التالوة/ التربية اإلسالمية  2005  يوسيالج

  الصف السادس  التربية اإلسالمية  2002  غزاوي

  الصف العاشر  التربية اإلسالمية  2001  اليوسف

  الصف الثاني  التربية اإلسالمية  2001  خصاونة

ــة  طوالبــ

  والجيزاوي

  الصف الخامس  التربية الفنية  2004

ت
ها
جا
الت
ا

  

ــاديمين  ات  2005  حناوي   ــرفين أك ــات مش جاه

  نحواالنترنت

  مشرفون أكاديميون جامعيون

أنتـــونيتي 

  وجورجيتي

  معلمو كافة المراحل  اتجاهات المعلمين نحو الحاسوب  2004

  معلمو المرحلة الثانوية  اتجاهات معلمي العلوم نحو الحاسوب  NG  2003ان جي

  رحلة األساسيةمعلمو الم  اتجاهات نحو استخدام الحاسوب   2002  اسماعيل

  معلمو المرحلة الثانوية  اتجاهات نحو استخدام الحاسوب  2002  السبيعي

  فيزياء/طلبة جامعيون   اتجاهات طلبة جامعيون  2001  العمودي
أبو جـابر و  

  أبو عمر

  معلمو مدارس حكومية  اتجاهات نحو الحاسوب  2000

  س حكوميةمعلمو مدار  اتجاهات نحو تكنولوجيا التعليم  2000  الخطيب

  عاملو مؤسسة  اتجاهات نحو استخدام االنترنت  2004  أنع و الي
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  تحليل محتوى وحدة المجموعات للصف السابع األساسي :)6(الملحق 

  

  :المفاهيم
المجموعة، العنصر، االنتماء، تساوي مجموعتين، أشكال فن، التمثيل بذكر العناصـر،        

الجزئية، االحتواء، المجموعة الخاليـة، المجموعـة    التمثيل بذكر الصفة المميزة، المجموعة

المنتهية، المجموعة غير المنتهية، االتحاد، التقاطع، طرح المجموعات، المجموعـة الكليـة،   

  ).التباعد(المتممة، االنفصال 

  

  :الحقائق

،  ، Ø  ،Э ،  Э  ،∩  ،U، }س، ص، ع  {       
 

  .،   أ،   ك=،   =، 

  :التعميمات
 .ء يربط عنصراً بمجموعةاالنتما •

 .االحتواء يربط بين مجموعتين •

 .المجموعة الخالية جزئية من أية مجموعة أخرى •

 ن2عدد المجموعات الجزئية من مجموعة تحوي ن عنصراً يساوي  •

 .التقاطع عملية تبديلية •

 .االتحاد عملية تبديلية •

 .س –ص =  ص   -س  •

 .ص  ∩س  =  ص   U س •

 .ص   Uس  =  ص   ∩ س •

 .س=   متممة س    •

 .ك=  س      Uس  •

 .Ø=  س      ∩س   •

 .االتحاد عملية تجميعية •

 .التقاطع عملية تجميعية •

 س=     س  ∩ك   س،    =   ك      ∩س   •
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جدول المواصفات لالختبار البعدي في وحدة المجموعات للصف  :)7(ملحق ال

  السابع األساسي
 الهدفمستوى           

  

     المجال     

ة 
ــ
ــ

ــ
رف
مع

ية
يم
اه
مف

  

ية
رائ
إج

ة 
رف
مع

  

  

ئل
سا
 م
حل

  

  

وع
جم
لم
ا

  

  

           

     

ص  
ص
لح
د ا
عد

  

بة
نس
ال

  

56%  34%  10%  

  

100%  

  0.08  %13  2 مفهوم المجموعة واالنتماء
2*  

0.04  
*1  

0.01  
-  

3*  

  0.11  %20  3  طرق كتابة وتمثيل المجموعات
3* 

0.07  
2*  

0.20  
1* 

6*  

  0.15  %27  4  المجموعة الجزئية والخالية
4*  

0.09  
2*  

0.03  
-  

6*  

  0.22  %40  4  العمليات على المجموعات
5*  

0.14  
4*  

0.04  
1*  

10*  

    المجموع
15 
 

  

100 %  

  

  
14*  
  

  

  
9*  

  
2*  

  

  
25*  

  عدد األسئلة *

  28المعرفة المفاهيمية : عدد األهداف

  17المعرفة اإلجرائية                

  5حل المسائل                      
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  األهداف المعرفية السلوكية الخاصة بوحدة المجموعات:)8( لحقالم

  للصف السابع األساسي

  

  المجموعة وعناصرها : الدرس األول
  .أن يتعرف الطالب المجموعة وعناصرها )1

 .أن يعطي الطالب  أمثلة من واقع حياته على المجموعات )2

 .أن يكتب عناصر مجموعة معطاة بشكل صحيح* )3

 .م االنتماء بين العنصر والمجموعةأن يتعرف الطالب مفهو* )4

 .أن يكتب رمزي االنتماء وعدم االنتماء بشكل صحيح )5

  

  طرق كتابة المجموعات: الدرس الثاني
 .أن يكتب الطالب مجموعة معطاة بذكر جميع عناصرها )1

 .أن يكتب عناصر المجموعة بطريقة الصفة المميزة* )2

  .ميزة بطريقة ذكر العناصرأن يعيد كتابة مجموعة مكتوبة بالصفة الم * )3     

  تمثيل المجموعات بأشكال فن: الدرس الثالث
  .أن يتعرف الطالب تمثيل المجموعات بأشكال فن بعد تعرفه على هذه األشكال* )1

 .أن يمثل مجموعات معطاة بأشكال فن مناسبة* )2

 .أن يعيد كتابة مجموعات ممثلة بأشكال فن بطرق تمثيل المجموعات األخرى )3

  

  )االحتواء(المجموعة الجزئية : الدرس الرابع
  ).محتواة فيها(أن يتعرف الطالب معنى مجموعة جزئية من أخرى * )1

 .أن يعبر عن مفهوم االحتواء باستخدام الرمز * )2

 .أن يفرق الطالب بين االنتماء واالحتواء في الرمز والمعنى* )3

  تساوي المجموعات: الدرس الخامس
  .أن يتعرف شروط تساوي مجموعتين )1

 . كم على صحة تساوي مجموعتين ممثلتين بالطرق المختلفةأن يح* )2

  
  تعني الهدف مقاس في االختبار البعدي *:   ملحوظة  
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  المجموعات الخالية : الدرس السادس
  أن يتعرف الطالب المجموعة الخالية   )1

 .Ø، {  }أن يكتب الطالب رمز المجموعة الخالية بأحد الشكلين * )2

 .وعة الخالية هي جزئية من أية مجموعة أخرىأن يستنتج الطالب أن المجم* )3

 .أن يعطي الطالب أمثلة على مجموعات خالية  )4

أن يكتب الطالب جميع المجموعات الجزئية من مجموعة عدد عناصرها لغاية * )5

 .عناصر 4

 أن يستقرىء الطالب قاعدة إيجاد عدد المجموعات الجزئية لمجموعة تحوي ن   * )6

 .األمثلةعنصراً بعد عرض عدد من      

  

  المجموعة المنتهية وغير المنتهية : الدرس السابع         
  .أن يتعرف الطالب المعنى الصحيح لمجموعة منتهية و غير منتهية  )1

 أن يعطي مثالين على مجموعات منتهية وآخرين على مجموعات غير    )2

 .منتهية     

  . أن يصنف مجموعات معطاة الى منتهية أو غير منتهية* )3

  العمليات على المجموعات : الدرس الثامن          

  التقاطع : أوالً              
أن يتعرف مجموعة تقاطع مجموعتين كمجموعة من العناصر المشتركة * )1

  .بينهما

 .أن يكتب مجموعة تقاطع مجموعتين رمزياً بطريقة الصفة المميزة بدقة )2

 .أن يجد الطالب تقاطع مجموعتين معطاتين بشكل صائب* )3

يمثل منطقة تقاطع مجموعتين بشكل فن مناسب بعد عرض مثال على أن * )4

 .ذلك

 .أن يتعرف مفهوم المجموعتين المنفصلتين )5

  Ø  =Ø ∩أن يستنتج أن س  )6

  س    ألي مجموعة س = س  ∩س                    

  :االتحاد: ثانياً               
  .أن يتعرف الطالب معنى اتحاد مجموعتين )1

 .زياً مجموعة اتحاد مجموعتين بذكر الصفة المميزةأن يكتب الطالب رم )2
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 أن يمثل الطالب اتحاد مجموعتين منفصلتين أو غير منفصلتين بأشكال فن  )3

 .مناسبة      

 .أن يجد الطالب اتحاد مجموعتين معطاتين وبشكل صحيح* )4

  .أن يفرق الطالب بين التقاطع واالتحاد في الرمز والمعنى )5

  )رق بين مجموعتينالف(طرح مجموعتين : ثالثاً
  .أن يتعرف الطالب مفهوم طرح مجموعتين بعد تقديم مثال )1

 .أن يكتب رمزياً الفرق بين مجموعتين بذكر الصفة المميزة بشكل صحيح  )2

 .أن يجد الفرق بين مجموعتين معطاتين* )3

 .أن يمثل فرق بين مجموعتين بأشكال فن مناسبة* )4

 .فن بدقةأن يظلل الفرق بين مجموعتين ممثلتين بأشكال * )5

 أن يفسر عبارات كالمية تتضمن عمليات على المجموعات )6

  

  المجموعة الكلية والمجموعة المتممة : الدرس التاسع       
 .بعد عرض األمثلة) الشاملة(أن يتعرف الطالب مفهوم المجموعة الكلية  )1

 .أن يتعرف الطالب متممة المجموعة رمزاً ومعنى )2

 .الصفة المميزة دون أخطاء أن يكتب رمزياً متممة مجموعة بذكر )3

  .  أن يجد متممة مجموعة علمت مجموعتها الكلية وبشكل صحيح* )4

 .بعد عرض العدد الكافي من األمثلة Ø=  ك، ك=   Øأن يستقرىء أن * )5

 .س= أن يستنتج باألمثلة أن متممة س * )6

 ص ∩س = ص  Uص، س Uس = ص ∩أن يستنتج قانوني دي مرجان س* )7

 وني دي مرجان في حل مسائل حياتية أن يستخدم قان  )8
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  االختبار القبلي :)9(ملحق ال

  دقيقة 45: اختبار رياضيات                                                        الزمن

   :التاريخ                                الصف السابع األساسي                  

  

فقرات من نوع اختيار من متعدد، لكـل فقـرة أربـع     10يتكون هذا القسم من : األول السؤال

  )عالمة 20:                   (إجابات، إحداها صحيحة ضع دائرة حول رمزها

  :احد المجسمات التالية تمثل هرماً) 1    

  )     د     )             ج)                 ب)                   أ         

  

  :مساحة الدائرة التي نصف قطرها نق هي)   2    

  2Πنق2) د         Πنق)   ج           Πنق2)  ب        2Πنق) أ

  :سم هو 10سم وارتفاعها 7حجم األسطوانة الدائرية القائمة التي نصف قطرها )   3

        3سم44)  د       3سم1 540) ج     3سم 154) ب        3سم440)  أ

  

  :    اذا كان                        فان س تساوي)   4

    12)  د           10)  ج                8)  ب               6)  أ   

  :تكافىء       3: 5النسبة    )   5

    9:15)  د         1:2)  ج              5:3)  ب            5:7)  أ   

  :ساعة هي15ساعات، فان المسافة التي يقطعها في 8في كلم  40يقطع قارب مسافة ) 6

  كلم 3)  كلم       د 75)  كلم         ج 600)  كلم        ب 120)  أ   

  

  : النسبة         على صورة نسبة مئوية تساوي)  7

  %2.3)  د%          30)  ج%           50) ب%          37.5)    أ  

، فان مقدار الـربح  %15دينار وباعها بنسبة ربح  3500اشترى تاجر بضاعة بقيمة  )8

  :يساوي

  دينار  525)  دينار    د 520)  دينار        ج 510)  دينار        ب 500)  أ  

  :يكون الحادث ح مستحيالً إذا كان    )9

 غير ذلك) د      0.5) = ح(ل)  ج       0) =ح(ل)  ب        1) =ح(ل)   أ

  :بية للجدول التكراري يساويمجموع التكرارات النس )10

  100) د                1)  ج           0.5)  صفر           ب)  أ

2  
3 

  س
12 

=

3  
8 
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  )عالمات 6:                                                  (السؤال الثاني

  لتر من الزيت؟ 1ما طول ضلع مكعب يتسع بالضبط لكمية  

  

  )عالمة 12(                        :                        السؤال الثالث

  نسبة عدد طلبة المرحلة الثانوية في إحدى المدارس إلى عدد طلبة المرحلة األساسية هي 

  :طالباً 90، وكان عدد الطلبة في المرحلة الثانوية 7:3  

  ما عدد طلبة المرحلة األساسية؟ )1

 ما نسبة عدد طلبة المرحلة األساسية إلى عدد جميع الطلبة؟ )2

  

  )عالمة 12:                                                     (السؤال الرابع  

  الشكل التالي يمثل عدد طلبة التوجيهي في مدينة ما،     

  : أجب عما يلي     

  

  ما عدد طلبة الفرع األدبي؟) 1  

  
  

  

  

  

  

 الفرع
 صناعي تجاري أدبي علمي

200

400  ما عدد طلبة الثانوية العامة في المدينة؟)  2

 انتھت األسئلة

بة
طل
 ال
دد
ع

 

600

800

1000

 .نظم البيانات في جدول تكراري)  3
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  االختبار البعدي :)10(ملحق ال

  2007-2006المجموعات                                  الفصل األول / رياضيات اختبار

  دقيقة 40: الصف السابع األساسي                                          الزمن

  :ضع دائرة حول رمز العبارة الصحيحة فيما يلي:  السؤال األول

  )عالمات 6(                        :         أحد الرموز التالية تمثل رمز االنتماء )1

  ∩)  د)                ج           Э)  ب                Ø)  ا

  :إحدى المجموعات التالية كتبت بذكر الصفة المميزة )2

  ) د}  م أحد أحرف نابلس:م{ )  ج}   ن، ا، ب، ل،س{ )  ب}     نابلس { )  أ

  

  :إحدى العبارات التالية صحيحة} 1،3،5{ = ص}  1،2،3،4،5{ =إذا كانت س  )3

  صЭ س)  ص       س      د)  س      ج  Эص )  س       ص      ب)  أ

  

  :8إحدى المجموعات التالية تساوي مجموعة األعداد الفردية التي تقل عن  )4

  }          1،3،5،7{) د}      1،2،4{ ) ج}     3،5،7{ )  ب}       2،3،5،7{ )  أ

  :الية فيما يلي هيالمجموعة الخ)  5

  Ø)  د}           خالية { )  ج             } Ø{  )  ب}               .{)  أ   

  : المجموعة غير المنتهية فيما يلي هي)  6

  مجموعة أحرف كلمة كريم)  ب           6مجموعة مضاعفات العدد )   أ   

  1000واسم العدد مجموعة ق)  د               16مجموعة عوامل العدد ) ج  

  

  ......)2يتبع صفحة  (

  

  

  ن  ا    ب
 ل   س  
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أمام العبـارة الخاطئـة فـي      xأمام العبارة الصائبة وإشارة  √أضع إشارة : السؤال الثاني

  )عالمات 6(:                                   المكان المخصص في كل مما يلي

  س= س  متممة  )         4  الدائرة هي أحد أشكال فن )        1   

   (2        Ø        Э  21}      { 2{)         5                  ط                          { 

   المجموعة الكلية= متممة المجموعة الخالية)       6)                                        3  

  موعة أحرف كلمة علي،  وليكن  س مج} ع،ل،ي،م،ب،و{ = ليكن ك :  السؤال الثالث

  )عالمات 8(:                  }ن  أحد أحرف كلمة ملعب : ن{ = ص                  

  .اكتب المجموعة ص بذكر عناصرها)  1    

  ص        –جد س ) 3                    ص Uسجد ) 2    

  ائية من ساكتب كل المجموعات الجزئية الثن)  5)             ص ∩س( –س ) 4    

  )ص Uس( ∩  س )  7جد س                         ) 6     

  ما عدد المجموعات الجزئية من س؟ )  8    

  ثالث مجموعات بالشكل  ل، ك، هـليكن : السؤال الرابع

  )عالمات 3(                            هـ  ∩جد ل  )1

 ل –) ل ∩هـ ( )2

 )ل Uهـ ( –ك  ظلل المنطقة التي تمثل المجموعة )3

  :                                                                         السؤال الخامس

طالباً المتحانين في الرياضيات والعلوم، فإذا كان ) 25(تقدم طلبة الصف السابع والبالغ عددهم  
طالبـاً، وعـدد   ) 18(طالباً، وعدد الناجحين في العلـوم  )  15(عدد الناجحين في الرياضيات 

                      :طالب،   أجد) 10(الناجحين في االمتحانين معاً 

  .عدد الطلبة الذين نجحوا في الرياضيات ولم ينجحوا في العلوم )1

 ) عالمات 2(                   .عدد الطلبة الذين لم ينجحوا في أي من المبحثين )2

  انتهت األسئلة
  

 ص Uس= ص  Uس

            x 5  
  
  
  
  
  

      x 6 

            x1      
x 2    

x3  x7  
  
  x 4     x 8 

 ك

 ل

 ھـ
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  البعدي والتمييز لفقرات االختبار التحصيلي ةت الصعوبجدول معامال :)11(ملحق ال

رقـــم 

  السؤال
ــل الفرع معامـ

 %الصعوبة

ــل معام

  التمييز

رقـــم

 السؤال
ــل   الفرع معامـ

 %الصعوبة

ــل  معام

  التمييز

ول
األ

  

1  71%  14%  

ث
ثال
ال

  

1  53%  45%  
2  85%  21%  2  56%  44%  
3  64%  14%  3  63%  25%  
4  57%  14%  4  38%  38%  
5  64%  14%  5  31%  19%  
6  50%  21%  6  56%  31%  

ني
لثا
ا

  

1  71%  29%  7  38%  38%  
2  50%  21%  8  44%  44%  
3  28%  29%  

بع
را
ال

  

1  63%  25%  
4  57%  14%  2  38%  38%  
5  57%  29%  3  69%  31%  
6  57%  29%  

س
خام

ال
  

1  31%  31%  

      2  31%  31%  
  %54=  ةالصعوب معامالتمتوسط 

  x  100%عدد المجيبين عن السؤال/د المجيبين بشكل صائب عن السؤالعد= معامل السهولة 

  x  100%عدد المجيبين عن السؤال/عدد المجيبين بشكل خطأ عن السؤال= معامل الصعوبة

عدد المفحوصين الـذين أجـابوا بشـكل    :عحيث ن%    x 100ن )/دن -ع ن= (معامل التمييز

  ئة الدنيا ـكل صائب من الفـالذين أجابوا بش وصينـعدد المفح: دليا، نـئة العـصائب من الف

  ).1999(ه عبد
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  استبانة خاصة باستخدام الحاسوب في التعليم :)12(ملحق ال

  :التي يستخدمها الباحث ألجراء دراسته التي عنوانها كإحدى األدوات تأتي هذه االستبانة

ضيات واتجاهات معلميهم أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة السابع األساسي في الريا" 

  "نحو استخدامه كوسيلة تعليمية في محافظة سلفيت 

اإلجابـة عـن فقراتهـا بدقـة      معلم الرياضيات للصف السابع األساسـي لذا يرجى منك أخي 

  . وموضوعية، علماً بان المعلومات التي ستجيب عنها ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط

  الباحث                                                                شاكرين لكم حسن تعاونكم

  وهيب جبر                                                                                    

  :تعليمات االستبانة

األول، ويضم معلومات شخصية عن المستجيب، والثـاني  : تتكون هذه االستبانة من قسمين     

أوافـق  (يضم ثالثين فقرة من نوع اختيار من متعدد، وقد اعتمد المقياس الخماسي من األعلى و

  ).أعارض بشدة(إلى األدنى ) بشدة

  : مثال

أعتقد أن الحاسوب آفة العصر ولن يفيد 

  .التعليم في شيء

  

ــق  أواف

  بشدة

أعارض   أعارض  محايد  أوافق

  بشدة

 
  

 
  

 
  

 
  

x 

  .ليمات بدقة واإلجابة عن فقرات االستبانة بموضوعيةيرجى قراءة التع: عزيزي المعلم

يشتمل هذا القسم على المعلومات الشخصية للمستجيب، لذا يرجى اختيـار  :   القسم األول     

  .اإلجابة التي تنسجم والمعلومات المتعلقة بك، بوضع دائرة حول ما ينطبق عليك

  :الجنس

  أنثى  -2ذكر               -1              

  :المؤهل العلمي

  ماجستير  -3بكالوريوس            -2دبلوم              -1              

  :سنوات الخبرة

  سنوات 10سنوات وحتى أقل من   5من  -2سنوات                          5أقل من  -1 

  سنة فأكثر 15  -4سنة       15سنوات وحتى أقل من 10من  -3

فقرة تتضمن معلومات عن استخدام الحاسوب فـي  ) 30(هذا القسم على  يشتمل   القسم الثاني

في المكان المخصص الـذي تـرى أنـه يتناسـب وقناعتـك       xالتعليم، الرجاء وضع إشارة 
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أوافـق  (الشخصية، أو رأيك الخاص أو تقديراتك، علماً بان تدرج التقدير هو من أعلـى قيمـة   

  ).أعارض بشدة(إلى أدنى قيمة ) بشدة
أوافق الفقرة الرقم المجال

 بشدة
  ال رأي  أوافق

  )محايد(
أعارض   أعارض

  بشدة

بة
ــ

ـل
لط
ا

  

أميل إلى استخدام الحاسـوب فـي     1
تعليم الرياضيات ألنه يجعل التعلم 

  .ممتعاً لدى طالبي

          

من فوائد استخدام الحاسـوب فـي     2
تعليم الرياضيات قدرته على إطالة 

  .مدى احتفاظ الطلبة بالموضوع

          

أعتقد أن استخدام الحاسـوب فـي     3
تعليم الرياضيات يؤدي إلى تشتيت 
  .أذهان الطلبة عن المحتوى العلمي

          

أعتقد أن استخدام الحاسـوب فـي     4
تعليم الرياضيات يؤثر سلبياً علـى  
المشاركة والعمل الجمـاعي لـدى   

  .الطلبة

          

أشعر أن استخدام الحاسـوب فـي     5
د من دافعية تدريس الرياضيات يزي

  .الطلبة للتعلم

          

ألمس آثـار اسـتخدام الحاسـوب      6
  .االيجابية  في التعليم لدى الطلبة

          

يساعد اعتماد الحاسوب في تعلـيم    7
الرياضيات على مراعاة الفـروق  

  .الفردية بين الطلبة

          

يحد استخدام الحاسوب في التعلـيم    8
من نمو عناصر اإلبداع واالبتكـار  

  ى المتعلمينلد

          

يعمل استخدام الحاسوب في تدريس   9
  .الرياضيات كعامل معزز

          

يستهين الطلبة بمادتي إذا ما لجأت   10
  .إلى استخدام الحاسوب في التعليم

          

أرى في استخدام الحاسـوب فـي     11
تعلــيم الرياضــيات زيــادة فــي 
استقاللية الطلبة واعتمادهم علـى  

  .النفس
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أوافق الفقرة الرقم المجال
 بشدة

  ال رأي  أوافق
  )محايد(

أعارض   أعارض
  بشدة

أميل الستخدام الحاسوب في التعليم   12
لتشجيع طالبي على المشاركة في 

  موضوع الدرس

         

ون
ـم
معل
لـ
ا

  

يمكن االعتمـاد علـى الحاسـوب      13
التعليمي لسد النقص الحاصل فـي  

  عدد معلمي الرياضيات 

          

أميل السـتخدام الحاسـوب فـي      14
تدريس الرياضيات ألنه يساعد في 

ملقـن إلـى    تغيير دور المعلم من
  .موجه ومرشد

          

أعتمد الحاسوب في التعليم بالرغم   15
من عدم توفر اإلمكانيات الماديـة  

  .المناسبة لذلك

          

الذين يستخدمون الحاسـوب فـي     16
التعليم هم يدعون ويرغبـون فـي   
اإلشاعة عن أنفسهم أنهم متطورون 

  .تقنياًُ

          

أبتعد عن استخدام الحاسوب فـي    17
ليم ألنه يتطلـب الكثيـر مـن    التع

األعداد العلمـي المسـبق لمـادة    
  .الدرس

          

ال أميل إلـى اعتمـاد الحاسـوب      18
التعليمي في التدريس ألنـه فـي   
حصول الطلبة على المعلومات من 
أي مصدر غير المعلـم زعزعـة   

  . لصورة المعلم في أذهان الطلبة

          

أخشى من حدوث الفوضـى بـين     19
اء اســتخدامي الطلبــة مــن جــر
  .للحاسوب في التعليم

          

أفضل أن أظهر أمام طلبتي بـأنني    20
مصدر المعرفة والعلم الوحيد فـي  

  . موضوع تخصصي
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أوافق الفقرة الرقم المجال
 بشدة

  ال رأي  أوافق
  )محايد(

أعارض   أعارض
  بشدة

ب
الي
ألس
وا

ل 
سائ
لو
ا

  

إن العائد المتوقـع مـن اسـتخدام      21
الحاسوب في التعليم أقل بكثير من 

  ليه تكاليف الحصول ع

          

أرى في استخدام الحاسـوب فـي     22
تعليم الرياضيات اختصاراً للوقـت  

  .الضائع في الشرح

          

أحكم علـى كفـاءة التعلـيم فـي       23
المؤسسة التعليمية من خالل مـدى  

  .توفر الحواسيب لديها

          

أرى في استخدام الحاسـوب فـي     24
تعليم الرياضيات تحسيناً لنوعيـة  

  .التدريس

          

أرى في قلة البرمجيات المخصصة   25
لتدريس الرياضـيات حـائالً دون   
اســتخدام الحاســوب فــي تعلــيم 

  .المبحث

          

مـن   LCDأعتبر جهاز العرض   26
أفضل التقنيات التي تسـتخدم مـع   
الحاسوب لتقديم عروض مناسـبة  

  .  في تدريس الرياضيات

          

أميل إلى استخدام الحاسـوب فـي     27
اضـيات للتنويـع فـي    تعليم الري

  .أساليب التدريس

          

ال أميل إلى استخدام الحاسوب في   28
التعليم ألنه يحتاج إلى إعداد فنـي  

  .مسبق

          

يعتبر اعتماد الحاسوب في التعلـيم    29
تحديثاً للعمليـة التعليميـة بكافـة    

  .جوانبها

          

مهما قيل عن نجاح الحاسوب فـي    30
التعليم إال  التعليم في تحسين نواتج

أنه فشل في تحقيق ما وجـد مـن   
  .أجله
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   المحوسب البرنامج خدامستاتعليمات   :)13(ملحق ال

  -:يراعى اتباع الخطوات اآلتية الستخدام البرنامج من قبل المستخدمين   

يمكن للمستخدم الدخول للبرنامج من خالل الضغط المباشر على الزر األيسر مـن الفـأرة    – 1

، ومـع  )المجموعـات (األيقونة الظاهرة على الشاشة والتي تحمل اسم الموضوع ذاته على 

  .توفر إمكانيات أخرى للوصول للبرنامج

يختار مستخدم البرنامج الدرس الذي يريد بمجرد الضغط على زر الفأرة األيسر، وتظهر   - 2

  .شريحة باسم البرنامج ومعديه

الرمز الخاص بعرض الشـرائح الـذي    )Power Point(نختار من محتويات برنامج   - 3

    .يأخذ شكل الكأس ليبدأ العرض للدرس المطلوب

يبدأ عرض كل درس بمقطع موسيقي وحركات مثيرة يأخذ من خاللها الطالب قسـطاً مـن    – 4

الراحة ثم يدخل للعرض من خالل زر خصص في كل شريحة تحوي اسم الدرس مع كلمـة  

  .عرضابدأ، التي تمكنه بسهولة من بدء ال

اسـتخدام البرنـامج، واإلجـراءات    وقد درب الباحث المعلم والمعلمة منفذي التجربة على 

التنفيذية التي سيقوم بها المعلم في الحصة الصفية، وتم في الحصة األولى تولي الباحـث تقـديم   

العروض الخاصة بالدرس األول كمثال لما سيمارسه المعلم الحقاً، وقد أتقن المنفذان اسـتخدام  

  .  البرنامج ببساطة، وتم نسخ البرنامج على أجهزة الحاسوب التي سيستخدمها الطلبة

واتفق على أن يجلس طالبان اثنان على كل جهاز حاسـوب وأن يتنـاوب االثنـان العمـل         

  . لمشاهدة العروض على شاشة الحاسوب

  

  

  

  



 122

  

  

  

  

  البرنامج المحوسب :)14(ملحق ال
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Abstract 

    This study sought to identify the effect of using computer as a 

method on 7th graders’ Achievement in maths compared with the 

traditional method, and to know their teachers’ attitudes towards its use as 

an educational aid. To achieve this aim, the researcher selected purposive 

sample of (94) female and male students at government schools in 

Kefelhares girls’ and boys’ secondary schools in Salfeet District for the 

scholastic year 2006/2007. A number of (37) teachers which represents all 

math teachers in Salfeet District, was selected to study their  attitudes 

towards using as an educational aid for teaching maths. After dividing the 

students into two groups: the first was experimental which studied " The 

Sets" as a topic in maths of 7th grade text book using computers. Its 

members were (47) female and male students divided into (23)female 

students   and (24) males. The second was a controlled group which studied 

the same topic using traditional method distributed into two sets similar to 

the experimental one ((23) female  and (24) male).    

The research questions were: 

b 
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- What is the effect of using the computers in teaching maths on 7th 

graders' achievement in Sets Unite in their text book? 

- What are maths  teachers' attitudes toward using computers as a 

teaching aid in maths? 

To answer these research questions, a computerized  program (power 

point) was used. The collected data were analyzed using statistical 

packages for social sciences (SPSS), using one-way and two-way ANOVA  

and Tukey for the multi comparisons. The results of this study were as 

follow: 

1 – There are statistically significant differences at α=0.05 level among 

the mean of students' achievements in the post test in Sets Unite 

attributed to methods of teaches (using computer, traditional) in favor of 

computer method, while there were no statistically significant 

differences attributed to gender or the interaction of method and gender. 

2 – Positive attitudes among maths teachers for 7th grade were found 

toward using computer as a teaching aid in maths.  

As a result of these findings, the researcher recommends the use of 

computerized educational programs in teaching.. He also recommends  the 

study of the attitudes of all those who work in education towards using 

computers in teaching in different fields. 

  

c 




