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أثر التعلم باستخدام الحاسوب فً تحصٌل طلبة الصف السابع األساسً فً مادة الرٌاضٌات بمحافظة العقبة
محمد نور بطاح
مدٌر مدرسة ابو اٌوب االنصاري االساسٌة للبنٌن  -العقبة
الملخص
هدفت هذه الدراسة الستقصاء أثر التعلم باستخدام الحاسوب في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة
الرياضيات بمحافظة العقبة ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث باعدداد ادوات الدراسدة وقدد جدر التحقدق مد
صدق االدوات بعرضها على لجنة م المحكمي وتكونت مجتمع الدراسة مد طلبدة الصدف السدابع االساسدي
وتم مراجعة الكتب والدوريات والبحوث والدراسات.
الكلمات المفتاحية :التعلم بإستخدام الحاسوب ،التحصيل ،الصف السابع االساسي ،العقبدة،
األرد .
خلفٌة الدراسة وأهمٌتها
إ الجهددود التربويددة تتضددافر مد اجددل إحددداث تغييددر  ،يتضددم فددي أحددد جوانب د محاولددة نقددل محددور العمليددة
التعليمية م المعلم إلى المتعلم ،وتتخذ هذه الجهود أساليب متنوعة ولكل منهدا معدايير و ميداات تجعلد مناسدبا
فددي موقددف دو آخددر  ،وم د هنددا جدداء اهتمددام وتأكيددد التربويددو فددي التربيددة العمليددة وخاصددة فددي تدددري
الرياضيات على أ التعليم لي مجرد نقل المعرفة العلمية م المعلدم إلدى المدتعلم بدل هدو عمليدة تعندي  :نمدو
الطالب عقليا ووجدانيا ومهاريدا تتكامدل شخصديت مد مختلدف جوانبهدا  ،فالبدد مد التركيدا علدى كيدف يفكدر
المددتعلم  ،ال كيددف يحفددظ دو فهددم وإدراك (.ايتددو  .) 8002ويددأتي دور معلددم الرياضدديات الددذ هددو مفتددا
رئيسددي فددي تحقيددق األهددداف والغايددات التربويددة لتدددري مبحث د  ،فيكددو متميدداا ملهمددا فددي طريقددة تدريسددة
وأسلوب تعليم و باختيار وسائل وطرق تقيم و ما إلى ذلك .
إ الطالب إنسا وهو اجتماعي بطبع ال يستطيع أ يعيش أو يعمل بمفرده  ،سواء كا العمل عمال خاصا أو
عاما ضم مؤسسة تربوية أو غير تربوية  ،لذلك البد أ تبذل الجهود م قبل المؤسسات التعليمية والمعنيدي
بالتعليم وعلى رأسدهم المعلدم لتعلديم الطلبدة كيفيدة التعامدل مدع اآلخدري إلنجداا العمدل المطلدوب  ،وبمدا يحقدق
أهداف المؤسسة و لي أهداف فردية وهذا بدوره يجنب الطالب االنعاالية التي قد تكو في  .أ م الصعب
أ تقتر طريقة أو أسلوب تدريسي أفضل يصلح لتحقيق غايات تدري الرياضديات ،فهنداك طدرق ناجحدة و
فعالة في موقف تعليمي معي  ،وغير فعالة في مواقف تعليمية أخر .
إ اختيار طريقة و أسلوب التدري يعتمد على كثير م العوامدل و الظدروف التدي تحديط بدالموقف التعليمدي
منهدا المرحلدة التعليميددة ومسدتو الطلبددة ونوعهدا و ندو الهدددف وطبيعدة المددادة والمعلدم  ( .العمددر .) 8002
وعليها فإ على معلم الرياضيات إ يمتلك الكفايدات التعليميدة و القددرة علدى تحديدد الطريقدة المالئمدة لموقفد
التعليمدي  .لقددد ااد اهتمددام التربدويي فددي العمددل علددى تطدوير أسدداليب تدددري فعالددة خصوصدا تلددك التددي تهددتم
بتفاعل المتعلمي مع بعضهم داخل غرفة الصف و خارجها  ،فجداءت أسداليب التعلديم التدي تركدا علدى طدرق
تفاعل الطلبة مع بعضهم باإلضافة إلى ضرورة استمرارية تفاعل الطلبة مع التقنيات والمعينات التعليمية مثدل
الحاسب و الوسائل األخر ( الشيخ  2771 ،؛ وباد  ) 8002 ،وم هذه األسداليب أسدلوب الدتعلم باسدتخدام
الحاسوب وقد أجريت عدة دراسات لمعرفة أثر الدتعلم باسدتخدام الحاسدوب فدي متغيدرات مختلفدة تتعلدق بعددة
مواد كالتحصديل واالتجاهدات والدافعيدة و ، ...وقدد أشدارت كثيدر مد هدذه الدراسدات إلدى وجدود أثدر إيجدابي
لألسلوبي ينعك على تحصيل الطلبة واتجاهاتهم ودافعيتهم .
في السنوات القليلدة الماضدية  ،حظدي الدتعلم باسدتخدام الحاسدوب باهتمدام المعنيدي بالتربيدة العلميدة فدي الددول
المتقدمة  ،فقد قامت اللجنة الوطنية التي شكلها المجل القومي في الواليات المتحدة في عدام (  ) 2778قائمدة
معايير التربية العلميدة  ،وقدد اهتمدت هدذه المعدايير بتنويدع أسداليب التددري وتددريب المعلمدي علدى اسدتخدام
الطرائق الحديثة منها ومشاركة الطلبة في كافة مراحل عملية التعلم  .إ استخدام استراتيجيات تدري حديثدة
يسهم في تحسي وتنشيط أفكار التالميذ الذي يعملدو معدا كمجموعدات يعلدم بعضدهم بعضدا ويتحداورو فيمدا
بينهم بحيث يشعر كل فرد بمسئوليت تجداه المجموعدة مد خدالل التقنيدات ،وكدذلك الحدال عنددما يقدوم الطالدب
بالسيطرة على المواد التعليمية بصورة جيدة م خالل تفاعل مع الحاسدوب وتعلمد بصدورة فرديدة مسترشددا
836

The Impact of Computer Learning in Mathematics Achievement ….
التوجيهات م المعلم متعاونا مع امالءه  .إ التعلم باسدتخدام الحاسدوب أسدلوب مد األسداليب التعليميدة التدي
تتضم تدريبات حسية وحركيدة فدي نشداط وتفاعدل مسدتمر مد الطلبدة تدنعك هدذه التفداعالت علدى مجداالت
تعليمية متسعة  ،تتضم التحصيل األكاديمي  ،والعمليات المعرفية  ،والمهارات ما بعد المعرفية  ،والدافعية ،
واإلنجاا الذاتي  ،والنمو االجتماعي  ،وما إلى ذلك م مجاالت  .وم هذا المنطلق  ،تدور فكرة هذه الدراسدة
حول أثر التعلم باستخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في العقبة .
مشكلة الدراسة:
كثيرا ما يناد التربويو بضرورة استخدام استراتيجيات متنوعة في التدري  ،يكو للطالب فيها دور
نشط ،بعيدا ع التلقي والجمود  ،فالمواقف التعليمية التي يكو فيها الطالب إيجابيا فعاال تكو أفضل أنوا
التعليم وأبقاها أثرا  (.الكابلي  . ) 2774 ،لذلك ال بد م اختيار استراتيجيات تدري فعالة تساعد الطلبة على
التعلم وتايد تحصيلهم ،مثل التعلم باستخدام الحاسوب ،والتي بينت كثير م الدراسات أثره على التحصيل
والدافعية واتجاهات الطلبة نحو التعلم (قاد  ،8006،اآلغا ، 8005 ،بادغش ، 8004 ،الدباسي،8005 ،
كراجا ، 8000 ،ميند . )2777 ،وسيقوم الباحث بتناول أهمية التعلم باستخدام الحاسوب في التدري في
الجاء الثاني م هذه الدراسة  .م خالل اطال الباحث على كثير م الدراسات الخاصة بالمناهج والتدري
والتي أورد بعضا منها ،الحظ أ معظم الدراسات قد تناولت طرق تدري حديثة مقارنة بالطريقة االعتيادية
(ذات الطابع التقليد ) في مباحث عدة وأ هناك شح في طريقة استخدام الحاسوب في مبحث الرياضيات ولم
يقع الباحث بحدود علم واطالع على دراسات كثيرة في هذا المجال.
وحسب اطال الباحث فإ الطلبة في المحافظة يعانو م ضعف في التحصيل األكاديمي وامتالك المهارات
األساسددية فددي مبحددث الرياضدديات وحسددب قناعددة الباحددث فإن د يعدداو ذلددك لألسدداليب التقليديددة التددي ينتهجهددا
المعلمو في تدري الطلبة ويعتمدو اسلوب التلقدي واألسداليب التدي تعتمدد علدى المعلدم بشدكل كبيدر وتهمدل
جانب الطالب الذ هو محور العملية التعليمية .وم هنا ير الباحث ضدرورة إجدراء دراسدة للتعدرف علدى
أثر استخدام الحاسوب في تدري مادة الرياضيات للصف السابع األساسي في محافظة العقبة.
أهمٌة الدراسة:
تنبع أهمية هذه الدراسة م الدور التي تقوم ب استراتيجيات التدري الحديثة في ايادة تحصديل الطلبدة بشدكل
مناسب  ،وكذلك الحاجة إلى تحسي األساليب بما يواكب التقنيدات الجديددة المسدتخدمة فدي التددري والتعدرف
على االستراتيجية المناسبة والتي تقود إلى إتاحة الفرصة أمام الطالب بتعلم نشط وفاعل .
وتكمن أهمٌة هذه الدراسة فً:
 رصد أثر استخدام الحاسوب في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة الرياضيات بمحافظة العقبة. مقارنة أثر كل م التعلم التقليد والتعلم باستخدام الحاسوب في تحصيل طلبدة الصدف السدابع األساسدي فديمحافظة العقبة بمادة الرياضيات.
 إضافة بسيطة لألدب التربو  ،حيث تبي للباحث م خالل اطالع في األدب التربو السابق أ هناك قلةفي الدراسات التي تتناول أثر استخدام التعلم الحاسوب في مادة الرياضيات.
أهداف الدراسة:
تهدف الدراسة إلى التعرف على أثر التعلم باستخدام الحاسوب في تحصيل طلبدة الصدف السدابع األساسدي فدي
مادة الرياضيات بمحافظة العقبة وذلك م خالل اإلجراءات التي سوف يقوم الباحث فيها لإلجابدة علدى أسدئلة
الدراسة التي ستتناول طلبة المحافظة الدذكور واإلنداث للصدف السدابع والتعدرف علدى أثدر ذو داللدة إحصدائية
لطريقة التدري على تحصيل الطلبة ذكورا وإناثا  ،وهدل هنداك أثدر ذو داللدة إحصدائية للجدن فدي تحصديل
الطلبة في مادة الرياضيات ،أو التفاعل بي طريقة التدري والجن .
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اإلطار النظري والدراسات السابقة
يعيش العالم اليوم مركا إعصار العولمة والتجديد والتكنولوجيا  ،ولم يعد هناك شيء مغلدق أو بعيدد  ،والعالدة
التي كانت تسيطر على المجتمعات الضعيفة أصبحت على مستويات عدة م االنفتا  ،والتربية والتعليم جاء
م هذا العالم بدل هدي أسدا التغييدر  ،ومد هندا أقدر كثيدرو بضدرورة التجديدد فدي كافدة المجداالت التربويدة
والتعليمية ومنها طرائق التدري والتي تعتبر وسيلة هامدة فدي تحقيدق األهدداف المنشدودة أل مجتمدع  ،ومد
المعلوم أ المتعلمي مختلفي بقدراتهم وميولهم وعواطفهم  ،لذا ال بد أ يكو لد المعلم القددرة علدى اختيدار
طريقة تعلم طلبت بما يناسبهم  ،وم هذه األساليب التي لها دور كبير في تعلم الطلبة أسدلوب الدتعلم باسدتخدام
الحاسوب .
التعلم باستخدام الحاسوب
شهد القر الحالي تطورات متسارعة ومذهلة فدي مجدال التكنولوجيدا وأصدبحت المنهجيدة المنظمدة والمعرفدة
المتسلسلة تمثل سمة العصر فدي مختلدف الميدادي ( ;Al-Zoubi et al., 2020; Obeidat et al., 2019
& Alrowwad et al., 2018; Obeidat & Altheeb, 2018; Tarhini, et al., 2018; Aldmour
& Obeidat, 2017; Yassien & Mufleh, 2017; Almajali & Al-Lozi, 2016; Karajeh
 ،)Maqableh, 2014; Masa’deh, 8028,والتربيدة باعتبارهدا المسدؤول عد إعدداد النشدىء وتهيئتد
للعصور القادمة ال بد لها م أ تحتض هذه المنهجيدة النظميدة وتحيطهدا بكدل اهتمدام ،وتبدرا الحاجدة للتغيدر
التقني في مجال التربية والتعليم في كل اوج النشاط التعليمي .
كمدددا يعدددد كدددل مددد اتكنسدددو (  )Atknisonوويلسدددو (  )Wilsonوسدددوب (  )Suppesمددد رواد الدددتعلم
بمساعدة الحاسوب (  ، )Computer Assisted Instructionوالذ هو برنامج في مجاالت التعليم كافة،
ويمك خالل تقديم المعلومات وتخاينها بما يتيح الفرص أمام المتعلم ليكتشف بنفس حلول مسألة م المسدائل
أو التوصل لنتيجة م النتائج  ،وقد أشدارت الدراسدات التربويدة أ انتشدار الحاسدوب بشدكل فاعدل فدي التعلديم
كددا بدايددة عددام  2755م  ،ومددع اسددتمرار التحسددينات علددى خصددائص هددذه األجهدداة التددي دخلددت إلددى معظددم
المدار في الدول المتقدمة  ،ودول العالم الثالث  ،فقد أثدارت اهتمدام المدربي والعداملي والمهتمدي بالشدؤو
التربوية  ،وقد أصبح الحاسوب يستخدم كأداة تربوية في كثير م البلدا ( الحيلة .) 2776
وقد بحث التربويو حول إمكانية تقديم الحاسوب لدرو تعليميدة مفدردة إلدى الطلبدة مباشدرة ليحددث التفاعدل
بي الطلبة منفردي والبرامج التعليمية التدي تقددم  ،وقدد أصدبحت الوسدائل والتقنيدات التعليميدة التربويدة مهمدة
وضرورية في هذا العصر المتفجر بالمعرفة العلمية والتكنولوجية مما جعل بيئة التعليم بيئة مميداة متفاعلدة ،
تحقق األهداف التعليمية بشدكل أفضدل  .وأشدار الفدرا (  ) 2777أ التقنيدات الحديثدة ليسدت مطلدب بحدد ذاتهدا
لكنها وسيلة لتحقيق األهداف والغايات التربوية ورفع الكفاءة التعليمية وتوجي وتحسي عملية التعلم  ،وقد أكد
األدب العلمي على أهمية استخدام الوسائل والتقنيات التعليمية المختلفة والتي برات في الفوائد التالية:
 ترفع م درجة انتباه الطلبة وتايد دافعيتهم . توفر إمكانية توجي ومساعدة المتعلم في صياغة أفكار جديدة وربطها بخبرات التعليمية السابقة . تسهم في عالج مشكالت الفروق الفردية . تساعد في تكوي المفاهيم العلمية بصورة صحيحة . إمكانية تنمية الميول واالتجاهات العلمية لد المتعلمي . تقلل م النسيا وتساعد على تذكر المادة العلمية واالحتفاظ بها .وقد ذكر البحث التربو مياات وفوائد عدة الستخدام الحاسوب في العملية التربوية تفوق الوسدائل األخدر ،
وذلددك الجتماعهددا فددي وسدديلة واحدددة وإلمكانيددة االسددتفادة مد تقنيددة الوسددائط المتعددددة ( ) Multimediaالتددي
يوفرهددا الحاسددوب ( حمدددا  .) 2776ممددا ال شددك في د أ للحاسددوب التعليمددي ماايددا عدددة فددي التعلدديم تجعل د
ضرورة ملحة فدي هدذه األيدام فهدو يعمدل علدى ايدادة اإلنتاجيدة العلميدة مد خدالل تحريدر المعلدم مد األعمدال
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الروتينية  ،ووضدع المتعلمدي فدي مواقدف تحفداهم علدى التفكيدر واسدتخدام الحدوا
فرد .

فتجعدل الدتعلم ذات طدابع

إ الفوائد الكثيرة التي أشارت إليها معظم الدراسدات فدي اسدتخدام الحاسدوب فدي التعلديم مدا كدا لهدا أ تكدو
دو وجود كفايات تعليمية لد المعلمي  ،وهم بدورهم يقدمو التوجيد واإلرشداد للطلبدة قبدل تدوايعهم علدى
أجهاة الحاسوب  ،مما يساهم في الوصول للغايات المنشودة التي استخدمت م أجلهدا التقنيدات  .ويعدد التعلديم
بمساعدة الحاسوب م المجاالت التدي تحظدى باالهتمدام والرعايدا المتاايددة فدي مجدال تعلديم فدي األرد  ،فقدد
جاء في الخطوط العريضة لمنهاج الرياضيات للمرحلة األساسية وضم أهداف تدري الرياضيات ،اكتساب
ثقافة تقانية تمك م فهم اآلثار المتبادلة لكل م العلم والتقانة والمجتمع ( مديرية المناهج  2772ص . ) 80
ورغم وجود كل هذه الفوائد والمياات الستخدام الحاسوب في العملية التعليمية التعلمية  ،إال أن يوجد عدد م
المشاكل والصعوبات التي تعترض طريق تعميم استخدام الحاسوب في مجال التربية والتعليم  ،وأورد بعضد
الفرا ( )2777منها :
 الكلفة الباهظة لشراء األجهاة وصيانتها . عدم توفر البرامج التربوية الجيدة والمتخصصة . الوقت الذ يستغرق إعداد البرامج الجيدة . ضيا حقوق الشركات جراء النسخ للبرامج وسهولة تداولها بأسعار اهيدة . انعاال الطالب ع محيط وقلة نشاط االجتماعي . التأثير السلبي على صحة المستخدم جراء الجلو طويال أمام الحاسوب . الفجوة الكبيرة في االتصال بي التربويي ومصممي البرامج .األسباب التى دعت إلى تعلٌم اللغات باستخدام الحاسوب :
 -2لتنمية التعليم التجريبى فى مجال العملية التعليمية .
 -8لايادة الدافع التعليمي لد الطالب.
 -1تحسي التحصيل الدراسي للطالب.
 -2لايادة التفاعل بي الطالب والحاسب اآللى.
 -3فردية التعلم ع طريق التعلم الذاتي وجعل الطالب يعتمد على نفس فى التعلم.
 -4تنظيم عملية التفكير المنظم اإلبداعي لد المتعلم.
 -5اختصار الام وتقليل الجهد على المعلم والمتعلم.
 -6تعدد المصادر المعرفية لتعدد البرامج التي يمك أ يقدمها الجهاا لطالب واحد أولعدة طالب للتعليم
بطريقة االستنتاج.
دور المعلمٌن والطلبة فً هذا المجال :
المعلم:يصبح دور المعلم تكميلي ويستخدم الحاسوب كوسيلة مساعدة للمعلم وفيها يتفاعل المعلم مع الطالب وتسهيل
صعوبات استخدام اللغة المستهدفة مثل (قواعد اللغة  ،والمصطلحات  ،وما إلى ذلك) .ال يمك اإلستغناء ع
المعلم بهذه األدوات  ,ال الطلبة بحاجة إلى اإلطمئنا والتحفيا إلستخدام هذه األدوات م خالل المعلم الذ
يكو على دراية بإستخدام هذه التقنيات .وأيضا يقوموا بتشجيع الطالب على المشاركة وتقديم الثناء لهم إثناء
العملية التعليمية ويساعد الطالب على فهم مثل هذه التقنيات المستخدمة  ,وتوفير األعباء اإلدارية للمعلم التى
تاخذ من وقت كبير فى كل محاضرة.
الطالب:يشجع الطالب على التفاعل بي المتعلم والمادة المعروضة مثل ( نطق كلمة او استما نص او مشاهدة
صورة)  ,وأيضا يشجع على انتباه المتعلم للمادة المقدمة حيث إن يقدمها بطريقة مثيرة لإلهتمام .يسمح بأعداد
متاايدة م الدارسي فى صفوف مادحمة  ,وأيضا يمك أستخدامها فى أ وقت وأ مكا وأيضا يساعد
الطلبة الخجولي فى فهم المواد التعليمية المقدمة لهم بدو حرج.
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انتقادات تعلٌم اللغات باستخدام الحاسوب
توجد بعض القيود التى تعوق التعليم بمساعدة الحاسب اآللى وم ضمنها:
 -2محدودية التكنولوجيا سواء فى قدرتها أو مد توافرها .فالتعليم باستخدام الحاسوب مكلف بعض الشيئ
يتطلب لتوفر موارد تكنولوجيا مثل شبكة األنترنت فهو يعتبر موجود بقلة فى الدول النامية .ومع ذلك فإننا
نعتبر أ التكنولوجيا تطورت فى الثالث عقود الألخيرة وتطور وإادياد تفاعل اإلنسا مع الحاسوب .
 -8بُعد إستخدام التكنولوجيا ع تطوير واستخدام مهارة المحادثة وبذلك ال يمك تقيمها للطالب م خالل
التكنولوجيا بالشكل المناسب.
 -1يعتقد بعض المعلمي واإلداريي بالعملية التعليمية أ الحاسوب ال قيمة ل .
 -2يجب أ يكو الطالب ماهري في استخدام الحاسوب ليتمكنوا م استخدام التعليم القائم علي .
 -3يقتصر التعليم بمساعدة الحاسبوب على مواد تعليمية محددة ومحدودة.
 -4إستخدام الحاسبوب فى تعلم اللغة قد يهدد مهارات القراءة والكتابة لد المتعلمي .
الدراسات السابقة
حظي موضو التعلم باستخدام الحاسدوب فدي التددري اهتمامدا كبيدرا مد قبدل البداحثي  ،حيدث تدم تناولد فدي
مختلف المراحل الدراسية وم مختلف الجوانب ،إال أ موضو استخدام الحاسوب في الرياضيات لم يحظى
باهتمام الباحثي محليا مثلما حظيت بها المواد األخر  ،فلم يقدع الباحدث إال علدى دراسدات محليدة قليلدة بحثدت
هذا الموضو م خالل المصادر التي أتيحت ل باالطال عليها  .وسيعرض الباحث الدراسات التدي تناولدت
التعلم باستخدام الحاسوب ،مع إظهار رأ الباحث في الدراسات.
أو ًالا  :الدراسات العربٌة
وهي الدراسات التي ناقشت تأثير استخدام الحاسوب على التحصيل العلمي أو العملي في مجاالت مختلفة.
اجر النوافل ( )8024دراسة هدفت هذه الدراسة إلى الكشف ع أثر برنامج تعليمي محوسب مبني على
األنشطة اإلثرائية في تحسي مهارتي القراءة واالستما لد طلبة الصف السابع األساسي في األرد في
ضوء مستويات الفاعلية الذاتية لديهم ،وتكونت عينة الدراسة م ( )50طالبا م طلبة الصف السابع األساسي
في مدرسة أبو أيوب األنصار األساسية للبني التابعة لمديرية تربية محافظة العقبة ،حيث جر تقسيم
شعبتي الصف السابع عشوائيا إلى مجموعتي  :مجموعة تجريبية مكونة م ( )13طالبا درسوا باستخدام
البرنامج التعليمي المحوسب المبني على األنشطة اإلثرائية ،ومجموعة ضابطة مكونة م ( )13طالبا درسوا
بالطريقة االعتيادية .ولتحقيق هدف الدراسة أعد الباحث برنامجا تعليميا محوسبا مبنيا على األنشطة
اإلثرائية ،واختبار لقيا مهارة االستما  ،واختبار لقيا مهارة القراءة ،واستبانة لقيا مستو الفاعلية
الذاتية لد الطلبة ،وقد تم التأكد م صدق وثبات أدوات الدراسة .كشفت نتائج الدراسة ع وجود أثر ذو
داللة إحصائية للبرنامج التعليمي المحوسب المبني على األنشطة اإلثرائية على كل م مهارتي القراءة
واالستما  ،ووجود أثر ذ داللة إحصائية للتفاعل بي البرنامج ومستو الفاعلية الذاتية على تنمية مهارة
القراءة واالستما لد الطلبة ولصالح مستو الفاعلية الذاتية المرتفع .وأوصت الدراسة بتوظيف البرنامج
التعليمي المحوسب المبني على األنشطة اإلثرائية في تدري مهارتي القراءة واالستما في مادة اللغة
االنجلياية.
واجر غسا ( )8023دراسة هدفت الى استقصاء اثر استخدام برنامج محوسب في تحصيل طلبة الصف السابع
في مادة الحاسوب حيث قام الباحث باعداد برنامج تعليمي محوسب واختبار يقي تحصيل الطلبة وكا مجتمع
الدراسة م طلبة الصف السابع وبلغ عدد افراد العينة 280طالب وطالبة وتم تقسيم الطلبة الى مجموعتي االولى
ضابطة واالخر تجريبية وجر تطبيق اختبار قبلي على مجموعة الدراسة .وقد اظهرت النتائج ا هنالك
فروق ذات داللة احصائية تعا لطرية التدري ولصالح المجموعة التجريبية ا ا الذي تعلمو بالطريقة
التجريبية كا مستواهم فى التعليم اعلى وبالتالي فا تحصيلهم يكو اعلى
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أجرت قاد ( ،)8006دراسة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الحاسب اآللي في تدري و حدة م
مقرر طرق تدري الرياضيات على تحصيل طالبات برنامج اإلعداد التربو في جامعة أم القر بمكة
المكرمة ،و ذلك عند مستويات بلوم المعرفية و تحقيقا لهدف الدراسة تم استخدام المنهج الشب التجريبي ،حيث
طبقت الدراسة على جميع طالبات الرياضيات الملتحقات ببرنامج اإلعداد التربو في جامعة أم القر للفصل
الدراسي األول لعام  ٧٢٤١ه ،حيث آا عدد الطالبات(  ) ٢٧طالبة .و تم استخدام الحاسوب في تدري
الطالبات ،و قد أظهرت النتائج ما يلي .توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو داللة ( < ) ٠٠.٠بي
متوسط درجات االختبار القبلي و متوسط درجات االختبار البعد للطالبات عند مستويات بلوم و لصالح
االختبار البعد .و في ضوء النتائج السابقة أوصت الباحثة بعدد م التوصيات و االقتراحات أهمها:
. ٧تشجيع المعلمي على استخدام الحاسوب في التدري  ،أل ذلك يساعد على رفع مستو تحصيل
الطالبات.
. ٤توجي اتجاه أعضاء هيئة التدري على استخدام الحاسوب آوأ سيلة تعليمية لها مردود جيد في رفع
مستو التحصيل في مستويات بلوم المعرفية  :التذآر ،و الفهم ،و التطبيق ،و التحليل ،و الترآيب و التقويم.
. ٣تقتر الباحثة في نهاية هذه الدراسة إجراء المايد م الدراسات حول أثر استخدام الحاسوب آوسيلة
تعليمية في تدري
في دراسة اآلغا (  ،)٤٠٠١بعنوا فعالية برنامج تقني في تنمية مهارات بعض األصوات اللغوية لد طلبة
الصف األول الثانو  ،وهدفت إلى معرفة فعالية برنامج تقني في تنمية مهارات بعض األصوات اللغوية لد
طلب ة الصف األول الثانو  ،وتكونت عينة الدراسة م  ٢٤طالبا قسموا إلى مجموعتي ضابطة وتجريبية
وخلص الباحث إلى ان توجد فروق ذات داللة إحصائية بي متوسط درجات الطالب في بعض المهارات (
المعرفية  +األدائية ) لألصوات اللغوية في التطبيق البعد تعا للبرنامج التقني مما يعني أ للبرنامج أثرا
في تنمية المهارات المعرفية لألصوات اللغوية.
وقام بادغيش (  )8004بدراسة هدفت لتعرف على واقع استخدام عضوات هيئة التدري في قسم
الرياضيات لتقنية االنترنت واتجاهاته نحوها في كليات التربية للبنات بمنطقة مكة المكرمة ) وهدفت إلى
التعرف على واقع استخدام عضوات هيئة التدري في قسم الرياضيات لتقنية االنترنت واتجاهاته نحوها في
كليات التربية للبنات بمنطقة مكة المكرمة وأيضا التعرف على اتجاهات عضوات هيئة التدري في قسم
الرياضيات نحو االنترنت واستخدامات في التدري  ،تكونت عينة الدراسة م (  ) ٢١عضوه هيئة تدري
بمختلف الرتب األكاديمية في كليات التربية للبنات في كل م جدة – مكة  -الطائف  .استخدمت الباحثة
االستبيا الذ تكو م ثالثة أجااء وكانت أهم النتائج ما يلي:
إ هناك نسبة كبيرة م العينة تستخدم االنترنت حاليا.
إ هناك اتجاهات ايجابية لد عينة البحث نحو استخدام االنترنت.
إ البريد االلكتروني والشبكة العالمية هما أكثر تطبيقات االنترنت استخداما.
إ م أهم فوائد االنترنت الحصول على المعلومات المستجدة وإجراء بحوث في الرياضيات.
وفي دراسة للجرف (  )٤٠٠٢عنوانها مد فاعلية التعليم االلكتروني في تعليم الرياضيات في المرحلة
الجامعية في المملكة العربية السعودية ) وهدفت إلى التعرف على استخدام التعليم االلكتروني في ايادة
مستو التحصيل للطالبات في الكتابة والتعرف على مد فعالية استخدام التعليم االلكتروني م المنال
كمقرر مساعد إلى جانب التعليم التقليد المقدم في الفصل والمعتمد على الكتاب المقرر في تعليم الرياضيات
لطالبات المستو األول في كليات اللغة والترجمة في جامعة الملك سعود  .وتكونت عينة الدراسة م
) )221طالبة في كلية اللغات والترجمة في جامعة الملك سعود تم توايعهم على مجموعتي ضابطة وتجريبية
وأظهرت نتائج التحليل النوعي:
. ٧وجود الكثير م نقاط الضعف لد طالبات المجموعة التجريبية في الكتابة بالرياضيات مثل األخطاء
اإلمالئية النحوية وعدم استخدام عالمات الترقيم وغيرها.
. ٤عدم القدرة على تركيب جمل مفيدة وصعوبة التعبير ع األفكار وعدم القدرة على التنظيم أما طالبات
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المجموعة الضابطة فك أكثر قدرة على تركيب الجمل بالرياضيات والتعبير ع األفكار وأكثر قدرة
على تهجئة الكلمات واستخدام عالمات الترقيم.
قامت الدباسي( ،)8003بدراسة استهدفت الكشف ع أثر استخدام برمجيات الحاسوب في تدري
الرياضيات على تحصيل تلميذات الصف الساد إبتدائي بمدينة الرياض ،حيث كا مجتمع الدراسة هي
المدرسة ( )126اإلبتدائية بالرياض تألفت م ثالثي طالبة م الصف الساد اإلبتدائي ،وكانت أبرا
النتائج:
 -2وجود فروق داللة إحصائيا عند (  ) 0.03لصالح المجموعة التجريبية مما يؤكد األثر اإليجابي للبرمجيات
التعليمية المستخدمة في الرفع م مستى تحصيل التلميذات في مقرر اللغة العربية
 -8وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ( )0.03بي كل م التطبيق القبلي والبعد للمجموعة التجريبية
لمستو تحصيل تلميذات الصف الساد اإلبتدائي في مقرر الرياضيات لصالح التطبيق البعد  ،وم أبرا
توصيات الدراسة -2 :ضرورة تجريب برامج تعليمية حاسوبية متنوعة لتدري مقرر الرياضيات بالمرحلة
اإلبتدائية واختيار االنسب منها عوضا ع االساليب التقليدية مما يؤد إلى اإلرتفا بمستو التحصيل.
 -8ينبغي إعادة تنظيم محتو مقرر الرياضيات في المرحلة اإلبتدائية بما يتناسب مع أهمية البرامج التعليمية
الحاسوبية.
 -1عقد ندوات وورش عمل مختلفة في مكاتب اإلشراف التربو .
 -2توفير معامل للحاسب اآللي في كافة المدار اإلبتدائية.
وفي دراسة عوض (  ،)٧٣٣٣عنوانها مشكالت تدري الرياضيات في المرحلة المتوسطة ) وهدفت الدراسة
إلى الكشف ع المشكالت التي تواج مدرسي الرياضيات في المرحلة المتوسطة أثناء تدريسهم في مدار
التعليم العام في منطقة القصيم وبلغت عينة الدراسة (  ) ٤٤٢معلما وهي كامل العينة  .أما منهج الدراسة فقد
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي واستخدم االستبيا كأداة للدراسة  .أما النتائج فكانت كثيرة وم
أهمها:
- ٧نجا الطالب في االمتحانات دو إتقا مهارات اللغة األربعة.
- ٤وعدم توفر المعامل اللغوية ووسائل التعليم التقنية في المدار .
- ٣وتركيا المقرر على قواعد الرياضيات فقط ولي المهارات.
- ٢وأيضا االعتقاد السائد لد الطالب بصعوبة تعلم الرياضيات.
وقام الجمهور (  )٧٣٣٣بإجراء دراسة عنوانها ) فاعلية الحاسوب في تدري الرياضيات للصف األول
الثانو ( وهدفت الدراسة إلى :معرفة فاعلية استخدام الحاسب اآللي في تدري الرياضيات على التحصيل
الدراسي لطالب الصف األول الثانو مقارنة بالطرق التقليدية واستخدمت الدراسة المنهج التجريبي حيث
بلغت العينة (  ) ٢٢طالب ا وأظهرت الدراسة نتائج منها:
- ٧هناك فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات تحصيل طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة
في مادة الرياضيات عند مستو )  ( ٠٠,٠في مستويات التذكر والفهم في المجال المعرفي لبلوم لصالح
المجموعة التجريبية.
- ٤وأيضا عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بي متوسطات تحصيل طالب مجموعتي الدراسة في
مستو التطبيق في المجال المعرفي لبلوم.
أما دراسة سالم (  ،)٧٣٣٣والتي هدفت إلى تطوير تدري اللغة الفرنسية في المرحلة الثانوية في ضوء
مدخل الوسائط المتعددة ،وكانت أداة الدارسة استبان موجهة لمعلمي اللغة الفرنسية وعددهم (  ) ٢٠معلما
بجميع اإلدارات التعليمية بمحافظة الشرقية  ،والطالب المعلمي بكلية التربية جامعة الاقاايق وعددهم
( )٧٤٠طالبا  ،وجاءت نتائج الدراسة بأ :
- ٧معلمي اللغة الفرنسية والطالب المعلمي ال يهتمو بإنتاج أو استخدام الوسائل التعليمية المناسبة لدرو
مقرر .وأشارت النتائج اإلحصائية أ  % ٢١.٧م المعلمي يستخدمو الوسائط المتعددة لتدري اللغة
الفرنسية بينما  % ١.٣٧ال يستخدمو هذا المدخل.
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- ٤ال توجد فروق بي المعلمي والطالب المعلمي في استخدام الوسائل التعليمية والتكنولوجية في تدري
اللغة الفرنسية في المرحلة وانتهت الدراسة إلى تقديم نموذج عالجي لدليل المعلم لتطوير تدري اللغة
الفرنسية في المرحلة الثانوية في ضوء مدخل الوسائط المتعددة.
وفي دراسة المحمد (  ،)٧٣٣٢بعنوا بعض العوامل المؤثرة على استخدام الوسائل التعليمية في تدري
الرياضيات بالمرحلة المتوسطة بالمدينة المنورة وهدفت الدراسة إلى:
- ٧معرفة بعض العوامل المؤثرة على استخدام الوسائل التعليمية في تدري منهج الرياضيات في المرحلة
المتوسطة بالمدينة المنورة.
- ٤معرفة العالقات المختلفة بي استخدام الوسائل التعليمية.
- ٣توفر كل م الوسائل التعليمية وخبرة المعلم وتدريب المعلم.
وتكونت العينة م (  ) ٢٠معلما م معلمي الرياضيات واستخدم الباحث عدد م األساليب اإلحصائية بعد
تصميم لالستبانة الالامة كما استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتعرف على الوضع القائم الستخدام
الوسائل التعليمية في تدري الرياضيات بالمدار المتوسطة ومعرفة كمية ونوعية الوسائل المستخدمة.
وكانت أهم النتائج:
- ٧قلة الوسائل التعليمية المستخدمة في تدري الرياضيات.
 -8وجود عالقة ارتباطي موجبة بي االستخدام وتوفر الوسائل التعليمية في المدار  -1ووجود عالقة
ارتباطي بي استخدام الوسائل التعليمية وسنوات الخبرة.
في دراسة قامت بها البسيوني (2772م) استهدفت قيا فعالية برنامج حاسب آلي تعليمي في تدري قواعد
النحو العربي على كل م التحصيل اللغو والتعبير التحرير لد طالب الصف الثاني الثانو  ،وبتطبيق
االختبار التحصيلي أوضحت النتائج تفوق المجموعة التجريبية في التحصيل اللغو والتعبير التحرير على
المجموعة الضابطة.
ثانًٌا ا  :الدراسات األجنبٌة
وهي الدراسات التي ناقشت تأثير تقنية الحاسب أو الشبكة العنكبوتية على التحصيل العلمي أو العملي في
مجاالت مختلفة.
دراسة كراجكا ،)8000( Krajka ،بعنوا (( Using the Internet in ESL Writing Instruction
هدفت إلى :
- ٧تأكيد أهمية استخدام التقنية الحديثة وخصوصا المواقع االلكترونية في تعليم الرياضيات ومهاراتها عامة
وعملية الكتابة خاصة.
- ٤اكتشاف دور االنترنت كأداة مساندة في العملية التعليمية ( كوسيط تعليمي )  ،وأدوار ك ً ال م المعلّم
والطالب.
ّ
- ٣تقديم مقترحات لكيفية استعمال اإلنترنت في قاعة الدرو لتحسي التعلم وتحقيق بعض األهداف التعليمية
ولي لمجرد الترفية وقضاء وقت ممتع.
اعتمدت الدراسة على دراسة الحالة و التجارب العملية م واقع التدري الفعلي والتطبيق الفعلي الواقعي
للتجربة وشملت العينة طالب مدرسة ستيف باتور الثانوية ببولندا .وكا م أهم نتائج الدراسة  :تعليم
الكتابة يجب أ ينمى باستخدام مكونات االنترنت وا نسمح للطالب بمواجهة التفاعل المكتوب الفعلي مع
النا اآلخري وذلك بغرض تحفياهم على استعمال الحاسبات والويب  ،وإلعطائهم شعور الثقة بال ّنف
عندما يرو أعمالهم نشرت على مواقع االنترنت.
دراسة يوليا ليو ودافيد تومسو  ،)2777( Leo & Thomsonأشار لها الاهراني (  ، )٧٢٤٣ص ٠٣
وم أهم أهدافها التعرف على آثار التعليم التكنولوجي في كل م التعليم ع بعد والتعليم التقليد والتعرف
على الصعوبات التي تواج كل م التعلم التقليد والتعليم ع بعد وكيفية التغلب على تلك الصعوبات ووضع
الخطط الالامة لمعالجتها وقد اتبعت الدراسة أسلوب المنهج التجريبي وكا م أهم نتائجها أ المعلم يستهلك
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وقتا كبيرا في تحضير الدر بالطريقة التقليدية أما استخدام لتكنولوجيا التعليم فتجعل أكثر صبرا كما أ
المتعلم يتعلم بصورة اكبر وتايد لدي درجة االنتباه في التعليم ع بعد.
دراسة ميند ،)2777(, Mendeبعنوا (،)learner Reactions to college English onWebct
هدفت الدراسة إلى قيا اتجاهات الطالب في كلية انجلياية نحو الدراسة ع طريق االنتر نت لمجموعة م
متعلمي الرياضيات ألول مرة في خريف  ٧٣٣٣وقام الباحث بإجراء دراسة مسحية لمجموعة طالب يقوموا
بدراسة الرياضيات ع بعد بالكلية وهدفت لتقييم تجربة الطالب في الفصول االفتراضية وبلغت عينة
الدراسة (  ) ٢١طالبا وكا م أهم النتائج  :إ أغلبية المستجيبي وجدت التجربة ايجابية بالنسبة لهم
وخصوصا مرونة التعليم على الشبكة العالمية للمعلومات وكانت جذابة  .كما أ بعض المستجيبي كانوا غير
مقتنعي بالتجربة ويبرر الباحث ذلك با هؤالء الطالب قد يكونو غير مهيئي لتحمل المسئولية للتعلم ع
طريق شبكة االنترنت.
التعلٌق على الدراسات السابقة:
. ٧يالحظ اشتراك الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة في البحث ع أهمية استخدام االنترنت أو
التعليم االلكتروني وبيا طرق االستفادة منها في التعليم وطرق التدري .
. ٤تنوعت الدراسات السابقة م حيث المراحل الدراسية التي طبقت عليها الدراسة وأيضا في التخصصات
العلمية وقد استفادت الباحث م ذلك خصوصا في الدراسات التي بحثت في مهارات الرياضيات أو األجنبية
على وج العموم.
. 1أظهرت نتائج بعض الدراسات عدم وجود فروق بي المجموعي التجريبية والضابطة بالنسبة ألثر
االنترنت أو التعليم االلكتروني ومنها دراسة الجمهور (. )٧٣٣٣
 . ٢اهتمت دراسة ميند )  (2777بأثر شبكة االنترنت على تعليم الرياضيات وكانت النتائج ايجابية لصالح
استخدام الشبكة وهو ما يتفق واهتمام هذه الدراسة.
 . ٠يالحظ أ هناك اتجاها ايجابيا نحو استخدام االنترنت لد الفئات العربية واألجنبية على حد سواء كما
يالحظ كثرة األبحاث العربية التي تتناول الموضو بالرغم م حداثة التعليم ع بعد في الدول العربية.
 . ٢يالحظ أ جميع الدراسات السابقة لم تبحث أثر استخدام مواقع تعلم الرياضيات على مهارتي االستما
والتحدث بشكل تفصيلي بالنسبة لطالب التعليم العام مما يؤكد أهمية هذه الدراسة .
أسئلة الدراسة :
ستهدف الدراسة إلى التعرف على أثر التعلم باستخدام الحاسوب في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي فدي
مادة الرياضيات بمحافظة العقبة لذلك حاولت الدراسة اإلجابة على األسئلة التالية -:
 -2هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة (  )0.03 = αبي متوسطات درجدات طلبدة الصدف
السابع األساسي في االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات الذي درسوا باألسلوب التقليد ومتوسط درجدات
الطلبة الذي درسوا باستخدام الحاسوب تعا لطريقة التدري .
-8هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة (  )0.03 = αبدي متوسدطات درجدات طلبدة الصدف
السابع األساسي في االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات تعا للجن .
 -1هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو الداللة (  )0.03 = αبي متوسطات درجات طلبة الصدف
السابع األساسي في االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات تعا للتفاعل بي طريقة التدري والجن .
فرضٌات الدراسة :
في ضوء األسئلة تم افتراض الفرضيات كما يلي :
 في االختبار التحصديلي لمدادة الرياضديات تعدا للتفاعدل بدي طريقدة التددري ال توجدد فدروق ذات داللدة
إحصددائية عنددد مسددتو الداللددة (  )0.03 = αبددي متوسددطات درجددات طلبددة الصددف السددابع األساسددي فددي
االختبددار التحصدديلي لمددادة الرياضدديات الددذي درسددوا باألسددلوب التقليددد ومتوسددط درجددات الطلبددة الددذي
درسوا باستخدام الحاسوب تعا لطريقة التدري .
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتو الداللدة (  )0.03 = αبدي متوسدطات درجدات طالبدات
الصف السابع األساسي في االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات تعا للجن .
ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو الداللددة (  )0.03 = αبددي متوسددطات درجددات طلبددة
الصف السابع األساسي والجن .

حدود الدراسة :
ستقتصر الدراسة على أربع شعب مد الصدف السدابع األساسدي شدعبتي مد الطدالب وشدعبتي مد اإلنداث فدي
محافظة العقبة للمدار الحكومية  ،كما سيتم اختيار الشعب والمدار بالطريقة العشدوائية كمدا سديتم اختيدار
وحدة م وحدات الرياضيات إلجراء الدراسة عليها.
محددات الدراسة :
تجر هذه الدراسة في إطار المحددات التالية والتي تحد م تعميم النتائج .
تتحدد نتائج هذه الدراسة بمد مالئمة االختبار التحصيلي المعد م قبل الباحدث لهدذه الدراسدة ،
-2
فالنتائج ترتبط بمد صالحية االختبار التحصيلي وصدق محتواه وبناءه .
اقتصار الدراسة على المدار الحكومية التي تضم الصف السابع األساسي في محافظة العقبة .
-8
ستتناول الدراسة وحدة واحدة في كتاب الرياضيات للصف السابع األساسي.
-1
مد قدرة المعلمي على تنفيذ االستراتيجيات التعليمية قيد الدراسة .
-4
التعرٌفات اإلجرائٌة :
التعلم بمساعدة الحاسوب  :إمكانية تقديم درو تعليمية مفردة إلى الطلبة مباشرة  ،وهندا يحددث التفاعدل بدي
هؤالء الطلبة ( منفردي ) والبرامج التعليمية التي يقدمها الحاسوب ( الحيلة  8002ص .) 112
التحصٌل  :نتائج ما تعلم الطلبة في العلوم في الصف السابع األساسي لوحدة تاريخ األرض نتيجة التدري ،
ويقددا بالعالمددة الكليددة التددي حصددل عليهددا الطالددب  /الطالبددة علددى االختبددار التحصدديلي الددذ أعددده الباحددث
خصيصا لهذه الدراسة .
الصف السابع األساسً  :أحد صفوف مرحلة التعليم األساسي فدي األرد ويتدراو عمدر الطالدب فيد ( -22
 ) 23سن .
الطرٌقة واإلجراءات
يتناول هذا الجاء تفصيال لإلجراءات التي قام بها الباحث في تنفيذ الدراسة م حيث وصف مجتمع الدراسة ،
والعينة ،وأدوات الدراسة  ،وإجراءات الصدق والثبات لهذه األدوات  ،ووصف إجراءات تنفيذ الدراسة وجمع
البيانات وطريقة تحليلها علما بأ الباحث سوف يعتمد المنهج شب التجريبي في دراست .
مجتمع الدراسة وعٌنتها:
مجتمع الدراسة  :تكو مجتمع الدراسة م جميع طلبة الصف السابع في محافظة العقبدة للمددار الحكوميدة
والتي تضم ( ) 62مدرسة  82(:مدرسة ذكدور و  6مدرسدة إنداث و  38مدرسدة مختلطدة ) وعدددهم ( 8382
طالب وطالبة  2245 :ذكور و 2132إناث) (التقريدر اإلحصدائي السدنو لعدام  8080/8027مديريدة تربيدة
العقبة) .
عٌنة الدراسة :
تكونت عينة الدراسدة مد ( )20طالبدا و( )20طالبدة مد طلبدة الصدف السدابع للعدام الدراسدي 8021-8028م
شعبتي م الذكور وشعبتي م اإلناث تم اختيارهما عشوائيا م المدار التي قام الباحث أيضدا باختيارهمدا
عشوائيا (بشرط تتوافر فيهم عدد الشدعب المطلوبدة للصدف السدابع) كمااختدار الباحدث مدرسدتي األولدى إنداث
والثانية ذكور وتم اختيار الشعب قصديا (لتوفر شعبتي سدابع فدي كدل مدرسدة ) ،بحيدث تكوندت مجموعتدا :
األولى الضدابطة وتكوندت مد ( )80طالدب مد الدذكور و( )80طالبدة مد االنداث وتطبدق اسدتراتيجية الدتعلم
االعتياد (التقليد ) واالمجموعة الثانية التجريبية وتطبق استراتيجية التعلم باستخدام الحاسدوب وتكوندت مد
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( )80طالبا م الذكور م مدرسة عبدهللا ب ابي السر للبندي ( )80مد االنداث مد مدرسدة النخيدل الثانويدة
لإلناث وتم ورصد أثر كل استراتيجية على تحصيل الطلبة .
أداة الدراسة :
قام الباحث باعداد اختبار تحصيلي للدراسة م مبحث الرياضيات لطلبة الصف السابع األساسي بعد الرجدو
الى األدب النظر والدراسات السابقة لموضو الدراسة  ،لتكو اساسا لبنداء االختبدار  ،ويتكدو مد خمسدة
اسئلة و 20فقرة م االختيار م متعدد بصورت األولية وقد تم إعداده ضم الخطوات اآلتية :
االعتماد على األفكار الواردة في دليل مواصفات االختبار لمبحث الرياضيات.
تحليل محتو االختبار م حيث األهداف واألواا والقدرات التي يقيسها االختبار
صياغة بنود االختبار مع مراعاة جدول مواصفات االختبار والمستويات المختلفة مد تصدنيف بلدوم لألهدداف
السلوكية  .وقد تم تصحيح االختبار باعطاء درج واحده لكل اجابة صحيحة  ،وصفر لإلجابة الخاطئة  ،ثم تدم
اعتماد اإلختبار بصورت النهائية حيث تكو م  20فقرة واربعة اسئل متنوعة بعد التحقق م صدق وثبات
االختبار كما سيأتي .
صدق األداة :
لضما سالمة فقرات االختبار ،وارتباطها بأهداف الدراسة ،ومد قدرتها على تحديد أثر استخدام الحاسدوب
في تحصيل الطلبة لمادة الرياضيات  ،ت ّم التحقق م صدق االداة على النحو االتي :
(صدق المحتو )  :والمتحقدق مد احكدام المختصدي حيدث تدم عدرض االداة بصدورتها األوليدة علدى عشدرة
مح ّكمي م أصحاب الخبرة واالختصداص ،هدم:ثدالث مد أعضداء الهيئدة التدريسدية مد الجامعدة األردنيدة،
جامعة البلقاء التطبيقية) وثالثة مشرفي تربويي في مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة وأربعة أساتذة م
مدرسددي الرياضدديات فددي مديريددة التربيددة والتعلدديم فددي العقبددة ،وقددد أبددد المحكمددو ملحوظدداتهم ومقترحدداتهم
حول:
 سالمة الصياغة اللغوية للفقرات. دقة المادة العلمية في كل فقرة. وضو االسئلة ومراعاة الصعوبة والموضوعية لإلختبار. قيا االختبار للهدف الذ وضع م اجل .وفي ضوء ملحوظات المحكمي وحسب نسب االتفداق واالخدتالف ،تد ّم حدذف ( )6فقدرات قدل معامدل تميياهدا
ع ( ،)0.80وإضافة ( )1فقرات أخر  ،وتعديل صياغة ( )2فقرات؛ واإلبقاء على الفقرات التي اتفدق عليهدا
 %63م المحكمي حيث أصبح االختبار في صورت النهائية مكو م ( )20فقرة ألالبعة اسئلة متنوعة.
ثبات األداة :
للتحقق م ثبات االداة  ،ومد االتساق الداخلي لإلختبار  ،ومد الحصول علدى نفد النتدائج أو نتدائج قريبدة
منهددا؛ تددم تقدددير الثبددات بطريقددة االسددتقرار م د خددالل االختبددار وإعددادة اإلختبددار .حيددث ت د ّم تطبيددق االختبددار
بصورت النهائية على عينة استطالعية م غير أفراد عيندة الدراسدة ،تكوندت هدذه العيندة مد ( )14طالبدا مد
طالب الصف السابع يمتلو صفا دراسيا في مدرسة فيصل األول األساسية في العقبة ،وأعيد تطبيق االختبار
ذات بعد ( )22يوما على أفراد العينة نفسها ،واستخدمت استجاباتهم في تقدير معامل الثبات ،حيث بلغت قيمدة
معامل الثبات وفدق معادلدة كرونبدا الفدا ( ،)0.68وهدو معامدل يشدير الدى ا االختبدار علدى درجدة جيددة مد
الثبات ألغدراض الدراسدة كمدا تدم حسداب معدامالت التمييدا لكدل فقدرة مد فقدرات اإلختبدار وتراوحدت مدابي
(. )0.58-0.86
متغٌرات الدراسة :
اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات التالية :
أو ًالا :المتغٌر المستقل
ويمثل طريقة التدري ولها مجموعتا
المجموعة األولى  :طريقة التدري التقليدية المجموعة الثانية  :طريقة التدري باستخدام الحاسوبثانٌا  :المتغٌر التابع :
ويمثل درجة اجابة افراد عينة الدراسة على األداة المعدة للدراسة (تحصيل الطالب ).
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اجراءات الدراسة :
أجريت الدراسة في الفصل الثاني للعام الدراسي 8080-8027
لتطبيق الدراسة تم تنفيذ اجراءات االتية :
 -2إجراء اختبار قبلي لجميع أفراد عينة الدراسة للوحدة السابعة م مبحث الرياضيات للصف السابع.
 -8تصميم أداة الدراسة .
 -1تقسيم الطلبة بشكل عشوائي إلى مجموعتي  :ضابطة (شعبة ذكور وشدعبة انداث ) وتجريبيدة (شدعبة ذكدور
وشعبة اناث) .
 -2تدري أفراد المجموعة التجريبية م قبل معلم الرياضيات يحمل شهادات االلكترونيدة (ICDLو ) INTEL
م خالل البرامج محوسبة  ،وتوظيف الوسائط المتعددة الموجودة على موقع  EDUWAVEالتربو بمعددل
حصة يوميا ولمدة أسبوعيي متتاليي في مختبر الحاسوب.
 -3تدري أفراد المجموعة الضابطة م قبل معلم الرياضيات بالطريقة التقليدية داخل الغرفة الصفية.
 -4في نهاية التدري  ،تطبيق اختبار التحصيل البعد على أفراد عينة الدراسة لقيا مد التحصيل المباشر
عندهم.
 -5ادخال البيانات الى الحاسوب وتحليليها احصائيا.
المعالجات اإلحصائٌة :
بعدد تطبيدق إجدراءات الدراسدة وتنفيدذها ،ثدم جمدع البياندات وادخالهداالى الحاسدوب والختبدار صدحة الفرضدية
استخدمت الرامة االحصائية للعلوم االجتماعية (  ) SPSSلتحليل نتائج الدراسة وقد استخدمت اإلحصاءات
التالية  :المتوسط الحسابي  ،االنحراف المعيار  ،معامل تقدير الثبات كرونبدا الفدا  .واختبدار تحليدل التبداي
االحاد (  )One Way Anovaفحص داللة الفرق بي متوسطات العالمات للطلبة عند مستو الداللدة (α
=  ) 0.03لكل م المجموعتي التي درست بالطريقة التقليديدة والمجموعدة التدي درسدت باسدتخدام الحاسدوب
وسيكو لالختباري القبلي والبعد .
اختبار تحليل التباي المصاحب علدى اختبدار التحصديل القبلدي ثدم البعدد وذلدك لرصدد أثدر كدل مد طريقتديالتدري  ،والجن والتفاعل بي الجن وطريقة التدري .
نتائج الدراسة
هدفت هذه الدراسة الستقصاء أثر استخدام الحاسوب كوسيلية تعليمية على تحصديل طلبدة الصدف السدابع فدي
وحدة ايارة االماك في مدادة الرياضديات مقارندة بالطريقدة التقليديدة لدذلك حاولدت الدراسدة اختبدار الفرضدية
األولى والتي تنص على مايلي :
ال توجد فروق ذات داللة إحصدائية عندد مسدتو الداللدة (  )0.03 = αبدي متوسدطات درجدات طلبدة الصدف
السابع األساسي في االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات الذي درسوا باألسدلوب التقليدد ومتوسدط درجدات
الطلبة الذي درسوا باستخدام الحاسوب تعا لطريقة التدري .
ولإلجابة على هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة لعالمدات مجمدوعتي عيندة
الدراسة على االختبارالتحصيلي القبلي والبعد  .كما في الجدول (: )2
جدول ( : )1المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة للعٌنتٌن الضابطة والتجرٌبٌة على االختبار
القبلً.
المجموعة
العدد
ضابطة
تجريبية

80
80

ذكور واناث
اناث
ذكور
المتوسددددددط االنحررررررررراف العدد المتوسددددط االنحرررررراف العدد المتوسط االنحراف
الحسابي المعٌاري
الحسابي المعٌاري
المعٌاري
الحسابي
3.65 86.63 20
4.34
87.13 80
3.27
86.13
4.02 86.73 20
4.10
87.2 80
4.83
86.23

يظهر الجدول( )2ا المتوسطات الحسابية للعينتي الضابطة والتجريبية على االختبار القبلي للذكور واالناث
متقاربة  ،مما يشير الى تكافؤ مجموعات الدراسة م حيث طريقدة التددري و الجدن  .ولتحقدق مد ا هدذه
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الفروق البسيطة بي المتوسطات غير دالة احصائيا عند مستو داللة () 0.03 ≤ α؛ لجأ الباحدث إلدى إجدراء
تحليل التباي األحاد (  )One Way Anovaكما في الجدول (.)8
الجدول ( :)2تحلٌل التباٌن األحادي ) ) One Way Anovaللمتوسطات الحسابٌة للعٌنتٌن الضابطة
والتجرٌبٌة على االختبار القبلً للذكور واالناث
مستو
ف المحسوبة
متوسط
درجات
مجمو
مصدر التباي
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات

بي المجموعات
داخل المجموعة

0.200
2128.00

2
16

المجمو

2128.20

17

. 001

0.200
13.124

*.736

أظهرت النتائج في جددول ( )8عددم وجدود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتو الداللدة ( )0.03≤αبدي
المتوسددطات الحسددابية للمجمددوعتي الضددابطة والتجريبيددة علددى االختبددار القبلددي ؛ حيددث قيمددة مسددتو الداللددة
المشاهدة ( )0.73=sisأعلى م ()0.03؛ أ أ الفروق في غير داللدة إحصدائية عندد مسدتو الداللدة ( ≤ α
 .) 0.03مما يعني ا مجموعات الدراسة متكافئدة فدي التحصديل  .وبعدد تنفيدذ التددري باسدتخدام الحاسدوب
كوسيلة تعليمية تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي عينة الدراسة على
االختبارالتحصيلي البعد  .كما في الجدول (: )1
جدول ( : )3المتوسطات الحسابٌة واالنحرافات المعٌارٌة على االختبار البعدي تبعًا ا لطرٌقة التدرٌس
والجنس .
المجموعة

ضابطة
تجريبية

العدد

ذكور
المتوسدددددط االنحرررررررراف العدد
المعٌاري
الحسابي

اناث
المتوسدددط االنحرررا العدد
الحسابي ف
المعٌررار
ي

ذكور واناث
المتوسط االنحراف
الحسابي المعٌاري

80

87.10

3.41

80

87.73

4.45

20

87.48

4.02

80

18.73

3.10

80

12.1

3.7

20

11.48

3.88
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يظهر الجدول ( )1أ المتوسط الحسابي للعالمات الكلية للطلبدة علدى المجموعدة التجريبيدة يسداو ()11.48
درجة م أصل ( )20درجة ،أ ما نسبت ( ،)%468.2وبانحراف معيار مقداره ( . )3.88مقابل ذلك ،بلدغ
المتوسط الحسابي للعالمات الكلية للطلبة م المجموعة الضابطة على نف االختبدار ( )87.4درجدة  ،أ مدا
نسبت ( ،)%52وبانحراف معيار مقداره ( ، )4.02وهذه النتيجة الوصفية تعني أ هناك فرقا ظاهرا مقداره
( )2درجات ،أ ما نسبت ( )%20بي متوسط العالمات الكلية للطلبة على اختبدار االحتفداظ ،وهدذا يددل علدى
وجود أثر للمعالجة في تحصيل أفراد عينة الدراسة في مهارات الرياضيات ،وهذه الفروق لصدالح المجموعدة
التجريبية التي استخدمت التعلم بالحاسوب.
والختبار داللة الفروق الظاهرية والتي يمك أ تعا إلدى متغيدر الطريقدة (الدتعلم باسدتخدام الحاسدوب) ،تدم
استخدام تحليل التباي المصاحب الختبار التحصيل كما يظهر في الجدول رقم (.)2
الجدول رقم ( :)4نتائج تحلٌل التباٌن المصاحب الختبار التحصٌل البعدي
المتغير
المصاحب

المتغير التابع

مصدر التباي

مجمو
المربعات

األداء على
اختبار
التحصيل
القبلي

األداء على
اختبار
التحصيل
البعد

التداخل
االختبار البعد
المجموعات
الخطأ
الكلي

25.405
2078.1
238.6
221.0
22152.0

درجة
الحرية
2
2
2
15
20

متوسط
المربعات
25.40
2078.11
238.63
1.03

مستو
قيمة (ف)
802.7
23.36
135.3
30.01

* ذات داللة إحصائٌة
يتضددح م د الجدددول رقددم ( )2أ تحصدديل طددالب الصددف السددابع فددي الرياضدديات يختلددف وبداللددة إحصددائية
باختالف طريقة التدري لصالح المجموعة التي تعرضت للتجربة.
الفرضررٌة الثانٌررة  :ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية عنددد مسددتو الداللددة (  )0.03 = αبددي متوسددطات
درجات طالب الصف السابع األساسي في االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات تعا للجن .
للتحقددق م د هددذه الفرضددية وبددالرجو للجدددول ( )2يتبددي ا متوسددط اداء الطددالب الددذكور م د المجموعددة
الضددابطة ( )86.13ومتوسددط اداء المجموعددة الضددابطة م د االندداث ( ، )87.13كمددا ا المتوسددط الحسددابي
للمجموعددة التجريبيددة للذكوريسدداو ( )86.23والمتوسددط الحسددابي للمجموعددة التجريبيددة لإلندداث تسدداو
( )87.2وجميعها قيم متقاربة وعند اجراء اختبار التحليل االحاد كما في الجدول ( )8كانت الفروق غير دالة
احصائيا .وبعد تنفيدذ التددري باسدتخدام الحاسدوب وحسداب المتوسدطات الحسدابية للدذكور واالنداث كمدا فدي
الجدددول ( )1يتبددي ا متوسددط اداء الطددالب الددذكور م د المجموعةالتجريبيددة يسدداو ( ) 18.7والمتوسددط
الحسابي للمجموعة التجريبيدة لإلنداث تسداو ( )12.1بوجدود فدرق بمقددار ( .)2.2ولتحقدق ا هدذه الفدروق
ذات داللة اخصائيةتم اجراءاختبار تحليل التباي األحاد بي المتوسطات الحسابية التجريبية للذكور واالناث
على االختبار البعد كما في الجدول (:)3
الجدول ( :)5تحلٌل التباٌن األحادي ) ) One Way Anovaللمتوسطات الحسابٌة للعٌنتٌن الضابطة
والتجرٌبٌة على االختبار البعدي للذكور واالناث
مستو
ف المحسوبة
متوسط
درجات
مجمو
مصدر التباي
الداللة
المربعات
الحرية
المربعات

بي المجموعات
داخل المجموعة

240.000
2803.153

2
16

المجمو

2143.153

17

240.000
12.580

852

3.022

0.012

الداللة
.000
.000
.000
-------
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حيث قيمة مستو الداللة المشاهدة ( )012.sis=0أعلى م ()0.03؛ أ أ الفروق ذات داللة إحصائية عند
مستو الداللة (  ) 0.03 ≤ αويوجد فروق بي الذكور واالناث للعينتي التجريبية والضابطة ولصالح االناث
 .مما يشير الى وجدود فدرق ذو داللدة احصدائية يعدا لمتغيدر جدن المدتعلم عندد اسدتخدام الحاسدوب كوسديلة
تعليمية وا استعداد الطالبات للتعلم م خالل الحاسوب اعلى م الطالب .
الفرضٌة الثالثة  :ال يوجد فروق ذات داللة إحصدائية عندد مسدتو الداللدة ( ) 0.03 = αفدي تحصديل طلبدة
الصددف السددابع األساسددي فددي مددادة الرياضدديات  ،تعددا لطريقددة التدددري أو الجددن أو التفاعددل بددي الطريقددة
والجن معا .
يتبي م الجدول ( )2لتحليل التباي المصاحب وجود فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتو الداللدة (= α
 ) 0.03في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة الرياضيات  ،تعا لطريقة التدري أو الجن أو
التفاعدل بددي الطريقددة والجددن معددا حيددث مسددتو الداللددة ( )sis=0.00أقددل مد ( )0.03 = αممددا يعنددي ا
هندداك تددأثيرا مشددتركا بددي طريقددة التدددري باسددتخدام الحاسددوب والجددن علددى تحصدديل الطلبددة فددي مبحددث
الرياضيات.
مناقشة النتائج والتوصٌات
أشارت نتائج فرضيات الدراسة إلى ما يلي :
 -2نتائج الفرضية األولى  :والتي تنص على  :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتو الداللدة ( = α
 )0.03بي متوسطات درجات طلبة الصف السابع األساسي في االختبدار التحصديلي لمدادة الرياضديات الدذي
درسوا باألسلوب التقليد ومتوسط درجات الطلبة الذي درسوا باستخدام الحاسوب تعا لطريقة التدري .
برفض الفرضدية الصدفرية وجدود أثدر للمعالجدة واسدتخدام الحاسدوب فدي التددري علدى تحصديل أفدراد عيندة
الدراسة في مهارات الرياضيات ,وأ الطلبة الذي تعلموا باستخدام الحاسوب كا تحصيلهم أفضدل مد طلبدة
المجموعددة الضددابطة الددذي تعلمددوا بالطريقددة التقليديددة (االعتياديددة) ،وفددي ضددوء هددذه النتيجددة يمكد القددول إ
استخدام استراتيجية التعلم بالحاسوب تفوقدت علدى الطريقدة التقليديدة مد حيدث التحصديل المباشدر .ويمكد أ
تعا النتيجة إلى ما تتصف ب استراتيجية التعلم بالحاسوب مد قددرة علدى جعدل المدتعلم نشدطا وفداعال أثنداء
اكتساب المهدارات فدي مواقدف تعليميدة يتدوافر فيهدا اإلثدارة والمنافسدة والتعايدا والتشدويق ،حيدث أ البدرامج
التعليميددة المسددتخدمة ٌتراعددي قدددرات المتعلمددي  ،وتمكددنهم م د الددتعلم وفقددا لمددا تسددمح ب د قدددراتهم ،م د خددالل
اختيددارهم لمسددتو الصددعوبة والسددرعة التددي تناسددبهم .هددذا باإلضددافة إلددى أ بددرامج الحاسددوب تحتددو علددى
مجموعة م الرسومات واألشكال واأللوا والموسيقى و في مواقدف تعليميدة تدوفر التسدلية والمتعدة ،وتجعدل
المتعلمي نشطي وفاعلي  ،وتثير فيهم رو المنافسة والمثابرة ،مما يبقي تأثير االحتفداظ لمددة أطدول ،ويسدهم
في نجا عملية التعلم وايادة فاعليتها.
وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي أشارت إلدى تفدوق طريقدة الدتعلم باسدتخدام الحاسدوب علدى طريقدة
التعلم التقليدد (االعتيداد ) ،مدع أ تلدك الدراسدات أجريدت فدي مجتمعدات أخدر  ،وتناولدت صدفوفا ومفداهيم
موضوعات اختلفت في طرائق المعالجة وأدوات القيا وم بي هدذه الدراسدات ،دراسدة أبدو ريدا (،)2777
وصبح والعجلوني ( ،)8001والفدار ( ،)2772وسدالمة( ،)2777وبيكدر وهيدل (،)Baker & Hale, 1997
وشاشاني (.)Shashanni, 1995
 -8نتائج الفرضية الثانية والتي تدنص علدى  :ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتو الداللدة ( = α
 )0.03بي متوسطات درجات طالب الصف السابع األساسي في االختبار التحصيلي لمادة الرياضيات تعا
للجن  .حيث اشارت النتائج الى  :وجدود فدرق ذو داللدة احصدائية يعدا لمتغيدر جدن المدتعلم عندد اسدتخدام
الحاسوب كوسيلة تعليمية وا استعداد الطالبات للتعلم م خالل الحاسوب اعلى م الطالب .
وبالرغم م عدم ظهور فروق في المتوسطات الحسابية بي الذكور واالناث في االختبار القبلدي وبدالرغم مد
تساو اجراءات تنفيذ التجربة حيث تم تقديم الخبرات والمفداهيم بالطريقدة ذاتهدا  ،االاند قدد يكدو السدبب هدو
بذل الطالبات لمجهود أكبر لرفع مستو تحصيله عك الذكور الذي لم يبذلو مجهودا مكافئا.
 -1نتائج الفرضية الثالثة والتي تدنص علدى  :ال يوجدد فدروق ذات داللدة إحصدائية عندد مسدتو الداللدة (= α
 ) 0.03في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة الرياضيات  ،تعا لطريقة التدري أو الجن أو
التفاعل بي الطريقة والجن معا  .أشارت النتائج الى رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة والتي
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تظهر وجودفروق في تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في مادة الرياضيات  ،تعا لطريقة التددري أو
الجن أو التفاعل بي الطريقة والجن معا .وهذا يؤكد فعالية استخدام الحاسوب في تدري الرياضيات وفي
رفع تحصيل الطلبة وقد يعا ذلك الى اهتمام الطلبة بالبرنامج المحوسب وتفاعلهم مع داخل الغرفة الصدفية
ورغبتهم في استمرار التجربة واخذ حصص اضافية باستخدام التعلم االلكتروني .
التوصٌــات:
انطالقا م نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي:
 -2إجراء المايد مد الدراسدات تبحدث فدي أثدر اسدتخدام الحاسدوب فدي التعلديم فدي تنميدة مهدارة حدل
المشددكالت والتفكيددر اإلبددداعي والتفكيددر الناقددد لددد الطلبددة فددي مختلددف مسددتوياتهم :الموهددوبي
والمعوقي أو ذو صعوبات التعلم.
 -8حددث الجهددات المسددؤولة علددى تددوفير برمجيددات تعليميددة ،محوسددبة وتعميمهددا (بحددذر) علددى طلبددة
المرحلة األساسية في مدار التعليم العام.
 -1ضرورة توعية مدرسي مبحث الرياضيات في المرحلدة األساسدية بأهميدة توظيدف الحاسدوب فدي
التعليم.
 -2إعتماد استخدام الحاسوب كوسيلية تعليمية ضم الطرائق الحديثة في تددري الرياضديات لمدا لد
دور في رفع التحصيل الدراسي وتنمية الدافعية نحو مادة الرياضيات .
 -3اتاحددة الفرصددة امددام المدرسددي لتصددميم عددروض ووسددائط الكترونيددة اخددر ولمراحددل دراسددية
اخر وبإعتماد الحاسوب كوسيلة تعليمية.
 -4تشكيل فريق عمل خاص على مسدتو عدال العدداد وسدائط الكترونيدة مختلفدة وذلدك عد طريدق
تعاو كل م المتخصصي في المحتو التعليمي وخبراء تكنولوجيا التعليم وخبراءالتربية وعلدم
النف وفريق االخراج الهندسي والفني واشراكهم جميعا.
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