أثر استخدام الىسائل التعليوية يف تدريس الكسىر
والعوليات عليها على حتصيل طالب الصف اخلاهس يف
حمافظة القريات يف الرياضيات وعلى اجتاهاتهن حنىها
محمد أحمد الحواس*

* المملكة العربية السعودية
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أثر استخدام الىسائل التعليوية يف تدريس الكسىر
والعوليات عليها على حتصيل طالب الصف اخلاهس يف
حمافظة القريات يف الرياضيات وعلى اجتاهاتهن حنىها
الممخص_ ىدفت الدراسة الحالية إلى التعرف عمى أثر استخدام

األساسية مثل :الفيزياء ،األحياء ،االقتصاد ،ولذلك نجد أن

الوسائل التعميمية في تدريس الكسور والعمميات عمييا عمى التحصيل

التقدم الرياضي شرط الزم لمتقدم الحضاري .وليذا دعت

واالتجاىات في الصف الخامس االبتدائي .ولتحقيق أىداف الدراسة

النظريات التربوية الحديثة إلى ضرورة تنظيم تدريس الرياضيات،

قام الباحث ببناء برنامج تجريبي في تدريس الرياضيات يعتمد عمى

وتبنى وسائل وأساليب حديثة في التدريس ،والتقميل من إتباع

الوسائل التعميمية ،باإلضافة إلى ذلك قام الباحث بتطوير أداتين

واعتماد الطرق التقميدية العشوائية [.[1

األولى اختبار تحصيمي والثانية مقياس لالتجاىات نحو الرياضيات.

كما ويجب أن يستخدم المعممون التكنولوجيا من أجل تدعيم

تم اختيار عينة مكونة من ( )48طالباً من مدرسة اليرموك االبتدائية

تعمم طالبيم وذلك من خالل إيجاد أو اختيار ميمات رياضية

بطريقة قصديو كونيا قريبة من المدرسة التي يدرس فييا الباحث

تستفيد مما تقدمو التكنولوجيا بفاعمية  -الرسم (التصور)

واحتوائيا عمى غرفة خاصة لمصادر التعمم ،وقد تم اختيار إحدى

والحساب .ويمكن لممعممين استخدام تشبييات لتقديم تجارب

الشعبتين لمتدريس بالطريقة التجريبية واألخرى بالطريقة الضابطة وقد

لمطالب من مواقف المشكالت ال تكون ممكنة بدون التكنولوجيا.

كان االختيار عشوائياً .وبعد تطبيق البرنامج التجريبي والذي استمر
لمدة ( )4أسابيع بواقع  5حصص أسبوعياً بمجموع  20حصة صفية

ويمكنيم أيضاً استخدام البيانات ومصادر اإلنترنت لتصميم

مدة كل حصة  45دقيقة .أشارت النتائج إلى وجود فرق ذو داللة

ميمات لمطالب [.[2

إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0.05بين متوسط تحصيل

ويتفاوت المتعممون في سرعة إنجاز األعمال في نواح

الطالب عمى االختبار البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة،

متعددة من شخصيتيم وتفكيرىم ،وعمى المعمم إتاحة الفرص

حيث حصل افراد المجموعة التجريبية عمى متوسط درجات اعمى

الكافية لجميع الطالب لممشاركة والعمل كل حسب قدراتو

مقارنة بمتوسط درجات المجموعة الضابطة .كما وأشارت النتائج إلى

وامكاناتو ،األمر الذي يتطمب من المعمم استخدام أساليب

وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0.05بين

ووسائل متنوعة في التعمم ،تمبي حاجات التالميذ الفردية [.[1

متوسط اتجاىات الطالب عمى االختبار البعدي بين المجموعتين

ويرتكز التعميم في الدول المتقدمة عمى أىمية استخدام

التجريبية والضابطة ،حيث حصل افراد المجموعة التجريبية عمى

الوسائل التعميمية كونيا بمثابة الجسر الموصل بين المجرد

متوسط درجات اعمى مقارنة بمتوسط درجات المجموعة الضابطة.

والمحسوس .وقد أوصى المجمس الوطني لمعممي الرياضيات في

الكممات المفتاحية :الوسائل التعميمية ،الكسور ،االتجاىات نحو

الواليات المتحدة  NCTMبضرورة إتاحة الفرصة أمام

الرياضيات.

الطالب الستخدام الوسائل التعميمية التي تجسد المفاىيم

 .1المقدمة

الرياضية وتساعد عمى نقميا من المرحمة المجردة إلى المرحمة

تمعب الرياضيات دو اًر ىاماً وكبي اًر في جميع نواحي الحياة،

المحسوسة [.[3

فيي كعمم يخدم جميع العموم األخرى ويعد من مقوماتيا
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األلعاب التربوية والتعميمية [ ،]9حميدان [ ،]6ودراسات أخرى

فالرياضيات طريقة فنية منطقية لمبحث وحقل لمتفكير

جمعت ما بين الحاسوب واأللعاب التعميمية ].[5

األصيل يعتمد عمى قوة البديية وسعة الخيال والمالحظة وىي

وبالرغم من وجود عدد من الدراسات العربية التي عممت

تنشر الجمال وتتمتع بقدرة كبيرة منو [.[4
وقد حظي تدريس الرياضيات باىتمام المؤسسات الدولية

عمى توظيف الوسائل التعميمية التكنولوجية منيا ،والتقميدية ،إال

والذي تمثل في عقد الدورات والمؤتمرات حول أساليب تدريسيا،

أن نصيب البيئة السعودية كان منيا قميل ،مما عزز لدى

حيث قامت المجالس مثل المجمس الوطني لمعممي الرياضيات

الباحث فكرة دراسة أثر الوسائل التعميمية عمى التحصيل في

((NCTM) National Council For Teachers of

تدريس الكسور في الرياضيات.

 ،Mathematicsبعقد مؤتمرات واشتقاق معايير ،وأصدرت عام

 .2مشكمة الدراسة

( )2000أول وثيقة معايير في تدريس الرياضيات ،حيث تم

تشير نتائج االختبارات الدولية إلى وجود ضعف عام في

تقسيم تدريس الرياضيات إلى خمس مجاالت ىي األعداد

تحصيل الطمبة في مادة الرياضيات في الدول العربية بشكل

والعمميات عمييا ،والجبر ،واليندسة ،والقياس ،وتحميل البيانات

عام ،والمممكة العربية السعودية بشكل خاص ،كما وأظيرت

واالحتماالت [.[2

بعض الدراسات لبعض العوامل التربوية المؤدية إلى تدني

ومن المواضيع الميمة والمتصمة بمعيار العدد والعمميات

تحصيل الطمبة العممي في مادة الرياضيات ومنيا افتقار الطمبة

عمييا ،موضوع الكسور العادية والعشرية والعمميات عمييا من

ألساسيات مادة الرياضيات واعتقادىم بأنيا مادة ليست ضرورية

قسمة وضرب وجمع وطرح ،لكون ىذا الموضوع من المواضيع

في الحياة مما أدى إلى تكوين اتجاىات سمبية نحو مادة

التي يتعامل بيا الفرد في حياتو اليومية بشكل كبير ،حيث تدرس

الرياضيات كما أن من بين األسباب التي يراىا الطالب أن

األعداد والعمميات عمييا في مراحل التعميم األساسية الدنيا،

ىناك قمَة من المعممين يستخدمون الوسائل التعميمية في تدريس

ونظ اًر لما يتصف بو األطفال في ىذه المرحمة من خصائص

الرياضيات .وفي الوقت ذاتو يحمل كثير من الطالب اتجاىات

معرفية معينة ولعل أبرزىا إدراك األشياء الممموسة والحسية ،فإن

سمبية نحو دراستيم لمرياضيات ويرون أن تعمم الرياضيات معقدة

عممية تدريس األطفال لألعداد واجراء العمميات عمييا يتطمب

بالنسبة ليم ،فيم يشعرون بان تعمم الرياضيات غير مناسبة ليم

إدخال أساليب وطرق تدريس تراعي خصائص األطفال المعرفية

وأنيم ميما فعموا لن يجيدوىا ،وىذه المشكمة تالحظ بوضوح عند

في ىذه المرحمة [.[5

مواجية الطالب لبعض المسائل في موضوع الكسور والعمميات

وقد أضاف التطور العممي الكثير من الوسائل التعميمية

عمييا.

الجديدة التي تراعي مستوى األطفال المعرفي والنفسي ،وأصبحت

كذلك فإن شكوى بعض المعممين وخاصة الذين يدرسون

تصمم لجذب انتباه األطفال وتشويقيم نحو المادة التعميمية بما

الفيزياء والكيمياء والجغرافيا من عدم استيعاب الطمبة لألساسيات

يتناسب وتحقيق األىداف التعميمية لممادة الدراسية [.[6

البسيطة من مادة الرياضيات ومنيا العمميات عمى الكسور

وقد تعددت الطرق التي استخدمت فييا الوسائل التعميمة

إحساسا بأىمية دراسة تحصيل الطمبة
واإلعداد ،ولَّ َد لدى الباحث
ً

أن ىناك دراسات تناولت االعتماد عمى الحاسوب في تدريس

التعميمية وبشكل أكثر تحديد يمكن صياغة مشكمة الدراسة

في تدريس الرياضيات ضمن مراحل التعميم األساسي ،حيث نجد

في الرياضيات واتجاىاتيم نحوىا من خالل استخدام الوسائل

الرياضيات لدى طمبة المرحمة األساسية نور [ ،]7صبح [،]8

الحالية في أثر استخدام الوسائل أثر استخدام الوسائل التعميمية

وىناك دراسات ركزت عمى تدريس الرياضيات من خالل

عمى التحصي ـل واتجاى ـات طالب الصف الخامس االبتدائي نحو
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مادة الرياضيات.

د .مصطمحات الدراسة

أ .أسئمة الدراسة

التحصيل :ىو حصيمة أو مقدار ما اكتسبو المتعمم من خبرات

ىدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر استخدام الوسائل

ومعارف وميارات معرفية نتيجة لعممية التعميم في وحدة الكسور

التعميمية في تدريس الكسور والعمميات عمييا في تحصيل طالب

والعمميات عمييا ،ويتم قياسو من خالل العالمات التي يحصل

الصف الخامس في محافظة القريات في الرياضيات وعمى

عمييا الطالب نتيجة أدائو الختبار التحصيل الذي أعده الباحث

اتجاىاتيم نحوىا .وبالتحديد سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن

ليذه الغاية ،ويعرف إجرائياً في الدراسة الحالية بدرجتو في

السؤالين الرئيسين اآلتيين:

الرياضيات في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

 -ما أثر استخدام الوسائل التعميمية عمى التحصيل الرياضي

.2006/2005

لدى طالب الصف الخامس االبتدائي؟

االتجاىات :ىي الطريقة أو األسموب الذي يعبر فيو الطالب عما

 -ما أثر استخدام الوسائل التعميمية عمى اتجاىات طالب

يكنو أو يشعر بو اتجاه الرياضيات ،وىي تمثل استعداده أو ميمو

الصف الخامس االبتدائي نحو مادة الرياضيات؟

أو اندفاعو نحو الرياضيات [ ،]10ويتم قياسيا من خالل

ب .فرضيات الدراسة

العالمات التي يحصل عمييا الطالب من استجابتو عمى مقياس

الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

االتجاىات نحو الرياضيات والذي قام الباحث بإعداده.

داللة ) (α = 0.05بين متوسط عالمات تحصيل طالب

الطريقة االعتيادية في التدريس :الطريقة التي يكون لممعمم الدور

المجموعة التجريبية ومتوسط عالمات تحصيل طالب المجموعة

الرئيسي في العممية التعميمية ويشكل محورىا ،حيث يقوم المعمم

الضابطة عمى االختبار التحصيمي يعزى إلى استخدام الوسيمة

بالشرح والمناقشة وطرح األسئمة ،وينحصر دور الطالب في

التعميمية.

اإلجابة عن أسئمة المعمم أو التعميق عمى إجابة زميمو أو طرح

الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

التساؤالت عمى المعمم.

داللة ) (α = 0.05بين متوسط عالمات طالب المجموعة

طريقة التدريس باستخدام الوسائل التعميمية :الطريقة التي تم فييا

التجريبية ومتوسط عالمات طالب المجموعة الضابطة عمى

عرض المادة التعميمية باستخدام وسيمة الشكل السداسي ،وتكون

مقياس االتجاىات يعزى إلى الوسيمة المستخدمة.

فييا مبنية عمى نشاطات يقوم بتنفيذىا الطالب وكذلك أوراق

ج .أهمية الدراسة

عمل وتدريبات.
وسيمة الشكل السداسي :ىي عبارة عن شكل سداسي ويمثل

اكتسبت الدراسة الحالية أىميتيا من كونيا:
 )1تطرقت إلى موضوع ميم وأساسي في مادة الرياضيات وىو

النصف ،واذا أُضيف لو شكل سداسي آخر أصبح يمثل الواحد

موضوع "الكسور والعمميات عمييا " والتي يجد الطالب صعوبة

الصحيح ،واذا قُسم إلى قسمين يعطي شكمين شبو منحرف وىو

في فيميا واستيعابيا.

يكافئ الربع ،واذا قُسم من مركزه إلى ثالثة أقسام متساوية يصبح

 )2تناولت مرحمة دراسية ميمة تؤثر في المراحل المتقدمة.

لدينا ثالثة متوازيات إضالع ،فكل متوازي إضالع يكافئ

 )3تفيد المعممين وتوجييم نحو استخدام الوسائل التعميمية

السُّدس ،واذا قسم من مركزه إلى ستة أقسام متساوية يصبح

ألىميتيا في العممية التعميمية ،ولما تتركو من أثر إيجابي واتجاه

ىنالك ستة مثمثات في النصف ،فيكون في الواحد الصحيح 12

مرغوب نحو الرياضيات.

مثمثاً متكافئاً ونحصل عمى )2( :شكل سداسي = ( )4شبو
منحرف = ( )6متوازي إضالع = ( )12مثمث.
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ومن ىنا كان ال بد من اإلشارة إلى أن تدريس الرياضيات

ه .محددات الدراسة
 )1اقتصرت الدراسة عمى وحدة "الكسور والعمميات عمييا " من

يحتاج إلى الوسائل التعميمية في مراحل التعميم األساسية ،وأن

كتاب الرياضيات لمصف الخامس االبتدائي.

نمو الطفل وتدرجو إلى الصفوف العميا ينمي قدراتو ويجعمو أكثر

 )2اقتصرت عينة الدراسة عمى طالب الصف الخامس في

قدرة عمى االستيعاب والتفكير والفيم .ففي المرحمة االبتدائية

مدرسة اليرموك االبتدائية بمحافظة القريات في المممكة العربية

يكون تعميم الحساب ىو المادة األساسية لمرياضيات ثم يعطى

السعودية.

الطالب بعض المعمومات اليندسية إلى أن يصبح في المدرسة

 )3تم اختيار العينة بالطريقة القصدية وذلك لوجود أعداد

المتوسطة ،فيدرس الجبر ،وىو العنصر األكبر في مادة

مناسبة من الطالب في كل شعبة مما يزيد من دقة وصدق نتائج

الرياضيات ،ومن أجل ىذا ال بد من التركيز الكبير عمى

التجربة ،وأيضاً وجود غرفة المصادر التعميمية ليتم عممية شرح

الحساب ووسائمو التعميمية في البداية ،ألن فيم الحساب بشكل

الوسائل التعميمية من خالليا.

وا ٍع وتمكين الطالب من مادتو يسيل عميو في المستقبل فيم

 )4تم اختيار وسيمة الشكل السداسي وذلك ألنو من خالليا يتم

الجبر واليندسة والمثمثات ،وذلك كون معموماتو قد بنيت عمى

تعميم الكسور واليندسة فالشكل السداسي لو ميزة خاصة حيث أن

أساس وقواعد سميمة [.[12

تقسيمو يرتبط بأشكال ىندسية.

مفيوم الوسائل التعميمية:
أصبح انتشار الوسائل
التعميمية مصطمحاً واستعماالً شيئاً
َ

 )5تم إعداد اختبار تحصيمي قبمي مكون من ( )15فقرة من نوع
االختيار من متعدد ،واختبار تحصيمي بعدي مكون من ()20

مألوفاً ،حيث نشاىدىا في المكتبات ،وبرمجيات الحاسوب.

فقرة من نوع االختيار من متعدد.

وتعددت التعريفات التي تناولت الوسائل التعميمية ،وىي في

 )6إعداد مقياس لالتجاىات نحو الرياضيات مكون في صيغتو

الحقيقة تكمل بعضيا وال تناقض فيما بينيا فقد عرف كاظم وعبد

النيائية من ( )20فقر.

الحميد [ ]13الوسائل التعميمية بأنيا األدوات والطرق المختمفة
كمية عمى فيم
التي تستخدم في المواقف التعميمية والتي ال تعتمد َ

 .3اإلطار النظري والدراسات السابقة

الكممات والرموز واألرقام أي أنيا تنقل المتعمم من المجرد إلى

الوسائل التعميمية في تدريس الرياضيات:

عرف الوسائل التعميمية بأنيا
المحسوس .أما الجيني [ ]14فقد ّ

تعتبر مادة الرياضيات من أكثر الموضوعات تجريداً،
ويميل المتعممين في التسمسل في المادة التعميمية من المحسوس

"ما تندرج تحت مختمف الوسائط التي يستخدميا المعمم في

إلى المجرد ،من أجل تحقيق مستوى أفضل من الفاعمية والكفاءة

الموقف التعميمي ،بغرض إيصال المعارف والحقائق واألفكار

التعميمية ،حيث يسعى المتعمم إلى إدراك المادة التعميمية ومن ثم

والمعاني لممتعممين " وقد جاء االىتمام بالوسائل التعميمية نتيجة

فيميا واعادة إنتاجيا وتوظيفيا في مجاالت الحياة اليومية ،حيث

لفوائدىا الكثيرة في التعميم وفيما يمي بعض ىذه الفوائد:

أن اليدف من تدريس الرياضيات ىو تكوين الميارات الرياضية

 -تنمية حب االستطالع في المتعمم واستثارة اىتمامو

الالزمة إلدارة شؤون الحياة ،إلى جانب تنمية القدرة عمى التفكير

بالموضوعات التي يتعمميا.

لدى المتعممين ،لذا أصبح ىناك حاجة أكبر من أجل االتجاه في

 -تشوق المتعمم وتذكي نشاطو فيستوعب الطالب قسما كبي اًر مما

تدريس الرياضيات بطريقة تحقق األىداف المرجوة من وراء تعميم

يقال.

الرياضيات وذلك من خالل التركيز عمى المحسوسات

 -تتنوع الخبرات التي تييئوىا المدرسة لمطالب فتتيح لو الفرصة

والمدركات في التعامل مع الرموز الرياضية [.[11

لممشاىدة واالستماع والممارسة والتأمل والتفكير.
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 -تراعي الفروق الفردية بين الطمبة ليسير كل طالب في تعممو

 -توسيع مجال الخبرات التي يمر فييا التمميذ.

لموضوعات المنيج حسب قدراتو واستعداداتو.

 -تساعد في االنتقال السمس من المجرد إلى المحسوس.

 -تكوين اتجاىات إيجابية نحو التعمم.

 -تشجع عمى النشاط والتعمم الذاتي.

 -تعمل عمى تقوية العالقة بين المعمم والمتعمم ،وبين المتعممين

 -تعمل عمى إثارة اىتمام المتعمم وعمى زيادة إيجابية ونشاطو.

أنفسيم من خالل المشاركة في األنشطة التعميمية.

 -تساعد في رفع كفاءة التدريس وجودتو.

 -تجعل الخبرات التعميمية أكثر فاعمية وأبقى أث اًر وأقل احتماالً

 -تتيح فرصاً لمتنوع والتجديد المرغوب فيو ،وبالتالي تسيم في

لمنسيان.

معالجة مشكمة الفروق الفردية بين التالميذ.

 -توفير الوقت والجيد عمى المتعمم [.[16,15

 -تسيم في تكوين اتجاىات مرغوب بيا نحو الرياضيات.

التعميمية:
مراحل تطور الوسائل
َ

 يؤدي التنويع في استخدام الوسائل التعميمية إلى تكوين وبناءمفاىيم سميمة ودقيقة.

التعميمية)
اتفق المربون عمى إطالق مصطمح (الوسائل
َ

عمى األشياء المادية التي تعين الدارس عمى اكتشاف الخبرات

 -تجعل التعمم أكثر عمقاً وثباتاً في أذىان التالميذ ،وىي تساعد

والميارات وغير ذلك من المعمومات ،ومر تطور ىذا المفيوم

عمى إطالة فترة تذكرىم بما يتعممون.

بعدة مراحل تبعاً لمتطور العممي وتطبيقاتو في مجاالت الحياة،

 -تتغمب عمى حدود الزمان والمكان والحجم والمسافة وتعمل

ىي كالتالي:

عمى جمب العالم الخارجي إلى غرفة الصف.

 )1المرحمة األولى :كان إنتاج الوسائل في ىذه المرحمة يدوياً،

 -تزيد من فاعمية المعمم وقدرتو عمى طرح مادتو في جو مالئم

وسادت الوسائل التالية في ىذا العيد (الموحات ،الخرائط ،الرسوم

ومناسب.

البيانية ،المخطوطات).

 -تسيم في إيصال المعارف والحقائق والمعمومات بجيد أقل

 )2المرحمة الثانية :اعتمدت عمى الوسائل المفظية والسمعية ،بعد

ووقت أقصر.

اختراع آالت الطباعة وأصبح ىناك تعميم في اكتساب الخبرات

 -توفر فرص التعمم الذاتي وكذلك التعمم ضمن مجموعات

وامكانية نقميا ألكبر عدد من الناس فشاع التعميم ،وأصبح في

صغيرة [.[19,18,17

متناول كل من يبغيو فانتشرت المناىج والتدريس.

معيقات استخدام الوسائل التعميمية:

 )3المرحمة الثالثة :اعتمدت عمى الوسائل السمعية والبصرية،

بالرغم من الحاجة الماسة إلى استخدام الوسائل التعميمية في

وكانت ىذه نتيجة لمثورة الصناعية األولى ،حيث استخدم

العممية التعميمية إال أن ىناك عوائق تحول دون استخداميا في

الصوت والصورة باإلضافة إلى الصور والشرائح وآالت عرضيا.

مدارسنا ومن أىميا:

 )4المرحمة الرابعة :اعتمدت فييا الوسائل عمى التعميم المبرمج

 -النظرة إلى الوسائل عمى أنيا مجرد أجيزة وأدوات كمالية في

الذاتي ،وكانت ىذه نتيجة لمثورة الصناعية الحالية ،وتطور

المدرسة.

األجيزة واالختراعات ودخول اإللكترون في معظم ىذه األجيزة،

 -التعقيدات الروتينية التي تفرضيا القوانين اإلدارية بالمدارس

وتقدم عمم النفس وعمم التعمم والتعميم [.[15

فيما يختص بالعيدة.

أىمية استخدام الوسائل التعميمية في عممية التعمم والتعميم:

 -وقمة الحوافز المادية التي تخصص لتشجيع االبتكار والتجديد

لقد أشارت العديد من الكتب واألبحاث إلى أىمية استخدام

في الوسائل التعميمية.

الوسائل التعميمية في العممية التربوية وىي:
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يستخدموىا بشكل واسع في حل المشاكل .عمى أية حال يظير

التعميمية األساسية [.[16

إن الطالب فقط ىم الذين يتعثرون في الكسور ،لذلك يشعر

الدراسات السابقة
تناولت العديد من الدراسات العربية واألجنبية موضوع

المعممون ضرورة وجود أسموب عممي لتعميم الكسور .وأن عمى

الوسائل التعميمية ومدى فاعميتيا في تدريس الرياضيات وخاصة

المعممين أن يجدوا طرقاً أخرى في إعادة صياغة تعميم الكسور

الوسائل التكنولوجية ،وكذلك أثر استخدام ىذه الوسائل في تنمية

وتفييميا .ىذه الدراسة أعطت األساليب واالستراتيجيات التي

اتجاىات الطمبة نحو الرياضيات ،فقد أجرى حميدان [ ]6دراسة

عمى المعمم أن يستخدميا في تعميم الكسور.

ىدفت إلى تقصي أثر استخدام القصص واألحاجي واأللعاب

أما نور [ ]7فقد أجرى دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر

المنفذة بالوسائل التعميمية التكنولوجية عمى تحصيل طالبات

استخدام الحاسوب التعميمي عمى تحصيل تالميذ الصف الرابع

الصف الخامس األساسي في الرياضيات مقارنة بالطريقة

االبتدائي (المباشر والمؤجل) بدولة اإلمارات العربية المتحدة

التقميدية ،تكونت عينة الدراسة من ( )60طالبة موزعين عمى

مقارنة مع الطريقة التقميدية وقد تكونت عينة الدراسة من ()74

مجموعتين :مجموعة تجريبية ( )30طالبة ومجموعة ضابطة

تمميذا من مدرسة الييمي التطبيقية بمدينة العين والتابعة لمنطقة

( )30طالبة .وأظيرت نتائج الدراسة أن ىناك فروقاً ذات داللة

العين التعميمية لمعام الدراسي  2003\2002وقد وزع أفراد

إحصائية عند مستوى الداللة ) (α = 0.05في تحصيل

العينة عمى أربع مجموعات :مجموعتين ضابطتين ومجموعتين

الطالبات في مادة الرياضيات تعزى لمطريقة المستخدمة ولصالح

تجربتين ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود أثر لطريقة

استخدام القصص واألحاجي واأللعاب المنفذة بالوسائل التعميمية

االستقصاء المحوسبة في تحسين تحصيل طالب الصف الرابع

التكنولوجية ،مما يشير إلى فاعمية ىذه الطريقة في التدريس.

االبتدائي.

كما قام الجيني [ ]14بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة أثر

وقد قام الشناق [ ]21بدراسة ىدفت إلى استقصاء أثر

استخدام قطع النماذج في تعميم الكسور االعتيادية لدى تالميذ

استخدام الحاسوب التعميمي بطريقتي التعميم األساسي في

الصفين الخامس والسادس االبتدائي بالمدينة المنورة .وتكونت

الرياضيات .ولتحقيق ىدف ىذه الدراسة تم استخدام عدد من

عينة الدراسة من  191طالباً تم اختيارىم بشكل عشوائي من

األدوات منيا :برمجية تعميمية محوسبة تتضمن المادة التعميمية

ثالث مدارس ،وقد بينت أن تدريس وحدة الكسور االعتيادية

المتمثمة المساحات والحجوم واختبار تحصيمي تكون من ()20

لتالميذ الصف الخامس باستخدام قطع النماذج أفضل من

فقرة من نوع االختيار من متعدد ،ومذكرات تحضير خاصة

تدريسيا لمتالميذ بالطريقة التقميدية .وبينت الدراسة أيضاً أن

بتدريس المساحات والحجوم لطالبات المجموعة الدراسية الثالثة

تدريس وحدة الكسور االعتيادية لتالميذ الصف السادس

بطريقة تقميدية .تم رصد عالمات المدرسة وكذلك رصد عالمات

باستخدام قطع النماذج أفضل من تدريسيا لمتالميذ بالطريقة

الطالبات عمى االختبار التحصيمي ثم أجري تحميل التباين

التقميدية.

األحادي ألداء الطالبات عمى االختبار التحصيمي ،وكذلك

وقام نايسر ورايت وكبرارو [ ]20بدراسة ىدفت إلى إيجاد

اختبار توكي لمفرق الدال الصادق ،ثم تحميل التباين ثنائي

استراتيجيات من قبل المعممين تكون متنوعة ليستخدموىا في

التفاعل ذي التصميم العاممي ( )3*3لمكشف عن أثر التفاعل

الصفوف إليجاد طرق لتحسين أساليب حل الكسور .فالمجمس

بين مستوى التحصيل وطريقة التعميم ،حيث أشارت النتائج إلى

الوطني لمدرسي الرياضيات قرر أن الطالب في الصفوف

وجود أثر لطريقة االستقصاء المحوسبة في تحسين تحصيل

الوسطى يجب أن يكون لدييم تمعن وتفيم لمكسور وأن

طالب الصف الرابع االبتدائي.
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كما قام نجم [ ]22بدراسة ىدفت إلى الكشف عن أثر

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05في

استخدام األلعاب التربوية الرياضية عند طالب الصف السابع

تحصيل طمبة الصف األول الثانوي العممي في الرياضيات تعزى

األساسي عمى كل من تحصيميم في الرياضيات واتجاىاتيم

إلى الجنس ،كذلك يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى

نحوىا .تكونت عينة الدراسة من ( )94طالبا من طالب الصف

داللة ) (α = 0.05في تحصيل طمبة الصف األول الثانوي

السابع األساسي وموزعين عمى شعبتين في كل منيا ()47

العممي يعزى إلى التفاعل بين طريقة التدريس والجنس.

طالبا ،حيث تم اختيار إحداىما عشوائيا لتكون المجموعة

كما أجرى ستينكن [ ]23دراسة ىدفت إلى متابعة النمو في

التجريبية واألخرى المجموعة الضابطة .وقد تم التحقق من تكافؤ

فيم أفكار الكسور تدرس ىذه الحالة في الصفوف الخمس

المجموعتين في التحصيل واالتجاه قبل تنفيذ الدراسة .ومن نتائج

األولى في المرحمة االبتدائية ولقد صممت لمتابعة النمو

الدراسة يتضح األثر اإليجابي الستخدام األلعاب التربوية

والتطوير في التفكير عن الكسور .المشروع كان نتاج دراسة

الرياضية عمى تحصيل الطالب المباشر والمؤجل في

طويمة األمد لمعممين بين جامعة رودجرز ومدرسة كونفور رود

الرياضيات ،وتحسين اتجاىاتيم نحوىا ،وتفوقيا في ذلك عمى

في مدينة كولتسنك في والية نيوجرسي فينالك 25طفالً في

الطريقة التقميدية في التدريس.

صف السيدة فميبس أصبح لقائيم مع فريق من باحثي جامعة

وقد أجرى صبح [ ]8دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام

رودجرس في مدة قدرىا  51-5ساعة لقاء خالل السنة

الحاسوب في تدريس الرياضيات لطمبة الصف الحادي عشر

الدراسية .تقرير ىذه الدراسة أنو في أول سبعة من خمس

عمى تحصيميم واتجاىاتيم نحوه ،فأخذ عينة من ( )60طالباً

وعشرون جمسة ركزت عمى يشاط الكسور .أما خالل جميع

وطالبة من الصف األول الثانوي العممي في مدرستي األرقم

الجمسات تمت دعوة األطفال الستكشاف نشاط العمل مع شركاء

اإلسالميتين في األردن لمبنين والبنات موزعين عمى شعبتين

في مجموعات صغيرة ناقشوا طقيم في بناء نماذج لتفسير

شعبة لمذكور وعددىا ( )36طالباً وشعبة لإلناث وعددىا ()24

استنتاجاتيم شرح الطالب دعموا أفكارىم أوالً لممجموعات ثم

طالبة ،وقد وزعوا بطريقة عشوائية عمى أربع مجموعات،

لمصف كامل فقد بنو مجتمع رياضي حيث تم طرح األفكار

مجموعتان من الذكور وعدد كل منيم ( )18طالباً ،ومجموعتان

واستكشافيا وتبنييا .وأوضحت النتائج أن ىناك أربعة نقاط

من اإلناث وعدد كل منيا  12طالبة وقد جعمت إحدى

أساسية وحيوية نشأت في تفكير األطفال ىذه النقاط تتضمن

المجموعتين من كل جنس ضابطة واألخرى تجريبية ،وقد درست

تفكير ٍ
نام وىي :الكسور كعوامل والكسور كأرقام .واالنتباه إلى

المجموعة التجريبية محتوى لمادة (المتجيات) من مبحث

اسم الوحدة أو إلى فيم النموذج .ومقارنة الكسور .والتكافؤ.

الرياضيات باستخدام الحاسوب من خالل برنامج تعميمي

وأشارت النتائج إلى أن العمل الذي قام بو األطفال ىو إثبات

محوسب في حين درست المجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية.

قوي في فيم رياضي بأن المتعممين يستطيعون اإلنتاج قبل

وقد أجرى الباحث اختبا اًر تحصيمياً بعد انتياء التجربة صمم

ظيور القواعد والمعادالت التي تعرض في شكل رياضي.

ألغراض ىذه الدراسة واستبانة االتجاه نحو استخدام الحاسوب

أما دراسة تاجدن [ ]24فقد أجرت مسحاً شامالً في

في التعميم ،وكانت نتائج ىذه الدراسة وجود فرق ذي داللة

الجامعات إلعادة تقييم اتجاىات الطمبة نحو استخدام التعميم

إحصائية عند مستوى داللة ) (α = 0.05في تحصيل طمبة

اإللكتروني ،حيث قامت بتجييز أدوات مختمفة وقاعدة بيانات

الصف األول ثانوي العممي في مبحث الرياضيات بين

لغاية مشاركة الجامعات فييا ،وتمكنيا من إجراء مقارنة بشكل

المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح التجريبية ،كذلك يوجد

مباشر بين طمبتيا وطمبة الجامعات األخرى وقد تم توفير قدرات
454

وخيارات كثيرة في عممية البحث لممقارنة عن طريق مفاتيح

والكسور المتكافئة ،والعدد الكسري ،واألعداد الكسرية المتكافئة،

متعددة لتسييل عممية تحميل البيانات لممشتركين وكان من نتائج

وىدفت إلى مقارنة نسب إتقان الطمبة ىذه المفاىيم بين صفوف

ىذا المسح نشوء حوار بين المتعممين ،وحدوث تحول إيجابي في

الدراسة ومقارنتيا مع نسب اإلتقان المتوقعة من المعممين.

اتجاىات المتعممين نحو التعمم اإللكتروني.

تكونت عينة الدراسة من ( )527طالباً وطالبة من محافظة

وكذلك قام العجموني [ ]25بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة

العاصمة عمان موزعين عمى صفوف الدراسة ،وطبق عمييم

آراء معممي الحاسوب ومعممي الرياضيات حول استخدام

اختبار محكي المرجع أُعد ليدف الدراسة ،وحسبت نسب إتقان

الحاسوب كوسيمة تعميمية في تعميم الرياضيات في المدارس

طمبة صفوف الدراسة المختمفة ،ثم عولجت دالالت المقارنة

الثانوية بمدينة عمان .وتكون مجتمع الدراسة وعينتيا من جميع

باستخدام اإلحصائي ) .(x2وأظيرت نتائج الدراسة تدنياً ممحوظاً

معممي الحاسوب ومعممي الرياضيات في المدارس الثانوية

في نسبة إتقان مفاىيم الكسور في صفوف الدراسة جميعيا ،عدا

الحكومية الخاصة في مدينة عمان ،حيث بمغ عدد المعممين

مفيوم الكسر األقل من واحد .وفضال عن ذلك فمم توجد فروق

الذين أجابوا عمى أدوات الدراسة  262معمما بواقع  181معمم

دالة إحصائياً بين نسب إتقان الطمبة مفاىيم الكسور تعزى

رياضيات و 81معمم حاسوب .وأظيرت نتائج ىذه الدراسة أن

الختالف مستوى الصف ،عدا مفيومي األعداد الكسرية واألعداد

وضع أجيزة الحاسوب في المدارس غير مرض من حيث عددىا

الكسرية المتكافئة؛ إذ ظيرت الفروق بين الصفين الرابع

وحداثتيا ونسبتيا إلى أعداد الطمبة ،وأن إمكانية المدارس ال

والسادس .كما بينت أيضاً وجود فروق دالة إحصائياً بين نسب

تسمح بشراء أجيزة جديدة وال حتى تحديث ما ىو موجود لدييا

اإلتقان المتوقعة والفعمية في كل مستوى من مستويات المفيوم

من أجيزة .وعدم توفر البرامج التعميمية المناسبة لتدريس

وفي جميع صفوف الدراسة لصالح النسب المتوقعة ،عدا مفيوم

الرياضيات في المدارس .وأن معممي الحاسوب ،في المدارس

الكسر األقل من واحد في الصفين الرابع والخامس.

الحكومية والخاصة ،مؤىمون بشكل جيد الستخدام الحاسوب في

كما قام أبو يونس [ ]27بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى

تدريس المباحث المختمفة وبخاصة مبحث الرياضيات ،وان لدييم

فاعمية استخدام الحاسب اإللكتروني في تدريس اليندسة الفراغية

الرغبة في التعرف إلى الطرق واالستراتيجيات التي يمكن

لمصف الثاني الثانوي العممي ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى

استخداميا في تدريس الرياضيات .كما وأشارت النتائج إلى عدم

وجود فرق ذو داللة إحصائية في اختبار التحصيل البعدي بين

توفر الخبرة الكافية الستخدام أجيزة الحاسوب من قبل معممي

متوسطات درجات المتعممين في المجموعة التجريبية ومتوسطات

الرياضيات في المدارس الحكومية والخاصة ،وكذلك فقد جاءت

درجات المتعممين في المجموعة الضابطة لصالح المجموعة

آراء معممي الحاسوب ومعممي الرياضيات إيجابية وعالية ،وأن

التجريبية ،كما أشارت الدراسة أيضاً إلى وجود فرق ذو داللة

ىناك بعض الصعوبات التي تواجو معممي الحاسوب في

إحصائية بين متوسطات درجات الطالب ومتوسطات درجات

مساعدة زمالئيم معممي الرياضيات سواء في المدارس الحكومية

الطالبات لصالح الطالبات.
كذلك فقد أجرى وتكنر [ ]28دراسة ىدفت إلى مقارنة

أو المدارس الخاصة.
كذلك فقد أجرى الكحموت والحموري [ ]26دراسة ىدفت

طريقة الحاسوب المساعد بالطريقة التقميدية ،تكونت عينة

إلى التعرف عمى مدى إتقان طمبة الصفوف الرابع والخامس

الدراسة من ( )118طالباً من طمبة مينة الصحة ،لمقارنة أثر

والسادس مفيوم الكسر الذي يتضمن :الكسر األقل من الواحد،

طريقة الحاسوب المساعد في التعميم ) (C.A.Aمع الطريقة

والكسر األكبر من واحد ،والكسر المساوي عددا صحيحا،

التقميدية عمى تحصيميم واتجاىاتيم نحو استخدام وسائل تعميمية
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مساعدة أو عدميا وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات

أظيرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

داللة إحصائية في تحصيل الطمبة بين مجموعتي الدراسة

متوسط عالمات أفراد المجوعتين عمى االختبار التحصيمي عند

الضابطة التي درست مواد الصحة بالطريقة التقميدية والتجريبية

مستوى الداللة ) (α = 0.01ولصالح المجموعة التجريبية ،كما

التي درست المواد نفسيا باستخدام الحاسوب )(C.A.A

أظيرت وجود اتجاىات إيجابية لدى الطمبة نحو استخدام

ولصالح المجموعة الضابطة ،بينما توجد فروق ذات داللة

الحاسوب في تعميم الرياضيات.

إحصائية في اتجاىات الطمبة في مجموعتي الدراسة نحو

وفي دراسة لشاشاني [ ]30كان اليدف منيا معرفة أثر

استخدام الوسائل التعميمية وقد كانت اتجاىاتيم إيجابية نحو

الجنس (ذكور  /إناث) في اتجاىات الطمبة نحو الرياضيات

الوسائل التعميمية المساعدة.

وكذلك أثر الجنس في اتجاىات الطمبة لمحاسوب ،فاختار عينة

وكذلك قام العمي [ ]28بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة

مكونو من  1754طالبا وطالبة من الصف التاسع ولغاية

فاعمية تعميم الرياضيات باستخدام الحاسوب كوسيمة تعميمية

الصف الثاني عشر في خمس مدارس ريفية في والية بنسمفانيا

لطالب الصف الخامس االبتدائي في دمشق ،وقد تكونت عينة

بالواليات المتحدة األمريكية حيث مثل ىذه المدارس مناطق

الدراسة ( )44طالباً وطالبة تم توزيعيم إلى مجموعتين تجريبية

جغرافية وخمفيات اجتماعية واقتصادية مختمفة ،وتراوحت أعمار

وضابطة وعدد كل منيا ( )22طالباً وطالبة ،وقد درست

الطالب والطالبات بين  1319سنة .وقام الباحث بتطبيق

المجموعة التجريبية وحدة األشكال اليندسية باستخدام برنامج

مقياس االتجاىات في ىذه المدرسة من حيث :اىتمام الجنسين

تعميمي محوسب ،بينما درست المجموعة الضابطة الوحدة نفسيا

بالحاسوب وثقتيم بالحاسوب وكذلك ارتباط استخدام الحاسوب

بالطريقة التقميدية ،وقد خضع الطالب في مجموعتي الدراسة إلى

بالجنس .وبعد االنتياء من ىذه التجربة تبين َّ
أن الذكور قد نالوا

اختبار تحصيمي (قبمي  /بعدي) في وحدة األشكال اليندسية

عالمات أعمى من اإلناث فيما يتعمق في االىتمام بالحاسوب

لمصف الخامس االبتدائي ،كما طبقت عمييم استبانة لقياس

وكذلك أظيرت النتائج إن ثقة الذكور بقدرتيم في العمل

اتجاىاتيم نحو الحاسوب ،وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود

بالحاسوب أكثر من ثقة اإلناث ،أما بالنسبة لمبعد الثالث فيما

فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطمبة في مادة

يتعمق بارتباط استخدام الحاسوب بالجنس فقد أظيرت النتائج أنو

الرياضيات عند مستوى الداللة ) (α = 0.05ولصالح المجموعة

ال يوجد فرق ذو داللة بين الذكور واإلناث وذلك من وجية نظر

التجريبية ،كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية في اتجاىات

اإلناث ،وكذلك دلت النتائج عن وجود عالقة إيجابية نحو

الطمبة نحو الحاسوب ولصالح المجموعة التجريبية.

االتجاه نحو الحاسوب واالتجاه نحو الرياضيات.

أما زابو وبوىكي [ ]29فقد اجريا دراستيما عمى عينة من

وأجرى اوتنجر [ ]31دراسة عمى استخدام الحاسوب واآللة

( )174طالباً في الصف العاشر لمعرفة العالقة بين تحصيل

الحاسبة الراسمة في تعميم المفاىيم اإلجرائية في الجبر وبين أن

الطمبة في الرياضيات واتجاىاتيم نحو الحاسوب وقد وزعت

استخدام الورقة والقمم في مساق الجبر لمسنة األولى في العادية

العينة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية وقد درست الضابطة

يربك الطالب ويسبب ليم صعوبة في تطبيق خوارزمياتو لكن

الرسومات البيانية في الرياضيات بالطرق التقميدية في حين

من الممكن من خالل استخدام الحاسوب واآللة الحاسبة التي

درستيا التجريبية باستخدام الحاسوب وفي نياية التجربة طبق

ترسم المخططات والرسومات التركيز عمى تطوير المفيوم الذي

الباحث اختبا اًر تحصيمياً في مادة الرياضيات (الرسوم البيانية)

يسمح بتعمم اإلجراءات بعد ذلك تكونت عينة الدراسة من

كما طبق مقياس تقدير لقياس االتجاىات نحو الحاسوب وقد

مجموعتين من طالب الثانوية ،المجموعة األولى تجريبية
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نحو الرياضيات ولصالح المجموعة التجريبية.

وعددىا ( )39طالباً والثانية ضابطة وعددىا ( )54طالباً
وتعممت المجموعة التجريبية رسم الموضوعات التعميمية من

أما اليمشري [ ]33فقد أجرى دراسة ىدفت إلى معرفة أثر

خالل الحاسوب واآللة الحاسبة بينما تعممت المجموعة الضابطة

استخدام الحاسوب التعميمي في تحصيل طالب الصف الثامن

من خالل استخدام اآللة الحاسبة فقط واستمرت المجموعتان في

في مادة الرياضيات باألردن ،فأخذ عينة من ( )50طالباً من

ىذا التعمم لمدة ( )18أسبوعاً وبعد ذلك المدة درست

مدارس الذكور في وكالة الغوث الدولية ،ثم قام بتوزيع ىذه

المجموعتان بنفس الطريقة التقميدية لتعمم الجبر ،بعد انتياء

العينة إلى مجموعتين تضم كل منيا  25طالباً أحدىما تجريبية

عممية التدريس تم تحميل نتائج أفراد عينة الدراسة ولصالح

واألخرى ضابطة وقد تم تدريس المجموعة بمساعدة الحاسوب

المجموعة التجريبية أظيرت المجموعة التجريبية فيما أفضل

من خالل برنامج تعميمي محوسب في أنظمة المعادالت الخطية

ومعنى أعمق الرتباط المتغيرات والدالالت والمعادالت الجبرية

والمجموعة الضابطة تم تدريسيا بالطريقة التقميدية .عالمات

كما كانت أفضل في تطبيق المفاىيم وأكدت الدراسة أن

التالميذ في المجموعتين متكافئة ،ثم أجرى الباحث اختبا اًر

اإلجراءات يمكن تعمميا بشكل أسرع أن كان ىناك أساس

تحصيمياً بعد انتياء التجربة كاختبار بعدي ،فكانت نتائج التجربة

مفاىيمي قوي يمكن من خاللو تنظيم المعرفة اإلجرائية جيداً

تشير إلى فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عالمات

ويمكن أن يؤدي استخدام الحاسوب واآللة الحاسبة إلى فيم

تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة ولصالح المجموعة

أعمق لممفاىيم الجبرية في الرياضيات.

التجريبية.

كما أجرى الفار [ ]32دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام

أما أبو ريا [ ]34فقد أجرى دراسة ىدفت إلى استقصاء أثر

نمط التدريس الخصوصي كأحد أنماط التعميم لمرياضيات

استخدام استراتيجية المعب المنفذ من خالل الحاسوب في

المعزز بالحاسوب عمى تحصيل طالب الصف األول اإلعدادي

اكتساب ميارات العمميات الحسابية األربع لطمبة الصف السادس

(السابع) لموضوع المجموعات واتجاىاتيم نحو الرياضيات،

األساسي ،وتكونت عينة الدراسة من ( )101طالب وطالبة من

فاختار عينة الدراسة من ( )240تمميذاً من الصف األول

طمبة الصف السادس األساسي في إحدى المدارس الخاصة في

اإلعدادي بأحد مدارس طنطا بجميورية مصر العربية ،حيث تم

عمان ،وبينت نتائج الدراسة أن طمبة المجموعة التجريبية الذين

توزيعيم عشوائياً عمى مجموعتين :احدىما تجريبية وأخرى

تعمموا الميارات الحسابية األربع باستخدام استراتيجية التعمم

ضابطة واشتممت كل مجموعة عمى ( )120تمميذاً ،طبق اختبار

بالمعب المنفذة من خالل الحاسوب كان تحصيميم المباشر

اتجاىات نحو الرياضيات من إعداد الباحث عمى تالميذ

والمؤجل أفضل بداللة إحصائية ) (α = 0.05من طمبة

المجموعتين كاختبار قبمي ،وقد درس موضوع المجموعات

المجموعة الضابطة الذين تعمموا الميارات الحسابية األربع

لممجموعة الضابطة بالطريقة التقميدية ،وقد استغرقت مدة

باستخدام الطريقة التقميدية ،كما أظيرت النتائج عدم وجود فروق

التجربة ( )8أسابيع ،ثم طبق الباحث اختبا اًر تحصيمياً بعدياً

ذات داللة إحصائية عند ) (α = 0.05بين المجموعتين تعزى

واختبار التجاىاتيم نحو الرياضيات ،وبعد انتياء التجربة وجد

إلى جنس الطمبة.

الباحث فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة = (α

وقامت أبو عميرة [ ]35بدراسة ىدفت إلى الكشف عن أثر

) 0.05بين متوسطات المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية،

استخدام مدخل القصة كوسيمة تعميمية في تنمية بعض المفاىيم

كما أشارت النتائج إلى أن ىناك فروقاً ذات داللة إحصائيا عند

الرياضية لطمبة رياض األطفال وقد تكونت عينة الدراسة من

مستوى داللة ) (α = 0.05بين عالمات التالميذ في االتجاىات

( )80طالباً وطالبة ،من رياض األطفال ممن تتراوح أعمارىم
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بين ( )56سنوات ،وقد اعتمدت الدراسة عمى التعميم التجريبي

التفكير لطالب المجموعتين التجريبية والذي اتضح ذلك من

ذي المجموعة التجريبية الواحدة ،حيث طبقت عمى نفس

خالل اختبار التطبيقات اليندسية لممفاىيم والحقائق المكتسبة.

المجموعة اختبارات قبمية واختبارات بعدية .وقد أظيرت النتائج

وأجرى جودسن [ ]38دراسة ىدفت إلى معرفة أثر استخدام

وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح التطبيق البعدي في

التعميم بمساعدة الحاسوب في تحصيل الطمبة في موضوع إيجاد

اختبارات مفاىيم ما قبل العدد والمفاىيم اليندسية.

جذور المعادالت من الدرجة الثانية وتكونت الدراسة من ()120

كما قام روبرت [ ]36في جامعة كارولينا الشمالية بدارسة

طالباً من طالب المرحمة الثانوية ،وقد وزعوا عمى مجموعتين

ىدفت إلى المقارنة بين أسموب التعمم باستخدام الحاسوب

بشكل عشوائي :المجموعة الضابطة وعددىا ( )55طالباً

كوسيمة مساعدة في العممية التعميمية والتعمم بالطريقة الصفية

والمجموعة التجريبية وعددىا ( )65طالباً ،درست المجموعة

(التقميدية) في مادة الجبر في الرياضيات ،وتكونت العينة من

التجريبية موضوع إيجاد جذور المعادالت من الدرجة الثانية

 84طالباً من طالب مساق مادة الجبر وقام بتوزيعيم عمى أربع

بمساعدة الحاسوب في حين درست المجموعة الضابطة

مجموعات مجموعتين ضابطتين ومجموعتين تجريبيتين في

الموضوع بالطريقة التقميدية المعتادة وقد أظيرت نتائج الد ارسة

منيما ( )21طالباً ،وقد أجرى اختبار قبمي قبل بدء الدراسة وفي

وجود الفروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

نياية الدراسة تم تطبيق اختبار بعدي .وأشارت نتائج ىذه

تحصيل المجموعتين عند مستوى الداللة ) (α = 0.01ولصالح

الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل أفراد

المجموعة التجريبية كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين

مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة التجريبية التي استخدمت

متوسط درجات االحتفاظ بالتعميم لممجموعتين عند مستوى

أسموب التعمم بمساعدة الحاسوب.

الداللة ) (α = 0.03ولصالح المجموعة التجريبية.

وفي دراسة ماكوي [ ]37التي ىدفت إلى معرفة أثر

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

استخدام التعميم بمساعدة الحاسوب في تحصيل الطمبة في

 -أشارت نتائج الدراسات إلى وجود فاعمية إلى استخدام الوسائل

موضوع ىندسي يحتوي عمى مفاىيم وحقائق وتطبيقات ىندسية،

التعميمية والتربوية في تدريس الرياضيات مثل دراسة حميدان

تكونت عينة الدراسة من ( )114طالباً من طالب المرحمة

[ ،]6ونجم [ ،]22واوتنجر [ ]31أبو ريا [ ،]34أبو عميره

الثانوية ،وقد تم تقسيم أفراد العينة إلى مجموعتين :مجموعة

[.[35

ضابطة وأخرى تجريبية بواقع ( )57طالباً في كل مجموعة ،وقد

 -تبين من نتائج الدراسات السابقة وجود أثر لتطبيق األساليب

تم تدريس الموضوع نفسو بالطريقة بمساعدة الحاسوب في حين

المحوسبة عمى تحصيل الطمبة في مادة الرياضيات كما أشارت

درست المجموعة الضابطة الموضوع نفسو بالطريقة التقميدية وقد

دراسات كل من نور [ ،]7ودراسة الشناق [ ،]21وصبح [،]8

أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية

أبو يونس [ ،]27تكنر [ ]28دراسة العمي [ ،]28اليمشري

بين متوسط درجات طالب المجموعتين في اختبار المفاىيم

[ ،]33ماكوي [ ،]37وجودسن [ ،]38وروبرت [.[36

والحقائق في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط

 -أشارت نتائج الدراسات بان ىناك تدني ممحوظ في إتقان

درجات الطالب في المجموعتين في اختبار التطبيقات اليندسية

مفيوم الكسور كما أشار الكحموت والحموري [.[26

عند مستوى الداللة ) (α = 0.01وقد ع از الباحث ذلك إلى أثر

 -ىناك دراسات اىتمت بتحسين طرق تدريس الكسور مثل

الحاسوب والبرنامج المحوسب المستخدم في تنمية القدرة عمى

دراسة نايسر ورايت وكبرارو [.[20
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من خالل مراجعة الدراسات السابقة والتي تبين وجود

معارض بشدة .وبالتالي أعطيت االستجابات في الفقرة اإليجابية

فاعمية الستخدام الوسائل التعميمية والمحوسبة عمى تحصيل

العالمات التالية عمى التوالي ( ،)1،2،3،4،5اما الفقرات

الطمبة ،فإن الباحث في حدود عممو واطالعو لم يتمكن من

السمبية فتعطى العالمات ( )5،4،3،2،1عمى الترتيب.

العثور عمى دراسات سابقة عمى البيئة السعودية ،تناولت أثر

وكذلك بالنسبة الختباري التحصيل فقد أعدىما الباحث

استخدام الوسائل التعميمية عمى تحصيل الطمبة في الرياضيات

أيضا في وحدة الكسور والعمميات عمييا لمصف الخامس

بشكل عام والكسور بشكل خاص ،لذا نبعت الحاجة إلى إجراء

االبتدائي ،حيث تم االعتماد عمى الكتاب المدرسي المقرر

ىذه الدراسة.

تدريسو في مدارس المممكة العربية السعودية وكذلك استفاد
الباحث من المشروع الوطني لالختبارات في المممكة العربية

 .4الطريقة واالجراءات

السعودية في كيفية وضع االختبار .وقد احتوى االختبار القبمي

أ .مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب مدرسة اليرموك

في صيغتو النيائية عمى ( )15فقرة من نوع االختيار من متعدد،

االبتدائية بمحافظة القريات في السعودية ،وتكونت عينة الدراسة

أما االختبار البعدي في صيغتو النيائية فقد احتوى عمى ()20

من ( )48طالباً من مدرسة اليرموك االبتدائية تم اختيارىا

فقرة من نوع االختيار من متعدد يتبع كل فقرة أربعة بدائل ،وقد

بطريقة قصديو كونيا قريبة من المدرسة التي يدرس فييا الباحث

تم بناء فقرات االختبار بعد إعداد جدول المواصفات.

واحتوائيا عمى غرفة خاصة لمصادر التعمم وكذلك لوجود معمم

المادة التعميمية:

متميز يستخدم الوسائل التعميمية باستمرار عند تنفيذه لممواقف

احتوت المادة التعميمية عمى وحدة الكسور والعمميات عمييا

التعميمية ،وقد تم اختيار إحدى الشعبتين لمتدريس بالطريقة

المقررة في كتاب الرياضيات لمصف الخامس االبتدائي ،وقد

التجريبية واألخرى بالطريقة الضابطة وقد كان االختيار عشوائي ًا.

احتوت عمى الموضوعات التالية :الكسور المتكافئة ،جمع

ب .أدوات الدراسة

كسرين او اكثر ،طرح كسرين ،جمع االعداد الكسرية ،طرح
االعداد الكسرية ،ضرب كسر بعدد ،ضرب كسرين ،قسمة كسر

تمثمت أدوات البحث في اختبار قبمي واختبار بعدي وكذلك
مقياس التجاىات الطالب نحو مادة الرياضيات.

عمى عدد صحيح ،قسمة كسر صحيح عمى عدد ،قسمة كسرين.

بالنسبة لمقياس االتجاىات فقد تم إعداده من قبل الباحث وذلك

وقد كانت االىداف الخاصة ليذه المواضيع ما يمي:

من خالل مراجعتو لألدب السابق واالطالع عمى الدراسات

 -1أن يتعرف الطالب مفيوم كسرين متكافئين.

السابقة ومن ىذه الدراسات التي استفاد منيا الباحث دراسة

 -2أن يجمع ويطرح الطالب كسرين عاديين وعشريين.

العوض [ ،]41وقد تكون مقياس االتجاىات في صيغتو النيائية

 -3أن يضرب كسرين عاديين وعشريين.

من ( )20فقرة تناسب مستوى طالب الصف الخامس االبتدائي

 -4أن يقسم عدد صحيح عمى كسر والعكس كذلك.

وقد راعى الباحث عند صياغة فقرات المقياس قصر العبارات،

كما قام الباحث بإعداد وتصميم خطة تدريسية لوحدة الكسور

واشتمال كل عبارة عمى فكرة واحدة .كما صيغت بمغة سيمة.

والعمميات عمييا لطالب المجموعة التجريبية ،وقد تم أيضاً
تدريس طالب ىذه المجموعة باستخدام الوسائل التعميمية وىي

وتوزعت فقرات المقياس إلى ( )11فقرة إيجابية و()9
فقرات سمبية ،ويستجيب الطالب لكل فقرة من فقرات المقياس

وسيمة الشكل السداسي كالتالي:

حسب تدريج ليكرت  Likertالخماسي ،وذلك باختيار أحد

 -قص مجموعة من الورق المقوى عمى الشكل والحجم المبين

االستجابات التالية ،موافق بشدة ،موافق ،محايد ،معارض،

(شكالن سداسيان).
459

5

3

2016

 -قص ورقة أخرى لمحصول عمى النصف (شكل سداسي حيث

 -تقسيم كل متوازي أضالع إلى مثمثين متكافئين لمحصول عمى

يصبح لدينا نصفان ثم نقص ىذين النصفين لمحصول عمى

 12مثمثاً متكافئاً.

الربع (شبو المنحرف يكافئ الربع).

ونحصل عمى:

 تقسيم أحد األشكال السداسية من مركزه إلى  3أقسام متساويةكل منيا عبارة عن متوازي إضالع.

إجراءات الدراسة:

شكل 1

قبل البدء بتنفيذ الدراسة بأربع أسابيع تم االتفاق مع معمم

تم الحصول عمى موافقة من إدارة التربية والتعميم بمحافظة

الرياضيات الموجود في المدرسة بتحديد خطة زمنية بواقع خمس

القريات ممثمة بقسم الدراسات والبحوث التربوية لتطبيق الدراسة،

أيام في األسبوع وبمدة ساعة يتم فييا تدريب المعمم عمى كيفية

وذلك بعد أن تم شرح وتوضيح فكرة الدراسة ،فرحب مدير مدرسة

استخدام وسيمة الشكل السداسي وذلك لمقيام بتدريس طالب

اليرموك االبتدائية بذلك ،وأبدى تعاونو لتطبيق ىذه الدراسة وقد

المجموعة التجريبية من خالل ىذه الوسيمة ،أما طالب

كمف معمم الرياضيات في المدرسة لمعمل بذلك.

المجموعة الضابطة فقد تم تدريسيا باستخدام الطريقة العادية
التي يشرح فييا المعمم لطالبو.

قام الباحث باختيار أفراد العينة إلى مجموعتين متساويتين
وقد تم اختيار إحدى الشعبتين لتدرس بالطريقة التجريبية

استمرت مدة تدريس وحدة الكسور والعمميات عمييا لكل من

(باستخدام وسيمة الشكل السداسي) واألخرى لتدرس بالطريقة

المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة أربع أسابيع وبواقع

االعتيادية.

( )5حصص أسبوعيا ،أي أن مجموع الحصص الكمي يساوي
( )20حصة صفية مدة كل حصة ( )45دقيقة.

قبل ثالثة أسابيع من البدء بتنفيذ الدراسة ،خضع طالب
الشعبتين إلى االختبار التحصيمي القبمي ،وقبل أسبوعين من

تم إعداد وسيمة الشكل السداسي لكل طالب من طالب

البدء بتنفيذ الدراسة طبق الباحث مقياس االتجاه نحو

المجموعة التجريبية ،ويتم توزيعيا عمييم في بداية كل حصة،

الرياضيات ،وذلك لمعرفة مدى تكافؤ المجموعتين في التحصيل

ىذا وقد تم إعداد خطة زمنية لتطبيق التجربة عمى طالب

واالتجاىات نحو الرياضيات.

المجموعة التجريبية.

460

صدق وثبات االختبار:

قام الباحث بإعداد أوراق عمل وعددىا ( )6أوراق يتم توزيعيا

تم التأكد من صدق االختبار عن طريق عرضو عمى

عمى كل طالب من طالب المجموعة التجريبية عمى حسب

مجموعة من المحكمين بمغ عددىم ( )10يتوزعون عمى أساتذة

خطوات تطبيق التجربة التي قام الباحث بإعدادىا.
قام الباحث بعمل جدول متابعة لمطالب أثناء قياميم

جامعات ومشرفين تربويين وطالب دراسات عميا وبعد األخذ

باستخدام وسيمة الشكل السداسي وأثناء القيام بحل أوراق العمل،

باقتراحاتيم تم إضافة وحذف أو تعديل بعض الفقرات ليصبح

ومن خالل اإلشراف عمييم من قبمي أنا ومن قبل المعمم يتم

االختبار في صورتو النيائية مكون من ( )20فقرة من نوع

تعزيز إجابات الطالب وذلك باستخدام وسائل تعزيز مناسبة مثل

االختيار من متعدد .أما عن ثباتو فقد استخدم معادلة كرونباخ

الجوائز وكتابة عبارات التعزيز عمى أوراق العمل التي يقومون

الفا وقد بمغ معامل الثبات 0.70

بإجرائيا.

تصميم الدراسة:

بعد االنتياء من التجربة تم إخضاع الطالب إلى اختبار

تم استخدام المنيج شبو التجريبي وذلك لمالءمتو ألغراض

بعدي في وحدة الكسور والعمميات عمييا لمصف الخامس

الدراسة الحالية ،حيث أن اليدف من الدراسة الحالية ىو التعرف

االبتدائي وتطبيق مقياس االتجاىات عمى طالب المجموعتين.

عمى أثر استخدام الوسائل التعميمية عمى تحصيل طمبة الصف

صدق وثبات األداة:

الخامس االبتدائي في وحدة الكسور والعمميات عمييا.
متغيرات الدراسة:

بالنسبة لمقياس االتجاه نحو الرياضيات فقد تم التأكد من

المتغير المستقل :طريقة التدريس وليا مستويان

صدق المقياس عن طريق عرضو عمى لجنة من المحكمين بمغوا
( )14عضواً موزعين كالتالي )4( :أعضاء يحممون درجة

المتغيرات التابعة:

الدكتوراه ممن يدرسون في كمية التربية بمحافظة القريات)7( ،

 )1التحصيل الرياضي

أعضاء مشرفين في و ازرة التربية والتعميم في المممكة العربية

 )2اتجاىات الطالب نحو الرياضيات

السعودية )3( ،أعضاء طالب ماجستير أساليب تدريس

 .5النتائج
فيما يمي عرض لنتائج الدراسة:

الرياضيات بعضيم يدرسون في الجامعة االردنية ،وقد كان عدد
فقرات المقياس ( )25فقرة وبعد الحذف والتعديل أصبح عدد

النتائج المتعمقة بالسؤال األول :ما أثر استخدام الوسائل التعميمية

فقرات المقياس في صورتو النيائية مكون من ( )20فقرة.

في التحصيل الرياضي لدى طالب الصف الخامس االبتدائي؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية

وقد تم التأكد من ثبات المقياس عن طريق حساب معامل
الثبات باستخدام معادلة كرونباخ  αوالذي بمغ ( )0.94مما

واالنحرافات المعيارية كما ىو موضح في الجدول (:)1

اعتبرىا الباحث قيمة مناسبة إلجراء الدراسة.
جدول 1

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة عمى اختبار التحصيل
المجموعة

القياس القبمي

القياس البعدي

المتوسط

االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

التجريبية

12.00

3.05

17.12

3.25

الضابطة

11.75

2.31

12.71

3.92

من الجدول ( )1يتضح أن متوسط المجموعة التجريبية عمى

كما يتضح من الجدول بأن متوسط أفراد المجموعة الضابطة

القياس القبمي بمغ ( )12ليصبح عمى القياس البعدي (،)17.12

عمى القياس القبمي  11.75ليصبح عمى القياس البعدي
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إحصائيا أم ال؟ تم إجراء تحميل التباين المشترك
ىو دال
ً

والجدول ( )2يبين نتائج ذلك

بين متوسط المجموعة التجريبية والضابطة عمى القياس البعدي،
ولمتحقق من االختالف عمى القياس البعدي بين المجموعتين ىل

.جدول 2
نتائج تحميل التباين المشترك لالختالف في التحصيل تبعا لمعالجة التجريبية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

"ف"

الداللة

القياس القبمي

121.56

1

121.56

11.52

0.00

المجموعات

86.76

1

86.76

8.22

0.01

الخطأ

474.73

45

10.55

المجموع

683.06

47

حصموا عمى متوسط تحصيمي أعمى مقارنة بمتوسط تحصيل

من الجدول ( )2يتضح أن الفروق في تحصيل الطمبة بمغ
مستوى الداللة اإلحصائية ،حيث كانت قيمة اإلحصائي "ف"

المجموعة الضابطة.

( )8.22وىذه القيمة دالة عند مستوى  0.05وىذا يشير إلى

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني :ما أثر استخدام الوسائل

تبعا لممعالجة
وجود اختالف في مستوى تحصيل الطالب ً

التعميمية عمى اتجاىات طالب الصف الخامس االبتدائي نحو
مادة الرياضيات؟

التجريبية ،لذا توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

الداللة ) (α = 0.05بين متوسط تحصيل الطمبة عمى االختبار

ولإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية

البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة ،وبمراجعة

واالنحرافات المعيارية لفقرات اتجاىات طالب الصف الخامس

المتوسطات الحسابية يالحظ أن أفراد المجموعة التجريبية

االبتدائي نحو مادة الرياضيات كما ىو موضح في الجدول (:)3

جدول 3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات مجموعات الدراسة عمى مقياس االتجاهات
المجموعة

القياس القبمي

القياس البعدي

المتوسط

االنحراف المعياري

المتوسط

االنحراف المعياري

التجريبية

60.46

21.41

69.13

18.03

الضابطة

64.46

19.96

64.25

22.62

من الجدول ( )3يتضح أن متوسط المجموعة التجريبية

اختالف بين متوسط المجموعة التجريبية والضابطة عمى القياس

عمى القياس القبمي بمغت ( )60.46ليصبح عمى القياس البعدي

البعدي ،ولمتحقق من االختالف عمى القياس البعدي بين

( ،)69.13كما يتضح من الجدول بأن متوسط أفراد المجموعة

المجموعتين ىل ىو دال إحصائيا أم ال؟ تم إجراء تحميل التباين

الضابطة عمى القياس القبمي ( ،)64.46ليصبح عمى القياس

المشترك والجدول رقم ( )4يبين نتائج ذلك.

البعدي ( ،)64.25ويالحظ من المتوسطات السابقة أن ىناك
جدول 4

نتائج تحميل التباين المشترك لالختالف في االتجاهات تبعا لمعالجة التجريبية
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

"ف"

الداللة

القياس القبمي

9256.97

1

9256.97

41.69

0.00

المجموعات

715.12

1

715.12

3.22

0.04

الخطأ

9992.15

45

222.05

المجموع

19938.53

47

462

من الجدول ( )4يتضح أن الفروق في االتجاىات بمغت مستوى

استخدام الوسائل التعميمية ساعد الطالب عمى الشعور بأىمية

الداللة اإلحصائية ،حيث كانت قيمة اإلحصائي "ف" ()3.22

التعمم ،وتطوير خبرات ذات أثر دائم ،إضافة إلى شعور الطالب

وىذه القيمة دالة عند مستوى  0.05فأقل ،وىذا يشير إلى وجود

بنتائج تعمميم من خالل استثارة دافع المتعمم عن طريق استخدام

تبعا لممعالجة التجريبية ،لذا
اختالف في مستوى اتجاىات الطمبة ً

الوسائل التعميمية والتي تؤدي دو اًر إثرائياً .ويعمل الباحث ىذه
النتيجة بأن المرحمة العمرية التي عنتيا الدراسة ىي مرحمة أكثر

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة

) (α = 0.05بين متوسط اتجاىات الطمبة عمى االختبار

ما تكون بحاجة إلى األشياء المحسوسة غير المجردة وبالتالي

البعدي بين المجموعتين التجريبية والضابطة ،وبمراجعة

فإن استخدام الوسائل التعميمية كان لو أثر كبير في زيادة

المتوسطات الحسابية يالحظ أن أفراد المجموعة التجريبية

التحصيل الرياضي لدى طالب المجموعة التجريبية.

حصموا عمى متوسط درجات أعمى مقارنة بمتوسط درجات

ثانياً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:
أشارت النتائج المرتبطة بالسؤال الثاني إلى وجود فروق

المجموعة الضابطة.

ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين

 .6مناقشة النتائج

متوسط عالمات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة عمى

أوالً :مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:

مقياس االتجاىات نحو مادة الرياضيات ولصالح المجموعة

أشارت النتائج المرتبطة بيذا السؤال أنو توجد فروق ذات

التجريبية الذين درسوا باستخدام الوسائل التعميمية.

داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) (α ≤ 0.05بين متوسط
عالمات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة عمى االختبار

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع جميع نتائج الدراسات

البعدي ولصالح المجموعة التجريبية الذين درسوا باستخدام

األخرى حيث بينت إن استخدام الوسائل التعميمية ذات أثر

الوسائل التعميمية.

إيجابي في تنمية اتجاىات إيجابية نحو مادة الرياضيات.
كما وتتفق نتائج ىذا السؤال مع ما توصل إليو حميدان

حيث اتفقت نتائج ىذا السؤال مع ما توصل إليو حميدان
[ ]6والذي أشار إلى فاعمية استخدام الوسائل التعميمة في

[ ]6والذي أشار إلى أن اتجاىات الطمبة نحو مادة الرياضيات

تحسين تحصيل الطمبة في مادة الرياضيات ،كما تتفق نتائج

تغيرت فور بدء تطبيق البرنامج التجريبي ،كما اختمفت نتائج

الدراسة الحالية مع ما توصل إليو الجيني [ ]14والذي أشار إلى

ىذه الفرضية مع ما جاء بو وتكنر [ ]28والذي أشار إلى عدم

فاعمية برنامجو التدريبي في تعميم الكسور ،كما أن نتائج السؤال

وجود أثر الستخدام الوسائل التعميمة في تغيير اتجاىات الطمبة

الحالي تتفق مع ما توصل إليو نجم [ ]22والذي أشار إلى أن

نحو مادة الرياضيات.

استخدام األلعاب التربوية في تعميم الرياضيات لو أثر في

ويعمل الباحث ىذه النتيجة بأن استخدام الوسيمة التعميمية

تحسين تحصيل الطمبة في مادة الرياضيات ،كذلك فإن نتائج

يقمل من التعامل مع الرياضيات عمى أنيا مادة مجردة جافة ال

الفرضية الحالية تتفق مع ما توصل إليو أبو ريا [ ]34والذي

يمكن أن يفيميا الطالب ،حيث شعر طمبة المجموعة التجريبية

أشار إلى فاعمية األلعاب التربوية في تحسين تحصيل الطالب

أن الرياضيات يمكن أن تفيم إذا توافرت األساليب المشوقة

في مادة الرياضيات.

والمحببة في المادة ،وأن الرياضيات مادة مفيدة في الحياة

وقد تعزى ىذه النتيجة بأن استخدام الوسائل التعميمية في

اليومية وليا استخدامات عديدة ،وكذلك أدى استخدام الوسائل

التدريس أثارت ميول التالميذ واىتماماتيم نحو التعمم ،من خالل

التعميمية في التدريس إلى استثارة العمميات العقمية لدى الطالب

تقديم مواد تعميمية بطريقة حسية تجعل من المادة التعميمية قابمة

والتعرف عمى نتائجيا بشكل مباشر ،لذا نالحظ أن اتجاىات

لإلدراك المباشر ،مما يدفعيم إلى التعمم بشكل ذاتي .كما أن

الط ـالب نح ـو م ـادة الري ـاضي ـات تغيـرت نتيجة لتعرضيم لمتدريس
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] [6حميدان ،ىيا صادق ( .)2005أثر استخدام القصص

باستخدام الوسائل التعميمية.

واألحاجي واأللعاب المنفذة بالوسائل التعميمية التكنولوجية

 .7التوصيات

عمى تحصيل طالبات الصف الخامس األساسي في

بناء عمى النتائج التي توصمت إلييا الدراسة توصي الدراسة
بما يمي:

الرياضيات .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

 -1ضرورة عقد دورات تدريبية لممعممين في مجال كيفية

األردنية ،عمان ،األردن.

استخدام الوسائل التعميمية تعرفيم بدورىا في العممية التدريسية

] [7نور ،فايز ( .)2003أثر استخدام الحاسوب التعميمي في

حتى يتم استخداميا أثناء عممية التدريس.

تدريس الرياضيات عمى التحصيل الدراسي لطمبة الصف

 -2ضرورة استخدام وسيمة الشكل السداسي في تدريس الكسور

الرابع االبتدائي في منطقة العين التعميمية بدولة اإلمارات

والعمميات عمييا من قبل المعممين داخل الغرفة الصفية في تنفيذ

العربية المتحدة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

المواقف التعميمية ليسيل عممية التعمم عند المتعممين.

الفاشر ،الخرطوم ،جامعة السودان.

 -3إجراء دراسات أخرى مشابية تتناول وحدات دراسية مختمفة

] [8صبح ،يوسف ( .)2001أثر استخدام الحاسوب في تدريس

وكذلك مراحل تدريسية أخرى.

الرياضيات لطمبة الصف الحادي عشر عمى تحصيميم

 -4ضرورة توفير الوسائل التعميمية المناسبة خاصة في مجال

واتجاىاتيم نحو الحاسوب .رسالة ماجستير غير منشورة،

الرياضيات وبالذات وسيمة الشكل السداسي ألىميتيا في العممية

الجامعة األردنية ،عمان ،األردن.

التدريسية واستخداميا من قبل المعممين أثناء عممية التدريس.
المراجع

] [9الشرمان ،عمي ( .)2002أثر استخدام األلعاب التعميمية في

أ .المراجع العربية

تحصيل طمبة الصف السادس األساسي في الرياضيات

] [1أبو زينة ،فريد ( .)1999مناىج الرياضيات المدرسية

واتجاىاتيم نحوىا .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

وتدريسيا .ط ،2مكتبة الفالح ،الكويت.

اليرموك ،إربد ،األردن.

] [2المجمس القومي األمريكي لمعممي الرياضيات (.)NCTM

] [10بمقيس ،أحمد ( .)1986االتجاىات وطرائق تكوينيا

( .)2000مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية.

وتعديميا وقياسيا في التعميم المدرسي ) ،(EP/16الرئاسة
العامة لوكالة الغوث الدولية ،عمان ،االردن.

] [3غندورة ،عباس ( .)1997تدريس الرياضيات باليدويات.
فيرسة مكتبة الممك فيد الوطنية أثناء النشر ،المممكة

] [11المغيرة ،عبداهلل بن عثمان ( .)1989طرق تدريس

العربية السعودية ،جدة.

الرياضيات .ط ،1عمادة شؤون المكتبات ،السعودية.

] [4عقيالن ،إبراىيم محمد ( )2000مناىج الرياضيات وأساليب

] [12السيد ،بحيري ( .)2001الوسائل التعميمية في الرياضات.

تدريسيا ،دار المسيرة ،عمان ،األردن.

نشرة ،إدارة التعميم بمحافظة الدوادمي ،المممكة العربية
السعودية.

] [5عبيدات ،لؤي ( .)2005أثر استخدام األلعاب التربوية
المحوسبة في تحصيل بعض المفاىيم الرياضية لطمبة

] [13أحمد ،كاظم وعبد الحميد ،جابر ( )1980الوسائل

الصف الثالث األساسي في مديرية إربد األولى .رسالة

التعميمية والمنيج .دار النيضة ،القاىرة ،مصر.

ماجستير غير منشورة ،الجامعة الياشمية ،األردن.
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] [14الجيني ،منصور ( .)2005أثر استخدام قطع النماذج في

] [25العجموني ،خالد ( .)2000أثر استخدام الحاسوب في

تعميم الكسور االعتيادية لدى تالميذ الصف الخامس

تدريس الرياضيات لطمبة الصف األول الثانوي العممي عمى

والسادس االبتدائي بالمدينة المنورة .رسالة ماجستير غير

تحصيميم واتجاىاتيم نحو الحاسوب .رسالة ماجستير غير

منشورة ،المممكة العربية السعودية.

منشورة ،الجامعة األردنية ،عمان :األردن.

] [15سيد ،فتح الباب عبدالحميم .)1997( ،توظيف تكنولوجيا

] [26الكحموت ،أحمد ( .)1998مدى إتقان طمبة الصفوف من

التعميم( .ط ،)2القاىرة :الجمعية المصرية لتكنولوجيا

الرابع إلى السادس في محافظة عمان مفيوم الكسر .رسالة

التعميم.

ماجستير غير منشورة ،الجامعة الياشمية ،األردن.

] [27أبو يونس ،إلياس ( .)1996فاعمية استخدام الحاسوب في

] [16الحيمة ،محمد محمود ( .)1998تكنولوجيا التعميم بين

تدريس اليندسة الفراغية "دراسة تجريبية في الصف الثاني

النظرية والتطبيق .ط ،1دار المسيرة ،عمان ،االردن.

الثانوي العممي" ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة

] [17اسكندر ،فايزة ( .)1999استخدام الطريقة المعممية في

دمشق ،سوريا.

تدريس رياضيات المرحمة االبتدائية .مجمة كمية التربية،

] [28العمي ،إقبال عبد المطيف ( .)1996فاعمية التعميم

العدد  ،15ج  ،2ص ص ( ،)279-269جامعة أسيوط،

بمساعدة الحاسوب " دراسة تجريبية لتعميم مادة الرياضيات

مصر.

لتالميذ الصف الخامس االبتدائي .رسالة ماجستير ،جامعة

] [18العزاوي ،فاروق خمف وغانم ،ميا ميدي ( )2007التعمم

دمشق ،سوريا.

الذاتي وتعميم الحاسوب ،مجمة االستاذ ،العدد  ،٧٥جامعة

] [32الفار ،إبراىيم عبد الوكيل ( .)1994أثر استخدام نمط

بغداد ،كمية تربية ابن رشد.

التدريس الخصوصي كأحد أنماط تعميم الرياضيات المعزز

] [19الطوبجي ،حسين حمدي ( )1984وسائل االتصال

بالحاسوب عمى تحصيل تالميذ الصف األول اإلعدادي

والتكنولوجيا في التعميم .ط  ،7دار القمم ،الكويت.

لموضوع المجموعات واتجاىاتيم نحو الرياضيات ،حولية

] [21شناق ،النا ( .)2002أثر استخدام الحاسوب التعميمي في

قطر ،العدد  ،14قطر.

تحصيل طالبات الصف السابع األساسي في الرياضيات.

] [33اليمشري ،فيمي ( .)1993أثر استخدام الحاسوب

رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك ،إربد،

التعميمي في تحصيل طالب الصف الثامن في

األردن.

الرياضيات .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة اليرموك،

] [22نجم ،خميس ( .)2001أثر استخدام االلعاب التربوية

إربد ،األردن.

الرياضية عند طمبة الصف السابع األساسي عمى كل من

] [34أبو ريا ،محمد ( .)1993أثر استخدام استراتيجية التعمم

تحصيميم في الرياضيات واتجاىاتيم نحوىا .رسالة

بالمعب المنفذة من خالل الحاسوب في اكتساب ميارات

ماجستير غير منشورة ،الجامعة االردنية ،عمان ،األردن.

العمميات الحسابية األربع لطمبة الصف السادس األساسي
في المدارس الخاصة في عمان ،رسالة ماجستير ،الجامعة
االردنية ،عمان ،األردن.
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THE EFFECT OF USING EDUCATIONAL
AIDS IN TEACHING FRACTION FOR FIFTH
GRADE STUDENT ACHIEVEMENT IN
MATH IN AL- EQRYAT GOVERNORATE
MOHAMAD AHMAD ALHAWAS
Saudi Arabia
ABSTRACT_ The purpose of this study was to investigated the effect of using educational aids in
teaching fraction for fifth grade student achievement in math in Al- Eqryat governorate. To
achieve study goal the researcher developed experimental in math teaching based on educational
aids, in additional the researcher developed two instrument the first one for achievement and the
second for student math attitude. After applied the experimental program which continues for 4
weeks, 5 session pre week in total 20 sessions, also the research conducted ANCOVA analysis to
answer the study hypotheses and found: There is a significant difference in the means between the
experimental and control group in student math achievement, the means of experimental group
was higher than control group. And There is a significant difference in the means between the
experimental and control group in student math attitude, the means of experimental group was
higher than control group.
Keyword_ Educational Aids, Fraction, math attitude.
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