ٓ

كلية التربية – جامعة أسيوط

فعالية التدريس الخصوصي بالكومبيوتر في دراسة طالب كلية التربية
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للرياضيات وأثر ذلك على تنمية القدرة الرياضية لديهم .
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ٔ

فعالية التدريس الخصوصي بالكومبيوتر في دراسة طالب كلية التربية
َّ
للرياضيات وأثر ذلك على تنمية القدرة الرياضية لديهم .
تتط ــور الـ ــنيم التعليميـ ــة يوم ـ ـ ا لمسـ ــايرة التقي ـ ـرات السـ ـريعة المتالحقـ ــة تي ـ ــة ا

ـ ــار المعرفـ ــي والزيـ ــادة

السكا ية والتقدم العلمي والتكنولوجي وثورة ا تصال وا تشار للمعلومات .

ولعــأ أىــم ســمات العصــر الحــالي التطــور الســريت لشــبكة الشــبكات العالميــة ا تر ـ " ) ENTERNET
حيـ أن التاـاعا المتزايــد لمسـتخدمي تلــك الشـبكات جعــأ الـبعب يتوتـت أن بعــد سـتة ســنوات مـن اآلن تقريبـا
سيكون جميت األفراد مستخدمين لها يرا لتنوع المعلومات وتعدد الخدمات التي تقدمها فـي كافـة الم ـا ت
 :مما جعلها واتعا ثقافيا وحااريا ملموسا وتائما بذاتو يمكن أو ا ستقناء عنو أو رفاو " .

ٖٔ)ٖٕ-ٖٓ :

لــذلك كــان لزام ـ ا األ ــذ باألس ـاليب الحديثــة فــي التــدريس وا ىتمــام باأل شــطة والب ـرامج التعليميــة المتنوعــة

لمواكبة التطورات المتالحقة في النيم التعليمية وعدم ا عتماد كليةا على النيم التقليدية .

ويعد الكومبيوتر وأ ماط استخدامو في التعليم من أبـرز الوسـائأ التـي يمكـن أن تدسـتخدم فـي الـنيم التعليميـة

الحالية لمسايرة تلك التطورات وإذا ما تم استخدام أحد أ ماط الكومبيـوتر فـي تصـميم محتـوم المـادة الدراسـية
علــى ىي ــة ب ـرامج باســتخدام إحــدم لقــات الكومبيــوتر ف ـ ن ذلــك يدعــد عم ـالا معقــو ا فــي م ــال الــنيم التعليميــة
الحالية  .ومن المحتمأ ا رت اع بمسـتوي الطـالب المتـخ رين فـي دراسـة بعـب الموضـوعات وتحسـين تـدراتهم

الرياضيـة .

ٕ

مشكلة البح

وأىميتو .

على الرغم من ال هود المبذولة فـي سـبيأ النهـوض بالعمليـة التعليميـة واسـتحداث العديـد مـن األسـاليب
التدريسـية لتحقيــأل األىـدات التعليميــة فـي ضــوء تحــديات العصـر الحــالي إ أن المعلـم يتحمــأ العـبء األكبــر فــي
تلقين متعلميو المعلومات المستهدفة مما ي عأ المتعلم في موتا سلبي الل الموتا التعليمي .
والتعلــيم التقليــدي دائم ـ ا مــا ينحصــر بــين ثالثــة عناصــر رئيســة المعلــم والمــتعلم والمــادة المتعلمــة  .ومــت

تطور الحيـاة التقنيـة ا تل ـ صـور التعلـيم واسـتقأ ا سـان األجهـزة الحديثـة والتـي " مـرت بعـدة مراحـأ بـدءا
من الوسائأ البصرية والسمعية والسمعبصرية حتى ظهر التعليم المبـرمج واستخ ــدام الكــومبيوتر فـي التعلـيم
".

ٖٕ ) ٕٔ :

ويهدت التدريس بوجو عام إلي إكساب المعلومات والمعارت الكامنة بالمادة الدراسية للمتعلمين  .وبهذا
المعني ف ن عملية التدريس

تهـتم بالمـادة فقـ وإ مـا تتعـداىا إلـي الطريقـة لـذلك ف ـو " مـت اىتمـام التربيـة

الحديثـة بالمـادة والطريقـة معـ ا أصـب تـدريس الرياضـيات بالنسـبة لمـن يقـوم بتدريسـها

يعنـي فقـ تدرتـو علـي

السيطرة علي توا ينها و يرياتها وتركيباتها وإ ما ىو  -با ضافة إلي معرفة ما سبأل  -برة من الخبرات التـي

ب وتنمو وتناج علي أسس ومقومات معينة حسب األصول المقررة للرياضيات وا ستعداد ال ني لكأ
س ْ
تدكتَ َ
معلم يقوم بتدريس الرياضي ـ ــات " .

ٕٕ) ٚٔ:

ولهذا فـ ن عمليـة تـدريس الرياضـيات تهـتم بكـأ مـن محتـوي الرياضـيات وطريقـة عـرض ىـذا المحتـوي علـي
التالميذ لذلك وجب ا ىتمام بكأ من المحتوي وطريقة العرض حتـى يتعـرض الطـالب لصـعوبات تـد تحـول
دون فهم ىذا المحتوي مما يؤدي إلي ضعا استيعاب بعاهم وعدم تحصيلهم بطريقة مناسبة في الرياضـيات
.

ومـن ـالل عمـأ الباحـ

فـي كليـة التربيـة وفـي ل ـان ا متحا ـات ورصـد الـدرجات بهـا حـ ا خ ـاض

متوس تحصيأ طالب ال رتة األولى شعبة الرياضيات لمقرر الـديناميكا كخحـد فـروع الرياضـيات بطريقـة ملحوظـة
مقار ة بالمقررات األ رم مما يؤكد وجود صعوبات واجه طالب الكلية عند دراستهم لهذا المقرر  .وتد يرجت

ٖ

ـدرس بطريقـة يريـة يشـوبها ال ـات أياـا فـ ن تنيـيم المحتـوي غيـر
ذلك إلي طريقـة التـدريس فهـذا المقـرر يد َّ

مناسب لطبيعة تلك المادة  .وىذا ما أكده الكثير من الطالب عند مقابلتهم بطريقة فردية وأ رم جماعية .

و تي ة لذلك عدم رغبة بعـب الطـالب فـي تعلـم ذلـك المقـرر ممـا أدي إلـي ضـعا تحصـيلهم فيـو  .ومـن

األىمية القااء علـي مشـكلة ضـعا التحصـيأ ىـذه و اصـة إذا كا ـ عامـة فـي م ـال الرياضـيات لكـي يـتم
القااء علي حالـة ا حبـاط التـي تـد تصـاحب الطـالب ضـعات التحصـيأ  " .إن ضـعا التحصـيأ أو التـخ ر
الدراسي ظاىرة واسعة ا تشار وبخاصة في الم تمت المصري وفي المراحأ األولي من تعليم ال رد وتـزداد
طـورة تلـك المشـكلة تي ـة لعـدم التعـرت علـي ح مهـا فلـم يـزل تقـدير ح مهـا يعتمـد علـي سـب م ويـة

م ـردة ".

٘ٔ ) ٗ – ٖ :

لـذلك ينبقـي البـدء فـي اسـتخدام أحـدث وسـائأ التكنولوجيـا التعليميـة– أجهـزة

الكومبيـوتر فـي ىـذا الم ـال  -بـد ا مـن اسـتخدام الوسـائأ األوليـة فـي التـدريس للقاـاء علـي ظـاىرة ضـعا

التحصيأ في الرياضيات وا رت اع بمستوي الطالب ضعات التحصيأ بما يتناسـب ومسـتوي أتـرا هم األسـوياء

.

فعاليته ــا ف ــي التعل ــيم عمومـ ـ ا مـ ـ الت ــدريس
وم ــن أ م ــاط اس ــتخدام الكومبي ــوتر ف ــي التعل ــيم والت ــي أثبتـ ـ َّ
الخصوصي  TUTORIALحي يقوم الكومبيوتر في ضوء ىذا األسلوب بدور المعلم دورا يكاد أن يكون

المعــد يــتمكن الكومبيــوتر مــن تــدريس
متكــامالا ومــن ــالل ىــذا األســلوب وفــي ضــوء البر ــامج التعليمــي د
الموضـوع ب َّعالية واستقالل إمكا اتو المتنوعة من صـوت ولـون وحركـة وومـيب فـي جـذب ا تبـاه المـتعلم لمـا
يعرض من الل شاشتو .

ومن المحتمأ أن يسهم ذلك األسلوب التدريسي في تنميـة القـدرة الرياضـية للطـالب كخحـد القـدرات العقليـة
المتنوعة التي يهدت التعلم إلي تنميتها " فتلك القدرة لها أىميتها فـي التقلـب علـي المشـكالت المعقـدة التـي
تكون في صورة عددية أو رياضية أو رمزية  .كما أن األفراد الذين يتسمون بتلك القـدرة لـديهم مقـدرة كبـري
في التعامأ مت األعداد وإجراء العمليات الحسابية المختل ــة " .

) ٙٛ:ٜ

ٗ

و الصة ما سبأل تنمية جيأ من المتعلمين يتعـدوا مرحلـة ضـعا التحصـيأ ويصـلوا إلـي مرحلـة متميـزة تتسـم
بتعلم أفاأ وفهم جيد لمحتوي الرياضيات المقـررة علـيهم و اصـة إذا كـان ىـؤ ء الطـالب سـيمتهنون تـدريس
الرياضيات مستقبالا .

لذلك تتا مشـكلة البحـ الحـالي فـي { فعَّاليـة مـ التـدريس الخصوصـي بـالكومبيوتر فـي دراسـة
طالب ال رتة األولى بكلية التربيـة شعبـة الرياضيات المتخ ـرين دراسـيا لـبعب موضـوعات الرياضـيات
وأثر ذلك في تنمية القدرة الرياضية لديهم } .
مصطلحات البح .
تناول البح الحالي المصطلحات التالية

)*(

:

ٔ – الكومبيوتر التعليمي INSTRUCTIONAL COMPUTER :

يقصد بو الكومبيوتر الذي يستخدم في العملية التعليمية كوسيلة تعليمية حديثـة ت ـذب ا تبـاه المتعلمـين حـو
ما يعرض علي الشاشـة واسـتقالل إمكا اتـو المتنوعـة مـن لـون وحركـة وصـوت وومـيب وتكبيـر المعلومـات
وذلك من الل بر امج بلقة البيزك دمعد لهذا القرض من تِبَ ْأ الباح .
ٕ – التدريس الخصوصي TUTORIAL :

م من أ ماط استخدام الكومبيوتر في التعليم ويعني استقالل الكومبيوتر فـي عـرض المـادة الدراسـية عرضـ ا
منطقي ا منيم ا كما لو كان معلمـ ا جيـد ا يقـوم بالتوضـي والمناتشـة والحـوار والتقـويم مـن ـالل بر ـامج تعليمـي تـم
إعداده مسبقا من تِبَ ْأ الباح للقيام بهذا القرض .
ـــــــ
)*( تلك التعري ات إجرائية طبقا لطبيعة البح

وحدوده .

٘

ٖ – ضعا التحصيــأ . ACHIEVEMENT WEAKNESS :
الطالب ضعات التحصيأ في بعـب الموضـوعات الرياضـية بكليـة التربيـة ىـم الـذين دون المسـتوي المطلـوب فـي
تحصيلهم لتلك الموضوعات في ا تبارات التقويم المتنوعة بوضعها المعتاد أو كما يحددون مـن ـالل أسـاتذتهم
المعد من تبأ الباح .
أو كما يحددىم ا تبار التحصيلي د
ٗ  -القدرة الرياضية :

. MATHEMATICAL ABILITY

وىـي عبـارة عـن أي شـاط معرفـي يهـدت إلـي التقلـب علـي أي مشـكلة فـي م ـال الموضـوعات الرياضـية ومـا
يتامنو ىذا الم ال من معلومات .

حـ ــدود البح ـ ـ ـ
سار البح

.

الحالي وفقا للحدود التالية :

ٔ  -اتتصـرت ت ربـة البحـ الحـالي علـي بعـب موضـوعات مقـرر الـديناميكا كخحـد أبـرز المقـررات التـي يواجـو
الطالب صعوبة في دراستها .

ٕ – اتتصـرت م موعـة البحـ علـي بعـب طـالب ال رتـة األولـى – شـعبة الرياضـيات ضـعات التحصـيأ فـي ىـذا
المقرر بكلية التربية – جامعة أسيوط مقر عمأ وإتامة الباح
ٖ  -ال هـاز المسـتخدم فـي ت ربـة البحـ

.

الحـالي جهـاز متوافـأل  COMPATABLEمـت  I. B. M.مـ

 ٖٛٙالمتوفر بمعمأ الكلية .

ٗ  -طريقـة التـدريس المتبعـة فـي ت ربـة البحـ
البر امج التعليمي المصمم .

الحـالي التـدريس الخصوصـي باسـتخدام الكومبيـوترمن ـالل

ٙ

أىـدات البح ـ

.
الحالي :

استهدت البح

ٔ  -تصــميم وت ريــب م موعــة بـرامج تعليميــة لــبعب الموضــوعات الرياضــية فــي مقــرر الــديناميكا لطــالب ال رتــة
األولى – شعبة الرياضيات مبرم ة بلقة البيزيك تدقدم باستخدام الكومبيوتر من الل م التدريس الخاص .

ٕ – معرفة مدم فعَّالية ىذه البرامج في زيادة تحصيأ الطالب للموضوعات المقترح تدريسها .
ٖ  -التعرت علي أثر تلك البرامج في تنمية القدرة الرياضية للطالب ضعات التحصيأ بتلك المرحلة .

ٗ  -التعرت علي بقاء أثر ما تعلمتو م موعة البح من محتوي البرامج بعد ا تهاء الت ربة بوت

مســلمات البح ـ
استند البح

كافي .

.

الحالي علي المسلمات التالية :

ٔ  -التصـميم السـليم للبـرامج التعليميـة فـي الرياضـيات وتن يـذىا مـن ـالل الكومبيـوتر يمثـأ إ ـازا متميـزا فـي

م ال استخدام الكومبيوتر في التعليم .

ٕ  -استخدام الكومبيوتر في تعليم الرياضيات ينمي الت كير في حأ المشكالت الرياضية وغير الرياضية .
ٖ  -عالج ضعا التحصيأ في الرياضيات يدعد من األىدات الارورية التي يسعى التربويون إلي تحقيقها .

ٚ

أس ـ لة البحـ ـ
أجاب البح

.
الحالي عن األس لة التالية :

ٔ  -ما صورة بر امج تعليمي من الل الكومبيوتر في ضوء لقة البيزك لبعب الموضـوعات الرياضـية المقترحـة فـي
مقرر الديناميكا لطالب ال رتة األولى – شعبة الرياضيات  .؟
ٕ  -ما مدم تحصيأ م موعة البح للموضوعات الرياضية المقترحة بعـد دراسـتهم للبر ـامج التعليمـي الـذي تـم
تصميمو  .؟
ٖ  -ما مدي تخثير البر امج المقترح علي تنمية القدرة الرياضية لم موعة البح  .؟
ٗ – ىأ ىناك بقاء ألثر ما تعلمتو م موعة البح للموضوعات الرياضية المقترحة  .؟

أدوات البح ـ .
ٔ – بر امج تعليمي في الموضوعات الرياضية المقترحة لمقرر الـديناميكا بلقـة البيـزك عدـرض مـن ـالل الكومبيـوتر
من تصميم الباح .

ٕ – ا تبار تحصيلي في الموضوعات الرياضية المقترحة لمقرر الديناميكا من إعداد وتقنين الباح .
تكو
ٖ – م موعة ا تبارات القدرة الرياضية والتي َّ
أ ) ا تبار القدرة على إدراك العالتات العددية .
ب ) ا تبار القدرة على ا ضافة العددية .
جـ ) ا تبار الت كير الرياضي .

من :

ٛ

إج ـراءات البح ـ ـ .
لإلجابة عن أس لة البح الحالي وتحقيأل أىدافو تم عرض إطارا يري ا لو متبوع ا با جراءات الميدا ية
التي تم اللو .

أو  :ا طار الني ــري

.

تامن ا طار النيري للبح الحالي ما يلي

:

ٔ  -الكـومبيوتر التعليمـي INSTRUCTIONAL COMPUTER :

الكومبيــوتر التعليمــي ىــو جهــاز الكومبيــوتر الــذي يدســتخدم دا ــأ المؤسســات التعليميــة المتنوعــة لــيس فــي

التعليم فحسب وإ ما تعدم استخدامو إلى الم ال ا داري  .بأ أن استخدام الكومبيوتر فـي إدارة التعلـيم سـبأل
استخدامو في التعليم والتعلم .

سواء في إدارة التعليم من الل ح ـ السـ الت والبيا ـات
" وىو بذلك يدستخدم في م ال العملية التعليمية ا

الخاص ــة ب مي ــت الك ــامنين بالمؤسس ــة التعليمي ــة أو تص ــميم ال ــداول الدراس ــية وج ــداول ا متحـ ــا ات الدوري ــة
والنهائيــة أيا ـا فــي التعلــيم والــتعلم دا ــأ ال صــول والقاعــات الدراســية المتنوعــة دا ــأ المؤسســة التعليميــة مــن

ــالل ب ـرامج تعليميــة  INSTRUCTIONAL PROGRAMSتــم إعــدادىا مســبقا للقيــام بمهــام التعلــيم

والتعلم وتدعيم التعلم ال ردي " .

) ٖٓ : ٔٙ

ويدعد الكومبيوتر التعليمي مـن الوسـائأ التعليميـة الحديثـة التـي تدسـتخدم فـي التـدريس بوجـو عـام وفـي تـدريس

الرياضيات بوجو اص يرا لالست ادة من إمكا اتـو المتنوعـة الـوميب واللـون والحركـة والصـوت والتـي تـؤدي
إلي إثارة اىتمام التالميذ حو المادة العلمية التي تدعرض من اللو “ فالكومبيوتر وسيلة متطورة لنقأ العديد من المواد
فعالة " .
التعليمية وتوزيعها باستخدام شبكات ا تصال الحديثة مما ي علو وسيلة تعليمية ّ

ٖ) ٔٙ:

ٜ

أ  -أ ماط استخدام لكومبيوتر في التعلم والتعلم

.

مر بمراحأ متعـددة " فقـد كا ـ أول
إن استخدام الكومبيوتر في م ال التعليم ليس حدي العهد وإ ما َّ

الت ــارب الرائــدة فــي ذلــك الم ــال فــي بدايــة الســتينات بالو يــات المتحــدة األمريكيــة مشــروع ســمي بنيــام بالتــو
 PLATOأي

PROGRAMMED LOGIC FOR AUTOMATIC TEACHING

 OPERATIONوتــد تــم تصــميم وبنــاء وإ تــاج ىــذا النيــام فــي جامعــة الينــوم كمشــروع مشــترك مــن جا ــب
م موعــة بــاحثين أكــاديميين مــن ال امعــة وشــركة  CDCبهــدت تزويــد الكومبيــوتر بالقــدرة علــى التحــاور مــت
الم ــتعلم ومخاطبت ــو " .

ٕٓ ) ٕٔٙ :

أم ــا الت رب ــة الثا ي ــة فق ــد كا ـ ـ " ف ــي أوائ ــأ ع ــام ٖٜٔٙم ب ــدأت جامع ــة

ســتا ورد بتن يــذ بر ــامج الهــدت منــو البح ـ والتطــوير فــي م ــال اســتخدام الكومبيــوتر فــي التعلــيم والــذي ســمي
بالتدريس بمسـاعدة الكومبيـوتر  CAIأي  COMPUTER ASSISTED INSTRUCTIONوكـان
التركيز الل بداية ىذا المشروع على تطوير مناىج تعتمد في تن يذىا على الكومبيوتر بمدارس المرحلـة ا بتدائيـة
و اصةا في م ال الرياضيات كما د صص جزء من ىذا البر امج للطالب المتخ رين دراسي ا " .

ٕٔ ) ٕٔ :

.

و يـرا لتعــدد استخــدامات الك ــومبيوتر فــي العمليــة التعليــم فقــد حــددىا ميــدوكس  MEDOXفيمــا يلــي :

) ٗٓ-ٖٜ : ٕٜ

 -استخدام الكومبيوتر كوسيلة تعليمية حديثة تساعد في زيادة فعَّالية الطرائأل التدريسية المتنوعة .

 اســتخدام الكومبيــوتر فــي تقــديم ب ـرامج حــأ المشــكالت  PROBLEM SOLVINGبا ضــافة إلــىبرامج تعليم لقات البرم ة .
ويحصر كأ من جيزرت  GEISERTوفوتريأ  FUTRELLاسـتخدامات الكومبيـوتر التعليمـي مـن ـالل
ثالثة م ا ت :

) ٕٔ : ٕٚ

 ثقافــة الكومبيــوتر  COMPUTER LITERACYوفــي ذلــك الم ــال يقــدم الكومبيــوتر م موعــة مــنالدروس الخاصة بو .

ٓٔ

 علــوم الكومبيــوتر  COMPUTER SCIENCEوىنــا يعــرض الكومبيــوتر دروس عــن كي يــة البرم ــة مــناللو .
 الكومبيوتر كوسـيلة تعليميـة  COMPUTER AS AN ATEACHING AIDSوفيهـا يـتم تعلـم بعـبالموضوعات الدراسية من الل الكومبيوتر .
وعموما ف ن األساليب التـي يسـتخدم مـن اللهـا الكومبيـوتر فـي التعلـيم والـتعلم

أسـلوب الـتعلم با سـتعا ة

بالكومبيـ ــوتر  COMPUTER – ASSISTED LEARNINGوالتعلـ ــم الم ـ ــدار بالك ــومبيوتر
 COMPUTER – MANAGED LEARNING .ومـت مـرور الوتـ اتسـع تلـك األسـاليب بحيـ
شمل :

) ٕٖٗ : ٚ

* معرفة الكومبيوتر  :يشمأ ذلك األسلوب ا لمام بالكومبيوتر  -ت هيز البيا ـات  -علـم الكومبيـوتر  -التـدريب
أثناء الخدمة  -الكومبيوتر الشخصي

.

* التعلم من الل الكومبيوتر  :ويشمأ التمرين والممارسة  -ا تبار التشخيصي  -الم موعات الصقيرة

.

* التعلم باستخدام الكومبيوتر  :ويشتمأ علي المحاكاة واأللعاب  -حأ المشكالت  -األ شطة ا بداعية

.

* األ يمـة المسـا دة للـتعلم  :وتشـمأ التعلـيم المـدار بـالكومبيوتر  -إدارة المعلومـات  -ا رشـاد  -إ تـاج مـواد
تعليمية

.

وبهذا اتست طاق التعلم با ستعا ة بـالكومبيوتر مـن م ـرد التعلـيم عـن طريـأل الكومبيـوتر ليشـمأ أو الـتعلم باسـتخدام
الكومبيوتر وبخاصة منذ بدء استعمال الكومبيوتر المصقّر وثا يا معرفة الكومبيوتر ذاتو

.

وفي البح الحالي ومن الل ما تم عرضو سابقا تم األ ذ في ا عتبار :
 محاولة ا رت اع بمستوم الطالب المتخ رين دراسي ا في بعب موضوعات الرياضيات . -تبني أسلوب التعلم من الكومبيوتر التدريس الخاص ) في ت ربة البح الحالي .

ٔٔ

ب  -مزايا التعلم المعتمد علي الكومبيوتر .
يوجد الكثير من المزايا التي يتميز بها التعلم المعتمد علي الكومبيوتر منها

:

)ٕٗ٘-ٕٗٗ:ٚ

 -إتاحـة مبـدأ التقذيـة الراجعـة ال وريـة  Feed Backتدبقـي علـي اىتمـام التالميـذ وتشـوتهم لالستم ـرار فـي محاولـة

التعلم

.

 ياطر الطالب ضعات التحصيأ لإلسهام في عملية التعلم بطريقة إي ابية وا بتعاد عـن السـلبية التـي يتصـ ون بهـافي المحاضرات

.

 -يتميز الكومبيوتر بالصبر في ا تيار ال واب و ين ر من ال واب الخاطئ

.

 -تدعد وسيلة تخطي الرسوم البيا ية مساعد توي في تعزيز ا دراك و اصة ب تاحة فرصة امعان النير في المعاد ت

الرياضية

.

 إن التخطـي والرسـم الت ـاعلي ي عـأ مـن الممكـن أ ـذ عينـات مـن الصـور ا ياـاحية ت ـوق مـا يمكـن عرضـو منـوبسهولة في الكتاب المدرسي

.

 إن العمليـات الرياضـية يمكـن أداؤىـا بسـرعة سـواء بالنسـبة لألمثلـة الواتعيـة أو األمثلـة البسـيطة المصـطنعة والتـييمكن حلها بطريقة تحليلية

.

 -يمكن معال ة مقادير كبيرة من البيا ات بدتة وبدون مشقة كبيرة

.

 -التقنيات ال ديدة تثري البر امج الدراسي بما تاي و إليو من تنوع

.

مـن ذلـك يتاـ معال ـة الكومبيـوتر بصـ ة عامـة ال ـروق بـين تـدرات الطـالب المتنوعـة كمـا أ ـو يسـتخدم وسـائأ
مختل ـة سـت ابات الطـالب طبقـا حتياجـاتهم ىـذا با ضـافة إلـي وجـود سـ الت عـن جميـت الطـالب ت يـد فـي

ٕٔ

إرشـادىم كمـا تعـين تلـك السـ الت المعلـم فـي مراتبـة العمليـة التعليميـة للتعـرت علـي مسـتوي الطـالب وا رت ـاع
بقدرات ضعات التحصيأ منهم

.

جـ – دراسات سابقة حول استخدام الكومبيوتر في التعليم .
لقد أدجري العديد من الدراسات التي استهدف تبيان أثر اسـتخدام الكومبيـوتر فـي العمليـة التعليميـة عمومـا
وفي تدريس الرياضيات بص ة اصة ومن تلك الدراسات :
ٔ ) دراسة مؤ س محمد سيد ٓ. ) ٜٜٔ

ٕٗ )

فعاليـة الـتعلم المـزود بـالكومبيوتر فـي العمليـة التعليميـة عنـد تـدريس
استهدف تلك الدراسة التخكيد على مدم َّ

وحدة الدوال المثلثية لتالميذ الصا الثا ي الثا وي وتسم م موعـة الدراسـة إلـى م مـوعتين إحـداىما ضـابطة
استخدم الطريقة التقليدية واأل رم ت ريبية درس الوحدة باستخدام الكومبيوتر  .ولقد توصل الدراسة إلـى
أن استخدام الكومبيوتر كمساعد تدريسي أثر في زيادة فعَّالية تدريس وحدة الدوال المثلثية .
ٕ ) دراسة عوض حسين التودري ٓ. ) ٜٜٔ

) ٔٚ

ىدف تلـك الدراسـة إلـى التعـرت علـى مـدم إتقـان م موعـة مـن طـالب ال رتـة الرابعـة شـعبة الرياضـيات بكليـة
التربيــة لــبعب التطبيقــات الرياضــية باســتخدام الكومبيــوتر وأوضــح

تــائج الدراســة مهــارة الطــالب فــي تصــميم

برامج تلك التطبيقات في م ال ال بر – والهندسة – وا حتما ت بعد دراستهم ألسس البرم ة بلقة .
ٖ ) دراسة شعبان أبو حمادي محمد ٖ) ٜٜٔ

) ٔٓ .

كــان الهــدت مــن ىــذه الدراســة إعــداد تصــور مقتــرح لبر ــامج بلقــة اللوجــو لتــدريس الموضــوعات الهندســية
ومعرفة أثر ذلك على تنمية مستويات الت كير الهندسي وات اه التالميذ حو الكومبيوتر  .وتوصل الدراسـة إلـى
أن تالميــذ وتلميــذات الم موعــة الت ريبيــة تمكنــوا مــن تعلــم أوامــر لقــة اللوجــو بدرجــة مقبولــة وارت ــت مســتوم
الت كير الهندسي لديهم و ما ات اىهم حو الكومبيوتر .

ٖٔ

ٗ ) دراسة شارلين . ) ٜٔٛٓ Sharlene

) ٕٙ

ىــدف تلــك الدراســة إلــى تعلــيم الكومبيــوتر والبرم ــة بلقــة البيــزك وتــم تقــديم ثالثــة عشــر درس ـا متتابعــا

لتش يت التعلم بطرتة ذاتية ويتكون كأ درس مـن م موعـة تاـم أربـت صـ حات متاـمنا ألمـر مـن أوامـر وبيا ـات

لقة البيزك ويشتمأ الدرس األول على مقدمة ووصا ألجزاء الكومبيوتر وشرح ألوامـر البيـزك وبقيـة الـدروس
تحتـوي علــى أوامــر لقــة البيـزك الباتيــة  .وتــد أثبتـ

تـائج الدراســة تعلــم م موعــة البحـ للكثيــر مــن الموضــوعات

المتامنة بالدروس الثالثة عشر .
٘ ) دراسة زيمرال ويسرال ) ٜٔٛ٘ Zemiral & Yisral

ٕٖ )

لق ــد ك ــان اله ــدت م ــن تل ــك الدراس ــة اكتش ــات أث ــر الت ــدريس بمس ــاعدة الكومبي ــوتر عل ــى تحص ــيأ التالمي ــذ
للرياضيات وعلى إدراك معنى الذات يعاو هم علـى التوافـأل فـي الحيـاة ا جتماعيـة  .وأدجريـ تلـك الدراسـة علـى
م موعة من تالميذ الص وت الثال
ووجدا يا .
 – ٙدراسة مين . ) ٜٜٔٚ Min

والرابت والخامس ا بتـدائي وأكـدت النتـائج مـو ىـؤ ء التالميـذ معرفيـا

ٖٓ )

استهدف الدراسـة تـخثير ممارسـة البرم ـة علـى تنميـة مهـارة حـأ المشـكالت وتاـمن تلـك الدراسـة بر ـامج
جـاىز لتعلــيم البرم ــة بلقــة البيــزك ســمي ب ـ  HYPER CARDتــم تطبيقــو علــي م موعــة مــن طــالب الدراســات
العليا الذين يعا ون من قص في حأ المشكالت الخاصـة بالبحـ العلمـي أياـا لـديهم تلـأل ـاص بالتعامـأ مـت
أجه ــزة الكومبي ــوتر ومــدم استخدام ــو فــي البح ـ العلمــي  .وتــد توصــل الدراســة إلــى أن البرم ــة باســتخدام الـ ـ
 HYPER CARDحدت من القلأل الخـاص بالتعامـأ مـت أجهـزة الكومبيـوتر وأشـارت تائ هـا إلـى مـو تـدرة
م موعة البح على حأ المشكالت .

ٗٔ

اتا ـ مــن تلــك الدراســات – وغيرىــا الكثيــر فــي ىــذا الم ــال  -مــدم فعَّاليــة اســتخدام الكومبيــوتر كنشــاط

تعليمـي مســاعد فـي تحقيــأل أىـدات كــأ دراسـة ممــا يوضـ أىميـة اســتخدام الكومبيـوتر فــي التعلـيم  .وفــي الدراســة
الحالية تم استخدام أسلوب التدريس الخصوصي أي التعلم التـام مـن ـالل الكومبيـوتر مـن حيـ عـرض المـادة
وحوار المتعلم وتقويمو واستبيان مـا إذا سـيتم ا تقـال للموضـوع التـالي أو إعـادة ـس الموضـوع مـت اسـتقالل
إمكا ات الكومبيوتر المتنوعة من الل مؤثراتو ل ذب ا تباه المتعلم حو ما يعرض على شاشة الكومبيوتر .

ٕ – التدريس الخصوصي :

TUTORIAL

يدعد التدريس الخصوصي أو ما يدطلأل عليو في بعب األحيان الـتعلم مـن الكومبيـوتر مـن أحـد األ مـاط المهمـة

ســتخدام الكومبيــوتر فــي الــتعلم حيـ أن " الكومبيــوتر فــي ضــوء ىــذا األســلوب يحــأ محــأ المعلــم فــي تقــديم
المادة التعليمية للمتعلم بطريقة تخالا األسلوب التقليدي فالكومبيوتر فـي ىـذه الحالـة يمكـن وصـ و بخ ـو جهـاز
يقــدم المــادة الدراســية بشــكأ مبــرمج . PROGRAMMING

" ٔ ) ٙٛ-ٙٚ :

حيـ يــتم ت زئــة المــادة

المتطلــب تدريســها إلــى عناصــرىا الصــقرم ثــم يــتم تنييمهــا منطقي ـ ا وتدقــدم فــي وحــدات متت ــالية تســمى إطــارات

 FRAMESوا ط ــار ف ــي ض ــوء يري ــة التعل ــيم المب ــرمج INSTRUCTION

PROGRAMMED

يحتوي علـى ثالثـة أجـزاء المثيـر وا سـت ابة والتـدعيم  .ثـم يـتم تقـديم ا طـارات فمـثالا يدقـدم ا طـار األول

والــذي يحتــوي علــى معلومــة أو عــدة معلومــات متبوعـا بســؤال عــن تلــك المعلومــة أو المعلومــات ومــن ثـ َّـم تبــدأ
مرحلــة التقــويم فـ ذا كا ـ إجابــة الطالــب عــن الســؤال صــائبة ينتقــأ الكومبيــوتر بــو إلــى ا طــار التــالي أمــا إذا

كا ـ ا ســت ابة اط ــة فتقــدم لــو بعــب ا رشــادات والتوجيهــات حــو ا ســت ابة الصــائبة بمعنــى يــتم توضــي
مصدر الخطخ للطالب وإرشاده لإلجابة الصحيحة  .وىذا مـا يطلـأل عليـو التقذيـة الراجعـة  FEED BACKفـي
م ال الكومبيوتر الل ىذا األسـلوب  .ثم يدطلـب من المتعلـم ا جـابة عـن السـؤال مـرة أ ـري حتـى يـتم الوصـول
لإلجابة الصحيحة .

ٕ٘ ) ٚ – ٙ :

٘ٔ

مـن ذلـك فـ ن الكومبيـوتر يقــوم بـدور المعلـم دورا يكـاد أن يكـون متكــامالا مـن توضـي للمعلومـة والمناتشــة
والحوار والتقويم السليم مت تقديم التقذية الراجعة ال ورية كلما تطلب األمـر مـن ـالل بر ـامج يدصـمم للقيـام
بهذا القرض  .وىذا ما تم اتباعو عند تصميم البر امج المستخدم في ت ربة البح الحالي .
والشكأ التالي يوض

تقديم موضوع

وحدة تعليمية

طوات التعليم المبرمج ومحتوم بر امج التعليم الخصوصي :

طرح التساؤ ت

صحيحة
تلقي ا ست ابات

ا تقال
إلى

وحدة

وتقويمه ــا

اط ة

جديدة

تقديم توجيو أو عالج

شكأ ٔ ) مسار التعليم الخصوصي من الل الكومبيوتر
وتهدت تلك البرامج إلى تقديم كـم مناسـب مـن المعرفـة الحديثـة للمـتعلم " ومـن اللهـا يـتمكن مـن التحقـأل
من صحة معلوماتو السابقة أو تعزيز است اباتو الصحيحة أو تصويب أ طائو " .

ٗٔ ) ٕٛ :

ٔٙ

وألســلوب التعلــيم الخصوصــي مــن ــالل الكومبيــوتر مزايــا متعــددة ومتنوعــة تنبــت مــن أىميــة ت ريــد التعلــيم
واعتماد المتعلم كثيرا على ذاتو عند اكتساب المعرفة في م ال ما من الم ا ت .

ومن المميزات المتعددة لبرامج التدريس الخصوصي في التدريس :

ٕٔ ) ٔٗٚ :

ٗٔ ) ٕٜ-ٕٛ :

 اتتصــادية التكــاليا يمكــن إ تــاج ب ـرامج علــى تــدر كبيــر مــن ال ــودة ال نيــة والتربويــة بســهولة ويســر وبختــأ
التكاليا .
 مراعاة ال روق ال ردية فكأ مـتعلم فـي ضـوء ىـذا األسـلوب يـتعلم طبقـا لسـرعتو وتدرتـو الخاصـة مـن حيـ

كو و سـريت الـتعلم أم بطـيء الـتعلم أو متوسـ الـتعلم وفـي النهايـة سـوت يحـدث تعلـم ل ميـت الطـالب بـالرغم

من وجود ال روق ال ردية بينهم .
 من الل ىذا األسلوب يمكن أن يتزود المتعلم بالقدر الذي يرغبو من المعلومات والم اىيم والعالتات .
 القدرة على إعادة الـدرس كـامالا أو جـزء منـو بـدون ملـأ فـالمتعلم ب مكا ـو أن يطلـب إعـادة الـدرس كـامالا
أو جزء منو عدة مرات بدون أ .
 إعطاء تدر كبير من الحرية للمعلم للعمأ دا أ تاعة التدريس .
 من الل ىذا األسلوب ف ن المتعلم دائما ما يكون في وضـت شـ وإي ـابي وفعَّـال ـالل الموتـا التعليمـي
.
 من الل ىذا األسلوب يمكن استقالل إمكا ـات الكومبيــوتر المتنوعـة مـن صـوت ولـون وحركـة وومـيب
مما ي علو وسيلة تعليمية ت ذب ا تباه المتعلم حو ما يعرض على شاشة العرض .
ويايا محمد رجب ال ابري أن ىناك م موعة من ال وائد التدريسية لالستخدام بـرامج التـدريس الخصوصـي
منها :

ٕٔ) ٜٔٚ :

 تدقدم المادة في شكأ فقرات من صلة .
 تدعرض المادة بشكأ منيم ومتقن .

 يتم تحقيأل أىدات التعليم ال ردي .

ٔٚ

 تقديم موضوعات يتم تعلمها ل يي ا وتحتاج إلى كم كبير من المعلومات .

 تعطي ال رصة للمتعلم لتعلم أي فكرة تبأ ا تقال إلى ال كرة ال ديدة .
و ي ـرا لتلــك ال وائــد المتنوعــة وغيرىــا الكثيــر تــم اســتخدام ىــذا األســلوب فــي تــدريس موضــوعات البح ـ

الحالي من الل تصميم برامج تعليمية لها – بقدر ا مكان – باسـتخدام إحـدم لقـات الكومبيـوتر عاليـة المسـتوم
وىي لقة البيزك في ىذا الم ال لاـمان عمـأ تلـك البـرامج علـى جميـت أجهـزة الكومبيـوتر الكامنـة بالمؤسسـات
التعليمية في ضوء ا مكا ات المتاحة .

ٖ  -ضع ــا التحصي ــأ

.

يروم معيم المهتمين بالعملية التعليمية دا أ تاعة التدريس أو ارجها برفـت مسـتوم المتعلمـين العلمـي وزيـادة
تحصـيلهم فـي المـواد الدراسـية المختل ـة فالتحصـيأ المرت ـت فـي المـادة مـن أحـد القايـات التـي تنشـدىا العمليـة
التعليميـة ضـعا التحصـيأ مـن سـلبيات التعلـيم والتـي ينبقـي القاـاء عليهـا باسـتخدام الوسـائأ العالجيـة فـي عمليـة
التدريس

.

وفـي بعـب األحيـان فـ ن الطـالب بطي ـي الـتعلم يتصـ ون باـعا التحصـيأ وتـد يرجـت بـ ء الـتعلم أو ضـعا
التحصيأ إلى ا خ ـاض سـبة الـذكاء " فالطالـب بطيـئ الـتعلم ىـو ذلـك الـذي تقـت سـبة ذكائـو بـين ٓ ٚدرجـة ٜٓ
درجـة مـن سـبة الـذكاء المعتـاد ".

) ٕٙٛ:ٜٔ

المسـتخدم
وتـد يرجـت ضـعا التحصـيأ إلـى األسـلوب التدريسـي د

المصــممة ــالل الموتــا التعليمــي وىــذا مــا حــدث بال عــأ فــي الدراســة الحاليــة لــذلك
واأل شــطة التعليميــة د
فاألسلوب الحالي محاولة لالرت اع بمستوم ضعات التحصيأ وتنمية تدراتهم الرياضية .
ويدقتـرح إ شـاء فصـول اصـة لهـذا النـوع مـن الطـالب فـي مرحلـة مبكـرة دون ا تيـار حتـى يتحـول ىـذا الع ـز فـي
التحصيأ إلي سلوك ا حرافي تي ة لل شأ المتوالي والمتكرر في التحصيأ الدراسي .

) ٕٜٙ : ٜٔ

ٔٛ

ويمكـن القـول بـخن الطـالب ضـعات التحصـيأ _ فـي البحـ الحـالي  -ىـؤ ء الـذين تقـأ سـبة تحصـيلهم فـي
المعد من تبأ الباح
معلومات الوحدة الدراسية المقترحة عن ٓ٘  %في ا تبار التحصيلي د

ٗ  -القدرة الرياضيــة

.

.

MATHEMATICAL ABILITY

من األىدات مخمولة التحقيأل عند تدريس الرياضيات تنمية القدرة الرياضية لدم متعلميها فالقـدرة الرياضـية
وأساليب تياسها وتنميتها مـن الموضـوعات الهامـة التـي يهـدت التعلـيم إلـي تحقيقهـا وىـي تـدرة مركبـة مـن عـدة
تدرات فرعية متطلبة

.

أ – معني القدرة الرياضية

.

القدرة الرياضية ىي تلك التي تختص بصياغة العالتـات بـين الرمـوز العدديـة وتكمـن لـا أي شـاط معرفـي
بهـدت التقلـب علـي مشـكلة مـا فـي صـيقة عدديـة أو رياضـية أو رمزيـة  .وتع َّـرت " بخ هـا صـ ة معرفيـة كامنـة لـا

م موعـة مـن أسـاليب النشـاط المعرفـي الـذي يهـدت إلـي الت كيـر فـي العالتـات الحسـابية والمعـاد ت ال بريـة
والعالتات المكا يـة ".

) ٖٖٛ:ٛ

ب  -مكو ات القدرة الرياضية

) ٚٛ-ٚٔ:ٜ

يمكن تحليأ القدرة الرياضية إلي ثالث تدرات مركبة

:

ٔ ) القدرة الحسابية تلك التي تتعلأل بالعمليات على األعداد والت كير الحسابي
ٕ ) القدرة ال برية وىي شديدة ا تصال بالقدرة الحسابية وتميأ إلى ا ستد ل
ٖ ) القدرة الهندسية وتتعلأل با دراك المكا ي والعالتات المكا ية

.
.

.

أي توجد ثالث تدرات مركبة تد أ في تركيب القدرة الرياضية ىي القدرة العدديـة والقـدرة ا سـتد لية والقـدرة
المكا ية

.

أو  :القدرة العددية

:

تنقسم تلك القدرة إلي ثالثة عوامأ

:

ٜٔ

ٔ ) عامأ إدراك العالتـات العدديـة وتـد ظهـر ىـذا العامـأ فـي ا تبـارات العالتـات المحذوفـة كعالمـة الاـرب
والطرح وال مت والقسمة

.

ٕ ) المتعلقات العددية ظهر ىذا العامأ في ا تبارات األرتام المحذوفة
ٖ ) عامأ ا ضافة العددية ويتعلأل بعمليات ال مت بسرعة ودتة
ثا يا  :القدرة ا ستد لية

.

.

:

يمكن تحليأ القدرة ا ستد لية إلي تدرتين رئيستين

:

ٔ ) القدرة ا ستقرائية وتبدو في األداء العقلي الذي يتميز باستنتاج القاعدة العامة من جزئياتها وحا تها ال ردية
ٕ ) القدرة ا ستنباطية تبدو ىذه القدرة في األداء العقلي الذي يتميز باستنباط األجزاء من القاعدة العامة
ثالثا  :القدرة المكا يــة

:

تنقسم تلك القدرة إلي

:

ٔ ) القدرة المكا ية الثنائية وتدل علي التصور البصري لحركة األشكال المسطحة

.

.

.

ٕ ) القدرة المكا ية الثالثية تدل علي التصور البصري لحركة األشكال في البعد الثال للمكان

.

ويــرم فــؤاد أبــو حطــب أن القــدرات التــي لهــا عالتــة بالقــدرة الرياضــية ىــي العامــأ العــام والعامــأ العــددي
والعامــأ المكــا ي والعوامــأ الل ييــة والعوامــأ ا ســتد لية

) ٗٓ٘ : ٔٛ

 .وتــد اتتصــر البح ـ الحــالي علــى

ثالثة أ واع من القدرات التي تتكون منها القدرة الرياضية وىي القدرة على إدراك العالتات العددية والقـدرة علـى
ا ضافة العددية والت كير الرياضي .
مـن ـالل العـرض السـابأل للقـدرة الرياضـية ومكو اتهـا فقـد تـم الحصـول علـي بعـب ا تبـارات التـي تقـيس تلـك
القدرة بما يت أل وطبيعة البح الحالي وأىدافو

ثا يـا  :ال ـا ب ا جــرائي

.

أ  -طوات و تائج البح وت سيرىا

:

.

ٕٓ

لإلجابة عن أس لة البح وتحقيأل أىدافو فقد تم اتباع الخطوات التالية

:

أو ا  :لإلجابة عـن السـؤال األول والـذي صـو  { :مـا صـيقة بعـب الموضـوعات المقترحـة لمقـرر الـديناميكا لطـالب

كلية التربيـة بعـد برم تهـا بلقـة البيزيـك وصـياغتها بخسـلوب التـدريس الخصوصـي فـي ضـوء الكومبيـوتر ؟ } فقـد
أدتبع ا جراءات التالية

:

ٔ ) تـم الحصـول علـي م ـردات مقـرر الـديناميكا
في ال صأ الدراسي الثا ي ولقد كا

*)

ـدرس لطـالب ال رتـة األولـى – شـعبة الرياضـيات
تلـك التـي ت ّ

علي النحو التالي

:

ــــــــ
* ) تم ا عتماد علي مراجت متعددة منها ) ٘ :

)ٙ

ٖٔ )

ٔٔ)

** كينماتيكا النقطة المادية وتامن تلك الم ردة :
السـرعة والع لـة  -حركـة جسـيم بع لـة ثابتـة فـي ـ مسـتقيم  -الحركـة الرأسـية تحـ
األرضـية  -التمثيأ البيا ي للحركة  -أ واع ا حداثيات والمحاور

تـخثير ال اذبيـة

.

** كينماتيكا النقطة المادية في مستوم وتامن :
أ واع ا حداثيات والمحاور  -مركبات السرعة والع لة في ا حداثيات الكارتيزية  -مركبات السرعــة
والع لة في ا حداثيات القطبية  -مركبات السرعة والع لة في ا حداثيات الذاتية

.

** الحركة النسبية في مستوي وتامن :
تيمة الموضت النسبي والسرعة والع لة النسبية  -السرعة الزاوية النسبية

.

** كيناتيكا النقطة المادية وتامن :
توا ين يوتن للحركة  -الشقأ والقدرة والطاتة  -طاتتي الحركة وال هد ومعادلة ثبوت الطاتة  -الدفت
والقوم الدفعية .
** الحركة التوافقية البسيطة وتامن :البندول البسي .
** حركة المقذوفات وتامن  :القذت على مستوم أفقي .
** الحركة في دائرة وتامن :

ٕٔ

الحركة في دائرة أفقية – الحركة في دائرة رأسية .
** تصادم األجسام المر ة وتامن :
التصادم المباشر للكرات المر ة – التصادم غير المباشر بين الكرات المر ة .
** الحركة عند تقير الكتلة وتامن :
معادلة الحركة عندما تتقير الكتلة – حركة الصاروخ .
** الحركة التوافقية المخمدة والم برة وتامن :
الحركة التوافقية المخمدة – الحركة التوافقية الم برة – الحركة التوافقية المخمدة والم برة .
** الحركة المقيدة في المستوم وتامن :
الحركة على مستوم رأسي أملس – الحركة على مستوم رأسي شن – الحركة على منحنى السيكلويد .
** المسارات المركزية وتامن :
تعريــا و ــواص المســار المركــزي – إي ــاد القــوة إذا علــم معادلــة المســار المركــزي – تــا ون القــوة فــي حالــة
المسـار
تطت اتص أو مكافئ أو زائد والمركز ىو أحد البؤرتين – توا ين كبلر .
** عزم القصور الذاتي وتامن :
تعري ات و يريات – عزم القصور الذاتي لبعب األجسام الهندسية .
** كينماتيكا ال سم المتماسك في بعدين وتامن :
إزاحة ال سم المتماسك في المستوم – مركز الدوران ومركز الدوران اللحيي – السرعة الزاوية لل ســم
المتماسك .
** كيناتيكا ال سم المتماسك في بعدين وتامن :
حركة م موعة من النق المادية في مستوم – كمية الحركة الزاوية لم موعة ال سيمات – معــاد ت الحركة
لل سم المتماسك – دوران جسم متماسك حول قطة ثابتة منو – طاتة الحركة وطاتة الوضت بالنسبة لل سم
المتماسك المتحرك – الحركة الدفعية ومركز الصدمة – الدحرجة وا ز ق – البندول المركب .

ٕٕ

ولقـد تـم األ ـذ فـي ا عتبـار بعـب موضـوعات ذلـك المقـرر وتحليـأ محتواىـا وبرم تهـا باسـتخدام لقـة البيزيـك
وبنائها في ضوء أسلوب التدريس المصقّر للحصول علي البر امج المقترح وىي
* حركة جسيم بع لة ثابتة في

مستقيم

.

* الحركة الرأسية تح تخثير ال اذبية األرضية
* توا ين يوتن للحركة

:

.

.

ٕ ) تم تحليأ محتوي الموضوعات المقترحة لذلك المقرر للحصول علي كأ من الم اىيم والمبادئ والتعميمات
والمهـارات وتـم عـرض ىـذا التحليـأ علـي بعـب المتخصصـين فـي م ـال المنـاىج وطـرق التـدريس للتعـرت علـي
مقترحاتهم حول التحليأ بصورتو النهائية

*)

ــــــــ
* ) أ ير ملحأل ٔ)
صـمم الموضـوعات النات ـة علـي ىي ـة بـرامج باسـتخدام لقـة
ٖ ) فـي ضـوء التحليـأ السـابأل للمحتـوي المقتـرح د
البيزيـك وعلـى ىي ـة دروس فـي ضـوء أسـلوب التـدريس المصـقّر ثـم عدرضـ علـي م موعـة مـن المحكمـين
المتخصصين في الرياضيات والبرم ـة وطرق التدريس وأدجري التعديالت المناسبة فـي ضـوء توجيهـاتهم  .وفـي
النهاية تم الحصول
علي البر امج المقترح والذي تم تدريسو

*)

.

ـص علـى{ مـا مـدي تحصـيأ م موعـة البحـ
ثا يـا  :لإلجابـة عـن السـؤال الثـا ي مـن أسـ لة البحـ الحـالي والـذي ّ
المختارة بعد دراستهم للبر امج المقترح  .؟ } تم اتباع ا جراءات التالية - :
للموضوعات د

ٔ ) ا تيار م موعة البح من الطالب ضـعات التحصـيأ فـي مقـرر الـديناميكا ىـؤ ء الـذين تقـأ سـبة تحصـيلهم
عن ٓ٘ %من الدرجة المقررة لذلك المقرر وتد بلغ عددىم ٕٖ طالبا

.

ٖٕ

ٕ ) في ضوء التحليـأ السـابأل للمحتـوي المقتـرح أدعـ ّد ا تبـارا تحصـيلي ا موضـوعي ا بعـب مـن أسـ لتو صـواب و طـخ
ِ
ـأ الباحـ وعدـرض علـي م موعـة مـن المحكمـين المتخصصـين فـي
والبعب اآل ر ا تيار مـن متعـدد وذلـك م ــن تبَ ْ
** )
.
الرياضيات وأدجري التعديالت المناسبة في ضوء توجيهاتهم
المعد من تبأ الباح من الل تطبيقـو علـي طـالب شـعبة الرياضـيات والـذين
ٖ ) دحسب ثبات ا تبار التحصيلي د
بلغ عددىم  ) ٖٙطالباباستخدام معادلة كـودر ريتشاردسـون :

ذلك ا تبار  ) ٓ.ٜٚوالذي يعد مقبو في ضوء أىدات البح

) ٕٔٔ : ٕٛ

*** ) ووجـد أن معامـأ ثبـات

.

ــــــ
* ) راجت البرامج في القرص المرفأل
** ) أ ير ملحأل ٕ )
نع
***) رأأ

=

ٕ

 -م ن  -م)

ــــــ
ع

ن )ٔ -

واعتمد صدق المقياس مـن ـالل حسـاب الصـدق الـدا لي لال تبـار وذلـك مـن ـالل المعادلـة

ٕ )ٜٕٗ:

:

*)
فوجد أن معامأ الصدق الدا لي يتراوح بين ٖ)ٓ.ٛ

 )ٓ.ٛٛويعد مقبو في ضوء أىدات البح

.

ٗ ) تم تطبيأل ذلك ا تبار علي م موعة البح كا تبار تبلي  pre - testوكـان المتوسـ الحسـابي لـدرجاتهم
في ذلك ا تبار ٘ٔ ) ٔٔ.من الم موع الكلي للدرجات ومقداره ٕٖ ) درجة مما يؤكد أن الطالب ضعات
التحصيأ في مقرر الديناميكا الذي يدرسو و

.

ٕٗ

٘ ) ثم تدسم ىؤ ء الطالب إلي م موعتين طبقا ألسلوب التدريس باسـتخدام الكومبيـوتر مـت مراعـاة تـوافر ـس
اليروت والمناخ التدريسي لكلتا الم موعتين كما ىو موض في ال دول التالي -:
جــدول ٔ )
بيان بتقسيم م موعة البح ـ ـ
الم مــوعة

العــدد

األولــي

ٔٙ

الثا يـة

ٔٙ

الم موع

ٕٖ

 ) ٙتـم تـدريس البر ـامج المقتـرح وبصـورتو النهائيـة علـي م موعـة البحـ دا ـأ معمـأ الكومبيـوتر بالكليـة بحيـ
يتعامأ كأ طالب مت جهاز كومبيوتر واستقرق الطالب في ال لسة الواحدة ساعتان وبمعدل جلستين أسـبوعي ا
 .ويوضـ ال ـدول التـالي الـزمن المسـتقرق فـي الخطـة التدريسـية التـي تـم اسـتخدامها فـي موضـوعات البحـ
الحالي

.

ــــــــ
م -م
أ
*) ر ث

=

ــــ

×

ب×أ

ب
ــــ

ص

ع

جــدول ٕ )
الخطة الزمنية لتدريس البر امج المقت ــرح
الموضوع
ٔ  -حركة جسيم بع لة ثابتة في

عدد ال لسات عدد األسابيت الزمن بالساعات
مستقي ــم

ٛ

ٗ

ٔٙ

ٕ٘

ٕ  -الحركة الرأسية تح تخثير ال اذبية األرضيــة

ٙ

ٖ

ٕٔ

ٖ  -توا ين يوتن للحركة

ٛ

ٗ

ٔٙ

ٕٕ

ٔٔ

ٗٗ

الم موع

مـن ال ـدول السـابأل يتاـ أن كـأ م موعـة مـن م موعـات البحـ الـثالث اسـتقرت

ٔٔ) أسـبوعا فـي كـأ

أسـبوع جلسـتان وكـأ جلسـة اسـتقرت سـاعتان أي أن كـأ طالـب اسـتقرق ٗٗ ) سـاعة تقريبـا اً فـي دراسـتو
للبر امج المقترح

.

 ) ٚفي هاية ت ربة البح تم تطبيأل ا تبار التحصيلي مرة أ ري تطبيقا بعدي ا  Post-testوذلك لقياس تحصيأ

م موعة البح لمتامنات البر امج المقترح وتد كان المتوس الحسابي عندئذ ٗٓ ) ٕٗ.درجة من الم موع
الكلي للدرجات وتدره
الرياضية

ٕٖ ) درجة مما يدل علي الزيادة الملحوظة فـي تحصـيأ الطـالب لمتاـمنات التطبيقـات

.

المعـد وذلـك مـن ـالل
 ) ٛتم حساب تيمة( ت )لد لة ال ـرق بـين المتوسـطين القبلـي والبعـدي لال تبـار التحصـيلي د
ٕ ) ٖٕٙ :

المعادلة ) * :
ـــــــــــ

مٔ – مٕ
*) ت

=

ـــــ
عٕٔ  +عٕٕ
ن ٕ-

ثم أدجري مقار ة بين تائج ا تبار التحصيلي في كأ من التطبيقـين القبلـي والبعـدي لال تبـار ولقـد كا ـ
ا تبار كما ىي موضحة بال دول التالي :

تـائج

ٕٙ

ج ــدول ٖ )
ال رق بين متوسطي درجات ا تبار التحصيلي في التطبيأل
القبلي والبعدي لم موعة البح
التطبيــأل

عدد األفراد

القبل ــي

المتوس

ا حرات

الحسابي

المعياري

٘ٔٔٔ.

جدوليـة

لها د لــة
٘.ٜٓ

ٕٗٓٗ.

ا حصائيـة

ٖٕٗٔ.

ٗٙ
البعــدي

تيمـ ـ ــة ت )
محسوبــة

الد ل ــة

عند مستوم

ٕ.ٜٙ

ٔٓ) ٓ.

ٗٔٙ.

مـن ال ـدول السـابأل اتاـ ارت ـاع تحصـيأ م موعـة البحـ لمتاـمنات البر ـامج المقتـرح فـي ا تبـار البعـدي
حي وصأ إلي ٗٓ ) ٕٗ.مقار ـةا بالمتوسـ الحسـابي لـدرجاتهم فـي ا تبـار القبلـي ٘ٔ ) ٔٔ.بـالرغم مـن
كو هم ضعات التحصيأ في الرياضيات ويدل ذلك علي ضرورة استخدام الكومبيوتر في تدريس الرياضيات .

ويوض ال دول أن ىذا ال رق لو د لة إحصائية عنـد مسـتوي ٔٓ ) ٓ.لصـال التطبيـأل البعـدي ذو المتوسـ
الحسابي األكبر )  .أي أن ا رت اع في التحصيأ يرجت إلي دراسة متامنات البر امج المقتـرح  .وبهـذا فـ ن م موعـة
البح تمكن من استيعاب أوجو الـتعلم المتاـمنة بالبر ـامج بـالرغم مـن كـو هم ضـعات التحصـيأ فـي المقـرر بوضـعو
التقليـدي ومـن ثـم فـ ن برم ـة الرياضـيات واسـتخدام الكومبيـوتر لعـرض تلـك البـرامج واسـتخدام أسـلوب التـدريس
المصقّر في العملية التعليمية تدعد من األساليب العالجية للطالب ضعات التحصيأ في الرياضيات

.

ثالث ا  :لإلجابة عن السؤال الثال من أس لة البح الحالي والذي ـص علـي { مـا مـدي تـخثير البر ـامج المقتـرح علـي

تنمية القدرة الرياضية لم موعة البح ؟ } تم - :

ٕٚ

*)

ٔ ) الحصول علـي بعـب ا تبـارات التـي تقـيس القـدرة الرياضـية

وتـم حسـاب معامـأ الثبـات لكـأ ا تبـار علـي

حدة باسـتخدام معادلـة كـودر ريتشاردسـون سـابقة الـذكر  .أياـا دحسـب معامـأ الصـدق الـدا لي لتلـك ا تبـارات

وال دول التالي يشير إلي معاملي صدق وثبات تلك ا تبارات

:

جــدول ٗ )
بيان بمعاملي صدق وثبات بعب ا تبارات القدرة الرياضية
معامأ الثبات

معامأ الصدق تراوح بين)

اسم ا تبار
ٔ – ا تبار القدرة على إدراك العالتات العددية .

ٔٓ.ٜ

ٔٓ.ٜٚ - ٓ.ٜ

ٕ – ا تبار القدرة على ا ضافة العددية .

ٓ.ٜٛ

ٕٓ9ٜٙ – ٓ.ٜ

ٖ – ا تبار الت كير الرياضي .

ٕٓ.ٛ

٘ٓ9ٜٓ – ٓ.ٛ

مـن ال ـدول السـابأل يتاـ أن كـأ مـن صـدق وثبـات تلـك ا تبـارات مقبـول إلـي حـد مـا فـي ضـوء طبيعـة البحـ
وأىدافو

.

**)

علي م موعة البح تبـأ البـدء فـي الت ربـة وكا ـ المتوسـطات الحسـابية لتلـك

ٕ ) طدبق تلك ا تبارات
تبارات كما ىي موضحة بال دول التالي :
ا

ــــــ
*) تم ا ست ادة من المراجت ) ٗ :
** ) أ ير ملحأل ٗ )

ٙٛ:ٜ

–

. ) ٚٛ

ٕٛ

ج ــدول ٘ )
بيان بمتوس درجات الطالب في ا تبارات المتعلقة
بالقدرة الرياضية تبأ بداية الت ربة
اسم ا تبار

.

المتوس

الدرجة الكلية

الحسابي
ٔ – ا تبار القدرة على إدراك العالتات العددية .

ٜ٘ٔٔ.

٘ٗ

ٕ – ا تبار القدرة على ا ضافة العددية .

ٖٜٔٔ.

٘ٗ

ٖ – ا تبار الت كير الرياضي .

ٖٖٔٔ.

ٖٗ

يشـير ال ـدول السـابأل إلـي ضـعا القـدرة لطـالب م موعـة البحـ

حيـ لـم يـزد المتوسـ الحسـابي لـدرجات

الطالب في ا تبار األول عن ٘ٔ ) ٜٔ.من الم مـوع الكلـي للـدرجات وتـدره ٘ٗ) وفـي ا تبـار الثـا ي فلـم
يـزد المتوسـ الحسـابي عـن ٖٔ ) ٜٔ.مـن الم مـوع الكلـي للـدرجات وتـدره ٘ٗ) درجـة أياـا وفـي ا تبـار
الثال ف ن المتوس الحسابي لدرجات الطالب وصأ إلي ٖٖ ) ٔٔ.من الم موع الكلي للدرجات وتـدره ٖٗ)
درجة  .وتد يرجت ذلك إلي ضعا تحصيأ ىؤ ء الطالب في الرياضيات  .وللتعرت علي مدي ثبات ىذه الحقيقة فقد
المختارة لمقرر الديناميكا من الل
تم حساب معامأ ا رتباط بين تلك ا تبارات وبين التحصيأ في الموضوعات د
تطبيأل تلك ا تبارات مبدئيا علي م موعة مشابهة إلـي حـد مـا لم موعـة البحـ
التالي

:

وكا ـ النتـائج مبيّنـة فـي ال ـدول

ٕٜ

ج ــدول ) ٙ
مص وفة ارتباط بين تحصيأ م موعة البح في ا تبار
القبلي وبين درجاتهم في ا تبارات القدرة الرياضية
ا تب ــار

القـ ـ ــدرة علـ ـ ــى إدراك القـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى الت كــير الرياض ـ ــي
العالتات العـددية
ـ

القـ ـ ــدرة علـ ـ ــى إدراك

ا ضافة العــددية
ٓ.ٜٚ

موض ـ ـ ـ ــوعات مق ـ ـ ـ ــرر
الديناميكـ ــا

ٔٓ.ٚ

٘ٓ.ٛ

العالتات العـددية
الق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرة عل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــى

ٓ.ٜٚ

ـ

ٓٓ.ٛ

٘ٓ.ٙ

ا ضـافة العـددية
الت كــير الـ ـ ـرياضي

ٔٓ.ٚ

ٓٓ.ٛ

ـ

ٕٓ.ٜ

موض ـ ـ ـ ــوعات مق ـ ـ ـ ــرر

٘ٓ.ٛ

٘ٓ.ٙ

ٕٓ.ٜ

ـ

الديناميكـ ــا

يوض ال دول السابأل أن درجات الطالب في ا تبار التطبيقات الرياضية يرتب ارتباط موجـب دال بـدرجاتهم فـي
ا تبارات كأ من القدرة علي إدراك العالتات العددية والقدرة علي ا ضافة العددية والت كير الرياضي

.

المختـارة
أي أن ىناك ارتباط موجب دال بين درجات الطالب في ا تبـارات القـدرة الرياضـية وا تبـار الموضـوعات د

في مقرر الديناميكا ومن ثم ف ن ضعا القدرة الرياضية لـدي الطـالب تـد يـؤدي  -كمـا حـددت تلـك النتـائج  -إلـي
ضعا تحصيلهم في الرياضيات

.

ٖٓ

ٖ ) في هاية ت ربة البح طدبق تلك ا تبارات مرة أ ري علي م موعـة البحـ تطبيقـا بعـدي ا لمعرفـة مـدي تـخثير
البر امج المقترح علي القدرة الرياضية لطالب م موعة البح من حي ا رت اع أو ا خ اض  .ولقـد كـان المتوسـ
الحسابي حين ذ لدرجات الطالب في تلك ا تبارات مبينة في ال دول التالي

:

جـ ــدول ) ٚ
بيان بمتوس درجات الطالب في ا تبارات المتعلقة
بالقدرة الرياضية بعد هاية الت رب ــة
المتوس

اسم ا تبار

الدرجة الكلية

الحسابي
ٔ – ا تبار القدرة على إدراك العالتات العددية .

ٖٙ.ٔٛ

٘ٗ

ٕ – ا تبار القدرة على ا ضافة العددية .

ٕٖٔٚ.

٘ٗ

ٖ – ا تبار الت كير الرياضي .

ٖٕٜٓ.

ٖٗ

تشـير المتوسـطات الحسـابية لال تبـارات فـي ال ـدول السـابأل إلـي ارت ـاع تحصـيأ الطـالب فيهـا حيـ لـم يقـأ
المتوس الحسابي لـدرجات الطـالب فـي ا تبـار األول عـن  ) ٖٙ.ٔٛولـم يقـأ عـن ٕٔ ) ٖٚ.فـي ا تبـار
الثـا ي أياـا لـم يقـأ ىـذا المتوسـ عـن ٖٓ ) ٕٜ.فـي ا تبـار الثالـ مـن ا تبـارات القـدرة الرياضـية  .وتلـك
المتوسطات تدعد مقبولة في ضوء طبيعة البح الحالي

.

ٗ ) تـم حسـاب تيمـة ت ) لد لـة ال ـرق بـين المتوسـطين الحسـابيين فـي كـأ مـن التطبيقـين القبلـي والبعـدي لتلـك
ا تبارات  .وكا

النتائج مبيّنة بال داول التالية

:

ٖٔ

ج ــدول ) ٛ
ال رق بين متوسطي درجات ا تبار القدرة علي إدراك العالتات
العددية في التطبيقين القبلي والبعدي لم موعة البح
التطبيــأل

عدد األفراد

القبل ــي

المتوس

ا حرات

الحسابي

المعياري

ٜ٘ٔٔ.

جدوليـة

ٔٔٛ.

ٗٙ
البعــدي

تيمـ ـ ــة ت )
محسوبــة

ا حصائيـة
لها د لــة

ٜ.ٜٚ
ٖٙ.ٔٛ

الد ل ــة

ٕ.ٜٙ

ٔٓ٘.

عند مستوم
ٔٓ) ٓ.

مـن ال ـدول السـابأل اتاـ ارت ـاع تحصـيأ م موعـة البحـ فـي ا تبـار القـدرة علـي إدراك العالتـات العدديـة فـي
ا تبار البعدي حي وصأ إلي  ) ٖٙ.ٔٛمقار ة بالمتوس الحسابي لدرجاتهم في ا تبار القبلي ٘ٔ) ٜٔ.
ويـدل ذلـك علـي أن البر ـامج المقتـرح مـي تـدرة الطـالب علـي إدراك العالتـات العدديـة حيـ أن ىـذا ال ـرق فـي
المتوسطين لو د لة إحصائية عند مستوي ٔٓ )ٓ.لصال التطبيأل البعدي

.

ج ــدول ) ٜ
ال رق بين متوسطي درجات ا تبار القدرة علي ا ضافــة
العددية في التطبيقين القبلي والبعدي لم موعة البح
التطبيــأل

عدد األفراد

القبل ــي

المتوس

ا حرات

الحسابي

المعياري

ٖٜٔٔ.

ٗٔ٘.

ا حصائيـة
لها د لــة

ٖٔٔٔ.
ٕٖٔٚ.

جدوليـة

ٔٔٚ.

ٗٙ
البعــدي

تيمـ ـ ــة ت )
محسوبــة

الد ل ــة

ٕ.ٜٙ

عند مستوم
ٔٓ) ٓ.

ٕٖ

يتاـ – أياـ ا -مـن ىـذا ال ـدول ارت ـاع تحصـيأ الطـالب فـي ا تبـار القـدرة علـي ا ضـافة العدديـة حيـ وصـأ

المتوسـ الحسـابي لـدرجات الطـالب إلـي ٕٔ ) ٖٚ.فـي التطبيـأل البعـدي بينمـا فـي التطبيـأل القبلـي كـان المتوسـ

فعالية البر امج المقترح في تنمية تلك القدرة حي كان لذلك ال رق د لة
الحسابي ٖٔ . ) ٜٔ.ويدل ذلك علي ّ

إحصائية عند مستوي ٔٓ )ٓ.لصال التطبيأل البعدي

.

ج ــدول ٓٔ )
ال رق بين متوسطي درجات ا تبار الت كير الرياضي
في التطبيقين القبلي والبعدي لم موعة البح
التطبيــأل

عدد األفراد

القبل ــي

المتوس

ا حرات

الحسابي

المعياري

ٖٖٔٔ.

جدوليـة

ٕٖٔ.

ٗٙ
البعــدي

تيمـ ـ ــة ت )
محسوبــة

الد ل ــة
لها د لــة

ٕٓٓٔ.
ٖٕٓٙ.

ا حصائيـة

ٕ.ٜٙ

عند مستوم
ٔٓ) ٓ.

ٕٕ٘.

يشير ال دول السابأل إلي ارت اع تحصـيأ الطـالب فـي ا تبـار الت كيـر الرياضـي حيـ ارت ـت المتوسـ الحســابي
من ٖٖ ) ٔٔ.في التطبيأل القبلي إلي ٖٓ ) ٕٙ.في التطبيأل البعدي ىـذا ال ـرق لـو د لـة إحصـائية عنـد مسـتوي
ٔٓ )ٓ.لصال التطبيأل البعدي أي أن البر امج المقترح مي الت كير الرياضي لدي م موعة البح

.

فعال علي تنمية القدرة الرياضية بوجو عام لدي م موعة البح
و الصة القول أن البر امج المقترح لو تخثير ّ

.

رابعـا  :أمـا لإلجابـة عـن السـؤال الرابـت مـن أسـ لة البحـ الحـالي والـذي ـص علـي { ىـأ ىنـاك بقـاء ألثـر مـا تعلمتـو
م موعـة البحـ ؟  } .فلقـد تـم ا كت ـاء بـالتعرت علـي محتـوي الموضـوعات التـي تـم ا تيارىـا مـن مقـرر الـديناميكا
ومدي بقاء أثر تعلم الطـالب لهـا وذلـك مـن ـالل تطبيـأل ا تبـار التحصـيلي مـرة أ ـري بعـد مسـة عشـرة يومـا مـن
التطبيأل البعدي وتم تعيين المتوس الحسـابي وا حـرات المعيـاري لـذلك التطبيـأل ومـن ثـم معرفـة د لـة ال ـرق بـين
التطبيأل البعدي وذلك التطبيأل إحصائي ا وتد كا

النتائج كما مبينة بال دول التالي

:

ٖٖ

ج ــدول ٔٔ )
ال رق بين متوسطي درجات الطالب في ا تبار التحصيلي عند
تطبيقو بعدي ا وتطبيقو بعد مسة عشرة يوم ا
التطبيــأل

عدد األفراد

القبل ــي

المتوس

ا حرات

الحسابي

المعياري

ٕٗٓٗ.

تيمـ ـ ــة ت )
محسوبــة

ٗٔٙ.

ٗٙ
البعــدي

جدوليـة

٘٘.ٙ

ا حصائيـة
لها د لــة

ٕٖٔ.
ٕٕٕٓ.

الد ل ــة

ٕٕٓ.

عند مستوم
٘ٓ) ٓ.

يشـير ال ـدول السـابأل إلـي عـدم وجـود د لـة إحصـائية بـين ال ـرق فـي المتوسـطين الحسـابيين للتطبيـأل البعـدي
والمعد من تِبَ ْأ الباح عنـد
المختارة د
والتطبيأل بعد مسة عشرة يوما لال تبار التحصيلي في محتوي الموضوعات د
مسـتوي ٘ٓ )ٓ.كـذلك توجـد تلـك الد لـة حتـى عنـد مسـتوي ٔ )ٓ.حيـ بلقـ تيمـة ت ) ال دوليـة عنـد
ىذا المستوي ودرجة حرية ٗٗ)  )ٔ.ٙٛوىي أكبر من تيمة ت ) المحسوبة ٕٖ ) ٔ.لذلك توجد د لة
إحصائية عند أي مسـتوي  .ويـدل ذلـك علـي عـدم وجـود فـروق جوىريـة بـين المتوسـطين  .أي أن محتـوي الـتعلم زال
تائم ا لدي م موعة البح

.

ٖٗ

ملخص تائج البحـ ـ
يمكن تلخيص تائج ذلك البح فيما يلي - :
ِ
ـأ الباحـ بمعامـأ ثبـات وصـأ إلـي  ) ٓ.ٜٚومعــامأ صــدق تـراوح
ٔ  -يحيى ا تبار التحصيلي د
المعد مـن تبَ ْ
بين ٖ. ) ٓ.ٛٛ –ٓ.ٛ
ٕ  -دوجدت فروق ذات د لة إحصائية عند مستوي ٔٓ )ٓ.بين درجات م موعة البحـ لـذلك ا تبـار فـي كـأ

من التطبيقـين القبلـي والبعـدي ذلـك ال ـرق لصـال التطبيـأل البعـدي  .أي أن الطـالب تمكنـوا مـن اسـتيعاب متاـمنات
البر امج المقترح

.

ٖ  -اتسم ا تبارات القدرة الرياضية بمعامأ ثبات مرت ت ٔٓ.ٜ
ٓ.ٜٛ

تبار القدرة علي ا ضافة العددية ٕٓ.ٛ

تبار القـدرة علـي ادراك العالتـات العــددية

تبار الت كير الرياضي) كمـا تميـز بمعامـأ صـدق مرت ـت

ٔ ٓ.ٜٚ - ٓ.ٜلال تبـار األول ٕ ٓ.ٜٙ - ٓ.ٜلال تبـار الثـا ي  ٓ.ٜٕ - ٓ.ٛٚلال تبـار الثالـ )
أي أن تلك ا تبارات تتصا بالصدق والثبات

.

.

المعـد تبـأ تطبيـأل البر ـامج وفـي
ٗ  -وجود ارتباط موجب دال بين ا تبـارات القـدرة الرياضـية وا تبـار التحصـيلي د
ضوء ذلك يمكن القول بخن ضعا القدرة الرياضية تد يؤدي إلي ضعا التحصيأ في الرياضيات

.

٘  -وجود فروق دالة إحصائي ا عند مستوي ٔٓ ) ٓ.بين درجـات الطـالب فـي كـأ مـن التطبيـأل القبلـي والبعـدي
ل ميـت ا تبـارات القـدرة الرياضـية لصـال التطبيـأل البعـدي لتلـك ا تبـارات أي أن البر ـامج المقتـرح ّمـى القـدرة
الرياضية للطالب ضعات التحصيأ في الرياضيات بطريقة مقبولة

-ٙ

.

توجد فروق جوىرية بين التطبيأل البعدي لال تبار وتطبيقو بعد مسة عشرة يوم ا من ا تهاء ت ربة البح عنـد

أي مستوي وىذا دليأ علي بقاء أثر ما تعلمتو م موعة البح لمحتوي التعلم

.

ٖ٘

توصيات البحـ ـ
تمخا م موعة توصيات عن البح الحالي - :
ٔ ) ا ىتمام بالطالب ضـعات التحصـيأ فـي الرياضـيات والبحـ عـن األسـاليب والوسـائأ العالجيـة فـي التـدريس
لالرت اع بمستوي تحصيلهم

.

ٕ ) ا عتماد علي األساليب التدريسية غير التقليدية عند تدريس الرياضيات

.

ٖ ) التخكيد علي تدريس مقررا في الكومبيوتر يتامن ماىيتو وكي ية استخدامو من الل البرامج ال اىزة
ٗ ) وجوب تدريس مقررات الرياضيات باستخدام الكومبيوتر كخحد التقنيات الحديثة للعملية التعليمية

.

.

٘ ) التركيـز علـي تنميـة القـدرة الرياضـية لـدي دارسـي مقـررات الرياضـيات لالرت ـاع بمسـتوي تحصـيلهم فـي تلـك
المقررات

.

ٖٙ

م ـراجت البحـ ـ
أو  :المراجت العربيــة :

ٔ ) إحسان مصط ى شعـراوي

الكومبيــوتر والتربيــة وتــدريس الرياضــيات القــاىرة دار النهاــة العربيــة
. ٜٔٚٛ

ٕ ) السيــد محمــد يري

ا حصـاء فـي البحـوث الن سـية والتربويـة وا جتماعيـة طٗ القـاىرة
دار النهاة العربية

ٓ.ٜٔٚ

ٖ ) العالميــة للكومبيــوتر

الكومبيوتر والتربية القاىرة مكتبة العالمية للكومبيوتر .ٜٔٛٙ

ٗ ) إمــام مصط ـ ي سيد

" القدرة الرياضية وعالتتها بالتحصيأ في الرياضيات الحديثة لطــالب
الصـا األول الثـا وي العـام " رسـالة ماجسـتير كليـة التربيـة  -جامعـة
أسيوط .ٜٜٔٚ

٘ ) ج  .ل  .ليت ـ ــش

الميكا يكـا التقليديـة ترجمـة  :فـوزي غالـب عـوض عبـد الملـك عبـد
الـرحمن صـر الريـاض عمـادة شـ ون المكتبـات ب امعـة الملـك سـعود
.ٜٔٛٙ

 ) ٙرأف ـ كامـأ واصا

أساسيات الميكا يكا و واص المادة والحرارة ط ٙالقاىــرة دار
المعارت .ٜٔٛٛ

 ) ٚروث بيرد جيمس ىارتلي

التعلـيم والـتعلم فـي ال امعـات والمعاىـد العليـا ترجمـة  :أحمــد إبـراىيم
شكري محمد علي حبشي جدة مركز النشر العلمـ ـ ــي
ٕ. ٜٜٔ

 ) ٛسـيد محمــد ـير اهلل

سلوك ا سان  :أسسو النيرية والت ريبية طٕ القاىرة مكتبة األ لو
المصرية .ٜٔٚٛ

ٖٚ

 ) ٜــــــ

محمـد مصـط ي زيـدان القـدرات العقليـة ومقاييسـها القـاىرة مكتبـة
ا

ٓٔ ) شعبان أبو حمادي محمـد

لو المصرية .ٜٔٙٙ

" تــدريس بر ــامج بلقــة لوجــو لتالميــذ الصــا الرابــت ا بتــدائي ودراســة أثــره
عل ــى مس ــتويات ف ــان ىاي ــأ للت كي ــر الهندس ــي وا ت ــاه ح ــو الكومبي ــوتر
لديهـ ــم  " .رس ــالة دكت ــوراة كلي ــة التربي ــة بس ــوىاج – جامع ــة أس ــيوط
ٖ. ٜٜٔ

ٔٔ ) صبحي رجب عطا اهلل

فتحي عوض محمد جاسر ال يزياء العملية  :الميكا يكا و واص المادة
ج ـٔ الريـاض عمـادة شـ ون المكتبـات ب امعـة الملـك سـعود ٜٔٛٛ
.

ٕٔ ) عبد الحميـد م لي منيزل

التطبيقات المختل ة في الم ـال التربـوي  :الحاسـوب فـي التعلـيم طٔ
األردن – عمــان منش ــورات جامع ــة الق ــدس الم توحــة ٘ ٜٜٔص ص
. ٔٙٚ-ٖٔٚ

ٖٔ ) عبدالقادر عبداهلل ال نتوخ

ا تر ـ  :تقنيــات و ــدمات العــدد العاشــر الريــاض كتيــب الم لــة
العربية . ٜٜٔٛ

ٗٔ ) عـالء محمـود صـادق

إعداد برامج الكومبيوتر لألغراض التعليمية القاىرة دار الكتـب العلميـة
للنشر والتوزيت . ٜٜٔٚ

٘ٔ ) عمـاد الـدين سلطـان

دراسات في علم الن س التربوي طٕ القاىرة عالـم الكتب ٜٓٔٛ
.

 ) ٔٙعـوض حسين التودري

تربويات الكومبيوتر  :الكومبيوتر في التعليم طٕ القاىرة دار الكتـب
العلمية للنشر والتوزيت . ٜٜٜٔ

 ) ٔٚـ ـ ـ ـ ـ

" دراس ـ ـ ــة ت ريبي ـ ـ ــة ل ـ ـ ــبعب التطبيق ـ ـ ــات الرياض ـ ـ ــية المقترح ـ ـ ــة باس ـ ـ ــتخدام
الكومبيــوتر لط ــالب كليــة التربي ــة شــعبة الرياض ــيات  " .رس ــالة دكت ــوراه

ٖٛ

كلية التربية – جامعة أسيوط ٜٜٓٔ
 ) ٔٛف ــؤاد أبو حـطب

القدرات العقلية ط٘ القاىرة مكتبة األ لو المصرية ٜٔٛٙ

 ) ٜٔـ ـ ـ ـ ـ ـ

محمـد السـروجي مـد أ إلـي علـم الـن س التعليمـي القـاىرة مكتبـة
األ لو
المصرية ٓ.ٜٔٛ

ٕٓ ) محم ــد إس ــماعيأ األ ص ــاري " استخ ــدام الحاس ــب كوسي ــلة تعليمي ــة  " .تطــر م لــة التربيــة العــدد
. ٜٜٔٙ ٔٔٚ
ٕٔ ) محمـد رجـب ال ابري

تطـ ـ ــوير اسـ ـ ــتخدام الحاسـ ـ ــوب فـ ـ ــي التعلـ ـ ــيم طٔ األردن – عمـ ـ ــان
منشورات جامعة القدس الم توحة ٘ ٜٜٔص ص ٕٔ.ٕٔ-
تدريس الرياضيات في التعليم ما تبأ ال امعي طٕ القـ ــاىرة

ٕٕ ) م ـدي عـزيز إبراىيـم

مكتبة النهاة المصرية ٘.ٜٔٛ

أمينة سيد عثمان رؤيا في تحدي وسائأ تعليمنـا بالتكنولوجيـا الصـقيرة

ٖٕ ) مصطـ ى سيـد عثمان

القاىرة روز اليوسا ال ديدة ٗ. ٜٜٔ
أثر استخدام التعليم المزود بـالكومبيوتر فـي زيـادة فعَّاليـة تـدريس رياضـيات

ٕٗ ) مـؤ س محمــد سيد

المرحل ــة الثا وي ــة  " .رس ــالة دكت ــوراه كلي ــة التربي ــة – جامع ــة أس ــيوط
ٓ. ٜٜٔ

" دور الكومبي ــوتر ف ــي مدرس ــة الي ــوم  " .م ل ــة كلي ــة التربي ــة – جامع ــة

ٕ٘ ) يمـي حنـا ميخـائيأ

أسيوط العدد الرابت  ٜٔٛٛص ص ٔ – ٖٔ .

ثا يا  :المراج ــت األجنبي ـ ـ ــة
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