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)٢٠٠٧/أیار/٢٤-٢٣المؤتمر العلمي السنوي األول لكلیة التربیة األساسیة (

ملخص البحث :
ف البحــث الــى التعــرف علــى "اثــر نمطــین للــتعلم مــن اجــل الــتمكن (البرنــامج التعلیمــي یهــد

الحاسوبي / الـتعلم التعـاوني) فـي تحصـیل طالبـات الخـامس األدبـي لمـادة الریاضـیات واتجاهـاتهن 

نحوهــا" ولتحقیــق هــدف البحــث وضــع الباحثــان ســت فرضــیات صــفریة ، تكونــت عینــة البحــث مــن 

الصف الخامس األدبي في مدینة الموصل حیث اختار الباحثان بصـورة ) طالبة من طالبات ٣١(

) ١٣قصــدیة إعدادیــة األنــدلس للبنــات فقســم الطالبــات إلــى مجمــوعتین تجــریبیتین تضــم كــل منهــا (

طالبــة بعــد اســتبعاد الطالبــات الراســبات.ُأجري التكــافؤ بــین المجمــوعتین التجــریبیتین فــي عــدد مــن 

المعـــدل العـــام لـــدرجات الطالبـــات فـــي الصـــف الرابـــع العـــام ، درجـــات المتغیـــرات (العمـــر الزمنـــي ، 

الطالبــات فــي مــادة الریاضــیات للصــف الرابــع العــام ، حاصــل الــذكاء ، المســتوى التعلیمــي آلبــاء 

وأمهات الطالبات ، االتجاه نحو مادة الریاضیات وامتالك الطالبات جهاز حاسوب).

لمتكــــافئتین احــــداهما تجریبیــــة اولــــى درســــت ُأعتمــــد التصــــمیم التجریبــــي ذو المجمــــوعتین ا

الــتمكن باســتخدام البرنــامج التعلیمــي الحاســوبي والتجریبیــة الثانیــة درســت الــتمكن بــالتعلم التعــاوني 

حــددت المــادة العلمیــة بالفصــول الثالثــة االولــى مــن كتــاب الریاضــیات المنهجــي المقــرر مــن قبــل 

) ولتحقیـق ٢٠٠٣طبعـة عـام ( ٢٠٠٦-٢٠٠٥ي وزارة التربیة للصف الخامس االدبي للعام الدراس

هدف البحث اعد الباحثان برنامجا تعلیمیا حاسوبیا باالعتماد على مخططـات انسـیابیة تبـین سـیر 

البرنامج التعلیمي اذ اعتمد على البرمجة المتشعبة لما تتیحه من امكانات علمیة وفنیـة وتـم التاكـد 

خطـــط التدریســـیة بحســـب محتـــوى المـــادة مـــن صـــدقه وصـــالحیته ووضـــوحه فضـــًال عـــن  اعـــداد ال

الدراسیة المحددة.

أعـد الباحثــان ثالثــة اختبــارات تكوینیــة واختبـار تحصــیلي نهــائي اتســمت جمیعهــا بالصــدق 

والثبـــات وقـــوة التمیـــز والصـــعوبة واعـــد الباحثـــان مقیاســـا لالتجـــاه نحـــو الریاضـــیات لطالبـــات الفـــرع 

اتسـم بالصـدق والتمییـز والثبات.طبقـت التجربـة فـي ) فقـرة ٣٤األدبي مكونًا بصـیغته النهائیـة مـن (

) حیــث درســن طالبــات الخــامس االدبــي ٢٠٠٦-٢٠٠٥بدایــة الفصــل األول مــن الســنة الدراســیة (

باستخدام الطریقة االعتیادیة للمجموعتین معًا بواقع درسین أسبوعیا وخصـص درس ثالـث إضـافي 
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لقیــاس الــتمكن بحســب الدراســات كمحــك%٧٠إلجــراءات الــتمكن حیــث اعتمــد الباحثــان درجــة 

ـــة ( ـــة دروس ١١الســـابقة وآراء المحكمـــین وقـــد اســـتغرقت مـــدة تطبیـــق التجرب ) أســـبوعا بواقـــع ثمانی

االختبــار وبعــد جمــع البیانــات وتحلیلهــا إحصــائیا باســتخدام الوســائل اإلحصــائیة آالتیــة:للــتمكن.

حثان إلى عدة نتائج أبرزها:توصل الباومعامل ارتباط بیرسون .، التائي لعینتین مستقلتین 
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طبیق في حین لم یظهر فرق دال في االختبار التحصیلي الكلي وبمستویي الفهم والتالتعاوني

.إحصائي في مستویي التذكر والتحلیل

طالبات المجموعة االتجاه نحو الریاضیات لدىبینإحصائیةال یوجد فرق ذو داللة .٢
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التعاوني.

The effect of two patterns of mastery learning in the
achievements of fifth literary female pupils in
mathematics and their orientation towards it

Dr. Inas Y. Mostafa Asem Ahmed Kalel
College of Education -University of Mosul

Abstract:
This research aims at the investigation of "The effect of two

patterns of mastery learning (the computational Educational program/ the

cooperative learning), in the achievements of fifth literary female pupils

in mathematics and their orientation towards it. To achieve the aim of the

research, the researcher has put six null hypotheses. The sample of the

study consists of (31) female pupils of fifth literary class in Mosul, where

the researcher has intentionally chosen Al-Andalus secondary school for

girls. The pupils were divided into two experimental groups. Each group

includes (13) female pupils after excluding failure pupils. The

equivalence was carrieaout between the two experimental groups in a

number of variables (the age, the general average of the pupils degrees of
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the previous year, pupils degrees in mathematics for the general fourth

class, intelligence, parents educational level, inclination towards

mathematics and the possession of personal).

The experimental design of the two equivalent groups depended,

on the first experimental group which studied mastery by using the

computational Educational program and the second experimental group

studied mastery by cooperative learning. The scientific material was

limited to the first three chapters of mathematics textbook prescribed by

the ministry of education for the fifth literary class for the academic year

2005-2006, edition (2003). To achieve the aim of the research, the

researcher prepared a computational educational program depending on

flow charts which show the progress of the educational program. It

depended on the branching program since it provides many scientific and

technical capabilities, and it was examined for its reliability, suitability

and clarity in addition to preparing the teaching plans according to the

content of the prescribed material.

Three formative tests and one achievement final test were prepared,

where all characterized by validity, reliability, distinguishing power and

difficulty. The researcher prepared a 34 items scale for the inclination of

female pupils towards mathematics. The items were characterized by

validity, and reliability and discrimination.

The experiment was applied at the beginning of the first term of the

academic year (2005-2006) where the female pupils of fifth literary class

were taught by using the ordinary traditional method for both groups, two

lessons a week and a third additional lesson was devoted to the mastery

measures. The researcher depended on 70% as a maximum scale for

mastery measurement according to the previous studies and experts

opinions. The experiment lasted for (11) weeks, eight lessons for mastery.

Data collection and their statistical analysis where carried out by using
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the following statistical devices: (T-test for two different samples,

Pearson coefficient factor). The most important results arrived at are:-

1. The superiority of the first experimental group who were taught

mastery by using the computational educational program to the second

experimental group who were taught by cooperative learning method

in the total achievement test at the level of understanding and

application, while there were no significant statistical differences at

the level of recall and analysis.

2. There are no significant statistical differences between inclination

towards mathematics by pupils of the experimental group who were

taught mastery by using the computational educational program and

the inclination towards mathematics by the pupils of the second entail

experim group who were taught mastery by cooperative learning.

:تھھمیوأالبحث مشكلة 
تطــورًا علمیــًا وتكنولوجیــًا بصــورة لــم تعرفهــا البشــریة فــي تاریخهــا مــن قبــل وقــد  العلــم شــهد

ســاهمت الریاضــیات مــادة وطریقــة مســاهمة فعالــة فــي هــذا التطــور العلمــي والتكنولــوجي، فالطاقــة 

یر یالتســـوأجهـــزةالصـــناعیة والســـفن الفضـــائیة والصـــواریخ واألقمـــارالحاســـبة االلكترونیـــة النوویـــة و 

ـــرًا علـــى الریاضـــیات  ـــوجي تعتمـــد اعتمـــادًا كبی ـــذاتي وغیرهـــا مـــن مظـــاهر التقـــدم العلمـــي والتكنول ال

ان ثورة التكنولوجیا التي شـهدها القـرن العشـرین والتـي ) الى ١٩٩٠(یشیر الشرقاويوبصورة عامة

علــم یعــود الفضــل فــي تقــدمها الــى التطــور فــي إنمــاانجازاتهــا،  أهــمللقمــر مــن اإلنســانرتیــاد كــان ا

  )٣٨٧ص :١٩٩٠(الشرقاوي، .الریاضیات

تمیـــز بـــه الریاضـــیات الحدیثـــة انهـــا لیســـت مجـــرد عملیـــات روتینیـــة منفصـــلة او تاهـــم مـــا و 

كلة في النهایـة بنیانـُا بل هي ابنیة محكمة تتصل بعضها ببعض اتصاًال وثیقًا مشحسابیةمهارات 

وان أي خلل في عملیة فهم واستیعاب أي جزء منها سیولد خلـال فـي البنـى المعرفیـة متكامًال متینًا 

لدى الطالب وبالتالي سیعاني من مشاكل استیعاب مادة الریاضیات الحقًا.

           ) ١٣٣: ص١٩٩٧(ابو زینة 

تطورًا في عملیة تعلـم الریاضـات بمرحلـة األخیرینوقد شهدت الساحة التربویة في العقدین 

ـــیم قبـــل الجامعـــة  ـــتعلم الریاضـــیاتیالتعل بعـــت مـــن دراســـات نوتطورهـــاتمثـــل فـــي عـــدة اتجاهـــات ل
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مـؤتمر الـذي عقدتـه لعـل مـن اهمهـا ال،مستویین القومي والعـالميالوتوصیات عدة مؤتمرات وعلى 

-٨یة لالتحاد الدولي للریاضیات واالتحـاد االفریقـي للریاضـیات فـي القـاهرة فـي الفتـرة مجنة القو لال

عـة معن تعلـیم الریاضـیات لمرحلـة مـا قبـل الجامعـة والمـؤتمر الـذي عقدتـه جا ١٩٨٠دیسمبر  ١١

ـــیم الریاضـــ ١٩٨٤ســـبتمبر  ٢٥-١١ســـویس بـــالعریش فـــي الفتـــرة مـــن القنـــاة  یات بمرحلـــة عـــن تعل

فـي فرنسـا فـي )ICMIجنـة الدولیـة لتعلـیم الریاضـیات (لالتعلـیم االساسـي، والنـدوة التـي عقـدتها ال

علیمهــا فــي مرحلــة الجامعــة تعــن تــأثیر الكمبیــوتر والمعلومــات علــى الریاضــیات و  ١٩٨٥مــارس 

ـــة الثانویـــة ـــICMIوالنـــدوة التـــي عقـــدتها (،والمرحل ـــ ٦-١فـــي الفتـــرة  تً) فـــي الكوی ، ١٩٨٦ر فبرای

المــؤتمر الــذي عقدتــه كلیــة التربیــة باالشــتراك مــع المعهــد المصــري الفرنســي للتربیــة فــي الفتــرة مــن و 

، والمــؤتمر االقلیمــي العلــومو عــن االتجاهــات الحدیثــة فــي تــدریس الریاضــیات  ١٩٩٤مــایو  ٥-٣

تشـــــرین الثـــــاني/نوفمبر  ١٩و١٨فـــــي  )SMEC9الســـــنوي التاســـــع لمعلمـــــي العلـــــوم والریاضـــــیات(

) فــي الجامعـــة األمریكیــة بلبنـــان ومــؤتمر المعلـــم فــي االلفیـــة الثالثــة والـــذي اقامتــه جامعـــة ٢٠٠٥(

المـؤتمر فهـي كثیـرة منهـاعلـى الصـعید المحلـي) وغیرهـا امـا ٢٠٠٦االسراء الخاصة فـي االردن (

) والمـــؤتمر العلمـــي الرابـــع ٢٠٠١القطـــري االول للعلـــوم التربویـــة فـــي الجامعـــة المستنصـــریة عـــام (

.في هذا المجالعقد الندوات المحلیة  عنعقدته كلیة التربیة جامعة دیالى فضًال  الذي) ٢٠٠٢(

، االعدیــدة اســتوجب االهتمــام بطرائــق تدریســه اولهــذه االهمیــة الكبیــرة للریاضــیات وتطبیقاتهــ

ة وضرورة ایصال المعلومات الریاضیة للطلبة بافضل صورة ممكنة وبوسائل تجعل منها مادة سهل

الفهـــم ومرغوبـــة مـــن قبـــل الطلبـــة وان تكـــون هـــذه الطرائـــق مواكبـــة للتطـــورات العلمیـــة والتكنولوجیـــة 

ومناسبة لإلمكانیات المتاحـة والمؤدیـة الـى تنمیـة األسـلوب العلمـي فـي التفكیـر عنـد الطلبـة وبعیـدة 

میة.التقلیدیة في التدریس والتي تجعل دور الطالب سلبیًا في العملیة التعلاألسالیبعن 

معظـــم ویؤكـــد قـــد اختلفـــت الدراســـات والبحـــوث فـــي بیـــان أي الطرائـــق افضـــل مـــن االخـــرى و       

المثلى فـي التـدریس او طریقـة تناسـب كافـة بالطریقة" انه التوجد ما یسمىلمةمس علىن یالتربوی

خــــرون ان التنظــــیم والتتــــابع آ) ویــــرى ١٨ص :١٩٩٥(ســــالمة، "المواقــــف لكــــل المــــواد الدراســــیة

المدرسـین یكـون تعلـیم ساعد الطالب علـى فهـم المـادة المقدمـة وكـذلك یطقي وتسلسل االحداث المن

الذین ینتقلـون مـن موضـوع فرعـي الـى موضـوع فرعـي آخـر بطریقـة منظمـة وواضـحة اكثـر فاعلیـة 

من الذین ینتقلون بـین الموضـوعات بصـورة مشوشـة فقـد دلـت االبحـاث علـى ان المدرسـین االكثـر 

ن یركزون على توضیح وابراز النقاط الرئیسة في الدرس كلما سنحت الفرصة لـذلك الذیهم فاعلیة 

  )٣٨ص  :٢٠٠١طامي، قطامي و ق( .من اجل جعلها ذات معنى

اهمیتهـا مـدخل الـتعلم مـن اجـل الـتمكن علـى ومن اهم المراحل التي اكدت اغلب الدراسات 

)Mastery Learning(ع بدایـة القـرن العشـرین وانتهـى فـيفهـو لـیس بمفهـوم جدیـد اذ بـدأ مـ

لعدم التوصل الى استراتیجیة فعالة له في ذلك الوقت ثم عاد هذا المفهوم من جدیـد عقده الثالثین
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ــتعلم المبــرمج حیــث وضــع كــارو یفــي اوائــل الســتین ) ١٩٧١لــوم اسســه عــام (وبلات مــع ظهــور ال

مـا تقدمـه المدرسـة اذا تـوفرت لـدیهم ان معظم التالمیذ یمكنهم اتقـان "ادها فمرتكزین على مسلمة م

  )٣:ص٢٠٠٥(الحمضیات ".الظروف المناسبة

اذ یفترض مدخل التعلم للتمكن انه بامكان غالبیة الطلبة الوصول الى اقصى مستوى من 

قــدرتهم علــى الــتعلم اذا كــان نمــط التــدریس المســتخدم منظمــًا واذا مــا قــدم العــون للطلبــة فــي الوقــت 

هنـاك معـاییر واضـحة لمكونـات  تن فیه صعوبات مختلفة وكذلك اذا مـا كانـوالمكان الذي یواجهو 

تعلیمیـــة قابلـــة للمعالجـــة الوحـــدة ال، ووجـــود تسلســـل وتـــرابط فـــي وحـــدات التحلیـــل وان تكـــون اإلتقـــان

  )٦٠ص  :١٩٨٨(مقدادي، .والتحلیل

فالهــدف الــرئیس مــن الــتعلم للــتمكن هــو ان یصــل المــتعلم الــى مســتوى مــن التحصــیل ال

الصــفوف المدرســیة التقلیدیــة، وهــو بــذلك یقتــرب  فــي ةالیــه عــادة تحــت ظــروف الــتعلم الســائدلصــی

من التعلم الفردي من حیث ان هدف كـل منهـا زیـادة تحصـیل المتعلمـین الـى اقصـى درجـة ممكنـة 

ذلك عن طریق توفیر شروط معینة في البیئة التعلیمیة التي تخطط بصورة منتظمـة لتؤهل قدراتهم 

  )٦١ص :٢٠٠٣ار ف(ال.التقدم في التحصیل مبحیث تسمح لهودقیقة 

وان اهــــم مــــایمیز اســــتراتیجیة الــــتعلم الجــــل الــــتمكن هــــو الــــتعلم العالجــــي حیــــث تعتمــــد هــــذه 

االســتراتیجیة علـــى تشـــخیص صـــعوبات التعلــیم وتـــوفیر العـــالج المناســـب لكــل وحـــدة تعلیمیـــة كمـــا 

سیة یاالستراتیجیة استخدام اكثر من طریقة تدر ویمكن من خالل هذه يمل على التقویم المرحلتتش

ویـرى ). ٢ص :٢٠٠٥واستخدام انماط متعددة للوصول الى التعلم مـن اجـل الـتمكن (الحمضـیات 

ــتعلم التعــاوني للمجموعــات الصــغیرة الباحثــان ان  ــتعلم للــتمكن اســتخدام ال كــنمط مــن اســتراتیجیة ال

عمل او نشاط یقومـون بـه مجتمعـین متعـاونین في مجموعات وتكلیفهم ب ةبلوالذي یعني تدریب الط

اثرهــا االیجــابي فــي لهــا )احــد انمــاط التــدریس التــي جــاءت بهــا الحركــة التربویــة المعاصــرة (وهــو

مهــارات العمــل الجمــاعي ذات االثــر الكبیــر فــي حیــاتهمتنمیــة و  لبــةالتحصــیل الدراســي للطتحســین

.كما اشارت الى ذلك البحوث والدراسات في هذا المجال

فـــالتعلم التعـــاوني یعـــد المتعلمـــین بحیـــث یعملـــون مـــع بعضـــهم الـــبعض داخـــل مجموعـــات 

صول جمیـع افـراد المجموعـة الـى لو تعلیمي مشترك  دفصغیرة ویساعد كل منهم االخر لتحقیق ه

.فــــق محاكــــات موضــــوعة مســــبقاً علــــى و مســــتوى االتقــــان، ویــــتم تقــــویم اداء مجموعــــة المتعلمــــین 

)٧٨:ص١٩٩٥ وآخرون،(جونسون 

دخلت اجهزة الحاسوب منذ اوائل العقد الماضي معظم المؤسسات التعلیمیـة وبشـكل وبعد ان 

ن والطلبـــة یســـتخدمونها فـــي معظـــم و رس بجمیـــع مســـتویاتها واخـــذ االداریـــون والمدرســـاخـــاص المـــد

حــــافز لتحــــدیث المنــــاهج الدراســــیة فــــي كثیــــر مــــن كة منهــــا. االنشــــطة المدرســــیة وخاصــــة التعلیمیــــ

المقــــررات والمواضــــیع ذات العالقــــة بالحاســــوب وحتــــى یســــتفاد مــــن االعــــداد الكبیــــرة مــــن اجهـــــزة 
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تعلـم تنفیـذها علـى و  اصـبح ال بـد مـن تـوفیر منـاهج تعلیمیـة،الحاسوب التي دخلت الغرف الصفیة 

Instructionمجیـات (بالبراتـدعىوالتـي االجهـزة  software( والبرمجیـات التعلیمیـة عبـارة عـن

.طة الحاســوب امـواد تعلیمیــة مـن المقــررات الدراسـیة المختلفــة یـتم اعــدادها وانتاجهـا وتعلمهــا بواسـ

  )١٧٥ص :١٩٩٥(الجابري، 

ان لالســالیب الحدیثــة التــي تمــارس فــي تــدریس الریاضــیات ومــن جانــب اخــر یــرى الباحثــان 

یه دعلى مدى العـون الـذي یسـ ذلك یتوقفو لریاضیات لاتجاه الطلبة تنمیةبیَا فيتأثیرًا فعاًال وایجا

مدرس المادة الى المتعلم من خالل اسالیبه المتنوعة لتعلم هذه المادة تعلمًا واضحًا ممـا یولـد لدیـه 

) انــه فضــًال عــن االهتمــام بالجانــب ١٩٩٢اذ یــرى عبــد العــال (،اتجاهــًا ایجابیــًا نحــو الریاضــیات

ن یؤكــدون علــى اهمیــة وضــرورة التركیــز علــى یمعرفــي فــي تــدریس الریاضــیات فــان معظــم المــربال

تنمیـــة االتجاهــــات المرغــــوب فیهــــا نحــــو الــــتعلم اال أن االهتمــــام بتقــــویم نــــواتج الــــتعلم فــــي المجــــال 

صعوبات عدة بعضها یتعلق بتحدید سـمة اخـرى باعـداد  لىالوجداني ما یزال ضعیفًا ویرجع ذلك ا

ســـها ومنهـــا مـــا یتعلـــق بتحلیـــل النتـــائج وتغیرهـــا وصـــیاغة االهـــداف فـــي المجـــال یالـــذي یقالمقیـــاس 

  )٦٨ص :١٩٩٢(عبد العال، .الوجداني 

ن اتجاهات ایجابیة نحو موضوع ما قد ینمي رغبة الطلبة في تعلمهم وقـدرتهم علـى یان تكو 

ور في عزوف الطلبة عـن لالتجاهات السلبیة نحو موضوع معین دتوظیف ما تعلموه وربما یكون

,Shaughnessyیؤدي ذلـك الـى اخفـاقهم فـي تعلمـه (تعلم الموضوع وربما 1983, p30(، كمـا

ان تدني تحصیل كثیر من الطلبة في الریاضیات مشكلة معقدة بالنسبة الى ) ١٩٩٨اشار كرش (

المشـكلة تالحـظ دوها، وهـذهیـهم فهم یشعرون انها مادة غیر مناسبة لهـم وانهـم مهمـا فعلـوا لـن یجل

بوضــوح عنــد مواجهــة الطلبــة لــبعض المســائل الریاضــیة فنجــدهم یســتجیبون لهــا بشــيء مــن الملــل 

ــم الریاضــیات ولكــن البــد مــن ان  حــث عــن نبوعــدم التركیــز ولــیس معنــى هــذا ان نتوقــف عــن تعل

هـا وراء تكوین االتجاهات السلبیة نحوها التـي مـن اهـم مظاهرهـا تـدني نسـبة التحصـیل فیاألسباب

مها وال اسـتیعابها ضـفیتوهمـون انهـم ال یسـتطیعون هآخـرمـن جانـب الطلبة عـن دراسـتها وعزوف 

  )٨٦ص:١٩٩٨(كرش، المادة الدراسیة.مما یؤدي الى ابتعادهم عن 

في حین یعاني اغلب الطلبة من صعوبة فهم الریاضیات مما یجعل نسبة الرسوب فـي هـذه 

مـادة هذه الالخرى لهذا الیمكننا اغفال اتجاهات المتعلمین نحو المادة اعلى من غیرها من المواد ا

اً تعلم الــذي یشــعر باتجــاه ایجــابي نحــو الریاضــیات نــراه متحفــزًا لفهمهــا ومتلهفــماســتیعابهم لهــا فــالو 

تــذوقل هــایجابیــة نحو االتجاهــات االاهــداف تــدریس الریاضــیات تنمیــة كمــاان مــنلالســتزادة منهــا

  )١١٩ص  :١٩٩٩، لى(مو .بهاجمالها والتمتع بالعمل 

وتأسیســـًا علـــى مـــا تقـــدم یجـــد الباحثـــان أنـــه علـــى الـــرغم مـــن االهتمـــام بالریاضـــیات وطرائـــق 

تدریسها وعرضها اال ان هناك عدد من الطلبة یشعرون بالنفور من هذه المادة وربما یغیرون سیر 
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وما یتعلق بها من مـواد علمیـة تخصصهم الدراسي باالتجاه الى الفرع االدبي هربًا من الریاضیات

صرفة، وعند الرجـوع الـى الدراسـات حـول هـذه الظـاهرة نجـد ان تحصـیل هـؤالء الطلبـة كـان متـدنیًا 

فــي هــذه المــادة واتجاهــاتهم ســلبیة نحوهــا ،وعنــد الوصــول الــى مرحلــة اختیــار التخصــص تحــددت 

ل علــى الحــد االدنــى مـــن رغبــتهم باختیــار الفــرع االدبــي وبعـــدها یكتفــي طلبــة هــذا الفــرع بالحصـــو 

النجــاح فــي هــذه المادة،وقــد نــاقش الباحثــان هــذا الهــاجس الــذي وجــداه مــع طلبــة مــن الفــرع االدبــي 

فضًال عن رأي مدرسي ومدرسات الریاضیات وقد وجد تأییدًا لرأیه مـن قلـة مـن الطلبـة المتواجـدین 

) فــي ٢٠٠٤الشــمام(فــي الفــرع االدبــي مــن محبــي الریاضــیات، كمــا دلــت علــى ذلــك نتــائج دراســة 

دراسـته للتعــرف علــى اتجاهــات طلبـة المرحلــة االعدادیــة بفرعیهــا العلمـي واالدبــي نحــو الریاضــیات 

حیــث وجــد ان معظــم طلبــة الفــرع االدبــي یحملــون اتجاهــات ســلبیة نحــو الریاضــیات وتســتحق هــذه 

ود السبب في ذلـك النسبة ان یتم الوقوف عندها وٕایجاد السبل الى حلها ویجد الباحثان انه ربما یع

الــى عــدم تمكــن الطلبــة مــن اساســیات الموضــوعات او احــدى الموضــوعات الریاضــیة فــي مرحلــة 

 ةدراســیة معینــة ،وانطالقــًا مَمــا وجــده فــي االدبیــات والدراســات الســابقة التــي تحــدثت عــن إســتراتیجی

عاب المـــادة الـــتعلم مـــن اجـــل الـــتمكن وٕاتاحـــة الفرصـــة أمـــام الطلبـــة بإعطـــائهم الوقـــت الكـــافي الســـتی

اعطى الباحثان حافزًا لتبني هذه االستراتیجیة  ووجد في التعلم باستخدام البرامج الحاسوبیة والتعلم 

التعاوني استراتیجیتین في تحسین هذا التمكن في تحصیل طالبات الصف الخامس االدبـي فضـًال 

ثـــان ضـــرورة علمیـــة عـــن امكانیـــة تنمیـــة اتجاهـــاتهن نحـــو الریاضـــیات وتعزیزهـــا والتـــي یعـــدها الباح

لتواصـــل الطلبـــة الكمـــال دراســـتهم االعدادیـــة اســـتعدادا للدراســـة الجامعیـــة التـــي ال غنـــى عـــن مـــادة 

الریاضیات في أي تخصص انساني منها.

البحث بالسؤالین اآلتیین:مشكلةوقد حدد الباحثان 

لیمـي الحاسـوبي،التعلم (الـتعلم بالبرنـامج التعنمطین للتعلم من اجل الـتمكن/ما تاثیر استخدام١س

لمادة الریاضیات؟الصف الخامس األدبيالباتفي تحصیل طالتعاوني)

(الـتعلم بالبرنـامج التعلیمـي الحاسـوبي،التعلم نمطین للتعلم من اجل الـتمكن/ما تاثیر استخدام٢س

لمادة الریاضیات؟ الصف الخامس األدبيالباتط اتجاهاتفي  التعاوني)

  -ي:أتبما یاهمیة البحث یمكن تلخیصوفي ضوء ما تقدم 

ــتعلم ال جــل الــتمكن و تصــوراعطــاء .١ تــأثیره فــي امكانیــة الختصاصــي طرائــق التــدریس عــن ال

تركـز األولـى  نلـدى طلبـة الفـرع االدبـي بتقـدیم إسـتراتیجیتیالتحصیل واالتجاه نحو الریاضیات

.على العمل الفردي واألخرى على العمل الجماعي

یة ذات اتجاهـاتسـتخدام اسـتراتجیات تدریسـعلـى اات مادة الریاضیات تشجیع مدرسي ومدرس.٢

لمـادة فـي المرحلـة االعدادیـةللفـرع االدبـي الطالبـات تحصـیل تسهم فـي رفـع مسـتوى قد حدیثة 

.الریاضیات وتنمیة اتجاهاتهن نحوها
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فضـالً الـى ضـرورة االهتمـام بالجانـب الوجـداني لـدى طلبـتهم مدرسي الریاضـیاتتوجیه عنایة .٣

التحصیل الدراسي. عن

تزوید مكتبة المدارس االعدادیة ببرنامج تعلیمي لموضوعات مختارة من مادة الریاضیات .٤

للصف الخامس االدبي لالستفادة منها في تطویر طرائق عرض مادة الریاضیات

خرین في هذا المجال.آبحوث مستقبلیة لباحثین في الخروج بنتائج وتوصیات قد تساهم .٥

متواضع.علمياء المكتبة المحلیة بجهدمحاولة اغن.٦

ف البحث:دھ
الـتعلم ، للتعلم من اجل التمكن (البرنـامج التعلیمـي الحاسـوبيمقارنة نمطینیهدف البحث 

نحوهـــا. نهاتالتعـــاوني) فـــي تحصـــیل طالبـــات الصـــف الخـــامس االدبـــي لمـــادة الریاضـــیات واتجاهـــ

-:تیتیناآل تینفرضیالصیاغة  تمن هدف البحث تمحققوللت

طالبــات المجموعــة التجریبیــة ل الكلــي تحصــیلمتوســط البــینال یوجــد فــرق ذو داللــة احصــائیة .١

تحصـــــیل طالبـــــات متوســـــط اللـــــواتي درســـــن الـــــتمكن بطریقـــــة البرنـــــامج التعلیمـــــي الحاســـــوبي و 

المجموعة التجریبیة اللواتي درسن التمكن بطریقة التعلم التعاوني .

طالبـات المجموعـة متوسط االتجاه نحو الریاضیات لدىینبال یوجد فرق ذو داللة احصائیة .٢

متوسـط االتجـاه نحـو التجریبیة اللـواتي درسـن الـتمكن باسـتخدام البرنـامج التعلیمـي الحاسـوبي و 

طالبـــات المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة اللـــواتي درســـن الـــتمكن بطریقـــة الـــتعلم الریاضـــیات لـــدى

التعاوني.

حدود البحث: 
  ى:یقتصر البحث عل

  م).٢٠٠٦-٢٠٠٥مدینة الموصل للعام الدراسي ( فيطالبات الصف الخامس االدبي .١

م).٢٠٠٦-٢٠٠٥الفصل الدراسي االول من العام الدراسي (.٢

الفصـــول الثالثـــة االولـــى مـــن كتـــاب الریاضـــیات للصـــف الخـــامس االدبـــي الصـــادر مـــن وزارة .٣

م.٢٠٠٣التربیة عام 
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تحدید المصطلحات:
النمط: 

ــزال (عرفــه - الكیفیــة او الطریقــة او الشــكل الــذي یــتم تعامــل المدرســین بــه مــع "بأنــه )١٩٩٦ن

واقف التعلیمیة اثناء قیامهم بعملیة التعلیم. ویظهر ذلك من خـالل سـمات وخصـائص ذات مال

عالقة عضویة بتكوینات شخصیتهم مثل السلوك المنظم او القوة او النشاط او المودة والتقبـل 

  )٢٤٤ص  :١٩٩٦(نزال، ".او االصالة واالبداع

بانــه الكیفیــة التعلیمیــة التــي یــتم فیهــا التعامــل مــع الطالبــات اللــواتي لــم نظریــًا ویعرفــه الباحثــان -

یصـــلَن الـــى درجـــة الـــتمكن المطلوبـــة واختیـــار اجـــراءات تدریســـیة محـــددة للوصـــول الـــى درجـــة 

التمكن المطلوبة.

التعلم الجل التمكن : 
د الطلبــة بوحــدات تعلیمیــة ذات تنظــیم جیــد ولهــا اهـــداف تــزو "بأنــه )٢٠٠١الصــادق ( عرفــه-

للطالب باالنتقال من وحدة الـى اخـرى اال بعـد ان یصـل الـى مسـتوى  حمحددة مبدئیًا، وال یسم

)٢٥٧-٢٥٦ص  :٢٠٠١(الصادق، ".التمكن المطلوب

ه حـحدد له مسبقًا كشرط لنجایالى مستوى من التحصیل المتعلموصول "بأنه)٢٠٠٣لفار (ا-

)٩٣ص :٢٠٠٣(الفار، ".ي دراسته للمنهج او المقرر المقدم لهف

ومن خالل التعریفین یرى الباحثـان ان الـتعلم مـن اجـل الـتمكن مجموعـة االجـراءات التدریسـیة -

المتبعة والتي تزود بهـا الطلبـة بوحـدات منظمـة وانشـطة تعلیمیـة لهـا اهـدافها وال یسـمح للطلبـة 

عـــد ان تصـــل الـــى مســـتوى محـــدد مـــن الـــتمكن وســـیعرفها االنتقـــال مـــن وحـــدة الـــى أخـــرى اال ب

الباحثان اجرائیًا عند النمطین كًال حسب خطواته.

عرفه كل من:البرنامج التعلیمي الحاسوبي 

لة مـن العملیـات ـلســستل مجموعـة مثـسلسـلة مـن التعلیمـات تم"عبـارة عـن) ١٩٨٧الحسیني (-

."ائج معینةیستطیع الحاسوب تنفیذها، وذلك لغرض الحصول على نت

  )٩٠ص:١٩٨٧(الحسیني

لغــات  ىمجموعــة التعلیمــات او االوامــر المتصــلة او المكتوبــة باحــدبأنــه ")١٩٨٩الهــادي (-

".البرمجة، التي یتقبلها الحاسوب وتامر بتنفیذ عمل او مهمة معینة

  )١٠٩ص :١٩٨٩(الهادي، 

ــاویعرفــه الباحثــان - بأنــه احــد أســالیب الــتعلم مــن اجــل الــتمكن ینفــذ مــع افــراد المجموعــة إجرائی

التجریبیــــة االولــــى ویظــــم مجموعــــة مــــن العبــــارات المتعلقــــة بموضــــوعات الریاضــــیات للصــــف 
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الحاســوب وبرمجتهــا بطریقــة متسلســلة ومــن ثــم الخــامس األدبــي والتــي تــم إدخالهــا الــى نظــام

اســــتخدامها. بطریقــــة فردیــــة مــــن قبــــل طالبــــات الصــــف الخــــامس األدبــــي وصــــوال بهــــن بمــــادة 

.الریاضیات الى درجة التمكن المحددة

عرفه كل من:التعلم التعاوني: 

الطریقــة التــي یــتعلم فیهــا الطــالب مــع بعضــهم بعضــًا ویتشــاركون فــي "انهــا )١٩٩٣الشــیخ (-

تعلــم المفــاهیم واســتیعابها والقیــام بالتجــارب المطلوبــة والحصــول علــى المســاعدة مــن بعضــهم 

ــ ".ویكــون العمــل ضــمن مجموعــات غیــر متجانســة فــي التحصــیل،المعلــممــنبعض ولــیسال

)١٢ص :١٩٩٣(الشیخ، 

استراتیجیة تعلیمیة شانها ان تزید التعلم االجتمـاعي وذلـك مـن خـالل "بأنه)٢٠٠٣الحارثي (-

مــــــن اجــــــل انجــــــاز مهمــــــة  البمــــــن الطــــــمجموعــــــة لمواقــــــف التعلیمیــــــة التــــــي تتعــــــاون فیهــــــا ا

)١٤٩ص :٢٠٠٣(الحارثي، ".محددة

افـــراد  تنظـــیماحـــد اســـالیب الـــتعلم مـــن اجـــل الـــتمكن یبنـــى علـــىبأنـــهإجرائیـــاویعرفـــه الباحثـــان -

ـــة الثانیـــة ـــتمكن لمـــادةفـــي  المجموعـــة التجریبی ـــدروس ال ى الریاضـــیات مـــن خـــالل تقســـیمهم ال

) طالبــة وبعــد تقــدیم الوحــدة التعلیمیــة تعطــى ٤-٣متجانســة تضــم كــل منهــا ( رمجموعــات غیــ

وتعطــى فرصــة للتحــاور والعمــل بــین افــراد المجموعــة التعاونیــة ،نشــاطات متعــددة للمجوعــات

وتحســب درجــة كــل لمعالجــة نقــص المعلومــات والوصــول الــى درجــة الــتمكن المحــددةالواحــدة

ن افراد المجموعة نفسها.مجموعة كدرجة لكل فرد م

عرفه كل من:التحصیل: 

النتیجة النهائیة التي تبین مستوى الطالب ودرجة تقدمـه فـي تعلـیم مـا "بأنه)١٩٩٧الخلیلي (-

)٦ص :١٩٩٧(الخلیلي، ".یتوقع من اجل ان یتعلمه

بط تیـر عـادة مـا و مهـارة معینـة بـأداءقیـام للالمسـتوى الـذي تعلمـه الفـرد "بأنـه)٢٠٠٤هان (نبال-

بمجمـل المعلومــات والمهـارات والتمــرین واالفكــار التـي اكتســبها خــالل صـف او مرحلــة دراســیة 

)٤٢١ص :٢٠٠٤هان، نب(ال".معینة

القـدرة الیه طالبة الصف الخامس االدبـي مـن  تمستوى ما توصلبأنهإجرائیاویعرفه الباحثان -

مواقف جدیـدة وتحلیلهـا الـى على تذكر الموضوعات الریاضیة واستیعابها ومن ثم تطبیقها في

المعد قاس بالدرجة التي تحصل علیها عند اجابتها عن اسئلة االختبار التحصیليیو مكوناتها،

.لغرض البحث
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عرفه كل من:االتجاه: 

ـــراهیم - ـــر بأنـــه")٢٠٠١(إب ـــة مفضـــلة او غی ـــة ثابت میـــل مســـبق لالســـتجابة لشـــئ معطـــى بحال

)١٤٦ص :٢٠٠١، إبراهیم( ة".لـمفض

حالـــة فكریــة او موقــف یتخـــذه الفــرد ازاء موضــوع مـــا ســواء اكـــان "بأنــه)٢٠٠١ي (المخزومــ-

)١٢٧ص :٢٠٠١(المخزومي، ".بالقبول او الرفض ام المحایدة

تكـــوین افتراضـــي یتضـــمن اســـتجابة محفـــزة عنـــدما یواجـــه الفـــرد مثیـــرات بأنـــه")٢٠٠٠عـــالم (-

)٥١٨:ص ٢٠٠٠عالم، (".وتتمیز هذه االستجابة بخصائص تقدیمیة،اجتماعیة بارزة

االســتجابة التــي تبــدیها طالبــة الصــف الخــامس االدبــي المتســمة بأنــهإجرائیــاویعرفــه الباحثــان -

والمتمثلة ،بـــالرفض او القبـــول او الثبـــات ازاء مواقـــف متعلقـــة بمـــادة الریاضـــیات عنـــد اســـتثارتها

بالدرجة التي تحصل علیها في اجابتها عن فقرات المقیاس المعد لهذا الغرض.

دراسات سابقة:
اطلـــع الباحثـــان علـــى عـــدد مـــن الدراســـات والبحـــوث المتعلـــق بمتغیـــرات بحثـــه وحلـــل هـــذه 

الدراسات من حیث اهدافها وعینتها وادواتها واهم نتائجها ووصفها ضمن مخططات اربعة ادرجت 

فیهــا الدراســات التــي اجریــت فــي القــرن الواحــد والعشــرین وقســمت علــى اســاس المحــاور االساســیة 

لبحث الحالي وهي:ل

مخطط للدراسات التي تناولت استراتیجیات التعلم الجـل الـتمكن حیـث لـم یجـد :لالمحور األو-

الباحثـــان (علـــى حـــد علمنـــا) دراســـة متعلقـــة بموضـــوع الریاضـــیات ممـــا اضـــطرهما  ان یاخـــذا 

دراســات فــي اختصاصــات علمیــة أخــرى  لیتعــرف علــى اجــراءات الــتمكن المعتمــدة  ویســتفید 

ي تحدیـــد درجـــة الـــتمكن واالختبـــارات التكوینیـــة واالســـتفادة مـــن اهـــم النتـــائج وكمـــا هـــو منهـــا فـــ

  ).١موضح في مخطط (

مخطط للدراسات التي تناولت البرنامج التعلیمي الحاسوبي مستفیدا من كیفیة المحور الثاني:-

موضح في اعداد البرامجیات التعلیمیة واللغة والنظام الحاسوبي المعتمد في اعدادها وكما هو

  ).٢مخطط (

مخطط للدراسات التي تناولت التعلم التعاوني مستفیدا من كیفیـة تقسـیم الطلبـة المحور الثالث:-

الى المجموعات من حیث عددها وعدد افراد كل مجموعة واالستراتیجیات المعتمدة فیهـا وكمـا 

  ).٣هو موضح في مخطط (

التجـاه نحـو الریاضـیات مسـتفیدا مـن مخطط للدراسـات التـي تناولـت موضـوع االمحور الرابع:-

مقاییســـــها المعتمـــــدة وخطـــــوات اعـــــداد مقـــــاییس لالتجاهـــــات كمـــــا هـــــو موضـــــح فـــــي مخطـــــط 

  ).١)(الملحق ٤(
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مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة:
األھداف: 

تباینت اهداف الدراسات السابقة في محاورها االربعة بحسب طبیعة البحث فنجد:

لقة بالتمكن منها من ركز على دراسة اثر االسالیب العالجیة للتمكن بالنسبة للدراسات المتع-

واستراتیجیته في تحسین التحصیل واالتجاه ومنها من ركز على استخدام هذه االستراتیجیة 

فردیا او جماعیًا او من خالل استخدام استراتیجیة التعلم التعاوني في بیان ذلك االثر على 

المتغیرات السابقة.

سبة للدراسات المتعلقة بالبرامج التعلیمیة فهدفها تحسین التحصیل واالحتفاظ والدافعیة اما بالن-

وتنمیة كل من التفكیر الناقد واالتجاه نحو مادة الریاضیات.

كما نجد ان الدراسات السابقة المتعلقة بالتعلم التعاوني درست ایضا اثر هذه االستراتیجیة -

ي كل من التحصیل واالتجاه والمهارات واالحتفاظ والثقة منفردة او مقارنة مع طرائق اخرى ف

بالنفس.

اما فیما یخص دراسات المحور الرابع (االتجاه نحو الریاضیات) فمنها ما هدفت باالكتفاء -

بقیاس االتجاه نحو الریاضیات لدى عینات مختلفة من مراحل التعلیم العام ومنها من اعتمد 

ر تابع وبینت تاثیر استراتیجیات وطرائق مختلفة في على االتجاه نحو الریاضیات كمتغی

تنمیته.

وتاتي الدراسة الحالیة استكماال للدراسات السابقة في المحاور االربعة حیث جمعت اهداف -

هذه الدراسات بهدف الدراسة الحالیة حیث ستدرس تاثیر نمطین من التعلم الجل التمكن 

یمي الحاسوبي والتعلم التعاوني وبیان اثرهما في مشتقین من طریقتي التعلیم بالبرنامج التعل

التحصیل واالتجاه نحو الریاضیات.

العینة: 
االربعة تباینت أعداد العینات في الدراسات السابقة بحسب طبیعة اهدافها في المحاور

وكما یأتي:

ما بین فالدراسات التي تناولت التمكن اختلفت اعداد عینة البحوث فیها ،اذ تراوحت اعدادهم -

) طالبا وطالبة مع تباین المراحل الدراسیة والمالحظ تركیز اكثرها على عینات ٢٧٣- ٥٦(

من المرحلة المتوسطة الهمیة تمكن الطلبة من المواد الدراسیة في هذه المرحلة الدراسیة.

بالنسبة للدراسات المتعلقة بالبرنامج التعلیمي الحاسوبي فقد تراوحت اعداد عینتها ما بین -

) طالبًا وطالبة بحسب طبیعة البحث واهدافه كما تنوعت المراحل ما بین المرحلة ١٩٢- ٤٠(

الثانویة واالعدادیة والجامعیة.
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) طالبًا ١٢٤-٤٢في حین كانت اعداد عینة الدراسات التي تناولت التعلم التعاوني ما بین (-

لمتوسطة والجامعیة.وطالبة كما تنوعت المراحل الدراسیة ما بین المرحلة االبتدائیة وا

) طالبًا وطالبة ٨٤٤- ٧٩بینما كانت عینة الدراسات المتعلقة باالتجاه نحو الریاضیات بین (-

من المراحل الجامعیة ومعاهد المعلمین والثانویة وضمت كذلك معلمي الثانویة ومدرسین 

حوث ومدرسات فضًال عن عینة الطلبة بحسب منهجیة البحث المعتمدة ان كانت من نوع الب

التجریبیة ذات العینات القلیلة او الوصفیة ذات العینات الكبیرة.

اما البحث الحالي فسیتم اختیار عینة ممثلة لمجتمع الدراسة مراعیا فیه النمطین المستخدمین -

في البحث فستضم عینة من طالبات الصف الخامس االدبي للمرحلة االعدادیة وبهذا تكون 

ي تناولت هذه المرحلة وتحدیدا للصف الخامس االدبي الذي نادرا مكملة للدراسات السابقة الت

ما تناولته الدراسات السابقة الخاصة بتطویر تدریس الریاضیات (على حد علم الباحثان).

أدوات البحث:
سیناقش الباحثان االختبارات ومقاییس االتجاهات لما لهما عالقة بموضوع بحثه.

فــي منهجیتهــا الــى اختبــارات تكوینیــة وختامیــة والتــي تحتــاجففــي الدراســات المتعلقــة بــالتمكن-

اختبــارات اعتمــادا علــى عــدد الفصــول الداخلــة  ٨-٣حیــث تراوحــت االختبــارات التكوینیــة مــن 

ضمن البحث وطول الفترة الزمنیة المطبق فیها البحث ، ونجد ان قسمًا من هذه الدراسـات قـد 

ات والقسم االخر اكتفى باعـدادها فقـط مـن دون االشـارة حقق صدقًا وثباتًا وتمیزًا لهذه االختبار 

الى التحقق من الصدق والثبات او التمیز.

ـــة فقـــد تـــم التحقـــق مـــن صـــدقها الظـــاهري وثباتهـــا - ـــارات التحصـــیلیة النهائی امـــا بالنســـبة لالختب

باستخدام اسـالیب منوعـة وكـذلك التحقـق مـن صـعوبتها وتمیزهـا عنـد اغلـب الدراسـات امـا نـوع 

ة في االختبارات فتباینت بین االختبارات الموضوعیة او الموضوعیة والمقالیة معا.االسئل

امـا فــي محــوري الدراســات الســابقة المتعلقــة بالبرنــامج التعلیمــي والــتعلم التعــاوني والتــي تناولــت -

التحصـــیل فنجـــد اعـــداد اختبـــارات تحصـــیلیة نهائیـــة متباینـــة فـــي نـــوع اســـئلتها بـــین االختبـــارات 

او المقالیة او النوعین معًا.الموضوعیة 

وفي البحث الحالي سیعد الباحثان ثالثة اختبارات تكوینیة فضال عـن اعـداد اختبـار تحصـیلي -

نهـائي منــوع االسـئلة لالفــادة مـن میــزات االســئلة الموضـوعیة والمقالیــة وسـیتحقق الباحثــان مــن 

الســـــتیفاء جمیـــــع صـــــدق وثبـــــات وصـــــعوبة وتمیـــــز االختبـــــارات التكوینیـــــة واالختبـــــار النهـــــائي

االختبارات والشروط العلمیة في االعداد.

وفي المقاییس التي اعتمدتها الدراسات المتعلقة باالتجاه نحو الریاضیات فقد وجد الباحثان ان -

الدراســـات الســـابقة اعتمـــدت علـــى ادوات جـــاهزة لقیـــاس االتجـــاه نحـــو الریاضـــیات فمنهـــا االداة 
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وكــذلك االداة المعــدة مــن قبــل أبــي زینــة والكیالنــي  )١٩٨٦المعــدة مــن قبــل شــكري ســید احمــد(

) ولعدم توفر مقیاس متخصص للفرع االدبي ١٩٧٩) وبعض منها لمقیاس ساندمان (١٩٧٨(

فسیقوم الباحثان باعداد اداة لقیاس االتجاه نحو الریاضیات بهذا الخصـوص مسـتوفیًا الشـروط 

العلمیة في االعداد.

درجة التمكن: 
الدراسات السابقة في تحدید مستوى او درجة التمكن حیث كانت درجة اتفقت الكثیر من-

) ٢٠٠٣% بینما كانت درجة التمكن لدراسة (السعدون ،٨٠التمكن لمعظم الدراسات السابقة 

% فیما لم تذكر دراسات اخرى درجة التمكن.٩٠محددة بـ 

ینته من الطالبات وسیعتمد الباحثان اراء المحكمین في تحدید درجة التمكن المناسبة لع-

باعتبارهن من طالبات الفرع االدبي.

لغة البرنامج التعلیمي الحاسوبي: 
تعددت اللغات البرمجیة المستخدمة في الدراسات السابقة العداد البرامج التعلیمیة فمنهم 

Powerمن استخدم ( Point،برنامج (٢٠٠٤) واستخدمت (دراسة المقبالي (Mathematica(

) اعتمادا على سهولة استخدام لغة Basic) لغة (٢٠٠٥مت (دراسة العزو، في حین استخد

البرمجة واالمكانات التي تتیحها في تصمیم واعداد البرامج التعلیمیة من حیث الصورة والصوت 

البرنامج  إلعدادوسیستفید الباحثان من هذه اللغات في اختیار اللغة المناسبة واالمكانات االخرى.

اسوبي.التعلیمي والح
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النتائج: 
سیتم االفادة من النتائج التي اظهرتها الدراسات السابقة في تحلیل ومناقشة نتائج البحث 

الحالي. 

إجراءات البحث:
اتبع الباحثان اإلجراءات آالتیة للتحقق من هدف البحث:

اختیار التصمیم التجریبي:.أوال
المتكافئتین كتصمیم تجریبي للتحقق استخدم الباحثان تصمیم المجموعتین التجریبیتین 

من فرضیات البحث وكما هو موضح في الشكل آالتي:

التصمیم التجریبي

االختبار المجموعة

القبلي

یة
اد
عتی

ال
 ا
قة

ری
ط
ال

المتغیر المستقل

(التمكن باستخدام)

المتغیر التابع

(االختبار البعدي)

االتجاه نحوالتجریبیة األولى

الریاضیات

تحصیل الریاضیاتعلیمي حاسوبيبرنامج ت

االتجاه نحو 

الریاضیات

التعلم التعاونيالتجریبیة الثانیة

تحدید مجتمع البحث:.ثانیا
حــدد الباحثــان مجتمــع البحــث بطالبــات الصــف الخــامس االدبــي مــن المــدارس اإلعدادیــة 

) ٨١٢لبالغ عددهن () وا٢٠٠٦-٢٠٠٥والثانویة للبنات في مركز محافظة نینوى للعام الدراسي (

)ثانویة للبنات والمشمولة بتدریس مادة الحاسوب.١٥) اعدادیة و(١٤طالبة والموزعات على (

اختیار عینة البحث:.ثالثاً 
اختار الباحثـان اعدادیـة االنـدلس للبنـات فـي حـي المهندسـین قصـدیًا لتطبیـق تجربتـه فیهـا 

ال عـــن تـــوافر األمـــور التـــي تســـاعد علـــى وذلـــك بســـبب إبـــداء التعـــاون مـــن قبـــل ادارة المدرســـة فضـــ

تطبیــق البحــث وأهمهــا تــوفر مختبــر حاســوب یضــم عشــر حاســبات وهــذا العــدد یتناســب مــع عــدد 

) طالبة تضمهم شعبة واحدة.٣١طالبات الصف الخامس في الفرع األدبي والبالغ عددهن (

وذلــك العتقــاد اســتبعد الباحثــان الطالبــات الراســبات فــي الســنة الدراســیة الســابقة إحصــائیا 

مجموع مما یؤثر على نتائج البحث، فاصبح الباحثان ان لدیهن خبرات سابقة عن المادة الدراسیة 

طالبة تم ترتیبهم تصاعدیا مـن أعلـى معـدل عـام للسـنة السـابقة الـى االدنـى ثـم تـم  )٢٦( الطالبات
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المجموعـــة ذات اعتبـــار المجموعـــة االولـــى طالبـــات التسلســـل الفـــردي والمجموعـــة الثانیـــة طالبـــات

ـــم تســـمیة مجمـــوعتي البحـــث كمجموعـــة  ـــة الســـحب العشـــوائي ت التسلســـل الزوجي،وباســـتخدام طریق

تجریبیـة اولــى والتـي ســتكون دروس الـتمكن فیهــا مـن خــالل اسـتخدام البرنــامج التعلیمـي الحاســوبي 

.والمجموعة التجریبیة االخرى باستخدام طریقة التعلم التعاوني

ي البحث:تكافؤ مجموعت.رابعاً 
حرص الباحثـان قبـل الشـروع بالتجربـة علـى تكـافؤ مجمـوعتي البحـث إحصـائیا فـي بعـض 

المتغیــــرات التــــي قــــد تــــؤثر فــــي نتــــائج التجربــــة اذ حصــــل الباحثــــان علــــى المعلومــــات عــــن طریــــق 

السجالت الرسـمیة والبطاقـات المدرسـیة فضـًال عـن اسـتمارة معلومـات وزعـت علـى الطالبـات وهـذه 

المتغیرات هي:

  ١/١٠/٢٠٠٥العمر الزمني محسوبا باالشهر لغایة .١

المعدل العام لدرجات الطالبات في الصف الرابع العام..٢

درجة الطالبات في مادة الریاضیات للصف الرابع العام..٣

المقـنن للبیئـة العراقیـة،اذ تـم اعتمـاد حاصـل الـذكاء Ravenحاصل الذكاء:طبق اختبار رافن .٤

المســـتوى التعلیمـــي ألبـــاء وامهـــات المجمـــوعتین  ).١٩٨٣غ ، بحســـب تعلیمـــات االختبار(الـــدبا

التجریبیتین،اعتمــدت عــدد ســنوات الدراســة فــي حســاب التحصــیل الدراســي للوالــدین ،وقــد تمــت 

المقارنة بین التحصیل الدراسي آلباء وُأمهات طالبات مجموعتي البحث كل على انفراد.

حو الریاضیات والمعد لهذا الغرض.االتجاه نحو مادة الریاضیات طبق مقیاس االتجاه ن.٥

وباســتخدام االختبــار التــائي لكــل مــن المتغیــرات الســابقة تبــین عــدم وجــود فــرق ذي داللــة 

مـن قیمـة ت الجدولیـة وهـذا  ر) حیث ان القیم التائیة المحسوبة أصـغ٠.٠٥احصائیة عند مستوى(

  ).١یعني تكافؤ المجموعتین التجریبیتین وكما هو موضح في الجدول(
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  )١( جدوللا

الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري لكل مجموعة مع قیمة ت المحسوبة والجدولیة لمتغیرات 

التكافؤ

المتوسطالمجموعةالمتغیرات
االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

العمر الزمني
١٩٦.٥٣٨١٧.٠٨تجریبیة اولى

٠.٧١  

٢.٠٦٤

٢٠٠.٣٠٧٨.٦٤تجریبیة ثانیة

المعدل العام
٦٨.٩٢٦.٩٤تجریبیة اولى

٦٧.٤٦٧.٩٨تجریبیة ثانیة  ٠.٤٩

درجة 

الریاضیات

٦٥.١٥١١.١٨تجریبیة اولى

٦٠.١٥١١.٢١تجریبیة ثانیة  ١.١٣٨

حاصل الذكاء
٩١.٥٣٥.١٧تجریبیة اولى

٩٣.٥٣٦.٤٨تجریبیة ثانیة  ٠.٨٦٩

المستوى 

لآلباءالتعلیمي 

١١.٧٦٣.٩١تجریبیة اولى

١٢.٣٣.٥٦تجریبیة ثانیة  ٠.٣٦٦

المستوى 

 يالتعلیم

لألمهات

١٠.٥٣١.١٧تجریبیة اولى

  ٣.٧٧  ٩.٩٢  تجریبیة ثانیة  ٠.٤٥

االتجاه نحو 

الریاضیات

٧٤.٨٤١٦.١٢٨تجریبیة اولى

٦٦.٠٧١٧.٩٩تجریبیة ثانیة  ١.٣٠٨

جهاز حاسوب في المنزل:امتالك الطالبات - ٦

وجد الباحثان أن من الضروري مكافئة مجموعتي البحث تبعا لهذا المتغیر فالطالبات 

اللواتي یمتلكن جهاز حاسوب في البیت لدیهن مهارة في التعامل مع الحاسوب اكثر من اللواتي 

النسب المئویة المتالك الحاسوب لطالبات ال یمتلكن جهاز حاسوب في البیت وتم حساب 

المجموعتین التجریبیتین وتم استخدام االختبار الزائي للفرق بین النسبتین ووجد ان القیمة الزائیة 

) وهذا یعني تكافؤ طالبات  ٠.٠٥المحسوبة اقل من القیمة الزائیة الجدولیة عند مستوى داللة( 

المجموعتین .
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البحث:تھیئة مستلزمات .خامساً 
تیة:مور اآلاشتملت مستلزمات البحث التحضیر لإل

: حــدد الباحثــان المــادة العلمیــة التــي تقــرر تدریســها للطالبــات فــي ضــوء تحدیــد المــادة العلمیــة.١

مفردات الكتاب المدرسي للفصل الدراسي االول في مـادة الریاضـیات للصـف الخـامس االدبـي 

اب الریاضــیات الصــادر مــن وزارة التربیــة حیــث شــمل البحــث الفصــول الثالثــة االولــى مــن كتــ

) .٧٠-٥م/ ص ٢٠٠٣سنة (

صـــاغ الباحثـــان االغـــراض الســـلوكیة فـــي ضـــوء محتـــوى المـــادة تحدیـــد االغـــراض الســـلوكیة: .٢

) غرضــا ســلوكیا ٣٩العلمیــة المحــددة ســابقا اذ بلــغ عــدد  االغــراض الســلوكیة التــى صــاغها (

ســتویات االربعــة االولــى منــه وهــي:  ) والمBloomمعتمــدا فــي ذلــك علــى وفــق تصــنیف بلــوم(

(التـــذكر،الفهم،التطبیق والتحلیـــل) وقـــد عرضـــها مـــع نســـخة مـــن الكتـــاب المقـــرر تدریســـه علـــى 

مجموعـــة مـــن المحكمــــین فـــي اختصـــاص طرائــــق التـــدریس وعلـــم الــــنفس التربـــوي للتاكـــد مــــن 

ي ابـدوها صیاغتها ومدى شمولیتها لمحتوى المادة الدراسیة وفـي ضـوء االراء والمالحظـات التـ

  ) ٣٩% ) اعید صیاغة بعض االغراض واصبح العدد النهائي(٨٠وبنسبة اتفاق (

یعـد تصـمیم البرنـامج التعلیمـي الـذي سـیعرض اعداد وتصمیم البرنامج التعلیمـي الحاسـوبي:.٣

على شاشات الحاسوب من الخطوات المهمة في إعداد العروض التوضیحیة اذ " تعتمد جودة 

المــادة التعلیمیــة باســلوب جیــد وشــیق للمــتعلم مــن خــالل  الرســوم العــروض علــى قــدرة تصــمیم

). ولعــدم تــوفر بــرامج تعلیمیــة حاســوبیة ٣٧: ص١٩٨٦والصــورة والصــوت وغیرهــا " (القــال ، 

جاهزة تخص مادة الریاضیات للصف الخـامس االدبـي اعـد الباحثـان برنامجـًا تعلیمیـًا مسـتفیدًا 

ة القریبـــة مـــن هـــذا الموضـــوع واخـــذ عـــددا مـــن مـــن اطالعـــه علـــى عـــدد مـــن الدراســـات الســـابق

االعتبارات التي یتطلب مراعاتها عند تصمیم برنامج حاسوبي تعلیمي ومنها:

تحدید االغراض السلوكیة في بدایة كل موضوع-أ 

استخدام الحركة اثناء العرض بصورة جیدة-ب 

الوضوح والتنسیق في استخدام االلوان والمالئمة مع خلفیة الشاشة - ج 

مشاركة االیجابیة والفعالة للطالبة عند استخدام البرنامج الحاسوبيضرورة ال-د 

استخدام عبارات انتقال واضحة وسلسة بین إطار وآخر- ه 

التاكید على التسلسل المنطقي للمادة-و 

Feedتامین التغذیة الراجعة (- ز  - backبعد كل استجابة تؤدیها الطالبة (

وفــي ضــوء ذلــك معلومــات واضــحة ودقیقــةاســتخدام االشــكال والرســومات والمخططــات لتقــدیم - ح 

مرت عملیة اعداد وتصمیم البرنامج التعلیمي الحاسوبي بالمراحل اآلتیة:
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حـــدد الباحثــان المـــادة العلمیــة المطلوبـــة لتصــمیم البرنـــامج التعلیمـــي تحدیــد المـــادة العلمیـــة :-

الثالثـة الحاسوبي في ضوء مفردات المنهج المقرر للفصل الدراسـي االول المتضـمن الفصـول

االولى من كتاب الریاضیات للصف الخامس االدبي .

لغرض تحدید مخطط عام لعملیة سـیر البرنـامج التعلیمـي علـى اعداد المخططات االنسیابیة :-

المستویین العـام والخـاص، ووضـع خطـة مرسـومة الرشـاد الباحثـان وتسـهیل امرهمـا فـي كتابـة 

مخططًا انسیابیًا عامًا یبین مراحـل االنتقـال بـین وتنفیذ البرنامج على الحاسبة ، رسم الباحثان

اطــارات البرنــامج هــذه االطــارات تضــم عرضــًا لمهــام محــددة تعریفیــة واختیاریــة وتعلیمیــة فــي 

) ورســم مخططــًا اخــر یمثــل المراحــل العامــة لعــرض أي موضــوع ٥البرنــامج كمــا فــي مخطــط (

رض الشـــرح واالمثلـــة والتمـــارین مـــن الموضـــوعات المختـــارة مبینـــًا فیـــه كیفیـــة االنتقـــال مـــن عـــ

).٦واالختیارات التي یتیحها البرنامج للطالبة ،كما في مخطط (

هذا وقد اعتمد الباحثان في تصمیمه للبرنامج على البرمجة المتشعبة نظرًا لما یتیحـه هـذا 

النوع من المراجعة واالثراء للطالبة عند استخدامها للبرنامج المنفذ.
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  )٥مخطط (

بي الستخدام البرنامجمخطط انسیا

ابداء

عبارات الترحیب

عنوان البرنامج

دفةالفئة المسته

اهداف البرنامج

تعلیمات حول استخدام البرنامج

قائمة مواضیع الفصل المختار

بدایة الدرس

قائمة رئیسة بأسماء الفصول

nموضوع

اختر احد المواضیع*

١موضوع   ٢موضوع 

انتهى

نعم

كال

نعم

كال
هل ترغب باالستمرار

غب باالستمرارهل تر 

)٦*حیث یتم التحرك لكل موضوع بحسب ما ورد في المخطط(
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  )٦مخطط (

مخطط انسیابي لدراسة مفردة من مفردات موضوع الریاضیات

Multi-mediaاعتمــد الباحثـان برنــامج اختیـار نظــام التصــمیم وكتابــة البرنـامج:- Bulder

Powerفضًال عن برنامج العروض التوضیحیة ( Point في تقدیـم المـادة العلمیـة للطالبـات (

Multi-media).وقــد تــم اختیــار برنــامج (Pantiom-4وتـــم تنفیــذ البرنـــامج علــى حـاســـبة (

شرح الموضوع

إعطاء قاعدة بالرموز

توضیحي شرح 

إضافي
الشرح واضح

عددةتقدیم امثلة مت

او اكثراعطاء تمرین

الحل صحیح

المزید من 

التمارین
تمارین اضافیة

انتقل الى موضوع اخر

كال

نعم

نعم

كال

نعم

كال

هل

هل

هل ترید

أمثلة إضافیة
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Bulder إلمكانیاته الهائلة والتي من الصعوبة  توفرها في أي برنامج آخر ،اذ یمكن ربطها (

Powerمــع بــرامج اخــرى مثــل ( Pointم عــروض شــیقة تتــیح للفــرد ) وكــذلك امكانیــة تصــمی

انشــاء عــروض تقدیمیــة یمكــن مشــاهدتها علــى الشاشــة واســتخدامها ممتــع للغایــة، وتــم تصــمیم 

وكتابة البرنامج التعلیمي بحسب المخططات االنسیابیة المعدة وهذه المرحلـة اسـتغرقت حـوالي 

جیـــه ) اذ قـــام الباحثـــان بتو ٢٠٠٥-٩-١٥)ولغایـــة( ٢٠٠٥-٧-١٥شـــهرین مـــن الفتـــرة       (

االسئلة المتعلقة بالمسائل البرمجیة والتربویة واالستفسارات اثنـاء عملیـة التصـمیم والكتابـة الـى 

التدریســیین ذوي االختصــاص فــي الحاســوب وطرائــق التــدریس وكانــت عملیــة التعــدیل تجــري 

عداد البرنامج. إثناء أبصورة مستمرة 

فــي مجــال الحاســوب وطرائــق تــم عــرض البرنــامج علــى عــدد مــن المحكمــین صــدق البرنــامج:-

التــدریس والتقنیــات التربویــة لغــرض بیــان آرائهــم ومالحظــاتهم حولــه لغــرض تعدیلــه مــن خــالل 

استمارة اعدت لهذا الغرض وتم االخذ بآرائهم حول تعدیل وتطویر بعض مـن فقـرات واطـارات 

البرنامج. 

لى عینـة اسـتطالعیة تم التاكد من صالحیة البرنامج وتجربته عصالحیة البرنامج ووضوحه:-

ـــة نفســـها والبـــالغ عـــددهن ( ـــواتي درســـن المـــادة العلمی ـــات ١٠اختیـــرت مـــن الطالبـــات الل ) طالب

لغــرض التعــرف علــى وضــوح وســهولة اســتخدام البرنــامج والوقــت المســتغرق ،وفــي ضــوء ذلــك 

اجریـــت التعـــدیالت الالزمـــة وبهـــذا اصـــبح البرنـــامج جـــاهزا للتطبیـــق علـــى عینـــة البحـــث وعـــَدَ◌ 

مج جاهزًا للتطبیق النهائي.البرنا

تهیئة مستلزمات ومكان تنفیذ الخطط التدریسیة:. ٤

-Pantiom:تم توفیر مختبر حاسوبي یحتوي على عشر حواسیب من نوع (مختبر الحاسوب- أ

) محملة بالبرنامج المعد وقد وفر الباحثان مولدة كهربائیة احتیاطة تحسبًا النقطاع التیار 4

الكهربائي.

: اعتبر الباحثان قاعة الصف هي القاعة التي یتم اجراء التعلم ء التعلم التعاونيقاعة الجرا- ب

التعاوني فیها مع مراعاة تنظیم مقاعد الدراسة.

ویقصد بها مجموعة االجراءات التنظیمیة المكتوبة التي یضعها اعداد الخطط التدریسیة:-٥

تدریسیة المنشودة (زیتون، المدرس ضمانا لنجاح العملیة التدریسیة وتحقیقا لالهداف ال

) فالخطط التدریسیة تصورات مسبقة للمواقف واالجراءات التدریسیة التي ٣٠٣: ص ١٩٩٤

یتطلع بها المدرس وطلبته لتحقیق اهداف تعلیمیة معینة وتضم هذه العملیة تحدید االهداف 

الخبرات واختیار الطرائق التي تساعد على تحقیقها فهي تخطیط منتظم ومترابط للحقائق و 

) ولما كان اعداد الخطط التدریسیة ٣١٤، ص ١٩٨٥یرید المدرس ان یلم بهـا طلبته (عزیز، 
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واحدا من متطلبات التدریس الناجح فقد اعد الباحثان مجموعتین من الخطط التدریسیة لكل 

موضوع من موضوعات المادة التي ستدرس الطالبات دروس التمكن المخصصة باستخدام 

رى على وفق طریقة التعلم التعاوني ،وقد عرض نموذجا من هذه الخطط الحاسوب واالخ

على مجموعة من المختصین في الریاضیات وطرائق التدریس الستطالع آرائهم ومالحظاتهم 

ومقترحاتهم لغرض تحسین صیاغة الخطط وجعلها سلیمة لضمان نجاح التجربة ،وفي ضوء 

زمة علیها واصبحت جاهزة للتنفیذ.ما ابداه المحكمون اجریت بعض التعدیالت الال

إعداد أداتي البحث واالختبارات التكوینیة:.سادساً 
إعداد االختبارات التكوینیة:.١

تهدف االختبارات التكوینیة الى تحسین مسار عملیة التعلم فقد اعد الباحثان ثالثة 

البحث. عرضت هذه اختبارات تكوینیة بواقع اختبار تكویني لكل فصل من الفصول المشمولة ب

االختبارات على مجموعة من المحكمین والمختصین في علم النفس التربوي وطرائق التدریس 

ومدرسي المادة الدراسیة إلبداء آرائهم والحكم على صالحیة فقرات االختبارات وقد اتخذ الباحثان 

دة صیاغة هذه %) فاكثر معیارا لصالحیة الفقرات وفي ضوء المالحظات تم اعا٨٠نسبة اتفاق (

االختبارات لتصبح جاهزة للتطبیق على العینة االستطالعیة التي تم اختیارها عشوائیا وتم التحقق 

لقبول اسئلة االختبار وتم التحقق من ثبات كل االختبارات  ٠.٢٥من تمیزها حیث تم اعتماد 

باستخدام ثبات االتساق اباستخدام معامل الفاكرونباخ.

التحصیلي الختامي:عداد االختبار إ.٢
وقد مَر اعداد االختبار التحصیلي بالمراحل االتیة:

إعداد جدول المواصفات:

تم تحدید المادة الدراسیة بالفصول الثالثة األولى (المعادالت والمتراجحات ، الهندسة -أ 

االحداثیة والمتتالیات) من كتاب الریاضیات للصف الخامس االدبي.

لوكیة الخاصة لكل فصل من فصول المادة المحددة لالختبار تم تحدید مستوىاالغراض الس-ب 

،  ٠.٢٦التحصیلي  قیاسًا لألغراض السلوكیة التى حددت إذ بلغت النسب كاالتي(المعرفة: 

) من مستویات بلوم في المجال المعرفي.٠.١٠،والتحلیل: ٠.٣١،التطبیق:  ٠.٣٣الفهم: 

-لقانون االتي:تم حساب االهمیة النسبیة لمحتوى الفصول بحسب ا- ج 
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نسبة التركیز= 

  )٥٢،ص ١٩٩٢(الروسان،

وقد نوع الباحثان من أسئلة االختبار أخذًا بنظر االعتبار عدد األسئلة الكلیة ومستویات 

سئلة على الطالبات واالستفادة تحقیقها لالهداف وطبیعة المحتوى الدراسي ألجل تنویع عرض اال

من میزات نوعي االختبار المقالي والموضوعي فوضع عشرة اسئلة من نوع اكمال الفراغات 

واالختیار من متعدد وخمسة اسئلة من نوع الفقرات المقالیة وكما هو موضح في جدول 

المواصفات االتي:

  )٢جدول(ال

جدول المواصفات وتوزیع اسئلة االختبار فیه

حتوىالم

مجموعتحلیلتطبیقفهمتذكرالدرس

%٠.٢٦٠.٣٣٠.٣١٠.١٠١٠٠النسبةالعدد

الفصل 

األول
٢٣  ٥%  

١

  ١س

١

  ٦س

١

  ١١س
صفر

٣  

الفصل 

الثاني
٤١  ٩%  

٢

، ٢س

  ٣س

٢  

٥،س١٠س

١  

  أ- ١٣س

١

- ١٣س

  ب
٦  

الفصل 

الثالث
٣٦  ٨%  

١

  ٤س

٢

  ٩،س٧س

٢

١٢،س٨س

١

  ٦  ١٤س

  ١٥  ٢  ٤  ٥  ٤%١٠٠  ٢٢  المجموع

حیث تم التحقق من صدقه الظاهري بعرضه على مجموعة من المحكمین واعتمدت 

% فاكثر كمعیار لصالحیة االسئلة وفقراتها. كما قاما بالتحلیل االحصائي ٨٠نسبة اتفاق 

لالختبار للتعرف على صعوبتها وقوة تمییزها وكانت جمیعها ضمن المدى المقبول. وتحقق 

وهي قیمة  ٠.٨٥كرونباخ حیث بلغ –ختبار باستخدام معادلة الفا الباحثان من ثبات االتساق لال

) درجة.٧٥مقبولة.والدرجة الكلیة لالختبار قدر بـ(

عدد دروس الفصل

عدد الدروس الكلي
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مقیاس االتجاه نحو الریاضیات:.٣
) فقرة للمقیاس ،وقد راعى الباحثان ان یكون نصفها تقریبًا فقرات ٣٩تمت صیاغه(

یان بالتعلیمات التي توضح للطالبات كیفیة االجابة ایجابیة والنصف اآلخر سلبیة وقد زود االستب

عن الفقرات بدقة ووضوح ،واستخدمت طریقة لیكرت ذات البدائل الثالثیة لتحدید بدائل االستجابة 

وذلك لما تمتاز به هذه الطریقة من سهولة بنائها وقیاسها في أي اتجاه او مواقف ولدقتها .

وحسبت ایضا القوة التمیزیة للفقرات وحذفت فقرة وتم التحقق من الصدق الظاهري لالداة 

واحدة لعدم توفر الداللة االحصائیة بین متوسطي المجموعة العلیا والدنیا باستخدام االختبار 

التائي لعینتین مستقلتین وتم التحقق من ثبات االداة من خالل اعادة تطبیق االداة خالل مدة 

) ایجابیة ١٩) فقرة منها (٣٤مقیاس مكونة من (اسبوع على عینة استطالعیة وبهذا اصبح ال

) سلبیة تتم االجابة علیها بثالثة بدائل (موافق، موافق الى حٍد ما وغیر موافق) وتعطى ١٥و(

) للفقرات االیجابیة وعكسها للسلبیة وبهذا تراوح مدى درجات مقیاس االتجاه من ٣،٢،١الدرجات (

) درجة.١٠٢-٣٤بین (

  بة: تطبیق التجر.سابعاً 
تتطلب طبیعة مدخل التعلم من اجل التمكن تحدید مستوى التمكن للمادة الدراسیة على 

وفق محك یتقرر بموجبه تحدید الطالبات المتمكنات وغیر المتمكنات وتحدید درجة التمكن 

Masteryولتحقیق ذلك استعان الباحثان في تحدد محك التمكن ( Crterion بعدد من (

%) محك ٧٠طرائق التدریس وعلم النفس التربوي، واتفق على درجة (المحكمین والمختصین ب

للتمكن في مادة الریاضیات للصف الخامس االدبي لذلك اعتمد الباحثان  هذه الدرجة  محكا 

) والمصادف یوم ٢٠٠٥/ ١٠/ ٥للتمكن في االختبارات التكوینیة. بدا تنفیذ التجربة  بتاریخ (

الشعبة الى مجموعتین تجریبیتین متكافئتین الغراض درس االحد حیث قسم الباحثان طالبات 

التمكن وتقوم مدرسة المادة بعملیة التدریس باستخدام الطریقة االعتیادیة لجمیع الطالبات بواقع 

درسین اسبوعیا في حین تم تخصیص درس ثالث اضافي من قبل االدارة یتم فیه تدریس 

مج التعلیمي الحاسوبي في مختبر الحاسوب على وفق المجموعة التجریبیة االولى باستخدام البرنا

الخطوات العامة التالیة:

توزیع الطالبات على الحاسبات بحیث تجلس كـل طالبـة غیـر متمكنـة علـى حاسـبة والطالبـات .١

المتمكنات توزعن (مجتمعات) على الحاسبات المتبقیة.

التعلیمــي المبــرمج علــى اعطــاء مقدمــة عــن كیفیــة تشــغیل الحاســوب وكیفیــة اســتخدام البرنــامج .٢

الحاسبة.

Dataتوضیح خطوات فتح البرنامج باستخدام السبورة او الـ(.٣ show.(



…تعلم من اجل التمكن في تحصیل طالبات الصف الخامسمقارنة نمطین لل

٤٩

تبدأ كل طالبة باستخدام البرنامج التعلیمي بمتابعة الباحثان اومدرسة المادة..٤

بینما تقسم المجموعة التجریبیة الثانیة على مجموعات صغیرة ویتم تدریسها باستخدام 

تعلم التعاوني وعلى وفق الخطوات العامة اآلتیة :استراتیجیة ال

تنظیم قاعة دراسیة تمكننا من تطبیق التعلم التعاوني.١

بـة غیـر متجانسـات ال) ط٤-٣تقسیم طالبـات الصـف علـى مجموعـات تعاونیـة صـغیرة بواقـع (.٢

في مستوى تحصیلهن بحسب درجة التمكن في كل مجموعة.

غیرة وتـوزع هـذه المهـام علـى أعضـاء المجموعـة بعـد تجزأ المهمة الرئیسة إلـى مهـام جزئیـة صـ.٣

أخـذ تج) بحیـث  -ب  –(أ التسلسـالت آالتیـة رمـزالباحثـان أعضـاء كـل مجموعـة  عطيأن ی

للمجموعــة وتكــون هــذه التسلســالت دوریــة  ةبالمجموعــة تسلســال معینــا وتحــدد قائــدطالبــةكــل 

حمـل تسلسـل (أ) لهـذا الـدرس تطالبـة التـي ضمن المجموعة الواحدة مـا بـین الـدروس االتیـة فال

كون تحمل تسلســل (ج) للــدرس الــذي یلیــه وهكــذا وســتحمل تسلســل (ب) للــدرس القــادم وســتســ

دور  طالبـــةحمل كـــل تللمجموعـــة وبـــذلك ســـ ةالتسلســـل (أ) فـــي كـــل درس قائـــد ةحاملـــطالبـــةال

ـــ ةالقائـــد ـــتم توزیـــع اوراق النشـــاط المتضـــمنة مجموعـــة مـــن التمـــارین فـــي احـــد ال دروس حیـــث ی

لمســائل للمجموعــات وبمتابعــة الباحثان(المدرســة)للمجموعات یــتم تلخــیص مــا توصــلت الیهــا وا

.المجموعات من نتائج نهائیة مع توضیح لالخطاء التي وقعَن فیها

وقد تناوب كل من الباحثان ومدرسة المادة في االشراف على المجموعتین بعد ان درب 

كي ال تشعر الطالبات بتحیز المدرسة او الباحثان الباحثان مدرسة المادة على كلتا الطریقتین ل

) كیفیة تنفیذ التجربة.٧لمجموعة دون االخرى و یوضح المخطط (

) أسبوعا بضمنها األسبوع األول التمهیدي اذ انتهى ١١واستغرقت مدة تطبیق التجربة (

اعتیادیًا ) درسًا ٢٢) بواقع (٢٠٠٥/ ١٢/ ١٨الباحثان من تدریس المواضیع المقررة في یوم (

) دروس تمكن مع اجراءاته مع مراعاة النظام التعلیمي المدرسي واجراءات التمكن.٨و(



وعاصم احمدیناس یونس إ

٥٠

  )٧مخطط(

تنفیذ تجربة البحث

طالبات الصف الخامس األدبي 

تجریبیة ثانیةتكافؤتجریبیة أولى

المجموعة التجریبیة االولى + المجموعة التجریبیة الثانیة

التدریس بالطریقة االعتیادیة معا

اختبار تكویني

تشخیص
تجریبیة ثانیة

(تعلم تعاوني)

تجریبیة أولى

(البرنامج التعلیمي الحاسوبي)

هل وصلوا إلى درجة التمكن

المحددة
أنشطة اثرائیة وأمثلة

ال

نعم

ابدأ

هل انتهت الموضوعات

الدراسیة

االنتقال

الى موضوع جدید

انتهى

نعم

ال

٧٠%
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تطبیق أداتي البحث:
بعد االنتهاء من تطبیق التجربة طبق الباحثان االختبار التحصیلي على المجموعتین 

) وتطبیق مقیاس االتجاه نحو الریاضیات قبلیا في ١٨/١٢/٢٠٠٥التجریبیتن في (

).٢٠/١٢/٢٠٠٥) وبعدیا في (٥/١٠/٢٠٠٥(

الوسائل االحصائیة:
استخدم الباحثان الوسائل االحصائیة االتیة:

االختبار التائي لعینتین مستقلتین إلغراض التكافؤ وتحلیل نتائج البحث. .١

  )٢٦٠، ص: ١٩٧٧(البیاتي واثناسیوس، 

)٦٥:ص٢٠٠٠(المنیزل،االختبار الزائي للنسب إلغراض التكافؤ.٢

معامل ارتباط بیرسون لحساب معامالت الثبات ألدوات البحث .٣

  )١٨١، ص: ١٩٧٧(البیاتي واثناسیوس، 

)٢٤٩، ص  ٢٠٠٤(النبهان ، كرونباخ-معامل الفا.٤

نیة واالختبارات التكویاستخدمت لحساب معامل صعوبة فقرات االختبار :معامل الصعوبة.٥

)١٩٨ -  ١٩٤، ص  ٢٠٠٤التحصیلي .(النبهان ، 

، واالختبار التحصیلي . االختبارات التكوینیةمعادلة التمیز:استخدم إلیجاد تمیز فقرات .٦

  )١٩٩، ص  ٢٠٠٤(النبهان ، 

عرض النتائج :
التحقق من الفرضیة األولى والتي تنص على أنُھ:.١

طالبات المجموعة الكلي لتحصیل متوسط البینة "ال یوجد فرق ذو داللة إحصائی

تحصل طالبات متوسطالتجریبیة اللواتي ُدِرْسَن التمكن بطریقة البرنامج التعلیمي الحاسوبي و

وبمالحظة الجدول اآلتي:المجموعة التجریبیة اللواتي ُدِرْسَن التمكن بطریقة التعلم التعاوني"

  )٣جدول (ال

ن متوسط درجات مجوعتي  البحث في االختبار التحصیلياالختبار التائي للفرق بی

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة
المطلقةالقیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

١٣٥٧.٦١٥٥.٥١٥تجریبیة أولى
٢.٥٣٦٢.٠٦٤

١٣٥٢.٢٣٠٥.٣٠٩تجریبیة ثانیة
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) ومتوســــط ٥٧.٦١٥ة التجریبیــــة األولــــى (یتبــــین أن متوســــط درجــــات طالبــــات المجموعــــ

) ویالحــظ أن هنــاك فرقــًا بــین المتوســطین ٥٢.٢٣٠درجــات طالبــات المجموعــة التجریبیــة الثانیــة (

لصــــالح المجموعــــة التجریبیــــة األولــــى، ولبحــــث داللــــة الفــــرق، اســــتخدم االختبــــار التــــائي لعینتــــین 

قیمـــة ت الجدولیـــة البالغـــة ) وهـــي أكبـــر مـــن٢.٥٣٦مســـتقلتین، حیـــث بلغـــت قیمـــه ت المحســـوبة (

رفض الفرضیة الصفریة األولى. وهذا یعني تفوق طالبات المجموعة التجریبیة ت). وبذلك ٢.٠٦٤(

األولــــى اللــــواتي ُدِرْســــَن الــــتمكن بطریقــــة البرنــــامج التعلیمــــي الحاســــوبي علــــى طالبــــات المجموعــــة 

وني.التجریبیة الثانیة اللواتي ُدِرْسَن التمكن بطریقة التعلم التعا

والتي تنص على أنھ:ثانیةالتحقق من الفرضیة ال.٢
طالبــات متوســط االتجــاه نحــو الریاضــیات لــدىبــینفــرق ذو داللــة احصــائیة "ال یوجــد 

متوسـط الـتمكن باسـتخدام البرنـامج التعلیمـي الحاسـوبي وُدِرْسـنَ المجموعة التجریبیـة اللـواتي 

الـتمكن بطریقـة ُدِرْسنَ التجریبیة الثانیة اللواتيطالبات المجموعة االتجاه نحو الریاضیات لدى

وبمالحظة الجدول اآلتي:".التعلم التعاوني

  )٤جدول (ال

االختبار التائي للفرق بین متوسط درجات مجوعتي  البحث لمقیاس االتجاه نحو الریاضیات

االنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالعددالمجموعة
المطلقةالقیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة

١٣٧٨.٣٠٧١٠.٢٢٥تجریبیة أولى
١.٢٨٣٢.٠٦٤

١٣٧٢.٥٣٨١٢.٥٧٣تجریبیة ثانیة

) ومتوســــط ٧٨.٣٠٧یتبــــین ان متوســــط درجــــات طالبــــات المجموعــــة التجریبیــــة األولــــى (

) ویالحــظ أن هنــاك فرقــًا بــین المتوســطین ٧٢.٥٣٨درجــات طالبــات المجموعــة التجریبیــة الثانیــة (

الح المجموعــــة التجریبیــــة األولــــى ولبحــــث داللــــة الفــــرق، اســــتخدم االختبــــار التــــائي لعینتـــــین لصــــ

مـــن قیمـــة ت الجدولیـــة البالغـــة قـــل) وهـــي ا١.٢٨٣مســـتقلتین، حیـــث بلغـــت قیمـــه ت المحســـوبة (

بـینال یوجـد فـرق ذو داللـة احصـائیة أي انه الفرضیة الصفریة السادسة. قبل). وبذلك ت٢.٠٦٤(

التمكن باستخدام البرنامج ُدِرْسنَ طالبات المجموعة التجریبیة اللواتي لریاضیات لدىاالتجاه نحو ا

طالبـــات المجموعـــة التجریبیـــة الثانیـــة اللـــواتي االتجـــاه نحـــو الریاضـــیات لـــدىالتعلیمـــي الحاســـوبي و 

التمكن بطریقة التعلم التعاوني.ُدِرْسنَ 
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تفسیر النتائج
  ي:أتیتضح من العرض السابق للنتائج ما ی

تفــوق طالبــات المجموعــة التجریبیــة االولــى اللــواتي ُدِرْســَن الــتمكن بطریقــة البرنــامج التعلیمــي -

ـــتعلم  ـــة ال ـــتمكن بطریق ـــَن ال ـــواتي ُدِرْس ـــة الثانیـــة الل ـــات المجموعـــة التجریبی ـــى طالب الحاســـوبي عل

%) من طالبات المجموعة التجریبیة االولى إلى٧٧اذ وصل حوالي (،في التحصیلالتعاوني

%) مــن طالبــات المجموعــة التجریبیــة الثانیــة ٥٤مســتوى الــتمكن فــي حــین وصــل مایقــارب الـــ(

مرونـة  والـنمط االول للـتمكن ذیـرجح الباحثـان ان یكـون السـبب فـي انو  إلى مستوى التمكن.

اكثـــر فـــالجو الـــذي یحققـــه نمـــط الـــتعلم للـــتمكن باســـتخدام البرنـــامج التعلیمـــي الحاســـوبي یســـمح 

بشكل فردي مما یتیح لهنَّ فرصة إعادة الموضوعات التي لم یفهمنهـا بحسـب التعلمللطالبات 

واثـارة حـب االسـتطالع لـدیهن ممـا المطروحـةبحریـة علـى التسـاؤالتسرعتها الذاتیـة واإلجابـة

حدوث تفاعل على شكل ارسال من قبل الحاسوب واستقبال ذهني من قبل الطالبة في یساعد 

وتـوفیر والتشـویق والتنـوع فـي طریقـة عـرض هـذه المعلومـاتوجود عناصـر االثـارةفضَال عن 

وجـود المعلومـات عـن المـادة و  تغذیة راجعة فوریة الجابات الطالبـات وتصـحیح مسـار تعلمهـنَّ 

تنظیمهـا واالسـتعانة  فـي الطالبـاتكـل ذلـك سـاعدعند الطالبـات مـن خـالل الـدرس االعتیـادي 

  ي.بها في اجابتهن في االختبار التحصیلي النهائ

ن المتوســط الحســابي لطالبــات المجموعــة التجریبیــة االولــى اللــواتي ُدِرْســَن كــو علــى الــرغم مــن -

التمكن بطریقة البرنامج التعلیمي الحاسوبي أعلى من المتوسـط الحسـابي للمجموعـة التجریبیـة 

ئیا احصــــاالثانیـــة اللـــواتي ُدِرْســــَن الـــتمكن بطریقـــة الــــتعلم التعـــاوني إال ان الفـــرق لــــم یكـــن داالً 

المدة الزمنیــة فــي تطبیــق قصــر الســبب فــي ذلــك الــى یرجحو لمقیــاس االتجــاه نحــو الریاضــیات،

تمرتلم تكن كافیة في اظهـار اثـر دال احصـائیًا بـین مجمـوعتي البحـث فقـد اسـوالتيالتجربة

ـــب الدراســـات التربویـــة الـــى ان فقـــط لمـــدة احـــدى عشـــر اســـبوعًا التجربـــة  تحقیـــق اذ تشـــیر اغل

اسـتخدام الطرائـق التقلیدیـة مـن قبـل فضـًال عـن انحتاج الـى وقـت طویـل ینیة االهداف الوجدا

عطي الحریة للطالبات خاصـة فـي هـذه االعمـار یخالل درسین اسبوعیًا المدرسة الریاضیات

وافكــارهن فــي مــادة الریاضــیات وان عملیــات التــدریس التــي خضــعوا لهــا آرائهــنلتعبیــر عــن ل

ع مــن متوســطات اتجاهــاتهن نحــو الریاضــیات كمــا كانــت ممــا رفــتقاربــت فــي مســتوى جودتهــا

) ٢٠٠١علیــــه قبــــل بــــدء التجربــــة.وجاءت هــــذه النتیجــــة متفقــــة مــــع دراســــة كــــل مــــن ابــــراهیم (

) التي لم تظهر الطرائق التي استخدموها أي تـاثیر احصـائي فـي االتجاهـات ٢٠٠٦والمختار(

.ایضا بسبب قصر المدة الزمنیة لتنفیذ التجربة
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ت:االستنتاجا
فاعلیــة اســتراتیجیة الــتعلم الجــل الــتمكن مــن احــراز عــدد مــن طالبــات الصــف الخــامس االدبــي .١

على درجة التمكن المطلوبة في مادة الریاضیات.

امكانیة استخدام نمطي التعلم الفردي بالحاسوب والجمعي التعاوني في ایصال درجـة طالبـات .٢

.الصف الخامس االدبي درجة التمكن في مادة الریاضیات

مقارنـة طالبـات الللـتعلم مـن اجـل الـتمكن فـي تحسـین تحصـیل برنامج التعلیمي كـنمطفاعلیة ال.٣

.للتمكن ةبنمط التعلم التعاوني كإستراتیجی

الصـــف الخـــامس تجـــاه طالبـــاتمحـــدود ال ریـــللـــتعلم مـــن اجـــل الـــتمكن فـــي تغیســـاهم النمطـــان.٤

الریاضیات.ایجابیًا نحواالدبي

تغرقة فـي تنفیـذ التجربـة یحـد مـن مـن ظهـور فـروق دالـة احصـائیًا ان قصر المدة الزمنیـة المسـ.٥

في اتجاه الطلبة.

التوصیات:
في ضوء نتائج البحث یوصي الباحثان بما یأتي:

أثنــاء الخدمــة علــى فــي  للصــف الخــامس االدبــيتــدریب مدرســي ومدرســات مــادة الریاضــیات.١

.والتعلم التعاونيیة الحاسوبیةاستخدام البرامج التعلیماستراتیجیات التعلم الجل التمكن و 

ـــااســـتخدام البر .٢ ـــدریسن الریاضـــیات للصـــف الخـــامس االدبـــي او مج التعلیمـــي الحاســـوبي فـــي ت

استخدامه في مراجعة المادة الدراسیة وفهمها.

تصــمیم بــرامج تعلیمیــة حاســوبیة للعدیــد مــن المــواد الدراســیة لتكــون مصــدرًا للمعلومــات یمكــن .٣

اإلفادة منها.

نمــط التــدریس المتمركــز لالهتمــام باســتخدامة مدرســي ومدرســات مــادة الریاضــیات توجیــه عنایــ.٤

على الطالب.

ـــدروس .٥ ـــدروس االســـبوعي تخصـــص ل ـــر الـــى جـــدول ال تـــوفیر ســـاعة اســـبوعیة اضـــافیة او اكث

الـــتمكن للمـــواد او الموضـــوعات التـــي لـــم تســـتطع فیهـــا الطالبـــات مـــن فهـــم واســـتیعاب المـــادة 

.ومیة او الشهریة او الفصلیة بحسب ما یسمح به النظام المدرسيالدراسیة وبحسب النتائج الی

المقترحات:
استكماًال للبحث الحالي یقترح الباحثان ما یأتي:

ــــتمكن فــــي تحصــــیل طالبــــات الصــــف الرابــــع العــــام لمــــادة .١ ــــتعلم مــــن اجــــل ال فاعلیــــة نمطــــي ال

.الریاضیات ودافعیتهن لدراستها

كن فـــي تحصـــیل طلبـــة الصـــف االول مـــن المرحلـــة مقارنـــة ثـــالث أنمـــاط للـــتعلم مـــن اجـــل الـــتم.٢

.الجامعیة القسام غیر االختصاص لمادة الریاضیات واتجاههم نحوها

أثر استخدام التعلم من اجل التمكن في تدریس طلبة الصف الرابع قسـم الریاضـیات الكسـابهم .٣

.المهارات التدریسیة وتنمیة اتجاههم نحو التدریس

:المصادر
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،مقیـــاس االتجــــاه نحـــو الریاضـــیات وتطبیقــــه علـــى الطلبــــة )٢٠٠١هیم، (بـــراهیم، هاشـــم إبــــراا.١

)،١٧، المجلــد (مجلــة جامعــة دمشــقالمعلمــین والمدرســین فــي كلیــة التربیــة بجامعــة دمشــق، 

.١٨٣-١٤٥) ، ص٢العدد (

الطبعـــة الرابعـــة ، دار الریاضـــیات مناهجهـــا واصـــول تدریســـها،) ،١٩٩٧ابـــو زینـــة ، فریـــد (.٢

وزیع ، عمان.الفرقان للنشر والت

،االحصاء الوصفي واالستداللي في )١٩٧٧البیاتي ، عبد الجبار توفیق وزكریا اثناسیوس  (.٣

مؤسسة الثقافة العمالیة، بغداد.التربیة وعلم النفس،

جامعـة القـدس ،البرامجیات التعلیمیة الحاسـوب فـي الـتعلم،) ١٩٩٥الجابري ، محمد رجـب (.٤

العلوم التطبیقیة.المفتوحة ، برنامج التكنولوجیا و 

اثر استخدام استراتیجیتین من الـتعلم التعـاوني فـي مـادة ،)٢٠٠١الجواري ، غزوان راكان (.٥

رسـالة ماجسـتیر غیـر ،الریاضیات في التحصیل والثقـة بـالنفس لـدى طلبـة الثـاني المتوسـط

منشورة ، جامعة الموصل ، الموصل ، العراق.

ترجمــــة مــــدارس الظهــــران االهلیــــة ، لتعــــاوني،،الــــتعلم ا) ١٩٩٥جونســــون ، دیفــــد واخــــرون (.٦

مؤسسة التركي للنشر والتوزیع ، الظهران ، السعودیة.

مكتبــة "تــدریس العلــوم باســلوب حــل المشــكالت") ٢٠٠٣الحـارثي ، ابــراهیم بــن احمــد مســلم (.٧

الشرقاوي للنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، الریاض.

ــد) ٢٠٠٤الحربــاوي ، خــولى مصــطفى (.٨ ــر الت ــتعلم فــي تحصــیل ،اث ریس بنمــاذج اســالیب ال

اطروحــة دكتــوراة غیــر منشــورة ، طالبــات الصــف الرابــع العــام واتجاهــاتهن نحــو الریاضــیات،

ابن الهیثم ، العراق.–جامعة بغداد 

،اثر شبكة المعلومات الدولیة وبرامج الحاسوب فـي )٢٠٠٥الحسناوي ، موفق عبد العزیز (.٩

ربائیــة فــي تحصــیل الطلبــة واالحتفــاظ بالمعلومــات والدافعیــة تــدریس الكترونیــات القــدرة الكه

ابن الهیثم ، جامعة بغداد ، بغداد.–اطروحة دكتوراة غیر منشورة ، كلیة التربیة للتعلم،

) ،العالقــــة بــــین واقعیــــة االنجــــاز واالتجــــاه نحــــو مــــادة ٢٠٠٢الحســـیني ، حســــین نعمــــة عبــــد (.١٠

مجلـة القادسـیة للعلـوم في محافظة النجـف، ، الریاضیات لدى طلبة الصف الرابع االعدادي 

. ١٨٨-١٧٦، العدد الثاني ، المجلد الثاني ، ص التربویة

، مركــز مجلــة المعلــم،فــي الریاضــیاتالــتعلم حتــى الــتمكن،)٢٠٠٥الحمضــیات ، محمــود (.١١

، على الموقع:القطان للبحث والتطویر التربوي ، غزة

http://www.almualem.net/maths.html

، لبنـان ، بیـروت ،  ١ط ،معجم المصـطلحات المعلوماتیـة،) ١٩٨٧لحسیني ، عبد الحسـن (ا.١٢

دار القلم.
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المـــؤتمر التحصــیل الدراســي لــدى طلبــة التعلــیم االعــدادي، ، )١٩٩٧(الخلیلــي، خلیــل یوســف.١٣

.١٠-٩، ص، البحرینسبتمبر ١٧-١٦التربوي الثاني عشر من 

ــا) ١٩٨٣الــدباغ ، فخــري محمــد واخــرون (.١٤ ــي" "اختب ــة القیاســي العراق ر المصــفوفات المتتابع

مطبعة جامعة الموصل ، جامعة الموصل ، العراق.

،فاعلیة برنامج مقترح في الحاسب االلي لتنمیة ) ٢٠٠٢الراجح ، نوال محمد عبد الرحمن (.١٥

ــر الناقــد والتحصــیل فــي الریاضــیات لــدى طالبــات الصــف الثــاني الثــانوي ، اطروحــة التفكی

لى الموقع.دكتوراة منشورة ع

http://www.girls-education.com/Higheducation /PHDhtm.

،مبــادىء القیــاس والتقــویم وتطبیقاتــه التربویــة،) ١٩٩٢الروســان ، ســلیم ســالمة واخــرون (.١٦

جمعیة عمال المطابع التعاونیة ، عمان ، االردن.

ر الشــروق ، الطبعــة االولــى ، دا،اســالیب تــدریس العلــوم،)١٩٩٤زیتــون ، عــایش محمــود (.١٧

عمان ، االردن.

،اثر االسالیب العالجیـة للـتعلم مـن اجـل الـتمكن فـي ) ٢٠٠٣السعدون ، عادلة علي ناجي (.١٨

اطروحــة التحصــیل واالتجــاه نحــو مــادة التربیــة االســالمیة لــدى طلبــة المرحلــة المتوســطة،

دكتوراة غیر منشورة ، كلیة التربیة (ابن رشد) ، جامعة بغداد.

دار الفجر ،طرق تدریس الریاضیات بین النظریة والتطبیق،) ١٩٩٥لي (سالمة ، حسین ع.١٩

للنشر والتوزیع ، القاهرة.

ـــاح (.٢٠ ـــد الفت ) ،الریاضـــیات المعاصـــرة طبیعتهـــا ومشـــكالت تدریســـها فـــي ١٩٩٠الشـــرقاوي ، عب

وقــائع نــدوة تــدریس الریاضــیات والفیزیــاء فــي التعلــیم فــي دول الخلــیج مرحلــة الــتعلم العــام، 

، مكتب التربیة لدول الخلیج العربي ، الریاض.١٩٨٨العربي 

،اتجــاه طلبــة الصــف الخــامس االعــدادي نحــو الریاضــیات )٢٠٠٤الشــمام ، عاصــم احمــد (.٢١

، رسـالة دبلـوم عـالي وعالقته بمتغیري الفرع الدراسي (علمي/ادبـي) والجـنس (ذكور/انـاث)،

غیر منشورة ، جامعة الموصل ، العراق .

ــیم ) ١٩٩٣(الشــیخ ، ســامي صــالح .٢٢ ،مقارنــة بــین اثــر اســتراتیجتیین التعلــیم التعــاوني والتعل

ــوم، ــي مــادة العل ــة الخــامس االساســي ف ــة فــي تحصــیل طلب ــة التقلیدی رســالة حســب الطریق

ماجستیر غیر منشورة جامعة الیرموك.

ـــدریس الریاضـــیات نظریـــات ) ٢٠٠١الصـــادق ، اســـماعیل محمـــد االمـــین محمـــد (.٢٣ ،طـــرق ت

الفكر العربي ، القاهرة.، دار ١، طوتطبیقات
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) ،الجوانــب الوجدانیــة لتــدریس ١٩٩٢عبــد العــال ، فــؤاد محمــد موســى وزهیــدي علــي مبــارك (.٢٤

العــدد االربعــون الســنة الثانیــة عشــر مكتبــة لــدول مجلــة رســالة الخلــیج العربــيالریاضــیات، 

.١٠٨-٦٥الخلیج ، الریاض ص

خدام نمطــــین تدریســــیین ،اثــــر اســــت) ٢٠٠٠العبیــــدي ، قصــــي محمــــد علــــي الشــــیخ حامــــد (.٢٥

الستراتیجیة میرل تینسون فـي اكتسـاب المفـاهیم الریاضـیة واالتجـاه نحـو الریاضـیات لـدى 

رسالة ماجستیر غیر منشورة ، جامعة الموصل.طالبات معهد اعداد المعلمات،

،اثــر ثالثــة اســالیب عالجیــة مــن اجــل الــتمكن فــي ) ٢٠٠٣العــزاوي ، نضــال مــزاحم رشــید (.٢٦

اطروحـة دكتـوراة غیـر منشـورة ، الصف الثـاني المتوسـط فـي مـادة االمـالء،تحصیل طالبات 

كلیة التربیة (ابن رشد) ، جامعة بغداد.

) ،اثر استخدام برنـامج تعلیمـي لموضـوع المشـتقة فـي ٢٠٠٥العزو ، ایناس یونس مصطفى (.٢٧

، ممجلة التربیة والعلتحصیل طالبات الصف الخامس العلمي واتجاهاتهن نحو الریاضـیات، 

.٣٠٧-٢٨٩، ص ٤، العدد ١٢المجلد 

،الجامعـة التكنولوجیـة،أصول وتقنیات التدریس والتـدریب) ،١٩٨٥( عزیز ، صبحي خلیـل.٢٨

.بغداد

،القیــــاس والتقــــویم التربــــوي والنفســــي اساســــیاته ) ٢٠٠٠عـــالم ، صــــالح الــــدین محمـــود (.٢٩

، دار الفكر العربي ، القاهرة. ١ط وتطبیقاته وتوجیهاته المعاصرة،

) ،اثـــر اســـتخدام الـــتعلم التعـــاوني علـــى تحصـــیل طـــالب ٢٠٠١العمـــر ، عبـــد العزیـــز ســـعود (.٣٠

) ، الریـاض ، ٢٢) ، السنة (٨٠، العدد (رسالة الخلیج العربيالعلوم في المرحلة الجامعیة، 

. ٣٨-١٣ص

) ،اثــر اســتخدام اســلوب الــتعلم التعــاوني علــى التحصــیل فــي ٢٠٠٣العیــوني ، صــالح محمــد (.٣١

المجلــــة م واالتجــــاه نحوهــــا لتالمیــــذ الصــــف الســــادس االبتــــدائي بمدینــــة الریــــاض، مــــادة العلــــو 

.١٤٦-١٠٦) ، ص١٧) ، المجلد (٦٦، العدد (التربویة

،فاعلیة استراتیجیتین التعلم التعاوني وحل المشـكالت ) ٢٠٠١الغامدي ، مثنى سعد محمد (.٣٢

فـي الریاضـیات واالتجـاه منفصلتین ومندمجتین في تنمیة التحصیل ومهارات التفكیـر العلیـا

اطروحـة دكتـوراة منشـورة علـى نحوها لدى طالبات الصف الثالـث المتوسـط بمدینـة الریـاض،

الموقع:
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الطبعـة االولـى ، دار الفكـر ،طـرق تـدریس الحاسـوب،) ٢٠٠٣وكیـل (الفار ، ابـراهیم عبـد ال.٣٣

للطباعة والنشر ، عمان ، االردن .
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ــة ) ٢٠٠٠الفــالح ، ســلطانة قاســم (.٣٤ ــي تنمی ــاني ف ــاوني االتق ــتعلم التع ــة اســتراتیجیة ال ،فاعلی

التحصیل الدراسي لوحدة الخلیة الوراثیة واالتجاه نحوها لدى طالبـات الصـف االول الثـانوي 

اطروحة دكتوراة منشورة على الموقع :مدینة الریاض، ب

http://www.girls-education.com/Higheducation /PHD

، دار الشــرق للنشــر والتوزیــع،ســیكلوجیة التــدریس،) ٢٠٠١، یوســف ونایفــة قطــامي (قطــامي.٣٥

عمان ، االردن.

لمجلـــة العربیـــة ا) ،اســـتخدام الحاســـوب فـــي الـــتعلم مـــادة ووســـیل، ١٩٨٦القــال ، فخـــر الـــدین (.٣٦

) ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس.٦، المجلد (للتربیة

) ،دراســة تحلیلیــة لــبعض العوامــل المؤدیــة الــى تــدني التحصــیل ١٩٩٨كــرش ، محمــد احمــد (.٣٧

العلمــــي للطــــالب فــــي مــــادة الریاضــــیات بالمرحلــــة الثانویــــة بدولــــة قطــــر كمــــا یراهــــا المعلمــــون 

.١٠٠-٨٦) ، جامعة قطر ، ص١٤، العدد (لبحوث التربویةمجلة اوالطالب، 

،انماط التفاعـل الصـفي لمدرسـي ومدرسـات الریاضـیات ) ٢٠٠٦المختار ، رائدة نزار محمـد(.٣٨

واثرهـــا فـــي التفكیـــر الریاضـــي والتحصـــیل واالتجـــاه نحـــو الریاضـــیات لـــدى طلبـــة المرحلـــة 

، اطروحة دكتوراة غیر منشورة ، جامعة الموصل.االعدادیة

اتجاهات المعلمین فـي اقلـیم جنـوبي االردن نحـو اللغـة العربیـة ،) ٢٠٠١المخزومي ، ناصر (.٣٩

ـــة دمشـــق،وتدریســـها فـــي ضـــوء خبـــراتهم وجنســـهم ـــة جامع ـــوم االنســـانیة مجل ـــالداب والعل ل

.١٣٧-١٢٣) العدد االول ، ص١٧، مجلد (والتربویة

ج ماثماتیكــــــــا،اثــــــــر اســــــــتخدام برنــــــــام) ٢٠٠٤المقبــــــــالي ، خمــــــــیس عبــــــــد اهللا خمــــــــیس (.٤٠

)MATHEMATICA ،في التدریس على تحصیل طلبة كلیة التربیـة فـي الریاضـیات (

اطروحة دكتوراة منشورة في الموقع 

http://www.girls-education.com/Higheducation /PHDhtm

) ، العـدد ٢٩، مجلـد (مجلـة رسـالة المعلـم،التعلم لالتقـان،) ١٩٨٨مقدادي ، محمد فخري (.٤١

. ٦٧-٦١ردن ، ص) ، اال٢(

"اإلحصــاء االســتداللي وتطبیقاتــه فــي الحاســوب باســتخدام ) ٢٠٠٠المنیزل،عبــد اهللا فتــاح (.٤٢

،الطبعة األولى،دار وائل للنشر،عمان،االردن."spssالرزم االحصائیة 

،اتجاهات طلبة الصف الثاني قسم العلوم في معهـد المعلمـین ) ١٩٩٩مولى ، حمید مجید (.٤٣

ـــــادة الریاضـــــیات ـــــة المعلمـــــین ، العـــــدد (، نحـــــو م ـــــة كلی ) ، الجامعـــــة ٦) ، الســـــنة (١٩مجل

.١٣٢-١١٧المستنصریة ، بغداد ، ص 



…تعلم من اجل التمكن في تحصیل طالبات الصف الخامسمقارنة نمطین لل

٥٩

،اثر استخدام استراتیجیة التعلم للتمكن في تحصیل ) ٢٠٠٣المولى ، عبد اهللا فتحي محمد (.٤٤

ــة واتجاهــاتهم نحوهــا،  ــاني المتوســط فــي مــادة قواعــد اللغــة العربی رســالة طــالب الصــف الث

منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل، الموصل.ماجستیر غیر

الطبعـة االولـى االصـدار ،اساسیات القیاس في العلوم السلوكیة،) ٢٠٠٤النبهان ، موسـى (.٤٥

االول ، دار الشروق للنشر والتوزیع عمان ، االردن.

) ،اســتخدام اداة تكمــان فــي تقــویم االنمــاط التعلیمیــة لــدى معلمــي١٩٩٦نــزال ، شــكري احمــد (.٤٦

ــة دراســاتومعلمــات المــدارس االهلیــة الخیریــة فــي دبــي ، ) ، ٢) ، العــدد (٢٣، المجلــد (مجل

االردن.

، دار الشـروق ،القــاهرة ،  ١ط ،تكنولوجیــا المعلومـات وتطبیقاتهــا،) ١٩٨٩الهـادي ، محمـد (.٤٧

مصر.

طبــع مــن قبــل منظمــة ،كتــاب الریاضــیات للصــف الخــامس االدبــي،)٢٠٠٣وزارة التربیــة ، (.٤٨

سكو ، جمهوریة العراق.الیون

)، ١٩٩٤( وقـــائع مـــؤتمر كلیـــة التربیـــة باالشـــتراك مـــع المعهـــد المصـــري الفرنســـي للتربیـــة.٤٩

مایو. ٥-٣االتجاهات الحدیثة في تدریس الریاضیات والعلوم، للفترة من 

)، ٢٠٠٥( )SMEC9وقائع المؤتمر االقلیمي السنوي التاسع لمعلمي العلوم والریاضیات (.٥٠

تشرین الثاني/ نوفیمبر.١٩-١٨كیة بلبنان للفترة الجامعة االمری

) المقامـــة فـــي جامعـــة االســـراء الخاصـــة، ٢٠٠٦(وقـــائع مـــؤتمر المعلـــم فـــي االلفیـــة الثالثـــة .٥١

االردن.

)، تــــاثیر الكمبیــــوتر ١٩٨٥()ICMIوقــــائع نــــدوة اللجنــــة الدولیــــة لتعلــــیم الریاضــــیات( .٥٢

والمرحلة الثانویة، فرنسا.والمعلومات على الریاضیات وتعلیمها في مرحلة الجامعة

53. Shaughnessy.J. , (1983), Relations of Students Teacher and Learning

Enveronments Variables of Attitude Toward Mathematics, School

Science & Mathematics, No. 83 P:30.
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