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 كلمة شكر وتقدير

 

طاملا عرفت  أ  القتوم منبتوب إل العوتز ومقصتر عتي ال ايتة  ل
ولطاملا عرف  أ  الكلمة لي تفي صاحب العطاء حقه  بعد االنتهاء 
متتي هتتذا البتتتي وتقتتديراف ألهتتل الفإتتل اليبتتعني إال أ  أشتتكر 

صتاحب اللتا الفاضتل  األستاذ الدكتور الفاضل هاشم ابتراهيم
والقلب الطيب واملكانة الرفيعة  لدي ولدى كتل متي عرفته  علتى 
تفإله باإلشراف على هذا البتي والذي مل يبخل علي مبتا أوتتي 
مي علم وجهد ووق   وقدم يل توجيهاته التي ساهم  يف إغناء 

متفهمتاف يف كتل مرحلتة هذا البتي وإثرائه  وكا  معي نصتوحاف 
مي مراحل البتي   حفظه اهلل تعال وأمد يف عمتره واتاه متي 

  الشتكر أيإتاف إل أعإتاء اللونتة الكترام علتى تفإتلهم كل سوء 
 وفا .بقراءة هذا البتي واهلل امل
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 اإلهداء

 

 إل رسوم البشر واإلنبانية والبالم قدوتنا وسيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم 

رض الطيبة الشامخة وجنة البلدان التي نشأت وكبرت وترعرت تحت سمائها الممتدة ونشأ إلى األ
 في دمي حبها والتعلق بترابها الغالي. 

 سوريا ال الية

 إلى وطن غاب عن ناظري ليضل القلب يخفق لرؤياه .

 إلى أرض القداسة واألنبياء .

 فلبطني احلبيبة

 في أعماق روحي .إلى الوجه النوراني الذي انطبعت صورته 

 من تعب ووهب وسعى وأعطى ولم يسأل وكلت أنامله ليسعدنا .إلى 

 إلى أملي المشرق وربيعي الدائم .

 إلى من أقوى به سندًا وعونًا . إلى من علمني كيف أحب الوطن .       

 إلى من يكفيني فخرًا أنه أبي .     

 أبي ال ايل : املهندس امساعيل ساري

 .الينضب دفئًا وحنانًا وحبًا النبع الذي إلى 

 ي ضمني ورعاني.ذالمالك الجميل والقلب الرحيم الإلى 

 إلى من هي للعين نور وللقلب بهجة وسرور.

 أم الروح ومالك الدنيا .                                  إلى تو 

 أمي ال الية 
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 ي بتا عني ولكن لم يغادروا ذاكرتإلى الروحين الطاهرتين اللتين غا

 إلى من تربيت بأحضانهما الحنونين 

 جدي ال ايل وجدتي ال الية 

 

 إلى أمل المستقبل ونور حياتي .

 إلى أطيب وأنقى وأحن أخ .                                    

 أخي ال ايل إياد

 

 الحياة السعيدة والتفوق المستمرإلى من أتمنى لهم 

 إلى من قضيت معهم أجمل اللحظات.                              

 أخوتي

 

 ى مستقبلهم                    إلى من أعشق ضحكتهم وأخاف عل

 ملأطفام العا
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 كلمة شكر وتقدير

 

ولي أنبى ماحيي  مي كا  له الفإل الكبري يف رسم معتامل هتذا البتتي وحتديتد 
  مهدها .منهويته منذ أ  كا  فكرة يف

مي تابعني خطوة خبطوة يف مشواري العلمي منذ البدايتة وقتدم يل يتد العتو  يف 
 .نام  احلاسوبي ويف جمام اإلحصاءجمام برجمة الرب

إل مي بنواحاته وعلمه وإبداعه وتفاؤلته وبابتبتامته الدائمتة زر  يف نفبتي حتب 
 العلم وروح التتدي وزودني بالعزمية والصرب .

إل اليد التي امتدت لتعانا أحالمي لتخرج إل النور مبتابعتة حتصتيلي العلمتي 
 عاماف بأوم أيامي اجلامعية   31منذ  

إل مي ال أستطيع إال أ  أقف احرتاماف وتقديراف ملا قدمه يل فكتا  مباابتة األب الاتاني 
 واألستاذ الويف دائماف  .

 أستاذي الدكتور الياس أبو يونس
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 . المقدمة
حضــاري شــمل أدت إلــى تطــور ، يشــهد العــالم المعاصــر ثــورة معلوماتيــة وتكنولوجيــة هائلــة

ـــع مجـــاالت المعرفـــة اإلنســـانية أضـــعافات وتوســـعت كمـــًا ونوعـــًا كمـــا زاد المعلومـــات  فـــازدادت، جمي
التربيـــة العربيـــة تحـــديات كبيـــرة فلـــم يعـــد  واجهـــتوفـــي ظـــل تلـــك التغيـــرات ، انتقالهـــا بســـرعة كبيـــرة

ابتكـار نمـاذج جديـدة فـي  الـذي حفزهـا إلـى الشـيء، بمقدورها أن تتجاهل ما يحدث في المجتمعات
ــيم والــتعلم  ، تحقــق فاعليتهــا ودورهــا فــي قيــادة عمليــة تشــكيل المســتقبللتواكــب ذلــك التطــور و التعل

وفق أسس موضوعية تأخذ باالعتبار استثمار التعليم والتعلم  تطوير مناهجها وطرائقها فسعت إلى
ـــى يفكانـــت اســـتراتيج، فـــي تحقيـــق أهـــدافها ـــتعلم الـــدائاتها تركـــز عل م والمســـتمر والحصـــول علـــى ال

ـــا ـــة، ة المـــتعلمالمعـــارف وتوظيفهـــا فـــي حي ـــاهيم واألفكـــار الرئيســـية للمـــادة التعليمي ، واالهتمـــام بالمف
، استراتيجيات ونمـاذج طرحـت نفسـها فـي المجـال التربـويفلسفات تربوية وبرزت في الفترة األخيرة 

ي يكــــرس ســــلبية المــــتعلم وحفظــــه هــــدفت إلــــى تطــــوير التعلــــيم واالبتعــــاد عــــن التعلــــيم التلقينــــي الــــذ
ومــن أبــرز هــذه الفلســفات الفلســفة البنائيــة ت وهــي فلســفة تهــتم بطبيعــة عمليتــي التعلــيم ، للمعلومــات

(. 51، 2112، زيتــــون)والتركيــــز علــــى مايعرفــــه المــــتعلم بالفعــــل ت ، والــــتعلم والعمليــــات المعرفيــــة
تي تتيح للمتعلمين أن يكونوا نشيطين على تصميم مجموعة من المواقف التعليمية الوالبنائية تقوم 

يجــاد حلــول لمــا  فــي بنــاء معــارفهم ومعلومــاتهم مــن أجــل الوصــول إلــى اكتشــاف المعرفــة بأنفســهم وا 
هــــي األفكــــار المســــبقة التــــي يمكــــن للفــــرد أن  للبنائيــــةوالفكــــرة الرئيســــية ، يواجهونــــه مــــن مشــــكالت

ومن جهة أخرى ت يحقـق الـتعلم البنـائي  ،يستخدمها في فهم الخبرات والمفاهيم والمعلومات الجديدة
الجودة والنوعية من خالل أن المتعلم يقـوم بـدور المكتشـف والمجـرب والباحـث والمنـاقف المتفاعـل 
فهو يرغب في التعلم ليس مـن أجـل النجـاح باالختبـار بـل لالسـتفادة ممـا تعلمـه فـي حياتـه العمليـة 

(. وقد أشـارت عـدد مـن الدراسـات مثـل 22، 2112، والعملية المستقبلية أيضًا ت )عفانة والخزندار
( إلـــى 2112، ( ودراســـة )عفانـــة وأبـــو ملـــوح2115، ( ودراســـة )حمـــادة2111، دراســـة )إســـماعيل

ويؤكـد علـى الـتعلم يهـتم بـالمتعلم أواًل وأخيـرًا  نظـرًا ألنـهفي تـدريس مـادة الرياضـيات  البنائيةفاعلية 
ــًا تامــًا مــع مبــاد  ومعــايير ، ســهالقــائم علــى الفهــم وبنــاء المــتعلم معرفتــه بنف توتظهــر البنائيــة توافق

الرياضـــيات المدرســـية الصـــادرة عـــن المجلـــس الـــوطني لمعلمـــي الرياضـــيات فـــي الواليـــات المتحـــدة 
، والتــي تؤكــد ضــرورة إعطــاء المــتعلم دورًا رئيســيًا وفعــااًل مــن خــالل تــوفير مهــام واقعيــة، األمريكيــة
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من خالل مجموعات صغيرة وضرورة بنـاء المعرفـة الجديـدة يقوم بمناقشتها مع زمالئه في الصف 
وقـــد تنوعـــت االســـتراتيجيات التـــي .(384، 2116، بتـــوافر معرفـــة ســـابقة الزمـــة إليهـــات )المقـــدادي

وتنوعـــت مراحـــل كـــل منهـــا لكـــن جميعهـــا أكـــد علـــى التركيـــز علـــى نشـــاط  فرزتهـــا النظريـــة البنائيـــةأ
، نــادت بضـرورة اســتخدام الحاسـوب فــي التــدريسمــن جهـة أخــرى بـرزت اتجاهــات تربويـة ، المـتعلم

كمـــا ظهـــرت دعـــوات الســـتحداث أســـاليب جديـــدة يمكـــن أن يســـهم الحاســـوب مـــن خاللهـــا فـــي دعـــم 
وذلك لمـا يتمتـع الحاسـوب بـه مـن ، تحقيق أهداف المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة

خدام الحاســـوب فـــي التعلـــيم وجـــود كمـــا يـــوفر اســـت، دقـــة وســـرعة فـــي معالجـــة المعلومـــات وتخزينهـــا
ــــى Multimediaالوســــائط المتعــــددة ) ( التــــي تجــــذب اهتمــــام المتعلمــــين وتشــــوقهم وتســــاعدهم عل

ويــرى )الفــار( أنت الــدور الــذي يلعبــه الحاســوب فــي تعلــيم التفكيــر جديــد ، كتســاب مهــارات التفكيــرا
وب لمسـاعدة التالميـذ علـى نسبيًا ولكنه على درجة عالية من األهمية حيث يتمثـل اسـتخدام الحاسـ

تطــوير أنمـــاط جديــدة مـــن التفكيــر قـــد تســاعدهم علـــى الــتعلم فـــي مواقــف مختلفـــة تتطلــب المنطـــق 
وانطالقـًا مـن ذلـك بـدأ التفكيـر  .(284، 2111، الي إلـى االبتكارت)الفـاروالتحليل واالسـتنتاج وبالتـ
ت ألن ، حاســوب فــي التعلــيمجديــدة عنــد اســتخدام البنائيــة ونمــاذج تعليميــة فــي البحــث عــن أســاليب 

التدريس باستخدام البرمجيات التعليمية يدعم مباد  التعلم البنائي باعتبار أن التعلم يحـدث عنـدما 
وبالتـالي يـتم بنـاء المعرفـة لـدى ، يكون المتعلم أكثر نشـاطًا وقـدرة علـى بنـاء هيكلـه المعرفـي بنفسـه

وض واللقطـــات والنصـــوص واألصـــوات المـــتعلم مـــن خـــالل المشـــاهدة الهادفـــة والتفاعـــل مـــع العـــر 
والتصــــــــــــــــــــفح والبحـــــــــــــــــــــث عـــــــــــــــــــــن المعرفـــــــــــــــــــــة بحريـــــــــــــــــــــة داخـــــــــــــــــــــل البرنـــــــــــــــــــــامج التعليمـــــــــــــــــــــيت 

(Kahn&Fridman,1998,136) ،ويســهل عمليــة يســاعد علــى تحقيــق األهــداف المنشــودة  ممــا
 .وفهمهم تعلم المتعلمين

 . أهمية البحث والحاجة إليه
دور فــي بنـــاء الجانـــب المعرفـــي عنـــد كمـــا لهـــا ، الرياضــيات هـــي علـــم مـــن العلــوم األساســـية

وهي من أهم العلوم التـي اليمكـن ، تعد وسيلة اتصال وأداة لفهم العالم الذي نعيف فيهالمتعلمين و 
كمــا أنهــا تتــزود المتعلمــين ، أن يســتغني عنهــا الفــرد فــي أي مرحلــة مــن حياتــه مهمــا كانــت ثقافتــه

رات الحــس المكــاني واالستكشــاف والقــدرة بالمهــارات األساســية الضــرورية للحيــاة العمليــة مثــل مهــا
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كمــا أنهــا تتضــمن جوانــب تعلــم ، علــى حــل المشــكالت والتعليــل االســتنتاجي والقــدرة علــى التخمــين
معرفية الزمة لفهم وتفسير جوانب التعلم المعرفية األخرى المتضمنة لفـروع الرياضـيات المختلفـة ت 

اجتماعيــة تســهم مــن جهــة فــي تنميــة قــدرات كمــا تعــد ت نشــاطًا فكريــًا وممارســة  .(2112، )الــديب
ويهــدف تــدريس الرياضــيات فــي  (.32، 2111، االســتدالل والتجريــد والدقــة لــدى المــتعلم ت)حجــري

ــيم األساســي إلــى مســاعدة المتعلمــين علــى كســب مجموعــة مــن المفــاهيم والمعلومــات  ــة التعل مرحل
يجعــل تحقيــق المفــاهيم أكثــر والمهــارات واالتجاهــات وغــرس األساســيات فــي مرحلــة الطفولــة ممــا 

ولقـــد أكـــد كثيـــر مـــن المهتمـــين بتعلـــيم وتعلـــم الرياضـــيات بضـــرورة االســـتفادة مـــن البنائيـــة ، رســـوخاً 
حيث يشير )قنديل( ت إلى هناك أصوات قويـة ، ونماذجها المختلفة في مختلف مراحل التعليم العام

بـــالنظر إلـــى مايتيحـــه ، البنائيـــةتنـــادي بضـــرورة إســـناد تعلـــيم المـــادة وتعلمهـــا إلـــى مبـــاد  المدرســـة 
تطبيق المباد  البنائية من تخطي االهتمام بالمحتوى فقط إلى االهتمام المتوازن بالمحتوى والبنيـة 

 .(269، 2111، معًات )قنديل

نمـــوذج بـــايبي  أحـــد هـــذه النمـــاذج وهـــو هـــذا الســـياق جـــاء البحـــث ليســـلط الضـــوء علـــىوفـــي 
Bybee)) نـــي الطالـــب معرفتـــه العلميـــة بنفســـه مـــن خـــالل عمليـــة ت يهـــدف إلـــى أن يبالـــذي البنــائي

، االستقصاء التي تؤدي إلى التعلم وتنمية العديد من المفـاهيم العلميـة والمهـارات العمليـةت )الحـافظ
وهـــذا النمـــوذج ت يســـاعد التالميـــذ علـــى االنخـــراط بعمليـــة تعلـــم المفـــاهيم مـــن خـــالل .(32، 2112

ـــط معـــارفه ـــدةت )الشـــنطاويخبـــراتهم الســـابقة ويعمـــل علـــى رب ، العبيـــدي، م القديمـــة بالمعـــارف الجدي
، والتفسير، واالستكشاف، نموذج بايبي من خمسة أطوار هي االنخراط ويتكون(. ت 233، 2116
، كمــا يتنــاول البحــث أيضــًا اســتخدام الحاســوب فــي التعلــيم .(Bybee,1989) والتقيــيم ت، والتوســع

كمـا ، فهو أهم االبتكارات اإلنسـانية بعـد اختـراع الكتابـةانطالقًا من األهمية التي يحتلها الحاسوب 
فهـــو ت  لــة تعليميـــة متكاملـــة  التكنولوجيــة المســـتخدمة فــي النظـــام التعليمــي األجهـــزةأنــه أحـــد أبــرز 

والتي يواجه المتعلم في إنجازها ، السيما المعقدة منها، وسرعة إنجاز العمليات، يعطي دقة النتائج
 .(111، 2116، رونصعوبات جمة ت )القال و خ
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 :كما تنبع أهمية البحث من التالي

  المرحلــة التــي يجــري بهــا تطبيــق البحــث هــي مرحلــة التعلــيم األساســي التــي تعــد مــن أهــم
حيـــث تـــزود هـــذه ، وتعتبـــر هـــذه المرحلـــة التكوينيـــة فـــي مجـــال المعرفـــة، المراحـــل الدراســـية

 .المرحلة المتعلمين بالمعارف والمهارات األساسية
  يمكــن أن تســتخدم نتــائج البحــث فــي تحســين الطرائــق واالســتراتيجيات الســائدة فــي تــدريس

مكانات الحاسوب ومكانته.الرياضيات  .وذلك باالستفادة من النظرية البنائية وا 
  زز بالحاســوب فــي معــال وهــو نمــوذج بــايبي ذج الــتعلم البنــائيانمــأحــد يركــز الضــوء علــى

 تدريس الرياضيات 
 لتوصـــيات العديـــد مـــن المـــؤتمرات العربيـــة والدوليـــة التـــي دعـــت إلـــى يـــأتي البحـــث نتيجـــة 

ضـــرورة التوجـــه الســـتخدام الحاســـوب فـــي العمليـــة التعليميـــة وفـــي إعـــداد المعلـــم مثـــل قمـــة 
( للمعلومات والتي رأت أن التقنية هي أقوى أداة في مسـاعدة الـدول الناميـة 2119جنيف)

 .في تعليم شعوبها
  صيات التي يمكن أن تفيد العاملين في المجال التربويتقديم بعض المقترحات والتو. 
  بالحاسـوب فـي تـدريس  ةالمعـزز  نماذج النظريـة البنائيـةقلة الدراسات التي تناولت استخدام

علمهــا أي برنــامج حاســوبي صــمم وفــق  دوالســيما أن الباحثــة لــم تجــد علــى حــالرياضــيات 
 خطوات نموذج بايبي 

 . مشكلة البحث
يس التقليدية المستخدمة منذ فترة طويلة بشـكل عـام التهـتم بتنميـة البحـث كانت طرائق التدر 

ــيم المدرســي بالحيــاة العمليــة وال تراعــي الفــروق الفرديــة بــين ، عــن المعرفــة وتطبيقهــا والتــربط التعل
ومـع التطـور المعرفــي أصـبح الهـدف األول والــرئيس ، التالميـذ وتتعامـل معهــم كـأنهم شـخص واحــد

هـو بنـاء اإلنسـان الـواعي ، إلى تحقيقه فـي الـدول المتقدمـة فـي العصـر الحـالي الذي تهدف التربية
ــم يعــد مقبــواًل أن ، والمثقــف والمبتكــر القــادر علــى التفكيــر والبحــث وحــل المشــكالت ونظــرًا لــذلك ل

يمــارس المعلمــون ومــنهم معلمــو الرياضــيات تلــك الطرائــق عنــد تنفيــذ دروســهم ومــواقفهم التعليميــة 
ن تدريســها باألســلوب التقليــدي نفســه اليقــدم إال تفالرياضــيات ال معاصــرة لغــة ذات رمــوز جديــدة وا 
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. ومـن خـالل تـدريس الباحثـة (24، 2112، القليل للتلميذ وبالتـالي اليطـور فـي التعلـيم ت )عقـيالن
مــادة الرياضــيات وتدريســها مــادة التربيــة العمليــة لطلبــة معلــم الصــف الحظــت الباحثــة وجــود نظــرة 

ض التالميــذ نحــو مــادة الرياضــيات وعــدم قــدرتهم علــى اســتعادة المفــاهيم الرياضــية ســلبية لــدى بعــ
( إلــى أن Cross,2009وقــد أشـارت دراسـة )، السـابقة التـي تعلموهـا وربطهــا مـع المفـاهيم الجديـدة

تـــدني مســـتوى التحصـــيل فـــي الرياضـــيات لـــدى طلبـــة المرحلـــة األساســـية يعـــود إلـــى عـــدم اســـتخدام 
والخبــرات الســيئة التــي يحملهــا الطلبــة ، ة وجذابــة فــي تــدريس الرياضــياتالمعلمــين أســاليب مشــوق

ذا نظرنــا ، حــول الرياضــيات وصــعوبة المفــاهيم المتعلقــة بالرياضــيات وعــدم عرضــها بشــكل جيــد وا 
إلى واقع تدريس الرياضيات بمدارسـنا نجـد أنـه بعيـد كـل البعـد عـن تحقيـق أهـم األهـداف المنشـودة 

، وهــي تشــجيع المتعلمــين علــى الــتعلم الــذاتي وتنميــة مهــارات تفكيــرهمفــي تــدريس مــادة الرياضــيات 
حيث أن مناهج الرياضيات التي تدرس في مختلف المراحل الدراسية ت تعـد مـن المجـاالت المهمـة 

، علـي)في تدريب الطلبة على أنماط التفكير المختلفة لما للرياضيات من مميزات تساعد فـي ذلـكت
خصـب يتـيح للتالميـذ البحـث والتجريـب واالبتكـار لحـل المشـكالت كما أنهـا مجـال ، (25، 2113

رسالة الماجستير التي نالتها الباحثة بعنوان تأثر استخدام التعليم نتائج وفي ضوء ، التي تعترضهم
( المعــززة بالحاســوب فــي تحصــيل واتجاهــات التالمــذة Jigsawالتعــاوني وفــق اســتراتيجية جيكســو)

باحثة إلـى أن اسـتخدام الطرائـق الحديثـة واالسـتراتيجيات والتقنيـات خلصت ال، في مادة الرياضيات
وتمكـنهم ، في تدريس الرياضيات تجذب المتعلمين وتشد انتباههم وتحفزهم على دراسة الرياضـيات

وانطالقًا من ذلك رغبت الباحثـة ، من زيادة فهم المفاهيم والمباد  الرياضية وترسيخها في أذهانهم
يدان وتجريب عدد مـن اسـتراتيجيات التـدريس الحديثـة ومنهـا تلـك المبنيـة علـى بالتوسع في هذا الم

النظريـــة البنائيـــة والتـــي تتمركـــز حـــول فكـــرة رئيســـية تـــتلخص فـــي ت أن مـــن يقـــوم بعمليـــة التـــدريس 
)المعلــم( ال يســتطيع نقــل خالصــة المعرفــة أو الفكــرة أو المفهــوم بشــكل مباشــر ألذهــان المتعلمــين 

وتعـــد  .Switzer,2004)لمـــين أنفســـهم ببنـــاء المعرفـــة فـــي ضـــوء خبـــراتهمت )بـــدون أن يقـــوم المتع
البنائيــة ت مــن االتجاهــات التربويــة الحديثــة التــي تنــادي بضــرورة أن يســتند تعلــيم الرياضــيات علــى 
، طرق ووسائل واستراتيجيات تبنى على أساس نشاط المتعلم ودوره اإليجابي في الموقف التعليمـي

وبعــــد القــــراءات  .(432، 2115، حمــــادة)علم المختلفــــة لمــــادة الرياضــــياتت واكتســــابه لجوانــــب الــــت
العديـــدة التـــي قامـــت بهـــا الباحثـــة فـــي الـــتعلم البنـــائي وجـــدت الباحثـــة وجـــود نمـــاذج متنوعـــة للـــتعلم 
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ونمـوذج ، والنموذج التوليـدي ونموذج جون زاهوريك، ومن هذه النماذج نموذج دورة التعلم، البنائي
ونمــوذج وودذ ، V))ونمــوذج خريطــة الشــكل ، ونمــوذج التغييــر المفــاهيمي، بيونمــوذج بــاي، ويتلــي
وذلــك لنـــدرة اســتخدامه فـــي ، نمـــوذج )بــايبي( فـــي الــتعلم البنـــائيتناولـــت الباحثــة هـــذا البحــث  وفــي

وعلى الرغم من تنـوع نمـاذج الـتعلم البنـائي الحظـت الباحثـة أنـه تـم تنفيـذ هـذه ، تدريس الرياضيات
د عـــن اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة ومنهـــا الحاســـوب الـــذي ت يمتـــاز بقدرتـــه علـــى النمـــاذج دومـــًا بعيـــ

، يتفاعل مع مادة التعلم فيدب فيه النشاط بعد أن يفكر ويستجيب مساعدة المعلم في جعل المتعلم
وقدرتـــه علـــى توجيـــه األســـئلة وتقـــديم المعلومـــات فضـــاًل عـــن قدرتـــه علـــى اســـتقبال أســـئلة المـــتعلم 

وقدرتـه الفائقــة علــى تنميـة تفكيــر المتعلمــين مـن الملمــوس إلــى المجــرد ت ، ريــدهاوالمعلومـات التــي ي
المميـزات التــي  الباحثـة فــي هـذا البحـث االسـتفادة مـن(. وممـا سـبق سـتحاول 16، 2112، )السـيد

حققهاالحاســوب فــي ي يتــال المزايــا مــن و كــذلك االســتفادة، يتمتــع بهــا الــتعلم البنــائي ونمــوذج بــايبي
ـــة لتحســـين و ، حركـــة وصـــورةو مـــن صـــوتالتعامـــل مـــع الوســـائط التـــدريس  ـــك فـــي إطـــار محاول ذل

ص مشـكلة ويمكـن تلخـي، االستراتيجيات السائدة في مدارسـنا والمتبعـة فـي تـدريس مـادة الرياضـيات
المعازز بالحاساوب فاي تح ايل البناائي ماأثر استخدام نموذج )باايبي  البحث في السؤال التاليت
 اضيات واتجاهاتهم نحوه "؟التالمذة في مادة الري

 . أهداف البحث

  الكشف عن فاعلية البرنامج التعليمي المصمم وفق نموذج بايبي البنائي في تحصيل أفـراد
 .المجموعة التجريبية األولى

  المصــــمم وفــــق نمــــوذج بــــايبي البنــــائي المعــــزز  الحاســــوبيالكشــــف عــــن فاعليــــة البرنــــامج
 .بالحاسوب في تحصيل أفراد المجموعة التجريبية الثانية

 أفراد المجموعة التجريبية األولى نحو نموذج بايبي البنائياتجاهات  تعرف. 

  المعــــزز تعــــرف اتجاهــــات أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة نحــــو نمــــوذج بــــايبي البنــــائي
 .بالحاسوب

 المقترحات الالزمة لتحسين تدريس الرياضيات د منتقديم عد. 
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  بيـان نسـبة الكســب المعـدل ألفــراد المجموعـة التجريبيــة األولـى و أفــراد المجموعـة التجريبيــة
 الثانية.

 . فرضيات البحث
 (1015عند مستوى الداللة ) البحثالباحثة باختبار فرضيات  قامت

 . الفرضية األولى

التـي  إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية األولـىال يوجد فرق ذو داللة 
ومتوســـط درجـــاتهم فـــي االختبـــار التحصـــيلي القبلـــي  فـــي تعلمـــت باســـتخدام نمـــوذج بـــايبي البنـــائي

 .االختبار التحصيلي البعدي

 . لفرضية الثانيةا

التي الثانيـةال يوجد فرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـط درجـات أفـراد المجموعـة التجريبيـة 
االختبـار التحصـيلي القبلـي ومتوسـط  فيتعلمت باستخدام نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب 

 درجاتهم في االختبار التحصيلي البعدي.

 . الفرضية الثالثة

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار 
 درجاتهم في االختبار التحصيلي البعدي.التحصيلي القبلي ومتوسط 

 . الفرضية الرابعة

درجــات أفــراد المجموعــة مثنــى(  /)مثنــىداللــة إحصــائية بــين متوســطات  اتق ذو وجــد فــر تال
التجريبيــة األولــى التــي تعلمــت باســتخدام نمــوذج بــايبي والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تعلمــت 

بالحاســـوب والمجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـت بالطريقـــة باســـتخدام نمـــوذج بـــايبي البنـــائي المعـــزز 
 .التقليدية
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  . الفرضية الخامسة

درجــات أفــراد المجموعــة مثنــى(  /)مثنــىداللــة إحصــائية بــين متوســطات  اتق ذو وجــد فــر تال
التجريبيـة األولـى والمجموعـة التجريبيــة الثانيـة والمجموعـة الضـابطة وفقــًا لمتغيـر الجـنس والطريقــة 

 .معاً 

 . ية السادسةالفرض

اتجاهـات الـذكور واتجاهـات اإلنـاث درجـات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسـطي 
 في المجموعة التجريبية األولى نحو نموذج بايبي البنائي ككل ولكل محور من المحاور.

 . الفرضية السابعة

اإلنـاث  اتجاهـات الـذكور واتجاهـاتدرجـات ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسـطي 
في المجموعة التجريبية الثانية نحو نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب ككل ولكل محور مـن 

 المحاور.

 . ةثامنالفرضية ال

المجموعــة التجريبيــة أفــراد اتجاهــات درجــات اليوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســط 
 .نيةالمجموعة التجريبية الثاأفراد اتجاهات درجات األولى ومتوسط 

 . مجتمع البحث وعينته
الصــف الرابــع األساســي فــي المــدارس العامــة فــي تربيــة  تالمــذةتــألف المجتمــع األصــلي مــن 

 قسمتو ، التجربة النهائية على عينة عشوائية من تالميذ الصف الرابع األساسي طبقتو ، القنيطرة
 :هذه العينة إلى ثالث مجموعات هي

وتلميـذة وهـي التـي تـتعلم باسـتخدام  اً ( تلميـذ42مـن )وتتـألف  :ولاىالمجموعة التجريبياة األ 
 .البنائينموذج )بايبي( 

وتلميـذة وهـي التـي تـتعلم باسـتخدام  اً ( تلميـذ41وتتـألف مـن ) :المجموعة التجريبياة الثانياة
 .نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب في التعليم البنائي
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ذة وهي التي ستتعلم باسـتخدام الطرائـق وتلمي اً ( تلميذ41وتتألف من ) :المجموعة الضابطة
 .المتبعة

 :أدوات البحث
 علم البنـائي احتـوى وفق نموذج )بايبي( المعزز بالحاسـوب فـي الـت برنامج حاسوبي مصمم

 .درس متنوع من كتاب رياضيات الصف الرابع األساسي 23على 

  درس  23احتـــوى علـــى برنـــامج تعليمـــي مصـــمم وفـــق نمـــوذج )بـــايبي( فـــي الـــتعلم البنـــائي
 .متنوع من كتاب رياضيات الصف الرابع األساسي

  التــــي ســــتطبق علــــى أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة  وأوراق العمــــلمجموعــــة مــــن االختبــــارات
 .األولى والثانيةفي نهاية تعلمهم لكل درس

  )البنائيمقياس اتجاه ألفراد المجموعة التجريبية األولى نحو نموذج )بايبي. 

 ـــراد الم ـــائيمقيـــاس اتجـــاه ألف ـــايبي( البن ـــة نحـــو نمـــوذج )ب ـــة الثاني المعـــزز  جموعـــة التجريبي
 .بالحاسوب

 لــبعض وحــدات مقــرر الرياضــيات للصــف الرابــع بصــيغلم تــرد فــي الكتــاب المدرســي  أســئلة
 .األساسي

 بطاقة مالحظة. 

 بعدي قبلي اختبار تحصيلي. 

 :منهج البحث
ير أو متغيرات مستقلة على الباحثة المنهج التجريبي الذي تيقوم على إدخال متغ استخدمت

مجموعــة تجريبيــة، ثــم مالحظــة مــا يحدثــه هــذا المتغيــر أوالمتغيــرات مــن تغيــر فــي هــذه المجموعــة 
وذلك من مقارنة المجموعة التجريبية بالمجموعةالضابطة التي لم يـدخل عليهـا أي تعـديل تجريبـي 

 (.219، 3992، ت)األخرس
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في البنــــائي ثـــر اســــتخدام نموذج)بـــايبي(أبيــــان لالتجريبـــي الباحثــــة باســـتخدام المــــنهج  وقامـــت
ثــر اســتخدام نمــوذج أو ، تحصــيل واتجاهــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى فــي مــادة الرياضــيات

)بــايبي( البنــائي المعــزز بالحاســوب فــي تحصــيل واتجاهــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة الثانيــة فــي 
 .خالل القيام بإجراءات الختبار الفرضيات التي وضعتها الباحثة ،منمادة الرياضيات

 :متغيرات البحث
 المتغيرات المستقلة: 

التــدريس باســتخدام نمــوذج بــايبي البنــائي ألفــراد  :طريقــة التــدريس وهــي تقســم إلــى قســمين -
نمــوذج بــايبي البنــائي المعــزز بالحاســوب لــى والتــدريس باســتخدام و المجموعــة التجريبيــة األ

 .راد المجموعة التجريبية الثانيةألف

 .الجنس -

 المتغيرات التابعة: 
 .التحصيل الدراسي ألفراد المجموعة التجريبية األولى وأفراد المجموعة التجريبية الثانية -

اتجاهـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى نحـــو نمـــوذج بـــايبي البنـــائي واتجاهـــات أفـــراد  -
 .ج بايبي البنائي المعزز بالحاسوبالمجموعة التجريبية الثانية نحو نموذ

 :م طلحات البحث و التعريفات اإلجرائية
 التعليم األساسي: 

ســنوات تبــدأ مــن الصــف األول وتنتهــي بنهايــة الصــف 9مرحلــة تعليميــة مــدة الدراســة فيهــا 
حلقتين األولى مـن الصـف األول حتـى الصـف الرابـع والثانيـة مـن الصـف الخـامس  التاسع،وتشمل

 .(4، 2114حتى الصف التاسع )وزارة التربية،

 :التعلم البنائي 

نمـــوذج تدريســـي قـــائم علـــى الفلســـفة البنائيـــة وفيـــه يـــتم التركيـــز علـــى جعـــل المـــتعلم محـــور  
ع المعلومــات التــي يراهــا قــد تســهم فــي حــل فــالمتعلم يقــوم بمناقشــة المشــكلة وجمــ، العمليــة التعليميــة
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المشــكلة ثــم مناقشــة الحلــول المقترحــة مــع بــاقي أفــراد المجموعــة ثــم دراســة إمكانيــة تطبيــق الحلــول 
 .(341، 2112، بصورة علمية )المحيسن

 وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه:

يجا  بيــًا فــي عمليــة اســتراتيجية فــي التــدريس تقــوم علــى فكــرة جعــل المــتعلم نشــطًا وفعــااًل وا 
 وتركز على قيام المتعلم ببناء المعرفة بنفسه باالعتماد على مالديه من معارف سابقة.، التعلم

  نموذج )بايبي: 

نموذج يستخدمه المعلم مع طالبه ويهـدف إلـى أن يبنـي الطالـب معرفتـه العلميـة بنفسـه مـن 
المفـــاهيم العلميـــة والمهـــارات خـــالل عمليـــة االستقصـــاء التـــي تـــؤدي إلـــى الـــتعلم وتنميـــة العديـــد مـــن 

 .(32، 2011، العمليةت )الحافظ

 وتعرفه الباحثة إجرائيًا بأنه:

 التشويق وشد االنتباهمرحلة مراحل وهي ) 5يتألف من ، نموذج من نماذج النظرية البنائية 
يهـــدف إلـــى و ، (ومرحلـــة االستكشـــاف ومرحلـــة التفســـير أو الشـــرح ومرحلـــة التوســـع ومرحلـــة التقـــويم

 . وزيادة مستوى فهمه لها، تعلم المتعلم للمادة العلمية تيسير

 التح يل: 

المعلومات والمهارات المكتسبة من قبل المتعلمين كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة دراسـية  
 .(52، 2112، محددة )سمارة والعديلي

 :وتعرفه الباحثة إجرائياً 

اختبــار يتوقــع أن يرصــد مســتوى مجمــوع الــدرجات التــي يحصــل عليهــا التالمــذة مــن خــالل 
 .تحصيلهم
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  :االتجاه 

موقف وجداني يظهر في رأي الفرد أو االستجابة التي يبديها نحو شيء معين أو حـدث مـا 
أو موضوع أو قضية معينة إما بالقبول والموافقة أو بالرفض والمعارضة وذلك نتيجة مروره بخبـرة 

 .(69، 2118، )مازن .معينة ترتبط بذلك الشيء أو الحدث أو القضية

 :وتعرفه الباحثة إجرائياً 

مفهوم يعبر عن محصلة االستجابات التي يبديها المتعلم نحو موضوع ما من حيث القبـول 
 .أو الرفض



 

 الثانيالفصل 

 الدراسات السابقة
 

 
 أواًل: الدراسات العربية.

 ثانيًا: الدراسات األجنبية.
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 سات العربية:الدرا:أوالً 
 :)بحث     في م ر0222، دراسة )إسماعيل -

أثر استخدام نموذج الاتعلم البناائي فاي تادريس المفااهيم الرياضاية علاى : عنوان الدراسة
التح ااايل وبقااااء أثااار الاااتعلم والتفكيااار اإلباااداعي فاااي الرياضااايات لاااد  تالمياااذ ال اااف األول 

 .اإلعدادي

هـدفت هــذه الدراسـة إلــى الكشـف عنــأثر اسـتخدام نمــوذج الـتعلم البنــائي فـي تــدريس المفــاهيم 
الرياضــية المتضــمنة بوحــدة المجموعــات المقــررة علــى تالميــذ الصــف األول اإلعــدادي باســـتخدام 

ــــائي ــــر اإلبــــداعي فــــي ، واختبــــار تحصــــيلي فــــي هــــذه المفــــاهيم، نمــــوذج الــــتعلم البن واختبــــار للتفكي
( تلميــذًا وتلميــذة بالصــف األول اإلعداديقســمت إلــى 366تكونــت عينــة الدراســة مــن )، الرياضــيات

مجموعتين التجريبية والتـي درسـت وحـدة المجموعـات بنمـوذج الـتعلم البنـائي والمجموعـة الضـابطة 
وأظهـــرت نتـــائج الدراســـة إلـــى تفـــوق تالميـــذ ، والتـــي درســـت وحـــدة المجموعـــات بالطريقـــة التقليديـــة

ريبيـــة علـــى تالميـــذ المجموعـــة الضـــابطة فـــي كـــل مـــن التحصـــيل وبقـــاء أثـــر الـــتعلم المجموعـــة التج
 .والتفكير اإلبداعي في الرياضيات

 :)رسالة ماجستير    في اليمن0220، دراسة )شهاب -

فاعلية استخدام استراتيجية التعلم البنائي مقارناة باساتراتيجية االساتقراء : عنوان الدراسة
ة لطلبااة ال ااف الثااامن ماان التعلاايم األساسااي فااي الجمهوريااة فااي اكتساااب المفاااهيم الهندسااي

  .اليمنية

هــــدفت الدراســــة إلــــى التعــــرف علــــى أثــــر اســــتخدام اســــتراتيجية الــــتعلم البنــــائي مقارنــــة باســــتراتيجية 
االســتقراء فــي اكتســاب المفــاهيم الهندســية فــي الجمهوريــة اليمنيــة لطلبــة الصــف الثــامن مــن التعلــيم 

دراســة إلــى ثــالث مجموعــات المجموعــة التجريبيــة األولــى والتــي تعلمــت قســمت عينــة ال، األساســي
وفـــق اســـتراتيجية الـــتعلم البنـــائي اســـتراتيجية االســـتقراء والمجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة التـــي تعلمـــت 

اقتصرت ، والمجموعة الضابطة التي تعلمت وفق الطريقة التقليدية، باستخدام استراتيجية االستقراء
، ندسة المستوية في الوحدة السابعة مـن كتـاب رياضـيات الصـف الثـامن األساسـيالدراسة على اله

وتوصــلت الدراســة إلــى عــدم فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين ، واســتخدم الباحــث اختبــار تحصــيلي
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بين أفـراد المجموعـة التجريبيـة األولـى  ووجود فروق ذات داللة إحصائية، المجموعتين التجريبيتين
ووجـــود فـــروق ذات ، ضـــابطة وذلـــك لصـــالح أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة األولـــىوأفـــراد المجموعـــة ال

بين أفراد المجموعة التجريبية الثانية وأفراد المجموعة الضابطة وذلك لصالح أفـراد  داللة إحصائية
 .المجموعة التجريبية الثانية

 :)رسالة ماجستير    في ليبيا0222، دراسة )نور -

الحاساوب التعليماي فاي تادريس الرياضايات علاى التح ايل : أثر استخدام عنوان الدراسة
 .الدراسي لطلبة ال ف الرابع االبتدائي

هــدفت الدراســة إلــى استقصــاء أثــر اســتخدام الحاســوب التعليمــي فــي تــدريس األعــداد والعــد 
، وعمليتي الجمع والطرح على التحصيل الدراسي المباشـر والمؤجـل لطلبـة الصـف الرابـع االبتـدائي

درســت ، ( مجموعــات مجمــوعتين تجــريبيتين ومجمــوعتين ضــابطتين4ة البحــث علــى )وزعــت عينــ
، المجموعتان التجريبيتان وحدتي األعداد والعد وعمليتي الجمع والطرح باستخدام برنـامج حاسـوبي

اســـتخدم فـــي الدراســـة برنـــامج حاســـوبي واختبـــار ، ودرســت المجموعـــة الضـــابطة بالطريقـــة التقليديـــة
ودلــت النتــائج علــى وجــود ، جــرت تطبيقــه بعــد االختبــار المباشــر بشــهر تحصــيلي مباشــر ومؤجــل

فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تحصــيل الطلبــة فــي الرياضــيات تعــزى لطريقــة التــدريس ولصــالح 
 .المجموعتين التجريبيتين وذلك في االختبارين التحصيلين المباشر والمؤجل

 :ه )رسالة دكتورا   في األردن0222، دراسة )اإلبراهيم -

أثاار طريقااة التاادريس المدعمااة باسااتخدام الحاسااوب فااي تح اايل طلبااة :عنااوان الدراسااة
المرحلاااة األساساااية فاااي الرياضااايات واتجاهااااتهم نحاااو الرياضااايات واساااتخدام الحاساااوب فاااي 

 تدريسها.

هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر طريقة التدريس المدعمة باسـتخدام الحاسـوب فـي تحصـيل 
األساســـي فـــي الرياضـــيات واتجاهـــاتهم نحـــو كـــل مـــن الرياضـــيات واســـتخدام طلبـــة الصـــف الثـــامن 
تألفـــت عينـــة الدراســـة مـــن مجموعـــة تجريبيـــة درســـت باســـتخدام البرمجيـــة ، الحاســـوب فـــي تدريســـها
وتوصلت الدراسة إلى وجود ، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية، المعدة من قبل الباحث
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مة بالحاسوب وذلك لصالح المجموعة التجريبيـة وكشـفت أيضـات فروق تعزى لطريقة التدريس المدع
عــن وجــود تفاعــل دال إحصــائيًا بــين طريقــة التــدريس والجــنس فــي تحصــيل طلبــة الصــف الثــامن 

ووجـود اتجاهـات إيجابيـة نحـو كـل مـن الرياضـيات واسـتخدام الحاسـوب ، األساسي في الرياضـيات
 في تدريسها.

 :)بحث   ي الكويت  ف0222، دراسة )الحافظ والعتيبي -

أثر نموذج بايبي للتعلم البنائي في تنمية بعا  مهاارات التعبيار الشافهي :عنوان الدراسة
 .لطالب ال ف السادس

هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن أثــر التــدريس وفــق نمــوذج بــايبي للــتعلم البنــائي فــي تنميــة 
 .الصف السادسبعض مهارات التعبير الشفهي ومقارنتها بالطريقة التقليدية لطالب 

وتم استخدام الطريقة القصدية في اختيار عينة البحث ، اتبع الباحثان المنهج شبه التجريبي
 .في محافظة الفروانية، من فصلين من فصول الصف السادس في مدرسة شمالن بن علي

تمثلت أدوات البحث في دليل للمعلم خاص بالمجموعة التجريبية يشمل الدليل على تـدريس 
واختبار لتنمية مهارات التعبير الشفوي من مادة ، رات التعبير الشفوي وفق نموذج بايبيبعض مها

وخلصــت الدراســة إلــى وجــود فــروق دالــة ، اللغــة العربيــة لطــالب المجمــوعتين التجريبيــة والضــابطة
( بين متوسطي درجات طالب المجموعـة التجريبيـة والـذين يدرسـون 1.15إحصائية عند مستوى )

ايبي والمجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـت وفـــق الطريقـــة التقليديـــة فـــي تنميـــة بعـــض وفـــق نمـــوذج بـــ
 .مهارات التعبير الشفوي لصالح المجموعة التجريبية

 :)بحث    في م ر0222، دراسة )حسن -

فاعليااة نمااوذج بااايبي البنااائي الماادعم بأنشااطة إثرائيااة فااي تح اايل مااادة :عنااوان الدراسااة
عرفاااة لاااد  التالمياااذ الموهاااوبين علمياااًا فاااي ال اااف الثااااني العلاااوم وتنمياااة مهاااارات مااااوراء الم

 .اإلعدادي

فاعليــة نمــوذج بــايبي البنــائي المــدعم بأنشــطة إثرائيــة فــي  هــدفت الدراســة إلــى التعــرف علــى
تحصــيل مــادة العلــوم وتنميــة مهــارات مــاوراء المعرفــة لــدى التالميــذ الموهــوبين علميــًا فــي الصــف 



الدراساتالسابقة الفصلالثاني
 

 
08

، ( تلميــذًا مــن مدرســة العروبــة اإلعداديــة المشــتركة29عينــة البحــث مــن ) تكونــت.الثــاني اإلعــدادي
توصل الباحث إلـى وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين ، استخدم الباحث المنهج شبه التجريبي

توسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في كل من التطبيق القبلي والبعـدي لصـالح التطبيـق م
تحليـل  –تطبيـق  –فهـم  -لتحصيل ككل وكل من مستوياته الستة )تذكرالبعدي بالنسبة لكل من ا

لـى، ومهارات ماوراء المعرفة ككل وكـل مهـارة فرعيـة مـن مهاراتهـا، (تقويم –تركيب  – أن حجـم  وا 
كــان كبيــرًا علــى كــل مــن التحصــيل ككــل وكــل  تــأثير نمــوذج بــايبي البنــائي المــدعم بأنشــطة إثرائيــة

 .ماوراء المعرفة ككل وكل مهارة من مهاراتها الفرعية مستوى من مستوياته ومهارات

 :)بحث   في م ر0222، دراسة )حمادة -

فاعلياااة اساااتخدام نماااوذج ويتلاااي البناااائي المعااادل فاااي تنمياااة مهارةحااال :عناااوان الدراساااة
 .في الرياضيات لد  تالميذ المرحلة االبتدائية اإلبداعيالمشكالت والتفكير 

هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية استخدام نموذج ويتلي في تدريس وحدة الكسـورعلى  
( تلميــذ وتلميــذة بالصــف 96بلغــت العينــة )، اإلبــداعيتنميــة مهارةحــل المشــكالت وتنميــة التفكيــر 

قسـمت إلـى مجمـوعتين متسـاويتين إحـداهما تجريبيـة درسـت وحـدة ، الرابع بمحافظة أسيوط بمصـر
طبــق ، دام نمــوذج ويتلــي واألخــرى ضــابطة درســت الوحــدة نفســها بالطريقــة المعتــادةالكســور باســتخ

واألخـر اختبــار ، علـى العينـة اختبـاران أحـدهما تحصـيلي فـي وحـدة الكسـور لقيـاس حـل المشـكالت
وبعـد إجـراء المعالجـة ، طبـق كـل منهمـا قبليـًا وبعـدياً ، في الرياضيات اإلبداعيفي مهارات التفكير 

لت النتــائج الــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات تالميــذ توصــ اإلحصــائية
ـــة والضـــابطة فـــي التطبيـــق البعـــدي لكـــل مـــن االختبـــار التحصـــيلي واختبـــار  المجمـــوعتين التجريبي

 .في الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية اإلبداعيالتفكير 

 :)بحث     في فلسطين0222، دراسة )عفانة وأبو ملوح -

معرفاااة أثااار بعااا  اساااتراتيجيات النظرياااة البنائياااة فاااي تنمياااة التفكيااار :ن الدراساااةعناااوا
 المنظومي لد  طالب ال ف التاسع األساسي في موضوع وحدة الهندسة.
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نمـــوذج -هـــدفت الدراســـة إلـــى تعـــرف أثـــر بعـــض اســـتراتيجيات النظريـــة البنائيـــة )دورة الـــتعلم
في موضوع وحدة الهندسة لدى طـالب الصـف التاسـع  التعلم البنائي( في تنمية التفكير المنظومي

وزعــت بالتســاوي علــى المجموعــة التجريبيــة ، ( طالبــا326تكونــت عينــة الدراســة مــن )، األساســي
والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي درســت ، األولــى التــي درســت باســتعمال اســتراتيجية دورة الــتعلم

اعتمــدت ، ضــابطة التــي درســت بالطريقــة التقليديــةوالمجموعــة ال، باســتعمال نمــوذج الــتعلم البنــائي
خلصـــت النتـــائج إلـــى وجـــود فـــرق بـــين أفـــراد المجموعـــة ، الدراســـة علـــى مقيـــاس التفكيـــر المنظـــومي

ووجـود فـرق بـين ، التجريبية األولى وأفراد المجموعة الضابطة لصـالح المجموعـة التجريبيـة األولـى
 موعة الضابطة لصالح المجموعة التجريبية الثانية.أفراد المجموعة التجريبية الثانية وأفراد المج

 :)بحث    في م ر0222، دراسة )فهمي -

أثر استخدام نموذج بايبي البنائي و تنمية الاوعي بالمخااطر البيئياة لاد  :عنوان الدراسة
 .تالميذ ال ف األول اإلعدادي في مادة العلوم

بنائي و تنمية الوعي بالمخاطر هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر استخدام نموذج بايبي ال
( تلميـذة 42تألفت عينـة الدراسـة مـن )، البيئية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي في مادة العلوم

( تلميـذة يمـثلن 42يمثلن أفراد المجموعة التجريبيـة التـي درسـت باسـتخدام نمـوذج بـايبي البنـائي و)
أما أدوات البحث فكانت اختبار ، التقليدية أفراد المجموعة الضابطة التي درست باستخدام الطريقة

تحصيلي واختبـار التصـرف فـي المواقـف الحياتيـة المرتبطـة بالمخـاطر البيئيـة ومقيـاس اتجـاه نحـو 
و توصـــلت الدراســـة لوجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين نتـــائج المجموعـــة ، المخـــاطر البيئيـــة

حصــيلي واختبــار التصــرف فــي المواقــف التجريبيــة والمجموعــة الضــابطة فــي كــل مــن االختبــار الت
الحياتية المرتبطة بالمخاطر البيئية ومقياس االتجاه نحو المخاطر البيئية وذلك لصالح المجموعـة 

 .التجريبية

 :)بحث     في فلسطين0222، دراسة )شيخ العيد والناقة -

التاادريس القااائم علااى اسااتراتيجية النمااوذج البنااائي علااى تح اايل  فاعليااة:عنااوان الدراسااة
 .طلبة ال ف التاسع في مبحث العلوم
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هدفت الدراسة إلى الكشف عن فاعلية التدريس القائم على استراتيجية النموذج البنائي على 
(طالبـة مـن طالبـات 91تألفت عينـة الدراسـة مـن )، تحصيل طلبة الصف التاسع في مبحث العلوم

قسـمت بالتسـاوي علـى المجموعـة التجريبيـة األولـى ، صف التاسع في مدرسة بنات الشاطئ بغـزةال
والمجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي تعلمـت باسـتخدام ، التي تعلمت باستخدام اسـتراتيجية دورة الـتعلم

مــنهج اســتخدم الباحثــان ال، والمجموعــة الضــابطة التــي تعلمــت بالطريقــة التقليديــة، خريطــة المفــاهيم
وتوصلت الدراسة إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين ، الوصفي والمنهج شبه التجريبي

أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة ووجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية 
جريبيـــة بـــين أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى والمجموعـــة الضـــابطة لصـــالح أفـــراد المجموعـــة الت

ودلت النتائج أيضٌا على ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين أفراد المجموعـة التجريبيـة ، األولى
 الثانية والمجموعة الضابطة لصالح أفراد المجموعة التجريبية الثانية.

 :)رسالة ماجستير    في 0222، دراسة )القراص -

اسااتخدام نمااوذج بااايبي البنااائي فااي تعااديل الت ااورات البديلااة لمااادة  أثاار:عنااوان الدراسااة
 .العلوم لد  تلميذات ال ف الثامن األساسي

هدفت الدراسة إلـى التعـرف علـى أثـر اسـتخدام نمـوذج بـايبي البنـائي فـي تعـديل التصـورات  
تكونــت ، والقــوى وتأثراتهــا( البديلــة لمــادة العلــوم فــي وحــدات )الكهربــاء الســاكنة والكهربــاء التياريــة

الثــامن األساسيبمدرســة الســيدة زينــب للبنــات ( تلميــذة مــن تلميــذات الصــف 83عينــة الدراســة مــن )
( تلميـذة ومجموعـة 44وزعت على مجموعتين مجموعة ضابطة قوامها)، فيأمانة العاصمة صنعاء

( فقــرة 48مكــون مــن ) طبــق فــي الدراســة اختبــار للتصــورات البديلــة، ( تلميــذة12تجريبيــة قوامهــا )
اشـتملت علـى اختيـار مـن متعـدد والتفسـير العلمـي لبجابـة طبـق االختبـار علـى أفـراد المجمـوعتين 

ــًا وبعــدياً  وتوصــلت الدراســة إلــى وجــود فــرق دال إحصــائيًا بــين متوســطي درجــات المجموعــة ، قبلي
ووجـود ، ت البديلـةالتجريبية والمجموعـة الضـابطة لصـالح المجموعـة التجريبيـة فـي تعـديل التصـورا

فـــرق دال إحصـــائيًا بـــين متوســـطي درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــي االختبـــارين القبلـــي والبعـــدي 
 . لصالح االختبار البعدي
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 :جنبيةالدراسات األ :ثانياً 
 )بحث    Lord,2000دراسة ) -

Acomparison between Traditional and Constructivist Teaching 
in EnvironmentalScience 

 .البنائية والتقليدية في صفوف العلومطريقتي التدريس مقارنة بين  :عنوان الدراسة

والتــي تعلــم بهــا  التقليديــةهــدفت الدراســة إلــى إجــراء مقارنــة بــين طــريقتين تعليميتــين األولــى 
لبنائيـة والتـي تعلـم والثانيـة ا، أفراد المجموعة الضابطة ويكـون المعلـم فيهـا محـور العمليـة التعليميـة

وتوصـلت الدراسـة إلـى ، بها أفراد المجموعة التجريبية ويكـون المـتعلم فيهـا محـور العمليـة التعليميـة
أن الطلبـــة فـــي الصـــفوف البنائيـــة حققـــوا نتـــائج أفضـــل بشـــكل مميـــز وحصـــلوا علـــى درجـــات أعلـــى 

 .وف التقليديةوشاركوا أكثر في جهود الدعم البيئي أكثر من الطلبة الذين درسوا في الصف

 )بحث    Keer,2000دراسة ) -

Implementing Constructivist to Improve the Mathmatics 
Achievementon the– Three Class Students 

فاعليــة النمــوذج البنــائي فــي تحســين التحصــيل الرياضــي لطــالب الصــف  :عنااوان الدراسااة
 .الثالث األساسي

اسـتخدام النمـوذج البنـائي فـي تحسـين التحصـيل الرياضـي هدفت الدراسة إلى استقصاء أثر 
قسـمت عينـة الدراسـة إلـى مجمـوعتين تجريبيـة تعلمـت باســتخدام ، لطـالب الصـف الثالـث األساسـي

قــام الباحــث بتصــميم ، وتعلمــت المجموعــة الضــابطة باســتخدام الطريقــة التقليديــة، النمــوذج البنــائي
وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود ، اد اختبار تحصيليالدروس بواسطة النموذج البنائي وقام بإعد

فــروق ذات داللــة إحصــائية بــين متوســط درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة ومتوســط درجــات أفــراد 
 المجموعة الضابطة وذلك لصالح أفراد المجموعة التجريبية
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 )بحث    Farnsworth,2001دراسة ) -

The Use Of Flexible,Interactive Situation Focused Sofware for 
theLearning of Mathematics 

 .في تعلم قسم الرياضيات االستخدام المرن والمتفاعل لبرمجية حاسوبية:عنوان الدراسة

االسـتخدام المـرن والمتفاعـل لبرمجيـة حاسـوبيةفي تعلـم قسـم هدفت الدراسة إلى الكشف عـن 
 .الرياضيات

بية تتميـــز بالمرونـــة والتفاعـــل وتحتـــوي علـــى عـــدد مـــن قـــام الباحـــث بتصـــميم برمجيـــة حاســـو 
 المستويات لتناسب جميع الطالب.

تكونــت المجموعــة التجريبيــة مــن ، ( طالبــًا وطالبــة14عينــة مؤلفــة مــن ) الدراســةعلىطبقــت 
ويقــدم البرنــامج ، ( طالبـًا وطالبــة درسـوا فــي معامـل الحاســب األلـي مــن خـالل الشــبكة المحليـة32)

والمواقف والمشاكل التي يمكن أن يحلها الطالب دون تدخل المعلم وبتوظيف  مجموعة من المهام
( طالبـــًا 32أمـــا المجموعـــة الضـــابطة فتكونـــت مـــن )، المعلومـــات الرياضـــية فـــي المواقـــف الحياتيـــة
ــــادة ــــة المحاضــــرة المعت ــــة درســــت بطريق ــــة ســــاعدت أفــــراد ، وطالب ــــائج علــــى أن البرمجي ــــت النت ودل

ويمكــن تطبيــق البرمجيــة باإلنترنــت ، م المبــاد  والمعــادالت الرياضــيةالمجموعـة التجريبيــة علــى فهــ
ودلـــت النتــائج أيضــًا علــى وجــود فـــروق ذات داللــة إحصــائية بــين أفـــراد ، أو فــي التعلــيم عــن بعــد

 . المجموعة التجريبية وأفراد المجموعة الضابطة لصالح أفراد المجموعة التجريبية

 )بحث    2002Change,دراسة ) -

Does Computer – Assisted Instruction in Problem Solving 
ImproveScience Outcomes APioneer Study. 

هل عملية التـدريس بطريقـة حـل المشـكالت بمسـاعدة الحاسـوب تـؤدي إلـى  :عنوان الدراسة
 .تحسين مخرجات تعلم العلوم

حيــــث تألفــــت عينــــة  ،فــــي مدينــــة تــــايوانوطالبــــة ( طالبــــًا 294تمونــــت عينــــة الدراســــة مــــن )
ـــة مـــن )المجموعـــة ا ـــة وطالبـــة356لتجريبي ـــة المجموعـــة الضـــابطة مـــن ، ( طالب بينمـــا تكونـــت عين
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ـــًا وطالبـــة318) ـــاس اتجـــاه، ( طالب ـــار تحصـــيلي ومقي وخلصـــت ، تكونـــت أدوات الدراســـة مـــن اختب
الدراســة إلــى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية فــي تحســين اتجاهــات الطلبــة نحــو العلــوم لصــالح 

 . ووجود فرق إيجابي حول تحسن تحصيل طلبة المجموعة التجريبية، مجموعة التجريبيةال

 )بحث    Abbott&Fouts,2003دراسة ) -

Using Constructivist Teaching and Student Achievement. 

 .التعليم البنائي وعالقته بتحصيل الطلبة استخدام:عنوان الدراسة

اســتخدام المعلمــين للتعلــيم البنــائي وعالقتــه بتحصــيل هــدفت الدراســة إلــى الكشــف عــن مــدى 
( حصة صفية في مختلـف المراحـل الدراسـية 669قام الباحثان في هذه الدراسة بمشاهدة )، الطلبة

%( مــــن الحصــــص الدراســــية التــــي 32( مدرســــة وأظهــــرت نتــــائج الدراســــة أن )14موزعــــة علــــى )
ضـــيات واللغـــة واألداب قـــد مـــورس فيهـــا شـــوهدت فـــي مباحـــث الدراســـات االجتماعيـــة والعلـــوم والريا

فــي حــين تضــمنت بقيــة الــدروس بعــض العناصــر البنائيــة وبعضــها األخــر ، التــدريس البنــائي بقــوة
كمـــا أظهـــرت الدراســـة وجـــود عالقـــة إيجابيـــة دالـــة إحصـــائيًا بـــين درجـــة ، كانـــت الممارســـة ضـــعيفة

 .الممارسات البنائية ومستوى تحصيل الطلبة

 )بحث    ina,2005Garcia & Catalدراسة ) -

Comparing the 5Es Learning modeland traditional approach to 
teaching evolution in evolution in a Hispanic middle school Science 
Classroom . 

مقارنـــة فاعليـــة اســـتخدام نمـــوذج الـــتعلم البنـــائي خماســـي الخطـــوات وبـــين  :عناااوان الدراساااة
فــي  التــدريس بالطريقــة التقليديــة فــي تــدريس التطــور وتحســين الســلوك الطالبــي تجــاه مــادة العلــوم

 .المرحلة المتوسطة

هــدفت الدراســة إلــى المقارنــة بــين كــل مناســتخدام نمــوذج الــتعلم البنــائي خماســي الخطــوات 
(5Es Learning model وبــين اســتخدام الطريقــة التقليديــة فــي التــدريس فــي تــدريس التطــور )

( طالبـــًا بالصـــف 361تكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )، وتحســـين الســـلوك الطالبـــي تجـــاه مـــادة العلـــوم
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درســت المجموعـــة التجريبيــة باســتخدام نمــوذج الــتعلم البنـــائي ، الســابع بمدرســة هيســبانيك الثانويــة
توصـلت نتـائج الدراسـة لوجـود ، لمجموعـة الضـابطة بالطريقـة التقليديـةخماسي الخطـوات ودرسـت ا

اختالف ملحوظ عند مقارنة نتـائج الطـالب فـي اختبـار التطـور قبـل وبعـد اسـتخدام كلتـا الطـريقتين 
، لصـــالح المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت باســـتخدام نمـــوذج الـــتعلم البنـــائي خماســـي الخطـــوات

ى تطــوير أفضــل لةنشــطة التعليميــة وضــرورة إجــراء المزيــد مــن وأوصــت هــذه الدراســة بالحاجــة إلــ
 5Es Learningالبحـث والدراسـات والمقـاالت حـول نمـوذج الـتعلم البنـائي خماسـي الخطـوات )

modelلما لهذا النموذج من تطوير إيجابي على درجات الطالب ). 

 :)بحث    (Bacak,2011دراسة  -

The Effect Of Computer 
AssistedInstructionWithSimulationinScienceAndPhysicsActivitiesOn

The SuccessofStudents. 

أثر برنامج تعليمي قائم على أسلوب المحاكاة باستخدام الحاسوب في زيـادة :عنوان الدراسة
 .تحصيل الطالب في أنشطة مادة الفيزياء والعلوم

المحاكــاة باســتخدام الحاســوب  هــدفت الدراســة لتعــرف أثــر برنــامج تعليمــي قــائم علــى أســلوب
، فــي زيــادة تحصــيل الطــالب فــي أنشــطة مــادة الفيزيــاء والعلــوم وذلــك فــي وحــدة التيــار الكهربــائي

( طالبـــًا مـــن طلبـــة الصـــف الحـــادي عشـــر فـــي المـــدارس الثانويـــة 28وتكونـــت عينـــة الدراســـة مـــن )
باســتخدام البرنــامج  بلــع عــدد أفــراد المجموعــة التجريبيــة التــي درســتالصــناعية فــي منطقــة أزمير.

( طالبـــًا وبلـــع عـــدد أفـــراد المجموعـــة الضـــابطة التـــي 34الحاســـوبي القـــائم علـــى أســـلوب المحاكـــاة )
ـــــة ) ـــــة االعتيادي ـــــاً 34درســـــت باســـــتخدام الطريق ـــــة ، ( طالب ـــــى أفـــــراد المجموعـــــة التجريبي ـــــق عل وطب

تفـوق دراسـة إلـى ( سؤااًل عن التيار الكهربائي كأداة لجمع البيانات وتوصلت هـذه ال36والضابطة)
أفراد المجموعة الضابطة أفراد المجموعة التجريبية التي درست باستخدام البرنامج الحاسوبي على 

 . التي درست باستخدام الطريقة االعتيادية
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 :التعليق على الدراسات السابقة
عرضت الباحثة مجموعـة مـن الدراسـات السـابقة تناولـت فيهـا طريقـة الـتعلم البنـائي ونمـوذج 

 بايبي في التعلم البنائي واستخدام الحاسوب في التدريس وتوصلت الدراسات إلى 

 األهمية التي يحتلها التعلم البنائي كأحد النظريات التربوية التي تهتم ببناء الفرد لمعرفته. -

لــــذين درســــوا باســــتخدام الحاســــوب فــــي التعلــــيم علــــى األفــــراد الــــذين تعلمــــوا تفــــوق األفــــراد ا -
 .بالطريقة التقليدية

تفوق أفراد المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الـتعلم البنـائي علـى أفـراد المجموعـة  -
 .الضابطة الذين تعلموا بالطريقة التقليدية

هتمــام المســتمر باســتخدام الطرائــق أجريــت هــذه الدراســات فــي فتــرات متقاربــة ممــا يؤكــد اال -
 .الحديثة والتقنيات في عملية التربية والتعليم

بــه الباحثــة والدراســات الســابقة يكمــن فــي أن الباحثــة  قامــت التــي البحــثأمــا االخــتالف بــين 
باحثـــة االســـتفادة مـــن وبالتـــالي ســـتحاول ال، ســـتتناول اســـتخدام نمـــوذج )بـــايبي( المعـــزز بالحاســـوب

وكـــذلك ، حققهـــا الحاســـوب فـــي التعلـــيم والمميـــزات التـــي يتمتـــع بهـــا الـــتعلم البنـــائيالتـــي ي المميـــزات
تناولت الدراسات السابقة الـتعلم البنـائي بشـكل عـام دون تنـاول النمـاذج التـي يتضـمنها مثـل دراسـة 

، ( و)شـــــيي العيــــــد والناقــــــة2112، ( و)عفانـــــة وأبوملــــــوح2112، ( و)شــــــهاب2111، )اســـــماعيل
 .(Abbott&Fouts( و)2119

والدراسات السـابقة فـيكمن فـي تنـاول نمـوذج بـايبي كأحـد نمـاذج  البحثأما التشابه بين هذه 
وكـذلك تنـاول اسـتخدام ، (2119، ( و)القـراص2112، التعلم البنائي المتنوعـة مثـل دراسـة )فهمـي

ــــل دراســــة ) ــــدريس الرياضــــيات مث ــــي ت ( Change,2002( و)Farnsworth,2001الحاســــوب ف
 .(Bacak,2011و)

واســتفادت الباحثــة مــن الدراســات التــي عرضــتها فــي تصــميم أدوات البحــث المختلفــة وكــذلك 
 االستفادة من منهجية البحث في هذه الدراسات . 
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 . مقدمة
أصـبح الهـدف الجـوهري لةنظمـة ، في ظل التغيرات التربويـة التـي يشـهدها العـالم المعاصـر

ويـتم ، التربوية االنتقال من الدور السلبي للمتعلم إلى الدور النشط والفعال له فـي العمليـة التعليميـة
ذلك باالعتماد على عدد من النظريات منها النظرية البنائية التي تعمل على بنـاء المـتعلم للمعرفـة 

ممـا ينمـي قدرتـه علـى حـل مايواجهـه ، خبراتـه السـابقةالتي يكتسبها وذلك باالعتمـاد علـى معارفـه و 
، وتعزيـــز ثقتـــه بنفســـه، والتعـــاون مـــع زمالئـــهمــن مشـــكالت عـــن طريـــق دفعـــه للبحـــث واالستقصــاء 

ثارة انتباهه، ومساعدته على تذكر المعلومات التي تعلمها  .وا 

 . النظرية البنائيةمفهوم   2
للبنائيــة وذلــك لعــدة أســباب منهــا أن وجــد منظــرو البنائيــة صــعوبة فــي إيجــاد تعريــف محــدد 

كما أن منظري البنائية ، مصطلح البنائية يعد جديدًا نسبيًا في األدبيات الفلسفية والنفسية والتربوية
ومــن ثــم لــيس هنــاك إجمــاع بيــنهم علــى تعريــف محــدد لهــا ، ولكــنهم عــدة فــرق، ليســوا بفريقــًا واحــداً 

 .(2111، )زيتون وزيتون

أنهـا ت رؤيـة فـي نظريـة الـتعلم ونمـو الطفـل قوامهـا أن بلتربية البنائيـة يعرف المعجم الدولي ل
، الطفل يكون نشيطًا في بناء أنماط التفكير لديه نتيجـة تفاعـل قدراتـه الفطريـة مـع الخبـرة ت )صـبح

2111 ،21). 

نظريــة فــي المعرفــة ت يمكــن تعريفهــا علــى أنهــا  البنائيــةبــأن ويــرى كــل مــن لورســباك وتــوبن 
 .(21، 2112، رح عملية كيف نعرف مانعرف ت )المومنياستخدمت لش

( أن البنائيـــة ت نظريـــة تقـــوم علـــى فكـــرة أن الطالـــب مـــتعلم نشـــط Mercer,2010,4وتـــرى )
بطبعــه وقــادر علــى تكــوين بنيــة معرفيــة مــن خــالل ربــط مايتلقــاه مــن معلومــات جديــدة بمالديــه مــن 

 .معرفة سابقة ت

فهــو عمليــة تكييــف للمخططــات ، بحــث عــن المعــانيوتعــرف البنائيــة أيضــات بأنهــا ت عمليــة 
)الهاشــــمي  ولــــذلك فهــــو عمليــــة مســــتمرة مــــن بنــــاء المعــــاني ت، العقليــــة لمواءمــــة الخبــــرات الجديــــدة

 .(352، 2112، والعزاوي
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 .وبعد استعراض التعريفات السابقة نالحظ أنها اتفقت على النقاط التالية

 .ية البنائيةالمتعلم هو جوهر العملية التعليمية في النظر  -

 .المتعلم نشط وفعال في النظرية البنائية -

 .يستخدم المتعلم خبراته السابقة من أجل الوصول إلى المعرفة الجديدة -

  222-222، 0222، )خطابية . افتراضات النظرية البنائية  0
 .ةآلتيالمفاهيم ا اتضمن هذيالتعلم عملية بنائية نشطة ومستمرة وغرضية التوجه و  (3

أن المعرفة تتكـون مـن التراكيـب المعرفيـة السـابقة حيـث  المقصود بها :عملية بنائيةالتعلم  -
يبنى المتعلم خبراته للعالم الخارجي من خالل رؤيته في األطر أو التراكيب المعرفية التي 

 .ويفسر خبراته مع العالم المحسوس المحيط به، لديه حيث ينظم

لمتعلم جهدًا عقليًا للوصول الكتشـاف المعرفـة ويعني ذلك أن يبذل ا :التعلم عملية نشيطة -
معينـة  ضو فيقـوم فـي ضـوء توقعاتـه بـاقتراح فـر ، عنـدما يواجـه مشـكلة مـابنفسه ويتم ذلـك 

غير أنه قد  (وقد يصل إلى النتيجة )معرفة جديدة، لحلها ويحاول أن يختبر هذه الفروض
ى البنــائيون أنــه لكــي ويــر ، وهكــذا، هــذه النتيجــة محــاواًل فــرض فــروض جديــدة أخــرىيراجـع 

 .أي يبني المتعلم المعرفة بنفسه، يكون النشاط تعليميًا البد أن يكون بنائياً 

يقصـــد بـــذلك أنـــه لكـــي تكـــون عمليـــة الـــتعلم عمليـــة بنائيـــة  :الـــتعلم عمليـــة غرضـــية التوجـــه -
نشـــيطة يجـــب أن تكـــون غرضـــية التوجـــه فـــالتعلم فـــي رأي البنـــائيين تعلـــم غرضـــي يســـعى 

تحقيق أغراض معينة تسهم فـي حـل المشـكلة التـي يواجههـا أو تجيـب عـن خالله المتعلم ل
وهــــذه ، أســــئلة محيــــرة لديــــه أو ترضــــي نزعــــة ذاتيــــة داخليــــة لديــــه نحــــو تعلــــم موضــــوع مــــا

وتجعله مثـابرًا ، األغراض هي التي توجه أنشطة المتعلم وتكون بمثابة قوة الدفع الذاتي له
 .في تحقيق أهدافه

فيــة هــي التكيــف مــع تنظــيم العــالم التجريبــي وخدمتــه ولــيس اكتشــاف إن وظيفــة العمليــة المعر  (2
ــــة المطلقــــةالحقيقــــة  ــــة التــــي يصــــبح الفــــرد ، الوجودي ــــة العقلي ــــة المعرفيــــة العملي ويقصــــد بالعملي

والــربط  بمقتضــاها واعيــًا بموضــوع المعرفــة وهــي تشــمل اإلحســاس واإلدراك واالنتبــاه والتــذكر
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المطلقــة حقيقيــة األشــياء كمــاهي كمــا يقصــد بالحقيقيــة الموجوديــة ، والحكــم واالســتدالل وغيرهــا
 .معلومة عند اهلل سبحانه وتعالى

المعرفة ليست موجودة بشكل مسـتقل عـن المـتعلم فهـي مـن ابتكـاره هـو وتكمـن فـي عقلـه ومـن  (1
ثــم فهــي تصــحح أســاس نظرتــه إلــى العــالم مــن حولــه وعلــى أساســها يفســر ظــواهر هــذا العلــم 

 .واحداثه

 .بل يبنيها من خالل التفاوض االجتماعي معهم، ني المتعلم معرفته بمعزل عن اآلخرينال يب (4

وإلحــداث الـــتعلم ذي ، إذ أن الـــتعلم ال يحــدث بشـــكل  نــي مباشـــر، الــتعلم عمليــة تحتـــاج لوقــت (5
المعنـــى نحتـــاج إلـــى إعـــادة التأكيـــد علـــى أفكـــار معينـــة وتأمـــل معـــاني جديـــدة واســـتخدامها فـــي 

 . مواقف حياتية

 . ألسس التي تقوم عليه النظرية البنائيةا  2
 :تقوم النظرية البنائية على األسس التالية

 .تبنى على التعلم وليس التعليم -

 .تشجع وتقبل استقاللية المتعلمين -

 .تجعل المتعلمين كمبدعين -

 .تجعل التعلم كعملية -

 .تشجع البحث واالستقصاء للمتعلمين -

 .متؤكد على الدور الناقد للخبرة في التعل -

 .تؤكد على حب االستطالع -

 .تأخذ النموذج العقلي للمتعلم في الحسبان -

 .تؤكد على األداء والفهم عند تقييم المتعلم -

 .تؤسس على مباد  النظرية المعرفية -
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 (.التحليل –اإلبداع  –تعمل على استخدام المصطلحات المعرفية مثل )التنبؤ  -

 .تأخذ في االعتبار كيف يتعلم الطالب -

 .المتعلمين على االشتراك في المناقشة مع المعلم أو فيما بينهمتشجع  -

 .تركز على التعلم التعاوني -

 .تضع المتعلمين في مواقف حقيقية -

 .تؤكد على المحتوى الذي يحدث التعلم -

 .تأخذ في االعتبار المعتقدات واالتجاهات للمتعلمين -

 .لخبرات الواقعيةتزود المتعلمين بالفرص لبناء المعرفة الجديدة والفهم من ا -

 (313-311-99، 2114، )محمد

 . دور المعلم البنائي  2
 .مواقف اختبارية تتحدى خبراتهفي يضع المتعلم  -

 .يعد عددًا من المصادر المختلفة لكي يتفاعل معها المتعلمون -

ســاعدهم علــى توليــد أســئلة لتعــود الحــوارات تقــف تســتثير تفكيــرهم و ايضــع المتعلمــين فــي مو  -
 .ويشجعهم على طرح األفكارالصفية 

 .يطرح المعلم أسئلة مفتوحة النهاية وتولد فرص للحوارات والمناقشة -

 .حلل، صنف، ابني، ألفاظًا مختلفة مثل كون لقيط -

فـي بنـاء  يهيئ مواقف تساعد المتعلم على بناء المعنى الذاتي ويساعده على اختبار فرضية -
 .المعنى للتأكد من سالمة العمليات الذهنية

دفع المتعلمين لمناقشة مايصلون إليه ويتحـرى للتـدقيق والوصـول إلـى مسـتوى تفكيـر مالئـم ي -
 .لما تم التخطيط له

 .يهيئ فرص الحرية أمام المتعلم ليمارس تفكيره وأساليب بنائه لةفكار -
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 .منظم لبيئة التعلم -

 .نموذج يكتسب منه المتعلمون الخبرة بمالحظة دقيقة منه -

 .والتفسيرات والتغذية الراجعة للمتعلمينيقدم األنشطة  -

 .(386، 2133، )الطناوي.(19، 2115، قطامي، )الروسان

 . دور عملية التعلم في النظرية البنائية  2
 .تتحدد عملية التعلم من منظور النظرية البنائية بمايلي

 .الطالب نشط دائمًا أثناء عملية التعلم -

 .العملية النشطة هي عملية تكوين معنى -

 .المعرفة القبلية للمتعلم شرط أساسي لبناء التعلم ذي المعنى -

ن خــالل تفــاوض اجتمــاعي مــع تتضـمن عمليــة الــتعلم إعــادة بنـاء الفــرد لمعرفتــه الســابقة مـ -
 اآلخرين.

 .التعلم اليتم بالتوصيل ولكن بالتفسير -

 .التفسير يتأثر دائمًا بالمعرفة السابقة -

 .اء وتعين على التفسيراألساليب التدريسية تسمح بتبادل اآلر  -

 .النشاطات االستقصائية مهمة عندما تشجع النقاف -

تصـــاأل األهـــداف التعليميـــة فـــي صـــورة مقاصـــد عامـــة تحـــدد مـــن خـــالل عمليـــة مفاوضـــة  -
 .اجتماعية بحيث يسعى جميع الطالب لتحقيقها

 .المحتوى التعليمي في صورة مهام أو مشكالت حقيقية ذات صلة بحياة الطالب لتحقيقه -

راتيجيات التدريس تعتمد علـى مواجهـة الطـالب بموقـف مشـكل حقيقـي يحـاولون إيجـاد است -
 .حلول له من خالل البحث والتنقيب وبالمفاوضة االجتماعية
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المــتعلم البنــائي مكتشــف لمــا يتعلمــه مــن خــالل ممارســته للتفكيــر العلمــي وهــو باحــث عــن  -
ســــؤولية إدارة المـــــتعلم معنــــى بخبراتــــه باإلضــــافة إلـــــى أنــــه بــــان  لمعرفتــــه ومشـــــارك فــــي م

 .(66، 2111، )زيتون، (96، 2112، )الوهر.وتقويمه

 . لبنائياستراتيجيات التعليم ا  6
 . Vنموذج خارطة الشكل ) -6-2

 . Vتعريف نموذج خارطة الشكل ) -

تشكل يتم تخطيطه بهدف الربط بين الجانبين المفهومي واإلجرائي عن طريق األسئلة ومـن 
( المعرفـي حـول موضـوع معـين لبنـاء Vواألشياء التـي تقـع فـي بـؤرة شـكل ) والتجارباألحداثخالل 

كساب الطالب االتجاهات العلميةت  (9، 2111، )نصارمفاهيم وا 

 .  Vمميزات خريطة الشكل ) -

 :( من أهمهاVهناك العديد من اإليجابيات الستخدام خريطة الشكل )

يجــا، وعالقــات جديــدة تزويــد المــتعلم بمهــارة البحــث عــن أنمــاط - د حلــول مناســبة للقضــايا وا 
 المختلفة

تكســب المــتعلم الدقــة فــي الحكــم ومواجهــة التصــورات البديلــة وذلــك بعــد إدراجهــا للمفــاهيم  -
 .الصحيحة في بنيته المعرفية

 .الربط بين الجانب العملي والنظري -

تســــاعد فــــي تحويــــل المــــادة الموجــــودة فــــي الكتــــب المدرســــية إلــــى شــــكل مناســــب لتــــدريس  -
 .المشكلة

 .ووضع خطة لنشاط استقصائي، اعد في بناء خطة عمل إلجراء تجربة علميةتس -

 .(292-288، 2115، )خطابية.تساعد المتعلم على تقييم مستواه -

 : Vخريطة الشكل ) مكونات -

 :جانبين رئيسيين هما( من Vتتكون خريطة الشكل )
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المفــاهيم ويشــتمل علــى  Concept Sideويعــرف بالجانــب المفــاهيمي :الجانــب األيســر -
 .والمباد  والنظريات الخاصة بالتجربة أو الموضوع المراد دراسته

 Method logicalويعــرف بالجانــب اإلجرائــي والمتطلبــات المنهجيــة  :الجانـب األيمــن -
Side والـــذي يشـــتمل علـــى التســـجيالت وهـــي عبـــارة عـــن قائمـــة مـــن الحقـــائق الخـــام ويـــتم

ويوجـــد فـــي بـــؤرة الشـــكل ، الموقـــف الحصـــول عليهـــا مـــن مالحظـــة األحـــداث واألشـــياء مـــن
 .(321-322، 2115، األحداث واألشياء )قطامي والروسان

 . Generative Model)) نموذج التعلم التوليدي6-0

 . تعريف نموذج التعلم التوليدي -

عملية بنائية يتم فيها توليد األفكار واستخدام المعرفة السابقة إلضافة معلومات جديدة ويـتم 
األفكــار والمعرفــة الســابقة عــن طريــق بنــاء متماســك فــي األفكــار يــربط بــين المعلومــات الــربط بــين 

 (Vanzee,2000,115) .القديمة والجديدة

  ،Shopardson 2222 (626,:خطوات نموذج التعلم التوليدي -

 :الطور التمهيدي -

األســـئلة يبــدأ المعلـــم الــدرس بالتمهيـــد مــن خـــالل المناقشــة التـــي تعتمــد علـــى الحــوار وطـــرح 
ـــة أو الكتابـــة فـــي كراســـاتهم الصـــفية ـــة اللفظي ـــين المعلـــم ، ويســـتجيب الطـــالب إمـــا باإلجاب فاللغـــة ب

والطالب هـي األداة النفسـية للتفكيـر والتحـدث والعمـل والرؤيـة وفـي هـذه المرحلـة تتكشـف المفـاهيم 
ردي للطالب تجـاه اليومية التي لدى المعلمين من خالل اللغة والكتابة والعمل ومحورها التفكير الف

 .المفهوم

 (:الطور التركيزي )البؤرة -

فيصـــل بـــين المعرفـــة اليوميـــة ، وفيهـــا يوجـــه المعلـــم الطـــالب للعمـــل فـــي مجموعـــات صـــغيرة
ويركــــز عمــــل الطــــالب علــــى المفــــاهيم المســــتهدفة مــــع تقــــديم المصــــطلحات ، والمعرفــــة المســــتهدفة

تاحة الفرصة لمفاوضة ولنقاف والحوار بين الم، العلمية  .جموعات فيمر الطالب بخبرة المفهوموا 

 (:الطور المتعارض )التحدي -
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فــي هــذا الطــور يقــوم المعلــم بمناقشــة الفصــل بالكامــل مــع إتاحــة الفرصــة للطــالب لــبدالء 
ورؤيـــة أنشـــطة الفصـــل الكامـــل ومســـاعدتهم بالوســـائل والمســـاعدة التعليميـــة ، بمالحظـــاتهم وفهمهـــم

والتحــدي بــين ماكــان يعرفــه المعلــم فــي الطــور ، العلميــةمــع إعــادة طــرح المصــطلحات ، المناســبة
 .التمهيدي وماعرفه أثناء التعلم

 :طور التطبيق -

يجـــاد نتـــائج وتطبيقـــات فـــي  وتســـتخدم المفـــاهيم العلميـــة كـــأدوات وظيفيـــة لحـــل المشـــكالت وا 
 .مواقف حياتية جديدة كما تساعد على توسيع نطاق المفهوم

 . استراتيجيات نموذج التعلم التوليدي -

تنقســم اســتراتيجيات الــتعلم التوليــدي إلــى أربعــة عناصــر ويمكــن أن تشــتمل كــل اســتراتيجية 
 على حدة أو ترتبط إحداها باألخرى للوصول لهدف التعلم وهي 

يتضــــمن االســــتدعاء ســــحب المعلومــــات مــــن الــــذاكرة طويلــــة المــــدى للمــــتعلم  :االســــتدعاء -
ويتضـمن االسـتدعاء تقنيـات مثـل ، يقـةوالهدف أن يتعلم المتعلم معلومات تستند على الحق

 .المراجعة وأساليب تقوية الذاكرة، الممارسة، التدريب، التكرار

والهــدف هــو ، يتضــمن التكامــل مكاملــة المــتعلم للمعرفــة الجديــدة بــالعلم المســبق :التكامــل -
وطــرق التكامــل ، تحويــل المعلومــات إلــى شــكل يســهل تــذكره وتوظيفــه فــي الوقــت المناســب

التلخـيص )يعيـد روايـة المحتـوى ، (ة الصياغة )خالصة فـي صـيغة قصصـيةتتضمن إعاد
 .توليد األسئلة وتوليد المتناظرات، ويشرحه بدقة(

يتضمن التنظـيم ربـط المـتعلم بـين العلـم المسـبق واألفكـار الجديـدة فـي طـرق ذات  :التنظيم -
ميـــع التج، التصـــنيف، التلخـــيص، مغـــزى ويتضـــمن تقنيـــات مثـــل تحليـــل األفكـــار الرئيســـة

 .وخرائط المفاهيم

اإلســـهاب: ويتضـــمن اإلســـهاب اتصـــال المـــادة الجديـــدة بالمعلومـــات أو األفكـــار فـــي عقـــل  -
 .(41، 2112، والهدف إضافة األفكار إلى المعلومات الجديدة. )الدواهيدي، المتعلم

 . )التعلم المتمركز حول المشكلة (Wheatly)موذج ويتلين -6-2
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بأنـــه ت نمـــوذج تعليمـــي تعلمـــي يســـتند إلـــى تقـــديم موقـــف إلـــى  Delisel,2001,15)عرفـــه )
الطلبة يقودهم إلى مشكلة ومن ثم يتعين عليهم التفكير بخطوات إليجـاد حـل لهـا ولـيس بالضـرورة 
أن يكــون للمشــكلة حــل واحــد صــحيح إذ أن كثيــر مــن المشــكالت اليوجــد لهــا إجابــة صــحيحة كمــا 

ر فـي طـرح مجموعـة مـن األسـئلة وجمـع معلومـات مـن تتطلب هـذه االسـتراتيجية مـن الطلبـة التفكيـ
ومن ثم العمل على تقييم البدائل إليجاد أفضـل حـل وأخيـرًا ، مصادر متنوعة وتوليد حلول محتملة

 .يقدمون استنتاجهم الخاصة حول المشكلة قيد البحث

 . )التعلم المتمركز حول المشكلة (Wheatly) مراحل نموذج ويتلي -

يواجــه الطلبــة بموقــف مشــكل حقيقــي مــن الحيــاة عــن :(Learning Tasksمهــام الــتعلم ) (3
ماذا أعرف عن  تيةطريق مهام أو مشكالت يتطلب إنجازها أو حلها. وهنا تطرح األسئلة اآل

مامصادر التعلم التي اسـتطيع ، لذي احتاجه لكي اتعامل مع هذه المشكلةا ما ؟هذه المشكلة
الحلــول المناسـبة لهــا؟ لـذا يحتــاج الطلبـة إلــى صــياغة لـى الحــل أو إالرجـوع إليهــا لكـي أصــل 

 .المشكلة في عبارة أو عبارات واضحة أكثر تحديداً 

ر فيهــــا بعــــض الشــــروط مــــن أن تتــــواف البـــد، ولكـــي تــــؤدي المهمــــات أو المشــــكالت أهــــدافها
 : األساسية منها

 .عدم التعقيد -

 .ن جوابتتضمن موقفًا مشكاًل حقيقيًا ولها أكثر من طريقة للحل وأكثر م -

واسـتخدام أسـاليبهم البحثيـة لتوظيفهـا فـي البحـث ، تحث الطلبة على التحري والبحث الحر -
 .المشكلة معالجةو 

تشــجع الطلبــة علــى طــرح األســئلة وخاصــة تلــك األســئلة التــي تــؤدي إلــى اقتــراح التنبــؤات  -
 .والفرضيات والتفسيرات ذات العالقة بالحل

 .لتالي تتيح تعدد األفكار واآلراءوبا، تسمح بالحوار والمناقشة واالتصال -

مل علـى عنصـر التشـويق واإلثـارة ويجـد الطالـب فيهـا تعملية بحيث تؤدي إلى نتيجة وتشـ -
 .متعة عقلية
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ث عنهــا قابلــة للتوســع واالمتــداد وتفــتح المجــال أمــام الطلبــة لتوليــد األفكــار واألســئلة والبحــ -
 لمعالجتها 

 .تشجع المتعلمين على صنع القرارات -

 .لمناقشة والحوار واالتصالتسمح با -

، (341-342، 2112، نصـــر المفاجــــأة )الحــــذيفيتكـــون شــــيقة وممتعـــة ويتــــوفر فيهــــا ع -
 .(423، 2131، )الفوال وسليمان

عمل وهي مجموعات يوزع طالب الصف بموجبها إلى مجموعات  :المجموعات التعاونية (2
جماعية لمناقشـة المهمـة  تعاونية صغيرة عدد أفرادها أكثر من أربعة أفراد غالبًا في جلسة
ويقـوم المعلـم ، التجـارب لالمعطاة لهم على شـكل أنشـطة يقـدمون فيهـا طـرقهم للحـل ولعمـ

خــالل ذلــك ببــذل أقصــى جهــده لتشــجيع الطــرق المختلفــة دون أن يعطــي جوابــًا تصــحيحيًا 
حيــــث تبنــــى المعرفــــة مــــن خــــالل المــــداخالت بــــين أفــــراد المجموعــــة ، إلجابــــاتهم الخاطئــــة

 .(2111،  خرونومن خالل تبادل األفكار مع بعضهم )النجدي و ، الواحدة

يمثــل هــذا المكــون المرحلــة األخيــرة مــن مكونــات نمــوذج ويتلــي حيــث يعــرض  :المشــاركة (1
إلى هذه الحلول على بـاقي المجموعـات وتـدور  التالميذ لحلولهم والطرق التي توصلوا بها
 .الفصل إلى مجموعة واحدة كبيرة حيث يتحول، المناقشات فيما بينهم تحت قيادة المعلم

وهنــاك العديــد مــن القواعــد والمعــايير التــي يجــب مراعاتهــا عنــد مرحلــة المشــاركة وهــي مــن 
 .التالي

 .على المعلم أن يزاول مهمة تسهيل االتصال بين المتعلمين -

 .على المعلم التجول بين المتعلمين وتشجيعهم على االستقالل العقلي -

الذي توصلت إليـه مجموعتـه مـن قبـل المعلـم بنـاًء  يوضح الحل أن يتم اختيار أول طالب -
 .على مالحظته الدقيقة للمجموعات وهي تعمل على حل المشكلة

يوضح المعلم للمتعلمين أن الهدف األساسي من هذه المرحلة تعلم المتعلمين من بعضهم  -
 .البعض
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ـــاح لالنتظـــار ا - ـــى االســـتفادة مـــن الوقـــت المت ـــه عل ـــم طالب ـــه لهـــم أن يعـــود المعل ـــذي يعطي ل
 .تفسيراتهم لحل المشكلةتقديم ستعداد قبل لال

 .إعطاء معظم الطالب الفرصة للمشاركة في المناقشة داخل الصف -

 (82، 2111، )هارمن

 .  (Posnerنموذج التغيير المفهومي )بوسنر   -6-2

 . تعريف نموذج التغير المفهومي )بوسنر  -

الخــاطئ الموجــود لــدى الفــرد بــالفهم الصــحيح الـــذي عمليــة يــتم مــن خاللهــا اســتبدال الفهــم 
وضرورة تكامل المعرفة الجديدة مع المعرفة السابقة في إحـداث الـتعلم ، يتوافق مع المباد  العلمية

 Posner et, 1982, 209)) .الفعال

 . مراحلنموذج التغير المفهومي )بوسنر  -

 :يتألف النموذج من خمس مراحل وهي

عـروض أو واجبــات بيتيــة أو واجبــات مخبريـة للتلميــذ بحيــث تولــد  تنظــيم :المرحلـة األولــى -
 .أو تثير التناقض في البنية المعرفية لديه

تنظـيم التـدريس بحيـث يصـرف جـزء كبيـر مـن وقـت المعلـم فـي تشــخيص  :لمرحلـة الثانيـةا -
أخطـــاء التفكيـــر عنـــد التالميـــذ وتوقـــع المبـــررات التـــي يلجـــأ إليهـــا التالميـــذ فـــي الـــدفاع عـــن 

 .هم الخاطئةأفكار 

تطــوير اســتراتيجيات لمعالجــة هــذا الفهــم الخــاطئ عنــد التالميــذ والبرهنــة  :المرحلــة الثالثــة -
 .على ذلك باستخدام التجارب والحوار والمسائلة

مســـاعدة التالميـــذ علـــى اســـتيعاب المحتـــوى العلمـــي عـــن طريـــق عرضـــه :المرحلـــة الرابعـــة -
 .ور وغيرهابأشكال مختلفة لفظيًا أو بالتجريب العملي أو الص
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تطوير بـرامج تقـويم مناسـبة للتأكـد أن التغيـر المفهـومي قـد حصـل عنـد  :المرحلة الخامسة -
)عـريفج .التالميذ ومن هذه البرامج المقابالت اإلكلينيكية أو العيادية بحسب طريقة بياجيـه

 .(81-82، 2115، وسليمان

 . Appleton))نموذج التحليل البنائي )أبلتون  -6-2

وقــد حــاول مــن خاللــه أن يوجــد الســقاالت المعرفيــة بــين التنظيــر ، قــدم هــذا النمــوذج أبلتــون
والممارسة وبخاصة بين الطالب والمعلمـين وبـين الطـالب وأنفسـهم ممـا يجعـل هـذا النمـوذج فعـااًل 

، 2111، ويقـــوم هـــذا النمـــوذج علـــى أربعـــة مراحـــل أوردهـــا )زيتـــون وزيتـــون، فـــي التـــدريس البنـــائي
 هي. (231-231

حيــث يــتم ، ويمثــل ذلــك نقطــة البــدء فــي الفكــر البنــائي :فــرز األفكــار التــي بحــوزة المــتعلم (3
وذلــــك مــــن خــــالل خــــرائط المفــــاهيم أو ، الكشــــف عــــن خبــــرات المــــتعلم الســــابقة ومشــــاعره

ثـــم تـــنظم تلـــك الخبـــرات فـــي صـــورة أفكـــار ومفـــاهيم أو منظومـــات ، المقـــابالت الشخصـــية
 .يقدم لذلك المتعلم معرفية تستخدم في تفسير أي حدث

ومـن خـالل تحليلـه ، يحاول المتعلم من خالل ما بذاكرته عـن الحـدث :معالجة المعلومات (2
أن يحـدد أفضـل تفسـير مالئـم عنـه يمكـن أن يسـتخدمه ، للمظاهر المالحظة حول الحـدث

 .في بناء معنى حول المعلومات الجديدة

، تقديم اإلجابات بصورة كاملةفبعض الطالب قد اليقدرون على  :التنقيب عن المعلومات (1
ولكن قد تؤدي تلميحات المعلم لهم إلى تقديم ، حيث يكونون تحت سيطرة تامة من المعلم

كمــــا يمكــــن بتشـــجيع المعلــــم لهمــــأن يعبـــروا شــــط األمــــان ، قطـــع أو نتــــف مــــن المعلومـــات
كمــا  Scalaإذ تمثــل تلــك المســاعدات التــي يقــدمها المعلــم تســقالةت ، ويتوصــلون لبجابــة

 .تVygotskyوفيجوتسكي ، Brunerبر عن ذلك تبرونرع

، تمثــل ت الســقاالت ت بــين المعلــم والطالــب الســياق المجتمعــي للــدروس :الســياق المجتمعــي (4
وتتخـــذ أشـــكااًل عـــدة منهـــا تلميحـــات المعلـــم اللفظيـــة أو غيـــر اللفظيـــة أو اســـتخدام األفكـــار 

 .أو عبر مالحظة مظاهر الموقف، المماثلة في الذاكرة
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  :Learning Cycle Model))نموذج دورة التعلم  -6-6

 . تعريف نموذج دورة التعلم -

يعتمـد علـى األنشـطة العلميـة ، نموذجًا تعليميًا لتصميم وتنظيم المادة الدراسية وتدريسهايعد 
ويؤكــد علــى التفاعــل بــين كــل مــن المعلــم والمــتعلم ودور كــل منهمــا أثنــاء الموقــف التعليمــي بحيــث 

 .(2116، الميهي وعناياتالمعرفة بنفسه ذاتيًا ) يستنتج المتعلم

 .نموذج دورة التعلم مراحل -

 :المفهوم مرحلة استكشاف (3

وخــالل هــذه المرحلــة يــتم تفاعــل المتعلمــين مباشــرة مــع خبــرة جديــدة تثيــر لــديهم تســاؤالت قــد 
ومــن ثــم فهــم يقومــون بأنشــطة فرديــة وجماعيــة للبحــث عــن إجابــات ، يصــعب علــيهم اإلجابــة عنهــا

هــذه قـــد يكتشـــفون أشـــياء أو عالقـــات لــم تكـــن معروفـــة لهـــم مـــن وأثنـــاء عمليـــة البحـــث ، تســاؤالتهمل
 .(2111، )النجدي و خرون.قبل

 مرحلة تقديم المفهوم:  (2

يـــتم فـــي هـــذه المرحلـــة تزويـــد التالميـــذ بـــالمفهوم أو المبـــدأ المـــرتبط بـــالخبرات الجديـــدة التـــي 
تقديم المفهـوم أو المبـدأ عـن طريـق المعلـم أو الكتـاب صادفتهم في مرحلة االستكشاف وتتم عملية 

، 2112، المدرســي أو فــيلم تعليمــي أو ســماع شــريط تســجيل أو أي وســيلة تعليميــة متاحــة )زيتــون
211). 

، وأحيانًا يطلق علـى هـذه المرحلـة مرحلـة االختـراع أو االبتكـار أو مرحلـة الشـرح أو التفسـير
ي والـذي يعتبـر مـن أهـم العوامـل المـؤثرة فـي النمـو المعرفـي وهذه المرحلة تسـاعد فـي التنظـيم الـذات

 .(46-45، 2113، في رأي بياجيه )األمين

 :مرحلة تطبيق المفهوم (1

وفي هذه المرحلة يجب أن يشترك التالميذ بقدر اإلمكان لتشـجيع التعـاون بـين المجموعـات 
ت التــي اكتســبوها وذلــك فالهــدف مــن هــذه المرحلــة مســاعدة المتعلمــين علــى التنظــيم العقلــي للخبــرا

عطـاء التالميـذ ، جديـدة مرتبطـة بمـاتعلموهعن طريق ارتباطها بخبرات سابقة واكتشاف تطبيقـات  وا 
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ــة أخــرى فالهــدف مــن هــذه المرحلــة هــو ترســيي معنــى ، الوقــت الكــافي لتطبيــق مــاتعلموه علــى أمثل
 .(15، 2111، )سيدالمفهوم لدى التالميذ. 

 .نموذج دورة التعلممزايا -

مراعـــاة الفـــروق الفرديـــة فـــي اســـتراتيجية دورة الـــتعلم العتمادهـــا علـــى الخبـــرة الذاتيـــة يمكـــن  -
 .للمتعلمين وممارساتهم

يكون خالله المتعلم نشط ودور المتعلم إيجابيًا وتتوافر لديه الدافعية للتعلم مما يساعد في  -
 .بقاء  ثر التعلم

لبة وأدى إلـى تحسـين المفـاهيم نموذج دورة التعلم أظهر مهارات التفكير المنطقي لدى الط -
 (.(Lavoie,1999، (214-211، 2112، )اللولوواألغا.العلمية لديهم

 . (JohnZahoricنموذج جون زاهوريك البنائي -6-2

اقترح هـذا النمـوذج للتـدريس باالسـتناد إلـى النظريـة البنائيـة )جـون زاهوريـك( أسـتاذ المنـاهج 
هذا النموذج تيقوم على أسـاس أن المعرفـة تبنـى ، ميلوديكي(وطرائق التدريس في جامعة )ويسكن 

نهـــا ليســـت مجموعـــة مـــن الحقـــائق والمفـــاهيم أو القـــوانين تنتظـــر أن يكشـــفها ، بواســـطة الطـــالب وا 
وأن كــل شــيء نعرفــه نحــن الــذي ، وأن المعرفــة ليســت شــيئًا موجــودًا مســتقاًل عــن المــتعلم، الطــالب
وبمــا أن المعلومــات تبنــى بواســطة الطالــب دائمــًا وهــو  ،والمعرفــة حدســية وعرضــة للخطــأ، صــنعناه

يكتســب خبــرات جديــدة فــال يمكــن أن تكــون المعرفــة ثابتــةبل إن الفهــم الــذي نخترعــه )نبتكــره( غيــر 
)الفـــوال .والمعرفـــة تنمـــو خـــالل عرضـــها والفهـــم يصـــير أعمـــق وأقـــوى لـــو اختبـــر بالمناقشـــة، كامـــل

 .(462، 2131، وسليمان

 .ريك البنائينموذج جون زاهو  مراحل -

، يتكـون هـذا النمــوذج مـن عــدة نقـاط هــي علـى الترتيـب كمــا أوردتـه )عبــد الهـادي و  خــرون
 :( تتمثل في التالي2115

عنـــد بـــدء تعلـــم )شـــرح( البـــد أن تؤخـــذ المعرفـــة الســـابقة فـــي االعتبـــار  :تنشـــيط المعلومـــات (3
ألنهــا المحــك الــذي عليــه ، موضـوع جديــد البــد أن يعــرف المــدرس تلــك المعلومــات الســابقة
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هــذه المعرفــة الســابقة البــد أن يســتثار أو تبنــى قبــل أن تعطــى ، ات الجديــدةمــتختبــر المعلو 
 .المعلومات الجديدة

في رمي  :اكتساب المعلومات تحتاج أن تتم ككل وليس كأجزاء مثالً  :اكتساب المعلومات (2
يذ رمي الكرة أواًل ويفهـم ككـل الكرة بداًل من أن يعلم المعلم كل خطوة البد أن يمارس التلم

 .أجزاءكثم 

لكـل الفـروق الدقيقـة المحتملـة فهم المعلومات: يحتاج التالميذ إلى اكتشاف وفحـص دقيـق  (1
ويحتـاجون لمشــاركة تـراكيبهم المنبثقــة مـع اآلخــرين الـذين يســتطيعون ، للمعلومـات الجديــدة

 .فقدها وبهذه الوسيلة يساعدون المتعلمين على صقل تلك التركيب

اســــتخدام المعلومــــات: يحتــــاج التالميــــذ إلــــى فرصــــة المتــــداد وصــــقل تــــراكيبهم المعرفيـــــة  (4
 .باستخدامها

ومسـتخدمة ألبعـد مـدى فـي المدرسـة لو كانت المعلومات مفهومـة  :المعلومات التفكير في (5
 .وهذا يتطلب تفكيراً  –وخارجها فإن التالميذ يحتاجون إلى استخدام قرائن لها 

 (Bybee) :البنائينموذج بايبي  -6-8

 .سيرد تعريفه وخطواته ومميزاته الحقاً 

 . خ ائص بيئة التعلم البنائي  2
 :من أبرز خصائص بيئة التعلم البنائي مايلي

 .أن يكون المتعلم نشطًا في ربط المعارف الجديدة بالمعارف التي بحوزته -

يقـوم المـتعلم بجمـع  حيث، فحص الرؤى المتعددة ألن هذا يعد أمرًا ضروريًا ذا قيمة بالغة -
 .وتوليفها في رؤية متكاملة، هذه الرؤى

 .ال التعلم التنافسي، تدعيم التعليم التعاوني -

 .تحكم المتعلم في عملية تعلمه وفي معدلها عند تفاوضه مع زمالئه داخل الفصل -

 .شكالت العالم الفعلي يطبق فيها المتعلم ماتعلمهتقديم بيئات تعلم صفية ترتبط بم -
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 .التمثيل الزائد عن الالزموفي ذلك يتجنب تبسيط ، تمثيالت متعددة للواقعتوفير  -

 .التأكيد على بناء المعرفة بداًل من إعادة سردها -

 .التأكيد على المهام األصلية في ظل سياقات تربوية -

 .بيئة التعلم التعاوني تدعم التعاون في بناء المعرفة في ظل التفاوض االجتماعي -

 .البنائية على األسباب التي تعيق المتعلمينتغلب بيئة التعلم  -

 .(323-321، 2111، )زيتون

 . اإلسهامات التربوية للنظرية البنائية  8
، واالتجاهــــات، والمعتقــــدات، بمــــا فــــي ذلــــك الخبــــرات، االهتمــــام بالمعرفــــة العقليــــة للمــــتعلم -

 .والمفاهيم

التركيــز علــى التفــاوض ومشــاركة المعنــى مــن خــالل المناقشــة وغيرهــا مــن أشــكال العمــل  -
 الجماعي 

 .استخدام تمثيالت متعددة للمفاهيم والمعلومات -

فـي اعتبارهــا الطبيعـة الموقفيـة للمــتعلم وبالتـالي التكامـل بــين تطـوير نمـاذج تدريســية تأخـذ  -
 .اكتساب المعرفة وتطبيقها

بحيـث تصــبح متضــمنة داخـل نســيج عمليــة التعلـيم بحيــث تركــز ، تطـوير إجــراءات التقــويم -
 .(23-21، 2111، )زيتون.على مهام حقيقية وتأخذ في حسبانها التوجه الفردي للمتعلم

الفاارق بااين التاادريس القااائم علااى النظريااة البنائيااة وطريقااة التاادريس التقليديااة   2
 . 222، 0222، )شهاب والجندي

لهـا مواصـفات وخصـائص مختلفـة عـن التعلـيم التقليـدي فالطريقـة  تتميز الطريقـة البنائيـة أن
البنائية تهدف إلى إحداث تغيرات في الجوانب المعرفية لدى المتعلمين وخاصة فـي أدوار كـل مـن 

 .المعلم والمتعلم
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 الطريقة البنائية الطريقة التقليدية

 المعرفة توجد داخل التلميذ المعرفة توجد خارج التلميذ

 محورها المتعلم المعلممحورها 

التلميذ سلبي من ناحية تلقي 
 المعلومات

 التلميذ إيجابي ونشط

 أنشطة تفاعلية أنشطة فردية

 تعلم تنافسي

 يبحث عن اإلجابة الصحيحة

 تعلم تعاوني

 تقبل  راء كل تلميذي

 تغير المفاهيم تذكر المعرفة

 مصادر مختلفةميذ يبني معارفه من التل االعتماد على الكتاب المدرسي

 المعلم ملقن وناقل للمعلومات
ويهيئ ، المعلم موجه ومرشد للعملية التعليمية بحيث يتفاعل مع الطالب

 .البيئة المناسبة للتعلم

 توجد بدائل مختلفة لتقويم التالميذ منها مالحظة الطالب أثناء العمل اختبارات تحريرية

 

، أبااااو عطايااااا)،  62، 0222، وعفانااااة)عبيااااد . البنائيااااة وتعلاااام الرياضاااايات  22
 . 202، 0222، )عبد الوهاب،  062، 0222،  )قنديل6، 0222
، تعتبـــر الرؤيـــة البنائيـــة للـــتعلم واحـــدة مـــن العناصـــر الهامـــة فـــي تعلـــيم وتعلـــم الرياضـــيات -

باإلضــافة إلــى تشــرب ، وجــوهر البنائيــة هــي أن ينشــئ المتعلمــون فهمهــم الخــاص بنشــاط
حيـث يــتم إنشـاء أفكــار جديـدة مــن خـالل الموقــف الــذي ، بــاآلخرينوفهـم األفكــار الخاصـة 

 .يمثل المشكلة

تعتبر الرياضيات منظومات من العالقات يتم نسجها فـي مـنهج واحـد وتعتمـد المنظومـات  -
علــى النظريـــة البنائيــة والتـــي تعتبــر أن المعلومـــات المفككــة وغيـــر المترابطـــة فــي تكوينهـــا 



النظريةالبنائية الفصلالثالث
 

 
45

حيـث أن المعرفـة الحقيقيـة هـي تلـك ، ه المعرفيفي تكوينبمعلومات المتعلم ليس لها قيمة 
التــي يقــوم المــتعلم بتركيبهــا وبنائهــا فــي بنيتــه العقليــة بصــورة ذاتيــة اعتمــادات علــى المعرفــة 

 .السابقة الموجودة لديه

وذلــك لمــا مبــاد  النظريــة البنائيــة  منمــن الضــروري االســتفادة فــي تعلــم وتعلــيم الرياضــيات -
  البنائيـة مـن تخطـي االهتمـام بـالمحتوى فقـط إلـى االهتمـام المتـوازن يتيحه تطبيق المبـاد

 . بكل من المحتوى والبنية

يتــيح اســتخدام البنائيــة فــي تــدريس الرياضــيات تنميــة الثقــة بــالنفس وتنميــة الــوعي بــالتعلم  -
واكتساب مهـارات إدارة الوقـت ، وتنمية القدرة على حل المشكالت، الذاتي والتعلم المستمر

 .ار مع اآلخرينوالحو 

تســاعد كــل مــتعلم علــى بنــاء المعرفــة الرياضــية مــن خــالل التفاعــل بــين الخبــرات الحياتيــة  -
 .والمناقشات داخل الفصل الدراسي

بــذلك االتفــاق بــين البنائيــة ومعــايير تعلــيم الرياضــيات تصــبح نمــاذج الــتعلم البنــائي ممكنــة  -
المتعـددة تجعـل المـتعلم محـور العمليـة ا هفهي بإمكانيات، االستخدام في تدريس الرياضيات

كما تعطي فرصـًا كبيـرة للتفكيـر والمناقشـة والحـوار والتعـاون فـي حـل المشـكالت ، التعلمية
ممــا يخــدم مجــال الرياضــيات ويكســب المــتعلم التواصــل الســليم ، باســتخدام التفكيــر العلمــي

 .ومهارات العمل الجماعي والمبادرة في التعلم
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ثانيًا:نموذجبايبيالبنائي
 

 

 حملة تارخيية عن منوذج باييب. (3

 تعريف منوذج باييب البنائي.  (2

 مميزات منوذج باييب البنائي.  (1

 خطوات منوذج باييب البنائي. (4
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 . (Bybee)نموذج بايبيلمحة تاريخية عن  2
بــرز عــدد مــن ، النظريــة البنائيــة وتوظيفهــا فــي العمليــة التربويــةمــع انتشــار أفكــار ومبــاد  

ويعد نموذج بايبي أحد هذه النماذج ويعود تسمية ، النماذج التي تستمد أفكارها من النظرية البنائية
حيــث طــرح هــذا ، Bybee)نســبًا إلــى العــالم التربــوي المعاصــر بــايبي )، االســمهــذا النمــوذج بهــذا 
ويعتبـر هـذا النمـوذج ت نموذجـًا تدريسـيًا فعـااًل قائمـًا علـى البحـث يسـاعد ، 3992النموذج في عـام 

ويهــدف إلــى الســماح ، التالميــذ علــى تعلــم المفــاهيم العلميــة األساســية مــن خــالل اشــتراكهم وعملهــم
للتالميذ بتطبيق المعرفة السـابقة وتطـوير االهتمامـات وحـب االسـتطالع والتعزيـز اإليجـابي لنـواتج 

كما يضع التالميـذ فـي بيئـة أكثـر نشـاطًا بواسـطة طـرح أسـئلة ، ويات معرفية مختلفةالتعلم في مست
مفتوحــة النهايــات ومــن ثــم يمكــن للتالميــذ عمــل اكتشــافات بالتعــاون مــع اآلخــرين بــداًل مــن مجــرد 

 .(1، 2134، االستماع للمعلمين الذين يتبعون أدوارًا تقليدية ت )حسن

 . Bybee))تعريف نموذج بايبي  0
 :عت التعريفات التي تناولت نموذج بايبي ومنهاتنو 

نمــوذج تدريســي يســاعد الطــالب علــى بنــاء مفــاهيمهم ومعــارفهم العلميــة وفــق عــدة مراحــل ت
 (.25، 2115، التقويم ت )عبد الحافظ، التوسع، التفسير، الشرح، االستكشاف، وهي التهيئة

( بأنه ت نموذج تدريسي يتكون مـن خمـس (Wanda Walter,2004, 3وعرفته ونرا ولتر 
المعلم مع تالميذه ويهدف إلى أن يبني التلميذ معرفته بنفسه مـن خـالل عمليـة خطوات يستخدمها 

 .لتعلم طبقًا لما يرى أصحاب النظرية البنائيةتاالستقصاء التي تؤدي إلى ا

ستكشــاف بأنــه ت نمــوذج تعليمــي يثيــر قــدرة الطالــب علــى االBybee) 2006,30,وعرفــه )
 .واإليضاح والتفكير والتقويم الذاتي لتقديم أفكار ومهارات علمية أفضل

 :ونالحظ أن جميع التعريفات السابقة ركزت على

 .أن نموذج بايبي أحد نماذج النظرية البنائية -

 .مراحل 5يتألف نموذج بايبي من  -
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 .يهدف نموذج بايبي إلى بناء المتعلم المعرفة بنفسه -

 .على نشاط المتعلم وفاعليته يرتكز بشكل أساسي -

 . Bybee))نموذج بايبيأهمية  2
، (2116، )أحمــــــد، (1، 2134، )حســــــن:منهــــــابعــــــدد مــــــن الميــــــزات نمــــــوذج بايبيتميــــــز ي

((Gejda,2006,6. 

نموذجـًا تدريسـيًا يشتمل نموذج بايبي البنائي على معظم أفكار التعلم البنائي حيـث يعتبـر  -3
التالميــذ علــى تعلــم المفــاهيم العلميــة األساســية مــن خــالل فعــااًل قائمــًا علــى البحــث يســاعد 

ويهـــــدف إلـــــى الســـــماح للتالميـــــذ بتطبيـــــق المعرفـــــة الســـــابقة وتطـــــوير ، اشـــــتراكهم وعملهـــــم
االهتمامـــات وحـــب االســــتطالع والتعزيـــز اإليجــــابي لنـــواتج الـــتعلم فــــي مســـتويات معرفيــــة 

 .مختلفة

 .أثناء تعلمهم وبناء معرفتهميمكن نموذج بايبي التالميذ من تفعيل التعلم النشط  -2

أسـئلة مفتوحـة النهايـات ومـن ثـم يمكـن يضع التالميذ في بيئـة أكثـر نشـاطًا بواسـطة طـرح  -1
للتالميــذ عمــل اكتشــافات بالتعــاون مــع اآلخــرين بــداًل مــن مجــرد االســتماع للمعلمــين الــذين 

 .يتبعون أدوارًا تقليدية

 يذ كالمالحظة والتفسير والتنبؤ.يساعد على تطوير مهارات عمليات العلم لدى التالم -4

يعطي الفرصة للتالميذ للمرور بخبرات حقيقية وكذلك المشـاركة فـي األنشـطة العلميـة فـي  -5
 .مرحلة االستكشاف

ليـات العلـم كالقيـاس مينمي لدى التالميذ الذكاء المنطقي الرياضي من خالل استخدامه لع -6
 .والتصنيف

ثارة التالميذ للتعلمنتباه يقوم النموذج على التشويق وجذب اال -2  .وا 

 .يعمل النموذج على تعديل المفاهيم الخطأ -8
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 .يعتبر النموذج شاماّل لعدة خطوات تعتمد على مهارات التفكير -9

 .يزود النموذج التالميذ بوسائل التقويم المختلفة -31

يســـــمح النمـــــوذج الســـــتخدام العديـــــد مـــــن األنشـــــطة والتجـــــارب وعـــــرض األفـــــالم التعليميـــــة  -33
 .المختلفة التي تساعد في تعلم التالميذ واستخدام الوسائل

ممـا ، بحيث يهتم بماذا يعرف المتعلمـون وكيـف يتعلمـونيجعل التدريس يتم بشكل أفضل  -32
 .يجعل التعلم ذا معنى

 :وتضيف الباحثة

فيهمــا همــا المجموعــة األصــلية  تالميــذتتضــمن هــذه االســتراتيجية وجــود مجمــوعتين يعمــل ال -
 .ومجموعة الخبراء

االســتراتيجية التالميــذ علفتعــرف بعضــهم و بنــاء عالقــات اجتماعيــة مــن خــالل تســاعد هــذه  -
 .احتكاكهم مع التالميذ في المجموعة األصلية ومجموعة الخبراء

ت التحصــيل الدراســي بمــا يمكــن التالميــذ مــن ياتشــكيل مجموعــات غيــر متجانســة فــي مســتو  -
 تعليم زمالئهم والتعلم منهم.

،  8، 0222، )حساااااان،  Bybee,2006,30)) . نمااااااوذج بااااااايبيخطااااااوات   2
-222، 0222، )تروبياااردج ووخااارون،  002-002، 0222، )زيتاااون وزيتاااون

222 . 
 :  Engagement)مرحلة التشويق وشد االنتباه  -2

، مرحلة تسمى مرحلة االندماج أيضًاألنها تعمـل علـى دمـج المـتعلم فـي عمليـة الـتعلموهذه ال
المحــددة مســبقًا فــي هــذه المرحلــة وفيهــا يقــوم المعلــم بتحفيــز تثــار األســئلة المتعلقــة بالمشــكلة حيــث 

وتوزيع التالميذ لعمـل أنشـطة علـى شـكل فـردي أو ، التالميذ وشد انتباههم إلى مشكلة أو حدث ما
وذلــك بشــغل ، وهنــا يــتم إيجــاد تــرابط بــين األنشــطة الماضــية والمســتقبلية، فــي مجموعــات تعاونيــة

كمـا ، وبذلك سيجيبون بطريقة استكشـافية بأنفسـهم، مة التعليميةالتالميذ وجعلهم يركزون على المه
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وأيضــًا يواجــه ، أن االنشــغال النــاجح ســيجعلهم حــائرين ومتحفــزين بصــورة فاعلــة فــي نشــاط الــتعلم
بتحديـــد المهـــام التعليميـــة ووضـــع الـــروابط بـــين الخبـــرات التعليميـــة المعلـــم الطـــالب حيـــث يقومـــون 

وهنــــاك طــــرق كثيــــرة ، األنشــــطة األساســــية المرتبطــــة بالموضــــوعتحديــــد وكــــذلك ، الســــابقة والحاليــــة
وتمثيـل موقـف ، وتقـديم أحـداث مثيـرة، للوصول لهذه المرحلة منها طرح األسئلة وتحديد المشكالت

 .مشكل

وذلك حتـى ، وترى الباحثة أن هذه المرحلة تعمل على تهيئة المتعلم نفسيًا لتعلم ماهو جديد
يج المــتعلم علــى وهنــا علــى المعلــم أن يبحــث عــن أســاليب تســاعد ، ابيــةيقبلــوا علــى الــتعلم بنشــاط وا 

 المعلومات الجديدة والقديمة تذكر المعارف والمعلومات التي تعلمها سابقًا وذلك بهدف الربط بين 

 : xplorationE)االستكشافمرحلة  -0

األنشـطة يتفاعل الطالب فـي هـذه المرحلـة مـع الخبـرات المباشـرة والتـي تتمثـل فـي عـدد مـن 
يـة التعاونيـة االستقصائية التي تثير لديهم تساؤالت ومن خالل قيامهم باألنشطة الفردية أو الجماع

يبحثون عن إجابات لهذا التساؤالت مما قد يؤدي إلى اكتشافهم المفاهيم ذات ، الموجهة من المعلم
ا لـديهم مـن أنمـاط وبذلك يتعرف الطـالب علـى مـ، العالقة من خالل البحث أو المناقشة الجماعية

الفهم الخطأ المرتبطة بموضوع الدرس وفي هذه المرحلة يكـون دور المعلـم ميسـرًا ومالحظـًا وجيـدًا 
وأن يجيــب علــى أســئلة الطلبــة ويســألهم أســئلة ســابرة توضــح مــن ، للطلبــة أثنــاء تفــاعلهم مــع بعــض

دة توجيـه استقصـاءات خاللها مدى فهمهم الخاص للمفاهيم الرئيسية وقد يسأل أسئلة إضافية إلعا
ويجـب ، كما يقوم المعلم بتشجيع الطلبة للعمل سـوية بتوجيهـات مباشـرة منـه، الطلبة عند الضرورة

وأن اليوضـــح لهـــم المفهـــوم فـــي هـــذه المرحلـــة وعليـــه أن ، أن يتعلمـــوهأن اليخبـــر الطلبـــة مـــاعليهم 
ت كمـا يعتمـد المعلمـون يعطيهم وقتًا للتفكير والتخطيط واالستقصاء وتنظـيم المعلومـات التـي جمعـ

على مهارات االستجواب إلرشاد تعلم الطلبة وعلى المعلم أن يزود الطلبة ببعض التجارب وفرص 
 .ليالحظوا ويختبروا األفكار

وبمجرد تفاعل التالميذ مع الخبرات الجديدة التـي سـتثير لـديهم التسـاؤالت التـي قـد يصـعب  
وترى الباحثة أن هذه  .اإلجابة عنها سيكتشفون من خالل األنشطة أشياء وعالقات كانوا يجهلونها
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وتدفعه إلى اإلجابة عنها عن طريق المالحظة والتجريـب  على المتعلمالمرحلة تتضمن طرح أسئلة
 .التعاون مع أفراد مجموعته مما يساعد أيضًا في إكسابه مهارات العمل ضمن فريقو 

 : xplanationE)مرحلة التفسير أو الشرح  -2

قد يسميها البعض )مرحلـة اإلبـداع المفـاهيمي أو مرحلـة تصـحيح الفهـم الخطـأ( وهـي تعنـي 
، وواضــحةلة ومفهومــة العمليــة التــي يــتم مــن خاللهــا جعــل المفــاهيم أو العمليــات أو المهــارات ســه

أو التـــي يعرضــها المعلـــم علــى الســـبورة وفــي هــذه المرحلـــة يتوصــل التالميـــذ إلــى األفكـــار الجديــدة 
ــــد صــــياغتها  ــــي غيرهــــا مــــن أدوات العــــرض بعــــد أن يعي ــــة أو تعــــرض األســــاليب الت بصــــورة علمي

لــى اســتخدموها للتوصــل إلــى هــذه الحلــول. وعنــد العمــل فــي مجموعــات فــإن المتعلمــين يأخــذون ع
عـــاتقهم مهمـــة تعلـــيم بعضـــهم الـــبعض علـــى كـــل المســـتويات ســـواء الفهـــم أو عـــرض المالحظـــات 

 واألفكار واألسئلة واالفتراضات.

علــى شــرح وتفســير المفــاهيم والتعريفــات بأســلوبهم  طــالبفــي هــذه المرحلــة تشــجيع ال يــتمو 
ويقوم ، حالة االتزانوتؤدي هذه المرحلة إلى التوصل إلى ، تجاربهم االستكشافيةالخاص في أثناء 

 .التي في المرحلتين السابقتينالمعلم بربط التفسيرات مع الخبرات 

حيــث يــتم فيهــا ، وتــرى الباحثــة أن هــذه المرحلــة هــي المرحلــة الجوهريــة فــي نمــوذج بــايبي 
ــة ، توجيــه المــتعلم للتركيــز علــى المفهــوم قيــد الدراســة حيــث تعطــى فرصــة للمــتعلم فــي هــذه المرحل

ويقـــدم المــتعلم تفســـيراته المتعلقـــة ، اتـــه وترتيبهــا ومناقشـــتها والتعــاون مـــع مجموعــاتهملتنظــيم معلوم
 . بالمفهوم مع ذكر كيفية وصول المتعلم لتلك التفسيرات

 : Elaboration)التوسع أو التفكير التف يلي أو اإلغناء مرحلة -2

المبـاد  األساسـية فهـم التالميـذ المفهـوم أو وتلعب هذه المرحلة دورًا مهمًا في توسيع مدى  
هنا يتوسع التالميـذ فـي التفكيـر فـي الموضـوع المثـار ، المقصود تعلمها من خالل المراحل السابقة

مما يسمح لهم بالتفكير ، وبذلك سيتناولون الموضوع بكافة جوانبه، فيفكرون تفكيرًا تفصيليًا محكماً 
وهـــذا ســـيتم عنـــدما ، فكيـــر العليـــاوالتمثيـــل الـــذي يعـــد مـــن قـــدرات التالمـــرن والتفكيـــر األكثـــر أصـــالة 

مـن المعلـم أو مـن يشرعون بتجارب وأنشطة جديدة لتوسيع المفهوم ويحصلون على هـذه األنشـطة 
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أو من الوسـائل الممكنـة المتـوافرة للتوسـع فيهـا حتـى تعيـنهم علـى تعمـيم خبـراتهم ، المواد المطبوعة
 .ة اإلغناءتطبيق المفهوم أو مرحل)مرحلة  ولهذا السبب تسمى أيضاً ، السابقة على مواقف جديدة

وفــي هــذه المرحلــة يــتم تزويـــد ، إن مرحلــة التوســع تشــبه إلــى حــد مــا عمليــة إغــالق الــدرس
وتطبيقهــا فــي مواقــف حياتيــة حقيقيــة جديــدة ، التالميــذ بالفرصــة لتوســيع فهمــه للمفــاهيم والمهــارات

 .مشابهة تعم الوقت والتجارب التي تم تنفيذها في عملية التعلم

لـــم تـــذكر فـــي الكتـــاب رى الباحثـــة أن هـــذه المرحلـــة تتميـــز عـــن غيرهـــا فـــي طـــرح أســـئلة وتـــ
مـن أجـل إلـى اسـتخدام كـل مايمتلكـه مـن معلومـات المدرسي تتحدى قدرات وتفكير المتعلم وتدفعه 

 .التوصل إلى حلول لهذه األسئلة

 : aluationvE)التقويممرحلة  -2

للمعلم أن يحـدد إلـى أي مـدى تـم فهـم الطالـب تتيح الفرصة ، وهو عملية تشخيصية مستمرة
وقــد يكــون ، ويســتخدم التقــويم أو التقيــيم خــالل أي مرحلــة مــن مراحــل العمليــة التعليميــة، للموضــوع

إعــداد الــدروس وقــد يكــون مؤشــرًا كمــا يســاعد المعلــم فــي ، التقــويم نقطــة بدايــة إلثــراء تعلــم الطــالب
 .لحتمية التطوير

وذلــك عــن طريــق ، ماتوصــل إليــه المتعلمــون مــن حلــول وأفكــار وفــي هــذه المرحلــة يــتم تقــويم
مما يساعدهم في الحكم على ماتوصلوا إليه ومعرفة مدى اإلفادة من هذه ، وسائل التقويم المختلفة

ــًا أم نهائيــاً ، الحلــول وبــالطبع فــإن التقــويم يبــدأ مــن بدايــة أول مرحلــة مــن ، ســواًء أكــان التقــويم ذاتي
ويكــون التقــويم هنــا رســميًا وهــو يؤكــد مــدى فهــم ، ه تقــويم غيــر رســميمراحــل نمــوذج بــايبي ولكنــ

تقــويم مــدى نجـاح كــل مرحلــة مـن مراحــل هــذا وكــذلك يــتم هنـا ، التالميـذ المفهــوم العلمــي واألنشـطة
 .أي أن التقويم  ني ومستمر وتكويني مصاحب لتعلم التالميذ، النموذج

م وقـدراتهم وتزيـد الفـرص للمتعلمـين وتشجع هذه المرحلة الطـالب علـى تقـويم أنفسـهم وفهمهـ
 .لتقويم تقدم التلميذ نحو إنجاز المهمات التعليمية

وتــرى الباحثــة أن التقــويم قــد يكــون علــى شــكل أوراق عمــل أو اختبــارات تحتــوي علــى أســئلة 
، ةمفتوحة اإلجابات أو أسئلة من نوع االختيار من متعدد أو أسئلة تتطلـب كتابـة العبـارة الصـحيح
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ويمكــن كــذلك أن يكـــون التقــويم مـــن خــالل اســـتخدام بطاقــة المالحظـــة التــي تهـــدف إلــى مالحظـــة 
 .لمهام المتعلمسلوك المتعلم داخل مجموعته ومدى إنجازه
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ثالثًا:الحاسوبوالبرمجياتالتعليمية
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 . مقدمة
انية الـذي يشــهده عالمنـا المعاصــر التقـدم العلمـي والتقنــي الهائـل وزيــادة المعـارف اإلنســأدى 

وسـيطرة المعلـم ، إلى إعادة النظر في المناهج والطرائق التدريسية التي تركـز علـى الحفـظ والتلقـين
 ولقــد ظهــر اتجـــاه، علــى العمليــة التعليميــة واعتبــار التالميــذ متســـاوون فــي القــدرات واالســتعدادات

وتســاعد علــى ، يــدعو إلــى البحــث عــن أســاليب تــدريس جديــدة تســتخدم الوســائل والتقنيــات الحديثــة
لـى الــدور وتركـز ع، وتنميـة مهـارات التفكيـر الناقـد وحـل المشـكالت، تحسـين عمليـة الـتعلم والتعلـيم

 .النشط والفعال للمتعلم

بشــكل واســع فــي جميــع ويعــد الحاســوب مــن أبــرز التقنيــات الحديثــة التــي انتشــر اســتخدامها 
متميـزة لمــا يمتـاز بــه  فهـو يعـد أداة تعليميــة، االقتصـادية والعلميــة واالجتماعيـة والتربويــة لمجـاالتا

تاحــة ، وقــدرة فائقــة علــى معالجــة المعلومــات وتخزينهــا، مــن ســرعة فــي أداء العمليــات الحســابية وا 
ة وفـــق ســـرعته الذاتيــــة الفرصـــة للمـــتعلم للتفاعـــل مــــع المحتـــوى التعليمـــي المعـــروض علــــى الشاشـــ

اح واســتخدام مــؤثرات متنوعــة تشــوق التالميــذ وتجــذب انتبــاههم وبمــا أن التعلــيم هــدف وطنــي ومفتــ
كثيــر مــن التربــويين إلــى ضــرورة اســتخدام الحاســوب فــي جميــع  التنميــة فــي جميــع الــدول فقــد دعــا

 .كأداة رئيسية تدعم المنهاج المدرسي، األنظمة التربوية

 . ت التعليميةتعريف البرمجيا  2
البـرامج االلكترونيـة متعــددة أنمـاط اإلثـارة التــي تلــك هـي تعـرف البرمجيـات التعليميــة بأنهـا ت 

وتســـتخدم مـــن خـــالل الكمبيــوتر إلدارة التعلـــيم أو نقـــل الـــتعلم مباشــرة إلـــى المتعلمـــين لتحقيـــق تتــيح 
 ت ي النظــــاميأهـــداف تعليميـــة محــــددة تـــرتبط بمقــــررات دراســـية معينـــة كجــــزء مـــن تعلــــيمهم الرســـم

ــــــد.(362، 2111، خمــــــيس) ــــــد الحمي بأنهاتمجموعــــــة مــــــن الوحــــــدات (215، 2112، ويعرفها)عب
التعليمية المصممة على جهاز الكمبيوتر بهدف تعلـيم مفـاهيم أو حقـائق معينـة وفـق أسـس تربويـة 

 .سليمة

مختلفـة وتعرف أيضًا بأنها ت مجموعة المكونات المنطقية التي تقدم في صورة مواد تعليمية 
وتقـدم لـه تغذيـة المـتعلم ويتفاعـل معهـا ، األنماط لتحقيق أهداف محددة عـن طريـق الحاسـب اآللـي

أيضــًا تهــي تلــك الرســائل بأنهاو .(26، 2114، راجعــة فوريــة حســب اســتجابته ت )الجبــان والمطيعــي
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صـميمها التعليمية متعددة الوسـائط المعبـرة عـن المحتـوى الدراسـي و أنشـطته والتـي يـتم إعـدادها وت
فــي صـــورة برنـــامج كومبيـــوتري فـــي ضـــوء معــايير محـــددة ووفقـــًا ألهـــداف تعليميـــة محـــددة ت )ســـالم 

ـــا .(21110114وســـرايا، ـــات التعليميـــة ت 265، 2112، ويشير)ســـالمة وأبـــو ري ( إلـــى أن البرمجي
 تعتمد في انتاجها على مبدأ تقسيم العمل إلى أجزاء صغيرة متتابعة منطقيًا ت 

ليميـة تقـوم علـى برمجـة الـدروس التـي يتضـمنها الكتـاب المدرسـي وتسـتخدم لبرمجيـات التعفا
وتعتمـد علـى شاشـات ،مؤثرات متنوعة تجذب انتباه الطالب كاألصـوات واأللـوان والصـور المتنوعـة

وتــرتبط ، المبــاد  التــي يقــوم عليهــا التعلــيم المبــرمج وتعتمــد علــى، متتابعــة تعــرض علــى الحاســوب
( التــي تعــد ت فئــة مــن نظــم Multimediaباطــًا وثيقــًا بالوســائط المتعــددة )البرمجيــات التعليميــة ارت

االتصـــاالت المتفاعلـــة التـــي يمكـــن إنتاجهـــا وتقـــديمها بواســـطة الكمبيـــوتر لتخـــزين ونقـــل واســـترجاع 
المعلومات الموجودة في إطار شبكة من اللغة المكتوبة والمسموعة والموسيقى والرسومات الخطية 

(. وكمــا تأثبتــت الدراســات واألبحــاث Gayeski,1992,p9متحركــة والفيــديوت )والصــور الثابتــة وال
العلميـــة أن الـــتعلم والتعلـــيم بمعونـــة البـــرامج الحاســـوبية أفضـــل بكثيـــر مـــن طرائـــق وأســـاليب التعلـــيم 

وعنـــدما يســـتخدم المعلـــم الوســـائط المتعـــددة البـــد مـــن أن تخـــدم .(Yen,2008التقليديـــة الشـــائعة ت)
ليمــي المعــروض ال أن تبعــد الطالــب عــن تحقيــق الهــدف التعليمــي المطلــوب وتعــزز المحتــوى التع

 تأن العبرة ليست بعدد عناصر الوسائط المتعـددة المسـتخدمة (3998، ويرى )عبد المنعم، تحقيقه
ولكــــن العبــــرة فــــي مناســــبة العناصــــر المســــتخدمة لعــــرض محتــــوى ، فــــي تقــــديم الرســــائل التعليميــــة

ــــذي يشــــهده العصــــر الحــــالي البرنــــامجت. ومــــع التطــــور العلمــــي ــــوجي ال ــــد االهتمــــام ، والتكنول ت تزاي
ـــديم  بالبرمجيـــات التعليميـــة وتطـــور تصـــميمها نتاجهـــا إذ تراوحـــت بـــين برمجيـــات ركـــزت علـــى تق وا 

المعلومــات والتــذكر فــي الســبعينات إلــى برمجيــات للتــدريب والمــران فــي الثمانينــات إلــى برمجيــات 
 .(52، 2112، قنديل)نواعها مع بداية األلفية الثالثةت معتمدة على الوسائط المتعددة بكافة أ

 :التعليمية الحاسوبية مجياتأنواع البر   0
الحاسـوبية وتتعــدد أغراضـها ولكـن تهـدف جميعهــا إلـى تيسـير عمليـة تعلــم  مجيـاتتتنـوع البر 
 :ومن هذه البرامج، وتعليم التالميذ

 :التعليم الخ و ي برمجيات0-2
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البرامج على إنتاج مادة تعليمية محوسبة للطالب يستطيع تعلمـه ذاتيـًا ويعتمد هذا النوع من 
إذ يــتم تصــميم هــذا النــوع مــن البــرامج التعليميــة بطريقــة يســهل ، مــن دون مســاعدة أو وجــود المعلــم

ثـم عـرض المـادة التعليميـة ، وتقـديم األهـداف، على الطالب تتبعها من حيث عرض عنوان الـدرس
هـا وبعـض األمثلـة التوضـيحية والتطبيقيـة للمـادة المعروضـة )عفانـة على شكل وحدات يسـهل تعلم

ز هذه البـرامج بميـزات منهـا ت يعطـي الطالـب الفرصـة الكافيـة لـتعلم وتمتا .(12، 2115، و خرون
فهو أية فكرة والتمكن منها قبل االنتقال إلى فكرة أخرى ويتعلم الطالب بالسرعة التي تناسب قدراته 

 .(51، 2111، )سعادة والسرطاويت يتنافس مع نفسه

 .األلعاب التعليمية مجياتبر  0-0

والتســـلية  إلـــى اللعـــبتشـــويقًا للتالميـــذ، ألنهـــا تلبـــي حاجـــه التالميـــذ  مجيـــاتوهـــي أكثـــر البر 
تجـذب المتعلمـين ، وتهدف إلى تعليم التلميذ مهـارة أو مفهـوم أو معلومـة مـن خـالل ألعـاب تعليميـة

عبــة لوتحتــوي هــذه البــرامج علــى عــدد مــن المكونــات منهــا مضــمون الت، لمتعــة والفائــدةوتقــدم لهــم ا
التوجيهــات التــي تشــرح ، ودور الالعــب أوالالعبــين، قواعــد اللعبــة، األهــداف التعليميــة للعبــة، ذاتهــا

 :أهم خصائص األلعاب الكمبيوترية التعلميةتومن(16، 2111، كيفية اللعبت)الهرف و خرون

 .يرغب الالعب في الوصول إليهاالمقاصد: وهي النهاية التي  -

 .القواعد: هي التي تحدد إجراءات اللعبة -

 .المنافسة: بين شخص وأخر أو الشخص نفسه أو الحاسوب والشخص -

 .األمان: اللعبة بيئة غير خطيرة فالمتعلم يشعر باألمان وعدم الخوف -

 .الترفيه: وهي السمة التي تطبق المتعة واإلثارة -

، 2111، ت)زيتونابــــة ومثيــــرة وتعتمــــد علــــى الخيــــال للترغيــــبالتجديــــد والخيــــال: فهــــي جذ -
238). 

 .حل المسائل والتمارين برمجيات0-2

هامـــًا يســـاعدهم علـــى تنميـــة  ذ علـــى حـــل المســـائل والتمـــارين مبـــدأت تعتبـــر تنميـــة قـــدرة التالميـــ
أساليب التفكير الصـحيح لـديهم وتشـجيعهم علـى االكتشـاف واالبتكـار ومواجهـة الظـروف المختلفـة 



الحاسوبوالبرمجياتالتعليمية الفصلالثالث
 

 
58

ويسـمح الحاســوب للتالميـذ أن يحلــوا المسـائل والتمــارين ، التـي تقــابلهم فـي حيــاتهم بطريقـة ابتكاريــة
دون االعتماد على الحساب التقليدي المعتمد على الورقة المطروحة عليهم خالل شاشة الحاسوب 

ت الحـل فاسـتخدام الحاسـوب لحـل المسـائل والتمـارين ذات المتغيـرات ينقـل التركيـز مـن  ليـا، والقلم
العــادي إلــى إدراك العالقــات موضــوع الدراســة فالمســـائل ربمــا تتضــمن رســومات بيانيــة أو نمـــاذج 

 .(222-226، 2111، مركبة أو معادالت رياضية )الفار

 . برمجيات التشخيص والعالج0-2

هــي البرمجيــات التــي تعنــى بتشــخيص واقــع الخبــرات الســابقة للطلبــة والثغــرات التــي ينبغــي 
( فيجــري اختبــارهم علــى شاشــة 212، 2112، ل االنتقــال إلــى الــتعلم الالحــق )عبــودمعالجتهــا قبــ

، فيعرف المعلـم والمـتعلم نقـاط الضـعف والقـوة، الحاسوب من خالل تسجيل إجاباتهم ثم تصحيحها
، 2112، ومــن ثــم يقــوم الحاســوب بتوجيــه التالمــذة وعــالج نقــاط الضــعف لــديهم )التمــار وســليمان

239). 

 . تدريب والتمرين والممارسةال مجياتبر 0-2

يقـدم الحاسـب عـددًا مـن التـدريبات أو التمرينـات أو المسـائل التدريب والمـران ت مجياتفي بر 
وتحقـق .(418، 2119، عن موضوع معين سبقت دراسـته مـن قبـل بطريقـة مات)البشـايرة والفتينـات

هذه البرمجيات ت أهدافًا عليا لم تتحقق بالتدريس التقليدي لضيق الوقت وطبيعـة التـدريس الجمعـي 
، و خـــرون الـــذي اليمكـــن كـــل فـــرد مـــن الممارســـة والتمـــرين فـــي حـــل المســـائل والمشـــكالتت )صـــيام

ـــرامج شـــيوعاً ( 321، 2132 ـــواع الب ـــر أن ـــرامج أكث ـــرامج أســـئلة ، وتعـــد هـــذه الب حيـــث تقـــدم هـــذه الب
ذا أجـــاب التلميـــذ إجابـــة صـــحيحة يقـــوم الحاســـوب بتقـــديم تعزيـــز ، للتالميـــذ علـــى شاشـــة العـــرض وا 

ذا أجاب التلميذ إجابة خاطئة ، إيجابي للتلميذ كأن يقول له أحسنت الحاسوب تظهر على شاشة وا 
ويمكـن ، ثم يعرض الحاسوب فـي نهايـة البرنـامج نتيجـة التلميـذ، مثالً  أخطأت كرر المحاولةعبارة 

ت وممـا تجـدر اإلشـارة ، متعلم تكرار البرنامج التعليمي الحاسوبي مرات عديدة وفـي أي وقـت يريـدلل
إليه أنه ينبغي التنبيه إلى أن هذه البرامج مساعدة وليسـت أساسـية بـل يسـتفاد منهـا باإلضـافة إلـى 

امج إلــى وبعــد أن يصــل المــتعلم باســتخدام هــذا النــوع مــن البــر ، بــرامج التعلــيم أو التــدريس األخــرى
درجـــــة اإلتقـــــان لـــــدرس مـــــا يكـــــون البرنـــــامج قـــــد حقـــــق الغـــــرض منـــــه بإكســـــاب المهـــــارة للمـــــتعلم ت 
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فــــي مــــواد مثــــل الرياضــــيات والعلــــوم  مجيــــاتويمكــــن أن تســــتخدم هــــذه البر .(2112063)الموســــى،
 الكثير من المفاهيم والمهارات. واللغات حيث تحتوي هذه المواد على

 .برمجيات الحوار0-6

األسلوب للمتعلم الفرص التي مـن خاللهـا يسـتطيع أن يتحـدث مـع الحاسـوب فهـو يوفر هذا 
وبـــذلك يســـتطيع المـــتعلم أن فيجيبـــه الحاســـوب عنهـــا ، يوجـــه لـــه األســـئلة التـــي يبحـــث عـــن إجابتهـــا

هــذا األســلوب فــي وتتمثــل مشــكلة اســتخدام ، ينــاقف الحاســوب فــي المشــكالت التــي تعتــرض ســبيله
 ال يمكـنألنه ، تعلمين وخاصة منهم من كان في المرحلة االبتدائيةصعوبة فهم الحاسوب للغة الم

هذا من ، إلزام المتعلم في المرحلة االبتدائية بصياغة األسئلة التي يوجهها للحاسوب بطريقة معينة
أيضـًا ، اليمكن التنبؤ بما سوف يثيره متعلم المرحلة االبتدائيـة مـن أسـئلة، ناحية ومن ناحية أخرى

، )ابــراهيم .سـلوب مشـكلة التمييـز بـين الكلمـة المكتوبـة والكلمـة المنطوقـة مـن المـتعلميواجـه هـذا األ
2112 ،295). 

 .حل المشكالت برمجيات0-2

، حل المشكالت في تقديم المساعدة للطالب من خالل تنمية قدراته العقلية مجياتوتسهم بر 
تاحــة الفرصــة أمامــه لتكــرار عــدة محــاوالت مــن أجــل حــل أيــة مشــكلة ت عترضــه فــي مواقــف الــتعلم وا 

ويـــتم عـــرض المشـــكلة مـــن قبـــل الحاســـوب بـــأكثر مـــن طريقـــة فقـــد تعـــرض عـــن طريـــق ، المختلفـــة
ثم يمر الطالـب بسلسـلة مـن الخطـوات واإلجـراءات لكـي يصـل إلـى ، الصوت أو الحركة أو الكتابة

 :المشكالت هماوهناك نوعان لبرامج حل ، (21190419، )البشايرة والفتينات اإلجابة الصحيحة

بــــرامج تعــــرض مشــــكالت مرتبطــــة بموضــــوعات دراســــية محــــددة يدرســــها المــــتعلم ضــــمن  -
 .المقررات الدراسية

برامج تعرض مشـكالت غيـر مرتبطـة بموضـوعات أو مقـررات دراسـية معينـة وهـي تهـدف  -
، 2115، إلـــى تنميـــة مهـــارات حـــل المشـــكالت بشـــكل مســـتقل عـــن موضـــوع معين)زيتـــون

315). 
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 . Simulation)لمحاكاة ا ياتبرمج0-8

للقيــام بمواقــف تعليميــة يســتحيل القيــام بهــا داخــل الحجــرة الدراســية  مجيــاتتســتخدم هــذه البر 
قـــدم هـــذه ت حيـــث الخارجيعلـــى طبيعـــة الفضـــاء مثـــل القيـــام بتجـــارب كيميائيـــة خطيـــرة أو التعـــرف

أن تحـدث علـى  لةخطـار التـي يمكـن وغيـر مكلفـة دون التعـرض، البرامج مواقف قريبة من الواقـع
بمعالجــة مســائل رياضــية مــع  ت ويمكــن للمــتعلم عــن طريــق بــرامج المحاكــاة أن يقــوم، أرض الواقــع

ومـن الفوائــد (.519-518، 2111، ر بعـض المتغيـرات ت)الحيلـةمالحظـة التـأثير النـاتج عـن تغييـ
وتقدم ، لبرنامجالتي تحققها هذه البرامجت أنها تتيح الفرصة للمتعلم للمشاركة االيجابية في أحداث ا

الثابتــة والمتحركــة الواضــحة  لــه العديــد مــن االختيــارات التــي تناســبه كمــا تســتعين بالصــور والرســوم
فضــاًل عــن أنهــا توجــه المــتعلم التوجيــه الســليم لدراســة تعتمــد علــى تحكــم المــتعلم فــي بيئــة ، والدقيقــة

 :وللمحاكاة أنواع متعددة منها.(62، 2112التعلمت )الموسى،

ـــد يفـــرض تعـــرف  :نتجـــاتمحاكـــاة م - ـــرد للتعليمـــات الخاصـــة بمنـــتج جدي تعتمـــد محاكـــاة الف
 .مكوناته ووظائفه وأسلوب استعماله

تعتمــد علــى محاكــاة الفــرد لمهــارة حركيــة الكتســاب تلــك المهــارة والتــدرب  :محاكــاة النشــاط -
 .عليها لجعلها أكثر كفاية وفعالية

 .أو نشاط حركي وهي استعمال الحاسوب لعرض مهارة :محاكاة المهارات -

ويحاكي الطالب فيهـا خطـوات ، تستعمل كثيرًا في مجال التعليم الصناعي :محاكاة المهن -
 .أدائية إلكسابهم مهارات في مجال تخصصهم

 .تتيح للطلبة استعمال البرنامج التعليمي مباشرةً  :محاكاة البرامج التعليمية -

تها تعتمـد مبـدأ محاكـاة األشـكال ثنائيـة األبعـاد وثالثيتهـا لدراسـ :محاكاة األشـكال الهندسـية -
 .وذلــك بتزويـــد الحاســوب بخصــائص تلــك الرســوم واألشـــكال، ومعرفــة مســاقطها وأبعادهــا

 .(311-313، 2118، )سعيد
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 . البرامج الخبيرة والذكاء اال طناعي0-2

فهـي ، م مـا بـين المتغيـراتواعـد التـي تحكـتعتمد بـرامج الخبـرة علـى التصـريح بالعالقـات والق
من هنا جاء المصطلح )البـرامج الخبيـرة والـذكاء ، اإلنسانأقرب إلى الطريقة الذكية التي يفكر بها 

ألن مثــل هــذه اللغــات مناســبة فــي تركيبهــا لمجموعــة التطبيقــات التــي تعتمــد علـــى  (االصــطناعي
أو ، األمـراضأو لتشخيص  ،كأن يكون التطبيق لترجمة نصوص لغة إلى أخرى، الخبرة المتراكمة
وبـرامج الخبـرة هـي تلـك البـرامج ، أو للتصـرف ضـمن ظـروف غيـر معروفـة مسـبقا، لعب الشـطرنج

 اإلنســـانالتـــي تجمـــع خبـــرة العديـــد مـــن الخبـــراء ضـــمن برنـــامج حـــواري بالطريقـــة التـــي يتعامـــل بهـــا 
فــــي  حيــــث أمكــــن خــــزن بــــرامج متخصصــــة خبيــــرة، المفكــــر لتقــــوده إلــــى االســــتنتاج أو التشــــخيص

 (.186، 2111، الحاسوب لتجيب المستفيد عن أسئلته في ميدان اختصاصه )القال وصيام

 .أنواع البرمجة المستخدمة في كتابة البرامج الحاسوبية  2
لحاسـوبية وهمــا يوجـد هنـاك نـوعين رئيسـيين للبرمجـة الشـائعة االسـتخدام فـي كتابـة البـرامج ا

 :(29، 2114، على النحو التالي )عيادات

 برمجة الخطيةال: 

، يطلـق علـى كـل جـزء منهـا إطـار، حيث يتم فيها تحليل المادة الدراسية إلى أجـزاء منفصـلة
فـــي البرنـــامج الخطـــي بحيـــث يتـــاح  وتقـــدم األســـئلة مباشـــرةً ، وتتـــوالى األطـــر فـــي خـــط أفقـــي متتـــابع

تثبيــت وبعــد ، لــى مادرســه فــي اإلطــارات الســابقةعجابــة الصــحيحة بنــاًء للطالــب الوصــول إلــى اإل
إضــافة إلــى تقــديم ، الــذي يتضــمن اإلجابــة الصــحيحة، اإلجابــة ينتقــل الطالــب إلــى اإلطــار التــالي

 .ات الجديدة وهنا يحدث تعزيز االستجابة مباشرةالمعلوم

 البرمجة المتفرعة: 

، حيث يوجه الطالب وفق هذه البرمجة إلى مسارات متنوعـة طبقـًا لالسـتجابة التـي يقـوم بهـا
والممر المتبع يعتمد علـى األجوبـة التـي يطرحهـا الطالـب فـي كـل ، ممرات ممكنةلذلك فهناك عدة 

ومــــن هنــــا جــــاءت تســــميته بــــالمتفرع أو ، ويمكــــن أن يســــير الطلبــــة فــــي مســــارات متباينــــة، مرحلــــة
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أو  الــذي يتميــز بتعــدد المســارات علــى النقــيض مــن البرمجــة الخطيــة الوحيــدة التسلســل، المتشــعب
 .جميعًا نفس المسارحيث يتبع الطالب ، المسار

، )ماازن،  082، 0220، )ساالمة وأبورياا . البارامج الحاساوبية ت ميممراحل   2
، 0222، ووخااااااارون)محماااااااد ،  226-222، 0222، )الفاااااااار،  202، 0226
008 . 

 :مرحلة التحليل والتصميم (3

التــي يقصــد بهــا تحديــد األهــداف الســلوكية الدقيقــة ، مرحلــة التصــميم، وتشــمل هــذه المرحلــة
وتحديـــد ، المحتـــوى العلمـــيففيهـــا يـــتم تحديـــد ، المعرفيـــة والوجدانيـــة والـــنفس الحركيـــة، بكـــل أبعادهـــا

 .والتأكد من توفر صفات الهدف الجيد، األهداف السلوكية

المحتــوى وتحديـد طــرق التــدريس وتحديــد كمـا تشــتمل علــى مرحلـة التحليــل مــن حيـث تحليــل 
كما يتم تحديد مـا يفعلـه ، اتجاهات مأ، أم ميول، مهاراتأم ، هل هي معرفية، ميةيعلتنوع المادة ال

 .المتعلم لتحقيق األهداف

 :اإلنتاجمرحلة  (2

الوحـــدة الدراســـية وفيهـــا يـــتم تحديـــد عنـــوان ، فـــي إنتـــاج البرمجيـــات، وهـــي المرحلـــة األساســـية
 وعرض األهداف السـلوكية فـي بدايـة الوحـدة، ووصف المتطلبات السابقة، وتحديد الفئة المستهدفة

التعليميـــة وتـــدعيمها بالرســـوم والصـــور ومقـــاطع وتنظـــيم عـــرض المـــادة ، واالختبـــار القبلـــي للمـــتعلم
ومراعــاة وجــود أنشــطة متنوعــة ، ومراعــاة عنصــر التشــويق وصــحة المعلومــات، الفيــديو والصــوت

 .وتحقيق التفاعل والتعزيز المناسب والمباشر بعد االستجابة من قبل المتعلم

 :السيناريومرحلة كتابة  (1

هــي المرحلــة التــي يــتم فيهــا ترجمــة الخطــوط العريضــة التــي وضــعها المصــمم إلــى إجــراءات 
تفصـــيلية وأحـــداث ومواقـــف تعليميـــة حقيقيـــة علـــى الـــورق مـــع الوضـــع فـــي االعتبـــار مـــا تـــم إعـــداده 

 .وتجهيزه بمرحلة اإلعداد من متطلبات
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ض علــى الشاشــة علــى وتــتلخص خطــة العمــل فــي هــذه المرحلــة بتســجيل مــاينبغي أن يعــر 
وهــــي مصــــممة ومقســــمة بطريقــــة تشــــيه تمامــــًا شاشــــة ، نمــــاذج خاصــــة تعــــرف بنمــــاذج الســــيناريو

 .الحاسوب وهي تختلف حسب نوع شاشة البرمجية

 :رحلة تنفيذ البرمجيةم (4

وينبغـي أن ، لمرحلة التـي يـتم فيهـا تنفيـذ السـيناريو فـي صـورة برمجيـة متعـددة تفاعليـةوهي ا
ولديه إمكانات ، تنفيذ البرمجية خبرة بالنظام المقترح لتنفيذ البرمجيةلذي يقوم بكون لدى المبرمج ات

حتــى تكــون لــدى ، هــذا وينبغــي االطــالع الشـامل علــى ســيناريو البرمجيــة، اسـتخدام الحاســب اآللــي
 .المبرمج الصورة الشاملة عن تسلسل األحداث وما سيستخدم مرة أو أكثر

 :مرحلة التجريب والتطوير (5

المرحلــة التــي يــتم فيهــا عــرض البرمجيــة علــى عــدد مــن المحكمــين المختلفــين بهــدف وهــي 
حيث تعرض البرمجية علـى عـدد مـن خبـراء المنـاهج وطـرق التـدريس وأسـتاذة ، التحسين والتطوير
إضــافة إلــى عرضــها علميــًا علــى عينــة مــن التالميــذ تمثــل المجتمــع األصــلي ، علــم الــنفس التربــوي

وفــي ضــوء مقترحــات المــوجهين والمعلمــين وخبــراء المنــاهج وطــرق ، مجيــةالــذي تطبــق بــه هــذه البر 
، وكــذلك أســتاذة علــم الــنفس التربــوي وذلــك مــن خــالل قــوائم التقــويم المعــدة لهــذا الغــرض، التــدريس

وفي ضوء مواقف عينة التالميذ والطالب يجري مزيد من التعديالت علـى البرمجيـة إذا لـزم األمـر 
 .مح بنشرها وتعميمها على نطاق واسعيسإلى أن نصل إلى مستوى 

،  22-28، 0222، )الهااارآ ووخااارون .معاااايير تقاااويم البرمجياااات التعليمياااة  2
 . 082، 0228، )شاااااااااااامي واسااااااااااااماعيل،  022-020، 0222، )عيااااااااااااادات

  Elissavet&Economides,2003,38 . 222-220ص ، 0222)الفار،
 بتوظيــف الحاســوب فـــي إطــار العملـــيم نــادى كثيــر مـــن الخبــراء فــي ميـــدان التربيــة والتعلـــي

ــــا التــــي يمكــــن أن يحققهــــا الحاســــوب فــــي اإلطــــار التعليمــــي، التدريســــية ، نظــــرًا لبمكانــــات والمزاي
يصــال المــتعلم إلــى مــن أجبوالبرمجيــة التعليميــة سلســلة مــن عــدة نقــاط تعليميــة يــتم إعــدادها بدقــة 

برمجيـات التعليميـة فـي الحصـة الدرسـية إتقان المادة التعليمية التي تمت برمجتها وعنـد اسـتخدام ال
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هناك مجموعة من المعايير البد مـن األخـذ بهـاكي تسـتطيع البرمجيـة تحقيـق الهـدف المرجـو منهـا 
 :وهي

  معايير المحتو: 

 معــاييرينبغــي أن يتــوفر فــي البرمجيــة التعليميــة فيمــا يخــص المحتوفالتعليميمجموعــة مــن ال
  وهي 

 .حيحة في عرضها للمحتوىتتبنى البرمجية نظريات تربوية ص -

 .تستخدم البرمجية أنشطة تعليمية مقبولة -

 .تناسب مقدار التعلم مع ما يستغرقه المتعلمون من وقت -

 .وضوح التسلسل والتتابع المنطقي للدروس -

 .يراعي تحقق األهداف المذكورة -

 .االستخدام المالئم لةصوات واأللوان -

 .المتحركةاالستخدام المالئم للرسوم والنماذج  -

 .الترابط بين أسلوب التمثيل وحركة الرسوم والنماذج بأهداف المحتوى ومضمونه -

 دقة المحتوى وسالمته العلمية   -

  معايير ت ميم الشاشة 

ويـتم ذلـك بعمـل فراغـات مناسـبة بـين ، عدم حشد كثير مـن المعلومـات فـي الشاشـة الواحـدة -
هذا يساعد الطالـب علـى المتابعـة و ، وتحديد عدد الحروف والكلمات في كل سطر، السطر

 وسهولة القراءة للمادة التعليمية المعروضة 
 .عدم المبالغة في استخدام األلوان والرسوم في البرمجية حتى اليؤدي إلى تشتيت المتعلم -

 .توفير حروف صغيرة وكبيرة في عرض المادة كلما أمكن ذلك -

 .استخدام الحروف الداكنة والخلفية الفاتحة أو العكس -
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تحكــم الطالــب بالبرمجيــة ليســير حســب ســرعته الذاتيــة وقدراتــه العقليــة ومســتواه التحصــيلي  -
أي تجنــب ســرعة انتقــال الشاشــة إلــى شاشــة أخــرى ، وذلــك مــن خــالل تجنــب دوران الشاشــة

 .حسب توقيت زمني محدد

 .بنظام محدد يتبع حتى نهاية البرنامجترتيب مكونات الشاشة  -

 .جزئية محددة بكل شاشة حتى يتم التركيز عليهاة أو التركيز على معلوم -

 :معايير تقديم المساعدات والتعليمات الالزمة 

مــنهج الدراســة وتوضــيح األجهــزة واألدوات التــي  مــنعلم لبيــان موضــوع البرنــامج تدليــل المــ -
 .يحتاجها

 .تقديم المعلومات واإلرشادات التي تساعد المتعلم على السير في العرض -

 لتي يمكن أن تظهر خالل عرض البرنامج وافتراض حلول لها.توقع المشكالت ا -

وع طـــرق تقـــديم األجـــزاء فـــي المقـــررات التعليميـــة مـــن خـــالل التعبيـــر فـــي أنمـــاط الظهـــور تنـــ -
 .وقوالب التقديم ووسائل عرض المعلومات وتنظيم شاشة الكمبيوتر

 .المقدمة خالل البرنامجتعدد وتنوع األنشطة اإلثرائية والعالجية  -

 جذب االنتباه داخل البرنامج رمعايي : 

 .استخدام كافة الوسائل والتقنيات المتاحة والمتوفرة والتي تحقق عرضًا ذا جودة عالية -

 .شتت االنتباهيرات التي تثتجنب العوامل والم -

 .تصميم البرنامج بحيث يسمح باالستخدام السهل لبيئة التعلم -

 .تنويع أساليب ظهور واختفاء المثيرات في العرض -

 معايير استخدام الطالب: 

بدراســة المــادة التعليميــة عــن طريــق البرمجيــة التعليميــة البــد مــن تــوفر  مــتعلمعنــدما يقــوم ال
 :فيها وهي معاييرمجموعة من ال
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 .التتطلب معرفة مسبقة للمتعلم بالحاسوب -

 .حث المتعلم على التعاون والعمل المشترك -

 .التتطلب من المتعلم الرجوع لدليل التشغيل -

وتغذيــة راجعــة فعالــة لالســتجابات الصــحيحة والخاطئــة ، لخصــًا عــن أدائــهمر للمــتعلم تــوف -
بحيـــــث تكـــــون التغذيـــــة الراجعـــــة الموجبـــــة أكثـــــر مـــــن التغذيـــــة الراجعـــــة ، علـــــى حـــــد ســـــواء

ويشــترط بالتغذيــة الراجعــة أن تظهــر مباشــرًة بعــد االســتجابة ويكــون مكانهــا مناســبًا .الســلبية
ويحصــل عليهــا ، ويســمح البرنــامج بطباعتهــا، الصــحيحةوتثبــت اإلجابــات ، علــى الشاشــة

 المتعلم بعد كل سؤال ودرس وجلسة تعليمية 

 .تتيح للمتعلم التحكم في معدل عرض المعلومات -

 .تتضمن وظائف لتحليل أخطاء المتعلمين -

 .تتيح للمتعلم التحكم في تسلسل محتويات الدرس -

 .تتيح للمتعلم التحكم في اختيار الدرس -

 .ار العودة لمراجعة أجزاء معينة من درس معينلم اختيتتيح للمتع -

 .تتيح للمتعلم اختيار أنماط مختلفة للعرض -

 .تتضمن البرمجية عدة مستويات من الصعوبة والسهولة -

 .تتضمن البرمجية وظائف مساعدة -

 . التقليل من االعتماد على المتعلم -

 :وتضيف الباحثة مجموعة من المعايير منها

 .ى الشاشة بطريقة مشوقة ومنظمةعرض المعلومات عل -

 .تكامل البرنامج الحاسوبي مع المنهاج المقرر -

 .للطالب سريع التعلم ثرائيةإ أنشطةتوفر  -
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 .عالجية للطالب بطي التعلم توفر أنشطة -

 .كل طالب الفصل ألداءتوفر ملخصا  -

 .البد من أن تقدم التغذية الراجعة وفق األسس التربوية -

البرمجيـــة البـــد مـــن تـــدريب التالميـــذ علـــى أمـــور أوليـــة فـــي اســـتخدام قبــل الـــتعلم باســـتخدام  -
 .الحاسوب

 .لمهارات الالزمة لت ميم البرمجيات التعليميةا  6
 .بهامهارات تصميم اإلرشادات ودليل استخدام البرمجية والتعريف  -

 .مهارة صوأل األهداف التعليمية وتصميمها -

 .مهارة تصميم محتوى البرمجية -

 .محتوى التعليممهارة تحليل  -

 .مهارة تصميم تجميع البيانات الخاصة بكل طالب -

 .تعلمممهارة تصميم األنشطة المحفزة والمثيرة لدافعية ال -

 .مهارة تصميم التغذية الراجعة والتعزيز -

 .مهارة تصميم تحليل البيانات وتغير النتائج -

 .مهارة تصميم العروض التفاعلية واإلثرائية -

 .نتقال من صفحة إلى صفحةمهارة تصميم الشاشة واال -

 .(222، 2118، )عطية.مهارة جمع الصور واألشكال وعرضها -

 .أهمية البرمجيات التعليمية 2
، )أبويـونس وخنـيفس، (61، 2116، بطانيـة:(تبرز أهمية البرمجيـات التعليميـة مـن مـا يلـي

 .(12-15، 2112، )النجار و خرون، (89-88، 2111، )الهرف و خرون، (25، 2119
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المحوسبة بمختلف أنواعها تتيح للمتعلم أن يتعلم بنفسـه دون الحاجـة البرمجيات التعليمية  -
وقـــد يكـــون اســـتخدام الحاســـوب وبرمجياتـــه التعليميـــة ، إلـــى معرفـــة متعمقـــة بعلـــم الحاســـوب

 .تدريس المباحث العلمية المختلفةصور برامج التعليم المحوسب في أنسب 

وكــذلك الــتعلم الــذاتي الــذي يــنظم ذلــك النمــو ويوســعه  تمــد المتعلمــين بفــرص كبيــرة للبنــاء -
 .أثناء تفاعل المتعلم مع الحاسوب

 .إذ يعلم في زمن أقل من الطريقة التقليدية، يوفر البرنامج التعليمي الوقت لدى المتعلمين -

 .تشويق الطالب بالمادة التعليمية المعروضة من خالل الشاشة -

ر أن المعلــم والكتــاب ليســا المصــدرين الوحيــدين علــى اعتبــا، تنــوع مصــادر الــتعلم للطالــب -
 .للحصول على المعلومات

مـدى تحقيقـه لةهـداف عده علـى تقـدير اإمكانية تسجيل النقاط والعالمات للطالب ممـا تسـ -
 .التعليمية

حكم المتعلم بالبرمجية التعليميـة فيسـير فـي الـدرس حسـب سـرعته الذاتيـة وقدراتـه إمكانية ت -
 .التعليمية

 :الباحثةوتضيف 

يمكــن للبرمجيــات التعليميــة التــي يدرســها التالميــذ فيجميــع المراحــل الدراســية أن تســهم فــي  -
 تعزيز اتجاهات التالميذ نحو التعلم وتفريده 

والمساهمة في حل مشـكالت ، التعلم بطيئيويمكن أن تساهم في تقديم المساعدة للتالميذ  -
 .النظام التعليمي

 .عليميةت نيف شاشات البرمجية الت  8
 :تصنف شاشات البرمجية التعليمية إلى األنواع التالية

إضــــافة إلــــى اســــم المنفــــذ ، وعــــادًة توضــــح موضــــوع البرمجيــــة:شاشــــة التعريــــف بالبرمجيــــة -
 ... الي.والسينياريست، والمشرف، والمراجع، والمصمم
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ـــتم مـــن خاللهـــا ، التـــي تتكـــون عـــادًة مـــن شاشـــة واحـــدة أو اكثـــر :شاشـــة المقدمـــة - حيـــث ي
 .وتشويق المتعلم للبرمجية وموضوعها، التعريف بالبرمجية

حيــث تتضــمن األهــداف ، التــي تتكــون عــادًة مــن شاشــة واحــدة أو أكثــر :شاشــة األهــداف -
 .واألهداف السلوكية ألداء الطالب، العامة للبرمجية

وعـن طريقهـا يـتحكم المـتعلم فـي ، وتتكـون كـذلك مـن شاشـة واحـدة أو أكثـر :شاشة القائمة -
حيــث يــتم ، أو القــوائم المنســدلة، وعــادًة مــا تتكــون مــن مجموعــة مــن األزرار، لــدرسســير ا

تعكس ماتحتويه البرمجية فهذه الشاشة ، عن طريق اختياراتها تدفق بقية شاشات البرمجية
واختيـار ، وعادًة ما تتضمن اختيـار التعريـف بموضـوع البرمجيـة، من دروس وموضوعات

ا واختيــــار خـــاص بعــــرض األهــــداف الخاصــــة بالــــدرس تعريـــف المــــتعلم بكيفيــــة اســــتخدامه
واختيـــار خـــاص بعـــرض ملخـــص لموضـــوعات أو فقـــرات الـــدرس واختيـــار خـــاص بعـــرض 

 .كما تتضمن إمكانية الخروج من البرمجية، و خر بتقويم أداء المتعلم، سالدر 

التـي يـتم مـن خاللهـا عـرض ، شاشة العرض: وعادًة تكون مجموعة متنوعة من الشاشـات -
 .لتعليمية من خالل المشاركة الفعالة من قبل المتعلمالمواد ا

يـتم مـن خاللهـا ، شاشة األمثلة والتمرينات والتدريبات: وعادًة ماتكون فـي شاشـات متنوعـة -
 .مع ضرورة التركيز على جانب التغذية الراجعة، عرض األمثلة والتمرينات والتدريبات

ـــتم مـــن خاللهـــا عـــرض ، متنوعـــة مـــن الشاشـــات اتشاشـــة التقـــويم: وتـــأتي فـــي مجموعـــ - ي
 .مفردات االختبار بهدف التقويم أو التشخيص أو اإلتقان

 .شاشة المساعدة: من شأنها معاونة الطالب المستخدم على االستخدام الصحيح للبرمجية -

 .شاشة تغذية راجعة: وتتكون من شاشة واحدة في كل حالة تغذية راجعة -

التـــي عـــادًة مـــاتودع ، التـــي تكـــون فـــي شاشـــة واحـــدة أو أكثـــرشاشـــة النهايـــة أو الخاتمـــة:  -
 .(181، 2114، )الفار.المتعلم ببعض الكلمات الرقيقة
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 . سلبيات البرمجيات التعليمية 2
البرمجيــات علـى الـرغم مـن النـواحي اإليجابيـة التـي قـد يجنيهـا المـتعلم عنـد الـتعلم باسـتخدام 

 :ات وتتلخص فيالتعليمية إال أنها تعاني مجموعة من السلبي

توكــل مهمةتصــميم البــرامج التعليميةالتفاعليــة المحوســبة إلــى مبــرمجين لــيس لــديهم معرفــة  -
عميقــــة بطرائــــق التــــدريس وهــــذا يعــــد مــــن أكبــــر المشــــكالت التــــي تواجــــه تصــــميم البــــرامج 

 .(Kamaruddin,2010,p40التعليمية المحوسبة )

قــد ، السـهلة فهـي تحتــاج إلـى وقـت طويـلعمليـة تصـميم البـرامج التعليميـة ليســت بالعمليـة  -
 .(262، 2118، تصل أحيانًا إلى خمس ساعات عمل للدرس الواحد)السعود

فمعظــم البــرامج المســتعملة فــي تصــميم البــرامج التعليميــة التفاعليــة المحوســبة :حــاجز اللغــة -
، اللغـــةبـــل هـــي متــوافرة باللغـــة اإلنكليزيــة وهـــذا يتطلـــب إتقــان هـــذه ، التــدعم اللغـــة العربيــة

 .(1، 2112، )سالم.ويشكل عائقًا أمام المعلمين والمتعلمين

فـالمتعلم ، تركز البرامج التعليمية المحوسبة على الجـزء المعرفـي فقـط فـي العمليـة التعلميـة -
قد يجيب عن جميع مفردات اختبار محوسب يقيس مدى معرفة الطالب / المعلـم بمبـاد  

 .(322، 2112، درس عملي بشكل جيد )عامرالتربية العملية بينما يعجز عن إعطاء 

 :وتضيف الباحثة مجموعة من السلبيات

يتطلـــب اســـتخدام الحاســــوب فـــي التعلـــيم إمكانيــــات ماديـــة هائلـــة مــــن حيـــث تـــوفر أجهــــزة  -
 الحواسيب

 .كثرة األعباء الملقاة على المعلم والتي التسمح له بتصميم برامج حاسوبية -

 .الحاسوب في التعليمعدم قناعة المعلمين بأهمية استخدام  -
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 . تعريف الرياضيات -2
تعــد الرياضــيات مــن أهــم العلــوم التــي اليمكــن أن يســتغني عنهــا الفــرد فــي أي مرحلــة مــن  

ـــه مهمـــا كانـــت ثقافتـــه بـــداع العقـــل )وتعـــرف الرياضـــيات بأنهـــا ت ، حيات ـــق وا  ـــم تجريـــدي مـــن خل عل
ويمكــن النظــر إليهــا كلغــة ، وأنمــاط التفكيــرتهــتم مــن ضــمن مــاتهتم بــه باألفكــار والطرائــق ، البشــري
وتتصــف بأنهــا ، فتسـهل التواصــل الفكــري بــين النــاس، فــة بدقــةتعــابير ورمــوز محــددة ومعر تسـتخدم 

، (32، 2131، )أبــو زينــةلغــة عالميــة معروفــة بتعابيرهــا ورموزهــا الموحــدة عنــد الجميــع تقريبــًا ت 
وهــو كــل متكامــل يمكــن الوصــول إليــه مــن خــالل ، ت جســم مــنظم مــن المعرفــة تعــرف أيضــًا أنهــاو 

طبيعتهـا  و ينظرللرياضيات أيضًات كمادة دراسية لهـا( 61، 2111، مفاهيم موحدة ت )عبيد وعفانة
الخاصة التي تميزها عن بقية المواد الدراسية األخرى لما تحويه من معارف ومهارات وقيم تساعد 

 (32، 2111، األسطل والرشيد)تالتالميذ على التفكير السليم لمواجهة المواقف الحياتية المختلفة

 . لتعليم الرياضياتاألهداف العامة   0
طــرأ تطــور كبيــر علــى منــاهج ، يشــهده هــذا العصــر مــع التطــور العلمــي والتكنولــوجي الــذي

وذلـــك لتلبيـــة حاجـــات المتعلمـــين إلـــى ، الرياضـــيات وطرائـــق تدريســـها فـــي جميـــع المراحـــل الدراســـية
ت وتعتبـر الرياضـيات ، المعرفة العلمية والـتعلم المسـتمر ولمواكبـة التزايـد الهائـل فـي حجـم المعـارف

ن تدريســها  بــنفس األســلوب التقليــدي ال يقــدم إال القليــل للتلميــذ المعاصــرة لغــة ذات رمــوز جديــدة وا 
ت أن  (399، 2111، )أبو زينةويضيف ، (24، 2112، وبالتالي ال تطور في التعليم ت )عقيالن

أنهـــا أصـــبحت لـــيس مجـــرد عمليـــات روتينيـــة أو الرياضـــيات الحديثـــة فـــي أيامنـــا هـــذه  مـــايميزأهـــم 
فيما بينها اتصااًل وثيقًا لتكون في النهايـة بنيانـًا أبنية محكمة تتصل مهارات منفصلة بل أصبحت 

المعاصـــرة تتجـــه تنحــــو التجريـــد مبتعـــدة عــــن المحسوســـات وهــــي كمـــا أن الرياضــــيات ، متكـــاماًل ت
، بخاصــتي التعمــيم والتجريــد تــتمكن مــن تلبيــة حاجــة الكثيــر مــن الفــروع الرياضــية وغيرهــا ت)خليفــة

نــذكر ، ف تــدريس الرياضــيات متنوعــة وعديــدة جــداً والبــد مــن اإلشــارة إلــى أن أهــدا (.22، 3999
 :منها ما يلي

، المتغيــــرةالحيــــاة ظــــروف ة لمواجهــــة اتيتزويــــد التالميــــذ بمــــا يلــــزم مــــن معلومــــات رياضــــي -
عصـــر المقــاييس واإلحصـــاءات والرســوم البيانيـــة واألشــكال الهندســـية والجـــداول ، فعصــرنا
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ل هــذه األمــور يلزمهــا معرفــة ليســت .. وكــ.ودرجــات الحــرارة والمعــامالت التجاريــة والوثــائق
 .الرياضياتفي قليلة 

ـــ - وتعـــريفهم باللغـــة ، در كـــاف مـــن الحقـــائق الرياضـــياتيةمســـاعدة التالميـــذ علـــى اكتســـاب ق
..( وتنمية قدرتهم على فهم وتحليل العالقات الكميـة و .، الرياضياتية )رموز مصطلحات

عطـائهم قـدرًا كافيـًا مـن المعرفـة ، يذالعالقات في الفراأل لفهم البيئة التي يعيف بها التالم وا 
 .وتطبيق هذه المعرفة في مواقف أخرى، لمتابعة دراستهم في الرياضيات

، ومساعدة التالميذ على تنمية تفكيـرهم المنطقـي، للمعرفة الرياضياتيةفهم البيئة المنطقية  -
 .والتعرف على بنى جبرية وهندسية مختلفة

وتنميــة قــدراتهم ، مجــاالت التطبيــق العملــي للرياضــياتتمكــين التالميــذ مــن التعــرف علــى  -
وتعويـد التالميـذ علـى تمثيـل ، على التمييز بين البيانات ذات العالقـة بالمسـألة عـن غيرهـا

 .وحلها مسائلالبيانات المعطاة بأشكال مالئمة لتساعده على فهم ال

ومتعــة العمــل ، هــاوتنميــة التــذوق الجمــالي ل، الرياضــياتيــة االتجاهــات االيجابيــة نحــو تنم -
وام يتم بناؤه وتطـويره دمتطورًا على ال اً حي اً ومساعدة التالميذ عليها بوصفها موضوع، بها

 .من خالل تراكم األعمال والخبرات اإلنسانية

يصــال المعرفـة الرياضــياتية ل خـرين وتشــجيع ، تطـوير طرائــق مناسـبة لــتعلم الرياضـيات - وا 
وحثـه علــى المشـاركة فــي كتابـة أفكــاره ، ى اسـتمراريتهوالمحافظـة علــ، الـتعلم الـذاتي للتلميــذ

 .وطرح األسئلة الهادفة، الرياضياتية بلغة دقيقة سليمة

ـــالنفس - ـــة ب ـــذ الثق ـــادرة ، إكســـاب التالمي ـــأ، فـــي العمـــلوالمب ـــابرة والصـــبر والت ثـــارة ، نيوالمث وا 
 .(311-99، 2115، أبو يونس والعيسى).الفضول العلمي لديهم

 . لمادة الرياضيات في ال ف الرابع والمخرجات التعليميةالمعايير   2
ممـا يجعـل المجتمعـات تحـاول ، يشهد العالم تطورات كبيرة ومتالحقة في مختلـف المجـاالت

ويعد التعليم المسؤول الرئيسي ، متها االجتماعية والتربوية لمسايرة هذه التطوراتظجاهدة تطوير أن
وبتنوع مراحل التعليم تعد ، تحقيق التقدم والتطور لمجتمعاتهمعن إعداد أفراد مؤهلين قادرون على 
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 إكسابهيساعد على فهي توفر للمتعلم تعليمًا ، دراسيةمرحلة التعليم األساسي إحدى أهم المراحل ال
وبـالنظر ، المهارات األساسية في جميع المواد ويساعد على بناء شخصيته وترسيي القيم اإليجابية

تـم االهتمـام بمنـاهج ، في هذه المرحلة لما تقدمه للمـتعلم مـن مفـاهيم ومبـاد إلى أهميةالرياضيات 
بتدائية تمثل أن الرياضيات في المرحلة االت( 312، 3992، حيث يؤكد )غندورة، الرياضيات فيها

العمود الفقريواألساس لبناء فكر رياضي قوي فـال بـد مـن االهتمـام بطرائـق تـدريس الرياضـيات فـي 
والتـي ، تكون متوائمة مع طبيعة التالميذ الذين ينتمون إلى مرحلة العمليات الحسـيةل، هذه المرحلة

 ت.من خصائصها االعتماد على المالحظة والخبرة المباشرة

وبما أن البحث الذي تقوم به الباحثة يستهدف تالمذة الصف الرابع األساسي قامت الباحثة 
 ميذ في الصف الرابع القيام بها وهي التي يتوقع من التال المعايير والمخرجاتبتحديد 

  ـــةت الماليـــين اســـتخدام القيمـــة المكانيـــة تالمنزليـــةت لقـــراءة األعـــداد الكليـــة حتـــى مكانـــة تمنزل
 .ت وكتابتها ومقارنتها3111111ت

 صنع كسور مكافئة مستخدمًا نماذج مصورة وحسية. 

 مقارنة الكسور وترتيبها مستخدمًا نماذج حسية ومصورة. 

  الكسور العادية ذات المقامات الموحدة وطرحهاتمثيل وجمع. 

 على أعداد كلية تطبيعيةت استخدام الجمع والطرح ليحل مسائل تحتوي. 

  ــــة األجــــزاء مــــن ــــى منزل مســــتخدمًا نمــــاذج حســــية  311جمــــع أعــــداد عشــــرية وطرحهــــا إل
 .ومصورة

 تذكر حقائق الضرب وتطبيقها واستخدام الضرب لحل مسائل تتضمن أعداد برقمين. 

 تخدام القسمة لحل مسائل تتضمن مقسومًا عليه برقم واحداس. 

 311و بالعدد 31استخدام األنماط للضرب بالعدد. 

  تحــــدد المــــتعلم المســــتقيمات واألشــــكال والمجســــمات ويصــــفها مســــتخدمًا مفــــردات هندســــية
 :واصطالحية ويصبح قادرًا على
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 تحديد الزوايا القائمة والحادة والمنفرجة. 

 مستقيمات المتوازية والمتعامدةتحديد نماذج من ال. 

 وصف األشكال والمجسمات من حيث الرؤوس واألضالع واألوجه. 

 استخدام االنسحاب واالنعكاس والدوران ليثبت تطابق شكلين. 

 تقدير الوزن وقياسه مستخدمًا وحدات نظامية مثل الغرام والكيلوغرام. 

 تقدير السعة وقياسها مستخدمًا وحدات معيارية. 

 ويصبح قادرًا على القياس ليحل مسائل في الطول والمحيط والوقت  فاهيم القياستطبيق م
 .والحرارة والمساحة

 حصائية وتنظيمها وعرضها وتفسيرها.حل مسائل بتجميع مجموعات من البيانات اإل 

 تنظيم الئحة بالنتائج المحتملة الختيار الترجيح مثل رمي قطعة نقود. 

  نة نتائج مناسبة بكافة النتائج المحتملةاستخدام زوج من األعداد لمقار. 

 تفسير التمثيالت البيانية باألعمدة. 

 تنظيم الئحة بالنتائج المحتملة الختيار الترجيح مثل رمي قطعة نقود. 

 استخدام زوج من األعداد لمقارنة نتائج مناسبة بكافة النتائج المحتملة. 

 (18-12، 2131 ،وزارة التربيةتفسير التمثيالت البيانية باألعمدة) 

 . أسس بناء منهج الرياضيات المطور في الجمهورية العربية السورية  2
هنـاك مجموعــة مـن األســس التـي يســتند إليهـا بنــاء مـنهج الرياضــيات المدرسـية المطــور فــي 

 الجمهورية العربية السورية وهي

 األسس االجتماعية: 

 .المستقبلربط المتعلم بتراث الرياضيات واإلفادة منه في بناء  (3

 .تلبية حاجات المجتمع وأهدافه الرئيسة وحل مشكالته اليومية (2
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 .تعرف تأثير الثورة العلمية والتكنولوجية على المجتمع العربي السوري (1

 األسس النفسية تالسيكولوجية ت: 

 .مراعاة خصائص نمو المتعلم (3

ــ (2 ي مختلــف مراعــاة حاجــات المــتعلم األساســية واســتعداداته وميولــه وقدراتــه ومهاراتــه ف
 .التعلمية –مراحل تعليمه باعتباره محور العملية التعليمية 

 األسس التربوية: 

 بناء شخصية المتعلم بشكل متوازن من جميع الجوانب العلمية والفكرية والجسدية (3

بمـا يسـاعد ، إعداد منهج متكامل من المهارات والمعارف والقيم المرتبطة بالرياضـيات (2
 .على فهم العلوم والتكنولوجياالمتعلم على تطوير قدراته 

وبحياتــه العمليــة فــي ، إبــراز وظيفــة الرياضــيات وتأكيــد ارتباطهــا بحيــاة المــتعلم اليوميــة (1
 المستقبل 

ربــط منــاهج الرياضــيات فــي التعلــيم مــا قبــل الجــامعي مــع مســتلزمات متابعــة البحــث  (4
 .(2116، العلمي في المرحلة الجامعية)وزارة التربية

 :أهمية الرياضيات 2
ـــى الرياضـــيات  - الرياضـــيات ضـــرورية لفهـــم الفـــروع األخـــرى مـــن المعرفـــة فكلهـــا تعتمـــد عل

تخصـــص إال وكانـــت الرياضـــيات مفتاحـــًا  فـــن أو ولـــيس هنـــاك علـــم أو، خرآبطريـــق أو بـــ
 .(369، 2113، )األمين.له

تعد مادة الرياضيات من المواد الدراسية الضرورية جدًا وهي مادة مشتركة في دول العـالم  -
طالع على مدارك ومفاهيم الطلبة ودفعهم لال وتعتمد عليها وزارات التربية والتعليم لتوسيع

 .(22، 2115، إبراهيمالثقافات األخرى )

م والعالقـــات ومنـــاهج البحـــث اتســـتخدم الرياضـــيات فـــي عمليـــات تحليـــل وتقـــويم الـــرأي العـــ -
 .(323، 2116، وأخرون أبو النور)العلمي على اختالفها 
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، اضيات على المسـاهمة فـي إعـداد الفـرد للحيـاة العامـة بغـض النظـر عـن عملـهتعمل الري -
ومـــن ناحيــــة أخـــرى فــــي المســـاهمة فــــي إعـــداد الفــــرد ، أو تطلعاتـــه المســــتقبلية مـــن ناحيــــة

لمواصلة دراسـته فـي الرياضـيات نفسـها أواإلفـادة منهـا فـي دراسـة موضـوعات أخـرى أثنـاء 
 .(66، 2115، بوجوده في المدرسة وبعد تخرجه منها )يعقو 

الرياضـــيات تعنـــى بدراســـة األنمـــاط أي التسلســـل والتتـــابع فـــي األشـــكال واألعـــداد والرمـــوز  -
 (.31، 2112، )العبسي وعباس

وتشــجيعهم علــى البحــث واالبتكــار والدراســة ، تعمــل علــى اكتشــاف الموهــوبين مــن التالميــذ -
 (.253ص، 3999، طبقًا لقدراتهم واستعداداتهم )جرجس

الرياضـيات تكتسـب أهميــة خاصـة باعتبارهـا نشـاطًا فكريــات وممارسـة اجتماعيـة تســهم مـادة  -
، 2111، مـــن جهـــة فـــي تنميـــة قـــدرات االســـتدالل والتجريـــد والدقـــة لـــدى المـــتعلم )حجـــري

 (36ص

 وتضيف الباحثة 

تحتوي الرياضيات على كم هائل من المهارات كمهارات الجمع والطرح والضرب والقسـمة  -
 ها الفرد في حياته اليومية التي يستفيد من

األجهزة التقنيــة ومنهــا الحاســوب والــذي يعتمــد فــي ر لعبـت الرياضــيات دوًرا أساســًيا فــي تطــو  -
 .في جعل حياتنا أكثر سهولةوالذي أسهم ، نظامه على أنظمة العد الثنائي

كسـابه مهـارات التفكيـر المختلفـ - ة تسهم الرياضـيات إسـهامًا كبيـرًا فـي تنميـة تفكيـر الطفـل وا 
 .ودفعه إلى اإلبداع وحل المشكالت

 . تعلم الرياضيات باستخدام الحاسوب  6
فهو أحد أبرز األجهزة التقنية التـي شـهدها هـذا العصـرومع  يتمتع الحاسوب بإمكانات هائلة

دخـــل اســـتخدام الحاســـوب فـــي مجـــال الرياضـــيات ، اتســـاع المجـــاالت التـــي اســـتخدم بهـــا الحاســـوب
الرياضـيات ناتجـًا عـن الزيـادة  الشديد الـذي يمتلكـه الكمبيـوتر علـى تعلـمتولعل النفوذ ، بشكل واسع

فالحداثـــة فـــي ، تتضـــمن أجهـــزة كمبيـــوتر نحـــو مواقـــف الـــتعلم التـــي الجوهريـــة فـــي دافعيـــة الطـــالب
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، استخدام الكمبيوتر يمكن أن تسبب تحسنًاكبيرًا في اتجاهـات الطـالب نحـو تعلـم الرياضـيات ت)بـل
 :كمبيوتر في تدريس الرياضيات في المجاالت التاليةويستخدم ال، (222، 3994

استخدام الكمبيوتر في التدريب والمران فيقوم المتعلم بالتدريب على ماقام المعلم بتدريسه  -
 .في الفصل

يمكــن اســتخدام الكمبيــوتر فــي تــدريس مــنهج أو درس فــي الرياضــيات مــن خــالل طريقــة  -
الكمبيوتر في حل المشكالت الرياضـية وهـي مـدخل  حل المشكالت ويوجد ثالثة مداخل الستخدام

 .ومدخل حل المشكالت أثناء تعلم كتابة البرامج، كتابة البرامج ومدخل استخدام البرامج

 .يستخدم الكمبيوتر في عملية تقويم وتدريس الرياضيات-

يســـتخدم الكمبيـــوتر فـــي عمـــل محاكـــاة لـــبعض المفـــاهيم أو النظريـــات أو اســـتنتاج بعـــض  -
 .دالقواع

يمكن استخدام الكمبيوتر في تعديل بعـض المفـاهيم الخاطئـة لـدى الطـالب مثـل )الرسـوم  -
 (.األشكال الهندسية في ثالثة أبعاد، البيانية في ثالثةأبعاد

يمكــن أن يســتخدم بعلــم الرياضــيات الكمبيــوتر فــي تســجيل تقــدم الطــالب فــي دراســة مــادة -
 .الرياضيات وفي نقاط القوة والضعف لديهم

يســــتخدم الكمبيــــوتر فــــي التــــدريب إلتقــــان المهــــارات التعليميــــة مثــــل مهــــارة حــــل التمــــارين  -
 .وفي استيعاب المفاهيم الرياضية، الحسابية والرياضية

يســتخدم الكمبيــوتر فــي إدارة ألعــاب تعليميــة هادفــة فــي مــادة الرياضــيات ممــا يزيــد اتجــاه  -
 .(39، 2111، التالميذ نحو دراسة الرياضيات )روفائيل ويوسف

وقــد خلصــت عــدد مــن الدراســات التــي تناولــت اســتخدام الحاســوب فــي تعلــيم الرياضــيات أن 
 :هناك مجموعة من المزايا اإليجابية التي يمكن أن يحققها الحاسوبيمكن تلخيصها بمايلي

يجعــل تعلــم الرياضــيات قائمــًا -. المســاهمة فــي تنميــة مهــارات حــل المشــكالت الرياضــية -
 . بين الكمبيوتر والمتعلم علفأساس التفاعل
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 .اإلسهام في تنمية مهارات التفكير -

يحفـز الطـالب علـى تعلــم الرياضـيات ويحسـن اتجاهـاتهم نحــو المـادة حيـث يمثاللحاســوب  -
ويرجــع ، حـافزًا للطـالب علـى تعلــم الرياضـيات وذلـك ألنـه يقــدم لهـم مواقـف التحديالمختلفـة

كنـه يـتعلم مـن أخطائـه بـدون حـرج كمـا ذلك إلـى أن المـتعلم يشـعر باألمـان فهـو يخطـئ ول
 ات الطالب نحو الرياضيات.يثير الحاسوب اهتمام

ومعالجـة البيانـات الحسـابية ، يتمتع بدقة متناهية فـي رسـم األشـكال الهندسـية بكـل وضـوح -
 .كمــا يتــيح للمــتعلم فرصــة التجريــب واالكتشــاف فــي أثنــاء العمليــة التعليميــة، بســرعة هائلــة

 (.2112، و )جبر (2115، )الدايل
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 .مقدمة
يتنــاول هــذا الفصــل عرضــًا لكيفيــة تصــميم أدوات البحــث وتجريبهااســتطالعيًا والتحقــق مــن 

 . صدقها وثباتها

 .اختيار المحتو  التعليمي  2
والبرنـامج التعليمـي دروسـًا متنوعـة مـن كتـاب الرياضـيات للصـف  البرنامج الحاسـوبيتناول 

 :قامت الباحثة باختيارها لتكون مادة لبحثها وهذه الدروس مرتبة كما يلي حيث، الرابع األساسي

 قابلية القسمة. 

 استكشاف الزوايا والمثلثات. 

 الرباعيات. 

 استكشاف المحيط. 

 استكشاف المساحة. 

 تسمية الكسور وكتابتها. 

 تكشاف األعداد الكسرية والكسور المركبةاس. 

 استكشاف الكسور المتكافئة. 

 تسمية الكسور المتكافئة وكتابتها. 

 مقارنة الكسور وترتيبها. 

 كشاف جمع الكسور ذات المقام الموحدتاس. 

 كشاف جمع الكسور ذات المقامات المختلفةتاس. 

  استكشاف طرح الكسور. 

  األعداد العشريةاستكشاف عالقات القيم المكانية في. 

 مقارنة األعداد العشرية وترتيبها. 
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 تقريب األعداد العشرية. 

 استكشاف السينتمتر والديسمتر والمتر. 

 المتر والكيلومتر. 

 استكشاف الكتلة. 

 استكشاف السعة. 

 الحرارة. 

 :أما أسباب اختيار الباحثة للدروس السابقة فيعود إلى

 في الرياضيات تغطية هذه الدروس لمفاهيم ومبادئمتنوعة. 

 يمكن برمجة هذه الدروس ألن كل درس يحتوي أنشطة متعددة. 

  مــن األهــداف التربويــة لمنهــاج الرياضــياتت وعــي المــتعلم بأهميــة الرياضــيات فــي مســاعدته
والــدروس التــي اختارتهــا الباحثــة  .(19، 2116، لحــل المســائل فــي حياتــه اليوميــةت )علــي

فـإذا تمكـن التالميـذ مـن إتقـان الـدروس ، حياته اليوميـةتحتوي على مفاهيم تفيد المتعلم في 
 .السابقة يمكن أن يستطيعوا استخدام الرياضيات في حياتهم اليومية

 .تحليل المحتو   0
يعــــرف تحليــــل المحتــــوى بأنــــه ت أحــــد أســــاليب البحــــث العلمــــي التــــي تهــــدف إلــــى الوصــــف 

وأخــرى فرعيــة بطريقــة تعبــر  وتصــنيفه إلــى مضــامين رئيســيةالموضــوعي والكمــي المــنظم للمحتــوى 
ـــد و .(21، 2114، عـــن المضـــمون بصـــورة واضـــحة ت )طعيمـــة يهـــدف تحليـــل المحتـــوى إلـــى تحدي

 :مايليمن أجل وذلك النقاط التعليمية المتضمنة في كل درس من الدروس المدروسة 

 .صوأل األهداف التعليمية التعلمية -

نمـوذج بـايبي البنـائي  إعداد وتصميم كل موضوع مـن موضـوعات الوحـدة المدروسـة وفـق -
 .ونموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب

 .القبلي البعديبناء االختبار التحصيلي  -
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 .تحليل المحتو  فئاتتحديد   2
 .تم تحليل محتوى كل درس من الدروس المدروسة إلى مايلي

مجردة تشير إلى فئة من العناصر )األفكار أو األشياء( لها صـفات أساسـية  فكرة:المفهوم -
مشـــــتركة تميزهـــــا عـــــن غيرهـــــا مـــــن العناصـــــر وتعطـــــي هـــــذه الصـــــفات لمصـــــطح خـــــاص 

 .بالرياضيات معناه الرياضياتي

أن التعمــيم هـــو عالقــة بينــة مفهــومين أو أكثــر وينـــدرج  Gagne)يــرى جانييــه ) :التعمــيم -
 .رياضياتية ما يلي )المبرهنات( القوانين الحقائق والمسلماتضمن عنوان التعميمات ال

تقــان :المهــارة - وغالبــا مــايرتبط تعلــيم المهــارة  .يقصــد بالمهــارة إنجــاز العمــل بســرعة ودقــة وا 
بمجموعة مـن الخطـوات الدقيقـة المنطقيـة المترابطـة الواضـحة والمتسلسـلة والتـي تقـود إلـى 

 .(333-312-311، 2115، أبو يونس والعيسى.)الحل

 .األهداف السلوكية ديدتح  2
تعـــرف األهـــداف الســـلوكية بأنهـــا ت كـــل ســـلوك يتوقـــع أن ينجـــزه المـــتعلم فـــي نهايـــة الحصـــة 

أي أنـه وصـف لمـا ينتظـر للمـتعلم ، الدراسية ويجب أن يكون هذا السلوك قاباًل للمالحظة والقيـاس
، 2132، )ســـليمان و خـــرون أن يقـــوم بـــه كنتيجـــة لةنشـــطة التعليميـــة التـــي يمارســـها فـــي الـــدرست

(ويبــــرز دور األهــــداف الســــلوكية فــــي هــــذا البحــــث فــــي توجيــــه الباحثــــة لبنــــاء الخطــــوة األولــــى 28
أداة وتحويـل األهـداف السـلوكية إلـى  والبرنـامج الحاسـوبيوالرئيسية فـي تصـميم البرنـامج التعليمـي 

السلوكية العامـة والخاصـة وقد قامت الباحثة بصياغة األهداف ، يتفاعل الطالب معها ويتعلم منها
البرنـــامج التعليمـــي وعرضـــت األهـــداف الســـلوكية فـــي كـــل درس مـــن ، بحيـــث تكـــون قابلـــة للقيـــاس

 .بحيث يمكن للمتعلم االطالع عليهاوالبرنامج الحاسوبي

 .استراتيجية التدريس المتبعةتحديد   2
للـــتعلم وتنفيـــذه اســـتراتيجية التـــدريس بأنهــا ت الخطـــة الشـــاملة التـــي تتضــمن التخطـــيط تعــرف 

وتقويمـــه ويتضـــح مـــن خاللهـــا دور كـــل مـــن المعلـــم والمـــتعلم والمحتـــوى التعليمـــي وتنفيـــذ األنشـــطة 
وقـد حـددت الباحثـة االسـتراتيجية ، (242، 2131، والتقويم ووضعها في نظام ت )قطامي و خرون
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ــ ايبي البنــائي فــي هــذا الــدرس بنمــوذج بــايبي البنــائي ألفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى ونمــوذج ب
 .المعزز بالحاسوب ألفراد المجموعة التجريبية الثانية

نتاج   6  .البرنامج الحاسوبيمرحلة تجهيز وا 
نظـرًا ، ( فـي تصـميم برامجهـا الحاسـوبية(Authorwarاستخدمت الباحثة برنامج األوثرويـر 

وصــورة وفيــديو ئط المتعــددة مــن صــوت لمــا يتمتــع بــه هــذا البرنــامج مــن مزايــا تتــيح اســتخدام الوســا
مكانيـــة اســـتيراد الملفـــات والـــربط معبـــرامج أخــرى وحركــة و يعـــد هـــذا البرنـــامج ت أداة قويـــة غنيـــة ، وا 

ـــــة ت ) ـــــررات البرمجي ـــــي تطـــــوير المق ـــــامج وقامـــــت بإعـــــداد .(Potter,2003,p213المعـــــالم ف البرن
 :وفق الخطواتالتاليةبنفسها الحاسوبي

 تحليل المادة التعليمية: 

 –موضـوعات  –لـل محتـوى المقـرر إلـى مفرداتـه األوليـة مـن )مفـاهيم وفـي هـذه المرحلـة يح
 .(331، 2114، أبو يونسالقال و )(.تعريفات –تعاميم  –مباد   –قوانين  –عالقات 

 تركيب المادة التعليمية: 

جمـــع محتـــوى التحليـــل باختيـــار جميـــع المفـــاهيم واألفكـــار المتعلقـــة بهـــا والـــتخلص مـــن كـــل 
يبهـــا بشـــكل متسلســـل ومنطقـــي مـــع بعضـــها واختيـــار عبـــارات واضـــحة مايشـــوف فكـــر المـــتعلم وترت

وتجهيز التدريبات والتمارين والعبارات التوضيحية المناسبة المرتبطة بما ، وبسيطة ومعبرة ومألوفة
 .(2112، يجب تعليمه )القال

 مرحلة تصميم وكتابة اإلطارات التعليمية: 

علم ألن يضـبط نفسـه بنفسـه عـن طريـق والقصد من كتابة اإلطارات هو إتاحـة الفرصـة للمـت
ــــــيم ولتكــــــون عمليــــــة ، اإلشــــــراط الــــــذي يعــــــزز كــــــل اســــــتجابة تقــــــرب نحــــــو الهــــــدف الخــــــاص التعل

وبالتـــالي ، تيســـر لـــه اإلجابـــة الصـــحيحة، البـــد مـــن إعطـــاء المـــتعلم إطـــارات ســـهلة، ناجحـــةالتعلمية
ويتكــــون اإلطــــار .(335، 2114، أبــــو يــــونسالقــــال و )..الحصــــول علــــى التعزيــــز المناســــب تمامــــاً 

 :التعليمي من المكونات التالية



إجراءاتالبحث الفصلالرابع
 

 
85

صــممتها الباحثــة إطــارات  الحاســوبيالذي المعلومــات التــي تعطــى للمــتعلم: تضــمن البرنــامج (3
تكونــت اإلطــارات التعليميــة مــن شاشــات .تعليميــة تعــرض المحتوفــالتعليمي المطلــوب تعلمــه

يمـــي وأمثلـــة واحتـــوت شاشـــات العـــرض علـــى صـــور متنوعـــة تثـــري المحتـــوى التعل، عـــرض
فرهـــا فـــي شاشـــات العـــرض وهـــي توضـــيحية وراعـــت الباحثـــة عـــددًا مـــن األمـــور الواجـــب توا

 كالتالي:

 .وضوح تنسيق شاشات العرض -

مراعـــاة التوزيـــع الجيـــد للمحتـــوى التعلمـــي علـــى الشاشـــة وعـــدم عـــرض كميـــة كبيـــرة مـــن  -
 .المعلومات على الشاشة مما يسبب تشتت أذهان التالميذ

واألشكال التي ستعرض في البرنامج منتقاة بمـا يخـدم موضـوع يجب أن تكون الصور  -
 .الدرس

 استعمال األلوان المناسبة لكتابة المحتوى التعليمي مما يجذب انتباه التالميذ  -

جــب أن يكــون المحتــوى التعليمــي المعــروض فــي هــذه الشاشــات متسلســل مــن الســهل ي -
 .إلى الصعب ومن المعلوم إلى المجهول

خصصــت شاشــة عــرض لعــرض  الحاســوبي وس فــي البرنــامجفــي كــل درس مــن الــدر  -
مــن أجــل تعــرف التالميــذ علــى النقــاط ، األهــداف الســلوكية فــي كــل درس مــن الــدروس
 .الهامة التي البد من التركيز عليها أثناء تعلمه

لم تحدد الباحثة وقتًا محددًا النتقال المتعلم من شاشة ألخرى بل تركـت لـه الحريـة فـي  -
ي يناســـبه وذلـــك الخـــتالف قـــدرات التالميـــذ واخـــتالف ســـرعتهم فـــي اختيـــار الـــزمن الـــذ

 .التعلم

بحيــث التتطلــب مــن ، وذلــك عبــر اســتخدام المــاوس فقــط، ســهولة التعامــل مــع البرنــامج -
 .المتعلم المعرفة السابقة في مهارات الحاسوب
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، علــــى أســــئلة متنوعــــة الحاســــوبي اشــــتمل البرنــــامج :األســــئلة عــــن المعلومــــات المعروضــــة (2
وراعـت الباحثــة ، ف علـى مقــدار فهـم واكتســاب التالميـذ للمعلومـات الجديــدةالمعلوماتللتعـر 

 :وهي كالتاليالبرنامج الحاسوبي عددًا من األمور الواجب توافرها في األسئلة في 

حيث تضمنت أسئلة تتطلب من ، تنوعت األسئلة في التقويم البنائي والتقويم المرحلي  -
وأسـئلة تتطلـب مـن المـتعلم كتابـة الـرقم أو الكلمـة ، خطـأالمتعلم اختيـار إشـارة صـح أو 

، وأسئلة تتطلب من المتعلم النقر على الشكل أو العدد الصـحيح، الصحيحة في الفراأل
 إجابات 5أو  4وأسئلة تتطلب من المتعلم النقر على اإلجابة الصحيحة من بين 

ع فـي نمـوذج بـايبي أيضًا علـى أسـئلة تحقـق مرحلـة التوسـالبرنامج الحاسوبي واشتمل   -
وتتطلــب هــذه األســئلة لبجابــة عليهــا مــن قبــل المــتعلم تطبيــق معارفــه ومعلوماتــه فــي 

 .مواقف جديدة

ومكن البرنامج المتعلم من إمكانية الذهاب إلى إطارات تقدم له معلومات إضافية في   -
 .حال عدم تمكنه من اإلجابة

 .استقاللية كل سؤال بشاشة عرض خاصة به -

: ويتنـاوب التالميـذ فـي كتابـة البرنـامج الحاسـوبيإجابة المتعلم عن األسئلة المعروضة في  (1
واليجيـب ، اإلجابة عن أسئلة البرنامج الحاسوبي باستخدام فأرة الحاسوب أو لوحة المفاتيح
ممـــا يكســـب ، المـــتعلم إال بعـــد التنـــاقف مـــع أفـــراد مجموعتـــه والوصـــول إلـــى إجابـــة موحـــدة

و لم تحـدد الباحثـة وقتـًا محـددًا إلجابـة المـتعلم عـن األسـئلة لعمل الجماعي التالميذ مهارة ا
، المطروحــة وذلــك الخــتالف مســتويات المتعلمــين التحصــيلية ووجــود الفــروق الفرديــة بيــنهم

علــــى األســــئلة وحصــــرها  المســــتطاعوراعــــت الباحثــــة تبســــيط طريقــــة إجابــــة المــــتعلم بقــــدر 
ح الباحثة للتلميـذ باالنتقـال مـن سـؤال إلـى أخـر إال و لم تسم، باستخدام فأرة الحاسوب فقط

 بعد أن يجيب إجابة صحيحة.

صـممت الباحثـة  :التغذية الراجعة للمتعلم لتعزيز تعلمه الصـحيح وتصـحيح تعلمـه الخـاطئ (4
ـــة التـــي تظهـــر مباشـــرة بعـــد إجابـــة المـــتعلم ، مجموعـــة مـــن شاشـــات التغذيـــة الراجعـــة الفوري
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العمليـة التـي تهـدف إلـى تزويـد المـتعلم بنتـائج تعلمـه مباشـرة والتغذية الراجعة تعـرف تبأنهـا 
، بحيـــث يســـتطيع فـــي ضــــوئها تصـــحيح مســـارات تعلمـــه وبالتــــالي تحســـين نتاجـــات تعلمــــه

وتعرف المتعلم بنتائج تعلمه يعد دافعًا له على التركيز واالستمرار فـي إتقـان الـتعلم وحسـن 
عنــدما البرنــامج الحاســوبي وفــي ، (333، 2118، االســتيعاب والفهــم ت )زيتــون والعبــد اهلل

 (بـارك اهلل بـك –يختار المتعلم اإلجابة الصحيحة يسمع وتظهر له عبـارات مثـل )أحسـنت 
ذا اختــار المــتعلم اإلجابــة ، وصــور متنوعــة ســعيدة أو صــورة توضــح أنــه أصــاب الهــدف وا 

، وصـــور حزينـــة (أســـف كــرر المحاولـــة، الخاطئــة يســـمع وتظهـــر لــه عبـــارات مثل)أخطـــأت
 تبرز أهمية التغذية الراجعة في و 

 ممـا يقلـل القلـق والتوترالـذي قـد يعتـري المـتعلم فـي ، تعمل على إعالم المتعلم بنتيجـة تعلمـه
 .حالة عدم معرفة نتائج تعلمه

  تعزز المتعلم وتشجعه على االستمرار في عمليـة الـتعلم وخاصـة عنـدما يعـرف بـأن إجابتـه
 .عن السؤال كانت صحيحة

 يجعلــه يقتنــع ، ومــا الســبب لهــذه اإلجابــة الخطــأ، علم بــأن إجابتــه كانــت خطــأإن معرفــة المــت
ومـن ثـم عليـه مضـاعفة ، بأن ماحصل عليه من نتيجـة أو عالمـة كـان هـو المسـؤول عنهـا

 .جهده ودراسته في المرات القادمة

  إن تصحيح إجابة المتعلم الخطأ من شأنها أن تضعف االرتباطات الخطأ التي حـدثت فـي
حالل ارتباطات صحيحة محلها.، بين األـسئلة واإلجابة الخطأذاكرته   وا 

 وتزيـد مـن مسـتوى الدافعيـة ، إن استخدام التغذية الراجعة من شـأنها أن تنشـط عمليـة الـتعلم
 .للتعلم

 ومـا إذا كـان يحتـاج إلـى وقـت ، تعرف عملية التغذية الراجعة أين يقف من الهدف المنشـود
 .أم أنه قريب منه، طويل لتحقيقه

 والتـي لـم ، تعرف المتعلم أين هـو مـن األهـداف السـلوكية التـي حققهـا غيـره مـن رفـاق صـفه
 .يحققوها بعد
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 علـى تقويـة ، تعمل التغذية الراجعة بما تزوده للمتعلم من معلومات إضافية ومراجع مختلفة
ئرائها  .(2112، )الشائع .عملية التعلم وتدعيمها وا 

اســية التــي تناولهــا البحــث وهــي الرياضــيات وخصوصــية ورأت للباحثــة أن طبيعــة المــادة الدر 
، يجـــب مراعاتـــه عنـــد بنـــاء البرنـــامج الحاســـوبي، هـــذه المـــادة واختالفهـــا عـــن بقيـــة المـــواد الدراســـية

 .وقد تخلصت هذه المتطلبات في الجدول التاليوباإلضافة إلى عوامل أخرى تم مراعاتها 

 في البرنامج الحاسوبيالمتطلبات الواجب توفرها  خ ائص مادة الرياضيات

 مادة الرياضيات جافة
تم تصميم البرنامج الحاسوبي بأسلوب شيق يثير انتباه 

حيث تضمن وجود صور وألوان وخلفيات واستخدم ، ينالمتعلم
 فيه عنصر الحركة

على المعلومات مادة الرياضيات تعتمد 
 .السابقةللمتعلمين

بناء البرنامج الحاسوبي حيث تم مراجعة تم مراعاة ذلك في 
التي وذلك بطرح عدد من األسئلة المعلومات السابقة للمتعلمين 

بما  ذةتناولت المعلومات السابقة بهدف إعادة تذكير التالم
 .تعلموه سابقاً 

مدارس الحلقة األولى ندرة وجود الحواسيب في 
 .للتعليم األساسي

المشكلة باستخدام عدد من قامت الباحثة للتغلب على هذه 
وقد وضحت الباحثة ذلك ، الحواسب الشخصية المحمولة

حيث جلست كل مجموعة ، بالصور الواردة في مالحق البحث
 .على حاسوب محمول

عدم معرفة بعض المتعلمين باستخدام 
 .الحاسوب

معرفة متعمقة من المتعلمين لم يتطلب البرنامجيين الحاسوبيين 
ينقر ، يث زود البرنامج بأزرار في الشاشةح، بمباد  الحاسوب

 .المتعلم عليها لالنتقال من شاشة إلى أخرى

كثرة عدد اإلجابات التي يقترحها الطالب 
مكانية وقوعه بعدد من األخطاء عند  لبجابة وا 

 .إجراء العمليات

 يينللتغلب على ذلك صممت الباحثة أسئلة في البرنامج
، لها عدد من اإلجاباتنمط الخيار من متعدد  ينمنالحاسوبي

أيضًا أسئلة وتضمن  يختار المتعلم من بينها اإلجابة الصحيحة
تتطلب من المتعلم كتابة الرقم أو الكلمة الصحيحة في الفراأل 

 .أن ينقر على إشارة صح أو خطأوأسئلة تتطلب من المتعلم 
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 في البرنامج الحاسوبيالمتطلبات الواجب توفرها  خ ائص مادة الرياضيات

في الكتاب  طريقة عرض عدد من الدروس
 يصعب على المتعلم فهمها المدرسي بحيث

تم عرض المعلومات العلمية في البرنامجيين الحاسوبيين 
لة من البسيط إلى المركب ومن المعلوم بطريقة بسيطة متسلس

كما تضمن إطارات تفريعية يعود إليها المتعلم .إلى المجهول
 .عدم قدرته على استيعاب المعلوماتعند 

سواء  التحصيليةالمتعلمين مستويات مراعاة 
 أكانت المرتفعة أو المتوسطة أو المنخفضة

عند السير بالبرنامجيين الحاسوبيين لم تحدد الباحثة وقتًا محددًا 
النتقال المتعلم من شاشة ألخرى ومن سؤال إلى سؤال بل 

تركت له الحرية في اختيار الزمن الذي يناسبه وذلك الختالف 
 واختالف سرعتهم في التعلم ذةقدرات التالم

نتيجة إجابتهم  رغبة المتعلمون بالتعرف على
 .على األسئلة

بتغذية راجعة تظهر مباشرًة بعد زود البرنامجيين الحاسوبيين 
األسئلة على الشاشة فتبين له إذا أجاب أو إجابة المتعلم على 

 .أخطأ عن األسئلة

 

 .البرنامج الحاسوبيتحكيم   2
المختصين فـي كليـة المحكمين مجموعة من على  البرنامج الحاسوبيقامت الباحثة بعرض 

رائهـــم ومالحظـــاتهم واألخـــذ بهـــا مـــن أجـــل تقـــويم األدوات وتطويرهـــا وقـــدم الســـادة  التربيـــة لتعـــرف 
مـا وفيمـا يلـي المالحظـات التـي قـدمها المحكمـون و ، مجموعة من المالحظـات للباحثـة ونالمختص

 .قامت به الباحثة إلتباعها

 

 اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة مونالمالحظات التي قدمها المحك

 .التقليل من كثافة المعلومات داخل الشاشة الواحدة
قللت الباحثة من كمية المعلومات التي تضمنتها 

 .الشاشة الواحدة

 ضرورة وجود أسئلة تراعيالمستويات العليا عند بلوم
تم إضافة عدد من األسئلة التي تراعي المستويات 

 .العليا عند بلوم
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 اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة مونالمالحظات التي قدمها المحك

 .38قامت الباحثة بتكبير حجم الخط إلى قياس  تكبير حجم الخط في بعض األسئلة

حذف بعض األسئلة في مرحلة التوسع في عدد من 
جابة الدروس   .عليها التالمذةلصعوبة فهمها وا 

تم حذف بعض األسئلة في مرحلة التوسع في بعض 
 .الدروس

 .زيادة عدد الخيارات في بعض أسئلة الخيار من متعدد
تم زيادة عدد الخيارات في بعض أسئلة الخيار من 

 .خيارات 5متعدد حيث تضمنت بعض األسئلة 

 

 .البرنامج الحاسوبيمرحلة تجريب   8
كليــب بــن )دقامـت الباحثــة بتجريــب البــرامج الحاسـوبية علــى شــعبة حياديــة فـي مدرســة الشــهي

 :( وبعد التجريب قامت الباحثة بمايليبدر

الحظــــت انخفــــاض صــــوت بعــــض المقــــاطع البرنــــامج الحاســــوبي عنــــدما طبقــــت الباحثــــة  -
 .الصوتية فقامت بإعادة تسجيلها

 .إلى عدم وضوح بعض العبارات فقامت الباحثة بإعادة صياغتها ذةأشار بعض التالم -

بعـــض شاشــــات التغذيـــة الراجعــــة لـــم تكــــن مترافقـــة مــــع أصـــوات فقامــــت الباحثـــة بإرفاقهــــا  -
 .بأصوات جذابة

 إلى عدم وضوح بعض األلوان فقامت الباحثة بتغيير األلوان. ذةأشار بعض التالم  -

 .مرحلة بناء البرنامج التعليمي  2
والـــدور الـــذي تلعبـــه فـــي تنشـــيط ، تأكيـــدًا علـــى أهميـــة الرياضـــيات فـــي حيـــاة المـــتعلم اليوميـــة

ــــ ــــًا بضــــرورة بنــــاء بــــرامج تدريســــية لمــــادة الرياضــــيات ، ذأذهــــان التالمي يمان تصــــمم وفــــق أحــــدث وا 
االســتراتيجيات والطرائــق التــي تــولي الــدور األكبــر للمــتعلم فــي البحــث عــن المعلومــات واكتســابها 

برنامجًا تعليميًا قائمًا على نموذج صممت الباحثة لتحقيق أهداف البحث ، وتحتوي أنشطة متنوعة
، نمــوذج بــايبي البنــائي التــي ســتتعلم باســتخدام ولــىبــايبي البنــائي لتالميــذ المجموعــة التجريبيــة األ
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الــذي صــممته الباحثــة إلــى تحقيــق األهــداف العامــة لمــادة الرياضــيات فــي التعلــيم وهــدف البرنــامج 
وهدف البرنامج أيضـًا ، واألهداف الخاصة لمادة الرياضيات في الصف الرابع األساسي، األساسي

ماتم الوصول ارة تلخيص ومه، عدد من المهارات منها مهارة العمل الجماعي ذةإلى إكساب التالم
احتوى البرنامج على نفـس ، المعلومات من مصادر مختلفة ومهارة البحث عن، معلوماتإليه من 

وتضمن البرنامج التعليمـي فـي كـل درس خمـس مراحـل ، البرنامج الحاسوبيالدروس التي احتواها 
ثانيــًا ، ق وشــد االنتبــاهوهــي بالترتيــب أواًل مرحلــة التشــويمتنوعــة وهــي مراحــل نمــوذج بــايبي البنــائي 

، خامسـًا مرحلـة التقـويم، رابعـًا مرحلـة التوسـع، وثالثًا مرحلة اإليضاح والتفسير، مرحلة االستكشاف
وتضــمن وجــود أســئلة لــم يــتم ذكرهــا فــي ، كمــا تضــمن البرنــامج أنشــطة متنوعــة ووســائل توضــيحية

للمعلومـات التـي  ذةاسـتخدام التالمـوتتطلـب هـذه األسـئلة الكتاب المدرسي وذلك في مرحلة التوسع 
وعنــد بنـاء البرنــامج التعليمــي تـم االعتمــاد فيــه  .قـف جديــدة تتحــدى تفكيـر المــتعلمااكتسـبوها فــي مو 

 .على طريقة التعليم التعاوني في البداية ثم نموذج بايبي البنائي

 .تحكيم البرنامج التعليمي  22
قامـــــت بعرضـــــه علـــــى مجموعـــــة مـــــن ، بعـــــد أن قامـــــت الباحثـــــة بإعـــــداد البرنـــــامج التعليمـــــي

رائهم ومالحظاتهم واألخذ بهـا مـن أجـل تقـويم األدوات لتعرفآالمختصين في كلية التربية المحكمين 
وفيما يلي المالحظات التـي ، مجموعة من المالحظات للباحثة ونوقدم السادة المختص، وتطويرها

  قدمها المحكمون واإلجراءات التي قامت بها الباحثة.

 

 اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة حظات التي قدمها المحكمونالمال

 .التعليميتنويع األنشطة التي تضمنها البرنامج 
بإضافة عدد من األنشطة للبرنامج قامت الباحثة 

 .التعليمي

 .تنويع األسئلة التي تضمنها التقويم النهائي لكل درس
تم إضافة عدد من األسئلة التي تراعي المستويات 

 .العليا عند بلوم

تم إعادة صياغة بعض األهداف السلوكية في عدد من  .إعادة صياغة بعض األهداف السلوكية
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 اإلجراءات التي اتبعتها الباحثة حظات التي قدمها المحكمونالمال

 الدروس.

 زيادة عدد التمارين في التقويم النهائي لكل درس
تم زيادة عدد الخيارات في بعض أسئلة الخيار من 

 .خيارات 5متعدد حيث تضمنت بعض األسئلة 

مرحلة التوسع في عدد من حذف بعض األسئلة في 
جابة المتعلمين عليها  .الدروس لصعوبة فهمها وا 

تم حذف بعض األسئلة في مرحلة التوسع في بعض 
 .الدروس

 .تجريب البرنامج التعليمي  22
قامـــت الباحثـــة بتجريـــب البرنـــامج التعليمـــي علـــى شـــعبة حياديـــة مـــن تالمـــذة الصـــف الرابـــع 

طبيـق البرنـامج التعليمـي والتعـرف علـى األنشـطة التـي يمكـن بهدف التأكد من إمكانية ت، األساسي
حيث اجتمعت الباحثة مع أفراد المجموعة االستطالعية وعرفتهم في ، تنفيذها خالل الدرس الواحد

ـــات التالميـــذ تجـــاه مجموعـــاتهم ـــايبي البنـــائي وخطـــوات تطبيقـــه وواجب وشـــرحت ، البدايـــة بنمـــوذج ب
ضــرورة احتــرام  راء ، ايقومــوا بهــا وعــدد مــن األمــور الهامــة منهــالباحثــة لهــم المهــام التــي يجــب أن 

والحظـت الباحثـة تشـوق التالميـذ للـتعلم ، واالستماع لكـل تلميـذ حتـى ينهـي إجابتـه بعضهم البعض
حيــــث قامــــت ، (2135 - 2 - 1)وقــــد بــــدأت الباحثــــة بالتجريــــب بتــــاريي  بنمـــوذج بــــايبي البنــــائي

استكشــاف الزوايــا ، قابليــة القســمةعــة االســتطالعية وهــي دروس ألفــراد المجمو  1الباحثــة بتــدريس 
ألفراد المجموعة االستطالعية وفقنموذج بـايبي البنـائي بعـد أن تـم تقسـيمهم والرباعيات ، والمثلثات

وقامـت وتوزيع المهام ألفـراد المجموعـات ، إلى مجموعات مختلفة في مستويات التحصيل الدراسي
درس وفــق البرنــامج التعليمــي المصــمم وفــق نمــوذج بــايبي كــل مجموعــة مــن المجموعــات بــتعلم الــ

 :وبعد انتهاء تعلمهم الحظت الباحثة ما يلي، البنائي الذي حددته الباحثة

  وذلك نظرًا لضرورة تحرك التالميذ  العادية في الغرفة الصفية نموذج بايبياليمكن تطبيق
وجــوههم متقابلــة فقــررت  بــين مجموعــاتهم وضــرورة جلــوس التالميــذ فــي حلقــات بحيثتكــون
 .نموذج بايبيالباحثة استخدام غرفة المصادر لتعلم أفراد المجموعات باستخدام 
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  والحظـــت الباحثـــة أن هـــذا العـــدد ســـبب الفوضـــى  (أفـــراد 5)بلـــع عـــدد أفـــراد كـــل مجموعـــة
وســلبية بعــض أفــراد المجموعــات وتــركهم لمجموعــاتهم فقــررت الباحثــة إعــادة النظــر بعــدد 

 .عات عند القيام بإجراءات التجربة النهائيةأفراد المجمو 

 ألي مجموعــة ينتمــون فقــررت الباحثــة كتابــة أســماء  ذةالحظــت الباحثــة عــدم تــذكر التالمــ
 أفراد كل مجموعةعلى لوحة كرتونية وتعليقها في مكان يراه جميع التالميذ 

  لتشـاور دون االحظت الباحثـة أن بعـض أفـراد المجموعـات قـاموا بحـل األسـئلة المطروحـة
التعــاون فيمـا بيــنهم لحــل مـع مجموعــاتهم فقـررت توجيــه التالميــذ فـي التجربــة النهائيـة إلــى 

 .األسئلة

  كثـــرة األنشـــطة التعليميـــة التـــي احتواهـــا الـــدرس اســـتغرق وقتـــًا كبيـــرًا ولـــذلك ســـتقوم الباحثـــة
 .باختصار بعض األنشطة في التجربة النهائية

 تـــيح ألفـــراد المجموعــات إتمـــام تعلمهـــم وحـــل وجــدت الباحثـــة أن حصـــة درســـية واحــدة لـــم ت
ـــم كـــل درس فـــي التجربـــة النهائيـــة حصـــتين  أوراق العمـــل فقـــررت الباحثـــة أن يســـتغرق تعل

 .دراسيتين

 .االختبار التح يلي ت ميم  20
 .الهدف من االختبار التح يلي -20-2

المجموعة ذة هدف االختبار الذي أعدته الباحثة إلى قياس كل من التحصيل المعرفي لتالم
، نمــــوذج بـــــايبيبالبرنــــامج التعليمـــــي المصــــمم وفق التــــدريسقبــــل وبعـــــد تطبيــــق  التجريبيــــة األولــــى

التــــدريس بالبرنــــامج قبــــل وبعــــد تطبيـــق المجموعــــة التجريبيــــة الثانيـــة  ذةالتحصـــيل المعرفــــي لتالمـــو 
ــــايبي المعــــزز بالحاسوبوالتحصــــيل المعرفــــي لتالمــــذة المجموعــــة  الحاســــوبي المصــــمم وفقنمــــوذج ب

 .الضابطة قبل وبعد الطريقة التقليدية

  .تحديد محتو  االختبار التح يلي -20-0

قامت الباحثة بتحديد محتـوى االختبـار التحصـيلي مـن كتـاب الرياضـيات فـي الصـف الرابـع 
 .والبرنامج التعليميالبرنامج الحاسوبي التي تضمنها كل من األساسي والذي تضمن الدروس 
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 األولية لالختبار التح يلي:كتابة ال ورة  -20-2

تضـــمنت بنـــود االختبـــار الـــذي أعدتـــه تـــم إعـــداد االختبـــار التحصـــيلي فـــي صـــورته األوليـــة و 
 الباحثة مجموعة من األسئلة وفق ما يلي:

 وهـي مجموعـة مـن العبـارات فـي كـل منهـا نقـص أو فـراأل علـى  :بنود االختيـار مـن متعـدد
من البنود يصـلح بخاصـة لقيـاس القـدرة علـى  وهذا النوع، الطالب أن يمةه بكلمة أو أكثر

 .تسمية أشياء معينة أو ذكر معلومات محددة

 وهـي مجموعـة مـن العبـارات بينهـا مـاهو صـواب وبينهـا مـا هـو خطـأ  :بنـود صـواب وخطـأ
ومـــن ميـــزات هـــذا النـــوع مـــن البنـــود ســـهولة اإلعـــداد ، يطلـــب إلـــى المـــتعلم أن يميـــز بينهـــا
هـذا باإلضـافة إلـى أنهـا تتـيح للتلميـذ أن يجيـب ، ة شـاملةوقدرتها على تغطية المادة تغطيـ

كمــا أن التقــدير ووضــع ، علــى عــدد مــن األســئلة أكبــر ممــا يتيحــه أي نــوع مــن االختبــارات
 .(113وص 121ص، 2111، الدرجات يتم بموضوعية )مخائيل

 تتـــألف هـــذه البنـــود مـــن أعـــداد أو كلمـــات ناقصـــة يطلـــب مـــن المـــتعلم كتابـــة :بنـــود التكميـــل
 .جابة المطلوبة في الفراألاإل

 .التح يليإعداد جدول موا فات االختبار  -20-2

قامـت بإعـداد جـدول مواصـفات حـددت ، التحصـيليبعد أن قامت الباحثة بتصميم االختبار 
 ونسبة تمثيل البنود لةهداف و الوزن النسبي للدروس.، فيه المستوى الذي يقع فيه كل بند
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 .التح يليجدول الموا فات لالختبار   1)الجدول 

 التطبيق الفهم التذكر اسم الدرس
مستويات 
 عليا

 المجموع
األهداف 
 السلوكية

الوزن النسبي 
لألهداف 
 السلوكية

 31.29 32 2 3 - 3 - قابلية القسمة

 8.14 2 2 3 - - 3 زوايا ومثلثات

 9.39 8 1 - 3 - 3 الرباعيات

 2.29 2 3 - 3 - - المحيط

 1.44 1 3 3 - - - المساحة

 4.59 4 3 3 - - - تسمية الكسور

أعداد كسرية وكسور 
 مركبة

 

- 3 - 3 2 6 
6.89 

 

 2.29 2 3 3 - - - استكشاف كسور متكافئة

 3.34 3 3 - 3 - - كتابة كسور متكافئة

 2.29 2 3  3   جمع كسور مقام موحد

جمع كسور بمقام 
 مختلف

   3 3 2 2.29 

 2.29 2 3 - 3 - 3 مقارنة الكسور وكتابتها

 2.29 2 3 - - 3 - طرح الكسور

استكشاف عالقات قيم 
 مكانية

  3  3 1 1.44 

 2.29 2 3  3   مقارنة أعداد عشرية
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 التطبيق الفهم التذكر اسم الدرس
مستويات 
 عليا

 المجموع
األهداف 
 السلوكية

الوزن النسبي 
لألهداف 
 السلوكية

 4.59 4 2  3 3  تقريب أعداد عشرية

السنتمتر والديسمتر 
 والمتر

3   3 2 8 9.39 

 5.24 5 3 3    المتر والكيلومتر

 1.44 1 3  3   كتلة

 6.89 6 2 3 - 3 - استكشاف السعة

 1.44 1 3 - - 3 - الحرارة

نسبة تمثيل المستوى 
 لبنود االختبار

34.83 22.2 29.62 11.1 311%  82 311%  

 

 .تحكيم االختبار التح يلي -20-2

المحكمــين المختصــين عرضــت الباحثــة االختبــار التحصــيلي بصــورته األوليــة علــى الســادة 
 وتلقت مجموعة من المالحظات تلخصت في مايلي:

 .تنويع األسئلة التي تضمنها االختبار التحصيليبين األسئلة المقالية والموضوعية 

 لجميع مستويات بلوم المعرفية مراعاة بنود االختبار التحصيلي. 

 إعادة صياغة بعض البنود الغير واضحة. 

 تنويع األسئلة ومراعاتها للمستويات العليا لبلوم. 
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 .تجريب االختبار التح يلي -20-6

ـــــب الباحثـــــة قامـــــت ـــــى أفـــــراد المجموعـــــة بصـــــورته األوليـــــة االختبـــــار التحصـــــيلي  بتجري عل
 :االستطالعية فالحظت مايلي

 لبعض األسئلة فقامت بإعادة صياغتها ذةعدم فهم عدد من التالم. 

 على اإلجابة عليها فقامت بحذفها مذةلة وعدم قدرة التالصعوبة عدد من األسئ. 

 . دق االختبار التح يليالتحقق من  -20-2

 :قامت الباحثة بالتأكد من صدق االختبار التحصيلي وذلك باستخدام مايلي

 الـــذي تحقـــق مـــن خـــالل عـــرض االختبـــار التحصـــيلي علـــى المختصـــين  :صـــدق المحتـــوى
 .والتعديلوفق مالحظاتهم

  تتســتخدم هــذه الطريقــة عنــد الرغبــة فــي تعــرف قــدرة أداء البحــث علــى  :التمييــزيالصــدق
التمييـــز بـــين المجموعـــة التـــي تمتلـــك درجـــة مرتفعـــة مـــن الســـمة المقاســـةوتلكالتيتمتلكدرجة 

وعنـــدما يكشـــف االختبـــار اإلحصـــائي عـــن وجـــود فـــرق دال ، منخفضـــة مـــن الســـمة نفســـها
، رًا علـى الصـدق التمييزيت)عبـاس و خـرونفإن ذلـك يعـد مؤشـ، إحصائيًا بين المجموعتين

 (.256ص، 2112

 :ولحساب الصدق التمييزي قامت الباحثة بالخطوات التالية

 .المجموعة االستطالعية ذةحساب الدرجة الكلية لكل تلميذ من تالم-

 تنازليًا. ذةترتيب درجات التالم -

منـأدنى الـدرجات  %(21و) ذة%(من أعلى الدرجات التي حصل عليها التالم21يؤخذ ) -
 .ذةالتي حصل عليها التالم

نقـــوم بقيـــاس الفـــرق بـــين متوســـطي أعلـــى الـــدرجات وأدنـــى الـــدرجات التـــي حصـــل عليهـــا  -
 :( للتأكد من أنه2الجدول )في العينة االستطالعية وفق  ذةالتالم
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الـــدرجات المرتفعـــة أعلـــى الـــدرجات وأدنـــى يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي 
 .المنخفضة نحو االختبار التحصيلي لدى أفراد العينة االستطالعيةوالدرجات 

دراسة الفرق بين متوسطي الدرجات المرتفعة والمنخفضة نحو االختبار التح يلي لد  أفراد   2)الجدول 
 .العينة االستطالعية

 العينة االستطالعية
اختبار 

((Levenاختبار  للتجانسt.Test 

االختبار 
 التحصيلي

مستوى  F))قيمة  االنحراف المتوسط
 الداللة

قيمة ت 
 المحسوبة

درجة 
 الحرية

 مستوفالداللة

 2.912 44.92 الدرجات المرتفعة

2.191 1.131 

32.14 22 1.11 

الدرجات 
 المنخفضة

36.18 
2.512 

 
32.14 34.26 1.11 

 

(وهـي 1.131الداللـة ) مسـتوى وقيمـة( 2.191هي ) (F)نالحظ أن قيمة  (2)من الجدول 
( Sigلــذلك نختــار الســطر الثــاني فنجــد أن قيمــة )اختبــار لــيفن للتجــانس ( فــي 1.15أصــغر مــن )

يوجد فرق ذو داللة إحصـائية بـين متوسـطي وبالتاليفإنه ( 1.15( وهي أصغر من )1.11تساوي)
تبـار التحصـيلييميز أي أن االخ، الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة نحـو االختبـار التحصـيلي

 .لالختبارمما يؤكد الصدق التمييزي، بين الدرجات المرتفعة والدرجات المنخفضة

 ويمثل الجذر التربيعي لمعامل الثبات أو معامل ألفا كرونباخ وقد وجدت الباحثة  :الصدق الذاتي
(وهمـا يمـثالن معامـل صـدق 1.844( ومنه فالصـدق الـذاتي هـو )1.231أن معامل الثبات = )

 .عال  
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 معامل ألفا كرونباخ

Cronbach'sAlpha 

0.711 

 

 ويعبــر عــن االرتبــاط بــين كــل بنــد مــن بنــود االختبــار التحصــيلي مــع االختبــار  :الصــدق المحكــي
حيث تم حساب معامل االرتباط بيرسون بين درجات كل بند مـن بنـود االختبـار .التحصيلي ككل

 .مع درجات االختبار التحصيلي ككلالتحصيلي 

 االرتباط بين كل بند من بنود االختبار التح يلي مع االختبار ككل  3)الجدول 

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

3 1.522 1.13 

2 1.432 1.11 

1 1.563 1.11 

4 1.539 1.11 

5 1.624 1.11 

6 1.629 1.13 

2 1.529 1.13 

8 1.413 1.11 

9 1.563 1.13 

31 1.539 1.11 

33 1.221 1.13 

32 1.633 1.11 
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 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

31 1.411 1.13 

34 1.542 1.11 

35 1.818 1.12 

36 1.424 1.13 

32 1.229 1.11 

38 1.429 1.13 

39 1.413 1.11 

21 1.523 1.13 

23 1.532 1.12 

22 1.232 1.13 

21 1.443 1.11 

24 1.519 1.11 

25 1.439 1.11 

26 1.682 1.13 

22 1.582 1.11 

28 1.523 1.13 

29 1.421 1.11 

 

( 1.15نالحــظ أن جميــع مســتويات الداللــة للبنــود أصــغر مــن ) (1)بالتــدقيق فــي الجــدول 
 .وبالتالي فإن االختبار التحصيلي يتمتع بدرجة جيدة من الصدق المحكي فهو صالح للتطبيق
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 .القبلي البعدي ثبات االختبار التح يلي -20-8

 :قامت الباحثة بالتحقق من ثبات مقياسي االتجاه بالطرق التالية

ــــــات باإلعــــــادة -3 ــــــراد العينــــــة  :الثب ــــــى أف ــــــار التحصــــــيليمرة ثانيــــــة عل ــــــت الباحثــــــة االختب طبق
، من التطبيـق األول (يوم 21)أي بعد حوالي ، 22/2/2135االستطالعية نفسها بتاريي 

ثــم قامـــت الباحثـــة بحســاب معامـــل االرتبـــاط بيرســـون)للوقوف علــى درجـــة ثبـــات االختبـــار 
التحصـــيلي( بـــين درجـــات أفـــراد العينـــة االســـتطالعية فـــي التطبيـــق األول وبينـــدرجاتها فـــي 

ووجدت الباحثة أن قيمة معامل االرتباط بيرسون ألفراد العينة وفق ماورد ، التطبيق الثاني
 .مما يدل على وجود ثبات باإلعادة وهذه القيمة جيدة (1.215بلغت) (4)في الجدول 

االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية التي طبق عليها االختبار التح يلي في التطبيق   4)الجدول 
 .األول وبيندرجاتها في التطبيق الثاني

 التطبيق الثاني التطبيق األول  

 أفراد العينةدرجات 

 االستطالعية في التطبيق األول

 1.215 1 االرتباط بيرسون

 000.  مستوى الداللة

   

   

 درجات أفراد العينة

 االستطالعية في التطبيق الثاني

 1 0.735 االرتباط بيرسون

  000. مستوى الداللة

   

 

اســـتخدمت الباحثـــة طريقـــة التجزئـــة النصـــفية لحســـاب  :حســـاب الثبـــات بالتجزئـــة النصـــفية -2
ـــار التحصـــيلي ـــى مجمـــوعتين احتـــوت ، معامـــل ثبـــات االختب حيـــث تـــم تقســـيم االختبـــار إل
واحتوت المجموعة الثانية علـى البنـود الزوجيـة وتـم ، المجموعة األولى على البنود الفردية

الفرديـة و والمجموعـة حساب معامل االرتباط بين درجات المجموعة التي تضـمنت البنـود 
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ـــار التحصـــيلي فبلغـــت ) ـــة فـــي االختب ـــود الزوجي .( وقيمـــة معامـــل 214التـــي تضـــمنت البن
 .(5)وفق الجدول انوهاتان القيمتان مقبولت( 1.235سبيرمان )

وي البنود الزوجية االرتباط بين درجات المجموعة التي تحوي البنود الفردية والمجموعة التي تح  5)الجدول 
 لالختبار التح يلي

 

 
 622. معامل ألفا للبنود الفردية

 14a عدد البنود

 
 603. معامل ألفا للبنود الزوجية

 13a عدد البنود

 27 عدد البنود جميعها

 214. االرتباط بين البنود الفردية والزوجية

 735. معامل سبيرمان براون 

 

وهـــي طريقـــة لحســـاب معامـــل االتســـاق الذاتيوتفيـــد فـــي  :حســـاب الثبـــات بمعامـــل ألفـــا كرونبـــاخ -1
تحديــد درجــة العالقــة بــين كــل بنــد فــي االســتبانة والبنــود األخــرى بشــكل ثنــائيوبلع معامــل ألفــا 

 .(وهو معامل ثبات جيد لالستبانة1.231كرونباخ )

 :التح يلي حساب معامل  عوبة االختبار -20-2

ومعامل الصعوبة يشير ، بنود االختبار التحصيلي صعوبةقامت الباحثة بحساب معامالت 
ــذين أجــابوا عــن المفــردة إجابــة خاطئــة إلــى عــدد اإلجابــات الصــحيحة  إلــى نســبة عــدد الطــالب ال

 .(92ص ، 2119، ميخائيل)والخاطئةت

= صعوبةمعامل ال
 عدد اإلجابات الخاطئة

 عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخاطئة
 

أما معامل الصعوبة فيشير إلى نسبة عدد الطـالب الـذين أجـابوا عـن المفـردة إجابـة خاطئـة 
والجـــدول التـــالي يوضـــح . (92ص ، 2111، ميخائيـــل)إلـــى عـــدد اإلجابـــات الصـــحيحة والخاطئـــةت
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والجـدول التـالي يوضـح معامـل صـعوبة كـل ، معامل صعوبة كل بند من بنود االختبار التحصيلي
 .من بنود االختبار التحصيلي بند

 معامل ال عوبة لبنود االختبار التح يلي  6)الجدول 

 معامل ال عوبة عدد اإلجابات الخاطئة عدد اإلجابات ال حيحة رقم السؤال

3 32 31 1.52 

2 2 38 1.22 

1 31 35 1.61 

4 34 33 1.44 

5 36 9 1.16 

6 31 35 1.61 

2 36 9 1.16 

8 31 35 1.61 

9 36 9 1.16 

31 34 33 1.44 

33 32 31 1.52 

5 36 9 1.16 

31 31 35 1.61 

34 2 38 1.22 

35 36 9 1.16 

36 33 34 1.56 

32 31 35 1.61 
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 معامل ال عوبة عدد اإلجابات الخاطئة عدد اإلجابات ال حيحة رقم السؤال

38 2 38 1.22 

36 33 34 1.56 

21 31 35 1.61 

23 2 38 1.22 

22 34 33 1.44 

21 2 38 1.22 

24 31 35 1.61 

25 33 34 1.56 

26 34 33 1.44 

22 33 34 1.56 

28 31 35 1.61 

29 2 38 1.22 

 

وجدت الباحثة أن معامالت صعوبة بنود االختبار التحصيلي تراوحـت بـين (6)من الجدول 
حيــث ت ينصــح باالحتفــاظ بــالفقرة أو الســؤال ، ( وهــي قــيم مقبولــة ألغــراض البحــث1.22و 1.16)

 .(212، 2134، و خرون أبو يونست )(1.21و 1.11)إذا كان معامل الصعوبة يقع بين 

 .حساب معامالت التمييز -20-22

، ابــراهيم)إلــى تحديــد قــدرة بنــود المقيــاس علــى التمييــز بــين الطلبــة ت  معامــل التمييــز يهــدف
2134 ،315). 

 :التمييز للفقرة أو السؤال بإتباع الخطوات التاليةيتم استخراج معامل 

 الكلية ترتيبًا تنازلياً  تالمذةترتيب عالمات ال. 
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  وهـم مـن حصـلوا 22والفئـة الـدنيا ، % وهم من حصلوا على أعلى العالمات22تحديد %
 .على أدنى العالمات

 عدد الصحيحةاالجابات في العلياالمجموعةمعامل التمييز= 

 أفرادعدد المجموعة العليا
عدد فيالخاطئةاإلجابات المجموعة الدنيا -

 أفرادعدد الدنياالمجموعة
 

 .((Legendre,2005,766.(211-212، 2134، )أبو يونس و خرون

 :معامالت التمييز لبنود االختبار التح يلي  7)الجدول 

رقم 
 السؤال

عدد اإلجابات ال حيحة في المجموعة 
 العليا

عدد اإلجابات ال حيحة في المجموعة 
 الدنيا

معامل 
 التمييز

3 6 2 1.52 

2 5 4 1.34 

1 4 2 1.29 

4 6 2 1.52 

5 2 2 1.22 

6 2 3 1.86 

2 6 2 1.52 

8 2 2 1.22 

9 2 4 1.41 

31 6 2 1.52 

33 4 3 1.41 

32 5 3 1.52 

31 2 2 1.22 

34 2 4 1.41 
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رقم 
 السؤال

عدد اإلجابات ال حيحة في المجموعة 
 العليا

عدد اإلجابات ال حيحة في المجموعة 
 الدنيا

معامل 
 التمييز

35 2 3 1.86 

36 6 4 1.28 

32 5 3 1.52 

38 4 3 1.41 

39 2 4 1.41 

21 2 3 1.86 

23 2 1 1.58 

22 6 2 1.52 

21 2 3 1.86 

24 2 2 1.22 

25 2 4 1.41 

26 6 4 1.28 

22 6 2 1.52 

28 4 3 1.41 

29 2 1 1.58 

 

، (1.86 – 1.28)نجــد أن معـامالت التمييــز لجميـع البنــود تراوحـت بــين  (2)مـن الجـدول 
ـــردة التـــي يتـــرواح معامـــل ، (لتصـــنيف معـــامالت التمييـــزEbelوبحســـب معـــايير إيبـــل ) تكـــون المف

والمفــردة التــي يكــون ، ( مقبولــة1.19و  1.21وبــين )، ( جيــدة التمييــز3و+ 1.41تمييزهــا بــين )
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واســتنادًا إلــى .(392، 2114، )النبهــان.( تحــذف أو تعــدل جــذرياً 1.21معامــل تمييزهــا أقــل مــن )
 .(1.34(في االختبار التحصيلي ألن معامل تمييزه =)2باحثة بتعديل البند )ذلك قامت ال

 .حساب زمن تطبيق االختبار التح يلي -20-22

ـــار التحصـــيلي عـــن طريـــق  ـــالزم لتطبيـــق االختب ـــزمن المناســـب ال ـــة بحســـاب ال قامـــت الباحث
 :المعادلة التاليةحساب متوسط الزمن الذي استغرقه أفراد العينة االستطالعية لبجابة عن 

 جابةزمن أسرع طالب في اإلجابة + زمن أبطأ طالب في اإلزمن االختبار التح يلي = 

0  

 دقيقة 15= 45+ 25= 

       2 

 .االتجاهات ألفراد المجموعتين سيت ميم مقيا  22
يعــرف االتجــاه بأنــه ت تلــك االســتجابة التــي تتكــون مــن خــالل مــرور الفــرد بتجــارب وخبــرات 

ويقــاس بالدرجــة التــي يحصــل عليهــا مقيــاس االتجــاه الخــاص ، يســتجيب بــالقبول أو الــرفضتجعلــه 
ومــــع التقـــــدم الــــذي يشــــهده العصـــــر اكتســــبت دراســـــة ، (9ص، 2131، بــــذلك االتجــــاهت )المـــــالكي

حيــث ت يهـتم االتجـاه بدراســة ، اتجاهـات األفـراد حيـزًا هامــًا فـي كثيـر مــن البحـوث التربويـة والنفسـية
قعها الحالي ومتابعة دراستها على مدة زمنيـة قادمـة وذلـك لمعرفـة تطـور اتجاهـات ظاهرة ما في وا

فاتجـاه ، (11، 2111، هذه الظاهرة من أجل التنبؤ بما يمكـن أن يحـدث لهـا فـي المسـتقبل )ملحـم
المتعلم نحو الرياضيات مثاًل قد يؤثر في إقباله أو ابتعاده عن دراسـتها وتطبيـق مابهـا مـن خبـرات 

ولتقـــوم الباحثـــة بدراســـة االتجاهـــات صـــممت مقيـــاس اتجـــاه ألفـــراد المجموعـــة ، العمليـــةفـــي حياتـــه 
ومقياس اتجاه ثاني ألفراد المجموعة ، التجريبية األولى التي تعلمت باستخدام نموذج بايبي البنائي
وراعــت الباحثــة ، المعـزز بالحاســوب التجريبيـة الثانيــة التــي تعلمــت باسـتخدام نمــوذج بــايبي البنــائي

، 2111، )صبري و خـرونلمواصفات التالية عند تصميم وصياغة مقياسي االتجاه وهي كالتالي ا
124). 

  



إجراءاتالبحث الفصلالرابع
 

 
018

 .قصيرة ال تزيد عن عشرين كلمة -

 .غير مصوغة بالماضي -

 .ال تعبر عن حقيقة أو تفسر على شكل حقيقة -

 .تحتوي على فكرة واحدة بسيطة غير مركبة -

 .مكتوبة بلغة سهلة واضحة المعاني -

 .انفعالية حسب طبيعة الموضوع، جماًل اعتقاديةأن تكون  -

 . تعكس تعريف االتجاه المراد قياسه -

وتضمن مقياسي االتجاه مقدمة توضيحية حددت الغرض من مقياسي االتجاه وهو التعـرف 
 .وتم توجيه المتعلمين إلى ضرورة اإلجابة عن جميع بنود المقياس، على اتجاهات المتعلمين

التي تعلمــت باســتخدام نمــوذج بــايبي البنــائي مــن األولفــالتجريبيــة  وتــألف مقيــاس المجموعــة
 :المحاور التالية

 ويعنــي رفــض أو قبــول التالميــذ لمــادة الرياضــيات بعــد أن  :االتجــاه نحــو مــادة الرياضــيات
 .تعلموا باستخدام نموذج بايبي البنائي

 الرياضـية بعـد أن  ويعني رفض أو قبول التالميذ للمسائل :االتجاه نحو المسائل الرياضية
 .تعلموا باستخدام نموذج بايبي البنائي

  االتجاه نحـو نمـوذج بـايبي البنـائي: ويعنـي رفـض أو قبـول التالميـذ لنمـوذج بـايبي البنـائي
 .بعد أن تعلموا فيه

التـي تعلمـت باسـتخدام نمـوذج  الثانيـةوتم إضافة المحـور التـالي ألفـراد المجموعـة التجريبيـة 
 زز بالحاسوب:بايبي البنائي المع

 ويعنــي مــدى رفــض أو قبــول أفــراد المجموعــة التجريبيــة  :االتجــاه نحــو البــرامج الحاســوبية
المعــــزز بنمــــوذج بايبيالبنــــائي الثانيــــةللبرامج الحاســــوبية متعــــددة الوســــائط بعــــد أن تعلمــــوا 

 .بالحاسوب
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واشــتملت البنــود علــى النــواحي الثالثــة لمقــاييس االتجاهــات المعرفيــة والوجدانيــة والســلوكية 
وتضـــمنت جميـــع بنـــود مقيـــاس االتجـــاه عبـــارات إيجابيـــة واختـــارت الباحثـــة أن يكـــون هنـــاك ثالثـــة 

فــإذا أجــاب المــتعلم ، غيرموافــق(، ال أدري، خياراتلكــل بنــد واشــتملت الخيــارات الــثالث علــى )موافــق
ذاأجابــالمتعلم علــى البنــد باختيــار ، ( درجــات1البنــد باختيــار عبــارة )موافــق( يحصــل علــى )علــى  وا 

ذا أجـــاب المـــتعلم علـــى البنـــد باختيـــار عبـــارة)غير موافـــق(  عبـــارة )ال أدري( يحصـــل علفـــدرجتين وا 
وطلبت الباحثة من المتعلمين كتابة نوعهم االجتماعي)ذكر أو أنثى( فـي  .يحصل علفدرجة واحدة

 .اسالمقي

 :تحكيم مقياسي االتجاه -22-2

بعد إعداد مقياس االتجـاه ألفـراد المجموعـة التجريبيـة األولـى التـي تعلمـت باسـتخدام نمـوذج 
بــايبي البنــائي ومقيــاس االتجــاه ألفــراد المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تعلمــت باســتخدام نمــوذج 

، المحكمين المختصينعرضت الباحثة المقياسين على عدد من ، المعزز بالحاسوب بايبي البنائي
 .التالية ةوقد أشاروا إلى المالحظ

 .تعديل صياغة بعض البنود -

 . دق مقياسي االتجاه -22-0

 :قامت الباحثة بالتأكد من صدق مقياسي االتجاه وذلك باستخدام مايلي

 ن المختصــينعــدد مــن المحكمــيعــرض االختبــار التحصــيلي علــى  جــرى:صــدق المحتــوى 
 .التعديل وفق مالحظاتهم وجرى

 وتــم حســاب الصــدق التمييــزي ألفــراد العينــة .توقــد عرفتــه الباحثــة ســابقاً  :الصــدق التمييــزي
االســتطالعية التــي طبــق عليهــا مقيــاس االتجــاه نحــو نمــوذج بــايبي البنــائي وفــق الجــدول 

(8): 
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دراسة الفرق بين متوسطي الدرجات المرتفعة والمنخفضة لد  أفراد العينة االستطالعيةالتي طبق   8)الجدول 
 .عليها مقياس اتجاه نموذج بايبي البنائي

اختبار  العينة االستطالعية
((Levenاختبار  للتجانسt.Test 

االختبار 
 F))قيمة  االنحراف المتوسط التحصيلي

مستوى 
 الداللة

قيمة ت 
 المحسوبة

درجة 
 مستوفالداللة الحرية

 33.16 69.18 الدرجات المرتفعة
9.911 1.114 

9.318 24 1.11 

الدرجات 
 المنخفضة

12.13 5.29 9.318 36.98 1.11 

 

 ( وهـي1.114مسـتوى الداللـة )قيمـة (و 9.911هي ) (F)قيمة  نالحظ أن (8)من الجدول 
( Sigالســطر الثــاني فنجــد أن قيمــة )لــذلك نختــار اختبــار لــيفن للتجــانس ( فــي 1.15أصــغر مــن )

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي وبالتالي فإنه( 1.15( وهي أصغر من )1.11تساوي)
الــدرجات المرتفعــة والــدرجات المنخفضــة لــدى أفــراد العينــة االســتطالعية التــي طبــق عليهــا مقيــاس 

ممـا ، لمرتفعـة والـدرجات المنخفضـةأي أن المقياسيميز بين الـدرجات ا، اتجاه نموذج بايبي البنائي
 .يؤكد الصدق التمييزي

وقامت الباحثة أيضًا بتطبيق الصدق التمييزي ألفراد العينـة االسـتطالعية التـي طبـق عليهـا 
 :(9)مقياس اتجاه نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب وفق الجدول 

سطي الدرجات المرتفعة والمنخفضة لد  أفراد العينة االستطالعيةالتي طبق دراسة الفرق بين متو   9)الجدول 
 عليها مقياس اتجاه نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب.

اختبار  العينة االستطالعية
((Levenللتجانس 

 t.Testاختبار 

االختبار 
 F))قيمة  االنحراف المتوسط التحصيلي

مستوى 
 الداللة

قيمة ت 
 المحسوبة

درجة 
 مستوفالداللة الحرية

الدرجات 
 1.11 22 10.08 0.246 1.423 12.38 89.75 المرتفعة
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اختبار  العينة االستطالعية
((Levenللتجانس 

 t.Testاختبار 

الدرجات 
 المنخفضة

48.25 7.04 10.08 17.44 1.11 

 

 ( وهي1.246مستوى الداللة )قيمة و  (3.421هي ) (F)قيمة نالحظ أن  (9)من الجدول 
( Sigالســـطر األول فنجـــد أن قيمـــة )لـــذلك نختـــار اختبـــار لـــيفن للتجـــانس ( فـــي 1.15أكبـــر مـــن )

يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي وبالتالي فإنه( 1.15( وهي أصغر من )1.11تساوي)
الــدرجات المرتفعــة والــدرجات المنخفضــة لــدى أفــراد العينــة االســتطالعية التــي طبــق عليهــا مقيــاس 

جاه يميز بين الـدرجات المرتفعـة أي أن مقياس االت، اتجاه نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب
 .للمقياس مما يؤكد الصدق التمييزي، والدرجات المنخفضة

 ويمثـــل الجـــذر التربيعـــي لمعامـــل الثبـــات أو معامـــل ألفـــا كرونباخووجـــدت  :الصـــدق الـــذاتي
الباحثة أن معامل الثبات لدى أفراد العينة االسـتطالعية التـي طبـق عليهـا مقيـاس االتجـاه 

وأن ، (1.841( ومنــــه فالصــــدق الــــذاتي هــــو )1.232البنــــائي هــــو )نحــــو نمــــوذج بــــايبي 
معامل الثبات لدى أفراد العينة االستطالعية التي طبق عليها مقياس االتجاه نحو نمـوذج 

، (1.868)(هـو ومنـه فالصـدق الـذاتي هـو 1.255بايبي البنائي المعزز بالحاسوب هـو )
 .وهما يمثالن معامل صدق عال  

ألفا كرونباخ ألفراد العينة االستطالعية التي طبق عليها مقياس االتجاه نحو ثبات معامل   10)الجدول 
 .نموذج بايبي البنائي

Cronbach'sAlpha 

0.732 
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ألفراد العينة االستطالعية التي طبق عليها مقياس االتجاه نحو  ألفا كرونباخثبات معامل   11)الجدول 
 نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب.

Cronbach'sAlpha 

0.755 

 

 المقيـاس ويعبر عن االرتباط بين كل بند من بنود مقياسـي االتجـاه مـع  :الصدق المحكي
 .الذي ينتمي إليه وبين كل بند والمحورككل 

 العالقة بين كل بند من بنود مقياس اتجاه نموذج بايبي البنائي مع المقياس ككل  12)الجدول 

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

3 1.629 1.11 

2 1.614 1.11 

1 1.212 1.11 

4 1.622 1.11 

5 1.635 1.11 

6 1.629 1.11 

2 1.833 1.11 

8 1.911 1.11 

9 1.852 1.11 

31 1.843 1.11 

33 1.832 1.11 

32 1.232 1.13 

31 1.662 1.11 
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 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

34 1.919 1.11 

35 1.621 1.11 

36 1.624 1.13 

32 1.516 1.11 

38 1.196 1.11 

39 1.652 1.13 

21 1.548 1.11 

23 1.242 1.11 

22 1.232 1.11 

21 1.849 1.13 

24 1.919 1.11 

25 1.621 1.11 

26 1.282 1.11 

22 1.885 1.13 

28 1.516 1.11 

29 1.852 1.11 

11 1.831 1.11 
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 ككلاألول المحور األول مع المحور  بنودد من ناالرتباط بين كل ب  13)الجدول 

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

3 1.838 1.11 

2 1.285 1.11 

1 1.891 1.11 

4 1.862 1.11 

5 1.891 1.11 

6 1.826 1.11 

2 1.885 1.11 

8 1.293 1.11 

9 1.221 1.11 

31 1.265 1.11 

 

 االرتباط بين كل بند من بنود المحور الثاني مع المحور الثاني ككل  14)الجدول 

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

33 1.832 1.11 

32 1.811 1.11 

31 1.214 1.11 

34 1.281 1.11 

35 1.821 1.11 

36 1.654 1.11 
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 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

32 1.613 1.11 

38 1.562 1.12 

39 1.641 1.11 

21 1.545 1.12 

 

 االرتباط بين كل بند من بنود المحور الثالث مع المحور الثالث ككل  15)الجدول 

 مستو  الداللة االرتباطمعامل  رقم البند

23 1.861 1.11 

22 1.851 1.11 

21 1.819 1.11 

24 1.221 1.11 

25 1.234 1.11 

26 1.884 1.11 

22 1.531 1.12 

28 1.621 1.11 

29 1.831 1.11 

11 1.849 1.11 
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نالحظ أن جميع مستويات الداللـة للبنـود  (35)، (34)، (31)، (32)بالتدقيق في الجدول 
يتمتـــع بدرجـــة جيـــدة مـــن  مقيـــاس اتجـــاه نمـــوذج بـــايبي البنـــائي( وبالتـــالي فـــإن 1.15أصـــغر مـــن )

 .الصدق المحكي فهو صالح للتطبيق

لحاسوب مع المقياس العالقة بين كل بند من بنود مقياس اتجاه نموذج بايبي البنائي المعزز با  16)الجدول 
 ككل

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

3 1.611 1.11 

2 1.529 1.13 

1 1.686 1.11 

4 1.612 1.11 

5 1.635 1.11 

6 1.691 1.11 

2 1.248 1.11 

8 1.848 1.11 

9 1.825 1.11 

31 1.823 1.11 

33 1.255 1.11 

32 1.649 1.13 

31 1.636 1.11 

34 1.891 1.11 

35 1.653 1.11 

36 1.622 1.11 
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 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

32 1.613 1.13 

38 1.521 1.14 

39 1.222 1.11 

21 1.648 1.11 

23 1.299 1.11 

22 1.235 1.11 

21 1.813 1.11 

24 1.259 1.11 

25 1.221 1.11 

26 1.652 1.11 

22 1.815 1.11 

28 1.613 1.13 

29 1.848 1.11 

11 1.854 1.11 

13 1.625 1.11 

12 1.242 1.11 

11 1.639 1.11 

14 1.635 1.11 

15 1.596 1.13 

16 1.625 1.11 



إجراءاتالبحث الفصلالرابع
 

 
008

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

12 1.552 1.12 

18 1.665 1.11 

19 1.293 1.11 

41 1.618 1.11 

 

 ككل األول االرتباط بين كل بعد من أبعاد المحور األول مع المحور  17)الجدول 

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

3 1.831 1.11 

2 1.281 1.11 

1 1.829 1.11 

4 1.834 1.11 

5 1.831 1.11 

6 1.626 1.11 

2 1.886 1.11 

8 1.256 1.11 

9 1.691 1.11 

31 1.256 1.11 
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 مع المحور الثاني ككلاالرتباط بين كل بعد من أبعاد المحور الثاني   18)الجدول 

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

33 1.232 1.11 

32 1.831 1.11 

31 1.614 1.11 

34 1.293 1.11 

35 1.221 1.11 

36 1.694 1.11 

32 1.213 1.11 

38 1.661 1.11 

39 1.531 1.12 

21 1.245 1.11 

 

 االرتباط بين كل بعد من أبعاد المحور الثالث مع المحور الثالث ككل  19)الجدول 

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

23 1.239 1.11 

22 1.821 1.11 

21 1.961 1.11 

24 1.932 1.11 

25 1.234 1.11 

26 1.215 1.11 
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 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

22 1.231 1.11 

28 1.515 1.14 

29 1.831 1.11 

11 1.849 1.11 

 

 االرتباط بين كل بعد من أبعاد المحور الرابع مع المحور الرابع ككل  20)الجدول 

 مستو  الداللة معامل االرتباط رقم البند

13 0.695 1.11 

12 0.788 1.11 

11 1.613 1.11 

14 1.622 1.11 

15 1.559 1.12 

16 1.861 1.11 

12 1.838 1.11 

18 1.251 1.11 

19 1.688 1.11 

41 1.281 1.11 
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ـــــدقيق فـــــي الجـــــدول  ـــــع مســـــتويات  (21)، (39)، (38)، (32)، (36)بالت نالحـــــظ أن جمي
مقيــــاس اتجــــاه نمــــوذج بــــايبي البنــــائي المعــــزز ( وبالتــــالي فــــإن 1.15الداللــــة للبنــــود أصــــغر مــــن )

 .يتمتع بدرجة جيدة من الصدق المحكي فهو صالح للتطبيق بالحاسوب

 .ثبات مقياسي االتجاه -22-2

 :تحققت الباحثة من ثبات مقياسي االتجاه بالطرق التالية

طبقت الباحثة مقياسي االتجاه مـرة ثانيـة علـى أفـراد العينـة االسـتطالعية  :الثبات باإلعادة -3
ثـــم قامـــت ، مـــن التطبيـــق األول (يـــوم 21)أي بعـــد حـــوالي ، 24/2/2135نفســـها بتـــاريي 

االرتبــــــاط بيرســــــون)للوقوف علــــــى درجــــــة ثبــــــات أفــــــراد العينــــــة الباحثــــــة بحســــــاب معامــــــل 
االســتطالعية التــي طبــق عليهــا مقيــاس االتجــاه نحــو نمــوذج بــايبي البنــائي ودرجــة ثبــات 
أفـــراد العينـــة االســـتطالعية التـــي طبـــق عليهـــا مقيـــاس االتجـــاه نحـــو نمـــوذج بـــايبي البنـــائي 

تطالعيتين فـي التطبيـق األول بين درجات كل من أفراد العينتـين االسـ (المعزز بالحاسوب
ووجدت الباحثة أن قيمة معامل االرتباط بيرسون ألفراد ، وبين درجاتها في التطبيق الثاني

العينة االستطالعية التي طبق عليها مقياس االتجاه نحو نموذج بايبي البنائي وفق ماورد 
 .باإلعادةمما يدل على وجود ثبات مقبولةوهي قيمة ( 1.635بلغت) (23)الجدول في 

االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية التي طبق عليها مقياس االتجاه نحو نموذج   21)الجدول 
 بايبي البنائي في التطبيق األول وبيندرجاتها في التطبيق الثاني

 التطبيق الثاني التطبيق األول  

 درجات أفراد العينة

في التطبيق األولاالستطالعية   

 **635. 1 االرتباط بيرسون

 000.  مستوى الداللة

 درجات أفراد العينة

 االستطالعية في التطبيق الثاني

 1 **635. االرتباط بيرسون

  000. مستوى الداللة
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ووجــدت الباحثــة أن قيمــة معامــل االرتبــاط بيرســون ألفــراد العينــة االســتطالعية التــي طبــق 
 (22)وفـق مـاورد فـي الجـدول المعـزز بالحاسـوب عليها مقياس االتجاه نحو نموذج بـايبي البنـائي 

 .مما يدل على وجود ثبات باإلعادةوهي قيمة جيدة ( 1.234بلغت)

االرتباط بين درجات أفراد العينة االستطالعية التي طبق عليها مقياس االتجاه نحو نموذج   22)الجدول 
 بايبي البنائي المعزز بالحاسوب في التطبيق األول وبيندرجاتها في التطبيق الثاني

 التطبيق الثاني التطبيق األول  

 درجات أفراد العينة

 االستطالعية في التطبيق األول

بيرسوناالرتباط   .234** 

1 
 000. مستوى الداللة

أفراد العينة 5درجات  

 االستطالعية في التطبيق الثاني

 االرتباط بيرسون

1 

.234** 

 000. مستوى الداللة

 

اســـتخدمت الباحثـــة طريقـــة التجزئـــة النصـــفية لحســـاب  :حســـاب الثبـــات بالتجزئـــة النصـــفية -2
مــن مقياســي االتجــاه إلــى مجمــوعتين حيــث تــم تقســيم كــل ، معامــل ثبــات مقياســي االتجــاه

واحتـــوت المجموعـــة الثانيـــة علـــى البنـــود ، احتـــوت المجموعـــة األولـــى علـــى البنـــود الفرديـــة
الزوجية وتم حساب معامل االرتباط بين درجات المجموعة التي تضمنت البنود الفردية و 

بنائي فبلغـت والمجموعة التي تضمنت البنود الزوجية لمقياس االتجاه نحو نموذج بايبي ال
 .(21)وفق الجدول ( 1.832.( وقيمة معامل سبيرمان )825)
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االرتباط بين درجات المجموعة التي تحوي البنود الفردية والمجموعة التي تحوي البنود الزوجية   23)الجدول 
 لمقياس االتجاه نحو نموذج بايبي البنائي

 

 
الفرديةمعامل ألفا للبنود   .848 

 35a عدد البنود

 
 848. معامل ألفا للبنود الزوجية

 15a عدد البنود

 11 عدد البنود جميعها

 825. االرتباط بين البنود الفردية والزوجية

 832. معامل سبيرمان براون 

 

وتـــــم حســـــاب معامـــــل االرتبـــــاط بـــــين درجـــــات المجموعـــــة التـــــي تضـــــمنت البنـــــود الفرديـــــة و 
ـــائي المعـــزز  ـــايبي البن ـــة لمقيـــاس االتجـــاه نحـــو نمـــوذج ب ـــود الزوجي ـــي تضـــمنت البن والمجموعـــة الت

 .(24)وفق الجدول ( 1.815.(وقيمة معامل سبيرمان )843بالحاسوب فبلغت)

وي البنود الزوجية االرتباط بين درجات المجموعة التي تحوي البنود الفردية والمجموعة التي تح  24)الجدول 
 لمقياس االتجاه نحو نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب

 

 
 868. معامل ألفا للبنود الفردية

 21a عدد البنود

 
 848. معامل ألفا للبنود الزوجية

 21a عدد البنود

 41 عدد البنود جميعها

 843. االرتباط بين البنود الفردية والزوجية

سبيرمان براونمعامل    .815 
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وهـي طريقـة لحسـاب معامـل االتسـاق الذاتيوتفيـد فـي  :بمعامل ألفا كرونباخ الثباتحساب  -1
تحديد درجة العالقة بين كل بند في االستبانة والبنود األخـرى بشـكل ثنـائيوبلع معامـل ألفـا 

( 1.232للمجموعة االستطالعية التي طبق عليها مقياس نموذج بايبي البنائي ) كرونباخ
ومعامـــل ألفـــا كرونبـــاخ للمجموعـــة االســـتطالعية التـــي طبـــق عليهـــا مقيـــاس نمـــوذج بـــايبي 

 .للمقياسين مقبوالن( وهما معامال ثبات 1.255البنائي المعزز بالحاسوب )

 .إعداد بطاقة المالحظة  22
بالتعلم ألفراد المجموعة التجريبية األولى وألفراد المجموعة التجريبية  من أجل ضمان السير

ـــة ومتابعـــة تحقـــيقهم لةهـــداف الســـلوكية ومهـــارات العمـــل الجمـــاعي أعـــدت الباحثـــة بطاقـــة ، الثاني
( إذا كان أداؤها 3حيث تحصل المجموعة على الدرجة )، مالحظة لكل مجموعة من المجموعات

( إذا كــان أداؤهــا متوســطًا وتحصــل المجموعــة علــى 2ى الدرجــة )ضــعيفًا وتحصــل المجموعــة علــ
، متـــازاً ( إذا كـــان أداؤهـــا م4وتحصـــل المجموعـــة علـــى الدرجـــة ) جيـــداً ( إذا كـــان أداؤهـــا 1الدرجـــة )

بحيــث تحصــل المجموعــة التــي نالــت أعلــى الــدرجات فــي بطاقــة المالحظــة علــى المــدح والتشــجيع 
وعرضــت ، ود تركــزت حــول كيفيــة عمــل المجموعــاتوتكونــت بطاقــة المالحظــة مــن عــدد مــن البنــ

 .بطاقة المالحظة على عدد من المختصين في كلية التربية وتم إجراء بعض التعديالت عليها

 .دراسة نوع التوزع  22
، ((Explore( والخيــار Spssقامــت الباحثــة باالعتمــاد علــى برنــامج التحليــل اإلحصــائي )

لـدرجات الطلبـة بالنسـبة لمتغيـر الجـنس ومتغيـر الطريقـة التوزيـع  نـوعوذلك من أجل التعـرف علـى 
ووجـدت الباحثـة ، واختيار االختبارات التي ستعتمدها الباحثة سواء كانـت البرامتريـة أو الالبرامتريـة

وفــق ( 25وفــق الجــدول )( بلغــت Klomogorov Smirnovأن قيمــة مســتوى الداللــة الختبــار )
 .أن متغير الجنس بفئتيه يتبع التوزيع الطبيعي( مما يعني 1.15أكبر من )متغير الجنس 
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 دراسة نوع التوزع لمتغير الجنس  25)الجدول 
Tests of Normality 

 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

 .Statistic df Sig. Statistic Df Sig الجنس

االختبار 
 القبلي

1 .078 52 .200* .980 66 .359 

2 .102 63 .084 .972 66 .134 

 

 :يوضح ذلك( 3)والشكل البياني 

 
  2)الشكل 

 

( بلغـت وفـق Klomogorov Smirnovووجدت الباحثة أن قيمة مسـتوى الداللـة الختبـار )
الـثالث ( ممـا يعنـي أن متغيـر الطريقـة بفئاتـه 1.15( وفق متغير الطريقة أكبـر مـن )26الجدول )

 .يتبع التوزيع الطبيعي
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 دراسة نوع التوزع لمتغير الطريقة  26)الجدول 
Tests of Normality 

 الطرائق 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic Df Sig. 

 القبلي_االختبار

 338. 44 971. 097. 19 122. تقليدي

 358. 44 972. 062. 43 130. بايبي

 030. 44 943. *200. 19 107. حاسوب

 

 :يوضح ذلك(2)والشكل البياني 

 
  2)الشكل 
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 : الجنس والطريقة)التحقق من التجانس لد  فئات المتغيرين المستقليين  62
 : للتحقق من التجانس سنضع الفرضيتين التاليتين

  ـــة بفئاتـــه الثالثـــة )الطريقـــة ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين تجـــانس متغيـــر الطريق
 طريقة بايبي المعززة بالحاسوب(. –طريقة بايبي  –التقليدية 

 .)ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين تجانس متغير الجنس بفئتيه )الذكور واإلناث 

 .ن للتجانس لمتغير الطريقةاختبار ليف  27)الجدول 

F df1 df2 Sig. 

.020 1 130 .887 

 

( وهــذه 1.882اي معامــل التجــانس تســاوي )F)نجــد أن مســتوى داللــة )(22)مــن الجــدول 
( وبهذافإننا نقبل الفرضيتان الصفريتان اللتان نصتا على عدم وجود فروق 1.15القيمة أكبر من )

وبالتــالي نســتنتج  (بــايبي المعــزز بالحاســوب، بــايبي، التقيديــةإحصــائية بــين فئــات متغيــر الطريقــة )
 تساوي تجانس تشكيل فئاتهما.

 اختبار ليفن للتجانس لمتغير الجنس  28)الجدول 

F df1 df2 Sig. 

.097 2 129 .908 

 

( وهــذه 1.918اي معامــل التجــانس تســاوي )F)(نجــد أن مســتوى داللــة )28مــن الجــدول )
( وبهذافإننا نقبل الفرضيتان الصفريتان اللتان نصتا على عدم وجود فروق 1.15القيمة أكبر من )

وبالتـــالي نســـتنتج تســـاوي تجـــانس تشـــكيل  (اإلنـــاث، الـــذكور) الجـــنسإحصـــائية بـــين فئـــات متغيـــر 
 .فئتيهما
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 .السوية المعرفيةبين أفراد المجموعات في دراسة التكافؤ   22
 

الفرضـية  يجـب أن نتحقـق مـنللتأكد من التكافؤ بين أفراد المجموعات فـي السـوية المعرفيـة 
 :التالية

يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط درجـــات التالميـــذ فـــي االختبـــار القبلـــي تبعـــًا ال 
  .لمتغير الطريقة

التالميذ في االختبار القبلي تبعًا للفروق بين متوسطات درجات  (ANOVA) تحليل التباين  29)الجدول 
 بفئاتها الثالثلمتغير الطريقة 

 مستو  الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات م در التباين

 36.111 2 12.126 بين المجموعات

 244.128 117 28552.311 داخل المجموعات 1.961 1.66

  119 28589.362 الكلي

 

(وهـي 1.961( وقيمـة مسـتوى الداللـة )1.66بلغـت ) F( أن قيمة 28نالحظ من الجدول )
أنه اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسـط  على يؤكد( األمر 1.15أكبر من مستوى الداللة)

تسـاوي السـوية المعرفيـة وهـذا يـدل علـى ، درجات التالميذ في االختبار القبلي تبعًا لمتغير الطريقـة
 .ألفراد المجموعة التجريبية األولى والمجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة

 :إعداد جدول موا فات االختبار التح يلي النهائي  28
بعـــــد أن طبقـــــت الباحثـــــة االختبـــــار التحصـــــيلي علـــــى أفـــــراد العينـــــة االســـــتطالعية وأجـــــرت 

صــفات لالختبــار التحصــيلي النهائيحــددت فيــه المســتوى الــذي قامــت بإعــداد جــدول موا، التعــديالت
توتــأتي أهميــة جــدول ، ونســبة تمثيــل البنــود لةهــداف و الــوزن النســبي للــدروس، يقــع فيــه كــل بنــد
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المواصـــفات مـــن كونـــه يعطـــي مؤشـــرًا واضـــحًا عـــن نســـبة تمثيـــل أســـئلة االختبـــار للمـــادة العلميـــة ت 
 . (12ص ، 2114، )الفتالوي

 .الذي يتضمن جدول المواصفات الذي أعدته الباحثة (11)لجدول وفيما يأتي ا

 جدول الموا فات الذي أعدته الباحثة  22)الجدول 

 التطبيق الفهم التذكر اسم الدرس
مستويات 
 عليا

 المجموع
األهداف 
 السلوكية

الوزن النسبي 
لألهداف 
 السلوكية

 34.89 34 2 3 - 3 - قابلية القسمة

 31.61 31 2 - 3 - 3 زوايا ومثلثات

 8.53 8 1 3 3 - 3 الرباعيات

 2.32 2 3 - 3 - - المحيط

 1.39 1 3 3 - - - المساحة

 4.25 4 3 3 - - - تسمية الكسور

أعداد كسرية وكسور 
 مركبة

- 3 - 3 2 6 6.18 

 2.32 2 3 3 - - - استكشاف كسور متكافئة

 3.32 3 3 - 3 - - كتابة كسور متكافئة

 2.32 2 3 - - - 3 جمع كسور مقام موحد

جمع كسور بمقام 
 مختلف

- - - 3 3 2 2.32 

 2.32 2 3 -  - 3 مقارنة الكسور وكتابتها

 2.32 2 3 - - 3 - طرح الكسور
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 التطبيق الفهم التذكر اسم الدرس
مستويات 
 عليا

 المجموع
األهداف 
 السلوكية

الوزن النسبي 
لألهداف 
 السلوكية

استكشاف عالقات قيم 
 مكانية

  - 3 3 1 1.39 

 2.32 2 3 - 3 - - مقارنة أعداد عشرية

 4.25 4 2 - 3 3 - تقريب أعداد عشرية

السنتمتر والديسمتر 
 والمتر

3 - 3 - 2 8 8.53 

 5.13 5 3 - 3 - - المتر والكيلومتر

 5.13 5 3 - 3 - - كتلة

 6.24 6 2 3 - 3 - استكشاف السعة

 1.12 1 3 - - 3 - الحرارة

نسبة تمثيل المستوى 
 لبنود االختبار

32.24 21.68 13.11 13.11 311%  94 311%  

 

 :اختيار عينة التجربة النهائية  22
التابعة لتربية القنيطرة والواقعة في كليب بدر جرت التجربة النهائية للبحث في مدرسة الشهيد 

وعنــد تطبيــق البحثفــي ، فــي اختيــار العينــة العشــوائيةواعتمــدت الباحثــة الطريقــة ، منطقــة الــدحاديل
 المدرسة المذكورة الحظت الباحثة مايلي 

 التـي تحتويهـا المدرسـة كونهـا تعتمـد نظـام الـدوامين النصـفي )الصـباحي  كثرة عدد الشعب
 بما يسمح باختيار أفراد المجموعتين التجريبيتين والمجموعة الضابطة. ، (والمسائي

 ناث  .تعد هذه المدرسة مختلطةففي كل شعبة ذكور وا 
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 توفر غرفة للمصادر في المدرسة تحتوي على طاوالت وكراسي. 

 لــى طــالب مــن مســتويات ثقافيــة واجتماعيــة ممــا يســاعد علــى تشــكيل تحتــوي المدرســة ع
 .مجموعات غير متجانسة

 :اختيار شعب العينة  02
قامــت ، بعـد الحصــول علــى موافقــة السـيد وزيــر التربيــة ومــدير تربيـة القنيطــرة إلجــراء البحــث

التحصيلي بإجراء االختبار ثم قامت الباحثة  شعب بشكل عشوائي من المدرسة 1الباحثة باختيار 
قبل وبعد تطبيق التدريس بالبرنامج التعليمي المصمم وفـق نمـوذج بـايبي البنـائي ألفـراد المجموعـة 

ــــى ــــامج ، التجريبيــــة األول ــــدريس بالبرن ــــار التحصــــيلي قبــــل وبعــــد تطبيــــق الت ــــإجراء االختب وقامــــت ب
ـــائي المعـــزز بالحاســـوب ألفـــر  اد المجموعـــة التجريبيـــة الحاســـوبي المصـــمم وفـــق نمـــوذج بـــايبي البن

 قســمت، لنتــائج هــذا االختبــاروفقــًا وبعــد التأكــد مــن تكــافؤ الســوية المعرفيــة للشـعب الــثالث ، الثانيـة
إلـى مجموعـات غيـر متجانسـة تحتـوي مسـتويات  المجموعـة التجريبيـة األولـى والثانيـةأفراد  الباحثة

 .د المجموعاتوالجدول التالي يوضح عدد أفرا، (متوسطة –مرتفعة  -منخفضة )

 توزع أفراد العينة  31)الجدول 

 المجموع اإلناث الذكور لشعبة

 42 22 21 (3المجموعة التجريبية)

 41 39 23 (2المجموعة التجريبية )

 41 22 38 المجموعة الضابطة

 

  



 

 الخامسالفصل 

 اختبار الفرضيات وتفسير النتائج
 

  . أواًل:دراسة واختبار الفرضيات املتعلقة باالختبار التحصيلي
  . ثانيًا:دراسة واختبار الفرضيات املتعلقة مبقياسي اال اه
 ثالثًا:حساب املتوسط الفرضي والوزن املئوي لال اهات.

 رابعُا: حساب معدل الكسب.

 األثر.خامسًا حساب حام 

 سادسا: مناقشة عامة.

 سابعًا:مقرتحات البحث.
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 .دراسة واختبار الفرضيات المتعلقة باالختبار التح يلي:أوالً 
ريـــق االعتمـــاد علـــى البرنـــامج طكيفيـــة اختبـــار الفرضـــيات وذلـــك عـــن يعـــرض هـــذا الفصـــل 

 .( وعرض النتائج التي توصل لها البحثSPSSاإلحصائي )

فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـط درجـات المجموعـة التجريبيـة  اليوجـد:الفرضية األولاى
فــي االختبــار القبلــي ومتوســط درجــاتهم فــي االختبــار التــي تعلمــت باســتخدام نمــوذج بــايبي األولــى 

 .البعديالتحصيلي 

القبلي التح يلي الختبار في ا دراسة الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية األولى  32)الجدول 
 .البعديالتح يلي ومتوسط درجاتهم في االختبار 

المجموعة 
التجريبية 
 األولى

 20ن=

 PairedSamples t Test اإلح اء الو في

االنحراف  المتوسط
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 للفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 قيمةالداللة الحرية

 36.92 24.51 القبلي
31.351 38.68 4.452 43 1.11 

 31.95 12.68 البعدي

 

( وقيمـــــــة مســـــــتوى الداللـــــــة 4.425( أن قيمـــــــة ت المحســـــــوبة)12نالحـــــــظ مـــــــن الجـــــــدول )
الفرضـية الصـفرية  رفـض( األمـر الـذي يـؤدي إلـى 1.15ر مـن مسـتوى الداللـة)صغ(وهي أ1.11)

داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط درجـــات  يفـــرق ذتـــنص علـــى وجـــود وقبـــول الفرضـــية البديلـــة التـــي 
، البعـدي التحصـيليالمجموعة التجريبية األولى في االختبـار القبلـي ومتوسـط درجـاتهم فـي االختبار 

وقد يعزى ذلك إلى دراسة المجموعة التجريبية عدد من ، البعديالتحصيلي وذلك لصالح االختبار 
ــيهم  رجاعهــااســتيعاب دروس الرياضــيات باســتخدام نمــوذج بــايبي ممــا ســهل عل ، المــادة العلميــة وا 

وفيمـا يلـي التمثيـل البيـاني  .األفكار السابقة التـي يمتلكهـاوعلى نشاط المتعلم على وذلك العتماده 
للدرجات التي حصلت عليها أفراد المجموعة التجريبية األولى التي درست باستخدام نمـوذج بـايبي 

 .البعديالتحصيلي في االختبار 
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 التمثيل البياني لدرجات أفراد المجموعة التجريبية األولى في االختبار التح يلي البعدي  3)الشكل 

اليوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـط درجـات المجموعـة التجريبيـة :الفرضية الثانياة
ـــايبي المعـــزز بالحاســـوب الثانيـــة ـــي تعلمـــت باســـتخدام نمـــوذج ب ـــي ومتوســـط  الت فـــي االختبـــار القبل

 .البعديالتحصيلي درجاتهم في االختبار 

القبلي التح يلي دراسة الفرق بين بين متوسط درجات المجموعة التجريبية الثانية في االختبار   33)الجدول 
 البعدي.التح يلي ومتوسط درجاتهم في االختبار 

المجموعة 
التجريبية 
 الثانية

 22ن=

 PairedSamples t Test اإلح اء الو في

 المتوسط
االنحراف 
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 للفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 قيمةالداللة الحرية

 36.11 21.41 القبلي
23.22 38.88 2.319 19 1.11 

 8.28 44.61 البعدي
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( وقيمـــــــة مســـــــتوى الداللـــــــة 2.319المحســـــــوبة)قيمـــــــة ت أن ( 11نالحـــــــظ مـــــــن الجـــــــدول )
( األمـر الـذي يـؤدي إلـى رفـض الفرضـية الصـفرية 1.15(وهي أصغر مـن مسـتوى الداللـة)1.11)

داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط درجـــات  يوقبـــول الفرضـــية البديلـــة التـــي تـــنص علـــى وجـــود فـــرق ذ
وذلـــك ، الختبــار البعــديفــي االختبــار القبلـــي ومتوســط درجــاتهم فـــي ا الثانيـــةالمجموعــة التجريبيــة 

ـــار البعـــدي ـــك إلـــى دراســـة المجموعـــة التجريبيـــة باســـتخدام ، لصـــالح االختب ـــامج وقـــد يعـــزى ذل البرن
حيـــث تضـــمن ، ممـــا ســـاهم فـــي زيـــادة مســـتوى تحصـــيلهم نمـــوذج بـــايبيالحاســـوبي المصـــمم وفـــق 

وفيمــا يلـــي .البرنــامج الحاســـوبي صــور وأصـــوات وحركــات وشاشـــات تغذيــة راجعـــة عــززت تعلمهـــم
لتمثيــــل البيــــاني للــــدرجات التــــي حصــــلت عليهــــا أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة التــــي درســــت ا

 .باستخدام نموذج بايبي المعزز بالحاسوب في االختبار البعدي

 
 البعدي.التمثيل البياني لدرجات أفراد المجموعة التجريبية الثانية في االختبار التح يلي   4)الشكل 

اليوجـد فـرق ذو داللـة إحصـائية بـين متوسـط درجـات المجموعـة الضـابطة :الفرضية الثالثاة
القبلــي ومتوســط درجــاتهم فــي التحصــيلي التــي تعلمــت باســتخدام بالطريقــة التقليديــة فــي االختبــار 

 .البعديالتحصيلي االختبار 
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القبلي التح يلي دراسة الفرق بين بين متوسط درجات المجموعة الضابطة في االختبار   34)الجدول 
 البعدي.التح يلي ومتوسط درجاتهم في االختبار 

المجموعة 
 الضابطة

 22ن=

 PairedSamples t Test اإلح اء الو في

االنحراف  المتوسط
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 للفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 قيمةالداللة الحرية

 31.45 24.21 القبلي
2.42- 35.345 3.114- 19 1.118 

 35.85 26.68 البعدي

 

( وقيمــــــة مســــــتوى الداللــــــة -3.141( أن قيمــــــة ت المحســــــوبة)14نالحــــــظ مــــــن الجــــــدول )
الفرضــية الصــفرية  قبــول( األمــر الــذي يــؤدي إلــى 1.15مــن مســتوى الداللــة) كبــر(وهــي أ1.118)

فـي  الضـابطةداللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعـة  يوجود فرق ذعدم التي تنص على 
وقــد يعــزى ذلــك إلــى دراســة المجموعــة ، ســط درجــاتهم فــي االختبــار البعــدياالختبــار القبلــي ومتو 

إلـــى كثـــرة  وقـــد يعـــود ذلـــك، ســـلبية المـــتعلم تـــؤدي إلـــىالضـــابطة بالطريقـــة التقليديـــة المعتـــادة التـــي 
 .الموضوعات الرياضية التي تضمنها االختبار التحصيلي

 درجــات)مثنى /مثنــى( اتداللــة إحصــائية بــين متوســط اتق ذو وجــد فــر تال:الرابعااةالفرضااية 
التجريبية األولى التي تعلمت باسـتخدام نمـوذج بـايبي والمجموعـة التجريبيـة الثانيـة المجموعة  أفراد

يبي البنـائي المعـزز بالحاسـوب والمجموعـة الضـابطة التـي درسـت التي تعلمت باستخدام نمـوذج بـا
 .بالطريقة التقليدية

هذه الفرضية قامت الباحثة بإجراء اختبار التحليـل األحـادي وذلـك ألن اسـتراتيجية ختبار وال
التدريس المتبعة متغير مستقل له ثالث فئات )التعلم وفق نموذج بايبي والتعلم وفـق نمـوذج بـايبي 

والجـدول ، والمتغير التابع هو التحصـيل الدراسـي (بالحاسوب والتعلم وفق الطريقة التقليديةالمعزز 
 :التالي يوضح ذلك
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للفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية األولى التي  (ANOVA)تحليل التباين   35)الجدول 
تعلمت بنموذج بايبي والمجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت بنموذج بايبي المعزز بالحاسوب والمجموعة 

 التي تعلمت بالطريقة التقليدية الضابطة

 تو  الداللةمس Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات م در التباين

 3795.925 2 7591.850 بين المجموعات

  117 19280.475 داخل المجموعات 0.00 23.035

  119 26872.325 الكلي

 

( وقيمـــــة مســـــتوى الداللـــــة 23.035بلغـــــت ) F( أن قيمـــــة 15نالحـــــظ مـــــن الجـــــدول رقـــــم )
( األمـر الـذي يـؤدي إلـى رفـض الفرضـية الصـفرية 1.15(وهي أصغر مـن مسـتوى الداللـة)1.11)

داللـة إحصـائية بـين متوسـطات درجـات  ذاتوقبول الفرضية البديلة التي تنص على وجـود فـروق 
لتجريبيـة الثانيـة أفراد المجموعة التجريبية األولى التي تعلمت باسـتخدام نمـوذج بـايبي والمجموعـة ا

التي تعلمت باستخدام نمـوذج بـايبي البنـائي المعـزز بالحاسـوب والمجموعـة الضـابطة التـي درسـت 
وذلك لصـالح أفـراد المجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي تعلمـت باسـتخدام البرنـامج  .بالطريقة التقليدية

بسـبب اإلمكانيـات الكبيـرة وذلـك ، الحاسوبي المصمم وفق نموذج بايبي البنائي المعـزز بالحاسـوب
 .التي وفرها البرنامج الحاسوبي من مراعاة سرعة المتعلم وتوفر عنصر الجذب والتشويق

المتوســطات الحســـابية واالنحرافــات المعياريــة لكــل مــن المجموعـــة قامــت الباحثــة بحســاب و 
الباحثـــة أيضــــًا  واســــتخدمتالتجريبيـــة األولـــى والمجموعــــة التجريبيـــة الثانيــــة والمجموعـــة الضابطة.

ـــك بهـــدف الكشـــف عـــن جوهريـــة فروقـــات  SCHEFFE)اختبـــار شـــيفيه ) للمقارنـــات المتعـــددة وذل
 :المتوسطات الحسابية لفئات المتغير المستقل وفق مايلي
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تعلمت بنموذج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري ألفراد المجموعة التجريبية األولى التي   36)الجدول 
التي  الضابطةبايبي والمجموعة التجريبية الثانية التي تعلمت بنموذج بايبي المعزز بالحاسوب والمجموعة 

 تعلمت بالطريقة التقليدية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 31.95 12.68 المجموعة التجريبية األولى

 8.28 44.61 المجموعة التجريبية الثانية

 35.85 26.68 المجموعة الضابطة

 

للمقارنات المتعددة وذلك بهدف الكشف عن جوهرية فروقات  SCHEFFE)اختبار شيفيه )  37)الجدول 
 .المتوسطات الحسابية لفئات المتغير المستقل

 الداللةمستو   الفرق بين المتوسطين المقارنات المتعددة بين مستويات المتغير

 المجموعة التجريبية األولى
 المجموعة التجريبية الثانية

 المجموعة الضابطة

6.95- 

33 

1.11 

1.11 

 المجموعة التجريبية الثانية
 المجموعة التجريبية األولى

 المجموعة الضابطة

6.59 

32.95 

1.11 

1.11 

 المجموعة الضابطة
 المجموعة التجريبية األولى

 الثانيةالمجموعة التجريبية 

33- 

32.95- 

1.11 

1.11 

 

نالحظ وجود فرق في المتوسطات بين أفراد المجموعة التجريبية (12)( و 16)من الجدول 
والمجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة التـــي تعلمـــت  البنـــائي األولـــى التـــي تعلمـــت باســـتخدام نمـــوذج بـــايبي

باســـتخدام نمـــوذج بـــايبي البنـــائي المعـــزز بالحاســـوب والمجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـت بالطريقـــة 
أكبــر مــن كــل مــن متوســط  الثانيــةحيــث أن متوســط درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة  .التقليديــة

وفيمـا يلـي التمثيـل البيـاني للعالقـة  .ابطةوالمجموعة الضـ األولىدرجات أفراد المجموعة التجريبية 
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بـــين درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى التـــي درســـت باســـتخدام نمـــوذج بـــايبي والمجموعـــة 
التجريبية الثانية التي درست باستخدام نموذج بايبي المعزز بالحاسوب والمجموعة الضـابطة التـي 

 .درست بالطريقة التقليدية في االختبار البعدي

 
التمثيل البياني للعالقة بين درجات أفراد المجموعة التجريبية األولى التي درست باستخدام نموذج   5)الشكل 

بايبي والمجموعة التجريبية الثانية التي درست باستخدام نموذج بايبي المعزز بالحاسوب والمجموعة الضابطة 
 في االختبار البعدي.التي درست بالطريقة التقليدية 

درجـات مثنـى مثنـى داللـة إحصـائية بـين متوسـطات  اتق ذو وجـد فـر تال:الخامساةالفرضية 
وفقــًا لمتغيــر  أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة والمجموعــة الضــابطة

 .الجنس والطريقة معاً 

 :ويتفرع عن هذه الفرضية الفرضيات الفرعية التالية

 يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي الدرجات وفقًا لمتغير الجنس. ال (3

 ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي الدرجات وفقًا لمتغير الطريقة. (2

ال يوجد فرق ذو داللة إحصـائية بـين متوسـطي الـدرجات وفقـًا للتفاعـل بـين متغيريـالجنس  (1
 .والطريقة
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أفراد المجموعة التجريبية األولى تحليل التباين الثنائيللفروق بين متوسطات درجات التالميذ   38)الجدول 
 وفقًا لمتغير الجنس والطريقة معاً وأفراد المجموعة التجريبية الثانية والمجموعة الضابطة 

 مستو  الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات م در التباين

 1.553 1.152 52.388 3 52.388 الجنس

 1.11 34.931 2182.154 2 4224.218 الطريقة

 1.22 2.638 439.392 2 818.181 الطريقةالجنس*

    321 326635.111 المجموع

 

( 1.553بلع )مستوى الداللة بالنسبة لمتغير الجنس  ننالحظ أ (18)بالتدقيق في الجدول 
ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة ( وبالتـــالي نقبـــل الفرضـــية الصـــفرية التـــي تـــنص 1.15وهـــو أكبـــر مـــن )

درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى والمجموعــة التجريبيــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات 
ــة بالنســبة لمتغيــر و ، وفقــًا لمتغيــر الجــنس الثانيــة والمجموعــة الضــابطة بلــع  الطريقــةمســتوى الدالل

التـي ونأخذ الفرضـية البديلـة الفرضية الصفرية  نرفض( وبالتالي 1.15من ) صغر( وهو أ1.11)
درجـــات أفـــراد المجموعـــة داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي درجـــات  ذويوجـــد فـــرق علـــى أنـــه تـــنص 

ونالحـظ .الطريقـةوفقـًا لمتغيـر  التجريبيـة األولـى والمجموعـة التجريبيـة الثانيـة والمجموعـة الضـابطة
( وهــو 1.22متغيــر الطريقــة بلــع )للتفاعــل بــين متغيــر الجــنس و مســتوى الداللــة بالنســبة  أيضــًا أن

ال يوجــد فــرق ذو داللــة علــى أنــه ( وبالتــالي نقبــل الفرضــية الصــفرية التــي تــنص 1.15أكبــر مــن )
درجــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى والمجموعــة التجريبيــة إحصــائية بــين متوســطي درجــات 

واألشــكال البيانيــة التاليــة .وفقــًا للتفاعــل بــين متغيــري الجــنس والطريقــة موعــة الضــابطةالثانيــة والمج
 .توضح ذلك
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التمثيل البياني بين درجات أفراد المجموعة التجريبية األولى وأفراد المجموعة التجريبية الثانية   6)الشكل 

 والمجموعة الضابطة وفقًا لمتغير الجنس

 

 
التمثيل البياني بين درجات أفراد المجموعة التجريبية األولى وأفراد المجموعة التجريبية الثانية   7)الشكل 

 والمجموعة الضابطة وفقًا لمتغير الجنس
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 .دراسة واختبار الفرضيات المتعلقة بمقياسي االتجاه:ثانياً 
اتجاهات الـذكور درجات يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي  ال:الفرضية السادسة

اتجاهــات اإلنــاث فــي المجموعــة التجريبيــة األولــى نحــو نمــوذج بــايبي البنــائي ككــل ولكــل درجــات و 
 محور من المحاور.

اتجاهات اإلناث في المجموعة درجات اتجاهات الذكور و درجات دراسة الفرق بين متوسطي   39)الجدول 
 التجريبية األولى نحو نموذج بايبي البنائي

مقياس اتجاه 
التالميذ نحو 
نموذج بايبي 

 البنائي

 اإلح اء الو في
OneSample t Test 

 اإلناث الذكور

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري
ت 

 المحسوبة
درجة 
 قيمةالداللة الحرية

 0.265 41 1.532 5.966 23.31 6.521 22.33 المحور األول

 0.521 41 1.328 4.231 21.15 5.126 21.51 المحور الثاني

 0.295 41 1.129 2.189 24.18 6.212 26.61 المحور الثالث

جميع بنود 
 مقياس االتجاه

68.61 38.633 64.95 32.148 1.642 41 0.941 

 

المحسوبة لجميع محاور مقيـاس نمـوذج بـايبي  (ت)نجد أن قيمة  (19)نالحظ في الجدول 
( وهـي 1.941( وبلغت قيمـة مسـتوى الداللـة )16وبلغت درجة الحرية )، (1.642البنائي بلغت )

داللــة  يالفرضــية الصــفرية والتــي تــنص علــى عــدم وجــود فــرق ذ وبــذلك تقبــل، (1.15أكبــر مــن )
اتجاهـات اإلنـاث فـي المجموعـة درجـات اتجاهـات الـذكور و بـين درجـات إحصـائية بـين متوسـطي 

ذا عـدنا إلـى كـل محـور علـى حـدى نجـد أن ، التجريبية األولى نحو مقياس نموذج بـايبي البنـائي وا 
( مما يدل على عدم وجود 1.15قيمة مستوى الداللة للمحور األول والثاني والثالثكانت أكبر من )

لــذكور واإلنــاث فــي المجموعــة التجريبيــة األولــى فــي المحــور اتجاهــات ادرجــات فــرق بــين متوســط 
نــاث نمــوذج بــايبي البنائياألول والثــاني والثالــث لمقيــاس  وقــد يعــود ذلــك إلــى تعلــم كــل مــن ذكــور وا 
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المجموعة التجريبيـة الثانيـة بـنفس الظـروف وبـنفس البرنـامج التعليمـي المصـمم وفـق نمـوذج بـايبي 
 .البنائي

اتجاهـات الـذكور درجـات جد فرق ذو داللة إحصـائية بـين متوسـطي ال يو :الفرضية السابعة
اتجاهـــات اإلنـــاث فـــي المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة نحـــو نمـــوذج بـــايبي البنـــائي المعـــزز درجـــات و 

 بالحاسوب ككل ولكل محور من المحاور. 

اتجاهات اإلناث في المجموعة درجات ر و اتجاهات الذكو  درجاتدراسة الفرق بين متوسطي   40)الجدول 
 التجريبية الثانيةنحو نموذج بايبي المعزز بالحاسوب ككل ولكل محور من المحاور

مقياس اتجاه 
التالميذ نحو 
نموذج بايبي 
البنائي المعزز 
 بالحاسوب

 اإلح اء الو في
OneSample tTest 

 اإلناث الذكور

االنحراف  المتوسط
االنحراف  المتوسط المعياري

 المعياري
ت 

 المحسوبة
درجة 
 قيمةالداللة الحرية

 1.858 38 1.168 2.659 22.81 2.921 21.23 المحور األول

 1.223 38 1.394 2.644 39.44 2.986 39.91 المحور الثاني

 1.201 18 1.121- 6.694 24.36 8.136 21.41 المحور الثالث

-1 2.659 24.81 2.921 21.21 المحور الرابع .196 38 1.211 

جميع بنود 
 مقياس االتجاه

94.31 12.196 95.44 29.199 1- .312 38 0.461 

 

المحسـوبة لجميـع محـاور مقيـاس نمـوذج  (ت)( نجد أن قيمـة 41بالتدقيق في الجدول رقم )
( وبلغـــت قيمـــة 18وبلغـــت درجـــة الحريـــة )، (1.312-بـــايبي البنـــائي المعـــزز بالحاســـوب بلغـــت )

الفرضــية الصــفرية والتــي تــنص  وبــذلك تقبــل، (1.15( وهــي أكبــر مــن )1.461)مســتوى الداللــة 
بــين درجــات اتجاهــات الــذكور و درجــات داللــة إحصــائية بــين متوســطي  يعلــى عــدم وجــود فــرق ذ

اتجاهــــات اإلنــــاث فــــي المجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة نحــــو مقيــــاس نمــــوذج بــــايبي البنــــائي المعــــزز 
ذا دققنـــا فـــي كـــل محـــور علـــى حـــدى نجـــد أن قيمـــة مســـتوى الداللـــة للمحـــور األول ، بالحاســـوب وا 
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درجـات ( مما يدل على عدم وجود فـرق بـين متوسـط 1.15والثاني والثالث والرابعكانت أكبر من )
اتجاهات الذكور واإلناث في المجموعة التجريبية الثانية في المحور األول والثـاني والثالـث والرابـع 

نــاث ، ذج بــايبي البنــائي المعــزز بالحاســوبلمقيــاس نمــو  وقــد يعــود ذلــك إلــى تعلــم كــل مــن ذكــور وا 
 ف وبنفس البرنامجيين الحاسوبيينالمجموعة التجريبية الثانية بنفس الظرو 

اتجاهـات المجموعـة درجـات اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بـين متوسـط :التاسعةالفرضية 
 .المجموعة التجريبية الثانيةاتجاهات درجات التجريبية األولى ومتوسط 

درجات اتجاهات المجموعة التجريبية األولى ومتوسط درجات دراسة الفرق بين متوسط   41)الجدول 
 التجريبية الثانيةالمجموعة  اتجاهات

 

 PairedSamples t Test اإلح اء الو في

االنحراف  المتوسط
 المعياري

فرق 
 المتوسطين

االنحراف 
المعياري 
 للفرق

ت 
 المحسوبة

درجة 
 قيمةالداللة الحرية

اتجاهات 
المجموعة 
التجريبية 
 األولى

62.93 32.524 

6.664 1.293- 4.325 81 1.111 
اتجاهات 
المجموعة 
التجريبية 
 الثانية

94.95 29.854 

 

الداللـــــة ( وقيمـــــة مســـــتوى 4.325( المحســـــوبة )( نالحـــــظ أن قيمـــــة )ت43الجـــــدول ) مـــــن
 الفرضـية الصـفرية رفـضاألمر الذي يـؤدي إلـى ، (1.15من مستوى الداللة) أصغر(وهي 1.11)

درجـــات وجـــود فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط والتـــي تـــنص علـــى  وقبـــول الفرضـــية البديلـــة
 اتجاهــــات المجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــةدرجــــات اتجاهــــات المجموعــــة التجريبيــــة األولــــى ومتوســــط 

لصالح أفراد المجموعة التجريبية الثانيـة وقـد يعـزى ذلـك إلـى أن البرنـامج الحاسـوبي المصـمم وفـق 
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نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب جذب اهتمام التالميذ وشجعهم لمواصلة تعلمهم من خالل 
ممــــا ســــاعد فــــي تكــــوين اتجاهــــات ، مــــااحتواه مــــن عنصــــر تشــــويق كاألصــــوات األلــــوان والصــــور

 .لدى التالميذ نحو المادة الدراسيةايجابية

 :حساب المتوسط الفرضي والوزن المئوي لالتجاهات:ثالثاً 
 المتوسط الفرضي والوزن المئوي لالتجاهات ألفراد المجموعة التجريبية الثانية.  42)الجدول 

 المحاور
عدد 
 البنود

 المتوسط
المتوسط األعلى 

 الممكن
األدنى المتوسط 
 الممكن

 الوزن المئوي

 31 11 21.23 31 المحور األول
23.71−10

30−10
×311 

=68.55% 

 31 11 39.61 31 المحور الثاني
19.63−10

30−10
 ×311 =
48.35% 

 31 11 21.35 31 المحور الثالث
23.15−10

30−10
 ×311 =
65.25% 

 31 11 24.41 31 المحور الرابع
24.40−10

30−10
 ×311 =
22% 

نموذج بايبي  مقياس
 البنائي

41 94.95 321 41 
94.95−40

120−40
 ×311 =
68.68% 

 

تــم حســاب المتوســط األعلــى الممكــن عــن طريــق ضــرب عــدد البنــود  (42رقــم )مـن الجــدول 
وتم حساب المتوسط األدنى الممكن عـن طريـق ضـرب عـدد ، 1وهي  االتجاهبأعلى قيمة لمقياس 

 :وتم حساب الوزن المئوي والذي يعطى بالعالقة التالية، 3وهي  االتجاهالبنود بأدنى قيمة لمقياس 

الوزن المئوي = 
 المتوسط−المتوسط االممكناألدنى

 الممكناألعلفالمتوسط−المتوسط األدنى الممكن
 ×311. 
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حيـث بلـع ، تم حساب الوزن المئوي لكل محور من المحاور وكذلك لجميـع محـاور المقيـاس
 65.25وللمحـور الثالـث ، % 48.35و للمحور الثـاني، % 68.55الوزن المئوي للمحور األول 

% ممـــا يـــدل علـــى وجـــود اتجاهـــات إيجابيـــة 68.68% ولجميـــع المحـــاور 22وللمحـــور الرابـــع  %
ألفراد المجموعـة التجريبيـة الثانيـة التـي تعلمـت باسـتخدام نمـوذج بـايبي البنـائي المعـزز بالحاسـوب 

 .المحاور باستثناء المحور الثانيللمحور األول والثالث والرابع ولجميع 

 المتوسط الفرضي والوزن المئوي لالتجاهات ألفراد المجموعة التجريبية الثانية.  43)الجدول 

 لمحاورا
عدد 
 البنود

 المتوسط
المتوسط 

 األعلى الممكن
المتوسط األدنى 

 الممكن
 الوزن المئوي

 31 11 23.26 31 المحور األول
21.76−10

30−10
 ×311 

=58.8% 

 31 11 21.11 31 المحور الثاني
20.33−10

30−10
 ×311 =
53.65% 

 31 11 25.62 31 المحور الثالث
25.67−10

30−10
 ×311 =
28.15% 

مقياس نموذج بايبي البنائي 
 المعزز بالحاسوب

11 62.93 91 11 
67.91−30

90−30
 ×311 =
61.38% 

 

حيـث بلـع ، محور من المحاور وكذلك لجميـع محـاور المقيـاستم حساب الوزن المئوي لكل 
 28.15وللمحــور الثالــث ، % 53.65و للمحــور الثــاني، % 58.8الــوزن المئــوي للمحــور األول 

% مما يدل على وجود اتجاهـات إيجابيـة ألفـراد المجموعـة التجريبيـة 61.38% ولجميع المحاور 
 .ائي للمحور األول والثالث ولجميع المحاوراألولى التي تعلمت باستخدام نموذج بايبي البن
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 :حساب معدل الكسب :رابعاً 
 .معدل الكسب ألفراد المجموعة التجريبية األولى والثانية (3

 :يعطى معدل الكسب بالعالقة التالية

 .متوسط درجات االختبار القبلي –معدل الكسب= متوسط درجات االختبار البعدي 

 معدل الكسب ألفراد المجموعة التجريبية األولى والثانية  44)الجدول 

 معدل الكسب المجموعة

 31.35 التجريبية األولى

 23.21 التجريبية الثانية

 

 (.ماك جوجيان McGogianمعدل الكسب وفق معامل ) (2

 :الفرضية التالية نضعاألولىلتالميذ المجموعة التجريبية وللتحقق من هذا الكسب 

ــــذ  1. 6 ≤درجــــة فاعليــــة عنــــد مســــتوى يحقــــق نمــــوذج بــــايبي البنــــائي   فــــي تحصــــيل تالمي
 (.ماك جوجيان McGogianالمجموعة التجريبية األولى في االختبار البعدي وفق معامل )

 :بالعالقة التالية (ماك جوجيان McGogianويعطى الكسب وفق معامل )

McGogian= 𝑦−𝑋

𝑃−𝑋
 

𝑦 متوسط االختبار البعدي =. 

X  =متوسط االختبار القبلي. 

 P =أعلى درجة نالها الفرد في االختبار. 

1.61 = McGogian= 37.68−24.53 

50−24.53
 

ونجـــد أن هـــذه القيمـــة تســـاوي القيمـــة التـــي حـــددها  1.61)مـــاك جوجيـــان(= قيمـــة معامل إن
تصـف فإن نموذج بايبي البنائي اعلى تحقق الفرضية وبالتالي  ممايدل 1.6وهي  ()ماك جوجيان
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بدرجـة مرتفعـة مــن الفاعليـة فــي تحصـيل تالميــذ المجموعـة التجريبيــة األولـى فــي االختبـار البعــدي 
 (.وفق معامل )ماك جوجيان

 :نضع الفرضية التالية لتالميذ المجموعة التجريبية الثانيةوللتحقق من هذا الكسب 

فـــي  1. 6 ≤درجـــة فاعليـــة عنـــد مســـتوى ايبي البنـــائي المعـــزز بالحاســـوب يحقـــق نمـــوذج بـــ 
مـاك  McGogianتحصيل تالميذ المجموعة التجريبية الثانية فـي االختبـار البعـدي وفـق معامـل )

 (.جوجيان

1.29  = McGogian= 44.63−23.40 

50−23.40
 

ونجــد أن هــذه القيمــة أكبــر مــن القيمــة التــي حــددها  1.29=)مــاك جوجيــان(قيمــة معامل إن
المعـزز  بايبي البنائيفإن نموذج ممايدل على تحقق الفرضية وبالتالي  1.6وهي  ()ماك جوجيان

فـي  الثانيـةتصف بدرجة مرتفعة من الفاعلية في تحصـيل تالميـذ المجموعـة التجريبيـة ا بالحاسوب
 (.وفق معامل )ماك جوجياناالختبار البعدي 

ذا قارنا ـــة األولـــى والتـــي = قيمـــة معاملوا  ـــان( ألفـــراد المجموعـــة التجريبي  1.61)مـــاك جوجي
)مـــاك جوجيـــان( ألفـــراد قيمـــة معاملنجـــد أن  1.29وألفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة والتـــي = 

)ماك جوجيان( ألفراد المجموعة التجريبية األولى قيمة معاملالمجموعة التجريبية الثانية أكبر من 
وفـــق  بالبرنــامج الحاســـوبي المصــممقــد يعــزو ذلـــك إلــى دراســة أفـــراد المجموعــة التجريبيـــة الثانيــة و 

ثـارتهم لمتابعـة تعلمهـم وبالتـالي ، نموذج بايبي ممـا سـاهم بشـكل كبيـر وفعـال فـي جـذب انتبـاههم وا 
 .ساعدهم على فهم المادة العلمية وبالتالي رفع من مستوى تحصيلهم

 .(بالكل)نسبة الكسب المعدل  (1

 :نطبق العالقة التاليةلتالميذ المجموعة التجريبية األولى وللتحقق من هذا الكسب المعدل 

 :ويعطى الكسب ل )بالك( بالعالقة التالية
𝑦−𝑋

P
+= 𝑦−𝑋

𝑃−𝑋
 (بالك)الكسب المعدل ل  

𝑦 متوسط االختبار البعدي =. 
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X  =متوسط االختبار القبلي. 

 P = االختبارأعلى درجة نالها الفرد في. 

3.39  = 37.68−24.53

50
+= 37.68−24.53

24.53−50
 بالك 

إلــى القيمــة التــي  تصــلونجــد أن هــذه القيمــة رغــم أنهــا لــم  3.39بــالك =  قيمــة معامــل إن
 . كثيراً ( إال أنها اقتربت منها 3.2حددها بالك وهي )

 :العالقة التاليةنطبق الثانية لتالميذ المجموعة التجريبية المعدل وللتحقق من هذا الكسب

1.861 = 44.63−23.40

50
+= 44.63−23.40

23.40−50
 بالك 

إلـى القيمـة التــي  تصـلونجـد أن هــذه القيمـة رغـم أنهـا لــم  1.861بـالك =  قيمـة معامـل إن
 .( إال أنها اقتربت منها3.2حددها بالك وهي )

ذا قارنا ــــى والتــــي =  قيمــــة معامــــلوا  ــــراد  3.39بــــالك ألفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة األول وألف
بالك ألفراد المجموعة التجريبية  قيمة معاملنجد أن  1.861المجموعة التجريبية الثانية والتي = 

 .بالك ألفراد المجموعة التجريبية األولى قيمة معاملالثانية أكبر من 

 حساب حجم األثر:خامساً 
الــذي أحدثــه يعــرف حجــم األثــر بأنــه ت أســلوب إحصــائي يقــيس أهميــة وفاعليــة وحجــم األثــر 

 )Meca,2003,p449المتغير التجريبيت )

والتـــي تعـــد إحـــدى  (اســـتخدمت الباحثـــة )إيتـــا مربـــعEffect sise))ولحســـاب حجـــم األثـــر
 :األساليب المستخدمة في حساب حجم األثر وتعطى بالمعادلة التالية

𝑡2

𝑡2+df  =𝑛2 
 .: قيمة ت المحسوبةt)حيث تمثل )

 .(42، 2111، )عفانة.: درجة الحرية(dfوتمثل )
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 :حجم األثر باإليتا مربع ألفراد المجموعة التجريبية األولى  2

𝑡2

𝑡2+df 
 =𝑛2 

2.202= 19.820

19.820+41
 =𝑛2 

 تحديد مستويات حجم التأثير باإليتا مربع  45)الجدول 

 حجم التأثير األداة المستخدمة

𝑛2 1.13صغير  1.16متوسط  1.34كبير 

 

حجـم األثـر باإليتـا مربـع ألفـراد المجموعـة التجريبيـة األولـى ( نجـد أن 45مـن الجـدول رقـم )
 .( كبيرة44)( وهذه النسبة وفقات للجدول 1.125بلع )التي درست باستخدام نموذج بايبي البنائي 

 :حجم األثر باإليتا مربع ألفراد المجموعة التجريبية الثانية  0
𝑡2

𝑡2+df  =𝑛2 

0.564= 50.537

50.537+39
 =𝑛2 

( نجــد أن حجــم األثــر باإليتــا مربــع ألفــراد المجموعــة التجريبيــة الثانيــة 45مــن الجــدول رقــم )
( وهــذه النســبة وفقــات 1.564بلــع )التــي درســت باســتخدام نمــوذج بــايبي البنــائي المعــزز بالحاســوب 

 .كبيرة (45للجدول رقم )

ذا قارنا حجم األثر باإليتا التـي درسـت باسـتخدام مربع ألفـراد المجموعـة التجريبيـة األولـى  وا 
التي درست باستخدام نموذج بايبي البنائي ألفراد المجموعة التجريبية الثانية نموذج بايبي البنائي و 

التي درسـت حجم األثر باإليتا مربع ألفراد المجموعة التجريبية الثانية نجد أن ، المعزز بالحاسوب
حجم األثـر باإليتـا ( وهو أكبر من 1.564بلع ) ج بايبي البنائي المعزز بالحاسوبباستخدام نموذ

ويعـود ذلــك ، التـي درسـت باسـتخدام نمــوذج بـايبي البنـائيمربـع ألفـراد المجموعـة التجريبيـة األولــى 
من حيث إتاحة الفرصـة للتالميـذ  يوفرها نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوبإلى الميزات التي 
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والـــتعلم عـــن طريـــق البـــرامج الحاســـوبية ، معـــًا ضـــمن مجموعـــات ومســـاعدة بعضـــهم بعضـــاً  للعمـــل
 .وتزيد اهتمامهم ذةالمتعددة الوسائط التي تجذب التالم

 مناقشة عامة :سادساً 
 مناقشة نتائج الفرضيات: 

التــي قامــت بــه الباحثــة تفــوق أفــراد المجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تعلمــت  البحــثأظهــر 
باســتخدام نمــوذج بــايبي البنــائي المعــزز بالحاســوب علــى أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى التــي 
تعلمـــت باســـتخدام نمـــوذج بـــايبي البنـــائي ويمكـــن أن يعـــزى ذلـــك مـــن وجهـــة نظـــر الباحثـــة إلـــى أن 

لمتعــددة الوســائطالتي درســها التالميــذ جــذب وشــوقت التالميــذ لمــا احتوتــه مــن البــرامج الحاســوبية ا
وجعلـتهم يقبلـون علـى تعلـيم أفـراد مجموعـاتهم والـتعلم مـنهم باهتمـام ، حركة وشاشـات تغذيـة راجعـة

 وجعلتهم يعملون معًا على رفع مستوى تحصيل مجموعاتهم.، مستمر

ة الثانيـــة التــي تعلمـــت باســـتخدام نمـــوذج تفـــوق أفــراد المجموعـــة التجريبيـــالبحـــث  كمــا أظهـــر
بــايبي البنــائي المعــزز بالحاســوب علــى أفــراد المجموعــة الضــابطة التــي تعلمــت باســتخدام الطريقــة 
التقليديـــة ويمكـــن أن يعـــود ذلـــك لدراســـة أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة التـــي تعلمـــت باســـتخدام 

عليمـــي نفســـه الـــذي درســـه أفـــراد المجموعـــة نمـــوذج بـــايبي البنـــائي المعـــزز بالحاســـوب للمحتـــوى الت
الضـابطة عـن طريــق البـرامج الحاسـوبية وفــق نمـوذج بـايبي البنــائي ممـا أثـار اهتمــامهم للـتعلم مــن 

 زمالئهم وتعليمهم والعمل معهم للوصول إلى فهم المحتوى التعليمي.

نمــوذج تفــوق أفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى التــي تعلمــت باســتخدام البحــث  كمــا أظهــر
بايبي البنائي على أفراد المجموعـة الضـابطة التـي تعلمـت الطريقـة التقليديـة ويمكـن أن يعـزى ذلـك 

ولكــونهم لــم يــألفوا مثــل ذلــك فــي الســابق ممــا ، إلــى تنــوع األنشــطة التــي احتواهــا البرنــامج التعليمــي
 .إلثارة حماستهم للتعلم نموذج بايبي البنائي أدى

بـــين متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة  داللـــة إحصـــائية وجـــود فـــرق ذي البحـــثكمـــا أظهـــر 
التجريبية الثانية التي تعلمت باستخدام نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب في االختبار القبلي 

ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى أن أفــراد المجموعــة التجريبيــة ، ومتوســط درجاتهــا فــي االختبــار البعــدي
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قد استفادت من المزايا التي ، ج بايبي البنائي المعزز بالحاسوبالثانية التي تعلمت باستخدام نموذ
يحققها استخدام الحاسوب في التعليم من اإلثارة ومراعاة المباد  األساسـية فـي الـتعلم وهـي السـير 

مكانيــة ، بــالمتعلم مــن الســهل إلــى الصــعب ومــن المعلــوم إلــى المجهــول ووجــود الصــوت والحركــة وا 
واسـتفادت مــن المزايـا التــي يحققهـا نمــوذج بــايبي ، لمـتعلم بمســار تعلمــهتقـديم تغذيــة راجعـة تعــرف ا

البنـــائي المعـــزز بالحاســـوب مـــن تقســـيم التالميـــذ إلـــى مجموعـــات مختلفـــة فـــي مســـتويات التحصـــيل 
تاحة الفرصة للتالميذ للتعرف على بعضهم البعض وتعلمهم من خالل الحواسيب، الدراسي  .وا 

بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية  حصائيةوجود فرق ذي داللة إالبحث  أظهرو 
األولـــى التـــي تعلمـــت باســـتخدام نمـــوذج بـــايبي البنـــائي فـــي االختبـــار القبلـــي ومتوســـط درجاتهـــا فـــي 

يجعل المتعلم محورًا ، ويمكن أن يعود ذلك إلى أن استخدام نموذج بايبي البنائي، االختبار البعدي
مـــن خـــالل قيامـــه بعـــدد مـــن المهـــام وقيامـــه بتقـــديم العـــون ألفـــراد للعمليـــة التعليميـــة ونشـــطًا وفـــاعاًل 

 .مجموعته والتعلم منهم

وتوصـــلت الباحثـــة إلـــى عـــدم وجـــود فـــرق ذي داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط درجـــات الـــذكور 
ومتوســـط درجـــات اإلنـــاث فـــي المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة التـــي تعلمـــت باســـتخدام نمـــوذج بـــايبي 

فــي االختبــار التحصــيلي البعـدي ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى دراســة كــل البنـائي المعــزز بالحاســوب 
ــــائي المعــــزز  ــــايبي البن ــــق نمــــوذج ب ــــامج الحاســــوبي نفســــه المصــــمم وف ــــاث للبرن ــــذكور واإلن مــــنم ال

 .بالحاسوب

عــدم وجــود فــرق ذي داللــة إحصــائية بــين متوســط درجــات الــذكور ومتوســط  البحــثوأظهــر 
األولــى التــي تعلمــت باســتخدام نمــوذج بــايبي البنــائي فــي درجــات اإلنــاث فــي المجموعــة التجريبيــة 

للبرنــامج  االختبــار التحصــيلي البعــدي ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى دراســة كــل مــن الــذكور واإلنــاث
 .التعليمي نفسه المصمم وفق نموذج بايبي البنائي

إلـــى وجـــود اتجاهـــات إيجابيـــة لـــدى أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة نحـــو البحـــث  وخلـــص
مقيــاس اتجــاه نمــوذج بــايبي البنــائي المعــزز بالحاســوب ككــل ولكــل محــور مــن المحــاور باســتثناء 

و وجــود اتجاهــات إيجابيــة لــدى ألفــراد المجموعــة التجريبيــة األولــى نحــو مقيــاس ، المحــور الثــاني
وهــذا يعنــي تقبــل التالميــذ لكــل مــن ، اتجــاه نمــوذج بــايبي البنــائي ككــل و لكــل محــور مــن المحــاور
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إال أن متوسط درجاتهم فـي ، بايبي البنائي ونموذج بايبي المعزز بالحاسوب واهتمامهم بها نموذج
مقيــاس اتجــاه نمــوذج بــايبي البنــائي المعــزز بالحاســوب أكبــر ويمكــن أن يعــزى ذلــك إلــى تعلمهـــم 
ببرامج حاسوبية متعددة الوسائط وفرت لهم المتعـة واإلثـارة لمـا تحتويـه مـن صـوت وحركـة وصـور 

فالتالميذ يتقبلون على كل ، للعمل مع المجموعات وتقديم العون لها وتعليمها والتعلم منها ودفعتهم
 .ماهو جديد ويختلف عن األساليب المعمول بها

 مقترحات البحث :سابعاً 
  ـــايبي المعـــزز بالحاســـوب فـــي تـــدريس بعـــض موضـــوعات الرياضـــيات اســـتخدام نمـــوذج ب

  .المدرسية
  استخدام نماذج النظريـة البنائيـة المختلفـة وخاصـة نمـوذج بـايبي لمـا لـه مـن أثـر كبيـر فـي

 .تحصيل التالمذة الدراسي وفي إتاحة الفرصة لهم للعمل معًا والكتساب ماهو جديد
 ضرورة تعريف التالميذ والمعلمين بنماذج النظرية البنائية المختلفة وخاصة نموذج بايبي ،

 .من إمكانية العمل ضمن مجموعات وتعليم زمالئهم والتعلم منهم لما تحققه للتالميذ
  تنظيم البيئة الصفية بما يسـاعد علـى تطبيـق نمـاذج النظريـة البنائيـة فـي مختلـف المراحـل

 .الدراسية
  االستفادة من البرامج الحاسوبية التي صممتها الباحثة في تدريس بعض مواضـيع الصـف

 .الرابع األساسي
 تخدام الحاسوب في تدريس معظم المواد الدراسية وخاصة الرياضيات تطوير أساليب اس 
  التنويــــع فــــي طرائــــق تــــدريس الرياضــــيات وعــــدم االقتصــــار علــــى طريقــــة واحــــدة مــــن قبــــل

 .المعلمين
  إجــراء أبحـــاث متنوعـــة تحـــاول تحســـين أســاليب تـــدريس الرياضـــيات وذلـــك للتقليـــل مننظـــرة

 .التالميذ السلبية للرياضيات المدرسية
 د المدارس بأجهزة حواسيب الستخدامها لتدريس التالميذتزوي. 
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 ملخص البحث باللغة العربية
 

 :مقدمة

أدت إلــى تطــور حضــاري شــمل ، يشــهد العــالم المعاصــر ثــورة معلوماتيــة وتكنولوجيــة هائلــة
وفـي ، كمـا تضـاعفت المعلومـات وأصـبحت تنتقـل بسـرعة هائلـة، اإلنسـانيةجميع مجاالت المعرفـة 

ظل تلك التغيرات تواجه التربية العربية تحديات كبيرة فهي لم يعـد بمقـدورها أن تتجاهـل مـا يحـدث 
ــيم والــتعلم تحقــق ، فــي المجتمعــات ــذا كــان للتربيــة أن تعمــل علــى ابتكــار نمــاذج جديــدة فــي التعل ل

، وأن تعمــل علــى تطــوير مناهجهــا وطرائقهــا، قيــادة عمليــة تشــكيل المســتقبلفاعليتهــا ودورهــا فــي 
ممــا يمكــن المـــتعلم مــن الــتعلم الـــدائم ، والتركيــز علــى المفــاهيم واألفكـــار الرئيســية للمــادة التعليميـــة

 فلسـفات تربويـةوبرزت في الفتـرة األخيـرة ، والمستمر والحصول على المعارف وتوظيفها في حياته
هـدفت إلـى تطـوير التعلـيم واالبتعـاد عـن التعلـيم التلقينـي الـذي ، المجـال التربـوي طرحت نفسها في

ومـــن أبرزهــا الفلســـفة البنائيـــة التـــي تتـــيح للمتعلمـــين أن ، يكــرس ســـلبية المـــتعلم وحفظـــه للمعلومـــات
يكونــوا نشــيطين فــي بنــاء معــارفهم ومعلومــاتهم مــن أجــل الوصــول إلــى اكتشــاف المعرفــة بأنفســهم 

يجاد حلول  والفكرة الرئيسية للتعلم البنائي هي األفكار المسـبقة التـي ، لما يواجهونه من مشكالتوا 
وقــــــد تنوعــــــت ، يمكــــــن للفــــــرد أن يســــــتخدمها فــــــي فهــــــم الخبــــــرات والمفــــــاهيم والمعلومــــــات الجديــــــدة

وتنوعـــت مراحـــل كـــل منهـــا لكـــن جميعهـــا أكـــد علـــى  االســـتراتيجيات التـــي فرزتهـــا النظريـــة البنائيـــة
مـــن جهـــة أخـــرى بـــرزت اتجاهـــات تربويـــة نـــادت بضـــرورة اســـتخدام ، ط المـــتعلمالتركيـــز علـــى نشـــا

كمـا ظهـرت دعـوات السـتحداث أسـاليب جديـدة يمكـن أن يسـهم الحاســوب ، الحاسـوب فـي التـدريس
وذلــك لمــا ، مــن خاللهــا فــي دعــم تحقيــق أهــداف المنــاهج الدراســية فــي المراحــل التعليميــة المختلفــة

وانطالقًا من ذلك بدأ التفكير ، في معالجة المعلومات وتخزينها يتمتع الحاسوب به من دقة وسرعة
ممــا يســاعد ، فــي البحــث عــن أســاليب ونمــاذج تعليميــة جديــدة عنــد اســتخدام الحاســوب فــي التعلــيم

 يسهل عملية تعلم وفهم المتعلمين و على تحقيق األهداف المنشودة 
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 :أهمية البحث

  مرحلــة التعلــيم األساســي التــي تعــد مــن أهــم المرحلــة التــي يجــري بهــا تطبيــق البحــث هــي
حيـــث تـــزود هـــذه ، وتعتبـــر هـــذه المرحلـــة التكوينيـــة فـــي مجـــال المعرفـــة، المراحـــل الدراســـية

 .المرحلة المتعلمين بالمعارف والمهارات األساسية

  يمكــن أن تســتخدم نتــائج البحــث فــي تحســين الطرائــق واالســتراتيجيات الســائدة فــي تــدريس
مكانات الحاسوب ومكانته .الرياضيات  .وذلك باالستفادة من النظرية البنائية وا 

  يركــز الضــوء علــى أحــد نمــاذج الــتعلم البنــائي وهــو نمــوذج بــايبي المعــزز بالحاســوب فــي
 تدريس الرياضيات 

 يـــأتي البحـــث نتيجـــة لتوصـــيات العديـــد مـــن المـــؤتمرات العربيـــة والدوليـــة التـــي دعـــت إلـــى 
ســـوب فـــي العمليـــة التعليميـــة وفـــي إعـــداد المعلـــم مثـــل قمـــة ضـــرورة التوجـــه الســـتخدام الحا

( للمعلومات والتي رأت أن التقنية هي أقوى أداة في مسـاعدة الـدول الناميـة 2119جنيف)
 .في تعليم شعوبها

 تقديم بعض المقترحات والتوصيات التي يمكن أن تفيد العاملين في المجال التربوي. 

 ماذج النظريـة البنائيـة المعـززة بالحاسـوب فـي تـدريس قلة الدراسات التي تناولت استخدام ن
الرياضيات والسيما أن الباحثة لم تجد على حسب علمها أي برنامج حاسوبي صـمم وفـق 

 خطوات نموذج بايبي 

 :أهداف البحث

  الكشف عن فاعلية البرنامج التعليمي المصمم وفق نموذج بايبي البنائي في تحصيل أفـراد
 .ولىالمجموعة التجريبية األ

  الكشــــف عــــن فاعليــــة البرنــــامج الحاســــوبي المصــــمم وفــــق نمــــوذج بــــايبي البنــــائي المعــــزز
 .بالحاسوب في تحصيل أفراد المجموعة التجريبية الثانية

 تقديم عدد منالمقترحات الالزمة لتحسين تدريس الرياضيات. 
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 تعرف اتجاهات أفراد المجموعة التجريبية األولى نحو نموذج بايبي البنائي. 

 رف اتجاهــــات أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة الثانيــــة نحــــو نمــــوذج بــــايبي البنــــائي المعــــزز تعــــ
 بالحاسوب.

  بيـان نسـبة الكســب المعـدل ألفــراد المجموعـة التجريبيــة األولـى و أفــراد المجموعـة التجريبيــة
 الثانية.

 :أهداف البحث

 مــن كتــاب  متنوعــة تصــميم برنــامج تعليمــي وفــق نمــوذج )بــايبي( البنــائي لوحــدات دراســية
 .الصف الرابع األساسي ألفراد المجموعة التجريبية األولى

 متنوعــة مــن كتــاب  تصــميم برنــامج حاســوبي وفــق نمــوذج )بــايبي( البنــائي لوحــدات دراســية
 .الصف الرابع األساسي ألفراد المجموعة التجريبية الثانية

 وضع المقترحات الالزمة لتحسين تدريس الرياضيات. 

  استخدام نموذج )بايبي( ألفراد المجموعة التجريبية األولىحساب حجم أثر. 

  حســاب حجــم أثــر اســتخدام نمــوذج )بــايبي( المعــزز بالحاســوب ألفــراد المجموعــة التجريبيــة
 .الثانية

  دراســة اتجاهــات المتعلمــين نحــو البرنــامج الحاســوبي المصــمم وفــق نمــوذج )بــايبي( ونحــو
 .يبي(البرنامج التعليمي المصمم وفق نموذج )با

 :أدوات البحث

 المعـزز بالحاسـوب احتـوى البرنــامج  البنـائي وفـق نمـوذج )بــايبي( مصـمم برنـامج حاسـوبي
 .على دروس متنوعة من كتاب الرياضيات للصف الرابع األساسي

  كمـا واحتـوى البرنـامج علـى برنامج تعليمي مصمم وفق نموذج )بـايبي( فـي الـتعلم البنـائي
 .الرياضيات للصف الرابع األساسيدروس متنوعة من كتاب 
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  مجموعة من االختبارات وأوراق العمل التي ستطبق على أفراد المجموعة التجريبية األولى
 .في نهاية تعلمهم لكل درس والثانية

  )البنائيمقياس اتجاه ألفراد المجموعة التجريبية األولى نحو نموذج )بايبي. 

  ـــة ـــراد المجموعـــة التجريبي ـــاس اتجـــاه ألف ـــائي مقي ـــايبي( البن ـــة نحـــو نمـــوذج )ب المعـــزز الثاني
 .بالحاسوب

  أسئلة بصيع لم ترد في الكتـاب المدرسـي لـبعض وحـدات مقـرر الرياضـيات للصـف الرابـع
 .األساسي

 بطاقة مالحظة. 

  بعديقبلي اختبار تحصيلي. 

 الفرضيات:

 (1015التالية عند مستوى الداللة ) البحثستقوم الباحثة باختبار فرضيات 

 :الفرضية األولى

ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى 
 االختبار التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعدي.

 :الفرضية الثانية

اليوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـط درجـــات أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة الثانيـــة 
 االختبار التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعدي.

 :الفرضية الثالثة

اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة الضـابطة فـي االختبـار 
 التحصيلي القبلي ومتوسط درجاتهم في االختبار التحصيلي البعدي.
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 :الفرضية الرابعة

درجــات أفــراد المجموعــة  مثنــى(/)مثنــى داللــة إحصــائية بــين متوســطات اتق ذو وجــد فــر تال
التجريبيــة األولــى التــي تعلمــت باســتخدام نمــوذج بــايبي والمجموعــة التجريبيــة الثانيــة التــي تعلمــت 
باســـتخدام نمـــوذج بـــايبي البنـــائي المعـــزز بالحاســـوب والمجموعـــة الضـــابطة التـــي درســـت بالطريقـــة 

 .التقليدية

 سة:الفرضية الخام

درجــات أفــراد المجموعــة مثنــى( /)مثنــىداللــة إحصــائية بــين متوســطات  اتق ذو وجــد فــر تال
التجريبيـة األولـى والمجموعـة التجريبيــة الثانيـة والمجموعـة الضـابطة وفقــًا لمتغيـر الجـنس والطريقــة 

 .معاً 

 :الفرضية السادسة

اإلنـــاث فـــي  ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية بـــين متوســـطي اتجاهـــات الـــذكور واتجاهـــات
المجموعة التجريبية األولى نحو مقيـاس االتجـاه نحـو نمـوذج بـايبي البنـائي ككـل ولكـل محـور مـن 

 المحاور.

 :الفرضية التاسعة

ال يوجــد فــرق ذو داللــة إحصــائية بــين متوســط اتجاهــات المجموعــة التجريبيــة الثانيــة نحــو 
 .من محاورهمقياس نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب ككل ولكل محور 

 :الفرضية العاشرة

اليوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط اتجاهات المجموعـة التجريبيـة األولـى ومتوسـط 
 .اتجاهات المجموعة التجريبية الثانية

 منهج البحث 

قامــت الباحثــة باســتخدام المــنهج التجريبــي لبيــان أثــر اســتخدام نمــوذج )بــايبي( البنــائي فــي 
وأثــر اســتخدام نمــوذج ، المجموعــة التجريبيــة األولــى فــي مــادة الرياضــيات تحصــيل واتجاهــات أفــراد
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)بــايبي( البنــائي المعــزز بالحاســوب فــي تحصــيل واتجاهــات أفــراد المجموعــة التجريبيــة الثانيــة فــي 
 .مادة الرياضيات، من خالل القيام بإجراءات الختبار الفرضيات التي وضعتها الباحثة

 :مجتمع البحث وعينته

لمجتمــع األصــلي مــن طلبــة الصــف الرابــع األساســي فــي المــدارس العامــة فــي تربيــة يتــألف ا
 قسمتو ، وطبقت التجربة النهائية على عينة عشوائية من تالميذ الصف الرابع األساسي، القنيطرة

 هذه العينة إلى ثالث مجموعات هي 

( تلميــذ وتلميــذة وهــي التــي تــتعلم باســتخدام 41مــن ) وتتــألف:المجموعااة التجريبيااة األولااى
 .نموذج )بايبي( البنائي

( تلميــذ وتلميــذة وهــي التــي تــتعلم باســتخدام 42وتتــألف مــن ) :المجموعااة التجريبيااة الثانيااة
 .نموذج بايبي البنائي المعزز بالحاسوب في التعليم البنائي

ي التـي سـتتعلم باسـتخدام الطرائـق ( تلميذ وتلميذة وهـ41وتتألف من ) :المجموعة الضابطة
 .التقليدية

 :نتائج البحث

 :توصل البحث إلى النتائج التالية

 المعــــزز بنمــــوذج بــــايبي البنــــائيالتــــي تعلمــــت  ثانيــــةتفــــوق أفــــراد المجموعــــة التجريبيــــة ال -
و أفـــراد بنمـــوذج بـــايبي البنـــائي التـــي تعلمـــت  ولـــىبالحاســـوب علـــى أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة األ

 .وعة الضابطةالمجم

علـى أفـراد المجموعـة بنمـوذج بـايبي التـي تعلمـت  األولـىتفوق أفراد المجموعة التجريبيـة  -
 الضابطة

أفراد المجموعة التجريبية األولى التـي  ذو داللة إحصائية بين متوسط درجاتوجود فرق  -
لصـالح  البعـدي فـي االختبـار القبلـي ومتوسـط درجـاتهم فـي االختبـاربنمـوذج بـايبي البنـائي تعلمت 

 .االختبار البعدي
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أفراد المجموعة التجريبيـة الثانيـة التـي  ذو داللة إحصائية بين متوسط درجاتوجود فرق  -
فــــي االختبــــار القبلــــي ومتوســــط درجــــاتهم فــــي بنمــــوذج بــــايبي البنــــائي المعــــزز بالحاســــوب تعلمـــت 

 .لصالح االختبار البعدي االختبار البعدي

إحصائية بين متوسط درجـات الـذكور ومتوسـط درجـات اإلنـاث داللة  وعدم وجود فرق ذ -
 .في المجموعة التجريبية األولى في االختبار التحصيلي البعدي

داللة إحصائية بين متوسط درجـات الـذكور ومتوسـط درجـات اإلنـاث  وعدم وجود فرق ذ -
 .في المجموعة التجريبية الثانية في االختبار التحصيلي البعدي

نمـــوذج ت إيجابيـــة ألفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة األولـــى نحـــو مقيـــاس اتجـــاه وجـــود اتجاهـــا -
 .بايبي البنائي

نموذج بايبي وجود اتجاهات إيجابية ألفراد المجموعة التجريبية الثانية نحو مقياس اتجاه  -
 .البنائي المعزز بالحاسوب

  



 

 مراجع البحث
 

 

 أواًل: باللغة العربية

 ثانيًا: باللغة األجنبية

  



 مراجعالبحث
 

 
062

 باللغة العربيةقائمة المراجع أواًل: 

 (  طااارق التااادريس ووساااائله وتقنياتاااه "وساااائل الاااتعلم والتعلااايم "0222اباااراهيم ، فاااراس :   
 األردن ، دار أسامة .

  المصرية .، مصر، مكتبة االنجلو : التقنيات التربوية (2112)ابراهيم، مجدي عزيز 

 ( 2115االبــراهيم، محمــد طالــب)  أثاار طريقااة التاادريس المدعمااة باسااتخدام الحاسااوب فااي :
تح ااايل طلباااة المرحلاااة األساساااية فاااي الرياضااايات واتجاهااااتهم نحاااو الرياضااايات واساااتخدام 

 ، رسالة دكتوراه، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن .الحاسوب في تدريسها

  تغير مستويات فان هيلي )( :2134)ابراهيم ، هاشمVan Hiele للتفكير الهندسي عند  
الطلبة معلمي ال ف في التعليم المفتوح إثر دراستهم مقرر المفاهيم الهندسية وطرائق 

 . 3، عدد 11جامعة دمشق ، مجلد، مجلة تدريسها وعالقتها بتح يلهم الدراسي

 ( 2111أبو زينة ، فريد كامل : ) الكويت، مكتبة المدرسية وتدريسهامناهج الرياضيات ،
 الفالح .

  ( 2131أبو زينة ، فريد كامل، )طبعة أولى   تطوير مناهج الرياضيات المدرسية و تعليمها،
 عمان ،دار وائل للنشر.

 ( 2114أبو عطايا، أشرف)  برنامج مقترح قائم على النظرية البنائية لتنمية الجوانب :
ال ف الثامن األساسي بغزة، رسالة دكتوراه، جامعة  المعرفية في الرياضيات لد  طالب

 عين شمس .

 الطرائق الخا ة في ( ، 2116) أبو النور، حسناء،. مرتضى، سلو ،. حسن، علي سعود
 ، منشورات جامعة دمشق . 0التعليم األساسي في الحلقة األولى )

 ( 2115أبو يونس ،الياس،. خنيفس، خالد: )بية ، منشورات ، كلية التر  الحاسوب التربوي
 جامعة دمشق

 (2115أبو يونس، الياس،. العيسى، نذير)  الرياضيات/ العمليات الحسابية وطرائق :
 منشورات جامعة دمشق .تدريسها، 
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 ( 2134أبو يونس، الياس،. خنيفس، خالد،. مللي، جمال،. جاموس، ياسر :) قياس
 ، كلية التربية ، منشورات جامعة دمشق .)الرياضيات 

  ،أثر استخدام نموذج بايبي البنائي في تدريس العلوم  (2116 مال محمد محمود)أحمد :
لتعديل الت ورات البديلة حول بع  المفاهيم العلمية وتنمية عمليات العلم األساسية لد  
تالميذ ال ف األول اإلعدادي، المؤتمر العلمي العاشر: التربية العملية تحديات الحاضر 

 ة المصرية للتربية العملية، القاهرة، جامعة عين شمس .، الجمعيورؤ  المستقبل

 منشـــورات جامعـــة وطرائاااق البحاااث فاااي علااام االجتمااااع(: المـــنهج 3992ألخـــرس، صـــفوح )ا ،
 دمشق.

 ( 2111األسطل ، ابراهيم حامد ،.الرشيد ، سمير عيسى :) دراسة تقويمية لكفاية التخطيط
،مجلة  ولة اإلمارات العربية المتحدةالدرسي لد  معلمي الرياضيات في إمارة أبو ظبي بد

 . 4اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس ، جامعة دمشق ، مجلد أول ، عدد

 ( 2111إســماعيل، محمــد ربيــع حســني : ) أثاار اسااتخدام نمااوذج الااتعلم البنااائي فااي تاادريس
الرياضاايات لااد  المفاااهيم الرياضااية علااى التح اايل وبقاااء أثاار الااتعلم والتفكياار اإلبااداعي فااي 

(، 1، مجلــة البحـث فــي التربيـة وعلــم النفس،جامعـة المنيــا، عــدد)تالمياذ ال ااف األول اإلعاادادي
 ( .31مجلد )

 (2113األمين، اسماعيل محمد) :طبعة أولى  ،طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات
 القاهرة ، دار الفكر .

 ( 2119البشايرة، زيد علي،. الفتينات، نضال ابراهيم )  : أثر استخدام برنامج تعليمي
، مجلة جامعة دمشق  محوسب في إجراء التجارب الكيميائية في تح يل طلبة ال ف التاسع

 . 2و3، العدد  25، مجلد 

  (2116بطانية، نور)  ،طبعة أولى، اربد، : استخدام الحاسوب التعليمي في ريا  األطفال
 عالم الكتب الحديث .
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 (3994بل ، فريدريك : ) ترجمة محمـد أمـين المفتـي وممـدوح محمـد  تدريس الرياضياتطرق ،
 سليمان ، القاهرة ، الدار العربية للنشر .

 ( 2116الترتــوي، محمــد عــوض ،. القضــاة، محمــد فرحــان : ) المعلاام الجديااد دلياال المعلاام فااي
 ، عمان، دار الحامد .اإلدارة ال فية الفعالة

 ( 2112التمار، جاسم محمد،. سـليمان، ممـدوح محمـد ) فاعلياة التادريس المازود بالحاساوب :
في تنمية تح يل المعادالت الجبرية مان الدرجاة األولاى لاد  طلباة ال اف الساابع المتوساط 

 . 4، عدد8، مجلة العلوم التربوية والنفسية، مجلدبدولة الكويت

 ( 2114الجبــان، ريــاض عــارف،. المطيعــي، عــاطف محمــد)  ت ااميم البرمجيااات التعليميااة :
 ت انتاجها، القاهرة، الدار الذهبية .وتقنيا

 (2112جبــر، وهيــب جبــر :) أثاار اسااتخدام الحاسااوب علااى تح اايل طلبااة ال ااف السااابع فااي
ــــــى  الرياضاااااايات واتجاهااااااات معلاااااايمهم نحااااااو اسااااااتخدامه كوساااااايلة تعليميااااااة ــــــوفر عل ، مت

 . 2/5/2135، تاريي الدخول  http//mathforum.78.forpalestine.comالموقع

 طبعــة  : االنترناات وتعلاام وتعلاايم الرياضاايات والكمبيااوتر، (3999ل عزيــز )جــرجس ،نــادى كمــا
 أولى ، مكتبة الفالح 

 ( 2112الحافظ، محمود عبد السالم محمد،. العتيبي، حسين كتاب : ) أثر نموذج بايبي للتعلم
، البنااائي فااي تنميااة بعاا  مهااارات التعبياار الشاافوي لطااالب ال ااف السااادس بدولااة الكوياات

 يجية، كلية التربية، مملكة البحرين .الجامعة الخل

 ( 2111حجـــري، حمـــزة :)الوكالـــة وثيقاااة دعااام تحساااين تعلااام الرياضااايات باااالتعليم االبتااادائي ،
 األمريكية للتنمية الدولية ،المغرب .

 ( 2112الحذيفي، خالد)  فاعلية استراتيجية التعليم المرتكز على المشكلة في تنمية :
المؤتمر العلمي التح يل الدراسي واالتجاه نحو مادة العلوم لد  تلميذات المرحلة المتوسطة،

 . 93الخامس عشر للجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، عدد 
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 ( 2134حسن، سعيد محمد) عم بأنشطة إثرائية في : فاعلية نموذج بايبي البنائي المد
تح يل مادة العلوم وتنمية مهارات ماوراء المعرفة لد  التالميذ الموهوبين علميًا في ال ف 

 . 1، عدد 1، المجلة الدولية التربوية المتخصصة، مجلدالثاني اإلعدادي

 فاعلية استخدام نموذج ويتلي البناائي المعادل فاي تنمياة مهاارة   : 0222) حمادة، فايزة أحمد
، مجلـة كليـة حل المشكالت والتفكيار االباداعي فاي الرياضايات لاد  تالمياذ المرحلاة االبتدائياة

 ( .   23(، مجلد)3التربية، جامعة أسيوطـ، عدد)

 (2111الحيلـة ، محمــد محمــود : )طرائااق التاادريس واسااتراتيجياته اإلمااارات العربيااة المتحاادة  ،
 دار الكتاب الجامعي .

 ( 2115الحيلــة ، محمــد محمــود : )نتاااج الوسااائل التعليميااة التعلميااة ، طبعــة أولــى، ت ااميم وا 
 األردن ، دار المسيرة .

 عمان، دار أسامة  : أساليب معا رة في تدريس العلوم0222) الخزرجي ، سليم ابراهيم ، 

 عمان، دار المسيرة .  : تعليم العلوم للجميع0222) خطابية، عبد اهلل محمد ، 

 القاهرة، مكتبة  تدريس الرياضيات في التعليم األساسي:(3999) خليفة ، خليفة عبد السميع،
 دار الحكمة 

 القاهرة، مكتبة دار الحكمة .  : عمليات تكنولوجيا التعليم، 0222) خميس، محمد عطية 

 ( 2115الدايل ، سعد بن عبد الرحمن : ) أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات على
، مجلة العلوم التربوية والنفسية ، جامعة دمشق ،  تدائي تح يل طالب ال ف الثاني اإلب

 . 1، العدد6المجلد 

 ( 2112الدواهيدي، عزمي عطية)  فعالية التدريس وفقًا لنظرية فيجوتسكي في اكتساب :
، رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة بع  المفاهيم البيئية لد  طالبات جامعة األق ى

. 

 ( 2112الــديب ، ماجــد ) : مسااتو  جااودة مناااهج الرياضاايات الفلسااطينية فااي ضااوء المعااايير
 –، المـؤتمر العلمـي السـنوي الثـاني  (NCTM)العالمية للمجلاس القاومي لمعلماي الرياضايات 
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معايير ضمان الجودة واالعتماد في التعليم النوعي بمصر والوطن العربي ، جامعة المنصورة ، 
 المجلد األول .

 .،الخاارائط المفاهيميااة : أسسااها النظريااة  (2115قطــامي، يوســف ) الروســان، محمــد أحمــد :
 عمان، دار الفكر العربي . تطبيقات على دروس القواعد العربية، 

 ( 2111روفائيـــل، عصـــام،. يوســـف، محمـــد : ) تعلااايم وتعلااام الرياضااايات فاااي القااارن الحاااادي
 ،القاهرة  مكتبة األنجلو المصرية . والعشرين

 طبعـة التعلم والتدريس من منظور النظرية البنائياة( : 2111ال )زيتون، حسن،. زيتون، كمـ ،
 أولى، عالم الكتب . 

 رؤيااة جدياادة فااي التعلاايم االلكترونااي : المفهااوم، القضااايا، 0222) زيتــون، حســن حســين :  
 ، الرياض، الدار الصولتية للتربية .التطبيق، التقييم

  طبعة أولى ،  المعلومات واالت االتتكنولوجيا التعليم في ع ر ( : 2111)زيتون ، كمال ،
 القاهرة ، عالم الكتب .

 ( 2112زيتون، كمال)  ،طبعة أولى، القاهرة، دار الكتب: تدريس العلوم للفهم، رؤية بنائية 

 ( 2111زيتون، كمال)  ،دراسات في المناهج : ت ميم التعليم من منظور النظرية البنائية
اهج وطرق التدريس، كلية التربية،جامعةعين شمس، وطرق التدريس، الجمعية المصرية للمن

 . 93مصر، العدد 

 ( 2112زيتون، عايف محمود)  ،طبعة ثالثة، عالم الكتب، : ت ميم التدريس رؤية منظومية
 بيروت .

 ( 2118زيتون، عدنان سليمان،. العبد اهلل، فواز:) . كفايات التعلم الذاتي ومهاراته 

 ( 2133ســـــاري، رنـــــدة اســـــماعيل : )ثاااااار اساااااتخدام التعلااااايم التعاااااااوني وفاااااق اسااااااتراتيجية أ
،   المعززة بالحاسوب في تح ايل واتجاهاات التالماذة فاي ماادة الرياضاياتJigsawجيكسو)

 رسالة ماجستير، جامعة دمشق، دمشق .
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 ( 2111سـالم، أحمــد محمـد ،. ســرايا، عـادل الســيد :)طبعــة أولــى، منظومااة تكنولوجيااا التعلايم ،
 . الرياض ، مكتبة الرشد

 ( 2112سالم، رائدة : )طبعة أولى، الرياض، دار جنادين للنشر والتوزيع . تكنولوجيا التعليم ، 

 ( استخدام الحاسوب واالنترنت في ميادين 0222سعادة، جودت،. السرطاوي، عادل :  
 طبعة أولى .التربية والتعليم، 

 ( 2118السعود ، خالد : )ليبيا،  مكتبة المجتمع  تكنولوجيا ووسائل التعليم وفاعليتها ،
 العربي .

 ( 2118سعيد ، وائل: )  فاعلية برنامج مقترح للتدريس القائم على المحاكاة الحاسوبية في
، الجمعية مادة الرسم الهندسي لتنمية الذكاء الفراغي لد  طالب تخ ص الزخرفة واإلعالن

 المصرية لتكنولوجيا التعليم، جامعة حلوان، مصر .

 طبعة أولى، عمان  الحاسوب في التعليم( :2112لحافظ ،. أبو ريا، محمد )سالمة، عبد ا  ،
 األهلية للنشر والتوزيع  .

 ( 2132سليمان، جمال،. يوسف،  صف،. أبو النور، حسناء : ) ،طرائق التدريس العامة
 منشورات جامعة دمشق .

 ( 2112ســـمارة ، نـــواف أحمـــد ،. العـــديلي ، عبـــد الســـالم : )ت فاااي العلاااوم مفااااهيم وم اااطلحا
 ، األردن ، دار المسيرة . التربوية

 ( 2111ســـيد، عبـــد الناصـــر عبـــد الكـــريم)  فعالياااة نماااوذج دورة الاااتعلم فاااي تنمياااة التفكيااار :
رسـالة ماجسـتير، كليـة االستداللي والتح يل لاد  تالمياذ المرحلاة اإلعدادياة فاي الرياضايات، 

 التربية، جامعة حلوان .

 ( 2112الســـيد، عـــاطف) :االســـكندرية، دار فلمـــنج وتر التعليماااي والفياااديو التفااااعليالكمبيااا ،
 للطباعة .

 (2112الشائع، عبد العزيز : )وزارة التربية في المملكة العربية السعودية .التغذية الراجعة ، 
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  (2116الشطناوي، عصام ،. العبيـدي، هـاني)  أثار التادريس وفاق نماوذجين للاتعلم البناائي :
مجلـــة األردنيـــة فـــي العلـــوم التربويـــة، الع فاااي الرياضااايات، فاااي تح ااايل طاااالب ال اااف التاسااا

 ( .  2(، مجلد)4عدد)

  عمان، دار الفكر .مدخل لتقنيات التعليم،  ( :2118)شمي، نادر،. اسماعيل، سامح 

 (2112شــهاب، محمــد طــه: ) فاعليااة اسااتخدام اسااتراتيجية الااتعلم البنااائي مقارنااة باسااتراتيجية
الهندسااية لطلبااة ال ااف الثااامن ماان التعلاايم األساسااي فااي  االسااتقراء فااي اكتساااب المفاااهيم

 رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، اليمن .، الجمهورية اليمنية

 ،ت حيح الت ورات البديلة لابع  المفااهيم العلمياة ( : 3998. الجندي، أمينـة )شهاب، منى
لفيزياااء   لطااالب ال ااف األول الثااانوي فااي اVباسااتخدام نمااوذجي الااتعلم البنااائي والشااكل )

يوليـو،  28-25، الجمعيـة المصـرية للتربيـة العمليـة، المـؤتمر العلمـي الثالـث واتجاهاتهم نحوها
 ، اإلسماعيلية .2المجلد 

 ( 2119شـــيي العيـــد، ابـــراهيم ســـليمان،.الناقة، صـــالح أحمـــد: ) فاعلياااة التااادريس القاااائم علاااى
الجامعــة  حااث العلااوماسااتراتيجية النمااوذج البنااائي علااى تح اايل طلبااة ال ااف التاسااع فااي مب

 اإلسالمية، غزة .

 ( 2111صبح، فاطمة)  فاعلية منهج النشاط ألطفال الريا  بغزة على تنمية بع  جوانب :
 رسالة دكتوراه، جامعة األقصى، غزة .نموهم في ضوء الفلسفة البنائية، 

 ( 2111صبري، ماهر اسماعيل،. محمود، محب : )جراءاته ، التقويم التربوي أسسه وا 
 القاهرة، مكتبة الرشيد .

 ـــــب، أوصـــــاف ـــــد،. العبـــــد اهلل، فـــــواز،. دي   : تكنولوجياااااا التعلااااايم 0220) صـــــيام، محمـــــد وحي
 منشورات جامعة دمشق .والمعلومات، 

 ( 2114طعيمة، رشدي: )  ،القاهرة، دار الفكر العربي .تحليل المحتو  في العلوم اإلنسانية 

 (2133الطناوي ،عفت مصطفى) طبعـة ل تخطيطاه، مهاراتاه، اساتراتيجياته، : التادريس الفعاا
 ثانية  عمان، دار المسيرة.
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 ( 2112عامر ، طارق عبد الرؤوف : )دار اليازوري .التعليم عن بعد والتعليم المفتوح  ، 

  عباس، محمد خليل،. نوفل، محمد بكر،. العبسي، محمد مصطفى،. أبو عواد، فلاير محمد
، طبعة أولى، عمان، دار التربية وعلم النفسمدخل إلى مناهج  البحث في ( : 2112)

 المسيرة .  

 ( 2115عبد الحافظ، فؤاد عبد اهلل:)  فاعلية نموذج التعلم البنائي في اكتساب طالب المرحلة
 .  1، مجلد 49، مجلة القراءة والمعرفة، عددالثانوية لبع  المفاهيم النحوية

 ( 2112عبد الحميد ، عبد العزيز طلبة :) مقترح لتدريب الطالب المعلمين على برنامج
نتاج برمجيات تعليمية متعددة الوسائط وتنمية  استخدام العرو  التقديمية في ت ميم وا 

، المؤتمر العلمي الرابع عشر، الجمعية العلمية  اتجاهاتهم نحو استخدام الكمبيوتر في التعليم
 .3المصرية للمناهج وطرق التدريس ، المجلد 

 جامعة االزهر، كلية تكنولوجيا التعليم والوسائل التعليمية( : 3998) عبد المنعم، علي ،
 التربية.

 ( 2115عبد الهادي، منى و خرون)  اتجاهات حديثة لتعليم العلوم في ضوء المعايير :
 ، طبعة أولى، القاهرة، دار الفكر العربي .العالمية وتنمية التفكير والنظرية البنائية

 فعالية استخدام بع  استراتيجيات التعلم النشط في ( : 2115) عبد الوهاب، فاطمة محمد
تح يل العلوم وتنمية بع  مهارات التعلم مد  الحياة والميول العلمية لد  تالميذ ال ف 

 . 2، عدد 8، مجلة التربية العملية، الجمعية المصرية للتربية العملية، مجلد الخامس االبتدائي

 مناهج وأساليب تدريس الرياضيات ( :2112مد خليل )العبسي، محمد مصطفى،. عباس، مح
 ، األردن ، دار المسيرة . للمرحلة األساسية الدنيا

 ( 2112عبود، حارث البياتي،. توفيق، عبد الجبار : )طبعة أولى، الحاسوب في التعليم ،
 عمان، دار وائل للنشر . 

 ( 2111عبيد، وليم،. عفانة، عزو : )مكتبة الفالح للنشر والتوزيع  ،التفكير والمنهاج المدرسي 
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 ( 2115عريفج، سامي سلطي،. سليمان، نايف أحمد :)،أساليب تدريس الرياضيات والعلوم  
 طبعة أولى  عمان ، دار صفاء .

 ( 2111عفانة، عزو : ) فاعلية برنامج مقترح قائم على المنحى التكاملي لتنمية مهارات حل
المؤتمر العلمي الرابع، التربية  األساسي بغزة،المسائل العلمية لد  طلبة ال ف السابع 

 العلمية للجميع، الجمعية المصرية للتربية .

 ( 2115عفانة، عزو،. الخزندار، نائلة،. الكحلوت، نصر)  ،طبعة : أساليب تدريس الحاسوب
 أولى، غزة، فلسطين .

 ( 2112عفانة، عزو اسماعيل،. أبـو ملـوح، محمـد سـلمان :)راتيجيات أثار اساتخدام بعا  اسات
النظرياااة البنائياااة فاااي تنمياااة التفكيااار المنظاااومي فاااي الهندساااة لاااد  طاااالب ال اااف التاساااع 

 ، المؤتمر العالمي األول لكلية التربية، جامعة األقصى فلسطين.األساسي بغزة

 ( 2118عطية، محسن علي : )طبعة أولى، االستراتيجيات الحديثة في التدريس الفعال ،
 عمان، دار صفاء .

 ( 2112عقـــيالن ، إبـــراهيم محمـــد :)ـــى ،  منااااهج الرياضااايات وأسااااليب تدريساااها ، طبعـــة أول
 األردن ، دار المسيرة .

 ( 2113علي  عبد الكـريم حسـين : ) القادرة الرياضاية وعالقتاه بالتح ايل لاد  طلباة الثانوياة
 ، رسالة ماجستير ، جامعة عدن ، اليمن .بالجمهورية اليمنية 

 ( 2116علــي، محمــد علــي : )ــم فلساافة ومعااايير منهاااج الرياضاايات ومسااوغاته ، مجلــة المعل
 . 4و1العربي، العددان 

 ( 2114عيادات، يوسف أحمد : ) ،طبعة أولـى، األردن الحاسوب التعليمي وتطبيقاته التربوية
 ، دار المسيرة .

 ( 3992غندورة ، عباس حسن ،)طبعة أولى ، جدة  تدريس الرياضيات باليدويات ، 

  تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي ( : 2111اهيم عبد الوكيل)الفار،ابر
 ، طبعة ثانية، اإلمارات ، دار الكتاب الجامعي والعشرين
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 (2114الفار، ابراهيم عبد الوكيل : ) تربويات الحاسوب وتحديات مطلع القرن الحادي
 ، طبعة ثانية، اإلمارات ، دار الكتاب الجامعيوالعشرين

 ،األردن ، دار الشروق . المدخل إلى التدريس( : 2115)سهيلة  الفتالوي، 

 ( 2112فهمـــي، نـــوال عبـــد الفتـــاح : ) أثااار اساااتخدام نماااوذج باااايبي البناااائي و تنمياااة الاااوعي
،  مجلـة التربيـة العمليـة، بالمخاطر البيئية لد  تالميذ ال ف األول اإلعدادي فاي ماادة العلاوم

 ( .31(، مجلد)1دد)الجمعية المصرية للتربية العملية، ع

 ( 2131الفوال، محمد خير،. سليمان، جمال) منشورات جامعة : طرائق التدريس العامة ،
 دمشق .

 ( 2119القـــراص، ذكـــرى علـــي محمــــد : ) أثااار اساااتخدام نمااااوذج باااايبي البنااااائي فاااي تعااااديل
ة رسالة ماجستير، جامع ،الت ورات البديلة لمادة العلوم لد  تلميذات ال ف الثامن األساسي

 صنعاء، اليمن .

  ،قطـــامي، يوســـف،. قطـــامي، نايفـــة،. شـــريم، رغـــدة،. غرايبـــة، عـــايف،. الزعبـــي، رفعـــة،. مطـــر
، طبعة أولى، عمان، علم النفس التربوي النظرية والتطبيق( : 2131جيهان،. ظاظا، حيدر )

 دار وائل للنشر .

 ( 2112القال، فخر الدين :)المؤسسة العامة اتطرائق تدريس المعلوماتية بالحاسوب والشبك ،
 للمطبوعات والكتب المدرسية، وزارة التربية .

 ( 2111القال، فخر الدين،. صيام، محمد وحيد :)طبعة ثالثة، منشورات تقنيات التعليم ،
 جامعة دمشق . 

 ( 2114القال ،فخر الدين ،.أبو يونس، الياس ،)منشورات جامعة دمشق .، الحاسوب التربوي، 

 طرائق التدريس العامة في ( : 2116، فخر الدين،. ناصر، يونس،. جمل، محمد جهاد )القال
 ، اإلمارات، دار الكتاب الجامعي .ع ر المعلومات

 ( 2119قمـــة جنيـــف : )المنتـــدى العربـــي إلدارة المـــوارد القماااة العالمياااة لمجتماااع المعلوماااات ،
 . 32/9/2131تاريي الدخول  www.hrdiscussion.comالبشرية ، 

http://www.hrdiscussion.com/
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 ( 2111قنديل، محمد : ) أثر التعلم البنائي علاى عاالج أخطااء طاالب المرحلاة اإلعدادياة فاي
 ، جامعة الزقازيق، المجلد الثالث . الجبر، مجلة تربويات الرياضيات

 ( 2112قنديل ،ياسين عبد الرحمن )يمية المستخدمة في : بناء نظام لتقويم البرمجيات التعل
 ، عدد أول . 5، مجلة التربية العملية ، مجلد مجال تعليم العلوم 

 ( 2112اللولو، فتحية،. اآلغا، إحسان) طبعة أولى، كلية التربية، الجامعة : تدريس العلوم ،
 اإلسالمية  غزة .

 ( تكنولوجيا المعلومات ووسائطها اإللكترونية، القاهرة2116مازن، حسام محمد : ) مكتبة ،
 النهضة المصرية . 

 ( 2131المالكي ، عبد الملك بن مسفر :) فاعلية برنامج تدريبي مقترح على إكساب معلمي
،  الرياضيات بع  مهارات التعلم النشط وعلى تح يل واتجاهات طالبهم نحو الرياضيات

 جامعة أم القرى ، السعودية

 ( 2114ان، أمل،. الجزار، منى :)محمد، مصطفى،. محمود، حسين،. يونس، ابراهيم،. سويد
 ، األردن، دار الفكر .تكنولوجيا التعليم مفاهيم وتطبيقات

 ( 2114محمد، منى)  المدخل المنظومي وبع  نماذج التدريس القائمة على الفكر :
 المؤتمر العربي الرابع، جامعة عين شمس .البنائي، 

 ( 2116المقدادي، أحمد محمد : )علم التعاوني لد  طلبة معلم ال ف استخدام استراتيجية الت
المجلة التربوية، جامعة  عند حلهم المسائل الهندسية وأنماط التوا ل اللفظي المستخدمة

 ( .21(، مجلد )81الكويت، عدد)

 ( 2111ملحم، سامي محمد : )عمان، دار المسيرة القياس والتقويم في التربية وعلم النفس ،
 للنشر والتوزيع . 

 استخدام تقنية المعلومات والحاسوب ( : 2112هلل بن عبد العزيز بن محمد )الموسى ، عبد ا
 ، مكتب التربية العربية لدول الخليج . في التعليم األساسي
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 ( 2112المومني، ابراهيم)  فاعلية المعلمين في تطبيق نموذج بنائي في تدريس العلوم :
 .3، عدد 29مجلد ، ربويةمجلة دراسات العلوم التلل ف الثالث األساسي في األردن، 

 ( القياس والتقويم في التربية الحديثة ، منشورات في جامعة 2111ميخائيل ،امطانيوس : )
 دمشق . 

 ( 2116الميهي، رجب السيد،. نجلة، عنايات محمود ) ًدار : تعليم العلوم حاضرًا ومستقبال ،
 فلسطين، دار األقصى للطباعة.

 ت ميم 0222) يان،. يامين، حاتم يحيىالهرف، عايد حمدن،. غزاوي، محمد ذب :  
 البرمجيات التعليمية وانتاجها وتطبيقاتها التربوية، أربد، مطبعة الحرية .

 ( 2112النجار، مصلح و خرون : )إربد، مركز التجار الثقافي الحاسوب وتطبيقاته التربوية ،
. 

 ( 2111النجدي، أحمد و خرون) تدريس العلوم،  : طرق وأساليب واستراتيجيات حديثة في
 القاهرة، دار الفكر العربي .

 ( 2111نصار، عبد الحكيم محمد) ( أثر استخدام نموذج الشكل :V المعرفي في التح يل  
رسالة واكتساب االتجاهات العلمية، لد  طالب ال ف العاشر في مادة الفيزياء بغزة، 

 ماجستير، الجامعة اإلسالمية ، غزة .

 ( 2111نــور، فــايز أحمــد : ) أثاار اسااتخدام الحاسااوب التعليمااي فااي تاادريس الرياضاايات علااى
التح يل الدراسي لطلبة ال ف الرابع االبتدائي في منطقة العين التعليمية في دولاة اإلماارات 

 ، رسالة ماجستير، جامعة الفاتح، ليبيا .العربية المتحدة

 ( 2111هارمن، ميريل : )التعلم ال في : دليل للمعلمين / ترجمة  استراتيجيات لتنشيط
 ، الدمام، دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع .مدارس الظهران األهلية

 عمان، دار   : المنهج واالقت اد المعرفي، 0222) الهاشمي، عبد الرحمن،. العزاوي، فائزة
 المسيرة .



 مراجعالبحث
 

 
074

 ( 2111الهرف، عايد،. غزاوي، محمد،. يامين، حاتم)  نتاجها : ت ميم البر مجيات التعليمية وا 
 . أربد، مطبعة الحرية  وتطبيقاتها التربوية، 

 (، ـــــة النظاااااام الاااااداخلي لمااااادارس مرحلاااااة التعلااااايم األساساااااي المعااااادل ( : 2114وزارة التربي
 ، دمشق .                                             36/8/2114تاريي  2222/222باالقرار

 ( 2116وزارة التربية : ) وثيقة المعايير والمخرجات التعلمية لمادة الرياضيات من التعليم
 ، سوريا .    8، مجلد  32-3، الصفوف العام ما قبل الجامعي 

 المؤسسة العامة  كتاب الرياضيات لل ف الرابع األساسي( : 2131) وزارة التربية ،
 للمطبوعات ، سوريا 

 ( 2112الوهر، محمد) النظرية البنائية وأثر تأهيلهم األكاديمي  : درجة معرفة معلمي العلوم
 .  22جامعة قطر، العدد والتربوي وجنسهم عليها، مجلة مركز البحوث التربوية، 

 التنبؤ بتحصيل تالميذ الصف العاشر في الرياضيات   :0222) يعقوب، ابراهيم محمد عيسى
  1لنفسية، عدد من قلقهم من الرياضيات واتجاهاتهم نحوها، مجلة العلوم التربوية وا

 ثانيًا: قائمة المراجع باللغة اإلنكليزية

- Abbott  , M & Fouts , J (2003) : Using Constructivist   teaching and 
Student Achievement ,washington School Research center ,From 
www.Spu. Edu . 

- Bakac,M ( :2133 ) The Effect  Of Computer Assisted  Instruction  
With  Simulation  in  Science   And  Physics  Activities  On  The 
Success  of  Students, Electric Current Eurasian J, Phes ,Educ, Jan . 

- By bee, Rodger. (2006). The high school science curriculum: 
Reflections on learning and teaching. Full report prepared for the 
office of science education national in stitutes of health, Colorado 
springs: biological sciences curriculum study 

http://www.spu/


 مراجعالبحث
 

 
075

- Bybee , R . W , C . E .Buchwald  , S . Crissman (1989) : Science 
and Technology Education for the elementary years frameworks for 
Curriculum and instruction , The National Center for Improving 
Science Education . 

- Cross,Dionne (2009) :  Creating Optimal mathematics learning 
environments Combining argumentation and writing international 
Journal of  Scince  and methematics Education ,7 (5) . 

- Garcia & Catalina (2005) : Comparing the 5Es Learning model  and 
traditional approach to teaching evolution in evolution in a Hispanic 
middle school Science Classroom California –Staate – University-
Fullertion ,p (75) . 

- Gayeski,D.M(1992): Making  Sense  ofmultimedia eroduction special 
issue , Educational teach . 

- Gejda, Linda & Larocco , Diana (2006) : Inquiry   Based   
Instruction in   Secondary     Science     Classroom        resrarch    
Paper       Presented at the 37th     Northeast educational  resrarch 
,New york  Learning and teaching ,volume (9) . 

 

- Farnasworth,R (2001) : The Use Of Flexible ,Interactive Situation 
Focused Sofware for the  Learning of Mathematics Usa , Eric . 

- Egbert ,G.Harskamp & Corj.M.Suhren (2004) : Improving 
mathematical problem acompterized approach , Computer in human 



 مراجعالبحث
 

 
076

behavior , volume 22, issue 5 ,2006,www.Science Direct .com 
/Science (pp:801-815) 

- Hmelo ,S (2004) : Problem – based learning : What and How do 
Students learn, Educational psychology Review . 

- Kahn, P& frid man, B (1998): control and power in educational 
computing in Beyrol, L. Applem, Houstom: culs. Publishing . 

- Kamaruddin , N . (2010): Challenges of MaLaysian developer in 
creative Good Interactive courseware . Tojet : The Turkish on line 
Journal of Educational Technology vol 

- Keer , R (2000) : Implementing Constructivist  to  Improve the  
Mathmatics  Achievement Of  Ineer  City  Third Grade  Students 
Journal of Research in Science Teaching No(25) . 

- Legendre .R (2005) : Dictionnaire actuel de Leducation ,Montreal 
Quebec . 

- Lord , t . r (2000) : Acomparison  between Traditional and 
Constructivist Teaching  in Environmental Science ,Of Environmental 
Education  , (22-27) .D    C   U   

- Mercer, Timothy (2010) : Constructivist View   of  Humman   
Development  of one    Context  Life   Masters  Program    Clinical    
Psychology  Capella   University   U S A  

- Posner ,etal (1982): Accommodation of scientific conception to 
word, Jounal of science education, Vol. 2 No. 61. 



 مراجعالبحث
 

 
077

- Potter,A.(2003): A Product  review Of Macromedia Authorware 6.5 
Journal Of InternetHigher Education ,Vol(6)access date2 /3/ 2015 
from Http: // . Fly .hiwaay.  net 

- Shopardson , D . P.(1999) : Learning Science in First Grad Science 
Activity : AVygotskian perspective ,Science Education ,Vol (83), 
No(5) . 

- Vanzee, E, (2000): Analysis of a student generated inquivy 
discussion, International Journal of science Eucation, 115 – 142. 

- Ward , Rand & Wandersee,J (2004) : Struggling to Understand 
Science Topics Around House Diagram based Study international 
Journal of  Scince Education ,6 (575-591) . 

- Yen, S.C.(2008): Development a CD Rom Based Learning 
Courseware For Physics Form4-Chapter5  Light by Using Tutorial 
Strategy University of Teknologi Malaysia,access date5 /7/ 2015 
from;//www . eric . ed.  Gov 

- http://teaching .com ,(2005) show article.jhtml/ article id.553009876 
.pp1-4 

  



 

 

 

 

 

 مالحق البحث
 



Summary  In English 
 

 
I 

Summary in English 
 

Introduction 
The contemporary world witnesses a huge technology 

andinformatics revoluationwhich leads to a civilized development 

involving all humanity knowledge. 

Fields, Also in formation doubles and moves quickly under such 

these changes, Arabic education faces big challengs why it will not be 

able to ignore what`s going on in the societies so, the education has to 

discover new models in learning and teaching which can achieve its 

effectiveness and role in leading futurology also education has to develop 

its methods and concentrate on the main ideas and concepts of the 

educational subjects. so, the learner will be able to learn higher education 

have knowledge and using it in this life, In the recent period educational 

philosophies have appored in the educational field which aimed to 

improve education and keep away from dication teaching that dedicate 

the learners nedativity and keeps in formation, on of the most popular is 

the constructivist philosophies which allows learners to be active in 

forming their in formation and knowledge in order to discover 

knowledge.  

In order to discover knowledge and find solutions to their problems. 

The main idea of the structural learning is the previous throughts which 

an individual can use in under standing new information, concepts and 

experiences. Both strategies and their stages have varied through the 

structural theory, but they all concentrate on the learner's a ctivity.  

On the other hand, new educational trends have appeared, calling for 

the necessity of using the computer will be able to support and achieve 

the educational courses aims in the different educational stages because 

the computer has the accuracy and speed in processing and storing 

information based on this, thinking has to search for new educational 

types and procedures when using the computer in teaching in order to 
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help in achieving the veguired aims and facilitate both the learning 

process and the learners understanding.  

Aims of the study  

- Designing computer program for members of the second 

experimental group which will be learned according to computer – 

enhanced bybee constructivist.  

- Designing educational program for members of the first 

experimental group which will be learned according to bybee 

constructivist model.  

- Account impact of computer enhanced Bybee constructivist os – 

the second experimental.  

- Account impact of bybee constructivist of the first experimental 

group.  

- Study an attitude the first experimental lowards bybee 

constructivist model.  

- Study an attitude the second experimental towards computer 

enhanced bybee constructivist.  

 

Research Importance:  

- The primary education stage first cycle is considered one of the 

important studying stages which the research is applied, this stage 

provides learners with the basic skills and knowledge.  

- Reseavch Results can be used in improving popular strategies and 

methods in teaching math matics.  

- The research brings into focus the structural learning which is 

considered as one of the models. It is bybee's model supported by a 

computer in teaching mathematics.  

- The research becomes as a result of recommendations of many 

international and arabic conferences which called for the necessity 

of using the computer in the educational work and a teacher a 

doptationsuch as Geneva summit of information in 2009, 

technology is considered as the strongest means in helping 

developing countries to teach their peoples.  



Summary  In English 
 

 
III 

- Introducing some recommend dations  and proposals which can 

benefit workers in the educational field.  

Research Methodology:  

The study followed the experimental method where it was used this 

approach to show the effect of using bybee constructivist model in the 

achievements and attitudes of the firs experimental and the effect of using 

computer enhanced Bybee constructivist model in the achievements and 

attiudes in the second experimental.  

Study Tools:  

- Educational program according to by bee constructivist in some 

lessons of the math course for fourth grade members of the first 

experimental group by using Bybee constructivist model.  

- One  multi-media computer programs of the second experimental 

group which will be learned according to computer en hanced 

Bybee constructivist where each program deals with a different 

content of the math course for the fourth grade 

- Working papers and tests of each lesson dealing with educational 

content .  

- An achievement test.  

- First attiude scale towards bybee constructivist model.  

- Second attitude scale towards computer enhanced Bybee 

constructivist model.  

- First experimental group: the number of memters of the first 

experimental group which learned by Bybee constructivist is (42).  

- Second experimental group: The number of members of the second 

experimental group which learned by computer en hancedBybee 

constructivists model is (40).  

- Control group: the number of members of the control group is (40).  

Study Results:  

The research found the following results  

- The second experimental group which learned by computer 

enhanced Bybee constructivists model was better than the first 
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experimental group which learned according to Bybee 

constructivist model and members of the control group.  

- The first second experimental group which learned according to 

Bybee constructivist model was better than the members of the 

control group.  

- There were no statistically significant differences between the 

mean  scores of both males and females in the first experimental 

group in the post- test.  

- There were no statistically significant differences between the 

mean scores of both males and females in the second experimental 

group in the post test.  

- There were statistically significant differences between the mean 

scores members the first experimental group which learned by bee 

constructivist model in the post test and the average scores in the 

belated test in favor of the belated test. 

- There were statistically significant differences between the anerage 

scores numbers the second experimental group which learned by 

computer enhanced By Bee constructivist model in the post test 

and the mean scores in the belated test favor of the belated test.  

- There were no statistically significant differences between the 

mean scores of both males and females in the first experimental 

group in the post test.  

- There were positive attitudes of the first experimental group 

towards the attitude scale of by bee constructivist model. 

There were positive attitudes of the experimental group lowards the 

attitudes scale of computer enhanced by bee by bee constructivist model. 
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