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 وةــل أمانة اننةـــحم ... إىل كم مزتي ومعهم
. وشزف انتعهم وانتعهيم.... فنال تذنك رضى اهلل

أصحاب انفضم األول ... إىل اآلتاء واألمهات
 إىل املزتية انفاضهة مديزة املدرسة ومعهماتنا انفضهيات 

 .شغف حبة انىطن وحة انعهم... إىل كم طانة عهم 
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.  نحمد اهلل تعالى الذي مكننا من انجاز ىذا البحث فمو الحمد والشكر
ونتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من مد لنا يد العون ليخرج ىذا البحث إلى النور، كما 

نيمة أبو رومية إلتاحة . أ/ ونتقدم بالشكر الجزيل إلى مديرة مدرسة عيمبون الثانوية 
. الفرصة بالعمل ضمن إطار المدرسة ومتابعة الدراسة التجريبية فميا جزيل الشكر

وأخيرًا ال يسعنا إال أن نشكر كل من ساىم أو دعم أو دل أو أرشد في سبيل إخراج 
. ىذا الجيد المتواضع

. إلييم جميعًا نتقدم بأسمى آيات الحب والوفاء والتقدير والعرفان

. سائمين المولى عز وجل أن يجعل عممنا خالصًا لوجيو الكريم
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: الممخص
 ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى أثر توظيف برنامج محوسب في مبحث الرياضيات في 

عرض وحدة اليندسة الفراغية عمى تحصيل طمبات الصف العاشر والبحث عن فروق ذات 
داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار البعدي وذلك 
من خالل تدريس المجموعة التجريبية باستخدام برنامج محوسب وتدريس المجموعة الضابطة 

بالطريقة التقميدية حيث شممت عينة الدراسة مجموعتين قصديتين، احداىما ضابطة من طالبات 
.  طالبة36وكالىما تضم  (1)واالخرى تجريبية من طالبات الصف العاشر  (2)الصف العاشر 

 وقد اعتمدت الدراسة المنيج التجريبي التحميمي، حيث تم بنا اختبار قبمي لضمان أن 
تكون الشعبتين متقاربتين في النتائج وآخر بعدي تم تنفيذه بعد عرض الموضوعات وتم رصد 

الدرجات وتحميل النتائج وقد أظيرت التجربة تحسن أداء طالبات المجموعة التجريبية وفقًا لنتائج 
 وكان متوسط درجات 13.5االختبار البعدي حيث كان متوسط درجات المجموعة الضابطة 

. 14.7المجموعة التجريبية 

: النتائج

وقد أظيرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية عمى الضابطة وذلك لوجود فروق ذات 
داللة احصائية بين متوسط درجات المجموعتين تعزى الستخدام البرنامج المحوسب في العممية 

.  التعميمية

: وقد أوصت الباحثات عمى ما يمي

الحث عمى استخدام البرامج التعميمية المحوسبة وتضمينيا ضمن الوسائل التعميمية المختمفة - 
. في تعمم الرياضيات

. تشجيع المعممين عمى استخدام البرامج المحوسبة في العممية التعميمية- 

 .فتح المجال أمام الباحثين إلثراء الوسائل التعميمية المستخدمة في تدريس الرياضيات- 
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 المقدمـــــة

 في ظل التقدم التكنولوجي الذي يواكبو الطمبة في القرن العشرين والذي بات يدق كل 
باب تبرز أىمية تطوير العممية التعميمية والوسائل المستخدمة في عرض المادة التعميمية مما 

. يسيل عممية التعميم والتعمم

 فاإلنسان يسعى سعيًا حثيثًا لمحصول عمى المعرفة بكل أشكاليا؛ لكي يوظفيا في 
. حياتو، ويستخدميا في حل مشكالتو

ولقد تطورت الوسائل التعميمية منذ القدم وصواًل إلى تقديم األفضل دومًا في خدمة الطمبة، فقد 
تطورت تقنيات نقل المعرفة ومرت بأشكال متعددة بدءًا باالتصال الشفوي عن طريق المغة، إلى 

االتصال المكتوب باستخدام تقنيات الكتابة، ومن ثم إلى تقنيات تكنولوجيا المعمومات 
واالتصاالت، التي أصبحت توظف في سائر العموم والمجاالت؛ لما ليا من مزايا عظيمة أبرزىا 

. توفير الوقت والجيد، والدقة العالية

 واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعميم داخل الغرفة الصفية أصبح مطمبًا رئيسًا بالغ 
األىمية؛ إلنجاح العممية التعميمية، ورفع مستوى أداء الطمبة، من خالل تطوير ميارات المعممين 

يجابي . وقدراتيم في ىذا المجال، واستثمارىا بشكل فاعل وا 

 وقد أصبح التعمم بمساعدة الحاسوب يحتل اآلن دورًا ىامًا في العممية التربوية بمختمف 
مستوياتيا وأنظمتيا وذلك لما يوفره نظام التعمم بمساعدة الحاسوب من معطيات ومكاسب تربوية 

ىامة تساىم في تحقيق ىذا النوع من التعمم عندما يكون التمميذ ىو الجزء األكبر والمحور 
الرئيسي لمعممية التعميمية التربوية واالىتمام برغباتو وميولو واتجاىاتو وكذلك البحث عن التقنيات 

. التربوية التي تؤثر في رغبات المتعمم عمى تحقيق تعممو بكفاءة وفاعمية أكثر

 ونسعى ىنا لتوظيف الحاسوب كوسيمة تعميمية مساعدة لتعمم بعض من المواضيع في 
الرياضيات وىو فرع اليندسة الفراغية وقد وقع االختيار عمى موضوعات اليندسة الفراغية لما 

. تشكمو جزئية التخيل من تعقيد لدى الطالبات والذي يدرس لطمبة الصف العاشر

 حيث أن نجاح المعمم في استخدام الوسيمة التعميمية من أىم العناصر المساعدة في 
توصيل المعمومة لمطمبة وتعد موضوعات اليندسة الفراغية من المواضيع الميمة التي يدرسيا 
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طمبة الصف العاشر في مقرر الرياضيات ولتقريب ىذا الموضوع يستخدم المعمم التقنيات 
. الحديثة ومنيا الحاسوب وذلك لتوضيح المفاىيم والمسممات والنظريات والرسومات التوضيحية

 ونحن ىنا بصدد توظيف برنامج محوسب في عرض وحدة اليندسة الفراغية ومدى 
النجاح الذي يمكن أن يحققو في زيادة تحصيل الطمبة وتأثير ذلك عمى المستوى العام لمتحصيل 

وصواًل لتدعيم المادة التعميمية المطبوعة وتقريبيا من الواقع واالستفادة من الوسائط المساندة 
. السمعية والبصرية وبرمجيات الحاسوب

مشكمة البحث 
: قد حددت الباحثات مشكمة البحث في السؤال الرئيس التالي

ما أثر توظيف برنامج تعميمي محوسب في تعميم وحدة الهندسة الفراغية لطالبات 
الصف العاشر األساسي 

: ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس مجموعة من األسئمة الفرعية التالية
 .ما ىو البرنامج التعميمي المستخدم لشرح وحدة اليندسة الفراغية -1

 .ما أثر استخدام برنامج تعميمي محوسب عمى المجموعة التجريبية -2

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية  -3
 .والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي القبمي والبعدي

: أهداف البحث
: ييدف البحث إلى

  الكشف عن فاعمية البرنامج المعد لتعميم دروس اليندسة الفراغية لمصف
 .العاشر األساسي بالنسبة لممجموعتين التجريبية والضابطة

  استخدام أفضل األساليب في عرض المادة العممية لتحسين مستوى تحصيل
 .الطمبة

: أهمية البحث
: تكمن أىمية البحث في

 .تطوير الوسائل التعميمية المستخدمة في شرح اليندسة الفراغية  -

 تطوير قدرات المعممين  -

 . استخدام وسائل وتقنيات جديدة -
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. فتح المجال أمام دراسات جديدة -

: حدود البحث
: يتحدد البحث  في الحدود التالية

 مدرسة عيمبون الثانوية لمبنات التابعة لمديرية التربية والتعميم شرق :الحدود المكانية
 .خان يونس

 2016-2015 الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي :الحدود الزمانية
 الوحدة الثامنة في منياج الرياضيات لمصف العاشر وىي بعنوان :الحدود الموضوعية
. اليندسة الفراغية
 طالبات الصف العاشر األساسي  :الحدود البشرية

: عينة البحث
تم اختيار عينة قصدية من طمبة الصف العاشر األساسي من مدرسة عيمبون الثانوية 

: لمبنات وىي كالتالي
. طالبة (36)مجموعة تجريبية وتضم  (1)الصف العاشر - 1
. طالبة (36)مجموعة ضابطة وتضم  (2)الصف العاشر - 2

: مصطمحات البحث

مجموع اإلجراءات والعمميات التي تتم في الموقف الصفي متضمنة المحتوى : فاعمية
 .الدراسي وأنواع النشاط والوسائل التعميمية وأساليب التدريس

واستخدام أكثر الوسائل قدرة لتحقيق أقصى درجة ممكنة من تعمم الموضوع بأقصر الطرق وأقميا 
جيدًا ووقتًا مع الحصول عمى أكبر قدر ممكن من اإلفادة لمطمبة وبقاء األثر لدى الدارس مما 

    (2001الخوالدة، ناصر وآخرون، ). يزيد من تحصيمو العممي

 يقصد بو في البحث فاعمية استخدام برنامج تعميمي محوسب في تعميم :التعريف اإلجرائي
جياز العرض   باستخدامpoint powerموضوعات اليندسة الفراغية عن طريق شرائح برنامج 

L.C.D .
 

ىو نوع من التعمم الذي يتم فيو تقسيم المعمومات إلى أجزاء رتبت : البرنامج التعميمي المحوسب
ترتيبًا منطقيًا سموكيًا بحيث يستجيب ليا المتعمم وتقوده إلى السموك المقصود والمتتابع بشكل 
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فراج، عثمان، التعميم المبرمج ). يجعمو يتصرف في المستقبل تصرفًا معينًا مقصودًا مرغوبًا بو
. (وتكنولوجيا التعميم

 الدراسات السابقة

 اىتمت الباحثات باالستفادة من الدراسات السابقة سواء من خالل اختيار المجموعات 
التجريبية والضابطة أو طريقة العرض والتصنيف وكذلك األساليب االحصائية المتبعة لموصول 

 .لمنتائج والتوصيات

 2007 وهيب وجيه جبردراسة  (1

ىدفت ىذه الدراسة إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب عمى تحصـيل طمبـة  
الصـف السابع األساسي في الرياضيات، مقارنة بالطريقة التقميدية، ومعرفة اتجاىـات 

. معممـييم نحـو استخدامو كوسيمة تعميمية
 عينة الدراسة فـي مدرستي ذكور وبنات كفل حارس الثانويتين، وقد تم وقد تم اختيار

- معممًا ومعممة (37) وبمـغ عدد المعممين ،اختيارىما قصديًا لتطبيق الدراسة التجريبية
لدراسة اتجاىاتيم نحو  ةىم جميع معممي الرياضيات لمصف المذكور في المحافظ

. استخدام الحاسوب كوسيمة تعميمية
 :حاولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين اآلتيينوقد استخدم المنيج التجريبي حيث 

ما أثر استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات عمى تحصيل طمبة الصف  -1
 السابع األساسي في وحدة المجموعات ؟ 

ما اتجاىات معممي الرياضيات نحو استخدام الحاسـوب كوسـيمة تعميميـة فـي  -2
تـدريس الرياضيات ؟ ولإلجابة عن سؤالي الدراسة، استخدم الباحث برنامجًا 

، وطبقت (Power Point) محوسبًا تم إعداده باستخدام برنامج عرض الشرائح
 ( SPSS ) أدوات الدراسة عمى عينتيـا، وجمعـت البيانـات وحممت باستخدام رزمة

 اإلحصائية، 

 وكانت أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث ما يمي 

وجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات تحصـيل طمبـة الصف السابع األساسي ت -
 )في القياس البعدي في وحدة المجموعات في الرياضيات تعزى لطريقـة التدريس 

 ولصالح طريقة التدريس بالحاسوب،  (حاسوب، تقميدية 
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توجد اتجاىات إيجابية لدى معممي الرياضيات لمصف السـابع األساسـي نحـو  -
  .اسـتخدام الحاسوب كوسيمة تعميمية في تدريس الرياضيات

وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات، الستقصاء أثر استخدام  
الحاسوب كوسيمة تعميمية في مختمف الصفوف والمراحل التعميمية وفي مختمف 

العموم ، ودراسة اتجاىـات كافـة العاممين في التربية والتعميم نحو استخدام الحاسوب 
 . في التدريس وغيره من المجاالت

 .م2003دراسة نسرين كامل إبراهيم الطحان سنة  (2

أثر استخدام الحاسوب في تدريس الفيزياء في "والبحث يستيدف الكشف عن  
 .تحصيل الطالبات ودافعيتين نحوىا

 :وقد اعتمدت الباحثة الخطوات التالية

  تصميم برنامج تعميمي لمعروض التوضيحية عمى الحاسوب باستخدام برنامج
(Power Point) 
  توفير خطط تدريسية لمجموعتي البحث لتدريس موضوع الميكانيك في كتاب

 .الفيزياء المقرر لمصف الخامس العممي
  اختبار تحصيمي في مادة الفيزياء 
  فقرة وقد تحققت من صدق قياس  (46) مقياس الدافعية نحو الفيزياء مكون من

فقراتو، ومن خالل التطبيق االستطالعي حسبت ثبات االختبار ومعامل تمييز 
 .فقرات المقياس

تم إجراء التكافؤ بين المجموعتين التجريبية والضابطة بمتغيرات الذكاء والتحصيل 
الدراسي لمسنة السابقة في الفيزياء والرياضيات وكذلك في اختبار المعمومات السابقة 

. في الفيزياء
وخمصت الباحثة إلى أن المجموعة التجريبية تفوقت في مستوى التحصيل  

فمقد كانت ىناك فروق ذات داللة واضحة لصالح المجموعة عمى المجموعة الضابطة 
التجريبية مما يدلل عمى أن طالبات ىذه المجموعة المواتي درسن باستخدام الحاسوب 
تفوقن عمى طالبات المجموعة الضابطة المواتي درسن بدون استخدام الحاسوب مما 
يدل عمى أن استخدام الحاسوب كوسيمة توضيحية لو أثر واضح في زيادة تحصيل 

 . الطالبات ودافعيتين لتعمم الفيزياء قياسًا بتحصيل طالبات المجموعة الضابطة
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  2000 عجينه أبوأمل محمد سعيددراسة  (3

 ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج مقترح لتدريس حساب المثمثات باستخدام 
الحاسوب لطالبات الصف العاشر مما يفيد في تطوير تدريس الرياضيات، والتعرف 
عمى أثر استخدام البرنامج المقترح باستخدام الحاسوب مقابل الطريقة التقميدية عمى 
تحصيل طالبات الصف العاشر فيما يتعمق بالمستويات المعرفية لبموم والتي يقيسيا 

. االختبار التحصيمي المعد لمدراسة

وقد استخدمت الباحثة المنيج التجريبي وكانت عينة البحث ضمن المجموعة  
طالبة وقد درست  (44)طالبة والمجموعة الضابطة ىي  (40)التجريبية ىي 

المجموعة التجريبية من خالل برنامج محوسب أما الضابطة فقد درست الموضوع 
. بالطريقة التقميدية

 وقد توصمت الدارسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
طالبات المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 
الختبار المستويات المعرفية لتنمية المستويات لصالح المجموعة التجريبية وعدم وجود 

فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تحصيل طالبات الفئة العميا 
من المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة وىذا يعني  (المتفوقات)

قياسًا قبل التجربة ووجود  (المتفوقات)أن البرنامج رفع تحصيل طالبات الفئة العميا 
 ةفروق ذات داللة واضحة بين متوسط درجات الفئة الدنيا في المجموعة التجريبي
ومتوسط درجات تحصيل الفئة الدنيا في المجموعة الضابطة لصالح المجموعة 

التجريبية، وىذا يدل عمى أن البرنامج قد رفع الفئة العميا لممجموعة التجريبية قياسًا 
بمستوى التحصيل قبل التجربة ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات 
الفئة الدنيا في المجموعة التجريبية ومتوسط درجات تحصيل الفئة الدنيا في المجموعة 
الضابطة لصالح المجموعة التجريبية وىذا يدل عمى أثر البرنامج المحوسب في رفع 

مستوى التحصيل لدى المجموعة التجريبية 

مما يدل عمى أن ىناك نمو إيجابي في الدافعية نحو الفيزياء، وىذا النمو كان نتيجة 
استخدام الحاسوب مما دفع الباحثة لمتوصية باستخدام الحاسوب لما لو من آثار 

 .إيجابية في تدريس الفيزياء لمطالبات
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: تعقيب عمى الدراسات السابقة

 اىتمت الباحثات بعرض ودراسة األبحاث المتعمقة باستخدام الحاسوب كوسيمة 
تعميمية سواء في المواضيع المتعمقة بالرياضيات أو الفيزياء أو التربية اإلسالمية وذلك 
لقمة األبحاث التي تناولت موضوعات الرياضيات بصفة خاصة وقد أظيرت النتائج 

جميعيا تفوق المجموعة التجريبية عمى الضابطة ووجود فروق ذات دالالت إحصائية 
. واضحة في نتائج االختبار القبمي والبعدي

: وقد استفادت الباحثات من الدراسات السابقة يمي
الوقوف عمى األىداف العامة لكل دراسة وبعض المصطمحات والتعريفات  -1

 .الالزمة لمباحث

. منيجية الدراسات السابقة والغرض منيا -2
كيفية بناء المجموعات التجريبية والضابطة وبناء االختبار القبمي والبعدي  -3

 .وعرض النتائج

 .التعرف عمى األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسات السابقة -4

: إجراءات البحث

قامت الباحثات باالطالع عمى األدبيات التربوية في الدراسات السابقة ومن ثم  
اختيار مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة من طالبات الصف العاشر األساسي من 

مدرسة عيمبون الثانوية لمبنات والالتي تتراوح أعمارىن بين خمسة عشر و سبعة عشر 
 .سنة
  طبقت الباحثات اختبارًا قبميًا وذلك لتحديد مستويات الطالبات في كال

 .المجموعتين الضابطة والتجريبية

  بناء أداة الدراسة وىي عبارة عن برنامج تعميمي محوسب لتعميم الطالبات
 .power pointموضوعات اليندسة الفراغية وذلك باستخدام شرائح العرض 

  قامت الباحثات بتدريس المجموعة التجريبية الموضوع المقرر بتطبيق البرنامج
 (.L.C.D)باستخدام جياز العرض 
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  قامت الباحثات بتدريس المجموعة الضابطة الموضوع المقرر باستخدام الطريقة
 .المتبعة

  قامت الباحثات بتطبيق االختبار البعدي لمعرفة مدى تحصيل طالبات الصف
 .لممادة المعروضة عميين (2)،(1)العاشر 

  قامت الباحثات بتحميل النتائج ومعرفة فعالية البرنامج وذلك بمطابقة نتائج
 .المجموعة التجريبية مع نتائج المجموعة الضابطة

 رصد النتائج والتوصيات .

اإلجراءات العممية  
: تتوزع اإلجراءات العممية عمى ثالث مراحل كما يمي

: تحميل المحتوى إلى مفردات أساسية تشمل:أواًل 
  توزيع الوحدة عمى حصص دراسية متتابعة
 تقسيم الموضوعات إلى مسممات ونظريات وتطبيقات. 

 

: القيام بإجراء االختبار التحصيمي لطمبة الصف العاشر في مدرسة عيمبون الثانوية : ثانياً 
: وىو مقسم إلى

. وعقد قبل إعداد التجربة: االختبار القبمي - أ
 . من التجربةءوعقد بعد االنتيا: االختبار البعدي - ب

: ثالثًا اعتماد صدق األداة
تم عرض االختبار في صورتو المبدئية عمى مجموعة من المحكمين من معممي ومعممات 
الرياضيات وبعض المشرفين وذلك إلبداء وجية نظرىم حول محتوى االختبار والتأكد من صحة 

. العبارات وتصويبيا وسالمة المغة حتى خرج االختبار في صورتو التي قدمت لمطمبة

: منهج الدراسة
ينتمي البحث إلى األبحاث التجريبية حيث أن التجريب يقوم عمى ضبط المتغيرات 

واستخدام المقارنات بين المجموعتين التجريبية والضابطة مع التحكم بالعوامل المستقمة ومالحظة 
ما يطرأ من تغيير في النتيجة حيث تيدف الدراسة إلى التعرف عمى فاعمية برنامج تعميمي 
محوسب في تعميم وحدة اليندسة الفراغية لطمبة الصف العاشر باستخدام جياز العرض 

(L.C.D ) وذلك من خالل اختيار مجموعة من الفروض وقد تم ذلك عمى النحو التالي :



 18 

استخدام التطبيق القبمي والبعدي الختبار تحصيل الطالبات في الموضوع لكل من المجموعة  -
التجريبية التي تدرس باستخدام البرنامج والمجموعة الضابطة والتي تدرس بالطريقة التقميدية 

. المعتادة

: مجتمع الدراسة
 .يتكون مجتمع الدراسة من جميع طالب الصف العاشر في محافظة خان يونس 

: عينة الدراسة
تم اختيار العينة بطريقة قصدية وذلك لمتحكم بالعوامل التي قد تؤثر عمى التجربة مثل 
المستوى العممي واالجتماعي واالقتصادي، وقد وقع اختيار الباحثات عمى مدرسة عيمبون 

وذلك باختيار مجموعة ضابطة  (2)، (1)الثانوية لمبنات وقد اختير فصمين من الصف العاشر 
 وقد تم شرح الدرس باالستعانة بالبرنامج مع المجموعة التجريبية أما المجموعة ةوأخرى تجريبي

. الضابطة فقد درست نفس المنيج الذي درستو المجموعة التجريبية بالطريقة التقميدية المعتادة
وقد تم التحقق من تكافؤ المجموعتين التجريبية والضابطة من حيث التحصيل والسن 

والمستوى العممي واالجتماعي، حيث كانت المجموعتين متكافئتين كما بين االختبار القبمي عمى 
. عدم وجود دالالت معرفية بالموضوع وقد أكدت النتائج أنو ال توجد فروق بين المجموعتين

: أدوات الدراسة
: يتناقش الباحثات في ىذا الجزء طريقة إعداد أدوات البحث وه

. االستعانة ببرنامج تعميمي معد مسبقاً :أواًل 
. بناء االختبار التحصيمي وتصحيح االختبار وتحميل النتائج: ثانياً 

: أواًل إعداد برنامج مقترح لعرض الموضوع
: وإلعداد ىذا البرنامج اتبعت الباحثات مجموعة من الخطوات كانت

تحميل المحتوى  -
 .تحديد أىداف البرنامج التعميمي -

 .الخطة الزمنية لتعميم الموضوع -

 الحصول عمى البرنامج المستخدم في عممية التعمم  -

  (االختبار)تحديد نظام التقويم  -

. تحديد أهداف المحتوى المراد تدريسه
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أن تتمكن الطالبة من استيعاب وحدة اليندسة الفراغية التي تضمنيا محتوى الكتاب المدرسي 
. لمرياضيات لطمبة الصف العاشر

 

. الخطة الزمنية لتعميم الموضوع
قامت الباحثات بتحديد المدة الزمنية حيث قامت المعممة بتنفيذ الموضوعات باستخدام جياز 

 حصص أسبوعية لكاًل من المجموعتين الضابطة والتجريبية التي 5 بواقع L.C.Dالعرض 
. سوف تدرس ليا بالطريقة التقميدية

. الحصول عمى البرنامج االلكتروني

 بالتعاون مع معممي مبحث الرياضيات والتأكد من أنو يتم الحصول عمى البرنامج اإللكترون
.  يناسب الموضوع

 . تحديد نظام التقويم

 درجة 20وذلك ببناء االختبار التحصيمي حيث تم بناء االختبار التحصيمي في المادة من 
. وقد أعطيت كل إجابة صحيحة درجة واحدة (خطأ)أو (صح) فقرة 20بحيث تضمن االختبار 

: إجراءات الدراسة
 والتي تمثمت power pointبعد االنتياء من إعداد البرنامج المقرر بواسطة عرض الشرائح 

جراءات تجربة البحث، والتطبيق البعدي  في عينة البحث، والتطبيق القبمي لالختبار، وا 
عداد النتائج  .لالختبار، وتصحيح االختبار وا 
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 :أواًل عينة البحث
اتبعت الباحثات في التصميم التجريبي ليذا البحث نظام المجموعتين األولى تجريبية واألخرى  

ضابطة لذلك تم اختيار فصمين دراسيين من فصول الصف العاشر األساسي وقد كانت 
 .الطالبات تسكن في بيئة جغرافية واحدة وظروفًا متشابية

 

: ثانيًا التطبيق القبمي لالختبار
تم تطبيق االختبار التحصيمي تطبيقًا قبميًا عمى المجموعتين ،الضابطة والتجريبية ،عمى أساس  

 (وىو ذاتو االختبار البعدي)انو اختبار قبمي 

: ثالثًا إجراء تجربة البحث
طالبة،  (36)كمجموعة تجريبية وعدد الطالبات فييا  (1) الصف العاشر اختارت الباحثات 

. طالبة (36) مجموعة ضابطة وعدد الطالبات فييا (2)والصف العاشر 

:  رابعًا تطبيق االختبار البعدي
بعد االنتياء من تجربة البحث مباشرة، طبق االختبار التحصيمي البعدي عمى عينة البحث وىي 
المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة وقد روعي توفير نفس ظروف االختبار القبمي لمعرفة 

 .مدى فاعمية البرنامج الذي تم تطبيقو عمى المجموعة التجريبية

: خامسًا تصحيح االختبار
عطاء  بعد تطبيق االختبار قامت الباحثات برصد عالمات الطالبات بالتعاون مع معممة المادة وا 
درجة واحدة لكل إجابة صحيحة وصفر لكل إجابة خاطئة، ومن ثم مراجعة التصحيح مرة أخرى 

. لمتأكد من صحة النتائج

: سادسًا تحميل النتائج اإلحصائية
 Microsoft Officeاستخدمت الباحثات في ىذه الدراسة برنامج التحميل اإلحصائي 

Excel وبرنامج التحميل االحصائي( SPSS ) إلجراء الدراسة التحميمية وقد استخدمت
معامل بيرسون ومعامل )المتوسطات الحسابية والنسبة المئوية والتكرارات وكذلك معامل االرتباط

. لمتحقق من ثبات المقياس (سبير مان
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: نتائج الدراسة
: لإلجابة عن سؤال البحث الرئيسي 

ما أثر توظيف برنامج تعميمي محوسب في تعميم وحدة الهندسة الفراغية لطالبات 
الصف العاشر األساسي 

: ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس مجموعة من األسئمة الفرعية التالية
 +ما ىو البرنامج التعميمي المستخدم لشرح وحدة اليندسة الفراغية -1

 .ما أثر استخدام برنامج تعميمي محوسب عمى المجموعة التجريبية -2

ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية  -3
. والمجموعة الضابطة في االختبار التحصيمي القبمي والبعدي

 لمفروق بين متوسطات الدرجات لعينة الدراسة في االختبار (T)تم استخدام مقياس 
. القبمي والبعدي

أن متوسطات الحسابات في كل من االختبار القبمي  (1)يتبين من الجدول رقم 
(. 11.05) ، (11.3)والبعدي كانت متقاربة نسبيًا حيث كانت عمى الترتيب 

وىذا يعني أن طالبات المجموعتين متكافئين في مستوى تحصيميم لممفاىيم والمصطمحات 
جراء البحث . الواردة في الدرس قبل البدء بدراسة الموضوع وا 

 

 tقيمة االنحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة 

 3.97 11.3 36الضابطة 
0.28 

 3.62 11.05 36التجريبية 
 في االختبار القبلي لعينة الدراسة الطالباتللفزوق بين متوسط درجات  (t)اختبار  (1)جدول رقم 

 

أدناه أن المتوسط الحسابي في كل من االختبار البعدي لممجموعة الضابطة  (2)ويبين الجداول 
 والتي تم 14.7، 13.5والتجريبية كانت لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت عمى الترتيب 

وىذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة . تدريسيا لمموضوع باالستعانة بالبرنامج المحوسب
. إحصائية والتي تدل عمى تفوق المجموعة التجريبية

 
 tقيمة االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة 

 2.99 13.5 36الضابطة 
1.75 

 2.79 14.7 36التجريبية 
 

  في االختبار البعدي لعينة الدراسةالطالباتللفزوق بين متوسط درجات  (t)اختبار  (2)جدول رقم 
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 في االختبار القبمي ةأواًل تحميل نتائج اختبار المجموعة الضابطة والتجريبي
حساب الوسط الحسابي لعالمات المجموعتين التجريب والضابطة في االختبار القبمي  -1

،وذلك باستخدام الجدول الخاص بالعالمات لممجموعتين 
 حساب االنحراف المعياري لعالمات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار القبمي  -2

لمفروق بين متوسطي عالمات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة  (t)حساب قيمة  -3
. في االختبار القبمي

يتبين من الجداول أدناه أن المتوسط الحسابي في كل من االختبار القبمي لممجموعة الضابطة 
   11.05 ،11.3والتجريبية كانت متقاربة نسبيًا حيث كانت عمى الترتيب 

وىذا يعني أن طالبات المجموعتين متكافئين في مستوى تحصيميم لممفاىيم والمصطمحات 
جراء البحث . الواردة في الدرس قبل البدء بدراسة الموضوع وا 

 
 (x) (f) (f)التكزار  (x)الدرجة 

2
 ( x) 

2
 ( x  ) f 

3 1 3 9 9 

4 1 4 16 16 

5 2 10 25 50 

6 1 6 36 36 

7 3 21 49 147 

8 1 8 64 64 

9 2 18 81 162 

10 2 20 100 200 

11 5 55 121 605 

12 3 36 144 432 

13 2 26 169 338 

14 1 14 196 196 

15 5 75 225 1125 

16 7 112 256 1792 

 5172  408 36 المجموع

= المتوسط 
408

36
  =11.3 

(الضابطةالمجموعة ) ...االختبار القبمينتائج  (3)جدول    

 
 
 

الدرجة : Xحيث 
  F  : التكرار
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) (x) (f) (f)التكزار  (x)الدرجة 
2
x) (

2
x ) f 

4 2 8 16 32 

5 1 5 25 25 

6 2 12 36 72 

7 3 21 49 147 

8 2 16 64 128 

9 1 9 81 81 

10 3 30 100 300 

11 4 44 121 484 

12 3 36 144 432 

13 4 52 169 676 

14 3 42 196 588 

15 5 75 225 1125 

16 3 48 256 768 

 4858   398 36  المجموع

= المتوسط 
398

36
  =11.05 

(التجريبيةالمجموعة ) ...االختبار القبمينتائج  (4)جدول    

 

 ) n–} لحساب التباين لممجموعة الضابطة             
xf

n
 )

2
 x

2
 f { s =  

1

n-1
  

s = 
1

35
  { 5172  - 36( 

408

36
 ) 

2 {= 15.74  

 3.97 = 15.74ة  االنحراف المعياري لممجموعة الضابطة- 
s = 

1

35
  { 4858 - 36( 

398

36
 ) 

لحساب التباين لممجموعة التجريبية-              13.08 =} 2  

 3.62 = 13.08 ةاالنحراف المعياري لممجموعة التجريبية - 
 

  =                      tلحساب 
 

: أن  حيث 
 عدد طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى الترتيب 2، ن1ن -
 مربع االنحراف المعياري لعالمات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى 2، ع1ع -

 الترتيب

 . متوسطات عالمات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى الترتيب2، م1م -

. وهي ليسج راث داللت إحصائيت 0.28= نجد أنيا تساوي tوبحساب 

 
 

 2م-  1م
+  1ع

 2ع
 2ن 1ن
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 نتائج اختبار المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار القبمي
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

:  في االختبار البعديةثانيًا تحميل نتائج اختبار المجموعة الضابطة والتجريبي
حساب الوسط الحسابي لعالمات المجموعتين التجريب والضابطة في االختبار البعدي  -1

،وذلك باستخدام الجدول الخاص بالعالمات لممجموعتين 
 . حساب االنحراف المعياري لعالمات المجموعتين التجريبية والضابطة في االختبار البعدي -2

لمفروق بين متوسطي عالمات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة  (t)حساب قيمة  -3
. في االختبار البعدي

المجموعة الضابطة ) االختبار القبلي(

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1234567891011121314151617181920

الدرجة

 التكرارالتكرار

(االختبار القبلي)يىضح نتائج اختبار المجمىعت الضابطت في  (1)مخطط   

المجموعة التتجريبية )االختبار القبلي(

0

1

2

3

4

5

6

1234567891011121314151617181920

الدرجة

 التكرارالتكرار

(االختبار القبلي)يىضح نتائج اختبار المجمىعت التجريبيت في  (2)مخطط   
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وتبين من الجداول أدناه أن المتوسط الحسابي في كل من االختبار البعدي لممجموعة الضابطة 
 والتي تم 14.7، 13.5والتجريبية كانت لصالح المجموعة التجريبية حيث كانت عمى الترتيب 

وىذا يشير إلى وجود فروق ذات داللة . تدريسيا لمموضوع باالستعانة بالبرنامج المحوسب
. إحصائية والتي تدل عمى تفوق المجموعة التجريبية

) (x) (f) (f)التكزار  (x)الدرجة   
2
x) (

2
x ) f 

6 1 6 36 36 

7 1 7 49 49 

8 ---   --- ---  --- 

9 1 9 81 81 

10 1 10 100 100 

11 2 22 121 242 

12 6 72 144 864 

13 6 78 169 1014 

14 6 84 196 1176 

15 3 45 225 675 

16 5 80 256 1280 

17 1 17 289 289 

18 1 18 324 324 

19  ---  ---  ---  --- 

20 2 40 400 800 

 6930   488 36 المجموع

=  متوسط عالمات المجموعة الضابطة 
488

36
 = 13.5  

نتائج المجموعة الضابطة االختبار البعدي ( 5)جدول   

 

 
) (x) (f) (f)التكزار ( x)الدرجة

2
 x)  (

2
 x ) f 

9 1 9 81 81 

10 1 10 100 100 

11 3 33 121 363 

12 2 24 144 288 

13 5 65 169 845 

14 5 70 196 980 

15 6 90 225 1350 

16 3 48 256 768 

17 3 51 289 867 

18 3 54 324 972 

19 2 38 361 722 

20 2 40 400 800 

 8136  532 36 المجموع

=  متوسط عالمات المجموعة التجزيبية 
532

36
  = 14.7  

نتائج المجموعة لتجزيبية االختبار البعدي  ( 6)جدول 
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 ) n} ولحساب التباين لممجموعة الضابطة                                 
xf

n
 )

2
 x

2
 f { s  

s = 
1

35
  { 6930  - 36( 

488

36
 ) 

2 {= 8.99 

  

 2.99 = 8.99ة  االنحراف المعياري لممجموعة الضابطة- 
s = 

1

35
  { 8136  - 36( 

532

36
 ) 

لحساب التباين لممجموعة التجريبية-              7.83 =} 2  

 2.79 = 7.83 ةاالنحراف المعياري لممجموعة التجريبية - 
 

  =                      tلحساب 
 
 

:  حيث أن
 عدد طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى الترتيب 2، ن1ن -
 مربع االنحراف المعياري لعالمات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى 2، ع1ع -

 الترتيب

 . متوسطات عالمات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة عمى الترتيب2، م1م -

. وهي راث داللت إحصائيت 1.75= وبحساب ت نجد أنيا تساوي 
 

 نتائج اختبار المجموعة الضابطة والتجريبية في االختبار البعدي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(االختبار البعذي)يىضح نتائج اختبار المجمىعت الضابطت في  (3)مخطط    

 

 

 

 

  

(االختبار البعذي)يىضح نتائج اختبار المجمىعت الضابطت في  (3)مخطط   
 

 2م-  1م
+  1ع

 2ع
 2ن 1ن

 التكرار 
المجموعة الضابطة )االختبار البعدي(

0

1

2

3

4

5

6

7

1234567891011121314151617181920

الدرجة

التكرار
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المجموعة التجريبية )االختبار البعدي(

0

1

2

3

4

5

6

7

123456789101112131415161718192021
الدرجة

التكرار

 
 

(االختبار البعذي)يىضح نتائج اختبار المجمىعت التجريبيت في  (4)مخطط    
 

: التعقيب عمى نتائج الدراسة
 Powerيتضح من نتائج الدراسة الحالية أن شرح وحدة اليندسة الفراغية باستخدام برنامج 

point  مفيد في تعميم طالبات الصف العاشر األساسي وىذا يتفق مع نتائج الدراسات السابقة
التي تمت دراستيا ضمن االطار النظري حيث تبين من دراسة أمل أبو عجينة والتي استخدمت 
فييا الحاسوب لدراسة فاعمية برنامج محوسب في تدريس الرياضيات لمصف العاشر في مدارس 

فكانت نتائج دراستيا ايجابية ذات داللة إحصائية  (بموم)فمسطين فيما يتعمق بالمستويات المعرفة 
. تعزى الستخدام الحاسوب

وىذا يتفق أيضاً  مع الدراسة التي أعدتيا الباحثات حيث تبين أن استخدم الحاسوب يعد وسيمة 
تعميمية فعالة لمتدريس ويتفق ىذا مع دراسة يوسف مطر والتي استخدم فييا الوسائط المتعددة 
في مركز القرآن الكريم في الجامعة اإلسالمية بغزة حيث كانت نتائج دراستو تدل عمى وجود 
فروق ذات داللة إحصائية تعزى إلى استخدام الفيديو والوسائط المتعددة لمساعدة المعمم في 

. تحسين تالوة وحفظ القرآن الكريم
. مما يعزز من أىمية استخدام الوسائل التعميمية

 
: التوصيات والمقترحات

: في ضوء ىذه الدراسة تقترح الباحثات التوصيات التالية
  ضرورة استخدام معممي الرياضيات لمبرامج المحوسبة. 

  ضرورة تأىيل المدارس وتوفير أجيزة العرض( L.C.D) لالستعانة بيا وقت الحاجة .
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 حوسبة وأجيزة العرض كوسيط تعميمي في تدريس مضرورة تبني المدرسة لمبرامج ال
. الرياضيات لما لو من مردود ايجابي

  أىمية تخطيط معمم الرياضيات الستخدام التقنيات التعميمية الحديثة كجزء متكامل من
 .استراتيجيات التدريس
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البعدي/ االختبار التحصٍلً القبلً  
 

 

.    [      ]العالمة        (      ):      الشعبة ........................... : اسم الطالب   
 

أمام العبارة الخطأ فيما يمي ( × ) أمام العبارة الصحيحة وعالمة  (√ ) عالمة يضع  

 نشكر لكم حسن التعاون
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 اجملموعة
 البحثٍة

 سماح عبد الغفور

 أمينة البردويل

 آالء أبو سعادة

 سمر العبادلة

 مريم الحاج
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التنفيذ أثناء الطالبات صور  

  

  

  

 


