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 هشكلة البحث
:  وتتلخص مشكلة الدراسة فً اإلجابة على السؤال الرئٌس التالً

اب على تحصٌل طالبات الصف العاشر األساسً فً مبحث الرٌاضٌات؟ الواتسما أثر استخدام برنامج 

:وتفرع عنه األسئلة التالٌة

ما برامج التواصل االجتماعً؟ -

اب؟ الواتسما برنامج  -

اب للمشتركٌن؟ الواتسما الخدمات التً ٌقدمها برنامج  -

هل توجد فروق ذات داللة احصائٌة بٌن متوسطً درجات طالبات المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة  -

؟( α ≥ 0.05)عند مستوى ( لوحدة حساب المثلثات) فً االختبار التحصٌلً لمبحث الرٌاضٌات 
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 اف البحثأهد
:تهدف الدراسة إلى ما ٌلً

.التعرف على برامج التواصل االجتماعً -

.أب الواتسالتعرف على برنامج  -

.أب للمشتركٌن الواتسالتعرف على الخدمات التً ٌقدمها برنامج  -

أب على تحصٌل طالبات الصف العاشر األساسً فً مبحث  الواتسالتعرف على أثر استخدام برنامج  -

.الرٌاضٌات
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 أهوية البحث

قد تفٌد الدراسة القائمٌن على العملٌة التعلٌمٌة فً استغالل برامج التواصل االجتماعً لالرتقاء بمستوى  -

.الطلبة

قد تفٌد األهل فً متابعة أبنائهم والتعرف على مستواهم التحصٌلً من خالل متابعة اجاباتهم على الهاتف  -

.النقال

.قد تفٌد المعلمٌن فً التواصل مع طالبهم وكسر الجلٌد وتقدٌم عملٌة تعلم وتعزٌز مستمرة -

.قد تفٌد الطلبة فً اكتساب مهارات التواصل االجتماعً والمتابعة والترفٌه والتعلم من األقران -
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 هصطلحات البحث

أحد برامج التواصل االجتماعً وٌتٌح لمستخدمٌه التواصل فً أي وقت ٌشاءون وفً أي :  اب الواتسبرنامج 

مكان من العالم وٌمكنهم أٌضاً من التواصل الصوتً والمرئً وتبادل المعلومات والصور وغٌرها من اإلمكانات 

.التً توطد العالقة االجتماعٌة بٌنهم خاصة بشكل مجموعات مغلقة

الطالبات الالتً ٌدرسن فً الصف العاشر من المرحلة االساسٌة فً مدارس الحكومة فً : طالبات الصف العاشر

( عام 16_15) محافظة رفح وتتراوح اعمار طلبته ما بٌن 

التقدم الذي تحرزه الطالبة فً تحقٌق أهداف المادة (: وحدة حساب المثلثات)التحصٌل فً مبحث الرٌاضٌات 

.المدروسة والذي ٌقاس بعالمتها التً تحصل علٌها فً االمتحان
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 هنهجية البحث
.الدراسةلمالئمتهما لطبٌعة الهدف من التجرٌبً المنهج الوصفً الباحثات استخدمت 
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 حدود البحث

وتم اختٌار , الدراسة على وحدة حساب المثلثات من كتاب الرٌاضٌات للصف العاشر الجزء الثانً اقتصرت 

هذه وتطبٌق عٌنة من طالبات الصف العاشر االساسً من مدرسة القدس الثانوٌة للبنات من محافظة رفح 

.2017_2016الدراسة فً بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 
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 عينة  البحث وجمتوع  
طلبة الصف العاشر االساسً المنتظمٌن بالمدارس التابعة لمدٌرٌة التربٌة والتعلٌم جمٌع : الدراسة مجتمع 

حصص أسبوعٌا لمبحث ( 5)وٌتعلم جمٌعهم الرٌاضٌات بمعدل  2017_2016الحكومٌة بغزة للعام الدراسً 

.الرٌاضٌات

شعبتٌن دراسٌتٌن من طالبات الصف العاشر االساسً  فً مدرسة القدس الثانوٌة تكونت من : عٌنة الدراسة 

طالبة وشعبة فً المجموعة الضابطة وعدد ( 29)  شعبة فً المجموعة التجرٌبٌة وعدد طالباتهابواقع . للبنات

طالبة (  45) طالباتها 

واختارت الباحثات هذه المدرسة بطرٌقة قصدٌة كون الباحثات تدرس فً هذه المدرسة وٌتسنى لها تطبٌق الدراسة 

.بنفسها
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 أدوات البحث

.النتائجوتحلٌل تم اعداد اختبار تحصٌلً  فً وحدة حساب المثلثات وتطبٌقه على المجموعتٌن 
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 نتائج البحث
بٌن متوسطً درجات ( α ≥ 0.05)الدراسة إلى وجود فرق دال احصائٌاً عند مستوى داللة توصلت -

الطالبات فً المجموعة التجرٌبٌة والمجموعة الضابطة فً االختبار التحصٌلً  فً مبحث الرٌاضٌات 

.التجرٌبٌةلصالح المجموعة 

آب لرفع مستوى التحصٌل لدى الطالبات فً مبحث  الواتسالسبب فً ذلك لفاعلٌة استخدام برنامج ٌرجع -

آب ومتابعتها بشكل مستمر  الواتسعلى برنامج  اإلثرائٌةاألسئلة  الكثٌرمنالرٌاضٌات فقد تم تقدٌم 

.وتقوٌمها وتقدٌم التغذٌة الراجعة بشكل مستمر وتعزٌز اإلجابات الصحٌحة بشكل فوري ومتابعة مستمرة
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 تىصيات البحث

:توصً الباحثات بما ٌلً

.تطبٌق الدراسة على باقً المباحث التعلٌمٌة ولكافة المراحل التعلٌمٌة -

.ضرورة التأكٌد على استخدام برامج التواصل االجتماعً لتنمٌة التحصٌل الدراسً -

.إجراء دراسات أخرى تتناول أثر برامج التواصل االجتماعً على العملٌة التعلٌمٌة -

.التأكٌد على مواكبة التطور التكنولوجً بما ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة وعناصرها -

.استخدام برامج التواصل االجتماعً بما ٌخدم العملٌة التعلٌمٌة واالرتقاء بمستوى الطلبة -


