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  شكر وعرفان

  
  : الحمد هللا وكفى والصالة والسالم على نبيه الذي اصطفى وبعد

ـ       - وقد أعانني اهللا على إتمام هذه الرسالة       –يسرني   دير  أن أتوجه بخالص الـشكر وعظـيم التق
ألستاذي الفاضل الدكتور غسان عبد العزيز سرحان الذي تفضل باإلشراف على هذه الرسـالة،              
فكان أن أنار لي الطريق منذ البداية ووقف إلى جانبي في كل خطوة مرشدا وموجها وناصـحا                 
حيثما لزم ذلك، مما كان له بالغ األثر في إثراء هذه الرسالة، كما أتقدم بالـشكر الجزيـل إلـى                   

ادة األفاضل أعضاء لجنة المناقشة على ما بذلوه من جهد في قراءة هذه الرسالة ومناقـشتها،           الس
  :وعلى ما أبدوه من مالحظات قيمة حولها وهم

  الدكتور صالح ياسين -1
  الدكتور إبراهيم عرمان -2

وإن من واجب العرفان أن أتقدم بجزيل الشكر إلى السادة المحكمين لما أبدوه من تعاون قـدموه                 
  .صحا ومشورة وشاركوني برأيهملي ن

األسـتاذ عبـد    : كما ال أنسى في هذا المقام أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى أستاذي             
الرؤوف أبو اسنينة مدير مدرسة ابن رشد الثانوية للبنين، واألستاذة الفاضلة ريم طهبوب مديرة              

ستين على ما أبدوه من تعاون، سهل       مدرسة ترقوميا الثانوية للبنات وإلى معلمي ومعلمات المدر       
 وتنـسيق طباعـة     تلي كل صعب، وال أنسى أيضا من شاركني بجهده ووقته في تحليل البيانا            

لؤي قباجة، ومحمد قعقور، ومحمد خالف، وخضر الحروب، كمـا ال           : الرسالة وتنقيحها األخوة  
 الرسـالة، فلهـم   أنسى األخ حسن الكرابلية الذي قدم لي من جهده ما استطاع لترجمة ملخـص          

  .جميعا كل الحب والتقدير
  .وأخيرا أدعو اهللا أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه، وأن ينفع به كل متعطش للعلم والمعرفة

  
  نصر قعقور: الباحث

  
  
  
  

  

 ب



  :تعريفات الدراسة
  

  :الوسيلة التعليمية
  
 تكون الكلمات مـن      هي كل ما يساعد المعلم على تبسيط الرسالة لطالبه وتشويقهم لتقبلها فقد            "

خالل أسلوب سهل وبسيط، وقد تكون بسمة المدرس وحركات يديه وتعابير وجهه، وقد تكـون               
  ).1982الطیطي، (،  "...كلمة مكتوبة على بطاقة وقد تكون صورة أو فلما أو نموذجا

ـ              " ي  هي األدوات والمواد واألجهزة التعليمية المختلفة التي يستخدمها المعلم، بخبرة ومهـارة ف
المواقف التعليمية لنقل محتوى تعليمي أو الوصول إليه، بحيث تنقل المتعلم مـن واقـع الخبـرة      
المجردة إلى واقع الخبرة المحسوسة، بجهد أقل ووقت أقصر، وكلفة أرخص في جـو مـشوق                

  ).1983السيد، (، "ورغبة في تعلم أفضل
 يقـوم الطالـب بتجـسيمها أو        وإجرائيا هي المجسمات أو النماذج أو األشكال التوضيحية التي        

بتشكيلها للنظريات واألمثلة واألنشطة والتمارين التي تحويها وحدة الهندسة الفراغية، مـستعينا            
الورق المقوي، والكرتون األبيض أو الملون، وقطع خشبية، وأعواد         (  البسيطة مثل    ةبمواد البيئ 

ويمكن مشاهدة بعض هـذه     . ). ........ذات سمك صغير قدر اإلمكان وطويلة نسبيا ومستقيمة         
  ).1(الوسائل في ملحق 

  
  :التحصيل في الرياضيات

 
الهندسة " المعارف والمعلومات والخبرات التي يكتسبها طلبة الصف العاشر األساسي في وحدة             

من مادة الرياضيات، وستقاس إجرائيا في هذه الدراسة بالعالمة التي سيحصل عليهـا      " الفضائية  
  .بار التحصيلي الذي أعده الباحث خصيصا لذلكالطالب في االخت

  
  :االحتفاظ في الرياضيات

  
 ما تبقى لدى طلبة الصف العاشر األساسي من خبرات ومعارف ومعلومات، اكتـسبوها نتيجـة      

من مادة الرياضيات، وذلك بجلوسـهم الختبـار االحتفـاظ          ) الهندسة الفراغية (لدراستهم وحدة   
  ).الفوري(جلوسهم الختبار التحصيل بعد مدة أسبوعين من ) المؤجل(
 
  

 ج



  :طريقة التدريس
  

 اإلجراءات والخطوات المنظمة والمخطط لها التي يقوم بها المعلم في موقف تعليمـي معـين،               
بهدف تحقيق األهداف التعليمية للحصة الدراسية، وإجرائيا فهي إعداد وسائل تعليمية مـن قبـل         

  .ائل تعليمية معدة مسبقا، وتقليديةالطلبة بعد تدريبهم على ذلك، وإدخال وس
  

  : المعرفة المفاهيمية
  

المفاهيم تمثل بكلمات خاصة ورموز، وتتألف من العالقات المكونة داخليا والمرتبطة باألفكـار             
الجاهزة، حيث تسمى هذه المعرفة بالمعرفة الرياضية المنطقية، والمفاهيم تتشكل من األساسيات            

  ).Van De Well, 1994(والمعارف األولية 
  

  :المعرفة اإلجرائية
 

تشمل المعرفة اإلجرائية اإلجراءات التي نستخدمها في إنجاز المهمـات الرياضـية الروتينيـة،          
وتعتبر المعرفة اإلجرائية ذات أهمية كبيرة في تعلم الرياضيات وتعليمها، كما أن إتقان المعرفـة    

  ) .Van  De  Well, 1994(عنى اإلجرائية وفهمها يجعل الخطوات التي نقوم بها ذات م
  

  :حل المشكالت
 

هو أسلوب تتم فيه عملية التعلم عن طريق إثارة مشكلة تدفع بـالمتعلم إلـى التفكيـر والتأمـل                   
الحـصري  (والدراسة والبحث والعمل للتوصل إلى حل أو بعض الحلول بإشراف من مدرسـه              

   ).2004والعنيزي، 
  

  :لجنة مبحث الرياضيات
  

لمي مبحث الرياضيات، عددها ال يقل عن ستة معلمـين، يختـارهم المـشرف              مجموعة من مع  
التميز، والرغبة في العمـل، وأن  :  المسئول مع بداية العام الدراسي لكل عام، ضمن معايير هي     

أساسية دنيـا، وأساسـية     (يكونوا ممثلين لكال الجنسين، وموزعين على مراحل الدراسة الثالثة          
  ).2ملحق (يهم مهام عدة، ومدة عملها هو عام دراسي واحد، ، توكل إل)عليا، وثانوية

 د



  
  : التدريب على إعداد الوسائل التعليمية

  
هو ما يكتسبه المتعلم من مهارة وخبرة وقدرة على تحضير وتجهيز وسائل تعليمية مـن مـواد                 
 أولية بسيطة من خامات الطبيعة قدر اإلمكان في مبحث الرياضيات بشكل عام ووحدة الهندسـة              

فـي تـصميم بعـض هـذه     ) المعلم(الفراغية بشكل خاص نتيجة لمشاهدته أو مشاركته الباحث     
  .الوسائل داخل غرفة الصف أو المكان المخصص لذلك

أو أشـكال   ) يمكن مشاهدتها في مستوى   (ويمكن للباحث القيام بتجسيم أو تصميم أشكال مستوية         
فهوم أو لزيادة قدرة المتعلم علـى الرؤيـة        لتوضيح م ) يمكن مشاهدتها في الفراغ   (ثالثية األبعاد   

مع توضيح خطوات العمـل وشـرحها وإعطـاء    . بحضور الطلبة المعنيين باألمر   ...  والتخيل  
توجيهات وإرشادات تتضمن السالمة والخفة والرشاقة في العمل، مع التركيز علـى ضـرورة              

 بتحـضير وسـائل معينـة       استخدام خامات البيئة البسيطة قدر االمكان، ثم يطلب منهم القيـام          
بالطريقة التي يراها الطالب مناسبة، إذ غالبا ما يأتي الطلبة بأفكار جديدة يـستفيد منهـا بـاقي                  

كما تتاح الفرصة داخل الغرفة الصفية بعرض ما تم تجهيـزه مـن             . الطلبة وأحيانا المعلم نفسه   
  .ون أنفسهموسائل معينة مع الشرح لبعضها إذا اقتضى األمر من قبل الطلبة المعد

كما يمكن للباحث أن ينفذ هذا التدريب وفق خطة خاصة به يراها مناسبة، كأن يخـصص لقـاء           
 عدد من الحصص األولى المقررة للوحـدة الدراسـية      صأسبوعيا مع طلبته للتدريب، أو تخصي     

  .للتدريب، أو غير ذلك مما يراه الباحث مناسبا
مجموعـة  (صص صفية للقاء الطلبة المعنيين وفي هذه الدراسة فقد خصص الباحث أول ثالثة ح    

، حيث تم فيها تدريبهم على كيفية تجسيم الوسائل المعينة فـي وحـدة            )الدراسة التجريبية األولى  
الهندسة الفراغية، وقد كانت هذه الحصص من ضمن الفترة الزمنية التي أجريت فيها التجربـة،               

وكان الباحـث مـن   . ان تخضعان للتجربةأي في الوقت نفسه الذي كان فيه المجموعتان األخري        
وقت آلخر يعرض منتجات الطلبة على المجموعة التجريبية األولى ليتبادل الطلبة الخبـرة فـي            

كما قام بعض الطلبة بتصميم بعض المفاهيم واألسئلة واألنشطة الـواردة فـي        . العمل والتصميم 
  . ضهوعر) Power point( الفراغية باستخدام برنامج ةوحدة الهندس

وكأمثلة على الطريقة التي قام بها الباحث بتدريب الطلبة على إعداد الوسائل التعليميـة يمكـن                
  ).3(مالحظة ملحق 

 
  

 هـ



  الملخص
  

تدريب الطلبة على إعداد الوسائل التعليمية وأثره في كل من تحصيلهم األكاديمي واحتفاظهم 
  بالمعلومات 

  إعداد
   نصر احمد محمود قعقور

  إشراف
  ر غسان عبد العزيز سرحانالدكتو

هدفت هذه الدراسة استقصاء أثر إعداد الطلبة لوسائل تعليمية في مبحث الرياضيات علـى كـل          
  .عند طلبة الصف العاشر األساسي) المؤجل(واالحتفاظ بالمعلومات ) الفوري(من التحصيل 

ـ             ة التابعـة   تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومي
 م، والبـالغ    2004 – 2003لمديرية التربية والتعليم في مديرية تربية الخليل للعـام الدراسـي            

) 35(طالبـة مـوزعين ضـمن       ) 2460(طالبا و   ) 2527(طالبا وطالبة منهم    ) 4987(عددهم  
من مجتمـع    % 4.07طالبا وطالبة، أي ما نسبته      ) 203(وقد تكونت عينة الدراسة من      . مدرسة

درسـت جميعهـا وحـدة الهندسـة        . دراسية متكافئة ) مجموعات(سة، وبواقع ست شعب     الدرا
طالبا، وثالث شعب لإلنـاث     ) 105(ثالث شعب منها للذكور     . الفراغية للصف العاشر األساسي   

طالبة، شملت كل مدرسة على مجموعتين تجريبيتين إحداهما درسـت المـادة التعليميـة              ) 98(
ـ  بتدريب أفرادها على إعداد وس      جـاهزة  ةائل تعليمية، واألخرى درست بإدخال الوسائل التعليمي

  . على طلبتها، في حين درست الثالثة بالطريقة التقليدية
األولى وتكونت من أربعة اختبارات يومية من إعـداد         : أستخدم ألغراض البحث أداتين للدراسة    

والثانيـة  . ترة التجربـة  الباحث، والتي هدفت إلى قياس التغير في التحصيل عند الطلبة خالل ف           
عبارة عن اختبار تحصيلي من إعداد الباحث، والذي تم التحقق من صدقه بعرضه علـى لجنـة      
من المحكمين الذين تم األخذ بآرائهم وتوجيهاتهم بحيث أجريت التعديالت المناسبة وكان معامل             

سبوعين وذلك لقيـاس    وقد تم إعادة االختبار التحصيلي لعينة التجربة بعد مضي أ         ). 0.92(ثباته  
  . التحصيل المؤجل عند نفس العينة

استخدم الباحث طرقا إحصائية وصفية تمثلت في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة،            
وطرق إحصائية تحليلية تمثلت في اختبار ت، واختبار تحليل التباين األحادي، واختبـار تحليـل      

  .مل ارتباط بيرسونالتباين الثنائي، واختبار شيفيه ، ومعا
  :وأظهرت نتائج الدراسة ما يأتي

 و



دلت النتائج إلى تفوق المجموعتين التجريبيتين على المجموعة الضابطة لدى الطـالب             . 1
والطالبات، كما دلت إلى تقدم المجموعة التجريبية األولى على المجموعـة التجريبيـة             

 المعياريـة لعالمـات     الثانية، وهذا ما أظهرته المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات         
 .االختبارات اليومية األربعة للمجموعات الدراسية الستة

فـي المتوسـطات     ) α = 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          . 2
واختبار االحتفـاظ   ) الفوري(الحسابية لعالمات الطلبة على كل من االختبار التحصيلي         

موعات التجريبية والـضابطة تعـزى لطريقـة         المج نفي مادة الرياضيات بي   ) المؤجل(
  .التدريس ولصالح المجموعات التجريبية

في المتوسطات  ) α = 0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           . 3
واختبار االحتفـاظ   ) الفوري(الحسابية لعالمات الطلبة على كل من االختبار التحصيلي         

 .عييعزى إلى النوع االجتما) المؤجل(

  فـي  α) = 0.05(عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة           . 4
 .المتوسطات الحسابية لعالمات الطلبة تعزى للتفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي

وفي ضوء هذه النتائج أوصى الباحث بضرورة توفير مختبر رياضيات كأحد أركان المدرسـة،              
وسائل تعليمية من المواد الخام البسيطة، وإذا تعذر ذلـك فقـد         يتم فيه تدريب الطلبة على إعداد       

أوصى الباحث باستخدام الوسائل التعليمية في تدريس مادة الرياضيات، وذلـك بإدخالهـا إلـى               
غرف التدريس جاهزة ومعدة سلفا، بهدف رفع مستوى تحصيل الطلبـة مـن جهـة، وبهـدف                

  .اإلضافة إلى توصيات أخرىاالحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول من جهة أخرى، ب
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Training Students on Producing  Visual Aids and its Effect on 

their Academic Achievement and Storing Information 

Prepared by:  

Nasr Ahmad Mahmoud Qahqour  

Supervised by: 

Dr. Ghassan Abdul – Aziz Sirhan 

  

The purpose of this study was to investigate the effect of producing 

visual aids by students in mathematics on the immediate achievement and 

storing information among the 10th graders.    

The population of this study consisted of all 10th graders in the 

governmental schools at Hebron educational directorate in the academic 

year 2003/2004. they were (4987) students : (2527) male students and 

(2460) female students distributed in  35 schools .  

The sample of the study consisted of (203) students which represent 

4% of the population, distributed in six equivalent sections, 3 male 

sections (105 students), and 3 female sections (98 students), who all 

studied the space geometry unit in the 10th grade. In each of two 

experimental groups, one was taught by training students to produce visual 

aids, the second was taught by using ready made visual aids, and one 

controlled group which was taught traditionally.   

Two instruments were used to collect data in this study:  the first 

was four weekly tests prepared by the researcher to measure students’ 

achievement throughout the experiment. The second was an achievement 

test prepared also by the researcher and submitted to a committee of 

 ح



reviewers in order to investigate its validity, and its reliability was 

calculated by using Cronbach Alpha Formula (value = 0.92).  

The sample was retested after two weeks to measure their 

achievement.  

Descriptive statistics, such as the mean, standard deviation and 

analytical statistics such as t- test, One Way ANOVA, Two Way ANOVA, 

Pearson Correlation and Schefee Test were used to analyze the data. 

The results of the study were as follows:  

1. The results showed superiority of the two experimental groups over 

the controlled group for both male and female students. The results 

also showed a progression of the first experimental group over the 

second one.  

2. There was a statistically significant difference at level ( α= 0.05 ) in 

the mean of students scores in both the immediate achievement and 

storing information tests in mathematics between the experimental 

and controlled groups due to the teaching method for the 

experimental groups.  

3. There was no statistically significant difference at level (α = 0.05) in 

the mean of students scores in both the immediate achievement and 

storing information test  in mathematics between the experimental 

and controlled groups due to gender  

4. There was no statistically significant difference at level ( α= 0.05) in 

the mean of students scores in both the immediate achievement and 

storing information tests  in mathematics between the experimental 

and controlled groups due to the interaction between teaching 

methods and gender. 
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In the light of these results, the researcher recommends to obtain a 

mathematical center at each school in which students are trained to 

produce visual aids from simple materials. Also teachers of mathematics 

must use ready made visual aids in their classrooms if they have no enough 

time to train their students to make visual aids in order to increase the 

students’ achievement and performance in mathematics and to keep 

information for a longer period.      
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  الفصل األول

  خلفية الدراسة وأهميتها

    المقدمة 1.1

النظام التربوي، فهم الفئة المستهدفة من كل العمليات التربويـة     يمثل الطلبة المحور الرئيس في      
التي تهدف إلى تربيتهم وتعليمهم وإخراجهم إلى الحياة العملية مستعدين للعمل وتطوير المجتمع،             
لذا ال بد أن تدور جميع الفعاليات التربوية حول خدمتهم والعمل على تطوير قـدراتهم ورعايـة         

مستوى تحصيلهم العلمي وتحسين اتجاهاتهم نحو ذاتهم ونحو اآلخـرين   مواهبهم وميولهم، ورفع    
وذلك بإفساح المجال إلبراز وإظهار مشاركتهم في فعاليات وأنشطة الحصة الدراسية المختلفـة             

  ). 1999، يوزارة التربية والتعليم العال(
علية الـتعلم   ومن المعروف أن إشراك المتعلمين في أنشطة الحصة الدراسية تضمن استمرار فا          

والتعليم طوال الموقف التعليمي، ويتأتى ذلك باختيار المعلم ألنشطة تمكـن المتعلمـين مـن أن              
يكون لهم دور رئيس في التعلم كالتمثيل ولعب األدوار والعمل في جماعات صغيرة واالشـتراك      

  ). 2000سعد، (في إعداد وسائل تعليمية بشكل فردي أو جماعي وبإشراف من معلمهم 
 التعلمية، وهذا يعنـي  –ليتحقق التعلم عند المتعلم ال بد له أن يبذل جهدا أثناء العملية التعليمية      و

أن المعلم يمكن أن يعمل على توفير البيئة التي تسمح للمتعلم أن يعمل كي يـتعلم مـن عملـه،                
ر عـن  العمل العقلي أو العمل اليدوي، ويتجلى العمل العقلي بمـا يـصد        : والمقصود هنا بالعمل  

المتعلم من تعبير بالكالم الخارجي أو الداخلي، في حين أن العمل اليدوي هو ما يقوم به المـتعلم       
  ).2004الحصري والعنيزي، (من فعل بشكل مادي 

 إن مقدار التعلم عن طريق وسيلة تعليمية معينة يتناسب مع مقدار الجهـد العقلـي المبـذول،                 
عل مع الموقف التعليمي ويشارك فيه بايجابية، يكون تعلمه         فالمتعلم الذي يبذل جهدا كبيرا، ويتفا     

أفضل وأبقى أثرا، ويشعر فيه بأهمية التعلم وقيمته، فهو تفاعل حي بين أركان العملية التعليميـة            
  ).  2003خميس، (تلعب فيه الوسيلة التعليمية دورا هاما 

شـرا فـي تحـصيل المعرفـة      لقد أصبح جليا أن دور المعلم تعدى أن يكون عامال أساسيا مبا           
والخبرات عند الطلبة، ليصبح ممارسا ألدوار جديدة، فهو يغدو موجها، ومدربا، ومثيرا لدافعيـة   
التعلم، ومهيئا للنشاطات التي تنمي حاجات مختلفة لدى الطلبة، وهـذا يعنـي اهتمـام المعلـم                 

لبة في االسـتفادة منهـا      بمصادر التعلم المختلفة بما في ذلك استغالل خامات البيئة وإشراك الط          
والتعامل معها، وهذا االهتمام الكبير بطرق التدريس نابع من حاجات الطالب التربوية المهمـة              

  ).1998قطامي، ( باإلضافة إلى حاجاتهم الذهنية 
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و يستطيع المعلم أن يلعب دورا رئيسيا في تطوير مهارات التفكير عند طلبته، مثـل مهـارات                 
رات استراتيجيات حل المسائل ومهارات التركيـب والتطبيـق واإلبـداع           التحليل والتقويم ومها  

وصياغة القرارات إذا أمكنه تحقيق تدريبهم بانتقائه مواقف تعليمية وطرائق تدريس ونـشاطات             
وما التعلم الذاتي إال واحد من األسـاليب التـي يجـب            . مختلفة يلعب فيها الطلبة دورا مشاركا     

يرها لما فيها من قدرة على جعل الطلبة يواجهون الكم الهائـل مـن   العناية بها والعمل على تطو  
المعلومات والمعرفة التي تنتج يوميا في كل المجاالت، وال يتأتى ذلك إال مـن خـالل تـدريب               

  ).2003غباين، (الطلبة على أساليب التعلم الذاتي 
، فقد أصبحت التربية    ونظرا للتفجر المعرفي الهائل وازدياد المشكالت التي تبحث عن حلول لها          

الحديثة تهتم بتدريب المتعلمين على ممارسة مهارات حل المشكالت، ليصبحوا قـادرين علـى              
التفكير اإلبداعي البناء، وذلك بتوفير بيئة تعليمية جذابة للمتعلمين، يتخللها تقنيات حديثة ووسائل             

لفة والتي منها التدريب على     تعليمية، إضافة إلى معلمين مؤهلين لممارسة أساليب التدريب المخت        
  ).2004طافش، (مهارات التفكير 

كما أصبح من أولويات العملية التربوية منذ منتصف القرن الماضي إحـداث تغييـر فـي إدارة        
 التعلمية بحيث يتم توجيهها إلى عملية تفاعلية، يتفاعل فيها الطلبة فيما بينهم،             -العملية التعليمية   

منهجي المقرر، إضافة إلى تفاعلهم مع المعلم في غرفة الصف، الـذي      ويتفاعلون مع المحتوى ال   
يقوم بدوره بالتخطيط إلحداث هذا التفاعل وقيادته وتوجيهه في اتجاه تحقيق األهداف المنـشودة              
والتي تتمثل في إحداث تغييرات مرغوبة في سلوك الطلبة وتنمية مهارات تفكيرهم، وصوال إلى              

  ).2005رمزي، (متوازنا بناء شخصياتهم بناء سويا 
إن الطرائق التفاعلية التي تركز على تعليم وتعويد المتعلمين القيام بمجموعـة مـن العمليـات                
العقلية النشطة التي تستند إلى التأمل والتفكير الناقد والتفكيـر االبتكـاري بـدال مـن الحفـظ                  

رين والمادة الدراسـية، أي     واالسترجاع تتطلب من المتعلم أن يتفاعل مع المعلم والمتعلمين اآلخ         
أن المتعلم يكون أكثر نشاطا وفاعلية، فهو يشارك في اكتشاف المعرفة، وتـشكيل التعميمـات،               

  ).2004الحصري والعنيزي، (وبناء المفاهيم بتوجيه من معلمه 
ويعد اشتراك الطلبة في التخطيط للحصة الدراسية، وتحديد األهداف المتوقعة منهم، والتفكير مع             

لم في نوع األنشطة المالئمة للموقف التعليمي، والقيام بإعداد وسائل تعليمية يجعلهم يقبلـون              المع
  ). 2002ريان، (بحماس للمشاركة في أنشطة الدرس وتحقيق األهداف المرجوة منه 

ولما كانت تكنولوجيا التعليم تحمل في ثناياها الوسائل التعليمية، إذ عرفها البعض بأنها االستفادة              
في حين يرى آخرون بأنها العلم الذي يـستخدم         .  والصناعات الحديثة في التعليم    ت المخترعا من

التقنية الفعالة في تقديم المعلومات والخبرات الـسمعية والبـصرية والمعلومـات التخصـصية              
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األخرى التي تستخدم على نحو واسع التعليم، كما يعرفها كثيرون بأنها تطبيـق المعرفـة عـن               
لوجيا بغرض رفع مستوى التعليم أي هي استخدام الوسـائل التكنولوجيـة ومنهـا              طريق التكنو 

كما أنها طريقة في التفكير، فضال على أنها مـنهج فـي            . الوسائل التعليمية في العملية التعليمية    
العمل وأسلوب في حل المشكالت، يعتمد في ذلك على إتباع مخطط منهجي، أو أسلوب النظـام                

كون هذا المخطط المتكامل من عناصر كثيرة تتداخل وتتفاعل معـا بقـصد             لتحقيق أهدافه، ويت  
  ).2003عليان والدبس، (أهداف تربوية محددة 

فقد كان المعلم يسعى في تدريسه إلى اإلفادة من كل ما يعينه على تحقيق أهدافه التربوية، ومـا                  
صف وخارجه، ويقـرب    يشيع في نفوس طلبته الرغبة في التعلم والمشاركة في التفاعل داخل ال           

إلى أذهانهم األفكار المجردة ويعينهم على استخدام حواسهم في زيادة التوضـيح فـان ضـرب                
 التعلميـة أمـر   –األمثلة واالستعانة بالتسهيالت التربوية وتكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية         

 باستخدام المعلم لوسائل    بالغ األهمية في الوصول إلى نواتج تعليمية واضحة المعالم، ويكون ذلك          
، ......تعليمية كالنماذج والمجسمات والصور والمذياع والحاسوب والتلفاز والماسـح الـضوئي          

 حقيقة علميـة، أو     توكل ما يتوافر لديه، أو بتوفير فرص التدرب العملي لتعزيز مفهوم أو تثبي            
  ).1997عدس، (إجراء تجربة الستكشاف ما قد ينجم عنها بشكل فردي أو جماعي 

 تحقيق أهداف التدريس بمعدل عال مـن النجـاح،          إلىفاستخدام تكنولوجيا التعليم يؤدي بالتأكيد      
لهذا فهي تستخدم في التعليم للوصول إلى أعلى فاعلية في تحقيق األهداف المقررة حتـى بـات                

بنى نجـاح   اختيار وتحضير واستعمال الوسائل التعليمية وتكنولوجيا التعليم واجبا يوميا للمعلم، ي          
  ).2000سعد، (الحصة الدراسية في أغلب األحيان عليها 

لقد أكد علماء النفس أهمية استخدام الوسائل التعليمية داخل غرف الصف وخارجهـا، وتـدريب        
 على التعامل معها وإعدادها من خامات البيئة المحيطة ما أمكن ذلك، فقد رأوا أن الـتعلم                 ةالطلب

هو تعلم مثمر، إذ كلما اشتركت حواس أكثر في عمليـة الـتعلم             المبني على خبرات حسية حية      
والتعليم كلما كان المردود من المعرفة أكبر وأشمل بشرط أن ال تتزاحم المعلومات أثناء انتقالها               

وهذا ما أكدته إحدى الدراسات التي أشـارت        ). 1988بدران،  (عبر القنوات الحسية إلى الدماغ      
ممـا   % 30ممـا يـسمع، و    % 20مما يقرأ، و % 10تعلم يتذكر   إليها مكرم الشيخ من أن الم     

، مما يقولـه ويفعلـه فـي أن          %90مما يقوله، و     % 80مما يرى ويسمع، و      % 50يرى، و   
  ).1984الشيخ، (واحد 

التي هي من إعـداد     (فالطريقة العرضية تقوم على أساس عرض المعلومات والمثيرات الجاهزة          
ين يقومون بدورهم بحفظها إلعادة تسميتها واالمتحـان بهـا وتكـون            على المتعلمين الذ  ) المعلم

الكلمة المنطوقة أساسا فيها، هذه الكلمة تكون أكثر وضوحا عنـدما تترافـق بوسـيلة تعليميـة                 
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، وأكثر حياة وبقاء إذا شارك فـي إعـدادها          .....)صورة، خارطة، نموذج، مجسم،     (توضحها  
  ). 2004 والعنيزي، الحصري(الطالب نفسه بإشراف من معلمه 

وتعد الوسائل التعليمية أحد أركان قناة االتصال التي هي أحد عناصر عملية االتصال التعليمـي،         
إذ تعمل الوسائل التعليمية على نقل الرسالة من وإلى المتعلم في أيسر صورة وأسـهلها إذا مـا                  

  ).2003عليان والدبس، (حسن استعمالها 
التربية والتعليم العالي في فلسطين بتخصيص دورة تحت اسـم          وفي ضوء ذلك فقد قامت وزارة       

هدفها تعريف الهيئتـين    ) المدرسة وحدة تدريب  (ضمن برنامج   ) مجمع تدريبي (تكنولوجيا التعليم   
اإلدارية والتدريسية في المدارس التابعة للوزارة، بالمفاهيم المتعلقة بتكنولوجيا التعليم، وأهميـة            

كما تم التطرق فيها إلى الوسائل التعليميـة، أهميتهـا          . لحياة المدرسية توظيف هذه المفاهيم في ا    
  .وطرق إعدادها سواء من قبل المعلم أو الطلبة

كما قامت مديريات التربية والتعليم في محافظات فلسطين بتنظيم معارض للوسـائل التعليميـة،              
نفـسهم وبتوجيـه مـن      للمباحث المختلفة، والتي كانت في أغلبها من تحضير وإعداد الطلبـة أ           

  . معلميهم
  

  : مشكلة الدراسة 2.1
  

من خالل ممارسة الباحث لتدريس مبحث الرياضيات لعدة سنوات، فقد تنبه إلى أوجه االختالف              
في التحصيل والميول ودرجة االحتفاظ بالمعلومات بين الطلبة الذين يقومـون بإعـداد وسـائل               

صف دون المشاركة في إعدادها، واآلخرين      تعليمية وزمالئهم الذين تعرض عليهم داخل غرفة ال       
  .  الذين لم يعدوا ولم يتم عرض الوسائل التعليمية عليهم

كما أن مشاركته في العديد من معارض الوسائل التعليمية التي نظمتها مديريات التربية والتعلـيم   
م ، فـي األيـا    )الرياضـيات (في محافظات فلسطين، ولقاءاته مع الكثير من مدرسي المبحـث           

، وما كان يتخللها من إثـارة للعديـد مـن    "لجنة مبحث الرياضيات" الدراسية التي تقوم بتنفيذها    
 التعليميـة داخـل وخـارج غرفـة         -التساؤالت حول أهمية إشراك الطلبة في العملية التعلمية         

الصف، وذلك من خالل تدريبهم على إعداد وسائل تعليمية قد تكون أحيانـا عمـل مجـسمات                 
اهيم أو النظريات أو األسئلة أو القوانين الرياضية، أو غيرها من الوسائل التعليميـة              لبعض المف 

وعليـه قـام   . وتأثير ذلك على تحصيلهم ومدى االحتفاظ بالمعلومـات   . المتاحة للطلبة القيام بها   
الباحث بإجراء الدراسة حول تدريب الطلبة على إعداد وسائل تعليمية وقياس أثره في التحصيل              

  . تفاظ بالمعلوماتواالح
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  :فرضيات الدراسة 3.1
  

في المتوسطات ) α =0.05 (ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل .1

الحسابية لعالمات طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات على االختبار 

التحصيلي الفوري بين المجموعات التجريبية والضابطة تعزى إلى طريقة استخدام 

إعداد وسائل تعليمية من قبل الطلبة، وإدخال وسائل تعليمية معدة (يلة التعليمية الوس

  ).سلفا، وتقليدية

فـي المتوسـطات    ) α =0.05 (ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل         . 2
الحسابية لعالمات الطلبة في االمتحان التحصيلي للمجموعات الثالثة تعزى إلى النـوع            

  .االجتماعي
ـ    ال . 3 فـي متوسـطات   ) α =0.05 (ة توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل

عالمات طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضـيات علـى اختبـار االحتفـاظ             
  .ةالمؤجل بين المجموعات الثالث تعزى إلى طريقة استخدام الوسيلة التعليمي

ـ     . 4 فـي متوسـطات   ) α =0.05 (ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
عالمات طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضـيات علـى اختبـار االحتفـاظ             

 .المؤجل بين المجموعات الثالث تعزى إلى النوع االجتماعي

ـ     . 5 فـي متوسـطات   ) α =0.05 (ةال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل
 .لطريقة والنوع االجتماعيعالمات اختبار التحصيل تعزى للتفاعل بين ا

  
  : أهداف الدراسة 4.1

  
هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر التدريب على إعداد وسائل تعليمية في التحصيل األكاديمي              
واالحتفاظ بالمعلومات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات في مديرية تربيـة           

  :الخليل، وذلك
فـي  ) الفـوري (اد وسائل تعليمية فـي التحـصيل        بالكشف عن أثر التدريب على إعد      . 1

لـدى  ) المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحـل المـشكالت    (المستويات الثالث   
  .طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات في مديرية تربية الخليل
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) ؤجلالم(بالكشف عن أثر التدريب على إعداد وسائل تعليمية في االحتفاظ بالمعلومات             . 2
لـدى  ) المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحل المشكالت     (في المستويات الثالث    

  .طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات في مديرية تربية الخليل
  

  :أهمية الدراسة 5.1
  

بات تدني التحصيل في الرياضيات من القضايا التي تشغل بال التربـويين المتخصـصين فـي                
لـذا فقـد أجريـت العديـد مـن      ). 1993برنامج التعليم المفتوح،    (يس الرياضيات   أساليب تدر 

الدراسات للبحث والتقصي في أسباب هذه الظاهرة في جميع مراحل التعليم، فكانت النتائج تشير              
إلى استخدام طرق التدريس الغير مالئمة، والغير حية، بمعنى افتقار الكثير من هذه الطرق إلـى     

 التعليمية والتي يعود في بعض أسبابها إلى افتقار الطريقـة      -كان العملية التعلمية    التفاعل بين أر  
التدريبية إلى الوسائل التعليمية المناسبة وقد أوصت هذه الدراسات بزيـادة االهتمـام بأسـاليب               
تدريس الرياضيات والبحث عن بدائل للطرق التقليدية، كما أولت االهتمام بالوسـائل التعليميـة              

  ). 1989الشرعبي، (ا في تحسين مستوى التحصيل عند الطلبة ودوره
من هنا تكمن أهمية هذه الدراسة حول تدريب طلبة الصف العاشر األساسي على إعداد وسـائل                
تعليمية، وتحديد أثر ذلك على تحصيلهم ودرجة االحتفاظ بهذا التحصيل، كما وأنهـا الدراسـة                

 يتم تدريب الطلبة فيها على إعداد وسائل تعليمية فـي           التجريبية األولى التي يتم إجراؤها بحيث     
  .فلسطين على حد علم الباحث

وقد تساعد هذه الدراسة القائمين في مركز التقنيات بوزارة التربية والتعليم العـالي الفلـسطينية،        
إضافة إلى القائمين بقسم اإلشراف التربوي في مكاتب التربية والتعليم في فلسطين، إلى اتخـاذ               

قرارات التربوية المناسبة، حول تدريب وتأهيل المعلمين إلى طرق وأساليب تـدريس مبحـث              ال
الرياضيات في جميع مراحله، مستخدمين أسلوب تدريب الطلبة على إعداد الوسائل التعليمية في             

  . العملية التربوية
  

  -:محددات الدراسة 6.1
  

  :اقتصرت هذه الدراسة على
  .اسي في المدارس الحكومية في مديرية تربية الخليلعينة من طلبة الصف العاشر األس •
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من مقرر الرياضيات لطلبـة الـصف العاشـر         ) الهندسة الفراغية (وحدة تعليمية واحدة     •
من مجمـوع    % 27األساسي، الجزء الثاني، المنهاج األردني، حيث بلغ وزنها النسبي          

 .الوحدات األربعة التي تدرس في الفصل الثاني

 .2004 – 2003ثاني من العام الدراسي الفصل الدراسي ال •

 . المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة •

أدوات الدراسة من حيث بناؤها وصدقها وثباتها والمعالجات اإلحصائية وطرق اختيـار             •
 .المجتمع والعينة
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  الفصل الثاني

  

  الدراسات السابقة

  

  

  الدراسات العربية: أوال

  الدراسات األجنبية: ثانيا

 تعقيب على الدراسات السابقة: ثالثا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  



  الفصل الثاني
  

  الدراسات السابقة
  

تعددت الدراسات التي تناولت الوسائل التعليمية، وتنوعت موضاعاتها، فمنها من تناول البحـث             
حث فـي اثـر   في أثر الوسائل التعليمية في التحصيل واالحتفاظ بالمعلومات، ومنها من تناول الب 

 في تنمية اتجاهات الطلبة نحو المواد الدراسـية المختلفـة، وأخـرى             ةاستخدام الوسائل التعليمي  
تناولت اتجاهات المعلمين نحو الوسائل التعليمية، في حين تناول البعض اآلخـر مـدى تـوافر                

 التعليميـة،   الوسائل التعليمية المختلفة في المدارس، ومدى استخدام المعلمين والمعلمات للوسائل         
  .  كما تناولت دراسات أخرى معيقات استخدام الوسائل التعليمية

 ويأتي االهتمام بموضوع التدريب على إعداد الوسائل التعليمية من قبل الطلبة لما أورده يونس              
عن النتائج التي يمكن الوصول إليها عند االستخدام الصحيح للوسائل التعليميـة، مـن              ) 2003(

  : لطلبة بما يليقبل المعلم وا
  . نمو المعاني والمفاهيم والمدركات . 1
 .زيادة العائد من التعلم وبقاء أثره . 2

 .إثارة اهتمام المتعلمين وانتباههم في مواقف التعلم . 3

 .إثارة الدافعية والنشاط الذاتي لدى المتعلمين . 4

 .تعديل االتجاهات إلى صورتها المقبولة . 5

 .متعلمتيسير عمليتي التعليم والتعلم للمعلم وال . 6

 .تحقيق التنوع المرغوب فيه في الخبرات التعليمية . 7

 .مواجهة الفروق الفردية بين المتعلمين . 8

 .المساعدة على التعليم الذاتي المستمر . 9

 .المساعدة على اكتساب المهارات. 10

  .تعليم الفئات الخاصة والمعوقين. 11
 العربية منها واألجنبيـة ذات      وفي هذا السياق فقد استعرض الباحث عددا من الدراسات السابقة،         

الصلة بموضوع الدراسة ومتغيراتها، وباألخص تلك المتعلقة بأثر استخدام الوسائل التعليمية في            
ـ          فـي تنميـة   ةالتحصيل واالحتفاظ بالمعلومات، وتلك التي تناولت اثر استخدام الوسائل التعليمي

ختلفة، وحـسب علـم الباحـث فـان     اتجاهات كل من الطلبة والمعلمين نحو المواد الدراسية الم 
 وأثره في التحصيل واالحتفـاظ فـي البيئـة     ةالدراسات السابقة لم تتناول إعداد الوسائل التعليمي      
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الفلسطينية، كما لم يعثر الباحث على دراسات حول هذا الموضوع فـي المجتمعـات العربيـة                
ربية والعالمية ذات الصلة    وفيما يلي عرضا مختصرا لعدد من الدراسات المحلية والع        . واألجنبية

  .بموضوع الدراسة الحالية
  

 :الدراسات العربية: أوالً 1.2

  
هدفت إلى معرفة أثر اسـتخدام اسـتراتيجية الـتعلم    ) 2001أبو ريا و حمدي،    (ففي دراسة قام    

باللعب من خالل الحاسوب في اكتساب طلبة الصف الـسادس لمهـارات العمليـات الحـسابية                
األردن تم توزيعهم عـشوائيا إلـى       / من الطالب والطالبات بعمان   ) 101(األربع، شملت عينتها    

مجموعتين، األولى درست المهارات الحسابية األربع مـن خـالل بـرامج تعليميـة تـستخدم                
استراتيجية التعلم باللعب المنفذة من خالل الحاسوب في حين تعلمت المجموعة الثانية المهارات             

  :وصل الباحثان إلىنفسها بالطريقة التقليدية، وقد ت
ألفراد العينـة فـي     ) المباشر والمؤجل (وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل         -1

المهارات الحسابية األربع تعزى إلى استراتيجية التعلم باللعـب المنفـذة مـن خـالل               
  .الحاسوب

ألفـراد عينـة    ) المباشر والمؤجل (عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل        -2
 .في المهارات الحسابية األربع تعزى للنوع االجتماعي للطلبةالدراسة 

ألفراد العينـة فـي     ) المباشر والمؤجل (وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل         -3
المهارات الحسابية األربع تعزى إلى التفاعل بين استراتيجية التعلم باللعب المنفذة مـن             

 .خالل الحاسوب والنوع االجتماعي للطلبة

ف أثر استخدام األلعاب الرياضية عند طالب الصف السابع األساسـي علـى كـل مـن                 ولكش
) 94(بدارسة شملت عينتهـا     ) 2001نجم،  (تحصيلهم في الرياضيات واتجاهاتهم نحوها فقد قام        

طالبا من طالب إحدى مدارس وكالة الغوث في منطقة عمان، حيث توزعت العينة على شعبتين               
م اختيار احداهما عشوائيا لتكون المجموعـة التجريبيـة واألخـرى           طالبا، ت ) 47(في كل منها    

المجموعة الضابطة، وقد تم التأكد من تكافؤ المجموعتين من خالل إخـضاع الطلبـة الختبـار          
التعلم القبلي ومقياس االتجاهات نحو الرياضيات ومن ثم تم حساب الوسط الحسابي واالنحـراف       

كانت متقاربة لحد كبير كما أن تطبيق اختبـار ت للبيانـات            المعياري لنتائج المجموعتين والتي     
لم تكن قيمة ت ذات داللة إحـصائية، وقـد اشـتملت    ) α =0.05(المستقلة عند مستوى الداللة     
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المادة التعليمية وحدة المجموعات من كتاب الرياضيات المقرر للصف السابع األساسـي للعـام              
  . م1999/2000الدراسي 

  :سة بعد القيام بتحليلها ما يليوأظهرت نتائج الدرا
في متوسطات عالمـات الطـالب      ) α =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند        -1

للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح التجريبية في اختبـار التحـصيل والمباشـر            
ولصالح التجريبيـة التـي اسـتخدمت األلعـاب التربويـة فـي        ) االحتفاظ( والمؤجل  

  . الرياضيات
في متوسطات عالمـات الطـالب      ) α =0.05(ود فروق ذات داللة إحصائية عند        وج -2

للمجموعتين التجريبية والضابطة لصالح التجريبيـة فـي اسـتجاباتهم علـى مقيـاس              
 .االتجاهات البعدي ولصالح المجموعة التجريبية

في متوسطات عالمات الطالب فـي  ) α =0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند    -3
ة التجريبية في استجاباتهم على مقياس االتجاهات القبلي ومتوسط عالماتهم في           المجموع

 .استجاباتهم على مقياس االتجاهات البعدي ولصالح التطبيق البعدي

في متوسطات عالمات الطالب    ) α =0.05(عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند         -4
هات القبلي ومتوسط عالماتهم    في المجموعة التجريبية في استجاباتهم على مقياس االتجا       

  .في استجاباتهم على مقياس االتجاهات البعدي
فقد أستخدم الحاسوب التعليمي لمعرفة أثره على كل من التحصيل المباشر           ) 1999الجبيلي،  (أما  

طالبـا  ) 65(والمؤجل عند طلبة الصف الخامس األساسي في الرياضيات، وكونت عينة دراسته            
 هم طلبة الصف الخامس األساسي في المدرسة النموذجية في جامعة           )150(وطالبة من مجموع    

تجريبيـة  :  م، تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجمـوعتين        1999 – 1998اليرموك للعام الدراسي    
طالبا وطالبة درسوا باستخدام الحاسوب التعليمي، وضابطة عـدد أفرادهـا           ) 34(وعدد أفرادها   

التقليدية، بعد التأكد من تكافؤهما اعتمـادا علـى معـدالت           طالبا وطالبة درسوا بالطريقة     ) 31(
  .الطلبة في الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات

طبق االختبار التحصيلي بعد انتهاء التجربة مباشرة، أي بعد دراسة الوحدة الرابعة مـن كتـاب               
يكـون بمثابـة    ثم أعيد االختبار نفـسه ل     . الرياضيات والتي ناقشت مفاهيم جمع وطرح الكسور      

  .اختبار االحتفاظ بعد مضي أسبوعين على انتهاء التجربة
تم تحليل النتائج التي حصل عليها الباحث باستخدام أساليب إحصائية وصفية وأخـرى تحليليـة               

  :وخرج بالنتائج اآلتية
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في الفروق في متوسـطات     ) α =0.05(وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة         -1
تين ولصالح المجموعة التجريبية في كل من التحـصيل واالحتفـاظ           عالمات المجموع 

  .بالمعلومات
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يعزى إلى النوع االجتمـاعي أو التفاعـل بـين                 -2

  .  طريقة التدريس والنوع االجتماعي في كل من االختبار التحصيلي واختبار االحتفاظ
مية لمباحث مختلفة في الفيزياء والكيميـاء واألحيـاء         كما تناولت دراسات أخرى الوسائل التعلي     

  :، نستعرض منها....والجغرافيا والتربية الرياضية
هدفت إلى استقصاء أثر استخدام الحاسوب في تحـصيل طلبـة        ) 2004قباجة،  ( دراسة قام بها    

طالبا ) 44(حيث تكونت عينة الدراسة من      . السنة الجامعية األولى واتجاهاتهم نحو مادة الفيزياء      
طالبة تم اختيارهم من مجتمع الدراسة الذي تكون مـن طلبـة            ) 24(طالبا و ) 20(وطالبة منهم   

  .جامعة القدس/ السنة الجامعية األولى الملتحقين بكلية العلوم والتكنولوجيا
تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين األولى تجريبية درست باسـتخدام الحاسـوب والثانيـة                

وقد استخدم الباحث اختبار تحـصيلي أعـده بنفـسه    . استخدام الطريقة التقليديةضابطة درست ب 
لقياس تحصيل الطلبة، فيما استخدم استبانة اتجاهات أعدها أيضا بنفسه لقياس اتجاهات الطلبـة              

  .نحو مادة الفيزياء
فـي  ) α =0.05(وأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             

 تحصيل الطلبة تعزى لكل من طريقة التدريس والنوع االجتماعي لـصالح الطريقـة              متوسطات
التجريبية ولصالح الطالبات اإلناث، كما أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية              

  .تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس والنوع االجتماعي
وق ذات داللـة إحـصائية فـي        وفيما يختص بجانب االتجاهات فقد أظهرت النتائج وجود فـر         

متوسطات اتجاهات الطلبة نحو مادة الفيزياء تعزى لطريقـة التـدريس ولـصالح المجموعـة               
التجريبية، في حين أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي متوسـطات                 

 التدريس  اتجاهات الطلبة نحو مادة الفيزياء تعزى إلى النوع االجتماعي والى التفاعل بين طريقة            
  .والنوع االجتماعي

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر عـادة المـشاهدة التلفزيونيـة           ) 1996عويدات وبدران،   (كما قام   
فقـد  . والخامس والسادس االبتدائي في األردن طبقا لفئاتهم االجتماعية واالقتـصادية المختلفـة           

فوف الرابـع والخـامس     طالبا وطالبة من طلبة الص    ) 1710(اختيرت عينة عشوائية مكونة من      
والسادس الملتحقين بالمدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث في عمان، اربد، المفرق، كما تم             
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تطوير استبانة لعادات المشاهدة التلفزيونية، وتم استخدام مقياس مدة المشاهدة التلفزيونية لرصـد   
  :وتوصلت الدراسة إلى ما يأتي. ساعات المشاهدة

لة إحصائية في التحصيل بين طلبة الصفوف الثالثة بشكل عـام           وجود فروق ذات دال    -1
  .تعزى لساعات المشاهدة لصالح الفئة التي شاهدت التلفاز مدة قصيرة) مجتمعة(

وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل لصالح الفئة التي تشاهد التلفـاز مـدة                -2
محرومـة وأبنـاء    قصيرة في كل من الصفوف الرابع والخامس والسادس والطبقـة ال          

الطبقة الدنيا، في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في التحـصيل بـين أبنـاء                 
 .الطبقة المتوسطة وأبناء الطبقة العليا تعزى لساعات المشاهدة

 تأظهرت نتائج الدراسة زيادة ساعات المشاهدة عند الطالب الذكور مقارنة بالطالبـا            -3
إحصائية في التحصيل بين اإلناث تعزى لـساعات     اإلناث، وأن هناك فروقا ذات داللة       

المشاهدة لصالح الفئة التي تشاهد التلفاز مدة قصيرة، كما أن هناك فروقـا ذات داللـة      
إحصائية في التحصيل بين الذكور تعزى لساعات المشاهدة لصالح الفئة التـي تـشاهد       

 .التلفاز مدة قصيرة

العينة يشاهدون التلفاز مـع إخـوانهم       من أفراد   %) 75(أشارت نتائج الدراسة إلى أن       -4
كما أن مشاهدة التلفاز تؤثر علـى       . يشاهدونه بصحبة والديهم  %) 23(وأخواتهم، وان   

من الطلبة يتوقفون عن اللعب حين تبدأ برامج األطفال،         %) 57(نشاط الطلبة حيث أن     
فـال  من الطلبة يقومون بوجباتهم المدرسية قبل مشاهدتهم لبرامج األط        %) 17.8(وأن  

 .يقومون بها بعد مشاهدة البرامج) 11.3(مقابل 

الطلبة الذين يسمح لهم معلموهم بمناقشتهم حول البرامج التلفزيونية والترفيهية داخـل             -5
من أسر الطلبة تتـدخل دائمـا فيمـا         %) 27.4(، وأن   %)37(غرفة الصف يشكلون    

يـة مـشاهدة    من الطلبة يملكون حر   %) 69.9(يشاهدونه أبنائهم من برامج، في حين       
من الطلبة يربطون بـين حلقـات البـرامج مـع           %) 35.3(البرامج التلفزيونية، وأن    

يطبق بعض األعمال التي يشاهدها في التلفاز       %) 21.3(المناهج المدرسية في حين أن      
 .  على النشاطات المدرسية

ـ    ) 1990طيفور، (وفي دراسة قام بها   ي بهدف معرفة أثر اسـتخدام جهـازي العـارض الرأس
والفيديو تيب في اكتساب طلبة الصف العاشر لمهارة قراءة الخرائط الجغرافيـة، دلـت نتـائج                

  : الدراسة إلى ما يلي
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وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى اكتساب الطلبة لمهارة قراءة الخريطة تعزى              -1
إلى استخدام الوسائل التعليمية والمتمثلة في استعمال الفيديو تيـب وجهـاز العـارض              

  .عندها الوسائل التعليمية) أدخل(الرأسي، لصالح المجموعة التي استخدم 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مدى اكتساب الطلبة لمهارة قـراءة الخـرائط     -2

 .يعزى إلى النوع االجتماعي

فقد أجرى دراسة تجريبية بحثت في أثر استخدام المسجل في تعلم القـران  ) 1990عبد اهللا،  (أما  
طالبة مـن طالبـات الـصف    ) 48(ريم مقارنة بالطريقة التقليدية، حيث شملت عينة الدراسة     الك

األول الثانوي في إحدى مدارس البنات الثانوية في مدينة اربد باألردن، كما قام بتقـسيم العينـة             
إلى مجموعتين تجريبية درست باستخدام المسجل كوسيلة تعليمية وضابطة درسـت بالطريقـة             

 واستمرت التجربة لمدة خمسة عشر أسبوعا، أجرى في نهايتها اختبارا بعديا أظهـرت              التقليدية،
 .نتائجه وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين لصالح المجموعة التجريبية

) 1987القرشـي،   (وبهدف تطوير تدريس مادة الجغرافيا للتعليم األساسي في مصر فقـد قـام              
الدراسة مدرستين ابتدائيتين من مدارس القاهرة، مثلـت أحـداهما        بدراسة تجريبية، شملت عينة     

) المواصـالت والنـشاط الـسياحي   (المجموعة التجريبية تم تدريسها المادة المقررة من وحـدة        
ـ       .  التقليديـة ةباستخدام األلعاب واألخرى المجموعة الضابطة تم تدريسها نفس المقـرر بالطريق

لألهـداف التربويـة،    ) بلـوم (لي مقسما حسب تـصنيف    وكانت أداة الدراسة هي اختبار تحصي     
  :وتوصلت الدراسة إلى

وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج المجموعتين التجريبية والـضابطة لـصالح              -1
  .األولى

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في نتائج المجموعتين التجريبية والضابطة عنـد              -2
 .مستوى التذكر

 . على المجموعة الضابطة عند مستوى الفهم والتطبيقتفوق المجموعة التجريبية -3

  . استخدام األلعاب التعليمية في التدريس يؤدي إلى زيادة تعلم المفاهيم الجغرافية -4
األداء الحركي، والمستوى   : ولمعرفة أثر الصور المسلسلة المدعمة بالفيلم في كل من المتغيرات         

) 1986عثمان وزمـالؤه،  (ية الرياضية، فقد قام الرقمي، وسرعة التعلم، في تأهيل مدرسي الترب  
بدراسة تحت عنوان أثر استخدام الوسائل التعليمية في سرعة التعلم في تأهيل مدرسي التربيـة               

طالبا في قسم التربية الرياضية بمعهد      ) 60(حيث شملت عينة الدراسة     . الرياضية بدولة الكويت  
وعتين تجـريبيتين درسـتا باسـتخدام الوسـائل         المعلمين بدولة الكويت،  تم تقسيمهم إلى مجم       

وقد جاءت النتـائج مؤكـدة لفاعليـة    . التعليمية، ومجموعتين ضابطتين درستا بالطريقة التقليدية  

13 



لصالح المجموعتين التجريبيتين، إذ أكدت     ) الصور المسلسلة واألفالم  (استخدام الوسائل التعليمية    
لمجموعتين التجريبيتين والمجموعتين الـضابطتين    بين ا  إحصائيةالنتائج وجود فروق ذات داللة      

  . لصالح التجريبيتين
بعنوان مقارنة بين أثر استخدام طريقـة البـرامج         ) 1986إبراهيم،  (وفي دراسة مقارنة قام بها      

التلفزيونية وطريقة المحاضرة في تحصيل طلبة الصف األول الثـانوي للمفـاهيم والتعميمـات              
كان الهدف منها هو مقارنة أثر اسـتخدام كـل مـن بـرامج     . ردنوالمهارات الجغرافية في األ 

التلفزيون التربوية وطريقة المحاضرة في تحـصيل طلبـة الـصف األول الثـانوي للمفـاهيم                
والتعميمات والمهارات الجغرافية الواردة في كتاب الجغرافيا العامة، كما هدفت إلى معرفة أثـر              

  :المفاهيم والتعميمات، وقد كانت النتائج ما يأتيالنوع االجتماعي في تحصيل الطلبة لتلك 
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل الطلبـة الـذين درسـوا المفـاهيم                 -1

والتعميمات والمهارات الجغرافية عن طريق معلم الصف والطلبة الذين درسوا المفاهيم           
  .والتعميمات نفسها عن طريق برامج التلفزيون التربوي

ت داللة إحصائية بين تحصيل الطـالب الـذكور والطالبـات اإلنـاث             وجود فروق ذا   -2
 .للمفاهيم والتعميمات والمهارات الجغرافية لصالح الطالب الذكور

بعنوان أثر استخدام الوسائل التعليمية المجـسمة فـي تحـصيل           ) 1982خزاعلة،  (وفي دراسة   
كان هدف الدراسة معرفة    . دنطالب الصف األول الثانوي األكاديمي في مادة الجغرافيا في األر         

أثر الوسائل التعليمية في التحصيل، ولتحقيق هذا الهدف فقد قام خزاعلة بعمل تجربة على عينة               
طالبا وطالبة، وكانت أداة الدراسة هي االختبار التحصيلي، خلص خاللها خزاعلة           ) 198(شملت  

  :إلى النتائج التالية
لبـة الـصف األول الثـانوي، الـذين         يوجد فروق ذات داللة إحصائية في تحصيل ط        -1

 الوسـائل   ااستخدموا الوسائل التعليمية والذين لم يستخدموها لصالح الـذين اسـتخدمو          
  ).المجسمة(التعليمية 

 .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل يعزى إلى النوع االجتماعي -2

بـين طريقـة    عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في التحصيل يعزى إلى التفاعـل              -3
 . العرض والنوع االجتماعي

قام بدراسـة  ) 2002العمر، ( وفيما يتعلق بالدراسات التي تناولت التحصيل واالتجاهات فنجد أن        
هدفت إلى التعرف على أثر استخدام الحاسوب التعليمي على التحصيل المباشر والمؤجـل عنـد    

طالبا وطالبـة،  ) 114(ة الدراسة من طلبة الصف األول الثانوي العلمي في الكيمياء، تكونت عين        
طالبـا وطالبـة، درسـت باسـتخدام        ) 57(األولى تجريبية شملت    : تم تقسيمهم إلى مجموعتين   
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طالبا وطالبة، درسـت باسـتخدام الطريقـة التقليديـة،     ) 57(الحاسوب، والثانية ضابطة شملت  
  . جميع أفراد العينةواعتمد الباحث على تكافؤ المجموعتين من خالل تطبيق اختبار قبلي على

وفي نهاية التجربة طبق االختبار المباشر، ثم طبق االختبار المؤجل بعد مضي ثالثـة أسـابيع،                
تعزى إلى النوع االجتمـاعي  ) α =0.05(أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند         

الطريقة والنوع  ولصالح اإلناث، في حين لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتفاعل بين              
  .االجتماعي

بدراسة هدفت إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب علـى التحـصيل           ) 2001أبو الرب،   (كما قام   
، وتـم   )الكون ومكوناتـه الرئيـسية    (المباشر والمؤجل لطلبة الصف العاشر األساسي في وحدة         

يمها إلـى أربعـة    قصدية، حيث تم تقسةطالبا وطالبة بطريق ) 91(اختيار العينة التي تكونت من      
  .شعب، تجريبية ذكور وأخرى إناث،  وضابطة ذكور وأخرى إناث

ـ              علـى المجمـوعتين    هاستخدم الباحث في تجربته برنامجا محوسبا، من إعـداده، قـام بتطبيق
  .التجريبيتين، بينما درست المجموعتين الضابطتين بالطريقة التقليدية

ية في التحصيل المباشـر والمؤجـل يعـزى         أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائ       
لطريقة التدريس لصالح المجموعات التجريبية، بينما لم تشر النتائج إلى وجود فروق ذات داللة              
إحصائية في التحصيل المباشر يعزى إلى النوع االجتمـاعي أو النـوع االجتمـاعي وطريقـة               

صائية في التحـصيل المؤجـل   التدريس، في حين أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إح      
يعزى إلى النوع االجتماعي ولصالح الذكور، كما لم تظهر النتائج وجـود فـروق ذات داللـة                 

  .إحصائية في التحصيل المؤجل يعزى للتفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي
في دراسته الحاسوب كوسيلة تعليمية الستقصاء أثره في التحـصيل          ) 2001بادي،  (كما استخدم   

آلني والمؤجل لطلبة الصف العاشر األساسي في مبحث الكيمياء في محافظة سـلفيت، حيـث               ا
طالبة، وقد تم تقـسيمهم     ) 35(طالبا و   ) 22(طالبا وطالبة، منهم    ) 57(تكونت عينة الدراسة من     

إلى مجموعتين تجريبية درست باستخدام الحاسوب، وضابطة درست نفس المحتـوى بالطريقـة    
  .التقليدية
 النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات عالمات الطلبة في االختبار              أظهرت

اآلني والمؤجل لصالح المجموعة التجريبية، وهذا يعني أن طريقة التدريس لم تكن ذات أثر في               
  ).α =0.05(زيادة تحصيل الطلبة عند مستوى الداللة 

  :وبهدف اإلجابة عن األسئلة التالية
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وق في تحصيل الطلبة الذين يتعلمون باستخدام تلفزيون الـدائرة المغلقـة            هل يوجد فر   -1
وتحصيل الطلبة الذين يتعلمون بطريقة التعليم التقليدية على اختبار التحصيل الفـوري             

  من جهة واختبار التحصيل المؤجل من جهة أخرى يعزى لطريقة التدريس؟
دام تلفزيون الـدائرة المغلقـة      هل يوجد فروق في تحصيل الطلبة الذين يتعلمون باستخ         -2

وتحصيل الطلبة الذين يتعلمون بطريقة التعليم التقليدية على اختبار التحصيل الفـوري             
  من جهة واختبار التحصيل المؤجل من جهة أخرى يعزى للنوع االجتماعي؟

هل يوجد أثر في تحصيل الطلبة الفوري من جهة والمؤجل من جهة أخرى يمكـن أن                 -3
 ن طريقة التدريس والنوع االجتماعي؟ يعزى للتفاعل بي

طالبا وطالبـة مـن     ) 156(بدراسة تجريبية في األردن، شملت عينتها       ) 1990عثمان،  (فقد قام   
 درست بواسطة تلفزيون    ةتجريبي: طلبة الصف الثاني الثانوي األدبي، تم تقسيمها إلى مجموعتين        

  :كانت نتائجهاوقد . الدائرة المغلقة، وضابطة درست بالطريقة التقليدية
توجد فروق في متوسطات تحصيل طلبـة المجمـوعتين التجريبيـة والـضابطة فـي          -1

  .االختبارين الفوري والمؤجل لصالح األولى
الـذين تعلمـوا بواسـطة      (عدم وجود فروق في متوسط تحصيل المجموعة التجريبية          -2

 بالطريقـة   الذين تعلموا (ومتوسط تحصيل المجموعة الضابطة     ) تلفزيون الدائرة المغلقة  
 .في االختبارين الفوري والمؤجل تعزى إلى النوع االجتماعي)  ةالتقليدي

عدم وجود فروق في تحصيل الطلبة في االختبارين الفوري والمؤجل يعـزى للتفاعـل            -3
 .بين الطريقة والنوع االجتماعي

فـة التـي   وبالنظر إلى الدراسات التي تناولت اتجاهات الطلبة أو المعلمين نحـو المـواد المختل          
تحت عنوان أثر استخدام الوسائل التعليمية في تنمية        ) 1994فودة،  (يدرسونها فإننا نرى دراسة     

طالبـة  ) 144(االتجاهات نحو مادة الجغرافيا في األردن لدى طلبة الصف السابع، شملت عينتها  
  .طالبا) 152(و 

رافيا، وأثر اسـتخدام الوسـائل   وقد استخدم الباحث استبانة لقياس اتجاهات الطلبة نحو مادة الجغ    
االتجاهـات نحـو المهـن      : التعليمية في تنمية تلك االتجاهات، مكونة من خمسة مجاالت هـي          

والتخصصات ذات العالقة بالجغرافيا، االتجاهات نحو الجغرافيا كمبحث دراسـي، االتجاهـات            
ـ              رد والمجتمـع،   نحو صعوبة مادة الجغرافيا، االتجاهات نحو الجغرافيا من حيـث أهميتهـا للف

وباستخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة      . اتجاهات الطالب نحو مادة الجغرافيا    
  :ونتائج تحليل التباين الثنائي فقد أظهرت النتائج ما يلي
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التـي  (هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة في المجموعة التجريبيـة              -1
التي (وبين اتجاهات الطلبة في المجموعة الضابطة       ) يميةدرست باستخدام الوسائل التعل   

  .لصالح المجموعة التجريبية) درست بالطريقة التقليدية
هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة في المجموعة التجريبية واتجاهات             -2

االتجاهات نحو المهـن والتخصـصات      (الطلبة في المجموعة الضابطة على المجاالت       
 نحو صعوبة مادة الجغرافيا، واتجاهات الطلبة نحو        تالعالقة بالجغرافيا، واالتجاها  ذات  

كما لم يكـن    . ، وقد كانت هذه الفروق لصالح المجموعة التجريبية       )معلم مادة الجغرافيا  
هناك فروق بين اتجاهات الطلبة في المجموعتين الضابطة والتجريبية على المجـاالت            

كمبحث دراسي، واالتجاهات نحـو الجغرافيـا مـن حيـث         االتجاهات نحو الجغرافيا    (
 ).أهميتها للفرد والمجتمع

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة نحو مادة الجغرافيا تعـزى إلـى                -3
 .النوع االجتماعي لصالح الطالبات اإلناث

الجغرافيا تعزى  لم تظهر النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين اتجاهات الطلبة نحو مادة              
  .للتفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي

دراسة استطالعية بعنوان اتجاهات طلبـة جامعـة البحـرين نحـو       ) 1990الجمالن،  (وأجرى  
استخدام التلفزيون في التعليم الجامعي، وكان الهدف من هذه الدراسة هو معرفة الـدور الـذي                

تكونت عينة الدراسـة مـن      . لبة جامعة البحرين  يلعبه التلفزيون كوسيلة تعليمية في اتجاهات ط      
طالبا وطالبة، شملت طلبة كليات التربية والعلوم واآلداب والهندسة، وقد دلت النتائج على             ) 73(

  :ما يلي
  .وجود اتجاهات ايجابية نحو استخدام التلفزيون في تدريس المقررات الدراسية -1
 .نبا إلى جنب مع األستاذ الجامعييفضل طلبة الجامعة استخدام البرامج التلفزيونية ج -2

 .يرى طلبة الجامعة أن التلفزيون يثير اهتمامهم للتعلم ويجعل اتجاهاتهم أكثر ايجابية -3

اتجاهات الطالبات نحو استخدام التلفزيون في التدريس كانت أكثر ايجابية من اتجاهـات        -4
 . الطالب

اهات معلمي المواد العلميـة     فقد أجرى دراسة هدفت إلى الكشف عن اتج       ) 1993سرحان،  (أما  
في المرحلة الثانوية نحو تكنولوجيا التعليم، قام خاللها بأخذ عينته من معلمي ومعلمـات مدينـة               

من مجتمع الدراسـة،    %78.2معلمة، أي بنسبة    ) 135(معلما و   ) 162(عمان حيث بلغت العينة     
 .ا نحو تكنولوجيا التعليموقد جاءت النتائج مؤكدة أن اتجاهات المعلمين والمعلمات مرتفعة جد
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ولمعرفة اتجاهات معلمي ومعلمات العلوم الشرعية بمراحل التعليم العام نحو استخدام الوسـائل             
عبـد اهللا   (إلى دراسة قام بها     ) 1997البركات،  (التعليمية الحديثة في التعليم، فقد أشارت دراسة        

مختلف مدارس دولة قطـر، أن    معلم ومعلمة من    ) 300(المكونة عينتها من    ) 1992والسويدي،  
اتجاهات معلمي ومعلمات الصفوف االبتدائية عالية نحو استخدام الوسائل التعليمية، أكثـر مـن              

  .معلمي باقي المراحل التعليمية
  

  الدراسات األجنبية: ثانياً 2.2
  

 دراسة بعنوان أثر استخدام دروس الحاسوب المـساعدة فـي اتجاهـات    Tood, 1986)(أنجز 
طالبـا  ) 242(وتكونت عينة الدراسة من    . الصف الرابع في القراءة والرياضيات    وتحصيل طلبة   

لقد نمى لدى الطالب اتجاهات ايجابية نحو القراءة والرياضيات،         : وطالبة، وكانت نتائج الدراسة   
كما زاد تحصيل الطالب في كل من القراءة والرياضيات بفعـل اسـتخدام دروس الحاسـوب،                

ق في التحصيل واالتجاهات باستخدام دروس الحاسـوب يعـزى إلـى    وأخيرا لم يكن هناك فرو 
  .النوع االجتماعي
 إلى الكشف عن أثر استخدام الوسائل التعليمية في تحـصيل  (Balka, 1983)كما سعت دراسة 

وتكونت عينة الدراسـة مـن      . الطالب بطيئي التعلم في موضوع الحساب في المدارس المهنية        
طـالب مـن خـالل      ) 10(بل أربعة معلمين، كل منهم قام بتدريس        طالبا تم تدريهم من ق    ) 40(

وبتحليـل  .ألعاب ورق الشدة، وألعاب حجر النرد، وآالت حاسبة    : نشاطات ووسائل متنوعة، منها   
النتائج التي خرجت بها التجربة، توصلت الدراسة إلى تحسن غالبـة الطـالب فـي موضـوع              

شاطات المتبعة في الدراسة قد عملـت علـى    الحساب وباألخص عملية الجمع، كما لوحظ أن الن       
  .زيادة اهتمام ودافعية الطالب نحو تعلم الرياضيات

دراسة تجريبية هدفت إلى الكشف عن أثـر اسـتخدام دروس   ) Dyarmett, 1987(كما أجرى 
الحاسوب في التعلم األكاديمي وتحصيل الطلبة المبتدئين في المحاسبة، والمقارنة بـين تـدريس              

طريقة الحاسوب وتدريسها بالطريقة التقليدية، حيث تكونت عينة الدراسة مكونة مـن            المحاسبة ب 
طالبا، تم تقسيمهم إلى مجموعتين ضابطة وتقليدية، درستا المادة المقررة لكتاب المحاسـبة    ) 90(

إال أن المجموعة التجريبيـة تلقـت دروس        . نفسه، وأعطوا الوقت المقرر نفسه للحصة الصفية      
ة عن طريق الحاسوب، في حين تلقت المجموعة الضابطة دروس مادة المحاسـبة             مادة المحاسب 

فأظهرت النتائج أنه ال يوجد أثر الستخدام الحاسوب كوسيلة تعليميـة علـى             . بالطريقة التقليدية 
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التعلم األكاديمي أو على زيادة تحصيل الطلبة في مادة المحاسـبة بالمقارنـة مـع المجموعـة                 
  .الضابطة
بدراسة تبين أثر استخدام الحاسـوب وبرامجـه فـي اتجاهـات     ) Saunders, 1979(ولقد قام 

وتحصيل طالب السنة الثانية لمادة الجبر، حيث كان هدف الدراسة هـو التعـرف علـى أثـر                  
. استخدام الحاسوب وبرامجه كوسيلة تعليمية في اتجاهات وتحصيل الطلبة فـي مـادة الجبـر                

العليا في واليـة بنـسلفانيا      ) Calair( طالبا من مدرسة     )101(وكانت عينة الدراسة مكونة من      
)Pennsylvania (          األمريكية، وقد كانت نتائج الدراسة لصالح المجموعة التي درست مستخدمة

  .الحاسوب كوسيلة تعليمية
 بدراسة هدفت إلى المقارنة بين الطالب الذين درسـوا  ,Christman & Budget)  1999(قام 

وذلك في مـواد  ) كوسيلة تعليمية(مع الطالب الذين درسوا باستخدام الحاسوب    بالطريقة التقليدية   
  . العلوم العامة، والفيزياء، والكيمياء، واألحياء

وكانت نتائج الدراسة قد أظهرت تفوقا في التحصيل األكاديمي لصالح المجموعـات التجريبيـة              
ئج أن اسـتخدام الحاسـوب   التي درست باستخدام الحاسوب كوسيلة مساعدة، كما أظهرت النتـا      

كوسيلة تعليمية كان أكثر فاعلية على طالب المدينة منه على طالب ضواحي المدن، كما كانـت     
  .فاعليته قليلة على الطالب في القرى والريف

 بدراسة هدفت إلى استقصاء أثر الحاسوب والفيـديو ديـسك علـى             ,Rowry) 1995(كما قام   
وية في والية تكساس األمريكية، فـي مبحـث الكيميـاء،           تحصيل واتجاهات طلبة المرحلة الثان    

تجريبيـة  : قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين    . طالبا وطالبة ) 169(تكونت عينة الدراسة من     
أظهـرت نتـائج   . درست باستخدام الحاسوب والفيديو ديسك، وضابطة درست بالطريقة التقليدية     

  .الضابطةالدراسة تفوق المجموعة التجريبية على المجموعة 
وقد أستخدم الحاسوب مع الفيديو في تدريس مواضيع مختلفة مما يزيد من فاعلية التعلم، وهـذا                

 بدراسته التي هدفت إلى فحـص األثـر والفاعليـة السـتخدام             ,Sulimani) 1992(ما قام به    
الحاسوب كمساعد في التعليم ومكمل مع الفيديو في تدريس طلبة الهندسة، مقارنة مع الطريقـة               

  .التقليدية المستخدمة
طالبا وطالبة من كليات الهندسة في جامعة الملك عبد العزيز في           ) 39(تكونت عينة الدراسة من     

األولـى درسـت باسـتخدام الحاسـوب     : السعودية، وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين       
أظهرت نتائج الدراسة   . كوسيلة مساعدة في التعليم مع الفيديو، والثانية درست بالطريقة التقليدية         

أن الطلبة الذين تلقوا تعليمهم  باستخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية مكملة للفيديو حـصلوا علـى                
  .نتائج أفضل في التحصيل من زمالئهم الذين درسوا بالطريقة التقليدية
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بعنوان أثر التفكير في محتوى الخريطة وتفاعـل أفـالم   ) Peters, 1989(وفي دراسة أجراها 
لفيديو على التعلم والتحصيل في دروس الحاسوب، كان الهدف منها هو معرفة أثر استخدام كل               ا

من الخرائط وأفالم الفيديو في تحصيل وتعلم الطلبة لدروس الحاسوب، فكانت نتائج الدراسة أن              
الخـرائط وأفـالم    (تحصيل الطلبة قد زاد باستخدام الخرائط وأفالم الفيديو، وأن هذه الوسـائل             

  .تدعم عملية التعلم والتعليم لدى الطلبة) فيديوال
 بعنوان تدريس التقنيات في مدارس أمريكا واليابان، بهـدف  Shwalb, 1987)(وأفضت دراسة 

  :معرفة أثر استخدام الوسائل التعليمية في مدارس كل من البلدين إلى
  .ايجابية الطالب وزيادة تحصيلهم -1
 .و المادة المتعلمة وطريقة التدريستكوين اتجاهات ايجابية لدى الطلبة نح -2

 .حث الطلبة على حفظ المعلومات -3

دراسة أمريكية كانت مسجلة منذ     ) 408(دراسة يابانية مقابل    ) 128(وقد شملت الدراسة مقارنة     
  ).1960(عام 

وبهدف معرفة أثر استخدام الوسائل التعليمية السمعية والبصرية في تحصيل واتجاهات الطلبـة             
 دراسته التي حاولت اإلجابـة عـن األسـئلة    Moshiri, 1981)(لوم، فقد أجرى نحو مادة الع

  :التالية
هل يختلف تحصيل واتجاهات الطلبة الذين درسوا باستخدام الوسـائل التعليميـة عـن               -1

  تحصيل واتجاهات الطلبة الذين لم يستخدموا الوسائل التعليمية؟
اهات الطلبة بالمقارنة مع الطلبـة     ما أثر استخدام وسيلة تعليمية واحدة في تحصيل واتج         -2

 الذين استخدموا وسيلتين تعليميتين أثناء تعلم مادة العلوم؟

ولتحقيق هذه الدراسة فقد تم إجراء التجربة على ثالث مجموعات من طلبـة الـصف الثـامن،                 
األولى تجريبية استخدمت وسيلتين تعليميتين وهي األفالم وأشرطة الكاسيت، والثانيـة تجريبيـة      

تخدمت وسيلة تعليمية واحدة وهي األفالم، والثالثة مجموعة ضابطة، وقد أظهرن النتائج مـا              اس
  :يلي

عدم وجود فروق بين اتجاهات وتحصيل طلبة المجموعة الضابطة وتحصيل واتجاهات            -1
  .ةطلبة المجموعة التجريبية تعزى إلى استخدام الوسائل التعليمي

تجريبية التي استخدمت وسيلتين تعليميتـين      وجود فروق في التحصيل بين المجموعة ال       -2
والمجموعة التي استخدمت وسيلة تعليمية واحدة ولصالح التـي اسـتخدمت وسـيلتين             

 .تعليميتين
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عدم وجود فروق بين اتجاهات طلبة المجموعة التجريبية األولـى واتجاهـات طلبـة               -3
  .المجموعة التجريبية الثانية

نوان استخدام الكليات االجتماعية للوسائل التعليميـة   بدراسة بعObetz, 1980)(من جانبه قام 
داخل غرفة الصف، هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام الوسائل التعليمية داخل غرفـة               

  :الصف في تدريس مادة العلوم ومادة العلوم اإلنسانية، وخلص إلى النتائج التالية
  .د استخدام الوسائل التعليميةالطلبة كانوا أكثر انسجاما مع المادة الدراسية عن -1
 .يشعر الطلبة أن الحصة أصبحت ممتعة باستخدام الوسائل التعليمية -2

 .أنه أمكن تدريس عدد أكبر من الطلبة في الحصة الواحدة -3

كان المعلم يشعر بالرضا في استخدام الوسائل التعليمية لشرح الدروس المعقـدة التـي               -4
 .تتشابك بينها عالقات متعددة

لتعليمية المحببة لالستخدام من قبل الطلبة هي األفالم، والعارض الرأسي، ثـم            الوسائل ا  -5
 .الوسائل السمعية، بينما الشفافيات كانت تحتل المركز األخير

أي طريقـة مـن   :  دراسة هدفت إلى اإلجابة عن السؤال التـالي Callahan, 1980)(وأجرى 
 وتنمية اتجاهاتهم نحو مـادة الدراسـات        الطرق التالية هي أكثر فعالية في زيادة تحصيل الطلبة        

استخدام التلفزيون التعليمي أم استخدام الخرائط والكرات األرضية؟ فقـد تكونـت            : االجتماعية
عينة الدراسة من طلبة الصفوف الرابع والخامس والسادس االبتدائية للمدارس الحكوميـة فـي              

اسة بأنه ليس هناك فرق بـين  ، وأوضحت الدر)West Hartford(مقاطعة هارت فورد الغربية 
الطلبة الذين درسوا بمشاهدة األفالم التلفزيونية والطلبة الـذين درسـوا باسـتخدام             : الطريقتين

الخرائط والكرات األرضية في اتجاهات وتحصيل الطلبة، كما أظهرت الدراسـة أن اتجاهـات              
ة نتيجة لتعمق الطالـب     الطلبة نحو مادة الدراسات االجتماعية في الصف الخامس ايجابية وفعال         

  .في الدرس الذي يستخدم فيه الوسائل التعليمية
 في دراسة له بين استخدام أشرطة الفيديو واألشـرطة الـسمعية   Machula, 1977)(كما قارن 

ـ            أشـرطة  ( الـثالث    ةوالمطبوعات وكان هدف الدراسة هو تحديد أثر كل من الوسائل التعليمي
ـ    ) بوعاتالفيديو، واألشرطة السمعية، والمط     ذلـك فقـد   قفي استجابات الطلبة وتعلمهم، ولتحقي

درست المجموعة األولى بمشاهدة فيلم الفيديو، ودرست المجموعة الثانيـة بـسماع األشـرطة              
وجاءت النتائج لتظهـر تفـوق      . السمعية، في حين درست المجموعة الثالثة بقراءة المطبوعات       

  .وعتين األخريينالمجموعة التي درست بمشاهدة الفيديو على المجم
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  :تعقيب عام على الدراسات السابقة 2.3

  
من خالل ما تم عرضه من دراسات تعلقت بأثر استخدام الوسـائل التعليميـة فـي التحـصيل                  
واالحتفاظ بالمعلومات، والدراسات التي تناولت اثر الوسائل التعليمية في االتجاهات فانه يمكـن             

  :رصد المالحظات اآلتية
ة الدراسات التي تناولت الوسائل التعليمية في مبحث الرياضيات على          على الرغم من قل    -1

حد علم الباحث، إال أن ما توفر منها أكد على فاعلية استخداماتها في كل من التحـصيل     
  واالحتفاظ بالمعلومات، كما أكدت تصاعد االتجاهات االيجابية نحو مادة الرياضيات

   
ملحوظا الستخدام الوسائل التعليميـة فـي رفـع    أظهرت غالبية الدراسات السابقة تفوقا   -2

مستوى التحصيل من جهة أو التحصيل واالحتفاظ بالمعلومات من جهة أخـرى لـدى              
؛ 1996؛ عويـدات وبـدران،    2001؛ أبو ريا و حمـدي،       2004قباجة،  (الطلبة ومنها   

 & Christmanونجـد ذلـك أيـضا فـي دراسـة      ) 1990؛ طيفور، 1990عثمان، 

Budget, 1999) 1992؛ Sulimani, ؛Peters,1989 ؛Callahan,1980 .( ــا فيم
إلـى عـدم   ) Moshiri, 1981؛ Dyarmett,1987  (، )2001بادي، (تحدثت دراسة 

  .وجود أثر الستخدام الوسائل التعليمية في التحصيل لدى الطلبة
 أجمعت معظم الدراسات السابقة على أهمية استخدام الوسائل التعليمية في عملية التعليم            -3

والتعلم، وذلك من خالل النتائج التي توصلت إليها سواء في رفع مستوى التحـصيل أو               
 االيجابية المرتفعة التي أبداها الطلبة والمعلمين تجاه المواد التي يدرسـونها            تباالتجاها

؛ عويـدات   2001؛ أبو ريا، حمـدي،      2004قباجة،  (باستخدام الوسائل التعليمية ومنها     
 ,Christman & Budgetو ) 1990؛ طيفـور،  1990، ؛ عثمـان 1996وبـدران،  

 ).Callahan,1980؛ Peters,1989؛ ,Sulimani  1992 ؛(1999

أشارت نتائج الدراسات بان هنالك اتجاهات ايجابية مرتفعـة لـدى جميـع المعلمـين                -4
والمعلمات نحو استخدام الوسائل التعليمية، وهذا ما يعزز من فكرة تـدريب المعلمـين              

تأهيلهم للتعامل مع الوسائل التعليمية بشتى الطرق واإلمكانيات، هـذا مـا            والمعلمات و 
 ).1992؛ عبد اهللا والسويدي، 1993سرحان، : (أظهرته نتائج دراسة كل من

أشارت نتائج معظم الدراسات التي تناولت اتجاهات الطلبة نحو المواد التي يدرسـونها              -5
ت ايجابية مرتفعة لدى الطلبة تجـاه تلـك         باستخدام الوسائل التعليمية بان هنالك اتجاها     
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، كمـا   )1990؛ الجمـالن،    1994؛ فـودة،    2001؛ نجم،   2004قباجة،  : (المواد ومنها 
، فيما انفـردت    )Todd,1986؛  Shwalb,1987: (أظهرت نفس النتائج دراسة كل من     

بالحديث عن عدم وجود فروق في اتجاهـات الطلبـة فـي            ) Moshiri,1981(دراسة  
 .لتجريبية والضابطةالمجموعتين ا

 كوسائل تعليميـة معـدة      ةالدراسات الحديثة معظمها استخدمت وسائل تكنولوجية حديث       -6
وكان أهمها الحاسوب، فقد لوحظ كثرة الدراسات التي تناولت هذا الجهـاز فـي             . مسبقا

شتى المواد، والتي أشارت معظم نتائجها لصالح استخدامه دائما، كما أجمعت الدراسات            
لت الحاسوب كوسيلة تعليمية على تفوق الطلبة الـذين يدرسـون مـستخدمين             التي تناو 

الحاسوب كوسيلة تعليمية، لذا كانت التوصيات تؤكد ضرورة اسـتخدامه فـي جميـع              
مراحل التعلم والتعليم ابتداء من التعليم األساسي ووصوال إلى التعليم الجامعي، ونـرى             

 ،)2001؛ أبـو الـرب،   2002؛ عمـر،  2004قباجـة،  (ذلك في دراسة كـل مـن   

Christman & Budget, 1999)  ؛Rowry, 1995 1992؛ Sulimani ؛
Dyarmett, 1987.(  

وأخيرا وبالرغم من وجود قواسم مشتركة بين هذه الدراسة وكثير من الدراسات السابقة، سـواء            
؛ عبـد  2003؛ فايز، 2004قباجة، ( بإتباعها للمنهج التجريبي أو النتائج التي توصلت إليها مثل         

، فإنهـا  )Rowry, 1995؛ Christman & Budget, 1999(، وكذلك )1990الرحمن صالح، 
تخالفها في وجوه عدة وهي إشراك الطلبة بشكل مباشر في مجريات الحصة الصفية من خـالل                
قيامهم بإعداد الوسائل التعليمية، وبذلك تجسيد المفاهيم والحقـائق والقـوانين بأشـياء ملموسـة      

وحيث أن هذه الدراسة هي األولى التي ناقشت التدريس بهـذه الطريقـة      . لطالب بنفسه يصنعها ا 
في مدارس فلسطين على حد علم الباحث، ومع بدء مرحلة تطبيق المناهج الفلسطينية الجديـدة،               
ارتأى الباحث ضرورة القيام بهذه الدراسة لتسليط الضوء على مثل هذا الجانب، وبالتالي كـان               

  .  كبر الختيار الباحث لموضوع هذه الدراسةلذلك األثر األ
  
  
  
  

  

 

  

23 



  الفصل الثالث

  الطريقة واإلجراءات

  

    منهج الدراسة1.3

   مجتمع الدراسة2.3

   عينة الدراسة3.3

   أدوات الدراسة4.3

 )الفوري(  صدق وثبات االختبار التحصيلي 5.3

   إجراءات الدراسة6.3

   متغيرات الدراسة7.3

 إلحصائية  المعالجة ا8.3

  

 

  
  
  



  الفصل الثالث
  

  الطريقة واإلجراءات
  

يتناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث، كمـا ويتـضمن وصـفا لمجتمـع                
  .الدراسة وعينتها وخطوات إعداد أدوات الدراسة وكذلك األساليب اإلحصائية المستخدمة فيها

  
 :منهج الدراسة 1.3

  
لتطبيق هذه الدراسة، لمالءمته لهذا النوع من الدراسات، حيـث          اعتمد الباحث المنهج التجريبي     

دون التعرض للوسائل التعليمية    (درست المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية المعتادة        
، في حين درسـت المجمـوعتين التجـريبيتين    )من حيث التدريب على إعدادها أو التوضيح بها 

مت بإعداد وسائل تعليمية بعد إجراء التدريب لها علـى ذلـك،   األولى قا: باستخدام استراتيجيتين 
  .والثانية تم إدخال الوسائل المعدة سلفا من قبل المعلم عليها

  
  :مجتمع الدراسة 2.3

  
تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكوميـة التابعـة               

 م، والبـالغ    2004 – 2003يل للعـام الدراسـي      لمديرية التربية والتعليم في مديرية تربية الخل      
) 35(طالبـة مـوزعين ضـمن       ) 2460(طالبا و   ) 2527(طالبا وطالبة منهم    ) 4987(عددهم  
  .مدرسة

  
  :عينة الدراسة 3.3

  
طالبا وطالبة من طلبـة     ) 203(من مجتمع الدراسة أي      % 4.07شملت عينة الدراسة ما نسبته      

 شعب دراسية للذكور بمدرسة ابن رشـد الثانويـة          الصف العاشر األساسي موزعين على ثالثة     
للبنين، وثالثة شعب دراسية لإلناث بمدرسة ترقوميا الثانوية للبنات، وذلك في الفصل الدراسـي              

يصف توزيع عينة الدراسـة علـى       ) 1.3(جدول  .  م 2004 – 2003الثاني من العام الدراسي     
  .المجموعات الضابطة والتجريبية
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  ينة الدراسة على المجموعات الضابطة والتجريبيةتوزيع ع): 1.3(جدول 
  

  إناث  ذكور  المجموعة
  32  35  ضابطة

  32  35  أعدت وسائل تعليمية بعد تدريبها على ذلك) 1(تجريبية 
  34  35  تم إدخال الوسائل التعليمية المعدة مسبقا عليها) 2(تجريبية 

  98  105  المجموع
  )اإلحصاء في مديرية التربية والتعليم في الخليل أخذت هذه المعلومات من قسم التخطيط و ( 
  

وقد تم اختيار العينة بالطريقة القصدية وذلك للتسهيالت المقدمة من أجل تطبيق الرسالة، وتوفر              
أمكانية توزيع الطلبة على ثالث شعب صفية متكافئة في التحصيل، وسهولة إشـراف الباحـث               

 . على تطبيق الدراسة في المدرستين

 التجريبية والضابطة بصورة عشوائية بسيطة، بعد التأكد مـن تكـافؤ   تاختيار المجموعاكما تم   
المجموعات الدراسية الثالث في كل من مدرسة ابن رشد الثانوية للبنـبن ومدرسـة ترقوميـا                

للعام الدراسـي   ) الشهرين(الثانوية للبنات، حيث تم اعتماد عالمات اختبار نصف الفصل الثاني           
اإلضافة إلى عالماتهم النهائية في مبحث الرياضيات للفصل األول من العـام            م، ب 2004–2003
م، اعتمادا على سجالت وجداول العالمات في المدرستين المذكورتين سابقا          2004 –2003نفسه  

حيث تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج تحليل         . لتحقيق هذه الغاية  
للفروق في متوسطات عالمات كل من الفصل األول ) One Way ANOVA(التباين األحادي 

في كل مدرسة على حده كما هو واضح        ) عينة الدراسة (والشهرين للمجموعات الدراسية الثالثة     
  ). 5.3(، )4.3(، )3.3(، )2.3(في جداول 

ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات كـل مـن الفـصل األو           ): 2.3(جدول  
  ) قبل إجراء التجربة(والنصفي لمجموعات الدراسة الثالث لدى الطالب الذكور 

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  المجموعة
  18.08  71.66  35  )1(المجموعة 
  19.13  71.11  35  )2(المجموعة 
  19.63  70.34  35  )3(المجموعة 
  18.79  71.04  105  المجموع
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للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(بار تحليـل التبـاين األحـادي    نتائج اخت: 3.3جدول 
المتوسطات الحسابية لعالمات كل من الفصل األول والنصفي لمجموعات الدراسة الثالثة عنـد             

  الطالب الذكور 
  

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

متوسط   درجات الحرية
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

بين 
  وعاتالمجم

30.533  2  15.267  0.042  0.958  

داخل 
  المجموعات

36673.314  102  359.542      

     104  36703.847  المجموع
  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمـات كـل مـن الفـصل األول             : 4.3جدول  
  )قبل إجراء التجربة( اإلناث توالنصفي لمجموعات الدراسة الثالث لدى الطالبا

   
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  موعةالمج

  19.65  69.34  32  )1(المجموعة 
  19.77  70.82  34  )2(المجموعة 
  19.33  69.78  32  )3(المجموعة 
  19.39  69.98  98  المجموع

  
للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    : 5.3جدول 

كل من الفصل األول والنصفي لمجموعات الدراسة الثالثة عنـد          المتوسطات الحسابية لعالمات    
  الطالبات اإلناث

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

متوسط   درجات الحرية
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

بين 
  المجموعات

38.371  2  19.186  0.050  0.951  

داخل 
  المجموعات

36435.29  95  383.533      

     97  36474.000  المجموع



  
  

، أن المجموعات الدراسية الثالثة على قدر كبيـر مـن التقـارب فـي             )2.3(يتضح من جدول    
المستوى األكاديمي، وهذا ما تظهره المتوسطات الحسابية المتقاربة في القيمة، كما يبين جـدول                

مـن الفـصل    عدم وجود داللة إحصائية في فروقات المتوسطات الحسابية لعالمات كل           ) 3.3(
 وهي أكبر من    0.953األول والنصفي لمجموعات الدراسة الثالثة، إذ بلغت قيمة مستوى الداللة           

  .، هذا ما يخص مجموعات الدراسة الثالث عند الذكور0.05
نفس النتائج  ) 5.3(،  )4.3(أما ما يخص مجموعات الدراسة الثالث عند اإلناث فيظهر الجدولين           

 األكاديمي من جهة ومن حيث عدم وجـود فـروق ذات داللـة              من حيث التقارب في المستوى    
إحصائية في فروقات المتوسطات الحسابية لعالمات كل من الفصل األول والنصفي مـن جهـة               

األمر الذي يقضي بعدم وجود     . 0.05 وهي أكبر من     0.951ثانية، إذ بلغت قيمة مستوى الداللة       
ل والنصفي لمجموعات الدراسة الثالثة لكـل  فروق ذات داللة إحصائية بين عالمات الفصل األو   

  . مدرسة، وبهذا تأكد تكافؤ المجموعات الدراسية، وجاهزيتها إلجراء التجربة
  

  :أدوات الدراسة 4.3
  

  االختبارات اليومية : أوال 1.4.3
  

أعد الباحث أربعة اختبارات يومية، هدفت التعرف إلى التغيـر فـي تحـصيل الطلبـة لـدى                  
لناتج من أثر التدريب على إعداد وسائل تعليمية، أو الناتج من أثـر             المجموعتين التجريبيتين، وا  

كانت أداة القياس في هذه المرحلـة مـن التجربـة هـي             . إدخال الوسائل التعليمية المعدة سلفا    
االختبارات اليومية األربعة والمتتالية والتي فصل بينها فترات زمنية متباعدة، على طول الفتـرة      

، 2004/ 5 / 15 إلـى        2004/ 4 / 20يها التجربة والتي امتدت مـن       الزمنية التي أجريت ف   
وقد عرضت هذه االختبارات بصورتها النهائية على مشرفي الرياضـيات فـي مكتـب تربيـة            

  ) .4ملحق (محافظة الخليل 
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   االختبار التحصيلي-:ثانيا 2.4.3
  

إعدادها من قبـل الطلبـة    (هدف هذا االختبار إلى قياس مدى تأثير الوسائل التعليمية بالطريقتين    
على التحصيل، وقد تكـون     ) المدربين على ذلك مسبقا، أو إدخالها إلى غرفة الصف معدة مسبقا          

) القدرات الرياضـية (هذا االختبار من خمسة أسئلة رئيسية، وبواقع ثالثين فقرة تناولت األهداف     
لـواردة فـي وحـدة الهندسـة     الثالثة، المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية وحل المشكالت ا      

  : الفراغية، حيث توزعت بنود االختبار على النحو اآلتي
المعرفـة  ) أ ، ب ، جــ ، د ، هــ ، و  (بفروعـه  ) 1( يمثـل البنـد   :السؤال األول  •

المعرفة اإلجرائية، في حين يمثل البند الثاني والخامس حل         ) 4 ،   3(المفاهيمية، والبنود   
 .المشكالت

تحديد نوع الفقـرة بأنهـا      (ن هذا السؤال من عشرة فقرات من نوع          تكو :السؤال الثاني  •
، حيث مثلت الفقرات األولـى، والرابعـة،        )صائبة أم خاطئة مع تصويب الخاطئة منها      

والسادسة، والسابعة، والثامنة، والتاسعة المعرفة المفاهيمية، والفقرات الثانيـة والثالثـة           
 .ن مثلت الفقرة العاشرة حل المشكالتوالخامسة مثلت المفاهيم اإلجرائية، في حي

 تكون كل منهما من فقرتين من نوع المقـال، مثلـت الفقـرة              :السؤالين الثالث والرابع   •
  .األولى منه المعرفة اإلجرائية، في حين مثلت الفقرة الثانية حل المشكالت

 تكون هذا السؤال من ستة فقرات من نوع االختيار من متعدد حيـث              :السؤال الخامس  •
لت الفقرات األولى، والرابعة، والخامسة المعرفة المفاهيمية، والفقرات الثانية والثالثـة       مث

 .المعرفة اإلجرائية، والفقرة السادسة مثلت حل المشكالت

) المعرفة المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحـل المـشكالت    (وتتضح توزيعات األهداف الثالثة     
  :وات اآلتية في إعداد هذا االختباروقد اتبعت الخط). 5(كما هو في ملحق 

تحليل محتوى مادة الوحدة الرابعة من كتاب الصف العاشر األساسـي الجـزء الثـاني              -1
، حيث تم فيه تحديد المفاهيم المعرفية والقواعد الرياضية والمفـاهيم           )الهندسة الفراغية (

  .اإلجرائية وحل المشكالت
المعرفـة المفاهيميـة، والمعرفـة       (إعداد جدول المواصفات الخاص بتحديد األهـداف       -2

الواردة في كل بند من بنـود وحـدة الهندسـة الفراغيـة               ) اإلجرائية، وحل المشكالت  
 ).6ملحق (
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المعرفـة المفاهيميـة، والمعرفـة      (إعداد جدول مواصفات رقمي يبين عدد األهـداف          -3
ـ    ) اإلجرائية، وحل المشكالت   د الـوزن  لكل بند من بنود وحدة الهندسة الفراغية، وتحدي

 ).7ملحق (النسبي لكل هدف 

عرض جداول المواصفات الخاصة بتحليل وحدة الهندسة الفراغية على لجنة محكمـين             -4
ضمت أساتذة ممن يعلمون مادة الرياضيات فـي الجامعـات والمـدارس واإلشـراف              

، وذلك إلبداء رأيهـم، وقـد تـم األخـذ     )8ملحق (التربوي ولهم خبرة طويلة في ذلك   
 . ث تم إدخال بعض التعديالت المطلوبةبمشورتهم حي

 .تحديد عدد فقرات االختبار التحصيلي بثالثين فقرة موزعة على خمسة أسئلة -5

حيث تم التنويع في صياغة أسئلة االختبار التحصيلي، بحيـث          : تحديد مفردات االختبار   -6
يرا شمل أسئلة مقالية، تحديد الفقرات الصائبة من غيرها مع تصحيح الخاطئة منها وأخ             

 .االختيار من متعدد

المفاهيميـة،  (إعداد جدول المواصفات الخاص بتحديد عدد فقرات األهـداف الثالثـة             -7
لكل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي بحيث يتفق مـع          ) واإلجرائية، وحل المشكالت  

، وجدول آخر بعالمات فقـرات      )7(األوزان النسبية لألهداف الثالثة الواردة في ملحق        
الثالثة الواردة في كل سؤال من أسئلة االختبار التحصيلي بحيث يحافظ علـى             األهداف  
للمعرفة % 50من عالمة االختبار التحصيلي هي للمعرفة المفاهيمية، و       % 30ما نسبته   

 ).10، ملحق 9ملحق (لحل المشكالت % 20اإلجرائية، و

ملحق (ي          إعداد جدول مواصفات يحدد عالمة كل فقرة من فقرات االختبار التحصيل           -8
11.( 

 :حيث تم إعداد االختبار بصورته األولية مع مراعاة ما يأتي: صياغة مفردات االختبار -9

 . خلو األسئلة من أية مؤشرات عن اإلجابات-أ

  .  مراعاة الفروق الفردية عند الطلبة-    ب
  . تضمين المحتوى العلمي لوحدة الهندسة الفراغية-    جـ 

  :حيث تم مراعاة ما يأتي: ت صياغة التعليما- 10   
  .سهولة التعبيرات وخلوها من التعقيدات  - أ

  . أن تكون العبارات مألوفة للطلبة -  ب
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  ):الفوري(صدق وثبات االختبار التحصيلي  5.3
  

 :تم قياس صدق االختبار التحصيلي بإتباع الخطوات اآلتية

ـ               -1 ن تم قياس صدق المحتوى لالختبار بعرضه على لجنة محكمين ضـمت أسـاتذة مم
يعلمون مادة الرياضيات في الجامعات والمدارس واإلشراف التربوي ولهم خبرة طويلة           

 : وذلك إلبداء رأيهم فيما يأتي). 12ملحق (في ذلك 

  .مدى ارتباط فقرات االختبار باألهداف التي وضعت من أجلها  - أ
 . مدى مالئمة االختبار للمحتوى الذي يقيسه -  ب

 .ميا مدى وضوح فقرات االختبار لغويا وعل -  ت

 . مدى مناسبة لغة فقرات االختبار لمستوى التالميذ -  ث

 .مدى وضوح األشكال المرسومة والتي تتضمنها بعض فقرات االختبار - ج

 .مدى مراعاة فقرات االختبار للفروق الفردية عند الطلبة - ح

 .مدى تدرج فقرات االختبار من السهل إلى الصعب - خ

 . للطلبة) الشكل الفني(لتحصيلي  الذي خرجت فيه ورقة االختبار المدى مناسبة الشك  - د

ومن هذه التعديالت علـى سـبيل المثـال ال          . وبناء على ذلك فقد تم إدخال التعديالت المطلوبة       
  :الحصر

اعتماد الفقرة الثانية من السؤال األول بأنها تندرج تحت مستوى حل المشكالت بعد أن كـان                * 
  .الباحث مدرجا لها تحت مستوى المعرفة اإلجرائية

الموجودة تحت كـل    ) الصواب(لنص السؤال الثاني، وشطب كلمة      ) إن وجدت (ضافة عبارة   إ* 
فقرة من فقرات السؤال الثاني، وذلك لوجود فقرات صائبة أصال مما قد يـدخل الطالـب فـي                  

  .االرتباك والحيرة
في الفقـرة   ) فإن(والصواب هي   ) فأن(تعديل بعض األخطاء اإلمالئية والنحوية كورود كلمة        * 

في الفقرة الثالثة من الـسؤال  ) تمر(بكلمة ) يمر(كذلك استبدال كلمة  . ألولى من السؤال الخامس   ا
  .نفسه
تعديل مدة الزمن المقترح لالمتحان بحيث تصبح ساعة وخمسون دقيقـة بـدال مـن سـاعة                * 

  .ونصف الساعة التي كانت مقترحة وهذا ما أشار إليه معظم المحكمين
طالبـا مـن طـالب      ) 36(لى عينة استطالعية بلغ عددها      طبق االختبار التحصيلي ع    -2

، تحـت نفـس     )الشعبة الرابعة أ  (الصف العاشر األساسي في مدرسة ابن رشد الثانوية         
الظروف التي تم فيها تطبيق االختبار التحصيلي للمجموعات التجريبية والضابطة فيمـا      
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ستخدم الباحـث المعادلـة   وقد حسب معامل السهولة والتمييز لبنود االختبار، وقد ا    . بعد
 :اآلتية إليجاد معامل التمييز

  
     اإلجابة الصحيحة في الفئة الدنيا–اإلجابة الصحيحة في الفئة العليا = معامل التمييز 

                            مجموع اإلجابات الصحيحة في إحدى الفئتين 
  :السهولة) معامل(كما استخدم المعادلة اآلتية إليجاد درجة 

    %100   × مجموع الذين أجابوا إجابة صحيحة على الفقرة =   درجة السهولة 
                            مجموع الذين حاولوا اإلجابة على الفقرة 

، أما معامـل التمييـز فقـد تـراوح بـين         %86 -% 21 فكان أن تراوح معامل السهولة بين      
أن معامل السهولة يجب أن يتراوح بـين        ) 1996(ويرى أبو لبدة    ). 13ملحق   % (78 -% 25
وبناء علـى مـا     % 25، كما اعتبر أن الحد األدنى المقبول لمعامل التمييز يعادل           90%-% 10

  ).14(سبق فقد أصبحت فقرات االختبار التحصيلي كما في ملحق 
تم تطبيق االختبار التحصيلي مرتين وبفارق زمني قدره أسبوعان علـى     : ثبات االختبار  -3

 العينة االستطالعية، وبانتهاء التجربة تم حساب معامل الثبات ألداة الدراسة بشكل            نفس
عام بطريقة االتساق الداخلي حسب معادلة الثبات كرونباخ ألفـا حيـث بلغـت قيمتـه            

. ، وهذا مؤشر على أن االختبار التحصيلي يتمتع بدرجة مقبولـة مـن الثبـات             )0.92(
رتباط بيرسون بين التطبيقين األول والثاني فوجـد        إضافة لذلك فقد تم حساب معامل اال      

، وهذا معامل ثبـات مرتفـع يؤكـد صـالحية           )6.3(كما هو في جدول     ) 0.865(أنه  
  .االختبار التحصيلي، وقد تم اعتبار هذا المقدار داال ومالئما ألغراض الدراسة

ختبـار التحـصيلي    معامل ارتباط بيرسون بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لال        : 6.3 جدول  
  للعينة االستطالعية

  

المتوسط   العدد  المتغيرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة معامل 
  االرتباط ر

مستوى 
  الداللة 

  0.001  0.865  18.60  72.00  36  األول
      18.72  68.03  36  الثاني
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  -:إجراءات الدراسة 6.3
  

لخطة البحث المقدمة من قبل الباحث، قـام        قسم التربية   / بعد إقرار لجنة عمادة الدراسات العليا       
  :الباحث بإتباع الخطوات اآلتية من أجل تحقيق أهداف الدراسة

الخليـل، إلجـراء التجربـة      / الحصول على إذن من مديرية التربية والتعليم         -1
 ).15ملحق (

وهي الوحدة الرابعة مـن كتـاب       ) وحدة الهندسة الفراغية  (تحديد المادة العلمية     -2
لصف العاشر األساسي الجزء الثاني، الذي تم تدريسه في مـدارس  الرياضيات ل 

وهذا الكتاب هو منهاج أردني كانت قد       . 2004-2003فلسطين للعام الدراسي    
اعتمدته وزارة التربية والتعليم الفلسطينية بموافقة من وزارة التربيـة والتعلـيم          

ريسه فـي   لتد24/7/1994 بتاريخ 14/72/29566األردنية بموجب كتاب رقم  
ولقـد قـام الباحـث    . م1994فلسطين منذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام        

باختيار وحدة الهندسة الفراغية إلجراء دراسته عليها لما يراها مـن األسـباب             
 :التالية

من المفاهيم والمعـارف والحقـائق      ) الهندسة الفراغية (مضمون الوحدة الدراسية    * 
 التخيل بحيث يستطيع الطلبة رسم الشكل المطلوب في         تحتاج من الطلبة القدرة على    

في الذاكرة والتعامـل معـه   ) البعد السيني والبعد الصادي والبعد العيني    (ثالثة أبعاد   
  .تخيلياً، وهذه القدرة ال يتمتع بها إال عدد قليل منهم

ن الهندسة الفراغية تقوم على أساس أن يكون هناك ثالثة أبعاد بدال مـن البعـدي              * 
وهذا يحتـاج فـي     . الذي اعتاد عليه الطلبة فيما سبق، أي الفراغ بدال من المستوى          

 الطلبة التعامل مع ما يرد فيها من معلومـات          عالغالب إلى وسائل معينة حتى يستطي     
  .ومفاهيم وحقائق رياضية ثالثية األبعاد

وحـدة  تجسيم المفاهيم والحقائق والنظريات واألسئلة واألنشطة الـواردة فـي ال          * 
كما تزيد من فرصة رؤية     . الدراسية تزيد من فرصة القدرة على التخيل عند الطلبة        

  .هذه الحقائق بوضوح وبشكل حسي
إشراك الطلبة في تجسيم المفاهيم والحقائق والنظريات واألسئلة بعد تدريبهم على           * 

 . ذلك هو إثراء لألنشطة الصفية التي يحتاجها الطلبة داخل وخارج الغرف الصفية
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تحليل وحدة الهندسة الفراغية وذلك بعمل جداول المواصفات الالزمـة لتحديـد       -3
الواردة فـي  ) المفاهيم المعرفية، والمفاهيم اإلجرائية، وحل المشكالت     (األهداف  

الوحدة الدراسية المعنية، وعرضها على لجنة محكمين إلبداء الرأي والمشورة،          
 .وإدخال التعديالت الالزمة لذلك

ر عينة الدراسة من مجتمع الدراسة، وقد كان االختيار بالطريقة القصدية،           اختيا -4
 . الثانوية للبناتاوهي مدرسة ابن رشد الثانوية للبنين، ومدرسة ترقومي

عينـة  (ة ومعلمين ومعلمات المـدارس المعنيـة        /عقد اجتماع مع كل من مدير      -5
م، كمـا تـم   لتوضيح أهداف وأهمية الدراسة، لضمان تسهيل تعـاونه       ) الدراسة

 . التي ستتبعهاةتدريب المعلمة على االستراتيجي

اختيار المجموعات التجريبية والضابطة بالطريقة العشوائية البسيطة، بعد التأكد          -6
 ).عينة الدراسة (بمن تكافؤ الشع

إعداد االختبار التحصيلي، وعرضه على لجنة محكمين إلبداء الرأي وإدخـال            -7
 .ختبارالتعديالت، لقياس مدى صدق اال

تطبيق االختبار على عينة استطالعية من مجتمع الدراسة خارج عينة الدراسـة    -8
 . لقياس مدى الثبات، وحساب معامل السهولة والتمييز لفقراته

على طول فترة التجربة، وإقرارها مـن       ) يومية(إعداد أربعة اختبارات قصيرة      -9
 .الخليل/ قبل مشرفي الرياضيات في مكتب التربية والتعليم 

 .تصحيح أوراق االختبارات اليومية من قبل الباحث ورصد العالمات -10

بعد انتهاء التجربـة مباشـرة، وتـصحيح        ) الفوري(عقد االختبار التحصيلي     -11
أوراقه من قبل الباحث ورصد عالمة كل بند من بنوده، ثم حساب المتوسـطات   

 .الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة على االختبار

د اختبار االحتفاظ بعد مرور أسبوعين على االختبار التحصيلي لنفس عينة           عق -12
وتصحيحه من قبل الباحث ورصد عالمات كل بند مـن بنـوده، ثـم            . الدراسة

وقد اكتفى  . حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات الطلبة      
صيل الفوري وجلسة   الباحث بمدة أسبوعين لتكون الفترة الفاصلة بين جلسة التح        

التحصيل المؤجل لكون أن الوحدة قد تم تدريسها في نهاية الفـصل الدراسـي              
 حيث تبدأ   2004 5 / 15  إلى    4 / 15الثاني، وهي الفترة الزمنية الواقعة بين       

 / 5 / 28  إلـى   5 / 18بعدها امتحانات نهاية الفصل الثاني والتي تمتد مـن         
 . ة لطلبة المدارس، تأتي بعدها العطلة الصيفي2004
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  -:متغيرات الدراسة 7.3
  

  :وقد تضمنت هذه الدراسة المتغيرات التالية
 :المتغيرات المستقلة  .  أ

إعداد وسائل تعليمية من قبل الطلبة، إدخال وسـائل تعليميـة     ( طريقة التدريس    . 1
 ).معدة مسبقا إلى غرفة الصف، تقليدية

  .النوع االجتماعي . 2
 : المتغيرات التابعة .  ب

 لتحصيل الفوريا. 1        

  )االحتفاظ(التحصيل المؤجل . 2       
 
  -:المعالجة اإلحصائية 8.3

  
استخدم في معالجة البيانات التي تم جمعها طرقا إحصائية وصفية وتحليلية، وتمثلـت الطـرق               

فـي حـين تمثلـت      .  باستخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ةاإلحصائية الوصفي 
  :حليلية فيما يليالطرق اإلحصائية الت

للعينات المستقلة للتأكـد  ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  . 1
 .من تكافؤ المجموعات في التحصيل على اختبار المعرفة القبلية

اختبار ت  للفروق بين متوسطات عالمات الطلبة في االختبـار التحـصيلي واختبـار                . 2
أعدت وسائل تعليميـة، وأدخـل عليهـا        (الثالثة  االحتفاظ بالمعلومات لدى المجموعات     

  .لدى الطالب والمجموعات الثالثة لدى الطالبات) وسائل تعليمية، وتقليدية
للكشف عن وجود فروق ذات داللـة  ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  . 3

إحصائية في أداء مجموعات الدراسة الستة التجريبيـات األربعـة والـضابطتان فـي              
 واالحتفاظ بالمعلومات نتيجة استخدام طرق تدريس مختلفة بوجـود متغيـر            التحصيل،

 .النوع االجتماعي والتفاعل بينهما

 اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للكشف عن مصدر الفـروق فـي المتوسـطات        . 4
الحسابية للفروق بين المجموعات الثالثة في االختبار التحـصيلي واختبـار االحتفـاظ             

 .وماتبالمعل
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حساب معامل ارتباط بيرسون لقياس ثبات االختبار التحصيلي، ولقياس قوة العالقة بـين      . 5
 .االختبار التحصيلي واختبار االحتفاظ

  
  :أما ما يخص االختبارات اليومية األربعة فقد استخدم كل من

اختبار ت للفروق بين متوسطات عالمات الطلبة في االختبارات اليومية األربعـة لكـل          •
  .على حدا) مجموعة(ة شعب

للكشف عن وجود فروق ذات داللـة  ) One Way ANOVA(تحليل التباين األحادي  •
 .إحصائية في أداء كل مجموعة في االختبارات اليومية األربعة

اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للكشف عن مصدر الفـروق فـي المتوسـطات               •
  . األربعةالحسابية للفروق بين االختبارات اليومية
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  الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  

  

   الفوريلالنتائج المتعلقة بالتحصي: أوال

  )االحتفاظ(النتائج المتعلقة بالتحصيل المؤجل : ثانيا

  النتائج المتعلقة بالتفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي : ثالثا

 ات اليومية األربعةالنتائج المتعلقة باالختبار: رابعا

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة ومناقشتها

هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء أثر تدريب الطلبة على إعداد وسائل تعليميـة فـي التحـصيل       

واالحتفاظ بالمعلومات في مبحث الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر األساسي مقارنة بطريقـة             

 الدراسة التـي تـم التوصـل إليهـا          جيلي عرضا كامال ومفصال لنتائ    التدريس التقليدية، وفيما    

  .وتحليلها باستخدام التقنيات اإلحصائية المناسبة، بغية التحقق من صحة فرضيات الدراسة

  النتائج المتعلقة باالختبار التحصيلي الفوري: أوال

 :الفرضية األولى ومناقشتها . 1

في المتوسطات الحسابية ) α =0.05 (ةالداللال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

لعالمات طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات على االختبار التحصيلي الفوري بين 

إعداد وسائل (المجموعات التجريبية والضابطة تعزى إلى طريقة استخدام الوسيلة التعليمية 

 ).سلفا، وتقليديةتعليمية من قبل الطلبة، وإدخال وسائل تعليمية معدة 

وللتحقق من صحة الفرضية فقد استخرجت المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج 

ونتائج اختبار شيفيه، وتوضح الجداول ) One Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 

  .هذه النتائج) 3.4(، و )2.4(، و )1.4(

بي تحصيلي كان لـدى المجموعـة التجريبيـة         يتضح أن أعلى متوسط حسا    ) 1.4(ففي جدول   

، تالهـا فـي    75.81األولى، أي الطلبة الذين أعدوا وسائل تعليمية، حيث بلغ متوسط عالماتهم            

 ة التجريبية الثانية، أي الطلبة الذين أدخلت عليهم وسـائل تعليميـة معـد     ةالمقام الثاني المجموع  
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مجموعة الضابطة، أي الطلبة الذين لم يعدوا       ، وأخيراً ال  70.72سلفا، حيث بلغ متوسط عالماتهم      

  . ، هذا بشكل عام65.06ولم يدخل عليهم أية وسيلة تعليمية، حيث بلغ متوسط عالماتهم 

 المعيارية للفـروق فـي متوسـطات عالمـات          تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا  : 1.4جدول  

   مبحث الرياضياتياالختبار التحصيلي للمجموعات الثالث ف

االنحراف   #المتوسط الحسابي  العدد  الطريقة  فالهد
  المعياري

  15.91  75.81  67  أعدت وسائل تعليمية
  16.07  70.72  69  أدخل عليها وسائل تعليمية

  18.39  65.06  67  ضابطة
بشكل 
  عام

  17.30  70.53  203  المجموعة الكلية
  

يـة، واإلجرائيـة، وحـل      المعرفـة المفاهيم  (ولتسليط الضوء على القدرات الرياضية الثالثـة        

بنوع من التفصيل فقد قام الباحث بحـساب المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات              ) المشكالت

). 16ملحـق   ( في متوسطات عالمات االختبار التحصيلي للمجموعات الثالثة         قالمعيارية للفرو 

جانـب  وتشير النتائج إلى أن متوسط عالمات الطلبة الذين أعدوا وسائل تعليميـة بلـغ فـي ال                

، في حين بلغ متوسط عالمات الطلبة الذين ُأدخـل علـيهم وسـائل تعليميـة                23.07المفاهيمي

  .20.01، وأخيراً بلغ متوسط عالمات المجموعة الضابطة 22.29

وفيما يختص بالجانب اإلجرائي، فقد بلغ متوسط عالمات الطلبة الذين أعدوا وسـائل تعليميـة               

مات الطلبة الذين أدخلـت علـيهم وسـائل تعليميـة           ، في حين كان متوسط حساب عال      38.82

  .33.40 المجموعة الضابطة حيث كان متوسط عالماتهم وأخيراً، 36.28
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وفي جانب حل المشكالت، فتشير البيانات أن متوسط عالمات الطلبة الذين َأعدوا وسائل تعليمية              

ـ  ط، تالهم الطلبة الذين ُأدخل عليهم وسائل تعليمية بمتوس        13.91بلغ   ، وأخيـراً   12.16سابي   ح

  .11.64المجموعة الضابطة حيث بلغ متوسط عالماتهم 

ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق في متوسطات عالمـات المجموعـات الثالثـة ذات داللـة          

، كمـا  One Way ANOVA)(إحصائية، فقد تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  ).2.4(هو واضح في جدول 

للفـروق بـين   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 2.4جدول 
  المجموعات الثالث في االختبار التحصيلي

درجات   مصدر التباين  األهداف
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة 

  1936.267  3872.535  2  بين المجموعات
داخل 

  282.990  56598.007  200  المجموعات
بشكل 
  عام

  169.452  60470.542  202  المجموعة الكلية

6.842  0.001*  

  )α = 0.05(دالة إحصائيا عند * 

في ) α = 0.05(تؤكد وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى         ) 2.4(البيانات في جدول    

ليها وسـائل تعليميـة،     أعدت وسائل تعليمية، وُأدخل ع    (متوسطات عالمات المجموعات الثالث     

، وهذا يعني رفـض الفرضـية       0.05على الدرجة الكلية، حيث كانت داللتها أقل من         ) وتقليدية

ولتناول الموضوع بشيء أكثر تفصيال فقد تم اسخراج نتائج اختبـار تحليـل التبـاين          . الصفرية

  ).17ملحق ( للمستويات الدراسية الثالث One Way ANOVA)(األحادي 

صدر الفروق في المتوسطات الحسابية، فقد تـم اسـتخراج نتـائج اختبـار شـيفيه        ولمعرفة م 

  ).3.4(للمقارنات الثنائية وذلك كما هو واضح في جدول 
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نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين المجموعات الثالثـة فـي             : 3.4جدول  

  االمتحان التحصيلي في مبحث الرياضيات

  رناتالمقا  األهداف
المتوسط 
  الحسابي

أعدت 
وسائل 
  تعليمية

أدخل عليها 
وسائل 
  تعليمية

مجموعة 
  ضابطة

  *10.7463  -    75.81  أعدت وسائل تعليمية
  -      70.72  أدخل عليها وسائل تعليمية

الدرجة 

  الكلية
        65.06  ضابطة

  )α = 0.05(دالة إحصائيا عند * 

، أن  )3.4(ن المجموعات الثالثة الواردة فـي جـدول         تشير المقارنات الثنائية البعدية للفروق بي     

الفروق كانت لصالح المجموعة التجريبية األولى التي أعدت وسائل تعليمية، حيث أشارت نتائج             

اختبار شيفيه أن هنالك فروقا بين المجموعة التي أعدت وسائل تعليمية والمجموعـة الـضابطة               

  . هذا بشكل عام10.7463بفارق 

ادر الفروق بشكل أكثر دقة فقد قام الباحث باستخراج نتائج اختبـار شـيفيه              وللوقوف على مص  

المعرفـة  (للمقارنات البعدية الثنائية بين المجموعات الثالثـة للمـستويات الرياضـية الـثالث              

حيـث أشـارت    ). 18(، كما أظهرها ملحـق      )المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحل المشكالت    

ة للفروق بين المجموعات إلى تقدم المجموعـة التـي أعـدت وسـائل              المقارنات الثنائية البعدي  

تعليمية، تالها في المقام الثاني المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية وأخيـراً المجموعـة               

  . الضابطة

فبالنظر إلى المعرفة المفاهيمية، فقد أشارت نتائج اختبار شيفيه أن هناك فروقـا فـي متوسـط                 

التي أعدت وسائل تعليمية والمجموعة الضابطة لـصالح األولـى وبفـارق            عالمات المجموعة   
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كما أظهرت نتائج اختبار شيفيه وجود فروقا بين المجموعة التي أدخل عليها وسـائل              . 3.0597

   .2.2749تعليمية والمجموعة الضابطة لصالح األولى وبفارق 

ناك فروقا بين المجموعـة التـي       وفي المعرفة اإلجرائية، فقد أظهرت نتائج اختبار شيفيه أن ه         

  . لصالح األولى5.4179أعدت وسائل تعليمية والمجموعة الضابطة بفارق 

أخيرا فيما يختص حل المشكالت فان نتائج اختبار شيفيه بينت وجود فروقا بين المجموعة التـي    

  . لصالح األولى2.2687أعدت وسائل تعليمية والمجموعة الضابطة بفارق 

نا تفوق المجموعتين التجريبيتين، األولى التي أعدت وسائل تعليمية والثانية التي           مما سبق يتبين ل   

أدخل عليها وسائل تعليمية على المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة التقليدية، كما يتبـين              

لنا أيضا تقدم المجموعة التجريبية األولى التي أعدت وسائل تعليمية على المجموعة التجريبيـة              

  :ة التي أدخل عليها وسائل تعليمية، وربما يكون سبب هذا التفوق ما يأتيالثاني

الرغبة في التعلم، والشعور بالشوق لدراسة المزيد من المواضيع العلمية، التـي ولـدتها                -1

ـ               ، )1 (ةطريقة التدريس تارة بقيام الطلبة بإعداد ما يلزمهم من وسـائل تعليميـة تجريبي

  ).2(ة جاهزة عليهم تجريبية وأخرى بإدخال الوسيلة التعليمي

استخدام الوسائل التعليمية سواء بإعداد الطلبة لها بعد القيام بتدريبهم على ذلك أو إدخالهـا         -2

جاهزة إلى غرفة الصف هو كسر للروتين المتبع في الطريقة التقليدية للتدريس، وهو أمر              

هم وتفاعلهم مع بعضهم    يثير انتباههم، ويشعرهم بدورهم ويعزز من ثقتهم ويزيد من دافعيت         

البعض، بل وتفاعلهم مع كل ما يحيط بهم من إدارة مدرسية ومعلمـين وأوليـاء أمـور                 

 .ومجتمع محلي،  ما جعل الطلبة يتعلمون بطريقة أفضل، ويحققوا نتائج أحسن

تدريب طلبة المجموعة التجريبية األولى على إنتاج وسائل تعليمية أكسبهم مهـارات يدويـة           -3

م يتقدمون على المجموعة التجريبية الثانية التي اسـتخدمت عنـدها الوسـائل             إضافية جعله 
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التعليمية الجاهزة، كما أظهرتها الفروق فـي المتوسـطات الحـسابية لـصالح المجموعـة             

 .التجريبية األولى، مما جعلهم أكثر دافعية وانتماء إلى المادة التي يدرسونها

يل الطلبة الذين درسوا باستخدام الوسائل التعليميـة  وهكذا فان النتائج تظهر ارتفاع مستوى تحص   

بشكل عام مقارنة بالطريقة التقليدية، كما أشارت إلى تقدم ملحوظ للمجموعة التجريبية األولـى              

التي أعد طلبتها الوسائل التعليمية على المجموعة التجريبية الثانية التي أدخلت عليهـا الوسـائل           

ما أظهرته المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة     التعليمية جاهزة، وذلك من خالل      

  . المجموعتين التجريبيتينتلعالما

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى فاعلية الوسائل التعليمية في رفع                

عويدات وبـدران،  ( ، )2001أبو ريا، حمدي، (، )2004قباجة، : (مستوى تحصيل الطلبة ومنها  

 & Rowry, 1995   (Christman(، وأيـضا  )1990عبد الرحمن صالح عبد اهللا، (، )1996

Budget, 1999)( ،) 1992 Sulimani,( ،)Dyarmett, 1987 (   

، )Moshiri, 1981: (فيما تختلف هذه الدراسة مـع مـا توصـلت إليـه دراسـة كـل مـن       

)Dyarmett, 1987 ( .  

   :الفرضية الثانية ومناقشتها

في المتوسطات الحـسابية    ) α =0.05 (ةوق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل      ال توجد فر  

  .لعالمات الطلبة في االمتحان التحصيلي للمجموعات الثالثة تعزى إلى النوع االجتماعي

 المعياريـة   ت وللتحقق من صحة الفرضية، فقد اُستُخرجت المتوسطات الحـسابية واالنحرافـا          

 بين متوسطات عالمات الطلبـة فـي االمتحـان التحـصيلي لـدى              للفروق" ت"ونتائج اختبار   

كما هو مبين   ). أعدت وسائل تعليمية، وأدخل عليها وسائل تعليمية، وتقليدية       (المجموعات الثالثة   

  ).6.4(، و )5.4(، و )4.4(في جداول 
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وسط للفروق في مت  " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار       : 4.4جدول  

  عالمات الطلبة في االمتحان التحصيلي لدى المجموعة التجريبية األولى

النوع   المجاالت
  االجتماعي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى   قيمة ت
  الداللة

  المجموع  34  17.18  74.26  35  ذكر
  31  14.48  77.50  32  أنثى

0.831 0.409  

  
للفروق في متوسط   " ت"سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار       المتو: 5.4جدول  

  عالمات الطلبة في االمتحان التحصيلي لدى المجموعة التجريبية الثانية

النوع   المجاالت
  االجتماعي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى   قيمة ت
  الداللة 

  المجموع  34  15.54  71.31  35  ذكر
  33  16.81  70.12  34  أنثى

0.307 0.760  

  

للفروق في متوسط   " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار       : 6.4جدول  
  عالمات الطلبة في االمتحان التحصيلي لدى المجموعة الضابطة

النوع   المجاالت
  االجتماعي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  ريالمعيا

درجات 
  الحرية

مستوى   قيمة ت
  الداللة

  المجموع  34  18.49  66.80  35  ذكر
  31  18.39  63.16  32  أنثى

0.808 0.422  

  

أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى         ) 6.4(، و )5.4(، و )4.4(يتضح من جداول    

 الثالثة تعزى إلى    في متوسطات عالمات اختبار التحصيل لدى المجموعات      ) α =0.05(الداللة  

 للمستويات الثالثة،   0.05فقد أظهرت النتائج أن مستوى الداللة كان أكبر من          . النوع االجتماعي 

  .وهذا يعني صحة الفرضية الصفرية وبالتالي قبولها
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ويرى الباحث أن عدم وجود فروق في التحصيل بمستوياته الرياضية الثالثة لدى طلبة الـصف               

  :بالنوع االجتماعي سببه ما يليالعاشر األساسي مقارنة 

االهتمام بتعليم الطالبات اإلناث الذي يبديه المجتمع الفلسطيني بشكل عام، حيث أنه يالحـظ               -1

التقدم الكبير في ازدياد عدد الطالبات اإلناث الملتحقات بالجامعات والكليات وغيرهمـا مـن          

 .أماكن التعليم والتعلم

 تئة الصفية، وتعاون اإلدارة المدرسية، وتعاون الهيئـا البي(الظروف المحيطة بعينة الدراسة     -2

التـي  ) التدريسية، وتعاون أولياء األمور،  وتوفر المواد المطلوبة إلعداد الوسائل التعليميـة          

 .واكبت إجراء التجربة كانت متساوية

أبـو ريـا و   (، )2001أبو الـرب،  : (وهذه النتيجة تتفق مع ما أظهرته من نتائج دراسة كل من  

ــ ــور، (، )2001دي، حم ــة، (، )1990طيف  ,Sulimani,( ،)Todd 1992(، )1982خزاعل

1986 .( 

 ).1986إبراهيم، ( ، )2004قباجة، : ( من نتائج دراسة كل منهوتختلف مع ما أظهرت

  الخاصة باختبار االحتفاظ النتائج: ثانياً

  : الفرضية الثالثة ومناقشتها

في متوسـطات عالمـات     ) α =0.05 (ةوى الدالل ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مست       

طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضـيات علـى اختبـار االحتفـاظ المؤجـل بـين                  

  . ةالمجموعات الثالث تعزى إلى طريقة استخدام الوسائل التعليمي

وللتحقق من صحة الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة ونتـائج             

ونتائج اختبار شيفيه كما هو مبين فـي  ) One Way ANOVA(اختبار تحليل التباين األحادي 

  ).9.4(، )8.4(، )7.4(الجداول 
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 المعيارية للفروق في متوسطات عالمات اختبار       تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا  : 7.4جدول  

   مبحث الرياضياتياالحتفاظ للمجموعات الثالث ف

المتوسط   دالعد  الطريقة  األهداف
  الحسابي

  االنحراف المعياري

  17.72  71.01  67  أعدت وسائل تعليمية
  17.59  63.80  69  أدخل عليها وسائل تعليمية

  18.43  54.37  67  ضابطة
  بشكل عام

  19.08  63.07  203  المجموعة الكلية
  

حتفـاظ  إلى أن أعلى مجموعة تحصيلية في اختبـار اال        ) 7.4(تشير البيانات المعطاة في جدول      

كان لصالح المجموعة التجريبية األولى، أي لدى الطلبة الذين أعدوا وسائل تعليمية، فقـد بلـغ                

، في حين كان الترتيب الثاني لصالح المجموعة التجريبيـة          71.01متوسط عالماتهم بشكل عام     

، 63.80الثانية أي التي أدخل عليها وسائل تعليمية، حيث بلغ متوسط عالمـاتهم بـشكل عـام                 

  .54.37وأخيرا طلبة المجموعة الضابطة حيث بلغ متوسط عالماتهم بشكل عام 

) المعرفة المفاهيمية، واإلجرائيـة، وحـل المـشكالت   (وللوقوف على القدرات الرياضية الثالثة   

 قبنوع من التفصيل فقد قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفـرو            

حيث أشارت النتـائج    ). 19ملحق  (ختبار االحتفاظ للمجموعات الثالثة     في متوسطات عالمات ا   

، في  22.54إلى أن متوسط عالمات الطلبة الذين أعدوا وسائل تعليمية بلغ في الجانب المفاهيمي            

، وأخيراً بلغ متوسـط     20.67حين بلغ متوسط عالمات الطلبة الذين ُأدخل عليهم وسائل تعليمية           

  .17.78 عالمات المجموعة الضابطة

وفيما يختص بالمعرفة اإلجرائية فقد كان متوسط عالمات المجموعة التي أعدت وسائل تعليمية              

، تالها متوسط عالمات الطلبة في المجموعة التي أدخل عليهـا           36.22أعلى ما يمكن حيث بلغ      
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 ، وأخيراً كان متوسط عالمات الطلبة في المجموعة الـضابطة         32.74وسائل تعليمية، حيث بلغ     

  .27.46حيث بلغ 

أما ما يتعلق بحل المشكالت فقد كان متوسط عالمات الطلبة في المجموعة التي أعدت وسـائل                

، تالها في المقام الثاني متوسط عالمـات طلبـة          12.25تعليمية أعلى ما يمكن أيضا، حيث بلغ        

توسـط  ، وأخيـرا فقـد كـان م   10.39المجموعة التي أدخل عليها الوسائل التعليمية، حيث بلغ       

  . 9.13عالمات طلبة المجموعة الضابطة ترتيبه األخير حيث بلغ 

ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق في متوسطات عالمات اختبار االحتفاظ للمجموعات الثالثـة              

ذات داللة إحصائية،   ) أعدت وسائل تعليمية، وأدخل عليها وسائل تعليمية معدة سلفا، والضابطة         (

  ). 8.4(اختبار تحليل التباين األحادي، كما هو واضح في جدول فقد تم استخراج نتائج 

للفـروق بـين   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 8.4جدول 

  المجموعات الثالث في اختبار االحتفاظ

درجات   مصدر التباين  األهداف
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  لةالدال

  4666.609  9333.218  2  بين المجموعات
داخل 

  المجموعات
  المجموع  320.849  64169.816  200

    73503.034  202  المجموع

14.545  0.001*  

  )α = 0.05(دالة إحصائيا عند * 

 فـي   0.05أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          ) 8.4(يتضح لنا من جدول     

 الطلبة في اختبار االحتفاظ بين المجموعات الثالثة في األهداف الثالثة علـى  متوسطات عالمات 

 وهي دالة إحـصائيا، وهـذا يعنـي    0.05 من  لالدرجة الكلية، حيث كانت الداللة اإلحصائية أق      
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ولتناول الموضوع بشيء أكثر تفصيال فقد تم اسخراج نتائج اختبـار           . رفض الفرضية الصفرية  

  ).20ملحق ( للمستويات الدراسية الثالث One Way ANOVA) (تحليل التباين األحادي

 ولمعرفة مصدر الفروق فقد تم استخراج نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية، وذلك كما هـو               

  :اآلتي) 9.4(مبين في جدول 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين المجموعات الثالثـة فـي             : 9.4جدول  

  ختبار االحتفاظ في مبحث الرياضياتا

  المقارنات  األهداف
المتوسط 
  الحسابي

أعدت 
وسائل 
  تعليمية

أدخل عليها 
وسائل 
  تعليمية

مجموعة 
  ضابطة

  *16.6418  -    71.01  أعدت وسائل تعليمية
  *9.4240      63.80  أدخل عليها وسائل تعليمية

الدرجة 
  الكلية

        54.37  ضابطة
  

نائية البعدية للفروق بين المجموعات الثالثة، التي أعـدت وسـائل تعليميـة،            تشير المقارنات الث  

والتي أدخل عليها وسائل تعليمية، والمجموعة الضابطة أن الفروق كانت لصالح المجموعة التي             

أعدت وسائل تعليمية، تالها في المقام الثاني المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية وأخيـراً           

ابطة، ولقد أشارت لنا نتائج اختبار شيفيه أن هنالك فروقا بين المجموعـة التـي               المجموعة الض 

كما أظهرت فروقا بين المجموعة     . 16.6418أعدت وسائل تعليمية والمجموعة الضابطة بفارق       

  . هذا بشكل عام9.4240التي أدخل عليها وسائل تعليمية والمجموعة الضابطة بفارق 

شكل أكثر عمقا فقد قام الباحث باستخراج نتائج اختبـار شـيفيه     وللوقوف على مصادر الفروق ب    

المعرفـة  (للمقارنات البعدية الثنائية بين المجموعات الثالثـة للمـستويات الرياضـية الـثالث              

حيـث أشـارت    ). 21(، كما أظهرها ملحـق      )المفاهيمية، والمعرفة اإلجرائية، وحل المشكالت    
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ن المجموعات إلى تقدم المجموعـة التـي أعـدت وسـائل            المقارنات الثنائية البعدية للفروق بي    

تعليمية، تالها في المقام الثاني المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية وأخيـراً المجموعـة               

  . الضابطة

فبالنظر إلى المعرفة المفاهيمية فقد أشارت نتائج اختبار شيفيه أن هنـاك فرقـا فـي متوسـط                  

ل تعليمية والمجموعة الضابطة لـصالح األولـى وبفـارق          عالمات المجموعة التي أعدت وسائ    

كما أظهرت نتائج اختبار شيفيه أن هناك فروقا بين المجموعة التـي أدخـل عليهـا                . 4.7612

   .2.8905وسائل تعليمية والمجموعة الضابطة لصالح األولى وبفارق 

 المجموعة التي أعـدت     وفي المعرفة اإلجرائية فقد بينت نتائج اختبار شيفيه أن هناك فروقا بين           

 لصالح األولى، كمـا أظهـرت أن هنـاك          8.7612وسائل تعليمية والمجموعة الضابطة بفارق      

فروقا بين المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية والمجموعـة الـضابطة وبفـارق قـدره                

  . لصالح المجموعة التجريبية الثانية5.2764

ائج اختبار شيفيه أن هناك فروقا بـين المجموعـة          أخيرا فيما يختص حل المشكالت فقد بينت نت       

  .  لصالح األولى3.1194التي أعدت وسائل تعليمية والمجموعة الضابطة بفارق 

ولمعرفة نوع العالقة بين االختبار التحصيلي من جهة واختبار االحتفاظ من جهة أخرى فقد تـم           

ـ    )10.4(ل  كما في جدو  ) 0.876(حساب معامل ارتباط بيرسون فوجد أن قيمته          ل، وهـذا معام

  .ارتباط مرتفع موجب

  معامل ارتباط بيرسون بين االختبار التحصيلي واختبار االحتفاظ : 10.4جدول 

المتوسط   العدد  المتغيرات
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

قيمة معامل 
  االرتباط  ر

  مستوى

  0.001  0.876  17.78  68.16  203  التحصيلي
      19.06  62.84  203  االحتفاظ



للفرضية األولـى   ) 3.4(، و )2.4(، و )1.4( التي تضمنتها كل من الجداول       توبالنظر إلى البيانا  

للفرضية الثالثة في اختبـار االحتفـاظ       ) 9.4(، و )8.4(، و )7.4(في اختبار التحصيل والجداول     

  :فان النتائج تظهر ما يلي

أدخـل عليهـا وسـائل      التي أعدت وسائل تعليمية، والتـي       (تفوق المجموعتين التجريبيتين     -1

على المجموعة الضابطة في التحصيل وفي االحتفاظ بالمعلومـات، وهـذا باعتقـاد          )تعليمية

 .الباحث ما يعزز األسباب التي تم ذكرها آنفاً عند حديث الباحث عن الفرضية األولى

فـي التحـصيل واالحتفـاظ    ) التي أعدت وسائل تعليميـة (تقدم المجموعة التجريبية األولى     -2

) التي أدخل عليها وسـائل تعليميـة      (التجريبية الثانية   : لومات على كل من المجموعتين    بالمع
والمجموعة الضابطة، وهذا واضح من خالل الفروق في األوساط الحـسابية مقارنـة مـع               

. التجريبية الثانية، ومن خالل مستوى الداللة ومصدرها مقارنة مـع المجموعـة الـضابطة     

قدم قد يعود إلى الطريقة التي تـم فيهـا اسـتعمال الوسـائل              ويرى الباحث أن سبب هذا الت     

حيث الزيادة في عدد الحواس خالل عملية الـتعلم         . التعليمية للوصول إلى األهداف المرجوة    

 .   هو زيادة في ثبات المعلومات ووضوحها

ي على المجموعة الضابطة، ف   ) أدخل عليها وسائل تعليمية   (تفوق المجموعة التجريبية الثانية      -3
االحتفاظ بالمعلومات حيث بدت الفروق بينهما واضحة كما أشارت إليها جـداول األوسـاط              

الحسابية واالنحرافات المعيارية، ونتائج تحليل التباين األحادي، ونتائج اختبار شيفيه الختبار           

 المفاهيميـة، اإلجرائيـة،  (االحتفاظ لصالح المجموعة التجريبية الثانية في المستويات الثالثة       

وهذا ما يعزز في نظر الباحث دور الوسائل التعليميـة     . وعلى الدرجة الكلية  ) حل المشكالت 

 .في رفع سقف االحتفاظ بالمعلومات لفترة أطول بشكل عام

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التي أشارت إلى فاعلية استخدام الوسائل التعليمية              
  :اختبار االحتفاظ ومنهافي رفع مستوى تحصيل الطلبة في 

عثمـان،  (، فيما اختلفـت مـع       )2001أبو الرب،   (،  )2001أبو ريا وحمدي،    (،  )2003فايز،  (

1990(  
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  -:الفرضية الرابعة ومناقشتها

في متوسـطات عالمـات     ) α =0.05 (ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل        

علـى اختبـار االحتفـاظ المؤجـل بـين          طلبة الصف العاشر األساسي في مادة الرياضـيات         

 .المجموعات الثالث تعزى إلى النوع االجتماعي

 توللتحقق من صحة الفرضية، فقد قام الباحث باستخراج المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـا             

المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق بين متوسطات عالمات الطلبة في االمتحان التحصيلي لـدى              

، كمـا هـو     ) أعدت وسائل تعليمية، وأدخل عليها وسائل تعليمية، وتقليدية       (المجموعات الثالثة   

  ).13.4) (12.4(، )11.4(مبين في جداول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق في متوسط عالمات الطلبة            : 11.4جدول  
  في اختبار االحتفاظ لدى المجموعة التجريبية األولى

النوع   تالمجاال
  االجتماعي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى   قيمة ت
  الداللة 

  34  17.97  69.26  35  ذكر
  المجموع

  31  17.52  72.94  32  أنثى
0.847 0.400  

  
ت الطلبة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق في متوسط عالما          : 12.4جدول  

  في اختبار االحتفاظ لدى المجموعة التجريبية الثانية 

النوع   المجاالت
  االجتماعي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

درجات 
  الحرية

مستوى   قيمة ت
  الداللة 

  34  18.13  65.09  35  ذكر
  المجموع

  33  17.18  62.47  34  أنثى
0.615 0.541  

  
حسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق في متوسط عالمات الطلبة           المتوسطات ال : 13.4جدول  

  في اختبار االحتفاظ لدى المجموعة الضابطة

النوع   المجاالت
  االجتماعي

المتوسط   العدد
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

مستوى   قيمة ت  درجات الحرية
  الداللة

  34  17.31  56.71  35  ذكر
  المجموع

  31  19.53  51.81  32  أنثى
1.089 0.280  
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أنه ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) 12.4(،  )11.4(،  )10.4(يتضح من جداول    

في متوسطات عالمات اختبار االحتفاظ لدى المجموعات الثالثة في         ) α =0.05(مستوى الداللة   

تعـزى إلـى    ) المشكالتالمفاهيمية، واإلجرائية، وحل    (الثالثة  ) القدرات الرياضية (المستويات  

 للمجموعـات   0.05فقد أظهرت النتائج أن مستوى الداللة كان أكبـر مـن            . النوع االجتماعي 

  .الدراسية الثالث، وهذا يعني صحة الفرضية الصفرية وبالتالي قبولها

، فيما اختلفت النتائج مـع مـا        )1999إبراهيم،  (وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما أوردته دراسة         

  ،  )2001أبو الرب، (راسة أوردته د

  النتائج الخاصة بالتفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي:  ثالثا

  :الفرضية الخامسة ومناقشتها

في متوسـطات عالمـات     )  α =0.05 (ةال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل        

  .اختبار التحصيل تعزى للتفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي

ق من صحة الفرضية تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين الثنائي وذلـك كمـا هـو                  وللتحق

  ).14.4(واضح من جداول 

متوسطات عالمات اختبار التحصيل تعـزى للتفاعـل بـين الطريقـة والنـوع              : 14.4جدول  
  ياالجتماع

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  الطريقة  النوع االجتماعي
  17.18  74.26  عليميةأعدت وسائل ت

  15.54  71.31  ادخل عليها وسائل تعليمية
  18.49  66.80  المجموعة الضابطة

  ذكر
  

  17.22  70.79  المجموع
  14.48  77.50  أعدت وسائل تعليمية

  16.81  70.12  ادخل عليها وسائل تعليمية
  18.39  63.16  المجموعة الضابطة

  أنثى

  17.47  70.26  المجموع



أن متوسط عالمات الطالب الذكور كانت أعلى شيء لـدى الطـالب        ) 14.4(يتضح من جدول    

، في حين كان الترتيب الثاني من       74.26الذين اعدوا وسائل تعليمية حيث بلغ متوسط عالماتهم         

، وأخيـرا طـالب   71.31نصيب الطالب الذين ادخل عليهم وسائل تعليمية بمتوسـط حـسابي     

  .66.80المجموعة الضابطة بمتوسط حسابي 

 أما فيما يتعلق بالطالبات اإلناث فقد بلغ متوسط عالمات الطالبات اللواتي أعدت وسائل تعليمية              

، في حين جاءت الطالبات اللواتي ادخل عليهن وسائل تعليمة في الترتيب الثاني بمتوسط              77.50

  .63.16، وأخيراً طالبات المجموعة الضابطة، بمتوسط حسابي 70.12حسابي 

ا إذا كان هنالك اثر للتفاعل بين النوع االجتماعي والطريقة تـم اسـتخراج نتـائج        ولمعرفة فيم 

  )15.4(اختبار تحليل التباين الثنائي وذلك كما هو واضح من جدول 

 الثنائي للتفاعل بين النوع االجتماعي والطريقة علـى         ننتائج اختبار تحليل التباي   ): 15.4(جدول  

  اختبار التحصيل لمبحث الرياضياتمتوسط تحصيل طلبة الصف العاشر في 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  0.832  0.050  14.368  1  14.368  النوع االجتماعي
  *0.001  6.972  1988.123  2  3976.245  الطريقة
النوع 

  الطريقة*االجتماعي
407.682  2  203.841  0.715  0.491  

داخل المجموعات 
  )الخطأ(

56175.577  197  285.155  -  -  

  -  -  -  203  1070348.000  الكلي
       302  60470.542  الكلي المعدل

   )α = 0.05( دالة إحصائيا عند * 
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انه ال يوجد اثر للتفاعل بـين النـوع االجتمـاعي           ) 15.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول      

بة الصف العاشر األساسي فـي اختبـار التحـصيل لمبحـث            والطريقة في متوسط تحصيل طل    

 وهي غير دالة إحـصائيا، وبالتـالي        0.05الرياضيات، حيث كانت الداللة اإلحصائية أكبر من        

  .قبول الفرضية الصفرية الخاصة بالتفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي

؛ أبو ريا و    2002 عمر،   ؛1982؛ خزاعلة،   2004قباجة،  (وتتفق هذه النتيجة مع دراسة كل من        

  ).1999؛ إبراهيم، 2001حمدي 

  
  النتائج المتعلقة بأداء الطلبة في االختبارات اليومية : رابعا

وفيما يلي عرضا لألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية، يليها نتائج تحليل التباين األحـادي،             

  . ونتائج تحليل شيفيه لعالمات المجموعات الدراسية الستة

  -):ذكور( المجموعة التي أعدت وسائل تعليمية :الأو

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات اليومية لدى الطـالب         ): 16.4(جدول  
  الذكور في المجموعة التي أعدت وسائل تعليمية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  االختبار
  2.11  6.39  35  األول
  1.90  6.80  35  الثاني
  2.11  7.07  35  الثالث
  1.78  7.64  35  الرابع

 2.02  6.98  140  المجموع

  

التزايد التدريجي لألوساط الحـسابية لعالمـات االختبـارات اليوميـة        ) 16.4(يتبين من جدول    

 لالختبار اليـومي الرابـع،      7.64 لالختبار اليومي األول وانتهاء      6.39للطالب الذكور بدء من     

. ى أن  إعداد الطالب للوسائل التعليمية كان له األثر االيجابي علـى التحـصيل         وهذا ما يدل عل   
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يمكن مالحظة التحسن في التحصيل عند طلبـة المجموعـة التجريبيـة            ) 1.4(وبالنظر للشكل   

األولى للذكور، وذلك من خالل التزايد المطرد في أطوال األعمدة المقامة والتي تمثل األوسـاط               

  . اليومية األربعةالحسابية لالختبارات

، لمعرفة فيما إذا One Way ANOVA)(وقد تم استخراج نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  .كانت هذه الفروق في متوسطات عالمات االختبارات األربعة ذات داللة إحصائية

للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 17.4جدول 
  لحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة التي أعدت وسائل تعليميةالمتوسطات ا

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوية

مستوى 
  الداللة 

  0.065  2.469  9.721  3  29.163  بين المجموعات
      3.938  136  535.500  داخل المجموعات

        139  564.663  المجموع
   

عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية فـي متوسـطات عالمـات              ) 17.4(يتبين من جدول    
، إذ   )α = 0.05( االختبارات اليومية األربعة، وان كانت قيمة مستوى الداللة قريبة جدا مـن             

   . 0.015 أي بفارق 0.065بلغت 
  

  -):ذكور( المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية معدة مسبقا :ثانيا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات اليومية لدى الطالب : 18.4جدول 
  الذكور في المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية معدة مسبقا

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  االمتحان
  1.58  6.23  35  األول
  1.62  6.36  35  الثاني
  1.58  6.60  35  الثالث

  1.61  6.94  35  لرابعا
 1.61  6.53  140  المجموع



التقدم الذي حصل في متوسطات عالمات االختبارات اليوميـة األربعـة           ) 18.4(يوضح جدول   

للطالب الذكور في المجموعة التي أدخل عليها الوسائل المعدة مسبقا، فمـن متوسـط حـسابي                

 6.36رابع، مرورا بمتوسط حـسابي    لالختبار اليومي ال   6.94 لالختبار اليومي األول إلى      6.23

-4(وكما يؤكد هذا ما ورد في شـكل         .  لالختبار الثالث  6.60لالختبار الثاني، ومتوسط حسابي     

، حيث ظهر التزايد في االرتفاعات لألعمدة المقامة والممثلة للمتوسطات الحسابية لعالمـات             )1

  . الطالب الذكور في المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية

وقد أستخرجت نتائج تحليل التباين األحادي للفروق في المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية            

  ) 19.4(األربعة كما هي في جدول 

للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 19.4جدول 
 عليها وسـائل تعليميـة      المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة التي أدخل       

  معدة مسبقا

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوية

مستوى 
  الداللة 

  0.621  1.351  3.454  3  10.363  بين المجموعات
      2.557  136  347.743  داخل المجموعات

        139  358.105  المجموع
  

تكن ذات داللة إحـصائية إذ بلغـت مـستوى الداللـة         أن الفروق لم    ) 19.4(يتضح من جدول    

   .0.05 وهي أكبر من 0.621
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  -):ذكور( المجموعة الضابطة :ثالثا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات اليومية لدى الطالب : 20.4جدول 
  الذكور في المجموعة الضابطة

  المعيارياالنحراف   المتوسط الحسابي  العدد  االمتحان
  1.70  6.53  35  األول
  1.71  6.43  35  الثاني
  1.64  6.61  35  الثالث
  1.60  6.43  35  الرابع

 1.64  6.50  140  المجموع

  

والممثلـة لعالمـات الطـالب الـذكور فـي          ) 20.4(المتوسطات الحسابية الواردة في جدول      

انية، فنرى مثال متوسط عالمات     االختبارات اليومية األربعة تتأرجح بين التقدم أحيانا والتراجع ث        

 أقل من متوسط عالمات االختبار األول، األمر الذي يشير إلى تراجع مـا              6.43االختبار الثاني   

قد حصل في التحصيل، إال أن ذلك سرعان ما ينتهي بالنظر إلى متوسـط عالمـات االختبـار                 

شير إلى تقدم ما قد حـصل       ، وهذا ي  6.61 الثاني في الترتيب حيث بلغ       رالثالث الذي يلي االختبا   

 ممن قبله واقل ممن بعده،      روتتكرر الصورة في االختبار الثالث من حيث أنه أكث        . في التحصيل 

نرى ذلك التأرجح واضحا في إرتفاعات األعمـدة        ) 1-4(وبالنظر إلى التمثيل البياني في شكل       

بعـة لطـالب المجموعـة      المقامة والممثلة لألوساط الحسابية لعالمات االختبارات اليومية األر       

وقد تم استخراج نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق فـي                . الضابطة

المتوسطات الحسابية ذات داللة، فتبين أنها ليست ذات داللة إحصائية إذ بلغت قيمـة مـستوى                

  ).21.4(ويظهر ذلك في جدول  . 0.05 وهي اكبر بكثير من 0.959الداللة 

55 



  
للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 21.4دول ج

  المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة الضابطة

مصدر 
  التباين

مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوية

مستوى 
الداللة 
  اإلحصائية

بين 
  المجموعات

843  3  2.81  102.0  0.959  

داخل 
  المجموعات

375.157  136  2.759      

        139  376.000  المجموع
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6.600

6.800
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ت ١ ذكور ت ٢ ذكور ضابطة ذكور 
المجموعات

بیة
سا
لح
ت ا
طا
وس
لمت
ا

األول

الثاني

الثالث

الرابع

  
رسم توضيحي يبين المتوسطات الحسابية لالختبارات األربعة لكل مجموعة مـن           ): 1.4(الشكل  

  المجموعات الدراسية الثالثة للطالب الذكور
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  -):إناث(ل تعليمية  المجموعة التي أعدت وسائ:رابعا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات اليومية لدى الطالبات : 22.4جدول 
  اإلناث في المجموعة التي أعدت وسائل تعليمية

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  االمتحان
  1.7526  6.3438  32  األول
  1.7673  6.5673  32  الثاني
  1.7796  6.9531  32  الثالث
  1.7121  7.8125  32  الرابع

 1.8312  6.8633  128  المجموع

إلى تحسن مطرد ملحوظ في تحصيل الطالبات، إذ يظهر تزايد          ) 22.4( في جدول    تتشير البيانا 

المتوسطات الحسابية لعالمات االختبارات اليومية األربعة للمجموعة التجريبيـة التـي أعـدت             

 ، ومتوسط عالمات االختبـار   6.3438مات االختبار اليومي األول     وسائل تعليمية، فمتوسط عال   

، وأخيرا متوسط عالمـات     6.9531، ومتوسط عالمات االختبار الثالث      6.3438اليومي الثاني   

، وذلك مـن خـالل      )4الشكل  (، كما يظهر هذا التحسن في التحصيل        7.8125االختبار الرابع   

 والتي تمثل األوساط الحـسابية لعالمـات االختبـارات          التزايد المتتالي ألطوال األعمدة المقامة    

  .اليومية األربعة لمجموعة الطالبات اللواتي أعددن وسائل تعليمية

ولمعرفة فيما إذا كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية أم ال فقد تم اسـتخراج نتـائج التحليـل           

  )  23.4(األحادي كما هو مبين في جدول 

للفـروق فـي   ) One Way ANOVA( تحليل التبـاين األحـادي   نتائج اختبار: 23.4جدول 
  المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة التي أعدت وسائل تعليمية

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

متوسط   درجات الحرية
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوية

  مستوى الداللة 

  *0.002  5.050  15.455  3  46.365  بين المجموعات
      3.060  124  379.492  داخل المجموعات

        127  425.857  المجموع
  )α = 0.05(دالة إحصائيا عند * 
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إلى وجود فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى     ) 23.4(تشير البيانات الواردة في جدول      

 0.02في متوسطات عالمات االختبارات اليومية األربعة، إذ بلغت قيمتهـا           ) α =0.05(الداللة  

، ولمعرفة مصدر هذه الفروق فقد تم استخراج نتائج اختبـار           0.05وهي أقل من مستوى الداللة      

  ).24-4(شيفيه للمقارنات الثنائية كما هو واضح في جدول 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بـين االختبـارات اليوميـة             : 24.4جدول  

  عدت وسائل تعليميةاألربعة لمجموعة الطالبات التي أ

      المقارنات
  العالمات

المتوسطات 
  الحسابية

  الرابع  الثالث  الثاني  األول

  *10.4688  -  -    6.3438  األول
    -      6.3438  الثاني
  -        6.9531  الثالث
          7.8125  الرابع

  
 جـدول  تشير المقارنات الثنائية البعدية للفروق بين االختبارات اليومية األربعـة الـواردة فـي            

ويرى الباحث أن هـذا التفـوق       .  على ع، أن الفروق كانت لصالح االختبار اليومي الراب       )24.4(
لالختبار الرابع قد يكون مصدره هو طريقة التدريس التي اتبعت في هـذه المجموعـة وهـي                 

  .التدريب على إعداد وسائل تعليمية
  -):إناث(ا  المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية معدة مسبق:خامسا 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات اليومية لدى الطالبات : 25.4جدول 
  اإلناث في المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية معدة مسبقا

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  االمتحان
  1.65  6.12  34  األول
  1.61  6.18  34  الثاني
  1.93  6.34  34  الثالث
  1.86  6.78  34  الرابع

 1.77  6.35  136  المجموع
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إلى تحسن متتالي في التحصيل، فالمتوسطات الحـسابية  ) 25.4(تشير البيانات المعطاة في جدول    

لعالمات الطالبات في المجموعة التي أدخل عليها وسائل معدة مسبقا في ازدياد متتالي ولو كـان   

تحليل التباين األحادي لمعرفة إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللـة     وقد تم استخراج نتائج     . بطيئا

  )26.4(إحصائية كما هو مبين في جدول 

للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التبـاين األحـادي   : 26.4جدول 
المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة التي أدخل عليها وسـائل تعليميـة             

  دة مسبقامع

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوية

مستوى الداللة 
  اإلحصائية

  0.408  973.  3.044  3  9.132  بين المجموعات
      3.128  132  412.926  داخل المجموعات

        135  422.059  المجموع
صائية في متوسطات حسابات عالمات     أنه ال توجد فروق ذات داللة إح      ) 26.4(يتبين من جدول    

االختبارات اليومية األربع لمجموعة الطالبات التي أدخل عليها وسائل معدة مـسبقا، إذ بلغـت               

   .0.05 وهي أكبر من 0.408 ةقيمة مستوى الدالل

  -):إناث( المجموعة الضابطة :سادسا

اليومية لدى الطالبات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات : 27.4جدول 
  اإلناث في المجموعة الضابطة

  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  العدد  االمتحان
  1.91  6.45  32  األول
  1.86  6.23  32  الثاني
  1.65  6.16  32  الثالث
  1.87  6.02  32  الرابع

 1.81  6.21  128  المجموع



  

هناك تراجعا مطردا في التحصيل لـدى       نرى أن   ) 27.4(بالنظر إلى النتائج التي أوردها جدول       

طالبات المجموعة الضابطة، حيث تظهر األوساط الحسابية في تناقص مستمر مع كـل اختبـار         

، فاألعمدة المقامة فـي المـستوى       )2.4(يومي جديد، ويمكن مالحظة هذا األمر بمشاهدة شكل         

األربعة لمجموعة الطالبـات    الديكارتي والممثلة لألوساط الحسابية لعالمات االختبارات اليومية        

وعلى ذلـك فقـد تـم       . الضابطة تظهر في أبعاد متناقصة كلما تقدمت التجربة زمنيا إلى األمام          

استخراج نتائج التحليل األحادي للفروق بين االختبارات اليومية األربعة والتي أظهـرت عـدم              

  )28.4(ل وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة كما هو مبين في جدو

للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحـادي  ): 28.4(جدول 
  المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة الضابطة

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباين
  الحرية

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوية

الداللة 
  اإلحصائية

  0.810  0.321  1.070  3  3.209  بين المجموعات
داخل 

      3.332  124  413.133  المجموعات

     127  416.342  المجموع
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رسم توضيحي يبين المتوسطات الحسابية لالختبارات األربعة لكل مجموعة مـن           ): 2.4(الشكل  

  .المجموعات الدراسية الثالثة للطالبات اإلناث
  

  : االختبارات اليومية األربعة على نتائجاتعقيب

إضافة إلـى الـشكلين      ) 28.4،  ... ،16.4(بالنظر إلى النتائج التي تم عرضها خالل الجداول         

  :يمكن رصد النتائج التالية)  2.4(و ) 1.4(

تفوق المجموعة التجريبية األولى التي أعـدت وسـائل تعليميـة علـى المجمـوعتين                . 1

ية لالختبارات اليومية األربعة في ازديـاد مـستمر         األخريين، إذ كانت األوساط الحساب    

ويرى الباحث أن سبب هذا التفوق قد يعـود إلـى طريقـة             . وبفروق  يمكن مالحظتها   
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التدريس التي أتبع فيها إعداد وسائل تعليمية من قبل الطلبة بعد القيام بتـدريبهم علـى                

  .ذلك

 حيث لوحظ تزايد مستمر في      تقدم المجموعة التجريبية الثانية على المجموعة الضابطة،       . 2

متوسطات عالمات الطلبة خالل التجربة في االختبارات اليومية األربعة، وان كانت هذه            

الزيادة تبدو بطيئة، وقد يكون هذا التحسن ناتج من طريقة التدريس التي تم فيها إدخـال            

 .وسائل تعليمية جاهزة على الطلبة

 في التحصيل بالزيادة أحيانا وبالنقـصان       المجموعتان الضابطتان تراوحت بين التأرجح     . 3

أحيانا أخرى كما هو حال المجموعة الضابطة للذكور، وبـين التـدني المـستمر فـي                

التحصيل كما هو الحال في المجموعة الضابطة لإلناث، وقد يكـون هـا التذبـذب أو                

 .التراجع في التحصيل بسبب إتباع الطريقة التقليدية في التدريس

جود فروق ذات داللة إحصائية بين االختبارات األربعة في التحـصيل           أظهرت النتائج و   . 4

لدى المجموعة التجريبية األولى عند الطالبات، في حين كانت الداللة عند الذكور تزيـد             

 لـنفس المجموعـة أي المجموعـة التجريبيـة          0.05بفارق ضئيل عن مستوى الداللة      

 من مراحل إجراء التجربـة أي       األولى، وهذا يؤكد وجود تطور ايجابي في كل مرحلة        

  . بعد كل اختبار يومي
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  خالصة نتائج الدراسة والتوصيات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  



  الفصل الخامس
  

  خالصة نتائج الدراسة وتوصياتها
  

  :يمكن تلخيص نتائج هذه الدراسة بالنقاط اآلتية
 0.05(لة إحصائية عند مستوى الداللـة       أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات دال        . 1

=α (             في متوسطات تحصيل الطلبة الفوري في مبحث الرياضيات تعزى إلـى طريقـة
وهي أقل من مـستوى الداللـة    )  = 0.001P(التدريس، إذ كانت قيمة مستوى الداللة 

)0.05= α (      أي أن الفروق ذات داللة إحصائية، حيث كان المتوسط الحسابي لعالمـات
، والمتوسـط الحـسابي   )75.81(وعة التجريبية األولى التي أعدت وسائل تعليمية  المجم

، )70.72(لعالمات المجموعة التجريبية الثانية التي أدخل عليها وسائل معـدة مـسبقا             
مما يـدل علـى أن   ). 65.06(بينما المتوسط الحسابي لعالمات المجموعة الضابطة بلغ  

  .ريبيتينالفروق كانت لصالح المجموعتين التج
في ) α =0.05( لم تظهر نتائج الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة             . 2

متوسطات تحصيل الطلبة الفوري في مبحث الرياضيات تعزى إلى النوع االجتمـاعي،            
ألي من المجموعات الثالث إذ كانت قيمة مستوى الداللة للمجموعـة التجريبيـة التـي       

، كما كانت قيمة مستوى الداللة للمجموعـة التـي    ) = 0.409P(أعدت وسائل تعليمية 
، وقيمـة مـستوى الداللـة    )= 0.760P(أدخلت عليها الوسائل التعليمية المعدة مـسبقا  

، وفي الحاالت الثالث فإن مستوى الداللة كان أكبـر  )= 0.422P(للمجموعة الضابطة 
 المتوسـطات الحـسابية     وبالنظر إلى . أي أن الفروق ليست ذات داللة     ) α =0.05(من  

) 77.5(فإنه  يمكن مالحظة تقدم اإلناث بفارق بسيط على الذكور إذ بلغ متوسط اإلناث               
هذا للمجموعة التي أعدت وسائل تعليمية، أمـا المجموعـة          ) 74.26(ومتوسط الذكور   

التي أدخل عليها وسائل تعليمية معدة مسبقا فقد كانت المتوسـطات الحـسابية متقاربـة           
ومتوسـط عالمـات اإلنـاث      ) 71.31(ير إذ بلغ متوسط عالمـات الـذكور         بشكل كب 

وأخيرا المجموعة الضابطة التي لم تكن نتائجها مغايرة لمـا كانـت عليـه              ). 70.12(
سابقاتها بالرغم من وجود تقدم ملحوظ في متوسطات عالمات الطالب الـذكور إذ بلـغ        

  ).  63.6(في حين بلغ متوسط عالمات الطالبات اإلناث ) 66.8(
 0.05(أظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة               . 3

=α (      في متوسطات تحصيل الطلبة المؤجل)في مبحث الرياضيات تعزى إلى     ) االحتفاظ
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وهي أقل مـن مـستوى    )  = 0.001P(طريقة التدريس، إذ كانت قيمة مستوى الداللة 
وكان المتوسط الحـسابي    . أن الفروق ذات داللة إحصائية    أي  ) α =0.05(الداللة            

، )71.01(لعالمات المجموعة التجريبية األولى التي قامـت بإعـداد وسـائل تعليميـة         
والمتوسط الحسابي لعالمات المجموعة التجريبية الثانية التي أدخل عليها وسائل تعليمية           

المجموعـة الـضابطة بلـغ      ، بينما المتوسط الحسابي لعالمـات       )63.80(معدة مسبقا   
  .مما يدل على أن الفروق كانت لصالح المجموعتين التجريبيتين). 54.37(

فـي  ) α =0.05(لم تظهر نتائج الدراسة فروقا ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة             . 4
في مبحث الرياضيات تعزى إلـى النـوع   ) االحتفاظ(متوسطات تحصيل الطلبة المؤجل    

مجموعات الثالث إذ كانت قيمـة مـستوى الداللـة للمجموعـة           االجتماعي، ألي من ال   
، كما كانت قيمة مـستوى الداللـة    ) = 0.400P(التجريبية التي أعدت وسائل تعليمية 

، وقيمـة  )=0.541P(للمجموعة التي أدخلت عليها الوسائل التعليميـة المعـدة مـسبقا          
لثالث فـإن مـستوى     ، وفي الحاالت ا   )=0.280P(مستوى الداللة للمجموعة الضابطة     

وبـالنظر  . أي أن الفروق ليست ذات داللة     ) α =0.05(الداللة كان أكبر من                         
إلى المتوسطات الحسابية فإنه  يمكن مالحظة تقدم اإلناث بفارق بسيط على الـذكور إذ               

هذا للمجموعة التـي أعـدت      ). 69.26(ومتوسط الذكور   ) 72.94(بلغ متوسط اإلناث    
 أما المجموعة التي أدخلت عليها وسائل تعليمية معدة مسبقا فقـد كانـت        وسائل تعليمية، 

ومتوسـط  ) 65.09(المتوسطات الحسابية متقاربة، إذ بلغ متوسـط عالمـات الـذكور          
وأخيرا المجموعة الضابطة التي جاءت نتائجها بوجود تقـدم         ). 62.47(عالمات اإلناث   

في حين بلـغ متوسـط      ) 56.71(ملحوظ في متوسطات عالمات الطالب الذكور إذ بلغ         
  ).  51.81(عالمات الطالبات اإلناث 

 قبـل   نإعداد وسائل تعليمية م   (لم تظهر نتائج الدراسة أثرا للتفاعل بين طريقة التدريس           . 5
والنوع االجتماعي في متوسـطات     ) الطلبة، وإدخال وسائل تعليمية معدة مسبقا، وتقليدية      

ممـا  ). =0.491P(نت قيمة مستوى الداللة     تحصيل الطلبة في مبحث الرياضيات، إذ كا      
يدل على عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات التحـصيل تعـزى إلـى      

 .التفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي

أظهرت نتائج االختبارات اليومية األربعة التقدم والتحسن الملحـوظ فـي متوسـطات              . 6
 التجريبيتين في جميع مراحل التجربـة، إذ        عالمات الطلبة الذكور واإلناث للمجموعتين    

في حـين كانـت     . كانت األوساط الحسابية في تزايد مطرد لالختبارات اليومية المتتالية        
 ناألوساط الحسابية للمجموعة الضابطة تتراوح بين التأرجح بالزيادة تـارة وبالنقـصا           
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. الحال عند اإلناث  تارة أخرى كما هو الحال عند الذكور، وبين التدني المستمر كما هو             
األمر الذي يؤكد على أن التطور االيجابي الذي تمتعت به المجموعتان التجريبيتان كان             

إعداد وسائل تعليمية، وإدخال وسائل تعليميـة،       (من تأثير الطريقة المتبعة في التدريس       
 ).وضابطة

  
  -:التوصيات

  

  :وصيات اآلتيةاعتمادا على ما توصل إليه الباحث من نتائج، يمكن تقديم الت
  

  توصيات خاصة بالباحثين: أوال
نظرا لقلة الدراسات التي تناولت تدريب الطلبة على إعداد الوسائل التعليمية وأثره في كل مـن                

  :التحصيل واالحتفاظ بالمعلومات على حد علم الباحث، فإن الباحث يدعو الباحثين إلى ما يأتي
 ولمراحل مختلفة، علـى أن تكـون الفتـرة          القيام بدراسات مشابهة على مبحث الرياضيات      -

 .أطول) التحصيلي الفوري، والتحصيلي المؤجل(الزمنية الفاصلة بين االختبارين 

القيام بدراسات مشابهة تكون الفترة الفاصلة بين إجـراء االختبـارين التحـصيلي الفـوري        -
فـوري  والتحصيلي المؤجل أطول لقياس الفروقات في متوسطات عالمـات االختبـارين ال           

  . والمؤجل لكل مجموعة أجريت عليها التجربة
إجراء دراسات مشابهة لبحث الدافعية التي يمكن أن تولدها مثل هذه التجارب عنـد الطلبـة           -

  .وكذلك ما يمكن أن تولده من اتجاهات عند الطلبة تجاه مادة الرياضيات التي يدرسونها
اد الوسائل التعليمية من قبـل الطلبـة      إجراء المزيد من الدراسات الختبار فاعلية طريقة إعد        -

  .بعد القيام بتدريبهم على ذلك، في تدريس مادة الرياضيات لمختلف الصفوف الدراسية
القيام بدراسة مقارنة بين طريقة التعلم بإعداد وسائل تعليمية من قبل الطلبة وطـرق الـتعلم              -

 .بالحاسوب كوسيلة تعليمية معدة وجاهزة

ى وحدة الهندسة الفراغية للمنهاج الفلسطيني للصف العاشر األساسي         القيام بدراسة شبيهة عل    -
 .  خصوصا وأنه في مراحله التجريبية

  :توصيات خاصة بوزارة التربية والتعليم: ثانيا
العمل على توفير مكان في أبنية المدارس يستخدم كمختبر رياضيات، تتوفر فيه ما يلزم               -

  .سيلة التعليمية التي يراها مناسبةالطالب أو الطالبة من أدوات إلعداد الو
العمل على تخصيص حصة دراسية أسبوعيا يلتقي فيها المعلم مع طلبتـه فـي مختبـر         -

 .الرياضيات لبناء وإعداد وسائل تعليمية كلما لزم األمر
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العمل على إعداد برامج ودورات تدريبية وورش عمل للمعلمين والمعلمات، يـتم مـن               -
 مع الوسائل التعليمية، سـواء بطـرق إعـدادها أو كيفيـة             خاللها شرح كيفية التعامل   

 .استعمالها واستخدامها

العمل على تنظيم معارض للوسائل التعليمية في مبحث الرياضيات سنويا، بحيث تتبنـى             -
ذلك كل مديرية من مديريات التربية في محافظات فلسطين، يتم فيه عـرض منتجـات               

 .  العام الدراسيالطلبة أو منتجات الطلبة ومعلميهم خالل

العمل على تشجيع المعلمين والمعلمات على التعامل بالوسائل التعليمية وذلك من خـالل           -
 .الدورات التي يلتقي فيها المعلمون مع مشرفيهم

  
  توصيات خاصة بالمعلمين والمعلمات  : ثالثا

  .االهتمام بالوسائل التعليمية واإليمان بفاعليتها داخل غرفة الصف -
ات وورشات العمل التي تتضمن عمل وسائل تعليمية أو الحديث عنها من            حضور الدور  -

حيث أهميتها، وكيفية توفيرها داخل البيئة المدرسية، ومعوقـات اسـتخدامها وطـرق             
تفاديها، وتنويعها، واستعمال األجهزة االلكترونية منها إذا توفرت كالحاسوب، والتلفـاز،         

اد خـام بـسيطة كـالكرتون، المقـوى،        كذلك صنعها من مـو    .... والماسح الضوئي،   
 .....والبالستيك، والخشب، 

القيام بتشجيع الطلبة على إعداد وسائل تعليمية وذلك بتـوجيههم، ومراقبـة أعمـالهم،               -
  .  وإدخال التعديالت حيثما لزم األمر
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لجنة مبحث الرياضيات    
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  )3(ملحق 
  

  أمثلة على التدريب
  ):1(مثال 
  :أن يتعرف الطلبة على المفاهيم التالية: الهدف •
  النقاط المستقيمة  . 1
 النقاط المستوية . 2

  : األدوات المطلوبة •
  . تقريبا2سم90سم تقريبا، ومساحته 1خشبي سمكه لوح  . 1
 سم 2مسامير صغيرة بطول  . 2

 مسطرة . 3

 صغير ) شاكوش(مطرقة  . 4

 .عيدان خشبية ذات سمكك صغير مستقيمة . 5

  الطريقة في التدريب •
المعلمـة  /المعلمة، يقوم المعلم  / داخل الصف حول المعلم    Uيتم جمع الطلبة في شكل حرف       

يعين بقلم ما عـدد     . زء من مستوى أطرافه مترامية    بعرض سطح اللوح الخشبي على انه ج      
 حافة المسطرة على اللوح الخشبي، ثم يتم غرز المسامير فـي النقـاط              امن النقاط مستخدم  

يصل بين رؤوس المسامير بعـود      . سطح اللوح ) رؤوس المسامير (المعينة لتالمس طبعاتها    
 واقعة على مستقيم واحـد      مستقيم رفيع وطويل بحيث تبدو رؤوس المسامير على أنها نقاط         

  .ولهذا تسمى بنقاط مستقيمة ثم يطلب من الطلبة باعادة تمثيلها بالطريقة التي يرونها مناسبة
                                                                                  مسامير

                                                                
  )     1(                        شكل 

                                 º                                     º   º       º 
                                      عود خشبي رفيع

                                        
  )2(                     شكل 

  º                                                                 º   º       º 
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  ):2(مثال 
 من بنـد    162أن يجسم الطلبة السؤال السادس الواقع في صفحة         : الهدف •

بحيث يستطيع الطالب رؤية الزاوية الزوجيـة   ) اإلسقاط العمودي والتعامد  (
    جـ أ ب بين المستويين   أ ب د    و:  

  يمثل دائرة، مركزها ) 29-6(الشكل : نص السؤال
  أ ب وتر في الدائرة                         جـ. سم10النقطة د ونصف قطرها 

  د جـ عمودي على مستوى الدائرة               . سم 12طوله 
  احسب قياس الزاوية الزوجية                 أ. سم 6=     حيث د جـ 

  د.                                          ين المستويين ا ب جـ ومستوى الدائرة    ب
                         

                                                                               ب
  : األدوات المطلوبة •
   تقريبا2سم300لوح بالستيك على شكل دائرة بمساحة  . 1
 )عيدان شواء( سم تقريبا 30يعة ومستقيمة وذات طول عيدان رف . 2

 قطع ملتينة . 3

   ملونA4ورق  . 4
  الطريقة في التدريب •
   داخل الصف Uالطلب من الطلبة التواجد على شكل حرف  . 1
 .عرض لوح البالستيك الموجود على شكل دائرة على أنه جزء من مستوى . 2

ل ممثال للـوتر أ ب      قص عودين بحيث يكون احدهما مثلي اآلخر، على أن يكون الطوي           . 3
 .والقصير ممثال للعمود النازل على سطح الدائرة في مركزها د وهو جـ د

ووضـع  ) يفضل أن تكون بألوان مختلفة(أخذ قطع من الملتينة على شكل كرات صغيرة   . 4
ثالث منها على سطح الدائرة بحيث تمثل إحداها المركز للدائرة  د واالخرتان تمـثالن               

 . نهايتي الوتر أ ب

 .بيت أحد العيدان الرفيعة بين النقطتين أ  و  ب  ليشكل الوتر أ بتث . 5

تثبيت العود الثاني بشكل قائم على مركز الدائرة في النقطة  د ، مع تثبيت إشارة القائمة                  . 6
 .على العمود من جهة مركز الدائرة

تثبيت كرة صغيرة من الملتينة لتشكل رأس العمود النازل على مستوى الـدائرة وهـو                . 7
 .لنقطة جـ ا
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تثبيت عودين أحدهما من النقطة أ الى النقطة جـ ، والثاني من النقطة ب الى النقطـة                   . 8
 . جـ ليتشكل المستوى الذي جزء منه هو المثلث المتساوي الساقين جـ أ ب

  
 
  
  

  لوح بالستيك دائري الشكل* 
  

                                                                                                                                     
  )   1(                                                                      شكل 

  
                                                        

  
               تثبيت كرات الملتينة على سطح الدائرة في األماكن   * 

  .                                     المخصصة لذلك
                                                      

                                                             
  )2(                                                                     شكل 

                                                                       
  
  

                                                      
  
  

                                                
  تثبيت العيدان المطلوبة كل في مكانه* 
   الملون وتثبيته علىA4قص مثلث من ورق * 

    العيدان المشكلة للمثلث، فتظهر الزاوية الزوجية 
.                                                                          ، والمثلث) سطح لوح البالستيك(  بين المستويين األفقي 

  )                     3(                                                                         شكل 
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)4(ملحق   
 االختبارات الیومیة

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  العاشر   : السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                                                 الصف 

  الریاضیات:                      المبحث وزارة التربیة والتعلیم                                                 
  2004 / 4 / 25:   الخلیل                                                           التاریخ / مدیریة التربیة والتعلیم 

  سي الثانيمدرسة ابن رشد الثانویة للبنین                                                           الفصل الدرا
  

  
  ) عالمات 6  ( :السؤال األول 

  
  ص:                                                من الشكل المجاور أعط مثاال على كل مما یلي 

  م٠ جـ                     ٠                                                                                   
  ثالث نقاط مستقیمة                                                        أ -1

                                                                                             
  س د  ٠ر           ب     ٠                     ص ، سنقاط مشتركة بین المستویین  -2

  
 نقاط لیست مستویة أربع  -3

  
  

  ) عالمات 6  ( :السؤال الثاني 
  

  ما عدد المستویات التي یمكن رسمھا بحیث تمر بأربع نقاط مستویة ؟ -1
  

  ما عدد المستقیمات التي تمر بأربع نقاط غیر مستویة إذا أخذت مثنى مثنى ؟  -2
  

ة ثالثة منھا تقع على أرسم شكال توضح فیھ عدد المستقیمات التي یمكن أن تمر بست نقاط غیر مستقیم -3
 .استقامة واحدة 

  
  
  
  
  
  
  

  ) عالمات 8( : السؤال الثالث 
  

  اكتب نص أربعا من المسلمات الھندسیة ذات العالقة بالھندسة الفضائیة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  معلم المادة 
  نصر قعقور 

 
 

  االختبار األول
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

  العاشر   :                                        الصف السلطة الوطنیة الفلسطینیة                          
  الریاضیات: وزارة التربیة والتعلیم                                                                      المبحث 

  2004/ 5 / 2:     التاریخ الخلیل                                                         / مدیریة التربیة والتعلیم 
   الثانویة للبنات                                                           الفصل الدراسي الثانيامدرسة تر قومی

  
  
  

  ) عالمات 5  ( :السؤال األول 
  

  :ارسمي شكال واحدا توضحي فیھ ما یلي ذاكرة ذلك باالسم 
  

   مستقیمان متوازیان -4
  

  الفان مستقیمان متخ -5
  

 مستویان متوازیان  -6
  

 مستویان متقاطعان  -7
  

 مستقیمان متقاطعان  -8
  
  

  ط)                                                                                    عالمات 3  ( :السؤال الثاني 
              جـ                                 س                                                                     

                                                            أ:                                 في الشكل المجاور أعط مثاال على كل مما یلي 
               كھـ                  .    مستقیمین في حالة توازي وھما موازیین لمستوى  -1

                                                                                                       ص
 د.                                                                                     مستقیمین متخالفین  -2

 
                                      و              ب                                  عمستویین متقاطعین         -3

                                                                                                                   ل
  
  
  

  ) عالمات 5( : السؤال الثالث 
  

  :ت التالیة كلمة صائبة أو كلمة خاطئة أكتبي بجانب العبارا
  :بفرض أن ل ، م مستقیمان ، س ، ص مستویان فأن 

   Φ=   م ∩   م                ل ⁄  ⁄ل  (           )   -1     

  م=   س ∩  س                 م ⊂م   (          )  -2    

     ص⊂م                م  =   ص  ∩م   (          )  -3    

   إذا اشتركا مستویان في نقطة اشتركا في مستقیم  (          )  -4    

  Φ=   ص ∩ص              س  =  س  (           )  -5   

  

  )عالمات 7( : السؤال الرابع 
  :برھني النظریة القائلة 

  .إذا وازى مستقیما خارج مستوى مستقیما داخل مستوى فأنھ یوازي المستوى بأكملھ 
  

  علمة المادة م
 شیماء أبو سكور

  االختبار الثاني
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم
  العاشر   : السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                                                 الصف 

  الریاضیات: حث وزارة التربیة والتعلیم                                                                      المب
  2004 / 5 / 7:   الخلیل                                                           التاریخ / مدیریة التربیة والتعلیم 

  مدرسة ابن رشد الثانویة للبنین                                                           الفصل الدراسي الثاني
  

  
  ) عالمات 5  ( :السؤال األول 

  
  : الشكل المجاور یمثل منشورا ثالثیا قائما قاعدتھ مثلثا متساوي األضالع  اعتمد علیھ لإلجابة عما یلي  

       أ                                                                                                              
                                           ......................الفة ھو  عدد المستقیمات المتخ -9

                                                                                               
   جـ                                ب......................                  عدد الزوایا الزوجیة في الشكل ھو  -10

  
  ...................................-1:        سم ثالثة زوایا زوجیة   -11

2-   ............................... 3-...................................   
 ........................قیاس الزاویة بین المستقیمین د ھـ ، أ جـ ھي  -12

  و                                                                                                                    
.............................................                                                                               د ھي - جـ ھـ –  و <قیاس  -13

  
   ھـ                                   د                                                                                               

  )                                                                                    عالمات 3  ( :السؤال الثاني 
                                                                                    

  .اذكر حاالت وجود مستقیم مع مستوى في الفضاء ممثال ذلك بالرسم لكل حالة 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) عالمات 5( : السؤال الثالث 
  

  :أكتب بجانب العبارات التالیة كلمة صائبة أو كلمة خاطئة 
  

  یتطابق مستویان إذا اشتركا في ثالث نقاط على األقل      )    (      -1     

    س                أ ب       ص  ⊂المستوى س          ص وكان المستقیم أ ب  (          )  -2    

   90ْ= قد تكون الزاویة بین مستقیمین متخالفین  (          ) -3    

   مستوى أي نقطتان یعینان (          )  -4    

     تعین المستوى إذا علم ثالث نقاط واقعة علیھ  (           ) -5   

  

  )عالمات 7( : السؤال الرابع 
  

  :برھن النظریة القائلة 
  . على مستوى إذا وفقط إذا  كان أحدھما عمودا على المستوى نالمستقیمان المتوازیان یكونان عمودیا

  
  

  معلم المادة 
  نصر قعقور 

  ثاالختبار الثال
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لرحمن الرحیمبسم اهللا ا  
  العاشر   : السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                                                 الصف 
  الریاضیات: وزارة التربیة والتعلیم                                                                      المبحث 

  2004 / 5 / 13:   الخلیل                                                           التاریخ / مدیریة التربیة والتعلیم 
  مدرسة ترقومیا الثانویة للبنات                                                           الفصل الدراسي الثاني

  
  

  ) عالمات 5  ( :السؤال األول 
  

  :التالیة كلمة صائبة أو كلمة خاطئةأكتبي بجانب العبارات 
  .مستقیم ومستوى ھي الزاویة بین المستقیم ومسقطھ العمودي على المستوىالزاویة بین  (           )   -1     

  نقطة تالقي العمود النازل من نقطة خارج مستوى على ھذا المستوى بالمسقط   تسمى  (          )   -2    

  . العمودي للنقطة على المستوى                      

  مسقط قطعة مستقیمة على مستوى ھو مسقط القطعة نفسھا على أي مستقیم في المستوى (          )  -3    

  . فان مسقط احدھما على اآلخر ھو مستقیم90ْإذا كانت الزاویة الزوجیة بین مستویین  (          )  -4    

  . على مستقیم آخر دائما مستقیممسقط مستقیم (           )  -5    

  
  ) عالمات 8( : السؤال الثالث 

  
  .سم على مستوى تصنع معھ زاویة قائمة12جدي طول المسقط العمودي لقطعة مستقیمة طولھا ) أ 
  
  
  
  
  
سم ، احسبي الزاویة بین القطعة 12    سم ، وطول مسقطھا على مستقیم یساوي 3      8قطعة مستقیمة طولھا  ) ب
  .لمستقیموا
  
  
  
  
  
  

  ) عالمات 7  ( :السؤال الثاني 
  

  : في الشكل المجاور برھني العالقة التالیة 

  أجتا ھـ                    × طول القطعة أب = طول المسقط العمودي للقطعة أب  

  ھـ                                                                                                             
  ب                                                                                                                                          

  
  

                             
  
  

                                                                                                                                    
                                                                                                                     س

  
  

  معلمة المادة
 شیماء أبو سكور

  االختبار الرابع
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  )5(ملحق 

  ) المعرفة المفاهيمية، اإلجرائية، حل المشكالت (جدول يبين توزيع األهداف
  لفقرات االختبار التحصيلي

  حل مشكالت  معرفة إجرائية  معرفة مفاهيمية  القفرة  رقم السؤال
      ü  أ

      ü  ب
      ü  جـ
      ü  د

      ü  هـ

  األولى

      ü  و
  ü      الثانية
    ü    الثالثة
    ü    الرابعة

ول
األ

  

  ü      الخامسة
      ü  األولى
    ü    الثانية
    ü    الثالثة
      ü  الرابعة
    ü    الخامسة
      ü  السادسة
      ü  السابعة
      ü  الثامنة
      ü  التاسعة

الث
ني

ا
  

  ü      العاشرة
    ü    األولى

لث
الثا

  ü      الثانية  
    ü    األولى

ابع
الر

  ü      الثانية  
      ü  األولى
    ü    الثانية
    ü    الثالثة
      ü  الرابعة
      ü  الخامسة

مس
لخا

ا
  

  ü      السادسة
  6  9  15  المجموع
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  )6(ملحق 
  جدول المواصفات لوحدة الهندسة الفراغية

  األهداف  الرقم
  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية  البند

  أوال
النقطة 

والمستقيم 
  والمستوى

النقطة، ( أن يتعرف الطلبة المسميات  -1
  )توىالمستقيم، المس

 :أن يتعرف الطلبة -2

 التقاط المستقيمة •

  النقاط المستوية •

نقاط معطاة، : أن يعين الطلبة على شكل مرسوم في الفراغ  -1
  .مستقيمات، مستويات

 .أن يعط مثاال على نقاط مستقيمة وأخرى مستوية -2

الطلبة مستوى أو مستقيم موجود في شكل ) يعطي أسما(أن يسم  -3
  .ما مرسوم في الفراغ

 الطلبة مجموعة من النقاط المعطاة في الفراغ بأنها  أن يميز-1
  )مستقيمة أو غير مستقيمة، مستوية أو غير مستوية(

  المسلمات  ثانيا
 أن يذكر الطلبة نص المسلمات الستة -1

  
  

  أن يمثل الطلبة المسلمات برسومات في الفراغ -1
 .أن يجد الطلبة عدد المستقيمات المارة بعدد معلوم من النقاط -2

  .طلبة عدد المستويات المارة بعدد معلوم من النقاطأن يجد ال -3

  

نظريات   ثالثا
  هندسية

أن يذكر الطلبة نص النظريات الواردة في  -1
  الكتاب المقرر

  

الواردة في ) نظريات هندسية(أن يبرهن الطلبة النظريات  -1
  الكتاب المقرر

  

أن يبرهن الطلبة نظريات أخرى على نسق نظريات  -2
 .الكتاب المقرر

الطلبة نظريات الكتاب المقرر لحل مسائل أن يوظف  -3
  .معطاة

  التوازي  رابعا

 :أن يتعرف الطلبة -1

  المستقيمات المتوازية •
 المستقيمات المتقاطعة •

  المستقيمات المتخالفة •
 :أن يتعرف الطلبة -2

  توازي مستقيم مع مستوى •
  توازي مستوى مع مستوى •

 : شكل مرسوم في الفراغ كل منىأن يحدد الطلبة باالسم عل -1

  ستقيمات الموازية لمستقيم معلومالم •
  المستقيمات الموازية لمستوى معلوم •

 المستويات - في شكل مرسوم في الفراغ-أن يحدد الطلبة  -2
  .الموازية لمستوى معلوم ويذكرها باالسم

  

نظريات في   خامسا
  التوازي

أن يذكر الطلبة نص النظريات الواردة في  -1
  .الكتاب المقرر

 .ة في الكتاب المقرأن يبرهن النظريات المعطا -1

  
أن يبرهن نظريات أخرى على نسق نظريات الكتاب  -1

  .المقرر
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  سادسا
اإلسقاط 
العمودي 
  والتعامد

 :أن يتعرف الطلبة -1

  تعامد مستقيم مع مستقيم آخر •
  تعامد مستقيم مع مستوى •

أن يتعرف الطلبة تعامد مستوى مع  -2
 .مستوى

 :أن يتعرف الطلبة -3

  الزاوية الزوجية •
  لزوجيةتسمية الزاوية ا •

أن يعين الطلبة على شكل مرسوم في الفراغ مستقيمات متعامدة،  -1
  .مستويات متعامدة، مستقيم ومستوى متعامدين

الطلبة قياس زوايا زوجية ألشكال مرسومة ) يحسب ( أن يجد -2
  .في الفراغ

أن يحل الطالب مسائل عملية إليجاد قياس زوايا  -1
  .زوجية

  

نظريات في   سابعا
  التعامد

طالب نص النظريات الواردة في أن يذكر ال -1
 .الكتاب المقرر

  
  

أن يبرهن الطلبة النظريات المعطاة في الكتاب  -1  
  .المقرر

أن يبرهن الطلبة نظريات أخرى على نسق نظريات  -2
  .الكتاب المقرر

اإلسقاط   ثامنا
  العمودي

أن يتعرف الطلبة اإلسقاط العمودي لنقطة  -1
 :معلومة

النقطة تقع (على مستوى معلوم،  •
  ).ج مستوىخار

النقطة تقع ( على مستقيم معلوم،  •
  )خارج المستقيم

أن يتعرف الطلبة اإلسقاط العمودي لقطعة  -2
مستقيمة معلومة على مستوى معلوم 

 .بأوضاعها المختلفة

أن يتعرف الطلبة اإلسقاط العمودي لمستقيم  -3
 .معلوم على مستوى معلوم في الفراغ

أن يتعرف الطلبة الزاوية بين مستقيم  -4
  .وىومست

الطلبة قياس الزاوية بين مستقيم ومستوى ) يحسب(أن يجد  -1
 .معلومين

أن يحسب الطلبة طول المسقط العمودي لقطعة مستقيمة معلوم  -2
  .طولها على مستوى معلوم

  

مثلث، (أن يحدد الطلبة مساقط أشكال هندسية معطاة  -1
على مستوى في أوضاعها ....) مستطيل، دائرة، 

 .المختلفة

 بالرسم المساقط العمودية لألشكال أن يمثل الطلبة -2
الهندسية المعطاة على مستوى في الفراغ بأوضاعها 

 .المختلفة

أن يحل الطلبة مسائل مركبة إليجاد أطوال المساقط  -3
لقطع مستقيمة معلوم أطوالها على مستويات في 

  .الفراغ
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  )7(ملحق
   المقررجدول مواصفات رقمي لوحدة الهندسة الفراغية الواردة في الكتاب

                   األهداف  الرقم  عدد
  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية          البنود

  المجموع

  6  -  3  3  النقطة والمستقيم والمستوى  .1
  4  -  3  1  المسلمات  .2
  4  2  1  1  نظريات هندسية  .3
  8  -  3  5  التوازي  .4
  3  1  1  1  نظريات في التوازي  .5
  8  1  2  5  اإلسقاط العمودي والتعامد  .6
  3  2  -  1  نظريات في التعامد  .7
  10  3  2  5  اإلسقاط العمودي  .8

  46  9  15  22  المجموع
  %100  %20  %32  %48  &الوزن النسبي

الواردة في الوحدة ) المفاهيمية، واإلجرائية، وحل المشكالت(ى عدد األهدافإل) المفاهيمية، واإلجرائية، وحل المشكالت(هو نسبة عدد الهدف الواحد من األهداف : الوزن النسبي& 
  :الدراسية ككل، وكمثال نورد ما يلي

  %100   ×                             عدد المفاهيم الواردة في الوحدة الدراسية                      = الوزن النسبي للمعرفة المفاهيمية 
  ككل الواردة في الوحدة الدراسية) عدد حل المشكالت+ عدد اإلجراءات + عدد المفاهيم                   (                   

  من األهداف التي تحتويها الوحدة هي أهداف مفاهيمية%  %48 = 100  × 22                                =    
                                     46
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  )8(ملحق
  هللا الرحمن الرحيمبسم ا

  
  / .........................................حضرة 

  
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركانه

  
  تحكيم جدول المواصفات: الموضوع

  
يهدف بناء هذا الجدول إلى تحليل محتوى مادة الهندسة الفراغية في مبحث الرياضيات للصف              

  :الثالثة وهي) ياضية القدرات الر( العاشر األساسي، وفق األهداف 
  المعرفة المفاهيمية •
 المعرفة اإلجرائية •

 حل المشكالت •

علما أن هذا الجدول سيساعد الباحث في تحديد وتصنيف المادة المعروضة في الكتاب المقـرر       
حول الهندسة الفراغية وبالتالي العمل على نجاح سير التجربة، كما سيـساعد هـذا الجـدول                

لذا أرجو التكـرم بكتابـة آرائكـم وتعليقـاتكم        . ختبار التحصيلي الباحث في تصميم فقرات اال    
  .واقتراحاتكم حول البناء الذي قام به الباحث لجدول المواصفات الموجود بين أيديكم

  
  :مالحظة

مرفق مادة وحدة الهندسة الفراغية كما وردت في كتاب الصف العاشر األساسي للعام الدراسي              
  م 2004 / 2003

  
  االحتراموتقبلوا فائق 

  
  

  الباحث 
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  )9(ملحق
  جدول مواصفات رقمي لفقرات االختبار التحصيلي لوحدة الهندسة الفراغية

  رقم السؤال  عدد فقرات
  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية

  المجموع

  10  2  2  6  األول
  10  1  3  6  الثاني
  2  1  1  -  الثالث
  2  1  1  -  الرابع
  6  1  2  3  الخامس
  30  6  9  15  المجموع

  %100  %20  %30  %50  الوزن النسبي
  
  
  )10(ملحق 

  جدول مواصفات لعالمات االختبار التحصيلي لوحدة الهندسة الفراغية
  رقم السؤال  عالمة فقرات

  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائية  المعرفة المفاهيمية
  المجموع

  20  4  4  12  األول
  20  2  6  12  الثاني
  26  6  18  -  الثالث
  22  6  18  -  الرابع
  12  2  4  6  الخامس
  100  20  50  30  المجموع

  %100  %20  %50  %30  الوزن النسبي
  
  
  
  
  

94 



 

  )11(ملحق
  

  جدول موصفات لعالمات فقرات االختبار التحصيلي
      الفقرة  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1

  السؤال
  نوع السؤال

عدد فقرات 

  العالمة  العالمة  العالمة  العالمة  العالمة  العالمة  العالمة  العالمة  العالمة  العالمة  السؤال
  المجموع

  20  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  10  مقالي  *األول

  20  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  10  تحدید الفقرة بأنھا صائبة أو خاطئة    الثاني

  24  -  -  -  -  -  -  -  -  6  18  2  مقالي   الثالث

  24  -  -  -  -  -  -  -  -  6  18  2  ليمقا  الرابع

  12  -  -  -  -  2  2  2  2  2  2  6  اختیار من متعدد  الخامس

  100  4  4  4  4  6  6  6  6  18  42  30  المجموع

 
  عدد بنود السؤال هو خمسة، إال أن البند األول منه احتوى على ستة فقرات* 
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  )12(ملحق
  

  هللا الرحمن الرحیمبسم ا
  

  / ..................................حضرة 
  

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ 

  

  تحكیم االختبار التحصیلي: الموضوع
  

  :الثالثة وھي) القدرات الریاضیة ( یھدف ھذا االختبار إلى قیاس تحصیل الطلبة في األھداف 

  المعرفة المفاھیمیة •

 المعرفة اإلجرائیة •

 لمشكالتحل ا •

لل  صف العاش  ر األساس  ي للع  ام  ) الج  زء الث  اني ( لوح  دة الھندس  ة الف  ضائیة ال  واردة ف  ي كت  اب الریاض  یات  

م، كما یھدف ھذا االختبار أی ضا إل ى قی اس االحتف اظ بالمعلوم ات عن د نف س الطلب ة            2003/2004الدراسي  

تب  ار بع د م  ضي أس  بوعین عل  ى  الثالث ة، وذل  ك بجل  وس الطلب ة ل  نفس االخ  ) الق  درات الریاض  یة ( لألھ داف  

أرج و التك رم بكتاب ة آرائك م وتعلیق اتكم واقتراح اتكم ح ول فق رات         . جلوسھم لھ في مرحلة اختب ار التح صیل     

  :ھذا االختبار باالستناد إلى ما یلي

  .الصیاغة اللغویة لفقرات االختبار - 1

 .خلو االختبار من األخطاء العلمیة - 2

 .الشكل العام لالختبار - 3

 .ال المرسومةمدى وضوح األشك - 4

 .مدى مالئمة فقرات االختبار لمحتوى وحدة الھندسة الفضائیة - 5

 .الثالثة) القدرات الریاضیة ( مدى توافق فقرات االختبار مع األھداف  - 6

الق  درات (م  دى عدال  ة توزی  ع العالم  ات عل  ى فق  رات االختب  ار وح  صة ك  ل ھ  دف م  ن األھ  داف          - 7

 .الثالثة) الریاضیة 

  . أیة مالحظات ترونھا مالئمة - 8
  

  وتقبلوا فائق االحترام والتقدیر

 الباحث
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  )13(ملحق
  معامل التمييز والسهولة لفقرات اختبار التحصيل

  

معامل   الفقرة
  التمييز

معامل 
  السهولة

معامل   الفقرة
  التمييز

معامل 
  السهولة

  0.72  0.38  1  0.86  0.33  أ
  0.64  0.44  2  0.72  0.25  ب
  0.66  0.25  3  0.83  0.26  جـ
  0.79  0.57  4  0.81  0.25  د

  0.55  0.38  5  0.72  0.25  هـ

1  

  0.66  0.29  6  0.80  0.30  و
2  0.27  0.77  7  0.40  0.64  
3  0.31  0.69  8  0.57  0.72  
4  0.65  0.44  9  0.27  0.78  

ول
 األ

ؤال
الس

  

5  0.51  0.47  

سؤا
ال

ل
اني

 الث
 

  

10  0.50  0.38  
  

معامل   الفقرة
  يزالتمي

معامل 
  السهولة

معامل   الفقرة
  التمييز

معامل 
  السهولة

1  0.56  0.82  1  0.62  0.59  

ال 
سؤ

ــ
لـ

ا
لث

الثا
  

ال   0.21  0.78  2
سؤ

ــ
لـ

ا
ابع

الر
  

2  0.69  0.22  
  

معامل   الفقرة
  التمييز

معامل 
  السهولة

1  0.38  0.83  
2  0.63  0.72  
3  0.44  0.78  
4  0.25  0.69  
مس  0.69  0.25  5

لخا
ل ا

سؤا
ال

  

6  0.68  0.27  
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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  ( ...........)العاشر  : السلطة الوطنیة الفلسطینیة                                                                 الصف 
  لریاضیاتا: وزارة التربیة والتعلیم                                                                      المبحث 

  م2004 / 5 / 15:   الخلیل                                                           التاریخ / مدیریة التربیة والتعلیم 
  ساعة وخمسون دقیقة : الزمن : ............................             مدرسة ابن رشد الثانویة للبنین         االسم 

  
  

  م)                                                                                                        عالمة 20(    :السؤال األول
                                                                                                                                                    

  معتمدا على الشكل المجاور أجب عما یلي                                                         
  )                                                          عالمة 12: ( أعط مثاال على  -1

  
  ن                                                                                                  ثالث نقاط مستقیمة )   أ 

                   أ                    ب                                                                                                              
                                                                                                                                                                    ص ، سنقاط تقاطع المستویین ) ب

                                                                                                                                      
                                                         خمسة نقاط مستویة   ) جـ

    ظ                                                         جـ                                                                                    
   سم           ع  4                          د                                                            مستقیمین متخالفین) د 

                                                                                                                            
  زاویتین زوجیتین ) ھـ

  و                                                                ط                                                                         
                                                                                            مستقیم ومستوى متقاطعین  ) و 
  
  
  
     ) عالمتان                 (  .  عین المسقط العمودي للنقطة  ن  في كل من المستویین أ ب د ، ظ جـ و -2
  
  
  
  ) عالمتان .                               (  جد طول مسقط القطعة المستقیمة  د ن على المستوى أ ب د ع -3
  
  
  
  
  
  )عالمتان .                                        ( دد الزوایا الزوجیة في الشكل أ ب د ع ن م  أذكر ع– 4
  
  
  
  
  
  )عالمتان  .                                               (   ط  –  جـ و – جد قیاس الزاویة الزوجیة   م  -5 

  
  
  
  
  

  ) .....................2(الحظ الصفحة رقم 

  االختبارالتحصیلي

 )14(ملحق 
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  لكل فقرة عالمتان ، )عالمة 20  ( :سؤال الثاني ال
  

، ثم صحح العبارة الخاطئة إن ) خاطئة ( أو كلمة ) صائبة ( أكتب بجانب كل عبارة فیما یلي كلمة 
  .وجدت 

  
  .المستقیمان المتخالفان یحویھما مستوى واحد(               )  -1

 
  
  

  .یمر بنقطة واحدة مستویان فقط(               )  -2
  
  
  

   .یمكن أن تتقاطع ثالثة مستویات في نقطة واحدة فقط (                 ) -3      
  
  
  

   .إذا وازى مستقیم خارج مستوى مستقیما داخلھ فانھ یوازي المستوى بأكملھ (                 ) -4      
  
  
  

     ْ  مع  60سم تصنع زاویة قدرھا  8طول المسقط العمودي لقطعة مستقیمة طولھا   (                 ) -5     
  . سم 4المستوى ھو                               

  
  

   المستقیم عمودي على مستوى إذا وفقط إذا كان عمودیا على مستقیم یقع بأكملھ في (                ) -6     
   . المستوى                           

  
  

    ،  س  ⊂  ،  وكان المستقیم   ل  ص           المستوى  سذا كان المستوى  إ (                )-7      
.  فإنھ لیس بالضرورة أن یكون  المستقیم   ل          المستقیم  م ص  ⊂                         المستقیم   م  

.  
  
  

  على مستوى ھو صفر وحدة یكون طول المسقط العمودي لقطعة مستقیمة عمودیة  (               )-8      
  .                        طول 

  
  

  .یكون ألي ثالث نقاط مستوى واحد یحتویھا  (               ) -9      
  
  
  

  عدد المستقیمات المارة بشكل مثنى مثنى بعشرة نقاط مختلفة منھا سبعة على استقامة  (                ) -10    
  . مستقیم 24واحدة ھو                               

  
                         

  
  ) .....................3(الحظ الصفحة رقم 
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  )  عالمة 24(  :السؤال الثالث
  

  : برھن النظریات التالیة 
  

 )  عالمة  18.                                 ( إذا تقاطع مستقیمان فإنھ یوجد مستوى واحد یحویھما  - 1
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )  عالمات 6.       ( إذا وازى مستقیم كال من مستویین متقاطعین كان موازیا خط تقاطعھما  - 2
  
  
  
  

                                                                                                      س
  

                                                                             ل                                            
                                                                                                                   

                                                                                                                             
  

                                                                                                                                            ص
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .) ....................4(الحظ الصفحة رقم 
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  ) عالمة 22(  :السؤال الرابع 

  
 مثلث مت ساوي األض الع   سْ  ، رسم في المستوى 45 الزاویة الزوجیة بینھما ص ،  سمستویان   - 1

 س م وك ان أح د أض العھ یق ع عل ى خ ط تق اطع الم ستویین ، اح سب م ساحة المثل ث              4طول ض لعھ    
  ) عالمة 18              (  .       صالناتج من اإلسقاط العمودي للمثلث المعلوم على المستوى 

  
     س                                                                                                      

  
  
  
  
  
  

   ص                                                                                          
                                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) عالمات 6                                 (  ما ھو المسقط العمودي لدائرة على مستوى موضحا ذلك بالرسم ؟-2
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) .....................5(الحظ الصفحة رقم 
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  ، لكل فقرة عالمتان)  عالمة 12 ( :السؤال الخامس 

  
  :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحیحة فیما یلي 

   في نقطتین على األقل فإن المستقیم  لسإذا قطع المستقیم  ل  المستوى   -1

      س      یعامد المستوى -       ب سیقع بأكملھ في المستوى    -أ        
   سْ  مع المستوى  60  یصنع زاویة قدرھا -       د         س  یخالف المستوى -جـ           

 سم فإن الزاویة 30      سم ھو 3      20إذا كان طول المسقط العمودي لقطعة مستقیمة طولھا  -2

   :التي تصنعھا القطعة المستقیمة مع مستوى اإلسقاط  ھي 
  ْ 15 0   -     د ْ    30     -ْ          جـ 60    - ْ         ب 20    -أ           

   مستویة یمكن أن تمر بأربع نقاط -3
     مستوى واحد فقط  -    أربعة مستویات                             ب -           أ 

       عدد ال نھائي من المستویات-  ال یمر بھا أي مستوى                        د -جـ           
   : وازیین فأنھمت إذا احتوى مستوى أحد مستقیمین -4

   یوازي اآلخر-  یتقاطع مع اآلخر في نقطة واحدة     د-   یخالف اآلخر  جـ-   یعامد اآلخر   ب -         أ 

  : في یتطابق مستویان إذا اشتركا - 5

   ثالثة نقاط ال تقع على استقامة واحدة -    ثالثة نقاط                               ب–         أ 

   عدد ال نھائي من النقاط الغیر مستویة          -  مستقیم                                   د-         جـ 

 :أفقي ھو المسقط العمودي لكرة على مستوى - 6

      شكل بیضاوي-  سطح قرص دائري       د -   نقطة        جـ -  دائرة        ب -أ 
 

 

 

 

  

  انتهت األسئلة
  مع أمنياتي للجميع بالتوفيق

  
 نصر قعقور: المعلم 
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  )15(ملحق 
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  )17(ملحق
  
  

للفروق بين المجموعات الثالث في ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 
  االختبار التحصيلي

  

درجات   مصدر التباين  األهداف
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ف 
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة 

  169.452  338.904  2  بين المجموعات
  معرفيةال  28.109  5621.815  200  داخل المجموعات

    5960.719  202  المجموعة الكلية
6.028  0.003*  

  492.284  984.567  2  بين المجموعات
  اإلجرائية  75.219  15043.738  200  داخل المجموعات

    16028.305  202  المجموعة الكلية
6.545  0.002*  

  94.870  189.740  2  بين المجموعات
  16.781  3356.112  200  داخل المجموعات

حل 
  المشكالت

    3545.852  202  المجموعة الكلية
5.654  0.004*  

  1936.267  3872.535  2  بين المجموعات
  بشكل عام  282.990  56598.007  200  داخل المجموعات

  169.452  60470.542  202  المجموعة الكلية
6.842  0.001*  

  )α = 0.05(دالة إحصائيا عند * 
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  )18(ملحق

  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين المجموعات الثالثة في االمتحان التحصيلي في 

  مبحث الرياضيات

  المقارنات  األهداف
المتوسط 
  الحسابي

أعدت 
وسائل 
  تعليمية

أدخل عليها 
وسائل 

  يميةتعل

مجموعة 
  ضابطة

  *3.0597  -    23.07  أعدت وسائل تعليمية
  المفاهيمية  *2.2749      22.29  أدخل عليها وسائل تعليمية

        20.01  ضابطة
  *5.4179      38.82  أعدت وسائل تعليمية

  اإلجرائية  -      36.28  أدخل عليها وسائل تعليمية

        33.40  ضابطة
  *2.2687  -    13.91  ةأعدت وسائل تعليمي

  -      12.16  أدخل عليها وسائل تعليمية
حل 

  المشكالت
        11.64  ضابطة

  *10.7463  -    75.81  أعدت وسائل تعليمية
  -      70.72  أدخل عليها وسائل تعليمية

الدرجة 

  الكلية
        65.06  ضابطة

  )α = 0.05(دالة إحصائيا عند * 
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  )19(ملحق 
  
  

 المعيارية للفروق في متوسطات عالمات اختبار االحتفاظ تنحرافاالمتوسطات الحسابية واال

   مبحث الرياضياتيللمجموعات الثالث ف

المتوسط   العدد  الطريقة  األهداف
  الحسابي

  االنحراف المعياري

  5.41  22.54  67  أعدت وسائل تعليمية
  4.12  20.67  69  أدخل عليها وسائل تعليمية

  5.45  17.78  67  ضابطة
المعرفة 
  المفاهيمية

  5.65  20.33  203  المجموعة الكلية
  9.13  36.22  67  أعدت وسائل تعليمية

  9.08  32.74  69  أدخل عليها وسائل تعليمية
  9.86  27.46  67  ضابطة

المعرفة 
  اإلجرائية

  9.98  32.15  203  المجموعة الكلية
  4.38  12.25  67  أعدت وسائل تعليمية
  4.70  10.39  69  تعليميةأدخل عليها وسائل 

  4.46  9.13  67  ضابطة
حل 

  المشكالت
  4.67  10.59  203  المجموعة الكلية

  17.72  71.01  67  أعدت وسائل تعليمية
  17.59  63.80  69  أدخل عليها وسائل تعليمية

  18.43  54.37  67  ضابطة
  بشكل عام

  19.08  63.07  203  المجموعة الكلية
  20= ، وحل المشكالت 50= ، والمعرفة اإلجرائية 30= أقصى عالمة للمعرفة المفاهيمية # 
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  )20(ملحق

  
  

للفروق بين المجموعات الثالثة في ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي 

  اختبار االحتفاظ

درجات   مصدر التباين  األهداف
  الحرية

مجموع 
  المربعات

متوسط 
  المربعات

قيمة ت 
  المحسوبة

مستوى 
  ةالدالل

  385.627  771.255  2  بين المجموعات
  28.378  5675.632  200  داخل المجموعات

المعرفة 
  المفاهيمية

    6446.887  202  المجموع
13.589  0.001*  

  1303.982  2607.964  2  بين المجموعات
  87.598  17519.603  200  داخل المجموعات

المعرفة 
  اإلجرائية

    20127.567  202  المجموع
14.886  0.001*  

  165.076  330.152  2  بين المجموعات
  20.415  4082.912  200  داخل المجموعات

حل 
  المشكالت

    4413.064  202  المجموع
8.086  0.001*  

  4666.609  9333.218  2  بين المجموعات
  المجموع  320.849  64169.816  200  داخل المجموعات

    73503.034  202  المجموع
14.545  0.001*  

  )α = 0.05(دالة إحصائيا عند * 
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  )21(ملحق 
  
  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين المجموعات الثالثة في اختبار االحتفاظ في 

  مبحث الرياضيات

  المقارنات  األهداف
المتوسط 

  الحسابي

أعدت وسائل 

  تعليمية

أدخل عليها 

  وسائل تعليمية
  ابطةمجموعة ض

  *4.7612  -    22.54  أعدت وسائل تعليمية

  المفاهيمية  *2.8905      20.67  أدخل عليها وسائل تعليمية

        17.78  ضابطة

  *8.7612  -    36.22  أعدت وسائل تعليمية

  اإلجرائية  *5.2764      32.74  أدخل عليها وسائل تعليمية

        27.46  ضابطة

  *3.1194  -    12.25  أعدت وسائل تعليمية

  -      10.39  أدخل عليها وسائل تعليمية
حل 

  المشكالت
        9.13  ضابطة

  *16.6418  -    71.01  أعدت وسائل تعليمية

  *9.4240      63.80  أدخل عليها وسائل تعليمية
الدرجة 

  الكلية
        54.37  ضابطة
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  )22(ملحق 
  

  أسماء المحكمين لالختبار التحصيلي
  

  لموقعا/ الوظيفة   االسم  الرقم
  جامعة القدس/ رئيس قسم التربية   غسان سرحان. د  .1
  جامعة الخليل/ قسم الرياضيات   محمود الشاللفة. د  .2
  جامعة الخليل/ قسم الفيزياء   خليل الذباينة. د  .3
  الخليل/ قسم اإلشراف التربوي   عادل فوارعة. أ  .4
  الخليل/ قسم اإلشراف التربوي   أحالم صالح. أ  .5
  الخليل/ قسم اإلشراف التربوي    خليل محيسن.أ  .6
  الخليل/ قسم اإلشراف التربوي   محمد حماد. أ  .7
  جامعة القدس/ مختبرات الفيزياء   زياد قباجة. أ  .8
  وزارة التربية والتعليم/ معلم رياضيات   رزق احميدات. أ  .9
  وزارة التربية والتعليم/ معلمة رياضيات   شيماء أبو سكور. أ  .10

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

110 



 

  
  

  فهرس الجداول
  
  

رقم 
  الجدول

رقم   محتوى الجدول
  الصفحة

  25  توزيع عينة الدراسة على المجموعات الضابطة والتجريبية  1.3

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمـات كـل مـن الفـصل األول               2.3
  ) راء التجربةقبل إج(والنصفي لمجموعات الدراسة الثالث لدى الطالب الذكور 

25  

3.3  
للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    

المتوسطات الحسابية لعالمات كل من الفصل األول والنصفي لمجموعات الدراسـة           
   الثالثة عند الطالب الذكور

26  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات كل من الفصل األول   4.3
  )قبل إجراء التجربة( اإلناث تالنصفي لمجموعات الدراسة الثالث لدى الطالباو

26  

5.3  
للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    

المتوسطات الحسابية لعالمات كل من الفصل األول والنصفي لمجموعات الدراسـة           
  الثالثة عند الطالبات اإلناث

26  

اط بيرسون بين التطبيق األول والتطبيق الثاني لالختبار التحصيلي للعينة          معامل ارتب   6.3
  االستطالعية

31  

 المعيارية للفـروق فـي متوسـطات عالمـات          تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا    1.4
  37   مبحث الرياضياتياالختبار التحصيلي للمجموعات الثالث ف

للفـروق بـين   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      2.4
  38  المجموعات الثالث في االختبار التحصيلي

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين المجموعات الثالثـة فـي               3.4
  االمتحان التحصيلي في مبحث الرياضيات

39  

في متوسط  للفروق  " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار         4.4
  عالمات الطلبة في االمتحان التحصيلي لدى المجموعة التجريبية األولى

42  

للفروق في متوسط   " ت"المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار         5.4
 عالمات الطلبة في االمتحان التحصيلي لدى المجموعة التجريبية الثانية

42  

للفروق في متوسط   " ت"رافات المعيارية ونتائج اختبار     المتوسطات الحسابية واالنح    6.4
  عالمات الطلبة في االمتحان التحصيلي لدى المجموعة الضابطة

42  

 المعيارية للفروق في متوسطات عالمات اختبار       تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا    7.4
   مبحث الرياضياتياالحتفاظ للمجموعات الثالث ف

44  

للفـروق بـين   ) One Way ANOVA(يـل التبـاين األحـادي    نتائج اختبار تحل  8.4
  المجموعات الثالث في اختبار االحتفاظ

45  
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نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين المجموعات الثالثـة فـي               9.4
  اختبار االحتفاظ في مبحث الرياضيات

46  

  47  ختبار االحتفاظمعامل ارتباط بيرسون بين االختبار التحصيلي وا  10.4

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق في متوسـط             11.4
  عالمات الطلبة في اختبار االحتفاظ لدى المجموعة التجريبية األولى

49  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق في متوسـط             12.4
  في اختبار االحتفاظ لدى المجموعة التجريبية الثانية عالمات الطلبة 

49  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار ت للفروق في متوسـط             13.4
  عالمات الطلبة في اختبار االحتفاظ لدى المجموعة الضابطة

49  

  50  يع االجتماعمتوسطات عالمات اختبار التحصيل تعزى للتفاعل بين الطريقة والنو  14.4

 الثنائي للتفاعل بين النوع االجتمـاعي والطريقـة علـى           ننتائج اختبار تحليل التباي     15.4
  متوسط تحصيل طلبة الصف العاشر في اختبار التحصيل لمبحث الرياضيات

51  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات اليوميـة لـدى الطـالب             16.4
  عة التي أعدت وسائل تعليميةالذكور في المجمو

52  

17.4  
للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    

المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة التـي أعـدت وسـائل     
  تعليمية

53  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات اليومية لدى الطالب   18.4
  الذكور في المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية معدة مسبقا

53  

19.4  
للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    

المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة التي أدخل عليها وسائل          
  تعليمية معدة مسبقا

54  

النحرافات المعيارية لالختبارات اليوميـة لـدى الطـالب         المتوسطات الحسابية وا    20.4
  55  الذكور في المجموعة الضابطة

للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      21.4
  المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة الضابطة

56  

رية لالختبارات اليوميـة لـدى الطالبـات        المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيا     22.4
  اإلناث في المجموعة التي أعدت وسائل تعليمية

57  

23.4  
للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    

المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة التـي أعـدت وسـائل     
  تعليمية

57  

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين االختبارات اليومية األربعة        نتائج اختبار شيفيه      24.4
  لمجموعة الطالبات التي أعدت وسائل تعليمية

58  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات اليوميـة لـدى الطالبـات             25.4
  اإلناث في المجموعة التي أدخل عليها وسائل تعليمية معدة مسبقا

58  

للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      26.4
  59المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة التي أدخل عليها وسائل          
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  تعليمية معدة مسبقا

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لالختبارات اليوميـة لـدى الطالبـات             27.4
  وعة الضابطةاإلناث في المجم

59  

للفـروق فـي   ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليـل التبـاين األحـادي      28.4
  المتوسطات الحسابية لالختبارات اليومية األربعة للمجموعة الضابطة
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  فهرس األشكال
  
  

  رقم الصفحة  العنوان  رقم الشكل

الحسابية لالختبارات األربعـة    رسم توضيحي يبين المتوسطات       1.4
  لكل مجموعة من المجموعات الدراسية الثالثة للطالب الذكور

56  

2.4  
رسم توضيحي يبين المتوسطات الحسابية لالختبارات األربعـة        
لكل مجموعة من المجموعـات الدراسـية الثالثـة للطالبـات         

  .اإلناث
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  فهرس المالحق

  
  

رقم 
  الملحق

رقم   لموضوعا
  الصفحة

  74  صور لبعض أعمال الطلبة  1
  77  لجنة مبحث الرياضيات  2
  82  أمثلة على التدريب  3
  85  االختبارات اليومية  4

المعرفـة المفاهيميـة، اإلجرائيـة، حـل        (جدول يبين توزيع األهداف       5
  89  لفقرات االختبار التحصيلي) المشكالت

  90  راغيةجدول المواصفات لوحدة الهندسة الف  6

جدول مواصفات رقمي لوحدة الهندسة الفراغية الواردة فـي الكتـاب             7
  المقرر

92  

  93  تحكيم جدول المواصفات  8

جدول مواصفات رقمي لفقرات االختبار التحـصيلي لوحـدة الهندسـة       9
  الفراغية

94  

  94  جدول مواصفات لعالمات االختبار التحصيلي لوحدة الهندسة الفراغية  10
  95  ل موصفات لعالمات فقرات االختبار التحصيليجدو  11
  96  تحكيم االختبار التحصيلي  12
  97  معامل التمييز والسهولة لفقرات اختبار التحصيل  13
  98  االختبارالتحصيلي  14
  103  كتاب التربية والتعليم بالسماح للباحث بإجراء التجربة  15

للفروق فـي متوسـطات      المعيارية   تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا    16
   مبحث الرياضياتيعالمات االختبار التحصيلي للمجموعات الثالث ف

104  

للفـروق  ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   17
  بين المجموعات الثالث في االختبار التحصيلي

105  

وعـات  نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين المجم          18
  الثالثة في االمتحان التحصيلي في مبحث الرياضيات

106  

  107 المعيارية للفروق فـي متوسـطات       تالمتوسطات الحسابية واالنحرافا    19

115 



 

   مبحث الرياضياتيعالمات اختبار االحتفاظ للمجموعات الثالث ف

للفـروق  ) One Way ANOVA(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي   20
  ت الثالثة في اختبار االحتفاظبين المجموعا

108  

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات الثنائية البعدية للفروق بين المجموعـات            21
  الثالثة في اختبار االحتفاظ في مبحث الرياضيات

109  

  110  أسماء المحكمين لالختبار التحصيلي  22
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  فهرس المحتويات
  
  

  فحةرقم الص  الموضوع
  أ  إقرار

  ب  شكر وعرفان
 ج  تعريفات الدراسة

 و  الملخص بالعربية

 ح (Abstract )الملخص باإلنجليزية 

   خلفية الدراسة وأهميتها: الفصل األول

 1  المقدمة

 4  مشكلة الدراسة

 5  فرضيات الدراسة 

 5 أهداف الدراسة

  6  أهمية الدراسة
  6  محددات الدراسة

    سات السابقةالدرا: الفصل الثاني
  9  الدراسات العربية
  18  الدراسات األجنبية

  22   تعقيب على الدراسات
    الطريقة واإلجراءات: الفصل الثالث

  24  منهج الدراسة
  24  مجتمع الدراسة

  24  عينة الدراسة
  27  أدوات الدراسة

  30  )الفوري(صدق وثبات االختبار التحصيلي 
  32   إجراءات الدراسة

  34  لدراسةمتغيرات ا
  34  المعالجة اإلحصائية

117 



 

    نتائج الدراسة ومناقشتها: الفصل الرابع
  36  النتائج المتعلقة باالختبار التحصيلي الفوري

  43  النتائج الخاصة باختبار االحتفاظ 
  50  النتائج الخاصة بالتفاعل بين الطريقة والنوع االجتماعي

  52  رات اليومية النتائج المتعلقة بأداء الطلبة في االختبا
    الخالصة والتوصيات: الفصل الخامس

  63  خالصة نتائج الدراسة
  65  التوصيات

    المراجع
  67  المراجع العربية

  72  المراجع األجنبية
    المالحق

  111  فهرس الجداول
  114  فهرس األشكال
  115  فهرس المالحق

  117  فهرس المحتويات
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