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  ملخص
النمذجة  مواضيعھدفت الدراسة الحالية إلى تقصي أثر استخدام الحاسوب في تدريس 

مھارة حل المشكلة للصف الثاني عشر العلمي على تنمية  المعّدالت المرتبطة بالزمنو واألوفقية
 قد استخدم الباحثانو. مادة الرياضياتواالتجاھات نحوعلى مستوى التحصيل لدى الطالبات و

طالبة ھن طالبات الصف الثاني عشر  50تكّونت عينة الدراسة من و. المنھج شبه التجريبي
وتوزعن  2012\2011عام الدراسي لالعلمي في مدرسة الرفاع الثانوية للبنات في الفصل الثاني ل

طالبة درسن ) 25(تكونت من وعلى شعبتين حيث تم اختيار الشعبة األول كمجموعة تجريبية 
حيث درست بالطريقة  الثانية كمجموعة ضابطةالمجموعة وباستخدام الحاسوب  الموضوعات

تدريس مادة الرياضيات باستخدام أشارت نتائج الدراسة إلى األثر اإليجابي لقد و .التقليدية
مادة والتحصيل وتكوين اتجاھات إيجابية نحوالحاسوب على كل من تنمية مھارة حل المشكلة 

مقارنة مع الطالبات الالتي درسن الموضوعات نفسھا بالطريقة التقليدية حيث  الرياضيات
بين ) α= 0.05(أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 . لصالح المجموعة التجريبية المتغيرات الثالثة الضابطة في كل منوة يالمجموعتين التجريب

الحاسوب في التدريس، الرياضيات المحوسب، التفاضل، النمذجة في : الكلمات المفتاحية
  .الرياضيات
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Abstract 
The current study aimed to investigate the impact of the use of 

computers in teaching modeling and optemization and rates associated in 
time subjects in Mathematics for 12th grade on developing problem 
solving skills as well as students’ achievement and their attitudes towards 
mathematics. The study employed the Qusi-experimental approach. The 
study sample consisted of 50 female students in the 12th grade science 
streem at Al-Rifa Secondary School for girls during the second semester 
of the 2011\2012 academic year. Students were divided into two groups, 
25 students in an experimental group which was taught maths with 
computers and a control group which was taught in the traditional way. 
The results of the study pointed to the positive impact of learning 
mathematics using computer software on the development of problem 
solving skills, achievement, and attitudes towards mathematics compared 
with students who studied in the traditional way. The results showed 
statistically significant differences at the level of (α = 0.05) between the 
experimental and control groups in each of the three variables. 

Keywords: Computer in instruction, Computerized mathematics, 
differentiation, modeling in mathematics. 

  
  مقدمة

بآخر فيھا، حتى ُسّميت وتَُعدُّ الرياضيات فرًعا من فروع العلم والمعرفة، وتدخل بشكل أ
لما لھا من  وتُعّد من أھم المجاالت المعرفية على الساحة العالمية،. لغة العلوموملكة العلوم أ

والرياضيات ھي . طبيعة خاصة وأساليب منھجية، ويستخدمھا الفرد في معظم سلوكياته الحياتية
األساس الذي يُبنى عليه العلم الحديث بكل آفاقه، فمنھج الرياضيات يفترض أن يكسب المتعلم 

والخلق، المعلومات، والمھارات الرياضية، حيث يخصب الخيال، وينّمي القدرة على االبتكار 
ومن ناحية أخرى يّعود الفرد الدقة والسرعة والتنظيم في العمل، والتفكير المنطقي، وھي عوامل 

  . أساسية للنجاح في الحياة

وتعد ظاھرة ضعف الطلبة في مادة الرياضيات من القضايا المقلقة للعديد من أولياء األمور 
عليمية مثيرة وفاعلة ومحفزة، وطرق البحث عن وسائل ت ينبغي لذا،. والتربويين على حد سواء

الرياضيات وتدريس رائدة لمساعدة الطلبة على زيادة تحصيلھم الدراسي، وتغيير اتجاھاتھم نح
باإلضافة إلى تزويدھم بالمھارات واإلستراتيجيات التي تمّكـنھم من حّل المشكالت ، كمادة صعبة

الحاسوب كوسيلة تعليمية حديثة في ستخدام الذلك ھدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أثر  .الحياتية
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تنمية مھارات حل المشكالت لدى الطلبة، ومدى تأثيره على التحصيل المعرفي وتكوين اتجاھات 
  .مادة الرياضياتوإيجابية نح

تحتل الرياضيات مكانة متميزة في التعليم الثانوي تستمدھا من دورھا الفّعال في تحقيق 
ً  أھدافه، . ومن ھنا جاءت ضرورة تحديد وظيفة تعليم الرياضيات في تكوين الطلبة عقلياً ووجدانيا

ً مع المعطيات الثقافية واالجتماعية  ً لواقع الطالب ومنسجما فيتعين أن يكون التعليم مالئما
واالقتصادية لمحيطه، منفتًحا على التطورات التي يعرفھا عالم اليوم بشكٍل يجعله قادراً على 

ومع استمرار التفّجر المعرفي واإليقاع  .لتكيّف باستمرار مع المستجدات المعرفية والتكنولوجيةا
السريع للتغير التقني، فإّن المدرسة أصبحت أمام تحديات لمھامھا الرئيسية فلم تعد قادرة على 

ة الحاضرة تزويد طلبتھا بالمعلومات التي يحتاجونھا طوال حياتھم نظراً لتعقد المشكالت الحياتي
والمستقبلية التي يصعب التنبؤ بھا، مّما فرض عليھا أن تركز على مفھوم إعداد الفرد للحياة، 

 التعامل معستراتيجيات الالزمة للتعلم الذاتي، التي تمكنه من االوأن تزوده بالمھارات و
  .المختلفة المشكالت الحياتية

 طريقة منھجيةأصالً لخدمة حاجة اإلنسان في حياته العملية، ومازالت الرياضيات نشأت 
تقدم يستند إلى األساليب والتقدم التقني المعاصر ھ كما أن. في العلوم األخرىلحل المشكالت 

الرياضية، والنماذج الرياضية التي تستخدم لبناء وتطوير األجھزة والبرمجيات التي تستخدم 
ية والزراعية م الرياضيات على العلوم الطبيعية والھندسية والطبوال يقتصر استخدا. فيھا

ً في العلوم اإلنسانية واالجتماعية بل وفي الفنون واللغويات ي والفيزيائية، ولكنه ستخدم أيضا
   .1999)، المشھراوي(

وتعد . إال أن تعلم الرياضيات يرافقه صعوبة لدى الطلبة في فھم العديد من موضوعاتھا
في فھم موضوعات الرياضيات من القضايات القديمة المتجددة لما فيھا من  وبةقضية الصع

حتى . مفاھيم مجردة وحاجتھا إلى مھارات التفكير العليا لدى الطلبة بما فيھا مھارة حل المشكالت
أن قضية الفھم نفسھا تختلف من شخص إلى آخر حتى بين الباحثين في تعليم الرياضيات 

(Sierpinsks, 1994).  ،ونظراً لما تتّميز به الرياضيات من طبيعة تراكمية في موضوعاتھا
ً معقّداً بالنسبة للطلبة . وما تتصف به من تجريد في المفاھيم والعالقات، فإنھا تَُعدُّ حقالً معرفيا

يُعّد التحصيل في  ،لذلكو. بمعنى أّن تعلّمھا يثير العديد من المشكالت والصعوبات أمام الطلبة
ت مشكلةً من المشكالت التي تواجه الباحثين في مجال تعليم وتعلم الرياضيات الرياضيا

Howson, Keitel, & Kilpatrick, 2008)(.  

ومن أھم الموضوعات التي يواجه الطلبة صعوبة فيھا في الرياضيات موضوعات تتعلق 
طة بالزمن وھما ودرس النمذجة واألوفقية ودرس المعّدالت المرتب. بالتفاضل والنمذجة الرياضية

أحد فروع علم التفاضل يشكالن صعوبة على الطلبة الرتباطھما بالمشكالت الرياضية بمختلف 
كما تتمثل أھمية النمذجة الرياضية في قدرة الطالب على إدراك العالقة الطبيعية بين . أنواعھا

يتعلق التفاضل بالعديد من الكميات الرياضية و ).2001، روفائيل ويوسف(الرياضيات والواقع 
التي تتغير بمرور الزمن وتعطي معلومات عن بعضھا، ويمكن تعديلھا، وإجراء بعض التَّغيير 
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بأسلوب علمي، يمكن الطالب من خالله فھم العالقات المركبة والمعقدة  فيھا، وإزالة األخطاء
وھذه الصورة الذھنية . ة للواقع األصليللظاھرة، وذلك بصنع نموذج يُمثل ويكون بنية صوري

في الرياضيات  ما يطلق عليهو، وھالممكنة أفضلھا الخيارات من بينتمّكن الطالب أن يختار 
أنھا دعامة في النمذجة الرياضية ب) Meznik, 1999(ميزنك  يصفو. النمذجة واألوفقية
حلھا، من أجل ى مسألة رياضية المشكلة الحياتية إلويتم فيھا تحويل الموقف أ تدريس الرياضيات

ستطيع الطالب تصميم النماذج ال يو .ھاواختبار الحلول على الموقف الحياتي واختيار أفضل
معالجة األخطاء فيھا، إال إذا استطاع فھم طبيعة الرياضيات كمنظومة وتعديلھا أوھا أؤوبنا

تعلم النمذجة بالممارسة  يكونو. ا في تفسير بعض الظواھر الطبيعيةمتكاملة من المعرفة ودورھ
 ماوعلى إجابات مفيدة لمشاكل الحياة وھ لرياضية للحصولاتطبيق المھارات من خالل  الفعلية

تجميع المعرفة من عدة فروع  القدرة علىوحتاج إلى تفكير رياضي مجرد بطرق مختلفة ي
 .رياضية مختلفة

له أثر كبير وتقنيات تعليمية  الغرفة الصفية وما يستخدمه من أساليبأداء المعلم داخل  يعد
لموضوعات وفھمھم تبسيط المادة التعليمية وبالتالي تحسين أداء الطلبة  على قدرته على

للمعلم لكي يقوم  متعددةوتوفر التكنولوجيا المتطورة خيارات . يھاف وتحصيلھمالرياضيات 
ما يكون له األثر اإليجابي على المجردة بوبتوسيع مدارك الطالب وتبسيط المفاھيم الصعبة 

تشويق وبالنسبة لمادة الرياضيات فھذا من الممكن أن يؤدي إلى ). 2013الشرمان، ( هتحصيل
 لديھمحل مشكلة انخفاض التحصيل وكذلك المساعدة في  مادةالالطلبة وترغيبھم في دراسة 

مادة أن تثري كانيات التي من الممكن يوفر الحاسوب العديد من اإلمو. 2007)، عطية(
فالحاسوب فيه . بخاصة المجردة منھا لدى الطلبةوأن تساعد في تقريب المفاھيم والرياضيات 

الكثير من األدوات التي من الممكن أن تساھم في الوصول إلى مزيد من المعرفة والتواصل 
حركة و صورةوباإلضافة إلى إمكانية استخدام تقنيات مثل الوسائط المتعددة وبما فيھا من صوت 

الرياضية مبادىء الما من شأنه أن يساعد الطلبة في فھم وھوعرض تقنيات ثالثية األبعاد و
  والحاسوب من أحد ھذه الوسائل النشطة، التي ). 2013الشرمان، ( ھامعادالتو ھاقوانينو

 تتطلب من الطلبة استجابة نشطة بحيث يكون لھم دور تفاعلي مع الوسيلة أثناء استخدامھا،
وتسھم في رفع كفاءة التدريس وجودته، وتساعّدعلى رفع مستوى تحصيل الطلبة لمادة 
الرياضيات، كما أنه يُساعد الطلبة على اكتساب المھارات الرياضية، ويُسھم في تكوين اتجاھات 
 إيجابية، ويُشجع على النشاط الذاتي، ويُساعد في عالج نواحي ضعف الطلبة في مادة الرياضيات

(Hooper & Rieber, 1995) .  

أن أسلوب  (Wang, Cheng, Wang, & Hung, 2002) قد شدد وانج وزمالئهو
  التدريس باستخدام الحاسوب يزيد من تحصيل الطلبة ذوي التحصيل المنخفض في 

  قد يعود التركيز على إدخال الحاسوب في تدريس مادة الرياضيات والمجموعة التجريبية، 
  بشكل مميز على وبشكل خاص إلى االعتقاد لدى بعض الباحثين بأن الحاسوب قادر 

اللفظية والتغلب على الوقوع في األخطاء المتعلقة باللبس وتقريب المفاھيم المجردة 
(Abramovich & Ehrlich, 2007).  
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  الدراسات السابقة
أجرى العديد من الباحثين دراسات حول استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات 

  :واالتجاھات نحوه وتحليله، وفيما يلي عرض موجز لبعض ھذه الدراسات السابقة

ً وطالبةً وبدراسة على عينة تكونت من ثمانية  ) ,1998Johari(جوھري قام  تسعين طالبا
بالحاسوب، تم توزيعھم إلى مجموعتين عشوائياً مسجلين في شعبتين لتدريس مادة مرتبطة 

لدراسة أثر استخدام برمجية محوسبة متعددة الوسائط على قدرة طلبة جامعيين على الحل 
اإلبداعي للمشكالت الرياضية، وقد أظھرت نتائج الدراسة تفوق المجموعة التجريبية على 

  . الضابطة

حول إدخال ومسحية لليونسك من خالل دراسة) Charp, 2000(أكدت دراسة تشارب 
التعليم اإللكتروني إلى ميدان التعليم، وبينت النتائج أن استخدام الحاسوب واالنترنت يؤثر بشكل 

التعليم، وتزيد من تعلمھم الذاتي، وتحسن مھارات االتصال والكتابة وايجابي في دافعية الطلبة نح
ل إيجابي على المعلمين من حيث مساعدتھم لديھم، وأظھرت النتائج أن للتعلم اإللكتروني أثر بشك

على تنويع أساليب التعليم، والمساھمة في التطوير المھني، وكذلك مساعدتھم على إيجاد حلول 
  .إدارية داخل الصف

التي أكدت فاعلية استخدام  الحاسوب في تدريس الرياضيات على ) 2000(ودراسة صبح 
طالباً ) 60(لعلمي، تكونت عينة الدراسة من تحصيل واتجاھات طلبة الصف األول الثانوي ا

ً و) 36(وطالبة منھم  طالبة من مدرستي دار األرقم اإلسالمية الثانوية ودرست ) 24(طالبا
من مبحث الرياضيات للصف األول الثانوي العلمي ) المتجھات(المجموعة التجريبية وحدة 

ابطة الوحدة نفسھا بالطريقة باستخدام برنامج تعليمي محوسب، في حين درست المجموعة الض
من مبحث الرياضيات على عينة الدراسة ) المتجھات(التقليدية، طبق اختبار تحصيلي في وحدة  

وتوصلت الدراسة وجود فروق ذات داللة . ومقياس اتجاھات قبل إجراء الدراسة وبعدھا
الحاسوب في مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة  استخداموإحصائية على اتجاھات الطلبة نح

  . التجريبية

إلى دراسة فعالية استخدام الكمبيوتر متعدد الوسائط في ) 2001(أشارت دراسة عباس و
التحصيل األكاديمي وتنمية القدرات االبتكارية لدى تالميذ المرحلة االبتدائية بالقاھرة، تكّونت 

ً في مجمو) 88(عينة الدراسة  عتين تجريبية وضابطة، حيث أعّد الباحث برنامج في ضوء طالبا
إستراتيجيتي حل المشكالت واالكتشاف على أن يتضمن كل درس عدًدا من شاشات العرض 
الخاصة باألھداف والتوضيح واألنشطة، والتقويم واألسئلة الموضوعية، وكشفت النتائج عن 

) 42( طالباً، على المجموعة الضابطة )46( تفوق المجموعة التجريبية التي درست بالبرنامج
  . طالباً التي درست بالطريقة التقليدية في كل من التحصيل، والتفكير االبتكاري

دراسة ھدفت إلى تقصي أثر استخدام الحاسوب في تدريس ) 2002(وأجرت الشريف 
من الھندسة في تحصيل طالبات الصف الثامن األساسي اآلني والمؤجل، تكونت عينة الدراسة 



 "......أثر التدريس باستخدام الحاسوب في "ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1326

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2015 ،)7( 29المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

طالبات الصف الثامن في المدرسة النموذجية في جامعة اليرموك حيث بلغ عدد أفراد ھذه العينة 
ً إلى مجموعتين) 45( تجريبية درست باستخدام الحاسوب كطريقة : طالبة، تم تقسيمھم عشوائيا

طالبة، واألخرى ضابطة درست بالطريقة االعتيادية، وكان عدد ) 23(تدريس وعدد أفرادھا 
طالبة، واستخدم في ھذه الدراسة برنامج تعليمي محوسب في الھندسة، وطبق على ) 22(دھا أفرا

طالبات المجموعة التجريبية لمدة شھر، كما استخدم اختبار تحصيلي في مبحث الرياضيات، 
لفحص  )ف(لتحليل نتائج أداء الطالبات على االختبار اآلني والمؤجل تم استخدام اختبار و

تجانس التباين للمجموعتين على االختبار اآلني والمؤجل، وقد أظھرت التحليالت اإلحصائية 
داللة إحصائية يعزى إلى طريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية، مما يدل ووجود فرق ذ

  .على فاعلية الحاسوب التعليمي كطريقة تدريس

ا وكما أجرى أب ع و) 2003(ري وان واق دريس دراسة بعن تطلعات استخدام الحاسوب في ت
ة  ي األردني ة ف دارس الحكومي ي الم يات ف دعم والرياض وب ي ى أن الحاس ة إل ت الدراس خلص

التدريس الفعال للرياضيات من خالل تنويع األساليب وإثراء تدريس الرياضيات، وأن الحاسوب 
  .لتعلم الرياضياتتھم يساعد في دعم تعلم الطالب من خالل زيادة دافعي

بإجراء دراسة حول أثر استخدام برنامج ) Almeqdadi, 2005(كما قام المقدادي 
ً من  )52( حاسوبي على تحصيل الطلبة في المفاھيم الھندسية، وتكونت عينة الدراسة من طالبا

طلبة الصف التاسع الذكور في المدرسة النموذجية لجامعة اليرموك، تم توزيعھم عشوائيا إلى 
، وقام بتدريس كال المجموعتين نفس المعلم، درست المجموعة )تجريبيةوضابطة ( مجموعتين

التجريبية وحدة الھندسة من كتاب الصف التاسع باستخدام البرنامج المحوسب والكتاب 
المدرسي، بينما درست المجموعة الضابطة الوحدة نفسھا باستخدام الكتاب المدرسي فقط، وتم 

في ) ANCOVA( حدة، وتم استخدام تحليل التباين الثنائيتطبيق اختبار تحصيلي في نھاية الو
داللة إحصائية عند مستوى الداللة وتحليل النتائج، دلت نتائج الدراسة على وجود فرق ذ

)α=0.05 ( في التحصيل الرياضي لمصلحة الطلبة في المجموعة التجريبية الذين استخدموا
  .البرنامج المحوسب

علية استخدم برمجية تعليمية موجھة على تحصيل طالب فا) 2006(البيشي بينت دراسة و
الصف السادس االبتدائي في مادة الرياضيات بمحافظة بيشة، حيث طبق الباحث برمجية تعليمية 
محوسبة منتجة من قبل اإلدارة العامة لتقنيات التعليم بوزارة التربية والتعليم في المملكة العربية 

دراسته بطريقة عمدية من مدرسة الفاروق االبتدائية وكانت عينة  السعودية، كما قام باختيار عينة
ً درسوا باستخدام البرمجية ) 30(طالباً، حيث كانت المجموعة التجريبية ) 60( الدراسة طالبا

ً درسوا بالطريقة التقليدية، وكانت أداة الدراسة ) 30( التعليمية، أما المجموعة الضابطة طالبا
لت البيانات وفي نتائج الدراسة لم يوجد فرق دال إحصائيا بين اختباراً تحصيلياً، وحل

المجموعتين التجريبية والضابطة عند مستوى التذكر، ووجد فرق دال إحصائيا عند مستوى 
ي ـوب فـالحاسفيھا تخدم ـاسالتي ) 2006العبادلة، (ودراسة  ،الفھم وفي االختبار التحصيلي ككل
اني ـف الثـوالتفكير الھندسي والتصور المكاني للصل صيتدريس الھندسة الفراغية على التح

ً ) 112(وقد اقتصرت عينة الدراسة على ، الثانوي العلمي من طلبة الصف الثاني الثانوي طالبا
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 2015، )7( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

العلمي بدولة اإلمارات العربية المتحدة تم اختيارھم من مدرستي حلوان للتعليم الثانوي بمنطقة 
ان ـة عجمـانوي بمنطقـيم الثـسة النعمان بن البشير للتعلمدرمن واألخرى ، الشارقة التعليمية

، واختباراً تحصيلياً ومقياسا ةـواستخدم الباحث برنامج حاسوب لوحدة الھندسة الفراغي، التعليمية
فاعلية الحاسوب في تدريس للتفكير الھندسي ومقياس القدرة المكانية أشارت النتائج إلى 

  .الرياضيات

دراسة للكشف عن أثر استخدام منھاج الرياضيات المحوسب ) 2006(أجرت الربابعة 
ً في تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات واتجاھات  ً وتعاونيا فرديا

طالبة من مديرية ) 59(استخدامه في تعلم الرياضيات، تكونت عينة الدراسة من والطالبات نح
مجموعات، مجموعتين تجريبيتين األولى استخدمت تربية قصبة الطفيلية تم تقسيمھن إلى ثالث 

الحاسوب بشكل فردي والثانية بشكل تعاوني، ومجموعة ضابطة درست بالطريقة التقليدية، 
داللة احصائية يعزي واستخدمت الباحثة اختبار تحصيلي واستبانه، أظھرت النتائج وجود فرق ذ

علية الحاسوب التعليمي كطريقة تعلّم، إلى طريقتي التعلم باستخدام الحاسوب، مما يدل على فا
  .   كما أظھرت النتائج عدم وجود فرق دال إحصائيا على مقياس االتجاھات

دراسة للكشف عن مدى تحقيق منھاج الرياضيات المحوسب ) 2006(كما أجرى عوض 
والمكتوب للصف الرابع األساسي لإلطار العام للمناھج المدرسية من وجھة نظر معلمي 

ات في المدارس الحكومية والخاصة في األردن واتجاھاتھم نحوه، تكونت عينة الدراسة الرياضي
ً ومعلمة يدّرسون الرياضيات للصف الرابع األساسي من مدارس حكومية ) 150(من  معلما

التقليدي حداھما للكشف عن مدى تحقيق منھاج الرياضيات وخاصة، استخدم الباحث استبانتين إ
منھاج الرياضيات وام للمناھج، وأخرى للكشف عن اتجاھات المعلمين نحالمحوسب لالطار العو

المحوسب للصف الرابع األساسي، أظھرت النتائج أن المنھاج المحوسب والمكتوب يحقق 
استخدام المنھاج المحوسب واالطار العام للمناھج المدرسية بدرجة عالية، وأن اتجاھاتھم نح

  .كانت ايجابية

دور الحاسوب في تقديم تلميحات ) ,Staulters 2006(ترز كما ركزت دراسة ستال
وإرشادات موجھة لمساعدة الطلبة على حل المشكالت اللفظية، وتحديد تأثيرات تقديم مشكالت 
لفظية للطالب من خالل الحاسوب تحتوي على بعض التلميحات واإلرشادات الموجھة المساعدة 

الج ما يواجھه الطلبة من صعوبات في حل للطالب على حل المشكالت اللفظية، وذلك في ع
استخدمت الدراسة منھج دراسة الحالة الكيفية، إذ أجريت الدراسة على عينة . المشكالت اللفظية

وقد تم جمع بيانات الدراسة من خالل اختبار . طالب من الصف الخامس االبتدائي )5(مؤلفة من 
ودلت نتائج الدراسة . فضالً عن إجراء بعض المقابالت مع الطلبة ومعلّميھم لحل المشكالت،

على أن تقديم مشكالت لفظية للطالب من خالل الكمبيوتر قد ساعدھم في التغلب على ما 
  . يواجھونه من مشكالت في التخطيط للحل وتمثيل المشكلة وحلھا

مدى فھم الطلبة في قسم لمعرفة بدراسة ) Lingefjärd, 2007(لينيفراد كما قام 
الرياضيات لما تعنيه النمذجة الرياضية عند استخدامھم تقنية لنمذجة مجموعة متنوعة من 
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قد أجرى الدراسة على عينة و. المشكالت، ثم معالجتھا من خالل استخدام أجھزة الحاسوب
ً ) 25( تكونت من م التكنولوجيا وقد أظھرت نتائج الدراسة تفضيل الطلبة بشكل عام استخدا. طالبا

خاصة عند حل مشكالت مركبة متعلقة بالنمذجة الرياضية، إال أن ثقة الطلبة بالحاسوب أثرت 
سلبًا بشكل كبير في قدرتھم على ربط النماذج الرياضية بالواقع، إذ إن الطلبة أصبحوا ال ينقدون 

   . ما يحصلون عليه من نتائج ألن تلك النتائج صادرة من الحاسوب

ستقصاء أثر استخدام الحاسوب على تحصيل طلبة الصف السابع األساسي في من أجل او
استخدامه كوسيلة تعليمية، والرياضيات، مقارنة بالطريقة التقليدية، ومعرفة اتجاھات معلميھم نح

ً وطالبة من طلبة الصف السابع ) 94(دراسة على عينة تكونت من ) 2007(أجرى جبر  طالبا
 .  لصالح المجموعة التجريبيةاألساسي، وكانت النتائج 

استخدام ودراسة لتحديد اتجاھات الطلبة والمعلمين نح) Qing, 2007( غأجرى كين
الحاسوب في تدريس الرياضيات والعلوم في المدارس الثانوية في كندا، وتكونت عينة الدراسة 

ً للرياضيات والعلوم و) 15(من  ً من المدارس الثانوية في ) 450(معلما كندا، استخدم طالبا
الباحث استبانة لقياس االتجاھات، ودلت النتائج إلى أن اتجاھات المعلمين كانت سلبية، بينما 

استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات، أوصت وكانت اتجاھات الطلبة إيجابية وقوية نح
  .الدراسة بضرورة استخدام الحاسوب وإقناع المعلمين بأھميته في التدريس 

أثر استخدام  الحاسوب في تحصيل طالب الصف السابع في ) 2007(ة الشرع وبينت دراس
ً من طالب الصف ) 59(تكونت عينة الدراسة من  مادة الرياضيات واتجاھاتھم نحوھا طالبا

ً إلى  السابع في ثانوية الفاروق للبنين التابعة للمديرية العامة لتربية بغداد، تّم توزيعھم عشوائيا
طالباً، أظھرت نتائج التحليل ) 29(طالباً فيما تكونت الضابطة من) 30(ية منمجموعتين، التجريب

بين متوسط درجات ) α=0.05(اإلحصائي وجود فرٍق ذي داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
تحصيل طالب المجموعة التجريبية ومتوسط درجات تحصيل طالب المجموعة الضابطة، 

بين ) α=0.05(داللة إحصائية عند مستوى الداللة وق ذوجود فر. ولصالح المجموعة التجريبية
في  متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية وبين متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة

  .مادة الرياضيات ولصالح المجموعة التجريبيةوتجاه نحاال

لمعرفة آثار نھج متعدد األبعاد باستخدام دراسة ) ,Biyela 2008(كما أجرت بايال 
من طالب الصف الثامن ) 588(قد اختارت عينة تكونت من و. الجبر مشكالتالكمبيوتر في حل 

قد ومن ثالث مدارس ثانوية في جنوب إفريقيا ووزعت على مجموعتين ضابطة وتجريبية، 
   . استخدام الحاسوبكانت النتائج أكثر إيجابية لدى المجموعة التجريبية التي درست ب

مدى تأثير استخدام التعليم االلكتروني في حل المسائل  حول) 2008( السھليدراسة  فيو
المتوسط عند مستوى التذكر الرياضية اللفظية على التحصيل الدراسي لطالب الصف الثاني 

الثة اعتمدت الدراسة على المنھج شبه التجريبي، وطبقت على عينة مكونة من مئة وث والفھم،
ً من طالب الصف الثاني المتوسط بالمدينة المنورة وقد أشارت نتائج الدراسة إلى . وثمانين طالبا
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التأثير اإليجابي للبرمجية اإللكترونية المستخدمة في تدريس حل المسائل اللفظية على تحصيل 
  .الطلبة للرياضيات عند مستويي التذكر، والفھم، وفي التحصيل ككل

استخدم فيھا برمجية تمساح الرياضيات في تدريس وحدة ) 2011(اعلة في دراسة للخزو
البرمجية، حاول والھندسة لطلبة الصف السادس على تحصيلھم في الرياضيات واتجاھاتھم نح

الباحث معرفة أثر استخدام برمجية تمساح الرياضيات في تدريس وحدة الھندسة لطلبة الصف 
فى اتجاھات الطلبة نحوھا، وأھم النتائج التي توّصلت  السادس على التحصيل، وأثر استخدامھا

في تحصيل الطلبة ) 0.05(إليھا الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
في وحدة الھندسة ولصالح المجموعة التجريبية وجود اتجاھات ايجابية من قبل الطلبة 

  . استخدام برمجية تمساح الرياضياتونح

ھي، حسب و، دراسة الحالية عن الدراسات السابقة أنھا تتناول موضوع التفاضلتتميز الو
ربما الوحيدة التي تناولت وبعد إجراء بحث مستفيض، تعد من الدراسات الرائدة وعلم الباحثين 

ستخدام الحاسوب في تنمية مھارات حل المشكالت في موضوع التفاضل في الوطن العربي ا
كما أن  .الرتباطه الوثيق بالرياضيات التطبيقية، والنموذج الرياضي المتصل بالحياة العملية

على تنوع كبير في البرمجيات الحاسوبية التي تم توظيفھا من أجل خدمة الدراسة اعتمدت 
فقد اعتمدت برمجيات الوسائط المتعددة في إنشاء المادة العلمية المحوسبة  .موضوع التفاضل

برنامج التفاعلية في عرض الموضوعات مثل وحيث استخدم برمجيات معالجة الصور 
كما اعمدت طريقة التدريس على برمجيات متخصصة في  .وتوشوبالبوربوينت والفالش والف

 وبرنامج) Graph(وبرنامج  )GeoGebra( تدريس مادة الرياضيات بما في ذلك برنامج
)Derivative Plotter (برنامجو )MathExpert  (من كوسيلة تعليمية  قد استخدمت جميعھاو

طبيق قد التزمت الدراسة بتو. تنمية مھارات حل المشكالت الرياضية في المرحلة الثانوية أجل
  .في حل المشكالتالمعايير القومية للتربية التقنية وموجھات األداء للطلبة 

  مشكلة الدراسة
المسائل الرياضية صعوبة كبيرة لدى طلبة المرحلة الثانوية، فعلى الرغم من فھم تمثّل 

الطلبة لكل خطوة يقوم بھا المعلم عند حل المسائل، إال أن لديھم صعوبات في التّوّصل إلى نقطة 
شدد و .)1986وفا، ( بحل مسائل مشابھة للمسائل التي ناقشھا معھم المعلم البداية عند قيامھم
المدخل لعرض موضوعات وحل المشكالت ھ على ضرورة أن يكون) 2001( روفائيل ويوسف

الرياضيات في مرحلة الثانوية العامة مع االھتمام بالنمذجة الرياضية التي يميّز بھا الطلبة العالقة 
المعّدالت والنمذجة واألوفقية  تموضوعاشكل تو .ات وعالم الحقيقةالطبيعية بين الرياضي

صعوبة على الطلبة الرتباطھما بالمشكالت  ،فروع علم التفاضل منوھما  ،المرتبطة بالزمن
كما أن الخبرة العملية في تدريس مادة الرياضيات للصف الثاني . الرياضية بمختلف أنواعھا

تدني التحصيل وأن الطالبات يجدن في حل المشكالت الرياضية عشر العلمي جعلت من الواضح 
تأتي الدراسة الحالية لمحاولة و .مادة الرياضياتووجود اتجاھات سلبية نحوفي مادة الرياضيات 
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بخاصة التدريس باستخدام وضيات المساھمة في البحث عن بدائل فعالة لتدريس مادة الريا
  . الحاسوب

  أسئلة الدراسة
ما مدى تأثير طريقة التدريس : "الدراسة الحالية بمحاولة اإلجابة على السؤال التاليقامت 

المعّدالت المرتبطة بالزمن على والنمذجة واألوفقية  مواضيعباستخدام الحاسوب في تدريس 
تعديل االتجاھات لدى طلبة الصف الثاني عشر والتحصيل المعرفي وتنمية مھارة حل المشكلة 

األسئلة التفصيلية  من أجل اإلجابة على سؤال الدراسة تم وضع و" ة الرياضيات؟العلمي في ماد
  :التالية

في تنمية مھارة حل ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ھل .1
  لطريقة التدريس باستخدام الحاسوب؟الثاني عشر العلمي تبعاً  الصف المشكالت لدى طلبة

في تحصيل طلبة ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ھل .2
طريقة التدريس باستخدام  الثاني عشر العلمي في مادة الرياضيات تعزى إلىالصف 

  الحاسوب؟

في اتجاھات طلبة ) α=0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ھل .3
  الحاسوب؟ الرياضيات تبعا لطريقة التدريس باستخدام مادةوالثاني عشر العلمي نحالصف 

 أھمية الدراسة
االستفادة من تكنولوجيا الحاسوب كوسيلة تعليمية مؤثرة في  إلىعمدت الدراسة الحالية 

ذلك من ومادة الرياضيات أنماط التفكير اإلنساني واكتساب المعرفة والمھارات لدى الطلبة في 
أثره على تنمية مھارات حل المشكالت والتحصيل المعرفي واالتجاھات  خالل تقصي

أّكد مع التوصيات التي  ھااكتسبت الدراسة الحالية أھميتھا النظرية لتتوافق وبذلك. الرياضياتونح
 التي شددت على أھمية التقنيات الحديثةوالمجلس الوطني لمعلمي الرياضيات في دولة اإلمارات 

أن تضيف  من الممكن للدراسة الحاليةو ).2004، وعرموالرز(ات وتعلمھا في تعليم الرياضي
بما علوم الرياضيات تدريس على دور الحاسوب في بما يلقي مزيدا من الضوء ألدبيات السابقة ل

  .يسھم في تحسين العملية التعليمية وتطويرھامن شأنه أن 

  :فيما يليتلخص تتطبيقية عملية الدراسة الحالية أھمية تكتسب كما 

في تطوير بعض المرونة لدى الطلبة في طريقة المعالجة  عدتسا البحث عن طرق تدريس −
الجمع بين والشروع في حل المشكالت، باإلضافة إلى تنمية المھارات وتحسينھا عن طريق 

 .التعليم والممارسة

في التقليل من الصعوبات التي يواجھھا الطلبة في تعلم مادة الرياضيات وبشكل خاص  −
موضوع التفاضل، حيث يعد التفاضل والتكامل من أھم فروع الرياضيات، ويعتبران أداة 
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ً بما تحرزه النظرية الرياضية من تقدم  ً وثيقا مھمة في األعمال العظيمة الرتباطھما ارتباطا
  ). 2005 الفقي،(

ت ات حل المشكالفي التدريس على تنمية مھارالحاسوب كطريقة  استخدامالبحث في أثر  −
 . مادة الرياضياتوكساب الطلبة اتجاھات إيجابية نحوتحسين التحصيل وإ

البحث عن طرق تدريسية وأساليب لعالج ظاھرة انخفاض مستوى تحصيل الطلبة في  −
 .الرياضيات

  الدراسة حدود
  :تحددت نتائج ھذه الدراسة بالمحددات التالية

طالبة في  50عينة من طالبات الصف الثاني عشر العلمي والبالغ عددھم تناولت الدراسة  .1
  .2012\2011مدرسة الرفاع الثانوية للبنات التابعة لمنطقة الشارقة التعليمية الفصل الثاني 

النمذجة والقصوى الدرس األول ھوحدة تطبيقات على القيم  تناولت الدراسة درسين من .2
   .ت المرتبط بالزمناألوفقية والدرس الثاني المعدالو

  مصطلحات الدراسة
نظرية وأن النمذجة ليست إال الفكر المنظم لتحقيق غاية عملية، ذلك أن النموذج ھ :النمذجة
في " ينمذج"من ھذا المنطلق يمكننا القول أن كل إنسان و ،الفعل الذي نريد تحقيقهوموجھة نح

يجمع كل الكائنات التي تحيط به بصورة ذھنية، سواء تعلق  وفي كل لحظة، فھوحياته اليومية 
تقليد وھذه الصورة الذھنية تمكنه من تركيب وحتى بمؤسسات، وبأشخاص أواألمر بأشياء مادية أ

لسلوك وتقنية تمكن الباحث من بناء نموذج لظاھرة أومبدأ أوسلوك موضوعه اصطناعيا، اذن ھ
ة لكل واحدة من ھذه المتغيرات، فھي تمثيل علمي العوامل المفسروعبر إحصاء المتغيرات أ

المعقدة عبر خلق نموذج يكون بنية صورية تعيد إنتاج الواقع ويمكن من فھم األنساق المركبة 
  ).2008 وزارة التربية والتعليم،( افتراضيا

ھي تقييم نتائج قرارات الشخص حيث يختار ضمن القرارات الممكنة أفضلھا،  :األوفقية
ويوافق بين أفضلھا ويعني بعلم التفاضل الحصول . إذا بدا له النموذج غير مناسب يغيره بآخرو

 (Briggs & Cochran, 2010). النھاية الصغرىوعلى النھاية العظمى أ

  منھجية الدراسة وإجراءاتھا

  منھج الدراسة

. التعامل مع مشكلتھاوه التجريبي كونه يناسب طبيعة الدراسة الحالية المنھج شب تم استخدام
مدى مالءمتھا ألھداف الدراسة وثباتھا وتحكيمھا للتأكد من صدقھا وفقد تم إعداد أدوات الدراسة 

  . الوصول إلى إجابات ألسئلتھاو
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  عينة الدراسة
تكّون مجتمع الدراسة الحالية من طالبات الصف الثاني عشر العلمي في مدرسة الرفاع 

 فيطالبة ) 50(والبالغ عددھم  2012\2011عام الدراسي لالثانوية للبنات في الفصل الثاني ل
ومدرسة الرفاع ھي إحدى مدارس اإلناث الثانوية . طالبة) 25(كل شعبة حيث ضمت شعبتين 

ما وھوعمل فيھا ي أحد الباحثينلشارقة التعليمية، وقد تم اختيار المدرسة كون التابعة لمنطقة ا
كما أنه كان ھناك قناعة لدى الباحثين أن ھذه االستراتيجية سيكون . سھل إجراء الجانب التطبيقي

إحدى  قد تم اختيارو. د من تأثير متغير المدرس على مخرجات الدراسةلھا دور كبير في الح
  .الثانية كمجموعة ضابطةوة يالشعبتين لتكون مجموعة تجريب

استخدام الحاسوب بشتى إمكانياته من برامج، باإلضافة على درست ب :المجموعة التجريبية
دة محوسبة اعتماد ماوقد قام الباحثان بتطوير و .التركيز على طريقة ھايز في حل المشكالت

  .خاصة بموضوعات الدراسة

ز ، باإلضافة على التركيعتياديةالطريقة التقليدية االدرست باستخدام  :الضابطةالمجموعة 
ألنه يتدرج )  ,1981Hayes(قد تم تبني أسلوب ھايز و. على طريقة ھايز في حل المشكالت

بخطوات واضحة في حل المشكالت مما يعطي لكل طالب، مھما كان مستواه، الفرصة لمحاولة 
مما يعزز ثقته بنفسه ويشجعه على االستمرار والمحاولة في  الحل والوصول إلى المطلوب

  .المرات القادمة كما يعطيه الثقة بنفسه ويراعي الفروق الفردية بين المتعلمين

  المادة التعليمية
) مفاضلة شيء على شيء نتيجة التغيروھو(تركز المادة التعليمية على مفھوم التفاضل 

يتضمن درسين ووھ. يعبر التفاضل عن المعدل الذي تتغير فيه قيم توجد بينھما عالقة رياضيةو
  : ھما

تقنية تمكن الطالب من بناء ودرس النمذجة واألوفقية، فالنمذجة ھي مبدأ أوھ :الدرس األول
العوامل المفسرة لكل واحدة من ھذه ولسلوك عبر إحصاء المتغيرات أونموذج لظاھرة أ

ت، فھي أسلوب علمي يمّكن من فھم األنساق المركبة والمعقدة عبر خلق نموذج يكون المتغيرا
وھذه الصورة الذھنية تمكنه من تركيب وتقليد سلوك . بنية صورية تعيد إنتاج الواقع افتراضيا

موضوعه اصطناعيا لتقييم نتائج قراراته، ويختار ضمن القرارات الممكنة أفضلھا، وإذا بدا له 
  .ير مناسب يغيّره بآخر، ويوافق بين أفضلھاالنموذج غ

 أخرىالمعدالت المرتبطة في الزمن، ومعدل تغير كمية واحدة مقارنة مع  :الدرس الثاني
نقطة ما نطلق عليه معدل تغير لحظي، ھذا المفھوم لديه العديد من التطبيقات، وفي لحظة معينة أ

  . بعضھا ور الزمن وتعطى معلومات عنويتعلق بكميات تتغير بمر

األھداف التربوية العامة، ثم تحليل المحتوى التعليمي،  لقد تم تحديد :تحليل المحتوى
ومن أجل  .ألھداف السلوكية المعرفيةوتحليل الخبرات التعليمية التي ينبغي توفيرھا للطلبة، وا
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وحقائق إلى مفاھيم دة التعليمية محتوى الماتم تحليل التركيز على األھداف التعليمية السلوكية 
المحتوى حسب تصنيف األھداف  كما جرى تحليل. ت وحل المسائلوتعميميات وخوارزميا

  .رفية، والوجدانية، والنفسحركيةالمع

  تطبيق التجربة
إلى  قبل تطبيق التجربة بصورة عملية، تم االنتقالبعد استعراض ما تّم عمله من إجراءات 

ً للتجربة العملية حيث بدأت فعلياً ) 15(وحّددت فترة . الخطوات األجرائية التطبيقية للتجربة يوما
ً لمادة  3/15/2012، وانتھت في يوم 2/28/2012يوم  وبواقع محاضرة واحدة يوميا

تطبيق البرنامج تم و. دقيقة وھي مدة الحصة الدراسية الواحدة) 50(الرياضيات، وبفترة زمنية 
لى المجموعة التجريبية، وإعطاء الدرسين بالطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة، وكانت ع

حصص تطبيق البرنامج ضمن الجدول المدرسي للطالبات في الحصص المقررة لمادة 
الرياضيات وداخل حجرة الصف، حيث تحتوي حجرة الصف على جھاز حاسوب مرتبط بشبكة 

  .صوتت، وجھاز عرض، ومكبرات للاإلنترن

  أداة الدراسة
وھي : للقياس أدوات ثالثة ببناءالباحثان  تحقيقاً ألھدافھا قاممن أجل القيام بالدراسة الحالية و

 .التجاھاتختبار التحصيلي البعدي، ومقياس ااالختبار التحصيلي القبلي، اال

  االختبار التحصيلي القبلي  .1
المختلفة احتوى االختبار على أسئلة من الخبرات السابقة للطالبات في مواضيع الرياضيات 

المسافات، والزوايا، المساحات، الحجوم، تشابه المثلثات، نظرية فيثاغورس، الدوال ( :مثل
ثمانية بلغ عدد األسئلة في ھذا االختبار و، )المثلثية، الحركة على خط مستقيم، معامالت تجارية

  .أسئلة

على إيجاد صدق المحتوى الذي يتطلب  الباحثانعمدت : صدق االختبار التحصيلي القبلي
المطابقة بين محتوى االختبار وبين تحليل المحتوى للمادة وأھداف تدريسھا وبالقدر الذي تكون 

عرض تم وقد ). 1992، زينةوأب(فيه أھداف التدريس ممثله في االختبار يكون االختبار صادقا 
 لصياغة األولية لالختبار على مجموعة من الموجھين والمعلّمين في منطقة الشارقة التعليميةا

وقد قامت الباحثة بعد ذلك بتالفي الملحوظات وتعديل االختبار على ضوء ذلك وقد أبدى جميع 
ا زبار وبالتالي أصبح االختبار جاھالخبراء موافقتھم على األسئلة المطروحة في ھذا االخت

يقيم كل طالب في االمتحان القبلي  ثم حساب معامل الصعوبة ومعامل التمييز، حيث .للتطبيق
بمفرده في كل مرحلة من مراحل حل السؤال، ويكون بوصف مستوى أداء الطالبة على كل 

  .مھارة وبوصف العالمة الكلية لكل طالبة

ية، وذلك بتتقسيم االسئلة طريقة التجزئة النصفاستخدام تم : حساب الثبات لالختبار القبلي
الثمانية الى قسمين االول ذات االرقام الفردية والثاني ذات االرقام الزوجية، واستخدم معادلة 
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لحساب معامل ثبات االختبار، واظھرت النتائج وجود  Spearman Brownسبيرمان براون 
، وبأخذ الجذر )0.8489(درجة مرتفعة من ثبات اداة الدراسة، اذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

وھي قيمة مرتفعة تشير الى ارتفاع ) 0.9214(والتربيعي نحصل على معامل الصدق الذاتي وھ
 .صدق االختبار

  لتحصيلي البعدياالختبار ا  .2
االستعانة بأدبيات القياس والتقويم التربوي ودليل التقويم للصف الثاني عشر ب قام الباحثان

وبذلك ُجمعت أسئلة االختبار البعدي، وبواقع ستة أسئلة تشمل . في دولة اإلمارات العربية العلمي
المحكمين الصياغة األولية لالختبار على مجموعة من ثم تم عرض  .لرياضياتلالمادة التعليمية 

الت ثم إجرى الباحثان التعديومعلّمين في منطقة الشارقة التعليمية  تربويين موّجھيناشتملت على 
معامل كما تم حساب . تم اعتمادھا في النسخة النھائية لالختباروالتي أشار إليھا المحكمون 

  .ة ومعامل التمييز لكل سؤال على من أسئلة االختبارالصعوب

طريقة التجزئة النصفية، وذلك  استخدام لحساب الثبات تم : ختبار البعديالحساب الثبات ل
قسمين، األول األسئلة ذات األرقام الفردية والثاني األسئلة ذات األرقام بتقسيم األسئلة الستة إلى 

لحساب معامل ثبات االختبار،  Spearman Brownالزوجية، واستخدم معادلة سبيرمان براون 
وأظھرت النتائج وجود درجة مرتفعة من ثبات أداة الدراسة، إذ بلغت قيمة معامل االرتباط 

وھي ) 0.9104( وربيعي نحصل على معامل الصدق الذاتي وھ، وبأخذ الجذر الت)0.8289(
  .قيمة مرتفعة تشير إلى ارتفاع صدق االختبار

  مادة الرياضياتوقياس االتجاه نحم  .3
خاص بالدراسة إعداد مقياس تم  فقدمادة الرياضيات وبالنسبة الختبار مقياس االتجاه نحو

طالع على عدد من المقاييس السابقة لالتجاه وكيفية إعدادھا واألدبيات والدراسات الحالية بعد اال
على المحاور المقياس يرتكز  ا على ھذا ارتأى الباحثان أنالسابقة في موضوع االتجاھات، وبناءً 

  :اآلتية

  .بشكل عامأھمية ودور مادة الرياضيات في الحياة ونحاتجاھات الطالبات  .1

تقوم الطالبات  أي أن .دراسة مادة الرياضيات وأداء المھام الوظيفيةونحاتجاھات الطالبات  .2
وليات والواجبات واألنشطة والمھام التي يجب عليھن القيام بھا على الوجه المطلوب ؤبالمس

في ضوء معدالت في استطاعة الطالبة الكفء المدربة القيام بھا، ويصاحب ذلك نوع من 
  .الرضى وشعور باإلرتياح

  . اتجاھات الطالبات حول المعلم وطريقة التدريس في الرياضيات .3

استُخرج معامل الفا كرونباخ لالتساق الداخلي بين فقرات مقياس االتجاھات حيث بلغت 
  . وھي تعّد قيمة معامل ثبات جيدة%) 77,7(قيمة الثبات المحسوب بھذه الطريقة 
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مادة  واس االتجاھات نحلغرض تصحيح إجابات الطلبة على مقي :تصحيح المقياس
موافق، موافق (الرياضيات، فقد تم إعطاء البدائل المقابلة لكل فقرة من فقرات المقياس والتي ھي 

على التوالي، وتحسب الدرجة الكلية للمقياس من ) 1، 2، 3(، واألوزان )إلى حد ما، غير موافق
-72(بين لذا تراوحت درجات المقياس  ،)رةخالل الجمع البسيط إلجابات الطالبة على كل فق

ً نح )72(، حيث تمثل الدرجة )24 ً تاما ً إيجابيا اتجاھاً  24مادة الرياضيات، والدرجة واتجاھا
  .ھذه المادةوسلبياً تاماً نح

  البرنامج التعليمي المحوسب  .4
يحتوي على  برنامج محوسب بمساعدة مختص في برامج الحاسوب قام الباحثان بإعداد

برامج رسم رياضية، والمادة التعليمية ويستخدم فيه برنامج البوربوينت والفالش والفتوشوب 
وبعض عروض الفيديو، وقد نظمت المادة التعليمية وفق تسلسل منطقي موافق للتسلسل الوارد 

دقيقة للحصة ) 50(حصص صفية بواقع  )15(في الكتاب المدرسي بحيث يتم تدريسھا خالل 
ويحتوي البرنامج في الصفحة األولى على تعريف بالمادة المطروحة، ومراجعة للمادة . واحدةال

  .السابقة، والبرامج الرياضية المستخدمة، ثم عرض المادة العلمية

  إجراءات الدراسة
  :الخطوات التالية في إجراء الدراسة الحالية تم اتباع

ما وھالثانوية للبنات حيث أن أحد الباحثين يعمل مدرسا فيھا و مدرسة الرفاع تم اختيار .1
 .ضبط المتغيرات إلى حد كبيريسھل إجراء الدراسة و

معرفة نقاط القوة والضعف عند الطالبات في  تم تطبيق االختبار التحصيلي القبلي من أجل .2
يد قدرة الطالبات تحدو مھارات رياضية حددھا الباحثان وتعتمد عليھا المادة العلمية الجديدة

   .على ربط المفاھيم الرياضية

نتائج االمتحان التشخيصي في المستوى التحصيلي لطالبات المجموعتين من خالل مراجعة  .3
مراجعة نتائج التحصيل في الموثق في سجالت المدرسة، و 2012-2011بداية عام 

من قوائم  ،2012- 2011الرياضيات في الفصل الدراسي األول من العام الدراسي 
  . امتحانات الفصل األول الصادرة عن لجان االمتحانات التابعة لمنطقة الشارقة التعليمية

 .بتدريس طالبات المجموعة الضابطة بالطريقة التقليدية االعتيادية  قام أحد الباحثين .4

إلى تم االنتقال بعد استعراض ما تّم عمله من إجراءات قبل تطبيق التجربة بصورة عملية،  .5
ً للتجربة العملية حيث بدأت ) 15(فترة  اوحّدد. الخطوات األجرائية التطبيقية للتجربة يوما

ً يوم  ً لمادة  3/15/2012، وانتھت في يوم 2/28/2012فعليا وبواقع محاضرة واحدة يوميا
دقيقة وھي مدة الحصة الدراسية الواحدة المعتادة ألي مادة ) 50(الرياضيات، وبفترة زمنية 

طريقة التدريس باستخدام الحاسوب وحيث تقديم المتغير المستقل والذي ھ. يةدراس
البرنامج على المجموعة التجريبية، وإعطاء قام أحد الباحثين بتطبيق . للمجموعة التجريبية
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الدرسين بالطريقة التقليدية للمجموعة الضابطة، وكانت حصص تطبيق البرنامج ضمن 
حصص المقررة لمادة الرياضيات وداخل حجرة الصف، الجدول المدرسي للطالبات في ال

حيث تحتوي حجرة الصف على جھاز حاسوب مرتبط بشبكة اإلنترنت، وجھاز عرض، 
  . ومكبرات للصوت

  إنتاجھا التي تم  المجموعة التجريبية باستخدام المادة المحوسبةتم تدريس  .6
حيث اعتمدت طريقة التدريس على المادة التعليمية التي تم إعدادھا . ألغراض الدراسة

التي احتوت على العديد من البرمجيات بما في ذلك برنامج عرض الشرائح وحاسوبيا 
(Microsoft PowerPoint) الفالش دروس الوسائط المتعددة باستخدام برنامج و

(Adobe Flash) برنامج و (GeoGebra)برنامج و)Derivative Plotter ( . 

الذي تم إنشاؤه من خالل االستعانة بأدبيات وامتحان في المادة العلمية وھ: االختبار البعدي .7
  :إلىاالختبار  ھدفو .القياس والتقويم التربوي ودليل التقويم للصف الثاني عشر العلمي

مقارنة األداء البعدي في مھارات حل المشكالت للمجموعتين الضابطة والتجريبية  −
  .كان ھناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين لمعرفة إنوذلك 

إن قياس تحصيل المجموعتين الضابطة والتجريبية في موضوعي الدراسة لمعرفة  −
  .ھناك فروق ذات داللة إحصائية بين المجموعتين كان

 .على الطالبات في نھاية التجربةمقياس االتجاھات تطبيق تم  −

  المعالجة اإلحصائية
تّمت جدولة نتائج االختبار ومقياس االتجاھات، ثم إدخال البيانات إلى الحاسب إلجراء 

 .(SPSS) الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيةاستخدام التحليالت اإلحصائية ب

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات التحصيل ولدرجات األداء  .1
  .على مقياس تنمية مھارة حل المشكالت على التطبيقين القبلي والبعدي

للعينات المستقلة الختبار الفروق بين اتجاھات المجموعتين التجريبية )  T-test(اختبار  .2
  .مادة الرياضياتووالضابطة نح

  . مادة الرياضياتونح االتجاھاتساق الداخلي لحساب ثبات مقياس ألفا لالت معادلة .3

  ومناقشتھا نتائج الدراسة
  . المتعلقة بكل سؤال من أسئلتھاويقوم ھذا القسم بعرض نتائج الدراسة 

الختبار الفرضية األولى تم حساب المتوسط : مناقشتھاو ولاأل النتائج المتعلقة بالسؤال
واالنحراف المعياري للدرجة الكلية على اختبار تنمية مھارة حل المشكالت  الحسابي،

للمجموعتين الضابطة والتجريبية، حيث بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية على االختبار 



 1337ــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عاطف الشرمان، وأمل البدو

 2015، )7( 29المجلد ) العلوم االنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

، فيما بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية على )9.07(وبانحراف معياري ) 25.44(البعدي 
 ). 7.92(وبانحراف معياري ) 29.80(توسط الحسابي االختبار البعدي بلغ الم

ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطات للدرجة الكلية لالختبار البعدي للمجموعتين 
بار تتظھر نتائج االخالنتائج المتعلقة بالسؤال التجريبية والضابطة، استخدم االخنبار التائي، 

لنتائج االختبار البعدي لتنمية مھارة حل المشكالت وجود فرق ذات داللة إحصائية عند  التائي،
) F(بين أداء المجموعتين على االختبار البعدي، فقد بلغت قيمة ) α≥ 0.05(مستوى داللة 

ومستوى ) 47و 1(عند درجات حرية ) F(وھي أعلى من القيمة الجدولية لـ) 4.313(المحسوبة 
  ).α= 0.05(ة دالل

 النتائج السابقة تدلو. لية في تنمية مھارات حل المشكالتوھذا يعني أّن البرنامج قد أدى فعا
بين أداء المجموعتين على ) α≥ 0.05(وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة على 

ستخدم الحاسوب فيھا كطريقة تدريسية لصالح المجموعة التجريبية التي ااالختبار البعدي، و
  . يوضح النتائج )1(رقم والجدول . تنمية مھارات حل المشكالتل

  .نتائج االختبار التائي الختبار الفروق لحل المشكالت ):1(جدول 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

االختبار البعدي 
مھارات حل ل

 تالمشكال
452.472 1  452.472  8.922 0.004  

  0.043  4.313  218.746  1 218.746  المجموعة
      50.717  47 2383.688  الخطأ

        50  41217  المجموع

الذي أكد على العالقة بين القدرة على حل ) Merickel, 1991(مع ميريكل ھذا يتفق و
والتفكير اإلبداعي وبعض مھارات  المشكالت الرياضية وكل من الوسائط المتعددة المحوسبة

الذي أَكد على أثر البرمجية المحوسبة )  ,1998Johari(التفكير البصري، ودراسة الجوھري 
كذلك ومتعددة الوسائط في قدرة طلبة جامعيين على الحل اإلبداعي للمشكالت الرياضية، 

) 2008( السھليو)  ,2008Biyela(بايال و )Lingefjärd, 2007(لينيفراد دراسات 
التي أظھرت في مجملھا دورا إيجابيا للحاسوب في تدريس و) ,Staulters 2006(ستاليترز و

  .مھارة حل المشكالت

ھذه الفرضية حسبت المتوسطات  الختبار: مناقشتھاوالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 
والتجريبية، حيث الحسابية واالنحرافات المعيارية على التطبيقي البعدي للمجموعتين الضابطة 

) 22.84(بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للمجموعة الضابطة على االختبار البعدي 
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، فيما بلغ المتوسط الحسابي للدرجة الكلية على اختبار البعدي )6.39(وبانحراف معياري 
  ). 6.55(وبانحراف معياري ) 27.12(للمجموعة التجريبية 

لنتائج االختبار البعدي للتحصيل بعد استبعاد الفروق  (T test)ختبار التائي وتظھر نتائج اال
داللة إحصائية عند وفي االختبار القبلي بين المجموعتين التجريبية والضابطة وجود فرق ذ

) F(بين أداء المجموعتين على االختبار البعدي، فقد بلغت قيمة ) α≥ 0.05( مستوى داللة
ومستوى ) 47و 1(عند درجات حرية ) F(من القيمة الحرجة لـ وھي أعلى) 4.971(المحسوبة 

نجد أن أداء ) 2(، ومن المتوسطات الحسابية الموضحة في الجدول رقم )α= 0.05(داللة 
مما ) 22.84(فيما بلغ للمجموعة الضابطة ) 27.12(المجموعة التجريبية على االختبار البعدي 

  :والجدول والرسم التالي يوضح النتائج. ابطةيشير إلى أن تحصيل التجريبية أفضل من الض

  .نتائج االختبار التائي الختبار الفروق للتحصيل المعرفي ):2(جدول 

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 Fقيمة 
  المحسوبة

الداللة 
  االحصائية

االختبار القبلي 
  0.071  3.418  136.416  1 136.416  للتحصيل

  0.031  4.971  198.423  1  198.423  المجموعة
      39.906  47  1875.584  الخطأ

        50  33441.000  المجموع

يتضح مما سبق وجود تحسن في األداء على االختبار للمجموعة التجريبية، حيث وجدت 
بين أداء المجموعتين على االختبار  )α≥ 0.05(داللة إحصائية عند مستوى داللة وفروق ذ

   .البعدي ولصالح المجموعة التجريبية التي اُستخدم الحاسوب فيھا كطريقة تدريسية

يتفق ذلك مع نتائج عدد من الدراسات السابقة التي أشارت إلى األثر اإليجابي على و
دراسة و )2000(صبح دراسة بما في ذلك  التحصيل نتيجة الستخدام الحاسوب في التدريس

على فاعلية البرنامج الحاسوبي المقترح لتدريس ) 2003(اسماعيل دراسة و) 2001(عباس 
الرياضيات لطلبة الصف الخامس االبتدائي، والرياضيات على التحصيل الدراسي واالتجاھات نح

فاعلية استخدام الحاسوب اآللي في تدريس وحدة الدائرة على ) 2005الغامدي، (وبينت دراسة 
ل طلبة الصف الثالث اإلعدادي في منطقة خميس مشيط في السعودية، وبينت دراسة تحصي

فاعلية استخدم برمجية تعليمية موجھة على تحصيل طالب الصف السادس ) 2006البيشي، (
ي ـوب فـالحاسفيھا تخدم ـاسالتي ) 2006العبادلة، (االبتدائي في مادة الرياضيات، ودراسة 

اني ـف الثـوالتفكير الھندسي والتصور المكاني للصل على التحصيتدريس الھندسة الفراغية 
التي اُستخدم فيھا الحاسوب لتحسين تحصيل طلبة ) 2007جبر، (، ودراسة الثانوي العلمي

كشفت ) Gorard & Smith, 2008(دراسة جرارد وسمث  والصف السابع في الرياضيات، 
، واستخدم يات لدى طلبة المرحلة األساسيةفي الرياضل دني التحصيـعن األسباب المؤدية إلى ت
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برمجية تمساح الرياضيات في تدريس وحدة الھندسة لطلبة الصف السادس ) 2011، الخزاعلة(
البرمجية، والحظ وجود أثر إيجابي للبرنامج على وعلى تحصيلھم في الرياضيات واتجاھاتھم نح

  .الطلبة

لقياس االتجاھات طُبِق مقياس لالتجاھات  :مناقشتھاوالسؤال الثالث النتائج المتعلقة ب
، وبعد التأكد من صدقه وثباته على أفراد الباحثينمادة الرياضيات والمعَد من قبل ونح

ولمعرفة فيما إذا كان ھناك فروق في  المجموعتين الضابطة والتجريبية بعد انتھاء التجربة،
بواسطة الحاسوب للمجموعة  طريقة التدريس استخدام مادة الرياضيات بعد واالتجاھات نح

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات طالبات والتجريبية، ثم تجميع البيانات، 
لحساب داللة الفروق بين ) ت(ستخدم االختبار التائي اووالتجريبية، المجموعتين الضابطة 

  .تلك النتائج) 3(رقم الجدول ويوضح  .متوسطي عينتين مستقلتين

الضابطة ونتائج االختبار التائي الختبار الفروق بين اتجاھات المجموعتين التجريبية  ):3(جدول 
  .مادة الرياضياتونح

المتوسط   المجموعة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  المحسوبة

درجات 
  الحرية

الداللة 
  اإلحصائية

 0.08 2.16  ضابطة  0.001  48  8.230 0.13 2.42  تجريبية

للعينات المستقلة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ت(نتائج اختبار يالحظ من 
)0.05 ≤α (مادة الرياضيات، إذ وبين اتجاھات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة نح

عتد مقارنتھا بالقيمة  ،)0.001(والداللة اإلحصائية لھا ) 8.230(المحسوبة ) ت(بلغت قيمة 
متوسط ووكانت الفروق لصالح المتوسط األعلى وھ). 2.57(المقابلة لھا والبالغة  الجدولية

دراسة  مثلالدراسات السابقة عدد من نتائج منسجمة مع ھذه النتيجة تأتي و. المجموعة التجريبية
) 2011الخزاعلة، (و )2007الشرع، (و (Qing, 2007)كينغ و) ,Andrews 1992(أندروز 

استخدام والطلبة نحوالتي ركزت في مجملھا على وجود اتجاھات إيجابية لدى المعلمين و
  . الحاسوب في تدريس مادة الرياضيات

  
  التوصيات

التي أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا لصالح تدريس واستنادا إلى نتائج الدراسة، 
يوصي الباحثان بما المعدالت المرتبطة بالزمن باستخدام الحاسوب، واألوفقية والنمذجة  مواضيع

  : يلي

التوسع في إجراء الدراسات حول استخدام الحاسوب في تدريس موضوعات أخرى من  .1
  مادة الرياضيات
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 تشجيعھم لتوظيف الحاسوب في تدريسھموتأھيل معلمي الرياضيات  .2

بما ينعكس إيجابا على تحصيل فكار األوحوسبة دروس الرياضيات من أجل تبسيط المفاھيم  .3
 مھارات حل المشكلة لديھمواتجاھاتھم والطلبة 
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