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 الممخص 
أن اليدف األساسي من تدريس الرياضيات ىو المساىمة في إعداد المتعمم أو الفرد 

وليذه األىمية تعددت وتنوعت .لعامة، بغض النظر عن عممو أوتطمعاتو في المستقبللمحياة ا
استراتجيات تدريس فاعمة  أساليب وطرق تدريس الرياضيات، بل وتطورت ىذه الطرق الستخدام

وحديثة ، واالىتمام بتعميم التعمم بدال من االقتصار عمى تعميم المعمومات، فيدفت لتقديم 
الممارسة، لجذب انتباه المتعمم عن طريق إشراكو في العممية التعميمية بداًل الرياضيات بطريقة 

وقد شيد ىذا العصر تقدمًا كبيرًا شمل كافة مجاالت الحياة،  .من اقتصار دوره عمى المشاىدة
 وقد نتج عن ىذا التقدم اكتشافات جديدة، وفتوحات أحدثت ثورة ىائمة خاصة في تقنية المعمومات

ان واحدًا من إنجازاتيا الحاسوب اآللي ، والذي بظيوره وجد التربويون آفاقًا واسعة واالتصال، وك
لتنفيذ مبدأ التعمم الذاتي بأرقى صوره، وأصبحت القناعة بأىمية الحاسوب اآللي تزداد يومًا بعد 

الدول المتقدمة بدأت الدول في جميع أنحاء العالم في التسابق نحو استخدام التعميم  يوم في
لكتروني ، ومن ضمن ىذه الدول دولة الكويت التي تتجو لهاىتمام برفع كفاءة نظاميا التعميمي اإل

من خهال ما ورد في سياسة وأىداف التعميم، والتي تحققيا توجيات الحكومة الرشيدة بوضع 
 خطة الوزارة وعمل آلية لتطبيقيا وتكميف الميتمين وتقنية المعمومات بذلك. 

 ة: فتاحيالكممات الم 
 التطبيق( –الفيم  -مستوى التذكر –التكاممي  -التعاوني –التفاعمي  –)الفصول االلكترونية 
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Summary 

The primary goal of teaching mathematics is to contribute to 

preparing the learner or individual for public life, regardless of his work 

or his aspirations in the future. This importance has varied and varied 

methods and methods of teaching mathematics, and even these methods 

have evolved to use effective and modern teaching strategies, and to pay 

attention to teaching learning instead of being restricted to Information 

education, which aimed to present mathematics in a way of practice, to 

attract the learner's attention by involving him in the educational process 

instead of limiting his role to watching. This era has witnessed great 

progress covering all areas of life, and this progress has resulted in new 

discoveries and breakthroughs that have made a huge revolution, 

especially in information and communication technology. The conviction 

in the importance of computers is increasing day by day in developed 

countries, countries all over the world have begun to race towards the use 

of e-learning, and among these countries is the State of Kuwait, which 

tends to pay attention to raising the efficiency of its educational system 

through what is stated in the education policy and objectives, which are 

achieved by the government's directions Rationalizing the development 

of the ministry’s plan, creating a mechanism for its implementation, and 

assigning the interested people and information technology to do so. 

 key words : 

)Electronic classes - interactive - collaborative - complementary - level of 

memory - understanding – application( 
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 مقدمة البحث: 
ال تختمف دولة من دول العالم عمى أىمية تدريس الرياضيات؛ حيث تم تدريسيا في 
مدارسيا منذ أن تبدأ في تدريس المعمومات والميارات الهازمة لمناشئة في المراحل األولى، وىي 

لمعد  تتساوى في ذلك مع المغة التي يتعمميا الطفل لمتواصل مع المجتمع، فيتوازى تعميم الطفل
  .مع تعميمو الحروف اليجائية

أن اليدف األساسي من تدريس الرياضيات ىو المساىمة في إعداد الطالب أو الفرد 
وليذه األىمية تعددت وتنوعت  لمحياة العامة، بغض النظر عن عممو أو تطمعاتو في المستقبل

يات تدريس فاعمة استراتيج أساليب وطرق تدريس الرياضيات، بل وتطورت ىذه الطرق الستخدام
وحديثة ، واالىتمام بتعميم التعمم بداًل من االقتصار عمى تعميم المعمومات، فيدفت لتقديم 
الرياضيات بطريقة الممارسة، لجذب انتباه المتعمم عن طريق إشراكو في العممية التعميمية بداًل  

كافة مجاالت الحياة، وقد شيد ىذا العصر تقدمًا كبيرًا شمل  .من اقتصار دوره عمى المشاىدة
 وقد نتج عن ىذا التقدم اكتشافات جديدة، وفتوحات أحدثت ثورة ىائمة خاصة في تقنية المعمومات
واالتصال، وكان واحدًا من إنجازاتيا الحاسوب اآللي ، والذي بظيوره وجد التربويون أفاقًا واسعة 

ة الحاسوب اآللي تزداد يومًا بعد لتنفيذ مبدأ التعمم الذاتي بأرقى صوره، وأصبحت القناعة بأىمي
( وبسبب المميزات العديدة التي يمتاز بيا ٥٧، ص  ٠٩٩١العبد القادر،)الدول المتقدمة  يوم في

(  تنمية ميارات المتعممين لتحقيق ٥١١٧الحاسوب اآللي والتي من أىميا كما يذكر الموسى )
مكانية حل المشكهات التي تواجو الم عمم داخل الفصل مثل زيادة عدد األىداف  التربوية، وا 

المتعممين أو قمة الوقت المخصص لمدراسة، وتنمية اتجاىات إيجابية نحو بعض المواد المعقدة 
مثل الرياضيات، فقد تسابقت األمم عمى اقتنائو واستخدامو في شؤون حياتيا كافة، ومنيا مجال 

ل مع الحاسوب اآللي واالستفادة من التربية والتعميم، وذلك من أجل تعميم أبناءىا كيفية التعام
 (   ٢٥مميزاتو بأكبر قدر ممكن )ص 

ومع ظيور الثورة التكنولوجية في تقنية المعمومات والتي جعمت من العالم قرية صغيرة 
زادت الحاجة إلى تبادل الخبرات مع اآلخرين، وحاجة الطالب إلى بيئات غنية متعددة المصادر 

مفيوم التعميم اإللكتروني، والذي ىو أسموب من أساليب التعميم  لمبحث والتطوير الذاتي فظير
             في إيصال المعمومة لممتعمم، يعتمد عمى التقنيات الحديثة لمحاسب والشبكة العالمية 

 ووسائطيم المتعددة.  



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و2021يايى   – لخلايس لنعذد  – 33لجملهذ  5

 رررر

( إلى أصبحت الحاجة ممحة إلي مثل ىذه االستراتيجيات  ٥١١٧كذلك يشير الطباخ ) 
وجو مسار التعميم في العصر الحديث نظرًا لهانفجار المعرفي ، وسرعة التغيير التي الجديدة لت

يشيدىا العالم المعاصر التي تؤثر عمي التعميم وتفرض أعباء ومتطمبات سواء عمى مستوى 
األفراد لتنمية أنفسيم في التحصيل واكتساب الميارات التي ترفع من قدرتيم عمي رفع مستوي 

د في مجتمع العولمة، وعمى مستوى الدولة في نشر مظمة التعمم كحق من حقوق معيشتيم والتواج
 (.  ٠١٢اإلنسان في التعمم والمعرفة مما يسيم في جيود التنمية المستدامة  )ص 

( أن التعميم اإللكتروني طريقة لمتعميم باستخدام آليات  ٢٠، ص  ٥١١٧ويذكر)إيياب ، 
الوسائط المتعددة وبوابات اإلنترنت من أجل إيصال االتصال الحديثة كالحاسب والشبكات و 

المعمومات لممتعممين بأسرع وقت وأقل تكمفة وبصورة تمكن من إدارة العممية التعميمية وضبطيا 
 وقياس وتقييم أداء المتعممين. 

( كما يسيم التعميم اإللكتروني في زيادة إمكانية االتصال بين  ٥١١٧ضيف )إيياب و  
يم، وبين الطمبة والمدرسة، وذلك من خهال سيولة االتصال بين ىذه األطراف الطمبة فيما بين

 في عدة اتجاىات مثل مجالس النقاش، البريد اإللكتروني ، غرف الحوار. 

ويرى الباحثين أن ىذه األشياء تزيد وتحفز المتعممين عمى المشاركة والتفاعل مع 
ية التي تتيح فرص لتبادل وجيات النظر في المواضيع المطروحة والمساىمة في المنتديات الفور 

المواضيع المطروحة مما يزيد فرص االستفادة من اآلراء والمقترحات المطروحة ودمجيا مع 
 (.  ٧٥اآلراء الخاصة بالمتعمم مما يساعد في تكوين أساس متين عند المتعمم   ) ص 

مكانية التشغيل ، اإللكتروني بأنيا تسيم في تيسير  وتسييل عمميتي: tioilaalaoyوا 
البيني المتداخل  yaoiroairlaalaoyإمكانية اعادة االستخدام وعمي ذلك، يمكن إعادة استخدام.

محتوي التعمم بواسطة أشخاص أومتعممين آخرين عد دين، ولتحقيق ذلك يجب الوصف الدقيق 
اعاتيا في لمحتوي التعميم اإللكتروني ومستوي التعمم المستيدف، الخ كعوامل ضرورية يجب مر 

          يؤدي ىذا التصميم باستخدام  عممية تصميم المواصفات والمعايير المطموب توخييا .وعادة
راء البيانات، كما يمكن ألوصاف المعمومات الدقيقة والمفيدة أن تسيم في إنشاء قاعدة ما و 

د المتاحة بيانات محتويات التعمم الممكن البحث فييا من قبل اآلخرين عند تصفحيم الموار 
 ( ٠١، ص  ٥١١٧لهاستفادة منيا في تعمميم اإلكتروني .)اليادي، 
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وقد أكدت كثير من الدراسات أىمية التعميم اإللكتروني ومن ذلك بأن التعميم 
%، وسيؤدي إلى  ٠١اإللكترونى سيعطي أفضمية في متابعة عممية التعميم والتدريب بما نسبتو 

% في حين أشارت دراسات ٠١تصل إلى  ٥٧اوح ما بين سرعة في التعمم  نسبة التحصيل تتر 
كل من د فيد سون وتوميك إلى أن استخدام اإلنترنت وبرامج الحاسوب ذي الوسائط المتعددة قد 

 (. ٠أشبع حاجات المتعممين ) ص

ولذلك بدأت الدول في جميع أنحاء العالم في التسابق نحو استخدام التعميم اإللكتروني 
ول دولة الكويت التي تتجو لهاىتمام برفع كفاءة نظاميا التعميمي من خهال ،ومن ضمن ىذه الد

ما ورد في سياسة وأىداف التعميم. وفي ضوء ذلك، فإن برامج المؤسسات التعميمية بحاجة إلى 
إعادة نظر وتطوير لتواكب ىذه التغيرات، ولقد أدرك التربويون في اآلونة األخيرة ىذه األىمية، 

من ىنا وىناك إلعادة النظر في محتوى العممية التربوية وأىدافيا ووسائميا بما  فتعالت الصيحات
               يتحيح لممتعمم اكتساب المعرفة المتصمة بالحاسوب، ونظرًا ليذه األىمية فقد أوصى

(  ٧٠٥ص  -٧١٧،ص ٥١١٠ة المصرية لتقنية التعميم ،المؤتمر العممي السنوي الثامن لمجمعي)
ادة النظر في المدارس التقميدية وبنيتيا األساسية الستيعاب مفيوم المدرسة بضرورة إع

اإللكترونية في التعميم، وتزويد المدارس والمؤسسات التعميمية بتسييهات ومصادر تعميم إلكتروني 
قائم عمى الحاسوب وشبكاتو المحمية والواسعة والتقنيات األخرى ، مثل فكرة تحويل الفصول 

 ى فصول إلكترونية. التقميدية إل

دراكًا من المسؤولين بوزارة لمتربية بدولة الكويت بأىمية تطبيق التعميم اإللكتروني في  وا 
في ذلك فقد تقرر تطبيق التعميم اإللكتروني في  ٥١٠٧مدارسيا مواكبة لتوجو روية دولة الكويت 

رونية بثهاث المدارس وذلك بتحويل بعض الفصول التقميدية تدريجيًا إلى فصول اإللكت
فصل إلكتروني تفاعمي وفصل إلكتروني تعاوني وفصل إلكتروني تكاممي ( سيأتي )صور

التعريف بيا الحقا وتم التطبيق في المرحمة االبتدائية وبالتحديد في الصف الخامس االبتدائي في 
كل مدرسة فصل واحد فقط حسب معايرمعينة لنوع الفصل اإللكتروني، ولعمل الباحث كمشرف 

متعميم اإللكتروني يحاول من خهال ىذه الدراسة أن يحدد أثرالتدريس باستخدام الفصول ل
 تكاممي  عمى التحصيل لمادة الرياضيات.  -تعاوني -اإللكترونية بالصور الثهاث تفاعمي 
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وسوف يترتب عمى نتائج ىذه الدراسة إعطاء المسؤولين فكرة مقننة في اختيار نوع 
سيجعل ىناك بيئة تعميمية غنية متعددة المصادر تخدم العممية التعميمية الفصل اإللكتروني الذي 

مما ينعكس إيجابًا عمى تحصيل المتعممين وتنمي اإلبداع لدى كل من المعمم المتعمم، فيي 
بمثابة أداة دافعة بطريقة د يناميكية تعمل عمى تنمية االحتراف في التعميم، وكمما مارس المعمم 

لكترونية في التدريس طوال فترة خدمتو كمما زاد نموه الميني التدريسي ، أي استخدام الفصول اإل
أن ليا تأثيرىا اإليجابي عمى أساليب تعميم المعممين أنفسيم من حيث تنوع تمك األساليب، 
والفصول اإللكترونية تغير نمط التعميم والتعمم من مجرد تمقين المتعمم كم ىائل من المعمومات، 

احث ومحور لمعممية التعميمية، وتزيد من دافعيتيم لمتعمم، وتدعم مفيوم التعمم إلى مشارك وب
الذاتي والتعاوني لدييم .وترتقي بمستوى أبنائنا المتعممين ليواكبوا العصر التقني ويمحقوا ويسايروا 

 ١ ركب أبناء العالم المتقدم

 مشكمة الدراسة: 
ممين والمعممين في المدارس عمى حد سواء، ىي إن من أكثر المشكهات التعميمية لدى المتع     

الضعف في الميارات األكاديمية وخصوصًا في مادة الرياضيات،ويرجع السبب الرئيسي في ذلك 
إلى الطرق التقميدية في التعميم والتي مازالت تمارس إلى يومنا ىذا، لم تعد قادرة عمى سد حاجات 

يمي والتكنولوجي المتزايد في العالم الخارجي ، مما أثر المتعمم وتطوره وتقدمو ليواجو التطور التعم
عمى أدائو كمنافس لغيره من المتعممين في الدول المتقدمة .لذلك أصبح من الضروري إيجاد 
استراتيجيات تعميمية تختمف عن ما كانت سابقًا .ونظرًا لقمة البحوث والدراسات المتخصصة في 

 -تعاوني -اال لكترونية بصورىا الثهاث تفاعمي  مجال تعميم الرياضيات من خهال الفصول
تكاممي ، ليذا سعت الدراسة إلى قياس أثر التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية بصورىا 

 الثهاث عمى التحصيل الدراسي . 

وعمى وجو التحديد فإن ىذه الدراسة سوف تجيب عن السؤال التالي ما اثر التدريس      
تكاممي عمى التحصيل الدراسي -تعاوني -كترونية بالصور الثهاث تفاعمي باستخدام الفصول اإلل

لمتعممي الصف الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات؟. ولإلجابة عمى السؤال السابق تم 
 صياغة الفرضيات التالية: 
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 فروض الدراسة: 

ة لدرجات بين المتوسطات البعدي ١٫١٧ ≥ αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى- 
التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممي الصف الخامس االبتدائي عند مستوى التذكر 

ني التعاوني ، بين مجموعات الدراسة الثهاث)الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكترو 
 بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث.  التكاممي(الفصل اإللكتروني 

بين المتوسطات البعدية لدرجات  ١٫١٧ ≥ αوق ذات داللة إحصائية عند مستوىال توجد فر -
التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممي الصف الخامس االبتدائي عند مستوى الفيم بين 
مجموعات الدراسة الثهاث)الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني ، 

 د ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث. الفصل اإللكتروني التكاممي ( بع

بين المتوسطات البعدية لدرجات   ١.١٧≥ α ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-
التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممي الصف الخامس االبتدائي عند مستوى التطبيق 

ي ، الفصل اإللكتروني التعاوني ، بين مجموعات الدراسة الثهاث)الفصل اإللكتروني التفاعم
 الفصل اإللكتروني التكاممي ( بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث. 

بين المتوسطات البعدية  ١٫١٧ ≥ αمستوى αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-
دائي لدرجات التحصيل المعرفي الكمي في الرياضيات لمتعممي الصف الخامس االبت

لمجموعات الدراسة الثهاث)الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني ، 
 الفصل اإللكتروني التكاممي ( بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث. 

 اسئمة البحت:

ىل يساعد استخدام التعمم التعاوني في تدريس اليندسة وأثره عمى تحصيل متعممي الصف  -
   رابع االبتدائي وتفكيرىم اليندسيال
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 أهداف الدراسة: 
 تهدف الدراسة الحالية إلى: 

 -  التعرف عمى أثر التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية بالصور الثهاث الفصل
اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني، الفصل اإللكتروني التكاممي عمى 

ت لمتعممي الصف الخامس االبتدائي عند مستوى التذكر بين التحصيل المعرفي في الرياضيا
 الدراسة الثهاث  مجموعات 

 -  التعرف عمى أثر التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية بالصور الثهاث الفصل
اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني  ،الفصل اإللكتروني التكاممي عمى 

يات لمتعممي الصف الخامس االبتدائي عند مستوى الفيم بين التحصيل المعرفي في الرياض
 مجموعات الدراسة الثهاث. 

 -  التعرف عمى أثر التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية بالصور الثهاث الفصل
اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني  ،الفصل اإللكتروني التكاممي (عمى 

اضيات لمتعممي الصف الخامس االبتدائي عند مستوى التطبيق التحصيل المعرفي في الري
 بين مجموعات الدراسة الثهاث. 

 -  التعرف عمى أثر التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية بالصور الثهاث )الفصل
اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني، الفصل اإللكتروني التكاممي( عمى 

مي في الرياضيات لمتعممي الصف الخامس االبتدائي بين مجموعات التحصيل المعرفي الك
 الدراسة الثهاث. 

 أهمية الدراسة: 
 تتضح أهمية الدراسة فيما لي : 

               فصول االلكترونية بصورىا الثهاث تتناول الدراسة الحالية أىمية استخدام ال-٠
خهاليا، ولقمة البحوث التي تناولت  تكاممي ( في تعميم الريضيات من -تعاوني  -)تفاعمي 

موضوع التعميم من خهال ىذه الفصول لمميارات األكاديمية المختمفة عمى حد عمم الباحث 
 ، لذا يمكن أن تفتح ىذه الدراسة المجال لدراسات عديدة أخرى. 
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      قد تساىم الدراسة الحالية في تطوير طرق المعممين في التدريس واالنتقال من الطرق-٥
             التقميدية إلى الطرق الحديثة في التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية بالصور الثهاث 

 التكاممي (.  –التعاوني  –) التفاعمي 

قد تفيد الدراسة الحالية مصممي وواضعي المناىج في التخطيط لتصميم دروس أكثر فعالية -٠
قنيات الحديثة ومنيا الفصول اإللكترونية تواكب العصر الحالي في تطبيقيا باستخدام الت

 األكثر فاعمية. 

قد تقدم الدراسة الحالية تصور يساعد المسؤولين في وزارة التربية والتعميم والمدارس األىمية -٢
 عمى اختيار نوع الفصول اإللكترونية األكثر فعالية لتطبيق التعميم اإللكتروني . 

بتعميم الرياضيات في إعداد تصور لفصل إلكتروني يساعد  قد تفيد الدراسة الحالية الميتمين-٧
 عمى تخطي الصعوبات التي تواجو بعض المتعممين في تعمم الرياضيات. 

 حدود الدراسة: 
 طبقت الدراسة عمى ثهاثة صفوف دراسية في مدرسة حولي التعميمية االبتدائية  -٠

   ٥١٠٠ – ٥١٠٥طبقت الدراسة في الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي -٥

 اقتصرت الدراسة عمى وحدة القسمة من كتاب الرياضيات الصف الخامس االبتدائي . -٠

 مصطمحات الدراسة: 
 مي توضيح لممصطمحات الواردة في الدراسة: يفيما 

 الفصول اللكترونية: 
)معجم المحيط تأليف  مصدر فصل :أحد أقسام المدرسة ويسمى أيضًا الصف المختبر المغوي:

 ديب المجمي وآخرون.( .  أ

: )اْلمْنسوب إلى اإللكتروني (")بد َأ يْنَتشر العْقل   اإللِكتروني في  كل   يا إلِكُتروني لغو 
"آَلة  الحاسوِب  َتعتمد عمَى مادة اإللكتروني إلِجراء أد ق  الَعمميات الحسابية وِبأَسرِع   اْلمَكاتِب:

 المغني تأليف الدكتور عبد الغني أبو العزم(.  وْقت ممكن  .ويسمى أيضًا كمبيوتر.) معجم 
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بأنو" عبارة عن فصول دراسية مزودة بأجيزة ٠٩٩٥ norcla يعرفو نورمان اصطالحا :
الكمبيوتر وأجيزة عرض الوسائط المتعددة، وىذه البيئة اإللكترونية تستخدم في تفعيل عممية 

تالية : كمبيوتر لممعمم، كمبيوتر التعمم، وكل فصل إلكتروني يجب أن يحتوي عمى العناصر ال
لكل متعمم، مجموعة متنوعة من المواد التعميمية، نظام وسائط متعددة لعرض الصوت والنص 
           والصور والرسوم المتحركة والفيديو، شبكة داخمية، نظام لحفظ ومشاركة ونقل الممفات ،

 .  ٠٠)نظام اتصاالت عن بعد("ص 
صول اإللكترونية إجرائيا بأنيا :الفصول الدراسية المعتادة والتي يحدث ويعرف الباحث الف       

فييا التعمم الذي يمتقي فيو المتعممين مع المعمم وجيًا لوجو ويقضون جل دواميم الدراسي فيو 
 وتكون ىذه الفصول مجيزة بالتقنيات الهازمة حسب نوع الفصل اإللكتروني . 

لكترونية( سبورة إ +(جياز حاسوب آلي ٠)ن من عدد الفصل اإللكتروني التفاعمي :يتكو -٠
(  جياز عرض البيانات بطريقة شرح المعمم عمى السبورة Dlol atoDيتعمم المتعممين+)و 

اإللكترونية باستيراده لمبرمجية التعميمية المعدة ليذه الدراسة والكتاب اإل لكتروني والتعميق 
 والتعميق .  عمى ذلك و تفاعل ومشاركة المتعممين في الحل 

(أجيزة حاسوب آلي + سبورة إلكترونية. + ٠الفصل اإللكتروني التعاوني :يتكون من عدد )  -٥
(Dlol atoD(جياز عرض البيانات بمعدل  )طهاب عمى جياز حاسوب آلي ، وجياز ٧)

حاسوب آلي خاص بالمعمم .ويتعمم المتعممين بطريقة التعمم التعاوني من خهال أجيزة 
لي التي أماميم التي عمييا الكتاب اإللكتروني والبرمجية التعميمية المعدة ليذه الحاسوب اآل

الدراسة ويقوم المعمم بالمهاحظة والتحكم بأجيزة المتعممين من خهال جيازه مستخدمًا تطبيق 
الكتروني بعد أن أعطى كل مجموعة محور من محاور الدرس وتم اإلجابة عمييا من قبميم 

 حسب مجموعاتيم. 
وبانتياء الوقت المخصص لذلك يقوم المعمم بالتعميق عمى السبورة اإللكترونية مستخدمًا       

البرمجية التعميمية والكتاب اإللكتروني لشرح ما فات عمى المتعممين ولتثبيت المعمومة مع 
 مشاركة المتعممبن فيما استنتجو. 

حاسوب آلي سبورة إلكترونية + ( جياز  ٥٠الفصل اإللكتروني التكاممي :يتكون من عدد ) -٠
( + جياز عرض البيانات وثائقية.)أي بمعدل جياز لكل طالب Dlol atoDكاميرا+ )

وجياز حاسوب آلي خاص بالمعمم. ويتعمم المتعممين كل متعمم عمى حده من خهال جياز 
 الحاسوب الذي أمامو. 
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ة والكتاب اإللكتروني ويهاحظ والذي موجود عميو البرمجية التعميمية المعدة ليذه الدراس     
المعمم ويتحكم بأجيزة المتعممين من خهال جيازه مستخدمًا تطبيق الكتروني ويوجو كل متعمم في 
حال توقف المتعمم عن فيمو ألجزاء الدرس وبعد االنتياء من الوقت المخصص لذلك يبدأ المعمم 

مية والكتاب اإللكتروني لشرح ما فات بالتعميق عمى السبورة اإللكترونية مستخدمًا البرمجية التعم
 عمى المتعممين ولتثبيت المعمومة مع مشاركة المتعممين

 التحصيل الدراسي: 
           التحصيل لغويا ً:مصدر حصل ":َتمكَّن من َتحصيِل  ِربح عظيم:"مِن  اْكتساب      

 )معجم المغني تأليف الدكتور عبد الغني أبو العزم(. 

  دراسي لغويًا(ْنسوب إَلى الدراسة" :)أيام دراسية  :"أيام بحث ودرس  وعمم م( اً يدراسي لغو 

  معجم المغني تأليف الدكتور عبد الغني أبو العزم 

( بأنو" مجموعة من الخبرات والميارات التي يكتسبيا  ٠٩٩٠اصطهاحا :يعرفو عمار )     
 . ٠٢٧الطالب من المنيج المدرسي "ص 

يحصل عمييا ئيَا بأنو : مجموع الدرجات التي صيل الدراسي إجراويعرف الباحث التح     
 المتعممين في االختبار التحصيمي المعد ألغراض الدراسة. 

 منهج الدراسة  أوال   :
                استخدم الباحث المنيج شبو التجريبي نظرًا لمهائمتو لطبيعة المشكمة، 

(nolia  lairaciaoll Diiauaويعرفو الكيها ) ني والشرفين "التصاميم شبو التجريبية ىي
جزئيا تجريبية حقيقية يتم فييا ضبط بعض المصادر التي تيدد الصدق الداخمي وليس كميا 
وتستخدم ىذه التصاميم في الحاالت التي تجد فييا صعوبة كبيرة في توفير )ضبط تجريبي تام( 

 م  ٥١١٧"الكيهاني والشر فين، 

 ية إلى معرفة أثر المتغير المستقل عمى عدة مستويات(حيث تسعى الدراسة الحال 
والفصل اإللكتروني التكاممي  -ي والفصل اإللكتروني التعاون –الفصل اإللكترونية التفاعمي 

)عمى المتغير التابع( التحصيل الدراسي في الرياضيات لممجموعات الثهاث .واعتمد الباحث عمى 
 تبار قبمي وبعدي لمجموعات الدراسة الثهاث.   تصميم شبو التجريبي يتم فيو إجراء اخ
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حيث تم اختيار ثهاث مجموعات تجريبية تمثل كل مجموعة نوع فصل من الفصول 
اإللكترونية فالمجموعة األولى تمثل الفصل اإللكتروني التفاعمي والمجموعة الثانية تمثل الفصل 

روني التكاممي وبعد تحديد اإللكتروني التعاوني والمجموعة الثالثة تمثل الفصل اإللكت
المجموعات تم تطبيق االختبار التحصيمي القبمي عمى مجموعات الدراسة الثهاث، ثم درست 
كل مجموعة حسب الفصل اإللكتروني الذي تنتمي لو، ثم طبق االختبار التحصيمي البعدي 

ثر الذي عمى مجموعات الدراسة الثهاث وبمقارنة نتائج التحميل اإلحصائي أمكن معرفة األ
والفصل  –والفصل اإللكتروني التعاوني  –أحدثو المتغير المستقل الفصل اإللكترونية التفاعمي 

 اإللكتروني التكاممي عمى المتغير التابع التحصيل الدراسي في الرياضيات. 
 ثانيًا: مجتمع الدراسة 

 ٥١٠٠ -٥١٠٥الخامس االبتدائي   متعممين الصف  يتكون مجتمع الدراسة من جميع      
 بالمدارس  بمنطق حولي اتعميمية بدولة الكويت في الفصل الدراسي األول. 

 :عينة الدراسة   اً ثالث
تم اختيار عينة قصديو من طهاب الصف الخامس االبتد ائي   .وتم االختيار بطريقة      

الجغرافي  العمدية لتوافر اإلمكانات المادية في ىذه المدارس مع األخذ في االعتبار التقارب
 ونفس البيئة االجتماعية . 

متعمما منيم    ٥٠يتضح من الجدول السابق أن عدد العينة الكمي التي تم اختيارىا قد بمغ      
متعممًا   ٥٠متعممًا يمثمون مجموعة الدراسة األولى الفصل  اإللكتروني التفاعمي  ، و   ٥٠

متعممًا يمثمون مجموعة   ٥٢التعاوني ، و يمثمون مجموعة الدراسة الثانية الفصل اإللكتروني 
متعممين لتغيبيم   ٠الدراسة الثالثة الفصل اإللكتروني التكاممي ، وقد استبعد من العينة الكمية  

  ٥٠متعممًا بواقع    ٥٥عن االختبار القبمي أو االختبار البعدي، وبذلك بمغ عدد العينة الكمي 
متعممًا   ٥٥متعممًا لمفصل اإللكتروني التعاوني و   ٥٢متعممًا لمفصل اإللكتروني التفاعمي و 

 لمفصل اإللكتروني التكاممي . 
 نتائج الدراسة: 

ىدفت الدراسة بشكل رئيسي إلى التعرف عمى أثر التدريس باستخدام الفصول اإللكترونية      
               تكاممي ) عمى تحصيل متعممين الصف -تعاوني  -بالصور الثهاث ) تفاعمي 

الخامس االبتدائي في مادة الرياضيات . ولمتعرف عمى مدى تحقق ىذا اليدف تم تطبيق 
( يوضح النتائج ٠اختبار تحصيمي قبميا وبعديا عمى مجموعات الدراسة الثهاث، والجدول) 

 الخاصة بذلك:  
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 ( يوضح الحصاءات الوصفية لعينة الدراسة1جدول ) 

االنحراف 
 المعياري

 التحصيل المجموعة عدد العينة ىالمتوسط الحساب

 التذكر القبمى تكاممى ٥٥ ٠.١١١ ١.٠٠٥٥
 تعاممى ٥٢ ٠.٥٩٠٥ ١.٠١٠٧
 تفاعمى ٥٠ ٠.٥٠٩٥ ١.٥٥٢٠
 التذكر البعدى تكاممى ٥٥ ٠.٥٥٥٥ ١.٥٧٠٠
 تعاممى ٥٢ ٠.٧٢٠٥ ١.٠٠٠٠
 تفاعمى ٥٠ ٠.٠٢٠٥ ١.٥٢٧٥
 الفيم القبمى تكاممى ٥٥ ٠.٥٥٥٥ ٠.٠٠٠٠
 تعاممى ٥٢ ٠3٠٠٠٠ ٠.٥٠٩٢
 تفاعمى ٥٠ ٥3٧٠٠٧ ٠.٠١٠٠
 الفيم البعدى تكاممى ٥٥ ٢.٩٧٢٧ ١.٩٩٠٩
 تعاممى ٥٢ ٢.٧١١١ ١.٩٥٠١
 تفاعمى ٥٠ ٠.٠٢٠٥ ٠.٢٠٠٥
 التطبيق القبمى تكاممى ٥٥ ٥.٧٢٧٧ ٠.١٧٠٠
 تعاممى ٥٢ ٠.٧٠٠٠ ٠.٠١١٠
 تفاعمى ٥٠ ٠.٥٠٩٥ ٠.٠٠٧٠
 بيق البعدىالتط تكاممى ٥٥ ٢.٧١١١ ٠.٥٠٠٩
 تعاممى ٥٢ ٠.٠٠٠٥ ٠.٠١٩٠
 تفاعمى ٥٠ ٠.٧٠٠٧ ٠.٥٠٢٢
  تكاممى ٥٥ ٧.٠٠٠٥ ٥.٧٥٧٠

المجموع الكمى 
 القمبى

 تعاممى ٥٢ ٠.٥١٠٠ ٥.١٥٠٥
 تفاعمى ٥٠ ٧.١٥٠٩ ٥.٠٢٠٥
المجموع الكمى  تكاممى ٥٥ ٠٠.٥٥٥٠ ٥.٥٢٠٠

 تعاممى ٥٢ ٩.٥١٠٠ ٥.٧٠٩٠ البعدى
 عمىتفا ٥٠ ٠.٥٠١٠ ٠.٠٠٠٥

يتضح من الجدول السابق أن قيمة المتوسطات الحسابية البعدية أكبر من قيمة       
 –المتوسطات القبمية، مما يعني أنو باستخدام الفصول اإللكترونية بالصور الثهاث التفاعمي 

التكاممي  حصل تحسن في التحصيل الدراسي لدى متعممين الصف الخامس -التعاوني 
الرياضيات لوحدة القسمة في التحصيل المعرفي عند المستويات الثهاث  االبتدائي في مادة

 التطبيق وكذلك لممجموع الكمي البعدي.   - الفيم –التذكر 
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 وفيما لي نتائج اختبار فروض الدراسة: 
 الفرض األول: 

 ١.١٧≥ αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوي  ينص الفرض األول عمى أنه:     
توسطات البعدية لدرجات التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممين الصف الخامس بين الم

االبتدائي عند مستوى التذكر بين مجموعات الدراسة الثهاث الفصل اإللكتروني التفاعمي، الفصل 
اإللكتروني التعاوني ، الفصل اإللكتروني التكاممي )بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات 

  الدراسة الثهاث.

( وحساب AnONAوالختبار صحة الفرض السابق تم استخدام تحميل التباين األحادي)     
 يوضح ذلك:  ٥قيمة )ف(، وكانت نتائج المعالجة عمى النحو التالي الجدول  

داللة الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة الثالث بالنسبة لمتحصيل الدراسي   2جدول  
 ى التذكرفي االختبار البعدي عند مستو 

عند وىي غير دالة إحصائية  ٥٠٥.٠يتضح من الجدول السابق أن قيمة ف = 
               مما يؤدي إلى قبول الفرض الصفري األول والذي ينص عمى أنو ١.١٧≥ α مستوى

بين المتوسطات البعدية لدرجات  ١.١٧≥ α )ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى
التحصيل االمعرفي في الرياضيات لمتعممين الصف الخامس االبتدائي عند مستوى التذكر بين 

            الدراسة الثهاث الفصل اإللكتروني التفاعمي ،الفصل اإللكتروني التعاوني ،مجموعات 
الفصل اإللكتروني التكاممي ) بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث .وىذا يدل 
عمى أنو ال يوجد اختهاف في التحصيل الدراسي عند مستوى التذكر بين المجموعات الثهاث 

التي تدرس بالفصل اإللكتروني التفاعمي ، والمجموعة التي تدرس بالفصل  )المجموعة
 اإللكتروني التعاوني، والمجموعة التي تدرس بالفصل اإللكتروني التكاممي (  

الداللة 
 االحصائية

متوسط  قيمة ف
 المربعات

 مجموع درجة الحرارة
 المربعات

 مصدر التباين

١.٠٠٠ 
٠.٥٠٥ 
 

 بين المجموعات ٥.٠٠8 ٥ ٠.١٠٢

 داخل المجموعات ٢٠.٥١٥ ٠٩ ١.٠٠٠

 المجموع الكمى ٢٧.٠٥٧ ٥٠ 
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 الفرض الثاني: 
 ينص الفرض الثاني عمى أنه: 

لدرجات  بين المتوسطات البعدية ١.١٧≥ α ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     
التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممين الصف الخامس االبتدائي عند مستوى الفيم بين 
مجموعات الدراسة الثهاث الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني ، الفصل 
اإللكتروني التكاممي )بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث. والختبار صحة 

( وحساب قيمة )ف(، وكانت AnONAالفرض السابق تم استخدام تحمي ل التباين األحادي)
  :نتائج المعالجة عمى النحو التالي 

 ( يوضح ذلك:   ٠الجدول )
( داللة الفروق بين متوسطات مجموعات الدراسة الثالث بالنسبة لمتحصيل  3جدول ) 

 الدراسي في االختبار البعدي عند مستوى الفهم

اللة الد
متوسط  قيمة ف االحصائية

 مجموع درجة الحرارة المربعات
 مصدر التباين المربعات

١3٧.٢٥٠ ١١٠ 
 بين المجموعات ٠٢.٩٠١ ٥ ٥.٢٩١
 داخل المحموعات ٩٢.٠٠٩ ٠٩ ٠.٠٠٥
 المجموع الكمى ٠١٩.٠٠٩ ٥٠ 

 α مستوىوىي قيمة دالة إحصائية عند  ٧3٢٥٠يتضح من الجدول السابق أن قيمة ف =       
مما يؤ دي إلى رفض الفرض الصفري الثاني والذي ينص عمى أنو (ال توجد فروق ذات ١.١٧≥

بين المتوسطات البعدية لدرجات التحصيل المعرفي في ١.١٧≥ αداللة إحصائية عند مستوى 
 هاثالرياضيات لمتعممين الصف الخامس االبتدائي عند مستوى الفيم بين مجموعات الدراسة الث

بعد  الفصل اإللكتروني التعاوني ، الفصل اإللكتروني التكاممي (اإللكتروني التفاعمي ، )الفصل
            وقبول الفرض البديل والذي  ١ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث

 ينص عمى أنو: 
ت بين المتوسطات البعدية لدرجا١.١٧ ≥ α توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى     

التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممين الصف الخامس االبتدائي عند مستوى الفيم بين 
)الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني ، الفصل  مجموعات الدراسة الثهاث

 بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث.    اإللكتروني التكاممي (
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ولمعرفة إلى أي المجموعات تعود ىذه الفروق، تم إجر اء مقارنات ثنائية بين كل       
 (. ٠٠٥م، ص ٥١١٢مجموعتين عمى حده لتحديد اتجاه ىذه الفروق)أبو عهام : 

 ارنات البعدية المتعددة، والجدولإلجراء المق amtiaai eiioخدام اختبار شيفيو وتم است     
 لك   ( يوضح النتائج الخاصة بذ ٢) 

( داللة الفروق بين كل مجموعتين من مجموعات الدراسة في التطبيق البعدي  4جدول ) 
 لالختبار التحصيمي باستخدام اختبار شيفيه عند مستوى الفهم

 المجموعة  تكاممى  تعاونى  تفاعمى 

 تكاممى    ١.٢٥٧  ١.١١٥ 
 تعاونى  ٢٥٧.0   ١.٠٧١ 

 تفاعمى  ١.١١٥ ١.٠٧١   

 0.05 ≥إحصائية عند مستوى  *ذو داللة
 0.05 ≥**غير دالة إحصائية عند مستوى 

يتضح من الجدول السابق أنو ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين الفصل اإللكتروني التكاممي     
والفصل اإللكتروني التعاوني في التحصيل المعرفي عند مستوى الفيم، كما أنو ال يوجد فرق دال 

لكتروني التعاوني والفصل اإللكتروني التفاعمي في التحصيل المعرفي إحصائيًا بين الفصل اإل
عند مستوى الفيم، إال أنو يوجد فرق دال إحصائية بين الفصل اإللكتروني التكاممي والفصل 
اإللكتروني التفاعمي لصالح الفصل اإللكتروني التكاممي في التحصيل المعرفي عند مستوى الفيم 

 الفرض الثالث: 
 ض الثالث عمى أنه: ينص الفر 

بين المتوسطات البعدية لدرجات ١.١٧ ≥ αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      
التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممين الصف الخامس االبتدائي عند مستوى التطبيق بين 

اوني ، الفصل مجموعات الدراسة الثهاث الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التع
اإللكتروني التكاممي )بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث. والختبار صحة 

( وحساب قيمة)ف(، وكانت نتائج AnONAالفرض السابق تم استخدام تحميل التباين األحادي)
 ( يوضح ذلك:  ٧المعالجة عمى النحو التالي الجدول ) 
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وسطات مجموعات الدراسة الثالث بالنسبة لمتحصيل ( داللة الفروق بين مت 5جدول ) 
 الدراسي في االختبار البعدي عند مستوى التطبيق

الداللة 
 االحصائية

 قيمة ف
متوسط 
 المربعات

درجة 
 الحرارة

 مجموع
 المربعات

 مصدر التباين

 
١.١٥١ 

 
٥.٥٠٧ 

 بين المجموعات ٥٠.٧80 ٥ ٠١.٥٩١

 داخل المحموعات ٥٠٩.٥٩٧ ٠٩ ٠.٩١٠

 المجموع الكمى ٥٩١.٠٥٧ ٥٠ 

 وىي غير دالة إحصائية عند مستوى ٥3٥٠٧يتضح من الجدول السابق أن قيمة ف =       
α ≤ الثالث والذي ينص عمى أنو (ال توجد فروق ما يؤدي إلى قبول الفرض الصفري  ١.١٧

ذات داللة إحصائية عند مستوى بين المتوسطات البعدية لدرجات التحصيل المعرفي في 
الرياضيات لمتعممين الصف الخامس االبتدائي عند مستوى التطبيق بين مجموعات الدراسة 

اإللكتروني  الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني ، الفصل الثهاث(
التكاممي )بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث .وىذا يدل عمى أنو ال يوجد 

تحصيل الدراسي عند مستوى التطبيق بين المجموعات الثهاث  المجموعة التي اختهاف في ال
تدرس بالفصل اإللكتروني التفاعمي ، والمجموعة التي تدرس بالفصل اإللكتروني التعاوني ، 

 والمجموعة التي تدرس بالفصل اإللكتروني التكاممي . 

  -الفرض الرابع:
 ينص الفرض الرابع عمى أنه: 

بين المتوسطات البعدية ١.١٧  ≥ αفروق ذات داللة إحصائية عند مستو ى  ال توجد     
لدرجات التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممين الصف الخامس االبتدائي عند المستويات 
الكمية بين مجموعات الدراسة الثهاث )الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني 

 لتكاممي ( بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث. ، الفصل اإللكتروني ا
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( وحساب قيمة           AnONAوالختبار صحة الفرض السابق تم استخدام تحميل التباين األحادي)     
 ( يوضح ذلك:  ٠) ف(،  وكانت نتائج المعالجة عمى النحو التالي الجدول ) 

مجموعات الدراسة الثالث بالنسبة لمتحصيل  ( داللة الفروق بين متوسطات 6جدول ) 
 الدراسي في االختبار البعدي عند المستويات الكمية

الداللة 
 االحصائية

متوسط  قيمة ف 
 المربعات 

درجة 
 الحرارة 

 مجموع 
 المربعات 

 مصدر التباين 

  
 ١.١٠٠ 

  
 ٢.٠٩٢ 

 بين المجموعات  ٠٠.٠٠٥  ٥  ٢١.٠٩٠ 

 المحموعات داخل  ٠٠٠.٩٠٥  ٠٩  ٩.٥٠١ 

 المجموع الكمى  ٥٥١.٠٠٩  ٥٠   

            ىي قيمة دالة إحصائية عند  ٢3٠٩٢يتضح من الجد ول السابق أن قيمة ف =      
             مما يؤدي إلى رفض الفرض الصفري الرابع والذي ينص عمى أنو( ١.١٧  ≥ α  مستوى

            بين المتوسطات البعدية ١.١٧  ≥ αال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
لدرجات التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممينن الصف الخامس االبتدائي عند المستويات 

الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني  الكمية بين مجموعات الدراسة الثهاث(
             القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث . ، الفصل اإللكتروني التكاممي بعد ضبط االختبار

 عمى أنو:  )وقبول الفرض البديل والذي ينص

بين المتوسطات البعدية لدرجات ١.١٧  ≥ αتوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى      
التحصيل المعرفي في الرياضيات لمتعممينن الصف الخامس االبتدائي عند المستويات الكمية 

اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني ، وعات الدراسة الثهاث(الفصل ن مجمبي
التكاممي )بعد ضبط االختبار القبمي لمجموعات الدراسة الثهاث. وىذا  الفصل اإللكتروني

يدلعمى أنو يوجد اختهاف في التحصيل الدراسي عند المستويات الكمية بينالمجموعات الثهاث( 
س بالفصل اإللكتروني درس بالفصل اإللكتروني التفاعمي ،والمجموعة التي تدر المجموعة التي ت

 والمجموعة التي تدرس بالفصل اإللكتروني التكاممي .(  التعاوني ، 
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ولمعرفة إلى أي المجموعات تعود ىذه الفروق، تم إجراء مقارنات ثنائية بين كل مجموعتين       
استخدام اختبار ش فيو إلجراء المقارنات البعدية  عمى حده لتحديد اتجاه ىذه الفروق وتم

 ( يوضح النتائج الخاصة بذلك.   ٥المتعددة، والجدول ) 

( داللة الفروق بين كل مجموعتين من مجموعات الدراسة في التطبيق البعدي  7جدول) 
 لالختبار التحص لي باستخدام اختبار ش فيه عند المستويات الكمية

 المجموعة  مى تكام تعاونى  تفاعمى 

 تكاممى    0.087  ١.١٥٠ 

 تعاونى  ١.١٠٥   ١.٠٧٠ 

 تفاعمى  ١.١٥٠  ١.٠٧٠   

 0.05≤*ذو داللة إحصائية عند مستوى 

 0.05≤ **غير دالة إحصائيًا عند مستوى

يتضح من الجدول السابق أنو ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الفصل اإللكتروني التكاممي       
كتروني التعاوني في التحصيل المعرفي عند المستويات الكمية ، كما أنو ال يوجد والفصل اإلل

فرق دال إحصائيًا بين الفصل اإللكتروني التعاوني والفصل اإللكتروني التفاعمي في التحصيل 
المعرفي عند المستويات الكمية، إال أنو يوجد فرق دال إحصائيا بين الفصل اإللكتروني التكاممي 

إللكتروني التفاعمي لصالح الفصل اإللكتروني التكاممي في التحصيل المعرفي عند والفصل ا
 المستويات الكمية.

 تفسير ومناقشة نتائج الدراسة: 
 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية: 

أظيرت الدراسة عدم وجود فروق دالة إحصائيًا بين أشكال الفصول اإللكترونية الثهاث -٠
التعاونى ، وذلك في تحصيل الرياضيات عند مستوى التذكر، ويرى  -ي التكامم -التفاعمي 

الباحث أن ذلك قد يعود إلى أن المعممين قد اىتموا بالمستويات األعمى من التذكر بسبب ما 
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وفرتو الفصول اإللكترونية من تقنيات ووسائل حديثة حيث شجعتيم لتغير طريقة التدريس 
أكثر إثارة ودافعية ، والتقنيات المتوفرة في الفصول اإللكترونية التقميدية ( اإللقاء )إلى طريقة 

تساعد المتعممين عمى جذب االنتباه والتشويق و جعميم محور العممية التعل مية وتساعدىم 
عمى االستيعاب واالستنتاج بدال ا من التذكر .وتتفق نتائج ىذا الفرض مع العديد من الدراسات 

أدنى المستويات المعرفية في التحصيل حيث ال يختمف باختهاف التي أثبتت أن التذكر وىو 
والتي ىدفت إلى  ٥١١٢نوع التعميم التقميدي أو التعميم إلكتروني ، وذلك مثل دراسة المبارك 

قياس أثر التدريس باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة العالمية اإلنترنت عمى تحصيل 
ت التعميم واالتصالمقارنة بالطريقة التقميدية وتوصمت الدراسة طهاب كمية التربية في مادة تقنيا

إلى عدم وجود فروق بين التعميم اإللكتروني والتعميم التقميدي في مستوى التذكر، ودراسة العمر 
م حيث ىدفت إلى التعرف عمى أثر عرض أحدى البرمجيات الخاصة بالحاسوب عمى  ٠٩٩٩

وتوصمت الدراسة إلى عدم وجود فرق بين التعميم التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات 
التقميدي والتعميم اإللكتروني عند مستوى التذكر، وقد توصمت ىذه الدراسات السابقة إلى أن 
التعميم اإللكتروني يتساوى مع التعميم التقميدي في مستوى التذكر وذلك يتفق إلى حد بعيد مع 

ح أي فرق دال بين مجموعات الفصول ما وصمت إليو الدراسة الحالية، حيث لم يتض
اإللكترونية الثهاث التفاعمي ، التعاوني، التكاممي ، عند مستوى التذكر . واختمفت نتائج 

م والتي ىدفت إلى التعرف عمى  ٥١١٠الفرض الحالي مع ماتوصمت إليو دراسة الياجري  
ل واالحتفاظ بتعمم مدى فاعمية برنامج تعميمي مقترح لمتدريب بالحاسب اآللي عمى التحصي

موضوع الكسور لدى متعممات الصف الثالث االبتدائي حيث توصمت الدراسة إلى وجود فروق 
ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التي درست باستخدام الحاسب اآللي في التعمم 
باالحتفاظ ، أي عمى المستوى البسيط وىو التذكر، وتتعارض الدراسة الحالية كذلك مع 

م ( والتي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام الحاسوب  ٥00٠عفانة  )ت إليو دراسة ماتوصم
كوسيمة تعميمية في تحصيل طهاب الصف الخامس االبتدائي في وحدة المساحة مقارنة 
بالطريقة التقميدية  وتوصمت الدراسة إلى فاعمية الحاسب في تنمية التحصيل األكاد مي لدى 

والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثرعرض أحدى برمجيات  م ٠٩٩٩الطهاب، ودراسة جبيمي 
الحاسوب عمى التحصيل الدراسي في مقرر الرياضيات وتوصمت إلى أن الطهاب الذين درسوا 

 باستخدام الحاسوب احتفظوا أكثر بالمفاىيم الرياضية. 
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الفيم  أظيرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا بين الفصول اإللكترونيةا لثهاث عند مستوى-٥
بين الفصل اإللكتروني التفاعمي والفصل اإللكتروني التكاممي لصالح الفصل اإللكتروني 
التكاممي ، ويرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى أن الفصل اإللكتروني التكاممي أكثر ىذه 
الفصول دقة، بسبب احتواه عمى عدد كبير من أجيزة الحاسب اآللي تتيح لكل طالب الحصول 

ومة والفيم بشكل أعمى وأفضل والتقنيات المتوفرة تثير لدى الطهاب الدافعية لمفيم عمى المعم
واستيعاب المعمومات بصورة كبيرة وواضحة كما أن الفصل اإللكتروني التكاممي يدرب الطهاب 
عمى االعتماد عمى الذات واالستقهالية بحيث يصبح دور المعمم موجو وميسر لمتعمم األمر 

لية الطالب في مجريات الدرس ، وتدعم نتائج ىذه الدراسة دراسة البيشي الذي زيد من فعا
م والتي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام برمجية تعميمية موجية عمى تحصيل متعممين  ٥١١٩

الصف السادس االبتدائي في مادة الرياضيات وتوصمت الدراسة إلى وجود فروق بين التعميم 
ند مستوى الفيم .في حين تعارض نتائج ىذه ا لدراسة ما اإللكتروني والتعميم التقميدي ع

م والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر عرض أحدى برمجيات  ٠٩٩٩توصمت إليو دراسة العمر 
الحاسب عمى التحصيل الدراسي في مادة الرياضيات وتوصمت الدراسة إلى عدم وجود فروق 

مستوى الفيم، وتعارض الدراسة الحالية كذلك دالة بين التعميم اإللكتروني والتعميم التقميدي عند 
م والتي ىدفت  إلى معرفة أثر استخدام التعميم التعاوني عمى  ٥١١٢دراسة عبد الكريم أحمد

التحصيل اليندسي لدى متعممين الصف الرابع وتوصمت الدراسة إلى فاعمية التعميم التعاوني 
م حيث يرى أن الفصول  ٥١١٧لتودريفي تعمم اليندسة، ويتفق مع نتائج الدراسة الحالية ا

اإللكترونية تعد من أحدث الوسائل التى تسمح بوجود قدر من المشاركة التعميمية، وتزيد القدرة 
عمى الفيم واالستيعاب وتنمية الدافعية، وتسمح بالتفاعل بين المعمم والمتعمم، وبالتالي تسيم 

 بنصيب كبير في زيادة الفيم لدى الطهاب
اسة عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية بين أشكال الفصول اإللكترونية الثهاث أظيرت الدر -٠

التفاعمي ، التعاوني ، التكاممي  عند مستوى التطبيق، ويرى الباحث أن ذلك قد يعود وبصورة 
كبيرة إلى تقارب األسموب الذي تستمد عميو أنماط الفصول اإللكترونية الثهاث، وذلك في 

ة إلى تطبيقات مقيدة لمطالب، حيث يعتمد الفصل اإللكتروني بصورة عامة تحويل المادة العممي
عمى ربط المادة المتعممة بنماذج واقعية وتدريب الطهاب عمى تطبيقات ىذه المواد المتعممة، 

م والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر عرض  ٠٩٩٩وتتفق مع نتائج ىذه الدراسة دراسة العمر 
لتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات و توصمت إلى أن أحدى برمجيات الحاسب عمى ا

التعميم اإللكتروني يتساوى مع التعميم التقميدي، وأنو ال توجد فر وق بينيم عند مستوى التذكر، 
م والتي ىدفت إلى قياس أثر التدريس  ٥١١٢والفيم، و التطبيق، وكذلك دراسة المبارك  
لعالمية اإلنترنت عمى تحصيل طهاب كمية التربية باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة ا

في مادة تقنيات التعميم واالتصال مقارنة بالطريقة التقميدية  وتوصمت إلى عدم وجود فروق بين 
 التطبيق. ى التعميم التقميدي والتعميم اإللكتروني عند مستو 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و2021يايى   – لخلايس لنعذد  – 33لجملهذ  23

 رررر

ة الثهاث التفاعمي أظيرت الدراسة وجود فروق دالة إحصائية بين أنماط الفصول اإللكتروني-٢
والتعاوني والتكاممي عمى درجات الطهاب في االختبارالتحصيمي الكمي ، وذلك لصالح الفصل 
اإللكتروني التكاممي ، و يرى الباحث أن ذلك قد يعود إلى أن الفصل اإللكتروني التكاممي لديو 

فضل داخل من اإلمكانات وعدد األجيزة ما يمكن كل طالب من التفاعل والتواصل بشكل أ
الفصل الدراسي كما أن الفصل اإللكتروني التكاممي يدرب الطهاب عمى االعتماد عمى الذات 
واالستقهالية بحيث يصبح دور المعمم موجو وميسر لمتعمم األمر الذي زيد من فعالية الطالب 

سة في مجريات الدرس، و راعي الفروق الفردية لدى الطهاب .وتتفق نتائج ىذه الدراسة مع درا
م والتي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام البرمجة التعميمية والموحة اليندسية في  ٥١١٥الحربي 

تدريس وحدة األشكال الرباعية عمى التحصيل الدراسي في الرياضيات لمتعممين الصف الثاني 
م والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر تدريس  ٥١١٠في المرحمة المتوسطة ودراسة البراىمة 

رياضيات   لمصف السابع في تنمية التفكير الرياضي و اتجاىات الطمبة نحو الخط مقرر ال
م والتي ىدفت إلى معرفة اثر التعمم بالبحث في تنمية  ٥١١٠المباشر، ودراسة عفانة ونبيان  

التفكير في الرياضيات واالتجا ه نحو تعمميا واالحتفاظ بيما لدى طهاب الصف التاسع 
م والتي ىدفت إلى معرفة أثر استخدام برمجية تعميمية  ٥١١٠ة البشي األساسي بغز ة، ودراس

  موجية عمى تحصيل متعممين الصف السادس االبتدائي في مادة الرياضيات.
م والتي ىدفت إلى التعرف عمى أثر  ٠٩٩٩وتتعارض مع نتائج ىذه الدراسة دراسة العمر       

في مادة الرياضيات وتوصمت إلى أن  عرض أحدى برمجيات الحاسب عمى التحصيل الدراسي
التعميم اإللكتروني يتساوى مع التعميم التقميدي، وأنو ال توجد فروق بينيم عند مستوى التذكر، 

م والتي ىدفت إلى قياس أثر التدريس   ٥١١٢والفيم، و التطبيق ،وكذلك دراسة المبارك   
نت عمى تحصيل طهاب كمية التربية في باستخدام الفصول االفتراضية عبر الشبكة العالمية اإلنتر 

مادة تقنيات التعميم واالتصال مقارنة بالطريقة التقميدية  وتوصمت إلى عدم وجود فروق بين 
وبذلك توصمت الدراسة الحالية إلى أن م اإللكتروني عند مستوى التطبيق التعميم التقميدي والتعمي

عام والفصل اإللكتروني التكاممي بشكل  التدريس من خهال استخدام الفصول اإللكترونية بشكل
خاص يتسم بالمرونة، ويسيم بشكل جيد في رفع مستويات التحصيل الدراسي لدى المتعممين، 
وتعد الفصول اإللكترونية عامهًا ميما من العوامل التي تنمي اإلبداع لدى كل من المعمم 

تنمية االحتراف في التعميم، وكمما  والمتعمم، فيي بمثابة أداة دافعة بطريقة ديناميكية تعمل عمى
مارس المعمم استخدام الفصول اإللكترونية في التدريس طوال فترة خدمتو كمما زاد نموه الميني 
التدريسي، أي أن ليا تأثيرىا اإليجابي عمى أساليب تعميم المعممين أنفسيم من حيث تنوع تمك 

عميم والتعمم من مجرد تمقين المتعمم كم األساليب، وحيث أن الفصول اإللكترونية تغير نمط الت
ىائل من المعمومات، إلى مشارك وباحث ومحور لمعممية التعميمية، وتزيد من دافعيتيم لمتعمم، 

 وتدعم مفيوم التعمم الذاتي والتعمم التعاوني لدييم. 



 م القالفيد ابراهيل سية خمينادد/         ةيلكترونس باستخدام الفصول ال ير التدر يتأث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 و2021يايى   – لخلايس لنعذد  – 33لجملهذ  24

 

 ممخص نتائج الدراسة: 
التذكربين مجموعات  أظيرت الدراسة أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى-٠

الدراسة الثهاث( الفصل اإل لكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني ، الفصل 
 اإللكتروني التكاممي 

أظيرت الدراسة أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الفيم بين الفصل اإللكتروني -٥
كتروني التكاممي  .وأنو ال يوجد التفاعمي والفصل اإللكتروني التكاممي لصالح الفصل اإلل

فرق دال إحصائيًا بين الفصل اإللكتروني التكاممي والفصل اإللكتروني التعاوني في 
التحصيل المعرفي عند مستوى الفيم ، كما أنو ال يوجد فرق دال إحصائيا بين الفصل 

 توى الفيم. اإللكتروني التعاوني والفصل اإللكتروني التفاعمي في التحصيل المعرفي عند مس
أظيرت الدراسة أنو ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى التطبيق بين مجموعات -٠

الدراسة الثهاث الفصل اإللكتروني التفاعمي ، الفصل اإللكتروني التعاوني ، الفصل 
 اإللكتروني التكاممي . 

لكمية بين الفصل أظيرت الدراسة أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستويات ا-٢
اإللكتروني التفاعمي والفصل اإللكتروني التكاممي لصالح الفصل اإللكتروني التكاممي. وأنو 
         ال يوجد فرق دال إحصائيًا بين الفصل اإللكتروني التكاممي والفصل اإللكتروني التعاوني

  إحصائيا بينفي التحصيل المعرفي عند المستويات الكمية، كما أنو ال يوجد فرق دال 
الفصل اإللكتروني التعاوني والفصل اإللكتروني التفاعمي في التحصيل المعرفي عند 

 المستويات الكمية. 
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 التوصيات: 
 في ضوء نتائج الدراسة الحالية وحدودها فإن الباحث وصي بما لي : 

ية ضرورة تحويل الفصول التقميدية  إلى فصول إلكترونية بشكل تدريجي وفق خطة زمن-٠
 محددة حسب الدعم لتحديد نوع الفصل اإللكتروني . 

دعم الفصول اإللكترونية التكاممية من قبل وزارة التربية والتعميم، وذلك وفق تخصيص بند -٥
 خاص بتطبيق التعميم اإللكتروني.  

 تدريب المشرفين التربويين والمعممين والمتعممين عمى تطبيق التعميم اإللكتروني داخل الفصول-٠
 اإللكترونية. 

تدريب معممي جميع التخصصات عمى تصميم دروس إلكترونية مساندة لممقررات الدراسية -٢
 وفق خطة زمنية. 

تزويد الفصول اإللكترونية بدروس إلكترونية تفاعمية لجميع المقررات الدراسية ليتم تطبيق -٧
 الفصول اإللكترونية بالشكل الصحيح والمناسب. 

تبادلية بين المدارس المطبقة لمفصول اإللكترونية لهاستفادة من تبادل الخبرات القيام بزيارات -٠
 فيما بينيم. 

توفير الدعم الفني المناسب لممعممين والمتعممين لمواجية أي أعطال فنية في تجييزات -٥
 .الفصول اإللكترونية
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 المصادر والمراجع 
 أوال   :المراجع العربية 

م. (برنامج مقترح لتدريس الر اضياتممتعممين الصف  ٥٠٠٠إسماعيل، عماد سيد ثابت  -٠
الخامس االبتدائي باستخدام الحاسب اآللي ، ودراسة أثره عمى تحصيميم 
الدراسي ، واتجاىاتيم نحو الرياضيات" رسالة ماجستير ، جامعة جنوب 

 الوادي، فرع سوىاج( مصر.)كمية التربية) 
 وير البيئة التعل مية اآلمنة .م .)تط ٥٠٠٥األشيب، جواىر عبد الجميل .  -٥

  ٢٠،مج ٠الواقع والتطمعات المستقبمية .رسالة المعمم.األردن،ع 
م )التعمم عن بعد وتحدياتو لمتعمم اإللكتروني وأمنو، المؤتمر  ٥٠٠٧إيياب مختار محمد (. -٠

العممي الثاني عشر لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات ، بعنوان 
صر المعرفة، القاىر ة :مركز البحوث اإلدارية بأكاد التعميم اإللكتروني وع

 مية السادات. 
م .)المدارس الذكية في الدول العربية بين الواقع والمأمول،  ٥٠٠٠البدري، ىاشم عثمان (. -٢

الندوة اإلقل مية حول توظيف تقنيات المعمومات واالتصاالت في التعميم، 
 سوريا .

.)أثر تدريس مقرر الرياضياتالمحوسب لمصف م " ٥٠٠٠البراىمة، ىيثم موسى عارف .  -٧
السابع األساسي في التفكير الر اضي واتجاىات الطمبة نحو الخط 

  المباشر.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إربد :األردن. 
م . طرق تدريس الرياضيات، ترجمة وليمعبيد وآخران، القاىرة،  ٠٩٩٩بل ، فر دريك ه -٠

 لمنشر والتوزيع. الدار العربية 
ه".)أثر استخدام الحاسوب اآللي فيتدريس وحدة اإلحصاء  ٠٢٥٥البموي، عبد اهلل سميمان (. -٥

عمى التحصيل الدراسي في مادة الرياضياتمطهاب الصف األول الثانوي 
 في تبوك، رسالة ماجستير ، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

ه".) أثر استخدام برمجية تعل مية موجية عمى تحصيل  ٠٢٥٠الب شي ،عامر مترك . -٠
متعممين الصف السادس االبتدائي في ماد ة الرياضياتبمحافظة بيشة. 
            رسالة ماجستير غير منشور ة، جامعة أم القرى مكة المكرمة، 

 كمية التربية. 
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مل مقدمة صفر  الندوة األولى التركي ، صالح".التعميم اإللكتروني :أىميتو وفوائده "ورقة ع -٩
  ٥٠إلى ٠٩لمتعميم اإللكتروني خهال الفترة ( 

م".)أثر استخدام الحاسوب التعل مي عمى  ٠٩٩٩جب لي ، إبراىيم محمد عمي  .  -٠١
التحصيل المباشر والمؤجل عند طمبة الصف الخامس األساسي في الري 

 د:األردن. اضيات.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، إرب
م".)متطمبات االنتقال من التعميم التقميدي إلى التعميم  ٥٠٠٠ -الجرف، ريما سعد.-٠٠

اإللكتروني ، المؤتمر العممي الثالث عشر، مناىج التعميم والثورة المعرفية 
  ٠٧٧، جامعة عين شمس،ص ٠والتكنولوجية المعاصرة،مج 

برمجية تعل مية والموحة اليندسية عمى م".)أثر استخدام  ٥٠٠٧الحربي ، إبراىيم سميم -٠٥
التحصيل الدراسي في الرياضياتمدى طهاب الصف الثاني المتوسط" ، 
 بحث دكتوراه غير منشور، كمية التربية، جامعة أم القرى، مكة المكرمة. 

م".)منتجات تكنولوجيا التعميم . مكتبة دارالكممة لمنشر  ٥٠٠٠خميس، محمد عطية .  -٠٠
 . والتوزيع :القاىرة

م  ".)أسس بناء المناىج التربوية وتصميم الكتاب التعل  ٥٠٠٢الخوالدة ، محمد محمود  . -٠٢
 مي "، عمان :دار المسيرة لمنشر والتوزيع. 

م".)أثر توظيف التعمم البنائي في برمجية بمادة  ٥٠٠٧رزق، حنان بنت عبد اهلل .  -٠٧
الرياضياتعمى تحصيل طالبات الصف األول المتوسط بمدينة مكة 
المكرمة "رسالة دكتورا ه، جامعة أم القرى، كمية التربية، قسم المناىج 

 وطرق التدريس، مكة المكرمة. 
ه ".)تق يم تجربة التعميم اإللكتروني في بعض مؤسسات التعميم  ٠٢٥٧الزامل، زكريا . -٠٠

العالي في المممكة العربية السعودية من وجية نظر الطالب بحث مقبول 
الممك سعود قسم العموم التربوية" والدراسات  لمنشر في مجمة جامعة

 اإلسهامية. 
ه ".)رؤية جديدة في التعمم اإللكتروني : المفيوم،  ٠٢٥٠زيتون، حسن حسين . -٠٥

             القضايا، التطبيق، التقي يم"، الرياض، الدار الصوتية لمتربية، 
التعميم ) تكنولوجيا التعميم و  . ٥٠٠٢سالم، أحمد محمد  . -٠١ ٠ط 

 اإللكتروني ،الرياض، مكتبة الرشد. 
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م".)استخدام الحاسوب واإلنترنت  ٥٠٠٠سعادة، جودت أحمد، السرطاوي، عادل فايز  .  -٠٠
 في م ادين التربية والتعميم، دار الشروق لمنشر والتوزيع ،عمان، األردن. 

لتطبيق ."القاىرة، م".)طرق تدريس الرياضياتبين النظرية وا ٠٩٩٧سهامة، حسن عمي  .  -٠٩
 مصر :دار الفجر لمنشر والتوزيع. 

م".)مدرسة المستقبل، ٥٠٠٧احمد سهامة، عبد الحافظ م حمد، صالح حسين محمود  .  -٥١
 الرياض :دار الخر جي لمنشر والتوزيع. 

دارة المحتوى  ٥٠٠٧الطباخ، حسناء، اليادي محمد محمد  . -٥٠ م".)إسترات جية تطوير وا 
ات الدراسية بناء نماذج التعمم المتاحة ،المؤتمر العممي اإللكتروني لممقرر 

 الثاني عشر لنظم المعمومات وتكنولوجيا الحاسبات 
التعميم اإللكتروني وعصر المعرفة ) ، الجمعية المصرية لنظم المعمومات وتكنولوجيا  -٥٥

الحاسبات باالشتراك مع مركز البحوث اإلدارة بأكاد مية السادات لمعموم 
 القاىرة. اإلدارية، 

م".)استخدام التعمم التعاوني في تدريس اليندسة  ٥٠٠٢عبد الكريم، أحمد عبد السميع .  -٥٠
وأثره عمى تحصيل متعممين الصف الرابع االبتدائي وتفكيرىم اليندسي 
وبقاء أثر التعمم " رسالة ماجستير ، جامعة جنوب الوادي، فرع سوىاج( 

 مصر .)كمية التربية. 
م".)دراسة تقو مية لتجربة التعمم اإللكتروني بمدارس  ٥٠٠٠ميا عبد العزيز . العبد الكريم،  ٥٢

البيان النموذجية لمبنات بجد ة "رسالة ماجستير ، جامعة الممك سعود، 
 كمية التربية، قسم وسائل وتكنولوجيا التعميم، الرياض. 
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