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ــيس ي تِــييس ــ سا   ــَ سسس  َو ط ي ـــيست  وــ سسأثـــ استِــام بتمسيا تَــيسا ة َ 
ِ اِـ س   ـابةست اَِّاضَات ست اواِعستأل

                                      
 *حممد خليفة حممد مفلحد.

                                 
ست    ص

 
 
تهدف هذه الدِّراسة إلى َمعرفة أثـَر اسِتخدام بَرمجيَّة َتعليميَّة ُمحوسـةة فـت َتحلـيل َلةَـة اللَّـ       

التَّاســا اََساســت فــت َمــااض الرِّماقــيا ب ُمَّارقــة بالاَّرمَّــة اقدتياامـَــّةب   اــد تسوَّقــ  ديِّ ــة الدِّراســة مــ  
الــِةة فـت َمدرسـتي  مـ  َمـدار  ُمد88) مرمـة َتربيـة إربـد اَ لـىد َمدرسـة الُمن ـى بـ  الَحـار  ( َالةًا َ 

اََساســـية للَة ـــي   َمدرســـة رفيـــدض اَســـلمية اََساســـية للَة ـــا ب تَـــَ تَـــوإمعهَ بالاَّرمَّـــة الَع ـــوا ية إلـــى 
ــَ َتدرمِــها باســِتخدام الَةرمجيَّــة التعلميَّــة الُمحوســةة  َدــدا أفرااهــا  ــة َت َمجمــودتي د َمجمودــة َتجرمةي

الــِةة  َمجمودـة َقـاباة تَـَ َتدرمِــها بالاَّرمَّـة التَّليدمَـّة  َدـداها )( َال14) الـــِةة  14ةـاً َ  ( َالةـاً َ 
أظهـــر  قتـــاِ ر الدِّراســـة فر اـــاً اا  اقلـــة إللـــا يَّة تُعـــيس إلـــى َــــَرمَّة التَّـــدرم  ِللـــال  الَمجمودـــة 

إلـى كـل مـ  الِجـ  ب  التَــّبادل بَـي   التَّجرمةيةب َكما أظهر  ال َّتـا ر فر اـاً اا  اقلـة إللـا يَّة تُعـيس
َقر رض  قا خاّة َشاملة  كاِملـة الاَّرمَّة  الِج     خلـُل  الدِّراسة إلى َددا م  المَّترلا  م هاد 

 قســِتخدام الَحاســول  الَةرمجيــا  التعلميَّــة فــت التعلــيَ  التَّــدرمكب  تَــوفير اـمساقيــا  الة رمَـّــة

  الماامَّة 
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 امُلؼدمة: -1

علوملات 
ر
ُُ الوالا ُ التعلميَّلة ىلو اباالوبر لهدرلِلو يللك يل يا كميلة ىا للة ملا ا  يعتَبر الرتبويّون أنَّ أفضل

ُت منتهللد، ول ويللد ا للتعلع بتوريللة راجعللة فوريللة، ولللوفًن بي لل ة لرعليميَّللة لفايليّللة يتللواّفر ويرِضلل ا بسللريةت وبتسلسلل
ُحاكلللاة والتهيللليع الفلللورص والرالللع التَّلللويرص والتفايليَّلللة، 

ُلللترعلع ملللا دور و في لللا ا 
نلللامل، ونهلللُ ا  اللللتَّحكع بالَبر

سلللتنتل
ُ
تلهللد إا ا 

ُ
تلكلللو ملللا مرنزوملللة رمللوز و للللُدرات معاللللة ياليللة، يرتعاملللُ مرللل  اللللن ، واإلثلللارة،  ا  وبلللِما تر

ُتحركلة، ومهلال  الَّلوت، ومهلال  الفيلديو، وا  ثللَّرات الََّّوليللة، ودرجلات اللللون والَُّّور الثَّاب
تلة، والَّلور ا 

، 2005) بَّللللورةت جّرابللللة و لللّيهة، ... وغًنىلللا ِمللللا ا يللل ات اللللو يُللللمكا لرللللوايف ا فللللد الَبر يللللَّات التعلميَّلللة،
Sharp ،،للاست االلِت دامات ابااللوب   التٕٕٓٓالفللار عللليع،  للات التعللليع ِسللايدِة الللَبامل (، وِمللا  ر

التعليميَّة احملوابة الو لُلعرد وايلة لرعليميَّة جديدة هلا أبعاد خمتلفلة يلا الوالا ُ التهليديّلة السلابهة، )الول اوص 
لعلميّلللة بلللدسل ملللا الوالللا ُ التعلميَّلللة  ط(، و لللد أتلللبحم اللللَبامل التعلميَّلللة ُلسلللت دم بوتلللِف ا والللا ٕٕٓٓ،

خر،، مثُ  ج از يرض الففافّيات، وج از يرض )الَّور الففافة(، التليف يون وغًنىا، وىرا التهليديّة األ
(، و لد أثلار ىلرا ٕٕٓٓوابلو ريلا،الِت دام ابااللوب   العمليّللة التعلميَّلة التعلمّية،)ال مة ادما زاد   أمهية 

وىُ ىناك ضلرورة لتويلًن الوالا ُ  ات دام لساؤست حوت مستهبُ الّتعليع   ضوِء ىره الّتهنية ابرديثة،اس
 التعلميَّة التهليديّة الو كانم لُرك  يلك اِبفظ واات دام الراكرِة بدسل مار الفر ع واساِتيعاب.  

رادة التعلميَّة للُمترعلع يلك  كُ برلرامل لرعليميَّلة
تلار ملا يرتناال  مرل   يُهدم ابرااوب ا  ُلترعلع تر

ُمتعلددة وا 
تال ما أَناط التعلع ما ِخ ت ابرااوب  بررنامل ميولو و درالو،  ُست دمة بوتف ا َنر

امل التعلميَّة ا  وما الَبر
ُحاكللاة، وبررنللامل 

ُماراللة، وبررنللامل التَّفلل ي  والعِلل ج، وبررنللامل األلعللاب التعلميَّللة، وبررنللامل ا 
التَّللدري  وا 

ُفلللك ت، وبررنلللامل لورلللة ابِلللوار وبررنلللامل التعلللليع ا
لللُ ا  امل أتلللبح ملللا السَّللل رُ حر خُلَّوتلللد. وكلللُ ىلللره اللللَبر

ُللترعلع يلللك نرفسللو، )زيللاد،
للط ٕٚٓٓلروايف للا   يرمليَّللة الللتعلع، فيلل داد ايِتمللاد ا  (، فالَبر يَّللة التعلميَّللة وفلل  َنر

ُلترعلع للتلللّفايُ مرل  الَبر يَّللة بوتلف 
ُلترعلع مبا للرة، وىلرا يرللدف  ا 

ا ُمعلمللال التعلليع اخُلَّوتللد، لللُ ال  يرلللهُ ا 
ُتعة والتَّفوي  الو س لتو 

ُترعلع يرتفايُ مر  اخَّوتيال   جو مل ه ابرماس وا 
ّفر   أغل  الُورف الََّّفية، فا 

ِرنزوملة رمللوز لُناال   الَبر يَّة ملا ِخ ت إجابتلو يا األا للة الو لرترح لا يليلو، حريث لكلون الَبر يَّلة ُمع زة 
كرملا  ،Mumtaz, 2001)؛ ٖٕٓٓ)العادة والسَّلرلاوص،    الُعْملللرص واألىللللداف التعلميَّلةتو، التالللِ لُمسلل

يرهللوم ىللرا النلللَّول مللا الَبر يللات التعلميَّللة يلللك مبللدأ لرفريللد التعللليع، وُمرايللاة الُفللروت الفررديللة، فالتالللِل  يُللتها 
ع بالَبر يَّلة التعلميَّلة، س كرملا ىلد ابرلات اهلردف التعليمد وف  ُاريتو وإمكانالو؛ ألن التالِل  ىلو مرلا يلتحكَّ 

ُعلع ُملتلل م بو للم حُمللدد إلاللاء الللدَّرس وا ن للاج، كرمللا أن الَبر يَّللة س لُوفللُ التَّع يلل  
  التَّريهللة اسيتياديلللَّة؛ فللا 

 (.ٕٕٓٓبأنوايو، دما ير يد   دافعيَّة التالِل  وُمثابرلو )مريد وابيلة، 
ُحوالل ، يرهللوم يلللك أالل  يلميَّللة لربويَّللة لرَّللميع الَبر يَّللإن 

ة التعلميَّللة وفلل  برنللامل التعللليع اخُلَّوتللد ا 
للادة 
ر
ونفسلليَّة وتللحيَّة، يُرايللك في للا ُيمللر التالللِل  ونرفسلليتو وميولللو وحراجالللو، واألىللداف التعلميَّللة، ولربيعللة ا 

للُ ُم مللة لل ِرراحر للر  ُت ُمترميلل  ىللد  مررحلللة التََّّللميع، مررحلللة التعلميَّللة، ألن يرمليَّللة إيللداد الَبر يَّللة حر  للروج بعملل
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لواد التلَّنفير، ومررحلة التلَّجري  والتَّتلوير، فجرميل  
ر
رلواد التعلميَّلة  ابللة للحوالبة، فابوالبة س لرهتَّلر يللك ا 

ا 
 (. ٕٛٓٓ )اهلرش وفاخورص ويامٌن، األدبية بُ لتعداىا للمرواد الِعلمية كالرَّياضيات، والفي ياء، والكيمياء

ملا  اتملو  إن ا ف ومات الِعلمية ىد مرف للو أاللوب يررضل ا ملا أص ُينَّلر لللرفوي  كر لا تر ردة ِر ُ ل
وت ىد ابات   مرادة الرَّياضيات، ولرعليع مرادة الرَّياضيات بااِت دام الَبر يات الت ُحوالبة ُول

علميَّلة ا 
ُجللردة إا مرف  اتمللو ف ىللره ا 

سواللة.  رابلللة  اتمللو ا  للفر للع والتَّتبيلل . ُلسللايد الَبر يللات التعلميَّللة حمر
ُ السُّلل ات دون  لل ادة الرَّياضلليات يلللك زيللادة ايِتمللاد التالللِل  يلللك نرفسللو، فالتالللِل  ور ُحواللبة   مرلل

ا 
رج  للل ُ السُّللل ات ألن الَبر يَّلللة لرتعاملللُ مرللل  التاللللِل  بسلللريَّة   التعلللليع، للللرا س تر للل وف ملللا اخلرتلللأ   حر للل خر

ما للُهدم للتالِل  التَّع ي  التالِل  ل لحرُ   الََّّف يلك السَّبورة خوفال أْن يره    ابررج أمام ال م ء، كر
ُنافسة برينو وبرٌن الَبر يَّة، ونزلرال ألمهيَّلة لوايلف الِتكنولوجيلا 

ُتنرول، ُلهدم الَبر يَّة للتالِل  نرويال ِما ا 
ا 

ّربية والتعليع يلك   العرمليَّة التعلميَّة يرملم وزارة ا يفيلة التَّعاملُ لتل لردري  ُمدراد الرَّياضليات يللك كر
 .(ٕٚٓٓمر  الِتكنولوجيا وااِت دام ُلرا   للردري  جرديدة   مرادة الرَّياضيات )ا  نا،

لللأن أص واللليلة لرعللللع لُللللثًن العرديلللد ِملللا  إن االللِت دام ابراالللوب والَبر يلللات التعلميَّلللة   التَّلللدري   لللأنو  ر
لتساؤست إذ مل لُلوًن الواا ُ التعلميَّة ما أااس التعلع الرص كان يُرك  يلك اِبفظ واالِت دام اللراِكرة   ا

رعلومات ولنرول يررض ا، وُىنا لأيت ىره التَّساؤآلت  كريف ُتكا أن نُعلع التلُ ب   
مردارانا أمام انفجار ا 

يللف نرسلت دم ابرااللوب والَبر يلات  رلدارس  وكر
التعلميَّللة   للللردريس ع  فهلد حاولللم ىلره الرَّرااللة التلللَّترت ا 

إا ىلللره التَّسلللاؤآلت ومرعرفلللة أثللللرر فايليّلللة لللللردري  وحلللدة دراالللية   مرلللادة الرَّياضللليات ُتلللممم سالللِت دام 
اولم ابرااللوب وللللُبهم يلللك للبرللة الََّّللف التَّاالل  األارااللد   مرللدارس ُمديريللة لرربيللة إربللد األوا، و للد للللرن

ُحواللبة، و رللد 
ُتعلهللة بااللِت دام الَبر يللات التعلميَّللة ا 

رحليَّللة واألجنبيللة ا 
ىللره الدَّرااللة يرللددال مللا الدَّرااللات ا 

اهلل  (، ويتإ٘ٓٓ(، والعبيدات )ٖٕٓٓأ رار العرديد من ا إا آثار إجيابية من ا دراارة تبح والعجلوين )
(، وبسلللللرت ٜٜٛٔ(، وا تلللللًنص )ٖٜٜٔ، واهلمفلللللرص )(ٕٙٓٓ(، واهللللللرش )ٕٙٓٓ(، والتوالبلللللة )ٕ٘ٓٓ)
(ٜٜٔٔ.) 

ُهابُ س بلّد ملا األ رلارة إا أن اللتعلع بواالتة الَبر يلات التعلميَّلة س يُعلد لرعلملال مثاليلال، ألن ُىنلاك 
و  ا 

رفاكُ للَّاح  ىره الَبر يات التعلميَّة، إما بسلب  ُمَب لٌن غلًن مل ىرلٌن 
لربويلال أو الكرثًن ما الُعيوب أو ا 

بويللللة  احتوا  للللا يلللللك أختللللاء لوويَّللللة ويلميَّللللة وفرنيللللة كثللللًنة، ذلللللأل أن لرَّللللميع برر يَّللللة مربنيللللة يلللللك األالللل  الرتَّ
تلللاج إا ُج لللد كبلللًن  ُ تََّّلللٌن وىلللرا العرملللُ ور

َب لللٌن وا 
ُ
الََّّلللحيحة للتََّّلللميع يرتتلللل  فرريهلللال ملللا التللللَّربويٌن وا 

سلتو، (، لرلأل ٕٕٓٓولكاليف يالية، )غ اوص 
ُ
نرر، أن ُىناك حاجة إا لرَّميع برر يات حُموابة يالية ا 

 وإخراج ا ليكون هلا أثلرر وفايليَّة   العرمليَّة التَّدريسية.
 :ُمشؽؾة الدِّرادة -2

رحليَّللة واألجنبيللة الللو للللُبرٌن أن 
ثللًن مللا الدَّرااللات السَّللابهة ا  لنبُلل  ُمفللكلة الدَّرااللة مللا ِخلل ت يرللرض الكر

ُترعلمللٌن، وىنللا يللأيت دور  ُىنللاك
حراجللة ملّحللة ساللت دام لرا لل  لدريسللّيو حديثللة للللُرايد الُفللروت الفررديللة برللٌن ا 
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للديثال برتكيلل  اسىِتمللام يلللك حرواللبة التعللليع ومل لركللا  للات التعللليع والللتعلع، و للد بللدأ األردن حر ابرااللوب    ر
ررحلة األارااية   التعليع   ُمهدمة األولويّات؛ ل

رلأل جاءت ىره الدَّرااة س نال الهرا مٌن يللك حروالبة ا 
التعليع بضررورة البلِدء بااِت دام الَبر يات التعلميَّة   مررحلة التعليع األارااد وخاّتة   مرادة الرَّياضليات، 

رحللة النلاِلل يلا االِت دام للريهتٌن خُمتلفتلٌن
ر
َّيُ التلبرة   ىلره ا  لادة  والكرفف يرا التَّويًن   َتر

ر
لعرلرض ا 

مويللللة ُحرواللللبة يلللللك  ر
للللادة بالتَّريهللللة  ،التعلميَّللللة بااللللِت دام الَبر يللللات التعلميَّللللة ا 

ر
مويللللة ثانيللللة لرللللدرس ا  و ر

ِرعىن آخر ىرُ ُىناك ضررورة ساِت دام الَبر يات التعلميَّة   يرمليَّلة التعلليع وبفلكُت خلاص    اسيتياديَّة، و
ررحلة األارااية و  مر 

 ادة الرَّياضيات ا 

 أهؿقَّة الدِّرادة: -3

 تلفة  
ُ
 يرمليَّة التعلليع والتَّلدري  لركما أمهيَّة الدَّرااة   التَّعريف بدور ابرااوب وللرهنيالو وبرر يالو ا 

لرعللع نَّلر اللدَّة   وما لتمت  بو ِملا لللرفوي  وجاذبيلة سحتوا  لا يللك يُ بدور الَبر يات التعلميَّة  والتَّعريف.
ف
ر
ُجردة، كرما للرَبز أمهيَّلة الدَّراالة   إنتلاج برر يلات لرعليميَّلة حُمروالبة وفل  بررنلامل التعلليع  اتمو  ا 

الرَّياضية ا 
عيَّللة، وبرَّللريَّة،  اخُلَّوتللد  ا ِمللة يلللك أالل  التََّّللميع التعليمللد، بااللِت دام مرنزومللة رمللوز ُمثللًنة للتلبرللة   ر

رحللة ِملا ونرََّّية لتلروضيح األفكار 
ر
رعاين،   موضول لرعلع مرادة الرَّياضيات للمررحللة األاراالية ومرلا هللره ا 

وا 
ف 
ر
بعل  البرلاحثٌن  اتيتو ل  أن ُلوجلو اىِتماملالرَّياضية. كرما  اتمو أمهيَّة   لأاي  التلبرة لترعلع ابرهاِ   وا 

الدَّرااللات السَّللابهة أاللا لُهللارن برللٌن التَّللدري   إلجللراء درااللات دُماثلللة، ولتميَّلل  ىللره الدَّرااللة يرللا غرًنىللا ِمللا
للط التعللليع اخُلَّوتللد )ُمعلللع ُخَّوتللد( والتَّريهللة اسيتياديلللَّة  ُحرواللبة وفلل  َنر

بااللِت دام الَبر يَّللة التعلميَّللة ا 
َّيُ للبرة الََّّف التَّاا  األارااد   مرادة الرَّياضيات وِِردارس  رريبة للمر  )ُمعلع أاااد(، لم   َتر رك  وَتر

رركلل  الللرَّ ي    العراتللمة يّمللان.
للد مللا يرللا ا  و للد حراولللم  إ للرافو   ُمديريللة لرربيللة إربللد األوا وبرعيللدة إا حر

ظ باسىِتمام الكرا  ِما ِ بُ البراحثٌن التلَّربويٌن. ث  رضية مل َتر  ىره الدَّرااة َبر
 فرضقات الدِّرادة: -4

السَّللابهة، وااللتنتاجال مللا اإللللار النَّزللرص للدَّرااللة ابراليللة، وضللعم   ضللوء مللا لوتلللم إليللو الدَّرااللات 
 الفرضيات اآللية  

تواللتات  (α = 0.05)ِينللد ُمسللتو، الدسلللة دسلللة إحَّللا يَّة  لللي  ىنللاك فرللرت ذو -1-4
ُ
بللٌن ا 

للللرريهة التَّللدري  إا اخللِت ف  لُعلل ،مرللادة الرَّياضلليات   الََّّللف التَّاالل  األارااللد  للبرللةترحَّلليُ اِبسللابية ل
ُست دمة )برر يَّة لرعليميَّة حُمروابة؛ ايتيادية(.

 ا 

تواتات اِبسابية ل (α = 0.05فررت ذو دسلة إحَّا يَّة ) لي  ىناك -1-8
ُ
 ترحَّيُ للبرة بٌن ا 

 لُع ، إا ُمتوًنَّ الِن  )ذكرر، أنثك(.مرادة الرَّياضيات   الََّّف التَّاا  األارااد 

تواتات (α =0.05)ىناك ُفروت ذات دسلة إحَّا يَّة لي   -1-3
ُ
اِبسابية لترحَّيُ للبرة  بٌن ا 

رادة الرَّياضيات لُع ، إا التَّفايُ برٌن لريهة التَّدري  والِن .
 الََّّف التَّاا  األارااد  
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 هدف الدِّرادة: -5

 
ُ
امل التعلميَّة ا  ررحلة األاراالية هتدف ىره الدَّرااة إا التَّعريف بأمهيَّة الَبر

َّيُ التلبرة   ا  حروابة   َتر
 
ُ
لللدارس ملللا ا 

ر
لللد النللللَّه    ا  رلللادة الرَّياضللليات، وضرلللرورة االللِت دام ا، لسر

علملللات اللللريا للللدي ع 
ُ
 علملللٌن وا 

ة   الِكفايللات التعلميَّللة اليَّللدة، خاّتللة   مرللادة الرَّياضلليات مرلل  لرهللوة مربللد د يللا أمهيَّللة الَبر يللات التعلميَّلل
ُستويات التَّحَّيلية للتلبرة. 

ديد ا   َتر
 التَّعروػات اإلجرائقة: -6

للم حرواللبرت ا وفلل  بررنللامل التعللليع  :الَبرجمقَّةةة التعؾؿقَّةةة امُلَب دةةبة  -6-1 ىللد مرللادة لرعليميَّللة حر
رللللادة التعلميَّللللة، وُملللللَب اخُلَّوتللللد وذلللللأل مللللا 

مل ِ بلللللُ فرريلللل  ُمت ََّّلللل  ُمكلللللون مللللا  البراحللللث، وُملللللدرس ا 
ر يللة اتإحلد، الَبر ل   ذللأل ُمسلت دمٌن

ر
ُت ََّّلة   الَبر لة ا 

لُتسلت دم بوتللف ا ( Visual Basic) ا 
رللادة التعلميَّللة وحللدة اهلرنداللة 

والليلة لرعليميَّللة لترنفيللر الرُاللومات والنَّوافللر والهللوا ِع ِمللا ِخ هلللا، و لللرد للللرناولم ا 
   األاااد.للَّف التَّااما مرادة الرَّياضات  اإلحداثية

عللع  و يُهلدم ملا ِخ هللاالل التهليديَّلة التَّلدري  ىد لريهة وأالوب :ة االعتقادوةالطَّروؼة  -6-2
ُ
ا 

رادة التعلميَّة 
دراد ما ِخ ت الفَّرح  ُمعتمدال ا 

ر
  والتلَّلهٌن. والسَّبورةيلك الِكتاب ا 

ف ىو  :الدِّرادي التَّبصقل -6-3
ر
عارف وا 

ر
موية ا   ارات اتمو  ر

ر
َّتلحات وا 

ُ
يركتسب ا الو  وا 

للالتالللِل  
ُ
اسخِتبللار    ، ويُهللاس التلللَّحَّيُ مللا ِخلل ت ير مللة التالللِل  الللو حرَّللُ يلي للالرعليميَّللةَبة روره ِبلل 

 التَّحَّيلد الرص لوَّر هلره الواية.
 الدِّرادة: ُحدود -7

ثلىن  ،د   مردرالةاألاراالت الدَّرااة يللك للبرلة الََّّلف التَّاال  تَّر  ا -7-4
ُ
 األارااليةابرلارث  بلاا 

 ،   ُمديرية لرربية إربد األوا.األارااية للبرنات األالمية رفيدةو  ،للبرنٌن

 اإلحداثيلة  ملا ِكتلاب الرَّياضليات للََّّلف التَّاال اهلرندالة ا تَّرت ىره الدَّراالة يللك وحلدة   -7-8
هرر األارااد

ُ
بية والتعليع   ا    م.ٜٕٓٓ -ٕٛٓٓاين للعام الدَّرااد  الفرَُّ الدَّرااد الثلَّ ما وزارة الرتَّ

 الدِّرادات السَّابؼة: -8

 أن ُىناك ِ لة بالدَّرااات الو للرناولم ُمفكلة  رأ،السَّابهة وبرعد رجول البراحث إا الدَّرااات 
 ا ال َّمين ما األ دم إا لرسلسل فيما يلد يررضال للدَّرااات السَّابهة وف   دم الدَّرااة بفكُ ُمبا ر، و 

 األحدث.
ة برلٌن التَّلدري  ُِسلايدة ابراالوب لة هتلدف إا مرعرفلة العر  للللدراا (Webster,1991)رت لررت وبسللأج

لو ابراالوب. لكوَّنلم ييَّنلة  ُعلملٌن رمر
اىلات التلبرلة وا  والتلَّحَّيُ   الرَّياضيات لتلبرلة الََّّلف اخلرلام ، واهَّ

ُلتحهلللٌن   اللل  مرلللدارس أااالللية   ريلللف دلتلللا ( لالبلللال ِملللٕٓٔا )الدَّراالللة ِمللل
ا للبرلللة الََّّلللف اخلرلللام  ا 
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رجموية التَّجريبية لألفم با سيس
مويتٌن  ا  يب   الوسيات ا تحدة األمريكية. و لُسمم ييَّنة الدَّرااة إا  ر

جمو ٗٙمللا )
ر
رللادة التعلميَّللة ُِسللايدة ابرااللوب، وا 

( لالبللال ٙ٘يللة الضَّللابتة لألفللم مللا )( لالبللال دراللوا ا 
للارت نتللاِ ل الدَّرااللة إاالتهليديللة دراللوا بالتَّريهللة اسيتياديلللَّة التَّللدري  ُِسللايدة ابرااللوب  إيتبللار . و للد أ ر

َّيُ التلبرة   الرَّياضيات.  ينعك  إجيابيللردريسال فعاسل،   ال يلك َتر
للة هتللدف إا مرعرفللة ٖٜٜٔر، اهلمفللرص )أجلل أثلللرر االلِت دام ابرااللوب   للللردري  الرَّياضلليات   ( دراار

َّيُ للبرة الََّّف الثلَّاما األارااد   األردن ُمهارنة بأالوب التعليع اسيتيادص . لكوَّنلم ييَّنلة التهليديلة َتر
رلللدارس وكاللللة الولللوث الدَّوليلللة، و ر لللللرهسيع ييَّنلللة الدَّ ٓ٘الدَّراالللة ملللا )

راالللة إا ( لالبلللال ملللا مردرالللة لرابعلللة  
رجمويلللة التَّجريبيلللة لكوَّنلللم ملللا )

ملللويتٌن  ا  رعلللادست اخلتللللَّية باالللِت دام  وا( لالللللِبال، ودرالللٕ٘ ر
موضلللول ا 

رجمويللة الضَّللابتة لكوَّنللم مللا )
  وا، ودراللال ( لاللللِبٕ٘برر يَّللة حرااللوب لرعليميَّللة، وا 

ر
وضللول نرفسللو بالتَّريهللة ا 

للرت نتللالتهليديللة اسيتياديلللَّة جمللويتٌن، ِلَّلللا   ال اِ ل الدَّرااللة ُفرو للل. وأا ر
ر
َّلليُ ا  ذات دسلللة إحَّللا يَّة   َتر

رجموية التَّجريبية.
 ا 

َّليُ     مرلادة الُعللوم  برر يَّلة حُمروالبةمرعرفلة أثللرر االِت دام بدراارة هتلدف إا  (ٜٜٛٔا تًنص )  ام َتر
  مدينللة الرَّيللاض، ولكوَّنللم ييَّنللة  التهليديللة اديلللَّةُمهارنللة بالتَّريهللة اسيتي للللُ ب الََّّللف الّسللادس األارااللد

ريبية درام ٓٙالدَّرااة ما ) مويتٌن، األوا هر ابرااوب، والثلَّانية  ما ِخ ت( لاللِبال، و ر للرهسيم ع إا  ر
ِستو، إحَّا يَّة ذات دسلة  ال رو ف الدَّرااة أا ررت نتاِ ل د ، و التهليدية اسيتياديلَّةالتَّريهة بضرابتة درام 

َّليُ التللُ ب ( α = 0.05)دسللة  رجمويلة التَّجريبيلة   ُمسلتو، التَّلركر والفر لع، برينملا مل  َتر
 ِلَّلا  ا 

 α)ِسلتو، دسللة فُلروت ذات دسللة إحَّلا يَّة  إا  ُفروت   ُمستو، التَّتبي ، وأ رارت النَّتا ل كا ىناكل

رجموية التَّجريبية.(   ُمستو، اسخِتبار ِلَّا  0.05 =
 ا 

للة ٕٓٓٓ)يلام  لام العمللر و  لدف( بدراار ُبا للر وا  ّجلُ لتلبرللة  اإ هتر
مرعرفللة أثللرر ابرااللوب   التللَّحَّيُ ا 

( لالبال ولاللِبة،   مردراتٌن ٗٔٔالََّّف األوت الثلَّانوص الِعلمد   مرادة الكيمياء، وضمم ييَّنة الدَّرااة )
ريبيلة درالم بااللِت دام ابراالوب واألخللر، ضَّلابتة ودراللم و ر اخِتيلار  لعبتٌن   كلل ُ مردرالة إحللدامها هر

فُللروت ذات دسلللة إحَّللا يَّة   التلللَّحَّيُ  يللا، وكرفللفم نتللاِ ل ىللره الدَّرااللة التهليديللة بالتَّريهللة اسيتياديلللَّة
رجموية التَّجريبية، وُفروت ذات دسلة إحَّا يَّة   التلَّح

با ر وِلَّا  ا 
ُ
با را 

ُ
لُعل ، للِجلن  ِلَّلا   َّيُ ا 

موية اإلناث،   حٌن مل لر  با ر  ر
ُ
ُ لُع ، للتلّفايُ برٌن التَّريهة لالتلَّحَّيُ ا  جّ و ز ر ُفروت   التلَّحَّيُ ا 

 والِن ، وأ رارت النَّتا ل إا ُفروت ذات دسلة 
رجموية التَّجريبية

 .إحَّا يَّة   التلَّحَّيُ ا  ّجُ ِلَّا  ا 
وفل  ُمهارنلة لللرريهة التَّلدري  باالِت دام ابراالوب إا دراارلة هتلدف  (Chang، 2002 )لفانل  أجر،
فللك ت  بررنللامل

ُ
للُ ا  للات الرَّياضلليات، بحر ُنا فللة مرلل  االلِت دام اإلنرتنللم    ر

حاضللرة وا 
ُ
 ولكوَّنللمتلللرريهة ا 

ررحلة الثلَّانوية   لايوان، و ييَّنة 
مويتٌنالدَّرااة ما للبرة ا  جموية   لُسمم العيَّنة إا  ر

ر
 لكوَّنمالتَّجريبية ا 

فلللك ت  درالللوا بتللللرريهة ،( لالبلللال ولالللللِبةٙ٘ٔ)ملللا 
ُ
لللُ ا  ُحروالللبةحر

جمويلللة ، و ا 
ر
لكوَّنلللم ملللا  الضَّلللابتةا 
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نا فللة،  ،( لالبللال ولاللللِبةٖٛٔ)
ُ
حاضللرة واإلنرتنللم وا 

ُ
 اخِتبلللار مللاالدَّرااللة  ولكوَّنللم أداةودراللوا بتلللرريهة ا 

لللرت  لللو يللللوم األرض، وأا ر اىلللات رمر َّللليلد ومهيلللاس ل هَّ ذات دسللللة إحَّلللا يَّة    ال رو لللف نتلللاِ ل الدَّراالللةَتر
َّيُ التلبر  و يلوم األرض َتر اىاهتع رمر رجموية التَّجريبية.ة واهَّ

 ِلَّا  ا 
رعرفللة أثلللرر االلِت دام ابرااللوب  ٖٕٓٓ)يللام وأجللر، الَّللبح والعجلللوين 

للة   للللردري  الرَّياضلليات  ( دراار
للو ابرااللوب.   ولكوَّنللم ييَّنللة الدَّرااللة مللا  اىللاهتع رمر َّلليل ع واهَّ لتلبرللة الََّّللف األوت الثلللَّانوص الِعلمللد   َتر

مويلة  وا( لالبال ولاللِبة، وزيلٓٙ) مويلة ضرلابتة واألخلر،  ر ملويو ذكلور إحلدامها  ر مويلات   ر إا أربل   ر
مويو إناث  ريبية، و ر ريبية، و د أا رت نتاِ ل الدَّرااة فرو ال هر موية هر موية ضرابتة واألخر،  ر إحدامها  ر

رجمويات التَّجريبية.
َّيُ التلبرة   الرَّياضيات لُع ، إا للرريهة التَّدري  ِلَّا  ا   دالة إحَّا يال   َتر

للة هتللدف إا لرهَّللد أثلللرر االلِت دام األلعللإ٘ٓٓ)يللام وأجللر، يبيللدات  بويللة( دراار ُحرواللبة    ب الرتَّ
ا 

ف
ر
َّيُ بع  ا  ( لالبلال ٛٙالرَّياضلية لتلبرلة الََّّلف الثّاللث األاراالد. لكوَّنلم ييَّنلة الدَّراالة ملا ) اتملو  َتر

للريبيتٌن ولكوَّنتللا مللا ) مللويتٌن هر مويللات بالتَّريهللة العرفللوا ية،  ر ( لالبللال ٖٗولاللللِبة،  ر لرللوزيع ع إا أربلل   ر
ملويتٌن ضلابتتٌن ولاللِبة، إحدا ُحروالبة، و ر

بويلة ا  مها ذكور واألخر، إناث  دراتا ملا ِخل ت األلعلاب الرتَّ
للرت نتللاِ ل ٖٗإحللدامها ذكللور واألخللر، إنللاث دراللتا بالتَّريهللة التهليديَّللة ولكوَّنتللا مللا ) ( لالبللال ولاللللِبة. وأا ر

فالدَّرااة فرو ال دالة إحَّا ي
ر
َّيُ التلبرة لبع  ا  با ر وا  ّجُ ِلَّا   تامو  ال   َتر

ُ
الرَّياضية   اسخِتبار ا 

ُحرواللبة، برينمللا مل لز للر النَّتللا ل فرو للال ذات دسلللة 
بويللة ا  رجمويللة التَّجريبيللة الللو لرعلمللم مللا األلعللاب الرتَّ

ا 
رجموية التَّجريبية، لُع ، إا الِن .  

با ر وا  ّجُ ألفراد ا 
ُ
 إحَّا يَّة   التلَّحَّيُ ا 

َّللليُ للبرلللة الََّّلللف العرا لللر ٕ٘ٓٓ)يلللام  م يتلللا اهللو لللا رعرفلللة أثللللرر االللِت دام ابراالللوب   َتر
لللة   ( بدراار

يللللث لكوَّنللللم ييَّنللللة الدَّرااللللة مللللا ) رللللادة الرَّياضلللليات، حر
( لالبللللال ولاللللللِبة  ر اخِتيللللارىع مللللا ٙٙٔاألارااللللد  

يلللث مردراللتٌن األوا لللللركور والثلللَّانية ل نلللاث مللا مرلللدارس ُمديريللة ال بيلللة والتعللليع  نتهلللة يّمللان الرَّابعلللة، حر رتَّ
ريبيللة وضرللابتة، وكرفللفم نتللاِ ل ىللره الدَّرااللة يللا فُللروت ذات دسلللة  مللويتٌن هر  لللُسمم ييَّنللة الدَّرااللة إا  ر

رجموية التَّجريبية.α=0.05 إحَّا يَّة ِستو، دسلة )
 (   التلَّحَّيُ لُع ، إا للرريهة التَّدري  ِلَّا  ا 

للة هتلللدف إإٙٓٓ)يلللام د أجلللر، التوالبلللة و لل لللط التَّلللدري  اخُلَّوتلللد  ( دراار لرهَّلللد أثللللرر االلِت دام َنر
َّليُ للبرلة الََّّلف العرا لر األاراالد   األردن لهواِيلد ا ُعل ز بابراالوب   َتر

 للورلة العرربيَّلة. ولكوَّنلم يينللةا 
رلدارس اخلاتَّلة   العراتلمة للو ولالبا( ما للُ ب الََّّف العرا ر األارااد ٗٓٔالدَّرااة ما )

  إحلد، ا 
( لُع ، إا كُ ما α=0.05 يّمان. أ رارت نتاِ ل الدَّرااة إا  ُفروت ذات دسلة إحَّا يَّة   ُمستو،  )

رلفللل ، 
ُ
ُسلللتو، التَّحَّللليلد ا 

ُعللل ز بابراالللوب وا 
لللط التَّلللدري  اخُلَّوتلللد ا  ُعتِملللدة يللللك َنر

لللللرريهة التَّلللدري  ا 
ُسللتو، التَّحَّلليلد. ومل لُ  والتَّفايللُ

ر نتللاِ ل الدَّرااللة فرو للال ز للبرللٌن التَّريهللة والِللن ، والتَّفايللُ برللٌن الِللن  وا 
( لُعل ، إا كلُ ملا الِلن ، والتَّفايلُ برلٌن التَّريهلة والِلن  α=0.05 )ذات دسلة إحَّا يَّة يند ُمستو، 

ُستو، التَّحَّيلد.
 وا 
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للة   الللو هتللدف إا ااتهَّللاء (. ٕٙٓٓ، زيللاد والدسلعللة، أاللامة يبابنللة)اهلللرش، يايللد و كللُ مللا و  دراار
َّللليُ للميلللرات الََّّلللف األوت األاراالللد   مرلللادة  لللط التَّلللدري    برلللر يتٌن لرعليميتلللٌن   َتر أثللللرر اخلللت ف َنر

نلة الدَّراالة ( للميرة  ر اخِتيارىا بتللرريهة  رَّلدية، و للُسمم ييَّ ٔٗالرَّياضيات. ولكوَّنم ييَّنة الدَّرااة ما )
رجمويلللللة التَّجريبيللللللة األوا )

ملللللويتٌن بترريهللللللة يرفللللللوا ية  )ا  ( للميللللللرة لرعلملللللم بأالللللللوب التعللللللليع ٕٔإا  ر
رجمويللللة التَّجريبيللللة الثلللللَّانية )

حوالللل (، )ا 
ُ
( للميللللرة لرعلمللللم بأالللللوب األلعللللاب التعلميَّللللة ٕٓاخُلَّوتللللد ا 

للرت نتللاِ ل الدَّرااللة فرو للال داللل ُحرواللبة، وأا ر
 ا 

ُ
مللويو الدَّرااللة ة إحَّللا يال   التلللَّحَّيُ ا  ِلَّللا  با للر برللٌن  ر

ُحروابة.
رجموية الو لرعلمم بنرمط األلعاب التعلميَّة ا 

 ا 
ُِ  ( دراارة هتدف إإٚٓٓ)يام و د أجر، أمحد  معرفة أثلرر ااِت دام بر يلة لرعليميَّلة حمروالبة   َتَّلي
ف 
ر
رعلومات، ولكوَّنلم الرداو  اتمو التلبة الامعيٌن  

( ٓٗالدَّراالة ملا ) يينلةت واإلاِتع مات    وايد ا 
علوملات بهسلع لكنولوجيلا التعلليع بكليلة  ٖٕٖ EDTC لالبلال ولالبلة ملا للبلة مهلرر 

ر
لرتبيهلات  وايلد ا 

(   α=0.05 . أ رارت نتاِ ل الدَّرااة إا ُفروت ذات دسلة إحَّا يَّة يند ُمستو، )الرتبية جبامعة البحريا
ر لللأل  يّلة احملروالبة،   حلٌن مل ُلز لالتحَّيُ  ف وم اإلاتع م لَّا  التلبلة اللريا درالوا باالِت دام الَب 

رجمويتٌن التَّ 
 الرداوت.  اتمو  جريبية والضَّابتة   لعلع مرفالنَّتا ل فرو ال ذات دسلة إحَّا ية بٌن ا 

ثلرر ااِت دام ابرااوب التعليمد   العرمليَّة التعلميَّة، ول كد ُي حظ ما الدَّرااات السَّابهة أاا للرناولم أ
سلللٌن العرمليَّلللة التعلميَّلللة بفلللروت داللللة إحَّلللا يال ِلَّلللا   ىلللره الدَّراالللات أمهيلللة فرعاليلللة الَبر يلللات التعلميَّلللة   َتر

رجمويلللة التَّجريبيلللة اللللو االللت دمم 
يلللام وبسلللرت ة كلللُ ملللا دراالللوملللا ىلللره الدَّراالللات، الَبر يَّلللة التعلميَّلللة ا 
 يلللللام(، ولفلللللانل ٕٓٓٓ) يلللللام(، ويملللللر ٜٜٛٔ) يلللللاموا تلللللًنص (، ٖٜٜٔ) يلللللامواهلمفلللللرص  (،ٜٜٔٔ)
(، والتوالبة ٕ٘ٓٓ) ياماهلل  (، ويتإ٘ٓٓ) يام( والعبيدات ٖٕٓٓ) يام(، وتبح والعجلوين ٕٕٓٓ)

 (.ٕٚٓٓ) يام( وأمحد ٕٙٓٓ) يام(، واهلرش ٕٙٓٓ) يام
( فرو لال ٕٓٓٓ) يلام(، والعملر ٕ٘ٓٓ) يلام(، والعبيلدات ٕٙٓٓ) يلاملتوالبلة مل لز رر نتلاِ ل دراارلة ا

با لر 
ُ
ُبا ر لعل ، إا الِلن ، بلُ أا لرت فرو لال داللة إحَّلا يال   التللَّحَّيُ ا 

دالة إحَّا يال   التلَّحَّيُ ا 
(. كرما أا ررت نتاِ ل ٕٙٓٓ) ياملع ، إا التَّفايُ برٌن التَّريهة والِن  كما أا ررت نتاِ ل دراارة التوالبة 

(، ٜٜٛٔ) يلامَّا  اإلناث. ومل لز رر نتاِ ل دراارة ا تًنص ل( فرو ال   الِن  ٕٓٓٓ) يامدراارة العمر 
يلل ت الدَّرااللة اباليَّللة  أثلللرر التَّللدري  بااللِت دام  رجمويللة التَّجريبيللة والضَّللابتة. و للد حر

فرو للال   التَّتبيلل  برللٌن ا 
َّلليُ للبرللة الََّّلف التَّاالل  األارااللد   مرللادة الرَّياضلليات ، بللأن برر يَّلة لرعلي  اتوضللويا ميَّللة حُمرواللبة يلللك َتر

رواضلللي  الََّّلللعبة للللد، التلللُ ب وألاللل
ف و الرَّياضلليات مللا ا 

ر
علللع يلللا  اتملللا للللُرك  يلللك ا 

ُ
ُجللردة ويربحلللث ا 

ا 
ُحرواللبة مللا الواللا ُ الللو واللا ُ لرعليميَّللة لُلللثًن دافعيَّللة التالللِل  وللللُحسا لرعليمللو 

وللللُعتَب الَبر يللات التعلميَّللة ا 
الدَّرااة لللرناولم ُمتولًنَّ ل دص دورال   لرفعيُ دور التالِل  وجررب اىِتمامو وللرفويهو   التعلع، كرما أن ىره 

لللة لفلللانل  رلللادة الرَّياضللليات ألن  للللي ل ملللا الدَّراالللات السَّلللابهة لللللرناولتو ملللا يلللدا دراار
الِلللن    التللللَّحَّيُ  

للة يتللإٕٓٓ) للة اهلللرش )ٕ٘ٓٓاهلل ) (، ودراار (، كرمللا أن بعلل  الدَّرااللات الللو للللرناولم ٕٙٓٓ(، ودراار
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لللة التوالبلللة ) الِللن  مل لز لللر فرو لللال ذات دسللللة (، والعبيلللدات ٕٙٓٓإحَّلللا يَّة لُعلل ، إا الِلللن  ِمثلللُ دراار
(ٕٓٓ٘ .) 

 الطروؼة واإلجراءات: -9

 :ُمجتؿع الدِّرادة وعقِّـتفا -9-1

ُ تمللل  الدَّراالللة ملللا ايللل  للبلللة الََّّلللف التَّااللل  األااالللد   مرلللدارس لرربيلللة إربلللد اسوا والبلللال   لكلللّون
 ( لالبة.ٚٛٔٗ( لالبال و )ٜٜٖٔموزيٌن إا )( لالبال ولالبة ٛٚٔٛيددىع )

( لالبللال ولالبللة مللا للبللة الََّّللف التَّاالل  األاااللد   كللُ مللا ٕٛأمللا ييَّنللة الدرااللة فهللد لألفللم مللا )
ثىن مدراو 

ُ
لرربيلة التلابعتٌن  ديريّلة  األاااية للبرنات ومردراة رفيدة األالمية ،ابرارث األاااية للبرنٌن باا 
ردرالللتٌن بتريهلللة  َّلللديّة، ألنلللو يتلللوافر   كلللُ مردرالللة ثللل ث  لللع  . إربلللد األوا

و لللد ّ  اختيلللار ىلللالٌن ا 
ثللىن لسللمح بترتبيلل  إجللراءات ىللره الدَّرااللة.  ر اخِتيللار ُ للعبة مللا مردراللة  خُمتللَبات حرااللوب حرديثللةو 

ُ
 بللاا 

بال، وُ للعبة مللا ( لاللللِ ٓٗبتريهللة يرفللوا ية مللا أتللُ ثلل ث ُ للع  لكونللم مللا ) ابرللارث األاااللية للبرنللٌن
( لالبلة. ٕٗبتريهة يرفوا ية ما أتُ ث ث ُ ع  لكونم ما ) األاااية للبرنات مردراة رفيدة األالمية

مللويتٌن ) ضللابتو وهريبيللة(  مويللة التلللُ ب الللركور إا  ر أر للام ع ا تسلسلللة،  وفلل برعللد ذلللأل  ر لرهسلليع  ر
رجمويلللللة الضَّلللللابتة ح ااإفاألر لللللام الفررديلللللة نسلللللبم 

( لالبلللللال  َّ لردريسللللل ا بالتَّريهلللللة ٕٓيلللللث لألفلللللم ملللللا ) 
رجموية التَّجريبية، لألفم ما ) ااإاسيتياديلَّة، واألر ام ال َّوجية نسبم 

( لالبلال  َّ لردريسل ا باالِت دام ٕٓ 
مويللة ضرلللابتة ل مويللة التالللللِبات إا  ر ُحرواللبة، وبالتَّريهلللة نفسلل ا  للللُسمم  ر

ألفللم ملللا الَب يللة التعلميَّلللة ا 
ريبية لألفم ما )التلهيدية ( لاللِبة  َّ لردريس ا بالتَّريهة اسيتياديلَّة ٕٔ) موية هر ( لالللِبة  َّ لردريسل ا ٕٔو ر

ُحروابة، وابااِت دام الَبر 
 ( يُلبرٌن ذلأل.ٔلدوت ر ع )يَّة التعلميَّة ا 

 الِج  َلِك الاَّرمَّة   دلى َتوإما أفراا الدِّراسة   (4الجد ل راَ )
 

 للرريهة التَّدري 
  الِن 

جمول
ر
 اإلناث الركور ا 

 41 21 20 التَّجريبية
 41 21 20 الضَّابتة
جمول

ر
 82   42 40 ا 

 أدوات الدِّرادة:  -9-2

 لترحهي  أىداف الدَّرااة  ر ااِت دام األدوات التلَّالية 
 :الَبرجمقَّة التعؾؿقَّة -9-2-1

ط التعليع اخُلَّوتللد  ام البراحث بالتلّعاو  ن مر  فرري  فرين بترَّميع برر يَّة لرعليميَّة حُمروابة وإنتاج ا وف  َنر
( Microsoft Office PowerPointلوحلللدة  اهلرنداللة اإلحداثيللة . ُمسللت دمال   إيللدادىا بررنللامل )

ُكونة ما الوحدة الثلَّانية ما كِ  (Visual Basic) وبررنامل
تاب الرَّياضيات للََّّف التَّاا  للمرادة التعلميَّة ا 
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تو ل  ملا 
ُ
ديلد األىلداف السُّلللوكية ا  األاااد، لترتناار  مر  للرريهة العررض ِملا ِخل ت ابراالوب، و لد  ر َتر

يفيلة  ُحروالبة،  ر لرَّلميع  را لة لرعليملات لتللُ َب التاللِل  كر
لادة التعلميَّلة ا  التلبرة للرحهيه ا برعد دراارلت ع للمر

 تَّللللٌن    دام الَبر يَّللللة. وبعللللد اسنِت للللاء مللللا إنتللللاج الَبر يَّللللة  ر يررضلللل اااللللِت 
ُ
يلللللك أربعللللة ِمللللا األاللللالرة ا 

مللوك. ِلكنولوجيللا التَّعللليع، وابرااللوب التعليمللد، وأاللالي  للللردري  الرَّياضلليات، والهيللاس والترهللوة  جباِمعللة الًنر
رللادة الرَّياضلليات للََّّللف ا فضلل ل يللا

لتَّاالل  األاااللد، كرمللا ُيرضللم يلللك ُمفللرفٌن لرربللويٌن؛ ث ثللة مدراللٌن  
 حزلللللات 

ُ
للتأكللللللُّد ِملللللا ِتلللللدت حُمتلللللو، الَبر يَّلللللة التعلميَّلللللة وُمناالللللبت ا  سلللللتو، التلبرلللللة. و لللللد  ر األخلللللر با 
للايد يلللك للللرتوير الَبر يَّللة التعلميَّللة، لترتناارلل  وأغلل ُحكَّمللون، دمَّللا ار

للار إلي للا ا  راض ىللره واس رتاحللات الللو أ ر
رعرفلة أرا  لع   اسالِت دام، وبللِناء يليلو  ر  الدَّرااة.

سة للُ ب ما ُ تم  الدَّرااة   وبرعدىا للُبهم يلك ار
و لد  للرعديُ ىره الَبر يَّة لتلَّبح جاِى ة للتَّتبي  والتَّدري ، و د ااترورت لرتبي  الدَّرااة زىاء ثر ثة أارلابي .

ليبات ال زم رجموية التَّجريبية بأاحرم الرتَّ
 لوب فرردص يلك ِج از ابراالوبة َبريث يردرس كُ لالِل    ا 

للادة
ر
( حَّلل  ٗ( حََّّللة ترللفيَّة وبلللِوا   )ٕٔو للد كللان اللل َّما ابرهيهللد لتلللردري  الوحللدة ) َبضللور ُمللدرس ا 

جم
ر
رلادة نرفسل ا اللو درالت ا ا 

رجموية الضَّابتة فهد درالم ا 
ويلة التَّجريبيلة ولكلا بالتَّريهلة اابوييال، أمَّا ا 

رجموية التَّجريبية وبلِ ما اِبَّ  الََّّفية نفسو.
ُدرس نرفسو الرص درس ا 

 التهليديَّة مر  ا 
 :االخِتبار التَّبصقؾي -9-2-2

َّيُ للبرة    ام البراحث بالتَّنسي  م  ُمدراد ا ادة ببلِناء فهرات اسخِتبار التَّحَّيلد لهياس مرد، َتر
( فهرة ٕٓف التَّاا  األاااد لوحدة اهلرنداة اإلحداثية   مرادة الرَّياضيات، و د لكوَّن اسخِتبار ما )الََّّ 

ما نرول اسخِتيار ملا ُمتعلدد، ولكلُ إجابلة ترلحيحة ير ملة واِحلدة، برينملا ُخََّّلم ير ملة تلفر ل جابرلة 
 اخلرتأ أو يردم اإلجابرة.

 ِصدق االخِتبار: -9-3

حتلو، التعليمللد  اسخِتبلارعرلرض دت اسخِتبلار،  للام البراحلث بللتأكُّلد ملا ِتل
ُ
مرلل  األىلداف السُّلللوكية  وا 

ُحكَّمٌن، الريا  ر اخِتيارىع  لتحكيع الَبر يَّة التعلميَّة، وبللِناء يللك آراء
حكَّملٌن ملا حيلث بنيت لا  يلك ا 

ُ
ا 

الفهللرات وحللرف يرللدد من للا وإضللافة   ا. وانسللجام ا ملل  األىللداف.  للام البراحللث بتلللرعديُ يرللدد مللاوتللوغ
 ( فهرة ما نرول اسخِتيار ما ُمتعدد.ٕٓفهرات جرديدة، حىت أتبح اسخِتبار بَّورلو النَّ ا ية يرتكوَّن ما )

 ِصدق البـاء: -9-4

( لالبلال ولالبلة ٕٓللتَّحه  ما ِتدت بناء اسخِتبار، فهد   لرتبيهو يللك ييَّنلة االتت يية م لفلة ملا ) 
ييَّنلة التَّتبيل  الن لا د، و  ِحسلاب ُمعلام ت الَُّّلعوبة والتَّمييل  لفهلرات اسخِتبلار وذللأل كملا    ملا خلارج

 (.ٕالدوت ر ع )
 ُمعامال  اللُّعوبة  التَّمييي لبَّرا  اقخِتةار   (8الجد ل راَ )

 ُمعامل التَّمييي ُمعامل اللُّعوبة راَ البَّرض

1 0.33 0.43 
2 0.73 0.65 
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3 0.27 0.36 
4 0.37 0.49 
5 0.37 0.67 
6 0.73 0.81 
7 0.37 0.67 
8 0.37 0.65 
9 0.67 0.55 

10 0.37 0.58 
11 0.40 0.61 
12 0.58 0.42 
13 0.42 0.52 
14 0.27 0.38 
15 0.67 0.57 
16 0.27 0.40 
17 0.32 0.81 
18 0.47 0.70 
19 0.26 0.80 
20 0.47 0.35 

-ٕٙ.ٓلرللراوحم  بيللا )( اّن  يلع ُمعام ت الَُّّعوبة لفهلرات اسخِتبلار  لد ٕ ع )ُي حظ ملا الدوت ر 
( وىللد  لليع ُمنااللبة ٔٛ.ٓ-ٖ٘.ٓأّن  لليع ُمعللام ت التَّمييلل  لفهللرات اسخِتبللار  للد لرراوحللم بللٌن )( و ٖٚ.ٓ

 ساتبهاء فهرات اسخِتبار.
 َثبات االخِتبار: -9-5

يلد،  ام الباحلث بترتبيهلو يللك ييَّنلة االتت ييَّة ِملا ُ تمل  الدَّراالة وللتأكلُّد ما ثربات اسخِتبار التَّحَّ
و يللك للليلد اسخِتبلار نرفسأي بويٌنل( لالبلال ولالبلة ملا الََّّلف التَّاال  األااالد. وبعلد االٕٓنفسلو برلولم )

لي ل لسللات  (KR:20)ُمعادلللة  ل للا،   ِحسللاب ُمعامللُ الثبرللات وفلل العيَّنللة نرفسلل ا، وبعللد رتللد النَّتللا ل وَتر
د أنو يساوص  ِِ يلك التَّتبي  األوت وىد  يرع ُمناابة ألغراض لرتبي  ىره الدَّرااة،   (ٚٛ.ٓ)الداخلد، ووجِل

كمللا ّ  ِحسللاب ثربللات اإليللادة بااللِت دام ُمعامللُ بًناللون يلللك التَّتبيلل  اسوت والثللاين حيللث برلوللم  يمتللو 
(ٓ.ٛٗ.) 

 الدِّرادة: َتطبقق إجراءات -11

  ف الدَّرااة،  ر البال اخلتوات اآلليةلترحهي  ىرد
حوا .

ُ
 لرَّميع برر يَّة لرعليميَّة وف  بررنامل التعليع اخُلَّوتد ا 

رجمويتٌن  بُ البدء بالتَّجربة.  -ٔ
   لرتبي  اسخِتبار التَّحَّيلد يلك اي  للبة ا 

رادة التعلميَّة ومعلمت ا بأدوات الدَّرااة مر   لر  ر للر ويد ُمعلع  -ٕ
يفية لللرهدت ا يلك  رح لكُ من ما ا  كر

 للتلبرة والتاللِبات كُت   مردراتو. 
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ُحروابة للمرادة التعلميَّة أمام التلُ ب والتاللِبات ب 
تلرريهة  ر َّية وفرردية؛  للروضيح ااِت دام الَبر يَّة ا 

رنلل ت، وااييَّللة؛ للللريا للللريا لللي  لللدي ع 
للللر ويدىع بنسلل  مللا الَبر يَّللة حروااللي  و ر  لللدي عحروااللي    ا 
ن ت.
ر
 ألغراض التَّدري  يلي ا   ا 

علملة، اللريا يُ   -ٖ
ُ
علع وا 

ُ
رلادة التعلميَّلة بلالترا   التهليديَّلة وباالِت دام السَّلبورة  اسلتهاء با 

درالون ا 
حاضلللرات إلالللاء ا لللادة ا هلللر 

ُ
حلللدد إلجلللراء التللللَّبا ًنية أو السَّلللبورة الضَّلللو ية للتهيُّلللد ِواييلللد ا 

ُ
رة   الو لللم ا 

 اسخِتبار التَّحَّيلد بعد انت اء التجربة م  زم   ع الريا يدراون اجملموية التَّجريبية.

جمللويتٌن بعللد اسنت للاء مللا مرحلللة التجريلل ،     – ٗ
ر
لرتبيلل  اسخِتبللار التَّحَّلليلد يلللك ايلل  للبللة ا 

ليل ا إحَّا يال للتوتُّ   ُ إا النَّتا ل النَّ ا ية. وبعدىا   رتد النَّتا ل وَتر
 ُمتغريات الدِّرادة: -11

توًنات  يلكالدَّرااة ا ترملم ىره 
ُ
  التلَّاليةا 

 امُلتغريات امُلستؼؾة:   -11-1

ُحروابة )برر يَّة التعليع اخُلَّوتد  ن اثنانللرريهة التَّدري  وهلا ُمستويا -
 (.اسيتياديلَّة، ا 

 .(، أنثكذكررولللو ف تان  )الِن    -
 التلَّحَّيُ. امُلتغريات التةَّابعة: -11-2
 َتصؿقم الدِّرادة: -12

 دَّرااة ىد ييَّنة  َّدية وس لتسع بالعرفوا ية التامة وإن   اختيار الفع  بتريهة لة اللألن ييَّن
 يرفوا ية، فإن انس  لرَّميع للدَّرااة ىو الترَّميع  بو التجرييب للمجمويات غًن ا تكاف ة.

 امُلعاجلة اإلحَصائقة: -13

   (spss)ل جابة يا فرضيات الدَّرااة فهلد  ر االِت دام رزملة التَّحليلُ اإلحَّرلا د للُعللوم اسجِتماييلة 
   ُمعالة البريانات.

ُتواتات اِبسابية واسرِمرافات ا عياريَّة اخلاتَّة بترحَّيُ للبة ييَّنة الدَّرااة  ر  -
 ِحساب ا 

تواتات اِبسابية ا عدلة واإلرمرافات بلية والبرعدية فض ل يا ِحساب ال اِتجابتٌن الهر 
ُ
 ا ِعيارية هلما.   

ليلللللللُ التللللللللَّبايا ا َّلللللللاح   - ُتوالللللللتات اِبسلللللللابية ا عدللللللللة،  ر االللللللِت دام َتر
لكرفلللللللف الُفلللللللروت برلللللللٌن ا 

(ANCOVA) تواتات
ُ
 .إلجياد دسلة الُفروت بٌن ا 

 :نتاِئج الدِّرادة ومـاَقشتفا -14

داللةة إحصةائقَّة    "لقس هـاك َفرق ذو :الَـّتائج امُلتعؾؼة بالػرضقَّة األوىل ونّصفا -14-1

َمةاد   يف يف َتبصةقل لؾَبةة الصَّةل التَّادةع األدادةي       (α = 0.05)عـد ُمست ى الداللةة  
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; إىل اخِتالف لَةروؼة التَّدروس امُلستخدمة )َبرجمقَّة َتعؾقؿقَّة ُمَب دةبة  ُوعزىالرِّواضقات 

 (".التؼؾقدوة اعتقادوة

ُت ملللللا  ُتوالللللتات اِبسلللللابية، واسرِمرافلللللات ا عياريَّلللللة، لكللللل
للتَّحهللللل  ملللللا فرضلللللية الدَّراالللللة؛   االللللِت راج ا 

توالللتات اِبسلللابية ب اسالللِتجابتٌن، الهربليلللة
ُ
والبرعديلللة اخلاتَّلللتٌن، باسخِتبلللار التَّحَّللليلد، كرملللا  ر ِحسلللاب ا 

لبعللدص. واألختللاء ا ِعياريَّللة اخلاتَّللة اللا، لِبعللال سخللِت ف ُمسللتويات ُمتوللًنات ا عدلللة ل خِتبللار التَّحَّلليلد ا
 ( ٖالدوت ر ع ) الدَّرااة. وذلأل كرما  

 (3لجد ل راَ )ا
الُمتوساا  الِحِابيةب  اققِحرافا  المعيارمَّة الخاصَّة باخِتةار التَّحليل لالسِتجابتي  الََّةلية  الَةعدمة فضالً د  

 لِك ُمتغيرا  الدِّراسـةدلى ا  الِحِابية  اَخااء المعيارمة لهما الُمتوسا

   ج ال
 ةـَـَرمَّ

 التَّدرم 
 الَعدا

 التَّحليل الَّةلت

 

 عديالتَـّحليل الةَ 

 الُمتوسط
 الِحِابت

 المعَياري
 المعَياري

 الُمتوسط
 الِحِابت

 المعَياري
 المعَياري

 الُمتوسط
 الِحِابت
 المعـدل

 الَخاأ
 ريالمعَيا

 ذكرر

 0.57 16.205 2.98 16.150  2.53 8.900 20 ضرابتة

ريبية  0.57 20.411 2.74 20.500  2.54 9.450 20 هر

 0.40 18.308 3.58 18.325  2.52 9.175 40 السلت

 أنثك

 0.56 17.227 2.12 17.286  2.59 9.333 21 ضرابتة

ريبية  0.56 21.615 2.54 21.524  2.12 8.762 21 هر

 0.39 19.421 3.16 19.405  2.36 9.048 42 السلت

 الكلد
 0.40 16.716 2.61 16.732  2.54 9.122 41 ضرابتة

ريبية  0.40 21.013 2.66 21.024  2.33 9.098 41 هر

ُتوالتات اِبسللابية ا عدللة ل الِتجابة البرعديلة اخلاتَّللة ٖن حلظ   اللدوت ر لع )
( فرو للال ااىريَّلة برلٌن ا 

نلللة الدَّراالللة ناِهلللة يلللا اخلللت ف ُمسلللتويات ُمتولللًنات الدَّراالللة، وللتَّحهللل  ِملللا جروىريلللة الُفلللروت الزَّاىريلللة بعيَّ 
َُّاح ، وذلأل كرما ىو   الدوت ر ع )

ليُ التلَّبايا ا  (.ٗا ركورة السَّابهة،  ر إجراء َتر
 

                           
 (1الجد ل راَ )

 ُمتغيرا  الدِّراسة  فقالك لالخِتةار التَّحليلت َتحليل التَـّةام  الُمل
 درمل

 التَـّةام 
 َمجموع

 ا ـالُمربع

 ارجة
 الُحرمة

 متوسط
 ا ـالُمربع

 ايَمة ف
 الَمحِوبة

 الدقلة
 اـلَلا ية

 الدقلة
 الَعمليَّة

 6.1ٝ 0.028 5.013 32.463 1 32.463 التلَّحَّيُ الهبلد )ُمَّاح (

 4.8ٝ 0.051 3.918 25.374 1 25.374 الِن 

 ٪43.1 0.000 58.415 378.266 1 378.266 َـَرمَّة التَّدرم 

 0.0ٝ 0.872 0.026 0.169 1 0.169 للرريهة التَّدري × الِن  

    6.475 77 498.611 اخلرتأ

     81 932.780 الكلد
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  ((α=0.05( فرو ال جروىرية ِيند ُمستو، الدسلة ٗن حظ   الدوت ر ع )
ُ
تواتٌن اِبسلابيٌن برٌن ا 

ُعلللّدلٌن ل خِتبلللار التَّحَّللليلد البرعلللدص يُعللل ، إا إخلللِت ف ُمسلللتويد ُمتولللًنَّ لللللرريهة التَّلللدري ؛ ِلَّلللا  للبرلللة 
ا 

رجموية الضَّابتة؛ الريا دراوا 
ُحروابة ُمهارنة بتلبرة ا 

رجموية التَّجريبية الريا دراوا بالتَّريهة التَّجريبية ا 
ا 

ت لا )بالتَّريهة الت ُتوًنَّ للرريهة التَّدري   د برلوم  يمر
ٝ( وىلرا ُيفلًن ٔ.ٖٗهليديَّة، يلمال بأن الدسلة العرمليَّة  
ُفروت جروىرية ذات دسلة إحَّا ية ِيند ُمستو،   ا  لي  ىناكإا رف  الفرضيَّة الَّفرية للدَّرااة الو لرنَّ

تواتات اِبسابية ا عدلة ا بٌن ((α=0.05الدسلة 
ُ
خلاتَّة بالتحَّيُ لُعل ، إا متولًن لريهلة التَّلدري ، ا 

لللة الدسللللة  ُحروالللبة، خاّتللة وأن  يمر
دمللا يلللدت يلللك فا ِلللدة حرهيهيَّللة يرلمسللل ا التلبرلللة؛ الللريا درالللوا بالتَّريهللة ا 

للة )العرم تللّلم  يمر ُتكللا أن و (. ٜٜ٘ٔيللام ِمعيللار فلل اد أبللو حرتلل  وكللوىا، )الفللربيين،  ٝ( وفلل ٙليَّللة  للد ير
للرب و البراحللث يرعلل   ىللره النَّتيجللة إا مللا لتميَّلل  بللو الَبر يَّللة التعلميَّللة ِمللا  للدرة يلللك  لرفعيللُ دور التالللِل  وجر

رعروضللة، فضلل ل يللا مرنزومللة الّرمللوز الللو  ر لروايف للا   الَبر يَّللة التعلميَّللة، وا ترِمثلللة 
للادة التعلميَّللة ا  انتباىللو للمر

نداللّية دمللا يُثللًن دافعيَّللة التلبرللة  ترابعللة الللتعلع. ولتِفلل  نتللاِ ل ىللره الدَّرااللة مرلل  باأل للكرات والّراللوم واخلتللوط اهلر 
 يلام(، ولفلان  ٕٓٓٓ) يلام(، ويملر ٖٜٜٔ) يلام(، اهلمفلرص ٜٜٔٔ) يلامنتاِ ل دراارة كُ ملا وبسلرت 

 (، وتبح والعجلوينٕٙٓٓ) يام(، والتوالبة ٕ٘ٓٓ) يام(، ويتا اهلل ٕ٘ٓٓ) يام(، ويبيدات ٕٕٓٓ)
 (. ٕٚٓٓ) يام( وأمحد ٕٙٓٓ) يام(، اهلرش ٖٕٓٓ) يام

الَّتةةائج امُلتعؾؼةةة بالػرضةةقَّة الةةةةَّانقة: ونّصةةفا: "لةةقس هـةةاك َفةةرق ذو داللةةة  -14-2

َمةاد   يف يف َتبصةقل لؾَبةة الصَّةل التَّادةع األدادةي       (α=0.05إحصائقَّة عـد املسةت ى ) 

   نةى(".إىل ُمتغقِّر اجِلـس )ذَكر: أ الرِّواضقات ُوعزى

تواط اِبسايبٖز ر الدوت ر ع )يُ كرما 
ُ
رجموية التَّجريبية  ا عّدت( أن ا 

  )ذكور( ألداء للُ ب ا 
تواللط اِبسللايبٔٔٗ.ٕٓ) التلللَّحَّيُ البعلللدص اخِتبللار  

ُ
جمويلللة  ا علللّدت (، برينمللا كلللان ا 

ر
ألداء لالِبللات ا 

ِلَّلللا  اإلنلللاث،  (ٗٓٔ.ٔ)( بللللِفارت ِمهلللداره ٘ٔٙ.ٕٔ)التللللَّحَّيُ البعلللدص  اخِتبلللار   )إنلللاث( التَّجريبيلللة
ليللللُ التلللللَّبايا  ولكرفللللف ُتواللللتات اِبسللللابية  ر االلللِت دام َتر

، وبللللالرجول إا (ANCOVA)الُفللللروت برللللٌن ا 
يث ، (α=0.05ند ُمستو، الدسلة اإلحَّرا ية )يِ روت ذات دسلة إحَّا ية لفُ  ( مل لز رٗالدوت ر ع ) حر
للة    برلوللم  يمر

ر
    لللي  ىنللاك  انَّللية الللو ، وىللرا ُيفللًن إا  بللوت الفرضلليَّة الَّللفر (ٜٛٔ.ٖحسللوبة )ف  ا 

يرعلللل و  وُتكللللا أن ((α=0.05ِينللللد ُمسللللتو، الدسلللللة   ، إا الِللللن لال يُعلللللفلللرت   التحَّلللليُ دات إحَّا يلللل
يي  برٌن الركور واإلناث، وأن ار البراحث  ي  أفراد الدَّرااة ِما ىره النَّتيجة إا أن يرمليَّة التَّدري  لتع دون حر

ويلو ملا دروس وأنفلتة وتلور وأتلوات   البي ة التعلميَّة واسجتماييَّة نفس ا، كرملا أن الَبر يَّلة التعلميَّلة وملا َتر
ُترعلع بلِور  النَّلزر يرا ِجنسو، ويند لرَّميع برر يَّة وحدة  اهلرنداة اإلحداثية  مل ي خر 

و ا  كانم موّج و رمر
 
ُ
للللة التوالبللللة بايِتبلللار ا  ُللللترعلع، ولتِفلللل  نرتيجلللة ىللللره الدَّرااللللة مرلللل  دراار

( ٕٙٓٓ) يللللامَّللللّمع للَبر يَّللللة ِجللللن  ا 
للة يملللر ٕ٘ٓٓ) يللاموالعبيللدات   ( الللرص أا للر ُفرو لللال  ٕٓٓٓ) يللام(، واخترلفللم ىلللره النَّتيجللة مرلل  دراار

 َّا  اإلناث.التلَّحَّيُ لُع ، إا الِن  لِ 
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لتَّبادــل بَــي  الارمَّــــة ســا اَساســت لَمـــااض الرِّماقــيا  تُعــيس إلـــى افــت َتحلــيل َلةَــة اللَّـــ  التَّا
  الِج  "د

َّلليُ   (α=0.05ذو دسلللة إحَّللا يَّة )( فرللرت جللوىرص ٗمل يز للر   الللدوت ر للع ) للبرللة الََّّللف  َتر
ادة ال التَّاا  األاااد

ر
حسلوبة حريث برلوم  يمر برٌن التَّريهة والِن   رَّياضيات يُع ، إا التَّفايُ 

ر
ة  ف  ا 

 للي    انَّل  بوت الفرضيَّة الَّفريلة اللو وىرا ُيفًن إا (.α=0.05) ( وىد غًن دالة إحَّا يال ٕٙٓ.ٓ)
بلٌن التريهلة  يعل ، إا التَّفايلُ ((α=0.05لة للو، الدسللد ُمسلتللِينلال لىناك فلرت   التحَّليُ دات إحَّا يل

َّليُ للبرلة الََّّلف التَّاال  األااالد والِن . وُتكا أن يرع و البراحث يرلدم وجلود فرلر  ت دات إحَّلا يال   َتر
مويات الدَّرااة التَّجريبية )ذكورال، وإناثال( اللو دررالم باالِت دام  إا التلّفايُ برٌن التَّريهة والِن  إس أن  ر

يلللث لو  ة ابراالللوب فللللّر أج للل  ابرر يَّلللة التعلللليع اخُلَّوتلللد  لللد خرضلللعم إا الزُّلللروف التعلميَّلللة نرفسللل ا ملللا حر
ُعلملللللة الللللللريا  املللللا بالتَّلللللدري  

عللللللع وا 
ُ
ابرديثلللللة، والتَّلللللدري  يللللللك االللللِت دام برر يلللللات ُمفلللللااة، كرملللللا أن ا 

ر للللارة والّدرجللللة الِعلميللللة نرفسلللل ا لهريبللللال. وِمللللا 
فللللاءة وا  للمرجمللللويتٌن الضَّللللابتة والتَّجريبيللللة لللللدي ع اخلِللللَبة والكر

لللة يمللر )الدَّ  الدَّرااللات اللللو لتِفلل  مرللل  نتلللاِ ل ىللره لللر لُ ( اللللو ٕٓٓٓراالللة دراار ُفرو لللال لُعللل ، إا نتا ج للا ز ر
لر ( اللو مل لُ ٕٙٓٓالتلّفايُ برٌن التَّريهة والِن . ويتللف مل  دراارلة التوالبلة ) ُفرو لال لُعل ، إا نتا ج لا ز ر

ستو، 
ُ
 التلّفايُ برٌن التَّريهة والِن  وا 

 التَّحَّيلد. 
الَب يلللة التعلميَّلللة احملروالللبة  لللد لسللل ع   َتَّللليُ التلبلللة   ملللادة الرياضللليات  ويبلللدو أخلللًنال أن االللِت دام

مهارنة بالتريهة التهليدية، وبو  النزر يا الن ، فالركور واإلناث ما التلبة للدي ع الدَّافعيلة والرغبلة   
ة هعُ التلبة يفعرون ِس ولية أكَب التعلع، وأن الترا   التعلميَّة ابرديثة بااِت دام الَبر يَّة التعلميَّة احملرواب

هاه لعلم ع   بي ة لرعليميَّة جديدة، ولعتي ع اسحساس با س ولية فالتال  يتحملُ مسل ولية لعللع نفسلو 
بنفسو، بعك  التلبة الريا يتعلمون   بي ة لرعليميَّة لهليدية س ل يد   دافعيت ع وإىتمام ع للتعلع. اسمر 

 التهليُ ما أمهية التريهة التهليدية   التَّدري . الرص يستوج  معو يدم 
 املؼرتحات: -15

   ضوء نتاِ ل ىره الدَّرااة، يهرتح البراحث، ما يلد  

بية التعليع ضررورة وض  ختة  راملة وكاِملة ِما -41-4 وا  اَّسات ذات اسىِتمام  بالتعليع  وزارة الرتَّ
 يات التعلميَّة   التعليع َبريث لرفمُ اخلتلّة لوفًن اإلمكانيات البفريَّةوالتَّدري  ساِت دام ابرااوب والَبر 

 . وا اديَّة

41-8-  
ر
ات الَب وض  ابوافل  التلّفجيعية )ا اديَّة، وا    ّيات التعلميَّة.عنوية( للُمبديٌن    ر

41-3-  
ُ
َُب لللٌن والتللللَّربويٌن   التللللَّ ََُّّات ا 

 تلفلللة، واسالللِتفادة ملللا العرملللُ يللللك لروحيلللد ج لللود ا 
رعرفة أفضُ التلرا   لترَّميع الَبر يات التعلميَّة ومرعرفة خَّاِ َّ ا. النَّزريات واألَباث  

جات  
ر
 ىرا ا 

 لرأاي  مرَّلحة أو مرراِك  إلنتاج الَبر يات التعلميَّة اليَّدة. -41-1
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رجلللات لتبرلللادت اخلِلللَبات، التللللّعاون مرللل  برعللل  الّفلللركات وا  اَّسلللات اللللو هللللا السَّللل -41-1
ب    ىلللرا ا 

ات   إنتاج
ر
 برر يات لرعليميَّة جيَّدة خِلدمة العرمليَّة التعلميَّة. وذلأل لوفًنال للُج د والو م وا 

ات الَب إجراء مر   -41-6 َّ  يد ِما الدَّرااات    ر بية ير  ّيات التعلميَّة، وللر ويد للُ ب كليات الرتَّ
امل التعلميَّة ِلكنولوجيا الت  .وإنتاج اعليع بلِهدر كرافت ِما ُمهررات ابرااوب الّضرورية لتَّميع الَبر
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 املراجع

 ع الَعربقَّة:راِجمَلا

اسِتخدام الحَاسول  اـقترق  فت مَياام  التَّربية (. ٖٕٓٓ) اعادة، جرودت والسَّرلاوص، يادت. -
 .يّمان  دار الّفروت للنلّفر والّتوزي  . التعليَ
ليللة للنلللّفر  .الحَاســول فــت التعلــيَ(. ٕٕٓٓ) مة، يربللد ابللاِفظ وأبللو ريللا، حممللد.ارلل  - يّمللان  األىر

 والتلّوزي .
اـللـــــاء  تَلـــــميَ التجـــــارل فـــــت الةحـــــو  ال بِـــــية  التربومـــــة (. ٜٜ٘ٔ) الفلللللربيين، زكريلللللا. -

 ٔٛٔ-ٓٛٔص.ص. الهاىرة  مكتبة اسذملو مَّرية،  اقجتمادية
أثللرر االِت دام ابراالوب   لللردري  الرَّياضليات لتلبرلة  (.ٖٕٓٓ) خاللد. ،تلبح، يوالف والعجللوين -

لو ابراالوب اىلاهتع رمر َّليل ع واهَّ ، مجلــّة اراسـا  العُلـوم التَّربومــة .الََّّلف األوت الثللَّانوص الِعلملد يللك َتر
ٖٓ (ٔ ،)ٔٙٙ-ٔٛ٘. 
َّلليُ أثلللرر االلِت دام برر يَّللة لرعليميَّللة  (.ٕٙٓٓ) التلللّوالبة، حممللد. - للط التَّللدري  اخُلَّوتللد   َتر مللا َنر

 ٕ، اَراقيَّة فت العُلوم التَّربومةالمجلـّة   واِيد اللورة العرربيَّة لرد، للبرة الََّّف العرا ر األاااد   األردن.
(ٕ ،)ٛٚ- ٖٔٓ. 

 إربد  د.ن. .التعلَ َد  بُعد تـَّ يا  التعليَ(. ٕٚٓٓ) يربابنو، زياد وليد حممد. -
رفلاىيع الرَّياضلية لتلبرلة (. ٕ٘ٓٓ) يبيدات، ل ص. - َّليُ برعل  ا  بويلة ا ُحروالبة   َتر أثلرر األلعاب الرتَّ

 الاِمعة اهلامشية، األردن. ،رَسالة ماِجِتير َغير َم  ورض. الََّّف الثّالث األاااد   مُديرية إربد األوا
ت تَحلـيل َلةَـة اللَّـ  أثــَر اسـِتخدام الحَاسـول فـ(. ٕ٘ٓٓ) يتا اهلل، حممد وابلردان، فلوزص. -

للالةالعَاشــر اَساســت لمَــااض الرِّماقــيا  فــت مَــدار  مُدمرمــة التَّربيــة التعلــيَ لم اَّــة دمّــان الرَّابعــة   . رار
 .٘٘-ٔ٘ص.ص(، ٗ-ٖ) ٖٗا ُعلع، 
َّلليُ التلبرللة  (.ٕٚٓٓ) يهيللُ، أمحللد. - للة أثلللرر االلِت دام ا   َتر لرَّللميع برر يَّللة لرعليميَّللة حُمرواللبة ودراار
علومللات.الرلل

ر
رفللاىيع الرللداوت واساللتع مات    واِيللد ا 

جامعللة  ة العُلــوم التَّربومــة  ال بِــيةبمجلــّـ  امعيٌن  
 .ٜ٘-ٕٛص.ص(، ٕ)ٛ، البحريا

ُبا لللر وا  جّلللُ لتلبرلللة (. ٕٓٓٓ) .العملللر، حمملللد - أثللللرر االللِت دام ابراالللوب التعليملللد   التللللَّحَّيُ ا  موك،  ،ير َم  ورضِتير غَ الة ماجِ رسَ  .الكيمياء الََّّف األوت الثلَّانوص الِعلمد    .األردنجاِمعة الًنر

َّليُ (. ٕٕٓٓ) غل اوص، حمملد ذيبلان. - لرَّلميع برر يَّلة لرعليميَّلة ودراارلة أثللررىا وأثللرر ُمتولًنَّ ابركلة   َتر
 معللة البحللريا جا ،مجلـــّة العُلــوم التَّربومــة  ال بِــية. للبرللة الََّّللف الّسللادس األاااللد لللبع  مرفللاىيع ابللل

 .٘ٔ-ٗٔص.ص(، ٗ)3
 . يّمان، األردن  دار الِفكر.اسِتخدام الحَاسول فت التعليَ(. ٕٕٓٓ) الفار، إبراىيع. -
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 يّمان  دار الِفكر. .تَبرمد التعليَ(. ٕٕٓٓ) مرريد، لروفي  وابيلة، حممود. -
ليل َلةَـة أثـَر تـَدرم  إلدس بَرمجيا  الحَاسول فت تَح .(ٜٜٛٔ) .التان ىويلدص ،ا تًنص -

جاِمعلة ا للأل العود    ،. رالالة ماجسلتًن غلًن مرنفلورةاللَّ  الِّاا  فت مَـااض العُلـوم بمدم ـل الرِّمـا 
 السعودية.، ا ملكة العرربيَّة الرَّياض

. ور رة ُمهدمة تَّييَ مَ َهر الرِّماقيا  الُمحوسك دلى الّ ةسة فت اَران(. ٕٚٓٓ) م نا، وفاء. -
ر كلية الرتَّ  موك ،  ،بية الّساب إا م حر  .ٕٚٓٓلفريا األوت، ٕ٘-ٖٕجاِمعة الًنر

َّيُ (. ٕٙٓٓاهلرش، يايد ويبابنو، زياد والدسلعة، أاامة، ) - أثلرر ااِت دام برر يتٌن لرعليميتٌن   َتر
 88مجلـّة جاِمعة ت رم  للدِّراسا  الةُحو  الِعلميةب . للميرات الََّّف األوت األاااد   الرَّياضيات

 .ٙٙ-٘٘ص.ص.، (ٔ)

. السمةيوتر التعليمت بَي  ال َّظرمة  التَّاةيق (.ٕٛٓٓ) يايد وفاخورص، م ا ويامٌن، حا . اهلرش، -
 إربد، األردن   ِيامل الُكت  ابرديث.

أثـَر اسِتخدام الحَاسول التعليمت فـت تَحلـيل َــالل  (.ٖٜٜٔ). اهلمفرص، ف مد جَب الي  -
موك،ستًن غر الة ماجِ رار  .رِّماقيا اَساست فت ال اللَّ  النَـّام     األردن. ًن مرنفورة، جاِمعة الًنر
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