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Abstract 

The study aims at identifying (Effect of Adobe Flash Program on the Acquisition of Mathematics 

for the Pupils of the Fourth Basic Class in Jordan and Their Tendencies Towards it in the Governorate 

of Arbid). To achieve the aims, the researcher has relied upon the quasi-experimental method for its 

suitability. He has applied upon the experimental group the practical process using Adobe Flash 

whereas the other group studies in the traditional method. The acquisition test and the tendency scale 

have been applied upon the two groups. After making a statistical analysis, it has been revealed that 

there is a positive and important effect for Adobe Flash.  
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  :ملخصال
" في تنمية اتجاهات طلبة الصف الرابع األساسي نحو مادة adobe Flashف على أثر برمجية الفالش "هدفت الدراسة للتعر 

لمالئمته  اعتمد الباحث في علىالمنهج شبه التجريبيفي المدارس األساسية في محافظة إربد، ولتحقيق أهداف الدراسة  الرياضيات
( التي تم تصميمها Adobe Flashالطريقة العملية، باستخدام برمجية فالش )لطبيعة المشكلة، بحيث يطبق على المجموعة التجريبية 

من خاللها وحدة القسمة لطلبة الصف الرابع األساسي، بينما تبقى المجموعة األخرى تدرس المادة ذاتها بالطريقة االعتيادية. كما تم 
إجراء التحليل االحصائي تبين وجود أثر إيجابي وهام  تطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات على كلتا المجموعتين، وبعد

المملكة األردنية  مدارس في الرياضيات مادة األساسي في الرابع الصف طلبة تحصيل في "adobe Flashبرمجية الفالش "إحصائيا 
 نحوها. واتجاهاتهم الهاشمية

 "،تحصيل، مادة الرياضيات، االتجاهات نحو الرياضيات. adobe Flashبرمجية الفالش "الكلمات المفتاحية: 
 خلفية الدراسة:

ما زال العصر الحالي يشهد ثورة معلوماتيه جديدة وتكنولوجية لم يسبق أن شاهدها من قبل، مما ادى ذلك إال وجود انعكاس 
أهم واكثر المجاالت تأثرًا هو المجال  واضح في كل من المجاالت االقتصادية والسياسية والتعليمية وغيرها من المجاالت، ولعل

 التعليمي حيث عملت تلك الثورة على التغيير بكافة االساليب التعليمية واإلستراتيجية، مما ساعدها على فتح آفاق جديدة لتطوير التعليم
الت وذلك عن طريق إستخدام والعمل على تقديم نوعيات جديدة منها والتي تساهم في تنمية المجتمع وتقديم الحلول للكثير من المشك

تكنولوجيا المعلومات واإلتصاالت، والعمل على إشباع الحاجات التعليمية المحتلفة، مما يساعد المجتمعات على التميز والقدرة على 
 اختراع وتنظيم المعلومات والمعارف. 

وير العملية التعليمية وتحسين مستواها ورفع أصبحت قضية تطأذ  يعد التعليم البينة التحتية لكيان أية أمه في صناعه مستقبلها،
نجاز مهامها ونشاطاتها وزيادة إنتاجها تعد تطوير العملية التعليمية قضية عالية، بفاعلية وكفاءة  كفايتها والتحكم في طريقة استثمارها وا 
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تم على المؤسسات التعليمية ابتكار أسلوب القضايا الرئيسية المثارة في الوقت الحاضر استجابة لتحديات العالمية المعاصرة التي تحمن 
 (.2013علمي فعال في مواجهة التحديات التي تواجة المؤسسات التعليمية )صقر، 

وقد ساعدت المستحدثات التكنولوجية بتوظيف وسائط تكنولوجيا التعليم في العملية التعليمية والتي ساهمت في تحول بيئة التعلم 
، Al Musawi, Ambusaidi, Al-Balushi, and Al-Balushi, 2013)تعلم تفاعلية)الصفية التقليدية إلى بيئة ال
عبرالعصوربأشكاالالتصااللسائدة، سيغيرحتمًا منشكاللتفاعالإلنسانيواالتصال والتعلمية  التعليمية ولتحديدمالمحالممارسات العملية

(، كما تعمل على تغير Alexiou, Bouras, and Giannaka, 2008والتواصل التكنولوجيومداخاللتعلموأساليب التدريس الحديثة )
وظيفة المحتوى من مجرد معلومات ومعارف ومهارات متعددة النصوص واللغة اللفظية التي يحفظها الطالب ويعيد إظهارها في 

)سعيد، تحصيله الدراسيلها أشكال متعددة تثير في الطالب تفكيره ونشاطه العقلي والحركي وتزيد من مستوى  اإلمتحانات إلى معلومات
-El(، مما تجعل المعلم في هذه الحالة موجهًا لعملية التعليم وليس مصدرًا لها، وتصبح عملية تعليم نشطة وأكثرر فاعلية )1: 2010

sabagh, 2011: 43.) 
حث عن نماذج وتماشيًا مع عملية المواكبة رأى التربويين ضرورة دمج التكنولوجيا في المناهج المدرسية وتطويرها والب

ية واستراتيجيات وبرامج تعليمية محوسبة بديلة تسمح بتنمية بعض مهارات تدريس عند المعلم، وزيادة فاعلية العملية التعليمية وزيادة دافع
 (.276: 2012)عبد العزيز، الطلبة نحو التعلم نتيجة الستخدامها 

خدام البرامج التعليمية المحوسبةيعمل على تغييرمفهوم التعليم ( أن التدريس باستNagarajan&Jiji, 2010ويرى نارجرانوجيجي )
التقليدي لمواكبة التطور العلمي والعمل على أبراز المزيد من طاقات االبتكار لدى الطلبة وذلك بأن يخلصهم من الروتين الذي يعد سمة 

شطة االبتكارية في أي وقت وفي أي مكان، كما تزيد من سمات التدريس بالطق التقليدية، كما يتيح فرصة أمام الطلبة من ممارسة األن
 من دافعية الطلبة نحو التعلم الموضوعات.

وجاءت العديد من الجامعات والمدارس ومراكز البحوث العلمية بإثبات أهمية البرامج التعليمية المحوسبة في العملية التعليمية 
عداد البرمجيات التعليمية المحوسبة وذلك من خالل التجارب العالمية وتعاون الدول النامية  وتعاون مؤسساتها االكاديمية في تصميم وا 

ذات جودة والتي يأتي من خاللها مردود علمي يساهم في رفع مستوى تحصيل الطلبة وتحسين أدائهم في المواد المقررات الدراسية 
 (.2014)الجراح ومفلح والربيع وغوانمة، 

المصطلحات الحديثة التي تعد نتاج للعلم والتكنولوجيا في المجال التربوية لذلك أصبح هذا  ويعد مصطلح البرامج التعليمية من
يد المصطلح من القضايا األساسية التي تشغل العلماء والباحثين التربويين والمهتمين بمجال تكنولوجيا التعليم مما حثهم على القيام بالعد

وأهميتها وأنماطها  وأهدافها والمعايير المستخدمة في تصميمها رامج التعليميةمن الدراسات واألبحاث التي تبحث عن مفهوم الب
(Stepanyan, Littlejohn, &Margaryan, 2013 .) 

 تتضمن باحدى لغات البرمجة، حاسوبياً  برمجتها تم دراسية وحدة( البرامج التعليمية المحوسبة بأنها" 9: 2012وعرف حمدان )
 ومواقع فيديو، ومقاطع العلمية للتجارب محاكاة وكذلك والتقويم واألمثلة والمحتوى األهداف تشمل شيقة بطريقة عرضها يتم روس عدةد

". كما أشار شاهين التربوية األهداف لتحقيق الفورية جعةاالر  التغذية له وتوفر المتعلم معها يتفاعل المتعددة، بالوسائط مدعمة انترنت،
التفاعلية "بأنهاإحدى المستحدثات التكنولوجية الحديثة التي ظهرت في اآلونه األخيرة تتيح فرصة ( إلى البرمجيات الحاسوبية 2010)

للمتعلم لمواجهة قضايا وظواهر ومواقف تعليمية غير مألوفة، ولها دور في ايجاد التعلم النشط الي يسمح للمتعم باكتساب المعلومات 
ي شكل نصوص أو أصوات أو كليهما، كما تساعد المتعلم على اكتساب والمعارف التي تعرض له عن طريق شاشات الحاسوب ف

 المهارات التي تمكنه من استمرار في عملية التعلم وزيادة من دافعيته نحو العملية التعليمية.
لذي يلعبه وهناك العديد من الدراسات التي أكدت على أهمية استخدام البرامج التعليمية المحوسبة في تدريس الرياضيات، والدور ا

كدراسة  في عملية تعليم الرياضيات، وتقديم المفاهيم الرياضية المتضمنة في مقررات الرياضيات من خالل األنشطة المعملية المحوسبة
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(Tuzun et al., 2009 ،(، ودراسة )2015(، ودراسة )عذاربةBurch and Kuo, 2010( ودراسة ،)Bennett, 2012 ودراسة ،)
(Cheung and Slavin, 2013( ودراسة ،)Aliasgari, Riahinia, and Mojdehavar, 2010( ودراسة ،)Cavalluzzo et 

al., 2012.) 
يحتل الرياضيات مكانة ومركز مهم بين العلوم المختلفة حيث يصفها البعض بأنها العمود الفقري لتلك العلوم، لتنظيم الخبرات 

بتها الدقيقه غنية بصورة ال تضاهيها أي مادة بقوتها ومنطقها وشدة اتساقها وفهم المحيط الذي نعيش به، فأضحت الرياضيات بتركي
فالذي يحدث االن من تطورات علمية وتكنولوجية وحياتيه تجعلنا نفكر في تغيير المنهاج لصورة تطابق تحقيق متطلبات الفرد لمواكبة 

نما قدرته على إدراك تلك التطورات العلمية والتكنولوجية والحياتية، فالمتميز رياضيًا ال  يعني له كم من المعرفة الرياضية لديه؛ وا 
وتوظيف المعرفة الرياضية في حل المشكالت والتصرف في المواقف، وهنا يجب اإلشارة الى انه ال بد من ان يتم تغيير النظرة التي 

الب من خاللها توظيف ما اكتسبه من ترى أن التحصيل هو الهدف األساسي لتعليم الرياضيات. فالرياضيات هي التي يستطيع الط
معرفة رياضية في حل المشكالت التي تواجهه في المواقف المختلفة وفي خدمة المجتمع الذي يعيش فيه. ولقدأصبحت الرياضيات في 

يومية مما يعني حياتنا المعاصرة اليوم، أكثر أهمية وضرورة عما كانت عليه في الماضي، ألنها تستخدم في العديد من مجاالت الحياة ال
 (.2: 2012وجود قوة خفية للرياضيات )أبو مزيد، 

وتؤكد الدراسات الحديثة أن منهاج الرياضيات وأساليب تدريسها هو أسلوب في التفكير يعتمد أساسه على الفهم والمنطق حيث 
لمعلم لمنهاج الرياضيات لتنمية (،وهنا يأتي دور ا3: 2014يعتمد على نمط اإلكتشاف والمناقشة للوصول إلى الحل )العيثاوي، 

باألساليب  التحصيل الدراسي حيث يجب أن يتم استخدام األنشطة التعليمية والتي تعد إحدى عناصر المنهج المدرسي وال يتحقق ذلك
نما العمل على تطبيق نظرية بياجية في النمو العقلي التي أثرت تط بيقاتها التربوية في التدريسية المعتادة كااللقاء والرد على المتعلم وا 

مراحل التعليم المختلفة وأثمر عنها تعديل أساليب التدريس في مختلف المواد الدراسية، وتنمية االتجاهات اإليجابية للطلبة نحو مادة 
حيث أنها تحدد االستعدادات النفسية والميول المختلفة  .فاالتجاهات التي يحملها الطلبة لها دور كبير في العملية التعليميةالرياضيات، 

 (2009)الوعاني،  ومدى استجابهم لموقف معين .التي تؤثر في سلوك الطلبة
وتعد اتجاهات الطلبة نحو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام والبرمجيات التعليمية المحوسبة بشكل خاص من  

(، وفي هذا الصدد يؤكد جولد أن االتجاهات Cavalluzzo et al., 2012في السنوات األخيرة )الموضوعات التالي القات اهتمام 
هي  العلميةتوفر الدافعية التي تترجم المهارات العلمية ومهارة استخدام الطرق العلمية في العملية التعليمية، باإلضافة إلى أن االتجاهات

في كافة مراحل التعليم المختلفة، ألنها تعبر عن جوهر العلم وتدفع الطلبة إلى من أهداف العملية التعليمية  بمثابة هدف أساسي
ن البحث في اتجاهات الطلبة نحو (، 2009استخدام األسلوب العلمي اتجاه األشياء والظواهر الطبيعية )الغيشان وعبد الحق،  وا 

ن سبب استخدام البرمجيات التعليمية المحوسبة في العملية التعليمية،أهم من معر  فة تطبيقات هذه التكنولوجيا وأدواتها في التعليم،وا 
يعود إلى عدم الوعي بأهمية هذه التكنولوجيا في عملية التعليمية،  عزوف بعض عن استخدام وسائل تكنولوجيا في عملية التعليم والتعلم

 (.241: 2010شناق وبني دومي، وعدم مقدرتهم على استخدامها، والحل هو ضرورة وضع برامج تدريبية للمعلمين خاصة )ال
ووجود برمجيات تعليمية محوسبة خاص للرياضيات من أساسيات تعليمها وذلك ليتمكن المعلمون من تطبيق االستراتيجيات  

(، وتظهر Burch and Kuo, 2010التعليمية التعلمية على أهم المواضيع التي سيقوموا بتدريسها، مما يولد لدى الطالب إثارة ونشاط)
في الرياضيات من خالل مساعدة المتعلمين على فهم المعرفة الرياضية، وتكوين الترابطات بين  مية البرمجيات تعليمية محوسبةأه

األفكار من خالل استراتيجيات وطرق متنوع. لذا ومن هذا المنطلق فقد ارتاى الباحث ضرورة القيام بمبادرة جادة، بإجراء دراسة علمية، 
 ة حديثة ومعاصرة، تساهم في تحسين تعليم الرياضيات عند الطلبة.الستخدام استراتيجي

في تحصيل طلبة الصف الرابع  "adobe Flashوبناءًا على ما تقدم، تأتي هذه الدراسة لتكشف عن أثر برمجية الفالش "
 .اإلبتدائي في مادة الرياضيات في المدارس األساسية في محافظة إربد واتجاهاتهم نحوها
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: أوالً الباحــث بتقســيم الدراســات الســابقة إلــى محــاورين )قــام الدب التربــوي بعــض الدراســات المتعلقــه بموضــوع الدراســه و وقــد اورد ا
دراسات تناولت اثر  ثانيًا:دراسات تناولت اثر البرامج المحوسبة في تحصيل الطلبة في المواد الدراسية المختلفة واتجاهاتهم نحو تعلمها، 

 البرامج المحوسبة في تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحو تعلمها(، 
 أواًل: دراسات تناولت اثر البرامج المحوسبة في تحصيل الطلبة في المواد الدراسية المختلفة واتجاهاتهم نحو تعلمها

الكشــف عــن أثــر البــرامج المحوســبة ســة هــدفت الــى ( دراBasoz and Cubukcu, 2014أجــرى كــل مــن باســوزوكوبوكو )
"MOODLE" ،تنميــة فـي الوحـدة هـذا فاعليــة إلـى التعـرف ثـم ومـن وفاعليتهـا فـي تنميـة تحصـيل الطلبــة فـي جامعـة "باليكسـير" فـي تركيــا 

المحوســب، واســتخدمت الدراســة المــنهج شــبه التجريبــي الختبــار الفرضــيات الدراســة  التعلــيم نحــو واتجاهــاتهم للتالميــذ الدراســي التحصــيل
كما استخدمت الدراسة إختبار تحصيلي بعدي لقيـاس التحصـيل الدراسـي فـي تعلـم بعـض المفـردات اللغـة، وتكونـت واإلجابة عن أسئلتها، 

 25ت العينة الى مجموعتين مجموعه تجريبية وتكونت من وقسم جامعة "باليكسير" في تركيا،( طالبة من طالبات 50عينة الدراسة من )
طالبـة درسـت بالطريقـة التقليديـة، واظهـرت  25"، ومجموعـه ضـابطه تكونـت مـن MOODLEطالبة درسـت باسـتخدام الوحـدة المحوسـبة "

لبــات فــي المجموعــة المجموعــه التجريبيــة ومتوســط درجــات طا النتــائج أن هنــاك فــروق ذات داللــة احصــائية بــين متوســط درجــات طالبــات
المجموعة التجريبية، كما جاءت النتائج إيجابيـة فـي االختبـار التحصـيلي البعـدي المباشـر  الضابطة في اختبار التحصيل لصالح طالبات

المؤجل ، كما أظهر النتائج الخاصة باالختبار البعدي الذي أثبت تفوق طريقة التدريس باستخدام البرامج المحوسبة على الطريقة التقليدية
 أنه ال يوجد فروق بين المجموعة الضابطة والمجموعة التجريبية في االحتفاظ بالمفردات المتعلمة.

( دراسة هدفت الى الكشف عن مدى فعالية المعامل Al Musawili et al., 2015واجرى كل من الموسوي وآخرون )
%( من 40ريت الدراسة في عمان. وتكونت عينة الدراسة من )االلكترونية المستخدمة في تدريس مادة العلوم في مدارس العلوم. أج

مجتمع الدراسة المختار من ثالث مناطق تعليمية في دولة الكويت والمكون من الطالب الذين يدرسون مادة العلوم. وتحقيقا الهداف 
االلكترونية في تدريس مادة الرياضيات يسهم الدراسة تم توزيع االستيبانة على عينة الدراسة. أظهرت نتائج الدراسة ان استخدام المعامل 

بشكل ايجابي في تسهيل تدريس مادة العلوم، وكما اشارت نتائج الدراسة ان اتجاهات الطالب نحو استخدام المعامل االلكترونية في 
 تدريس مادة العلوم كانت ايجابية. 

 Adobe flashمـــي محوســـب معـــد وفـــق )تقصـــي فاعليـــة اســـتخدام برنـــامج تعلي( بدراســـة هـــدفت الـــى 2015وقامـــت حمـــد )
Professional CS5.5)  ،في تحصيل طلبة الصـف السـادس فـي مـادة تكنولوجيـا فـي مـدارس مدينـة نـابلس الحكوميـة واتجاهـاتهم نحـوه

األساســي باســتخدام برنــامج للصــف الســادس تكنولوجيــا  كتــاب مــن االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، لوحــدة تعليميــة برمجيــةوتصــميم 
كمـــا اســـتخدمت الدراســـة إختبـــار تحصـــيلي بعـــدي لقيـــاس التحصـــيل الدراســـي فـــي الفـــالش، واســـتخدمت الدراســـة المـــنهج شـــبه التجريبـــي، 

بمدرسـة  السـادس الصـف طالبات من طالبة( 92، ومقياس االتجاهات نحو التعلم مادة التكنولوجيا، وتكونت عينة الدراسة من )تكنولوجيا
درســـت محتـــوى وحـــدة االتصـــال ( 46وقســـمت العينـــة الـــى مجمـــوعتين مجموعـــه تجريبيـــة وتكونـــت مـــن )د المصـــري الثانويـــة للبنـــات، رشـــ

 Adobe flash Professionalوتكنولوجيــا المعلومــات مــن كتــاب مــادة تكنولوجيــا باســتخدام البرنــامج التعليمــي المحوســب وفــق )
CS5.5،) ( 46ومجموعه ضابطه تكونت من)  بالطريقة التقليدية، واظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسط درست

المجموعـه التجريبيـة ومتوسـط درجـات أقـرانهن فـي المجموعـة الضـابطة فـي اختبـار التحصـيل لصـالح طالبـات المجموعـة  درجات طالبات
ج الفــالش، كمــا اظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات داللــة ة باســتخدام برنــامالمحوســب التعليميــة البرمجيــة طريــق عــنالتجريبيــة التــي درســت 

اللـــواتي درســـن وحـــدة االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات مـــن كتـــاب مـــادة  احصـــائية بـــين متوســـطي اتجاهـــات طالباتالمجموعـــه التجريبيـــة
وطالبـات الصـف السـادس اللـواتي ( Adobe flash Professional CS5.5باسـتخدام البرنـامج التعليمـي المحوسـب وفـق )تكنولوجيـا 

درسن الوحدة نفسها بالطريقة التقليدية في مقيـاس االتجاهـات نحـو تعلـم مـادة تكنولوجيـا لصـالح طالبـات المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت 
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طردية بين التحصيل وجود عالقة ارتباطية  إلى الدراسة نتائج أشارت كماة باستخدام برنامج الفالش،المحوسب التعليمية البرمجية عنطريق
 الدراسي واالتجاهات نحو تعلم مادة تكنولوجيا.

 ثانيًا دراسات تناولت اثر البرامج المحوسبة في تحصيل الطلبة في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحو تعلمها
برنـامج اسـتخدام  أثـر الكشـف عـن( دراسة هـدفت الـى Saha, Ayub&Tarmizi, 2010كل من ساها وأيوب وتارميزي )اجرى 

جيوجيبرا على تحصيل الطلبة المرحلة الثانوية في مادة الرياضيات وحدة اإلحداثيات الهندسية في مدارس كواالمبور بماليزيا، كما هـدفت 
برنـامج جيـوجيبرا فـي وحـدة اإلحـداثيات الهندسـية، واسـتخدمت الدراسـة المـنهج المنهجشـبه  اسـتخدام علـى قائمـة برمجيـة الدراسة إلـى تقـديم

فــي  اإلحــداثيات الهندســيةكمــا اســتخدمت الدراســة إختبــار تحصــيلي بعــدي لقيــاس التحصــيل الدراســي لــدى الطلبــة فــي وحــدة جريبــي، الت
( طالبًا مـن طـالب المرحلـة الثانويـة، وقسـمت العينـة الـى مجمـوعتين 53وتكونت عينة الدراسة من ) ومقياس القدرة المكانية،الرياضيات، 

( طالبًا من طالب منخفضي القدرة المكانيـة الـذين 27نت من طالب منخفضي القدرة المكانية إذ تكونت من )مجموعه تجريبية والتي تكو 
( طالبــًا مــن طــالب مرتفعــي القــدرة المكانيــة والــذين درســوا بالطريقــة 26ومجموعــه ضــابطه تكونــت مــن )برنــامج جيوجيبرا،درســوا باســتخدام 

أداءالمجموعــة التجريبيــة التــي درســت برنــامج جيــوجيبرا، وبــين لــة احصــائية بــين متوســط التقليديــة، واظهــرت النتــائج وجــود فــروق ذات دال
على الدرجة الكلية الختبار التحصيل  المعتادة الطريقة اإلحداثيات الهندسية باستخداموحدة  متوسط أداء المجموعة الضابطة التي درست

التجريبيــة  المجموعــة أداءفــروق ذات داللــة احصـائية بــين متوســط ن هنــاك ،كما أظهــرت نتـائج الدراســة أالبعديولصـالح المجمــوع التجريبيــة
علـى مقيـاس القـدرة المكانيـة ولصـالح المجمـوع التجريبيـة،  التي درست باستخدام برنـامج جيـوجيبرا، وبـين متوسـط أداءالمجموعـة الضـابطة

( Excel and Power Pointثراستخدام برنامجي )الكشف عن أ( الى 2013حيث ارتفعت القدرة المكانية لديهم. وهدفت دراسة جرار )
على تحصيل طلبة الصف الثامن األساسي في وحدة اإلحصاء في مادة الرياضيات ودافعيتهم نحو تعلمهـافي منطقـة نـابلس، كمـا هـدفت 

الدراسة المنهج  ( في وحدة اإلحصاء، واستخدمتExcel and Power Pointبرنامجي ) استخدام على قائمة برمجية الدراسة إلى تقديم
كمــا اســتخدمت الدراســة إختبــار تحصــيلي بعــدي لقيــاس التحصــيل الدراســي وحــدة اإلحصــاء فــي الرياضــيات، ومقيــاس المــنهج التجريبــي، 

( طالبـًا مـن طـالب الصـف الثـامن األساسـي، وقسـمت 74االدافعية نحو تعلم اإلحصاء في مادة الرياضيات، وتكونت عينة الدراسـة مـن )
برنـامجي  برنـامج( طالبـًا مـن طـالب الصـف الثـامن األساسـي درسـوا باسـتخدام 37جمـوعتين مجموعـه تجريبيـة وتكونـت مـن )العينة الى م

(Excel and Power Point)( 37، ومجموعــه ضــابطه تكونــت مــن)  طالبــًا مــن طــالب الصــف الثــامن األساســي درســوا بالطريقــة
التجريبيـــة التـــي درســـت باســـتخدام برنـــامجي  المجموعـــة أداءالتقليديـــة، واظهـــرت النتـــائج وجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائية بـــين متوســـط 

(Excel and Power Point) ،علـى  لطريقـة المعتـادةوبـين متوسـط أداء المجموعـة الضـابطة التـي درسـت وحـدة اإلحصـاء باسـتخدام ا
الدرجة الكلية الختبار التحصيل البعدي، وعلى المجاالت ككل )المعرفـة المفاهيميـة، المعرفـة اإلجرائيـة، حـل المسـائل( ولصـالح المجمـوع 

 تخدامباســ درسـت التجريبيـة التـي المجموعـة أداءفـروق ذات داللـة احصـائية بـين متوسـط ، كمـا أظهـرت نتـائج الدراسـة أن هنـاك التجريبيـة
علـى مقيـاس الدافعيـة نحـو الـتعلم ولصـالح المجمـوع  الضـابطة المجموعـة أداء متوسـط وبـين، (Excel and Power Pointبرنـامجي )
 التجريبية.

 أهمية الدراسة -1
ت الضرورية تقديم المساعدة للمسؤولين في مؤسسات التعليم العالي عند تخطيط للتطوير المناهج رياضيات وتزويدهم بالمعلوما -1

عداد البرامج تدريبية التي يمكن دمجها في برامج الرياضيات لتنمية التحصيل الدراسي، ووضع الخطط العالجية المناسبة  لذلك، وا 
لحل مشكالت تدني التحصيل عند الطلبة، مواكبة مع االتجاهات الحديثة التي تؤكد على أهمية أدخال تكنولوجيا، وتوظيف 

 الدراسية بشكل عام ومنهاج الرياضيات بشكل خاص.البرمجيات الحاسوبية في المناهج 
لديهم، مما ينعكس بشكل إيجابي على مستواهم التحصيلي في  وقد تفيد هذه الراسة طلبة الصف الرابع بتنمية المفاهيم الرياضية -2

 مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها.
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 ع األساسي في مدارس محافظة إربد، يمكن االستفادة منه من تقدم الدراسة اختبارًا لقياس التحصيل الدراسي لدى طلبة الصف الراب
 قبل معلمي الرياضيات أو المعنييين بالعملية تطوير منهاج الرياضيات.

  يمكن للمعلمي والمشرفين التربويين القائمين على منهاج الرياضيات في المملكة االردن الهاشمية االستفادة من التحضير الذي قام
 (.Adobe Flashلدراسية المقدمة من خالل برمجية الفالش )به الباحث للوحدة ا

 على استخدام البرامج الحاسوبية المستخدمة في تعليم الطلبة. كما تحث المشرفين التربويين على عقد دورات تدريبية للمعلمين 
 مختلفة سية وتخصصاتدرا مراحل مشابهة لهذه الدراسة في وأبحاث دراسات إجراء على آخرين باحثين الدراسة هذه تحث قد. 
ومن المتوقع أيضًا إضافة دراسة جديدة إلى مكتبة أدبيات العلوم اإلنسانية بشكل عام وتكنلوجيا التعليم بشكل خاص، التي  -3

 إحدى متطلبات العصر الحالي ومستخداته التي القت اهتمامًا متزايدًا في االونة.أصبحت 
 في حدود علم الباحث، التي تسخدم برمجية  والدراسات في المملكة االردن وتأتي أهمية هذه الدراسة أيضا من قلة األبحاث

(Adobe Flash) في تنمية التحصيل الدراسي لدى الطلبة وزيادة الدافعية نحو تعلم مادة الرياضيات. 
 وأسئلتها: مشكلة الدرسة

تحديًا للتعليم العالي في إتاحة نظم معلومات ذات إن التغير التكنولوجي السريع، أدى إلى تغير اجتماعي واقتصادي كبير، يمثل 
نوعية جيدة ومناسبة للتعليم، مما يترتب عليها من آثار تعليمية وتربوية تحتاج لالهتمام الجوهري عند تطبيق المستحدثات التقنية 

 (2014وي، المعاصرة وربطها بالمواد التعليمية وتحديث أساليب التعليم بناًء على ما أحدثته من آثار)الجري
وترتكز العملية التعليمية الحديثة على تغير دور الطالب وتفعيله، وتوفير مصادر تعلم متنوعة تتناسب قدرات ورغبات وميول 

 (.2012الطلبة في التعلم، إضافة إلى تحسين أساليب التدريس بإدخال وسائل تعليمية حديثة )احمد، 
الباحث كونه مدرس لمادة الرياضيات لفترة طويلة في وزارة التربية والتعليم في مالحظة  وتبرز مشكلة الدراسة الحالية من خالل

دولة الكويت، وأن عملية التعليم التي تحدث تتمبصورة ضعيفة ال تتناسب مع الجهد والوقت والنفقات، فالجهد التي تبذله كبير جدًا، 
مدارسنا في رياضيات بصورة خاصة، يعود ذلك ألن التعليم فيوالوقت المخصص للتعليم طويل، ولكن نتائج تبقى متدنية في مادة ال

الوقت الحالي نجد الطالب يقوم بحفظ المعلومات، وذلك ليقوم باسترجاعها في االمتحان، وسرعان ما تتعرض للنسيان، وهذا ما الحظه 
حدة التي أجريت في مدارس دولة الباحث من انخفاض مستوى التحصيل لدى الطلبة في مبحث الرياضيات من خالل االختبارات المو 

الكويت، كما الحظ الباحث أن كثير من المعلمين يشتكون من حالة ضعف في التحصيل الدراسي بمادة الرياضيات لدى الطلبة واالتجاه 
 نحو تعلمها، غير مدركيين لالسباب الحقيقية وراء هذا الضعف وسبل عالجها، من هنا نشأت مشكلة الدراسة الحالية.

 Zimmer, Billaud, andالل االطالع على الدراسات السابقة وتوصياتها على سبيل المثال، فقدأوصت دراسة )ومن خ
Geoffroy, 2015 ودراسة ،)(Al Musawi, Ambusaidi, Al-Balushi, and Al-Balushi, 2015 ودراسة )

(Erbas&Yenmes, 2011( ودراسة كل من ،)O'Malley, Jenkins and Wesley, 2013 ) ،( ودراسة 2011ودراسة )األبرط
( على ضرورة إدخال 2015بضرورة إدخال البرامجالمجوسبة والتكنولوجيا في المناهج الدراسية، وأكدت دراسة )حمد،  (2013)جرار، 

ذاربة، كوسيلة تعليمية في المناهج الدراسية، كما استخدمت دراسة )ع (Adobe Flashالبرامج التعليمية المحوسبة بواسطة برنامج )
( برمجية الفالش في تنمية التحصيل الدراسي لطلبة الصف الرابع في مادة الرياضيات، ونادت بضرورة استخدامها في بقية 2015

 المراحل التعليمية وبقية المساقات الدراسية
ادة الرياضيات واالتجاه نحـو وبالرغم من االهتمام بفاعلية الطرائق التدريسية المختلفة في تنميةالتحصيل الدراسي لدى الطلبة في م

فـي التحصـيل الدراسـي  Adobe Flash)تعلمها، إال أن هذه الدراسات في حدود علم الباحث لم تحاول الكشف عن أثر برمجية فـالش )
ن، فــي مــادة الرياضــيات لــدى الطلبــة واتجاهــاتهم نحوهــا. وكــون مــادة الرياضــيات تحتــاج إلــى طرائــق تــدريس فاعلــة تثيــر دافعيــة المتعلمــي

وتجذب انتباههم حتى يتسنى استيعاب ما يتعلمونه، وبقاء أثر التعلم،واسـتنادًا إلـى مـا سـبق فقـد شـعر الباحـث بالحاجـة إلـى إجـراء دراسـة، 
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في التحصيل الدراسي لدى الطلبة واتجاهاتهم نحوها، وذلك من خـالل تـدريس الوحـدة )...(  Adobe Flashلمعرفة أثر برمجية فالش )
الصف الرابع اإلبتدائي، ومن هنا تنحصر مشكلة الدراسة في اإلجابـة عـن السـؤال اآلتـي: مـا أثـر اسـتخدام برمجيـة الفـالش  المقررة لطلبة

"adobe Flashفي تحصيل طلبة الصف الرابعاإلبتدائي في مادة الرياضيات بمدارس دولة الكويت واتجاهاتهم نحو تعلمها؟ " 
 جابة عن األسئلة الفرعية اآلتية:ولإلجابة عن السؤال الرئيسي البد من اإل

 " ما أثر استخدام برمجية الفالشadobe Flash ؟" في تحصيل طلبة الصف الرابع األساسي في مادة الرياضيات 
 " ما أثر استخدام برمجية الفالشadobe Flash؟طلبة الصف الرابع األساسي نحو تعلم مادة الرياضيات " في اتجاهات 

 الدراسة الحالية إلى تحقيق األهداف اآلتية:تسعى : أهداف الدراسة
" فـي التحصـيل الدراسـي لدىطلبـة الصـف الرابـع األساسـي فـي المـدارس adobe Flashالكشـف عـن أثـر اسـتخدام برمجيـة الفـالش " -

 .األساسية في مديرية تربية إربد األولى
الرابـع األساسـي فـي المـدارس األساسـية فـي  " فـي اتجاهـات طلبـة الصـفadobe Flashالكشف عن أثر استخدام برمجية الفالش " -

 .مديرية تربية إربد األولى "وحدة القسمة"
 Adobe Flash Professionalبرنامج ) وتقديم دروس تعليمية محوسبة في مادة الرياضيات وفق عرض جديد يستند إلى تصميم -

CS6بــة بهــا واتجاهــاتهم نحــو تعلمهــا فــي مــدارس مــادة الرياضــيات، وتنميــة تحصــيل الطل (، وذلــك مــن اجــل مواكبــة طــرق التــدريس
 محافظة إربد.
 فرضيات الدراسة:

 لإلجابة عن أسئلةالدراسة سيتم اختبار الفرضيات اآلتية:
فـي مـادة الرياضـيات،  بـين متوسـطي التحصـيل الدراسـي البعـدي (α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة ) .1

األساسي في المدارس األساسية فـي مديريـة تربيـة إربـد األولـى تعـزى لطريقـة التـدريس )الطريقـة االعتياديـة " لدى طلبة الصف الرابع 
 " )المجموعة التجريبية(( adobe Flashالمجموعة الضابطة"، باستخدام برمجية "

مادة الرياضـيات، لـدى طلبـة  بين متوسطي االتجاهات نحو تعلم (α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ) .2
الصف الرابع األساسـي فـي المـدارس األساسـية فـي مديريـة تربيـة إربـد األولـى تعـزى لطريقـة التـدريس )الطريقـة االعتياديـة "التقليديـة"، 

 "( adobe Flashبرمجية "
 التعريفات االجرائية -2

جرائيًا:استخدم الباحث عدد من المفاهيم التي البد من تعريفها   اصطالحًاوا 
ولكن هذا ال يتم  معينه. عملية تغذية الحاسوب بالخطوات الدقيقة والتفصيلية التي توصلنا إلى حل مسألةالبرمجية اصطالحًا:  .1

 ,Aliasgariخاصة يستطيع الحاسوب فهمها وتنفيذ أوامرها ) باستخدام اللغة التي يتحدث بها اإلنسان بل يجب استعمال لغة
Riahinia, and Mojdehavar, 2010). 

عالمه "(Tuzun et al., 2009كما عرفها ) .2  بأنها عملية كتابة تعليمات وأوامر لجهاز الحاسوب أو أي جهاز آخر، لتوجيهه وا 
 ""بكيفية التعامل مع البيانات

، من أجل (Adobe Flashهي مادة تعليمية تم إعدادها وتصميمها من قبل الباحث، عن طريق برنامج ) البرمجية إجرائيًا: .3
استخدامها كوسيلة تعليمية مراعيًا بها معايير تصميم البرمجيات المحوسبة، وتناولت المادة المحوسبة وحدة القسمة من كتاب 

 من قبل وزراة التربية والتعليم. في المدارس االردنية الرياضيات للصف الرابع اإلبتدائي المقرر للطلبة
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برنامج لصنع الملفات الفالشية واأللعاب الفالشية  ووه ( اصطالحًا:Adobe Flash Professional CS6برنامج فالش ) .4
والصور الفالشيةوالور المتحركة والشعارات وتصميمات مواق الو، فهو يعد بيئة تأليف قوية لخلق الرسوم المتحركة، ومحتوى 

 (.2012أجهزة الحاسوب )علي،  الوسائط المتعددة، وتصميم التجارب التفاعلية التي تقدم باستمرار عبر
هي مجموعة من الروابط المرتبطة مع بعضها البعض، تكون  إجرائيًا: (Adobe Flash Professional CS6برنامج فالش ) .5

منظمة ومتتابعة، بحيث يستطيع الطالب التنقل بين هذه الروابط بسهولة، اذ تحتوي هذه الروابط على دروس وحدة القسمة من كتاب 
 (.Adobe Flashت للصف الرابع األساسية، والمحوسبة من خالل برنامج )الرياضيا

هو مدى استيعاب الطلبة لما تعلموه من خبرات معرفية أو مهارية ويقاس بمجموع الكلي لدرجات  التحصيل الدراسي اصطالحًا: .6
 (.Erbas&Yenmes, 2011الطلبة في نهاية السنة الدراسية )

ه "األداء الذي يقوم به الطالب في المقررات الدراسية والي يمكن إخضاعه للقياس عن طريق ( بأنLwezar, 2008) كما عرفه 
 درجات اختبار المدرسسين وتقديراتهم"

ويكــون لـه تــأثير تــوجيهي علــى  .الــذي ينـتظم مــن خــالل خبـرة الفــرد.: هـو " االســتعداد أو التأهــب العصـبي والنفســياالتجــاه اصــطالحاً  .7
وبـذلك فهـو تنظـيم مكتسسـب لـه  .استجابة الفرد لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثيرها االستجابة التي تكون لها األفضلية عنده

 Aksu and؛ 28: 2013.صفة االستمرار النسبي للمعتقدات التي يعتقـدها الفـرد نحـو موضـوع محـدد أو موقـف معـين " )الرشـيدي
Koruklu, 2015.) 

( بأنه " ميل نفسي يتميز بالثبات يوجه مشاعر الفرد وسـلوكه نحـو القبـول أو الـرفض ويسـاعده علـى 43: 2015كما عرفته الرشيد ) .8
 التعلم بشكل سهل وتساعده على تنظيم عملية االدراك للمعلومات "

نحو  الصف الرابع األساسي قد تكون إيجابية أو سلبية: بأنه عبارة عن وجهات نظر للطلبة االتجاه نحو مادة الرياضيات إجرائياً  .9
، وتعرف إجرائيًابالدرجة التي يحصل عليها الطلبة الصف الرابع األساسي في مدارس دولة الكويت من تعلمهم لمادة الرياضيات

 رض.خالل استجاباتهم على فقرات مقياس االتجاهات نحو تعلم مادة الرياضيات المعد من قبل الباحث لهذا الغ
 :حدود الدراسة

 يتم تطبيق هذه الدراسة في المدارس األساسية التابعة لمديرية التربية والتعليم في قصبة إربد.الحدود المكانية: -
م( في المدارس األساسية التابعة 2016/2017: يتم تطبيق هذه الدراسة في الفصل الدراسيالثاني للعام الدراسي )الحدود الزمانية -

 والتعليم في مديرية قصبة إربد.لمديرية التربية 
 يتم تطبيق هذه الدراسة الصف الرابع األساسي. الحدود البشرية:  -
تقتصر هذه الدراسة على وحدة "القسمة" من كتاب مادة الرياضيات المقرر للطلبة الصف الرابع، كما ستقتصر  الحدود الموضوعية: -

(، واختبار Adobe Flashهذه الدراسة على األدوات اآلتية: )برمجية يتم إعدادها من قبل الباحث باستخدام برنامج الفالش )
 تعلم مادة الرياضيات. تحصيلي بعدي في وحدة القسمة، ومقياس اتجاهات نحو

 منهجية الدراسة: 
لمالئمته لطبيعة المشكلة، بحيث يطبق على المجموعة التجريبية الطريقة العملية،  اعتمد الباحث في دراستهالمنهج شبه التجريبي

بينما تبقى ( التي تم تصميمها من خاللها وحدة القسمة لطلبة الصف الرابع األساسي، Adobe Flashباستخدام برمجية فالش )
المجموعة األخرى تدرس المادة ذاتها بالطريقة االعتيادية. كما تم تطبيق االختبار التحصيلي ومقياس االتجاهات على كلتا المجموعتين، 

 وتم االعتماد في إعداد الجانب النظري من الدراسة على المراجع المتاحة والدراسات العربية واألجنبية التي تتعلق بموضوع الدراسة.
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 مجتمع الدراسة وعينتها
طلبـة الصـف الرابـع األساسـي فـي قصـبة إربـد الدارسـين لمنهـاج الرياضـيات فـي المدارسـالحكومية  يتكون مجتمع الدراسة مـن جميـع

 م(2016/2017والخاصة للعام الدراسي )
 عينة الدراسة:

المجموعــة األولــى، المجموعــة التجريبيــة البــالغ شــعبتين مــن شــعب الصــف الرابــع األساســيبالطريقة العشــوائية؛ إذ تمثــل  تــم اختيــار
(، والمجموعــة الثانيــة تمثــل المجموعــة الضــابطة Adobe Flashتــم تدريســها باســتخدام برمجيــة الفــالش ) ( طالبــًا وطالبــة،30عــددها )

 (.االعتياديةوالتي سيتم تدريسها للوحدة ذاتها بالطريقة المعتادة )( طالبًا وطالبة، 30والبالغ عددها )
 أدوات الدراسة:

" فـي تحصـيل طلبـة الصـف الرابـع Adobe Flashالكشف عن أثر استخدام برمجية الفالش " من أجل تحقيق هدف الدراسة في
قــام الباحثبإعــداد اختبــار التحصــيلي بعــدي: )لقيــاس .األساســي فــي مــادة الرياضــيات بمــدارس قصــبة إربــد واتجاهــاتهم نحــو تعلمالرياضــيات

ف الرابع األساسي لما تعلموه من خبرات معرفية ومهارية من خالل المـادة التعليميـة المقدمـة عـن طريـق برنـامج مدى استيعاب طلبة الص
(. كما قام الباحث بتطوير مقياس االتجاهات: )لقياس مدى استجابة طلبة الصف الرابع نحو تعلم مادة الرياضـيات(، إضـافة إلـى الفالش

 (.Adobe Flashمج )تصميم برمجية تعليمية محوسبة وفق برنا
ـــاحثومن خـــالل الرجـــوع إلـــى األدب النظـــري ومراجعـــة  تـــم تطـــوير االختبـــار ـــرة الب ـــاس االتجاهـــات فـــي ضـــوء خب التحصـــيلي ومقي

ـــات وتقـــارب 2014؛ وفـــرج اهلل والنجـــار، 2016الشـــرع،  ؛2015الدراســـات الســـابقة كدراســـة )القطاطشـــة،  (، بهـــدف اســـتخدامها فـــي إثب
 الدراسي لدى طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة.وتجانس مستوى التحصيل 

 ثبات أدوات الدراسة
 مقياس االتجاهات:  -1

( طالبًا وطالبة مـن طلبـة الصـف الرابـع 20من )للتأكد من ثبات مقياس االتجاه قامالباحث بتطبيقيها على عينة استطالعية مكونة 
عــادة اال األساسـيمن خـارج عينــة الدراسـة كمـا يــتم حسـاب معامــل بفـارق زمنــي مدتـه أســبوعين، ( T-Re testختبـار)بطريقــة االختبـار، وا 

 ( يوضح ذلك.1(، الجدول رقم )Cronbach Alphaباستخدام معادلة كرونباخ ألفا ) لمجاالت المقياس والمقياسثبات االتساق الداخلي 
 (1جدول )

 معامالت الثبات )كرونباخ ألفا( لجميع فقرات أبعاد الدراسة واألداة ككل
 معامل االرتباط بين التطبيق معامل )كرونباخ ألفا( البعد

 *0.75 0.70 االتجاه نحو طبيعة الرياضيات
 *0.82 0.72 االتجاه نحو تعلم الرياضيات

 *0.77 0.87 االتجاه نحو االستمتاع بالرياضيات
 *0.76 0.88 الرياضيات ككل نحو االتجاه مجال

 (α≤0.05*دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )
 ( أن معامالت كرونباخ ألفا ومعامل االرتباط مقبولة ألعراض التطبيق.1يظهر من الجدول )

 الخصائص السيكومترية لالختبار التحصيلي:
بهدف إيجاد الخصائص السيكومترية لالختبار تم استخراج معامالت )الصعوبة والتمييز والثبات والصدق(، حيث تم تطبيق 

 ( طالب وطالبة( وفيما يلي عرض النتائج:20استطالعية )شعبة مكونة من )االختبار على عينة 
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 معامالت الصعوبة:-1
المتوسط  -1بهدف إيجاد مستوى الصعوبة ثم حساب المتوسطات الحسابية استخراج معامالت الصعوبة من خالل المعادلة )

 ( يوضح معامالت الصعوبة لفقرات االختبار. 2الحسابي(، جدول )
 االختبار التحصيلي(: معامالت الصعوبة لفقرات 2جدول )
 معامل الصعوبة الفقرة معامل الصعوبة الفقرة
1 0.70 11 0.61 
2 0.46 12 0.46 
3 0.69 13 0.49 
4 0.62 14 0.46 
5 0.67 15 0.48 
6 0.65 16 0.63 
7 0.41 17 0.62 
8 0.62   
9 0.54   
10 0.70   

( وهذا يدل على قبول جميع الفقرات، 0.70-0.41الصعوبة لفقرات االختبار تراوحت بين )( أن معامالت 2يظهر جدول )
 (. 0.70-0.40وذلك ألن مؤشرات صعوبتها مقبولة، حيث إنها ُتعدُّ إحصائيا مميزة إذا تراوحت بين )

 معامل التمييز:  -2
العليا والمجموعات الدنيا للصفة التي يقيسها االختبار، مجموعات التُدلُّ درجة التمييز لالختبار على قدرته على التمييز بين 

( وهي قيمة مرتفعة وتدل إحصائيا على قوة تمييز عالية لالختبار، كما تم استخراج 0.76وعند حساب قوة التمييز لالختبار كان )
 ( يوضح ذلك.3معامل التمييز لجميع فقرات االختبار، جدول )
 االختبار التحصيلي (: معامالت التمييز لفقرات3جدول )

 معامل التمييز الفقرة معامل التمييز الفقرة
1 0.75 11 0.50 
2 0.50 12 0.75 
3 0.50 13 0.75 
4 0.75 14 0.25 
5 0.76 15 0.25 
6 0.50 16 0.25 
7 0.50 17 0.50 
8 0.75   
9 0.35   
10 0.42   

( وبناءًا على ذلك يتم قبول جميع فقرات 0.76-0.25تراوحت بين )( أن معامالت التمييز لفقرات االختبار 3يظهر جدول )
 االختبار، حيث أن معامالتالتميز تخضع لمجموعة للقواعد اآلتية وهي:

 فان الفقرة تعتبر ذات تميز عالي وممتاز. 0.40إذا كان معامل التميز اكبر من  .1
 تميز جيد.( فان الفقرة تعتبر ذات 0.39 – 0.30إذا كان معامل التميز بين ) .2



 م2017 /كانون أول           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        36العدد/

57 

 ( فان الفقرة تعتبر ذات تميز جيد إلى حد ما.0.29 – 0.20إذا كان معامل التميز بين ) .3
  فان الفقرة ضعيفة وينصح بحذفها. 0.19إذا كان معامل التميز اقل من  .4

 ثبات االختبار:
( 0.83الثبات لالختبار )(( وبلغ معامل KR20رتشادسون ) -معادلة )كودر بهدف استخراج معامل الثبات لالختبار تم تطبيق

 وهي قيمة مرتفعة تدل إحصائيا على ثبات االختبار.
 متغيرات الدراسة 

 اشتملت الدراسة على عدة متغيرات مستقلة وتابعة، وهي:
 

 أوال: المتغير المستقل:
 اشتملت الدراسة على متغير مستقل وهو طريقة التدريس بمستويين هما:

 (.Adob Flashفالش )التدريس باستخدام البرمجية  -
 التدريس بالطريقة االعتيادية. -

 ثانيًا: المتغيرات التابعة:
 اشتملت الدراسة على متغيرين تابعين هما:

 التحصيل الدراسي. .1
 اتجاهات الطلبة نحو تعلم مادة الرياضيات.  .2

 المعالجات اإلحصائية 
عـــن أســـئلة الدراســـة ووصـــف تحصـــيل طلبـــة المجمـــوعتين تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة لإلجابـــة 

ــداخلي  ــتعلم، كمــا تــم إضــافة إلــى اســتخدام معامــل االتســاق ال التجريبيــة والضــابطة فــي االختبــار التحصــيلي، ومقيــاس االتجاهــات نحــو ال
وبة والتمييـز لتحليـل فقـرات ومعادلة كرونباخ ألفا الحتسـاب درجـة ثبـات أدوات الدراسـة، وباألضـافة إلـى ذلـك تـم اسـتخدام معـامالت الصـع

 ( للتصميمات التجريبية.ANCOVEاالختبار، كما تم استخدام تحليل التباين االحادي المصاحب )
 عرض نتائج التحليل االحصائي:

 adobeيلـي عـرض نتـائج التحليـل اإلحصـائي الخـاص بالدراسـة الحاليـة والتـي تهـدف للتعـرف علـى أثـر برمجيـة الفـالش " فيمـا
Flashحصــيل طلبــة الصــف الرابــع اإلبتــدائي فــي مــادة الرياضــيات فــي المــدارس األساســية فــي االردن واتجاهــاتهم نحوهــا، وذلــك " فــي ت

لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــة علـــى درجـــات باالعتمـــاد علـــى فرضـــيات الدراســـة، 
( علـى درجـات الطالبـات ANCOVAلبعدي، كما تم تطبيـق تحليـل التبـاين القبلـي المصـاحب )الطالبات في االختبار التحصيلي القبلي وا

 ( يوضح ذلك. 5-4في االختبار التحصيلي، الجدولين )
 (4الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على درجات الطالبات في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي 
طريقة 
 التدريس

 القياس البعدي القياس القبلي
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 3.13 13.39 2.91 10.50 التجريبية
 2.84 21.69 3.69 10.06 الضابطة
( أن هناك فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجات الطالبات في االختبار البعدي، وللتحقق 4يظهر من الجدول رقم )

  ( يوضح ذلك.5(، جدول )ANCOVA)من الداللة اإلحصائية لهذه الفروق تم تطبيق تحليل التباين المصاحب 
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 (5الجدول رقم )
 ( على درجات طالبات عينة الدراسة في اختبار تحصيل البعدي.ANCOVAنتائج تطبيق تحليل التباين المصاحب )

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
اإلحصائي 

(F) 

الداللة 
 اإلحصائية

Eta squara 

 0.66 0.00 180.35 1617.06 1 1617.06 طريقة التدريس )المعدل(
 0.01 0.48 0.50 4.47 1 4.47 االختبار القبلي )مصاحب(

    8.97 92 824.89 الخطأ
     95 32139.00 الكلي

     94 2464.88 المجموع مصحح
( في التحصيل بين مجموعتين α≤0.05) ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة5يظهر من الجدول رقم )

( وهي F( )180.35التدريس التبادلي. الطريقة التقليدية(، حيث بلغت قيمة )التجريبية والضابطة تعزى إلى طريقة التدريس )استراتيجية 
( يتبين أن الفروق كانت لصالح طالبات المجموعة التجريبية والالوتي تعلمن باستخدام 3قيمة دالة إحصائية، بالرجوع إلى الجدول رقم )

( الستخدام استراتيجية التدريس α=0.05ية عند مستوى الداللة )استراتيجية التدريس التبادلي؛ مما يدل على وجود أثر ذو داللة إحصائ
  التبادلي في رفع التحصيل العملي للطالبات.

بين متوسطي التحصـيل الدراسـي  (α≤ 0.05: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )النتائج المتعلقة بالفرضية األولى
الصــف الرابــع األساســي فــي المــدارس األساســية فــي مديريــة تربيــة إربــد األولــى تعــزى لطريقــة فــي مــادة الرياضــيات، لــدى طلبــة  البعــدي

للتحقق من صحة هذه " )المجموعة التجريبية(( و adobe Flashالتدريس )الطريقة االعتيادية " المجموعة الضابطة"، باستخدام برمجية "
درجات مجمـوعتي الطـالب عينـة الدراسـة علـى االختبـار التحصـيلي القبلـي الفرضية تم حساب األوساط الحسـابية واالنحرافـات المعياريـة لـ

 (.4والبعدي وفقًا لمتغير المجموعة، كما هو في الجدول )
 (4الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على درجات الطلبة في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي 

 طريقة التدريس
 القياس البعدي القياس القبلي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 3.13 13.39 2.91 10.50 الضابطة
 2.84 18.98 3.69 10.06 التجريبية

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على االختبار 4يظهر من الجدول )
التحصيلي تعزى لطريقة التدريس، وللكشف عن داللة الفروق بين هذه المتوسطات تم استخدام أسلوب تحليل التباين المصاحب 

(ANCOVA،على عالمات الطالب البعدية على االختبار التحصيلي )  باعتبار عالمات الطلبة القبلية متغايرًا مشتركًا، ويبين الجدول
 ( نتائج هذا التحليل.5)
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( على درجات طالبات عينة الدراسة في االختبار التحصيلي ANCOVAنتائج تطبيق تحليل التباين المصاحب )/ (5الجدول رقم )
 البعدي.

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اإلحصائي 
(F) 

الداللة 
 اإلحصائية

Eta squara 

 0.66 0.00 180.35 1617.06 1 1617.06 طريقة التدريس )المعدل(
 0.01 0.48 0.50 4.47 1 4.47 االختبار القبلي )مصاحب(

    8.97 92 824.89 الخطأ
     95 32139.00 الكلي

     94 2464.88 المجموع مصحح
البعدي وجود ( لعالمات طالب عينة الدراسة على ANCOVA( المتعلق بنتائج تحليل التباين المصاحب )5يالحظ من الجدول )

(، المتعلقة بأثر طريقة التدريس في تباين عالمات االختبار البعدي، وهذه النتيجة تعني F( )180.35( لقيمة )α=0.05داللة إحصائية )
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على االختبار التحصيليتعزى لطريقة 
التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام برمجية الفالش، حيث كان المتوسط الحسابي لهم على االختبار التحصيلي 

رفض الفرضية الصفرية األولى والتي تنص  (، وهذا يعني13.39( مقارنة مع المجموعة الضابطة التي بلغ متوسطها الحسابي )18.98)
في مادة الرياضيات، لدى  بين متوسطي التحصيل الدراسي البعدي (α≤ 0.05ة إحصائية عند مستوى داللة )"ال توجد فروق ذات دالل

طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس األساسية في مديرية تربية إربد األولى تعزى لطريقة التدريس )الطريقة االعتيادية "المجموعة 
وإليجاد حجم األثر لمتغير طريقة التدريس، تم حساب مربع ، )المجموعة التجريبية((" adobe Flashالضابطة"، باستخدام برمجية "

%( من التباين في أداء طالب عينة الدراسة على االختبار التحصيلي يعود لطريقة 55(، أي أن والي )0.66(، وبلغ )(Eta squareإيتا
 فيعود لعوامل غير مفسرة. %(،45برمجية الفالش، أما الباقي )

ويعزو الباحث هذه النتيجة الى أن استخدام الفالش ضمن منهج علمي منظم يكسب الطالب نمًطا متميًزا في التفكير كما 
ام تزودها بمهارات عديدة تمكنها من ايجاد حلول للمشكلة؛ بالتالي زيادة فعالية عملية التفكير لديها، كما أن عرض المادة العلمية باستخد

ظم يتيح للطلبة حرية التعلم وفقا لقدراتهم واستعداداتهم، وما يترتب على ذلك من انجاز للمهام المطلوبة منهن الفالش بأسلوب عملي من
حيث تحتوي طريقة التدريس المستخدمة في الدراسة على أنشطة تعليمية متنوعة تهيئ لهم السير وفق خطواتهم الذاتية مما ساهم رفع 

 مستواهم التحصيلي.
بـين متوسـطي االتجاهـات نحـو تعلـم  (α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللـة ) :بالفرضية الثانيةالنتائج المتعلقة 

مــادة الرياضــيات، لــدى طلبــة الصــف الرابــع األساســي فــي المــدارس األساســية فــي مديريــة تربيــة إربــد األولــى تعــزى لطريقــة التــدريس )الطريقــة 
للتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــية تــم حســاب األوســاط الحســابية واالنحرافــات المعياريــة "( و adobe Flashة "االعتياديــة "التقليديــة"، برمجيــ

 (.6لدرجات مجموعتي الطالب عينة الدراسة على المقياس االتجاهات ككل القبلي والبعدي وفقًا لمتغير المجموعة، كما هو في الجدول )
 مقياس االتجاهات على الدراسة عينة الطالب مجموعتي لدرجات المعياريةواالنحرافات  الحسابية المتوسطات/ (6الجدول )

 المجموعة لمتغير وفقاً  والبعدي القبلي ككل

 القياس
 مجموعة التجريبية مجموعة الضابطة

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي
 0.80 2.69 0.67 2.97 القياس القبلي
 0.50 4.41 0.24 3.64 القياس البعدي

( وجود فروق ظاهرية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة على مقياس 6يظهر من الجدول )
االتجاهات تعزى لطريقة التدريس، وللكشف عن داللة الفروق بين هذه المتوسطات تم استخدام أسلوب تحليل التباين المصاحب 
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(ANCOVA )،( 7باعتبار عالمات الطلبة القبلية متغايرًا مشتركًا، ويبين الجدول ) على عالمات الطالب البعدية على المقياس ككل
 نتائج هذا التحليل.

 نتائج تحليل التباين المصاحب لدرجات الطالب عينة الدراسة على مقياس االتجاهات البعدي./ (7الجدول )

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة اإلحصائي 
(F) 

الداللة 
 اإلحصائية

Eta squara 

 0.53 0.00 54.77 7.66 1 7.66 طريقة التدريس 
 0.09 0.05 4.46 0.62 1 0.62 االختبار القبلي )مصاحب(

    0.14 48 6.72 الخطأ
     50 15.01 المجموع 
( لعالمات طالب عينة الدراسة على البعدي ANCOVAالتباين المصاحب )( المتعلق بنتائج تحليل 7يالحظ من الجدول )

(، المتعلقة بأثر طريقة التدريس في تباين عالمات االختبار البعدي، وهذه النتيجة F( )54.77( لقيمة )α=0.05وجود داللة إحصائية )
والمجموعة الضابطة على مقياساالتجاهاتتعزى تعني وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية 

لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام برمجية الفالش، حيث كان المتوسط الحسابي لهم على مقياس 
الصفرية  رفض الفرضية (، وهذا يعني3.64( مقارنة مع المجموعة الضابطة التي بلغ متوسطها الحسابي )4.41االتجاهات ككل )

بين متوسطي االتجاهات نحو تعلم مادة  (α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )"األولى والتي تنص: 
الرياضيات، لدى طلبة الصف الرابع األساسي في المدارس األساسية في مديرية تربية إربد األولى تعزى لطريقة التدريس )الطريقة 

 "."(adobe Flashية"، برمجية "االعتيادية "التقليد
%( من 53(، أي أن حوالي )0.53(، وبلغ )(Eta squareوإليجاد حجم األثر لمتغير طريقة التدريس، تم حساب مربع إيتا

%(،فيعود لعوامل غير 47التباين في أداء طالب عينة الدراسة على مقياس االتجاهات يعود لطريقة برمجية الفالش، أما الباقي )
 مفسرة.

ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن استخدام الفالش ادخل إلى البيئة التعليمية عنصر التشويق؛ مما يخلق لدى الطالب دافعية 
طبيعة هذا العصر؛ إذ أن الطالب يرون أن استخدام  نحو المادة التعليمية.كما يمكن تفسر هذه النتيجة بأن استخدام الفالشيتالئم مع

 األمر الذي يعجز المدرس عن تحقيقه بأي أسلوب أخر. يقدم أكثر من خدمة تعليمية في وسيلة واحدة الفالش كوسيلة تعليمية
 على ما سبق يستنتج الباحث ما يلي: بناءا االستنتاجات:

" فيرفع مستوى تحصيل adobe Flash(لبرمجيةالفالش "α≤0.05هناك أثر إيجابي وهام إحصائيا عند مستوى الداللة ) -1
 طلبةالصفالرابعاألساسيفيمادةالرياضيات.

" فيتنمية اتجاهات طلبة الصف adobe Flash(لبرمجية الفالش "α≤0.05هناك أثر إيجابي وهام إحصائيا عند مستوى الداللة ) -2
 في المدارس األساسية في محافظة إربد. الرابع األساسي نحو مادة الرياضيات

 توصى الدراسة بما يلي:بناءا على ما سبق من نتائج  التوصيات:
 استخدام برمجة الفالش من قبل المعلمين في تدريسهم الموارد العملية المختلفة.  .1
 تدريب المعلمين في المرحلة األساسية على استخدام برمجة الفالش في تدريس الطلبة.  .2
علمية والتدريب على التفكير وحل المشكالت تضمين المناهج الدراسية المختلفة على تدريبات وأنشطة إثرائية ذات عالقة بالمفاهيم ال .3

 الستخدام برمجة الفالش. 
تحديث محتوى المواد العلمية المخصصة للصفوف األولى بما يتناسب مع التطور العلمي وتحقيق األهداف المعرفية والوجدانية  .4

 والمهارية.
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 قائمة المراجع:
 أواًل: المراجع العربية:

اليمنيـة.  بالجمهوريـة األساسـي الصـف السـابع طلبـة تحصـيل فـي العلـوم لمـادة تعليميـة برمجيـة أثر (.2011األبرط، نايف علي صالح. )
 .700-669(، 2011) 27دمشق،  جامعة مجلة
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(. الوصول الحر للمعلومات بالمكتبات الجامعية "دراسة حالة المستودع الرقمي لكلية العلوم جامعة 2012احمد، فاطمة محمود النور. )
 الخرطوم". كلية االداب، قسم علوم المعلومات والمكتبات، جامعة الخرطوم.

(. أثـر التـدريس باسـتخدام برنـامجي إكسـل وبوربوينـت فـي تحصـيل طلبـة الصـف الثـامن األساسـي فـي 2013نظمـي. )جرار، أكرم محمد 
 . جامعة النجاح الوطنية. نابلس.رسالة ماجستير غير منشورةوحدة اإلحصاء ودافعيتهم نحو التعلم في منطقة نابلس.

ت الرقمية التعليمية في الممارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس (. استخدام مستودعات الكائنا2014الجربوي، سهام بنت سلمان. )
 .134-114(، 7)3في كلية التربية بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن. المجلة الدولية التربوية التخصصة، 

ي فـي مـادة التكنولوجيـا (. فاعلية برنامج آدوبي فالش في تحصيل طلبة الصـف السـادس األساسـ2015حمد، أماني أسعد عبد العزيز. )
 . جامعة النجاح الوطنية. نابلس.رسالة ماجستير غير منشورةفي مدارس مدينة نابلس الحكومية واتجاهاتهم نحوها. 

رســالة ماجســتير . اتجاهــات طلبــة كليــة الشــرق العربــي للدراســات العليــا نحــو إســتخدام مســتودعات الــتعلم الرقميــة(. 2015الرشــيد، نــورة. )
 كلية الشرق العربي للدراسات العليا. غير منشورة.

(. اتجاهات طلبة كلية التربية األساسية في الكويت نحو استخدام أعضاء هيئة التدريس لتقنية العرض 2013الرشيدي. خالد محمد. )
 ( في ضوء عدد من المتغيرات. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الشرق األوسط. الكويت.Power Pointالتقديمي )

أثر الكائنـات التعليميـة اإللكترونيـة فـى الـتعلم المـدمج علـى التحصـيل واتجاهـات طـالب كليـة الطـب (. 2010عيد، أحمد محمد نوبي. )س
 . بجامعة الخليج العربي نحو التعلم المدمج

لكتروني في المدارس (. اتجاهات المعلمين والطلبة نحو استخدام التعلم اإل2010الشناق، قسيم محمد وبني دومي، حسين علي أحمد. )
 .271 -235(، 2+1)26الثانوية األردينة. مجلة جامعة دمشق، 

(. درجة تطبيق معايير إدارة الجودة الشاملة في تعليم وتدريب طلبة مراكز إعداد رجال اإلطفاء في دولة 2013صقر، علي قطيم عيد. )
 األردن. -رة. جامعة الشرق األوسطالكويت من وجهة نظر المعلمين والمدربين. رسالة ماجستير غير منشو 

اإلنتاج.  -التصميم -(. التعلم اإللكتروني الرقمي: النظرية2012عبد العاطى، حسن الباتع وأبو خطوة، السيد عبد المولى. )
 اإلسكندرية: دار الجامعة الجديدة.

ر الرياضـي والتحصـيل لـدى طالبـات الصـف (. أثر استخدام معمل الرياضيات فـي مهـارات التفكيـ2014العيثاوي، منتهى صبر علوان. )
 األردن. -األول المتوسط في بغداد/ العراق. رسالة ماجستير غير منشورة. جامعة الشرق األوسط

(. اتجاهات طلبة الصف العاشر األساسي في المدارس الحكومية في 2009عبد الحق، وزهرية إبراهيم. )و  الغشيان، ريما عيسى
لمحافظة عمان العاصمة نحو تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، والصعوبات التي تواجههم عند استخدامها مديريات التربية والتعليم 

 .113 -96(، 2)36في الميدان. دراسات العلوم التربوية، 
السـادس (. التحصيل في الرياضـيات وعالقتـه بمهـارات التفكيـر دراسـة ميدانيـة علـى عينـة مـن تالمـذه الصـف 2011المنصور، غسان. )

 .69-19(، 4+3)27األساسي في مدارس مدينة دمشق الرسمية، مجلة جامعة دمشق، 
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(. واقع استخدام التقنيات التعليمية ومعينات التدريس المعملـي فـي تـدريس الرياضـيات المرحلـة االبتدائيـة. رسـالة 2009الوعاني، ماجد. )
 عودية.المملكة العربية الس -ماجستير غير منشورة. جامعة أم القرى
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