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فاعمية بعض أنماط التقويـ في  بيئة التعمـ التشاركي عبر الفصوؿ االفتراضية عمي تنمية 
 ميارات حؿ المشكبلت الحسابية لدي الطبلب القابميف لمتعمـ 
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 المستخمص
 الفصوؿ عبر التشارکى التعمـ بيئة فى التقويـ أنماط بعض عمى التعرؼ إلى البحث ىذا ييدؼ

 البحث عينة وتکونت لمتعمـ القابميف الطبلب لدى الحسابية المشکبلت حؿ ميارات تنمية عمى االفتراضية
 حيث تجريبيتيف مجموعتيف عمى مقسمة ببورسعيد الفکرية مدرسة طبلب مف وطالبة طالب( 06) مف

 تقويـ عمى تعتمد الثانية التجريبية والمجموعة الذاتى التقويـ عمى تعتمد االولى التجريبية المجموعة
 ميارات فى الطبلب تحصيؿ مدى لقياس التحصيمى االختبار الباحث استخدـ البحث ىدؼ ولتحقيؽ االقراف
 الحسابية المشکبلت حؿ ميارات مبلحظة وبطاقة الرياضيات بمادة المرتبطة الحسابية المشکبلت حؿ

 لمادة محتوى وتحميؿ ثبالبح المرتبطة الحسابية المشکبلت حؿ لميارات الباحث اخراج فى ساعدت والتى
 لنمط وفؽ والتکميفات باالنشطة المدعـ الرياضيات منيج عمى القائمة التشارکية التعمـ وبيئة الرياضيات

 ىما مستوييف ذو التقويـ أنماط ىو واحد مستقؿ متغير عمى الحالى البحث ويشمؿ( اقراف ػ ذاتى) التقويـ
 دراسة وبعد الحسابية المشکبلت حؿ ميارات ىو واحد تابع ومتغير( االقراف تقويـ الذاتى، التقويـ)

 تـ الذيف الطبلب تفوؽ البحث نتائج اسفرت وبعديا قبميا االدوات وتطبيؽ( الرياضيات مادة) المحتوى
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 تقييميـ تـ الذيف الطبلب عف المبلحظة وبطاقة التحصيمى االختبار فى االقراف تقويـ باسموب تقيييـ
 .الذاتى التقويـ باسموب
 : المفتاحية الکممات

 المشکبلت، حؿ ميارات االفتراضية، الفصوؿ التشارکى، التعمـ االقراف، تقويـ الذاتى، التقويـ
  .  لمتعمـ القابميف الطبلب
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Abstract 
This research aims to identify some evaluation patterns in the 

participatory learning environment through virtual classrooms on the 

development of arithmetic problem-solving skills for students who are able to 

learn. The research sample consisted of (60) male and female students from 

the Fikriya School in Port Said divided into two experimental groups, where 

the first experimental group depends on Self-evaluation and the second 

experimental group depend on peer evaluation. To achieve the goal of the 

research, the researcher used the achievement test to measure the extent to 

which students’ achievement in arithmetic problem-solving skills related to 

mathematics and a note card for arithmetic problem-solving skills, which 

helped the researcher produce arithmetic problem-solving skills related to 

research and content analysis of mathematics and the environment. 

Participatory learning based on the mathematics curriculum supported by 

activities and assignments according to the evaluation style (self-peer) and the 
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current research includes one independent variable which is two-level 

evaluation patterns (self-evaluation, peer evaluation) and one dependent 

variable which is arithmetic problem-solving skills and after studying the 

content (Article Mathematics) and the application of the tools before and 

after the results of the research resulted in the superiority of the students who 

were Evaluate them using the peer evaluation method in the achievement test 

and the observation card on the students who were evaluated using the self-

evaluation method. 

Keywords: 
Self-assessment, peer assessment, participatory learning, virtual 

classes, problem-solving skills, learnable students. 
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 : مقدمة 
، ال ستخداـ أساليب تقويـ غير تقميديةالتعمـ الجيد يتطمب تنوع طرؽ التقويـ المستخدمة وا

، وتختمؼ طرؽ التقويـ وأساليبو تبعا لميدؼ مف عممية التقويـ ذاتيا، وتبعا الورقة والقمـ يتقتصر عم
 .مراد التحقؽ مف بموغ التمميذ ليالطبيعة األىداؼ ال

 جيدا التقويـ لممتعمميف كافانو كمما  معرفة يساليب التقويـ وأدواتو ينبغأاطار الحديث عف  في
والتقويـ  يالتعميم العمؿكمما افرزت معمومات جيدة يمكننا االعتماد عمييا التخاذ قرارات مناسبة بشأف 

طمب مف المعمـ االختيار االمثؿ عممية مستمرة تبدا قبؿ التدريس وأثناءه وبعده وأف نجاح ىذه العمميات يت
وسيمة  يمف بينيا التقويـ الذاتالتقويـ  دواتويـ وتعددت التصنيفات المختمفة ألنواع وأساليب وأداة التقأل

لفي   تعديؿ يبدوره إل يط ضعفو وىذا يؤدخطائو ونقاإلكتشاؼ الفرد أل االتجاه في  سيره  يسموكو وا 
نو بخبرتو قد أدرؾ أف لكؿ فرد أخطاءه ، فيو اكثر تسامحا نحو اخطاء االخريف أل ، ويجعؿ الفرد الصحيح

، وتنمية الدافعية وتحمؿ سو ،وتطويره ذاتو، وتحسيف شخصيتوتقويـ عممو بنف ييساعد المتعمـ عم
 يرصد الدرجات فقط لممتعمـ إل يعممية التقويـ عمفي  دوره  تحويؿ يية لديو وتساعد المعمـ عمالمسئول

 عممية التقويـ وفؽ اسس ومعايير معينة يضعيا المعمـ .في  اشراؾ المتعمـ 
 يبي لتنمية ميارات التقويـ الذاتيبناء برنامج تدر ( فعالية 4602وأظيرت دراسة ابو طالب )

( 4602) يووضحت دراسة الياجر  .لمطالبة المعممة برياض االطفاؿ يباستخداـ ممؼ االنجاز االكترون
تنمية في  فعالية برنامج لمتقويـ الشامؿ )األنشطة والمشاريع العممية واالختبارات الذاتية القصيرة ( 

واىتمت دراسة  بدولة الكويت. لدي تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي يصيؿ الدراسوالتح يالتفكير االبتكار 
 يتحصيميـ الدراس يدافعية المتعمميف نحو التعمـ ومستو  يواثره عم ي( بالتقويـ الذات4604الديب )

 .يتحصيميـ الدراس يعم يالمتعمميف واثر بشكؿ ايجاب يلد يفعالية التقويـ الذات يواثبتت النتائج مد
حيث يتضمف قياـ كؿ متعمـ بتقويـ أعمؿ أقرانو  ييرتبط تقويـ االقراف ارتباطا وثيقا بالتقويـ الذات
، تقويـ جودةأداىا كؿ منيما ويقـو كؿ منيما ب يإذ يمكف لمتعمميف مثبل أف يتبادال المياـ او االعماؿ الت

االقراف متسقا واالحكاـ  يقـو تقويـ يأو دقة أو مبلئمة عمؿ اآلخر غير أف ىذا يتطمب تنظيما واعدادا ولك
 يوتقويـ االقراف مف افضؿ انماط التقويـ المتعدد االطراؼ الذ نو صائبة لذلؾ يعد التقويـ الذاتيالناتجة ع
 .التعمـفي  تحقيؽ االىداؼ المطموبة  ييساعد عم
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المستقميف  يلد يتصميـ استراتيجية لمتقويـ الذات ي( عم4602وضحت دراسة عبد العظيـ )أ
المستقميف والمعتمديف ببيئات  يوتصميـ استراتيجية لتقويـ االقراف لد يوالمعتمديف ببيئات التعمـ االلكترون

تنمية الميارات  ي( عم/ اقراف ي)ذات يوالكشؼ عف اثر اختبلؼ استراتيجية التقويـ البنائ يالتعمـ االلكترون
البرمجة النصية في  المعرفية والعممية لطبلب الفرقة الرابعة قسـ تكنولوجيا التعميـ بكمية التربية النوعية 

ي التحصيؿ البعدفي  درجات الطبلب  يعدـ وجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسط يلإ كما اشارت النتائج
 واسموب تعمـ المستقميف والمعتمديف . يلتقويـ البنائاختبلؼ استراتيجية ا يلوالميارات العممية ترجع إ

اثر كؿ مف استخداـ تقويـ االقراف او استخداـ استراتيجية  ي( عم4602وأكدت دراسة فرج )
kwlh واثبتت النتائج وجود  يتبلميذ الحمقة االول يومراقبة الفيـ لد يالفيـ القرائ ياو االثنيف معا عم

التطبيؽ في  رجات المجموعات التجريبية الثبلثة والمجموعة الضابطة فروؽ ذات داللة احصائية بيف د
 .يالختبار الفيـ القرائ يالبعد

والبيئة التعميمية  يولكف لجعؿ التقويـ يحدث بشكؿ جيد البد مف توافر المعمـ المتميز والمتعمـ الواع
لذلؾ بيئة التعمـ تعد مف أىـ  ةالمنشودتحقيؽ االىداؼ  يتساعده عمي المناسبة واالدوات الجيدة الت

مر العصور  يتعمـ افضؿ وتطورت بيئات التعمـ وتحولت مف بيئة تقميدية عم يتساعد عم يالعناصر الت
 يتساعد عم ييعد مف اساليب التعمـ الت يالذ يبيئة الكترونية وظير معيا مفيـو التعمـ االلكترون يال

 ي الفرصة لمتفاعؿ االجتماعيليعط يطور التعمـ االلكترونجعؿ المتعمميف محور عممية التعمـ ما لبث اف ت
يساعد  يالذ ر الجيؿ الثاني لمتعمـ االلكتروني وىو التعمـ االلكتروني التشاركيوالمشاركة الجماعية بظيو 

بناء المعرفة الجيدة ليجعؿ المتعمميف منتجيف لممعرفة وليسوا مستيمكيف ليا وىذا بدوره يسمح  يعم
استخداـ التكنولوجيا ووسائؿ االتصاالت الحديثة وتماشيو مع مبادئ  ير القائـ عمبالتعمـ المستم

مميف : تعيد المتععممية التعمـ ىمافيبعديف ىاميف  يتركز عم يوتوجيات النظريات البنائية الحديثة الت
يراعيما  ، ودور التفاعبلت االجتماعية لعمميات التعمـ ذلؾ البعديف الذيفبتحقيؽ اىداؼ تعمميـ الخاصة

العمؿ في  بطبيعتو بما يتضمنو مف انشطة ومياـ تعميمية متنوعة تتطمب دمج المتعمميف  يالتعمـ التشارك
  .معا لجمع المصادر وانجاز التكميفات وحؿ المشكبلت واتخاذ القرار

رات لتنمية ميا اعمية استراتيجية التعمـ التشاركي االلكترونيف ي( عم4602فأكدت دراسة نصار )
ووضحت دراسة عبد الفتاح  جميورية العراؽ .في  طبلب المرحمة الثانوية  تعبير الكتابي االبداعيي لديال
أثر بعض استراتيجيات التفاعؿ )استراتيجية تفاعؿ المجموعة المتعددة / استراتيجية تفاعؿ  (4602)
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تنمية ميارات تصميـ وحدات  أُثرىا عميو  4باستخداـ تطبيقات الويب  بيئة التعمـ التشاركيفي  ( يالمنتد
نتاجيا لد  .ب الدراسات العميا بكمية التربيةطبل يالتعمـ الرقمية وا 

باستخداـ محرر مستندات  مية استراتيجيتيف لمتعمـ التشاركي( بفاع4602واىتمت دراسة خميفة )
 .التعميـيا طبلب تكنولوج يجوجؿ والتدويف المصغر لتنمية بعض ميارات تحميؿ تصميـ نظـ المعمومات لد

ضوء النظرية في   عمي اثر تصميـ بيئة تعمـ الكتروني تشاركي (4602وأكدت دراسة اسماعيؿ )
 يطبلب تكنولوجيا التعميـ ومد ميارات ادارة المعرفة الشخصية لديتنمية التحصيؿ و  التواصمية عمي

ووضحت  المتعمميف . يلد يتنمية التحصيؿ والجانب الميار في يالتشارك يااللكترونفعالية بيئة التعمـ 
/  يتشارك – ي/تعاون ي)تشارك ي( فاعمية استخداـ أساليب التعمـ التشارك4602دراسة ابو جبلجؿ )

 يأخصائ يالتحصيؿ وتنمية ميارات انتاج الصور الرقمية لدفي  بيئة السحابة الكمبيوترية في( يفرد
 .تكنولوجيا التعميـ

بيئة  يتعتمد عم يااللكترونية ظيرت فكرة الفصوؿ االفتراضية التمع تعدد اساليب التعمـ والتعميـ 
مكاف اخر ايضا ويمتقوف فيمكاف مختمؼ والمعمـ في  تعمـ تفاعمية يتـ التفاعؿ فييا بحيث يكوف كؿ متعمـ 

بحيث يتكوف الفصؿ مف معمـ ومتعمميف ومقرر  يالتقميد يبيئة مشابيو لتنظيـ الفصؿ الدراسفيجميعا 
محاضرات وتكميفات واختبارات عف بعد وتدريبات دورية وتفاعبلت بطرؽ متعددة ومتنوعة مثؿ ومواعيد لم

وتتميز تقنية الفصوؿ االفتراضية بمرونتيا اذ  يالحوار والمناقشة مف خبلؿ المنتديات والبريد االلكترون
تقدـ  يقط ولذلؾ فييحدده وال يتقيد اال بميعاد المحاضرة ف يالمكاف الذفيتسمح لكؿ متعمـ بأف يتواجد 

مكاف محدد لمتعمـ وبحيث يمكف  ياساليب اكثر مرونة لمتعميـ عف بعد بحيث ال يعتمد التعمـ فييا عم
وقت محدد كما ىو فيمكاف محدد فيالتوسع فييا لتقديـ خدمات التعميـ عف بعد لمف ال يستطيعوف التواجد 

االفتراضية تقدـ امكانية تسجيؿ المحاضرات  كما اف ىذه الفصوؿ .المؤتمرات المرئية عف بعدفي  الحاؿ 
ىؤالء الذيف يريدوف مراجعتيا  يالموعد المحدد او حتفي  واتاحتيا لممتعمميف الذيف لـ يحضرونيا 
 .(4604، يبالصوت والصورة فيما بعد )نبيؿ جاد عزم

قد مر بمراحؿ متعددة  ي( أف الفصؿ االفتراض070-076، ص ص 4602، يوقد اوضح )عزم
فبل يجوز اف تترؾ المتعمميف  يالفصؿ االفتراض يالمناظر ىو خطوة لموصؿ ال يحيث أف الفصؿ االلكترون

 ييتعامموف مع البيئة االفتراضية دوف اعداد مسبؽ فيجب اف يتعمـ الفرد كيفية التعامؿ مع المواقع الت
وكذلؾ كيفية اجتيازه لممقررات واالختبارات  يمؤسسة تعميمية افتراضية آخر  يتربطو بالمدرسة او ا
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االختبارات مف  يجابة عمي يحدث فيو اف يقـو المتعمـ باإلالذ يبالتقويـ االلكترون ييسم ياالفتراضية الذ
جيازؾ  يخبلؿ شبكة االنترنت مف خبلؿ احد المواقع المتخصصة وظيور النتيجة الخاصة باالختبار عم

الخاص بالمعمـ وكؿ ذلؾ يحدث بشكؿ  يالبريد االلكترون يصة بكؿ متعمـ المباشرة وارساؿ النتيجة الخا
 يالمعمـ تضييع الوقت بكتابة الدرجات الخاصة بكؿ متعمـ وطباعة الورؽ ويعط يفيوفر عم يالكترون

وقت بشكؿ مباشر ولكف يشترط لتحقيؽ  يافي  مكاف و  ياالختبارات مف ا يلممتعمـ الراحة باف يجيب عم
  .المعمـ والمتعمـ يوجود شبكة انترنت جيدة لد

التعمـ النقاؿ لتنمية  يقائـ عم يتصميـ فصؿ الكترون يعم (4602اكدت دراسة عبد الرحمف )
 يوجود فروؽ دالة احصائيا بيف متوسط يميارات البرمجة لتبلميذ المرحمة االعدادية توصمت النتائج ال

 يوالبعد يالتطبيقيف القبمفي  ( تكنولوجيا التعمـ النقاؿ يات طبلب المجموعة التجريبية )القائمة عمدرج
 .يوبطاقة المبلحظة لميارات البرمجة لصالح التطبيؽ البعدفيالختبار التحصيؿ المعر 

والتعمـ  التعميـفي( أدوات الفصوؿ االفتراضية األكثر استخداما 4602وضحت دراسة عز )أو 
وتحديد واقع إستخداـ أعضاء ىيئة التدريس ألدوات الفصوؿ االفتراضية بالجامعة المصرية لمتعمـ 

 يأف ىناؾ فروؽ ذو داللة إحصائية بيف متوسط يوقياس فاعميتو وتوصمت نتائج البحث ال يااللكترون
ـ الفصوؿ االفتراضية أعضاء ىيئة التدريس عف تفعيؿ أدوات نظا يرأفي  درجات المجموعة التجريبية 

مواقؼ في  ودرجة استخداـ ادوات نظاـ الفصوؿ االفتراضية  يبالجامعة المصرية لمتعميـ االلكترون
مواقؼ التدريس في  التدريس االلكترونية ودرجة اتاحة ادوات نظاـ الفصوؿ االفتراضية لطبلبيـ 

 االلكترونية.
عف بعد إلكساب ميارات توظيؼ  ييب( فعالية اعداد برنامج تدر 4602واظيرت دراسة سيد )

المواقؼ التعميمية بالمرحمة الثانوية ولقد أظيرت النتائج وجود فرؽ داؿ إحصائيا في  الفصوؿ االفتراضية 
وذلؾ بعد  يلصالح التطبيؽ البعد يوالبعد يالقبم ياالختبار التحصيمفي  درجات المعمميف  يبيف متوسط

بطاقة في  درجات المعمميف  يكما يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط ياستخداـ البرنامج التدريب
 .يوذلؾ بعد استخداـ البرنامج التدريب يلصالح التطبيؽ البعد يوالبعد يالقبم يمبلحظة األداء الميار 
تنمية قدرات في( بكيفية توظيؼ الفصوؿ االفتراضية وقياس فاعميتيا 4602) يواىتمت دراسة الشعراو 

 .المعمميف يكفاءتيا وفعاليتيا لد يولوجيا التعميـ لممعمميف واثبتت الفصوؿ االفتراضية مداستخداـ تكن
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تميز اإلنساف عف غيره  يأف حؿ المشكبلت أحد أىـ األنشطة الت يحيف تشير الدراسات النفسية إلفي  
صعوبة ما أو تحقيؽ ىدؼ غير ميسور المناؿ ويمكف  يإيجاد طريقة لتخط يتعن يمف المخموقات وى
طبيعة أنشطة في  والدالة عميو حيث إف التأمؿ  يلمذكاء البشر  يأنيا الناتج العمم يالنظر إلييا عم

مجاالت الحياة المختمفة يظير أف ىذه الحياة ىي بمثابة سمسمة مف مشكبلت في  اإلنساف العقمية 
األىداؼ  يتحقيؽ التكيؼ والوصوؿ إلفيالتغمب عمييا وتجاوزىا أمبل  يالفرد إل يمتفاونة الصعوبة يسع

 (.4662المنشودة )الزغموؿ وأخروف ، 
موقؼ ينشأ  يتعتبر المشكمة سؤاال أو موقفا يتطمب إجابة أو تفسيرا او معمومة او حبل وى

عندما يتمكف  ىدؼ معيف أو يعندما يواجو الفرد عقبات أو صعوبة أو امرا يحوؿ بينو وبيف وصولو إل
العقبات أو إجتيازىا أو التغمب عمييا مما يخمؽ  يالفرد بما لديو مف وسائؿ ومعمومات وخبرات مف تخط

( بأنيا عائقا أو مانعا 4669مواجية المشكمة حيث عرفيا )محمود ، فيحالة مف عدـ االتزاف والقمؽ 
في  المشكمة عبارة عف تعارض فإف  يتحقيقو وبعبارة أخر  يإل ييسع ييحوؿ بيف الفرد واليدؼ الذ

 .إعاقة عممية التفكير يإل يحالة إنعداـ التوازف مما يؤد يالمشكمة إل ياالدلة وتؤدفي  النتائج او نقص 
وتعتبر المشكبلت جزءا ال يتجزأ مف حياتنا اليومية لذا يجب أف ال نصرؼ وقتا طويبل مف تفكيرنا 

وضع الحموؿ فياسبابيا ولكف يجب أف نصرؼ معظـ الوقت  يدراسة المشكمة والتعرؼ عمفي  ووقتنا 
قتراح البدائؿ وعمينا أف نعمـ بأنو ال يمكف أل شخص ميما بمغ أف يتخمص مف المشكبلت بصورة  يوا 

زداد ذكاؤه استطاع الوصوؿ إل افصؿ الحموؿ لما يواجيو مف  ينيائية ولكف اإلنساف كمما نما تفكيره وا 
لسمبيات واألضرار الناتجة عنيا فالمشكبلت حسب درجة ظيورىا قد تكوف إما مشكبلت وتفادي الكثير مف ا

لحؿ  يولحؿ المشكبلت عمينا استخدـ االسموب العمم (.4669بارزة أو خفية أو كامنة )أبو أسعد ، 
( وىذا االسموب يعرؼ بأنو توظيؼ عدد مف االستراتيجيات scientific problem solvingالمشكبلت )
حموؿ ممكنة مف خبلؿ اختيار أحد  يمختمفة بإستخداـ مبدأ المحاولة والخطا بيدؼ الوصوؿ إلوالميارات ال

 (.goodson,et al ,2006البدائؿ أو الحموؿ المناسبة )
: يأف المشكمة عبارة عف موقؼ أو حالة تتحدد بثبلثة عناصر وى ي( إل4600ويشير جرواف )

: االىداؼ وتمثؿ العمؿ لحؿ المشكمة وثانيا فيتمثؿ الحالة الراىنة عند الشروع  يأوال: المعطيات والت
وجود صعوبات تفصؿ بيف  ي: العقبات وتشير إلمطموب بموغيا لحؿ المشكمة وثالثاالحالة المنشودة ال

ف الحؿ أو الخطوات لمواجية الصعوبات غير  .يجاىزة لموىمة األول الحالة الراىنة والحالة المنشودة وا 
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حؿ المشكبلت تتطمب نشاطا ذىنيا في  أف الميارة  ي( إلcarmack,2000بينما يشير كارماؾ )
حؿ المشكمة ييدؼ في   يذىف الفرد فالتفكير العممفي  خطوات معرفية مرتبة منظمة في  معرفيا يسير 
لمواجية الضغوط والعقبات تزود الفرد بالميارات األدائية البلزمة في  حالة مف اإلتزاف المعر  يلموصوؿ إل

 حؿ. يبكفاءة عالية ثـ التوصؿ إل
مجاؿ ميارة حؿ المشكبلت يتضح في  الدراسات النفسية والتربوية  يمف خبلؿ إطبلع الباحث عم

ليفتوف  يالميارات البلزمة لحؿ المشكبلت حيث ير في  أف ىناؾ تباينا واختبلفا بيف الباحثيف 
تحديد المشكمة وجمع  يف حؿ المشكمة يتـ بأربع خطوات وىأ (lefton & Brannon,2003وبرنوف)

ختيار أفضؿ الحموؿالمعمومات  ثماني  (Sternberg,2003بينما يصؼ ستيرنبرج) .ووضع الفروض وا 
: المشكمة وتشمؿ الميارات التالية ميارات تسير بشكؿ دائري سماىا بدائرة حؿفي  ميارات لحؿ المشكمة 

المشكمة وتجميع  ، وبناء استراتيجية الحؿ، وتنظيـ المعمومات حوؿالمشكمة ، وتحديدالمشكمة يالتعرؼ عم
 .حؿ المشكمة، وتقييـ حؿ المشكمة ، ومراقبةمصادر المعمومات

النماذج العامة لحؿ  بالرغـ مف أنو يوجد العديد مف أدبيات تربويات الرياضيات عدد مف
نموذج جورج بوليا يعد مف أىـ تمؾ النماذج المشكبلت كنموذج جوف ديوي ونموذج فرانؾ ليستر إال أف 

ىذا  يمجاؿ تربويات الرياضيات وقد اعتمد الباحث عمفي  وأنسبيا لحؿ المشكبلت الرياضية وأكثرىا تداوال 
يعرض الباحث موجز ليذا النموذج  يالبحث وفيما يم فيالنموذج لتوافقو مع منيج الرياضيات المختار 

 : يكالتال
 : يلحؿ المشكمة يتكوف مف أربع ميارات أو خطوات رئيسية ىنموذج جورج بوليا 
قبؿ التفكير  يشرط ضرور  يعممية حميا فيفي   يالخطوة األول ي: فيـ المشكمة وىيالميارة االول

حميا ويجب التاكد مف فيـ الطبلب لممشكمة مف خبلؿ توجيو عدد مف األسئمة ليـ لمتاكد مف فيـ في
 : يالقياـ بما يم يمف خبلؿ التاكد مف قدرة الطالب عم المشكمة وادراكيا ويتحقؽ ذلؾ

  .قراءة المشكمة -
 .ياغة المشكمة بمغة الطالب الخاصةإعادة ص -
دراؾ المدلوالت الرياضية لؤللفاظ والرموز الواردة  -  .المشكمةفيفيـ وا 
 .تحديد المعطيات والمطموب والشروط -
 .والمطموب عميوا وتوضيح المعطيات تتطمب رسم يرسـ شكؿ لممشكمة الت -
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 .ة المعمومات المعطاة لحؿ المشكمةكفاي يتحديد مد -
  .تحديد المعمومات الزائدة أو غير الضرورية -

 الميارة الثانية وضع خطة لحؿ المشكمة )ابتكار خطة الحؿ(: 
 يحؿ المشكمة ىو الوصوؿ إل في يتعد ىذه المرحمة أىـ ميارات حؿ المشكمة فالجزء الرئيس

فكرة الحؿ بعض المحاوالت الفاشمة وتعد مرحمة إبتكار  يفكرة أو خطة الحؿ ويمكف أف يسبؽ الوصوؿ إل
فكرة الحؿ بنفسو دوف  يلممعمـ أف يساعده ليتوصؿ إل يالطالب ولذلؾ ينبغ يالخطة اصعب المراحؿ عم

يوجييا المعمـ لمطالب  يمكف أف يإقحاـ أو فرض خطة ال يفيميا وال يدرؾ سبب إختيارىا ومف األسئمة الت
 : يإبتكار الخطة ما يم يىذه المرحمة لمساعدتو عم في

 ؟شكمة مماثمة ليذه المشكمة مف قبؿىؿ رأيت م -
 ىؿ تعرؼ مشكمة ذات صمة أو عبلقة بالمشكمة الحالية؟ -
 ىؿ يمكف تبسيط ىذه المشكمة؟ -
أو مجيوؿ مشابو ا نفس المجيوؿ لوفة لؾ وليأالمجيوؿ وحاوؿ أف تتذكر مشكمة م يانظر إل -

 .لو
 قريبة مف المعطيات؟  يصورة أخر في  ىؿ يمكف تعديؿ المجيوؿ ليصبح  -
 صورة قريبة مف المجيوؿ؟في  ىؿ يمكف تعديؿ المعطيات لتصبح  -
 ىؿ تعرؼ نظرية أو قانونا أو نموذجا أو اسموبا يمكف استخدامو لحؿ المشكمة؟ -
 .ذات عبلقة بياحاوؿ أف تحؿ مشكمة إذا لما تستطع حؿ ىذه المشكمة ف -
 .ياىمؿ مؤقتا بعض الشروط وحقؽ الشروط األخر  -
 ؟ استخدمت كؿ المعطيات وكؿ الشروط ىؿ -

الميارة الثالثة: تنفيذ الخطة : بعد أف أدرؾ الطالب فكرة الحؿ ورسـ الخطة ويكوف قد قطع شوطا كبيرا 
الطالب وخاصة عندما يكوف قد  يتنفيذ الخطة يعتبر مف األمور السيمة عمي طريؽ حؿ المشكمة ففي

اؿ نسياف الطالب لخطة وضع الخطة وبينما يكوف احتمفيفكرة الحؿ بنفسو أو قاـ بدور فعاؿ  يتوصؿ إل
ىذه المرحمة عبارة عف عمميات  في، إذا كانت قد فرضت عميو مف المعمـ وما يقوـ بو الطالب الحؿ كبيرا

خطوة يقـو بيا صحيحة ،ويمكف تبريرىا أو إثبات  وخوارزميات واضحة ولكف يجب أف يتأكد مف أف كؿ
 .يا وأف الحسابات والعمميات سميمةصحت
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 (: مراجعة الحؿ )التحقؽ مف صحة الحؿالميارة الرابعة : 
بمجرد الوصوؿ  يالجيديف ىذه المرحمة ألنيـ يعتقدوف أف حؿ المشكمة ينتي يييمؿ كثير مف الطبلب حت

لممعمـ تشجيع  يحؿ المشكمة ولذلؾ فإنو ينبغفيميمة وأكثر فائدة  الحؿ وىذا يفقد الطبلب جوانب يإل
أدت الييا  يالخطوات الت فيتوصموا إلييا وفحصيا والتمعف  يالنتيجة الت فيإعادة النظر  يالطبلب عم

يمكف أف يطرحيا  يحؿ المشكبلت ومف األسئمة الت يوبذلؾ تزداد معمومات الطبلب تركيزا وتزداد قدرتيـ عم
 :  يىذه المرحمة ما يم فيالطالب  يالمعمـ عم

 ىؿ يمكف أف تتحقؽ مف صحة النتيجة ؟ -
 ىؿ الحؿ يحقؽ شروط المشكمة ؟ -
 ىؿ الناتج معقوؿ ويتفؽ مع طبيعة المشكمة ؟ -
 ىؿ تـ إستخداـ جميع المعمومات؟  -
 (؟ي)ىؿ يمكف حؿ المشكمة بطريقة أخر  يىؿ يمكف الوصوؿ لمنتيجة بطريقة أخر  -
 ؟ يحؿ مشكبلت أخر فيىؿ يمكف استخداـ ىذه الطريقة أو االستراتيجية  -

&  4606،  ي& النعواش 4669& عزيز ،  4662& عريفج ،  4662& العرساف ،  0906)بوليا ، 
 ( 4606ابو زينة ، 

 الدراسات السابقة المتعمقة بميارات حؿ المشكبلت تبيف األتي:  يمف خبلؿ إطبلع الباحث عم
المرحمة االبتدائية  ي( ركزت عم4607& عبد الحميد ،  4607، & الديب 4607، دراسات )حسف -0

، في& مصط 4607& ىاشـ،  4607، يترك&  4607، يكعينة البحث ، بينما دراسات )العدو 
، في& مصط 4607، يبحث ، بينما دراسات )عم( ركزت عمي المرحمة اإلعدادية كعينة 4607
، ي& فتح 4607، يالمرحمة الثانوية كعينة بحث ، بينما دراسات )المكاو  ي( ركزت عم4607
النوعية وكمية ( ركزت عمي كميات التربية والتربية 4607& محمود ،  4607، & دسوقي 4607

 يالمشكبلت لدي المعاقيف عقميا ى تناولت ميارات حؿ ي، الدراسة الوحيدة التالبنات كعينة بحث 
ولكنيا  وميارة حؿ المشكبلت يالعبلقة بيف الذكاء الوجداناىتمت ب ي( الت4607) يدراسة الشباس

عبر  يعقميا مف خبلؿ  بيئة التعمـ التشارك المتأخريف يلـ تتناوؿ تنمية ميارات حؿ المشكبلت لد
 .أنماط التقويـ الفصوؿ االفتراضية عف طريؽ
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ركزت الدراسات السابقة عمي متغيرات مستقمة عديدة مثؿ التعمـ النشط وبرامج تعميمية مقترحة   -4
واستراتيجيات تعميمية والذكاء الوجداني وميارات التفكير المستقبمي ومشكبلت مجتمعية ولكف لـ 

ت ميارات حؿ المشكبلمف الدراسات السابقة أنماط التقويـ كمتغير مستقؿ لتنمية  يتتناوؿ أ
 .الرياضية

ركزت الدراسات السابقة عمي مادة العمـو والجغرافيا والمغة الفرنسية والرياضيات لمتعميـ االساسي   -2
 مادة مف مواد الطبلب القابميف لمتعمـ )المتأخريف عقميا( يواالعدادي والثانوي ولـ تتناوؿ أ

 : مشكمة البحث
 نبع االحساس بمشكمة البحث مف خبلؿ : 

 المبلحظة الشخصية لمباحث :أوال : 
 لدي الطبلب القابميف لمتعمـ  .التقويـ مجاؿ أنماط  فيقمة الدراسات  -
 الطبلب القابميف لمتعمـ  . يلد الفصوؿ االفتراضيةمجاؿ  فيقمة الدراسات  -
تنمية ميارات حؿ  فيوأثره  أنماط التقويـ عبر الفصوؿ االفتراضيةال يوجد دراسات تناولت العبلقة بيف  -

 الطبلب القابميف لمتعمـ . يإلكترونيا لدالحسابية المشكبلت 
 الطبلب القابميف لمتعمـ  . يلد الحسابيةميارات حؿ المشكبلت  فيقصور  -

 ثانيا : مف خبلؿ الدراسات االستطبلعية :
 :باآلتىحيث قاـ الباحث 

ومدير مدرسة الفكرية ببورسعيد وتبيف مف خبلؿ  يالنفس يإجراء مقابمة غير مقننة مع األخصائ -
 يطبلب التأخر العقم يتدريس وحداتو لد فيالجموس مع معمـ الرياضيات تبيف وجود صعوبة 

تبسيط وتوصيؿ المعمومة بشكؿ أسيؿ  يموضوعات تحتاج إل يعم يالقابميف لمتعمـ حيث أنيا تحتو 
 ية  يتـ مف خبلليا تحويؿ تمؾ الوحدات إلالفصوؿ االفتراضي يوأبسط حيث تحتاج ىذه المادة إل

 .القابميف لمتعمـ بمدرسة الفكرية يتثير التشويؽ والحماس لطبلب التأخر العقم يبيئة تعمـ تشارك
 يبمدرسة الفكرية لمتعرؼ عم يإجراء مقابمة غير مقننة مع بعض مدرسيف طبلب التأخر العقم -

 يالقابميف لمتعمـ والتعرؼ عم يطبلب التأخر العقمفصوؿ  فينوعية الوسائؿ التكنولوجية المستخدمة 
يتـ توصيؿ المعمومة  ييريدوف تقديـ مساعدة ليـ حت يالمناىج التعميمية الت فينوعية الصعوبات 
 .بشكؿ أفضؿ يلطبلب التأخر العقم
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االحتياجات الخاصة )الطبلب  يالحاجة إلستخداـ تكنولوجيا التعميـ لذو  يمد يوأسندت نتائج المقابمة عم
ستخداـ  مف خبلؿ أنماط التقويـ لتنمية ميارات حؿ المشكبلت  الفصوؿ االفتراضيةالقابميف لمتعمـ( وا 

 الطبلب القابميف لمتعمـ. يالرياضية لد
 :أسئمة البحث

 : ياآلت ياالجابة عف السؤاؿ الرئيس فيتتمخص مشكمة البحث الحالية 
تنمية ميارات حؿ  يعبر الفصوؿ االفتراضية عم يبيئة التعمـ التشارك في"فاعمية بعض أنماط التقويـ  -

 الطبلب القابميف لمتعمـ " يالمشكبلت الرياضية إلكترونيا لد
 االسئمة الفرعية التالية :  يويتفرع مف السؤاؿ الرئيس

 خصائص الطبلب القابميف لمتعمـ ؟ مع تتناسببما  الفصوؿ االفتراضيةما ىي أنماط التقويـ عبر  -0
 الطبلب القابميف لمتعمـ ؟ ييمكف تنميتيا إلكترونيا لد يالتالحسابية ميارات حؿ المشكبلت  يما ى -4
تنمية ميارات  يعبر الفصوؿ االفتراضية عم يبيئة التعمـ التشارك فيما فاعمية بعض أنماط التقويـ  -2

 الطبلب القابميف لمتعمـ ؟ يإلكترونيا لدالحسابية حؿ المشكبلت 
 : أىداؼ البحث

عبر الفصوؿ  يبيئة التعمـ التشارك فيفاعمية بعض أنماط التقويـ  قياس يإل يييدؼ البحث الحال
الطبلب القابميف لمتعمـ ويتفرع مف اليدؼ  يتنمية ميارات حؿ المشكبلت الحسابية لد ياالفتراضية عم

 :   يعدد مف األىداؼ الفرعية كما يم يالرئيس
القابميف لمتعمـ بمدرسة  يطبلب التأخر العقم يتنمية ميارات حؿ المشكبلت الرياضية إلكترونيا لد -0

 الفكرية .
القابميف لمتعمـ بمدرسة  يتناسب مع مناىج طبلب التاخر العقمالفصوؿ االفتراضية بما تإعداد  -4

 الفكرية لمادة الرياضيات .
االحتياجات الخاصة )الطبلب القابميف  يتتناسب مع طبلب ذو  يالت التقويـالتعرؼ عمي أنماط  -2

 لمتعمـ(.
 يعبر الفصوؿ االفتراضية عم يبيئة التعمـ التشارك فيفاعمية بعض أنماط التقويـ  يالتعرؼ عم -2

 .الطبلب القابميف لمتعمـ يتنمية ميارات حؿ المشكبلت الحسابية لد
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حتياجات الخاصة بطريقة مشوقة يسيؿ تعمميا اال ي( لذو )مادة الرياضيات يتعميم يتقديـ محتو  -2
 .فصوؿ االفتراضيةالمف خبلؿ 
 : أىمية البحث

تحديد أىداؼ الفصوؿ االفتراضية مثؿ المقررات االلكترونية وطرؽ التدريس المناسبة واساليب  -0
 التقويـ.

 تصميـ االختبارات واساليب التقويـ المختمفة . -4
راضي سيقدميا لممتعمميف عبر الفصؿ االفت يالتربوية التتصميـ الخبرات التعميمية واالنشطة  -2

 .ايير التصميـ المعتمدةضافة لمبرمجيات وفقا لمعباإل
 ياالىداؼ التربوية وتغطية محتو  يعم التدريس والتركيزفياالستمتاع باستخداـ التكنولوجيا  -2

 .المقرر
 .فصوؿ االفتراضية بشكؿ فعاؿ ودقيؽادارة المناقشات والحوارات وال -2
  .التعمـ والتدريب لممتعمميف فيتعريؼ المتعمميف بالتقنيات الحديثة واساليب استعماليا  -0
 .لدييـ يروح العمؿ الجماع يالتعاوف والتشارؾ مع متعمميف اخريف مما ينم فيالرغبة  -7
المتعمميف افكارىـ الخاصة وال يتقيدوف فقط بما يقولو المعمـ واكتسابيـ لميارات ضبط  يتبن -8

 عواطفو فيالنفس والتحكـ 
أنماط التقويـ بجميع مستوياتيا مف خبلؿ بيئة  اؿ لدراسات بحثية جديدة إلستخداـفتح مج -9

 .الطبلب القابميف لمتعمـ يالفصوؿ االفتراضية لد
 : منيج البحث

 ضوء طبيعة البحث استخدـ الباحث :  في
عبر  يبيئة التعمـ التشارك في: يستخدـ لدراسة فاعمية بعض انماط التقويـ يالمنيج شبو التجريب

 .الطبلب القابميف لمتعمـ يتنمية ميارات حؿ المشكبلت الحسابية لد يالفصوؿ االفتراضية عم
 متغيرات البحث: 
 : المتغيرات التالية يتضمف البحث الحال

 ىو أنماط التقويـ ذو متغير مستقؿ واحد  يعم يالمتغيرات المستقمة : يشمؿ البحث الحال
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 تقويـ االقراف  -ي:  التقويـ الذاتمستوييف ىما
 : المتغيرات التابعة

 الطبلب القابميف لمتعمـ . يميارات حؿ المشكبلت الحسابية لد -
 عينة البحث: 

( ثـ قاـ الباحث 4646-4609الفكرية ببورسعيد )تـ اختيار عينة البحث مف طبلب مدرسة 
 .طالب وطالبة 26ا قواـ كؿ مجموعة مجموعتيف تجريبيتيف عشوائي يبتقسيـ العينة ال

  .تعمميا في ياستخدمت نمط التقويـ الذات ي: الت يمجموعة تجريبية اول -
 .تعمميا فياستخدمت نمط تقويـ االقراف  يمجموعة تجريبية ثانية : الت -

  :أدوات البحث
 إعداد مواد المعالجة التجريبية :

نظرا الحتوائو  يالبحث الحال في( الستخدامو 4602،  يتطبيؽ نموذج )الدسوق ييقتصر ىذا البحث عم
يث تـ تطبيؽ مراحمو بالكامؿ )التقييـ ميـ التعمـ بالمشاركة إلكترونيا حالمراحؿ األساسية لنماذج تص يعم

، مرحمة التييئة ، مرحمة التحميؿ ، مرحمة التصميـ ، مرحمة االنتاج ، مرحمة التقويـ ، مرحمة  يالمدخم
تنمية  يعمالفصوؿ االفتراضية التطبيؽ ، التغذية الراجعة (لمعرفة اثر اختبلؼ انماط التعمـ بالمشاركة عبر 

 المراحؿ التالية :  يث يشتمؿ عمالطبلب القابميف لمتعمـ حي يميارات حؿ المشكبلت الحسابية إلكترونيا لد
مبلئمتو لقياس المتطمبات المدخمية لمتبلميذ وبيئة التعمـ.طبؽ  ييستخدـ لقياس مد ياالختبار المدخم -

( لمتعامؿ مع ميارات حؿ المشكبلت الحسابية إلكترونيا 0)ممحؽ رقـ  يالباحث االختبار المدخم
-4609 يبمدرسة الفكرية لمعاـ الدراس يعينة استطبلعية مف تبلميذ مين يعم والفصوؿ االفتراضية

المرحمة العمرية والخصائص العامة لمتأكد مف امتبلكيـ لميارات حؿ  فيويتصفوف بالتكافؤ  4646
 .% مف قبؿ عينة البحث 06االختبار المشكبلت الحسابية إلكترونيا وكانت نسبة االجتياز ليذا 

ضوء )تحميؿ فيتستخدـ لمعالجو اوجو النقص  يو ننتقؿ لمرحمة التييئة التحالة عدـ مبلئمت في -
( حديد البنية التحتية التكنولوجيةبيئة التعمـ، تفيخبرات المتعمميف، تحديد المتطمبات الواجب توافرىا 

ولذلؾ واجو الباحث اثناء اجراء تجربتو مجموعة مف التحديات مثؿ قمة عدد االجيزة داخؿ المدرسة 
جد العديد مف االجيزة ال يوجد بيا اوفيس وتحتاج لتثبيت ويندوز وتـ الجمع بيف االمتحاف ويو 
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التصوير واستطاع الباحث حؿ تمؾ  يويوجد اعتراض مف جانب بعض التبلميذ عم يوالورق يااللكترون
وكؿ  االجيزة المعطمة وتـ تقسيـ العينة لمجموعتيف يالمشاكؿ مف خبلؿ تثبيت االوفيس والويندوز عم

 يلكؿ تمميذ التطبيؽ عم ييتسن يمجموعة تـ تقسيميا لثبلث مجموعات بسبب قمة عدد االجيزة حت
 . ياالجيزة بشكؿ عمم

( تـ 4تحميؿ االىداؼ التعميمية )ممحؽ رقـ  يمرحمة التحميؿ وتشتمؿ عم يحالة مبلئمتو ننتقؿ إل في -
الخبراء  يوالسموكية وتـ عرضيا عم قائمة تشمؿ االىداؼ العامة فيوضع أىداؼ الدروس التعميمية 

باألىداؼ  يارتباط المحتو  يوالمتخصصيف وتـ التأكد مف دقة صياغة األىداؼ وامكانية تحقيقيا ومد
 (.ئصيـ العامةلتحقيؽ ىذه االىداؼ ، تحديد احتياجات التبلميذ وخصا يكفاية المحتو  يومد

االىداؼ االجرائية )ممحؽ رقـ  صياغةة )العناصر التالي يمرحمة التصميـ وتشتمؿ عم يثـ ننتقؿ إل -
 يوتجزئتو إل ي( تـ تصميـ المحتو 2المناسب لبيئة التعمـ )ممحؽ رقـ  يالتعميم ي، تصميـ المحتو (4

مجموعة مف  يصورة دروس تعميمية كؿ درس يشتمؿ عم فياجزاء تتسـ بالتسمسمية ووضعو 
حده )عف طريؽ  يتدريس كؿ عنصر عم فيالعناصر وتـ تحديد طريقة ونوعية التدريس المستخدمة 

 الفصوؿ االفتراضية( 
 : يالنحو التال يخمس دروس تعميمية عم في يفقد نظـ الباحث المحتو 

 7الدرس األوؿ : جدوؿ ضرب العدد  -
  8: جدوؿ ضرب العدد  يالدرس الثان -
 عدد مكوف رقـ واحد يالدرس الثالث : قسمة عدد مكوف مف رقميف عم -
 الكسور االعتيادية  يالتعرؼ عمالدرس الرابع :  -
 الدرس الخامس : االوزاف  -

لجميع التبلميذ يتـ تقسيميـ لمجموعتيف وفؽ  يبعد االنتياء مف تدريس كؿ درس داخؿ المحتو 
تستخدـ  يحيث يطمب مف المجموعة الت ، تقويـ االقراف( ي)التقويـ الذات يألنماط التقويـ المختارة وى

 يمجموعة مف المياـ الفرعية ويتـ توزيعيا عم يحيث يتـ تقسيـ النشاط المشارؾ إل  يالتقويـ الذات
 يأعضاء الفريؽ المشارؾ حيث يقـو كؿ عضو بعد االنتياء مف ميمتو بتقويـ ذاتو بنفسو والناتج النيائ

أعضاء  يتستخدـ تقويـ االقراف حيث يتـ تقسيـ المياـ عم يلممجموعة ىو نتاج تقويميـ  والمجموعة الت
بعد  يالتمميذ التال يالميمة لوقت محدد ثـ تنتقؿ الميمة إل في تقويـ زميمو  الفريؽ بحيث يعمؿ كؿ طالب
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المجموعتيف فيالنياية يكوف الناتج الجماعة المشترؾ وتتـ عممية المتابعة فيوقت محدد ليكمؿ عمييا و 
ـ المعمـ طرؽ مختمفة لتوصيؿ تحت اشرؼ المعمـ ووفؽ السس ومعايير معينة يضعيا المعمـ ويستخد

 مثؿ :  يالعديد مف الوسائؿ لتوصيؿ المحتو  يعم يالبحث الحال فيحيث اعتمد الباحث  يالمحتو 
 استخداـ العروض التقديمية  -
 الفصوؿ االفتراضية استخداـ االلعاب التعميمية مدعـ ب -

اسطوانة تعميمية لتبلميذ مدرسة الفكرية وتـ تصميـ الوسائؿ  يوجعؿ الباحث جميع ىذه الوسائؿ عم
 مثؿ :  يالمتعددة المناسبة لتقديـ المحتو 

 .لعمؿ ممفات العروض التقديمية  power point 2013برنامج  .0
 .الفصوؿ االفتراضيةلعمؿ العاب تعميمية مدعمة ب  scratchبرنامج  .4
 .يلعمؿ االختبار االلكترون  quiz creator 4.0برنامج  .2
 .يلعمؿ التسجيبلت الصوتية الخاصة بالبرنامج التعميم  mp3 audio mixerبرنامج  .2
 .يالبرنامج التعميم يلعمؿ مونتاج واضافة مؤثرات عم  corel video studioبرنامج  .2
 .الفصوؿ االفتراضيةلعمؿ بعض االلعاب التعميمية المدعمة ب visual basic 2010برنامج   .0

( بعد االنتياء مف اعداد االىداؼ  2)ممحؽ رقـ بالفصوؿ االفتراضية  تصميـ االنشطة المدعمة 
الفصوؿ االفتراضية وتنظيـ الدروس التعميمية ثـ اعداد االنشطة المدعمة ب يالخاصة بالبرنامج التعميم

توقيتات محددة مف  فيعممية التعمـ بيف المعمـ والتبلميذ بشكؿ متزامف  يسيتـ مع البرنامج التعميم يالذ
: )ممحؽ رقـ ياالختبار التحصيم ي، تصميـ أدوات البحث وىيقبؿ المعمـ وذلؾ مف خبلؿ البرنامج التعميم

فر االبحاث التربوية واالجتماعية باختبلؼ انواعيا حيث تو  في(  حيث تمعب االختبارات دورا ىاما ومميزا 2
، جة عالية نسبيا مف الثبات والصدؽىذه االختبارات بيانات كمية مف الخصائص والسمات المقاسة بدر 

، تشتمؿ مفردات موضوعية يالت ياالختبارات الموضوعية وى يوانسب االختبارات وأكثرىا دقة وفاعمية ى
اف تكوف  يقط وينبغولكؿ منيا اجابة صحيحة واحدة ف يوىذه المفردات عبارة عف اسئمة محددة المعن

لقياس  يوالمغة بالنسبة لكؿ تمميذ وقاـ الباحث ببناء االختبار التحصيم ياالسئمة واضحة مف حيث المعن
 .الطبلب القابميف لمتعمـ يالمرتبط بميارات حؿ المشكبلت الحسابية إلكترونيا لد فيالجانب المعر 

 :ر بناء االختبار بالمراحؿ اآلتيةقد م
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 : االختبارتحديد ىدؼ  -
المرتبط بمادة الرياضيات وقاـ  فيالجانب المعر فيقياس معرفة عينة البحث  يييدؼ ىذا االختبار إل

 الباحث بإعداد مجموعة مف األسئمة الموضوعية .
 اعداد جدوؿ مواصفات االختبار :  -

لمدروس التعميمية قاـ الباحث بإعداد جدوؿ المواصفات لبلختبار وذلمؾ لمربط بيف األىداؼ التعميمية 
مستويات )التذكر،  فيالدروس التعميمية ولتحديد عدد المفردات البلزمة لكؿ ىدؼ  يوبيف محتو 

 00صورتو النيائية  في، التقويـ( حيث بمغ عدد مفردات االختبار الفيـ، التطبيؽ، التحميؿ، التركيب
 ( : 0)يالجدوؿ التال فيمفردة كما 

 نًبدح انزيبضيبد يانتحصيهيىاصفبد االختجبر  (2جذول )
 

 وجه انًمبرَخ ػذد االسئهخ اسبنيت االسئهخ

ع 
ى
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ي
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ت
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ف

كز 
تذ

 

يستىيبد 

 االهذاف

انذروص 

 انتؼهيًيخ

21 02% 2 22 2 0 0 2 2 0 2 
درص جذول 

 7ضزة 

21 02% 2 20 0 2 0 0 2 2 0 
درص جذول 

 8ضزة 

21 02% - 22 0 0 - 2 4 0 4 
درص ػًهيخ 

لسًخ ػذديٍ 

 ػذد واحذ يػه

22 21% - 7 2 2 0 0 0 0 2 

درص انتؼزف 

انكسىر  يػه

 االػتيبديخ

22 21% - 8 2 2 0 0 0 0 0 
درص 

 االوساٌ

 انًجًىع 20 22 24 20 8 9 22 12 0 222% 11

222% 222% 2% 82% 21% 
24

% 

20

% 

28

% 

02

% 

27

% 

28

% 

انىسٌ 

 يانُسج

 : صياغة مفردات االختبار -
مستويات التعمـ الستة )التذكر،  يسؤاال موزعا عم 00 فيقاـ الباحث بصياغة مفردات االختبار 

 : يثبلث أساليب ى  ي، التركيب، التقويـ( وقد تـ صياغة االسئمة عمالفيـ، التطبيؽ، التحميؿ



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        
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( √عبلمة )  التمميذ يضع يعبارة ، وعم فيعبارة عف حقيقة مصاغة  ي: وىنمط الصواب والخطأ
 ( إذا كانت العبارة خاطئة . X)  وعبلمة صحيحة العبارة كانت إذا

: تعتبر مف افضؿ أنواع االختبارات الموضوعية وأكثرىا شيوعا واستخداما نمط االختيار مف متعدد -
مف مقدمة وثبلث بدائؿ وعند صياغة ىذه البنود أف تكوف البدائؿ متساوية   يويتكوف كؿ بند اختيار 

الطوؿ قدر اإلمكاف، واف ترتبط كميا بمقدمة البنود االختيارية ، وأف تتجانس جميع البدائؿ ،  في
التمميذ أف يختار رقـ البديؿ الصحيح و إال  يالبنود وتوزع عشوائيا وعم فيويغير موضع االجابة 

اإلجابة  ي، وال يكوف مف بدائؿ اإلجابات ما يشير صراحة إلإضافة جديدة ليا يمفردة إلتحتاج ال
، وأف تكوف البدائؿ مستقمة عف بعضيا فكرة واحدة ومحددة يكؿ مفردة عم ي، وأف تحتو الصحيحة

 .ألف البدائؿ المرتبطة يسيؿ حذفياالبعض قدر اإلمكاف وذلؾ 
العمود  فيجزئيف جزء خاص بالعناصر  يـ العبارات إلنمط أسئمة التوصيؿ: حيث يتـ فييا تقسي -

 فيالعمود اآلخر حيث يقـو التمميذ بتوصيؿ العنصر  فياألوؿ والجزء اآلخر خاص بوظيفة العناصر 
العمود اآلخر ويجب أف يكوف عدد عبارات العمود اآلخر أكبر  فيالعمود األوؿ بوظيفتو الصحيحة 
التفكير  فيوقت  يتتسـ األسئمة بالسيولة ويحتاج التمميذ إل ال يمف عدد عبارات العمود األوؿ حت

 . يالسؤاؿ ويتـ عرض العناصر ووظائفيا بشكؿ عشوائ ياإلجابة عمفي
 وضع تعميمات االختبار:  -

تتضمف  يبداية االختبار وىفيبعد صياغة بنود االختبار وضع الباحث تعميمات االختبار بمغة سيمة 
، موضح طريقة تسجيؿ اإلجابة ومكانيا حيث تضمنت التبلميذ يوصؼ لبلختبار ومناسبة لمستو 
 يتوضيح اليدؼ مف االختبار، عدد األسئمة الت فيتمثمت  يبعض التوجييات واإلرشادات الت

، أىمية قراءة السؤاؿ بدقة قبؿ اإلجابة عنو وكذلؾ الزمف المحدد لئلجابة عف يشمميا االختبار
 االختبار.

 : اانتاج االختبار إلكتروني -
باستخداـ برنامج  يبعد صياعة عبارات االختبار وفقا لجدوؿ المواصفات ، تـ انتاج االختبار االلكترون

quiz creator 4.0  . وىو مف برامج عمؿ االسئمة مف انواع االختبارات الموضوعية 
 التحقؽ مف صدؽ االختبار : -
 صدؽ المحكميف :  - أ



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مجموعة اعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف  يعم صورتو المبدئية فيقاـ الباحث بعرض االختبار 
مبلئمة كؿ سؤاؿ لقباس  ي( لتحديد صدؽ االختبار ومد2مجاؿ تكنولوجيا التعميـ )ممحؽ رقـ  في

معرفة التمميذ لدروس الرياضيات ، وتـ إجراء التعديبلت المقترحة مف السادة المحكميف مف حذؼ 
ضافة وتعديؿ صياغة بعض اأٍلسئمة وتراوحت نس صبلحية  يمد يبة االتفاؽ بيف المحكميف عموا 

 سؤاؿ . 00% ( وأصبح االختبار مكوف مف 066% : 86أسئمة االختبار بيف )
 :  ياالتساؽ الداخم - ب

، لذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار  يأو الظاىر  يبعد صدؽ المحكميف مف أنواع الصدؽ السطح
، وتـ حساب (46بمدرسة الفكرية ببورسعيد )ف =  يمين يعينة استطبلعية مف تبلميذ أول يعم

معامبلت االرتباط بيف درجة السؤاؿ والدرجة الكمية لبلختبار وذلؾ باستخداـ الحزمة اإلحصائية 
موضح  يفكانت قيـ معامبلت االرتباط كما ى spssv.20لمعمـو االجتماعية والمعروفة اختصارات ب 

 ( 4بجدوؿ )
 (0جذول )

 ثبنذرجخ انكهيخ يارتجبط أسئهخ االختجبر انتحصيهليى يؼبيالد 

 ليًخ يؼبيم االرتجبط رلى انسؤال ليًخ يؼبيم االرتجبط رلى انسؤال ليًخ يؼبيم االرتجبط رلى انسؤال

2 2.242 02 2.247 41 2.007 

0 2.224 04 2.211 41 2.217 

2 2.010 01 2.279 47 2.284 

4 2.042 01 2.048 48 2.012 

1 2.204 07 2.048 49 2.244 

1 2.242 08 2.421 12 2.221 

7 2.299 09 2.221 12 2.087 

8 2.229 22 2.122 10 2.229 

9 2.022 22 2.481 12 2.222 

22 2.229 20 2.407 14 2.211 

22 2.224 22 2.477 11 2.292 

20 2.222 24 2.080 11 2.121 



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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22 2.172 21 2.211 17 2.278 

24 2.222 21 2.002 18 2.129 

21 2.272 27 2.227 19 2.282 

21 2.071 28 2.272 12 2.021 

27 2.071 29 2.281 12 2.182 

28 2.290 42 2.080 10 2.217 

29 2.221 42 2.481 12 2.071 

02 2.128 40 2.407 14 2.200 

02 2.000 42 2.477 11 2.429 

00 2.224 44 2.272 11 2.212 

أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ سؤاؿ والدرجة الكمية لبلختبار  يتضح مف الجدوؿ السابؽ
أف  يمما يشير إل 6.60 يوالبعض اآلخر داؿ إحصائيا عند مستو  6.62 يدالة إحصائيا عند مستو 

 .درجة مناسبة مف الصدؽ ياالختبار عم
 : التحقؽ مف ثبات االختبار -
 : طريقة معامؿ ألفا لكرونباخ - أ

 Cronbach`s coefficientحيث تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ معامؿ ألفا لكرونباخ 

alpha  ( كما تـ حساب معامؿ ثبات كؿ سؤاؿ 6.000فبمغت قيمة معامؿ ألفا العاـ لبلختبار ككؿ ،)في 
ما ىو حالة حذؼ درجة السؤاؿ مف الدرجة الكمية لبلختبار فكانت قيـ معامبلت ألفا ألسئمة االختبار ك

 ( 2موضح بجدوؿ )
 (2جدوؿ )

 يقيـ معامبلت ألفا ألسئمة االختبار التحصيم
رلى 

 انسؤال

ليًخ 

 يؼبيم أنفب
 رلى انسؤال

ليًخ يؼبيم 

 أنفب
 ليًخ يؼبيم أنفب رلى انسؤال

2 2.122 02 2.120 41 2.122 

0 2.120 04 2.121 41 2.129 

2 2.121 01 2.122 47 2.122 

4 2.121 01 2.122 48 2.121 

1 2.122 07 2.127 49 2.121 



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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1 2.122 08 2.129 12 2.120 

7 2.198 09 2.129 12 2.121 

8 2.124 22 2.120 10 2.120 

9 2.122 22 2.199 12 2.199 

22 2.122 20 2.122 14 2.122 

22 2.128 22 2.120 11 2.120 

20 2.124 24 2.128 11 2.122 

22 2.121 21 2.121 17 2.124 

24 2.122 21 2.191 18 2.128 

21 2.120 27 2.182 19 2.128 

21 2.129 28 2.122 12 2.121 

27 2.122 29 2.129 12 2.191 

28 2.199 42 2.120 10 2.122 

29 2.122 42 2.199 12 2.122 

02 2.120 40 2.122 14 2.129 

02 2.121 42 2.120 11 2.120 

00 2.182 44 2.120 11 2.128 

مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة معامؿ ثبات السؤاؿ أقؿ مف قيمة معامؿ ثبات االختبار ككؿ مما يشير يتضح 
 درجة مناسبة مف الثبات . يثبات األسئمة وأف االختبار عم يإل

 طريقة التجزئة النصفية :  - ب
وبمغت قيمة معامؿ   split halfلمتحقؽ مف ثبات االختبار ككؿ تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية 

-spearman( وبعد تصحيح أثر التجزئة بمعادلة سبيرماف وبراوف 6.098االختبار )فياالرتباط بيف نص

brown  ( ويتضح مما سبؽ أف االختبار عم6.790بمغت قيمة معامؿ الثبات )درجة مناسبة مف  ي
 الثبات .

( 00صورتو النيائية مكونا مف ) في يومف إجراءات الصدؽ والثبات السابقة ًأصبح االختبار التحصيم
 .عينة البحث األساسية يسؤاؿ واالختبار بيذه الصورة النيائية صالح لمتطبيؽ عم

المرحمة  فيالعناصر التالية )انتاج الوسائؿ كما وضحنيا  يمرحمة االنتاج وتشتمؿ عم يثـ ننتقؿ إل -
، 2، 2انتاج ادوات البحث )ممحؽ رقـ(، 2واالنشطة التعميمية )ممحؽ رقـ  ي، انتاج المحتو السابقة

0 ،7). 
، رصد نتائج  يالعناصر التالية )اختبار البرنامج التعميم يمرحمة التقويـ وتشتمؿ عم يثـ ننتقؿ إل -

 المتغيرات التابعة المختمفة ، اجراء التعديبلت النيائية (. ياالستخداـ عم



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0202يىَيى  –انؼذد انزاثغ ػشز  –يجهخ كهيخ انتزثيخ انُىػيخ 

 
  

283 

بطاقة تـ تصميميا  يى 2مرحمة التطبيؽ ويتـ فيو اعداد بطاقة المبلحظة ممحؽ رقـ   يثـ نتوجو إل -
 اكتساب الميارات . يبغرض التحقؽ مف مد

 تحديد اليدؼ مف بطاقة المبلحظة :  -
  عينة  ياداء ميارات حؿ المشكبلت الحسابية الكترونيا لد ياستيدفت بطاقة المبلحظة تحديد مستو

الفصوؿ التعميمية وذلؾ لقياس اثر اختبلؼ انماط التعمـ بالمشاركة عبر  البحث بعد دراسة الدروس
 الطبلب القابميف لمتعمـ . يتنمية ميارات حؿ المشكبلت الحسابية إلكترونيا لد يعماالفتراضية 

 تتضمنيا البطاقة :  يتحديد الميارات الت 
 ؼ الخاصة بالدروس تـ شرحيا مف خبلؿ االىدا يالميارات الت يتشتمؿ بطاقة المبلحظة عم

عند صياغة الميارات  يميارة ، كما روع 02البطاقة تتضمف  يالتعميمية حيث كؿ ىدؼ بميارة ا
عبارة قصيرة ، اف تكوف العبارة دقيقة وواضحة وموجزه ، واف تقيس كؿ  فيمراعاة وصؼ االداء 

 عبارة ميارة محددة وواضحة.
 وضع نظاـ لتقدير بطاقة المبلحظة : 

 : يلبطاقة المبلحظة كالتال يالتقدير الكمتـ استخداـ 
 ( .ضعيؼ –مقبوؿ  –جيد  –جيد جدا  – داء الميارة )ممتازخمس خيارات أل ياشتممت البطاقة عم 
  يداء وفؽ التقدير التالتوزيع درجات التقييـ لمستويات األتـ : 
  خمس درجات ممتاز يالمستو : 

  جيد جدا : اربع درجات  يالمستو 
  جيد : ثبلث درجات  يالمستو 
  مقبوؿ : درجتيف  يالمستو 
  ضعيؼ : درجة واحدة  يالمستو 

 يالمستو  في( √داء الميارة بدقة عالية بدوف اخطاء ، يتـ وضع عبلمة ) اذا قاـ التمميذ بأ 
 ممتاز او جيد جدا .

 في(   √داء الميارة مع حدوث خطا وقاـ بتصحيحو ،  يتـ وضع عبلمة )  اذا قاـ التمميذ بأ 
 جيد او مقبوؿ . يالمستو 
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 في(   √داء الميارة مع حدوث خطا ولـ يتـ تصحيحو ،  يتـ وضع عبلمة )  اذا قاـ التمميذ بأ 
 . يويتـ اعادة اداء الميارة مرة آخر  يمقبوؿ ويتـ تمخيص الدرس لو مرة اخر  يالمستو 

 ضعيؼ ويتـ  يالمستو  في( √داء الميارة ، يتـ وضع عبلمة )أ يحالة عدـ قدرة التمميذ عم في
 . يعادة اداء الميارة مرة آخر وا   يتمخيص الدرس لو مرة اخر 

 تعميمات بطاقة المبلحظة : 
لبطاقة  يالصفحة االولفيتـ مراعاة توفير تعميمات بطاقة المبلحظة بحيث تكوف واضحة ومحددة 

 البطاقة . يمستويات االداء وشرح مبسط لمحتو  يالمبلحظة وقد اشتممت التعميمات عم
  : انتاج بطاقة المبلحظة 

 بعد صياغة عبارات بطاقة المبلحظة تـ انتاج بطاقة المبلحظة .
 التحقؽ مف صدؽ بطاقة المبلحظة:  -
 صدؽ المحكميف:  -أ

مجموعة مف اعضاء ىيئة التدريس المتخصصيف  يصورتيا المبدئية عم فيقاـ الباحث بعرض البطاقة 
مبلئمة كؿ ميارة لقياس  ي( لتحديد صدؽ بطاقة المبلحظة ومد 2يا التعميـ )ممحؽ رقـ مجاؿ تكنولوج في

لمتبلميذ لقياس ميارات حؿ المشكبلت الحسابية إلكترونيا ، وتـ اجراء التعديبلت المقترحة  ياالداء الميار 
ضافة وتعديؿ صياغة بعض عبارات البطاقة وتراوحت نسب اال  تفاؽ بيف مف السادة المحكميف مف حذؼ وا 

% ( واصبحت البطاقة مكونة  066% :  86صبلحية عبارات بطاقة المبلحظة بيف ) يمد يالمحكميف عم
 ميارة . 02مف 
 : ياالتساؽ الداخم  -ب

عينة  ي؛ لذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ البطاقة عم يأو الظاىر  يبعد صدؽ المحكميف مف انواع الصدؽ السطح
(، وتـ حساب معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ 20بمدرسة الفكرية )ف= ياستطبلعية مف تبلميذ المين

ميارة ودرجات الميارات الكمية لبطاقة المبلحظة وذلؾ باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـو االجتماعية 
 ( 2موضحو بجدوؿ ) يفكانت قيـ معامبلت االرتباط كما ى spssv.24والمعروفة اختصارا ب 
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 (4جذول )

 يؼبيالد ارتجبط انًهبراد انفزػيخ ثبنًهبراد انكهيخ نجطبلخ انًالحظخليى 

 : فهى وتحهيم انًشكهخ يخ االونانًهبرح انزئيس

 يؼبيم االرتجبط  انًهبرح انفزػيخ

 0.595 لزاءح انًشكهخ انزيبضيخ ثطزيمخ صحيحخ  – 2

 0.574 انًصطهحبد انًتضًُخ ثبنًشكهخ  يفهى يؼُ -0

 0.186 تحذيذ انًؼهىيبد انًؼطبح يٍ انًشكهخ  -2

 0.268 تحذيذ انًطهىة يٍ انًشكهخ  -4

 0.636 تحذيذ انًؼهىيبد انُبلصخ انالسيخ نهحم  -1

 خ انثبَيخ : وضغ خطخ نحم انًشكهخانًهبرح انزئيس

 يؼبيم االرتجبط  انًهبرح انفزػيخ 

 0.315 اَتمبء انؼًهيبد انحسبثيخ انًُبسجخ  -1

تزجًخ انًشكهخ انزيبضيخ نصىرح ريبضيخ ويؼبدنخ ريشيخ يًكٍ  -7

 استخذايهب 

0.806 

 0.704 حم انًشكهخفيتستخذو  يكتبثخ انجًم انؼذديخ انت -8

 0.380 تحذيذ خطىاد حم انًشكهخ  -9

 خ انثبنثخ : تُفيذ حم انًشكهخانًهبرح انزئيس

 يؼبيم االرتجبط  انًهبرح انفزػيخ 

 0.405 اجزاء انؼًهيبد انحسبثيخ خطىح ثخطىح ثذلخ  -22

 0.405 حست انًطهىة يتزتيت خطىاد حم انًشكهخ ػه -22

 0717 كتبثخ انحم انصحيح نهًشكهخ  -20

 خ انزاثؼخ : انتحمك يٍ صحخ انحم )تمىيى حم انًشكهخ(انًهبرح انزئيس

 يؼبيم االرتجبط  انًهبرح انفزػيخ 

 0.626 يزاجؼخ خطىاد انحم خطىح ثخطىح  -22

 0.593 انتحمك يٍ صحخ اجزاء انؼًهيبد انحسبثيخ خطىح ثخطىح  -24

 0.578 كتبثخ انحم انًحمك  -21

أف قيـ معامبلت االرتباط بيف درجة كؿ ميارة فرعية ومياراتيا الرئيسية لبطاقة  يتضح مف الجداوؿ السابؽ
مما يشير  6.60 يوالبعض اآلخر داؿ إحصائيا عند مستو  6.62 يالمبلحظة دالة إحصائيا عند مستو 

 درجة مناسبة مف الصدؽ . يأف بطاقة المبلحظة عم يإل
 التحقؽ مف ثبات بطاقة المبلحظة :  -
 طريقة معامؿ ألفا لكرونباخ:  - أ

 Cronbach`s coefficientحيث تـ حساب ثبات بطاقة المبلحظة باستخداـ معامؿ ألفا لكرونباخ 

alpha   ( كما تـ حساب معامؿ ثبات كؿ ميارة 0.576فبمغت قيمة معامؿ ألفا العاـ لمبطاقة ككؿ ،)في 
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تبار فكانت قيـ معامبلت ألفا لميارات بطاقة حالة حذؼ درجة الميارة الفرعية مف الميارة الكمية لبلخ
 ( 2المبلحظة كما ىو موضح بجدوؿ )

 (1جذول )

 ليى يؼبيالد أنفب نًهبراد ثطبلخ انًالحظخ

 ليًخ يؼبيم انفب انًهبرح انفزػيخ

 2.128 لزاءح انًشكهخ انزيبضيخ ثطزيمخ صحيحخ  – 2

 2.177 انًصطهحبد انًتضًُخ ثبنًشكهخ  يفهى يؼُ -0

 2.128 تحذيذ انًؼهىيبد انًؼطبح يٍ انًشكهخ  -2

 2.192 تحذيذ انًطهىة يٍ انًشكهخ  -4

 2.192 تحذيذ انًؼهىيبد انُبلصخ انالسيخ نهحم  -1

 2.192 اَتمبء انؼًهيبد انحسبثيخ انًُبسجخ  -1

 2182 تزجًخ انًشكهخ انزيبضيخ نصىرح ريبضيخ ويؼبدنخ ريشيخ يًكٍ استخذايهب  -7

 2.189 حم انًشكهخ فيتستخذو  يثخ انجًم انؼذديخ انتكتب -8

 2.122 تحذيذ خطىاد حم انًشكهخ  -9

 2.178 اجزاء انؼًهيبد انحسبثيخ خطىح ثخطىح ثذلخ  -22

 2.199 حست انًطهىة يتزتيت خطىاد حم انًشكهخ ػه -22

 2.179 كتبثخ انحم انصحيح نهًشكهخ  -20

 2.182 يزاجؼخ خطىاد انحم خطىح ثخطىح  -22

 2.178 انتحمك يٍ صحخ اجزاء انؼًهيبد انحسبثيخ خطىح ثخطىح  -24

 2.177 كتبثخ انحم انًحمك  -21

 طريقة التجزئة النصفية :  - ب
وبمغت قيمة   split halfلمتحقؽ مف ثبات بطاقة المبلحظة ككؿ تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية 

( وبعد تصحيح أثر التجزئة بمعادلة سبيرماف وبراوف 0.334البطاقة ) فيمعامؿ االرتباط بيف نص
spearman-brown  ( ويتضح مما سبؽ أف بطاقة المبلحظة عم0.437بمغت قيمة معامؿ الثبات )ي 
 درجة مناسبة مف الثبات .

صورتيا النيائية مكونا مف فيحظة ومف إجراءات الصدؽ والثبات السابقة اصبحت بطاقة المبل
 ي( ميارة فرعية الربع ميارات رئيسية  وبطاقة المبلحظة بيذه الصورة النيائية صالحة لمتطبيؽ عم02)

 عينة البحث األساسية .
خبلؿ مراحؿ التحميؿ والتصميـ واالنتاج والتقويـ والتطبيؽ المرتبطة بنموذج التعمـ بالمشاركة  في -

 تغذية راجعة بيف كؿ مرحمة مف المراحؿ السابقة.الكترونيا يتـ عمؿ 
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 لمبحث:  يالتصميـ التجريب
عبر  التقويـ تنمية ميارات حؿ المشكبلت الرياضية إلكترونيا مف خبلؿ أنماط  يإل يييدؼ البحث الحال -

ىذا األساس قاـ الباحث بإجراء اختبار  ي( وعم يمين ي)مادة الرياضيات الول االفتراضية الفصوؿ
العينة المختارة مف  يعم يمين يعف ميارات حؿ المشكبلت الرياضية لمادة الرياضيات ألول يمدخم

% قاـ الباحث باعتبارىـ عينة البحث ، ثـ قاـ الباحث  92التبلميذ وعند اختيازىـ االختبار بنسبة 
 في ولكف تختمؼ يتدرس بنفس الطريقة ونفس المحتو  تجريبيتيف مجموعتيف  يبتوزيعيـ عشوائيا إل

التقويـ  التقويـ نمط  يتقـو بحؿ االنشطة معتمدا عم يحؿ االنشطة حيث المجموعة التجريبية االول
أعضاء  يمجموعة مف المياـ الفرعية ويتـ توزيعيا عم يحيث يتـ تقسيـ النشاط المشارؾ إل يالذات

ويتـ التجميع  الوقت نفسو في بانفسيـ  مياميـ بتقويميـ الفريؽ المشارؾ حيث يقـو كؿ األعضاء 
 يلجميع المياـ بعد وقت محدد ، والمجموعة التجريبية الثانية تقـو بحؿ االنشطة معتمدا عم يالنيائ
 يعمأعضاء الفريؽ بحيث يعمؿ كؿ طالب  يحيث يتـ تقسيـ المياـ عم تقويـ االقراف  التقويـنمط 

بعد وقت محدد ليكمؿ عمييا  يالالتمميذ الت يالميمة لوقت محدد ثـ تنتقؿ الميمة إل فيتقويـ زميمو 
 يتتـ عممية دراسة المحتو المجموعتيف التجريبيتيف  فيالنياية يكوف الناتج الجماعة المشترؾ و فيو 

ىذا البحث  فياداء االنشطة التعميمية والمنيج المناسب  يتحت اشراؼ وتوجيو الباحث واالشراؼ عم
اره العاـ المتعمؽ بخطوات التجربة وأنواعيا عف اط في، وىو منيج ال يختمؼ  يىو المنيج شبو التجريب

 فيال يتـ ضبط المتغيرات الخارجية بمقدرا ضبطيا  يالمنيج شبو التجريب فيإال أنو  يالمنيج التجريب
 . يالمنيج التجريب

 التجربة الميدانية لمبحث : 
 :  يمر تطبيؽ التجربة الميدانية بعدة مراحؿ وى

 : اختيار عينة البحث -0
 يالطبلب القابميف لمتعمـ بمدرسة الفكرية بمحافظة بورسعيد لمعاـ الدراس اختيار عينة البحث مفتـ 

لمتعامؿ مع  ي( طالب وطالبة، تـ تطبيؽ اختبار مدخم06وقد بمغ عدد افراد العينة ) 4608-4609
%  92بة از االختبار بنسوقامت باجتي يمين يميارات حؿ المشكبلت الرياضية لمادة الرياضيات الول

( 26عشوائيا قواـ كؿ مجموعة ) مجموعتيف تجريبيتيف  ي، ثـ قاـ الباحث بتقسيـ العينة إلفيما فوؽ
 طالب وطالبة.



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 0202يىَيى  –انؼذد انزاثغ ػشز  –يجهخ كهيخ انتزثيخ انُىػيخ 

 
  

288 

 اعداد وتجييز وتييئة مكاف تجربة البحث:  -4
االجيزة  فيالرياضيات بعد اصبلح االعطاؿ  يسوؼ يتـ تدريس فيو محتو  يتـ تجييز المعمؿ الذ

لعدد افراد العينة الواحدة  فياو اوفيس ولكف عدد االجيزة كاف غير كا مف حيث عدـ وجود ويندوز
)مادة  يفتـ تقسيـ العينة الواحدة لعدة مجموعات اثناء شرح المادة العممية وتـ اعداد المقرر الدراس

بمواعيد المجموعات الثبلثة وتـ  ي( الكترونيا وقاـ الباحث باعداد جدوؿ زمنيمين يالرياضيات الول
وتحديد كيفية اداءىا  يالمجموعات بتمؾ المواعيد وتـ اعداد االنشطة الخاصة بالمقرر الدراس اخبار

 لكؿ مجموعة تجريبية وفؽ لنمط المشاركة المستخدـ .
 : تطبيؽ أدوات البحث قبميا -2

 : يتطبيؽ االختبار التحصيم -    
 4/06/4608الثانية يـو  إلكترونيا لممجموعة التجريبية يلبلختبار التحصيم يتـ التطبيؽ القبم

 .0/06/4608يوـ  يولممجموعة التجريبية االول
 تطبيؽ بطاقة المبلحظة لميارات حؿ المشكبلت الرياضية: -

 4/06/4608لبلختبار لبطاقة المبلحظة لممجموعة التجريبية الثانية يـو  يتـ التطبيؽ القبم
 . 0/06/4608يوـ  يولممجموعة التجريبية االول

 التأكد مف تجانس المجموعات:  -2
لمادة الرياضيات وبطاقة  يفيما يتعمؽ باالختبار التحصيم المجموعتيف التجريبيتيفلمتأكد مف تجانس 

بواسطة الحزمة االحصائية  اختبار مبلحظة ميارات حؿ المشكبلت الرياضية تـ تطبيؽ اسموب 
المناسب  يوذلؾ لتحديد االسموب االحصائ Spss.v.24لمعمـو االجتماعية المعروفة اختصارا ب 

 لمعالجة البيانات 
 تنفيذ التجربة األساسية:  -2

الجوانب فيألدوات البحث والتأكد مف تجانس طبلب المجموعات  يبعد االنتياء مف التطبيؽ القبم
 – 42/9/4608الفترة مف  فيالمعرفية والميارية تـ تنفيذ التجربة األساسية الخاصة بالبحث 

 وقد تـ تنفيذ التجربة وفؽ االجراءات اآلتيو : 47/00/4608
 استثارة الدافعية واالستعداد لمتعمـ :  

 : وذلؾ بيدؼ يبداية تطبيؽ المحتو  فيفييا الباحث مع التبلميذ  يمحاضرة وجيا لوجو التق دمف خبلؿ عق
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 بعضيـ البعض . يتعرؼ التبلميذ عم -
مادة  يالمطموب تحقيقيا بعد دراسة محتو  ياىداؼ المحتو  يتعريؼ التبلميذ بصورة موجزه عم -

 الرياضيات مما يزيد مف دافعية التبلميذ .
( تمميذ وتمميذة مجموعة تدرس بنمط 26قواـ كؿ مجموعة ) مجموعتيف  يتقسيـ التبلميذ إل -

 .تقويـ تقويـ اقراف ، ومجموعة تدرس بنمط   يتقويـ ذات تقويـ 
 تحديد المياـ واالنشطة المطموب مف التمميذ القياـ بيا حسب كؿ مجموعة لتنفيذىا لبلنشطة . -
 بيا . يسيتـ تقديـ المحتو  يالطرؽ والوسائؿ الت يالتعرؼ عم -
 (   8خاص بيا ) ممحؽ رقـ   يلمبحث لكؿ مجموعة جدوؿ زمن جدوليف زمنييفىناؾ  -
مف خبلؿ المقاءات المسبقة بموعد بداية  المجموعتيف التجريبيتيف  فيتـ اعبلـ جميع التبلميذ  -

 التجربة االساسية .
 تقديـ التعمـ الجديد: -ب

خمس دروس أساسية وتـ دراستيـ  يإل ي: تـ تقسيـ المحتو  يبالنسبة لممجموعة التجريبية األول -
النشطة الخاصة بتمؾ اداء ا في يالتقويـ الذاتوفؽ الخطة الزمنية المحددة لمتطبيؽ وطبؽ نمط 

 المجموعة .
خمس دروس أساسية وتـ دراستيـ  يإل يبالنسبة لممجموعة التجريبية الثانية : تـ تقسيـ المحتو  -

اداء االنشطة الخاصة بتمؾ  فيتقويـ االقراف وفؽ الخطة الزمنية المحددة لمتطبيؽ وطبؽ نمط 
 المجموعة .

وفؽ الخطة الزمنية الموضوعة  المجموعتيف التجريبيتيف قاـ المعمـ بشرح الدروس لجميع تبلميذ  -
المستخدـ مع كؿ مجموعة ويكوف كؿ  التقويـكيفية اداء االنشطة وفؽ نمط  فيولكف اختمفوا فقط 

 تساؤؿ او استفسار خاص بيـ . يىذا تحت اشراؼ وتوجيو مف الباحث لمرد عم
 : تطبيؽ ادوات البحث بعديا -0

بطاقة المبلحظة (  – يلبحث تـ تطبيؽ أدوات البحث )االختبار التحصيمبعد االنتياء مف تجربة ا
 ي، المجموعة التجريبية االولالمجموعتيفالمعرفة واداء الميارات بيف  فيالفرؽ  يتطبيقا بعديا لمتعرؼ عم

حيث تـ تطبيؽ االختبار  تقويـ االقراف، المجموعة التجريبية الثانية درست بنمط يالتقويـ الذاتدرست بنمط 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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يا باالساليب وتـ تسجيؿ ىذه النتائج ومعالجت المجموعتيف التجريبيتيف يوبطاقة المبلحظة عم يالتحصيم
 .االحصائية المناسبة

 معالجة البيانات : فياالساليب االحصائية المستخدمة 
حصؿ عمييا الباحث وذلؾ بواسطة الحزمة االحصائية لمعموـ  يتمت المعالجات االحصائية لمبيانات الت
ض البحث وقد اعتمد وذلؾ الختبار صحة فرو  spss.v.24االجتماعية والمعروفة اختصارا ب 

لممجموعة التجريبية الواحدة لقياس الفروؽ بيف المتوسطات  t-testاختبار "ت"  يالباحث عم
 والتحقؽ مف فروض البحث.

 : النتائج ومناقشتيا
 مناقشة وتفسير الفرض االوؿ : 

 يأنو ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند مستو  يينص عم يقاـ الباحث باختبار صحة الفرض االوؿ والذ
التطبيؽ  في(  ي)نمط التقويـ الذات يدرجات طبلب المجموعة التجريبية االول ي( بيف متوسط6.62)

 المرتبط بمادة الرياضيات . يلبلختبار التحصيم يوالبعد يالقبم
( نتائج ىذا 0ويوضح جدوؿ )  paired – t testوالختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار 

 الفرض:
 ( 1جذول )

 يوانجؼذ يانتطجيك انمجه في(  ي)ًَظ انتمىيى انذات يدرجبد طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ االون ييىضح يتىسط

 انًزتجظ ثًبدح انزيبضيبد ينالختجبر انتحصيه

 انؼيُخ 

 

 

 انًتغيز

 ليًخ يانتجزيجيخ االون

 "د"

 ييستى

 يانتطجيك انجؼذ يانتطجيك انمجه انذالنخ

االَحزاف  انًتىسظ انؼذد

 يانًؼيبر

االَحزاف  انًتىسظ انؼذد

 يانًؼيبر

االختجبر 

  يانتحصيه

22 41.7 9.9 22 17.0 2.7 22.2 2.22 

مما يشير  6.62 ي( ومستو 49السابؽ اف قيمة "ت" دالة احصائيا عند درجة حرية )يتضح مف الجدوؿ 
التطبيؽ  في(  ي)نمط التقويـ الذات يدرجات طبلب المجموعة التجريبية االول يوجد فرؽ بيف متوسط يال

ساعد المتعمـ  النو يالمرتبط بمادة الرياضيات  لصالح التطبيؽ البعد يلبلختبار التحصيم يوالبعد يالقبم
عممية التقويـ وتحمؿ المسئولية وزيادة ثقتو بنفسو واكتسابو ميارات حؿ  فينفسو  ياالعتماد عم في

 . يالمشكبلت الحسابية بعد اجراء التطبيؽ القبم



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( 2شكم ) 

 يانمجه انتطجيك في(  ي)ًَظ انتمىيى انذات يدرجبد طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ االون ينًتىسط يرسى ثيبَ

 انًزتجظ ثًبدح انزيبضيبد ينالختجبر انتحصيه يوانجؼذ

 :  يمناقشة وتفسير الفرض الثان
 يأنو ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند مستو  يينص عم يوالذ يقاـ الباحث باختبار صحة الفرض الثان

 يالتطبيؽ القبم فيدرجات طبلب المجموعة التجريبية الثانية )نمط تقويـ االقراف (  ي( بيف متوسط6.62)
المرتبط بمادة الرياضيات والختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار  يلبلختبار التحصيم يوالبعد

paired – t test  ( نتائج ىذا الفرض : 7ويوضح جدوؿ ) 
التطبيؽ  فيدرجات طبلب المجموعة التجريبية الثانية )نمط تقويـ االقراف (  ي( يوضح متوسط7جدوؿ )

 المرتبط بمادة الرياضيات يلبلختبار التحصيم يوالبعد يالقبم
 انؼيُخ

 

 

 انًتغيز

 انتجزيجيخ انثبَيخ

 ليًخ

 "د"

 ييستى

 انذالنخ
 يانتطجيك انجؼذ يانتطجيك انمجه

 انًتىسظ انؼذد
االَحزاف 

 يانًؼيبر
 انًتىسظ انؼذد

االَحزاف 

 يانًؼيبر

االختجبر 

  يانتحصيه
22 42.1 9.8 22 19.7 2.8 24.1 2.22 

 6.62 ي( ومستو 49يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيمة "ت" دالة احصائيا عند درجة حرية )
 فيدرجات طبلب المجموعة التجريبية الثانية )نمط تقويـ االقراف (  يوجد فرؽ بيف متوسط يمما يشير ال
النو ساعد  يالمرتبط بمادة الرياضيات  لصالح التطبيؽ البعد يلبلختبار التحصيم يوالبعد يالتطبيؽ القبم

والموضوعية  يبيف المتعمميف وبعضيـ البعض واكتساب اسموب العمؿ الجماع يالعمؿ التشارك فيالمتعمـ 



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عممية تقويـ وتحمؿ مسئولية التقويـ واصدار الحكـ عميو واكتسابو ميارات حؿ المشكبلت  يا في
 . يتطبيؽ القبمالحسابية بعد اجراء ال

 
 
 
 
 
 

 
 

 ( 0شكم ) 

 يبنتطجيك انمجهفيدرجبد طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ انثبَيخ )ًَظ تمىيى االلزاٌ (  ينًتىسط يرسى ثيبَ

 انًزتجظ ثًبدح انزيبضيبد ينالختجبر انتحصيه يوانجؼذ

 مناقشة وتفسير الفرض الثالث : 
 يأنو ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند مستو  يينص عم يقاـ الباحث باختبار صحة الفرض الثالث والذ

التطبيؽ  في(  ي)نمط التقويـ الذات يدرجات طبلب المجموعة التجريبية االول ي( بيف متوسط6.62)
لبطاقة مبلحظة ميارات حؿ المشكبلت الحسابية والختبار صحة ىذا الفرض استخدـ  يوالبعد يالقبم

 ( نتائج ىذا الفرض : 8) ويوضح جدوؿ  paired – t testالباحث اختبار 
التطبيؽ  في(  ي)نمط التقويـ الذات يدرجات طبلب المجموعة التجريبية االول ي( يوضح متوسط8جدوؿ )

 لبطاقة مبلحظة ميارات حؿ المشكبلت الحسابية يوالبعد يالقبم
 انؼيُخ

 

 

 انًتغيز

 يانتجزيجيخ االون

 ليًخ

 "د"

 ييستى

 انذالنخ

 يانجؼذانتطجيك  يانتطجيك انمجه

 انًتىسظ انؼذد
االَحزاف 

 يانًؼيبر
 انًتىسظ انؼذد

االَحزاف 

 يانًؼيبر

ثطبلخ 

 انًالحظخ 
22 28.0 1.2 22 11 2.4 22.9 2.22 

 6.62 ي( ومستو 49يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيمة "ت" دالة احصائيا عند درجة حرية )
(  ي)نمط التقويـ الذات يدرجات طبلب المجموعة التجريبية االول يوجد فرؽ بيف متوسط يمما يشير ال



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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النو  يلبطاقة مبلحظة ميارات حؿ المشكبلت الحسابية  لصالح التطبيؽ البعد يوالبعد يالتطبيؽ القبم في
عممية التقويـ وتحمؿ المسئولية وزيادة ثقتو بنفسو وساعد  فينفسو  ياالعتماد عم فيساعد المتعمـ 

 . يشخصياتيـ واكتسابو ميارات حؿ المشكبلت الحسابية بعد اجراء التطبيؽ القبم بناءفي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 (2شكم ) 

 يانتطجيك انمجه في(  ي)ًَظ انتمىيى انذات يدرجبد طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ االون ينًتىسط يرسى ثيبَ

 نجطبلخ يالحظخ يهبراد حم انًشكالد انحسبثيخ يوانجؼذ

 مناقشة وتفسير الفرض الرابع : 
 يأنو ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند مستو  يينص عم يقاـ الباحث باختبار صحة الفرض الرابع والذ

 يالتطبيؽ القبم فيدرجات طبلب المجموعة التجريبية الثانية )نمط تقويـ االقراف (  ي( بيف متوسط6.62)
لبطاقة مبلحظة ميارات حؿ المشكبلت الحسابية والختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث  يوالبعد
 ( نتائج ىذا الفرض :9ويوضح جدوؿ )  paired – t testاختبار 

 ( 9جذول )

 يانتطجيك انمجه فيدرجبد طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ انثبَيخ )ًَظ تمىيى االلزاٌ (  ييىضح يتىسط

 نجطبلخ يالحظخ يهبراد حم انًشكالد انحسبثيخ يوانجؼذ

 انؼيُخ 

 

 

 انًتغيز

 انتجزيجيخ انثبَيخ

 ليًخ

 "د"

 ييستى

 انذالنخ
 يانتطجيك انجؼذ يانتطجيك انمجه

 انًتىسظ انؼذد
االَحزاف 

 يانًؼيبر
 انًتىسظ انؼذد

االَحزاف 

 يانًؼيبر

ثطبلخ 

 انًالحظخ
22 27.0 1.8 22 17.1 0.7 21.0 2.22 

31 



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التطبيق القبلى  التطبيق البعدى

 6.62 ي( ومستو 49يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيمة "ت" دالة احصائيا عند درجة حرية )
 فيدرجات طبلب المجموعة التجريبية الثانية )نمط تقويـ االقراف (  يوجد فرؽ بيف متوسط يمما يشير ال
النو ساعد  يالمرتبط بمادة الرياضيات  لصالح التطبيؽ البعد يلبلختبار التحصيم يوالبعد يالتطبيؽ القبم

والموضوعية  يبيف المتعمميف وبعضيـ البعض واكتساب اسموب العمؿ الجماع يالعمؿ التشارك فيالمتعمـ 
عممية تقويـ وتحمؿ مسئولية التقويـ واصدار الحكـ عميو واكتسابو ميارات حؿ المشكبلت  يا في

تنمية ميارات حؿ المشكبلت الحسابية ضمف  فيوفعالية تقويـ االقراف  يتطبيؽ القبمالحسابية بعد اجراء ال
 بيئات التعمـ االفتراضية االلكترونية .

 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 4شكم ) 

 يانتطجيك انمجه فيدرجبد طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ انثبَيخ )ًَظ تمىيى االلزاٌ (  ينًتىسط يرسى ثيبَ

 نجطبلخ يالحظخ يهبراد حم انًشكالد انحسبثيخ يوانجؼذ

 
 مناقشة وتفسير الفرض الخامس : 

ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند أنو  يينص عم يوالذ الخامسقاـ الباحث باختبار صحة الفرض 
( طبلب  ي)نمط التقويـ الذات يدرجات طبلب المجموعة التجريبية االول ي( بيف متوسط6.62) يمستو 

المرتبط بمادة  يلبلختبار التحصيم يالتطبيؽ البعد فيالمجموعة التجريبية الثانية )نمط تقويـ االقراف ( 
ويوضح جدوؿ   independent  – t testوالختبار صحة ىذا الفرض استخدـ الباحث اختبار الرياضيات 

 :( نتائج ىذا الفرض 06)
 



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 التجريبية االولى  التجريبية الثانية

 ( 22جذول )

( طالة انًجًىػخ  ي)ًَظ انتمىيى انذات يدرجبد طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ االون ييىضح يتىسط

 انًزتجظ ثًبدح انزيبضيبد ينالختجبر انتحصيه يانتطجيك انجؼذ فيانتجزيجيخ انثبَيخ )ًَظ تمىيى االلزاٌ ( 

 انؼيُخ 

 

 

 انًتغيز

  انًجًىػخ

 ليًخ

 "د"

 ييستى

 انذالنخ
 انتجزيجيخ انثبَيخ   يانتجزيجيخ االون

 انًتىسظ انؼذد
االَحزاف 

 يانًؼيبر
 انًتىسظ انؼذد

االَحزاف 

 يانًؼيبر

االختجبر 

 يانتحصيه
22 17.0 2.7 22 19.7 2.8 2.4 2.22 

مما يشير  6.62 ي( ومستو 28يتضح مف الجدوؿ السابؽ اف قيمة "ت" دالة احصائيا عند درجة حرية )
( طبلب المجموعة التجريبية  ي)نمط التقويـ الذات يدرجات المجموعة التجريبية االول يوجود فرؽ بيف متوسط يإل

المرتبط بمادة الرياضيات لصالح المجموعة  يلبلختبار التحصيم يالتطبيؽ البعد فيالثانية )نمط تقويـ االقراف ( 
بيف  يروح التعاوف والعمؿ الجماع ينم الثانية )نمط تقويـ االقراف ( النو جعؿ المتعمـ ىو محور العممية التعميمية ،

اتخاذ القرار  ي، يزيد قدرة المتعمميف عمميارات القيادة واالتصاؿ مع اآلخريف  يالمتعمميف ، درب المتعمـ عم
لممتعمـ فرصة  ينقد االفكار بموضوعية ال نقد اصحابيا ، اعط يوالتفكير الناقد وثقتيـ بنفسيـ ، ساعد المتعمـ عم

و مع زمبلئو ، جعؿ المتعمـ اكثر قناعة باوجو القصور لديو ، تقوية روابط الصداقة واالحتراـ بيف مراجعة واجبات
النقد البناء وتطوير الميارات الشخصية ويزيد مف دافعية المتعمميف فيتطوير ميارات المتعمـ  فيالمتعمميف ، ساىـ 

 التعمـ . فيوالمشاركة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1شكم )

( طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ انثبَيخ )ًَظ  ي)ًَظ انتمىيى انذات يدرجبد طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ االون ينًتىسط يرسى ثيبَ

 انًزتجظ ثًبدح انزيبضيبد ينالختجبر انتحصيه يانتطجيك انجؼذ فيتمىيى االلزاٌ ( 



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 مناقشة وتفسير الفرض السادس : 
أنو ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا عند  يينص عم يقاـ الباحث باختبار صحة الفرض السادس والذ

( طبلب ي)نمط التقويـ الذات يدرجات طبلب المجموعة التجريبية االول ي( بيف متوسط6.62) يمستو 
لبطاقة مبلحظة ميارات حؿ المشكبلت  يالتطبيؽ البعد في( يبية الثانية )نمط تقويـ االقرافالمجموعة التجر 

ويوضح جدوؿ   independent  – t testالباحث اختبار  الحسابية والختبار صحة ىذا الفرض استخدـ
 ( نتائج ىذا الفرض:00)

 ( 22جذول )

( طالة انًجًىػخ  ي)ًَظ انتمىيى انذات يدرجبد طالة انًجًىػخ انتجزيجيخ االون ييىضح يتىسط

 نجطبلخ يالحظخ يهبراد حم انًشكالد انحسبثيخ يانتطجيك انجؼذ فيانتجزيجيخ انثبَيخ )ًَظ تمىيى االلزاٌ ( 

 انؼيُخ 

 

 

 انًتغيز

 انًجًىػخ

 ليًخ

 "د"

 ييستى

 انذالنخ

 انتجزيجيخ انثبَيخ يانتجزيجيخ االون

 انًتىسظ انؼذد
االَحزاف 

 يانًؼيبر
 انًتىسظ انؼذد

االَحزاف 

 يانًؼيبر

ثطبلخ 

 انًالحظخ
22 11 2.4 22 17.1 0.7 2.2 2.22 

 6.62 ي( ومستو 28الجدوؿ السابؽ اف قيمة "ت" دالة احصائيا عند درجة حرية )يتضح مف 
(  ي)نمط التقويـ الذات يدرجات طبلب المجموعة التجريبية االول يمتوسطوجود فرؽ بيف  يمما يشير إل

 لبطاقة مبلحظة ميارات حؿ يالتطبيؽ البعد فيطبلب المجموعة التجريبية الثانية )نمط تقويـ االقراف ( 
لصالح المجموعة الثانية )نمط تقويـ االقراف ( النو جعؿ المتعمـ ىو محور العممية المشكبلت الحسابية 

ميارات القيادة  يبيف المتعمميف ، درب المتعمـ عم يروح التعاوف والعمؿ الجماع يالتعميمية ، نم
ناقد وثقتيـ بنفسيـ ، ساعد اتخاذ القرار والتفكير ال يواالتصاؿ مع اآلخريف ، يزيد قدرة المتعمميف عم

لممتعمـ فرصة مراجعة واجباتو مع زمبلئو ،  ينقد االفكار بموضوعية ال نقد اصحابيا ، اعط يالمتعمـ عم
 فيجعؿ المتعمـ اكثر قناعة باوجو القصور لديو ، تقوية روابط الصداقة واالحتراـ بيف المتعمميف ، ساىـ 

تطوير الميارات الشخصية ويزيد مف دافعية المتعمميف والمشاركة النقد البناء و  فيتطوير ميارات المتعمـ 
 التعمـ . في

  



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 : االستنتاجات
 وقد توصؿ الباحث لبلستنتاجات التالية: 

تنمية ميارات  يعبر الفصوؿ االفتراضية عم يبيئة التعمـ التشارك فيفاعمية بعض انماط التقويـ  -0
 الطبلب القابميف لمتعمـ . يحؿ المشكبلت الحسابية لد

زيادة انتباه المتعمـ وكمما زادت تمؾ الوسائط كمما  يالبيئات التشاركية يعمؿ عم فيتنوع الوسائط  -4
 زيادة تعمميـ . يساعد عم

الفروؽ الفردية بيف المتعمميف واستثارة ميوليـ واثارة اكثر مف حاسة  يتنوع طرؽ التدريس يراع -2
 لدييـ اثناء تعمميـ .

ويحقؽ نتائج افضؿ بما  يالتدريس افضؿ مف االسموب التقميد في يالتشارك يوب االلكتروناالسم -2
 يتناسب مع قدراتيـ الطبلب القابميف لمتعمـ .

 
 
 

  



فبػهيخ ثؼض أًَبط انتمىيى في  ثيئخ انتؼهى انتشبركي ػجز انفصىل االفتزاضيخ ػهي تًُيخ يهبراد حم 

 انًشكالد انحسبثيخ نذي انطالة انمبثهيٍ نهتؼهى 

  ايُبص احًذ انؼفُي ، د/ َهي ػجذ إػذاد / أ.د/ انغزيت ساهز إسًبػيم ، أ.و.د/ طبرق ػهي انججزوَي ، د/

 و.و/ أحًذ يحسٍ انزاسلي ،انحًيذ رضىاٌ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 المراجع : 
(: العممية اإلرشادية ، دار المسيرة لمنشر والتوزيع ، عماف ، الطبعة 4606أحمد عبد المطيؼ أبو أسعد )

 . ياألول
(: تطوير منيج المغة الفرنسية باستخداـ استراتيجية النمذجة 4607محمد السعيد الديب ) يامان

 ه، رسالة دكتورايتبلميذ الصؼ الرابع االبتدائ يوالمحاكاة لتنمية ميارات حؿ المشكبلت البيئية لد
ميارات (: ميارات انتاج القصة الرقمية التعميمية وعبلقتيا بتنمية 4607محمود ) يمحمد عيس يامان

طبلب تكنولوجيا التعميـ ، رسالة ماجستير ،  يحؿ المشكبلت واالتجاه نحو تشاركيا الكترونيا لد
 جامعة المنيا ، كمية التربية النوعية ، قسـ تكنولوجيا التعميـ.

تنمية قدرات في(: توظيؼ الفصوؿ االفتراضية وقياس فاعميتيا 4602) يايماف محمد ابو الفتوح الشعراو 
يـ، كمية ، قسـ تكنولوجيا التعمخداـ تكنولوجيا التعميـ لممعمميف، رسالة دكتوراة غير منشورةاست

 .التربية، جامعة حمواف
ضوء النظرية التواصمية في يتشارك ي: اثر تصميـ بيئة تعمـ الكترون(4602ايو طمعت احمد اسماعيؿ )

نولوجيا التعميـ، رسالة تكطبلب  يتنمية التحصيؿ وميارات ادارة المعرفة الشخصية لد يعم
 .ماجستير، جامعة طنطا، كمية التربية النوعية، قسـ تكنولوجيا التعميـ

محفزات األلعاب الرقمية لتنمية ميارات  ي(: تصميـ بيئة تعمـ قائمة عم4607حسف ) يتسبيح أحمد فتح
 كمية الدراسات ،تبلميذ الحمقة اإلبتدائية، رسالة ماجستير يحؿ المشكبلت وبعض نواتج التعمـ لد

 .العميا لمتربية، جامعة القاىرة
 . ( ،ترجمة أحمد سميـ سعيداف ،منشورات دار الحياة ،بيروت ، لبناف0906جروج بوليا )

 يتنمية القدرة عمفي  ( أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حؿ المسالة الرياضية 4662حسف العرساف )
طمبة المرحمة األساسية ، رسالة  يالرياضيات لدفي  التحصيؿ  يحؿ المسالة الرياضية وعم

 . عماف،األردف ،،الجامعة األردنية  ه غير منشورةدكتورا
تحصيميـ  يدافعية التبلميذ نحو التعمـ ومستو  يواثره عم ي(:التقويـ الذات4604حسناء فاروؽ الديب )

 ، مؤسسة حورس الدولية.يالدراس
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المستقميف والمعتمديف  يلد ي(: اثر اختبلؼ استراتيجية التقويـ البنائ4602احمد عبد العظيـ ) يحمد
رسالة  لطبلب تكنولوجيا التعميـ، يتنمية التحصيؿ واالداء الميار  في يببيئات التعمـ االلكترون

 دكتوراة ، جامعة القاىرة، معيد الدراسات التربوية ، قسـ تكنولوجيا التعميـ.
، دار الشروؽ لمنشر 0(: عمـ النفس المعرفي، ط4662وعماد عبد الرحيـ الزغوؿ ) الزغموؿلنصير رافع ا

 .والتوزيع، عماف االردف
باستخداـ ممؼ االنجاز  يلتنمية ميارات التقويـ الذات ي(: برنامج تدريب4602ابو طالب ) يرشا عم

جامعة القاىرة، كمية رياض ة برياض االطفاؿ، رسالة ماجستير، لمطالبة المعمم يااللكترون
 ، قسـ العموـ التربوية.االطفاؿ

دار صفاء لمنشر  ،0ط ،أساسيات تدريس الرياضيات والعمـو :(4662سامي عريفج ونايؼ سميماف)
 والتوزيع ، عماف ، األردف 

وتقويـ االقراف   KWLH استخداـ استراتيجية ي(: اثر برنامج لمتدريب عم4602حسف فرج ) يعبير عم
، ، رسالة دكتوراةيمف التعميـ االساس يتبلميذ الحمقة االول يومراقبة الفيـ لد يالفيـ القرائ يعم

 معيد الدراسات التربوية ، جامعة القاىرة .
باستخداـ محرر مستندات جوجؿ  ي(: فاعمية استراتيجتيف لمتعمـ التشارك4602غادة ربيع خميفة )

طبلب تكنولوجيا التعميـ،  يصميـ نظـ المعمومات لدتنمية ميارات تحميؿ وت فيوالتدويف المصغر 
 .يرسالة ماجستير، جامعة المنوفية ، كمية التربية النوعية، قسـ تكنولوجيا التعميـ والحاسب اآلل

 لمنشر ي، دار الفكر العربتعميـ التفكير )مفاىيـ وتطبيقات((: 4600عبد الرحمف جرواف ) يفتح
 .2والتوزيع، عماف، األردف ، ط 

 ،، دار وائؿ لمنشر0الرياضيات المدرسية وتعميميا ،طتطوير مناىج  :(4606فريد كامؿ أبو زينة )
  .، األردفعماف

، 4، طيمناىج تدريس الرياضيات لمصفوؼ األول: (4606فريد كامؿ أبو زينة وعبد اهلل يوسؼ عبابنة )
 ، األردف .مسيرة لمنشر والتوزيع، عمافدار ال

التعمـ النقاؿ لتنمية ميارات  يقائـ عم ي(: تصميـ فصؿ الكترون4602الرحمف )فريد محمد السيد عبد 
، قسـ ، جامعة المنصورة، كمية التربيةالبرمجة لتبلميذ المرحمة االعدادية، رسالة ماجستير

 تكنولوجيا التعميـ.
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االستقصاء لتنمية ميارات حؿ  يالعمـو قائـ عم فيبرنامج مقترح  (:4607) يمحمد العدو  يفوز 
، ، رسالة دكتوراهلمرحمة االعداديةتبلميذ ا يالمشكبلت ابداعيا واالتجاه نحو العمـ والعمماء لد

 ، قسـ المناىج وطرؽ التدريس.، كمية الدراسات العميا لمتربيةجامعة القاىرة
لمنشر  دار المسيرة ،4ط الرياضيات لجميع األطفاؿ وتطبيقاتيا العممية، :(4606قاسـ صالح النعواشي)

 .والتوزيع، عماف، األردف
 وحؿ المشكبلت ، القاىرة ، عالـ الكتب . ي(: التفكير الرياض4669عزيز إبراىيـ ) يمجد

عميـ ، مجمة الت ي(: تصميـ وانتاج بيئات التعميـ والتعمـ االلكترون4602) يمحمد ابراىيـ الدسوق
 .02، ع  يااللكترون

 يالحساب الذىن ي(: فعالية استراتيجية تدريس قائمة عم4607محمد عبد الحميد عبد اهلل محمد )
تبلميذ  يحؿ المشكبلت لد يالرياضيات والقدرة عم فيتحسيف التحصيؿ  في يوالتقدير التقريب
ربية، قسـ المنصورة، كمية الت، جامعة ، رسالة ماجستيريمف التعميـ االساس يالحمقة االول

 .المناىج وطرؽ التدريس
تنمية ميارات حؿ  في(: اثر استخدـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط 4607) يترك يمحمد عبد المرض

، جامعة المنوفية، كمية مرحمة االعدادية، رسالة ماجستيرتبلميذ ال يالمشكبلت اليندسية لد
 وتكنولوجيا التعميـ .التربية، قسـ المناىج وطرؽ التدريس 

حؿ المشكبلت المتعمقة  يلتنمية القدرة عم ي(: فاعمية برنامج الكترون4607محمد ) يعم يمحمد فتح
رسالة  الطبلب المعمميف شعبة الجغرافيا بكمية التربية، يلد يبالمياة وميارات التفكير المستقبم

 التدريس. ، قسـ المناىج وطرؽدكتوراة ، جامعة المنصورة، كمية التربية
لتنمية ميارات التعبير  يااللكترون ي(: فاعمية استراتيجية التعمـ التشارك4602جبار نصار ) يمرتض

جميورية العراؽ ، اطروحة ماجستير ، جامعة  فيطبلب المرحمة الثانوية  يلد ياالبداع يالكتاب
 المنصورة ، كمية التربية ، قسـ تكنولوجيا التعميـ .

الخرائط المعرفية لتنمية ميارة حؿ المشكبلت  ي: برنامج قائـ عم(4607) يالمكاو ميا محمد صابر محمد 
لمطفولة ، رسالة ماجستير، كمية التربية بات المعممات بكمية رياض األطفاؿالطال يواتخاذ القرار لد

 .المبكرة، جامعة القاىرة
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مدخؿ الدراسات  ية عمالتغيرات المناخية قائمفي(: فاعمية وحدة مقترحة 4607)فيميرفت شرؼ مصط
مرحمة اإلعدادية، تبلميذ ال يمادة العمـو لدفيتنمية التحصيؿ وميارات حؿ المشكبلت فيالبيئية 

 ، كمية البنات لآلداب والعمـو والتربية، جامعة عيف شمس.رسالة ماجستير
تفعيؿ التواصؿ الفصوؿ االفتراضية ل فيدوات التفاعؿ التزامنية (: واقع استخداـ أ4604) ينبيؿ جاد عزم

 يالوطف العرب في يلمتعمـ االلكترون يالمؤتمر الدول فيضمف الجامعات االلكترونية ، ورقة عمؿ 
،  ي، الجامعة المصرية لمتعمـ االلكترونتحدياتو وافاؽ تطويره " يتحت عنواف "التعمـ االلكترون

 القاىرة .
 . 0، ط  ي(: بيئات التعمـ التفاعمية ، القاىرة ، دار الفكر العرب4602) ينبيؿ جاد عزم

عف بعد الكساب ميارات توظيؼ الفصوؿ االفتراضية  ي(: برنامج تدريب4602محمد سيد ) فيمصط يني
، جامعة القاىرة ، معيد الدراسات  المرحمة الثانوية ، رسالة دكتوراهالمواقؼ التعميمية ب في

 تكنولوجيا التعميـ . التربوية ، قسـ
عينة مف المعاقيف  يوعبلقتو بحؿ المشكبلت لد ي(: الذكاء الوجدان4607) يمحمد الشباس ينواؿ محي

 .البنات لآلداب والعموـ اإلنسانية، جامعة عيف شمس، كمية القابميف لمتعمـ، رسالة ماجستيرعقميا 
دوات دريس ألمقترح لتطوير استخداـ اعضاء ىيئة الت ي(: برنامج تدريب4602ىبو اهلل احمد عز )

، رسالة ماجستير ، جامعة القاىرة ،  يالفصوؿ االفتراضية بالجامعة المصرية لمتعميـ االلكترون
 .لتربوية ، قسـ تكنولوجيا التعميـمعيد الدراسات ا

ؿ المشكبلت باستخداـ (: فاعمية برنامج لتنمية ميارة ح4607)فيىبو اهلل عبد الفتاح السيد محمد مصط
العميا  ، رسالة دكتوراة، معيد الدراساتعينة مف أطفاؿ الروضة ياستراتيجية إدارة الذات لد
 .لمطفولة، جامعة عيف شمس

والتحصيؿ  يتنمية قدرات التفكير االبتكار  ي(: اثر برنامج لمتقويـ الشامؿ عم4602) يالياجر  فيوفاء شا
، جامعة القاىرة، معيد ر، رسالة ماجستيدائية بدولة الكويتالمرحمة االبتتبلميذ  يلد يالدراس

 .يالدراسات التربوية ، قسـ عمـ النفس التربو 
باستخداـ تطبيقات  يبيئة التعمـ التشارك في: استراتيجيات التفاعؿ (4602وفاء محمود عبد الفتاح )

طبلب الدراسات  يتنمية ميارات تصميـ وحدات التعمـ الرقمية وانتاجيا لد يواثرىا عم 4الويب 
 ، جامعة المنصورة، كمية التربية، قسـ تكنولوجيا التعميـ .مية التربية، رسالة ماجستيرالعميا بك
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الدمج بيف خرائط العقؿ والرحبلت  ي(: فاعمية استراتيجية قائمة عم4607وليد طو عبد النعيـ ىاشـ )
 يوحؿ المشكبلت ابداعيا لد يتنمية ميارات التفكير البصر  فيية عبر الويب لتعمـ العمـو المعرف

سويؼ، كمية التربية، قسـ المناىج وطرؽ  ي، جامعة بنمرحمة االعدادية، رسالة دكتوراةتبلميذ ال
 .التدريس

مجسـ الرؤية (  –الرؤية  ي(: اثر اختبلؼ نظاـ العرض )احاد4607) يوليد محمد عبد الحميد دسوق
طبلب تكنولوجيا  يوحؿ المشكبلت لد يتنمية ميارات التفكير البصر  فياالبعاد  يثبلث يلفيمـ تعميم

 .كمية التربية النوعية.قسـ تكنولوجيا التعميـجامعة عيف شمس، -إطروحة)دكتوراه( ،التعميـ
 فيبيئة السحابة الكمبيوترية في ي(: فاعمية استخداـ التعمـ التشارك4602حسيف ابو جبلجؿ ) ييحي

تكنولوجيا التعميـ ، رسالة ماجستير ، جامعة  ياخصائ يتنمية ميارات انتاج المصورات الرقمية لد
 حمواف ، كمية التربية ، قسـ تكنولوجيا التعميـ.
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