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الملخص
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل منهاج الرياضيات المحوسب للصف ال اربع األساسي من وجهة نظر المعلمين،
تكونت عينة الدراسة من ( )47معلماً ومعلمة ( 20معلماً و  27معلمة) ،من ( )15مدرسة ( 8مدارس إناث و 7
مدارس ذكور) ،وقد تم اختيارها قصدياً من بين المدارس االستكشافية في عمان في الفصل الدراسي األول من
العام الدراسي .2009/2008
وتم تطبيق استبانة على هذه العينة ،حيث اشتملت االستبانة أربعة مجاالت رئيسية هي :األهداف التي

يحتويها المنهاج المحوسب ،طريقة تقديم المحتوى ،طريقة تقييم أداء الطلبة ،والمشكالت التي يواجهها المعلمون

عند تطبيق المنهاج المحوسب ،وأظهرت نتائج تحليل البيانات على رضا المعلمين والمعلمات عن فئات
األهداف التي يحتويها منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي وعن كيفية تقديم المادة التعليمية
في منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي وكيفية تقييم التعلم في منهاج الرياضيات المحوسب
للصف الرابع األساسي ،بينما أظهرت النتائج عددا من المشكالت التي أشارت إليها إجابات المشاركين في
االستبانة مثل عدم وجود عددا كافيا من أجهزة الحاسوب و عدم تسهيل المسؤولين في المدرسة استخدام
الحاسبات المتاحة و عدم وجود مختبر متخصص في مادة الرياضيات باإلضافة إلى عدم المتابعة و الصيانة

ألجهزة الحاسوب من قبل المسؤولين.

أوصت الدراسة على تشجيع المعلمين والمعلمات على استخدام المنهاج المحوسب في تدريس الرياضيات.
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Abstract
This study conducted to analyze the computerized 4th grade mathematics curriculum through
teachers’ point of view. A total of 47 teachers from 15 Discovery Schools participated in the
study. All schools were in Amman region which were selected through stratification. The
study utilized a questionnaire was focused on four main areas of interest regarding the
computerized 4th grade curriculum: 1) the goals, 2) the way in which the curriculum is
introduced, 3) evaluation process, and 4) access issues. The findings of the study showed
several problems engulf teachers’ attempts to utilize the computerized curricula. While
teachers expressed satisfaction with the goals for the computerized curriculum, the way in
which it is introduced, and the evaluation processes, they expressed negative responses
regarding access issues. The results can give a clear idea about problems to be tackled in order
for the digitization of the curricula to succeed.
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مقدمة :
أدى االنفجار المعرفي والتقدم العلمي والتكنولوجي المتسارع في العصرالحالي إلى تغيررات جذريرة شرملت جميرع

جوانررب الحيرراة ،وأصرربم االهتمررام منصررباً علررى إعررادة النظررر فرري األنظمررة التعليميررة ومحاولررة تغييرهررا جررذرياً حتررى

تررتالءم مررع الواقررع الجديررد.ممررا وضررع التربررويين أمررام تحررد حقيقرري مررن أجررل توظيررف التكنولوجيررا وخاصررة الحاسرروب
واالنترنت بما يخدم التعليم والتعلم ،حيث أخذت العديد من دول العالم في استخدام الحاسوب في التعليم ( ربابعرة،
. (Cuban, 1993; Hawkridge, 1989; Subhi, 1999) )2006

ولتحقي ررق أه ررداف التربي ررة والتعل رريم ف رري األردن لحوس رربة التعل رريم قام ررت و ارة التربي ررة والتعل رريم ف رري األردن بإدخ ررال

رداء مرن عرام ( 1984الخطيرب( )1993 ،جررادات ،)1991،وقامرت
الحاسوب في المدارس الثانوية في األردن ابت ً
الررو ارة أيً راً بتنفيررذ عرردد مررن المشرراريع إلمسرراب المعلمررين مه رارات حاسرروبية مناسرربة وتررمهيلهم للتعرراية مررع بيئررة
تسررودها التكنولوجيررا ،حي ررث أصرربحت مهررارة اس ررتخدام الحاسرروب فرري العص ررر الح ررديث مه ررارة جدي رردة تًرراف إل ررى

المهررارات التربويررة األساسررية الترري يجررب أن يتقنهررا المعلررم والمثقررف العصرررش ،ومررن أمثلررة هررذه المشرراريع مشررروع

الحصول على شهادة ال ( )ICDLالذش بدأ في حزيرران ( ،)2001باإلضرافة إلرى ذلرل فلقرد تبنرت و ارة التربيرة و

التعلرريم ب ررامج تدريبيررة أخرررى تهرردف إلررى تمهيررل المعلمررين السررتخدام تكنولوجيررا االتصررال و المعلومررات فرري الغرفررة

الصرفية مثرل بررامج انترل ) (Intel Teach to the Futureوروابر الكلمرات ) (World Linksباإلضرافة إلرى
مادر ).(CADER

لقررد باشرررت الررو ارة بتطرروير اسررتخدام وتوظيررف تكنولوجيررا المعلومررات واالتصرراالت فرري التعلرريم فرري تعلرريم مباحررث

العلرروم والرياضرريات واللغررة اإلنجليزيررة فرري الصررفوف الثالمررة األولررى فرري مرردارس تجريبيررة مررن عمرران الثانيررة ومادبررا

والكرك وعجلون ،وذلل في الفترة من مطلع كانون الثاني إلى نهايرة تشررين مراني ( ،)2001بينمرا قرام فريرق العمرل
في هذا المشروع بدراسة تعميم هذه التجربة إلى مديريات أخرى في الميدان (عياصرة( )2002 ،القداح.)2002 ،

ف رري ع ررام  ،2003قام ررت و ارة التربي ررة و التعل رريم بالب رردء بتطبي ررق مش ررروع التط رروير الترب رروش نح ررو اقتص رراد المعرف ررة

) (ERfKEو الرذش يعررد أضررخم مشررروع تطرروير تربرروش تررم تمويلر مررن البنررل الرردولي

(Cisco Learning

).Institute, 2004

يهرردف المشررروع إلررى إصررالح النظررام التربرروش األردنرري ليصرربم متوافقررا مررع متطلبررات العصررر المعرفرري و خاصررة

فيما يتعلق بإمساب الطالب المعرفة و المهارات و و االتجاهات و الكفاءة من أجل التفاعرل فري عصرر االقتصراد
المبنري علرى المعرفرة ) (National Centre for Human Resources Development, 2005يرنص

المكون الثاني لمشروع اإلصالح التربوش نحو عصر المعرفة ) (ERfKEعلى "تطوير المنهاج و قياس الرتعلم" و
يهدف الى تفعيل استخدام تكنولوجيا االتصال و المعلومات في عمليتي التعليم و التعلم.

في حزيرران ( )2003ترم إطرال مبرادرة التعلريم األردنيرة فري المنتردى االقتصرادش العرالمي الرذش عقرد فري البحرر
الميت والتي تتبنى حوسبة المناهج في األردن ،حيث بردأت الرو ارة بتطبيرق المنراهج المحوسربة فري ( )100مدرسرة
إبتداء من الفصل الدراسي الثاني  ،2005/2004لتجريب تطبيق أفكار و اسرتراتيجيات تعليميرة جديردة
استكشافية
ً
فري هرذه المردارس قبرل تعميمهرا علرى كافرة المردارس األخررى فري األردن ) (Bannyan, 2007وذلرل مرن أجرل
إيجاد أنظمة جديد يمكن استخدامها لصالم المعلم والمتعلم ولتطروير المنراهج والمرواد التعليميرة اإللكترونيرة ولتروفير
التدريب اإللكتروني للمعلمين واإلداريين مما سيؤدش إلى تغيير اتجاهاتهم وأساليبهم التدريسرية (طوقران.) 2003 ،

ولقد كان منهاج الرياضيات هو أول منهاج يتم حوسبت و ذلل بالتعاون مع روبيكون وأنظمة سيسكو.

وتشير روبيكون ( )2005إلى أن منهاج الرياضيات المحوسب هو نظام تعليمي إلكتروني (Web-

 )Basedشامل للصفوف من األول االبتدائي وحتى الثاني عشر ،متكامل في شموليت للمعرفة والمهارات معاً،

وموج للمعلمين والتالميذ معاً ،وهو متوفر حالياً باللغتين العربية واإلنجليزية ،ومن
مبني على الوسائ المتعددة،
ّ
الممكن ترجمت إلى لغات أخرى ،ويهدف هذا المنهاج إلى ما يلي:
 )1تمكين المعلمين من استخدام التكنولوجيا في تطوير مهاراتهم وطر

التدريس التي

يستخدمونها.
 )2توفير اإلمكانات أمام الطالب لتطبيق مهارات الرياضيات في مجاالت واسعة وضمن مواضيع
مختلفة ،ويرفع مستوى استيعاب الطلبة وتحصيلهم وكفاءتهم في استخدام وتطبيق مادة
الرياضيات .

 )3خدمة التربية والتعليم في الدول العربية جميعاً ،وذلل عن طريق تطبيق منهاج رياضيات
معاصر ،يخدم احتياجات الدول لتنشئة أجيال قادرة على التفكير والتحليل ومتسلحة بمعلى

مستويات المعرفة والمهارة.
ويتًمن منهاج الرياضيات المحوسب على أربعة أجزاء رئيسية :
)1

التطوير المهني للمعلمين  :ويتًمن هذا الجزء مجموعة من الدروس تهدف إلى توعية وتثقيف

المعلمين باألساليب الحديثة للتعليم  ،حيث يقوم نظام المنهاج باقتراح األساليب الحديثة لتقديم الدرس
حسب الموضوع المراد تدريس والفئة العمرية المستهدفة  ،ويتم إرشاد المعلم إلى الطر المجربة والناجحة
في تقديم وشرح الدرس وطرح النقاشات وتقسيم الطلبة إلى مجموعات في بعض الحصص  ،والعمل معهم
إما كمجموعات أو كمفراد  ،كما يقوم المعلم بوضع ملخصات يومية للدروس  ،وتحًير االختبارات ،

وتحليل نتائج الطلبة في االختبارات والتمارين والمسائل ضمن المنهاج المحوسب .
)2

المواد التعليمية التي يعرضها المعلم على جها العرض  :يحتوش هذا الجزء من المنهاج المحوسب

على أمثر من ألفي خطة درس شاملة لشرح الدروس واألدوات المساعدة من فروض وواجبات  ،باإلضافة

إلى عدد من الوسائ المتعددة والتي يتم عرضها في غرفة الصف لتسهيل شرح الدرس .
)3

أنشطة ودروس ووسائ

متعددة ( )Multi-Mediaالخاصة بنشاطات الطالب  :حيث يمكن

للطلبة أن يراجعوا دروس الرياضيات والنشاطات من خالل التعلم الذاتي داخل مختبر الحاسوب  ،أو في
أش مكان آخر يتوفر في جها حاسوب وخ إنترنت  ،ويوفر النظام عدداً كبي اًر من األنشطة والتمارين ،

تزيد عن ( ) 2000نشاط .

)4

تقييم الطالب إلكترونياً باإلضافة إلى األساليب التقليدية  :يتًمن نظام منهاج الرياضيات

ليقيم طالب  ،وقد تم بناء جميع
المحوسب عدة أنواع من التقييم الرسمي الذش يمكن أن يستعمل المعلم ّ
األسئلة والنشاطات المدرجة ضمن نظام التقييم من قبل مجموعة تتعدى ( )15أستاذ جامعة وخبراء تربية،
وقد تم وضع أساليب التقييم لتزويد المعلمين والطلبة بتغذية راجعة قوية فيما يخص أهداف ومخرجات

التعليم لكل درس من الدروس (روبيكون.)2005 ،

يتمركز محتوى منهاج الرياضيات المحوسب حول ستة مجاالت هي  :األعداد ،والجبر ،والهندسة والقياس،
واإلحصاء واالحتمال ،والمنطق ،والتفاضل والتكامل .و يندرج تحت كل مجال العديد من الموضوعات التي
تناسب كل مرحلة من المراحل الدراسية (األساسية ،الثانوية) ،ويحتوش كل موضوع على العديد من الخط

الدراسية التي تحقق أهدافاً تعليمية معينة .ولقياس تحصيل الطلبة تم إعداد العديد من الفقرات التقييمية لكل هدف
من األهداف مما يوفر توافقاً بين المحتوى المعرفي لمنهاج الرياضيات المحوسب واألدوات التقييمية المعدة ل
(الكسندر ،وبارك ،وأبو موسى.) 2004 ،

وبموا اة ذلل و من أجل تمهيل المعلمين و تدريبهم على استخدام منهاج الرياضيات المحوسب أقامت و ارة

التربية والتعليم ورشات تدريبية حول أساليب تطبيق وتدريس المنهاج المحوسب .شارك فيها بعض المشرفين

التربويين ومعلمون متميزون ليشكلوا فريقا محوريا يقوم بتدريب بقية المعلمين في المدارس االستكشافية
(.)Almeqdadi, 2005

مما ُيتوقع أن تنعكس حوسبة التعليم على أدور المعلمين والطالب .فدور المعلم يتوقع ل بمن يصبم ُمرشداً
وميس اًر لعملية التعليم و ذلل من خالل التوجيه و اإلرشاد و تصميم المواقف التعليمية و اإلشراف على عملية
ُ
جمع المعلومات التي يقوم بها الطلبة وتصنيفها وتحليلها .أما دور الطالب فهو باحث عن المعلومات ،فبدالً من
أن يكون متلقياً سلبياً للمعلومة يتم تحفيزه على البحث و االستكشاف و الذش يمكن من الوصول إلى المفاهيم
التي أراد مصمم البيئة التعليمية والمنهاج اإللكتروني أن يوصلها ل  ،وبطريقة تستحث

على االستيعاب الكامل

للمًمون العلمي الموجود في المادة التعليمية و االستزادة من المعلومات العلمية في المجال المطلوب أيًاً ،من
خالل تفعيل مصادر أخرى كاإلنترنت وقواعد المعلومات والبيانات أينما توفرت (طوقانQing, ( )2003 ،
.)2005
مشكلة الدراسة:

إن التوج العام في النظام التربوش األردني يهدف إلى األخذ بتكنولوجيا االتصال و المعلومات من أجل

االرتقاء بالعملية التعلمية من خالل إحداث تغييرات جذرية تصل إلى إعادة تشكيل محاور العملية التعليمية .فبدال

من االعتماد على األسلوب التقليدش و القائم على التلقين و المتمحور حول المعلم كناقل للمعلومة ،يهدف التوج

تفعل دوره ليصبم أمثر
الحديث إلى جعل الطالب هو المحور الذش تدور حول جميع عناصر العملية التعليمية و ّ
إيجابية في تعلم (( )Martindale and Pilcher et al, 2005طوقان ،)2003 ،من هنا جاءت حوسبة
المناهج لجميع الصفوف من األول وحتى الثاني عشر متناغمة مع هذا التوج .
إال أن مرحلة التطبيق للمناهج المحوسبة أظهرت عددا من القًايا مثل تفاوت في قدرة المعلمين على
التعامل بفاعلية مع المنهاج المحوسب ،و ضعف البنية التحتية في المدارس من أجل االستفادة من المادة

المتوفرة على الشبكة و بر ت كذلل قًايا فيما يتعلق بمدى االرتباط بين المنهاج المحوسب والمنهاج المكتوب
من حيث شمول المنهاج المحوسب للنتاجات التعليمية للمادة التعليمية (أبو ريا.)2003 ،
باإلضافة إلى ذلل فقد ظهرت قًايا فيما يتعلق بطريقة عرض المادة التعليمية في المنهاج

المحوسب ،و أساليب تقييم التعلم في المنهاج االلكتروني حيث اشتكى العديد من المعلمين والطلبة من وجود

مغرات عديدة في منهاج الرياضيات المحوسب تقف عائقاً دون االستخدام األمثل ل في المدارس (Abuhmaid,

).2009

وإيمانا بالدور المحورش الذش يًطلع ب المعلمون في عمليتي التعليم و التعلم و أهمية االلتفات إلى

العوامل التي تتعلق بهم عند التخطي ألش مشروع تطويرتربوش بشكل عام

(Lavin

). and Wadmany, 2008; Hardy, 1998; Gillingham and Topper, A. 1999
لذا ،فإن هذه الدراسة ستفحص هذه المشامل من وجهة نظر المعلمين الذين استخدموا منهاج الرياضيات
المحوسب للصف الرابع األساسي ،و ذلل من خالل محاولة اإلجابة عن األسئلة التالية:

السؤال األول :ما أنواع ومستويات األهداف التي يحتويها منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع

األساسي؟
السؤال الثاني :كيف يتم تقديم المادة التعليمية في منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي؟
السؤال الثالث :كيف يتم تقييم التعلم في منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي؟
السؤال الرابع :ما هي المشكالت التي تواج المعلمين أمناء استخدام منهاج الرياضيات المحوسب

للصف الرابع األساسي؟
أهمية الدراسة:

تكتسب هذه الدراسة أهميتها لالعتبارات التالية:

 -تمتي هذه الدراسة متزامنة مع إدخال و ارة التربية والتعليم األردنية لمنهاج الرياضيات المحوسب

ليتناسب مع التطور والتقدم التكنولوجي.
 تعطي هذه الدراسة صورة واضحة لمنهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي ،وتقدمتحليال لمحتويات  ،ونقاط القوة والًعف في  ،وبالتالي ستساعد أصحاب القرار في و ارة التربية والتعليم

على إجراء التعديالت والتطوير المناسب ل .

 تقدم هذه الدراسة صورة لطبيعة فهم معلمي الرياضيات للصف الرابع األساسي لمكونات منهاجالرياضيات المحوسب ،وتصوراتهم لطبيعة التطوير والتعديل المنشود لهذه المكونات ،مما ل أمر كبير
في تقبلهم ل  ،وتكوين شعور لديهم بمن رأيهم مهم وفعال في التعرف على مواطن القوة والًعف في
المنهاج المحوسب ،وصوال لمنهاج محوسب أفًل وأمثر فاعلية.

 -تعتبر هذه الدراسة من الدراسات األولى التي تًطلع بتحليل منهاج الرياضيات المحوسب األردني،

حيث لم يجد الباحثان دراسات منشورة سابقة قامت بتحليل منهاج الرياضيات المحوسب في األردن.
محددات الدراسة:

بالرغم من حرص الباحثين على الموضوعية و المصداقية أمناء إجراء البحث الحالي إال أن عددا من المحددات

مانت بادية للباحثين و تم التعامل معها قدر اإلمكان من أجل تقليل إمكانية تمميرها على نتاجات الدراسة .و
مانت أبر هذه المحددات ما يلي:

 إن عينة المعلمين لهذه الدراسة اقتصرت على ( )15مدرسة ذكور وإناث منالمدارس االستكشافية )7( ،منها مدارس ذكور و( )8مدارس إناث.
 إن المدارس التي شاركت في هذه الدراسة تم اختيارها قصدياً من بين المدارساالستكشافية في عمان ،وذلل لقربها من مكان عمل الباحثين ،ولتعاون
ادارتها
ا
ومدرسيها ،ولكونها تطبق فعلياً منهاج الرياضيات المحوسب مما تبين من خالل
االستطالعات المبدئية للباحثين.

مصطلحات الدراسة والتعريفات اإلجرائية:


منهاج الرياضيات المحوسب :هو المنهاج الذش أعدت و ارة التربية والتعليم األردنية بالتعاون مع شركة
سيسكو األمريكية ،حيث يحتوى على شرح لدروس الرياضيات للصفوف من األول حتى الثاني عشر
باستخدام الحاسوب واإلنترنت  ،والذش تم تطبيق في مدارس استكشافية خالل الفصل الدراسي الثاني
للعام الدراسي  ،2005 / 2004والذش يمكن اإلطالع علي

على الموقع االلكتروني:

.www.elearning.jo


منهاج الرياضيات المكتوب :هو منهاج الرياضيات المقرر من و ارة التربية والتعليم األردنية للصف



المبادرة التعليمية األردنية  :هي االتفاقية التي تم إطالقها في المنتدى االقتصادش العالمي الذش عقد في

الرابع األساسي ،والموجود في الكتب المدرسية المعتمدة.

البحر الميت في حزيران  ،2003بين األردن وعدد من المؤسسات العالمية مثل سيسكو وميكروسوفت،
والتي تتبنى حوسبة المناهج في األردن .


المدارس االستكشافية  :هي المدارس التي تم فيها تطبيق منهاج الرياضيات المحوسب تحت إشراف

ابتداء من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي  ،2005/2004وهي من المدارس
و ارة التربية والتعليم
ً
الحكومية ولكن تم تجهيزها بمختبرات وأجهزة حاسوب مرتبطة باالنترنت ،وكانت حصص الرياضيات


تدرس في مختبر الحاسوب باستخدام منهاج الرياضيات المحوسب.
في هذه المدارس ّ
تحليل منهاج الرياضيات المحوسب :نواحي القوة والًعف في منهاج الرياضيات المحوسب للصف
الرابع األساسي من حيث شمول المنهاج المحوسب للنتاجات التعليمية للمادة التعليمية ،وطريقة عرض
المادة التعليمية في منهاج الرياضيات المحوسب ،وأساليب تقييم التعلم في المنهاج االلكتروني،
تقصي المشكالت التي تواج المعلمين عند تطبيق .
باإلضافة إلى ّ

الدراسات السابقة:

أجرى العديد من الباحثين دراسات حول استخدام الحاسوب في تدريس الرياضيات واالتجاهات نحوه وتحليل ،
وفيما يلي عرض موجز لبعض هذه الدراسات السابقة:

أجرى ( )Qing, 2007دراسة لتحديد اتجاهات الطلبة والمعلمين نحو استخدام الحاسوب في تدريس

الرياضيات والعلوم في المدارس الثانوية في كندا ،وتكونت عينة الدراسة من ( )15معلماً للرياضيات والعلوم

و( )450طالباً من المدارس الثانوية في كندا ،استخدم الباحث استبانة لقياس االتجاهات ،ودلت النتائج إلى أن

اتجاهات المعلمين كانت سلبية ،بينما كانت اتجاهات الطلبة ايجابية وقوية نحو استخدام الحاسوب في تدريس

الرياضيات ،أوصت الدراسة بًرورة استخدام الحاسوب وإقناع المعلمين بمهميت في التدريس .

أجرى عوض ( )2006دراسة للكشف عن مدى تحقيق منهاج الرياضيات المحوسب والمكتوب للصف الرابع

األساسي لإلطار العام للمناهج المدرسية من وجهة نظر معلمي الرياضيات في المدارس الحكومية والخاصة في

يدرسون الرياضيات للصف الرابع
األردن واتجاهاتهم نحوه ،تكونت عينة الدراسة من ( )150معلماً ومعلمة ّ
األساسي من مدارس حكومية وخاصة ،استخدم الباحث استبانتين احداهما للكشف عن مدى تحقيق منهاج
الرياضيات المكتوب ةالمحوسب لالطار العام للمناهج ،وأخرى للكشف عن اتجاهات المعلمين نحو منهاج

الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي ،أظهرت النتائج أن المنهاج المحوسب والمكتوب يحقق االطار
العام للمناهج المدرسية بدرجة عالية ،وأن اتجاهاتهم نحو استخدام المنهاج المحوسب كانت ايجابية.
أجرت الربابعة ( )2006دراسة للكشف عن أمر استخدام منهاج الرياضيات المحوسب فردياً وتعاونياً في

تحصيل طالبات الصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات واتجاهات الطالبات نحو استخدام في تعلم

الرياضيات ،تكونت عينة الدراسة من ( )59طالبة من مديرية تربية قصبة الطفيلية تم تقسيمهن إلى مالث
مجموعات ،مجموعتين تجريبيتين األولى استخدمت الحاسوب بشكل فردش والثانية بشكل تعاوني ،ومجموعة
ضابطة درست بالطريقة التقليدية ،استخدمت الباحثة اختبار تحصيلي واستبان  ،أظهرت النتائج وجود فر ذو

داللة احصائية يعزش إلى طريقتي التعلم باستخدام الحاسوب ،مما يدل على فاعلية الحاسوب التعليمي كطريقة

تعّلم ،كما أظهرت النتائج عدم وجود فر دال إحصائيا على مقياس االتجاهات.

أجرى المقدادش ( )Almeqdadi, 2005دراسة حول أمر استخدام برنامج حاسوبي على تحصيل الطلبة في

المفاهيم الهندسية ،وتكونت عينة الدراسة من  52طالباً من طلبة الصف التاسع الذكور في المدرسة النموذجية

لجامعة اليرموك ،تم تو يعهم عشوائيا إلى مجموعتين(ضابطة و تجريبية) ،وقام بتدريس كال المجموعتين نفس
المعلم ،درست المجموعة التجريبية وحدة الهندسة من كتاب الصف التاسع باستخدام البرنامج المحوسب والكتاب

المدرسي ،بينما درست المجموعة الًابطة الوحدة نفسها باستخدام الكتاب المدرسي فق  ،وتم تطبيق اختبار

تحصيلي في نهاية الوحدة ،وتم استخدام تحليل التباين الثنائي( )ANCOVAفي تحليل النتائج  ،دلت نتائج

الدراسة على وجود فر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05=αفي التحصيل الرياضي لمصلحة
الطلبة في المجموعة التجريبية الذين استخدموا البرنامج المحوسب.

كما أجرى يوكو ( )Yu-Ku ,2004دراسة هدفت الى تحديد أمر استخدام الحاسوب في تحصيل الطلبة في

العمليات الحسابية وحل المسائل الكالمية المكونة من خطوتين وأظهرت النتائج أيًاً أن الطلبة ذوش مستويات
التحصيل المتدنية قد ارتفع تحصيلهم بشكل أمبر من الطلبة ذوش المستوى التحصيلي العالي .و هذا ما أمدت

دراسة أخرى قام بها وانج و مالئ ( )Wang and Cheng, et al., 2002هدفت لفحص مدى تممير استخدام
الوسائ

المتعددة ( )Multimediaعلى تحصيل الطلبة في الرياضيات ،و أشارت النتائج إلى أن أسلوب

التدريس باستخدام الحاسوب قد اد من تحصيل الطلبة ذوش التحصيل المنخفض في المجموعة التجريبية ،و قد

يعود التركيز على إدخال الحاسوب في تدريس مادة الرياضيات بشكل خاص إلى االعتقاد لدى بعض الباحثين
بمن الحاسوب قادر و بشكل مميز على تقريب المفاهيم المجردة و التغلب على الوقوع في األخطاء المتعلقة
باللبس و اللفظية ).(Abramovich & Ehrlich 2007

وأجرت الشريف (  ) 2002دراسة هدفت إلى تقصي أمر استخدام الحاسوب في تدريس الهندسة في تحصيل

طالبات الصف الثامن األساسي اآلني والمؤجل  ،تكونت عينة الدراسة من طالبات الصف الثامن في المدرسة
النموذجية في جامعة اليرموك حيث بلغ عدد أفراد هذه العينة ( )45طالبة ،تم تقسيمهم عشوائياً إلى مجموعتين :
تجريبية درست باستخدام الحاسوب كطريقة تدريس وعدد أفرادها ( )23طالبة ،واألخرى ضابطة درست بالطريقة

االعتيادية ،وكان عدد أفرادها ( )22طالبة ،واستخدم في هذه الدراسة برنامج تعليمي محوسب في الهندسة،
وطبق على طالبات المجموعة التجريبية لمدة شهر ،كما استخدم اختبار تحصيلي في مبحث الرياضيات ،و
لتحليل نتائج أداء الطالبات على االختبار اآلني والمؤجل تم استخدام اختبار (ف) لفحص تجانس التباين
للمجموعتين على االختبار اآلني والمؤجل ،وقد أظهرت التحليالت اإلحصائية وجود فر ذو داللة إحصائية

يعزى إلى طريقة التدريس ولصالم المجموعة التجريبية ،مما يدل على فاعلية الحاسوب التعليمي كطريقة تدريس.

و هذا ما أمده شارب (  )Charp, 2000من خالل دراسة مسحية لليونسكو حول إدخال التعليم اإللكتروني إلى
ميدان التعليم ،وبينت النتائج أن استخدام الحاسوب واالنترنت يؤمر بشكل ايجابي في دافعية الطلبة نحو التعليم،
وتزيد من تعلمهم الذاتي ،وتحسن مهارات االتصال والكتابة لديهم ،وأظهرت النتائج أن للتعلم اإللكتروني أمر
بشكل إيجابي على المعلمين من حيث مساعدتهم على تنويع أساليب التعليم ،والمساهمة في التطوير المهني،
وكذلل مساعدتهم على إيجاد حلول إدارية داخل الصف.

ممررا أجرررى أبررو ريررا ( )2003د ارسررة بعن روان واقررع وتطلعررات اسررتخدام الحاسرروب فرري ترردريس الرياضرريات فرري

المدارس الحكومية في األردنية و خلصت الد ارسرة إلرى أن الحاسروب يردعم التردريس الفعرال للرياضريات مرن خرالل
تنويررع األسرراليب وإم رراء ترردريس الرياضرريات ،وأن الحاسرروب يسرراعد فرري دعررم تعلررم الطررالب مررن خررالل يررادة دافعيررة

الطالب لتعلم الرياضيات.

لقررد اد اعتمرراد التربررويين و المنظ ررين للتربيررة علررى التعلرريم االلكترونرري ،ففرري السررنوات األخي ررة ا دهررر عصررر
االنترنت ووامب اعتماد على االنترنت في نقل مختلرف المرواد التعليميرة .و بمرا أن الوصرول الرى االنترنرت قرد ا داد
و أصبحت جميع المدارس التابعة لو ارة التربية و التعليم مزودة بمختبررات للحاسروب و موصرولة باالنترنرت و)أو(
االنت ارنررت ) .(Abuhmaid, 2009لررذا ،فلقررد انصرربت الجهررود مررؤخ ار نحررو تفعيررل االنترنررت فرري عمليترري التعلرريم و
التعلم لجميع المواد الدراسية و كافة الصفوف .من هنا جاء تبني موقع البوابة االلكترونيرة لرو ارة التربيرة و التعلريم،

االديوويف (.(Eduwave

ويرى هؤالء أن من الممكن تدريس الرياضيات اعتمادا على الطريقة التفاعلية في التدريس عن طريق االنترنت،

و قد يكون هذا المبدأ الذش ارتكزت علية عملية في حوسبة مادة الرياضيات لجميع الصفوف في األردن حيث
أنها كانت بداية حوسبة المناهج .إال أن من أهم المشامل التي تواج حوسبة المناهج الدراسية هو أن البرامج

التعليمية تكون غير مرتبطة أو متناغمة مع المنهاج المدرسي الذش يستخدم غالبية المعلمين

(Lavin

).& Wadmany, 2008
يتًم مرن هرذا العررض للد ارسرات السرابقة أهميرة اسرتخدام الحاسروب فري تردريس الرياضريات ،فقرد أمردت معظرم

الد ارسررات السررابقة األمررر اإليجررابي للحاسرروب واالنترنررت علررى اتجاهررات الطلبررة والمعلمررين نحررو الرياضرريات ،وكررذلل
دلررت معظررم الد ارسررات السررابقة علررى األمررر االيجررابي السررتخدام الحاسرروب فرري ترردريس الرياضرريات علررى تحصرريل

الطلبررة .إال أن ر يتًررم ممررا سرربق قلررة الد ارسررات المتعلقررة بتحليررل المنرراهج المحوسرربة لمررادة الرياضرريات فرري النظررام
التربرروش األردنرري و خاصررة للصررف ال اربررع األساسرري و هررذا مررا سررتحاول هررذه الد ارسررة تغطيتر و إلقرراء مررا يكفرري مررن
الًوء على هذا الجانب من حوسبة التعليم في األردن.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:

لقد استخدم الباحثان المنهج شب التجريبي في هذه الدراسة كون يناسب طبيعة مشكلتها ،فقد تم اعداد أدوات

الدراسة وتحكيمها حسب االصول للتممد من مدى مناسبتها ألهداف الدراسة ومحاولة لإلجابة عن أسئلتها.
مجتمع وعينة الدراسة :

تكون مجتمع الدراسة من المدارس االستكشافية األردنية في محافظة العاصمة عمان ،التي يتم تطبيق منهاج
الرياضيات المحوسب للصف العاشر األساسي فيها خالل الفصل الدراسي األول من العام الدراسي /2008

 ،2009والتي كان من المفترض أن يكون عددها ( )100مدرسة للذكور واإلناث ،ولكن الباحثان وجدا فق

( )64مدرسة تم فعلياً تدريب معلميها من قبل و ارة التربية والتعليم وتنفيذ منهاج الرياضيات المحوسب فيها،
وجميعها من مديريات عمان مو عة كالتالي :عمان األولى ( )42مدرسة ،عمان الثانية ( )8مدارس ،عمان
الثالثة ( )1مدرسة وعمان الرابعة ( )13مدرسة.
أما عينة الدراسة فتكونت من ( )47معلماً ومعلمة ( 20معلماً و  27معلمة) ،من ( )15مدرسة ( 8مدارس

اناث و  7مدارس ذكور) ،وقد تم اختيارها قصدياً من بين المدارس االستكشافية في عمان ،وذلل لقربها من
مكان عمل الباحثين ،ولتعاون ادارتها ومدرسيها ،ولكونها تطبق فعلياً منهاج الرياضيات المحوسب.
أداة الدراسة :

قام الباحثان بتطوير استبان اعتمدت على مراجعة األدب التربوش والدراسات السابقة المتعلقة باالتجاهات
وتحليل الكتب وخاصة في مجال استخدام الحاسوب في التدريس ،مثل دراسة الربابعة ( ،)2006ودراسة عوض
(.)2006

وللتحقق من صد االستبانة تم عرضها على لجنة من المحكمين المختصين تكونت من مالمة من أعًاء

هيئة التدريس تخصص المناهج وأساليب التدريس من كلية العلوم التربوية في جامعة اإلسراء الخاصة ،و سبع
معلمين لمادة الرياضيات ومشرف واحد من تربية عمان الرابعة ،مم قام الباحثان بإجراء التعديالت التي اقترحها

المحكمون والتي تركزت حول مدى توافق الفقرات مع البعد الذش وضعت في وعلى سالمة صياغة الفقرات لغوياً،
واحتوت االستبانة في صورتها النهائية على ( )42فقرة ،مقسمة إلى أربع مجاالت هي:

أوال :أنواع ومستويات األهداف التي يحتويها منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي:
واشتمل هذا البعد على ( )8فقرات.
مانيا :كيف يتم تقديم المادة التعليمية في منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي :واشتمل
هذا البعد على ( )18فقرة.

مالثا :كيف يتم تقييم التعلم في منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي :واشتملت هذا البعد
على ( )8فقرات.

رابعا :ما هي طبيعة المشكالت التي تواج المعلمين أمناء استخدامهم لمنهاج الرياضيات المحوسب
للصف الرابع األساسي ،واشتمل هذا البعد على ( )8فقرات.

حيث يقوم المعلمون بوضع إشارة على مدى موافقتهم على الفقرات المطروحة في االستبانة من بين خمسة بدائل

حسب مقياس ليكرت هي (موافق بشدة ،موافق ،حيادش ،معارض ،معارض بشدة) ،وأعطيت خمس عالمات

لموافق بشدة ،وأربع عالمات لموافق ،ومالمة عالمات لمحايد ،وعالمتين لمعارض ،وعالمة واحدة لمعارض بشدة،
وبالتالي فإن أش فقرة حصلت على تقدير أمثر من  3اعتبرت درجة الموافقة عليها عالية ،وأش فقرة حصلت على
تقدير أقل من  3اعتبر درجة الموافقة عليها ضعيفة ،وأش فقرة حصلت على تقدير  3اعتبر درجة الموافقة عليها

محايدة ،وبالتالي فإن درجة استجابة المعلمين لالستبانة انحصرت بين ( )210كدرجة عليا وبين ( )42كدرجة
دنيا.
أما فيما يتعلق بثبات االستبانة فقد تم التممد من مباتها عن طريق تطبيقها على عينة من معلمي الرياضيات
للصف الرابع من خارج عينة الدراسة ممن طبقوا المنهاج المحوسب ،حيث تكونت العينة من خمسة معلمين من

مدرسة الجبيهة الثانوية للبنين ،وأعيد تطبيق االستبانة بعد أسبوعين على أفراد هذه العينة ذاتهم ،وحسب معامل

االرتباط بين مرتي التطبيق باستخدام معامل ارتباط بيرسون فكانت قيمت ( )%88واعتبرت هذه النسبة كافية
لغايات هذه الدراسة.
إجراءات الدراسة :

 oاإلطالع على أدبيات الموضوع ،والدراسات السابقة ،والمنهاج المحوسب للصف الرابع
األساسي والكتاب المطبوع لهذا الصف.

 oالعمل على اعداد أداة الدراسة كما تم توضيح سابقاً.

 oتحكيم االستبانة من قبل المختصين ،وتعديلها حتى وصلت إلى الصورة النهائية.
o

ار الباحثان عدداً من المدارس االستكشافية التي من المفترض أن تطبق منهاج

الرياضيات المحوسب ،وقد وجدا أن بعًها ال يقوم بتدريس جميع حصص الرياضيات

باستخدام المنهاج المحوسب كما كان يفترض بها ان تفعل ،وكان السبب حسب ما ذكر
ل بعض المعلمين والطلبة من تلل المدارس هو مشكالت تقنية تتعلق برب

أجهزة

الحاسوب المتوفرة في المدرسة مع منهاج الرياضيات المحوسب عن طريق الشبكة

الداخلية للو ارة ( ،)Intranetوقد رفض معلموا مدارس استكشافية أخرى التعاون مع
الباحثان في تطبيق االستبانة.

 oاختار الباحثان بعد ذلل المدارس التي شكلت المجموعة التجريبية ،بعد أن تممد من
حقيقة تطبيق المدارس المختارة في المجموعة التجريبية لمنهاج الرياضيات المحوسب في
التدريس للصف الرابع األساسي ،وذلل عن طريق مقابلة معلمي هذه الصفوف وسؤال

الطلبة حول مدى استخدام منهاج الرياضيات المحوسب في تدريسهم ،كما كان لتعاون
المدارس المختارة من إدارة ومعلمين مع الباحث دور في اختيار هذه المدارس األربعة.

 oتطبيق االستبانة على معلمي الرياضيات في المدارس المختارة في الفصل الدراسي
الثاني للعام الدراسي .
 oتفريغ فقرات االستبانة في جداول خاصة من أجل تحليلها إحصائيا .

 oالعمل على استخالص نتائج الدراسة وربطها بالدراسات السابقة لإلجابة عن أسئلة
الدراسة.
المعالجة اإلحصائية :

اعتمد الباحثان في تحليل نتائج أفراد عينة الدراسة ولمعرفرة فيمرا إذا كانرت هنراك فررو ذات داللرة إحصرائية علرى
تفريغ نتائج الدراسة في جداول خاصرة وإيجراد األوسراط الحسرابية واالنح ارفرات المعياريرة لكرل جردول كمرا هرو مب ّرين

في الجزء المتعّلق بنتائج الدراسة.
نتائج الدراسة ومناقشتها:

هدفت هذه الدراسة لتحليل منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي ،للكشف عن نواحي القوة

والًعف في من وجهة نظر معلمي الرياضيات للصف الرابع األساسي.
وللوصررول إلررى نتررائج هررذه الد ارسررة تررم تحليررل نتررائج اسررتجابات المعلمررين علررى أداة الد ارسررة باسررتخدام برنررامج

( )SPSSواستخراج المتوسطات الحسرابية واالنح ارفرات المعياريرة ،وكرذلل ترم حسراب األهميرة النسربية( )%للفقررات
المتعلقة بالمجال األول ،وآتياً النتائج التي توصلت إليها الدراسة مو عة على أسئلة الدراسة:

النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها :ما أنواع ومستويات األهداف التي يحتويها منهاج الرياضيات

المحوسب للصف الرابع األساسي؟

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية( )%الستجابات
المعلمين والمعلمات للفقرات المتعلقة بالمجال األول ،وتم اعتبار كل متوس يزيد عن الدرجة ( )3يعبر عن اتجاه
إيجابي وكل متوس

أقل من الدرجة ( )3يعبر عن اتجاه سلبي بينما تعبر الدرجة ( )3عن اتجاه حيادش،

والجدول ( )1يوضم نتائج هذا السؤال :

جدول ()1
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية لكل فقرة من فقرات استبانة المعلمين والمعلمات حول أنواع
ومستويات األهداف التي يحتويها منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي

الوسط

االنحراف

األهمية

الحسابي

المعياري

النسبية %

1

تركز األهداف في المنهاج المحوسب على فئة المعرفة

3.94

0

87

2

تركز األهداف في المنهاج المحوسب على فئة االستيعاب

3.65

1.017

75

3

تركز األهداف في المنهاج المحوسب على فئة التطبيق

3.69

0.91

75

4

المنهاج المحوسب شامل للنتاجات التعليمية كما وردت في الكتاب المقرر

3.82

1.09

74

5

تركز األهداف في المنهاج المحوسب على فئة التحليل

3.53

0.91

66

6

تركز األهداف في المنهاج المحوسب على فئة التركيب

3.60

0.94

64

7

تركز األهداف في المنهاج المحوسب على فئة التقويم

3.47

0.85

60

8

تركز األهداف في المنهاج المحوسب على االتجاهات والقيم

2.44

0.94

37

3.41

0.71

67.25

الفقــــــرة

الرقم

الكلي للمجال

يظهر جدول ( )1أن المتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة فيما يتعلق بفئات األهداف التي يحتويها منهاج
الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي ،تراوحت بين ( 2.44إلى  ،)3.94وكذلل تراوحت األهمية
النسبية للفقرات بين (  %87إلى  ،) %37وان أعلى متوس وأهمية نسبية كان للفقرة " تركز األهداف في

المنهاج المحوسب على فئة المعرفة " ،وان أدنى متوس وأهمية نسبية كان للفقرة " تركز األهداف في المنهاج
المحوسب على االتجاهات والقيم " ،ونالحظ أن جميع الفقرات كانت متوسطاتها أعلى من الدرجة ( )3باستثناء
الفقرة " تركز األهداف في المنهاج المحوسب على االتجاهات والقيم " ،والتي انخفض متوسطها عن الدرجة 3

و كذلل كانت أهميتها النسبية هي األدنى ،وبشكل عام نالحظ أن المتوس الحسابي الكلي لهذا المجال كان
( ،)3.41وكذلل يظهر من الجدول أن األهمية النسبية ( )%الستجابات المعلمين في هذا المجال بلغت في
المتوس ( ،)67.25وهذا يعطي مؤشر على رضا المعلمين المعلمات عن فئات األهداف التي يحتويها منهاج
الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي.
وأظهرت فقرات الجدول أن المنهاج المحوسب يركز بشكل ملحوظ على فئات األهداف المختلفة (المعرفة،

و االستيعاب ،و التطبيق ،و التحليل ،و التركيب ،و التقويم) ،إن شمول المنهاج و تغطيت للمستويات المختلفة
من مستويات المعرفة يشير إلى إدراك أهميتها من قبل واضعي المنهاج ،كما أن شمول المنهاج المحوسب لهذه
المستويات ال بد ل من أن ينعكس إيجابا على مستويات الفهم و االستيعاب العميق لدى الطالب للمسائل
الرياضية المطروحة ،و يتماشى هذا مع ما أشار إلي جارفر من أن أش تخطي للتعليم يجب أن يستهدف و

بوضوح هذه المستويات المختلفة من خالل تعليم يستند إلى مبادئ إدراك مقبولة
).2006

و محددة (Garver,

إال أن تركيز المنهاج المحوسب على " االتجاهات والقيم" كان متدنيا ،مما يشير إلى ضرورة تعديل المنهاج

المحوسب بحيث ينمي اتجاهات وقيم ايجابية لدى الطلبة نحو الرياضيات ،مما ينعكس إيجابا على مدى تقبلهم

وحبهم ل وبالتالي على يادة تحصيلهم في الرياضيات ،كما أشارت العديد من الدراسات ;(Charp, 2000
.)Scanlon & Buckingham, et al., 2005; Wang & Cheng et al., 2002; Yu-Ku ,2004
(الشريف.)2002 ،
النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها :كيف يتم تقديم المادة التعليمية في منهاج الرياضيات المحوسب

للصف الرابع األساسي .

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين والمعلمات

على االستبانة ،والجدول ( )2يوضم نتائج هذا السؤال :
جدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات استبانة المعلمين والمعلمات حول كيف يتم
تقديم المادة التعليمية في منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي
الفقــــــرة

الرقم
1

يتم تقديم المعلومات في المنهاج المحوسب بأسلوب السرد مع التوضيح بأمثلة

2

يتم تقديم المعلومات في المنهاج المحوسب بأسلوب طرح أسئلة واإلجابة عليها

3

يتم تقديم المعلومات في المنهاج المحوسب عن طريق تقديم مثال ثم طرح أسئلة

4

المنهاج المحوسب يراعي معرفة الطلبة ومهاراتهم القبلية

5

المنهاج المحوسب يراعي الفروق الفردية بين الطلبة

6

المنهاج المحوسب مالئم لمستوى نماء الطلبة

7

المادة المحوسبة مكملة للمنهاج المقرر المكتوب

8

يتم استخدام اآللة بشكل كاف في منهاج الرياضيات المحوسب

9

يتم استخدام الصوت في تقديم المادة ضمن المنهاج المحوسب

10

يتم استخدام الحركة في تقديم المادة ضمن المنهاج المحوسب

11

االشكال التوضيحية كافية في دروس منهاج الرياضيات المحوسب

12

يتم تقديم المعلومات في المنهاج المحوسب بطريقة المشكلة و الحل

13

يتم تقديم المعلومات في المنهاج المحوسب بأسلوب أمثلة واستنتاج مفهوم أو قاعدة منها

14

يفعل دور الطالب أثناء الدرس
المنهاج المحوسب ّ

15

يرسخ المنهاج المحوسب مبدأ التعاون بين الطالب

16

المنهاج المحوسب يثير التفكير لدى الطلبة

17

هنالك ربط واضح بين األنشطة في المنهاج المحوسب و المواقف الحياتية

18

يتم تقديم المعلومات في المنهاج المحوسب عن طريق تركيب شيء من عناصره

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.88

1.10

3.77

0.95

4.22

1.02

3.71

1.11

3.94

1.07

3.70

0.92

3.51

1.10

3.40

1.13

3.63

1.29

3.60

1.19

3.82

1.027

3.67

1.15

3.94

0.99

3.97

0.97

3.72

0.99

4.02

1.00

3.77

0.95

3.37

0.96

الكلي للمجال

3.76

0.10

يظهر الجدول ( )2أن المتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة فيما يتعلق بكيفية تقديم المادة التعليمية في
منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي ،تراوحت بين ( 3.37إلى  )4.22وان أعلى متوس كان
للفقرة " يتم تقديم المعلومات في المنهاج المحوسب عن طريق تقديم مثال مم طرح أسئلة " ،وان أدنى متوس

مان للفقرة "يتم تقديم المعلومات في المنهاج المحوسب عن طريق تركيب شيء من عناصره " ،ونالحظ أن
جميع الفقرات كانت متوسطاتها أعلى من الدرجة ( ،)3وبشكل عام نالحظ أن المتوس الحسابي الكلي لهذا
المجال كان ( ،)3.76وهذا يعطي مؤشر على رضا المعلمين و المعلمات عن كيفية تقديم المادة التعليمية في
منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي.
إن طريقة عرض المادة المحوسبة ل دور كبير في تقبل المعلمين و الطالب لها و من مم تفعيل
استخدامها ،فاعتقاد المعلمين بمن المادة المحوسبة لمادة الرياضيات تراعي الفرو الفردية لدى الطالب و
احتوائها على األمثلة التوضيحية ال بد من أن يكون ل تممير إيجابي على إقبال المعلمين على استخدامها و
تشجيع طالبهم على ذلل و إعطاءهم الفرصة خالل الحصة الصفية الستخدامها ،كما أن اعتقادهم بمن المادة
المحوسبة هي مكمل للكتاب المدرسي و أن هنالل عالقة واضحة و متينة بينهما في داللة واضحة على أن

استخدام المنهاج المحوسب ضرورش وليس مًيعة للوقت ،ذلل أن من المعروف أن من أهم الهواجس لدى
المعلمين هو مسملة الوقت المتاح لتغطية المادة المقررة ،و لذلل فهم يعتقدون بمن ليس لديهم وقت "إلضاعت "
على نشاطات ليس لها صلة وميقة في ما هو مطلوب منهم تغطيت على مدى الفصل الدراسي.
هذا باإلضافة إلى أن وجود عنصر التشويق في المادة المحوسبة من خالل إدخال الصوت و الصورة و

الحركة و رب النشاطات بمواقف واقعية ال بد و أن ينعكس على مدى رغبة المعلمين و الطالب الحقيقية في
االستفادة من المادة المحوسبة.

النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :كيف يتم تقييم التعلم في منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي.

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين والمعلمات

على االستبانة ،والجدول ( )3يوضم نتائج هذا السؤال:

جدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات استبانة المعلمين والمعلمات حول كيف يتم
تقييم التعلم في منهاج الرياضيات للصف الرابع األساسي

الرقم

الفقــــــرة

27

يركز التقييم الموجود في المنهاج المحوسب على المعرفة

28

يرتبط التقييم الموجود في المنهاج المحوسب باألهداف

29

يرتبط التقييم الموجود في المنهاج المحوسب بالمحتوى

30

يوجد تنويع في أساليب التقييم الموجودة في المنهاج المحوسب

31

هنالك تدرج في صعوبة أسئلة التقييم في المنهاج المحوسب

32

التقييم الموجود في المنهاج المحوسب جذاب وحافز للطلبة

33

التركيز في التقييم الموجود في المنهاج المحوسب على مهارات التفكير

34

ينعكس استخدام المنهاج المحوسب إيجابا على تحصيل الطالب
الكلي للمجال

الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

3.83

1.02

3.87

0.92

3.76

1.00

4.05

1.02

3.73

1.11

3.78

1.15

3.83

1.02

3.77

1.03

3.83

0.92

نالحظ من الجدول ( )3أن المتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة فيما يتعلق بكيفية تقييم التعلم في منهاج
الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي ،تراوحت بين ( 3.73إلى  )4.05وان أعلى متوس كان للفقرة "

يوجد تنويع في أساليب التقييم الموجودة في المنهاج المحوسب " ،وان أدنى متوس كان للفقرة

" هنالل

تدرج في صعوبة أسئلة التقييم في المنهاج المحوسب " ،ونالحظ أن جميع الفقرات كانت متوسطاتها أعلى من
الدرجة ( ،)3وبشكل عام نالحظ أن المتوس الحسابي الكلي لهذا المجال كان ( ،)3.83وهذا يعطي مؤشر
على رضا المعلمين المعلمات عن كيفية تقييم التعلم في منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي.
و يتوافق هذا مع الخط التي وضعت لتطوير التعليم في األردن من خالل مشروع ) (ERfKEحيث أن من
أهم األهداف التي حددها المشروع و التي نصت على تطوير آلية التقييم ).(World Bank, 2003

من المالحظ أن التقييم في المنهاج المحوسب يتنوع في األسلوب و المًون حيث ان هنالل تنوع في طريقة
التقييم و في تفعيل لدور الطالب و يحفز التعاون فيما بينهم .باإلضافة إلى ذلل ،أظهرت إجابات المعلمين

بمن بينما هنالل تركيز على تقييم المعرفة لدى الطالب هنالل أيًا تركيز على مهارات التفكير و هو ما يشير

إلى إدراك واضعي المنهاج إلى ضرورة تنويع أساليب و محتوى التقييم.

النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع :ما هي طبيعة المشكالت الفنية التي تواج المعلمين أمناء استخدام منهاج

الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي.

لإلجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات المعلمين والمعلمات
على االستبانة ،والجدول ( )4يوضم نتائج هذا السؤال :

جدول ()4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات استبانة المعلمين والمعلمات حول المشكالت
التي تواج المعلمين أمناء استخدام منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي
الوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري

35

أجهزة الحاسوب المتوفرة في المدرسة كافية لجميع الطالب

2.77

1.52

36

توفر الوزارة صيانة مستمرة ألجهزة الحاسوب

2.85

1.16

37

توفر المدرسة وصوال سهال إلى مادة الرياضيات المحوسبة

2.98

1.41

38

سرعة الشبكة مناسبة لالستفادة من المادة المحوسبة

2.96

1.33

39

هنالك تشجيع من اإلدارة المدرسية على تفعيل المادة المحوسبة

3.37

1.25

40

قيم مختبر دائم في مختبر الحاسوب
هنالك ّ

3.14

1.34

41

قيم مختبر الحاسوب متعاون أثناء استخدام المختبر
ّ

3.16

1.38

42

يوجد مختبر حاسوب خاص لمادة الرياضيات

2.44

1.32

2.91

1.193

الرقم

الفقــــــرة

الكلي للمجال

يظهر الجدول ( )4أن المتوسطات الحسابية لفقرات االستبانة فيما يتعلق المشكالت التي تواج المعلمين
أمناء استخدام منهاج الرياضيات المحوسب للصف الرابع األساسي ،تراوحت بين ( 2.44إلى  )3.37وان أعلى
متوس كان للفقرة " هنالل تشجيع من اإلدارة المدرسية على تفعيل المادة المحوسبة " ،وان أدنى متوس كان

للفقرة " يوجد مختبر حاسوب خاص لمادة الرياضيات " ،ونالحظ أن جميع الفقرات كانت متوسطاتها أقل من
الدرجة ( ) 3أو أعلى منها بقليل ،وبشكل عام نالحظ أن المتوس الحسابي الكلي لهذا المجال كان (،)2.91
وهذا يعطي مؤشر على وجود مشكالت تواج المعلمين عند استخدام منهاج الرياضيات المحوسب.

لقد أظهرت النتائج عددا من المشكالت التي أشارت إليها إجابات المشاركين في االستبانة مثل عدم وجود
عدد كافي من أجهزة الحاسوب ،و عدم تسهيل المسؤولين في المدرسة استخدام الحاسبات المتاحة ،و عدم وجود

مختبر متخصص في مادة الرياضيات ،باإلضافة إلى عدم المتابعة و الصيانة ألجهزة الحاسوب من قبل
المسؤولين.

و من الواضم أن وجود هذه المشكالت يكون ل تممير سلبي على اتجاهات المعلمين و الطالب نحو

استخدام المنهاج المحوسب ،وعلى قدرتهم على تفعيل استخدام  ،و هذا ما أمدت العديد من الدراسات السابقة

مثل(  (Abuhmaid, 2009و .( Harrison and Comber, C. et al, 2002).

كما أن هاريسون و رفاق أمدوا على أن وجود البنية التحتية المناسبة الستخدام الحاسبات في التعليم ينعكس

إيجابا على تحصيل الطالب الدراسي ).(Harrison and Comber, C. et al., 2002

التوصيات :

استنادا إلى نتائج هذه الدراسة يوصي الباحث بما يلي -:

)1

تشجيع معلمي ومعلمات الرياضيات على استخدام المنهاج المحوسب في تدريس الرياضيات .

)2

عقد دورات لتدريب معلمي ومعلمات الرياضيات لتمكينهم من تطوير وتفعيل المنهاج المحوسب في
تدريس الرياضيات ،وخاصة في المدارس التي لم يبدأ فيها تطبيق منهاج الرياضيات المحوسب بعد،
حيث أن الكثير من المعلمين الذين قابلهم الباحث من المدارس العادية ال يعرفون ما هو منهاج

الرياضيات المحوسب وال كيف يستعملون في التدريس .

)3
)4

تعديل مناهج الرياضيات للمراحل المختلفة من أجل أن يكون استخدام المنهاج المحوسب في تدريسها
ذو فاعلية أمبر ،مثل أن تشتمل أنشطة متنوعة يتطلب تنفيذها االستعانة بالحاسوب.

توفير الكوادر البشرية المتخصصة من أجل تقييم المنهاج المحوسب ومعالجة األخطاء العلمية في حال
امتشافها ،بمعنى استم اررية تطوير المنهاج المحوسب .

)5
)6

دراسة اتجاهات المعلمين نحو المنهاج المحوسب في مدارس استكشافية أخرى .

إجراء دراسات مشابهة ضمن مواد أخرى عند حوسبتها ،للتعرف على مدى تممير التدريس باستخدام
المنهاج المحوسب على تحصيل واتجاهات الطلبة فيها .
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