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 - ٤٤ -

  :مقدمــــةلا
 جميع المراحل   فيأحد األهداف المهمة     إكساب التالميذ المهارات الرياضية      يعد       

ذ بالمعلومـات وحفظهـا ،      مجرد تزويد التالمي  التدريس  حيث لم يعد هدف      ية ، التعليم
ية وطرق التدريس وأساليب التقويم المـستخدمة مـع         التعليم البرامج   على يؤثر   وهذا

 المناسب الذي يـسمح بتفاعـل تالميـذه مـع           بالتالميذ ، حيث يختار المعلم األسلو     
  .ية المختلفة التعليم المواقف فيالمستحدثات التكنولوجية 

 إليجاد االستراتيجيات المناسـبة الراميـة إلـي                وقد تضافرت الجهود التربوية   
 ميـذ التال إعداد   فيية التي زادت تعقيداً كنتيجة للزيادة       التعليمتحسين العملية التربوية و   

التالميـذ  والتقدم العلمي والتكنولوجي الهائل والمتدفق بصورة متالحقة ، وعدم قـدرة    
  . بصورة متكاملة  متابعتهاعلى

ية كأحـد المـصادر المهمـة       التعليم إثراء العملية    فيكمبيوتر         ويمكن توظيف ال  
يـة ولـيس   التعليم وتعلم الرياضيات ليصبح المعلم كمنـتج للبـرامج     تعليم فيكمساعد  

  مـن  التـشعبية  الصور االلكترونية    فيمثل إعداده للتدريبات الرياضية     كمستهلك فقط،   
  :١ )٣٩، 19  (خالل مجاالت عديدة منها

  .التدريب والمران -١
  .حل المشكالت -٢
 .المحاكاة -٣

 المعرفيـة  الرياضيات التطورات العالمية من الناحيتين       تعليم       لذا يجب أن يواكب     
ر التغذية الراجعـة    في تو على، وإتباع استراتيجيات مناسبة تساعد      والتكنولوجية الحديثة   

نـواع   حل أ  على تدريب التالميذ    فيباستخدام أساليب وأدوات متطورة يمكن أن تساعد        
 ،  بشكل غير تقليدي   الصور المباشرة وغير المباشرة      فيمختلفة من المسائل الرياضية     

  . مجالي التدريب والمران وحل المشكالت فيوذلك من خالل استخدام الكمبيوتر 
 تطبيق ما قـام بحلـه مـن تمـارين         من ة االستفاد  أحياناً التلميذوقد ال يستطع           

 حـل  فـي اسبة، وذلك لحفظه المعلومات واسـتخدامها     ية من تعليم مواقف   فيرياضية  
بدالً من محاولة فهمها ، وقد يؤدي ذلك إلي قلق التالميذ عند            المسائل بصورة روتينية    

                                                 
  .بالمرجع یشیر الرقم األول للمرجع، والثاني إلي الصفحة -1 
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 - ٤٥ -

غير مباشرة مما يعوق متـابعتهم      مباشرة أو    صور   فيتعرضهم لحل تمارين رياضية     
    .لدراسة الرياضيات

  :مشكلة البحث
يقـدم   وقـد ية،  التعليم العملية   فيجزء متكامالً وأساسياً    تعد التدريبات الرياضية         

 المعرفيـة  تقليدية روتينية بهـدف قيـاس الجوانـب           صور فيذه التدريبات   همعظم  
باستخدام الورقة والقلم أو الحل مباشرة باالستعانة أحياناً باآلالت الحاسبة دون درايـة             

 بعض  على قد يشكل عبئاً ثقيالً       مراحل حل هذه التدريبات ، مما      فيبالعمليات التي تتم    
ـ  االسـتعانة يمكن  رغم أنه   التالميذ المقدم لهم مسائل التدريبات ،         ببعض األسـالي  ب

  حـل المـسائل    علـى  التدريب   مجال فيالتي قد تساعد التالميذ       المناسبة االلكترونية
  .الرياضية

ـ  التلميذ الذي يعاني من قلق رياضـي      أن  )  12(  سمعان وحامد ويري       رض  يتع
لحالة من عدم االتزان والتوتر، وذلك عندما يواجه مواقـف أو مـشكالت رياضـية               
تتطلب إيجاد الحلول الصحيحة لها ، ويمكن أن تؤدي نتائج هذا القلـق إلـي تجنـب                 
التلميذ من مواجهة المواقف الرياضية  التي تتطلب إيجـاد الحلـول الـصحيحة لهـا      

  .  مسايرتهاعلىلشعوره بعدم القدرة 
أنه  ) 8( سليمان  و ، ) 5(  شحاتة   و زهران    أوضحت نتائج دراسات كل من     قدو    

 شعور التالميذ   تخفيف فييمكن استخدام بعض األساليب التدريسية والتدريبية المناسبة        
  .بالخوف والفشل والقلق الرياضي بصفة عامة

لرياضيات  ا فيقلق والتحصيل   الأن العالقة بين      ) 14 ( مرار دراسة    أثبتت كما      
قلق المرتفع يتجاوبون برد فعل انفعالي متـوتر        الطالب ، فالطالب ذوي     السالبة عند   

قلـق المـنخفض    الوتفكير سلبي متمركز حول أنفسهم بتطبيـق األداء ، بينمـا ذوو             
  .يتفاعلون بتركيز ودافع متزايدين 

ـ  مع ) Wilkinson ) 20دراسةاختلفت نتائج بعض الدراسات مثل بينما       ائج نت
قـدرة التالميـذ    و القلق الرياضي     بين عالقةوالتي أثبتت بأنه ال توجد      ،   هذه الدراسة 

  . التحصيل أو حل المسائل الرياضية على
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 - ٤٦ -

     وقد الحظ الباحث من خالل زيارة بعض المدارس وحضور حصص الرياضيات           
انية لطـالب   ها التدريبات الميد  فيبها بحكم اإلشراف العام والمتابعة للمدارس التي يتم         

ية المختلفة بمحافظـة  التعليمالكلية ، وأيضا كعضو لجنة تقويم أداء المعلمين بالمراحل    
 حل المسائل الرياضية يتم بصورة روتينيـة وقـد          علىسوهاج ، أن تدريب التالميذ      

 السبورة مما يؤدي إلي عدم فهم كثير من التالميذ  لخطوات            علىيسجل الحل مباشرة    
إلي توترهم وقلقهم عندما يواجهوا تمـارين أو اختبـارات تتطلـب            الحل ،  وبالتالي     

  .قيامهم بالحل بمفردهم
 مقابالت شخصية مع الـسادة مـوجهي ومعلمـي    وتم التأكد من ذلك بعد عمل        

لهـم،   موقف التالميذ من التدريبات واالختبارات التي تقـدم          علىالرياضيات للتعرف   
 من الوصـول إلـي خطـوات الحـل          التالميذ  عدم تمكن كثير من    حيث أشاروا إلي  

 إلي الحل دون استيعاب ألسباب استخدام هذه الخطوات و إجراء           همالصحيح أو وصول  
 مـسائل   فـي الحل بشكل روتيني ، مع ارتباكهم وتوترهم وقلقهم إذا تـم اختبـارهم              

  . رياضية متنوعة
تـدريبات   حـل ال   فـي  ضعف كثير من التالميذ      في       وقد تبلورت مشكلة البحث     

 صورة روتينيـة    فيواالختبارات الرياضية وعدم استيعابهم لما يقوموا بحله، بل يتم          
  .تسبب لهم ارتباك وقلق أثناء عملية الحل

 تقديم التدريبات الرياضـية     على     لذا يحاول البحث الحالي استخدام أسلوب يعتمد        
 فهـم   فـي ي قد تساعدهم     الروابط التشعبية الت   على صور الكترونية تعتمد     فيللتالميذ  

واستيعاب ومراجعة ما يقومون بحله من تدريبات دون ارتباك بغـض النظـر عـن               
  .الفروق الفردية بينهم 

  :مصطلحات البحث
  :       االختبارات االلكترونية التشعبية    
 تدار وتصحح بصورة الكترونيـة،      نوع من االختبارات يحوي تدريبات رياضية          

 صـورة   فـي ط تشعبية بين التمارين المعروضة وخطوات حلهـا         وهي مدعمة برواب  
 معرفة معلومات أكثـر     في من الرجوع إليها عند رغبته       التلميذتفصيلية مبسطة تمكن    
  . أثناء أو بعد دراسة الموضوعات الرياضيةالتلميذ عليهاعن الحل ، ويتدرب 
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 - ٤٧ -

 :  المسائل الریاضیة
 الصورتين المباشـرة وغيـر      فيعرض  ت نوع من التدريبات والتمارين الرياضية         

األعـداد   اختبـار    علـى  درجاتهم   من خالل  الحل   على وتقاس قدرة التالميذ     المباشرة،
  . البحثفي المستخدم النسبية

 : القلق الریاضي
 فـي  التلميذ عنـدما يمـر       لدى     حالة من التوتر واالنزعاج وعدم االستقرار تظهر        

 حل بعض التدريبات أو مواجهـة       فيت الرياضية    استخدام المعلوما  مواقف تتطلب منه  
 علـى ، ويقاس من خالل درجـات التالميـذ         مواقف تحتاج إلي تطبيق هذه المعلومات     

  . البحثفيمقياس القلق الرياضي المستخدم 

  :أھداف البحث
  :على     هدف البحث إلي التعرف 

يجـة  مدي تمكن تالميذ الصف الثاني اإلعدادي من حـل المـسائل الرياضـية نت              -١
  . التدريبات الرياضيةفيالستخدامهم االختبارات االلكترونية التشعبية 

 القلـق الرياضـي   تخفيف فيمدي أهمية استخدام االختبارات االلكترونية التشعبية   -٢
 . تالميذ الصف الثاني اإلعداديلدى

 . الرياضيهمالعالقة بين تمكن التالميذ من حل المسائل الرياضية وقلق -٣

  :تساؤالت البحث
 :حاول البحث اإلجابة عن التساؤالت التالية 

 قدرة  على التدريبات الرياضية    فيما أثر استخدام االختبارات االلكترونية التشعبية        -١
  ؟  حل المسائل الرياضيةعلىتالميذ الصف الثاني اإلعدادي 

 علـى  التـدريبات الرياضـية      فيما أثر استخدام االختبارات االلكترونية التشعبية        -٢
  تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ؟لدىلق الرياضي  القتخفيف

 حل المـسائل الرياضـية      علىما العالقة بين قدرة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي          -٣
  الرياضي ؟هموقلق

  :فرضیات البحث
 :حاول البحث اختبار صحة الفرضيات التالية 
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 - ٤٨ -

درجات تالميـذ   متوسطي   بين   ٠ر٠٥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي        -١
 االختبـارات   اسـتخدمت  التي المجموعة التجريبية و  ،  عة الضابطة   المجمو

 اختبـار األعـداد     فـي   ، وذلك   التدريبات الرياضية  فيااللكترونية التشعبية   
  .لصالح تالميذ المجموعة التجريبيةالنسبية 

 بين متوسطي درجات تالميذ     ٠ر٠٥ يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي        ال -٢
موعة التجريبية التي اسـتخدمت االختبـارات       المجموعة الضابطة ، و المج    

 مقيـاس القلـق     علـى  التدريبات الرياضية ، وذلك      فيااللكترونية التشعبية   
 . الرياضي

 بين متوسطي درجات تالميذ     ٠ر٠٥ال يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي         -٣
 مقيـاس القلـق   علـى  التطبيقين القبلـي والبعـدي       فيالمجموعة التجريبية   

 التـدريبات   فـي استخدام االختبارات االلكترونية التـشعبية      الرياضي نتيجة   
 .الرياضية 

 اختبـار   فـي تالميـذ   الدرجات  متوسطي  بين  عكسية  ارتباطية   توجد عالقة  -٤
 كل من المجموعة الـضابطة ،       فيمقياس القلق الرياضي      و األعداد النسبية 

 فـي   االختبارات االلكترونية التـشعبية    استخدمتوالمجموعة التجريبية التي    
  .التدريبات الرياضية

  :أھمیة البحث
  : ما يليفي أهمية البحث تتلخص

 االختبـارات   فـي الكشف عن دور المـستحدثات التكنولوجيـة المتمثلـة           -١
 فـي  الجانبين المعر  علىية  التعليم العملية   فيااللكترونية المدارة بالكمبيوتر    

  .والوجداني 
 اإلعدادي بنمـاذج    التعليميزود البحث الحالي القائمين بتدريس الرياضيات ب       -٢

 تنميـة   علـى قد تـساعد    التشعبية   الصور االلكترونية    فيلتدريبات رياضية   
 القلق الرياضـي عنـد      تخفيف حل المسائل الرياضية و    على التالميذ   اتقدر

 . اإلعداديالتعليمبعض تالميذ 
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 - ٤٩ -

قد يتيح هذا البحث المجال للقيام ببحوث أخري مشابهة السـتخدام أسـاليب              -٣
 . تدريس الرياضيات باستخدام الكمبيوتر فيعلم االلكتروني أخري للت

  :عینة البحث
اختيرت عينة البحث من تالميذ الصف الثاني اإلعـدادي بمدرسـة الفـتح              -١

  .اإلعدادية بنين بسوهاج
وعة التجريبيـة واآلخـر يمثـل       اختير فصالن عشوائياً أحدهما يمثل المجم      -٢

 .لمجموعة الضابطةا

 للقيام بالتدريس    برامج الكمبيوتر   دراية باستخدام  علىيات   رياض اختير معلم  -٣
إجراء التالميذ للتدريبات الرياضية باستخدام      كيفية علىللفصلين بعد تدريبه    

 . االختبارات االلكترونية بمعمل الكمبيوتر بالمدرسة

  :حدود البحث
  :     التزم البحث بالحدود التالية 

ات الرياضية باستخدام االختبـارات     إجراء تالميذ المجموعة التجريبية للتدريب     -١
  مجموعة الضابطة االلكترونية بمعمل الكمبيوتر بالمدرسة ، واستخدام تالميذ ال       

  .نفس التدريبات بالصورة المعتادة بالفصل 
 تدريس وحدة األعداد النـسبية لتالميـذ الـصف          علىاقتصرت تجربة البحث     -٢

 . م ٢٠٠٧/٢٠٠٨الثاني اإلعدادي للعام الدراسي 

،   فقـط   تدريس وحدة األعـداد النـسبية للبنـين        علىرت تجربة البحث    اقتص -٣
 . مجال البحث الحاليفيبين البنين والبنات ليست فالمقارنة 

تم إجراء تجربة البحث وفقاً لظروف الجدول المدرسي وخطة الدراسـة كمـا              -٤
 .التعليمهي مقررة من وزارة التربية و
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 - ٥٠ -

  :منھج البحث
منهج شبه التجريبي حيث تم اختيار مجموعتين إحـداهما              استخدم البحث الحالي ال   

طبقاً لبرنامج االختبارات االلكترونيـة التـشعبية          بالكمبيوتر  التدريبات الرياضية  تؤدي
بعد  الصورة العادية باستخدام الورقة والقلم ، وذلك         فيواألخرى تؤدي نفس التدريبات     

  .المقررة دراسة وحدة األعداد النسبية 

  :إلجرائیة للبحثالخطوات ا
  :تضمنت خطوات البحث ما يلي     

 المراجع والدراسات السابقة العربية واألجنبية لالسـتفادة        ض بع علىاالطالع   -١
  . البحث الحالي فيمنها 

 تالميذ الصف الثـاني اإلعـدادي،       علىاختيار وحدة األعداد النسبية المقررة       -٢
 .وحدة التجريبيةوذلك بعد دراسة بعض الموضوعات كمتطلبات لدراسة ال

 مجموعة المحكمين إلقرارها أو     علىتصميم وإعداد أدوات البحث، ثم عرضها        -٣
:                                                                                                                                                          تعديلها، وقد تضمنت

 .         لنسبية األعداد اياختبار  - أ

 .  مقياس القلق الرياضي-              ب

 األعداد النسبية بالصورة االلكترونيـة      في إعداد التدريبات الرياضية     -ج
  .التشعبية

 تالميـذ   علـى ومقياس القلق الرياضـي     القبلي   األعداد النسبية   اختبار تطبيق -٤
ميذ مجموعتي  تالالرياضي ل مستوي   وذلك للتأكد من تكافؤ ال     مجموعتي البحث، 

 . قبل إجراء المعامالت التجريبيةالبحث

 إجراء التجربـة االسـتطالعية ألدوات البحـث لحـساب صـدقها وثباتهـا               -٥
  .وموضوعيتها

 لمجمـوعتي    تدريس وحدة األعداد النـسبية     في إجراء تجربة البحث، وتتمثل      -٦
لخاصة  التمارين ا  على التدريبات   لمجموعة الضابطة  يؤدي تالميذ ا    ثم ، البحث

 بمعمل الكمبيـوتر    اؤدوهفيبالوحدة بالفصل ، أما تالميذ المجموعة التجريبية        
  .باالستعانة باالختبارات االلكترونية التشعبية
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 - ٥١ -

 تالميـذ   علـى و مقياس القلق الرياضي     البعدي   تطبيق اختبار األعداد النسبية      -٧
  .مجموعتي البحث، وذلك بعد إجراء تجربة للبحث

  .اإلحصائية لنتائج البحث، ثم تحليلها وتفسيرها إجراء المعالجات -٨
  . ضوء نتائج البحثفي تقديم بعض المقترحات والتوصيات -٩

 :إعداد وتطبیق أدوات البحث
  : األعداد النسبیة القبلياختبار: أوًال

هدف هذا االختبار إلي تحديد مـستوي تالميـذ مجمـوعتي البحـث التجريبيـة                -
ؤ مستواهما الرياضي قبل إجراء معامالت البحث       والضابطة ، وذلك للتأكد من تكاف     

  .التجريبية 
 ، ووضـعت     موضوعات وحدة األعداد النسبية    فيسؤاالً   ) ١٢( تضمن االختبار    -

 .عن أسئلته لإلجابة ات المناسبة التعليم

 مجال المناهج وطـرق تـدريس     في مجموعة من المحكمين     علىعرض االختبار    -
 .ياضياتالرياضيات وبعض موجهي ومعلمي الر

 وصحح بإعطاء درجة واحدة لكـل       البحث، تالميذ مجموعتي    علىطبق االختبار    -
ة العظمي  ــ وبذلك أصبحت النهاي   صحيحة،ؤال أجاب عنه التلميذ إجابة      ـــس

 .درجة ) ١٢( للدرجات 

لدرجات تالميـذ   ) ع  ( ، واالنحراف المعياري    ) م  ( تم حساب المتوسط الحسابي      -
بحث ، وذلك لحساب داللة الفروق اإلحصائية بينهما        كل مجموعة من مجموعتي ال    

 :، حيث جاءت كما يلي 
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 - ٥٢ -

   )١( جدول 
  المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات تالميذ

  األعداد النسبية القبلي اختبار فيكل من المجوعتين التجريبية والضابطة 
 "ت"قيم   ع  م  ن  البيان

  المحسوبة
الداللة 

  اإلحصائية
المجموعة 

  لتجريبيةا
  ٢ر٠٤  ٣ر٣٥  ٤٠

مجموعة ال
  الضابطة

  ١ر٩٦  ٢ر٦٥  ٤٢

  
  ١ر٥٩

  
  غير دالة

النهاية العظمي 
  للدرجات

   درجة١٢

       
، وهذه القيمة غير دالة      ) ١ر٥٩( المحسوبة تساوي   " ت"أن قيمة    ) ١( جدول  ال يبين  

   .٠ر٠٥عند مستوي    ) ١ر٩٦(  الجدولية تساوي " ت " إحصائياً ، حيث أن قيمة 
 تالميذ مجموعتي البحث التجريبيـة      لدى تكافؤ المستوي الرياضي     على     وهذا يدل   

  .والضابطة قبل إجراء المعامالت التجريبية للبحث

  : األعداد النسبیةفي البعدياالختبار : ثانیًا
هدف االختبار إلي قياس أثر استخدام تالميذ المجموعـة التجريبيـة لبرنـامج             -

 حل المسائل الرياضـية     علىونية التشعبية أثناء التدريبات     االختبارات االلكتر 
  .الخاصة بوحدة األعداد النسبية

 أنماط التكملة والصواب والخطـأ واالختيـار مـن          علىأعدت أسئلة االختبار     -
ات مناسبة لإلجابة عن أسئلة االختبار، مع إعطاء التلميذ         تعليممتعدد، وأعطيت   

ة صحيحة، وبذلك أصـبحت النهايـة       درجة واحدة لكل سؤال يجيب عنه إجاب      
 .درجة ) ١٢( العظمي لالختبار 

تلميذاً من غيـر     ) ٢٠(  عينة استطالعية تكونت من      علىتم تجريب االختبار     -
 :تالميذ عينة البحث األساسية، حيث جاءت النتائج كما يلي

  .دقيقة ) ٤٢( استغرق تطبيق االختبار  *
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 - ٥٣ -

 النـصفية ابه باستخدام التجزئة     ، وذلك بعد حس    ٠ر٧٦بلغ ثبات االختبار    * 
، كما تم حسابه بتطبيقه بعـد       ) ٤١٩ ،   ٥(  براون   –تبعاً لمعادلة سبيرمان    

 ، وهـو    ٠ر٧٩ نفس العينة تحت نفس الظروف ، حيث بلغ          علىأسبوعين  
  .معامل ثبات مناسب

 علـى تمتع االختبار بدرجة صدق عالية، واتضح ذلـك بعـد عرضـه              *
 أن االختبار يمثل درجة مناسـبة لميـدان         مجموعة المحكمين التي أجمعت   

  .القياس
 ، وهـي    ٠ر٧٨،  ٠ر٣٤بين   ألسئلة االختبار  معامالت السهولة     تراوحت *

  .معامالت مناسبة لالختبار
 ، وهـي    ٠ر٦٨ ،   ٠ر٣٢بين   تراوحت معامالت التمييز ألسئلة االختبار    * 

  .معامالت مقبولة ومميزة
  . تالميذ عينة البحث األساسيةعلى     وبذلك أصبح االختبار صالح للتطبيق 

  :مقیاس القلق الریاضي: ًالثثا
 مستوي القلـق عنـد تالميـذ        علىهدف مقياس القلق الرياضي إلي التعرف        -

  . إجراء تجربة البحثمجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل وبعد
عبارة من العبارات التي تعكس قلق التالميذ عنـد          ) ٢٠( تكون المقياس من     -

امل مع الرياضيات بصفة عامة، والرياضيات المقررة بصفة خاصة، وذلك          التع
 درجـة موافقتـه     علـى  الخانة التي تدل     فيأمام العبارة و  ) √( بوضع عالمة   

 ). غير موافق – ال أدري –وافق م(

 اإلجابة عن عبارات المقياس مع إرشاد وتوجيـه         كيفيةات عن   تعليمتم إعطاء    -
، )موافق  ( اس بإعطاء ثالث درجات لالختيـار      المعلم للتالميذ، وصحح المقي   

غيـر   (ر، ودرجـة واحـدة لالختيـــا      )ال أدري   ( ودرجتان لالختيــار   
 .درجة) ٦٠(، وبذلك بلغت النهاية العظمي لدرجات المقياس )موافق

 بعد مـرور     تالميذ العينة االستطالعية   علىتطبيقه  بإعادة  حسب ثبات المقياس     -
 وهي درجة ثبات مرتفعة ، كما       ٠ر٨١ ، وقد بلغ     أسبوعين من التطبيق األول   

 فـي  مجموعة المحكمين المتخصصين     علىتم حساب صدق المقياس بعرضه      
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 - ٥٤ -

 علىمجالي المناهج وطرق التدريس وعلم النفس التربوي ، وقد اتفقت آرائهم            
 .صالحية المقياس للتطبيق بعد إجراء التعديالت المناسبة

 تالميذ مجموعتي   علىه النهائية وصالح للتطبيق      صورت في وبذلك أصبح المقياس         
  .البحث التجريبية والضابطة

  : الصورة االلكترونیة التشعبیةفيبرنامج التدریبات الریاضیة : رابعًا
 موضـوعات وحـدة األعـداد       فيتصميم البرنامج إلي إعداد تدريبات      هدف   -

، عتـادة   بالطريقـة الم   تالميذ المجموعة الضابطة     علىالنسبية التي ستعرض    
 الـصورة   فـي  علـيهم بالنسبة لتالميذ المجموعة التجريبية سـتعرض       ولكن    

  .االلكترونية التشعبية باستخدام الكمبيوتر ، وذلك أثناء وبعد دراستهم للوحدة
تم تصميم أسئلة التدريب طبقاً ألهداف كل موضوع من موضـوعات وحـدة              -

 .، واالختيار من متعدد أنماط الصواب والخطأ، والتكملةعلىاألعداد النسبية، 

 فـي ٌأعد كل تمرين من تمارين التدريبات مدعماً بروابط تشعبية تمكن التلميذ             -
 الخطوات التفصيلية لشرح التمرين بصورة مبسطة       علىحالة رغبته الحصول    

 .تسهل فهمه واستيعاب الحل الصحيح

صممت أسئلة نمطي الصواب والخطأ والتكملة بإعطاء التلميذ فرصة واحـدة            -
 أربعـة بـدائل     على فاحتوت    متعدد  أما أسئلة نمط االختيار من     الحل،محاولة  ل

اإلجابة عـن    لمحاولة    أساس إعطاء التلميذ فرصتين    على فصممت   لالختيارات
 حلها ، ويمكن أن يقوم التلميذ مباشرة بـالنقر          فياألسئلة التي قد يخطأ التلميذ      

حة خطوات الحل الخاصة     الرابط التشعبي الموجود أمام السؤال ليفتح صف       على
 .بالسؤال

 فـي  مجموعة من المحكمين     علىتم عرض البرنامج والتدريبات المتضمنة به        -
،  والحاسب اآللي  التعليم المناهج وطرق تدريس الرياضيات وتكنولوجيا       يمجال

 إجـراء المعـامالت التجريبيـة       فـي وتم إجراء التعديالت المناسبة قبل البدء       
 .للبحث
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 - ٥٥ -

  :نتائج البحث
  : إطار اإلجابة عن تساؤالته كما يليفيعرض نتائج البحث تم 

 :علىالتساؤل األول، والذي نص 
 التـدريبات الرياضـية     فيما أثر استخدام االختبارات االلكترونية التشعبية       " 

  " حل المسائل الرياضية ؟على قدرة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي على
  :ولإلجابة عن هذا التساؤل ، تم القيام باإلجراءات التالية

تطبيق اختبار األعداد النسبية بعـد تـدريس موضـوعات الوحـدة وإجـراء               -١
التدريبات الخاصة باستخدام برنامج االختبارات االلكترونية التـشعبية بمعمـل        

 ، وإجـراء نفـس      الكمبيوتر ، وذلك بالنسبة لتالميـذ المجموعـة التجريبيـة         
 التـدريس   فيدريبات لتالميذ المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة المعتادة        الت

  .والتقويم
 ثـم حـسبت     البحـث، تصحيح االختبار ورصد النتائج لتالميـذ مجمـوعتي          -٢

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات تالميذ كـل مجموعـة          
 .منهما

ة للفرق بين متوسطي درجـات       الداللة اإلحصائي  علىللتعرف  " ت" اختبار   استخدام
 اختبار األعداد النسبية، ويوضح الجدول التالي نتـائج         فيتالميذ مجموعتي البحث    

 :كما يلي " ت"اختبار 
   )٢( جدول 

  بين المجموعتين التجريبية والضابطة" ت"نتائج اختبار
   اختبار األعداد النسبيةفي

" ت"  ع  م  ن  البيان
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية 

  ٢ر٨٢  ٩ر٨٤  ٤٠  جموعة التجريبيةالم
  ٣ر٧٣  ٨ر٠٥  ٤٢  المجموعة الضابطة

دالة عند مستوي   ٢ر٤٥
  ٠ر٠٥

   درجة١٢  النهاية العظمي للدرجات
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 - ٥٦ -

 إحصائياً  بين متوسطي درجـات       قاً داالً أن هناك فر   ) ٢(      أوضحت نتائج الجدول    
ـ    فيتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة      سبية ، وبدراسـة تلـك       اختبار األعداد الن

ـ ذ المجموع ــح تالمي ــرق لصال ـــهذا الف النتائج اتضح أن     ة التجريبيـة ،    ــ
 عند  ١ر٩٦الجدولية تساوي   " ت"بينما قيمة    ) ٢ر٤٥( المحسوبة  " ت"حيث بلغت قيمة    

  .٠ر٠٥مستوي 
 إلي تفوق التالميـذ الـذين اسـتخدموا برنـامج االختبـارات                  وتشير هذه النتائج  

 حل تمـارين وحـدة األعـداد        على التدريب   في ونية التشعبية بمعمل الكمبيوتر   االلكتر
  . حل نفس التدريبات بالطريقة المعتادةعلى التالميذ الذين تدربوا علىالنسبية 
  يرجع هذا التفوق إلي طبيعة االختبارات االلكترونية التشعبية ، حيـث يتـاح                  وقد

 صورة غيـر    فيح له باستيعاب ما يقوم بعمله        التمارين بشكل يسم   علىللتلميذ التدرب   
 حلها ال تشكل عائقـاً      في، فالتمارين التي يخفق     مع التعزيز المستمر  نمطية أو روتينية    

لفهمه ألنه يمكن الرجوع إلي وسائل مساعدة وهي الروابط التـشعبية بـين التمـرين               
لتلميـذ مباشـرة   متابعة المعلم للتالميذ أثناء التـدريب وال يتجـه ا  وخطوات حله ، مع     

 بينمـا يقـوم تالميـذ       ،لخطوات الحل بصورة تلقائية مستمرة بل بتوجيه مـن المعلـم          
المجموعة الضابطة بحل التدريبات وبعد االنتهاء من الحل تصحح لهم بصورة إعالمية            

  .ها التالميذفيفقط دون تصويب األخطاء التي وقع 

  :التحقق من الفرضیة األولي من فرضیات البحث
 "  أنه على للتحقق من الفرضية األولي من فرضيات البحث ، والتي تنص                 

 بـين متوسـطي درجـات تالميـذ     ٠ر٠٥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي    
المجموعة الضابطة ، و المجموعة التجريبيـة التـي اسـتخدمت االختبـارات             

 النـسبية    اختبار األعداد  في التدريبات الرياضية ، وذلك      فيااللكترونية التشعبية   
، تم االستعانة بنتائج اإلجابة عن التـساؤل         " لصالح تالميذ المجموعة التجريبية     

األول من تساؤالت البحث والتي أيدت صحة هذه الفرضية بظهور فرق جوهري            
 بين مجموعتي البحث لصالح تالميذ المجموعة        ٠ر٠٥ عند مستوي    دال إحصائياً 

  .التجريبية
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 - ٥٧ -

 Hodges  )16 (  ،Samaan نتيجة دراسـات كـل مـن              وتتفق هذه النتيجة مع   
)19.(   

 :علىالتساؤل الثاني، والذي نص 
 التـدريبات الرياضـية     فيما أثر استخدام االختبارات االلكترونية التشعبية       " 

  " تالميذ الصف الثاني اإلعدادي ؟ لدى القلق الرياضي تخفيف على
  :إلجراءات التالية  ولإلجابة عن هذا التساؤل ، تم القيام با      

حسب المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات تالميذ كل مجموعـة           -١
 وذلـك   مقياس القلق الرياضي،على من مجموعتي البحث التجريبية والضابطة  

 علـى الرياضـية   قبل وبعد تدريس وحدة األعداد النسبية وإجراء التـدريبات          
  .ريبيةتمارين هذه الوحدة طبقاً لمعامالت البحث التج

 الفروق اإلحصائية  بين متوسطي درجـات        علىللتعرف  " ت"استخدام اختبار    -٢
 مقياس القلـق الرياضـي ،     علىتالميذ مجموعتي البحث التجريبية والضابطة      

 .وذلك بعد االنتهاء من تجربة البحث

 الفروق اإلحصائية  بين متوسطي درجـات        علىللتعرف  " ت"استخدام اختبار    -٣
 مقياس القلق الرياضي ، وذلـك قبـل وبعـد           علىجريبية  تالميذ المجموعة الت  

  . للبحثمعامالت التجريبيةالإجراء 
بين متوسـطي درجـات تالميـذ كـل         " ت"     ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار       

 مقياس القلق الرياضي ، وذلك      علىمجموعة من مجموعتي البحث التجريبية والضابطة       
  : جاءت كما يليبعد االنتهاء من تجربة البحث ، حيث

   )٣( جدول 
  بين المجموعتين التجريبية والضابطة" ت"نتائج اختبار 

   التطبيق البعدي لمقياس القلق الرياضيفي 
  الداللة اإلحصائية  المحسوبة" ت"  ع  م  ن  البيان

  ٥ر٩٦  ٢٤ر٦  ٤٠  المجموعة التجريبية
  ٧ر١٥  ٣١ر٥  ٤٢  المجموعة الضابطة

  
  ٤ر٧٦

دالة عند مستوي 
  ٠ر٠٥

نهاية العظمي ال
  للدرجات

   درجــــة٦٠
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 - ٥٨ -

المجمـوعتين  درجات تالميذ   أن الفرق بين متوسطي      ) ٣(      توضح نتائج الجدول    
، وهي دالة إحـصائياً      ) ٤ر٧٦" ( ت"التجريبية والضابطة جوهري ، حيث بلغت قيمة        

  . لصالح المجموعة التجريبية٠ر٠٥عند مستوي 
ذ المجموعـة التجريبيـة لبرنـامج االختبـارات          أن استخدام تالمي   على     وهذا يدل   

 حل تمارين وحدة األعـداد النـسبية أدي إلـي           علىااللكترونية التشعبية أثناء التدريب     
 مقارنة بتالميذ المجموعة الضابطة الذين تـدربوا        لديهم مستوي القلق الرياضي     تخفيف

  .المعتادة حل نفس التمارين باستخدام الطريقة على
 المجموعـة ذه النتائج تم بحث الفرق بين متوسـطي درجـات تالميـذ               وللتأكد من ه  

 قبل وبعد إجراء المعامالت التجريبيـة للبحـث ،         مقياس القلق الرياضي   علىالتجريبية  
  :حيث يوضح الجدول التالي هذه النتائج كما يلي 

   )٤( جدول 
  بين التطبيقين القبلي والبعدي" ت"نتائج اختبار 

  ي لتالميذ المجموعة التجريبية لمقياس القلق الرياض
" ت"  ع  م  ن  البيان

  المحسوبة
الداللة 

  اإلحصائية
  التطبيق القبلي

  
  ٦ر٨٢  ٢٩ر٨  ٤٠

  التطبيق البعدي
  

  ٥ر٩٦  ٢٤ر٦  ٤٢

  
  ٣ر٦٤

دالة عند 
مستوي 

  ٠ر٠٥

   درجــــة٦٠  النهاية العظمي للدرجات
  

 بين متوسـطي درجـات      أن هناك فرقاً داالً إحصائياً     ) ٤(      توضح نتائج الجدول    
 ،التطبيقين القبلي والبعدي لمقيـاس القلـق الرياضـي           فيتالميذ المجموعة التجريبية    

  :وبدراسة تلك النتائج اتضح أن
 التطبيقـين القبلـي     فـي      الفرق بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية        
" ت"غـت قيمـة     حيـث بل  والبعدي لمقياس القلق الرياضي لصالح التطبيق البعـدي ،          

  . ٠ر٠٥لة إحصائياً عند مستوي ، وهي دا) ٣ر٦٤(
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 - ٥٩ -

برنـامج االختبـارات    تالميذ المجموعة التجريبية ل        وتؤكد هذه النتائج أن استخدام      
 تخفيـف  حل تمارين األعداد النسبية أدي إلـي         علىتدريب  الااللكترونية التشعبية أثناء    

   . الرياضيهممستوي قلق
رتيـاح وعـدم     إلي شعور تالميذ المجموعة التجريبيـة باال       نتيجة     وقد ترجع هذه ال   

 علـيهم  الحل الصحيح للتمارين المعروضـة       علىالخوف والثقة بأنهم سوف يحصلون      
سواء بقيامهم بحل هذه التمارين بأنفسهم أو الرجوع إلي الخطـوات التفـصيلية للحـل               

ي المدون أمام كل تمرين      الرابط التشعب  على من خالل النقر     عليهاوالتي يمكن الحصول    
  .والمصمم ببرنامج االختبارات االلكترونية التشعبية

 لتالميذ المجموعة التجريبية أثناء إجـراء عمليـات              كما أن متابعة وتوجيه المعلم    
 قلقهـم أثنـاء حـل التمـارين         تخفيـف  في الكمبيوتر لها دورها االيجابي      علىالحل  

 جوانب الخطـأ    علىعة الضابطة فقد ال يتعرفوا       ، أما تالميذ المجمو    عليهمالمعروضة  
ها أثناء حل التدريبات مما قد يؤدي إلي عدم ارتياحهم للتعامل مع مثـل              فيالتي يخفقوا   

  .هذه التدريبات

  :التحقق من الفرضیتین الثانیة والثالثة من فرضیات البحث
ال :  " أنـه    على        للتحقق من الفرضية الثانية من فرضيات البحث، والتي تنص          

 بين متوسطي درجات تالميذ المجموعـة       ٠ر٠٥يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوي       
 فـي الضابطة ، والمجموعة التجريبية التي استخدمت االختبارات االلكترونية التشعبية          

، تم االستعانة بنتائج اإلجابـة      " التدريبات الرياضية ، وذلك على مقياس القلق الرياضي       
 صحة هذه الفرضية بظهور فرق      لم تؤيد ني من تساؤالت البحث والتي      عن التساؤل الثا  

 بين مجمـوعتي البحـث لـصالح تالميـذ          ٠ر٠٥جوهري دال إحصائياً عند مستوي      
  .المجموعة التجريبية

ال يوجـد فـرق دال      : "  أنه   على     كما نصت الفرضية الثالثة من فرضيات البحث        
 فـي ات تالميذ المجموعة التجريبيـة       بين متوسطي درج   ٠ر٠٥إحصائياً عند مستوي    

التطبيقين القبلي والبعدي على مقياس القلق الرياضـي نتيجـة اسـتخدام االختبـارات              
 نتائج إجابـة التـساؤل      لم تؤيد ، وأيضاً   "  التدريبات الرياضية    فيااللكترونية التشعبية   

 عند  الثاني من تساؤالت البحث صحة هذه الفرضية بظهور فرق جوهري دال إحصائياً           
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 - ٦٠ -

 التطبيق البعدي لمقيـاس القلـق       في لصالح تالميذ المجموعة التجريبية      ٠ر٠٥مستوي  
  .الرياضي

،  ) 5(  شـحاتة  وزهـران   :    من  كل دراسات   وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة     
  . )20(  Wilkinson دراسة، بينما تختلف مع نتائج ) 8( وسليمان 

 :علىالتساؤل الثالث ، والذي نص 
 حل المسائل الرياضـية     علىما العالقة بين قدرة تالميذ الصف الثاني اإلعدادي            "   

 " الرياضي ؟ هموقلق

  :ولإلجابة عن هذا التساؤل ، تم القيام باإلجراءات التالية
 التطبيـق   فـي تعديل درجات تالميذ كل من المجوعتين التجريبية والضابطة          -١

)  ٦٠(نهاية العظمي لدرجات االختبار     البعدي الختبار األعداد النسبية لتصبح ال     
درجة ، وذلك لتتفق مع النهاية العظمي لدرجات مقيـاس          ) ١٢(درجة بدالً من    
  .القلق الرياضي

 اختبار األعـداد    علىلتالميذ  المعدلة ل درجات  الحساب معامالت االرتباط بين      -٢
 مقياس القلق الرياضي باسـتخدام معادلـة بيرسـون ،         علىالنسبية ودرجاتهم   

لك بالنسبة لكل مجموعة من مجموعتي البحث ، حيث جاءت النتـائج كمـا        وذ
 :يلي

   )٥( جدول 
  اختبار فيتالميذ لالمعدلة لدرجات المعامالت االرتباط بين 

   األعداد النسبية و مقياس القلق الرياضي
معامل االرتباط بين درجات االختبار   البيان

  ومقياس القلق
  نوع االرتباط

  عكسي متوسط  ٠ر ٤٥ ــ   بيةالمجموعة التجري
  عكسي ضعيف  ٠ر ١٢ ــ  المجموعة الضابطة

أن العالقة االرتباطية التي ظهرت بـين درجـات          ) ٥(       توضح نتائج الجدول    
 اختبار األعداد النسبية ومقياس القلق الرياضـي هـي          فيتالميذ المجموعة التجريبية    

، أمـا    ) ٠ر٤٥ــ  ( االرتباط  عالقة ارتباطية عكسية  متوسطة ، حيث بلغ معامل          
 اختبـار   فـي  المجموعة الضابطة فقد بلغ معامل االرتباط بين درجات التالميـذ            في
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 - ٦١ -

 أن بينهمـا    علـى وهي تدل    ) ٠ر١٢ــ  ( األعداد النسبية ومقياس القلق الرياضي      
ضعيف، وذلك ألنه رغم زيادة تحصيلهم الرياضـي بعـد دراسـتهم             عكسي  ارتباط  

  .ية لم ينخفض قلقهم الرياضيلوحدة األعداد النسب
 أن استخدام تالميذ المجموعة التجريبيـة لبرنـامج االختبـارات           علىوهذا يدل        

 درجات مرتفعـة    على حصولهم    التدريبات الرياضية أدي إلي    فيااللكترونية التشعبية   
 قلقهم الرياضي بصورة أكثر من تالميذ المجموعة        تخفيف اختبار األعداد النسبية و    في

 في على اختبار األعداد النسبية ودرجات أ     في درجات اقل    علىابطة الذين حصلوا    الض
، مما يوضح أنه كلمـا زاد       مقارنة بتالميذ المجموعة التجريبية   مقياس القلق الرياضي    
 مستوي تمكنهم من حـل      علىلب  ا التالميذ فأنه يؤثر بالس    لدى مستوي القلق الرياضي  

  .المسائل الرياضية
 فيذه النتيجة إلي أن التالميذ ذوي القلق المرتفع يشعرون بعدم الثقة                 وقد ترجع ه  

 حل التدريبات الرياضية أو مواجهة المواقف التي تتطلب التعامل          علىأنفسهم بالقدرة   
 حلها ، وهذا ما اتضح مع تالميذ المجموعـة الـضابطة            فيمع الرياضيات والتفكير    

تبارات االلكترونية التشعبية أثناء التدريبات     بعكس التالميذ الذين استخدموا برنامج االخ     
الرياضية الذين كانوا أقل قلقاً لثقتهم بأنهم سيصلون إلـي اإلجابـة الـصحيحة لهـذه             

توجيهات المعلـم  لفهـم      ب سواء بأنفسهم أو باالستعانة بالروابط التشعبية أو      التدريبات  
   .خطوات الوصول إلي الحل الصحيحواستيعاب 

  :رضیة الرابعة من فرضیات البحثالتحقق من الف   
: "  أنـه    علـى       للتحقق من الفرضية الرابعة من فرضيات البحث ، والتي تنص          

 اختبار األعداد النسبية    فيتوجد عالقة ارتباطية عكسية بين متوسطي درجات التالميذ         
 كل من المجموعة الضابطة ، والمجموعة التجريبية التي         فيو مقياس القلق الرياضي     

، تم االسـتعانة     " التدريبات الرياضية    فيستخدمت االختبارات االلكترونية التشعبية     ا
 من تساؤالت البحث والتـي أيـدت صـحة هـذه            الثالثبنتائج اإلجابة عن التساؤل     

 فـي بظهور عالقة عكسية متوسطة بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية          الفرضية  
،أمـا   ) ٠ر٤٥ـــ   ( لرياضي والتي بلغـت     اختبار األعداد النسبية ومقياس القلق ا     
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 - ٦٢ -

 اختبار األعـداد    فيلمجموعة الضابطة فكان االرتباط بين درجاتهم         ا  لتالميذ بالنسبة
  .النسبية ومقياس القلق الرياضي ضعيفاً رغم أنه عكسياً

 وزهـران    و   ، ) McTeer ) 17 وتتفق هذه النتيجة مع نتيجة دراسات كل من               
   ) .5( شحاتة 

  :یات البحثتوص 
v            استخدام نماذج االختبارات االلكترونية التشعبية أثنـاء التـدريبات الرياضـية

داخـل الفـصل الدراسـي ،         اإلعدادي باإلضافة إلي التدريس    التعليملتالميذ  
  .ويفضل ترك الحرية للتالميذ بإجراء هذه التدريبات بأسلوب التعلم الذاتي

v     كيفيـة  علـى  اإلعدادي   التعليمات ب إجراء التدريبات الالزمة لمعلمي الرياضي 
 الصورة االلكترونية، مع عمـل      في التدريبات الرياضية    تنفيذتصميم وإعداد و  

 .الروابط التشعبية المناسبة لها

v         الحفظ واالسـتظهار    علىاالبتعاد عن استخدام األساليب الروتينية القائمة فقط 
سـباب اختيـار     حل التمارين الرياضية دون فهـم أل       على تدريب التالميذ    في

 .الخطوات المؤدية إلي حل هذه التمارين دون غيرها

v   حـل   فـي  والمهاري المتمثل    في تحقيق التكامل بين الجانبين المعر     علىالعمل 
 القلق الرياضـي    تخفيف فيالتدريبات الرياضية ، والجانب الوجداني المتمثل       

  .  اإلعداديالتعليم تالميذ لدى

v    الروابط  على متباينة  حتى ال يعتمد التالميذ        تقديم تدريبات رياضية بمستويات 
 .التشعبية باستمرار أثناء حل هذه التدريبات بل عند الضرورة فقط

v   المراحل األولي للتدريب    في بإشراف وتوجيه المعلم ، وخاصة       أن يتم التدريب 
حتى ال يكون استخدام االختبارات االلكترونية التشعبية مضيعة للوقت ومعطلة          

 .عليهمكير التالميذ أثناء حل التمارين المعروضة لعمليات تف
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 - ٦٣ -

  :بحوث مقترحة
 بقاء  على التدريبات الرياضية    فيأثر استخدام االختبارات االلكترونية التشعبية       -١

أثر تعلم تالميذ الصف الثاني اإلعدادي للرياضيات وتنميـة اتجاهـاتهم نحـو     
 .التعلم االلكتروني

 علـى  البحث الحـالي     فير المستخدمة   اثر استخدام نماذج تدريبية أخري غي      -٢
 قلقهم  تخفيفتمكن تالميذ الصف الثاني اإلعدادي من حل المسائل الرياضية و         

 .الرياضي

 اإلعدادي لالختبارات االلكترونيـة     التعليممقارنة اثر استخدام البنين والبنات ب      -٣
 . قلقهم الرياضيتخفيف تمكنهم من حل المسائل الرياضية وعلىالتشعبية 

 .ية مختلفةتعليم مراحل فيبحوث مماثلة للبحث الحالي إجراء  -٤

  المراجع المستخدمة
 ،  ١ ، ط    مناهج تدريس الرياضيات للـصفوف األولـي      ،  )  م ٢٠٠٧ ( أبو زينه، فريد   -١

 .عمان ،  دار المسيرة لنشر والتوزيع والطباعة
، عمان  ، اإلحصاء الوصفي في العلوم التربوية،  ) ٢٠٠٣( الجادري ، عدنان حسين  -٢

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع، األردن
أثر برنامج تدريبي الستراتيجيات حـل      " ،  )  م   ٢٠٠٣(العرسان ، حسن محمد فاضل       -٣

المسألة الرياضية في تنمية القدرة على حل المسألة الرياضية وعلـى التحـصيل فـي               
مان ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، جامعة ع       "الرياضيات لدى طلبة المرحلة األساسية      

 .العربية للدراسات العليا 
، استراتيجيات في تعليم وتقـويم الرياضـيات ،ط   )  م ٢٠٠٣ (بدوي ، رمضان مسعد   -٤

  . ، عمان ، دار الفكر ) ١(
أثر تدريس  " ،  ) م  ١٩٩٠يوليو  ( زهران ، عبد العظيم محمد و شحاتة، زين العابدين           -٥

 فـي ف الثاني الثانوي العام     مهارات الترجمة الرياضية األساسية على أداء تالميذ الص       
 المجلة التربوية، "  مقرر الرياضيات وعلى تخفيف قلقهم  فيمهارات الترجمة المتضمنة    

 .، كلية التربية بسوهاج ، العدد الخامس ، الجزء الثاني 
 ، القـاهرة ،     اتجاهات حديثة في تدريس الرياضيات    ،  )  م ٢٠٠٥(سالمه ، حسن علي      -٦

 .دار الفجر للنشر والتوزيع
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 - ٦٤ -

 ، عمـان، دار البـازوري            اإلحـصاء فـي التربيـة     ،  ) ٢٠٠٢(سالمه ، عبد الحافظ      -٧
 .العلمية للنشر والتوزيع ، األردن

دراسة لبعض طرق التدريس المسهمة     " ،  )  م   ١٩٩٧يونيه  ( سليمان ، ممدوح محمد      -٨
 ،  دراسات تربويـة  ،  "  اختزال القلق الرياضي لدى تلميذات الصف الثالث اإلعدادي          في

 .لقاهرة ، المجلد الثاني ، الجزء السابعا
، إعداد برنامج باستخدام الكمبيوتر الستيعاب طفـل        )  م ٢٠٠٨( سمعان ، عماد ثابت      -٩

  سوهاج  جامعة كلية التربية،  المجلة التربوية، الروضة لمفاهيم األعداد  ومدلوالتها 
 االنترنـت   تصميم االختبارات االلكترونية ، باالستعانة بموقـع      )٢٠٠٩(  ـــــ -١٠

ــرأي ،   ــتطالعات ال ــارات واس ــاص باالختب  http:// www. Articulateالخ
Quizmaker.com 

ـ   استخدام ةفعالي" ،)٢٠٠٦  (ـــــ -١١  Power ة برمجيـات العـروض التقديمي
Point  وتنمية مهـارات     فيالمعر التحصيل   فيدة تكنولوجيا المعلومات    حإعداد و  في 

 بالكمبيوتر،  مؤتمر جامعة اإلسراء      ةس مبرمج و در   تصميم في الدراسات العليا    طالب
 . مايو  ١٨ – ١٧، بالمملكة  األردنية الهاشمية

مدي مساهمة نمـوذج    )  "  م   ١٩٩٣يناير  ( سمعان ، عماد ثابت و حامد ، جمال          -١٢
 بقاء أثر تعلم الهندسة الفراغيـة وتخفيـف مـستوي القلـق             فيمنظم الخبرة المتقدم    

 ، أسيوط ، العـدد      مجلة كلية التربية  ،  " ثانوي الصناعي   الرياضي لدى طالب التعليم ال    
 .التاسع ، المجلد األول 

 طـالب الـصف   لـدى القلق الرياضي " ، )   م١٩٩٠يونيه ( جمال محمد فكري ،    -١٣
 مجلة كلية التربية  ،  "  الهندسة   فيمستواه وعالقته بالتحصيل    : الثاني الثانوي العلمي    

 .ثاني، العدد السادس ، المجلد الأسيوط، 

العالقة بين القلق والتحصيل الدراسي لدى عينة من " ، ) ١٩٩٣( مرار ،  نجاة   -١٤
طلبة البكالوريوس بالجامعة األردنية واختالف ذلك باختالف الجنس والمستوي 

  .، رسالة ماجستير غير منشورة ، عمان ، الجامعة األردنية  " الدراسي ونوع الكلية 
15- Boodt ,M .( 1990 )  " The Nature of the Relationship Between     
 Achievement and Anxiety Toward Mathematics. DAI , Vol.40 , 

No.10, p.5346 . 
16- Hodges , D.L. , ( 1990 )  " How to Improve your Student's 

Learning  through Practice Exercises and Feedback " , Paper 
Presented at the Annual Meeting of the American Educational 
Research Association , ( ERIC Abstract ED 220150 ). 
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17- McTeer , p.  ( 1993 ) ," Math Anxiety : An Intervention 
Strategy to Reduce  Math " , DAI , Vol.43 ,No.10  , P. 3249 . 

18- National Council of Teachers of Mathematics (2000), Principles 
and Standards for School Mathematics , ( NCTM ) . 

19 –Samaan,E. ( 1992 ) , Effect of Using Computer Assisted - 
Instruction in Mathematical Practices on Achieving the 
Behavioral Objectives of a Mathematics Course and on the 
College Student’s Attitudes Toward Computer Instruction ,  
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