
  مستخلص الدراسة
فاعلية استخدام التلميحات البصرية يف حتصيل تالميذ املرحلة االبتدائية يف مادة :  عنوان الدراسة

   ) CourseLab ( الرياضيات باستخدام برنامج الكورس الب
                                                  يعبدالعزيز بن محود بن عيسى القريش:  إعداد الطالب

  عتمانحممد الشحات سعد الدكتور : إشراف 
فاعلية استخدام التلميحات البصرية يف تطبيق برنامج الكورس   علىلتعرفإىل ا هذه الدراسة      هدفت   

ت مشكلة حتددو. اتيف حتصيل تالميذ الصف اخلامس االبتدائي يف مادة الرياضي  )CourseLab(  الب
ما فاعلية استخدام التلميحات البصرية يف حتصيل تالميذ املرحلة االبتدائية يف مادة " الدراسة يف السؤال التايل 

  :وقد أجابت الدراسة عن األسئلة التالية  . " (CourseLab)الرياضيات باستخدام برنامج كورس الب 
 القائم على التلميحات البصرية (CourseLab) الكورس البما منوذج التصميم التعليمي لربنامج  -١      

  ؟لتعليم وحدة يف مادة الرياضيات لتالميذ الصف اخلامس االبتدائي
     يف مادة الصف اخلامس االبتدائيحتصيل تالميذ  في (CourseLab)ما فاعلية برنامج الكورس الب  -٢      

   ؟الرياضيات
دة يف مادة              ـة على حتصيل تالميذ الصف اخلامس االبتدائي لوحأثر التلميحات البصري ما -٣      

  ؟ (CourseLab) الرياضيات باستخدام برنامج الكورس الب      .    .
التجرييب الختبار فروض شبه  الباحث املنهج طبق  تساؤالانولإلجابة ع، نظراً لطبيعة الدراسةو       

 باستخدام برنامج القسمةالتلميحات البصرية يف تصميم وحدة (  تغري املستقلالدراسة، ولدراسة فاعلية امل
 درستحيث ) )ضيات التحصيل الدراسي يف مادة الريا(  على املتغري التابع ) (CourseLabالكورس الب 

 مع تلميحات بصرية ، ) (CourseLab  باستخدام برنامج الكورس البالقسمةاموعة التجريبية وحدة 
بدون تلميحات  (CourseLab)  نفسها باستخدام برنامج الكورس الب اموعة الضابطة الوحدةتدرسو

وكان االختيار ، يف مدينة الرياض ) القسم االبتدائي ( ختار الباحث معهد العاصمة النموذجياوقد  ،بصرية
األساليب عدياً باستخدام ومتت معاجلة نتائج تطبيق االختبار التحصيلي قبلياً وب ،بطريقة العينة  القصدية

  :توصلت الدراسة إىل جمموعة من النتائج أمهها و.املناسبة  اإلحصائية
بني متوسطي درجات تالميذ اموعة التجريبية ) ٠,٠٥( فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى وجود -

  . االختبار التحصيلي يف التطبيق القبلي والبعدي يفاليت درست بتلميحات 
بني متوسطي درجات تالميذ اموعة الضابطة ) ٠,٠٥(وق ذات داللة إحصائية عند مستوى  فروجود -

  . االختبار التحصيلي يف التطبيق القبلي والبعدي يفاليت درست بدون تلميحات 



 حتصيل تالميذ الصف اخلامس  زيادةيف  (CourseLab)وبالتايل اتضحت فاعلية برنامج الكورس الب 
    .الرياضياتاالبتدائي يف مادة 

بني متوسطي درجات تالميذ اموعة ) ٠,٠٥( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى -
 . االختبار التحصيلي البعدي يفالتجريبية والضابطة 

    :قد توصلت الدراسة إىل جمموعة من التوصيات منها و
    .ة الرياضيات يف املرحلة االبتدائية وحدة القسمة من ماد الكورس الب يفاالستفادة من برنامج   -     
 .      .إنشاء إدارة عامة متخصصة يف وزارة التربية والتعليم مبسمى اإلدارة العامة للوحدات التعليمية   -     

 .      (Learning Object) تتوىل إدارة الربامج التعليمية وتصميمها وتنفيذها والتدريب على استخدامها.  
على إنتاج واستخدام الربامج التعليمية املصممة وفق معايري  ويف أثنائها  اخلدمةملعلمني قبلريب ا  تد-     

  .سكورم العاملية باستخدام برنامج الكورس الب 
  :راء دراسات يف املوضوعات التاليةكما أوصت بإج 

يف مادة يف حتصيل التالميذ ،  دراسة مقارنة بني برنامج الكورس الب وبني برنامج البوربوينت  •
  .الرياضيات

 .رونية وتأثريها على حتصيل الطالب دراسة توضح االختالف بني االختبارات الورقية واإللكت •
 . )أثر التعليم اإللكتروين يف إدارة عملية التعلم يف أوقات األزمات (  دراسة بعنوان  •
لرياضيات للمرحلة  دراسة تناقش الواقع الفعلي إلنتاج واستخدام الربامج التعليمية يف تدريس ا •

 .االبتدائية 
    .ةاملرحلة الثانوي  برنامج الكورس الب يف تدريس الرياضيات يفحول أثر التلميحات يف دراسة •

  
 


