
3مياءأثر التعلم املدمج في تحسين مهارات قراءة الرسوم البيانية في مقرر كي
نوية في الثا( القسم العلمي)بحث إجرائي على طالبات الصف الثالث الثانوي 

السادسة عشر بعد املائة 
إعداد 

النوفلبنت فاهد منيره/األستاذة
(املرحلة الثانوية)معلمة تعليم عام-ماجستير أصول تربية



:البحثمبررات 

رسوم البيانية قراءة العلى مالحظة الباحثة املباشرة  لقدرة الطالبات املنخفضة في املرحلة الثانوية -
.أثناء الحصة الدراسية

الفيزياء و مالحظة الباحثة غير املباشرة من خالل تجارب املعلمات داخل الصف في تخصصات أخرى ك -
.الرياضيات و العلوم االجتماعية

ن رسوم بيانيةحيث انخفضت درجة اإلجابة على األسئلة التي تتضم,االختبارات نتائج الطالبات في -



:مشكلة البحث
ين القدرة تتمثل مشكلة البحث في دراسة أثر التعلم املدمج في  تحس

وي العلمي على قراءة الرسوم البيانية لدى طالبات الصف الثالث الثان
.في الثانوية السادسة بعد املائة



:أسئلةالبحث
ى تحديد ما أثر استخدام التعلم املدمج على قدرة طالبات الصف الثالث الثانوي العلمي عل-1

املحورين األساسيين على الرسم البياني؟
ى تحديد ما أثر استخدام التعلم املدمج على قدرة طالبات الصف الثالث الثانوي العلمي عل-2

البياني ؟املتغير املستقل و املتغير التابع على الرسم 
ى تحديد ما أثر استخدام التعلم املدمج على قدرة طالبات الصف الثالث الثانوي العلمي عل-3

طبيعة منحنى العالقة للرسم البياني؟
ى تحديد ما أثر استخدام التعلم املدمج على قدرة طالبات الصف الثالث الثانوي العلمي عل-4

نوع العالقة للرسم البياني؟
ى تحديد ما أثر استخدام التعلم املدمج على قدرة طالبات الصف الثالث الثانوي العلمي عل-5

قيمة أحد املتغيرين على الرسم البياني من خالل معرفة املتغير اآلخر؟



املتغيرعلى(مجاملدالتعلم)املستقلاملتغيرأثر لدراسةالتجريبياملنهجالباحثةاستخدمت
ثالبحشملحيث,الواحدةاملجموعةبأسلوب(البيانيةالرسومقراءةمهارات)التابع

,(91)هنعددالبالغو املائةبعدعشر السادسةالثانويةفيالعلميالثالثالصفطالبات
.طالبة(31)علىالبحثاقتصر فيما

:أداة البحث
سؤال موزعة على مهارات قراءة الرسوم التي حددتها 14تضمن البحث إجراء اختبار قبلي و بعدي تكون من 

:الباحثة وفق للتالي
.مهارة تحديد املحورين األساسيين على الرسم البياني و قد تضمن سؤالين-
.مهارة تحديد املتغير املستقل و املتغير التابع على الرسم البياني و قد تضمن أربعة أسئلة-
.مهارة تحديد طبيعة املنحنى على الرسم البياني و قد تضمن ثالثة أسئلة-
.مهارة تحديد نوع العالقة للرسم البياني و قد تضمن ثالثة أسئلة-
.لينمهارة تحديد قيمة أحد املتغيرين من خالل معرفة  املتغير اآلخر على الرسم البياني و قد تضمن سؤا-

:منهج البحث



عةاملجمو لتمثلالعلميالثالثالصفطالباتمنمجموعةباختيار الباحثةقامت
فيهـ6/3/1441بتاريخقبلًيااختباًرااملجموعةاختبار تمثم,طالبة(31)التجريبية

املدمجعلمالتاستراتيجيةباستخداماملجموعةتدريستمذلكبعدثم,التاسعاألسبوع
عاباأللو ,الفيديومقاطعو الصور منمجموعةو صفيةو إلكترونيةأنشطةخاللمن

/27/3تاريخببعدًيااختباراملجموعةنفساختبار تمأسابيعأربعةمرور بعدو ,التفاعلية
.جدولتهاو ًيابيانجمعهاتمالتيالبياناتتحليلثممنو ,عشرالثالثاألسبوعفيهـ1441

:إجراءات البحث



نتائج البحث
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نتائجبينفرقوجوديتضحالشكلخاللمن

وظةملحزيادةيظهرمماالبعديوالقبلياالختبار

درجاتعلىحصلنالالتيالطالباتعددفي

لغتبإذالبعدي؛االختبارفيممتازتقديرضمن

(٪87)التحسننسبةأصبحتحيث,(٪93)نسبته

باراالختفيالطالباتدرجاتمتوسطكانلقدو,

و,التاليالجدولمنيتضحكما,(6,3)القبلي

البعدياالخنبارفيالطالباتدرجاتمتوسط

المرتفعةCohen'dقيمةتبينكما,(26,13)

األثرحجمفيزيادة(1,78)بلغتوالتي



SPSSنتائج التحليل اإلحصائي للطالبات باستخدام برنامج 

قيمة تدرجة الحريةاالنحراف المعياريالمتوسطاالختبارالسؤال
مستوى 

الداللة

قيمة 

Cohen'd
حجم األثر

األول
1.000.82القبل  

كبي  30.006.160.001.11
1.970.18البعدي

  
 
الثان

1.060.44القبل  
كبي  30.0010.460.001.88

3.811.44البعدي

الثالث
0.480.93القبل  

كبي  30.0012.120.002.18
2.840.37البعدي

الرابع
0.811.01القبل  

كبي  30.006.840.001.23
2.610.76البعدي

الخامس
0.260.58القبل  

كبي  30.009.920.001.78
1.770.62البعدي

االختبار ككل
3.613.40القبل  

كبي  30.0013.340.002.40
13.031.22البعدي



ختاًما 
ركز التميز أتقدم ابلشكر اجلزيل جلامعة امللك سعود ممثلة يف م

تقدير جهودي البحثي يف تطوير تعليم العلوم و الرايضيات على
هللا أن جيعلها البحثية و إاتحة الفرصة لعرض جتربيت اليت أسال

خالًصا لوجهه الكرميبهعلم ينتفع 


