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 ملّخص

 ،يكواوجرافمات ،هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر استخدام ثالثة برامج حاسووبية )جيووجبرا

 ،تفوي الرياضويا لدى طلبة الصو  العارور ااساسويعلى التحصيل الدراسي  وراسم االقترانات(

اسوي الصو  العارور ااس طوالب ( طالباً مون110وتكونت عينة الدراسة من ) ،في مديرية قباطية

عووام لل ،ومدرسووة الشووهيد عووزت أبوووالرب الثانويووة( ،الثانيووةابوون البيطووار ااساسووية ) بمدرسووتي:

 ،يةبطريقوة عشووا  ،وتم تقسيم أفراد عينة الدراسة إلوى أربوم مجموعوات ،2015/2016الدراسي 

 وجوود ،اسوةوأظهورت نتوا ج الدر ،( فقور 30واستخدم في هذه الدراسة اختبار تحصويلي تمومن )

ة، وعودم ولصالح البرامج الحاسووبية الثالثو ،بين المجموعات ااربعة ،فروق ذات داللة إحصا ية

ة وجود فورق ذ  داللوة إحصوا ية بوين برنوامجي )جيووجبرا وجرافماتيكوا(، ووجوود فورق ذ  داللو

جوود بين برنامجي )جيوجبرا وراسم االقترانات(، لصوالح برنوامج جيووجبرا، وكوذل  و ،إحصا ية

بوووين برنوووامجي )جرافماتيكوووا وراسوووم االقترانوووات(، لصوووالح برنوووامج  ،فووورق ذ  داللوووة إحصوووا ية

 وخلصت الدراسة إلى عدد من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه من نتا ج. ،جرافماتيكا

 لتحصيل.ا ،راسم االقترانات( ،جرافماتيكا ،استخدام )جيوجبراالتعليم ب الكلمات المفتاحية:

 

                                                           
"أثوور اسووتخدام ثالثووة بوورامج للطالووب عبوود الوورحمن ابووو سووار  بعنوووا  ماجسووتير رسووالة مسووتل موون هووذا البحووث  #

مهوا فوي على التحصيل الدراسي لدى طلبة الص  العارر ااساسي في الرياضيات ودافعيتهم نحوو تعل حاسوبية

 .22/6/2016بتاريخ والتي تم مناقشتها في جامعة النجاح الوطنية  مديرية قباطية )دراسة مقارنة("
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Abstract  

This study aimed at investigating the impact of using three computer 

programs (Geogebra، Graphmatica، and Function Grapher) on the 

academic achievement of tenth grade students in Math in Qabatia 

Directorate. The study subject consisted of (110) tenth grade students in 

two governmental schools (Ibn Al-Bitar Elementary School II and Al-

Shaheed Izzat Abu Al-Rob Secondary School) in the Directorate of 

Education-Qabatia for the academic year 2015/2016. The subjects have 

been divided randomly into four groups. An achievement test including 

30 items was used in this study. The results of the study showed 

statistical significance differences between the four groups، in favor of 

the three computer programs، and no statistical significance difference 

between (Geogebra and Graphmatica) programs، and a statistical 

significance difference (Geogebra and Function Grapher) programs in 

favor of Geogebra program. Also، there is a statistical significance 

difference between (Graphmatica and Function Grapher) programs in 

favor of Graphmatica program. This Study concluded a number of 

recommendations in light of the result. 

Keywords: Education using (Geogebra, Graphmatica, Function 

Grapher) 

 

 المقدمة

يعتقد كثير من التربويين أ  الحاسوب بجانبيه: الماد ، والبرمجي، هوو مون أفمول الوسوا ل 

التعليمية المستخدمة فوي تعلويم الرياضوياتم لموا يمتلكوه مون أدوات وتقنيوات مختلفوة، تيهلوه للقيوام 

بدور فعال في تعليم الرياضيات، وإضفاء حيويوة وواقعيوة، وتجديود الطورق فوي التعلويم، ومقدرتوه 

لى تطبيق جميم االستراتيجيات التعليمية المختلفوة، والمسواعد  علوى رودت انتبواه الطلبوة، وتطبيوق ع

رؤية عصرية للتعليم، وإعطاء تغذية فورية للطلبة، والمساهمة في إعطاء حلوول جديوة، وواقعيوة 

 للمشكالت التربوية التي يواجهونها.  

  كبيور  ووثيقوة بالتكنولوجيوا الحديثوة ارتوب  بصوور ،ولذل  فإ  نهج تعليم وتعلم الرياضويات

موجهوة نحوو  ،وذل  بسبب ما توفره التكنولوجيا من أدوات برمجيوة ديناميكيوة ،وخاصة الحاسوب

 ،والتعميموووات ,ضووومن سوووياقات تمكووون الطلبوووة مووون اسوووتيعاب المفووواهيم ،تعلوووم وتعلووويم الرياضووويات

نوت  ،بطريقوة ذات معنوى ،والمهارات والمسوا ل الرياضوية البورامج التعليميوة المحوسوبة وبوذل  مكت
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 2018(، 6)32إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والقوودر  علووى ربوو  المعلومووات وتمثيلهووا بصووور وأرووكال  ،موون تفاعوول الطالووب بشووكل كبيوور معهووا

 (.Bulut, Akcakin, Kaya & Akcakin, 2016مختلفة )

وتحمل التكنولوجيا والبرمجيات الحاسوبية في تعلم الرياضيات وتعليمها أهمية عظموى، فقود 

 National Council of Teachers ofاامريكوي لمعلموي الرياضويات )دعا المجلس الوطني 

Mathematics –NCTM إلووووى بنوووواء سياسووووات تربويووووة تسووووتخدم التكنولوجيووووام لدراسووووة )

الرياضيات، وذل  باستخدام الحاسوب وبرمجياته المختلفة، بحيث يتمكن الطلبوة مون تلقوي بورامج 

لقودر  التكنولوجيوا علوى دعوم تعلوم الطلبوة مون  تعليمية في الرياضيات، وعلى مستوى كبيرم وذل 

خالل تجسيد اافكار الرياضية بصور  مر ية، وتسهل عملية تنظيم البيانات وتخزينها، وتحليلهوا، 

واسووترجاعها بطوورق مختلفووة، وتنفيووذ الحسووابات العلميووة بدقووة وكفوواء ، وبووذل  قووام باعتموواد مبوودأ 

 (. ،NCTM 2000ها الرياضيات المدرسية )التكنولوجيا كواحد من المبادئ التي تقوم علي

وبسبب تعدد لغات البرمجة واختالف مستوياتها، وبسبب وجود رركات مختصوة فوي مجوال 

التعليم وكوادر ميهلة في مجالي الحاسوب، والرياضيات، أصبح هناك عدد كبير مون البرمجيوات 

ال  بورامج متخصصوة فوي التعليمية المختلفة، التي تغطي جميم جوانب الرياضيات، بل أصبح هن

مجوواالت محوودد  فووي الرياضوويات، وأصووبحت هووذه البرمجيووات تتنووافس فووي توووفير أدوات برمجيووة 

فعالووة، توودرض موضوووعات خاصووة، فمووثالً: هنالوو  برمجيووات مختصووة بالرسووم البيوواني، وأخوورى 

الً مختصة باإلحصاء أو الهندسة، وهذه البرمجيوات توتالءم موم المسوتويات العمريوة المختلفوة، فموث

 (Mapleميبول )يكوو  مال مواً للمرحلوة ااساسوية بينموا برنوامج  (GeoGebraجيوجبرا )برنامج 

يكووو  أفموول للمرحلووة الثانويووة والجامعيووة، بينمووا هنوواك بوورامج أخوورى تغطووي المحتوووى التعليمووي 

نفسه، والمرحلة العمرية نفسها، مثول: برنوامج راسوم االقترانوات، وبرنوامج جرافماتيكوا، وبرنوامج 

يوووجبرا، وجميعهووا مخصووح للمرحلووة ااساسووية، وكووذل  تغطووي نفووس الموضوووعات، وهووي: ج

 موضوع الرسم البياني. 

برمجيات )جيوجبرا وجرافماتيكا، وراسم االقترانات( من البرمجيات ااكثر حداثة في وتعد 

سوواهم بشوكل فعووال فوي مسوواعد  الطالوب، الكتسوواب المعرفوة لمووا تبحيوث  ،تعلوم وتعلويم الرياضوويات

من معلومات معرفية علمية، تعمل على زياد  تركيز الطالب بالمحتوى التعليمي، وتفاعله  اتوفره

بشووكل إيجووابي فووي تنفيووذ التمووارين، والمسووا ل والواجبووات، وكووذل  تطوووير قابليووة الطووالب علووى 

ممووا يوويثر إيجابووا بالتحصوويل  ،االسووتخدام اامثوول، لهووذه البرمجيووات الحديثووة فووي تعلمهووم المدرسووي

 راسي لدى الطلبة. الد

واستناداً إلى ما سبق، تأتي هذه الدراسةم لفحح أثر استخدام ثالثة بورامج حاسووبية، وهوي: 

)جيوووجبرا وجرافماتيكووا، وراسووم االقترانووات( علووى تحصوويل طلبووة الصوو  العاروور ااساسووي، فووي 

 في مدارض مديرية قباطية.  ،الرياضيات
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 مشكلة الدراسة وأسئلتها

التحصيل من المشكالت التي يواجههوا الطلبوة فوي فلسوطين خاصوة، وفوي  ضع تعدت مشكلة 

العووالم بشووكل عووام، فقوود أظهوورت نتووا ج الطلبووة الفلسووطينيين فووي اختبووارات الرياضوويات، ضوومن 

التوجهووات الدوليووة فووي الرياضوويات والعلوووم التووي تشوورف عليهووا الرابطووة الدوليووة لتقيوويم التحصوويل 

ت تحصويل طلبوة فلسوطين فوي هوذه االختبوارات، مقارنوة موم اً واضوحاً فوي مسوتوياضعفالتربو ، 

فقد كا  ترتيب فلسطين أربعة وثالثين من أصول خموس وأربعوين دولوة  ،الدول ااخرى المشاركة

(، ولووذل  كووا  البوود موون إيجوواد طرقوواً ووسووا ل Darawsheh, 2014) 2011مشوواركة فووي عووام 

دني التحصويل العلمويم وذلو  باسوتخدام جديد  في تعلويم الرياضوياتم لمحاولوة الحودت مون مشوكلة تو

 الحاسوب.

فووي اسووتخدام وسووا ل الحاسوووب،  مووع وبووالرجوع إلووى معلمووي الرياضوويات، فقوود أفووادوا ب

وبرمجياته في تعليم الرياضيات، واالعتمواد علوى الجانوب النظور  التجريود  فوي تدريسوها، دو  

تسواهم فوي تبسوي  المفواهيم فوي  وبرمجياته، والتي يعتقد بأنهوا ،ووسا له ،استخدام طرق الحاسوب

 ذهن الطالب وترسخها، كما توفر الوقت والجهد على المعلم.

 ,Bulutاكاين وكايا واكاين )وأرارت نتا ج العديد من الدراسات كدراسة كل من: بولوت و

Akcakin، Kaya & Akcakin, 2016) ،(  والبووووزارAl-Bizary, 2015 ،)

( وغيرهوووا، إلوووى أ  اسوووتخدام البرمجيوووات Omar, 2014(، وعمووور)Qeino, 2015وقينوووو)

وييثر كذل  على مجموعوة  الحاسوبية في تعليم الرياضيات، يزيد من درجة التحصيل لدى الطلبة

 من المتغيرات المتعلقة بالطلبة بصور  إيجابية.

ومن بين مجموعة كبير  من البرمجيات التعليميوة المتخصصوة فوي الموضووعات التربويوة، 

بدراسة أثر ثالثة مون البورامج التعليميوة المختلفوة، علوى تحصويل الطلبوة فوي موضووع قام الباحث 

االقترانات ورسومها البيانية، وقد اختار لهذه الدراسة اثنين من البرامج المشهور ، وهما: برنامج 

( الووذ  يخووتح بمجوواالت كثيوور  فووي الرياضوويات والفيزيوواء، وبرنووامج GeoGebraجيوووجبرا )

( المخووتح بمجووال الرسوووم البيانيووة، وبرنووامج محلووي وهووو )راسووم Graphmaticaجرافماتيكووا )

(، الوووذ  قوووام بتطوووويره وتوزيعوووه وزار  التربيوووة والتعلووويم Function Grapherاالقترانوووات 

الفلسطينية، وجميم هذه البرامج مخصصة للمرحلة العمرية ااساسية نفسوها، وتشوترك فوي مجوال 

ث هووذه البوورامجم لتوودريس موضوووع )االقترانووات ورسووومها الرسووم البيووانيم ولهووذا اختووار الباحوو

البيانية( ا  مثل هذا الموضوع يحتاج إلى مهوارات خاصوة، تأخوذ وقتواً طوويالً وجهوداً كبيوراً مون 

المعلم والطلبة، مثل التمثيل البياني لالقترانات، وإجراء التحوويالت الهندسوية المتداخلوة، ودراسوة 

 مواضيم ذات الصلة.إرار  االقترا ، وغيرها من ال

 وبناًء على ما سبق تتلخح مشكلة الدراسة باإلجابة عن السيال الر يس االَتي:
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، جرافماتيكوووا GeoGebraموووا أثووور اسوووتخدام ثالثوووة بووورامج حاسووووبية وهوووي: )جيووووجبرا 

Graphmatica راسم االقترانوات ،Function Grapher فوي تحصويل طلبوة الصو  العارور ،)

 في مدارض مديرية قباطية؟ااساسي، في الرياضيات 

 فرضية الدراسة

 صيغت الفرضية الصفرية االَتية:  ،لإلجابة عن سيال الدراسة

( بوين متوسوطات درجوة α=0.05"ال يوجد فروق ذات داللة إحصا ية عند مستوى الداللوة )

، تعوزى إلوى طريقوة التودريس فوي االختبوار البعود  فوي الرياضوياتتحصيل طلبة الص  العارور 

، وراسووووووم االقترانووووووات Graphmatica، وجرافماتيكووووووا GeoGebraم )جيوووووووجبرا باسووووووتخدا

Function Grapher")واالعتيادية ،. 

 أهداف الدراسة

تهدف هوذه الدراسوة إلوى مقارنوة اسوتخدام ثالثوة بورامج حاسووبية مختلفوة، وهوي: )جيووجبرا 

GeoGebra وجرافماتيكووا ،Graphmatica وراسووم االقترانووات ،Function Grapher موون )

فوي  ،طلبة الصو  العارور ااساسوي، فوي الرياضويات  لدىالتحصيل الدراسي حيث تأثيرها على 

 مديرية قباطية.

 أهمية الدراسة

تووأتي أهميووة هووذه الدراسووةم بتبنيهووا طوورق توودريس حديثووة، تعتموود علووى أسوولوب الممارسووة، 

فة عامول التشوويق والتطبيق المبارور مون قبول الطلبوة )التفاعول موم البرمجيوة(، وذلو  بهودف إضوا

 أثناء تطبيقها وتعلمها.  ،نتباه الطلبة، داخل الحصح الصفيةاكعنصر أساسي فيها، إلى جانب ردت 

 حدود الدراسة

 تقتصر هذه الدراسة في تعميم نتائجها بما يأتي:

 اقتصارها في التطبيق على طالب الص  العارر ااساسي. −

 .2015/2016تطبيقها خالل الفصل الدراسي ااول من عام  −

تناولهووا وحوود  )االقترانووات ورسووومها البيانيووة( ضوومن الجووزء ااول موون كتوواب الرياضوويات  −

 المقرر للص  العارر ااساسي.

وراسم االقترانات( حيث تم إعواد  صوياغة وحود   ،استخدام البرامج )جيوجبرا، وجرافماتيكا −

وتمت صوياغة  ،واجهة العربيةبال ،)االقترانات ورسومها البيانية( باستخدام هذه البرامج فق 

 االقترانات بالرموز االنجليزية.

 ومدى صدقه وثباته. ،اختبار التحصيل −
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 التعريفات اإلجرائية

 تتممن الدراسة التعريفات اإلجرا ية التالية:

هوووو مجموعوووة الخطووووات  راسيييم ارقترانيييات(: ،جرافماتيكيييا ،التعلييييم باسيييتخدام )جييييوجبرا

جرافماتيكا  ،GeoGebraواإلجراءات، التي يقوم بها المعلم والطالب، بواسطة برامج )جيوجبرا 

Graphmatica،  راسم االقترانات( لتعليم الرياضويات وتعلمهوا، فوي وحود  االقترانوات والرسووم

 .2015/2016المقرر  لطلبة الص  العارر في الفصل ااول من العام الدراسي  ،البيانية

يعرف التحصيل، على أنه: المعرفوة، والفهوم، والمهوارات التوي اكتسوبها التحصيل الدراسي: 

 Abuالطالب نتيجة خبرات تربوية محودد ، يقواض مون قبول المعلموين، أو باالختبوارات المقورر  )

Zeina, 2010 )بأنووه: الدرجووة التووي يحققهووا طلبووة الصوو  العاروور باحووث إجرا يوواً ويعرفهووا ال ،

ااساسي في االختبار التحصيلي الذ  تم بناؤه مون قبول الباحوث، فوي وحود  االقترانوات ورسوومها 

المقوورر فووي الفصوول ااول موون العووام  ،البيانيووة، موون كتوواب الرياضوويات للصوو  العاروور ااساسووي

 .2015/2016الدراسي 

 اإلطار النظري

بل أصبحت عامالً تستخدم في معالجة موضوع معين،  لم تعد تكنولوجيا الحاسوب وسيلة

ال في تطوير معظم العلوم  ميثراً في مجاالت ومناحي الحيا  المختلفة، إذ أسهمت بشكل فعت

يرت في معالمها، وطرا ق تدريسها، واستراتيجياتها  والمعارف وبااخح ماد  الرياضيات، فغت

 ,Agherinh & Sharaa) ب تعلمها وتعليمها، لتصبح ذات طابم متطور وحديثالمتبعة، وأسالي

2015) . 

وراسووم  ،وجرافماتيكووا ،)جيوووجبرا امجيوضووح اإلطووار النظوور  لمحووة سووريعة عوون البوورو

 االقترانات( وأهم اإلمكانيات والميزات لكل برنامج:

 (GeoGebra)أورً: برنامج جيوجبرا 

الديناميكية )التفاعلية( يجمم ما بين الهندسة والجبر، والتفاضل هو أحد برامج الرياضيات 

والتكامل وقد خصح من أجل تعليم الرياضيات وتعلمها لطالب المدارض، في مجال 

 (.1كما يوضحها الشكل اآلتي رقم ) ،الرياضيات، وتتكو  واجهة الر يسية من ثالث نوافذ
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 .الواجهة الر يسية لبرنامج )جيوجبرا( :(1شكل )

والبرنامج، هو: نظام يتيح للطالب تعلم الهندسة بشكل تفاعلي، بحيث يتيح له إنشاء نقطة 

والمتجهات والقطاعات، والخطوط والمملعات، وكذل  القطوع المخروطية، باإلضافة إلى 

دخال المعادالت والمتباينات إمكانية التعديل على ااركال بصفة ديناميكية، ويمكنه كذل  من إ

بشكل مبارر، وكما يمكنه من إيجاد المشتقات والتكامل، مم قدرته على التعامل مم المتغيرات، 

 (. GeoGebra Institute, 2013والقيم المختلفة )

 ات واستخدامات البرنامج ووظائفهإمكاني

 يمكتن المستخدم من تمثيل االقترانات المختلفة بيانياً. .1

 .البرنامج المستخدم من تمثيل وإجراء التحويالت الهندسية بشكل دقيقيمكتن  .2

 يوفتر البرنامج بيئة هندسية ديناميكية/تفاعلية للطلبة. .3

 إمكانية تمثيل ااركال ببيئة ثالثية اابعاد.  .4

 (GraphMatica)ثانياً: برنامج جرافماتيكا 

بيانية وتمثيلها، ويعد من هو أحد البرامج الحاسوبية المختصة في مجال رسم الرسوم ال

البرامج ااكثر انتشاراً في مجال رسم الرسوم البيانية، بحيث يمتل  البرنامج أدوات وبيئة 

تفاعليةم تمكتن الطلبة من التفاعل المبارر مم التمثيل البياني، ومثال ذل : تعديل واجهة الرسم 
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الرسوم البيانية، وإخفاء الرسم حسب وجهة نظر المستخدم، مم اإلمكانيات المتوفر  على تعديل 

 ،وإظهاره حسب حاجة المستخدم، مم وجود تطبيقات التفاضل والتكامل لطلبة المرحلة الثانوية

 ( الواجهة الر يسية للبرنامج:2ويوضح الشكل اآلتي رقم )

 

 الواجهة الر يسية لبرنامج )جرافماتيكا( :(2شكل )

 أهم إمكانيات البرنامج ووظا فه: 

 المستخدم من تمثيل االقترانات المختلفة بيانياً يمكن  .1

 يمكن المستخدم من إجراء التحويالت الهندسية بشكل دقيق.  .2

 .للمنحنى المرسوم ضمن المجال المعطى   yو   xإعطاء جدول إلحداثيات  .3

 ثالثاً: برنامج راسم ارقترانات

ير على تطوو هو أحد البرامج المعتمد  من قبل وزار  التربية والتعليم الفلسطينية، التي قامت

يم ب فوي تعلوهذا البرنامجم ليساهم في بناء منظومة التعليم المستند على استخدام برمجيات الحاسو

مج رنوواالرياضوويات، وتسووهيالً فووي عموول اإلجووراءات والعمليووات الحسووابية، والهندسووية، ويتميووز الب

وتتكوووو  واجهوووة برنوووامج راسوووم  .(Masoud, 2012)بصوووياغة المعوووادالت بوووالرموز العربيوووة 

شوير االقترانات، من: نافذ  الرسم، وروري  اادوات، ومكوا  مخصوح لكتابوة صويغة االقتورا ، ي

 ( بيئة البرنامج.3الشكل )



 1011ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صالح ياسين، وعبد الرحمن أبوسارة

 2018(، 6)32إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .الواجهة الر يسية لبرنامج )راسم االقترانات( :(3كل )ش

)راسم االقترانات( عن البرمجيات ااخرى، بأنه برنامج معتمد من قبل ويتميز برنامج 

وزار  التربية والتعليم، ومصمم بأيد  فلسطينية، بما يتناسب مم متطلبات منهاج الرياضيات 

 الفلسطيني، للص  العارر ااساسي في وحد  االقترانات، ورسومها البيانية.

 أهم إمكانيات ووظائف البرنامج

 المستخدم من رسم وتمثيل االقترانات بيانيا.يمكن  .1

 .يمكن المستخدم من إجراء التحويالت الهندسية .2

احتواء البرنامج على آلة حاسبة علمية متقدمة، يستطيم الطالب من خاللهوا إجوراء العمليوات  .3

 .الحسابية المتقدمة

 الدراسات ذات الصلة

الحاسوب وتقنياته المختلفة، في قام العديد من الباحثين بدراسة أثر استخدام برمجيات 

العملية التعليمية، وقد أثبتت معظم هذه الدراسات وجود فروق ذات داللة إحصا ية، على أفملية 

الطرق التي تستخدم برمجيات الحاسوب، على حساب الطرق االعتيادية المتعارف عليها، وفي 

حاسوبية على التحصيل ما يأتي سرد لبعض الدراسات التي تقصت أثر استخدام البرامج ال

 الدراسي ومتغيرات أخرى في الرياضيات:

إلى تقصي أثر برنامج )جيوجبرا(  (Bulut, et al., 2016)هدفت دراسة بولوت واَخرين 

إذ في تحصيل طلبة الص  الثالث ااساسي في فهم الكسور، واتبم الباحثو  منهجاً تجريبياً، 
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تجريبية، درست  ( طالباً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، إحداهما: 40تكونت عينة الدراسة من )

الطريقة باستخدام برنامج )جيوجبرا(، وااخرى ضابطة، درست نفس المحتوى ب ،مفهوم الكسور

 التجريبية، التي درست مفهوم الكسور وفق للمجموعة اً االعتيادية، وقد أرارت النتا ج إلى تفوق

 .على المجموعة المابطة في التحصيل الدراسي ،برنامج )جيوجبرا(

إلى معرفة أثر استخدام برنامج  (Al-Bizary, 2015)وهدفت دراسة البزار  

)ماكروميديا فالش( على تحصيل طلبة الص  الخامس ااساسي، وعلى اتجاهاتهم نحو تعلم 

( 62ريبي، إذ تكونت عينة الدراسة من )الرياضيات، في مدينة نابلس، واتبم الباحث المنهج التج

طالباً، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، إحداهما: تجريبية، درست محتوى وحد  الهندسة، باستخدام 

أظهرت برنامج )ماكروميديا فالش(، وااخرى ضابطة، درست الوحد  نفسها باالعتيادية، وقد 

على  ،تخدام برنامج )ماكروميديا فالش(نتا ج الدراسة تفوقاً للمجموعة التجريبية التي درست باس

 .المجموعة المابطة في التحصيل وفي اتجاهاتهم نحو تعلم الرياضيات

برنامج )الراسم  إلى التعرف على أثر استخدام (Qeino, 2015قينو )وهدفت دراسة 

( على تحصيل طلبة الص  )العارر ااساسي( في الرياضيات، Advanced Grapherالمتقدم 

واتجاهاتهم نحو تعلًمها في مدينة نابلس، واتبعت الباحثة المنهج التجريبي، وقد تكونت عينة 

( طالبة، من طالبات الص  العارر ااساسي، وتم تقسيم العينة إلى مجموعتين، 82الدراسة من )

توى وحد  )االقترانات ااسية واللوغارتمية( من كتاب إحداهما: مجموعة تجريبية، درست مح

، Advanced Grapher)رياضيات الص  العارر ااساسي، باستخدام برنامج )الراسم المتقدم 

وقد أظهرت نتا ج الدراسة تفوقاً االعتيادية، الطريقة وااخرى ضابطة، درست الوحد  نفسها ب

 ,Advanced Grapher)امج )الراسم المتقدم للمجموعة التجريبية التي درست باستخدام برن

 على المجموعة المابطة في التحصيل وفي اتجاهاتهم نحو تعلم الرياضيات.

 Cabri 3D)أثر التدريس باستخدام برنامج ) لمعرفة (Omar, 2014)عمر وفي دراسة 

في تحصيل طلبة الص  الثامن ااساسي في وحد  الهندسة، ودافعيتهم نحو تعلمها في منطقة 

( طالبة 72إذ تم تطبيق الدراسة على عينة مكونة من ) ،نابلس، واتبعت الباحثة المنهج التجريبي

تم تقسيمهن إلى مجموعتين، إحداهما: تجريبية، درست وحد  الهندسة من كتاب الرياضيات 

لثامن( باستخدام البرنامج، وأخرى ضابطة، درست الوحد  نفسها بالطريقة االعتيادية، )الص  ا

 ،Cabri 3Dوقد أظهرت نتا ج الدراسة تفوقاً للمجموعة التجريبية التي درست بواسطة برنامج 

 .على المجموعة المابطة في التحصيل وفي دافعيهم نحو تعلم الرياضيات

 برنووامج ( أثوور اسووتخدام ,2014Abed & Salhaالعابوود وصووالحة )وتقصووت دراسووة 

جيوجبرا( في حل المسألة الرياضية وفي القلق الرياضي، لودى طلبوة الصو  العارور ااساسوي، )

( طالبواً، توم 64واتبم الباحثا  المنهج التجريبي، وقد تكونت أفراد عينوة الدراسوة مون ) ،في نابلس

تقسوويمهم إلووى مجموووعتين، إحووداهما: مجموعووة تجريبيووة، درسووت باسووتخدام برنووامج )جيوووجبرا(، 

عون وجوود أثور السوتخدام برنوامج وااخرى ضابطة، درسوت باالعتياديوة، وقود توصولت الدراسوة 
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وتخفيض مستوى القلق الرياضوي  ،  تحصيل الطلبة في حل المسألة الرياضيةالجيوجبرا في زياد

 لديهم ولصالح المجموعة التجريبية.

أثر استخدام برنامج راسم  ( لمعرفةMasoud, 2012مسعود )وفي دراسة أجراها 

االقترانات، في تحصيل طلبة الص )العارر ااساسي( في وحد  االقترانات، ورسومها البيانية، 

واتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب في الرياضيات، في مدينة )قلقيلية(، واتبم الباحث المنهج 

من طالب الص  العارر ( طالباً 64حيث تم تطبيق الدراسة على عينة ميلفة من ) ،التجريبي

ااساسي، حيث تم اختيار مجموعتين، ااولى: تجريبية درست بواسطة برنامج )راسم 

وقد أظهرت نتا ج الدراسة تفوقاً االقترانات(، والمجموعة المابطة، درست باالعتيادية، 

بطة على المجموعة الما ،للمجموعة التجريبية التي درست باستخدام برنامج )راسم االقترانات(

 في التحصيل وفي اتجاهاتهم نحو استخدام الحاسوب في الرياضيات.

إلى  (Zengin, Furkan & Kutluca, 2012دراسة زنقن وفوركا  وكوتلوكا )وهدفت 

دراسة أثر برنامج )جيوجبرا( في تحصيل الطلبة في ماد  حساب المثلثات، واتبم الباحثو  منهجاً 

 ،( طالباً من المرحلة الثانوية، في تركيا51عينة ميلفة من )تجريبياً، وتمت تطبيق الدراسة على 

درست المجموعة التجريبية وحد  حساب المثلثات، باستخدام برنامج )جيوجبرا(، بينما درست 

وقد أظهرت نتا ج الدراسة تفوقاً للمجموعة التجريبية التي المجموعة المابطة، بطريقة بنا ية، 

 على المجموعة المابطة في التحصيل. ،(درست باستخدام برنامج )جيوجبرا

 ( حول أثرGecu & Satici, 2012من غيجو وساتيجي )وتقصت دراسة أجراها كل 

( في تحصيل طالب الص   (Geometer’s Sketchpadاستخدام الصور الرقمية مم برنامج

لرابم ( طالباً من طالب الص  ا50الرابم ااساسي، وتم تطبيق الدراسة على عينة ميلفة من )

( طالباً، 24ووزع الطلبة على مجموعتين، إحداهما: تجريبية مكونة من ) ،ااساسي، في تركيا

 ( طالباً، وقد أظهرت النتا ج وجود فروق ذات داللة إحصا ية26وااخرى ضابطة، مكونة من )

، ولصالح المجموعة التجريبية التي درست باستخدام الصور الرقمية مم برنامج في التحصيل

(Geometer’s Sketchpad). 

إلى معرفة أثر استخدام  (Reis & Ozdemir, 2010ريز واوزديمر )وهدفت دراسة 

جيوجبرا( في تدريس القطم المكافئ على التحصيل الدراسي، واتبم الباحثا  المنهج ( برنامج

تم  ،إذ تكونت عينة الدراسة من طالب الص  الثاني الثانو ، في الواليات المتحد  ،التجريبي

سوا 102) تقسيمهم إلى مجموعتين، إحداهما: مجموعة تجريبية، تكونت من ( طالب، درت

سوا باالعتيادية، 102) باستخدام برنامج )جيوجبرا(، ومجموعة ضابطة، تكونت من ( طالب درت

 ،وقد أظهرت نتا ج الدراسة تفوقاً للمجموعة التجريبية التي درست باستخدام برنامج )جيوجبرا(

 .الدراسي موعة المابطة في التحصيلعلى المج

فقد هدفت  (Saha, Ayob, &Tarmizi, 2010وتارميز  ) ،وأيوب ،وأما دراسة ساها

إلى معرفة أثر استخدام برنامج )جيوجبرا( على تحصيل الطلبة في )كواالمبور( بماليزيا، واتبم 

من طالب المرحلة  ،( طالباً 53حيث تكونت عينة الدراسة من) ،الباحثو  المنهج التجريبي
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-المكانية )مرتفعي القدر  البصرية -الثانوية، تم تقسيمهم إلى مجموعتين، وفق قدراتهم البصرية

المكانية(، إذ تكونت المجموعة التجريبية، من الطلبة -المكانية و منخفمي القدر  البصرية

-القدر  البصريةالمكانية، والمجموعة المابطة، من الطلبة مرتفعي -منخفمي القدر  البصرية

وقد أظهرت نتا ج الدراسة تفوقاً للمجموعة التجريبية التي درست باستخدام برنامج المكانية، 

 على المجموعة المابطة في التحصيل الدراسي. ،)جيوجبرا(

لمعرفة أثر استخدام تكنولوجيا  (Shirvani, 2010أجراها ريرفاني )وفي دراسة 

 ،تحصيل في الرياضيات، واتبم الباحث المنهج التجريبيالحاسوب على أداء الطلبة متدني ال

( طالباً في الص  ااول الثانو  في الواليات المتحد ، 127حيث تكونت عينة الدراسة من )

( طالباً وااخرى ضابطة، مكونة 65وزعت على مجموعتين، إحداهما: تجريبية، تكونت من )

اً في أداء الطلبة الذين استخدموا الحاسوب في ( طالباً. وقد أظهرت نتا ج الدراسة، تحسن62من )

 االعتيادية.الطريقة التعلم، مقارنة مم الذين درسوا ب

بدراسة  (Haiyan, Atsusi, &Mansureh, 2010)هيا  وأتسيوسي ومانسوره وقام 

هدفت إلى قياض أثر ألعاب حاسوبية حديثة على التحصيل الدراسي، ودافعيتهم نحو تعلم 

( طالباً 193حيث تكونت عينة الدراسة من ) ،بم الباحثو  المنهج التجريبيالرياضيات، وات

تم توزيعها إلى مجموعتين، ضابطة: درست ماد  الرياضيات،  ،وطالبة، في الواليات المتحد 

وقد أظهرت باستخدام الطريقة االعتيادية، وأخرى تجريبية، تعلمت باستخدام االعاب الحاسوبية، 

على  ،اً للمجموعة التجريبية التي درست بواسطة االلعاب حاسوبية حديثةنتا ج الدراسة تفوق

 المجموعة المابطة في التحصيل وفي دافعيهم نحو تعلم الرياضيات.

 منهج الدراسة

استخدم الباحث في هذه الدراسة المنهج التجريبي، بتصميم ربه التجريبيم الستقصاء أثر 

 تحصيل طلبة الص  العارر ااساسي في الرياضيات:استخدام ثالثة برامج حاسوبية، على 

المجموعوووة التجريبيوووة ااولوووى: مكونوووة مووون طلبوووة الصووو  العارووور الوووذين درسووووا وحووود   −

االقترانووووات ورسوووووومها البيانيووووة، باسوووووتخدام طريقووووة التووووودريس القا مووووة علوووووى اسوووووتخدام 

 (.GeoGebraبرنامج )جيوجبرا 

الصووو  العارووور الوووذين درسووووا وحووود  المجموعوووة التجريبيوووة الثانيوووة: مكونوووة مووون طلبوووة  −

االقترانوووات ورسوووومها البيانيوووة، للصووو  العارووور ااساسوووي، باسوووتخدام طريقوووة التووودريس 

 (.Graphmaticaالقا مة على استخدام برنامج )جرافماتيكا 

المجموعوووة التجريبيوووة الثالثوووة: مكونوووة مووون طلبوووة الصووو  العارووور الوووذين درسووووا وحووود   −

لصووو  العارووور ااساسوووي، باسوووتخدام طريقوووة التووودريس االقترانوووات ورسوووومها البيانيوووة، ل

 (.Function Grapherراسم االقترانات القا مة على استخدام برنامج )
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المجموعووة المووابطة: مكونووة موون طلبووة الصوو  العاروور الووذين درسوووا وحوود  االقترانووات  −

 .االعتياديةة ورسومها البيانية، للص  العارر ااساسي، باستخدام الطريق

 الدراسةمجتمع 

تكوووووت  مجتمووووم الدراسووووة موووون جميووووم طلبووووة الصوووو  العاروووور ااساسووووي، المسووووجلين فووووي 

مديريوووووة التربيوووووة والتعلووووويم فوووووي مديريوووووة )قباطيوووووة( فوووووي الفصووووول الدراسوووووي ااول، للعوووووام 

( طالبوووواً وطالبووووة، وذلوووو  وفووووق إحصووووا يات مديريووووة 2601م، والبووووالد عووووددهم )2015/2016

 ( رعبة.92م، موزعين على )2015/2016لدراسي التربية والتعليم في )قباطية( للعام ا

 أفراد الدراسة

تووووم تطبيووووق الدراسووووة علووووى عينووووة موووون طلبووووة الصوووو  العاروووور ااساسووووي، فووووي مديريووووة 

رسوووة الشوووهيد عوووزت أبووووالرب )قباطيوووة( فوووي مدرسوووتي: ابووون البيطوووار ااساسوووية الثانيوووة، ومد

( توزيووووم 1جوووودول )م، ويبووووين ال2015/2016، موووون الفصوووول الدراسووووي ااول، للعووووام الثانويووووة

 أفراد عينة الدراسة تبعاً للمدرسة والمجموعة.

وقوووود تووووم اختيووووار المدرسووووتين المووووذكورتين، بصووووور  قصووووديةم وذلوووو  ا  المدرسووووتين 

مجهزتوووا  بوووأجهز  حاسووووب بشوووكل جيتووود ومناسوووب لعووودد اافوووراد فوووي المجموعوووات التجريبيوووة، 

ي، وقوووود أبوووودت إدار  وتوووومت تعيووووين المجموعووووات ااربعووووة، موووون هووووذه الشووووعب، بشووووكل عشوووووا 

 المدرستين، والمعلمو  تعاوناً في تطبيق الدراسة.

 .توزيم أفراد الدراسة :(1جدول )

 مدرسة الشهيد عزت أبوالرب الثانوية مدرسة ابن البيطار األساسية الثانية

 المجموع
المجموعة التجريبية 

 األولى

المجموعة 

 التجريبية الثانية

المجموعة 

 التجريبية الثالثة

المجموعة 

 الضابطة

 العدد الشعبة العدد الشعبة العدد الشعبة العدد الشعبة

 110 27 )ب( 26 )أ( 30 )ب( 27 )أ(

 أدوات الدراسة

لوحود  االقترانوات ورسوومها البيانيوة، واروتملت حتووى التعليموي المتتممن أدوات الدراسوة 

باسوتخدام البورامج التعليميوة الثالثوة، على: )إعواد  صوياغة وحود  االقترانوات، ورسوومها البيانيوة، 

ومووذكر  التحمووير باسووتخدام البوورامج الثالثووة، ودليوول الطالووب السووتخدام كوول برنووامج، والمحتوووى 

الرياضووي فووي ضوووء اسووتخدام البوورامج الثالثووة(، واختبووار تحصوويلي بعوود  لقيوواض أثوور بوورامج 

 .وراسم االقترانات( على التحصيل الدراسي ،وجرافماتيكا ،)جيوجبرا
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 وراسم ارقترانات( ،وجرافماتيكا ،وفق البرامج )جيوجبرا المحتوى التعليميأورً: 

 المحتوى التعليميوصف 

التوووي روووملتها هوووذه الدراسوووة مووون الوحووود  الثانيوووة، مووون كتووواب  المحتووووى التعليمووويتكوووو   −

رياضووويات الصووو  العارووور ااساسوووي )الفصووول ااول(، وفوووق المنهووواج الفلسوووطيني، للعوووام 

 ،)جيووووووووجبرام، وبعووووووود أ  اطتلوووووووم الباحوووووووث علوووووووى البووووووورامج 2015/2016الدراسوووووووي 

وراسوووم االقترانوووات(، وتعووورف علوووى أهوووم إمكانيوووات كووول برنوووامج، وميزاتوووه  ،جرافماتيكووواو

علوووووى حووووود ، واَليوووووة اسوووووتخدامه، اختوووووار هوووووذه الوحووووود  لمالءمتهوووووا اهوووووداف الدراسوووووة 

ومنهجيتهووووا، وذلوووو  بنوووواًء علووووى ضووووع  الطلبووووة، فووووي اإلقترانووووات بشووووكل عووووام، وكيفيووووة 

 إجراء التحويالت الهندسية وتمثيلها بشكل خاص.

 ،)جيووووجبرا عووواد  صوووياغة الوحووود  الدراسوووية الثانيوووة، باسوووتخدام البووورامجقوووام الباحوووث بإ −

(، وقود التووزم الباحوث بووالمحتوى الدراسوي المقوورر مون قبوول وراسوم االقترانووات ،جرافماتيكواو

م، إذ أ ت المحتوى الرياضي 2015/2016وزار  التربية والتعليم الفلسطينية، للعام الدراسي 

يانيوة، قود أعودت بالطريقوة االعتياديوة، وقود ركوز الباحوث علوى لوحد  االقترانات، ورسومها الب

اعتماد هذه البرامجم كطريقة ر يسيةم لمعالجوة المحتووى التعليموي بشوكل كامول ولويس فقو ، 

 كوسيلة تعليمية مساند  للمحتوى التعليمي.

( حصوة صوفية، 23تم تدريس وحد  االقترانات ورسومها البيانيوة، فوي سوتة أسوابيم، بواقوم ) −

 (.وراسم االقترانات ،جرافماتيكاو ،جيوجبرال  باستخدام البرامج )وذ

 المحتوى التعليميصدق 

،  قوووام الباحوووث بعرضوووه علوووى مجموعوووة مووون المحتووووى التعليمووويبعووود االنتهووواء مووون إعوووداد 

المحكمووين، وضوومت مجموعووة موون المتخصصووين فووي توودريس الرياضوويات بدرجووة الوودكتورا ، 

والتعليم، والمتخصصين فوي تودريس الرياضويات، فوي المودارض  والمشرفين التربويين في التربية

 وقد طلب منهم إبداء الرأ  في اامور االَتية: ،( محكماً 11الحكومية، بلد عددهم )

 سالمة صياغة ااهداف التربوية من الناحية التربوية، واللغوية، واالصطالحية. −

 .المحتوى التعليميالمهارات التي تممنتها  −

 الرياضية.المفاهيم  −

 توزيم وقت الحصح الدراسية، وااساليب، واانشطة الرياضية. −

، وذل  بنواًء علوى اقتراحوات وتوصويات المحكموين المحتوى التعليميوقد قام الباحث بتعديل 

المتمثلة بإعواد  صوياغة بعوض ااهوداف السولوكية، وإعواد  توزيوم الحصوح الدراسوية، وبالتوالي 

   للتطبيق بالصور  النها ية.جاهز المحتوى التعليميأصبحت 
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 ثانياً: ارختبار التحصيلي البعدي

قام الباحث بإعداد االختبار التحصيلي البعد م ليكو  أدا  قيواض فوي هوذه الدراسوة، إذ تكوو  

بحيووث رومل أسوئلة اختيوار مون متعودد، ومسووا ل (، 1الملحوق رقوم )( فقور ، 30هوذا االختبوار مون )

الباحووث فووي كتابووة فقوورات االختبووار، علووى كتوواب رياضوويات الصوو  رياضووية مقاليووة، وقوود اعتموود 

العارر ااساسي، للفصل ااول، ودليل المعلم، باإلضافة لفقورات اقترحهوا المشورفو  التربويوو ، 

 وحيث تمت وص  المحاور االَتية المتعلقة بهذا االختبار:

 وصف اختبار التحصيل البعدي

االقترانووات، ورسووومها البيانيووة، وبنوواء جوودول بعوود أ  قووام الباحووث بتحليوول محتوووى وحوود  

المواصووفات الخوواص بهووا، وهووي الوحوود  الثانيووة، موون كتوواب رياضوويات الصوو  العاروور ااساسووي، 

للفصل ااول، الذ  يُدرض في المدارض الحكومية، التابعة لوزار  التربية والتعليم، للعام الدراسي 

يعتموود علووى جوودول المواصووفات الخوواص م،  قووام الباحووث ببنوواء اختبووار تحصوويلي، 2015/2016

بالوحد ، وقد تكو  االختبوار مون قسومين، مووزعين علوى الشوكل االَتوي: القسوم ااول، يتكوو  مون 

( فقورات مون النووع المقاليوة، 5( فقر  من نوع اختيار من متعدد، والقسم الثواني، يتكوو  مون )25)

بيانية، بعد تطبيق طرق التودريس، من أجل قياض تحصيل الطلبة في وحد  االقترانات ورسومها ال

 .(1، الملحق رقم )وراسم االقترانات( ،وجرافماتيكا ،باستخدام البرامج )جيوجبرا

 الصدق الظاهري لالختبار البعدي

تم التحقق من الصدق الظاهر  لالختبار التحصيلي، من خوالل عرضوه علوى مجموعوة مون 

ضيات بدرجوة الودكتورا ، واثنوين مون المحكمين، ضمت أربعة من المتخصصين في تدريس الريا

المشوورفين التربووويين فووي التربيووة والتعلوويم، ومتخصصووين فووي توودريس الرياضوويات، فووي الموودارض 

وطلب منهم إبداء آرا هم ومقترحاتهم، حوول التأكود مون مودى  ،( محكماً 11الحكومية، بلد عددهم )

وا إ ذا كوا  االختبوار يحقوق ااهوداف مناسبة موضوع فقرات االختبار لما أعدت لقياسوه فعوالً، وعمت

وا إذا كانوت فقورات االختبوار مصواغة بطريقوة تناسوب  المرجو ، أو كا  مناسباً لعينة الدراسوة وعمت

أفراد عينة الدراسة؟ وسالمة الفقرات لغوياً وقد تمت جمم المالحظات، وتعديل االختبار بناًء عليها، 

وتصوحيح ااخطواء اإلمال يوة الووارد  فوي حيث تركزت التعديالت على بعض البدا ل والصياغة، 

 االختبار.

 ثبات درجات ارختبار التحصيلي البعدي

علووى  ،وتطبيووق االختبووار ،بعوود أ  أتوومت الباحووث إجووراءات صوودق اختبووار التحصوويل البعوود 

المجموعات ااربعة، تمت التحقق من ثبات اختبار التحصيل البعد ، من خالل حساب معادلوة )ألفوا 

(، وبلغت قيمة معامول SPSSلكرونباخ(، بواسطة برنامج الرزمة اإلحصا ية للعلوم االجتماعية )

( وهوووي قيموووة مقبولوووة تربويووواً اغووورا  الدراسوووة 0.873الثبوووات لفقووورات االختبوووار البعووود  )

((Majeed, 2013 . 
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 معامالت الصعوبة لالختبار البعدي

 لفقرات االختبار التحصيلي، وقد تراوحت معامالت ،قام الباحث بحساب معامالت الصعوبة

 ,Melhem(، وهوو متفوق موم معوامالت الصوعوبة المقبولوة تربويواً )0.73-0.38الصعوبة بوين )

2012.) 

 معامالت التمييز لالختبار البعدي

-0.31بحساب معامالت التمييز لفقرات االختبار التحصيلي، وقد تراوحت بين )قام الباحث 

 .(Hussein, 2011) (، وهي متفق مم القيم المقبولة تربوياً 0.85

 المعالجة اإلحصائية

لتحليووول نتوووا ج الدراسوووة الحاليوووةم اسوووتخدم الباحوووث الرزموووة اإلحصوووا ية للعلووووم االجتماعيوووة 

(SPSSإذ تم استخدام المعالجات ) :اإلحصا ية التالية 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعياريةم لوص  تحصيل طالب المجموعات ااربعة  −

 في االختبار )القياض القبلي والبعد (.

(، لفحوح داللوة الفوروق فوي One-Way ANCOVAتحليل التباين ااحاد  المصواحب ) −

)القبلوي والبعود (، وزيواد   متوسطات تحصيل مجموعات الدراسة ااربعة، في االختبارين:

 ( وحساسيته.Fقو  اختبار)

، لفحوح داللوة الفوروق بوين Post Hoc (LSDاختبار أقول فورق  دال للمقارنوات  البعديوة ) −

متوسووطات التحصوويل بووين كوول مجموووعتين فووي اختبووار التحصوويل البعوود  )إلجووراء مقارنووات 

 ثنا ية بين المجموعات ااربعة(.

 .لحساب معامل الثبات، لالختبار البعد معادلة )ألفا لكرونباخ(  −

 نتائج الدراسة ومناقشتها

 أظهر تحليل البيانات التي جمعت من خالل أدا  الدراسة النتا ج اآلتية:

ال يوجووود فوووروق ذات داللوووة إحصوووا ية عنووود مسوووتوى الداللوووة نصوووت فرضوووية الدراسوووة: "

(0.05=α بوووين متوسوووطات درجوووة تحصووويل طلبوووة الصووو  العارووور )ر البعووود  فوووي فوووي االختبوووا

، وجرافماتيكوووا GeoGebra، تعوووزى إلوووى طريقوووة التووودريس باسوووتخدام )جيووووجبرا الرياضووويات

Graphmatica وراسم االقترانات ،Function Grapher)واالعتيادية ،." 

والختبووار الفرضووية ااولووى، تووم اسووتخراج المتوسووطات الحسووابية واالنحرافووات المعياريووةم 

(، )جيووووجبرالووودرجات طوووالب المجموعوووة التجريبيوووة ااولوووى، التوووي درسوووت باسوووتخدام برنوووامج 

والمجموعوة التجريبيوة  (،)جرافماتيكاوالمجموعة التجريبية الثانية، التي درست باستخدام برنامج 
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 2018(، 6)32إلنسانية( المجلد ا)العلوم  ألبحاثمجلة جامعة النجاح ل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمجموعووة المووابطة التووي درسووت  (،راسووم االقترانووات)درسووت باسووتخدام برنووامج  ، التوويلثووةالثا

 (:2رقم ) ،وكانت النتا ج كما في الجدول اآلتي ,(اإلعتيادية)باستخدام الطريقة 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والمتوسطات المعدلة لدرجات  :(2جدول )

 .راسة ااربعةالطالب في االختبارين: القبلي والبعد ، تبعاً لمجموعات الد

 العدد المجموعة

 (100البعدي )العالمة من  (100القبلي )العالمة من 
 المتوسط

 المعدل
الوسط 

 الحسابي

ارنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

ارنحراف 

 المعياري

 65.03 22.862 66.72 23.091 49.74 27 جيوجبرا

 72.27 13.778 70.60 26.023 42.97 30 جرافماتيكا

راسم 

 االقترانات
26 

44.85 21.137 
56.31 18.648 

57.04 

 42.46 17.737 43.33 19.725 48.07 27 المابطة

( فرقاً ظاهرياً في المتوسوطات الحسوابية، والمتوسوطات المعدلوة 2يبين الجدول السابق رقم )

فقد بلد المتوس  المعدل للمجموعوة التجريبيوة  ،لطلبة في االختبار البعد لتحصيل اللدرجة الكلية 

 (، وبلوود المتوسوو 72.27( وبلوود المتوسوو  المعوودل للمجموعووة التجريبيووة الثانيووة )65.03ااولووى )

(، وبلووود المتوسووو  المعووودل للمجموعوووة الموووابطة 57.04المعووودل للمجموعوووة التجريبيوووة الثالثوووة )

وراسوووم  ،جرافماتيكووا ،)جيوووجبرا طريقووة التووودريس باسووتخدامبسووبب اخووتالف  وذلوو  ،(42.46)

 (.واالعتيادية ،االقترانات

لتبوواين ولبيووا  داللووة الفووروق اإلحصووا ية بووين المتوسووطات الحسووابية، تووم اسووتخدام تحليوول ا

 (:3( وكانت النتا ج كما في الجدول اآلتي رقم )ANCOVAااحاد  المصاحب )

( اثر طريقة التدريس ANCOVAنتا ج تحليل التباين ااحاد  المصاحب ) :(3جدول )

باستخدام برامج: )جيوجبرا، وجرافماتيكا، وراسم االقترانات، واالعتيادية( في درجات طالب 

 المجموعات ااربعة، على اختبار التحصيل البعد . الص  العارر ااساسي بين

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
F 

الدرلة 

 اإلحصائية

 000010.* 63.959 13615.623 1 13615.623 االختبار القبلي

 000010.* 21.418 4559.389 3 13678.168 طريقة التدريس

   212.879 105 22352.301 الخطأ

    109 48400.76363 المجموع

 (.α=0.05*دالة إحصا ياً عند مستوى الداللة )
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 21.418( وجووود فوورق ذ  داللووة احصووا ية، حيووث بلغووت قيمووة )ف( 3يتبووين موون الجوودول )

بووين متوسووطات درجووات طووالب المجموعووات ااربعووة  تعووزى إلووى  0.00001وبداللووة إحصووا ية 

واالعتياديووة(  ،وراسووم االقترانووات ،البوورامج )جيوووجبرا، وجرافماتيكوواطريقووة التوودريس، باسووتخدام 

 وبالتالي إلى رفض الفرضية الصفرية.

ولعمل مقارنة ثنا ية موا بوين المجموعوات ااربعوةم اسوتخدم الباحوث اختبوار )أقول فورق دال( 

( لقيووواض أثووور طريقوووة التووودريس باسوووتخدام البووورامج: Post  Hoc LSDللمقارنوووات البعديوووة )

)جيوووجبرا، وجرافماتيكووا، وراسووم االقترانووات، االعتياديووة( علووى درجووات طووالب الصوو  العاروور 

ااساسووي، بووين المجموعووات ااربعووة علووى اختبووار التحصوويل البعوود  للمقارنووة بووين المجموعووات 

 (:4الثنا ية، كما في الجدول اآلتي رقم )

اثر  Post Hoc (LSDالبعدية )نتا ج اختبار )أقل فرق دال( للمقارنات الثنا ية : (4جدول )

طريق التدريس باستخدام برامج: )جيوجبرا، وجرافماتيكا، وراسم االقترانات، واالعتيادية( على 

 .درجات طالب الص  العارر ااساسي، بين المجموعات ااربعة، في اختبار التحصيل البعد 

 طريقة التدريس
المتوسط 

 الحسابي

المجموعة 

 الضابطة

التجريبية 

األولى 

 جيوجبرا

التجريبية 

الثانية 

 جرافماتيكا

التجريبية 

الثالثة راسم 

 ارقترانات

المجموعة 

 المابطة
43.33  -22.577* -29.813* -14.584* 

التجريبية ااولى 

 جيوجبرا
66.72   -7.236 7.993* 

التجريبية الثانية 

 جرافماتيكا
70.60    15.229* 

التجريبية الثالثة 

 االقتراناتراسم 
56.31     

 (.α=0.05*دالة إحصا ياً عند مستوى الداللة )

 ( ما يلي: 4يتبين من الجدول )

( بين متوسطي درجات α=0.05وجود فرق ذي درلة إحصائية، عند مستوى الدرلة ) .1

 طلبة المجموعة التجريبية األولى

الرابعة )المابطة(، التي درست باستخدام برنامج )جيوجبرا( ودرجات طلبة المجموعة 

التي درست باستخدام الطريقة االعتيادية تعزى إلى طريقة التدريس باستخدام )جيوجبرا، 

 التي درست باستخدام برنامج )جيوجبرا(. ،واالعتيادية( لصالح المجموعة التجريبية ااولى
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( بين متوسطي درجات α=0.05وجود فرق ذي درلة إحصائية، عند مستوى الدرلة ) .2

 ة المجموعة التجريبية الثانيةطلب

التي درست باستخدام برنامج )جرافماتيكا( ودرجات طلبة المجموعة الرابعة )المابطة(، 

التي درست باستخدام الطريقة االعتيادية تعزى إلى طريقة التدريس باستخدام )جرافماتيكا، 

 التي درست باستخدام برنامج )جرافماتيكا(. ،واالعتيادية( لصالح المجموعة التجريبية الثانية

( بين متوسطي درجات α=0.05وجود فرق ذي درلة إحصائية، عند مستوى الدرلة ) .3

 طلبة المجموعة التجريبية الثالثة

التي درست باستخدام برنامج )راسم االقترانات( ودرجات طلبة المجموعة الرابعة 

العتيادية تعزى إلى طريقة التدريس باستخدام )المابطة(، التي درست باستخدام الطريقة ا

التي درست باستخدام  ،)راسم االقترانات، واالعتيادية( لصالح المجموعة التجريبية الثالثة

 برنامج )راسم االقترانات(.

ويفسر الباحث ااثر اإليجابي للطرق الثالثة ااولى، التي تستخدم فيهوا برمجيوات الحاسووب 

 العتقاد الباحث لوجود مزايا عديد  الستخدام البرمجيات، منها: على حساب االعتياديةم 

ما قد توفره هذه البرمجيات التعليميوة الثالثوة، مون خصوا ح، وأدوات، وخودمات، قود تكوو  

نوت الطالووب موون التفاعوول المباروور مووم المحتوووى التعليمووي، فاسووتطاع الطالووب موون خاللهووا القيووام  مكت

ء التحوويالت الهندسوية المناسوبة والمتداخلوة، والوتحكم بخصوا ح بتمثيل االقترانات بيانيواً، وإجورا

لوحة الرسم البياني، وتغيير لو  الخلفية، والوتحكم فوي حجوم الخطووط بالشوكل الوذ  يوراه مناسوباً، 

وبووذل  عووززت هووذه البوورامج عمليووة الووتعلم بالممارسووة، بحيووث يصووبح الطالووب هووو محووور العمليووة 

 التعليمية.

أ  هووذه البوورامج  موون الممكوون أنهووا سوواهمت بشووكل فعووال فووي مسوواعد  ويعتقوود الباحووث أيموواً 

الطالب، الكتساب المعرفة لموا تووفره مون معلوموات معرفيوة علميوة، قود تعمول علوى زيواد  تركيوز 

الطالووب بووالمحتوى التعليمووي، وتفاعلووه بشووكل إيجووابي فووي تنفيووذ التمووارين، والمسووا ل والواجبووات، 

السووتخدام اامثوول، لهووذه البرمجيووات الحديثووة فووي تعلمهووم وكووذل  تطوووير قابليووة الطووالب علووى ا

 المدرسي.

وموون المحتموول أ  هووذه البوورامج قوود وفوورت الكثيوور موون الجهووود المبذولووة الكتسوواب المهووارات 

ااساسية للتعلم، مقارنة مم الطرق االعتيادية المتبعة حالياً في تودريس الرياضويات، وخاصوة فوي 

از تطبيووق اامثلووة، والتمووارين، وااسووئلة، عبوور هووذه البوورامج مجووال الرسوووم البيانيووة، ولووذل  امتوو

وون  بالسووهولة والبسوواطة، والووذ  ربمووا انعكووس علووى الكووم الكبيوور موون التمووارين، وااسووئلة، التووي تمكت

الطالوب موون تطبيقهووا، وحلتهووا فووي وقووت زمنووي قصووير، وبجهوود أقوول، ممووا يثوور  موون تعلووم الطالووب، 

 عبء الدراسة. ويرسخ المعلومات في ذهنه، ويخف  عنه 
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ويعتقد الباحث أيماً أ  هوذه البورامج قود وفورت أسولوباً جديوداً فوي تعلوم الرياضويات، جوذبت 

اهتمووام الطووالب الووذين تعلموووا بواسووطتها، واسووترعت انتبوواههم داخوول الحصووح، وتركيووزهم علووى 

ضويات تطبيق التمارين، والمسا ل، باستخدام هذه البورامج، وبوذل  وفتورت بيئوة خصوبة لوتعلم الريا

 لديهم.

ولألسباب السابقة يعتقد الباحث، بأ  البرمجيات ربما ساهمت في زياد  درجات الطالب في 

بوين المجموعوات التجريبيوة الثالثوة، التوي اسوتخدمت فيهوا طورق بورامج  ،اختبار التحصيل البعد 

 الحاسوب، على حساب المجموعة الرابعة التي تعلمت بواسطة الطريقة االعتيادية. 

 ,.Bulut et al)بولووت واَخورين وتتفق نتيجوة هوذه الدراسوة، موم نتوا ج دراسوات كول مون: 

 ,Omar(، وعمووور)Qeino, 2015وقينوووو)، و(Al-Bizary, 2015والبوووزار  ) ،(2016

فوووي فاعليوووة البرمجيوووات التعليميوووة،  وغيرهوووا ،(Reis & Ozdemir, 2010،  و)(2014

 دراسة الرياضيات.والحاسوبية، في تنمية تحصيل الطالب في 

( بين متوسطي درجات α=0.05وجود فرق ذي درلة إحصائية، عند مستوى الدرلة ) .4

 طالب المجموعة التجريبية األولى

التي درست باستخدام برنامج )جيوجبرا( ودرجات طلبة المجموعة التجريبية الثالثة، التي 

تدريس باستخدام برنامجي: درست باستخدام برنامج )راسم االقترانات( تعزى إلى طريقة ال

)جيوجبرا، وراسم االقترانات(، لصالح المجموعة التجريبية ااولى، التي درست باستخدام 

 برنامج )جيوجبرا(.

ويفسوور الباحووث وجووود فوورق ذو داللووة إحصووا ية فووي درجووات طووالب المجموعووة التجريبيووة 

المجموعوة التجريبيوة الثالثوة، ااولى، التي درست باستخدام برنامج )جيووجبرا( ودرجوات طوالب 

التي درست باستخدام برنامج )راسم االقترانوات( إلوى سوبب ر ويس، وهوو أ  برنوامج )جيووجبرا( 

يتفوق بشكل كبير، على برنامج )راسم االقترانات( باإلمكانيات، واادوات، التي يوفرها للطالبم 

نووات( مثوول: السووهولة فووي صووياغة لمعالجووة المحتوووى التعليمووي، قوود يفتقوودها برنووامج )راسووم االقترا

بيانيوة، االقترانات، والقدر  على التحكم في لوحة الرسم، واستخدام االوا  المختلفة في الرسووم ال

وراسوم  ،وجرافماتيكا ،( مقارنة ما بين البرامج )جيوجبرا5رقم ) تاليوغيرها.. يوضح الجدول ال

 سومها البيانية.االقترانات( في ضوء معالجة محتوى ماد  االقترانات ور

( بين متوسطي درجات α=0.05وجود فرق ذي درلة إحصائية، عند مستوى الدرلة ) .5

 طالب المجموعة التجريبية الثانية

التي درست باستخدام برنامج )جرافماتيكا( ودرجات طلبة المجموعة التجريبية الثالثة، التي 

التدريس باستخدام برنامجي:  درست باستخدام برنامج )راسم االقترانات( تعزى إلى طريقة

)جرافماتيكا، وراسم االقترانات(، لصالح المجموعة التجريبية الثانية، التي درست باستخدام 

 برنامج )جرافماتيكا(.
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ويفسوور الباحووث وجووود فوورق ذ  داللووة إحصووا ية، فووي متوسووطي درجووات طووالب المجموعووة 

يكوووا( ودرجوووات طوووالب المجموعوووة التجريبيوووة الثانيوووة، التوووي درسوووت باسوووتخدام برنوووامج )جرافمات

التجريبيووة الثالثووة، التووي درسووت باسووتخدام برنووامج )راسووم االقترانووات( إلووى سووبب ر وويس هووو أ  

برنوووامج )جرافماتيكوووا( قووود يتفووووق بشوووكل كبيووور علوووى برنوووامج )راسوووم االقترانوووات( باإلمكانيوووات، 

امج )راسوم االقترانوات( واادوات التي يوفترها للطالبم لمعالجة المحتووى التعليموي، مقارنوة ببرنو

مثل: السهولة في صياغة االقترانوات، والقودر  علوى الوتحكم فوي لوحوة الرسوم، واسوتخدام االووا  

( مقارنوة موا بوين البورامج 5المختلفة فوي الرسووم البيانيوة، وغيرهوا.. يوضوح الجودول االَتوي رقوم )

اد  االقترانات ورسومها وراسم االقترانات( في ضوء معالجة محتوى م ،وجرافماتيكا ،)جيوجبرا

 البيانية.

وراسم االقترانات( في ضوء معالجوة  ،مقارنة ما بين البرامج )جيوجبرا وجرافماتيكا :(5جدول )

 .د  االقترانات، ورسومها البيانيةمحتوى ما

 اسم البرنامج

 وجه المقارنة

 جيوجبرا

Geogebra 

 جرافماتيكا

Graphmatica 

 راســــم

 ارقـــترانات

االختصاص في مجال الرسوم 

 البيانية

 نعم نعم ال

التفاعل  –ديناميكية البرنامج 

 مم المستخدم

 بشكل قليل –نعم  بشكل كامل –نعم  بشكل كامل –نعم 

توفر النافذ  الجبرية 

 للمنحنيات

 ال ال نعم

بشكل  –نعم  بشكل كامل –نعم  بشكل كامل –نعم  إمكانية تصغير وتكبير الرسم

 محدود

تعديل لو  منحنى الرسم 

 البياني

 نعم نعم نعم

تعديل خصا ح المنحنى 

 المرسوم

 ال نعم نعم

إمكانية إضافة الحركة 

 لألركال 

 ال ال نعم

 ال نعم نعم  إمكانية إخفاء الرسم البياني

 نعم نعم نعم ضب  إعدادات الرسم البياني

 ال نعم ال توفر نافذ  نقاط المنحنى

بشارة الرسم إمكانية التحرك 

 البياني

 ال نعم نعم

 ال نعم نعم إمكانية تصغير وتكبير الرسم
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وجرافماتيكا( يتفوقا  بشكل كبير، على  ،بأ  برنامجي: )جيوجبرا (5يتبين من الجدول )

معالجة المحتوى  على لطالبا تساعدبرنامج )راسم االقترانات( باإلمكانيات، واادوات، التي 

 ،وإمكانية تصغير وتكبير الرسم ،التفاعل مم المستخدم –التعليمي مثل ديناميكية البرنامج 

وغيرها من  ،وإمكانية التحرك بشارة الرسم البياني ،وتعديل خصا ح المنحنى المرسوم

 اامور.

 استنتاجات الدراسة

وراسوم  ،وجرافماتيكوا ،ة )جيوجبراأرارت النتا ج الدراسة إلى أ  استخدام البرمجيات الثالث

االقترانات( قد أثور بشوكل إيجوابي فوي تحصويل طلبوة الصو  العارور فوي الرياضويات مقارنوة موم 

وجرافماتيكوا(  ،وأروارت النتوا ج كوذل  إلوى أ  اسوتخدام برنوامجي )جيووجبرا ،الطريقة االعتياديوة

هوورت النتووا ج تفوووق وأظ ،أثوورا بشووكل متسوواو فووي تحصوويل طلبووة الصوو  العاروور فووي الرياضوويات

بالمقارنة مم درجات الطلبوة  ،وجرافماتيكا( في درجات الطلبة في التحصيل ،برنامجي )جيوجبرا

 الذين درسوا باستخدام برنامج )راسم االقترانات(.

 التوصيات

في ضوء ما اَلت إليه نتا ج الدراسة يمكن التوصية بمرور  تفعيل طرق التودريس بواسوطة 

لما أظهراه من  )عليمية، وخاصة استخدام برنامجي )جيوجبرا وجرافماتيكابرمجيات الحاسوب الت

وبمرور  عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضويات، فوي  ،أفملية وفعالية واضحة، في التحصيل

 استخدام البرمجيات التعليمية، في تعليم الرياضيات.
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