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  ملّخص
ق  تقّصت ھذه الدراسة ألة الرياضيّة وفي القل ّل المس وجبرا في ح ة جي ر استخدام برمجي أث

ألة الرياضية .الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي ، استُخِدم في الدراسة اختبار حل المس
ى  فقرة، كما أُستخدم مقياس للقلق الرياضي،) 15(وتضّمن  تُخِرجت ) 20(واشتمل عل رة، واس فق

ا ٍل منھم ات لك دق والثب ة . دالالت الص راد الدراس دد أف غ ع اً ) 64(بل ر طالب ن الصف العاش م
ام الدراسي  ابلس، للع ي ن يم ف ة والتعل ة التربي ي مديري ة ف دارس الحكومي ي إحدى الم األساسي ف

ة وجود أثر الستخدام برمجية جيوجكشفت النتائج عن  .2012/2013 برا في زيادة تحصيل الطلب
ة . في حّل المسألة الرياضية، وتخفيض مستوى القلق الرياضي لديھم ولصالح المجموعة التجريبي

  . وخلصت الدراسة إلى عدٍد من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه من نتائج
 
Abstract 

This study aimed at investigating the effect of using GeoGebra 
software on mathematical problem solving and mathematical anxiety 
among the basic tenth grade students. A test of mathematical problem 
solving was used in this study, compromised of (15) items. Also a scale 
of mathematical anxiety was used, compromised of (20) items. Validity 
and reliability of the two scales were established. The subjects of this 
study were (64) tenth grade students, selected from basic governmental 
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school in Nablus district, in the scholastic year 2012-2013. The study 
revealed an effect of GeoGebra software on improving the achievement 
of the students in mathematical problem solving and reducing the level of 
mathematical anxiety in favor of the experimental group. A number of 
recommendations were made in the light of these findings.  

 
  راسة وأھميتھاة الدخلفيّ 

يمثّل الحاسوب خالصة ما أنتجته التقنية الحديثة، فقد غزا شتى مناحي الحياة بدءاً من 
. المنزل وانتھاًء بالفضاء الخارجي، وأصبح يؤثر في حياة الناس بشكل مباشر أو غير مباشر

استخدامه  ولما يتمتع به الحاسوب من مميزات ال توجد في غيره من الوسائل التعليمية، فقد اتسع
  .في العملية التعليمية

ارة استخدام وتوظيف الحاسوب لمصلحة  ولعّل من أھم المھارات التدريسية المعاصرة مھ
روتين المتكرر  المواد الدراسية والتدريس، إذ أّن الحاسوب أداة التجديد والتغيير والخروج من ال

المميزات الت. الرتيب الذي يطغى غالبا على األداء التدريسي ا الحاسوب من سرعة ف ع بھ ي يتمت
زه عن  ودقة وتنويع للمعلومات المعروضة ومرونة في االستخدام والتحكم في طرق العرض تميّ
ا  الكثير من أجھزة عرض المعلومات المختلفة من كتب ووسائل سمعية وبصرية يُعترف بأثرھ

ى ا. الحضاري والمعرفي دة عل ة المعتم ة التربوي ة وقد يُعد استخدام التقني يناً لنوعي لحاسوب تحس
د  ل وتزي ات أق ة بوقت وإمكان ق األھداف التعليمي ان وتحقي ى درجة اإلتق ا إل التعليم والوصول بھ

ه  ي نوعيت أثير ف يم دون ت اليف التعل يم وتخفض تك ة التعل ن عملي د م ق، (العائ د الح ، )2007عب
دمج الت ام ب ى وتدعو معظم التوجھات التربوية المعاصرة إلى تركيز االھتم دة عل ا المعتم كنولوجي

ع  ددة والواق ائط المتع ل الوس ة مث ة المتقدم ات التفاعلي تخدام التقني يم واس ي التعل وب ف الحاس
االفتراضي؛ كونھا قادرة على تنفيذ العديد من التجارب الصعبة من خالل برامج المحاكاة وتُقّرب 

ى استكشاف موضوعات المفاھيم النظرية المجردة، كما أنھا تھيئ بيئات تفكير تحفّز ال تعلّم  عل م
  ).Kartiko, Kavakli & Cheng, 2010(ليست موجودة ضمن المقررات الدراسية 

وألھمية الحاسوب والتكنولوجيا في تعلّم الرياضيات وتعليمھا، فقد اعتمد المجلس القومي 
 National Council of Teachers ofلمعلّمي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية 

Mathematics- NCTM  كواحد من المبادئ التي تقوم عليھا الرياضيات " التكنولوجيا"مبدأ
المدرسية، وينّص ھذا المبدأ على ضرورة استخدام التكنولوجيا في تعليم وتعلم الرياضيات وعلى 

م رأسھا الحاسوب والبرمجيات التعليمية واآلالت الحاسبة؛ لما لھا من وافر األثر في تحسين تعلّ 
الطلبة وتسھيل تنظيم وتحليل البيانات، والقدرة على القيام بالعمليات الحسابية بدقة وسرعة، 

  ).NCTM, 2000(والمساعدة على البحث في كافة فروع الرياضيات 

ولذلك فقد تنامى استخدام برامج الحاسوب وبرمجياته في تعليم الرياضيات، واستقصى 
ٍد منھا في إحداث تغيير في طرق تدريس الرياضيات أو الباحثون في تعليم الرياضيات أثر عد
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، )NCTM, 2008(تطوير مناھجھا وآثارھا اإليجابية على المعلّم والمتعلم على حدٍّ سواء 
الحاسوب في تعليم الرياضيات من خالل البرمجيات التعليمية الجيدة قد يزّود المتعلّم   فاستخدام

أثناء عملية تعلّم الرياضيات تفوق أي وسيلة تعليمية الحقيقي في " التفاعل"بزخٍم ھائٍل من 
المشاركة المباشرة المستمرة في اتجاھين بين المتعلّم والبرمجية : أخرى، ويُقصد بالتفاعل ھنا

  ).2002الفار، (التعليمية المقدمة بوساطة الحاسوب، متّضمنة أنشطة إيجابية من كال الطرفين 

البرمجيات األكثر حداثة في تعليم الرياضيات  من GeoGebraوتُعد برمجية جيوجبرا 
وتعلّمھا، فھي برمجية متعّددة المھام يمكن استخدامھا في الجبر والھندسة والحسابات التحليلية، 
كما أنھا ذات جدوى في رسم األشكال الھندسية المتعددة عبر إدخال اإلحداثيات، أو عبر رسم 

ا، باإلضافة إلى أنھا مصممة بطريقة تمّكن الطالب من النقاط، وتدعم اللغة العربية في استخدامھ
تطوير فھم عميق للنظريات والحقائق الرياضيّة من خالل التطبيق العملي واكتشاف المفاھيم 
بنفسه، وتشمل ھذه البرمجية كافة المعينات الالزمة لجعل عملية التعلّم سھلة وشيقة، إذ يبني 

ً مع المنحى البنائي للتعلّم الطالب باستمرار على تعلّمه السابق وھ  ,Akkaya(ذا يتوافق تماما
Tatar, & Kagizmanli, 2011.(  

إلى تكامل الجبر والھندسة من خالل برمجية ) 1(ويشير الرسم اإللكتروني في الشكل 
برسم الخطوط المستقيمة بداللة نقطتين ومن ثم حساب المساحة المحددة  GeoGebraجيوجبرا 

  . مةبتلك الخطوط المستقي

  
مثال على رسم رياضي ديناميكي يجمع بين الجبر والھندسة بواسطة برمجية : )1(شكل 

  .جيوجبرا
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ألة  ّل المس ة في ح ھذا ويعتقد تربويون أّن استخدام برمجية جيوجبرا يرفع من مستوى الطلب
ادة صياغة المس ات كإع الكثير من العملي ام ب ألة يتطلب من الطالب القي ألة الرياضية، فحّل المس

يات  ع فرض اء ووض ب واستقص ات تركي ى عملي اج إل د تحت يدھا، وق مھا وتجس ا ورس وتحليلھ
ار عناصر  ة الختب ة غني وجبرا بيئ ة جي وفر برمجي يات، وت ك الفرض ة تل دى مالءم ار م واختب

ول أّن استخدام ). Reis & Ozdemir, 2010(المسألة الرياضية وسبر أغوارھا  كذلك يمكن الق
وجبر ل جي ات مث ق برمجي دة القل ف ح ي تخفي اً ف ھم إيجاب د يس ا ق يات وتعلّمھ م الرياض ي تعلّ ا ف

، ) ,2010Obara(الرياضّي لدى الطلبة، كما يمكن أن يحقق متعة أكبر أثناء تعلّمھم الرياضيات 
يكاد يكون منتشراً بين أوساط الطلبة في المدارس والجامعات، وقلق الرياضيات فالقلق الرياضّي 
ل في شعور ردا يتمثّ التوتر لف ذي ب د يعترضه والجزع ال ه مع عن ام تعامل ألة حلّ  أو األرق  مس

، ويعتقد )Richardson & Suinn, 1972(اليومية  الدراسة أو الحياة بأمور عالقة لھا رياضية
ه  ق ) Vinson, Haynes, Brasher, Sloan & Gresham, 1997(فينسون ورفاق أن قل

المتغيرات المھمة في فشل تعلّم الرياضيات؛ ولذا يُعّد من الرياضيات من أشد العوامل التي تعيق 
اع  تعلم يمكن أن تكون ناتجة عن ارتف الطلبة في مواقف الرياضيات، وأّن الكثير من مشكالت ال
ن  ون م تطيع المعلم ة يس واد تعليمي د تصميم م د تحل عن ذه المشكالت ق ق الرياضّي، وإن ھ القل

ات حاسوبية خاللھا تقليص القلق الرياضّي لدى ال ة من خالل استخدام برمجي طلبة بطرق مختلف
  .مثل جيوجبرا

ة  دى الطلب يّة ل ألة الرياض ّل المس ي ح ا ف ث أثرھ وجبرا، وبح ة جي تخدام برمجي ّل اس   ولع
ه دراسات  ه وأوصت ب ت علي ا حثّ و م ه، وھ ام ب در القي ا يُج و م ديھم، ھ ق الرياضّي ل ي القل وف

)Abu Bakar, Ayub, Luan, & Tarmizi, 2010( ذه الدراسة ك أتت ھ ، وفي ضوء ذل
وجبرا للوقوف على تقّصي أثر استخدام ة جي ق الرياضّي  برمجي ألة الرياضية والقل ّل المس في ح
  . لدى طلبة المرحلة األساسية العليا

  مشكلة الدراسة وأسئلتھا
ر الم ارة تُثي ويق واإلث ة بالتش ة مفعم ة تعليمي ة بيئ ه المختلف وب ببرمجيات كل الحاس تعلّم  يش

ة اطاً وحيوي دّ . نش ذاتھا وتتع اھج ب دُّ من ل تُع ائل ب ا وس ا كونھ ي وظيفتھ ات الحاسوب ف ى برمجي
دفع  ع ي ار بأسلوب شيق وممت دريس واالختب تساعد في تنظيم عملية التعلّم، وتُمّكن المعلّم  من الت

وجبرا  ة جي ا برمجي تعلّم، وم ة ال ي عملي تمرارية ف ة واالس ى الدافعي المتعلم إل إال  GeoGebraب
ى التعامل مع الموقف  تلك البرمجياتواحدة من  درة عل ٍم أفضل وق التي قد تساعد المتعلّم في فھ

  .التعليمي والخبرة التعليمية

وللقلق الرياضّي دور كبير في تشجيع المتعلّم وتحصيله وتطوير قدراته، وقد يتدنى مستوى 
مشجعة لالستقاللية كتلك التي توفرھا بيئة  لدى الطلبة عندما يتعلمون الرياضيات في بيئةالقلق 

برمجية جيوجبرا، ويتم فيھا تنمية التحدي والفضول والسيطرة والخيال وإشراك المتعلّم  في 
  .عمليات التعلم وتحمل مسؤولية تعلّمه
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ألة الرياضية ھي من  ّل المس ى ح درة عل ويعتقد العاملون في مجال تعليم الرياضيات أن الق
م الرياضيات، أھم المھام الت ل صفوة تعلّ ألة يمث ّل المس ك ألن ح ب؛ ذل ي يجب أن يمارسھا الطال

وى  تمكن من المحت ى ال اً عل ألة الرياضية مؤشراً موثوق ّل المس ويُعد تحسن مستوى الطلبة في ح
  .الرياضّي برمته

  : وبناء على ما تقّدم، فقد تمثلت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي

في حّل المسألة الرياضية والقلق  GeoGebraأثر استخدام برمجية جيوجبرا  ما"
  ".؟ الرياضّي لدى طالب الصف العاشر األساسي

  : وانبثق من السؤال الرئيس السؤاالن اآلتيان

في التحصيل في حّل المسألة  GeoGebraما أثر استخدام برمجية جيوجبرا  :السؤال األول
  ؟ لعاشر األساسيالرياضية لدى طالب الصف ا

ق الرياضّي  GeoGebraما أثر استخدام برمجية جيوجبرا  :السؤال الثاني في تخفيض القل
  ؟لدى طلبة الصف العاشر األساسي

  فرضيات الدراسة
ا ابعين ھم رين ت ا متغي ق : لإلجابة عن سؤالي الدراسة، وتناولھ ألة الرياضية والقل ّل المس ح

  :اآلتيتان الرياضّي، صيغت الفرضيتان الصفريتان

ى توى " :الفرضية األول د مس ائية عن ة إحص رق ذو دالل د ف ين متوسطي ) 0.05(ال يوج ب
ة المجموعة ) الذين استخدموا برمجية جيوجبرا(درجات طلبة المجموعة التجريبية  ودرجات طلب

  ". في التحصيل في اختبار حّل المسألة الرياضية ) الطريقة االعتيادية(الضابطة 

ةالفرضية الثان توى ": ي د مس ائية عن ة إحص رق ذو دالل د ف طي ) 0.05(ال يوج ين متوس ب
ة المجموعة ) الذين استخدموا برمجية جيوجبرا(درجات طلبة المجموعة التجريبية  ودرجات طلب

  ". في مقياس القلق الرياضيّ ) الطريقة االعتيادية(الضابطة 

  أھمية الدراسة ومبرراتھا 
ي أّن  ة ف ذه الدراس ة ھ ن أھمي و تكم ة نح ز الطلب ي تحفي ھم ف د يُس ة ق ذه البرمجي تخدام ھ اس

الرياضيات وتعلّمھا، ويمنحھم الفرصة لدراسة المفاھيم والتعميمات والمھارات الرياضية في بيئة 
  .ديناميكية متحركة

ق الرياضيات،  كما تستمد ھذه الدراسة أھميتھا من أھمية متغيري حّل المسألة الرياضية وقل
ق التعميمات حّل المسألة الرف ب، ويسمح بتطبي دى الطال ياضية يُكسب المفاھيم معنًى ووضوحاً ل

ا أّن العمل . في مواقف جديدة، إضافة لكونه وسيلة للتدريب على المھارات الرياضية المختلفة كم
ى تحسين اتجاھات  ؤدي إل د ي وجبرا ق ة جي ق الرياضّي من خالل برمجي على تخفيض حدة القل
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ادة الري و م ة نح يات الطلب ي الرياض يلھم ف ادة تحص ى زي ؤدي إل ك أن ي أن ذل ن ش يات، وم اض
  ).2010أبو زينة، ( وتعلّمھا

  التعريفات اإلجرائية 
  :تتضّمن الدراسة التعريفات اإلجرائية اآلتية

ر والھندسة والحساب، : برمجية جيوجبرا ة تتخصص في الجب ھي برمجية رياضيات فعال
ن جامع وتر م اركوس ھون ا م ام بتطويرھ ي ق يات ف يم الرياض ك لتعل دا أتالنت   ة فلوري

ا،  ات وغيرھ تقيمات والمتجھ اط والمس م النق ن رس ة يمك ذه البرمجي تخدام ھ دارس، وباس   الم
درة  ة الق ذه البرمجي رة، ولھ داثيات مباش ات واإلح تقيمات واالقتران ادالت المس ال مع ن إدخ ويمك

اد ال ات وإيج ام والمتجھ رات واألرق ع المتغي ل م ى التعام اتعل امالت لالقتران تقات والتك  مش
)Akkaya, Tatar, & Kagizmanli, 2011.(  

موقف جديد ومختلف يضع الطالب أمام تحدٍّ لقدراته خاصة أنه ال يكون : المسألة الرياضيّة
ا بعناصر الموقف الحالي  ابقة ويربطھ ه الس وم الطالب باستدعاء معلومات ه ويق لديه حّل في حين

اً )2010أبو زينة، (الوصول إلى الحل بطريقة جديدة تمكنه من  ل إجرائي ، وفي ھذه الدراسة تتمث
ر  دتي الجب ة بوح ية والمرتبط ألة الرياض ار المس ّدة الختب يّة المع ائل الرياض ة المس بمجموع

  . والھندسة التحليلية

ا : حّل المسألة الرياضيّة وم بھ ي يق ھي مجموعة من التحركات والخطوات واإلرشادات الت
بقراءة المسألة أثناء الحصة الدراسية وفق خطوات حّل المسألة الرياضيّة، إذ يقوم الطالب المعلّم  

ار  ب باختي وم الطال م يق وب ث ات والمطل د المعطي ة وتحدي ه الخاص ياغتھا بلغت ادة ص وإع
تراتيجية أو  ذ اإلس اإلستراتيجية الخاصة المناسبة للحل، ومن ثم تنفيذ خطة الحل التي تتضمن تنفي

ة مجموعة ة، ( االستراتيجيات بمھارة، وأخيراً تقويم الحل عبر التحقق من معقولية اإلجاب و زين أب
ار بأنه في ھذه الدراسة ويُعّرف حّل المسألة إجرائياً ). 2010 الدرجة التي يحققھا الطالب في اختب

  .المسألة الرياضية الُمعد لذلك

رده ان :القلق الرياضي الخوف، م م شعور عاطفي شديد أشبه ب ة في فھ درة الطلب خفاض ق
اً ، )1994العابد ويعقوب، (الرياضيات وحل مسائلھا  ذه الدراسة ويُعّرف القلق إجرائي ه في ھ بأن

  .الدرجة التي يحققھا الطالب في مقياس القلق الُمعد لذلك

  استخدام برنامج جيوجبرا في صف الرياضيات

ى عدد من نظراً لحداثة استخدام جيوجبرا في تعلّم الرياضيات وتع ان إل ا، فيشير الباحث ليمھ
  . الدراسات التي نُشرت باللغة اإلنجليزية

ارميزي  وب وت اھا وأي ام س ر ) ,Saha, Ayub & Tarmizi 2010(ق اس أث بدراسة لقي
ا من خالل  GeoGebraاستخدام برنامج جيوجبرا  ور بماليزي ة في كوااللمب على تحصيل الطلب

ة توسيع تعلمھم لموضوع اإلحداثيات ال ى طلب ي عل ھندسية واستخدمت الدراسة منھجاً شبه تجريب
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ة ) 53(عددھم  دراتھم المكاني وعتين وفق ق ة في مجم مرتفعي (في المرحلة الثانوية وُوّزع الطلب
ة درة المكاني ة ومنخفضي الق درة المكاني ة )الق ي ضّمت الطلب ة الت ة التجريبي ، وُدّرست المجموع
طة برن ة بواس درة المكاني ي الق ابطة GeoGebraامج منخفض ة الض ت المجموع ا درس ، بينم

ى . مرتفعة القدرة المكانية بالطريقة االعتيادية ة عل وطُبّق اختبار للتحصيل ومقياس للقدرة المكاني
ذلك  ة وك ة المنخفض درة المكاني ة ذوي الق يل الطلب ن تحص ائج تحّس رت النت وعتين وأظھ المجم

  . ارتفاع القدرة المكانية لديھم

ة ) Reis & Ozdemir, 2010(وأوزدمير وأجرى ريس  ر برمجي دراسة تجريبية لبيان أث
وجبرا  ة  GeoGebraجي وع المكافئ دة القط ي وح انوي ف ة الصف األول الث يل طلب ي تحص ف

دد  ة بع ين ضابطة وتجريبي ى عينت اً عل اً تجريبي ان منھج واتجاھاتھم نحو الرياضيات واتبع الباحث
ة وبق ل مجموع ي ك ة ف ن الطلب او م دة ) 102(در متس ابطة وح ة الض ت المجموع اً وتعلم طالب

د  وجبرا، وق تخدام جي ة باس ة التجريبي ا درست المجموع ة بينم ة التقليدي ة بالطريق القطوع المكافئ
ى المجموعة الضابطة في التحصيل وفي  ة عل اً للمجموعة التجريبي أظھرت نتائج الدراسة تفوق

  .اتجاھاتھم نحو الرياضيات

ا وھدفت دراسة زنقن  ان وكوتلوك ى ) Zengin, Furkan & Kutluca, 2012(وفورك إل
اً  احثون منھج ع الب ات، واتب دراسة أثر برمجية جيوجبرا في تحصيل الطلبة في مادة حساب المثلث

ات ) 51(تجريبياً بمجموعتين مجموعھما  ة وحدة حساب المثلث طالباً، درست المجموعة التجريبي
د باستخدام برمجية جيوجبرا، بينما د ة، وبع ة بنائي ھا بطريق رست المجموعة الضابطة الوحدة نفس

ي ) 5( ة الت ة التجريبي ة المجموع ر لطلب وق كبي ى تف ائج إل ارت النت د أش دريس، فق ن الت ابيع م أس
  . درست وفق برمجية جيوجبرا

دريس وحدة ) Udi & Radakovic, 2012(واستقصت دراسة يودي وراداكوفيتش  أثر ت
تخدام ب االت باس ة الصفين العاشر االحتم دى طلب د ل ر الناق ارات التفكي ى مھ وجبرا عل ة جي رمجي

اذ ) 48(والحادي عشر، وتكونت عينة الطلبة من  ز في اتخ ة بي ى نظري طالباً درسوا تطبيقات عل
ة  تخدام برمجي ة أّن اس ائج الدراس ارت نت د أش ة، وق ة والسياس حة والمالي ق الص رارات تتعل ق

اذ  جيوجبرا كأداة ديناميكية ساھم يھم اتخ ة وسھّل عل دى الطلب د ل ر الناق في تحسين مھارات التفكي
  .القرارات

  منھجية الدراسة وإجراءاتھا

  أفراد عينة الدراسة
ة  ابلس بطريق ة ن ي مدين ية ف ة العائش ين طالب مدرس ن ب ة م ة الدراس راد عين ار أف م اختي ت

م الرياضيات، وقد اختيرت ھذه المدرسة لسھولة التو. قصديه إلجراء الدراسة عليھا اصل مع معلّ
) 5(وتعاون إدارة المدرسة، وتوفّر مختبر حاسوب مناسب لعدد طالب الصف العاشر مع وجود 

م . شعب لطالب الصف العاشر األساسي؛ مما ساعد في تطبيق إجراءات الدراسة ومتابعتھا د ت وق
  ).ية والضابطةالتجريب(توزيع الشعب بطريقة عشوائية؛ مما سھّل اختيار مجموعتي الدراسة 
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طالباً ) 33(وعدد طالبھا ) أ(عشوائياً، حيث مثّلت الشعبة ) ب(و) أ(وقد تم اختيار الشعبتين 
ا ) ب(ومثّلت الشعبة . كمجموعة تجريبية، طُبّق عليھا برمجية جيوجبرا اً ) 31(وعدد طالبھ طالب

ون ذلك يك دريس، وب ي الت ة ف ة االعتيادي ا الطريق ت عليھ ة ضابطة طُبّق راد  كمجموع وع أف مجم
ً ) 64(الدراسة    . طالبا

  أدوات الدراسة
اس "، والثانية "اختبار حّل المسألة الرياضية"تمثلت أدوات الدراسة في أداتين، أوالھما  مقي

  ".القلق الرياضيّ 

  اختبار حّل المسألة الرياّضية: أوالً 
ار  م إعداد اختب ألة الرياضيّة"تحقيقاً لھدف الدراسة فقد ت ّل المس اً للخطوات ، وذ"ح ك وفق ل

  :اآلتية

ية  .1 ألة الرياض لة بالمس دوريات ذات الص ات وال ري والدراس ح األدب النظ   مس
ة  يم الرياضيات في المدرسة الثانوي ة تعل ك مجل ى ذل ة عل ا، ومن األمثل واستراتيجيات حلّھ

Mathematics Teacher   ي الرياضيات ومي لمعلّم والتي تصدر شھرياً عن المجلس الق
NCTMمسألة رياضية) 30(ّمن كل مجلة ، وتتض.  

ارة  .2 ألة ) 8(استش ّل المس ار ح ى اختب إطالعھم عل ك ب يات، وذل يم الرياض ي تعل اتذة ف أس
 .الرياضية

ل المجلس ال .3 دريس الرياضيات مث ة متخّصصة في ت ومي االستعانة بمواقع عالمي لمعلمي ق
 .عليا، مع االستئناس بكتب الرياضيات للمرحلة األساسية الNCTMالرياضيات 

ل .4 ألة الرياضية مث   University of Kent Center ofدراسة نماذج الختبارات في المس
Reasoning  ،Annual Math League Contests. 

 .فقرة في صورتھا األولية) 20(كتابة فقرات اختبار حّل المسألة الرياضية وقد بلغ عددھا  .5

ى  .6 يم الرياضيات مت) 8(تحكيم اختبار المسألة الرياضية وذلك بعرضه عل خّصصين في تعل
ا للصف  يات ومعلميھ رفي الرياض ة، ومش اح الوطني ة النج ة، وجامع ة األردني ي الجامع ف

 .العاشر األساسي في مديرية التربية والتعليم في نابلس

راد الدراسة؛  .7 ر أف ى مجموعة من طالب الصف العاشر األساسي غي ار عل تجريب االختب
 .والتمييز لفقراته، والوصول لالختبار بصورته النھائيةوذلك الستخراج معامالت الصعوبة 

ي  .8 ة ف راد الدراس ى أف ه عل ه وإعادت ل تطبيق ن أج ة م ورته النھائي ار بص داد االختب إع
ة من . المجموعتين الضابطة والتجريبية رة في ) 15(وقد تكّون االختبار بصورته النھائي فق

 .رات وتمييزھاضوء توصيات مجموعة المحّكمين، ومعامالت صعوبة الفق
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لالستجابة الصحيحة للفقرة من اختبار حّل المسألة الرياضية، وأُعطيت ) 1(أُعطيت الدرجة  .9
ار ) صفر(الدرجة  ى االختب ات الطالب عل ذا تراوحت درجات إجاب اً، وبھ لالستجابة الخط

  .درجة) 15(و) صفر(بين 

د ألة الرياضية، فق ّل المس ار ح وى الختب د من صدق المحت م عرضه بصورته  ھذا وللتأك ت
يم الرياضيات في ) 8(األولية على  دريس متخّصصين في تعل ة ت محّكمين من بينھم أعضاء ھيئ

رفي  ويم، ومش اس والتق ي القي ص ف ة، ومتخص اح الوطني ة النج ة، وجامع ة األردني الجامع
يم في  ة والتعل ة التربي ين لرياضيات الصف العاشر األساسي في مديري الرياضيات ومعلمْين اثن
نابلس، وطلب إلى كل من ھؤالء المحّكمين إبداء رأيه في فقرات االختبار من حيث قياسه المسألة 
ة  وفر إجاب ئلة، وت دد األس زمن لع الرياضية، ومدى سالمة الصياغة اللغوية ووضوحھا، وكفاية ال
ر المناسبة  رات غي صحيحة واحدة للسؤال، ووجود نمط في بدائل المسألة الرياضية، وحذف الفق

ار في صورته . أو تعديلھا أو اقتراح فقرات جديدة، وذكر أية مالحظات أخرى د تكون االختب وق
نھم، . فقرة من نوع االختيار من متعدد) 20(األولية من  تعادة النسخ م ين واس وبعد مقابلة المحّكم

ع األ ين في تنوي ت مالحظات المحكم ئلة تم تفريغ المالحظات الواردة ودراستھا باھتمام، وتمثّل س
ة  ادة الصياغة اللغوي ية، وإع ة في رسم األشكال الھندس وى الرياضي، والدق على مجاالت المحت

  .فقرات) 5(لثالث فقرات؛ لتصبح أكثر وضوحاً، عالوة على حذف 

ذلك  ين الطالب، وك ز ب ى التميي درتھا عل دم ق وبغرض الكشف عن الفقرات التي تتّصف بع
ّم الفقرات التي تتصف بالصعوبة الشديدة  د ت ار، فق داً لحذفھا من االختب أو السھولة الشديدة، تمھي

اد ) 33(تطبيق اختبار حّل المسألة الرياضية على عينة استطالعية شملت  طالباً في مدرسة االتح
د . الثانوية رات وق ع الفق ز لجمي امالت الصعوبة والتميي م استخراج مع ات ت د تصحيح اإلجاب وبع

ين  عوبة ب امالت الص ت مع ل )0.56-0.22(تراوح رات ذات معام ود فق دم وج ي ع ا يعن ؛ مم
ن  ر م عوبة أكث ن ) 0.85(ص ل م رات )0.20(أو أق ز لفق امالت التميي يم مع ت ق ا تراوح ، كم

ل من )0.70-0.32(االختبار بين  ز أق رات ذات معامل تميي ي عدم وجود فق ا يعن ). 0.20(؛ مم
ّل ال ار ح تخدام اختب اً الس ة تربوي يم مقبول ذه الق د ھ ة وتُع ة الحالي ي الدراس ية ف ألة الرياض مس

)Crocker & Algina, 1986( ّل ار ح رات اختب رة من فق تم حذف أي فق م ي ه ل اء علي ، وبن
  .المسألة الرياضية في ضوء معامالت الصعوبة والتمييز

ة  ى عين ار عل ق االختب م تطبي ألة الرياضية ت ّل المس ار ح ات اختب وبغرض الكشف عن ثب
رة ط) 33(استطالعية شملت  ار م ق االختب الباً في مدرسة االتحاد الثانوية وبعد أسبوعين تم تطبي

ار  ادة االختب ة إع ار بطريق ات االختب اد ثب تم إيج ة االستطالعية نفسھا، لي -testأخرى على العين
retest ة ذه الطريق ات بھ ل الثب ة معام ت قيم د بلغ ات )0.76(، وق ل الثب اب معام ّم حس ا ت ، كم

داخ ة االتساق ال ا بطريق اخ ألف ة كرونب ة معامل Cronbach Alphaلي وفق معادل ، وبلغت قيم
ات  ي )0.79(الثب ية ف ألة الرياض ّل المس ار ح تخدام اختب اً الس ولتين تربوي ان مقب د القيمت ، وتُع

  ). Crocker & Algina, 1986(الدراسة الحالية 

  : وكأمثلة مّما تضّمنه اختبار حّل المسألة الرياضية، الفقرات اآلتية



 ......"في  GeoGebraأثر استخدام برمجية جيوجبرا "ـــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2482

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )11( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  :مساحة المنطقة المظللة تساوي. 4، 8الشكل المقابل يمثل مستطيل بعديه  −

  
 12) د( 16) جـ( 32) ب( 64) أ(

ه  − ب، ) 40(صف ب دم، ) 18(طال رة الق ون ك ب يلعب لة، ) 15(طال رة الس ون ك ب يلعب طال
  :عدد الطلبة الذين يلعبون اللعبتين معاً يساوي . طالباً ال يلعبون أّي منھما) 12(

 7) د( 5) جـ( 10) ب( 15) أ(

ان إذا  − اوي ك وجبين يس حيحين م ددين ص ع ع اتج جم اتج 11ن ة لن ة ممكن ر قيم إن أكب ، ف
  : ضربھما تساوي

 30) د( 28) جـ( 18) ب( 11) أ(

  :أكبر عدد من المربعات في الشكل المقابل −

   

   

   

  مقياس القلق الرياضيّ    :ثانياً 
، باالعتماد على عدد من الدراسات "مقياس القلق الرياضيّ "لتحقيق ھدف الدراسة تم إعداد 

طل  ة األس ل دراس ق الرياضيات مث ي قل ت ف ي بحث ي )2003(الت د )2004(، والمروع ، والعاب
  ).1994(ويعقوب 

ة دى الطلب ر ل د يثي لوكياً ق اً س ا موقف ل كل منھ رات تمثّ ق الرياضّي فق اس القل  ويتضّمن مقي
رات  مقداراً من القلق يعبّر عنه باستجابته عن واحدة من نقاط التدرج المدونة أمام كل فقرة من فق

 14) د( 11) جـ( 10) ب( 9) أ(
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ي(المقياس، والتي تبدأ بالمستوى األول  ه ) ال يزعجن اط، ويلي ه ثالث نق يالً (ول ي قل ه ) يزعجن ول
  .وله نقطة واحدة) يزعجني كثيراً (نقطتان، ثم 

ى ) حتوىصدق الم(وللتأكد من الصدق الظاھري  ة عل م عرضه بصورته األولي للمقياس، ت
ثمانية من المحّكمين من ذوي االختصاص في تعليم الرياضيات وعلم النفس في الجامعة األردنية 
اس  رات المقي ه في فق داء رأي وجامعة النجاح الوطنية، حيث طُلب إلى كل من ھؤالء المحّكمين إب

د ومناسبته لقياس القلق الرياضّي ومدى سالمة ا ة مالحظات أخرى وق ة وذكر أي لصياغة اللغوي
ن  اس م ون المقي ن ) 23(تك ة م اس األولي خ المقي تعادة نس د اس ة وبع ورته األولي ي ص رة ف فق

ث أصبح  اس بحي رات المقي ى فق ديالت عل ت تع ام، وأجري ات باھتم ين ُدرست المالحظ المحّكم
ن  اً م اس مكون ن ) 20(المقي دالً م رة ب ياغة)23(فق ّدلت الص رات  ، وُع ي بعض الفق ة ف اللغوي

  .وُحذفت الفقرات التي تحمل المعنى نفسه الذي ورد في فقرات أخرى

ة استطالعية  ى عين اس عل وبغرض الكشف عن ثبات مقياس القلق الرياضّي تم تطبيق المقي
ملت  رة أخرى ) 33(ش اس م ق المقي م تطبي بوعين ت د أس ة وبع اد الثانوي ة االتح ي مدرس ا ف   طالب

ة ا ى العين ارعل ادة االختب ار وإع ة االختب اس بطريق ات المقي اد ثب تم إيج ھا لي تطالعية نفس   الس
 Test-retest ا اخ ألف ة كرونب داخلي وفق معادل ، وقد تم حساب معامل الثبات بطريقة االتساق ال
"Cronbach Alpha" ار ادة االختب ار وإع ة االختب ات بطريق ل الثب ة معام ت قيم د بلغ ، وق
اً )0.82(عامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا ، وبلغت قيمة م)0.78( ، وتُعد القيمتان مقبولتين تربوي

ة  ق الرياضّي في الدراسة الحالي اس القل ذا ). Crocker & Algina, 1986(الستخدام مقي وبھ
ن  اً م ة مكون ورته النھائي اس بص ون المقي رة) 20(يك ق . فق اس القل ّمنه مقي ا تض ة مّم وكأمثل

  : تيةالرياضّي، الفقرات اآل

  يزعجني كثيراً   يزعجني قليالً   اليزعجني  أن تحضر حصة رياضيات −

  يزعجني كثيراً   يزعجني قليالً   اليزعجني  أن تستمع إلى معلم الرياضيات في الصف −

وم من  − أن تفكر في امتحان الرياضيات قبل ي
  موعده

  يزعجني كثيراً   يزعجني قليالً   اليزعجني

  يزعجني كثيراً   يزعجني قليالً   اليزعجني  أن ترفع يدك لتسأل في حصة الرياضيات −

  يزعجني كثيراً   يزعجني قليالً   اليزعجني  أن يُطلب منك حل مسائل في الطرح −

  يزعجني كثيراً   يزعجني قليالً   اليزعجني  أن يُطلب منك حل مسائل في القسمة −

  يزعجني كثيراً   يزعجني قليالً   اليزعجني  أن تفسر أشكاالً ھندسية −
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  إجراءات الدراسة
  لتحقيق األھداف المرجوة من الدراسة تم إتباع اإلجراءات اآلتية

  .إعداد خطط التدريس وفق برمجية جيوجبرا والتحقق من صدقھا .1

  .إعداد اختبار حّل المسألة الرياضية ومقياس القلق الرياضّي والتحقق من صدقھما وثباتھما .2

وعتين  .3 ي مجم وائياً ف ا عش دياً وتوزيعھ ة قص ار العين ق األو: اختي درس وف ة ت ى تجريبي ل
  .برمجية جيوجبرا والثانية ضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية

ة  .4 يب برمجي وجبرا، وتنص ة جي ية ببرمجي ة العائش ابع لمدرس وب الت ر الحاس ز مختب تجھي
جيوجبرا على أجھزة الحاسوب والتأكد من تشغيل دروس الرياضيات في وحدة التحويالت 

  .الھندسية للصف العاشر األساسي

ق  .5 ة وطبّ ذ التجرب ام بتنفي ذي ق م الرياضيات ال عقد عدة لقاءات مع مشرفي الرياضيات ومعل
ة الضابطة  م المجموع ه علّ ي الوقت نفس ة، وف ة التجريبي ى المجموع وجبرا عل ة جي برمجي
وب،  ر الحاس ي مختب ود الطالب ف ية دون وج ذ حصة افتراض ة، وتنفي ة االعتيادي بالطريق

  .المعلّم  إلرشاده عملياً في تنفيذ االستراتيجية التعليمي وكذلك تنفيذ حصة صفية أمام

ات  .6 ابية واالنحراف طات الحس تخراج المتوس ة باس وعتي الدراس افؤ مجم ن تك ق م م التحق ت
ق  اس القل ألة الرياضية ومقي ّل المس ار ح ي اختب وعتين ف درجات طالب المجم ة ل المعياري

ُعّد ذلك بمثابة التطبيق القبلي الختبار حّل الرياضّي، وذلك قبل البدء في تنفيذ التدريس، وقد 
  .المسألة الرياضية ومقياس القلق الرياضيّ 

ة  .7 ة التجريبي ذ المعالج وجبرا(تنفي ة جي تخدام برمجي ع ) اس ة وبواق راد الدراس ى أف ) 4(عل
  .2013-2012حصص أسبوعياً لمدة أربعة أسابيع في الفصل الدراسي األول من العام 

رى فيھا تنفيذ الدراسة عدة مرات، وحضور بعض الحصص الصفية زيارة المدرسة التي ج .8
ة  للمجموعتين الضابطة والتجريبية، وتسجيل المالحظات خالل تنفيذ التجربة؛ للتأكد  من دق
اء  تنفيذ المعلّم  للتدريس وفق برمجية جيوجبرا والتعرف إلى مواطن القوة والضعف في أثن

  .التنفيذ

در .9 ق الت ن تطبي اء م د االنتھ ق بع اس القل ألة الرياضية ومقي ّل المس ار ح ق اختب م تطبي يس ت
  .الرياضّي على طالب الصف العاشر األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبية

ابقاً،  .10 رت س ي ُذك حيح الت ايير التص ق مع ية وف ألة الرياض ار المس حيح أوراق اختب م تص ت
ى  ات عل ا إحصائياً وكذلك تفريغ مقياس القلق الرياضّي، وإدخال البيان الحاسوب ومعالجتھ

  .، واستخراج النتائجSPSSباستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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  المعالجات اإلحصائية
ات  ابية واالنحراف رارات والمتوسطات الحس ة في التك تم استخدام إحصاءات وصفية متمثل

ة والضابطة وعتين التجريبي راد المجم ة لوصف أداء أف مّ . المعياري ا ت اين  كم ل التب تخدام تحلي اس
ين من سؤالي الدراسة، وضبط ) ANCOVA(األحادي المصاحب  الختبار الفرضيتين المنبثقت

روق  ة الف ة والكشف عن دالل وعتين الضابطة والتجريبي ين متوسطات درجات المجم روق ب الف
  .بينھا

  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 
ؤ ّص الس ي ن ا يل ى م وجبرا "ال األول عل ة جي تخدام برمجي ر اس ا أث ي  GeoGebraم ف

  "؟ التحصيل في حّل المسألة الرياضية لدى طلبة المرحلة األساسية العليا

ة : "ولإلجابة عن ھذا السؤال صيغت الفرضية التي تنّص على ما يلي رق ذو دالل ال يوجد ف
ذين استخدموا (ة المجموعة التجريبية بين متوسطي درجات طلب) 0.05(إحصائية عند مستوى  ال

وجبرا ة جي ابطة ) برمجي ة الض ة المجموع ات طلب ة(ودرج ة االعتيادي ّل ) الطريق ار ح ي اختب ف
  ".المسألة الرياضية

درجات  ة ل والختبار ھذه الفرضية، تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياري
ة ال ي المجموع ي ف ر األساس الب الصف العاش ابطة ط ة(ض ة االعتيادي ة )الطريق ، والمجموع

دي، ) الذين استخدموا برمجية جيوجبرا(التجريبية  على اختبار حّل المسألة الرياضية القبلي والبع
  ).1(وكانت النتائج كما في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعّدلة لدرجات  :)1(جدول 
ضابطة، (ف العاشر األساسي على اختبار حّل المسألة الرياضية تبعا للمجموعة طالب الص

  .)تجريبية

 العدد المجموعة
المتوسط  البعدي القبلي

المتوسط  المعدل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 9.92 2.78 9.00 1.44 8.29 31 ضابطة
 12.99 2.91 13.85 1.73 8.12 33 تجريبية

ة ألداء طالب ) 1(يبين الجدول  ابية والمتوسطات المعدل فرقاً ظاھرياً في المتوسطات الحس
الضابطة، (الصف العاشر األساسي على اختبار حّل المسألة الرياضية بسبب اختالف المجموعة 

  ).التجريبية
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تحليل التباين األحادي  ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام
  ).2(، وكانت النتائج كما في الجدول )ANCOVA(المصاحب 

ألثر استخدام برمجية جيوجبرا  )ANCOVA(تحليل التباين األحادي المصاحب  :)2(جدول 
على درجات طالب الصف العاشر األساسي في المجموعتين الضابطة والتجريبية على اختبار 

  .حّل المسألة الرياضية

مجموع  درالمص
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 0.0001 182.273 376.307 376.3071 )المشترك(القبلي 

 0.0001 64.141 132.420 132.4201 )برمجية جيوجبرا(المعالجة 
   2.065 125.93661 الخطأ
    878.00063 الكلي

ة )α = 0.05(ق ذي داللة إحصائية إلى وجود فر) 2(يشير الجدول  ) ف(، حيث بلغت قيم
ائية  64.141 ة إحص ت 0.001وبدالل ي درس ة الت ة التجريبي الح المجموع رق لص اء الف ، وج

  .باستخدام برمجية جيوجبرا

دى  ألة الرياضية ل ّل المس ؤثر في ح وجبرا ي ة جي وھذه النتيجة تشير إلى أّن استخدام برمجي
  .في مدينة نابلس مما يشير إلى رفض الفرضية األولى طالب الصف العاشر األساسي

ويمكن إرجاع األثر اإليجابي الستخدام برمجية جيوجبرا في حّل المسألة الرياضية إلى عدد 
ة  ات األمثل دم معطي وجبرا تق ة جي ا، فبرمجي ات وتمثيلھ ديم المعلوم ة تق ا طريق باب، منھ من األس

ة وترسمھا ببساطة  تعلّم  بديناميكية وحيوية وحرك ه الم ذي يرغب ب م ال بتعمق وفق مستوى الفھ
أكثر من  ا ورسمھا ب ة لمعالجة المعلومات والعمل بھ تعلّم فرصة كافي نح الم د يم ويناسبه وھذا ق

ا ألة وفھمھ ة . طريقة واتجاه ليصل إلى درجة عالية من قراءة المس إن برمجي ك ف ى ذل وعالوة عل
اء التعامل م ددة أثن د متع ق فوائ وجبرا تحق ل جي ة تُمثّ ا، فھي من جھ ائل وحلّھ ارين والمس ع التم

ا وانعكاسھا  تحكم في دورانھ ة أخرى ت أكثر من صورة، ومن جھ ارين ب عبارات المسائل والتم
ّل  وفق رؤية المتعلّم  للمسائل والتمارين وطريقته في حلھا وأسلوب تفكيره بھا، وھذا يجعل من ح

ذھن وتحسن المسألة الرياضية وتمارين وحدة التحويالت ا لھندسية وأمثلتھا متعة للمتعلم وإثارة لل
  .في طرق معالجة المعلومات

د ألقى  تعلم ق ولعّل إمكانات برمجية جيوجبرا في استثمار عدٍد كبيٍر من حواس المتعلّم في ال
دريبات  ارين والت الج التم دريبات، فالطالب ع ارين والت ألة الرياضية والتم ّل المس بظالله على ح

ألة الرياضية بعينيه وي ى تخطي تحّدي المس دعو إل ا ي ة؛ مم تعلم بنشاط وحيوي دمج في ال ه وان دي
ة  د في قم ي تُع ة المسائل الرياضية الت ى مواجھ درة عل وتذليل ذلك، واإلحساس بمستوى من الق

وى الرياضيّ  م المحت ه . تعل ر ورفاق د كيل ة ) Keller et al., 2011(ويؤك ات برمجي إمكان
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ات ا وجبرا، وإمكان اًء جي وفر استقص ا ت ة كونھ ا التربوي ام وقوتھ كل ع ية بش ات الرياض لبرمجي
  .رياضياً يعتمد على تكامل الحواس وتناسقھا وتبني تفاعالً بين الرياضيات ومتعلّمھا

ويالت  ية والتح اھيم الرياض الجوا المف االت للطالب ليع وجبرا مج ة جي رت برمجي د وفّ وق
ل ونمذجة وتصو ھم من تمثي ية بأنفس ارات الھندس ا زّودت الطالب بمھ ي أنھ ا يعن يد مم ر وتجس

د  ا ق متنوعة أفادتھم في دراسة الرياضيات عامةً وحل المسائل والتمارين الرياضية خاصة، وربم
ا أو إنجاز جزء  ى حلھ ساعدھم ذلك في معالجٍة منھجيٍة ومنظمٍة أفضل للمسألة الرياضية أدت إل

  .كبير من حلّھا

د ونظراً لإلثارة والتشويق ا للذين أحدثتھما برمجية جيوجبرا في تعلّم التحويالت الھندسية فق
كّرر الطالب حّل أمثلتھا وتمارينھا عدة مرات، وحاولوا العمل على التمارين والمسائل الرياضية 
ال  ة امتث ا، وتساءل الطالب عن كيفي ة وإمكاناتھ درات البرمجي ة معالجة وفق ق بأكثر من طريق

رزت البرمجية ألوامر المتعل وجبرا أب ة جي ول أن برمجي دفع للق ه ي ذا بحد ذات اتھم، وھ ين ورغب م
دا  ا ب تيعاب والتساؤل وتقصي م م واالس قدرات غير مفّعلة كامنة لدى الطالب وحفزتھا نحو الفھ
اء الخطط  ا وبن ألة الرياضية وفھمھ ّل المس ى تحسن في ح ؤدي إل غريباً وممتعاً ومشوقاً، وھذا ي

  .المناسبة لحلھا

كن اإلشارة إلى أّن عمل برمجية جيوجبرا وفق منطق الحاسوب وفّر تعلّماً فردياً لكل كما يم
ذي  وع ال ارة ووفق التن متعلم مّكنه من تدريب نفسه بنفسه والوصول إلى مستوى أقصى من المھ

  .يرغبه في تدرج يراعي مبادئ التعلم من السھل إلى الصعب ومن البسيط إلى المرّكب

ة وتتفق نتيجة ھذه ال دراسة مع دراسات سابقة أشارت إلى األثر اإليجابي الذي تتركه برمجي
  جيوجبرا في حّل المسألة الرياضية وترفع من تحصيلھم ومستوى تفكيرھم

(Reis & Ozdemir, 2010;  Zengin, Furkan & Kutluca, 2012;  Saha, Ayub 
& Tarmizi, 2010;  Udi & Radakovic, 2012). 

  لمتعلقة بالسؤال الثانيالنتائج ا: ثانياً 
وجبرا "نّص السؤال الثاني على ما يلي  ة جي ق  GeoGebraما أثر استخدام برمجي في القل

  ".؟الرياضّي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا

ال يوجد فرق ذو داللة : "ولإلجابة عن ھذا السؤال، صيغت الفرضية التي تنّص على ما يلي
ذين استخدموا (متوسطي درجات طلبة المجموعة التجريبية بين ) 0.05(إحصائية عند مستوى  ال

وجبرا ة جي ة الضابطة ) برمجي ة المجموع ة(ودرجات طلب ة االعتيادي ق ) الطريق اس القل ي مقي ف
  ".الرياضيّ 

درجات  ة ل ات المعياري ابية واالنحراف والختبار ھذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحس
ي الم ي ف ر األساس ف العاش الب الص ابطة ط ة الض ة(جموع ة االعتيادي ة ) الطريق والمجموع
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ة  وجبرا(التجريبي ة جي تخدموا برمجي ذين اس دي، ) ال ي والبع ّي القبل ق الرياض اس القل ى مقي عل
  ).3(وكانت النتائج كما في الجدول 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة لدرجات  :)3(جدول 
  .)ضابطة، تجريبية(العاشر األساسي على مقياس القلق الرياضّي تبعا للمجموعة  طالب الصف

 العدد المجموعة
المتوسط  البعدي القبلي

المتوسط  المعدل
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 2.48 0.48 2.48 0.52 2.49 31 ضابطة
 2.71 0.27 2.73 0.49 2.51 33 تجريبية

ة ألداء طالب ) 3(يبين الجدول  ابية والمتوسطات المعدل فرقاً ظاھرياً في المتوسطات الحس
ة  تالف المجموع بب اخ ّي بس ق الرياض اس القل ى مقي ي عل ر األساس ة، (الصف العاش التجريبي

  ).الضابطة

حادي ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليل التباين األ
  ).4(، وكانت النتائج كما في الجدول )ANCOVA(المصاحب 

اين األحادي المصاحب  :)4(جدول  وجبرا  )ANCOVA(تحليل التب ة جي ر استخدام برمجي ألث
اس  ى مقي ة عل وعتين الضابطة والتجريبي على درجات طالب الصف العاشر األساسي في المجم

  .القلق الرياضيّ 

مجموع  المصدر
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 0.0001 60.860 4.645 1 4.645 )المشترك(القبلي 

 0.0001 48.238 3.682 1 3.682 )برمجية جيوجبرا(المعالجة 
   0.076 61 4.656 الخطأ

    63 15.222 الكلي

ة ، حيث ب)α = 0.05(إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية ) 4(يشير الجدول  ) ف(لغت قيم
ائية  48.238 ة إحص ي درست 0.0001وبدالل ة، الت ة التجريبي رق لصالح المجموع اء الف ، وج

  .باستخدام برمجية جيوجبرا

دى طالب  ّي ل ق الرياض ي القل ؤثر ف وجبرا ي ة جي تخدام برمجي ي أن اس ة تعن ذه النتيج وھ
  .الصف العاشر األساسي، مما يشير إلى رفض الفرضية الثانية

ا ورسومھا من ويمكن تفس ير ذلك بأن معالجة الطالب ألمثلة التحويالت الھندسية وتمارينھ
د زّود الطالب  ة ق ك األمثل ا تل د تتبعھ ي ق ة الت ة التقليدي وجبرا وتخطيھم للطريق خالل برمجية جي
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ه من التغلب  ه مّكنت ة خاصة ب ك طريق ه امتل براحة ممزوجة باإلنجاز، وذلك لشعور الطالب بأن
ذا من على مھارات ري اضية وتجاوزھا والنجاح في التحدي الذي بدا صعباً في البداية، وقد زاد ھ

امج حاسوبي  ثقة الطالب بقدرته على فھم الرياضيات وتحسن مستواه فيھا من خالل استخدام برن
  .مثل برمجية جيوجبرا، مما أّدى ذلك إلى تخفيف حدة القلق الرياضّي لدى المتعلمين

ا أن تع ول ھن ن الق ة ويمك ب رؤي ية يعطي الطال ويالت الھندس م الرياضيات وخاصة التح لّ
ه يجعل الرياضيات  أخرى للرياضيات غير تلك التي تُعرف عنھا، فاستخدام الحاسوب وبرمجيات
ة، ولعل  أكثر ديناميكية وأنھا مادة تخاطب الفكر والعقل وليست مجرد رموز جامدة أو قوالب ثابت

ة التجر ل طالب المجموع ا جع ذا م ويالت ھ دة التح ي دروس وح كل أفضل ف اعلون بش ة يتف يبي
  .الھندسية ويجتھدون في تحسين أدائھم ويشعرون بالراحة واالنبساط عند تعاملھم 

ره  ن الك ف م د خفّ يم الرياضيات ق ي تعل وجبرا ف ة جي تخدام برمجي ول أن اس ن الق ا يمك كم
م مارسوا ا ك ألنھ ادة الرياضيات، وذل ة المزمن لدى بعض الطالب لم ة مختلف لرياضيات بطريق

وغير معھودة وتتفق إلى حد كبير مع ھواياتھم وميولھم اليومية في التعامل مع الحاسوب أو مع 
  .المقتنيات التكنولوجية الحديثة

وجبرا في  ة جي ة كبرمجي ات التعليمي ر اإليجابي للبرمجي ذه الدراسة في األث وتتفق نتيجة ھ
، ومانوتشيھري )2005(الرياضيات مع دراسات البيطار تحسين االتجاھات اإليجابية نحو تعلم 

Manouchehri, 2004)( وھيان ورفاقه ،)Haiyan et al., 2010.(  

  استنتاجات الدراسة
ألة الرياضية  ّل المس ؤثر في ح وجبرا ي ة جي ى أّن استخدام برمجي ائج الدراسة إل أشارت نت

لك إلى قدرة برنامج جيوجبرا في والقلق الرياضي لدى طالب الصف العاشر األساسي، ويُعزى ذ
ة فرصاً للتعامل مع المسائل  ذلك منحه الطلب ذجتھا؛ وك ا ونم اھيم الرياضية وتمثيلھ معالجة المف

  .الرياضية باستراتيجيات متنوعة

 التوصيات
ي الرياضيات  دريب معلّم ائج الدراسة يمكن التوصية بضرورة ت ه نت ا آلت إلي في ضوء م

وجب ة جي ا على استخدام برمجي اج الرياضيات المدرسي أو م ي لمنھ وفره من دعم حقيق ا ت را لم
ل  ة مث ات تعليمي تبنيه من فھم لدى المتعلّم، والعمل على ربط منھاج الرياضيات المدرسي ببرمجي
ه، وإجراء دراسات  اً من مكونات اً حيوي اج ومكون اً من أساسات المنھ ا أساس وجبرا واعتبارھ جي

ة  تستقصي فاعلية برمجية جيوجبرا ي طريق على متغيرات أخرى تتعلق بالطالب أو بالمعلّم، وتبنّ
ر  ف العاش يات للص ي الرياض ى معلّم ا عل ة، وتعميمھ ذه الدراس ي ھ تخدمة ف دريس المس الت

  .األساسي
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