أثر استخدام برنامج جيىجربا ) (Geogebraيف تنمية
مهارات الرتابط الرياضي لدي طالبات الصف األول
الثانىي مبدينة الرياض
غاده بنت سالم بن سالم النعيمي*

* مشرفة تربوية -المممكة العربية السعودية
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أثر استخدام برنامج جيىجربا ) (Geogebraيف تنمية
مهارات الرتابط الرياضي لدي طالبات الصف األول
الثانىي مبدينة الرياض
الممخص_ ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أثر استخدام برنامج جيوجب ار

برنامج جيوجب ار في تدريس مقررات الرياضيات ،تضمين كتب

) (GeoGebraفي تنمية ميارات الترابط الرياضي لدى طالبات

الرياضيات لمطالب وأدلة المعمم أنشطة لبرنامج جيوجبرا ،واجراء

الصف األول الثانوي بمدينة الرياض ،ولتحقيق ىدف الدراسة

دراسات تتقصى أثر برنامج جيوجب ار عمى معايير العمميات في

استخدمت الباحثة المنيج التجريبي التصميم شبو التجريبي القائم عمى

الرياضيات المدرسية ومتغيرات تابعة أخرى ميمة في تعمّم وتعميم

تصميم المجموعات (التجريبية والضابطة) ذات االختبار القبمي

الرياضيات.

والبعدي ،حيث تألفت عينة الدراسة من ( )70طالبة من طالبات

الكممات المفتاحية :برنامج جيوجبرا ،ميارات الترابط الرياضي.

الصف األول الثانوي في مدينة الرياض في العام الدراسي (1436ه

 .1المقدمة

1437 -ىـ) ،أعدت الباحثة اختبا ارً لقياس ميارات الترابط الرياضي

تحتل الرياضيات مكاناً متمي اًز بين العموم ،وتُعتبر ضرورية

لدى طالبات الصف األول الثانوي في وحدة (المثمثات المتطابقة)،

لفيم الفروع األخرى من المعرفة ،وجميعيا تعتمد عمى

وأسفرت الدراسة عن النتائج التالية - :وجود فروق ذات داللة

الرياضيات بطريقة أو بأخرى ،فالرياضيات مفتاحاً لكثير من

إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات طالبات

العموم اإلنسانية سواء الطبيعية منيا أو االجتماعية ،وتطور

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الت اربط

المعرفة اإلنسانية يرتبط بدرجة كبيرة بحجم الرياضيات التي ينتفع

الرياضي في ميارة التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار

بيا ،وبذلك ينطبق عمى الرياضيات القول بأنيا أُم العموم

الرياضية واستخداميا لصالح المجموعة التجريبية - .وجود فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات

وخادمتيا.

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار

وعمى الرغم من التقدم الذي حدث ومازال يحدث باستمرار

الترابط الرياضي في ميارة فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية مع

في تطوير مناىج الرياضيات ،إال أن األدبيات البحثية تشير إلى

بعضيا البعض لكي تنتج كالً متكامالً مترابطاً لصالح المجموعة

تدني مستوى المتعممين في الميارات األساسية الالزمة لتعمم

التجريبية - .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

الرياضيات بصفة عامة ،وميارات الترابط الرياضي بصفة

( )0.01بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية

خاصة ،باإلضافة إلى عدم ربط تعمم الرياضيات بتطبيقاتيا في

والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الترابط الرياضي في ميارة

مجاالت الحياة العممية اليومية ،مما ُيعيق تحقيق األىداف

التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج الرياضيات

الرئيسية لتدريسيا ،ويتفق ذلك مع نتائج دراسة الزىراني []1

لصالح المجموعة التجريبية - .وجود فروق ذات داللة إحصائية عند

والتي أكدت عمى تدني مستوى المعرفة المفاىيمية واإلجرائية في

مستوى داللة ( )0.01بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين

الرياضيات لدى طالب المرحمة االبتدائية.

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات الترابط

وقد أولت وثيقة مبادئ ومعايير الرياضيات المدرسية أىمية

الرياضي مجتمعة لصالح المجموعة التجريبية .وكان أىم ما أوصت
الدراسة بو تدريب المعممين والمعممات قبل وأثناء الخدمة عمى استخدام

خاصة لمترابطات الرياضية ،حيث يمثل الترابط الرياضي المعيار
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الرابع من معايير الرياضيات المدرسية والذي جاء فيو "أن يكون

الرايقي [ ]10التي بينت أن تدني تحصيل طالبات الصف األول

الطمبة قادرين عمى ربط فيميم لممفاىيم الرياضية بمعرفتيم

الثانوي يرجع إلى الصعوبة لديين في معرفة المفاىيم والعالقات

لإلجراء ،وأن يربطوا كافة المفاىيم الرياضية واإلجراءات بعضيا

الرياضية؛ ودراسة الحربي [ ]11التي أكدت عمى تدني مستوى

مع البعض اآلخر ،وأن يوظفوا الرياضيات في العموم األخرى

الطالب والطالبات بـ ــ(المرحمة الثانوية) في اختبارات القدرات

وفي حياتيم اليومية من خالل أسئمة عممية" [.[2

العامة واالختبار التحصيمي في مادة الرياضيات.

وقد أوصت دراسة بيوت وبمطية [ ]3بضرورة التركيز عمى

كما وأوصت العديد من الدراسات والمؤتمرات باالىتمام

تدريس موضوعات الرياضيات بشكل مترابط وليس كموضوعات

بتنمية ميارات الترابط الرياضي ومنيا المؤتمر العممي الثامن

منعزلة ،وأوصت دراسة دياب ]4[ ،بضرورة تعمم الترابطات

لمجمعية المصرية التربوية [ ]5بعنوان الرياضيات والمواد األخرى

الرياضية وتوظيفيا في الحياة العممية ،وأكدت دراسة عبيد]5[ ،

والذي تناولت إحدى جمساتو موضوع الترابط الرياضي والمواد

عمى أىمية مراعاة الترابط بين الرياضيات والمواد الدراسية

الدراسية مدخالً في تطوير تدريس الرياضيات ،كما أوصت

المختمفة وعدم اقتصارىا عمى العموم الطبيعية فقط بل أيضاً في

دراسة أبو العجين [ ،]12ودراسة كاتي جالسي [ ،]13ودراسة

العموم البيئية واالجتماعية والمغات.

دعاء عمر [ ،]14ودراسة فاطمة العنزي [ ]15عمى ضرورة
االىتمام بتنمية ميارات الترابط الرياضي واالىتمام بيا عند

وقد أوصت العديد من المؤتم ارت والتي أكدت عمى أىمية

تدريس الرياضيات.

األخذ باالتجاىات الحديثة لتعميم الرياضيات وتطوير تدريسيا،
ومنيا المؤتمر العممي الرابع لمجمعية المصرية لتربويات

وقد أجرت الباحثة دراسة استطالعية عمى عينة من

الرياضيات [ ]6والذي أوصى بتوظيف الوسائل والتكنولوجيا في

طالبات الصف األول الثانوي قواميا ( )130طالبة تم اختيارىم

تنمية الميارات الرياضية؛ والمؤتمر العممي العاشر لمجمعية

عشوائياً من ثالث مدارس ثانوية في مدينة الرياض .تم إعداد

المصرية التربوية [ ]7والذي أوصى بإيجاد آليات غير تقميدية

اختبار لمترابط الرياضي وتطبيقو عمى العينة االستطالعية،

لجذب الطالب لمتعميم الرياضيات؛ والمؤتمر العممي الثالث

والتي بينت نتائجو تدني مستوى ميارات الترابط الرياضي لدي

لتعميم الرياضيات لمجمعية السعودية لمعموم الرياضية [ ]8والذي

طالبات الصف األول الثانوي ،حيث بمغت نسبة امتالك

أوصى بضرورة دمج التقنية في تعميم الرياضيات ،والتي تناولت

الطالبات لميارات الترابط الرياضي (.)%46,24

إحدى جمساتو موضوع برنامج جيوجب ار وأىميتو في تعمم المفاىيم

والحظت الباحثة خالل خبرتيا في مجال تعميم الرياضيات

والميارات الرياضية؛ ومؤتمر التميز البحثي في تعميم وتعمم

وعمميا مشرفة تربوية بمنطقة الرياض والزيارات الميدانية

العموم والرياضيات األول لمركز التميز البحثي في تطوير العموم

لممدارس تدني المستوى التحصيمي وافتقار لميارات الترابط

والرياضيات [ ]9والذي تناولت إحدى الورش موضوع توظيف

الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي ،كما أن التدريس

التقنية لتدريس الرياضيات والفيزياء باستخدام برنامج جيوجب ار

يتم بطريقة تقميدية غير محفزة لتعمم الرياضيات ،وال يتم ربطيا

) (Geogebraباعتباره أحد البرامج التقنية اليامة في تعميم

وتطبيقاتيا بالحياة اليومية لمطالبات ،وشعورىن بعدم أىمية

وتعمم ميارات الرياضيات.

وفائدة الرياضيات.
مما سبق ُحددت مشكمة الدراسة في وجود تدني في مستوى

 .2مشكمة الدراسة
اتفقت العديد من الدراسات السابقة عمى تدني مستوى

ميارات الترابط الرياضي لدى طالبات المرحمة الثانوية في مادة

ميارات الترابط الرياضي لدى الطالب والطالبات ومنيا دراسة

الرياضيات ،وتسعى الباحثة من خالل الد ارسة الحالية إلى تنمية
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ميارات الترابط الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي

 .2تنمية ميارة فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضيا

باستخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraوعمى ذلك صاغت

البعض لكي تنتج كالً متكامالً ومترابطاً لدى الطالبات باستخدام

الباحثة مشكمة الدراسة الحالية في السؤال الرئيس:

برنامج جيوجب ار )(GeoGebra

أ .أسئمة الدراسة

 .3تنمية ميارة التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق

ما أثر استخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية

خارج الرياضيات لدى الطالبات باستخدام برنامج جيوجب ار

ميارات الترابط الرياضي لدى طالبات الصف األول الثانوي

)(GeoGebra

بمدينة الرياض؟

 .4تنمية ميارات الترابط الرياضي مجتمعة لدى الطالبات

وتجيب الدراسة عمى السؤال الرئيس من خالل األسئمة الفرعية

باستخدام برنامج جيوجب ار )(GeoGebra

التالية:

ج .أهمية الدراسة

 .1ما أثر استخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية

تتضح أىمية الدراسة فيما يمي:

ميارة التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية

األىمية العممية:

واستخداميا لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض؟

 -مواكبة االتجاىات الحديثة في تعميم الرياضيات ،وذلك

 .2ما أثر استخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية

باستخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraفي تعميم وتعمم

ميارة فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية ببعضيا البعض لكي

الرياضيات.

تنتج كالً متكامالً ومترابطاً لدى طالبات الصف األول الثانوي

 -تقديم أداة لقياس ميارات الترابط الرياضي لطالبات الصف

بمدينة الرياض؟

األول الثانوي.

 .3ما أثر استخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية

 -قد تعد إضافة جديدة لمدراسات العربية التي تناولت ميارات

ميارة التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج

الترابط الرياضي وبرنامج جيوجب ار ).(GeoGebra

الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض؟

 -قد تكون ىذه الدراسة تمييداً لبحوث ودراسات جديدة تتناول

 .4ما أثر استخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية

محاور أخرى من الموضوع ولمراحل دراسية أخرى.

ميارات الترابط الرياضي مجتمعة لدى طالبات الصف األول

األىمية العممية:

الثانوي بمدينة الرياض؟

 -قد تفيد نتائج الدراسة المسؤولين في و ازرة التعميم في تفعيل

ب .أهداف الدراسة

البرامج التقنية في تعميم الرياضيات لتفعيل أحد معايير العمميات

في ضوء مشكمة الدراسة وأىميتيا تسعى الباحثة في الدراسة إلى

الرياضية في الرياضيات المدرسية وىو الترابط الرياضي.

تحقيق اليدف الرئيس لمبحث وىو تنمية ميارات الترابط الرياضي

 -قد تسيم ىذه الدراسة في تقديم مقترحات لمعممات الرياضيات

لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض باستخدام

في آلية استخدام برنامج جيوجب ار )(GeoGebra

برنامج جيوجب ار ) ،(GeoGebraوالذي يتحقق من خالل

 -قد تزود المسؤولين عن برامج إعداد معممي ومعممات

األىداف التالية:

الرياضيات بأحد التقنيات الحديثة في تنمية الترابط الرياضي

 .1تنمية ميارة التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار

والتي يمكن تدريبيم عمييا.

الرياضية واستخداميا لدى الطالبات باستخدام برنامج جيوجب ار

 -قد يستفيد مطورو المناىج في تضمين أنشطة لبرنامج

)(GeoGebra

جيوجب ار ) (GeoGebraفي منيج الرياضيات.
42

)(Geogebra

الترابط

د .حدود الدراسة

ميا ارت

تقتصر الدراسة عمى الحدود التالية:

Mathematical

الرياضي

connections:

Skills

عرف عبيد [ ]5ميارة الترابط الرياضي بأنيا" :ميارة يمكن
َّ

 -الحد المكاني :جميع المدارس الثانوية الحكومية بمدينة

من خالليا أن يدرك المتعممين في جميع مراحميم التعميمية ،أن

الرياض.

الرياضيات أداة مفيدة من خالل قوانينيا ،وأساليبيا المنطقية

 -الحد الزماني :الفصل الدراسي األول من العام الدراسي

والتنظيمية ،وأنشطتيا في كل فروعيا في خدمة العموم األخرى

1436ىـ1437/ىـ.

وفي خدمة األنشطة الحياتية المتنوعة ،إضافة إلى خدمة بعضيا

 -الحد الموضوعي :الوحدة الدراسية الثالثة (المثمثات المتطابقة)

البعض من داخميا.

في الصف األول الثانوي من مقرر الرياضيات الفصل الدراسي

وتُعرف إجرائياً في ىذه الدراسة بأنيا :قدرة الطالبة في

األول.

الصف األول الثانوي عمى الربط بين المعرفة الحالية والسابقة،

 -الحد البشري :طالبات الصف األول الثانوي.

وربط المفيوم الرياضي باإلجراء ،وربط الخبرات المتخصصة في

ه .مصطمحات الدراسة

الرياضيات مع العموم األخرى والخبرات بالحياة وذلك من خالل

برنامج جيوجب ار Geogebra

دروس وحدة المثمثات المتطابقة ،وتقاس باختبار ميارات الترابط

عرفو ىوىنوارتر وجونز [ ]16بأنو :برنامج رياضي

الرياضي في الوحدة من إعداد الباحثة.

ديناميكي صالح لبرامج التعميم في المدارس اإلعدادية والثانوية

 .3اإلطار النظري

والتعميم الجامعي ،حيث يجمع بين الجبر واليندسة والحساب،

أوالً :الترابط الرياضي )(Mathematical Connections

ويم ّكن المتعمم من أن ُينشئ ،ويرسم النقاط والمتجيات واألشكال

تشير الترابطات الرياضية إلى فكرة أن المتعممين  -في كل

اليندسية ،والمجسمات ثنائية األبعاد ،وكذلك الدوال ولدى

جيوجب ار  GeoGebraالقدرة عمى التعامل مع المتغيرات

مراحل تعميميم  -يدركون أن الرياضيات أداة مفيدة ،من خالل

واألرقام ،والمتجيات .ويتألف برنامج جيوجب ار )(Geogebra

قوانينيا وأساليبيا المنطقية والتنظيمية وأنشطتيا في كل فروعيا،

من ثالثة نوافذ ىي :النافذة الرسومية )،(Graphic View

في خدمة العموم األخرى وفي خدمة األنشطة الحياتية المتنوعة،

النافذة الجبرية ) ،(Algebra Viewنافذة ورق البيانات

إضافة إلى خدمة بعضيا البعض من داخميا.

) ،(Spread sheet Viewوالتي ترتبط ببعضيا رياضياً وتعمل

مفيوم الترابط الرياضي:

بانسجام تامَّ ،
وتكون بيئة تعميمية تفاعمية وتصورية نشطة

عرف المجمس القومي لمعممي الرياضيات [ ]17الترابط
ّ

عرف برنامج جيوجب ار  GeoGebraفي ىذه الدراسة
ُ
وي ّ

الموقف المشكل بتمثيالتو المتعددة والربط بين أي تمثيمين

الرياضي بأنو ":قـدرة الطالب عمى ربط المفيوم أو التعميم أو

لمطالب.

متكافئين وقدرتو أيضا عمى ربط المفيوم أو التعميم أو اإلجراء

إجرائياً بأنو :برنامج محوسب مفتوح المصدر (غير تجاري) لو

القدرة عمى دعم عمميات تعميم وتعمم وحدة المثمثات المتطابقة يتم

أو الفكـرة الرياضيــة بمفاىيم وتعميمات واجراءات وأفكار رياضية

من خاللو ربط المفاىيم والعبارات الجبرية بتمثيالتيا البيانية

أخرى بما يؤدي إلى رؤية لمرياضيات كبناء مترابط متكامل من

وابراز الترابطات الرياضية والعالقات بين األفكار الرياضية في

المعارف الرياضية ورؤيتو لمنفعة الرياضيات في الحياة".
وعرفت جينيفر ايمي [ ]18الترابط الرياضي بأنو" :ربط بين
ّ

دروس وحدة المثمثات المتطابقة وموضوعات الرياضيات والمواد

المعرفة الحالية والسابقة ،بيدف تأسيس أو تعزيز العالقة بين

الدراسية األخرى واظيار ارتباطيا باألنشطة الحياتية المتنوعة.
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المبادئ واألفكار الرياضية ،وكذلك بين مجاالت المحتوى

ىذا الترابط وتسيم كل منيا في تعمم الخبرات التالية بما يعنى أن

الرياضي".

يستفيد المعمم من خبرات المتعممين السابقة في تعمم الخبرات
الجديدة.

ويتفق ويضيف الرويس [ ]19عمى "جينيفر ايمي" عمى

ويتطمب التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية

أنو ":ربط األفكار الجديدة بالسابقة ،وربط خبرات الطالب
الالحقة بما لدييم من خبرات سابقة ،وكذلك ربط الموضوعات

واستخداميا ما يمي:

الرياضية ببعضيا البعض في صف محدد وبين الصفوف

أ -تحديد المعرفة السابقة واستخداميا في التعامل مع أوضاع

المختمفة ،وربط الرياضيات بالعموم األخرى".

جديدة والنظرة لألفكار الجديدة كتوسعة لألفكار السابقة ،وربط
التمثيالت المتعددة لممفيوم الواحد وتمييزىا:

أما أبو العجين [ ]12فمم يختمف عن سابقيو في تعريفو
لمترابط الرياضي عمى أنو " :إبراز العالقة بين عناصر المحتوى

يتم التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية

الرياضي داخل المجال الواحد ،والعالقات بين المجاالت

واستخداميا في حل المشكالت الرياضية من خالل تحديد

المختمفة بشكل يوضح البناء المتسق والمترابط لمرياضيات،

المعرفة السابقة لممتعممين ،وحول ضرورة تذكر األفكار السابقة

وكذلك إظيار التطبيقات الرياضية في العموم األخرى ،وفي

لممتعمم وأىميتيا وتمييدىا لمتعمم الجديد ،وحيث أكدت وثيقة

األمور الحياتية"

معايير ومبادئ الرياضيات المدرسية [ ]17أن منظور الترابط

ومما سبق نجد أن الترابط الرياضي يعني الربط بين

لألفكار الجديدةُ يعد امتداداً لمرياضيات التي تمت دراستيا في

المعرفة الحالية والسابقة عند المتعمم من جانب ،وتقديميا ككل

السابق ،ويتعمم الطالب كيفية استخدام ما تعمموه من قبل لتوجيو

مترابط ومتناسق يبرز العالقة بين خبرات الرياضيات المكتسبة

المواقف الجديدة.
وترى الباحثة أنو في حال وجدت المعممة أن الخبرة السابقة

في الفصل وبين المواد األخرى وكذلك أنشطة الحياة اليومية.
ميارات الترابط الرياضي:

والالزمة لمتعمم الجديد لم تمم بيا الطالبات اإللمـام الكـافي والالزم

استندت الباحثة لوثيقة معايير ومبادئ الرياضيات المدرسية

لمتعمم الجديد فإنو البد من مراجعتيا من خالل أنشطة أخرى

[ ]17التي أصدرىا المجمس القومي لمعممي الرياضيات في

مناسبة تمكنين من اإللمام بيا وتممكيا ،واالستعانة بيا قبل

عرض ميارات الترابط الرياضي الواردة بيا ،وفيما يمي عرض

الشروع بالتعمم الجديد.

ليذه الميارات:

ومن أمثمة الترابط الرياضي من خالل التمثيالت المتعددة

 .1ميارة التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية

لممفيوم الواحد منيا تقصي الطالب مجموع قياسات الزوايا

واستخداميا:

الخارجية لممثمث باستعمال الرسم اليندسي والجدول والتعبير

إن النظر إلى الرياضيات كوحدة واحدة ُيبرز الحاجة إلى دراسة

المفظي والبرىان الحر.

العالقات والروابط بين موضوعاتيا في كل صف ،ويحتاج

ب -التعرف عمى العالقات الرياضية وترابط األفكار خالل

المعمم إلى معرفة حاجات المتعممين إضافة إلى ما تعمموه في

المحتوى الرياضي عبر كل المستويات:
عندما يتمكن المتعممون من ربط األفكار الرياضية ،فإن

صفوف سابقة وما سيدرسونو في الصفوف الالحقة [.[20
وترى الباحثة أنو ينبغي عند تطوير مناىج الرياضيات في

فيميم يصبح أكثر عمقاً واستم ار اًر  ،ويستطيعون مشاىدة الروابط

مختمف المراحل التعميمية أن يتم بنائيا وفق نظام من األفكار

الرياضية في عالقة قوية بين الموضوعات في المحتوى

المترابطة ،بحيث يتم تقديميا لممتعممين في صورة بنائية تظير

الرياضي وفي بيئات تربط الرياضيات مع موضوعات أخرى،
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الربط

بين

االستيعاب

المفاىيمي

فقد أكد أبو زينة [ ]20عمى النظرة إلى الرياضيات من خالل

بدون

مفيوم المجموعة التي تربط أجزاء وموضوعات الرياضيات عبر

 Understandingواإلجراءات  Proceduresفإن الرياضيات

الصفوف المتتالية ،وتقربيا من بعضيا البعض ،لسد الفجوة التي

تبدو كمجموعة من القواعد العشوائية ،وكذلك فإن تطوير

تفصل بين فروعيا المختمفة.

المتعممين لرؤيتيم لمرياضيات كبناء متماسك؛ يتضمن الحد من

Conceptual

وترى الباحثة أن من أمثمة الروابط بين األفكار والمفاىيم

رؤية المفاىيم والميارات كعناصر متباعدة .وفي ىذا السياق

منيا استخدام النظريات والمسممات في إثبات تطابق المثمثات،
وتصنيف المثمثات وفقاً لقياسات زواياىا أو أطوال أضالعيا،

ّعرف طمبة ]22[ ،االستيعاب المفاىيمي بأنو" :عممية عقمية
تعتمد عمى عدد من القدرات المتصمة ذات العالقات المتبادلة

وبذلك فإن معرفة المتعمم لمروابط بين األفكار والمفاىيم ُيظير

ويتحدد بالقدرة عمى شرح وتوضيح األفكار والمفاىيم العممية،
وتفسيرىا والتوسع فييا ،وتطبيقيا في مواقف جديدة وتحديد

العالقات الرياضية لو ويساعده عمى تصور العالقات بين

المفاىيم واألفكار في الرياضيات.

المشكالت وحميا بطرق مختمفة".

ج -استخدام الترابطات الرياضية في حل المشكالت الرياضية:

ب -االرتباط داخل الموضوعات الرياضية ورؤية نفس التركيب
الرياضي في أوضاع مختمفة ظاىرياً:

يستطيع المعممون من خالل التركيز عمى الترابط الرياضي
عمى تكوين اتجاىات لدى المتعممين نحو استخدام الترابط لحل

يؤكد المجمس القومي الوطني لمعممي الرياضيات []17

المشكالت الرياضية بدالً من النظر لمرياضيات كمجموعة من

عمى ضرورة أن تتوافر لدى المتعممين القدرة عمى رؤية نفس

مفاىيم وميارات منفصمة ويتعمم المتعممون كيفية استخدام ما

البناء الرياضي في أوضاع تبدو مختمفة ظاىرياً ،وذلك أثناء

تعمموه من قبل لتوجيو المواقف الجديدة [.[17

تقدميم في المراحل الدراسية المتتالية .ويتطمب ىذا من المنيج

 .2فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية مع بعضيا البعض ،لكي

عرض نفس التركيب الرياضي بصور مختمفة ،وبالتالي يسيم في

تنتج كالً متكامالً مترابطاً:

إيجاد ترابط بين موضوعات تبدو مختمفة لممتعمم.
 .3التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج

تزداد خبرات المتعممين وقدرتيم عمى إدراك العالقات

الرياضيات:

الرياضية وربطيا بمواقف مختمفة عند تقدميم عبر الصفوف،
وعندما ي ّكون الطالب رؤية لمرياضيات عمى أنيا متصمة متكاممة

أكدت دعاء عمر [ ]14عمى ضرورة تضمين الرياضيات

مع بعضيا البعض يقل ميميم لرؤية الرياضيات والميارات

المدرسية  -عبر كل المستويات الدراسية -أمثمة حول تطبيقات

والمفاىيم بشكل منفصل ،كما يجب التركيز عمى التكامل من

رياضية في مجاالت عديدة ،وربطيا بالحياة اليومية لممتعممين؛

اإلجراءات والمفاىيم في الرياضيات المدرسية [ .]17وعندما

باإلضافة إلى ربط ىذه األمثمة بالمواد الدراسية األخرى .وىو

تتكون لدى المتعممين نظرة إلى الرياضيات ككل متكامل فسوف

نفس النيج الذي أكدت عميو [ ]23أن ذلك يتم من خالل معرفة

ترتبط المفاىيم باإلجراءات لدييم؛ عندىا ينظرون إلى

عالقة الرياضيات بمواضيع أخرى غير رياضية ،من حياة

الرياضيات عمى أنيا مجموعة متكاممة من القوانين [.[21

الطالب اليومية (حيث تستخدم في الطب والعموم االجتماعية
والتجارة ونحوىا) ،وكذلك ربط الرياضيات بالعموم األخرى

ولتحقيق ارتباط األفكار الرياضية ،وبنائيا عمى بعضيا البعض

(الكيمياء ،الفيزياء ،اليندسة.)...،

لكي تنتج كالً متكامالً ومترابطاً يجب التركيز عمى:

ويمكن تحقيق تطبيق الرياضيات في سياق خارج

أ -التكامل واالرتباط بين المفاىيم واإلجراءات:

الرياضيات من خالل ما يمي:

يؤكد المجمس القومي الوطني لمعممي الرياضيات [ ]17أنــو
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أ -ربط الرياضيات وتطبيقاتيا بالحياة:

جبمين ،أو عرض نير أو ارتفاع شجرة ،حتى قياس طـول السنة

ذكرت نوال عيسى [ ]24أنو يمكن ربط الرياضيات وتطبيقاتيا
في الحياة اليومية لمطالب من خالل:

الشمسية ُيعرف برصد ارتفاع الشمس.

 -تساعد الفرد عمى تنظيم أفكاره ،وتجعمو يحل مشكالتو بنفسو،

 -يستخدم الطالب الحساب عند الشراء من السوق ،وجمع

وتشعره بالتميز ،فالرياضيات تعزز الجوانب السموكية اإليجابية.

درجاتو ،وحساب النسبة المئوية لعالماتو.

 -تعتبر الرياضيات األساس في التخطيط المستقبمي ،ودراسة

 -تساعد الرياضيات بصورة أساسية في صنع الحاسب اآللي

السكان واالقتصاد واألمن.

وبرمجتو.

ب -ربط الرياضيات وتطبيقاتيا بالعموم األخرى:

 -تستخدم كذلك في التجارة والمواريث ،وحساب الزكاة واألرباح،

أكد األمين ]25[ ،أن الرياضيات ضرورية لفيم الفروع

ويحتاجيا الفرد في تحديد أوقات الصالة التي تختمف باختالف

األخرى من المعرفة ،حيث تعتمد جميعاً عمى الرياضيات بشكل

الزمان والمكان ،وكذلك لمعرفة جية القبمة من بمد آلخر.

أو بأخر ،فال أحد يستطيع أن يتجاىل أىمية الرياضيات

 -تستخدم في عمم الفمك والذي يتم من خاللو معرفة البروج،

وعالقتيا مع العمم والتعميم والبحث ،فإذا تم فحص كتاب فيزياء

وحركة الشمس ،واالنقالبان الربيعي والخريفي ،والميل والنيار،

فإن كل نظرية أو قانون يتخذ شكالً رياضياً ،وكل خطوة فيزيائية

وحركات القمر وحسابيا ،والخسوف والكسوف ،والنجوم الثابتة

فييا مسائل وحسابات رياضية ،فالوحدات القياسية ،وقوانين

والمتحركة.

الطاقة الكمية ،يمكن أن تفيم وتطبق بواسطة الرياضيات.

 -يسيم عمم المثمثات في قياس المساحات الكبيرة ،والمسافات

ويمكن تحديد ميارات الترابط الرياضي الرئيسية والفرعية المنبثقة

الطويمة ،بطرق غير مباشرة كقياس ارتفاع جبل ،أو البعد بين

منيا كما ىو مبين في الجدول ( )1كاآلتي:

جدول 1
مهارات الترابط الرياضي الرئيسية والمهارات الفرعية المنبثقة منها
م

المهارات الرئيسية

1

التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية

المهارات الفرعية
تحديد المعرفة السابقة واستخداميا في التعامل مع أوضاع جديدة ،وربط التمثيالت

-

واستخداميا.

المتعددة لممفيوم الواحد وتمييزىا.
التعرف عمى العالقات الرياضية وترابط األفكار خالل المحتوى الرياضي عبر كل

-

2

-

فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية مع بعضيا البعض،
لكي تنتج كالً متكامالً مترابطاً.

3

المستويات.
استخدام الترابطات الرياضية في حل المشكالت الرياضية.
التكامل واالرتباط بين المفاىيم واإلجراءات.

-

-

الربط داخل الموضوعات الرياضية و القدرة عمى رؤية نفس التركيب الرياضي في أوضاع
مختمفة ظاىرياً.

التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج

-

الرياضيات

-

ثانياً :برنامج جيوجب ار )(Geogebra

ربط الرياضيات وتطبيقاتيا بالحياة.
ربط الرياضيات وتطبيقاتيا بالعموم األخرى.

تحميمو مباشرة من موقع الجيوجب ار :www.geogebra.org.

تم تطوير برنامج جيوجب ار بواسطة ماركس ىوىنوارتر

وقد أصبح واسع االنتشار ،خاصة في أوروبا وأمريكا الشمالية،

) ،(Marcus Hohenwarteوفريق عمل دولي كبير من

وبشكل عام فقد أصبح لو مستخدمون في أكثر من  190دولة،

المبرمجين والتقنيين ،لدعم تعميم وتعمم الرياضيات .والبرنامج

وترجم إلى  55لغة ،ويتم تحميمو أكثر من  300000مرة كل

صمم ألغراض تعميمية ال تجارية ،فيو برنامج مجاني ،ومصدر

شير ،ويستخدمو أكثر من  100000معمم في مختمف أنحاء

مفتوح ،ال يحتاج إلى إذن لتحميمو واستخدامو ،حيث يمكن

العالم [.[16
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والحقائق الرياضية من خالل التطبيق العممي واكتشاف المفاىيم

ماىية برنامج جيوجب ار )(Geogebra
وصفت بعض الدراسات ماىية برنامج جيوجب ار منيا

بنفسو .وىو عبارة عن مجموعة من األدوات التي تسيم في

دراسة :ىوىنوارتر وآخرون [ ،]26وكوسا وكا ارريوس []27؛ أن

إكساب الطالب الميارات الرياضية ،ويشمل كافة المعينات

نظم اليندسة الديناميكي (DGS) Dynamic Geometry

الالزمة لجعل عممية التعمم سيمة وشيقة وحيث يبني الطالب
باستمرار عمى تعممو السابق ،وىذا يتفق تماماً مع المنحى

Systemsعبارة عن حزم من برامج اليندسة التفاعمية التي

البنائي لمتعمم.

تسمح لممتعمم برسم اإلنشاءات اليندسية باستخدام الفأرة
وتحريكيا ،وتغير شكل الرسم إما بسحبيا أو النقر عمى عناصر

ويشير ىوىنوارتر ولفاكزاك [ ]28إلى أن "البرنامج صالح

معرفة مسبقاً ،ولذلك فإن برامج اليندسة التفاعمية ) (DGSتزود

لجميع المراحل الدراسية باختالف مستوياتيا األساسي وما بعد

الطمبة بتعمم المفاىيم اليندسية وتصور العالقات اليندسية بكل

األساسي ،وىو مجموعة من األدوات التي تسيم في إكساب

سيولة ،وكذلك اكتشاف المفاىيم الرياضية ذاتياً .أما بالنسبة

الطالب المفاىيم والميارات الرياضية"

لنظم الجبر المحوسبة (CAS) Computer Algebra

كما أورد العنزي [ ]15مميزات لبرنامج جيوجب ار )(Geogebra
كما يمي:

Systemsفيي حزم تقوم بإتمام العمميات الجبرية الصعبة
والمعقدة ،وتتضمن أنظمة الجبر المحوسبة العديد من البرامج

 -أن برنامج جيوجب ار ) (Geogebraىو مشروع عممي مبني

الحاسوبية القادرة عمى إتمام عمميات جبرية مثل تبسيط المقادير

عمى المعايير العالمية ،يتم تحديثو وتطويره باستمرار من خالل

الجبرية ،التفاضالت والتكامالت ،وحل أنظمة المعادالت

إصداراتو المتعاقبة.

الخطية ،واتمام عمميات عمى المصفوفات.

 -يوفر برنامج جيوجب ار ) (Geogebraلمطالب البيئة اليندسية

وبرنامج جيوجب ار ) (Geogebraبرنامج إلكتروني تعميمي

الديناميكية (ألنيا تمكن الطالب من رؤية الرياضيات كنظام

لمرياضيات يتخصص في الجبر واليندسة والحساب ،ويشكل بيئة

متحرك) وىي أىم ما يميز ىذا البرنامج عن البرامج اليندسية

تعميمية تفاعمية وتصورية لمطالب ،ويمكن تصنيفيا ضمن

األخرى الغير ديناميكية.

أنظمة الجبر المحوسبة  CASألنيا تتضمن معالجات جبرية

 -أن برنامج جيوجب ار ) (Geogebraيدعم المغة العربية ،وىو

وتصورية لممعادالت واإلحداثيات ،ويمكن تصنيفيا أيضاً ضمن

متوفر عمى موقع المطورين بشكل مجاني.

أنظمة اليندسة التفاعمية  DGSالحتوائيا عمى المفاىيم اليندسية

 -أن برنامج جيوجب ار ) (Geogebraحاصل عمى عدد من

مثل النقطة ،المستقيم ،القطع المستقيمة ،األشكال اليندسية

الجوائز العالمية بينيا الجائزة األمريكية واألوربية والفرنسية

ثنائية األبعاد والمجسمات ثنائية األبعاد ،وتزود الطالب

واأللمانية لمبرامج التعميمية.

بمعمومات عن العالقات بين المفاىيم ونظ اًر لقدرة ىذه البرامج

 -أن برنامج جيوجب ار ) (Geogebraسيل االستخدام والتعمم

عمى إحداث عالقات ربط ما بين الجبر واليندسة فإنيا تُعطى

والتطبيق من قبل المعمم والمتعمم عمى حد سواء.

قيمة ليا في المناىج الرياضية [.[16

 -أن برنامج جيوجب ار ) (Geogebraيسمح بتصدير رسومات

مميزات برنامج جيوجب ار Geogebra

والتعديل عمييا ،وانشاء صفحات ويب تفاعمية مع تطبيقاتو
المختمفة.

وفقاً ليوىنوارتر [ ]28فإن برنامج جيوجب ار )(Geogebra
ىو برنامج مبني عمى المعايير العممية لمرياضيات والمنيج

وتضيف الباحثة المميزات التالية:

مصمم بطريقة تُمكن الطالب من تطوير فيمو العميق لمنظريات

 أن ب ـرن ـام ـج ج ـي ـوج ـب ـ ار ) (Geogebraم ـن ال ـب ـرام ـج م ـف ـت ـوحـ ـ ـة47
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بينما أجريت دراسة زنجن وأخرون [ ]30بيدف الكشف عن

لتحميمو واستخدامو.

تأثير برنامج جيوجب ار ) (Geogebraفي تعمم الطمبة لعمم

 -أن برنامج جيوجب ار ) (Geogebraقادر عمى إحداث عالقات

المثمثات ،تم استخدام المنيج التجريبي وتكونت عينة الدراسة من

ربط بين مجاالت الرياضيات الجبر واليندسة والقياس.

طالبا من طمبة المرحمة الثانوية قُسموا إلى مجموعتين
()51
ً

 -أن برنامج جيوجب ار ) (Geogebraيدعم األجيزة اإللكترونية

مجموعة ضابطة ُدرست بالطريقة التقميدية ،ومجموعة تجريبية

الذكية فيناك تطبيقات لمبرنامج عمى اآليباد  I padالموحي.

ُدرست باستخدام برنامج جيوجب ار )(Geogebra؛ وقد استمرت

 -أن برنامج جيوجب ار ) (Geogebraيتفق مع المنحى البنائي

الدراسة لمدة خمسة أسابيع ،تم تطبيق أداة البحث اختبار

لمتعمم (الطالب يبني عمى تعممو السابق).

تحصيمي ،قد أشارت نتائج تحميل االختبار التحصيمي إلى وجود

 -أن برنامج جيوجب ار ) (Geogebraمترجم إلى أكثر من 55

فرق واضح بين المجموعتين وذلك لصالح المجموعة التجريبية

لغة.

التي درست وحدة المثمثات باستخدام برنامج Geogebra
وىدفت دراسة زكريا وزولنادي [ ]31إلى معرفة أثر

المحاور الرياضية التي يغطييا برنامج جيوجب ار Geogebra
ومكوناتو:

استخدام برنامج الجيوجب ار في تحصيل المعرفة المفاىيمية

يغطي البرنامج معظم المحاور التي حددىا المجمس الوطني

والمعرفة اإلجرائية لدى طالب المرحمة الثانوية .استخدم المنيج

لمعممي الرياضيات بالواليات المتحدة األمريكية )(NCTM

التجريبي وتكونت عينتيا من ( )124طالباً من طالب الصف

لممحتوى ،إضافة إلى المسائل المفظية ،وتحديداً فإنو يغطي

األول الثانوي في مدرستين من المدارس الحكومية في إندونيسيا،

المحاور التالية( :القياس  -اليندسة – الجبر).

تم تقسيميم إلى مجموعتين إحداىما تجريبية عددىا ( )60طالباً
درسوا وحدة الدوال باستخدام برنامج الجيوجبرا ،واألخرى ضابطة

 .4الدراسات السابقة

عددىا ( )64طالباً درسوا الوحدة نفسيا بالطريقة التقميدية .وطبق

أوالً :دراسات تناولت برنامج جيوجب ار Geogebra
أما دراسة ساىا وأخرون [ ]29فقد ىدفت إلى قياس أثر

عمى عينة الدراسة اختباٌر قبمياً وبعدياً .وقد أوضحت نتائج

استخدام برنامج جيوجب ار ) (Geogebraعمى تحصيل الطمبة

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات

في كوااللمبور بماليزيا من خالل توسيع تعمميم لموضوع

طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي

منيجا شبو تجريبي،
اإلحداثيات اليندسية ،واستخدمت الدراسة
ً

لالختبار في كل من المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية
لصالح طالب المجموعة التجريبية.

تكونت عينة الدراسة من ( )53طالباً من طمبة المرحمة الثانوية،

كما ىدفت دراسة العمري [ ]32إلى معرفة أثر استخدام

ووزع الطمبة في مجموعتين وفق قدراتيم المكانية (مرتفعي القدرة
ُ
ودرست المجموعة التجريبية
المكانية ،منخفضي القدرة المكانية ) ُ

برنامج الجيوجب ار ) (Geogebraفي تدريس الرياضيات في
التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي ،لدى طالب الصف الثالث

ضمت الطمبة منخفضي القدرة المكانية بواسطة برنامج
التي
ّ

تم استخدام
الثانوي بمدينة الرياض؛ ولتحقيق ىدف الدراسة َّ

جيوجب ار ) (Geogebraبينما ُدرست المجموعة الضابطة والتي

المنيج التجريبي ،وتكونت العينة من ( )60طالباً من طالب

ضمت الطمبة مرتفعي القدرة المكانية بالطريقة التقميدية ،وطُبق
ّ

اختبار لمتحصيل ومقياس لمقدرة المكانية عمى المجموعتين،

الصف الثالث الثانوي تم اختيارىم بطريقة قصدية ،يمثمون

وأظيرت النتائج تحسن تحصيل الطمبة ذوي القدرة المكانية

فصمين من فصول الصف الثالث في إحدى المدارس الثانوية

المنخفضة ،وكذلك ارتفاع القدرة المكانية ليم.

في مدينة الرياض ،عين أحدىما مجموعة تجريبية درست
48

)(Geogebra

موضوعات فصل المتجيات باستخدام برنامج الجيوحبرا،

الوصفي التحميل المتمثل في تحميل المضمون ،وقد قام الباحث

واألخرى ضابطة درست الموضوعات نفسيا بالطريقة التقميدية،

بتحميل المصفوفة بناء عمى البنود الواردة ضمن معياري الترابط

وطبق عمى العينة اختباران ،قبمياً وبعدياً ،أحدىما تحصيمي

والتواصل الرياضي الوارد في معايير العمميات التابعة لمعايير

واآلخر لمتفكير اإلبداعي ،وقد كشفت نتائج الدراسة عن وجود

المجمس القومي لمعممي الرياضيات األمريكي ،وذلك عن طريق

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0,05 ≥ αبين

بطاقة التحميل الذي قام بإعداده كأداة لمدراسة .وكانت أبرز

متوسطي درجات طالب المجموعتين التجريبية والضابطة في

نتائج الدراسة أن معيار الترابط الرياضي كان متوسطاً بشكل

التطبيق البعدي لكل من االختبار التحصيمي ،واختبار التفكير

عام بنسبة .%74,9
في حين ىدفت دراسة كاتي جالسي [ ]13إلى مساعدة

اإلبداعي لصالح المجموعة التجريبية .وقد كان حجم األثر

الطالبات عمى تكوين روابط بين الرياضيات والتطبيقات الحياتية،

الستخدام البرنامج في التحصيل الدراسي كبي اًر.
في حين أجريت دراسة دعاء درويش[ ]33بيدف تقصي

وذلك عبر توظيف موضوع الترابط الرياضي خالل أدب

أثر استخدام برمجية جيوجب ار ) (Geogebraفي استيعاب

األطفال ،ومعرفة أثر ىذا التوظيف عمى األداء التدريسي

المفاىيم الجبرية لدى طمبة الصف العاشر األساسي في األردن،

لممعممة وعمى أداء التمميذات؛ وخاصة عند حل المسائل

واستخدمت الباحثة التصميم شبة التجريبي؛ َّ
وتكونت عينة

الرياضية ،وتم فييا استخدام المنيج التجريبي ،وتم استخدام

الدراسة من ( )50طالبة من مدرسة الحسين الثانوية لمبنات

بطاقة مالحظة واختبار تحصيمي ،وتكونت عينة الدراسة من

بطريقة قصدية وتم اختيار شعبتين منيا عشوائياً وتم توزيع

تمميذات الصفين الرابع والخامس ،وكانت أبرز نتائج الدراسة:

العينة إلى مجموعتين التجريبية وعددىن ( )25طالبة والضابطة

تغير في طبيعة عمل المعممة بشكل إيجابي ،وانعكس ىذا

وعددىن ( )25طالبة تم تدريس المجموعة الضابطة تقميدياً

التغيير عمى أداء التمميذات بشكل أفضل عند تعامميم مع المادة

ودرست المجموعة التجريبية باستخدام برنامج جيوجب ار
ُ

الدراسية وعند حل المسائل.

) ،(Geogebraولتحقيق ىدف الدراسة تم تصميم أداتي الدراسة

وأجريت دراسة أبو العجين [ ]12بيدف تقويم محتوى

اختباري استيعاب المفاىيم وآخر التمثيل الرياضي وقد توصل

مناىج الرياضيات الفمسطينية لمصفوف السادس والسابع والثامن،

الباحثة إلى النتائج وجود فرق ذي داللة إحصائية عند مستوى

وذلك في ضوء معياري الترابط والتمثيل الرياضيين وىما من

( )0,05في استيعاب المفاىيم يعزى إلى طريقة التدريس

المعايير التي أصدرىا المجمس القومي لمعممي الرياضيات

المستندة عمى برمجية الجيوجبرا ،كذلك وجود فرق ذي داللة

بالواليات المتحدة ] NCTM [17واستخدم الباحث المنيج

إحصائية عند مستوى ( )0,05في التمثيل الرياضي يعزى إلى

الوصفي التحميمي ،وقام الباحث بتصميم بطاقتي تحميل خاصة

طريقة التدريس المستندة عمى برمجية الجيوجب ار.

بالمعيارين المذكورين كأدوات لمدارسة ،وتوصمت الدراسة إلى

دراسات تناولت ميارات الترابط الرياضي:

تحقق معيار الترابط الرياضي في محتوى الكتب الدراسية بنسبة

بينما ىدفت دراسة الرويس [ ]19إلى التعرف عمى مدى

( ،)%42.34ولقد أوصى الباحث بضرورة مراعاة الترابط

توافر معياري الترابط والتواصل الرياضي في مصفوفة المدى،

األفقي والرأسي عند عرض الموضوعات الرياضية ،واالىتمام

والتتابع لمصفوف ( )8-1في المممكة العربية السعودية في ضوء

بالتكامل بين المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية ،واثراء

معايير  NCTMلمرياضيات ،ومالحظة مدى اىتمام ىذه

المحتوى بالتطبيقات الرياضية في مختمف المجاالت بما يتناسب

المصفوفة بتنمية ىذين المعيارين ،وتم فييا استخدام المنيج

م ـع الخمفي ـة العممي ـة لمطمب ـة ف ـي تم ـك المـرح ـمة ،وضرورة االىتمام
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استخدمت الباحثة المنيج التجريبي التصميم شبو التجريبي

كما ىدفت دراسة فاطمة العنزي [ ]15إلى معرفة درجة

القائم عمى تصميم المجموعات (التجريبية والضابطة) ذات

توافر معياري اليندسة والربط الرياضي في كتاب الرياضيات

االختبار القبمي والبعدي؛ وذلك لمالءمتو لمشكمة الدراسة

المطور لمصف األول الثانوي في المممكة العربية السعودية في

وطبيعتيا وأىدافيا في معرفة أثر المتغير المستقل برنامج

ضوء معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ،ولتبيان درجة

جيوجب ار  Geogebraعمى المتغير التابع (ميارات الترابط

اتساقو مع المعايير العالمية [َّ ،]17
تكون مجتمع الدراسة وعينتيا

الرياضي).

من كتاب الرياضيات المطور لمصف األول ثانوي العممي لمعام

ب .عينة الدراسة

(1431ه 1432 -ىـ) الموافق (2010م 2011 -م) المقرر

تكونت عينة الدراسة من ( )70طالبة تم اختيارىم عشوائياً

من قبل و ازرة التربية والتعميم في المممكة العربية السعودية

من المدرسة (الثانوية  )14بالرياض؛ حيث تحتوي المدرسة عمى

واستخدمت الباحثة المنيج الوصفي في التحميل ،وتم بناء نموذج

أربعة فصول لمصف األول الثانوي ،وتم اختيار عينة الدراسة

لمتحميل اشتمل عمى مظاىر معياري اليندسة والترابط الرياضي

بطريقة عشوائية منيا وىما الصفين األول الثانوي ()3/1

المتضمنة في كتاب الرياضيات؛ وأظيرت النتائج أن الكتاب

و( ،)4/1واعتبرت ( )3/1مجموعة تجريبية تُدرس باستخدام

احتوى عمى مظاىر معيار الربط الرياضي الذي احتواه نموذج

برنامج جيوجب ار  Geogebraو( )4/1مجموعة ضابطة تُدرس

التحميل ،وأوصت الدراسة بضرورة تضمين كتب الرياضيات

بالطريقة المعتادة بحيث يكون عدد طالبات كل مجموعة ()35

لممرحمة الثانوية أنشطة متنوعة في اليندسة والربط الرياضي.

طالبة.

بينما أجريت دراسة دعاء عمر [ ]14بيدف معرفة أثر

مواد الدراسة التجريبية:

استخدام معمل الرياضيات االفتراضي في تنمية ميارات الترابط

لتحقيق ىدف الدراسة المتمثل بمعرفة أثر استخدام برنامج

الرياضي لدى تمميذات الصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة

جيوجب ار ) (Geogebraفي تنمية ميارات الترابط الرياضي لدى

المكرمة ،واستخدمت الباحثة تصميم المجموعة الواحدة ذات

طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض ،قامت الباحثة

االختبار القبمي والبعدي ،وت ّكونت عينة الدراسة من ( )25تمميذة

بإعداد وتجييز المواد التالية:

في الصف الرابع االبتدائي ،وتم تطبيق أداة الدراسة اختبار في

 -الدروس التعميمية باستخدام برنامج جيوجب ار )(Geogebra

ميارات الترابط الرياضي في وحدة األنماط والجبر ،وقد تم

 -دليل المعممة.

تدريسين باستخدام معمل الرياضيات االفتراضي ،وأظيرت نتائج

وفيما يمي توضيح لخطوات إعدادىا:

الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (التعرف

 -إعداد الدروس التعميمية باستخدام برنامج جيوجب ار

عمى العالقات بين األفكار الرياضية واستخداميا ،فيم كيفية

)(Geogebra

ال
ارتباط األفكار الرياضية ببعضيا البعض ،لكي تنتج كالً متكام ً

قامت الباحثة بإعداد الدروس التعميمية ببرنامج جيوجب ار

ومترابطاً ،التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج

 Geogebraلكل دروس الوحدة الدراسية (المثمثات المتطابقة).

الرياضيات) وميارات الترابط الرياضي مجتمعة لصالح التطبيق

تم عرض الدروس التعميمية ببرنامج جيوجب ار Geogebra

البعدي.

لدروس الوحدة الدراسية (المثمثات المتطابقة) إلكترونياً عمى
 .5الطريقة واالجراءات

مجموعة من المحكمين لمتحقق من صدقيا ،وتم التعديل وفقاً
آلرائيم و تم إخراج (الدروس التعميمية لوحدة المثمث ـات المتط ـابقـة

أ .منهج الدراسة
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ببرنامج جيوجب ار ) (Geogebraبصورتيا النيائية.

اتبعت الباحثة الخطوات التالية في إعدادىا:

إعداد دليل المعممة:

هدف االختبار:
ييدف االختبار إلى قياس ميارات الترابط الرياضي لدى طالبات

تم إعداد دليل المعممة ليرشدىا عند تدريس وحدة
(المثمثات المتطابقة) باستخدام برنامج جيوجب ار Geogebra

الصف األول الثانوي في وحدة (المثمثات المتطابقة).

وشمل الدليل عمى مقدمة (وضحت الباحثة فييا اليدف من دليل

صياغة فقرات االختبار:

المعممة)؛ مصطمحات ميمة عن برنامج جيوجب ار ،Geogebra

قامت الباحثة باالطالع عمى األدبيات التربوية ،واالختبارات

وميارات الترابط الرياضي؛ األىداف العامة لموحدة الدراسية

التي تتعمق بميارات الترابط الرياضي ،تم االستعانة بمواقع

(المثمثات المتطابقة)؛ مفردات الوحدة الدراسية (المثمثات

إلكترونية عالمية متخصصة في اختبارات الرياضيات؛ وتمت

المتطابقة) ،موضوعات دروس الوحدة الدراسية (المثمثات

االستفادة منيا في بناء فقرات االختبار والذي تمت صياغة

المتطابقة) ،وتم عرض موضوعات الدروس بعد إعادة صياغتيا

األسئمة بو بصورة موضوعية من نوع االختيار من متعدد.

بما يتناسب مع برنامج جيوجب ار  Geogebraويتكون كل درس

وضع تعميمات االختبار:

في الدليل من معمومات أولية ،مفردات الدرس ،أىداف الدرس،

تم صياغة تعميمات االختبار عمى ورقة منفصمة في مقدمة

المفاىيم واألفكار السابق دراستيا والجديدة ،الوسائل واألدوات

االختبار بعبارات قصيرة وواضحة واشتممت عمى البيانات

التعميمية ،الترابط الرأسي في الدرس والذي يوضح األىداف التي

الخاصة لكل طالبة ،وأُعدت بحيث تبين طريقة اإلجابة ،ومكانيا

تؤدي إلى محتوى الدرس الحالي واألىداف التي تتبعيا والتي

من االختبار ،كذلك تم تخصيص درجة واحدة لإلجابة

يأتي في إطار وثيقة المدى والتتابع من الصف األول ابتدائي

الصحيحة ،أما اإلجابة الخاطئة فقد أعطيت الدرجة صفر ،وفق

إلى الصف الثالث الثانوي؛ الخطة الزمنية والجدول الزمني

نموذج اإلجابة لفقرات االختبار.

لتدريس موضوعات الوحدة الدراسية (المثمثات المتطابقة)،

صدق االختبار:

وتستغرق ( )20حصة عمى مدى أربعة أسابيع بواقع ()5

بعد اإلعداد األولي لالختبار تم عرضو عمى مجموعة من

حصص أسبوعياً؛ خطوات التدريس (التاءات األربعة) وتشمل:

المحكمين المختصين في المناىج وطرق تدريس الرياضيات؛

التركيز ،التدريس ،التدريبات والتقويم لكل درس باستخدام برنامج

ومجموعة أخرى من المختصين في مجال تدريس الرياضيات

جيوجب ار Geogebra؛ أوراق عمل وأنشطة عمى جميع دروس

( ،)6وعمى ضوء آراء المحكمين تم توضيح بعض الفقرات من

الوحدة الدراسية باستخدام برنامج جيوجب ار  Geogebraتم

الناحية المفظية ،إعادة صياغة الفقرتين ( )12-9من األسئمة،

عرض دليل المعممة إلكترونياً عمى مجموعة من المحكمين ()6

توضيح الرسم في الفقرات ( ،)12-9-5-3تعديل شكل الفاصمة

محكمين لمتحقق من صدق الدليل وتم التعديل وفقاً آلراء

بين ترتيب األزواج المرتبة في بدائل الفقرة ( ،)15إعادة وضع

المحكمين التي تمثمت في توضيح بعض صور البرنامج في

بدائل الفقرة ( .)14وبذلك تم إخراج االختبار في صورتو

بعض التطبيقات واألمثمة لتظير أكثر دقة عند طباعة الدليل

النيائية.

ورقياً ،وتحديد ميارات الترابط الرياضي في أوراق العمل المقدمة

التجربة االستطالعية:

لمطالبات .وبيذا تم إخراج (دليل المعممة) بصورتو النيائية.

بعد إعداد االختبار بصورتو النيائية لوحدة (المثمثات

ج .أداة الدراسة

المتطابقة) قامت الباحثة بتطبيقو ميدانياً عمى عينة استطالعية

تتمثل أداة الدراسة في اختبار ميارات الترابط الرياضي الت ـ ـي

عشوائية عددىا ( )30طالبة من طالبات الصف األول الثانوي
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بمدرسة الثانوية ( )14في مدينة الرياض؛ حيث أن ىذه العينة

–  )66.67وىي معامالت مقبولة من حيث السيولة ألسئمة

ليا نفس خصائص المجتمع األصمي (ليست عينة الدراسة) في

االختبار.

الفصل الدراسي الثاني لمعام الدراسي 1435ىـ1436/ىـ وتيدف

حساب معامل التمييز:
تم حساب معامل التمييز وقد تراوحت معامالت التمييز

ىذه التجربة االستطالعية إلى حساب معامل ثبات االختبار،
معامل السيولة والصعوبة ،معامل التمييز.

ألسئمة االختبار بين ( )0.80 – 0.33وىي معامالت مقبولة

ثبات االختبار:

لمتمييز بين الطالبات.

قامت الباحثة بحساب معامل الثبات الختبار ميارات

ضبط المتغيرات:

الترابط الرياضي عمى العينة االستطالعية المكونة من ()30

ضبط المتغيرات التي تؤثر عمى عينة الدراسة فقد قامت الباحثة

طالبة من مجتمع الدراسة بطريقة إعادة تطبيق االختبار؛ حيث

بنفسيا بتدريس المجموعتين (التجريبية والضابطة) وذلك من

تم تطبيق االختبار األول عمى ( )30طالبة من طالبات العينة

خالل:

االستطالعية بتاريخ 1435/7/9ىـ ،وبعد مرور  3أسابيع من

 -عدد الطالبات :عدد عينة الدراسة ( 70طالبة) موزعة عمى

تطبيق االختبار األول تم إعادة تطبيق االختبار بتاريخ

المجموعتين بالتساوي.

1435/8/1ه ،وقد استخدمت الباحثة برنامج التحميل

 -العمر الزمني لمطالبات :متوسط أعمار الطالبات في

اإلحصائي  ،SPSSلحساب معامل االرتباط بين التطبيقين

المجموعتين متقارب ( )١6 .٥_ 16سنة تقريباً ،تم الحصول

وكان نتيجة معامل ارتباط بيرسون ( )0.920وىو معامل ثبات

عمييا من خالل السجالت الرسمية لممدرسة.

دال عند مستوى ( ،)0.01ومؤشر عمى درجة ثبات عالي،

 -تكافؤ المجوعتين في الميارات :تم التحقق من تكافؤ

وصالحية االختبار لمتطبيق.

المجموعتين (التجريبية والضابطة) من خالل استخدام اختبار

حساب معامالت السهولة والصعوبة:

(ت  (T-testلمعينتين المستقمتين لدراسة الفروق بين متوسطي
درجات المجموعتين في اختبار ميارات الترابط الرياضي في

تم حساب معامالت السيولة ألسئمة االختبار والتي بينت

التطبيق القبمي لالختبار ،والجدول ( )5-3يوضح ذلك.

أن معامالت السيولة ألسئمة االختبار قد تراوحت بين (36.67

جدول 2

نتائج اختبار (ت) لمعينتين المستقمتين لمتحقق من تكافؤ المجموعتين في مهارات الترابط الرياضي في التطبيق القبمي
المهارات

المجموعة

العدد

التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية

التجريبية

35

1.51

واستخداميا

الضابطة

35

1.63

0.84

فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية مع بعضيا البعض،

التجريبية

35

1.77

1.00

لكي تنتج كالً متكامالً مترابطاً

الضابطة

35

1.45

0.92

التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج

التجريبية

35

1.83

0.92

الرياضيات

الضابطة

35

1.89

0.72

الدرجة الكمية لميارات الترابط الرياضي

التجريبية

35

5.11

1.47

الضابطة

35

4.97

1.44

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائياً

متوسط

االنحراف

الدرجات

المعياري
1.07

قيمة ت
0.501.36
0.280.41

مستوى الداللة
غير دالة
غير دالة
غير دالة
غير دالة

التطبيق القبمي الختبار الترابط الرياضي (الميارات الفرعية
والدرجة الكمية) لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة

بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في
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الرياض ،مما يشير إلى أن المجموعتين متكافئتان أو متجانستان

بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة

في التطبيق القبمي الختبار الترابط الرياضي.

في التطبيق البعدي الختبار الترابط الرياضي في ميارة التعرف
عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية واستخداميا".

 .6النتائج

ولمتحقق من صحتو تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بين

نتائج اإلجابة عن السؤال األول:
ينص السؤال األول لمدراسة عمى " ما أثر استخدام برنامج

مجموعتين مستقمتين ،وذلك لمتعرف عمى داللة الفروق بين

جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية ميارة التعرف عمى العالقات

متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق

والروابط بين األفكار الرياضية واستخداميا لدى طالبات الصف

البعدي الختبار الترابط الرياضي في ميارة التعرف عمى

األول الثانوي بمدينة الرياض ؟" ،ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم

العالقات والروابط بين األفكار الرياضية واستخداميا ،وجدول

التحقق من صحة الفرض األول لمدراسة والذي ينص عمى " ال

( )3يوضح ذلك.

توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ((α≥0.05
جدول 3
اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي لمهارة التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية
واستخدامها

المجموعة

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

التجريبية

35

4,34

0,68

2,78

0,01

الضابطة

35

3,83

0,86

يتضح من الجدول ( )3أن متوسط درجات طالبات

مربع إيتا
0,10

والروابط بين األفكار الرياضية واستخداميا " لصالح المجموعة

المجموعة التجريبية ( )4,34وىو أكبر من متوسط درجات

التجريبية.

طالبات المجموعة الضابطة ( ،)3,83كما أن قيمة (ت)

ولمتعرف عمى أثر استخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraفي

المحسوبة ( )2,78وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى

تنمية ميارة التعرف عمى العالقات والروابط بين األفكار

( ،)0,01مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

الرياضية واستخداميا لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة

متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار

الرياض ،تم حساب معامل حجم األثر (مربع إيتا) باستخدام

الترابط الرياضي في ميارة التعرف عمى العالقات والروابط بين

المعادلة التالية:

األفكار الرياضية واستخداميا لصالح المجموعة التجريبية.

t^2/〖df+ t〗^(2 ) =ƞ^2
حيث ) (dfدرجة الحرية  ,tقيمة ت المحسوبة.

وبذلك يتم رفض فرض الدراسة والذي ينص عمى " ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين

واتفق كالٌ من أبوحطب وآمال صادق []34؛ كوىين [ ]35في

متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في

(وصف) قيم حجم التأثير لممتغير المستقل عمى المتغير التابع

التطبيق البعدي الختبار الترابط الرياضي في ميارة التعرف عمى

كاآلتي:

العالقات والروابط بين األفكار الرياضية واستخداميا" .وقبول

إذا كان ≤ 0,01 :مربع إيتا <  0,06فإن حجم التأثير يكون

الفرض البديل ،والذي ينص عمى أنو " :توجد فروق ذات داللة

ضئيالً.

إحصائية عند مستوى داللة ( )0,01بين متوسطي درجات

إذا كان ≤ 0,06 :مربع إيتا <  0,14فإن حجم التأثير يكون

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي

متوسط ًا.

الختبار الترابط الرياضي في ميارة التعرف عمى العالقات

إذا كان ≤ 0,14 :مربع إيتا فإن حجم التأثير يكون مرتفع ًا.
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وكانت قيمة معامل حجم األثر (مربع إيتا) عن أثر

مترابطاً لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض؟"،

استخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية ميارة التعرف

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم التحقق من صحة الفرض الثاني

عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية واستخداميا لدى

لمدراسة والذي ينص عمى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض ( )0,10والذي

عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات

يشير إلى حجم أثر متوسط مرتفع وفقاً لمعياري "أبو حطب

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار

وآمال صادق "و"كوىين" المذان اتفقا عمى أن التأثير الذى يفسر

الترابط الرياضي في ميارة فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية

حوالى  %1من التباين الكمى يدل عمى تأثير ضعيف ،والتأثير

مع بعضيا البعض لكي تنتج كالً متكامالً مترابطاً " .ولمتحقق

الذى يفسر حوالى  %6من التباين الكمى يعد تأثي اًر متوسطاً ،أما

من صحتو تم استخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بين

التأثير الذى يفسر  %14فأكثر من التباين الكمى يعد تأثي اًر

مجموعتين مستقمتين ،وذلك لمتعرف عمى داللة الفروق بين

كبي اًر.

متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق

نتائج اإلجابة عن السؤال الثاني:

البعدي الختبار الترابط الرياضي في ميارة فيم كيفية ارتباط

ينص السؤال الثاني لمدراسة عمى " ما أثر استخدام برنامج

ال
األفكار الرياضية مع بعضيا البعض لكي تنتج كالً متكام ً

جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية ميارة فيم كيفية ارتباط

مترابطاً ،وجدول ( )4يوضح ذلك.

األفكار الرياضية مع بعضيا البعض لكي تنتج كالً متكامالً
جدول 4

اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي لمهارة فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية مع بعضها البعض
لكي تنتج كالً متكامالً مترابطاً
المجموعة

العدد

متوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

التجريبية

35

4,51

0,70

5,19

0,01

الضابطة

35

3,34

1,14

مربع إيتا
0,28

يتضح من الجدول ( )4أن متوسط درجات طالبات

ارتباط األفكار الرياضية مع بعضيا البعض لكي تنتج كالً

المجموعة التجريبية ( )4,51وىو أكبر من متوسط درجات

متكامالً مترابطاً " .وقبول الفرض البديل ،والذي ينص عمى أنو:

طالبات المجموعة الضابطة ( ،)3,34كما أن قيمة (ت)

" توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ()0,01

المحسوبة ( )5,19وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى

بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة

( ،)0,01مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

في التطبيق البعدي الختبار الترابط الرياضي في ميارة فيم

متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار

كيفية ارتباط األفكار الرياضية مع بعضيا البعض لكي تنتج كالً

الترابط الرياضي في ميارة فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية

متكامالً مترابطاً " لصالح المجموعة التجريبية.
ولمتعرف عمى أثر استخدام برنامج جيوجب ار )(GeoGebra

مع بعضيا البعض لكي تنتج كالً متكامالً مترابطاً لصالح

في تنمية ميارة فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية مع بعضيا

المجموعة التجريبية.
وبذلك يتم رفض فرض الدراسة والذي ينص عمى "ال توجد

البعض لكي تنتج كالً متكامالً مترابطاً لدى طالبات الصف

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين

األول الثانوي بمدينة الرياض ،تم حساب معامل حجم األثر

متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في

(مربع ايتا) وكان ( )0,28والذي يشير إلى حجم أثر مرتفع

التطبيق البعدي الختبار الترابط الرياضي في ميارة فيم كيفية

حيـ ـث أن ـ ـو أكبـ ـر م ـن الحـ ـد األدنـ ـى ال ـ ـذي اتفـق عميو ك ٌل من أبو
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حطب وآمال صادق []34؛ كوىين [ ]35وىو (.(0,14

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الترابط

 -نتائج اإلجابة عن السؤال الثالث:

الرياضي في ميارة التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في

ينص السؤال الثالث لمدراسة عمى "ما أثر استخدام برنامج

سياق خارج الرياضيات" .ولمتحقق من صحتو تم استخدام اختبار

جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية ميارة التعرف عمى

(ت) لداللة الفروق بين مجموعتين مستقمتين ،وذلك لمتعرف عمى

الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج الرياضيات لدى طالبات

داللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية

الصف األول الثانوي بمدينة الرياض؟" ،ولإلجابة عمى ىذا

والضابطة في التطبيق البعدي الختبار الترابط الرياضي في

السؤال تم التحقق من صحة الفرض الثالث لمدراسة والذي ينص

ميارة التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج

عمى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

الرياضيات ،وجدول ( )5يوضح ذلك.

( (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين
جدول 5

اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي لمهارة التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتها في سياق خارج
الرياضيات

المجموعة

العدد

متوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

التجريبية

35

4,09

0,92

3,51

0,01

الضابطة

35

3,23

1,11

يتضح من الجدول ( )3-4أن متوسط درجات طالبات

مربع إيتا
0,15

التجريبية.

المجموعة التجريبية ( )4,09وىو أكبر من متوسط درجات

ولمتعرف عمى أثر استخدام برنامج جيوجب ار ) (GeoGebraفي

طالبات المجموعة الضابطة ( ،)3,23كما أن قيمة (ت)

تنمية ميارة التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج

المحسوبة ( )3,51وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى

الرياضيات لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض،

( ،)0,01مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

تم حساب معامل حجم األثر (مربع ايتا) وىو ( )0,15والذي

متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار

يشير إلى حجم أثر مرتفع حيث أنو أكبر من الحد األدنى الذي

الترابط الرياضي في ميارة التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا

اتفق عميو ك ٌل من أبو حطب وآمال صادق []34؛ كوىين []35

في سياق خارج الرياضيات لصالح المجموعة التجريبية.

وىو (.(0,14
 -نتائج اإلجابة عن السؤال الرابع:

وبذلك رفض فرض الدراسة والذي ينص عمى "ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين

ينص السؤال الرابع لمدراسة عمى " ما أثر استخدام برنامج

متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في

جيوجب ار ) (GeoGebraفي تنمية ميارات الترابط الرياضي

التطبيق البعدي الختبار الترابط الرياضي في ميارة التعرف عمى

مجتمعة لدى طالبات الصف األول الثانوي بمدينة الرياض؟"،

الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج الرياضيات" .وقبول

ولإلجابة عمى ىذا السؤال تم التحقق من صحة الفرض الرابع

الفرض البديل ،والذي ينص عمى أنو " :توجد فروق ذات داللة

لمدراسة والذي ينص عمى "ال توجد فروق ذات داللة إحصائية

إحصائية عند مستوى داللة ( )0,01بين متوسطي درجات

عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين متوسطي درجات طالبات

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار

الختبار الترابط الرياضي في ميارة التعرف عمى الرياضيات

ميارات الترابط الرياضي مجتمعة" .ولمتحقق من صحتو تم

وتطبيقاتـي ـ ـا فـ ـي سـي ـ ـاق خ ـ ـارج ال ـري ـاضـيـ ـات" ل ـص ـالـ ـح المجمـوعة

استخدام اختبار (ت) لداللة الفروق بين مجموعتين مستقمتين،
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ميارات الترابط الرياضي مجتمعة ،وجدول ( )6يوضح ذلك.

المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار
جدول 6
اختبار (ت) لداللة الفروق بين متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار مهارات الترابط الرياضي مجتمعة
المجموعة

العدد

متوسط الحسابي

االنحراف المعياري

قيمة ت

مستوى الداللة

التجريبية

35

12,94

1,28

6,57

0,01

الضابطة

35

10,40

1,90

مربع إيتا
0,39

يتضح من الجدول ( )6أن متوسط درجات طالبات

عمى العالقات والروابط بين األفكار الرياضية واستخداميا  -فيم

المجموعة التجريبية ( )12,94وىو أكبر من متوسط درجات

كيفية ارتباط األفكار الرياضية مع بعضيا البعض لكي تنتج كالً

طالبات المجموعة الضابطة ( ،)10,40كما أن قيمة (ت)

متكامالً مترابطاً  -التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق

المحسوبة ( )6,57وىي قيمة دالة إحصائياً عند مستوى

خارج الرياضيات) ،وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

( ،)0,01مما يدل عمى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين

داللة ( )0,01بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين

متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق البعدي الختبار

التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات الترابط

ميارات الترابط الرياضي مجتمعة لصالح المجموعة التجريبية.

الرياضي مجتمعة" لصالح المجموعة التجريبية .وترى الباحثة أن
ىذه النتائج ربما تعزى إلى ما يمي:

وبذلك يتم رفض فرض الدراسة والذي ينص عمى "ال توجد
فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α ≤ 0.05بين
متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في

ياضيات
 .1أن برنامج جيوجب ار مبني عمى المعايير العالمية لمر ّ
(معيار الترابط الرياضي أحد أبرز ىذه المعايير) وىو داعم

التطبيق البعدي الختبار ميارات الترابط الرياضي مجتمعة".

لممنيج المعتمد من و ازرة التعميم وليس بديالً عنو مصمم بطريقة

وقبول الفرض البديل ،والذي ينص عمى أنو " :توجد فروق ذات

تُم ّكن الطالـبـ/بة من تطوير فيم عميق لمنظريات والحقائق

داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,01بين متوسطي درجات

الرياضية والربط بين األفكار الرياضية من خالل التطبيق

طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي

العممي واكتشاف العالقات والروابط بنفسو ،وعمى ذلك يصبح

الختبار ميارات الترابط الرياضي مجتمعة" لصالح المجموعة

ىذا البرنامج أكثر توافقاً وتكامالً مع ميارات الترابط الرياضي.

التجريبية.
ولمتعرف عمى أثر استخدام برنامج جيوجب ار )(GeoGebra

محوسب يحوي عمى أيقونات وأدوات
 .2أن برنامج جيوجب ار ّ
ونوافذ تتضمن مفاىيم المعرفة الرياضية والتي تمثل الييكل لمبناء

في تنمية ميارات الترابط الرياضي مجتمعة لدى طالبات الصف

الرياضي = ،فكان لمبرنامج دور فاعل في تنظيم الخبرة التعميمية

األول ثانوي بمدينة الرياض ،تم حساب معامل حجم األثر (مربع

بالموضوعات

الدراسية

ايتا) وىو ( )0,39والذي يشير إلى حجم أثر مرتفع جداً حيث

ومساعدتيا عمى بناء معموماتيا الجديدة وبصورة ذات معنى.

أنو أكبر من الحد األدنى الذي اتفق عميو ك ٌل من أبو حطب

 .3من خالل استخدام الطالبة نافذة الرسم وأدوات برنامج

وآمال صادق []34؛ كوىين [ ]35وىو (.)0,14

جيوجبر تم ربط الرياضيات وتطبيقاتيا بالعموم األخرى كاليندسة
ا

الرياضية

لمطالبة

عبر

المراحل

 .7مناقشة النتائج

والعمارة والفنون التشكيمية كما أن إمكانية برنامج جيوجب ار إدراج

يتضح من عرض نتائج الدراسة أثر استخدام برنامج جيوجب ار

صور من الواقع عمى شاشة الرسم وفتح ورقة عمل ديناميكية

) (GeoGebraف ـي تنـمـيـ ـة مـيـ ـارات ال ـتـراب ـط الـري ـاضـي (التعرف

أيضاً وبأسموب المحاكاة والربط بين المفاىيم الرياضية ساعد
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الطالبة في التعرف عمى الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج

الدروس وانجذابيم لمحصص.

الرياضيات فيظير البرنامج نموذج لمترابط الرياضي ويعبر عنو

 .8يسيم البرنامج في سيولة إجراء األنشطة ،ويعزز قيام

في ذات الوقت.

الطالبات بأنشطة عالية الجودة ،كما ان إمكانية عرض

 .4أن برنامج جيوجب ار متخصص في دعم تعميم وتعمم

المعمومات التي يتيحيا البرنامج تدعم الطالبات في اكتشاف

الرياضيات من خالل التكامل والتفاعل بين فروع الرياضيات

األفكار وتوليدىا ،وبالتالي التعرف عمى العالقات والروابط بين

األساسية الجبر واليندسة والحساب وىو ما يتيح تدريس

األفكار الرياضية ،وفيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية بعضيا

موضوعات الرياضيات كوحدة واحدة ،وفيم كيفية ارتباط األفكار

مع بعض وىي ميارات أساسية في الترابط الرياضي.

الرياضية مع بعضيا البعض لكي تنتج كالً متكامالً مترابطاً فيما

 .9حيث يتيح البرنامج لمطالبة أثناء تنفيذ األنشطة رؤية

بينيا وىي ميارات أساسية لمترابط الرياضي.

المفاىيم واألفكار الرياضية التي كان يسمعيا فقط ويتخيميا في

 .5أتاح برنامج جيوجب ار الفرصة لمطالبات لتكوين روابط بين

التدريس التقميدي ،فالبرنامج يتيح لممتعمم عرض المفيوم

موضوعات المثمثات المتطابقة عبر كل المستويات ،وبناء روابط

الرياضي بتمثيالت ديناميكية مختمفة ،كالتمثيالت البيانية

بين ىذه الموضوعات ومواقف الحياة اليومية ،مما ساىم في

اليندسية والجبرية ،فعندما تقوم الطالبة برسم المثمث ترى المفيوم

تحسِّن فيم الطالبات لفائدة الرياضيات.

في صورة جبرية والعكس بمجرد تغيير المعامالت الجبرية

 .6قامت الباحثة بالتغمب عمى الصعوبات التي تواجو توظيف

ألطوال األضالع ترى الطالبة عمى النافذة األخرى التغير في

البرنامج في تعميم وتعمم الرياضيات من خالل تدريب طالبات

الرسم البياني ويالحظ تغير زوايا المثمث وأطوال أضالعو في

المجموعة التجريبية عمى أيقونات ونوافذ وأشرطة برنامج جيوجب ار

النافذة الرسومية .ومن ىنا تستطيع الطالبة الربط بين المفاىيم

وكيفية تطبيقيا في تعمم وحدة المثمثات المتطابقة وتقديم الدعم

الرياضية لتطابق المثمثات جبرياً وىندسياً معاً ويصبح تعمم

لمطالبات خالل التجربة في تنفيذ األنشطة الفردية والتعاونية

الرياضيات ذا معنى.

باستخدام برنامج جيوجب ار  ،Geogebraمما أوجد بيئة إثرائية

 .10من األسباب التي يمكن إرجاع ىذه النتيجة إلييا ،حماس

تفاعمية غنية بالمثيرات نتيجة التغمب عمى حواجز البرنامج

الطالبات في المجموعة التجريبية لممشاركة في الدرس ،وزيادة

مسبقاً ،مما جعميم متحمسين الستخدام البرنامج في تعمم

دافعيتيم لمتعمم .وقد الحظت الباحثة ذلك أثناء فترة التجربة؛

الرياضيات ،وخاصة ما دلمت عميو الباحثة من تطابق بين

فإتاحة الفرصة لمطالبات لمتعمم باستخدام البرنامج ،جعميم محور

خصائص وامكانات البرنامج وميارات الترابط الرياضي مما

العممية التعميمية ،فين يمارسن األنشطة التعميمية بأنفسين ،فردياً

يجعمو البرنامج األقدر عمى تنمية ميارات الترابط الرياضي لدى

أو في مجموعات صغيرة ،فيكتشفون من خالل ىذه األنشطة

طالبات المجموعة التجريبية.

المفاىيم والتعميمات الرياضية ،ويمثمونيا بطرق مختمفة،

 .7أن قدرة البرنامج عمى تقديم عرضين جبري وىندسي في

ويربطون بينيا ،ويستخدمونيا في حل مواقف وتطبيقات عممية؛

الوقت نفسو ،قد ساعد عمى جعل تعمم الرياضيات ذات معنى،

وال شك أن تنفيذ الطالبات ليذه الميمات التعميمية يؤدي إلى

حيث يجعل المفاىيم الرياضية أكثر واقعية ،وأبقى أث اًر ،كما

التعرف عمى العالقات والروابط الرياضية ،وارتباط األفكار

يساىم في اكتشاف األفكار الرياضية والربط بينيا وبين أنشطة

الرياضية بعضيا ببعض وارتباط المفيوم باإلجراء ويمكنين منيا

وظواىر

الحياة

اليومية

ورؤية

التركيب

الرياضي

بدرجة كبيرة؛ وبالتالي زيادة فيم الترابط الرياضي لديين.

في

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراستي نيفين بركاتـ ـي

أوضاع مختمفة ،مما يزيد من تفاعميم مع البرنامج واندماجيم في
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الرياضيات لمصف األول الثانوي باستخدام برنامج جيوجب ار.

إحصائية عند مستوى (التعرف عمى العالقات بين األفكار

 .2تدريب المعممين والمعممات قبل وأثناء الخدمة عمى كيفية

الرياضية واستخداميا ،فيم كيفية ارتباط األفكار الرياضية

توظيف برنامج جيوجب ار في تدريس مقررات الرياضيات في

ببعضيا البعض لكي تنتج كالً متكامالً ومترابطاً ،التعرف عمى

المراحل الدراسية المختمفة.

الرياضيات وتطبيقاتيا في سياق خارج الرياضيات) وميارات

 .3تضمين كتب الرياضيات  -كتاب المعممة ،كتاب الطالبة -

الترابط الرياضي مجتمعة لصالح التطبيق البعدي تعزى إلى

في الموضوعات المناسبة ،عدداً من األمثمة والتطبيقات

استخدام استراتيجيات التدريس وطرق التدريس الحديثة حيث

الرياضيات في الحياة باستخدام برنامج جيوجب ار.

استخدمتا استراتيجيات (الذكاءات المتعددة ،القبعات الست

 .4تعريف المعممين المعممات  -الطالب/الطالبات بالمواقع

 KWLالمعمل االفتراضي في الرياضيات .وأشارتا نتائج

اإللكترونية ألىم البرامج التعميمية الخاصة بالرياضيات،

دراستييما إلى تفوق الطالبات في االختبار البعدي عمى االختبار

وتشجيعيم عمى االستفادة منيا لتسييل ودعم عمميات تعميم

القبمي لميارات الترابط الرياضي ،كما دلت عميو نتائج الدراسة

وتعمم الرياضيات.

الحالية من تفوق الطالبات في االختبار البعدي عمى االختبار

.5

القبمي لميارات الترابط الرياضي لمطالبات (الالتي درسن

الطالب/الطالبات من خالل تضمين المقررات الدراسية مزيداً من

باستخدام برنامج جيوجب ار  (Geogebraوىذا يؤكد أىمية تنمية

التدريبات واألنشطة التعميمية المختمفة.

ميارات الترابط الرياضي لدى المتعممين باستخدام استراتيجيات

المقترحات:

التدريس الحديثة .كذلك اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة كاتي

استكماالً لمدراسة الحالية تقترح الباحثة ما يمي:

جالسي [ ]13عمى أىمية ربط الرياضيات بالتطبيقات الحياتية

 .1قياس مدى ممارسة المعممين وامتالك الطالب لميارات

،وأثرىا عمى أداء الطالب عند حل المسائل الرياضية لمصفين

الترابط الرياضي وتطبيقاتيا في العممية التعميمية وفي الحياة

الخامس والسادس ،حيث كان من أبرز نتائجيا تغير أداء

اليومية.

التالميذ إلى الشكل األفضل عند استخدام التطبيقات الحياتية مع

 .2قياس مدى تضمين ميارات الترابط الرياضي في كتب

المادة الدراسية في حل المسائل الرياضية .كما تتفق مع نتائج

الرياضيات (كتاب المعمم – كتاب الطالب – كتاب النشاط) في

دراسة ريز واوزديمر [ ]36التي أظيرت نتائجيا أن استخدام

المراحل الدراسية المختمفة.

برنامج جيوجب ار ) (Geogebraقد أدى إلى ارتفاع تحصيل

 .3إجراء دراسة تحميمية لمعيار الترابط الرياضي في مصفوفة

المجموعة التجريبية بالمقارنة مع تحصيل المجموعة الضابطة

المدى والتتابع لمادة الرياضيات لممرحمة الثانوية في المممكة

عند دراسة وحدة القطع المكافئ ،وازداد تفاعل طمبة المجموعة

العربية السعودية في ضوء المعايير العالمية لتعميم الرياضيات.

التجريبية في الحصة الدراسية وشعروا أن دراسة القطع المكافئ

 .4إجراء دراسة مقارنة بين استخدام برنامج جيوجب ار وبرامج

أصبحت أسيل وأمتع.

حاسوبية أخرى في تنمية ميارات الترابط الرياضي في مراحل
تعميمية مختمفة.

 .8التوصيات
في ضوء ما توصمت إليو الدراسة من نتائج ،يوصى بما يمي:
.1

االىتمام

بتنمية

ميارات

الترابط

الرياضي

لدى

 .5إجراء دراسة في أثر استخدام برنامج جيوجب ار في تنمية
ميارات الترابط الرياضي في مراحل التعميم العام (االبتدائي –

االستفادة من الوحدة المستخدمة بالدراسة الحالية

المتوسط).

(المثمثات المتطابقة) في دليل المعمم كنموذج لتدريس باقي مقرر
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 .6إجراء دراسة في تقصي أثر جيوجب ار في تنمية ميارات

] [6المؤتمر العممي الرابع لمجمعية المصرية لتربويات

العمميات في الرياضيات المدرسية والتي تيم تعمّم وتعميم

الرياضيات2004( .م) .رياضيات التعميم العام في مجتمع

الرياضيات.

المعرفة .نادي أعضاء ىيئة التدريس – جامعة بنيا – 7

 .7تقصي أثر استخدام برامج تعميمية أخرى ،كبرنامج الكابري

 8يوليو 2004م.

) ،(Cabriوالسكتش باد ) ،(Sketchpadواآللة البيانية

] [7مينا ،فائز مراد؛ ميخائيل ،ناجي ديسقورس؛ إبراىيم ،رفعت

) (Calculator Graphingفي تنمية ميارات الترابط

إبراىيم؛ السعيد ،رضا مسعد2010( .م) .توصيات

الرياضي.

المؤتمر العممي العاشر – الجمعية المصرية لتربويات

المراجع

الرياضيات  -االتجاىات الحديثة في تطوير تدريس

أ .المراجع العربية

الرياضيات – جامعة عين شمس – جميورية مصر.

] [1الزىراني ،محمد سالم يوسف2014( .م) .مستوى المعرفة
المفاىيمية

واإلجرائية

لطالب

الرياضيات

] [8غزال ،تحسين مصطفى؛ العمراني ،ىيا محمد2013( .م).

بالمرحمة

المؤتمر الثالث لتعميم الرياضيات " الرياضيات وتطبيقاتيا

االبتدائية .رسالة ماجستير ،جامعة أم القرى.

في التعميم العام –تجارب رائدة ورؤى مستقبمية " .الجمعية

] [2المولى ،حميد مجيد2009( .م) .تعميم وتعمم الرياضيات من

السعودية لمعموم الرياضية بالتعاون مع كمية التربية -

أجل الفيم .دمشق :دار الينابيع.

جامعة الممك سعود  -في الفترة من  15-13مايو
2013م ،الرياض.

] [3بيوت ،عبد الجواد عبد الجواد؛ وبمطية ،حسن ىاشم.
(2007م) .فاعمية نموذج قائم عمى المستويات المعيارية

] [9الشايع ،فيد سميمان؛ األحمد ،نضال شعبان2015( .م).

في تنمية القوة الرياضية لدى طالب المرحمة الثانوية .مجمة

مؤتمر التميز في تعميم وتعمم العموم والرياضيات األول –

كمية التربية  -جامعة بنيا  -جميورية مصر العربية،

مركز التميز البحثي في تطوير تعميم العموم والرياضيات -

 ،)71(17ص ص .32-1

جامعة الممك سعود  -في الفترة  7-5مايو 2015م ،تحت

] [4دياب ،بسام2004( .م) .فاعمية استراتيجية مُقترحة تستخدم
أسموب الروابط الرياضية في تنمية التحصيل واستقاللية

عنوان "توجو العموم والتقنية واليندسة والرياضيات
( - )STEMالرياض.

التعمم لدى تالميذ الصف السابع األساسي في ضوء

] [10الرايقي ،أمل محمد2011( .م) .أسباب ضعف التحصيل

مستويات الجودة في النظام المعموماتي .رسالة دكتوراه،

الدراسي في مادة الرياضيات لطالبات الصف األول ثانوي

برنامج الدراسات العميا المشترك بين جامعة األقصى

بمدارس خميص .جدة :و ازرة التربية والتعميم.

وجامعة عين شمس ،كمية التربية ،جامعة األقصى ،غزة.

] [11الحربي ،خميل بن عبد الرحمن2012( .م) .مستوى أداء

] [5عبيد ،وليم تاوضروس2008( .م) .الت اربط بين الرياضيات

خريجي التعميم الثانوي في المممكة العربية السعودية في

والمواد األخرى ،المؤتمر العممي الثامن "الرياضيات والمواد

القدرات والميارات المعرفية األساسية .مجمة رسالة التربية

الدراسية األخرى" ،الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات،

وعمم النفس ،الجمعية السعودية لمعموم التربوية والنفسية

القاىرة ،دار الضيافة األخرى" ،جامعة عين شمس -15

(جستن) ،ع ( ،)41ص ص .144 -125

 16يوليو ص ص.4-2
59

5

5

2016

] [12أبو العجين ،أشرف2011( .م) .تقويم محتوى مناىج

في التحصيل الدراسي وميارتي التواصل والترابط الرياضي

الرياضيات الفمسطينية في ضوء بعض معايير عمميات

لدى طالبات الصف الثالث المتوسط .رسالة دكتوراه ،قسم

المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( .)NCTMرسالة

المناىج وطرق التدريس ،كمية التربية ،جامعة أم القرى،

ماجستير غير منشورة ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.

مكة المكرمة.

] [14عمر ،دعاء خالد عبدالقادر2013( .م) .أثر استخدام

] [24نوال ،عيسى2005( .م) .الرياضيات في حياتنا .و ازرة

معمل الرياضيات االفتراضي في تنمية ميارات الترابط

التربية والتعميم العالي ،اإلدارة العامة لمتقنيات التربوية

الرياضي لدى تمميذات الصف الرابع االبتدائي بمدينة مكة

وتكنولوجيا المعمومات ،فمسطين.

المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة أم القرى.

] [25األمين ،إسماعيل٢٠٠١( .م) .طرق تدريس الرياضيات
نظريات وتطبيقات .القاىرة :دار الفكر العربي.

] [15العنزي ،فاطمة عويد سالم2013( .م) .درجة توافر
معياري اليندسة والربط الرياضي في كتاب الرياضيات

] [32العمري ،ناعم محمد2013( .م) .أثر استخدام برنامج

المطور لمصف األول ثانوي في السعودية في ضوء معايير

الجيوجب ار ( )Geogebraفي تدريس الرياضيات في

المجمس القومي لمعممي الرياضيات .رسالة ماجستير غير

التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعي لدى طالب الصف

منشورة ،كمية الدراسات العميا ،الجامعة األردنية.

الثالث ثانوي .مجمة كمية التربية ،جامعة عين شمس،
جميورية مصر ،مج  ،38ع.3

] [19الرويس ،عبد العزيز2011( .م) .دراسة تحميمية لمعياري
الترابط والتواصل الرياضي في مصفوفة المدى والتتابع

] [33درويش ،دعاء محمد قاسم2013( .م) .أثر استخدام

لمصفوف من ( )8-1في المممكة العربية السعودية .مجمة

برمجية جيوجب ار ) (Geogebraفي استيعاب المفاىيم

كمية التربية ،جامعة األزىر ،العدد ( )145الجزء ( ،)2ص

الجبرية وعمميات التمثيل الرياضي لدى طمبة الصف

ص .409-379

العاشر األساسي في األردن .رسالة ماجستير غير منشورة،

] [20أبو زينة ،فريد2010( .م) .تطوير مناىج الرياضيات

الجامعة األردنية ،األردن.

المدرسية وتعميميا .عمان :دار وائل لمنشر والتوزيع.

] [34أبو حطب ،فؤاد؛ صادق ،آمال .)1996( .مناىج البحث
وطرق التحميل اإلحصائي في العموم النفسية والتربوية

] [21أبوزينة ،فريد كامل؛ وعبابنة ،عبد اهلل يوسف2007( .م).

واالجتماعية ،ط .1القاىرة :مكتبة األنجمو المصرية.

عمان:
مناىج تدريس الرياضيات لمصفوف األولى .طَّ .1
دار المسيرة.

ب .المراجع االجنبية

] [22طمبة ،أحمد سعيد2009( .م) .التعميم اإللكتروني في

[13] Glacey, K. (2011). A Study of Mathematical
Connections Through Children's literature
in a Fifth- and Sixth- Grade Classroom,
Math in The Middle Institute Partnership,
Action Research Project Report, University
of Nebraska-Lincoln.

عمان :الشبكة العربية لمتعميم المفتوح والتعميم
التعميم العامَّ .
عن بعد.

] [23البركاتي ،نيفين حمزة2008( .م) .أثر التدريس باستخدام
استراتيجيات الذكاءات المتعددة والقبعات الست و.K.W.L
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THE EFFECT OF USING GEOGEBRA
PROGRAM IN THE DEVELOPMENT OF
MATHEMATICAL CONNECTIONS SKILLS
OF THE FIRST GRADE SECONDARY
STUDENTS IN RIYADH
GHADAH SALEM S AL-NAIMI
Educational Supervisor
ABSTRACT_ This study aimed to examine the effect of using GeoGebra program in the
development of Mathematical Connections skills for secondary first grade students in Riyadh, and
to achieve the study aim, the researcher used experimental approach with the quasi-experimental
design based of two groups (experimental and control) with the pretest and posttest, where the
study sample consisted of 70 female students from the secondary first grade in Riyadh city at the
academic year (1436-1437AH). The researcher prepared a test to measure the Mathematical
Connections skills in (congruent triangles) unit for secondary first grade students. The study
resulted in the following findings: - There is a statistically significant differences at the
significance level of (0.01) between the mean scores of students in the experimental and control
groups in the post application of Mathematical Connections test in the skill of identify the
relationships and links between mathematical ideas and their used favor to the experimental
group. - There is a statistically significant differences at the significance level of (0.01) between
the mean scores of students in the experimental and control groups in the post application of
Mathematical Connections test in the skill of understanding how mathematical ideas link with
each other in order to produce an integrated coherent unit favor to the experimental group. There is a statistically significant differences at the significance level of (0.01) between the mean
scores of students in the experimental and control groups in the post application of Mathematical
Connections test in the skill of identify the mathematics and its applications in the context outside
mathematics favor to the experimental group. - There is a statistically significant differences at the
significance level of (0.01) between the mean scores of students in the experimental and control
groups in the post application of Mathematical Connections test in the total skill favor to the
experimental group. The study recommended the need to training teacher before and during inservice on the use of Geogebra program in teaching mathematics and also math books should
include Geogebra program activities for the students and teachers and make studies investigating
for the effect of Geogebra program on operations standard in the school math and important
variables in teaching and learning mathematics.
Key word: GeoGebra program, Mathematical Connections skills
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