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 سعت هذه الدراسة إلى تحديد أثر استخدام برمجية رسم االقترانات في التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة السنة:ملخص
: ولتحقيق هذا الهدف طبقت الدراسة على مجموعتين،األولى في كلية األمير فيصل الفنية في مبحث أسس الرياضيات
 ) طالبا من طلبة السنة األولى في كلية األمير فيصل الفنية82(  يتألف كل منها من،إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة
 وآخر بعدي لقياس التحصيل، خضعت المجموعتان الختبار تحصيلي قبلي.) 8102/8102( للفصل الثاني من العام الدراسي
 وقد دلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى،المباشر والمؤجل في موضوع رسم االقترانات
) في التحصيل المباشر والتحصيل المؤجل ألفراد ال دراسة في موضوع رسم االقترانات تعزى إلى استخدام1010 = α(
 وأوصى الباحثا ن بضرورة توفير البرمجيات التعليمية المحوسبة وتعميمها على الكليات الجامعية،برمجية رسم االقترانات
 والعمل على توفير مختبرات الحاسوب وإدامتها في الكليات، تمهيدا الستخدامها في تدريس المفاهيم الرياضية،المتوسطة
.الجامعية وبأعداد كافية
. رياضيات، الفنية، تحصيل، برمجية رسم االقترانات، برمجية:كلمات مفتاحية
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Abstract: The purpose of this study was to investigate the effect of using the Online Graphing and
Functional Plotter software on the achievement of the first-year students at Prince Faisal Technical College
(PFTC) in basic mathematics. To achieve this goal, subjects from the first-year students at PFTC of the
educational year (2013 /2014) was divided into the experimental and control groups with (28) students each.
The two groups underwent pretest and posttest in the subject of functional plotting. The results of the study
revealed that there was a statistically significant difference at (p < 0.05) between the groups on the postmathematics achievement test scores in favor of the experimental group. The researchers recommended
providing the colleges with the computerized educational software in preparation for use in teaching, and
working on sustainability of computer labs at colleges in sufficient numbers.
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تُعدددُّ تقنيَّددات التعلدديم الحديثددة القائمددة علددى
استخدام الحاسدوب ركنًدا أساسديًّا مدن أركدان
العمليَّة التعليميَّة ،وجزءًا ال يتجزّأ من المنظومة
التعليميَّة الشاملة ،ولعلّ التطوّرات التي يواجههدا
العالم هذا اليوم في جميع نواحي الحيداة تجعدل
من الضروري على المؤسسات التعليميَّة أن تأخدذ
بتقنيَّات التعليم واالتصاالت الحديثة القائمة على
استخدام الحاسوب ،من أجل تحقيق أهدافها وفدق
المنظومة التعليمية.
كما تُعدُّ برمجيّات الحاسوب التعليميَّة من أبدرز
المستجدَّات التي أنتجتهدا التقنيَّدة الحديثدة فدي
القرن العشرين وأحدثت ثورةً هائلةً في تقنيَّدات
التعليم واالتصاالت ،فظهور برمجيّدات الحاسدوب
التعليميَّة فرض كثيرًا من المتغيّرات في جميدع
النَّواحي المعرفيَّة والعلميَّة ،حتى أصدبحت تلد
البرمجيَّات ركنًا أساسيًّا في العمليَّدة التعليميَّدة،
فمن دونها ال فائدة كبيرة وفعَّالة مدن اسدتخدام
الحاسوب في التعليم (الشرهان.)8118 ،
بما أنَّ علم الرياضيَّات مرتبط بالحياة العامَّة من
جهدة ،وبدالعلوم كافَّدة مدن جهددة أخدرى ،فقددد
اسددتقط اهتمددام البدداحثين ،وأجريددت فددي هددذا
المجال دراسات عديدة ،وعلى الرغم من الدراسات
والجهددود المبذولددة لتبسدديط تعلُّ دم الرياض ديَّات
ومهاراته األساسية ،إلّدا أنَّ ذلد ال يدزال بعيدد
المنال ،فظاهرة الضعف في الرياضيَّات كانت وال
تزال مقلقةً للعديد مدن التربدويين والمؤسَّسدات
التعليميَّة (الدايل )8112 ،فإذا كانت الحاجة قائمة
إلى مثل تل الدراسات في كلّ مراحل التعلديم،
فإنَّها فدي مرحلدة التعلديم الجدامعيِّ المتوسِّدط-
خاصَّة مرحلة السنة األولى (المباحث األساسيَّة)-
تبدو أكثدر أهميّدة ،ففدي هدذه المرحلدة يبددأ
التوجُّه الفعليُّ لدى الطلبة للتخصّصدات الدقيقدة
التي يحتاج إليها سدوق العمدل ،وتبددأ اتجاهدات
الطلبة فدي التشدكّل نحدو مختلدف التخصُّصدات
الجامعيَّددة المتوسددطة ،وبندداءً علددى تحصدديلهم
العلمددي فددي مباحددث السددنة األولددى األساسدديَّة
وبخاصَّة مبحث الرياضديَّات تتحددد التخصُّصدات
التي سيتوجهون إليها الحقًا.

يعد الحاسوب التقنية األكثر تحديا للعاملين في
تعليم الرياضيات؛ لما له من تأثير فيها ،وفي
طرائق تدريسها؛ ولهذا استرع اهتمام التربويين
وظهرت برامج حاسوبية مختلفة ،بهدف تحسين
فرص تعليم وتعلم الرياضيات من خالل استخدام
الحاسوب كوسيلة تعليمية ،وقد تجلى هذا
التوجه في استثمار الحاسوب وإمكاناته وبرامجه
في تعليم المفاهيم الرياضية المجردة ،من خالل
تجسيدها افتراضيا بتمثيالت مختلفة ملونة
وثالثية األبعاد ،ما أسهم في تنمية قدرات
المتعلمين على حل المسألة الرياضية ،وزاد من
مستوى تحصيلهم العلمي في الرياضيات،
وأكسبهم مهارات أساسية متنوعة ،مثل الدقة
واإلتقان والترتي (.)Wei & Ismail, 2010
ألهمية الحاسوب والتقنيات والوسائط المتعددة
المتعلقة به في تعلم الرياضيات وتعليمها ،فقد
اعتمد المجلس القومي لمعلمي الرياضيات في
الواليات المتحدة األمريكية (National Council
) of Teachers of Mathematics-NCTMمبدأ
التكنولوجيا كأحد المبادئ التي تقوم عليها
الرياضيات المدرسية ،لما لها من وافر األثر في
تحسين تعلم الطلبة ،وتسهيل تنظيم وتحليل
البيانات والقدرة على القيام بالعمليات بدقة
وسرعة ،والمساعدة على البحث في فروع
الرياضيات كافة (.)NCTM, 2000
تعاظم استخدام الحاسوب وبرمجياته في تعليم
الرياضيات ،واستقصى الباحثون في تعليم
الرياضيات أثر عدد منها في إحداث تغيير في
طرق تدريس الرياضيات أو تطوير مناهجها،
وآثارها اإليجابية على المعلم والمتعلم على حد
سواء ) (NCTM, 2008فاستخدام الحاسوب في
تعليم الرياضيات من خالل البرمجيات التعليمية
الجيدة يزود المتعلم بزخم هائل من التفاعل
الحقيقي مع مهمات التعلم أثناء عملية تعلم
الرياضيات ،تفوق أي وسيلة تعلمية أخرى،
وكلمة التفاعل تعني النشاط المتبادل بين
المتعلم والبرمجية الرياضية؛ ويقصد بالتفاعل
هنا المشاركة المباشرة المستمرة في اتجاهين؛
بين المتعلم والبرمجية التعليمية المقدمة

بوساطة الحاسوب ،متضمنة أنشطة إيجابية من
قبل كل من الطرفين (الفار.)8118،
تجدر اإلشارة إلى أن ما يميز التعليم في الكليات
الجامعية المتوسطة في األردن وبخاصة في
المباحث األساسية هو التدري والتطبيق العملي
جاءت
في المختبرات والمشاغل ،ونتيجة لذل
فكرة إجراء هذا البحث التي تقوم على مبدأ
استخدام برمجيات الحاسوب التعليمية في بناء
المعرفة لدى المتعلمين في مبحث أسس
الرياضيات ،وهي برمجيات متوافرة ومتاحة على
شبكة اإلنترنت مجانا ،وقد اتجهت هذه الدراسة
صوب دراسة أثر استخدام برمجية رسم
االقترانات في تدريس وحدة رسم االقترانات
لطلبة السنة األولى في مبحث أسس الرياضيات
التي يختص بها ويدرسها أحد الباحثين.
في ضوء اطالع الباحثين على الدراسات والبحوث
المتعلقة بموضوع استخدام البرامج المحوسبة
من خالل
في تدريس مادة الرياضيات -وذل
البحث في الدوريات والملخصات العلمية
والرسائل الجامعية -تبين أن هناك عددا ال بأس
به ،ومن الدراسات التي بحثت في أثر البرامج
المحوسبة في تحصيل الطلبة ،منها دراسة
& (Sakamoto
ساكاموتو وساكاموتو
) Sakamoto, 1993التي هدفت إلى الكشف عن
العالقة السببية بين استخدام الحاسوب واإلبداع
ودافعية التعلم لدى طلبة المرحلة االبتدائية في
طوكيو ،وطبقت على عينة تكونت من ()820
طالبا ،منهم ( )20من الصف الرابع ،و( )42من
الصف الخامس ،و( )42من الصف السادس ،أظهرت
نتائج الدراسة عدم وجود عالقة دالة إحصائيا
بين استخدام الحاسوب واإلبداع ،وبين استخدام
الحاسوب ودافعية الطلبة للتعلم ،كما أظهرت
النتائج عدم وجود أثر للخبرة في استخدام
الحاسوب في الدافعية للتعلم.
أما دراسة بدر( )8110فقد تقصت أثر استخدام
على حل المشكالت
الحاسوب في التدري
الرياضية في تنمية قدرة طالبات قسم الرياضيات
بكلية التربية بمكة المكرمة على حل هذه
المشكالت وتكوين اتجاه إيجابي نحو الرياضيات،

فقد اتبعت الباحثة تصميما
ولتحقيق ذل
تجريبيا يعتمد على مجموعتين :ضابطة
وتجريبية ،بلغ عدد أفرادهما ( )24طالبة في قسم
تعليم الرياضيات في جامعة أم القرى ،حيث
جمعت البيانات من خالل اختبار لحل المشكالت
الرياضية ،ومقياس لالتجاه نحو الرياضيات،
وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة
إحصائية عند مستوى ( )1010= αبين متوسط
درجات الطالبات اللواتي استخدمن الحاسوب في
التدري على حل المشكالت الرياضية واالتجاه
نحو الرياضيات ومتوسط درجات الطالبات
اللواتي لم يستخدمنه لصالح الطالبات الالتي
استخدمن الحاسوب.
كما أجرى العبوشي ( )8118دراسة هدفت إلى
معرفة أثر استخدام الحاسوب التعليمي على
تحصيل طلبة الصف العاشر األساسي في
الرياضيات في وحدة الهندسة الفضائية،
واتجاهاتهم نحو التعلم باستخدام الحاسوب،
وتكونت عينة الدراسة من ( )021طالبا من طلبة
الصف العاشر األساسي من مدرستي بنات رام اهلل
الثانوية ،وذكور بتونيا الثانوية ،حيث تقسمت
العينة إلى أربع شع بطريقة عشوائية بسيطة:
شعبتين تجريبيتين ،واحدة ذكور وتتكون من
( )20طالبا ،واألخرى إناث وتتكون من ()24
طالبة تتلقيان المادة التعليمية باستخدام
الحاسوب ،وشعبتين ضابطتين :واحدة ذكور
وتتكون من( )22طالبا ،واألخرى إناث وتتكون
من( )24طالبة تتلقيان المادة التعليمية بالطريقة
التقليدي ،وبعد تحليل البيانات وإيجاد
المتوسطات واالنحرافات المعيارية ،وجد أنه
توجد فروق دالة إحصائية عند مستوى الداللة
( )1010= αفي التحصيل بين المجموعات
ولصالح المجموعة التجريبية ،حيث بلغ
المتوسط للمجموعة التجريبية والتي درست
بالحاسوب ( ،)82040بينما بلغ للمجموعة الضابطة
( ،)82022وقد وجد أيضا أن هناك فرقا ذا دالة
إحصائية عند المستوى نفسه للداللة على
تحصيل الطلبة تعزى للجنس ولصالح اإلناث،
ولكن لم يتبين وجود فروق دالة إحصائيا في
التحصيل تعزى للتفاعل بين طريقة التدريس
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والجنس ،كما تبين وجود فروق دالة إحصائية
في االتجاهات نحو الحاسوب تعزى لطريقة
التدريس ،وكان الفرق لصالح المجموعة
التجريبية.
استخدمت دراسة مانوشهري
برمجية تفاعلية في تعليم الجبر ،لدعم تدريسه
في كلية مجتمع في بوسطن بالواليات المتحدة
األمريكية ،ولتحقيق هدف الدراسة ،فقد طبقت
برمجية نوكال ( )NuCalcولمدة ثالثة أسابيع
في تدريس مادة الجبر ،وقيست فاعلية البرمجية
من خالل تفاعل المجموعة ،واالستقصاء الرياضي
الذي يقوم به المتعلمون ،وتفاعل المعلم مع
المتعلمين ،وبعد استخدام المنهجين :النوعي
والكمي ،خلصت النتائج إلى أن برمجية نوكال
أسهمت كأداة في توسيع التفكير الرياضي لدى
الطلبة ،ورفع تحصيلهم في الجبر ،واالنخراط
أكبر في مناقشات المجموعة ،كما توصلت
النتائج إلى أن البرمجية أثبتت أنها وسيلة
لتبسيط المفاهيم الجبرية ،وقد غيرت من
الثقافة الصفية بإحداث التفاعل بين المعلم
والطلبة.
((Manouchehri, 2004

درست عيد ( (Eid, 2005أثر استخدام اإلنترنت في
حل المسألة الرياضية وقلق الرياضيات في
المدارس األساسية في الكويت ،مقارنة باستخدام
الورقة والقلم في حل المسألة الرياضية،
ولتحقيق هدف الدراسة ،فقد طبقت الباحثة
تجربتها في إحدى المدارس الخاصة في مدينة
الكويت ،من خالل اتباع منهج تجريبي ،ووزعت
الطالبات أفراد الدراسة في مجموعتين :األولى
ضابطة وشملت ( )04طالبة ،واألخرى تجريبية
وشملت ( )02طالبة ،وخضعت المجموعة الضابطة
الختبار في حل المسألة الرياضية باستخدام
الورقة والقلم ،وخضعت المجموعة التجريبية
الحال
الختبار مماثل على اإلنترنت ،وكذل
لمقياس قلق الرياضيات ،وقد أشارت النتائج إلى
تقارب نتائج المجموعتين :الضابطة والتجريبية
في اختبار حل المسألة الرياضية ،ووجود درجة
قلق رياضيات أدنى ودالة إحصائيا لطالبات

المجموعة التجريبية
المجموعة الضابطة.

من

نظيراتهن

في

استخدمت دراسة سيو ) (Seo, 2008برمجية ماث
اكسبلورر) )Math Explorerفي قياس أثر
برمجيات الوسائط المتعددة في حل المسألة
الرياضية الكالمية وتخطي صعوباتها لدى طلبة
الصفين :الثاني والثالث األساسيين ،واتبع الباحث
تصميما تجريبيا أوليا لمجموعة مكونة من()2
طالب تعلموا حل المسائل الرياضية الكالمية في
الجمع والطرح ،والمكونة من خطوة واحدة أو
خطوتين ،من خالل برمجية ماث اكسبلورر
( ،)Math Explorerوبعد المعالجة التجريبية لمدة
( )02أسبوعا ،أثبتت النتائج تعلم الطلبة الدقة في
حل المسألة الرياضية الكالمية ،مقارنة بتل
الحلول التي استخدموا فيها الورقة والقلم.
تقصت دراسة بوس ( (Bos, 2009أثر عناصر
رياضية افتراضية في المعرفة الرياضية لطلبة
الصف العاشر في والية تكساس في الواليات
المتحدة األمريكية ،واتبعت الدراسة منهجا شبه
تجريبي ،وتضمنت مجموعتين :إحداهما تجريبية
وعدد أفرادها ( )22طالبا ،واألخرى ضابطة مكونة
من ( )24طالبا ،وصمم الباحث دروسا القترانات
تربيعية لطلبة الصف العاشر باستخدام اآللة
الحاسبة الراسمة ( )Graphic Calculatorsوبعد
إجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ،أثبتت
النتائج أن استخدام التكنولوجيا حسن من
المستوى األكاديمي للطلبة ،وزيادة في قدرتهم
على تمثيل المفاهيم الرياضية.
هدفت دراسة هيان وأتسوسي ومانسوره
( (Haiyan, Atsusi & Mansureh,2010إلى قياس
أثر ألعاب رياضية حاسوبية حديثة في تحصيل
الطلبة في الرياضيات ودافعيتهم نحوها ،وشارك
في الدراسة ( )042طالبا وطالبة ،توزعوا في
مجموعتين :ضابطة وتجريبية ،وتبنت الدراسة
منهجا كميا شبه تجريبي ،باإلضافة إلى مقابالت
مع معلمي الرياضيات الذين اشتركت صفوفهم
في الدراسة ،وأشارت الدراسة إلى تفوق طلبة
المجموعة التجريبية التي تعلمت باستخدام

األلعاب الحاسوبية على طلبة المجموعة الضابطة،
كما تحسنت دافعيتهم نحو تعلم الرياضيات.

المتخصصة لدى طلبة
وباألخص الهندسية والفنية.

وأويجان
كورتيولس
دراسة
هدفت
( (Kurtulus & Uygan, 2010إلى كشف أثر
األنشطة في تنمية القدرة المكانية التصورية
الهندسية القائمة على راسم جوجل (Google
) Sketch Upللطلبة المعلمين في تخصص
الرياضيات ،واستخدم الباحثان التصميم التجريبي
باختبارات قبلية وبعدية ،ومجموعتين :ضابطة
وتجريبية ،لذل فقد درست المجموعة الضابطة
باألسلوب االعتيادي ،بينما درست المجموعة
التجريبية من خالل راسم جوجل لتمثيل األشكال
والمجسمات للقدرة المكانية للمجسمات
الهندسية .وطبق الباحثان اختبار سانتاباربرا
( ،)Santa Barbaraوأظهرت النتائج تفوق
المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة
في اختبار القدرة المكانية.

تناولت هذه الدراسة بيان أثر التحصيل المباشر
والتحصيل المؤجل ،في حين أن أغل الدراسات
السابقة ركزت على التحصيل المباشر لدى
الطلبة.

من خالل استعراض الدراسات السابقة يمكن
الوصول إلى المالحظات اآلتية:
تناولت معظم الدراسات السابقة فاعلية استخدام
البرامج المحوسبة في تنمية التحصيل الدراسي،
وأثبتت هذه الدراسات األثر اإليجابي الستخدام
البرمجيات المحوسبة في التدريس ،وبخاصة في
التحصيل الدراسي ،باستثناء دراسة ساكاموتو
وساكاموتو ( (Sakamoto & Sakamoto, 1993التي
أظهرت عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بين
استخدام الحاسوب واإلبداع ،وبين استخدام
الحاسوب ودافعية الطلبة للتعلم.
تناولت الدراسات السابقة موضوع التحصيل في
مبحث الرياضيات بصفة عامة ،وتميزت هذه
الدراسة بدراسة أثر برمجية رسم االقترانات في
تحصيل بعض المفاهيم الرياضية متمثلة بمهارة
رسم االقترانات.
سعت هذه الدراسة لبيان أثر البرامج المحوسبة
في تنمية بعض المهارات الرياضية لدى طالب
الكليات الجامعية المتوسطة ،التي يرى الباحثان
أنها لم تنل القدر الكافي من االهتمام البحثي،
على الرغم من أهميتها في بناء المعرفة

الكليات

الجامعية،

استخدم في هذه الدراسة برمجية رسم
االقترانات المتاحة على شبكة اإلنترنت لبناء
رغبة من
دروس وحدة رسم االقترانات ،وذل
الباحثين في تشجيع المدرسين والطلبة على
استخدام البرمجيات التعليمية الموجهة لتعليم
وتعلم الرياضيات المتاحة على شبكة اإلنترنت
لإلفادة منها في تجويد مخرجات العملية
التعليمية.
مشكلة الدراسة وأسئلتها
تعد الرياضيات من المباحث العلمية األساسية
المهمة في مختلف حقول المعرفة (الكبيسي،
 ،)8114وقد اعتمد مبدأ التكنولوجيا كواحد من
المبادئ التي تقوم عليها تعليم الرياضيات
وتعلمها ،وينص هذا المبدأ على ضرورة استخدام
التكنولوجيا في تعليم الرياضيات ،وعلى رأسها
الحاسوب ،والبرمجيات التعليمية (،)NCTM, 2000
فإن أحد الباحثين الذي له
وبالرغم من ذل
خبرة أربع عشرة سنة في تدريس مبحث أسس
الرياضيات في كلية األمير فيصل الفنية ،ومن
خالل مالحظته ألسالي معلمي الرياضيات في
تدريس المبحث وإشرافه على سير العملية
التعليمية كرئيس لقسم الرياضيات الحظ ضعف
استخدام الحاسوب التعليمي والوسائط المتعددة
المتصلة به في تدريس الرياضيات ،ما يؤدي
بالطلبة إلى الشعور بالملل والصعوبة في فهم
بعض المفاهيم والرسومات في الرياضيات
وتصورها.
كما أن نتائج الدراسة الدولية للرياضيات
والعلوم ( Trends in International Mathematics
 )and Science Study-TIMSS 2007التي أجريت
لتقييم تحصيل طلبة المدارس وأشرفت عليها
الرابطة الدولية لتقييم التحصيل التربوي ( The
International Association for the Evaluation of
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 )Educational Achievement-IEAومقرها في
أمستردام/هولندا ،التي شاركت فيها ( )01دولة،
من بينها ( )02دولة عربية منها األردن ،تبين أن
مستوى األداء في الرياضيات لطلبة األردن دون
المتوسط الدولي وبداللة إحصائية ،حيث حصل
األردن على الترتي ( )20على المستوى الدولي
من أصل ( )01دولة مشاركة في هذه الدراسة،
ولهذا تبدو الحاجة ماسة إلى مراجعة طرائق
تدريس الرياضيات ،واستخدام أحدث التقنيات
الحاسوبية لالرتقاء بمستوى أداء الطلبة إلى
المستوى العالمي (أبولبدة.)8114 ،
عالوة على ذل فإن طريقة تدريس مهارة رسم
االقترانات بالطرق التقليدية (استخدام الطال
القلم والمسطرة للرسم على ورقة الرسم البياني
أو الورقة البيضاء) بعيدا عن برمجيات الحاسوب
ذات العالقة ،ال يتناس والنظرة الحديثة لتدريس
الرياضيات المعاصرة ،وال يثير الدافعية لدى
الطلبة أو يشجعهم على المشاركة والتفاعل مع
المحتوى التعليمي لمبحث أسس الرياضيات ،ومن
هنا سعت هذه الدراسة الستقصاء أثر استخدام
برمجية رسم االقترانات في التحصيل المباشر
والمؤجل في مبحث أسس الرياضيات لدى طلبة
السنة األولى في كلية األمير فيصل الفنية في
األردن.
مما سبق يمكن
بالسؤالين اآلتيين:

تلخيص

مشكلة

الدراسة

السؤال األول :هل يوجد فرق دال إحصائيا عند
مستوى ( )1010= αفي التحصيل المباشر لطلبة
السنة األولى في وحدة رسم االقترانات يعزى إلى
استخدام برمجية رسم االقترانات؟ وما حجم
األثر إن وجد؟
السؤال الثاني :هل يوجد فرق دال إحصائيا عند
مستوى ( )1010= αفي التحصيل المؤجل لطلبة
السنة األولى في وحدة رسم االقترانات يعزى إلى
استخدام برمجية رسم االقترانات؟ وما حجم
األثر إن وجد؟

أهمية الدراسة
تنبع أهمية هذه الدراسة من اتصالها بمبحث
الرياضيات لما يحتويه من مفاهيم مجردة يصع
تعلمها بالطرق االعتيادية ،ومن اتصالها
بالبرمجيات الحاسوبية التي تستطيع تقري
المفاهيم الرياضية المجردة إلى المتعلمين من
رسوم بيانية متنوعة ومتعددة ،ومن خالل بيئات
تعلم افتراضية ،وتزداد هذه األهمية في مرحلة
التعليم الجامعي ،وبالذات في الكليات الهندسية
والمهنية مثل كلية األمير فيصل الفنية التي
طبقت بها هذه الدراسة ،التي تتطل طبيعة
تخصصاتها دقة عالية في مهارة الرسم ،كما في
الهندسي
والرسم
الرياضيات،
مباحث
(.)AutoCAD

كما تكمن أهمية الدراسة في أهمية الموضوع
الذي تتناوله ،وهو رسم االقترانات الذي يعد من
المفاهيم الرياضية األساسية ،لكنه لم يحظ
باالهتمام الكافي في البحوث السابقة ،وقد تفيد
نتائج هذه الدراسة في تطوير برامج إعداد
مدرسي مبحث الرياضيات في الكليات الجامعية
وتدريبهم ،وقد تمهد نتائج هذه الدراسة إلجراء
مزيد من البحوث المتصلة بهذا المجال مستقبلا.
حدود الدراسة ومحدداتها
تحدد نتائج هذه الدراسة بالمحددات اآلتية:


طبقت الدراسة في الفصل الدراسي
الثاني من العام الدراسي ( )8102-8102م.



اقتصرت الدراسة على الوحدة العاشرة
(رسم االقترانات) من كتاب أسس
الرياضيات.



اقتصرت الدراسة على عينة مكونة من
شعبتين من طالب السنة األولى من
كلية األمير فيصل الفنية في عمان.



اقتصرت الدراسة على اختبار تحصيلي
من إعداد الباحثين ،ولذل تتوقف دقة
نتائج هذه الدراسة على درجة صدق
االختبار ودقته وثباته.



المقدر بدرجات على اختبار تحصيلي في
رسم االقترانات ،مدار البحث أعده
الباحثان وطبقاه مباشرة بعد تدري
أفراد عينة الدراسة على رسم االقترانات،
ويقاس إجرائيا بالعالمة التي يحصل
عليها الطال في االختبار المعد لهذه
الدراسة ،والمطبق بعد االنتهاء من عملية
التدريس مباشرة.

تعتمد دقة نتائج الدراسة على درجة
صدق االختبار التحصيلي المستخدم فيه
وثباته ،وعلى درجة جدية الطلبة في
اإلجابة عن أسئلة االختبار.

متغيرات الدراسة
اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات اآلتية:
المتغير المستقل :وهو طريقة التدريس ،وله
مستويان :التدريس باستخدام برمجية رسم
االقترانات ،والتدريس االعتيادي.



التحصيل المؤجل :مجموع الخبرات
والمهارات والمعارف والمعلومات التي
تكونت لدى الطال  ،وتشير إلى إنجازه
المقدر بدرجات على اختبار تحصيلي في
مهارة رسم االقترانات ،مدار البحث أعده
الباحثان وطبقاه بعد ثالثة أسابيع من
االنتهاء من تدري أفراد الدراسة على
مهارة رسم االقترانات ،ويقاس بالعالمة
التي يحصل عليها الطال في االختبار
المعد لهذه الدراسة المطبق بعد مرور
ثالثة أسابيع من انتهاء عملية التدريس.



طلبة السنة األولى :طلبة الكلية
الجامعية المتوسطة من التخصصات
العلمية كافة ،الذين يلتحقون بهذه
الكلية لمدة سنتين بعد اجتياز الثانوية
العامة ،فيحصلون على درجة الدبلوم بعد
نجاحهم في االمتحان الشامل.

المتغيرات التابعة :وقد تمثلت بمتغيرين هما:


التحصيل المباشر (الفوري) في وحدة
رسم االقترانات.



التحصيل المؤجل في وحدة رسم
االقترانات.

التعريفات اإلجرائية


برمجية رسم االقترانات :برنامج
يرسم منحنى االقتران
حاسوبي
باالعتماد على إدخال الطال المباشر
لدالة االقتران ق (س) كما هي
باستخدام لوحة المفاتيح ،وألغراض هذه
الدراسة فهو برنامج ( FooPlot Online
 )Graphing and Functional Plotterالذي
صمم الباحثان شاشة استخدامه من خالل
برنامج )eXe( eLearning XHTML editor
ليكون متاحا للطلبة بالشكل الذي يناس
العملية التدريسية.



الطريقة االعتيادية لرسم االقترانات :هي
استراتيجية تدريس رسم االقترانات
بحيث تعتمد على الرسم التقريبي
لمنحنى االقتران ،يعتمد فيها الطال
على استخدام القلم والمسطرة للرسم
على ورقة الرسم البياني أو الورقة
البيضاء ،ويكون دور المدرس الرئيس
فيها هو الشرح النظري لخطوات الرسم.



التحصيل المباشر :مجموع الخبرات
والمهارات والمعارف والمعلومات التي
تكونت لدى الطال  ،وتشير إلى إنجازه

عينة الدراسة
طبقت الدراسة على عينة عشوائية عنقودية
تألفت من شعبتين بلغ عدد أفرادها ( )02طالبا
من طلبة السنة األولى في كلية األمير فيصل
الفنية للعام الدراسي ( ،)8102/8102حيث عينت
الشعبتان عشوائيا على المجموعتين :المجموعة
التجريبية وبلغ عدد أفرادها ( )82طالبا،
والمجموعة الضابطة وبلغ عددها ( )82طالبا،
علما بأن طالب كلية األمير فيصل الفنية الذين
يدرسون مبحث الرياضيات كمقرر أساسي
جميعهم من الذكور ومن الفئة العمرية نفسها،
ومن حملة الثانوية العامة :الفرع العلمي
بسب شروط قبولهم في
والصناعي ،وذل
الكلية.
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مكونات المحتوى التعليمي بالطريقة
والترتي اللذين يناسبان أسلوب التقديم
المتبع .يبين شكل 0البرمجية المستخدمة

إجراءات الدراسة
أولا :مراحل إعداد
المستخدمة في الدراسة:

البرمجية

التعليمية

and

أعدَّ الباحثان وصمَّما واجهةً تطبيقيَّ ًة مدن خدالل
برنددامج ) ،(eXeوذلدد السددتخدام برمجيَّددة
 Fooplotالتعليميَّة والمتاحة على شبكة اإلنترنت،
حيث أُعدَّت واجهة العرض والبرمجيَّدة بمراحدل
متعدِّدة على النحو اآلتي:
.0

مرحلة اختيار المادة التعليمية:
أعد الباحثان مادة تعليمية من وحدة رسم
االقترانات (الفصل العاشر) من كتاب
أسس الرياضيات المقرر من قبل جامعة
البلقاء التطبيقية لطلبة السنة األولى من
الكليات الجامعية المتوسطة للعام
الدراسي(.)8102/8102

.8

عمل تصميم ورقي لعرض البرمجية
المستخدمة من خالل برنامج ) )eXeوهو
برنامج خاص بتصميم المحتوى التعليمي
اإللكتروني ونشره ،ويمتاز بأنه ال يتطل
أي مهارات برمجة ،ويمكن الناشر من بناء

Graphing

Online

(FooPlot

 )Functional Plotterمن خالل عرضها
بوساطة برنامج (.)eXe
كمدددا رُوعدددي فدددي هدددذا التصدددميم األسدددس
السديكيولوجيَّة واالجتماعيَّدة والعمريَّدة للطلبددة،
وأسددس تصددميم البرمجيَّددات ،مثددل :مناسددبة
المعلومات للمرحلة العمريَّة ،والتسلسل المنطقيّ
في عرض المعلومات ،ومراعاة الفروق الفرديَّدة،
وتوفر عدد مدن األمثلدة المتنوِّعدة والتددريبات
الكافية ،وتقديم التغذية الراجعة المستمرة ،وقدد
اشتملت البرمجيَّدة علدى شاشدة عدرض وألدوان
وحركات مناسدبة للمدادة التعليميَّدة والمرحلدة
العمريَّة والبيئة االجتماعيَّة للطلبة.


إعطدداء التصددميم الددورقيِّ للمبددرمج،
لحوسددبة المددادة التعليميَّ دة كبرمجيَّ دة
تعليميَّة باستخدام برنامج ) (eXeلكتابدة
المادة التعليميَّة.

شكل  :1برمجية ) (FooPlotمن خالل عرضها بوساطة برنامج ()eXe

.0



بدأت الصدفحة األولدى بعندوان الوحددة
التعليميَّة ،ثمّ مربعات الحوار التي يشمل
كلٌّ منها خاصيَّة محددَّدة ،بحيدث يمكدن
للطالدد أن يحدددِّد مسدداحة العددرض
للمسدددتوى الدددديكارتي س ،ص ولدددون
المنحنى لالقتران ومربع حوار إلمكانيَّة
رسددم منحنددى آخددر للمسددتوى نفسدده،
وكددذل زوَّدت التمددارين بالتغذيدددة
الراجعة الفوريَّة.



عمل ارتباط تشعبيٍّ ليسهل االنتقال إلدى
مواقع تعليميَّة أخرى ذات عالقدة بدالَّدة
االقتران.



عمددل ارتبدداط تشددعبيٍّ إلرسددال رسددمة
االقتران إلى مدرِّس المادة أو زمالئه.
مرحلة تحكيم البرمجيَّة التعليميَّة:
عُرضت البرمجيَّة التعليميَّة علدى خمسدة
أسدداتذة مددن الجددامعيِّين المتخصِّصددين
بتكنولوجيا التعلديم ومناهجهدا ،وأُخدذت
آراؤهم حول مناسدبة البرمجيَّدة للمدادة
التعليميَّة ،ومدى مطابقتها ألسس تصميم
البرمجيَّة التعليميَّة ،ولمسدتوى الطلبدة ،
وبناءً على مالحظات المحكَّمدين أُجريدت
التعددديالت المطلوبددة ،والددتحكُّم بددزمن
الدرس لمراعداة الفدروق الفرديَّدة بدين
الطلبة ،وزيادة األمثلة والتدريبات.

.8

مرحلة تجري البرمجيَّة:
أُكِّدددت صددالحيَّة البرمجيَّ دة قبددل البدددء
بالتطبيق ،من خالل تجريبها علدى عيِّندة
استطالعيَّة غير عيِّنة الدراسة في كليَّدة
جامعيَّة أخرى مشابهة ،وذل للحصدول
على التغذية الراجعة حول مددى مناسدبة
البرمجيَّة للطلبة ،والتعرُّف إلى األخطداء
وتعددديلها قبددل التطبيددق ،وقددد اُكتشددف
بعض األخطاء في البرمجيَّة وعُدِّلت ،منها
أخطدداء فنيَّدة مثددل :عدددم تفعيددل بعددض
أيقونات التقدُّم والتأخير وبعض الروابط
التشعُّبيَّة ،وضبط الدزمن اللّدازم لعدرض
البرمجَّية.

 .2مرحلة التطبيق:
درَّس أحددد البدداحثين طلبددة المجموعددة
الضَّابطة بالطريقة التقليديَّدة دون تدأثير،
بينمددا ُدرِّسددت المجموعددة التجريبيَّددة
باستخدام البرمجيَّة المحوسبة بواقدع ()0
محاضرات أسبوعيًّا ولمدَّة ثالثدة أسدابيع،
وشكل  8يبديّن مراحدل إعدداد البرمجيَّدة
التعليميَّة.
مراحل إعداد البرمجيَّة

مرحلة
إعداد

مرحلة
حوسبة

المادة
التعليميَّة

المادة
التعليميَّة

مرحلة
تحكيم
المادة
التعليميَّة

مرحلة
تجريب
المادة
التعليم َّية

مرحلة
تطبيق
المادة
التعليم َّية

شكل  :2مخطط مراحل إعداد البرمجية التعميمية

ثانيا :االختبار التحصيلي المستخدم في الدراسة:
لتحقيق أهداف الدراسة ،أعد اختبار تحصيلي
لقياس تحصيل طلبة السنة األولى في وحدة
(رسم االقترانات) من كتاب أسس الرياضيات
المقرر في الكليات الجامعية المتوسطة في
لقياس التعلم
المملكة األردنية الهاشمية؛ وذل
(القبلي والمباشر والمؤجل).
حلل محتوى الوحدة الدراسية
لتحقيق ذل
لتحديد المفاهيم الرياضية التي تتضمنها ،وعينت
المفاهيم الواردة في كل درس من دروس
الوحدة ،وطورت فقرات االختبار وفق جدول
مواصفات يشمل مستويات بلوم لألهداف
المعرفية الثالث اآلتية(الفهم ،التطبيق ،التحليل)،
وللمفاهيم الرياضية الواردة في المادة التعليمية.
صدق االختبار
للتأكد من صدق االختبار عرضه الباحثان على
عدد من المحكمين بلغ عددهم ( )2محكمين من
أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء
واالختصاص،
التطبيقية من ذوي الخبرة
مجموعة من المعلمين ذوي الخبرة
وكذل
الطويلة في كلية األمير فيصل الفنية من حملة
شهادة الماجستير والبكالوريوس في الرياضيات،
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للتأكد من قياس فقرات االختبار للهدف الذي
وضعت لقياسه ،من حيث السالمة اللغوية،
الصعوبة
ومراعاة
الفقرة،
ووضوح
وصحة المعلومات
والموضوعية لالختبار،
الواردة فيه ومالءمتها  ،وأخذت مالحظاتهم
حول فقرات االختبار ،حيث حذفت ثالث فقرات
بناء على آراء المحكمين ،وحذفت خمس فقرات
قل تمييزهما عن ( )1004وحازت باقي الفقرات
على مستوى قبول ( )%21بعد إجراء التعديالت
آراء المحكمين ،وأصبح
على بعضها حس
االختبار في صورته النهائية مكونا من ( )81فقرة
من أصل ( )82فقرة.
معامالت الصعوبة والتمييز
استخرجت معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات
االختبار ،وقد تراوحت معامالت تمييز الفقرات
واقعة في المدى
بين ( )1020 -1081وهي بذل
المقبول لمعامل الصعوبة الذي يتراوح بين (-108
( )102عودة )8101 ،أما لمعامل التمييز فقد تراوح
بين ( )1041 -1082وتشير المصادر إلى قبول
الفقرات ذات القوة التميزية التي معاملها أكثر
من (( )108الظاهر وعبد الهادي وتمرجيان،
 .)0444ثبات االختبار تحقق ثبات االختبار
باستخدام طريقة االختبار وإعادة االختبار (test-
على عينة
 ،)retestحيث طبقه الباحثان
استطالعية من غير أفراد الدراسة ،بعد إنهائهم
لوحدة رسم االقترانات من مقرر أسس
الرياضيات ،وتكونت هذه العينة من شعبة من
طلبة كلية الهندسة التكنولوجية (البوليتكن )
في عمان ،التي تتبع جامعة البلقاء التطبيقية
ويدرس طالبها التخصصات الفنية ،كما في
كلية األمير فيصل الفنية ،حيث بلغ عددهم ()22
طالبا ،وأعاد الباحثان تطبيق االختبار بعد
معامل االرتباط بيرسون
أسبوعين ،وحس
( )Pearsonبين التطبيقين :األول والثاني ،وكانت
قيمته ( ،)1028وتعد هذه القيمة مقبولة ألغراض
هذه الدراسة (عودة ،)8101 ،كما تحقق من
االتساق الداخلي لالختبار ،من خالل التطبيق
األول على العينة االستطالعية ،وقد حس
باستخدام معادلة كودر ريتشاردسون (،)KR-20

وقد بلغ ( ،)1022وتعد هذه القيمة مقبولة
ألغراض هذه الدراسة.
اإلجراءات
من أجل تحقيق األهداف المنشودة من هذه
الدراسة أجرى الباحثان ما يلي:
الدراسة

وأسئلتها

.0

تحديد مشكلة
ومتغيراتها.

.8

اختيار عينة الدراسة وتقسيمهم إلى
مجموعتين ضابطة وتجريبية ،وذل
بعد الحصول على موافقة إدارة كلية
األمير فيصل الفنية.

.2

إعداد البرمجية التعليمية ،وهي تحضير
برمجية رسم االقترانات لتدريس الوحدة
العاشرة ،وقد عرضت على مجموعة من
المتخصصين للتأكد من صدقها ،حتى
استقرت على صورتها النهائية.

.2

إعداد االختبار التحصيلي ،من نوع
االختيار من متعدد ،وعرض على
مجموعة من المحكمين المتخصصين،
كما أشرنا سابقا للتحقق من صدقه،
حتى استقر االختبار بوضعه النهائي على
( )81فقرة من أصل ( )82فقرة اشتمل
عليها في صورته األولية ،وقد تم
التحقق من صدق االختبار وثباته،
ومعامالت صعوبة وتمييز فقراته.

.0

طبق االختبار التحصيلي على مجموعتي
الدراسة (التجريبية والضابطة) فور
االنتهاء من تدريس وحدة رسم
االقترانات التي استمرت ثالثة أسابيع،
وبواقع ( )0محاضرات أسبوعيا ،وذل
لقياس مستوى التحصيل البعدي
المباشر.

.2

بعد ثالثة أسابيع أعيد تطبيق االختبار
التحصيلي على عينة الدراسة لقياس
مستوى التحصيل البعدي المؤجل لديهم.

.4

أجريت التحليالت اإلحصائية المناسبة،
وجرى التوصل إلى النتائج التي تم

درجة من أصل ( )81درجة ،أي ما نسبته
( ،)%40020وبانحراف معياري ( ،)2022في
المقابل ،بلغ متوسط أداء المجموعة الضابطة
على االختبار نفسه ( )00040درجة من أصل ()81
درجة ،أي ما نسبته ( ،)%02000وبانحراف
معياري مقداره ( ،)2022وتشير هذه النتيجة إلى
وجود فرق ظاهري مقداره ( ،)2022أي ما نسبته
( )%0202من متوسط العالمات الكلية للطلبة
على االختبار البعدي المباشر لصالح المجموعة
التجريبية التي استخدمت برمجية رسم
االقترانات.

عرضها في نتائج الدراسة ،حيث
استخدمت المتوسطات واالنحرافات
استخدم اختبار
المعيارية ،وكذل
تحليل التباين المصاح (.)ANCOVA
تصميم الدراسة
التصميم المستخدم في هذه الدراسة هو التصميم
شبه التجريبي لمجموعتين كما يلي:
O3
O3

O2
O2

X
-

O1
O1

EG
CG

حيث تشير:
 :EGالمجموعة التجريبية.

جدول 1

 :CGالمجموعة الضابطة.

المتوسطات الحسابية وال نحرافات المعيارية لمعالمات الكمية ألفراد
الدراسة عمى الختبارين :القبمي والبعدي المباشر وفقا لمتغير طريقة

 :O1التطبيق القبلي الختبار التحصيل في وحدة
رسم االقترانات لقياس التحصيل القبلي.

التدريس (الطريقة العتيادية ،التدريس ببرمجية رسم القترانات)

 :Xالمعالجة التجريبية (التدريس باستخدام
برمجية رسم االقترانات).

المجموعة
المجموعة

 :O2التطبيق البعدي الختبار التحصيل في وحدة
رسم االقترانات لقياس التحصيل البعدي المباشر.

الضابطة

المجموعة

 :O3التطبيق البعدي الختبار التحصيل في وحدة
رسم االقترانات لقياس التحصيل البعدي المؤجل.

التجريبية

عدد
الطمبة

المتوسطات من
()02

االنحراف المعياري

القبمي

المباشر

القبمي

المباشر

02

02,22

00,10

0,02

3,33

02

02,10

01,21

0,13

3,22

والختبار داللة هذه الفروق الظاهرية ،استخدم
تحليل التباين المصاح الختبار أثر طريقة
التدريس في التحصيل المباشر ،مع األخذ
باالعتبار أثر الفرق بين متوسطي أداء
المجموعتين :التجريبية والضابطة في االختبار
القبلي ،وجدول  8يظهر تل النتائج.

نتائددددج الدراسددددة ومناقشتها
نتائج السؤال األول :ما أثر استخدام برمجية
رسم االقترانات في التحصيل البعدي المباشر
ألفراد الدراسة في وحدة رسم االقترانات؟ وما
حجم األثر إن وجد؟

يتضح من جدول  8وجود فرق دال إحصائيا بين
متوسطي التحصيل البعدي المباشر للمجموعتين:
الضابطة والتجريبية في مبحث أسس الرياضيات
(مادة رسم االقترانات) ،كما تشير النتائج إلى أن

ولإلجابة عن هذا السؤال حسبت المتوسطات
واالنحرافات المعيارية لالختبارين :القبلي
والبعدي المباشر ،وجدول  0يبين ذل .
يالحظ من جدول  0أن متوسط أداء المجموعة
التجريبية على االختبار البعدي ،يساوي ()00014
جدول 2

نتائج تحميل التباين المصاحب لعالمات الطمبة أفراد الدراسة عمى الختبار البعدي المباشر في وحدة رسم القترانات
مجموع المربعات

درجات

متوسط المربعات

قيمة (ف)

مستوى

حجم األثر

مصدر التباين
المتغير المصاحب (القبمي)

011,631

0

011,631

01,620

2,222

2,062

طريقة التدريس

021,121

0

021,121

02,103

2,220

2,011

الكمي المعدل

211,311

11

الخطأ

130,211

الحرية

13

02,233

المحسوبة

الداللة

(مربع إيتا)
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قيمة ف ألثر المعالجة وفقا لطريقة التدريس
البرمجية بلغت ( ،)010084وهي
باستخدام تل
دالة إحصائيا عند مستوى داللة ( )1010لصالح
المجموعة التجريبية.

القول إن استراتيجية تعلم رسم االقترانات
باستخدام برمجية رسم االقترانات تفوقت على
الطريقة التقليدية من حيث التحصيل المباشر
ألفراد الدراسة.

فيما يتعلق بحجم األثر ،يتبين من جدول  8أن
قيمة حجم األثر ( )Ƞ2بلغت ()10022؛ ما يدل
على أن نسبة التباين المفسر من قبل طريقة
التدريس هي (.)%0202

ويمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى ما تتصف به
برمجية رسم االقترانات من قدرة على جعل
المتعلم نشطا وفاعلا أثناء اكتسابه المهارات في
لطبيعة البرمجية في عرض
تعلمه ،وكذل
األمثلة وتقديمها ،فهي تقدم المعطيات بديناميكية
وحيوية ،ما يمنح الطال فرصة كافية لمعالجة
المعطيات ،ومقارنتها ،والتعرف إلى التأثيرات
التي من الممكن أن تقع على منحنى االقتران من
خالل عمليات التأثير في رسم منحنى االقتران
).(Scaling & Rigid transformations

عمى الختبار البعدي المباشر في وحدة رسم القترانات وفقا

أربع عمليات هي:
تشمل عمليات التأثير تل
اإلزاحة Transition :واالنعكاسReflection :
والضغط Compression :والمط ،Stretch :فمن
خالل تطبيق الطال لهذه العمليات على دالة
االقتران مستخدما برمجية رسم االقترانات
) (FooPlotيكتشف تأثيرها في منحنى االقتران
الرتباط هذه العمليات ببعضها بعضا ،خاصة أن
البرمجية المستخدمة تسمح للطال بتطبيق
جميع العمليات السابقة في مستوى إحداثيات
واحد ،ولالقتران نفسه؛ ما يسهل على الطال فهم
العمليات السابقة ،والمقارنة بينها ،ويوضح شكل
 2مثالا على تطبيق عمليات التأثير األربع

الفروق ،حسبت
لتحديد لصالح من كانت تل
المتوسطات المعدلة والخطأ المعياري المقابل لها
لكال المجموعتين :الضابطة والتجريبية على
االختبار البعدي المباشر ،وجدول  2يوضح ذل :
جدول3
المتوسطات الحسابية المعدلة لممجموعتين الضابطة والتجريبية
لطريقة التدريس.
المجموعة
الضابطة
التجريبية

المتوسط
المعدل
00,220
06,121

الخطأ المعياري
2,123
2,123

تشير البيانات الواردة في جدول 2إلى أن قيمة
المتوسط المعدل للمجموعة الضابطة بلغ
( )080110في حين بلغت تل القيمة للمجموعة
القيم
التجريبية ( ،)020420ويتضح من تل
للمتوسطات المعدلة أن المتوسط المعدل
للمجموعة التجريبية أعلى من المتوسط المعدل
للمجموعة الضابطة ،وفي ضوء هذه النتائج يمكن

شكل  :3شاشة عرض برمجية ) (FooPlotويظهر فيها منحنى القتران األصمي  y=f(x)=x^2بالمون األسود ،أما المنحنى بالمون األصفر فيتأثر بعممية
النعكاس ،والمنحنى بالمون األزرق فيتأثر باإل زاحة ،والمنحنى بالمون الزهري فيتأثر بالمط ،ثم المنحنى بالمون األخضر فيتأثر بالضغط.

درجة ،وتدل هذه النتيجة الوصفية على وجود
فرق ظاهري مقداره ( )8042درجة ،أي ما نسبته
( )%02020من متوسط العالمات الكلية للطلبة
على االختبار البعدي المؤجل لصالح المجموعة
التجريبية التي استخدمت برمجية رسم
االقترانات.

سابقة الذكر في دالة االقتران نفسها ،وهي
 ،y=f(x)=x^2وفي مستوى اإلحداثيات نفسه،
حيث يظهر تأثيرها بألوان مختلفة.
نتائج السؤال الثاني
ينص السؤال الثاني على اآلتي :ما أثر استخدام
برمجية رسم االقترانات في التحصيل المؤجل
لطلبة السنة األولى في وحدة رسم االقترانات؟
وما حجم األثر إن وجد؟

الختبار داللة الفروق الظاهرية آنفة الذكر،
الختبار
استخدم تحليل التباين المصاح
التحصيل المؤجل كما هو موضح في جدول :0

لإلجابة عن هذا السؤال ،حسبت المتوسطات
واالنحرافات المعيارية لالختبارين القبلي
والبعدي المؤجل ،كما هو مبين في جدول .2

يتضح من جدول  0وجود فرق دال إحصائيا بين
متوسطي التحصيل المؤجل للمجموعتين:
الضابطة والتجريبية في مبحث أسس الرياضيات
(مادة رسم االقترانات) حيث بلغت قيمة ف ألثر
البرمجية (،)080212
المعالجة باستخدام تل
وهي دالة إحصائيا عند مستوى داللة ()1010؛ ما
يدل على وجود فرق بين متوسطي أداء
المجموعتين :التجريبية والضابطة على االختبار
المؤجل لصالح المجموعة التجريبية.

جدول 4
المتوسطات الحسابية وال نحرافات المعيارية لمعالمات الكمية ألفراد
الدراسة عمى الختبارين القبمي والبعدي المؤجل وفقا لمتغير طريقة
التدريس(الطريقة العتيادية ،التدريس ببرمجية رسم القترانات)

المجموعة

المتوسطات من

عدد

()02

الطمبة

المجموعة

الضابطة

المجموعة

التجريبية

االنحراف المعياري

القبمي

المؤجل

القبمي

المؤجل

02

02,22

02,11

0,02

0,20

02

02,10

03,12

0,13

3,00

فيما يتعلق بحجم األثر ،يتبين من جدول  0أن
قيمة حجم األثر ( )Ƞ2بلغت ()10041؛ ما يدل على
أن نسبة التباين المفسر من قبل طريقة التدريس
هي ( ،)%0401وهو يمثل حجم تأثير كبير
(منصور.)0444 ،

يالحظ من جدول  2أن المتوسط للعالمات الكلية
للطلبة من المجموعة التجريبية يساوي ()02022
درجة من أصل ( )81درجة ،أي ما نسبته
( ،)%22021وبانحراف معياري مقداره ()2080
درجة ،وفي المقابل ،بلغ المتوسط ألفراد
المجموعة الضابطة على االختبار نفسه ()01040
درجة من أصل ( )81درجة ،أي ما نسبته
( ،)%02040وبانحراف معياري مقداره ()8028

لتحديد لصالح من كانت تل الفروق ،حسبت
المتوسطات المعدلة والخطأ المعياري المقابل لها
لكال المجموعتين :الضابطة والتجريبية على
االختبار البعدي المؤجل ،وجدول  2يوضح
ذل :
جدول 5

نتائج تحميل التباين المصاحب لعالمات الطمبة أفراد الدراسة عمى الختبار البعدي المؤجل في وحدة رسم القترانات
مصدر التباين
المتغير المصاحب(القبمي)
طريقة التدريس

الخطأ

الكمي المعدل

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

011,121

0

011,121

301,112

13

1,026

11,100

103,603

0
11

11,100

قيمة (ف)
المحسوبة
01,111
00,621

مستوى الداللة
2,222
2,220

حجم األثر
(مربع إيتا)
2,331
2,032

مجلد  01عدد  2يوليو8102 ،

أثر استخداو برجمية رسه االقرتاىات يف حتصيل طلبة السية األوىل يف كلية األمري فيصل الفيية
سليناٌ القادري وعبد الرمحً أبو ىواس
جدول 6

المتوسطات المعدلة ألداء المجموعتين الضابطة والتجريبية عمى
الختبار البعدي المؤجل في وحدة رسم القترانات وفقا لطريقة
التدريس
المجموعة

المتوسط المعدل

الخطأ المعياري

الضابطة

00,203

2,613

التجريبية

03,622

2,613

يتضح من جدول  2أعاله أن قيمة المتوسط
المعدل للمجموعة الضابطة بلغ ( )000184في
القيمة للمجموعة التجريبية
حين بلغت تل
( )020211وهذا يشير إلى أن المتوسط المعدل
للمجموعة التجريبية أعلى منه للمجموعة
الضابطة ،أي أن الفرق لصالح المجموعة
التجريبية ،وهذه النتائج تشير إلى أن
استراتيجية تعلم رسم االقترانات -باستخدام
برمجية رسم االقترانات -تفوقت على الطريقة
التقليدية من حيث التحصيل المؤجل ألفراد
الدراسة.
يمكن أن تعزى هذه النتيجة إلى أن البرمجية
المستخدمة في الدراسة تراعي قدرات المتعلمين
والفروقات الفردية فيما بينهم ،فتمكنهم من
التعلم وفقا لما تسمح به قدراتهم ،فيبقي تأثير
االحتفاظ لمدة أطول ،ما يسهم في نجاح عملية
التعلم وزيادة فاعليتها .كما يمكن أن يعزى
األثر اإليجابي للبرمجية المستخدمة إلى اإلثارة
التي تتركها أثناء عملية التعلم ،وفي توفيرها

للوقت في رسم أنواع كثيرة لمنحنيات
االقترانات بشكل سهل ودقيق وواضح ،قد ال
يحصل عليها بالطريقة التقليدية لرسم منحنيات
االقترانات.
الجدير بالذكر أن بعض منحنيات االقترانات
رسمها أو حتى وضع تصور
يصع
رسم منحنيات
لشكلها ) ،(Sketchومثال ذل
االقترانات المثلثية )(Trigonometric Functions
وخاصة عندما تكون الزاوية عشرية ،ففي مثل
هذه االقترانات تتشكل لدينا -أثناء الرسم -منطقة
تردد متقاربة بشدة كلما اقتربنا إلى
الصفر(نقطة األصل)؛ ما يجعل تحديد نقطة
البدء للرسم أو اختيار الزوايا للتمثيل عملية
صعبة ،إلا أن الطال يمكنه من خالل برمجية
رسم االقترانات المستخدمة البدء من أي نقطة
وتغييرها حس المعطيات لديه بسهولة ويسر،
كما يمكنه تغيير سلم مستوى اإلحداثيات؛ ما
يكشف له سلوك منحنى االقتران في منطقة
التردد ،وهذا من األمور المهمة في دراسة
منحنيات االقترانات ،وشكل  2يوضح رسم
منحنى االقتران ) y=f(x)=sin(xباللون
األزرق ،ومنطقة تردد بدرجة عالية حول الصفر
باللون الزهري لمنحنى االقتران الدائري ذي
الزاوية العشرية ). y=f(x)=sin(1/x

شكل  :4شاشة عرض برمجية ) (FooPlotويظهر فيها منحنى القتران ) y=f(x)=sin(xبالمون األزرق ،ومنحنى القتران ) y=f(x)=sin(1/xبالمون
الزهري ذي التردد حول الصف

شكل  :5شاشة عرض برمجية ) (FooPlotويظهر فيها منحنى القتران ) y=f(x)=sin(1/xبالمون الزهري ذو التردد المتزايد كمما اقتربنا إلى الصفر ،أما
منحنى القتران ) y=f(x)=sin(xبالمون األزرق فمم يعد يظهر بسبب تغيير سمم مستوى اإلحداثيات

ما شكل  0فيبين كيف أن التغيير في سلم مستوى
اإلحداثيات يسهل على المتعلم دراسة وفهم طبيعة
التردد حول الصفر؛ من حيث الزيادة أو النقصان،
ومن حيث أن االقتران متصل أم أنه منفصل.تتفق

نتيجة هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل من:
مانوشهري
ودراسة
)(2002
العبوشي
وبوس ()Bos, 2009
(،(Manouchehri, 2004
وهيان و آخرين ( )Haiyan et al, 2010التي أشارت
إلى أن استخدام برمجيات الحاسوب في تعليم
الرياضيات يرفع مستوى تحصيل الطلبة فيها.
تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة ساكاموتو
وساكاموتو) (Sakamoto & Sakamoto, 1993التي
أظهرت عدم وجود أثر دال إحصائيا بين استخدام
الحاسوب من جهة  ،وبين تحصيل الطلبة أو
دافعيتهم للتعلم من جهة أخرى.
التوصددديات
في ضوء نتائج الدراسة ،يمكن تقديم التوصيات
والمقترحات اآلتية:
.0

تفعيل استخدام البرمجية التعليمية
المستخدمة في هذه الدراسة ،لما أظهرته
من أثر إيجابي في تحسين تحصيل
الطلبة المباشر والمؤجل.

.8

إجراء المزيد من الدراسات التي تبحث
في أثر استخدام برمجيات الحاسوب في

التعليم في تنمية مهارة حل المشكالت
والتفكير اإلبداعي ورسم منحنيات
االقترانات.
.2

توفير برمجيات تعليمية محوسبة،
وتعميمها على المؤسسات التعليمية،
تمهيدا الستخدامها في التعليم.

.2

ضرورة توعية وتشجيع مدرسي مادة
الرياضيات في مختلف الكليات الجامعية
المتوسطة بأهمية توظيف برمجيات
الحاسوب وبخاصة المتاحة على
اإلنترنت.
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