
والوسائل   ”GeoGebra “مدى فاعلية استخدام برنامج جيوجبرا 

التعليمية في التحصيل المباشر والمؤجل لدى طلبة الصف التاسع 

األساسي في الرياضيات في المدارس الحكومية في محافظة نابلس 

إعداد 

اجتٌاد عبدالرزاق حامد أبو ثابت 
م 2014 -م 2013

The Effect of Using GeoGebra Program and  
Instructional Aids for 9th Basic Grade in 

Mathematic in Direct Achievement and Retention 
in Nablus Public Schools



:المقدمة 
ٌواجه العالم بشكل عام والمجتمع العربً بشكل خاص ، تحدٌات متزاٌدة ومتسارعة فً 

شتى المٌادٌن وعلى وجه الخصوص المٌدان العلمً والتكنولوجً ، وقد أدى التطور فً 

هذٌن المجالٌن إلى تطور فً أسالٌب التعلٌم والتعلم ، وتجدد فً طرق التدرٌس ، حٌث 

أصبح استخدام الحاسوب والبرمجٌات الحاسوبٌة والوسٌلة التعلٌمٌة  ضرورة ملحة فً 

الحصة الدراسٌة وخاصة فً الرٌاضٌات ولٌس نوعاً من الكمالٌة والترفٌه كما كان 

. ٌعتقد 

ونظراً للتوجه العالمً نحو استخدام البرمجٌات الحاسوبٌة فً حصة الرٌاضٌات من 

اجل ادخال عنصر التشوٌق وكسر حاجز الروتٌن والملل فً الحصة  ، وللمكانة  

العالمٌة التً احتلها برنامج جٌوجٌبرا فً تدرٌس الرٌاضٌات كان البد من تسلٌط 

الضوء على استخدام هذه البرنامج  فً تدرٌس الرٌاضٌات ومدى فاعلٌته مصحوباً 
.بالوسائل التعلٌمٌة فً التحصٌل المباشر والمؤجل لدى طلبة الصف التاسع 



: مشكلة الدراسة 
بعد اإلطالع على نتائج الطلبة الفلسطٌنٌٌن فً اختبارات الرٌاضٌات ضمن 

، التً تنفذها الرابطة (    TIMSS)التوجهات الدولٌة فً الرٌاضٌات والعلوم 

ٌّن أن هناك قصور واضح فً مستوٌات ( IAEA)الدولٌة لتقٌٌم التحصٌل  ، تب

التحصٌل لدى الطلبة الفلسطٌنٌٌن مقارنة مع الدول األخرى المشاركة  ، وقد 

ورد فً التقرٌر السنوي لوزارة التربٌة والتعلٌم الخاص بااالمتحانات الموحدة 

أن مؤشرات التحصٌل لطلبة الصف (  2011-2010)والدولٌة لألعوام 

%   11وأن نسب النجاح لم تتجاوز    21الثامن  لم تتجاوز العالمة المئوٌة 

، وقد قامت الوزارة بدراسة التقوٌم الوطنً  2011\ 2010وذلك بٌن عامً 

لطلبة الصف العاشر األساسً فً اللغة العربٌة والرٌاضٌات والعلوم للعام 

وكانت النتائج ُتشٌر إلى ضعف واضح فً مبحث ( 2008\2007)الدراسً 

من الطلبة لم ٌتمكنوا من اتقان المهارات األساسٌة فً % 92الرٌاضٌات وأن 

الرٌاضٌات ، لذلك كان البد من تسلٌط الضوء على الصف التاسع األساسً 

.  كونه حلقة الوصل بٌن هذٌن الصفٌن وأن الضعف فٌه متراكم 



:أسئلة الذراسة 
:  حاولت هذه الدراسة اإلجابة عن السؤال التالً 

والوسائل التعلٌمٌة فً التحصٌل  GeoGebra” ”مامدى فاعلٌة استخدام برنامج جٌوجٌبرا

المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسً فً مادة الرٌاضٌات فً وحدة الدائرة ؟

:وانطالقاً من هذا السؤال تم صٌاغة الفرضٌات التالٌة 

بٌن متوسطً (   α=  0.05)ال ٌوجد فرق ذي داللة احصائٌة عند مستوى داللة  1)

)  تحصٌل طلبة الصف التاسع األساسً الذٌن درسوا وحدة الدائرة بالطرٌقة التقلٌدٌة 
والوسائل التعلٌمٌة  GeoGebraوالذٌن درسوا باستخدام برنامج (  المجموعة الضابطة 

على الدرجة الكلٌة الختبار التحصٌل البعدي  ( المجموعة التجرٌبٌة ) 

بٌن متوسطً (   α=  0.05)ال ٌوجد فرق ذي داللة احصائٌة عند مستوى داللة  2)

التحصٌل  المباشر لطلبة الصف التاسع األساسً الذٌن درسوا وحدة الدائرة بالطرٌقة 
 GeoGebraوالذٌن درسوا باستخدام برنامج (  المجموعة الضابطة ) التقلٌدٌة 

.، ُتعزى لطرٌقة التدرٌس ( المجموعة التجرٌبٌة ) والوسائل التعلٌمٌة 



بٌن (   α=  0.05)ال ٌوجد فرق ذي داللة احصائٌة عند مستوى داللة  3)

متوسطً التحصٌل المؤجل طلبة الصف التاسع األساسً الذٌن درسوا وحدة 

والذٌن درسوا باستخدام (  المجموعة الضابطة ) الدائرة بالطرٌقة التقلٌدٌة 

ُتعزى ( . المجموعة التجرٌبٌة ) والوسائل التعلٌمٌة  GeoGebraبرنامج 

.  لطرٌقة التدرٌس  

بٌن (   α=  0.05)ال ٌوجد فرق ذي داللة احصائٌة عند مستوى داللة    4)

متوسطً التحصٌل المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسً الذٌن 
) والوسائل التعلٌمٌة  GeoGebraدرسوا وحدة الدائرة باستخدام برنامج 

( .المجموعة التجرٌبٌة 

بٌن (   α=  0.05)ال ٌوجد فرق ذي داللة احصائٌة عند مستوى داللة  5)

متوسطً التحصٌل المباشر والمؤجل لطلبة الصف التاسع األساسً الذٌن 

بالطرٌقة التقلٌدٌة  درسوا وحدة الدائرة

    



:  أدوات الذراسة 
اختبار تحصٌل قبلً الختبار تكافؤ مجموعات الدراسة •

اختبار تحصٌل مباشر •

اختبار تحصٌل مؤجل •

:مجتمع الدراسة 
تكون مجتمع الدراسة من طالب الصف التاسع األساسً فً محافظة نابلس الذٌن 

طالب  188ٌدرسون فً المدارس الحكومٌة  ، وقد اختارت الباخثة عٌنة مكونة من  

وطالبة موزعٌن فً مجموعتٌن ضابطة وتجرٌبٌة 

:GeoGebraالتعريف ببرنامج

البرنامج مبنً على قناعة راسخة واٌمان عمٌق بأن كل طالب ٌستطٌع 

تعلم الرٌاضٌات إذا أعطً الفرصة لتعلمها،هذا وٌغطً البرنامج معظم 
المحاور التً حددها المجلس الوطنً 

 : NCTMلمعلمً الرٌاضٌات

القياس ، الهندسة ، الجبر 



:نحبئج الذراسة 
:بعد اجراء التحالٌل اإلحصائٌة توصلت الدراسة الى النتائج التالٌة 

بٌن متوسط عالمات (α=0.05)وجود فروق ذي داللة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 1)

طلبة الصف التاسع األساسً ،على الدرجة الكلٌة الختبار التحصٌل البعدي ، وكانت 
الفروق لصالح المجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا وحدة الدائرة باستخدام برنامج

GeoGebra والوسائل التعلٌمٌة ،وقد أشارت الداللة العملٌة أن لبرنامجGeoGebra
والوسائل التعلٌمٌة تأثٌر كبٌر على مقٌاس التحصٌل البعدي ألفراد المجموعة  

.التجرٌبٌة 

بٌن متوسط عالمات (α=0.05)وجود فروق ذي داللة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 2)

طلبة الصف التاسع األساسً، على مقٌاس التحصٌل المباشر، وكانت الفروق لصالح 
GeoGebraالمجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا وحدة الدائرة باستخدام برنامج

والوسائل  GeoGebraوالوسائل التعلٌمٌة ، وقد أشارت الداللة العملٌة أن لبرنامج 

التعلٌمٌة تأثٌر متوسط على مقٌاس التحصٌل المباشر  ألفراد المجموعة التجرٌبٌة 

.مقارنة بالمجموعة الضابطة 



بٌن متوسط عالمات ( α=0.05)وجود فروق ذي داللة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 3)

طلبة الصف التاسع األساسً ، على مقٌاس التحصٌل المؤجل ، وكانت الفروق لصالح 
والوسائل GeoGebraالمجموعة التجرٌبٌة الذٌن درسوا وحدة الدائرة باستخدام برنامج

والوسائل التعلٌمٌة تأثٌر  GeoGebraالتعلٌمٌة وقد أشارت الداللة العملٌة أن لبرنامج 

.  كبٌر على مقٌاس التحصٌل المؤجل  ألفراد المجموعة التجرٌبٌة

بٌن متوسط عالمات (α=0.05)وجود فروق ذي داللة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 4)

GeoGebraطلبة الصف التاسع األساسً الذٌن درسوا وحدة الدائرة باستخدام برنامج
، على مقٌاس اختبار التحصٌل المباشر و ( المجموعة التجرٌبٌة )والوسائل التعلٌمٌة 

المؤجل ، وكانت الفروق لصالح التحصٌل المؤجل ،وقد أشارت الداللة العملٌة أن لبرنامج 
GeoGebra  والوسائل التعلٌمٌة تأثٌر كبٌر على مقٌاس التحصٌل المؤجل مقارنة

بمقٌاس التحصٌل المباشر الفراد المجموعة التجرٌبٌة 

بٌن متوسط عالمات (α=0.05)وجود فروق ذي داللة عند مستوى الداللة اإلحصائٌة 5)

المجموعة ) طلبة الصف التاسع األساسً الذٌن درسوا وحدة الدائرة بالطرٌقة التقلٌدٌة 

، على مقٌاس اختبار التحصٌل المباشر و المؤجل ، وكانت الفروق لصالح ( الضابطة 

تأثٌر قوي  على مقٌاس للطرٌقة التقلٌدٌة  التحصٌل المؤجل وقد أشارت الداللة العملٌة أن

.التحصٌل المباشر مقارنة بمقٌاس التحصٌل المؤحل الفراد المجموعة الضابطة  



أمب ببلنسبة لردود أفعبل الطالة والمعلمين من اسحخذام برنبمج 

GeoGebra  فقذ كبنث  كمبيلي  :
البرنامج ساهم فً فً مساعدتهم فً حل المسائل وتنفٌذ : بالنسبة للطالب  

األنشطة وحلها ، باإلضافة الى شعور الطلبة بالمتعة وحّفزهم على التعاون فٌما 

بٌنهم باإلضافة الى استخدام البرنامج فً حصة الرٌاضٌات شجع الطلبة على 

.اإلنتظام  فً حضور حصة الرٌاضٌات 

:بالنسبة للمعلمٌن والمعلمات المشاركٌن فً الدراسة 

أشار المعلمون والمعلمات أن البرنامج وسٌلة تعلٌمٌة جدٌدة ، أظهر دور الطلبة 

الضعفاء فً الرٌاضٌات وخاصة الذٌن ٌجٌدون استخدام الحاسوب ، وقد أتاح 

البرنامج للطالب فرصة القٌام بالنشاط بنفسه ، باالضافة إلى أنه وسٌلة فّعالة فً 

تعزٌز الحل الصحٌح ، ونتٌجة لما ٌتمتع به البرنامج من دٌنامٌكٌة أعطى 

وكان للدراسة . الطالب فرصة التعرف على حاالت كثٌرة للمفهوم الرٌاضً 

نتائج الحقة حٌث قامت الباحثة  بالمشاركة فً ورشات تدرٌبٌة فً مدٌرٌة 

التربٌة والتعلٌم التابعة لمحافظة طولكرم لتدرٌب المعلمٌن على استخدام البرنامج 

.فً حصص الرٌاضٌات 



: جوصيبت الذراسة 
:  بناء على نتائج الدراسة أوصت الباحثة  بماٌلً 

ضرورة عقد دورات تدرٌبٌة لمعلمً الرٌاضٌات فً استخدام برنامج 1.
GeoGebra  ًفً تدرٌس الرٌاضٌات ، لما ٌوفره من دعم حقٌق

لمنهاج الرٌاضٌات باإلضافة إلى عقد دورات تدرٌبٌة فً مجال تصمٌم 

الوسائل التعلٌمٌة وكٌفٌة استخدامها فً  التدرٌس ، لتسهٌل عملٌتً 

.التعلٌم للللل

تجهٌز المعامل والفصول الدراسٌة بجمٌع متطلبات استخدام الحاسوب 2.

.فً التعلٌم  

على متغٌرات  GeoGebraاجراء دراسات تستقصً  فاعلٌة برنامج 3.

أخرى تتعلق بالطالب والمعلم ، ووحدات دراسٌة أخرى ضمن منهاج 

الرٌاضٌات 


