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 املمخص
في تدريس اليندسة  Geogebraاستخداـ برنامج الدراسة الحالية إلى دراسة  ىدفت

تنمية مككنات البراعة الرياضية كميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات في  كاالستدالؿ المكاني
اختبار مككنات ] التالية: أدكات الدراسة إعداد، كلتحقيؽ ىذه األىدؼ تـ المرحمة المتكسطة

المفاىيمي كىي: )االستيعاب  البراعة الرياضية بيدؼ قياس مككنات البراعة الرياضية
Conceptual Understanding  - الطالقة اإلجرائيةProcedural Fluency  -

 Adaptiveاالستدالؿ التكيفي -  Strategic Competenceالكفاءة اإلستراتيجية 
reasoning.) -  ميارات  بيدؼ قياس الميارات التالية ) ميارات التعمـ الذاتيمقياس

ميارات شخصية  -( مفردة44ة )القراءة كالكتابة( )ميارات دراسي -( مفردة 31معرفية )
اختبار تحصيمي في اليندسة كاالستدالؿ  – ( مفردات (2ميارات حياتية ) -( مفردة 33)

كلقياس المككف الخامس مف مككنات البراعة الرياضية ) الرغبة في االنتاج( تـ ] المكاني
إحصائيان  ضبط أدكات الدراسةبعد ك  .(6432) مف إعداد محمد أحمد الخطيب استخداـ مقياس

المرحمة الصؼ الثاني بطالبو مف طالبات ( 04عمى عينة مككنة مف )تـ تطبيقيا قبميان 
تدريس  ، ثـف إحداىما تجريبية كاآلخرل ضابطةتـ تقسيميا إلى مجمكعتي، المتكسطة

لممجمكعة التجريبية باستخداـ برنامج  اليندسة كاالستدالؿ المكانيالمحتكل التعميمي في 
Geogebra  معممة بينما المجمكعة الضابطة تـ التدريس ليا بالطريقة المعتادة كالمتبعة مف

رصد ثـ تطبيؽ أدكات الدراسة بعديا عمى مجمكعتي الدراسة  كبعد انتياء التدريس تـ الفصؿ
 يمي:البيانات كمعالجتيا إحصائيان، كأظيرت نتائج الدراسة ما 

تنمية في في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني  Geogebraفعالية استخداـ برنامج  (3
 .مككنات البراعة الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة

في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني في تنمية  Geogebraفعالية استخداـ برنامج  (6
لدل طالبات المرحمة  البراعة الرياضية(الرغبة في االنتاج )المككف الخامس مف مككنات 

 .المتكسطة
 في تنميةفي تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني  Geogebraفعالية استخداـ برنامج  (1

 ميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات المرحمة المتكسطة.
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 في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني  عمى Geogebraفعالية استخداـ برنامج  (4
 التحصيؿ لدل طالبات المرحمة المتكسطة.

المتغيرات التابعة )مككنات البراعة تكجد عالقة مكجبة كقكية كدالة إحصائيان بيف   (2
 التحصيؿ(. –ميارات العمـ الذاتي  –الرياضية 

مككنات  -اليندسة كاالستدالؿ المكاني   - Geogebraبرنامج : الكممات المفتاحية
 التحصيؿ. –ميارات العمـ الذاتي  –الرغبة في االنتاج - البراعة الرياضية 
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Using Geogebra Program in teaching Geometry and spatial 

reasoning in developing components of mathematical proficiency 

and self-learning skills among Prep – Stage students 

 

Dr. Samia H. M. Goda 
Associate professor in Curricula and Mathematics Education Technology 

 Faculty of Education – Benha  University  

Abstract 
 The current study  aimed to identify Using  Geogebra Program in 

teaching Geometry  and spatial reasoning  in developing  components of 

mathematical proficiency and self-learning skills among Prep – Stage 

students, The researcher prepared the study tools which consists of 

(components of mathematical proficiency Test -Desire to produce Scale- 

self-learning skills Scale) and after establishing its validity and reliability-

have been applied on a sample of (80) students  from Second grade in 

Prep- stage,  Umluj, Tabuk in Kingdom of Saudi Arabia (KSA), Were 

divided into two groups, one experimental and the other an control group 

and application of these tools as a Pre- application to the two study groups, 

then teaching the educational content in the geometry and spatial 

reasoning of the experimental group using the Geogebra program while 

the control group was taught in the usual way followed by the Teacher  

and then applying the study tools to the study groups(post) Hence, 

collected and statistical analyzed of the data. The results showed that: 

1) The Effectiveness of Using  Geogebra Program in teaching Geometry  

and spatial reasoning  in developing  components of mathematical 

proficiency among Prep – Stage students. 

2) The effectiveness of Using  Geogebra Program in teaching Geometry  

and spatial reasoning  in developing  self-learning skills among Prep – 

Stage students. 

3) The Effectiveness of using Using  Geogebra Program in teaching 

Geometry  and spatial reasoning  on  achievement among Prep – Stage 

students. 

4) There is a positive and strong relationship and statistical function 

between dependent variables (components of mathematical proficiency 

skill - self-learning skills  - achievement). 

  

Key Words: components of mathematical proficiency - self-learning skills 

- Geogebra Program - teaching Geometry  and spatial reasoning - Prep – 

Stage students- Achievement. 
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 املكدوة:

، كيتعمـ كالكتابةتعميمي في تعميـ الطالب القراءة ألم نظاـ تتمثؿ الميمة األكلى     
الطالب ذلؾ. الشيء الثاني الذم يجب عمى النظاـ القياـ بو ىك تعميـ الطالب  معظـ

: ثالثة أشياء تتضمف الرياضيات ة كعميو يجب األخذ في االعتبار أفالرياضيات األساسي
 (problem solving كحؿ المشكالت stagesعمميات )مراحؿ(  - precision الدقة)

تحقيؽ األىداؼ المنشكدة مف ي تتفاعؿ بيا مف أجؿ إدراؾ ىذه المككنات كالطرؽ الت كيجب
تعميـ الرياضيات المدرسية فمـ تقتصر الرياضيات عمى أنماط كأعداد كأشكاؿ كغيرىا مف رمكز 

محددة تحديد  كمراحؿ عمميات إتقاف في اآلداء كلغة تميزىا عف غيرىا مف الفركع إنما ىي
 ركتينة.ر دقيقا لحؿ مشكالت ركتينية كغي

إلى أنو خالؿ  (NRC)كيشير المجمس القكمي لمبحكث بالكاليات المتحدة األمريكية        
لعدة "النجاح في تعمـ الرياضيات" كاستجابة لتغيرات عديدة خضع معنىالقرف العشريف، 

حيث يشير ىذا المعنى عادة إلى البراعة في استخداـ اإلجراءات الحسابية في تحكالت 
، كلقد أجرت لجنة الدراسات بالمركز مراجعة كتحميؿ اآلداءالحساب، كالدقة كالميارة في 

األبحاث في عمـ النفس المعرفي كتعمـ الرياضيات لتحميؿ كتحديد الرياضيات التي يمكف 
تعمميا، كخبرة المتعمميف كالمعمميف فييا، كما يحتاجو الناس مف المعرفة الرياضية كالفيـ 

، لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة تعمـ الرياضياتكالميارات، كتكصمت  إلى السبؿ التي تكفؿ 
كالمرجك تحقيقيا مف تعمـ الرياضيات المدرسية كىك ما أطمؽ عميو البراعة الرياضية كىك 

نيو " أف مصطمح يشمؿ كؿ جكانب الخبرة كالكفاءة كالمعرفة بالرياضيات كىك يعبر عما نع
)المعثـ ك المنكفي، براعة الرياضية.نتعمـ الرياضيات بنجاح" كالشكؿ التالي يكضح مككنات ال

6434)3  (National Research Council,2001) 

                                           
APA REFERENCING STYLE (6 تتبع الدراسة نظاـ 1

TH
 EDITION) في تكثيؽ المراجع 



 ........................................في تدريس الهندسة واالستدالل المكاني   Geogebraاستخدام برنامج

- 624 - 

 
 ( مككنات البراعة الرياضية3شكؿ )  

 California State Board ofحدد مجمس كالية كالفكرنيا لمتعميـ كما 
Education (6434  أف البراعة الرياضية ) mathematical proficiency ىي مجاؿ

 ,Kilpatrick) (6432)عبيدة،مف مجاالت الرياضيات الكظيفية كأف مككناتيا ىي : 

Swafford, & Findell, 2001) (Schoenfeld,2007) (Groves,2012) 
 االستيعاب المفاىيمي: ىك عبارة عف استيعاب العمميات كالمفاىيـ كالعالقات.-
 تنفيذ العمميات كالخكارزميات، كالدقة في النتائج.الطالقة اإلجرائية: كيقصد بيا الطالقة في -
الكفاءة االستراتيجية: كتشير إلى حؿ كصياغة المشكالت، كالتحقؽ منيا كفؽ استراتيجيات  -

 كخطكات محددة.
 االستدالؿ التكيفي: ىك التفكير المنطقي، كالتأمؿ الرياضي، كالتفسير، كالتبرير. -
ة كجماؿ الرياضيات، كاالستمراية في تعمميا كتقدير الرغبة في االنتاج: اإلحساس بركع -

 كظيفتيا.
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 ,Schoenfeld,2007; Gilbert,2007; Loewenberg) :كلقد أشار كؿ مف
2003; Kim, & Chang,2010; Kinnari, 2010; Ríordáin & 
O’Donoghue,2009; Hoffmann, Mussolin, Martin & Schiltz ,2014)  
إلى أف البراعة الرياضية ىي مجمكعة متكاممو كمترابطة مف القدرات لدل المتعمميف تظير في 
نكاتج تعمميـ متمثمة في قدرتيـ  عمى استيعاب المفاىيـ كالعمميات كالعالقات كالقدرة عمى 
نتاج أكبر عدد ممكف مف الحمكؿ كاإلجراءات أك ما  إجراء كتنفيذ العمميات الخكارزمية بطالقة كا 
يطمؽ عمييا الطالقة اإلجرائية  كقدرتو عمى حؿ المشكالت الركتينية كغير الركتينية باستخداـ 
استراتيجيات حؿ متعددة كمتنكعة كتتميز بالدقة كالمركنو في األداء كقدرتو عمى تقديـ حجج 
كبراىيف منطقية كتفسيرات تتميز باالصالة كاحساسو المستمر بالرغبة في االنتاج كتقدير 

 .كالتكامؿ بينيا كبيف العمـك االخرل الرياضيات كتطبيقاتيا في مجاالت متعددة جماؿ
 ( 6432،  الضاني ؛6436،المصاركه؛ 6432)محمد، كؿ مف أكصت دراسةك  

بضركرة تنمية مككنات البراعة الرياضية لدل الطالب كتضميف المناىج مجمكعة مف المياـ 
 -كاألنشطة التي تساعد في تنمية مككنات البراعة الرياضية الخمس )االستيعاب المفاىيمي

(، كما الرغبة في االنتاح –االستدالؿ التكيفي  –الكفاءة االستراتيجية  –الطالقة اإلجرائية 
)محمد، دراسة أكدت عمى فعالية التقنية بشتى صكرىا في تنمية البراعة الرياضية حيث ىدفت 

فعالية استخداـ استراتيجية الرحالت المعرفية عبر الكيب) الكيب التحقؽ مف  إلى  (6432
 .ككست( فى تدريس اليندسة لتنمية البراعة الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة

مككنات البراعة الرياضية  تحديدإلى  (6434المعثـ ك المنكفي،  )دراسة ىدفت فقد 
كصؼ الممارسات الصفية التي يمكف أف تنمي البراعة ك  مكٍكف منيا عمى كؿكالتعُّرؼ 
معممي )تحديد أدكار فئات المجتمع التربكم المختمفة ك  لدل طالب المرحمة االبتدائية الرياضية

ضية في تنمية البراعة الريا (صّناع السياسة التعميمية، اآلباءالرياضيات، مديرم المدارس، 
كتقديـ مجمكعة مف النصائح ليـ كبعض التكصيات التي تساىد  لدل طالب المرحمة االبتدائية

 في االىتماـ كالتركيز عمى البراعة الرياضية كمككناتيا.
التحقؽ مف أثر التدريس كفؽ إلى ( 6436،المصاركه؛ بينما ىدفت دراسة ) 

استراتيجية قائمة عمى الربط كالتمثيؿ الرياضي في البراعة الرياضية لدل طمبة الصؼ 
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السادس األساسي، كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ بالبراعة الرياضية كتنميتيا لدل الطالب 
 نميتيا.بمراحؿ التعميـ المختمفة كتضميف المناىج مجمكعة مف المياـ  كاألنشطة لت

( إلى تقصي فاعمية نمكذج تدريس قائـ عمى 6432كما ىدفت دراسة )عبيدة،   
في تنمية مككنات البراعة الرياضية، كمككنات الثقة الرياضية لدل طالب  (PISA)أنشطة 

دراسة بمراعاة تنمية كقياس مككنات البراعة كالثقة الرياضية الصؼ األكؿ الثانكم، كأكصت ال
عمى مستكل تخطيط كتنفيذ التدريس، مع االستفادة بنمكذج التدريس القائـ عمى أنشطة 

PISA .الرتباطو بتمؾ المككنات 
( التحقؽ مف أثر استخداـ استراتيجية التعمـ 6432ىدفت دراسة )الضاني،  بينما   

، ف عمى تنمية البراعة الرياضية لدل طالب الصؼ السادس األساسي بغزةبالدماغ ذم الجانبي
كتكصمت الدراسة إللة أنو تكجد فركؽ بيف الطالب الذيف لدييـ جانبي الدماغ مسيطريف في 

 المجمكعة التجريبية كأقرانيـ في المجمكعة الضابطة في اختبار البراعة الرياضية.
التحقؽ مف الفركؽ في مستكل البراعة في إلى  (Awafala,2017)كىدفت دراسة 

الرياضية لدل الطالب تعزل لمتغير النكع )ذككر /إناث( كمستكل اآلداء في الرياضيات 
( طالب مف طالب المرحمة الثانكية، كلقد تكصمت الدراسة 444كتككنت عينة الدراسة مف )

يفة تعزم لمتغير اآلداء إلى أنو ال تكجد فركؽ تعزم لمتغير النكع، بينما تكجد فركؽ طفإلى 
في الرياضيات، كما أشارت الدراسة إلى أنو تكجد عالقة ارتباطية بيف مككنات البراعة 

االستدالؿ -الكفاءة اإلستراتيجية -الطالقة اإلجرائية -االستيعاب المفاىيمي الرياضية )
 .(التكيفي

الرياضية اتفقت مما سبؽ يتضح أف الدراسات السابقة التي اىتمت بمجاؿ البراعة    
 Conceptualاالستيعاب المفاىيمي ) كىي: عمى أف لمبراعة الرياضية خمس مككنات

Understanding  - الطالقة اإلجرائيةProcedural Fluency  - الكفاءة اإلستراتيجية
Strategic Competence  - االستدالؿ التكيفيAdaptive reasoning كاكصت )
ا المجاؿ الخصب كضكركة تنميتو عمى مستكل التخطيط كالتنفيذ جميعيا بضركرة االىتماـ بيذ

معممي الرياضيات، مديرم )تحديد أدكار فئات المجتمع التربكم المختمفة كالتقكيـ التدريس ك 
 كمككناتيا. في تنمية البراعة الرياضية (المدارس، صّناع السياسة التعميمية، اآلباء
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 (9102) الشبوُ ومحدي، : ذلاور وِي وّارات التعمي الذاتي تٍكضي إىل أربع

كتتمثؿ ىذه الميارات في تحديد كتحميؿ، األىداؼ كترتيبيا  :المياارت التنظيمية-
كتجزئتيا،كاختيار طرؽ تعمميا كتحصيميا، كتحديد مستكيات التمكف 
كفؽ معايير معتمدة كمحددة كاالستفادة مف الكقت كتحديدة طبقان 

 ألنشطة التعمـ الذاتي.
القدرة عمى تكجيو كتحكـ في مختمؼ القدرات الحسية كالجسمية  :كالتحكـ كالتكجيو-

كالحركية كاالنفعالية  كالتكاصمية ، كتكظيفيا في معالجة مكضكعات 
 االنتباه كالتعمـ.

تتمحكر قدرة المتعمـ ذاتيان في قدرتو عمى البحث عف المعمكمات  :استخداـ مصادر التعمـ-
ارج المؤسسة التعميمية كتحديد كتقكيـ النشاطات كاكتشافيا كاتقانيا خ

كقدرتو في البحث كاستخداـ التعميمية دكف الحاجة إلى كجكد المعمـ،
 مصادر المعمكمات متى يشاء كبشكؿ متكاصؿ كمتعدد االتجاىات.

اصدار الحكـ عمى مدل فيـ المتعمـ كاستيعابو لممعمكمات كمكضكعات  :التقكيـ الذاتي-
لتحصيؿ كمدل اتقانو ليذا التحصيؿ، كذلؾ ىدؼ التعمـ، كدرجة ا

تحديد مكاطف القكة كالضعؼ لديو كتحديد المستكل الذم كصؿ إليو 
 كما ينبغي القياـ بو مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

ىي: ) التطبيؽ الكاقعي لممعرفة أف ميارات التعمـ الذاتي  (6432) كاليبينما يرل 
التقكيـ  –إدارة االنفعاالت كردكد األفعاؿ  –إدارة الكقت  –إجراء التجارب العممية  –العممية 
 االذاتي(.
فالتعمـ الذاتي ىك مجمكعة اإلجراءات كالممارسات كالعمميات العقمية لدل المتعمـ   

كالتي تساعده أثناء التعمـ ذاتيان، كالتي ال يتـ التعمـ الذاتي بدكف التمكف منيا كما يمكف 
إكسابيا أك تنميتيا لدل المتعمـ مثؿ ميارات المشاركة بالرأم، التقكيـ الذاتي، االستعداد 

  .(Kosucu & Hursen,2017) (6436)حسف، لمتعمـ. 
: الجيكد الذاتية الذم يبذليا ميارات التعمـ الذاتي بأنيا (6432عبد المنعـ )كيعرؼ 

االتجاىات اإليجابية، كتشمؿ  ، كتككيف االطالب الجامعي مف أجؿ اكتشاؼ المعارؼ كاكتسابي
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يارات: التنظيـ الذاتي لمتعمـ، كاتخاذ القرار، كالتفاعؿ الذاتي لممتعمـ، كالتقكيـ الذاتي، م
 .كاالبتكار كاإلبداع
فسو إلى أنو نكع مف التعمـ يقـك بو المتعمـ بن (6432) كعبد الجبار بركاتكيعرفو 

ىك المسؤكؿ عف تعممو باستخداـ األدكات كالكسائؿ  ا إلى قدرات يمتمكيا بحيث يككفاستناد
 كبما يتماشى مع قدراتو الذاتية. التعميمية كاختيار الكقت كالمكاف كالسرعة التي تناسبو

بركات كعبد الجبار، ؛6432كالي، ؛ 6434زكي،  )كيشير كؿ مف 
64322Akgunduz & Akinoglu,2016 ;Gunduz& Selvi ,2016; Gencel & 

Saracaloglu, 2018;Olivier,2019;  )  المتعمـ ذاتيا يتسـ بجمكعة مف أف
تجعؿ ميارات التعمـ الذاتي محكر اىتماـ لتمنيتيا لدل التي الخصائص التي تميزه عف غيره ك 

 المتعمميف كمف ىذه الخصائص ما يمي:
 الثقة بالنفس.  -
 فاعمية الذات كزيادة مستكل الدافعية لدل المتعمميف. -
 االستطالع كالبحث عف المعمكمات حب -
 رؤية كتحميؿ المياـ مف زكايا متعدةة . -
 المثابرة كحب العمؿ كاالستقصاء عف المعمكمات. -
 محاكلة تطبيؽ المعرفة السابقة بمكاقؼ حياتية جديدة. -
 لدية القدرة عمى إصدار أحكاـ ذاتية . -
 الجدية في العمؿ كتحمؿ المسؤلية. -
القدرة عمى تحديد كتحميؿ االىداؼ كالكسائط كالخطط االستراتيجية المتبعة النجاز  -

 المياـ.
 لدية قدرة عالية عمى جمع كتنظيـ كتفسير المعمكمات. -

إلى بحث فاعمية التعمـ القائـ عمى الكيب في تنمية  (6436حسف ) ىدفت دراسة
التعمـ الذاتي كتنمية االتجاه نحك التعمـ القائـ عمى الكيب لدل طالب الفرقة الثالثة شعبة 

جامعة بنيا كلقد أشارات الدراسة إلى أىمية التقنية  –تكنكلكجيا التعميـ كمية التربية النكعية 
 الذاتي كزيادة الدافعية لمتعمـ لدل الطالب. كأثرىا الفعاؿ عمى ميارات التعمـ
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إلى تقصي أثر استخداـ برامج األلعاب التعميمية  (6432كالي )ىدفت دراسة ك 
كمكاقع األلعاب التعميمية اإللكتركنية  Offline gamesاإللكتركنية )غير المباشرة( 

العمكـ لدل في تنمية ميارات التعمـ الذاتي كالتحصيؿ في  Online games)المباشرة( 
طالب الصؼ األكؿ اإلعدادم، كأكصت الدراسة بالدمج في المكاقؼ التعميمية بيف استخداـ 
برامج األلعاب التعميمية اإللكتركنية غير المباشرة تع مكقع األلعاب حصيؿ االلتعميمية 

 اإللكتركنية المباشرة كذلؾ بغرض تنمية ميارات التعمـ الذاتي كزيادة التحصيؿ المعرفي.
 إلى استقصاء أثر استخداـ نظاـ مكدؿ (6432الزبكف كحمدم )ىدفت دراسة كما 
Moodle الحاسكب في الجامعة  في تنمية ميارة التعمـ الذاتي لدل طمبة مادة ميارات

عمى  رجات التحصيؿ الدارسي كالدرجاتد كجد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي ،األردنية
طريقة التدريس كلصالح المجمكعة التجريبية التي  التعمـ الذاتي تعزل لمتغير ارتامقياس مي

الدرجات عمى أبعاد  جدت فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات ، ك درست باستخداـ مكدؿ
ارت التعمـ الذاتي األربع: المياارت التنظيمية،كالتحكـ كالتكجيو، كاستخداـ مصادر امقياس مي

ي، كعمى المقياس ككؿ تعزل لطريقة التدريس ك لصالح المجمكعة التعمـ، كالتقكيـ الذات
أكصت الدراسة في حث المسؤليف عمى االستفادة مف ،التجريبية التي درست باستخداـ مكدؿ

 .في تنمية ميارات التعمـ الذاتي )مكدؿ(األثر اإليجابي الستخداـ نظاـ 
إلى التحقؽ مف فاعمية تكظيؼ التعمـ التجكاؿ عبر  (6432عبد المنعـ )دراسة  كىدفت

اليكاتؼ الذكية في تنمية ميارات التعمـ الذاتي كميارة التكاصؿ اإللكتركني لدل طالب كمية 
، كأكدت الدراسة عمى أىمية التعمـ الذاتي كضركرة التربية في جامعة األقصى بفمسطيف

ناىج مجمكعة مف األنشطة لتنمية ميارات االىتماـ بميارتو كتنميتو لدل الطالب كتضميف الم
 كأساليب التعمـ الذاتي.
فاعمية استخداـ استراتيجية التعمـ مف  إلى التحقؽ (6432الحربي)كىدفت دراسة 

المقمكب في تنمية ميارات التعمـ الذاتي كتنظيـ البييئة اإلثراائية مف كجية نظر الطالبات 
استخداـ استراتيجية التعمـ المقمكب في تنمية  المكىكبات كبينت نتائج الدراسة أف فاعمية

ميارات التعمـ الذاتي مف كجية نظر الطالبات المكىكبات تمثمت في زيادة الرغبة في التعمـ 
كالمعرفة، تكفير الكقت كالجيد في التحصيؿ الدراسي لمطالبات المكىكبات تقديـ التغذية 

مقدار الثقة بالنفس كالقدرة عمى اإلنجاز  الراجعة الفكرية لكؿ طالبة مكىكبة عمى حدة، زيادة
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مما يساعدىا عمى التركيز في تسمسؿ  كتكفير فرصة كبيرة لجذب اىتماـ الطالبة المكىكبة
 المعمكمات كدالالتيا.

 Uz&Uzun(2018)  Akgunduz & Akinoglu ;كؿ مف كما ىدفت دراسة
إلى التحقؽ مف فاعمية استخداـ التعمـ المدمج ككسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي عمى  (2016)

ميارات التعمـ الذاتي، كأشارت الدراسة إلى أىمية ميارات التعمـ الذاتي كضكرة تعزيزىا لدل 
 الطالب بمراحؿ التعميـ المختمفة.

إلى التحقؽ مف مدل  Askin Tekkol & Demirel (2018)كىدفت دراسة 
اختالؼ مستكل ميارات التعمـ الذاتي لدل طالب الجامعة تعزل إلى المتغيرات التالية ) 

 – المجاؿ األكاديمي –المستكل كاالنجاز األكاديمي  –النكع  –الدراسة  سنة –الجامعة 
الذاتي ( كعالقة مستكل ميارات التعمـ  الرغبة بااللتحاؽ بالدراسات العميا –مستكل الدخؿ 

 ما يمي: باتجاه التعمـ مدل الحياة لدل الطالب كتكصمت الدراسة إلى
فركؽ  في مستكل ميارات التعمـ الذاتي لدل طالب الجامعة تعزل إلى المتغيرات عدـ كجكد  -

 (.مستكل الدخؿ –المجاؿ األكاديمي  ––النكع  –الدراسة  سنة –التالية ) الجامعة 
مستكل ميارات التعمـ الذاتي لدل طالب الجامعة تعزل إلى المتغيرات  كجكد فركؽ في -

 الرغبة بااللتحاؽ بالدراسات العميا (. –التالية )المستكل كاالنجاز األكاديمي 
ارتباط كعالقة مكجبة كدالة احصائيات بيف مستكل ميارات التعمـ الذاتي كاتجاه التعمـ  كجكد-

 .مدل الحياة
إلى التحقؽ مف فاعمية استخداـ  .Chan ; Choo.& Peter (2018)كىدفت دراسة 

الكسائط التعميمية )العركض المرئية ) الفيديكىات( عبر االنترنت ( عمى تنمية ميارات التعمـ 
الذاتي النشاء كتصميـ الرسـك المتحركة لدل الطالب، كتكصمت الدراسة إلى فاعمية 

مـ الذاتي لدل الطالب، كاكصت بضركة الفيديكىات عبر االنترنت في تنمية ميارات التع
االىتماـ بالتقنية كشبكات االنترنت كمحتكياتيا كدكرىا الفعاؿ في مساعدة الطالب عمى 

 االعتماد عمى النفس كحب االستطالع.
الدراسات السابقة في مجاؿ ميارات التعمـ الذاتي أنيـ يتضح مما سبؽ عرضو مف 
الذاتي كضركرة تنميتيا لدل الطالب في مراحؿ التعميـ  أكصكا بضركرة االىتماـ بميارات التعمـ

المختمفة لتنمية شخصية المتعمـ مف جميع جكانبو سكاء كاف التعمـ الذاتي فقط أك تعمـ ذاتي 
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مكجو مف المعمميف مما يزيد مف دافعية المتعمميف لمتعمـ كاكتساب العديد مف القدرات 
تقديـ العديد مف كتطبيقيا في مجاالت الحياة ك كالميارات التي تساعده عمى اكتساب المعارؼ 

 األدلة كالبراىيف كالتفسيرات المنطقية.
حداثة في تعميـ  مف البرمجيات األكثر Geogebraة جيكجيرا يتعد برمج       

الرياضيات كتعمميا، فيي برمجية متعددة المياـ يمكف استخدميا في الجبر كاليندسة 
كالحسابات التحميمية، كرسـ األشكاؿ اليندسية المتعددة عبر إدخاؿ اإلحداثيات كرسـ النقاط 

صميـ ( لغة كمنيا المغة العربية، كتساعد طريقة ت64كما يدعـ البرنامج العديد مف المغات )
البرنامج عمى فيـ عميؽ لمنظريات كالحقائؽ كالبراىيف مف خالؿ التطبيؽ العممي كاكتشاؼ 

 (6434)العابد كصالحو،  (6434)الصبحي،المفاىيـ بنفسو. 
 6431:دركيش،6436البمكم،؛6434العمرم،)كلقد أشار كؿ مف 

Andraphanava,2015; Zilinskiene & Demirbilek,2015; Mwingirwa 
&Mishes-o’connor,2016;yorganci,2018)  إلى أف برنامجGeogebra  يتككف

 مف عدة نكافذ منيا مايمي:
 (Graphics window)ٌافذة الزصوً البياٌية -

تستخدـ لتمثيؿ األشكاؿ اليندسية كعرضيا فيي عبارة عف لكحة رسـ )كرقة عمؿ( تتككف مف 
يمكف ظيكرىا أك إخفائيا بكاسطة المصمـ، محاكر اإلحداثيات كشبكة التربيع عمى المكحة 

تاحة خاصية تغيير المكف لممحاكر، كالعالمات التي تكتب عندىا األعداد، كما يسمح بتعديؿ  كا 
الكحدات عمى المحاكر، سكاء أكانت كسكر عشرية أك أعداد صحيحة، كما يمكف تعديؿ 

 ة.كضبط األشكاؿ اليندسية كنقميا عمى المكحة باستخداـ مؤشر الفأر 
  (Algebra window)ٌافذة اجلرب -

يتـ مف خالليا عرض العناصر الرقمية كالجبرية، كتقع إلى يسار نافذة الرسـك البيانية، كيتـ 
حقؿ المدخالت، كذلؾ مف خالؿ إحداثيات معينة أك  (Input Field)التعامؿ معيا مف خالؿ 

لعناصر ىما : ) العناصر أم رمز جبرم أك معادلة، كتشتمؿ نافذة الجبر عمى نكعاف مف ا
، كتسمح بالتعديؿ الحرة ) المستقمة( كىي ال تعتمد عمى قيـ ألم عناصر أخرل أك إحداثيات

العناصر التابعة) غير المستقمة( تعتمد إحداثيتيا أك قيميا  -المباشر ليا مف قبؿ المستخدـ، 
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دـ، فقيميا تعد نتائج عمى قيـ عناصر أخرل أك إحداثيات كال تقبؿ التعيؿ المباشر مف المستخ
 تابعو لما يحدث بالنسبة لمعناصر الحرة.

 Spreadsheet Windowٌافذة اجلداوه البياٌية )ورقة البياٌات( -

تستخدـ ىذه النافذة لمتعامؿ مع المعادالت كالعناصر الرياضية كاألرقاـ كالصيغ   
حداثيات التي يدعميا برنامج جيك جبرا فيي ليا نفس خصائص كأكمر  كالدكاؿ كالنقاط كا 

ككميزات برنامج إكسؿ، كتسمى الخمية في ىذه النافذة باسـ الصؼ كالعمكد التي تقع فيو مثؿ  
B2 
  Toolbarعزيط األدوات -

يشتمؿ عمى مجمكعة مف االيقكنات يتـ تنشيطيا باستخداـ الفأرة ، حيث تشتمؿ كؿ  
، فمثال القطعة في الخصائص تشابيةايقكنة عمى مجمكعة مف األشكاؿ اليندسية الم

تقع جميعا في ايقكنة كاحدة ، كما المستقيـ، كنصؼ المستقيـ، المتجيات ك المستقيمة ك 
 –تشتمؿ ايقكنة أخرل عمى األشكاؿ المخركطية، كايقكنة لمتحكيالت اليندسية : )االنعكاس 

السفؿ عند الضغط األنسحاب( ككتككف كؿ ايقكنة مف سيـ متجية  -التناظر –االدكراف 
عمييا بتظير نافذة مسندلة تحتكم عمى كؿ األشكاؿ، كما تحتكم عمى أكامر أخرل منيا 

 التراجع كالتكرار) اإلعادة(.
 (Menu bar)عزيط الكوائي -

يتضمف مجمكعة مف القكائـ الخاصة بالحفظ كالطباعة كنمط الخط كالمغة كغيرىا مف         
ات، كما يشتمؿ عمى قائمة عرض التي تسمح بعرض النكافذ القكائـ كيقع أعمى شريط األدك 
 التي يريد المستخدـ استخداميا.

 (Input field)سكن اإلدخاه -

يستخدـ لكتابة التعابير الجبرية عف طريؽ المدخالت )لكحة المفاتيح( كيظير عمى          
يظير مجمكعة مف األكامر لعرض العديد مف الدكاؿ  يميف الحقؿ أيقكنة بالضغطعمييا

كالمعادالت كالصيغ الرياضية مثؿ: القيمة المطمقة ، الجذر التربيعي، الدكاؿ األسية ، الدكاؿ 
 المثمثة، الدكاؿ المكغارتيمية.

  



 ........................................في تدريس الهندسة واالستدالل المكاني   Geogebraاستخدام برنامج

- 622 - 

 (Navigation bar)عزيط التٍكن -

قائمة عرض يتـ اختيار كعرض شريط التنقؿ، حيث يتـ عرضو أسفؿ نافذة الرسكـ  مف       
البيانية، كيستخدـ لمتنقؿ بيف خطكات العمؿ أك مراحؿ بناء كتصميـ الشكؿ، كما يستخدـ في 

 تصحيح إعادة بعض خطكات العمؿ.
 كالشكؿ التالي يكضح ذلؾ:

 

 
 Geogebra(: نافذة برنامج 6شكؿ)

 & Baltaci & Yildiz,2015; Aguilar –Magallon): كأشار كؿ مف
Fernandez,2017; Seloraji & Eu,2017; Yilediz, Baltaci & 

Demin,2015) أىمية برنامج جيكجبرا كضركرة تكظيفو في تعميـ كتعمـ  إلى
الرياضيات، حيث يساعدالمتعمميف عمى استيعاب كتعمـ الرياضيات بشكؿ أفضؿ كفعاؿ 

ادة الدافعية لدييـ لمتعمـ، كمساعدة الطالب عمى استكشاؼ عمى زيكجذاب كيعمؿ 
المفاىيـ بمزيد مف التفاصيؿ كالتطبيقات المتعددة كما يعزز آداء الطالب كتنمية التفكير 

 التأممي كالبصرم لدييـ.
إلى التحقؽ مف فاعمية استخداـ برمجية الجيكجبرا  (6436مكافي ) ىدفت دراسة
Geogebra  في تنمية التحصيؿ كالدافعية لإلنجاز الدراسي لدل الطالبات الصؼ

الثاني المتكسط بمدينة جدة، كأكصت الدراسة بضركرة االىتماـ كتكفير كتصميـ 
 برمجيات تعميمية قائمة عمى برنامج الجيكجبرا تتناسب مع مكضكعات مادة الرياضيات.
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استخداـ برنامج جيكجبرا في  إلى التحقؽ مف فاعمية (6432حسف ) كما ىدفت دراسة
اكتساب مفاىيـ التحكيالت اليندسية كتنمية التفكير البصرم كمفيـك الذات الرياضي 
لدل تالميذ المرحمة المتكسطة، كأكصت الدراسة بضركرة تدريب معممي الرياضيات  

 عمى البرمجيات التعميمية كتكظيفيا في تعميـ كتعمـ الرياضيات.
؛ 6432؛ مرساؿ،6431؛ البمكم،6432)إبراىيـ، كلقد أكصت دراسة كؿ مف

 عمى ما يمي:( 6430؛ إسحاؽ،642الرجيبي،
برنامج جيكجبرا في تدريس الرياضيات لما يتميز بو مف خصائص  كتكظيؼاستخداـ -

عديدة تساعد في تحقيؽ األىداؼ المرجك تحقيقيا مف تدريس الرياضيات بالمراحؿ 
 التعميـ المختمفة.

 رياضيات عمى خطكات كمراحؿ استخداـ برنامج جيكجبرا.تدريب معممي ال -
تضميف مقررات طرؽ تدريس الرياضيات في برامج إعداد المعمـ مكضكعات تتناكؿ  -

 استخداـ برنامج جيكجبرا كالبرمجيات في تدريس الرياضيات.
في ضكء ما سبؽ ىدفت الدراسة الحالية إلى التحقؽ مف فعالية استخداـ  
تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني في تنمية مككنات في  Geogebraبرنامج 

 .البراعة الرياضية كميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات المرحمة المتكسطة
 وغكمة الدراصة 

تدني مستكل مككنات البراعة الرياضية تتحدد مشكمة الدراسة الحالية في 
 .كميارات التعمـ الذاتي لدل طالب المرحمة المتكسطة

( إلى 6434المعثـ ك المنكفي،  ؛6432محمد، ؛6432أشار كؿ مف ) عبيدة، حيث 
تدني مستكل مككنات البراعة الرياضية لدل الطالب بمراحؿ التعميـ المختمفة كقد يرجع 
ذلؾ إلى أساليب كاستراتيجيات كأدكات التدريس المستخدمة مف معممي كمعممات 

 .  الرياضيات
 6433بيف دكرتي معية الدكلية لتقييـ التحصؿ العممي كما أكضحت تقارير الج        

المممكة العربية لمصؼ الرابع االبتدائي تدنى أداء  كالعمـك في الرياضيات 6432ك
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 في الرياضيات مف منخفض إلى أقؿ مف المنخفض، كانخفض ترتيب المممكة السعكدية
عربية، كعربيان مف  دكؿ دكلة منيا ثماف 42، مف إجمالي 42إلى  42عالميان مف 

انخفاض حاد لترتيب المممكة في الرياضيات لمصؼ الثاني متكسط ك .الرابع إلى السادس
عربية، كبمستكل  34دكلة، منيا  12لتأتي بالمرتبة األخيرة عالميان كعربيان مف أصؿ 

معدؿ األداء  انخفاض أشارت تقارير الجمعية إلى أداء عاـ أقؿ مف منخفض، كما
كصنفت المممكة ضمف الدكؿ األكثر ، 6433نقطة مقارنة بدكرة  62 الكطني بكاقع

في  ،6432ك 6433انخفاضان عالميان في معدالت اإلنجاز بالرياضيات ما بيف دكرتي 
 TIMSS  (Trends in International Mathematics andاختبارات 

Science Study) يات كما أف مستكل أداء المممكة لمصؼ ثاني متكسط في الرياض
ض مما يشير إلى تدني كاضح في جميع دكرات مشاركتيا كالبالغة أربع أقؿ مف المنخف

الجمعية .) في مستكل مككنات البراعة الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة
 . (6432، (IEAالدكلية لتقييـ التحصيؿ العممي )

؛  6432؛ عبػد المػنعـ،6432؛بركػات كعبػد الجبػار، 6432كما أشػار كػؿ مػف )كالػي، 
 ( 6432الحربي،

لى أىمية التعمـ الذاتي كضركرة تنمية لدل الطالب كتضميف المناىج مجمكعة مف 
االنشطة لتنمية ميارات التعمـ الذاتي بمراحؿ التعميـ المختمفة باإلضافة إلى تكظيؼ 

 التقنية.
 المشكمة الدراسة تحاكؿ الدراسة اإلجابة عف األسئمة التالية: كلمتصدم ليذه

 أصئمة الدراصة

في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني في  Geogebraما فعالية استخداـ برنامج  .3
 ؟تنمية مككنات البراعة الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة

في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني في  Geogebraما فعالية استخداـ برنامج  .6
لدل طالبات  )المككف الخامس مف مككنات البراعة الرياضية( الرغبة في االنتاجتنمية 

 المرحمة المتكسطة؟
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في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني في  Geogebraما فعالية استخداـ برنامج  .1
 ؟تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات المرحمة المتكسطة

عمى  في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني Geogebraما فعالية استخداـ برنامج  .4
 ؟لدل طالبات المرحمة المتكسطة في الرياضيات التحصيؿ

 –ميارات العمـ الذاتي  –مككنات البراعة الرياضية ما العالقة بيف المتغيرات التابعة ] .2
 ؟ طالبات المرحمة المتكسطة[ لدل التحصيؿ

 أِداف الدراصة
في  في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني Geogebra تحديد فعالية استخداـ برنامج .3

 تنمية مككنات البراعة الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة.
في  في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني Geogebra برنامج تحديد فعالية استخداـ .6

لدل طالبات  الرغبة في االنتاج )المككف الخامس مف مككنات البراعة الرياضية(تنمية 
 .المرحمة المتكسطة

في  في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني Geogebra تحديد فعالية استخداـ برنامج .1
 تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات المرحمة المتكسطة.

عمى  في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني Geogebra تحديد فعالية استخداـ برنامج .4
 .التحصيؿ في الرياضيات لدل طالبات المرحمة المتكسطة

 -التعمـ الذاتي  ميارات -تحديد العالقة بيف المتغيرات التابعة )مككنات البراعة الرياضية  .2
 التحصيؿ في الرياضيات(.

 :فزوض الدراصة

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية  .3
كالضابطة في المككنات الرئيسية التي يتضمنيا اختبار مككنات البراعة الرياضية 

 كاالختبار ككؿ كذلؾ في التطبيؽ البعدم.
ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية ال تكجد فركؽ  .6

كالضابطة في المحاكر الرئيسية التي يتضمنيا مقياس الرغبة في االنتاج )المككف 
 الخامس مف مككنات البراعة الرياضية( كالمقياس ككؿ كذلؾ في التطبيؽ البعدم.
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طالبات المجمكعتيف التجريبية  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات .1
كالضابطة في الميارات الرئيسية التي يتضمنيا مقياس ميارات التعمـ الذاتي كالمقياس 

 ككؿ كذلؾ في التطبيؽ البعدم.
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية   .4

 ي في الرياضيات.كالضابطة في التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيم
التكجد عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات التابعة )مككنات البراعة  .2

التحصيؿ في الرياضيات( لدل طالبات المجمكعة  –ميارات التعمـ الذاتي  –الرياضية 
 التجريبية كذلؾ في التطبيؽ البعدم.

 سدود الدراصة:

 تقتصر الدراسة الحالية عمى ما يمي:
الفصؿ الدراسي  .ق3444-3412/  ـ6432- 6430كد الزمانية:  العاـ الدراسي الحد .1

 األكؿ.
المممكة  –تبكؾ  منطقة – أممج -المدرسة المتكسطة األكلى كالثالثة الحدكد المكانية:  .2

 العربية السعكدية
 طالبات الصؼ الثاني المتكسط بمدرستي المتكسطة األكلى كالثالثة الحدكد البشرية: .3
 الحدكد المكضكعية:  .4

  Conceptual Understandingاالستيعاب المفاىيمي ) مككنات البراعة الرياضية -
 Strategicالكفاءة اإلستراتيجية -  Procedural Fluencyالطالقة اإلجرائية -

Competence  - االستدالؿ التكيفيAdaptive reasoning –  الرغبة في االنتاج
ProductiveDisposition.) 

فائدة الرياضيات  –طبيعة الرياضيات  –)صعكبات الرياضيات أبعاد الرغبة في االنتاج  -
 مكانة الرياضيات(. –
ميارات  -ميارات دراسية )القراءة كالكتابة(  -ميارات معرفية ) ميارات التعمـ الذاتي -

 .(ميارات حياتية -شخصية 
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 وصطمشات الدراصة:

 :Geogebraبزٌاور 

برنػامج جيػكجبرا  (Yorgonic,2018 ; Baltaci & Yildiz,2015)يعػرؼ كػؿ مػف 
بأنػػو برنػػامج تقنػػي تفػػاعمي ثالثػػي االبعػػاد يسػػػتخدـ فػػي تعمػػيـ كتعمػػـ الرياضػػيات مبنػػي عمػػػى 
المعايير العالمية لمرياضيات داعـ لمنيج الرياضيات كليس بديال عنو، يساعد الطالب فػي فيػـ 

قات كالتعميمات الرياضية مف خالؿ التطبيػؽ العممػي عميؽ كاستيعاب لمنظريات كالحقائؽ كالعال
 كاكتشاؼ المفاىيـ بطرؽ متعددة مف عدة زكايا بنفسة بتكجيو مف المعمـ.

مػػف المرحمػػة  الرياضػػيات كتعمػػـ فػػي تعمػػيـتفاعميػػة برمجيػػة تقنيػػة كتعرفػػو الباحثػػة بأنػػو 
ضيات المختمفػة باإلضػافة يتككف مف نكافذعديدة تيتـ بتعميـ فركع الريا االبتدائية حتى الجامعة

إلى مجمكعة مف أشرطة األدكات كالقكائـ التي تتيح لممسػتخدـ العديػد مػف األكامػر تسػاعدة فػي 
، يتػػيح بنػػاء األشػػكاؿ عػػف طريػػؽ الرسػػـ باألشػػعة حػػؿ المشػػكالت الرياضػػة بعػػدة طػػرؽ متنكعػػة 

كيسػتخدـ لتكضػيح كالمتجيات كالنقاط كالمضمعات كالدكاؿ كالعالقة الرياضية كالقطع المستقيمة 
بيئػة اليندسػة الرياضػية التفاعميػة )ثنائيػة أك إثبات النظريات اليندسػية كالرياضػية، فيػك يقػدـ 

،  أدكات لإلحصػػػاء كالتفاضػػػؿ كالتكامػػػؿ مضػػػمنةك  يسػػػمح بالبرمجػػػة النصػػػية، ك كثالثيػػػة األبعػػػاد(
 ( مضمف.CASنظاـ حاسكب جبرم )باإلنجميزية: ك  جداكؿ حسابية مضمنةك 

 components of mathematical proficiency: اعة الرياضيةمككنات البر 
 ; Kilpatrick, Findell & Swafford,2001)يعرؼ كؿ مف

Schenfeld,2007)  البراعة الرياضية بأنيا مجمكعة مف العمميات كالميارات كالقدرات لدل
 Conceptual)االستيعاب المفاىيمي  المتعمميف كتتككف مف خمس مككنات رئيسية ىـ:

Understanding  - الطالقة اإلجرائيةProcedural Fluency  - الكفاءة اإلستراتيجية
Strategic Competence  - االستدالؿ التكيفيAdaptive reasoning –  الرغبة في

 (ProductiveDispositionاالنتاج 
تكظيؼ قدراتو نكاتج تعمـ الطالب بحيث يككف الطالب قادر عمى،  كتعرفيا الباحثة بأنيا

نتاج معارؼ كخبرات رياضية جديدة مف خالؿ  في معالجة الخبرات كتشكيؿ بنائو المعرفي، كا 
ما يقكـ بو مف عمميات كخكرزميات كتكظيؼ ذلؾ في حؿ المشكالت الركتينية كغير الركتينية 

 كذلؾ مف خالؿ اكتساب كاستيعاب المككنات التالية:
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كىي استيعاب كمعالجة  Conceptual Understandingاالستيعاب المفاىيمي -
محددة كدقيقة لممفاىيـ الرياضية كخصائصو كرمكزه كاستخداماتو كالتعميمات المرتبطة بيا 
كالعالقات، كبناء كتشكيؿ المعرفة مف خالؿ مجمكعة مف العمميات بعمؽ ككضكح كتكظيفيا 

 في المكاقؼ الحياتية الركتينة كغير الركتينية.
ىي قدرة الطالب عمى اختيار العمميات  Procedural Fluencyة الطالقة اإلجرائي-

كاإلجراءات الرايضية المناسبة لحؿ المشكالت كالقدرة عمى انتاج كالتحقؽ مف نتائج اكبر عدد 
 ممكف مف الحمكؿ كاالجراءات بدقة كسرعة.

قدرة الطالب كتميزه في صياغة  Strategic Competenceالكفاءة االستراتيجية -
 كتمثيؿ كحؿ المشكمة الرياضية بميارة كفاعمية.

تتمثؿ في قدرات الطالب كمياراتو في   Adaptive Reasoningاالستدالؿ التكيفي -
التأمؿ الرياضي كالتفكير المنطقي كاعطاء الحجج كالبراىيف بكفاءة كتقديـ التفسيرات المنطقية 

 لممشكالت الركتينة كغير الركتينية.
دافع داخمي لدل الطالب لبذؿ مزيد  Productive Dispositionاالنتاج الرغبة في -

مف الجيد لدراسة الرياضيات كالتأكد مف مدل صحة اعتقاداتو كاىتمامتو حكؿ منطقية 
المحتكل العممي كطرؽ تكظيفو، كاستنتاج كاستنباط أىمية كركعة الرياضات كتطبيقاتيا في 

 .المكاقؼ الحياتية كالعمـك اآلخرل
 self-learning skillsرات التعمي الذاتي وّا

 & Askin tekkol & Demirel,2018; Gunduz)يعرؼ كؿ مف 
Selvi,2016)  ميارات التعمـ الذاتي بأنيا مجمكعة مف الميارات كالعمميات القدرات

كالنشاطات المنظمة كالفعاليات التي يبذليا الفرد بصكرة مقصكدة ككاعية نابعة مف كعيو 
 بيدؼ تنمية شخصيتو تنمية متكاممة في عدة جكانب.الذاتي 

تحديد مجمكعة مف القدرات كالعمميات التي يقـك بيا المتعمـ ل كتعرفيا الباحثة بأنيا
، االمرجك انجازى كتحميؿ االىداؼ كالكسائط كالخطط االستراتيجية المتبعة النجاز المياـ

لة تطبيؽ المعرفة السابقة بمكاقؼ محاك ك  المثابرة كحب العمؿ كاالستقصاء عف المعمكماتك 
اصدار احكاـ ذاتية لتحديد مستكل إنجازه األكاديمي كالقدرة عمى  القدرة عمى، ك حياتية جديدة
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كالبيانات كالتكصؿ إلى نتائج مع تقديـ الحجج  جمع كتنظيـ كتحميؿ كتفسير المعمكمات
  بطريقة الذاتية دكف الحاجة لممعمـ. كالبراىيف

 : أِىية الدراصة 
 تنمية مككنات البراعة الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة. .3
 تنمية ميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات المرحمة المتكسطة. .6
 .زيادة مستكل التحصيؿ في الرياضيات لدل طالبات المرحمة المتكسطة .1
 GEOGEBRAتبصير المعمميف ببرامج تقنية فعالو في تدريس الرياضيات مثؿ برنامج  .4

 لطالب مما يزيد مف دافعيتيـ لمتعمـ.لدل ا
 تبصير المعمميف بمجمكعة مف االختبارت كأساليب التقكيـ المتنكعة كالمتعددة.  .2
تبصير المعمميف بمجمكعة مف األنشطة اإلثرائية كاستراتيجيات التدريس بدليؿ المعمـ  .2

حمة لطالبات المر GEOGEBRA لتدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني باستخداـ برنامج
 المتكسطة.

 وتغريات الدراصة:

 في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني  Geogebraالمتغير المستقؿ: برنامج 
التحصيؿ في  –ميارات التعمـ الذاتي  -المتغيرات التابعة: مككنات البراعة الرياضية 

 الرياضيات.
 إدزاءات الدراصة:

 وتوصط.الجاٌي ( لطالبات الصف اهلٍدصة واالصتداله املكاٌي)  وسدة أواًل:  بٍاء

فػػػي تػػػدريس اليندسػػػة كاالسػػػتدالؿ   geogebraاسػػػتخداـ برنػػػامج لتحديػػػد فاعميػػػة  
المكاني في تنمية مككنات البراعة الرياضية كميارات التعمـ التعمـ الذاتي لػدل طالبػات المرحمػة 

( كالمقػرر تدريسػيا  اليندسػة كاالسػتدالؿ المكػاني)كحػدة )الفصػؿ الخػامس( تـ إعداد  المتكسة
 ىػػ3444-3412بالفصؿ الدراسي  األكؿ بالعاـ الدراسػي   متكسط الثانيعمى طالبات الصؼ 
 كفقان لمخطكات التالية:
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 * إعداد الوسدة الدراصية.

كالمقرر تدريسيا عمى الطالبات الصؼ اليندسة كاالستدالؿ المكاني تـ اختيار كحدة  
 – 6430/   ىػ 3444-3412 األكؿ بالعاـ الدراسي  متكسط بالفصؿ الدراسيالثاني 
 ـ  كتـ إعدادىا كفقان لممراحؿ التالية: 6432

 .حتديد أِداف الوسدة 

تـ تحديد أىداؼ الكحدة كتـ إعداد أىداؼ خاصة بكؿ درس مف دركس الكحدة عمى       
 حده كتـ تضمينيا في دليؿ المعمـ. 

 ْاختيار ذلتوى الوسدة وتٍظيى 
اؼ الكحػػدة كاإلطػػالع عمػػى بعػػض المكاقػػع اإللكتركنيػػة الميتمػػة بتػػدريس فػػي ضػػكء أىػػد

الرياضيات بصػفة عامػة كاليندسػة بصػفة خاصػة كبػاألخص مكقػع المكتبػة القكميػة لممعالجػات 
   geogebraكدركسيا باستخداـ برنامج عادة صياغة كتنظيـ محتكل الكحدة.تـ إ اليدكية

 أصاليب التكويي 

 المراحؿ التالية:يتـ التقييـ مف خالؿ 
تقييـ مرحمػي:كيتـ أثنػاء كبعػد كػؿ خطػكة مػف خطػكات الػدرس، حيػث يػتـ اسػتخداـ األسػاليب  -

أسػػػئمة  –كتابػػػة اليكميػػػات  –مشػػػكالت ذكات نيايػػػات مفتكحػػػة  –التاليػػػة: )أسػػػئمة مكضػػػكعية 
 مقاؿ(.

مشػكالت  –تككيني: بعد كؿ درس كيتـ استخداـ األسػاليب التاليػة: )أسػئمة مكضػكعية  تقكيـ -
 أسئمة مقاؿ(. –كتابة اليكميات  –ذكات نيايات مفتكحة 

اختبػار مككنػات تقكيـ نيائي: بعد االنتياء مف تدريس الكحدة  يتـ تطبيػؽ األدكات التاليػة:)  -
اختبػػار  – مقيػػاس ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي –مقيػػاس الرغبػػة فػػي االنتػػاج  –البراعػػة الرياضػػية 

 تحصيمي في الكحدة(.
  طزيكة التدريط 

باسػتخداـ تـ إعادة صياغة دركس الكحدة كتضميف مجمكعة مػف األنشػطة اإللكتركنيػة 
مػع محتػػكل الكحػدة المختػػارة كاسػتخداـ دليػػؿ المعمػـ المعػػد لػذلؾ لتػػدريس  geogebraبرنػامج 

فػػي ضػػكء طبيعػػة كػػؿ درس كطبيعػػة األنشػػطة اإللكتركنيػػة  بالبرنػػامجىػػذه الػػدركس باالسػػتعانة 
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مػع  تقػديـ  البرنػامجالمختػارة مػع مراعػاة عمػر الطالبػات كمسػتكاىـ كقػدرتيـ عمػى التعامػؿ مػع 
 تكجيو كشرح مفصؿ.

 :اخلطة الشوٍية لتدريط الوسدة 
اليندسػػػة كاالسػػػتدالؿ تػػػـ كضػػػع خطػػػة زمنيػػػة لتػػػدريس مكضػػػكعات الكحػػػدة المختػػػارة )

( حصػة كفقػا لمخطػة المعتمػدة مػف كزارة التربيػة 64يث يسػتغرؽ تػدريس الكحػدة )(، حالمكاني
 .تـ تضمينيا ضمف دليؿ المعمـكالتعميـ بالمممكة العربية 

 *إعداد دليؿ المعمـ.
 .اهلدف وَ دلين املعمي 

ليو كتسترشد بو عند تػدريس كحػدة  اليندسػة تـ إعداد دليؿ لمعممة الرياضيات لترجع كا 
 متكسط، حيث ييدؼ الدليؿ إلى: الثانيلطالبات الصؼ  المكانيكاالستدالؿ 

برنػػػامج تبصػػػير المعممػػػة بػػػدجراءات تػػػدريس كػػػؿ درس مػػػف دركس الكحػػػدة ككيفيػػػة تطبيػػػؽ  -
Geogebra حيث يتضمف الدليؿ شرح لمراحؿ كخطكات كؿ درس مف دركس الكحدة ،. 

 الثػػانيلطالبػػات الصػػؼ  يبصػػير المعممػػة بأىػػداؼ تػػدريس كحػػدة اليندسػػة كاالسػػتدالؿ المكػػانت-
 متكسط.

 .طالبات المرحمة المتكسطةالمراد تنميتيا لدل  بمككنات البراعة الرياضيةتبصير المعممة  -
 تبصير المعممة بميارات التعمـ الذاتي المراد تنميتيا لدل طالبات المرحمة المتكسطة. -
 تبصير المعممة بالخطة الزمنية لتدريس الكحدة كمكضكعاتيا. -
 تقديـ بعض التكجييات العامة لممعممة لتساعدىا في عممية التدريس. -
مككنػات البراعػة الرياضػية كميػارات تزكيد المعممة بأنشطة كمكضكعات إثرائية لتنمية بعض  -

 لدل الطالبات. التعمـ الذاتي
 معرفة المعممة بأساليب تقكيـ متنكعة كجديدة تساعدىا في تقكيـ مستكل الطالبات. -
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 .ذلتويات الدلين 
 اشتمؿ الدليؿ عمى ما يمي:

 وكدوة -

تػػػـ كضػػػع مقدمػػػة لػػػدليؿ المعمػػػـ اشػػػتممت عمػػػى نبػػػذة عػػػف طبيعػػػة الدراسػػػة  كبعػػػض 
 كآليػات تنفيػذة  Geogebraببرنػامج التكجييػات العامػة لممعممػة باإلضػافة إلػى مػا المقصػكد 

 .  كماىية مككنات البراعة الرياضية كميارات التعمـ الذاتي كشرح لبعض نكافذه كأكامره  
 ( اهلٍدصة واالصتداله املكاٌيوسدة )-

، حيػث اشػتممت الكحػدة عمػى Geogebraباسػتخداـ برنػامج تـ إعداد دركس الكحدة  
( حصة، حيث اشتمؿ الدليؿ عمى شرح كافي ليذه الػدركس كقػد ركعػي 64دركس بكاقع ) سبع

مستكل نضج الطػالب كخصائصػيـ كخبػراتيـ السػابقة كاألىػداؼ التعميميػة الخاصػة بكػؿ درس، 
 –جكانػػب الػػتعمـ  –الػػزمف  –حيػػث اشػػتمؿ كػػؿ درس عمػػى العناصػػر التاليػػة: )عنػػكاف المكضػػكع 

أساليب التقػكيـ  –التعميمية كاألنشطة المصاحبة الكسائؿ  -مصادر التعمـ –األىداؼ التعميمية 
خطػػكات  –)أسػػئمة مكضػػكعية ، مشػػكالت ذكات نيايػػات مفتكحػػة، أسػػئمة مقػػاؿ، كتابػػة يكميػػات( 

كآليػػات تنفيػػذ األكامػػر كالعػػرض  لكػػؿ درس  geogebraنكافػػذ برنػػامج  –عػػرض المكضػػكع 
 (.كالرسـ باستخداـ البرنامج

 إسصائيًا. ثالجًا:إعداد أدوات الدراصة وضبطّا

 .وكوٌات الرباعة الزياضية* اختبار 

 .حتديد ِدف االختبار 
كىػػػػي: )االسػػػػتيعاب  مككنػػػػات البراعػػػػة الرياضػػػػيةييػػػدؼ االختبػػػػار إلػػػػى قيػػػػاس بعػػػػض 

 Proceduralالطالقػػػة اإلجرائيػػػة -  Conceptual Understandingالمفػػػاىيمي 
Fluency  - الكفػػػاءة اإلسػػػتراتيجيةStrategic Competence  - االسػػػتدالؿ التكيفػػػي

Adaptive reasoning ) متكسط  الثانيلدل طالبات الصؼ 
 إعداد بٍود االختبار 

بعد مراجعة أدبيػات المجػاؿ كالدراسػات السػابقة فػي ىػذا المجػاؿ كاإلطػالع عمػى محتػكل 
( بيػػدؼ تحديػػد المعرفػػة الرياضػػية لالسػػتفادة منيػػا، تػػـ اليندسػػة كاالسػػتدالؿ المكػػانيالكحػػدة )
 بنكد االختبار.كضع 



 ........................................في تدريس الهندسة واالستدالل المكاني   Geogebraاستخدام برنامج

- 624 - 

 صياغة بٍود االختبار 
مككنػػػػات البراعػػػػة الرياضػػػػية كىػػػػي: تػػػػـ صػػػػياغة مفػػػػردات االختبػػػػار لقيػػػػاس مسػػػػتكل 

 الطالقػػػػػػة اإلجرائيػػػػػػة-  Conceptual Understanding)االسػػػػػػتيعاب المفػػػػػػاىيمي 
Procedural Fluency  - الكفػػػػاءة اإلسػػػػتراتيجيةStrategic Competence  -

متكسػط حيػث تػـ  الثػاني لػدل طالبػات الصػؼ  (Adaptive reasoningاالسػتدالؿ التكيفػي 
، مع مراعػاة مسػتكل نضػج الطالبػات المككناتكضع مجمكعة مف مفردات االختبار لقياس ىذه 

كخبػػراتيـ السػػابقة كميػػكليـ كأعمػػارىـ، ككػػذلؾ مراعػػاة معػػايير إعػػداد ىػػذه المفػػردات كطريقػػة 
أجػػزاء  أربعػػة( مفػػردة  حيػػث يحتػكم ىػػذا االختبػػار عمػى 31صػياغتيا، كاشػػتمؿ االختبػػار عمػى )

كالجػزء الثػاني يحتػكل  االستيعاب المفاىيميبيدؼ قياس  مفردة( 6)الجزء األكؿ يحتكم عمى )
( مفػػردات 1كالجػػزء الثالػػث يحتػػكم عمػػى ) الطالقػػة اإلجرائيػػة( مفػػردات بيػػدؼ قيػػاس 4عمػػى )

( بيػػدؼ قيػػاس االسػػتدالؿ 4كم عمػػى )الكفػػاءة االسػػتراتيجة كالجػػزء الرابػػع يحتػػبيػػدؼ قيػػاس 
 (.التكيفي

 تعميىات االختبار 
تـ كتابة تعميمات االختبار كقد ركعي فػي كتابتيػا الدقػة كالكضػكح كتضػمينيا بمػا يجػب 

 عمى الطالب إتباعو قبؿ البدء في اإلجابة عف أم سؤاؿ.
 طزيكة تصشيح االختبار 

عمػى أدبيػات المجػاؿ كالدراسػات  تػـ اإلطػالع البراعػة الرياضػيةلتصحيح مفردات اختبػار 
) خمسػػػة  السػػػابقة، كأسػػػاليب التقػػػكيـ المختمفػػػة، حيػػػث تػػػـ كضػػػع خمسػػػة مسػػػتكيات محػػػددة

تصػؼ إجابػات  . The General Holistic Scoring Rubricمسػتكيات كميػة عامػة( 
كتػػـ تضػػميف مقيػػاس التصػػحيح مػػع أدكات  فػػي األربػػع أجػػزاء لالختبػػار السػػابؽ ذكرىػػا الطالبػػات
 كدليؿ المعمـ. الدراسة

 الضبط اإلسصائي لالختبار.
 ثبات االختبار. -

يقصد بمفيـك ثبات درجات االختبارات مدل خمكىػا مػف األخطػاء غيػر المنتظمػة التػي  
تشكب القياس أم مدل قياس االختبار لممقدار الحقيقػي لمسػمة التػي ييػدؼ لقياسػيا. )صػالح 

تـ تطبيػؽ االختبػار عمػى  البراعة الرياضية(  كلحساب ثبات اختبار 313: 6442الديف عالـ ،
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متكسػػط بالمدرسػػة الثانيػػة  الثػػاني( طالبػػة مػػف طالبػػات الصػػؼ 14عينػػة اسػػتطالعية قكاميػػا )
 Cronbackالمممكة العربية السعكدية، كباستخداـ معادلة كركنباخ  –تبكؾ  –بمحافظة أممج 

Formula  ،ختبػار كىػذا عػف ( تـ حساب معامؿ ثبات اال212- 212: 6443)حسف زيتكف
( كىػػك 4.02، كبمػغ معامػؿ ثبػات االختبػار)Coefficient Alphaطريػؽ حسػاب معامػؿ ألفػا 

كالجػػدكؿ التػػالي  الثبػػاتمعامػػؿ ثبػػات مرتفػػع ممػػا يػػدؿ عمػػى تمتػػع االختبػػار بدرجػػة عاليػػة مػػف 
 يكضح معامؿ الثبات لكؿ مككف مف مككنات االختبار.

 Coefficient Alphaيعايم أنفا انزٚاضٛح ٔيكَٕاتّ تاسخذاو (يعايم ثثاخ اختثار انثزاعح 1جذٔل)

 يعايم انثثاخ يكَٕاخ انثزاعح انزٚاضٛح

 09.0 االستٛعاب انًفاًْٛٙ

 09.6 انطاللح اإلجزائٛح

 09.4 انكفاءج اإلستزاتٛجٛح

 ..09 االستذالل انتكٛفٙ

 09.0 انًجًٕع

 صدم االختبار. -

يتعمؽ باليدؼ الذم يبني االختبار مف أجمػو )صػالح   Test Validityصدؽ االختبار
( كلمتحقؽ مف صػدؽ االختبػار  تػـ حسػاب الصػدؽ الػذاتي )يسػاكم 302: 6442الديف عالـ، 

 البراعػػة الرياضػػيةالجػػذر التربيعػػي لمعامػػؿ الثبػػات(، حيػػث بمػػغ معامػػؿ الصػػدؽ الػػذاتي الختبػػار 
 ار بدرجة عالية مف الصدؽ. ( كىك معامؿ صدؽ مرتفع مما يدؿ عمى تمتع االختب4.21)

 وعاون االتضام الداخمي. -

تـ حساب االتساؽ الداخمي لفقرات االختبار، كذلؾ بحساب معامػؿ االرتبػاط بػيف درجػة 
( ,20( كالدرجػػة الكميػػة لالختبػػار حيػػث تراكحػػت معػػامالت االرتبػػاط مػػا بػػيف)المكػػكف الرئيسػػي)

يشػػير إلػػى أف االختبػػار الحػػالي يتمتػػع ( ممػػا ,43( كىػػي جميعيػػا دالػػة عنػػد مسػػتكل ),02إلػػى)
 ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:بدرجة عالية مف االتساؽ الداخمي

 (يعايم ارتثاط أتعاد اختثار انثزاعح انزٚاضٛح ٔانذرجح انكهٛح2جذٔل)

 *يعايم االرتثاط يكَٕاخ انثزاعح انزٚاضٛح

 .090 االستٛعاب انًفاًْٛٙ 

 ..09 انطاللح اإلجزائٛح

 09.6 اإلستزاتٛجٛحانكفاءج 

 ..09 االستذالل انتكٛفٙ

 (,01دانح عُذ يستٕٖ ))*(

  



 ........................................في تدريس الهندسة واالستدالل المكاني   Geogebraاستخدام برنامج

- 626 - 

 سوَ االختبار -

تػػػـ تحديػػػد الػػػزمف الػػػالـز لتطبيػػػؽ اختبػػػار التفكيػػػر االسػػػتداللي ، عػػػف طريػػػؽ حسػػػاب 
المنػػكاؿ، فػػالمنكاؿ ىػػك أكثػػر الػػدرجات شػػيكعان أك بمعنػػى أدؽ ىػػك النقطػػة التػػي تػػدؿ عمػػى أكثػػر 

حساب منكاؿ األزمنة التي استغرقيا كؿ طالب مف طالب العينػة االسػتطالعية األزمنة تكراران فتـ 
فػػي اإلجابػػة عػػف مفػػردات االختبػػار، كبنػػاء عمػػى ذلػػؾ فػػدف الػػزمف الػػالـز لإلجابػػة عػػف مفػػردات 

 ( دقيقة.  42االختبار ىك )
 وكياظ الزغبة يف االٌتاز-

فػػي االنتػػاج( تػػـ اسػػتخداـ كلقيػػاس المكػػكف الخػػامس مػػف مككنػػات البراعػػة الرياضػػية ) الرغبػػة 
( مفردة مقسمو عمػى اربػع 44يحتكم المقياس عمى )قياس  مف إعداد محمد أحمد الخطيب، م

مكانػة  –فائػدة الرياضػيات  –طبيعػة الرياضػيات  –محاكر رئيسػية كىػي )صػعكبات الرياضػيات 
 اضػيةالرياضيات( بيدؼ قياس الرغبة فػي االنتػاج  المكػكف الخػامس مػف مككنػات  البرعػة الري

 –محايػد  -مكافػؽ  –يكارت الخماسػي )مكافػؽ بشػدة لمستكيات االداء الخمس طبقان لمستكل ك 
 .معارض بشدة( –معارض 

 الضبط اإلسصائي لمىكياظ -

 ثبات املكياظ-

 Coefficientكىػذا عػف طريػؽ حسػاب معامػؿ ألفػا  المقياستـ حساب معامؿ ثبات 
Alpha المقيػاسمعامؿ ثبات مرتفع ممػا يػدؿ عمػى تمتػع  ( كىك4.002) ثباتال، كبمغ معامؿ 

كالجػػػدكؿ التػػػالي يكضػػػح معامػػػؿ الثبػػػات لكػػػؿ مكػػػكف مػػػف مككنػػػات  بدرجػػػة عاليػػػة مػػػف الثبػػػات
 .المقياس

 Coefficient Alphaيعايم أنفا ٔيكَٕاتّ تاسخذاو يمٛاس انزغثح فٙ االَتاج (يعايم ثثاخ 3جذٔل)

 انثثاخ يعايم يمٛاس انزغثح فٙ االَتاجيكَٕاخ 

 ..09 صعٕتاخ انزٚاضٛاخ

 09.0 طثٛعح انزٚاضٛاخ

 09.0 فائذج انزٚاضٛاخ

 ..09 يكاَح انزٚاضٛاخ

 5..09 انًجًٕع

 

  



 ........................................في تدريس الهندسة واالستدالل المكاني   Geogebraاستخدام برنامج

- 621 - 

 .املكياظصدم  -

تػػػـ حسػػػاب الصػػػدؽ الػػػذاتي )يسػػػاكم الجػػػذر التربيعػػػي   المقيػػػاسلمتحقػػػؽ مػػػف صػػػدؽ 
( كىػػك 4.24)مقيػػاس الرغبػػة فػػي االنتػػاج لمعامػػؿ الثبػػات(، حيػػث بمػػغ معامػػؿ الصػػدؽ الػػذاتي 

 معامؿ صدؽ مرتفع مما يدؿ عمى تمتع االختبار بدرجة عالية مف الصدؽ. 
 وكياظ وّارات التعمي الذاتي-

ميارات التعمـ  مستكل إلى قياس الذم ييدؼ ميارات التعمـ الذاتيتـ إعداد مقياس 
مقسمو عمى اربع  مفردة (24)مف ، يتككف المقياس الذاتي لدل طالبات المرحمة المتكسطة

( 44دراسية )القراءة كالكتابة( ) ميارات -( مفردة 31معرفية ) ميارات)محاكر رئيسية كىي 
مستكيات االداء ، ك  (( مفردات 2حياتية ) ميارات -( مفردة 33شخصية ) ميارات -مفردة

 –معارض  –محايد  -مكافؽ  –)مكافؽ بشدة الخماسي  ليكارتالخمس طبقان لمستكل 
 معارض بشدة(.

 الضبط اإلسصائي لمىكياظ
 *ثبات املكياظ -

عمى عينة استطالعية  كحساب  المقياسلحساب معامؿ ثبات المقياس تـ تطبيؽ 
( كبمغ معامؿ 212- 212: 6443معامؿ "ألفا" مف خالؿ معادلة "ألفا كركنباؾ"، )زيتكف، 

. مقياس بدرجة عالية مف الثباتكىك معامؿ مرتفع مما يدؿ عمى تمتع ال( 4.022)الثبات 
 كالجدكؿ التالي يكضح الثبات لجميع محاكر كأبعاد المقياس حسب معامؿ ألفا كركنباخ:

 (: يعايم أنفا كزَٔثاخ نثثاخ انًمٛاس ٔيحأرِ ٔأتعاد4ِجذٔل رلى )

انثثاخ تحسة يعايم  عذد انفمزاخ انًحٕر /انثعذ

 أنفا

 09.23 13 يٓاراخ يعزفٛح

 09.56 40 يٓاراخ دراسٛح )انمزاءج ٔانكتاتح(

 09.0 11 يٓاراخ شخصٛح

 ..09 6 يٓاراخ حٛاتٛح

 .09.5 00 األداج ككم

تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي كذلؾ مف خالؿ حسػاب معػامالت االرتبػاط بػيف كػؿ  -       
حيػث أف العبػارات  التػالي،فقرة كالدرجة الكمية  لمبعد الػذم ينتمػي إليػو كمػا يتضػح مػف الجػدكؿ 

( كمػا ىػك مكضػح 4.42(، كالعبػارات )*( دالػة عنػد مسػتكل )4.43)**( دالو عنػد مسػتكل )
 بالجدكؿ التالي:
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 (: يعايم ارتثاط انعثاراخ تانذرجح انكهٛح نكم تعذ 5جذٔل رلى )

انفمزا

 خ

انثعددددددددددددددذ 

يٓددااألٔل)

راخ 

 (يعزفٛح

انفمزا

 خ

انثعدددددددددددددددذ 

يٓاانثاتٙ)

راخ 

دراسدددددددددٛح 

)انمدددددددزاءج 

 (ٔانكتاتح(

انفمزا

 خ

انثعدددددددددددددددذ 

يٓاانثاتٙ)

راخ 

دراسدددددددددٛح 

)انمدددددددزاءج 

 (ٔانكتاتح(

انفمزا

 خ

انثعدددددددددددددددذ 

انثانث)يٓا

راخ 

انشخصدددٛح

) 

انفمزا

 خ 

انثعدددددددددددددددذ 

انزاتع)يٓا

راخ 

 حٛاتٛح(

19  .546** 19  .611** 21 .346** 19  .631** 19  .252* 

29  .238* 29  .212* 22 .228* 29  .444** 29  .596** 

39  .248* 39  .232* 23 .238* 39  .757** 39  .476** 

49  .646** 49  .651** 24 .346** 49  .322** 49  .654** 

59  .546** 59  .556** 25 .566** 59  .529** 59  .225* 

69  .749** 69  .758** 26 .238* 69  .426** 69  .236* 

09  .316** 09  .327** 20 .227* 09  .535**   

.9  .588** .9  .521** 2. .352** .9  .247*   

.9  .437** .9  .522** 2. .326** .9  .554*   

109  .437** 109  .531** 30 .228* 109  .552**   

119  .255* 119  .242* 31 .248* 119  .555**   

129  .659** 129  .653* 32 .336**     

139  .315** 139  .412** 33 .386**     

  149  .542** 34 .646**     

  159  .286* 35 .229*     

  169  .235* 36 .237*     

  109  .576** 30 .546**     

  1.9  .538** 3. .533**     

  1.9  .674** 3. .721**     

  209  .426** 40 .339**     

**Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

( 4.262كما تـ حساب الصدؽ الذاتي: كىك يساكم الجذر التربيعػي لمعامػؿ الثبػات كبمػغ  ) -
احصػػائيان ممػػا يػػدؿ عمػػى تمتػػع المقيػػاس بدرجػػة عاليػػة مػػف الصػػدؽ  كىػػك معامػػؿ مرتفػػع كداؿ

 الذاتي.
 اهلٍدصة واالصتداله املكاٌي.اختبار حتصيمي يف -

اليندسػة كاالسػتدالؿ ) )الفصػؿ الخػامس(تـ إعداد اختبار تحصيمي في محتكل الكحدة 
 طبقان لمخطكات التالية: األكؿمتكسط بالفصؿ الدراسي  الثاني( لطالبات الصؼ المكاني
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 .حتديد ِدف االختبار 
ييدؼ االختبػار إلػى قيػاس مسػتكل التحصػيؿ الدراسػي فػي المحتػكل التعميمػي لمكحػدة 

 حؿ مشكالت(. –تطبيؽ  –فيـ  –لدل الطالبات عند مستكيات )تذكر 
 .حتديد األِىية الٍضبية ملوضوعات الوسدة الدراصية 

( 64( مكضػكعات بكاقػع )2ي لمكحػدة المختػارة )بمغ عدد مكضكعات المحتػكل التعميمػ
حصة دراسية كتـ استخداـ النسػبة المئكيػة لعػدد صػفحات كػؿ مكضػكع مػف مكضػكعات الكحػدة 

 الدراسية  لتحديد الكزف النسبي لكؿ مكضكع مف مكضكعات الكحدة 
 .إعداد ددوه املواصفات 

تـ إعداد جدكؿ تكصيؼ لالختبػار التحصػيمي كيتضػمف بعػديف أحػدىما يمثػؿ المحتػكل 
بالصػفحة  تػـ تضػمينوحػؿ مشػكالت(  –تطبيػؽ  –فيػـ  –الذم يدرس كاآلخر المسػتكيات)تذكر 

 االختبار األخيرة مف
 بٍود االختبار. وصياغة إعداد 

 س(الخامسػػػة )الفصػػػؿ الخػػػامفػػػي ضػػػكء مػػػا سػػػبؽ كاإلطػػػالع عمػػػى محتػػػكل الكحػػػدة 
متكسػػط بالفصػػؿ  الثػػاني(  كالمقػػرر تدريسػػيا لطالبػػات الصػػؼ اليندسػػة كاالسػػتدالؿ المكػػاني)

مجمكعػة مػػف األسػػئمة فػػي ضػكء جػػدكؿ المكاصػػفات، حيػػث كصػػياغة ، تػػـ إعػػداد األكؿالدراسػي 
( مفردة، اشتممت عمى أسػئمة مكضػكعية )إكمػاؿ، اختيػار مػف متعػدد( 64اشتمؿ االختبار عمى)

لقيػػػاس مسػػػتكل ، إعػػػداد ىػػػذه األسػػػئمة كشػػػركط صػػػياغتياكأسػػػئمة مقػػػاؿ كتػػػـ مراعػػػاة معػػػايير 
 –فيػـ  –عنػد مسػتكيات )تػذكر التحصيؿ الدراسي في المحتكل التعميمي لمكحدة لدل الطالبػات 

 كتـ تحديد درجة كؿ جزء كالدرجة الكمية لالختبار. حؿ مشكالت( –تطبيؽ 
 .تعميىات االختبار 

تـ كتابة تعميمات االختبار كقد ركعي في كتابتيا الدقة كالكضػكح كتضػمينيا بمػا يجػب 
 عمى الطالب إتباعو قبؿ البدء في اإلجابة عف أم سؤاؿ.

 ختبار.الضبط اإلسصائي لال
 * ثبات االختبار.

لمتحقػػؽ مػػف ثبػػات االختبػػار التحصػػيمي تػػـ تطبيػػؽ االختبػػار عمػػى العينػػة االسػػتطالعية 
كباسػتخداـ السابؽ تحديدىا مرتيف متتػاليتيف بفاصػؿ زمنػي أسػبكعيف، كلحسػاب معامػؿ الثبػات 
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( تػـ حسػاب 212- 212: 6443)حسػف زيتػكف،  Cronback Formulaمعادلة كركنباخ 
، كبمػغ معامػؿ Coefficient Alphaمعامؿ ثبات االختبار كىذا عف طريؽ حساب معامؿ ألفا 

( كىك معامؿ ثبات مرتفع مما يػدؿ عمػى تمتػع االختبػار بدرجػة عاليػة مػف 4.23ثبات االختبار)
 .   الثبات

 * صدم االختبار.

تـ حسػاب الصػدؽ الػذاتي لالختبػار، حيػث بمػغ  لمتحقؽ مف صدؽ االختبار التحصيمي 
 ( كىك معامؿ صدؽ مرتفع مما يدؿ عمى تمتع االختبار بدرجة مرتفعة مف الصدؽ.4.22)

 * وعاوالت الضّولة والصعوبة والتىييش ملفزدات االختبار.

تـ حساب كؿ مف معامالت السػيكلة كالصػعكبة كالتمييػز لمفػردات االختبػار التحصػيمي 
 (214، 211: 6443المعادالت الخاصة بذلؾ. )حسف زيتكف، باستخداـ 

( كبالتػػالي 4.24( ك)4.32كتراكحػػت قػػيـ معػػامالت السػػيكلة لمفػػردات االختبػػار بػػيف)
فػػدف مفػػردات االختبػػار ذات معػػامالت سػػيكلة مقبكلػػة إحصػػائيان كمعػػامالت التمييػػز تراكحػػت بػػيف 

االختبار لو القدرة عمى التمييز بػيف (  كىي قيـ مقبكلة إحصائيان كلذلؾ فدف 4.20( ك )4.12)
 أفراد العينة.

 * سوَ االختبار

تـ تحديػد الػزمف الػالـز لتطبيػؽ االختبػار التحصػيمي، عػف طريػؽ حسػاب المنػكاؿ، فػتـ 
حساب منكاؿ األزمنة التي استغرقتيا كؿ طالبة مف طالب العينة االستطالعية فػي اإلجابػة عػف 

 ( دقيقة.42الزمف الالـز لإلجابة عف مفردات االختبار) مفردات االختبار، كبناء عمى ذلؾ فدف
 رابعًا: التصىيي التذزييب لمدراصة.

 وٍّر البشح:

القػػائـ عمػػى تصػػميـ قبمػػي كبعػػدم شػػبو التجريبػػي تقػػـك الدراسػػة الحاليػػة عمػػى المػػنيج 
تطبيؽ أدكات الدراسة قبميػا عمػى مجمػكعتي الدراسػة  كفيو يتـلممجمكعتيف التجريبية كالضابطة 

( بينمػػا Geogebraالتػػدريس لممجمكعػػة التجريبيػػة باسػػتخداـ المتغيػػر المسػػتقؿ )برنػػامج  ثػػـ
كبعػػد االنتيػػاء مػػف  المجمكعػة الضػػابطة يػػتـ التػػدريس ليػػا بالطريقػػة المعتػادة مػػف معمػػـ الصػػؼ

ثػػػـ رصػػػد البيانػػػات كمعالجتيػػػا إحصػػػائيان كالتكصػػػؿ  التػػػدريس يػػػتـ تطبيػػػؽ أدكات الدراسػػػة بعػػػديا
 لمنتائج كيكضح المخطط التالى التصميـ التجريبى لمدراسة. 
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  ( التصميم التجريبي لمدراسة3شكل)

 خاوضًا:إدزاءات التذزبة األصاصية لمدراصة.

 اختيار دلىوعة الدراصة. -

متكسػط مػف  الثػانيتـ اختيار المجمكعة التجريبية لمدراسة الحالية مف طالبات الصػؼ 
المممكػػػة العربيػػػة السػػػعكدية بالفصػػػؿ  –تبػػػكؾ  –بمحافظػػػة أممػػػج األكلػػػى  المدرسػػػة المتكسػػػطة

( طالبة كمػا تػـ اختيػار 44)ىـ كبمغ عدد  ـ6432/  6430 - ق 3444/  3412الدراسي 
 ( طالبة .44كبمغ عددىـ ) الثانيةالمجمكعة الضابطة مف المدرسة المتكسطة 

 التطبيل الكبمي ألدوات الدراصة. -

لمتحقؽ مف تكافؤ كتجانس مجمػكعتي الدراسػة )التجريبيػة كالضػابطة( لمتغيػر الدراسػة 
البراعػػة  اختبػػارأدكات الدراسػػة )( تػػـ تطبيػػؽ مككنػػات البراعػػة الرياضػػية كميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي)

قبػػؿ تػػدريس الكحػػدة  الرياضػػية كمقيػػاس الرغبػػة فػػي االنتػػاج كمقيػػاس ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي( 
( طالبػػػة، 04المختػػػارة عمػػػى طالبػػػات المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة كالتػػػي بمػػػغ عػػػددىـ )

التػػدخؿ أثنػػاء حػػؿ عػػدـ  –كركعػػي أثنػػاء التطبيػػؽ مػػا يمػػي: )شػػرح التعميمػػات الػػكاردة باالختبػػار 
 مراعاة زمف االختبار(.–تطبيؽ االختبار بصكرة جماعية  –الطالب 

 :كتـ حساب كؿ مف
كاالنحػػراؼ المعيػػارم لػػدرجات طالبػػات مجمػػكعتي الدراسػػة فػػي  المتكسػػط الحسػػابي -

كالجػدكؿ التػالي  ”F“كذلؾ لحساب قيمة "ت" كقيمػة   البراعة الرياضية ختبارال التطبيؽ القبمي
 .  يكضح ذلؾ

  

اختيار 
مجمكعة 
الدراسة 
كتقسميو 

 إلى:

 مجمكعة تجريبية 

 مجمكعة ضابطة 

التطبيؽ 
القبمي 
ألدكات 
 الدراسة

التدريس لممجمكعة التجريبية 
 باستخداـ  برنامج جيكجبرا 

التدريس لممجمكعة الضابطة 
 بالطريقة المعتادة 

التطبيؽ 
البعدم 
ألدكات 
 الدراسة
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تٍٛ يتٕسطٗ درجاخ انًجًٕعتٍٛ انتجزٚثٛح ٔانضاتطح فٗ  ”F“لًٛح "خ" ٔلًٛح :(6جذٔل )

 انثزاعح انزٚاضٛح9انتطثٛك انمثهٗ الختثار 

 انثٛاٌ
 انًتٕسظ انعذد انًجًٕعح

اإلَحزاف 

 انًعٛار٘

لًٛح 

 )خ(
α 

لًٛح 

(F) 
α 

درجاخ 

 انًكَٕاخ انحزٚح

االستٛعاب 

 انًفاًْٛٙ

 911.- 997. 1.93 40 تجزٚثٛح

 

.365 

 

.118 

 

.894 

 

78 

 966. 2.13 40 ضاتطح

انطاللح 

 اإلجزائٛح

- 2.134 5.10 40 تجزٚثٛح

1.872 

 

. 65 

 

2.966 

 

. 89 

 2.619 6.10 40 ضاتطح 

انكفاءج 

 اإلستزاتٛجٛح

 1.639 1.143 3.98 40 تجزٚثٛح

 

.105 5.897 

 

. 17 

 1.432 3.50 40 ضاتطح 

االستذالل 

 انتكٛفٙ

 1.589 1.932 4.90 40 تجزٚثٛح

 

.116 

 

2. 902 

 

.765 

 1.721 4.25 40 ضاتطح 

انذرجح 

 انكهٛح

 171. 12.632 916. 106.- 2.296 15.90 40 تجزٚثٛح

 3.820 15.98 40 ضاتطح

كتشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة متكافئتػاف فػى 
قبؿ دراسة الكحػدة المختػارة حيػث قيمػة "ت" غيػر دالػة إحصػائيان عنػد  مككنات البراعة الرياضية

غيػر  ”F“حيػث قيمػة  مككنػات البراعػة الرياضػيةككذلؾ متجانسػتاف فػى    4.43  مستكل
 .  4.43ستكل دالة إحصائيان عند م

الحسػػابي كاالنحػػراؼ المعيػػارم لػػدرجات طالبػػات مجمػػكعتي الدراسػػة فػػي  المتكسػػط -
كالجػػدكؿ  ”F“كذلػػؾ لحسػػاب قيمػػة "ت" كقيمػػة   لمقيػػاس الرغبػػة فػػي االنتػػاجالتطبيػػؽ القبمػػي 

 التالي يكضح ذلؾ. 
درجاخ انًجًٕعتٍٛ انتجزٚثٛح ٔانضاتطح فٗ انتطثٛك انمثهٗ  تٍٛ يتٕسطٗ ”F“لًٛح "خ" ٔلًٛح :(0جذٔل )

 نًمٛاس انزغثح فٙ االَتاج9

 انثٛاٌ
 انًتٕسظ انعذد انًجًٕعح

اإلَحزاف 

 انًعٛار٘

لًٛح 

 )خ(
α 

لًٛح 

(F) 
α 

درجاخ 

 انًكَٕاخ انحزٚح

صعٕتاخ 

 انزٚاضٛاخ

 158.- 2736. 1.728 40 تجزٚثٛح

 

.875 .037 

 

.847 

 

78 

 2924. 1.738 40 ضاتطح

طثٛعح 

 انزٚاضٛاخ

- 2207. 1.650 40 تجزٚثٛح

2.656 

 

.110 

 

12.482 

 

.221 

 1411. 1.760 40 ضاتطح 

فائذج 

 انزٚاضٛاخ

- 2066. 1.620 40 تجزٚثٛح

2.425 

 

.118 

 

1.108 

 

.296 

 2351. 1.740 40 ضاتطح 

يكاَح 

 انزٚاضٛاخ

 854. 3126. 1.865 40 تجزٚثٛح

 

.396 

 

4.605 

 

.335 

 2311. 1.812 40 ضاتطح 

انذرجح 

 انكهٛح

- 186. 1.84 40 تجزٚثٛح

1.411 

.162 1.339 .251 

 1471. 1.89 40 ضاتطح
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كتشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة متكافئتػاف فػى 
  قبؿ دراسة الكحدة المختارة حيث قيمػة "ت" غيػر دالػة إحصػائيان عنػد مسػتكل الرغبة في االنتاج

4.43    الرغبػػةفي االنتػػاج كمكػػكف خػػامس مػػف مككنػػات البراعػػة ككػػذلؾ متجانسػػتاف فػػى
 .  4.43غير دالة إحصائيان عند مستكل  ”F“حيث قيمة  الرياضية

كاالنحػػراؼ المعيػػارم لػػدرجات طالبػػات مجمػػكعتي الدراسػػة فػػي  الحسػػابي المتكسػػط  -
كالجػدكؿ  ”F“كذلػؾ لحسػاب قيمػة "ت" كقيمػة   لمقيػاس ميػارات الػتعمـ الػذاتيالتطبيؽ القبمػي 

 التالي يكضح ذلؾ. 
تٍٛ يتٕسطٗ درجاخ انًجًٕعتٍٛ انتجزٚثٛح ٔانضاتطح فٗ  ”F“لًٛح "خ" ٔلًٛح :(.جذٔل )

 راخ انتعهى انذات9ٙنًمٛاس يٓاانتطثٛك انمثهٗ 

 انثٛاٌ
 انًتٕسظ انعذد انًجًٕعح

اإلَحزاف 

 انًعٛار٘

لًٛح 

 )خ(
α  لًٛح(F) α 

درجاخ 

 انًكَٕاخ انحزٚح

يٓاراخ 

 يعزفٛح 

 5.689 0.1921 1.758 40 تجزٚثٛح

 

.555 

 

10.471 

 

.222 

 

78 

 0.1243 1.55 40 ضاتطح

يٓاراخ 

دراسٛح 

)انمزاءج 

 ٔانكتاتح( 

 0.1472 1.78 40 تجزٚثٛح

.210 

 

.834 

.834 

12.432 

 

.333 

 0.0839 1.78 40 ضاتطح 

يٓاراخ 

 شخصٛح

- 0.3064 1.929 40 تجزٚثٛح

2.149 

 

.335 4.828 

 

.331 

 0.2036 2.055 40 ضاتطح 

يٓاراخ 

 حٛاتٛح

 156. 0.2620 1.95 40 تجزٚثٛح

 

.876 4.604 

 

.335 

 0.2120 1.94 40 ضاتطح 

 0.1151 1.89 40 تجزٚثٛح انذرجح انكهٛح 
1.105 

.273 6.900 .210 

 0.0722 1.869 40 ضابطة

كتشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة متكافئتػاف فػى 
قبػػؿ دراسػػة الكحػػدة المختػػارة حيػػث قيمػػة "ت" غيػػر دالػػة إحصػػائيان عنػػد   ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي

غيػر دالػة  ”F“حيػث قيمػة   ميارات التعمـ الذاتيككذلؾ متجانستاف فى    4.43  مستكل
 .  4.43إحصائيان عند مستكل 

 * التدريط جملىوعة الدراصة.

اليندسػة بعد التطبيؽ القبمػي ألدكات الدراسػة تػـ التػدريس لممجمكعػة التجريبيػة كحػدة 
( حصػة 64كفقان لدليؿ المعمـ كذلػؾ بكاقػع )Geogebra كاالستدالؿ المكاني باستخداـ برنامج 

دراسػػػػية حيػػػػث تػػػػـ التػػػػدريس فػػػػي معمػػػػؿ الحاسػػػػكب كبقاعػػػػات التػػػػدريس، حيػػػػث تػػػػـ تشػػػػغيؿ 
أمػاـ الطالبػات داخػؿ القاعػة  ألكؿ مػرة حيػث تػـ شػرح )شاشػة عػرض جماعيػة(  (LCD)جيػاز
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كتػػـ إعطػػاء كػػؿ طالبػػة مػػف طالبػػات  كتقػػديـ حصػػة تمييديػػة  الكحػػدةفكػػرة عامػػة عػػف طبيعػػة 
كمػا تػـ إعطػاء كػؿ طالبػة فػي  بالبرنػامجمجمكعة الدراسة نسخة مف بعض األنشطة المكجػكدة 

أف يطمػؽ عمييػا االسػـ الػذم أكؿ لقاء كراسة خاصة بو )كراسة يكميات( كطمبت مف كؿ طالػب 
كفقػػان لػػدليؿ المعمػػـ كطبقػػان لمخطػػة  مػػف دركس الكحػػدة تػػدريس كػػؿ درس تػػـبعػػد ذلػػؾ  ـيريػػده. ثػػ

 المذككرة المعتمدة مف كزارة التربية كالتعميـ بالمممكة العربية السعكدية.
 بالطريقػػة المعتػػادة أمػػا المجمكعػػة الضػػابطة تػػـ التػػدريس ليػػا مػػف قبػػؿ معممػػة الفصػػؿ

( حصػػة بخػػالؼ الحصػػص التػػي تطبيػػؽ أدكات الدراسػػة 64قت عمميػػة تػػدريس الكحػػدة )كاسػػتغر 
 فييا قبميان كبعديان.  

 * التطبيل البعدي ألدوات الدراصة.

مقيػػػاس الرغبػػػة فػػػي  –اختبار مككنػػػات البراعػػػة الرياضػػػية تػػػـ تطبيػػػؽ أدكات الدراسػػػة)
( اختبػار تحصػيمي فػي اليندسػة كاالسػتدالؿ المكػاني –مقياس ميارات الػتعمـ الػذاتي  –االنتاج 

عمػػى مجمػػكعتي الدراسػػة ) المجمكعػػة التجريبيػػة كالمجمكعػػة الضػػابطة( بعػػد تػػدريس الكحػػدة 
عػدـ التػدخؿ  –المختارة  كركعي أثناء التطبيػؽ مػا يمػي: )شػرح التعميمػات الػكاردة بكػؿ اختبػار 

 مراعاة زمف االختباريف(.–تطبيؽ االختباريف بصكرة جماعية  –أثناء حؿ الطالب 
 األصاليب اإلسصائية املضتخدوة فى وعاجلة البياٌات.-صادصًا

بعػػػد االنتيػػػاء مػػػف التطبيػػػؽ البعػػػدم ألدكات الدراسػػػة، تػػػـ تصػػػحيح إجابػػػات الطالبػػػات  
كلمعالجػػة البيانػػات إحصػػائيان تػػـ اسػػتخداـ ، يػػاس التصػػحيح كرصػػد الػػدراجات الخػػاـباسػػتخداـ مق

 لتالية:األساليب اإلحصائية ا
  T- Test for Independent Samples اختبار )ت( لمىذىوعات املضتكمة (3

تمػػت المعالجػػة اإلحصػػائية باسػػتخداـ برنػػامج التحميػػؿ اإلحصػػائي لمعمػػـك االجتماعيػػة 
(SPSS) (فػػي حسػػاب داللػػة الفػػركؽ بػػيف متكسػػطي درجػػات طالبػػات المجمػػكعتيف 66إصػػدار )

 –اختبػار مككنػات البراعػة الرياضػية ألدكات الدراسػة )التجريبية كالضابطة في التطبيػؽ البعػدم 
اختبػػار تحصػػيمي فػػي اليندسػػة  –مقيػػاس ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي  –مقيػػاس الرغبػػة فػػي االنتػػاج 

 (.كاالستدالؿ المكاني
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 .T- Test for Paired Samples املزتبطةاختبار )ت( لمىذىوعات  (6
المعالجة اإلحصائية باستخداـ برنامج التحميؿ اإلحصائي لمعمكـ االجتماعية تتـ 

(SPSS) (في حساب داللة الفركؽ بيف متكسطي درجات طالبات 23إصدار ) المجمكعة
 –اختبار مككنات البراعة الرياضية  ):في التطبيقييف القبمي كالبعدم ألدكات الدراسة التجريبية

 .(مقياس ميارات التعمـ الذاتي –مقياس الرغبة في االنتاج 
 قياظ سذي األثز لمتعزف عمى قوة املعاجلة التذزيبية. (3

( تحديدان كميان عمى كؿ مف  Geogebraبرنامج لتحديد حجـ تأثير المتغير المستقؿ )
كالتحصيؿ في -ميارات التعمـ الذاتي  –مككنات البراعة الرياضية المتغيريف التابعيف )
( حيث يعتمد عمى تقدير التبايف 2(، تـ استخداـ مربع إيتا )المكانياليندسة كاالستدالؿ 

المنظـ الذم تحدثو المعالجة التجريبية )المتغير المستقؿ( مف التبايف الكمي في درجات 
المتغير التابع، بما يفيد في تقدير نسبة التبايف المفسر مف التبايف الكمي كالتي يمكف تفسيرىا 

رجاع ذلؾ إلى المتغي  (412: 3223ر المستقؿ. )فؤاد أبك حطب، كآماؿ صادؽ، كا 
 حلضاب ٌضب الكضب املعده. BLACKEوعادلة بالك  (4

عمػى  رئيسػي مكػكف)كػؿ  مككنات البراعة الرياضػيةتـ إيجاد نسب الكسب المعدؿ في  
 .)*((، باستخداـ معادلة بالؾلالختبارحدة، كالمجمكع الكمي 

   T – Test for One Sample اختبار )ت( لمىذىوعة الواسدة (2
تـ حساب قيمة )ت( لداللة الفركؽ بيف متكسػط درجػات طالبػات المجمكعػة التجريبيػة 

مقيػاس  –مقيػاس الرغبػة فػي االنتػاج  –:) اختبار مككنات البراعة الرياضػية أدكات الدراسةفي 
%( فػػي 04%( فػػي التطبيػػؽ القبمػػي ك)24، كقيمػػة مسػػتكل الػػتمكف )) ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي(

التطبيؽ البعدم باإلضافة إلػى متكسػط درجػات طػالب فػي التطبيػؽ البعػدم لالختبػار التحصػيمي 
 %(.04كقيمة مستكل التمكف ) اليندسة كاالستدالؿ المكانيفي 

  

                                           
 1.2( والنسػبة المببولػة مػن الكسػب  ػي 2 –نسب الكسب المعدل تتراوح بين )صػرر   )*(

 فأكثر
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   Correlation Coefficient وعاون االرتباط (2
:) ط لبيرسػػكف بػػيف درجػػات طػػالب مجمػػكعتي الدراسػػة فػػي تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػا
 مقيػاس ميػارات الػتعمـ الػذاتي –مقياس الرغبة في االنتاج  –اختبار مككنات البراعة الرياضية 

 كذلؾ في التطبيؽ البعدم.(التحصيؿ في اليندسة كاالستدالؿ المكاني –
 عــــــزض الٍتائـــــر ووٍاقغتّا وحتميمّا وتفضريِا.  صاصًا:

مػػا فعاليػػة اسػػتخداـ مػػف أسػػئمة الدراسػػة كالػػذم يػػنص عمػػى "  األكؿعػػف السػػؤاؿ  لإلجابػػة أكال:
فػػي تػػدريس اليندسػػة كاالسػػتدالؿ المكػػاني فػػي تنميػػة مككنػػات البراعػػة  Geogebraبرنػػامج 

 :ما يميإجراء " تـ الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة؟
ال تكجػػد فػػركؽ ذات  صػػحة الفػػرض األكؿ لمدراسػػة كالػػذم يػػنص عمػػى أنػػو " اختبػػار -

داللة إحصائية بيف متكسػطي درجػات طالبػات المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي المككنػات 
الرئيسػػية التػػي يتضػػمنيا اختبػػار مككنػػات البراعػػة الرياضػػية كاالختبػػار ككػػؿ كذلػػؾ فػػي التطبيػػؽ 

 تـ حساب اآلتي:حيث ." البعدم
قيمة "ت" لداللة الفركؽ بيف متكسطي درجات طالبات المجمػكعتيف التجريبػة كالضػابطة فػي  -

 ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:مككنات البراعة الرياضية التطبيؽ البعدم الختبار 
(لًٛح "خ" نذالنح انفزٔق تٍٛ يتٕسطٙ درجاخ طانثاخ انًجًٕعتٍٛ انتجزٚثٛح ٔانضاتطح .جذٔل )

فٙ انتطثٛك انثعذ٘انزٚاضٛح ٔاالختثار ككم  يكَٕاخ انثزاعحفٙ   

 انثٛاٌ
 انًتٕسظ انعذد انًجًٕعح

اإلَحزاف 

 انًعٛار٘
 α لًٛح )خ(

درجاخ 

 انًكَٕاخ انحزٚح

االستٛعاب 

 انًفاًْٛٙ

 19.435 506. 5.48 40 تجزٚثٛح

 
.000 

78 

 966. 2.13 40 ضاتطح

انطاللح 

 اإلجزائٛح

 10.560 1.997 11.60 40 تجزٚثٛح

 

.000 

 2.619 6.10 40 ضاتطح 

انكفاءج 

 اإلستزاتٛجٛح

 18.984 730. 8.33 40 تجزٚثٛح

 

.000 

 1.432 3.50 40 ضاتطح 

االستذالل 

 انتكٛفٙ

 16.295 1.710 10.50 40 تجزٚثٛح

 

.000 

 1.721 4.25 40 ضاتطح 

 4.081 35.90 40 تجزٚثٛح انذرجح انكهٛح 
22.544 .000 

 3.820 15.98 40 ضاتطح

يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػػابؽ أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػائية عنػػد مسػػػتكل ) 
α≤4.43 المككنػػػات ( بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات طالبػػػات المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي

االسػػػػتدالؿ - الكفػػػػاءة اإلسػػػػتراتيجية-الطالقػػػػة اإلجرائيػػػػة- االسػػػػتيعاب المفػػػػاىيمي) الرئيسػػػػية
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كما يكضػح ،ككػؿ فػي التطبيػؽ البعػدم مككنػات البراعػة الرياضػيةالتي يتضمنيا اختبار (التكيفي
 لمككنػات البراعػة الرياضػيةالرسـ البياني التالي متكسػط درجػات الطالبػات فػي التطبيػؽ البعػدم 

 لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
لممجمػػػكعتيف  الرياضػػػيةلمككنػػػات البراعػػػة متكسػػػط درجػػػات الطالبػػػات فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم :(4شػػػكؿ)

 التجريبية كالضابطة
 كاالختبار ككؿ: لمككنات البراعة الرياضيةنسب الكسب المعدؿ  -

عمػػى حػػدة  مكػػكف رئيسػػيتػػـ تطبيػػؽ معادلػػة "بػػالؾ" إليجػػاد نسػػب الكسػػب المعػػدؿ لكػػؿ  
 ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:المككنات األربعكنسبة الكسب المعدؿ لمجمكع ىذه 

 نًكَٕاخ انثزاعح انزٚاضٛحَسة انكسة انًعذل : (10جذٔل)

يتٕسظ درجاخ انطانثاخ  انًٓاراخ

انًجًٕعح انتجزٚثٛح فٙ 

 انتطثٛك انمثهٙ

يتٕسظ درجاخ طانثاخ 

انًجًٕعح انتجزٚثٛح فٙ 

 انتطثٛك انثعذ٘

َسة انكسة 

 انًعذل

االستٛعاب 

 انًفاًْٛٙ

1.93 5.48 
1.46 

 1.32 11.6 5.10 انطاللح اإلجزائٛح

انكفاءج 

 اإلستزاتٛجٛح

3.98 8.33 
1.35 

 1.26 10.5 4.90 االستذالل انتكٛفٙ

 1.33 35.9 15.90 انًجًٕع

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف نسب الكسب المعدؿ لطالبات المجمكعة التجريبية في 
كالمجمكع الكمي جميعيا نسب مقبكلة حيث تراكحت بيف)  المككنات األربع لمبراعة الرياضية

 فأكثر(. 3.6نسب تزيد عف النسبة المقبكلة لمكسب المعدؿ ) ىي( ك 1.46 – 1.26
 المككنات الرئيسية األربع( لقياس حجـ تأثير المعالجة التجريبية عمى 2قيـ مربع إيتا) -

 كاالختبار ككؿ ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: مككنات البراعة الرياضيةالتي يتضمنيا اختبار 
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 يكَٕاخ انثزاعح انزٚاضٛحإٚتا نمٛاس حجى تأثٛز انًعانجح انتجزٚثٛح عهٗ لٛى يزتع :(11جذٔل)

االستٛعاب  انًٓارج

 انًفاًْٛٙ

انطاللح 

 اإلجزائٛح

انكفاءج 

 االستزاتٛجٛح

االستذالل 

 انتكٛفٙ

 انذرجح انكهٛح

ETA .910 .767 .907 .879 .931 

مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد قيمة تأثير مرتفعة جدان لممتغير المستقؿ بالنسبة  يتضح
( 931. – 767.ما بيف ) ETAكاالختبار ككؿ، حيث تراكحت قيـ  لمككنات البراعة الرياضية

( GEOGEBRAبرنامج مف التبايف الكمي، مما يشير إلى كجكد تأثير لممعالجة التجريبية )
 لدل مجمكعة الدراسة. الرياضية مككنات البراعةفي تنمية 
لداللة  T – Test for One Sampleتـ حساب قيمة "ت" لممجمكعة الكاحدة  -

%( مف 24الفركؽ بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كقيمة مستكل التمكف )
 كاالختبار ككؿ في التطبيؽ القبمي كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ. مككنات البراعة الرياضية

لًٛح "خ" نذالنح انفزٔق تٍٛ يتٕسظ درجاخ طانثاخ انًجًٕعح انتجزٚثٛح :(12جذٔل )

 فٙ انتطثٛك انمثهٙٔاالختثار ككم  يكَٕاخ انثزاعح انزٚاضٛح%( يٍ 50ٔلًٛح يستٕٖ انتًكٍ )

 %(50انمًٛح االختثارٚح )

اإلَحزاف  انًتٕسظ انثٛاٌ

 انًعٛار٘

درجدددداخ  انعذد α لًٛح )خ(

 انحزٚح
 انًكَٕاخ

 0.00 34.56 997. 1.93 االستٛعاب انًفاًْٛٙ

40 39 

 0.00 31.23 2.134 5.10 انطاللح اإلجزائٛح

 0.00 34.65 1.143 3.98 االستزاتٛجٛحانكفاءج 

 0.00 31.22 1.932 4.90 االستذالل انتكٛفٙ

 0.00 51.73 2.296 15.90 انذرجح انكهٛح 

مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف طالبػػات المجمكعػػة التجريبيػػة لػػـ يصػػمكا إلػػى مسػػتكل  يتضػػح
كاالختبػػار ككػػؿ فػػي التطبيػػؽ  المككنػػات الرئيسػػي األربػػع لمبراعػػة الرياضػػية%( مػػف 24الػػتمكف )

 (. α≤4.43القبمي حيث قيمة "ت" دالة إحصائيان عند مستكل ) 
لداللػة الفػركؽ  T – Test for One Sampleتػـ حسػاب قيمػة "ت" لممجمكعػة الكاحػدة  -

مككنػات %( مػف 04بيف متكسط درجات طالبات المجمكعػة التجريبيػة كقيمػة مسػتكل الػتمكف )
 كاالختبار ككؿ في التطبيؽ البعدم كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ. البراعة الرياضية
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لًٛح "خ" نذالنح انفزٔق تٍٛ يتٕسظ درجاخ طانثاخ انًجًٕعح انتجزٚثٛح :(13جذٔل )

 فٙ انتطثٛك انثعذ٘يٍ يكَٕاخ انثزاعح انزٚاضٛح ٔاالختثار ككم %( 0.ٔلًٛح يستٕٖ انتًكٍ )

 %(0.انمًٛح االختثارٚح )

اإلَحزاف  انًتٕسظ انثٛاٌ

 انًعٛار٘

لًٛددددددددددددح 

 )خ(

α درجدددداخ  انعذد

 انحزٚح
 انًكَٕاخ

 0.575 0.654 506. 5.48 االستٛعاب انًفاًْٛٙ

40 39 

 0.584 0.588 1.997 11.6 انطاللح اإلجزائٛح

 0.462 0.355 730. 8.33 انكفاءج اإلستزاتٛجٛح

 0.322 0.422 1.710 10.5 االستذالل انتكٛفٙ

 0.575 0.564 4.081 35.9 انذرجح انكهٛح 

يتضػػػح مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف طالبػػػات المجمكعػػػة التجريبيػػػة كصػػػمكا إلػػػى مسػػػتكل 
كاالختبػار ككػؿ فػي التطبيػؽ البعػدم حيػث قيمػة  مككنات البراعة الرياضػية%( مف 04التمكف )

   α≤4.43"ت" غير دالة إحصائيان عند مستكل 
مػا فعاليػػة اسػػتخداـ مػػف أسػػئمة الدراسػة كالػػذم يػنص عمػػى "  الثػانيثانيػا: لالجابػػة عػف السػػؤاؿ 

 الرغبػػة فػػي االنتػػاجفػػي تػػدريس اليندسػػة كاالسػػتدالؿ المكػػاني فػػي تنميػػة  Geogebraبرنػػامج 
 " لدل طالبات المرحمة المتكسطة؟

لمدراسة كالذم يػنص عمػى أنػو " ال تكجػد فػركؽ ذات  الثانياختبار صحة الفرض تـ -
داللػة إحصػائية بػيف متكسػطي درجػات طالبػػات المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي المحػػاكر 
الرئيسػػية التػػي يتضػػمنيا مقيػػاس الرغبػػة فػػي االنتػػاج )المكػػكف الخػػامس مػػف مككنػػات البراعػػة 

تػػـ حسػػاب قيمػػة "ت" لداللػػة الرياضػػية( كالمقيػػاس ككػػؿ كذلػػؾ فػػي التطبيػػؽ البعػػدم.." حيػػث 
الفػػركؽ بػػيف متكسػػطي درجػػات طالبػػات المجمػػكعتيف التجريبػػة كالضػػابطة فػػي التطبيػػؽ البعػػدم 

 ، كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ: لمقياس الرغبة في االنتاج
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لًٛح "خ" نذالنح انفزٔق تٍٛ يتٕسطٙ درجاخ طانثاخ انًجًٕعتٍٛ انتجزٚثٛح :(14جذٔل )

9فٙ انتطثٛك انثعذ٘ٔانًمٛاس ككم   أتعاد يمٛاس انزغثح فٙ االَتاج ٔانضاتطح فٙ  

 انثٛاٌ
 انًتٕسظ انعذد انًجًٕعح

اإلَحزاف 

 انًعٛار٘
 α لًٛح )خ(

درجاخ 

 انًكَٕاخ انحزٚح

 37.363 2447. 3.990 40 تجزٚثٛح صعٕتاخ انزٚاضٛاخ

 

.000 

 

78 

 2924. 1.738 40 ضاتطح

 38.683 2942. 3.775 40 تجزٚثٛح طثٛعح انزٚاضٛاخ

 

.000 

 1501. 1.755 40 ضاتطح 

 33.985 2987. 3.772 40 تجزٚثٛح فائذج انزٚاضٛاخ

 

.000 

 2328. 1.737 40 ضاتطح 

 32.857 2587. 3.615 40 تجزٚثٛح يكاَح انزٚاضٛاخ

 

.000 

 2311. 1.812 40 ضاتطح 

 000. 63.538 15925. 4.077 40 تجزٚثٛح انذرجح انكهٛح 

 1482. 1.891 40 ضاتطح

دالػة  حيػث قيمػة "ت" يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية
( بػػيف متكسػػطي درجػػات طالبػػات المجمػػكعتيف التجريبيػػة α≤4.43عنػػد مسػػتكل )  إحصػػائية

طبيعػػة - )صػػعكبات الرياضػػيات األبعػػاد الرئيسػػية لمقيػػاس الرغبػػة فػػي االنتػػاجكالضػػابطة فػػي 
يكضػح ك ، البعػدمككؿ في التطبيػؽ  (كالمقياسمكانة الرياضيات- فائدة الرياضيات- الرياضيات

 لمقياس الرغبػة فػي االنتػاجالرسـ البياني التالي متكسط درجات الدرجات الطالبات في التطبيؽ 
 لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
لممجمكعتيف  لمقياس الرغبة في االنتاجالتطبيؽ البعدم  متكسط درجات الطالبات في:(2شكؿ)

 التجريبية كالضابطة
مككنػات البراعػػة الرياضػية كمجمػػكع ممػا سػبؽ نجػػد أنػو قػد حػػدث تحسػف فػػي مسػتكل 

برنػػػػامج باسػػػػتخداـ  اليندسػػػػة كاالسػػػػتدالؿ المكػػػػاني بعػػػػد دراسػػػػتيـ لكحػػػػدة  ىػػػػذه المككنػػػػات
Geogebra برنػػػػامج فاعميػػػػة اسػػػػتخداـ ، ممػػػػا يؤكػػػػدGeogebra  فػػػػي تػػػػدريس اليندسػػػػة
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. لػػدل طالبػػات المرحمػػة المتكسػػطة مككنػػات البراعػػة الرياضػػيةكاالسػػتدالؿ المكػػاني فػػي تنميػػة 
 :  تتفؽ ىذه النتيجة مع كؿ مفك 

(Yilediz, Baltaci & Demin,2017; Andraphanava,2015; Zilinskiene 

& Demirbilek,2015; Mwingirwa &Mishes-o’connor,2016;yorganci,2018) 

 كيمكف تفسير ىذه النتيجة عمى النحك التالي:
 Conceptual)االسػػػػتيعاب المفػػػاىيمي مككنػػػات البراعػػػة الرياضػػػية  أف تحسػػػف
Understanding  - الطالقػة اإلجرائيػةProcedural Fluency  - الكفػاءة اإلسػتراتيجية

Strategic Competence  -فػياالسػتدالؿ التكي   Adaptive reasoning-  كالرغبػة
كمػػا  Geogebraإلػػى طبيعػػة برنػػامج يرجػػع  Productive Disposition) فػػي االنتػػاج 

ممػػا سػػاعد الطالبػػات عمػػى تحديػػد الحقػػائؽ يشػػممو مػػف كتػػؿ كنكافػػذ كأكامػػر كتفػػاعالت حركيػػة 
 ممػا يسػاعد الطػالب عمػى الكصػكؿ بطريقػة متقنػو،  كاسػتيعابيا كالمفاىيـ ذات الصمة بالمشكمة

المشػكمة المػراد ككػذلؾ تحديػد لحمػكؿ إبداعيػة لممشػكالت الرياضػية كالحياتيػة كطرح العديد مف ا
كتقػديـ العديػد مػف الحجػج كالبػراىيف، كمػا  حميا تحديدان دقيقان كتحديد األىداؼ المرجػك تحقيقيػا

ار المألكفة كغيػر المألكفػة كالمشػكالت فرصان عديدة لطرح العديد مف األفك أتاح البرنامج كنكافذه
لكتركنيان حيث  طبيعة الػدركس كالمكضػكعات التػي تػـ إعػدادىا ذكات النيايات المفتكحة كتابيان كا 

سػػتخداـ قكاعػػد المنطػػؽ الستكشػػاؼ العبػػارات عديدة الأتػػاح فرصػػان  Geogebraبمغػػة برنػػامج 
كرؤيتيا مػف زكايػا  في الطبيعة نظرة الطالب إلى األشكاؿ اليندسية كساعد في تغيير المعارضة

بالحيػػاة  كاليندسػػة بصػػفة خاصػػة عالقػػة الرياضػػيات بصػػفة عامػػةمختمفػػة كمتعػػددة كتكضػػيح 
الكاقعية كزيادة قدرة الطالبات عمى التكصؿ إلى نتيجة مختمفة أك ضمنية مف قاعػدة عامػة مػف 

قػاؿ مػف معمكمات سابقة ك معالجة المعمكمات كالحقائؽ ك االنتقػاؿ مػف الكػؿ إلػى الجػزء ك االنت
 .نتقاؿ مف القكاعد إلى التطبيقاتاال ك العمكميات إلى الخصكصيات 

 Conceptual)االسػػػػتيعاب المفػػػاىيمي راعػػػة الرياضػػػية مككنػػػات الب تحسػػػف أف
Understanding  - الطالقػة اإلجرائيػةProcedural Fluency  - الكفػاءة اإلسػتراتيجية

Strategic Competence  - االسػػتدالؿ التكيفػػيAdaptive reasoning -  كالرغبػػة
ة برنػػامج إلػػى طبيعػػيرجػػع بصػػكرة أساسػػية   (Productive Disposition) فػػي االنتػػاج 
Geogebra الرياضػية التػي  العمميػاتتحديد  فرصان عديدة لمساعدة الطالبات عمى أتاح، حيث

كاسػػتخداـ الرمػػكز كالمصػػطمحات الرياضػػية فػػي  اليندسػػية يجػػب اسػػتخداميا أثنػػاء حػػؿ المشػػكمة
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التعبيػػر عػػف األفكػػار كتمثيػػؿ المشػػكمة كصػػياغتيا كقػػراءة الرسػػـك البيانيػػة كاألشػػكاؿ التكضػػيحية 
التعبيػر عػف المشػكمة المطركحػة ك   بدقة كاستخداميا في الكصػكؿ إلػى حمػكؿ إبداعيػة لممشػكمة
خػػػرائط  –جػػػداكؿ  –رسػػػـك بيانيػػػة  –كالمػػػراد حميػػػا بػػػأكثر مػػػف صػػػكرة ) األشػػػكاؿ التكضػػػيحية 

عقميػػة............( كزيػػادة قػػدرة الطالبػػات عمػػى اسػػتخالص نتيجػػة جديػػدة مػػف المالحظػػات ك 
عمكمات المعطاة ك تحديد كتصنيؼ العناصر المساعدة لمكصػكؿ إلػى نتيجػة تفسير البيانات كالم

جديدة ك استخداـ الرمكز كالمصطمحات الرياضية المعطاة فػي التعبيػر عػف األفكػار كاستكشػاؼ 
 العالقات كتمثيؿ المشكمة ك الربط بيف السبب كالنتيجة ك التنبؤ بالنتائج.

مػػا فعاليػػة الدراسػػة كالػػذم يػػنص عمػػى "  مػػف أسػػئمة الثالػػثثالثػػا: لالجابػػة عػػف السػػؤاؿ 
ميػػارات فػػي تػػدريس اليندسػػة كاالسػػتدالؿ المكػػاني فػػي تنميػػة  Geogebraاسػػتخداـ برنػػامج 

 "تـ إجراء ما يمي: لدل طالبات المرحمة المتكسطة؟ التعمـ الذاتي
ال تكجػػد فػػركؽ ذات لمدراسػػة كالػػذم يػػنص عمػػى أنػػو "  الثالػػثختبػػار صػػحة الفػػرض ا-

بػيف متكسػطي درجػات طالبػات المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي الميػارات داللة إحصػائية 
الرئيسػػػية التػػػي يتضػػػمنيا مقيػػػاس ميػػػارات الػػػتعمـ الػػػذاتي كالمقيػػػاس ككػػػؿ كذلػػػؾ فػػػي التطبيػػػؽ 

حيث تـ حساب قيمة "ت" لداللة الفركؽ بيف متكسػطي درجػات طالبػات المجمػكعتيف ." البعدم.
، كالجدكؿ التػالي يكضػح  لمقياس ميارات التعمـ الذاتيكالضابطة في التطبيؽ البعدم  التجريبة

 ذلؾ:
(:لًٛح "خ" نذالنح انفزٔق تٍٛ يتٕسطٙ درجاخ طانثاخ انًجًٕعتٍٛ انتجزٚثٛح 15جذٔل )

 ٔانضاتطح فٙ أتعاد يمٛاس يٓاراخ انتعهى انذاتٙ  ٔانًمٛاس ككم فٙ انتطثٛك انثعذ9٘

 انثٛاٌ
 انًتٕسظ نعذدا انًجًٕعح

اإلَحزاف 

 انًعٛار٘
 α لًٛح )خ(

درجاخ 

 انًكَٕاخ انحزٚح

 63.767 21148. 4.025 40 تجزٚثٛح يٓاراخ يعزفٛح

 

.000 

 

78 

 12426. 1.55192 40 ضاتطح

يٓاراخ دراسٛح 

)انمزاءج 

 ٔانكتاتح(

 171695. 4.10625 40 تجزٚثٛح
77.035 

 

.000 

 084343. 1.77625 40 ضاتطح 

 30.861 3100. 3.841 40 تجزٚثٛح يٓاراخ شخصٛح

 

.000 

 20504. 2.0273 40 ضاتطح 

 29.892 3895. 4.0375 40 تجزٚثٛح يٓاراخ حٛاتٛح

 

.000 

 211998. 1.9417 40 ضاتطح 

 12469. 4.2146 40 تجزٚثٛح انذرجح انكهٛح
103.720 .000 

 0706. 1.8647 40 ضاتطح
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يتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػػابؽ أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػائية عنػػد مسػػػتكل ) 
α≤4.43 األبعػػػاد ( بػػػيف متكسػػػطي درجػػػات طالبػػػات المجمػػػكعتيف التجريبيػػػة كالضػػػابطة فػػػي

 -ميارات دراسية )القػراءة كالكتابػة(  -ميارات معرفية )ميارات التعمـ الذاتي:الرئيسية لمقياس 
لصػػالح المجمكعػػة  ككػػؿ فػػي التطبيػػؽ البعػػدم (كالمقياسميػػارات حياتيػػة - ميػػارات شخصػػية

 البعػدم يكضح الرسـ البياني التالي متكسط درجات الدرجات الطالبات فػي التطبيػؽك ، التجريبية
 .لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة ميارات التعمـ الذاتي لمقياس 

 
لممجمكعتيف  التعمـ الذاتيميارات لمقياس متكسط درجات الطالبات في التطبيؽ البعدم :(2شكؿ)

 .التجريبية كالضابطة
المكونػتت الرييسػػية  عمػػ  لقيػػاس حجػػـ تػأثير المعالجػػة التجريبيػػة (2)قػيـ مربػػع إيتػػا - 

كاالختبار ككؿ ، كالجػدكؿ التػالي يكضػح  مككنات البراعة الرياضيةالتي يتضمنيا اختبار  األربع
 ذلؾ:

 نمٛاس حجى تأثٛز انًعانجح انتجزٚثٛح عهٗ يكَٕاخ انثزاعح انزٚاضٛح (:لٛى يزتع إٚتا16جذٔل)

يٓددددددددددداراخ  انًٓارج

 يعزفٛح 

يٓددددددددددداراخ دراسدددددددددددٛح 

 )انمزاءج ٔانكتاتح(

يٓدددددددددددددددددداراخ 

 شخصٛح

يٓددددددددداراخ 

 حٛاتٛح

انذرجدددددددح 

 انكهٛح

 993. 920. 924. 987. 981. لٛى يزتع إٚتا

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجػد قيمػة تػأثير مرتفعػة جػدان لممتغيػر المسػتقؿ 
مػا بػيف قػيـ مربػع إيتػا ، حيث تراكحػت قػيـ كالمقياس ككؿ لميارات التعمـ الذاتيبالنسبة 

مػػف التبػػايف الكمػػي، ممػػا يشػػير إلػػى كجػػكد تػػأثير لممعالجػػة التجريبيػػة  ( 993.- 920.)
 لدل مجمكعة الدراسة. ميارات التعمـ الذاتي( في تنمية GEOGEBRAبرنامج )

0
1
2
3
4
5

مهارات 
 معرفية

مهارات 
دراسية 

القراءة )
 (والكتابة

مهارات 
 شخصية

مهارات 
 حياتية

 الدرجة الكلية

4.025 4.10625 3.841 4.0375 4.2146 

1.8647 1.77625 2.0273 1.9417 1.55192 

ي
اب
س

ح
 ال

ط
س

تو
لم

ا
 

 تجريبية

 ضابطة
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لداللػة الفػركؽ  T – Test for One Sampleتـ حساب قيمة "ت" لممجمكعة الكاحدة  -
%( مػػف 24بػيف متكسػط درجػات طالبػات المجمكعػػة التجريبيػة كقيمػة مسػتكل الػتمكف )

 في التطبيؽ القبمي كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ. ككؿ كالمقياس  ميارات التعمـ الذاتي
لًٛح "خ" نذالنح انفزٔق تٍٛ يتٕسظ درجاخ طانثاخ انًجًٕعح انتجزٚثٛح ٔلًٛح :(10جذٔل )

 ككم فٙ انتطثٛك انمثهٙٔانًمٛاس  يٓاراخ انتعهى انذاتٙ%( يٍ 50يستٕٖ انتًكٍ )

 %(50انمًٛح االختثارٚح )

اإلَحزاف  انًتٕسظ انثٛاٌ

 انًعٛار٘

درجاخ  انعذد α لًٛح )خ(

 انحزٚح
 انًكَٕاخ

 0.000 33.36 0.1151 1.89 يٓاراخ يعزفٛح

40 39 

يٓاراخ دراسٛح )انمزاءج 

 ٔانكتاتح(
1.78 0.1472 43.36 0.000 

 0.000 34.36 0.3064 1.929 يٓاراخ شخصٛح

 0.000 35.33 0.2620 1.95 يٓاراخ حٛاتٛح

 0.000 51.74 0.1921 1.758 انذرجح انكهٛح

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف طالبات المجمكعة التجريبية لـ يصمكا إلى 
 كالمقياس لميارات التعمـ الذاتيالمككنات الرئيسي األربع %( مف 24مستكل التمكف )

 (. α≤4.43ككؿ في التطبيؽ القبمي حيث قيمة "ت" دالة إحصائيان عند مستكل ) 
لداللة الفركؽ  T – Test for One Sampleتـ حساب قيمة "ت" لممجمكعة الكاحدة  -

%( مف 04بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية كقيمة مستكل التمكف )
 في التطبيؽ البعدم كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ. ككؿ كالمقياس ميارات التعمـ الذاتي

لًٛح "خ" نذالنح انفزٔق تٍٛ يتٕسظ درجاخ طانثاخ انًجًٕعح انتجزٚثٛح :(.1جذٔل )

 فٙ انتطثٛك انثعذ٘ككم  ٔانًمٛاس يٓاراخ انتعهى انذاتٙ%( يٍ 0.ٔلًٛح يستٕٖ انتًكٍ )

 %(0.انمًٛح االختثارٚح )

اإلَحزاف  انًتٕسظ انثٛاٌ

 انًعٛار٘

لًٛددددددددح 

 )خ(

α درجدددداخ  انعذد

 انحزٚح
 انًكَٕاخ

 0.575 0.564 12469. 4.2146 يعزفٛح يٓاراخ

40 39 

يٓددددددداراخ دراسدددددددٛح )انمدددددددزاءج 

 ٔانكتاتح(

4.10625 .171695 
0.577 0.577 

 0.467 0.344 3100. 3.841 يٓاراخ شخصٛح

 0.345 0.443 3895. 4.0375 يٓاراخ حٛاتٛح

 0.586 0.546 21148. 4.025 انذرجح انكهٛح
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف طالبات المجمكعة التجريبية كصػمكا إلػى مسػتكل 
فػػي التطبيػػؽ البعػػدم حيػػث ككػػؿ  كالمقيػػاس ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتي%( مػػف 04الػػتمكف )

   α≤4.43قيمة "ت" غير دالة إحصائيان عند مستكل 
لػػدل  ميػػارات الػػتعمـ الػػذاتيممػػا سػػبؽ نجػػد أنػػو قػػد حػػدث تحسػػف فػػي مسػػتكل 

برنػػامج باسػػتخداـ  اليندسػػة كاالسػػتدالؿ المكػػانيدراسػػة بعػػد دراسػػتيـ لكحػػدة مجمكعػػة ال
Geogebra فعاليػػػة اسػػػتخداـ برنػػػامج . ممػػػا يؤكػػػدGeogebra  فػػػي تػػػدريس اليندسػػػة

. كاالسػتدالؿ المكػاني فػػي تنميػة ميػػارات الػتعمـ الػػذاتي لػدل طالبػػات المرحمػة المتكسػػطة
 :مفكتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة كؿ 

(Baltaci & Yildiz,2015; Aguilar –Magallon & Fernandez,2017; 
Seloraji & Eu,2017;) 

 كيمكف تفسير ىذه النتيجة عمى النحك التالي:
ميارات دراسية )القراءة  - ميارات معرفية)التالية: ميارات التعمـ الذاتي  تحسف إف-

إلى طبيعة برنامج يرجع بصكرة أساسية  (ميارات حياتية- ميارات شخصية- كالكتابة(
Geogebra،فرصان عديدة لمساعدة  أتاححيث  كما يحتكيو مف أكامر كنكافذ ككتؿ

حب االستطالع كالبحث عف كؿ ما ىك جديد مف المعمكمات اليندسية عمى،  الطالبات
كالمشكالت الحياتية في االستدالؿ المكاني، كزيادة قدرة الطالبات عمى الحكـ الذاتي 
عمى مدل صحة كدقة المعمكمات المعطاه كقدرتيـ عمى الحكـ عف مدل تعممو 

ينة ساعدت الطالبات عمى كمستكل اتقانو لمتعمـ، كما أتاح أنشطة كمشكالت غير ركت
تنمية قدراتيـ البحثية كالحياتية فاعمية الذات كزيادة مستكل الدافعية لدل المتعمميف.، 
كحب االستطالع كالبحث عف المعمكمات كرؤية كتحميؿ المياـ مف زكايا متعددة 
كالمثابرة كحب العمؿ كاالستقصاء عف المعمكمات، كمحاكلة تطبيؽ المعرفة السابقة 

ؼ حياتية جديدة،كالقدرة عمى إصدار أحكاـ ذاتية، كالجدية في العمؿ كتحمؿ بمكاق
المسؤلية، كالقدرة عمى تحديد كتحميؿ االىداؼ كالكسائط كالخطط االستراتيجية المتبعة 

 النجاز المياـ، كزيادة القدرة عمى جمع كتنظيـ كتفسير المعمكمات.
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مػػا فعاليػػة راسػػة كالػػذم يػػنص عمػػى " مػػف أسػػئمة الد الرابػػعلالجابػػة عػػف السػػؤاؿ  :رابعػػان 
عمػػى التحصػػيؿ فػػي تػػدريس اليندسػػة كاالسػػتدالؿ المكػػاني  Geogebraاسػػتخداـ برنػػامج 

 "تـ إجراء ما يمي: لدل طالبات المرحمة المتكسطة؟ في الرياضيات
لمدراسػة كالػذم يػنص عمػى أنػو "ال تكجػد فػركؽ  الرابػعختبار صػحة الفػرض ال-

ي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فػي ذات داللة إحصائية بيف متكسط
 تـ مايمي:التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي في الرياضيات" 

حسػػػاب قيمػػػة "ت" لداللػػة الفػػػركؽ بػػػيف متكسػػطي درجػػػات طالبػػػات المجمػػػكعتيف تػػـ  -
التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعػدم لالختبػار التحصػيمي فػي الرياضػيات، كالجػدكؿ 

 يكضح ذلؾ: التالي
لًٛح "خ" نذالنح انفزٔق تٍٛ يتٕسطٙ درجاخ طانثاخ انًجًٕعتٍٛ انتجزٚثٛح :(.1جذٔل )

 ٔانضاتطح فٙ انتطثٛك انثعذ٘ نالختثار انتحصٛهٙ فٙ انزٚاضٛاخ

اإلَحددددزاف  انًتٕسظ انعذد انًجًٕعح االختثار

 انًعٛار٘

درجددداخ  α لًٛح )خ(

 انحزٚح

حجدددددددددى 

 األثز

االختثددددددار 

 انتحصٛهٙ

 0.792 78 0.000 11.475 7.016 90.50 40 تجزٚثٛح

 10.242 67.98 40 ضتبطة

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصػائية عنػد مسػتكل ) 
α≤43, بيف متكسطي درجات طالبػات المجمػكعتيف التجريبيػة كالضػابطة فػي التطبيػؽ )

الشكؿ البيػاني ، ك لصالح المجمكعة التجريبية التحصيمي في الرياضياتالبعدم لالختبار 
التػػػالي يكضػػػح متكسػػػط درجػػػات الطالبػػػات فػػػي التطبيػػػؽ البعػػػدم لالختبػػػار التحصػػػيمي 

 لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

 
(:يتٕسظ درجاخ انطانثاخ فٙ انتطثٛك انثعذ٘ نالختثار انتحصٛهٙ نهًجًٕعتٍٛ انتجزٚثٛح 0شكم)

 ٔانضاتطح

0

50

100

 ضابطة تجريبية

90.5 
67.98 
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لداللػة الفػركؽ  T – Test for One Sampleقيمة "ت" لممجمكعة الكاحدة  تـ حساب -
%( فػي 04بيف متكسط درجات الطالبات المجمكعػة التجريبيػة كقيمػة مسػتكل الػتمكف )

 التطبيؽ البعدم لالختبار التحصيمي كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ.                                         
ذالنح انفزٔق تٍٛ يتٕسظ درجاخ انًجًٕعح انتجزٚثٛح ٔلًٛح لًٛح "خ" ن (20جذٔل )

 %( فٙ انتطثٛك انثعذ٘ نالختثار انتحصٛهٙ فٙ انزٚاضٛاخ0.يستٕٖ انتًكٍ )

 %(0.انمًٛح االختثارٚح )  

االَحددددددزاف  انًتٕسظ االختثار

 انًعٛار٘

درجدددددددددددداخ  انعذد α لًٛح )خ(

 انحزٚح

 39 40 0.435 9.465 7.016 90.50 انتحصٛم

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف طالبات المجمكعة التجريبية كصػمكا إلػى مسػتكل 
%( فػػي التطبيػػؽ البعػػدم لالختبػػار التحصػػيمي حيػػث قيمػػة "ت" غيػػر دالػػة 04الػػتمكف )

 (.  α≤4.43إحصائيان عند مستكل )
مما سبؽ نجد أنو قد حدث تحسف في مستكل التحصيؿ الدراسي لدل مجمكعة 

 geogebraبرنػامج باسػتخداـ  اليندسة كاالسػتدالؿ المكػانيدة الدراسة بعد دراستيـ لكح
فػي تػدريس اليندسػة كاالسػتدالؿ المكػاني  Geogebraفعالية استخداـ برنامج مما يؤكد 

كتتفػؽ ىػذه النتيجػة مػع عمى التحصيؿ في الرياضيات لدل طالبات المرحمػة المتكسػطة 
 : كؿ مف

(Andraphanava,2015; Zilinskiene & Demirbilek,2015; Mwingirwa 

&Mishes-o’connor,2016;yorganci,2018) 

،  geogebraبرنػػامج كترجػػع األسػػباب الكامنػػة كراء ىػػذه النتيجػػة إلػػى طبيعػػة 
حيث أتاح فرصان عديػدة تسػاعد الطالبػات عمػى الػتمكف مػف المعرفػة الرياضػية المرتبطػة 

يفية تطبيقيا في حؿ المشكالت بالمحتكل كما تشممو مف قكانيف كنظريات كتعميمات كك
عديػػدة كمتنكعػػة  اتػػاح البرنػػامج مشػػكالتالرياضػػية الركتينيػػة كالغيػػر الركتينيػػة، حيػػث 

كمشكالت ذكات نيايات مفتكحة تساعد الطالبات عمى تعمـ كاستيعاب المحتكل كالػتمكف 
كاالستدالؿ المكاني  منو باإلضافة إلى مكضكعات إثرائية جذابة كشيقة خاصة باليندسة 

كالبحػث عنيػا كطريقة عرضيا بعدة زكايا متعددة كتطبيقات متعػددة لممفػاىيـ اليندسػية 
 عبر الشبكة الدكلية لممعمكمات )اإلنترنت(.
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مػا العالقػة  مف أسئمة الدراسػة كالػذم يػنص عمػى" الخامس: لإلجابة عف السؤاؿ خامسان 
ؿ[ التحصػي –ميػارات العمػـ الػذاتي  –اضػية بيف المتغيرات التابعػة ]مككنػات البراعػة الري

 " تـ ما يمي:؟لدل طالبات المرحمة المتكسطة
عالقػة ارتباطيػو  التكجػد "لمدراسة كالذم ينص عمى أنػو الخامساختبار صحة الفرض -

ميػارات الػتعمـ  –ذات داللة إحصائية بيف المتغيرات التابعة )مككنػات البراعػة الرياضػية 
لتجريبية كذلؾ في التطبيػؽ التحصيؿ في الرياضيات( لدل طالبات المجمكعة ا –الذاتي 
مككنػات البراعػة " تـ حساب داللة معامؿ االرتباط لبيرسكف لممتغيريف التػابعيف ).البعدم

 ( كالجدكؿ التالي يكضح ذلؾ:التحصيؿ –ميارات العمـ الذاتي  –لرياضية ا
انتحصٛم فٙ  –يٓاراخ انتعهى انذاتٙ  –يكَٕاخ انثزاعح انزٚاضٛح يعايم االرتثاط تٍٛ ) (21جذٔل )

 ( نهًجًٕعح انتجزٚثٛح فٙ انتطثٛك انثعذ٘انزٚاضٛاخ

يكَٕاخ انثزاعح  انًتغٛزاخ

 انزٚاضٛح

عهى تيٓاراخ ان انزغثح فٙ االَتاج

 انذاتٙ

انذالنح 

 اإلحصائٛح

يعايم 

االرتثاط 

 نثٛزسٌٕ

يستٕٖ 

 انذالنح

يعايم 

االرتثاط 

 نثٛزسٌٕ

يستٕٖ 

 انذالنح

يعايم 

االرتثاط 

 نثٛزسٌٕ

يستٕٖ 

 انذالنح

دانح 

إحصائٛاً 

عُذ 

يستٕٖ 

α≤0901 

عهى تيٓاراخ ان

 انذاتٙ

.781 .000 .891 .000 - - 

انتحصٛم 

 انذراسٙ

.764 .000 .791 .000 .940 .000 

انزغثح فٙ 

 االَتاج

.930 .000 - - - - 

تكجد عالقة ارتباطية قكية طردية دالة إحصائيان يتضح مف الجدكؿ السابؽ أنو 
 –ميارات التعمـ الذاتي  –مككنات البراعة الرياضية )بيف  α≤4.43عند مستكل 

 كتتفؽ ىذه النتيجة مع كؿ لدل طالبات المجمكعة التجريبية. (التحصيؿ في الرياضيات
 Andraphanava,2015; Zilinskiene & Demirbilek,2015; Mwingirwa)يٍ: 

&Mishes-o’connor,2016;yorganci,2018) 

،حيػث  geogebraبرنامج كترجع األسباب الكامنة كراء ىذه النتيجة إلى طبيعة 
إلػى زيػادة مسػتكل تحصػيؿ  مككنات البراعة الرياضية كميارات التعمـ الػذاتيأدل تنمية 

عمػػى جػػذب انتبػػاه  سػػاعد البرنػػامج، فمقػػد اليندسػػة كاالسػػتدالؿ المكػػانيالطالبػػات فػػي 
مككنػات الطالبات كزيادة دافعتيو إلى التمكف مف المحتكل الدراسي في اليندسة كتنميػة 
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مما أدل إلى كجكد عالقػة ارتباطيػو قكيػة طرديػو بػيف التحصػيؿ  البراعة الرياضية لدييـ
لػػػدل طالبػػػات المرحمػػػة  كمككنػػػات البراعػػػة الرياضػػػية كميػػػارات الػػػتعمـ الػػػذاتيدراسػػػي ال

 المتكسطة.
 توصيـــــــات الدراصـــــــة.  

 في ضكء ما تكصمت إليو الدراسة الحالية مف نتائج يمكف التكصية بما يمي: 
كتػػدعيميا بمجمكعػػة مػػف كاالسػػتدالؿ المكػػاني تخطػػيط جيػػد لممحتػػكل التعميمػػي لميندسػػة  (3

، فبدكف التخطيط الجيد ال يمكػف تحقيػؽ عبر البرامج التقنيةاألنشطة التفاعمية اإللكتركنية 
 األىداؼ المرجكة مف تدريس الرياضيات بصفة عامة كاليندسة بصفة خاصة.

تدريب المعمميف عمى استخداـ برامج تقنية )متكفرة مجانية( في تػدريس الرياضػيات بصػفة  (6
 ليندسة بصفة خاصةعامة كا

استخداـ استراتيجيات تدريس مناسبة لطبيعة اليندسة، حتػى يسػتطيع المعمػـ التغمػب عمػى  (1
 صعكبات تعمميا.

استخداـ أساليب متنكعة لتقييـ تعمـ الرياضيات لدل الطالب كعػدـ االقتصػار عمػى التقػكيـ  (4
 النيائي الذم يركز عمى الحفظ فقط.

الرياضػػيات غيػػر ركتينيػػة تعمػػؿ عمػػى جػػذب انتبػػاه الطػػالب، االىتمػػاـ بتقػػديـ مشػػكالت فػػي  (2
باإلضافة إلى المشػكالت الحياتيػة كتفعيػؿ دكرىػا فػي تعمػيـ كتعمػـ الرياضػيات بصػفة عامػة 

 كاليندسة بصفة خاصة.
االىتمػػػاـ بالتقنيػػػة كالعمػػػؿ عمػػػى االسػػػتفادة مػػػف إمكانياتيػػػا كمػػػا تقدمػػػو فػػػي تعمػػػيـ كتعمػػػـ  (2

 بصفة خاصة.الرياضيات بصفة عامة كاليندسة 
مككنػات البراعػػة  إثػراء كتبصػير المػتعمـ بمجمكعػػة مػف األنشػطة اإلثرائيػة لتحسػػيف مسػتكل (2

 داخؿ حجرة الدراسة كخارجيا. الرياضية
االىتماـ بكتابة اليكميػات، بحيػث يكػكف لكػؿ مػتعمـ يكميػة خاصػة بػو يكتػب بيػا مػا يريػده،  (0

 كيصؼ فييا ما تـ في حصة الرياضيات كخارجيا.
المػػتعمـ داخػػؿ حجػػرة الدراسػػة، فعمػػى المعمػػـ أف يشػػجع المػػتعمـ عمػػى المشػػاركة تفعيػػؿ دكر  (2

كالمناقشة كالحكار كتعزيز دكره داخؿ الفصؿ كتدعيمػو كتقػديـ يػد المسػاعدة لػو فػي جميػع 
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نمػػا يجػػب إعطائػػو الفرصػػة  المكاقػػؼ، فمػػـ يعػػد يقتصػػر دكر المػػتعمـ عمػػى المتمقػػي فقػػط كا 
 الكافية لمتعبير عف آراءه كتكضيحيا.

 الدراصات والبشوخ املكرتسة.

فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى المعايير التقنية في تدريس اليندسة كأثػره عمػى تنميػة  (3
 .المرحمة المتكسطةلدل طالب  العميابعض ميارات التفكير 

تنميػة بعػض ميػارات التفكيػر المنطقػي فػي  فػي  Geogebraبرنػامجفاعمية استخداـ  (6
 اليندسة كالتحصيؿ لدل طالب المرحمة المتكسطة

فاعمية برنامج إثرائي قائـ عمى معايير المجمػس القػكمي لمعممػي الرياضػيات بالكاليػات  (1
لػػدل طػػالب المرحمػػة  مككنػػات البراعػػة الرياضػػيةالمتحػػدة األمريكيػػة فػػي تنميػػة بعػػض 

 المتكسطة.
الػػتعمـ الػػذاتي ريبي مػػف خػػالؿ االنترنػػت  فػػي تنميػػة بعػػض ميػػارات فاعميػػة برنػػامج تػػد (4

 لدل معممي الرياضيات أثناء الخدمة. كاآلداء التدريسي
فاعميػػػة اسػػػتخداـ األنشػػػطة التفاعميػػػة اإللكتركنيػػػة عبػػػر اإلنترنػػػت فػػػي تنميػػػة بعػػػض  (2

 .الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة مككنات البراعة
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 املزادع

 املزادـع العزبية:أواَل: 

(. برنػػػتمث إثرايػػػي فػػػي الترػػػويقت العندسػػػية مػػػتيم عمػػػ  اسػػػت دام 2116إبػػػرا يمح سػػػرر مػػػت ر  مػػػي  )
وأثػػرف فػػػي تنميػػة التركيػػػر المكػػتني لػػػد  طػػقب الصػػػؼ ا ول  Geogebraالجيػػوجبرا 
 .67-6(. أكتوبرح ص ص. 13)19ح مجمة تربكيات الرياضيات، مصراإلعدادي. 

فػػي تنميػػة معػػترات  Geogebra(. فتعميػػة اسػػت دام برنػػتمث الجيػػوجبرا 2118اهلل ) إسػػرتؽح رسػػن عبػػد
التركيػػػر البصػػػري والترصػػػيل فػػػي الريتضػػػيتت لػػػد  طػػػقب الصػػػؼ ا ول المتوسػػػط. 

-267إبريػػػلح ص ص.  - 99ح كميػػػة التربيػػػة بتل،مػػػت،يؽح دراسػػػات تربكيػػػة كنفسػػػية
315. 

 Geogebra(. أثػر برنػتمث تعميمػي مسػتند إلػ  برمجيػة جيػو جبػرا 2112البمويح جػت،ي صػتلح رمػود )
في رل المسألة الريتضية وفي الدافعية نرو تعمم الريتضيتت لد  طمبة الصؼ ا ول 

 الجتمة ا ردنية. –رسالة دكتكراه الثتنوي في المممكة العربية السعودية. 
فػي  Geogebra(. أثر برنتمث تعميمي مستند إل  برمجية جيوجبرا 2113البمويح جت،ي صتلح رمود )

رػػل المسػػألة الريتضػػية وفػػي الدافعيػػة نرػػو تعمػػم الريتضػػيتت لػػد  طمبػػة الصػػؼ ا ول 
مجمػػػة التربيػػػة لمبحػػػكث التربكيػػػة كالنفسػػػية الثػػػتنوي فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعوديةح 

 .729-681ص.  (ح ص1)154كمية التربيةح –ح جتمعة ا ، ر كاإلجتماعية
 /TIMSS: https://www.iea.nl  تبترا ( .2116) (IEAالجمعية الدولية لتبييم الترصيل العممي )

(. فتعميػػة اسػػت دام اسػػتراتيجية الػػتعمم المبمػػوب فػػي تنميػػة معػػترات 2117الرربػػيح فو،يػػة مطمػػؽ مػػ،وؽ )
مجمػػة اإلثرااييػػة مػػن وجعػػة نظػػر الطتلبػػتت المو وبػػتت. الػػتعمم الػػ اتي وتنظػػيم البيييػػة 

 .152-114(ح ص ص. 16)4ح التربية الخاصة كالتأىيؿ
ح مجمػػة التطػػوير التربػػويح  Geogebra(. برنػػتمث الريتضػػيتت 2117الرجيبػػيح يوسػػؼ  مرػػتن سػػتلمح )
 .27-26(ح ص ص. 6)37سمطنة عمتنح 

 "Moodle" أثر است دام نظتم مودل(. 2117) رمديح نرج  عبدالبتدرو  ال،بونح مأمون سميم عودة
. معترات الرتسوب في الجتمعػة ا ردنيػة في تنمية معترة التعمم ال اتي لد  طمبة متدة

 – 44مػػث عمػػتدة البرػػث العممػػيح  –الجتمعػػة ا ردنيػػة  .العمػػكـ التربكيػػة -دراسػػات 
 .213-189عدد  تص ح ص ص.

https://www.iea.nl/
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دري  العندسػػػػػػػة بتسػػػػػػػت دام برنػػػػػػػتمث جيػػػػػػػوجبرا (.فعتليػػػػػػػة تػػػػػػػ2114الصػػػػػػػبريح عبػػػػػػػد الػػػػػػػرريم عميػػػػػػػتن. )
Geogebra عمػػ  تنميػػة مسػػتويتت فػػتن  تيػػل لمتركيػػر العندسػػي لػػد  طػػقب الصػػؼ
 جتمعة طيبة. –كمية التربية  – رسالة ماجستيرا ول الثتنويح 

. "أثر است دام استراتيجية التعمم بتلدمتغ  ي الجتنبين عم  تنمية (2117)الضتنيح مرمود رايد ع،ي،ح 
. رسػػػالة ماجسػػػتيرالبراعػػػة الريتضػػػية لػػػدي طػػػقب الصػػػؼ السػػػتد  ا ستسػػػي ب ػػػ،ة" 

 .الجتمعة اإلسقمية )غ،ة(ح غ،ة
 Geogebra(. أثػػر اسػػت دام برمجيػػة جيػػوجبرا 2114العتبػػدح عػػدنتن و صػػتلرةح سػػعيل رسػػين مرمػػود)

الريتضػيية وفػي البمػؽ الريتضػي لػد  طمبػة المررمػة ا ستسػية العميػت. في رل المسػألة 
-2473(ح ص ص. 11)28 فمسػػطيف، –مجمػػة جامعػػة النجػػاح لمعمػػكـ اإلنسػػانية 

2492. 
في تدري  الريتضيتت  Geogebra -(. أثر است دام برنتمث جيو جبرا2114العمريح نتعم مرمد )

مجمة كمية التربية في الترصي وتنمية التركير اإلبداعي لد  طقب الثتلث الثتنويح 
 .635-578(ح ص ص. 3)38ح  عيف شمس مصر –

. "أثػر التػدري  وفػؽ اسػتراتيجية متيمػة عمػ  الػربط والتمثيػل (2112)المصتروفح معػت عبػدالنعيم مرمػدح  
رسػػػػػالة الريتضػػػػػي فػػػػػي البراعػػػػػة الريتضػػػػػية لػػػػػد  طمبػػػػػة الصػػػػػؼ السػػػػػتد  ا ستسػػػػػي" 

 . الجتمعة العتشميةح ال،رمتءماجستير
(. تنميػػة البراعػػة الريتضػػية توجػػ  جديػػد 2114سػػعيد جػػتبر.) اهلل و المنػػوفي تلػػد بػػن عبػػدالمعػػثمح 

المػػؤتمر الرابػػع لتعمػػيـ الرياضػػيات كتعمميػػا فػػي تت المدرسػػية. لمنجػػتح فػػي الريتضػػي
 م.23/9/2114-21: الجمعية السعودية لمعموم الريتضية )جسر( التعميـ العاـ

(. أثػػػر تػػػدري  مػػػتدة الم ػػػة العربيػػػة 2117بركػػػتتح كرػػػ  كمػػػتل أرمػػػد و عبػػػد الجبػػػترح سػػػينتريت كتمػػػل )
ت الػتعمم الػ اتي والتركيػر اإلبػداعي بتست دام تبنيػة الروسػبة السػرتبية فػي تنميػة معػترا

مجمػػة الجامعػػة لػػد  طمبػػة الصػػؼ الثتلػػث ا ستسػػي فػػي المػػدار  ال تصػػة بػػت ردن. 
 .571-544(ح ص ص.4)25ح اإلسالمية لمدراسات التربكية كالنفسية

(. فتعميػػػػة اسػػػػػت دام برنػػػػتمث الجيػػػػوجبرا فػػػػي اكتسػػػػتب مرػػػػػت يم 2116رسػػػػنح إبػػػػرا يم مرمػػػػد عبػػػػد اهلل )
لعندسػػػية وتنميػػػة التركيػػػر البصػػػري ومرعػػػوم الػػػ ات الريتضػػػي لػػػد  تقميػػػ  الترػػػويقت ا

(ح يوليػػوح ص ص. 9)19. مجمػػة تربكيػػات الرياضػػيات، مصػػرالمررمػػة المتوسػػطة. 
138-183. 
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(. فتعميػػػة اسػػػت دام مومػػػى مػػػتيم عمػػػ  الويػػػب وفػػػؽ النظريػػػة البنتييػػػة 2112السػػػيد مرمػػػد ) رسػػػنح نبيػػػل
والسػػػػموكية فػػػػي تنميػػػػة معػػػػترات الػػػػتعمم الػػػػ اتي واوتجػػػػتف نرػػػػوف لػػػػد  طػػػػقب تكنولوجيػػػػت 

 .51-12(ح ص ص. 3)27ح عربية في التربية كعمـ النفس دراساتالتعميم. 
(. أثػػػر اسػػػت دام برمجيػػػة جيػػػوجبرا فػػػي اسػػػتيعتب المرػػػت يم الجبريػػػة 2113درويػػػدح دعػػػتء مرمػػػد متسػػػم )

رسػػالة وعمميػػتت التمثيػػل الريتضػػي لػػد  طمبػػة الصػػؼ العتشػػر ا ستسػػي فػػي ا ردن. 
 الجتمعة ا ردنية. – ماجستير
المسػػتدامة لمعمػػػم  (. معػػترات الػػتعمم الػػػ اتي وأثر ػػت فػػي التنميػػػة المعنيػػة2111،كػػيح دينػػت عػػتدل رسػػػن )

المػػؤتمر العممػػي الثالػػث لكميػػة العمػػكـ التربكيػػة بجامعػػة جػػرش )تربيػػة التربيػػة الرنيػػة. 
ا ردنح كمية العموم التربويػةح جتمعػة جػرد  – المعمـ العربي كتأىيمو: رؤل معاصرة(

 .667-632ا  ميةح إبريلح ص ص. 
فتعميػػة توظيػػؼ الػػتعمم التجػػوال عبػػر العواتػػؼ ال كيػػة فػػي (. 2117عبػػد المػػنعمح رانيػػ  عبػػد اهلل مرمػػد )

تنمية معترات الػتعمم الػ اتي ومعػترة التواصػل اإللكترونػي لػد  طػقب كميػة التربيػة فػي 
مجمػػػة الزرقػػػاء لمبحػػػكث كالدراسػػػات اإلنسػػػانية، جامعػػػة جتمعػػػة ا مصػػػ  برمسػػػطين. 

 .111-97(حص ص. 1)27عمتدة البرث العممي والداستت العميتح  – الزرقاء
فػػي تنميػػة  PISAفتعميػػة نمػػو ج تػػدري  مػػتيم عمػػ  أنشػػطة  (.2117عبيػػدةح نتصػػر السػػيد عبدالرميػػد. )

. دراسػات مكونتت البراعة الريتضية والثبػة الريتضػية لػد  طمبػة الصػؼ ا ول الثػتنوي
 .71-16ح ص ص. 219ع حمصر –في المناىج كطرؽ التدريس 

فعتليػػػة اسػػػت دام اسػػػتراتيجية الػػػررقت المعرفيػػػة عبػػػر الويػػػب (. 2117)مرمػػػدح رشػػػت  تشػػػم عبدالرميػػػد.
) الويب كوست ( ف  تدري  العندسػة لتنميػة البراعػة الريتضػية لػد  طتلبػتت المررمػة 

 .87 - 32 ص ص . 3ح ع21مث مصر- الرياضيات تربكيات مجمة .المتوسطة
الريتضػيتت الترتعميػة  (. تصميم أنشطة إثرايية في ضوء إرد  برمجيػتت2117مرستلح إكرامي مرمد )

واسػػػػت دمعت فػػػػي إكسػػػػتب تقميػػػػ  المررمػػػػة اوبتداييػػػػة  Geogebraبرمجيػػػػة جيػػػػوجبرا 
 دراسػػات عربيػػة فػػي التربيػػة كعمػػـ الػػنفس،المعرفػػة الريتضػػية المرت يميػػة واإلجراييػػة. 

 .47-17ينتير ص ص.  – 81
فػي  Geogebraالجيػوجبرا (. فتعميػة اسػت دام برمجيػة 2112موافيح سوسػن مرمػد عػ، الػدين مرمػد )

تنميػػػػة الترصػػػػيل العندسػػػػػيوالدافعية ل نجػػػػت، الدراسػػػػػي لػػػػد  طتلبػػػػػتت الصػػػػؼ الثػػػػػتني 
-131( مػتر ح ص ص. 12)54 ،مصػر –الثقافة كالتنمية المتوسط بمدينة جدةح 

174. 
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است دام برامث وموامى ا لعتب التعميمية اولكترونية لتنمية معترات  (.2116واليح مرمد فو،ي ريتض )
مجمػة كميػة . والترصػيل فػ  مػتدة العمػوم لػد  طػقب المررمػة اوعداديػة التعمم ال ات 

 .51-1(ح ص ص. 119)17كمية التربيةح  –ح جتمعة بنعت التربية
 ثانيان: المراجع األجنبية:

Aguilar- Magallon,D. & Fernandez,W.(2017). Opportunities To Pose Problems 

Using Digital Technology in Problem solving Environments, 
Galindo, E., & Newton, J., (Eds.). , Proceedings of the 39th annual meeting 

of the North American Chapter 

of the International Group for the Psychology of Mathematics Education. 

Indianapolis, IN: Hoosier, pp. 1313 -1331 

Association of Mathematics Teacher Educators. 
Akgunduz, D. & Akinoglu,O. (2016). The Effect of Blended Learning and 

Social Media-Supported Learning on the Students’ 

Attitude and Self-Directed Learning Skills in Science 

Education, TOJET: The Turkish Online Journal of 

Educational Technology – April, 15 (2), pp.106-116. 

Andraphanova,N.V.(2015). Geometrical Similarity Transformations in 

Dynamic Geometry Environment Geogebra, European 

Journal of Contemporary Education, 12(2), pp.116-129. 

Askin Tekkol, I. and Demirel, M. (2018).An Investigation of Self-Directed 

Learning Skills of Undergraduate Students. Front. Psychol. 

9:2324. 

doi: 10.3389/fpsyg.2018.02324 

Awofala, A.O.A. (2017). Assessing senior secondary school students‟ 

mathematical proficiency as related to gender and performance 

in mathematics in Nigeria. International, Journal of Research 

in Education and Science (IJRES), 3(2), 488-502. 

Baltaci,S. & Yildiz,A. (2015). Geogebra 3D from the perspectives of 

elementary pre – service mathematics teachers who are familiar 

with anumber of software programs. Cypriot Journal of 

Educational Science, 10(1), pp.12-17. 

Chan.Y ; Choo,K.& Peter, W.(2018). Online Video for Self-Directed Learning 

in Digital Animation, The Turkish Online Journal of 

Educational Technology, 7(3) Jun, pp.91-104. 

Gencel, I & Saracaloglu,S. (2018). The Effect of Layered Curriculum on 

Reflective Thinking and on Self-Directed Learning Readiness 

of Prospective Teachers. International Journal of Progressive 

Education,14(1),pp.8-21. 

Gilbert, M.C.(2007). Applying contemporary views of mathematical 

proficiency to the examination of the relationship of motivation 



 ........................................في تدريس الهندسة واالستدالل المكاني   Geogebraاستخدام برنامج

- 143 - 

and mathematics achievement. Dissertations and Theses 

(Ph.D.) ,The university of Michigan. 

Groves, S.(2012). Developing mathematical proficiency.Journal of science and 

mathematics education in Southeast Asia, 35(2),pp.119-145.  

Gunduz,G.F.& Selvi , K.(2016). Developing a "Self-directed Learning 

Preparation Skills Scale for Primary School Students": Validity 

and 

Reliability Analyses. Universal Journal of Educational 

Research. 4(10):pp. 2323-2340. 

Hoffmann. D, Mussolin .C, Martin R & Schiltz .C (2014) The Impact of 

Mathematical Proficiency on the Number-Space Association. 

PLoS ONE 9(1): e85048. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085048 

Kilpatrick, J., Swafford, J., & Findell, B. (2001) Adding It Up: Helping 

Children Learn Mathematics, National Research Council, 

ISBN: 0-309-50524-0, 480. 

http://www.nap.edu/catalog/9822.html. 

 Kim, S. & Chang, M.(2010). Does Computer Use Promote the Mathematical 

Proficiency of Ell Students?, Journal of Educational 

Computing Research, 42(3), https://doi.org/10.2190/EC.42.3.c. 

Kinnari,H.(2010). A STUDY OF THE MATHEMATICS PROFICIENCY, 

Proceedings of The 1st International Workshop on 

Mathematics and ICT: Education, Research and 

Applications, 02-04 November 2010, Bucharest, ROMANIA, 

pp. 35-40. 

Kosucu, E. & Hursen, C. (2017). The effect of creative drama activities on 

candidate teachers’ self-directed skills. 

Cypriot Journal of Educational Science. 12(3), pp.148-156. 

 Loewenberg, D.(2003). Mathematical Proficiency for All Students: Toward a 

Strategic Research and Development Program in Mathematics 

Education. Offical of Educational Research and 

Improvement (OERI) U.S.Department of Eductional. 
Mwingirwa,I & Misheso-o’connor,M.K.(2016). Status of Teachers’ 

Technology Uptake and Use of Geogebra in Teaching 

Secondray School Mathematics in Kenya, International 

Science (IJRES), 2(2),pp.286-294. 

National Research Council. (2001). Adding it up: Helping children learn 

mathematics. J Kilpatrick, J. Swafford, and B. Findell (Eds.). 

Mathematics Learning Study Committee, Center for Education, 

Division of Behavioral and Social Sciences and Education. 

Washington, DC: National Academy Press. 

https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/39366
https://deepblue.lib.umich.edu/handle/2027.42/39366
http://www.nap.edu/catalog/9822.html
https://doi.org/10.2190%2FEC.42.3.c


 ........................................في تدريس الهندسة واالستدالل المكاني   Geogebraاستخدام برنامج

- 146 - 

Olivier, J. (2019). Exploring Autonomography: The Development of a 

Selfdirected Writing Self-rating Scale, Iranian Journal of 

Language Teaching Research, 7(1), pp.1-22. 

Ríordáin, N & O’Donoghue, .(2009). The relationship between performance on 

mathematical word problems and language proficiency for 

students learning through the medium of Irish. Educational 

Studies in Mathematics, May 2009, Volume 71, Issue 1, pp 

43–64. 

Schoenfeld,A.H.(2007). What is Mathematical Proficiency and How Can It Be 

Assessed? Assessing Mathematical Proficiency, MSRI, 

Publications, V(53).pp.59-75.  

Seloraji,p. & Eu,L.K.(2017). Students’ Performance in Geometrical Reflection 

Using Geogebra, Malaysian Online Journal of Educational 

Technology,5(1),pp.65-78. 

Tekkol,I & Demirel,M. (2018). An Investigation of Self-Directed 

Learning Skills of Undergraduate Students.  

Uz,R. & Uzum,A. (2018). The Influence of Blended Learning Environment on 

Self-Regulated and Self-Directed Learning Skills of Learners, 

European Journal of Educational Research, 7(4), pp. 877-

886. 

Yilidiz, A. ; Baltaci, S. & Demin, B. K.(2017). Reflection on the Analytic 

Geometry Courses: The Geogebra Software and its Effect on 

Creative Thinking, Universal Journal of Educational 

Research,5(4): 620-630. 

Yorganci,S.(2018). A study on the viewa of Graduate Students on the use of 

Geogebra in mathematics Teaching, Europran, Journal of 

Education Studies, 4(8),pp.63-79. 

Zilinskiene, I & Demirbilek,M.(2015). Use of Geogebra in Primary Math 

Education in Lithuania: AnExploratory Study from Teachers’ 

Perspective. Informatics in Education,14(1),pp.127-142. 

 

https://link.springer.com/journal/10649
https://link.springer.com/journal/10649
https://link.springer.com/journal/10649/71/1/page/1

