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استخدام التقنية في تعلم وتعليم الرياضيات
ملخص البحث
مشكلة البحث /
وتعلم الرياضيات هو ما تحدثه من
من أهم األسباب التي تدعو إلى توظيف التقنيات المعاصرة في تعليم ّ

تحسن كبير في اتجاهات المعلمات والطالبات نحو دراسة الرياضيات ،إضافة إلى حتمية مواجهة مدارسنا
ومناهجنا االنفجار المعرفي والتقني الهائل.
وإن استخدام التعليم اإللكتروني في تدريس الرياضيات يعد من االتجاهات الحديثة التي أوصت كثير من
الدراسات بجدواها وبينت أن اإلنسان يستطيع أن يتذكر  %٠١مما يقرأ ،و %٠١مما يسمعه ،ويتذكر %٠١
مما يسمعه ويراه ،ويتذكر حوالي  %٠١مما يسمعه ،ويراه ،ويعمله.
وهذا ما يؤكد بالفعل أن استخدام التقنية في خدمة التعليم بالرغم من وجودها كفكره في أذهان المعلمات ،إال
أنها لم توظف بالدرجة الكافية في المناهج.
اضحا في تحصيل الطالبات في مادة الرياضيات ،وتدني مستوى الطلبة في
إذ تم مالحظة ان هناك ً
تدنيا و ً
مادة الرياضيات وعزوف الطلبة على دخول تخصص الرياضيات وذلك لحاجة مادة الرياضيات إلى عقلية

تصورية وكثير من التخيل باإلضافة الى اإلعتقاد السائد بصعوبة التخصص فنجد أن كثير من الطلبة عاجز
عن الوصول إلى هذه المفاهيم مما دفع إلى محاولة توظيف التقنية في مجال تدريس مادة الرياضيات أمالً
في تحسين نتائج الطالبات في مادة الرياضيات.

أهمية البحث /
اما في تدريس الرياضيات  ،ويتضح ذلك في الفوائد التي يمكن أن نجنيها
تلعب التقنيات المعاصرة ًا
دور ه ً
من خالل استخدامها في تدريس الرياضيات منها ما تستخدم في عمل محاكاة لبعض المفاهيم أو النظريات
أو استنتاج بعض القواعد  ،فيمكن من خالل التقنيات تقديم صورة لألجسام الساقطة من ارتفاع معين ،
ودراسة جسم على مائل وغير ذلك.
تستخدم في تصحيح بعض المفاهيم الخاطئة لدي الطالب مثل الرسوم البيانية واألشكال الهندسية في البعد
الثالث.
تعلم
تستخدم في عملية التدريب على حل المسائل المتنوعة مما يساعد على الوصول إلى مستوى اإلتقان في ّ

الرياضيات.

تساعد على تنمية االتجاهات اإليجابية لدى الطالبات نحو دراسة مادة الرياضيات وتحسين نوعية التعليم
وزيادة فعاليته
تدريب المعلمات في مجاالت إعداد األهداف والمواد التعليمية وطرق التعليم المناسبة وتواكب النظرة التربوية
الحديثة التي تعتبر الطالبة محور العملية التعليمية.
تؤدي إلى استثارة اهتمام الطالبات وإشباع حاجاتهم للتعلم ،فال شك أن الوسائل التعليمية المختلفة كالرحالت
والنماذج واألفالم التعليمية تقدم خبرات متنوعة تأخذ كل طالبة منها ما يحقق االهداف ويثير االهتمام.
ظا ليس لها عند الطالبة نفس الداللة التي
تؤدي إلى البعد عن الوقوع في اللفظية وهي استعمال المعلمة ألفا ً
أبعادا من المعنى تقترب من الحقيقة األمر الذي يساعد
عند المعلمة ،فإذا تنوعت الوسائل فإن اللفظ يكتسب ً
على زيادة التطابق والتقارب بين معاني األلفاظ في ذهن المعلمة والطالبة.

تحقق تكنولوجيا التعليم زيادة المشاركة اإليجابية للطالبات في العملية التربوية.
تؤدي إلى تنمية القدرة على التأمل والتفكير العلمي الخالق في الوصول إلى حل المشكالت وترتيب األفكار
وتنظيمها وفق نسق مقبول.

أهداف البحث /
 توجيه نظر القائمين على تدريس الرياضيات بأهمية استخدام التقنية الحديثة في تعليم الرياضيات.
 توجيه اهتمام مطوري مناهج تدريس الرياضيات نحو تطوير أساليب تعليم الرياضيات باستخدام
التقنية الحديثة في الرياضيات.
 مساعدة الطالبات نحو استخدام التقنية في تعلم الرياضيات.
 يمكن قياس مهارات الطالبات في برامج أخرى تهتم بإنتاج دروس في الرياضيات.
 يمكن أن يفيد الباحثين في المناهج وطرق التدريس بإجراء بحوث في مواد تخصصاتهم المختلفة
باستخدام هذه البرامج.
 معرفة درجة توافر مهارات استخدام التقنية وتكنولوجيا التعليم في التدريس لدى معلمات الرياضيات
 توجيه الطالبات والمعلمات الى اهمية وطرق استخدام الحاسب واالنترنت في تعلم الرياضيات
 توظيف التقنية الحديثة في تعلم الرياضيات
منهجية البحث /
الباب األول  /التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات
الفصل األول  :أهمية وفوائد التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات
الفصل الثاني  :مجاالت استخدام التقنية في تعليم الرياضيات
الفصل الثالث  :كيفية توظيف التقنية الحديثة في تعليم الرياضيات
الباب الثاني  /الحاسوب كوسيلة تقنية في تعلم وتعليم الرياضيات
الفصل األول  :مميزات استخدام الحاسوب في تعلم وتعليم الرياضيات
الفصل الثاني  :أنواع البرمجيات الحاسوبية
الفصل الثالث  :برمجية

GeoGebr
a

واهميتها في تعليم الرياضيات

الباب الثالث  /االنترنت في تعليم وتعلم الرياضيات
الفصل األول  :طرق استخدام االنترنت في تعلم وتعليم الرياضيات
الفصل الثاني  :بطاقة المالحظة لمهارة المعلمة في استخدام التقنية في تعليم الرياضيات

مقدمة /
تعتبر الرياضيات من وجهة نظر كثير والمهتمين بتدريسها أداة مهمة لتنظيم األفكار وفهم المحيط الذي نعيش
فيه ،وهي تساعد الفرد على فهم البيئة المحيطة والسيطرة عليها ،وبدالً من أن يكون موضوع الرياضيات
مبتكر لنفسه ،فإن الرياضيات تنمو وتزداد وتتطور من خالل خبراتنا الحسية في الواقع أو من
ًا
موجودا أو
ً
خالل احتياجاتنا ودوافعنا المادية ،وأدرك المربون حاجة المعلم والمتعلم للوسائل التعليمية إلنجاح عملية
التعليم والتعلم حيث يرون أن الحفظ والتلقين السترجاع المعلومات غير كافيين لحل المشكالت الرياضية التي
يواجهها الطلبة في دراستهم وفي حياتهم اليومية ،وفي مواجهة تحدي ثورة المعلومات وتكنولوجيا االتصال
والعولمة؛ لذلك البد من تنويع المواد التعليمية بحيث ال تقتصر على الكتاب التقليدي كوعاء وحيد للمعرفة.
تساعد التقنية في إثراء مدى نوعية االستقصاء والبحث من خالل توفير وسائل مشاهدة األفكار الرياضية من
منظورات متعددة ،كما توفر فرصة للتركيز وذلك حينما يقوم الطالب بالحوار بعضهم مع بعض ومع المعلم
حول األشياء التي تظهر على الشاشة.
فرصا للمعلمين لتكييف التدريس حسب حاجات الطالب الخاصة ،فالطالب
ومن ناحية أخرى توفر التقنية ً
الذين يتشتت انتباههم بسهولة يمكن أن يركزوا بانتباه أكثر على مهمات تتعلق بالكمبيوتر ،وكذلك الذين
يعانون من صعوبات تنظيمية يمكن أن يستفيدوا من القيود التي تفرضها بيئة الكمبيوتر .أما الطالب الذين
فهما لجوانب أخرى في الرياضيات وربما تساعدهم على
يواجهون مشاكل في اإلجراءات فيمكن أن يظهروا ً
تعلم هذه اإلجراءات.
إن البرامج الحاسوبية المصممة للتعليم واالنترنت تعتمد على أساس أن البرنامج التعليمي يجب أن يكون
قادر على حل المسائل ،وتتبع خطوات الحل ،ونقد الحلول
خبيرا ،بمعنى قدرة البرنامج على أن يكون ًا
نامجا ً
بر ً

وتحديد األخطاء واقتراح الحلول.

أهمية وفوائد التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات /
 -٠يحقق أهداف التعليم االنفرادي.
 -٠يقدم المادة التعليمية بشكل خطوات منفصلة.
 -3يعطي الفرصة الكافية لتعليم أية فكرة والتمكن منها قبل االنتقال إلى فكرة أخرى .
 -4يتعلم الطالب بالسرعة التي تناسب قدراته فهو يتنافس مع نفسه .
 -٠يعرض المادة التعليمية بشكل منظم ومقنن.
كما أن لشبكة اإلنترنت التي تعتبر اساس التقنية فوائد عديدة تسمح بممارسة أنشطة تعليمية عالية المستوى
منها ما يلي
-٠البريد اإللكتروني:
من أهم الوسائل المفيدة في مجال التعليم استخدام البريد اإللكتروني لتسهيل اتصال الطلبة فيما بينهم وتبادل
المعلومات واألفكار التربوية ،والتواصل خارج الصف الدراسي مع المعلم.
 -٠إمكانية االستفادة من المواقع التربوية:
وذلك من خالل زيارة المواقع الخاصة بأدلة المواقع التربوية العربية واألجنبية والتي تضم أكثر المواقع التربوية
تحت موقع واحد.
 -3االشتراك في المنتديات التربوية:
ويتم ذلك من خالل المشاركة في الحوارات التربوية المتخصصة التي تجري ضمن منتديات علمية تربوية لها
مواقع معروف على الشبكة

 -4إنشاء المواقع شخصية:
عن طريق انشاء المواقع الشخصية من آجل التواصل مع اآلخرين فيما يتعلق باهتماماتهم التربوية والعلمية
والتخصصية المختلفة.
 -٠زيارة المواقع المتخصصة :
ويكون ذلك من خالل زيارة المواقع العربية واألجنبية للجامعيين والمعلمين التي تتناسب مع تخصصاتهم
العلمية الدقيقة.
-6االستفادة من مواقع البحث المشهورة:
وذلك من خالل البحث عن المعلومات التربوية المطلوبة عن طريق مواقع البحث المتخصصة بعدد من
اللغات ومنها اللغة العربية.
-7إنشاء مواقع لمقررات دراسية معينة مثل الكيمياء أو مواقع لدورة تعليمية:
حيث يمكن للمعلم أن ينشئ موقعا لطالبه أو لجميع الطلبة المهتمين بمادة دراسية معينة كالكيمياء كما
يستطيع المعلم التحكم بالموقع وتحديد المشاركين .وتقدم هذه الخدمة مجانا مثل جميع المواقع على شبكة
اإلنترنت
-7توفير كمية كبيرة جدا من المعلومات العلمية والبحوث والدراسات المتخصصة من جميع مجاالت المعرفة.
-٠خدمة نقل الملفات المتنوعة بين المواقع المختلفة لتوظيفها في العملية التعليمية التعلمية.
 -٠١خدمة الدخول عن بعد للمكتبات الجامعية العالمية واالستفادة من إمكانياتها.
 -٠٠توفير معلومات حديثة وسريعة بسهولة وتكلفة قليلة جدا بالمقارنة مع وسائل اإلعالم األخرى أو من
خالل البريد العادي.
 -٠٠تمثل مصد ار يمتاز بالمرونة فيما يتعلق بوسائل االتصال العالمية عالية الحساسية.

 -٠3تمثل مصد ار قويا لتنمية اإلبداع لدى المستخدمين للشبكة وخاصة الطلبة.
 -٠4المساعدة على التعاون والمنافسة بين الطلبة ألن الشبكة توفر لهم فرصة ذهبية لمقارنة
وموازنة أعمالهم بأعمال اآلخرين في العالم واالستفادة منه.
 -٠٠توفر آلية سهلة للطالبة والمعلمين لنشر إبداعاتهم وأعمالهم على الشبكة .وتسهيل الوصول إلى مصادر
المعلومات ،حيث يطلق عليها بعض الباحثين :مكتبة عظيمة في سماء المعرفة.
 -٠6توفير جو من التشويق والدافعية للطلبة وألنهم يعلمون إن شبكة اإلنترنت هي نهاية التكنولوجيا التي
لزمالئهم المتفوقون والكبار الناجحون في أعمالهم ودراساته .
مجاالت استخدام التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات /
من أهم الطرق واألساليب لمجاالت استخدام التقنية كوسيلة تعليمية ما يأتي :
-٠المهارة والتمرين) (Skill and practice
-٠الشرح واإليضاح Tutorials
-3الحوار التعليميDialogue
-4المحاكاةSimulation
-٠حل المشكالت أو المسائلSolving Problems
-6األلعاب التعليميةInstuctional games
-7التقييمEvaluation
-8التعليم الذاتيٍ Self Teaching
 - ٠التعليم الخاص المتفاعل Tutorial interactive Learning

كفية توظيف التقنية في تعليم وتعلم الرياضيات
ال شك أن تقنية التعليم تلعب دو ار كبي ار في :
-٠تحسين نوعية التعليم والوصول به إلى درجة اإلتقان.
 -٠تحقيق األهداف التعليمية بوقت وامكانات اقل.
-3زيادة العائد من عملية التعليم.
-4خفض تكاليف التعليم دون تأثير على نوعيته.
أن تقنية التعليم يساعد في المعلم على مواكبة النظرة التربوية الحديثة التي تعد المتعلم محور العملية التعليمية
التعلمية ،وتسعى إلى تنميته من مختلف جوانبه الفسيولوجية ،والمعرفية واللغوية ،واالنفعالية ،والخلقية
االجتماعية.
األهم في التقنية هو التعرف على الطريقة الصحيحة واالستخدام األمثل للتقنيةفي العملية التعليمية؛ وذلك
َّ
كمن أوالً في تحديد أي
حتى ال تتحول التقنية إلى نقمة على العملية التعليمية ،فاالستخدام األمثل للتقنية َي ُ
المناهج أو المواد التعليميَّة التي ي ِ
تدرس عبر اإلنترنت أو الحاسوب ،وأيها يتطلب وجود مدرسة
مكن أن َّ
ُ

فهناك مجاالت مثل المجاالت النظرية؛ مثل االداب ،وما
وفصل دراسي َ
ويحتاج المنظومة التعليمية كاملةُ ،
تدرس عبر اإلنترنت ،ولكن المواد ِ
إلى ذلك ي ِ
العلمية مثل الرياضيات والمسائل واالعداد والهندسة وما
مكن أن َّ
ُ
إلى ذلك ،فال َّبد وأن يقوم الطالب بالتجريب حتى تتَّضح له المعلومات ،وهي تتطلب ضرورة وجود أساتذة
وم ِّ
درسين ومعامل.
ُ
سيتم من خاللها ُّ
يتم دراساتُها
التعلم ،فهناك مواد ُيمكن أن َّ
وهناك شيء آخر وهو اختيار الوسيلة التي ُّ

ويتم حفظها على الحاسوب ،وهناك أشياء أخرى تفاعليَّة تتطلب وجود شبكة
وحفظها عبر ملفات "الوورد"ُّ ،
إنترنت ،وهي تعتمد إما على التواصل مع المدرس أو األستاذ مباشرة عبر شبكة اإلنترنت ،وإما أن تكون
مهما ًّ
جدا يجب التأكيد عليه وااللتزام به ،وهو اختيار التعليم
برامج ومواقع تفاعليَّة ،كما أن هناك عامالً ًّ
التكنولوجي على التعليم التقليدي من خالل البيئة التي يعيش فيها الطالب ،أو بشكل أدق البيئة التي سيعمل

سيعمل
فيها الطالب بعد
ُّ
التخرج ،فال يجوز أن َّ
يتم تدريب الطالب على التكنولوجيا الحديثة ،وهو في األساس َ
العكس صحيح ،ويأتي الدور األكبر على الم ِّ
عمالً تقليديًّا ًّ
درسين واآلباء من تعليم
جدا ال يحتاج إلى ذلك ،و ْ
ُ
ِ
وتوعيتهم بخطورة المواقع اإلباحية الصحية والنفسية التي من الم ِ
األبناء
مكن أن يصل إليها الطالب ،فضالً
ُ
ُ
ِ
ِ
ُّ
التصفح على مواقع ال تُفيدهم.
تضييعه في
توعيتهم بأهمية الوقت وخطورة
عن
مميزات استخدام الحاسوب في تعلم وتعليم الرياضيات /
كان للتطور الهائل واالنتشار السريع للحاسوب واآلثار اإليجابية له في جميع مجاالت الحياة  ،دو ار في
ادخاله إلى ميدان التربية والتعليم من أجل إعداد جيل المستقبل ،وبسبب المميزات الكثيرة للحاسوب في هذا
الميدان ،فإن أهم المميزات التي أشار إليها األدب التربوي ما يأتي :
 يقدم الحاسوب المادة التعليمية بتدرج مناسب لقدرات الطلبة.


يوفر الحاسوب فرصا للتفاعل مع المتعلم مثل الحوار التعليمي.



يمكن الحاسوب الطالب من اختيار وتنفيذ األنشطة والتجارب المالئمة لميوله ورغباته.

 يسهل على الطالب اختيار ما يريد تعلمه في الزمان والمكان المناسبين.
 تقديم التغذية الراجعة الفورية) .( Feedback
 محاكاة الطبيعة وخاصة فيما يتعلق باألمور التي فيها محددات زمنية أو مكانية أو الخطورة عند
تنفيذها في الواقع مثال االرتفاعات والدوال المثلثية أو بسبب التكلفة العالية مثل التدريب على الطيران
 حفظ بيانات الطالب ودرجاتهم
. قيام الحاسوب التعليمي بجميع األعمال الروتينية ،مما يوفر الوقت للمعلم إلعطاء اهتمامات أكبر
للمتعلمين.
 يمتاز الحاسوب بالدقة العالية حيث يقوم بإعطاء النتائج وبدقة عالية جدا تضم عشرات الخانات
الكسرية .
 يوفر الحاسوب األلوان والموسيقى والصور المتحركة مما يجعل عملية التعلم أكثر متعة.
 السرعة في استرجاع المادة المخزونة في الحاسوب.

وقد أدى استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية إلى إعادة النظر في طرق التلقين في المعرفة المكتسبة .فإدخال
الحاسوب ضمن وسائل التلقين أجبر المربين على تحديد األهداف السلوكية المطلوب إيجادها عند المتعلم ،
واجراء تحليل دقيق لمحتوى المادة الدراسية ،واختيار الطرق التي يجب اعتمادها ضمن عملية التلقين .وهكذا
فإن االعتماد على الحاسوب بدرجة أكبر في عملية التعليم ،قد أدى إلى توضيح تفصيلي للمادة الدراسية.
فتصبح غاية التعليم ليس ما يمكن الحصول عليه من المعرفة فحسب  ،بل إيجاد عنصر التشويق أيضا في
عملية نقل المعرفة الى المتعلم ،مما يؤدي إلى تفاعلية المتعلم فيقبل على العالم في جو يمتاز بالتفاعل
والتركيز بفردية ونشاط.
ومن النتائج التي توصلت اليها بعض الدراسات التي أجريت لتقييم مدى فاعلية الحاسوب كوسيلة تعليمية ما
يأتي:
 استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أدى إلى نتائج أفضل من التعليم بالطرق التقليدية في الصف


استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أدى إلى توفير بعض الوقت في التعليم مقارنة بالوقت العادي
الذي يستنفذ في الصف للكمية ذاتها من المادة التعليمية



استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية أدى إلى تنمية اتجاهات أكثر إيجابية نحو الحاسوب

 الحاسوب كوسيلة تعليمية يساعد على رفع مستوى تحصيل الطلبة


استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية يساعد الطلبة في التدريب والتمرين على إجراء العمليات
الرياضية .



استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية يوفر اهتماما خاصا بكل طالب حسب قدراته واستعداداته ومستواه
العلمي مما يساعد الطالب على أن يتحكم في عملية التعلم وعلى أن يعتمد على نفسه في تحصيل
المواد الدراسية.

 استخدام الحاسوب وسيلة تعليمية يساعد المعلم في توضيح المفاهيم للطالب ،وفي تشخيص نواحي
الضعف عنده وعالجها من خالل اإلمكانات التي يتمتع بها الحاسوب دون غيره من الوسائل
التعليمية األخرى ،مثل استخدام الصوت والصورة والحركة والتفاعل القائم بين الطالب والبرنامج الذي
ينفذه الحاسوب.



استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية في تعليم الطلبة الذين يعانون صعوبات في التعلم له تأثير
إيجابي في تحصيليهم واتجاهاتهم نحو التعلم .



استخدام الحاسوب كوسيلة تعليمية يساعد الطلبة على تنمية مهارة حل المشكالت وتنمية التفكير
المنطقي لديهم.

 نجاح وشعور الطالب بالسمو ،حيث إن الحاسوب يعمل على تحسن اتجاهات الطلبة نحو
الرياضيات ويجعلهم يتعاملون معه كمحللين وخبراء في الكمبيوتر.
 التحكم في بيئة تعلمه ،حيث إن معظم استراتيجيات التعلم المستخدمة تضع الطالب في مواقف
سلبية ،في حين أن الكمبيوتر يضعهم في دور المتحكم فيما يقوم به الكمبيوتر ويصبح لهم دور نشط
ومشاركة وإدارة بيئة التعلم ذاتها.
أنواع البرمجيات الحاسوبية /
ويقصد بالبرمجية التعليمية تلك الدروس أو الرزم أو األنشطة التي جرى تنظيمها وإنتاجها وحوسبتها لتحقيق
أهداف محددة في موقف تعليمي تعلمي موصوف ولجمهور محدد من المتعلمين.
ومن األمثلة على البرمجيات الحاسوبية المستخدمة في الرياضيات المدرسية ما يلي:
• Microsoft math 2007هو برنامج لحل مسائل الرياضيات مع توضيح خطوات الحل .
 • Universal Math Solverهو برنامج لحل المسائل الرياضية حتى لو كانت مأخوذة من الكتاب أو
حديثة.
• برمجية ( )Mathematicaهو برنامج حاسوبي مستخدم بشكل واسع في حقل الرياضيات والفيزياء
والهندسة والعلوم المختلفة ،حيث يعالج البرنامج جميع فروع الرياضيات تقر ًيبا ،ويتمتع بإمكانيات الرسم ،وحل
المعادالت ،وحل المسائل الجبرية ،وحل المثلثات ،والتكامل والتفاضل،والمتسلسالت والمصفوفات...إلخ،

باإلضافة إلى إمكانية السماح بالتعديل أو بناء معلومات إضافية.
ايضا من انواع الرمجيات الحاسوبية :

برنامج البوربوينت .
برنامج الوورد .
برنامج األكسس .
برنامج األكسل .
برنامج فالش وذلك لعرض المادة بالصوت والصورة المتحركة.
لقطات من الفيديو لعرض افالم عن مادة الرياضيات.
صور ثنائية وثالثية األبعاد باستخدام برامج مزودة من قبل خدمة اإلنترنت.
8

الحاسبة البيانية .

برمجية

GeoGebra

واهميتها في تعليم الرياضيات/

خصائص ومميزات برمجية : GeoGebra
هو برنامج مبني على المعايير العلمية للرياضيات والمنهج المعتمد من و ازرة التعليم وليس بديالً عنه ،طور
هذا البرنامج  ((Markus Hohenwrterمع فريق عمل دولي من المبرمجين (جامعة فلوريدا أتالنتك) ،وهو
مصمم بطريقة تمكن الطلبة من تطوير فهم عميق للنظريات والحقائق الرياضية من خالل التطبيق العملي
واكتشاف المفاهيم بنفسه .وهو عبارة عن مجموعة من األدوات التي تسهم في إكساب الطالب المهارات
الرياضية ،ويشمل كافة المعينات الالزمة لجعل عملية التعلم سهلة وشيقة وحيث يبني الطالب باستمرار على
تماما مع المنحى البنائي للتعلم().7
تعلمه السابق ،وهذا يتفق ً
فلسفة البرنامج:
البرنامج مبني على قناعة راسخة وإيمان عميق بأن كل طالب يستطيع تعلم الرياضيات إذا أعطي الفرصة
لتعلمها ،وعمل على حل مسائل ذات مستوى مناسب لقدراته بالسرعة التي تناسبه .كما أن البرنامج يستند
على مفهوم علمي يعتمد على التعلم بالممارسة ،فالرياضيات تحتاج إلى الكثير من الممارسة إلتقان مهاراتها
واستيعاب مفاهيمها والربط بين هذه المهارات والمفاهيم ،وعليه فإن إتاحة الفرص الكافية للممارسة يجعل تعلم
يجيا إلى المسائل األكثر
الطالب للرياضيات ًا
أمر ً
ممكنا .فالطالب يبدأ بحل مسائل تالئم قدراته ،ثم ينتقل تدر ً
صعوبة بعد أن يكون قد أتقن التعلم السابق الالزم لحلها .وبالتالي ،فإن الرهبة من الرياضيات وعدم الثقة في
يجيا .ويعني شعار برنامج  GeoGebraأن الطالب يصل بنفسه للمفهوم
القدرة على تعلمها تزول تدر ً
الرياضي قبل أن يصل إليه المفهوم من المعلم.

أهداف برنامج: GeoGebra
يهدف هذا البرنامج إلى ما يلي:
 مساعدة الطالب على إدراك المفاهيم وتجسيدها بطريقة محسوسة.
 مساعدة الطالب على ربط األفكار الرياضية بعضها ببعض.

• مساعدة الطالب على ربط الرياضيات بالحياة من خالل توظيفها بمسائل حياتية.
• بناء ثقة الطالب بنفسه وبقدرته على تعلم الرياضيات.
• تنمية مهارة التعلم الذاتي.
• تحسين تحصيل الطالب في الرياضيات.
• تنمية مهارات التفكير.
• تنمية اتجاهات إيجابية نحو الرياضيات.
• إتاحة الفرصة لكل طالب إلبراز أقصى إمكاناته.
المحاور التي يغطيها الجيوجيبرا:
يغطي البرنامج معظم المحاور التي حددها المجلس الوطني لمعلمي الرياضيات)(NCTM
وهي كالتالي :
 )٠القياس.
 )٠الهندسة.
 )3الجبر.
أيضا
هو برنامج مجاني يعتمد على لغة الج ـ ــافا في الحاسـ ـ ــوب ويقوم على نظـ ــام تشغيل ويندوز والماك و ً

لينكس ومدعوم بقاعدة جماهيرية كبيرة ؛ وذلك ألن هذا البرنامج مترجم إلى أكثر من خمسين لغة ،وتم تركيبه

على وسائل تقوم بالتشارك والبناء عن طريق الشبكة العنكبوتية ،باإلضافة إلى أنه قابل للتطور المتسارع مع
الزمن ،باإلضافة إلى إمكانية استخدامه عبر اإلنترنت أو باستخدام الكمبيوتر مباشرة ويتوفر فيه تقنيات تدعم
ورشات العمل والعمل الجماعي .ويدعم األجهزة اإللكترونية الذكية مثل األجهزة التلفون الذكية و(IPad).
وقد حاز البرنامج العديد من الجوائز األوروبية واألمريكية منها الجائزة األوروبية واأللمانية للبرمجيات
التعليمية.

 هو قاعدة بيانات رياضية ديناميكية تهدف إلى تعليم وتدريس الرياضيات من مستوى المتوسط في
المدارس إلى مستوى الكليات ،ويجمع بين الجبر والهندسة والتفاضل والتكامل.
 يتكون برنامج ) (GeoGebraمن ثالث نوافذ مختلفة العناصر وهي:
 النافذة الرسوميةGraphic View.
 النافذة الجبريةAlgebra View.
 نافذة ورق البياناتSpread sheat View.
بيانيا وجبرًيا ،أو من خالل ورقة البيانات وتكون هذه النوافذ
وذلك لتمثيل العناصر الرياضية بطرق مختلفة ً

مرتبطة مع بعضها البعض لنفس العنصر الرياضي بغض النظر عن النافذة التي تم إنشاء العنصر الرياضي

تلقائيا في النوافذ األخرى.
بها ،فأي تغير يحدث في أي من النوافذ يتم تحديثه
ً
المجاالت التي يعالجها برنامج )(GeoGebraهي:
 الهندسة الفعالة.
 نقاط ،خطوط (أسهم وإشارات) ،دوائر ،مضلعات ،وظائف ،مخاريط.
 هو برنامج هندسي يعرض بطريقة الجبر.
 بناء ،خطوط متوازية ،نقاط التقاطع ،النقطة الوسطى ،دوائر.
 قياسات ،المسافات ،األماكن ،الزوايا.
 رسوم متحركة.
 صندوق النص.
 أزرار السيطرة النصية.
 جميع المواضيع الموجودة يمكن كتابتها بالضغط عليها وتطويرها.
 هندسة تحويلية ،ترجمة ،انعكاسات ،اتساع ،تشارك ،تمدد.
 صور ثالثية األبعاد.
 الرسم البياني ،رسم بياني ثالثي األبعاد.

وهندسيا،
 االشتقاق والتكامل ،المسائل الصعبة والسهلة ،األرقام الصعبة حيث يمكن عرضها جبرًيا
ً
الجبر التخطيطي ،المجموعات ،المتجهات ،المصفوفات ،الرياضيات المنفصلة.

 اإلحصاء ،األرقام العشوائية ،حسابات احتمالية ،احتماالت التوزيع المتعدد ،احتماالت الرسم البياني،
اختبار النظريات .والعديد من االستخدامات الرياضية المختلفة .فهذا موجز مختصر الستخدامات
هذا البرنامج
بطاقة المالحظة لمهارة المعلمة في استخدام التقنية في تعليم الرياضيات/
بطاقة المالحظة:
خطوات بناء األداة :
إعداد بطاقة المالحظة وذلك لمالحظة مهارة استخدام المعلمات لمستحدثات تكنولوجيا التعليم المحددة فـي اداة
الدراسة وإلعداد بطاقة المالحظة اتبعت الباحثة الخطوات التالية :
أ -تحديد الهدف من البطاقة :
ته ــدف ه ــذه البطاق ــة إل ــى معرف ــة درج ــة مه ــارة المعلم ــة ف ــي اس ــتخدام االس ــاليب الحديث ــة ف ــي مج ــال
تكنولوجيا التعليم في التدريس بالمدارس الثانوية الحكومية للبنات بالمملكة العربية السعودية.
ب -تحديد محتوى بطاقة المالحظة :
تضـمن محتـوى بطاقـة المالحظـة (  ) ٠٠مهـارة اساسـية السـتخدام االسـاليب الحديثـة فـي مجـال
تكنولوجيــا التعلــيم وعنــد إعــداد قائمــة المهــارات قامــت الباحثــة بوضــع مجموعــة مــن االعتبــارات التــى يمكــن فــى
ضوءها الوقوف على المهارات الرئيسية للقائمة ،واشتقاق المهارات الفرعية لها ،وهى كآلتى:
 -٠الرجوع إلى الدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة بالمستحدثات التكنولوجية .
 -٠االستفادة من محاور وأبعاد اإلطار النظرى لهذه الدراسة ،خاصة ما يتعلق بالحديث عن تكنولوجيا التعليم
والمستحدثات التكنولوجية وتدريس الرياضيات.

وف ــى ض ــوء ه ــذه االعتب ــارات ،توص ــلت الباحث ــة إل ــى قائم ــة بالمه ــارات الرئيس ــية الس ــتخدام االس ــاليب
الحديثة في مجال تكنولوجيا التعليم والتى يجب ان تتوفر لدى معلمـات الرياضـيات بالممكلـة العربيـة السـعودية
وهي .
 -٠استخدام الحاسب االلي في التدريس

 -٠استخدام االتصال بالشبكة العالمية للمعلومات االنترنت
 -3استخدام البريد االليكترونى فى االتصال بالطالبات
 -4استخدام محركات البحث فى االنترنت.

 -٠استخدام المحادثة والتحاور الكتابى Chat
 -6استخدام تقنية نقل الملفات عبر االنترنت.
 -7استخدام الوسائط المتعددة .

 -8استخدام مؤتمرات الفيديو عن بعد.
 -٠استخدام القنوات الفضائية التعليمية .

 -٠١استخدام الكتاب االليكترونى.
 -٠٠استخدام السبورة االلكترونية.
-٠٠

ج -تحليل المهارات الرئيسية إلى مهارات فرعية:
قامت الباحثة بتحليل كل مهارة من المهارات السابقة لمهارات فرعية ،وفق الخطوات اآلتية:
 .٠مراجعة الكتب والمؤلفات والدراسات ذات الصلة بأساليب تحليل المهارات بصفة عامة ،وأيضاً التى
تتعلق بالحديث عن تحليل مهارات استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

 .٠إجراء مقابالت مع بعض المتخصصين العاملين ميدانياً فى مجال تكنولوجيا التعليم.

 .3ترتيب المهارات الفرعية لكل مهارة من المهارات الرئيسية ،فى شكل تسلسل هرمـى متدرج.

 .4صياغة المهارات الفرعية لكل محور فى عبارات سلوكية محددة يمكن مالحظتها وقياسها.
 .٠ومن هنا تمكنت الباحثة من اعداد قائمة بهذا التحليل حيث قامت بتقسيم كل مهارة اساسية الى
مهارات فرعية.

د -صياغة مفردات البطاقة :
بعد تحليل المهارات الرئيسية إلى مهارات فرعية تمت صياغة مفردات البطاقة في صورة خطوات سلوكية
متتابعة يمكن مالحظتها باستخدام المالحظة المباشرة وقد روعي ما يلي:
 أن ال تحتوى على مصطلحات غامضة وغير مفهومه.

 صياغة الخطوات السلوكية في عبارات قصيرة قدر اإلمكان .
 أن ال تحتوى العبارات على أدوات نفي .
 عدم التداخل بين الخطوات.

 استخدام عبارات قصيرة في وصف المهارة .
 اقتصار كل مهارة على أداء واحد .

 استخدام الفعل المضارع ليعبر عن السلوك بحيث يمكن مالحظته.
وقد اشتملت بطاقة المالحظة ككل على(  ) ٠8مهارة في صورتها االولية .
هـ -تصميم بطاقة المالحظة:
تم تصميم نموذج بطاقة المالحظة بحيث اشـتملت علـى المهـارات الرئيسـية وإزاءهـا المهـارات الفرعيـة ذات
ّ
الصلة  ،ويوضح الجدول التالى تحليل المهارات الرئيسية الى مهارات فرعية.

تحليل مهارات المستحدثات التكنولوجية

م

المهارات الفرعية

المهـ ــارة الرئيسية

 .٠تكتب توزيع المقرر ببرنامج word
٠

استخدام الحاسب االلي في
التدريس

 .٠تكتب تحضير الدروس ببرنامج word
 .3تنتج رسوم و أشكال بيانية إلدراجها في دفتر التحضير
 .4تكتب أسئلة االختبار ببرنامج word
 .٠تصمم دروس تعليمية على البوربوينت )(power point

استخدام االتصال بالشبكة
٠

العالمية للمعلومات
(االنترنت) فى التدريس

.6

تستخدم محركات البحث عن المعلومات

.7

تستخدم البريد االليكترونى

.8

تستخدم حجرة الحوار والدردشة

.٠

تشترك في مجموعات االخبار

 .٠١تشترك في القوائم البريدية
 .٠٠تنشيء حساب بريد اليكترونى
 .٠٠تنشئ رسالة جديدة على صفحة البريد
 .٠3تكتب عنوان البريد االليكترونى الخاص بالشخص
3

استخدام البريد االليكترونى
فى االتصال بالطالبات

 .٠4ترسل رسالة الى عدد كبير من االشخاص
 .٠٠تفتح الرسالة الواردة
 .٠6تفحص الرسالة الواردة
 .٠7تمسح محتويات صندوق البريد الوارد
 .٠8ترسل الملفات عبر البريد Attached File
 .٠٠تُحمل الملفات الواردة عبر الكمبيوتر

 .٠١البحث الذاتى عن المعلومات
4

استخدام محركات البحث فى
االنترنت

 .٠٠تبحث فى قواعد البيانات الخاصة بالرياضيات
 .٠٠تبحث فى الموسوعات الحرة عن القوانين الرياضية.
 .٠3تبحث عن الرسوم البيانية الخاصة بالموضوع عبر
الشبكة.
 .٠4تحفظ نتائج البحث

٠

استخدام المحادثة الفورية
Chat

 .٠٠تُحمل برنامج المحادثة الفورية عبر االنترنت
Messenger
 .٠6تضيف قوائم المتصلين .
 .٠7ترسل الملفات عبر المحادثة الفورية
 .٠8تنشيء مجلد لحفظ الملفات المتلقاة

6

نقل الملفات عبر االنترنت

 .٠٠تُحمل الملفات من الشبكة العالمية "االنترنت"
 .3١ترفع الملفات إلى الشبكة العالمية "االنترنت"
 .3٠تنظيف الملفات من الفيروسات.
 .3٠تنشيء ملف جديد باستخدام برنامج .Flash
 .33تكتب النصوص.

7

استخدام وانتاج برامج
الوسائط المتعددة

 .34تحريك النصوص.
 .3٠تضيف المؤثرات الصوتية.
 .36تنشيء الرسوم البيانية والهندسية عبر برنامج الفالش.
 .37تربط الصور بالنصوص
 .38تضيف تعليق صوتى.

8

استخدام مؤتمرات الفيديو من
بعد

 .3٠ترسل مكالمة لبدء االجتماع.
 .4١تشارك في البرامج والمناقشات
 .4٠تستخدم لوحة المعلومات White board
 .4٠تستخدم الكاميرات فى الحوار.

 .43تنقل الملفات عبر المؤتمر لكل المشاركين
 .44تنهي االجتماع .
 .4٠تحميل قنوات البث الفضائى داخل الفصل
٠

القنوات الفضائية التعليمية

٠١

استخدام الكتاب االلكتروني

٠٠

استخدام السبورة االلكترونية

 .46تضبط التردد الخاص بقنوات التعليمية.
 .47تُسجل برنامج الرياضيات على شريط فيديو
 .48تعيد تشغيل البرنامج مرة أخرى على الطالب.
 .4٠تُعدل بعض محتويات الكتاب االليكترونى
.٠١

تحفظ الرسوم من داخل الكتاب االليكترونى على

جهاز الكمبيوتر

 .٠٠تستخدم الكتاب االليكترونى فى العرض المرئى
للمعلومات.
.٠٠

تكتب عليها بشكل إلكتروني

.٠3

تتفاعل معها باللمس باليد أو بالقلم أو بأدوات
التأشير المختلفة

 .٠4تربط مع صفحة أخرى على شبكة اإلنترنت المعلومة ذات
الصلة بموضوع الدرس

.٠٠

تحفظ الدروس التي تمت كتابتها على السبورة

.٠6

ترسل الدروس التي تمت كتابتها للطالب عبر

االلكترونية
e-mail

.٠7

تعرض أفالم الفيديو والصور الثابتة والمتحركة

.٠8

تتحكم في جميع تطبيقات الكمبيوتر

وتتحكم فيها.

ز -وضع تعليمات البطاقة :
يــتم القيــام بصــياغة تعليمــات البطاقــة ووضــعها فــي الصــفحة األولــى والم ارعــاة عنــد وضــع تعليمــات البطاقــة أن
تكون التعليمات واضحة ومحددة لكي يتسنى للمالحظات أن يقمن بالمالحظة بطريقة موضوعية وقـد اشـتملت
هذه البطاقة على الهدف من البطاقة ومكوناتها وطريقة استخدامها وكذلك طريقة التصحيح.
ح -ضبط بطاقة المالحظة:
يقصد بضبط بطاقة المالحظة التأكد من صدقها وثباتها  ،ولتحقيق ذلك ؛ يجب اتباع ما يلي:
 -٠عرض البطاقة على مجموعة من المحكمين:
بعد االنتهاء من إعداد بطاقة المالحظة في صورتها األولية ،نقوم بالتحقق من صدق محتوى البطاقة
وذلك بعرضها على مجموعة من المحكمين  ،محكمين من أعضاء هيئة التدريس و إبداء آرائهم حيال:
 وضوح العبارة وسالمة صياغتها . مالئمة كل عبارة للمحور الذي تنتمي إليه . مقترحات للتعديل أو اإلضافة أو الحذف .وبذلك تصبح البطاقة صالحة لالستخدام ويعتبر اآلخذ بمالحظاتهم بمثابة الصدق المنطقـي لـألداة وتكونـت
المهارات الرئيسية بعد التحكيم من( )56مهارة فرعية للتعامل مع تلك المستحدثات.

أهم التوصيات /
 الســتفادة مــن هــذه الد ارســة وبرنامجهــا التعليمــي ،لمــا أظهرتــه مــن أثــر للب ـرامج فــي تحســين تحصــيل
الطالبات.
• ضرورة توفير و ازرة التربية والتعليم لمستحدثات تكنولوجيا التعليم المختلفة في جميع المدارس المرحلة
الثانوية.
• ضرورة تجهيز المدارس باإلمكانات التي تسمح بتوظيف مستحدثات تكنولوجيا التعليم بصورة سليمة.
• العمل على رفع درجة معرفة معلمات الرياضيات في المدارس الستخدام تقنيات التعليم عن طريق*:
- عقد دورات تدريبية ،لجميع المعلمات من جميع التخصصات ،ويتم من خاللها إطالعهم على ما
استجد في مجال استخدام تقنيات التعليم.
 ضرورة االستعانة ببعض الخبراء و المختصين بعملية التدريب على استخدام مستحدثات تكنولوجيا
التعليم ،حيث أن بعض ممن يستعان بهم من المشرفات هم أساساً ليسوا بمدربين مما قد يؤدي إلى
تحويل عملية التدريب في بعض الدورات إلى مجرد محاضرة غير فعالة.
- عمل دليل للمعلمات في مجال اختيار واستخدام تقنيات التعليم ،بحيث يشتمل على قواعد اختيار
التقنية التعليمية من حيث محتواها ،كذلك القواعد التي يجب مراعاتها قبيل وأثناء وبعد استخدامها.
 ضرورة عقد دورات تدريبية لمعلمي الرياضيات ،في استخدام البرامج الحديثة في تدريس الرياضيات؛
لما يوفره من دعم حقيقي لمنهاج الرياضيات ،باإلضافة إلى عقد دورات تدريبية في مجال تصميم
الوسائل التعليمية وكيفية استخدامها في التدريس ؛ لتسهيل عمليتي التعليم والتعلم.
 تجهيز المعامل والفصول الدراسية بجميع متطلبات استخدام التعليم المحوسب ،وذلك من أجل تسهيل
استخدام الطلبة للحاسوب والبرمجيات الحاسوبية في دراسة الرياضيات وما تتطلبه هذه البرمجيات
من لغات مثل لغة  Javaوغيرها من اللغات البرمجية.
 تزويد المعلمين بقائمة من المواقع اإللكترونية التي تعرض برامج تعليمية محوسبة في الرياضيات،
وذلك من أجل إثراء معلوماتهم الحاسوبية وتشجيعهم الستخدامها في تدريس الرياضيات.

 إثراء الكتب المدرسية ببرمجيات تعليمية محوسبة ،مع إظهار عدد من المواقع اإللكترونية ذات
العالقة بالمحتوى الرياضي الذي يدرسه الطلبة خالل العام الدراسي.
المقترحات /
•

اتجاهات المعلمات في مدارس التعليم العام نحو استخدام مستحدثات تكنولوجيا التعليم.

•

دراسة مقارنة بين تحصيل الطالبات باستخدام التعليم التقليدي والتعليم باستخدام التقنيات الحديثة .

•

إج ـراء د ارس ــة اس ــتطالعية حــول اس ــتخدام التقني ــة فــي تعل ــم الرياض ــيات فــي من ــاطق بالمملك ــة العربي ــة

السعودية .
•

إجراء دراسة حول اثر استخدام التقنية في العملية التعليمية على المراحل التعليمية .

المراجع /
• ابوجابر،ماجد؛والبداينة،ذياب ( " .)٠٠٠3اتجاهات الطلبة نحو استخدام الحاسوب ".مجلة رسالة الخليج
العربي.٠٠٠-٠33،)٠3(46 ،
• بادي ،عبدالله ضامن ( ". )٠١١٠اثر استخدام الحاسوب التعليمي والتقنية على التحصيل اآلني
والمؤجل لطلبة الصف العاشر األساسي في مبحث الكيمياء في محافظة سلفيت" أطروحة ماجستير
غير منشورة جامعة النجاح الوطنية ،نابلس ،فلسطين.
• بن أحمد  ،محمد ( )٠٠٠٠واقع انتاج البرمجيات التعليمية في الوطن العربي .من منشورات المنظمة
العربية للتربية والثقافة والعلوم  ،تونس.
• جبيلي ،ابراهيم محمد ( )٠٠٠٠؟" اثر استخدام الحاسوب التعليمي على التحصيل المباشر والمؤجل
عند طلبة الصف الخامس في الرياضيات " .أطروحة ماجستير غير منشورة .جامعة اليرموك ،اربد،
األردن
• السرطاوي ،عادل فايز محمود ( ". )٠١١٠معوقات تعلم الحاسوب وتعليمه في المدارس الحكومية
بمحافظات شمال فلسطين من وجهة نظر المعلمين والطلبة ".
• سعادة،جودت احمد ؛والسرطاوي ،عادل فايز ( . )٠١١3استخدام الحاسوب واإلنترنت في ميادين
التربية والتعليم .عمان  ،دار الشروق للنشر والتوزيع.
• العجلوني ،خالد (". )٠١١٠استخدام الحاسوب في تدريس مادة الرياضيات لطلبة المرحلة الثانوية في
مدارس مدينة عمان "مجلة دراسات ،الجامعة األردنية) .٠(٠8 ،
• مرعي ،توفيق احمد ؛ والحيلة ،محمد محمود ( . )٠٠٠8تفريد التعليم  ،عمان  ،دار الفكر للطباعة
والنشر والتوزيع.
• المقبل ،عبدالله ( ". )٠١١3كيف نستفيد من اإلنترنت في مجال التعليم " .متوفر على الموقع
:http://www.almekbel.net/benfit.htm .
• منهج الثالث الثانوي للرياضيات الفصل الدراسي األول.

