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 حـّل الـمـسـألـة الـريـاضـيـة لـدى طـالب في Microsoft Mathematicsبـرمـجـيـة أثـر تـوظـيـف 
 في األردن الـصـف الـعـاشـر األساسي

 أحمد غالب بني ياسين
 *د. خالد محمد أبولوم

 ممخص:
في حـّل  Microsoft Mathematicsتـوظـيـف بـرمـجـيـة  دفت الدراسة إلى تقّصي أثرى

تكونت عينة الدراسة من ، و الـصـف الـعـاشـر األساسي في األردن الـمـسـألـة الـريـاضـيـة لـدى طـالب
خاصة  اختيارىم بطريقة قصدية من مدرسة تم طالب الصف العاشر األساسي( طالًبا من 40)

إلى مجموعتين: مجموعة  وزعت الشعب عشوائًياو ، في عمان HSD مريكيلنظام األتدرس ا
( 20البرمجية، ومجموعة ضابطة تكونت من ) باستخدام ( طالًبا، درسوا20تجريبية تكونت من )

ىدف الدراسة  ولتحقيق اتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي. وقدطالًبا درسوا بالطريقة االعتيادية، 
تبار حل المسألة الرياضية، وتم التحقق من صدقو وثباتو بالطرق المناسبة. وأظيرت تم بناء اخ

في متوسطات درجات  (α=0.05نتائج الدراسة وجود فرق دال إحصائًيا عند مستوى الداللة )
 حل المسألة الرياضية، ولصالح المجموعة التجريبية.الطالب في اختبار 

الـمـسـألـة  حل الـمـسـألـة الـريـاضـيـة، ،Microsoft Mathematicsبـرمـجـيـة الكممات المفتاحية: 
 الـريـاضـيـة.
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The Effect of Utilizing Microsoft Mathematics Software on Solving 

Mathematical Problem among the Tenth Grade Students in Jordan 

Ahmad Ghaleb Bani Yaseen 

Dr. Khaled Mohammad Abu Loum
*
 

 

Abstract: 
This study aimed to investigate the effect of utilizing Microsoft 

mathematics software on solving mathematical problems among the tenth 

grade students in Jordan. The study sample consisted of (40) students from 

grade (10), selected from private international schools in Amman that 

follow the American system HSD. The study sample was distributed 

randomly into two groups: an experimental group of (20) students who 

studied by using the software, and the control group of (20) students, who 

studied through using the conventional studying method. To achieve the 

objectives of the study the researcher buit a test to solve the mathematical 

problems. The validity and reliability of the instruments were verified. The 

results showed that there was a significant difference in mathematical 

problem solving among the tenth grade students in Jordan, in favor of the 

experimental group who studied via Microsoft mathematics software. 

Keywords: Microsoft Mathematics, Mathematical Problem, Mathematical 

Problem Solving. 
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 مقدمةال

 قطاعات الحياة في وتطبيقاتو من أىم التطورات العممية التي ظيرت مؤخًرا ُيــعـد الحاسوب
عمى التعامل مع كٍم ىائل من  المقدرة، لما لو من ميزات عديدة، مثل الدقة والسرعة والمرونة و كافة

ن ىذه التطورات اليومية الجارية ولم تكن األنظمة التربوية بعيدة ع المعمومات في الوقت ذاتو.
حتى تتمكن من مواكبة ومواءمة متطمبات العصر وتمبية احتياجات المجتمع، فقامت بالبحث 

 .والتعميم باستخدام الحاسوب عمميتي التعّمم إمكانية تطوير إلىوالتجـريب لمتعّرف 
يات المتحدة وانسجاًما مع ذلك، فقد اعتمد المجمس الوطني لمعممي الرياضيات في الوال

مبدأ  National Council of Teachers of Mathematics (NCTM) األمريكية
أن الطالب يتعممون  إذالمبادئ الستة التي تقوم عمييا الرياضيات الـمدرسية؛  الـتـكـنـولـوجـيـا كأحد

 (.NCTM,2000بشكل أفضل من خالل االستخدام المناسب لمتكنولوجيا )
المناىج المدرسية تفاعاًل واتساًقا مع برمجيات الحاسوب في عمميتي وتعّد الرياضيات أكثر 

والسبب في ذلك أن طبيعة الرياضيات وبنيتيا وأساسيا تتداخل مع بناء البرمجيات  الـتعميم والتعّمم؛
 ,Traversالتعميمية الُمحوسبة، إذ يّتبع كالىما "منطقـًا وخوارزميات" في طريقة بنائيما وتطبيقيما )

2010) . 
ونظًرا لشيوع استخدام الحاسوب في تعميم الرياضيات، أضحى من الضروري توفير برامج 
إعداد نوعية لمعممي الرياضيات تمّكنيم من التعامل مع الحاسوب بشكل فّعال في التدريس؛ ألنو 
أصبح عنصًرا ميًما في بيئة تعميم وتعّمم الطالب، مما يعني أن تصبح أساليب التعميم ترّكز عمى 

عمى حل المسألة، وتنمية التفكير. وقد أشار كل من أبو زينة  المقدرةالمفاىيمي، و  االستيعاب
إلى عدد من الميزات التي يوّفرىا الحاسوب في  (Abu-Zaina & Ababneh,2010نة )بوعبا

يتعمم وفق خصائصو المناسبة وبيئة التعّمم،  يييئ الفرصة لمطالب كيعمميتي التعميم والتعّمم، إذ 
طريقة التعّمم باستخدام الحاسوب الطمبة بميارات  التعمم حسب سرعة استيعابو، وتزود من ُيمّكنوو 

وفق أسس عممية، ويتم ذلك في بيئة مريحة  شكال اليندسية وتصميمياخاصة، مثل رسم األ
 الحاسوب لمطالب التنقل بين مكونات المادة التعميمية المحوسبة أو البرمجية يتيحكما  وممتعة،

معيا بسرعة وبدقة، مما يقمل الزمن الالزم الستخدام المعرفة الرياضية  سب رغبتو والتفاعلح
 باستخدام الحاسوب.

وقد تجاوزت أىداف تعميم الرياضيات حدود التركيـز عمـى الدقـة والسـرعة فـي إجـراء العمميـات 
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 مقـــدرةصـــبح يجـــب أن ت إذعمـــى حـــل المشـــكالت،  المقـــدرةالحســـابية فقـــط إلـــى التركيـــز عمـــى الفيـــم و 
الطالب عمى حل المسائل الرياضية ىـي التـي تشـال الحيـز األكبـر مـن اىتمـام البـاحثين فـي مجـال 

 (.Abdulqader,2017تدريس الرياضيات )
إحدى البرمجيات التعميميـة الجـاىزة التـي تخـتص  Microsoft Mathematicsبرمجية  وتعدّ 
 ت فـي الجامعـات والمـدارس مـن قبـل شـركةواليندسـة والحسـاب، وطـّورت لتعمـيم الرياضـيا في الجبـر

والمنحنيـات، ويمكـن إدخـال  مايكروسوفت، ويمكن باستخدام ىـذه البرمجيـة رسـم النقـاط والمسـتقيمات
عمـــى توضـــيح خطـــوات  المقـــدرةالمعـــادالت واالقترانـــات مباشـــرة، والميـــزة األكبـــر ليـــذه البرمجيـــة ىـــي 

 (.Hong‚2013عّمم عمى الطمبة )الحل مما يجعل المادة الدراسية سيمة الت وخوارزمية
 مقـدرات( ىي موقف جديد يتحـدى Abu-Zaina,2010والمسألة في الرياضيات كما أشار )

الطالــب وال يوجــد لديــو حــّل جــاىز فــي حينــو، يتطمــب حّميــا الــى إعــادة تنظــيم معرفتــو وربــط خبراتــو 
 موقعيـا التـي يـأتي حـل المسـألة الرياضـية أن (Rashed,2006راشـد ) ذكـر وقدالسابقة بالالحقة، 

جانييو والتـي تـؤدي بـدورىا بالطالـب إلـى تعمّـم مفـاىيم ومعـارف  عند التعميمية النتاجات ىرم قمة في
وذلــك نتيجــة الســتخدامو الميــارات العقميــة الحســابية التــي تتضــمنيا المســألة جديــدة بصــورة أعمــق، 

سألة أخرى وتطبيقو لمميارات في م وتثير فضولو عند النجاح في حّميا إلى التوّصل إلى نجاح آخر
 في مواقف حياتية أخرى أعم وأشمل وأعقد.

كما إن ربط المسائل الرياضية بالحياة اليومية يضيف أىمية ممموسة لمرياضيات التي 
يتناوليا الطالب بالدراسة، وسوف يحسن أداءىم اليومي بشكل كبير، فحل المسائل ىو األساس 

وعميو فقد أعطى المجمس الوطني  .(Al-Zuhairi,2017)لكل برنامج رياضي تدريسي ناجح 
معيارًا خاصابحل المسألة كأحد معايير  NCTMلمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة 

الرياضيات المدرسية في المراحّل الدراسية المختمفة ألىمية حل المسألة في تعميم الرياضيات 
 (.NCTM,2000وتعمميا )

 Microsoftأثـر تـوظـيـف بـرمـجـيـة  أتي الستقصاءىـذه الدراسة ت فإن وعميو،
Mathematics  الـصـف الـعـاشـر األساسي في األردن. في حـّل الـمـسـألـة الـريـاضـيـة لـدى طـالب 

 مشكمة الدراسة وسؤالها
معرفـة و  اسـتيعاب المفـاىيم المجـّردة، إلى ميارات خاصة عند تعّمميـا، مثـل تحتاج الرياضيات

ينيا، واستخداميا في تطبيقات حياتيـة، وىـذا يحتـاج إلـى أسـاليب غيـر تقميديـة تسـاعد فـي العالقات ب
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 اكتساب ىذه الميارات وتنميتيا.
احتوائيــا عمــى مفــاىيم مجــردة، ولقمــة  بســبب وتواجـو الرياضــيات بعــض الصــعوبات فــي تعّمميــا

توّظـــف التكنولوجيـــا ة ال واتبـــاع أســـاليب تقميديـــ اســـتراتيجيات الـــتعّمم الحديثـــة فـــي تدريســـيا،اســـتخدام 
-Dahlan,2016; Al-Zubdeh,2016; Jomaa,2015; Al)والبـرامج التعميميـة والديناميكيـة.

)2013Yaseen,-Bani 2014;Abed &Salha, 2014;Akhras, 
الطـالب عمـى حـل المسـائل الرياضـية، كانـت ومــا  مقـدرةن مـن الدراسـات أ عديـدوأشـارت كمـا 

 أثنـاء دراسـتيم،فـي يم لم يواجيوا إال بالقميل من المسـائل الحياتيـة زالت دون المستوى المطموب، ألن
عمى حل المسألة الرياضية، وزيـادة التركيـز عمـى عمميـات الحـل،  المقدرةولحل مشكمة الضعف في 

ثرائيــــا.)  ;Abdulqader,2017البــــد مــــن دراســــة واقــــع حــــل المســــألة فــــي مناىجنــــا الدراســــية وا 
Dahlan,2016; Jomaa,2015; Abed & Salha,2014;) 

 تتحّدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤال اآلتي: وعميو،
فــي حـــّل الـمـسـألـــة الـريـاضـيـــة لـــدى  Microsoft Mathematicsمــا أثـــر تـوظـيـــف بـرمـجـيـــة 

 ؟ في األردن الـصـف الـعـاشـر األساسي طـالب
 فرضية الدراسة

 :اآلتيةية الصفر  صيات الفرضية في ضوء سؤال الدراسة، 
( بـــين أداء طـــالب المجمـــوعتين α=0.05ال يوجـــد فـــرق ذو داللـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى )"

( والضـــابطة Microsoft Mathematics برمجيـــة توظيـــف التجريبيـــة )الـــذين درســـوا عـــن طريـــق
 ".حل المسألة الرياضية اختبار بالطريقة االعتيادية( في )الذين درسوا

 الدراسةأهمية 
فـي الحـد  Microsoft Mathematicsتوظيف برمجية  أثر اسة في تقّصيياتكمن أىمية الدر 

مـــن الصـــعوبات التـــي يواجييـــا الطـــالب عنـــد دراســـة الجبـــر، ومـــدى مســـاعدتيم فـــي إدراك المفـــاىيم 
والعالقـــات والنظريـــات المتعمقـــة بيـــا، مـــن خـــالل توظيـــف ىـــذه البرمجيـــة الديناميكيـــة. ويمكـــن تحديـــد 

 ي:أتا يل مأىمية ىذه الدراسة من خال
 Microsoft تضــــــمنت الدراســــــة عنــــــد اجرائيــــــا عمــــــى دليــــــل تفصــــــيمي لتقــــــديم برمجيــــــة .1

Mathematics .لمعممي الرياضيات وتعريفيم بميزاتيا وكيفية توظيفيا في تدريس الجبر 
 برمجيات متخصصة في تدريس الرياضيات. تشجيع معممي الرياضيات عمى توظيف .2
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ج الرياضيات إلى ضرورة دمج البرمجيات الديناميكية توّجيو اىتمام القائمين عمى تطوير مناى .3
 في مناىج الرياضيات.

 هدف الدراسة
فـي  تـدريس   Microsoft Mathematicsتقّصـي أثـر توظيـف برمجيـة  ىـدفت الدراسـة إلـى

 طالب الصف العاشر عمى حل المسألة الرياضية. مقدرةالجبر في رفع 
 حدود الدراسة 

تصـرت الدراسـة فـي تطبيقيـا عمـى طـالب الصـف العاشـر األساسـي الحدود البشرية والمكانية: اق .1
 في المدارس األردنية الدولية في عمان.

 الدراسيالحدود الزمانية: اقتصرت ىذه الدراسة عمى الفصل الدراسي الثاني من العام  .2
2018/2019. 

 Microsoft Mathematicsالموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى تقّصي أثر برمجية  الحدود .3
 ي حل المسألة الرياضية.ف

 مصطمحات الدراسة وتعريفاتها اإلجرائية
 تتضمن ىذه الدراسة المصطمحات اآلتية:

 :Microsoft Mathematicsبرمجية 
ىـــي برمجيـــة متخصصـــة فـــي الجبـــر واليندســـة واإلحصـــاء والتفاضـــل والتكامـــل ُطـــورت لتعمـــيم 

ت، وبتوظيـف ىـذه البرمجيـة يمكـن الرياضيات لطمبة المدارس والجامعات من قبل شركة مايكروسـوف
ـــات والعالقـــات، وليـــذه البرمجيـــة  ـــاط والمســـتقيمات والمنحنيـــات واالقتران ـــدرةرســـم النق عمـــى حـــل  المق

(. Hong‚2013,p25المعــــــادالت بأنواعيــــــا، كمــــــا يمكنيــــــا توضــــــيح خطــــــوات الحــــــل بالتفصــــــيل )
 .Microsoft Mathematicsمن برمجية  اإلصدار الرابع سـتـخـدم في ىذه الدراسةوأُ 

 :حل المسألة الرياضية
يـا، ممالتـي سـبق لـو تع بيا العمميات التي يقوم بيا الطالب مستخدما خالليا المعمومـات يقصد

-Abuحــل جــاىز فــي وقتــو )ا مــن أجــل التامــب عمــى موقــف غيــر مــألوف لــو مــن قبــل وال يوجــد ليــ
Zaina, 2010, 307 عمى فيم حل المسـألة درةالمق(. ويعّرف حل المسألة الرياضية إجرائًيا: بأنو 

تحديد المعطيات، وتحديد المطموب، ووضع خطة الحل، وتنفيذ الحل، والتحقق  من خالل ياوتنظيم
 بالدرجة التي حصل عمييا الطالب في اختبار حل المسألة الرياضية. قياسو وتم من صحتو.



 .2021، الرابع األردنية، المجمد السادس، العددمجمة التربوية ال، األردنية لمعموم التربوية الجمعية

209 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 أواًل: اإلطار النظري

الكبيرة في حجم السكان والتدفق اليائل لممعارف والتطور التكنولوجي أثًرا أحدثت التحوالت 
قدرتو عمى تحّمل مسؤولياتو تجاه المتطمبات مبالغ الحرج والخطورة عمى الواقع التعميمي و 

االجتماعية واالقتصادية والعممية، التي أضحت الحياة الجديدة تطرحيا بوصفيا حاجات ممّحة 
لذلك كان لزاًما عمى المؤسسات التعميمية أن تبحث عن حل لمنيوض  وغير قابمة لمتأجيل.

بواجباتيا والنيوض بأعبائيا المتزايدة. ومن ىنا كان البد من االستفادة من جممة ىذه التحواّلت بما 
يخدم العممية التعميمية، واإلفادة من التكنولوجيا الجديدة وتوظيفيا في خدمة العممية التعميمية 

(Aboud,2007.) 
( التكنولوجيا كأحد المبادئ األساسية في تعميم NCTM,2000ومن ىنا أوردت وثيقة )

تعميم الفّعال الرياضيات، وذلك نظًرا لما تقّدمو التكنولوجيا من دعم لتعّمم الطالب، ودعم ال
ماىية الرياضيات التي يجري تدريسيا. ويجري ىذا من خالل توفير نماذج في  لمرياضيات، وأثرىا

ية لممسائل، مما يتيح لمطمبة التفكير بقضايا أكثر عمومية ونمذجة وحل مشكالت معقدة، مرئ
جراء الحسابات بسرعة ودقة، مما يوفر الوقت والجيد، وتوفير الفرص لممعممين لتكييف التدريس  وا 

في عممية تعّمم الرياضيات  تسيممن االمتيازات التي  عديدحسب حاجات الطالب الخاصة، و 
(Abu-Zaina,2010.) 

من الخصائص التي مّكنت الحاسوب وبرمجياتو من  عديدإلى  (Aboud,2007ولقد أشار )
 تحقيق األىداف التعميمية بكفاءة عالية، نذكر منيا:

الجاذبية وعنصر التشويق والمؤثرات الصوتية والبصرية التي تثير في المتعمم الدافعية إلى  .1
 مواصمة التعّمم.

 ا جعل التعّمم عممية ممتعة من خالل توفير مثيرات متنوعة ومتسمسمة،اإلمتاع، والذي يعني ىن .2
 وبما يضمن االستجابة لمفروق الفردية، ويتناسب مع التسمسل اليرمي لبناء الخبرات التعميمية.

لتحقيق ىدف تعميمي، وبما ذاتو تعدد الحواس، والذي يعني مخاطبة أكثر من حاسة في الوقت  .3
 دية بين الطمبة بشكل أفضل.يضمن مراعاة الفروق الفر 

 التحكم المتاحة بجممة من األمور لمطمبة والمعمم. مقدرة .4
 االختزال، أي توفير الوقت والجيد. .5
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الطمبة عمى التصّور  مقدرةالواقعية والخيال، ومحاكاة واقع الطمبة بنماذج متحركة تعزز  .6
 والتخّيل.

 تحفيز التفكير االبتكاري، وميارات التفكير العميا. .7
 Microsoft Mathematicsجية برم

إحدى البرمجيات الجاىزة المتخصصة في  Microsoft Mathematicsتعّد برمجية 
من حساب  الرياضيات في معظم مجاالت تمتاز بأنيا برمجية تعميمية مجانية تيتم إذالرياضيات، 

حصاء وتفاضل وتكامل،  أنيا ا،غيرى عن البرمجية ىذه تميز التي األمور ومن وجبر وىندسة وا 
الحل، مما يسيل عممية التعّمم  الخطوات التفصيمية وخوارزمية توضح فقط، ولكنيا تطبيقية ليست

كما ويستطيُع الطالب من خالل ىذه البرمجية رسم جميع أنواع االقترانات والعالقات عند الطالب. 
ية في الرياضية في مستويين وثالثة مستويات، وتحريك وقمب األشكال والمجسمات اليندس

عمى حل المعادالت الرياضية خطوة بخطوة وبعدة  المقدرة، كما تمتاز البرمجية بكافة االتجاىات
أربعة  Microsoft Mathematicsوتضم برمجية  (.Hong,2013طرق وكتابتيا بأبسط صورة )

 .إلحصاء، والنسب المثمثية، والجبرمحاور رئيسة في الرياضيات، وىي التفاضل والتكامل، وا
 Microsoft Mathematicsحل تطور برمجية مرا

صدارات Microsoft mathematics برمجيةت مرّ  من قبل شركة  بأربع مراحل وا 
Microsoftأت، وتمخصت ىذه المراحل بما ي( ي كما أوردىاAl-Selhab,2017:) 

  Microsoft mathematics 1.0(: 6002اإلصدار األول في العام )
مجموعة عدة الطمبة في الواجبات المنزلية، وكانت جزًءا من ىدفت النسخة األولى إلى مسا

 .(Microsoft Student 2006) برامج
  Microsoft mathematics 2.0(: 6002اإلصدار الثاني في العام )

والتي ىدفت إلى مساعدة الطمبة في الواجبات المنزلية والمدرسية طّورت النسخة الثانية 
(، مع إضافة بعض العمميات Microsoft Student, 2007وكانت جزًءا من مجموعة برامج )

 .الجديدة
  Microsoft mathematics 3.0(: 6002اإلصدار الثالث في العام )

يدعم حساب التفاضل والتكامل  متكامل الخصائص كبرنامج مستقلُأنتجت النسخة الثالثة 
كتابة المعادلة الرياضية  لقاء مبمغ مادي، مع إضافة خاصية المحبرة اإللكترونية، والتي تعني
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 طباعتيا. فضاًل عن، ( أو القمم اإللكترونيMouseباستخدام المؤشر )
 Award ofعمى جائزة التفوق  2008وقد حصمت البرمجية عند إصدارىا عام 

Excellence  من مجمة التقنية والتعميم األمريكيةTech and Learning Magazine. 
  Microsoft mathematics 4.0(: 6022اإلصدار الرابع )

كبرنامج مستقل يدعم التفاضل والتكامل واليندسة واإلحصاء، طّورت النسخة الرابعة 
 Ribbonوتم إضافة ميزة ، (bit, 64-bit-32وأصبحت النسخة متاحة مجاًنا بإصدارين )

interface ،مباشرة وبفاعمية ياواستخدام ياوفيمساعد المستخدم عمى إيجاد األوامر ت والتي ،
 وبأقل عدد من الخطوات، ودون الحاجة إلى المجوء لزر المساعدة.

 توّفر البرمجية إمكانات متعددة تساعد في تعّمم معظم مجاالت الرياضيات، منياو 
(Hong,2013; Al-Selhab, 2017): 

 النيائي فقط. توضيح خطوات الحل بالتفصيل وليس الوصول إلى الناتج .1
والمعادالت بأكثر من طريقة، مما يوّسع مدارك الطالب  ممسائلل توّفر البرمجية حموالً  .2

 ويساعده عمى فيم أعمق لممسألة.
تشتمل البرمجية عمى مكتبة لمصيغ الرياضية المشيورة تعرض تعميمات ومساعدة ألكثر من  .3

 مئة صياة.
 .تمتمك البرمجية عمى واجية تفاعمية جّذابة وسيمة االستخدام وواضحة لمطالب .4
التشويش، وذلك بفضل القوائم المنسدلة التي توجو الطالب لموظائف الرسومية تجّنب االرباك و  .5

 التي يحتاجونيا في مجال الجبر واليندسة وحساب المثمثات وحساب التفاضل والتكامل.
 وثالثية األبعاد 2D تجعل الرياضيات مرئية، وذلك بفضل خاصية الرسومات ثنائية األبعاد .6

3D ة.بألوان ومؤثرات حركية جذاب 
مختمفة، مثل: الطول، المسافة، وقياسات الزوايا،  يمكن لمبرمجية تحديد وحساب قياسات .7

 والمساحة والحجم. 
، مثل: الخطية والتربيعية والمعادالت من كافة أنواعيابأنظمة المعادالت  يمكن لمبرمجية حل .8

 الدرجة الثالثة.
 لرسومات.النسب المثمثية، وتوضيح الحل باستخدام ا يمكن لمبرمجية حل .9
 إمكانية الطباعة. فضاًل عنتدعم البرمجية الكتابة اليدوية   .10
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تساعد البرمجية الطمبة عمى التعّمم الذاتي، وذلك بفضل األدوات التي توّفرىا والتي تمّكن   .11
 الطمبة من التعّمق في مفاىيم الرياضيات وتجريبيا وتطبيقيا لوحدىم وبطرقيم الخاصة.

 حل المسألة الرياضية
موضوع حل المسألة أحد األمور الميمة التي تستأثر باىتمام بالغ في جميع مستويات أصبح 

 The National Councilأشار المجمس الـوطني لخبـراء الرياضـيات ) فقدالرياضيات المدرسية، 
of Supervisors of Mathematics, NCSM إلى أن تعّمم حل المسائل ىو المبرر األساسي )

ا ىــدفً  بوصـفيا( عمــى أىميـة حـل المسـائل NCTM, 2000قـد أكـدت وثيقـة )، و لدراسـة الرياضـيات
لــتعّمم الرياضــيات وأداة مــن أدواتيــا األساســية، كمــا أن حــل المســألة يعــّد حجــر الزاويــة ألي برنــامج 

 .(Al-Zuhairi, 2017)رياضي ناجح 
 ,Abu-Zaina&Ababneh, 2010المسألة في الرياضيات كما أشار إلييا كل من )

p257)  موقف تعميمي جديد يواجو المتعمم وليس لو حل جاىز في ذىنو"، ويتطمب ىذا "ىي
عادة تنظيمو وتطبيقو عمى الموقف الجديد. فحلّ   الموقف من المتعمم توظيف ما تعّممو سابًقا وا 

 يقوم إذ جديدًا، تعمماً  تنتج عممية أيضاً  ىو بل والمبادئ، تطبيق لمقوانين مجرد ىو ليس المسألة
 إلى يتوصل عندما وىو الخبرات، ويستدعي ويجربيا عميا، يضع الفرضيات تفكرية ةبعممي مالمتعم
 جديدة. مواقف ومسائل إلى أثرىا انتقال بقابمية وأساليب تتميز طرائق يكتسب لممسألة، حلّ 

 المسألة حلّ  أهمية
 منيا  سباب،أ لعدة الرياضيات وتعّمميا، وذلك تعميم في كبيرة أىمية الرياضية المسألة لحلّ 
(Abu-Zaina, 2010, p312): 

 الحسابية بكفاءة عالية. الميارات عمى لمتدريب معنى ذات وسيمة المسائل حلّ يعّد  .1
يعّد حل المسائل وسيمة فّعالة لتوضيح المفاىيم وتطبيق التعميمات والميارات في مواقف  .2

كسابيا معنى.  جديدة وا 
 ياضية جديدة.يؤدي حل المسائل إلى تعّمم مفردات ومعارف ر  .3
 .ن أن ينتقل أثرىا إلى مواقف أخرىينّمي حل المسائل أنماط التفكير لدى الطالب والتي يمك .4
 يعّد حّل المسائل وسيمة إلثارة الفضول الفكري وحب االستطالع والتحّدي لدى الطمبة. .5
ثارة دافعيتيم ونشاطيم نحو تعّمم م .6 عارف يؤدي حل المسائل إلى تحفيز الطمبة عمى التعّمم وا 

 جديدة.
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 خطوات حل المسألة الرياضية
من أىم واجبات المعمم مساعدة  " أن( في كتابو "البحث عن الحلّ 1975رأى جورج بوليا )

يقوم المعمم بإلقاء أسئمة وتوجييات عامة ترشد  إذالطالب مساعدة طبيعية بحذر دون تطّفل، 
فقد حدد بوليا أربع خطوات أساسية الطالب إلى الطريق الذي يجب أن يسمكو لحل المسألة. وعميو 

 (:Abu-Zaina, 2010, Afaneh & others, 2012وىي كما أشار ) لحل المسألة الرياضية،
 فهم المسألة .أ 

يعتمد الفيم الجيد لممسألة  إذتعّد خطوة فيم المسألة الخطوة األىم من خطوات حل المسألة، 
ب، الشروط(، ويمكن الكشف عن ىذه عمى تحديد عناصر المسألة األساسية )المعطيات، المطمو 

العناصر بسؤال الطالب: ما المطموب، وما ىي المعطيات، وىل تكف المعطيات إليجاد المطموب، 
 وما ىي النواقص في المسألة، ومن ثم يعيد الطالب المسألة بماتو الخاصة.

 ابتكار فكرة وخّطة الحلّ  .ب 
يجا د مداخل المسألة، وعمى المعمم أن تعتمد ىذه الخطوة عمى التوّصل إلى فكرة الحّل وا 

يساعد الطالب من خالل عرض بعض األسئمة التي تقودىم إلييا، ويمكن أن يوّجو المعمم الطمبة 
 الربط بينيما، وما النواقص التي يحتاجيا وكيفية إلى التفكير في المطموب والمعطيات وكيفية

 إلييا، وذلك بوضع فرضيات لمواجية المسألة. الوصول
 فكرة الحلّ  تنفيذ .ج 

في ىذه الخطوة يتم تجريب الفرضيات التي تم وضعيا في الخطوة السابقة، وذلك عن طريق 
اإلدراك الصحيح والواعي لخطة الحّل وتوّفر الميارات الالزمة لذلك لدى الطالب، وىنا يساعد 

ضاًل فالمعمم الطالب عمى تنفيذ خطة الحل من خالل صياغة بدائل الحمول، وتكوين العالقات، 
 تشجيع الطالب وحّثو عمى االستمرار وعدم اليأس. عن

 مراجعة الحلّ  .د 
يتم التحقق من صحة الحل بعدة طرق مثل التعويض أو السيربخطوات الحّل بشكل عكسي 

 أو المجوء إلى طريقة حل أخرى.
 ثانًيا: الدراسات السابقة

 Microsoft تــــــــم اإلطــــــــالع عمــــــــى عــــــــدد مــــــــن الدراســــــــات ذات الصــــــــمة بتوظيــــــــف برمجيــــــــة
Mathematics  فـي التـدريس، وتأثيرىـا فـي حـل المسـألة الرياضـية وبرمجيات واستراتيجيات مماثمة
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 ي عرض لبعض ىذه الدراسات:أتلدى الطالب، وفيما ي
 Microsoftتقّصي أثر استخدام  برمجية  ( إلىAl-Zubdeh,2016ىدفت دراسة الزبدة )

Mathematics  ميارات التفكير الرياضي زاوية، وفي تنميةعمى حل المثمث القائم ال المقدرةفي 
تكونت عينة  وقدالمنيج شبو التجريبي،  وُاستخدم، لدى طمبة الصف التاسع األساسي في األردن

( 31( طالبة، وتم تقسيميم إلى مجموعتين؛ مجموعة ضابطة وعدد أفرادىا )61الدراسة من )
( طالبة، وتم 30يبية وعدد أفرادىا )طالبة، وتم تدريسين بالطريقة االعتيادية، ومجموعة تجر 

استيعاب أنظمة المعادالت الخطية واختباًرا في  القياس اختبارً  بقّ دريسين باستخدام البرمجية، وطُ ت
وأشارت النتائج إلى أن التدريس  عمى المجموعتين قبمًيا وبعدًيا،تطبيقات أنظمة المعادالت الخطية 

عمى حل المثمث القائم الزاوية، وفي تنمية ميارات  مقدرةاللو أثر إيجابي في  البرمجية باستخدام
 التفكير الرياضي.

( لبحث فاعمية توظيف القصص الرقمية في تنمية Dahlan,2016وجاءت دراسة دحالن )
تكونت عينة  إذميارات حل المسائل المفظية الرياضية لدى طمبة الصف الثالث األساسي بازة، 

كة أ، وقسم الطمبة إلى من مدرسة خانيونس االبتدائية المشتر  ( طالًبا وطالبة70الدراسة من )
( طالًبا وطالبة، ومجموعة تجريبية وتكونت من 35: مجموعة ضابطة وتكونت من )مجموعتين

( طالًبا وطالبة، واعتمدت الدراسة المنيج التجريبي، كما تمثمت أدوات الدراسة بقصص رقمية 35)
ائم عمى القصص الرقمية، واختبار حل المسألة المفظية. تم بناؤىا، ودليل تدريسي لممعمم ق

وتوصمت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجموعة 
 في اختبار حل المسألة لصالح المجموعة التجريبية. التجريبية والمجموعة الضابطة

 ( أثـر اسـتخدام Supriani,2015 &Oktaviyanthiوسـبرياني ) وتقصت دراسـة اوكتافيـانثي
 لطمبـة السـنة األولـى فـي جامعـة في تعمـيم التفاضـل والتكامـل Microsoft Mathematics برمجية

Serang Raya ( ـــة الدراســـة مـــن ـــا،22فـــي اندونيســـيا، وتكونـــت عين ـــى  ( طالًب ـــم تقســـيميم إل وت
درســوا بالطريقـــة االعتياديـــة، ومجموعـــة ( طالًبـــا، 11وعــدد أفرادىـــا ) مجمــوعتين: مجموعـــة ضـــابطة

( طالًبا، درسوا باستخدام البرمجيـة، وبعـد تحميـل البيانـات إحصـائًيا، تبـّين 11وعدد أفرادىا ) تجريبية
رفــع  فــي تعمــيم التفاضــل والتكامــل ســاعد فــي  Microsoft Mathematicsبرمجيــة أن توظيــف

 مستويات الطالب.
( لمكشف عن أثر Al-Shara & Agherinh, 2015وجاءت دراسة الشرع واقرينو )
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في تحميل المقادير الجبرية وتطبيقاتيا في حل المسألة لدى طالب  Algebratorاستخدام برمجية 
بالتساوي  ( طالًبا وّزعوا58اختيرت عينة قصديو من ) فقدالصف التاسع األساسي في األردن. 

ار تحميل المقادير الدراسة طّور اختب التجريبية والضابطة. ولتحقيق أىداف الدراسة مجموعتي عمى
( فقرة من نوع االختيار من متعدد، واختبار تطبيقات المقادير الجبرية 13من ) الجبرية مكون
أظيرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عند . و ( أسئمة من النوع المقالي6مكون من )

بيقاتيا في حل المسألة، وكانت النتائج ( في تحميل المقادير الجبرية وتطα=0.05مستوى الداللة )
 لصالح طمبة المجموعة التجريبية. 

( فاعمية برنامج تعميمي محوسب بالتمثيالت الرياضية Jomaa,2015وبحثت دراسة جمعة )
 إذفي تنمية ميارة حل المسائل الرياضية )اليندسية( لدى طالبات الصف الخامس األساسي بازة، 

( طالبة من طالبات الصف 89جريبي، وتكونت عينة الدراسة من )اتبعت الدراسة المنيج الت
الخامس األساسي في مدرسة رفح االبتدائية المشتركة، وقسمت إلى مجموعتين: مجموعة تجريبة، 

( طالبة درسن باستخدام البرنامج التعميمي المحوسب، ومجموعة ضابطة، 43وتكونت من )
قت أداة الدراسة التي تكونت من اختبار بّ تيادية، وطُ ( طالبة درسن بالطريقة االع46وتكونت من )

لميارات حل المسائل الرياضية اليندسية عمى المجموعتين التجريبة والضابطة، وتم تحميل البيانات 
( لعينتين مستقّمتين، وأظيرت نتائج الدراسة Mann-Whitney testإحصائًيا باستخدام اختبار )

بيق البعدي الختبار ميارات حل المسائل الرياضية اليندسية تفوق المجموعة التجريبية في التط
 عمى المجموعة الضابطة.

( إلـــــــى تقّصـــــــي أثـــــــر اســـــــتخدام  برمجيـــــــة Al-Akhras,2014وىـــــــدفت دراســـــــة األخـــــــرس )
Microsoft Mathematics   فــي اســتيعاب أنظمــة المعــادالت الخطيــة وتطبيقاتيــا لــدى طمبــة
تكونـت عينـة الدراسـة مـن  فقـدالمـنيج شـبو التجريبـي،  دمواستخ، الصف الثامن األساسي في األردن

( طالبــــة،وتم 35( طالبــــة، وتــــم تقســــيميم إلــــى مجمــــوعتين: مجموعــــة ضــــابطة وعــــدد أفرادىــــا )68)
( طالبـــــة، وتـــــم تدريســـــين 33تدريســـــين بالطريقـــــة االعتياديـــــة، ومجموعـــــة تجريبيـــــة وعـــــدد أفرادىـــــا )

اســـتيعاب أنظمــــة المعــــادالت ة القيـــاس مــــد تبــــارً اخ ُطّبــــقباســـتخدام البرمجيــــة، وفـــي نيايــــة التجربـــة 
وأشارت النتـائج إلـى أن  عمى المجموعتين،الخطية، واختباًرا في تطبيقات أنظمة المعادالت الخطية 

ـــدريس باســـتخدام ـــة قـــد  الت اســـتيعاب أنظمـــة المعـــادالت الخطيـــة  يم فـــي تحســـين مســـتوىســـأالبرمجي
 .وتطبيقاتيا لدى الطالبات
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( إلـى تقصـي أثـر برنـامج تعميمـي Abed & Salha,2014صـالحة )وىـدفت دراسـة العابـد و 
المكانيـــة لــــدى  المقـــدرةعمــــى حـــل المســـألة الرياضــــية و  Illuminationsمـــدعم بالتـــأثيرات الضـــوئية 

( طالبــة، وتكونــت 67طالبــات الصــف الســابع األساســي فــي فمســطين، وتكونــت عينــة الدراســة مــن )
دريســـين وحـــدة اليندســـة باســـتخدام البرنـــامج التعميمـــي ( طالبـــة، وتـــم ت35المجموعـــة التجريبيـــة مـــن )

( طالبـة، وتـم تدريسـين بالطريقـة 32المدعم بالتأثيرات الضوئية، وتكونت المجموعة الضـابطة مـن )
( لصــالح α=0.05االعتياديــة، وأظيــرت النتــائج وجــود فــروق دالــة إحصــائًيا عنــد مســتوى الداللــة )

 المجموعة التجريبية .
( إلى الكشف عن أثر استخدام 2013Yaseen,-Baniي ياسين )كما ىدفت دراسة بن

الصف الثامن وحل المسألة اليندسية لدى طالب  المكانية المقدرةفي تنمية  CABRI 3Dبرمجية 
من  طالًبا (50عينة الدراسة ) تكّونت إذ المنيج شبو التجريبي، ستخدموأُ األساسي في األردن. 

في شعبتين: شعبة تجريبية وعدد  الثانوية لمبنين موزعينطالب الصف الثامن في مدرسة الروضة 
( 25وعدد أفرادىا) ضابطة وشعبة ،CABRI 3D( طالًبا درسوا باستخدام برمجية 25أفرادىا )

 المقدرةأداتين، ىما اختبار  ماستخداطالًبا درسوا بالطريقة االعتيادية. ولتحقيق أىداف الدارسة 
لمكشف  ANCOVAية، وتم استخدام تحميل التباين المصاحب المكانية، واختبار المسألة اليندس
طالب الشعبتين التجريبية والضابطة، وقد أظيرت النتائج وجود  عن الفروق في متوسطات درجات

( بين متوسطي درجات طالب الشعبتين α= 0.05عند مستوى الداللة) فروق ذات داللة إحصائية
 دسية لصالح المجموعة التجريبية.والمسألة الين المكانية المقدرةفي اختبار 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة
ىذة الدراسة في منيجيتيا  اتفقت إلى الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منيا بالنظر

-Al-Zubdeh,2016; Oktaviyanthi & Supriani,2015; Alمع دراسة كل من: )
Akhras, 2014) 
فــي تــدريس الرياضــيات عمــى متايــرات  Microsoft Mathematicsبرمجيــة فــي توظيــف 

أشــارت جميــع تمــك الدراســات إلــى وجــود أثــر إيجــابي لمبرمجيــة عمــى تمــك المتايــرات.  فقــدمختمفــة، 
-Dahlan,2016; Jomaa,2015; Al)مع دراسـة كـل مــنأداتيــاواتفقـت أيًضـاىذه الدراســة فـي 

2013Yaseen,-Bani2014; Salha, 2015; Abed &Agherinh,  & Shara)  فـي
تطبيق برمجيات محوسبة، وبحث أثرىـا فـي حـل المسـألة الرياضـية.  وقـد أفـادت ىـذه الدراسـات فـي 
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تحديــد مــنيج الدراســة الحاليــة، وىــو المــنيج شــبو التجريبــي الــذي اســتخدم فــي أغمــب الدراســات، كمــا 
عداد دليل المعمم لمتدريس باستخدام برمجية أسيمت  Microsoftالدراسات في تطوير أداة الدراسة وا 

Mathematicsوقـــــــد جـــــــاءت الدراســـــــة الحاليـــــــة لتقّصـــــــي أثــــــــر تـوظـيــــــــف بـرمـجـيــــــــة ،Microsoft 
Mathematics الـصـف الـعـاشـر األساسي في األردن. في حـّل الـمـسـألـة الـريـاضـيـة لـدى طـالب 

 منهج الدراسة
 Quasi experimental) نظــًرا لطبيعــة الدراســة اتبعــت الدراســة المــنيج شــبو التجريبــي

design.بمجموعتين تجريبية وضابطة ،) 
 أفراد الدراسة 

الصـــف العاشــر األساســـي فــي البرنـــامج األمريكـــي  طـــالبيتكــون مجتمـــع الدراســة مـــن جميــع 
HSD مــن طــالب الصــف العاشــر األساســي الــذين  فــي األردن، وتــم اخـــتيار عينــة الدراســة قصــدًيا

تـــم اختيـــار المجمـــوعتين  إذاألردنيـــة الدوليـــة.  فـــي المـــدارس HSD يدرســـون وفـــق النظـــام األمريكـــي
( طالًبـــا فــي المجموعـــة التجريبيــة درســـوا باســـتخدام 20التجريبيــة والضـــابطة بشــكل عشـــوائي بواقــع )

( طالًبـــا فـــي المجموعـــة الضـــابطة درســـوا بالطريقـــة 20، و)Microsoft Mathematicsبرمجيـــة 
 االعتيادية.

 أدوات الدراسة
 الزمنية لها المادة التعميمية والخطة

اعتمــدت الدراســة وحــدة الجبــر مــن منيــاج الرياضــيات لمصــف العاشــر األساســي فــي البرنــامج 
 الــُدروس، ومــن خــالل استشــارة عــدد مــن ، وتحتــوي ىــذه الوحــدة عمــى مجموعــة مــنHSD األمريكــي

وبعـض المشـرفين التربـويين لمـادة  معممي الرياضيات من ذوي الخبرة فـي تـدريس المنـاىج األمريكيـة
مـن منيـاج الرياضـيات المعتمـد لمصـف العاشـر فـي  اآلتيـةالجبريـة  تالميـارا ختيارإ الرياضيات، تم

 :HSDالبرنامج األمريكي 
 تبسيط المقادير الجبرية. .1
 حل المعادالت الخطية. .2
 حل نظام من المعادالت الخطية بمتايرين جبريا بالتعويض. .3
 ف.حل نظام من المعادالت الخطية بمتايرين جبريا بالحذ .4
 حل المعادالت التربيعية جبريا بالتحميل. .5
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 حل المعادالت التربيعية جبريا بإكمال المربع. .6
 حل المعادالت التربيعية جبريا باستخدام القانون العام. .7
 . حل المتباينات الخطية. .8
 حل معادالت القيمة المطمقة.  .9
 حل متباينات القيمة المطمقة. .10

 Microsoft mathematicsدريس باستخدام برمجيةوتم اختيار ىذه الميارات لمناسبتيا لمت
مكانات البرمجية، ولألىمية تشّكل ىذه  إذالعممية لممحتوى الرياضي المتضمن فييا،  بما يتالءم وا 

فضاًل في حل كثير من المسائل اليومية في حياة الطالب،  ميمةالميارات بصورىا المختمفة أدواٍت 
عات جبرية ميمة سيتعرض ليا الطالب في المستويات ضروري لتعّمم موضو و أنيا أساس ميم  عن

 الالحقة.
 Microsoftلتدريسيا باستخدام برمجية المياراتوتم إعادة تنظيم محتوى تمك 

Mathematics ،( حصة 20بمغ إجمالي عدد الحصص المخصصة لممواضيع المختارة ) وقد
االنجميزية لتدريسيا باستخدام كما تم إعداد دليل لممعمم بالماة  دقيقة. 45صفية، مدة كل حصة 

 وكيفية توظيف البرمجية. تضمن نماذج توضيحية لتدريس كل ميارة البرمجية،
 اختبار حل المسألة الرياضية

لتحقيق ىدف الدراسة، تم مراجعة األدب النظري وبعض الدراسات السابقة المتعمقة بحل 
تكون االختبار بصورتو األولية من  وقدالمسألة الرياضية لبناء اختبار حل المسألة الرياضية، 

الطالب عمى حل المسألة  مقدرةعشر فقرات عمى شكل مسائل رياضية تيدف إلى قياس م
 الرياضية.

 صدق اختبار حل المسألة الرياضية
لمتحقق من صدق اختبار حل المسألة الرياضية، تم عرضو بصورتو األولية عمى لجنة من 

من معممين ذوي خبرة ومشرفين تربويين وأساتذة جامعيين،  ( محكمين،10المحكمين بمغ عددىم )
إلبداء آرائيم فيما يتعمق بسالمة مفردات االختبار من الناحية العممية والصياغة الماوية، ومدى 
مناسبة المسائل لمستوى الطالب، ومالءمة مفتاح تصحيح االختبار وتوزيع الدرجات عمى 

عادة صياغة بعض الفقرات وحذف فقرة ليتكون بصورتو المسائل، وقد تم األخذ بمالحظاتيم وا  
نموذًجا لإلجابة، وتفاوتت الدرجات المخصصة لكّل أُ النيائية من تسع فقرات. وقد أعد الباحث 
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 ( درجة.50سؤال لتكون الدرجة الكمّية لالختبار )
 اختبار حل المسألة الرياضيةثبات 

تطالعية من مجتمع الدراسة، بمغ عدد لمتحقق من ثبات االختبار تم تطبيقو عمى عينة اس
ألفا( لقياس  -( طالًبا، وتم حساب معامل الثبات باستخدام معادلة )كرونباخ30أفراد ىذه العينة )

( وىي قيمة مقبولة ألغراض الدراسة. ومن 0.779بمات قيمتو ) إذمدى االتساق الداخمي لمفقرات 
ان موضوعيتو ُصّحح االختبار البعدي من أجل ثبات تصحيح اختبار حل المسألة الرياضية، وضم

قبل الباحث ومعمم رياضيات آخر، ثم أخذ الوسط الحسابي لدرجتي الباحث ومعمم الرياضيات لكل 
سؤال في االختبار. وجرى اعتماد الوسط الحسابي لمتقديرين، وُحسب تكافؤ التصحيح باستخدام 

ضيات، وبمغ معامل ثبات التصحيح معامل ارتباط )بيرسون( بين درجات الباحث ومعمم الريا
كما تم حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار  ( وىذا يعد معامل ثبات قوي.0.981)

 ( يوضح ذلك:1) الجدولحل المسألة الرياضية، و 
 (. معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار حل المسألة الرياضية2) الجدول

 مل التمييزمعا معامل الصعوبة رقم الفقرة
1 0.33 0.36 
2 0.40 0.27 
3 0.42 0.30 
4 0.35 0.55 
5 0.25 0.66 
6 0.45 0.39 
7 0.37 0.53 
8 0.30 0.38 
9 0.29 0.65 

 المسألة الرياضية الزمن المناسب الختبار تحديد
 عمى العينة األستطالعية: اآلتيةلتحديد زمن االختبار تم تطبيق المعادلة 

 زمن انتياء الطالب األخير زمن انتياء الطالب األول + = الختبار المسألة الرياضيةلمناسب االزمن       
                                                                   2 

 )دقيقة( 64+  26 :كاآلتيحيث جاء ذلك 
        2 

 حصة صفية كاممة(دقيقة ) 45 ر المسألة الرياضية =الختبان المناسب وبالتالي يكون الزم
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 متغيرات الدراسة
 التدريس عن طريق توظيفالبرنامج التعميمي ولو مستويان ) : ويتمثل فيالمتغير المستقل 

والتدريس بالطريقة  لطالب المجموعة التجريبية، Microsoft Mathematics برمجية
 االعتيادية لطالب المجموعة الضابطة(.

 :في درجة الطالب في اختبار حل المسألة الرياضية.ويتمثل  المتغير التابع 
 تصميم الدراسة

 ي:أتمجموعتين: تجريبية وضابطة، كما ياستخدم في ىذه الدراسة التصميم شبو التجريبي ل
                                                              EG: O XO 
                                                              CG: O   O 

 حيث : 
(EG  .المجموعة التجريبية : ) 
(CG.المجموعة الضابطة : ) 
(O  .اختبار حل المسألة الرياضية: ) 
( X المعالجة التجريبية بتوظيف : ) برمجية Microsoft Mathematics. 

 المعالجة اإلحصائية 
ســـطات الحســــابية واالنحرافــــات توظيــــف إحصـــاءات وصــــفية متمثمــــة فـــي التكــــرارات والمتو تـــم 

ــــم ــــة والضــــابطة.  كمــــا ت ــــراد المجمــــوعتين: التجريبي ــــف المعياريــــة؛ لوصــــف أداء أف اإلحصــــاء  توظي
( لفحص وجود فروق بـين متوسـطات ANCOVA) المصاحب االستداللي متمثاًل في تحميل التباين
 حل المسألة الرياضية. اختبار المجموعتين التجريبية والضابطة في

 دراسة ومناقشتهانتائج ال
 Microsoftما أثـر تـوظـيـف بـرمـجـيـة :جابة عن سؤال الدراسة المتمثل فيلإل

Mathematics الـصـف الـعـاشـر األساسي في  في حـّل الـمـسـألـة الـريـاضـيـة لـدى طـالب
 ؟األردن

 اء طمبةتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات المعّدلة ألد
برمجية الصف العاشر األساسي عمى حل المسألة الرياضية تبًعا لمتاير طريقة التدريس )

Microsoft Mathematics ( يوضح ذلك:2) الجدول، الطريقة االعتيادية(، و 
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( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية المعدلة ألداء طمبة 6)الجدول
 ألساسي عمى اختبار حل المسألة الرياضية تبعا لطريقة التدريسالصف العاشر ا

طريقة 
 التدريس

المتوسط  البعدي القمبي
المتوسط  العدد المعدل

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 20 33.38 5.88 33.35 5.55 11.30 البرمجية
 20 25.36 4.14 25.40 5.85 11.40 االعتيادية
 40 29.37 6.44 29.38 5.63 11.35 المجموع
( تباينا ظاىريا في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 2) الجدولويبين 

والمتوسطات المعدلة ألداء طمبة الصف العاشر األساسي عمى اختبار حل المسألة بسبب اختالف 
، االعتيادية(، ولبيان داللة Microsoft Mathematics ئات متاير طريقة التدريس )برمجيةف

( ANCOVAالفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين المصاحب )
 يوضح ذلك: (3) الجدولو 

( ألثر طريقة التدريس عمى الدرجة الكمية الختبار ANCOVA(. تحميل التباين المصاحب )3) الجدول
 حل المسألة الرياضية

نمصدر التباي مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

مستوى  قيمة ف
 الداللة

 حجم األثر 
(η2) 

 0.526 0.000* 41.058 518.287 1 518.287 االختبار القبمي )المصاحب(
 0.579 0.000* 50.883 642.307 1 642.307 الطريقة
    12.623 37 467.063 الخطأ

     39 1617.375 الكمي المعدل
 (α  =0.05ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ذ* 

( α=0.05( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية )3) الجدولتبين من 
(، وجاءت 0.000( وبداللة إحصائية )50.883بمات قيمة ف ) إذتعزى ألثر طريقة التدريس 

وبذلك يتم رفض الفرضية  .Microsoft Mathematics ىذه الفروق لصالح طريقة برمجية
( بين أداء α=0.05" ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) أنو الصفرية التي تنص عمى

 Microsoft برمجية طالب المجموعتين التجريبية )الذين درسوا عن طريق توظيف
Mathematicsرياضية.الحل المسألة  اختبار بالطريقة االعتيادية( في ( والضابطة )الذين درسوا 

 Microsoft Mathematics برمجية ومن أجل الكشف عن حجم األثر لطريقة التدريس باستخدام
في حل المسالة الرياضية لدى طالب الصف العاشر األساسي في مادة الرياضيات، تم إيجاد 

% من التباين في أداء 57.9(، وىذا يعني أن 0.579( لقياس حجم األثر فكان )η2مربع إيتا )
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، بينما يرجع Microsoft Mathematics ب يرجع لطريقة التدريس باستخدام برمجيةالطال
المتبقي لعوامل أخرى غير متحكم بيا، مما يعني أن استخدام البرمجية كان لو أثر إيجابي في 

 تحسين أداء الطالب في حل المسألة الرياضية.
دوا من اإلمكانات التي توفرىا وقد تعزى ىذه النتائج إلى أن طمبة المجموعة التجريبية استفا

، والتي وفرت ليم خاصية بيان خطوات حل المعادالت Microsoft Mathematicsليم برمجية 
المختمفة بالتفصيل جبرُيا وباستخدام الرسم، كما أتاحت ليم خطوات تحميل المقادير الجبرية 

، وكل ذلك يتم بتسمسل سمالمختمفة، والخطوات التفصيمية لحل المتباينات الخطية جبرًيا وبالر 
الخطوات من البسيط إلى المركب مع بيان السبب لكل خطوة، وىذا يتيح لممتعمم فرصة كافية 

 مشابية.لمعالجة معمومات المسألة، وينتقل أثر ىذه المعرفة ليطّبقيا في مواقف أخرى 
سر الطبيعة في ك تسيمكما وقد تعود ىذه النتائج إلى الطبيعة الديناميكية لمبرمجية التي 

المجردة التي تامب عمى مادة الرياضيات، وتثير لدى الطالب التفكير المنطقي من خالل تسمسل 
م بال شك في تحميل وفيم المسائل الرياضية تسيالحمول برسومات موضحة، والذي الخطوات وربط 

 عمى حّميا.  المقدرةوبالتالي 
عمى التعّمم الفردي الذي توفره لكل متعمم، ىذا وقد تشير النتائج إلى أثر البرمجية اإليجابي 

تمكن الطالب من تدريب نفسو بنفسو لموصول إلى مستويات متقدمة في حل المعادالت  إذ
 والمتبيانات المختمقة وتحميل المقادير الجبرية.

( Al-Zubdeh,2016من ىنا نرى أن نتائج الدراسة اتفقت مع نتائج دراسة كل من )
( في األثر اإليجابي لبرمجية  Supriani,2015&Oktaviyanthi و) (Al-khras,2014)و

Microsoft Mathematics  عمى الميارات الرياضية المختمفة لدى الطالب مما ينعكس عمى
 ميارات حل المسائل الرياضية بشكل إيجابي.

( Jomaa,2015( و)Dahlan,2016كما اتفقت نتائج الدرسة مع نتائج دراسة كل من )
Yaseen,-Bani ( و)& 2014Salha, Abed( و)2015Agherinh, & Shara-Alو)

( في األثر اإليجابي الذي تتركو البرمجيات المحوسبة عمى حل المسائل الرياضية في 2013
 مختمف المراحل الدراسية.
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 التوصيات
 ي:أت، توصي الدراسة بما يفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا

 ة العمل عمى استخدام بـرمـجـيـMicrosoft Mathematics  في تدريس الرياضيات في األردن
 وتوفير البيئة والمواد التعميمية المناسبة لتوظيفيا.

 وات التدريس باستخدام بـرمـجـيـةتدريب المعممين في الميدان عمى خطMicrosoft Mathematics 
جراءات تنفيذىا، من خالل عقد الدورات والورش التدريبية.  وا 

 يف برمجية بحث أثر توظMicrosoft Mathematics  في متايرات أخرى عمى مراحل دراسية
 مختمفة.
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