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 فاع١ًٝ ايتسضٜؼ مبكاسب١ بطْاَر َاٜبٌ يف أزا٤ ايطًب١ يف ايتفانٌ

 ع٢ً ع١ٓٝ َٔ طًب١ املػت٣ٛ األٍٚ ن١ًٝ ايرتب١ٝ أضسب  جتطٜب١ٝزضاغ١ 

 

 املًدل

3 

يف  Mapleاغتككا٤ أثط ايتسضٜؼ باغتدساّ بطْاَر إىل  ٖسف ٖصا ايبشح 

انتػاب َفاِٖٝ ايتفانٌ ٚايتهاٌَ يسٟ طًب١ املػت٣ٛ األٍٚ ضٜانٝات ن١ًٝ 

تهْٛت  ٖسف ايبشح اختاضا ايباسجإ ع١ٓٝ داَع١ قٓعا٤. ٚيتشكٝل  -ايرتب١ٝ 

( طايبًا ٚطايب١ َٔ طًب١ املػت٣ٛ األٍٚ، قػُت إىل زتُٛعتني نابط١ 80َٔ )

ّْٛت نٌ َٔ اجملُٛعتني َٔ ) ( طايبًا ٚطايب١. مت تسضٜؼ 40ٚجتطٜب١ٝ، سٝح ته

، ٚزضغت Maiple’بطْاَر  َكطض ايتفانٌ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ مبكاسب١ 

ْفؼ احملت٣ٛ باغتدساّ ايططٜك١ االعتٝاز١ٜ. ٚدتُع  اجملُٛع١ ايهابط١

ايبٝاْات اغتدسّ ايباسجإ اختباضًا النتػاب املفاِٖٝ، ٚمت حتًٌٝ ايبٝاْات 

 Twoسٝح مت اغتدساّ اختباض ) SPSS V15باغتدساّ اذتع١َ اإلسكا١ٝ٥ 

way anova .يف حتًٌٝ ايبٝاْات إسكا٥ٝا ،) 

دس فطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ تٛ  أغفطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ عٔ األتٞ : 

( بني َتٛغط زضدات طًب١ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ، َٚتٛغط زضدات 0.05ايسالي١ )

ٚشيو يكاحل اجملُٛع١ يف اختباض انتػاب املفاِٖٝ طًب١ اجملُٛع١ ايهابط١ 

ايتذطٜب١ٝ، ٚ بني َتٛغط أزا٤ ايطالب َٚتٛغط أزا٤ ايطايبات يف اجملُٛع١ 

تباض انتػاب املفاِٖٝ ٚشيو يكاحل ايطايبات، ال تٛدس فطٚم ايتذطٜب١ٝ يف اخ

( بني َتٛغطات األزا٤ تععٟ إىل ايتفاعٌ 0.05زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ )

بني ادتٓؼ ٚططٜك١ ايتسضٜؼ. ٚتسٍ ٖصٙ ايٓتا٥ر إيٞ اغتدساّ بطْاَر 

’Maiple .ِٖٝأز٣ إيٞ حتػني َػت٣ٛ ايطًب١ يف انتػاب املفا 
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Abstract: 

The Impact of the using Maple Program on the students’ Calculus Achievement: 

An Expermental study on a sample of level One of Mathematics Students in 

Arhab Faculty of Education, Sana'a University 

Prepared by: 

Mohammed Hassan AlFaraji 

Prof. Radman Mohamed Saeed  Sana'a Univesity  

     The current study aimeds at investigating the impact of the Maple Program on 

the students’ Calculus achievement in the Faculty of Education, Sana'a University. 

The sample of the study consists of 68 students of Mathematics from level one in 

the Faculty of Education, Arhab, and Sana’a University. The sample was divided 

into two groups (control and experimental). The experimental group consisted of 

34 students and similarly the control group consisted of 34 students. The collected 

data was analyzed by the SPSS program version 16. T test, the data was Analyize 

by Two way Anova.The resaults of this Analysis are: 

- There are statistically significant differences at the level (0.05) between the 

scores mean of the experimental group and the scores mean of the control group 

in favour of the experimental group. 

- There are statistically significant differences at the level (0.05) of the scores 

mean of the achievement test between the boys and girls of the experimental and 

control groups in favour of girls. 

- There are no statistically significant differences at the level (0.05) of the scores 

mean of the achievement test between boys and girls in both groups (control and 

experimental) due to the interaction between the gender and the method of 

teaching. 

   Therefore, the results of the present showed that using the maple Program has 

improved the achievement level of the students. 
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 َكسَـ١: 

طٟ َٓص ايكسّ، يتًب١ٝ ساد١ اإلْػإ إىل تٓعِٝ َٔ املعطف١ اإلْػا١ْٝ أبسعٗا ايعكٌ ايبؿ ًاتعس ايطٜانٝات دع٤

سٝات٘ َٚعاَالت٘ ٚأَٛضٙ ارتاق١، فٗٞ عًِ َا فت٤٢ ٜتطٛض ٜٚتذسز ٜٚتػع َٛانبا يًتغريات اييت تططأ ع٢ً 

اجملتُعات، َػتذٝبا ملتطًبات سانطٖا َٚػاُٖا يف اإلعساز ملػتكبًٗا. يصا أقبشت ايطٜانٝات سانط٠ 

 َٔ فطٚ  ايعًّٛ، ٚيف اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ، ٚاْتؿط اغتعُاٍ ايٛغا٥ٌ اذتسٜج١ أنجط َٔ أٟ ٚقت َه٢ يف نجري

، اييت ٖٞ يف زتًُٗا ْتاز يتطبٝكات ايطٜانٝات، مما قبغ سٝا٠ عكطْا االتكاٍيتهٓٛيٛدٝات اإلعالّ ٚ 

 بكبغ١ ٖٞ يف قُُٝٗا ضٜانٝات١ٝ.

ب١ٝ ٚايتهٓٛيٛدٝا تفطض ع٢ً ايع١ًُٝ إٕ ايتطٛض ايصٟ سكٌ يف ايطٜانٝات، ٚ ايتطٛضات اذتاق١ً يف عًّٛ ايرت

ايتع١ًُٝ متاؾٝا َع ايتغريات املػتُط٠ يف سكٍٛ املعطف١، ٚ َطاعا٠ سادات ايفطز يف عكطْا إىل تفِٗ ستٝط٘ 

 ايصٟ قاض ٜعر مبٓتذات تهٓٛيٛد١ٝ ٌفطض عًٝ٘ ايتعاٌَ َعٗا عٔ قطب، يف نجري َٔ األسٝإ. 

يطٜانٝات بايٛالٜات املتشس٠ االَطٜهٝ٘ إٔ ايتك١ٝٓ نطٚض١ٜ يف ٚيف ٖصا ايكسز ٜط٣ اجملًؼ ايٛطين ملعًُٞ ا

تعًِٝ ايطٜانٝات ٚتعًُٗا، فٗٞ تؤثط ع٢ً طبٝع١ ايـطٜانٝات اييت تسضؽ، ٚتععظ تعًِ ايـطٜانٝات". ٚ يف املكابٌ 

١ٝ فإٔ ايتك١ٝٓ يٝػت عكاضًا ْادعا دتُٝع األَطاض، بٝس إٔ اغتدساّ املسضغني يًتك١ٝٓ يف بطازتِٗ ايتعًُٝ

غٝععظ خربات ايتعًِ يس٣ ايطًب١ عرب اغتجُاض َا تكس١َ ايتك١ٝٓ بكٛض٠ دٝس٠ يف إعساز ايطغّٛ ايتدطٝط١ٝ، 

 (.ّ  2004،181ٚاملعادتات املـط١ٝ٥، ٚاذتٛغب١ )ايطظٚ ٚعطّ،

 ايٛقت ايصٟ ال ٜعاٍ ادتسٍ قا٥ًُا بني ايعاًَني يف ايرتب١ٝ ٚايتعًِٝ يف ناف١ أقطاض ايٛطٔ ايعـطبٞ سٍٛوفي 

فاع١ًٝ اغتدساّ ايتكٓٝات ايرتب١ٜٛ بأؾهاهلا ايتكًٝس١ٜ، ٜكّٛ ادتسٍ ٚايٓكاف يف ايسٍٚ املتكس١َ سٍٛ أفهٌ 

ٍّ تطبٟٛ تعًُٝٞ دسٜس، ٜؤزٟ فٝ٘ اذتاغٛب ايسٚض ايط٥ٝؼ يف مجٝع  ايػبٌ الغتعُاهلا، ٚتٛظٝفٗا يف غٝام ْعا

 (.ّ 1999،33، املٛاز ايسضاغ١ٝ، ٚع٢ً َػت٣ٛ املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ مجٝعٗا)غال١َ

إٔ ايتٛدٗات ايرتب١ٜٛ املعاقط٠ تؤنس أ١ُٖٝ ايتهٓٛيٛدٝا َٚٓٗا ايربزتٝات اذتاغٛب١ٝ، ٚع٢ً ايطغِ َٔ 

يف ايهفا٤ات، ٚاظزساّ ايكاعات ايسضاغ١ٝ،  نايٓكلبعض املؿهالت اييت تٛاد٘ اغتدساّ اذتاغٛب يف ايتعًِٝ، 

 عسٜس َٔ ايسضاغات ايعـطب١ٝ،  ٚاألدٓب١ٝ َٓٗا:اي أٚضزتٗاٚغريٖا، إال إٔ اغتدساَٗا ي٘ فٛا٥س نجري٠ 
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( سٍٛ أثط اغتدساّ اذتاغٛب يف تسضٜؼ ايطٜانٝات يطًب١ ايكف األٍٚ ّ 2003زضاغ١ قبح ٚايعذًْٛٞ، )

ايجاْٟٛ يف املساضؽ األضز١ْٝ، سٝح ّزيت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ ططٜك١ ايتسضٜؼ باغتدساّ اذتاغب أفهٌ َٔ 

 (.ّ 1425،4ايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ)ايساٌٜ،

أدطٜت ع٢ً طًب١ َٔ َطاسٌ زضاغ١ٝ شتتًف١ اَتست َٔ  اييت( Baker & Hale 1997زضاغ١ بٝهط ٌٖٚٝ )

املطس١ً االبتسا١ٝ٥ إىل َطس١ً َا بعس ايجا١ْٜٛ، ملكاض١ْ اغتدساّ اذتاغٛب نٛغ١ًٝ َػاعس٠ يف ايتعًِٝ َع 

حتكٌٝ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ اييت زضؽ  ايططم ايتكًٝس١ٜ املعتاز٠ يف ايتعًِٝ، ٚقس أظٗطت ْتا٥ر ايسضاغ١ إٔ

أفطازٖا املٛاز ايسضاغ١ٝ باغتدساّ اذتاغٛب أفهٌ،  َٔ أفطاز اجملُٛع١ ايهابط١ اييت زضؽ أفطازٖا بايططٜك١ 

 (.1425،4االعتٝاز١ٜ )ايساٌٜ،

ٖٛ  MAPLE9.5ٚقس ظٗطت بطاَر ساغٛب١ٝ سسٜج١ يف تفعٌٝ طـطٜك١ ايتسضٜؼ، َٔ ٖصٙ ايرباَر بطْاَر 

َر ٜػتدسّ يطغِ األؾهاٍ اهلٓسغ١ٝ بػٗٛي١  َٚسعِ بايًغ١ ٚ ٜتُٝع باملط١ْٚ يف ايتشهِ يف ايؿهٌ، بـطْا

ايتغريات  باهلٓسغ١ االقًٝس١ٜ املػت١ٜٛ، ميهٔ ايطغِ َٔ خالي٘ األؾهاٍ اهلٓسغ١ٝ ملطاقب١ ايربْاَر خيتل

اٚض، ايسٚا٥ط، ايكطٛ  املدطٚط١ٝ، احمل فٝٗا، إَهاْٝات ايربْاَر َٔ ضغِ ايٓكاط، ايعٚاٜا، األقٛاؽ، األغِٗ،

ايعا١ٜٚ ٚاألقٛاؽ، املهًعات، ايكطع املػتك١ُٝ، املجًجات، ٚأؾهاٍ ٖٓسغ١ٝ  املٓشٓٝات، ارتطٛط، ٚنع إؾاض٠ ع٢ً

أخط٣، ٜٚعس ٖصا ايربْاَر َٔ ايرباَر اذتاغٛب١ٝ اذتسٜج١  املػتدس١َ يف تسضٜؼ ايطٜانٝات، ٚقس أظٗـطت 

( يف تسضٜؼ ايتفانٌ ٚايتهاٌَ قس أعط٢ فطٚقًا (MAPLE غتدساّ بطْاَر َاٜبٌ( إٔ اّ  2007زضاغ١)األغطٌ، 

 .ْٛع١ٝ يف أزا٤ ايطًب١ باملكطض

يًسضاغات ايػابك١ يف تتبع املٓٗر ايتذطٜيب يف ايتعًِٝ يف اجملتُع ايُٝين،    أناف٘ٚايسضاغ١ اذتاي١ٝ تؿهٌ 

(، Mapleاٍ اغتدساّ بطْاَر َاٜبٌ)ٚيعٌ ٖصٙ ايسضاغ١ تهٝف ْتا٥ر ع١ًُٝ سٍٛ أزبٝات ايبشح يف زت

ٚتػِٗ يف بٝإ تأثري بطزتٝات ايطٜانٝات اذتاغٛب١ٝ يف أزا٤ ايطًب١، ٚبصيو جيس َتدصٟ ايكطاض يف ْتا٥ذٗا 

 َا ٜسعِ قطاضاتِٗ سٍٛ إزخاٍ ايربزتٝات اذتاغٛب١ٝ يف تعًِٝ ٚتعًِ ايطٜانٝات يف مجٝع املطاسٌ ايتع١ًُٝٝ.

غتدساّ ٖصا ايربْاَر يف تسضٜؼ أسس َكطضات بطْاَر اعساز َعًِ ايطٜانٝات َٔ ٖٓا ٜػع٢ ايباسجإ إىل ا 

 ملعطف١ أثطٙ يف األزا٤ األنازميٞ يس٣ ايطًب١.
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 َؿه١ً ايسضاغ١:

أدطٜت ايعسٜس َٔ ايسضاغات اييت تٓاٚيت أثط بطاَر ساغٛب١ٝ شتتًف١ يف تسضٜؼ ايطٜانٝات ْٚعطًا ملا أثبتت٘ 

يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ  أزخًتغتدساّ ٖصٙ ايربزتٝات يف تسضٜؼ ايطٜانٝات، ٖصٙ ايسضاغات َٔ أثط اجيابٞ ال

 بؿهٌ فعاٍ. إَهاْاتٗايالغتفاز٠ َٔ 

يف سٌ  ٚاإلبسا ايعسٜس َٔ بطزتٝات ايطٜانٝات اييت ظازت إَها١ْٝ قسض ايطايب ع٢ً إزضاى املفاِٖٝ،  ىفٗٓا

ًطٜانٝات يس٣ ايطًب١. ٖصا َا جيعًٓا عاد١ ي ١ٚايتطبٝكٝاملؿهالت ايطٜان١ٝ، ٚت١ُٝٓ ايجكاف١ ادتُاي١ٝ 

َاغ١ إىل اغتدساّ بطزتٝات ضٜان١ٝ َتٓٛع١ يف بطاَر إعساز َعًِ ايطٜانٝات يتشػني أزا٤ ايطًب١ يف 

َعطف١ فاع١ًٝ اغتدساّ بطْاَر َاٜبٌ  ستاٚي١ايطٜانٝات ٚيف ططا٥ل تسضٜػٗا. يصا دا٤ت ٖصٙ ايسضاغ١ 

(Maple يف )به١ًٝ ايرتب١ٝ أضسب داَع١ قٓعا٤ يف َكطض ايتفانٌ.طًب١ املػت٣ٛ األٚ أزا٤ ٍ 

 ٖسف ايسضاغ١: 

طًب١ املػت٣ٛ األٍٚ ايطٜانٝات يف  أزا٤( يف Mapleإىل اغتككا٤ فاع١ًٝ بطْاَر َاٜبٌ ) ايسضاغ١ٖسفت ٖصٙ  

 انتػاب َفاِٖٝ ايتفانٌ، ٚاْبجل عٔ َؿه١ً ايسضاغ١  االغ٦ً٘ اآلت١ٝ: 

ايطًب١  أزا٤ايطًب١ يف اجملُٛع١ ايتذـطٜب١ٝ َٚتٛغط  أزا١ٝ٤ بني َتٛغط ٌٖ ٜٛدس فطم شٚ زالي١ إسكا٥ -1

 يف اجملُٛع١ ايهابط١ يف االختباض ايبعسٟ؟

يف االختباض ايطايبات  أزا٤ايطالب َٚتٛغط  أزا٤ٌٖ تٛدس فطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغط  -2

 ايبعسٟ؟

ازا٤ طًب١ املػت٣ٛ األٍٚ ضٜانٝات  به١ًٝ َا أثط ايتفاعٌ بني نٌ َٔ ططٜك١ ايتسضٜؼ ٚادتٓؼ يف  -3

 ايتـطب١ٝ أضسب ملكطض ايتفانٌ ؟

 فطنٝات ايسضاغ١:

 ايسضاغ١ ايػابك١ فكس قٝغت فطنٝات ايسضاغ١ ع٢ً ايٓشٛ اآلتٞ: أغ١ً٦يف ن٤ٛ  

( بني َتٛغط حتكٌٝ ايطًب١ يف  اجملُٛع١  0.05ال تٛدس فطٚم زاي١ إسكا٥ٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ ) -1 

 َٚتٛغط حتكٌٝ ايطًب١ يف اجملُٛع١ ايهابط١. ايتذـطٜب١ٝ

ادتٓؼ ع٢ً االختباض  إىلايع١ٓٝ تعع٣  أفطاز( بني 0.05ال تٛدس فطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ ) -2

 .أيتشكًٝٞ
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 أ.ز/ ضزَإ ستُس غعٝس -ستُس سػٔ حي٢ٝ ايفطدٞ   فاعلية التدريس بمصاحبة برنامج مايبل في أداء الطلبة في التفاضل

( بني َتٛغط حتكٌٝ ايطًب١ تعع٣ إىل ايتفاعٌ 0.05ال تٛدس فطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ ) -3

 ٜك١ ايتسضٜؼ.بني ادتٓؼ ٚطط

 أ١ُٖٝ ايسضاغ١:

تهتػب ٖصٙ ايسضاغ١ أُٖٝتٗا َٔ أ١ُٖٝ اغتدساّ ايتهٓٛيٛدٝا ٚايتكٓٝات اذتسٜج١ يف تسضٜؼ ايطٜانٝات،   

 :ٜأتٞٚاييت تعٗط فُٝا 

َػاٜط٠ ايتطٛض ايصٟ ٜفطن٘ ايعكط يف االجتاٖات ايتـطب١ٜٛ يف ايتعًِٝ ٚجتطٜب ايتكٓٝات اذتسٜج١ فٝ٘ اييت  -

 ْتا٥ر فعاي١ يف ايع١ًُٝ ايتع١ًُٝٝ. قس تؤزٟ إىل

قس ختطز ٖصٙ ايسضاغ١ بٓتا٥ر إجياب١ٝ تٛد٘ ْعط املػ٦ٛيني إىل َعطف١ أ١ُٖٝ ايتكٓٝات اذتسٜج١ بؿهٌ عاّ،  -

 بؿهٌ خام، يف تعًِٝ ٚتعًِ ايطٜانٝات. (Mapleٚبطْاَر َاٜبٌ )

 طًب١ يف َاز٠ ايطٜانٝات.( يف ضفع َػت٣ٛ حتكٌٝ ايMapleميهٔ إٔ ٜػِٗ اغتدساّ بطْاَر َاٜبٌ) -

 قس تػاِٖ ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ يف فتح ايططٜل أَاّ ايباسجني إلدطا٤ املعٜس َٔ ايسضاغات. -

 قس تهٝف ٖصٙ ايسضاغ١ أزبًا تطبًٜٛا دسٜسًا إىل األزب املتعًل باغتدساّ ايتكٓٝات اذتسٜج١ يف ايطٜانٝات . -

 سسٚز ايسضاغ١:

 اآلتٞ: ع٢ً ايسضاغ١ اقتكطت ٖصٙ

 ّ، ايفكٌ ايسضاغٞ األٍٚ.2009ّ/2008ايسضاغٞ  عاّاي 

 طًب١ املػت٣ٛ األٍٚ قػِ ايطٜانٝات ، ن١ًٝ ايتـطب١ٝ أضسب. 

 ٚسس٠ املؿتكات. 

  َكطًشات ايسضاغ١:

 (:Mapleبطْاَر ) -1

عباض٠ عٔ ب١٦ٝ تؿغٌٝ َتها١ًَ إلدطا٤ ايعًُٝات ايطٜان١ٝ، ٖٚٛ ٜعترب يغ١ بطزت٘ يًشاغبات ايطٜان١ٝ   

ٖصا ايربْاَر إدطا٤  ٚايعسز١ٜ، ٜٚػتدسّ يف عًُٝات ايبشح، ٚايتعًِٝ، ٚايكٓاع١، ٚغريٖا، ٚميهٔ يف ايطَع١ٜ، 

 اذتػابات ايعسز١ٜ، ٚايـطَـع١ٜ، ٚايطغ١َٝٛ.

  :األداء -2
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يف ٖصٙ ايسضاغ١ اغتٝعاب ايطًب١ يًُفاِٖٝ ايطٜان١ٝ، ٚإدطا٤ ايعًُٝات املتعًك١ بٗا، ٜٚكاؽ  باألزا٤ٜككس  -

 ١ يف االختباض املعس هلصا ايغطض.يت حيكٌ عًٝٗا ايطًببايسضدات اي

 اإلطاض ايٓعطٟ ٚايسضاغات ايػابك١:

ؾٗـست بـطزتٝات اذتاغب اآليٞ تطٛضًا غطٜعًا سٝح اغتدسَٗا اإلْػإ يف عًّٛ اهلٓسغ١ ٚايطب ٚايتذاض٠  

اَر ادتاٖـع٠ يف غ٢ٓ عٔ اغتدساّ ايرب ٚايفًو ٚيف ايعًّٛ األغاغ١ٝ ٚايعػهط١ٜ ٚغٝـطٖا ٚبصيو أقبح ال

تعًِٝ ايطٜانٝات ٚايٛقٍٛ إىل أغط  اذتًٍٛ يًُؿهالت ايطٜان١ٝ عٔ ططٜل ايربزت١ ٚايبـطزت١ املتدكك١، 

 :َٚٔ أَج١ً ٖصٙ ايرباَر اذتاغٛب١ٝ 

 .Mapleبـطْاَر 

 حمل٘ تاضخيٝ٘ عٔ ايربْاَر:

Maple  ًٟعًِ ايٛطين ي 1965تبٓت٘ نٓسا يف ٚاييت ٖٞ ٚضق١ محطا٤ أؾاض٠ إىل ايرتاخ ايهٓس 

ف٢ داَع٘ ٚاتطيٛ يف نٓسا سٝح قطض 1980املفّٗٛ األٍٚ يًربْاَر ْؿأ عٔ ادتُا  يف ْٛفُرب تؿطٜٔ ايجاْٞ 

ايباسجٕٛ بتطٜٛط ْعاّ درب ساغٛبٞ خام ٜهٕٛ قازضًا ع٢ً َٓافػ١ بطزتٝات اذتاغبات املػعط٠ إىل سس غري 

 َعكـٍٛ.

ٛقٍٛ إىل ايباسجني ٚايطًب١، َه٢ ايتطٜٛط األٚىل يًُاٜبٌ بسأ املؿطٚ  بٗسف اخرتا  ْعاّ درب ضَعٟ غٌٗ اي

، ٚقس ساٍٚ ايباسجٕٛ ْبص ّ 1980بػطع١ دسا بايٓػد١ احملسٚز٠ األٚىل اييت ظٗـطت يف زٜػُرب نإْٛ األٍٚ 

، ّ 1982املدتًف١ الخرتا  ْعاّ خيطز بؿهٌ َػتُط، أٍٚ عطض يًُاٜبٌ يف املؤمتطات بسأ يف  ايعسٜس َٔ األفهاض

داَع١ نإ عٓسٖا ْػذ املاٜبٌ بػبب ايعسز ايهبري يًسعِ ٚايرتخٝل يًطًبات،  50أنجط َٔ  ّ 1983ٗا١ٜ يف ْ

احملسٚز٠ ٖسف ايؿـطن١ األقًٞ نإ إٔ ٜسٜط  watcom productsضتبت زتُٛع١ ايبشح َع  ّ 1984يف 

ٜبٌ إىل ايّٝٛ ٜػتُط ٜعٌُ ع٢ً تطٜٛط املا تٛظٜع ايربْاَر ٚيف ايٓٗا١ٜ تطٛضت ايؿطن١ ٚأقبح يسٜٗا قػِ 

 ايتطٜٛط اهلاّ يًُاٜبٌ يف تهُني شتتربات عح ادتاَع١ ٚشتترب اذتػاب ايطَعٟ يف داَع١ ٚاتطيٛ.

 http://www.math.sc.edu/~meade/maple/ maple-ref.pdf. 

 ايربْاَر َاٜبٌ:  

ايطٜانٝات ٚايفٝعٜا٤ ٖٛ أسس أِٖ ايرباَر ايتطبٝك١ٝ ادتاٖع٠ ٚضمبا نًغ١  املتدكل يف MAPLEبطْاَر 

َت ٖصا ايربْاَر ؾـطن١ َاٜبٌ ايهٓسٜ٘ َٓص أنجط َٔ قس بطزت١ ؾبٝ٘ بًغات ايربزت١ عاي١ٝ املػت٣ٛ ٚقس

http://www.math.sc.edu/~meade/maple/
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 َٔ املٗٓسغني، ٚاملعًُني، ٚايطٜانٝني يف سًٍٛ ايعسٜس ت ي٘ إقساضات عسٜس٠ اغتدسَ٘ نٌعؿط غٓٛات ٚناْ

 َٔ املؿانٌ ٚإدطا٤ تطبٝكات شتتًف١ َٚتعسز٠ يف مجٝع فطٚ  ايطٜانٝات.

 ممٝعات ايربْاَر:

  إَها١ْٝ سٌ أ١ٜ َعازي١ ضٜان١ٝ ٚبػطع١ عاي١ٝ، ٚبايطغِ ثٓا٥ٞ األبعاز ٚثالثٞ األبعاز.  -

ــيت     - ــٝات، ٚايـــــــ ــٛظ ايطٜانـــــــ ــع ضَـــــــ ــ٢ مجٝـــــــ ــٛاعٙ عًـــــــ ــِ.      استـــــــ ــب ٚاملعًـــــــ ــٔ ايطايـــــــ ــٌ َـــــــ ــا نـــــــ  حيتادٗـــــــ

  ضٜان١ٝ َُٗا بًغت.  ػاس١ نبري٠ يٛنع أ١ٜ َعازي١استٛاعٙ ع٢ً َ -

 ًَف أٚ أٟ عًُٝات قُت بٗـا يالطال  عًٝٗا يف املػتكبٌ. إَها١ْٝ سفغ أٟ - 

ــات يف قـــــٛض نتابٝـــــ١، أٚ           - ــ٢ عـــــطض املعًَٛـــ ــسض٠ ايربْـــــاَر عًـــ ــا٥ط َتعـــــسز٠ : قـــ ــطض املعًَٛـــــات بٛغـــ عـــ

 قٛض ثابت١ أٚ قٛض َتشـطن١.

 اغتدساّ ايربْاَر يف ايتفانٌ:

 :The Darvetavملؿتكات ا

يًٌُٝ، ٜٚعٗط تغريات٘ يف ظٌ  ًاَتشطن ًاٜتُٝع ايربْاَر بأْ٘ ٜٛدس املؿتك١ باغتدساّ ايتعطٜف، ٜٚعٌُ ضمس

تكاضب ايٓٗا١ٜ يعسز َعني َٔ ايكِٝ، ٚنصا ٜعٗط ٚضق٘ عٌُ ْػتطٝع َٔ خالهلا إزخاٍ أٟ زاي١ ٖٚٛ ٜكّٛ 

 .بإجياز َؿتـكـتٗا ٚضمسٗا يف ظٌ ٖصٙ املتغريات

 باغتدساّ ايتعطٜف بايططٜك١ ايعاز١ٜ    َؿتك٘ ايساي١       إلجيازفُجال ، 

          ضتػب

                                           ثِ ضتػب

 ٓهطب يف َطافل ايبػط فٓشكٌ ع٢ًف

 ثِ ضتػب ايٓٗا١ٜ 

(x)= 
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 :يتايٞ أَا باغتدساّ بطْاَر َاٜبٌ فٝتِ إزخاٍ ايساي٘ نا

 

> f:=x->sqrt(x); 

 
 

> s1:=f(x+h); 

 

s1 := x + h
 

 

> s2:=f(x+h)-f(x); 

 

s2 := x + h  - x
 

> s3:=s2/h; 

 

s3 := 
x + h  - x

h
 

> s4:=limit (s3, h=0); 

 

s4 := 
1

2 x
 

 يطغِ ايساي١ َٚؿتكتٗا ْػتدسّ األَط ايتايٞ

 
> with(Student[Calculus1]): 

> DerivativePlot(sqrt(x)); 

f  :=  x →  x 
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 (1ؾهٌ )

 ٜٚتُٝع بٛدٛز ٚضق١ عٌُ ْػتطٝع َٔ خالهلا ايتعطف ع٢ً ع١ًُٝ االؾتكام خط٠ٛ خط٠ٛ، ٚنصا ضغِ ايساي١.

 خط٠ٛ خط٠ٛ ْتبع ارتطٛات األت١ٝ:y=x*sin(x)*cos(x) ٚالجياز َؿتك١ ايساي١ 

> with (Student[Calculus1]); 

> DiffTutor( cos(x)*sin(x)*x ); 

d

 dx
 x sin x( ) cos x( )( ) = sin x( ) cos x( ) + x cos x( )

2
 - sin x( )

2
( )

 

ْالسغ أْٗا تعٗط يٓا ٚضق١ ايعٌُ ايتاي١ٝ ٚفٝٗا ٜتِ إزخاٍ ايساي١ املطاز اؾتكاقٗا ٚنصا املتغري ثِ تٓفٝـص األَـط   

)أظٗاض ايٓتٝذ١ ايٓٗا١ٝ٥، إظٗـاض ايٓتٝذـ١ خطـ٠ٛ     األٚاَطٜٛدس يف أغفٌ ايٛضق١ عسز َٔ سٝح  سػب االستٝاز، 

 خط٠ٛ زفع١ ٚاسس٠(.
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 (2ؾهٌ )

 َؿتك١ ايسٚاٍ ايه١ُٝٓ: إجياز 2-5-2

  إليجادفمثال 
 

  إرا علم أن 

 ٚشيو نُا ًٜٞ: ثِ ضتٌ املعازي١ ايٓاجت١ بايٓػب١ ٍ x ْؿتل املعازي١ نًُٓٝا بايٓػب١ ٍ
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 نايتايٞ:أَا بايٓػب١ يبـطْاَر َاٜبٌ 

> f:=4*x^2*y-3*y=x^3-1; 

f := 4 x
2
 y - 3 y = x

3
 - 1

 
> implicitdiff(4*x^2*y-3*y=x^3-1,y,x); 

 

x -8 y + 3 x( )

4 x
2
 - 3

 

 زضاغات غابك١:

 (:1996زضاغ١ عٛنٝ٘)

ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل َعطف١ أثط ايتعًِٝ مبػاعس٠ اذتاغٛب يف ايتشكٌٝ األنازميٞ يف َاز٠ ايطٜانٝات     

 يطالب املػت٣ٛ ادتاَعٞ األٍٚ.

 أزا٤ ايطًب١ ايصٜٔ زضغٛا باذتاغٛب أفهٌ َٔ أزا٤ ايصٜٔ زضغٛا بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ. تٛقًت يآلتٞ 

ٜفهٌ ايطًب١ ايتعًِٝ مبػاعس٠ اذتاغٛب ألْ٘ ٜٛفط خربات َٚٛاقف قس ٜعذع عٔ تٛفريٖا املعًِ أثٓا٤ اذتك١ 

 ايعاز١ٜ.

ثط يف ظٜاز٠ ايتشكٌٝ غٛا٤ بايٓػب١ يًطًب١ ايصٜٔ زضغٛا باذتاغٛب أٚ أْج٢( أ-يٝؼ يٓٛ  املتعًِ )شنـط

 ايصٜٔ زضغٛا بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ.

 (:ّ  2003زضاغ١ املكبايٞ)

( يف تــــــسضٜؼ ٚســــــس٠ Mathematicaٖــــــسفت ايسضاغــــــ١ إىل َعطفــــــ١ أثــــــط اغــــــتدساّ بطْــــــاَر َاثُٝاتٝهــــــا ) 

ط ايتفاعــــٌ َــــٔ سٝــــح ايتشكــــٌٝ ايكبًــــٞ، )ايتهــــاَالت ايجالثٝــــ١( عًــــ٢ حتكــــٌٝ ايطًبــــ١ هلــــصٙ ايٛســــس٠، ٚأثــــ 

 :اآلت١ٝتٛقًت ايسضاغ١ يًٓتا٥ر 

ــ١         ــٛا بايططٜكـــــ ــصٜٔ زضغـــــ ــٔ ايـــــ ــٌ َـــــ ــا أفهـــــ ــاَر َاثُٝاتٝهـــــ ــتدساّ بطْـــــ ــٛا باغـــــ ــصٜٔ زضغـــــ ــ١ ايـــــ أزا٤ ايطًبـــــ

 ايتكًٝس١ٜ.
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 أ.ز/ ضزَإ ستُس غعٝس -ستُس سػٔ حي٢ٝ ايفطدٞ   فاعلية التدريس بمصاحبة برنامج مايبل في أداء الطلبة في التفاضل

ال ٜٛدـــس أثــــط بــــني َتٛغـــطات ايتشكــــٌٝ تعــــع٣ يًتفاعـــٌ ايططٜكــــ١ َــــع ادتـــٓؼ، ٚيف نــــ٤ٛ تًــــو ايٓتــــا٥ر       

 ساّ بطْاَر َاثُٝاتٝها يف تسضٜؼ ٚسس٠ ايتهاَالت  ايجالث١ٝ.أٚقت ايسضاغ١ باغتد

 (:2003زضاغ١ أبٛ ظعـطٚض)

ٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل ايتعـطف ع٢ً أثط اغتدساّ يغ١ فٝذٛاٍ بٝػو ع٢ً ايتشكٌٝ اآلْٞ ٚاملؤدٌ يطًب١ 

 ايكف ايػابع األغاغٞ، ٚزافع إصتاظِٖ يف تعًِ ايطٜانٝات يف َس١ٜٓ ْابًؼ 

 شًٝالت اإلسكا١ٝ٥ ايٓتا٥ر ايتاي١ٝ :سٝح أظٗطت ايت

 أزا٤ ايطًب١ ايصٜٔ زضغٛا باغتدساّ اذتاغب أفهٌ َٔ ايصٜٔ زضغٛا بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ

 ٖٓاى أثط يف ظٜاز٠ ايتشكٌٝ تعع٣ يٓٛ  املتعًِ )شنط، أْج٢( ٚيكاحل اإلْاخ.

 ال ٜٛدس أثط بني َتٛغطات ايتشكٌٝ تعع٣ يًتفاعٌ ايططٜك١ َع ادتٓؼ.

 (:2008غبـطٟ)زضاغ١ األ

يف تسضٜؼ ايتفانٌ ٚايتهاٌَ ع٢ً  (TI-84 PLUS)ٖسفت ايسضاغ١ إىل َعطف١ أثط اغتدساّ اذتاغب١ ايبٝا١ْٝ

 داَع١ قٓعا٤، ٚاجتاٖاتِٗ ضتٛ ايـطٜانٝات-حتكٌٝ طًب١ املػت٣ٛ األٍٚ يف قػِ ايطٜانٝات به١ًٝ ايرتب١ٝ

ُٛع١ ايهابط١ َٚتٛغط زضدات اجملُٛع١ ٚأغفطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ عٔ ٚدٛز فطٚم بني َتٛغط زضدات اجمل 

اذتاغب١ ايبٝا١ْٝ،  ااغتدسَٛ صٜٔحل أفطاز اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ اييكا أيتشكًٝٞايتذطٜب١ٝ يف االختباض 

ٚأٜهًا تٛدس فطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغط زضدات اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚاجملُٛع١ ايهابط١ يف 

اذتاغب١ ايبٝا١ْٝ، ٚأٚنشت  ااغتدسَٛاز اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ايصٜٔ ايطٜانٝات يكاحل أفط االجتاٖات ضتٛ

تٛدس فطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ بني َتٛغطات ايطالب ٚايطايبات يف ايتشكٌٝ  ال أ١ْايٓتا٥ر أٜهًا 

بني أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١ يف ايتشكٌٝ  إسكا١ٝ٥تٛدس فطٚم شات زالي١  ٚاالجتاٖات تعع٣ يًذٓؼ، ٚأْ٘ ال

إٔ اغتدساّ اذتاغب١ ايبٝا١ْٝ أز٣  إىلعع٣ يًتفاعٌ بني ايططٜك١ ٚادتٓؼ، ٚتؿري ٖصٙ ايٓتا٥ر ٚاالجتاٖات ت

 إىل حتػني َػت٣ٛ ايطًب١ يف ايتشكٌٝ ٚاالجتاٖات.

 (:2008زضاغ١ اذتػٕٛ )

َػاعس٠ يف انتػاب َفّٗٛ ايساي١  نازاٙ، Math Grapherٖسفت ايسضاغ١ اغتككا٤ أثط اغتدساّ بطْاَر 

ايجايح ثاْٟٛ، يف َس١ٜٓ ارترب، يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، أغفطت ْتا٥ر ايتشًٌٝ عٔ  يس٣ طًب١ ايكف

 األتٞ:
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أزا٤ ايطًب١ ايصٜٔ زضغٛا باغتدساّ ايربْاَر أفهٌ َٔ ايصٜٔ زضغٛا بايططٜك١ ايتكًٝس١ٜ، عسّ ٚدٛز فطٚم شات 

ٛعتني، ملٔ ِٖ يف َػت٣ٛ زضاغٞ (، بني َتٛغط زضدات طالب اجمل0.05ُزالي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ )

(، بني َتٛغط زضدات طالب 0.05%فأنجط(، ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١)80َطتفع)

%( ٚشيو يكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ، 80%ٚأقٌ 60َٔاجملُٛعتني، ملٔ ِٖ يف َػت٣ٛ زضاغٞ َتٛغط)بني 

(، بني َتٛغط زضدات طالب اجملُٛعتني، ملٔ ِٖ يف 0.05ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١)

 %(، ٚشيو يكاحل اجملُٛع١ ايتذـطٜب60.١َٝػت٣ٛ زضاغٞ َٓدفض)أقٌ َٔ

 (:2007زضاغ١ األغطٌ )

ايتفانٌ ٚايتهاٌَ باغتدساّ اذتاغٛب ع٢ً َػتٜٛٞ  ٖسفت إىل ايتعـطف ع٢ً أثط بـطْاَر َاٜبٌ يتسضٜؼ

زضاغتٗا إىل عس٠ ْتا٥ر  طًب١ داَع١ األظٖط بغع٠، ٚتٛقًت ايباسج١ خالٍ َٔايتشكٌٝ، ٚايتفهري املهاْٞ يع١ٓٝ 

َٔ أُٖٗا: تفـٛم طالب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ع٢ً أقطاِْٗ يف اجملُٛع١ ايهابط١ ٚشيو يف حتكٌٝ ايتفانٌ 

 ـطايتذـطٜب١ٝ ع٢ً إقطاِْٗ يف اجملُٛع١ ايهابط١ ٚشيو يف اختباض ايتفهٝ ٚايتهاٌَ، تفٛم طالب اجملُٛع١

ع٢ً قطٜٓاتٗٔ يف اجملُٛع١ ايهابط١ ٚشيو يف حتكٌٝ  املهاْٞ )ايبكطٟ(، تفـٛم طايبات اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ

ايتذطٜب١ٝ ع٢ً قطٜٓاتٗٔ يف اجملُٛع١ ايهابط١، ٚشيو يف اختباض  ايتفانٌ ٚايتهاٌَ، تفٛم طايبات اجملُٛع١

٢ً طايبات اجملُٛع١ ايتذـطٜب١ٝ ٚشيو يف ع املهاْٞ )ايبكطٟ(، تفٛم طالب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ  ايتفهٝـط

ايتذطٜب١ٝ ع٢ً طالب اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚشيو  اختباض ايتفهري املهاْٞ )ايبكطٟ(، تفٛم طايبات اجملُٛع١

 ٚايتهاٌَ. يف حتكٌٝ ايتفانٌ

 (:2003زضاغ١ با قاحل)

٠ املها١ْٝ يس٣ طًب١ ع٢ً ت١ُٝٓ ايكسض 1يف تسضٜؼ تفانٌ MAPLEV3ٖسفت إىل َعطف١ أثط اغتدساّ بطْاَر 

زاي١  ًاداَع١ سهطَٛت، أٚنشت ايٓتا٥ر إٔ ٖٓاى فطٚق -املػت٣ٛ األٍٚ قػِ ايطٜانٝات ن١ًٝ ايرتب١ٝ 

إسكا٥ًٝا بني َتٛغطٞ زضد١ اجملُٛعتني ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ يف اختباض ايكسض٠ املها١ْٝ يكاحل اجملُٛع١ 

 ايتذطٜب١ٝ اييت اغتدسّ  اذتاغب اآليٞ يف ايتسضٜؼ.
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 Nakhshin(2003:)زضاغ١ 

َعطف١ أثط بطْاَر َاٜبٌ ع٢ً حتكٌٝ ايتفانٌ ٚايتهاٌَ، داَع١ ايؿٝذ ظاٜس، األَاضات ايعطب١ٝ  إىلٖسفت 

املتشس٠،  اغتدسّ بطْاَر َاٜبٌ عٔ ططٜل ايبٛضبٜٛٓت يتعًِٝ ايتفانٌ ٚايتهاٌَ سٝح أظٗـطت ايٓتا٥ر تأثريًا 

 .نبريًا ع٢ً ايتعًِٝ

 ت:ايتعًٝل ع٢ً ايسضاغا

بعس اطال  ايباسجإ ع٢ً َهاَني ٚإدطا٤ات ايسضاغات ايػابك١ املؿاض إيٝٗا، قاَا بتشسٜس دٛاْب ْٚكاط ايؿب٘ 

ٚاالختالف بني تًو ايسضاغات، َٚٔ ثِ حتسٜس املؤؾطات اييت ميهٔ االغتفاز٠ َٓٗا يف ايبشح اذتايٞ َٔ 

سٜس ع١ٓٝ ايبشح ٚاختٝاض ايٛغا٥ٌ ْاس١ٝ حتسٜس أٖساف ايبشح ٚاختٝاض األزا٠ ايالظ١َ يتشكٝكٗا، ٚحت

 ًٌٝ ايبٝاْات، َٚٓاقؿ١ ايٓتا٥ر. اإلسكا١ٝ٥ ايالظ١َ ملعادت١ ٚحت

 َٓٗذ١ٝ  ايسضاغ١:

اغتدسّ يف ٖصا ايسضاغ١ املٓٗر ايتذطٜيب ايكا٥ِ ع٢ً اجملُٛعات املتهاف١٦، سٝح مت تكػِٝ أفطاز ايع١ٓٝ إىل      

نٌ مبكاسب١ بطْاَر َاٜبٌ ٚاألخط٣ نابط١ زضغت َكطض ايتفا  زتُٛعتني إسساُٖا جتطٜب١ٝ زضغت

 بايططٜك١ املعتاز٠ سٝح مت  نبط تهافؤ اجملُٛعتني َٔ خالٍ ايتٛظٜع ايعؿٛا٥ٞ. 

 ع١ٓٝ ايسضاغ١:

اختريت ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ طًب١ املػتٟٛ األٍٚ بكػِ ايطٜانٝات ٚايفٝعٜا٤ به١ًٝ ايرتب١ٝ أضسب، سٝح تهْٛت     

( طايبًا، 44بًا ٚطايب١ َٔ طًب١ املػت٣ٛ األٍٚ بكػِ ايطٜانٝات ٚايفٝعٜا٤ َِٓٗ)( طاي68ع١ٓٝ ايسضاغ١ َٔ )

( طايب١. سٝح مت تكػِٝ ايطًب١ إىل زتُٛعتني جتطٜب١ٝ ٚنابط١ بايططٜك١ ايعؿٛا١ٝ٥. ٚبايططٜك١ 24ٚ)

١ ( طايبًا ٚطايب١، ٚتسضؽ مبكاسب34ايعؿٛا١ٝ٥ أقبشت إسس٣ ٖاتني اجملُٛعتني جتطٜب١ٝ ٚعسز أفطازٖا)

 . ( طايبًا ٚطايب١ ٚتسضؽ بايططٜك١ ايعاز34١ٜبطْاَر َاٜبٌ، ٚاألخط٣ نابط١ ٚعسز أفطازٖا )

 إدطا٤ات ايسضاغ١:

 ايٛسس٠ ايسضاغ١ٝ: ٚسس٠ ايتفانٌ. -أ 

 احملت٣ٛ : حتتٟٛ املاز٠ ايسضاغ١ٝ ع٢ً املٛانٝع اآلت١ٝ: -ب 

نٝب زايتني، قاعس٠ ايػًػ١ً، املؿتك١ باغتدساّ ايتعـطٜف، قٛاعس االؾتكام، َؿتك١ ايسٚاٍ املجًج١ٝ، تط

 ٚاالؾتكام ايهُين.
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 ٚيف ن٤ٛ َا غبل مت إعساز شتطدات ايتعًِ املككٛز٠ يهٌ ستانط٠ مبا حيكل أٖساف املكطض.

 ْٚعطًا يعسّ تٛفط زيٌٝ يًربْاَر بايًغ١ ايعطب١ٝ فكس مت إعساز زيٌٝ يًربْاَر بٗسف تعٜٚس املتعًِ:

 ببعض املعًَٛات عٔ ايربْاَر. - 

 عًَٛات ايهطٚض١ٜ يتؿغٌٝ ايربْاَر، عٝح ٜػتطٝع تؿغٌٝ ايربْاَر مبفطزٙ زٕٚ االغتعا١ْ باملعًِ.بامل -

 باألٚاَط ايهطٚض١ٜ يتٓفٝص املٗاّ املهًف بٗا.  -

 ستت٣ٛ املكطض: 

ٍٚ، إٕ املاز٠ ايع١ًُٝ يف ٖصٙ ايسضاغ١ ٖٞ املاز٠ ايع١ًُٝ احملسز٠ باألٖساف ٚاحملت٣ٛ املكطض٠ ع٢ً طًب١ املػت٣ٛ األ

 إال إٔ تسضٜػٗا مبكاسب١ بطْاَر َاٜبٌ متجٌ باآلتٞ:

 تسضٜب ايطًب١ ع٢ً ايتعاٌَ َع ايربْاَر ملس٠ ستانطتني. -

 بايططٜك١ املعتاز٠ تسضٜػ٘ؾطح املفّٗٛ املطاز   -

 عٌُ تسضٜبات يًُفّٗٛ ٚسًٗا بايططٜك١ املعتاز٠ -

ٝـ   - ١ ٜهـٕٛ ايطايـب قـس تعًـِ َػـبكًا، ٚحيتـاز       عٌُ ايتسضٜبات ٚسًٗا بايربْاَر َٔ خالٍ منط ايتسضٜب ٚاملـطإ ٚف

 إىل مماضغ١ إناف١ٝ يفِٗ َفّٗٛ َعني.

 :ايسضاغ١ أزا٠

ايطًب١  يف ن٤ٛ أٖساف املكطض، مت عطن٘ ع٢ً زتُٛع١ َٔ احملهُني َٔ ش٣ٚ  أزا٤مت إعساز اختباضًا يكٝاؽ 

ٚبٓا٤ً ع٢ً املالسعات  االختكام يف َٓاٖر ٚططا٥ل تسضٜؼ ايطٜانٝات، ٚشيو إلبسا٤ آضا٥ِٗ سٍٛ االختباض،

َٔ قبٌ احملهُني مت تعسٌٜ بعض ايفكطات، ٚتكشٝح بعض األخطا٤ ٚإخطاز االختباض يف قٛضت٘ ايٓٗا١ٝ٥. 

(، سٝح بًغ spssنُا مت سػاب َعاٌَ ثبات االختباض بٛاغط١ َعازي١ أيفا نطْٚبار، َٔ خالٍ بطْاَر )

 )0.69َعسٍ ثبات االختباض )

 َطس١ً  تطبٝل ايتذطب١:

 ت ع١ًُٝ تٓفٝص ايتذطب١  ٚفل ارتطٛات اآلت١ٝ:غاض

 تسضٜب أفطاز اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ع٢ً اغتدساّ اذتاغٛب ثِ ع٢ً األٚاَط املػتدس١َ يف ايربْاَر. -

 تٓفٝص احملانطات ايفع١ًٝ يًتذطب١ طبكا يًذسٍٚ املفط َٔ قبٌ عُاز٠ ايه١ًٝ. -
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 مجع ايبٝاْات: 

ع٢ً  أيبعسٟ األزا٤يًُذُٛعتني )ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١( مت تطبٝل اختباض  بعس االْتٗا٤ َٔ تسضٜؼ املكطض      

 مجٝع طًب١ ايع١ٓٝ. 

 املعادتات اإلسكا١ٝ٥:

سٝح مت   SPSS v. 15باغتدساّ بطْاَر ايطظّ اإلسكا١ٝ٥  إسكا٥ٝابعس االْتٗا٤ َٔ مجع ايبٝاْات عٛدتت 

ملعطف١ زالي١ ايفطٚم اإلسكا١ٝ٥، ٚشيو  (Two-way Anova)اغتدساَٗا اختباض حتًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ 

بعس إدطا٤ ايتأنـس َٔ فشل اغتكالي١ٝ ايبٝاْات ٚاعتساي١ٝ تٛظٜعٗا بايٓػب١ يًُتغري ايتابع، ٚنصا جتاْؼ 

 اجملُٛعات َٛنٛ  املكاض١ْ. 

 عـطض ْتا٥ر ايسضاغ١:

 ( ٚ َتغريMapleٖسفت ٖصٙ ايسضاغ١ إىل َعطف١ أثط نٌ َٔ تسضٜؼ ايتفانٌ بكاسب١ بطْاَر َاٜبٌ)

طًب٘ املػت٣ٛ أألٍٚ به١ًٝ ايرتب١ٝ أضسب، داَع١  أزا٤ادتٓؼ، ٚ ايتفاعٌ بني ططٜك١ ايتسضٜؼ، ٚادتٓؼ يف 

قٓعا٤ ملكطض ايتفانٌ. ٚيف ن٤ٛ أٖساف ايسضاغ١ ٚأغ٦ًتٗا، قاّ ايباسجإ بعـطض ايٓتا٥ر،  ٚحتًًٝٗا، َٚٓاقؿتٗا 

 :ٚفكًا يتػًػٌ أغ١ً٦ ايسضاغ١، ٚشيو ع٢ً ايٓشٛ األتٞ

ايسضاغ١ مت سػاب املتٛغطات ٚاالضتطافات املعٝاض١ٜ ألزا٤ ايطًب١ يف نٌ َٔ اجملُٛع١  أغ١ً٦عٔ  يإلداب١

 .ا ايغطض ٚادتسٍٚ اآلتٞ ٜبني شيو.املعس هلص األزا٤ايتذطٜب١ٝ، ٚاجملُٛع١ ايهابط١ يف اختباض 
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 (1دسٍٚ )

 املتٛغطات ٚاالضتطافات املعٝاض١ٜ ألزا٤ ايطًب١

 

( ٚدٛز فطٚم بني َتٛغط أزا٤ نٌ َٔ اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ َٚتٛغط أزا٤ اجملُٛع١ 1ٜعٗط َٔ ادتسٍٚ)

يكاحل  ٚاإلْاخايهابط١، ٚيكاحل اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ، نُا تٛدس فطٚم بني َتٛغط أزا٤ نٌ َٔ ايصنٛض 

 ٚايؿهٌ ايتايٞ ٜٛنح ٖصٙ ايفطٚم. .اإلْاخ

 

 

 

 

 

 

 

ووع 

 تغيـشالم
 االوحشاف المعياسي المتوسط العذد المجموعة الجىس

 التحصيل

 الزكوس

 335.2..2 0.05..5 22 التجشيبية

 55.55521 ..55..4 .2 الضابطة

 51.52 45.02 42 المجموع

 اإلواث

 25452..2 133..61 52 التجشيبية

 55.45226 133..42 52 الضابطة

 50..2 52.51 24 المجموع

 مجموعال
 25.65.20 56.02.6 34 التجشيبية

 55.356.3 ....43 32 الضابطة



 

67 
 

 2016ديسمرب  -العدد الثامن  يوليو  -السنة الرابعة   جامعة الناصرمجلة 
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 (ايفطم بني َتٛغطٞ أزا٤ طالب ٚطايبات اجملُٛعتني ايتذطٜب1١ٝؾهٌ )

 ٚملعطف١ َا إشا ناْت ٖصٙ ايفطٚم بني املتٛغطات شات زالي١ إسكا١ٝ٥  مت اختباض ايفطنٝات  اآلت١ٝ:

أزا٤ ايطًب١ يف اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ  ( بني َتٛغط0.05 (ال تٛدس فطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ -1

 َٚتٛغط أزا٤ ايطًب١ يف اجملُٛع١ ايهابط١.

( بني َتٛغط أزا٤ ايطالب َٚتٛغط أزا٤ ايطايبات 0.05ال تٛدس فطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ ) -2 

 يف اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ .

غط أزا٤ ايطًب١ ٜعع٣ إىل ايتفاعٌ بني ( بني َت0.05ٛال تٛدس فطٚم زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ ) -3

 ادتٓؼ ٚططٜك١ ايتسضٜؼ.

( Two way Anovaٚقبٌ ايبس٤ يف اختباض ايفطنٝات ايكفط١ٜ ايػابك١ باغتدساّ حتًٌٝ ايتبأٜ ايجٓا٥ٞ)

 مت فشل ؾطٚط اغتدساّ اختباض"أْٛفا" ٚتبني َٔ ْتا٥ر ايتشًٌٝ إٔ مجٝع ؾطٚط االختباض َتشكك١. 

مت      (Tow way anova) اض ايفطنٝات ايكفط١ٜ ايػابك١ باغتدساّ حتًٌٝ ايتبأٜ ٚقبٌ ايبس٤ يف اختب

ايتأنس َٔ ؾطٚط إدطا٤ات االختباض ٖٚٞ: اغتكالي١ٝ ايبٝاْات، ٚاعتساي١ٝ تٛظٜع ايبٝاْات، ٚجتاْؼ  

 اجملُٛعات.
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ايبٝاْات مما ٜعين إٕ ٜٛدس منط ستسز هلصٙ  َٔ خالٍ ْؿط ايبٝاْات تبني اْ٘ ال :أٚال: اغتكالي١ٝ ايبٝاْات

 ايبٝاْات َػتك١ً.

 ثاْٝا: اعتساي١ٝ تٛظٜع ايبٝاْات

ٚدس إٔ ق١ُٝ نٌ َٔ املتٛغط ٚايٛغٝط َتػاٜٚإ تكطٜبًا، ٚنصيو ق١ُٝ نٌ َٔ َعاٌَ ايتفًطح َٚعاٌَ  

 ٚ ايكفط ع٢ً ايتٛايٞ، ٖٚصا ٜبني اعتساي١ٝ تٛظٜع ايبٝاْات.  3االيتٛا٤ تكرتب َٔ 

ع٢ً جتاْؼ اجملُٛعات، َٚٔ ٖٓا ْػتطٝع ايكٍٛ إٔ ؾطط   زاٍٖٚصا  إسكا٥ٝا غري زاٍ نُا إٔ اختباض يٝفني 

 .اختباض حتًٌٝ ايتبأٜ َتشكك١، ٚادتسٍٚ اآلتٞ ٜبني ْتا٥ر حتًٌٝ ايتبأٜ إدطا٤

 ( 2دسٍٚ ) 

 حتًٌٝ ايتبأٜ األسازٟ بني املتغريات

( إىل ٚدٛز فطٚم شات زالي١ 2خالٍ اختباض حتًٌٝ ايتبأٜ تؿري ْتا٥ر االختباض نُا ٖٞ َب١ٓٝ يف ادتسٍٚ )َٔ 

( بني اجملُٛع١ ايهابط١ ٚاجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚيكاحل اجملُٛع١ 0.05إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ )

ايكفـط١ٜ األٚىل ٚقبٍٛ (، َٚٔ شيو ٜتِ ضفض ايفطن١ٝ 0.001ايتذطٜب١ٝ سٝح نإ َػت٣ٛ ايسالي١ ٖٓا )

 ايفطن١ٝ ايبس١ًٜ.

( تعـعٟ إىل ادتٓؼ 0.05نُا ٜتهح َٔ ادتسٍٚ ايػابل ٚدٛز فطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ )

(، َٚٔ شيو ٜتِ ضفض ايفطن١ٝ ايكفـط١ٜ ايجا١ْٝ 0.013ٚيكاحل االْاخ سٝح نإ َػت٣ٛ ايسالي١ ٖٓا )

 ٚقبٍٛ ايفطن١ٝ ايبس١ًٜ .

 مصذس التبايه
مجموع 

 المشبعات

دسجة 

 الحشية
F متوسط المشبعات يمةق  مستوى الذاللة. 

حجم 

 التاثيش

 157. 001. 11.555 3751.671 1 3751.671 المجموعة

 096. 013. 6.604 2144.234 1 2144.234 الجىس

تفاعل الطشيقة 

 مع الجىس
431.972 1 431.972 1.330 .253 .021 

الخطاء داخل 

 المجموعات
20130.602 62 324.687    

     66 192261.00 المجموع
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( بني 0.05َٔ ادتسٍٚ ايػابل اْ٘ ال تٛدس فطٚم شات زالي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ ايسالي١ ) نُا ٜتهح

اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ٚايهابط١ تعـعٟ إىل ايتفاعٌ بني ايططٜك١ ٚادتٓؼ يف ايتشكٌٝ سٝح نإ َػت٣ٛ 

تٛدس فطٚم (، َٚٔ شيو ٜتِ قبٍٛ ايفطن١ٝ ايكفط١ٜ ايجايج١ اييت تٓل ع٢ً)ال 0.253ايسالي١ ٖٓا ٜػا٣ٚ )

( بني َتٛغط أزا٤ ايطًب١ ٜعع٣ إىل ايتفاعٌ بني ادتٓؼ ٚططٜك١ 0.05زاي١ إسكا٥ًٝا عٓس َػت٣ٛ زالي١ )

 ايتسضٜؼ(.

ٚ يتشسٜس سذِ ايفطٚم بني اجملُٛعتني، مت اختباض ق٠ٛ تأثري املعادتات باغتدساّ َطبع إٜتا، ٚقس بًغت ق١ُٝ 

( أٟ َا ٜعازٍ 0.10تبأٜ ايهًٞ ٜطدع إىل ططٜك١ ايتسضٜؼ، ٚ)%( َٔ اي16( أٟ َا ٜعازٍ )0.16َطبع إٜتا بـ )

 .%( َٔ ايتبأٜ ٜطدع إىل َتغري ايٓٛ  االدتُاع10ٞ)

 َٓاقؿ١ ايٓتا٥ر ٚتفػريٖا:

تؿري ايٓتا٥ر اإلسكا١ٝ٥ االغتسالي١ٝ اييت غبل عطنٗا يف اختباض ايفطن١ٝ ايكفط١ٜ األٚىل إىل ٚدٛز فطٚم 

( بني املتٛغطات اذتػاب١ٝ ألزا٤ أفطاز ع١ٓٝ ايسضاغ١، ٚقس بٝٓت ْتا٥ر 0.05شات زالي١ إسكا١ٝ٥ عٓس َػت٣ٛ)

(( تفٛم اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ ع٢ً اجملُٛع١ ايهابط١ ٚبفطٚم شات 2( )دسٍٚ)Two-Way-ANOVAاختباض )

(، ٚتكٛزْا ٖصٙ ايٓتا٥ر إىل ضفض ايفطن١ٝ ايكفط١ٜ األٚىل، 0.05(عٓس َػت٣ٛ)0.001زالي١ إسكا١ٝ٥ َكساضٖا)

( قس حتػٔ ٚبسالي١ Mapleإٔ َػت٣ٛ أزا٤ ايطًب١ ايصٜٔ زضغٛا َكطض ايتفانٌ مبكاسب١ بطْاَر َاٜبٌ)ٚ

إسكا١ٝ٥ َكاض١ْ بأزا٤ ايطًب١ ايصٜٔ زضغٛا املكطض ْفػ٘ بايططٜك١ االعتٝاز١ٜ، ٖٚصا ٜعين إٔ ايتسضٜؼ 

هٔ إٔ تععٟ ايٓتٝذ١ إىل يس٣ ايطًب١، ٚمي أألزا٤( قس غاِٖ يف ضفع َػت٣ٛ Mapleباغتدساّ بطْاَر َاٜبٌ )

َا تتكف إغرتاتٝذ١ٝ ايتعًِ مبكاسب١ ايربْاَر َٔ قسض٠ ع٢ً دعٌ املتعًِ ْؿطًا ٚفاعاًل أثٓا٤ انتػاب٘ 

املفاِٖٝ يف َٛاقف تع١ًُٝٝ تتٛافط فٝٗا اإلثاض٠ ٚاملٓاقؿ١ ٚايتععٜع ٚايتؿٜٛل، إناف١ إىل اؾتُاٍ ايربْاَر ع٢ً 

أليٛإ، ٚاذتطن١ يف َٛاقف تع١ًُٝٝ تٛفط ايتػ١ًٝ ٚاملتع١ ٚجتعٌ زتُٛع١ َٔ ايطغَٛات، ٚاألؾهاٍ، ٚا

ٚاملجابط٠ مما ٜبك٢ تأثري االستفاظ ملس٠ أطٍٛ ٜٚػِٗ  املٓافػ١تجري فِٝٗ ضٚح  سٝح  املتعًُني ْؿطني ٚفاعًني

 يف صتاح ع١ًُٝ ايتعًِ ٚظٜاز٠ فاعًٝتٗا ٖٚصا  ٜتفل َع َا دا٤ يف اإلطاض ايٓعطٟ.

َع ْتا٥ر ايسضاغات اييت أؾاضت إىل تفٛم ططٜك١ ايتعًِ باغتدساّ بطْاَر ٚتتفل ٖصٙ ايٓتٝذ١ 

(ع٢ً ططٜك١ ايتعًِ ايتكًٝسٟ َجٌ زضاغ١ )األغطٌ، باقاحل (، َع إٔ تًو ايسضاغات أدطٜت Mapleَاٜبٌ)

 يف زتتُعات أخط٣ ٚتٓاٚيت قفٛفاً َٚٛنٛعات اختًفت يف ططا٥ل املعادت١ ٚأزٚات ايكٝاؽ.
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( تفٛم اإلْاخ ع٢ً ايصنٛض يف اجملُٛع١ ايتذطٜب١ٝ نُا أْٗا تطق٢ إىل 2ر يف دسٍٚ )نُا أظٗـطت ايٓتا٥

(، ٚتكٛزْا ٖصٙ ايٓتا٥ر إىل ضفض ايفطن١ٝ 0.05( عٓس َػت٣ٛ )0.013َػت٣ٛ ايسالي١ اإلسكا١ٝ٥ َٚكساضٖا)

ٚدٛزٖا، ٚإضنا٤  ايكفـط١ٜ ايجا١ْٝ، ٚميهٔ إٔ تععٟ ايٓتٝذ١ إىل زافع١ٝ ايفتا٠ اي١ُٝٓٝ اييت تػع٢ إىل إثبات

 املٓافػ١ ٚنػط اذتادع االدتُاعٞ. ع٢ً ٚيٞ أَطٖا، ٚزتتُعٗا بأْٗا قازض٠ 

 :ايتٛقٝات 

َكطض  ( يف أزا٤  ايطًب١ يفMapleأظٗطت ْتا٥ر ٖصٙ ايسضاغ١ ٚدٛز أثط اجيابٞ الغتدساّ بطْاَر َاٜبٌ) 

 ٜٛقٝإ باآلتٞ: نيايتفانٌ، يصيو فإٕ ايباسج

 ( يف تعًِٝ ٚتعًِ ايتفانٌ.Mapleاغتدساّ بطْاَر َاٜبٌ) -

( يف املػت٣ٛ ادتاَعٞ ملاي٘ َٔ أثط فاعٌ يف أزا٤ Mapleتسضٜؼ ايطٜانٝات مبػاعس٠ بطْاَر َاٜبٌ ) -

 ايطًب١ األنازميٞ.

 عكس زٚضات تسضٜب١ٝ ملعًُٞ ايطٜانٝات، سٍٛ اغتدساّ ايربْاَر يف تسضٜؼ ايطٜانٝات. -

١ُٝٝ ستٛغب١ يف نٌ زتاالت ايعًّٛ ٚايرتب١ٝ ٚاالختكاقات إْؿا٤ أزاض٠ َتدكك١ إلعساز بطاَر تعً -

 األخط٣.

 املكرتسات:

 اذتاي١ٝ َٔ ْتا٥ر  ٜكسّ املكرتسات ايتاي١ٝ: ايسضاغ١  إيْٝ٘تٝذ١ ملا تٛقًت 

( املػتدسّ يف ٖصٙ ايسضاغ١ ع٢ً َكطضات ضٜان١ٝ أخط٣، ٚيف Mapleإدطا٤ زضاغات تػتدسّ بطْاَر َاٜبٌ) -

 ف١.َطاسٌ تع١ًُٝٝ شتتً

 ( َع بطاَر تع١ًُٝٝ أخـط٣ .Mapleإدطا٤ زضاغات تكاضٕ بني بطْاَر َاٜبٌ) -

 إدطا٤ املعٜس َٔ ايسضاغات عٔ اغتدساّ ايتكٓٝات اذتسٜج١ يف تسضٜؼ ايطٜانٝات. -
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 :املطادع

(، أثط اغتدساّ ايتعًِٝ مبػاعس٠ اذتاغٛب بًغ١ فٝذٛاٍ بٝػو 2003أبٛ ظعطٚض، ضْا محسا هلل زضٜٚـ ) 

تشكٌٝ يف ايطٜانٝات ٚزافع االصتاظ االْٞ ٚاملؤدٌ يطًب١ ايكف ايػابع األغاغٞ يف َس١ٜٓ ْابًؼ، ع٢ً اي

 ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، داَع١ ايٓذاح ايٛط١ٝٓ، ن١ًٝ ايسضاغات ايعًٝا، فًػطني.

يف  Math      Grapher(، أثط ططٜك١ ايتسضٜؼ املكاسب يربْاَر 2008اذتػٕٛ، فٗس عبساي١ً عًٞ) 

ػاب َفّٗٛ ايساي١ يس٣ طالب ايكف ايجايح ثاْٟٛ يف املًُه١ ايعطب١ٝ ايػعٛز١ٜ، ضغاي١ َادػتري، غري انت

 َٓؿٛض٠، داَع١ قٓعا٤.

(، أثط اغتدساّ اذتاغٛب يف تسضٜؼ ايطٜانٝات ع٢ً حتكٌٝ 1425ايساٌٜ، غعس بٔ عبس ايطمحٔ) 

 طالب ايكف ايجاْٞ االبتسا٥ٞ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠.

(، أثط اغتدساّ بطْاَر َاثُٝاتٝها يف ايتسضٜؼ ع٢ً حتكٌٝ طًب١ ن١ًٝ 2003ٞ، مخٝؼ)املكباي 

 ايرتب١ٝ يف ايطٜانٝات، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ بكشاض، عُإ.

(، أثط تسضٜؼ ايتفانٌ ٚايتهاٌَ باغتدساّ اذتاغب١ 2008االغربٟ، أٌَ عبس ايٛاضخ غعٝس ) 

يف حتكٌٝ طًب١ املػت٣ٛ األٍٚ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ٚاجتاٖاتِٗ ضتٛ  (Graphics Calculator)ايبٝا١ْٝ

 ايطٜانٝات، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، داَع١ قٓعا٤، ايُٝٔ.

يتسضٜؼ ايتفانٌ ٚايتهاٌَ باغتدساّ اذتاغٛب ع٢ً  (، أثط بطْاَر َكرتح2007االغطٌ، مساح ) 

ضغاي١ َادػتريغري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ  ٖط بغع٠،يع١ٓٝ َٔ طًب١ داَع١ األظ َػت٣ٛ ايتشكٌٝ ٚايتفهري املهاْٞ

 األظٖط، فًػطني.

(، أثط اغتدساّ اذتاغب اآليٞ يف ايتسضٜؼ ع٢ً ت١ُٝٓ ايكسض٠ املها١ْٝ 2003با قاحل، خايس غًُٝإ)   

 يس٣ طًب١ ن١ًٝ ايرتب١ٝ ظاَع١ سهطَٛت، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض٠، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، قٓعا٤.

 اٖات سسٜج١ يف تسضٜؼ ايطٜانٝات، زاض ايفذط يٓؿط ٚايتٛظٜع، ايكاٖط٠.(، اجت2005غال١َ، سػٔ عًٞ) 

(، أثط ايتعًِٝ مبػاعس٠ اذتاغٛب يف ايتشكٌٝ األنازميٞ يف َاز٠ 1996عٛنٝ٘، عبس اهلل ايطبٝب ) 

 ، ن١ًٝ ايرتب١ٝ، ارتططّٛ .٠ايطٜانٝات يطالب املػت٣ٛ ادتاَعٞ األٍٚ، ضغاي١ َادػتري غري َٓؿٛض

 ، ايساض ايعطب١ٝ يًٓؿط ٚايتٛظٜع، ايكاٖط2.٠(، ططم تسضٜؼ ايطٜانٝات، ط1989فطٜسضٜو،  بٌ) 
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