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تلخيص:
تعلم موضوع تحويالت الدوال يساعد الطالب على ادراك مفهوم الدالة ،والذي يشكل موضوعا
أساسيا في الرياضيات ،ولكن طالب املدارس وطالب الكليات أيضا يواجهون في هذا التعلم
صعوبات مختلفة ،خصوصا عندما تجرى التحويالت في دوال غير بسيطة .البحث الحالي يحاول
تسهيل تعلم طالب الصف التاسع لهذه التحويالت من خالل حل مهام استكشافية بمساعدة
جيوجيرا .اشترك في هذا البحث تسعة عشر طالبا من طالب الصف التاسع املمتازين واللذين
استخدموا جيوجبرا للقيام بمهام استكشافية متعلقة بتحويالت :ا إلزاحة ،االنعكاس واالنكماش.
لتحليل تعلم هؤالء الطالب للتحويالت استخدمنا النظرية املعرفية ف.س.ك.ه( .هذه الحروف
تمثل الحروف األولى من الكلمات التالية :فعل ،سيرورة ،كائن ،هيكلية واملأخوذة عن

APOS

تشير إلى اختالف مستويات الطالب
 .)theory- action, process, object, schemaنتائج البحث إ
في فهمهم لتحويالت الدوال بحيث كان حوالي  %06منهم في مستوى كائن (املستوى األعلى) أو
قريبين منه ،وكان اآلخرون ( )%06في مستوى السيرورة (املستوى األوسط) أو قريبين منه.
بالضافة لذلك ،كشف البحث عن وجود مستويات "بينية" لفهم الطالب تحويالت الدوال والذي
يشير إلى اتصالية مستويات نظرية ف.س.ك.ه )APOS theory( .عند استخدامها لتحليل ادراك
إ
املفاهيم الرياضية .إ
كلمات مفتاحية :إدراك رياض ي ،طالب ،صف تاسع ،تحويالت الدوال  ،بيئة تكنولوجية ،بيئة
دينامية .إ

مقدمة
تدريس موضوع تحويالت الدوال في مساقات تحضيرية ملساقات التفاضل والتكامل في
الجامعات أصبح مهما ألنه يساعد الطالب على استخدام مصطلح الدالة وفهمه بشكل
عميق

)& Gaisman, 2006

 .(Lageعادة ما يتم تدريس موضوع تحويالت الدوال على

مستوىإ الكليات ( .)Bingham, 2007على الرغم من ذلك ،يصادف الطالب هذا املوضوع
*1أكاديمية القاسمي .إ
** أكاديمية القاسمي وجامعة النجاح الوطنية – نابلس .إ
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في مراحل أبكر -في الصف التاسع ،ولكنإ الطالب حينها يتعاملون مع التحويالت كأداة
نرغب في
لتعلم الدالة التربيعية ،وال يتعاملون معها كموضوع منفصل ،هذا ما جعلنا إ
تدريس موضوع تحويالت الدوال بأكمله للمرحلة العدادية ،خاصة لطالب الصف التاسع.
محاولتنا بدت لنا مثيرة لالهتمام ،وذلك ألننا رغبنا في تدريس الطالب التحويالت في دوال ال
يصادفونها إو إال يتعاملون مع التحويالت املتعلقة بها في املرحلة العدادية وهي دالة القيمة
املطلقة ،الدالة التكعيبية إوالدالة من الدرجة الرابعة .الباحثان درايفوس واستنبرغ
)(Eisenberg & Dreyfus, 1994

أشارا إلى صعوبة تعلم تحويالت الدالة التربيعية في

املرحلة العدادية .نحن نتوقع أن تساعد ا إألداة التكنولوجية (جيوجبرا) الطالب على تعلم
التحويالت في تلك الدوال غير البسيطة املذك إورة سابقا .إ
هناك عدة طرق ُمقترحة لتدريس تحويالت الدوال منها طريقة الرقص الحديث
) ،2007طريقة املسواك

(Bingham,

وباستخدام التكنولوجيا

)(PBS MATHLINE, 2013

) .(Consciência & Oliveira, 2011وقد قررنا في هذا البحث استخدام التكنولوجيا ،أداة
الجيوجبرا تحديدا ،كأداة متاحة لدى طالب الصف التاسع ملساعدتهم على تحقيق فهم
عميق ملفاهيم مختلفة متعلقة بتحويالت الدوال .وقد اخترنا أداة الجيوجبرا لثالثة أسباب.
أوال هي أداة متاحة-مجانية ،ثانيا ،يمكن تشغيلها بأي لغة نريد وثالثا ،يمكن استخدامها
لبناء املفاهيم الرياضية ،في السياق الذي نحن بصدده املفاهيم هي تحويالت الدوال .وقد
عملنا على مشاركة الطالب منذ البداية في بناء التحويالت الهندسية بمساعدة األداة
ُ
املتضمنة في سيرورة البناء ساعدتهم على فهم
التكنولوجية-جيوجبرا ،إوذلك ألنإ املعرفة إ
مختلف الثيم املتعلقة بالتحويالت كالدالة األصل ،اتجاه ا إلزاحة  ،مقدار ا إلزاحة ومحور
االنعكاس .إ
استخدام الطالب أداة الجيوجبرا لتعلم وإدراك مفاهيم تحويالت الدوال جعلنا نقصد
فحص إدراكهم لتلك املفاهيم ومستوى الفهم الذي توصلوا إليه بمساعدة جيوجبرا .إ
تحديدا سؤال البحث هو :ما هو إدراك طالب الصف التاسع لتحويالت الدوال إثر تعلمهم
في بيئة تكنولوجية تفاعلية؟
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خلفية نظرية
بدأ الباحثون باالهتمام بفهم الطالب ملوضوع تحويالت الدوال منذ عقدين من الزمن
) .(Eisenberg & Dreyfus, 1994; Consciência & Oliveira, 2011عادة يقوم الباحثون
بفحص فهم الطالب للتحويالت في دوال بسيطة كالدالة الخطية إوالتربيعية ،وذلك عن
طريق وصفهم للصعوبات التي يواجهها الطالب ومقارنتهم بين تعلم الطالب ل إلزاحة األفقية
إوالعمودية .إوهم على األغلب يشيرون إلى وجود صعوبات في فهم ا إلزاحة األفقية
( .)Dreyfus& Eisenberg,4991إ
دراسة زازكس ،ليلجدال وجادوسكي ( (Zazkis, Liljedahl and Gadowsky, 2003اهتمت
في فحص التفسيرات التي أعطاها طالب املدارس الثانوية ومعلموهم ملفهوم ا إلزاحة في
الدوال ،مع تسليط الضوء على الدالة  y=(x-3)2وعالقتها بالدالة  .y=x2تركزت تفسيرات
املشتركين على االهتمام باألنماط ،تحديد النقاط الصفرية للدالة وحساب قيم الدالة في
نقاط معينة .أظهرت النتائج مرة أخرى أن مفهوم ا إلزاحة األفقية للدالة -على األقل عند
البداية ،ال تتفق مع توقعات وحدس معظم املشتركين .إ
محاولين التغلب على صعوبات القيام بالتحويالت اهتم أيزنبرغ ودريفوس
( )Dreyfus & Eisenberg,4991في فحص كيف تساعد التكنولوجيات الحاسوبية الطالب
على إدراك مفهوم تحويالت الدالة .وقد استخدما برنامجا حاسوبيا لكي يفحصا بشكل
محدد كيف تساعد التمثيالت البصرية للدوال الطالب على الدمج بين التفكير البصري
والتفكير الجبري في سياق تحويالت الدوال .وجد الباحثان ،بعد ستة دروس عن تحويالت
الدوال باستخدام برمجيات حاسوبية ،أن معالجة الطالب البصرية ازدادت ،كما ارتفع
معدل نجاحهم في الكشف عن التحويالت التي تمت دراستها (في الدالة التربيعية) ،ولكن
بعد التجربة ،لم ينجح الطالب في التعامل مع دوال أخرى كثيرة الحدود من درجات أعلى.
عالوة على ذلك ،أشار أيزنبرغ ودريفوس (نفس املصدر) إلى الصعوبة التي واجهها الطالب في
التعامل مع ا إلزاحة األفقية مقارنة با إلزاحة العمودية .مدعين أن السبب في ذلك قد يكمن
أكثر من حيث املعالجة البصرية نسبة ل إلزاحة العمودية .كما
في أن ا إلزاحة األفقية معقدة إ
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الحظ أيزنبرغ ودريفوس أن فهم مصطلح الدالة كعنص إر رياض ي قد يكون شرطا لتحقيق
الفهم في موضوع تحويالت الدوال.
دراسة أخرى استخدمت التكنولوجيا في عملية تعلم الطالب تحويالت الدوال هي دراسة
بوربا وكونفريإ
بعمر

10

)and Confrey, 1996

 ،(Borbaاللتين قامتا بإجراء دراسة حالة لطالب

سنة ،بحيث درسوا تحويالت الدوال بواسطة بيئات متعددة التمثيالت في

الحاسوب .هدفت الدراسة إلى فحص ادراك الطالب ل إلزاحة األفقية ،ل إلزاحة العمودية،
لالنعكاس بنسبة ملستقيم أفقي ومستقيم عمودي وتمدد وانكماش الدوال .نتائج الدراسة
تتفق مع الدراستين السابقتين حيث أظهرت أن هنالك مشاكل في تفسيرات الطالب ل إلزاحة
األفقية في الدوال التربيعية .إ
استخدم بعض الباحثين نظريات معرفية لتحليل فهم الطالب تحويالت الدوال .على سبيل
املثال ،استخدم الباحثون النظرية املعرفية سيرورة-كائن ( )process-objectلتحليل
تصرفات الطالب عند تعلمهم تحويالت الدوال

;(Consciência & Oliveira, 2011

) .Katalifou, 2004; Kimani & Masingila, 2006إ
كونسينسيا واوليفيرا

(& Oliveira, 2011

 )Consciênciaدرستا نشاط اثنين من طالب

املرحلة الثانوية أثناء أدائهما ملهمة تتعلق بتحويالت الدوال من الصورة  p(x) + kو

p(x +

) hعند استخدامهم حاسبة بيانية .أظهرت النتائج بأنه لدى الطالب نظرة للدالة كعنصر،
وأنهم أسسوا ثوابت إجرائية عن التحويل .p(x) + k
كاتاليفيو

(2004

 )Katalifou,أراد أن يفحص إمكانية تقليص الفجوة بين املفاهيم

الجرائية إوبين املفاهيم الهيكيلية لتحوي إالت الدوال .مجموعتان من الطالب اشتركتا في
نشاط رياض ي عن تحويالت الدوال باستخدام برنامج حاسوبي متقدم .النتائج أشارت أن
البرنامج الحاسوبي ربما ساهم في تشكيل مسار لفهم الصفات التي ال تتغير ضمن تحويالت
الدوال .إ
كيماني وماسينجيال

(and Masingila, 2006

 )Kimaniقابال ثمانية طالب جامعيين من

مساق التفاضل والتكامل ،وسأالهم عن ثالثة مفاهيم مرتبطة بالدوال (تحويالت الدوال ،
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الدالة العكسية ،تركيب الدالة) ،استخدم الباحثان طريقة التحليل سيرورة\عنصر
ونموذجا مرنا لتحليل البيانات .أثناء عملية الترميز ظهرت أربع ثيم رئيسية :معرفة إجرائية
مقابل معرفية مفهومية ،مرونة ،قوة جبرية مقابل ضعف جبري ،سبل لقناع الذات.
أظهرت الدراسة أن الطالب يستخدمون طرقإ متنوعة ولكن محدودة لحل املهام املتعلقة
بتحويالت الدوال ،الدالة العكسية ،تركيب الدالة والعالقة بين الثالثة مفاهيم .إ
باحثون آخرون استخدموا النظرية املعرفية فعل-سيرورة-كائن-هيكلية

(APOS: Action,

) Process, Object, Schemeلتحليل ادراك الطالب للمفاهيم الرياضية املتعلقة بتحويالت
الدوال
)2006
2000

& (Baker, Hemenway & Trigueros, 2000; Hollebrands, 2003; Lage

 .Gaisman,في دراسة بيكر ،هيمناوي وتريجوروس (

& Baker, Hemenway

 )Trigueros,تم فحص وتحليل فهم الطالب للتحويالت في دوال مختلفة اعتمادا

على النظرية املذكورة ( .)APOSوقد أكدوا ما وجده أيزنبرغ ودريفوس ( )1990أن الطالب
يستصعبونإ فهم ا إلزاحة األفقية نسبة ل إلزاحة العمودية .فسإ إروا ذلك بأن القيام با إلزاحة
العمودية هو كالقيام بالعمليات األساسية على الدوال في حين أن القيام ا إلزاحة األفقية
ى اعتمادا على
يتم عن طريق إجراء عملية على متغير مستقل ومن ثم إجراء عمليات أخر إ
النتيجة السابقة

)et al., 2000

 .(Bakerكما ادعوا أنإ هذه الصعوبات متعلقة بعدم

اكتساب الطالب ملفهوم الدالة بشكل كامل ،وهذا يؤكد ما أشار له بيكر وآخرون في
دراستهم .إ
هوليبراندس ) )Hollebrands, 2003درس فهم طالب املرحلة الثانوية للتحويالت الهندسية
في الدوال (ا إلزاحة ،االنعكاس ،الدوران والتمدد) عند استخدام أداة تكنولوجية وهي
سكيتشباد ( .)Geometer’s Sketchpadتم تدريس وحدة تعليمية من سبع دروس لصف
من الصفوف املمتازة في الهندسة ،ثم تم تحليل تصورات الطالب لتحويالت الدوال بناء
على نظرية ) .(APOSتشير النتائج إلى أن فهم الطالب للمفاهيم الجبرية األساسية -مثل
املجال ،املتغيرات ،البارامترات ،العالقات وخصائص التحويالت ،هو ضروري لفهم أعمق
لتحويالت الدوال .إ
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ليج وجايزمان

(& Gaisman, 2006

 )Lageقابال الطالب الجامعيين أثناء حلهم أسئلة

تتعلق بتحوي إالت الدوال ،تم تحليل النتائج باستخدام نظرية ( ،)APOSوقد أظهرت النتائج
بأنه يمكن للقليل من الطالب التعامل بثقة مع مشكالت تتعلق بالتحويالت ،وقد أرجع
الباحثان قلة عدد الطالب إلى عدم تذويت العمليات املتعلقة بالتحويالت أو عدم قدرتهم
على تحويل العمليات الرياضية إلى عناصر رياضية .إ
البحث الحالي سيعتمد على النظرية املعرفية ف.س.ك.ه.

)(APOS

لتحليل البيانات

املتعلقة بفهم طالب املرحلة العدادية لتحويالت الدوال .إ
الطار النظري
نستخدم في هذا البحث طريقة الفك الجيني ( )genetic decompositionملفاهيم تحويالت
الدوال املستخدمة سابقا عند الج إوجايزمان

)and Gaisman, 2006

طوراها اعتمادا على بحث سابق لبيكر ،هيمنواي وتريجورس

 )Lageواللذين

& (Baker, Hemenway

) ،Trigueros, 2001كما أن هذه الطريقة تعتمد على دراسة ماهاراج (،)Maharaj, 2010
وهي موصوفة أدناه .إ
الطالب اللذين يعملون في مستوى الفعل في موضوع تحويالت الدوال يمكنهم تنفيذ
العمليات على الدوال خطوة خطوة ،في حين تكون هذه العمليات مطبقة في سياق واحد
من التمثيالت املختلفة كالتمثيل الجبريإ ،الكالمي أو البياني .هذا العمل يحتاج إلى معرفة
محفوظة في الذاكرة أو لشارات خارجية .الطالب في هذا املستوى (مستوى الفعل) يدركون
االختالفات بين الدالة وبين تحويالتها فقط في سياق القاعدة التي تحدد الدالة .كما أنهم
يدركون التشابه بين الدالة وبين تحويالتها أو التشابه بين تحويالتها ،فقط من خالل
خواص الرسم البياني .تكرار املتعلمين لهذه األفعال جبريا أ إو بيانيا والتفكير بها انعكاسيا
يساعدهم على االنتقال إلى مستوى السيرورة .إ
الطالب اللذين يعملون في مستوى السيرورة يمكنهم وصف تغيرات الدالة األصل كنتيجة
لتطبيق التحويالت من دون الحاجة لتطبيق كل خطوة وخطوة .الطالب في هذه املرحلة
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املحولة ووصف التغيرات الناتجة من التحويالت.
إ
النظر إلى الرسم البياني للدالة
إ
يمكنهم
بالضافة لذلك ،يمكن لهؤالء الطالب تنفيذ العملية بشكل عكس ي ،بحيث يكونون قادرين
على اكتشاف الدالة األصل قبل التحويل .الطالب في هذا املستوى يستصعبون تنسيق
املعلومات التي حصلوا عليها من التمثيالت املختلفة ،كما يستصعبونإ ترجمة هذه
املعلومات بمرونة من سياق تمثيلي معين آلخر .إ
عندما يعمل الطالب بمرونة في مختلف التمثيالت ،يفكرون بكل السيرورات بشكل
انعكاس ي وعندما يفكرون بها "ككلية" ،يمكن اعتبارهم في مستوى الكائن .في هذا املستوى،
املحولة وتنسيق خصائصها من حيث
يكون الطالب قادرين على تطبيق األفعال على الدوال إ
التغيرات على الدالة األصل .بالضافة لذلك ،الطالب في هذه املرحلة يمكنهم تطبيق
معرفتهم عن التحويالت في أي دالة كما يمكنهم التعرف على الدالة األصل ،واملقارنة بين
العديد من الدوال املتحولة في أي تمثيل من مختلف التمثيالت .إ
الهيكلية املتعلقة بتعلم التحويالت تعتمد على فهم كيفية القيام بالرسم البياني لدالة ما،
عندما يكون تعبيرها الجبري معطى ،بالضافة إلى إدراك سلسلة التحويالت املجراة على
الدالة األصل .لذا ،فهي تشمل ادراك مختلف التحويالت والثيم املتعلقة بها :الدالة األصل،
الترتيب الصحيح للتحويالت ،مقدار التحويالت ،اتجاه ا إلزاحة ومحور االنعكاس.
أهمية البحث وأهدافه
لالج وجايزمان
في دراسة إ

(& Gaisman, 2006

 )Lageتمت التوصية على إجراء أبحاث

أخرى في املجال ،واملتعلقة بفهم الطالب لتحويالت الدوال ،حيث أشارا أن هذا املوضوع هو
موضوع ذو أهمية كبيرة لثالثة أسباب:
ملساقات حساب التفاضل والتكامل،

()2

()1

هو موضوع رئيس ي في املساقات التمهيدية

هذا املوضوع يوفر فرصة لتحليل أفكار الطالب

بالنسبة للدوال إوللمتغيرات ،بما في ذلك استخدامهم للتمثيالت املختلفة لها )3( ،هذا
البحث يمكن أن ُإيستخدم كمرشد لبناء وتصميم موارد تعليمية واستراتيجيات التي تعزز
فهم الطالب للدوال والتحويالت فيها .هذه األسباب تقف وراء نيتنا في دراسة فهم طالب
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املدرسة العدادية لتحويالت الدوال باستخدام التكنولوجيا -بالتحديد جيوجبرا ،وفحص
إن كان للتكنولوجيا دور إيجابي ومساعد للطالب في فهم تحويالت الدوال التكعيبية،
الدوال من الدرجة الرابعة إودالة القيمة املطلقة .هذه الدوال التي رأينا أن أيزنبرغ ودريفوس
( )Eisenberg & Dreyfus, 1994أظهرا صعوبة فهم الطالب للتحويالت فيها .خيارنا لطالب
املرحلة املتوسطة نبع من توقعنا بأن التكنولوجيا وخاصة جيوجبرا ،وهي أداة لبناء
املفاهيم الرياضية ،يمكن أن تسهل فهم الطالب للتحويالت في الدوال املذكورة سابقا .إ
لقد اخترنا النظرية املعرفية ف.س.ك.ه ( )APOSلتساعدنا في تحليل فهم الطالب
لتحويالت الدوال ،وذلك ألنها تصف كيفية تطور هذه املفاهيم ،وألنها قد استخدمت من
قبل عديد من الباحثين لوصف فهم الطالب لتحويالت الدوال .إ
منهجية البحث
يتبع هذا البحث املنهج النوعي وهو منهج مالئم لتحليل عمليات إدراك الطالب ملوضوع
رياض ي هو التحويالت على الدوال .إ
سياق البحث وإجراءات الدراسة :إ
أجري البحث في الصف التاسع في مدرسة إعدادية تقع في منطقة املثلث من فلسطين.
الكاتب األولإ علم وحدة عن تحويالت الدوال باستخدام جيوجبرا ،وهي أداة تكنولوجية
حديثة لتعليم وتعلم الرياضيات .الوحدة التدريسية مكونة من خمسة دروس كل درس منها
مدته  96دقيقة ،بحيث كانت مواضيع الدروس متسلسلة على النحو التالي :الدرس األول
تناول ارتباط التحويالت في حياتنا اليومية .أما الدرس الثاني والثالث فقد تناو إال تدريس
تحويل ا إلزاحة األفقية وتحويل ا إلزاحة العمودية ،ومن ثم في الدرس الرابع تعامل طالب
صف تاسع مع تحويل االنعكاس وأخيرا في الدرس الخامس تطرقنا إلى تحويل االنكماش،
وكل هذه التحويالت ُإد إرست في سياق الدوال الثالث املذكورة أعاله .إ
ُ
خالل تنفيذ النشاطات والفعاليات املختلفة ،طلب من الطالب وصف العالقات بين
التمثيالت املختلفة للتحويالت ،خاصة عندما أعطي للطالب الرسم البياني أو التعبير
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الجبري .عالوة على ذلك ،خالل تنفيذ النشاطات والفعاليات املختلفة عمل املعلم كموجإه
ومسهل لعملية التعلم والنقاش داخل الصف ،كما قدم تغذية مرتدة للطالب عن
استنتاجاتهم وشجع الطالب على التفكير بشكل عميق .استخدم املعلم الطريقة البنائية
لبناء املفاهيم الرياضية حول موضوع التحويالت وذلك بمساعدة جيوجبرا ومجموعة أوراق
عمل استدراجية تعتمد العمل الفردي واالكتشاف املوجه .تم بناء هذه األوراق بعد دراسة
عميقة للموضوع وبعد االطالع على أبحاث سابقة ذات عالقة ،كما تم استشارة مختصين
في املجال (مختصين تربويين ومختصين رياضيين).

املشتركون في البحث:
املشتركون في البحث هم تسعة عشر طالبا وطالبة من طالب الصف التاسع املمتازين،
وعلى الرغم من كون جميع أفراد العينة من الطالب املمتازين إال أن هناك اختالفات فردية
بينهم .وقد اخترنا الطالب املمتازين ليشتركوا في البحث ألننا أردنا من خالل التجربة تعليم
مواضيع متقدمة في التحويالت والتي تعالج دوال ليست بسيطة ،وإن هذا املوضوع ُيعتبر
موضوعا متقدما وذلك بناء على ما جاء في األدب البحثي.
تم اختيار عينة البحث هذه ألنها عينة متوافرة وذلك بعدما توجهنا ملدير املدرسة ومعلم
الرياضيات ملجموعة الطالب املمتازين وأبديا رغبتهما في املشاركة في البحث .إ
أداة جمع املعطيات
جمعت املعطيات من إجابات الطالب على سؤالين قبل وبعد التجربة ،كل سؤال منهما
مكون من قسمين .يفحص السؤاالن ادراك الطالب لتحويالت الدوال ،بحيث في القسم
ُ
وطلب منهم
األو إل من السؤال األول تم إعطاء الطالب أربعة تعابير جبرية لدوال مختلفة إ
ُ
رسم الدوال وفقا للتحويالت املجراة على الدوال ا إألصل ،أما في القسم الثاني فقد إطلب
منهم وصف التحويالت املجراة على نفس الدوال في القسم األولإ كالميا .في كال السؤالين
اللذين أعطيا للطالب قبل وبعد التجربة كانت هناك دوال معروفة لهم في حين كان هناك
دالة جديدة عليهم .حيث كان ثالثة دوال من األربعة معروفة للطالب وواحدة غير معروف
جامعة ،املجلد  81العدد  ،)4182( 8صفحة

9

أحالم عنبوس ي ووجيه ضاهر

لهم (في املهمة القبلية الدالة املعروفة كان الدالة التربيعية إوالدالة غير املعروفة كان دالة
القيمة املطلقة ،أما في املهمة البعدية كانت الدوال املعروفة :الدالة التكعيبية ،دالة القوة
الرابعة إودالة القيمة املطلقة إوالدالة غير املعروفة كان الدالة النسبية) .إ
في القسم األول من السؤال الثاني تم إعطاء الطالب أربعة رسوم بيانية لدوال مختلفة
وطلب منهم كتابة التعبير الجبري لهذه الدوال اعتمادا على التحويالت املجراة على الدوال
األصل .بينما طلب منهم في القسم الثاني وصف التحويالت املجراة على هذه الدوال كالميا .إ
فيما يلي نبين التعابير الجبرية والرسوم البيانية املعطاة للطالب في املهمة البعدية ،وذلك
لكون املهمتان :القبلية والبعدية ،متشابهتان من حيث املبنى والنمط .إ

التعابير الجبرية املعطاة للطالب في األسئلة البعدية هي( :أ)  ،f(x)=-(x-4)4+7إ
(ب) ( ،f(x)=4|x-3|+8ج)  f(x)= -2(x+3)3+4و (د)

)

) (

(

مالحظة :في البند (د) تم إعطاء الطالب الرسم البياني للدالة األصل
ُ
ثم طلب منهم رسم الدالة املعطاة في البند (د) .إ

 .إ
) (

ومن

أما الرسوم التي أعطيت للطالب بعد التجربة فهي مبينة في رسم  .1إ
إ
إ
إ

إ

) 1د(

إ

) 1ج(

) 1أ(

) 1ب(

رسم  :1الرسوم األربعة البعدية املعطاة للطالب

في الدالة الرابعة تم إعطاء الطالب الرسم البياني والقاعدة الجبرية للدالة األصل
) (

ومن ثم طلب منهم ايجاد التعبير الجبري للدالة املعطاة ووصف التحويالت

املجراة عليها كالميا .إ
يمكن النظر لألسئلة املعطاة في ملحق  .1إ
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طريقة تحليل املعطيات
من اجل تحليل البيانات استخدمنا طريقة تحليل املحتوى االستداللية ،حيث أجرينا
مقارنات مستمرة بين وحدات من البيانات املجمعة (جمل ،رسوم بيانية ،تعابير جبرية
ومزيج منها) من اجل تحليلها ملكونات النظرية املعرفية املستخدمة في البحث وهي نظرية
( .)APOSإ
النتائج
البحث الحالي يهدف إلى دراسة ادراك طالب الصف التاسع للتحويالت في دوال غير
بسيطة ،وذلك عند استخدام أداة تكنولوجية وهي في حالتنا جيوجبرا .وقد فحصنا هذا
الدراك عن طريق استخدام نظرية ف.س.ك.ه.)APOS( .
قبل إوبعد املرور بالتجربة حاولنا تقسيم الطالب إلى مستويات نظرية ف.س.ك.ه)APOS( .
لكنا الحظنا أن الطالب موجودون في مستويات عديدة ال يمكن حصرها في مستويات هذه
النظرية (فعل-سيرورة-كائن-هيكيلية) ،لذا عملنا على توسيع هذه املستويات لتشمل
مستويات بينية أيضا بحيث تصبح املستويات كاالتي :مستوى فعل ،مستوى فعل-سيرورة،
مستوى سيرورة ،مستوى سيرورة-كائن ومستوى كائن .وذلك ألن الطالب في بعض األحيان
تعدوا الصفات املحددة في املستوى املعين ولم يتقنوا الصفات املحددة في املستوى الذي
يليه .تقسيم الطالب بعد املرور بالتجربة بالنسبة للمستويات املذكورة هو كاالتي :ثالثة
طالب هم في مستوى فعل-سيرورة ،خمسة طالب في مستوى سيرورة ،ثمانية طالب في
مستوى سيرورة-كائن وثالثة طالب في مستوى كائن .فيما يلي طريقة عمل كل نوع من هؤالء
الطالب .إ
الطالب في مستوى فعل-سيرورة
كان جميع هؤالء قبل القيام بالتجربة في مستوى الفعل ،حيث تعاملوا مع التحويالت
خطوة خطوة (في حين رسم الدوال بيانيا رسم هؤالء الطالب الدالة املحولة بعدة خطوات:
رسم الدالة األصل ،إجراء التحويالت واحد تلو اآلخر) كما لم يستطيعوا التعامل مع أكثر
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من تمثيل واحد لتحويالت الدوال  .أما بعد التجربة ،فقد تحسن مستوى هؤالء الط إالب
ليصبحوا في مستوى فعل-سيرورة ،والذي يعني أن لعمل هؤالء الطالب صفتان أساسيتان.
األولى هي رسم الدالة املحول خطوة خطوة (في دوال معروفة لديهم) ،إما عن طريق رسم
جميع التحويالت أو عن طريق رسم الدالة األصل فقط .إوالصفة األخرى هي القدرة على
التعامل مع جميع التمثيالت في الدوال ،ولكنهم واجه إوا صعوبة عند ذلك تتمثل في إغفالهم
ألكثر من ثيمة من الثيم التالية املتعلقة بالتحويالت :اتجاه التحويل ،مقداره ،الدالة األصل
ومحور االنعكاس .بالضافة لذلك ،لم يحاول هؤالء الطالب التعامل مع الدالة الجديدة
وهي في حالتنا الدالة النسبية .حلول هؤالء الطالب عند تعاملهم مع الدوال املختلفة مبينة
ي للدالة
في جدول  1ورسم  .2جدول  1يبين رسومات الطالب عندما أعطوا التعبير الجبر إ
املحولة وطلب منهم رسمها ،ويبين رسم

2

إشارات الطالب التي وضعوها على الرسوم

البيانية للدوال املحولة املعطاة واملطلوب منهم إيجاد تعبيرها الجبريإ .إ
جدول  :1رسومات طالب فعل-سيرورة عندما أعطي لهم التعبير الجبري للدوال املحولة.
التعبير الجبري املعطى إ
|

|

)

(

) (

)

(

) (

رسوم الطالب للدالة املحولة إ

) (

إ

إ

إ
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أما عند تعامل هؤالء الطالب مع الرسوم البيانية ومحاولة االنتقال من التمثيل البياني إلى
التمثيل الجبري ،فقد نجحوا في ذلك ولكن وضع بعضهم عالمات على الرسم البياني
اآلخر
إ
كإشارات على نقطة رأس الدالة أو رسم الدالة األصل ،في حين استطاع البعض
االنتقال بشكل مباشر .رسم

2

يبين إشارات وضعها بعض الطالب في هذا املستوى على

الرسم البياني من اجل االنتقال من التمثيل البياني إلى التمثيل الجبري .إ
إ
إ
إ
إ
إ
رسم  :2إشارات وضعها طالب فعل-سيرورة على الرسوم البيانية املعطاة من أجل مساعدتهم على
إيجاد التعبير الجبري املالئم لهذه الرسوم.

عند انتقال طالب فعل-سيرورة من التمثيلين الجبري والبياني إلى التمثيل الكالمي فقد
استطاعوا التعبير عن التحويالت كالميا ولكن نقصتهم بعض الثيم كذكر الدالة األصل،
ترتيب التحويالت بشكل صحيح إوذكر محور االنعكاس .إ
الطالب في مستوى سيرورة
مستوى هؤالء الطالب قبل القيام بالتجربة كان على النحو التالي :واحد منهم لم يستطع
تطبيق التحويالت على دالة معروفة لهم (الدالة التربيعية) ،والباقون (أربعة طالب) كانوا في
مستوى الفعل حيث قاموا بالتحويالت خطوة خطوة ،ولم يستطيعوا التعامل مع أكثر من
تمثيل واحد من تمثيالت تحويالت الدوال .أما بعد التجربة فقد تحسن مستواهم ليصبح
مستوى سيرورة ،مما يعني أن لعملهم ثالث صفات رئيسية .األولى هي إجراء التحويالت
بدون الحاجة لجرائها خطوة خطوة (إال أنهم احتاجوا في بعض األحيان رسم نقاط على
املحاور ليتمكنوا من رسم الدالة املحول بدقة) ،الثانية هي قدرة هؤالء الطالب العمل مع
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التمثيالت الثالث للتحويالت في الدوال (جبرية ،بيانية وكالمية) ولكنهم غالبا ما أغفلوا
ترتيب التحويالت كما أغفلوا ذكر الدالة األصل ومحور االنعكاس عند وصفهم التحويالت
كالميا .بالضافة لذلك ،طالب هذا املستوى لم يستطيعوا تطبيق التحويالت في دالة
جديدة وه إو في حالتنا الدالة النسبية .جدول  2يبين رسومات هؤالء الطالب للدوال املحولة
عندما أعطي لهم التعبير الجبري لها .إ
جدول  :2رسومات طالب مستوى سيرورة للدوال املحولة عندما أعطي لهم التعبير
الجبري لها.
التعبير الجبري املعطى

)

(

|

|

)

(

رسوم الطالب للدالة املحول

) (

) (

) (

أما عند تعامل طالب هذا املستوىإ مع الرسوم البيانية ومحاولة االنتقال من التمثيل
البياني إلى التمثيل الجبري ،فقد نجحوا في ذلك دون الحاجة إلى إشارات أ إو عالمات
خارجية مساعدة .بالضافة لذلك ،أغفل طالب هذا املستوى عند وصفهم التحويالت
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كالميا اثنتين على األقل من الثيم الثالث التالية :ترتيب التحويالت ،محور االنعكاس
إوالدالة األصل .إ
الطالب في مستوى سيرورة-كائن
قبل القيام بالتجربة كان مستوى هؤالء الطالب على النحو التالي :خمسة كانوا في مستوى
الفعل ،اثنان كانوا في مستوى سيرورة-كائن وواحد كان في مستوى كائن .أما بعد التجربة
أصبح هؤالء الطالب في مستوى سيرورة-كائن ،الذي يعني أن لعملهم ثالث صفات أساسية.
األولى هي أدائهم للتحويالت ذهنيا ،الثانية هي التعامل مع التحويالت في جميع تمثيالتها مع
املحافظة على جميع الثيم املتعلقة بها إ إال ترتيب التحويالت والثيمة املتعلقة بها محور
االنعكاس .والثالثة هي محاولتهم تطبيق التحويالت في الدالة الجديدة وهي الدالة النسبية،
ولكنهم عندها أغفلوا بعض التحويالت أو بعض الثيم .رسومات ه إؤالء الطالب للدوال
املحولة عندما أعطي لهم التعبير الجبري لها مشابهة لرسومات طالب مستوى السيرورة
وذلك بالنسبة للدوال الثالث التي تعامل معها الطالب خالل التجربة وهي الدوال املطلقة،
الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة .رسم
)

(

) (

3

يبين رسومات الطالب للدالة الجديدة

 .إ

إ
إ
إ
إ
إ
إ
إ

) 3أ(

) 3ج(

) 3ب(

رسم  :3رسومات طالب سيرورة-كائن للدالة النسبية املجرى عليها تحويالت.

عند تطبيق هؤالء الطالب للتحويالت في دالة جديدة (الدالة النسبية) قاموا بإضافة\حذف
تحويالت كما قام بعضهم بإغفال بعض الثيم املتعلقة كما هو مبين في رسم  .3على سبيل
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املثال ،في رسم ( 3أ) قام الطالب بتوسيع الدالة بدال من كمشها ،وفي رسم ( 3ب) لم يميز
الطالب محور االنعكاس ولم يميزوا مقدار ا إلزاحة العمودية ،وفي رسم

3

(ج) لم يميز

الطالب محور االنعكاس حيث اعتبروه املستقيم  y=1بدال من محور  .xإ
حاول طالب هذا املستوى التعامل مع دالة جديدة (الدالة النسبية) عندما أعطي لهم
الرسم البياني له وطلب منهم معرفة التعبير الجبري ولكنهم أغفلوا بعض التحويالت أو
بعض الثيم أيضا ،على سبيل املثال أغفل هؤالء الطالب الداللة الجبرية ل إلزاحة العمودية.
عند وصف هؤالء الطالب للتحويالت في الدالة الجديدة كالميا لم يذكروا التحويالت
بترتيب صحيح أ إو انهم لم يذكروا محور االنعكاس .يجب الشارة إلى أن هاتين الثيمتين
مرتبطتان إوتنبعان من نقص في مفهوم واحد .لوصف العالقة بين هاتين الثيمتين (ترتيب
ننظر إلى متطلبات كتابة القانون الجبري للرسم البياني
التحويالت ومحور االنعكاس) دعونا إ
التالي :إ

رسم  :0العالقة بين ثيمتي محور االتعكاس وترتيب التحويالت
اثنان من طالب مستوى سيرورة-كائن أعطوا الترتيبين التاليين للوصول للدالة املعطاة من
الدالة األصل :إ
الطالب األول :إزاحة الدالة أربع وحدات أفقيا إلى اليمين ووحدة إلى األعلى ،واجراء انعكاس
على الدالة .إ
الطالب الثاني :إزاحة الدالة األصل وحدة واحدة إلى األسفل وأربع وحدات إلى اليمين ومن
ثم نجري انعكاسا على الدالة .إ
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من الواضح أنه يمكن اعتبار الترتيبات املذكورة صحيحة كما يمكن اعتبارها خاطئة ،وذلك
اعتمادا على محور االنعكاس املستخدم .لذا اعتبرنا محور االنعكاس ثيمة متعلقة بترتيب
التحويالت كما اعتبرناهما ثيمتين أساسيتين العتبار الطالب في مستوى كائن .إ
الطالب في مستوى كائن
اآلخر في
قبل القيام بالتجربة كان اثنان من هؤالء الطالب في مستوى سيرورة بينما كان إ
مستوى سيرورة-كائن .أما بعد القيام بالتجربة أصبح هؤالء الطالب في مستوى كائن ،وذلك
يعني أن لعملهم ثالث صفات أساسية .األولى هي أدائهم للتحويالت ذهنيا ،الثانية هي
التعامل مع التحويالت في جميع تمثيالتها مع املحافظة على جميع الثيم املتعلقة .والثالثة
هي تطبيق التحويالت في دالة جديدة إوه إو في حالتنا الدالة النسبية .تطبيق هؤالء الطالب
للتحويالت في دالة جديدة وقيامهم بذلك خطوة خطوة وبترتيب صحيح يبين أنهم وصلوا
ملستوى كائن ولكنهم ما زالوا في بدايته .رسم  5يبين رسومات هؤالء الطالب للدالة الجديدة
)

(

) (

.

( 5أ)

( 5ج)

( 5ب)

رسم  :5رسومات الطالب لالقتران الجديد (النسبي) املعطى تعبيره الجبري.

يظهر من رسم  5اختالف طالب هذا املستوى في رسمهم الدالة الجديدة ،حيث قام الطالب
في رسم (5أ) بوضع عالمات بدال من رسم الخطوات املختلفة للحصول على الدالة املحولة،
وفي رسم (5ب) لم يرسم الطالب الدالة األصل .وفي رسم (5ج) قام الطالب برسم
التحويالت خطوة خطوة .إ
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نجح طالب هذا املستوى في التعامل مع دالة جديدة (الدالة النسبية) عندما أعطي لهم
الرسم البياني للدالة النسبية املحولة وطلب منهم معرفة التعبير الجبري لها ،إ إال أنهم حينها
احتاجوا لالستعانة بالرسم البياني وقاموا بوضع عالمات مساعدة عليه أو على املحاور.
رسم  0يبين العالمات التي وضعها بعض الطالب في هذا املستوى على الرسم البياني املعطى
من اجل مساعدتهم في إيجاد القانون الجبري اعتمادا على التحويالت املجراة على الدالة
األصل .إ
إ
إ

رسم  :6عالمات وضعها طالب مستوى كائن على الرسم البياني لالقتران النسبي املعطى من أجل
ايجاد تعبيره الجبري

نقاش

ُ
باحثون كثر أشاروا إلى أهمية تعلم موضوع تحويالت الدوال بالنسبة لطالب الرياضيات،
وذلك ألن لهذا املوضوع عالقة وطيدة مع مفهوم الدالة إوالذي يشكل موضوعا مركزيا في
املدرسة وفي كلية الرياضيات ( .)Lage & Gaisman, 2006; Smith, 2009بالضافة لذلك،
أشار الباحثونإ إلى أن الطالب يواجهون صعوبات عند تعلمهم تحويالت الدوال
(2004

 ،)Katalifou,حتى عندما يك إون هذا التعلم للموضوع باستخدام التكنولوجيا

( .)Eisenberg & Dreyfus, 1994من ناحية أخرى ،جيوجبرا هي أداة تكنولوجية حديثة
لتعليم الرياضيات ،وهي تستخدم بشكل خاص لتعليم موضوعي الجبر والهندسة ،حيث
ينتمي موضوع تحويالت الدوال لكليهما .في البحث الحالي أردنا فحص تأثير استخدام
جيوجبرا عند تعليم التحويالت في دوال غير بسيطة لطالب الصف التاسع ،متوقعين أن
إمكانية البناء املتاحة في األداة ستساعد الطالب على تذويت املفاهيم الرياضية والثيم
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املختلفة املتعلقة بتحويالت الدوال والتي تعلم عادة في املداس الثانوية أو الكليات .لدراسة
تعلم الطالب ملوضوع تحويالت الدوال استخدمنا النظرية املعرفية ف.س.ك.ه( .

APOS

 )theoryالتي تصف املستويات التالية لدراك املفهوم الرياض ي :فعل ،سيرورة ،كائن
وهيكلية.
بعد القيام بالتجربة ،ال أحد من الطالب كان في مستوى الفعل ،ثالثة طالب وجدوا في
ى-البيني فعل-سيرورة ،خمسة طالب وجدوا في مستوى سيرورة ،ثمانية طالب وجدوا
املستو إ
في املستوىإ-البيني سيرورة -كائن وثالثة طالب في مستوى كائن .لذا ،فإن نتائج البحث
تشير إلى وجود "مستويات بينية" أي مستوى يجمع بين ميزات مستويين .ظاهرة
الحالي إ
املستويات البينية تذكرنا بالنظرية سيرورة- -كائن ( )process-procept-objectالتي اقترحت
وجود مستوى بيني بين املستويات سيرورة وكائن يدعى سيرورة-كائن ( .)proceptإ
عدم وجود الطالب في مستوى الفعل ،حيث يعمل الطالب في هذا املستوى خطوة خطوة
وفي تمثيل واحد من تمثيالت تحوي إالت الدوال ،نتج -على ما يبدو -من المكانيات البصرية
والرمزية ألداة جيوجبرا والتي ساعدت الطالب في التعامل مع أكثر من تمثيل (

Diković,

 .)2009إ
ثالثة طالب من تسعة عشر طالبا ( )15%كانوا بعد التجربة في مستوى فعل -سيرورة .عمل
هؤالء الطالب له صفات مستوى الفعل (العمل خطوة خطوة ،الحاجة إلى وضع عالمات أو
إشارات) وبنفس الوقت له صفات مستوى الجراء (االنتقال من تمثيل إلى تمثيل) ،ما
ساعد هؤالء الطالب إلى االقتراب من مست إوى سيرورة هو تعرضهم الدائم لتمثيلين
مختلفين (جبري وبياني) زودتهم بهما البيئة التكنولوجية :جيوجبرا ،وهذا ساعدهم على
االنتقال من تمثيل لتمثيل بسهولة أي طورهم إلى مستوى سيرورة

(2009

.)Diković,

هؤالء الطالب ،بدون بيئة تكنولوجية ،من املتوقع أن يكونوا بعد التجربة في مستوى الفعل
ى لعملهم وهي التعامل خطوة خطوة مع
كما كانوا قبلها ،وذلك بسبب الصفة األخر إ
التحويالت وهو ما يميز مستوى الفعل .بالرغم من قدرتهم على االنتقال بين التمثيالت
املختلفة عند قيامهم بالتحويالت فان هؤالء الطالب كانت لديهم صعوبة في وصف
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التحويالت كالميا ،قد يكون السبب في هذه الصعوبة هو عدم توفر التمثيل الكالمي في
البيئة التكنولوجية التي تعاملوا معها ،فهم تعاملوا مع التمثيل الكالمي فقط من خالل
األنشطة وهنا كان تعامل كل واحد منهم مع التمثيل الكالمي وفقا لقدرته وطورها حتى
مستوى معين .هؤالء الطالب طوروا التمثيل الكالمي بقدر معين ولكن ليس بالقدر الكافي،
بحيث نرى أن بعضهم أغفل ذكر بعض الثيم املتعلقة كاتجاه ا إلزاحة ومحور االنعكاس
إوالدالة األصل وثيم أخرى .من هنا نرى أن البيئة التكنولوجية ساعدت الطالب في هذا
قدر معين وكان من املمكن أن تتطور مفاهيمهم
املستوى على تطوير مفهومهم للتحويالت ب إ
أكثر لو كانت هذه البيئة تشمل التمثيل الكالمي أيضا .ما كان يمكن أن يساعد أيضا على
تطوير مفاهيم هؤالء الطالب هو نقاشات صفية تستخدم لغة رياضية دقيقة تعبر عن
تمثيالت التحويالت البيانية والجبرية .إ
خمسة طالب من تسعة عشر طالبا ( )20%كانوا بعد التجربة في مستوى السيرورة ،في حين
كان معظمهم قبل التجربة في مستوى الفعل .هذا التطور في مستوى الطالب نتج من
استخدام الطريقة البنائية في التعليم التي تتمثل في قيام الطالب ببناء التحويل املطلوب
بأنفسهم األمر الذي كان سه إال باستخدام إمكانات األداة التكنولوجية (جيوجبرا) ،ومما
ساعدهم أيضا هو إمكانيات األداة املستعملة (جيوجبرا) ،حيث يجري الطالب التحويالت
املختلفة فيحصلون على الدالة الناتجة فقط دون ان تبقى الدوال الناتجة في الخطوات
السابقة أمامهم .الطالب في هذا املستوى واجهوا بعض الصعوبات في التمثيل الكالمي
للتحويالت ،هذه الصعوبات تتمثل في إغفال أربع ثيم ،هي الدالة األصل ،ترتيب التحويالت،
محور االنعكاس ،وفي عدم القدرة على التعامل مع التحويالت في دالة جديدة .تصرف
الطالب في هذا املستوى نتج ،على ما يبدو ،من التركيز على االستكشاف بواسطة التمثيلين
الجبري والبياني الذي أتاحته جيوجبرا ،وإغفال االستكشاف بواسطة التمثيل الكالمي،
وهذا يؤكد ما قالته كونسينسيا واوليفرا

)(Consciência & Oliveira, 2011

أن عدم

استخدام الط إالب فعاليات استكشافية بواسطة أحد التمثيالت يؤدي إلى مشاكل لدى
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الطالب في مفهوم التحويالت .عدم قدرة هؤالء الطالب على التعامل مع التحويالت في دالة
يشير إلى عدم تعاملهم مع التحويالت ككلية (
إ
جديدة
2010

;(Lage & Gaisman, 2006

 ،Maharaj,إعطاء الطالب دوال مختلفة ومتنوعة ليجروا عليها التحويالت من

املمكن أن يساعد الطالب في التغلب على صعوبتهم في التعامل مع دوال جديدة

& (Lage

) .Gaisman, 2006إ
ثماني طالب ( )02%كانوا بعد التجربة في مستوى سيرورة-كائن ،في حين كان خمسة منهم
قبل التجربة في مستوى فعل ،اثنان في مستوى سيرورة-كائن وواحد كان في مستوى كائن.
يشير إلى أن خمسة من هؤالء الطالب حسنوا مستواهم بقدر كبير على الرغم من أنهم
هذا إ
قد تعاملوا خالل التجربة مع دوال ليست بسيطة بالنسبة لهم ،ممكن تفسير ذلك بناء على
نفس التفسيرات أعاله والتي تتلخص في إمكانات األداة التكنولوجية املستخدمة وفي نوع
الفعاليات املستخدمة والتي شجعت الطالب على االستكشاف املوجه واملستقل .اثنان من
هؤالء الطالب بقوا في نفس املستوى ويفسر ذلك اعتمادا على الدوال التي تعامل معها
الطالب فهي دوال متقدمة بالنسبة لهم ،وهذا يؤكد نتائج دراسات سابقة التي أشارت
لصعوبات الطالب في التعامل مع التحويالت في دوال بسيطة وفي دوال غير بسيطة

Baker,

) .)Hemenway & Trigueros, 2000; Eisenberg & Dreyfus, 1994هذا الحالة تشابه
حالة الطالب الذي قل مستواه ،من املحتمل أن هذا الطالب لم يستطع تكييف نفسه
للتكن إولوجيا أو ربما نقصته املهارات التكنولوجية الالزمة للعمل بنجاعة في املهام املعطاة
( .)Katz & Macklin, 2007إ
الطالب في هذا املستوى أغفلوا ثيمتين أساسيتين من الثيم املتعلقة بتحويالت الدوال :
ثيمة ترتيب التحويالت والثيمة املتعلقة بها محور االنعكاس .إغفال الطالب ثيمة ترتيب
التحويالت نتج من عدم إعطاء الطالب مهام استكشافية لالنتقال من التمثيل الكالمي إلى
التمثيليين اآلخرين وبالتالي اكتشاف تأثير تغير ترتيب التحويالت على الرسم البياني للدالة
وعلى تعبيره الجبري .أما إغفال الطالب لثيمة محور االنعكاس فقد تكون ناتجة عن عدم
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إعطاء الطالب أسئلة تحويالت بها محور االنعكاس مختلف عن محو إر  .xولكي يستطيع
الطالب أن يعوا أهمية محور االنعكاس في التأثير على الدالة الناتج مفضل تنويع محاور
االنعكاس في املهام االستكشافية املعطاة لهم .إ
تطبيق الطالب في مستوى سيرورة-كائن ،واملتمثل بمعرفتهم كيفية إجراء التحويالت على
دوال جديدة (الدالة النسبية في حالتنا) يدل أن الطالب بدأوا يعون التحويالت ككلية،
وبالتالي فهم يقتربون من مستوى كائن

)& Gaisman, 2006

 .(Lageما ساعدهم على

التقدم إلى هذا املستوى هو أن األنشطة عن تحويلة معينة كانت تحوي كل التحويالت التي
عرفها الطالب من قبل .مشاكل الطالب بالقيام بتحويالت على الدالة الجديدة (النسبية)
نبعت من اختالف الصيغة الجبرية للدالة الجديدة اختالفا غير معتاد على هؤالء الطالب،
هذا االختالف يتمثل بأمرين :ظهور املتغير

x

في املقام ،إوكون الدالة األصل ال تحوي

متغيرات فقط وإنما أيضا أعداد .إ
ثالثة طالب ( )15.78%كانوا بعد القيام بالتجربة في مستوى كائن .اثنان من هؤالء الطالب
كانا قبل القيام بالتجربة في مستوى سيرورة ،في حين كان الثالث في مستوى سيرورة-كائن.
من هنا نرى أن هؤالء الطالب قد طوروا معرفتهم عن تحويالت الدوال على الرغم من أنهم
قد تعاملوا معها في دوال غير بسيطة .األداة التكنولوجية واملهام االستكشافية ساعدتهم في
تحقيق ذلك .تأثير الفعاليات االستكشافية على فهم الطالب للمفاهيم الرياضية مؤكد
خالل األدبيات البحثية (انظر مثال  .)Bishop, 1993; Nunes, 1993إ
على ما يبدو ،أن الطالب الثالثة الذين بلغوا مستوى كائن نجحوا ،أكثر من اآلخرين ،في
تكييف أنفسهم لألداة التكنولوجية وفي تكييف األداة التكنولوجية الحتياجات تعلمهم.
وهذا قد يكون متأثر بصفات شخصية أو بتجارب سابقة مع التكنولوجيا (

& Katz

 .)Macklin, 2007إ
بالنسبة لهيكلية كل مستوى من مستويات فهم الطالب للتحويالت في الدوال وفقا لنظرية
ف.س.ك.ه .فإنها تختلف في الثيم التي لم تكن واضحة (حاضرة) عند وصف الطالب
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تحويالت الدوال كما هو مبين في النتائج .الثيم املختلفة املتعلقة بتحويالت الدوال مرتبطة
مع بعضها البعض وتشكل ما سماه تول وفينر

(& Viner, 1981

 )Tallصورة املفهوم

لتحويالت الدوال .ما يميز هيكلية طالب مستوى كائن وطالب مستوى سيرورة-كائن هو قدرة
العمل مع دالة جديدة ،في حين يواجه طالب مستوى سيرورة-كائن صعوبة في ترتيب
مقدارها واتجاهها
إ
التحويالت .في هيكلية جميع الطالب املشتركين ،كانت أنواع التحويالت،
واضحة وفي عالقات صحيحة ،ساعدت التكنولوجيا الطالب في فهم و بناء هذه العالقات.
إعطاء الطالب دوال متنوعة وجديدة كشفت عن هيكليات الطالب ،وقد كشفت عن الثيم
غير الواضحة والعالقات غير الصحيحة بشكل خاص .العمل مع مهام استكشافية
بمساعدة بيئة تكنولوجية ساعد الطالب على ادراك معظم الثيم املتعلقة بالتحويالت ،في
حين من املمكن أن تساعد مهام محضرة وفقا للمالحظات املذكورة أعاله في ادراك جميع
الثيم املتعلقة بالتحويالت .إ
استنتاجات وتوصيات:
تشير إلى أن طالب الصف التاسع قادرون على العمل بنجاح وفي
نتائج البحث الحالي إ
مستويات مختلفة مع دوال غير بسيطة وذات درجات أعلى مما اعتادوه (مثل :التكعيبية،
القوة الرابعة ،القيمة املطلقة) .عادة ،واجه الطالب املشترك إون صعوبات في التعامل مع
دوال جديدة (في حالتنا الدالة النسبية) .هذه النتائج تتوافق إوتتعارض ما جاء في دراسات
سابقة والتي بينت صعوبة تعامل الطالب مع دوال من درجات عالية (كالتكعيبية ،القوة
الرابعة) ،حتى وان كان تعاملهم معها في بيئة تكنولوجية (،)Eisenberg & Dreyfus, 1994
ولكنهم في الدراسة املذكورة تعاملوا مع دوال تربيعية وكانت الدوال من درجات أعلى جديدة
عليهم .التكنولوجيا ،في حالتنا ،ساعدت الطالب على العمل مع دوال من درجات أعلى
ولكنها ساعدت القليل منهم في العمل مع دوال من نوع مختلف (مثل الدالة النسبية) .إ
تشير إلى إسهام األداة التكنولوجية
بالضافة إلى ما ذكرناه أعاله ،نتائج البحث الحالي إ
وتسهيلها عملية تعلم الطالب وبالتالي فإننا نوص ي بدمجها عند تعليم وتعلم موضوع
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تحويالت الدوال .ذلك بالضافة لتحضير مهام مناسبة تمتاز باملميزات التالية )1( :مطروحة
بالطريقة البنائية التي تمكن الطالب من بناء املفاهيم الرياضية املتعلقة بالتحويالت
بنفسه )2( ،تتطرقإ إلى مجال واسع ومتنوع من الدوال )3( ،تتطرقإ إلى جميع الثيم املتعلقة
بالتحويالت مثل محور االنعكاس ،ترتيب التحويالت ،إلخ،
ُ
بحيث يتم بناء كل مهمة بناء على املفاهيم املضمنة في املهمة التي قبلها
()0

مطروحة بشكل متسلسل
( )5تشمل عل ى

التمثيالت :الجبرية ،البيانية والكالمية .الباحثان يدعيان أن تحضير مثل هذه املهام وفي
بيئة تكنولوجية من املمكن أن يساعد كل الطالب في الوصولإ إلى مستويات عالية من
مستويات نظرية ف.س.ك.ه ،.من املمكن ،بل ينبغي التحقق من هذا االدعاء في دراسات
مستقبلية .إ
إ
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ملحق:
.1

نريد أن نرسم كال من الدوال التالية باستخدام التحويالت من الدالة األصل .نريد أن
نري الخطوات التي قمنا بها .إ
(إأ)
ب) f(x)= 4|x-3|+8
( إ
3
ت) f(x)= -2(x+3) +4
( إ
ث) باالعتماد على الرسم البياني للدالة:
( إ
f(x)= -(x-4)4+7

نريد أن نرسم الدالة
.2

)

(

) (

) (

نريد أن نكتب قانون كل من الرسوم البيانية التالية واصفين كال من التحويالت التي
قمنا بها بواسطة الرسم والجبر .إ

(أ) إ
إ
إ
إ
إ
إ
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(ب)

(ج) إ

إ
(د) باالعتماد على الرسم البياني للدالة:

) (

نريد أن نكتب قانون الدالة املرسومة أدناه :إ
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Ninth Grade Students' Perception of Function Transformations
in a Dynamic Technological Environment
Abstract:
Learning the topic of transformations helps students understand deeply the function
concept that is a fundamental subject in mathematics. School and college students find
learning the topic of transformations difficult, especially when these transformations
are performed on non-basic functions. The current research attempts to examine 9 th
grade students' understanding of the transformations concepts when these concepts are
learned in a technological environment, specifically Geogebra environment. Nineteen
9th grade students participated in the research. These were excellent students who used
Geogebra to solve mathematical problems involving three transformations: translations,
reflections and stretching. To analyze the students' perceptions of the three
transformations, the APOS (action, process, object and schema) was used. The research
findings indicated that the participants had different levels of understanding when they
performed transformations of non-basic functions. Sixty percent of the participants had
the object level of understanding or approaching it, while the rest (forty percent) were
in the process level or near it. This research also found that there are between levels of
understanding, which indicates the continuity of the APOS theory when it is used to
analyze students' learning of mathematical concepts.
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