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فعَّالية استخدام دورة التعلم كنموذج من نماذج النظرية البنائية في تدريس حساب
المثلثات على التحصيل والتفوق الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية .

إعداد  :د  /عوض حسين محمد التودري
ترِّكــا التوجتــات الحاليــة لتــدريس مختل ـ الماــررات الدراســية بص ـ ٍ
فة عامــة و وتــدريس ماــررات
الرياضــيات بصـ ٍ
ـفة الــة علــى فعَّاليــة التلميــذ ــالل المونـ التعليمــي ومنحــل فرل ـاً أكبــر لبنــا المعرفــة

ِ
ـل المعلــم  .وتتــتم النظريــة البنائيــة  Constructivismبتــذ
وإنتاجتــا بــدتً مــن تلايتــا جــاهاة مــن نبَـ ْ

المتمــة مــن ــالل تركياهــا علــى ادجـرا ات الدا ليـة للتفكيــر و والعمليــات المعرفيــة الدا ليــة للتلميــذ و
وتتيئة بيئة التعلم التي ِّ
تمكن التلميذ من بنا المعرفة .
ومـن منظـوٍر ر ـر فـمن نمـوذج دورة الـتعلم  Learning Circus Modelلكونـل أحـد نمـاذج

النظريــة البنائيــة يعتمــد فــي جــوهر علــى تاــديم المفــاهيم العلميــة علــى ــالث مراحــل متدرجــة  :مرحلــة
الكشـ عــن المفتــوم و ومرحلــة تاــديم المفتــوم و ــم مرحلــة ت بيــي ذلــل المفتــوم ممــا يـ دي إلــى فعَّاليــة

التلميــذ أ نــا العمليــة التعليميــة و ومــن ـ َّـم فــمن هــذا النمــوذج يُعــد مــن النمــاذج الديناميكيــة لتفعيــل تعلــم

المفاهيم العلمية المتنوعة و الةً في مجال الرياضيات .

وليس التدف من العملية التعليمية الولول إلى مستوى معين من التحصيل الدراسي فحسـ و

وإنما الولول إلى مستوى من التفوق لمواجتة التحديات المعالرة التي ند تا حائالً لمسيرة التادم و

ومــن ذلــل فــمن الثــروة البش ـرية ومــا تتدــمنل مــن أف ـراد يتســمون بــالتفوق تُعــد بمثابــة الثــروة الحايايــة ي
مجتمع من المجتمعات لمواجتة تحديات العصر الحديث وما يتص بل من تعايد .

مـ ــن هـ ــذا المن لـ ــي وج ـ ـ البحـ ــث عـ ــن نمـ ــاذج تعلـ ــم ت ـ ـ دي إلـ ــى تفـ ــوق التالميـ ــذ واسـ ــتمرار
تفــونتم ل لكــونتم الكــوادر المســتابلية فــي جميــع المجــاتت العلميــة والتانيــة وادنتاجيــة  .ومــن هنــا ياــع

علــى عــاتي النظــام التعليمــي مس ـ ولية تحايــي هــذا التــدف ضــمن مشــاريع ت ــوير منــاهج التعلــيم ونمــاذج
تعلمتا .

مشكلة الدراسة :
تُعــد الرياضــيات أحــد فــروع المعرفــة المتمــة التــي تعــين الفــرد علــى حــل المشــكالت اليوميــة و

وتفسير ما يدور حولل من أحداث  .ومن َّم ظتر اتهتمـام بمشـروعات ت ـوير تـدريس منـاهج الرياضـيات
من الل ت بيي نماذج مرنة يتم استخدامتا في الموان المتنوعة لتعليم وتعلم الرياضيات .

وتاايــد هــذا اتهتمــام بعــد الشــعور بــون التالميــذ يعــانون مــن أ ــا ولــعوبات فــي كثيــر مــن

موضوعات الرياضيات التـي يدرسـونتا فـي المراحـل الدراسـية المتنوعـة بـد اً مـن المرحلـة اتبتدائيـة وحتـى
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(*)
الجامعيــة (مديحــة حســن عبــد الــرحمنو ٕٓٓٓو  . )ٖٔٙنظ ـراً ل بيعتتــا التجريديــة ولــعوبة إدراك

بعــم مفاهيمتــا و ومعانــاة التالميــذ فــي ت بيــي نواعــدها ونوانينتــا  .بادضــافة إلــى ســلبية التلميــذ وتال ـ

أنش تل أ نا تعلم الرياضيات .
وغالباً مـا يُظتـر التالميـذ الـذين يعـانون مـن لـعوبات فـي تعلـم الرياضـيات الحيـرة واترتبـاك عنـد

مــواجتتتم لتمارينتــا الــة فــي الموضــوعات الجديــدة و ومــن المحتمــل أن ترجــع تلــل الصــعوبات إلــى
عابــات إنارائيــة تمارينتــا و أو عــدم فتــم معنــى بعــم مفاهيمتــا أو مص ـ لحاتتا و أو ضــع اســتنتاجتم

للتعميمات التي تنالتم من تمرين إلى ر ر .

ومن هنا كان اتتجا فـي اوونـة ا يـرة البحـث عـن النمـاذج التـي مـن المحتمـل أن تعـالج تلـل

الصعوبات كاستخدام الرسوم البيانية ومخ ات توضيح حل تمارين الرياضيات و وتـدريبات متنوعـة علـى
تمثيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حلـ ـ ـ ـ ـ ـ ــول هـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذ التمـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارين مـ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالل ا نش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ة سـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاباة الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذكر أو تونـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع
حلولتا ) . (Montague & Applegate, 1993ومن َّم كان المد ل دجرا هذ الدراسة و متمـثالً
في البحث عن أنس النماذج التعليمية التعلُّمية التي تستتدف تبسيط تعليم وتعلـم الرياضـيات ومعالجـة
الصعوبات التي تواجل التالميذ عند دراسة الجديد من فروعتا .
ولاد ظترت النظرية البنائية كخ وة عالجية لتلل الصعوبات نتا تنادي بنشاط وفعَّالية التلميذ

أ نــا المون ـ التعليمــي و لــذلل يــرى الكثيــر مــن المتتمــين بتعلــيم وتعلــم الرياضــيات بدــرورة اســتخدام

النظرية البنائية  Constructivist Theoryفي موانـ تعليمتـا وتعلمتـا و حيـث تـرى دومـين ور ـرون
 (Doman et al., 1997, 1) Doman et al.ضـرورة اسـتخدام النظريـة البنائيـة فـي تعلـيم وتعلــم
الرياضــيات ل نظ ـراً نتــا تســتتدف تصــميم أنش ـ ة تســاعد فــي بنــا المعرفــة بمــا ي ـ دى إلــى نمــو فتمتــا
وإدراك معانيتـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا وتيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــير التفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوق فـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي تحصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيلتا  .ويدـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي توسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون
 (Lawson, 1997, 140-143) Lawsonأنـل مـن المتـم أن ي يـر المعلـم دور التاليـدي فـي تدريسـل
للرياضيات إلى دوٍر يتسم بادرشاد والتوجيل لمعاونة تالميذ على بنا المعرفة بونفستم .
ومــن جان ـ ٍ ر ــر و وفــي مجــال تــدريس الحســاب لتالميــذ المرحلــة اتبتدائيــة فاــد لــمم كــامي
 Kamiو ورنجتـون  (Kami & Warrington, 1997, 11-20) Warringtonأسـلوب لتـدريس
عمليــة ضــرب الكســور العاديــة نــائم علــى النظريــة البنائيــة بــدتً مــن التــدريس التاليــدي و حيــث تــم تاــديم
بعم التمارين للتالميذ م طُلِ َ منتم استحداث طرق للحل .

)*( حى انخوثَك فٌ ظوء نظاو )  APA Manual ( American Psychological Association Manualدنَم انجًؼَت األيشٍكَت
نؼهى اننفس .
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ونـد أكـد هـذ الحاياـة  (Warrington, 1997, 390-394) Warringtonو حيـث أشـار
إلى أهمية تدريس نسمة الكسور العادية من الل المد ل البنائي و ومن اللل يتم منح التالميـذ فرلـة
ابتكار حلول لتذ الاسمة بدتً من تلاي الحل ب رياة جاهاة من نِبَل المعلم .
وبادضافة إلى ذلل فمنل مـن الممكـن اتسـتفادة مـن الكومبيـوتر فـي معاونـة التالميـذ علـى بنـا

المعرفــة بونفســتم و كايــامتم بتجميــع البيانــات و وتصــميم بعــم الرســوم البيانيــة علــى الكومبيــوتر إلــى أن
يتوللوا بونفستم إلى اتستنتاجات المت لبة ). (Pyzdrowski & Holton, 1996, 379
وعموماً فمن النظرية البنائية تتجلى أهميتتا بوضوح عند تدريس ماررات الرياضـيات ولمختلـ

مراح ـل التعلــيم ) . (Mercer et al., 1996, 149ممــا ي كــد مناســبتتا لعــالج الفــروق الفرديــة
 Individual Differencesبين التالميذ على مختل مستوياتتم .
اتدح مما سـبي أهميـة النظريـة البنائيـة فـي إتاحـة الفرلـة للتلميـذين علـى التفاعـل النشـط ـالل
المون التعليمي و وبنائتم للمعرفة و واكتسابتم المفاهيم وت بيااتتـا و بادضـافة إلـى أهميتتـا فـي عـالج
أ ا التلميذ عند معالجتتم مشكالت الرياضيات المتنوعة و ومعالجة الفروق الفردية التي تواجتتم .

ولكون نموذج دورة الـتعلم  Learning Cycle Modelمـن النمـاذج التدريسـية المنبثاـة مـن

النظريــة البنائيــة و ف ـمن لــل دور بــارز فــي عــالج كثيــر مــن ا

ــا التــي ياــع فيتــا التالميــذ عنــد دراســتتم

للرياضــيات و حيــث وضــحج نتــائج الدراســة التــي أجرتتــا إيمــان ســعيد عبــد البــاني علــى عينــة مــن تالميــذ
الص ـ الرابــع اتبتــدائي (إيمــان ســعيد عبــد البــانيو  )ٜٜٜٔفعَّاليــة اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم فــي

تصحيح الفتم الخاطئ لبعم المفاهيم العلمية لدى عينة الدراسة  .وعالوة على ذلـل فمنـل مـن الممكـن
أن يستمر التعلم ويباى أ ر لفترات طويلة نسبياً من الل نموذج الـتعلم ماارنـة با سـالي التاليديـة فـي

التعلـ ـ ـ ــيم والـ ـ ـ ــتعلم الـ ـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي مجـ ـ ـ ــال الرياضـ ـ ـ ــيات و وأكـ ـ ـ ــد هـ ـ ـ ــذ الحاياـ ـ ـ ــة ماريـ ـ ـ ــل ور ـ ـ ـ ــرون

 (Marek et al., 1994) Marek et al.علــى أن نمــوذج دورة الــتعلم يُحــدث نوعـاً مــن الــتعلم
الوظيفي لفترة أطول .

ويعد هذا النموذج من أحد النماذج المتمة في تدريس مختل الماررات ٍ
بصفة عامة و وتدريس
ُ
ٍ
ماــررات الرياضــيات بصــفة الــة لمــا لــل مــن إمكانــات متعــددة ت ـ ر فــي توســيع مــدارك التالميــذ نحــو
مفاهيمتــا و والتــي نــد تبــدو غيــر مولوفــة لتــم  .كمــا أنــل يســتخدم فــي تعميــي معــاني المفــاهيم ممــا يســتل
التفوق في الماررات التي تتدمنتا و وهذا هدف رئيس من أهداف الدراسة الحالية .
ومن جان ر ر ي كد ذلل النموذج على التعلم ذو المعنى الاـائم علـى الفتـم مـن ـالل الـدور
النشـ ـ ـ ـ ــط والفعَّـ ـ ـ ـ ــال للتالميـ ـ ـ ـ ــذ فـ ـ ـ ـ ــي المون ـ ـ ـ ـ ـ التعليمـ ـ ـ ـ ــي ومشـ ـ ـ ـ ــاركتتم الفعَّالـ ـ ـ ـ ــة ـ ـ ـ ـ ــالل العمليـ ـ ـ ـ ــة

التعليمي ــة ( لي ــل يوس ـ ـ الخليل ــيو  )ٜٜٔٙو (منـ ــى عب ــد التـ ــادي س ــعوديو  )ٜٜٔٛو أي أن هـ ــذا
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النمــوذج ولكونــل مــن اتتجاهــات الحديثــة فــي تــدريس الرياضــيات يرِّكــا علــى التلميــذ كمحــور للعملي ــة
ال تعليميــة حي ــث يس ــمح ل ــل بالبح ــث و والتجريـ ـ و واتكتش ــاف و والت بي ــي و والممارس ــة الفعلي ــة لح ــل
المشــكالت و كمــا يســاعد علــى التفكيــر الج ـ ّدي فــي المشــكالت بمــا ي ـ دي إلــى إنتــاج أكبــر عــدد مــن

الحلول لتا  .بادضافة إلى إتاحة الفرلة للتلميذ كي يحاور وينانش المعلم في مدـمون المعرفـة وحاـائي

الرياضيات ونوانينتا .

وه ــذا م ــا أكدت ــل نت ــائج دراس ــات ك ــل م ــن دوف ــي  (Duffy, 1991) Duffyو ورايجلـ ــوس
 (Reigluth, 1991) Reigluthويــاجر  (Yager, 1991) Yagerمــن نشــاط التلميــذ وحيويت ــل
وتعاونل مع أنرانل من التالميذ في ضو ذلل اتتجا المعالر لتدريس الرياضيات .
لذلل تم اتهتمام بت بيي نظريات التعلم بحيث تتال م مع النظريات التعليمية المتنوعة و
وتوجيل ممارسات المعلم في الموان

٘٘ٔ ) .

التعليمية لتحايي فعَّالية التعلم (محمد أمين المفتيو ٜٜ٘ٔو

وعاد ًة ما يتم اتهتمام بالتحصيل الدراسي في الرياضيات و ولكن نادراً ما يتم التركيا على تفوق

التالميــذ فــي تحصــيلتا و لكــي يــتم اســتثمارهم كاــوى بشـرية لمواجتــة التحــديات فــي عصــر يتســم بــالتميا
وادبداع والذي يشير إلى نوة هائلـة اسـت اعج تحايـي عمليـة ت يُّـر درامـاتيكي كبـرى تحفـر مجراهـا فـي

مسار التاريخ ادنساني الـراهن و ومـن المتونـع أن يصـاح ذلـل ت ييـرات مسـتابلية نـد تـ ر علـى مصـير

البشرية (مجدي عايا إبراهيمو ٕٕٓٓو ٖٓ) .
ومــن ـ َّـم ترِّكــا التوجتــات الحاليــة علــى تنميــة التفــوق لــدى التالميــذ و ونمــج تلــل التوجتــات

نتيجــة الثــورة العلمي ــة التــي شــملج المتف ــونين بالرعايــة واتهتم ــام و وجعلــج مــن التف ــوق ضــرورة نومي ــة

وإنسـ ــانية و ومـ ــن ـ ـ َّـم دراسـ ــة كـ ــل مـ ــا يتعلـ ــي بنـ ــواحي تفـ ــونتم فـ ــي مجـ ــال المنـ ــاهج الدراسـ ــية الماـ ــررة

عليتم (عامر يوس الخ ي و ٖٜٜٔو ٕ٘ٗ) .

وازداد اتهتمــام فــي الونــج ال ـراهن بتنميــة التفــوق ورعايــة المتفــونين نتيجــة لت ــور التكنولوجيــا
والثاافة والعلوم المتنوعة و ونتيجةً للمت يرات اتنتصادية التي حد ج في معظم دول العالم و إلـى جانـ
تسابي الدول المتادمة على التسلح واسـت الل التكنولوجيـا فـي ك ٍـل مـن الحـرب والسـالم  .وبالتـالي اهـتم
العلما بالكش عن المتفونين ورعايتتم .
اتدح مما سبي :
** أهميــة النظريــة البنائيــة فــي تنشــيط موان ـ تعلــيم وتعلــم الرياضــيات وتفعيــل تــدريس فروعتــا
بصـفة عامــة و ونظـراً ن حســاب المثلثــات فــرع مــن الرياضــيات يتســم بالمشــكالت الت بيايــة المتنوعــة و
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ويحتاج إلى البرهان في إ بات الم لوب من المشكلة باتستناد إلى ما هو ُمع ـى ل فمنـل يمكـن اسـتخدام
نموذج دورة التعلم في تدريسل بفعَّالية بحيث يتص التدريس في ضوئل بنشاط التلميـذ وحيويتـل فـي بنـا

المعرفة .

** يُعد نموذج دورة الـتعلم مـن النمـاذج المنبثاـة مـن النظريـة البنائيـة و لـذا يتسـم بتفعيـل تـدريس

الرياضيات وعلومتا المختلفة ومنتا حساب المثلثات دا ل الفصول الم سسات التعليميـة و ومـن اللـل
فمن التلميذ يتمكن من اكتشاف مفاهيم هذا الفرع من الرياضـيات و وفتمتـا و وت بياتـا فـي المشـكالت
المثلثية المتنوعـة و بادضـافة إلـى التجريـ والممارسـة الفعليـة لحـل التمـارين فـي هـذا المجـال و ومـن َّـم
فمن التعلم في ضوئل يكون نائماً على الفتم واددراك ولل معنى في ذهن التلميذ .
** وجود مشكلة فـي دراسـة موضـوعات حسـاب المثلثـات بص ٍ
ـفة عامـة نظـراً تسـتخدام ال رائـي

التاليدية في تدريستا و وجـدتتا بالنسـبة لتالميـذ الصـ ا ول الثـانوي ( مجـال الدراسـة الحاليـة ) وعـدم
ممارسة التالميذ حلول المشكالت بونفستم و وهذا ما توكد لدى الباحث أ نا بعم الماـابالت الفرديـة

لبعم التالميـذ ومعلمـيتم و كـذلل المنانشـة المسـتمرة مـع بعـم مـوجتي رياضـيات المرحلـة الثانويـة ومـا
أبدو من ررا منتا  :سلبية التلميذ في مشـاركة التلميـذ أ نـا حصـة الرياضـيات و وعـدم إعمـال العاـل أو
التفكيــر فــي حــل تمــارين حســاب المثلثــات و واتعتمــاد كليـةً علــى المعلــم عنــد حصــولتم علــى حلولتــا .

لذلل توكد وجود لعوبات في تع ُّـرف معنـى المفـاهيم المتنوعـة المتدـمنة بوحـدة حسـاب المثلثـات التـي

يتدــمنتا ماــرر رياضــيات الص ـ ا ول الثــانوي و بمــا ي ـ دي إلــى فشــل التالميــذ فــي معظــم ا حيــان مــن

التولل إلى حلول مشكالتتا .

ومن َّم وج البد بالبحث عن نماذج بديلة تايد من فعَّالية تعليم وتعلم حساب المثلثات

متمثلــة فــي نمــوذج دورة الــتعلم ل بمــا ينمــي التحصــيل لــدي التالميــذ و والتركيــا مــن اللــل لــيس علــى

التحصيل فحس وإنما التفوق في دراستتم لمحتوى حساب المثلثات .

** عنــد منانشــة بعــم التالميــذ فــي الفصــل الدراســي ا ول مــن العــام الســابي تبــين عــدم وضــوح

معاني بعم المفاهيم المتعلاة بحسـاب المثلثـات كمالـوب بعـم الـدوال المثلثيـة و والمعادلـة المثلثيـة و
إشارات الدوال المثلثية و زوايا اتنخفاض و الا اع الدائري ومساحتل .
** نظـراً لحدا ــة نمــوذج دورة الــتعلُّم كوحــد نمــاذج النظريــة البنائيــة فــي تــدريس الرياضــيات و تــم

تعرف تو ير في إنما التحصيل والتفوق الدراسي في أحد فروعتا .
ُّ

** التفــوق الدراســي لــل مونــع متــم فــي أهــداف تعلــيم وتعلــم الرياضــيات بصــفة عامــة و وأهــداف
تدريس الرياضيات ٍ
بصفة الة ل والتركيا عليل ي دي إلى إعداد جيل من ا فراد م هلون لتحدي الت ور
المعرفي والتكنولوجي  .ولتنمية تفوق التالميذ دراسياً في المراحـل التعليميـة المتنوعـة و وتنميـة التحصـيل
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والمعرفة المجردة و واسترجاع الحاائي المتراكمة  .ينب ي ت بيي مجموعة ا سالي النش ة في الموانـ
التعليمية المتنوعة لتعليم وتعلُّم الرياضيات منتا (مجدي عايا إبراهيمو ٕٕٓٓو ٕٖ: )ٖٖ-
ٔ – تشجيع التلميذ على تاديم أفكار إبداعية بالنسبة للموضوعات التي يدرستا .
ٕ – توكيد أهمية مشاركة التلميذ و وتشجيع تلاائيتل التلاائية .

ٖ – تنمية اة التلميذ في إدراكاتل الخالة و وأفكار الشخصية .
ٗ – إ ارة ندرة التلميذ على ادحساس بالمشكالت ل بمعنى إ ارة ح اتست الع والرغبـة فـي

التساؤل والبحث واتستفسار .

٘ – إدراك التلميذ للجوان الوظيفية والفوائد العلمية للمعلومات وارتباطتا بالوانع الحياتي .

 – ٙتعري ـ التلمي ــذ بالمف ــاهيم النظريــة والا ــوانين وجوانـ ـ المعرفــة المختلف ــة ف ــي المج ــاتت
الجديدة .
ولاــد تــم اتبــاع معظــم هــذ ادج ـرا ات عنــد اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم و فــي تــدريس وحــدة

حساب المثلثات الماررة على تالميذ الص ا ول الثانوي لمناسبتل لتلل ادجرا ات وتدمنل معظمتا .
فــي ضــو مــا ســبي ذكــر و ولفعَّاليــة نمــوذج دورة الــتعلم فــي تــدريس الرياضــيات و تــم اســتخدامل

كمت يــر مســتال فــي الدراســة الحاليــة  .و هميــة التحصــيل و والتفــوق الدراســي و فــمن الدراســة الحاليــة
محاولــة لتحاياتمــا ( كمت ي ـرين تــابعين )  .ومــن ــالل الصــعوبات التــي تواجــل التالميــذ عنــد دراســتتم
لحساب المثلثات وا

التالي :

ا التي ياعون فيتا ل أمكن تحديد مشكلة الدراسة الحالية في الس ال الـرئيس

مــا فعَّاليــة اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم كنمــوذج مــن نمــاذج النظريــة البنائيــة فــي تــدريس
حساب المثلثات على التحصيل والتفوق الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية ؟ .
أهمية الدراسة :
تتمثل أهمية الدراسة الحالية فيما يلي :
* تركا الدراسة الحالية على التفوق في التحصيل أكثـر مـن تركياهـا علـى التحصـيل ذاتـلو
ويُعــد ذلــل مــن أهــداف تــدريس الرياضــيات مرتفعــة المســتوى والمســتتدف تحاياتــا فــي معظــم

المنــاهج الدراســية و وفــي مختل ـ مراحــل الــتعلم دنتــاج نوعيــة مــن التالميــذ لــديتم الماــدرة علــى

مواجتة التحديات العصرية .

* الدراسة الحالية محاولة لتصميم وت بيـي نمـوذج تعلُّمـي ( نمـوذج دورة الـتعلم ) لتفعيـل

تدريس الرياضيات و وضمان فعَّالية التالميذ وإيجابيتتم ونشاطتم الل موان تعلمتا بمـا يـ دي
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إل ــى اترتف ــاع بمس ــتوى ال ــتعلم و والت لـ ـ عل ــى ل ــعوبات تعل ــم الرياض ــيات وتجنـ ـ الون ــوع ف ــي
ا

ا التي يواجتونتا عند دراستتا .
* يمكــن أن تكــون الدراســة الحاليــة إضــافةً للدراســات التــي نــادت بوهميــة التخلــي عــن

تفعـ ــل تـ ــدريس مختل ـ ـ فـ ــروع
ا سـ ــالي التاليديـ ــة و والبحـ ــث عـ ــن أسـ ــالي تدريسـ ــية حديثـ ــة ِّ

الرياضيات .

* نــد تكــون هــذ الدراســة مــن ضــمن مجموعــة الدراســات التــي اهتمــج بتنميــة التفــوق
الدراسي دعداد جيل من ا فراد نادرون على مواجتة التحديات المعالرة والمستابلية .
* ند تعاون الدراسـة الحاليـة  -بمـا تحتويـل مـن نمـوذج غيـر تاليـدي  -معلمـي رياضـيات
مرحلة التعليم الثانوي في إعادة النظر فيما يستخدمونل من أسالي عند تعليمتم الرياضيات طباـاً
ل بيعة وأسس نموذج دورة التعلم .
* تاـدم الدراســة الحاليـة أربعــة أدوات  :ا تبــار فـي التحصــيل و بادضــافة إلـى ا تبــار فــي

مستويات التفكير العليـا و وا تبـار التفكيـر اتبتكـاري و وا تبـاراً للـذكا (كـودوات للكشـ عـن
التفوق الدراسي ) يمكن أن تعاون ٍ
كل من المعلمين والباحثين والمتتمين للكشـ عـن المتفـونين
وتعرف مستوى تحصيلتم .
ُّ

مص لحات الدراسة :

تناولج الدراسة الحالية المص لحات التالية(*) :

ٔ – نموذج دورة التعلم : Learning Circus Model
يُاصد بنموذج دورة التعلم في الدراسة الحالية إطار تدريسي شامل يُستخدم في تدريس حساب

المثلثات الماررة على الص ا ول الثانوي الةً المفاهيم المتدمنة بتا ويتسم بالتفاعل اديجـابي بـين

المعلــم والتلميــذ بمــا ي ـ دي إلــى تفعيــل الموان ـ التعليميــة فــي تعلــم حســاب المثلثــات و ويــتم ذلــل مــن
الل أربعة مراحل متدرجة  :مرحلة اتستكشاف لمفاهيم حساب المثلثات و ومرحلة تاديمتا و ومرحلـة

ت بياتا و ومرحلة تاويم إتاانتا .
ـرت فــي
ونــد أُضــيفج مرحلــة رابعــة  -مرحلــة تاــويم إتاــان المفــاهيم  -علــى المراحــل التــي ذُكِـ ْ

تربويات تعليم وتعلم الرياضيات عن نموذج دورة التعلم و للحاجة إليتا في ضو طبيعة الدراسة الحالية .

)*(
ظج انًفااهَى األساساَت جنجًَاغ يصاطهحاح ا
ُش َ
حى ػشض انخؼشٍفاث اإلجشائَت نبؼط يصطهحاث انذساست فٌ هزا انًوظغ  ،بَنًا ػ ِ
فٌ اإلطاس اننظشً نهذساست .
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ٕ – التحصيل : Achievement
يعــرف التحصــيل فــي هــذ الدراســة بماــدار الــدرجات التــي يحصــل عليتــا تالميــذ الص ـ ا ول
الثــانوي مــن ــالل ات تبــار التحصــيلي الــذي تــم إعــداد فــي وحــدة حســاب المثلثــات ضــمن الرياضــيات
الماررة عليتم بعد ت بيال بعدياً .

ٖ – التفوق الدراسي :Teaching Excellence
يُاصد بل في الدراسة الحالية ولـول تالميـذ الصـ ا ول الثـانوي إلـى مسـتوى تحصـيلي مرتفـع

لجوانـ الــتعلم المتدــمن بوحــدة حســاب المثلثــات الماــررة علــيتم فــي ا تبــار مســتويات التفكيــر العليــا
المعد و وتحاياتم نسبة ذكا مرتفعة
المعد و وولولتم إلى مستوى مرتفع في ا تبار التفكير اتبتكاري ُ
ُ
في ماياس جون رافن  John Ravenللذكا .

أهداف الدراسة :

الدراسة الحالية محاولة لتحايي ا هداف التالية :

ٔ – إعادة لياغة وحدة حساب المثلثات بما يتال م وطبيعة نموذج دورة التعلم كوحد نماذج
النظرية البنائية .

ٕ – معرفة فعَّالية نموذج دورة التعلُّم كوحد نمـاذج النظريـة البنائيـة علـى تحصـيل تالميـذ الصـ
ا ول الثانوي في وحدة حساب المثلثات الماررة عليتم .

ٖ – معرفــة فعَّاليــة نمــوذج دورة الــتعلم كوحــد نمــاذج النظريــة البنائيــة علــى تفــوق تالميــذ الص ـ
ا ول الثانوي عند دراستتم وحدة حساب المثلثات الماررة عليتم .

أسئلة الدراسة :
حاولج الدراسة الحالية ادجابة عن ا سئلة التالية :
( ٔ ) ما لورة وحدة حساب المثلثات بالص

ا ول الثانوي في ضو نموذج دورة التعلم

كوحد نماذج النظرية البنائية ؟ .
( ٕ ) مـا فعَّاليــة نمــوذج دورة الــتعلم كوحــد نمــاذج النظريـة البنائيــة علــى تحصــيل تالميــذ الصـ
ا ول الثانوي في وحدة حساب المثلثات الماررة عليتم ؟ .

( ٖ ) مــا فعَّاليــة نمــوذج دورة الــتعلم كوحــد نمــاذج النظريــة البنائيــة علــى تفــوق تالميــذ الص ـ
ا ول الثانوي عند دراستتم وحدة حساب المثلثات الماررة عليتم ؟ .
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حدي الدراسة :

 -انتصرت الدراسة الحالية على مجموعتين من تالميذ الص

ا ول بالمرحلة الثانوية

بمحافظة أسيوط مار عمل وإنامة الباحث .
 تـ ــم التركيـ ــا فـ ــي التفـ ــوق الدراسـ ــي علـ ــى التفـ ــوق فـ ــي التحصـ ــيل مـ ــن ـ ــالل نتـ ــائج ا تبـ ــارمســتويات التفكيــر العليــا ( التحليــل – التركي ـ – التاــويم ) و والتفــوق فــي ا تبــار التفكيــر

اتبتكاري و والولول إلى نسبة مرضية في ا تبار الذكا .

مسلمتي الدراسة :
استندت الدراسة الحالية على المسلمتين التاليتين :

* البحــث عــن نمــاذج غيــر تاليديــة فــي تــدريس الرياضــيات كبــديل ل ســالي التاليديــة الاائمــة

المستخدمة في تدريستا من المتام الجديرة بالدراسة والبحث .
ُ
* يســعى المتتمــون بــالتعليم والــتعلم للولــول إلــى تفــوق التالميــذ فــي الرياضــيات ولــيس مجــرد
التحصيل فيتا .

منتج الدراسة :
اعتمدت الدراسة الحالية على المنتج التجريبي و حيث تم استخدام مجموعتين من تالميذ
الص ا ول الثانوي و إحداهما ضاب ة درسج بال رياة التاليدية و والمجموعة ا رى تجريبية درسج

باستخدام نموذج دورة التعلم .

أدوات الدراسة :
استخدمج الدراسة الحالية ا دوات التالية :
ٔ – وح ـ ــدة حس ـ ــاب المثلث ـ ــات الما ـ ــررة عل ـ ــى تالمي ـ ــذ الصـ ـ ـ الث ـ ــانوي ُمص ـ ــاغة ف ـ ــي ض ـ ــو
طبيعة نموذج دورة التعلم

ٕ – ا تبار تحصيلي في جوان

تالميذ الص ا ول الثانوي

( من إعداد الباحث ) .

التعلم المتدمنة بوحدة حساب المثلثات الماررة على
( من إعداد الباحث ) .

ٖ – ا تبار في مستويات التفكير العليا ( تحليل – تركي
حساب المثلثات الماررة على تالميذ الص ا ول الثانوي
ٗ – ا تبار في التفكير اتبتكاري

٘ – ا تبار ذكا إعداد جون رافن

– تاويم ) المتدمنة بوحدة
( من إعداد الباحث ) .

( من إعداد الباحث ) .

( تانين الباحث ) .
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مت يرات الدراسة :
احتوت الدراسة الحالية على مت ير مستال ( نموذج دورة التعلم كوحد نماذج النظريـة البنائيـة )و
ومت يرين تابعين ( التحصيل – التفوق الدراسـي ) و كمـا أن التفـوق الدراسـي احتـوى علـى ال ـة مت يـرات
تابعة فرعية ( مستويات التفكير العليا – التفكير اتبتكاري – الذكا ) كم شرات لتذا التفوق .

الدراسات الساباة :
نظراً لتعدد الدراسات في ضو مت يرات الدراسة الحالية تم تصنيفتا إلى المحاور التالية :

أوتً  :دراسات حول النظرية البنائية :
مــن من لــي أن نمــوذج دورة الــتعلم يُعــد مــن أحــد نمــاذج النظريــة البنائيــة وت بيااتتــا فــي التعلــيم

والتعلم و تم عرض بعم الدراسات التي تناولج ت بياات النظرية البنائية في العملية التعليمية فيما يلي :
ٔ  -دراسة أبليتون : (Appleton, 1997, 303-318) Appleton

اســتتدفج هــذ الدراســة تحليــل تعلــم التالميــذ ــالل المون ـ التعليمــي و وول ـ هــذا الــتعلم

لمارر العلوم و وتم استخدام النظرية البنائية في تلل الدراسة و واستخدام إحـدى نماذجتـا والمتمثـل فـي

النمـوذج البنـائي الاـائم علـى التحليـل  Constructivist Based Analytical Modelأو النمـوذج
التحليل البنـائي  . Constructivist Analytical Modelوكـان مـن نتـائج هـذ الدراسـة فعَّاليـة هـذا
النموذج في تعلـيم وتعلُّـم العلـوم الاـائم علـى الفتـم و ومـن َّـم تـم إجـرا بعـم التعـديالت لمحتـوى ماـرر

المستخدم والمنبثي من النظرية البنائية .
العلوم بما يتناس وطبيعة النموذج ُ

فــي هــذ الدراســة تــم اســتخدام أحــد نمــاذج النظريــة البنائيــة و وهــو النمــوذج التحليــل البنــائي و

وركات على مارر العلوم و وتم تعديل محتوى مارر العلوم بما يتناس وهذا النموذج وهدفج إلـى تنميـة
الفتم لمارر العلوم  .بينما في الدراسة الحالية تم استخدام نموذج دورة التعلم في مجال وحـدة حسـاب
المثلثات الماررة على تالميذ الص ا ول الثانوي و وفي ضو نموذج دورة التعلم تم إعادة لياغة هذ

الوحدة و واستتدفج الدراسة الحالية التحصيل والتفوق الدراسي .
ٕ – دراسة شيالند : (Chiland, 1997, 535-545) Chiland

كــان التــدف مــن هــذ الدراســة اســتخدام نمــوذج الــتعلم البنــائي المنبثــي مــن النظريــة البنائيــة فــي

تحديد المفاهيم البديلة المتعلاة بمـادة ميكانيكـا الكـم الماـررة علـى تالميـذ المرحلـة الثانويـة  .وتولـلج

المسـتخدم فـي التولـل إلـى المفـاهيم البديلـة للمفـاهيم المعاـدة
نتائج هـذ الدراسـة إلـى َّ
فعاليـة النمـوذج ُ

المتدمنة بالمارر .
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استخدمج هذ الدراسة أحـد نمـاذج النظريـة البنائيـة متمـثالً فـي نمـوذج الـتعلم البنـائي التوليـدي

 Generative Constructivist Learning Modelو لمعالجــة ماــرر ميكانيكــا الكــم بالمرحلــة
الثانوية بينما الدراسة الحاليـة ركـات علـى نمـوذج دورة الـتعلم كوحـد المت يـرات المسـتالة لمعالجـة وحـدة

حساب المثلثات المتدمنة برياضيات الص ا ول الثانوي .
ٖ – دراسة ردما : (Adams, 1998, 3069A) Adams
هدفج تلل الدراسة إلى الماارنة بين النظرية البنائيـة وال رياـة المعتـادة (التاليديـة ) فـي تـدريس

الفياي ــا الما ــررة عل ــى تالمي ــذ المرحل ــة الثانوي ــة و وت ــو ير ذل ــل عل ــى اتجاه ــات التالمي ــذ نح ــو الفياي ــا

الماــررة .وكــان مــن أهــم نتــائج هــذ الدراســة وجــود فــرق دال إحصــائياً بــين نتــائج التالميــذ الــذين درســوا

باستخدام النظريـة البنائيـة و وبـين باسـتخدام ال ـرق التاليديـة و هـذا الفـرق لصـالح المجموعـة ا ولـى مـن

التالميذ  .أي أن النظرية البنائية لتا أ ر فعَّال في التعلم ماارنةً با سالي التاليدية في التدريس .

تتشابل الدراسة الحالية مع تلل الدراسة فـي أسـلوب الماارنـة بـين أحـد نمـاذج النظريـة البنائيـة و

وبين ا سالي المعتادة في التدريس  .ولكن تختل معتا في إحـداث ت يـرات فـي التحصـيل و والتفـوق
الدراسي لوحدة حساب المثلثات الماررة على الص ا ول من نفس المرحلة ( الثانوية ) .
ٗ – دراسة عبد السالم مص فى (عبد السالم مص فىو ٜٜٔٛو ٖ: )ٔٗٛ -ٛ

كان التدف من تلل الدراسة تصميم استراتيجية ماترحة نائمة على النظرية البنائية باصـد ت ييـر

تصورات ال الب المعلمين عن تعليم وتعلم العلوم  .وكان مـن نتائجتـا فعَّاليـة اتسـتراتيجية الماترحـة فـي

ت ييــر التصــورات البديلــة حــول مفــاهيم العلــم و والتعلــيم والــتعلم لــدى ال ــالب المعلمــين شــعبة التعلــيم

اتبتدائي – علوم .
ركات تلل الدراسة على استخدام النظرية البنائية في تعلـيم وتعلـم العلـوم و وتـم اسـتخدامتا فـي
المرحلة الجامعية لت يير التصورات البديلة نحو مفتوم التعليم والتعلم و بينما استخدمج الدراسة الحالية

أحــد نمــاذج النظريــة البنائيــة ب ــرض التــو ير اديجــابي علــى بعــم الاــدرات العاليــة كالتحصــيل و والتفــوق
الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية عند دراستتم لوحدة حساب المثلثات الماررة عليتم ب رض ت وير
كل من محتوى الرياضيات وطرائي تدريستا .
٘ – دراسة كمال زيتون (كمال عبد الحميد زيتونو ٜٜٔٛو ٖ: )ٕٚٓ-ٔٛ

استتدفج هذ الدراسة تحديـد مـدى فعَّاليـة اسـتراتيجية ماترحـة ( اسـتراتيجية التحليـل البنـائي )

الاائمــة علــى النظريــة البنائيــة فــي تصــحيح مفــاهيم وحــدتي الاــوة والحركــة لــدى كــل مــن تالميــذ المرحلــة
الثانوية و وال الب المعلمين بكليـة التربيـة  .وكـان مـن نتـائج تلـل الدراسـة فعَّاليـة اتسـتراتيجية الماترحـة
في تصحيح أ ا مجموعتي الدراسة عن المفاهيم الخالة بوحدتي الاوة والحركة .
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اتخذت هذ الدراسة تالميذ المرحلة الثانوية و وطالب كلية التربية كمجال لت بيـي اتسـتراتيجية
الماترحــة و بينمــا الدراســة الحاليــة اتخــذت مــن تالميــذ المرحلــة الثانويــة ( الصـ ا ول الثــانوي ) مجــال

تعرف فعَّاليـة نمـوذج دورة الـتعلم كوحـد نمـاذج النظريـة البنائيـة علـى
لت بيي أدوات الدراسة و واستتدفج ُّ
التحصيل والتفوق الدراسي .

 – ٙدراسة منى عبد التادي ( منى عبد التادي سعوديو ٜٜٔٛو ٔ: )ٕٙ-
تعرف فعَّالية استخدام نموذج تعلم بنائي نائم على النظرية البنائيـة
كان التدف من هذ الدراسة ُّ

فــي تــدريس العلــوم علــى تنميــة التفكيــر اتبتكــاري لــدى تالميــذ الص ـ الخــامس اتبتــدائي .وكــان مــن
نتائجتــا  :وجــود فــرق دال إحصــائياً بــين متوس ـ ي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة ( التــي درســج

باستخدام النموذج الماترح ) وتالميذ المجموعة الدـاب ة ( التـي درسـج بـالنمط التاليـدي ) فـي ا تبـار

الاــدرة علــى التفكيــر اتبتكــاري لصــالح المجموعــة التجريبيــة  .ووجــود فــرق دال إحصــائياً بــين متوس ـ ي

درج ــات المجموع ــة التجريبي ــة والمجموع ــة الد ــاب ة ف ــي ات تب ــار التحص ــيلي كك ــل لص ــالح المجموع ــة

الفعـال والحجـم المرتفـع لـذلل التـو ير علـى تنميـة
التجريبية  .ووضحج نتـائج هـذ الدراسـة أيدـاً التـو ير َّ

التفكير اتبتكاري والتحصيل الدراسي لدى تالميذ الص الخامس اتبتدائي .

تشــابتج هــذ الدراســة مــع الدراســة الحاليــة فــي اســتخدامتا أحــد نمــاذج النظريــة البنائيــة فــي
التدريس و ولكن ا تلفج معتا في نوعية النموذج المستخدم و كـذلل تعرضـج هـذ الدراسـة لنـوع ر ـر
مــن التفكيــر ( التفكيــر اتبتكــاري ) و وانتصــرت علــى تــو ير النمــوذج البنــائي علــى التحصــيل و واتخاذهــا

العلــوم مجــاتً للدراســة  .بينمــا الدراســة الحاليــة ركــات علــى تعـ ُّـرف فعَّاليــة نمــوذج دورة الــتعلم و وال رياــة
التاليدية على ٍ
كل من التحصيل والتفوق الدراسي و بادضافة إلي اتخاذها الرياضيات مجاتً لتا .
–ٚدراسة منىعبدالصبورووأمينةالجندي(منىعبدالصبورشتابوأمينةالسيدالجنديؤٜٜٛو:)٘ٗٔ-ٗٛٚ

استتدفج هذ الدراسة تحديد مدى فعَّالية نموذجي التعلم البنائي و و رائط الشكل (  ) Vفي

معالجــة أ ــا التالميــذ عنــد دراســتتم لوحــدة ال انــة الحراريــة  .وكــان مــن نتــائج تلــل الدراســة فعَّاليــة

النموذج البنائي في تصـوي أ ـا التالميـذ حـول المفـاهيم المتدـمنة بالوحـدة موضـوع الدراسـة و أيدـاً
نمو اتجاهات التالميذ بصفة عامة نحو الفيايا التي تدمنج وحدة ال انة الحرارية .
هــذ الدراســة اتخــذت مــن الفيايــا مجــاتً للدراســة و وتــم ت بيــي نمــوذجين للــتعلم نــائمين علــى

النظرية البنائية و واستتدفج إلى جان تصحيح ا

ا نمو اتجاهات التالميذ نحو الفيايا  .بينما في

الدراســة الحاليــة اســتخدمج نمــوذج ر ــر مــن نمــاذج النظريــة البنائيــة ( نمــوذج دورة الــتعلم ) وماارنتــل
بال رياة التاليدية من حيث التـو ير اديجـابي علـى التحصـيل والتفـوق الدراسـي فـي مجـال وحـدة حسـاب

المثلثات الماررة على تالميذ الص ا ول الثانوي .
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 – ٛدراسة مديحة عبد الرحمن ( مديحة حسن عبد الرحمنو ٕٓٓٓو ٖٖٔ: )ٖٜ٘-

كان التدف من هذ الدراسـة تع ُّـرف أ ـر النظريـة البنائيـة فـي عـالج أ ـا تالميـذ الصـ ا ول

ادعدادي التي تواجتتم عند دراسـة الجبـر  .ومـن بـين نتائجتـا فعَّاليـة اسـتخدام نظريـة الـتعلم البنـائي فـي

عالج أ ا التالميذ عند تعلم الجبر المارر عليتم و وزيـادة تحصـيل المجموعـة التجريبيـة التـي درسـج

باستخدام تلل النظرية عن أنرانتم من التالميذ الذين درسوا من الل ال رياة التاليدية .
تشــابتج الدراســة الحاليــة مــع هــذ الدراس ـة الحاليــة فــي تعـ ُّـرف أ ــر النظريــة البنائيــة علــى نمــو

التحصيل وعالج ا

ا و بينما ا تلفج عنتا ماارنـة أحـد نمـاذج نظريـة الـتعلم ( نمـوذج دورة الـتعلم )

وفعاليــة كــل منتــا علــى مت يــر ر ــر بخــالف التحصــيل يتمثــل فــي التفــوق الدراســي و
بال رياــة التاليديــة و َّ

واتخاذها حساب المثلثات مجاتً لتا .

انياً  :دراسات حول نموذج دائرة التعلم :
( ٔ ) دراسة فرنسيس ور رون : (Francis et al., 1991) Francis et al.

اســتتدفج تلــل الدراســة تعــرف أ ــر نمــوذج دورة الــتعلم فــي تــدريس كــل مــن العلــوم والرياضــيات

لدى طالب جامعة استرالية علـى التحصـيل  .وكـان مـن أهـم نتائجتـا ل أن نمـوذج الـتعلم نـد أحـدث نـوع
من التكامل بين العلوم والرياضيات لدى ال الب في ال ة ماررات و أيداً فعَّالية نموذج دورة التعلم فـي

تنمية تحصيل طالب مجموعة الدراسة ماارنةً بال رق المعتادة في التدريس .

توضـح هــذ الدراســة أهميــة نمــوذج دورة الــتعلم فـي تــدريس كــل مــن الرياضــيات والعلــوم ل ــالب
المرحلة الجامعية و بينما الدراسة الحالية تركا اهتمامتا على استخدام هذا النموذج فـي تـدريس فـرع مـن
فروع رياضيات المرحلة الثانوية ( حساب المثلثات ) و كما أن الدراسة الحالية ت تتـتم بتنميـة التحصـيل

فاط كما هو مستتدف من هذ الدراسة و وإنما تتتم بتنمية التفوق الدراسي أيداً .
( ٕ ) دراسة ماريل  Marekو ونيثفن : (Marek&Nethven,1991, 41) Nethven

أُجريج تلل الدراسة على ( ٓٓٔ ) تلميذ من تالميذ الص

ا ول بمرحلة رياض ا طفال و

وعلى مجموعة من المعلمين عددهم ستة عشر معلماً دعوا لبرنامج تدريبي أ نا الخدمة نائم على
تعرف تو ير نموذج دورة
استخدام نموذج دورة التعلم في التدريس  .وكان التدف من هذ الدراسة ُّ
التعلم على أدا التالميذ في متارات التحدث و وتحديد صائ

بعم ا شيا و كذلل معرفة أ ر

على تعديل اتجاهات المعلمين نحو التدريس  .وند وضحج نتائج تلل الدراسة إحداث ت يير إيجابي
في اتجاهات المعلمين نحو التدريس و أيداً وجود تحسن في متارات التحدث وتحديد الخصائ
لدى ا طفال .
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وضــحج هــذ الدراســة أن نمــوذج دورة الــتعلم ت يُســتخدم فاــط كوســلوب تدريســي و وإنمــا مــن

الممكن استخدامل كنمط لتدري المعلم على التدريس أ نا الخدمة و واتخـذت أطفـال مرحلـة الحدـانة

مجاتً لتا و وتع ُّـرف أ ـر النمـوذج المسـتخدم علـى نمـو متـارتي التحـدث والولـ لـدى ا طفـال و بينمـا

الدراســة الحاليــة اتخــذت مــن المرحلــة الثانويــة مجــاتً لتــا و واهتمــج بنمــوذج دورة الــتعلم فــي التعلــيم

والتعلمو واستتدفج إحداث ت ييرات في التحصيل والتفوق الدراسي لدى تالميذ الص ا ول الثانوي.
( ٖ ) دراسة محمد ربيع اسماعيل (محمد ربيع اسماعيلو ٖ: )ٜٜٔ

تعرف أ ر استخدام دورة التعلم في تدريس مفـاهيم الرياضـيات لتالميـذ
هدفج هذ الدراسة إلى ُّ

الص ا ول ادعدادي  .وكان مـن أهـم نتائجتـا وجـود فـرق دال إحصـائياً بـين متوسـ ي درجـات تالميـذ

المجموعــة التجريبيــة التــي درســج باســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم و ودرجــات تالميــذ المجموعــة الدــاب ة
التي درسج باستخدام ال رياـة التاليديـة فـي التحصـيل و هـذا الفـرق لصـالح المجموعـة التجريبيـة و ومـن

نتائجتا أيداً باا أ ر التعلم لدى المجموعة التجريبية ماارنة بالمجموعة الداب ة .
تتشابل هذ الدراسة مع الدراسة الحالية في استخدام نمـوذج دورة الـتعلم و إت أن هـذ الدراسـة
ٍ
المسـتخدم علـى التحصـيل وباـا
ركات على مفاهيم الرياضـيات بصـفة عامـة و وتـو ير النمـوذج التدريسـي ُ
أ ــر الــتعلم و بينمــا الدراســة الحاليــة اســتتدفج تعـ ُّرف فعَّاليــة نمــوذج دورة الــتعلم وال رياــة التاليديــة علــى
التحصيل والتفوق الدراسي لدى تالميذ المرحلة الثانوية .
( ٗ ) دراسة لالح الدين محمد سليمان (لالح الدين محمد سليمانو ٜٜ٘ٔو ٖٔٔ: )ٖٔٚ-

كــان التــدف مــن هــذ الدراســة تعـ ُّـرف أ ــر اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم علــى إكس ـاب الص ـ

ا ول ادعدادي المفاهيم واتتجاهات العلمية بالمملكة العربية السعودية  .وتم استخدام وحدة التركي
والتكامل في الفااريات مجـاتً للدراسـة و ومـن أهـم نتائجتـا  :ارتفـاع مسـتوى التحصـيل وباـا أ ـر الـتعلم

وتنميــة اتتجاهــات نحــو العلــم لــدى تالميــذ المجموعــة التجريبيــة الــذين درســوا باســتخدام نمــوذج دورة
التعلم ماارنة بتالميذ المجموعة الداب ة الذين درسوا باستخدام ال رياة المعتادة .

ركات تلل الدراسة على التحصيل و وتنمية اتتجاهات العلمية نحـو ماـرر العلـوم الـذي اتخذتـل

مجــاتً لتــا عنــد اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم فــي التــدريس و ولكــن الدراســة الحاليــة ركــات علــى تنميــة
ندرات عالية أ رى كالتفوق الدراسي إلى جان التحصيل و واتخـذت وحـدة حسـاب المثلثـات الماـررة

على تالميذ الص ا ول الثانوي مجاتً لتا .

( ٘ ) دراسة تمام إسماعيل تمام ( تمام إسماعيل تمامو ٜٜٔٙو ٘: )ٜ٘ٗ-٘ٙ

هدفج هـذ الدراسـة إلـى تع ُّـرف أ ـر اسـتخدام نمـوذج دورة الـتعلم فـي تـدريس المفـاهيم العلميـة

المتدــمنة بموضــوع الدــو لــدى تالميــذ الص ـ ا ول ادعــدادي وباــا أ ــر الــتعلم لــديتم  .وأظتــرت
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نتائجتا تفوق تالميذ المجموعة التجريبية الذين اُستخدم معتم نموذج دورة التعلم عن تالميذ المجموعـة

الداب ة الذين درسوا بال رياة التاليدية  .في مت يري التحصيل وباا أ ر التعلم .

تشابتج هذ الدراسة مع الدراسة الحاليـة فـي اسـتخدامتا نمـوذج دورة الـتعلم لمعرفـة أ ـر علـى
المسـتخدم والمرحلـة الدراسـية و حيـث اتخـذت الدراسـة
التحصـيل و ولكـن ا تلفـج معتـا فـي المحتـوى ُ
الحالية وحدة حساب المثلثات الماررة على تالميذ الص ا ول الثانوي مجاتً للدراسـة و ومعرفـة تـو ير

نموذج دورة التعلم ماارنةً بال رياة التاليدية و وفعَّالية كل منتا على التحصيل والتفوق الدراسي .
(  ) ٙدراسة تفو : (Lavoie, 1999) Lavoie

أُجريــج تلــل الدراســة علــى مجموعــة مــن تالميــذ المرحلــة المتوس ـ ة و واســتتدفج معرفــة تــو ير

اســتراتيجية دائــرة الــتعلم فــي تاــديم المفــاهيم البيولوجيــة علــى تحصــيلتا و ونمــو كــل مــن متــارات التفكيــر

المن اي واتتجاهات العلمية لدى التالميذ  .وكان مـن نتائجتـا تفـوق تالميـذ المجموعـة التجريبيـة الـذين
درسوا باستخدام استراتيجية دورة التعلم على تالميذ المجموعة الداب ة الذين درسوا من ـالل ال رياـة
التاليدية في كل من التحصيل ونمو متارات التفكير المن اي ونمو اتتجاهات العلمية .

تشير نتائج هذ الدراسـة إلـى أن دورة الـتعلم لتـا أهميتتـا لـيس فـي مجـال التحصـيل ا كـاديمي
فاط و وإنمـا فـي تنميـة متـارات عاليـة أعلـى مـن مجـرد التحصـيل و وهـذا مـا سـارت علـى نتجـل الدراسـة

الحالية .

(  ) ٚدراسة فريد : (Frid, 2000, 32-37) Frid

كان التدف من هـذ الدراسـة تـدري المعلمـين فـي اسـتراليا علـى اسـتخدام نمـوذج دورة الـتعلم

المسـتخدم فـي اترتفـاع بمسـتوى
في تدريس الرياضيات  .وكان من أهم نتائجتا فعَّالية البرنامج التدريبي ُ

أدا المعلم عند تدريس الرياضيات من الل نموذج دورة التعلم ماارنةً با سـالي المعتـادة فـي إعـداد

وتدريبل .

اهتمــج ه ــذ الدراس ــة بتــدري المعل ــم عل ــى كيفيــة اس ــتخدام نم ــوذج دورة الــتعلم ف ــي ت ــدريس

الرياضيات و بينما الدراسة الحالية استخدمج هذا النموذج كمت ير مستال في تدريس حساب المثلثـات
لتالميذ الص ا ول الثانوي و وند تم اتستفادة مـن هـذ الدراسـة بـبعم التوجيتـات التـي مـن الممكـن

أن يستخدمتا المعلم أ نـا تدريسـل للرياضـيات مـن ـالل نمـوذج دورة الـتعلم وتوجيـل مـن نـاموا بتـدريس
محتوى تجربة الدراسة الحالية باستخدامتا .
()ٛدراسة باروجاسBarojasووديتسا: (Barojas&Dehesa, 2001, 269-277) Dehesa

استتدفج تلل الدراسة استخدام استراتيجيات تدريسية متدمنة نموذج دورة التعلم في تـدريس

الرياضــيات ل ــالب شــعبة العلــوم اتجتماعيــة  .وكــان مــن نتائجتــا عــالج المشــكالت الناتجــة عــن تعلــيم
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وتعلم الرياضيات للمبتدئين من طالب علم اتجتماع من الل اسـتخدام نمـوذج دورة الـتعلم و ومـا نـتج
عنل من بنا معرفي للرياضيات الةً المبتدئين في تعلمتا .
توضــح هــذ الدراســة أهميــة نمــوذج دورة الــتعلم فــي بنــا المعرفــة الرياضــية وتبســيط تعلمتــا ل يــر
المتخصصــين فــي الرياضــيات و ونــد ت ـم فــي الدراســة الحاليــة اتعتمــاد علــى هــذ الحاياــة مــع ا ــتالف

مجــال الت بيــي وا ــتالف التلميــذين و حيــث تــم ا تيــار وحــدة حســاب المثلثــات للمرحلــة الثانويــة مجــاتً
لت بيي تجربة الدراسة الحالية و وتالميذ الص ا ول الثانوي كعينة للتجربة .
وتجــدر ادشــارة إلــى عــدم وجــود أي دراســة عربيــة أو حتــى أجنبيــة – علــى حــد علــم الباحــث –

فعاليتـل
استخدمج نموذج دائرة التعلم في تدريس وحدة حساب المثلثات للص ا ول الثـانوي وتعـرف ّ
فــي كـ ٍـل مــن التحصــيل والتفــوق الدراســي و ومــن ـ َّـم فــمن الدراســة الحاليــة محاولــة لتحايــي هــذا التــدف و
والولول بالتالميذ إلى مستوى التفوق الدراسي .

الثاً  :دراسات حول التفوق الدراسي :
ٔ – دراسة ب رس حافظ ب رس (ب رس حافظ ب رسو ٜٜٔٚو ٖٔ: )٘ٚ-
اس ــتتدفج الدراس ــة تع ـ ُّـرف مت لب ــات ا طفـ ــال المتف ــونين ذوي الا ــدرات اتبتكاري ــة و وسـ ــبل

اكتشافتم و وأسـالي تـدريبتم ورعـايتتم  .وكشـفج هـذ الدراسـة حاجـة هـ ت النوعيـة مـن ا طفـال إلـى
أسالي تدريسية تساعدهم على التفوق و وإعداد المعلم الاادر على تدريستم بمـا يتناسـ مـع سـماتتم
من الل تصميم وتنفيذ دورات تدريبية بتدف اكتشاف الادرات اتبتكارية لدى المتفونين في مختلـ

مراحل التعليم .
ركات هذ الدراسة على إعداد معلم المتفونين من الل تاويـد بوسـالي التـدريس التـي تـ دي
إلى تفوق التالميذ و بينما الدراسة الحالية اسـتخدمج نمـوذج دورة الـتعلم كـنمط تدريسـي بتـدف ولـول
التلميذ إلى مستوى التفوق الدراسي .
ٕ – دراسة عاط ع اوي ( عاط ع اويو ٜٜٔٚو : )ٕٔٛ

كـان التــدف مـن هــذ الدراسـة الونــوف علـى بعــم ا نمـاط التعليميــة والتعلُّميـة لتحايــي التفــوق

ا كاديمي لدى التالميذ  .وفي ضو نتائجل أولج هذ الدراسة بدرورة لال متارات المعلم التدريبيـة
ووضع برنامج لتدريبتم وإعدادهم لتدريس المتفـونين و وتشـخي

الحاجـات الدـرورية لتـم بمـا يتناسـ

والتعامــل مــع التالميــذ المتفــونين دراســياً و أيدـاً ضــرورة تنويــع أســالي المعلــم التعليميــة دا ــل حجـرات

الدراسة بحيث تشتمل على ورش عمل و وتعليم تعاوني و وأنش ة متعددة و وموان تعليمية و بما ي دي

إلى التفوق الدراسي لدي ى التالميذ .
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وعلى نتج الدراسة الساباة و اهتمج هذ الدراسة بوسـائل إعـداد المعلـم وتدريبـل علـى ا نمـاط
التدريسية التي ت دي بدورها إلى تفـوق التالميـذ دراسـياً و بينمـا الدراسـة الحاليـة اهتمـج بوحـد ا سـالي

التدريســية التــي مــن الممكــن أن ت ـ دي إلــى تفــوق تالميــذ الص ـ ا ول الثــانوي عنــد دراســتتم لوحــدة

حساب المثلثات الماررة عليتم .
ٖ – دراسة عامر يوس (عامر يوس و ٜٜٔٛو ٖٔٔ) :
تعرف أ ر إسـتراتيجية ماترحـة لتربيـة التفـوق والموهبـة لـدى تالميـذ المرحلـة
هدفج هذ الدراسة ُّ

الثانوية بمدينة غـا و وتولـلج إلـى وجـوب تـدري المعلـم علـى مجموعـة مـن الخبـرات التربويـة ولـالتا
لكي يناس المتفونين .
أيداً ركات هذ الدراسة كساباتيتا على إعداد معلم المتفونين وكيفية إكسابل مجموعة متارات

تدريســية بمــا ينمــي التفــوق لــدى تالميــذ و بينمــا الدراســة الحاليــة اســتتدفج تنميــة التفــوق الدراســي عنــد
دراســة وحــدة حســاب المثلثــات الماــررة علــى تالميــذ الصـ ا ول الثــانوي مــن ــالل اســتخدام نمــوذج

دورة التعلم .

ٗ – دراسة فخري الرشيد در (فخري الرشيد درو ٕٓٓٓو ٖٖٗ: )ٖٜٗ-

استتدفج الدراسة تعرف الخصائ الشخصية والمتنيـة لمعلمـي المتفـونين والموهـوبين و أيدـاً
تصــميم برنــامج ماتــرح لتــوهيلتم بمــا يناس ـ تــدريس المتفــونين  .وكــان مــن أهــم مــا تولــلج إليــل هــذ

الدراسة :

 وجوب توافر ندرة عالية فوق المتوس ة للولول إلى تفوق التالميذ . تعمي المعلم في مجال تخصصـل ا كـاديمي والبحـث الـدائم عـن المعرفـة الحديثـة فـي هـذاالمجال .
 اة المعلم بنفسل و وندرتل على تحدي ما يواجتل من تالميذ المتفونين . ندرة المعلم على توفير بيئة تعليمية تعين تالميذ على التفوق .أيد ـاً اهتمــج هــذ الدراســة علــى كيفيــة إعــداد معلــم المتفــونين و بينمــا الدراســة الحاليــة كــان

اهتمامتا منصباً على أحد النماذج التدريسية التي ت دي إلى التفوق .

٘ – دراسة برانكورسج : (Brunkhorst, 2002, 72-77) Brunkhorst

كــان التــدف مــن هــذ الدراســة تاــويم التفــوق الدراســي لــدى طــالب الجامعــات عنــد دراســتتم

لمارر الجيولوجيا  .وكان مـن نتائجتـا تفـوق مجموعـة الدراسـة أكاديميـاً عنـد دراسـتتم لماـرر الجيولوجيـا
عند استخدام إجرا ات غير تاليدية في دراستتا .
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أُجريــج هــذ الدراســة فــي المرحلــة الجامعيــة ولماــرر الجيولوجيــا ولــيس ماــرر الرياضــيات و بينمــا
الدراسـة الحاليـة أُجريـج فــي المرحلـة الثانويـة و وتــم اتخـاذ وحـدة حسـاب المثلثــات الماـررة علـى تالميــذ

الص ا ول من هذ المرحلة مجاتً لتا .

 – ٙدراسة فون : (Von, 2000, 151-160) Von

هدفج هذ الدراسـة إلـى معرفـة أ ـر تـدري المعلـم علـى التفـوق الدراسـي للتالميـذ فـي العلـوم و

وتم اسـتخدام نمـوذج

ـي تراكمـي لتـدري المعلـم ب ـرض إحـداث ت ييـر إيجـابي علـى التفـوق الدراسـي

للتالميذ  .وكان من نتائج تلل الدراسة فعَّالية البرنامج التدريبي الاائم على النموذج الخ ي التراكمي في
تدري المعلمين و أيداً وضوح التفوق الدراسي للتالميذ الذين درسوا من الل ه ت المعلمين .

هــذ الدراســة ركــات علــى تــدري المعلــم مــن ــالل نمــوذج تــدريبي و وتعـ ُّـرف أ ــر هــذا التــدري

علــى التفــوق الدراســي للتالميــذ و بينمــا الدراســة الحاليــة ركــات علــى ادج ـرا ات التدريســية المتدــمنة
بنموذج دورة التعلم و وتبيان فعَّاليتتا على تفوق التالميذ دراسياً .
وتجدر ادشارة إلى أن جميع الدراسات في مجال المنـاهج وطرائـي التـدريس سـوا ً كانـج عربيـة

أو حتى أجنبية – على حـد علـم الباحـث – ركـات علـى التحصـيل الدراسـي فـي الماـررات الدراسـية ولـم
تتعرض إلى التفوق الدراسي في تلل الماررات و وبعدتا رَّكا على إعداد معلم المتفونين و ومن َّم فـمن

الدراسة الحالية محاولة لتحايي التفوق الدراسي لدى تالميذ الص ا ول الثانوي عنـد دراسـتتم لوحـدة
حساب المثلثات من الل نموذج دائرة التعلم .

فروض الدراسة :
فــي ضــو طبيعــة الدراســة ومت يراتتــا و وبعــد عــرض مجموعــة مــن الدراســات الســاباة فــي مجــال

مت يرات الدراسة الحالية و تمج محاولة التحاي من لحة الفروض التالية :

ٔ – يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ٔٓ ) ٓ.بين متوس ي درجـات تالميـذ المجموعـة

التجريبيــة ( التــي درســج باســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم ) و ودرجــات تالميــذ المجموعــة الدــاب ة ( التــي
درس ــج باس ــتخدام ال ريا ــة التاليدي ــة ) ف ــي الت بي ــي البع ــدي لال تب ــار التحص ــيلي لص ــالح المجموع ــة
التجريبية.
ٕ – توجد نسبة كس معدل تايد عـن (ٕ )ٔ.عنـد معالجـة ات تبـار التحصـيلي فـي الت بياـين
الابلي والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية .
ٖ  -يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ٔٓ ) ٓ.بين متوس ي درجـات تالميـذ المجموعـة

التجريبي ـة و ودرجــات تالميــذ المجموعــة الدــاب ة فــي الت بيــي البعــدي ت تبــار مســتويات التفكيــر العليــا
لصالح المجموعة التجريبية .
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ٗ – توجــد نســبة كسـ معــدل تايــد عــن (ٕ )ٔ.عنــد معالجــة ا تبــار مســتويات التفكيــر العليــا
( تحليل – تركي – تاويم ) في الت بياين الابلي والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية .
٘  -يوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ٔٓ ) ٓ.بين متوس ي درجـات تالميـذ المجموعـة

التجريبية و ودرجات تالميـذ المجموعـة الدـاب ة فـي الت بيـي البعـدي ت تبـار التفكيـر اتبتكـاري لصـالح

المجموعة التجريبية .

 – ٙتوجــد نســبة كس ـ معــدل تايــد عــن (ٕ )ٔ.عنــد معالجــة ا تبــار التفكيــر اتبتكــاري فــي
الت بياين الابلي والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية .
 - ٚيوجد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ٔٓ ) ٓ.بين متوس ي درجات تالميذ المجموعة

التجريبيــة و ودرجــات تالميــذ المجموعــة الدــاب ة فــي الت بيــي البعــدي ت تبــار الــذكا لصــالح المجموعــة

التجريبية .

 – ٛتوجد نسبة كس معدل تايد عن (ٕ )ٔ.عند معالجة ا تبار الذكا فـي الت بياـين الابلـي

والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية .

إجرا ات الدراسة :
سارت الدراسة الحالية وفااً لإلجرا ات التالية :

أوتً  :ادطار النظري للدراسة :

ٔ – البنائية ونموذج دورة التعلم

: Constructivism & Learning Cycle Model

من من لي أن نموذج دورة التعلم من أحد النماذج التعليمية التعلُّمية المنبثاة من النظرية

البنائية و تم عرض ملخصاً لكل منتما فيما يلي :

أوتً  :النظرية البنائية :

تُعد النظرية البنائية من أحد اتتجاهات الحديثة في تعليم وتعلـم الرياضـيات و ويمكـن اتسـتعانة

بتا عند تصميم مناهج الرياضيات ومارراتتا الدراسية نظراً لدورها الفاعل في تنشيط التلميذ ومعاونتل فـي

اســتخدام ندراتــل الذهنيــة التــي ت ـ دي إلــى إدراك المفــاهيم ومعالجــة المعلومــات و وتكــوين بنيتــل المعرفيــة

بمرشاد من المدرس بدتً من تلاي المعلومـات ب رياـة جـاهاة و وحفظتـا واسـترجاعتا كلمـا ت لـ ا مـر .
الفعالـة فـي التعلـيم عمومـاً و وجـا ت للتـوائم مـع
لذلل فـمن النظريـة البنائيـة إحـدى النظريـات المعالـرة َّ
فسيولوجية العال البشري و وتجسيد مفتوم التعلم كعملية بنا

(وليم عبيدو ٕٕٓٓو ٖ) .
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معنى النظرية البنائية :

في إطار الحديث عن النظرية البنائية يذكر حسن زيتون و وكمال زيتون أن هناك لعوبة في

إيجاد معنى محدد لتا  .ولكن البنائية تمثل نظرية في المعرفة  Theory of Knowledgeو بمعنى
أنتا تتتم بعلم المعرفة (حسن زيتونو كما زيتونو ٕٜٜٔو ٔ) .
ويرى وليم عبيد أن البنائية في أبسط توليفاتتا هي بنا التلميذ معرفتل من الل تفاعلل

المباشر مع مادة التعليم ورب تا بمفاهيم ساباة و وإحداث ت ييرات بتا على أساس المعاني الجديدة بما
يتحول إلى عملية توليد معرفة متجددة و وعلى أن يدعم التلميذ ما بنا بحوارات بشونل مع المعلمين
َّ
والارنا من التالميذ (وليم عبيدو ٕٕٓٓو ٖ) .

ويمكن النظر إلى البنائية من الل ال ة مصادر تاريخية  :أولتما مصدر فلسفي يرى أن

النظرية العامة للمعرفة يمكنتا تاويد الفرد بخلفية تعاونل في الولول إلى نظرية تربوية نوعية وكيفية
ت بياتا  .والمصدر الثاني هو انعكاس الخبرة من ذوي المتن على من ياومون بتعليمتم  .أما المصدر
الثالث والذي ظتر حديثاً هو مجتمع البحث الوظيفي الذي استتدف اترتباط بين النظرية والت بيي .
والنظرية البنائية بمعناها المعروف لتا جذور تاريخية نديمة تمتد إلى عتد ساراط و ووللج إلى لورتتا
الحالية عن طريي جان بياجيل  Jan Piagetو وأوزبيل  Osabelو وفيجوتسكي  Vegoteskyو
وكيلي . (Howkings, 1994, 9-12) Killy
ويشير كمال زيتون (كمال زيتونو ٜٜٔٛو ٗ )ٛإلى أن أساس النظرية البنائية يتمثل في

استخدام ا فكار التي تُستخدم في إ ارة اهتمام التلميذ لتكوين برات جديدة و ولذلل يحدث التعلم
عند تعديل ا فكار لدى التلميذ و أو إضافة معلومات جديدة إلى بنيتل المعرفية و أو إعادة تنظيم

ا فكار الكامنة بتذ البنية .

وهذا يعنى أن النظرية البنائية تركا على المعرفة والمعلومات التراكمية و والبنية المعرفية للتلميذ

والعمليات التي تحدث فيتا .

أسس النظرية البنائية :

للنظرية البنائية مجموعة أسس ترتكا عليتا عند استخدامتا في التعليم والتعلم و الة في

مجال الرياضيات و هذ ا سس تمثِّل فروض أساسية للنظرية البنائية و ومن هذ ا سس(*) :

)*( ًٍكن انشجوع إني :
( جوصٍف ،بوب. (Louden, et al., 1994, 540) ، (Trumper, 1991, 1) ، )55 ،5995 ،
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ٔ – بنا المعنى  :حيث ترِّكا النظرية البنائية عند استخدامتا في تعليم وتعلم الرياضيات على
بنا المعنى ولناعة المعرفة و نظراً تستنادها على نظرية أوزوبيل حول التعلم الاائم على المعنى
 Meaningful Learningو أو التعلم الاائم على الفتم .
ٕ – المعرفة الساباة  :تُعد المعرفة الابلية للتلميذ أحد المحاور المتمة التي ترتكا عليتا
النظرية البنائية في عمليتي التعليم والتعلم و ن التلميذ من اللتا يبني معرفتل في ضو براتل الساباة
ومعرفتل الابلية . Prior Knowledge
ٖ – فعَّالية التلميذ  :ت يتلاى التلميذ المعرفة بشكل سلبي في ضو النظرية البنائية و وإنما

يبني المعرفة من الل نشاطل المتوالل و ومشاركتل الفعَّالة في الموان

التعليمية الاائمة على النظرية

البنائية .

ٗ – البنا الذاتي للمعرفة  :يعني هذا ا ساس أن التلميذ يبني معنى ما يتعلمل في ضو النظرية
ِّ
ويشكل المعنى دا ل بنيتل المعرفية من الل تفاعل حواسل المجردة مع العالم الخارجي
البنائية بذاتل و
عن طريي تاويد بمعلومات و برات تساعد على ربط المعلومات الجديدة بما لديل من معرفة وأفكار

بصورة تناس المعنى العلمي الصحيح .
٘ – ت يُّــر المعنــى  :هــذا معنــا أن المعلومــات وا فكــار ليســج ذات معنــى ابــج لــدى جميــع

التالميذ و فتي ذات معاني مختلفة من تلميذ و ر طبااً لما يتوافر لديل من لفية معرفية ساباة و وطباـاً
لما هو كائن في بنيتل المعرفية .
 – ٙحدوث ت يير في البنية المعرفيـة  :بمعنـى عـدم حـدوث تعلـم مـا لـم يحـدث ت ييـر فـي النيـة
المعرفيــة عنــد اســتابال التالميــذ معلومــات جديــدة علــى معلوماتــل الســاباة و أو عنــد إعــادة تنظــيم ا فكــار
والخبرات .
 – ٚوجود مشكلة  :يحدث الـتعلم الفعَّـال لـدى التلميـذ عنـد مواجتتـل مشـكلة مـا يبـذل جتـداً
في محاولة إيجاد حالً مناسباً لتا و أو مون معين و أو متمة حاياية تت ل منل أدا معين .
ويميِّــا واتــس  Wattsو وبينتلــي  (Watts & Pently, 1991, 171-182) Pentlyبــين
البنائية الاوية وبين البنائية الدعيفة و حيث ترِّكا البنائية الاوية على البنـا المعرفـي و والعمليـات البنائيـة و
والتدــاد أو التعــارض أو التنــانم و والوانعيــة اتبتكاريــة و والحكــم الــذاتي فيمــا يتعلــي بفتــم المعرفــة و

والكلية فيما يتعلي بالسياق اتجتماعي لتكوين مفاهيم الفرد وأفكار .
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تصور عملية بنا المعرفة التي ترتكا عليتا النظرية البنائية كما يلي :
وبنا ً على ما سبي يمكن ُّ
عمليات التربية
العلمية

المعرفــــة
اليوميـــــــة

المعرفة العلمية
القائمة علي الفهم

شكل ( ٔ )  :بنا المعرفة وفي النظرية البنائية

انياً  :نموذج دورة التعلم :

مــن ــالل الع ــرض المــوجا الس ــابي عــن النظري ــة البنائيــة ف ــي التعلــيم وال ــتعلم و وا ســس الت ــي
ارتكـ ـ ـ ــات عليتـ ـ ـ ــا يتدـ ـ ـ ــح أن البنائيـ ـ ـ ــة ت ـ ـ ـ ـرتبط بـ ـ ـ ــالت ير المفتـ ـ ـ ــومي ل فكـ ـ ـ ــار والمفـ ـ ـ ــاهيم و ويـ ـ ـ ــرى
واتــس  (Watts,1994, 51) Wattsأن هــذ النظريــة تُعــد بمثابــة عمليــة تفســير للبُنــى الرياضــية التــي

ت َ ســس فــي ضــو المعرفــة الســاباة للتلميــذ و وتوضــح مــدى ات ــتالف واتتفــاق بــين الخلفيــة المعرفيــة
الساباة للتلميذ و والمعارف الجديدة التي يتعرض لتا .

وفــي ضــو ذلــل انبثاــج مجموعــة مــن نمــاذج التعلــيم والــتعلم طبا ـاً للنظريــة البنائيــة نــد تســتم

بفعَّالية في التعلم الاائم على بنـا المعنـى و وأمكـن مـن اللتـا تحويـل أفكـار وأسـس النظريـة البنائيـة إلـى

م جموعة إجرا ات تدريسية فعلية و ومن تلل النماذج ما تبنتل الدراسة الحالية و وهو نمـوذج دورة الـتعلم
والــذي تــم اســتخدامل فــي تــدريس حســاب المثلثــات وتعـ ُّـرف أ ــر فــي التحصــيل والتفــوق الدراســي ماارنـةً
ب رياة التدريس التاليدية .

معنى نموذج دورة التعلم :
يُعــد نمــوذج دورة الــتعلم مــن أحــد النمــاذج المشــتاة مــن ت بياــات النظريــة البنائيــة فــي التعلــيم
بفعالية في تعليم وتعلم الرياضيات ٍ
بصفة الة .
والتعلم بوجل عام و وتم استخدامل َّ
ويرى ابراهـام  Abrahamو ورينـر  (Abraham & Renner, 1986,121) Rennerأن

نموذج دورة التعلم عبارة عـن إطـار تدريسـي شـامل يُسـتخدم فـي تاـديم مـواد المـنتج وفاـاً لـثالث مراحـل
متدرجة  :مرحلة اتستكشاف و ومرحلة ا تراع المفتوم و ومرحلة ت بيي المفتوم .

ويعـرف رينـر ور ـرون  (Renner et al, 1985, 303) Renner et alنمـوذج دورة الـتعلم
وياسـم هـذا النمـوذج التعلـيم إلـى ال ـة مراحـل  :مرحلــة
بونـل طرياـة للتـدريس و ومبـدأ لتنظـيم المحتـوى ِّ .
الكش و ومرحلة ات تراع المفتومي و ومرحلة اتتساع المفتومي والفكري .
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ويشير حسن زيتون و وكمال زيتون (حسن زيتونو كمال زيتونو ٕٜٜٔو  )ٔٔ٘-ٔٓٙإلى أن

نمــوذج دورة الــتعلم طرياــة تــدريس ترتكــا علــى متــام متســاوية تاــع علــى عــاتي كــل مــن المعلــم والتلميــذ و
وتسير وفي الث

وات رئيسة :

ٔ – مرحلة اتستكشاف : Exploration
وفي هذ المرحلة يتم تفاعل التالميذ مباشرة مع برات جديـدة تثيـر لـديتم مجموعـة أسـئلة نـد
يج ــدون ل ــعوبة ف ــي ادجاب ــة عنت ــا و وم ــن ـ َّـم يـ ـ دون أنشـ ـ ة فردي ــة وجماعي ــة للتول ــل إل ــى ادجاب ــات

الصحيحة و وأ نا عملية البحث ند يكتش التلميذ لم يكن على معرفة بتا من نبل .
ٕ – مرحلة ادبداع المفاهيمي : Conceptual Invention

وفــي هــذ المرحلــة يحــاول التالميــذ جاهــدين للولــول إلــى المفــاهيم والمبــادئ التــي لتــا عالنــة

بخبراتتم الحسية التي مارسوها أ نا مرحلة اتستكشاف .
ٖ – مرحلة اتتساع المفاهيمي : Conceptual Expansion

ويُ لــي علــى هــذ المرحلــة مرحلــة ت بيــي المفتــوم  Concept Applicationحيــث يــتم فيتــا
تعمــيم ب ـرات التالميــذ علــى الموان ـ الجديــدة ل وبالتــالي يــتم اكتشــاف ب ـرات جديــدة و وفــي هــذ

المرحلة يتسم التلميذ بالفعَّالية والنشاط والحوار والمنانشة بينل وبين المعلم .
ويمكن التعبير عن هذ المراحل من الل الشكل التالي :

مرحلة اتتساع المفاهيمي
مرحلة اتستكشاف

مرحلة ادبداع المفاهيمي

شكل ( ٕ )  :مرحل نموذج دورة التعلم

م ــن ــالل الع ــرض الس ــابي لمفتـ ـوم نم ــوذج دورة ال ــتعلم و ف ــمن الدراس ــة الحالي ــة ول بيعتت ــا و

ولتحايي أهدافتا ترى أن نموذج دورة التعلم عبارة عن إطار تدريسي شامل يُستخدم في تـدريس حسـاب
المثلثات الماررة على الص ا ول الثانوي الةً المفاهيم المتدمنة بتا ويتسم بالتفاعل اديجـابي بـين

المعلــم والتلميــذ بمــا ي ـ دي إلــى تفعيــل الموان ـ التعليميــة فــي تعلــم حســاب المثلثــات و ويــتم ذلــل مــن
الل أربعة مراحل متدرجة  :مرحلة اتستكشاف لمفاهيم حساب المثلثات و ومرحلة تاديمتا و ومرحلـة

ت بياتا و ومرحلة تاويم إتاانتا .
رت فيما سبي
وند أُضيفج مرحلة رابعة  -مرحلة تاويم إتاان المفاهيم  -على المراحل التي ذُكِ ْ

للحاجة إليتا في ضو طبيعـة الدراسـة الحاليـة و هميـة التاـويم فـي إحـداث التراكميـة المعرفيـة والتـي تُعـد
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مــن أحــد ا هــداف المتمــة فــي عمليتــي التعلــيم والــتعلم  .لــذلل يمكــن وضــع تصـ ُّـور لتيئــة نمــوذج دورة
التعلم في الشكل التالي :

مفاهيم أخرى
لحساب
المثلثات

مرحلة االستكشاف
لمفاهيم حساب
المثلثات

مرحلة تقويم إتقان
مفاهيم حساب
المثلثات

مرحلــة تقديــــم
لمفاهيم حساب
المثلثات

مرحلة تطبيـق
مفاهيم حساب
المثلثات

تصور ماترح لمرحل نموذج دورة التعلم
شكل ( ٖ ) ُّ :

أهمية نموذج دورة التعلم :

يحسـن متـارات اتسـتدتل وينمـي التحصـيل
لنموذج دورة التعلم فوائـد تدريسـية متعـددة و فتـو ِّ

درس من اللل و وهذا ما وضحتل نتـائج دراسـة سـاوندرز  Saundersو وشيباردسـون
في المارر الذي يُ َّ
 . (Saunders & Shepardson, 1987, 39-51) Shepardsonكمـا إنـل ينمـي اتتجاهـات نحـو
أنـ ـ ــواع المعـ ـ ــارف التـ ـ ــي يـ ـ ــتم تدريسـ ـ ــتا مـ ـ ــن اللـ ـ ــل و وكـ ـ ــان ذلـ ـ ــل مـ ـ ــن أحـ ـ ــد نتـ ـ ــائج دراسـ ـ ــة ب ـ ـ ـراون
. (Brown, 1996) Brown
ويُعــد نمــوذج دورة الــتعلم مــن النمــاذج المتمــة التــي تُســتتدف تــدريس الماــررات نظـراً دمكاناتــل

المتنوعــة و حيــث يســاعد المعلــم فــي تيســير تولــيل المفــاهيم المعلومــات المتنوعــة التــي نــد يكــون مــن
الصع أن يكتسبتا معظم التالميذ و كما أنل يساعد التالميذ في على استيعاب المفاهيم التجريديـة التـي

تت ل الادرة على التفكير التجريدي و بادضافة إلى تبسي ل عملية التخ يط للتدريس .
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وتش ـ ـ ــير دراس ـ ـ ــات ك ـ ـ ــل م ـ ـ ــن زينـ ـ ـ ـ أم ـ ـ ــين ( زينـ ـ ـ ـ

أم ـ ـ ــينو  )ٜٜٔٛو ونس ـ ـ ــري Nesseri

) (Nesseri,1986, 3012-3017أن نموذج دورة التعلم لل أ ر إيجابي على إكتساب المفاهيم العلميـة
المتنوعة و والتي ند يصع اكتسابتا من الل طرائي التدريس التاليدية .
كمـا أ بتـج نتـائج دراسـة فرانسـيس ور ـرون(Francis et al, 1991, 88-96) Francis et al

من الل تاديمتم استراتيجية تحتوي على نموذج دائرة التعلم دحداث نوع من التكامل بين الرياضيات

والعلوم لدى ال الب و وتحسين اكتسابتم للمفاهيم العلمية .

أيداً يُعين نموذج دورة التعلم التالميذ في تنمية اتجاهاتتم نحو الماررات و وتحسين اكتسابتم

للمفاهيم العلمية المعادة ). (Lavoie, 1999

من العرض السابي تتدـح أهميـة نمـوذج دورة الـتعلم فـي تعلـيم وتعلـم الماـررات الدراسـية بص ٍ
ـفة
عامة و وتعليم وتعلم الرياضيات ٍ
بصفة الة و ولجميع المراحل التعليمية المتنوعة  .ويمكـن اسـتخالص

جدوى استخدام نموذج دورة التعلم في تدريس الرياضيات فيما يلي :

** تنمية تحصيل التالميذ عند دراستتم لماررات الرياضيات باستخدام هذا النموذج .
** تنمية اتجاهات التالميذ نحو الرياضيات عند دراستتم لتا وفااً لنموذج دورة التعلم .
** إدراك المفاهيم التجريدية و وتنمية الادرة على التفكير التجريدي .
** تيسير عملية التخ يط لمختل دروس الرياضيات .
والدراسة الحالية محاولة لتحايـي بع ٍ
ـم مـن هـذ ا هـداف كالتحصـيل و وتيسـير تخ ـيط دروس
حســاب المثلثــات و وتبســيط اكتســاب التالميــذ لمتدــمنات هــذا الفــرع مــن الرياضــيات الماــرر علــيتم و

مستو معاول من التفوق الدراسي من الل هذا النموذج .
عالوة على ولول التالميذ إلى ً

مياات نموذج دورة التعلم :

اتدح فيما سبي وجود الث مراحل رئيسة يحتويتا نموذج دورة التعلم في تدريس الرياضيات و

وهي  :مرحلـة الكشـ و ومرحلـة التاـديم و ومرحلـة الت بيـي للمفـاهيم  .وأُضـيفج مرحلـة رابعـة فـي ضـو
طبيعة الدراسة الحلية وهي مرحلة التاويم ادتااني للمفاهيم الاائمة نبل معالجة المفاهيم الجديدة .
وذكر تفو  (Lavoie, 1999) Lavoieأن نموذج دورة التعلم يتميا بما يلي :
ٔ – يستخدم متارات تفكير عليا .
ٕ – يايل الكثير من سو الفتم .

ٖ – يت ل أسئلة متنوعة وكثيرة .
ٗ – يت ل أسئلة لفية أكثر نجاحاً .
٘ – التفاعل المتاايد بين ال الب .
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 – ٙيُظتر شواهد كثيرة في الت ييرات الخالة بالمفاهيم .

 – ٚمن الل هذا النموذج فمن التعلم يكون ممتعاً ومثيرا تهتمام التالميذ .
 – ٛمعاونة التلميذ في الفتم واتستدتل والتفكير .

 – ٜتاوية ميول التالميذ واستثارتتم في تاديم كم كبير من ا سئلة .
وضحج استخدام متارات التفكيـر و فاـد تـم اسـتخدام
ونظراً لتذ المياات واتستنتاجات التي َّ

هذا النموذج في الدراسة الحالية لتنمية التفوق الدراسي لدى التالميذ كوحد المت يرات التابعة .

نموذج دائرة التعلم وتخ يط ا نش ة :
أشـار فـولر  (Fuller, 1982, 44) Fullerأن مـن متـام المعلـم فـي ضـو نمـوذج دورة الـتعلم

التخ ـ ــيط ل نشـ ـ ـ ة ف ـ ــي ك ـ ــل مرحل ـ ــة م ـ ــن مراحل ـ ــل  .وعن ـ ــد التخ ـ ــيط لتنفي ـ ــذ أي درس طباـ ـ ـاً لت ـ ــذ
المراحل و فتناك مجموعة من الخ وات ينب ي أن يتبعتا المعلم :

( ٔ ) لــياغة المشــكالت المتدــمنة بونشـ ة كــل مرحلــة مــن مراحــل النمــوذج و وإدراك نــدرات

التالميذ العالية التي تعينل على عالج العابات التي تواجتل أ نا ممارسة ا نش ة .

( ٕ ) تحديد المفاهيم التي سيادمتا المعلم لتالميذ في بداية كل درس .

( ٖ ) حصــر الخب ـرات الحســية التــي تتعلــي بالمفــاهيم المادمــة س ـاباة التحديــد و والتــي يُتونــع

تفاعل التالميذ معتا ب رياة مناسبة إلى جان ا نش ة التي لتا عالنة مباشرة بالمفاهيم .

( ٗ ) ادعداد لمرحلة الكش من الل ا تيار عدد من الخبرات الحسـية المتباينـة الشـكل و

والمرتب ة بالمفاهيم و وتوفيرها في المون التعليمي و وإتاحة الونج المناس لكي ي دي التالميـذ متـام
استكشــاف المفــاهيم بحريــة ِّ
تمكــنتم مــن تحايــي أهــداف هــذ المرحلــة و وي ـ دي ذلــل إلــى البحــث عــم
الظواهر المتنوعة في توجيتات المعلم .

( ٘ ) التخ يط نش ة مرحلة تاديم المفتوم و وعلى المعلم أن يو ذ في اعتبار أن ما نـام بـل

التالميذ من أنش ة في مرحلة الكش يُعد أساس لياغة المفتـوم الم لـوب تاديمـل مـن ـالل منانشـاتل
مع التالميذ و وفي ضو ما يادمل من معاونة لتم .

(  ) ٙالتخ ــيط نش ـ ة مرحلــة الت بيــي و وتدــمينتا مجموعــة ب ـرات حســية يتفاعــل اللتــا

التلميذ لكي يتم الت بيي المباشر للمفاهيم .

وســارت الدراس ـة الحاليــة علــى الــنتج نفســل عنــد إعــداد دروس حســاب المثلثــات وفا ـاً لنمــوذج

دورة الــتعلم فــي الدراســة الحاليــة و بادضــافة إلــى ا نشـ ة المتدــمنة بالمرحلــة الرابعــة الماترحــة ( مرحلــة
التاــويم ادتاــاني للمفــاهيم ) و حيــث تــم التخ ــيط نش ـ ة تاويميــة للمفــاهيم ســوا ً مــن ــالل مجموعــة
ا تبارات ماننة و أو المتابعـة ـالل موانـ تعلـيم تلـل الـدروس و ومـن َّـم عـالج ا ـا نبـل اتنتاـال
لمعالجة مفاهيم الدرس التالي .
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وفــي ضــو مــا ســبي عرضــل عــن نمــوذج دورة الــتعلم و فــمن ادج ـرا ات التــي تــم اســتخدامتا فــي
الدراسة الحالية كانج كالتالي :

أوتً  :مرحلة اتستكشاف :

حسية تتعلي بالمفاهيم المتدمنة في دروس حساب المثلثات الماررة
تم توفير مجموعة برات ِّ

علــى تالميــذ الص ـ ا ول الثــانوي و ــالل موان ـ تعليمتــا وتعلمتــا و والمنانشــة والحــوار مــع ه ـ ت

التالميــذ و وإبــدا التوجيتــات المتعلاــة بمفــاهيم الــدرس و لكــي ي ـ دي التالميــذ متــام اكتشــاف المفــاهيم

المستتدفة بحرية تامة دون تد ل مباشر من المعلم .
ُ

انياً  :مرحلة التاديم :

تم التخ يط لمجموعة أنش ة من اللتا تم إ ارة التالميذ لتاديم المفـاهيم المتعلاـة بكـل درس
مـن دروس حســاب المثلثــات و ان النـاً مــن المرحلــة السـاباة علــى اعتبــار أن ا نشـ ة اتستكشــافية التــي
نام بتا التالميذ كانج أساس لياغة المفاهيم التي تم تاديمتا الل المون التعليمي .

الثاً  :مرحلة الت بيي :

تــم انتاــا مجموعــة مــن المشــكالت والتمــارين المتنوعــة المتعلاــة بحســاب المثلثــات والمتدرجــة
الصعوبة مجاتً لت بيي المفاهيم التي تم اكتشافتا وتاديمتا من نِبَ ْل التالميذ بحيث اطلع التالميذ بالدور
ا كبر في ت بيي مفـاهيم حسـاب المثلثـات فـي تلـل المشـكالت دون تـد ل مباشـر مـن المعلـم و وإنمـا
انتصر دور على ادرشاد والتوجيل .

رابعاً  :مرحلة التاويم ادتااني :

وفــي هــذ المرحلــة تــم تصــميم وت بيــي مجموعــة ا تبــارات فرعيــة ماننــة علــى دروس حســاب

المثلثات الماررة و بادضافة إلى المنانشات الشفوية ومتابعة أدا التالميذ عنـد ت بـياتم للمفـاهيم  .وتـم
ا ـذ فــي اتعتبـار عــدم اتنتاـال إلــى درس تـالي إت بعــد التوكـد مــن ارتفـاع المســتوى التحصـيلي لمعظــم

التالميذ ب رياة معاولة بما يتناس وطبيعة الدراسة الحالية .

التفوق الدراسي :
ٕ ُّ -

كان من أهداف الدراسة الحاليـة تنميـة التفـوق الدراسـي لـدى تالميـذ الصـ ا ول الثـانوي بعـد

دراستتم وحدة حساب المثلثات الماررة عليتم باستخدام نموذج دورة التعلم .

وازداد اتهتمــام بــالتفوق الدراســي نتيجــة للت ــورات التكنولوجيــة والثاــافي والمعرفيــة و فالــبح
التفــوق ضــرورة فــي ضــو ماتدــيات العصــر الـراهن و ولــذلل وجـ علــى الــنظم التعليميــة تركيــا اتهتمــام

علــى التفــوق الدراســي ورعايــة المتفــونين ب ــرض إعــداد كــوادر مبدعــة ومبتكــرة نــادرة علــى مســايرة الت ــور
العلمي .
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وهذا ما تم التوكيد عليـل عنـد تايـيم الم سسـة الاوميـة للعلـوم والرياضـيات ل حيـث أكـدت علـى
تنمية التفوق الدراسي في العلوم والرياضيات لدى ال الب و مما أدى إلـى الايـام بملـالحات شـاملة فـي

هــذين الماــررين وطرائــي تدريســتما و ونــد نــتج عــن ذلــل نمــو التفــوق الدراســي لــدى ال ــالب فيتمــا و
وت لعتــم إلــى دراســتتما مســتابالً و واســتندت فــي ذلــل علــى أســاس أهميــة التفــوق الدراســي فــي التنميــة
الشاملة للمجتمع ). ( Kim, et al , 2001

مفتوم التفوق الدراسي :

يعـ ِّـرف أحمــد حســين اللاــاني و وعلــي الجمــل (أحمــد حســين اللاــانيو علــي الجمــلو ٜٜٔٙو

ٖٓٔ) ال الب المتفونين  Excellence Studentsدراسياً بونتم ه ت الذين يُظترون تفوناً تحصيلياً
وارتفاع ندراتتم ادبداعية عن طريي مجموعة ا تبارات أو مااييس تخدع لمعايير معينة و ويتم إعدادهم
وف ــي بـ ـرامج ال ــة وم ــدارس ذات موال ــفات معين ــة م ــن أج ــل زي ــادة ن ــدراتتم ادبداعي ــة ب ــرض دم ــة

مجتمعاتتم .
ويشير إبراهيم بسيوني عميرة ( إبراهيم بسيوني عمير و ٕٓٓٓو ٓ )ٜٔإلى أن الفائاين دراسياً
من لتم مستوى أدا مرتفع ماارنـة بـونرانتم مـن تالميـذ المرحلـة الدراسـية نفسـتا لـيس فاـط فـي الجانـ

التحصيلي و وإنما أيداً في الجوان المتارية أو الميول الاوية أو اتتجاهات الموجبة نحو الماررات أو
ادنبال على الدراسة فيما بعد .

ويادم عاط ع اوي (عـاط ع ـاويو ٜٜٔٚو  )ٕٔٛتعريفـاً للتفـوق الدراسـي مـ دا الاـدرة

على التحليل والتفكير واتبتكـار و والاـدرة علـى ربـط المعرفـة النظريـة بالجوانـ العمليـة و بادضـافة إلـى

ربط المادة بالعالم الخارجي .

وبنا ً على ذلل فمن المتفوق هو الذي لديل ندرة معين و أو متارة معرفية فـي مجـال واحـد أو

أكثر مـن المجـاتت ا ـرى كـالتفوق فـي مجـال التحصـيل فـي الماـررات الدراسـية المتنوعـة أو الل ـة أو

الرياضيات أو الفنون ( عبد الحكيم رضوان سعيدو أشرف محمد طلو ٕٕٓٓو . )ٛٙ

ومن وجتة نظر شاملة تربوياً أت ياتصر مفتوم التفوق الدراسي على تحصـيل تحصـيل التالميـذ
فـي المـواد الدراسـية و نظـراً ن تلـل المـواد مـا هـي إت جانبـاً واحـداً مـن المـنتج و وهنـاك أنشـ ة أ ــرى
تادمتا المدرسة لتالميذها يبرز فيتا تفونتم (إبراهيم بسيوني عمير و ٜٜٔٚو ٗٗٔ. )ٔٗ٘-

مما سبي يمكن تعريـ المتفـوق رياضـياً بونـل عنصـر بـارز مـن التالميـذ و يتميـا عـن أنرانـل بادرتـل

المرتفعــة علــى التحصــيل فــي الرياضــيات مااس ـاً با تبــارات ماننــة علــى أســس علميــة و والــذكا الواضــح
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مااساً بوحد مااييس الذكا المو وق فيتا و واتبتكار الذي يتسم بالسـرعة والدنـة مااسـاً بوحـد ا تبـارات

التفكير اتبتكاري المعروفة .

ومن َّم  -وفي ضو طبيعة الدراسة الحالية وأهدافتا – أمكـن تعريـ التفـوق الدراسـي إجرائيـاً
بونل اترتفاع في مستوى تحصيل تالميذ الص ا ول الثانوي ت تبار مستويات التفكير العليا ( التحليل

– التركي – التاـويم ) و واترتفـاع فـي مسـتوى تفكيـرهم اتبتكـاري و وتحاـياتم نسـبة ذكـا مرضـية فـي
ا تبار جون رافن للذكا .

أسالي الكش عن المتفونين :

اتدح من العرض السابي عدم اتعتماد على محل واحد لإلشارة إلى التفـوق الدراسـي و ولكـن

هناك عدة أسالي ذكرها عال الدين محمد (عال الدين محمدو ٕٕٓٓو ٕ . )ٖٜ٘-ٖٜفيما يلي :
ٔ – محل الذكا :

على الرغم من أن هناك اتفاق بشون اعتبـار معامـل الـذكا مـن أحـد المحكـات المعتمـدة لتعـرف

التفــوق و العالــي كمشــارة للتفــوق الدراســي و إت أن هــذا المعيــار نــد ت يكــون مناســباً فــي كــل الظــروف و
ولذلل وج البحث عن محكات أ رى بجان محل الذكا .
ٕ – محل التحصيل :
أدى التشــكيل فــي إمكانيــة اتعتمــاد علــى الــذكا كم شــر للتفــوق الدراســي إلــى البحــث عــن
محكات أ رى أكثر فعَّالية في الكش عن التفوق الدراسي و وند ُو ِج َد في ا تبارات التحصيل الوسيلة
المالئمة لتعرف المتفونين .
وفي انتراح إنشا مدارس وفصول الـة للمتفـونين فـي الـدول ا عدـا بمكتـ التربيـة العربـي
ف ــي دول الخل ــيج كان ــج هن ــاك رؤي ــة ب ــون ني ــاس التف ــوق يك ــون م ــن ــالل التحص ــيل الدراس ــي ُمااسـ ـاً
باتمتحانـ ـ ــات الفصـ ـ ــلية أو السـ ـ ــنوية أو فـ ـ ــي الشـ ـ ــتادات العامـ ـ ــة مـ ـ ــع ا تبـ ـ ــارات تحصـ ـ ــيلية متنوعـ ـ ــة

مناسبة (إبراهيم بسيوني عمير و ٜٜٔٚو ٕ٘ٔ) .

وبالرغم من أهمية هذ ات تبارات في الكش عن التفوق الدراسي و إت أنل ت يمكن اتعتماد
عليتــا كوســيلة منفــردة للكشـ عــن المتفــونين دراســياً و بــل ينب ــي اســتخدامتا ضــمن مجموعــة محكــات

أ رى .

ٖ – محل التفكير اتبتكاري :
يـ ــتم اسـ ــتخدام ا تبـ ــارات التفكيـ ــر اتبتكـ ــاري كا تبـ ــارات جيلفـ ــورد  Guilfordو وتـ ــورانس

 Torranceلاياس بعم الادرات ادبداعية والتي تشير إلى التفوق الدراسي و أيداً ت ينب ـي اسـتخدام
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هذ ات تبارات بمفردها لتحايي هذا التدف وإنما استخدامتا ضمن مجموعـة محكـات أ ـرى مجتمعـة
للكش عن المتفونين دراسياً .
ولاــد ســارت الدراســة الحاليــة علــى نفــس المنــوال و حيــث تــم اســتخدام ــالث محكــات متنوعــة
للكش عن المتفونين دراسياً عند دراسة حساب المثلثـات وهـي  :ا تبـار ماـنن فـي مسـتويات التفكيـر

العلي ــا يتعل ــي بت ــذا الف ــرع م ــن الرياض ــيات و وا تب ــار ج ــون راف ــن لل ــذكا و وا تب ــار ما ــنن ف ــي التفكي ــر

اتبتكاري .

أسالي رعاية المتفونين :

لمواجتـ ــة احتياجـ ــات التالميـ ــذ المتفـ ــونين فـ ــي الرياضـ ــيات تـ ــم اسـ ــتخدام عـ ــدة أسـ ــالي مـ ــن

بينتا (وزارة التربية والتعليمو ٜٜٜٔو : )ٗٚ

( ٔ ) تاديم ماررات ومشروعات لرياضيات متادمة في فصل الصي .

( ٕ ) تا ــديم ما ــررات رياض ــية تس ــمح بتس ــكين التالمي ــذ المتف ــونين ف ــي موان ــع متادم ــة عن ــد
التحانتم بالكليات الجامعية .
عجـل بتخـريجتم مـن
( ٖ ) السماح للتالميذ المتفونين بدراسة ماررات إضافية في الرياضـيات تُ ِّ

المدرسة الثانوية مبكراً .
( ٗ ) تخصي

( ٘ ) تخص ــي

حص

إضافية للمتفونين يدرسون فيتا مايد من معلومات الرياضيات .

درج ــات تُد ــاف للتالمي ــذ المتف ــونين نتيج ــة تكل ــيفتم بمش ــروعات ودراس ــات

وأنش ة الة بالرياضيات و تكون مصاحبة للمناهج العامة .

(  ) ٙتاــديم ــدمات إرشــادية الــة للمتفــونين لتشــجيعتم وإرشــادهم لدراســات ومشــروعات

فردية في الرياضيات تتفي مع تفونتم واهتمامتم و وتعتمد على التعلم الذاتي .
(  ) ٚتش ــجيع التالمي ــذ المتف ــونين عل ــى اتلتح ــاق بالدراس ــات غي ــر النظامي ــة ــارج المدرس ــة

كالجامعات المفتوحة و والدراسة بالمراسلة و بادضافة إلى دراسة الكومبيوتر وعلومل .

ويدـ ــي إب ـ ـراهيم بسـ ــيوني عميـ ــرة (إب ـ ـراهيم بسـ ــيوني عميـ ــرةو ٜٜٔٚو  )ٔ٘ٙ-ٜٔٗبعـ ــم

المستخدمة في رعاية المتفونين في المجال الدراسي منتا :
ا سالي ٌ

 رعايــة المتفــونين فــي فصــول الدراســة العاديــة وتنميــة مــواهبتم و وتشــجيع والتفاعــل التربــويواتجتماعي بينتم وبين أنرانتم .

 تجميع المتفونين في مـدارس وفصـول الـة بحيـث يكـون شـرط اتلتحـاق بتـذ المـدارسالحص ــول عل ــى نس ــبة ٘ ٪ٜف ــوكثر م ــن المجم ــوع الكل ــي لل ــدرجات و ك ــذلل تفون ــل ف ــي
السنوات الدراسية الساباة و وحصولل على درجة متمياة في إحدى ا تبارات الذكا .
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 إ را  Enrichmentمنـاهج المتفـونين فـي الجوانـ الدراسـية مـن ـالل ماـررات إضـافيةوالتاوي ــد ب ــبعم الموض ــوعات ف ــي ك ــل وح ــدة متعلا ــة ب ــالمارر ت ــتال م وطبيع ــة المتف ــونين و

واستخدام طرائي تدريس تساعد على إيجابيـة التلميـذ وتدفعـل إلـى الـتعلم الـذاتي  .وهـذا مـا
استندت إليل الدراسة الحالية من إجرا ات تـدريس متمثلـة فـي نمـوذج دورة الـتعلم و وتنويـع

ا نش ة الاللفية وتعددها بما يتناس واستعدادات التالميذ وميولتم .

 ادسـ ـراع أو التعجي ــل  Accelerationف ــي إنت ــا المتف ــوق البـ ـرامج الدراس ــية أو المراح ــلالتعليمية و وفي هذ الحالة يُسمح للمتفوق بمنتا برنامج دراسي أو مرحلة تعليمية في أنـل

من الفتـرة الامنيـة المعتـادة  .ويسـاعد فـي برنـامج التعجيـل أو ادسـراع اتبـاع نظـام الماـررات

في بعم مراحل التعليم أو الساعات المعتمدة أنل .

والدراسة الحالية ركـات اهتمامتـا علـى تنميـة التفـوق الدراسـي مـن ـالل اسـتخدام بعـم طرائـي
وأنش ة التدريس و ومن الممكن في دراسات أ رى مستابلية يتم رعاية ه ت المتفونين باتستمرارية في

تدريستم باستخدام تلل ا نش ة وطرائي التدريس و بادضافة إلى استخدام ا سالي الساباة .

انياً  :الجان ادجرائي للدراسة :

لإلجابـ ــة عـ ــن أسـ ــئلة الدراسـ ــة الحاليـ ــة وتحايـ ــي أهـ ــدافتا والتحاـ ــي مـ ــن فروضـ ــتا و تـ ــم الايـ ــام
بادجرا ات التالية :

ٔ – إعداد أدوات الدراسة :
تدمنج الدراسة الحالية عـدة أدوات رئيسـة  :ات تبـار التحصـيلي فـي وحـدة حسـاب المثلثـات

الماررة على تالميذ الص ا ول الثانوي و وا تبار في مستويات التفكير العليا ( التحليل – التركي –
التاويم ) و وا تبار التفكير اتبتكاري و بادضافة إلى تانين ا تبار جون رافن للذكا .

( ٔ ) تحليل المحتوى :
تــم إج ـرا تحليــل محتــوى وحــدة حســاب المثلثــات ب ــرض اتســتفادة منــل فــي إعــداد ا دوات

الساباةو وتدمن تحليل المحتوى ادجرا ات التالية :

أ – تم تحليل المحتوى بتدف الحصول على المفاهيم و والمبادئ والتعميمات و والمتـارات و

وو ِ
ج في نائمة لتحكيمتا .
ض َع ْ
ُ

ب _ تم التيان من لدق التحليل من الل عرض نائمة التحليل علـى مجموعـة محكمـين فـي
تـدريس الرياضـيات دبـدا ررائتــم فيتـا والتوكـد مــن شـمولية نتـائج التحليــل لجميـع المفـاهيم و والمبــادئ
والتعميمات و والمتارات المتدمنة بالوحدة و ولاد جا ت النتائج لت كد شـمولية نائمـة التحليـل وأن كـل
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البنــود المشــار إليتــا فــي الاائمــة أتــج م اباــة للتــدف الــذي و ِ
ج مــن أجلــل ممــا ي كــد لــدق تحليــل
ضـ َـع ْ
ُ
ُ
المحتوى الذي تم إجرائل .

ج – تم التوكد من بات التحليل عن طريي تحليل نفس المحتوى من نِبَ ْل باحث ر ر في
كل من المفتوم و والمبدأ أو التعميم و أو المتارة  .وتم ت بيي معادلة كوبر )*(Cooper
ضو معنى ٌ
وو ِج َد أنل يساوي ( )ٓ.ٜٜو وهي درجة عالية من بات تحليل
ديجاد نسبة اتتفاق بين التحليلين ُ
المح توى و مما يدل على اتفاق كامل بين من ناما بتحليل المحتوى و ويشير ذلل إلى أن التحليل
يتمتع بدرجة بات مرتفعة و وبذلل تم الحصول على الاائمة النتائية لتحليل محتوى وحدة حساب

المثلثات

(**)

.

( ٕ ) وحدة حساب المثلثات في ضو نموذج دورة التعلم :
ولإلجابة عن الس ال ا ول من أسئلة الدراسة الحالية والذي ن
حساب المثلثات بالص

على ما لورة وحدة

ا ول الثانوي في ضو نموذج دورة التعلم كوحد نماذج النظرية

البنائية ؟ و تم إعادة لياغة وحدة حساب المثلثات الماررة على تالميذ الص

ا ول الثانوي

باتستفادة من التحليل السابي لمحتوى الوحدة و وفااً لنموذج دورة التعلم بحيث احتوى كل درس
على :
 عنوان الدرس .
 ا هداف السلوكية للدرس .


وات دورة التعلم .

أ  -مرحلة اتستكشاف :
المستتدفة بحرية من الل توفير مجموعة
وفيتا ي دي التالميذ متام اتكتشاف للمفاهيم ُ
متنوعة من الخبرات المتعلاة بالمفاهيم المتدمنة في دروس حساب المثلثات الل موان تعليمتا
وتعلمتا و والمنانشة والحوار مع ه ت التالميذ و وإبدا التوجيتات المتعلاة بمفاهيم الدرس .
ب  -مرحلة التاديم :
في هذ المرحلة تم استثارة اهتمامات التالميذ من الل التخ يط لمجموعة أنش ة تتعلي بكل
درس من دروس حساب المثلثات تتدمن المفاهيم التي تم اكتشافتا في المرحلة الساباة .
ج  -مرحلة الت بيي :
)*(
ػذد يشاث االحفاق
نسبت االحفاق = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ × 111
ػذد يشاث االحفاق  +ػذد يشاث ػذو االحفاق
)**( أنظش يهحك ( )5
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أما في هذ المرحلة تم ا تيار مجموعة مشكالت وتمارين متنوعة فـي مجـال حسـاب المثلثـات
متدرجة الصعوبة حتى تكون مجاتً لت بيي المفاهيم التي تم اكتشـافتا وتاـديمتا مـن نِبَـ ْل التالميـذ بحيـث
اض لع التالميذ بالدور ا كبر في ت بياتا أ نا الحل دون تد ل مباشر من المعلم .
د  -مرحلة التاويم ادتااني :

وفي هذ المرحلة تم تصميم وت بيي مجموعـة ا تبـارات فرعيـة ماننـة علـى كـل درس مـن دروس

حساب المثلثات و بادضافة إلـى المنانشـات الشـفوية ومتابعـة أدا التالميـذ عنـد ت بـياتم للمفـاهيم نبـل
اتنتاــال إلــى درس ت ــالي والتوكــد مــن حص ــول (٘ ) ٪ٛفــوكثر مــن التالمي ــذ علــى نســبة (٘ ) ٪ٛم ــن
درجات هذ ات تبارات ٍ
كل على حدة .
وبعد الولول إلى الصورة العامـة لوحـدة حسـاب المثلثـات فـي ضـو ا سـس سـاباة الـذكر و تـم

عرضتا على بعم أساتذة المناهج وطرائي التدريس وبعم موجتي ومعلمي رياضيات المرحلة الثانويـة –
كمجموعة محكمين  -لإلفادة من توجيتاتتم وررا هم حول المارر بصورتل الجديـدة و وفـي ضـو ذلـل
أمكن الحصول على الصورة النتائية لوحدة حساب المثلثات وفااً لنموذج دورة التعلم(*) .

( ٖ ) ات تبار التحصيلي :
تم إعداد ات تبار التحصيلي ب رض نيـاس تحصـيل التالميـذ فـي الرياضـيات و ونـد مـرت مرحلـة
إعداد ات تبار بالخ وات التالية :
 -التدف من ات تبار :

المعــد نيــاس تحصــيل تالميــذ الص ـ الثالــث مــن مرحلــة التعلــيم
اســتتدف ات تبــار التحصــيلي ُ

اتبتدائي لما ورد برياضيات هذا الص .
 -مفردات ات تبار :

تكون ات تبار التحصيلي المعد من (  ) ٕٚمفردة بعدتا مـن نـوع الصـواب والخ ـو و والـبعم
َّ

روعــي أن تشــتمل مفــردات ات تبــار محتــوى وحــدة حســاب
او ــر مــن نــوع ات تيــار مــن متعــدد و ونــد ُ

المثلثات ككل .

 -الصورة المبدئية لال تبار :

تــم عــرض مفــردات ات تبــار بنوعيتــا بعــد لــياغتتا فــي لــورة مبدئيــة والــذي تكـ َّـون مــن ( ٖ٘)

مفــردة علــي مجموعــة محكمــين متخصصــين فــي المنــاهج وطرائــي التــدريس و وبعــم مــوجتي ومعلمــي
رياضــيات المرحلــة الثانويــة بتــدف التوكــد مــن الســالمة العلميــة لتلــل المفــردات و ولــالحيتتا لايــاس

مستوى التالميذ من جانـ و ومـن جانـ ر ـر كـنمط مـن أنمـاط لـدق ات تبـار ( لـدق المحكمـين )
)*( أنظش يهحك ( ) 2
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وتم تعديل بعـم مفـردات ات تبـار فـي ضـو توجيتـاتتم وحـذف بعدـتا حتـى ولـل عـدد مفرداتـل إلـى (
 ) ٕٚمفردة .
 التجربة اتست العية :تم ت بيي ات تبار علـى عينـة اسـت العية مـن التالميـذ نبـل البـد فـي التجربـة ا ساسـية ل وذلـل

لحساب معامل باتل و ومعامالت ستولة المفردات و ومعامالت تميياها .
 -تانين ات تبار التحصيلي :

مرت عملية تانين ات تبار التحصيلي بمجموعة الخ وات التالية :
ٔ) لدق ات تبار :
تم استخدام لدق المحكمين في هذا الصدد و حيث وافاج مجموعة المحكمين علـى لـدق

ات تبــار بعــد تعــديل بعــم مفرداتــل و وحــذف او ــر منتــا و ومــن ـ َّـم يمكــن الاــول بــون ات تبــار يتســم
بالصدق .

ٕ) حساب معامالت تمييا مفردات ات تبار :
تــم حســاب معــامالت تميي ــا مفــردات ات تبــار الحــالي و ون ــد تراوحــج هــذ المعــامالت ب ــين
( ٓ.ٙو ٓ ) ٔ.لذلل فمن ات تبار يتسم بدرجة معاولة من التمييا .
ٖ) حساب معامالت ستولة مفردات ات تبار :
أيد ـاً تــم حســاب معــامالت ســتولة مفــردات ات تبــار و حيــث تراوحــج تلــل المعــامالت بــين

(ٖ ٓ.و ٘ ) ٓ.و وتوضح هذ النتيجة توازن مفردات ات تبار من حيث الستولة أو الصعوبة.
ٗ) حساب معامل بات ات تبار :

المستخدم فـي الدراسـة الحاليـة ب رياـة كـودر ريتشاردسـون Kuder
تم حساب بات ات تبار ُ

 Richardsonو ووجد أن معامل الثبات ( )ٓ.ٜٛويُعد ذلل المعامل مابـوتً فـي ضـو طبيعـة الدراسـة
وأهدافتا .

ومن َّم فاد تم الحصول على ا تبار تحصيلي في وحدة حساب المثلثات الماررة على الصـ

ا ول الثانوي يتسم بالصدق والثبات في لورتل النتائية و وعلى هذا ا ساس تم ت بيال (*).

)*( أنظش يهحك ( . ) 3
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( ٗ ) أدوات الكش عن التفوق الدراسي :
وللكش عن التفوق الدراسي كوحد أهداف الدراسة الحالية و تم استخدام الث أدوات رئيسة
( ا تبار لمستويات التفكير العليا و وا تبـار للتفكيـر اتبتكـاري و وا تبـار جـون رافـن للـذكا بعـد تانينـل
على مجتمع الدراسة ) .

أ – ا تبار مستويات التفكير العليا :
تــم إعــداد ا تبــاراً فــي مســتويات التفكيــر العليــا تــم اتخــاذ كم شــر لتفــوق التالميــذ دراســياً فــي

حساب المثلثات و وتم عرض لـورتل المبدئيـة علـى مجموعـة المحكمـين الـذين تـم اتعتمـاد علـيتم فـي
الدراسـة الحاليــة و ب ـرض التوكــد مـن الصــحة العلميـة ل ســئلة ومناسـبتتا لايــاس مسـتويات التفكيــر العليــا

لدى التالميذ و واتطمئنان على لدق ات تبار ( لدق المحكمين ) .

وطُبِّ َي هذا ات تبار على عينة اسـت العية مـن التالميـذ الـذين درسـوا هـذ الوحـدة نبـل البـد فـي

التجربــة ا ساســية ل وذلــل لحســاب معامــل باتــل و ومعــامالت ســتولة المفــردات و ومعــامالت تميياهــا و
حيـث كـان معامــل الثبـات مـن ــالل طرياـة كــودر ريتشاردسـون ذاتتـا (ٔ )ٓ.ٜو وتراوحــج معامـل تمييــا
مفرداتل بين (ٗ ٓ.و  )ٓ.ٛو وتراوحج معـامالت السـتولة بـين مفرداتـل بـين (ٗ )ٓ.و ( . )ٓ.ٚومـن َّـم
أمكن الحصول على الصورة النتائية لال تبار(**) لالح للت بيي .

ب – ا تبار التفكير اتبتكاري :
مـن ــالل اتطــالع علـى مجموعــة متنوعــة مـن ا تبــارات نيــاس التفكيـر اتبتكــاري للتالميــذ فــي
ماررات متنوعة تم إعداد لاياس التفكير اتبتكاري في وحدة حساب المثلثات ( مجال الدراسـة الحاليـة

) كم شر من م شرات التفوق الدراسي التي تم استخدامتا فـي الدراسـة الحاليـة  .وتـم عرضـل أيدـاً علـى

مجموعة المحكمين دبدا الرأي في مناسـبة أسـئلة ات تبـار لايـاس تفكيـر تالميـذ الصـ ا ول الثـانوي

اتبتكــاري و ومــدى مناســبتل لمســتوياتتم و وســالمة الصــياغة الل ويــة والعلميــة ل ســئلة ومــدى شــموليتل
لوحدة حساب المثلثات و بادضافة إلى التوكد من لدق ات تبار .

أيداً تم ت بيي ات تبار على عينة است العية من التالميـذ الـذين درسـوا هـذ الوحـدة نبـل البـد

في التجربة ا ساسية ل وذلل لحساب معامل باتل و ومعامالت ستولة المفردات و ومعـامالت تميياهـا و
حيـث كـان معامــل الثبـات مـن ــالل طرياـة كــودر ريتشاردسـون ذاتتـا ( )ٓ.ٛٛو وتراوحــج معامـل تمييــا

مفرداتل بين (٘ ٓ.و  )ٓ.ٚو وتراوحج معـامالت السـتولة بـين مفرداتـل بـين ( )ٓ.ٚو ( . )ٓ.ٜومـن َّـم
أمكن الحصول على الصورة النتائية لال تبار(*) لالح للت بيي .
)**( أنظش يهحك ( . ) 4
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جـ – ا تبار جون رافن للذكا :
تم في الدراسة الحاليـة تانـين واسـتخدام ا تبـار جـون رافـن للـذكا وهـو عبـارة عـن مصـفوفة مـن
ا شكال المتدرجة الصعوبة متحـررة مـن أ ـر الثاافـة و بتـدف تع ُّـرف مسـتوى ذكـا تالميـذ الصـ ا ول

الثـانوي بعـد دراسـتتم لوحـدة حسـاب المثلثـات وفاـاً لنمـوذج دورة الـتعلم و ب ـرض الحكـم علـى تفــونتم
بجان مستوى تحصيلتم في ا تباري مستويات التفكير العليا والتفكير اتبتكاري(**) .

ٕ – التجري :

اسـتخدمج الدراسـة الحاليــة التصـميم التجريبـي الاــائم علـى نظـام المجمــوعتين إحـداهما ضــاب ة

درسج بال رياة التاليدية بلغ عددها ( ٔٗ ) تلميذاً وتلميذة و والثانية تجريبية درسج باستخدام نموذج

دورة التعلم (  ) ٖٚتلميذاً وتلميذةً  .والشكل التالي يوضِّح الخ وات التي تم اتباعتا فـي ت بيـي تجربـة

الدراسة الحالية :

)**( أنظش يهحك (. )6
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يجًوػخٌ انذساست

حجشٍبَت

ظابطت

انخطبَك انمبهٌ نألدجاث:
* االخخباس انخحصَهٌ
* اخخباس يسخوٍاث انخفكَش انؼهَا .
* اخخباس انخفكَش االبخكاسً .
* اخخباس سافن نهزكاء

انخطبَك انمبهٌ نألدجاث:
* االخخباس انخحصَهٌ
* اخخباس يسخوٍاث انخفكَش انؼهَا .
* اخخباس انخفكَش االبخكاسً .
* اخخباس سافن نهزكاء

لَاس انفؼَّانَت

انخذسٍس جفما ً ننًورج
دجسة انخؼهى

انخذسٍس باسخخذاو انطشٍمت
انخمهَذٍت

انخطبَك انمبهٌ نألدجاث:
* االخخباس انخحصَهٌ
* اخخباس يسخوٍاث انخفكَش انؼهَا .
* اخخباس انخفكَش االبخكاسً .
* اخخباس سافن نهزكاء

انخطبَك انمبهٌ نألدجاث:
* االخخباس انخحصَهٌ
* اخخباس يسخوٍاث انخفكَش انؼهَا .
* اخخباس انخفكَش االبخكاسً .
* اخخباس سافن نهزكاء
انًماسنت باسخخذاو اخخباس ث T-Test

شكل ( ٗ )  :التصميم التجريبي للدراسة
وتم التحاي من المجموعتين في العمر الامني و والمستوى اتنتصادي اتجتماعي و والتحصـيل

و ومستويات التفكير العليا و والتفكير اتبتكاري و ومستوى الذكا .

لَاس انفؼَّانَت

انًماسنت باسخخذاو اخخباس ث T-Test
نخحمَك انخكافؤ
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فمن حيث العمر الامني فاد تم ا تيار مجموعات الدراسة مـن تالميـذ وتلميـذات الصـ ا ول
الثـانوي و حيـث تراوحـج أعمـارهم بـين ٘ٔ –  ٔٙسـنة  .ممــا يـ دي إلـى تجانسـتم فـي العمـر الامنــي .
وينتم ــون جم ــيعتم إل ــى مدين ــة واح ــدة و ومن ا ــة اجتماعي ــة واح ــدة و مم ــا يش ــير إل ــى تا ــارب المس ــتوى

اتنتصادي واتجتماعي .
ومــن حيــث تجــانس المجمــوعتين فــي التحصــيل و تمــج معالجــة نتــائجتم إحصــائياً فــي ات تبــار

التحصيلي عند ت بيال نبل البد في التجربة و وكانج نتائج تلل المعالجة موضحة بالجداول التالية :
جدول ( ٔ )

معالجة نتائج تالميذ المجموعتين :التجريبية و
والداب ة عند ت بيي ات تبار التحصيلي نبلياً
نيمة ت
التباين
المتوسط

المجموعة

عـدد

التالميذ

الحسابي

التجريبية

ٖٚ

ٕٕ.ٙ

ٖٖٓ.

الداب ة

ٔٗ

ٖٓٔ.

ٗ٘.ٙ

المحسوبة

الجدولية

ٓ.ٜٜ

ٔ.ٜٜ

الدتلة ادحصائية

(*

)

ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود دتل ـ ـ ـ ــة
إحصائية عند (٘ٓ)ٓ.

درجـة ات تبــار  ٕٚدرجـ ـ ــة
تبـ ـيَّن م ــن الجـ ــداول الس ــاباة عـ ــدم وج ــود ف ــرق دال إحصـ ــائياً ب ــين متوس ـ ـ ي درج ــات تالميـ ــذ

المجموعتين التجريبية والداب ة في ات تبار التحصيلي نظراً ن نيمة (ت) المحسوبة لدتلة الفرق بين
متوسـ ـ ي درج ــات تالمي ــذ المجم ــوعتين بل ــج ( )ٓ.ٜٜأن ــل م ــن نيم ــة (ت) الجدولي ــة ( )ٔ.ٜٜعن ــد
مسـ ــتوى (٘ٓ . )ٓ.ويبِّـ ــين ذلـ ــل تاـ ــارب درجـ ــات التالميـ ــذ و وتاـ ــارب المتوس ـ ـ ات الحسـ ــابية لتلـ ــل

الدرجاتو مما يدل على تكاف المجموعتين التجريبية والداب ة في التحصيل الدراسي .

أما من حيث التحاي من التكاف أو عدمل بين مجموعتي الدراسة في مستويات التفكير العلياو
فاــد تــم معالجــة نتــائج التالميــذ فــي الت بيــي الابلــي ت تبــار مســتويات التفكيــر العليــا و وكانــج النتــائج

موضَّحة بالجدول التالي :

)*( حى انكشف فٌ انجذجل ػن لًَت ث ػنذ يسخوى ( ) ...5
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جدول ( ٕ )
معالجة نتائج تالميذ المجموعتين :التجريبية و

المجموعة

عـدد

والداب ة عند ت بيي ا تبار مستويات التفكير العليا نبلياً
الدتلة ادحصائية
نيمة ت
التباين
المتوسط

التالميذ

الحسابي

التجريبية

ٖٚ

ٕٚ.ٛٙ

ٖٜٗ٘.

الداب ة

ٔٗ

ٕٚ.٘ٙ

ٓٙٚ.ٙ

المحسوبة

الجدولية

ٓ.ٔٚ

ٔ.ٜٜ

(*

)

ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود دتل ـ ـ ـ ــة
إحصائية عند (٘ٓ)ٓ.

درجـة ات تبــار ٓ ٛدرجـ ـ ــة
يوضح الجدول السابي أيداً عـدم وجـود فـرق دال إحصـائياً بـين متوسـ ي درجـات المجمـوعتين

المعد عند ت بيال بعدياً و حيث بل ـج نيمـة (ت)
التجريبية والداب ة في ا تبار مستويات التفكير العليا ُ

الجدوليــة ( )ٔ.ٜٜوهــي أكبــر مــن نيمــة (ت) المحســوبة ( )ٓ.ٔٚعنــد درجــة حريــة (٘ٓ )ٓ.و ويــدل
ذلل على تاارب درجات تالميذ المجموعتين وتاارب المتوسط الحسابي لتلل الدرجات و ويشير ذلل

إلــى تكــاف المجمــوعتين فــي مســتويات التفكيــر العليــا  .كمــا يوضــح الجــدول الســابي تــدني مســتويات
التفكير العليـا لـدى كـل مـن المجمـوعتين بمـا يـنم عـن انخفـاض مسـتوى التفـوق الدراسـي نظـراً ن تلـل
المستويات تُعد أحد م شرات التفوق الدراسي  .وند كان ذلل من أحد ا سباب التي دفعج إلى الايـام

بالدراسة الحالية .

ومــن حيــث بحــث تكــاف تالميــذ المجمــوعتين فــي مســتوى التفكيــر اتبتكــاري و فاــد تــم ت بيــي
ات تبار الذي تم تصـميمل لتـذا ال ـرض علـى مجمـوعتي الدراسـة نبـل البـد فـي التجربـة و وكانـج نتيجـة
معالجة نتائج ذلل الت بيي موضحة بالجدول التالي :
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جدول ( ٖ )
معالجة نتائج تالميذ المجموعتين :التجريبية و

المجموعة

عـدد

والداب ة عند ت بيي ا تبار التفكير اتبتكاري نبلياً
الدتلة ادحصائية
نيمة ت
التباين
المتوسط

التالميذ

الحسابي

التجريبية

ٖٚ

ٕٕ٘.ٙ

ٖٗ٘.ٙ

الداب ة

ٔٗ

ٕٖ.ٓٚ

٘ٓ.ٔٚ

المحسوبة

الجدولية

ٖٔ.ٙ

ٔ.ٜٜ

(*

)

ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود دتل ـ ـ ـ ــة
إحصائية عند (٘ٓ)ٓ.

درجـة ات تبــار ٗٗٔدرجـ ـ ــة
يتدــح مــن الجــدول الســابي تكــاف تالميــذ مجمــوعتي الدراســة التجريبيــة والدــاب ة فــي مســتوى

التفكي ــر اتبتك ــاري و حي ــث وض ــحج النت ــائج أن نيم ــة (ت) المحس ــوبة (ٖ )ٔ.ٙأن ــل م ــن نيم ــة (ت)
الجدوليـة ( )ٔ.ٜٜعنــد مســتوى دتلــة (٘ٓ )ٓ.ممــا يُشــير إلــى عــدم وجــود فــرق جــوهري بــين متوسـ ي

درجات المجموعتين عند ت بيي ا تبار التفكير اتبتكاري  .ويُشير الجدول أيداً تـدني مسـتوى التفكيـر
اتبتكاري لدى كـل مـن المجمـوعتين حيـث لـم يتعـد المتوسـط الحسـابي ٍي منتمـا عـن (ٕ )ٕ٘.ٙمـن
المجموع الكلي للدرجات وندر ٗٗٔ درجة بما يشير إلـى تـدني مسـتوى التفـوق الدراسـي ن التفكيـر

اتبتكاري يُعد من أحد م شرات التفوق الدراسي و وكان ذلل أحد دوافع الايام بالدراسة الحالية .

أما من حيث التوكد من تكاف تالميذ المجموعتين في الذكا و فاد تم ت بيي ا تبار جون رافن

عليتما نبل البد في تجربة الدراسة الحالية و وكانج نتائج الت بيي موضحة بالجدول التالي :
جدول ( ٗ )
معالجة نتائج تالميذ المجموعتين :التجريبية و

المجموعة

عـدد

والداب ة عند ت بيي ا تبار جون رافن للذكا نبلياً
الدتلة ادحصائية
نيمة ت
التباين
المتوسط

التالميذ

الحسابي

التجريبية

ٖٚ

ٕٖٗٓ.

ٕٗ٘٘.

الداب ة

ٔٗ

ٕٜ.ٚ

ٕٔٓ.ٛ

درجـة ات تبار ٓ ٙدرجـ ـ ــة

)*( حى انكشف فٌ انجذجل ػن لًَت ث ػنذ يسخوى ( ) ...5
)*( حى انكشف فٌ انجذجل ػن لًَت ث ػنذ يسخوى ( ) ...5

المحسوبة

الجدولية

ٓ.ٖٛ

ٔ.ٜٜ

(*

)

ع ـ ـ ـ ــدم وج ـ ـ ـ ــود دتل ـ ـ ـ ــة
إحصائية عند (٘ٓ)ٓ.
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ويُبـيِّن الجــدول الســابي عــدم وجــود فــرق ذو دتلــة إحصــائية بــين متوسـ ي درجــات المجمــوعتين

التجريبية والداب ة عند ت بيي ا تبـار الـذكا عليتمـا نبـل البـد فـي تجربـة الدراسـة الحاليـة حيـث بل ـج

نيمــة (ت) الجدوليــة ( )ٔ.ٜٜوهــي أكبــر مــن نيمــة (ت) المحســوبة ( )ٓ.ٖٛعنــد مســتوى (٘ٓ. )ٓ.
ويبِّ ــين ذلـ ــل تاـ ــارب المتوسـ ـ ات الحسـ ــابية لـ ــدرجات تالمي ــذ المجمـ ــوعتين و ممـ ــا ي ــدل علـ ــى تكـ ــاف

المجمـوعتين التجريبيـة والدـاب ة فـي مسـتوى الــذكا  .ويوضـح الجـدول السـابي أيدـاً انخفـاض مســتوى
الــذكا لــدى كــل مــن المجمــوعتين التجريبيــة والدــاب ة علــى حـ ٍـد ســوا حيــث ‘ فاــد كانــج المتوس ـ ات
الحسابية لمستوى ذكائتما (ٕٗ )ٖٓ.و ( )ٕٜ.ٚعلى الترتي و وحيث أن مسـتوى ذكـا التلميـذ يُعـد

م ش ـراً مــن م ش ـرات التفــوق الدراســي و ونظ ـراً لتــدني مســتوى الــذكا كمــا اتدــح مــن الجــدول الســابي

باتضافة إلى تدني مستوى كل من مستويات التفكيـر العليـا و ومسـتوى التفكيـر اتبتكـاري و فمنـل يمكـن
الاـول بــون هنـاك تــدني فـي مســتوى التفـوق الدراســي لـدى تالميــذ ك ٍـل مــن المجمـوعتين و ومــن َّـم وجـ
إجرا هذ الدراسة كمحاولة لالرتفاع بل .

تبيَّن مـن التحليـل والتفسـير السـابي تكـاف ك ٍـل مـن مجمـوعتي الدراسـة فـي التحصـيل الدراسـي و

ومستويات التفكير العليا و ومستوى التفكير التفكير اتبتكاري و ومستوى الذكا  .وتبين أيداً انخفاض

مستوى التفوق الدراسي لتالميذ المجموعتين بدرجة ملحوظة  .وفي العـرض التـالي معالجـة نتـائج أدوات

الدراسة بعد اتنتتا من التجربة .

ٖ – معالجة نتائج الت بيي البعدي وتفسيرها :
أوتً  :لإلجابة عن الس ال الثاني من أسئلة الدراسة الحالية والذي نصل ما فعَّالية نمـوذج دورة

ال ــتعلم كوح ــد نم ــاذج النظري ــة البنائي ــة عل ــى تحص ــيل تالمي ــذ الصـ ـ ا ول الث ــانوي ف ــي وح ــدة حس ــاب

المثلثات الماررة عليتم ؟ و والتحاي من لحة الفرضين ا ول والثاني مـن فروضـتا واللـذان نصـا علـى
يوجد فرق دال إحصائياً عند مسـتوى ( ٔٓ ) ٓ.بـين متوسـ ي درجـات تالميـذ المجموعـة التجريبيـة (

الت ــي درس ــج باس ــتخدام نم ــوذج دورة ال ــتعلم ) و ودرج ــات تالمي ــذ المجموع ــة الد ــاب ة ( الت ــي درس ــج
باستخدام ال رياة التاليدية ) في الت بيي البعدي لال تبـار التحصـيلي لصـالح المجموعـة التجريبيـة و

توجد نسبة كس معدل تايد عن (ٕ )ٔ.عند معالجة ات تبار التحصيلي في الت بياين الابلـي والبعـدي

المعــد بت ـدف الماارنــة بــين متوس ـ ي
لتالميــذ المجموعــة التجريبيــة  .تــم ت بيــي ات تبــار التحصــيلي ُ

درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والداب ة و أيداً الماارنة بين متوس ي درجات تالميذ المجموعة

التجريبيــة فــي ات تبــار التحصــيلي نبلي ـاً وبعــدياً لتعـ ُّـرف فعَّاليــة نمــوذج دورة الــتعلم كوحــد نمــاذج النظريــة

البنائيــة علــى تنميــة التحصــيل الدراســي فــي حســاب المثلثــات  .وكانــج نتــائج تلــل المعالجــة موضــحة

بالجدولين التاليين :
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جدول ( ٘ )
معالجة نتائج تالميذ المجموعتين :التجريبية و

المجموعة

عـدد

والداب ة عند ت بيي ات تبار التحصيلي بعدياً
نيمة ت
التباين
المتوسط

التالميذ

الحسابي

التجريبية

ٖٚ

ٕٗ.ٜٛ

ٕ.ٛٛ

الداب ة

ٔٗ

ٔٗ.ٜ٘

ٔ٘.ٚ

المحسوبة

الجدولية

الدتلة ادحصائية

(*

)

ٕ.ٙٗ ٔ٘.ٜٔ

وجـ ــود دتلـ ــة إحصـ ــائية
عند مستوى (ٔٓ)ٓ.

درجـة ات تبــار  ٕٚدرجـ ـ ــة
يتدح من هذا الجدول وجود فرق ذو دتلة إحصائية بين متوس ي درجات تالميذ المجموعتين

التجريبيـة و والدـاب ة لصــالح المجموعـة التجريبيــة فـي ات تبــار التحصـيلي عنــد ت بياـل بعــد اتنتتـا مــن
تجربة الدراسة ل نظراً ن نيمة (ت) المحسوبة لدتلة الفرق بـين متوسـ ي درجـات تالميـذ المجمـوعتين
بل ــج ( )ٔ٘.ٜٔأكبــر مــن نيمــة (ت) الجدوليــة (ٗ )ٕ.ٙعنــد مســتوى (ٔٓ . )ٓ.ويبِّــين ذلــل التــو ير

اديجــابي لنمــوذج دورة الــتعلم فــي اترتفــاع بمســتوى تحصــيل تالميــذ مجموعــة الدراســة لوحــدة حســاب
المثلثات الماررة عليتم و ويمكن تفسير ذلـل بـالتركيا علـى المفـاهيم وكيفيـة اكتشـافتا مـن نِبَـل التلميـذ
وت بيااتتا المتنوعة في كل درس من دروس وحدة حساب المثلثات .
أما لمعرفة فعَّالية نموذج دورة التعلم في تدريس الوحدة على التحصـيل و فاـد تـم حسـاب نسـبة

الكس المعدَّل وفااً لمعادلة بالك لتحايي هذا التدف و ونتائج ذلل موضحة بالجدول التالي :
جدول ( ) ٙ

نسبة الكس المعدل ل الب المجموعتين :التجريبية والداب ة في ات تبار التحصيلي
المجموعة

عدد

التجريبية

ٖٚ

ٕٓ.ٙ

الداب ة

ٔٗ

ٖٔ.

التالميذ

المتوسط

المتوسط

الابلي

البعدي
ٕٗ.ٜٛ
ٔٗ.ٜ٘

الحسابي للت بيي الحسابي للت بيي

الدرجة الكلية
لال تبار

ٕٚ

نسبة الكس
المعدل
ٗٔ.ٚ
ٔٓ.ٜ

الجــدول الســابي يوضــح أن نســبة الكس ـ المعــدل لتالميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي ات تبــار

التحصيلي تساوي ٗ ٔ.ٚوهـي أكبـر مـن الحـد ا دنـى للفعَّاليـة (ٔ  )ٔ.ٕ :و ومـن َّـم فـمن هـذ الايمـة
)*( حى انكشف فٌ انجذجل ػن لًَت ث ػنذ يسخوى ( ) ...5
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فعاليـة نمـوذج دورة الـتعلم فـي تـدريس وحـدة حسـاب المثلثـات لتالميـذ الصـ ا ول الثـانوي
تدل علـى َّ
عل ــى التحص ــيل  .بينم ــا يتد ــح م ــن الج ــدول أن نس ــبة الكسـ ـ المع ــدل لتالمي ــذ المجموع ــة الد ــاب ة

(ٔ )ٓ.ٜلم تصل إلى الحد ا دنى من الفعَّالية و وبالتالي يمكن التسليم بفعَّالية النموذج المستخدم فـي
التدريس ماارنة بال رياة التاليدية .

وهـذ النتـائج اتفاـج مـع نتـائج دراسـات ك ٍـل مـن  :دراسـة فرنسـيس ور ـرون Francis et al.

) (1991و ودراســة مديحــة حســن عبــد الــرحمن (ٕٓٓٓ) و ودراســة محمــد ربيــع اســماعيل (ٖ )ٜٜٔو
ودراسة لالح الدين محمد سليمان (ٜٜ٘ٔو ) و ودراسة تمام إسماعيل تمام ( )ٜٜٔٙوودراسة تفو

 (1999) Lavoieو ودراســة فريــد  (2000) Fridو وبالتــالي يمكــن نبــول الفرضــين ا ول والثــاني مــن
فروض الدراسة الحالية .

انيـاً  :ولإلجابــة عــن السـ ال الثــاني مــن أســئلة الدراســة الحاليــة والــذي نصــل مــا فعَّاليــة نمــوذج

دورة الــتعلم كوحــد نمــاذج النظريــة البنائيــة علــى تفــوق تالميــذ الصـ ا ول الثــانوي عنــد دراســتتم وحــدة
حساب المثلثات الماررة عليتم ؟  .و والتحاي من لحة الفروض من الثالث إلـى الثـامن والتـي نصـج

عل ــى يوج ــد ف ــرق دال إحص ــائياً عن ــد مس ــتوى ( ٔٓ ) ٓ.ب ــين متوسـ ـ ي درج ــات تالمي ــذ المجموع ــة
التجريبيــة و ودرجــات تالميــذ المجموعــة الدــاب ة فــي الت بيــي البعــدي ت تبــار مســتويات التفكيــر العليــا

لصــالح المجموعــة التجريبيــة  .و توجــد نســبة كس ـ معــدل تايــد عــن (ٕ )ٔ.عنــد معالجــة ا تبــار
مستويات التفكير العليا ( تحليل – تركي – تاويم ) فـي الت بياـين الابلـي والبعـدي لتالميـذ المجموعـة
التجريبي ــة  .و يوج ــد ف ــرق دال إحصـ ــائياً عن ــد مس ــتوى ( ٔٓ ) ٓ.بـ ــين متوسـ ـ ي درج ــات تالميـ ــذ
المجموع ــة التجريبي ــة و ودرج ــات تالمي ــذ المجموع ــة الد ــاب ة ف ــي الت بي ــي البع ــدي ت تب ــار التفكيـ ـر

اتبتكــاري لصــالح المجموعــة التجريبيــة  .و توجــد نســبة كسـ معــدل تايــد عــن (ٕ )ٔ.عنــد معالجــة
ا تبار التفكير اتبتكاري في الت بياين الابلي والبعدي لتالميذ المجموعـة التجريبيـة  .و يوجـد فـرق

دال إحصــائياً عنــد مســتوى ( ٔٓ ) ٓ.بــين متوس ـ ي درجــات تالميــذ المجموعــة التجريبيــة و ودرجــات
تالميذ المجموعة الداب ة في الت بيي البعدي ت تبار الذكا لصالح المجموعـة التجريبيـة  .و توجـد

نســبة كسـ معــدل تايــد عــن (ٕ )ٔ.عنــد معالجــة ا تبــار الــذكا فــي الت بياــين الابلــي والبعــدي لتالميــذ
المجموعة التجريبية  .و تمج معالجة نتائج الت بيي الابلي والبعدي دوات التفوق الدراسي ( ا تبار
مس ــتويات التفكي ــر العلي ــا – ا تب ــار التفكي ــر اتبتك ــاري – ا تب ــار ال ــذكا ) عل ــى تالمي ــذ المجم ــوعتين

التجريبية والداب ة نبلياً وبعدياً و وكانج النتائج موضحة فيما يلي :
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جدول ( ) ٚ
معالجة نتائج تالميذ المجموعتين :التجريبية و

المجموعة

والداب ة عند ت بيي ا تبار مستويات التفكير العليا بعدياً
الدتلة ادحصائية
نيمة ت
التباين
المتوسط
عـدد
التالميذ

الحسابي

التجريبية

ٖٚ

ٕ٘ٓٚ.

ٕٙ.ٚٚ

الداب ة

ٔٗ

ٖ٘ٛ.ٜ

ٖٓ٘٘.

المحسوبة

الجدولية

(*

)

ٕ.ٙٗ ٕٙ.ٕٙ

وجـ ــود دتلـ ــة إحصـ ــائية
عند مستوى (ٔٓ)ٓ.

درجـة ات تبــار ٓ ٛدرجـ ـ ــة
يوضــح الجــدول الســابي وجــود فــرق دال إحصــائياً بــين متوس ـ ي درجــات تالميــذ المجمــوعتين:

المعــد عنــد ت بياــل
التجريبيةووالدــاب ة لصــالح المجموعــة التجريبيــة فــي ا تبــار مســتويات التفكيــر العليــا ُ

بعـ ــدياً و نظ ـ ـراً ن نيمـ ــة (ت) المحسـ ــوبة لدتلـ ــة الفـ ــرق بـ ــين متوس ـ ـ ي درجـ ــات تالميـ ــذ المجمـ ــوعتين
بل ـج ( )ٕٙ.ٕٙأكبـر مـن نيمـة (ت) الجدوليــة (ٗ )ٕ.ٙعنـد مسـتوى (ٔٓ . )ٓ.ويوضـح ذلـل تميُّــا
المعتـادة فـي
نموذج دورة التعلم في تنمية مستويات التفكير العليا لتالميذ مجموعة الدراسـة عـن ال رياـة ُ

تــدريس وحــدة حســاب المثلثــات الماــررة علــيتم و ويمكــن تفســير ذلــل بتركيــا النمــوذج علــى الت بياــات
المتنوعــة التــي يعالجتــا التالميــذ والتــي تتعــدى مجــرد التــذكر والفتــم والت بيــي إلــى التحليــل والتركي ـ

والتاويم.

فعاليـة نمـوذج دورة الـتعلم فـي تـدريس الوحـدة علـى نمـو مسـتويات التفكيـر العليـا لـدى
ولتعرف َّ
ُّ

التالميذ و تم حسـاب نسـبة الكسـ المعـدَّل وفاـاً لمعادلـة بـالك لتحايـي ذلـل ال ـرض و وكانـج النتـائج
موضحة بالجدول التالي :

جدول ( ) ٛ

نسبة الكس المعدل ل الب المجموعتين التجريبية والداب ة في ا تبار مستويات التفكير العليا
المجموعة

عدد

التجريبية

ٖٚ

ٕٚ.ٛٙ

الداب ة

ٔٗ

ٕٚ.٘ٙ

التالميذ

المتوسط

المتوسط

الابلي

البعدي
ٕ٘ٓٚ.
ٖ٘ٛ.ٜ

الحسابي للت بيي الحسابي للت بيي

)*( حى انكشف فٌ انجذجل ػن لًَت ث ػنذ يسخوى ( ) ...5

الدرجة الكلية
لال تبار

ٓٛ

نسبة الكس
المعدل
ٓٗٔ.
ٓ.ٖٙ
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يتب ـيَّن مــن الجــدول الســابي أن نســبة الكس ـ المعــدل لتالميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي ا تبــار

مستويات التفكير العليا (ٓٗ )ٔ.أكبر من الحد ا دنى للفعَّالية (ٔ  )ٔ.ٕ :و وبالتالي فمن هـذ الايمـة

تدل علـى فعَّاليـة نمـوذج دورة الـتعلم فـي تـدريس وحـدة حسـاب المثلثـات لتالميـذ الصـ ا ول الثـانوي

علــى تنميــة مســتويات التفكيــر العليــا  .بينمــا يوضــح الجــدول أيد ـاً أن نســبة الكس ـ المعــدل لتالميــذ

بفعالية النمـوذج
الفعالية و وبالتالي يمكن التسليم َّ
المجموعة الداب ة ( )ٓ.ٖٙأنل من الحد ا دنى من َّ
المســتخدم فــي التــدريس علــى تنميــة مســتويات التفكيــر العليــا والــذي يُعــد مــن أحــد م ش ـرات التفــوق

المستتدف في الدراسة الحالية ماارنة بال رياة التاليدية .
الدراسي ُ

ولتعرف ا ر اديجابي والفعَّالية لنموذج دورة التعلم علـى نمـو التفكيـر اتبتكـاري تمـج معالجـة
ُّ
النتائج كما موضح فيما التالي :
جدول ( ) ٜ

معالجة نتائج تالميذ المجموعتين التجريبية

والداب ة عند ت بيي ا تبار التفكير اتبتكاري بعدياً
الدتلة ادحصائية
نيمة ت
التباين
المتوسط

المجموعة

عـدد

التجريبية

ٖٚ

ٖٔ.ٖٚ ٖٔٚ.ٜٚ

الداب ة

ٔٗ

ٚٚ.ٜٜ

التالميذ

الحسابي

ٔٗٚ٘.

المحسوبة

الجدولية

(*

)

ٕ.ٙٗ ٗٔ.٘ٛ

وجـ ــود دتلـ ــة إحصـ ــائية

عند مستوى (ٔٓ)ٓ.

درجـة ات تبــار ٗٗٔ درجـ ـ ــة
يتدــح مــن الجــدول الســابي وجــود فــرق جــوهري بــين متوس ـ ي درجــات تالميــذ المجمــوعتين:
التجريبية و والداب ة لصـالح المجموعـة التجريبيـة فـي ا تبـار التفكيـر اتبتكـاري والـذي تـم إعـداد عنـد

ت بياــل فــور اتنتتــا مــن تجربــة الدراســة و نظ ـراً ن نيمــة (ت) الجدوليــة (ٗ )ٕ.ٙأنــل مــن نيمــة (ت)
المحسوبة لدتلة الفرق بين متوس ي درجات تالميذ المجموعتين والتي بل ج ( . )ٗٔ.٘ٛويُبـيِّن ذلـل
أفدــلية نمــوذج دورة الــتعلم فــي تنميــة التفكيــر اتبتكــاري لــدى التالميــذ مجموعــة الدراســة عــن ال رياــة

المعتادة في تدريس وحدة حساب المثلثـات الماـررة علـيتم و ويمكـن تفسـير ذلـل بتركيـا النمـوذج علـى
ُ
ا نش ة المتنوعة التي يعالجتا التالميذ و والتي تتدمن تفكيراً ابتكارياً .

فعالية نموذج دورة التعلم في تدريس الوحدة على نمـو مسـتوى التفكيـر اتبتكـاري
وللتحاي من َّ

لدى التالميذ و تم حساب نسبة الكس المعدَّل وفااً لمعادلة بالك و وكانـج النتـائج موضـحة بالجـدول

التالي :

)*( حى انكشف فٌ انجذجل ػن لًَت ث ػنذ يسخوى ( ) ...5
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جدول ( ٓٔ )
نسبة الكس المعدل ل الب المجموعتين التجريبية والداب ة في ا تبار مستويات التفكير العليا
المجموعة

عدد

التجريبية

ٖٚ

ٕٕ٘.ٙ

الداب ة

ٔٗ

ٖٗ.ٚ

التالميذ

المتوسط

المتوسط

الابلي

البعدي
ٖٔٚ.ٜٚ
ٔٗٚ٘.

الحسابي للت بيي الحسابي للت بيي

يوضح الجدول السابي أن نسبة الكس

الدرجة الكلية
لال تبار

ٗٗٔ

نسبة الكس
المعدل
ٖٔ.ٚ
ٓ.ٙٙ

المعدل لتالميذ المجموعة التجريبية في ا تبار

التفكير اتبتكاري (ٖ )ٔ.ٚو وهي أكبر من الحد ا دنى للفعَّالية (ٔ  )ٔ.ٕ :و وبالتالي فمن هذ

ا ول

فعالية نموذج دورة التعلم في تدريس وحدة حساب المثلثات لتالميذ الص
الايمة تدل على َّ
الثانوي على تنمية التفكير اتبتكاري و في حين أن نسبة الكس المعدل لتالميذ المجموعة الداب ة
في ات تبار نفسل ( )ٓ.ٙٙأنل من الحد ا دنى من الفعَّالية و وبالتالي يمكن التسليم بفعَّالية النموذج

المستخدم في التدريس على تنمية التفكير اتبتكاري والذي يُعد من أحد م شرات التفوق الدراسي
المستتدف في الدراسة الحالية ماارنة بال رياة التاليدية .
ُ
أمــا لمعرفــة أ ــر اســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم و وفعَّاليتــل فــي تنميــة مســتوى الــذكا فاــد تمــج

معالجة النتائج كما يلي :

جدول ( ٔٔ )
معالجة نتائج تالميذ المجموعتين :التجريبية و

المجموعة

عـدد

والداب ة عند ت بيي ا تبار الذكا بعدياً
نيمة ت
التباين
المتوسط

التالميذ

الحسابي

التجريبية

ٖٚ

٘ٔ.ٓٛ

ٓٙٚ.ٛ

الداب ة

ٔٗ

ٖ٘ٔ.ٛ

ٔٛ.ٓٛ

المحسوبة

الجدولية

الدتلة ادحصائية
(*

)

ٕ٘.ٙٗ ٕٔ.ٚ

وجـ ــود دتلـ ــة إحصـ ــائية
عند مستوى (ٔٓ)ٓ.

درجـة ات تبار ٓ ٙدرجـ ـ ــة
يُب ـ ـيَّن مـ ــن الجـ ــدول السـ ــابي وجـ ــود فـ ــرق ذو دتلـ ــة إحصـ ــائية بـ ــين متوس ـ ـ ي درجـ ــات تالميـ ــذ

المجمــوعتين :التجريبيــة و والدــاب ة لصــالح المجموعــة التجريبيــة فــي ا تبــار الــذكا عنــد ت بياــل بعــدياً ل
)*( حى انكشف فٌ انجذجل ػن لًَت ث ػنذ يسخوى ( ) ...5
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نظراً ن نيمة (ت) المحسوبة لدتلة الفرق بين متوس ي درجات تالميذ المجموعتين بل ج (٘)ٕٔ.ٚ
أكبر من نيمة (ت) الجدولية (ٗ )ٕ.ٙعند مستوى (ٔٓ . )ٓ.ويُبيِّن ذلل ا ر اديجابي لنموذج دورة

المعتـادة فـي تـدريس وحـدة
التعلم في تنمية مستوى الـذكا لـدى التالميـذ مجموعـة الدراسـة عـن ال رياـة ُ

حساب المثلثات الماررة عليتم و ويمكن تفسير ذلل بون طبيعة النموذج تتدمن مجموعة أنش ة تنمـي

التفكير والذي بدور ند ينمي الذكا و ومن الواضح أن الذكا لم ينمو بدرجة كبيـرة و وهـذا يُعـد من ايـاً
نظراً ن تنميتل يحتاج إلى مجموعة متنوعة من ا نش ة والوسائل المتنوعة و وإلى فترات طويلة .
وللتحاي من فعَّالية نموذج دورة التعلم في تدريس الوحدة على نمـو مسـتوى التفكيـر اتبتكـاري

لدى التالميذ و تم حساب نسبة الكس المعدَّل وفااً لمعادلة بالك و وكانـج النتـائج موضـحة بالجـدول

التالي :

جدول ( ٕٔ )

نسبة الكس المعدل ل الب المجموعتين التجريبية والداب ة في ا تبار مستويات التفكير العليا
المجموعة

عدد
التالميذ

المتوسط

المتوسط

الحسابي للت بيي الحسابي للت بيي
الابلي

البعدي

التجريبية

ٖٚ

ٕٖٗٓ.

٘ٔ.ٓٛ

الداب ة

ٔٗ

ٕٜٔ.ٚ

ٖ٘ٔ.ٛ

الدرجة الكلية
لال تبار

ٓٙ

نسبة الكس
المعدل
٘ٓٔ.
ٔٔٓ.

يوضح الجدول السابي أن نسبة الكس المعدل لتالميذ المجموعة التجريبية في ا تبار الـذكا
فعاليـة
للفعاليـة (ٔ  )ٔ.ٕ :و وبالتـالي فـمن هـذ الايمـة تـدل علـى َّ
(٘ٓ )ٔ.و وهي تساوي الحد ا دنـى َّ
نموذج دورة التعلم في تدريس وحدة حسـاب المثلثـات لتالميـذ الصـ ا ول الثـانوي علـى تنميـة الـذكا

ولكن ليس بدرجة كبيرة و واتفاج هذ النتيجة مع نتيجة معالجة النتائج من الل ا تبار ت T-Test

ساباة الذكر و كما اتدح أيداً أن نسبة الكس المعدل لتالميذ المجموعة الدـاب ة فـي ات تبـار نفسـل

(ٔٔ )ٓ.أنــل مــن الحــد ا دنــى مــن الفعَّاليــة و وبالتــالي يمكــن التســليم بفعَّاليــة النمــوذج المســتخدم فــي
ٍ
المسـتتدف فــي
التـدريس علـى تنميــة الـذكا إلــى حـد مــا والـذي يُعـد مــن أحـد م شـرات التفـوق الدراســي ُ
الدراسة الحالية ماارنة بال رياة التاليدية .
المستخدم في الدراسـة الحاليـة أ ـر إيجابيـاً علـى ك ٍـل مـن
مما سبي يتدح أن نموذج دورة التعلم ُ

مستويات التفكير العليا و والتفكير اتبتكاري و ومسـتوى الـذكا ( وإن كـان بدرجـة ضـئيلة ) و وهـي تُعـد

م شـرات للتفــوق الدراســي والتــي تــم تحديــدها فــي الدراســة الحاليــة  .أيدـاً لتــذا النمــوذج فعِّاليــة تتعــدى

الحد ا دنى في كل من المت يرات التابعة الساباة ( ما عدا مستوى الذكا الذي ولل إلى الحد ا دنـى
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وفعـال فـي تنميـة التفـوق
الفعالية ) و ومن َّم يمكـن التسـليم بـون هـذا النمـوذج لـل أ ـر إيجـابي و َّ
فاط من َّ
الدراسي لدى التالميذ .

واتفاــج النتــائج الســاباة مــع نتــائج دراســات  :منــى عبــد التــادي ســعودي ( )ٜٜٔٛو ب ــرس
حـ ــافظ ب ـ ــرس ( )ٜٜٔٚو عـ ــاط ع ـ ــاوي ( )ٜٜٔٚو فخـ ــري الرشـ ــيد دـ ــر (ٕٓٓٓ) و دراسـ ــة

برانكورسـ ــج  (2002) Brunkhorstو دراسـ ــة فـ ــون  (2000) Vonو وبالتـ ــالي أمكـ ــن ادجابـ ــة عـ ــن
الس ال الثالث من أسئلة الدراسة الحالية و والتسليم بصحة الفروض من الثاني إلى السابع و وعدم نبول
الفرض الثامن من فروضتا و ولكن يمكن تعـديل هـذا الفـرض ليصـبح :توجـد نسـبة كسـ معـدل تتـراوح

بين (ٔ )ٔ.ٕ :عند معالجة ا تبار الذكا في الت بياين الابلي والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية .

ملخ

نتائج الدراسة :

في العرض التالي ملخ

لما توللج إليل الدراسة الحالية من نتائج :

ٔ ُ -و ِج َد فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ٔٓ ) ٓ.بين متوس ي درجات تالميـذ المجموعـة

التجريبيــة ( التــي درســج باســتخدام نمــوذج دورة الــتعلم ) و ودرجــات تالميــذ المجموعــة الدــاب ة ( التــي
درسج باستخدام ال رياة التاليدية ) في الت بيي البعدي لال تبار التحصيلي لصالح المجموعة التجريبية
 .أي أن نموذج دورة التعلم لل أ ر إيجابي على اترتفاع بمستوى التحصيل فـي وحـدة حسـاب المثلثـات

الماررة عليتم ماارنةً بال رياة التاليدية .
ٕ  -وجود نسبة كس معـدل بل ـج (ٗ )ٔ.ٚعنـد معالجـة ات تبـار التحصـيلي فـي الت بياـين

الابلي والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية و بينما لم تاد هذ النسـبة عـن (ٔ )ٓ.ٜعنـد معالجـة نتـائج
فعاليـة نمــوذج
ذلـل ات تبـار عنــد ت بياـل علـى تالميــذ المجموعـة الدـاب ة نبليـاً وبعـدياً و ممـا يــدل علـى َّ

دورة التعلم في اترتفـاع بمسـتوى تحصـيل تالميـذ الصـ ا ول الثـانوي فـي تعلـيم وتعلـم وحـدة حسـاب

المثلثات الماررة عليتم .
ٖ ُ -و ِج َد فرق دال إحصائياً عند مسـتوى ( ٔٓ ) ٓ.بـين متوسـ ي درجـات تالميـذ المجموعـة

التجريبيــة و ودرج ـات تالميــذ المجموعــة الدــاب ة فــي الت بيــي البعــدي ت تبــار مســتويات التفكيــر العليــا
لصــالح المجموعــة التجريبيــة  .أي أن نمــوذج دورة الــتعلم لــل أ ــر إيجــابي علــى اترتفــاع بمســتوى كــل مــن
التحليــل والتركيـ والتاــويم كوحــد م شـرات التفــوق الدراســي فــي وحــدة حســاب المثلثــات الماــررة علــى

تالميذ الص ا ول الثانوي ماارنةً بال رياة التاليدية .
ٗ  -وجــود نســبة كسـ معــدل مرتفعــة بل ــج (ٓٗ )ٔ.عنــد معالجــة ا تبــار مســتويات التفكيــر
العليا في الت بياـين الابلـي والبعـدي لتالميـذ المجموعـة التجريبيـة و بينمـا لـم تتع َّـد هـذ النسـبة (ٖٗ)ٓ.
عنــد معالجــة نتــائج ذلــل ات تبــار عنــد ت بياــل علــى تالميــذ المجموعــة الدــاب ة نبليـاً وبعــدياً و ممــا يــدل
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فعالية نموذج دورة التعلم في اترتفاع بمستويات التفكير العليا ( كوحد م شرات التفوق الدراسـي )
على َّ
لدى تالميذ الص ا ول الثانوي في تعليم وتعلم وحدة حساب المثلثات الماررة عليتم .

٘  -وجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ٔٓ ) ٓ.بين متوس ي درجات تالميذ المجموعـة

التجريبية و ودرجات تالميـذ المجموعـة الدـاب ة فـي الت بيـي البعـدي ت تبـار التفكيـر اتبتكـاري لصـالح

المجموعــة التجريبيــة  .أي أن نمــوذج دورة الــتعلم لــل أ ــر إيجــابي علــى اترتفــاع بمســتوى هــذا النــوع مــن
أنواع التفكير كوحـد م شـرات التفـوق الدراسـي فـي وحـدة حسـاب المثلثـات الماـررة علـى تالميـذ الصـ
ا ول الثانوي ماارنةً بال رياة التاليدية .
 - ٙوجـود نسـبة كسـ معـدل مرتفعـة بل ــج (ٖ )ٔ.ٚعنـد معالجـة ا تبـار التفكيـر اتبتكــاري
في الت بياين الابلي والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية و بينما لم تـاد هـذ النسـبة عـن ( )ٓ.ٙٙعنـد

معالجـة نتــائج ذلـل ات تبــار عنــد ت بياـل علــى تالميـذ المجموعــة الدــاب ة نبليـاً وبعــدياً و ممـا يــدل علــى
فعَّالية نموذج دورة الـتعلم فـي اترتفـاع بمسـتوى التفكيـر اتبتكـاري ( كوحـد م شـرات التفـوق الدراسـي )

لدى تالميذ الص ا ول الثانوي في تعليم وتعلم وحدة حساب المثلثات الماررة عليتم .

 - ٚوجود فرق دال إحصائياً عند مستوى ( ٔٓ ) ٓ.بين متوس ي درجات تالميذ المجموعـة

التجريبيــة و ودرجــات تالميــذ المجموعــة الدــاب ة فــي الت بيــي البعــدي ت تبــار الــذكا لصــالح المجموعــة

التجريبية  .أي أن نموذج دورة التعلم لل أ ر إيجابي (ولكن بدرجة منخفدة) في اترتفـاع بمسـتوى ذكـا
التالميذ كوحد م شرات التفوق الدراسي في وحدة حساب المثلثات و ماارنةً بال رياة التاليدية .

 - ٛوجود نسـبة كسـ معـدل لـم تـاد عـن الحـد ا دنـى للفعَّاليـة بل ـج (٘ٓ )ٔ.عنـد معالجـة

ا تبار الذكا في الت بياين الابلي والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبيـة و بينمـا لـم تـاد هـذ النسـبة عـن
(ٔٔ )ٓ.عنــد معالجــة نتــائج ذلــل ات تبــار عنــد ت بياــل علــى تالميــذ المجموعــة الدــاب ة نبليـاً وبعــدياً و
ممــا يــدل علــى فعَّاليــة نمــوذج دورة الــتعلم فــي اترتفــاع بمســتوى الــذكا ولكــن بدرجــة منخفدــة ( كوحــد
م شرات التفوق الدراسي ) لدى تالميذ الص ا ول الثانوي في تعليم وتعلم وحدة حساب المثلثات .

توليات الدراسة :
في ضو نتائج الدراسة يمكن التولية بما يلي :

نماذج تدريسية متنوعة لتدريس حساب المثلثات بالمرحلة الثانوية و

( ٔ ) ضرورة تجري
وا تيار ا نس منتا ِع َوضاً عن ا سالي
الدراسي .
بالص

التاليدية بما ي دي إلى اترتفاع بمستوى التحصيل والتفوق

( ٕ ) ينب ي إعادة تنظيم محتوى رياضيات المرحلة الثانوية بصفةً عامة و وحساب المثلثات
ا ول الثانوي ٍ
بصفة الة بما يتناس وأهمية اكتشاف المفاهيم وتاديمتا وت بيااتتا والتاويم
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التكويني لتا و بما ي دي إلى تنمية كل من التحصيل و ومستويات التفكير العليا و والتفكير اتبتكاري و
ومستوى الذكا .

( ٖ ) ينب ي استتداف التفوق الدراسي من العملية التعليمية التعلُّمية وليس مجرد البحث عن

التحصيل التاليدي و ومن َّم وج

تركيا اتهتمام بتدري التالميذ على ت بيي المفاهيم في مشكالت

متنوعة في مجال حساب المثلثات بما ي دي إلى تنمية التحصيل و وتنمية بعم الادرات العالية

ا رى كم شرات للتفوق الدراسي .
بحوث ماترحة :

من الل النتائج التي أبدتتا الدراسة الحالية فمنل يمكن الايام بالدراسات الماترحة التالية :
ٔ ) فعَّالية استخدام نموذج دورة التعلم في تدريس فروع مختلفة من الرياضيات في لفوف

وتعرف أ رها على التحصيل و والتفوق الدراسي و واتحتفاظ ..
تختل عن لفوف الدراسة الحالية و ُّ
ٕ ) تجري

تدريس رياضيات مراحل عليا باستخدام نموذج دورة التعلم ماارنة ببعم النماذج

ا رى المنبثاة من النظرية البنائية في مراحل دنيا .

ٖ ) تعرف أ ر استخدام استراتيجيات متعددة ومنتا نموذج دورة التعلم على التفوق الدراسي
في الرياضيات واتتجا نحوها .

ٗ ) بحث أ ر استخدام نموذج دورة التعلم في الت ل

على الصعوبات التي يواجتتا التالميذ

عند دراسة مختل فروع الرياضيات في مراحل دراسية متنوعة .
الايمة التربوية والنظرية والت بياية للدراسة :
** في الدراسة الحالية تم عرض إطاراً نظرياً في بعـم مصـ لحات طرائـي تـدريس الرياضـيات و

وحول النظرية البنائية في تعليم والتعلم من حيث معناها و وأسستا و ونموذج دورة التعلم من حيث معنا

و ومراحلل و وأهميتل في التدريس و ومميااتل و وتخ يط ا نش ة التعليمية من اللل و والتفـوق الدراسـي

من حيث مفتومل و وأسالي الكش عن المتفونين و وأسالي رعايتتم  .بادضافة إلى مجموعة متنوعة

م ــن الدراس ــات الس ــاباة متعلا ــة بتل ــل الموض ــوعات ل ن ــد تس ــاعد الب ــاحثين والمتتم ــين بتعل ــيم وتعل ــم
الرياضيات في فتم معانيتا .
** مــن أحــد أهــداف التربيــة المتمــة فــي تعلــيم أي مــنتج دراســي التركيــا علــى التفــوق الدراســي

وليس مجرد تنمية مستوى التحصيل وهذا لن يحدث إت من الل التركيا على ا سالي التدريسية غير
التاليدية التي تنمي ندرات عاليـة أ ـرى أعـال مـن التحصـيل كتنميـة مسـتويات التفكيـر العليـا و واترتفـاع
بمســتوى التفكيــر اتبتكــاري و والنتــوض بمســتوى الــذكا و لــذلل فمنــل مــن أحــد تربويــات تلــل الدراســة

تنمية التركيا على التفوق الدراسي لدى التالميذ من الل نموذج دورة التعلم .
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** كشفج الدراسة الحالية عن أ ر استخدام نموذج دورة التعلم وما تدمنل مراحل تدريجية فـي

تعلُّــم المفتــوم كاكتشــاف المفتــوم و وتاديمــل و وت بياــل و وتاويمــل كوحــد ا ســالي غيــر التاليديــة فــي

تــدريس الرياضــيات علــى التفـ ُّـوق الدراســي بجانـ التحصــيل فــي وحــدة حســاب المثلثــات الماــررة علــى

تالمي ــذ الصـ ـ ا ول الث ــانوي و وب ــذلل يمك ــن توجي ــل المتتم ــين ب ــالتعليم وال ــتعلم و والمسـ ـ ولين ف ــي
اددارات التعليمية و والمخ ين للبرامج التدريسية إلى ما يمكن أن يستم في تفعيـل العمليـة التعليميـة

وتوجيتتا للحصول على مجتمع شبابي متفوق .
** وفــي الدراســة الحاليــة تــم اســتخدام نمــوذج دورة التعلــيم ك رياــة تدريســية وأســلوب لتصــميم

محتــوى وحــدة حســاب المثلثــات الماــررة علــى الص ـ ا ول الثــانوي بحيــث يمكــن لمخ ــي المنــاهج
ادفادة منتا في تصميم ماررات الرياضيات بمختل فروعتا .
** وم ــن ــالل الدراس ــة الحالي ــة ت ــم تصـ ــميم مجموع ــة م ــن ات تب ــارات لاي ــاس التحصـ ــيل و
ومستويات التفكير العليا و والتفكير اتبتكاري و بادضافة إلى استخدام ا تبار للـذكا يمكـن اتسترشـاد
بتا من نِبَ ْل كل من المعلمين والباحثين والمتتمين بتعليم وتعلم الرياضيات عند الايام بعمليـة التاـويم فـي
هذا المجال .
** ندمج تلل الدراسة مجموعة متنوعة من التوليات الخالة انبثاج من نتائجتا في مجال

تربويات الرياضيات و بادضافة إلى مجموعة من الدراسات المستابلية الماترح تنفيذها في مجال تعليم
وتعلم الرياضيات منبثاة من نتائج الدراسة الحالية و واستكماتً لتا .
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نائمة المراجع

( *)

أوتً  :المراجع العربية :
المعرفـة فـي
(ٔ) أحمد حسين اللاانيو على الجمل  . )ٜٜٔٙ( .معجم المص لحات التربوية َّ

المناهج وطرق التدريس  .الااهرة :عالم الكت .

(ٕ) أحمد محمد منصـور  . )ٜٜٔٙ( .فعَّاليـة اسـتخدام ال رياـة المعمليـة فـي تنميـة المتـارات

التندسية ومستويات التفكيـر التندسـي لـدى تالميـذ المرحلـة ادبتدائيـة كمـا يحـددها مايـاس فـان هايـل .

رسالة ماجستير  .كلية التربية بانا  -جامعة جنوب الوادي .

(ٖ) ايمان سعيد عبد الباني  . )ٜٜٜٔ( .أ ر استخدام دورة التعلم في تصحيح الفتم الخاطئ

لبعم المفـاهيم العلميـة لـدى تالميـذ الصـ الرابـع اتبتـدائي  .رسـالة ماجسـتير  .كليـة البنـات  -جامعـة
عين شمس .
(ٗ) ب رس حافظ ب رس ٜٜٔٚ( .و أكتوبر)  .دراسة لتاـدير الـذات لـدى ال ـالب الموهـوبين

مــن ذوي الاــدرات اتبتكاريــة  .الم ـ تمر العلمــي الثــاني لل فــل العربــي الموهــوبو كليــة ريــاض ا طفــال
بالااهرةو ٖٔ. ٘ٚ-
(٘) تمام إسماعيل تمام  . )ٜٜٔٙ( .أ ـر اسـتخدام دائـرة الـتعلم فـي تـدريس المفـاهيم العلميـة
المتدمنة بموضوع الدو لتالميذ الص ا ول ادعدادي  .مجلـة كليـة التربيـة  -جامعـة أسـيوطو العـدد
الثاني عشرو ٘. ٜ٘ٗ-٘ٙ
( )ٙجودت سعادة  . )ٜٜٔٛ( .تدريس الج رافيا ب رياة حل المشـكالت  .ا ردن  -جامعـة
م تل  .المجلد ا ولو العدد ا ول .
( )ٚجــوزفو د.و ن.و جــووينو د.و ب . )ٜٜٔ٘( .تعلــم كي ـ تــتعلم  .ترجمــة :أحمــد عصــام
الصفدىو وإبراهيم محمد الشافعيو الرياض  :جامعة الملل سعود .
( )ٛحسن زيتـونو كمـال زيتون  . )ٜٜٕٔ( .البنائية منظور ابستمولوجى وتربوي  .ادسـكندرية

 :منشوة المعارف .

( )ٜحسـ ــن علـ ــى سـ ــالمة  . )ٜٜٔ٘( .طـ ــرق تـ ــدريس الرياضـ ــيات بـ ــين النظريـ ــة والت بيـ ــي .

الااهرة :دار الفجر للنشر والتوزيع .

)* ( حى انخوثَك فٌ ظوء نظاو ) APA Manual ( American Psychological Association Manual
دنَم انجًؼَت األيشٍكَت نؼهى اننفس
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(ٓٔ) ليل يوس الخليلي  . )ٜٜٔٙ( .تدريس العلوم في مراحل التعليم العام  .اتمارات :
دار الالم .
(ٔٔ) رفعــج محم ــد حس ــن المليج ــي  . )ٜٖٔٛ( .مونــع التندس ــة ب ــين المت ــارات ا ساس ــية
للرياضيات  .مجلة الرياضياتو العدد الثالث  .ص ص. ٖٗ-ٕٙ
(ٕٔ) زين ـ محمــد أمــين  . )ٜٜٔٛ( .اســتخدام دائــرة الــتعلم و ري ــة المفــاهيم فــي تــدريس
المفاهيم العلمية المتدمنة في موضوعات الاياس وأ ر على التحصيل المعرفي والمتـارات العلميـة لـدى
تالميذ الص السابع من التعليم ا ساسي  .رسالة ماجستيرو كلية التربية – جامعة المنيا .
(ٖٔ) ل ــالح الخراش ــي ٜٜٔ٘( .و فبراي ــر)  .فت ــم  -س ــو فت ــم بع ــم ا ش ــكال التندس ــية
و والــتا لــدى طــالب الصـ الثالــث الثــانوي ( دراســة فــي ضــو اتســتاالل اددراكــي )  .دراســات فــي

المناهج وطرق التدريس  .الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس  .العددٖٓو ٗٗ. ٗٚ-

(ٗٔ) لالح الدين محمد سليمان  . )ٜٜٔ٘( .أ ر استخدام دورة التعلم على اكتساب وباا

أ ر تعلم المفاهيم واتتجاهات العلمية لدى تالميذ الص ا ول المتوسط  .مجلة كليـة التربيـة بالمنوفيـة
 العدد ا ولو ٖٓٔٔ. ٖٔٚ-(٘ٔ) عاط ع اوي  . )ٜٜٔٚ ( .التعليم والتعلم وتحايي التفـوق ا كـاديمي  .مجلـة رسـالة

الخليج العربيو العدد الرابع والستونو السنة الثمانية عشرةو . ٔٙٔ-ٕٔٛ

( )ٔٙعــامر يوس ـ الخ ي ـ ٜٜٖٔ( .و أكتــوبر)  .تربيــة الموهــوبين فــي فلس ـ ين  .الم ـ تمر

ا ول لت وير التعليم في ا راضي المحتلة  .كلية التربية  -جامعة ا زهر ب ا و ٕٓٗ . ٕٖٙ -

( )ٔٚعبــد الســالم مص ـ فى ٜٜٔٛ( .و أغس ـ س)  .معــايير تــدريس العلــوم والت ــوير المتنــي
لمعلمــي العلــوم  -رؤيــة مســتابلية  .الم ـ تمر العلمــي الثــاني للجمعيــة المص ـرية للتربيــة العلميــةو المجلــد

ا ولو ٖ. ٔٗٛ - ٛ

( )ٔٛفايا مراد مينا  . )ٜٜٔٗ( .ندـايا فـي تعلـيم وتعلـم الرياضـيات مـع إشـارة الـة للعـالم

العربي  .طٕ  .الااهرة :مكتبة ا نجلو المصرية .

( )ٜٔفتحي عبد الرحمن جروان  . )ٜٜٜٔ( .تعليم التفكير  -مفـاهيم وت بياـات  .اتمـارات
العربية المتحدة  -العين :دار الكتاب الجامعي .
(ٕٓ) فخري الرشيد در ٕٓٓٓ( .و إبريل)  .الخصائ

الشخصية والمتنية لمعلمي ال لبـة

المتفونين والموهوبين وبرنامج توهيلتم  .الم تمر العلمي الثاني و كلية التربيـة  -جامعـة أسـيوطو المجلـد

ا ولو ٖٖٗ. ٖٜٗ-
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(ٕٔ) فريدريل هـ .بيل  . )ٜٔٛٙ( .طرق تدريس الرياضيات  .الجا ا ول  .ترجمة  :محمد
أمين المفتيو ممدوح محمد سليمان  .مراجعة :وليم عبيد  .الااهرة :الدار العربية للنشر والتوزيع .
(ٕٕ) كمـال عبــد الحميـد زيتــون  . )ٜٜٔٛ( .فعاليــة اسـتراتيجية التحليــل البنـائى فــي تصــوي
التصورات البديلة عن الاوة والحركة لدى دارسـي الفيايـا ذوى أسـالي الـتعلم المختلفـة  .مجلـة التربيـة

العلميةو المجلد ا ولو العدد الرابعو ٖ. ٕٚٓ-ٔٛ

(ٖٕ) مجــدي عايــا إبـراهيم ٕٕٓٓ( .وديســمبر)  .منظومــة تعلــيم الموهــوبين فــي عصــر التميــا
واإبداع  -إلى أين ؟  .الم تمر العلمي الخامس  .تربية الموهوبين والمتفـونين المـد ل إلـى عصـر التميـا
وادبداع  .كلية التربية  -جامعة أسيوطو ٖٕ . ٗٗ -

(ٕٗ) محمد أمين المفتي  . )ٜٜٔ٘( .دور الرياضيات المدرسية في تنمية ادبداع  -نرا ات

في تعليم الرياضيات  .الااهرة :مكتبة ا نجلو المصرية .

(ٕ٘) محمـ ــد ربيـ ــع إسـ ــماعيل ٜٜٖٔ( .و إبريـ ــل)  .أ ـ ــر اسـ ــتخدام دورة الـ ــتعلم فـ ــي تـ ــدريس

المفــاهيم الرياضــية لــدى تالميــذ الص ـ ا ول ادعــدادي  .مجلــة كليــة التربيــة  -جامعــة المنيــاو العــدد
الرابع.
( )ٕٙمحمـ ــد عبـ ــد السـ ــميع حسـ ــن ٜٜٔٙ( .و مـ ــايو)  .فعَّاليـ ــة تـ ــدريس المفـ ــاهيم التندسـ ــية

باســتخدام النمــاذج التندســية فــي تنميــة التفكيــر التندســي والميــول نحــو دراســة الرياضــيات لــدى تالميــذ
الحلاة ا ولى من التعليم ا ساسي  .مجلة كلية التربية  -جامعة الانازيي  .ملحي العددٕٙو ٔ . ٖ٘-
( )ٕٚمحمود أحمـد شـوق  . )ٜٜٔٚ( .اتتجاهـات الحديثـة فـي تـدريس الرياضـيات  .طٕ .
المملكة العربية السعودية  -الرياض :دار المريخ للنشر .
( )ٕٛمديحــة حســن عبــد الــرحمن ٕٓٓٓ( .و يوليــو)  .أ ــر الــتعلم البنــائي علــى عــالج أ ــا

طالب المرحلة اتعدادية في الجبر  .مجلة تربويات الرياضيات  .المجلد الثالثو ٖٖٔ. ٖٜ٘-

( )ٕٜمنى عبد الصبور شتابو وأمينة السيد الجندي ٜٜٜٔ( .و يوليو)  .تصحيح التصورات

البديلــة لــبعم المفــاهيم العلميــة باســتخدام نمــوذجي الــتعلم البنــائى والشــكل ( )Vل ــالب الصـ ا ول
الثانوي في مادة الفيايا و واتجاهاتتم نحوها  .الم تمر العلمي الثالث للجمعية المصـرية للتربيـة العلميـةو
المجلد الثانيو . ٘ٗٔ-ٗٛٚ
(ٖٓ) منــى عبــد التــادي ســعودي  . )ٜٜٔٛ( .فعَّاليــة اســتخدام نمــوذج التعلــيم البنــائي فــي

تــدريس العلــوم علــى تنميــة التفكيــر اتبتكــاري لـدى تالميــذ الصـ الخــامس اتبتــدائي  .المـ تمر العلمــي
الثاني  .الجمعية المصرية للتربية العلميـة  .دار الديافــة – جامعـة عـين شـمس  .المجلـد الثـاني و ٔٚٚ

. ٕٖٛ -
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 تعلــيم وتعلــم الرياضــيات باســتخدام أســلوب حــل. )ٔو ينــايرٜٜٖ ( . (ٖٔ) نـادي كمــال عايــا
.  جامعة أسيوطو العدد الرابع-  مجلة كلية التربية بوسوان. المشكالت في المدرسة اتبتدائية
 ط ـ ـ ــرق ت ـ ـ ــدريس الرياض ـ ـ ــيات لمرحل ـ ـ ــة التعل ـ ـ ــيم. )ٜٜٜٔ( . (ٕٖ) وزارة التربي ـ ـ ــة والتعل ـ ـ ــيم
 وحــدة التخ ــيط والمتابعــة بــوزارة: الاــاهرة.  مشــروع تــدري المعلمــين الجــدد غيــر التربــويين. ا ساســي
. التربية والتعليم

 ندوة.  المفتوم السكولوجي والدتلة التربوية:  البنائية. ) (ٕٕٓٓو ديسمبر. (ٖٖ) وليم عبيد
.  كلية التربية- عن النظرية البنائية في تعليم وتعلم الرياضياتو أسيوط
 دار أسـ ــامة: الاـ ــاهرة. ٖ ط.  تربويـ ــات الرياضـ ــيات. )ٜٜٕٔ( . (ٖٗ) ولـ ــيم عبيـ ــدو ر ـ ــرون
.لل بع
 فعَّاليــة برنــامج عالجــي لتــدريس المفــاهيم. )ٔو أكتــوبرٜٜٛ( . (ٖ٘) ياســمين زيــدان حس ـن

والمتارات التندسية في تحسين المستوى التحصيلي والتفكير التندسي لتالميذ الص الثالث اتبتدائي

.  العدد ا ول.  المجلد ا ول.  مجلة تربويات الرياضيات.
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