جــــامــعـــة األزىــــر
عمادة الدراسات العميا والبحث العممي
كـــميـــة الـتــربــيــة
ماجستير المناىج و طرق الـتدريس

أثر توظيف نموذج جانييو لبناء المفاىيم اليندسية عمى تحصيل طالب الصف التاسع
بوحدة اليندسة بشمال غزة

إعداد الطالب
غسان عمي محمد األقرع

إشراف
الدكتور  /عمي محمد نصار
أستاذ المناىج وطرق تدريس الرياضيات المساعد
رئيس قسم المناىج وطرق التدريس
قدمت ىذه الرسالة استكماالً لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجستير في المناىج وطرق التدريس

كمية التربية – جامعة األزىر
 4141ىـ  1044 -م

Al Azhar University
Deanship of Higher Studies &Scientific Research
Faculty of Education
Master of Methodology

The Effect of Employing Gagne's Geometric Concepts Construction
Model on Students' Achievement in The Geometric Unit for 9th
Graders in Northern Gaza

Prepared by
Ghassan Ali Mohammed EL Aqraa'

Supervised by
Dr/ Ali Mohammed Nassar
Assit Prof in Math Methodology
Head of Methodology Department

A Thesis Submitted in Partial Fulfillment Requirements of M.A. in
Methodology
Faculty of Education
2013 – 1434

ب

بسم هللا الرحمن الرحٌم
( َوقُ ْل َربِّ ِز ْد ِنً

ع ْل ًما)
ِ

(سورة طه  ،آية )111 :

صدق اهلل العظيم

أ

اإلهداء
إلى مف غرس في نفسي حب الرياضيات  ...............................كالدم العزيز
إلى مف سيرت عمي الميالي بالحب كالحناف ...............................كالدتي الغالية
إلى شريكة حياتي التي ساندتني ككقفت بجكارم ..........................زكجتي المخمصة
إلى إخكتي كأخكاتي  ..........................................................محبة ككفاء
إلى أبنائي كبناتي ..........................................................المستقبؿ الكاعد
إلى أصدقائي كزمالئي  .....................................................رفاؽ الدرب
إلى كؿ مف قدـ ليذا الكطف الغالي كالنفيس مف التربكييف كالمشرفيف ك العامميف بمجاؿ التربية
كالتعميـ.
إلييـ جميعان أىدم ثمرة ىذا الجيد المتكاضع.

الباحث
غسان علي األقرع

ب

شكر وتقدير
الحمد هلل رب العالميف ،كالصالة كالسالـ عمى سيد المرسميف سيدنا محمد عميو الصالة
كالسالـ كىك القائؿ" :مف ال يشكر الناس ال يشكر اهلل".
أتقدـ بجزيؿ الشكر كالعرفاف لجامعتنا الغراء جامعة األزىر بغزة كألستاذم الدكتكر الفاضؿ /
عمي محمد نصار ،الذم كقؼ بجانبي ،كقدـ لي مف كقتو الثميف كعممو الكاسع كتكجيياتو القيمة التي
أغنت بحثي ىذا ،كساىمت بإخراجو لمنكر عمى ىذه الصكرة ،حتى يستفيد منيا كؿ مف لو عالقة
بالتربية كطرؽ التدريس ،مف معمميف كمكجييف كتربكييف.
كما أتقدـ بالشكر كالتقدير لكؿ مف األستاذ الدكتكر /محمد محمد عمياف عميد كمية التربية
بجامعة األزىر ،ك األستاذ الدكتكر/سييؿ رزؽ دياب عميد كمية التربية بجامعة غزة،
لتفضميما بقبكؿ مناقشة ىذا البحث.
كال أنسى ىنا األخكة الزمالء ،األستاذ  /سامي صافي ،كاألستاذ  /عبد الرحمف أبك ندل،
كاألستاذ  /ىالؿ اشتيكم ،كاألستاذ  /فادم النجار ،لما قدمكه لي مف مشكرة ،كجيد ككقت إلنجاز ىذا
البحث.
كشكرم مكصكؿ لألساتذة كالمشرفيف الذيف ساىمكا بتحكيـ أدكات البحث.
كال أنسى تقديـ الشكر كالعرفاف إلدارة مدرسة ذككر جباليا اإلعدادية(ىػ) ،كالمتمثمة بمديرىا
األستاذ  /محمد المدىكف ،لتعاكنيـ البناء في تطبيؽ أدكات البحث.

الباحث
غسان عمي األقرع
ج

قائمة المحتويات
الصفحة

الموضوع
آية قرآنية

أ

اإلىداء

ب

شكر كتقدير

ج

قائمة المحتكيات

د

قائمة الجداكؿ

ط

قائمة المالحؽ

ك

ممخص الدراسة بالمغة العربية

ل

ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية

ن
الفصل األول

مشكمة الدراسة و أىميتيا

13-1

مقدمة

2

مشكمة الدراسة

9

فرضيات الدراسة

10

أىداؼ الدراسة

10

أىمية الدراسة

11

د

حدكد الدراسة

11

مصطمحات الدراسة

12
الفصل الثاني

47-14

اإلطار النظري
أكالن  :نمكذج جانييو  -تعريؼ بجانييو

15

أفكار جانييو

16

األنماط التعميمية الثمانية لجانييو

17

أىمية استخداـ نمكذج جانييو

19

السمات المميزة لنمكذج جانييو

20

مفيكـ التعمـ عند جانييو

21

تصنيؼ جانييو لممفاىيـ

21

نمكذج جانييو االستقرائي لتدريس المفاىيـ المادية

21

نمكذج جانييو االستنتاجي لتدريس المفاىيـ المجردة

22

تعمـ المفاىيـ عند جانييو كتدريسيا

23

قكاعد يجب مراعاتيا عند تعمـ المفيكـ لدل جانييو

23

التطبيقات التربكية لنمكذج جانييو

24

ثانيان  :المفاىيـ  -نمك المفاىيـ كتطكرىا

25

أىمية تعمـ المفاىيـ

26
ه

تشكيؿ المفيكـ

26

تعريؼ المفيكـ

27

تصنيفات المفاىيـ

29

خطكات تنظيـ تعمـ المفيكـ

32

نماذج تدريس المفاىيـ

33

ثالثان  :الرياضيات كاليندسة كأىداؼ تدريسيما

35

أىداؼ تدريس الرياضيات بشكؿ عاـ

37

تعريؼ اليندسة

38

أىداؼ تدريس اليندسة في المرحمة اإلعدادية

39

التحصيؿ الدراسي

40

تعريؼ التحصيؿ الدراسي

42

أنكاع التحصيؿ الدراسي

43

العكامؿ المؤثرة في التحصيؿ الدراسي

44

تعقيب عاـ عمى اإلطار النظرم

45

تعريؼ الرياضيات

الفصل الثالث

77-48

الدراسات السابقة
المحكر األكؿ  :الدراسات التي تتعمؽ بأثر تطبيؽ نمكذج جانييو في تدريس

الرياضيات كالعمكـ كبعض المباحث األخرل

و

49

58

تحميؿ ك تعقيب عمى دراسات المحكر األكؿ
المحكر الثاني :الدراسات التي تتعمؽ بأثر تطبيؽ نمكذج جانييو كطرائؽ مختمفة في
تدريس اليندسة

62

تحميؿ ك تعقيب عمى دراسات المحكر الثاني .

72

التعميؽ العاـ عمى الدراسات السابقة .

76

الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات

116-78

منيج الدراسة

79

متغيرات الدراسة

79

مجتمع الدراسة

80

عينة الدراسة

80

أدكات الدراسة

81

األداة األكلى  :أداة تحميؿ المحتكل

81

األداة الثانية  :اختبار التحصيؿ الدراسي

90

إعداد جدكؿ المكاصفات

92

مكضكعية االختبار

95

صدؽ االختبار

95

حساب ثبات االختبار

101

ز

تكافؤ مجمكعات الدراسة

110

خطكات الدراسة

113

المعالجات اإلحصائية

115
الفصل الخامس
نتائج الدراسة وتفسيرىا

132-117

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ

118

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثاني كاختبار الفرضية األكلى كتفسيرىما

118

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الثالث كاختبار الفرضية الثانية كتفسيرىما

122

النتائج المتعمقة بالسؤاؿ الرابع كاختبار الفرضية الثالثة كتفسيرىما

126

تعميؽ عاـ عمى نتائج الدراسة

130

نتائج الدراسة

131

تكصيات الدراسة

131

مقترحات الدراسة

132
مراجع الدراسة ومالحقيا

200-133

أكالن  :المراجع العربية

134

ثانيان  :المراجع األجنبية

141

ثالثان  :مالحؽ الدراسة

144

ح

قائمة الجداول
محتوى الجدول

الرقم

الصفحة

 -4مجتمع الدراسة

08

 -1أفراد عينة الدراسة

08

 -4الصفحات التي خضعت لعممية تحميؿ الكتاب المدرسي في كحدة اليندسة.

08

 -1نقاط االتفاؽ كاالختالؼ مف قبؿ الباحث عبر الزمف

08

 -5تحميؿ المحتكل مف قبؿ الباحث

08

 -6نقاط االتفاؽ كاالختالؼ مف قبؿ الباحث عبر األفراد

00

 -7تحميؿ المحتكل مف قبؿ الباحث كمعمـ آخر

08

 -8الكزف النسبي لكؿ درس مف دركس كحدة اليندسة

88

 -9جدكؿ مكاصفات االختبار التحصيمي في مبحث الرياضيات(كحدة اليندسة)
لدل طالب الصؼ التاسع األساسي لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ -2102

89

2102ـ

 -40تكزيع أرقاـ األسئمة لكؿ مكضكع في االختبار التحصيمي كالمستكل الذم يقيسو
مف مستكيات المجاؿ المعرفي في مبحث الرياضيات (كحدة اليندسة) لدل

88

طالب الصؼ التاسع األساسي لمفصؿ الدراسي الثاني لمعاـ 2102-2102ـ
 -44معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ األكؿ (المعرفة) كالدرجة الكمية
لالختبار التحصيمي
 -41معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثاني (التطبيؽ) كالدرجة الكمية
لالختبار التحصيمي
 -44معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المجاؿ الثالث (االستدالؿ) كالدرجة
الكمية لالختبار التحصيمي
ط

88

80

80

 -41معامالت االرتباط بيف كؿ مجاؿ مف مجاالت االختبار التحصيمي كالدرجة
الكمية لالختبار

88

 -45الصدؽ التمييزم (المقارنة الطرفية) بيف منخفضي كمرتفعي الدرجات عمى

888

 -46معامالت الثبات الختبار التحصيؿ المعرفي باستخداـ التجزئة النصفية

881

اختبار التحصيؿ باستخداـ اختبار ماف -كيتني()U

 -47معامالت الثبات الختبار التحصيؿ المعرفي باستخداـ معامؿ ككدر -ريتشارد
سكف 20

889

 -48حساب درجة صعكبة كؿ فقرة مف فقرات اختبار التحصيؿ

881

 -49حساب درجة تمييز كؿ فقرة مف فقرات اختبار التحصيؿ

880

 -10المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى
الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التي تعزل

888

لمتغير العمر الزمني
 -14المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى
الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التي تعزل

888

لمتغير التحصيؿ العاـ
 -11المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى
الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التي تعزل

881

لمتغير التحصيؿ في اختبار الرياضيات
 -14المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ إلى
الفركؽ بيف متكسطي درجات المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية التي تعزل

889

لمتغير التحصيؿ في االختبار القبمي

 -11تكزيع الحصص التي نفذ مف خالليا الباحث تجربتو عمى كؿ مجمكعة
ي

881

 -15المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ في
التطبيقيف القبمي كالبعدم الختبار التحصيؿ العممي لممجمكعة التجريبية
 -16المتكسطات كاالنحرافات المعيارية كقيمة" ت "كمستكل الداللة لمتعرؼ في
التطبيؽ البعدم الختبار التحصيؿ العممي

888

819

 -17الجدكؿ المرجعي المقترح لتحديد مستكيات حجـ األثر بالنسبة لكؿ مقياس مف
818
مقاييس حجـ التأثير
 -18قيمة  tك2ك  dكمقدار حجـ األثر لممتغير المستقؿ في كؿ مجاؿ مف مجاالت
اختبار التحصيؿ العممي

818

قائمة المالحق
الرقم

محتوى الممحق
قائمة بأسماء المحكميف الذيف عرضت عمييـ أدكات الدراسة

-4
 -1االختبار التحصيمي الدراسي في كحدة اليندسة
 -4إفادة إدارة المدرسة بتنفيذ الدراسة
 -1المفاىيـ المتضمنة في كتاب الصؼ التاسع األساسي كتعريفيا كالمتطمبات
اسية
المادة الدر
لبنائيا
تحضيرالالزمة
 -5السابقة
 -6تحميؿ محتكل كحدة اليندسة
 -7صكر تنفيذ الدراسة

ك

الصفحة
881
888
818
811
819
888
880

ممخص البحث
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تكظيؼ نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية عمى
تحصيؿ طالب الصؼ التاسع بكحدة اليندسة بشماؿ غزة ،كتـ تحديد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس
التالي -:ما أثر تكظيؼ نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية عمى تحصيؿ طالب الصؼ التاسع
بكحدة اليندسة بشماؿ غزة؟
كيتفرع مف السؤاؿ األسئمة الفرعية التالية-:
 .0ما المفاىيـ اليندسية المتضمنة في كتاب الصؼ التاسع األساسي؟
 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≥ 1010بيف القياسيف القبمي ك
البعدم في بناء المفاىيـ اليندسية عمي تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبية؟
 .2ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α ≥ 1010بيف القياسيف البعدييف في
بناء المفاىيـ اليندسية عمي تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة؟
 .4ما حجـ أثر تكظيؼ نمكذج جانييو عمى إكساب المفاىيـ اليندسية لطالب الصؼ التاسع األساسي؟
كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي بتصميـ شبو تجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )81طالبان،
تـ اختيارىا بطريقة عشكائية مف طالب الصؼ التاسع األساسي مف مدرسة ذككر جباليا اإلعدادية (ىػ)
ككاف تحديد المدرسة بطريقة(قصدية) حيث يعمؿ الباحث كمعمـ رياضيات بيا ،كتـ تقسيميا إلى
مجمكعتيف ،األكلى تجريبية كعددىا ( )98طالبان ،كالثانية ضابطة كعددىا ( )98طالبان ،تـ تطبيؽ
الدراسة عمى الكحدة الرابعة مف كتاب الرياضيات المقرر لمصؼ التاسع األساسي ،لمفصؿ األكؿ لمعاـ
الدراسي  1889-1881ـ (كحدة اليندسة) ،كاستخدـ الباحث اختبار التحصيؿ ،لمكصكؿ إلى نتائج

ل

الدراسة ،كذلؾ بتكظيؼ المعالجات اإلحصائية المناسبة ،كبرنامج  ،SPSSفي المعالجات اإلحصائية،
كجميع بيانات الدراسة ،كقد تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -8كجكد أثر كبير لنمكذج جانييو عمى التحصيؿ الدراسي لممفاىيـ اليندسية عند تطبيقو عمى الطالب.
 -1كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( (α ≥ 1010بيف متكسط درجات تحصيؿ.
الطالب في المجمكعة التجريبية  ،كمتكسط درجات تحصيؿ الطالب في المجمكعة الضابطة في
اختبار تحصيؿ اليندسة في التطبيؽ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.
بناء عمى تمك النتائج قدم الباحث عدداً من التوصيات من أىميا:
ً
 -8حث المعمميف عمى االىتماـ بنمكذج جانييو لما يمتمؾ ىذا النمكذج مف خطكات سمسة ،
كسيمة في بناء المفاىيـ .
 -1تكظيؼ األنماط المختمفة مف نمكذج جانييو في بناء المفاىيـ اليندسية  ،كالرياضية  ،بما
يناسب كؿ مفيكـ .
 -9إعداد دليؿ معمـ شامؿ لجميع المفاىيـ الرياضية لممرحمة األساسية العميا كفؽ نمكذج جانييو
يسترشد بو معممك الرياضيات في تعميميـ المفاىيـ الرياضية.
في ضوء أىداف الدراسة  ،ونتائجيا  ،اقترح الباحث ما يمي :
 -8إجراء دراسات مشابية لنمكذج جانييو في بناء المفاىيـ الرياضية المختمفة لمعرفة أثرىا عمى
بناء المفاىيـ الرياضية  ،كأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي .
 -1إجراء دراسات مشابية لنمكذج جانييو في بناء المفاىيـ اليندسية في مراحؿ عمرية مختمفة.
 -9إجراء دراسات مقارنة بيف نمكذج جانييو كالنماذج األخرل في بناء المفاىيـ الرياضية المختمفة
 ،لمعرفة أييا أكثر فاعمية كتأثي انر في بناء المفاىيـ الرياضية .
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ممخص الدراسة بالمغة اإلنجميزية

Abstract
This study aimed at identifying the effect of the employing Gagne's geometric concepts
construction model of students achievement in the geometric unit

for 9th graders in

northern Gaza governorate. First at all to achieve the purpose of this study, these questions
have been formulated:
The problem of the study can be stated in the following main question:What is the effect of employing Gagne's geometric concepts on the achievement of ninth
graders in geometric unit in north governorate?
The following questions are derived from the main question:
1. What are the geometric concepts included in the ninth grade textbooks?
2. Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the pre and post
measurement in constructing geometric concepts on students achievement of
experimental group?
3. Are there statistically significant differences at (α ≤ 0.05) between the pre and post
measurement in constructing geometric concepts on students achievement of
control group?
4. What is the effect size of employing Gagne's model on achievement of geometric
concepts for 9th class?
The researcher used the experimental approach designed as a quasi-experimental approach.
The sample of the study consisted of (72) students and chosen randomly from ninth
graders of Jabalia Prep boys "E" school because intentionally, The researcher works at this
school as a Mathematics teacher . The sample was divided into two groups: An
experimental group (36) and Controlled group(36).
This study was limited on the fourth unit of mathematical curriculum for ninth level in the
first semester (2012-2013).

ن

To achieve the results of this study, the researcher used an achievement test, statistical
treatments and SPSS program for data collection.
The results of the study
This study reached to the following results:
1.

There is a large effect to the Gagne's Model on the achievement of ninth graders in
Gagne's geometric concepts when applied on the students.
There are statistically significant differences between at (ά ≤ 0.05 ) between the means of

2.

achievement of experimental and controlled groups at the geometry test in the post
implementation in favor of experimental group.

The recommendation of the study:
Based on the results of the study the researcher offered a number of recommendation :
1. Urging the teachers to pay interest in Gagne's model as this model has a series of steps
which are easy in constructing the concepts.
2. Employing the different styles from Gagne's model in constructing the geometric and
mathematical concepts which suit each concept.
3. Preparing a comprehensive teacher guide to all geometric concepts for the higher basic
stages according to Gagne's model that helps math teacher through teaching geometric
concepts .

Suggestions for further studies:
1. Conducting similar studies for Gagne's model in constructing the mathematical different
concepts and its effect on the mathematical concepts and students achievement.
2. Conducting similar studies for Gagne's model in constructing the mathematical concepts in
different age stages.
3. Conducting comparative studies between Gagne's model and other models in constructing
the mathematical different concepts to check which one is mere active in constructing
mathematical concepts.
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مقدمة
يعد االستثمار البشرم األفضؿ بيف أنكاع االستثمارات األخرل ،كيظير ذلؾ جميان مف خالؿ
متابعة تاريخ الدكؿ المتقدمة؛ لذا عمينا االىتماـ بككادرنا البشرية منذ الصغر ،كرعايتيا حتى نحقؽ
األىداؼ المرجكة ،كال يتأتى ذلؾ إال مف خالؿ تييئة البيئة التربكية المناسبة بجميع مككناتيا بأفضؿ
الطرؽ ،كالتي مف ضمنيا المعمـ كالطالب ،كالمكاد التعميمية ،كالتفاعؿ الصفي كطرائؽ التدريس ،فمعمـ
اليكـ ليس كمعمـ األمس ،السيما في ظؿ التغيرات كالتقدـ التكنكلكجي اليائؿ الذم يشيده العالـ ،لذلؾ
فيك يكاجو الكثير مف التحديات في تطكير أدائو كصقؿ مياراتو ،ككذلؾ الطالب التي تسيطر عميو
مشتتات الحياة الكثيرة ،كالتي تقمؿ مف جاذبية المدرسة ،ىنا تظير الحاجة الماسة إلى األخذ بيد المعمـ
كتحفيزه عمى االطالع عمى كؿ ما ىك مفيد كيساىـ في الرقي بمستكاه عمى الصعيديف العممي
كالعممي ،كتحكيؿ المدرسة إلى بيئة مثيرة كجذابة لمتعمـ ،كذلؾ مف خالؿ التنكع في طرائؽ التدريس
كتقديـ المادة العممية بما كيتناسب مع طبيعة الطمبة كفئتيـ العمرية كطبيعة المادة العممية .
كيؤكد العمماء عمى أف الجنس البشرم المميز الذم سكؼ يحقؽ مكاسب ال يمكف تصكرىا إال
إذا أحسف استغالؿ القكل التي منحيا اهلل سبحانو كتعالى لألفراد ،كمف ىنا تبرز األىمية المتزايدة
لالىتماـ بالثركة البشرية لألمـ ،فاالستثمار في الطاقات البشرية ىك طكؽ النجاة في خضـ األمكاج
التكنكلكجية كالمعمكماتية المتالحقة ،كمف بيف ىذه الطاقات البشرية تبرز فئة الطالب كأفراد لدييـ
استعدادات عالية كطاقات كامنة يجب استثمارىا(عمي.) 881 :1888،
كلما كانت التربية تعني في أحد أبعادىا نقؿ نتائج الخبرات اإلنسانية إلى األجياؿ المتعاقبة،
لذلؾ ييتـ التربكيكف عمى مر العصكر بتزكيد األطفاؿ كالشباب بالمفاىيـ كالمبادئ كالمعمكمات التي
تكصؿ إلييا العقؿ اإلنساني ،كلقد كاف مف الطبيعي كمما زادت المعارؼ كالحقائؽ العممية؛ كمما ازدادت
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الحاجة إلى تصنيفيا كتمخيصيا عف طريؽ المفاىيـ كالمبادئ كالتعميمات العممية (المميجي:8809،
.)81
كقد كانت الرياضيات كما تزاؿ مناط الثقة كاليقيف عند كثير مف المفكريف بما تمتاز بو مف
صرامة ،كدقة ،ال نجد ليا مثيؿ في أم فرع آخر مف فركع المعرفة اإلنسانية ،فيي ضركرية لكؿ مفكر
يبغي الدقة كالثقة في تفكيره ،كىي مصدر إغراء لممفكريف كالفالسفة ،كمجاؿ لبحث خالؽ تدفع إليو
حاجات اجتماعية كاقتصادية ،كىي كسيمة العمـ الطبيعي بالتنظيـ العقمي لمظكاىر الطبيعية.
كتعد الرياضيات مف أىـ المجاالت التي تعتمد عمى االبتكارات العممية ،كالتكنكلكجية ،كالتي
تسيـ بدكرىا في التقدـ العممي ،كالتكنكلكجي العالمي المتسارع ،فإف تكجيو المزيد مف االىتماـ لتعميـ
كتعاـ الرياضيات يعد أحد متطمبات التنمية البشرية لألفراد ،بما يعدىـ لإلسياـ في التقدـ العممي،
كالتكنكلكجي لمجتمعاتيـ(عيسكم ك المنير.)81 :1880،
كتعتبر الرياضيات ضركرية لفيـ الفركع األخرل مف المعرفة ،فكميا تعتمد عمى الرياضيات
بطريقة أك بأخرل ،كليس ىناؾ عمـ أك فف أك تخصص إال ككانت الرياضيات مفتاحان لو ،كاف ضبط
كاتقاف أم منيا يرتبط بدرجة كبيرة بحجـ الرياضيات التي ىي أىـ العمكـ كخادمتيا(رصرص.)1 :1888،
كعميو يجب أال يقتصر دكر معمـ الرياضيات عمى نقؿ المعمكمات ،كالمفاىيـ ،كالتركيز عمى
تحصيميا كيدؼ نيائي ،بؿ يجب أف يتخذ مف ىذه المعمكمات ،كالمفاىيـ ،كالمبادئ ،نقطة انطالؽ
تساعد الطالب عمى حؿ المشكالت الرياضية ،كالحياتية ،كتطبيقيا في مجاالت أخرل ،كتنمية قدراتيـ
عمى الربط بيف المفاىيـ بعضيا ببعض ،كالقدرة عمى البرىاف المنطقي ،لمكصكؿ إلى مستكل متقدـ مف
الحؿ األفضؿ ،لما ىك بصدده مف مسائؿ رياضية ،كمكاقؼ حياتية.
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كيرل عفيفي أف الطالب الذيف يدرسكف الرياضيات تزيد قدراتيـ عمى حؿ مشكالت رياضية،
كتساعدىـ عمى تطبيقيا في مكاقؼ الحياة اليكمية(عفيفي.)9 :1880،
كلكي تحتؿ اليندسة مكانتيا المناسبة في مناىج الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية ،كتحقؽ
الخبرات اليندسية أىدافيا التربكية ،البد مف استخداـ أساليب كنماذج تتناسب كىذه الخبرات ،كجعميا
شيقة في تدريسيا ،كدراستيا نظريان كعمميان بما يتمشى مع طبيعة الطالب كقدراتيـ المختمفة.
فمف خالؿ عمؿ الباحث كمعمـ لمادة الرياضيات ،الحظ صعكبة في استيعاب الطالب
لممفاىيـ اليندسية ،كتداخميا مع بعضيا البعض ،كفي تكظيفيا لحؿ المشكالت اليندسية ،كالبرىنة عمى
صحتيا ،كأثناء مالحظة أداء الطالب في حصص اليندسة كانت النتائج كما يمي:
 انخفػػاض مسػػتكل تحصػػيؿ الطػػالب فػػي كحػػدة اليندسػػة ،كذلػػؾ كفػػؽ نتػػائج االمتحانػػات لسػػنكات
سابقة.
 افتقار الطالب لممتطمبات األساسية (القبمية) الالزمة الستيعاب األشػكاؿ اليندسػية ،كمفاىيميػا،
كخكاصيا ،كتطبيقيا ،في حؿ التماريف اليندسية.
كتمثؿ اليندسة أحد الفركع اليامة في عمـ الرياضيات ،كأحد مككناتو األساسية ،كذلؾ ألنيا
تزكد متعممييا بالميارات األساسية الضركرية لمحياة العممية ،كما أنيا تتضمف جكانب تعمـ معرفية
الزمو لفيـ كتفسير جكانب التعمـ المعرفية المتضمنة بفركع الرياضيات األخرل ،كما أنيا تتيح الفرصة
لتنمية ميارتي اإلدراؾ كاالستكشاؼ ،كىاتاف الميارتاف أساسيتاف لفيـ محتكل الرياضيات كالعمكـ
األخرل ،كما أنيا تستطيع أف تفيد كأداة لتقميد كتنفيذ الميارات التفكيرية العامة ،كالقدرة عمى حؿ
المشكالت(المميجي.)98 -18 :8809،
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كتساعد دراسة اليندسة عمي تكسيع قدرات الطالب العقمية ،كتنمية أساليب التفكير االستداللي،
كتتيح الفرصة لعمؿ اكتشافات منظمة ،كمتتابعة ،تساعد عمى تمثيؿ كفيـ العالـ المحيط ،كتحميؿ
المشكالت كحميا) .(NCTM,1989: 110-112
كتدريس اليندسة بالمرحمة اإلعدادية ،يكاجو صعكبات متعددة ،كال يحقؽ األىداؼ التربكيػة
المنشكدة ،كترجع ىذه الصعكبات إلى عدة أسباب منيا :جفاؼ مادة اليندسة ،كعدـ ارتباطيا بحاجات
الطالب كميكليـ ،باإلضافة إلى إتباع طرؽ التدريس المعتادة(ىنداـ.)81 :8801 ،
كيشير فاف ىايؿ  Van Hieleإلى أف صعكبات تعمـ اليندسة تعكد في جانب منيا إلى
المعمـ ،حيث يقكـ بشرح دركس أك مكضكعات اليندسة بمغة قد ال يفيما الطالب ،حيث يتحدث المعمـ
عمى مستكل معيف ،كلكف الطالب يفكركف عمى مستكل آخر ،بمعنى أف المغة (المصطمحات)
المستخدمة في تدريس اليندسة عامؿ ىاـ(سالمة.)188 :8881 ،
كتبيف نتائج دراسة عزيز أف مف بيف الصعكبات في دراسة اليندسة بالصؼ األكؿ اإلعدادم
ما يتعمؽ بمفاىيـ القطعة المستقيمة ،كالشعاع ،كالخط المستقيـ ،كاألشكاؿ اليندسية المنتظمة ،كبعض
خكاص المستطيؿ ،كالمربع ،كالمثمث(عزيز.) 890-889 : 8808 ،
كفي دراسة قاـ بيا المركز القكمي لمبحكث التربكية سنة  8888ـ ،أظيرت النتائج انخفاض
مستكل تحصيؿ الطالب لممفاىيـ ،كالميارات الرياضية ،كقمة استخداـ المعمميف لمكسائؿ التعميمية،
كاستراتيجيات كطرؽ التدريس الحديثة داخؿ الفصكؿ الدراسية.
كتكصؿ صالح الخراشي سنة  8881ـ في دراسة حكؿ فيـ كسكء فيـ بعض األشكاؿ
اليندسية ،كخكاصيا بالمرحمة اإلعدادية إلى عدة نتائج مف أىميا  :الخمط كالجمع بيف تعريؼ مفيكـ
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الشكؿ اليندسي ،كخكاصو الرياضية ،كعدـ الكعي بالخكاص المميزة لمفيكـ الشكؿ اليندسي ،كالتداخؿ
بيف مفاىيـ األشكاؿ اليندسية المتشابية (الخراشي.)18 :8881،
كىنا يتضح لنا أف الخمط لدل الطالب في األشكاؿ اليندسية نابع مف عدـ قدرتيـ عمى تمييز المفاىيـ
المتعمقة بيا ،كخكاصيا ،كاتباع المعمميف لألساليب المعتادة في الشرح ،القائـ عمى الحفظ ،كاالستذكار،
كليس نابعان مف امتالكيـ لمفيكـ تمؾ األشكاؿ اليندسية كؿ عمى حده ،كىذا يقكدنا إلى أىمية كضركرة
البحث عف طرؽ ،كأساليب ،كنماذج تدريسية خاصة بالمفاىيـ ،ليسيؿ استيعابيا ،كتكظيفيا عند
الضركرة ،في حؿ المسائؿ المتعمقة بيا.
كيجب زيادة االىتماـ بالمفاىيـ ،كاألشكاؿ اليندسية ،كفيـ خكاصيا ،باعتبارىا متطمب ىاـ مف
متطمبات الثقافة الرياضية األساسية اليامة ،حيث أف عدـ قدرة الطالب عمى فيـ األشكاؿ اليندسية،
كبرىنتيا ،يرجع إلى طريقة التدريس المعتادة المستخدمة في تدريس اليندسة ،بما تتضمنو ىذه الطريقة
مف شرح لممفيكـ ،،أك القاعدة ،أك العالقة اليندسية ،دكف ربط المفاىيـ ،كالعالقات ،بالتي سبؽ لمطالب
تعمميا ،كدكف استخداـ الكسائؿ التعميمية ،ثـ حؿ بعض التماريف المباشرة عمى ىذا المفيكـ ،أك القاعدة
(المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمكية .)18 :8888،
كمف المالحظ أف المفاىيـ ال تنمك أك تتطكر بمعدؿ كاحد ،فكمما ازدادت خبرة الفرد عف
المفيكـ بتعرفو عمى أمثمة إضافية لو ،تكشؼ لديو المزيد مف الخصائص عنو ،كتعرؼ عمى العالقات
التي تربطو مع مفاىيـ أخرل ،كأسباب ىذه العالقات ،كلذلؾ تتغير صكرة المفيكـ لدل الفرد ،كتصبح
أكثر كضكحان ،كدقةن ،كأكثر عمكميةن ،كتجريدان.
كقد بينت دراسة حسف سنة  8880ـ أف ىناؾ أخطاء عديدة لدل الطالب في فيـ المفاىيـ
اليندسية ،مما يدؿ عمى أف تعمـ الطالب لممفاىيـ يتـ عمى أساس كبير مف الحفظ ،كاالستظيار ،دكف
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إدراؾ ماىية المفيكـ اليندسي نفسو ،كأف الطالب يرددكف ألفاظا تدؿ عمى المفاىيـ ،كىـ غير مدركيف
لماىية المفاىيـ(حسف.)2 :0998 ،
كبناء عمى ذلؾ ،يتضح لنا أىمية المفاىيـ ،كضركرة استخداـ الطرائؽ ،ك األساليب ،كالكسائؿ،
ن
التي تساعد كتسيؿ في إيصاؿ المفاىيـ لمطالب ،كفي فيـ كادراؾ الجانب المعرفي ،فإف االىتماـ
بدراستيا كأحد الدعائـ التي يستند إلييا اختيار المقررات الدراسية ،ينبغي أال يصبح ىدفان نيائيان بقدر ما
يككف الكسيمة نحك الفيـ العميؽ لطبيعة العمـ في ىيكمو العاـ.
كفي اآلكنة األخيرة تزايد االىتماـ بضركرة تطبيؽ نظريات لمتعمـ تتكامؿ مع عممية التعميـ حتى
يمكف تحديد كتكصيؼ اإلجراءات الالزمة لتنظيـ مكاد التعميـ كتكجيو ممارسات المعمـ في المكاقؼ
التعميمية لتحقيؽ فاعمية أكبر لمتدريس كبالتالي تعمـ أفضؿ(المفتي.)811: 8881 ،
كعميو فإف استخداـ نماذج تدريسية فعالة تساعد عمى تنمية التفكير اليندسي ،تعد مف
االتجاىات الحديثة لتدريس اليندسة بمرحمة التعميـ األساسي(أبك العباس كالعطركني-189 :8808،
.)188
كتطرؽ عدد كبير مف العمماء لمكضكع تعمـ المفاىيـ منيـ -:
بركنر حيث حدد ثالث مراحؿ لتشكيؿ المفيكـ ىي :المرحمة العممية ،ك المرحمة األيقكنية أك
الصكرية ،ثـ المرحمة الرمزية ،أما أكزكبؿ فعمؿ عمى تمييز مرحمتيف في تعمـ المفيكـ ىما :مرحمة
تشكيؿ المفيكـ ،كمرحمة تعمـ اسـ المفيكـ ،أما كمكزماير فذكر أف ىناؾ أربعة عكامؿ تؤثر في تشكيؿ
المفيكـ ىي :طبيعة الصفات المككنة لممفيكـ ،ك األساس الذم تـ بمكجبة الربط بيف الصفات المككنة
لممفيكـ ،كعدد الصفات المككنة لذلؾ المفيكـ ،كاألسمكب الذم أعطيت بو األمثمة عمى المفيكـ ،أما
بركف فقد حدد خمس قكاعد أساسية لممفيكـ ىي :اإلثبات ،كالتجميعية أك االقترانية ،كالتضميف
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االنفصالي أك الالاقتراني ،كالشرط المفرد ،كالشرط المزدكج ،كقدـ جانييو نمكذجا تدريسيان عامان ،حدد فيو
ثمانية أنماط تعميمية رتبيا في نسؽ ىرمي مرتبة مف البسيط إلى األكثر تعقيدان ،كيتفؽ كؿ مف ميرؿ
كتنيسكف كجانييو عمى أف نشاط تعمـ المفيكـ ينطكم عمى عمميتيف ىما :التمييز بيف األعضاء المنتمية
الصنؼ ،كاألعضاء غير المنتمية لو مف جية ،ثـ القياـ بعممية التعميـ مف جية أخرل (سعادة
كاليكسؼ ،)01-08 :8800،كتعتبر ىيمداتابا ىي المسؤلة عف شيكع استعماؿ ما يسمى بإستراتيجية
التدريس ،التي تـ تصميميا لتحسيف مقدرة الطالب عمى التعامؿ مع المعمكمات ،حيث حددت ثالث
استراتيجيات لتدريس المفيكـ ىي :إستراتيجية تشكيؿ المفيكـ ،كاستراتيجية تفسير البيانات أك
المعمكمات ،كاستراتيجية تطبيؽ المبادئ(سعادة كاليكسؼ-818 -888 :8800،مرجع سابؽ)،
كصمـ ميرؿ كتنيسكف نمكذجان لتدريس المفاىيـ ،بني عمى افتراضات كاسعة قابمة لالختبار
كالتدقيؽ داخؿ غرفة الصؼ ،كتتضمف ثالثة تحركات أساسية ىي :التعريؼ ،األمثمة كالالأمثمة،
كالتدريب االستجكابي(سعادة كاليكسؼ -111 :8800،مرجع سابؽ).
كيرم الباحث أف معمـ الرياضيات عميو أف يككف مممان بنماذج كأساليب تدريس المفاىيـ ،التي
طرحيا مجمكعة مف المشاىير المتخصصيف في مجاؿ التربية كعمـ النفس ،مف أمثاؿ بركنر ،ككمكز
ماير ،ك ىيمدا تابا ،ك ميرؿ كتنيسكف ،كبياجيو ،كالعديد منيـ ،كالتي تركت نماذجيـ بصمات كاضحة
في تدريس المفاىيـ ،كفي العدد الضخـ مف البحكث اإلجرائية التي تمت في المدارس ،أك المعاىد،
كالجامعات ،لمتأكد مف فكائد المفاىيـ ،كآثارىا االيجابية عمى العممية التربكية ،كمف ىذه النماذج أيضان
نمكذج جانييو في تدريس المفاىيـ ،كصاحب ىذا النمكذج ىك عالـ نفس فرنسي األصؿ ساىـ في
تطكير عمـ النفس السمككي كتطكير نظريات التعمـ ،كاىتـ بمشكالت عدة منيا مشكالت التربية ،حيث
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استخدـ الرياضيات كسطا الختبار نظريتو عف التعمـ ،ك تطبيقيا ،كقد سمي نمكذجو بالنمكذج التعميمي
العاـ ،حيث قدـ تحميالن دقيقان لعممية التعمـ األساسية ،كالعكامؿ المؤثرة فييا.
كتعمـ المفيكـ ينتظـ في سمـ ىرمي يشتمؿ عمى أنماط مختمفة مف التعمـ ،كأف مقدرة المتعمـ
عمى تعمـ المفيكـ يتطمب منو إتقاف التعمـ السابؽ لو في السمـ اليرمي( Gagne ,1970: 100-
.)125
كتضمف النمكذج ثمانية أنماط تعميمية متراكمة مف البسيط إلى المعقد كتشمؿ :التعمـ باإلشارة،
كتعمـ المثير كاالستجابة ،كتعمـ التسمسؿ الحركي ،كتعمـ ترابطات لفظية ،كتعمـ التمايزات ،كتعمـ
المفيكـ ،كتعمـ القكاعد كالمبادئ ،كتعمـ حؿ المشكالت (سعادة كاليكسؼ-898 :8800 ،مرجع سابؽ).
كحيث أف نمط تعمـ المفيكـ مف بيف األنماط الثمانية التي حددىا جانييو في نمكذجو التدريسي
العاـ ،لذا سيقكـ الباحث باستخداـ ىذا النمط لقياس أثر تكظيؼ نمكذج جانييو في دراستو.
مشكمة الدراسة:
تتحدد مشكمة الدراسة بالسؤاؿ الرئيس التالي:
ما أثر توظيف نموذج جانييو لبناء المفاىيم اليندسية عمى تحصيل طالب الصف التاسع بوحدة
اليندسة بشمال غزة .
كيتفرع مف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:
 .0ما المفاىيـ اليندسية المتضمنة في كتاب الصؼ التاسع األساسي؟
 .6ىػػؿ تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( (α ≥ 1010بػػيف القياسػػيف القبمػػي ك
البعدم في بناء المفاىيـ اليندسية عمي تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبية؟
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 .7ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عنػد مسػتكل داللػة ( (α ≥ 1010بػيف القياسػيف البعػدييف فػي
بناء المفاىيـ اليندسية عمي تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة ؟
 .8م ػػا حج ػػـ أث ػػر تكظي ػػؼ نم ػػكذج جانيي ػػو عم ػػى إكس ػػاب المف ػػاىيـ اليندس ػػية لط ػػالب الص ػػؼ التاس ػػع
األساسي.
فرضيات الدراسة:
 .0تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ( (α ≥ 1010بػػيف القياسػػيف القبمػػي ك
البعدم في بناء المفاىيـ اليندسية عمي تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبية لصالح البعدم .
 .2تكجد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( (α ≥ 1010بػيف القياسػيف البعػدييف فػي
بناء المفاىيـ اليندسية عمي تحصػيؿ طػالب المجمكعػة التجريبيػة كالمجمكعػة الضػابطة لصػالح
المجمكعة التجريبية.
. 3قد يككف ىناؾ حجـ أثر كبير بقكة مربع آيتا (  )1. 04في تحصيؿ المفاىيـ اليندسية لطػالب
الصؼ التاسع األساسي.
أىداف الدراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ إلى:
 .0المفاىيـ اليندسية المتضمنة في كتاب الصؼ التاسع األساسي.
 .2الف ػػركؽ ب ػػيف القياس ػػيف القبم ػػي ك البع ػػدم فػ ػػي بن ػػاء المف ػػاىيـ اليندس ػػية عم ػػي تحص ػػيؿ طػ ػػالب
المجمكعة التجريبية.
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 .2الفػرؽ بػػيف القياسػػيف البعػػدييف فػػي بنػػاء المفػاىيـ اليندسػػية عمػػي تحصػػيميـ الد ارسػػي بػػيف تالميػػذ
المجمكعة التجريبية كالضابطة.
 .4حجـ أثر تكظيؼ نمكذج جانييو في بناء المفاىيـ اليندسية عمى تحصيميـ الدراسي لدل تالميذ
المجمكعة التجريبية.
أىمية الدراسة:
تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية فيما يمي:
 قػد تفيػػد الد ارسػػة كاضػػعي كمخططػػي منػػاىج الرياضػػيات "اليندسػػة" فػػي انتقػػاء النمػػاذج التدريسػػية
لتنظيـ محتكل مقرر اليندسة كتدريسيا في المرحمة اإلعدادية في مناطؽ السمطة الفمسطينية.
 تعتبر مف الدراسات القالئؿ التي تيدؼ إلى التعرؼ عمى أثر تكظيؼ نمكذج جانييو في بناء
المفاىيـ اليندسية عمى تحصيميـ الدراسي في كحدة اليندسة لدل طالب الصؼ التاسع
األساسي بقطاع غزة .
حدود الدراسة:
تقتصر الدراسة عمى الحدكد التالية:
 الحد المكاني :محافظة شماؿ غزة.
 الحــد البشــري :عينػػة مككنػػة مػػف صػػفيف د ارسػػييف مػػف طػػالب الصػػؼ التاسػػع األساسػػي كيقػػكـ
بتطبيؽ الدراسة الباحث نفسو.
 الحد الزماني :الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي "."2102 – 2102
 الحد الموضوعي :الكحدة الرابعة "اليندسػة" مػف كتػاب الرياضػيات لمصػؼ التاسػع األساسػي مػع
إعداد نمكذج دراسي كفؽ خطكات نمكذج جانييو.
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مصطمحات الدراسة:
يعرف الباحث مصطمحات الدراسة التالية تعريفاً إجرائياً كما يمي :
أوالً :نموذج جانييو
ىػػك عبػػارة عػػف مجمكعػػة مػػف األنمػػاط التػػي تسػػتخدـ فػػي إعػػداد المػػادة الد ارسػػية كتقػػديميا فػػي
المكقػػؼ التدريسػػي ،كيتكػػكف مػػف ثمانيػػة أنمػػاط تعمميػػو متراكمػػة كمتدرجػػة مػػف البسػػيط إلػػى المعقػػد كىػػي:
الػػتعمـ باإلشػػارة ،كتعمػػـ المثيػػر كاالسػػتجابة ،كتعمػػـ التسمسػػؿ الحركػػي ،كتعمػػـ الترابطػػات المفظيػػة ،كتعمػػـ
التمايزات ،كتعمـ المفيكـ ،كتعمـ القكاعد كالمبادئ ،كتعمـ حؿ المشكالت.
ثانياً :المفيوم
ىػك تصػػكر ذىنػي يػػتـ فػػي العقػؿ ،كيػػدؿ عمػػي مجمكعػة مػػف السػػمات األساسػية المميػزة ،كتسػػمي
بالسمات الحرجة؛ كغياب أم سمو منيا يمغي اعتبارنا لممفيكـ ،كبػذلؾ يكػكف المفيػكـ جامعػان مانعػان ،أم
جامع لجميع السمات األساسية المميزة ،كمانع مف دخكؿ أم سمة أخرم غير مميزة.
ثالثاً  :التحصيل:
ىػك جممػة الخبػرات المكتسػػبة ،أك نتػاج عمميػة التعمػيـ كالػػتعمـ ،ك يقػاس بمجمػكع الػدرجات التػػي
يحصؿ عمييا الفرد في اختبار مصمـ لذلؾ.
رابعاً :وحدة اليندسة :
ىي كؿ ما تتضمنو مف صنكؼ المعرفة ،كالميارات األساسية مثػؿ  :رسػـ األشػكاؿ اليندسػية،
كحؿ التماريف اليندسية التي تككف بمثابة األساس في تنمية القدرة عمى التفكير ،كما تمكف مف استخداـ
ػاء عمػى مجمكعػػة مػػف المسػػممات كالتعريفات،كمحتكيػػات كحػػدة
الطريقػػة المنطقيػػة فػػي إثبػػات النظريػػات بنػ ن
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اليندسة ىي الزاكية المركزية كالزاكية المحيطية كالشكؿ الرباعي الدائرم كأكتار الدائرة كالممػاس كالزاكيػة
المماسية.
خامساً :الصف التاسع األساسي :
ىـ الطمبة الذيف أتمكا ثمػاني سػنكات مػف التعمػيـ األساسػي ،كيكػكف متكسػط أعمػارىـ بػيف أربعػة
عشػػر كخمسػػة عشػػر عام ػان ،حسػػب أنظمػػة ك ازرة التربيػػة كالتعم ػيـ فػػي فمسػػطيف لمعػػاـ  2102 -2102ـ.
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الفصل الثاني

اإلطار النظري

أوالً :نموذج جانييو
ثانياً :المفاىيم
ثالثاً :الرياضيات واليندسة وأىداف تدريسيما
رابعا :عالقة تدريس المفاىيم بالتحصيل الدراسي
خامساً :تعقيب عام عمى اإلطار النظري

تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ كؿ ما يتعمؽ بجانييو ،كنمكذجو التعميمي ،كالمفاىيـ ،كتطكرىا
التاريخي ،كأىميتيا ،كتصنيفاتيا ،كطرائؽ ،كنماذج تدريسيا ،كالرياضيات ،كاليندسة ،كأىداؼ
تدريسيما ،كعالقة تدريس المفاىيـ عمى التحصيؿ الدراسي .
أوالً  :نموذج جانييو.
تعريف بجانييو :
الباحث السيككلكجي البركفيسكر ركبرت جانييو عالـ فرنسي ( ،) 1881- 8888كلد في عاـ
 8888ـ في مدينة نكرث إندكفر كالية ماسكشيكتس ،كفي عاـ  8898ـ حصؿ عمى شيادة
البكالكريكس مف جامعة ياؿ ،حصؿ عمى شيادة الدكتكراه في عمـ النفس مف جامعة براكف عاـ 8888
ـ ،كىك محاضر بجامعة بنسمفانيا ،كيعد مف عمماء النفس التجريبييف البارزيف ،كمف الذيف تحكلكا مف
دراسة المشكالت األساسية في المعمؿ ،أك المختبر ،إلى المشكالت التطبيقية ،فقد عمؿ في تدريب
الطياريف في سالح الجك األمريكي أثناء الحرب العالمية الثانية ،اىتـ باألساليب المختمفة في التعميـ
كالتدريب؛ لمماثمة أك محاكاة عمؿ الطيار عمى نماذج مصغرة ،أكآلية عاـ  8888ـ ،كقد اكتسب خبرة
في بحكث التعمـ ،كمشكالت التربية منذ عاـ  8888ـ ،اعتنى بشكؿ أساسي عمى نماذج التعمـ في
جميع حاالت التعميـ ،كفي تصحيح مكاقؼ التعميـ المختمفة(القضاة كالترتكرم.) 08 :1888،
كيعد ركبرت جانييو أحد عمماء النفس الذيف كاف ليـ دكر بارز في اإلسياـ في تطكير
نظريات التعمـ ،فيك يرل أف اليدؼ مف التربية ىك تقديـ الميارات ،كالعمميات ،كالخبرات لمفرد؛ لكي
يصبح مكاطنان صالحان في المجتمع ،كيؤكد جانييو أف عممية تحميؿ المياـ ،أك المطالب (تحميؿ العمؿ
التعميمي) ميمة جدان في التعرؼ عمى بنية كتعاقب المعمكمات التي تقدـ كتعرض عمى الفرد المتعمـ،
كىذا ما أطمؽ عميو جانييو البناء اليرمي لمتعمـ (العبدلي ،)1: 1888،كيعد ركبرت جانييو أحد عمماء
81

النفس الذيف أظيركا فيمان لمتعميـ مف منظكر معرفي ،شأنو في ذلؾ شأف بركنر ،ك أكزبؿ ،إال أف
نظرتو تختمؼ عف كؿ منيما ،فحيف يرل بركنر أف المعرفة يجب أف يتكصؿ إلييا المتعمـ بنفسو عف
طريؽ االكتشاؼ ،يرل أكزبؿ أنيا يجب أف تقدـ لممتعمـ بصيغ لفظية منظمة ذات معنى ،يقدـ جانييو
تصك انر لممكقؼ التعميمي مبنيان عمى أساس تحميؿ العمؿ ،كالتصنيؼ في كتابو شركط التعمـ متناكالن في
ىذا التصكر الشركط كالظركؼ التي تيسر اكتساب المعارؼ ،كالميارات العقمية ،معتمدان عمى تحديد
أنماط التعمـ مصنفان إياىا إلى ثمانية أنماط متدرجة في شكؿ ىرمي ،كبذلؾ يمكف القكؿ بأف جانييو قد
أجاب عف سؤاليف ميميف عادةن ما يكاجياف المعمميف ،ككاضعي المناىج كىما :كيؼ نعمـ ،كماذا نعمـ
(العجيمي كخميؿ.)888 :8888،
إف أبحاث السيككلكجي ركبرت جانييو في أطكار تسمسؿ تعمـ ما ،كأنماط التعمـ يرتبط بصفة
خاصة بتدريس الرياضيات ،كقد استخدـ البركفسكر جانييو الرياضيات كسطان الختبار نظريتو عف
التعمـ كتطبيقيا ،كتعاكف مع مشركع الرياضيات بجامعة ميرالند في دراسة تعمـ الرياضيات كتطكير
المنيج ،كيقكـ نمكذج جانييو لتدريس المفاىيـ عمى الجمع بيف نظريتي المثير كاالستجابة ،كاإلدراؾ
كالمعرفة ،كسمي نمكذجو ىذا بالنمكذج العاـ ،كفيو قدـ تحميالن دقيقان لعممية التعميـ األساسية ،كالعكامؿ
المؤثرة فييا(عبد الدايـ.)18-18 :8888،
ويمكن صياغة أفكار جانييو في صورة خطوات ىي :


تحديد اليدؼ النيائي لمعممية التعميمية ،كذلؾ مف خالؿ صياغتو صياغة سمككية دقيقة.



تحديد األىداؼ الفرعية األدنى فاألدنى ،الالزمة لتمكف المتعمـ مف اكتساب اليدؼ النيائي.



التعرؼ عمى معمكمات المتعمميف السابقة ،لمساعدة المعمـ عمى البداية مف اليدؼ األدنى

المناسب
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عرض اليرـ عمى المعمميف السابقيف ذكم الخبرة أك المتخصصيف في المادة العممية ،كذلؾ

لمتحقؽ مف صدؽ اليرـ (العبدلي.)9 :1888،
كقدـ جانييو نمكذجو التدريسي العاـ محددان فيو ثمانية أنماط تعميمية ،رتبيا في نسؽ ىرمي،
انتياء بالمستكل التعميمي األكثر تعقيدان كصعكبة
ابتداء مف المستكل التعميمي البسيط في قاعدة اليرـ ،ك ن
ن
في قمة اليرـ كما في الشكؿ التالي :

تعلم
حل المشكالت
تعلم المبدأ
تعلم المفهوم
تعلم التمييز المتعدد
تعلم الترابطات اللفظية
تعلم التسلسل الحركي
تعلم المثير واالستجابة
التعلم اإلشاري

(سعادة كاليكسؼ)898 :8800،
كفيما يمي عرض ليذه األنماط التعميمية الثمانية:
 -8التعمم اإلشاري(:)Signal Learning
كيمثؿ التعمـ اإلشارم أدنى مستكيات التعمـ ،كيشير إلى اكتساب االستجابات االنفعالية ،أك
العاطفية الالإرادية باستخداـ عمميات اإلشراط الكالسيكي ،كالخكؼ اإلشراطي عند األطفاؿ ،أك
االتجاىات السمبية ،أك االيجابية نحك مكضكع معيف ارتبط بنتائج سارة ،أك مؤلمة ،كاستجابة السركر
التي تستجرىا رؤية األـ ،كاستجابة التقطيب التي تستجرىا رؤية المعممة القاسية(أبك جادك:8880،
.)811
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 -1تعمم المثير واالستجابة(:)Stimulus-Response Learning
يشير تعمـ المثير كاالستجابة إلى اكتساب استجابات إرادية أكثر تحديدان مف استجابات التعمـ
اإلشارم ،كذلؾ باستخداـ عمميات اإلشراط اإلجرائي عند سكنر ،أك عمميات التعمـ بالمحاكلة كالخطأ
عند ثكرندايؾ ،كعمى الرغـ مف انخفاض مستكل ىذا التعمـ عند جانييو ،إال أنو ىاـ جدان في مجاؿ تعمـ
الكثير مف الميارات األساسية في الحساب كالقراءة ،كفي تعمـ العديد مف الحقائؽ كالمعمكمات المتنكعة
(نشكاتي.)101 -108 :1889،

 -9تعمم التسمسل الحركي( :(Channing Learning
حيث يعتبر تعمـ المثير كاالستجابة متطمبان سابقان ليذا النمط التعميمي ،حيث يصدر المتعمـ سمسمة
مف االستجابات تربط بيف كحدتيف ،أك أكثر مف كحدات المثير كاالستجابة ،كيقصر جانييو ىذا النكع
مف التعمـ عمى تعمـ السمسمة الحركية ،أك تعمـ الميارات الحركية ،كالشرط الرئيس لحدكث ىذا التعمـ
عند جانييو ىك قدرة المتعمـ عمى إعادة ترتيب كحدات المثير كاالستجابة في كضعيا الصحيح (سعادة
كاليكسؼ.)881 :8800،
 -8تعمم الترابطات المفظية( :)Verbal Association Learning
كيشبو ىذا التعمـ ،التعمـ السابؽ ،بيد أف الربط فيو يحدث بيف المثيرات كاالستجابات المفظية،
كيظير في قدرة المتعمـ عمى أداء سمسمة مف االستجابات المفظية ،أك المغكية ،تربط بيف مجمكعة مف
الكممات ،أك القاطع ،أك الجمؿ ،بحيث يككف قاد انر عمى إعادة ترتيبيا في شكؿ ،أك نظاـ ،أك نسؽ
يؤدم معنى ما ،األمر الذم يبيف قدرة المتعمـ عمى إدراؾ العالقات القائمة بيف تمؾ االستجابات (أبك
جادك.)819 -811 :8880،
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 -1تعمم التمييز المتعدد(:)Multiple Dissemination Learning
يشير ىذا التعمـ إلى القدرة عمى التمييز بيف العناصر المختمفة لكضع تعميمي معيف ،بحيث يتمكف
المتعمـ مف االستجابة بطرؽ مختمفة لحكادث أك مثيرات مختمفة ،اعتمادان عمى بعض القرائف اليامة،
كالشكؿ ،أك الحجـ ،كيتضح ىذا التعمـ في التمييز بيف األلكاف ،كاألصكات ،كالحركؼ ،كالكممات،
كالرمكز ،كاألشياء..........الخ (نشكاتي.)100 :1889،
 -8تعمم المفيوم(:(Concept Learning
يشير جانييو إلى تعمـ المفيكـ بأنو قدرة المتعمـ عمى االستجابة لمثيرات مختمفة باستجابة كاحدة،
كذلؾ بإعطاء االسـ ،أك الفئة ،أك الصنؼ الذم تنتمي إليو ىذه المثيرات ،معتمدان في ذلؾ عمى
خصائصيا المشتركة التي تجعميا أفرادان في صنؼ كاحد (سعادة كاليكسؼ.)881 :8800 ،
 -8تعمم المبدأ(:)Principle Learning
يتناكؿ تعمـ المبدأ عممية الربط بيف مفيكميف ،أك أكثر ،بحيث يتمكف المتعمـ مف االستجابة
بناء عمى قاعدة معينة (نشكاتي.)108 :1889،
ألكضاع مختمفة ن
 -0تعمم حل المشكالت( :)Learning Problem Solving
يقع ىذا النمط مف التعمـ في قمة البنية التعميمية عند جانييو ،كيشير إلى قدرة المتعمـ عمى
استخداـ المبادئ ،أك القكاعد في سمسمة مف السمككيات ،أك الحكادث التي تؤدم إلى تحقيؽ ىدؼ ما،
كقد تختمؼ المشكالت مف حيث حجميا ،كدرجة تعقيدىا (أبك جادك.)818 -819 :8880 ،
أىمية استخدام نموذج جانييو(:)Gagne
ترجع أىمية استخداـ نمكذج جانييو التدريسي إلى تقديـ مجمكعة مف المبادئ التربكية المستمدة
مف ىذا النمكذج ،كالتي ينبغي مراعاتيا أثناء التخطيط ،كالتنفيذ لعممية التدريس كالمتمثمة فيما يمي:
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 تشخيص المتطمبات السابقة لتعمـ أم مكضكع ،كلمتأكد مف تحقيقيا لدل الطالب قبؿ البدء في تعمـ
المكضكع نفسو.
 تنظيـ المادة الدراسية في المنيج كالكتاب المدرسي تنظيمان منطقيان ،كذلؾ حتى تككف النتائج
التعميمية متراكمة كمتسمسمة.
 االىتماـ بتنمية قدرات الطالب عمى التفكير في أثناء تنظيـ تعمميـ لممفاىيـ ،كالمبادئ ،كالقكاعد،
كاستخداميا في حؿ المشكالت ،بما يساعد عمى االنتقاؿ االيجابي األفقي ،كالرأسي.
 االىتماـ بالفركؽ الفردية بيف طالب الصؼ الكاحد.
 ضركرة التدريب عمى الميارة العقمية بعد تعمميا بطريقة تنمي التفكير ،كذلؾ باستخداميا في مكاقؼ
جديدة.
 تكفير التقكيـ المرحمي داخؿ المكضكع الكاحد لمتحقؽ مف تعمـ المقدرات الدنيا قبؿ االنتقاؿ إلى
المقرات األعمى (فرحاف كآخركف.)180 -188 :8808،
السمات المميزة لنموذج جانييو:
ينطبؽ عمى مختمؼ المقدرات التعميمية ،كعمى جميع مجاالت التعمـ التي حددىا جانييو
بخمسة مجاالت أك أنكاع يصمح نمكذجو في تعميميا كتعمميا كىي:
 الميارات العقمية ،االستجابات المعرفية ،المعمكمات المفظية ،االتجاىات ،كالميارات الحركية.
 يضـ النمكذج سمسمة كاممة كمترابطة مف المراحؿ التعميمية التي تنطبؽ عمى السياؽ الطبيعي
لمراحؿ التعمـ.
 ينطبؽ النمكذج عمى مختمؼ أنكاع التعميـ :التعميـ الصفي الشفكم ،التعميـ عف طريؽ المادة
المكتكبة .......كغير ذلؾ مف الكسائط (عبد الدايـ.)888 :8888،
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مفيوم التعمم عند جانييو:
ىك تغير في مقدرة اإلنساف ،أك سمككو ،كال يعزل ىذا التغيير لعمميات النمك ،كيظير ىذا
التغيير عمى شكؿ تغير في السمكؾ ،أك يمكف االستدالؿ عميو بمقارنة ما كاف عميو السمكؾ قبؿ كبعد
دخكؿ الفرد لمكاقؼ التعمـ ،كعمى قدرة الفرد عمى اإليحاء في أم شكؿ مف األشكاؿ (عبد
اليادم.)188 :1888،
تصنيف جانييو لممفاىيم :
يقسـ جانييو المفاىيـ عمى أساس مصدرىا ،كطريقة تككينيا إلى نكعيف ىما :
 المفاىيـ المادية  :كىي تمؾ المفاىيـ التي يميزىا خصائص فيزيقية ،كيمكف إدراكيا مف خالؿ
الحكاس المختمفة ،كالسمع ،كالممس ،كالتذكؽ ،كالشـ ،كالنظر .
 المفاىيـ المجردة  :كىي تمؾ المفاىيـ التي ال تميزىا خصائص فيزيقية معينة ،كبالتالي ال يمكف
مالحظتيا ،كما أف أمثمتيا تككف غير محسكسة ،ألنيا معنكية ( أفكار) ( Smith , P .and Ragan,
.)T.1992: 191
كيقترح جانييو( )Gagneلكؿ صنؼ مف المفاىيـ نمكذج تدريسي مختمؼ ،سيتناكؿ الباحث كؿ
منيما عمى حدة :
أوالً :نموذج جانييو االستقرائي لتدريس المفاىيم المادية :
يعرؼ جانييو المفيكـ المادم بأنو :القدرة عمى كضع األشياء في فئات حسب خصائصيا
الفيزيقية المدركة ،سكاء كاف ذلؾ بالبصر ،أك السمع ،أك الممس ،أك الشـ ،أك التذكؽ ( Smith , P
.).and Ragan, T.1992: 69
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كفي ىذا النمكذج ينتقؿ المتعمـ مف الخاص إلى العاـ ،كيتمخص النمكذج االستقرائي في
الخطكات التالية:
 صياغة األىداؼ التدريسية ،كاعالـ الطالب بيا قبؿ بدء عممية التدريس.
 عرض مجمكعة مف األمثمة ،كالالأمثمة ،بيدؼ إكساب اسـ المفيكـ مع مراعاة التدرج في صعكبة
األمثمة ،كالالأمثمة ،مف البسيط إلى المعقد ،كتنكع األمثمة ،كالالأمثمة ،بحيث تمثؿ الخصائص المميزة
لممفيكـ كالمتغيرة لو ،كعرض األمثمة ،كالالأمثمة ،في صكرة أزكاج متقابمة ،كبترتيب زمني متزامف بكقت
قصير.
 اإلشارة مف جانب المعمـ إلى المثاؿ ،بأنو مثاؿ عمى المفيكـ ،كالى الال مثاؿ ،بأنو ليس مثاالن عمى
المفيكـ دكف شرح ،أك تفسير لذلؾ.
 قياـ المعمـ بعد االنتياء مف مقابمة األمثمة بالالأمثمة ،بكتابة الصفات المميزة لممفيكـ ،كصياغة
تعريؼ المفيكـ.
 تقديـ التعزيز المالئـ عقب كؿ استجابة مف الطالب (سعادة كاليكسؼ.)818 -810 :8800،

ثانياً  :نموذج جانييو االستنتاجي لتدريس المفاىيم المجردة:
يرل جانييو أف :المفاىيـ المجردة أكثر صعكبة في تعمميا مف المفاىيـ المادية  ،ألننا ال
نستطيع إدراكيا بالخبرة المباشرة (.)Gagne R, et,1992: 131
كتتمخص خطكات ىذا النمكذج في الخطكات التالية:
 صياغة األىداؼ التدريسية ،كاعالـ الطالب بيا قبؿ بدء عممية التدريس.
 تقديـ تعريؼ المفيكـ ،بحيث يتضمف اسمو ،كصفاتو.
 مراجعة الطالب لممفاىيـ األساسية الكاردة في التعريؼ.
11

 عرض مجمكعة مف األمثمة ،كالالأمثمة عف المفيكـ عمى الطالب ،كمطالبتيـ بتصنيفيا إلى أمثمة
تنتمي لممفيكـ ،كأخرل ال تنتمي لو ،مع تقديـ المتعمـ لمبررات اختياره ،أك استثنائو.
 تقديـ التعزيز المالئـ عقب تمقي استجابة المتعمـ (سعادة كاليكسؼ.)811 -818 :8800،
تعمم المفاىيم عند جانييو وتدريسيا:
حدد جانييو ثالثة أفكار رئيسة حكؿ المفيكـ ،كطبيعة تعممو ىي:
 المفيكـ عممية عقمية استداللية.
 يتطمب تعمـ المفيكـ عمميات التمييز ،كالتمييز بيف :األمثمة كالالأمثمة.
 األداء الذم يدؿ عمى تمكف المتعمـ مف تعمـ المفيكـ ،ىك قدرتو عمى كضع األمثمة في الصنؼ
(سعادة كاليكسؼ88 :8800،مرجع سابؽ).
كيشير التعمـ كفقان لجانييو إلى :مجمكعة االستراتيجيات المستخدمة في ضبط كافة الحكادث ،أك
الشركط التي ينطكم عمييا الكضع التعميمي ،كالمادة الدراسية ،كالكتاب المدرسي ،كالنشاطات المتنكعة
التي يقكـ بيا كؿ مف المعمـ ،كالمتعمـ ،أثناء التعميـ (نشكاتي.)109:1889،
قواعد يجب مراعاتيا عند تعمم المفيوم لدى جانييو:
يصؼ جانييو ثالثة قكاعد ميمة عمى المعمـ مراعاتيا عند تدريس المفيكـ كىي:


األداء :كىك السمكؾ المتكقع أداءه مف المتعمـ بعد انتياءه مف تعمـ المفيكـ حسب األىداؼ
التعميمية المحددة.
 الشركط الداخمية :كىي الشركط الخاصة بالمتعمـ نفسو كتتمثؿ في :تمكف المتعمـ مف التعمـ السابؽ
لممفيكـ ،كتكفر عنصر الدافعية لديو ،كاىتمامو بالتعمـ.
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 الشركط الخارجية :كىي الشركط الخاصة بالبيئة التعميمية الخارجية ،كتتمثؿ في إعالـ المتعمـ
باألىداؼ التدريسية المرجك تحقيقيا قبؿ بدء عممية التعمـ ،كتقديـ المثيرات المتنكعة التي تستثير أداء
التعمـ السابؽ ،كتقديـ مجمكعة مف األمثمة ،كالالأمثمة عمى المفيكـ بشكؿ متزامف ،أك متعاقب ،لتحقيؽ
شرط التجاكر ،أك التالزـ ،كاتاحة الفرصة المناسبة إلظيار االستجابة المطمكبة ،كتقديـ التعزيز
المناسب بعد حدكث االستجابة مباشرةن ،كالتغذية الراجعة التصحيحية (عبد الدايـ-888 :8888،
.)888
التطبيقات التربوية لنموذج جانييو:
يعتبر نمكذج جانييو في النمك المعرفي ذا أىمية كبرل في العممية التعممية التعميمية ،كفيما يمي
أبرز التطبيقات التربكية ليذا النمكذج:
 ال بد مف ت شخيص متطمبات تعميـ أم مكضكع ،كالتأكد مف تحقيقيا لدل الطالب قبؿ المباشرة في
تعمـ المكضكع نفسو.
 ىناؾ ضركرة ممحة لتنظيـ المادة الدراسية سكاء في المنياج ،أك في الكتاب المدرسي ،تنظيمان
منطقيان ،كذلؾ حرصان عمى أف تككف النتاجات التعميمية متراكمة ،كمتدرجة بطريقة ىرمية.
 ركز النمكذج عمى أىمية االنتباه لمفركؽ الفردية بيف طمبة الصؼ الكاحد ،كىذا يتطمب مف المعمـ
أف يبدأ في تعميمو مف حيث ىك ،كبما لديو مف مقدرات ،كاتجاىات ،كأسمكب ،كطريقة في التعمـ.
 االىتماـ بتنمية قدرات الطالب عمى التفكير في أثناء تنظيـ تعمميـ لمحقائؽ ،كالمفاىيـ ،كالمبادئ،
كالقكاعد ،كتجنب الحفظ اآللي غير الكاعي.
 ركز النمكذج كذلؾ عمى أىمية التدريب عمى الميارة بعد تعمميا بطريقة تنمي التفكير ،كذلؾ
باستخداميا في معالجة مكاقؼ جديدة.
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 تكفير التقكيـ المرحمي المتنامي داخؿ النسؽ الكاحد ،كضمف سمسمة اليرـ ،كذلؾ كي يتأكد المعمـ
مف تعمـ الطالب ألنماط التعمـ الدنيا قبؿ االنتقاؿ إلى تنظيـ نشاطات تعميمية لممقدرات العميا (أبك
جادك.)811-818 :8880 ،
كبناء عمى تـ تقديمو سابقان ،فإف الباحث قاـ بتطبيؽ نمكذج جانييو االستنتاجي لتدريس المفاىيـ
ن
المجردة في كحدة اليندسة لمصؼ التاسع األساسي مجاؿ الدارسة الحالية.
ثانياً :المفاىيم:
تناكؿ الباحث شرحان عامان لممفاىيـ ،مف حيث نمكىا ،كتطكرىا ،كأىمية تعمميا ،كتشكيميا،
كتعريفاتيا المتعددة ،كتصنيفات المفاىيـ مف قبؿ العمماء ،كخطكات تنظيـ تعمـ المفيكـ ،كتكضيحان
لبعض نماذج تدريس المفاىيـ ،كقكاعدان عامة يجب مراعاتيا عند تدريس المفاىيـ.
نمو المفاىيم وتطورىا:
إف المفاىيـ ال تنشأ فجأة بصكرة كاممة الكضكح ،كال تنتيي لدل الفرد عند حد معيف ،كلكنيا تنمك،
كتتطكر طكاؿ الكقت ،فكمما ازدادت خبرة الفرد عف المفيكـ بتعرفو عمى أمثمة إضافية لو ،تكشؼ لو
المزيد مف الخصائص عنو ،كتعرؼ عمى العالقات التي تربطو مع مفاىيـ أخرل ،كأسباب ىذه
العالقات ،كنتيجة لذلؾ تتغير صكرة المفيكـ لدل الفرد ،كتصبح أكثر كضكحان ،كدقةن ،كتيذيبان ،كأكثر
عمكميةن ،كتجريدان ،بحيث تسمح لجميع األمثمة أف تدخؿ ضمف إطار المفيكـ المقصكد.

كيالحظ

عمى نمك المفاىيـ ،كتطكرىا ،أنيا ال تنمك أك تتطكر بمعدؿ كاحد ،كانما تختمؼ في درجة نمكىا
كتطكرىا باختالؼ المفيكـ نفسو ،كعمى سبيؿ المثاؿ :تنمك المفاىيـ المادية كتتطكر بدرجة أسرع مف
المفاىيـ المجردة ،كقد يعكد السبب في ذلؾ إلى استخداـ الخبرات المباشرة ،كاألمثمة الحسية في تشكيؿ
المفاىيـ المادية كتعمميا ،بينما ال تتكفر األمثمة الحسية ،أك الكاقعية ،عند تشكيؿ المفاىيـ المجردة،
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كانما تتشكؿ باالعتماد عمى الخبرات البديمة ،كاألمثمة الرمزية ،األمر الذم يتطمب قدرة عالية عمى
التفكير المجرد ،كليذا السبب يتـ التركيز عمى تعمـ المفاىيـ المادية أكالن عند األطفاؿ ،ثـ االنتقاؿ بيـ
تدريجيان لتعمـ المفاىيـ المجردة في المراحؿ التعميمية التالية أك الالحقة (سعادة كاليكسؼ:8800 ،
-88-80مرجع سابؽ).
أىمية تعمم المفاىيم:
تمعب المفاىيـ دك انر ميمان في عممية بناء المفاىيـ الدراسية ،كتطكيرىا ،حيث تسيؿ اختيار المحتكل
كتنظيمو بشكؿ يضمف التتابع ،كالتكامؿ األفقي ،كالرأسي بيف مككنات المادة الدراسية ،كقد أجمع
التربكيكف عمى أف تعمـ المفاىيـ يحقؽ العديد مف الفكائد نكجزىا فيما يمي:
 تساعد عمى حؿ المشكالت.
 تساعد عمى زيادة تحصيؿ الطالب.
 تقمؿ مف الحاجة إلى إعادة التعمـ عند مكاجية مكاقؼ جديدة.
 تتيح لممتعمميف الربط بيف مجمكعة مف الحقائؽ.
 تعد أكثر ثباتان كاستق ار انر مف الحقائؽ العممية الجزئية.
 الزمة لتككيف المبادئ كالقكاعد كالقكانيف كالنظريات العممية.
 تقمؿ مف التعقيدات المكجكدة بالحياة ،مف خالؿ تحديد كتقسيـ األشياء ،كاألحداث المتشابية
(الجيمي.)88 :1880،
تشكيل المفيوم:
تبنى المفاىيـ عادة مف تصكرات تحصؿ مف خالؿ الحكاس الخمس  :البصر ،كالسمع ،كالممس،
كالتذكؽ ،كالشـ  ،كمف الذكريات كالتخيالت ،كمف نتاج الفكر الخيالي ،كحسب نظريات التعمـ ،فإف أكؿ
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أنماط المعرفة التي يكتسبيا الطفؿ تنشأ عادة مف خبراتو المباشرة التي يكتسبيا عف طريؽ حكاسو،
كقبؿ أف يبدأ الطفؿ بتشكيؿ المفيكـ ال بد كأف يتعامؿ مع المدركات الحسية الخاصة بذلؾ المفيكـ،
كمف خالؿ تعاممو معيا يستطيع أف يشكؿ صكرة ذىنية ليذه المدركات التي تعامؿ معيا ،كبذلؾ تتككف
لديو المفاىيـ ليذه المدركات (سعادة كاليكسؼ-81 :8800 ،مرجع سابؽ).
تعريف المفيوم:
يعتبر المفيكـ الرياضي األساس لكؿ مككنات المعرفة الرياضية ،حيث تعتمد باقي مككنات
المعرفة الرياضية عمى المفاىيـ اعتمادان كبي انر في تككينيا ،كاستيعابيا ،كاكتسابيا ،أما بخصكص تعريؼ
المفيكـ فال يكجد تعريؼ جامع أك متفؽ عميو لممفيكـ ،كقد اختمؼ العمماء في تعريفاتيـ لممفيكـ لعدـ
كجكد معمكمات كافية عف تككيف المفاىيـ كاستخداماتيا ،كالمفيكـ ليس شيئان محسكسان قائمان في الكاقع،
فاألشياء المحسكسة التي تدؿ عمييا المفاىيـ ليست سكل نماذج أك أمثمة تطبيقية عميو ،كتتمثؿ فييا
سماتو األساسية (ككالة الغكث الدكلية.)8 :1888 ،
كىناؾ تعريفات متعددة لممفاىيـ منيا:
عرفو"عياد " بأنو الصكرة المكجكدة في الذىف ألم شيء يدرؾ بالحكاس ،كىي تعبير لفظي
عف األشياء (عياد ،)24 :2118،كعرفو "الجيمي" بأنو تجريد ذىني لمخصائص المشتركة بمجمكعة
مف األحداث أك الظكاىر أك األجيزة (الجيمي ،)01 :2118،كعرفو" مرعي و الحيمة" مف الناحية
المنطقية عمى أنو  :كممة أك كممات تطمؽ عمى أشياء ال حصر ليا تجمعيا سمات مميزة (مرعي ك
الحيمة ،)200:2117،كعرفو "عريفج وسميمان " ىك بناء عقمي ،كتجريد ذىني ،كىك الصكرة الذىنية
التي تتككف لدل الفرد نتيجة تعميـ صفات كخصائص استنتجت مف أشياء متشابية ألشياء يتـ التعرؼ
إلييا فيما بعد (عريفج كسميماف ،)047 :2110،كعرفو"زيتون" ىك ما يتككف لدل المتعمـ مف معنى
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كفيـ يرتبط بكممات (مصطمحات) أك عبارات أك عمميات معينة (زيتكف ،)78 :2114،كعرفو"عبيد" ىك
تككيف عقمي لخاصية مشتركة بيف عدة مكاقؼ يتـ تجريدىا دكف ارتباط بأم مف المكاقؼ ،كيتـ التعبير
عنيا بمفظ أك رمز (عبيد ،)91 :2114،كعرفو"عبد اليادي وآخرون" ىك تجريد ذىني لخصائص
مشتركة لمجمكعة مف الظكاىر أك الخب ارت (عبد اليادم كآخركف ،)014 :2112،كعرفو"أبو زينو
والعبابنة" ىك تصكر أك بناء عقمي أك تجريد ذىني ،كىك الصكرة الذىنية التي تتككف لدل الفرد نتيجة
تعميـ صفات كخصائص استنتجت مف أشياء متشابية ىي أمثمة ذلؾ المفيكـ (أبك زينو
كالعبابنة ،)97 :2110،كعرفو"عقيالن" ىك مجمكعة مف األشياء المدركة بالحكاس أك األحداث التي
يمكف تصنيفيا مع بعضيا البعض عمى أساس مف الخصائص المشتركة كالمميزة (عقيالف:2111،
 ،)009كعرفتو"السيد عودة" ىك صكرة مستنتجة مف نشاط عقمي معيف لمفرد عندما يستجيب لألشياء
أك األحداث كفئة أك مجمكعة ،كىذه الفئة أك المجمكعة تعطى اسـ ىك ما نطمؽ عميو مفيكمان (السيد
عكدة ،)04 :0996،كعرفو"الناشف" ىك كممة أك مصطمح أك عممية أك عبارة تشير إلى مجمكعة
صفات أك خصائص تعطي معنى كفيمان خاصيف(الناشؼ ،)98 :1888 ،كعرفو" سالمة وآخرون "
أنو فئة تستخدـ لتجميع أحداث أك أفكار أك مكاضيع أك أشخاص متشابييف (سالمة كآخركف:1888 ،
 ،)11كعرفو"كوجك" ىك فكرة الفرد عف مجمكعة أشياء أك أحداث بينيا شبو ،أك تجمعات صفات
مشتركة ،كتتضمف ىذه الفكرة في ذات الكقت التفرقة بيف تمؾ المجمكعة مف األشياء أك األحداث
كمجمكعات أخرل ،تختمؼ عنيا في بعض الصفات كالخصائص (ككجؾ ،)880 :1888 ،كعرفو"عبد
اليادي وآخرون" ىك تجريد ذىني لخصائص مشتركة مف الظكاىر أك الخبرات (عبد اليادم كآخركف،
.)888 :1881
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 كعرؼ"الباحث" المفيكـ تعريفان إجرائيا في ىذه الدراسة بأنو :ىك تصكر ذىني يتـ في العقؿ كيدؿ
عمي مجمكعة مف السمات األساسية المميزة،كتسمي بالسمات الحرجة؛كغياب أم سمو منيا يمغي
اعتبارنا لممفيكـ كبذلؾ يككف المفيكـ جامع مانع أم جامع لجميع السمات األساسية المميزة كمانع مف
دخكؿ أم سمة أخرم غير مميزة .
تصنيفات المفاىيم:
تكجد تصنيفات كثيرة لممفاىيـ تختمؼ باختالؼ الفمسفة التي يقكـ عمييا التصنيؼ ،نذكر منيا
عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 -4تصنيف فيجو تسكي :حيث يصنؼ المفاىيـ كفقان لنكعية المكاقؼ التي يتـ فييا تعمميا كظركؼ
اكتسابيا إلى نكعيف:
 المفاىيـ التمقائية :كىي المفاىيـ التي تنمك نتيجة االحتكاؾ اليكمي لمفرد بمكاقؼ الحياة ،كتعاممو مع
الظركؼ المحيطة بو ،كمف ثـ فيي تتككف مف خالؿ التفاعالت كالخبرة خارج المدرسة ،كتبنى عمى
المظير المادم المممكس كالصفات الشكمية.
 المفاىيـ العممية  :كىي المفاىيـ التي تنمك نتيجة تييئة مكاقؼ تعميمية سكاء كاف ذلؾ مف جانب
الفرد أك مف مصدر خارجي ،كمف ثـ فيي تتككف مف خالؿ التفاعالت كالخبرة داخؿ المدرسة ،كتتشكؿ
مف خالؿ العمميات العقمية (.)How A,1996: 38
 - 1تصنيف ىوفر :حيث صنؼ المفاىيـ كفؽ مستكيات ىي:
 المفيكـ التصنيفي :كىك الذم يصؼ الخصائص األساسية كيحددىا كيكضحيا.
 المفيكـ االرتباطي :كىك الذم يركز عمى العالقة أك العالقات بيف مفيكميف عرضييف أك أكثر.
 المفيكـ النظرم :كىذا المفيكـ يتضمف عالقة أك عالقات بيف األفكار (جابر.)998 -999 :8888،
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 - 4تصنيف العاني :حيث صنؼ المفاىيـ كالتالي:
 مفاىيـ ربط :يتـ في ىذا النكع مف المفاىيـ دمج أك ربط أك اتحاد بيف شيئيف ،فكرتيف ،أك
مصطمحيف عمى األقؿ ،لكي يتككف منو مفيكـ كاحد ،إذا انعدـ كجكد أحد الشيئيف ،أك الفكرتيف ،فإف
المفيكـ ال يعد كامالن ،أك دقيقان ،كاستخداـ حرؼ العطؼ ( ك) لمربط بيف األشياء يعد مؤش انر عمى نكع
المفيكـ.
 مفاىيـ فصؿ :ىذا النكع مف المفاىيـ ىك عمى خالؼ النكع األكؿ ،إذ تبنى عمى أساس عزؿ
الصفات أك األفكار أك األشياء أك الحكادث أك الجكانب لممفيكـ ،كيستعمؿ في ىذا النكع مف المفاىيـ
الحرؼ ( أك) الذم يفيد الفصؿ بيف األشياء.
 مفاىيـ تصنيفية :يقع ىذا النكع مف المفاىيـ ضمف تصنيؼ ،أك تقسيـ مجمكعة معينة.
 مفاىيـ عالئقية :يعبر ىذا النكع مف المفاىيـ عف كجكد عالقة بيف المفاىيـ ،كتككف ىذه العالقة بيف
مفيكميف ،أك أكثر ،أك شيئيف ،أك أكثر.


مفاىيـ عممية أك إجرائية :سميت ىذه المفاىيـ بيذا االسـ ألنيا تتضمف القياـ بسمسمة مف العمميات،

أك اإلجراءات التي يقكـ بيا الفرد ،أك الكائف الحي.
 مفاىيـ كجدانية :يمكف أف نجد ىذا النكع مف المفاىيـ في المجاؿ الكجداني مف األىداؼ التربكية
التي تتضمف المفاىيـ التي ليا عالقة باالتجاىات كالميكؿ كالقيـ ( العاني.)11 :8888،
 – 1توليفة الدواىيدي :كىي تكليفة خاصة ألنكاع المفاىيـ كىي كالتالي:
 المفاىيـ الحسية كالمجردة ( مفاىيـ دالة ) :كىي مفاىيـ مجمكعتيا المرجعية غير خالية .
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 المفاىيـ األكلية (المفردة ) كالثانكية ( العامة ) :المفاىيـ األكلية ( المفردة ) ىي المفاىيـ التي
تنتمي إلى مجمكعات أحادية ،كيعتمد بناؤىا عمى المحسكسات ،أما المفاىيـ الثانكية ( العامة ) فيتـ
اشتقاقيا كبناؤىا مف المفاىيـ األكلية.
 المفاىيـ المتعمقة باإلجراءات :كىي مفاىيـ تركز عمى طرؽ العمؿ.
 مفاىيـ ربطية :كيستخدـ فييا الرابط ( ك) كيتكفر أكثر مف خاصة كاحدة في األشياء.
 مفاىيـ فصمية :كيستخدـ فييا الرابط (أك) كيتكفر فييا كاحدة مف بيف عدة خصائص أك صفات.
 مفاىيـ عالئقية :كىي مفاىيـ ال يظير معناىا إال إذا كانت مشتممة عمى عالقة بيف مفيكميف أك
أكثر.
 مفاىيـ تعريفية ( قيمية ) :كىي مفاىيـ ليس ليا مجمكعة مرجعية ،كانما تحدد سماتيا األساسية
المشتركة بحسب اتفاقات عامة.
 كممات غير معرفة :كىي كممات غير قابمة لمتعريؼ ،حيث ال يمكف إيجاد عبارة تصؼ المفيكـ
كصفان محددان (ككالة الغكث الدكلية .) 0 – 8 :1888،
 – 5تصنيف نادر وآخرون :حيث تـ التصنيؼ إلى ثالثة أنكاع ىي:
 النكع األكؿ :يتضمف تصنيؼ األشياء كالظكاىر أك الحكادث التي تشترؾ جميعيا في عناصر
كاحدة.
 النكع الثاني  :كىك الذم يعبر عف العالقة بيف مفيكميف أك أكثر مف النكع السابؽ ،كىذا النكع أكثر
تعقيدان مف النكع السابؽ ،كأف مثؿ ىذا النكع مف المفاىيـ البسيطة التي يتككف منيا.
 النكع الثالث :كىك الذم يحاكؿ تفسير ما يحدث مف عالقات بيف المفاىيـ المختمفة ،كلذلؾ فيك
يككف نكعان مف التصكرات العقمية التي تكضع لتفسير مجمكعة مف الظكاىر ،أك األحداث ،أك األشياء،
98

كقد يطمؽ عمى ىذا النكع مف المفاىيـ نظريات ،أك فرضيات عممية ،أك أفكار أساسية ( نادر
كآخركف.)88 :8888،
 – 6تصنيف ريتشارد سكمب :حيث صنؼ المفاىيـ إلى نكعيف ىما:
 مفاىيـ أكلية :كىي تمؾ المفاىيـ التي تنشأ مف خالؿ الخبرات الحسية عند التعامؿ مع العالـ
الخارجي
مفاىيـ ثانكية  :كىي تمؾ المفاىيـ التي تتككف لدل الفرد عف طريؽ خاصية تشترؾ فييا المفاىيـ
األكلية ،أك خبرات تجريبية حسية ،كيتـ اكتسابيا مف خالؿ عممية التعمـ المعركفة باسـ استيعاب
المفيكـ (السيد عكدة.)88 :8888،
خطوات تنظيم تعمم المفيوم:
بالرغـ مف االختالؼ بيف عمماء النفس كالمربيف في تنظيـ تعمـ المفاىيـ كتنظيـ تعمـ المبادئ،
يمكف القكؿ بكجكد عدد مف الخطكات لتنظيـ تعمميا ىي:
 الخطكة األكلى :كىي خطكة تحديد النتاج المتكقع كالياـ ،أك باألحرل تحديد أك تعييف المفيكـ أك
المبدأ ،كبدكف ىذه الخطكة ال نستطيع تكجيو طرؽ التعميـ نحك المفاىيـ.
 الخطكة الثانية :كىي خطكة تحديد التعمـ القبمي لممفيكـ المستيدؼ أك المبدأ المستيدؼ.
 الخطكة الثالثة :اختيار الطريقة أك األسمكب ،أك االستراتيجية المناسبة لتنظيـ تعمـ المفيكـ أك المبدأ.
 الخطكة الرابعة :تقكيـ تعمـ المفيكـ المستيدؼ أك المبدأ المستيدؼ ،كتتـ ىذه الخطكة باالستعانة
بالتغذية الراجعة ،كبالتأكد مف تحقؽ األىداؼ التعميمية المستكفاة ،مع تقديـ طرؽ التعميـ كما يرتبط بيا
(مرعي كالحيمة.) 202 -202 :2117،
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نماذج تدريس المفاىيم :
تيتـ المدرسة بتعميـ المفاىيـ ألنيا تتصؿ بتنمية تفكير المتعمميف ،كتمثؿ قاعدة صمبة لتعمـ
الطالب بقية العناصر األخرل المككنة لمنظاـ المعرفي ،كىي المبادئ كالقكاعد كالتعميمات كاالتجاىات
كالقيـ  ،كما أف تعمـ المفاىيـ يسيؿ مف تعمـ المادة التعميمية كيزيد مف تثبيتيا في الذاكرة البنية العقمية،
كتسيـ في تفعيؿ التعمـ كانتقاؿ أثرة كما يحسر الفجكة بيف التعمـ السابؽ كالالحؽ ،فضالن مف إسياميا
في تخطيط خبرات المنياج ،ليذا كمو فإف أساليب تدريس المفاىيـ تشكؿ مسألة ذات أىمية في تعمـ
المفاىيـ كتسيؿ استيعابيا عمى المتعمميف (الخكالدة كآخركف .)029 :0990 ،
ومن ىذه النماذج:
نموذج ميرل وتنيسون :كيتمثؿ في ثمانية خطكات ىي:
 الخطكة األكلى :تحميؿ المعمـ لممحتكل المراد تدريسو.
 الخطكة الثانية :تعريؼ المفيكـ قبؿ إعداد خطة التدريس.
 الخطكة الثالثة :جمع شكاىد المفيكـ.
 الخطكة الرابعة :تقدير صعكبة شكاىد المفيكـ كما يراىا المتعمـ ال المعمـ.
 الخطكة الخامسة :تحضير اختبار تشخيصي لتصنيؼ الشكاىد الجديدة لممفيكـ.
 الخطكة السادسة :استخداـ قاعدة عزؿ الخاصية.
 الخطكة السابعة :تصميـ استراتيجية مناسبة لتدريس المفيكـ.
 الخطكة الثامنة :التقكيـ التشكيمي كاإلجمالي.
نموذج برونر :حدد بركنر ثالثة نماذج لتعميـ اكتساب المفيكـ ىي:
 النمكذج االستقبالي.
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 النمكذج االختيارم.
 نمكذج المكاد الغير منظمة.
نموذج كموزماير :تناكؿ نمكذج كمكزماير ميارتيف أساسيتيف لتدريس المفيكـ ىما:
 تحميؿ المفاىيـ كاستخداميا قبؿ تدريسيا لمطالب.
 إعطاء األمثمة لمحتممة كتحميميا بالنسبة لممفاىيـ األساسية.
نموذج ىيمدا تابا :عممت ىيمدا تابا عمى تطكير ثالث استراتيجيات لتدريس المفاىيـ ىي:
 استراتيجية تشكيؿ المفيكـ.
 استراتيجية تفسير البيانات أك المعمكمات.
 استراتيجية تطبيؽ المبادئ ( سعادة كاليكسؼ406-220 :0988 ،مرجع سابؽ).
نموذج ديفيس  :قسـ ديفيس عممية اكتساب المفيكـ إلى مستكييف ىما:
 المستكل األكؿ :يقيس قدرة الطالب عمى تمييز األمثمة مف الالأمثمة ،حيث يعطي الطالب أمثمة
ايجابية لممفيكـ كيعمؿ ذلؾ ،كأمثمة سمبية لو كيعمؿ ذلؾ.
 المستكل الثاني :يقيس قدرة الطالب عمى تمييز خصائص المفيكـ ،حيث يحدد األشياء الكاجب
تكفرىا في المفيكـ ،كالخصائص الكافية لممثاؿ االيجابي لممفيكـ ،كالصفات المشتركة كغير المشتركة
بيف مفيكميف كاعطاء تعريفان دقيقان كمحددان لممفيكـ (ككالة الغكث الدكلية .)00 :2116،
قواعد عامة ومبادئ يجب مراعاتيا عند تدريس المفيوم:
 المفاىيـ ال تعطى لممتعمـ ،بؿ يجب عمى المتعمـ أف يضميا أك يدمجيا ضمف البناء المعرفي الذم
لديو.
 تحديد طبيعة المفيكـ ،أم نكع المفيكـ طبقان لمتصنيؼ الكارد سابقان.
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 تحديد السمات األساسية( الحرجة) لممفيكـ ،كلفت النظر إلييا عند ضرب أمثمة االنتماء ( األمثمة
االيجابية لممفيكـ ).
 ضرب أمثمة ايجابية كأخرل سمبية مع التفسير في الحالتيف.
 ربط المفيكـ بالخبرات السابقة الالزمة لتعممو.
 صياغة تعريؼ المفيكـ بمغة كاضحة تتضمف جميع السمات الحرجة لممفيكـ بحيث يفيميا المتعمـ
بنفسو.
 إتاحة الفرصة لمطالب لمتدريب عمى المفيكـ كاستخدامو في بناء المفاىيـ األخرل.
 تبني نمكذج تعمـ يساعد الطالب عمى بناء المفاىيـ.
 الحرص عمى تشكيؿ الصكرة الذىنية لممفيكـ في الدماغ ،فإف ذلؾ يسيؿ عمى المتعمـ عممية
استدعائو عند الحاجة إليو.
 العمؿ عمى صكف المفيكـ مف خالؿ تدريبات منتمية كمما لزـ ذلؾ (ككالة الغكث الدكلية :2116،
.)02
ثالثاً :الرياضيات واليندسة وأىداف تدريسيما:
تعريف الرياضيات:
عزفت الحضارة أكلى ألحانيا في سماء مصر ،ككانت الرياضيات مف أبرز كأسمى تمؾ
الحضارة العريقة التي تجسدت في األنشطة العممية كالتطبيقية عمى ضفاؼ النيؿ العظيـ ،متمثمة في
التشييد كالبناء كالقياس ،كمساحة األراضي ،كأعماؿ الفالحة كالزراعة ،ككضع التقاكيـ الفمكية (عبيد
كآخركف.)9 :2111 ،
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كتعد الرياضيات عمـ تجريد مف إبداع العقؿ البشرم ،كالرياضيكف فنانكف مادتيـ بالعقؿ،
كنتاجيـ مجمكعة مف األفكار ،كىي لغة مفيدة في التعبير ،كتتميز بأنيا طريقة لمبحث ،تعتمد عمى
المنطؽ كالتفكير العممي ،مستخدمان سرعة البديية كسعة الخياؿ كدقة المالحظة ،فيي سيدة العمكـ
كخادمتيا ،كىذا سر عظمة الرياضيات(سالمة.)70 :0990 ،
كيضيؼ ألمكف ( )0972أف الرياضيات كعمـ ىي بناء استداللي كلكف عندما يدرسيا المتعمـ
فإنو ليس مف الميـ أف يشتؽ معمكمات جيدة مثمما يفعؿ العمماء ،بؿ يككف االىتماـ منصبان عمى
إكساب المتعمـ كيفية إجراء العمميات االستداللية البسيطة التي يمكنو بكاسطتيا اشتقاؽ بعض النتائج
مف معمكمات رياضية متاحة لدييا(عبيد كآخركف.)27 :2111 ،
كمف تعريفات الرياضيات:
 ىي بناء استداللي تساعد عمى تنظيـ كتطكير أساليب التفكير العممي كما تكظؼ كأداة لفيـ البيئة
المحيطة كالتعامؿ معيا(مقاط.)02 :2117 ،
 ىي أبنية محكمة يتصؿ بعضيا ببعض اتصاالن كثيقان مشكمة في النياية بنيانان متكامالن متينان،
كالمبنات األساسية ليذا البناء ىي المفاىيـ كالتعريفات الرياضية كاستنتاج القكانيف كالنظريات ،كتعتمد
اعتمادان كبي انر عمى المفاىيـ في تككينيا كاستيعابيا كاكتسابيا(المشيركام.)26 :2112 ،
 ىي أداة فيـ لمبيئة المحيطة كالسيطرة عمييا ،ككذلؾ أداة لتنظيـ كتطكير أساليب التفكير العممي
السميمة(الشارؼ.)00 :0997 ،
 ىي التجريد مف القيكد كالمحسكسات كاالتجاه نحك التجريد كالعمؿ عمى انطالؽ الفكر الرياضي
منشئ النظريات الرياضية الحديثة ،كمصدر اليندسات كغيرىا(عفانة.)4 :0990 ،
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أىداف تدريس الرياضيات بشكل عام:
 اكتساب المعرفة الرياضية الالزمة ،لفيـ الجكانب الكمية في البيئة كالتعامؿ مع المجتمع.
 إتاحة الفرصة لمطالب؛ لممارسة طرؽ التفكير السميمة ،كالتفكير االستقرائي ،كاالستنباطي،
كالتأممي.
 التأكيد عمى معرفة أىمية الرياضيات في حياتنا العامة كآثارىا في التطكر الحضارم.
 تشجيع الطالب عمى تككيف ميكؿ كاتجاىات سميمة نحك الرياضيات كعمى تذكقيا.
 تنمية الميارات الذىنية كاالبتكارات العممية .
 تقدير دكر العمماء في نشأة الرياضيات.
 استخداـ لغة الرياضيات في التعبير عف النفس كاالتصاؿ باآلخريف.
 إدراؾ دكر الرياضيات في التقدـ العممي كفي المكاد الدراسية األخرل.
 ابتكار أساليب جديدة لحؿ المسائؿ الرياضية.
 اكتساب ميارة أساسية الستخداـ التكنكلكجيا الحديثة في الرياضيات.
 تنمية بعض القيـ االيجابية مثؿ :الدقة ،كالنظاـ ،كالترتيب ،كالمكضكعية ،كالمثابرة ،كاحتراـ آراء
اآلخريف.
 اكتساب بعض الميارات العممية مثؿ :استخداـ األدكات اليندسية ،كميارات القياس ،كاإلنشاءات
العممية ،كتشغيؿ بعض األجيزة ،كاآلالت(ك ازرة التربية كالتعميـ العالي. )4 : 2100-2101،
كف ي ضكء ذلؾ رأل الباحث :أف الرياضيات عمـ فريد مف إبداع العقؿ البشرم مبني عمى عمميات
عقمية مبدعة ،تعتمد أسمكب التفكير العممي في أبنية أساسية كالنظريات ،كالمسممات كالقكانيف،
كالمفاىيـ.
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ككما تعتبر اليندسة فرعان مف فركع الرياضيات المدرسية ،كتمتزج اليندسة بحياتنا اليكمية امتزاجان
شديدان كنتأثر بيا في كؿ ما يحيط بنا في الفضاء ،كاألجراـ السماكية البعيدة كنظاميا كحركتيا ،كفي
األرض بما فييا مف بحار كأنيار كجباؿ كسيكؿ ككدياف ،كفي النباتات كأكراقيا كأزىارىا ،كثمارىا ،كفي
أشكاؿ الحيكاف ،كتناسؽ أعضاءه ،كحتى اآلالت المكسيقية ال تخمك مف تأثرىا باألشكاؿ اليندسية،
كذلؾ يدعكف إلى زيادة االىتماـ باليندسة ،فميا مميزات خاصة في تنمية التفكير ،كذلؾ بالتأكيد عمى
الناحية المنطقية لكضكح عناصرىا كخمكىا مف العاطفة التي تؤثر عمى استخالص النتائج(الطنة،
.)20-21 :2118
تعريف اليندسة:
كمف تعريفات اليندسة:
 عرفو"أبو لوم" اليندسة تنقسـ لعدة أقساـ منيا اليندسة التركيبية (اإلقميدية) ،اليندسة التحميمية،
اليندسة الالإقميدية ،اليندسة الفراغية......الخ ،كتستخدـ ىذه المسميات كأساس لتعريؼ مفاىيـ
ىندسية أخرل ،كلتككيف عبارات تكضح العالقة بينيا(أبك لكـ ،)24-21 :2110 ،كعرفو"أبو مموح"
ىي ذلؾ العمـ الذم يختص في بحث العالقات بيف المفاىيـ اليندسية مثؿ المستقيـ كفراغ كمستكل،
.......الخ ،كفي بحث تكظيؼ تمؾ العالقات في نكاحي الحياة العممية ،كما تتميز بتقديـ نظاـ منطقي
كامؿ ،كىذا ما يجعميا تمتاز عف غيرىا مف المعارؼ(أبك ممكح ،)21 :2112 ،كقاؿ ابن خمدون بأف
اليندسة "ىي النظر في المقادير المتصمة ،كالخط ،كالسطح ،كالجسـ ،كاما منفصمة كاألعداد ،كما
يعرض ليا مف العكارض مثؿ :أف المثمث زكاياه قائمتاف ،كأف اليندسة تفيد صاحبيا في عقمو كاستقامة
في فكرة ألف براىينيا كميا مبنية عمى االنتظاـ كالترتيب ال يكاد الغمط يدخؿ أقيستيا،نقالن عف (فركخ،
.)046 -040 :0982
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وعرف "الباحث" اليندسة تعريفاً إجرائياً في ىذه الدراسة بأنيا :ىي كؿ ما تتضمنو مف صنكؼ المعرفة،
كالميارات األساسية مثؿ  :رسـ األشكاؿ اليندسية ،كحؿ التماريف اليندسية التي تككف بمثابة األساس
بناء عمى
في تنمية القدرة عمى التفكير ،كما تمكف مف استخداـ الطريقة المنطقية في إثبات النظريات ن
مجمكعة مف المسممات كالتعريفات،كمحتكيات كحدة اليندسة ىي الزاكية المركزية كالزاكية المحيطية
كالشكؿ الرباعي الدائرم كأكتار الدائرة كالمماس كالزاكية المماسية.
أىداف تدريس اليندسة في المرحمة اإلعدادية:
 تعطي المتعمميف أساليب التفكير السميـ ،كذلؾ مف خالؿ تدريبيـ عمى بناء البرىاف المنطقي؛
إلثبات النظريات كحؿ المشكالت اليندسية ،استنادان إلى االستخداـ الصحيح لمعالقات المنطقية ( بما
أف  ...إذف )  ( ،إذا كاف  ...فإف ) ،كذلؾ في خطكات مترابطة كمتتالية ،بحيث تفسر كؿ خطكة ما
يسبقيا مف خطكات.
 تدعـ طرؽ التفكير لدل المتعمميف كالتفكير االستداللي ،كالتفكير التأممي ،كالتفكير الناقد.
 يتعرؼ عمى بعض أساليب التفكير في البرىنة مثؿ الطريقة التحميمية ،كالطريقة التركيبية ،كحؿ
المشكالت اليندسية .
 يشارؾ في ترجمة العالقات كالمفاىيـ إلى أشكاؿ ىندسية كتحديد المعطيات ،كالمطمكب لممشكمة
اليندسية.
كعند تدريس اليندسة بالمرحمة اإلعدادية يمكف أف يككف المدخؿ كفؽ األسس التالية:
 يجب أف تككف البداية تقديـ مصطمحات غير معركفة مثؿ النقطة ،كالمستقيـ ،كبعض التعريفات
البسيطة كمككنات األشكاؿ اليندسية ،كالقطعة المستقيمة ،كالتطابؽ ،كغيرىا.
 إعطاء نظريات بسيطة عمى أساس البديييات السابقة.
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 تقديـ بديييات أساسية يمكف استخداميا بطريقة حدسية في التكاصؿ لممفاىيـ الخاصة(الصادؽ
.)026 :2110،
كفي حمقة البحث اإلقميمية كالتي عقدت في فبراير  0986ـ بالككيت ،أقر الككنجرس العالمي
لتعميـ الرياضيات (  ) I C M Iأنو يجب أف تيدؼ الرياضيات في المرحمتيف االبتدائية كاإلعدادية
إلى تنمية الفيـ لميندسة الحدسية ،كتنمية القدرة عمى استخداـ قكانيف القياس لألشكاؿ اليندسية ذات
البعديف ،كذات الثالث أبعاد ،فضالن عف تنمية القدرة عمى فيـ خكاص األشكاؿ المعركفة المستكية
كالفراغية ،كقد قسمت األىداؼ المنشكدة إلى ثالث أىداؼ رئيسو مكضحان كيفية تحقيقيا:
 أف يتعرؼ الطالب عمى أىـ مفاىيـ كخصائص الفراغ اإلقميدم ،كأف يتعممكا كيفية استعماليا.
 يتمثؿ في تزكيد الطالب باألساليب الالزمة لحؿ مسائؿ ىندسية ،كانجاز تماريف عممية ذات طابع
ىندسي.
 تزكيد الطالب بالقدرة عمى استعماؿ بعض األساليب كالطرؽ البسيطة ،مثؿ الرسـ الفني لمتماريف
اليندسية ،كحؿ التماريف اليندسية بالحساب ،أك االستنتاج االشتقاقي ،أك التصنيؼ( عبد القادر
.) 28 -26 :0997،
مما سبؽ رأل الباحث مدل أىمية اليندسة في الحياة العممية إذا تـ ربطيا بالكاقع العممي في
الحياة التي نعيشيا.
التحصيل الدراسي:
الحديث عف التحصيؿ الدراسي حديث شيؽ ،ألنو مرتبط بأفضؿ خمؽ اهلل ،كالتي فضميا عمى
سائر خمقو ،كىك اإلنساف ،كفي ذلؾ قكؿ اهلل سبحانو كتعالىَ :ولَ َق ْد َكرَّ مْ َنا َبنًِ آدَ َم َو َح َم ْل َنا ُه ْم
فًِ ْال َبرِّ َو ْال َبحْ ر َو َر َز ْق َنا ُه ْم م َِن َّ
ت َو َفض َّْل َنا ُه ْم َعلَى َكثٌِر ِممَّنْ َخلَ ْق َنا َت ْفضِ ً
ٌل (اإلسراء ،اآلية ،)71:
الط ٌِّ َبا ِ
ِ
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كمما يعطي التحصيؿ أىمية بالغة أنو يعتبر القياس الدقيؽ لتقدـ الشعكب كنيضتيا ،كبو نتعرؼ عمى
حضارات األمـ كالشعكب.
فالتحصيؿ الدراسي أحد الجكانب اليامة لمنشاط العقمي الذم يقكـ بو الطالب في المدرسة ،كينظر
إلى التحصيؿ الدراسي بأنو عممية عقمية بالدرجة األكلى ،كقد صنؼ التحصيؿ متغي انر معرفيان ،كمفيكـ
التحصيؿ الدراسي مف االتساع ،بحيث يشمؿ جميع ما يمكف أف يصؿ إليو الطالب في تعممو ،كقدرتو
عمى التعبير عما تعممو( األسطؿ.)24 :2101،
كيمعب التحصيؿ الدراسي دك انر كبي انر في تشكيؿ عممية التعمـ كتحديدىا ،كلكف ليس ىك المتغير
الكحيد في عممية التعمـ ،إذ أف اليدؼ مف ىذه العممية يتأثر بعكامؿ كقكل مختمفة ،بعضيا يتعمؽ
بالمتعمـ كقدرتو كاستعداداتو كصفاتو المزاجية كالصحية ،كبعضيا متعمؽ بالخبرة المتعممة كطريقة
تعمميا ،كما يحيط بالفرد مف إمكانيات( أبك دقة.) 78 :2118،
كيعتبر التحصيؿ الدراسي أحد أىـ المعايير الرئيسة في تحديد مدل نجاح المؤسسات التربكية ،أك
فشميا في تدميا نحك تحقيؽ أىدافيا التربكية ،مما يترتب عميو مف أىمية في حياة الطالب ،كفي
الق اررات التي تتخذ بشأف ترفيعو مف صؼ آلخر ،كفي استم ارريتو في التعميـ ،كفي قبكلو في الجامعة
كحصكلو عمى كظيفة( محافظ كسماره .) 9 :0999،
كالتحصيؿ الد ارسي يشكؿ لممتعمميف أم انر بالغ األىمية لألسباب التالية:
 ألنو فرصة لف تعكض ،كلف تتكرر ،كلف تعكد لمطالب مرة أخرل إال عمى حساب عمره ،فالطالب
الذم يرسب أك يضعؼ تحصيمو في سنة ما أك مادة دراسية أك ضعيفان ،كاذا أعاد الدراسة أك
التحصيؿ ،فإف ذلؾ يككف نقصان مف عمره ،كعالمة في سجمو ال تمحى غالبان.

88

 ألنو يدكف في سجؿ دائـ لمطالب ال يذىب أك ينسى مع الزمف ،بؿ يحاسب عميو الفرد في أية
مناسبة قد تستدعي ذلؾ في المستقبؿ.
 ألنو يتحكـ في نكع المستقبؿ الذم ينتظر الفرد في الحياة العممية الكظيفية ،فإذا كاف تحصيمو
متفكقان ،كاف المستقبؿ غالبان مزدى انر ككاعدان كمثم انر ،كأما إف كاف غير ذلؾ ،فإف المستقبؿ يبدك عمى
األرجح معتمان كصعبان( األسطؿ.)24 :2101،
تعريف التحصيل الدراسي :
التحصيل في المغة:
كما كرد في معجـ لساف العرب مادة "حصؿ " بسككف الحاء ىك الشيء الحاصؿ مف كؿ شيء،
كىك ما بقي كثبت كذىب ما سكاه ،كحصؿ الشيء يحصؿ حصكالن ،كالتحصيؿ تمييز ما يحصؿ أم
تحصيؿ الشيء ،كالتحصيؿ يقصد بو الجمع بيف األشياء ،كفي القرآف الكريـ كرد لفظ حصؿ :أَ َف َل ٌَعْ لَ ُم
ور (( )01العاديات،اآليات.)01-9
ُور (َ )9وحُ ِّ
ص َل َما فًِ ال ُّ
ص ُد ِ
إِ َذا بُعْ ث َِر َما فًِ ْالقُب ِ
ويعرف اصطالحاً:
 عرفو"الخالدي" ىك نشاط عقمي معرفي لمتمميذ يستدؿ عميو مف مجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا
في أدائو في كشكؼ الرصد في المدرسة( الخالدم  ،)90 -91 :2112،كعرفو"عالم" ىك درجة
االكتساب التي يحققيا الفرد ،أك مستكل النجاح الذم يحرزه ،أك يصؿ إليو في مادة د ارسية أك مجاؿ
تعميمي( عالـ  ،)210 :2111،كعرفو"الطريري" التحصيؿ يرتبط مباشرة باألداء الدراسي لمطالب
لتكضيح المدل الذم تحققت فيو األىداؼ التعميمية لدل الطالب ،كيقاس باختبارات التحصيؿ كىي
أدكات قياس مدل تحصيؿ الفرد لما اكتسبو مف معرفة أك ميارة معينة نتيجة التعمـ أك
التدريب(الطريرم ،)281-280 :0997وعرفو"بارود" ىك نشاط عقمي يتـ مف خاللو اكتساب المعمكمات
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كالمعارؼ كالحقائؽ كالقيـ كاالتجاىات المرتبطة بالجكانب المعرفية ،كاالجتماعية كالدافعية ،مف خالؿ
آليات منظمة سكاء كانت مدرسة أك مؤسسة تعميمية ،كيستدؿ عمى ىذا التعمـ بالدرجات التي يحصؿ
عمييا نتيجة االختبارات المقننة كالتحصيمية ،أك ىي الدرجة النيائية التي يحصؿ عمييا الطالب مف
بناء عمى إجابات الطالب في االمتحاف النيائي ،ككما ىي مثبتو في
المدرسة في نياية العاـ الدراسي ن
كشكؼ الرصد في المدرسة( باركد.)00 :2101 ،
 وعرف "الباحث" التحصيؿ الدراسي تعريفان إجرائيان في ىذه الدراسة بأنو :ىك جممة الخبرات
المكتسبة ،أك نتاج عممية التعميـ كالتعمـ ،ك يقاس بمجمكع الدرجات التي يحصؿ عمييا الفرد في
اختبار مصمـ لذلؾ.
أنواع التحصيل الدراسي :قسـ الخبراء التربكيكف التحصيؿ الدراسي إلى ثالثة أنكاع ىي:
أوالً :التحصيل الدراسي:
كضح بمكـ في تصنيفو لممجاؿ المعرفي أك العقمي ،أنيا تنقسـ إلى ستة مستكيات متفاكتة
تتمثؿ في التالي:
 مستكل التذكر أك الحفظ أك المعرفة .
 مستكل الفيـ كاالستيعاب .
 مستكل التطبيؽ .
 مستكل التحميؿ .
 مستكل التركيب .
 مستكل التقكيـ( عفانة ك المكلك .)67 -07 : 2114 ،
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ثانياً :التحصيل الدراسي المياري:
صنؼ سمبسكف المجاؿ الميارم الحركي إلى ستة مستكيات ىي:
 مستكل اإلدراؾ الحسي.
 مستكل الميؿ أك االستعداد .
 مستكل االستجابة الظاىرية المعقدة.
 مستكل اآللية أك التعكيد.
 مستكل التكيؼ أك التعديؿ.
 مستكل األصالة أك اإلبداع

ثالثاً :التحصيل الدراسي الوجداني:
صنؼ كراثكؿ المجاؿ الكجداني إلى خمسة مستكيات ىي:
 مستكل االستقباؿ أك التقبؿ.
 مستكل االستجابة.
 مستكل التقييـ كاعطاء القيمة.
 مستكل التنظيـ.
 مستكل تشكيؿ الذات  ،أك الرسـ بالقيمة(سعادة كابراىيـ998 -229 :2114،مرجع سابؽ).
العوامل المؤثرة في التحصيل الدراسي:
ىناؾ عكامؿ كثيرة تؤثر في التحصيؿ الدراسي منيا:
 ذاتي ( تتمثؿ في المتعمـ نفسو ).
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 البيئة األسرية.
 المستكل االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي.
 مستكل تعميـ الكالديف.
 عالقة اآلباء كاألميات بأبنائيـ.
 كفاءة المعمـ العممية كالمينية.
 نكعية المبنى الدراسي ،كما يتكفر لو مف مرافؽ كساحات أنشطة ....الخ.
 استخداـ التكنكلكجيا التعميمية.
 الفركؽ الفردية بيف الطالب مف حيث العمر الزمني كالعقمي( الدكيؾ .)81 -79 :2118،
تبيف لمباحث مما سبؽ أف التحصيؿ الدراسي لو أىمية كبيرة في تحديد المستكل التعميمي لمطالب .

تعقيب عام عمى اإلطار النظري:
بعد االطالع عمى األدب التربكم تبيف لمباحث ما يمي:
أف الرياضيات بطبيعتيا البنيكية تتعدد فييا المفاىيـ ،كالميارات ،كالخكارزميات ،كالتعميمات ،كالقكاعد
الرياضية ،كيغمب عمييا الطابع المجرد ،كىذا يؤدم إلى الخمط في المعنى ،كصعكبة بناء المفيكـ ،أك
اكتساب الميارة ،أك إتقاف الخكارزمية ،كؿ ذلؾ يؤدم إلى كجكد مجمكعة مف الخطاء الرياضية بيف
الطمبة نتيجة لمفيـ الخاطئ الذم تككف لدييـ أثناء تعمميـ لمرياضيات ،كمادة اليندسة فرع مف فركع
الرياضيات تعتمد بشكؿ أساسي عمى المفاىيـ ،فكجكد المفاىيـ الخاطئة لدل الطالب مف الممكف أف
يؤدم إلى التأثير السمبي عمى فاعمية التعمـ ،كقد يككف ذلؾ ناتجان عف تجاىؿ المعمميف لمتصكرات
كالتفسيرات البديمة المكجكدة لدل المتعمميف قبؿ البدء بالتعمـ الجديد ،كعممية تحديد تمؾ المفاىيـ مف
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أكثر الميارات حساسية في ىذا المجاؿ ،حيث ينبغي أف تعتمد عمى إجراءات عممية كعممية سميمة،
لمكصكؿ إلى فيـ دقيؽ يساعد في بناء المفاىيـ بشكؿ سميـ ،فمناىج الرياضيات المدرسية ال تكضح
الطريقة المثمى لتدريس المفاىيـ الرياضية كخصكصان اليندسة منيا ،لذلؾ يجب العمؿ عمى بذؿ الجيكد
الجبارة مف قبؿ المعمميف لتحديد الطرؽ ،كاألساليب ،كالكسائؿ ،لكؿ مكضكع مف مكاضيع مادة
الرياضيات لتدريسيا لمطالب ،كذلؾ لمكصكؿ إلى مستكل استيعاب أكبر لدل الطالب ،كبالتالي رفع
مستكل التحصيؿ الدراسي لدييـ.
كيتضح لنا أىمية استخداـ كتطبيؽ نماذج تعميمية مختمفة في تعميـ المفاىيـ في مادة الرياضيات بشكؿ
عاـ ،كخاصة مادة اليندسة ،كذلؾ لتنمية التحصيؿ الدراسي لدل الطالب ،ألف ذلؾ ينمي قدرة الطالب
عمى استيعاب المفاىيـ كتكظيفيا بشكؿ فاعؿ في مكاضيع عده ،كربط المفاىيـ الجديدة بالمكاقؼ
الرياضية المشكمة كصكالن لحميا بطريقة بسيطة كسمسة ككاضحة كمتدرجة ،بطريقة عممية كرياضية،
كمف تمؾ النماذج ،نمكذج جانييو التعميمي ،مكضكع الدراسة الحالية ،المتميز بتدرجو مف البسيط إلى
األكثر تعقيدان ،كبخطكات سمسة كدقيقة ،كمتكاممة ،كمترابطة ،بيف المراحؿ التعميمية ،كتكظؼ في
مختمؼ أنكاع التعميـ ،مثؿ التعميـ الصفي الشفكم ،أك المادة المكتكبة ،كتساعد عمى تنظيـ المادة
الدراسية في المنيج ،كالكتاب المدرسي ،تنظيمان منطقيان ،مراعية الفركؽ الفردية لدل طالب الصؼ
الكاحد ،كتكفير التقكيـ المرحمي داخؿ المكضكع الكاحد ،لمتحقؽ مف تعمـ المقدرات الدنيا ،قبؿ االنتقاؿ
لممقدرات األعمى ،كقد قسـ جانييو المفاىيـ إلى مادية تدرس بالطريقة االستقرائية ،كمجردة تدرس
بالطريقة االستنتاجية ،قائمة عمى طريقة عرض األمثمة كالال أمثمة ،مع إعطاء التبرير لكؿ خطكة مف
الخطكات أثناء تقديـ المفاىيـ لمطمبة ،كقد تضمف نمكذج جانييو ثمانية أنماط تعميمية متراكمة مف
البسيط إلى المعقد كتشمؿ :التعمـ باإلشارة كتعمـ المثير كاالستجابة كتعمـ التسمسؿ الحركي كتعمـ
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الترابطات المفظية كتعمـ التمايزات كتعمـ المفيكـ كتعمـ القكاعد كالمبادئ كتعمـ حؿ المشكالت كحيث أف
نمط تعمـ المفيكـ مف بيف األنماط الثمانية التي حددىا جانييو في نمكذجو التدريسي العاـ ،لذا سيقكـ
الباحث

باستخداـ

ىذا

النمط

لقياس

أثر

88

تكظيؼ

نمكذج

جانييو

في

دراستو.

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 المحور األول :الدراسات التي تتعمؽ بأثر تطبيؽ نمكذج جانييو في تدريس
الرياضيات كالعمكـ كبعض المباحث األخرل.
 تحميل و تعقيب عمى د ارسات المحور األول .
 المحور الثاني :الدراسات التي تتعمؽ بأثر تطبيؽ نمكذج جانييو كطرائؽ مختمفة
في تدريس اليندسة.
 تحميل و تعقيب عمى دراسات المحور الثاني.
 التعميق العام عمى الدراسات السابقة.

الدراسات السابقة:
عرض الباحث في ىذا الفصؿ مجمكعة مف الدراسات السابقة التي تناكلت طرقان مختمفة في
تدريس الرياضيات ،كاليندسة بشكؿ خاص ،كمباحث األخرل بشكؿ عاـ ،كعمؿ الباحث عمى جعؿ
ىذا العرض عمى محكريف:
 المحور األول :الدراسات التي تتعمؽ بأثر تطبيؽ نمكذج جانييو في تدريس الرياضيات ،كالعمكـ
كبعض المباحث األخرل.
 المحور الثاني :الدراسات التي تتعمؽ بأثر تطبيؽ نمكذج جانييو كطرائؽ مختمفة في تدريس
اليندسة.
عممان بأف الباحث لجأ إلى العرض كفؽ الترتيب الزمني ليذه الدراسات (مف الحديث إلى
القديـ).
 المحور األول :الدراسات التي تتعمق بأثر تطبيق نموذج جانييو في تدريس الرياضيات ،والعموم
وبعض المباحث األخرى.
 - 1دراسة الجيمي ( )2008بعنوان:
أثر استخداـ نمكذج جانييو في تدريس مفاىيـ تكنكلكجيا األجيزة الدقيقة في تنمية التحصيؿ
كالتفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم الصناعي ذكم السمات العقمية المختمفة.
ىدفت الدارسة لقياس أثر استخداـ نمكذج جانييو في تدريس مفاىيـ تكنكلكجيا األجيزة الدقيقة
في تنمية التحصيؿ كالتفكير االستداللي لدل طالبات عينة الصؼ األكؿ الثانكم الصناعي ذكم
السمات العقمية المختمفة ،كلتحديد المفاىيـ المتضمنة بكحدة دراسة البحث لطالب الصؼ األكؿ الثانكم
الصناعي ،استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كبمغت عينة الدراسة " "020طالبة مف الصؼ األكؿ
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الثانكم بمدرسة دمنيكر الصناعية لمبنات بجميكرية مصر العربية ،كأعد الباحث اختبار تحصيمي،
كمادة تعميمية خاصة بالدراسة ،كاستخدـ المعالجات اإلحصائية التالية ( :تحميؿ التبايف ،اختبار شيفيو
لتحديد الفركؽ ،معامؿ ارتباط بيرسكف ).
أىـ نتائج الدراسة تمثمت في :كجكد تفاعؿ داؿ إحصائيان بيف المعالجات التدريسية لنمكذج
جانييو ك مستكيات السعة العقمية عمى التحصيؿ الدراسي ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف
متكسطات درجات طالب المجمكعة التجريبية ،كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة في التطبيؽ
البعدم.
 - 1دراسة العبدلي ( )2006بعنوان:
أثر استخداـ نمكذجي جانييو كأكزبؿ التعميمييف في تحصيؿ طمبة الصؼ األكؿ الثانكم في
مادة األحياء كاحتفاظيـ بالتعمـ في محافظة أبيف.
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى أثر استخداـ نمكذجي جانييو كأكزبؿ التعميمييف في تحصيؿ طمبة
الصؼ األكؿ الثانكم في مادة األحياء كاحتفاظيـ بالتعمـ في محافظة أبيف ،استخدـ الباحث المنيج
التجريبي ،كبمغت عينة الدراسة ( )08طالبان ،قسمت إلى مجمكعتيف ،بكاقع ( )29طالبان لمجمكعة طبؽ
عمييا نمكذج جانييو ،ك( )29طالبان لمجمكعة طبؽ عمييا نمكذج أكزبؿ ،كأعد الباحث اختبا انر تحصيميان،
كمادة تعميمية خاصة بالدراسة ،كاستخدـ المعالجات اإلحصائية التالية( :تحميؿ التبايف الثنائي ،اختبار
 ،t – testمعامؿ ارتباط بيرسكف).
تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية كىي :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات
طمبة مجمكعة جانييو ،كمتكسط درجات مجمكعة أكزبؿ في التحصيؿ عند مستكل التطبيؽ لصالح
مجمكعة جانييو ،بينما لـ تظير فركؽ عند مستكل التذكر كالفيـ ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
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بيف التحصيؿ السابؽ كالجديد لطمبة مجمكعة جانييو كفقان لمتغير النمكذج التعميمي كلصالح التحصيؿ
الجديد ،كلـ تظير فركؽ دالة بيف التحصيؿ السابؽ كالجديد لطمبة مجمكعة أكزبؿ .
كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا :استخداـ نمكذج جانييو كأكزبؿ في
تدريس األحياء في التعمـ الثانكم لما ليا مف دكر إيجابي في رفع مستكل تحصيؿ الطالب كاحتفاظيـ
بالتعمـ ،كتضميف دليؿ المعمـ إرشادات لتدريس العمكـ باستخداـ النماذج الحديثة كنمكذجي جانييو
كأكزبؿ .
 - 4دراسة مارتين وآخرون ( ) Martin, et al ( )2004بعنوان:
أثر مجمكعة مف أحداث التدريس لجانييو عندما يتـ ربطيا في تعاقب معيف مع أحداث أخرل
في مجمكعة جانييو في تحصيؿ الطمبة كاتجاىاتيـ في مساؽ ثقافة الكمبيكتر.
ىدفت الدراسة لمعرفة أثر مجمكعة مف أحداث التدريس لجانييو عندما يتـ ربطيا في تعاقب
معيف مع أحداث أخرل في مجمكعة جانييو في تحصيؿ الطمبة كاتجاىاتيـ في مساؽ ثقافة الكمبيكتر،
استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي ،كتككنت عينة الدراسة مف ( )206طالبان مف طمبة جامعة ساكيت
كيسترف بأمريكا الذيف يدرسكف مساؽ ثقافة الكمبيكتر ،مكزعيف عمى ست مجمكعات بصكرة عشكائية
باالستناد إلى درجاتيـ في اختبار قبمي ،حيث قسمت كؿ مجمكعة منيا إلى ثالث مستكيات(مرتفع –
متكسط – منخفض) ،بناءان عمى نتائج االختبار نفسو ،كأعد الباحثكف اختبا انر تحصيميان ،كمادة تعميمية
خاصة بالدراسة ،كاستخدمكا المعالجات اإلحصائية التالية( :تحميؿ التبايف ،معامؿ ارتباط بيرسكف).
تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية لصالح أربع مجمكعات ىي عمى
التكالي( :برنامج كامؿ ،برنامج بدكف أىداؼ ،برنامج بدكف أمثمة ،برنامج بدكف مراجعة) ،ك حصمت
المجمكعتاف( برنامج بدكف تطبيؽ ،برنامج بالمعمكمات فقط) عمى أدنى المتكسطات ،مما يعني أف
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التطبيؽ كالمعمكمات مككناف ىاماف يؤثراف بصكرة مباشرة في التحصيؿ ،كقد كاف لمرحمة التطبيؽ أقكل
تأثير في تحصيؿ الطمبة مقارنة بالمراحؿ األخرل ،كما أف المجمكعات األربع التي احتكل برنامجيا
عمى مرحمة التطبيؽ كانت الفركؽ كبيرة بينيا كبيف المجمكعتيف المتيف لـ تتضمف التطبيؽ في برامجيا،
بينما كاف استثناء إحدل المراحؿ الثالث(األىداؼ ،األمثمة ،المراجعة) مف البرنامج لـ يكف لو نفس
تأثير غياب مرحمة التطبيؽ.
كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا :القياـ بالمزيد مف الدراسات حكؿ مجمكعة
األحداث لجانييو.
 - 1دراسة السبيل ( )2003بعنوان:
أثر استخداـ كؿ مف دكرة التعمـ كنمكذج جانييو عمى اكتساب عينة مف تمميذات الصؼ الثالث
االبتدائي بمدينة الرياض لممفاىيـ العممية كميارات المالحظة كالتصنيؼ كاالتصاؿ.
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى إمكانية استخداـ نمكذج جانييو في إعداد نمكذجي تعميـ كتعمـ
لكحده مف منيج العمكـ لممرحمة االبتدائية ،كالمقارنة بيف دكرة التعمـ كنمكذج جانييو في اكتساب الطمبة
لممفاىيـ العممية ،استخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي ،كبمغت عينة الدراسة  96تمميذة ،مكزعة
بكاقع  22تمميذة بكؿ فصؿ ،طبقت الباحثة نمكذج دكرة التعمـ عمى المجمكعة األكلى ،ك نمكذج
جانييو عمى المجمكعة الثانية ،كالمجمكعة الثالثة ضابطة ،كأعدت الباحثة اختبا انر تحصيميان ،كمادة
تعميمية خاصة بالدراسة ،كاستخدمت المعالجات اإلحصائية التالية( :تحميؿ التبايف ،اختبار ،t – test
معامؿ ارتباط بيرسكف).
ككانت أىـ النتائج :أكضح اختبار التبايف لنتائج االختبار البعدم المؤجؿ في اختبار اكتساب
المفاىيـ العممي ،كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعات الثالث لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف،
11

كىذه النتائج تظير تأثير دكرة التعمـ كنمكذج جانييو في نتائج اختبار اكتساب المفاىيـ العممي ،مما
يكضح أف األطكار المختمفة لدكرة التعمـ كأنشطة التعميـ كالتعمـ المختمفة في نمكذج جانييو تؤثر بصكرة
ممحكظة عمى نتائج اختبار اكتساب المفاىيـ العممي في المجمكعتيف التجريبيتيف.
 - 5دراسة غنيم ( )2001بعنوان:
أثر استخداـ نمكذج جانييو في تدريس العمكـ عمى اكتساب المفاىيـ العممية كاالحتفاظ بالتعمـ
لدل تالميذ المرحمة االبتدائية.
ىدفت الدراسة إلى دراسة استخداـ بعض النماذج التدريبية كنمكذج جانييو في تدريس العمكـ
الكتساب المفاىيـ العممية كاالحتفاظ بالتعمـ لتالميذ المرحمة االبتدائية ،كاستخدمت الباحثة المنيج
التجريبي في الدراسة ،كتـ اختيار العينة مف مدارس الزقازيؽ بجميكرية مصر العربية ،كاعداد دليؿ
المعمـ باستخداـ نمكذج جانييو االستقرائي ،كاعداد اختبارات تحصيمية لقياس تحصيؿ المفاىيـ العممية
في كحدة المادة ،كذلؾ بعد عرضيا عمى المحكميف المختصيف ،كتـ إجراء التعديالت الالزمة لتككف
صالحة لالستخداـ ،كما تـ التطبيؽ القبمي كالبعدم كالمؤجؿ عمى عينة الدراسة ،كاستخدمت الباحثة
المعالجات اإلحصائية التالية( :تحميؿ التبايف الثنائي ،اختبار  ،t – testمعامؿ ارتباط بيرسكف) ،كتـ
رصد الدرجات ،ثـ نكقشت النتائج التي أظيرت :أثر استخداـ نمكذج جانييو عمى اكتساب المفاىيـ
العممية ،كاالحتفاظ بالتعمـ لدل تالميذ عينة الدراسة.
 -6دراسة القباطي( )2000بعنوان:
أثر استخداـ نمكذجي جانييو ك بركنر التعميمييف في تحصيؿ كاستبقاء المفاىيـ الفيزيائية لدل
طالب مرحمة التعميـ األساسي في اليمف.
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ىدفت الدراسة لمعرفة أثر استخداـ نمكذجي جانييو ك بركنر التعميمييف في تحصيؿ كاستبقاء
المفاىيـ الفيزيائية لدل طالب مرحمة التعميـ األساسي في اليمف ،استخدـ الباحث المنيج التجريبي،
كبمغت عينة الدراسة ( )91طالبان ،قسمت إلى ثالث مجمكعات بكاقع ( )21طالبان لممجمكعة األكلى
طبؽ عمييا نمكذج جانييو ،ك( )21طالبان لممجمكعة الثانية طبؽ عمييا نمكذج بركنر ،ك( )21طالبان
لممجمكعة الثالثة الضابطة ،كأعد الباحث اختبا انر تحصيميان ،كمادة تعميمية خاصة بالدراسة ،كاستخدـ
الباحث المعالجات اإلحصائية التالية( :تحميؿ التبايف ،اختبار .)t – test
تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طالب
المجمكعة التجريبية األكلى كمتكسط درجات طالب المجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية
األكلى ،ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسط درجات طالب المجمكعة التجريبية األكلى كمتكسط
درجات طالب المجمكعة التجريبية الثانية لصالح المجمكعة التجريبية الثانية.
كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا :استخداـ نمكذج جانييو ك بركنر في اكتساب
المفاىيـ الفيزيائية لدل طالب التعميـ األساسي ،كاإلكثار مف استخداـ الشكاىد التي تعرض بصكرة
أزكاج متقابمة (مثاؿ – ال مثاؿ) ،كاالىتماـ بتدريب المعمميف كالمشرفيف عمى استخداـ النماذج
المستخدمة في ىذه الدراسة.
أكصت الدراسة بإجراء دراسات مشابية تتناكؿ مفاىيـ فيزيائية أخرل كمستكيات تعميمية
مختمفة.
 - 7دراسة الحيدري( )1997بعنوان:
أثر تدريس العمميات الحسابية األربعة كفؽ نمكذجي بركنر كجانييو الكتساب المفاىيـ في
القدرة عمى حؿ المسائؿ الحسابية كاتقاف الميارات لدل تالميذ المرحمة االبتدائية.
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ىدفت الدراسة لمعرفة أثر تدريس العمميات الحسابية األربعة كفؽ نمكذجي بركنر كجانييو
الكتساب المفاىيـ في القدرة عمى حؿ المسائؿ الحسابية كاتقاف الميارات لدل تالميذ المرحمة االبتدائية،
استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كبمغت عينة الدراسة ( )62طالبان كطالبة مف طمبة الصؼ الثاني في
مدينة بغداد بالعراؽ ،قسمت إلى ثالث مجمكعات بكاقع ( )20طالبان كطالبة لممجمكعة األكلى طبؽ
عمييا نمكذج بركنر ،ك( )20طالبان كطالبة لممجمكعة الثانية طبؽ عمييا نمكذج جانييو ،ك( )20طالبان
اختبار تحصيميان خاصان بالدراسة ،كاستخدـ الباحث
كطالبة لممجمكعة الثالثة الضابطة ،كأعد الباحث
ان
المعالجات اإلحصائية التالية( :تحميؿ التبايف ،اختبار .) t – test
كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف التجريبيتيف
األكلى كالثانية عمى المجمكعة الضابطة في القدرة عمى حؿ المسائؿ الحسابية ،كتفكؽ المجمكعتيف
التجريبيتيف األكلى كالثانية عمى المجمكعة الضابطة في القدرة عمى حؿ المسائؿ الحسابية ،كعدـ كجكد
فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعات الثالث في إتقاف الميارات لدل التالميذ.
كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا :استخداـ نمكذج جانييو ك بركنر في
تدريس الميارات الحسابية ،كتضميف دليؿ المعمـ إرشادات لتدريس مفاىيـ الرياضيات باستخداـ النماذج
الحديثة كنمكذجي جانييو ك بركنر ،كاجراء دراسات مماثمة تتناكؿ ميارات أخرل كمستكيات تعميمية
مختمفة.
 – 8دراسة التميمي( )1997بعنوان:
أثر نمكذجي جانييو ك بركنر المكيفيف في تعمـ الح اررة كخكاص المادة كالضغط.
ىدفت الدراسة لمعرفة أثر نمكذجي جانييو ك بركنر المكيفيف في تعمـ الح اررة كخكاص المادة
كالضغط ،استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كبمغت عينة الدراسة ( )92طالبان كطالبة مف طمبة كمية
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المعمميف المستكل الثاني في مدينة بغداد ،كقسمت إلى ثالث مجمكعات بكاقع ( )20طالبان كطالبة
لممجمكعة األكلى طبؽ عمييا نمكذج جانييو ،ك( )20طالبان كطالبة لممجمكعة الثانية طبؽ عمييا نمكذج
بركنر ،ك( )20طالبان كطالبة لممجمكعة الثالثة الضابطة ،كأعد الباحث اختبا انر تحصيميان خاصان
بالدراسة ،كاستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية التالية( :تحميؿ التبايف اختبار .) t –test
تكصمت الدراسة إلى النتائج التالية :تساكم أثر نمكذجي جانييو ك بركنر المكيفيف في
التحصيؿ الفكرم لدل طمبة المجمكعتيف ،كتفكؽ نتائج نمكذج جانييو المكيؼ عمى نتائج المجمكعة
الضابطة في التحصيؿ الفكرم ،كتفكؽ نتائج نمكذج بركنر المكيؼ عمى نتائج المجمكعة الضابطة في
التحصيؿ الفكرم ،كتفكؽ نتائج نمكذج جانييو المكيؼ عمى نتائج نمكذج بركنر في التحصيؿ الفكرم.
أكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات أىميا :استخداـ نمكذج جانييو ك بركنر في تدريس
المفاىيـ الفيزيائية ،كتضميف دليؿ المعمـ إرشادات لتدريس مفاىيـ العمكـ باستخداـ النماذج الحديثة
كنمكذجي جانييو ك بركنر.
 – 9دراسة العكيمي( )1997بعنوان:
أثر نمكذجي جانييو ك ميرؿ كتنيسكف في اكتساب تالميذ المرحمة االبتدائية لممفاىيـ العممية
في مادة العمكـ.
ىد فت الدراسة لمعرفة أثر نمكذجي جانييو ك ميرؿ كتنيسكف في اكتساب تالميذ المرحمة
االبتدائية لممفاىيـ العممية في مادة العمكـ ،استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كبمغت عينة الدراسة
( )78تمميذان مف تالميذ الصؼ الخامس في مدينة بغداد ،كقسمت إلى ثالث مجمكعات بكاقع ()26
تمميذان لممجمكعة األكلى طبؽ عمييا نمكذج جانييو ،ك( )26تمميذان لممجمكعة الثانية طبؽ عمييا نمكذج
ميرؿ كتنيسكف ،ك( )26تمميذان لممجمكعة الثالثة الضابطة ،كأعد الباحث اختبا انر تحصيميان خاصان
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بالدراسة ،كاستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية التالية( :تحميؿ التبايف ،اختبار ،t – testمعامالت
االرتباط ).
كتكصمت الدراسة إلى أف التالميذ الذيف درسكا كفقان لنمكذج جانييو حققكا تحصيالن دراسيان أعمى
مف أكلئؾ التالميذ الذيف درسكا في المجمكعة الضابطة ،كمف التالميذ الذيف درسكا كفؽ نمكذج ميرؿ
كتنيسكف.
أكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا :استخداـ نمكذج جانييو ك ميرؿ كتنيسكف
في تدريس المفاىيـ العممية في التعميـ االبتدائي لما ليما مف دكر إيجابي في اكتساب المفاىيـ،
كتضميف دليؿ المعمـ إرشادات لتدريس مفاىيـ العمكـ باستخداـ النماذج الحديثة كنمكذجي جانييو ك
ميرؿ كتنيسكف.
 – 10دراسة السيد عودة ( )1996بعنوان:
دراسة مستكيات تعمـ تالميذ الصؼ الخامس لبعض المفاىيـ كالمبادئ العممية كعالقة ذلؾ
بقدرتيـ عمى حؿ المشكالت طبقان لنمكذج جانييو.
ىدفت الدراسة الختبار مدل صدؽ نمكذج جانييو في إكساب تالميذ الصؼ الخامس لممفاىيـ
كالمبادئ المتضمنة لمقرر العمكـ ،كاختيار مدل فاعمية أساليب التدريس التي مف الممكف أف تسيـ في
رفع كفاية العممية التعميمية ،استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،كأعدت الباحثة اختبا انر تحصيميان
خاصان بالدراسة ،كبمغت عينة الدراسة ( )86تمميذان كتمميذة مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي مختارة
مف بعض مدارس طنطا التعميمية بجميكرية مصر العربية ،قسمت إلى ( )42لممجمكعة التجريبية،
ك( )44لممجمكعة الضابطة ،ككانت األساليب اإلحصائية المستخدمة(:تحميؿ التبايف الثنائي ،اختبار t
.)– test
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كمف أىـ نتائج الدراسة :كجكد أثر ذا داللة إحصائية عمى اختبار التحصيؿ لممجمكعة
التجريبية ،كتبيف صدؽ نمكذج جانييو في إكساب التالميذ المفاىيـ ،كالمبادئ ،كحؿ المشكالت ،كارتفاع
مستكل التعمـ لدل المجمكعة التجريبية عف المجمكعة الضابطة.
 - 11دراسة كريفيتس وآخرون ( ) Griffiths ,et ( )1983بعنوان:
مدل فاعمية نمكذج جانييو في تعميـ مفيكـ المكؿ في مادة الكيمياء.
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى مدل فاعمية نمكذج جانييو في تعميـ مفيكـ المكؿ في مادة
الكيمياء ،استخدـ الباحثكف المنيج التجريبي ،كبمغت عينة الدراسة ( )269طالبان بالصؼ العاشر
بالمدرسة الثانكية بكندا ،كبعد دراسة الطالب لمكضكع مفيكـ المكؿ ،كتطبيؽ االختبارات المناسبة
عمييـ ،كتحميؿ استجاباتيـ بنسبة االتساؽ لمتأكد مف صدؽ كفاعمية نمكذج جانييو ،كانت أىـ النتائج
أف نمكذج جانييو يتيح لمطالب فرصان مناسبة لتعمـ بعض الجزئيات الفرعية التي تؤدم بيـ إلى التعمـ
في المستكيات العميا ،كيؤدم ذلؾ في النياية إلى تعمـ المكضكع المراد تعممو.
تحميل و تعقيب عمى دراسات المحور األول:
من حيث األىداف:
ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر نمكذجي جانييو ك ميرؿ كتنيسكف في اكتساب المفاىيـ
العممية في مادة العمكـ ،كما في دراسة ( العكيمي ،)0997 :كما ىدفت بعض الد ارسات إلى معرفة أثر
نمكذجي جانييو ك أكزبؿ في تحصيؿ مادة األحياء كاالحتفاظ بالتعمـ ،كما في دراسة ( العبدلي:
 ،)2116كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر استخداـ دكرة التعمـ ك نمكذج جانييو عمى اكتساب
المفاىيـ العممية كميارة المالحظة كالتصنيؼ ،كما في دراسة ( السبيؿ ،)2112 :كما ىدفت بعض
الدراسات إلى معرفة أثر نمكذجي جانييو ك بركنر في تحصيؿ المفاىيـ الفيزيائية ،كما في دراسة (
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القباطي ،)2111 :كدراسة ( التميمي،)0997 :كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر العمميات
الحسابية األربعة كفؽ نمكذجي جانييو ك بركنر الكتساب المفاىيـ الرياضية،

كما في دراسة (

الحيدرم ،)0997 :كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة فاعمية نمكذج جانييو في تعميـ مفاىيـ
الكيمياء كالعمكـ ،كما في دراسة ( غنيـ ،)2110 :ك دراسة (كريفيتس كآخركف  ،)0982:كما ىدفت
بعض الدراسات إلى معرفة مستكيات تعمـ المفاىيـ العممية كفؽ نمكذج جانييو ،كما في دراسة ( السيد
عكدة ،)0996 :كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر نمكذج جانييو في اكتساب المفاىيـ
النحكية ،كما في دراسة ( الدبكر ،)2102 :كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر نمكذج جانييو
في تدريس مفاىيـ تكنكلكجيا األجيزة الدقيقة عمى التحصيؿ كالتفكير االستداللي ،كما في دراسة (
الجيمي ،)2118 :كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر مجمكعة مف أحداث التدريس لنمكذج
جانييو في التحصيؿ لمساؽ ثقافة الكمبيكتر ،كما في دراسة (مارتيف كآخركف .)2114:
أما ىذه الدراسة الحالية فقد ىدفت إلى معرفة أثر معرفة أثر تكظيؼ نمكذج جانييو في
التحصيؿ لمفاىيـ اليندسة لدل طالب الصؼ التاسع األساسي ،كبذلؾ تختمؼ ىذه الدراسة مع دراسات
المحكر األكؿ السابقة.
من حيث العينة :
تباينت أحجاـ العينات في الدراسات السابقة ،إذ تراكح عدد أفراد العينات مف ( )08كما في
دراسة ( العبدلي ،)2116 :إلى ( )269كما في دراسة (كريفيتس كآخركف  ،)0982:كذلؾ انسجامان مع
األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا كؿ دراسة كعدد متغيراتيا ،كما تباينت الدراسات مف حيث متغير
الجنس ،فقد اقتصر عمى الذككر مثؿ دراسة ( العبدلي ،)2116 :ك دراسة (مارتيف كآخركف ،)2114:
ك دراسة ( القباطي ،)2111 :ك دراسة ( العكيمي ،)0997:ك دراسة (كريفيتس كآخركف ،)0982:
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كقسـ آخر مف الدراسات السابقة اقتصر عمى اإلناث مثؿ دراسة (الجيمي ،)2118:ك دراسة
(السبيؿ ،)2112:كالقسـ الثالث مف الدراسات السابقة كانت العينات مختمطة ( ذككر كاناث ) مثؿ
دراسة ( غنيـ  ،)2110:كدراسة (التميمي ،)0997:كدراسة (الحيدرم ،)0997:كدراسة (السيد
عكدة.)0996:
أما ىذه الدراسة الحالية فقد بمغ عدد أفراد عينتيا (  ) 72طالبان ،كىي مختمفة مع الدراسات
السابقة.
من حيث المنيج:
اتفقت غالبية الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبي(مجمكعة تجريبية كمجمكعة
ضابطة) ،مثؿ دراسة (الجيمي ،)2118:ك دراسة ( العبدلي ،)2116 :ك دراسة (مارتيف كآخركف
 ،)2114:كدراسة( غنيـ ،)2110 :كدراسة( القباطي  ،)2111:ك دراسة (العكيمي ،)0997:ك دراسة
(الحيدرم ،)0997:ك دراسة (التميمي ،)0997:ك دراسة (السيد عكدة ،)0996:كدراسة (كريفيتس
كآخركف  ،)0982:أما دراسة ( السبيؿ  )2112 :فقد استخدمت المنيج شبو التجريبي.
كاتفقت ىذه الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبي ( مجمكعة تجريبية
ك مجمكعة ضابطة).
من حيث األدوات:
اختبار تحصيميان لممفاىيـ،
معظـ أدكات الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة كانت
ان
مصحكبان بمادة تعميمية ،مثؿ دراسة (الجيمي ،)2118:ك دراسة ( العبدلي ،)2116 :ك دراسة (مارتيف
كآخركف  ،)2114:ك دراسة(السبيؿ ،)2112:كدراسة( غنيـ ،)2110 :كدراسة( القباطي  ،)2111:ك
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دراسة( العكيمي ،)0997 :ك دراسة (الحيدرم ،)0997 :ك دراسة ( التميمي ،)0997 :ك دراسة (
السيد عكدة ،)0996 :كدراسة (كريفيتس كآخركف .)0982:
أما ىذه الدراسة الحالية فاتفقت مع غالبية الدراسات السابقة في استخداـ أدكات الدراسة ،كىي
اختبار التحصيؿ ،كمادة تعميمية.
من حيث النتائج:
تباينت الدراسات في إظيار النتائج:
إذ أظيرت الدراسات التي تناكلت نمكذج جانييو فقط ،تفكؽ نمكذج جانييو عمى المجمكعة
الضابطة ،مثؿ دراسة (الجيمي ،)2118:كدراسة (مارتيف كآخركف  ،)2114:كدراسة (غنيـ ،)2110 :
كدراسة(السيد عكدة ،)0996:كدراسة(كريفيتس كآخركف ،)0982:أما في دراسة (الحيدرم ،)0997:فقد
تفكؽ نمكذج جانييو كنمكذج بركنر عمى المجمكعة الضابطة ،كفي دراسة (التميمي )0997:فأظيرت
النتائج تفكؽ نمكذج جانييو عمى نمكذج بركنر كالمجمكعة الضابطة في التحصيؿ الفكرم ،كفي دراسة
(العكيمي )0997:أظيرت النتائج تفكؽ نمكذج جانييو عمى نمكذج ميرؿ كتنيسكف كالمجمكعة
الضابطة ،أما في دراسة (القباطي )2111:فأظيرت تفكؽ نمكذج جانييو عمى نمكذج بركنر كالمجمكعة
الضابطة ،أما في دراسة (العبدلي )2116:فأظيرت النتائج تفكؽ نمكذج جانييو عمى نمكذج أكزبؿ
كالمجمكعة الضابطة ،أما في دراسة (السبيؿ )2112:فأظيرت النتائج تفكؽ نمكذج دكرة التعمـ عمى
نمكذج جانييو.
أما في ىذه الدراسة الحالية فقد أظيرت تفكؽ المجمكعة التجريبية التي درست كفؽ نمكذج
جانييو عمى المجمكعة الضابطة في التحصيؿ لممفاىيـ اليندسية ،كبذلؾ اتفقت مع غالبية الدراسات
السابقة التي أظيرت تفكؽ نمكذج جانييو في التحصيؿ.
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أوجو االتفاق:
اتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في منيج الدراسة كىك المنيج التجريبي،
كفي األدكات المستخدمة أيضان كىي اختبار التحصيؿ ،كمادة تعميمية ،ك غالبية الدراسات السابقة
أظيرت تفكؽ نتائج المجمكعة التجريبية عمى نتائج المجمكعة الضابطة.
أوجو االختالف:
تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في مكضكع البحث ،كىك قياس أثر تكظيؼ
نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية عمى تحصيؿ الطالب ،كفي مكاف إجرائيا ،كىك محافظة شماؿ
غزة ،كفي حجـ العينة البالغ عددىا ( )72طالبان ،كفي المرحمة التعميمية كىي المرحمة اإلعدادية.
ما استفادت بو الدراسة الحالية من دراسات المحور األول:
 بناء اإلطار النظرم.
 بناء أدكات الدراسة (اختبار المفاىيـ ك إعداد المادة التعميمية).
 منيجية البحث ( التجريبي) .
 اختيار المعالجات اإلحصائية.
 مقارنة نتائج الدراسة الحالية بنتائج الدراسات السابقة.
المحور الثاني :الدراسات التي تتعمق بأثر تطبيق نموذج جانييو وطرائق مختمفة في تدريس اليندسة.
 –4دراسة (طافش )2011:بعنوان:
أثر برنامج مقترح في ميارات التكاصؿ الرياضي عمى تنمية التحصيؿ العممي كميارات
التفكير البصرم في اليندسة لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة.
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ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج مقترح في ميارات التكاصؿ الرياضي عمى تنمية
التحصيؿ العممي كميارات التفكير البصرم في اليندسة لدل طالبات الصؼ الثامف األساسي بغزة،
كاستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي في الدراسة ،كبمغت عينة الدراسة ( )88طالبة مف طالبات
الصؼ الثامف األساسي بمدرسة عيف جالكت ،تـ تكزيعيا عشكائيان إلى مجمكعتيف ،األكلى تجريبية
كالثانية ضابطة ،كاستخدمت الباحثة اختبار التحصيؿ الدراسي ،كاختبار لميارات التفكير اليندسي،
كبحساب االنحرافات المعيارية ،كاختبار ( ت ) ،كاختبار ماف كتني ،تكصمت الدراسة إلى :كجكد أثر
لمبرنامج المقترح في ميارات التكاصؿ الرياضي عمى كحدة اليندسة لتنمية التحصيؿ الدراسي كميارات
التفكير البصرم عند تطبيقو ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط الدرجات في اختبار
تحصيؿ اليندسة كاختبار ميارات التفكير البصرم لصالح المجمكعة التجريبية ،كأكصت الدراسة
بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا ما يمي :ضركرة استخداـ ميارات التكاصؿ الرياضي كأحد أساليب
التعمـ الفعاؿ في مادة الرياضيات ،كضركرة تنظيـ كتب الرياضيات باستخداـ ميارات التكاصؿ
الرياضي ،كتحديد العالقات بيف المفاىيـ بصكرة كاضحة.
 – 2دراسة(باسي)2011:بعنوان:
دراسة تطبيقية لزيادة نسبة تحصيؿ طالب الصؼ التاسع بمادة اليندسة كفؽ نمكذج جانييو.
ىدفت الدراسة التطبيقية لزيادة نسبة تحصيؿ طالب الصؼ التاسع بمادة اليندسة كفؽ نمكذج
جانييو بمدينة فك اكف فكال ند بفرنسا ،حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،كبمغت عينة الدراسة
( )84طالبان كطالبة ،قسمت ألربع مجمكعات ،األكلى كالثانية درست كفؽ نمكذج جانييو ،كالثالثة
كالرابعة درست بالطريقة المعتادة ،ككاف عدد كؿ مجمكعة مف المجمكعات ()20طالبان كطالبة،
كأظيرت النتائج ارتفاع نسبة تحصيؿ المجمكعتيف األكلى كالثانية المتاف درستا كفؽ نمكذج جانييو عمى
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المجمكعتيف الثالثة كالرابعة المتاف درستا بالطريقة المعتادة ،كاستخدـ الباحث اختبار تحصيمي مف
إعداده ،كبعد المعالجات اإلحصائية ( تحميؿ التبايف كاختبار شيفيو كمعامؿ االرتباط) ،كأكدت الدراسة
عمى أىمية تطبيؽ نمكذج جانييو في تدريس اليندسة.
 – 3دراسة(غامسي)2011:بعنوان:
فاعمية نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية مف كجو نظر المعمميف.
ىدفت الدراسة لمعرفة فاعمية نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية مف كجو نظر المعمميف
بمدينة ليكف بفرنسا ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي ،عف طريؽ استبياف ،تـ تكزيعو عمى
()060معممان كمعممة ،مف معممي الرياضيات ،كبكاسطة التحميؿ العاممي (برنامج إحصائي) أظيرت
النتائج :فاعمية عالية لنمكذج جانييو في بناء المفاىيـ اليندسية.
كأكصت الدراسة بتكظيؼ نمكذج جانييو في بناء المفاىيـ اليندسية مف قبؿ المعمميف عمى
الطالب.
 - 1دراسة ( دوفيل  )1044:بعنوان:
فعالية استخداـ طريقة جانييو في تدريس اليندسة كبقاء أثر التعمـ لدل طالب الصؼ السادس
بميكف.
ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ طريقة جانييو في تدريس اليندسة كبقاء أثر التعمـ
لدل طالب الصؼ السادس ،بمدينة ليكف ،بفرنسا ،كاستخدمت الباحثة المنيج التجريبي في الدراسة،
كبمغت عينة الدراسة ( )888طالبان كطالبة ،مف طالب الصؼ السادس األساسي بمدينة بميكف ،تـ
تكزيعيا عشكائيان إلى أربع مجمكعات :األكلى كالثانية تجريبية ،كالثالثة كالرابعة ضابطة ،حيث كاف عدد
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طالب كؿ مجمكعة ( )20طالبان كطالبة ،كطبقت الباحثة اختبا انر تحصيميان في دراستو ،كأظيرت نتائج
تحميؿ التبايف لممجمكعات الربعة ،تفكؽ المجمكعتيف األكلى كالثانية عمى المجمكعتيف الثالثة كالرابعة.
كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المجمكعات لصالح المجمكعتيف
التجريبيتيف ،كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا ما يمي :إجراء المزيد مف الدراسات
المتعمقة بطريقة جانييو عمى جميع المستكيات المعرفية ،كمختمؼ المراحؿ العمرية ،مف أجؿ الكشؼ
عف فعاليتيا ،كتدريب المعمميف عمى استخداـ طرؽ جديدة في التدريس بما فييا طريقة جانييو.
 – 5دراسة ( كجممان )2011:بعنوان:
أثر استخداـ نمكذج كمكز ماير كنمكذج جانييو في تنمية المفاىيـ اليندسية لدل طالب
الصؼ السابع األساسي بستراسبكرج.
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ نمكذج كمكز ماير كنمكذج جانييو في تنمية المفاىيـ
اليندسية لدل طالب الصؼ السابع األساسي ،بمدينة ستراسبكرج ،بفرنسا ،كاستخدمت الباحثة المنيج
التجريبي في الدراسة ،كبمغت عينة الدراسة ( )88طالبان كطالبة مف طالب الصؼ السابع األساسي
بمدينة ستراسبكرج ،تـ تكزيعيا عشكائيان إلى ثالث مجمكعات ،األكلى تجريبية درست كفؽ نمكذج كمكز
ماير ،كالثانية تجريبية درست كفؽ نمكذج جانييو ،كالثالثة ضابطة ،كأظيرت نتائج تحميؿ التبايف
كاختبار (ت) لالختبار التحصيمي الذم تـ تطبيقو عمى مجمكعات الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة
إحصائية بيف متكسط درجات مجمكعات الدراسة لصالح المجمكعتيف التجريبيتيف ،ككجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعتيف التجريبيتيف األكلى كالثانية كلصالح المجمكعة
التجريبية الثانية.
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كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا ما يمي :ضركرة استخداـ نمكذجي كمكز
ماير كجانييو في تنمية المفاىيـ اليندسية.
 – 6دراسة(بن محمد )2010:بعنوان:
فاعمية طريقة جانييو في تحصيؿ طالب الصؼ الثامف بمادة اليندسة كاالحتفاظ بالتعمـ .
ىدفت الدراسة لمعرفة فاعمية طريقة جانييو في تحصيؿ طالب الصؼ الثامف بمادة اليندسة
كاالحتفاظ بالتعمـ ،بمدينة فاس بالمغرب ،حيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي ،كبمغت عينة الدراسة
( )014طالبان كطالبة ،قسمت ألربع مجمكعات ،األكلى كالثانية درست كفؽ طريقة جانييو،كالثالثة
كالرابعة درست بالطريقة المعتادة ،ككاف عدد كؿ مجمكعة مف المجمكعات ()26طمبان كطالبة ،كاستخدـ
الباحث اختبار تحصيمي كأداة لمدراسة ،كأظيرت النتائج ارتفاع متكسط درجات المجمكعتاف األكلى
كالثانية المتاف درستا كفؽ طريقة جانييو عمى متكسط درجات المجمكعتيف الثالثة كالرابعة المتاف درستا
بالطريقة المعتادة ،عف طريؽ تحميؿ التبايف ،كاختبار تككي.
كأكدت الدراسة عمى أىمية تطبيؽ طريقة جانييو لتعميـ مادة اليندسة في المستكيات األخرل.
 - 7دراسة(لوجراند )2010:بعنوان:
دراسة أثر تطبيؽ نمكذج كمكز ماير كجانييو عمى تحصيؿ طالب الصؼ السادس بمادة
اليندسة.
ىدفت الدراسة لمعرفة أثر تطبيؽ نمكذج كمكز ماير كجانييو عمى تحصيؿ طالب الصؼ
السادس بمادة اليندسة ،بمدينة ليكف بفرنسا ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي في الدراسة ،كبمغت
عينة الدراسة ( )96طالبان كطالبة ،قسمت لثالث مجمكعات ،األكلى تجريبية درست كفؽ نمكذج كمكز
ماير ،كالثانية تجريبية درست كفؽ نمكذج جانييو ،كالثالثة ضابطة درست بالطريقة المعتادة ،ككاف عدد
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كؿ مجمكعة مف المجمكعات ()22طمبان كطالبة ،كاستخدـ الباحث اختبار تحصيمي مف إعداده ،كبعد
المعالجات اإلحصائية ( تحميؿ التبايف كاختبار شيفيو كاختبار ( ت ) ،أظيرت النتائج تفكؽ المجمكعة
األكلى كالثانية عمى المجمكعة الثالثة المتاف درستا كفؽ نمكذج كمكز ماير كجانييو ،كتفكؽ المجمكعة
الثانية التي درست كفؽ نمكذج جانييو عمى المجمكعة الثانية التي درست كفؽ نمكذج كمكز ماير في
متكسط الدرجات.
كأكصت الدراسة بتطبيؽ نمكذج جانييو بصكرة أكسع لتعميـ مادة اليندسة في المستكيات
األخرل.
 -8دراسة(لوبيز )2010:بعنوان:
أثر تكظيؼ طريقة جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية كاالحتفاظ بيا لدل طالب الصؼ السابع.
ىدفت الدراسة لمعرفة أثر تكظيؼ طريقة جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية كاالحتفاظ بيا لدل
طالب الصؼ السابع ،بمدينة جيفكر بفرنسا ،حيث استخدمت الباحثة المنيج التجريبي ،كبمغت عينة
الدراسة ( )88طالبان كطالبة ،قسمت ألربع مجمكعات ،األكلى كالثانية تجريبية درست كفؽ طريقة
جانييو ،كالثالثة كالرابعة ضابطة درست بالطريقة المعتادة ،ككاف عدد كؿ مجمكعة مف المجمكعات
()22طمبان كطالبة ،كاستخدـ الباحث اختبا انر تحصيميان ،كبعد المعالجات اإلحصائية ( تحميؿ التبايف
كمعامؿ االرتباط) ،أظيرت النتائج تفكؽ المجمكعتاف األكلى كالثانية المتاف درستا كفؽ طريقة جانييو
في نتائج التحصيؿ عمى المجمكعتيف الثالثة كالرابعة المتاف درستا بالطريقة المعتادة.
كأكصت الدراسة باعتماد طريقة جانييو لبناء المفاىيـ اليندسة لدل المستكيات األدنى كاألعمى
في المدارس.
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 – 9دراسة(بو خروبة )2008:بعنوان:
دراسة مقارنة بيف طريقة جانييو كبركنر عمى تحصيؿ الطالب بمادة اليندسة مف كجو نظر
المعمميف.
ىدفت الدراسة لممقارنة بيف طريقة جانييو كبركنر عمى تحصيؿ الطالب بمادة اليندسة مف
كجو نظر المعمميف ،بمدينة بك مرداس بالجزائر ،حيث استخدـ الباحث المنيج الكصفي عف طريؽ
استبياف ،تـ تكزيعو عمى ( )081معممان كمعممة ،مف معممي الرياضيات ،كأظيرت نتائج اختبار (ت)
تفكؽ طريقة جانييو عمى طريقة بركنر لقياس تحصيؿ الطالب بمادة اليندسية مف كجو نظر المعمميف.
كأكصت الدراسة بتكظيؼ أكثر لطريقة جانييو في تدريس اليندسية.
 – 10دراسة(ريتشارد )2008:بعنوان:
دراسة مقارنة بيف طريقتي جانييو كبياجيو عمى تحصيؿ الطالب في مادة اليندسة مف كجو
نظر المعمميف.
ىدفت الدراسة لممقارنة بيف طريقتي جانييو كبياجيو عمى تحصيؿ الطالب في مادة اليندسة
مف كجو نظر المعمميف ،بمدينة ليكف بفرنسا ،حيث استخدمت الباحثة المنيج الكصفي عف طريؽ
استبياف ،كبمغت عينة الدراسة ()061معممان كمعممة ،مف معممي الرياضيات ،كأكضحت نتائج أسمكب
التحميؿ العاممي اإلحصائي تقارب طريقتي جانييو كبياجيو عمى تحصيؿ الطالب بمادة اليندسية مف
كجو نظر المعمميف.
كأكدت الدراسة عمى أىمية تطبيؽ طريقتي جانييو كبياجيو في تدريس اليندسية.
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 – 11دراسة(بوتي )2008:بعنوان:
دراسة أثر طريقة جانييو عمى تحصيؿ طالب الصؼ السابع في مادة الرياضيات تخصص
اليندسة
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر طريقة جانييو عمى تحصيؿ طالب الصؼ السابع في مادة
الرياضيات تخصص اليندسة ،بمدينة سانت ايتياف بفرنسا ،حيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي،
كاختبار التحصيؿ اليندسي عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ( )011طالبان كطالبة ،قسمت ألربع
مجمكعات ،األكلى كالثانية درست كفؽ طريقة جانييو ،كالثالثة كالرابعة درست بالطريقة المعتادة ،ككاف
عدد كؿ مجمكعة مف المجمكعات ()20طالبان كطالبة ،كأظيرت نتائج تحميؿ التبايف كاختبار شيفيو
ارتفاع متكسط درجات المجمكعتاف األكلى كالثانية المتاف درستا كفؽ طريقة جانييو عمى متكسط درجات
المجمكعتيف الثالثة كالرابعة المتاف درستا بالطريقة المعتادة ،كأكصت الدراسة بتطبيؽ طريقة جانييو
لتعميـ مادة اليندسة.
 – 12دراسة (دياب )2004:بعنوان:
أثر استخداـ إستراتيجية مقترحة لحؿ المسائؿ الرياضية اليندسية عمى تحصيؿ الطمبة
كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات.
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخداـ إستراتيجية مقترحة لحؿ المسائؿ الرياضية اليندسية
عمى تحصيؿ الطمبة كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي في الدراسة،
كبمغت عينة الدراسة ( )88طالبة ،تـ تكزيعيا عشكائيان إلى مجمكعتيف األكلى تجريبية كالثانية ضابطة،
كتككنت أدكات الدراسة مف اختبار تحصيمي قبمي كبعدم ،كمقياس اتجاه نحك الرياضيات ،كدليؿ
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المعمـ كفؽ اإلستراتيجية المقترحة ،كطبؽ الباحث اختبار(ت) لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف متكسطي
غير مرتبطيف ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالمتكسط الحسابي.
كتكصمت الدراسة إلى ما يمي :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  1010في
التحصيؿ بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية ،لصالح المجمكعة التجريبية ،كعدـ كجكد
فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة  1010في االتجاه نحك الرياضيات بيف طمبة
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا ما يمي :ضركرة تكظيؼ ىذه اإلستراتيجية
في حؿ المسائؿ الرياضية اليندسية ،كتشجيع المعمميف عمى استخداميا في ممارساتيـ التعميمية.
 – 13دراسة (السنكري )2003:بعنوان:
أثر نمكذج فاف ىايؿ في تنمية ميارات التفكير اليندسي كاالحتفاظ بيا لدل طالب الصؼ
التاسع األساسي بغزة.
ىدفت الدراسة إلى معرفة أثر نمكذج فاف ىايؿ في تنمية ميارات التفكير اليندسي كاالحتفاظ
بيا لدل طالب الصؼ التاسع األساسي بغزة ،كاستخدـ الباحث المنيج التجريبي في الدراسة ،كاختبار
التفكير اليندسي عمى عينة الدراسة البالغ عددىا ( )81طالبان ،تـ تكزيعيا عشكائيان إلى مجمكعتيف
األكلى تجريبية كالثانية ضابطة ،ككفؽ اختبار (ت) لعينتيف مستقمتيف  ،كاختبار ماف كتني ،تكصمت
الدراسة إلى ما يمي :كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند ( (α ≥ 1010في مستكل التفكير اليندسي
بيف طالب المجمكعتيف حسب طريقة التدريس كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية ،ككجكد فركؽ ذات
داللة إحصائية عند ( (α ≥ 1010في مستكل التفكير اليندسي بيف طالب المجمكعتيف حسب مستكل
التحصيؿ المرتفع في اليندسة كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية ،ككجكد فركؽ ذات داللة إحصائية
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عند ( (α ≥ 1010في مستكل التفكير اليندسي بيف طالب المجمكعتيف حسب مستكل التحصيؿ
المنخفض في اليندسة كذلؾ لصالح المجمكعة التجريبية.
كأكصت الدراسة بمجمكعة مف التكصيات مف أىميا ما يمي :ضركرة إعادة بناء مناىج
اليندسة بجميع الم ارحؿ التعميمية كفؽ نمكذج فاف ىايؿ ،كاجراء دراسات مشابية ليذه الدراسة.
 - 14دراسة عبد الدايم ( )1999بعنوان:
فعالية نمكذجي جانييو المعدؿ كفاف ىايؿ في اكتساب بعض جكانب التعمـ كتنمية التفكير
اليندسي لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية.
ىدفت الدارسة لمتعرؼ عمى مدل فعالية نمكذجي جانييو المعدؿ كفاف ىايؿ في اكتساب بعض
جكانب التعمـ كتنمية التفكير اليندسي لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ،كاستخدـ الباحث المنيج
التجريبي ،ككانت أداة الدراسة اختبار التفكير اليندسي ،كبمغت عينة الدراسة  021طالبان مف الصؼ
األكؿ اإلعدادم مف مدرسة اإلعدادية القديمة ببمبيس ،مكزعيف " "41طالبان في كؿ فصؿ ،حيث
المجمكعة األكلى استخدـ الباحث نمكذج جانييو كالمجمكعة الثانية استخدـ فاف ىايؿ كالمجمكعة الثالثة
ىي الضابطة ،كاستخدـ الباحث المعالجات اإلحصائية التالية ( :تحميؿ التبايف ،اختبار

،t – test

معادلة بالؾ ) ،ككانت أىـ النتائج أف نمكذج جانييو ذا فاعمية عالية في تدريس كحدة الشكؿ الرباعي
لتنمية التفكير اليندسي ،كأف استخداـ نمكذج التعميـ العاـ لجانييو يسيـ في إكساب التالميذ لممفاىيـ
اليندسية ،ككذلؾ تفكؽ المجمكعتيف التجريبيتيف عمى المجمكعة الضابطة.
 - 15دراسة المقطري( )1999بعنوان:
فعالية استخداـ نمكذجي جانييو ك ميرؿ كتنيسكف في تدريس اليندسة بالمرحمة االبتدائية باليمف
في تنمية التفكير االبتكارم كالقدرة االستداللية.
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ىدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخداـ نمكذجي جانييو ك ميرؿ كتنيسكف في تدريس اليندسة
بالمرحمة االبتدائية باليمف في تنمية التفكير االبتكارم كالقدرة االستداللية ،تككنت مجمكعة البحث مف
( )021تمميذان بالصؼ السادس االبتدائي ،تـ تقسيميـ إلى ثالث مجمكعات :مجمكعتاف تجريبيتاف ك
مجمكعة ضابطة ،كاستخدـ الباحث اختبار تحصيمي مف إعداده ،كبعد المعالجات اإلحصائية( تحميؿ
التبايف كاختبار شيفيو كمعامؿ االرتباط ) ،تكصمت الدراسة إلى تفكؽ المجمكعة التي استخدمت نمكذج
جانييو عمى المجمكعة التي استخدمت نمكذج ميرؿ كتنيسكف كعمى المجمكعة التي اعتمدت الطريقة
المعتادة في تنمية التفكير االبتكارم كالقدرة االستداللية كالتحصيؿ الدراسي.
تحميل و تعقيب عمى دراسات المحور الثاني:
من حيث األىداف:
ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة فاعمية نمكذج جانييو عمى تحصيؿ الطالب في اليندسة
كما في دراسة (غامسي ،)2100:كدراسة (باسي ،)2100:كدراسة (بف محمد ،)2101:كدراسة
(لكبيز ،)2101:كدراسة(بكتي ،)2117:كدراسة( دكفيؿ ،)2100 :كما ىدفت بعض الدراسات إلى
معرفة فعالية برنامج مقترح كمكقع تعميمي لتدريس اليندسة كما في دراسة (طافش ،)2100:ك دراسة
(دياب ،)2114:كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة أثر نمكذج فاف ىايؿ في تنمية ميارتي التفكير
اليندسي كما في دراسة (السنكرم ،)2112:كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة فاعمية أثر نمكذج
جانييو ك ميرؿ كتنيسكف في تدريس اليندسة ،كما في دراسة( المقطرم ،)0999 :كما ىدفت بعض
الدراسات إلى معرفة فاعمية نمكذجي جانييو المعدؿ ك فاف ىايؿ في اكتساب جكانب التعمـ ككيفية
التفكير اليندسي ،كما في دراسة ( عبد الدايـ ،)0999 :كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة فاعمية
نمكذجي جانييو ك بركنر عمى تحصيؿ الطالب بمادة اليندسة  ،كما في دراسة ( بك خركبة،)2119 :
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كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة فاعمية نمكذجي جانييو ك بياجيو عمى تحصيؿ الطالب بمادة
اليندسة ،كما في دراسة (ريتشارد ،)2118 :كما ىدفت بعض الدراسات إلى معرفة فاعمية نمكذجي
جانييو ك كمكز ماير عمى تحصيؿ الطالب بمادة اليندسة ،كما في دراسة ( لكجراند ،)2101 :ك دراسة
( كجمماف.)2100 :
أما ىذه الدراسة الحالية فقد ىدفت إلى معرفة أثر معرفة أثر تكظيؼ نمكذج جانييو في
التحصيؿ لمفاىيـ اليندسة لدل طالب الصؼ التاسع األساسي ،كبذلؾ تختمؼ ىذه الدراسة مع
الدراسات السابقة ما عدا دراسة (باسي ،)2100:كدراسة(غامسي ،)2100:ك دراسة (بف
محمد ،)2101:كدراسة(لكجراند ،)2101:كدراسة( لكبيز ،)2101 :ك دراسة (بك خركبة،)2119 :
كدراسة (ريتشارد ،) )2118 :كدراسة(بكتي ،)2117:كدراسة( عبد الدايـ ،)0999 :ك دراسة(
المقطرم.)0999 :
من حيث العينة:
تباينت أحجاـ العينات في الدراسات السابقة إذ تراكح عدد أفراد العينات مف ( )61كما في
دراسة ( كجمماف  )2100 :إلى ( )081كما في دراسة (بك خركبة ،)2119 :كذلؾ انسجامان مع
األىداؼ التي تسعى لتحقيقيا كؿ دراسة كعدد متغيراتيا ،كما تباينت الدراسات مف حيث متغير
الجنس ،فقد اقتصر عمى الذككر :مثؿ دراسة ( السنكرم ،)2112 :ك دراسة (المقطرم ،)0999 :ك
دراسة ( عبد الدايـ ،)0999 :كقسـ آخر مف الدراسات السابقة ،اقتصر عمى اإلناث :مثؿ دراسة
(طافش ،)2100:كدراسة (دياب ،)2114:كالقسـ الثالث مف الدراسات السابقة:كانت العينات مختمطة (
ذككر كاناث ) مثؿ :دراسة (باسي ،)2100 :كدراسة(غامسي ،)2100:ك دراسة (كجمماف،) 2100 :
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ك دراسة ( دكفيؿ ،)2100 :ك دراسة (بف محمد ،)2101:كدراسة(لكجراند ،)2101:كدراسة( لكبيز:
 ،)2101ك دراسة (بك خركبة ،)2119:كدراسة (ريتشارد ،)2118 :كدراسة (بكتي.)2117:
أما ىذه الدراسة الحالية فقد بمغ عدد أفراد عينتيا (  ) 72طالبان ،كىي مختمفة مع الدراسات
السابقة.
من حيث المنيج:
اتفقت غالبية الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبي (مجمكعة تجريبية كمجمكعة
ضابطة) مثؿ :دراسة (باسي ،)2100 :ك دراسة (دكفيؿ ،) 2100 :ك دراسة (كجمماف ،)2100 :ك
دراسة (بف محمد ،)2101:كدراسة(لكجراند ،)2101:كدراسة( لكبيز ،)2101 :كدراسة (بكتي،)2117:
ك دراسة ( دياب ،)2114 :ك دراسة (السنكرم  ،)2112:كدراسة(المقطرم ،)0999 :ك دراسة ( عبد
الدايـ ،)0999 :أما دراسة ( طافش  )2100 :فقد استخدمت المنيج شبو التجريبي ،أما دراسة
(غامسي  ،)2100:ك دراسة ( بك خركبة  ،)2119 :كدراسة (ريتشارد ،)2118 :فقد استخدمت المنيج
الكصفي.
كاتفقت الدراسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في استخداـ المنيج التجريبي(مجمكعة
تجريبية ك مجمكعة ضابطة).
من حيث األدوات:
معظـ أدكات الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة كانت اختبار تحصيمي لممفاىيـ،
مصحكبان بمادة تعميمية مثؿ :دراسة (طافش ،)2100:كدراسة (باسي ،)2100 :ك دراسة (بف
محمد ،)2101:كدراسة (لكجراند ،)2101:كدراسة ( لكبيز ،)2101 :كدراسة (بكتي ،)2117:ك دراسة
(دكفيؿ  ،) 2100 :ك دراسة (كجمماف ،)2100 :ك دراسة(السنكرم ،)2112:كدراسة (المقطرم:
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 ،)0999ك دراسة ( عبد الدايـ ،)0999 :أما أداة الدراسة المستخدمة في دراسة (غامسي ،)2100:ك
دراسة (بك خركبة ،)2119 :كدراسة (ريتشارد ،)2118 :فقد كانت استبياف ،أما أداة الدراسة
المستخدمة في دراسة ( دياب  ) 2114:فقد كانت اختبار تحصيمي ،كمقياس اتجاه لمعرفة األثر.
أما ىذه الدراسة الحالية فاتفقت مع غالبية الدراسات السابقة في استخداـ أدكات الدراسة كىي
اختبار تحصيمي لممفاىيـ ،مصحكبان بمادة تعميمية.
من حيث النتائج:
أظيرت نتائج الدراسات إلى تفكؽ نتائج المجمكعة التجريبية عمى نتائج المجمكعة الضابطة
في الدراسات التي استخدمت المنيج التجريبي كالمنيج شبو التجريبي.
أما في ىذه الدراسة الحالية فقد أظيرت تفكؽ نتائج المجمكعة التجريبية عمى نتائج المجمكعة
الضابطة في التحصيؿ لممفاىيـ اليندسية ،كبذلؾ اتفقت مع غالبية الدراسات السابقة التي أظيرت
تفكؽ نتائج المجمكعة التجريبية عمى نتائج المجمكعة الضابطة.
أوجو االتفاق:
اتفقت الد ارسة الحالية مع غالبية الدراسات السابقة في منيج الدراسة كىك المنيج التجريبي،
كفي األدكات المستخدمة أيضان في الدراسات السابقة ،كىي اختبار التحصيؿ ،كمادة تعميمية ،كاتفقت
مع جميع الدراسات السابقة التي أظيرت تفكؽ نتائج المجمكعة التجريبية عمى نتائج المجمكعة
الضابطة.
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أوجو االختالف:
اختمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في مكضكع البحث كىك قياس أثر تكظيؼ
نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية عمى تحصيؿ الطالب ،كفي مكاف إجرائيا ،كىك محافظة شماؿ
غزة ،كفي حجـ العينة البالغ عددىا ( )72طالبان ،كفي المرحمة التعميمية كىي المرحمة اإلعدادية.
التعميق العام عمى الدراسات السابقة:
اتفقت الدراسة الحالية مع دراسات المحكر األكؿ كغالبية دراسات المحكر الثاني في استخداـ
نمكذج جانييو كمتغير مستقؿ ،كاتفقت مع بعض دراسات المحكر الثاني في استخداـ اليندسة كمتغير
تابع في تدريس المفاىيـ اليندسية ،كما أف غالبية الدراسات السابقة استخدمت المنيج التجريبي القائـ
عمى مجمكعتيف متكافئتيف ( تجريبية – ضابطة ) ،كاستخدـ الباحث في ىذه الدراسة المنيج التجريبي
القائـ عمى مجمكعتيف ( تجريبية – ضابطة ) ،المجمكعة التجريبية درست المفاىيـ اليندسية باستخداـ
نمكذج جانييو ،أما المجمكعة الضابطة فدرست المفاىيـ اليندسية بالطريقة المعتادة ،كتنكعت أدكات
الدراسة في الدراسات السابقة ،كلكف غالبتيا كانت اختبار لقياس تحصيؿ المفاىيـ ،كاستخدـ الباحث
في ىذه الدراسة أيضان اختبار لقياس تحصيؿ المفاىيـ اليندسية ،ككذلؾ تنكعت العينة في الدراسات
السابقة ،فمنيا تناكلت المرحمة االبتدائية ،كمنيا تناكلت المرحمة اإلعدادية ،كمنيا تناكلت المرحمة
الثانكية ،كمنيا تناكلت المرحمة الجامعية ،بينما كانت عينة الدراسة الحالية مف طالب الصؼ التاسع
األساسي (المرحمة اإلعدادية) ،كمككنة مف ( )72طالبان ،كتكصمت غالبية الدراسات السابقة إلى فاعمية
نمكذج جانييو في التحصيؿ الدراسي في غالبية المكاد الدراسية المختمفة ،ككذلؾ تفكؽ نتائج المجمكعة
التجريبية عمى نتائج المجمكعة الضابطة في جميع الدراسات السابقة.
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أوجو اإلفادة من الدراسات السابقة:
 بناء اإلطار النظرم.
 تحديد التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة.
 اختيار التصميـ التجريبي المناسب ليذه الدراسة.
 بناء أدكات الدراسة الحالية (اختبار تحصيؿ لممفاىيـ).
 اختيار المعالجات اإلحصائية المناسبة.
 المساىمة في تفسير نتائج الدراسة الحالية.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات:
 منيج الدراسة
 متغيرات الدراسة
 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة
 إجراءات الدراسة
 المعالجات اإلحصائية

تناكؿ الباحث في ىذا الفصؿ اإلجراءات التي تـ إتباعيا في ىذه الدراسة الحالية ،كالتي شممت
منيج الدراسة المتبع في ىذه الد ارسة ،كمجتمعيا ،كعينتيا ،ككيفية اختيارىا ،ككصؼ أدكات الدراسة،
بناء عمييا تطبيؽ ىذه
ككيفية إعدادىا ،ككيفية التأكد مف صدقيا كثباتيا ،كاإلجراءات التي تمت ن
الدراسة ،كأيضان المعالجات اإلحصائية لتحميؿ البيانات لمكصكؿ إلى النتائج ،كفيما يمي تفصيؿ ذلؾ:
أوالً  :منيج الدراسة:
استخدـ الباحث لتحقيؽ اليدؼ مف الدراسة المنيج التجريبي بتصميـ شبو تجريبي ،كذلؾ ألننا
في العمكـ اإلنسانية ال نعتمد عمى المنيج التجريبي ،كتـ تحديد المدرسة مكاف إجراء الدراسة بالعينة
قصديو ،حيث يعمؿ الباحث كمعمـ لمرياضيات بيا ،كالذم يتناسب مع ىدؼ الدراسة الحالية كالمتمثؿ
في معرفة أثر تكظيؼ نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية عمى تحصيؿ طالب الصؼ التاسع
بكحدة اليندسة بشماؿ غزة ،كذلؾ بتصميـ تجريبي لمجمكعتيف باختبار (قبمي كبعدم) ،تـ اختيارىما
عشكائيان بعد إثبات التكافؤ بينيما ،حيث اختيرت إحدل المجمكعتيف لتككف تجريبية يطبؽ عمييا
النمكذج مكضكع الدراسة (أثر تكظيؼ نمكذج جانييو) ،كأخرل ضابطة يطبؽ عمييا الكحدة المحددة
كما ىي في الكتاب المقرر بالطريقة المعتادة.
ثانياً :متغيرات الدراسة :تككنت متغيرات الدراسة مف المتغيرات التالية:
المتغير المستقل :كتمثؿ في النمكذج مكضكع الدراسة (أثر تكظيؼ نمكذج جانييو).
المتغير التابع :كتمثؿ في تحصيؿ الطالب.
المتغيرات المضبوطة :كتمثمت في (العمر الزمني ،التحصيؿ العاـ ،التحصيؿ في الرياضيات ،التطبيؽ
القبمي لالختبار).
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ثالثاً :مجتمع الدراسة:
تككف مجتمع الدراسة مف جميع طالب الصؼ التاسع األساسي بمحافظة شماؿ غزة ،الدارسيف
لمنياج الرياضيات في مدارس التعميـ األساسي لمعاـ الدراسي  2013-2012ـ بمدارس ككالة الغكث،
كالبالغ عددىـ ( )1769طالبان ،مكزعيف عمى ( )52شعبة دراسية في ( )7مدارس ،حيث يتراكح عدد
الطالب في كؿ شعبة بمعدؿ ( )34طالبان ،حسب إحصائيات دائرة التربية كالتعمية بككالة الغكث،
كتتراكح أعمارىـ بيف ( )15-14سنة ،كيتعمـ جميعيـ الرياضيات بمعدؿ ( )6حصص أسبكعيان لمبحث
الرياضيات كالجدكؿ رقـ ( )1يكضح ذلؾ.
جدول رقم ()1

يوضح مجتمع الدراسة
عدد الطالب
1769

عدد الشعب عدد المدارس
52

معدل عدد طالب

7

كل شعبة
34

معدل األعمار
15-14

عدد الحصص
األسبوعية
6

رابعاً :عينة الدراسة  :تتكون عينة الدراسة من:
أ-العينة االستطالعية:
حيث تـ تطبيؽ اختبار التحصيؿ الدراسي عمى( )40طالبان مف مدرسة ذككر جباليا اإلعدادية
(ىػ) لالجئيف بشماؿ غزة ،كتـ اختيارىـ مف خارج عينة الد ارسة بطريقة عشكائية بسيطة ،بغرض التأكد
مف صالحية أداة الدراسة (اختبار التحصيؿ) ،كاستخداميا لحساب الصدؽ كالثبات.
ب -العينة الفعمية(األصمية):
اختار الباحث العينة التي خضعت لمتطبيؽ بالطريقة العشكائية البسيطة ،مف بيف ( )12شعبة
دراسية في مدرسة ذككر جباليا اإلعدادية (ىػ) لالجئيف بشماؿ غزة ،كذلؾ حيث يعمؿ الباحث كمعمـ
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لمادة الرياضيات في تمؾ المدرسة ،كقد بمغ حجـ العينة ( )72طالبان مف طالب الصؼ التاسع
األساسي ،كتـ تقسيـ العينة إلى مجمكعتيف ،تجريبية عددىا ( )36طالبان ،كضابطة عددىا ( )36طالبان،
أم ما نسبتو  %4.07مف مجتمع الدراسة.
كقد تـ تطبيؽ األدكات قبؿ التجريب ،كذلؾ لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة،
كالجدكؿ رقـ ( )2يكضح ذلؾ:
جدول رقم ()2

يبين توزيع أفراد عينة الدراسة
المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

الصؼ التاسع األساسي 6

الصؼ التاسع األساسي 5

 36طالبان

 36طالبان

المجموع الكمي
 72طالبان

خامساً :أدوات الدراسة:
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كالتي تتمثؿ في معرفة أثر تكظيؼ نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ
اليندسية عمى تحصيؿ طالب الصؼ التاسع بكحدة اليندسة بشماؿ غزة ،قاـ الباحث بإعداد أدكات
الدراسة كالتي تمثمت فيما يمي:
 أداة تحميؿ المحتكل.
 اختبار التحصيؿ الدراسي لممفاىيـ اليندسية في الكحدة المطمكبة (الكحدة الرابعة).
األداة األولى :أداة تحميل المحتوى
حيث أف اليدؼ األساسي لمدراسة ىك التعرؼ عمى المفاىيـ المتضمنة بكحدة اليندسة ،فقد قاـ
الباحث بتحميؿ محتكل ( الكحدة الرابعة) كحدة اليندسة مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي
(الجزء األكؿ) ،لتحديد تمؾ المفاىيـ المتضمنة بيا.
08

كقاـ الباحث ببناء األداة متبعان الخطكات اآلتية:
 -1وضع الصورة األولية لألداة :حيث اشتممت األداة عمى:
 ىدؼ التحميؿ
 عينة التحميؿ
 كحدة التحميؿ
 فئة التحميؿ
 كحدة التسجيؿ
 ضكابط عممية التحميؿ
كفيما يمي شرح مكجز ليذه الخطكات:
 ىدف التحميل:
ىدفت عممية التحميؿ إلى تحديد المفاىيـ المتضمنة بكحدة اليندسة مف كتاب الرياضيات
لمصؼ التاسع األساسي (الجزء األكؿ) ،في الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي  2013-2012ـ.
 عينة التحميل:
تـ تحديد ( الكحدة الرابعة) كحدة اليندسة مف كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي (الجزء
األكؿ) ،في الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي  2013-2012ـ.
 وحدة التحميل:
يقصد بكحدة التحميؿ "أصغر جزء في المحتكل ،كيختاره الباحث ،كيخضعو لمعد كالقياس،
حيث يعتبر ظيكره أك غيابو أك تك ارره ذك داللة معينة في رسـ نتائج التحميؿ ،كقد تككف كحدة التحميؿ
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كممة أك المكضكع أك الشخصية المفردة ،أك قياس المسافة كالزمف ،كاختار الباحث صنكؼ المعرفة
الرياضية لفئات التحميؿ.
 فئة التحميل:
يقصد بفئة التحميؿ العناصر الرئيسة ،أك الثانكية التي يتـ كضع كحدات التحميؿ فييا سكاء
كانت كممة أك مكضكع أك قيـ أك غيرىا ،كالتي يمكف كضع كؿ صفة مف صفات المحتكل فييا،
كتصنؼ عمى أساسيا.
كحدد الباحث فئات التحميؿ في ىذه الدراسة كىي :المفاىيـ اليندسية المتضمنة بكحدة اليندسة
كذلؾ مف خالؿ تحميؿ األمثمة كالتدريبات كاألشكاؿ اليندسية الكاردة في الكحدة.
 وحدة التسجيل:
ىي الكحدة التي تظير مف خالليا تك اررات المفاىيـ المتضمنة في فئات التحميؿ ،كقد اتخذ
الباحث الحزـ الحسابية ككحدة لمتسجيؿ كالعد.
 ضوابط عممية التحميل:
لمكصكؿ إلى تحميؿ دقيؽ ،تـ كضع ضكابط لعممية التحميؿ تتمثؿ في ما يمي:
 تـ التحميؿ في إطار المحتكل العممي كالتعريؼ اإلجرائي لممفاىيـ.
 تـ التحميؿ في ضكء كتاب الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي( ،الكحدة الرابعة) ،كحدة
اليندسة ،في الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي  2013-2012ـ.
 تـ التحميؿ في إطار المحتكل (األمثمة كالتدريبات كاألشكاؿ اليندسية) الكاردة في الكحدة.
كتـ تحديد الصفحات التي خضعت لعممية التحميؿ مف الكتاب المقرر ،كقراءتيا جيدان مف صفحة (
 ) 95-74لتحديد المفاىيـ اليندسية التي تضمنتيا الكحدة الرابعة ،كجدكؿ رقـ( )3يكضح ذلؾ:
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جدول ()3

الصفحات التي خضعت لعممية تحميل الكتاب المدرسي في وحدة اليندسة
المواضيع المتضمنة

الموضوع

الصفحة

الزاكية

مفيكـ الزاكية المركزية لمدائرة .

75

المركزية

مفيكـ الزاكية المحيطية لمدائرة .

75

العالقة بيف الزاكية المركزية ك الزاكية المحيطية المرسكمتاف عمى قكس كاحد .

75

العالقة بيف الزاكيتيف المحيطتيف المرسكمتيف عمى قكس كاحد .

76

الزاكية المحيطية المرسكمة عمى قطر الدائرة .

76

مفيكـ الشكؿ الرباعي الدائرم .

79

العالقة بيف الزاكيتيف المتقابمتيف في الشكؿ الرباعي الدائرم .

79

الزاكية الخارجة في الشكؿ الرباعي الدائرم .

81

مفيكـ الكتر بالدائرة .

83

أكتار

عالقة العمكد المنصؼ لمكتر بمركز الدائرة .

83

العالقة بيف أبعاد األكتار المختمفة في الطكؿ عف مركز الدائرة .

84

الدائرة

العالقة بيف أكتار الدائرة المتساكية في الطكؿ .

85

العالقة بيف أجزاء األكتار المتقاطعة داخؿ الدائرة .

87

العالقة بيف أجزاء األكتار المتقاطعة خارج الدائرة .

88

مفيكـ المماس .

89

عالقة المماس بنصؼ قطر الدائرة .

89

العالقة بيف المماسيف المرسكميف لدائرة مف نقطة خارجيا .

90

مفيكـ الزاكية المماسية .

92

العالقة بيف الزاكية المماسية كالمحيطية المرسكمة عمى الكتر مف الجية األخرل.

92

كالزاكية
المحيطية
الشكؿ
الرباعي
الدائرم

مماس
الدائرة
كالزاكية
المماسية
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مف خالؿ تحميؿ المحتكل لكحدة الدائرة توصل الباحث لمجموعة المفاىيم التالية:
مفيكـ الزاكية ،مفيكـ الزاكية المستقيمة ،مفيكـ رأس الزاكية ،مفيكـ الزاكية القائمة ،مفيكـ الزاكية الحادة
 ،مفيكـ الزاكية المنفرجة ،مفيكـ مركز الدائرة ،مفيكـ نصؼ القطر ،مفيكـ القطر ،مفيكـ الكتر،
مفيكـ القكس ،مفيكـ الزاكية المركزية ،مفيكـ الزاكية المحيطية ،مفيكـ الشكؿ الرباعي ،مفيكـ متكازم
األضالع ،مفيكـ المستطيؿ ،مفيكـ المربع ،مفيكـ الزاكيتاف المتكاممتاف ،مفيكـ الشكؿ الرباعي
الدائرم ،مفيكـ المثمث ،مفيكـ المثمث المتساكم الساقيف ،مفيكـ الزاكية الخارجة لممثمث ،مفيكـ
العمكد ،مفيكـ المستقيماف المتكازياف ،مفيكـ الزكايا المتبادلة ،مفيكـ الزكايا المتناظرة ،مفيكـ الزاكيتاف
المتحالفتاف ،مفيكـ التقاطع ،مفيكـ مماس الدائرة ،مفيكـ نقطة التماس ،مفيكـ الزاكية المماسية.
صدق أداة التحميل:
يعتمد صدؽ التحميؿ عمى صدؽ أداة تحميؿ المحتكل ،كىك أف تقيس األداة ما كضعت
لقياسو ،كقد تـ تقدير األداة باالعتماد عمى صدؽ المحكميف ،حيث تـ عرضيا في صكرتيا األكلية
عمى مجمكعة مف الخبراء كالمحكميف ،كالممحؽ رقـ ( )1يبيف قائمة المحكميف لألداة في صكرتيا
األكلية ،كذلؾ لمتأكد مف صدؽ أداة التحميؿ كمدل شمكليتو كدقتو  ،كفي ضكء ذلؾ قاـ الباحث بتعديؿ
ما طمبو المحكمكف ،كبذلؾ أمكف الحكـ عمى صدؽ محتكل أداة التحميؿ كالكصكؿ إلى صكرتيا النيائية
كما ىي مكضحة في ممحؽ رقـ (.)2
ثبات أداة التحميل :لتحديد ثبات التحميؿ قاـ الباحث باستخداـ نكعيف مف الثبات كىما:
ثبات عبر الزمن :حيث قاـ الباحث بإعادة تحميؿ محتكل الكحدة الرابعػة (كحػدة اليندسػة) مػرة ثانيػة بعػد
شير مف عممية التحميؿ األكؿ ،كالجداكؿ ( )4ك( )5تكضح عممية التحميؿ:
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جدول ()4

يبين نقاط االتفاق واالختالف من قبل الباحث عبر الزمن
المستويات المعرفية
مستويات تفكير
معرفة

المحتوى

تطبيق

النسبة المئوية

المجموع

عميا (تحميل
وتركيب وتقويم)

االتفاق

االختالف

االتفاق

االختالف

االتفاق

االختالف

االتفاق

االختالف

االتفاق

االختالف

الزاكية
المركزية

2

-

6

1

-

-

8

1

%11.11 %88.9

كالزاكية
المحيطية
الشكؿ
الرباعي

1

-

3

-

-

-

4

-

%100

-

الدائرم
أكتار

-

-

8

1

-

-

8

1

%11.11 %88.9

الدائرة

المماس

كالزاكية
المماسية

المجموع

2

5

-

-

6

23

-

2

1

1

08

-

-

9

29

-

2

%100

%93.5

-

%6.45

جدول ()5

يبين تحميل المحتوى من قبل الباحث
التحميل

التحميل األول

التحميل الثاني

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

29

31

29

2

كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىكلستي بالمعادلة اآلتية( :المنيزؿ)198 :2009 ،
عامؿ الثبات = حيث أف:

N1 + N22 R

=CR

N1 + N2
الرمز  :Rتشير إلى الفئات التي تـ االتفاؽ عمييا مف قبؿ الباحث مع نفسو.
 :N1يشير إلى الفئات التي حممت مف قبؿ المحمؿ األكؿ.
 :N2تشير إلى الفئات التي حممت مف قبؿ المحمؿ الثاني.
معامػػؿ الثبػػات = (( ×2عػػدد نقػػاط االتفػػاؽ لمتحميمػػيف )÷(عػػدد نقػػاط التحميػػؿ األكؿقعػػدد نقػػاط التحميػػؿ
الثاني))
معامؿ الثبات = (( 29( ÷ )29 ×2ق0.970 = )) 31
كاتضػػح مػػف خػػالؿ ثبػػات أداة التحميػػؿ أف معامػػؿ الثبػػات بمػػغ (  )0.970كىػػذا دؿ عمػػى ثبػػات
كبناء عمى نتائج التحميؿ تـ تحديد قائمة مستكيات األىداؼ المعرفية(المفاىيـ) المتضمنة
عاؿ لمتحميؿ،
ن
في كحدة اليندسة( الكحدة الرابعة).
ثبات التحميل عبر األفراد:
كيقصد بو مدل االتفاؽ بيف نتائج التحميؿ الذم تكصؿ إليو الباحث ،كبيف التحميؿ الذم
تكصؿ إليو مختصكف في مجاؿ تدريس الرياضيات ،كقد اختار الباحث زميؿ لو معمـ رياضيات
لمصؼ التاسع ،كطمب منو القياـ بعممية التحميؿ ،كأسفرت النتائج عف كجكد اتفاؽ كبير في عمميات
التحميؿ ،كىذا دؿ عمى ثبات عممية التحميؿ ،كالجداكؿ ( )6ك( )7تكضح عممية التحميؿ:
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جدول ()6

يبين نقاط االتفاق واالختالف من قبل الباحث عبر األفراد
المستويات المعرفية
مستويات تفكير
معرفة

المحتوى

تطبيق

النسبة المئوية

المجموع

عميا (تحميل
وتركيب وتقويم)

االتفاق

االختالف

االتفاق

االختالف

االتفاق

االختالف

االتفاق

االختالف

االتفاق

االختالف

الزاكية
المركزية

2

-

6

1

-

-

8

1

%88.9

%11.11

كالزاكية
المحيطية
الشكؿ
الرباعي

1

-

3

-

-

-

4

-

%100

-

الدائرم
أكتار

-

-

8

1

-

-

8

1

%88.9

%11.11

الدائرة

المماس

كالزاكية
المماسية

المجموع

2

5

-

-

5

22

1

3

1

1

00

-

-

8

28

1

3

%88.9

%90.3

%11.11

%9.68

جدول ()7

يبين تحميل المحتوى من قبل الباحث ومعمم آخر
التحميل

تحميل الباحث

تحميل المعمم

نقاط االتفاق

نقاط االختالف

31

28

28

3

كتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ معادلة ىكلستي بالمعادلة اآلتية(:المنيزؿ)198 :2009 ،

معامؿ الثبات = حيث أف:

N1 + N2 2R

=CR

N1 + N2
الرمز  :Rتشير إلى الفئات التي تـ االتفاؽ عمييا مف قبؿ الباحث مع المعمـ اآلخر.
 :N1يشير إلى الفئات التي حممت مف قبؿ المحمؿ األكؿ(الباحث).
 :N2تشير إلى الفئات التي حممت مف قبؿ المحمؿ الثاني(المعمـ اآلخر).
معامؿ الثبات = (( ×2عدد نقاط االتفاؽ لمتحميميف )÷(عدد نقاط التحميؿ األكؿقعدد نقاط التحميؿ
الثاني))
معامؿ الثبات = (( 31( ÷ )28 ×2ق0.950 = )) 28
كاتضح مف خالؿ ثبات أداة التحميؿ أف :معامؿ الثبات بمغ (  ،)0.950كىذا دؿ عمى ثبات
عاؿ لمتحميؿ ،كبنانء عمى نتائج التحميؿ ،تـ تحديد قائمة مستكيات األىداؼ المعرفية(المفاىيـ)
المتضمنة في كحدة اليندسة ( الكحدة الرابعة) كعددىا ( )31فقرة ضمف كحدة اليندسة في كتاب
الرياضيات لمصؼ التاسع األساسي– الجزء األكؿ ،ممحؽ رقـ ( .) 6
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ثانياً :اختبار التحصيل الدراسي:
في ضكء الخطكات السابقة مف أداة تحميؿ المحتكل قاـ الباحث بإعػداد اختبػار التحصػيؿ الد ارسػي
فػي الكحػدة الد ارسػية المختػػارة ( كحػدة اليندسػة ) يتضػمف المسػػتكيات الػثالث ( المعرفػة ،التطبيػؽ ،مسػػتكيات
التفكيػػر العميػػا (تحميػػؿ كتركيػػب كتقػػكيـ) ) لتحديػػد أثػػر تكظيػػؼ نمػػكذج جانييػػو لبنػاء المفػػاىيـ اليندسػػية عمػػى
تحصػػيؿ طػػالب الصػػؼ التاسػػع بكحػػدة اليندسػػة بمحافظػػة شػػماؿ غػزة ،كقػػاـ الباحػػث ببنػػاء االختبػػار الد ارسػػي
باتباع الخطكات التالية:
 -1غرض اختبار التحصيل الدراسي:
غ ػػرض ى ػػذا االختب ػػار التحص ػػيمي الد ارس ػػي ى ػػك :قي ػػاس م ػػدل ت ػػأثير نم ػػكذج جانيي ػػو لبن ػػاء المف ػػاىيـ
اليندسية عمى تحصيؿ طالب الصؼ التاسع بكحدة اليندسة بشماؿ غزة.
 -2محتوى اختبار التحصيل الدراسي:
لقػػد قػػاـ الباحػػث بإعػػداد االختبػػار لقيػػاس المسػػتكيات التالية(المعرفػػة  ،التطبيػػؽ ،مسػػتكيات التفكيػػر
العميػػا (تحميػػؿ كتركيػػب كتقػػكيـ)) فػػي كحػػدة اليندسػػة مػػف كتػػاب الرياضػػيات الفصػػؿ األكؿ المقػػرر عمػػى طمبػػة
الصؼ التاسع األساسي لمعاـ الدراسي 2013/2012ـ.
كقػػد كػػاف االختبػػار فػػي صػػكرتو األكليػػة مػػف ( )40فق ػرة مػػف نػػكع األسػػئمة المكضػػكعية ( االختيػػار
المتعػدد ،الصػكاب كالخطػأ) ،أكمػؿ الفػراغ ،كذلػؾ لقيػاس أثػر تكظيػؼ نمػكذج جانييػو لبنػاء المفػاىيـ اليندسػية
عمى تحصيؿ طالب الصؼ التاسع بكحدة اليندسة بمحافظ شماؿ غزة ،كالذم أرسػؿ لممحكمػيف كتػـ تطبيقػو
عمى العينة االستطالعية.
كلقد تـ تحديد الكزف النسبي لكؿ درس مف دركس كحدة اليندسة كذلؾ في ضكء المعايير التالية:
 01أىمية المكضكع لممتعمـ.
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 02عدد األىداؼ التربكية المتضمنة في كحدة اليندسة.
 03عدد الحصص الدراسية المقررة لكؿ مكضكع حسب خطة الك ازرة.
 04أىمية المكضكع لممكضكعات الالحقة لو.
 05أراء الخبراء كالمشرفيف التربكييف كمعممي الرياضيات.
كبناء عميو كانت األكزاف النسبية لكؿ درس مف دركس كحدة اليندسة كما يكضحو الجدكؿ(.)8
ن
جدول ()8

يبين الوزن النسبي لكل درس من دروس وحدة اليندسة
الكحدة

الرابعة
الدائرة

عدد الصفحات

الكزف النسبي

المقررة

%100

الزاكية المركزية كالزاكية المحيطية :النظرية كالنتيجة.

4

%20

الشكؿ الرباعي الدائرم.

4

%20

أكتار الدائرة  ،األكتار المتقاطعة

6

%27.5

مماس الدائرة كنظرية الزاكية المماسية

7

%32.5

المكضكع

المجموع

21

%100

كلتحدي ػػد األكزاف النس ػػبية ألى ػػداؼ الكح ػػدة مكض ػػع الد ارس ػػة ،ق ػػاـ الباح ػػث بص ػػياغة األى ػػداؼ
المعرفية فػي كحػدة اليندسػة ،كعرضػيا عمػى مجمكعػة مػف المعممػيف المتخصصػيف كالمػؤىميف تربكيػا فػي
مجاؿ تعميـ الرياضيات لمتأكد مػف شػمكليتيا لمػا تضػمنتو الكحػدة ،كبنػاء عميػو تػـ تحديػد األكزاف النسػبية
لألىػػداؼ السػػمككية ،حيػػث شػػممت المسػػتكيات المعرفيػػة الػػثالث التاليػػة ( %60لمسػػتكل التػػذكر،
%30لمس ػػتكل التطبي ػػؽ  %10،لمس ػػتكيات التفكي ػػر العمي ػػا (تحمي ػػؿ كتركي ػػب كتق ػػكيـ))،ك بع ػػد ذل ػػؾ ق ػػاـ
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الباحث بإعداد جدكؿ المكاصفات لالختبار التحصػيمي كمػا ىػك مبػيف فػي الجػدكؿ رقػـ ( ،)9حيػث يبػيف
الج ػػدكؿ ع ػػدد األس ػػئمة لك ػػؿ درس م ػػف دركس الكح ػػدة كف ػػي مس ػػتكيات األى ػػداؼ ( المعرف ػػة  ،التطبي ػػؽ،
مستكيات التفكير العميا (تحميؿ كتركيب كتقكيـ) ).
إعداد جدول المواصفات:
جػػدكؿ مكاصػػفات االختبػػار ىػػك جػػدكؿ ثنػػائي التصػػنيؼ فيػػو يػػتـ كضػػع مكضػػكعات المحتػػكل
ارسػػيان ،كمسػػتكيات األىػػداؼ أفقيػػا ،أمػػا محتػػكل الجػػدكؿ فيشػػتمؿ عمػػى عػػدد األسػػئمة التػػي تعطػػى فػػي كػػؿ
مكضكع مػف المكضػكعات كعػدد الػدرجات التػي حيػث تػـ اخػذ النسػبة المئكيػة بنػاء عمػى تكزيػع الػدرجات
كليست األسئمة كىذا الجدكؿ ترجع فائدتو إلى انو يربط بيف األىداؼ المعرفية (نتاجات الػتعمـ المحػددة)
بػػالمحتكل الػػذم يقػػيس ىػػذه األىػػداؼ ،كمػػا انػػو يكضػػح األىميػػة النسػػبية التػػي تعطػػى لكػػؿ مكضػػكع مػػف
مكضػػكعات المحتػػكل ككػػؿ ىػػدؼ مػػف األىػػداؼ كبالتػػالي عػػدد المفػػردات التػػي تقػػيس كػػؿ مكضػػكع ،ككػػؿ
ىدؼ كما يكضحيا جدكؿ رقـ (.)9
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جدول()9

يبين جدول مواصفات االختبار التحصيمي في مبحث الرياضيات ( وحدة اليندسة ) لدى طالب
الصف التاسع األساسي لمفصل الدراسي الثاني لمعام 2013-2012م
مستويات األىداف
معرفة

(تحميل وتركيب وتقويم)

أكتار الدائرة
مماس الدائرة كالزاكية المماسية

24

%60

12

%30

الزكايا المركزية كالزكايا المحيطية

عدد األسئمة

الدرجات

8

8

%20

2

4

%10

النسبة %

عدد األسئمة

6

6

%15

2

4

الدرجات

الشكؿ الرباعي الدائرم
المجمكع

النسبة %

عدد األسئمة

الدرجات

%5

1

1

%2.5

7

8

%20

%5

1

1

%2.5

7

8

%20

%10

1

1

%2.5

9

11

%27.5

1

1

%2.5

11

13

%32.5

4

%10

34

40

%100

89

النسبة %

عدد األسئمة

5

5

%12.5

1

2

الدرجات

5

5

%12.5

1

2

مستويات تفكير عميا

النسبة %

موضوعات الوحدة

تطبيق

المجموع

قاـ الباحث بتحديد عدد األسئمة لكؿ درس مف دركس الكحدة الرابعة ،ككذلؾ تحديد درجات كؿ
سؤاؿ ،كبناء عميو تـ تحديد النسبة المئكية ،كالجدكؿ رقـ ( )10يكضح تكزيع األسػئمة لكػؿ مكضػكع فػي
االختبار كالمستكل الذم يقيسو مف مستكيات األىداؼ.
جدول()10
يبين توزيع أرقام األسئمة لكل موضوع في االختبار التحصيمي والمستوى الذي يقيسو من مستويات

المجال المعرفي في مبحث الرياضيات ( وحدة اليندسة ) لدى طالب الصف التاسع األساسي لمفصل
الدراسي الثاني لمعام 2013-2012م

أرقام األسئمة حسب كل سؤال
المستوى

موضوعات الوحدة

مستويات
تفكير

معرفة

تطبيق

عميا
(تحميل

عدد
األسئمة

وتركيب
وتقويم)
الزكايا المركزية كالزكايا المحيطية

1ق2ق8ق18ق22

31

34

7

الشكؿ الرباعي الدائرم

3ق10ق12ق14ق19

32

28

7

أكتار الدائرة

5ق7ق9ق11ق13ق16

25ق26

27

9

30ق33

29

11

6

4

34

مماس الدائرة كالزاكية المماسية

4ق6ق15ق 17ق 20ق  21ق
23ق24

المجموع

24
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-3صياغة فقرات االختبار:
قػػاـ الباحػػث بصػػياغة فق ػرات االختبػػار مػػف اختيػػار مػػف متعػػدد ذم البػػدائؿ ،كقػػد ارعػػى الباحػػث عنػػد
كتابة فقرات االختبار أمك انر عدة كىى:
 سالمة لغة الفقرات كصحتيا عمميا.
 فقرات االختبار تتضمف المحتكل التعميمي لمكحدة الدراسية.
 فقرات االختبار محددة ككاضحة كخالية مف الغمكض.
 شاممة لكحدة اليندسة كمتنكعة.
 مناسبة لمستكيات األىداؼ لطبيعة المادة التعميمية.
 مراعيو لمفركؽ الفردية بيف الطالب.
كقد راعى الباحث عند إعداد ككتابة فقرات االختبار خصائص االختبػار الجيػد كىػي :المكضػكعية،
الصدؽ ،الثبات ،كضكح تعميمات االختبار ،سيكلة تطبيؽ االختبار ،سيكلة تصحيح االختبار.
كفيما يمي بياف لما قاـ بو الباحث مف خطكات:
أوال :موضوعية االختبار:
حيث تـ صياغة فقرات االختبار عمى صكرة فقرات اختيار مف متعدد أم اختيار بديؿ مػف البػدائؿ األربعػة
) ،كىػػذا النػػكع مػػف الفق ػرات يتميػػز بمكضػػكعية عاليػػة ،حيػػث أنػػو ال يختمػػؼ اثنػػاف عمػػى الدرجػػة المقػػدرة لكػػؿ فق ػرة،
باإلضافة إلى الصكاب كالخطأ ،كاكماؿ الفراغ ،كالمصطمح العممي ،حيث اشتمؿ عمى (  )40فقرة.
ثانيا :صدق االختبار :Test Validity
كيقصد بصدؽ االختبار قدرتو عمى قياس ما كضع لقياسو ،كقد تحقؽ الباحث مف صدؽ االختبػار
كذلؾ مف خالؿ:
81

 -1صدق المحتوى:
كقػػد اعتمػػدت عمػػى الصػػدؽ المنطقػػي فػػي تحديػػده ،كقػػد ركعػػي أثنػػاء بنػػاء االختبػػار تمثيمػػو أىػػداؼ
المقرر دكف التطرؽ إلى أىداؼ أخرل.
 -2صدق المحكمين:
بعػ ػػد إعػ ػػداد االختبػ ػػار فػ ػػي صػ ػػكرتو األكليػ ػػة تػ ػػـ عرضػ ػػو عمػ ػػى مجمكعػ ػػة مػ ػػف المحكمػ ػػيف مػ ػػف ذكم
االختصاص في مجػاؿ المنػاىج كطػرؽ تػدريس الرياضػيات ،كمشػرفي ،كمعممػي الرياضػيات ذكم الخبػرة بمػغ
عددىـ ( ،)10ممحؽ رقـ( ) 1كذلؾ الستطالع آرائيـ حكؿ مدل:
 تغطية فقرات االختبار لممحتكل.
 تمثيؿ فقرات االختبار لألىداؼ المعرفية المراد قياسيا.
 صحة فقرات االختبار لغكيان كعمميان.
 مناسبة فقرات االختبار لمستكل طالب الصؼ التاسع.
 مدل انتماء الفقرات إلى كؿ بعد مف بعدم االختبار.
كقد أبدل المحكميف بعض المالحظات كاآلراء في االختبار منيا:
 إعادة الصياغة المغكية لبعض األسئمة.
 حذؼ سؤاؿ مف أسئمة االختبار.
كفػػي ضػػكء تمػػؾ اآلراء ،تػػـ تعػػديؿ الػػالزـ ،بحيػػث أصػػبح االختبػػار فػػي صػػكرتو النيائيػػة مككن ػان مػػف
( )34فقرة ،منيا مف نكع االختيار مف متعدد ،حيث أعطي لكؿ فقرة أربعة بػدائؿ ،كاحػد منيػا صػحيح فقػط،
باإلضافة إلى الصكاب كالخطأ ،كأكمؿ الفراغ ،كالمصطمح العممي ،حيث تػـ تعػديؿ صػياغة بعػض الفقػرات،
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مع العمـ أف جميػع المعممػيف أشػادكا باالختبػار كشػمكليتو كدقتػو العمميػة كمناسػبتو لميػدؼ مػف حيػث إعػداده،
كبذلؾ تـ التحقؽ مف صدؽ المحكميف لالختبار.
 -3صدق االتساق الداخمي :Internal Consistency Validity
كيقصػػد بػػو :قػػكة االرتبػػاط بػػيف درجػػات كػػؿ مػػف مسػػتكيات األىػػداؼ ،كدرجػػة االختبػػار الكميػػة ،ككػػذلؾ
درجة ارتباط كؿ فقرة مف فقرات االختبار بمستكل األىداؼ الكمي الذم ينتمي إليو كسػيتـ عػرض كػؿ كاحػدة
عمى حدة.
أ -معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية لالختبار:
لقد قاـ الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقػرات االختبػار مػع الدرجػة الكميػة لالختبػار
كىى كما يكضحيا الجدكؿ رقـ ()11
جدول ()11

يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال األول (المعرفة)
والدرجة الكمية لالختبار التحصيمي

رقم

معامل

السؤال

االرتباط

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0.388
0.497
0.371
0.361
.0432
0.464
0.596
0.678
0.398
0.494
0.364
0.461

رقم

مستوى
الداللة

عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند

0.05
0.01
0.05
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.01
0.05
0.01

معامل

السؤال

االرتباط

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

0.375
0.555
0.383
0.3478
0.406
0.339
0.508
0.417
0.361
0.525
0.363
0.399

قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية ( ) 38=2 -40وعند مستوى داللة (0. 304= )0.05
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مستوى
الداللة

عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند
عند

0.05
0.01
0.05
0.01
0.01
0.05
0.01
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01

قيمة " ر " الجدكلية عند درجة حرية ( ) 38=2 -40كعند مستكل داللة (0. 393= )0.01
يتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )11أف معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات مجػػاؿ
المعرفة كالدرجة الكمية لالختبار التحصيمي دالة إحصائيان عنػد مسػتكم داللػة (،)0.05 ،0.01
كىذا يدؿ عمى أف فقرات مجاؿ المعرفة تمتاز بصدؽ االتساؽ الداخمي.
جدول ()12

يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثاني (التطبيق) والدرجة الكمية
لالختبار التحصيمي

السؤال

االرتباط

مستوى
الداللة

رقم

رقم

معامل

25
26
30

0.433
0.572
0.501

عند 0.01
عند 0.01
عند 0.01

معامل

مستوى

السؤال

االرتباط

الداللة

31
32
33

0.581
0.457
0.594

عند 0.01
عند 0.01
عند 0.01

قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية( )38=2 -40وعند مستوى داللة(0. 304 =)0.05

قيمة " ر " الجدكلية عند درجة حرية ( ) 38=2 -40كعند مستكل داللة (0. 393= )0.01
يتضح مف الجدكؿ رقـ ( )12أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ التطبيؽ
كالدرجة الكمية لالختبار التحصيمي دالة إحصائيان عند مستكم داللة ( ،)0.05 ،0.01كىذا يدؿ عمى
أف فقرات مجاؿ التطبيؽ يمتاز بصدؽ االتساؽ الداخمي.
جدول ()13

يبين معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المجال الثالث (مستويات تفكير عميا (تحميل
وتركيب وتقويم)) والدرجة الكمية لالختبار التحصيمي

السؤال

االرتباط

مستوى
الداللة

رقم

رقم

معامل

27
28

0.546
0.571

عند 0.01
عند 0.01

معامل

السؤال

االرتباط

الداللة

29
34

0.407
0.572

عند 0.01
عند 0.01

قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية( )38=2 -40وعند مستوى داللة(0. 304 = )0.05
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مستوى

اتضح مف الجدكؿ رقـ ( )13أف معامالت االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ مستكيات
تفكير عميا (تحميؿ كتركيب كتقكيـ) كالدرجة الكمية لالختبار التحصيمي دالة إحصائيان عند مستكم داللة
( ،)0.05 ،0.01كىذا دؿ عمى أف فقرات مجاؿ مستكيات تفكير عميا (تحميؿ كتركيب كتقكيـ) تمتاز
بصدؽ االتساؽ الداخمي.
كاتضح مف الجداكؿ السابقة أف :جميع الفقرات مرتبطة مع الدرجة الكمية لمجاالت االختبار
ارتباطان داالن إحصائيان عند مستكم داللة ( ،)0.05 ،0.01كىذا دؿ عمى أف االختبار ككؿ يمتاز
بصدؽ االتساؽ الداخمي.
ب-معامل االرتباط بين كل مجال مع الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي(الصدق البنائي):
لق ػػد ق ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب معام ػػؿ ارتب ػػاط بيرس ػػكف ب ػػيف درج ػػات ك ػػؿ مج ػػاؿ م ػػف مج ػػاالت االختب ػػار
التحصيمي كالدرجة الكمية لالختبار ،كما يكضحيا الجدكؿ رقـ (.)14
جدول ()14

يبين معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت االختبار التحصيمي والدرجة الكمية لالختبار
معامل االرتباط مع

المجال

الدرجة الكمية

معرفة

0.729

تطبيؽ
مستكيات تفكير عميا (تحميؿ كتركيب كتقكيـ)

مستوى الداللة
دالة عند 0.01

0.768

دالة عند 0.01

0.732

دالة عند 0.01

قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية ( ) 38=2 -40وعند مستوى داللة (0. 393= )0.01

كيتضػػح مػػف الجػػدكؿ رقػػـ ( )14أف :جميػػع معػػامالت االرتبػػاط بػػيف كػػؿ مجػػاؿ مػػف مجػػاالت
االختب ػػار كالدرج ػػة الكمي ػػة لالختب ػػار دال ػػة إحص ػػائيان عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ( ،(0.01كى ػػذا ي ػػدؿ عم ػػى أف
االختبار يمتاز باالتساؽ الداخمي.
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أ -الصدق التمييزي (المقارنة الطرفية):
قػػاـ الباحػػث بػػإجراء صػػدؽ المقارنػػة الطرفيػػة (الصػػدؽ التمييػػزم) ،حيػػث تػػـ ترتيػػب أف ػراد العينػػة
االسػػتطالعية (ف=  )40ترتيب ػان تنازلي ػان حسػػب الدرجػػة الكميػػة التػػي حققيػػا كػػؿ مػػنيـ فػػي اسػػتجابتو عمػػى
الدرجة الكمية الختبار التحصػيؿ ،ثػـ تػـ اختيػار أعمػى ( )%27مػف الطػالب( )40 x %27( ،كعػددىـ
 11فػػردان) ،كأدنػػى ( )%27مػػف الطػػالب (( )40 x %27كعػػددىـ أيض ػان  11فػػردان) ،كأخي ػ انر تػػـ إج ػراء
المقارنػػة بػػيف درجػػات المجمػػكعتيف باسػػتخداـ اختبػػار مػػاف -كيتنػػي  ،Uلمفػػرؽ بػػيف متكسػػطي مجمػػكعتيف
مسػػتقمتيف كذل ػػؾ لكػػكف ع ػػدد األفػ ػراد فػػي ك ػػؿ مجمكعػػة يس ػػاكم 11ف ػػرد ،كىػػك ع ػػدد قميػػؿ ال يج ػػكز مع ػػو
اس ػػتخداـ اختب ػػار ب ػػارامترم كاختب ػػار (ت) ،كباإلض ػػافة لك ػػكف اختب ػػار  Uمص ػػمـ لمتكزيع ػػات الص ػػغيرة،
المتجانسة منيا كغير المتجانسة  ،كما في جدكؿ رقـ ( )15التالي:
جدول ()15

يبين الصدق التمييزي (المقارنة الطرفية) بين منخفضي ومرتفعي الدرجات
عمى اختبار التحصيل باستخدام اختبار مان -ويتني()U

المجال

المجموعة

العدد

متوسط

مجموع

معرفة

منخفضي اإلجابات عمى فقرات االختبار

11

6.27

69

16.73

184

منخفضي اإلجابات عمى فقرات االختبار

11

7.18

79

مرتفعي اإلجابات عمى فقرات االختبار

11

15.82

174

11

7.95

87.5

مرتفعي اإلجابات عمى فقرات االختبار

11

15.05

165.5

الدرجة الكمية

منخفضي اإلجابات عمى فقرات االختبار

11

6

66

لالختبار

مرتفعي اإلجابات عمى فقرات االختبار

11

17

187

مرتفعي اإلجابات عمى فقرات االختبار
تطبيق

مستويات تفكير منخفضي اإلجابات عمى فقرات االختبار
عميا (تحميل
وتركيب وتقويم)

11

الرتب

الرتب

قيمة U

قيمة Z

0.000

-3.807

0.001

0.001

-3.209

0.001

0.008

0.000

القيمة الحرجة المطمقة لمدرجة المعيارية ""Zعند مستوى داللة ( )1.96=0.05وعند ()2.58=0.01
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قيمة

-2.641

-4

الداللة

0.001

0.001

اتضح مف الجدكؿ ( )15أف قيمة " "Zدالة إحصائيان عند مستكل داللة ( )0.01لجميع
الفقرات ،مما دؿ عمى أف االختبار ميز بيف المجمكعتيف العميا كالدنيا كبالتالي ميز بيف المفحكصيف،
كىذا يعني كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف األفراد مرتفعي االستجابة كمنخفضي االستجابة في
جميع فقرات االختبار ،كىذا دلؿ عمى صدؽ االختبار.
حساب ثبات االختبار test Reliability :يعرؼ الثبات بأنو دقة المقياس ،أك اتساقو ،حيث يعتبر
المقياس ثابتان إذا حصؿ نفس الفرد عمى نفس الدرجة ،أك درجة قريبة منيا في نفس االختبار ،أك
مجمكعات مف أسئمة متكافئة ،أك متماثمة عند تطبيقو أكثر مف مرة ( أبك عالـ.)481 :2001 ،
كلقد تـ التأكد بطريقتيف لثبات االختبار بعد إعداد االختبار ،حيث قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار
عمى عينة استطالعية قكاميا( )40طالبان مف طػالب الصػؼ التاسػع األساسػي مػف مدرسػة ذكػكر جباليػا
اإلعداديػة (ىػػ) لالجئػيف بشػػماؿ غػزة ،كاختيػركا مػػف خػارج عينػػة البحػػث ،حيػث تػػـ تقػدير ثبػػات االختبػػار
باستخداـ طريقة التجزئة النصفية كمعامؿ ككدر ريتشاردسكف(.)21
أكالن :طريقة التجزئة النصفية لمدرجة الكمية( طريقة سبيرماف لممحاكر):
قاـ الباحث بحساب ثبات االختبػار بعػد تجريبػو عمػى عينػة اسػتطالعية مػف مجتمػع البحػث بمػغ
عددىا ( )40طالبان مف طالب الصؼ التاسع بطريقة التجزئة النصػفية ،كذلػؾ بحسػاب معامػؿ االرتبػاط
بيف درجات أفراد العينة االستطالعية عمػى الفقػرات الفرديػة لكػؿ بعػد ،كدرجػاتيـ عمػى الفقػرات الزكجيػة،
ثػػـ اسػػتخدـ معادلػػة سػػبيرماف بػراكف لتعػػديؿ طػػكؿ االختبػػار (النصػػفيف متسػػاكييف) ،ثػػـ تػػـ تعػػديؿ الطػػكؿ
حسب المعادلة التالية :معامؿ الثبات =

حيث ر معامؿ االرتباط كقد بمغت قػيـ معػامالت الثبػات

بعد التعديؿ بتمؾ المعادلة كما في جدكؿ رقـ ( )16اآلتي:
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جدول ()16

يبين معامالت الثبات الختبار التحصيل الدراسي باستخدام التجزئة النصفية
الفقرات

االرتباط

معامل الثبات
بعد التعديل

مستوى

معامل

عدد

0.683

0.811

0.01

0.987

0.01

0.898

0.01

محاور االختبار

معامل الثبات

معرفة

معامل سبيرمان

24

معامل سبيرمان

4

0.976

معامل التجزئة النصفية

34

0.815

تطبيق

معامل سبيرمان

مستويات تفكير عميا
(تحميل وتركيب وتقويم)
الدرجة الكمية لالختبار

6

0.966

0.935

الداللة
0.01

قيمة " ر " الجدولية عند درجة حرية ( ) 38=2 -40وعند مستوى داللة (0. 304= )0.05

قيمة " ر " الجدكلية عند درجة حرية ( ) 38=2 -40كعند مستكل داللة (0. 393= )0.01
اتضح مف الجدكؿ أعاله أف :معامؿ الثبات لمدرجة الكمية لالختبار = ( )0.898كأف جميع
القيـ دالة إحصائيان عند مستكل داللة أقؿ مف ( ،)0.01األمر الذم يدلؿ عمى أف االختبار يتمتع
طمئف إلى صحة النتيجة التي يتـ الحصكؿ عمييا ،كتظير صالحية
بدرجة جيدة مف الثبات المرتفع تُ ْ
االختبار كاستخدامو في الدراسة.
ثانياً :معامل كودر -ريتشارد سون Richardson and Kuder : 21
لقد استخدـ الباحث معامؿ كػكدر ريتشػارد  ،21كذلػؾ إليجػاد معامػؿ ثبػات االختبػار ،حيػث حصػؿ
عمى قيمة معامػؿ كػكدر ريتشػارد سػكف 21لمدرجػة الكميػة لالختبػار ككػؿ طبقػان لممعادلػة التاليػة كمػا يكضػحيا
جدكؿ رقـ (( )17المنيزؿ.)203 :2009 ،

ر 21
حيث أن  :م  :المتوسط

=- 1

م(ك–م)
2

ع ك

ك  :عدد الفقرات
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ع : 2التباين

جدول ()17

يبين معامالت الثبات الختبار التحصيل الدراسي باستخدام معامل كودر -ريتشارد سون 21
المحور
معرفة
تطبيؽ
مستكيات تفكير عميا

عدد

الفقرات

المتوسط

االنحراف
المعياري

التباين

24

12.3

4.9

3.75

14.06

4

2.4

4.99

24.90

6

3.1

قيمة معامل كودر
ريتشاردسون21

23.91

0.749

0.961

0.893

(تحميؿ كتركيب كتقكيـ)

الدرجة الكمية لالختبار

34

5.8

17.8

33.64

0.748

يتضػػح ممػػا سػػبؽ أف معامػػؿ كػػكدر ريتشػػارد سػػكف(  )21لالختبػػار ككػػؿ كانػػت ( )0.748كىػػي
قيمة طمأنت الباحث إلى نتائج تطبيؽ االختبار عمى عينة البحث.
كبذلؾ تأكد الباحث مف صدؽ كثبػات اختبػار التحصػيؿ ،كأصػبح االختبػار فػي صػكرتو النيائيػة
مككنػان مػػف ( )34فقػرة بعػػد تطبيقػػو عمػػى عينػػة اسػػتطالعية مككنػػة مػػف ( )40طالػػب مػػف طػػالب الصػػؼ
التاسع األساسي مف مدرسة ذككر جباليا اإلعدادية (ىػ) لالجئيف بشماؿ غػزة ،كاختيػركا مػف خػارج عينػة
البحػػث ،كاجػراء المعالجػػات اإلحصػػائية الالزمػػة كممحػػؽ رقػػـ ( )2يبػػيف االختبػػار التحصػػيمي العممػػي فػػي
كحػػدة ( اليندسػػة ) فػػي صػػكرتو النيائيػػة كالمكػػكف مػػف (  )34فق ػرة ،كالػػذم تػػـ تطبيقػػو قبمي ػان كبعػػديان عمػػى
مجمكعتي الدراسة الضابطة كالتجريبية.
حساب معامالت الصعوبة والتمييز:
لكػػي يحصػػؿ الباحػػث عمػػى معامػػؿ صػػعكبة كمعامػػؿ تمييػػز لكػػؿ فق ػرة مػػف فق ػرات االختبػػار قػػاـ
بتقسػػيـ الطػػالب إلػػى مجمػػكعتيف ،مجمكعػػة عميػػا ضػػمت ( )%27مػػف مجمػػكع الطػػالب ،كىػػـ الطػػالب

889

الذيف حصمكا عمى أعمػى الػدرجات فػي االختبػار ،كمجمكعػة دنيػا ضػمت( )%27مػف مجمكعػة الطػالب
الذيف حصمكا عمى أدنى الدرجات في االختبار ،كقد بمغ عدد طالب كؿ مجمكعة ( )11طالب.
أ -معامل صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار:
يقصػػد بمعامػػؿ الصػػعكبة عػػدد أف ػراد العينػػة الػػذيف أجػػابكا عمػػى كػػؿ س ػؤاؿ مػػف االختبػػار إجابػػة
صحيحة مف المجمكعتيف المحكيتػيف العميػا كالػدنيا ،حيػث قػاـ الباحػث بحسػاب معامػؿ صػعكبة كػؿ فقػرة
مف فقرات االختبار باستخداـ المعادلة التالية:

معامل الصعوبة لمفقرة=

عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا +عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
عدد األفراد في المجموعتين

كما تـ استخداـ المعادلة التالية لمفقرات ( )33,32,31,30,26,25كذلؾ ألنيا أسئمة مقاليو
حيث أف كؿ كاحدة منيا أخذت درجتيف بخالؼ باقي درجات االختبار.
معامل الصعوبة لمفقرة =

عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا +عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
x2عدد األفراد في المجموعتين

ككاف اليدؼ مف حساب معامؿ الصعكبة لفقرات االختبار ىك حذؼ الفقرات التي تقؿ درجة
صعكبتيا عف ،0,20أك تزيد عف ( 0,80أبك دقة . )170 :2008،
كبذلؾ فإف معامؿ الصعكبة يفسر عمى كؿ فقرة بأنو كمما زادت نسبة السيكلة تككف الفقرة
أسيؿ ،كالعكس صحيح كالجدكؿ رقـ ( )18يكضح ذلؾ.
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جدول ( )18

حساب معامل صعوبة كل فقرة من فقرات اختبار التحصيل
رقم

اإلجابات الصحيحة

اإلجابات الصحيحة

مجموع اإلجابات

الفرق لإلجابات

معامل

الفقرة

لمفئة العميا

لمفئة الدنيا

الصحيحة لمفئتين

الصحيحة لمفئتين

الصعوبة

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

8
9
8
9
8
7
7
7
8
7
6
6
8
6
7
9
7
6
8
9
6
7
9
8
10
13
7
9
9
12
9
13
11
7

3
5
4
6
3
2
3
3
4
4
3
3
4
3
2
3
2
1
3
6
3
2
5
2
4
5
2
5
4
5
3
4
2
3

11
14
12
15
11
9
10
10
12
11
9
9
12
9
9
12
9
7
11
15
9
9
14
10
14
18
9
14
13
17
12
17
13
10

5
4
4
3
5
5
4
4
4
3
3
3
4
3
5
6
5
5
5
3
3
5
4
6
6
8
5
4
5
7
6
9
9
4

0.50
0.64
0.55
0.68
0.50
0.41
0.45
0.45
0.55
0.50
0.41
0.41
0.55
0.41
0.41
0.55
0.41
0.32
0.50
0.68
0.41
0.41
0.64
0.45
0.29
0.38
0.41
0.64
0.59
0.35
0.25
0.35
0.27
0.45
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لقػػد اتضػػح مػػف الجػػدكؿ السػػابؽ أف معامػػؿ الصػػعكبة كػػاف مناسػػب لمعظػػـ الفق ػرات  ،كعميػػو تػػـ
قبكؿ معظـ فقرات االختبار ،حيث كانت في المسػتكل المعقػكؿ مػف الصػعكبة كمػا قػرره المختصػكف فػي
القيػػاس كالتقػػكيـ ،كك ػاف اليػػدؼ مػػف حسػػاب معامػػؿ صػػعكبة الفق ػرة ىػػك حػػذؼ الفق ػرات التػػي تقػػؿ درجػػة
صػػعكبتياعف %٠٢ككػػذلؾ التػػي تزيػػد درجػػة صػػعكبتيا عػػف  %80كعمػػى ىػػذا األسػػاس كأكثػػر لمدقػػة تػػـ
األخ ػػذ ب ػػالفقرات الت ػػي تتػ ػراكح معام ػػؿ ص ػػعكبتيا م ػػف ( )0.68 -0.25بع ػػد اس ػػتخداـ المعادل ػػة الس ػػابقة،
كايجاد معامػؿ الصػعكبة لكػؿ فقػرة مػف فقػرات االختبػار بػيف إجابػات الفئتػيف العميػا كالػدنيا ،كبيػذه النتػائج
يبقي الباحث عمى معظـ فقرات االختبار ،كذلؾ لتدرج مستكل سيكلة االختبار.
ب -معامل تمييز كل فقرة من فقرات االختبار.
حيث قاـ الباحث بحساب معامؿ تمييز كؿ فقرة مف فقرات االختبار بالمعادلة التالية:
معامل التمييز =

عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا  -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
نصف عدد األفراد في المجموعتين

كما تـ استخداـ المعادلة التالية لمفقرات ( )33,32,31,30,26,25كذلؾ ألنيا أسئمة مقاليو
حيث أف كؿ كاحدة منيا أخذت درجتيف بخالؼ باقي درجات االختبار.
معامل التمييز =

عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة العميا  -عدد اإلجابات الصحيحة في المجموعة الدنيا
 x2نصف عدد األفراد في المجموعتين

و يقصد بتمييز الفقرة مدل قدرتيا عمى التمييز بيف الطمبة الممتازيف ،كالطمبة الضعفاء
(المجمكعتيف العميا كالدنيا) في الخاصية التي يقيسيا االختبار(أبك ناىية.)152 :1998 ،
ككاف اليدؼ مف حسػاب معامػؿ التمييػز لفقػرات االختبػار ىػك :حػذؼ الفقػرات التػي يقػؿ معامػؿ
تمييزىا عف  ،0,20ألنيا تعتبر ضعيفة (أبك دقة .)172 :2007،
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كبالتعكيض في المعادلة السابقة ،تمكف الباحػث مػف تحديػد معامػؿ التمييػز لكػؿ فقػرة مػف فقػرات
االختبار(حيث أف االختبػار مكػكف مػف  34فقػرة) ،كقػد اعتبػر الباحػث أف الفقػرة المميػزة ىػي التػي يكػكف
معامؿ تمييزىا مكجبان ،كأف ىػذه الفقػرة تكػكف جيػدة كمقبكلػة إذا كػاف معامػؿ تمييزىػا ال يقػؿ عػف (،)0.2
كىى قيـ تشير إلى القدرة التمييزية لالختبار ،كالجدكؿ ( )19يبيف معامالت التمييز لكؿ فقرة مف فقرات
االختبار التحصيمي.
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جدول ()19

حساب معامل تمييز كل فقرة من فقرات اختبار التحصيل
رقم
1

الفقرة
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

اإلجابات الصحيحة
8

لمفئة9العميا
8
9
8
7
7
7
8
7
6
6
8
6
7
9
7
6
8
9
6
7
9
8
10
13
7
9
9
12
9
13
11
7

اإلجابات الصحيحة
3

لمفئة5الدنيا
4
6
3
2
3
3
4
4
3
3
4
3
2
3
2
1
3
6
3
2
5
2
4
5
2
5
4
5
3
4
2
3

مجموع اإلجابات
11

 14لمفئتين
الصحيحة
12
15
11
9
10
10
12
11
9
9
12
9
9
12
9
7
11
15
9
9
14
10
14
18
9
14
13
17
12
17
13
10
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الفرق لإلجابات
5

الصحيحة لمفئتين
4
4
3
5
5
4
4
4
3
3
3
4
3
5
6
5
5
5
3
3
5
4
6
6
8
5
4
5
7
6
9
9
4

معامل
0.45

التمييز
0.36
0.36
0.27
0.45
0.45
0.36
0.36
0.36
0.27
0.27
0.27
0.36
0.27
0.45
0.55
0.45
0.45
0.45
0.27
0.27
0.45
0.36
0.55
0.25
0.33
0.45
0.36
0.45
0.29
0.25
0.38
0.38
0.36

قػػاـ الباحػػث بحسػػاب معامػػؿ تمييػػز فقػرات االختبػػار ،حيػػث اعتبػػرت  0.20فمػػا فػػكؽ كحػػد أدنػػى لتمييػػز
الفقرة ،كتبيف أف جميع معامالت التمييز لفقرات االختبار كانت مناسبة ،حيث تراكح معامؿ التمييػز مػف
(.)0.55 -0.25
خامسا :وضوح تعميمات االختبار:
حيث قاـ الباحث بتكضيح كيفية التعامؿ مع االختبار كتنفيذه ،كقد تضمنت تعميمات االختبار عمى ما يمي:
 تكضيح اليدؼ مف االختبار.
 كتابة بيانات الطمبة مثؿ االسـ ،الصؼ ،الشعبة.
 التأكيد عمى الطالب قراءة التعميمات ،كاإلجابة بدقة عمى فقرات االختبار.


التأكد عمى نقؿ اإلجابة الصحيحة لمجدكؿ المخصص لذلؾ في نياية االختبار ألسػئمة االختيػار
مف متعدد كالصكاب كالخطأ.

سادسا :تحديد زمن االختبار:
تػػـ حسػػاب زمػػف تأديػػة الطػػالب لالختبػػار عػػف طريػؽ المتكسػػط الحسػػابي لػػزمف اسػػتجابة أكؿ ثالثػػة
طػالب انتيػكا مػف االسػػتجابة عمػى فقػرات االختبػار ،حيػػث بمػغ ( )40دقيقػػة ،بينمػا زمػػف اسػتجابة آخػػر ثالثػػة
طالب عمى فقرات االختبار بمػغ  (50دقيقػة ،لػذا فقػد كػاف متكسػط الػزمنيف يسػاكم ( )45دقيقػة ،كىػك الػزمف
المناسب لالستجابة عمى أسئمة اختبار التحصيؿ في اليندسة.
سابعا :سيولة تطبيق االختبار:
قاـ الباحث باالعتبارات التالية حتى يككف االختبار أكثر سيكلة في التطبيؽ كىى:
 تعميمات االختبار بطريقة كاضحة.
 كتابة فقرات االختبار عمى كراسة األسئمة بطريقة كاضحة كمنظمة.
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ثامنا :سيولة تصحيح االختبار:
قاـ الباحػث بعمػؿ مفتػاح تصػحيح لالختبػار حيػث تكػكف مػف (  )34فقػرة ،منيػا اختيػار مػف متعػدد
كمنيا صكاب كخطأ.
تكافؤ مجموعات الدراسة:
قاـ الباحث بالتأكد مف تكافؤ مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة مف حيث المتغيرات ،كقاـ
بضبط العكامؿ التي تؤثر عمى نتائج الدراسة ،كتحيد أثرىا كتجنبان آلثار العكامؿ الداخمية التي يتكجب
ضبطيا ،كالحد مف آثارىا لمكصكؿ إلى نتائج صالحة قابمة لالستعماؿ ،كالتعميـ ،كتشابو الظركؼ
البيئية ،كاإلمكانيات لممجمكعتيف ،كمقارنة المتكسطات الحسابية في بعض المتغيرات أك العكامؿ ،لذا
قاـ الباحث بضبط المتغيرات التالية:
(العمر الزمني ،التحصيؿ العاـ ،التحصيؿ في الرياضيات ،التطبيؽ القبمي لالختبار) ،المتكقعة تأثيرىا
عمى التجربة كجدكؿ ( )20يكضح ذلؾ:
أوالً :العمر الزمني:
كلمتأكد مف ذلؾ قاـ الباحث برصد أعمار العينة مف خالؿ سجالت المدرسة ،كقاـ بمعالجتيا
باختبار ( )Tلحساب داللة الفركؽ بيف متكسطات المجمكعتيف المستقمتيف.
جدول ()20

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق بين متوسطي
درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير العمر الزمني

المتغير
العمر

االنحراف

قيمة

الداللة

(ت)

اإلحصائية
غير دالة

العينة

العدد

المتوسط

المجمكعة التجريبية

36

14.39

المعياري
0.316

المجمكعة الضابطة

36

14.31

0.209

0.191

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن + 1ن)70=2- 2وعند مستوى داللة (2.00= )0.05
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عند0.05

اتضح مف الجدكؿ السابؽ أف :قيمة ( )Tالمحسكبة في المقارنة بيف متكسطي المجمكعتيف
كانت أصغر مف قيمة ( )Tالجدكلية ،كىذا يعني أف قيمة ( )Tالمحسكبة غير دالة إحصائيان عند
مستكل ()0.05؛ أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط المجمكعة التجريبية مع
متكسط المجمكعة الضابطة ،كىذا دؿ عمى أف المجمكعتيف متكافئتاف مف حيث العمر الزمني.
ثانياً :التحصيل العام:
تـ رصد مجاميع التحصيؿ العاـ لمطالب مف خالؿ السجؿ المدرسي ،قبؿ بدء التجريب
كاستخرجت مجامعييـ مف السجالت المدرسية لمعاـ الماضي ،كتـ استخداـ اختبار) (Tلمتعرؼ عمى
الفركؽ بيف المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية قبؿ البدء في التجربة ،كالجدكؿ( )21يكضح ذلؾ:
جدول ()21

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق بين

متوسطي درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل العام
المتغير

التحصيل العام

العينة

المتوسط

العدد

االنحراف

قيمة

الداللة

المعياري

(ت)

اإلحصائية

المجمكعة التجريبية

36

230.31

34.224

المجمكعة الضابطة

36

227.17

29.711

0.679

غير دالة
عند0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن + 1ن)70=2- 2وعند مستوى داللة (2.00= )0.05

اتضح مف الجدكؿ السابؽ أف :قيمة ( )Tالمحسكبة في المقارنة بيف متكسطي المجمكعتيف
كانت أصغر مف قيمة ( )Tالجدكلية ،كىذا يعني أف قيمة ( )Tالمحسكبة غير دالة إحصائيان عند
مستكل ()0.05؛ أم أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط المجمكعة التجريبية مع
متكسط المجمكعة الضابطة ،كىذا دؿ عمى أف المجمكعتيف متكافئتاف مف حيث التحصيؿ العاـ.
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ثالثاً :التحصيل في الرياضيات:
تـ رصد درجات الطالب في مادة الرياضيات لمعاـ الماضي ،قبؿ بدء التجريب ،كاستخرجت
الدرجات لضبط متغير التحصيؿ في الرياضيات ،كتـ استخداـ اختبار) (Tلمتعرؼ عمى الفركؽ بيف
المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية قبؿ البدء في التجربة ،كالجدكؿ ( )22يكضح ذلؾ:
جدول ()22

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق بين متوسطي
درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في اختبار الرياضيات

المتغير

العينة

االنحراف

قيمة

الداللة

المعياري

(ت)

اإلحصائية

العدد

المتوسط

التحصيل في

المجمكعة التجريبية

36

26.25

4.619

الرياضيات

المجمكعة الضابطة

36

27.58

5.793

0.284

غير دالة
عند0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن + 1ن)70=2- 2وعند مستوى داللة (2.00= )0.05

اتضح مف الجدكؿ السابؽ أف :قيمة ( )Tالمحسكبة في المقارنة بيف متكسطي المجمكعتيف
كالتي كانت تساكم  0.284كانت أصغر مف قيمة ( )Tالجدكلية كالتي كانت تساكم  ،2.00كىذا
يعني أف قيمة ( )Tالمحسكبة غير دالة إحصائيان عند مستكل ()0.05؛ أم أنو ال تكجد فركؽ ذات
داللة إحصائية بيف متكسط المجمكعة التجريبية مع متكسط المجمكعة الضابطة ،كىذا دؿ عمى أف
المجمكعتيف متكافئتاف مف حيث التحصيؿ في الرياضيات.
رابعاً :التطبيق القبمي لالختبار:
تـ رصد درجات الطالب في االختبار القبمي ،قبؿ بدء التجريب كاستخرجت الدرجات لضبط
متغير التحصيؿ في االختبار القبمي ،كتـ استخداـ اختبار ( )Tلمتعرؼ عمى الفركؽ بيف المجمكعتيف
الضابطة كالتجريبية قبؿ البدء في التجربة ،كالجدكؿ( )23يكضح ذلؾ:
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جدول ()23

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة لمتعرف إلى الفروق بين متوسطي
درجات المجموعتين الضابطة والتجريبية التي تعزى لمتغير التحصيل في االختبار القبمي
العينة

المتغير

معرفة

تطبيق
مستويات تفكير
عميا(تحميل وتركيب
وتقويم)
االختبار القبمي

العدد المتوسط

االنحراف
المعياري

المجمكعة التجريبية

36

10.78

2.11

المجمكعة الضابطة

36

10.44

1.87

المجمكعة التجريبية

36

2.56

1.73

المجمكعة الضابطة

36

2.39

1.52

المجمكعة التجريبية

36

1.39

1.25

المجمكعة الضابطة

36

1.28

1.21

المجمكعة التجريبية

36

14.72

3.15

المجمكعة الضابطة

36

14.11

2.82

قيمة

(ت)
0.481

0.665

0.703

0.388

الداللة

اإلحصائية
غير داؿ عند
0.05
غير داؿ عند
0.05
غير داؿ عند
0.05
غير داؿ عند
0.05

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن + 1ن)70=2- 2وعند مستوى داللة (2.00= )0.05

خطوات الدراسة:
اتبع الباحث في دراستو مجمكعة الخطكات التالية:
 االطالع عمى األدب التربكم ،كالدراسات السابقة ،كالبحكث ذات العالقة بمكضكع الدراسة.
 اختيار مػادة الرياضػيات ،كاختيػار كحػدة اليندسػة مػف الفصػؿ األكؿ كاختيػار المكضػكعات التػي
يتـ استخداميا لمدراسة.
 تحميؿ محتكم كحدة اليندسة ،كبناء أداة التحميؿ كالتأكد مف صدقيا كثباتيا .
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 إعداد اإلطار النظرم الذم يتعمؽ بمكضكع البحث.
 جمع العديد مف الدراسات السابقة العربية كاألجنبية كاالطالع عمييا لإلفادة منيا في ىذا البحث.
 إعداد كحدة اليندسة كفؽ مستكيات األىداؼ المعرفية .
 التأكد مف تكافؤ المجمكعتيف مف خالؿ عدد مف المتغيرات كتطبيؽ اختبار التحصيؿ.
 إعداد البرنامج الخاص بكحدة اليندسة كفؽ مفاىيـ الكحدة.
 إعداد اختبار في التحصيؿ ،يشمؿ المستكيات الثالثة األكلى مف مستكيات(المعرفة كالتطبيؽ ك
مستكيات تفكير عميا (تحميؿ كتركيب كتقكيـ)) ،حيث اشػتمؿ االختبػار عمػى ( )34فقػرة اختيػار
مف متعدد ،كصكاب كخطأ كأكمؿ الفراغ ،كالمصطمح العممي.
 إعداد دليؿ لممعمـ ،كذلؾ لتقديـ اإلرشادات الالزمة لتطبيؽ البرنامج عمى طالب الصؼ التاسػع
األساسي كفؽ مفاىيـ كأىداؼ الكحدة.
 ضػبط بعػػض المتغيػرات المتكقػع تأثيرىػػا عمػػى التجربػة مثػػؿ ،العمػػر ،التحصػيؿ فػػي الرياضػػيات،
كالتحصيؿ العاـ ،كاالختبار القبمي.
 تطبيػػؽ االختبػػار القبمػػي ( التحصػػيمي) عمػػى أفػراد المجمػػكعتيف التجريبيػػة كالضػػابطة لمتأكػػد مػػف
تكافؤىمػا فػي التحصػػيؿ كالتفكيػر اليندسػي قبػػؿ تنفيػذ التجربػػة ،كقػد قػاـ الباحػػث بنفسػو بتصػػحيح
األكراؽ كرصد النتائج.
 البػػدء فػػي تنفيػػذ التجربػػة ،كذلػػؾ بتػػدريس المجمكعػػة التجريبيػػة كحػػدة اليندسػػة مػػف قبػػؿ الباحػػث
نفسيا باستخداـ البرنامج ،بينما المجمكعة الضابطة باستخداـ الطريقة المعتادة.
 تطبيػػؽ االختبػػار البعػػدم لممجمػػكعتيف بعػػد االنتيػػاء مػػف تنفيػػذ التجربػػة ،كذلػػؾ لمتعػػرؼ عمػػى أثػػر
العامؿ التجريبي في التحصيؿ العممي لدل أفراد المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة.
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 تحميػؿ نتػائج الد ارسػة إحصػائيا كتفسػيرىا ،كمػف ثػـ كضػع التكصػيات ،كالمقترحػات فػي ضػكء مػا
أسفرت عنو النتائج.
أما عف بداية تطبيؽ التجربة ،فكػاف فػي الفصػؿ األكؿ لمعػاـ الد ارسػي  2013-2012ـ كذلػؾ
بتاريخ  2012 / 12 / 12ـ ،كاستمر التطبيؽ حتى 2012 / 12 / 24ـ.
أما عف تكزيع الحصص التي نفذ مف خالليا الباحث تجربتو عمى المجمكعتيف فيكضحو الجدكؿ (.)24
جدول ()24

يبين توزيع الحصص التي نفذ من خالليا الباحث تجربتو عمى كل مجموعة
الرقم

عدد الحصص

الدروس التي تضمنيا البرنامج

المجموعة التجريبية

المجموعة الضابطة

01

تعريؼ بنمكذج جانييو كأىميتو

1

-

02

مفيكـ الزاكية المركزية

2

1

04

مفيكـ الشكؿ الرباعي الدائرم

2

1

مماس الدائرة

2

1

11

5

03
05
06

2

مفيكـ الزاكية المحيطية

2

الزاكية المماسية

المجمكع الكمي

1

1

المعالجات اإلحصائية:
لقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية لمتحقق من صدق وثبات أدوات الدراسة:
 معامؿ االرتباط بيرسكف :لمكشؼ عف صدؽ االتساؽ الداخمي لألدكات ،كايجاد االرتباط بيف
النصفيف في ثبات التجزئة النصفية.
 معادلة سبيرماف -براكف ،لتعديؿ طكؿ االختبار لحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية.
 معامؿ ككدر -ريتشارد سكف  ،21لحساب ثبات االختبار.
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 معادلة ىكلستي ،لحساب ثبات أداة التحميؿ (الثبات عبر األفراد).
 اختبار ماف كيتني  ،Mann Whitney Testلمجمكعات صغيرة ،لعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ
إلى الفركؽ بيف االستجابات المنخفضة كالمرتفعة عند تطبيؽ االختبار.
 معامؿ التمييز لحساب معامؿ التمييز لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
 معامؿ الصعكبة لحساب معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار.
لقد استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية لإلجابة عن تساؤالت الدراسة:


المتكسط الحسابي ،كاالنحراؼ المعيارم ،كالنسب المئكية المكزكنة.



اختبار( T-Test )Tلعينتيف مترابطتيف لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف مستكيات متغيرات

الدراسة.


اختبار( T-Test )Tلعينتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى داللة الفركؽ بيف مستكيات متغيرات

الدراسة.


حجـ األثر :عف طريؽ مربع إيتا()2؛ كحساب قيمة ( )dلمتأكد مف أف حجـ الفركؽ الناتجة ىي

فػ ػػركؽ حقيقيػ ػػة تعػ ػػكد إلػ ػػى متغي ػ ػرات الد ارسػ ػػة أـ أنيػ ػػا تعػ ػػكد إلػ ػػى الصػ ػػدفة ككػ ػػذلؾ قيػ ػػاس حجػ ػػـ األثػ ػػر.
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الفصل الخامس
نتائج الدراسة ومناقشتيا وتفسيرىا

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني واختبار الفرضية األولى وتفسيرىما
 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث واختبار الفرضية الثانية وتفسيرىما
 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع واختبار الفرضية الثالثة وتفسيرىما
 تعميق عام عمى نتائج الدراسة
 نتائج الدراسة
 توصيات الدراسة
 مقترحات الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضان لمنتائج التي تكصؿ إلييا الباحث ،كالمتعمقة بيدؼ الدراسة المتمثمة
في أثر تكظيؼ نمكذج جانييو لبناء المفاىيـ اليندسية عمى تحصيؿ طالب الصؼ التاسع بكحدة
اليندسة بشماؿ غزة ،حيث تـ استخداـ البرنامج اإلحصائي " "SPSSفي معالجة بيانات الدراسة،
كسيتـ عرض النتائج التي تـ التكصؿ إلييا ،ككذلؾ مناقشة النتائج ،كتفسيرىا.
 .1إجابة السؤال األول :و الذي ينص عمى ما يمي:
ما المفاىيم اليندسية المتضمنة في كتاب الصف التاسع األساسي؟
تمت اإلجابة عمى السؤاؿ األكؿ مف خالؿ ما يمي:
 .0مراجع ػػة األدب الترب ػػكم ،كالد ارس ػػات الخاص ػػة بالمف ػػاىيـ الرياض ػػية ،كالمف ػػاىيـ اليندس ػػية عم ػػى كج ػػو
الخصكص.
 .2مف خالؿ تحميؿ محتكل الكحدة الرابعة مػف كتػاب الصػؼ التاسػع األساسػي (كحػدة اليندسػة) ،حيػث
ت ػـ تحديػػد قائمػػة المفػػاىيـ اليندسػػية المتضػػمنة فػػي كحػػدة اليندسػػة ممحػػؽ رقػػـ ( ،)4ك قػػاـ الباحػػث
بعرض القائمة عمى الخبراء ،كالمحكميف ،كالمختصيف مػف ذكل الخبػرة ممحػؽ رقػـ ( )0إلبػداء رأييػـ
في المفاىيـ اليندسية المتضمنة في كحدة اليندسة التي عرضيا الباحث في الفصؿ الرابع (الطريقة
كاإلجراءات) ص.68
-2إجابة السؤال الثاني :و الذي ينص عمى ما يمي:
ىؿ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة ( (α≥ 1010بػيف القياسػيف القبمػي كالبعػدم
في بناء المفاىيـ اليندسية عمي تحصيؿ طالب المجمكعة التجريبية .
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ولمتحقـق مـن صـحة الفرضــية األولـى تػـ اسػتخداـ اختبػػار " ت " لعينتػيف متػرابطتيف لمكشػؼ عػف داللػػة
الفػػرؽ بػػيف متكسػػطي األداء فػػي القياسػػيف القبمػػي كالبعػػدم لممجمكعػػة التجريبيػػة ،كالجػػدكؿ ( )20يكضػػح
ذلؾ:

جدول ()25

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة لممجموعة التجريبية في التطبيقين
القبمي والبعدي الختبار التحصيل العممي

االنحراف

قيمة

الداللة

المعياري

(ت)

اإلحصائية

41.10

دالة عند
0.01

المتغير

التطبيق

العدد

المتوسط

معرفة

التطبيؽ القبمي

36

10.78

2.113

التطبيؽ البعدم

36

21.56

2.951

التطبيؽ القبمي

36

2.56

1.731

التطبيؽ البعدم

36

4.22

1.623

التطبيؽ القبمي

36

1.39

1.248

التطبيؽ البعدم

36

2.86

1.291

التطبيؽ القبمي

36

14.72

3.150

تطبيق
مستويات تفكير عميا
(تحميل وتركيب
وتقويم)

الدرجة الكمية لالختبار

التطبيؽ البعدم

972.9

017191

40.143
28.86

36

3.457

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

دالة عند
0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن )35 =1-وعند مستوى داللة ( 1669= )0.05وعند مستوى داللة (2645= )0.01

كيتضح مف الجدكؿ رقـ ( )20السابؽ ما يمي:
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مجال المعرفة:
كػ ػػاف المتكسػ ػػط الحسػ ػػابي فػ ػػي التطبيػ ػػؽ البعػ ػػدم يسػ ػػاكم ( ،) 21.56كالمتكسػ ػػط الحسػ ػػابي فػ ػػي
التطبي ػػؽ القبم ػػي ال ػػذم يس ػػاكم ( ،) 01078ككان ػػت قيم ػػة " ت " المحس ػػكبة تس ػػاكم( ،)41.10كى ػػى دال ػػة
إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة ) ،(0.01كىػػذا يعنػػي أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط
درجات الطالب في التطبيؽ القبمي كمتكسط درجاتيـ في التطبيؽ البعدم في اختبػار التحصػيؿ لصػالح
التطبيؽ البعدم في مجاؿ المعرفة.
مجال التطبيق:
كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم يسػاكم ( ،) 4.22كالمتكسػط الحسػابي فػي التطبيػؽ
القبمي الذم يساكم ( ،) 2006ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم ( ،)972.9كىى دالة إحصػائية عنػد
مسػػتكل داللػػة ) ،(0.01كىػػذا يعنػػي أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات الطػػالب
في التطبيؽ القبمي كمتكسط درجاتيـ في التطبيؽ البعدم في اختبار التحصػيؿ لصػالح التطبيػؽ البعػدم
في مجاؿ التطبيؽ.
مجال مستويات التفكير العميا (تحميل وتركيب وتقويم):
كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم يسػاكم ( ،) 2.86كالمتكسػط الحسػابي فػي التطبيػؽ
القبمي الذم يساكم ( ،) 1.39ككانت قيمة " ت " المحسكبة تساكم ( ،)01719كىى دالة إحصػائية عنػد
مسػػتكل داللػػة ) ،(0.01كىػػذا يعنػػي أنػػو تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط درجػػات الطػػالب
في التطبيؽ القبمي كمتكسط درجاتيـ في التطبيؽ البعدم في اختبار التحصػيؿ لصػالح التطبيػؽ البعػدم
في مجاؿ التطبيؽ.
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الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي:
كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ البعدم يساكم ( ،)28.86كالمتكسط الحسابي فػي التطبيػؽ
القبمػػي الػػذم يسػػاكم ( ،) 14.72ككانػػت قيمػػة " ت " المحسػػكبة تسػػاكم ( )40.143كىػػى دالػػة إحصػػائية
عن ػػد مس ػػتكل دالل ػػة ) ،(0.01كى ػػذا يعن ػػي أن ػػو تكج ػػد ف ػػركؽ ذات دالل ػػة إحص ػػائية ب ػػيف متكس ػػط درج ػػات
الطالب في التطبيؽ القبمي كمتكسط درجاتيـ في التطبيؽ البعدم في اختبار التحصيؿ لصالح التطبيؽ
البعدم في الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي.
كى ػػذا مػ ػػا أش ػػار إليػػػو (فرح ػػاف كآخػ ػػركف )0984:عم ػػى أف تعم ػػـ المف ػػاىيـ ،كالمب ػػادئ كالقكاعػػػد،
باستخداـ نمػكذج جانييػو يعمػؿ عمػى حػؿ المشػكالت ،كبالتػالي االنتقػاؿ االيجػابي لمتحصػيؿ الد ارسػي ،ك
مػػا أكػػد عميػػو (عبػػد الػػدايـ )0999:بػػأف نمػػكذج جانييػػو ذك فاعميػػو عاليػػو عمػػى أن ػكاع التعمػػيـ (الشػػفكم
كالكتابي) ،كما أشار (سعادة كاليكسؼ )0988:بأف عرض مجمكعة مف األمثمة كالالأمثمة عمى المفيكـ
عمػػى الطػػالب ،كمطػػالبتيـ بتصػػنيفيا إلػػى أمثمػػة تنتمػػي لممفيػػكـ كأخػػرل ال تنتمػػي لػػو ،مػػع تقػػديـ المػػتعمـ
لمبػػررات اختيػػاره أك اسػػتثنائو ،كتقػػديـ التعزيػػز المالئػػـ عقػػب تمقػػي اسػػتجابة المػػتعمـ كفػػؽ نمػػكذج جانييػػو
االسػ ػػتنتاجي يسػ ػػاعد عمػ ػػى زيػ ػػادة التحصػ ػػيؿ الد ارسػ ػػي بشػ ػػكؿ ممحػ ػػكظ ،كتتفػ ػػؽ ىػ ػػذه النتيجػ ػػة مػ ػػع (أبػ ػػك
جػػادك )8880:عمػػى أف التػػدريب عمػػى المفػػاىيـ باسػػتخداـ نمػػكذج جانييػػو ينمػػي التفكيػػر السػػتخدامو فػػي
معالجة مكاقؼ تعميمية جديدة ،كأشار (مرعي كالحيمة )1888:إلػى أىميػة اختيػار الطريقػة ،أك األسػمكب
المناسب يساعد عمى سرعة تعمـ المفاىيـ.
كيرجػػع الباحػػث سػػبب التحسػػف الممحػػكظ فػػي التحصػػيؿ الد ارسػػي لػػدل المجمكعػػة التجريبيػػة إلػػى
كضػػكح األىػػداؼ التدريسػػية التػػي قػػاـ الباحػػث بشػػرحيا كتفصػػيميا لمطػػالب ،ككػػذلؾ تقػػديـ المفػػاىيـ بشػػكؿ
دقيؽ ،ككذلؾ عرض األمثمة كالالأمثمة ،كالكسائؿ اإليضاحية ،كأكراؽ العمؿ التي تـ استخداميا كترتيبيا
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بشكؿ متسمسؿ كمنطقي ،كىذا ما يتفػؽ مػع نتػائج د ارسػة (باسػي )1888:عمػى أف نتػائج التحصػيؿ لػدل
المجمػػكعتيف المتػػيف اسػػتخدمتا نمػػكذج جانييػػو كانػػت أعم ػى مػػف نتػػائج المجمػػكعتيف الضػػابطتيف ،ككػػذلؾ
دراسة (بف محمػد )1888:التػي أظيػرت نتائجيػا ارتفػاع متكسػط درجػات المجمكعتػاف المتػاف درسػتا كفػؽ
نم ػػكذج جانيي ػػو عم ػػى متكس ػػط درج ػػات المجم ػػكعتيف الض ػػابطتيف ،كك ػػذلؾ د ارس ػػة (ل ػػكبيز )1888:الت ػػي
أظيػػرت نتائجيػػا تفػػكؽ المجمكعتػػاف التجريبيتػػاف المتػػاف درسػػتا كفػػؽ نمػػكذج جانييػػو ،عمػػى المجمػػكعتيف
المتػػيف درسػػتا بػػالطريؽ المعتػػادة ،ككػػذلؾ د ارسػػة (كجممػػاف )1888:التػػي أكػػدت عمػػى كجػػكد فػػركؽ ذات
داللػػة إحصػػائية بػػيف متكسػػط الػػدرجات لصػػالح المجمكعػػة التػػي درسػػت كفػػؽ نمػػكذج جانييػػو ،كبػػذلؾ تػػـ
اإلجابػػة عمػػى الفػػرض األكؿ كىػػك " :تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة (≥ 1010
(αبيف القياسيف القبمي ك البعدم فػي بنػاء المفػاىيـ اليندسػية عمػي تحصػيؿ طػالب المجمكعػة التجريبيػة
لصالح البعدم".
-3إجابة السؤال الثالث :و الذي ينص عمى ما يمي:
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( (α≥ 0605بين القياسين البعديين في
بناء المفاىيم اليندسية عمي تحصيل طالب المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار الفرضية الثانية ،والتي تنص عمى:
تكجػد فػػركؽ ذات داللػة إحصػػائية عنػد مسػػتكل داللػة ( (α≥ 1010بػػيف القياسػيف البعػػدييف فػػي
بنػ ػػاء المفػ ػػاىيـ اليندسػ ػػية عمػ ػػي تحصػ ػػيؿ طػ ػػالب المجمكعػ ػػة التجريبيػ ػػة كالمجمكعػ ػػة الضػ ػػابطة لصػ ػػالح
المجمكعة التجريبية.
كلمتحقؽ مػف صػحة الفرضػية الثانيػة؛ تػـ اسػتخداـ اختبػار "  " Tلعينتػيف مسػتقمتيف لمكشػؼ عػف
داللة الفرؽ بيف متكسطي األداء في المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة ،كالجدكؿ ( )26يكضح ذلؾ.
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جدول ()26

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة" ت "ومستوى الداللة في التطبيق البعدي الختبار
التحصيل العممي

المتغير

معرفة

تطبيق
مستويات تفكير عميا

العدد

العينة

المتوسط

االنحراف
المعياري

المجمكعة التجريبية

36

21.56

2.95

المجمكعة الضابطة

36

14.58

2.60

المجمكعة التجريبية

36

4.22

1.62

المجمكعة الضابطة

36

2.81

1.94

المجمكعة التجريبية

36

2.86

1.29

قيمة
(ت)
10.63

3.36

وتقويم)

الدرجة الكمية لالختبار

اإلحصائية
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01
دالة عند
0.01

(تحميل وتركيب
المجمكعة الضابطة

الداللة

3.59
36

1.61

1.64

المجمكعة التجريبية

36

28.86

3.46

المجمكعة الضابطة

36

19.15

3.69

11.52

دالة عند
0.01

قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية (ن + 1ن)70=2- 2وعند مستوى داللة ( 2600= )0.05وعند مستوى داللة (2666= )0.01

كيتضح مف الجدكؿ رقـ ( )26السابؽ ما يمي:
مجال المعرفة:
كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبية يساكم ( ،) 21.56كالمتكسط الحسابي في
التطبيػػؽ لمعينػػة الضػػابطة الػػذم يسػػاكم ( ،) 14.58ككانػػت قيمػػة " ت " المحسػػكبة تسػػاكم (،)01062
كىػى دالػة إحصػائية عنػد مسػػتكل داللػة ) ،(0.01كىػذا يعنػي أنػو تكجػػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية بػػيف
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متكسط درجات الطػالب فػي المجمكعػة التجريبيػة كمتكسػط درجػات أقػرانيـ فػي المجمكعػة الضػابطة فػي
اختبار التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية في مجاؿ المعرفة.
مجال التطبيق:
كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبيػة يسػاكم ( ،) 4.22كالمتكسػط الحسػابي فػي
التطبيؽ لمعينػة الضػابطة الػذم يسػاكم ( ،) 2080ككانػت قيمػة " ت " المحسػكبة تسػاكم ( ،)2026كىػى
دالة إحصائية عند مستكل داللة ) ،(0.01كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػط
درجػات الطػػالب فػي المجمكعػػة التجريبيػة كمتكسػػط درجػات أقػرانيـ فػي المجمكعػػة الضػابطة فػػي اختبػػار
التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية في مجاؿ التطبيؽ.
مجال مستويات التفكير العميا (تحميل وتركيب وتقويم):
كاف المتكسط الحسابي في التطبيؽ لمعينة التجريبيػة يسػاكم ( ،) 2.86كالمتكسػط الحسػابي فػي
التطبيػػؽ لمعينػػة الضػػابطة الػػذم يسػػاكم ( ،)0060ككانػػت قيمػػة " ت " المحسػػكبة تسػػاكم ( ،)2009كىػػى
دالة إحصائية عند مستكل داللة ) ،(0.01كىذا يعني أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بػيف متكسػط
درجػات الطػػالب فػي المجمكعػػة التجريبيػة كمتكسػػط درجػات أقػرانيـ فػي المجمكعػػة الضػابطة فػػي اختبػػار
التحصيؿ لصالح المجمكعة التجريبية في مجاؿ االستدالؿ.
الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي:
كػػاف المتكسػػط الحسػػابي فػػي التطبيػػؽ لمعينػػة التجريبيػػة يسػػاكم ( ،)28.86ك المتكسػػط الحسػػابي
في التطبيؽ لمعينة الضابطة الػذم يسػاكم ( ،)09000ككانػت قيمػة " ت " المحسػكبة تسػاكم (،)11.52
كىى دالػة إحصػائية عنػد مسػتكل داللػة ( ،)0.01كىػذا يعنػي أنػو تكجػد فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد
مستكل ( )0.05≤αبيف متكسػط درجػات طػالب المجمكعػة التجريبيػة ( الػذيف يدرسػكف البرنػامج المقتػرح
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بتكظيػػؼ نمػػكذج جانييػػو ) كمتكسػػط درجػػات أقػرانيـ فػػي المجمكعػػة الضػػابطة ( الػػذيف يدرسػػكف بالطريقػػة
المعتادة ) في اختبار تحصيؿ اليندسة لصالح المجمكعة التجريبية.
كىػػذا مػػا أشػػار إليػػو (نش ػكاتي )2112:بػػأف اسػػتخداـ األسػػمكب العممػػي بتطبيػػؽ نمػػكذج جانييػػو
يساعد عمى إعطاء نتائج أفضؿ مف الطرؽ المعتادة ،كىذا ما أكدتو (عبد القادر )0997:بػأف اسػتعماؿ
األساليب كالطرؽ البسيطة تؤدم إلى تعمـ أفضؿ ،كأكد(الدكيؾ )2118:عمى أىمية استخداـ التكنكلكجيا
فػػي التعمػػيـ التػػي تعتبػػر عػػامالن مػػف العكامػػؿ المػػؤثرة فػػي التحصػػيؿ الد ارسػػي ،كأشػػارت (أبػػك دقػػو)2118:
عمػػى أف التحصػػيؿ الد ارسػػي يتػػأثر بشػػكؿ ممحػػكظ بمػػدل اسػػتخداـ الكسػػائؿ التربكيػػة المناسػػبة التػػي تخػػدـ
اليدؼ المراد الكصكؿ إليو.
كيػػرل الباحػػث أف :تطبيػػؽ نمػػكذج جانييػػو عمػػى طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة كػػاف السػػبب فػػي
ارتفػػاع متكسػػط درجػػات تحصػػيؿ طػػالب المجمكعػػة التجريبيػػة ،عمػػى متكسػػط درج ػات طػػالب المجمكعػػة
الض ػػابطة ،ال ػػذم ت ػػـ عرض ػػو بطريق ػػة متتابع ػػة كسمس ػػة ،أدت إل ػػى التفاع ػػؿ كاالنج ػػذاب نح ػػكه م ػػف قب ػػؿ
الط ػػالب ،ككض ػػكح األى ػػداؼ التدريس ػػية الت ػػي ق ػػاـ الباح ػػث بش ػػرحيا كتفص ػػيميا لمط ػػالب ،كك ػػذلؾ تق ػػديـ
المفػػاىيـ بشػػكؿ دقيػػؽ ،ككػػذلؾ عػػرض األمثمػػة كالالأمثمػػة ،كالكسػػائؿ اإليضػػاحية ،كأكراؽ العمػػؿ ،التػػي تػػـ
استخداميا كترتيبيا بشكؿ متسمسؿ ،كمنطقي ،كانعكس ذلػؾ فػي نتػائج االختبػار البعػدم لػدل المجمكعػة
التجريبية ،كىذا ما يتفؽ مع نتائج دراسة(غامسي )2100:التي أظيرت فاعمية عالية لنمكذج جانييو في
بنػػاء المفػػاىيـ اليندسػػية مػػف كجيػػة نظػػر المعممػػيف ،كد ارسػػة(لكجراند )2101:التػػي كانػػت نتائجيػػا ارتفػػاع
مسػػتكل تحصػػيؿ الطػػالب الػػذيف درسػكا باسػػتخداـ نمػػكذج جانييػػو عمػػى المجمكعػػة الضػػابطة التػػي درسػػت
بالطريقػػة المعتػػادة ،كد ارسػػة (بػػكتي )2118:التػػي أظيػػرت نتائجيػػا ارتفػػاع متكسػػط درجػػات المجمػػكعتيف
التجػريبيتيف المتػػيف درسػػتا كفػػؽ نمػػكذج جانييػػو عمػػى متكسػط درجػػات المجمػػكعتيف المتػػيف درسػػتا بالطريقػػة
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المعتادة ،كدراسة (عبػد الػدايـ )0999:التػي أكػدت عمػى أف نمػكذج جانييػو ذك فاعميػة عاليػة فػي تػدريس
كتنمية التفكير اليندسػي ،كأدل أيضػان إلػى إكسػاب الطػالب لممفػاىيـ اليندسػية بشػكؿ ممحػكظ ،كبػذلؾ تػـ
اإلجابػػة عمػػى الفػػرض الثػػاني كىػػك "تكجػػد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتكل داللػػة (≥ 1010
(αبػ ػػيف القياسػ ػػيف البعػ ػػدييف فػ ػػي بنػ ػػاء المفػ ػػاىيـ اليندسػ ػػية عمػ ػػي تحصػ ػػيؿ طػ ػػالب المجمكعػ ػػة التجريبيػ ػػة
كالمجمكعة الضابطة لصالح المجمكعة التجريبية".
 -4إجابة السؤال الرابع :و الذي ينص عمى ما يمي:
مـــا حجـــم تـــأثير توظيـــف نمـــوذج جانييـــو عمـــى إكســـاب المفـــاىيم اليندســـية لطـــالب الصـــف التاســـع
األساسي؟
ولإلجابة عن ىذا السؤال تم اختبار الفرضية الثالثة والتي تنص عمى:
قد يككف ىناؾ حجـ أثر كبير بقكة مربع آيتا (  )1. 04في تحصيؿ المفاىيـ اليندسػية لطػالب
الصؼ التاسع األساسي.
ولمتحقق من صحة الفرضية الثالثة تـ استخداـ مربع إيتا ( )2باستخداـ المعادلة التالية:

t2

= 2

t2 + df

حيػػث ( )2مربػػع إيتػػا ،يعبػػر عػػف نسػػبة التبػػايف الكمػػي فػػي المتغيػػر التػػابع الػػذم يمكػػف أف يرجػػع إلػػى
المتغير المستقؿ ) ،كالتي يمكف إيجاد القيمة التي تعبر عف حجـ أثر البرنامج المقترح
 = t²مربع قيـ ت

 = dfدرجات الحرية
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كعػػف طريػػؽ " ،"η2أمكػػف إيجػػاد قيمػػة حسػػاب قيمػػة التػػي تعبػػر عػػف حجػػـ أثػػر البرنػػامج المقتػػرح
باستخداـ المعادلة التالية:

2

1

=D

1-  2
كحسػػاب قيمػػة (  ) dلمكشػػؼ عػػف حجػػـ التػػأثير لممتغيػػر المسػػتقؿ (أثػػر تكظيػػؼ نمػػكذج جانييػػو)
عمى المتغير التابع (تحصيؿ الطالب لممفاىيـ اليندسية).
جدول ( ) 27

الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم األثر بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم األثر
حجم التأثير

األداة المستخدمة
D
η2

صغير

متوسط

كبير

0.2

100

108

1010

1016

1004

كلقد قاـ الباحث بحساب حجـ األثر باستخداـ المعادالت السابقة ،كالجدكؿ رقـ (  ) 28يكضح
حجـ األثر بكاسطة كؿ مف مربع إيتا ( ،) 2كقيمة (.)d
الجدول ()28

قيمة  tو2و  dومقدار حجم األثر في كل مجال من مجاالت اختبار التحصيل العممي
قيمة

قيمة مربع إيتا

قيمة

""

""d

13.894
2.156

كبير

3.402

كبير

المجال

درجات الحرية
Df

""T

معرفة

20

41.11

0.980

20

6.379

0.538

تطبيق

مستويات تفكير
عميا (تحميل

وتركيب وتقويم)
الدرجة الكمية

20

20

2

10.062

40.143

الجدكؿ رقـ ( )28ما يمي:
كيتضح مف
لالختبار
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0.743

0.979

13.571

حجم التأثير

كبير

كبير

مجال المعرفة:
كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة "  " 2بمغت ( ،)0.980كأف قيمة "  " dبمغت ( ،)13.894كىي
كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف المتغير المستقؿ (أثر تكظيؼ نمكذج جانييو) لو أثر كبير عمى المتغير التابع
(التحصيؿ العممي) بدرجة كبيرة مف الفعالية.
مجال التطبيق:
كيتضػح مػف الجػدكؿ أف قيمػة "  " 2بمغػت ( ،)0.538كأف قيمػة "  " dبمغػت ( ،)2.15كىػى
كبي ػرة ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المتغيػػر المسػػتقؿ ( أثػػر تكظيػػؼ نمػػكذج جانييػػو) لػػو أثػػر كبيػػر عمػػى المتغيػػر
التابع ( التحصيؿ الدراسي) بدرجة كبيرة مف الفعالية.
مجال مستويات التفكير العميا (تحميل وتركيب وتقويم):
كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة "  " 2بمغت ( ،) 0.743كأف قيمة "  " dبمغػت ( ،)3.402كىػى
كبيرة ،كىذا يدؿ عمى أف المتغير المستقؿ(أثر تكظيؼ نمكذج جانييو) لو أثر كبيػر عمػى المتغيػر التػابع
(التحصيؿ الدراسي) بدرجة كبيرة مف الفعالية.
الدرجة الكمية الختبار التحصيل العممي:
كيتضح مف الجدكؿ أف قيمة "  " 2بمغت ( ،) 0.979كأف قيمة "  " dبمغػت ( ،)13.57كىػى
كبيػرة ،كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف المتغيػػر المسػػتقؿ (أثػػر تكظيػػؼ نمػػكذج جانييػػو) لػػو تػػأثير كبيػػر عمػػى المتغيػػر
التابع (التحصيؿ الدراسي) بدرجة كبيرة مف الفعالية.
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تفسير النتائج المتعمقة بالفرضية الثالثة:
أشارت النتائج المتعمقة بالفرضية إلى تفكؽ طالب المجمكعة التجريبية الذيف درسكا بطريقة
نمكذج جانييو عمى الطالب الذيف درسكا بالطريقة المعتادة ،كىذا يدؿ عمى أثر طريقة نمكذج جانييو
عمى التحصيؿ.
كيرل الباحث أف :حجـ األثر في دراستو كاف كبي انر ،كىذا يعني أف الفرؽ بيف المتكسطيف جاء نتيجة
المتغير المستقؿ (نمكذج جانييو) عمى المتغير التابع (الطريقة المعتادة) ،كأف استخداـ نمكذج جانييو
في المجمكعة التجريبية كاف لو أثر كاضح في الفركؽ في بناء المفاىيـ اليندسية مقارنة بالمجمكعة
الضابطة ،كاستدؿ الباحث عمى ذلؾ مف خالؿ حساب حجـ األثر حيث كجده الباحث كبير(،)87888
ككذلؾ كجد الباحث مف خالؿ تقديمو لممفاىيـ اليندسية كفقان لنمكذج جانييو مشاركة كبيرة مف الطالب
عمى اختالؼ مستكياتيـ خصكصان في مرحمة تقديـ المثاؿ كالالمثاؿ عف المفيكـ المراد تدريسو ،ككذلؾ
في التدريب الذم كاف يحمو الطالب بعد تقديـ المفيكـ ،ككجد الباحث قدرة عالية لمطالب في سرد
صفات المفيكـ كخصائصو ،كمف ثـ القدرة العالية لمكصكؿ إلى تعريؼ شامؿ كدقيؽ لممفيكـ المراد
تدريسو بشكؿ سمس كمرتب ،كذلؾ في المشاركة الفاعمة في تصنيؼ األمثمة ،كالالأمثمة لممفيكـ المراد
تدريسو ،كأصبح لدل الكثير منيـ عمى اختالؼ مستكياىـ القدرة عمى حؿ الكثير مف المسائؿ التي كاف
الباحث يضعيا ،أك مف خالؿ التقكيـ التككيني ،الذم كاف يقدمو الباحث أثناء تقديـ المفيكـ بشكؿ
مستمر ،لذلؾ يرل الباحث أف حجـ األثر الكبير ،يعبر عف مدل تأثير المتغير المستقؿ(نمكذج جانييو)
في دراستو ،ألف الباحث قاـ بالعمؿ عمى تكافؤ المجمكعتيف ،التجريبية كالضابطة ،في متغيرات العمر
كالتحصيؿ في الرياضيات كاالختبار القبمي ،كالتي رأل الباحث أنيا قد تؤثر عمى نتائج الدراسة ،كىذا
ما يتفؽ مع نتائج دراسة(لكبيز )1888:التي أظيرت أث انر كبي انر لنمكذج جانييو عمى التحصيؿ الدراسي
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كفؽ مربع آيتا ،كدراسة (كجمماف )1888:التي أكدت نتائجيا عمى أف حجـ األثر لممجمكعة التي
درست كفؽ نمكذج جانييو كبير مقارنة بالمجمكعة الضابطة ،كدراسة(بكتي )1880:أكدت عمى أف
حجـ األثر كاف كبي انر كلصالح المجمكعة التجريبية التي درست بطريقة جانييو ،كبذلؾ تـ اإلجابة عمى
الفرض الثالث كىك" قد يككف ىناؾ حجـ أثر كبير بقكة مربع آيتا (  )1. 04في تحصيؿ المفاىيـ
اليندسية لطالب الصؼ التاسع األساسي".
تعميق عام عمى نتائج الدراسة:
مف خالؿ استعراض النتائج السابقة يتضح ما يمي:
 نجػػاح نمػػكذج جانييػػو فػػي بنػػاء المفػػاىيـ اليندسػػية فػػي الكحػػدة المختػػارة ،كىػػذا يتضػػح مػػف نتػػائج
الدراسة ،كالفركؽ الكاضحة ،كالحقيقية بيف نتائج المجمكعة التجريبية كالضابطة.
 اتفقػ ػػت نتػ ػػائج الد ارسػ ػػة مػ ػػع نتػ ػػائج دراسة(باسػ ػػي ،)2100:كد ارسػ ػػة(دكفيؿ ،)2100:كد ارسػ ػػة(بف
محم ػ ػ ػػد ،)2101:كد ارس ػ ػ ػػة(لكجراند ،)2101:كد ارس ػ ػ ػػة(لكبيز ،)2101:كد ارس ػ ػ ػػة(بكتي،)2118:
كد ارسػػة(عبد الػػدايـ ،)0999:كد ارسػػة(المقطرم ،)0999:فػػي كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية
ب ػ ػػيف المجمكع ػ ػػة التجريبية(ت ػ ػػدرس بنم ػ ػػكذج جانيي ػ ػػو) ،كالمجمكع ػ ػػة الض ػ ػػابطة(تدرس بالطريق ػ ػػة
المعتادة) ،لصالح المجمكعة التجريبية.
 اختمفت نتائج الدراسة مع نتائج دراسة(السبيؿ ،)2112:التي كاف مف نتائجيا تفكؽ نمكذج دكرة
التعمـ عمى نمكذج جانييو تعػزل لطريقػة التػدريس ،أمػا فػي ىػذه الد ارسػة فقػد ظيػر كجػكد فػركؽ
ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف نتػػائج المجمكعػػة التجريبيػػة ،التػػي تػػدرس كفػػؽ نمػػكذج جانييػػو ،عمػػى
المجمكعة الضابطة ،التي تدرس بالطريؽ المعتادة ،كلصالح المجمكعة التجريبية.
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 بن ػػاء المفػ ػاىيـ اليندس ػػية كف ػػؽ نم ػػكذج جانيي ػػو س ػػاعد عم ػػى تك ػػكيف المف ػػاىيـ ل ػػدل الط ػػالب ف ػػي
المجمكعػػة التجريبيػػة بشػػكؿ أكثػػر عمقػان ،كتنظيمػان مػػف أقػرانيـ فػػي المجمكعػػة الضػػابطة ،كظيػػر
ذلؾ جميان مف خالؿ نتائج الفرضية الثانية.
نتائج الدراسة :توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
 -0كجكد أثر لنمكذج جانييو عمى التحصيؿ الدراسي لممفاىيـ اليندسية عند تطبيقو عمى الطالب.
 -2كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل الداللة ( (α ≥ 1010بيف متكسط درجات الطالب في
المجمكعة التجريبية ،كمتكسط درجات الطالب في المجمكعة الضابطة في اختبار تحصيؿ
اليندسة في التطبيؽ البعدم لصالح المجمكعة التجريبية.
بناء عمى تمك النتائج يقدم الباحث عدداً من التوصيات وىي:
توصيات الدراسةً :
 -0االىتماـ بالمفاىيـ الرياضية بشكؿ عاـ ،كالمفاىيـ اليندسية بشكؿ خاص ،ألنيا لبنات المعرفة
الرياضية.
 -2ضركرة تقديـ المفاىيـ اليندسية بشكؿ متسمسؿ ،كمتتابع ،مما يسيؿ عمى الطالب بنائيا،
كاالحتفاظ بيا ،كتطبيقيا.
 -2حث المعمميف عمى االىتماـ بنمكذج جانييو لما يمتمؾ ىذا النمكذج مف خطكات سمسة ،كسيمة
في بناء المفاىيـ.
 -4تكظيؼ األنماط المختمفة مف نمكذج جانييو في بناء المفاىيـ اليندسية ،كالرياضية ،بما يناسب
كؿ مفيكـ.
 -0االستفادة مف الدراسة الحالية ،كنتائجيا في تطكير المناىج الفمسطينية ،لتغطية قصكر المناىج
في بناء المفاىيـ اليندسية خاصة ،كالرياضيات عامة.
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 -6تعميؽ المعرفة المفاىيمية لدل طالب المرحمة األساسية في المفاىيـ اليندسية المختمفة.
 -7إعداد دليؿ معمـ شامؿ لجميع المفاىيـ الرياضية لممرحمة األساسية العميا كفؽ نمكذج جانييو
يسترشد بو معممك الرياضيات في تعميميـ المفاىيـ الرياضية.

مقترحات الدراسة :في ضوء أىداف الدراسة  ،ونتائجيا  ،يقترح الباحث ما يمي:
 -0إجراء دراسات مشابية لنمكذج جانييو في بناء المفاىيـ الرياضية المختمفة لمعرفة أثرىا عمى
بناء المفاىيـ الرياضية ،كأثرىا عمى التحصيؿ الدراسي.
 -2إجراء دراسات مشابية لنمكذج جانييو في بناء المفاىيـ اليندسية في مراحؿ عمرية مختمفة.
 -2إجراء دراسات مقارنة بيف نمكذج جانييو كالنماذج األخرل في بناء المفاىيـ الرياضية المختمفة،
لمعرفة أييا أكثر فاعمية كتأثي انر في بناء المفاىيـ الرياضية.
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مراجع الدراسة ومالحقيا
أوالً  :المراجع العربية
ثانياً  :المراجع األجنبية
ثالثاً  :مالحق الدراسة

أوالً  :الكتب والمراجع العربية
 -8أبك العباس ،أحمد ك العطركني ،محمد( .)8808تدريس الرياضيات المعاصرة بالمرحمة
االبتدائية ،الككيت :دار القمـ.
-1

أبك جادك ،صالح( .)8880عمم النفس التربوي ،ط ،8عماف ،األردف :دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع كالطباعة.

 -9أبك دقة ،سناء( .)1880القياس والتقويم الصفي -المفاىيم واإلجراءات لتعمم فعال ،ط ،1دار
آفاؽ لمنشر كالطباعة.
 -8أبك زينة ،فريد كعبابنة ،عبد اهلل( .)1888تدريس الرياضيات لممبتدئين ،عماف:مكتبة الفالح
لمنشر كالتكزيع.
 -1أبك عالـ ،محمكد صالح الديف( .)1888األساليب اإلحصائية االستداللية في تحميل بيانات
البحوث النفسية والتربوية واالجتماعية "البارامترية والالبارامترية" ،القاىرة  :دار الفكر
العربي.
 -8أبك ممكح ،محمد( .)1881تنمية التفكير اليندسي واختزال القمق نحوىا لدى طمبة الصف
الثامن األساسي بمحافظة غزة في ضوء مدخمي فان ىايل ومخططات المفاىيم ،رسالة
دكتكراه غير منشكرة ،كمية التربية ،جامعة األقصى،فمسطيف.
 -8أبك ناىية ،صالح الديف( .)8880مدخل إلى القياس التربوي ،القاىرة:مكتبة األنجمك
المصرية.
 -0أبكلكـ ،خالد( .)1881اليندسة وأساليب تدريسيا ،ط ،8عماف ،األردف :دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع.
 -8األسطؿ ،كماؿ( .)1888العوامل المؤدية إلى تدني التحصيل في الرياضيات لدى تالميذ
المرحمة األساسية العميا بمدارس وكالة الغوث الدولية ،رسالة ماجستير ،كمية التربية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
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 -88باركد ،سعيد( .)1888بعض المتغيرات االنفعالية واالجتماعية وعالقتيا بتدني التحصيل
الدراسي لدى طمبة المرحمة اإلعدادية في محافظات غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
التربية كعمـ النفس ،جامعة األزىر ،غزة.
 -88التميمي ،يكسؼ( .)8888مقارنة أثر استخدام نموذج جانييو و برونر التدريسيين المكيفين
في تعمم الفيزياء ،رسالة دكتكراه(غير منشكرة)،كمية التربية ،ابف الييثـ ،جامعة بغداد.
 -81جابر ،عبد الحميد( .)8888عمم النفس التربوي ،القاىرة ،مصر :دار النيضة العربية.
 -89الجيمي ،الصافي( .) 1880أثر استخداـ نمكذج جانييو في تدريس مفاىيـ تكنكلكجيا األجيزة
الدقيقة في تنمية التحصيؿ كالتفكير االستداللي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم الصناعي
ذكم السمات العقمية المختمفة ،مؤتمر مناىج التعميم واليوية الثقافية ،المجمد األكؿ ،المؤتمر
العممي العشركف ،البحيرة ،مصر.
 -88حسف ،ياسميف ( .)8880فعالية برنامج عالجي لتدريس المفاىيـ كالميارات اليندسية في
تحسيف المستكل التحصيمي كالتفكير اليندسي لتالميذ الصؼ الثالث االبتدائية ،مجمة الجمعية
المصرية لتربويات الرياضيات ،المجمد األكؿ ،العدد األكؿ أكتكبر.
 -81الحيدرم ،منى( .)8888أثر تدريس العمميات الحسابية األربعة وفق نموذجي برونر وجانييو
الكتساب المفاىيم في القدرة عمى حل المسائل الحسابية واتقان الميارات لدى تالميذ
المرحمة االبتدائية ،رسالة دكتكراه(غير منشكرة) ،كمية التربية :جامعة المستنصرية.
 -88الخالدم ،أديب( .)1889سيكولوجيا الفروق الفرية ولتفوق العقمي ،العراؽ :دار كائؿ لمنشر.
 -88الخراشي ،صالح( .)8881فيـ – سكء فيـ بعض األشكاؿ اليندسية كخكاصيا لدل طالب
الصؼ الثالث الثانكم (دراسة في ضكء االستقالؿ اإلدراكي) ،مجمة دراسات في المناىج
وطرق التدريس ،فبراير ،القاىرة  :مصر.
 -80الخكالدة ،كآخركف( .)8881طرائق التدريس العامة ،ط ،8العراؽ ،صنعاء :مطابع الكتاب
المدرسي.
 -88الدكيؾ ،نجاح( .)1880أساليب المعاممة الوالدية وعالقتيا بالذكاء والتحصيل الدراسي لدى
األطفال في مرحمة الطفولة المتأخرة ،رسالة ماجستير ،كمية التربية كعمـ النفس ،الجامعة
اإلسالمية ،غزة.
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 -18دياب ،سييؿ( .)1888أثر إستراتيجية مقترحة لحؿ المسائؿ الرياضية اليندسية عمى تحصيؿ
الطمبة كاتجاىاتيـ نحك الرياضيات ،مجمة جامعة األزىر غزة ،سمسمة العمكـ اإلنسانية ،المجمد
.88
 -18رصرص ،حسف( .)1888برنامج مقترح لعالج األخطاء الشائعة في حل المسألة الرياضية
لدى طمبة الصف األول الثانوي األدبي بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
التربية ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -11زيتكف ،عايش( .)1888أساليب تدريس العموم ،ط ،8عماف  :دار الشركؽ لمنشر.
 -19السبيؿ ،مي(  .)1889أثر استخدام كل من دورة التعمم ونموذج جانييو عمى اكتساب عينة
من تمميذات الصف الثالث االبتدائي بمدينة الرياض لممفاىيم العممية وميارات المالحظة
والتصنيف واالتصال ،رسالة دكتكراه منشكرة ،كمية التربية لمبنات ،جدة.
 -18سعادة ،جكدت كاليكسؼ ،جماؿ( .)8800تدريس مفاىيم المغة العربية والرياضيات والعموم
والتربية االجتماعية ،ط ،8بيركت  :دار الجبؿ.
 -11سعادة ،جكدت كابراىيـ ،عبد اهلل(.)1888المنيج المدرسي المعاصر ،ط ،8عماف ،األردف:
دار الفكر.
 -16سالمة ،عادؿ كآخركف( ،)1888طرائق التدريس العامة -معالجة تطبيقية معاصرة ،ط،8
عماف ،األردف  :دار الثقافة لمنشر كالتكزيع.
 -18سالمة ،حسف( .)8881طرق تدريس الرياضيات بين النظرية والتطبيق ،القاىرة  :دار الفجر
لمنشر كالتكزيع.
 -10السنكرم ،بدر( .)1889أثر نموذج فان ىايل في تنمية ميارات التفكير اليندسي واالحتفاظ
بيا لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير(غير منشكرة) ،كمية التربية،
الجامعة اإلسالمية بغزة.
 -18السيد عكدة ،ثناء( .)8888دراسة مستكيات تعمـ تالميذ الصؼ الخامس لبعض المفاىيـ
كالمبادئ العممية كعالقة ذلؾ بقدرتيـ عمى حؿ المشكالت طبقا نًلنمكذج جانييو ،مجمة

الدراسات في المناىج وطرق التدريس ،الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس ،العدد،91
مارس ،كمية التربية ،جامعة عيف شمس.
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 -98الشارؼ ،أحمد( .)8888المدخل لتدريس الرياضيات،الجامعة المفتكحة ،الجميكرية الميبية
العظمى.
 -98الصادؽ ،إسماعيؿ( .)1888طرق تدريس الرياضيات ،ط ،8القاىرة ،مصر :دار الفكر
العربي.
 -91طافش ،إيماف( .)1888أثر برنامج مقترح في ميارات التواصل الرياضي عمى تنمية
التحصيل العممي وميارات التفكير البصري في اليندسة لدى طالبات الصف الثامن األساسي
بغزة ،رسالة ماجستير(غير منشكرة) ،كمية التربية ،جامعة األزىر ،غزة.
 -99الطريرم ،عبد الرحمف( .)8888القياس النفسي والتربوي :نظريتو ،أسسو ،تطبيقاتو،
الرياض :مكتبة الرشيد.
 -98الطنة ،رباب( .)1880تحميل محتوى الرياضيات لمصف الثامن األساسي في ضوء مستويات
التفكير اليندسي لفان ىايل ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية ،الجامعة اإلسالمية،
غزة.
 -91العاني ،رؤكؼ( .)8888اتجاىات حديثة في تدريس العموم ،بغداد :مطبعة اإلدارة المحمية.
 -98عبد الدايـ ،صالح( .)8888فعالية نمكذجي جانييو المعدؿ كفاف ىايؿ في اكتساب بعض
جكانب التعمـ كتنمية التفكير اليندسي لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية ،رسالة دكتكراه :مجمة
تربويات الرياضيات ،مجمد ،1كمية التربية ببنيا ،جامعة الزقازيؽ.
 -98عبد القادر،إيماف( .)8888فيم األشكال اليندسية وخواصيا لدى الطالب معممي الرياضيات
وعالقتو بمستويات فان ىايل لمتفكير اليندسي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة
اإلسكندرية.
 -90عبد اليادم ،جكدت( .)1888نظريات التعمم وتطبيقاتيا التربوية ،عماف ،األردف :مكتبة دار
الثقافة لمنشر كالتكزيع.
 -98عبد اليادم ،كآخركف( .)1881أساسيات العموم والرياضيات وأساليب تدريسيا ،عماف:
مطبعة اليازكرم.
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 -88العبدلي  ،محمد ( .) 1888أثر استخدام نموذجي جانييو وأوزبل التعميميين في تحصيل
طمبة الصف األول الثانوي في مادة األحياء واحتفاظيم بالتعمم ،رسالة دكتكراه ،كمية التربية ،
جامعة عدف.
 -88عبيد ،كليـ( .)1888تعميم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطمبات المعايير وثقافتو،
ط ،8عماف ،األردف  :دار المسيرة.
 -81عبيد ،كآخركف( .)1888تربويات الرياضيات ،طبعة مطكرة  :مكتبة األنجمك المصرية.
 -89العجيمي ،سركز كخميؿ ،ناجي ( ،)8888نظريات التعميم ،ط ،1بنغازم ،ليبيا :منشكرات
جامعة قار يكنس.
 -88عريفج ،سامي كسميماف ،نايؼ( .)1881أساليب تدريس الرياضيات والعموم ،ط ،8عماف،
األردف :دار صفاء لمنشر كالتكزيع.
 -81عزيز ،نادم( .)8808دراسة تقكيمية لكتب اليندسة بالحمقة الثانية بالتعميـ األساسي كالكشؼ
عف الصعكبات التي تكاجو التالميذ عند دراسة مقرر الصؼ السابع كأسبابيا ،دراسة ميدانية،
مجمة كمية التربية بأسوان ،العدد الثالث.
 -88عفانة ،عزك كالمكلك ،فتحية( .)1888المنياج المدرسي أساسياتو ،واقعو ،أساليب تطويره،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -88عفانة ،عزك( .)8881التدريس لالستراتيجي لمرياضيات الحديثة ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -80عفيفي ،أحمد( .)1880أثر استخداـ إستراتيجية ما كراء المعرفة عمى التحصيؿ كتنمية ميارات
التكاصؿ الرياضي لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ،مجمة دراسات في المناىج وطرق
التدريس ،العدد(.)888
 -88عقيالف ،إبراىيـ( .)1888مناىج الرياضيات وأساليب تدريسيا ،عماف  :دار المسيرة لمنشر
كالتكزيع .
 -18العكيمي ،أحمد( .)8888أثر استخدام نموذجي جانييو و ميرل وتنيسون التعميميين في
اكتساب تالميذ المرحمة االبتدائية لممفاىيم العممية في مادة العموم ،رسالة دكتكراه (غير
منشكرة) ،كمية التربية ،ابف رشد ،جامعة بغداد.
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 -18عالـ ،صالح الديف( .)1888القياس والتقويم التربوي والنفسي أساسياتو وتطبيقاتو
وتوجيياتو المعاصرة ،القاىرة ،مصر :دار الفكر العربي.
 -11عمي ،أشرؼ( .)1888أثر استخداـ التدريس التبادلي في تدريس اليندسة عمى تنمية بعض
ميارات التفكير الناقد كاالتجاه نحك اليندسة لدل طالب المرحمة اإلعدادية كبقاء أثر تعمميـ
،مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس،ص ص. 889 -888
 -19عياد ،منى( .)1880أثر برنامج بالوسائط المتعددة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في
اكتساب المفاىيم التكنولوجية وبقاء أثر التعمم لدى طالبات الصف السابع األساسي ،رسالة
ماجستير(غير منشكرة) ،الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -18عيسكم ،شعباف كالمنير ،راندا( .)1880برنامج قائـ عمى التعمـ التأممي لمتغمب عمى قصكر
الميارات الرياضية قبؿ األكاديمية كتنمية ميارات التكاصؿ الرياضي لدل أطفاؿ الركضة،
مجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس .
 -11غنيـ  ،سحر ( ،)1888أثر استخدام نموذج جانييو في تدريس العموم عمى اكتساب المفاىيم
العممية واالحتفاظ بالتعمم لدى تالميذ المرحمة االبتدائية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،كمية
التربية ،جامعة الزقازيؽ.
 -18فرحاف ،كآخركف( ،)8808تعميم المنياج التربوي -أنماط تعميمية معاصرة ،ط ،8عماف،
األردف  :دار الفرقاف لمنشر كالتكزيع.
 -18فركخ ،عمر( .)8801تاريخ العموم عند العرب ،ط ،9القاىرة ،مصر :دار الفكر العربي.
 -10القباطي،عبد اهلل( .)1888أثر استخدام نموذجي برونر و جانييو في تحصيل واستبقاء
المفاىيم الفيزيائية لدى طالب مرحمة التعميم األساسي في الجميورية اليمنية ،رسالة دكتكراه
(غير منشكرة) ،كمية التربية ،جامعة المستنصرية.
 -18القضاة ،محمد كالترتكرم ،محمد( .)1888أساسيات عمم النفس التربوي "النظرية والتطبيق"،
ط ، 8عماف ،األردف  :دار الحامد لمنشر كالتكزيع.
 -88ككجؾ ،ككثر( .)1888اتجاىات حديثة في المناىج وطرق التدريس ،ط ،9القاىرة ،مصر:
عالـ الكتب.
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 -88محافظ ،سامح كسماره ،أحمد( .)8888أثر العكامؿ االجتماعية كاالقتصادية في تحصيؿ
الطمبة ،مجمة أبحاث اليرموك ،المجمد  ،81العدد ،9ص .18 -8
 -81مرعي ،تكفيؽ كالحيمة ،محمد( .)1888طرق التدريس العامة ،ط ،9عماف ،األردف  :دار
المسيرة.
 -89المركز القكمي لمبحكث التربكية ( .)8888مشروع تطوير منيجية عربية لتقييم مستويات
التحصيل في مستوى الصف الرابع االبتدائي من مرحمة التعميم األساسي في مادتي
الرياضيات والعموم المتكاممة ،دراسة غير مشكرة ،القاىرة.
 -88المركز القكمي لمبحكث التربكية كالتنمكية( .)8888التدريس لتككيف الميارات العميا لمتفكير،
سمسمة الكتب المترجمة( ،)1القاىرة ،مصر.
 -81المشيراكم ،عفاؼ( .)1889فعالية برنامج مقترح لتنمية القدرة عمى حل المسائل المفظية
لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية التربية،
الجامعة اإلسالمية ،غزة.
 -88المفتي ،محمد( .)8881قراءات في تعميم الرياضيات ،القاىرة ،مصر :األنجمك المصرية.
 -88مقاط ،سعدية( .)1888أثر برنامج مقترح في التعمم البنائي عمى التحصيل وتنمية التفكير
في اليندسة لدى طالبات الثامن األساسي بمحافظة غزة ،رسالة ماجستير غير منشكرة ،كمية
التربية ،جامعة األزىر ،غزة.
 -80المقطرم ،أميف ( .)8888فعالية استخدام نموذجي جانييو و ميرل وتنيسون في تدريس
اليندسة بالمرحمة االبتدائية باليمن في تنمية التفكير االبتكاري والقدرة االستداللية ،مكتبة
كمية التربية ،جامعة أسيكط (مصر).
 -88المميجي ،رفعت( .)8809مكقع اليندسة بيف الميارات األساسية لمرياضيات ،مجمة الرياضيات
تصدرىا رابطة مدرسي الرياضيات ب ج  .م  .ع  ،العدد الثالث .
 -88مف ىدم القرآف الكريـ.
 -88المنيزؿ ،عبد اهلل ( .)1888مبادئ القياس والتقويم في التربية ،ط  :8جامعة الشارقة.
 -81نادر ،أسعد كآخركف( .)8888طرائق تدريس العموم لمعاىد المعممين ،ط ،88بغداد :مطبعة
ك ازرة التربية.
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 -89الناشؼ ،سممى( .)1888المفاىيم العممية وطرائق التدريس ،ط ،8عماف ،األردف:
دارالمناىج.
 -88نشكاتي ،عبد المجيد( .)1889عمم النفس التربوي ،ط ،8عماف ،األردف  :دار الفرقاف لمنشر
كالتكزيع.
 -81ىنداـ ،يحيى( .)8801تدريس اليندسة النظرية ومقومات البرىان المنطقي ،القاىرة  :دار
النيضة العربية.
 -88ك ازرة التربية كالتعميـ العالي ( .)1881-1888دليل المعمم لمبحث الرياضيات لمصف الرابع،
الجزء األكؿ  :السمطة الكطنية الفمسطينية ،اإلدارة العامة لإلشراؼ كالتأىيؿ التربكم.
 -88ككالة الغكث الدكلية( .)1880تدريب المعممين أثناء الخدمة -طرق تدريس الرياضيات
لممرحمة اإلعدادية ،دائرة التربية كالتعميـ ،غزة  :مكتبة كمطبعة دار المنارة.
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ثالثاً :مالحق الدراسة
 الممحق رقم ( )4قائمة بأسماء الذين قاموا بتحكيم االختبار.
 الممحق رقم ( )1االختبار في صورتو النيائية.
 الممحق رقم ( )4إفادة من المدرسة بتنفيذ الدراسة.
 الممحق رقم ( )4المفاىيم المتضمنة في كتاب الصف التاسع األساسي وتعريفيا
والمتطمبات السابقة الالزمة لبنائو.
 الممحق رقم ( )5تحضير الدروس.
 الممحق رقم ( )6تحميل محتوى وحدة اليندسة لمصف التاسع األساسي /الفصل األول.
 الممحق رقم ( )7صور تطبيق الدروس.

قائمة المالحؽ
الممحؽ رقـ ()8
قائمة بأسماء الذيف قامكا بتحكيـ االختبار
الرقـ

التخصص

االسـ

الدرجة العممية

.8

عطا حسف دركيش

مناىج كطرؽ تدريس

أستاذ مشارؾ بجامعة األزىر

.1

ماجد حمد الديب

مناىج في أساليب التدريس

أستاذ مساعد بجامعة األقصى

.9

خالد خميس السر

مناىج في أساليب التدريس

أستاذ مشارؾ بجامعة األقصى

.8

بساـ عبد القادر دياب

مناىج في أساليب التدريس

أستاذ مساعد بجامعة األقصى

.1

إبراىيـ حامد األسطؿ

مناىج كطرؽ تدريس

دكتكراه  ،بالجامعة اإلسالمية

.8

محمكد الدكاىيدم

مشرؼ رياضيات بككالة

ماجستير

.8

فتحي أبك عكدة

الغكث  ،سابقان
مشرؼ رياضيات بككالة

بكالكريكس

الغكث
.0

سامي عبد العزيز صافي

معمـ رياضيات

بكالكريكس

.8

رأفت زيداف عميكة

معمـ رياضيات

بكالكريكس

.88

عمي إبراىيـ اليجيف

معمـ رياضيات

بكالكريكس
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الممحؽ رقـ ()1

()8
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)3(
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)8(
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)1(
818

الممحؽ رقـ ()9
إفادة مف المدرسة بتنفيذ الدراسة
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الممحؽ رقـ ()4

المفاىيـ المتضمنة في كتاب الصؼ التاسع األساسي كتعريفيا كالمتطمبات السابقة الالزمة لبنائيا
المفيوم
الزاكية المركزية

المتطمبات السابقة الالزمة لبنائو

تعريف المفيوم

ىي الزاكية التي يقع رأسيا في -0يحدد مركز الدائرة.
مركز الدائرة كضمعاىا أنصاؼ -2يميز نصؼ قطر الدائرة.
 -2يسمي قكسا في الدائرة مقابالن لزاكية معمكمة.
أقطار في الدائرة.
-0يتعرؼ مفيكـ الزاكية المحيطية.
ىي الزاكية التي يقع رأسيا

الزاكية المحيطية

عمى محيط الدائرة كضمعاىا
أكتار في الدائرة.

الشكؿ الرباعي
الدائرم

ىك الشكؿ اليندسي

الرباعي الذم تقع رؤكسو
األربعة عمى محيط
الدائرة.

-2يحدد الصفات المميزة لمزاكية المحيطية.

-2يميز الزاكية المحيطية مف الزكايا األخرل في الدائرة.
-4يصيغ بكمماتو الخاصة تعريفا لمزاكية المحيطية.

 -0يحدد الشكؿ الرباعي .

 -2يميز الشكؿ الرباعي الذم رؤكسو تمس محيط

الدائرة.

-2يحدد الزاكيتيف المتكاممتيف .

ىك الخط المستقيـ الذم يقطع -0يحدد الخط المستقيـ.
المماس

محيط الدائرة في نقطة كاحدة
فقط ميما أمتد مف الطرفيف.
ىي الزاكية المحصكرة بيف

الزاكية المماسية

المماس كأم كتر فييا كرأسيا
نقطة التماس.

-2يذكر تعريؼ الخط المستقيـ.

-2يذكر عدد نقاط تقاطع الخط المستقيـ مع محيط الدائرة.
-0يحدد مماسان لمدائرة.

-2يحدد نقطة التماس في الدائرة.
-2يحدد كت انر في الدائرة .

-4يحدد زاكية محيطية في الدائرة.

 -0يحدد زاكية محيطية معمكمة القكس في الدائرة.
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الممحق رقم ()5

تحضير الدروس

إعداد درس بطريقة جانييو
اليكـ كالتاريخ :

رقـ الدرس ( ) 1

الصؼ:

التاسع األساسي
نكع الدرس :بنائي

المكضكع  :مفيكـ الزاكية المركزية في الدائرة
الدائرة
األىداف السموكية:
 -1يتعرؼ مفيكـ الزاكية المركزية.
 -2يحدد الصفات المميزة لمزاكية المركزية.

 -3يميز الزاكية المركزية مف الزكايا األخرل في الدائرة.
 -4يصيغ بكمماتو الخاصة تعريفان لمزاكية المركزية.

المتطمبات السابقة:

األىداؼ -1 :يحدد مركز الدائرة.
 -2يميز نصؼ قطر الدائرة.
 -3يسمي قكسا في الدائرة مقابالن لزاكية معمكمة.
البنكد االختبارية :
ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
 -1مركز الدائرة في الشكؿ المقابؿ ىك النقطة ...........
أ) س

ب) ص

ج) ـ

د) ؿ
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الكحدة الرابعة:

ب

القطعة المستقيمة  ..........نصؼ قطر في الدائرة ـ
أ) أ ـ

د

ب) د ج

م

أ

ج
ج) ب ج

د ) أب

القكس المقابؿ لمزاكية أـ ب (المحددة) في الشكؿ ىك القكس .......
أ) أ ب
ج) ىػ ب

د

ب) أ ىػ
د)أد

ه
أ

م

أ

ب

الوسائل التعميمية التعممية :

السبكرة  ،الطباشير الممكف ،لكحات تكضيحية  ،أقالـ لباد ممكنة ،أكراؽ عمؿ الطالب .
اليدؼ

األنشطة كالخبرات

ىػ  - 1يع ػ ػػرض المعم ػ ػػـ مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف األمثم ػ ػػة عم ػ ػػى مفي ػ ػػكـ الزاكي ػ ػػة
المركزية(طريقة التعمـ االشارم) ،مستخدما (لكحة تكضيحية رقـ 1
) حسب نمكذج جانييو االستنتاجي لتدريس المفاىيـ المجردة.
 يػ ػ ػػذكر المعمػ ػ ػػـ أف جميػ ػ ػػع الزكايػ ػ ػػا المشػ ػ ػػار إلييػ ػ ػػا فػ ػ ػػي الػ ػ ػػدكائرالمعركضة تسمى زكايا مركزية(طريقة تعمـ المثير كاالستجابة) .
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التقكيـ
أدكاتو

نتائجو

-يق أر المعمـ اسـ كؿ زاكية مركزية عمى حده كيكتػب بجكارىػا زاكيػة

مالحظة

مركزي ػػة ،لػ ػربط المفي ػػكـ بش ػػكؿ الزاكي ػػة ( ...طريق ػػة تعم ػػـ التسمس ػػؿ دقة اإلجابة

الحركي).

 يطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػالب تسػػمية بعػػض الزكايػػا األخػػرل ( مػػعتقديـ التعزيز المناسب ك التغذية الراجعة المناسبة).
 يعرض المعمـ لكحة رقـ( )2كالتي تحتكم عمى الػال أمثمػة (زكايػاليسػػت مركزيػػة) ،مػػع بقػػاء عػػرض المكحػػة التكضػػيحية رقػػـ( )1أمػػاـ
الطالب .
 -يطمب المعمـ مف الطالب النظر لمزكايا المشار إلييا فػي المكحػة

مالحظة

رقـ( ( )2طريقة تعمـ الترابطات المفظية).

إجابات

كيطػػرح الس ػؤاؿ التػػالي  :ىػػؿ الزكايػػا المشػػار إلييػػا زكايػػا مركزيػػة ؟

الطالب

كذلؾ كؿ زاكية عمى حده ( مع تقديـ التعزيز المناسب).
 ي ػػذكر المعم ػػـ أف الزكاي ػػا ف ػػي لكح ػػة رق ػػـ( )2ليس ػػت مركزي ػػة دكفإعطاء التبرير.
ىػ  - 2يناقش المعمـ مع الطػالب الصػفات المميػزة لمزاكيػة المركزيػة فػي
الػػدائرة  ،كذلػػؾ بطػػرح األسػػئمة التاليػػة مػػع لفػػت االنتبػػاه لمكحػػة رقػػـ
(-:)1

مالحظة

* أيف يقع رأس الزاكية المركزية؟
* ماذا يسمى ضمعا الزاكية المركزية في الدائرة؟
 -يذكر الطالب الصفات المميزة لمفيكـ لمزاكية المركزية.
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دقة
اإلجابات

ىػ - 3تدريب:
مف خالؿ دليػؿ كرقػة العمػؿ (تػدريب  ) 1كالتػي تحتػكل عمػى أمثمػة
ايجابية كأخرل سمبية  ،يطمب المعمـ مف الطالب تصػنيؼ الزكايػا
المشار إلييا

كرصد
اإلجابات
الصحيحة

( مركزية أك ليست مركزية) مع التبرير.
-يشػػجع المعمػػـ الطػػالب فػػي اكتشػػاؼ عػػدة زكايػػا مركزيػػة فػػي دائ ػرة

صح =

كاح ػػدة ( طريق ػػة تعم ػػـ التميي ػػز المتع ػػدد) ،كيطم ػػب م ػػنيـ تس ػػميتيا .خطأ =

(تدريب  )2مف كرقة العمؿ .
ىػ - 4يطمػب المعمػـ مػف الطػالب إعطػػاء تعريػؼ لمزاكيػة المركزيػة  ،مػػع

مالحظة

تقديـ التعزيز المناسب لإلجابات(طريقة تعمـ المفيكـ).

دقة

 -يكتب المعمـ تعريؼ الزاكية المركزية عمى السبكرة.

اإلجابات

 -تقكيـ ختامي(طريقة تعمـ المبدأ) :حؿ التمريف الختامي مف كرقة

متابعة

العمؿ(طريقة تعمـ حؿ المشكالت).

النشاط

غمؽ الدرس بكممات مختصرة كبسيطة تعبر عف المفيكـ.

كتدقيقو
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لكحة رقـ ( ( )8األمثمة )
جميع الزكايا في األشكاؿ التالية زكايا مركزية
ص

مم

مم

س

أ

مم
د
ب

ب

أ

ل

مم

ع

م

م
م

ن

ب
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ص

لكحة رقـ (( )1الالأمثمة )
جميع الزكايا في األشكاؿ التالية زكايا ليست مركزية

ه
أ
هـ

مم

مم
أ

أ

مم
ب

ب

أ

ب

م

م

م

أ

ب

د

ج

أ

ص

م

م
س

810

ب

م

(كرقة عمؿ )
تدريب  : 8صنؼ الزكايا التالية ( زاكية مركزية أك ليست مركزية)
أ

ج

هـ

ب

و
م

مم

مم

أ

د
الزاوٌة هـ د و زاوٌة _______

الزاوٌة أم ب زاوٌة _______

الزاوٌة أ م ج زاوٌة _______

س
و
م
د

ب

أ
م

م

م

م
ص

ه
ـ

الزاوٌة و د هـ زاوٌة _______

الزاوٌة س ص م زاوٌة _______
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م
ج

الزاوٌة أ ب ج زاوٌة _______

تدريب  : 1في الشكؿ المقابؿ أذكر أسماء ثالث زكايا مركزية

ع
ص

م
س

تقكيـ ختامي

 -1أكمػ ػػؿ  :الزاكيػ ػػة المركزيػ ػػة ىػ ػػي الزاكيػ ػػة التػ ػػي يقػ ػػع  ..........عمػ ػػى مركػ ػػز الػ ػػدائرة ،
كضمعاىا  ............في الدائرة.
 -2في الشكؿ المقابؿ  :صنؼ الزكايا المرقمة( مركزية أك ليست مركزية)

(1

)

(2

)

(3

)

(4

)

(5

)

8

م
8

1

1
9
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إعداد درس بطريقة جانييو
رقـ الدرس ( ) 2

اليكـ كالتاريخ :

الصؼ :

التاسع األساسي
نكع الدرس  :بنائي

المكضكع  :مفيكـ الزاكية المحيطية في الدائرة
الرابعة :الدائرة
األىداف السموكية:
-1يتعرؼ مفيكـ الزاكية المحيطية.
-2يحدد الصفات المميزة لمزاكية المحيطية.
-3يميز الزاكية المحيطية مف الزكايا األخرل في الدائرة.
-4يصيغ بكمماتو الخاصة تعريفا لمزاكية المحيطية.
المتطمبات السابقة:
األىداؼ -1 :يحدد مركز الدائرة.
 -2يميز نصؼ قطر الدائرة.
 -3يسمي قكسا في الدائرة مقابالن لزاكية معمكمة.
 -2يحدد كت انر في الدائرة .
البنكد االختبارية :
ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
 -1مركز الدائرة في الشكؿ المقابؿ ىك النقطة ...........
أ) س

ب) ص

ج) ـ

د) ؿ
888

الكحدة

ب
د

 -2القطعة المستقيمة  ..........نصؼ قطر في الدائرة ـ
ب) د ج

أ) أ ـ
ج) ب ج

م

أ

د ) أب

ج

 -3القكس المقابؿ لمزاكية أـ ب (المحددة) في الشكؿ ىك القكس .......
أ) أب

ب) أىػ

ج) ىػ ب

د ) أد

د
ه
أ

م

أ

ب
 -4الكتر في الشكؿ المقابؿ ىك ...........
أ) ـ ك

ج) أ ب

ج

ب) ـ ج

و

د)ـس

أ
م
س
ب
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الكسائؿ التعميمية التعممية :
السبكرة  ،الطباشير الممكف ،لكحات تكضيحية  ،أقالـ لباد ممكنة ،أكراؽ عمؿ الطالب .
التقكيـ
اليدؼ

األنشطة كالخبرات

ىػ 1

 -يعػػرض المعمػػـ مجمكعػػة مػػف األمثمػػة عمػػى مفيػػكـ الزاكيػػة المحيطية(طريقػػة

أدكاتو

الػػتعمـ االشػػارم) مسػػتخدما (لكحػػة تكضػػيحية رقػػـ  ) 1حسػػب نمػػكذج جانييػػو
االستنتاجي لتدريس المفاىيـ المجردة.
 يػذكر المعمػـ أف جميػع الزكايػػا المشػار إلييػا فػػي الػدكائر المعركضػة تسػػمىزكايا محيطية(طريقة تعمـ المثير كاالستجابة).
يق أر المعمـ اسـ كؿ زاكيػة مركزيػة عمػى حػده كيكتػب بجكارىػا زاكيػة محيطيػة ،لربط المفيكـ بشكؿ الزاكية ( ...طريقة تعمـ التسمسؿ الحركي).
 -يطم ػػب المعم ػػـ م ػػف الط ػػالب تس ػػمية بع ػػض الزكاي ػػا األخ ػػرل ( م ػػع تق ػػديـ

مالحظة
دقة
اإلجابة

التعزيز المناسب ك التغذية الراجعة المناسبة).
 يعػػرض المعمػػـ لكحػػة رقػػـ( )2كالتػػي تحتػػكم عمػػى الػػال أمثمػػة (زكايػػا ليسػػتمحيطيػػة) ،مػػع بقػػاء عػػرض المكحػػة التكضػػيحية رقػػـ( )1أمػػاـ الطالب(طريقػػة
مالحظة

تعمـ الترابطات المفظية).
 يطمب المعمـ مف الطالب النظر لمزكايا المشار إلييا في المكحة رقـ()2كيطرح السؤاؿ التالي  :ىؿ الزكايػا المشػار إلييػا زكايػا محيطيػة ؟ كذلػؾ كػؿ
زاكية عمى حده ( مع تقديـ التعزيز المناسب).
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إجابات
الطالب

نتائج
ق

 ي ػػذكر المعم ػػـ أف الزكاي ػػا ف ػػي لكح ػػة رق ػػـ( )2ليس ػػت محيطي ػػة دكف إعط ػػاءالتبرير.
ىػ 2

 يناقش المعمـ مع الطػالب الصػفات المميػزة لمزاكيػة المحيطيػة فػي الػدائرة ،كذلؾ بطرح األسئمة التالية مع لفت االنتباه لمكحة رقـ (-:)1
* أيف يقع رأس الزاكية المحيطية ؟

مالحظة

* ماذا يسمى ضمعا الزاكية المحيطية في الدائرة؟
 يذكر الطالب الصفات المميزة لمفيكـ لمزاكية المحيطية.ىػ 3

اإلجابات

تدريب :مف خالؿ دليػؿ كرقػة العمػؿ (تػدريب  ) 1كالتػي تحتػكل عمػى أمثمػةايجابيػػة كأخػػرل سػػمبية  ،يطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػالب تصػػنيؼ الزكايػػا المشػػار
إلييا (محيطية أك ليست محيطية) مع التبرير.
يشػػجع المعمػػـ الطػػالب فػػي اكتشػػاؼ عػػدة زكايػػا محيطيػػة فػػي دائ ػرة كاحػػدة ،كيطمػػب مػػنيـ تسػػميتيا(طريقة تعمػػـ التمييػػز المتعػػدد)( ،تػػدريب  )2مػػف كرقػػة
العمؿ .

ىػ 4

دقة

كرصد
اإلجابات
الصحيحة
صح =
خطأ =

يطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػالب إعطػػاء تعريػػؼ لمزاكيػػة المحيطيػػة  ،مػػع تقػػديـالتعزيز المناسب لإلجابات(طريقة تعمـ المفيكـ).
 -يكتب المعمـ تعريؼ الزاكية المحيطية عمى السبكرة.

مالحظة
دقة
اإلجابات

 -تق ػ ػػكيـ ختامي(طريق ػ ػػة تعم ػ ػػـ المب ػ ػػدأ) ،ح ػ ػػؿ التمػ ػ ػريف الخت ػ ػػامي م ػ ػػف كرق ػ ػػة

متابعة

العمؿ(طريقة تعمـ حؿ المشكالت).

النشاط

غمؽ الدرس بكممات مختصرة كبسيطة تعبر عف المفيكـ.

888

كتدقيقو

لكحة رقـ ( ( )8األمثمة )
جميع الزكايا في األشكاؿ التالية زكايا محيطية
ب
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7م

7م
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ص

لكحة رقـ (( )1الالأمثمة )
جميع الزكايا في األشكاؿ التالية زكايا ليست محيطية
أ
ب
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ب
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ل

ف

(كرقة عمؿ )
تدريب  : 8صنؼ الزكايا التالية ( زاكية محيطية أك ليست محيطية)

أ

ه
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الزاكية أـ ب زاكية

الزاكية ىػ د ك زاكية

الزاكية أ ـ ج زاكية

_______

_______

_______
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د
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ب
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ه
ـ
ب

ب

ب
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ج
ب

الزاكية أ د ب زاكية
_______

الزاكية أ ـ ج زاكية

ال ازكية ىػ د ك زاكية

_______

_______

تدريب  : 1في الشكؿ المقابؿ أذكر أسماء أربع زكايا محيطية
د
ب

أ

م

ج
ب

ب

ب
ب
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تقكيـ ختامي
 -1أكمػ ػػؿ  :الزاكيػ ػػة المحيطيػ ػػة ىػ ػػي الزاكيػ ػػة التػ ػػي يقػ ػػع  ..........عمػ ػػى محػ ػػيط الػ ػػدائرة  ،كضػ ػػمعاىا
 ............في الدائرة.
 -2في الشكؿ المقابؿ  :صنؼ الزكايا المرقمة(محيطية أك ليست محيطية)

(1

)

(2

)

(3

)

(4

)

(5

)

8

م

8
1

888

1
9

إعداد درس بطريقة جانييو
اليكـ كالتاريخ :

الصؼ:

رقـ الدرس ( ) 3

التاسع األساسي
نكع الدرس :بنائي

المكضكع  :مفيكـ الشكؿ الرباعي الدائرم
الرابعة :الدائرة
األىداف السموكية:
 -1يتعرؼ مفيكـ الشكؿ الرباعي الدائرم.
 -2يحدد الصفات المميزة لمشكؿ الرباعي الدائرم.

 -3يميز الشكؿ الرباعي الدائرم مف األشكاؿ اليندسية األخرل.
 -4يصيغ بكمماتو الخاصة تعريفان لمشكؿ الرباعي الدائرم.

المتطمبات السابقة:

األىداؼ -1 :يحدد الشكؿ الرباعي .
 -2يميز الشكؿ الرباعي الذم رؤكسو تمس محيط الدائرة.
-3يحدد الزاكيتيف المتكاممتيف .

888

الكحدة

البنكد االختبارية :
ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
 -1الشكؿ الرباعي فيما يمي ىك -:

أ)

ب)

ج)

د)

 -2الشكؿ الرباعي الذم رؤكسو تمس محيط الدائرة فيما يمي ىك -:

ب

أ

د

ج

 -3الزاكية  70درجة تكمؿ زاكية قياسيا -------
ب)  110درجة

أ)  20درجة

د )  120درجة

ج)  90درجة
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الكسائؿ التعميمية التعممية :

السبكرة  ،الطباشير الممكف ،لكحات تكضيحية  ،أقالـ لباد ممكنة ،أكراؽ عمؿ الطالب .
اليدؼ

األنشطة كالخبرات

ىػ 1

 -يعػ ػػرض المعمػ ػػـ مجمكعػ ػػة مػ ػػف األمثمػ ػػة عمػ ػػى مفيػ ػػكـ الشػ ػػكؿ الربػ ػػاعي

التقكيـ
أدكاتو

الدائرم(طريقػ ػػة الػ ػػتعمـ االشػ ػػارم) ،مسػ ػػتخدما (لكحػ ػػة تكضػ ػػيحية رقػ ػػـ ) 1
حسب نمكذج جانييو االستنتاجي لتدريس المفاىيـ المجردة.
 يػػػذكر المعمػ ػػـ أف جميػػػع األشػ ػػكاؿ الرباعيػػػة المشػ ػػار إلييػػػا المعركضػ ػػةتسمى أشكاؿ رباعية دائرية(طريقة تعمـ المثير كاالستجابة).
يق أر المعمـ اسـ كؿ شكؿ رباعي دائرم عمػى حػده كيكتػب بجكارىػا شػكؿربػ ػ ػػاعي دائػ ػ ػػرم  ،ل ػ ػ ػربط المفيػ ػ ػػكـ بالشػ ػ ػػكؿ ( ...طريقػ ػ ػػة تعمػ ػ ػػـ التسمسػ ػ ػػؿ
الحركي).

مالحظة
دقة
اإلجابة

 يطمب المعمـ مف الطالب تسػمية األشػكاؿ الرباعيػة الدائريػة السػابقة (مع تقديـ التعزيز المناسب ك التغذية الراجعة المناسبة).
 يع ػػرض المعم ػػـ لكح ػػة رق ػػـ( )2كالت ػػي تحت ػػكم عم ػػى ال ػػال أمثم ػػة (أش ػػكاؿرباعيػة ليسػت دائريػة) ،مػع بقػاء عػرض المكحػة التكضػيحية رقػـ( )1أمػاـ
الطالب(طريقة تعمـ الترابطات المفظية).

مالحظة

 -يطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػالب النظػػر لألشػػكاؿ الرباعيػػة المشػػار إلييػػا فػػي

إجابات

المكحة رقـ()2

الطالب

كيط ػػرح السػ ػؤاؿ التػ ػػالي  :ى ػػؿ األش ػػكاؿ الرباعيػػػة الس ػػابقة تعتب ػػر أشػ ػػكاؿ
رباعية دائرية؟ كذلؾ كؿ شكؿ عمى حده ( مع تقديـ التعزيز المناسب).

881

نتائجو

 يذكر المعمـ أف األشكاؿ الرباعيػة فػي لكحػة رقػـ( )2ليسػت دائريػة دكفإعطاء التبرير.
ىػ 2

 ينػػاقش المعمػػـ مػػع الطػػالب الصػػفات الممي ػزة لمشػػكؿ الربػػاعي الػػدائرم،كذلؾ بطرح األسئمة التالية مع لفت االنتباه لمكحة رقـ (-:)1
* أيف تقع رؤكس الشكؿ الرباعي الدائرم؟
* ما مجمكع قياس كؿ زاكيتيف متقابمتيف في األشكاؿ الرباعية الدائرية؟
 -يذكر الطالب الصفات المميزة لمفيكـ الشكؿ الرباعي الدائرم.

مالحظة
دقة
اإلجابات

ىػ 3
تػػدريب :مػػف خػػالؿ دليػػؿ كرقػػة العمػػؿ (تػػدريب  ) 1كالتػػي تحتػػكل عمػػىأمثمة ايجابية كأخرل سمبية  ،يطمب المعمـ مف الطالب تصنيؼ األشػكاؿ
الرباعية المشار إلييا ( دائرية أك ليست دائرية) مع التبرير.
يشجع المعمـ الطالب في اكتشاؼ عدة أشػكاؿ رباعيػة دائريػة  ،كيطمػبمنيـ تسميتيا( .تدريب  )2مف كرقة العمؿ(طريقة تعمـ التمييز المتعدد).

كرصد
اإلجابات
الصحيحة
صح =
خطأ =

ىػ 4

يطمب المعمـ مف الطالب إعطاء تعريػؼ لمشػكؿ الربػاعي الػدائرم  ،مػعتقديـ التعزيز المناسب لإلجابات(طريقة تعمـ المفيكـ).
 -يكتب المعمـ تعريؼ الشكؿ الرباعي الدائرم عمى السبكرة.

مالحظة
دقة
اإلجابات

 -تق ػػكيـ ختامي(طريق ػػة تعم ػػـ المب ػػدأ) ،ح ػػؿ التمػ ػريف الخت ػػامي م ػػف كرق ػػة

متابعة

العمؿ(طريقة تعمـ حؿ المشكالت).

النشاط

غمؽ الدرس بكممات مختصرة كبسيطة تعبر عف المفيكـ.
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كتدقيقو

لكحة رقـ ( ( )8األمثمة )

جميع األشكاؿ الرباعية التالية أشكاؿ رباعية دائرية
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˚80
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˚70

لكحة رقـ (( )1الالأمثمة )
جميع األشكاؿ الرباعية التالية ليست رباعية دائرية .

˚80
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˚440

(كرقة عمؿ )
تدريب  : 8صنؼ األشكاؿ الرباعية التالية إلى ( رباعية دائرية أك ليست رباعية
دائرية )
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تدريب  : 1في الشكؿ التالي أذكر أسماء شكميف رباعييف دائرييف
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تقكيـ ختامي
 -1أكم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ  :الش ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػكؿ الرب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاعي ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدائرم ى ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػك
.....................................................................
 -2إذا كػاف مجمػكع قيػاس زاكيتػيف متقػابمتيف فػي الشػكؿ الربػاعي  180درجػة فإنػو يسػمى شػكؿ ربػػاعي
............
-3في الشكؿ التالي صنؼ األشكاؿ الرباعية إلى ( دائرية أك ليست دائرية )
الشكؿ أ ب ج د .............................
الشكؿ س ص ع ؿ .........................
ب
ج

ع

ل

7م
س
د

أ
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ص

إعداد درس بطريقة جانييو
اليكـ كالتاريخ :

الصؼ:

رقـ الدرس ( ) 4

التاسع األساسي
نكع الدرس :بنائي

المكضكع  :مفيكـ المماس
الرابعة :الدائرة
األىداف السموكية:
 -1يتعرؼ مفيكـ المماس.
 -2يحدد الصفات المميزة لممماس.
 -3يميز المماس في الدائرة.

 -4يصيغ بكمماتو الخاصة تعريفان لممماس.

المتطمبات السابقة:
األىداؼ:

 -1يحدد الخط المستقيـ.
 -2يذكر تعريؼ الخط المستقيـ.

 . -3يذكر عدد نقاط تقاطع الخط المستقيـ مع محيط الدائرة.
البنكد االختبارية :
ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
 -1الخط المستقيـ فيما يمي ىك ...........
أ)

ج)

ب)

د)
888

الكحدة

 -2أكمؿ -:

الخط المستقيـ ىك عبارة عف عدد ال نيائي مف  ..............المتالصقة المتراصة بجانب

بعضيا كتككف عمى استقامة كاحدة كال يمكف قياس طكلو كليس لو بداية كليس لو
. .................

 3ما عدد نقاط تقاطع الخط المستقيـ مع محيط الدائرة في األشكاؿ التالية -:

س
7م
7م
ب
أ
ع
ص
هـ

7م
7م
ل

و
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الكسائؿ التعميمية التعممية :
السبكرة  ،الطباشير الممكف ،لكحات تكضيحية  ،أقالـ لباد ممكنة ،أكراؽ عمؿ الطالب .
اليدؼ

األنشطة كالخبرات

ىػ 1

 -يعػرض المعمػـ مجمكعػة مػف األمثمػة عمػى مفيػكـ الممػاس (طريقػة

التقكيـ
أدكاتو

الػػتعمـ االشػػارم) مسػػتخدما (لكحػػة تكضػػيحية رقػػـ  ) 1حسػػب نمػػكذج
جانييو االستنتاجي لتدريس المفاىيـ المجردة.
 يػػ ػػذكر المعمػ ػ ػػـ أف جميػ ػ ػػع الخطػ ػ ػػكط المشػ ػ ػػار إلييػ ػ ػػا فػ ػ ػػي الػ ػ ػػدكائرالمعركضة تسمى مماسات (طريقة تعمـ المثير كاالستجابة).
يق أر المعمـ اسـ كؿ مماس عمى حػده كيكتػب بجػكاره ممػاس  ،لػربطالمفيكـ بشكؿ الخط ( ...طريقة تعمـ التسمسؿ الحركي).

مالحظة دقة
اإلجابة

 يطمب المعمـ مف الطالب تسمية بعض المماسات األخرل ( مػعتقديـ التعزيز المناسب ك التغذية الراجعة المناسبة).
 يعرض المعمـ لكحة رقـ( )2كالتي تحتكم عمى الال أمثمة (خطكطمستقيمة ليست مماسات)،مع بقاء عرض المكحة التكضيحية رقـ()1
أماـ الطالب(طريقة تعمـ الترابطات المفظية).

مالحظة

 -يطمب المعمـ مف الطالب النظر لمخطكط المشار إلييا في المكحة

إجابات

رقـ()2

الطالب

كيطرح السؤاؿ التالي  :ىؿ الخطكط المشار إلييا مماسات ؟ كذلػؾ
كؿ خط عمى حده ( مع تقديـ التعزيز المناسب).
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نتائجو

 يػػذكر المعمػػـ أف الخطػػكط فػػي لكحػػة رقػػـ( )2ليسػػت مماسػػات دكفإعطاء التبرير.
ىػ 2

 ينػاقش المعمػػـ مػػع الطػػالب الصػفات المميػزة لمممػػاس فػػي الػػدائرة ،كذلؾ بطرح األسئمة التالية مع لفت االنتباه لمكحة رقـ (-:)1
* أيف يقطع الخط المستقيـ محيط الدائرة ؟
* ما عدد نقاط تقاطع الخط المستقيـ مع الدائرة ؟

مالحظة دقة
اإلجابات

* يذكر الطالب الصفات المميزة لمفيكـ المماس.
ىػ 3

 تدريب:مػػف خػػالؿ دليػػؿ كرقػػة العمػػؿ (تػػدريب  ) 1كالتػػي تحتػػكل عمػػى أمثمػػة

كرصد

ايجابية كأخرل سمبية  ،يطمب المعمـ مػف الطػالب تصػنيؼ الخطػكط

اإلجابات

المشار إلييا (مماس أك ليست مماس) مع التبرير.

الصحيحة

 يشػػجع المعمػػـ الطػػالب فػػي اكتشػػاؼ عػػدة مماسػػات فػػي الػػدائرة ،كيطمب منيـ تسميتيا(طريقة تعمـ التمييػز المتعػدد)( ،تػدريب  )2مػف
كرقة العمؿ .
ىػ 4

 يطمػػب المعمػػـ مػػف الطػػالب إعطػػاء تعريػػؼ لمممػػاس  ،مػػع تقػػديـالتعزيز المناسب لإلجابات(طريقة تعمـ المفيكـ).

صح =
خطأ =
مالحظة دقة
اإلجابات

 يكتب المعمـ تعريؼ المماس عمى السبكرة. تقػػكيـ ختامي(طريقػػة تعمػػـ المبػػدأ)،حؿ التم ػريف الختػػامي مػػف كرقػػة متابعة النشاطكتدقيقو

العمؿ(طريقة تعمـ حؿ المشكالت).
غمؽ الدرس بكممات مختصرة كبسيطة تعبر عف المفيكـ.
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لكحة رقـ ()8

( األمثمة )

جميع الخطكط المستقيمة في األشكاؿ التالية تسمى مماسان
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لكحة رقـ (( )1الالأمثمة )
جميع الخطكط المستقيمة في األشكاؿ التالية ليست مماسان
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(كرقة عمؿ )
تدريب  : 8صنؼ الخطكط المستقيمة التالية إلى ( مماس أك ليست مماس)
أ
س

ص

7م

7م
7م

ج

ل
ع

ه
ـ

ن

7م

و

ي

7م

تدريب  : 1في الشكؿ التالي أذكر أسماء ثالث مماسات
د
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و
ج

ب
م
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ن
ص
ل
س
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ف

تقكيـ ختامي
 -8أكمؿ -:
المماس ىك الخط المستقيـ الذم يقطع محيط الدائرة في  .........كاحدة فقط ميما امتد مف
الطرفيف .

 -1في الشكؿ المقابؿ صنؼ الخطكط المستقيمة إلى ( مماس أك ليست مماس )

ج

أ

أ ج .................
ىػ ؿ ...............
س ص ............

هـ

ل
7م

ع

غ

ع غ ..............
س

808

ص

إعداد درس بطريقة جانييو
اليكـ كالتاريخ :

الصؼ:

رقـ الدرس ( ) 5

التاسع األساسي
نكع الدرس :بنائي

المكضكع  :مفيكـ الزاكية المماسية
الرابعة :الدائرة
األىداف السموكية:
 -1يتعرؼ مفيكـ الزاكية المماسية .
 -2يحدد الصفات المميزة لمزاكية المماسية .
 -3يميز الزاكية المماسية في الدائرة.

 -4يصيغ بكمماتو الخاصة تعريفان لمزاكية المماسية .

المتطمبات السابقة:
األىداؼ:

 -1يحدد مماسان لمدائرة.
 -2يحدد نقطة التماس في الدائرة.
 -3يحدد كت انر في الدائرة .
 -4يحدد زاكية محيطية في الدائرة.
 -5يحدد زاكية محيطية معمكمة القكس في الدائرة.

808

الكحدة

البنكد االختبارية :
ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة فيما يمي:
 -1مماس الدائرة في الشكؿ المقابؿ ىك ...........
أس

أ)

ب) ـ س

ن
س
ع
أ

ج) أ ب

د) ف ع

م
ب

 -2نقطة التماس في الشكؿ المقابؿ ىي النقطة ..........

ج

ب)

أ

أ)

ج) ب

د)

ـ

ج

7م
ب

ب

 -3القطعة المستقيمة  ..........تسمى كت انر في الدائرة ـ
أ) أ ك

ب)

ـ ب

ج) ـ أ

د)

ـ ك

م
أ

800

و

 -4الزاكية ..........ىي زاكية محيطية في الشكؿ المقابؿ .
أ)

أـك

ب)

ك ـ ىػ

د)

ىػ ـ ب

ب

أ
م
و

ج)

أبك

ه
ـ

 -5الزاكية ..........ىي زاكية محيطية مرسكمة عمى القكس ك ىػ .
أ)

ج)

أ ىػ ب

ب)

ك ب ىػ

جكب

د)

ىػ ـ ك

ب

أ

ج

م
و

808

ه
ـ

الكسائؿ التعميمية التعممية :
السبكرة  ،الطباشير الممكف ،لكحات تكضيحية  ،أقالـ لباد ممكنة ،أكراؽ عمؿ الطالب .
التقكيـ
األنشطة كالخبرات

اليدف

أدكاتو

ىػ  - 1يع ػػرض المعم ػػـ مجمكع ػػة م ػػف األمثم ػػة عم ػػى مفي ػػكـ الزاكي ػػة المماس ػػية(طريقة
ال ػػتعمـ االش ػػارم) مس ػػتخدما (لكح ػػة تكض ػػيحية رق ػػـ  ) 1حس ػػب نم ػػكذج جانيي ػػو
االستنتاجي لتدريس المفاىيـ المجردة.
 يػػذكر المعمػػـ أف جميػػع الزكايػػا المشػػار إلييػػا فػػي الػػدكائر المعركضػػة تسػػمىزكايا مماسية(طريقة تعمـ المثير كاالستجابة).
 يق أر المعمـ اسـ كؿ زاكية مماسػية عمػى حػده كيكتػب بجكارىػا زاكيػة مماسػية ،لربط المفيكـ بشكؿ الزاكية ( ...طريقة تعمـ التسمسؿ الحركي).
 -يطمب المعمػـ مػف الطػالب تسػمية بعػض الزكايػا األخػرل ( مػع تقػديـ التعزيػز

مالحظة
دقة
اإلجابة

المناسب ك التغذية الراجعة المناسبة).
 يع ػػرض المعم ػػـ لكح ػػة رق ػػـ( )2كالت ػػي تحت ػػكم عم ػػى ال ػػال أمثم ػػة (زكاي ػػا ليس ػػتمماسية) ،مع بقاء عرض المكحػة التكضػيحية رقػـ( )1أمػاـ الطالب(طريقػة تعمػـ
مالحظة

الترابطات المفظية).
 يطمب المعمـ مف الطالب النظر لمزكايا المشار إلييا في المكحة رقـ()2كيطرح السؤاؿ التالي  :ىؿ الزكايا المشار إلييا زكايا ماسية ؟ كذلؾ كػؿ زاكيػة
عمى حده ( مع تقديـ التعزيز المناسب).

888

إجابات
الطالب

نتائج
ق

 يذكر المعمـ أف الزكايا في لكحة رقـ( )2ليست مماسية دكف إعطاء التبرير.ىػ  - 2ينػػاقش المعمػػـ مػػع الطػػالب الصػػفات الممي ػزة لمزاكيػػة المماسػػية فػػي الػػدائرة ،
كذلؾ بطرح األسئمة التالية مع لفت االنتباه لمكحة رقـ (-:)1
* أيف يقع رأس الزاكية المماسية ؟

مالحظة

* ماذا يسمى ضمعا الزاكية المماسية في الدائرة؟
 -يذكر الطالب الصفات المميزة لمفيكـ الزاكية المماسية.

دقة
اإلجابات

ىػ - 3تدريب:
م ػػف خ ػػالؿ دلي ػػؿ كرق ػػة العم ػػؿ (ت ػػدريب  ) 1كالت ػػي تحت ػػكل عم ػػى أمثم ػػة ايجابي ػػة

كرصد

كأخرل سمبية  ،يطمب المعمـ مف الطالب تصنيؼ الزكايا المشار إلييا (مماسية

اإلجابات

أك ليست مماسية) مع التبرير.

الصحيحة

-يش ػػجع المعم ػػـ الط ػػالب ف ػػي اكتش ػػاؼ ع ػػدة زكاي ػػا مماس ػػية ف ػػي دائػ ػرة كاح ػػدة ،

صح =

كيطمػ ػػب م ػ ػػنيـ تس ػ ػػميتيا( .ت ػ ػػدريب  )2م ػ ػػف كرق ػ ػػة العمؿ(طريق ػ ػػة تعم ػ ػػـ التميي ػ ػػز
المتعدد).
ىػ - 4يطمػ ػػب المعمػ ػػـ مػ ػػف الطػ ػػالب إعطػ ػػاء تعريػ ػػؼ لمزاكيػ ػػة المماسػ ػػية  ،مػ ػػع تقػ ػػديـ
التعزيز المناسب لإلجابات(طريقة تعمـ المفيكـ).
 -يكتب المعمـ تعريؼ الزاكية المماسية عمى السبكرة.

خطأ =
مالحظة
دقة
اإلجابات

 -تقػ ػ ػػكيـ ختامي(طريقػ ػ ػػة تعمػ ػ ػػـ المبػ ػ ػػدأ) ،حػ ػ ػػؿ التم ػ ػ ػريف الختػ ػ ػػامي مػ ػ ػػف كرقػ ػ ػػة

متابعة

العمؿ(طريقة تعمـ حؿ المشكالت).

النشاط

غمؽ الدرس بكممات مختصرة كبسيطة تعبر عف المفيكـ.
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كتدقيقو

( األمثمة )

لكحة رقـ ()8

جميع الزكايا في األشكاؿ التالية زكايا مماسية
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لكحة رقـ (( )1الالأمثمة )
جميع الزكايا في األشكاؿ التالية زكايا ليست مماسية
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ج

ص

7م

م

ع
د

س

ب

(كرقة عمؿ )
تدريب  : 8صنؼ الزكايا التالية إلى ( زاكية مماسية أك ليست مماسية)
هـ

ج

و

7م

7م
و

7م

أ

ب

الزاكية أ ب ك
زاكية ..............

ب
ب

و

الزاكية ىػ ب ك
..............
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زاكية

الزاكية ج ب ك
زاكية ..............

ج
ب
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م
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ب

7م
ب

7م
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الزاكية ب ـ ف
زاكية ..............

الزاكية أ ب ج

الزاكية س ىػ ف

زاكية ..............

زاكية ..............

ن

تدريب  : 1في الشكؿ المقابؿ أذكر أسماء أربع زكايا مماسية .
أ

7م
هـ
س

881

تقكيـ ختامي
 -1أكمؿ  :الزاكية المماسية ىي الزاكية المحصكرة بيف  ..........ككتر،
كرأسيا نقطة التماس .

-2في الشكؿ المقابؿ  :صنؼ الزكايا المحددة إلى(مماسية أك ليست مماسية)

ص

س زاكية ...................
ىػ زاكية ...................
ص زاكية ...................
ع زاكية ....................
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ممحق رقم ()6
تحميل محتوى وحدة اليندسة لمصف التاسع األساسي /الفصل األول
الرقم
1

الموضوع

2

ُيعرؼ الزاكية المركزية لمدائرة
ُيعرؼ الزاكية المحيطية في الدائرة

اليــــدف

الزاكية المركزية كالمحيطية

1-4

الدائرم

الشكؿ الرباعي

2-4

أكتار الدائرة

3-4

مماس الدائرة ك الزاكية المماسية

4-4

3

يميز الزاكية المركزية كالمحيطية مف الرسـ

4

يجد العالقة بيف الزاكية المركزية كالزاكية المحيطية في الدائرة كعمى نفس القكس

5

يجد العالقة بيف الزاكيتيف المحيطيتيف المرسكمتيف عمى قكس كاحد في الدائرة

6

يجد قياس الزاكية المحيطية المرسكمة عمى قطر الدائرة

7

يجد قياس زاكية محيطية مرسكمة في شكؿ ىندسي

8

يجد قياس زاكية مركزية مرسكمة في شكؿ ىندسي

9

يكظؼ خكاص الزكايا في إيجاد قيمة زاكية معطاة كمقدار جبرم

10

يعرؼ الشكؿ الرباعي الدائرم

11

يجد العالقة بيف الزاكيتيف المتقابمتيف في الشكؿ الرباعي الدائرم

12

يجد عالقة الزاكية الخارجة في الشكؿ الرباعي الدائرم بالداخمية المقابمة لمجاكرتيا

13

يجد قياس زاكية مجيكلة في شكؿ رباعي دائرم

14

يجد عالقة العمكد المنصؼ لمكتر في الدائرة بمركز الدائرة

15

يجد بعد كتر عف مركز الدائرة

16

يجد العالقة بيف أبعاد األكتار المختمفة في الطكؿ عف مركز الدائرة

17

يجد طكؿ كتر بمعمكمية بعده عف مركز الدائرة كنصؼ قطرىا

18

يجد العالقة بيف أكتار الدائرة المتساكية في الطكؿ

19

يجد العالقة بيف أجزاء األكتار المتقاطعة داخؿ الدائرة

20

يكظؼ عالقة أجزاء األكتار المتقاطعة داخؿ الدائرة في إيجاد أطكاليا

21

يجد العالقة بيف أجزاء األكتار المتقاطعة خارج الدائرة

22

يكظؼ عالقة أجزاء األكتار المتقاطعة خارج الدائرة في إيجاد أطكاليا

23

يعرؼ مفيكـ المماس

24

يجد عالقة المماس بنصؼ قطر الدائرة

25

يحسب طكؿ المماس لدائرة مف نقطة مرسكمة خارجيا

26

يجد العالقة بيف المماسيف المرسكميف لدائرة مف نقطة خارجيا

27

يكظؼ عالقات المماسات في إثبات حالة ىندسية في شكؿ ىندسي

28

يعرؼ الزاكية المماسية لدائرة

29

يجد العالقة بيف الزاكية المماسية كالمحيطية المرسكمة عمى الكتر في الجية األخرل

30
31

يجد قياس زاكية مجيكلة في شكؿ ىندسي معطى
يكظؼ عالقات الزاكية المماسية في حؿ مسائؿ منتمية
888
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صكر تطبيؽ الدركس
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