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اهلندسة من فروع الرياضيات اليت يواجه تعلم الطالب هلا صعوبة حسب ما دلت عليـه بعـض                  

وقد أرجعت تلك الدراسات ذلك إىل الطرق واألساليب الىت يـتم مـن خالهلـا تعلـيم          ،الدراسات
  .اهلندسة على حنو ذى معىنموضوعات اهلندسة وعدم إتاحة الفرصة للتالميذ لتعلم 

وعلى مستوى احللقة اإلعدادية فقد أشارت بعض الدراسات اىل العديد من الصعوبات الىت تواجه              
 ".الزوايا واألقواس ىف الدائرة "تالميذ الصف الثالث اإلعدادي ىف تعلم وحدة 

بعـض معلمـي   بلـة  مقاو من خالل إشرافه على جمموعات التربية العملية –وقد الحظ الباحث      
 هـي  ، كما أن الطريقة التقليديـة        وجود صعوبات يف تعلم اهلندسة    ـ   باحللقة اإلعدادية  الرياضيات

 وىف ظل مثل هذه األساليب ال يشارك التلميذ بفاعلية ىف عمليـة  .املستخدمة لدى املعلمني ىف التدريس  
مع عدم  .  من مشكالت   يواجهونه جلة ما  الكثري من التالميذ ىف معا     إخفاق إىل يؤديالتعليم والتعلم؛ مما    

  .قدرم على مسايرة التغريات العصرية الىت حتتاج اىل مبدعني أو مبتكرين أو مكتشفني
ولذا فنحن ىف حاجة ماسة إلعادة النظر ىف تنظيم وضع التالميذ ىف الفصول الدراسية بالشكل الذي  

استخدام أساليب تدريسية جديدة يتدرب من  بإالولن يتأتى ذلك .ينمى لديهم روح املشاركة والتماسك
   .خالهلا التالميذ على مواجهة املشكالت والبحث عن حلول هلا

وعليه فقد حتددت مشكلة الدراسة ىف ضعف تالميذ احللقة اإلعدادية ىف مادة اهلندسـة وعـدم                  
  .يحتقيقهم ملستويات عليا من التفكري اهلندس

 
استخدام إستراتيجية التعلم املتمركـز حـول املـشكالت يف    أثر  التعرف على هدفت الدراسة إىل     

حتصيلهم املعرىف ومستويات التفكري اهلندسـي       الصف الثالث اإلعدادي على       لتالميذ تدريس اهلندسة 
  . لديهم

 
حاولت الدراسة اإلجابة عن األسئلة اآلتية    

الزوايا واألقواس " م املتمركز حول املشكالت يف تدريس وحدة ما أثر استخدام إستراتيجية التعل -١
 "على التحصيل املعريف لدى تالميذ اموعة التجريبية بالصف الثالث اإلعدادي ؟"ىف الدائرة 

الزوايا واألقواس " ما أثر استخدام إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكالت يف تدريس وحدة  -٢
لتفكري اهلندسي لدى تالميذ اموعة التجريبيـة بالـصف الثالـث        عل مستويات ا  "ىف الدائرة   
  ؟اإلعدادي

ما نوع العالقة بني التحصيل املعريف ومستويات التفكري اهلندسي لدى تالميذ كل جمموعة مـن                -٣
 جمموعيت البحث الضابطة والتجريبية بالصف الثالث اإلعدادي ؟
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:ض اآلتية  اختبار صحة الفروحاولت الدراسة 

 درجات تالميذ الصف الثالث اإلعدادي الـذين        متوسطي داللة إحصائية بني     ذووجد فرق   يال   -١
يدرسون باستخدام إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكالت، وأولئـك الـذين يدرسـون             

 .بالطريقة املعتادة يف القياس البعدي الختبار التحصيل املعريف

درجات تالميذ الصف الثالث اإلعدادي الـذين        متوسطية بني    داللة إحصائي  ذووجد فرق   يال   -٢
يدرسون باستخدام إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكالت، وأولئـك الـذين يدرسـون             

 .بالطريقة املعتادة يف القياس البعدي الختبار التفكري اهلندسي يف مادة اهلندسة

لبعدي لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بني درجات القياس ا -٣
 .يف التحصيل املعريف ودرجام يف التفكري اهلندسي

 
  :     استخدم يف إعداد الدراسة املنهجني اآلتيني

  :املنهج التحليلي ومتثل يف -١
مجع الدراسات السابقة العربية واألجنبية املتعلقة مبتغريات الدراسـة احلاليـة وحتليليهـا          - أ 

اإلفادة منها يف إبراز مشكلة الدراسة وإعداد اإلطار النظري و أدوات الدراسة وتفسري             و
  .نتائجها

من مقرر اهلندسة للـصف الثالـث       " الزوايا واألقواس ىف الدائرة     " حتليل حمتوى وحدة    - ب 
اإلعدادي واإلفادة منه يف إعادة صياغة الوحدة موضوع الدراسة مبا يتفق مـع مراحـل             

  .لم املتمركز حول املشكالتإستراتيجية التع
  :التجرييبشبه املنهج  -٢
مت استخدام املنهج شبه التجرييب ذي اموعتني الضابطة والتجريبية والذي يعتمد علـى مقارنـة                    

 درجات تالميذ اموعتني يف التطبيق البعدي

 
   : التزم الباحث باحلدود التالية  
 اإلعدادي مبدرسة املراغة اإلعدادية القدمية إلجـراء التجربـة   الصف الثالث فصلني من فصول  -١

   .النهائية ملواد وأدوات الدراسة
 لعـام  من مقرر اهلندسـة بالفـصل الدراسـي الثـاين      " الزوايا واألقواس ىف الدائرة     " وحدة   -٢

   . وإعدادها وفقاً إلستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكالتم٢٠٠٤/٢٠٠٥
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 :اقتصرت املتغريات التابعة على املتغريين اآلتيني -٣

  .)التذكر، الفهم، التطبيق، حل املشكالت( التحصيل املعرىف عند مستويات   - أ 
لكوا املستويات   )ردشبه االستدالل، ا  ، التحليل، التصور(التفكري اهلندسي عند مستويات      - ب 

  .الىت تتناسب وأعمار التالميذ ىف احللقة اإلعدادية

 
  :قام الباحث بإعداد مواد وأدوات الدراسة التالية   
   .تخمططة وفقا إلستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكال" الزوايا واألقواس ىف الدائرة" وحدة  -١
 " الزوايا واألقواس ىف الدائرة"أوراق عمل التالميذ ىف وحدة  -٢

 ".اس ىف الدائرة الزوايا واألقو"دليل املعلم لتدريس وحدة  -٣

  . "الزوايا واألقواس ىف الدائرة"اختبار حتصيلي يف وحدة  -٤
   ." الزوايا واألقواس ىف الدائرة" ىف وحدة اختبار التفكري اهلندسي -٥

 
  : الدراسة فيما يليإجراءاتتتلخص 

 

علم ونظريـات التعلـيم والنظريـة البنائيـة     اإلطالع على بعض األدبيات حول نظريات الـت      -١
  . واالستراتيجيات املنبثقة منها، وحتليل الدراسات اليت  تناولت التفكري اهلندسي 

حتليل حمتوى وحدة الزوايا واألقواس ىف الدائرة مبقرر اهلندسة بالصف الثالث اإلعدادي وذلك              -٢
هارات املتضمنة بالوحدة دف بنـاء      لتحديد األوزان النسبية لكل من املفاهيم والتعميمات وامل       

  . االختبار التحصيلي 
 .صياغة الوحدة طبقاً إلستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكالت -٣
   . "الزوايا واألقواس ىف الدائرة "  ىف وحدة إعداد دليل املعلم وأوراق عمل التلميذ -٤
  :إعداد أدوات الدراسة وتشمل -٥

  .حدة الزوايا واألقواس ىف الدائرة اختبار لقياس التحصيل املعرىف ىف و  -أ 
  .اختبار لقياس التفكري اهلندسى ىف وحدة الزوايا واألقواس ىف الدائرة  -ب 

 .  مواد وأدوات الدراسة وإجراء التعديالت الالزمةحتكيم -٦
 

ة املراغة اإلعداديـة  االختيار العشوائي لعينة الدراسة من تالميذ الصف الثالث اإلعدادي مبدرس     -١
  . القدمية
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  ) .  ضابطة وجتريبية ( تطبيق أدوات الدراسة قبلياً على عينة الدراسة ، وتقسيم العينة موعتني  -٢
تدريس وحدة الزوايا واألقواس ىف الدائرة باستخدام إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكالت  -٣

  .  الضابطة للمجموعة التجريبية وبالطريقة العادية للمجموعة
  . تطبيق أدوات الدراسة بعدياً على جمموعىت الدراسة  -٤
 لـدرجات امـوعتني التجريبيـة       SPSSاملعاجلة اإلحصائية باستخدام الربنامج االحصائى       -٥

  .فروضهااإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار صحة  و.والضابطة يف التطبيق البعدي

 حليل االحصائىتقدمي التوصيات املقترحة ىف ضوء نتائج الت -٦

: 

 :توصلت الدراسة اىل النتائج التالية     

 درجات تالميذ الصف الثالث اإلعدادي الـذين        ي داللة إحصائية بني متوسط    ووجد فرق ذ  ال ي  -١
 بالطريقـة  درسوا باستخدام إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكالت، وأولئك الذين          درسوا

 . عند مستوى التذكردي الختبار التحصيل املعريفاملعتادة يف القياس البع

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ الصف الثالث اإلعدادي الذين              -٢
بالطريقـة   درسواباستخدام إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكالت، وأولئك الذين          درسوا

الفهم ـ التطبيـق ـ حـل     ( عند مستوى  يفاملعتادة يف القياس البعدي الختبار التحصيل املعر
 . لصاحل تالميذ اموعة التجريبية)املشكالت 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات تالميذ الصف الثالث اإلعدادي الذين              -٣
بالطريقـة   درسواباستخدام إستراتيجية التعلم املتمركز حول املشكالت، وأولئك الذين          درسوا

التصورـ التحليل ـ شـبة   ( عند مستوى القياس البعدي الختبار التفكري اهلندسي املعتادة يف 
 .لصاحل تالميذ اموعة التجريبية )االستدالل ـ االستدالل ارد 

 بني درجات القياس البعدي لتالميذ الصف الثالث اإلعدادي يف موجبة قويةتوجد عالقة ارتباطيه  -٤
 .ري اهلندسيالتحصيل املعريف ودرجام يف التفك

  


