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 :الممخص
ستراتيجية تدريسية عمى وفؽ انموذج االى دراسة اثر  البحث الحالي ىدؼ
الرابع  الصؼ لدى طالب الرياضيات التحصيؿ في مادة البنائي في نيدىاـ

التجريبي ذا االختبار  المنيج  اعتماد العممي ، وتحقيقًا ليدؼ البحث تـ
مجتمع البحث الذي يمثؿ طمبة  البعدي الختبار التحصبؿ، تـ تحديد

االعدادية والثانوبة لمبنيف ضمف المديرية العامة  المرحمة الرابعة لممدارس
( طالبًا ٘ٙدراسة عدد افرادىا)لتربية بغداد / الكرخ الثانية، ُأختيرت عينة ال

لعممي مف مدرسة اعدادية الحكيـ لمبنيف عشوائيًا، ا عبالرا الصؼ مف طالب
(  ٖٖموعة تجريبية عدد افرادىا )جووزعت العينة عمى مجموعتيف ، م

تدريسية عمى وفقا النموذج نيدىاـ البنائي  استراتيجيةطالبا ُدرسوا وفؽ 
 طالبا ُدرسوا وفقا لمطريقة المعتادة . (ٕٖومجموعة ضابطة عدد افرادىا )

البحث  في بعض المتغيرات مثؿ  مجموعتيكافأ الباحثتاف بيف طالب  
السابؽ ، المعمومات السابقة ، مستوى الذكاء(،  الزمني ، التحصيؿ العمر)

عمى الخريطة االختبارية التي تـ اعدادىا  وقد تـ بناء اختبار التحصيؿ بناء
( غرضا ٓ٘ٔووضع ) المتضمنةبعد اف تـ تحميؿ المحتوى وفقا لممعرفة 

سموكيا وفقا لنتائج التحميؿ التي تـ استخالصيا ، وتكوف االختبار بصيغتو 
( ٖ٘( فقرة اختبارية مف نوعيف، الموضوعي وعدد فقراتيا )ٓٗالنيائية مف )

( ُطبقت التجربة في الفصؿ االوؿ مف العاـ ٘اتو )والمقالي  وعدد فقر 
 (ٕٕٓٓ_ٜٕٔٓالدراسي)

DOI 

10.37653/juah.2021.171571 

 ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٕ تـ االستالـ:
 ٕٕٓٓ/ٙ/ٕ قبؿ لمنشر:

 8/3/0208   تم النشر:
 الكممات المفتاحية

 اثر استراتيجية
 انموذج نيدهام  البنائي

 التحصيل
 الرابع العممي



(344) 
 

 

The effect of a teaching strategy on the Needham constructivist model in 

achievement In Mathematics for fourth-grade  students 
Researcher Themina J.Oudah             Dr.  Ilham J. Fares 

University of Baghdad- College of Education Ibn AlHaitham  

Submitted: 29/04/2020 

Accepted: 02/06/2020 

Published: 01/03/2021 

Abstract: 

      The aim of the research is to know the effect. of a 

teaching strategy according to the Needham 

constructivist model in scientifically achievement in 

mathematics for fourth-grade students . It was adopted 

on Experimental mothed with the post test for 

achievement test to achieve the aim. The research 

community that represents the preparatory and secondary 

schools for boys has been identified within the General 

Directorate of Education in Baghdad / Karkh II, the 

research sample was selected (65) students from the 

fourth scientific grade from the Al-Hakim Preparatory 

School for Boys at random, and the sample was 

distributed  into two groups, an experimental group and a 

control group  :the experimental group (33) students was 

studied  according to the Needham constructivist model. 

The control group of (32) students was studied according 

to the traditional method. 

The researchers  made balance between. the two 

research. groups in some variables such as (time age, 

previous achievement, previous information, intelligence 

level), The achievement. test was built on the basis of the 

test map that was prepared after the content was 

analyzed according to the knowledge included and set 

(150) behavioral purposes according to the results of the 

analysis that was concluded, and the test is in its final 

form of (40) test items of two types, the objective and 

the number of paragraphs         ( 35) The subjective and 

the number of its paragraphs (5). The experiment. was 

applied in the. first semester of the academic year (2019-

2020) with (5) lessons weekly. Its plans were prepared 

after presenting samples of them. 
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  ثاوال: مشكلة البح

ة ػػرغـ التطور العممي الذي نعاصره اال  اننا كنا وما نزاؿ نعاني مف مشكمة مزمن     
لمطمبة بصورة عامة والتحصيؿ بصورة خاصة ، عمى  لمستوى العمميا اضػػي انخفػػاال وى

المبذولة والحث عمى ادخاؿ التكنولوجيا التعميمية في الرغـ مف المحاوالت الكثيرة والجيود 
وىنا يقع عمى عاتقنا البحث بجدية عف االسباب التي تقؼ عائقا اماـ رفع المستوى .التدريس

ألبنائنا  حاولة االرتقاء بالواقع التعميميالعممي وتكمف خمؼ الضعؼ الذي يحيط بالطالب وم
ة والتربوية يختمؼ مجاالت العممية التعميمّ لموقوؼ بمصاؼ الدوؿ المتقدمة والبحث في م

التدني الواضح لمستوى التحصيػؿ  فػي نا فقد الحظع الواضح  في التحصيؿ لتجنب ىذا التراج
مف خالؿ عرضيـ  فبعض الباحثياستشعره العممي وىذا ما  مػادة الرياضيػات لمرحمة الرابػع

          .( ٕٛٔٓ)المندالوي ،  ودراسة (ٕ٘ٔٓ)الجواىري،راسة دلمشكمة بحوثيـ االساسية مثؿ 
ولتعزيز التأكيدات عمى ضعؼ التحصيؿ والوقوؼ عمى اسباب ىذه المشكمة ومف اجؿ توزيع 

جمع عدد مف آراء تـ المسؤولية بصورة تكاممية عمى الجميع لموصوؿ الى الحموؿ المناسبة 
تقؿ خبرتيـ عف الخمس مادة الرياضيات ذوي الخبرة في التدريس ممف ال  .مدرسي ومدرسات

وزعت عمييـ سنوات باإلضافة الى رأي بعض المشرفيف واولياء االمور مف خالؿ استبانات 
 تضمنت عدد مف االسئمة التي تخص مشكمة البحث . 

فخرجنا بمجموعة االستنتاجات االولية يمكف اجماليا بأف منيـ مف يرجع         
ر دور المعمـ في نقؿ المعمومات مف الكتاب الى الطالب ودور الطالب في اانحص السبب الى 

دوف التفاعؿ واالليات التي تستخدـ مع ِاستراتيجيات التدريس تمقي المعمومة ومتابعة حفظػو ليا 
الحديثِة التي برروا عدـ استخداميـ ليا المتالء محتوى المادة بأنواع المعرفة وخصوصا 

 وىو قميؿ بكؿ االحواؿ ، كما الحاجة الممحة لموقت الذي يتيح تقديميا التماريف والمسائؿ مع
انشغاؿ الطالب باأللعاب االلكترونية واليواتؼ مثؿ  خرىا اسباببعضيـ ذلؾ الى عزى 

ونظرا ألىمية  النقالة والى المدرسة نفسيا التي اصبحت طاردة لمطالب مف وجية نظرىـ.
 تدريسي نموذجاستراتيجية حديثة عمى وفؽ أ استخداـالى  يناسع،  توسع نطاؽ ىذه المشكمة

في  البحث ةُ مشكمسبؽ يمكف اف تحدد ىذه المشكمة ومما قد يفيد في حؿ حديث واعتقدنا انو 
          -: االتياالجابة عف السؤاؿ 

التحصيل  .يدهام البنائي فيية تدريسية عمى وفق انموذج نِ استراتيجّ  أثر ما       
 . الصف الرابع العممي بالرياضيات لدى طالفي مادة 
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 البحث اهمية :ثانيا
دخمت الرياضيات بشكؿ او بآخر في مختمؼ نواحي الحياة وارتبطت بكؿ      

ـ مف العالَ  ضرورة ال يمكف االستغناء عنيا  فالتطور اليائؿ الذي شيدهُ   تمفاصميا واصبح
وكونو مف ضروريات عصر الثورة تقنيات عممية ما ىو اال شاىد لتطور الرياضيات 

 وقد تجسدت اىمية ىذا البحث بما يأتي: المعموماتية
 االهمية النظرية

اف ىذا البحث ىو االوؿ مف نوعو محميا وعربيا يعمؿ عمى  ناعمى حد عمم .ٔ
الصؼ  طالبالتحصيؿ لدى  .يدىاـ البنائي فيقيػػػاس اثر استراتيجية عمى وفؽ أنموذج نِ 

النشط  لجعؿ  في التعمـ مف خالؿ دوره با يساعد في توسيع فعالية الطالي ، ممالرابع العممّ 
 الطالب محور العممية  التعميمية عف طريؽ المشاركة الجماعية التعميمية .

يؤكد عمى اىمية النماذج التعميمية الحديثة القائمة عمى النظرية البنائية مف  .ٕ
 طرائؽُ  عمى اىمية مدرسيف ومشرفيف مف خالؿ اقامة ورش عمؿ ودورات تدريبية والتأكيد 

   اثرىا في تحسيف  التحصيؿ. ينعكسالتدريس كأداة 
نائيػة جديدة اعتماد مرحمة الرابع العممي كبيئة  لتطبيؽ نماذج تدريسيػة ب .ٖ

 ىػذه المرحمة تعد مرحمة انتقالية بيف المتوسطة واالعدادية.  خاصػة واف
 األهمية التطبيقية   

   -تكمف االىمية التطبيقية بما يأتي :       
يتميز البحث بكونو محاولة إلعداد خطوات عممية وتقديـ بيانات تجريدية عف اثر  .ٔ

 التحصيؿ لدى طمبة الرابع العممي  .   .البنائي فييدىاـ استراتيجية عمى وفؽ نموذج نِ 
ِلمرحمة  الخصائص السايكومترية  المناسبة تمتمؾُ  لمتحصيؿيوفػر البحث اختبارات   .ٕ

  الرابع العممي وتكوف محط ثقة العتمادىا في بحوث اخرى .
يعد اختيار مناسب وضع اماـ المدرسيف وسيؿ ميمتيـ التباع الطريقة او النموذج  .ٖ

 ورفع مستوى التحصيؿ لدييـ المناسب لمتدريس والذي يتناسب مع الفئة العمرية ليذه المرحمة
حيث شمؿ البحث تحميؿ لمحتوى الكتاب المدرسي مما يوفر جيدا اماـ الباحثيف وكذلؾ 
المطوريف لموقوؼ عمى اماكف ضعؼ المحتوى وضعؼ الترابط بيف مكونات المادة العممية مف 

 .ف نموذج نيدىاـ البنائي عند تعديؿ ىذا المحتوىخالؿ االستفادة م
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  وفرضيته: ثالثا . هدف البحث
ية تدريسية عمى وفؽ أنموذج حرؼ عمى اثر استراتيالبحث الى  التعّ  ييدؼُ       

ووضعنا الصؼ الرابع العممي . طالب التحصيؿ في مادة الرياضيات لدىفي  البنائي يدىاـنِ 
 فرضية صفرية.

 البحث تـ وضع الفرضية الصفرية االتية :لمتحقؽ مف ىدؼ 
( بيف متوسطػي  ٘ٓ.ٓال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى الداللػة )       
ـ البنائي ودرجات نموذج نيدىااعمى وفؽ  الذيف درسواالمجموعة التجريبية  درجات طالب

 ريقة االعتيادية فينفس المادة المقررة عمى وفؽ الط الذيف درسواالضابطة  طالب المجموعة
 ؿ .                           التحصي اختبار

   ̅  =  ̅1 H˳:                            2   ̅  ̅    :H1  

            حدود البحث رابعا .        
في المدارس االعدادية والثانوية لمبنيف الصباحية ع العممي الصؼ الرابِ  .طالبُ ٔ

 مدينة بغداد . الكرخ الثانية فيالحكومية التابعة لممديرية العامة لتربية 
  ـ(. ٕٕٓٓ – ٜٕٔٓلعاـ الدراسي ) مف ا االوؿ.الفصؿ 2
.فصوؿ كتاب الرياضيات المقرر لمصؼ الرابع وىي)الفصؿ الثاني: المعادالت ٖ

  ؿ الثالث :االسس والجذور( و)الفصؿ الرابع: حساب المثمثات(.والمتباينات( و)الفص
 المصطمحات .تحديد خامسا .

 وعرفيا كؿ مف:  (    strategyستراتيجية   . االِ  8 
  ، مجموعة االجراءات والوسائؿ التي يستخدميا المعمـ " انياب ( ٖٕٔٓ)عطية

 ٖٕٔٓعطية ، )خططة ،وتحقيؽ االىداؼ التربوية لتمكيف  المتعمـ مف الخبرات التعميمية الم
:ٕٕٙ ) 

   ، خطة لمجموعة مف التحركات المتتابعة ينظـ  ( بأنيا "   ٜٕٔٓ) بدوي
 عممو داخؿ حجرة الصؼ ويوزع بيا زمف الحصة عمى سموكيات مختمفة ، بعضيا بيا المعمـ

جزء منيا قد  فرادى، الطمبةيقوـ ىو بيا وبعضيا يقوـ بيا الطمبة جماعيا ، وبعضيا يقوـ بيا 
او بيف الطمبة بعضيـ  والطمبة  المعمـ يكوف تدريسيػا مباشػػرة وجػػزء اخػػر قد يكػػوف تفاعػال بيػف

( وتعػػرؼ ٛٙ  : ٜٕٔٓ) بدوي ،   بعضا ، وجزء ثالث قد يكوف عمال  تقويميا ".
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سػة والموضوعة مسبقا مف قبؿ المدرو  .موعػػة مػف الخطػػواتج) م:إجرائيا بانيا  ةاالستراتيجيػػِ 
 (جماعي بيدؼ تحقيؽ التعمـ المطموبكتخطيط منظـ لنشاط  المدرس

 وعرفو كؿ مف: نموذج نيدهام البنائيأ.  0
 دؼػة ييػة البنائيػانموذج تدريسي قائـ عمى النظري " ( بأنو ٕٚٔٓ،  ) ابو شامة 

 رؼػاالمع اءػبن فػػيؽ ػة السابفالمعر ؼ يـ وتوظيالتعمـ والتعم يعمميت فية ػيؽ ايجابيػتحق  الى
ـ متمثمة مالتعي ف ايجابييا اا عقمطػػس نشاػػتعك يالت ةرؼ المتابعػاف المعة ملسمسم ػػاوفق دةػػالجدي
ابو شامة ، )ؾ االفكار". ػػي تمػوالتأمؿ ف ،  وتوليد االفكار واعادة بنائيا ، وتطبيقياالتوجيي في

ٕٓٔٚ  :ٔٓٛ ) 
 ية ومف البنائّ  النظريةِ  .ـ عمى أفكارأنموذج  قائِ   : بانو ) ٕٛٔٓ،  )جمييـ

بأنفسيـ  .الطمبة فاعميف ونشطيف داخؿ غرفة الصؼ لكي يحصموا عمى المعارؼ  خاللو يكوف
الخمس مف اثارة االنتباه ،وتوليد األفكار ،   يـ  السابقة مف خالؿ مراحموِ معتمديف عمى معموماتِ 

 ( ٙٔ:ٕٛٔٓ، )جمييـتطبيؽ االفكار والتأمؿ . اعادة بناء االفكار ، تنظيـ او
 التدريسية عمى وفؽ انموذج نيدىاـ البنائي فيو : لالستراتيجيةاما التعريؼ االجرائي 

)خطة لمجموعة مف التحركات  المتتابعة والتي ينظـ بيا المدرس عممة عمى وفؽ انموذج 
 االفكار ،التطبيؽ، التأمؿ والتي يدرس بيا، توليد االفكار، إعادة بناء ةيدىاـ  بخطواتو: التوجينِ 

 مجموعتو التجريبية داخؿ الصؼ لمرحمة الرابع  العممي( .
 . التحصيل 3
 :وعرفو كؿ مف 
  ، ( بأنو " محصمة ما يتعممو المتعمـ بعد فترة زمنية معينة ويمكف ٜٕٓٓ) ابو جادو  

نجاح االستراتيجية والتي قياسو بالدرجات التي يحصؿ عمييا باختبار تحصيمي لمعرفة مدى 
يضعيا ويخطط ليا المدرس ليحقؽ اىدافو وما يصؿ اليو المتعمـ مف معرفة تترجـ الى 

 ( ٖٕ٘:  ٜٕٓٓ) ابو جادو ،     درجات".
 ، االكاديمي  .ي في المجاؿ( بأنو ) مستوى االداء الفعمّ  ٕٔٔٓ.) الجاللي

موعة حعميو مف خالؿ اجابتو عمى م ي لو ويستدؿُ النشاط الفعمي المعرفّ  عف عمميةِ  الناتجُ 
 ة نظرية ، او عممية ، او شفوية يقدـ لو في نياية العاـ الدراسي او في صورةِ يتحصيمّ 

  ( ٖ٘:  ٕٔٔٓ) الجاللي ،  ".ية مقننةتحصيمّ  اختباراتٍ 
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عمييا افراد عينة البحث  عمى  الدرجات التي يحصؿُ )   اجرائيػػا بأنػػو وتـ تعريفو
 .( االختبار الذي يقيس التحصيؿ والذي اعدتو الباحثة ليذا الغرض

 ةالنظري الخمفية
  يدهام البنائينموذج نِ اِ 

ي بعنواف " تعمـ ضمف مشروع تعميمّ  ٜٚٛٔقدـ نيدىاـ  نموذجو ىذا في عاـ       
المتحدة وكاف ىدفو تشجيع االطفاؿ عمى االندماج في  العموـ لدى االطفاؿ " في المممكةِ 

) االشقر ،  . الدراسة بحيوية ونشاط . استند ىذا النموذج عمى افكار ومبادئ النظرية البنائية
 (. ٘٘، ص ٕٛٔٓ

ىذه النظرية مكانة متميزة في االبحاث الخاصة بتعمـ وتعميـ الرياضيات احتمت  اذ     
مؾ التحديثات يتعمؽ بالتحديثات التربوية في مجاؿ التدريس خاصة ت ،وكاف ليا دورا بارزا فيما
  ( .  NCTMالقومي االمريكي لمدرسي الرياضيات  المنبثقة عف المجمس
(Simon,2000,P:32   نموذج مف المراحؿ التالية كما اشار الييا:يتكوف االو 

(Needham& Hill K 1987 2012) 
 Orientation . ةالمرحمة االولى : التوجي

تمثؿ ىذه المرحمة التييئة المناسبة نفسيا وعقميا لمطمبة تجاه موضوع الدرس مف       
خالؿ عرض صور  او اشكاؿ او مقاطع فيديو وكذلؾ تقديـ اسئمة تساعد عمى تحفيز واثارة 
ذىف الطالب عمى التفكير ويكوف الموقؼ المعروؼ عبارة عف مشكمة او ظاىرة عممية او 

تي واتاحة الفرصة لمطالب لطرح تنبؤاتيـ حياؿ ذلؾ الموقؼ مف اسباب او نتائج موقؼ حيا
 لتمؾ الظاىرة او حؿ لتمؾ المشكمة .

 
 Generation of Ideasالمرحة الثانية : توليد االفكار 

نية المعرفية المعمومات والخبرات واالفكار السابقة في البُ  ىنا يتـ استدعاء كؿٌ     
ليا صمة بموضع الدرس ليتـ مناقشتيا مع المعمـ مف خالؿ اثارة التساؤالت  .لمطالب والتي

ىذه المناقشات في مجموعات ثنائية  لتبادؿ المعمومات  ىوتدويف االجابات عنيا ، وتجر 
 وكتابتيا وتمخيصيا . واالفكار مف خالؿ الحوارات

  Restricting Ideas    المرحمة الثالثة : اعادة بناء او تشكيل االفكار  
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 المعمـ في اعادة بناء الخبرات واالفكار السابقة والتي .في ىذه المرحمة يبرز دور    
 ربما تكوف افكار مغموطة حيث يتـ : 

 ( طالب . ٙ – ٗتقسيـ المتعمميف الى مجاميع تحتوي كؿ منيا )   .ٔ
حث ىذه المجموعات عمى التعاوف مف خالؿ االنشطة وحؿ المشكالت اثناء    .ٕ

 لنشاطات. تمؾ
 تسجيؿ كؿ المالحظات او االستنتاجات والتفسيرات . .ٖ
يتـ اجراء حوار مفتوح بيف افراد المجموعة الواحدة الكتشاؼ التناقضات الناتجة  .ٗ

 مرحمة التوجيو .              مف تنبؤات الطمبة في
تعرض كػؿ مػجموعة الخبػرات العمميػة الجديػدة التػي توصمت الييػا اماـ  .٘
 داخؿ الصؼ . االخرى المجاميع
 يتـ اجراء حوار مفتوح بيف كافة المجاميع حوؿ الخبرات العممية الناتجة . .ٙ

 Application of Ideasالمرحمة الرابعة  : تطبيق االفكار  
 المرحمة يقوـ المعمـ مع المتعمميف بتطبيؽ الخبرات المكتسبة لموقؼ تعميمي في ىذهِ  
     خالؿ: جديد مف
جديدة الى المتعمميف تماثؿ المشكالت التي سبؽ التعامؿ معيا مف تقديـ مشكالت  .ٔ

 طريقة الحؿ نفسيا . استعماؿ اجؿ
يقوـ المعمـ بتييئة االجواء المناسبة داخؿ الصؼ لتطبيؽ ما اكتشفو الطالب  .ٕ
 ة  جديدة.تعميمي لمواقؼ

  ـتقويلامتابعة الطالب اثناء تجريبيـ لممفاىيـ والخبرات الجديدة بشكؿ دقيؽ ألجراء  .ٖ
 

  Reflectionالمرحمة الخامسة : التأمل : 
يسمح المعمـ لمطالب بالتأمؿ بشكؿ جماعػي او فردي لمراجعػػة المفاىيػػـ المكتسبة 

 والتأكد مف اكتسابيـ ليا مف خالؿ : 
 االفكػار السابقػػة لديػػو بعمميػة معقياـ كؿ متعمـ بمراجعة افكاره الجديدة والمقارنة  .ٔ

  لجميع ما اكتسبو.تفكير شاممة 
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 السابقػػة  قياـ كؿ مجموعة بمراجعة افكارىـ الجديػد ومقارنتيػا كذلػؾ مػع افكارىػػـ .ٕ
 مف سالمة تمؾ االفكار. لمتأكد

 المتعمميػف تخػص المفاىيػـ االساسيػػة لمدرس عمىطػرح مجموعػة مػف االسئمػػة  .ٖ
الى  باإلضافة ػدرسلء اااثن اثبتػػت صحتيػلمتأكد مف تعديؿ المفاىيـ السابقة بػأخرى جػديػػدة 

ومحاولة توضيحيا لحؿ  الكشؼ عف المفاىيـ التي ال زاؿ الغمػوض يحيطيا عند المتعمميف
 ىذا الغموض .

 يجابيا مع مواقؼ التعميـ والتعمـيدىاـ البنائي الفرصة لممتعمـ ليكوف انموذج نِ اِ يقدـ و    
       عنده. المعاني السابقة عادة تشكيؿُ جديدة واِ ومعارفو الكتشاؼ معارؼ  خبراتو وتوظيؼ

          (Mat & Halim , 2002 :3-6 )  وقد اشار ( Ayob,  2012)  الى خصائص
    -ىذا النموذج وكما يمي :

 وتطوير الخبرات السابقة الكتشاؼ معارؼ  .يركز عمى االىتماـ بأفكار المتعمميف
 جديدة .
 ي بيػف المتعمميػف ممػا يمكنيػـ مػف تحقيػؽ االىػداؼ التعاونػ .فرصػة العمػؿ يمنح

 االيجابية . والمشاركػة 
  يعػطي الفرصػة لممتعمميػف إلعػػادة التأمػؿ الذاتػي والجماعػي لمراجعػة االفكػار

                                           والمفاىيػػـ التي تـ  تعديميا .        
 النتباه نحو عممية التعمـ .يثير المتعمميف ويجذب ا 
 . يسمح لممتعمميف بتبادؿ اآلراء والمناقشات الثنائية والجماعية وطرح افكارىـ   
 ب مف خالؿ تقديميا بصورة يعرض المحتوى التعميمي بطريقة تتحدى تفكير الطال
 .مشكالت
 بػا ينصػو ، بينمػػة بنفسػػناء المعرفػة لبػػة التعميميػالعممي.عمـ ىو محورالمتَ   يكوف  

 دور
 Ayob,  2012 )) . ى  االرشاد والمتابعة وتصميـ النشاطات التعميميةػػـ عمػػالمعم 
:226  

دور المعمـ في ىذا النموذج مف خالؿ التوجيو واالرشاد ومتابعة  .تجسدوي        
 -عممية التعمـ ، وقد انيطت بو المسؤوليات التالية :
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 لكي تتـ عممية التعمـ بأكمؿ وجو .ة المناسبة اعداد البيئة التعميميّ  .ٔ
 تييئة المتعمميف لمتعمـ مف خالؿ التشجيع والتحفيز قبؿ اجراء عممية التعمـ  .  .ٕ
لتصؿ المادة  عممية واستخدامو افالـ والوسائؿ التعميمية كمصورات ا توفير .ٖ
 (   Mohammed , 2012 : 11) المتعمميف. ودقيقة الى ة واضح بصورة التعميمة

اف المعمـ يمكنو القياـ بدور فعاؿ اكثر مف خالؿ ربط مواضيعو بالبيئة  تافحثوترى البا
المحيطة واالطالع عمى االفكار االبداعية الكامنة لدى المتعمميف مف خالؿ مناقشتيـ وتشجيع 
روح  المنافسة والثقة لدييـ مما يسيؿ الفيـ بتعديؿ التصورات والمعارؼ السابقة ليعيد الطالب 

 ذىنو بصورة عممية صحيحة .بمورتيا في 
  -فيكوف في تحقيؽ : دور المتعمـ في انموذج نيدىاـ البنائياما 
 النشاط والمشاركة في عممية التعمـ والتعميـ . .ٔ
محور العممية التعميمية اذ يقوـ ببناء المعنى مف خالؿ الربط بيف المعارؼ  .ٕ
 والخبرات والمعارؼ السابقة . المكتسبة 
ثارة التساؤالت مف خالؿ المناقشة في الموضوعات االستكشاؼ والبحث وا .ٖ

 .المطروحة 
(ٖ :Abd.Halim & Kamarudin. , 2010 ) 

اما مفيـو التحصيؿ فيو ما يتمكف المتعمـ القياـ بو فعميا بعد االنتياء مف دراستو 
لمنيج او دراسة برنامج معيف ويتضمف الكفاية والمعرفة التي اكتسبيا المتعمـ بعد تخرجو مف 

 (  Rivkin, 2010 : 35)     دراسة مجموعة مف المناىج المختمفة او المواد الدراسية .
 (ٔىناؾ دراسات سابقة في مجاؿ استخداـ االنموذج نعرضيا في الجدوؿ )

 
 ةسابقدراسات  - ( 8جدول رقم  
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 المستقل

المتغير 
 التابع

ادوات 
 البحث

الوسائل 
 االحصائية

 النتائج

ابو 
شامة،  

محمد 
 رشدي 

 

التعرف عمى 
فاعمية 
انموذج 

م هانيد

 المنهج
 التجريبي

20 
طالب 

من 
 الذكور
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البنائي في 
تنمية 

التحصيل 
 ومهارتي
التفكير 
التأممي 

وبعض ابعاد 
الحس 
 العممي
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التجريبية التي 
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 البنائي

 منهجية البحث واجراءاته
 أواًل: منهج البحث:

 اتبعنا المنيج التجريبي الف المنيج المناسب لتحقيؽ ىدؼ البحث الحالي.      
                                                         التجريبي:.التصميمثانيًا:  

 االختباروضابطة  ذات .متكافئتيف تجريبية .التصميـ التجريبي لمجموعتيف  اعتمدنا        
التحصيؿ  و ستقؿ المُ  اذ تمثؿ االستراتيجية وفقا ألنموذج نيدىاـ البنائي  المتغير،البعدي

 : ( يوضح ىذا التصميـٕوجدوؿ ) ، المتغير التابع
 التصميم التجريبي لمبحث(0جدول  

  المجموعة
 التكافؤ

 المتغير التابع المتغير المستقل
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 Research populationتمع البحث:ثالثًا: مج  
 ي المدارس اإلعدادية  والثانوية العممي ف .الصؼ الرابع جتمع البحث بطالبِ مُ  تمثؿ

 ـ ٕٕٓٓ -ٜٕٔٓيالتابعة لممديرية العامة لتربية بغداد/ الكرخ الثانية لمعاـ الدراسّ  ةػػالنياري
حسب ماتـ الحصوؿ عميو  ( طالب  ٕٜٖٔمجتمع البحث )ألفراد الكمي  المجموع  بَمغ بينما

 مف شعبة االحصاء في تربية بغداد/ الكرخ الثانية
 Research Sampleرابعًا: عينة البحث:

المدرسة .مع ادارة.عشوائيا وقد تـ االتفاؽ مدرسة )إعدادية الحكيـ لمبنيف(كاف اختيار 
العممي شعب مف الصؼ الرابع  ثالث ضمت المدرسة عمى اجراء التجربة عمى طالبيا ، وقد 

شعبة ب المجموعة التجريبية، إذ بمغ   ؿػػتمثل وتـ اختيار الشعب الدراسية بطريقة عشوائية ،
بطة ( لتمثؿ المجموعة الضا أ وشعبة) ( طالبًا بعد استبعاد طالبا مريضػػاٖٗ) طالبيا`عدد

 ( االتيٖكما في جدوؿ).( طالبًا ٖٖ)طالبياوعدد 
الداللة 

عند   
2.20 ) 

 المجموعة المتغيرات
 المعمومات

 السابقة
التحصيل  الذكاء

 السابق
 العمر الزمني

 
 غير

دالة 
 احصائية

وسط  818.8080 22.6962 01.8080 ٜٚٛٚ.ٙ
 حسابي

 ةالتجريبي

انحراف  0.88603 82.2128 9.91662 ٔٔٔٛٚ.ٔ
 معياري

وسط  818.0808 20.6268 01 9.3939
 حسابي

 الضابطة

انحراف  9.68819 80.1161 2.22889 8.18962
 معياري

القيمة  المحسوبة ٜ٘ٓ.ٓ ٖٙٙ.ٓ ٕ٘٘.ٓ ٜٛ٘.ٓ
 الجدولية 0.222 0.222 0.222 0.222 يةالتائّ 

 : .  Control Procedursالضبط .خامسًا: إجراءات
                                    جريبي:  لمتصميـ التَ  .السالمة الداخمية (8
 البحث الحالي صادقًا ودقيقا بالمعيار الذي ُيمكف أف ُيعزى فيو الفرؽلكي يكوف   

 تـ اجراء عامؿ دخيؿ آخر، ي البحث إلػى المتغير المستقؿ  وليس  إلى أيالناتج بيف مجموعتّ 
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الرياضية ة المعرف اختبارُ ) المتغيرات اآلتية: في  تكافػؤ بيف مجموعتيف تجريبيػة وضابطة
 .اختبار ،الرياضيات دةما.في  السابؽ التحصيؿُ ، باألشير.محسوبًا  نيالزم العمرُ  ،قةالسابِ 

 الذكاء.
 :صميـ التجريبيلمتَ .السالمة الخارجية  (ٕ

مف  قدر االمكاف تفادي عددٌ  ناصميـ التجريبي حاولالخارجية لمتَ . السالمةِ  لضماف
التجريبّي، الَنضج، اثر وضبطيا مثؿ: االندثاُر التجربة . الدخيمة واثرىا في سير المتغيراتِ 

االجراءات التجريبية )سرية التجربة، المادة الدراسية، الوسائؿ التعميمية ،مدة التجربة ،مكاف 
 التجربة، اداة البحث، توزيع الحصص(.

 :البحث. سادسًا: مستمزمات
 . تحديد المحتوى )المادة العممية(:ٔ
لمجموعتي البحث المادة العممية التي ستدرس أثناء تطبيؽ التجربة  تـ تحديد 

العممي  .المقرر لطالب الصؼ الرابع .طة( وفقًا لمحتوى كتاب الرياضياتريبية والضابِ ح)الت
 .، والرابع(.، والثالث .)الثاني  بعة الثانية عشر( ، وتمثمت بالفصوؿِ الطَ   ٜٕٔٓ)

 . تحميؿ المحتوى:ٕ
 المقرر لمصؼِ  .في تحديد المحتوى الرياضي عمى كتاب الرياضيات .االعتماد تـَ      

ممت المادة عمى  وفؽ مكونات حُ ف( ـ ،  ٜٕٔٓالطبعة الثانية عشرة )  .-الرابع العممي
طرائؽ تدريس الرياضيات والمحكميف  يف في المتخصصْ ة وتـ عرضيا  عمى المعرفة الرياضيّ 

 .وبعد اجراء التعديالت الموصي بيا مف قبميـ  خرجت بصيغتيا النيائية   
 :صياغة األغراض السموكية وتحديد مستوياتيا -ٖ

المعرفي  .( غرضًا سموكيًا وفقا  لتصنيؼ بموـ ضمف المجاؿٓ٘ٔ ( تـ صياغة
( ٓٛ، وباتفاؽ )% ركيب ، التقويـ(.حميؿ ، التَ ،التَ طبيؽ يـ ،التَ لممستويات الستة )التذكر ،الفَ 

عادة النظر فما فوؽ مف آراء المحكميف ، تـ مراعاة التعديالت  ة في صياغالمقترحة وا 
 بعضيا.
 التدريسية: .الخطط .إعداد -ٗ

( ٓٗمحتوى المادة العممية لمفصوؿ )الثاني، والثالث، والرابع( ، تـ أعداد ) وفي إطارِ 
 .جموعتي البحث، وكانت الخطط موزعة بيف الفصوؿ الثالثة خطة تدريسية لكؿ مف مَ 
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 البحث: ةسابعًا: أدا
 .متغيرال لقياسِ  ةشكمتو، تـ بناء أداوحؿ مُ  توِ يوفرض دؼ البحثُ لمتحقؽ مف ىَ          

 :اختبار التحصيؿوىي  التابع
 :بناء اختبار التحصيل .خطوات

 . تحديد اليدُؼ مف االختبار.ٔ
 . تحديد المادة العمّمية.ٕ
 . صياغة االغراض السموكية.ٖ
 . تحديد عدد فقرات االختبار.ٗ
 (  يأتيٗكما في جدوؿ) .. اعداد جدوؿ المواصفات٘

   الخارطة االختبارية(( 8 جدول 
 

جاالدر 
 ت 
 

  االهداف            مستوى االهداف
                         المحتوى

822
   %     

 عدد
 الفقرات

تقوي
م  

9% 

تركي
ب  

2% 

تحمي
ل   

1% 

تطبي
ق 
02
% 

استيعا
ب 
09% 

المعر 
فة   

33% 

وزن 
المحتوى 

822% 

عدد 
الحص

 ص

 
 الفصل 

 الثاني 2 %17.5 0 0 8 8 8 2 2 88

 الثالث  13 %32.5 4 3 3 8 1 1 83 08

 الرابع 20 02% 7 5 8 0 8 8 02 01

المجمو  40 822% 83 82 1 8 3 0 82 92
 ع

 . صياغة فقرات اختبار التحصيؿ.ٙ
 االجابة، تعميمات التصحيح(..االختبار) تعميمات ..اعداد تعميمات ٚ
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محتوى المادة االختبارية( لِ ..المواصفات )الخارطة  .بعد االنتياء مف اعداد جدوؿ 
تـ تخصيص درجة واحدة ،  ( فقرة موضوعية ٖ٘)، ( فقرة اختبارية ٓٗ)  تـ اعداد العممية، 

مفقرات رجة الكمية لوكانت الد .لإلجابة الصحيحة عف الفقرة وصفرًا لإلجابة الخاطئة 
اإلجابة النموذجية فيما يخص كؿ فقرة مف فقرات االختبار اما  ( درجةٖ٘ىي ) الموضوعية 

المقالية تمت   بتخصيص درجة كؿ فقرة مع اإلجابة والتي ُحددت في ضوء عدد وتسمسؿ 
( فقرات وكانت الدرجة الكمية ٘خطوات الحؿ الصحيحة لمفقرة، وتضمنت الفقرات المقالية  )

( ٓٙوبذلؾ تكوف الدرجة الكمية لالختبار التحصيمي ككؿ )،  ( درجةٕ٘) ألسئمة المقاليةل
 درجة.

 االختبار. . صدؽٛ
 الظاىري. الصدؽ* 
االختصاص في مف ذوي  .مف المحكميف ُعرض االختبار التحصيمي عمى عددٍ  
ألىداؼ ايات ألبداء مالحظاتيـ بمدى وضوح وصالح فقرات االختبار في قياس الرياضِ 
 ة ومنطقية البدائؿ ودقة صياغتيا المغوية والعممية السموكيّ 

بعض التعديالت الالزمة  بناء عمى اراء  المحكميف تمثمت بإعادة صوغ تـ اجراء  
( مف آراء السادة ٓٛاد نسبة أتفاؽ أكثر مف )%وايضا تعديؿ بعض فقرات االختبار ، باعتم

 .فقرة( ٓٗاالبقاء عمى جميع فقرات االختبار بصورتو النيائية مكونًا مف) المحكميف ، ّ 
 المحتوى صدؽ 
الى اعداد فقرات الختبار التحصيؿ عمى وفؽ جدوؿ المواصفات  تاف عمدت الباحث   

 (Farr , 1970 , P.P . 303) الذي ُيعَد مؤشرًا مف مؤشرات صدؽ محتوى االختبار. 
ختبار التحصيمي صادقًا فَيما يخص  وقد تـ اعداد جدوؿ المواصفات ، وبيذا ُيعَد ااِل  

 السموكية التي يقيسيا..تمثيمو لمحتوى المادة العممية وكذلؾ األغراض 
  ختبار)عينة المعمومات(لاِل  االوؿ التطبيؽ االستطالعيّ .ٜ
 لمتأكدِ االختبار و  .لتحديد الزمف الالـز الذي يكفي الطالب لإلجابة عف جميع فقرات 

( ٖٓبار وتعميماتو ، ُطِبؽ االختبار عمى عينة استطالعية بَمغ عددىا )فقرات االختِ مف وضوح ِ 
ـ في  ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٕٙالعممي في يوـ الخميس الموافؽ .مف طالب الصؼ الرابع .طالبًا 
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بعد ابالغ الُطالب الثانية  بغداد/الكرخُ  لممديرية العامة لتربيةِ  التابعةِ .اعدادية )المعراج لمبنيف( .
 بموعد االختبار قبؿ اسبوٍع مف تطبيقو.

الطالب عف جميع فقرات ( دقيقة إلجابة ٓٚ) ف الالـز لإلجابة فكافتـ احتساب الزم
 التحصيمي . االختبارُ 

 ة الثانية(:االستطالعيّ  التحميؿ اإلحصائي)العينةُ .عينة  .ٓٔ
بًا مف طالب الصؼ ( طالِ ٓٓٔاستطالعية ثانية مكونة مف ) ُطِبؽ االختبار عمى عينةٍ 

/ الكرخ الثانية  لتربية بغداد العامةِ  الرابع العممي في مدرسة )السيوطي لمبنيف( التابعة لممديريةِ 
،وبعد التأكد مف إكماؿ الطالب مف دراسة الثالثة  ٜٕٔٓ/ٕٔ/ٜٕفي يـو االحد الموافؽ 

المدرسة  عمى .المادة في  .فصوؿ المشمولة بالبحث  تـ التعاوف مع أدارة المدرسة وُمدرس
وكاف الغرض منو  أسبوع مف موعد االختبار االختبار وابالغ جميع الطالب قبؿ إجراء تطبيؽُ 

لكؿ  معامؿ الصعوبةِ  . معادلة  ناطبقلفقرات االختبار حيث . االحصائي. ىو اجراء التحميؿ
 -ٕٗ.ٓتتراوح ما بيف)كانت ( فقرة ، و  ٖ٘االختبار الموضوعية التي كانت ).مف فقرات فقرة ٍ 

قالية والتي االختبار الم .مف فقراتؾ تـ استخراج معامؿ الصعوبة لكؿ فقرة ٍ وكذلِ  ( ، ٙٚ.ٓ
الصعوبة الخاصة بيا ، فكانت النتائج تتراوح ما  .( فقرات باستعماؿ معادلة معامؿ٘كانت )
   .(ٙٚ.ٓ-ٜٖ.ٓبيف )

مقبولة اذا  .وبذلؾ تصبح جميع الفقرات صالحة ومناسبة ، إذ  ُتعد فقرات االختبار
 ( ٜٜٜٔ( )الظاىر واخروف ،  ٓٛ.ٓ -ٕٓ.ٓبيف ) .اتراوح مدى صعوبتو

لفقرات االختبار الموضوعية وفقًا لمعادلة معامؿ التمييز  .حساب القوة التمييزيةبعد و
التمييزية لكؿ .وبعد حساب القوة  ( ،ٔٛ.ٓ-ٕٕ.ٓبيف ).الخاصة بيا، تبيف أنيا تتراوح ما 

ما بيف  .بيا، تبيف أنيا تتراوح فقرات االختبار المقالية وفقًا لمعادلة معامؿ التمييز الخاصةِ 
( أف  ٕٙٓٓ، ، وُتعد جميع الفقرات مقبولة وفقا لما أشار اليو  ) عالـ ،  (ٔٙ.ٓ-ٕٙ.ٓ)

)عالـ ،  ( أو أكثر.ٕٓ.ٓالتمييزية ليا )  .القوة.الفقرة تعد جيدة ومقبولة إذا كاف معامؿ 
ٔٔٙ:ٕٓٓٙ) 

حساب فعالية البدائؿ الخاطئة لكؿ فقرات ل االحصائية الالزمةِ .العمميات  كما اجريت
المعادلة الخاصة بحساب فعالية  االختبار الموضوعية مف نوع االختيار مف متعدد وباستعماؿِ 

وىذا [،-ٖٚٓ.ٓ] -[ - ٚٓٗ.ٓبيف )].تتراوح ما  .البدائؿ الخاطئة الخاصة بيا، تبيف أنيا
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الدنيا وىو دليؿ عمى  إف البدائؿ الخاطئة نجحت في تشتيت الطالب ذوي المستويات ييعن
  نسبة لالختبار التحصيمي.فعاليتيا بال
 :. ثبات اختبار التحصيؿٔٔ

باستعماؿ لمعينة  ختبار التحصيؿ لمفقرات الموضوعية الثبات معامؿ تـ استخراج 
  (.ٜٛ.ٓات ) ة  الثبَ ػػت  قيمػػد كانػػوق (K-R20) ريتشاردسوف- معادلة كيودر

 -معادلة كيودروتـ استخراج ثبات اختبار التحصيؿ لمفقرات المقالية بطريقة  
الثبات  يكوف معامؿُ  . وبذلؾِ  (ٜٓ.ٓ( فكانت قيمة معامؿ الثبات )R21- Kريتشاردسوف )
)  %( فأكثرٓٚقبوؿ اذا كاف معاممو )حيث يوصؼ الثبات بالجيد والم لالختبار جيدا

 (ٜٕ٘-ٜٕٙ: ٕٓٔٓالكبيسي، 
 وبيذا يصبح االختبار جاىزا لمتطبيؽ عمى العينة االساسية لمبحث

 التجربة:.ثامنًا: إجراءات تطبيق 
 التجربة: تطبيؽِ  .اإلجراءات اآلتية في تافالباحث .تأتبع
  ( تطبيؽ التكافؤات:ٔ

باختبار  التي تمثمتتـ البدء بتطبيؽ التكافؤات بيف المجموعتيف )التجريبية والضابطة( و 
في   .واختبار الذكاءـ ،  ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٓوافؽ المعرفة السابقة في الرياضيات يوـ االحد المُ 

 ـ .  ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٔيـو االثنيف الموافؽ 
 ( تطبيؽ التجربة:ٕ

ـ  ٕٕٓٓ-ٜٕٔٓالدراسي  لمعاـِ  .تـ تطبيؽ تجربة البحث في الفصؿ )الكورس( االوؿ 
ـ وانتيت التجربة في يـو االربعاء  ٜٕٔٓ/ٓٔ/ٕٚفي يوـ األحد الموافؽ  التجربة ، إذ بدأت
ة تدريسية عمى وفؽ استراتيجيّ  باعتمادـ ، تـ تدريس المجموعة التجريبية  ٕٕٓٓ/ٔ/ٛالموافؽ 
 يدىاـ البنائي ، وتدريس المجموعة الضابطة وفؽ الطريقة االعتيادية في التدريس،انموذج نِ 
 تـ اعدادىا مسبقًا.ًا لكؿ مجموعة وباعتماد الخطط التدريسية التي ( حصص أسبوعي٘وبواقع )
 البحث: ةا( تطبيؽ أدٖ

 . ـ ٕٕٓٓ/ٔ/ٗٔالثاء الموافؽ ـ الثُ اختبار التحصيؿ في يو  طبؽ
  تاسعًا: الوسائل اإلحصائية:
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، ( لعينتيف مستقمتيفt-testاالختبار التائي )  تـ استخداـ الوسائؿ االحصائية التالية:) 
،  (R21- Kريتشاردسوف ) -معادلة كيودر، (K-R20) ريتشاردسوف- معادلة كيودر

 الخاطئة( .الصعوبة وتمييز الفقرات وفعالّية البدائؿ .معادالت معامؿ
 رض النتائج وتفسيرها:ع الفصل الرابع

 أواًل: عرض النتائج
وضعت لتحقيؽ ىدؼ البحث وىو دراسة اثر المتغير المستقؿ في متغير التحصيؿ 

 عمى :.الصفرية  والتي تنص  .الفرضية
( بيف متوسطي 0.00)إحصائية عند مستوى الداللة  .ذو داللة.فرؽ  ديوج .ال )
التجريبية الذيف درسوا وفقا الستراتيجية تدريسية عمى وفؽ انموذج .المجموعة .طالب  .درجات

االعتيادية في  .بالطريقةالضابطة الذيف درسوا .ودرجات طالب المجموعة يدىاـ البنائي نِ 
 (. اختبار التحصيؿ

اختبار التحصيؿ وتصحيح  .بعد تطبيؽ SPSS))االحصائيّ  جتـ االستعانة بالبرنام  
إجابات الطالب، لمحصوؿ عمى الوصؼ اإلحصائي لمبيانات الخاـ لممجموعتيف التجريبية 

 ( .٘والضابطة في اختبار التحصيؿ ، كما موضح في الجدوؿ )
 الوصف اإلحصائي لممجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل((0جدول  

 
 المجموعة

 
 عدد  الشعبة

 الطالب
 المتوسط

 الحسابي 
 االنحراف

 المعياري 

الخطأ 
 المعياري

 .لممتوسط 

 الحسابي

 فترة الثقة %60
 لممتوسط الحسابي 

القيمة 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

 8.02998 1.00091 83.8293 32 ب التجريبية
9.396 0.22 

 8.21129 6.60631 01.0818 31 أ الضابطة
( 4404.34التجريبية).طالب المجموعة  .درجات. ( أف متوسطٕنالحظ مف جدوؿ )   

(، في حيف بَمغ متوسط درجات طالب المجموعة الضابطة 8025538وبانحراؼ معياري قدره )
 .( لعينتيفs Test’Levene(.وبتطبيؽ )9092948وبانحراؼ معياري قدره ) ( 5802484)

والضابطة،  .طالب المجموعتيف التجريبية. داللة الفرؽ بيف تبايف درجات .مستقمتيف لمعرفة
( وىو أكبر مف مستوى الداللة 0.943( عند مستوى داللة )F( )4.904) بَمغت قيمةُ 
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جدول كما مبيف في  المتغير .يعني أف المجموعتيف متجانسة في ىذا .( ،وىذا0.00المعتمد)
 4). 

ومف مالحظة المتوسطات لدرجات المجموعتيف اتضح اف متوسط درجات المجموعة 
موعة الضابطة ، ولمعرفة داللة ىذا جالتجريبية اعمى مف متوسط الدرجات لدى طالب الم

 .متوسطيالفرؽ بيف .داللة  مستقمتيف لمعرفةِ  لعينتيفِ  .(t-testتطبيؽ ) الفرؽ احصائيا تـ
( عند t( )..9.3والضابطة ،  بَمغت القيمة التائية ) .يةدرجات طالب المجموعتيف التجريبّ 

( 4.( وبدرجة حرية )0.00( وىو أصغر مف مستوى الداللة المعتمد)0.004داللة ) .مستوى
 .(3جدول  في .كما هو موضح  ،

  التحصيل(.في متغير .ة والضابطةالتجريبيّ .( لممجموعتين t( و Fقيمة  (9جدول  
 

 المتغير
 
 

s Test’Levene 

 لتساوي التباينين
t-test   لتساوي المتوسطين 

 القيمة التائية المحسوبة
درجة الحرية 

df 

عند قيمة 

 ..50جدولية 

الداللة 
اإلحصائية عند 

مستوى  
 ...2) F الداللة T الداللة من الطرفين 

 احصائيادالة  36 0 30439 0549. 0424. التحصيل
ُدرَسوا باعتماد االستراتيجية .الذيف  التجريبيةِ .المجموعة .وىذا يشير إلى تفوؽ طالب 

الضابطة الذيف ُدرَسوا وفؽ ،موعة جيدىاـ البنائي عمى طالب المالتدريسية عمى وفؽ انموذج نِ 
 وبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية األولى وقبوؿاالعتيادية في اختبار التحصيؿ،.ة الطريق

مستوى الداللة  .إحصائية عند.داللة  .فرؽ ذو .الفرضية البديمة التي تنص عمى أنو :)يوجد
بإعتماد االستراتيجية  الذيف ُدرَسواطالب المجموعة التجريبية .( بيف متوسطي درجات 0.00.)

 .ُدرَسوا .الضابطة الذيف .المجموعة .ودرجات طالبعلى وفق انموذج نيدهام البنائي التدريسية 
 التجريبية..المجموعة  .التحصيؿ( ولصالح .اختبار.االعتيادية في . وفؽ الطريقة

  ثانيًا: االستنتاجات:
 إف أىـ االستنتاجات التي توصمت إلييا الباحثة ىي:       

يدىاـ البنائي ساعد في رفع نموذج نِ باستخداـ اِ .دريس مادة الرياضيات إف تَ  (4
 ؼ الرابع العممي  لدى طالب الصَ  مستوى التحصيؿِ 

الرياضيات في كافة . مادة ( باإلمكاف االعتماد عمى انموذج نيدىاـ البنائي في تدريسِ ٕ
 المراحؿ الثانوية ، وبما متوفر مف امكانيات موجودة داخؿ المدرسة.
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 ثالثًا: تفسير النتائج:
فؽ وِ الذيف ُدرَسوا عمى .التجريبية  .تفوؽ طالب المجموعةعف رت نتائج البحث اسفَ 
الطريقة االعتيادية .جموعة الضابطة الذيف ُدرَسوا وفؽ يدىاـ البنائي عمى طالب المَ انموذج نِ 

 التحصيؿ ويمكف أف يعزى ذلؾ إلى:. ختباراِ  .في
ة والتي تؤكد عمى ربط المعرفة اف نموذج نيدىاـ البنائي يرجع الى النظرية البنائيّ  -ٔ

مـ ذا معنى باإلضافة الى تمكيف الطالب مف استرجاع الجديدة مما يجعؿ التع السابؽ بالمعرفةِ 
 التحصيؿ لدييـ. .مستوى .المعمومات وتفسيرىا  وتوظيفيا في مواقؼ جديدة ،وبالتالي رفع

التجريبية  عند تقسيـ الطالب الى مجاميع في مرحمة اعادة بناء االفكار  لممجموعةِ  -ٕ
، اذ تحاوؿ كؿ مجموعة لمجموعة الواحدةعاوف بيف افراد اتنشأ منافسة بيف المجموعات  والت

اف تكوف في المركز االوؿ في االداء وصحة االفكار المطروحة ودقة االجابة وىذا بدوره 
 يساعد في رفع مستوى التحصيؿ لدييـ .

يتـ طرح المشكالت الجديدة بصورة مترابطة ومتسمسمة  حسب خطوات النموذج، -ٖ
مما يساعد عمى تحفيز الطالب  نحو مادة الدرس وتعزيز التعمـ اذ يؤدي ذلؾ الى استرجاع 

معرفية التذكر وبالتالي رفع مستوى التحصيؿ بمستوياتو الَ  المعمومات مف خالؿ عمميةِ 
  المختمفة.

 :  رابعًا: التوصيات
 .ـ( في مادة)المدرس او المعمّ  التعميميةِ  تدريبية  لمييئاتِ إجراء دورات   (4

يدىاـ البنائي   نموذج نِ التدريس مثؿ اِ .في  النماذج الحديثةِ .الرياضيات  أثناء الخدمة عمى 
التربية  ليذه النماذج كونيا احد حموؿ  .واعدادىـ مسبقا مف خالؿ تضميف مقررات كمية

 مشكمة البحث . انخفاض مستوى التحصيؿ كما ورد في
ووسائؿ تعميمية اكثر تطورا لتمبية احتياجاتيـ    ة لمطالبِ مصادر تعمـ متنوعَ  ( توفيرُ ٕ

تطبيؽ نماذج تدريسية تتيح الفرصة ليذا الغرض مثؿ  الفردية بينيـ مف خالؿِ  ومراعاة الفروؽُ 
 انموذج نيدىاـ البنائي .

 خامسًا: المقترحات: 
 اآلتي: تافتقترح الباحث.ليذا البحث  .استكماالً        
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االستراتيجيِة التدريسيِة في مماثمة لمبحث الحالي لمعرفة أثر ىذه  بحوثٍ  إجراءُ        
 ت.طمبة  كميات التربية/قسـ الرياضيا .لدى بعض ابعاد التنور الرياضيّ تنميِة 
                   المصادر العربية                                                    قائمة 

   المسيرة لمنشر .، دار ٚ، ط  التربوي .النفس عمم  (:ٜٕٓٓ)   محمد.، صالح.أبو جادو. 
 اف، االردف.والتوزيع والطباعة ، عمّ 

  ُالتحصيؿ  .في تنمية البنائيّ  يدىاـمية انموذج نِ ( : فاعِ  ٕٚٔٓحمد رشدي ) ابو شامة ، م
 .االوؿ الثانوي في طالب الصؼُ  .العممي لدى .ابعاد الحس وبعُض  التأمميّ  وميارات التفكيرُ 

 . مصر ،٘، ع  ٓ٘، مج  مجمة التربية العممية،  الفيزياء.مادة 
   ( ٕٛٔٓاالشقر، سماح فاروؽ المرسي  ): ِي في تدريس يدىاـ البنائّ استخداـ انموذج ن

 .رسالةؼ الثالث االعدادي ، ي وتقدير الذات لدى تالميذ الصَ لتنمية الفكر التحميمّ   العموـ
 .، مصر  كمية التربية –، جامعة اسيوط  .منشورة .ماجستير غير

  ،ٕط،استراتيجيات في تعميم وتقويم تعمم الرياضيات (:ٜٕٔٓرمضاف )مسعد  بدوي  ،
 عماف ، االردف .  دار الفكر،

 منشر ، دار المسيرة لِ  ٔ، طالدراسي. التحصيل(:ٕٔٔٓمصطفى ) .، لمعاف .الجاللي
 اف، االردف.،عمّ 
 (فاعميٕٛٔٓجمييـ، احمد خضير حسيف:)ي في يدىاـ البنائّ أنموذج نِ بِ  .التدريس ة

رسالة ،  عمـ االحياء والتفكير التأممي لدى طالب الصؼ الرابع العممي.مادة  تحصيؿِ 
 .، العراؽ، جامعة القادسية ، كمية التربيةماجستير غير منشورة

 (أثٕ٘ٔٓالجواىري ، محمد عباس حيدر :)عمومات الرياضية المَ  معالجةِ  .استراتيجيات .ر
،  ، رسالة ماجستير غير منشورة في تحصيؿ طالب المرحمة االعدادية وتفكيرىـ االستداللي

  . ، بغداد ، العراؽ جامعة بغداد كمية التربية ابف الييثـ
،  ٔ، طالتربية  .في . والتقويم .مبادئ القياس ( :  ٜٜٜٔوآخروف ) .محمد  .االظاىر، زكري

  ف .والتوزيع، عماف ، االرد .الثقافة لمنشر.دار .مكتبة 
 ( ٖٕٔٓعطية ، محسف عمي :) المناىج  .، دارٔ،طالمناهج الحديثة وطرائق التدريس

 االردف.. ، عماف.، والتوزيعِ  لمنشرِ 
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  ( ٕٙٓٓعالـ ، صالح الديف محمود  : )االختبارات والمقاييس التربوية والنفسية  ،
 دار الفكر ، عماف ، االردف .

  ، االجتماعية .في العموم  .التطبيقي.االحصاء  : (ٕٓٔٓ) وىيب مجيدالكبيسي، 
 .بغداد، مؤسسة مصر مرتضى لمكتاب العراقي

 ، التحصيؿ  .ستراتيجيات االبداع الجاد في(: اثر اِ ٕٛٔٓحسف عيسى ميرزا ) المندالوي
، رسالة  الرياضيات.في مادة .الصؼ الرابع العممي .وحؿ المشكالت ابداعيا لدى طالب 

، بغداد ،  التربية لمعموـ الصرفة ابف الييثـ .جامعة بغداد ، كمية.،  غير منشورة .ماجستير.
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