
  
     
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                            
 

مية نتيف  باستخدام السقاالت اإللكترونية ظرية التواصليةقائم علي الن مقترح ية برنامجعلـفا
  لدي التالميذ املعريف التفكري اهلندسي والتحصيل

   .يةداالعدا لقةالتعلم باحل يئيبط 
The Effectiveness of A Suggested Program Based on Connectivism Theory 

Using E-Scaffolding in Development Geometric Thinking Skills and 
Cognitive Achievement of Slow Learners Students At Prep-School  

                                        

  تخصص التربية في درجة دكتوراه الفلسفةبحث مقدم لنيل 
  " مناهج وطرق تدريس رياضيات"

 


  

 
طهطا حمافظه سوهاجبقطاع  رياضيات معلم  

  
  
  

 
                                           

  تكنولوجيا التعليم املتفرغأستاذ 
  جامعة سوهاج –لية التربية ك

  
  أستاذ املناهج و طرق تدريس الرياضيات املساعد املتفرغ              أستاذ تكنولوجيا التعليم املتفرغ                              

  جامعة سوهاج -كلية التربية                     جامعة سوهاج - كلية التربية   
  

  م٢٠١٩ -هـ ١٤٤٠




برنامج عالجي قائم على النظرية التواصلية باستخدام السقاالت  اعدادايل البحث احلايل هدف 

 .التحصيل املعريف لدي التالميذ بطيئي التعلم باحللقة االعداديةمستويات وحتسني تنمية التفكري اهلندسي لاإللكترونية 
و  النظرية التواصلية باستخدام السقاالت االلكترونية علىقائم إعداد برنامج عالجي مت و لتحقيق هذا اهلدف 

فاعلية ملعرفة و كتيب للتلميذ و  دليل إرشادي للمعلم "، وcslearner.netموقع تعليمي عرب االنترنت " تصميم
اختبار التفكري  استخدام و ،" و التشابه "املساحات يتيف وحد ةيحتصيل ات(اختبارالربنامج العالجي مت إعداد 

و بعد إجراء الدراسة االستطالعية و التأكد من مناسبة الربنامج العالجي لألهداف املوضوعة و  ).اهلندسي لفان هايل
) من التالميذ بطيئي التعلم مبدرسة حممد عبد اجلواد حسني ١٢(البحث من عينة تكونت ، أدوات البحثضبط 

التصميم شبه التجرييب ذا اموعة الواحدة القائم علي القياس القبلي و و استخدم البحث  بإدارة طهطا التعليمية،
، مث جمموعة البحثتطبيق أدوات البحث قبليا علي  مت البعدي ألداء التالميذ بطيئي التعلم جمموعة البحث، حيث

البحث بعدياً، مث معاجلة ربة مت تطبيق أدوات ، و يف اية التجأسابيع التالميذ للربنامج العالجي ملدة مثانيةدراسة 
و أظهرت النتائج أن الربنامج العالجي املعد وفقا ملبادئ النظرية التواصلية باستخدام  ت الناجتة و حتليلهاالبيانا

السقاالت االلكترونية كان فعاال يف حتسني مستويات التحصيل املعريف لدي التالميذ بطيئي التعلم وتنمية مهارات 
  م.التفكري اهلندسي لديه

   التعلم الشبكي ، النظرية التواصلية التعلم اخلليط،  ،العالجية امجربال،  
  .التعلم بطيء التلميذ ،التفكري اهلندسي ،اإللكترونية السقاالت 


