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برنــامج مقتــرح قــائم علــى فــن األورجــامي والكیرجــامى للتالمیــذ الموهــوبین 
ذوى صعوبات التعلم بالمرحلة اإلعدادیة وأثره فى تنمیـة تفكیـرهم الهندسـي 

  وتحسین معتقداتهم المعرفیة
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 :ملخص الدراسة 

تعــرف فاعلیــة برنــامج مقتــرح قــائم علــى فــن : هــدفت الدراســة الحالیــة إلــى 
بات التعلم بالمرحلة اإلعدادیة األورجامي والكیرجامى للتالمیذ الموهوبین ذوى صعو 

وتحســـین معتقـــداتهم المعرفیـــة ، وقـــد أعـــد الباحـــث  تفكیـــرهم الهندســـيتنمیـــة  فـــى
كمــا أعــد الباحــث اختبــارًا .  فــن األورجــامي والكیرجــامىبرنامجــًا مقترحــًا قــائم علــى 

) ٣٣(وتكونت عینة الدراسـة مـن . للتفكیر الهندسي ومقیاسًا للمعتقدات المعرفیة  
مــن التالمیــذ الموهــوبین ذوي صــعوبات الــتعلم ، وتــم تطبیــق أدوات الدراســة  تلمیــذاً 

فـن االورجـامى اسـتخدام الحالیة قبلیًا ثم تـدریب تالمیـذ المجموعـة التجریبیـة علـي 
والكیرماجى فى تدریس موضوعى األشكال الرباعیة والمثلث وأنواعه ، ثم تم تطبیق 

  .أدوات الدراسة بعدیًا 

فاعلیة البرنامج المقترح القائم على فـن األورجـامي : ى وتوصلت الدراسة إل
تنمیـة  والكیرجامى للتالمیذ الموهوبین ذوى صعوبات التعلم بالمرحلـة اإلعدادیـة فـى

، إذ تحسن مستوى التالمیذ الموهوبین ذوي صـعوبات الـتعلم فـى  تفكیرهم الهندسي



لمجموعــة مـــن التفكیــر الهندســي ككـــل ومهاراتــه الفرعیـــة وقــد فســـر الباحــث ذلـــك 
االسباب من بینها أن فن االورجامى والكیرجامى ساعد هؤالء التالمیذ فى اسـتنتاج 
خـــواص األشـــكال الهندســـیة المتضـــمنة فـــى البرنـــامج المقتـــرح ممـــا أدى إلـــى هـــذا 
التحسن الملحوظ ، كما أن فن االورجامى والكیرجامى جاء ملبیًا الحتیاجـات هـؤالء 

كمـــا توصـــلت الدراســـة إلـــى أثـــر دال إحصـــائیًا .  م التالمیـــذ  ومتمشـــیًا مـــع قـــدراته
للبرنــامج المقتــرح فــى تحســین المعتقــدات المعرفیــة لــدى التالمیــذ الموهــوبین ذوي 
صــعوبات الــتعلم ولكــن لــیس بفاعلیــة كبیــرة كمــا تقــاس بمعادلــة بــالك ، وقــد فســر 
 الباحــث ذلــك بــإن تعــدیل المعتقــدات المعرفیــة الخاطئــة حــول عملیــة الــتعلم وطبیعــة
عـادة تشـكیلها یتطلـب قــدر أكبـر مـن الوقـت الــذى لـم یكـن متـوفر بالقــدر  ٕ المعرفـة وا

كما توصلت إلى عدم وجود ارتباط طـردي دال بـین درجـات . الكافى فى هذا البحث 
طالب المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار التفكیر الهندسي ودرجاتهم 

الباحــث ذلــك إلـى أن كــال منهمــا متغیــرًا فـي مقیــاس المعتقــدات المعرفیــة وقـد أرجــع 
 دورات عقــدوأوصــت الدراســة بضــروة . مســتقًال بذاتــه ال یــؤثر و الیتــأثر بــاالخر 

فـن االورجـامى والكیرجـامى فـى تـدریس  اسـتخدام حـول الریاضـیات تدریبیـة لمعلمـي
ــتعلم بالمرحلــة الریاضــیات ، وضــروة  ــذ الموهــوبین ذوى صــعوبات ال تــدریب التالمی

 على أنشطة أخرى تسهم فى تحسـین أدائهـم واالسـتفادة مـن قـدراتهم ، و اإلعدادیة
أنشطة تقوم علـى اسـتخدام هـذا النـوع مـن الفـن لمـا لـه  الریاضیات مناهجتضمین 

 .مهارات التفكیر الهندسي والمعتقدات المعرفیة من دور في تنشیط 

االورجامى ، الكیرجامى ، التفكیر الهندسي : الكلمات المفتاحیة 
  .المعتقدات المعرفیة ، التالمیذ الموهوبین ذوي صعوبات التعلم ، 


