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الهداء
إلى أمي وأبي  ...معنى وجودي ورونق
حياتي
إلى زوجي ...قنديل سعادتي وفرحتي
إلى ُأختي  ...صغيرتي ورفيقة دربي
إلى إخوتي  ...مشاعل الفرح داخلي
إلى السائرين على درب القيم
والمبادئ..
إلى كل من علمني حرفا ً في حياتي..
وإليكم جميعا ً أهدى ثمرة جهدي ...
الباحثة
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شكر وتقدير

أول ً

أحمد الله وأشكره على نعمائه ،وأصلى وأسلم على
خير خلقه وخاتم أنبيائه ،وعلى آله وصحبه ومن تبعهم
بإحسان إلى يوم الدين.

ثم جزيل شكري من بعد الله – تعالى – إلى أستاذي
الفاضل الدكتور :طارق الشيخ الذى أشرف على هذا
البحث ولم يبخل على بثاقب رأيه وغالى وقته .وقد كانت
إرشاداته نورا ً فتح أمامي أفاقا ً واسعة من العلم والمعرفة
فله منى التجلة و ألحترام.
والشكر موصول إلى ُأمناء:
مكتبة كلية التربية بجامعة السودان للعلوم و التكنولوجيا.
مكتبة كلية التربية بجامعة الخرطوم.
مكتبة كلية التربية بجامعة النيلين.
مكتبة كلية التربية بجامعة امدرمان السلمية.
كما جزيل شكري إلى كل الذين كانوا عونا ً لي في جمع
مادة البحث وطباعتها وتغليفها وإلى كل الذين لم يبخلوا
على بجهدهم وتوجيهاتهم.

الباحثة
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المستخلص
هدف البحث إلى التعرف على أثر إستخدام نمصصوذج ريجليصصوث علصصى تحصصصيل
طلب الصف الول الثصصانوي بوليصصة الخرطصصوم ،وقصصد اسصصتخدمت الباحثصصة المنهصصج
التجريبي لمناسبته مع طبيعة الدراسة وقد استند البحث على الفروض التية:
-1

يمكصصن تطصصبيق طريقصصة ريجليصصوث للتصصدريس المفصصصل فصصي تصصدريس مصصادة
الرياضيات للصف الول الثانوي.

-2

هنصصاك فصصروق ذات دللصصة إحصصصائية بيصصن الطلبصصة الصصذين سيدرسصصون مصصادة
الرياضيات بالطريقة التقليدية والطلبة الذين سيدرسون مصصادة الرياضصصيات
وفق نموذج ريجليوث للتدريس المفصل.

-3

هناك فروق ذات دللة إحصائية بين الطلب والطالبات الصصذين سيدرسصصون
وفق نموذج ريجليوث للتدريس المفصل .

استخدمت الباحثة عينة قصديه و تكونت العينة من ) (58طالبا ً و) (72طالبصصة
مصصن طلب الصصصف الول الثصصانوي بمحليصصة شصصرق النيصصل .وقصصد تصصم تقسصصيم عينصصة
الطلب إلصصى مجموعصصتين متسصصاويتين تجريبيصصة وضصصابطة كمصصا تصصم تقسصصيم عينصصة
الطالبات إلى مجموعتين متساويتين تجريبية وضصصابطة وقصصد تأكصصدت الباحثصصة مصصن
تجانس وتكافؤ المجموعات الضابطة والتجريبية عن طريق الختبار القبلصصي  .ثصصم
تصصم تصصدريس المجموعصصتين الضصصابطتين بالطريقصصة التقليديصصة كمصصا تصصم تصصدريس
المجموعصصتين التجريبيصصتين بطريقصصة ريجليصصوث  .وبعصصد إجصصراء التجربصصة تعرضصصت
المجموعات للختبار البعدى  ،حيث كانت الختبارات التحصيلية القبليصصة والبعديصصة
هي الداة المستخدمة في هذا البحث.
أخير ا ً قامت الباحثة بتحليل نتائج الختبارين القبلي والبعصصدى مسصصتخدمة فصصي
ذلك إختبار )ت( لدللصصة فصصروق المتوسصصطات ومعتمصصدة فصصي ذلصصك علصصى البرنامصصج
الحصائي ) (spssلمعرفة أثصصر طريقصصة ريجليصصوث علصصى تحصصصيل طلب الصصصف
الول الثصصانوي بوليصصة الخرطصصوم .وذلصصك بعصصد مناقشصصة وتفسصصير فصصروض البحصصث
نتائج البحث:
قد تلخصت أهم النتائج التي توصل إليها البحث في:
5

-1

من الممكن تطبيق نموذج ريجليوث على طلبة الصصصف الول الثصصانوي فصصي
المدارس السودانية .

-2

وجود فروق ذات دللصصة إحصصصائية بيصصن المجموعصصتين الضصصابطة و التجريبيصصة
لصالح المجموعة التجريبية

-3

ل توجد فروق ذات دللة إحصصصائية بيصصن الطالبصصات والطلب الصصذين درسصصوا
بطريقة ريجليوث في مهارة الفهم بينما ظهرت فروق ذات دللة إحصصصائية
بين الطلب والطالبات في مهارة التذكر والتطبيق.

-4

تفوق نموذج ريجليوث على الطريقة التقليدية في تحسين تحصيل الطلب
والطالبات في مادة الرياضيات.

التوصيات:
ومن أهم التوصيات التي توصل إليها البحث على ضوء نتائجه:
-1

ضصصرورة الهتمصصام بتطصصوير طصصرق التصصدريس المسصصتخدمة فصصي تصصدريس
الرياضيات وعدم اللجوء إلى الطرق التقليدية في التدريس.

-2

إعداد البيئة الصفية بما يتلءم مع نموذج ريجليوث.

-3

تدريب طلب كلية التربية على توظيف نموذج ريجليوث في عملية التعليم
والتعلم.
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Abstract
The aim of this research is to show the Reigeluth`s model
effect on the student of the first class students in high
secondary school at Eastern locality - Khartoum State. The
researcher used experimental methodology for its
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suitability with the nature of the study. The research
suggested mainly the following proposals:
Reigeluth`s model is an applicable detailed teaching
model especially when it is used in teaching the
Mathematics for the first class in high secondary school.
2- There are some statistical differences between the
students who are being taught Mathematics according to
traditional method and those who are being learnt
according to Reigeluth`s detailed model.
3- There are many statistical differences between male
students and female students who try studying according
to Reigeluth`s detailed model.
The researcher targeted 58 male students and 72 female
students of the first class from the High Secondary school of
east Nile locality – Khartoum State.
1-

The samples of male Student have been divided into two
equal groups, experimental and control groups. The female
samples were divided into two equal groups, experimental
and control groups. Through the pre – test process, the
researcher has confirmed the accurate and precise result for
the control and experimental groups.
The two control groups have been taught according to the
traditional method, but the other two experimental groups
have been taught according to Reigeluth`s detailed model.
Lately, the two groups have received the post- test.
The result of this test shows that the instrument of which
this study used was the pre and post collective experiment.
The researcher, using the percentage , spss and T- test for
examining the differences of the average and analyzed the
result of pre – post test in order to recognize the
Reigeluth`s model effect in learning of the first class
students in high secondary school. These analyses have
been conducted after explaining and proposals of the
research have been done.

Results :
The research concluded the following:
8

1- Reigeluth`s model is an applicable teaching model for
the first class students in high secondary school in
Sudan.
2- There are many statistical differences between the two
groups, control and experimental. The experimental
group had the advantage of these differences.
3- There are no statistical differences between female and
male students according to Reigeluth`s model
concerning the comprehension skills but there are some
statistical differences regarding the skills of remember
and application between the female and male students
4- The Reigeluth`s model worked very well more than
traditional method regarding progress of male/ female
learning process in Mathematics.

Recommendations:
The key recommendations that set out by the research
are as the following:
1-

23-

The concerning necessity development of the methods of
mathematics teaching instead of using the traditional
methods.
Prepare environment of the class of school that comply
with Reigeluth`s model.
Train the students of the faculty of education to optimally
use Reigeluth`s model in teaching and learning process.
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