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 يهدي أزهاره، وملن يقِطف ملن املرء فيحتار حنب، من أطياف املَجد بستان امتالك مع تتراءى
 كيف صاحبهعلَّم  من ومنهم راعيه، وفيهم ساقيه، منهم أن يؤمن الذي وهو أطياره، أغاريد

 األصحاب، وناجاه بالدعاء األحباب، به جاد عطاء مثرة أا يدرك مث وه؟ ويزين صهوه يعتلي
نتفع به يهدى علماً فسطعوي. 

 إىل روح جديت الغالية طيب اهللا ثراها

 إىل بلسم احلياة وسر الوجود

 ايوالد..........  يل طريق العلم ا األشواك عن دريب ليمدواإىل من حصدو

 وسند إىل رفيق دريب الذي كان يل دوماً خري عون

 زوجي حممود.......... إىل رمز احلب وبسمة احلياة 

 إىل مشوع متقدة تنري ظلمة حيايت

 أخوايت.......... إىل من بوجودهن اكتسب قوةً وحمبةً ال حدود هلا 

 إخواين.......... إىل القلوب الطاهرة إىل رياحني حيايت 

 وبرفقتهن يف دروب احلياة سرت..إىل من معهن سعدت..اللوايت مل تلدهن أميإىل األخوات 

 صديقايت..........  معي على طريق النجاح واخلري نإىل من ك

 الرسالة هذه إعداد يف واإلرشاد العون يل قدم إىل مجيع من

  أن يكون فيه اخلري واملنفعةهإليكم مجيعاً أهدي حبثي هذا آمل
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والصـالة والسـالم   ، )7 اآلية:ابراهيم(  ﴾لَِئن شكرتم لَأَزيدنكُم﴿  :احلمد هللا القائل
 " من ال يشكر الناس ال يشكر اهللا" على رسول اهللا القائل 

سـبيل   يف املصاعب وحتمل دراسيت إمتام على ساعدين الذي وجل عز اهللا أشكر بداية
 وبعد، .....العمل هذا بإمتام يعل وتفضل ذلك

يطيب يل أن أتوجه بأمسى آيات الشكر واالمتنان والتقدير واحملبة إىل الذين محلو أقدس    
إىل الذين مهدوا لنا طريق العلم واملعرفة، إىل الذين بذلو جهوداً كبرية يف بناء             ،  رسالة يف احلياة  

نيـة،  جيل الغد، إىل مجيع أساتذتنا األفاضل يف كلية الدراسات العليا يف جامعة النجـاح الوط          
 وقتـه  مـن  منحين الدين ياسني، والذي الدكتور الفاضل صالح: وأخص بالتقدير والشكر

 فطـني مسـعد  وكذلك الـدكتور   ،النهائية صورته يف البحث هذا إخراج من أجل وجهده
 .لالرتقاء ذا العملأثناء املناقشة  ملا أبدوه يل من مالحظات سهيل صاحلةوالدكتور 

فكـرهم   مـن  أعطوين ملا احملكمني للسادة العميق لتقديروا الشكر خبالص أتقدم كما
 اختباري تطبيق مت املدارس اليت وطلبة التدريسية اهليئة ألعضاء الشكر جبزيل وأتقدم.ووقتهم
 .واالستبانة ا الدراسة

 معي طوال عانوه ملا أسريت أفراد مجيع إىل والعرفان والتقدير الشكر بكل أتوجه كما
 .الرسالة هذه إعداد

 البحث هذا من املنشود اهلدف حتقيق يف وفقت قد أكون أن العلي اهللا أرجو وأخرياً
    .وأهله خدمة للعلم

 الباحثة



 � 

  اإلقرار

  :العنوان تحمل التي الرسالة مقدمة أدناه الموقعة أنا

 التفكير الرياضي وعالقتها بالذكاءات المتعددة أنماط
صف  والتحصيل لدى طلبة الخصصوالرغبة في الت

 العاشر األساسي في فلسطين
 تمـت  مـا  باستثناء ،الخاص جهدي نتاج هي إنما الرسالة هذه عليه اشتملت ما بأن أقر

 درجة أية لنيل قبل من يقدم لم منها جزء أي أو ،ككل الرسالة هذه وأن ،ورد حيثما إليه اإلشارة
 .أخرى بحثية أو تعليمية مؤسسة أية لدى بحثي أو علمي بحث أو علمية
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 طلبة الصف العاشر األساسي في فلسطين
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 ورده عبد القادر يحيى يامين
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 الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أنماط التفكير الرياضي وعالقتها ببعض الذكاءات لـدى             
ة طولكرم، كما هدفت الى معرفة العالقة بـين أنمـاط           طلبة الصف العاشر األساسي في محافظ     

التفكير الرياضي وكل من الرغبة في التفريع والتحصيل في الرياضيات لـدى طلبـة الصـف                
العاشر األساسي، كذلك هدفت الى معرفة العالقة بين بعض الذكاءات وكل مـن الرغبـة فـي                 

 .ساسيالتفريع والتحصيل في الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر األ

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها استخدمت الباحثـة المـنهج الوصـفي             
التحليلي، حيث تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب وطالبات الصف العاشر األساسـي فـي               

 المكونة من طـالب الصـف العاشـر          القصدية محافظة طولكرم، وطبقت الدراسة على العينة     
) 359(ضلية الثانوية، ومدرسة بنات العدوية الثانوية، وقد بلغ عددهم األساسي بمدرسة ذكور الفا

وقد طبقت على عينة الدراسـة      ) 2012/2013(طالباً وطالبة، وذلك في الفصل الثاني من العام         
 :األدوات التالية

لمـا سـبق دراسـته فـي     ) بصري، استداللي، ناقد، ابداعي ( اختبار أنماط التفكير الرياضي      -
 ).0.73(اضية، وقد تم التأكد من صدقه، وثباته الذي كان معامله السنوات الم

، وقد تم التحقـق مـن صـدقه    )مكاني، منطقي،  لغوي، اجتماعي  ( اختبار الذكاءات المتعددة     -
 ).0.65(بالمحكمين، وحساب ثباته فكانت قيمته



 م 

، وتـم   )نيةعلمي، علوم إنسـا   ( استبانة لتحديد رغبة طلبة الصف العاشر األساسي في التفريع         -
ومن ثباتها عن طريق إعادة التطبيـق حيـث بلـغ            التحقق من صدقها عن طريق المحكمين     

 ).0.82(معامل ثباتها

 ومعامل بيرسـون     الحسابية المتوسطات: واستخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية    
االجتماعية  للعلوم ةاإلحصائي الرزم برنامج باستخدام البيانات تحليل وتم. االنحدار المتعددتحليل و
)SPSS.( 

أن مستوى التفكير الرياضي لدى أفـراد       : ولقد أظهرت نتائج التحليل اإلحصائي ما يلي      
 بوزن أعلى مستويات التفكير البصري التفكير كانو، %)40(العينة كانت نسبته المئوية تساوي 

أظهـرت النتـائج أن   كما  %).26.5( اإلبداعي أقل نسبة التفكير بينما كان ،%)63(نسبي قدره 
 المرتبة في االجتماعي الذكاء عينة الدراسة تمتلك الذكاءات األربعة بدرجات متفاوتة، حيث كان

 المنطقي الذكاء ثم جاء الثانية، بالمرتبة اللغوي الذكاء ذلك ، يلي%)73(نسبي قدره  بوزن األولى

كما كانت %).44(قدره  نسبي بوزن الرابعة المكاني بالمرتبة الذكاء وأخيرا جاء الثالثة، بالمرتبة
 كما أشارت %).65(والراغبين بالعلوم اإلنسانية %) 35(نسبة الطلبة الراغبين بالفرع العلمي هي     

 النتائج إلى وجود عالقة دالة إحصائياً بين بعض أنماط التفكير الرياضي والـذكاءات المتعـددة  

 الـذكاءات    بعـض  ات وأيضاً بـين   وبين أنماط التفكير الرياضي و التحصيل في مادة الرياضي        
 .المتعددة والتحصيل في الرياضيات

كما أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائيا بين بعض الذكاءات المتعـددة              
، وبين أنماط التفكير الرياضي والرغبة فـي التفريـع    لصالح القسم العلمي والرغبة في التفريع
 .لصالح القسم العلمي

 تتضمن بطريقة الدراسية المقررات تصميم يتم أن سة في ضوء نتائجهاوقد أوصت الدرا

دراسي، كما  صف كل طالب يناسب بما التفكير الرياضي ومهاراته لتنمية وألغاز وتدريبات أنشطة
 لمعلمي المواد بالنسبة تطبيقها وأساليب أهميتها حيث من المتعددة بالذكاءات الوعي أوصت بتنمية



 ن 

 عن واإلحباط المعنوية الروح لرفع موحدا، وليس متعدد الذكاء أن حقيقة وتعزيزالمختلفة  الدراسية

 .المادة في الضعاف الطالب

كما أوصت الدراسة بإجراء دراسات حول إمكانية تطوير نظرية الـذكاءات المتعـددة             
بحيث يمكن االستفادة منها في تنمية أداء الطلبة في المراحل العمرية المختلفة  وكمـا أوصـت                 
بإجراء دراسات حول إمكانية تنمية التفكير الرياضي والميل نحو مادة الرياضـيات باسـتخدام              

 .الذكاءات المتعددة
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وأهميتها

  المقدمة1:1

 العلمي يتميز العصر الحالي بالكثير من التغيرات والتحوالت السريعة وإزاء هذا التقدم

 صعوبة إلى أدى أصبحت المادة الِعلمية التي تُقدم ِللتالميذ ضخمة جداً، مما التكنولوجي، والتطور

 اللجـوء  إلى َأدى مما في التعليم، الصعوبة ظَهرت هنا ومن لَهم، المقدمة للمعلومات لطلبةا تخزين

 وذلـك ليمتلـك   َأهم األولويـات،  من ذلك واعتُِبر يفكرون، وكيف يتعلمون كيفَ الطلبة تعليم إلى

  .الذاتي التعلُّم على القُدرة الطالب

 والجهود التي تُبذَل في سبيل تطـويره، ومـع   والمتتبع للتقدم العلمي والتقني في التعليم،  
 تبقى تخصصاً هاماً، يتصل الرياضياتوجود كل العلوم الحديثة والدقيقة في كل المجاالت إال أن 

بكل علم من العلوم، واَألهم من ذلك تدريسها والذي يعد من أصعب أنواع التدريس مـن حيـث      
أعلى مستوى فهم في الرياضيات ليكون لديـه        إعداد المعلم وتأهيِله وتطوير الطالب ليصل الى        

 ).2005حمدان، (الحس الرياضي الذي يستطيع استخدامه في حياته العملية 

 العقـل  إبداع و خلق من تجريدي علم " على أنه الرياضيات )2011( زينة أبو يعرف و

 هتم المنـاهج وكذلك ت". التفكير أنماط الطرائق و و باألفكار به تهتم ما ضمن من البشري، وتهتم

 تقـع  إذ الطلبـة  التفكير لدى بتنمية بل المحتوى، مجال في بالمعرفة فقط ليس للرياضيات الحديثة

 منـاهج  المشـكالت علـى   وحل الرياضي التفكير وتحديداً الفعال التفكير عادات تنمية مسؤولية

 .خاص بشكٍل الرياضيات

اإلنسـانية،   الحيـاة  تطور وراء الكامنة العليا المعرفية العقلية العمليات أحد التفكير ويعد
مـا    علـى  بهـا  يتغلـب  التي الفعالة الحلول واكتشاف الحية، الكائنات كافة على اإلنسان وسيطرة
علـى   مبنية البشرية حققتها التي العلمية االنجازات معظم إن بل ومشكالت، مصاعب من يواجهه
 كافة تفاعالته على كامنة قوة يعد الفرد به كريف الذي األسلوب أن إلى باإلضافة هذا التفكير، عملية

 ).2006الخطيب، (
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 عبابنـة  و زينـة  أبو أوضح قد و المختلفة، التفكير مجاالت أحد الرياضي التفكير يعد و

 بسياق مرتبط خبرة أو موقف في معنى عن البحث بها يتم عملية الرياضي أن التفكير على )2010(

 في الخبرة أو الموقف مكونات أو عناصر حيثُ تتمثل اضياتالري في مجاالت تفكير فهو رياضي،

 نمذجـة  يمكـن  حيث التفكير أنواع أوسع يعد هو و رياضية أو مفاهيم أشكال أو رموز أو أعداد

 .رياضية تمثيالت و نماذج من خالل والمشكالت المواقف من العديد وتمثيل

وأحد  2000 لعام المدرسية اضياتالري منهاج معايير كأحد الرياضي التفكير تنمية جاء وقد
 أنه   وثيقةال أكدت وقدالمراحل  كافة في الطلبة جميع لدى تتحقق لها أن يراد التي الخمسة األهداف

 ريـاض  مرحلـة  من ابتداءتها طلب جميع تمِكن أن الرياضيات لمبحث المدرسية جهالمنا على
 في انهوالبر التفكير ميةهأ دراكإ :اآلتية دافهاأل تحقيق من عشر الثاني الصف حتى األطفال

 رياضـية  ه;:9 وبـرا  حجـج  وتقييم تطويرونها م والتحقق رياضية تخمينات بناء و الرياضيات
 الطلبة يتعلم أن على ركزت كما .انهالبر وأساليب التفكير من مختلفة أنماط واستخدام اختيارو
 ما يميزوا وأن كافية بأدلة مهآراء يدعموا أن بد ال نّهموأ أسباب،  لهايكون أن بد ال التأكيدات أن

 رياضـي  تفكيـر  إدراك نحو األولى الخطوات ه> ذههو رده، يمكن وما حجج من قبوله يمكن
 .)NCTM, 2000 (خاصة وقوانين افتراضات على يعتمد

 الطلبـة  لـدى  التفكير تنمية في اًبارز و اًإيجابي اًدور أن للمعلم )2005( مصطفى يرى و

 بمجموعة الطلبة تزويد الصفية، الغرفة متنوعة خارج لخبرات المناسب لمناخا تهيئة ذلك ويتطلب

 لدى الفردية الفروق مراعاة مستواهم العقلي، و أعمارهم تناسب التي المتنوعة التعلم مصادر من

 الفروض و الجديدة تفسيرهم لالكتشاقات طريقة و الطلبة لدى التفكير بعمليات االهتمام و الطلبة،

 تدريب و الطلبة التي يطرحها العادية غير األفكار تشجيع ضرورة على أكد و كما .ونهايطرح التي

حـل   علـى   قـدرتهم نميـة وت واالبتكار والمناقشة والتحليل واالستنتاج الرأي حرية على الطلبة
 .المشكالت

 فهمـاً  يتطلـب  الفعال الرياضيات تعليم حيث يرى أن) 2010(ويؤكد على ذلك أبو زينة

 للخبـرات  وشـاملة  غنيـة  تعليمية بيئات خالل توفير من تعلمه يحتاجون وما الطلبة علُّمت لكيفية
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 تدريسـها  تجعـل  بطريقة التعليمية تمثيل الخبرات كيفية معرفة المعلمون يحتاج كذلك التعليمية،

 تـوفير  وأن .الطلبـة  عنـد  التعليمية ومعالجة الخبرات استقبال بكيفية المعرفة إلى إضافة فاعالً،

 يساعد إنما العقلية واهتماماتهم حاجاتهم الطلبة، وتلبي لدى للتعلم االستعداد تراعي تعلمية براتخ

 والمعلـم  الخبـرات،  بهذه مرورهم نتيجة من تعلم الطلبة يكتسبه ما على قوية معاٍن إضفاء على

 بمعلومات معقوله يشحن أو به، لهم طاقة ما ال تعلم إلى طلبته يدفع أن يحاول ال والمدرك الواعي

 .للتعلم استعداداتهم ويراعي االعتبار في يأخذ بل السابقة، خبراتهم مع تتماشى أو نضجهم تناسب ال

مسـألة   هـو  فالذكاء التربوية، للعملية أساسيان أمران التفكير و الذكاء أن المعروف ومن
فهو  التفكير أما معا، ناالثني من مزيج على أو المبكرة البيئة على أو الجينات على تعتمد إما وراثية
 بين الصحيحة العالقة هي وهذه الخبرة على أنشطة خاللها من الذكاء يمارس التي العاملة المهارة

 ).2000 السرور،( والتفكير الذكاء

بأن النظرية التقليدية للذكاء والتي تنظر إلى الذكاء باعتباره قـدرة           ) 2006(ويشير الباز 
 لدى كثير من علماء النفس والتربية، حتى الربع األخير مـن            معرفية موحدة، والتي ظلت سائدة    
 Multiple( بظهـور نظريـة الـذكاءات المتعـددة     1983القرن الماضي، قد تغيرت عـام  

Intelligences(   لهوارد جاردنر، التي عارض بها النظرة التقليدية للذكاء، واقترح بدالً منهـا 
الـذكاء المكـاني    والذكاء الرياضـي    وذكاء اللغوي   ال: ثمانية أنواع من الذكاءات المتعددة، هي     

 .الذكاء االجتماعيوالذكاء الطبيعي والذكاء الذاتي والذكاء الموسيقي والذكاء الحركي و

 أن كل طفل يمتلك الذكاءات كلها ويستطيع أن يطورها الى مستوى معقول مـن               ورغم
كاءات محددة، وعندما يصلون الى يبدأون منذ سن مبكرة في اظهار ميوال نحو ذإال أنهم الكفاءة، 

 طرقا للتعلم تتوافق مع بعض الذكاءات أكثر من غيرها          امرحلة دخول المدرسة يكونون قد أنشأو     
 ).2006آرمسترونج، (

أن لكل ذكاء من تلك الـذكاءات طـرق مختلفـة لتنميتـه وفـق             ) 2004(ويؤكد عبيد   
عددة، وبالتالي يتوجـب علـى النظـام        استراتيجية معينة، يطلق عليها استراتيجية الذكاءات المت      

 .التعليمي، استثمار نوعية الذكاء الذي يبدو عند المتعلم استعداد أكبر له فقد ينبغ في مجاله ويبدع
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 وتالقي استراتيجيات التدريس المنبثقة من نظرية الذكاءات المتعددة إقباالً متزايداً مـن            
ات واضحة على طرق التدريس والتعلم، وقد تنبه المعلمين والمربين والتالميذ، لما لها من انعكاس

 ).2006عرفة،(الكثير من التربويين لتطبيق هذه النظرية في مجال التدريس

التعليم  بين التربوية العملية في األهمية غاية في وصل حلقة ويعد الصف العاشر األساسي
 التعليمي في وضعه ميزات له صفال اهذ فإن ولذا .يليه الذي الثانوي والتعليم يسبقه الذي األساسي

وتقويمها، كذلك يعتبر التحصيل في مادة  تنفيذها ووسائل الدراسية مناهجه وتنظيم أهدافه حيث من
فـي  ) علمي، علوم إنسانية  (الرياضيات في غاية األهمية، حيث له دور كبير في تحديد التفريع            

 .الصف الذي يليه، وبناء عليه يتم االختيار

ى أن النجاح والتقدم التربوي مرتبط بطرق متعددة للتفكير الذكي لدى           ويشير جاردنر إل  
كل انسان، ومقدرة االنسان على استخدام تشكيلة كبيرة من ذكاءاته المتعددة لكي يتقدم إلى األمام               

 ).2008حسين، (يقة وبأسلوب معين روبط

ين، حيث نتج وقد نبعت مشكلة الداسة من خالل الوضع الراهن للنظام التعليمي في فلسط           
عنه تدني نسب النجاح في الرياضيات وخاصة في الصف العاشر األساسي حيث أن الطلبة فيه               
ال يهتمون بتعلم الرياضيات ألن غالبيتهم تنتظر االنتقال منه إلى الفرع األدبي في الصف األول               

يـرهم  ثانوي ليبتعدوا عن الرياضيات، وربما يعود ذلك إلى عدم درايـة الطـالب بأنمـاط تفك               
 .والذكاءات المتعددة لديهم وعدم تدريبهم على استخدامها

 أن الباحثـة  وجـدت  المجـال،  هـذا  في والدراسات السابقة البحوث على االطالع وبعد

 تناولت العالقة بين أنماط التفكير الرياضي والذكاءات المتعـددة كانـت   التي العربية الدراسات

الدراسة لمعرفة أنماط التفكير الرياضـي   هذه ُأجريت ، ولقد وكذلك الدراسات الفلسطينيةمحدودة
وعالقتها بالذكاءات المتعددة والرغبة في التفريع والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر األساسـي             

 . في محافظة طولكرم
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  مشكلة الدراسة2:1

بالرغم من االهتمام المتزايد بمراعاة الفروق الفردية بـين التالميـذ داخـل الصـفوف         
 المعلمين يستخدمون طرقاً واحدة في تدريسهم واستراتيجيات تعليمية موحـدة ال             إال أن  الدراسية

تراعي مبدأ التنوع والفروق الفردية  بين التالميذ، ومخاطبة ذكائهم وهذا بدوره يؤثر على تنمية               
 .مهارات التفكير لديهم عامة، والتفكير المستقبلي بصفة خاصة

 التعلـيم ورفـع   مخرجـات  تحسين إلى والهادفة شاملةال التطوير جهود من الرغم وعلى

المخرجات  أن يالحظ خاصة، الرياضيات ولتدريس عامة، للتدريس المتأمل أن إال جودته، مستوى
دراسة التقـويم الـوطني   نتائج  تشير إذالمقبول،  المستوى إلى تصل لم الرياضيات في التعليمية

ـ         ة والرياضـيات والعلـوم للعـام الدراسـي         لطلبة الصف العاشر األساسي في اللغـة العربي
% 4 الى تدني مستوى تحصيل طلبة الصف العاشر في الرياضيات حيث حصـل   2007/2008

في حين لـم  , أو أكثر في اختبار الرياضيات    ) 50(من طلبة الصف العاشر على العالمة المئوية      
ة في هـذا الصـف      من الطلبة الفلسطينيين من اتقان مهارات الرياضيات األساسي       % 92يتمكن  

 ).2008دائرة القياس والتقويم،(

 بشكل الرياضيات في الطلبة أداء رفع مستوى على العمل و البحث ضرورة إلى يشير وهذا

 ونوعيـة  التفكيـر،  مهارات من حيث نوعية مواصفات ذات تعليمية مخرجات نحو السعي و عام

 . العصرية والمهارات المعرفة،

م التلقيني إلى التعلم الذي يعتمد على التفكير وطرق مواجهة وهذا يتطلب التحول من التعل
المشكالت وتقديم الحلول لها، ومن هنا تحاول هذه الدراسة التعرف إلى أنماط التفكير الرياضي              
والذكاءات الموجودة لدى الطلبة وتحديد جوانب القوة والضعف فيهـا، ومـدى عالقتهـا مـع                

 إن ، إذ)علمي، علوم إنسانية( رغبة الطالب في التفريعالتحصيل في مادة الرياضيات وكذلك مع

 االتساق يحقق  وذكائهم وبما الطلبة تفكير تدعم ومواد برامج تطوير في تسهم العالقة معرفة هذه

 .يفضلونها التي تعلمهم أنماط مع
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 :التالي الرئيس لذلك يمكن تلخيص مشكلة الدراسة بالسؤال

العاشر األساسـي   الصف طلبة لدى الذكاءات ببعض اوعالقته الرياضي التفكير أنماط ما

 بمحافظة طولكرم؟

 :وينبثق عنه األسئلة التالية

  ما أنماط التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر في محافظة طولكرم؟-

 ما مستوى الذكاءات المتعددة المتوفرة لدى طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة طولكرم؟ -

 ؟)علمي، علوم إنسانية(الصف العاشر األساسي في التفريعما هي رغبة طلبة  -

 هل يوجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنماط التفكير الرياضي والذكاءات المتعددة؟-

  أهمية الدراسة3:1

 :تستند أهمية الدراسة إلى ما يلي

ها، معرفة المعلم بمجاالت ذكاء طالبه وأنماط تفكيرهم وتحديد جوانب القوة والضعف في           
وبالتالي تقديمه برنامجا يراعي ذكاءاتهم وأنماط تفكيرهم مما يؤدي الى ابداع الطالب وتفـوقهم              

كما قد تسهم   . وتميزهم كال حسب مجال ذكائه وتفكيره والتقليل من أثر الفروق الفردية في التعلم            
سـاس الجوانـب    في تعديل سياسة التقويم الحالية القائمة على االتجاه الواحد الى التقويم على ا            

 هذه الدراسة في رفع التحصيل فـي        تساهمكذلك  . المتنوعة لمهارات التفكير والذكاءات المتعددة    
الرياضيات من خالل معرفة طبيعة عالقته مع الذكاءات المتعددة والتفكير حيث يعتير التحصيل             

اعد الطلبة فـي    كما تقدم هذه الدراسة استبانة تس      .المتدني في الرياضيات من المشكالت الكبيرة     
 .هم للفرع العلمي أو للعلوم اإلنسانيةولتحديد طبيعة مي
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  أهداف الدراسة4:1

تهدف هذه الدراسة الى التعرف على مستوى التفكير الرياضـي وعالقتـه بالـذكاءات              
 :المتعددة لدى طلبة الصف العاشر األساسي وذلك من خالل

الصف العاشر األساسي وعالقتها بكل من   التعرف على أنماط  التفكير الرياضي لدى طالب          -1
وعالقتها بالتحصيل في مادة الرياضيات، كـذلك       ) علمي، علوم إنسانية  (الرغبة في التفريع    

هدفت إلى بحث أثر أنماط التفكير الرياضي على بعض الذكاءات المتعددة وكذلك مدى تأثير  
 .أنماط التفكير الرياضي على التحصيل في مادة الرياضيات

لتعرف على مستوى بعض الذكاءات المتعددة لدى طلبة الصف العاشر االساسي وعالقتها             ا – 2
وعالقتها بالتحصيل في مادة الرياضيات، ) علمي، علوم إنسانية(بكل من الرغبة في التفريع      

 .كذلك هدفت إلى بحث مدى تأثير هذه الذكاءات على التحصيل في مادة الرياضيات

  أسئلة الدراسة5:1

 :ذه الدراسة اإلجابة عن األسئلة التاليةتحاول ه

 العاشر األساسي في محافظة طولكرم؟ الصف طلبة لدى الرياضي التفكير أنماط ما �

العاشـر األساسـي فـي محافظـة      الصف طلبة لدى المتوفرة المتعددة الذكاءات ما مستوى �
 طولكرم؟

في محافظـة   ) نيةعلمي، علوم إنسا  (ما هي رغبة طلبة الصف العاشر األساسي في التفريع         �
 طولكرم؟

الصـف العاشـر    طلبة لدى المتعددة والذكاءات الرياضي التفكير عالقة بين أنماط يوجد هل �
 األساسي؟ 



9 

الرغبة في  العينة تعزى لمتغير ألفراد الرياضي التفكير  بين متوسطات أنماطقيوجد فر هل �
 ؟)علمي،علوم إنسانية(التفريع 

العينة تعزى لمتغيـر الرغبـة فـي     ألفراد المتعددة الذكاءات  متوسطات بينقهل يوجد فر �
 ؟)علوم إنسانية علمي،( التفريع

 ما مدى تأثير أنماط التفكير الرياضي على التحصيل في الرياضيات؟ �

 ما مدى تأثير الذكاءات المتعددة على التحصيل في الرياضيات؟ �

  فرضيات الدراسة6:1

قق أهدافها وذلك على طلبة الصـف       بحثت الدراسة في صحة الفرضيات التالية لكي تح       
 :العاشر األساسي

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين أنماط التفكيـر الرياضـي والـذكاءات      :الفرضية األولى 
 .المتعددة

 داللة إحصائية بين متوسطات أنماط التفكير الرياضي تعزى         ووجد فرق ذ  يال  : نيةالفرضية الثا 
 ).، علوم إنسانيةعلمي(إلى متغير الرغبة في التفريع

 داللة إحصائية بين متوسطات مستويات الذكاءات المتعـددة         ووجد فرق ذ  يال  : ثالثةالفرضية ال 
 ).علمي، علوم إنسانية(تعزى إلى متغير الرغبة في التفريع 

ال تؤثر أنماط التفكير الرياضي تأثيراً ذا داللة إحصائية على التحصيل في مادة :رابعةالفرضية ال
 .الرياضيات

ال تؤثر الذكاءات المتعددة تأثيراً ذا داللة إحصائية على التحصيل في مـادة             : خامسةالفرضية ال 
 .الرياضيات
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  حدود الدراسة 7:1

 :تحدد الدراسة ضمن الحدود التالية

 . تقتصر هذه الدراسة على طالب الصف العاشر األساسي في طولكرم-1

 .م2013-م2012 من العام الدراسي  تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني-2

 ).بصري، استداللي، ناقد، ابداعي( تقتصر هذه الدراسة على أنماط التفكير -3

 ).المنطقي، المكاني، اللغوي، االجتماعي( تقتصر هذه الدراسة على الذكاءات-4

  مصطلحات الدراسة8:1

 :تم تعريف مصطلحات الدراسة كما يلي

 فـي  الرياضـية  المشكالت والمسـائل  مواجهة في للفرد لمصاحبا التفكير هو:التفكير الرياضي

 والعمليات الحل، عملية منها التي تتكون العقلية بالعمليات تتعلق اعتبارات عدة وتحده .حلها محاولة

 أن يجـب  التـي  الرياضية والعمليات مختلفة األنواع، مسائل حل عملية منها تتكون التي المنطقية

التفكير الرياضـي  ويقاس  .)2006الخطيب،( الرياضية المسائل أو شكلةالم سؤال إلجابة تستخدم
 .بالدرجة التي يأخذها الطالب على اختبار التفكير الرياضيإجرائياً في هذه الدراسة 

 العقليـة  المهارات هي بأنها )9:2006(الشين وسمر السميع عبد عزة عرفتها :الذكاءات المتعددة

 المكاني، الذكاء الرياضي، الذكاء :وهي جاردنر هوارد إليها توصل قدو للتنمية، المتمايزة، القابلة

 وقد قيسـت .الشخصي الذكاء االجتماعي، الذكاء الموسيقي،الذكاء اللغوي، الذكاء الحركي، الذكاء
مكاني، منطقي، لغـوي،    ( بالدرجة التي يحصل عليها الطالب باختبار الذكاءات المتعددة          إجرائياً

 ).اجتماعي

 يعرف التحصيل إجرائياً بانه ما يستطيع الطالب اكتسابه من خالل ما يمر به :الدراسيالتحصيل 
    عفانة والخزندار، (من خبرات في الرياضيات تقدمها المدرسة على شكل أنشطة متكاملة متعددة            
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 فـي  في نهاية الفصل األول الطالب عليها حصل التي بالدرجة  إجرائياًقيس قد و ).202 :2007
 .ياتالرياض

وقد عرفتها الباحثة بميل الطالب إلى الدراسة بـالفرع العلمـي أو العلـوم              : الرغبة في التفريع  
 . باستبانة معدة لهذا الغرض إجرائياًاإلنسانية وقيست هذه الرغبة

 نموذج الدراسة 

 :تمثل الباحثة متغيرات دراستها بالنموذج اآلتي

 

 

 

 

 

 نموذج متغيرات الدراسة  ): 1(شكل 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

  اإلطار النظري1:2

 الدراسات السابقة 2:2



13 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

يتضمن هذا الفصل استعراض لالدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع 
 .الدراسة

 اإلطار النظري 1:2

لألدب النظري المتعلق بموضـوع الدراسـة ومشـكلتها     استعراض الفصل هذا يتضمن
 :وأهدافها ضمن عدة محاور كما يلي

 التفكير 1:1:2

  تعريف التفكير-أ

مفهـوم   وهو األخرى، الكائنات من غيره عن اإلنسان تميز التي السمات من سمة التفكير
 التفكير من ويتم ياته،عمل وتشعب البشري العقل تعقد يعكس مما اآلراء حوله واختلفت أبعاده تعددت

 من خالل استقباله يتم لمثير يتعرض عندما الدماغ بها يقوم التي العقلية النشاطات من سلسلة خالل

 التوصل معنى ويتطلب عن البحث التفكير ويتضمن المعروفة، الخمس الحواس من أكثر أو واحدة

 ).2009عسقول، (الفرد  بها يمر التي الخبرة أو الموقف مكونات في النظر وإمعان تأمالً إليه

 كثير وحاول التفكير بقضية اهتموا تخصصاتهم اختالف على العلماء من الكثير أن الحظيو

مـن   التفكير مفهوم تحدد تعريفات وضع أخرى وعلوم النفس، وعلم التربية، في من المتخصصين
 :التعريفات هذه ومن .ودراسته عليه التعرف أجل

 تؤثر بشكل مباشر في طريقة وكيفيـة        ه عملية عقلية معرفية   التفكير بأن يعرف سترنبرج   
 )2002شلبي، (تجهيز ومعالجة المعلومات والتمثيالت العقلية المعرفية داخل العقل البشري

 معين موقف تجاه عقلية عملية "بأنه التفكير تعرف حيث) 53 :2000( شهاب ذلك وتؤكد

 تجاهـه  المناسب والتصرف الموقف عناصر همف إلى تؤدي يكون ال قد أو مشكلة الموقف يكون قد
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 والتنبـؤ  الموقف تفسير إلى يصل ذلك غير كان وإذا الحل إلى الفرد يصل مشكلة الموقف كان فإذا

 .وصـحيحة  مناسـبة  النتـائج  تـأتي  بحيـث  والـتحكم  الضـبط  يمكـن  حتى عليه سيترتب بما
واقـع   علـى  بواسطتها الحكم يتم التي الذهنية العملية بأنه التفكير) 2003(وعفانة  عبيد ويعرف
عامالً  التفكير مما يجعل الشيء ذلك عن السابقة والمعلومات الشيء واقع بين وذلك بالربط األشياء

 .المشكالت حل في هاما

 في معنى عن بحث عملية الواسع بمعناه التفكير أن )21 :2006( وعبابنة زينة أبو يرى و

 مـن  المزيد إليه التوصل يتطلب حيث غامضاً أو ظاهراً المعنى هذا كان سواء أو الخبرة الموقف

 .الخبرة أو الموقف مكونات في التمعن واالستقصاء و التأمل

 الحياتيـة  أو التعليمية المواقف تهيئة هو التفكير أن إلى )76 :2005( مصطفى أشار كما

 يحدث ما خالل نم ذلك يتم و المشكالت حل على تساعده مختلفة أساليب تكسبه بحيث لدى المتعلم

 الذكاء العقل فيها يستخدم مهارة بمثابة التفكير يعد حيث العقل بها يقوم عقلية من عمليات الذهن في

 .مرضية ونتائج حلول وقرارات إلى للوصول

 : التفكير عملية عقلية يتم من خاللها اآلتيبأن التعاريف السابقة وتلخص الباحثة

 تجاهه المناسب والتصرف الموقف عناصر فهم �

 الشيء ذلك عن السابقة والمعلومات الشيء واقع بين وذلك بالربط واقع األشياء على الحكم �

 غامضاً أو ظاهراً المعنى هذا كان سواء أو الخبرة الموقف في معنى عن البحث �

 على تساعده مختلفة أساليب تكسبه بحيث لدى المتعلم الحياتية أو التعليمية المواقف تهيئة �

 المشكالت حل

  أدوات التفكير-ب

 :وهي أدوات بثالث التفكير أدوات )1995(فقد حدد السيد  أما بالنسبة ألدوات التفكير
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 فـي  نفكر حينما األشياء صور بها نستحضر التي العقلية الرموز تلك وهي :الذهنية الصورة  -1
 صورة تستحضر معك ستحملها التي واألدوات والشراب بالطعام تفكر حينما فأنت ما، موضوع

 ٠ ذهنك في األشياء هذه

 مـن  استخالصـها  يمكن خاصية أو فكرة أو مجرد أو عام معنى عن عبارة المفهوم :المفاهيم -2
 عن وعزلهما معا، اكثر أو حدثين أو شيئين تصنيف أو تجميع المفهوم ويتضمن اكثر، أو شيئين
 ٠ لها المميزة والخصائص المشتركة المالمح بعض أساس على األشياء باقي

 المعاني التي بأغلب نحتفظ أن علينا يستحيل كان نوع أي من مجسمة رموز أو لغة بغير :اللغة -3

 وتعرف اللغة التفكير، وأداة التخاطب وسيلة هي فاللغة الغير، إلى أفكارنا ننقل أن أو تعلمناها،

الرمـوز   مـن  مجموعـة  على تشتمل التي االصطالحية النظم أو األنساق تلك بأنها النفس بعلم
 .ومعارفه أفكاره عن التعبير من اإلنسان تمكن والتي شفويا أو كتابيا المنطوقة المعرفية

  العمليات العقلية في التفكير-جـ

 مـن   -معقـدة  عقليـة  كعملية – اإلنساني التفكير عملية تألف إلى) 1996( أشار حبيب
 :هي التفكير نشاط بها يتم التي العقلية العمليات من مجموعة

 .والعالقات والظواهر األشياء بين واالختالف الشبه أوجه على الوقوف وهي:  المقارنة-1

تحـت   مشـتركة  معالم من يميزها ما أساس على الظواهر أو األشياء تجميع وهي : التصنيف-2
 .عامة مفاهيم

معـين   نظـام  في الظواهر أو األشياء فئات تنسيق أو ترتيب بها يتم التي العملية وهي : التنظيم-3
 العالقات المتبادلة فهم من يمكّن التنظيم وهذا .متناولة عالقات من الفئات هذه بين يوجد لما وفقا

 .أدق بطريقة المعارف هذه استخدام ومن أعمق، بصورة

عامـة   معـالم  أو خصـائص  من الموضوع يميز ما أساس على الفكر إعمال ويعني : التجريد-4
 .أساسية
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 االنتقـال  وهي الظاهرة أو للشئ العام المبدأ أو العامة الخاصية تخالصاس على ويقوم : التعميم-5
 .الحسي الواقع إلى والتعميم التجريد من أخرى مرة

 لها، إلى المكونة عنصرها من مركبة كلية ظاهرة فك بها يتم التي العقلية العملية وهي : التحليل-6

 .الجزئية مكوناتها

توحيـد   إعـادة  بهـا  يتم التي العقلية العملية بها ويقصد ،التحليل عملية عكس وهو : التركيب-7
مـن   التركيـب  عمليـة  وتمكننا .التحليل عملية في تحددت التي عناصره من المركبة الظاهرة
 .أجزاء مترابطة من تتألف أنها حيث من الظاهرة عن كلي مفهوم على الحصول

 أخرى، وهو أحكام صحة من معين حكم صحة استنتاج على العقلي االستدالل يقوم : االستدالل-8

 .واالستقراء االستنباط :نوعان

  التفكير والرياضيات-د

 المختلفة التعليم مراحل جميع في األساسية الدراسية المواد من واحدة الرياضيات مادة تعد

 .الطلبة لدى التفكير عمليات تنمية في تسهم التي بدورها و

إلثارة الفضول الفكـري وحـب االسـتطالع     وتعد مهارة حل المسائل الرياضية وسيلة       
وامتداداً طبيعياً لتعلم المبادئ والقوانين في مواقف جديدة، كما أنها تدريب مناسب للفرد ليصـبح   
قادراً على حل المشكالت التي تواجهه في حياته اليوميـة، لـذلك اهتمـت المنـاهج الحديثـة                  

طلبة، إذ تقع مسؤولية تنمية عادات التفكير       للرياضيات في جميع دول العالم بتنمية التفكير لدى ال        
 ).2011،أبو زينة(الفعال والنتج على مناهج الرياضيات بشكل خاص

 الرياضيات في السنوات األولـى مـن   إلى أن ,Clemson) 1994(ونسوقد أشار كليم

 داخل الفصل التالميذ يقوم بها التي واألعمال النشاطات من مجموعة على تحتوى أن يجب التعليم

 إلى للتالميذ، باإلضافة وممتعاً المرحلة، هذه في جدا مهم الرياضي التفكير وأن لديهم، التفكير وتثير

 .الرياضيات مادة في التالميذ يحبب أنه
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 من المميزات من لها أن الرياضيات على )2000(عبيد  و )1980( هندام من كل اتفق كما

 السليم، ويرجع التفكير أنماط التالميذ على لتدريب اممتاز مجاالً يجعلها ما والطريقة المحتوى حيث

 :هما للرياضيات هامتين خاصيتين إلى ذلك

 .وإيجازه ووضوحه التعبير بدقة العادية اللغة عن تمتاز لغة الرياضيات أن. 1

 من العوامـل  وخلوها الحقائق، ووضوح بالمنطقية تتميز الموضوع حيث من الرياضيات أن. 2

 .النتائج في ةالمؤثر العاطفية

بالمحتوى  وتزويدهم األفراد عقول تنمية في كبيرا دورا لها الرياضيات أن سبق مما يتضح
والالزمـة   المختلفـة،  التفكيـر  أساليب تنمية على تساعدهم التي الرياضية الرياضي، والمهارات

 .العالم يشهده الذي السريع والتكنولوجي العلمي التقدم لمواكبة

 الرياضيالتفكير  2:1:2

  تعريف التفكير الرياضي-أ

 عبابنـة  و زينـة  أبـو  أوضح قد و المختلفة، التفكير مجاالت أحد الرياضي التفكير يعد

 بسياق مرتبط خبرة أو موقف في معنى عن البحث بها يتم عملية الرياضي التفكير أن على )2010(

 في الخبرة أو الموقف اتمكون أو عناصر تتمثل حيث الرياضيات مجاالت في تفكير فهو رياضي،

 و نمذجـة  يمكن حيث التفكير أنواع أوسع يعد هو و رياضية مفاهيم أو أشكال أو رموز أو أعداد
 .رياضية تمثيالت و نماذج من خالل المشكالت و المواقف من العديد تمثيل

المشـكالت   مواجهـة  فـي  للفرد المصاحب التفكير بأنه الرياضي التفكير اعتبار ويمكن
 منها التي تتكون العقلية بالعمليات تتعلق اعتبارات عدة وتحده .حلها محاولة في الرياضية ئلوالمسا

 والعمليـات  مختلفة األنـواع،  مسائل حل عملية منها تتكون التي المنطقية والعمليات الحل، عملية

 . )2006الخطيب،( الرياضية المسائل أو المشكلة سؤال إلجابة تستخدم أن يجب التي الرياضية
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 أو كـل  اسـتخدام  منه الهدف عقلي نشاط عن عبارة" بأنه) 33 :2010( المالكي ويعرفه

المختلفـة،   الرياضية التمارين مع والتعامل الرياضية المشكالت مواجهة عند صور التفكير بعض
 االسـتدالل، التعبيـر   االسـتقراء،  :وهـي  العقليـة،  بالعمليـات  تتعلـق  عدة مهارات وتحدده

 عندما تواجه التفكير من النوع هذا الرياضي، ويحدث البرهان المكاني، البصري بالرموز،التصور

 ".المباشرة أو البسيطة بالطرق حلها يصعب مشكلة الفرد

  أنماط التفكير الرياضي-ب

 يقوم التي العقلية، النشاطات من أنماط التفكير على أنها سلسلة) 7 :2007(يعرف نجم 

 فـي  معينـة  مشـكلة  أو حـل  ،يءش واقع على الحكم أو ن،معي موضوع لبحث الفرد دماغ بها

 المعلومـات  ربط وهي الربط خاصية وجود أهمها خصائص محددة له السلوك وهذا الرياضيات،

 .التنظيم وإعادة واالختيار االستبصار على والقدرة بالواقع الرياضية

 البصـري،  تفكيـر ال االستداللي، التفكير :منها الرياضيات في للتفكير أنماط عدة وهناك

هذا  وسيتناول اإلبداعي، التفكير التقاربي، التفكير التحليلي، التفكير اإلبداعي، التفكير التفكير الناقد،
أنمـاط   مـن  وتعتبر الرياضيات، في التفكير أنماط أهم من تعتبر والتي األنماط هذه بعض البحث
 :وهى الرياضيات في الرئيسية التفكير

  التفكير البصري -1

 علـى  يعتمـد  تفكيـر  " بأنه البصري التفكير )Campbell,1995: 180(رف  كمبليع

 تقع حيث فيها، المتضمنة الحقيقية والعالقات الموقف في المعروضة والصور والرسومات األشكال

 ."أمامه التي للمضامين معنى يجد أن ويحاول المتعلم، يدي بين والصور والرسومات تلك األشكال

المـدخل   اسـتخدام   أنBennett and Maier, 1996) (رومـاي  بينـت  من كل ويرى
اسـتراتيجية   البصـري  المدخل أن اعتبار على وذلك مهما، أمرا يعد الصفي التعليم في البصري

 مكثفة ضمن بصورة والرسومات واألشكال النماذج عرض أن إذ العلمية، المضامين فهم في مؤثرة

تلـك   فـي  وإنجـازهم  أداءهـم،  تحسـن  وبالتالي فهم،ال المتعلمين على تيسر الدراسية المقررات
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 عن ألف يغني الدراسي المقرر خالل من الواحدة الصورة عرض أن يريان إنهما حيث المقررات،

 ).2003 وعفانة، عبيد(كلمة

 )2003 وعفانة، عبيد( :هما عمليتين على البصري التفكير يعتمدو

 حوله لما الفرد وتوجيه وفهمها األشياء مكان وتحديد لتعريف البصر حاسة  باستخدام:اإلبصار -1

 .المحيط العالم في

 الماضية الخبرات استخدام وإعادة تدوير طريق عن الجديدة الصور تكوين عملية  وهيالتخيل -2

 والتخيل فاإلبصار العقل عين في وحفظها البصرية المثيرات غياب في وذلك العقلية، والتخيالت

 للخبـرة  ذاكرتنـا  على تعتمد المخ في خاصة مهارات باستخدام ةالمعرفي العمليات أساس هما

 ثالثـة  إلـى  العـين  من اإلشارات بتحويل والعقل )العين( اإلبصار جهاز يقوم حيث السابقة،

 .الحركة النمذجة، اللون، :للتخيل مكونات

 االستداللي التفكير -2

قائق معروفـة أو قضـايا      التفكير االستداللي عملية عقلية منطقية يسير فيها الفرد من ح         
العفـون  مسلم بصحتها إلى معرفة المجهول الذي يتمثل في نتائج ضرورية لتلك القضايا، ويرى         

 بأن التفكير االستداللي هو القدرة على التحليل المنطقي واالسـتنتاج وإدراك            )2012(ومصاحب
يد والتوصـل إلـى   العالقات والربط بين األسباب والنتائج وهو يتضمن بذلك عمليات مثل التجر  

 .التعميمات واثبات عالقات والتوصل إلى حل المشكالت، وتقييم اآلراء واستنباط النتائج

 عبيد وعفانـة، ( يلي بما القيام الفرد من االستدالل في المتضمنة العقلية العمليات وتتطلب

2003:( 

 .المشكل للموقف الظاهرة السمات استخراج -1

 .المتوقعة الفروض اختبار -2

 .العناصر من بمجموعة المرتبطة والقواعد القوانين وضع -3
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 .والعناصر المعطيات تحليل -4

 .المشتركة العالقة ذوات والمكونات العناصر تدوين -5

 .والمنظومات النسق استنتاج -6

 .واألنظمة والعناصر المكونات بين الموجودة بالعالقات التنبؤ -7

 .جديدة مواقف في العالقات توظيف -8

 .الموقف مكونات معرفة خالل من نتائج على الحصول -9

 .المحتملة الفروض واختبار بمسبباتها النتائج ربط -10

 .المطروحة المشكلة حل -11

  التفكير الناقد-3

 فـي  المعارض أو المؤيد الرأي إبداء على الفرد قدرة بأنه)  23 :2005( تعرفه الخليلي

 .رأي لكل المقنعة إبداء األسباب مع المختلفة، المواقف

 وتقويمهـا  وفهمها األشياء على الحكم على القدرة "بأنه )45 :2002(ويعرفه مصطفى 

دقيقـة،   دراسـة  الحقـائق  ودراسة المقارنات، وعقد األسئلة، طرح خالل من معينة طبقاً لمعايير
 .مشكلةحل ال إلى يؤدي الذي الصحيح االستنتاج إلى والوصول بينها، والتمييز األفكار وتصنيف

 ):2003:37 عبيد و عفانة،( الناقد التفكير وفيما يلي مهارات

 .القيمية المزاعم أو واالدعاءات إثباتها يمكن التي الحقائق بين التمييز  1-

 .به المرتبطة وغير بالموضوع المرتبطة واألسباب واالدعاءات المعلومات بين التمييز  2-

 .العبارة أو الرواية دقة مستوى تحدد  3-
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 .المعلومات مصدر مصداقية تحدد  4-

 .الغامضة المعطيات أو والحجج االدعاءات على التعرف  5-

 .بها المصرح غير االفتراضات على التعرف  6-

 .التحيز تحري  7-

 .المنطقية المغالطات على التعرف  8-

 .االستنتاج أو التفكير مسار في االتساق عدم على التعرف  9-

 .االدعاء أو برهانال قوة تجديد  10-

 .عملي بإجراء للقيام سليمة أرضية وبناء الموضوع بشأن قرار اتخاذ  11-

 .الحل أو القرار بمترتبات التنبؤ  12-

  التفكير اإلبداعي-4

أنه نشاط عقلي مركب وهادف، توجهه رغبـة قويـة فـي            ) 42 :2003( يعرفه سعادة 
 .ن معروفة أو مطروحة مسبقاًالبحث عن حلول، أو التوصل الى نواتج أصيلة لم تك

 تورانس واختبارات اختبارات وهي شيوعا اإلبداعي التفكير اختبارات ألكثر مراجعة إن

وهـي   قياسـها،  البـاحثون  حاول التي قدراته أو التفكير اإلبداعي مهارات أهم إلى جيلفورد تشير
 ):2011جروان، (

  الطالقة-1

أو  المشـكالت  أو األفكـار  أو المترادفات أو ائلالبد من كبير عدد توليد على القدرة وتعني
 عملية جوهرها في وهي.توليدها في والسهولة والسرعة معين، لمثير عند االستجابة االستعماالت

 .تعلمها سبق مفاهيم أو خبرات أو اختيارية لمعلومات واستدعاء تذكر
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  المرونة-2

 أو وتوجيـه  عادة، المتوقعة راألفكا نوع من ليست متنوعة أفكار توليد على القدرة وهي

 الـذهني،  الجمود عكس هي والمرونة .الموقف متطلبات أو المثير تغير مع التفكير تحويل مسار

أشكال  ومن الحاجة، تستدعي ما حسب للتغير قابلة وغير سلفا محددة ذهنية أنماطًا تبني الذي يعني
مفهـوم   عـن  التخلـي  أي التعريف عادةإ ومرونة التكيفية، والمرونة التلقائية، المرونة :المرونة
 .جديدة مشكلة لمعالجة قديمة أوعالقة

 األصالة-3

 بمعنـى  هنا واألصالة اإلبداعي، والتفكير باإلبداع ارتباطا الخصائص أكثر هي األصالة

كمحك  اإلبداعية النواتج على تركز التي التعريفات معظم بين المشترك العامل وهي الجدة والتفرد،
 .اإلبداع مستوى على للحكم

  اإلفاضة-4

 شأنها من لوحة أو لمشكلة حل أو لفكرة، ومتنوعة جديدة تفاصيل إضافة على القدرة وتعني

 .وتنفيذها وإغنائها تطورها على أن تساعد

  الحساسية للمشكالت-5

 .الموقـف  أو البيئة في ضعف عناصر أو حاجات أو مشكالت بوجود الوعي بها ويقصد

 فـي  وجودهـا  من والتحقق المشكلة مالحظة في غيرهم من أسرع األفراد بعض أن ويعني ذلك

 ثم ومن لها، حل عن البحث عملية في أولى خطوة يمثل اكتشاف المشكلة أن في شك  وال.الموقف

 .موجودة منتجات أو معارف على وتعديالت تحسينات إدخال أو جديدة إضافة معرفة
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 الذكاءات المتعددة 3:1:2

 اءات المتعددة  نظرية الذك-أ

التقليدية للذكاء ال تقدر الذكاء اإلنساني بطريقة  أن النظرياتGardner) ( جاردنر يرى 
  التقليدية ألنها تعتمد على معدل قليل من القـدرات العقليـة،           مناسبة من خالل اختبارات الذكاء    

ة أو لفظيـة    باإلضافة إلى أنها ليست عادلة حيث تتطلب من األفراد حل المشكالت بصورة لغوي            
 المثال نجد أن االختبارات التي تقيس القدرة المكانية ال تسمح لألطفال الصغار فقط، فعلى سبيل

اختبارات الذكاء  بالمعالجة اليدوية لألشياء أو بناء تركيبات ثالثية األبعاد، وفضال عما سبق فإن
نبؤ من خاللها باألداء المهني التقليدية تستطيع أن تقيس األداء المدرسي ولكنها أدوات ال يمكن الت        

من جهة، وأدائه الفعلي من جهـة اخـرى    مما يدل على وجود فجوة بين القدرة المقاسة للطالب
 ).2001سيد،(

النظرة المحدودة للذكاء بمفهومه التقليدي الذي يركز على القدرة اللغوية  وفي مقابل تلك
دلة علمية تؤكـد أن النـاس لـديهم     أل)Gardner (  جاردنروالقدرة الرياضية المنطقية توصل

ذكاءات متعددة ولكن بدرجات متفاوتة، ولذلك أعد نظرية أطلق عليها نظرية الذكاءات المتعددة             
 أوضح فيها أن القدرات التي يمتلكها الناس تقع في ثمان ذكاءات تغطي نطاقا واسعاً مـن  حيث

 أي فرد يمتلك ثمان ذكاءات وهـى        النشاط اإلنسانى لدى الفئات العمرية المختلفة، كما يرى أن        
 :كاآلتي

المهام  ويعنى قدرة الفرد على تناول ومعالجة واستخدام بناء اللغة ومعانيها في: اللغوي الذكاء -1
 .المختلفة سواء في التعبير عن النفس أو في مخاطبة اآلخرين

مشـكالت  ويتمثل في القدرة علـى التفكيـر المنطقـي وحـل ال    : المنطقي الرياضي الذكاء -2
  .واالستدالل واالستنتاج والتمييز بين النماذج وإدراك العالقات
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ويعنى القدرة على إدراك العالم البصري المكاني بدقة من خـالل            :الذكاء البصري المكاني   -3
والتعرف البصـري، والتعبيـر البصـري، والصـور العقليـة،            مهارات التمييز البصري،  

 .واالستدالل المكاني

بعـض   ويشير إلى القدرة على ربط أعضاء الجسم بالعقـل ألداء : جسمي الحركيالذكاء ال -4
مثل الطبيـب   المهام مثل الممثل، والالعب الرياضي، أو استخدام اليدين إلنتاج بعض األشياء

 .الجراح، والنحات والميكانيكي

مختلفة التـي  قدرة الفرد على إدراك وإنتاج الصيغ الموسيقية ال ويشير إلى: الذكاء الموسيقي -5
 .والجرس الموسيقي، ونوعية الصوت تتمثل في اإليقاع، 

التواصل والتفاعل االجتمـاعي اإليجـابي مـع     ويعني قدرة الفرد على:  الذكاء االجتماعي -6
 .اآلخرين

قدرة الفرد على إدراك مشاعره ودوافعه، واستخدام المعلومات  ويشير إلى: الذكاء الشخصي -7
 .حياته واتخاذ القرارات المناسبة له لشؤونالمتاحة في التخطيط 

وتمييز وتصنيف األشياء التي توجد في الطبيعة  ويعنى القدرة على استكشاف :ذكاء الطبيعة -8
 .)Gardner ,1993( مثل النباتات والحيوانات والصخور

 :لذكاءات المتعددة ا) 2(شكل وفيما يلي يوضح ال
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 المتعددةنموذج الذكاءات ) 2(شكل 

إلى وجود نوعين آخرين من الذكاء همـا الـذكاء الروحـي  والـذكاء                 جاردنر ويشير
. الوجودي ويتضمن الذكاء الروحي االهتمام بالقضايا الكونية والخبرات فوق الحسية وتقـديرها           

أما الذكاء الوجودي فيشير إلى االهتمام بالقضايا األساسية للوجود اإلنساني كالحيـاة والمـوت              
ويتوقع أن يؤدي مزيدا من البحث فيهما إلى إثبات توافر المحكات الثمانيـة الالزمـة               . بديةواأل

وقد اختارت الباحثة في هذه الدراسة كـل مـن الـذكاءات            ).Gardner,1997( لتعريف الذكاء 
المكاني والمنطقي واللغوي واالجتماعي، وذلك لطبيعة المواد التي تدرس في الفرعين العلمـي             

موضوعات الفرع العلمي تعتمد على الذكاءين المكاني والمنطقي، أما         رى الباحثة أن    تواألدبي، ف 
موضوعات الفرع األدبي تعتمد على الذكاءين اللغوي واالجتماعي، وبالنسبة لباقي الذكاءات مثل           

 .الذكاء الموسيقي والذكاء الحركي فهي ال تميز بين الفرعين األدبي والعلمي

الجوانب  تعلم عن مسؤولة العقل في أجزاء تواجد على نظريته لخال من جاردنر أكد ولقد
األداءات  بـبعض  القيام عن الفرد إعاقة إلى يؤدي األجزاء هذه أحد إصابة وأن للمعرفة، المختلفة
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اإلصـابات   ذوي األفـراد  أن على عمله خالل من استدل قد أنه حيث اإلصابة، بمنطقة المرتبطة
والمالحظـة   الفحـص  عمليـات  فـي  بدأ وعندما .معينة أنشطة أداء عن توقفوا قد بالمخ المختلفة
ويؤكـد   نظريته يصوغ أن استطاع المختلفة المخ إصابات حاالت بين واالستنتاج والربط والتحليل

 اللغـوي (الـذكاءات   مـن  مختلفـة  أنـواع  ثمانيـة  إظهار في األفراد إمكانات على خاللها من

البـين شخصـي،    الموسـيقي،  الحركي، الجسمي صري،الب الرياضي، المكاني اللفظي،المنطقي
 تجعل البشر التي هي الذكاء من المختلفة المتعددة األنواع تركيبات وأن) الطبيعي الضمن شخصي،

 التـي  وتتنوع الطرق معقدة، صورة في معاً تعمل للذكاء المتعددة األنواع وأن بينهم، فيما مختلفين

 ).2007 والخزندار، عفانة(ألنواع ا لتلك امتالكهم عن األفراد بها يعبر

  عالقة نظرية الذكاءات المتعددة بتعليم وتعلم الرياضيات-ب

إن ضـمان أن يفهـم      . إن عمل جاردنر يؤكد على أهمية فهم الطالب للمنهاج األساسي         
الطالب المحتوى األكاديمي حتى يستطيع تطبيق المعرفة في مواقف جديدة ليس هـدفاً تربويـاً               

ق، إن المربين الذين يتبنون نظرية الذكاءات المتعددة يحاولون تحديد أي الطرق هي             سهالً للتحقي 
 .األكثر فائدة لطالبهم ومجتمعات مدرستهم

نظريـة الـذكاءات    أن )Willis & Johnson, 2001(وجونسون  ويليز من كل أشارت
 :إلى يؤدي وهذا ات،الرياضي وتعلم تعليم في طرق مختلفة ثمانية يستعمل أن للمعلم تسمح المتعددة

 .المتعددة التمثيالت خالل من الرياضية والمفاهيم للمبادئ وأثرى أعمق فهم -1

 .واستمتاع بنجاح الرياضيات لتعلم الطالب تؤهل -2

 .الرياضي للمحتوى متنوعة مدخلية بنقاط تسمح -3

 .دراتالق التنوع في وتعزز وحيدا كونه حالة في الطالب لدى القوة موطن على تركز -4

 .الرياضية لألفكار اإلبداعي التجريب تدعم -5
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يمكننـا   محـدد،  تربـوي  أسلوب فقط وليست نظرية عن عبارة المتعدد الذكاء فكرة وألن
معينين، أو  معلمين أو معينين، لطالب تصلح متنوعة، وأساليب مرنة، بصورة النظرية هذه تطبيق

 .مناهج معينة

 العالقة بين التفكير والذكاء 4:1:2

 وه فالذكاء التربوية، للعملية أساسيان أمران التفكير و الذكاء يعد إذ بالذكاء، التفكير يرتبط
 أمـا  معـاً،  االثنين من مزيج على أو المبكرة البيئة على أو الجينات على تعتمد إما وراثية مسألة

 العالقـة  يه ذههو الخبـرة  على خاللها أنشطة من الذكاء يمارس التي العاملة المهارة فهو التفكير

 حتـى  النفس علماء عند السائد االعتقاد كان فقد ،)2000 السرور،( والتفكير الذكاء بين الصحيحة

المجاالت،وهـذه   جميـع  فـي  متفوق مجال في المتفوق وأن موروثة، صفة الذكاء أن قريب وقت
 كافة منها وتشتق ،موروثة الكلية الصفة ذهه وأن للدماغ، كلية صفة بأنه للذكاء تنظر كانت المدرسة

 Alfred) بينيـه  جاء أن إلى، )spearman(أنصار هذا الرأي سبيرمان التفكيرية ومن القدرات

Binet)والتـذكر  والتمييز والمالحظة االنتباه :مثل الذكاء من مختلفة وظائف لقياس أداة ، وصمم 

 تنميتـه  في مهتسا ديدةع قدرات ناكه بل واحدة عامة قدرة على يعتمد ال الذكاء أن ليجد والتخيل،
 ). 2000 والنذير، الكثيري(

إن التفكير هي األداة التي يستخدمها الذكاء للتعامل مع المعلومات و الخبرات و توظيفها              
 .واالستفادة منها

 فالـذكاء  والسـائق،  بالسيارة والتفكير الذكاء )De Bono,1989(وبون دي شبه وقد هذا

 هذا قدرات كانت بفاعلية مهما يوجهه الذي العقل سائق هو لتفكيرفا كالسائق، التفكير أما كالسيارة،

 كالـذكاء  الـذكاءات  إن بعض إذ والتفكير؛ الذكاء بين وثيقة عالقة إلى يشير مما .وإمكاناته العقل

 عالقة فهناك الرياضي، ر التفكيرهمظا مع وثيقاً اتصاالً تتصل وغيرها البصري والذكاء المنطقي،

 استخدام على القدرة له الذكاء صاحب هذا ألن الرياضي، التفكير أنماط وكل يالرياض الذكاء بين

 والمجـردة،  المنطقية والقضايا لألنماط والعالقات الحساسية ويتضمن بفاعلية واالستدالل األعداد
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 في المنطقية والعالقات للنماذج يتضمن الحساسية الذكاء ذاهو منطقي، بشكل التفكير على والقدرة

 نجـم، (عـاٍل   رياضـي  بتفكير يتمتع هذا الذكاء صاحب وبالتأكيد واالفتراضي، التقريري البناء
، أبـو زينـة وعبـد   (الصغر منذ بتدريس الرياضيات الذكاء نظريات إدماج يقتضي وهذا )2007
2012.( 

 التحصيل الدراسي 5:1:2

  تعريف التحصيل الدراسي-أ

 الطالب عليها يحصل التي ة العامةالنتيج أنه الدراسي التحصيل (2004) اهللا نصر عرف

 شـهر،  كل وفي يوم، كل في عليها حصل التي النتائج جميع تضم والتي الدراسي، العام نهاية في

 الدراسـي  التحصـيل  يحـدد  حيـث  موضوع كل في الدراسية، السنة نهاية وفي فصل، كل وفي

 والتحصـيل  لديـه،  والقوة الضعف نقاط الموضوع هذا في في الطالب مستوى الواحد للموضوع

 اليومي الكتابي أو الشفهي المعلم تعليم طريق عن المواد جميع في القرار إليه يصل الذي اإلجمالي

 .الخاصة واالمتحانات االختبارات إجراء على يعتمد الذي الشهري أو

 بـه  القيام الطالب يستطيع ما هو الدراسي التحصيل  أن(Rivkin, 2010)ريفيكن  يذكر

 التـي  والمعرفـة  الكفاية المفهوم هذا ويتضمن معين، منهج أو ما، برنامج دراسة نهاءإ بعد فعليا

 .المختلفة الدراسية والمواد المناهج من مجموعة لدراسته نتيجة تخرجه بعد الطالب اكتسبها

 الرياضيات في الطالب تحصيل تدني  أسباب-ب

 التقليدية المناهج على نقده  أبرز (Kline)أن العالم التربوي كالين) 2010( ذكر سبيتان

 :وأهمها الرياضيات في الطالب تحصيل تدني إلى تؤدي والتي عليها المآخذ وبين الرياضيات في

 المهـارات  تـدريس  فـي  التقليدي المنهاج هدف كان فقد والحفظ، اآللي التدريب على التركيز -

 علـى  التركيز دون كراروالت التدريب خالل من وتزويدها والنظريات القواعد وحفظ الحسابية

 .والتطبيق الفهم
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 .البعض بعضها عن منفصلة والعمليات والحقائق المفاهيم ظهور -

 المناهج في توفرها الواجب الرياضية الدقة توخي وعدم التعبير، في والوضوح الدقة مراعاة قلة -

 .المدرسية والكتب

 أهميتها فقدت التي أو الجدوى مةعدي الموضوعات بعض على التقليدية والكتب المناهج احتواء -

 .وقيمتها

 .الهندسة في اال الرياضي البرهان ذكر وكتبها التقليدية والكتب المناهج تحاشي -

 .والتشويق الدافعية عنصر إلى المدرسية والكتب المناهج افتقار -

 وحاجات صرالع متطلبات تلبي التي الحديثة التطورات لمواكبة المدرسية والمناهج الكتب افتقار -

 .والمجتمع األفراد

 والعزوف الرياضيات، تدريس في فاعليتها عدم اثبتت التي القديمة واالساليب الوسائل استخدام -

 .البديلة والطرائق األساليب استخدام عن

 الطالب تحصيل على ينعكس مهنيا المعلم ضعف فإن لذا كافيا، مهنيا إعدادا المعلم إعداد ضعف -

 .الرياضيات في وتحصيلهم هممستوا وتدني

 )علمي، علوم إنسانية(الرغبة في التفريع  6:1:2

الرغبة هي الشعور بالميل نحو أشخاص أو أشياء ويعرفها ديكارت بأنها ميل إلى خيـر              
الوراثة، الذكاء، الفروق :  وتتأثر هذه الميول فيما يلي. والفرح معين يصاحبها الحب ثم الرجاء

 ).2009أحمد، (مل البيئية والحالة االنفعالية وسمات الشخصية الجنسية، السن، العوا

 :كما يلي) العلوم اإلنسانية( كالً من الميل للعلمي واألدبي)1996(وقد عرف عوض اهللا 

 هو األهتمام والنشاط السلوكي الذي يجعل الفرد لديه الرغبة فـي التعامـل مـع                :الميل للعلمي 
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ز اليها،والجوانب التقنية القابلة للمالحظة التي يخضع أغلبها        العناصر المادية الطبيعية أو ما يرم     
للتجريب في اثبات حقائقه كعلم األحياء والرياضيات والفيزياء والكيمياء وعلم األرض، ويظهر            
في الرغبة في دراستها والتعمق فيها من خالل اكتشاف حقائق جديدة وحل المشـكالت العلميـة        

لعلمية، ونجده لدى أصحاب مهن الطـب والصـيدلة والهندسـة           وقراءة ما يتعلق باالكتشافات ا    
والمهن الكيميائية والطبيعية مثل الباحث الجيولوجي والزراعي وفني األرصاد الجويه وأخصائي           

 .التغذية وما شابه ذلك

 هو االهتمام والنشاط السلوكي الذي يجعل الفرد لديه الرغبة في           ):العلوم االنسانية (الميل لألدبي   
مل مع ظواهر مصدرها األنسان من حيث هو كائن حي يتفاعل مع بيئته األجتماعية، ويغلب التعا

عليها الجانب المعنوي ويخضع أغلبها للمنطق في اثبات حقائقه، كاللغـات واآلداب والتـاريخ،              
ويظهر في الرغبة في دراستها والتعمق فيها من خالل القراءة والكتابة والتعامـل باللغـة فـي                 

 التعبير وتذكر األقوال المأثورة وكتابة القصـص والروايـات والشـعر والتحريـر              الحديث أو 
 .الصحفي والنقد األدبي وما شابه ذلك

أسس التفريع إلى   مجموعة من   ) 2012(وقد وضعت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية       
 عالمـات   تُجمـع  حيث   المسارات العلمي والعلوم اإلنسانية للطلبة الناجحين في الصف العاشر        

ون وبذلك تك ) 2(يقسم المجموع الناتج على     وهؤالء الطلبة في مبحثي الرياضيات والعلوم العامة        
فـأعلى فـي     %) 60(يسمح لكل طالب حصل على نسـبة         و )100(النهاية العظمى للمجموع    

 يسـمح   كـذلك ال .رغبته المذكور بالدراسة بالفرع العلمي في المدارس الحكومية وفق المجموع
ب المكمل في الصف العاشر األساسي في أحد مبحثي الرياضيات والعلوم العامة بالدراسـة        للطال

 .في الصف الحادي عشر العلمي مهما كان معدل عالماته في هذين المبحثين

ويتضح من خالل هذه األسس أهمية التحصيل في مادة الرياضيات في تحديد التفريـع              
 .للعملي أو للعلوم اإلنسانية
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 سات السابقةالدرا 2:2

باستعراض العديد من الدراسات العربية واألجنبيـة التـي    الفصل هذا في الباحثة قامت
بحثت في موضوع التفكير الرياضي والذكاءات المتعددة وعالقتهما بالتحصيل والرغبة بالتفريع،           

 ائيةاإلحص المستخدمة، األساليب المتبع، األدوات المنهج من حيث أو الموضوعات ذات العالقة،

 .الدراسة بنتائج ومقارنتها عليها والتعرف والتوصيات النتائج أهم على المستخدمة، وأيضا اإلطالع
 :وقد صنفت الباحثة الدراسات السابقة إلى المحاور التالية

 دراسات تناولت التفكير الرياضي مع متغيرات أخرى: المحور األول

 ية التفكير الرياضيدراسات تناولت استراتيجيات لتنم: المحور الثاني

 دراسات تناوالت الذكاءات المتعددة مع متغيرات أخرى: المحور الثالث

 دراسات تناولت العالقة بين الذكاءات المتعددة والتفكير الرياضي: المحور الرابع

 دراسات تناولت التفكير الرياضي مع متغيرات أخرى  1:2:2

 مستوى التفكير االبتكاري وكل من       الى بحث العالقة بين    ) 1999( دراسة إخليل   هدفت
على نمو قدرة   ) ذكر،أنثى(التحصيل واالتجاه نحو الرياضيات، كما هدفت إلى بحث أثر الجنس           

طالبـاً  ) 196(تألفت عينة الدراسة مـن      . طلبة الصف العاشر األساسي على التفكير االبتكاري      
 للفصل األول مـن العـام       طالبة) 96(طالبا، و )100(وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي       

أعد الباحث ألغراض . ، والتابعين للمدارس الحكومية في منطقة بيت لحم  1998/1999الدراسي  
، ومقياسا لالتجاه نحو الرياضيات بعـد       "كثيرات الحدود   "البحث اختبارا تحصيليا خاصا بوحدة      

ـ            ر االبتكـاري فـي     إطالعه على عدد من المقاييس المستخدمة سابقا، كما استخدم مقياس التفكي
وقـد اسـتخدم الباحـث المعالجـات االحصـائية          ).1992(الرياضيات الذي أعـده الهباهبـة       

وأظهرت النتائج وجـود    . ، تحليل التباين األحادي   )ت(اختبار  ) بيرسون(معامالت ارتباط   :التالية
ت ارتباط موجب ذو داللة احصائية  بين التفكير االبتكاري والتحصيل في الرياضيات، وأظهـر             
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مقياس االتجاه نحـو الرياضـيات والتحصـيل فـي                 
وفي ضوء نتائج الدراسة فقد أوصى الباحث بإعادة النظـر فـي      . الرياضيات تعزى الى الجنس   

أساليب التدريس المتبعة في تدريس الرياضيات وتعديل البـرامج الدراسـية لتنميـة التفكيـر               
ما أوصى الباحث بضرورة بناء اختبارات لقياس القدرة االبتكارية باسـتخدام           االبتكاري لديهم، ك  

 .مسائل رياضية، وإجراء دراسات لتحديد أثر المعلم في تنمية التفكير االبتكاري للطلبة

 دراسة هدفت الى بحث أثـر المعرفـة الرياضـية والتفكيـر             )2000(النتشة  وأجرى  
ألساسي للمشكالت الرياضية، وقـد تألفـت عينـة    اإلبداعي على طرح طالبات الصف العاشر ا     

طالبة من طالبات الصف العاشر األساسي في مدرسة المأمونية في القـدس،            ) 48(الدراسة من   
وطبق على العينة اختبار التحصيل الرياضي واختبار تورانس للتفكير اإلبداعي، وتبعـاً لنتـائج    

و منخفضي المعرفة الرياضية، ومرتفعـي  مرتفعي أ( مجموعات   4االختبارين تم تقسيم العينة ال    
حيث أخضعت استجاباتهن إلى تحليل كمي ركز على الفروق بين     ) أو منخفضي التفكير اإلبداعي   

من مشكالت رياضية من جانب، وكيفي لتحليـل        ) المرتفعة والمنخفضة (ما تطرحه المجموعتان    
عتي التفكيـر اإلبـداعي أن      وقد لوحظ لمجمو  .العمليات التي اتبعتها المجموعتان من جانب آخر      

مجموعة مرتفعي التفكير اإلبداعي طرحت مشكالت أكثر ترابطاً من مجموعة منخفضي التفكير            
اإلبداعي، ولوحظ نمط عند مجموعة مرتفعي التفكير اإلبداعي في طرحها للمشكالت الرياضية            

درجـة مـن   من حيث التعقيد الرياضي حيث بدأت من مشكالت أقل تعقيداً إلى مشكالت علـى    
التعقيد، بينما مجموعة منخفضي التفكير اإلبداعي لم تتبع نمطاً محدداً في طرحها للمشكالت من              

 . حيث التعقيد الرياضي

 لتنمية القـدرة  تدريبي برنامج أثر عن الكشف إلى)  (2001الحوراني دراسة هدفت كما

 نتائج أشارت وقد .ألساسيالعاشر ا الصف طلبة لدى الرياضيات تحصيل في التفكير اإلبداعي على

 فـي  اإلبداعي التفكير على القدرة المقترح لتنمية التدريبي للبرنامج إيجابي أثر وجود إلى الدراسة

 .الرياضيات في الطلبة تحصيل مستوى تحسين
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  بتطوير(Schoenberger and Liming,2001) وليمينغ  شونبيرغر من كٍل وقام

 التفكيـر  مهـارات  لتنمية الحسابية والعمليات ت الرياضيةالمصطلحا على استخدام يعتمد برنامج

 استقصـاء  بعـد  البرنامج بتطوير الباحثان قام وقد والتاسع، الصفين السادس طلبة لدى الرياضي

 المهـارات  ضـعف  .ومنها الطلبة، لدى الرياضي التفكير مستويات تدني تقف وراء التي العوامل

 الطلبة في مشاركة تدني الرياضية، بالمفاهيم والمتعلقة )القبلي مالتعل( السابقة المعرفة اللغوية، تدني

 التفكير مهارات في تحسين البرنامج نجاح إلى الدراسة نتائج أشارت وقد .الرياضية النشاطات تنفيذ

 .الطلبة لدى وتنميتها الرياضي

معرفة طبيعة العالقة بـين     ) Mubark,2005(دراسة مبارك   ومن بين ما هدفت إليه      
فكير الرياضي والتحصيل في مادة الرياضيات لطلبة الصف الحادي عشر علمي في األردن،             الت

من مدارس محافظة إربـد،  واسـتخدم        ) ذكور واناث (طالب  ) 500(تكونت عينة الدراسة من     
التعمـيم،  (اختبار التفكير الرياضي والذي اشتمل على الجوانب التاليـة        : الباحث األدوات التالية  

، واختبار التحصيل   )ستنتاج، استخدام الرموز، التفكير المنطقي، البرهان الرياضي      االستقراء، اال 
في الرياضيات، واستخدم الباحث لمعالجة البيانت إحصائياً معامل ارتباط بيرسون، وتوصـلت            
الدراسة الى وجود ارتباط دال وموجب بين جميع جوانب التفكير الرياضـي والتحصـيل فـي                

 .   الرياضيات

 الصـف  طـالب  لدى الناقد التفكير مستوى معرفة إلى )2005( الشرقي راسةوهدفت د

أو  العلمي بالقسم الطالب التحاق في بالرغبة وعالقته التفكير مستوى على والتعرف الثانوي األول
 فـي  طالبـاً ) 288( من الدراسة عينة وتكونت الدراسي تحصيلهم بمستوى أيضاً وعالقته األدبي

 الناقد، التفكير مقياس غرار على اختبار إعداد وتم الرياض، مدينة شرق يف ثانوية، مدارس خمس

 التفكير  مستوى:يلي ما النتائج وأظهرت .األمريكية البيئة على وجليسر واطسون بإعداده قام والذي

 داللـة  ذات فروق  توجد.متوسطاً كان الرياض مدينة في الثانوي األول الصف طالب لدى الناقد

 األدبية أو العلمية األقسام بأحد االلتحاق في والرغبة الطالب لدى الناقد التفكير توىمس في إحصائية

الطالب،  لدى الناقد التفكير مستوى في إحصائية داللة ذات فروق توجد العلمية األقسام طلبة لصالح
 .الدراسة التحصيل مستوى إلى تعزى
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كير الرياضي وعالقتهـا    هدفت إلى دراسة بعض أنماط التف      بدراسة) 2010(حمشوقام  
 الباحثـة  قامـت  الدراسة أهداف ولتحقيق.بجانبي الدماغ لدى طلبة الصف التاسع األساسي بغزة

 االسـتداللي، (الرياضـي  التفكير واختبار أنماط الدماغية السيطرة اختبار :وهما اختبارين بإعداد

عينـة   كانـت  طالبة،حيث و طالبا (134) الدراسة من عينة ، وتكونت)الناقد اإلبداعي، البصري،
ومن .الدراسة هذه في التحليلي المنهج الوصفي الباحثة اتبعت ولقد عنقودية، عشوائية عينة الدراسة

 األولى لدى أفراد العينة تلى احتل المرتبة البصري البعد اهم النتائج التي توصلت اليها الباحثة أن

بالمرتبـة   اإلبـداعي  كان البعـد  الثالثة، وأخيرا بالمرتبة البعد االستداللي جاء ثم الناقد، البعد ذلك
 .الرابعة

 الرياضي التفكير على القدرة تطور استقصاء إلى) 2012(دراسة أبو زينة وعبدوهدفت 

 بـنمط  الرياضي التفكير عالقة إلى باإلضافة وحتى العاشر، الثامن الصفوف من عبر الطلبة لدى

 الثـامن  الصـفوف  طلبة من اختيروا وطالبة طالباً )١١٤٨( أفراد الدراسة عدد بلغ .الطالب تعلم

 التفكير اختبار استخدام تم أهداف الدراسة، ولتحقيق .األولى عمان مديرية تربية في العاشر وحتى

 فارك مقياس استخدم كما المناسبة، بالطرق وثباته صدقه من والتحقق إعداد الباحثين من الرياضي

 التفكير على القدرة في نمو عن الدراسة نتائج كشفت .الطلبة ىلد المفضلة أنماط التعلم عن للكشف

 لدى المفضل التعلم نمط أن النتائج أظهرت كما .أعلى صف إلى صف من بانتقال الطالب الرياضي

 كان الرياضي التفكير اختبار على الطلبة أداء أن أيضاً وأظهرت الصف، اختالف يتغير مع الطلبة

 هذه الدراسة خلصت وقد .األقل مهأداؤ فكان السمعي النمط ذوو أما البصري، النمط األعلى لذوي

تـدعم   تدريس استراتيجيات وتبني المنهاج دور بتفعيل االهتمام إلى تدعو التوصيات من جملة إلى
 .الطلبة تعلم أنماط مع وتتماشى التفكير الرياضي

ـ  تدريبي برنامج أثر عن الكشف إلى هدفت دراسة) 2012(نجموأجرى   لتنميـة  رحمقت

 الصـف  طلبـة  لدى الرياضيات في )االحتفاظ( والمؤجل المباشر التحصيل الرياضي في التفكير

 من طلبـة  وطالبة طالباً (182) من الدراسة عينة تكونت الغرض، هذا ولتحقيق .السابع األساسي

 المجموعـة  إحداهما تمثـل  للذكور شعب، شعبتان أربع على والموزعين األساسي السابع الصف



35 

 ضـابطة،  واألخرى إحداهما تجريبية لإلناث وشعبتان الضابطة، المجموعة واألخرى التجريبية

 التفكير ومهارات أنماط تنمية إلى الذي هدف التدريبي البرنامج التجريبية المجموعات درست حيث

 أداة وتكونـت  .بالطريقة التقليدية المدرسي الكتاب الضابطة المجموعات درست بينما الرياضي،

 تنفيـذ  بعد الطلبة تحصيل استخدامه لقياس تم والذي الرياضيات، في تحصيلي اختبار من لقياسا

 ولإلجابة ).المؤجل التحصيل( تنفيذها من أربعة أسابيع وبعد ،)المباشر التحصيل( مباشرة الدراسة

 إلـى  ئجالنتا أشارت الثنائي حيث التباين تحليل استخدام تم فرضياتها واختبار الدراسة أسئلة عن

 المباشـر  التحصـيل  تحسـين  فـي  الرياضـي  التفكيـر  لتنمية المقترح للبرنامج األثر اإليجابي

 ذلك على في وتفوقه واإلناث، الذكور الطلبة من كل لدى وذلك الرياضيات في )االحتفاظ(والمؤجل

 .التدريس في التقليدية الطريقة

 ضيدراسات تناولت استراتيجيات لتنمية التفكير الريا 2:2:2

 إلى قياس اثر استراتيجية تعليمية مستندة إلى نظرية معالجة          )2003( الفي هدفت دراسة 
المعلومات واستقصاء فاعليتها في مهارات التفكير الناقد لدى عينة من طلبـة الصـف العاشـر          

 ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة الدراسة من طلبة الصف العاشر في المدارس الحكومية               .األساسي
طالبا وطالبة، موزعين على أربع شعب بواقع     ) 150(ة عمان الثانية، حيث تكونت من       في مديري 

 تجريبية وضابطة، طبقت اسـتراتيجية       :قسمت كل شعبتين إلى مجموعتين    . شعبتين لكل جنس  
 جلبسر لقيـاس    – استخدم اختبار واطسون      .تعليمية على المجموعة التجريبية لمدة ثالثة أشهر      

ظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المجمـوعتين ولصـالح             وأ  .التفكير الناقد 
 .المجموعة التجريبية، كما لم تظهر النتائج اثر لمتغير الجنس فـي مهـارات التفكيـر الناقـد                

باستخدام  كمبيوتري برنامج استخدام أثر معرفة إلى دراسة هدفت )Robin,2004(روبن وأجرى 
 وتكونـت  الثانوية المرحلة طلبة لدى الرياضي التفكير مهارات وتنمية التحصيل على )logo(لغة

باسـتخدام   درسـت  تجريبيـة  احـدهما  مجموعتين إلى تقسيمهم تم طالبا، (60) من الدراسة عينة
 فردية في فروق وجود إلى الدراسة وتوصلت المعتادة بالطريقة درست ضابطة واألخرى البرنامج

 مهارات التفكير اختبار في وكذلك التجريبية المجموعة لصالحو الرياضية للمفاهيم التحصيل اختبار
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 عينة لدى طلبة الرياضي والتفكير التحصيل بين مرتفعة ارتباطية عالقة الباحث وجد الرياضي،كما

 ).2011الكبيسي،(البحث

 الى معرفة أثر استخدام انموذجي دورة التعلم والعـرض          )2004(بطرسوسعت دراسة   
وتنمية التفكير االستداللي في الرياضيات لدى طالبـات الصـف االول           المباشر على التحصيل    

المتوسط، وقد تمت مقارنة تلك النماذج بالطريقة االعتيادية بوصفها عينة ضابطة، تكونت عينة             
طالبة في ثالث شعب، اختيرت عشوائيا وجرى بناء اختبار تحصيلي مكون           ) 107(الدراسة من   

فقـرة،  ) 30(تنمية المتحققة للتفكير االسـتداللي مكونـا مـن          فقرة،واختبار لقياس ال  ) 50(من  
: جرى تدريسها بـانموذج دورة الـتعلم ذات المراحـل الـثالث           : المجموعة التجريبية االولى  

االستكشاف، عرض المفهوم، التطبيق، وباستخدام الوسائل الحسية للتعلم في مرحلة االستكشاف           
. Piagetالمجرد، علـى وفـق نظريـة بياجيـه          لتحقيق االنتقال المعرفي من المحسوس الى       

جرى تدريسها بأنموذج العرض المباشر، على وفق أصناف المعرفة   : المجموعة التجريبية الثانية  
مفاهيم، مهارات، مبادئ، أساليب تفكير من خالل حل مشكالت وبالخطوات المحـددة   : الرياضية

: وكانت النتائج كاألتي. ة االعتياديةدرست على وفق الطريق: المجموعة الضابطة. لهذا األنموذج
تفوق المجموعة التجريبية األولى التي درست على وفق أنموذج دورة التعلم على المجمـوعتين              
التجريبية الثانية والضابطة في التحصيل ككل وفي مكونات المعرفة الرياضية كل على حدة وفي    

ثانية التي درست علـى وفـق أنمـوذج         تنمية التفكير االستداللي، تفوق المجموعة التجريبية ال      
العرض المباشر على المجموعة الضابطة في التحصيل ككل وفي مكونات المعرفة الرياضية كل   

وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتـائج، فقـد           . على حدة، وفي تنمية التفكير االستداللي     
نمية التفكيـر االسـتداللي،     االهتمام بت : قدمت الباحثة عددا من التوصيات والمقترحات، واهمها      

وتحسين اإلنجاز للطالبات وذلك باستخدام أنموذجي دورة التعلم والعرض المباشر في المراحـل             
 .المختلفة

 استراتيجية استخدام فاعلية على التعرف إلى هدفت) 2005(حمادة وفي دراسة أجراها 

 نـوادي  فـي  النشـط  علمالـت  أسلوب على القائمتين واستراتيجية االستقصاء) شارك-زاوج-فكر(

 الترجمة، االستدالل، االستقراء،( الرياضي التفكير بعض مهارات تنمية في المدرسية الرياضيات
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) 126(من  الدراسة عينة تكونت اإلعدادي،وقد الثالث تالميذ لدى) ككل الرياضي،التفكير البرهان
 ألدوات الباحث تطبيق ة،وبعدالتعليمي القبة حدائق بإدارة للبنين النقراشي طالب مدرسة من طالب

 طـالب  درجـات  متوسـطي  بـين  إحصـائياً  دالة فروق وجود الدراسة نتائج الدراسة، أظهرت

 التفكيـر  مهـارات  نمو في التجريبية المجموعة طالب لصالح والضابطة المجموعتين التجريبية

 لدى ياضياتالر وقلق الرياضي التفكير بين عكسية عالقة وجود الدراسة كما أظهرت الرياضي،

 .الدراسة طالب عينة

إلى تقصي أثر استخدام استراتيجية تدريسـية       ) 2008( الخطيب وعبابنه    وهدفت دراسة 
قائمة على حل المشكالت على التفكير الرياضي، واالتجاهات نحو الرياضـيات لـدى طـالب               

ـ    ) 104(تكونت عينة الدراسة من     . الصف السابع األساسي في األردن     ابع طالب من الصف الس
األساسي، قسموا الى مجموعتين عشوائيا، تجريبية درست باستخدام استراتيحية تدريسية قائمـة            
على حل المشكالت وضابطة درست بالطريقة االعتيادية وقد أظهرت النتائج المتعلقة بـالتفكير             
الرياضي تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب المجموعة الضابطة وعدم وجود فروق            

لة احصائية في التفكير الرياضي تعزى للتفاعل بين استراتيجية التـدريس والمسـتوى             ذات دال 
التحصيلي وان اتجاهات طالب المجموعة التجريبية كانت أفضل من اتجاهـات أقـرانهم مـن               
المجموعة الضابطة وعدم وجود فروق ذات داللة احصـائية فـي اتجاهـات الطـالب نحـو                 

 .اتيجية التدريس والمستوى التحصيليالرياضيات تعزى للتفاعل بين استر

 العصف إستراتيجية استخدام أثر على التعرف إلى هدفت دراسة) 2009( اآلغا وأجرى

 الحـادي  الصـف  طالب لدى الدماغ جانبي في الرياضي التفكير مهارات بعض تنمية في الذهني

 الباحـث  استخدم اسةالدر أهداف ولتحقيق. التجريبي المنهج الباحث واستخدم العلمي، للفرع عشر

 التفكير مهارات ببعض يتعلق الباحث تصميم من الدماغية، اختبار السيطرة اختبار: التالية األدوات

 مـان  لعينتين مستقلتين، اختبـار ) ت(اختبار :التالية اإلحصائية األساليب استخدام وتم. الرياضي

 الدراسة مجتمع مستقلة، تكون تلثالث عينا ويلس – كروسكال المستقلتين، اختبار للعينتين ويتني

 خـانيونس،  الحكومية بمحافظة للمدارس التابع العلمي للفرع عشر الحادي الصف طلبة جميع من
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 وتـم  تجريبية، كمجموعة  )30(و ضابطة كمجموعة )30(منهم طالباً، )60(الدراسة عينة وبلغت

 متوسـطي  صـائية بـين  إح داللة ذات فروق قصدية، وقد وجدت الدراسة بطريقة العينة اختيار

 التفكير مهارات بعض تنمية الختبار البعدي التطبيق في والضابطة التجريبية درجات المجموعتين

المجموعـة   لصـالح  )للـدماغ  واأليسـر  األيمن( معاً المسيطرين الجانبين طالب لدى الرياضي
 الرياضـي  فكيرالت مهارات تنمي التي التدريس إستراتيجيات التجريبية، وأوصت الدراسة بتعزيز

 .وغيرها الذهني العصف كإستراتيجية وذلك الطلبة لدى

 الـتعلم  اسـتراتيجية  اسـتخدام  استقصاء أثر إلى) 2009( عبد وعشا كما هدفت دراسة

 الصـف السـادس   طلبة لدى الرياضيات، نحو االتجاهات و الرياضي، التفكير تنمية في التعاوني

 (56) الدراسة أفراد عدد وبلغ متيسرة، عينة قصدية صورةب الدراسة أفراد اختيار تم وقد .األساسي

 تعليميـا،  موقفًـا  )20( خـالل  من الرياضيات في الهندسة وحدة تدريس من االنتهاء وبعد .طالبة

 نـوع  من الرياضي، التفكير في الختبار الطلبة تعريض تم التعاوني، استراتيجية التعلم باستخدام

 فرضيات والختبار.الرياضيات نحو لالتجاهات ومقياس فقرة، )30( على اشتمل متعدد، من اختيار

 كمـا  المعياريـة،  واالنحرافات الحسابية المتوسطات وحسبت الطالبات، نتائج تحليل تم الدراسة

 وكشفت .والضابطة التجريبية المجموعتين في لعالمات الطالبات المصاحب التباين تحليل استخدم

في التفكير  الدراسة، مجموعتي في الطلبة نتائج بين إحصائية لةدال ذات فروق الدراسة وجود نتائج
 إلى الدراسة هذه خلصت وقد .التجريبية المجموعة لصالح الرياضيات، نحو واالتجاهات الرياضي

 منـاهج  بتصـميم  واالهتمام الرياضيات، في تدريس التعاوني التعلم استراتيجية استخدام ضرورة

 .الرياضي التفكير على قدرةال تنمية يعزز الرياضيات بما

 التبادلي التدريس إستراتيجية استخدام أثر قياس إلى  في دراسته)2011(الكبيسي وهدف 

 الباحـث  الرياضيات،واتبع مادة في متوسط الثاني الصف لطلبة الرياضي والتفكير التحصيل على

 تقسموا  طالباً (42(من تكونت قد الدراسة عينة البعدي،وكانت االختبار ذات شبه التجريبي المنهج

 التبـادلي  التـدريس  إسـتراتيجية  درست باستخدام طالباً )20(وعددها  مجموعتين تجريبية إلى

 فـي  المجمـوعتين  وتمـت مكافئـة   االعتيادية بالطريقة درست طالباً) 21( وعددها والضابطة
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 للتفكيـر  الثانيفقرة،و (50) من تكون تحصيلي األول اختبارين الباحث  وأعد.الدخيلة المتغيرات

 اإلحصـائي  والتحليـل  والثبـات  الصـدق  لكالهمـا  وأجـري  فقرة (38) تكون من الرياضي

 إسـتراتيجية  باسـتخدام  التي درست التجريبية المجموعة تفوق البحث نتائج من وكان.لفقراتهما

 .الرياضي والتفكير التحصيل في الضابطة المجموعة على التبادلي التدريس

 ت موضوع الذكاءات المتعددة دراسات تناول3:2:2

دراسة في الواليات المتحدة األمريكية، هدفت إلى   (Wiseman, 1997) وايزمنأجرى
تحديد الذكاء المتعدد لدى طالب المدرسة الثانوية في المقررات التعليميـة النظريـة والعمليـة               

انوية فـي نيكـولن     طالبا وطالبة يمثلون طالب المدارس الث     ) 240(التطبيقية، وتألفت العينة من     
وللتحقق من أهداف البحث قام الباحث بإعداد استبانه تيلـي للـذكاء المتعـدد الـذي                ,ونبراسكا  

وتحليل التباين المتعدد وتوصلت النتائج إلى وجود " ت"استعمل اختبار (1997برانتور شيرر(أعده
 في الذكاء المنطقي   فروق ذات داللة إحصائية بين طالب العلوم النظرية وطالب العلوم التطبيقية          

والذكاء الجسمي والذكاء الشخصي ولصالح طالب العلوم النظرية حيث كان متوسـط درجـات              
 .طالب العلوم النظرية أعلى من متوسط درجات طالب العلوم التطبيقية

عن واقع الذكاءات المتعددة لدى طلبة الصـف العاشـر          ) 2002(وفي دراسة الخرندار    
ا على عينة من الطالب في غزة، استخدمت فيها مقياس تيلي وهدفت            األساسي بغزة وسبل تنميته   

وأوضحت النتائج أن طالب الصف العاشر األساسي بغزة        .للتعرف على الذكاءات وطرق تنميتها    
يمتلكون الذكاءات المتعددة بدرجات مختلفة وأن هناك اتفاقاً بين ترتيب الذكاء البـين شخصـي               

سيقي عند الذكور واإلناث وأنه كلمـا زاد مسـتوى الـذكاء            والمكاني واللغوي والمنطقي والمو   
المنطقي الرياضي زاد مستوى التحصيل في الرياضيات وزاد الميل نحو الرياضيات وأوضحت            

 .النتائج فعالية البرنامج المطور في تنمية التحصيل الرياضي والميل نحو الرياضيات

بلية نظرية الذكاءات المتعددة    إلى معرفة مدى قا   ) Acat,2002( دراسة آكات  هدفت كما
للتطبيق في المواقف التعليمية التعلمية في تركيا وقد توصل الباحث الى نتائج ايجابيـة لتطبيـق           
نظرية الذكاءات المتعددة فقد ساعد تطبيقها في تحكم وسيطرة أكثر داخل الصف وفهـم أفضـل      
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ما ساهم في التنمية االجتماعيـة      باالضافة الى استغالل جميع قدرات الطلبة م      ,وتقويم فعال أكثر  
أيضا ساعدت نظرية الذكاءات المتعددة في تحضير أفضل ألنشطة         .واألكاديمية والشخصية للفرد  

 .التعلم والتعليم والتي تسلك نهج مختلف بالطريقة التقليدية

من ناحية أخرى فان النظرة السلبية الى نظرية الذكاءات المتعددة تأتي من ضيق الوقت              
بشكل عام  . ل المدرسية المضغوطة في تركيا ونظام التعليم والفصول الدراسية المكتظة         والجداو

إن تطبيق وممارسة نظرية الذكاءات المتعددة واجه صعوبات وذلك لعدم القدرة على الربط بين              
 .المستوى والموضوع ومدى الذكاء

ءات إلى استقصاء االختالف في ذكـا     ) Gogebakan,2003(دراسة جيوباكان وهدفت  
طالب وطالبة من   )321(الطلبة تبعا لمتغير الصف ومتغير الجنس وقد تكونت عينة الدراسة من            

" تيلـي "قائمـة   : ، وقد استخدم الباحث األدوات التالية     )الثامن-الخامس-الثالث-األول(الصفوف  
ات واستبانة لجمع معلومات حول الطلبة وآبائهم واستنتج الباحث أن الـذكاء           ,للذكاءات المتعددة 

السائدة لدى الصف األول هي الذكاء اللغوي والمنطقي ومن ثم الذكاء المكاني والجسمي الحركي             
بينما في الصف الثالث فقد برز الذكاء الضمن شخصي ومن ثم المكاني والمنطقي واللغوي، أما               ,

في الصف الخامس والثامن كانت الذكاءات السائدة الذكاء الضمن شخصي والجسمي الحركـي             
أما من ناحية الجنس فقد تميز الذكور بالذكاء المنطقي والجسمي الحركي،           . وسيقي والمكاني والم

 .بينما كانت االناث متميزة بالذكاء الموسيقي

دراسة هدفت إلى معرفة مستويات الذكاءات المتعددة       ) 2004(عفانة والخزندار وأجرى  
ي الرياضيات وميول الطلبة نحوها، لدى طلبة مرحلة التعليم األساسي بغزة وعالقتها بالتحصيل ف

طالبا وطالبة من الصف األول الى الصف العاشر األساسي         ) 1387(اشتملت عينة الدراسة على   
قائمة تيلي للذكاءات المتعددة،    : في المدارس الحكومية بغزة، وقد استخدم الباحثان األدوات التالية        

وتوصلت الدراسة الى النتـائج     . ضياتاختبار التحصيل في الرياضيات، مقياس الميل نحو الريا       
 :التالية
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ان عينة الدراسة تمتلك الذكاءالمتعدد بدرجات مختلفة بالنسبة لمرحلة التعليم األساسـي            
 الضمن شخصي والذكاء الموسيقي الذكاء ترتيب بين اتفاق هناك أن يتضح المرحلة هذه بغزة، ففي

 الضـمن  الـذكاء  عـن  شخصي البين ذكاءال واإلناث، وتفوق الذكور عند شخصي البين والذكاء

 الرياضي المنطقي والذكاء اللفظي اللغوي ترتيب الذكاء بينما اختلف واإلناث الذكور عند شخصي

 المنطقـي  الـذكاء  تفـوق  حيث واإلناث، الذكور عند الجسمي الحركي والذكاء المكاني والذكاء

 المكاني والذكاء اللفظي اللغوي ذكاءوال اإلناث، عن الذكور الحركي عند الجسمي والذكاء الرياضي

 الرياضي المنطقي الذكاء بين موجبة عالقة توجد أنه النتائج أوضحت الذكور، ما عن اإلناث عند

 نحـو  والميـل  الرياضـي  المنطقي الذكاء بين موجبة عالقة وأيضا في الرياضيات، والتحصيل

 )2007زندار،عفانة والخ(.بغزة األساسي العاشر الصف لدى طلبة الرياضيات

 المتفـوقين  لـدى  االجتمـاعي  الذكاء عن الكشف إلى )2000( المطيريوهدفت دراسة 

 مـن  وذلك االجتماعي الذكاء وقدرات العقلي التفوق بين فيما واتجاه االرتباط مدى على والتعرف

 لذكاءا مقياس " الباحث واستخدم .المتفوقين وغير عقلياً المتفوقين بين الطالب الفروق دراسة خالل

 المتدرجـة  المصفوفات واختبار اختبارات خمس من ويتكون واشنطن لجامعة جورج االجتماعي

 الثـانوي  والرابـع  الثالث بالصفين الذكور الطالب من (420) من البحث وتكونت عينة .المقنن

 اإلحصـائية  المعالجـة  سنة، وتمت) 20-16(أعمارهم بين  وتراوحت العلمي واألدبي بقسميها

. التبـاين  وتحليـل  األداء لدرجات المعيارية واالنحرافات المتوسطات  طريق حساب عن للبيانات
 االجتماعي بالذكاء المتفوقين الطالب تميز الدراسة عنها كشفت التي النتائج أهم كانت حيث

 طـالب  عن العلمي التخصص طالب تميز وأيضا.المتفوقين غير من أكبر بدرجة عموماً

 وهي االجتماعي الذكاء قدرات من واحدة في المستوى العقلي عن رالنظ بغض األدبي التخصص

 .االجتماعي السلوك فهم على القدرة

الكشف عن أثر استخدام استراتيجية تدريس مبنية على ) 2008( عوضواستهدفت دراسة
تكـون  حيـث   نظرية الذكاءات المتعددة في تحصيل المفاهيم الفيزيائية لدى طلبة الصف العاشر        

دراسة من جميع طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس منطقة جنوب عمان التابعـة   مجتمع ال 
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، أما عينة الدراسة فقـد اختيـرت بطريقـة          2008-2007لوكالة الغوث الدولية للعام الدراسي      
 . مجموعات4طالباً وطالبة موزعين في ) 127(قصدية وبلغ عددها 

وأظهـرت  ،  ر تحصيل المفاهيم الفيزيائية     ولتنفيذ هذه الدراسة قامت الباحثة باعداد اختبا      
 :نتائج الدراسة ما يلي

 في تحصيل المفاهيم الفيزيائية لدى طلبـة الصـف العاشـر     وجود فرق ذي داللة احصائية -1
يعزى الستراتيجية التدريس ولصالح استراتيجية التدريس المبنية علـى تظريـة الـذكاءات             

 .المتعددة

هيم الفيزيائية لدى طلبة الصف العاشر يعزى للتفاعل بـين           عدم وجود اثر في تحصيل المفا      -2
 .استراتيجية التدريس المبنية على نظرية الذكاءات المتعددة والجنس

وفي ضوء النتائج أوصت الدراسة بتدريب المعلمين على استراتيجيات التدريس المبنية           
اءات المتعـددة،كما   على نظرية الذكاءات المتعددة وتضمن مناهج العلوم أنشطة تراعـي الـذك           

أوصت الباحثين باجراء مزيد من الدراسات للبحث في أثر هذه االستراتيجية في القـدرة علـى                
 .التفكير العلمي،التفكير االبداعي،  وحل المشكالت لدى الطلبة

بهدف تحديد الذكاءات المفضلة لدى طلبة الصـفين        ) 2008(العلوانوفي دراسة أجراها    
ين وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة ومعرفة ما إذا كانت ذكـاءات الطلبـة             الرابع والثامن األساسي  

طالبا وطالبـة   ) 623(تختلف باختالف الصف الدراسي والجنس، حيث تكونت عينة الدراسة من         
 ولجمع البيانـات تـم      2006/2007في مدارس مديرية التربية والتعليم في معان للعام الدراسي          

 .مة ماكنزي للذكاءات المتعددةاستخدام الصورة األردنية لقائ

أشارت نتائج الدراسة الى ان معظم الذكاءات المفضلة لدى طلبة الصف الرابع األساسي             
الحركي، وأشارت النتائج أيضا    -تتضمن الذكاء اللغوي والمنطقي الرياضي والمكاني، الجسسمي      

رجي، الخـا -الحركي،والشخصـي -الجسـمي :الى ان طلبة الصف الثامن يفضلون الـذكاءات       
والموسيقى والطبيعي، كما اشارت النتائج الى ان أقل الذكاءات تفضيال الذكاء الوجودي والبـين              
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الحركي،فـي  -شخصي،أشارت نتائج الدراسة الى أن الذكور يفضلون الذكاء المنطقي،الجسـمي         
 .حين تفضل االناث الذكاء الموسيقي

دة وعالقتها بالتحصـيل     في بحثه إلى معرفة الذكاءات المتعد      )2010(الياسري  وهدف  
 طالبة في الصف الثاني متوسط في 400واالتجاه نحو مادة الرياضيات وتكونت عينة البحث من 

 فقرة واختبـار التحصـيل      76بغداد، قامت الباحثة ببناء  مقياس الذكاءات المتعددة المكون من           
ـ  40 فقرة ومقياس االتجاه نحو مادة الرياضيات المكون من          32المكون من    رة  واسـتخدمت   فق

أن هناك عالقة ارتباطيه موجبـة       الى نتائج البحث وهي   حثة معامل ارتباط بيرسون للتوصل      البا
بين كل ، وكذلك بين والتحصيل) قي والرياضي والمكاني  الذكاء اللغوي والمنط  (وقوية بين كل من   

تباطيه ضعيفة  أن هناك عالقة ار    و .واالتجاه نحو مادة الرياضيات    )الذكاء اللغوي والمنطقي  (من  
 .وبين التحصيل واالتجاه نحو مادة الرياضيات )الذكاء الجسمي والموسيقي(بين كل من 

هدفت إلى التعرف على الميول المهنية والذكاءات المتعددة        بدراسة  ) 2011(غالموقامت  
ومعرفة العالقة بين الميول المهنية والذكاءات والفـروق بـين           طلبة الصف الثالث الثانوي   لدى  

وقد اشتملت  . ميول المهنية لدى الطلبة والطالبات، من خالل مقياسي الميول المهنية والذكاءات          ال
وتبين أن أكثر     طالباً وطالبة،  360األطروحة على دراسة مقارنة على عينة عشوائية مؤلفة من          

ود الذكاءات شيوعاً لدى جميع الطلبة من الجنسين هو الذكاء االجتماعي والذكاء الوجودي، و وج    
ارتباط دال بين الذكاءات المتعددة والميول المهنية لدى عينة الدراسة، بينما لم تكن هناك عالقة               

وأشارت غالم إلى أنه اتضح     .دالة بين الذكاء الموسيقي والميل العلمي لدى طلبة المرحلة الثانوية         
وجود فروق خالل الدراسة وجود فروق في الميل العلمي لصالح مجموعة العلوم والرياضيات، و     

داللة في الميل التقليدي لصالح مجموعة العلوم التجارية، ووجود فروق ذات داللة في الميل  ذات
الفني لصالح مجموعة اللغات والعلوم اإلنسانية، وكما تبين وجود فروق ذات داللة فـي الميـل                

دراسـي  التخصـص ال  :العلمي بالنسبة لمتغير التخصص الدراسي، وبالنسبة لتفاعل المتغيـرين 
 .والجنس، فتشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية
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الى معرفة العالقة بين الذكاءات المتعددة والتحصيل  )latha,2012( الثاوهدفت دراسة 
) 240(األكاديمي لدى طلبة الصف التاسع في مدينة مانديا، تم اختيار العينة بطريقة عشـوائية               

وجـود  : اصة،وقد توصلت الدراسة الى النتـائج التاليـة       طالب وطالبة من مدارس حكومية وخ     
ارتباط منخفض وسلبي بين التحصيل في مادة الرياضيات والذكاء المنطقي الرياضـي، كـذلك              
ارتباط منخفض وسلبي بين التحصيل في مادة العلوم والذكاء المكاني، ارتباط متوسط وسلبي بين 

نظرا لالرتباط السلبي والمنخفض بين الذكاءات      و. التحصيل في االجتماعيات والذكاء االجتماعي    
المتعددة والتحصيل األكاديمي أوصى الباحث بضرورة انتباه المعلمين إلى جميع الذكاءات لـدى            
طالبهم واستخدام أكثر من طريقة للتقييم، وكذلك مساعدة طالبهم في اكتشاف طريقة التعلم التي              

  .اء لديهمتناسبهم وتسلسل أفكارهم للحصول على أفضل أد

 إلى مقارنة الذكاءين المنطقي والمكاني لدى طلبة        دراسة هدفت ) 2012(وأجرى لطيف   
 واسـتخدمت   طالب وطالبة، )200(الثانوية المتميزيـن وأقرانهم العادييـن ضمت عينة البحث        

 للذكاءات المتعددة ) Gardner( جاردنرالمعد في ضوء مكونات نموذج)2008(مقياس الصريفي
 وتوصلت الدراسة إلى انه التوجد فـروق دالـة إحصـائيا بـين              .د من صدقه وثباته   بعد التأك 

المتميزين والعاديين في الذكاء المنطقي، وكذلك تم التوصل إلى انه التوجد فروق دالة إحصائيا              
بين المتميزين والعاديين في الذكاء البصري، وأيضا تم التوصل إلى انه توجـد فـروق دالـة                 

 كذلك تم التوصل إلى     . ولصالح الذكاء المنطقي   ء المنطقي والبصري للعاديين   الذكاإحصائيا بين   
 ولصالح الذكاء المنطقي،    الذكاء المنطقي والبصري للمتميزين   انه توجد فروق دالة إحصائيا بين       

وقد أوصت الدراسة بجعل المناهج الدراسية قائمة على تعددية الذكاء لتتوافق مع مايحمله األفراد         
وتوظيفها في تدريس الطلبة للوصول بهم إلى األهـداف التعليميـة كـل حسـب               من مهارات   

إنشاء مراكز بحثية متخصصة لالهتمام بالذكاء وأنواعه المتعددة يتم من خاللهـا إقامـة              .أسلوبه
 .الدورات التدريبية التي تستهدف إلى تنمية وتطوير مهارات الذكاء المتعدد
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 ضي والذكاءات المتعددة معادراسات تناولت التفكير الريا 4:2:2

 معرفة العالقة بين مستوى التفكير الرياضـي وبعـض          )2007(  نجم استهدفت دراسة 
الذكاءات المتعددة لدى طالب الحادي عشر بغزة، حيث اتبع الباحث المنهج الوصفي المسـحي              

 :وتوصل الى النتائج التالية

ة حيث حاز الذكاء البـين شخصـي        إن عينة الدراسة تمتلك الذكاءات الخمسة بدرجات مختلف       _ 
اللغوي والمكـاني والجسـمي والحركـي     :على المرتبة األولى ويلي ذلك على التوالي الذكاء       

 .وأخيرا جاء الذكاء الرياضي

 .االستداللي التفكير كان التفكير مستويات التفكير وأقل مستويات أعلى البصري التفكير  كان-

 طلبة لدى المتعددة والذكاءات الرياضي  مستويات التفكيربين إحصائية داللة ذات عالقة توجد  -

 .عشر الحادي الصف

 عشـر  الحادي الصف طلبة لدى الرياضي التفكير مستوى في إحصائية داللة ذات فروق  توجد-

 .العلمي القسم لصالح) علوم إنسانية علمي،( القسم لمتغير تعزى

علمي، ( المتعددة تعزى الى متغير القسم     توجد فروق ذات داللة احصائية في مستوى الذكاءات       _ 
لصالح القسم العلمي في الذكاء الرياضي والبين شخصي ولصالح قسم العلـوم            ) علوم إنسانية 

 .اإلنسانية في الذكاء المكاني

يهدف إلى قياس فعالية إستراتيجيات الذكاءات المتعددة فـي          بحثاً) 2009(أمين  وأجرى  
 والتفكير االستداللي والتحصيل في الرياضيات لدى تالميذ        تنمية كل من مهارات الحس القياسي     

الصف الخامس االبتدائي، وكذلك التعرف على طبيعة العالقة بـين هـذه المتغيـرات التابعـة                
من ثم قام الباحث ببعض اإلجراءات تم فيها إعادة صياغة وحدة الهندسة المقررة علـى               .السابقة

عض إستراتيجيات الذكاءات المتعددة، وإعداد أدوات      تالميذ الصف الخامس االبتدائي في ضوء ب      
 .اختبار لقياس مهارات الحس القياسي :البحث الحالي وهي



46 

 .اختبار تحصيلي في وحدة الهندسـة  ،)استقرائي واستنباطي(اختبار التفكير االستداللي  
سيمها إلـى   تلميذاً وتلميذة من الصف الخامس االبتدائي تم تق       ) 97(وتم البحث على عينة قوامها      

مجموعتين إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، ثم رصد النتائج واستخدام المعامالت اإلحصائية           
المناسبة للتحقق من صحة فوض البحث واإلجابة عن تساؤالته، قد توصل البحث الحالي إلـى               

لي الحس القياسـي والتفكيـر االسـتدال    :فعالية إستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية كل من
 في ضوء النتائج أوصى الباحث بعدد مـن         .وتحسين مستوى التحصيل لدى تالميذ عينة البحث      

ضرورة تدريب معلمي الرياضيات في كافة المراحل التعليمية علـى اسـتخدام            :التوصيات منها 
إستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تعليم وتعلم الرياضيات مع التركيز على تنميـة المهـارات              

الحس الرياضياي بأنواعه المختلفة، والتواصل الرياضياي، إدراك االرتباطـات         :  مثل األساسية
 .الرياضياية وغيرها

 الناقـد  والتفكير االجتماعي الذكاء بين العالقة بحث  إلى)2009(عسقول وهدفت دراسة 

 يقوم يالذ التحليلي الوصفي المنهج اتبع الباحث الجامعة، وقد طلبة لدى المتغيرات ببعض وعالقته

 بالطريقـة  اختيـارهم  تم وطالبة  طالب )381 (من الدراسة عينة وتكونت المحتوى تحليل على

االجتماعي  الذكاء مقياس األول المقياس مقياسين، من الدراسة أدوات وتكونت العشوائية المنتظمة،
التجزئـة   تبـار اخ مسـتخدماً  لبياناته اإلحصائية بالمعالجة الباحث قام وقد الناقد، التفكير ومقياس
 وجـود  الدراسـة  نتائج وأوضحت كرونباخ ألفا اختبار بيرسون، ارتباط معامل للثبات، النصفية

 كمـا  .طلبة الجامعة عند الناقد التفكير من المتوسط فوق ومستوى االجتماعي للذكاء متدني مستوى
 .الناقد والتفكير االجتماعي الذكاء بين إحصائياً دالة عالقة أوضحت وجود

الختالف  تُعزى الجامعة لطلبة الناقد والتفكير االجتماعي الذكاء في فروق توجد ضا الوأي
 بعض إعداد بضرورة الباحث أوصى النتائج إليه توصلت ما ضوء ، وفي)آداب علوم،( التخصص

 مقررات إيجاد و الجامعات طلبة عند االجتماعي الذكاء تنمية على تساعد والتدريبات التي األنشطة

 كما الناقد والتفكير االجتماعي الذكاء وخاصة والتفكير الذكاء مهارات وتحفيز لى النهوضع تعمل

 واالسـتنباط،  والتحليـل،  التفسير، على مادته تقديم في الجامعي المعلم يركز أن أوصت الدراسة
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 وغيرها الناقد التفكير مهارات اكتساب من الطالب يتمكن حتى المقارنات وعقد وإدراك العالقات،

 .من التوصيات

دراسة هدفت الى التعرف على فاعلية برنامج قائم على الذكاءات      ) 2010(أجرى أحمد   و
المتعددة في تنمية التفكير االبتكاري والتحصيل لطالب الصف الثاني ثـانوي التجـاري حيـث               

 :طالبة واستخدم الباحث المنهج التجريبي وكانت ادوات الدراسة )120(تكونت عينة الدراسة من 
اختبار التفكير االبتكاري،اختبار الذكاء االعدادي استمارة المستوى االجتمـاعي واالقتصـادي،           
اختبار لقياس التحصيل الدراسي، برنامج تدريسي قـائم علـى الـذكاءات المتعـددة، برنـامج        

 .كمبيوتري قائم على الذكاءات المتعددة

يل التباين أحادي االتجاه، اختبار اختبار تحل:واستخدم الباحث المعالجات االحصائية التالية
". ت"توكي لحساب الفروق بين المجموعات،المتوسـط الحسـابي،االنحراف المعياري،اختبـار           

 :وتوصلت الدراسة الى النتائج التالية

وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات الطالبات في المجموعه التجريبية األولى والثانيـة              -
) الطالقة-المرونة-األصالة(ع أبعاد اختبار التفكير االبتكاري    والمجموعه الضابطه على جمي   

 .لصالح المجموعه التجريبية األولى والثانية

وجود فروق دالة احصائيا بين متوسطات درجات الطالبات فـي المجمـوعتين التجـريبيتين               -
 .األولى والثانية والمجموعه الضابطه لصالح المجموعات التجريبية

 الفروق في الذكاءات المتعددة وأنماط      دراسة هدفت إلى معرفة   ) 2011( السراج   وأجرى
 وتكونت عينة الدراسـة مـن   ،األردن التفكير بين الطلبة الموهوبين والطلبة غير الموهوبين في

، وقد تم اختيارهم بالطريقـة العشـوائية        2011\2010لعام الدراسي   من ا )  طالبا وطالبة  568(
 . الدراسةالعنقودية موزعين وفقا لمتغيرات

قائمـة أنمـاط التفكيـر لسـتيرنبرج        : أستخدمت في هذه الدراسـة أداتـان، األولـى        
 لمـاكنزي لمسـح الـذكاءات       اداة مسح الذكاءات المتعددة   : والثانية،  )النسخة القصيرة (وواجنر
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  وشمل كل قسم نوعا واحدا من أنواع الـذكاءات المتعـددة،           ،المتعددة والمتكونة من سبعة أقسام    
أشارت النتائج إلى وجـود فـروق دالـة         ).2003( تمت ترجمتها وتعريبها من قبل حسين      والتي

احصائيا بين متوسطات الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين علـى خمسـة ذكـاءات لصـالح               
بينمـا  ) البصري المكاني، والمنطقي الرياضي، واللغوي اللفظي، والموسـيقي      (الموهوبين وهي   

لصالح غير الموهوبين فـي ثالثـة ذكـاءات          داللة إحصائية    أظهرت النتائج وجود فروق ذات    
، كما أشارت النتائج إلى وجود      )الذاتي-الحركي، والشخصي -االجتماعي، والبدني -البينشخصي(

فروق دالة احصائيا بين متوسطات الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين على خمسة أنماط تفكير             
وأشارت النتائج إلى ).الشمولي، الفوضوي، الملكيالتشريعي، القضائي، (لصالح الموهوبين وهي 

وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطات الطلبة الموهوبين وغير الموهوبين على خمسة أنماط             
، بينما لم تكن    )التنفيذي، المحلي، المحافظ، الداخلي، الهرمي    (تفكير لصالح غير الموهوبين وهي      

 .خارجي والتحرري واألقلية بين أنماط التفكير الالفروق دالة إحصائيا

وفي ضوء هذه النتائج أوصت الدراسة معلمي الطلبة الموهـوبين وغيـر الموهـوبين              
بأستخدام التطبيقات العملية والتربوية لنظريتي أنماط التفكير ونظرية الذكاءات المتعددة، كـذلك            

 .أخرىأوصت الدراسة بإجراء دراسات مماثلة تشمل مواد أخرى وعينات أخرى ومتغيرات 

 Foong, Shariffudin and)( فـونج وشـارفودين وميسـالن    هـدفت دراسـة  

Mislan,2012   الى معرفة العالقة بين الذكاءات المتعددة ومهارات التفكير الناقد لدى الطلبـة 
 طالباً من الطلبـة المتفوقـون فـي         1268ن في ماليزيا، وقد تكونت عينة الدراسة من         يالمتفوق

قائمة ماكينزي للـذكاءات المتعـددة، مقيـاس        :  استخدام األدوات التالية   المدارس الثانوية، وتم  
وقد وجدت الدراسة ان الطلبة المتفوقون لديهم ذكاء ضـمن          . واتسون جلسر لتقييم التفكير الناقد    

شخصي عالي يليه الذكاء الوجودي، الذكاء الحركي، الذكاء المنطقي الرياضي، الذكاء المكاني،            
وتوصـلت  .  الذكاء اللغوي، الذكاء الطبيعي، وآخرها الذكاء الموسـيقي        الذكاء الضمن شخصي،  

أيضا الدراسة الى وجود ارتباط موجب دال إحصائيا بين الذكاءات المتعددة ومهارات التفكيـر              
 .الناقد
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 وفيما يلي ملخص ألهم نتائج الدراسات السابقة

ـ             • ل مـن التفكيـر   أكدت بعض الدراسات على وجود ارتباط دال إحصائياً وموجب بـين ك
 .)1999إخليل (،mubark,2005)(الرياضي والتفكير اإلبداعي والتحصيل في الرياضيات 

في أثـر برنـامج تنميـة التفكيـر         ) 2001(ودراسة الحوراني   ) 2012(اتفقت دراسة نجم   •
 .الرياضي في تحسين التحصيل في الرياضيات

 عند االنتقال من صف إلى      على نمو التفكير الرياضي   ) 2012( وعبد   أكدت دراسة أبو زينة    •
 .صف أعلى، وأن األداء األعلى في اختبار التفكير الرياضي كان للنمط البصري

 .عالقة عكسية بين التفكير الرياضي وقلق الرياضيات) 2005(وجدت دراسة حمادة  •

 :بينت بعض الدراسات أثر استراتيجيات مختلفة في تنمية التفكير الرياضي وهي كاآلتي •

 ).2003الفي (مستندة إلى نظرية معالجة المعلومات استراتيجية  �

واستراتيجية االستقصاء القائمتين على أسلوب الـتعلم       ) شارك-زاوج-فكر(استراتيجية   �
 ).2005حمادة (النشط

 ).2008 الخطيب وعبابنة(استراتيجية تدريس قائمة على حل المشكالت  �

 ).2009اآلغا (استراتيجية العصف الذهني  �

 ).2009عبد وعشا (علم التعاوني استراتيجية الت �

 ).2011الكبيسي (استراتيجية التدريس التبادلي �

الخزندار (وجود عالقة موجبة بين الذكاء المنطقي والتحصيل في الرياضيات والميل نحوها           •
و ) 2012(، بينما وجدت درست الثا    )2010الياسري  (،  )2004عفانة والخزندار   (،)2002
 . بين الذكاء المنطقي والتحصيل في الرياضياتوجود عالقة سلبية) 2012(لطيف 



50 

وجدت بعض الدراسات اختالف في ترتيب الذكاءات المتعددة عند االنتقـال مـن صـف                •
 ).2004عفانة والخزندار (،)2003جيوباكان (آلخر

فروق دالة إحصائياً بين طالب العلوم النظريـة والعلـوم          ) 1997(وجدت دراسة وايزمان   •
 .منطقي والحركي والشخصي لصالح طالب العلوم النظريةالتطبيقية في الذكاء ال

على تفوق الذكاء المنطقي على الذكاء البصري لدى الطـالب          ) 2012(أكدت دراسة لطيف   •
 .العاديين والمتميزين

أن تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة ساعد في تحكم وسـيطرة          ) 2002(وجدت دراسة آكات   •
ل أكثر، باالضافة الى استغالل جميـع قـدرات         أكثر داخل الصف وفهم أفضل وتقويم فعا      

الطلبة أيضا ساعدت نظرية الذكاءات المتعددة في تحضير أفضل ألنشطة الـتعلم والتعلـيم              
 .والتي تسلك نهج مختلف بالطريقة التقليدية

وجود ارتباط دال إحصائيا بين الـذكاءات المتعـددة والميـول           ) 2011(أكدت دراسة غالم   •
 .المهنية

 الرياضي بين مستويات التفكير إحصائية داللة ذات عالقة وجود) 2007(نجم أكدت دراسة  •

 التفكيـر  كـان ووكذلك حاز الذكاء البين شخصي على المرتبة األولى  المتعددة والذكاءات

 الرياضـي  التفكيـر  مستوى في دالة إحصائيا فروق وجودالتفكير  مستويات أعلى البصري

 فـي  دالة إحصـائيا العلمي، وجود فروق  القسم  لصالح)علوم إنسانية علمي،( لمتغير القسم
لصـالح القسـم    ) علمي، علوم إنسـانية   (مستوى الذكاءات المتعددة تعزى الى متغير القسم      

  .العلمي

 الى وجود ارتباط موجب Foong, Shariffudin and Mislan 2012)(توصلت دراسة  •
 .اقددال إحصائيا بين الذكاءات المتعددة ومهارات التفكير الن

 :الحالية كما يلي الدراسات السابقة والدراسة بين واالختالف الشبه أوجه الباحثة استخلصت



51 

 تصنيف الدراسات السابقة ) 1:2(جدول 

 اسم الدراسة الفئة المستهدفة أداة الدراسة

ــي ــر الرياضــ ــار التفكيــ  اختبــ
 مقياس فارك ألنماط التعلم

من الصف الثامن حتى 
 الصف العاشر

بد أبو زينة وع
)2012( 

 برنامج تدريبي لتنمية التفكيـر الرياضـي      
 اختبار تحصيلي

 )2012(نجم السابع األساسي

 latha 2012 التاسع األساسي -

 )2012(لطيف الثانوية  للذكاءات المتعددة )2008(مقياس الصريفي

ــددة  ــذكاءات المتع ــاكينزي لل ــة م  قائم
 يةالثانو  مقياس واتسون جلسر لتقييم التفكير الناقد

(foong, 

shariffudin and 

mislan 2012) 

ــي ــر الرياضــ ــار التفكيــ  اختبــ
 اختبار تحصيلي

 )2011(الكبيسي الثاني متوسط

ــة   ــول المهنيــ ــاس الميــ  مقيــ
 مقياس للذكاءات المتعددة

 )2011(غالم الثالث الثانوي

 قائمة أنماط التفكير لسـتيرنبرج وواجنـر      
 قائمة ماكنزي للذكاءات المتعددة

 )2011(السراج -

ــي ــر الرياضــ ــار التفكيــ  اختبــ
 اختبار السيطرة الدماغية

 )2010(حمش التاسع األساسي

 مقيــــاس الــــذكاءات المتعــــددة
 اختبــــــــار تحصــــــــيل

 مقياس االتجاه نحو الرياضيات
 )2010(الياسري الثاني متوسط

ــي ــر الرياضــ ــار التفكيــ  اختبــ
 استمارة للذكاءات المتعددة

 )2010(أحمد ثاني ثانوي

ــار التفك ــياختبــ ــر الرياضــ  يــ
 اختبار السيطرة الدماغية

 )2009(اآلغا اول ثانوي علمي

 برنامج تدريبي لتنمية التفكيـر الرياضـي      
ــي ــر الرياضــ ــار التفكيــ  اختبــ

 مقياس لالتجاه نحو الرياضيات
 )2009(عبد وعشا السادس األساسي
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 اسم الدراسة الفئة المستهدفة أداة الدراسة

 اختبار لقياس مهـارات الحـس القياسـي       

 اختبـــار التفكيـــر االســـتداللي    
 اختبار تحصيلي في وحدة الهندسة 

 )2009(أمين الخامس األساسي

ــاس ــذكاء مقيـ ــاعي  الـ  االجتمـ
 الناقد التفكير مقياس

 )2009(عسقول الجامعة

 برنامج تدريبي لتنمية التفكيـر الرياضـي      
 اختبار تحصيل

 السابع األساسي
الخطيب وعبابنة 

)2008( 

 )2008(عوض  عاشر األساسيال اختبار تحصيل

الرابع األساسي والثامن  قائمة ماكنزي للذكاءات المتعددة
 األساسي

 )2008(العلوان 

ــي ــر الرياضــ ــار التفكيــ  اختبــ
 قائمة تيلي للذكاءات المتعددة

 )2007(نجم أول ثانوي

ــي ــر الرياضــ ــار التفكيــ  اختبــ
 اختبار تحصيل

 Mubark,2005 أول ثانوي

 اختبار التفكير الناقد
 

 )2005(الشرقي  أول ثانوي

 برنامج تدريبي لتنمية التفكير الرياضي
 

 )2005(حمادة  الثالث اإلعدادي

ــددة  ــذكاءات المتعـ ــي للـ ــة تيلـ  قائمـ
 اختبــار التحصــيل فــي الرياضــيات   

 مقياس الميل نحو الرياضيات

من الصف األول إلى 
 الصف العاشر

عفانة والخزندار 
)2004( 

 فكيـر الرياضـي   برنامج تدريبي لتنمية الت   
 اختبار تحصيل

 )Robin,2004( الثانوية

ــتداللي   ــر االســ ــار التفكيــ  اختبــ
 )2004(بطرس  االول المتوسط اختبار تحصيل

 قائمــة تيلــي للــذكاءات المتعــددة   
 استيانة

األول، الثالث، 
 الخامس، الثامن

 )2003(جيوباكان

 جلبسر لقياس التفكيـر     –اختبار واطسون   
 الناقد

 )2003(الفي العاشر األساسي

 )2002(الخزندار العاشر األساسي قائمة تيلي للذكاءات المتعددة
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 اسم الدراسة الفئة المستهدفة أدوات الدراسة

برنامج تدريبي لمعرفـة قابليـة نظريـة        
 الذكاءات المتعددة للتطبيق

 )2002(آكات -

 )2001(الحوراني العاشر األساسي برنامج تدريبي لتنمية التفكير اإلبداعي

السادس والتاسع  برنامج تدريبي لتنمية التفكير الرياضي
 األساسي

Schoenberger 

and 

Liming,2001 
 لجامعة جـورج  االجتماعي الذكاء مقياس

 واشنطن
 )2000(المطيري الثالث والرابع الثانوي

ــداعي  ــر اإلل ــورانس للتفكي ــاس ت  مقي
 اختبار تحصيل

 )2000(النتشة العاشر األساسي

 ر االبتكــــاريمقيــــاس التفكيــــ
 اختبــــــــار تحصــــــــيل

 مقياس االتجاه نحو الرياضيات
 )1999(إخليل العاشر األساسي

 Wiseman) الثانوية قائمة تيلي للذكاءات المتعددة

1997) 

 :وتميزت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيما يلي

العاشـر  إيجاد عالقة بين أنماط التفكير الرياضي والذكاءات المتعددة لطلبـة الصـف              �
 .األساسي

درست العالقة بين الذكاءات المتعددة والرغبة في التفريع  التي األولى الدراسة هذه تعتبر �
 .لطلبة الصف العاشر األساسي) علمي، علوم إنسانية(

درست العالقة بين أنماط التفكير الرياضي والرغبة فـي   التي األولى الدراسة هذه تعتبر �
 . لطلبة الصف العاشر األساسي)علمي، علوم إنسانية(التفريع 

تعتبر هذه الدراسة األولى التي درست العالقة بين أنماط التفكير الرياضي والتحصيل في  �
 .الرياضيات لدى طلبة الصف العاشر األساسي في ظل المناهج الفلسطينية الجديدة
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 الفصل الثالث

 طريقة الدراسة وإجراءاتها

  مقدمة1:3

يتم من خالله إنجاز الجانب التطبيقـي       تعتبر منهجية الدراسة واجراءاتها محوراً رئيسياً       
من الدراسة، وعن طريقها يتم الحصول على البيانات المطلوبة إلجـراء التحليـل اإلحصـائي               
للتوصل إلى النتائج التي يتم تفسيرها في ضوء أدبيات الدراسة المتعلقة بموضـوع الدراسـة،               

 .وبالتالي تحقق األهداف التي تسعى إلى تحقيقها

فصل وصفاً للمنهج المتبع ومجتمع الدراسـة، وعينتهـا، وكـذلك أدوات            وتناول هذا ال  
الدراسة المستخدمة وطريقة إعداداها، كما يتضمن وصفاً لإلجراءات التي قامت بهـا الباحثـة              
لتطبيق أدوات الدراسة وينتهي الفصل بالمعالجات اإلحصائية التي استخدمت في تحليل البيانات            

 .SPSS برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةواستخالص النتائج باستخدام 

  منهج الدراسة 2:3

بناء على طبيعة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقيقها فقد استخدمت الباحثة المنهج             
الوصفي التحليلي، والذي يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصـفاً       

 كيفياً وكمياً، كما ال يكتفي هذا المنهج عند جمع المعلومـات المتعلقـة              دقيقاً ويعبر عنها تعبيراً   
بالظاهرة من أجل استقصاء مظاهرها وعالقاتها المختلفة، بل يتعداه إلى التحليل والربط والتفسير 

 .للوصول إلى استنتاجات يزيد بها رصيد المعرفة عن الموضوع

  مجتمع الدراسة3:3

 يتكون من جميع طلبة الصف العاشر األساسي في مدارس          إن مجتمع الدراسة المستهدف   
) 3526(، وقد بلـغ عـددهم       )2012/2013(محافظة طولكرم في الفصل الدراسي الثاني للعام        
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لمـدارس، وعـدد    توزيع أفراد مجتمع الدراسة تبعاً لعـدد ا       ) 1:3(طالباً وطالبة، ويبين الجدول     
 .      الطلبة، وعدد الشعب

 راد مجتمع الدراسة تبعاً لعدد المدارس وعدد الطلبة وعدد الشعب توزيع أف) 1:3(جدول

 عدد الطلبة عدد الشعب عدد المدارس الجنس

 1684 57 26 ذكور
 1731 58 29 إناث

 111 6 5 مختلطة
 3526 121 60 المجموع

أسماء مدارس محافظة طولكرم التي تحتـوي الصـف العاشـر           ) 7(كما يبين الملحق    
 .شعب وعدد الطالب لكل مدرسةاألساسي وعدد ال

  عينة الدراسة4:3

طالباً وطالبة، من طلبة الصف العاشر األساسي فـي         ) 359(تكونت عينة الدراسة من     
المدارس الحكومية التابعة لمحافظة طولكرم، وقد استخدمت الباحثة في تحديـد حجـم العينـة               

 )1997عفانة، (المعادلة التالية 

............... )................1(معادلة 
])[(1 2

α++
=

m

m

n

n
n 

 :حيث

n   =حجم العينة. 

α =  0.05مستوى الداللة اإلحصائية وتم اعتبارها. 

mn  =حجم المجتمع اإلحصائي. 

وتم اختيار عينة الدراسة بالطريقة القصدية، حيث اختارت الباحثة مدرستين من مدارس            
أبـدت   مدرسة ذكور الفاضلية الثانوية ومدرسة بنات العدوية الثانويـة، وقـد   دراسة،مجتمع ال
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الدراسة ويبـين الجـدول    بتطبيق وتعاونًا ترحيبا ومعلماتها ومعلموها وهيئتها اإلدارية المدارس
 .توزيع عينة الدراسة تبعاً للمدارس والشعب وعدد الطالب) 2:3(

  للمدارس وعدد الشعب وعدد الطالبتوزيع عينة الدراسة تبعاً) 2:3(جدول

 المدرسة عدد الشعب عدد الطالب

 ذكور الفاضلية الثانوية 4 193
 بنات العدوية الثانوية 4 166

 2013-2012الدراسي للعام/طولكرم/ والتعليم التربية مديرية:والتخطيط االحصاء دائرة* 

  أدوات الدراسة5:3

عددة، اختبار التفكير الرياضي، واستبانة الرغبـة       استخدمت الباحثة اختبار الذكاءات المت    
 .في التفريع

  اختبار الذكاءات المتعددة1:5:3

 : أقسام موزعة كاآلتي)4(يتكون االختبار من 

 . فقرات من نوع االختيار من متعدد تقيس الذكاء المكاني)5( القسم األول ويشمل -

 . متعدد تقيس الذكاء المنطقي فقرات من نوع االختيار من)5( القسم الثاني ويشمل -

 . فقرات من نوع الصواب والخطأ تقيس الذكاء اللغوي)10( القسم الثالث ويشمل -

 . فقرات من نوع الصواب والخطأ تقيس الذكاء االجتماعي)10( القسم الرابع ويشمل -

) IQ-Test(اختارت الباحثة فقرات االختبار بعد اطالعها على اختبارات الذكاء العالمية           
أبو (مثل اختيار بعض الفقرات منها والكتب المتوفرة على االنترنت وكتب اختبارات الذكاء، وتم    

 ).2007كارتر( و)2011حماد
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وتم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين المختصين من كلية التربية ومشـرفي             
ى تمثيلهـا   قسم الرياضيات ومعلمي الرياضيات لالطالع على فقرات االختبار بدقة وعلى مـد           

للذكاءات ومناسبتها لطلبة الصف العاشر وصحة الصياغة العلمية واللغوية، وفيما يلي مثال لفقرة 
 ):IQ-Test(البصري تم تناولها من اختبار المكاني من فقرات االختبار التي تقيس الذكاء 

 

 

 

 
 :ءوكذلك مثال لفقرة تقيس الذكاء المنطقي تم تناولها من كتب اختبارات الذكا

 

 

 

 
تم تقدير درجات االختبار بحيث تكون كل فقرة في القسم األول والثاني لهـا درجتـان،           

 40 درجات لكل قسم، و    10وفي القسم الثالث والرابع لها درجة واحدة وبالتالي يكون المجموع           
 ).  دقيقة45(درجة لالختبار ككل، وتم تقدير زمن االختبار بحصة مدرسية 
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  الرياضي اختبار التفكير2:5:3

قامت الباحثة بإعداد اختبار التفكير الرياضي في الرياضيات لما تم دراسته قبل الصـف     
 : فقرة موزعة كاآلتي11العاشر األساسي يتكون االختبار من 

 . فقرات لقياس مهارة التفكير البصري3 -

 . فقرات لقياس مهارة التفكير االستداللي3 -

 .قدي فقرات لقياس مهارة التفكير الن3 -

 .فقرتين لقياس مهارة التفكير االبداعي -

وقد اكتفت الباحثة بهذا العدد من الفقرات بناء على طلب المحكمين وذلك ألن زيادة عدد الفقرات             
 .يعني حصة مدرسية إضافية لالختبار وأيضا قد يمل الطالب من االختبار

ـ            ن متعـدد وأسـئلة     وقد تنوعت فقرات االختبار بحيث كانت أسئلة من نوع االختيار م
 .مقالية

وقامت الباحثة باختيار فقرات االختبار بعد االطالع على اختبـارات أنمـاط التفكيـر              
الرياضي التي تناولتها الدراسات السابقة وتم االستفادة منها بـبعض الفقـرات مثـل دراسـة                 

 ).2007(ودراسة برهم والخطيب) 2011(ودراسة حمش) 2007(نجم

بار على مجموعة من المحكمين المختصين من كلية التربيـة          وقد عرضت الباحثة االخت   
ومشرفي قسم الرياضيات ومعلمي الرياضيات لالطالع على فقرات االختبار بدقة وعلى مـدى             
تمثيلها ألنماط التفكير الرياضي ومناسبتها لطلبة الصف العاشـر وصـحة الصـياغة العلميـة               

 .واللغوية
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درجتـان لكـل فقـرة،      ) 10-1(لفقرات مـن    تم تقدير درجات االختبار بحيث تكون ا      
 درجة، وتـم    24 درجات لكل فقرة، وبالتالي تكون درجة االختبار ككل          3) 12 و 11(والفقرتين  

 ). دقيقة45(تقدير زمن االختبار بحصة مدرسية 

  استبانة الرغبة في التفريع3:5:3

فقرة  ) 11(مي و   فقرة للميل العل  ) 11(فقرة منها   ) 22(أعدت الباحثة استبانة تتكون من      
)  2009(للميل العلوم اإلنسانية، حيث قامت الباحثة باختيار بعض هذه  الفقرات من دراسة أحمد             

كما هي وتم تعديل بعض هذه الفقرات ليتالءم مع طبيعة المواد الدراسية في المنهاج الفلسطيني،               
مامات وأنشطة الطلبة   والباقي وضعته الباحثة بحيث تنوعت هذه الفقرات بين فقرات تراعي اهت          

 لدي  :ومثال لفقرة تم تعديلها من دراسة أحمد      . والمهنة المستقبلية والتحصيل في المواد المدرسية     
ميل الى الدروس االجتماعية، وتم تعديلها لغموض كلمة دروس اجتماعية عند بعض الطالب وقد 

 ).غرافية، تاريخ، وطنيةج(لدي ميل الى الدروس االجتماعية : أصبحت بهذه الصورة بعد التعديل

وقد اتبعت الباحثة معياراً محدداً لتحديد رغبة الطالب بناء على إجاباته، حيث اعتبـرت              
 فقرات أو أكثر من فقـرات       9على  ) نعم(الباحثة أن رغبة الطالب تكون علمي إذا كانت إجابته          

 9بنعم على أقـل مـن   إذا أجاب  (القسم العلمي في االستبانة، وغير ذلك يكون ميله للقسم األدبي         
 ).فقرات من فقرات الفرع العلمي

  صدق األداة6:3

قامت الباحثة بالتأكد من صدق األدوات من خالل عرضها على مجموعة من المحكمين             
المختصين في الرياضيات، من أجل التأكد من موضوع فقرات االختبارين واالسـتبانة، وأنهـا              

سب مستوى الطالب والوقت المحدد لها، وكان من        تحقق األهداف التي وضعت ألجلها وأنها تنا      
، ومجموعة  من جامعة النجاح الوطنية   الدكتور المشرف على الرسالة، ودكتور      :ضمن المحكمين 

من المشرفين التربويين لمادة الرياضيات، ومجموعة من المعلمين والمعلمات الـذين يدرسـون             
محكمـين،  ) 9(يات، وبلغ عـددهم     الصف العاشر من ذوي الخبرة والكفاءة في تدريس الرياض        
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) د: 1جـ، : 1ب،:1ملحق(حيث طلبت الباحثة منهم خطياً إبداء مالحظاتهم حول أدوات الرسالة 
وبعد جمع مالحظات المحكمين تم عرضها على الدكتور المشرف على الرسالة، وتم تعـديل أو               

 .حذف بعض الفقرات، وتصحيح بعض األخطاء اللغوية وصياغتها بشكل صحيح

اختصار مدة اختبار التفكير الرياضي     : وكان من مالحظات وتوصيات المحكمين ما يلي      
ـ    )  دقيقـة  45(في حين رأى المحكمين بأن االختبار يلزمه فقط         )  دقيقة 90(حيث قدرته الباحثة ب

 .وبناء عليه تم تعديل مدة االختبار وتقليل عدد األسئلة

ر التفكير الرياضي أعلى من مستوى      أيضا كان من مالحظاتهم أن جزء من فقرات اختبا        
تفكير الطلبة أو أعلى من كونها أسئلة تفكير وقد تم حذفها من اختبار التفكير الرياضي وفيما يلي     

 :أمثلة لفقرات تم تعديلها أو حذفها بناء على توصيات المحكمين

 :تم حذف الفقرة التالية من اختبار التفكير الرياضي

 

 

 
 

 :ي تم حذفهاوأيضا من الفقرات الت

 

 
 :كذلك من الفقرات التي تم تعديلها
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 :الفقرة قبل التعديل

 

 

 

 
 :الفقرة بعد التعديل

 

 

 

 

أما بالنسبة الختبار الذكاءات المتعددة فتم أيضا إجراء بعض التعديالت مثل توحيد عدد             
رات أخرى الخيارات لكل األسئلة ذات االختيار من متعدد وتم حذف بعض الفقرات واستبدالها بفق

ومثال لذلك الفقرة التالية حيث تم استبدالها وذلك لمالحظة المحكمين بأن لها نفس هـدف فقـرة                 
 .سابقة

 

 

 

 



63 

أما بالنسبة لالستبانة فقد كانت مالحظات المحكمين حول صياغة بعض الفقـرات وقـد              
نها قد تكـون    قامت الباحثة بإعادة صياغتها وكذلك تم حذف الفقرة التالية لمالحظة المحكمين بأ           

 .رغبة للجميع

 

 :ومثال لفقرة تم إعادة صياغتها ما يلي

 

 :حيث أصبحت بعد التعديل

 

بعد ذلك تم تطبيق األدوات على عينة تجريبية من الطالبات من محافظة طولكرم، حيث              
طالبة من طالبات الصف العاشر في محافظة طولكرم من         ) 34(شملت عينة الطالبات التجريبية     

، )SPSS(نة الدراسة، وتم حساب معامل الثبات الكلي باالستعانة بالبرنامج اإلحصائي           خارج عي 
ويلغ معامـل ثبـات اختبـار       ) 0.69(ار التفكير الرياضي التجريبي     بحيث بلغ معامل ثبات اخت    

كما تم حسـاب معـامالت      . وهي قيم مقبولة في المقاييس التربوية     ) 0.72(الذكاءات التجريبي   
ز لفقرات اختبار التفكير الرياضي التجريبي حيث تراوحت معامالت الصـعوبة        الصعوبة والتميي 

 – 0.05(، وتراوحت معامالت الصعوبة والتمييز الختبار الـذكاءات بـين         )0.72 – 0.16(بين
، وتم بعد ذلك حذف الفقرات غير المناسبة، وتعديل بعض الفقرات األخـرى، كمـا تـم                 )0.61

 .الختبارينالتحقق من كفاية الزمن المخصص ل

  ثبات األداة7:3

اختبار الذكاءات المتعـددة واختبـار التفكيـر        (لقد تم استخراج معاملي ثبات االختبارين     
 ):Allen and Yen,2001( باستخدام المعادلة التالية) الرياضي
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، وقيمة معامل الثبات الختبار )0.73(بلغت قيمة معامل الثبات الختبار التفكير الرياضي  
أغراض البحث العلمي، ومناسبة ألغراض     ، وهي قيم مرتفعة، تحقق      )0.65(الذكاءات المتعددة   

 ).2007الكبيسي،(الدراسة

أما بالنسبة لالستبانة فقد تحققت الباحثة من ثباتها باستخدام طريقة إعادة التطبيق، فقد تم              
ومن ثم حساب ثبات االستبانة من خـالل        حساب معامل االرتباط بين نتائج التطبيق في المرتين         

) 0.82(وكان ثبات االستبانة بهذه الطريقـة يسـاوي          االرتباط   معادلة سبيرمان لتصحيح معامل   
 .وهو معامل ثبات جيد

وبذلك تكون الباحثة قد تأكدت من ثبات أدوات الدراسة مما يجعلها على ثقة تامة بصحة               
 . أسئلة الدراسة واختبار فرضياتهاعناألدوات وصالحيتها لتحليل النتائج واإلجابة 

 مييز معامالت الصعوبة والت8:3

قامت الباحثة بحساب معامالت الصعوبة، ومعامالت التمييز، لفقرات اختباري التفكيـر           
الرياضي والذكاءات المتعددة، وقد اسـتخدمت الباحثـة المعـادالت التاليـة لحسـاب معامـل              

 )2007الكبيسي، (الصعوبة

%]100[= معامل الصعوبة ........معامل الصعوبة ألسئلة االختيار من متعدد) 3(معادلة 
ع

ص
× 



65 

 عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة: ص: حيث

  الذين أجابوا على هذه الفقرةعدد الطلبة الكلي:       ع

 =  معامل الصعوبة .........معامل الصعوبة لألسئلة المقالية) 4(معادلة 

 

 إلى قيمة معامالت الصعوبة لفقرات اختبـاري التفكيـر الرياضـي          ) 6(ويشير الملحق 
 .والذكاءات المتعددة

لفقرات اختبار التفكير الرياضي،    ) 0.74 – 0.20(وقد تراوحت معامالت الصعوبة بين    
، وهي قيم متفقة مع معيار معامالت الصعوبة المقبولـة تربويـاً والتـي              )0.77- 0.19(وبين  

 ).2002عالم،) (0.90 – 0.10(تتراوح بين

د فقد قامت الباحثة بحسابه بناء على المعادلة        أما معامل التمييز ألسئلة االختيار من متعد      
 :التالية

 = معامل التمييز..........لة االختيار من متعددمعامل التمييز السئ) 5(معادلة 

 العليا الفئة من صحيحة إجابة الفقرة عن أجابوا الذين  عدد:ع:حيث

 الدنيا الفئة من صحيحة إجابة الفقرة عن أجابوا الذين عدد:         د

 عدد أفراد المجموعتين:         ن

 = معامل التمييز ..........مييز لألسئلة المقاليةمعامل الت) 6(معادلة 

 العليا الفئة عليها حصلت التي الدرجات  مجموع:س مج: حيث
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 الدنيا الفئة عليها حصلت التي الدرجات مجموع:         مج ص

 درجات المخصصة للسؤالال:         مج م  

 عدد أفراد إحدى المجموعتين  :        ن

إلى قيمة معامالت التمييز لفقـرات اختبـاري التفكيـر الرياضـي            ) 6( ويشير الملحق 
لفقرات اختبـار التفكيـر     ) 0.77 – 0.31(وتراوحت معامالت التمييز بين     .والذكاءات المتعددة 
 الذكاءات المتعددة، وهي قيم مقبولـة تربويـاً         لفقرات اختبار ) 0.70 – 0.33(الرياضي، وبين   

 ).2007الكبيسي، (وتحقق أغراض الدراسة

  إجراءات تطبيق الدراسة9:3

 :اتبعت الباحثة الخطوات التالية في اإلعداد المسبق لتطبيق الدراسة

 على للحصول فلسطين، نابلس/ الوطنية النجاح جامعة في العليا الدراسات كلية عمادة  مراجعة-

 .العالي والتعليم التربية لوزارة موجه تابك

وجهت مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم وذلك بالنيابة عن وزارة التربية والتعلـيم    -
العالي الفلسطينية كتاباً لمدارسها يسمح للباحثة بتطبيق دراستها في المدارس الحكومية وذلك            

 )أ:1(ملحق ).25/2/2013(بتاريخ 

 )34(احثة أدوات الدراسة على عينة استطالعية من غير عينة الدراسة، بلغ حجمها             طبقت الب  -
وذلك للوقـوف    ،)26/2/2013(طالبة من مدرسة بنات عمر بن عبد العزيز الثانوية، بتاريخ         

على االستفسارات وااليضاحات التي يطرحها الطلبة، واستخراج معامالت الصعوبة والتمييز          
 .تباراتلكل فقرة من فقرات االخ

 الباحثة الدراسة على طالب العينة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم في المحافظـة،              تطبق -
،حيث تم تطبيق   )3/3/2013(ومديري مدارس العينة، ومدرسي الرياضيات، وتم ذلك بتاريخ         
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 األدوات في مدرسة ذكور الفاضلية الثانوية أثناء الحصة االولى والثانية، ومن ثـم بتـاريخ              
 .حيث تم التطبيق في مدرسة بنات العدوية الثانوية أثناء الحصة االولى والثانية) 4/3/2013(

القيام بجمع أدوات الدراسة من الميدان بعد انتهاء التطبيق مباشرة وحصر عدد الذين تقـدموا                -
 . من الطالبالالختبار والذين تغيبو

 .اإلجابات ورصد عالمات المشاركيناعتماد اإلجابة النموذجية لالختبارين، ثم تصحيح  -

 تفريغ البيانات وإدخالها إلى الحاسوب ومعالجتها إحصائياً باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية       -
 ).SPSS(للعلوم اإلجتماعية 

 استخراج النتائج وتحليلها ومناقشتها، ومقارنتها مع الدراسات السابقة، واقتـراح التوصـيات             -
 .المناسبة

 ات اإلحصائية المعالج10:3

قامت الباحثة بتفريغ إجابات أفراد العينة وإدخالها إلى الحاسـوب وتحليلهـا إحصـائياً              
ومن المعالجـات اإلحصـائية     ) SPSS(باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية       

 :المستخدمة

 .دراسة المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لوصف عينة ال-1

أنماط التفكير الرياضي والـذكاءات  لمعرفة العالقة بين ) Pearson(معامل ارتباط بيرسون - 2
 .المتعددة

أنماط التفكير الرياضي على التحصـيل  لقياس أثر  )Enter( االنحدار المتعدد بطريقة تحليل -3
 .وقياس أثر الذكاءات المتعددة على التحصيل

 متوسطات أنماط التفكير الرياضي مع متغير الرغبـة فـي           بينالختبار الفروق   " T" اختبار   -4
 .التفريع وكذلك الفروق بين متوسطات الذكاءات المتعددة مع متغير الرغبة في التفريع
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 ابعالفصل الر

 نتائج الدراسة

  مقدمة1:4

هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة أنماط التفكير الرياضي لدى طلبـة الصـف العاشـر               
كما هدفت التعرف الى الذكاءات المتعددة لَديهم، كما هدفت التعرف إلى مدى وجـود   األساسي،

عرفة العالقة بين أنمـاط     عالقة بين أنماط التفكير الرياضي والذكاءات المتعددة، وهدفت أيضاً لم         
التفكير الرياضي والرغبة في التفريع والتحصيل، كما هدفت لمعرفة العالقـة بـين الـذكاءات               

 .المتعددة والرغبة في التفريع والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر األساسي

 والثبات لهم، الصدق من التأكد وتم اختبارين واستبانة، ولتحقيق ذلك قامت الباحثة بإعداد

 الدراسة، ألغراض مناسبين يكونان بحيث االختبارين لكال والصعوبة التميز حساب معامالت وتم

االحصـائية   الـرزم  برنـامج  باسـتخدام  وترميزها تمت معالجتها إحصائيا البيانات تجميع وبعد
)SPSS.( 

ويتضمن هذا الفصل عرضاً لتحليل البيانات واختبار فرضيات الدراسـة، وفيمـا يلـي              
 .ئج الدراسة بالتسلسلعرض لنتا

  النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة2:4

 تحليل النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة األول 1:2:4 

 ما أنماط التفكير الرياضي لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة طولكرم؟

لإلجابة على سؤال الدراسة قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية، واالنحرافـات           
 .لمعيارية، لدرجات الطلبة في اختبار أنماط التفكير الرياضيا

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة) 1:4(ويبين الجدول 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في اختبار التفكير : )1:4(جدول 
 الرياضي

 نمط التفكير المتوسط ياالنحراف المعيار النسبة الترتيب

 التفكير البصري 3.76 1.67 63% 1
 التفكير االستداللي 2.63 1.91 44% 2
 التفكير الناقد 1.64 1.57 27.3% 3
 التفكير اإلبداعي 1.59 1.8 26.5% 4

 اإلجمالي 9.58 5.14 40% 

بي قدره نس بوزن األولى المرتبة احتل البصري التفكير أن) 1:4 ( رقم الجدول من يتضح
 التفكيـر  ثم جاء ،%)44( قدره نسبي بوزن الثانية بالمرتبة االستداللي التفكير ذلك يلي ، %)63(

 الرابعة اإلبداعي بالمرتبة التفكير جاء وأخيرا ،%)27.3( قدره نسبي بوزن الثالثة بالمرتبة الناقد

 %).40(الرياضي  التفكير مستوى كان ،وقد%)26.5(قدره  نسبي بوزن

 تحليل النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني 2:2:4

 ما الذكاءات المتعددة المتوفرة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في محافظة طولكرم؟

 سؤال الدراسة قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسـابية، واالنحرافـات           نلإلجابة ع 
 .المعيارية، لدرجات الطلبة في اختبار الذكاءات المتعددة

 .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة) 2:4(الجدول ويبين 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات الطلبة في اختبار الذكاءات : )2:4(جدول
 المتعددة

 الترتيب النسبة  المعيارياالنحراف  الحسابيالمتوسط الذكاء

 1 %73 1.72 7.25 االجتماعي
 2 %58 1.59 5.82 اللغوي
 3 %47 2.43 4.72 المنطقي
 4 %44 2.55 4.42 البصري
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نسبي قدره  بوزن األولى المرتبة احتل االجتماعي الذكاء أن) 2:4( رقم الجدول من يتضح
 المنطقي الذكاء ثم جاء ،%)58(قدره  نسبي بوزن الثانية بالمرتبة اللغوي الذكاء ذلك ، يلي%)73(

 نسبي بوزن الرابعة المكاني بالمرتبة الذكاء وأخيرا جاء ،%)47( قدره نسبي بوزن الثالثة بالمرتبة

 %).44(قدره 

 تحليل النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث 3:2:4

فـي  ) علمي، علـوم إنسـانية    (ما هي رغبة طلبة الصف العاشر األساسي في التفريع        

 محافظة طولكرم؟

) 3:4(ساب النسب المئوية ويبـين الجـدول       سؤال الدراسة قامت الباحثة بح     نلإلجابة ع 
 ).علمي، علوم إنسانية(النسب المئوية لرغبة الطلبة في التفريع 

 )علمي، علوم إنسانية(النسبة المئوية لرغبة الطالب في التفريع ) 3:4(جدول

  المئويةالنسبة العدد  في التفريعالرغبة

 %35 127 علمي
 %65 232  إنسانيةعلوم

مـن عينـة    %) 35(أن نسبة الطلبة الراغبين في الفرع العلمي      ) 3:4(يتضح من الجدول  
 .من عينة الدراسة%) 65(الدراسة، بينما كانت نسبة الطلبة الراغبين في فرع العلوم اإلنسانية

  النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة3:4

  النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1:3:4

     عالقة ذات داللة إحصائية بـين أنمـاط التفكيـر           ال توجد " تنص الفرضية األولى أنّه 
ولفحص الفرضية اسـتخدمت    ". الرياضي والذكاءات المتعددة لدى طلبة الصف العاشر األساسي       

 .يبين نتائج فحص الفرضية) 4:4(، والجدول)Pearson(الباحثة معامل ارتباط بيرسون 
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 لذكاءات المتعددةمعامالت االرتباط بين أنماط التفكير الرياضي وا: )4:4(جدول

 ابداعي ناقد استداللي بصري      التفكيرالذكاء
  **0.33  **0.26  **0.27 **0.19 مكاني
  **0.34  **0.38 **0.25  **0.18 منطقي
 0.08 0.10 0.08 0.03 لغوي

 - 0.002 0.02 0.06 - 0.01 اجتماعي

 )α=0.01(مستوى الداللة  •

 :بأنّه) 4:4(يتضح من الجدول 

 واالسـتداللي  البصري التفكير من وكالً الذكاء المكاني  بين عالقة ذات داللة إحصائية د توج-

 .والناقد واالبداعي

 واالسـتداللي  البصري التفكير من وكالً الذكاء المنطقي عالقة ذات داللة إحصائية بين  توجد-

 .والناقد واالبداعي

 واالسـتداللي  البصـري  التفكير وكالً مناللغوي  الذكاء بين عالقة غير دالة إحصائياً   توجد-

 .والناقد واالبداعي

 واالستداللي البصري التفكير االجتماعي وكالً من الذكاء بين عالقة غير دالة إحصائياً   توجد-

 .والناقد واالبداعي

 ثانية النتائج المتعلقة بالفرضية ال2:3:4

صائية بين متوسـطات أنمـاط      ال توجد فروق ذات داللة إح      " بأنّه ثانيةتنص الفرضية ال  
ولفحص الفرضية  )". علمي، علوم إنسانية  (التفكير الرياضي تعزى إلى متغير الرغبة في التفريع       

 .يبين نتائج فحص الفرضية) 5:4(والجدول )T(استخدمت الباحثة اختبار 
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للفروق بين المتوسطات في أنماط التفكير الرياضي تعزى لمتغير " T"اختبار : )5:4( جدول
 الرغبة في التفريغ

  التفكيرأنماط
 في الرغبة

 التفريع
 المتوسط

 االنحراف
 المعياري

 الداللة "T  "قيمة

 التفكير 1.54 4.15 علمي
 1.70 3.43  إنسانيةعلوم البصري

3.98 0.001* 

 التفكير 1.81 3.43 علمي
 1.79 2.12  إنسانيةعلوم االستداللي

6.68 0.001* 

 1.66 2.44 ميعل
  الناقدالتفكير

 1.24 1.10  إنسانيةعلوم
8.47 0.001* 

 التفكير 1.92 2.88 علمي
 1.17 0.72  انسانيةعلوم اإلبداعي

12.86 0.001* 

الدرجة الكلية  4.82 12.89 علمي
 4.04 7.36  إنسانيةعلوم للتفكير

11.46 0.001* 

 )5α=0.0(مستوى الداللة  •

إحصائية بين جميع أنمـاط التفكيـر    داللة ذات فروق جدتو أنّه) 7:4(يتضح من الجدول
 )أدبـي  علمي،( الرغبة في التفريع لمتغير تعزى للتفكير الرياضي الكلية الدرجة وفي الرياضي 

 .العلمي القسم لصالح

 الثالثة النتائج المتعلقة بالفرضية 3:3:4

ين متوسطات مستويات   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ب      "  بأنّه   ثالثةتنص الفرضية ال  
ولفحص الفرضية  )". علمي، علوم إنسانية  (الذكاءات المتعددة تعزى إلى متغير الرغبة في التفريع       

 .يبين نتائج فحص الفرضية) 6:4(، والجدول )T(استخدمت الباحثة اختبار 
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 للفروق بين المتوسطات في الذكاءات المتعددة تعزى لمتغير الرغبة" T"اختبار : )6:4(جدول 
 في التفريغ

 الداللة
قيمة  

"T" 
االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
الرغبة في 

 التفريع
 أنماط التفكير

 علمي 5.14 2.55 4.35
0.001 

 علوم إنسانية 3.94 2.45 
 الذكاء المكاني

 علمي 5.68 2.35 6.26
0.001 

 علوم إنسانية 4.10 2.27 
 الذكاء المنطقي

 علمي 6.24 1.48 4.08
0.001 

 علوم إنسانية 5.54 1.60 
 كاء اللغويالذ

 علمي 7.28 1.58 0.34
0.74 

 علوم انسانية 7.22 1.80 
 الذكاء االجتماعي

 )5α=0.0(مستوى الداللة  •

الجدول أنّه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكاء المكـاني والمنطقـي    من يتضح
لصالح القسم العلمي، كما يتضح     ) م إنسانية علمي، علو (واللغوي تعزى لمتغير الرغبة في التفريع     

من الجدول أنّه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الذكاء االجتماعي والرغبة في التفريـع                
 ).علمي، علوم إنسانية(

 الرابعة  النتائج المتعلقة بالفرضية 4:3:4

ذا داللـة إحصـائية     ال تؤثر أنماط التفكير الرياضي تأثيراً         " أنّه الرابعةتنص الفرضية   
وقامت الباحثة بإيجاد معادلة االنحـدار المتعـدد، حيـث عـد             ".على التحصيل في الرياضيات   

التحصيل متغير تابع وأنماط التفكير الرياضي متغيرات مستقلة، حيث تسـتخدم هـذه المعادلـة         
ـ              رات لغرض التنبؤ بالتحصيل في مادة الرياضيات، وفيما يلي جدول يوضح معـامالت المتغي

 المستقلة وداللتها باإلضافة إلى ثابت االنحدار 
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تحليل االنحدار المتعدد لفحص أثر أنماط التقكير الرياضي في التحصيل في : )7:4( جدول
 الرياضيات

 التفكير أنماط
 الرياضي

معامل 
ارتباط 
 بيرسون

 معامالت
 نحداراال

 الخطأ

 المعياري

 اختبار
"T" 

 الداللة
)sig( 

معامل 
التحديد 

)R²( 

معامل 
التحديد 

 المعدل

 *0.02 2.31 0.48 1.20 **0.26  البصريالتفكير
 *0.001 3.23 0.48 1.55 **0.50  االستدالليالتفكير

 *0.007 2.70 0.72 1.95 **0.65  الناقدالتفكير
 *0.001 14.35 0.61 8.80 **0.80  اإلبداعيالتفكير
 *0.001 17.84 2.04 36.30   االنحدارثابت

0.68 0.67 

 )α=0.05(مستوى الداللة  •

أن الداللة تحققت لثابت االنحدار ولمعامالت االنحـدار لمتغيـرات          ) 7:4(ويبين الجدول 
 .التفكير البصري والتفكير االستداللي والتفكير اإلبداعي والتفكير الناقد

ل يتضح من الجدول  أنّه توجد عالقة موجبة دالة إحصائياً بين كل مـن التحصـي               كما  
 .وجميع أنماط التفكير البصري واالستداللي والناقد واإلبداعي

% 67، وهذا يعني أن     0.67= ، ومعامل التحديد المعدل     R²=0.68وكان معامل التحديد    
من التحصيل في مادة الرياضيات تم تفسيره من خالل العالقة الخطية، والنسبة المتبقية قد ترجع               

 .في الرياضياتإلى عوامل أخرى تؤثر على التحصيل 

أن ترتيب أنماط التفكير حسب أهميتها في تفسير التحصيل ) 7:4(كما يتضح من الجدول 
 ":T"في مادة الرياضيات، حسب قيمة اختبار 

  التفكير اإلبداعي-1

  التفكير االستداللي-2

  التفكير الناقد-3
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  التفكير البصري-4

 المعادلة

التفكير *1.95+ التفكير االستداللي*1.55+ بصري التفكير ال*1.20= التحصيل في الرياضيات 
 36.30+ التفكير االبداعي  *8.80+ الناقد 

 الخامسة النتائج المتعلقة بالفرضية 8:3:4

ال تؤثر الذكاءات المتعددة تأثيراً ذا داللة إحصـائية علـى           "  أنّه خامسةتنص الفرضية ال  
معادلة االنحـدار المتعـدد، حيـث عـد         وقامت الباحثة بإيجاد     ".التحصيل في مادة الرياضيات   

التحصيل متغير تابع والذكاءات المتعددة متغيرات مستقلة، حيث تستخدم هذه المعادلة لغـرض             
التنبؤ بالتحصيل في مادة الرياضيات، وفيما يلي جدول يوضح معامالت المتغيـرات المسـتقلة              

 .وداللتها باإلضافة إلى ثابت االنحدار

النحدار المتعدد لفحص أثر الذكاءات المتعددة على التحصيل في تحليل ا: )8:4( جدول
 الرياضيات

  المتعددةالذكاءات
معامل ارتباط 

 بيرسون
 معامالت
 االنحدار

 الخطأ
 المعياري

 اختبار
"T" 

 الداللة
)sig( 

معامل 

التحديد 
)R²( 

معامل 

التحديد 
 المعدل

 *0.05 1.88 0.57 1.10 **0.28  المكانيالذكاء
 *0.001 5.83 0.60 3.50 **0.40  المنطقيالذكاء
 0.19 1.31 0.88 1.15 0.08  اللغويالذكاء
 0.64 0.47- 0.81 0.38- 0.02  االجتماعيالذكاء
 0.001 5.64 6.47 36.52   االنحدارثابت

0.17 0.16 

 )α=0.05(مستوى الداللة  •

ثابـت االنحـدار    تحققـت ل  ) α=0.05فـي مسـتوى     (أن الداللة   ) 8:4( ويبين الجدول 
بينما لم تتحقق للـذكاء اللغـوي   . ولمعامالت االنحدار لمتغيرات الذكاء المكاني والذكاء المنطقي 

 .والذكاء االجتماعي
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يتضح من الجدول  أنّه توجد عالقة دالة إحصائياً بين كل من التحصيل والذكاء المكاني               
ن التحصيل والذكاء اللغوي والـذكاء      والمنطقي، بينما يوجد عالقة غير دالة إحصائياً بين كل م         

 .االجتماعي

% 16، وهذا يعني أن     0.16= ، ومعامل التحديد المعدل     R²=0.17وكان معامل التحديد    
من التحصيل في مادة الرياضيات تم تفسيره من خالل العالقة الخطية، والنسبة المتبقية قد ترجع               

 .إلى عوامل أخرى تؤثر على التحصيل في الرياضيات

أن ترتيب الذكاءات المتعددة حسب أهميتها فـي تفسـير          ) 8:4(ا يتضح من الجدول     كم
 ":T"التحصيل في مادة الرياضيات، حسب قيمة اختبار 

  الذكاء المنطقي-1

  الذكاء المكاني-2

 المعادلة

 36.51+ الذكاء المنطقي  *3.45+ الذكاء المكاني *1.10=التحصيل في الرياضيات 
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

  مقدمة1:5

ـ             ددة هدفت هذه الدراسة الى معرفة أنماط التفكير الرياضي وعالقتها بالـذكاءات المتع
 . والرغبة في التفريع والتحصيل لدى طلبة الصف العاشر األساسي في فلسطين

طالباً وطالبة من طالب المـدارس      ) 359(ولتحقيق ذلك تم اختيار عينة قصدية قوامها        
ويتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة التي تم التوصل إليها          . الحكومية في محافظة طولكرم   

 .ئية كما يتضمن توصيات الدراسةبعد المعالجات اإلحصا

   مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة2:5

 األول مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة 1:2:5

ما أنماط التفكير الرياضي لدى طلبة الصـف العاشـر األساسـي            : ونص السؤال على  
 بمحافظة طولكرم؟

 %)40(لبة الصف العاشر متوسطة تشير النتائج الى أن نسبة التفكير الرياضي عند ط

وهي نسبة منخفضة وتفسر الباحثة ذلك بسبب عدم مراعاة المناهج ألنماط التفكيـر الرياضـي،    
 .وكذلك تكدس الطالب في الصفوف الدراسية

وقد حصل التفكير البصري على المرتبة األولى على أنماط التفكير الرياضـي بـوزن              
 باقي األنماط، تال ذلك التفكير االستداللي بوزن نسبي         وهي نسبة عالية مقارنة مع    %) 63(نسبي

، في حين كان الوزن النسبي للتفكير الناقد والتفكير اإلبـداعي مـنخفض جـداً               %)44(متوسط  
، وتفسر الباحثة حصول التفكير البصري على المرتبة األولى نظراً لكونه أبسط أنواع             %)26.5(

بصر مقارنة بالحواس األخرى، كـذلك فـان أكثـر          التفكير الرياضي ولكثرة استخدام حاسة ال     
 الرسـومات  تخيـل  عليهم يسهل الطلبة المثيرات التي تجذب الطلبة هي المثيرات البصرية ألن
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 والنظريـات  والقـوانين  الرموز مع التعامل من أكثر الرياضية والمجسمات واألشكال والصور

)  2007(ت هذه النتيجة مع دراسة نجـم وقد اتفق. الواقع من وتخيلها ربطها التي يصعب المجردة،
) 2010(ودراسـة حمـش     %) 41.59(حيث حصل التفكير البصري على المرتبة األولى بنسبة       

 .حيث كان التفكير البصري األعلى نسبة بين أنماط التفكير

وتفسر الباحثة تدني نسبة التفكير الناقد واإلبداعي نظراً لكونهما من أنماط التفكيـر ذات              
كذلك نـدرة المواقـف   . عالي وتحتاج إلى مستويات تفكير عليا وعمليات عقلية معقدة        المستوى ال 

 الطالب على تعود قلة  و وفي التدريس الصفيالتي تثير هذين النوعين من التفكير في المناهج

وقد أكـد  .سليمة بطريقة والمناقشة للنقد للطلبة الحرية ترك األحكام بسبب عدم وإصدار البناء النقد
الذي يرى بأن من أهم التحديات التي تواجه األنظمة التربويـة والتعليميـة             ) 2007(لعتومذلك ا 

ولقـد  . العربية هو عدم قدرتها على تعليم وتدريب الطلبة على اكتساب مهارات التفكير الناقـد             
حيث كانت نسـبة التفكيـر      ) 2007(ودراسة نجم   ) 2010(اتفقت هذه النتيجة مع دراسة حمش       

حيث كان ) 2009(وقد تعارضت هذه النتيجة مع دراسة عسقول . ير اإلبداعي متدنيةالناقد والتفك
 . مستوى التفكير الناقد أعلى من المتوسط

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني2:2:5

ما الذكاءات المتعددة المتوفرة لدى طلبة الصف العاشر األساسي في : ونص السؤال على  
 محافظة طولكرم؟

وهي نسبة  %) 73(تشير نتائج الدراسة إلى حصول الذكاء االجتماعي على أعلى نسبة           
وهـي نسـبة    %) 58(مرتفعه بشكل عام، تال ذلك الذكاء اللغوي بالمرتبة الثانية بوزن نسـبي           

، وأخيراً جاء الذكاء المكاني بنسبة متدنية نوعاً      %)47(متوسطة، ثم الذكاء المنطقي بوزن نسبي       
 %).44(ما 

و الباحثة هذه النسبة العالية للذكاء االجتماعي إلى كون الطالب يفهمون ويتعلمـون             تعز
أفضل عندما يتفاعلون مع اآلخرين، وكذلك الى طبيعة البيئة من حـولهم وتـأثرهم بـالنواحي                
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ودراسـة عفانـة    ) 2007(وقد اتفقت هذه النتيجـة مـع دراسـة نجـم          .السياسية واالجتماعية 
حيث كان  ) 2008(وتعارضت مع دراسة العلوان     ) 2002(الخزندارودراسة  ) 2004(والخزندار

حيث كانـت نسـبة   ) 2009(الذكاء االجتماعي من أقل الذكاءات تفضيالً وكذلك دراسة عسقول          
 .الذكاء االجتماعي متدنية

  مناقشة النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث3:2:5

علمي، علوم  (ألساسي في التفريع  ما هي رغبة طلبة الصف العاشر ا      : ونص السؤال على  
 ؟ )إنسانية

مـن عينـة    %) 35(تشير نتائج الدراسة إلى أن نسبة الطلبة الراغبين في الفرع العلمي          
 .من عينة الدراسة%) 65(الدراسة، بينما كانت نسبة الطلبة الراغبين في فرع العلوم اإلنسانية

لعلوم اإلنسانية عالية وهـي     ويتضح من هذه النتائج أن نسبة الطلبة الراغبين في فرع ا          
وعند مراجعة الباحثة ألعداد المتقـدمين      .تقريباً ضعف نسبة الطلبة الراغبين في الفروع العلمية       

 وجدت مـا    2012 الى عام    2009للثانوية العامة من الفرعين العلمي والعلوم اإلنسانية من عام          
 :يلي

 %.22.5 هي 2009نسبة المتقدمين للفرع العلمي عام  -

 %.22.9 هي 2010سبة المتقدمين للفرع العلمي عام ن-

 %.22.3 هي 2011 نسبة المتقدمين للفرع العلمي عام-

 %.23.3 هي 2012 نسبة المتقدمين للفرع العلمي عام-

ومقارنة مع ما توصلت إليه نتائج الدراسة حيث كانت نسبة الراغبين في الفرع العلمـي        
ب في الفرع العلمي في الثانوية العامة وتبرر الباحثة         وهي عالية بالمقارنة مع نسبة الطال     % 35

ذلك بأنه تم تطبيق االستبانة في بداية الفصل الثاني، وبهذا الوقت يكون الطلبة مندفعين أكثر نحو   
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الفرع العلمي باإلضافة إلى أن أعداد كثيرة من الطالب يقومون بالتحويل من الفرع العلمي إلى               
 .ل الثانويالفرع األدبي بعد الصف األو

  مناقشة نتائج فرضيات الدراسة3:5

  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى1:3:5

ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بـين أنمـاط التفكيـر            "نصت الفرضية األولى أنه     
 ".الرياضي والذكاءات المتعددة لدى طلبة الصف العاشر األساسي 

 ارتباط دال إحصائياً عنـد مسـتوى الداللـة        أن هناك معامل  ) 4:4(يتضح من الجدول    
)α=0.01 (      وتعزو الباحثة هذه العالقة إلـى      . بين الذكاء المكاني وجميع أنماط التفكير الرياضي

أن صاحب هذا الذكاء لديه القدرة على إدراك المعلومات البصرية والمكانية والتفكير في حركة              
ور أو تخيالت ذهنية داخلية ولديه حساسـية        ومواضع األشياء في الفراغ والقدرة على إدراك ص       

للخطوط واألشكال والحيز والعالقات بين هذه العناصر وبالتأكيد صاحب هذا الذكاء لديه تفكيـر              
 .رياضي عال

بـين  ) α=0.01(كذلك وجدت الدراسة معامل ارتباط دال إحصائياً عند مستوى الداللة           
تعزو الباحثة هذه العالقة إلى أن صاحب هـذا         و. الذكاء المنطقي وجميع أنماط التفكير الرياضي     

الذكاء لديه قدرة على التفكير المنطقي وحل المشكالت واالستدالل واالسـتنتاج والتمييـز بـين               
النماذج وإدراك العالقات ويتضمن حساسية لألنماط والقضايا المنطقيـة والمجـردة، وبالتأكيـد             

حيث ) 1999( هذه النتيجة مع دراسة هسيوقد اتفقت.صاحب هذا الذكاء لديه تفكير رياضي عال
) 2007(وجدت عالقة دالة إحصائياً بين الذكاء المنطقي والتفكير الناقد، وكذلك مع دراسة نجـم             

كذلك اتفقت مع   .التي وجدت عالقة دالة إحصائياً بين أنماط التفكير الرياضي والذكاءات المتعددة          
 .Foong, Shariffudin and Mislan 2012)(دراسة 

ما الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي فمعامالت ارتباطها غير دالة إحصائياً بينها وبـين         أ
 .جميع أنماط التفكير الرياضي
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والذكاء االجتماعي وجميـع أنمـاط    اللغوي الذكاء بين عالقة وتعزو الباحثة عدم وجود
داللي أو ناقـد أو  ألن أنماط التفكير سواء كان بصري أو است الرياضيات، في التفكير الرياضي

 المسـائل  حـل  فـي  كبيـرة  إبداعي ال تعتمد على استخدام الذكاء اللغوي واالجتماعي بدرجة

 إحصائياً دالة عالقة التي وجدت) 2009(وقد تعارضت هذه النتيجة مع دراسة عسقول.الرياضية

 حيـث وجـدت  ) 1999(الناقد وكذلك تعارضت مع دراسة هسي والتفكير االجتماعي الذكاء بين
) 2007(وأيضاً تعارضت مع دراسة نجم    . عالقة دالة إحصائيا بين الذكاء اللغوي والتفكير الناقد       

 .التي وجدت عالقة دالة إحصائياً بين الذكاء اللغوي والذكاء االجتماعي وأنماط التفكير الرياضي

 الثانية مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 2:3:5

جد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسـطات أنمـاط    ال تو " بأنه   ثانيةنصت الفرضية ال  
 )".علمي، علوم إنسانية(التفكير الرياضي تعزى إلى متغير الرغبة في التفريع

إحصائية بين جميع أنمـاط التفكيـر    داللة ذات فروق توجد أنه) 7:4(يتضح من الجدول
علـوم   علمـي، ( لتفريعالرغبة في ا لمتغير تعزى للتفكير الرياضي الكلية الدرجة وفي الرياضي 

 .العلمي القسم لصالح )إنسانية

ترى الباحثة بأن هذه النتيجة منطقية ألن الطالب الذي يميل إلى الفرع العلمي لديه قدرة               
على التحليل والتفكير المنطقي والناقد ويمتلك مهارات التفكير العليا، أما الطالب الذي يميل إلـى    

 الحفظ أكثر من الفهم وبالتالي استخدام أقل لمهارات التفكيـر           الفرع العلوم إنسانية فهو يميل إلى     
الرياضي ويفضل االداب واللغات، وبالتالي سيكون هنالك اختالف في مدى امتالك أنماط التفكير         

تفوق طلبة العلمـي علـى      ) 1985(ولقد بينت دراسة أبو الهدى      .الرياضي للطلبة حسب ميولهم   
و ) 2007(اس التفكير الرياضي،كذلك أكـدت دراسـة نجـم        طلبة الفرع العلوم إنسانية في مقي     

وهذا يدعم النتائج التي توصلت اليها الباحثة بوجود فروق دالة بين           . على ذلك ) 2005(الشرقي  
وقد تعارضت هذه النتيجة    . ميول طللبة الصف العاشر للعلمي أو العلوم إنسانية وأنماط تفكيرهم         

ته الى عدم وجود فروق دالة في التفكير الناقـد          حيث توصلت دراس  ) 2009(مع دراسة عسقول    
 ).علوم، آداب(تعزى لمتغير التخصص 
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 الثالثة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 3:3:5

ال توجد فروق ذات داللة إحصـائية بـين متوسـطات      "على أنه   الثالثة  نصت الفرضية   
 )".  لمي، علوم إنسانيةع(مستويات الذكاءات المتعددة تعزى إلى متغير الرغبة في التفريع

بين ) α=0.05(وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة        ) 8:4(يتضح من الجدول    
 ).علمي،علوم إنسانية(كل من الذكاء المكاني والمنطقي واللغوي مع الرغبة في التفريع

 تفكيرب تعزو الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب الذين يميلون إلى الفرع العلمي يتمتعون

 المناقشـة  ويحبـون  المنافسة بروح مادة الرياضيات وكذلك يتمتعون نحو كبير وميول رياضي

ويعتمد ذلك أيضاً على طبيعة بيئة الطالب والظروف المحيطة  األحيان، أغلب في المثمرة والبناءة
وجود عالقة بين الذكاءات والميـول المهنيـة، كمـا وجـد            ) 2011(وقد أكدت دراسة عالم   .به
فروق في امتالك الذكاء المنطقي لدى طالب العلوم النظرية والعلوم التطبيقيـة            ) 1997(زمنواي

 ).2011(وغالم ) 2007(واتفقت كذلك مع دراسة نجم

وتعـزو  . بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً بين الذكاء االجتماعي والرغبة في التفريع           
 الظـروف  إلـى  يخضـعون  يهم إلّا أنهم الباحثة هذه النتيجة إلى أن الطالب على اختالف ميول

 إلـى  تخصصاتهم باختالف الطلبة خضوع متشابهة، و صفية لبيئة نفسها، ويخضعون االجتماعية

 في وخاصة متشابهة تكون تكاد االجتماعية الناحية وكذلك واحد ونظام تعليمي واحدة، تربوية فلسفة

) 2009( النتيجة مع دراسة عسـقول وقد اتفقت هذه.الراهنة السياسية واالقتصادية الظروف ظل
 علـوم، (الختالف التخصـص  تُعزى االجتماعي الذكاء في فروق حيث توصلت إلى عدم وجود

 ).آداب

 الرابعة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية 4:3:5

ال تؤثر أنماط التفكير الرياضـي تـأثيراً ذا داللـة           "  على أنه    الرابعةنصت الفرضية   
 ". في مادة الرياضيات إحصائية على التحصيل 
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تحققت لثابـت االنحـدار     ) α=0.05في مستوى   (أن الداللة   ) 10:4(يتضح من الجدول  
ولمعامالت االنحدار لمتغيرات التفكير البصري والتفكير االستداللي والتفكير اإلبداعي والتفكير          

 .وبالتالي فإن التحصيل يتأثر بجميع أنماط التفكير الرياضي. الناقد

احثة هذه النتيجة إلى أن من يمتلك أنماط التفكير الرياضي لديه القـدرة علـى    وتعزو الب 
التنظـيم   وإعـادة  واالختيار على االستبصار والقدرة بالواقع الرياضية المعلومات التفكير وربط

وتتفق هـذه   . وامتالك مهارات التفكير العليا، وبالتالي فهم أفضل لمادة الرياضيات والتفوق فيها          
، )1999(، إخليـل  )1985(، أبو الهدى     mubark )2005( ع كل من الدراسات التالية    النتيجة م 
 ). 2005(الشرقي

يتضح من النتائج أن التفكير اإلبداعي هو األكثر تأثيراً في التحصيل في الرياضيات وتبرر              كما  
ختـراع  الباحثة هذه النتيجة بأن التفكير اإلبداعي يستخدم مهارات التفكير األساسية لتطـوير وا            

أفكار أو منتجات جديدة ، كذلك فإن الفرد المبدع يكشف العالقة بين قدراته العقليـة ومكونـات                 
المشكلة وخبراته السابقة، كماأنه يمتلك خلفية غنية بالمعرفة والخبرات في المجال الذي يبدي فيه             

 .اهتماماً متميزاً

  الخامسة مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية8:3:5

ال تؤثر الذكاءات المتعددة تأثيراً ذا داللة إحصـائية         "  على أنه    الخامسةضية  نصت الفر 
 ". على التحصيل في مادة الرياضيات 

تحققت لثابت االنحـدار ولمعـامالت      ) α=0.05في مستوى   (ويبين الجدول أن الداللة     
ـ      . االنحدار لمتغيرات الذكاء المكاني والذكاء المنطقي      وي والـذكاء   بينما لم تتحقق للـذكاء اللغ

 .االجتماعي، وهذا يعني أن التحصيل يتأثر فقط بالذكاء المنطقي والذكاء المكاني

 إلى أن من    في الرياضيات التحصيل  على  الذكاء المنطقي الرياضي    تأثير  وتعزو الباحثة   
لديه ذكاء منطقي رياضي يكون عنده القدرة على التفكير المنطقي، ويستخدم األرقام بشكل فعال،          

وتتفق . أدوات التفكير المعروفة، كالمالحظة واالستنتاج    عامل مع المشكالت علمياً، ويستعمل      والت
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، )2010الياسري  (،  )2004(، عفانة والخزندار  )2002(الخزندارهذه النتيجة مع دراسة كل من       
 ).2012(و لطيف ) 2012(وتعارضت مع دراسة الثا

تحصيل في الرياضيات إلى أن من لديـه ذكـاء          العلى   الذكاء المكاني    تأثيركذلك تعزو الباحثة    
القدرة على التفكير والتأمل بشكل صـحيح، ويـدقق فـي األشـكال والرسـومات               مكاني لديه   

وقد  .والمخططات ويبحث عن عالقات، وقد يبدو هذا جلياً في مواضيع الهندسة في الرياضيات            
 ).2004(والخزندارودراسة عفانة ) 2012(تعارضت هذه النتيجة مع دراسة كل من لطيف

  التوصيات والمقترحات4:5

 :بناء على نتائج الدراسة توصي الباحثة بما يلي

  توصيات للباحثين1:4:5

 .المختلفة التعليم مراحل طلبة لدى المتعددة بالذكاءات التدريس فاعلية إلثبات دراسات إجراء �

 مادة الرياضـيات  حون والميل الرياضي التفكير تنمية إمكانية حول وبحوث دراسات إجراء �

 .المتعددة الذكاوات باستخدام

 مـن  في الرياضـيات  والتحصيل الرياضي التفكير تتناول التي الدراسات من المزيد إجراء �

 التفكير تنمية على تعليمية تساعد ووسائل تدريس طرائق تطوير :مثل عديدة، أخرى جوانب

 دراسـية  ومراحـل  لصفوف الرياضيات، وذلك في تحصيلهم وتحسين الطلبة لدى الرياضي

 .منها العليا وباألخص مختلفة

لهـذه   امـتالكهم  درجة لقياس للمعلمين ومهاراته الرياضي بالتفكير مرتبطة إجراء دراسات �
 .الطلبة لدى تنميتها على للعمل التدريسية ممارساتهم درجة و المهارات
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  توصيات لوزارة التربية والتعليم العالي2:4:5

 لواضعي المناهج توصيات 1:2:4:5

التفكيـر   لتنميـة  وألغاز وتدريبات أنشطة تتضمن بطريقة الدراسية المقررات تصميم يتم أن �
 .دراسي صف كل طالب يناسب بما الرياضي ومهاراته

 .الطلبة لدى المختلفة الذكاءات تنمية أساس على الرياضيات محتوى وعرض تنظيم �

  توصيات لإلشراف التربوي2:2:4:5

 لمعلمـي المـواد   بالنسبة تطبيقها وأساليب أهميتها حيث من المتعددة بالذكاءات الوعي تنمية �

 .المختلفة الدراسية

 وكيفية ،)اإلبداعي الناقد، االستداللي، البصري،( الرياضي التفكير أنماط لتوضيح دورات عقد �

 .الرياضية المسائل حل في األنماط تلك توظيف

  توصيات لمعلمي الرياضيات3:2:4:5

 تعليم الطلبة خالل لدى الرياضي التفكير ومهارات أنماط تنمية على الرياضيات لميمع حث �

 .به واالرتقاء الطلبة تحسين تحصيل في األثر عظيم لذلك سيكون مما الرياضيات، مادة وتعلم

 الطـالب  عـن  واإلحباط المعنوية الروح لرفع موحدا، وليس متعدد الذكاء أن حقيقة تعزيز �

 .المادة في الضعاف
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 .سيالتدر

بروفيالت أساليب التفكير بطالب التخصصات األكاديمية المختلفة       ). 2002.(شلبي، أمينة ابراهيم  

، المجلـة المصـرية للدراسـات النفسـية       .دراسة تحليلية مقارنة  . من المرحلة الجامعية  
 .142-87ص :34، العدد1المجلد

تنمية التفكير االبداعي فـي العلـوم       ): 2008(شواهين، خيروبدندي، شهرزاد وبدندي، تغريد      

 .دار المسيرة للنشر والتوزيع:عمان.1ط.والرياضيات باستخدام الخيال العلمي

 .العربية، القاهرة النهضة دار ،الثانوي للتعلم النفسية األسس).1972( أحمد صالح،
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دار  ، القاهرة،االتجاهات والميول في التربية). 1993.(فانزم اي.صبحي، المعروف وآخرون، ك
 .عالم المعرفة

القاهرة، .1ط.نظريات ودراسات وبحوث معاصرة-أساليب التفكير). 2006.(الطيب، عصام علي
 .عالم الكتب

فعالية برنامج قائم على الذكاءات     ). 2006. (عبد السميع، عزة محمد و الشين، سمر عبدالفتاح       

تنمية التحصيل والتفكير الرياضي والميل نحو الرياضيات لدى تالميذ المرحلة          المتعددة ل 

 .118العدد . مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس. اإلعدادية

 طلبـة  لـدى  الرياضي التفكير تنمية في التعاوني التعلم أثر ).2009(عبد، ايمان وعشا،انتصار

 والدراسات للبحوث الزرقاء مجلة. اتالرياضي نحو األساسي واتجاهاتهم السادس الصف

 .األول العدد التاسع، المجلد ،اإلنسانية

 .المصرية القاهرة، مكتبة االنجلو .تربويات الرياضيات ).2000.(عبيد وليم وآخرون

 للنشر والتوزيـع،  الفالح مكتبة .المدرسي والمنهاج التفكير ).2003( عزو وعفانة، وليم عبيد،

 .اإلمارات العين، األولى، الطبعة

تعليم الرياضيات لجميع األطفال في ضوء متطلبـات المعـايير وثقافـة            ). 2004. (عبيد، وليم 

 .، األردن، دار المسيرةالتفكير

نمـاذج  -تنمية مهارات التفكيـر   ). 2007.(العتوم،عدنان والجراح،عبد الناصر وبشارة، موفق    

 .عمان، دار المسيرة.1ط. نظرية وتطبيقات عملية

دار الفكـر   . النظرية والتطبيق األساسـي   -علم النفس التربوي  ). 2006.(لرحمنعدس، عبد ا  
 .عمان األردن. 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط

 ،وتعلمه التفكير تعليم في معاصرة تربوية رؤى بال حدود تفكير). 2006. (الدين صالح عرفة،
 .الكتب  عالم القاهرة
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 لدى وبعض المتغيرات الناقد بالتفكير وعالقته االجتماعي الذكاء). 2009(عسقول، خليل محمد

 .رسالة ماجستير، الجامعة اإلسالمية، غزة.الجامعة طلبة
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التفكيـر أنماطـه ونظرياتـه وأسـاليب تعليمـه          ). 2012(نهـى العفون نادية ومصـاحب، م    

 .الطبعة األولى، دار صفاء للنشر والتوزيع،عمان.وتعلمه

أساسياته وتطبيقاته وتوجهاتـه     -القياس والتقويم التربوي والنفسي   ). 2002(عالم، صالح   

 .دار الفكر العربي، القاهرة، مصر. المعاصرة

لذكاءات المفضلة لدى طلبـة الصـفين الرابـع والثـامن           تحديد ا ). 2008(العلوان،أحمد فالح 

 .2،العدد37، المجلددراسات،العلوم التربوية.األساسيين وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة

أثر استخدام استراتيجية تدريس مبنية علـى نظريـة الـذكاءات           ). 2008(عوض، أمل شاكر  

. لعاشـر األساسـي   المتعددة في تحصيل المفـاهيم الفيزيائيـة لـدى طلبـة الصـف ا             
 .1، العدد38، المجلددراسات،العلوم التربوية

الميول المهنية والذكاءات المتعددة لدى طلبـة الصـف الثالـث            ).2011(غالم، خديجة موسى  

 .رسالة ماجستير، جامعة البحرين، الصخير، البحرين. الثانوي بمملكة البحرين

 التفكير العليا مهارات تنمية في موجهةال النشاطات برنامج فاعلية ).1998(الناصر عبد فخرو،

رسـالة  .البحـرين  بدولة اإلعدادية بالمرحلة المتفوقين وغير عقلياً المتفوقين الطلبة لدى
 .العربي، القاهرة الخليج  البحرين جامعة.غير منشورة ماجستير

ت دراسة الفرد في الذكاء المتعدد بين طالب بعـض الكليـا  ). 2003(رنا  قوشحة، عبد الرحمن

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، معهد الدراسات والبحوث          النظرية والعملية 
 .التربوية



95 
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 .العربية السعودية

 التحصـيل  علـى  التبـادلي  يسالتـدر  إستراتيجية استخدام أثر). 2011( عبد الواحد الكبيسي،
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 كلية التربية، غير منشورة، ريماجست رسالة .ر الرياضي لدى تالميذ الحلقة االعداديةالتفكي

 .قيجامعة الزقاز

بناء استراتيجية مستندة إلى نظرية المعلومات واستقصاء فاعليتها        ). 2003(الفي، أحمد هالل    

 رسـالة دكتـوراه غيـر        .في مهارات التفكير الناقد لدى طلبة الصف العاشر األساسي        
 .شورة، جامعة عمان العربية، عمان، األردنمن

دراســـة مقارنــــة في الذكاءين المنطقي والمكاني لدى طلبـة     ).2012( لطيف، سناء 

 .،العدد الخامس واألربعون، بغدادمجلة الفتح.ثانويات المتميزيـن وأقرانهم العادييـن

 .التفكيــــر الرياضــــي). 2010(المــــالكي، عــــوض صــــالح صــــالح 

https://uqu.edu.sa/page/ar/39654 

منتدى مهارات التفكير والتفكيـر     . الذكاء المتعدد واستراتيجيات التعلم   ). 2010. (محمد، وائل 
 .اإلبداعي
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دراسة التقوين الوطني لطلبة الصف العاشر األساسي       ): 2008. (وزارة التربية والتعليم العالي   

، دائـرة القيـاس    2007/2008في اللغة العربية والرياضيات والعلوم للعـام الدراسـي          
 .والتقويم، رام اهللا، فلسطين
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 اإلجراءات التنظيمية واإلدارية لتنفيذ الرسالة): 1(ملحق 

لموافقة على تطبيق كتاب مديرية التربية والتعليم في محافظة طولكرم، با): أ: 1(ملحق 

 الباحثة لدراستها في المدارس الحكومية في محافظة طولكرم
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نص الرسالة الموجهة من الباحثة إلى فريق المحكمين فـي اختبـار أنمـاط              ): ب: 1(ملحق  

 التفكير الرياضي

 جامعة النجاح الوطنية
 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 قسم أساليب تدريس الرياضيات
 ا اهللا ورعاه/حفظه:................................................ة/دالسي

 
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته

 تحكيم اختبار التفكير الرياضي:الموضوع
يشرفني دعوة سيادتكم للمشاركة في تحكيم اختبار التفكير الرياضي والذي يضم أنماط            :تحية طيبة وبعد  

من أجل تطبيقه على طلبة الصف العاشـر األساسـي          ) لي، البصري، الناقد، االبداعي   االستدال(التفكير األربعة   
 التفكير الرياضي وعالقتها بالذكاءات المتعددة والرغبة في التفريع لدى طلبة           أنماط وذلك ضمن دراسة بعنوان   

 .للحصول على درجة الماجستير من جامعة النجاح الوطنية. الصف العاشر االساسي في فلسطين
 : سؤاالً موزعة كاالتي14يتكون االختبار من 

 .يقيس مهارة التفكير البصري) 4(الى السؤال ) 1( من السؤال -
 .يقيس مهارة التفكير االستداللي) 8(الى السؤال ) 5( من السؤال -
 .يقيس مهارة التفكير الناقد) 12(الى السؤال ) 9( من السؤال -
 .يس مهارة التفكير االبداعييق) 15(الى السؤال ) 13( من السؤال -

 :حيث من وتحكيمه االختبار قراءة الرجاء

 .الرياضي التفكير ألنماط االختبار فقرات مراعاة. 1

 .إليه المنتمية النمط إلى األنماط األربعة من تحت النمط المنطوية الفقرات انتماء مراعاة. 2

 .ضع بديل للفقرة في حال عدم مناسبتهاالتالميذ وو بين الفردية للفروق األسئلة فقرات مراعاة .3

 .االختبار فقرات صياغة .4

 .االختبار زمن مراعاة .5

 .مناسبة ترونها أخرى مالحظات أية .6
وأخيرا يسعد الباحثة ان تتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لصدق تعاونكم في خدمة البحـث العلمـي                 

 .الرياضيات تدريس وتطوير تحسين في والمساهمة

 وتقدير،،، شكري لصخا مع

 ورده عبد القادر يامين: الباحثة
 :االسم الرباعي

 :مكان العمل
 :الدرجة العلمية

 : التخصص األكاديمي
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نص الرسالة الموجهة من الباحثة إلى فريق المحكمين في اختبار الذكاءات ): ج: 1(ملحق 

 المتعددة

 جامعة النجاح الوطنية
 ياعمادة البحث العلمي والدراسات العل

 قسم أساليب تدريس الرياضيات
 ا اهللا ورعاه/حفظه:.............................................ة/السيد

 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 تحكيم اختبار الذكاءات المتعددة:الموضوع

يضـم  يشرفني دعوة سيادتكم للمشاركة في تحكيم اختبار الذكاءات المتعـددة والـذي             :تحية طيبة وبعد  
من أجل تطبيقه على طلبة     ) ، المنطقي الرياضي، اللغوي، االجتماعي    )البصري(المكاني(الذكاءات األربعة التالية    

 التفكير الرياضـي وعالقتهـا بالـذكاءات المتعـددة          أنماط الصف العاشر األساسي وذلك ضمن دراسة بعنوان      
للحصول على درجة الماجستير من جامعة       .والرغبة في التفريع لدى طلبة الصف العاشر االساسي في فلسطين         

 .النجاح الوطنية
 : أقسام موزعة كاالتي4يتكون االختبار من 

 . فقرات تقيس الذكاء البصري5 القسم االول يضم -
 . فقرات تقيس الذكاء المنطقي5 القسم الثاني يضم -
 . فقرات تقيس الذكاء اللغوي10 القسم الثالث يضم -
 .فقرات تقيس الذكاء االجتماعي 10 القسم الرابع يضم -

 :حيث من وتحكيمه االختبار قراءة الرجاء

 .للذكاءات المتعددة االختبار فقرات مراعاة.1

 .إليه المنتمية إلى الذكاء من الذكاءات األربعة تحت الذكاء المنطوية الفقرات انتماء مراعاة.2

 . بديل للفقرة في حال عدم مناسبتهاالتالميذ ووضع بين الفردية للفروق األسئلة فقرات مراعاة .3

 .االختبار فقرات صياغة .4

 .االختبار زمن مراعاة .5

 .مناسبة ترونها أخرى مالحظات أية .6
وأخيرا يسعد الباحثة ان تتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لصدق تعاونكم في خدمة البحـث العلمـي                 

 .الرياضيات تدريس وتطوير تحسين في والمساهمة

 وتقديري،،، شكري خالص مع

 ورده عبد القادر يامين: الباحثة
 :االسم الرباعي

 :مكان العمل
 :الدرجة العلمية

 :التخصص األكاديمي
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نص الرسالة الموجهة من الباحثة إلى فريق المحكمين في استبانة الرغبة في ): د: 1(ملحق 

 التفريع

 جامعة النجاح الوطنية
 اعمادة البحث العلمي والدراسات العلي

 قسم أساليب تدريس الرياضيات
 

 ا اهللا ورعاه/حفظه:................................................ة/السيد
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته
 ).علمي، أدبي(تحكيم استبانة التفريع : الموضوع

 علمـي، (يشرفني دعوة سيادتكم للمشاركة في تحكيم استبانة التفريـع          :تحية طيبة وبعد  
 فقرة من أجل تطبيقها على طلبة الصف العاشر األساسـي وذلـك             22، والتي تتكون من     )أدبي

 التفكير الرياضي وعالقتها بالذكاءات المتعددة والرغبة في التفريع         أنماط ضمن دراسة بعنوان  
للحصول على درجة الماجستير مـن جامعـة        . لدى طلبة الصف العاشر االساسي في فلسطين      

 .النجاح الوطنية
 : فقرة موزعة كاآلتي22تتكون االستبانة من 

 . فقرة تناسب التوجه األدبي11 -
 . فقرة تناسب التوجه العلمي11 -

 :حيث من وتحكيمها االستبانة قراءة الرجاء
 .مالءمة فقرات االستبانة للتوجه العلمي أو األدبي.1
 .االستبانة فقرات صياغة .2

 .)حذف، تعديل، اضافة ( مناسبة ترونها أخرى مالحظات أية .3
وأخيرا يسعد الباحثة ان تتوجه لكم بخالص الشكر والتقدير لصدق تعاونكم فـي خدمـة               

 .الرياضيات تدريس وتطوير تحسين في البحث العلمي والمساهمة

 وتقديري،،، شكري خالص مع

 ورده عبد القادر يامين: الباحثة
 :االسم الرباعي

 :مكان العمل
 :الدرجة العلمية

 :                                                                                       األكاديميالتخصص 
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 )2(ملحق 

قائمة أسماء لجنة التحكيم الختبار أنماط التفكير الرياضي واختبار الذكاءات المتعددة 

 واستبانة الرغبة في التفريع

 الرقم االسم المؤسسة

جامعة النجاح  -كلية التربية -اتأساليب تدريس الرياضي  
 الوطنية

 1 صالح الدين ياسين. د

جامعة النجاح  -كلية التربية -أساليب تدريس الرياضيات  
 الوطنية

 2 سهيل صالحة . د

ماجستير أسـاليب   (مديرية طولكرم   -مشرف رياضيات 
 )رياضيات

 3 عبد الكريم صالح

 4 القادر محمودعصام عبد  )دبلوم عالي( مديرية طولكرم -مشرف رياضيات

 5 صالح الدين خضر )دبلوم عالي( مديرية طولكرم–مشرف رياضيات 

 6 رائد فتح اهللا مالك )دبلوم عالي( مديرية طولكرم –مشرف رياضيات 

 7 باسم مصطفى يامين )بكالويس رياضيات(مديرية قلقيلية -معلم رياضيات

 8  برهمعبير )بكالويس رياضيات(مديرية قلقيلية -معلمة رياضيات

 9 أحالم عبد اهللا )بكالوريس رياضيات(مديرية طولكرم-معلمة رياضيات
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 )3(ملحق 

 اختبار أنماط التفكير الرياضي

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :..........................                ـة/اسم الطالب

 ............      :............الصف:...................................   المدرسة

  دقيقة45:الزمن:.......................                          الشعبة

 أي األشكال التالية له أكبر مساحة وأيها له أطول محيط؟. 1

 

 

 

 

 ............................الشكل األكبر مساحة هو -

 .............................الشكل الذي له أطول محيط هو -

 :نظمت اعواد الثقاب لتكوين األشكال التالية .2

 
 

 

 : هو10اذا استمر تكوين األشكال بنفس الطريقة،فان عدد أعواد الثقاب الالزمة لتكوين الشكل 

 36.                        د42.                          جـ33.                   ب30.أ

 

 

 

) 1 (ا����

  

 

)       2 (ا����  

                

)    3 (ا����  
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 :ل المجاور الى وضع اخر فان صورة الشكل بعد التدوير هواذا تم تدوير الشك.3

 
 

 
 .   د                 .جـ                    .         ب  .            أ

 

 : اذا كان س عدد فردي فاي من المقادير التالية تكون قيمتها دائما عدد فردي.4

 7+2س. ب  3+ س . أ

.د  2س. جـ
2

)3(  سس+

  شهر من االن؟100،في اي شهر نكون بعد 5اذا كنا االن في شهر . 5

............................................................................................... 
............................................................................................... 

 
 
 
 

اسـتخدم اي طريقـة مـن طـرق         . ( عدد زوجي  2برهن أنه اذا كان أ عدد زوجي فان أ        . 6

 ).البرهان

...............................................................................................
............................................................................................... 

 السؤال التالي محلول، يوجد خطأ في حل السؤال حاول ان تكتشف اين الخطأ.7

 7  =  2   ص-  2س

 11   = 2ص  +   2س

 )1.........................................(7  =  2   ص-  2س: الحل

 )بالجمع)    (2..............................................(11  =  2ص  +   2س

 3=                    س 9 = 2                     س18  =2 س2               
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 11 =  2ص + 9فتصبح   ) 2( في المعادلة 3= نعوض س 

 =                         ص 2 = 2ومنها ص

 }) ،         3({ : مجموعة الحل هي

...............................................................................................
............................................................................................... 

 

 1875  (           )  =    3جد قيمة س اذا كان  . 8

 3 على بالقسمة  -:لالح

 =                    525 

  =                    54               

 4 = س  ومنها      

 الخطأ هذا فجد خطأ السابق الحل في كان اذا

...............................................................................................
............................................................................................... 

 

=المثلثـان فـي الشــكل المجـاور أ ب ج والمثلــث د ب ج، اذا كانـت الزاويــة ل     . 9
3

 ك

حددها ثم ناقش االجابة  حدى االجابات التالية،إ والزاوية ب د ج قائمة،فان قياس الزاوية م هي

 .التي اخترتها

 45.ب 30. أ

 80.د 60.جـ

...............................................................................................
............................................................................................... 
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 .، أوجد أكبر عدد ممكن من قيم ل، م2=، وكان ميل أب )، ل7(، ب )4-م، (اذا كانت أ .10

...............................................................................................
...............................................................................................

...............................................................................................

............................................................................................... 

  التاليتينأوجد مجموعة الحل للمعادلتين. 11

 5=  ص 2+  س 3

 1=  ص 2 – س 3

:.........................................................................................الحل
...............................................................................................

...............................................................................................
............................................................................................... 

 :طريقة أخرى للحل

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

............................................................................................... 
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 اختبار الذكاءات المتعددة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 .......................المدرسة......................      اسم الطالب

 دقيقة 45: الزمن.........................   الشعبة............................    الصف

 أي نرد يتالءم مع الشبكة المقابلة. 1

 

 .ب       .أ

 

 .د        .جـ

 

الخطـوط جميعهـا تقـع داخـل        (في الشكل صل كل رقم بالمساوي له دون تقاطع الخطوط         .2

 ).المستطيل
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 :ما هو الشكل التالي للنمط.3

 

 

 

 .د                  .  جـ.                   ب.                    أ

 

 

 :بالنسبة لـ:           بالنسبة لـ             ، هي مثل.              4

 

 .                                د.                        جـ.                  أ                  ب

 
 

 :ما هو الشكل المناسب الذي يمكن وضعه بالفراغ. 5

 

 

 
 

 .                              ب                         .أ

 

 

 .                  د.                        جـ
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 و ال يحـب  100، و ايضاً يحـب   300 و لكنه ال يحب      400اذا علمنا ان مازن يحب الرقم       . 1

 مازن؟اذاً اي من هذه االعداد يحبها . 2600 و ال يحب 2500، و يحب 99

                 1100.                        د900.                   ج1000.           ب1200. أ

 

 ؟ - 8 – 15 – 23 – 32 – 42: ما العدد الذي يجب ان يتلو في هذه السلسلة العددية.2

 :..............................العدد هو

 

 :حل عالمتي االستفهامما هي األرقام التي يجب ان تحل م.3

   

 

 

 

 ............................و...................األرقام هي

 
لو كنا بعد ساعتين من االن لكان قد بقي من الوقت حتى منتصف الليل نصف ما كـان قـد                    .4

 بقي لو اننا كنا ساعه واحدة بعد اآلن، فما هي الساعه اآلن؟

                            8:30.                      د9:00.               جـ7:00.                 ب6:00. أ

 

 64،  16،  32، ؟،  16،  4،  8،  2: في سلسلة األرقام التالية. 5

 :يوجد رقم محذوف حلت محله عالمة االستفهام، أي األرقام التالية يصلح ان يكون هذا الرقم

                  16.                         د12.                        جـ8.                       ب4. أ
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 :القسم الثالث

، واذا لم )نعم(هل تتناسب معك هذه العبارات،اذا كانت تتناسب مع شخصيتك ضع بجانب العبارة       

 .ثم انقل اجاباتك الى مربع االجابة اسفل الورقة). ال(تكن تتناسب ضع بجانب العبارة 

 . استمتع بقراءة كل المواد والموضوعات.1

 .تدوين المالحظات يساعدني في الفهم والتذكر.2

 .أتواصل باستمرار مع أصدقائي من خالل الرسائل والبريد االلكتروني.3

 .من السهل علي توضيح أفكاري لآلخرين.4

 .احتفظ بصحيفة يومية.5

 .استمتع بحل األلغاز والكلمات المتقاطعة.6

 . من اجل الشعور بالسرور والمتعة الذاتيةاكتب.7

 .اللغات األجنبية تثير اهتمامي.8

 .استمتع بالتالعب بالكلمات مثل الطباق والجناس والتشبيه.9

 .أحب المشاركة في المناظرات والمحادثة العامة.10

 : القسم الرابع

، واذا لم )نعم(بارةهل تتناسب معك هذه العبارات،اذا كانت تتناسب مع شخصيتك ضع بجانب الع       

 . ثم انقل اجاباتك الى مربع االجابة اسفل الورقة).ال(تكن تتناسب ضع بجانب العبارة 

 .أتعلم أفضل عندما اتفاعل مع اآلخرين.1

 .تزداد سعادتي كلما كثر عدد الذين أتعامل معهم.2

 .أكون منتجا أكثر عندما اعمل في فريق.3

 ). أو على شبكات االنترنتفي الفصول(استمتع بحجرات المحادثة.4

 .اهتم بالمشاركة في المناقشات السياسية.5

 .استمتع بالعروض التلفزيونية واالذاعية.6
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 .أتقن اللعب في فريق وال احب العمل بمفردي.7

 .استمتع باالشتراك بالنوادي واألنشطة الالمنهجية.8

 .اهتم بالمشكالت والقضايا االجتماعية.9

 .صنع القراراتاهتم بالمشاركة في .10

 ضع اجابتك هنا

الفقرة رقم  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

الثالث القسم            
الرابع القسم            
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 )5(ملحق 

 استبانة الرغبة في التفريع

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

 :..................اسم الطالب
 ال نعم المجال 
   التحليللدي ميل للمواد التي تركز على التفكير و 1
   لدي ميل للمواد التي تركز على الحفظ فقط 2
   أحب مادة الرياضيات 3
   أفضل حصة الرياضيات والعلوم على حصة التاريخ والجغرافيا 4
   أستمتع بحل المسائل الصعبة 5
   .أطالع المقاالت األدبية بالصحف واستمتع بقراءة الشعر ونظمه 6
   ث للتوصل الى حقائق علمية جديدةأحب القيام بتجارب وبحو 7
   لدي ميل للمواد التي تركز على الفهم فقط 8
   أحب مادة العلوم 9

   أستمتع بمشاهدة البرامج العلمية على التلفاز 10
    لدي رغبة لدراسة مادة التاريخ 11
   لدي ميل لقراءة الكتب التطبيقية المعتمدة على التجارب والنتائج الدقيقة 12
   لدي اهتمام بمشاهدة البرامج التاريخية في التلفاز 13
   .افضل االسئلة الحسابية والعلمية في برامج المسابقات 14
لدي ميل لزيارة األماكن التاريخية أكثر من زيارة المصانع في الـرحالت             15

 .المدرسية
  

   .لدي ميل الى مطالعة االكتشافات العلمية الجديدة 16
   .رغبة ان اكون في المستقبل مدرسا في مواد اللغة واالجتماعياتلدي  17
   .أنا متفوق بالمواد األدبية 18
   ).جغرافية، تاريخ، وطنية(لدي ميل الى الدروس االجتماعية 19
   أنا متفوق بالمواد العلمية 20
   .انتقي الكتب االدبية لدى زيارتي معرضا للكتاب 21

   ءة القصص والرواياتأجد متعة في قرا 22
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 )6(ملحق 

معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار أنماط التفكير الرياضي واختبار الذكاءات 

 المتعددة

 الفقرة معامل الصعوبة معامل التمييز

 اختبار أنماط التفكير الرياضي
0.31 0.74 1 
0.44 0.59 2 
0.34 0.51 3 
0.65 0.53 4 
0.64 0.39 5 
0.77 0.40 6 
0.52 0.22 7 
0.39 0.28 8 
0.61 0.32 9 
0.53 0.20 10 
0.72 0.34 11 

 اختبار الذكاءات المتعددة
0.48 0.24 1 
0.70 0.56 2 
0.65 0.54 3 
0.51 0.45 4 
0.49 0.42 5 
0.50 0.26 6 
0.52 0.77 7 
0.33 0.19 8 
0.42 0.57 9 
0.66 0.57 10 
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حافظة طولكرم التي تحتوي الصف العاشر األساسي وعدد الشعب وعدد أسماء مدارس م

 الطالب
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The Pattern of Mathematical Thinking and its Relation to Multiple 

Intelligence to Willing to Branching And Achievement for 10 th  Basic 

Grade in Palestine 

By 

Warda Abd Alkader Yameen 

Supervised by 

Dr. Salah Al Deen Yasin 

Abstract 

This study aims at knowing the relation between pattern of 

mathematical thinking and some multiple intelligence for 10 th basic grade 

in Tulkarm governorate it also aims at knowing the relation between 

pattern of mathematical thinking and each willing to Branching And 

Achievement in mathematics for 10 th  Basic Grade, and it also aims at 

knowing the relation between multiple intelligence and each willing to 

Branching And Achievement in mathematics for 10 th  Basic Grade. 

To answer the study’s question and test the hypothesis, the 

researcher  used  the descriptive analytical method which means the 

population of this research were all the tenth grade students in Tulkarm, 

and the sample was applied on (359) students, in the second semester of the 

year (2012/2013). 

The researcher applied this tool of study: 

- A test to measure the pattern of mathematical thinking (visual, deductive, 

critical and creative) to what had been studied through the previous 

scholastic years. The consistency and certainty have been verified, the 

value was (0.73). 



c 

- A test   to measure multiple intelligences (spatial, logical, linguistic and 

interpersonal)  The consistency and certainty have been verified, the 

value was (0.65). 

- A questionnaire to determine the willingness of tenth grade students to 

branching (scientific, art science). The certainty has been verified by 

arbitrators and the consistency has been calculated, the value was (0.82). 

The researcher has used several statistical principles : mediators, 

pearson correlation coefficient, “T” test and multi-regression. The data 

were analyzed by using SPSS. 

The results of the statistical analysis showed the following: 

The level of mathematical thinking of the sample equals(40%). The 

visual thinking combines the greatest degree with a percentage(63%), while 

the least among thinking levels is creative thinking with a percentage 

(27%). Also it showed that the sample of the study consists of the five 

intelligences with different degrees. 

The interpersonal intelligence get the highest degree with a 

percentage reaches to (73%) followed by linguistic and logical while the 

spatial intelligence level gets the last rank with a percentage reaches to 

(44%). It also showed that there is a relation that has a statistical indication 

between some mathematical thinking patterns and multiple intelligences 

and between mathematical thinking patterns and achievement in 



d 

mathematics, and also between multiple intelligence and achievement in 

mathematics. 

Also the results showed significant statistical difference between 

some multiple intelligences and willing to branching and between 

mathematical thinking patterns and willing to branching in favor of science 

students. 

By the result of the study, the researcher poses the following 

recommendations: 

To design the courses in a manner include activities, exercises and 

puzzles to develop mathematical thinking and its skills to suit each grade 

student. 

The study also recommends that teachers should be more aware of 

multiple intelligence; its importance and methods of application. It also 

enhance the fact that intelligence is multiple and not one, to increase moral 

and at the same time to remove weak student depression in the subject. 

The study also recommended further studies on the possibility of the 

development of the theory of multiple intelligences so that they can be 

utilized in the development of the performance of students in different age 

stages and also recommended to carry out studies on the possibility of the 

development of mathematical thinking and inclination towards 

mathematics using multiple intelligences. 




