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 الدراسة ملخص
 

معرفة فاعلية برناام  مقتارق قااعم علاى الاذكاءات المتعاددة فاي تنمياة  إلىهدفت هذه الدراسة        
 الصف التاسع األساسي بغزة. بمهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي لدى طال

 ًا فااياختبااار  وطبااأبرنااام  قاااعم علااى الااذكاءات المتعااددة،  اسااتخدم الباحاا الدراسااة  ولتحقيااأ أهااداف
التجريبياة والضاابطة  علاى مجماوعتي الدراساةالتواصال الرياضاي،  فاي ًا أخارالتفكير التأملي، واختبار 

ومربااع ، لعينتااين مسااتقلتين t-testاختبااار  المتمثلااة فااي اإلحصاااعيةواسااتخدم األساااليب ، قبليااًا وبعاادياً 
واعتماد الباحا   t-testللتعرف على حجم التأثير للفاروأ الناتجاة عان اختباار لكوهين  dإيتا وقيمة 

 النتاع  التالية:إلى وخلصت الدراسة المنه  التجريبي، 

( بين متوسطي درجات طالب α=0.01توجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستوى داللة ) .1
تفكير التأملي البعدي، وذلك المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار ال

 لصالح المجموعة التجريبية، 
( بين متوسطي درجات طالب α=0.01توجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستوى داللة ) .2

المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التواصل الرياضي البعدي، 
 وذلك لصالح المجموعة التجريبية.

 بما يلي:وأوصت الدراسة 

 توظيف البرام  القاعمة على الذكاءات المتعددة في التعليم. ضرورة .1
على وضع مناه  وأساليب تدريس جديدة تعمل على تنمية مهارات التفكير التأملي،  التركيز .2

 ومهارات التواصل الرياضي لدى الطالب.
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Abstract 

This study aims at identifying the efficiency of a proposed program based on 

multiple intelligence for developing the reflective thinking and mathematical 

communication skills of the ninth-grade pupils in Gaza.  

To achieve the objectives of the study, the researcher used a program based on 

multiple intelligences, and applied a test for reflective thinking, and another test 

in mathematical communication. The two tests were applied before and after the 

study on both groups of the study sample; the control group and the experimental 

group. The researcher used statistical processes such as the T-test for two 

independent samples, Eta Anova and Cohen’s d value to identify effect size of 

the differences resulting from T-test. The researcher adopted the experimental 

methodology to reach the following findings: 

1. There are statistically significant differences at the level of significance (α 

= 0.01) between the mean scores of the experimental group students and 

their peers in the control group in the post reflective thinking test. The 

differences are in favor of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the level of significance (α 

= 0.01) between the mean scores of the experimental group students and 

their peers in the control group in the post mathematical communication 

test. The differences are in favor of the experimental group. 

Recommendations of the study 

1. It is really necessary to employ programs that are based on multiple-

intelligence in teaching process.  

2. It is also necessary to focus on designing new educational curricula and 

teaching methods that develop the reflective thinking and mathematical 

communication skills of the students.  
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 قال تعالى:
ْن ُهَو َقاِنٌت آَناَء اللَّْيِل َساِجًدا  ﴿ َوَقائًِما َيْحَذُر اْْلِخَرَة َوَيْرُجو َرْحَمَة َربِِّه قُْل أَمَّ

ُر أُولُو اْْلَْلَبابِ  َما َيَتَذكَّ  ﴾ َهْل َيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعلَُموَن َوالَِّذيَن ََل َيْعلَُموَن إِنَّ
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 ْاإِلهَدْاءُ 

 :إلى المتواضع اإلنجاز هذا أهدي
 

 .وسلم عليه محمد صلى اهلل .................قدوتنا البشرية، وعلم العزة، ربه علمه من

************* 
 ....روا باادماعهم أروو وأنصااع صاافحات المجااد والفااداء والتضااحية والعطاااء ط  إلااى الااذين ساا

 شهداء فلسطين.

************* 
غياااور رض اإلساااراء والمعاااراج إلااى الجرحاااى والمعتقلاااين ...إلاااى كااال أإلااى المااارابطين علاااى 
 على أرض فلسطين.

************* 
إلى قدوتي األولى، ونبراسي الذي ينير دربي، إلى من أعطاني ولم يزل يعطيني بال حدود 

 لي. خراً ذبه ...أبي الغالي أدامه اهلل  افتخاراً  رأسي عالياً  ت  ...إلى من رفع

************* 
يديها، إلى شجرتي التي ال تذبل، بها قبل عينها، وحضنتني أحشاؤها قبل إلى التي رآني قل  

 ها اهلل.ظليه في كل حين ...أمي الحبيبة حفإإلى الظل الذي آوي 

************* 
إلااى مااان هااام لفاااؤادي مهجتاااي ولحيااااتي خيااار أناااس وبهااااء ...إلاااى مااان زرو فاااي نفساااي كااال 

 وأورثوا في نفسي معاني التضحية والعطاء أخوتي وأخواتي. ،معاني الحب والوفاء

************* 
لى كل من علمني حرفاً   .عبداً -بعلمي–فصرت له  إلى من مهدوا طريأ العلم بعد اهلل وا 

************* 
 إلى طالب الدراسات العليا.

************* 
ليهم ...أهدي هذا الجهد المتواضع .. إليهم جميعاً   .....فإنه منهم وا 

************* 
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 وتقديرٌ شكٌر 

العالمين والصالة والسالم على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا الحمد هلل رب       
محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم ال علم لنا 
إال ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا 

 اللهم علما، ثم أما بعد:
قنااي فااي إتمااام هااذه الدراسااة، وأسااأله أن وف   ،رب العااالمين علااى نعماعااه وآالعااه الحمااد هلل

عمال ال اهاذ نجاازسااهم وشاارك فاي إالعلي القدير أن يجعلها في ميازان حسانات كال مان 
فالشكر موصول للجامعة اإلسالمية صرق العلام والعلمااء فاي فلساطين الحبيباة، ، العلمي

التربياة ممثلااة بعميادها وأساااتذتها، وجمياع العاااملين فيهااا، وعماادة الدراسااات العلياا، وكليااة 
 ولكل من شاركني بكثير أو قليل ولو بدعوة عابرة بالتوفيأ والسداد.

عااازو إساااماعيل  /وأخاااص بالشاااكر العمياااأ مااان كااال قلباااي إلاااى أساااتاذي األساااتاذ الااادكتور
 أن يلبسااه عفانااة، الااذي كاناات هااذه الدراسااة ثماارة توجيهاتااه ومتابعتااه وتعاونااه، وأسااأل اهلل

 ثوب الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه، وينفع المسلمين بعلمه.
كمااااا ويزياااادني فخاااارًا علااااى فخاااار، أن أباااا  آيااااات الشااااكر والعرفااااان إلااااى أعضاااااء لجنااااة و 

حفظهاام اهلل أسااعد عطااوان  والاادكتور ،محمااد عسااقوللاادكتور/ ا األسااتاذ، المناقشااة الكاارام
لمسااتهما، مماا يجعال الرساالة علاى أفضال وجاه ، ليضاعا لتفضلهما بمناقشة هذه الرسالة

 فلهما مني كل االحترام والتقدير.
لوزارة  التابعة "للبنين) أ (ذكور دير البلح اإلعدادية مدرسة" إلى الجزيل بالشكر وأتقدم

 لما األفاضل ومعلميها المدرسة إلدارة والتقدير فالشكر بوكالة الغو  غزة، التربية والتعليم

 .الدراسة ألدوات التطبيأ التجريبي أثناء تسهيالت من موهقد  
 فمن أيتوف من كان فما الدراسة، هذه في قتوف   قد أكون أن القدير العلي اهلل أسألًا وأخير 

 .الشيطان ومن نفسي فمن نسيان أو ل  لز  من كان وما اهلل،

 .السبيل سواء إلى والهادي الموفأ واهلل
 طارأ عمر األطرشالباح :  
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 المقدمة 1.1
يعيش اإلنسان اليوم في عصر تتزايد فيه المعرفة بشكل لم يسبأ له مثيل، حي  أصبح تزايد       

ذا كان هذا الوصف صشاطئ له المعلوماتً  مثل " بحر ال  يمكن  فإن لهذا البحر سفناً حيحًا " وا 
أ واألساليب التي يمكن اعاستخدامها للوصول إلى أي مكان في هذا البحر، وهذه السفن هي الطر 

أ اعوبقدر ما تعرفه من تلك الطر  ،خاللها الوصول إلى مصادر المعلومات واالستفادة منها من
واألساليب تمتلك حينعذ مفاتيح مهمة لكنوز من المعارف يمكن أن تفيدك في جميع شؤون حياتك 

، ومن أهم مجاالت الحياة العامة في مجاالت الحياة العامة مسواء في أثناء سنوات الدراسة أ
فالرياضيات علم ال  ،في كثير من جوانبها الحياة سهلت الرياضياتن إحي   الرياضيات بفروعها

لذا  اليومية، فنراها تتدخل في تفاصيل حياتنا اليومية البسيطة منها والمعقدة، الحياة يستغنى عنه في
 ،رنا بصيغ مختلفةاف، نسمع هذه المقولة منذ نعومة أظالرياضيات هي أساس العلوم جميعها""ن إف

م في العالم، تعتبر الرياضيات الرياضيات ولجعلنا نقتنع بأن ها واحدة  من أهم  العلو في وذلك لتحب بنا 
التي ال يمكن االستغناء عنها، فالفرد مهما كانت ثقافته ال يمكنه االستغناء عن  مهمةمن العلوم ال

في أمور الحياة المختلفة، وأكبر فاعدة لرياضيات تتلخص في قدرة  مهماً  الرياضيات لهذا تشغل حيزاً 
في حل المشكالت فالرياضيات  وخصوصاً  ،المختلفة هذه المادة على تنشيط المخ بمساعلها وأفكارها

إلى متفتح الذهن هذه أبسط فواعد الرياضيات  مادة تحول اإلنسان من شخص خمول كسول عقلياً 
الراععة، مما ال شك فيه أن الرياضيات بفروعها المختلفة قد ساعدت اإلنسان منذ القدم وحتى وقتنا 

لى بعض إوبالتالي التعرف  ،لظواهر الطبيعية المختلفةالحاضر في دراسة وتحليل العالقات بين ا
  .القوانين التي تحكم الكون المليء باألسرار التي يكشفها التقدم العلمي من حين إلى آخر

ومما ال شك فيه أن الرياضيات بفروعها المختلفة قد ساعدت اإلنسان منذ القدم وحتى وقتنا 
لى بعض إوبالتالي التعرف  ،الظواهر الطبيعية المختلفةالحاضر في دراسة وتحليل العالقات بين 

ويشير  ،رالقوانين التي تحكم الكون المليء باألسرار التي يكشفها التقدم العلمي من حين إلى آخ
في جاء  التفكير، وقدوجود العديد من األنواو واألنماط من  ىن إلو ن والمتخصصو العلماء والتربوي
التفكير البصري ، التفكير االستداللي ،  : (ن أنواو التفكير هيأ (41م، ص2003)عبيد وعفانة، 

 . )التفكير التأملي ، التفكير الناقد ، التفكير اإلبداعي ، التفكير المنظومي 

الطالب التفكير التأملي فالعلم في كل  ىومن أهم أنواو التفكير الذي يسعى التربويون لتنميته لد
التفكير  خاصة  بارات التفكير بأنواعه المتعددة لدي الطالب و وهذا يتطلب تنمية مه ،لحظة يتغير

  ، تعترضهمالتي التأملي حتى يستطيعوا التكيف مع التطورات المحيطة وحل المشكالت 
 (.3م، ص2010)القطراوي، 

http://www.mltaka.net/forums/multka294286/
http://www.mltaka.net/forums/multka294286/
http://www.mltaka.net/forums/multka294286/
http://www.mltaka.net/forums/multka294286/
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وقد ركز القرآن الكريم علي ممارسة تنمية التفكير التأملي عند اإلنسان حتى يزداد إيمانًا باهلل عز 
ل ى  أ ف ال   ﴿:ىتعالوجل حي  قال  اِء ك ْيف  ر ِفع ْت * و اِ  ل ى السَّم  ِلق ْت * و اِ  ِبِل ك ْيف  خ  ون  ِإل ى اإْلِ ي ْنظ ر 

تْ  ل ى اأْل ْرِض ك ْيف  س ِطح   .[ 20-17 :الغاشية] ﴾ اْلِجب اِل ك ْيف  ن ِصب ْت* و اِ 

والتفكير التأملي هو تفكير موجه يوجه العمليات العقلية إلى أهداف محددة فالمشكلة تحتاج إلى 
وبذلك نجد أن التفكير التأملي هو النشاط  ،حل معين إلىاستجابات معينة من أجل الوصول 

 .(50م، ص2003)عبيد وعفانة، العقلي الهادف لحل المشكالت 
في مواقف القراءة والنظر  الببرز المهارات التي يحتاجها الطويعد التفكير التأملي أحد أ       
تعليم وتطوير مستمر عبر توفير الخبراء لتعلم مهارات التفكير  ىوهي بحاجة ماسة إل ،والكتابة

واإلبداو  االكتشاف ىليصبح لديهم عقل وتأمل وفكر مفتوق ومرن قادر عل البالط ىالتأملي لد
صدار األحكام والتحليل والتركيب وحل بعض المشكالت التي تحد  في  التعليم والتقويم وا 

 .(3م، ص2006)السليتي، 

والتفكير التأملي يتضمن العديد من المهارات والمكونات ومن أهمها مهارة الرؤية البصرية 
والتقيد بالعالمات المنطقية  ووضع الحلول المقترحة والتقويم ،واالستنتاج والكشف عن المغالطات

 (.44ص م،2005، الصحيحة واستخالص النتاع  والعبر )كشكو

لها مفرداتها الخاصة بها من  حي  المصطلحات، والرموز، والتمثيالت  و باعتبار الرياضيات لغةً 
 ىال في الرياضيات يجب أن  يكون لدالتي تعبر عن محتواها، لذا نجد أنه إلحدا  التواصل الفع  

تعبير عما يدور في ذهنه من للطالب القدرة على استخدام  الرموز، واألشكال البصرية،   واأللفاظ لا
 مع نفسه، إذ يشير الخطاب أم، عهمع زمال محلول للمشكالت  التي تواجهه سواء مع المعلم، أ

ينبغي أن  ،عندما يطلب منه حل مشكلة أو اإلجابة عن سؤال ماطالب إلى أن ال (2م، ص2012)
على التعبير عن فكره بلغة واضحة، وتنظيام متسأ مقنع، ولذا فإن تنمية مهارات تواصل  اً ر يكون قاد

أن يكون أحد أهداف تعلم وتعليم الرياضيات، كما أن استخدام  جيدة بلغة رياضية صحيحة البد  
اضيات، وتكوين روابط لفهم  الري طالبالتواصل والمحادثات المكتوبة والشفوية يساعد على تهيعة ال

ومما يؤكد ذلك اعتبار التواصل الرياضي أحد أهم معايير تعليم وتعلم  .داخل وخارج الرياضيات
الرياضيات في الوقت الحاضر، ومن أبرزها معايير الرياضيات المدرسية الصادرة عن المجلس 

ت معلمي ، والتي حث  NCTM يات المتحدة األمريكيةالوالفي القومي لمعلمي الرياضيات 
الرياضيات على ضرورة تهيعة الفرص لطالب من أجل تنمية مهارات التواصل الرياضي لديهم أثناء 

  .  (NCTM, 2000, p.140)والتعليم عمليتي التعلم
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( واحدة من أقوى المؤثرات وراء 19 م، ص2003)وتعد نظرية الذكاءات المتعددة عند حسين 
على -اآلن على مستوى العالم -ن، فأغلب المدرسين يتفقون التغيير التعليمي في أنحاء العالم اآل

وضرورة تحقيأ االستراتيجية التي ترسمها  المتعددة،منطقية المبادئ المتضمنة في نظرية الذكاءات 
للتعلم ليس لديه قواعد محددة ويستطيع  اً نموذجأتقدم النظرية  الدراسية،هذه النظرية في الفصول 

  ة.ومؤثر  ةالأ فع  اعتصميم مناه  جديدة وتدريسها بطر ن في ضوعها و المدرس

( ما أحدثته نظرية الذكاءات المتعددة منذ ظهورها 3م، ص2009وقد وضحت ليلى طوخي )      
ت نظرة المعلمين نحو طالبهم، حي  غير   ،من ثورة في مجال الممارسة التربوية والتعليمية
ت في الفروأ بين األفراد في قدراتهم الذهنية، ورحب  وأوضحت األساليب المالعمة للتعامل معهم وفأ 

عن طريأ إفساق  مو حضارته مأنواو الذكاءات التي لديهم وفي أسلوب استخدامها، وتنويع ثقافته
كان لها من  نتاج يفيد تطور المجتمع وتقدمه،إالمجال لكل صنف منها بالظهور و التبلور في 

ونظرًا لالهتمام ، التعلمية ووضعها في مسارها الصحيح –ية الدور الكبير في تفعيل العملية التعليم
إلنسان ، وعادم النظر إلى ذكاء ا عهمن مراعاة تفكيره ، وقدراته ، وذكا البالغ باإلنسان، كان البد  
ففي النقيض هناك علماء يفترضون  .، والتي تعتبر الذكاء كيان عقلي موحدبالنظرة األحادية القديمة

ن باسم الذكاءات وهو ما يعرف اآل الذكاءات،وجود سلسلة عقلية وفكرية تتعامال ماع عادد مان 
 المتعددة.

ولقد نبع الشعور بمشكلة الدراسة الحالية من خالل األزمة التي يمر بها نظام التعليم فاي غزة،      
لدى  خاصاة  بسب التحصيل والتفكير في الرياضيات، و حي  أدت الكثير من األسباب إلى تدني ن

بالذكاء المتعدد لديهم وعدم  البالصف التاسع األساسي، وربما يعود ذلك إلى عدم وعي الط البط
ت نظرية قد أظهرت نتاع  بعض الدراسات التربوية التي طبق  و    .استخدامهعلى  البتادريب الط

ات المتعددة له تأثير إيجابي على: زيادة ء، أن توفر الذكاالذكاء المتعدد في داخال الفصل الدراسي
، وانخفاض في مشكالت النظاام طالبفي تحمل المساعولية، والتوجه الذاتي، واالستقاللية لدى ال

من تطور وتطبيأ مهارات جديدة، وتحسن مهارات الاتعلم  الطالب المدرساي بدرجاة ملحوظة، تمكنْ 
 .التحصيل الدراسي األكاديمي، وزيادة ملحوظة في نسبة التفكير التعااوني، وزيادة ملحوظة في

ليه على أنه إمما سبأ يمكن القول بأن نظرية الذكاءات قدمت رؤية جديدة للذكاء، حي  نظرت 
كما أن لنظرية الذكاءات المتعددة مجموعة من التطبيقات  أكثر اتساعًا ومرونة وقابلية للنمو،

عداد المناه  وتصميم الدروس التعليمية واألنشطة ا  و  ،األهداف التعليميةالتربوية في كيفية إعداد 
 . ولعل أنشطتها تساعد في تنمية مهارات التواصل الرياضي والتفكير التأملي.والتقويمالمتنوعة 
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 :الدراسة مشكلة 1.2
 التالي: تتحدد مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس

الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التفكير التأملي ما فاعلية البرنام  المقترق القاعم على 
 والتواصل الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة؟

 ينبثق عن السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية:و 

 ما مهارات التفكير التأملي المراد تنميتها لدى طالب الصف التاسع؟ -1

 راد تنميتها لدى طالب الصف التاسع؟مهارات التواصل الرياضي الم ما -2

ما صورة البرنام  المقترق القاعم على الذكاءات المستخدمة لتنمية مهارات التفكير التأملي  -3
 والتواصل الرياضي؟

( بين متوسطي درجات طالب  α ≤ 0.05) ىهل توجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستو  -4
 المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأملي البعدي؟

( بين متوسطي درجات طالب  α ≤ 0.05) ىهل توجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستو  -5
 المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التواصل الرياضي البعدي؟

 :الدراسة فروض 1.3

 التالية:الصفرية الدراسة الحالية للتحقق من الفروض  ىتسع

( بين متوسطي درجات طالب  α ≤ 0.05) ىال توجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستو  -1
 .وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأملي البعدي ،المجموعة التجريبية

( بين متوسطي درجات طالب  α ≤ 0.05) ىال توجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستو  -2
وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التواصل الرياضي  ،المجموعة التجريبية

 .البعدي
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 :الدراسة أهداف 1.4

  :تحددت أهداف هذه الدراسة في النقاط التالية

 تحديد مهارات التفكير التأملي الواجب تنميتها لدى طالب الصف التاسع األساسي. -1

 .مهارات التواصل الرياضي الواجب تنميتها لدى طالب الصف التاسع األساسي تحديد -2

المتعددة في تنمية مهارات  على الذكاءاتالقاعم مدى فعالية البرنام  المقترق عن الكشف  -3
 التفكير التأملي.

اصل المتعددة في تنمية مهارات التو  على الذكاءاتالقاعم مدى فعالية البرنام  المقترق  بيان -4
 .الرياضي

 :الدراسة أهمية 1.5
 تكمن أهمية هده الدراسة في النقاط التالية:ِ  

 الرياضيات. تدريس المقترق فيفعالية البرنام   عن مدىتوفر الدراسة معلومات  -1
قد تفيد الدراسة في توجيه معلمي الرياضيات إلى االهتمام بالذكاءات المتعددة في تنمية  -2

  .الطالبمهارات التفكير التأملي لدى 

تدريس مادة الرياضيات في الصف التاسع من خالل في قد تفيد الدراسة الباحثين والمهتمين   -3
 عداد اختبارات مماثلةإواختبار التفكير التأملي في  ،توفيرها الختبار مهارات التواصل الرياضي

الطالب على ممارسة مهارات التفكير  في تدريسللمعلم قد يفيد المعلمين  توفر الدراسة دليالً   -4
  .يجابي في تعليم الطالب كيفية مواجهة وتناول المشكالت بذكاءإالتأملي مما يكون له أثر 

من المتوقع أن تفتح هذه الدراسة المجال إلجراء دراسات وبحو  الحقة مشتقة من متغيراتها   -5
 .ونتاعجها

 :الدراسة حدود 1.6
في مدرسة  المسجلين التاسع األساسي الصف البط من عينة على الدراسة اقتصرت هذه  -1

 (.م2016-2015)  الدراسي للعام ذكور دير البلح اإلعدادية )أ(

قترانات" من منهاج الرياضيات على الوحدة السادسة "العالقات واال الدراسة هذه اقتصرت  -2
 للصف التاسع األساسي.

 الذكاء البصري– المنطقي الرياضي )الذكاء :التالية اتءالذكا على الدراسة هذه اقتصرت  -3

 .) االجتماعي الذكاء – المكاني



   

   

7 

 

 إلىمهارات التفكير التأملي التالية: )الرؤية البصرية، والوصول  على الدراسة هذه اقتصرت  -4
عطاء تفسيرات مقنعة، ووضع حلول مقترحة( الواجب تنميتها لدى طالب إاستنتاجات، 

 الصف التاسع األساسي.

مهارات التواصل الرياضي التالية: )القراءة، والكتابة، والتمثيل  على الدراسة هذه اقتصرت  -5
 الرياضي( الواجب تنميتها لدى طالب الصف التاسع األساسي.

 :الدراسة مصطلحات 1.7
 :المقترح البرنامج

من  مجموعة ومتضمنة مترابطة بطريقة مةالمصم   الحصص مجموعة :" بأنه جرائياا إ الباحث هيعرف
بهدف تنمية مهارات التفكير  والتقويم، التدريس واستراتيجيات أاعوطر  واألنشطة والوساعل الخبرات

 الكتاب من وحدة العالقات واالقترانات() الثاني الجزء في منةالمتض   التأملي والتواصل الرياضي

 ."الصف التاسع األساسي البط لدى المدرسي

  :الذكاء

 البداية وحتى اليوم في تحديد مفهاوم الذكاء، ويعرفه جاردنرال يوجد اتفاأ بين علماء النفس منذ 

(Gardner)   بأنه " قدرة بيو نفسية كامنة لمعالجاة المعلومات، التي يمكن تنشيطها في بيعة ثقافية
، ص أ/م2004 ،)عفانة والخزندار لحل المشكالت، أو خلأ المنتجات التي لها قيماة في ثقافة ما".

62.) 
  :المتعددة الذكاءات

ات الثمانية التي توصل إليها هوارد ءهي المهارات العقلية المتمايزة القابلة للتنمية والتي تعرف بالذكا
الذكاء  – الذكاء المكااني - الذكاء المنطقي الرياضي - جاردنر والمتمثلة في: الذكاء اللغوي

الاذكاء الطبيعي  - لبين شخصايالذكاء ا -الذكاء االجتماعي -الذكاء الموسيقي - الجسمي الحركي
 (.10-9م، ص ص2003 جابر،)

المتعددة عند دراسة مهارات التواصل الرياضي والتفكير  الذكاءاتوقد اختار الباح  العمل ببعض 
: الذكاء المنطقي الرياضاي، الاذكاء المكاني الذكاءاتالتأملي لادى عينة الدراسة، وتشمل تلك 

 .البصري، الذكاء االجتماعي
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 التفكير التأملي: 

أو  معينة لمشكلة مواجهته عند يقوم به المتعلم هادفني هنشاط ذ " :بأنه جرائياا إ ويعرفه الباحث
فيمارس خاللها بعض المهارات العقلية  ،بهدف تبصر المواقف التعليمية ،تخيله لموضوو ما

عطاء المغالطات، والكشف عن استنتاجات، والوصول إلى، مهارة التأمل والمالحظة)المتمثلة   وا 
 قاسي ذيالو  حلول للمشكلة التي يواجهها ىلإللوصول  مقترحة( لولضع حوو تفسيرات مقنعة، 

 ."لذلك اً خصيص المعد التفكير التأملي اختبار في الطالب اهيلعيحصل  التي بالدرجة
 

 التواصل الرياضي:
ورموز، وبنية الرياضيات في التعبِير ، على استخدام مفرداتقدرة الفِرد  :نهأب جرائياا إ يعرفه الباحث

ذ التواصهمهوفالقات فكِار والعألا نع  ،ةغِ لالن فًة ملمخت اً ور صً  الصفِ  داخل ل الرياضيا. وقد يأخ 
 بالدرجة قاسي ذيالو  وآخر بطال نم   أو بيلوالمعالطالب  نأو كتابيًا،   وبي )شفويًا(يًا هشف نفقد يكو 
 ."لذلك اً خصيص المعد التواصل الرياضي اختبار في الطالب اهيلعيحصل  التي

 

 الرياضيات:

وتسلسلها،   تبدأ غير معرفة  مروراً  بحقاعأ   هي "معرفة    منظمة    في بنية لها أصولها،   وتنظيمها،    
م، 1998د، عبي) ".ونتاع  نظريات وتعميمات،ى ومفاهيم رياضية، إلى أن تتكامل وتصل إل

 (.19ص
 :األساسي طالب الصف التاسع

وهم في المستوى التاسع من السلم  ،( سنة15-14بين )ما هم الطالب الذين تتراوق أعمارهم 
 .التعليمي الفلسطيني
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 الثاني الفصل 2
 النظري اإلطار
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 المتعددة الذكاءات 2.1
 مفهوم الذكاء: 2.1.1

من اهتمام الباحثين في العلوم التربوية والنفسية كبيرا ً  اإلنساني حيزاً شغل الذكاء          
 ويقع على المؤسسات التعليمية مسؤولية اكتشاف األذكياء والموهوبين من أبناء ،والبيولوجية
  .وتنمية مهاراتهم وقدراتهم ،المجتمع

 ،واجهوا مشكلة أساسيةقد تنوعت أساليب العلماء في تحديد خصاعص الذكاء اإلنساني غير أنهم و 
 المستقلة؟ نه مجموعة من القدرات أكاء، هل هو قدرة عقلية واحدة أم وهي تحديد طبيعة هذا الذ

 االختبارات،يقاس بمجموعة من و  ،ال يتعدد اً التقليدية للذكاء تعتبر الذكاء اإلنساني واحد فالنظرة
بسبب تفوقهم في قدرات الذكاء  ،معتقد المدرس التقليدي بأن أداء بعض الطالب أفضل من غيرهاو 

 .(170 م، ص 2001ى، عشوي مصطف) الثابتة
 العالم سيبرمان هو أول العلماء الذين قالوا بأن الذكاء في معظمه من قدرة عامة، وأن هناك عامالً 

وعلى الرغم من  العام،تقف خلف أداء عقل اإلنسان وسماها الذكاء  واحدةً  عقليةً  وخاصيةً  واحداً 
 هما: و  فرضيتين للذكاءكثرة األبحا  في مجال الذكاء إال أنه استمر اعتقاد الناس حول 

 .الذكاء قدرة مفردة عامة يتمتع بها كل إنسان إلى حد يزيد أو ينقص أن-1

 .الذكاء يمكن قياسه بأدوات لفظية مثل اختبارات اإلجابات القصيرة بالورقة والقلم أن-2

لجهود العلمية التي بذلها العلماء لتحديد مفهوم الذكاء تشكلت القناعة لدى الباح  ومن خالل ا
نما مجموعة من القدرات العقلية ال  ،التربوي جاردنر بأن الذكاء ليس قدرة ذهنية واحدة منفردة وا 

نما ير   العديد  الدماغ فظهرتأنها تتجلى في مناطأ مختلفة من  حج  تتجلى على نحو منفرد فحسب وا 
على النظرية الضيقة للذكاء، تؤكد أن الذكاء اإلنساني يشتمل على قدرات عقلية  من النظريات رداً 

  المتعددة.ات ءمتعددة مستقلة عن بعضها البعض والتي يمكن تسميتها بالذكا
ويعد مفهوم الذكاء من المفاهيم التي أثارت الجدل بين الكثير من علماء النفس والمشتغلين      

لسنوات طويلة حول طبيعته وكيفية قياسه، مما جعله الهدف الرعيس والدعامة األساسية بالقياس 
لعلم النفس، ولقد تطور مفهوم الذكاء منذ بداية القرن العشرين وحتى اآلن، فقد ينظر إليه علاى أنه 

التوافأ  على أنه قدرة الفرد علاى القدرة على اكتساب المعرفة أو القدرة على التعلم، كما كان يعرف  
مع المواقف الجديدة، وقد تم عد الذكاء عند بعض الباحثين على أنه قدرة عامة عند الفرد تساعده 

 على التوافأ مع نفسه ومع البيعة التي يعيش فيها.  
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ن إأول من أدخل كلمة ذكاء في علم النفس الحدي  حيا  يرى  (هربرت سبنسر)ويعتبر الفيلسوف 
داعمة التغير تكيف الصحيح مع بيعته المعقدة و تمكن اإلنسان من ال الوظيفة الرعيسة للذكاء هي

 (.242م، ص2002 )منسي والطواب،

يعتمد على  هو القدرة على التفكير المجارد، أي التفكيار الاذي " Termanوالذكاء عند" تيرمان     
يرى أن الذكاء:  " Klefenومعاني األشياء ال على ذراتها المجسمة، ولكان" كلفان ،الرموز اللغوية

ويذكر"  " بأنه القدرة المعرفية العامة، Bartهو القدرة على التعلم، بينما يجد فيه" بارت
 القدرات اسمه الذكاء العام، بل هنااك عادد مان شيءبأن ليس هناك  " Thorandikثورندايك

اابي لهذه الخاصة المستقلة عن بعضها، وأن ما يسميه الناس بالذكاء ليس إال المتوسط الحس
 (414-413 م، ص ص1976)فهمي،  ت عند الفرد.القدرا
( في نظريته عان الاذكاء بأناه عباارة عان مخططات ألنماط م1972) Piaget ويرى بياجيه     

منظمة من البنى السلوكية أو العقلية تؤدي إلى معرفة كيفياة التصارف فاي المواقف التي يتعرض 
تطبيأ عمليات التمثيل والتوازن والمواءمة أو التوافأ، ويتخذ النمو لها الفرد، وذلك عن طريأ 

بمرحلة النمو قبل  المعرفي بناء على ذلك أربع مراحل تبدأ بمرحلة النمو الحاس الحركاي مروراً 
 ,Gregory) مرحلاة اإلجراعياة الرشيدة المنظمةالب اإلجراعي ثم مرحلة اإلجراعي الاواقعي وانتهااءً 

1996, p 163)  
م، 2002 )منسي والطواب،بين ثالثة معاني مختلفة للاذكاء: ( فيميز Vernon)أما فرنون 

  (.243ص
الذكاء" أ"، ويقصد به القدرة الفطرية على التعلم، وهو شيء يرثه الطفال عان والديه عن  -1

طريأ الجينات، وهو الذي يحدد إمكانية حدود النمو العقلاي الاذي يصل إليه الفرد، ويسميه 
 ا.  الذكاء الساعل، وال يمكن قياسه نقي  

وهي  ،، وهو عبارة عن السلوك في الموقف، أي نالحظه في سلوك الناس الفعلي"الذكاء" ب  -2
نتاج العوامل الوراثية والبيعية، أي هو نتاج تفاعل الفرد مع البيعاة لقدر ما تسمح به 

  ب السابأ. استعداداته التكوينية، وواضح أن هذا الجانب يتضمن الجانا

الذكاء" ج"، وهو الدرجة التي يحصل عليها الفرد في اختبارات الاذكاء، كماا تظهر في العمر  -3
  العقلي أو النسبة العقلية أو نسبة الذكاء أو أي مقياس آخر. 

م، 2003م مجموعة من الخبراء تعريفات مختلفة )جميل والهويادي، لذكاء قد  خاصة باوفي ندوات 
 (، أذكر منها:  26-25 ص ص

لحقيقة ة االستجابة الجيدة من وجهة نظر ا( الذكاء بأنه قو Thorondikeيعرف ثورنديك ) -
 والحقاعأ.  
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  ( أنه قدرة الفرد على التفكير المجرد. L.M. Termanويعرفه تيرمان ) -

( بأنه القدرة على التمييز اإلدراكي والسرعة والتخيل G.N. Freemanويعرفه فريمان ) -
  النتباه وسرعة االستجابة. وسعة ا

( بأنه خاصية للسالوك، وأن السالوك الذكي هو Anne Anastasiوتعرف آن آنستازي ) -
  فعالة فاي مواجهاة مطالاب البيعاة المتغيرة.  اعأالسلوك التكيفي الذي يمثل طر 

( بأنه يتألف من ستة جوانب هاي: اساتيعاب معرفة  Snow Richardويعرفه سنو ) -
  فهم الخبرة، والتكيف الفرضي، واساتداللي تخيلاي، وتجرياب عقلي، وتعلم متميز.منظمة، و 

" مفهوم الذكاء في النقااط األساساية التالياة: Howard Gardnerولقد حدد " هوارد جاردنر        
 (142 م، ص2000)سالم، 

 القدرة على حل المشكالت كواحدة من المواجهات في الحياة الواقعية.   -

  القدرة على توليد حلول جديدة للمشكالت.  -

  القدرة على صنع شيء ما، أو السعي النافع الذي يكون له قيمة داخل ثقافة واحدة.  -

ثبت" جاردنر" أنه ال يوجد ذكاء واحد، ولكن يوجد ذكاءات متعددة، فاالعتقاد السااعد هاو أن أ ولقد
الذي يمتلك قدرات ذكاعية أفضال من  لطالبن االذكاء في جوهره يستمر مع اإلنسان مدى الحياة، وأ

غيره تبقى ثابتة لديه وغير قابلة للتعديل أو التغيير، ولكن االعتقاد الحدي  للذكاء كما أوضح" 
على  جاردنر" في كتابه )أطر العقل ( أنه ال يمكن وصفه على أنه كمية ثابتة يمكن قياساها، وبنااءً 

لتدريب والتعلم، بل أوضح أنه متعدد وله أناواو مختلفاة، وكل نوو ذلك يمكن زيادة الذكاء وتنميته با
 ، ص ص/أم2004، مستقل عن اآلخر، ويتطور بمعزل عان األناواو األخارى. )عفاناة والخزنادار

62-63.) 
 ات المتعددةالذكاءنظرية  2.1.2

 كان الذي جاردنر هوارد العالم وضعها وقد (،م1983 (عام منذ المتعددة الذكاءات نظرية ظهرت    

 ترى فهي التقليدية، النظرة عن-للذكاء نظرتها في-تختلف وهي ،هاردفارد جامعةفي  التربية بكلية يعمل

نما الذكاء من اً واحد اً نوع يمتلك ال اإلنسان أن  لدى توجد التي الذكاءات من مجموعة لديه وا 

 .متفاوتة بنسب األشخاص
 على المبدو، واإلنتاج المشكالت حل على وتركز ،الذكاء في متعددة أبعاد عن النظرية هذه وتتحد 

 على هذه ترتكز وال ،اإلنتاج أو المشكالت حل أشكال من شكل إلى يتحول أن يمكن الذكاء أن اعتبار

 .(67م، ص 2004 ،الخزندارو  عفانة( بيعي تطور هو أو اً وراثي الذكاء كون
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 وقد، تسجلها التي العالمات حدود وراء ما إلى البشرية اإلمكانات توسيع إلى جاردنر سعى وقد      

 ،الطبيعية التعليمية بيعته عن الشخص ذلك إبعاد خالل من ما شخص ذكاء تحديد مصداقية في شك
 (.1م، ص 2006 ،قبل )أرمسترون  من يفعلها لم متفرقة معزولة بأفعال يقوم أن منه والطلب

 من أنواو سبعة ،ً نسبيا مستقلة عقلية قدرات سبع يمتلك فرد كل أن نظريته في جاردنر أوضح وقد

 ،)ثابت م(1999)العام في اً تاسع ذكاء وأضاف ، (م1997 (العام في اً ثامن ذكاء إليها أضاف الذكاء
 .(23م، ص2001

 :تشمل الذكاءات وهذه

 .اللغوي الذكاء •

 .الرياضي المنطقي الذكاء •

 .البصري المكاني الذكاء •

 .الموسيقي الذكاء •

 .الحركي الجسمي الذكاء •

 .الذاتي الشخصي الذكاء •

 .اإلجتماعي الذكاء •

 :من كالً ) م1999 (العامو ) م1997 (العامين في لها أضاف وقد

 .الطبيعي الذكاء •

 .(3-2 م، ص ص2006 ،)أرمسترون  .الوجودي الذكاء •

 القوة والضعف بنواحي وعي على تجعله المتعددة بذكاءاته المتعلم معرفة أن على جاردنر أكد وقد

 (.143 م، ص2005 ،)الخالدي تدعيم إلى يحتاج وما ،لديه

 الوقت في الحديثة القديمة النظريات من المتعددة الذكاءات نظرية أن الباح  ستنت ي سبأ مما     
 التي والقدرات العقلية المهارات وعلى ،اإلنسان على تركز نظرية وهي ،بالبعيد ليس فعمرها ،هنفس

 .معها والتعامل القدرات هذه تنمية وكيفية ،فرد كل يمتلكها
 ويمكن توضيح أنواو الذكاءات من خالل الشكل التالي:
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 أنواو الذكاءات : (2.1) شكل رقم

 المصدر: إعداد الباح 
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 :التفصيل من بنوع الذكاءات هذه الباحث تناوليوس

 :جاردنر تناولها التي المتعددة الذكاءات وصف
 :اللفظي اللغوي الذكاء-1

 ولفهم بخاطرك يجول كما األخرى اللغات مأ األم اللغة كانتأ سواء اللغة استخدام على القدرة وهو

 ) 15 م، ص2002 ،)حسين.اللغوي الذكاء من كبير بقدر الشعراء ويختص ،خريناآل األشخاص
 علم) والفونولوجيا اللغة تراكيب أو الجمل بتراكيب التالعب على المقدرة على الذكاء هذا وينطوي

 الواقعية االستخدامات أو واألبعاد العملية اللغة معاني أو األلفاظ دالالت وعلم ،(الكالمية األصوات

 .(2 م، ص2006 ،آرمسترون )للغة 

 في متقدمة تكون ألن ،السمعية مهاراتهم تميل الذكاء من النوو بهذا يتمتعون الذين واألشخاص

 سيلفر) أو يكتبوا يقرؤوا أو يصغوا أو يتكلموا أن لهم يتاق عندما تعلم أفضل ويحققون ،تطورها

 .(8 م، ص2006 ،وآخرون
 ويوجد ،الشفهي/ السمعي الذكاء أشكال من شكل بأنه اللغوي الذكاء تسمية بعدم " جاردنر " اهتم ولقد

 :ك همالذل سببان

 األنظمة تقانإ أو ،استنباط ويمكنهم ،الطبيعية اللغة اكتساب يمكنهم الصم األفراد أن-أولا  •

 .اإلشارية

 الذكاء وهو ،الشفهي / السمعي بالجهاز يرتبط الذكاء أشكال من آخر شكل يوجد-ثانياا  •
 طبقات الصوت من مجموعة في واألهمية المعني تمييز على األفراد قدرة وهو ،الموسيقي

 (.68 م، ص2004 ،والخزندار عفانة)

 وبدونه ،التقليدي التعليم في النجاق معادلة من(  % 80 (من أكثر العالي اللغوي الذكاء ويشكل

 من الرغم كبير على بشكل الفشل معدل يرتفع كما ،للطالب ومحيطاً  مؤلماً  المدرسي التعليم يصبح

 (4 م، ص2006 ،وأولسن )كوفاليك رى.األخ الذكاءات في كفايتهم
 :بالتالي فوناللغوي يتص الذكاء أصحابيستنتج الباحث أن و 

 .واضحة وبلغة وكتابياً  كالمياً  اآلخرين من والتواصل التعبير على القدرة لديهم -1

 .جديدة مفردات تعلم ويفضلون بالكلمات يفكرون ما غالباً  -2

 .بالكلمات واللعب القصص وتأليف الشعر ونظم المطالعة يمارسون -3

 .الطرف ورواية ،والخطب ،والمناظرات المناقشات في يشتركون ما غالباً  -4

 .وبالتفصيل بدقة أنفسهم عن يعبرون -5



   

   

17 

 

 .اإلستيعاب على جيدة قدرة ولديهم ،كتابية فنية أساليب من منهم يطلب ما ينفذون -6

 ،جيد بشكل واللغة واأللفاظ الكلمة استخدام على الفرد قدرة به يقصد اللغوي الذكاء أن الباح  رىيو  
 .لأللفاظ الصحيح والنطأ ،لآلخرين يصالهإ يريد ما يصالإ يستطيع بحي 

 :الرياضي المنطقي الذكاء-2
 والرمز والمنطأ والجبر الحساب في يحد  كما وتقديرها ،المجددة العالقات استخدام على القدرة وهو

 كالتصنيف تخدمه عمليات به ويرتبط ،بمهارة األرقام واستخدامهم والمجردات السلبية العالقات وتنظيم

 علماء عند واضح بشكل موجود وهو ،الفروض وفرض والتعميم واالستنتاج فعات في الوضع

 والفيزياعيين والمهندسين الماليين والمحاسبين والمحللين (الكمبيوتري الحاسوب )ومبرمج ،الرياضيات

 .(146 م، ص2005 ،)الخالدي والعلماء
 صياغته قبل الباح  إليه يتوصل قد المشكلة حل ألن ،اللغوي الذكاء عن مستقل أنه جاردنر رأي وفي

م، 2004 ،وآخرون )يونسالذكاء  اختبارات معظم في أساسي موضوو له الذكاء من النوو وهذا ،لفظياً 
 .(55ص

 :بالتالي ونيتصف الذكاء هذا أصحاب ويري الباحث أن
 .يواجهونها التي المشكالت حل في بفاعلية واللغة المنطأ يستعملون-1

 يكتشفها ال والتي واألنماط العالقات اكتشاف على القدرة ولهم ،ومفاهيمي تدريجي بشكل رونيفك  -2

 .اآلخرون
 .حلها بهدف الصعبة المساعل ومواجهة ،األلغاز وحل التجريب مهمة يمارسون-3

 .فيها ويفكرون الطبيعية األشياء عن يتساءلون-4

 .الرياضية والعمليات والمعادالت ،األرقام مع بالتعامل يستمتعون-5

 .واالستنباطي االستقراعي األسلوبين ويتبعون ،والمنطقية بالعملية تفكيرهم يتصف-6

 والعالقات األرقام مع التعامل على الفرد قدرة يعني الرياضي المنطقي الذكاء أن الباح  رىيو 

 والعمليات الصعبة المساعل مع والتعامل ،والنتيجة للسبب الجيد الفهم على وقدرته ،والمشكالت

 .المعقدة الرياضية
 :البصري المكاني الذكاء-3

 وعلى (دليل أو مرشد ،افكش   ،صياد :)مثالً  دقيقة بصورة البصري المكاني العالم إدراك على المقدرة

 وينطوي ،مخترو( ،فنان ،معماري ،داخلي مصمم :مثالً ) اإلدراكات تلك على والتتح   إجراء أو أداء

 هذه بين القاعمة والعالقات والفضاء والشكل والخطوط اللون تجاه الحساسية على الذكاء من النوو هذا
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 ،المكانية أو البصرية لألفكار المكاني التمثيل وعلى ،التصوير على المقدرة ويتضمن ،العناصر
 .(2 م، ص2006 ،رمسترون أ)بصري  مكاني قالب في مالعمة الذات بصورة توجيه على والقدرة
 المكاني الذكاء أن جاردنر الحظ حي  ،البصرية المجاالت على مقصوراً  ليس الذكاء من النوو وهذا

 يحل المكفوفين عند المكاني االستدالل نإ إذ ،البصر نعمة من نيالمحروم األطفال لدى أيضاً  يتوفر

 .(55 م، ص2004 ،وآخرون يونس (المبصرين عند اللغوي االستدالل محل
 لدى-خاص بشكل-ويتجلى الفراغ، في لألشياء النسبي المكان تصور على بالقدرة النوو هذا ويتعلأ

 ،والخزندار والمالحين )عفانة والمعمارين الديكور ومهندسي الرسامين مثل الفنية القدرات ذوي

 .(73 م، ص2007
 التي والعالقات للمساحة أو والمجال ،والطبيعة والشكل ،والخط للون الحساسية يتضمن الذكاء وهذا

 األفكار-بيانياً -ويصور يمثل الفرد وأن ،البصري التصوير على القدرة ويضم العناصر هذه بين توجد

 .(11 م، ص2003 ،)جابر المكانية أو البصرية
 :بالتالي ونيتصف الذكاء هذا أصحاب ويري الباحث أن

 .واضحة بصرية صوراً  ونويصف ونيرو -1

 .النص قراءته من أكبر بسهولة بيانية ورسوماً  ولوحات خراعط ؤونيقر -2

 .الفن بأنشطة ونيستمتع-3
 سنهم. عن متقدمة أشكاالً  ونيرسم-4

 .البصرية العروض من وغيرها والشراعح المتحركة األفالم مشاهدة بونيح-5

 .المشابهة البصرية األنشطة من وغيرها ،والمتاهات واألحاجي األلغاز بحل عونيستمت-6
 سنهم. في ممن أفضل ثالثية أبعاد ذات مشوقة بنايات وننييب-7
 مأ بصرة خالل من ما شيء على الحكم على الفرد قدرة "هو البصري المكاني الذكاء أن الباح  رىيو 
 ."غيره مأ صامت مأ كالمي تعبير مأ رمز مأ صورة كانت سواء ،البصر حاسة عن يعوضه ما
 :الموسيقي الذكاء-4

 ،الموسيقي والجرس الصوت وطبقات اإليقاعات وتقدير ي،واألغان األنغام إنتاج على القدرة في ويتمثل
م، 2001 ،ثابت) السمعياتوخبراء  الصوت ومهندسي والمغنيين الموسيقيين لدى الذكاء هذا ويتضح

 .(23 ص
 وربما ،امليهاع والتعرف الموسيقية القوالب وسماو الموسيقى في التفكير على القدرة " :رف بأنهويع

 .(16 م، ص2003 ،حسين) "ببراعة معها التعامل
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 يفهمها أن أسفل أو إلى أعلى من الموسيقى يفهم أن الذكاء من النوو بهذا يتمتع الذي للشخص ويمكن

 . (6م، ص 2006 ،كليهما )آرمسترون  أعلى أو إلى أسفل من

 أو الموسيقية، للمفاتيح وفقاً  الغناء على القادرين الناس كل على الموسيقي الذكاء مظاهر وتبدو

 في وهم ،موسيقية تعبيرات خلأ أو ،الموسيقية األشكال تحليل أو ،الغناء سرعة درجة على المحافظة

 الحياة صخب في اللفظية الموجودة غير واإليقاعات الصوت أنواو جميع تجاه حساسون العادة
 .(9 م، ص2006 وبريني، وسترون  اليومية )سلفر

 :بالتالي الموسيقي يتميز بالذكاء يتمتع الذي الشخصويري الباحث بأن 

 .أخرى بطريقة مضايقة أو نشازاً  الموسيقية األصوات تكون متى يخبرك-1

 .األغاني ألحان يتذكر-2
 .جيد غناعي صوت لديه-3

 .مجموعة في يغني أو موسيقية آلة على يلعب-4

 .الحركة أو التحد  في إيقاعية طريقة له-5

 .لنفسه شعورية ال بطريقة يدندن-6

 .يعمل وهو المكتب أو المنضدة على بإيقاو وينقد ،يدأ-7
 ). سطح على المطر رذاذ كوقع) البيعية للضوضاء حساس-8

 .موسيقية لقطعة يستمع حين باستحسان يستجيب-9
 الدراسة. حجرة خارج تعلمها أغنيات يغني-10
نتاج ،وتحليل ،فهم على الفرد قدرة هو الموسيقي الذكاء أنالباح   ستنت يو   .الموسيقية النغمات وا 
 :الحركي الجسمي الذكاء-5

 عند الحال هو كما والمشاعر األفكار عن للتعبير ككل لجسمه الفرد استخدام في والكفاءة الخبرة
 أو األشياء إلنتاج ليديه الفرد استخدام في سروالي   الراقص أو والرياضي .. والمهرج دوالمقل   الممثل
 مهارات الذكاء هذا ويضم ،الجراق أو والميكانيكي ،المثال ،الحرفي عند الحال هو كما تحويلها
 بحركة اإلحساس وكذلك ،والسرعة والمرونة والقوة والمهارة ،والتوازن كالتآزر محدده أو نوعية فيزيقية
 (.11 م، ص2003 ،جابر( اللمسية واالستطاعة الذاتي االستقبال أي ووضعه الجسم

 إلى للوصول (الذراعين ،األصابع ،)اليد منه أجزاء أو الجسد كامل استغالل على القدرة ويعرف بأنه
 م، ص2003 ،)حسين .المنتجات من معين نوو استعمال أو ،ماشيء  صنع أو ،ما لمشكلة حل
16) 
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 لدى القدرة هذه وتبدو ،يرتبطان ال والعقلي الجسدي النشاط بأن الشاعع االعتقاد يتحدى الذكاء وهذا
 أن إال الذكاء هذا أهمية من الرغم وعلى ،والحرفيين والجراحين القوى ألعاب والعبي الراقصين
 .(35م، ص2004 ،يونس)) الموسيقي الذكاء مثل أهملته قد الذكاء اختبارات
 :مؤخراً  جريتأ   التي األبحا  وتكشف

 األدوار بقية عن منفصالً  ويكون ال قد هذا وأنة، والحيا التعلم في مهماً  دوراً  تلعب الحركة أن

 .(16 م، ص2006 ،كوفاليك)
 :بالتالي الذكاء يتميزهذا النوع من ب يتمتع الذي الشخصويري الباحث بأن 

 .أكثر أو رياضية لعبة في يتفوأ-1

 .طويلة لمدة مكان في يستقر ال ،ينقر يتلوى أو ،يتحرك-2

 .ألزماتهم أو اآلخرين إيماءات ببراعة حركياً  يقلد-3

 .تركيبها ويعيد األشياء يفك أو يجزئ أن يحب-4

 .ويتناوله شيء على يديه يضع-5
 .المشابهة األنشطة أو والمصارعة والقفز بالجري يستمتع-6

 .(...الميكانيكا ،الحياكة ،الخشبية األعمال مثل) حرفة في مهارة يظهر-8
 .نفسه عن التعبير في درامية طريقة لديه-9

 .العمل أو التفكير أثناء مختلفة فيزيقية حساساتإ على يحكي-10
 .األخرى اللمسية بالخبرات أو بالطين بالعمل يستمتع-11

  (:الجتماعي) شخصي البين الذكاء-6
 .اآلخرين األشخاص ومشاعر ودوافع ونوايا أمزجة وتمييز إدراك على المقدرة وهو

 التمييز على والقدرة ،واإليماءات والصوت الوجه تعبيرات تجاه حساسية يتضمن أن الذكاء لهذا ويمكن

 اإلشارات هذه تجاه بفاعلية التجاوب على والمقدرة ،البينشخصية اإلشارات من مختلفة أنواو عدة بين

 ،(. )آرمسترون معين عمل ليتبعوا مسار الناس من مجموعة على التأثير :)مثالً  واقعية بطريقة
 (3 م، ص2006
 لتعبيرات والحساسية وأغراضهم وأمزجتهم اآلخرين مشاعر وتمييز إدراك على القدرة " بأنه ويعرف

 فيها والتحكم ،الذات فهم ويتضمن ذلك على ءً بنا ،والتصرف والمعتقدات والقيم والصوت الوجه

 والتصرف للتلميحات االستجابة على والقدرة يماءاتواإل القرارات اتخاذ في ذلك وتوظيف ،واحترامها

 والقادة االجتماعيين والعاملين المعلمين لدى الذكاء هذا ويتضح ،اآلخرين على والتأثير حيالها

 .(32 م، ص2001 ،)ثابت والباعة النفسيين والمرشدين السياسيين
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قامة ،التفاوضية والحلول ،المجموعات تنظيم إلى: اتءالذكا من ألنواو هذا ويتفرو  العالقات وا 

 .نافذة ببصيرة اآلخرين مشاعر واكتشاف اإلجتماعي والتحليل ،الشخصية

االجتماعي والذكاء  ،اإلجتماعي والنجاق والجاذبية ،العالقات تهذيب تحقأ المكونات هذه واجتماو
 (.115 م، ص2003، )شحاتة

 :يلي بما يزيتم الذكاء ا النوع منبهذ يتمتع يالذ الشخص ويري الباحث بأن 
 .األتراب مع االجتماعي بالتفاعل يستمتع-1
 .طبيعي نحو على قاعداً  يبدو-2
 .مشكالت لديهم الذين لألصدقاء النصيحة يقدم-3

 .والمنطقة الشارو في ذكياً  يبدو-4

 .أخرى تنظيمات أو ولجان أندية إلى ينتمي-5

 .اآلخرين لألطفال النظامي غير بالتدريس متعتسي-6

 .اآلخرين األطفال مع األلعاب لعب يحب-7

 .أكثر أو حميمان صديقان له-8
 .بهم واالهتمام اآلخرين مع بالتعاطف جيد إحساس لديه-9
 ونواياهم أمزجتهم وفهم خريناآل مع التعامل على الشخص درةق   "بأنه الباح  عرفهيو 

 . "المشاعر ومشاركتهم ،معهم الحدي  طريأ عن مأ اإليماءات طريأ عن سواء

 :) )الذاتي شخصي الضمن الذكاء-7
ه   نفس مع الفرد تواصل على القدرة ويتطلب الذاتية والسمات بالخصاعص الذكاء هذا ويتعلأ

 .(172م، ص2004 ،السلطي)
 أن يتضمن الذكاء وهذا ،المعرفة تلك أساس على توافقياً  التصرف على والقدرة الذات معرفة به ويقصد

 ودوافعه ومقاصده الداخلية بأمزجته والوعي وحدوده قوته نواحي عن دقيقة صورة الفرد لدى يكون

 م، ص2003 ،جابر (وتقديرها وفهمها الذات تأديب على والقدرة ،ورغباته واالنفعالية المزاجية وحاالته
12). 
 الفرد وقدرة الحياة في بفاعلية القدرة هذه واستخدام ت،الذا عن صادأ نموذج تشكيل على القدرة وهو

 والحكماء العلماء لدى الذكاء هذا ويتضح التميز، على وقدرته عاطفته وتألأ ،جيداً  ذاته فهم على

 الفرد وشعور إدارك – الذات ومراقبة الذاتي التأمل لديهم تتميز التي المهارات نإ حي  ،والفالسفة

 والثقة التحدي – والدينية الخلقية والقيم بالمبادئ االلتزام – ذاتيه بصورة المعلومات معالجة-بنفسه

 .(74 م، ص2007 ،والخزندار عفانة) الشداعد على الصبر – بالنفس
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 :يلي بما يزيتم الذكاء ا النوع منبهذ يتمتع الذي الشخص الباحث بأن ىوير 
 .قوية رادةإ أو باالستقالل حساساً إ يظهر-1
 .ضعفه ونواحي قوته بنواحي واقعي حساسإ لديه-2

 .ويذاكر يدرس أو ليلعب وحده يترك حين جيداً  عمالً  يؤدي-3

 .والتعلم العيش في بأسلوبه النداء يلبي-4
 .كثيراً  عنها ال يتحد  هواية أو واهتمام ميل لديه-5

 .الذات بتوجيه جيد حساسإ لديه-6

 .اآلخرين مع العمل على بمفرده العمل يفضل-7

 .الحياة في ونجاحاته خفاقاتهإ مع التعلم على قادر-8

 .عال ذات تقدير لديه-9
 الشخصية قدراته ومعرفة ،ذاته فهم على الفرد قدرة هوى شخص الضمن الذكاء أن الباح  ستنت يو 

 .لديه والقوة الضعف نقاط ومعرفة ،ورغباته وقيمه بمشاعره حساسواإل
 :الطبيعي الذكاء-8 

 ويتضمن الشخص، بيعة في _ وحيوانات نباتات _ العديدة الحية األنواو وتصنيف إدراك في الخبرة

 التمييز على والمقدرة والجبال السحاب تشكيالت :مثالً  األخرى الطبيعة الظواهر تجاه الحساسية أيضاً 

م، 2006 ،اإلسطوانات )آرمسترون  وغالفات الرياضية واألحذية كالسيارات الحية غير األشياء بين
 .(33 ص

 (173 م، ص2004 ،السلطي:)يلي بما الذكاء ا النوع منبهذ ونيتمتع نالذي ويتميز األشخاص
 إلى ويصنفونها فيدرسونها الطبيعية البيعة في الكاعنة األشياء جميع مع يتعاملون-1

 .وأزهار وأشجار وفراشات ونباتات صخور
 .اآلثار عن والبح  األسماك وصيد ،المشي رياضة يمارسون-2

 وبشكل تصنيفها يستطيعون أساسها وعلى فطري بشكل لألشياء األساسية السمات يالحظون-3

 .عفوي
 .شخصياتهم عن اآلخرين بانطباعات يهتمون كما ولباسهم بمظهرهم يهتمون-4

 :يلي بما يزونيتم الذكاء ا النوع منبهذ ونيتمتع نالذي صاشخاأل ويري الباحث بأن
 .بيعتهم عن عديدة أسعلة يطرحون-1

 .الحشرات مجموعة مثل ،طبيعية أشياء من يجمعونه بما يسرون-2

 .يتوقفوا أن يريدون وال ما نشاط في بشدة منشغلين يبقون-3
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  .عشواعية عناصر أو فوضى مجرد اآلخرون يرى بينما وترتيباً  نظاماً  يرون-4
 
 :الوجودي الذكاء-9

 التأمل ثم ومن األساسية والحقاعأ والموت بالحياة تتعلأ التي األسعلة عند التوقف إلى الميل

 .(16 م، ص2003 ،)حسين فيها
 :يلي بما يزونيتم الذكاء ا النوع منبهذ ونيتمتع نالذي صاشخاأل ويري الباحث بأن

 .واإلنساني الذاتي بالوجود المتعلقة الكبرى األسعلة على اإلجابة ومحاولة طرق علىرتهم قد-1
 .والعامة الشخصية للحياة العميأ المعنى يهتمون بفهم-2
 .والخطأ والصحيح والنتيجة، السبب بين الخفية الترابطات عنيبحثون -3
 األسطورية والممارسات المعتقدات وعبر وجودية، مفارقات على تنطوي التييتعاملون مع الرموز -4

 .الفلسفية والنظريات والدينية،

 :المتعددة للذكاءات جاردنر نظرية مبادئ •

 2007 ،والخزندار عفانة) يما يليف تتثمل المبادئ من عدد على المتعددة الذكاءات نظرية تقوم

  :(18م، ص 
 .والتغيير ،والتنمية ،للنمو وخاضع ،ومتنوعة متعددة ذكاءات فهو ،المفرد غير الذكاء-1
  .ومتنوعة نشيطة ذكاءات لمجموعة فريد خليط لديه شخص كل-2

 .البعض وبعضهم األفراد بين وأ ،الواحد الفرد داخل كلها ،النمو في الذكاءات تختلف-3
 .وتحديدها وقياسها ،المتعددة الذكاءات إلى التعرف يتم أن يمكن-4

 الذكاءات هذه وتنمية المتعددة ذكاءاته إلى التعرف يمكن لكي الفرصة شخص كل منح يجب-5

 .المتعددة
 أنواون م خرآ نوو وتطوير تنمية في يسهم أن يمكن المتعددة الذكاءات أنواو أحد استعمال-6

 .المتعددة الذكاءات
  .وديناميكية حيوية كلها الذكاء أنواو-7

 
 ولكنها ،دالواح الفرد داخل جميعها تتوفر ال قد المتعددة الذكاءات أن الباح  نت تسي سبأ ومما

 إحدى تنمية وأن ،الذكاءات من نوو من أكثر الواحد الشخص يمتلك قد بحي  ،األشخاص بين موزعة

 .الباقين تنمية في يسهم قد الذكاءات هذه
 



   

   

24 

 

 
 

  :المتعددة الذكاءات نظرية افتراضات

 وعليه ،المختلفة القدرات في والضعف القوة نقاط من فريدة طاً اأنم يملكون الناس أن جاردنر يرى

 :هما ساسينأ على يعتمد وذلك ،شخص لكل مناسبة أدوات وتطوير فهم-الضروري من-يصبح
 ة نفسها.الطريقب نتعلم ال نحن وبالتالي ،واالهتمامات القدرات في اختالفات لهم البشر أن-1
 .تعلمه يمكن شيء كل نتعلم أن نستطيع ال نحن-2

 ،واحتياجاته رغباته وتلبية ،يمتلكها التي للقدرات وفقاً  فرد كل مع التعامل ضرورة الباح  رىي وبالتالي
 الرياضية المهارات في ضعيف هنفس الوقت في أنه إال عالية لغوية مهارات يمتلك الشخص يكون فقد

م، 2007 ،والخزندار عفانة) مكانياتهإ حسب شخص كل مع التعامل وجب فقد لذا ،المنطقية
 (.75ص

 ات المتعددة:  ءأهمية نظرية الذكا 2.1.3

ركزت على  في الجانب الترباوي، حيا  إنهاا كبير   تعتبر هذه النظرية من النظريات التي لها دور  
االعتماد بسبب  أمور غفلت عنها النظريات األخرى، فقد تم إغفال الكثير مان المواهاب ودفنهاا،
كشف القدرات  على التقييم الفردي، واختبارات الذكاء، بعكس هذه النظرية التاي تسااعد علاى

 والفروأ الفردية.  

 )عفاناة التالياة:وقد أكدت التطبيقات التربوية لنظرية الذكاوات المتعددة فاعليتها في الجوانب 
 ( 72-71 ، ص ص/أم2004والخزندار، 

 التحصيل لدى التالميذ، ورفاع مساتويات اهتماامه تجااهتحسين مستويات  -1
 المحتوى التعليمي.  

 إمكانية استخدام الذكاوات المتعددة كمدخل للتدريس بأساليب متعددة.   -2
 المساعدة في توجيه كل فرد للوظيفة التي تناسبه والتي تالعم قدراته.   -3

   يلي: كما تعددةات المءفوائد نظرية الذكا( 153-151: 2003) ويحدد حسين

التعاوني على  الذكاوات المتعددة فاي تحقياأ الاتعلم وتسهم نظريةالتعلم التعاوني:  تحقيق-1   
  النحو التالي: 

 والجماعية.   االجتماعية طالبيتطلب التعلم التعاوني تنمية مهارات ال -أ 

 لية الفردية.  ؤو تنمية المس -ب 
  .يقدمون شروحات تعليميةن يالتالميذ والمعلم يجعل-ج 
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اإليعاز،  الحاجات التالية: الحاجة إلى اللعب، والحاجة إلى التقدير، والحاجاة إلاى إشباو- د
 والحاجة إلى االنتماء.  

 :  حل المشكالت، وذلك من خالل-2

 : بمعناى تنااول مواقاف حياتياة أصلية.  وجود سؤال أو مشكلة تواجه التعليم-أ

بالرغم من أن الادرس القااعم علاى مشكلة معينة مثل )مادة  دد التخصصات:محور متع وجود-ب
الرياضيات(، إال أن المشكلة المدروسة يتطلب حلهاا من التالميذ باالندماج في كثير من 

 الموضوعات والمواد الدراسية. 

 فروضاً يحددوها ويصفوا أن بمعنى البحا  عان حلاول واقعياة للمشاكالت و  بحث أصيل حقيقي:-ج
 ويجمعاوا معلوماات ويحللوها ويقوموا بتجارب ويستنبطوا ويتوصلوا إلى نتاع .   ،ويقوماوا بتنباؤات

عن تقديم التقارير  جديداً  ويعد عمل معرض للمنتجات بديالً  إنتاج منتجات وعمل معارض:-د
 اليدوية المكتوبة.  

يوفر واقعية  ة، كماا إن العمل معاً من خالل العمل داخل جماعاة صاغير  التقارير أو التظافر:-ه
تضمن االندماج في المهام المركباة، ويحسان فرص المشاركة في البحا  واالستقصااء والحاوار 

 لتنمياة التفكيار والمهارات االجتماعية.   
 : التعلم بالكتشاف-3

سية باإلضافة إلى وذلك من خالل: مساعدة التالميذ على فهم بنية المادة الدراساية وأفكارها األسا
الدم  النشط للتالميذ في عملية التعلم، فالتعليم الحأ يتحقأ مان خالل االكتشاف الشخصي، 

لكي يخترو التلميذ  ،فهدف التربية ليس زيادة حجم المعرفة لدى التالميذ فقط، ولكن خلأ إمكانيات
ز تقصاء والبح  والتي تمي  ويكتشف، والتأكيد على أهمية االستدالل االستقراعي وعلى عملياات االس

 الطريقة العلمية.  
 التطوير بأسلوب الجذور واألجنحة: -4

 ،األسالوب، مختبار العالم، حي  يقوم التالميذ كل يوم من المشكالت التي يدرسها التالميذ بهذا
بأدوار الشخصايات التاريخياة المختلفاة أو الجماعات المهنية الصغيرة، وقد يطلب  ( دقيقة90)ولمدة 

 منهم أن يحلوا مشكلة التلو  في خلي  معين، أو يعملاوا كمستشارين لفراعنة مصر القديمة.
 معالجة المواقف متعددة المهام:-5
تعمل في موضوعات فرعية  جماعات التالميذ قد حي  يتم القيام بمهام تعليمياة متعاددة، فابعض 

 ومجموعات أخرى تعمل في المجتمع المحلي.   ،منوعة في الصف، بينما يعمال آخارون فاي المكتبة
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حي  يعرض على التالميذ الواقعة أو الحاد  أو نقاط المناقشة القائمة على المشكلة: -6
شر. وتخلاأ هذه من واقف محيرة غير قابلة للشرق على نحو مبامغامضة، وتعني الفكرتان وجود 

 وتثير دافعيتهم للتفكير.  ،عند التالميذ معرفياً  المواقف المحيرة تنافراً 
 المناقشة القائمة على المشاركة: -7

مشتركة، بحي  يواجه الواحد اآلخر بآراء مختلفة،  بمعنى تنمية معنى مشترك من خبرات شااععة أو
حسب ما تعلمه من زيارته لحديقة  كأن يطلب من أطفال الصف أن يتحد  كال واحد منهم

 الحيوان.  

 :المتعددة الذكاءات ونظرية للذكاء التقليدية النظرة بين مقارنة 2.1.4

 التقليدية النظر وجهة أغفلتها التي الجوانب من العديد راعت المتعددة الذكاءات أن نظرية يتضح

 عدم على وركزت الفردية الفروأ راعت ،المتعددة الذكاءات نظرية في المثال سبيل فعلى، للذكاء

الجدول  لنا يوضح، المتعلم كما بفردية االهتمام ضرورة وعلى ،العقلية القدرات في األفراد تساوي
 (161 أ، ص/م2005 )حسين، التالي:

 المتعددة الذكاوات ونظرية للذكاء التقليدية النظر وجهة بين المقارنة أوجه :(2.1) رقم الجدول

 المتعددة الذكاءات نظرية م ذكاءلالتقليدية ل النظر وجهة م

1- 
 
 
 
 
 

اختبارات  يمكن قياس الذكاء من خالل
 القصيرة مثل: األسعلة واإلجابات

 للذكاء )الصورة مقياس ستانفورد بنيه -
 الرابعة(.

 األطفال. مقياس ويكسلر لذكاء -
 للقدراتجونسون  مقياس ووديكسلو -

 المعرفية.    
 المدرسية.  اختبار االستعدادات -

تقييم للذكاءات المتعددة لألفراد من خالل  -1
 أنماط ونماذج التعلم وأنماط حل المشكالت.

ة سعلاأل ال يتم استخدام اختبارات -
 ألنها: ال تقيس الفهم نظراً واالجابات القصيرة 

االستيعاب أو نواحي  العميأ أو التعمأ في
 المتداخلة للفرد. التميز

 ،الروتينية للتذكر أنها تقيس فقط المهارات -
 على أداعها من خالل اختبارات وقدرة الفرد

 ة.األسعلة واإلجابات القصير 
 يولد اإلنسان ولديه كمية ذكاء -2

 ثابتة.
ولكن كل  ،الذكاءاتاإلنسان لديه كل أنواو  -2

مجموعة فريدة تعبر  إنسان لديه بروفيل أو
 .عنه
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 المتعددة الذكاءات نظرية م ذكاءلالتقليدية ل النظر وجهة م

 عبر يتغير ال الذكاء مستوى -3
 .الحياة سنوات

 ،الذكاءات أنواو كل وتنمية تحسين يمكن -3

 في متميزين يكونون األشخاص بعض وهناك

 من اآلخرين عن الذكاءات أنواو من واحد نوو

 .أقرانهم

 التي عديدة للذكاء نماذج أو أنماط هناك -4 .ومنطقية لغوية قدرات من الذكاء يتكون -4

 .العالم مع مختلفة للتفاعل أاعطر  تعكس
 يقوم التقليدية، الممارسة في -5

 وتعليم وتدريس بشرق المعلمون

 لجميع هانفس المدرسية المادية

 .منهم واحد ولكل التالميذ

 القوة وجوانب المتعلم، بفردية المعلمون يهتم -5

 .تنميتها على والتركيز بمفرده لديه والضعف

 

 موضوو بتدريس المعلمون يقوم -6

 .دراسية مادة أو

 

 أو أنماط أو أنشطة بتصميم المعلمون يقوم -6

 ما سؤال أو ما قضية حول تدور للتعلم بناءات

 .البعض ببعضها الموضوعات وربط

 التي االستراتيجيات بتطوير المعلمون ويقوم

 أنماط أو تجارب بعرض للتالميذ تسمح

 .ولمجتمعهم لهم قيمة ذات فريدة

 نظرية الذكاءات المتعددة على تعليم الرياضيات: انعكاسات 2.1.5

أ اعأن هذه النظرية تسمح للمعلم أن يستعمل ثماني طار  ،أشارت كل من ويليز وجونسون
 ,Willis & Johnson) إلىمختلفة في تعليم وتعلم الرياضيات، إن منحنى التعليم المتعلم يؤدي 

2001, p.260): 
 التمثايالت المتعددة.   والمفاهيم الرياضاية مان خااللئ فهم أعمأ وأثرى للمباد -1

 تؤهل الطالب لتعلم الرياضيات بنجاق واستمتاو.   -2

 تسمح بنقاط مدخلية متنوعة للمحتوى الرياضي.   -3

  وتعزز التناوو في القدرات.   وحيداً  ن القوة لدى الطالب في حالة كونهطاتركز على مو  -4

 تدعم التجريب اإلبداعي لألفكار الرياضية.   -5
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ألن فكرة الذكاء المتعدد عبارة عن نظرية وليست فقط أسلوب تربوي محادد، يمكنناا تطبيأ 
هذه النظرية بصورة مرنة، وأساليب متنوعة، تصلح لطالب معينين، أو معلمين معيناين، أو سياقات 

 معينة. 
 وء نظرية الذكاءات المتعددة يتلخص فيما يلي: الباحث بأن تعليم الرياضيات في ض ىوير 

إن نمو التقنية والتطورات الحاصلة في الرياضيات ستساهم في زيادة مساحة المعرفة الرياضية  .1
دراك وتطبيأ المبادئ والمهارات  ،فرصة تعلم البومن هنا ينبغي أن تتوافر لجميع الط وا 

  .الرياضية داخل المؤسسات التربوية وخارجها
رية الذكاءات المتعددة تقدم إسهامات كبيرة في تطوير مناه  الرياضيات من خالل تعدد ن نظإ .2

 والمرعية.أ المصاحبة للمنه  والمكتبات واألشرطة المسموعة اعمصادر التعلم عن طريأ الطر 
ن الذكاءات المتعددة تساعد الطالب على تحقيأ فهم أفضل للمشكالت الرياضية من خالل إ .3

المناسبة في المشكلة المعروضة واختيار العمليات الرياضية المالعمة وتطبيأ  تقرير المعلومات
 العمليات الرياضية بشكل صحيح.

 :المدارس في المتعددة الذكاءات نظرية لستخدام التربوية الفوائد 2.1.6

 التالية: الفواعد ( في24م، ص2003) حسين يحددها 
 الصور والتقاط والتلحين والموسيقا فالرسم: أوسع بشكل العقلية القدرات لىإ التعرف مكانيةإ-1

 مثلها جديدة وتعليمية تربوية وأنماط نماذج بظهور تسمح حيوية أنشطة كلها الفوتوغرافية أو الطبيعية

 .واللغات الرياضيات مثل ذلك في

 بحي  والمبتكرين الموهوبين ورعاية لطالبا احتياجات إشباو على تقوم للتعليم جديدة أنماط تقديم-2

 كفاءة أكثر طالبال يصبح وحتى الدراسي اليوم خاللطالب ليًا حقيق اً عالم الدراسي الفصل يكون

 .التعليمية العملية في وفاعلية ونشاطاً 

 التي األنشطة خالل من يحد  وهذا ،التعليمية العملية في والمجتمع اآلباء، ومشاركة أدوار تزايد-3

 .التعليمية العملية المحلي خالل المجتمع أفراد ومع ،الجماهير مع لطالبا خاللها من يتعامل
 التخصص نحو الشخصي دافعهم وكذلك ،المعرفية وقدراتهم مهاراتهم، تنمية على طالبال قدرة-4

 .لذواتهم واحترامهم
 العديد لديهم ويتكون ،لطالبا لدى يتجمع سوف واالستيعاب الفهم أجل من بالتدريس نقوم عندما-5

 .الحياة في المشكالت لحل وأنماط جديدة نماذج تكوين نحو والقابلية اإليجابية والخبرات المهارات من
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 :التعلم واستراتيجيات المتعددة الذكاءات 2.1.7
 من االستراتيجيات اً ومتنوع اً كبير  اً فعل عددها ت  من أهم نقاط القوة في نظرية الذكاءات المتعددة أن

التي  االستراتيجياتالتي تؤدي إلى التفعيل األمثل لعمليتي التعليم والتعلم، وفيما يلي عرض ألهم 
  .(11م، ص2003 )جابر، بالذكاءات المتعددة في مجال التدريس يمكن استخدامها

 
 المستخدمة في مجال التدريس بالذكاءات المتعددة . الستراتيجيات(2.2جدول )

 استراتيجية التعلم الذكاء م
 .كبيرة مأ صغيرة مجموعات في سواء المناقشات - اللغوي الذكاء -1

 .الذهني العصف  -

 .األدوار لعب  -

 .واللغة الكلمات على تعتمد التي األلعاب - 

 .صوتية تسجيالت عمل  -

 .الرياضية خاصة  بو  المشكالت حل-  الرياضي المنطقي الذكاء -2

 .تجميعاً  أو تصنيفاً  يتطلب الذي الجماعي العمل- 
 .المنطأ على تعتمد التي التعليمية األلعاب -

 .والخراعط     والرسوم الصور خاصة التعليمية الوساعل استخدام - المكاني الذكاء -3

 .فوتوغرافي وتصوير رسم من بأنواعها الفنية األنشطة -

 .الشخصيات وتصور الجماعي الدرامي التمثيل  -

 .الخيال من القصص تأليف  -
 .الجماعية المشروعات - الحركي الذكاء -4

 .المسرحي والتمثيل األدوار لعب - 

 .والممارسة بالعمل التعلم - 

 .والرياضية الحركية نشطةاأل - 
 .الجماعي الغناء -  ىالموسيق الذكاء -5

 .الغناء أو العزف فرأ في االشتراك - 
 .التعليمي للموقف كخلفيةى للموسيق االستماو  -

 .واضح يقاوإ وفأ الكلمات تنغيم - 
 .العمل في مجموعات - االجتماعي الذكاء -6

 .المناقشات بأنواعها -

 .المشروعات الجماعية في المدرسة والبيعة المحيطة -

 .تمثيل األدوار -
 .المشكالت حل استراتيجية - الداخلي الشخصي الذكاء -7

 .الفردية لمشروعاتا -

 .تركيزاً  تتطلب التي الفردية واأللعاب األعمال -
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)حسين، على المتعلم في الرياضيات بحيث تمكنه من أنالمتعددة  الذكاءاتنظرية تؤثر 
 :(355، ص/بم2005

 ، ويبح  بنفسه عن المعلومات.  يدرس مستقالً  -1

  يكتسب المهارة في تقويم الذات.  -2

  ويكون له نشاط واضاح فاي مجااالت وأنشاطة متنوعة.  ،يتقن مهارات االتصال -3
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 :ات المتعددةالذكاءو التفكير  2.1.8

كان االعتقاد الساعد عند علماء النفس حتى وقت قريب أن الذكاء صافة موروثاة، وأن المتفوأ في 
مجال متفوأ في جميع المجاالت، وهذه المدرسة كانت تنظر للذكاء بأنه صفة كلياة للدماغ، وأن 

ار هاذا الرأي سبيرمان ، ومن أنصاكافة  هذه الصفة الكلية موروثة، وتشتأ منها القدرات التفكيرية
(Sperman ( إلى أن جاء بينيه ،)Alfred Binet ) ، وصمم أداة لقياس وظااعف مختلفة من

الذكاء مثل: االنتباه والمالحظة والتمييز والتذكر والتخيل، ليجد أن الذكاء ال يعتماد على قدرة عامة 
 (. 21م، ص2000 واحدة بل هناك قدرات عديدة تساهم في تنميته.)الكثيري والنذير،

ومن المعروف أن الذكاء والتفكير أمران أساسيان للعملية التربوية، فالذكاء هو مساألة وراثية تعتمد 
، أما التفكير فهاو المهارة العاملة على الجينات أو على البيعة المبكرة أو على مزي  من االثنين معاً 

هي العالقاة الصاحيحة بين الذكاء وهذه  ،التي يمارس الذكاء من خاللها أنشطة على الخبرة
 ( 271 م، ص2000والتفكير. )السرور، 

وقد شبه دي بونو الذكاء والتفكير بالسيارة والساعأ، فالاذكاء كالسايارة، أماا التفكيار كالساعأ، 
مكاناته. فالتفكير هو ساعأ العقل الذي يوجهه بفاعلية مهما ك  انت قدرات هذا العقل وا 
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 التأملي التفكير-ثانياا  2.2

 هذه فيها، وقد تتطور ليفكر وقفة؛ منه تحتاج التي موراأل بعض اليومية حياته في دوماً  الفرد يصادف

 نأ إلى تؤرقه بمثابة مشكلة له بالنسبة مراأل هذا فيكون واضح، غير أو صعباً  مر  األ كان إذا الوقفة
 يقف أن عليه إذ دراسته بالمدرسة أثناء للتلميذ بالنسبةكثيرا  يختلف ال وهذا المعقول، الحل لها يجد

 يسيطر لم أنه طالما يستريح وبالطبع لن فيها، ليفكر دراسته أثناء تعترضه التي المشكالت بعض أمام

 يقابلها التي للمشكالت الصحيح والمناسب الحل يجد لم ما باله يهدأ لن أنه يعني ،اً تمام الموقف على

 مأ ياً عاد نمواط أكان سواء-نسانيميز اإل ما أهم نإف عامة وبصفة يدرسها، أن عليه المفروض أو
 قدرته هو والمخلوقات الكاعنات ساعر عن-دراسية  مرحلة يةأ في طالب أو مجال أي فيصًا متخص

 .(591 م، ص2011 التودري، (ياهإ اهلل وهبه الذي التفكير على

 :التفكير أنواع 2.2.1

 يلي: كما أنواو ستة الى التفكير أنواو: (41م، ص2003)وعبيد  عفانة من كل يصنف
 .البصري التفكير-1

 .االستداللي التفكير-2

 .التأملي التفكير-3

 .الناقد التفكير-4

 .االبداعي التفكير-5

 .المنظومي التفكير-6
 ألنًا نظر  التفكير التأملي؛ وهو التفكير، من السابقة األنواو من واحد نوو أو لنمط، الباح  تطرأ قدو 

 .وهو التفكير التأملي ،التفكير نواوأ أحد تتناول الدراسة هذه
 :التأملي التفكيرمفهوم  2.2.2

 للتفكير، وسيعرض األخرى نواواأل بين من أهميته أساس على التأملي التفكير تعريفات تعددت لقد 

 الدراسة.هذه  في التابعين المتغيرين أحد باعتباره التأملي، التفكير تعريفات بعض الباح 
 التأمل والتحليل على يقوم الذي التحليلي الساير التفكير من نمط :بأنه) ومصطفى عبد الهادي) يعرفه

 اً صبور  العلمية، وجعله الناحية من الشخصية فتقل الموضوعية، صفة الطالب يكسب مما والتفسير
 .(223صم، 2011، ومصطفي عبد الهادي (السليم العلمي التفسير على اً قادر  اً مثابر 

 من الظروف معينة فمجموعة محددة، أهداف لىإ العمليات يوجه حي  موجه، تفكير التأملي فالتفكير

 وبهذا حل معين، لىإ الوصول هدفها استجابات من معينه مجموعة تتطلب بالمشكلة، نسميها التي
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م، 2003وعفانة،  عبيد (المشكالت لحل الهادف العقلي النشاط هو التأملي التفكير أن يعني
 .(51ص

 الخطط الالزمة ويرسم أمامه، الذي الموقف أو المشكلة الفرد بتأمل ":التأملي التفكير (الديب (وعرف

م المطلوبة، النتاع  لىإ يصل حتى وتنفيذه لفهمه ة         الموضوع الخطط ضوء في النتاع  بعدها ويقو 
 .(56م، ص2002الديب،  (

 ورسم إلى عناصره، وتحليله أمامه، الذي للموقف الفرد تأمل :أنه على التأملي التفكير) حبيب) ويعرف

 الخطط ضوء في .النتاع  تقويم ذلك بعد يأتي ثم النتاع ، لىإ للوصول الستيعابه، الالزمة الخطط

 .(46م، ص 1996 حبيب، (المرسومة
 تأمل على يعتمد :ن التفكير التأمليأب الباح  رىي التأملي للتفكير تعريفات منفي ضوء ما سبأ 

 ،لفهمه الالزمة المحكمة الخطط ويضع ،األساسية عناصره لىإ ويحلله أمامه الذي للموقف الطالب
 الخطط علىًء بنا النتاع  تلك بتقويم ذلك بعد ويقوم الموقف هذا يتطلبها سليمة نتاع  لىإ ليصل

 .الموضوعة
 ،حلها يود مسألة أو يواجهها مشكلة ءاإز  باالرتباك الطالب يشعر عندما يبدأ التأملي التفكير إن حي 
 ،اختبارها ويحاولللمشكلة التي أمامه  المناسب حللل فروضال ويفرض ،المشكلة تلك بتحديد فيقوم
 (170 م، ص2005، الوهاب )عبد :قوم بما يليي أن يجب التفكير من النوو هذا يكتسب ولكي

 والمصطلحات اراتالعب أن من يتأكد حتى ،دقيقة واعية ةراءق تهاراءق أي ،المسألة سأر  في التأمل-1

 .لديه مألوفة تحتويها التي الرياضية

 (إيجاده المطلوب هو ما تحديد ثم ،المعطاة البيانات لتحديد ،اً جيد المسألة تراعبا الطالب يفحص-2
 ) .والمطلوب المعطيات بين التمييز أي
 ينبغي التي العمليات يحدد أن على الطالب بها يساعد التي المناسبة الطريقة المعلم يختار-3

 والتي ،المسألة لطبيعة المناسبة للطريقة مناقشته طريأ عن وذلك ،المسألة لحل ،وترتيبها ،إجراؤها

 .السليم الحل لىإ توصل التي العمليات اختيار في الرؤية للطالب توضح
م أن-4 ذا ،أفضل طريقة هناك أم ،مناسبة هي وهل، المسألة حل في عتاتب   التي الطريقة تقو   اتضح وا 

 أسبابها لىإ يتعرف أن المعلم على جبفي ،البالط عند األخطاء بعض الحل وتسجيل مناقشة أثناء

 فيها. الوقوو خريناآل تجنب إلى تؤدي أخرى وجهة طريقته يوجه ثم ،عالجها وكيفية
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 :التأملي التفكير أهمية 2.2.3

 في نحتاجه كما ،المعلومات مصادر عن للبح  ،التفكير لىإ يحتاجون بالبح  المهتمين إن
 وجه ممكن أكمل على المشكالت معالجة في المعلومات هذه واستخدام ،للموقف الالزمة المعلومات

 :(177م، ص2005)عبد الوهاب، ما يليفي التأملي التفكير أهمية وتكمن

 يحد  ،التأمل عملية هده المرحلة سبأت وقد، رراالق اتخاذمرحلة  التأملي التفكير يتضمن .1

 السابقة ترابالخب األفكار ربط على اً قادر  يصبح اً تأمليرًا تفكي الفرد يفكر وعندما ،وبعدها أثناها

 .بها والمتنبأ والحالية
 يتخذها التي والخطوات للعمليات أسلوبه ويقيم ،داعماً  راقبوي يخطط الذي هو المتأمل إن .2

 .الحكم إلصدار
 والخطوات المشكالت لحل الالزمة العمليات في بعمأ الجيد التفكير على المتعلم يساعد .3

 .هافي المتبعة

 .والخالأ المتفتح والعقل ؤوليةبالمس اإلحساس تنمية في يسهم .4

 .لآلخرين انسياقاً  وأقل حياته توجيه على قدرة أكثر المتأمل الفرد جعلي .5

 .والحياتية المدرسية المهمات لمواجهة بالنفس الثقة شعور زيد مني .6

 كما ،بينها والمقارنة ،للمتناقضات ترتيب عمل التأملي التفكير كراإد خالل من للطالب ويمكن كما

 التفكير ممارسة أن كما ،الرعيسة والفكرة ،لألهداف والشرق والتوضيح الموضوو تشكيل بإعادة ويسمح

 المشكالت تشابه من وبالرغم ،الشخص عند موراأل في والتبصر التعمأ في الخبرة يزيد التأملي

 ،الحلول المناسبة يجادإ على ويعمل ،المشكالت هذه يواجه أن يجب التفكير لهذا للممارس الفردية
 حل الضروريات لفنون من وهذه ،الملموسة غير إلى الملموسة المعرفة عن عقله في يخرج ما وغالباً 

 .(48م، ص2005)عمايرة،  التأملي التفكير في المشكلة
وينمي  ماتلو المعن ع البح  ىلع الطالب يساعد يلالتأم التفكير نأ نجد ضوء ما سبأ وفي

 ابأ، كما يساعد في التفكير فيالس همبالف الجديدة ماتلو المع ربط اتجاهات مرغوبة، ويعمل على

 توجيه حياته. ىلع قدرة أكثر تأملالم الفرد وسة، وكذلك يكونالمحسو  المجردةهيم المفا

 :التأملي التفكير تنمية في المعلم دور 2.2.4

 المناسبة إلنجاق الصفية البيعة توفير أجل من ،السلوكيات من بمجموعة التحلي المعلمين على يجب

 (219م، ص2013)الشريف،  :كاآلتي وتعلمه وهي التفكير تعليم عملية
 .للطالب االستماو مراعاة-1
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 .واالنفتاق التنوو مرااحت-2

 .والتعبير المناقشة تشجيع-3

 .النشط التعلم تشجيع-4
 .الطالب أفكار تقبل-5

 .للتفكير كاف   وقت إعطاء-6

 .بأنفسهم الطلبة ثقة تنمية-7
 .إيجابيةراجعة  تغذية إعطاء-8

 وتقديرها. الطالب أفكار تثمين-9
 

 :التأملي التفكير تامهار  2.2.5

رات مها على الباحثين بين اتفاأ وجد ،ا المجالذدب التربوي في هاأل على الباح  اطالو خالل من
 التعليمية راتالقد مع متنسجتفكير التأملي للمهارات  خمس اعتمادفي ضوء ذلك ثم و  ،التأملي التفكير

  ه المهارات:ذوه( 53م، ص2003عفانة واللولو،)ما ذكره  وذلك ب،للطال
 :والمالحظة التأمل-1

 مأ ،المشكلة خالل من ذلك أكان سواء ،مكوناتها إلى والتعرف المشكلة جوانب عرض على القدرة وهي
 .بصرياً  الموجودة العالقات اكتشاف يمكن بحي  مكوناتها يبين شكل مأ ،رسم إعطاء

 :المغالطات عن الكشف-2
 غير أو الصحيحة غير العالقات تحديد خالل من وذلك ،المشكلة في الفجوات تحديد على القدرة وهي

 .التربوية المهام نجازإ في الخاطعة الخطوات بعض تحديد أو ،المنطقية
 :استنتاجات إلى الوصول-3

 إلى والتوصل ،المشكلة مضمون رؤية خالل من معينة منطقية عالقة إلى التوصل على القدرة وهي

 .مناسبة نتاع 

 :مقنعة تراتفسي إعطاء-4
 على معتمداً  المعنى هذا يكون وقد ،الرابطة العالقات أو للنتاع  منطقي معنى إعطاء على القدرة وهي

 .وخصاعصها المشكلة طبيعة على أو سابقة معلومات
 :مقترحة حلول وضع-5

 تراتطو  على الخطوات تلك وتقوم ،المطروحة المشكلة لحل منطقية خطوات وضع على القدرة وهي
 .المطروحة للمشكلة متوقعة ذهنية
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 حي  الخمس التأملي التفكير مهارات تحديد فيالباحثين  مع تفأي الباح  نإف كرذ   ما على ءً وبنا
 التأملي التفكيركتساب ا من الطالب يتمكن لكي وذلك، منقطعة غير ةلسلس هي تراالمها تلك أن رىي

 الموقف أو المطروحة المشكلة ويتأمل يالحظ إنه حي  الخمس راتهلمها اً واعي يكون أن د  ب ال السليم

 توصلبذلك يو  ،الصحيحة غير للعالقات بتحديده ،فيها الفجوة ويحدد ،ليكشف وذلك يواجهه الذي
 وضع قد يكون وبذلك ،لها ةمناسب راتتفسي عطاءإالقدرة على و  مناسبة نتاع و  منطقية لعالقة الطالب
 .المطروحة للمشكلة ةمناسب لولح إلى للوصول ،الذهنية تصوراته على مبنية منطقية خطوات
 :وخصائصه التأملي التفكير طبيعة 2.2.6

 ْتبن ى علمية منهجية يتطلب وفعال نه تفكير نشطأطبيعته ب خصاعص التفكير التأملي لعل من أهم

 على اً الحقيقة، ويجعل الطالب قادر  بالمشكالت ي ْعن ى اً واقعي اً صحيحة، وكما يعد تفكير  افتراضات على

 .مجردة مادية بطريقة ويفكر األفكار توليد

 (45 م، ص2011)الفار، :فيما يلي التأملي التفكير خصاعصتم حصر 
 تفكير فعال يتبع منهجية دقيقة، وواضحة ويبني على افتراضات صحيحة.-1
تفكير فوأ معرفي، يوجد به استراتيجيات حل المشكالت واتخاد القرار، وفرض الفروض، -2

 وتفسير النتاع ، والوصول للحل األمثل للمشكلة.

قوانين العامة للظواهر ينطلأ من النظر العلى  عتمديو  اشر،مب ريغ لبشك زيمم ليعق نشاط-3
 واالعتبار والتدبر والخبرة الحسية ويعكس العالقات بين الظواهر.

 نسان.علمي لإلنسان، ويدل على شخصية اإليرتبط بشكل دقيأ بالنشاط ال-4
نه تفكير ذاتي التفكير في طريقة تفكيرك، والنظر في الموقف التفكير التأملي تفكير ناقد حي  إ-5
 أمله.وت
ن تكون مقاييسه أويجب  ،التفكير التأملي يستلزم استخدام المقاييس، والرؤية البصرية الناقدة-6

 عالية المستوى.
 التفكير التأملي واقعي وهو يعني التفكير بالمشكالت الحقيقية.-7
 حل المشكالت.  ىلإالتفكير التأملي عقالني تبصري ناقد، يتفاعل بحيوية ويتوصل -8

 فكير التأملي:مراحل الت 2.2.7

تجاه محدد وثابت، إن عمليات التفكير ال تسير في أخر، كما آ ىلإتختلف مراحل التفكير من نمط 
الخلف حسب احتياجات  ىلإي من العمليات التي تبدأ بالتفكير، وينتقل من االمام أفقد يبدأ الفرد ب

ن في تحديد خطوات و والباحثساليب مختلفة، واجتهد العلماء أاستراتيجيات و  الموقف مستخدماً 
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عفانة )نماط علمين هذه األاستراتيجية لكل نمط من انماط التفكير التي تساعد في اكتساب المت
 .(69 م، ص2002واللولو، 

 

 :تتمثل فيمراحل التفكير التأملي ن أ( 101 م، ص1990) ويري عمرانأ( 
 الوعي بالمشكلة.-1
 فهم المشكلة.-2
 وتصنيف البيانات واكتشاف العالقات.وضع الحلول المقترحة -3
 قبول أو رفض الحلول. –استنباط الحلول -4
 .)تجريب( قبول أو رفض النتيجة اختبار الحلول علمياً -5
  تتمثل في:مراحل التفكير التأملي ن أ فيرى( 42 م، ص1992) أما مصطفىب(  
 تحديد ماهية المشكلة وطبيعتها.-1
 عن المشكلة. تحديد الجانب الرعيس والمسعول-2
 .كيفية حدو  المشكلة-3
 ربط عالقات ذات معنى بين االسباب والنتاع  ذات الصلة بالمشكلة.-4
 .تقديم تفسيرات معقولة مرتبطة بسياأ المشكلة-5
 تحديد انعكاسات المشكلة ذات الصلة بعناصر العملية التعليمية.-6
 خرى. أرة اقتراق حلول واقعية لتفادى حدو  المشكلة ذات الصلة م-7
 كالتالي: ن مراحل التفكير التأملي هيأ ىفير  (10م، ص 2002) اللولوو  أما عفانةج( 
 دراسة المشكلة بطريقة منطقية ووصفها بشكل مناسب.-1
حدو  هده المشكلة والنتاع  التي ترتبت  ىلإدت البح  عن العالقات بين األسباب التي أ-2

 عليها.
خالل االستفادة من الجوانب المهنية واالجتماعية التي تحيط تفسير الجوانب المختلفة من -3

 بالمشكلة.
  .الدراسةاقتراق الحلول بناء على توقعات منطقية لمشكلة -4

 :التأملي التفكير تنمية شروط 2.2.8

وعبد  العفون اآلتية الشروط توفر الضروري من الصف داخل بالطال لدى التأملي التفكير لتنمية
 :(221م، ص2012) الصاحب

 .األسعلة نع اإلجابة قبل للتفكير الكافي الوقت الطلبة إعطاء-1
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 .المهمة الموضوعات من قليل عدد على االختبار تركيز-2

 .محددة غير أو ،واضحة غير إجابة أي المعلم يقبل ال أن-3

 .بوالطال المعلم بين التفاعالت تستمر أن-4

 .المفكر نساناإل بمواصفات الخاصة النماذج بعضب للطال المعلم يعرض أن-5

 .تقليدية وغير ،أصيلة أفكار إلنتاج المناسبة الفرص البللط المعلم ينت  أن-6

 األسعلة تقديم على القدرة بالطال لدى تكون حينما التأملي التفكير تنمية وتتم   
 حجرات الدراسة داخل يسمعونه أو ،يقرؤونه عما ومهمة الةفع   معان ذات   

 .خارجها أو   

 :الرياضي التواصل-ثالثاا  2.3
 ةلمشك بحل ميقو  عندما فالطالب والرموز، حاتلالمصط حي  نم الخاصة، اهلغت اهل مادة الرياضيات
 تنمية نيكو  نأ ينبغي لذا صحيحة، رياضية غةلب أفكاره نع التعبير ىلع اً ر قادن يكو  نأ يجب رياضية
 .الرياضياتتعلم  أهداف أحد الرياضي التواصلمهارات 

 :الرياضي التواصل مفهوم-أولا  2.3.1

 التواصل األمريكية المتحدة بالواليات الرياضيات ميللمع القومي سلالمج يعرف

 األفكار نع التعبير في الرياضيات وبنية ورموز، مفردات، اماستخد ىلع ملالمتع قدرة" :هبأن الرياضي 
  NCTM, 1989, p.214) .والعالقات )

 نع والتعبير الرياضية، راتالتعبي على طالبال قدرة" :هبأن( 62م، ص 2003)مصطفى  فهر بينما يع
 جمل خالل نم ناآلخري مع والتحاور الرياضية، تالمشكال وحل ا،لهداخ المتضمنة الرياضية األفكار

 ."يمةلس رياضية غةلب مكتوبة

 نالرياضيات في التعبِير ع، ورموز، وبنية على استخدام مفرداتقدرة الفِرد  يعرفه الباح  كالتالي:و 
ذ التواصهمهوفالقات فكِار والعألا فقد  ،ةغِ لالن فًة ملمخت اً ور ص الصفِ  داخل ل الرياضيا. وقد يأخ 

 وآخر.  ب طال   نم   أو بيلوالمعالطالب  نأو كتابيًا،   وبي )شفويًا(ياً هشف نيكو 

 :التواصل الرياضي أهمية-ثانياا  2.3.2

 الرياضي تتمثل فيما يلي:أهمية التواصل بأن  (273 م، ص2003،بدوي) ىوير 
 .على تحسين وتعزيز فهمهم للرياضيات بالطال يساعد-1
 .كد الفهم المشترك للرياضيات لدى الطالبيؤ -2
 دافعيتهم نحو التعلم. يزيد من-3
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 ولد بيعة تعليمية ايجابية.ي-4
 على توجيه التعلم.وقدرته تفكير ال فيعلم تالم ساعدي-5

 األمريكية المتحدة بالواليات الرياضيات لمعلمي القومي المجلس عن الصادر التقرير ويؤكد

 (NCTM, 2000, p.6) على الطالب يساعد إنه حي  الرياضيات في التواصل أهمية على: 

 .لآلخرين ونقلها فهمها ومدى الرياضية األفكار عن والتعبير المساعل، حل أثناء التفكير-1

 .جديدة تراوتعبي لغوية، مفردات استخدام-2
 .المناقشة من أشكال ممارسة-3

 .تراالتبري ونقد التخمينات، وتبرير تفسير-4

 عن التعبير على الفرد قدرة تنمية في أهمية لها التواصل عملية أن الباح ى وفي ضوء ما سبأ ير 

 وتقويم وتفسير المشكالت لحل رياضية بأفكار الهندسية واألشكال والرسومات والمبادئ المفاهيم

 ورسومات ومصطلحات رموز من الرياضية المفردات وتبادل هينراوالب الحج  وتكوين األفكار،

 مأ تحد  مأ بةكتا مأ راءةق ذلك كانأ سواء الرياضيات لغة باستخدام اآلخرين مع هندسية وأشكال
 تمثيل. مأ استماو
 :الرياضي التواصل مهارات-تالتاا  2.3.3

(، 102 م، ص2008،البركاتي نفين) سةراد مثل التربوي األدب من العديد على الباح  اطالو وبعد
 أن تبين قد(، 53م، ص2004 )وليم عبيد، سةراد (،36 م، ص2008 حمد عفيفي،أ) سةرادو 

 االستماو، ،تحد ال الكتابة، ءة،راالق " منها ةراسيالد الحجرة داخل مختلفة أشكال الرياضي للتواصل

 (138-134، ص ص بدون ومراد، الوكيل) :األنماط لهذه مبسطا عرض يلي وفيما" التمثيل

 
 الرياضي التواصل مهارات: (2.2) شكل رقم

 الباحث إعدادالمصدر: 
 

مهارات التواصل 
الرياضي

التحدث 
والكتابة

التمثيل
القراءة 
واَلستماع
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 الرياضي:  التمثيل مهارة-1
 شكل جديد أو جديدة صيغة إلى الرياضية الفكرة أو المسألة ترجمة على القدرة التمثيل بمهارة ويقصد

 والرسوم الممثلة الصور ترجمة أو أو تحويل محسوس نموذج أو شكل بياني أو معلومات جدول أو

        واضحة. رياضية وكلمات رموز إلى

 الستماع:  مهارة-2

 راءآ ىلإاالستماو  من يستفيدون طالبفال الرياضي، التواصل مهارات أحد أنها على ويعرفها مورجان

 رياضية ألفاظ ستماو إلىاال أن كما الرياضيات، أنشطة مع التفاعل استراتيجيات تطوير في اآلخرين

 بصورة األلفاظ الرياضية نطأ على طالبال مقدرة تطوير على يعمل صحيحة، بصورة منطوقة

 .صحيحة
  القراءة: مهارة-3

 ورؤية ،واإلجراءات بالمفاهيم القوى اإلحساس على طالبال الرياضية السليمة القراءة تساعد
 .وفهمها النص في المعروضة األفكار على تقويم تساعدهم كما الرياضيات والحياة، بين االرتباطات

  :الكتابة مهارة-4
كما  للمشكالت وحلول مكتوبة بخبرات طالبه مد على المعلم تساعد مهمة تواصل أداة الكتابة تعد

 التعليمية. المواقف في واستجابتهم ،أفكارهم تسجيل فيطالب يستخدمها ال
 بالثقةطالب وتزويد ال ،طالب وكل المعلم بين التواصل قنوات فتح وزيادة :منها كثيرة فواعد للكتابة
مكانية التحصيل في ا  و  التواصل علىطالب ال لقدرة واضحة صورة عطاءا  و  فيها، كفاءته وزيادة بالمادة

 .الرياضيات
  :التحدث مهارة-5

األفكار،  حفظ أدوات من أداة والتحد  الكتابة من كل ويعتبر والنسيان، الزوال سريعة األفكار إن
 .الرياضي( التواصل أشكال أهم من أيضاً  )وهما

بين  أو التعلم، ومادة طالبال بين أو ،طالبوال المعلم بين يكون أن الرياضيات ممكن في والتحد 
 التبادلي التعلم استخدام على قاعمة في بيعة التحد  يتم أن يمكن وبالتالي البعض، بعضهمالطالب 
 .والمعلم مالتعل   مجموعات أوبين مجموعاتهم، داخل طالببين ال
 لألفكار تصبح حي  المعنى بناء على تساعد التواصل عملية أن الباح  يؤكد المنطلأ هذا ومن

 التي األفكار عن والتعبير الرياضيات كتابة، فالمناقشة في تظهر محسوسة ن  معا المجردة الرياضية

 والتفكير وتحليلها الرياضية األحادي  إلى واالستماو ورموزها ت،الرياضيا بلغة والتحد  تتضمنها،

 باألشكال وتمثيلها الرياضية األفكار وتبادل رياضية مشكلة في اآلخرين مع التحد  وكذلك فيها،
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 هناك أن بل األخرى، عن تقل ال بأهمية منها كل تحظى واألنماط تراالمها هذه كل والرموز والرسوم

 جميعها وتسهم الرياضيات وتعلم تعليم تيسير عملية على تعمل جميعها نإ حي  بينها، فيما تكامالً 

على ذلك فقد اقتصر الباح  في دراسته على مهارة  وبناءً  الرياضية أهدافه وتحقيأ تدعيمه، في
 الرياضي.،ومهارة الكتابة ومهارة التمثيل القراءة 
 :ومداخل لتنمية التواصل الرياضي أنشطة-رابعاا  2.3.4

 (90، صم2007)نيفين البركاتي، الرياضي:التواصل  التدريسية لتنميةاألنشطة والمداخل 
 الحكايات والقصص الرياضية لمساعدة التلميذ على إدراك المفاهيم.-1
 المفتوحة. ةأو األسعلتقديم التبرير لحل المشكالت -2
 الكتابة الصحفية في الرياضيات المدرسة. -3
 دم  أشكال التواصل الرياضي.-4
 تقديم مدخل لغوي للقراءة والكتابة الرياضية.-5
 قاعمة على أشكال ومهارات التواصل الرياضي. ةاستراتيجيتقديم -6

 وهي: ومداخل لتنمية التواصل الرياضيأنشطة ً  الباح  أن هناك ىير 
 .التعاونياستخدام التعلم -1

  .تقديم الطالب تبريرات لحل المساعل أو األسعلة المفتوحة-2

 .الرياضيةتمثيل للمواقف أو العالقات  عمل-3
  ) .تدريبات اختبارات، مسابقات،) وفهمهاتقديم برنام  يركز على م فردات ل غة الرياضيات -4

الحكايات والقصص  ،ازتقديم دروس تتضمن أنشطة التواصل الشفهي والكتابي وملفات اإلنج-5
 .المفاهيمالرياضية لمساعدة الطالب على إدراك 

 .وتأم لهاالطالب للمذكرات ولألفكار ومراجعتها  تدوين-6
تقديم عدة أنماط من المشكالت المفتوحة مثل مشكالت تتطلب استخدام لغة وصفية لتوضيح -7

مشكالت تتطلب و  الرياضي،عمليات الحل مع تقديم التبرير  الرياضي، وتحليل ووصفالتعريف 
 .إكمال النص الرياضي

  :المعلم في دعم وتنمية التواصل الرياضي دور-خامساا  2.3.5

ما يلي:  خالل من الدرس قاعة في الفعال التروي  للتواصل في مهما دورا يلعب أن للمعلم ويمكن
 (152 م، ص2007 )بدوي،

 .للتواصل مناخ توفير-1
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 .التواصل تروج الرياضية بالمهام الطالب تزويد-2

 .الرياضية اللغة في الطالب غمر)غمس(-3

 .التواصل تشجع أسعلة طرق-4

 .الفعال الرياضي للتواصل نماذج توفير-5

 .والدقيأ الواضح للتواصل والمساندة الدعم توفير-6

 .المشاركة على الطالب كل تشجيع-7

 يتمثل فيما يلي: دعم وتنمية التواصل الرياضي في المعلم الباح  بأن دور   ىوير 
 .أسعلة ذات نهايات مفتوحة ويطرق، السلطات ويفوض خفف من المركزيةيجب أن ي-1
 ةبطريق“القصد عن  البعيدة” للتعليقات ويستجيب وقتًا للتفكير الطالب منحالمعلم أن ي علي-2

 .مشجعة
  .وتحدثهمملحوظات أثناء تفاعل الطالب  وتدوين االستراتيجيةلغة الجسد  استخدمضرورة -3
 .الفع ال ستخدم استراتيجيات التدريسعلى المعلم أن ي-4

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

 الثالث الفصل 3
 السابقة الدراسات
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 الثالث الفصل
 السابقة الدراسات

 :توطئة

بناء برنام  يوظف الذكاءات المتعددة لتنمية مهارات التفكير التأملي  إلىهدفت الدراسة الحالية 
والتواصل الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي، ولذلك قام الباح  باالطالو على 

عداد البرنام  وتطبيقه على عينة إا الميدان، واستفاد منها في ذمجموعة من الدراسات السابقة في ه
ة ثالث إلىادة من هذه الدراسات فقد قام الباح  بتصنيف هذه الدراسات لإلف الدراسة، وتسهيالً 

ة، المحور األول تناول الذكاءات المتعددة، أما المحور الثاني تناول تنمية مهارات محاور رعيس
هذه  ىلإالتفكير التأملي، أما المحور الثال  تناول تنمية مهارات التواصل الرياضي، وسوف نتطرأ 

 كما يلي:  ةعلى حد ل  المحاور ك

 :تناولت الذكاءات المتعددة دراسات-األول المحور 3.1
 :(م2014) ناريدراسة -1

 لى فحص القدرة التنبؤية للذكاءات المتعددة في مهارات التعلم المنظم ذاتياً إهدفت هذه الدراسة 
والتحصيل األكاديمي لدى طلبة التربية كلية التربية جامعة القدس المفتوحة، وقد اعتمد الباح  في 

ثم اختيارهم بطريقة  ( طالب وطالبة328من ) الدراسة دراسته على المنه  الوصفي، وتكونت عينة
مت الباح  ، وقد استخدبفرو الخليلجامعة القدس المفتوحة  طبقية من جميع طلبة كلية التربية من

، وأسفرت الدراسة عن وجود ذاتي المنظم التعلم مهارات مقياس أداةو  ،المتعددة الذكاءاتمقياس  أداة
وجود عالقة ، و بين الذكاءات المتعددة ومهارات التعلم المنظم ذاتياً  حصاعياً إعالقة موجبة دالة 

والجسمي  وكل من الذكاء اللفظي والبصري ،ككلبين الذكاءات المتعددة  حصاعياً إموجبة دالة 
كثر قدرة على التنبؤ بمهارات أن الذكاء الشخصي أكاديمي ، كما تبين والشخصي والتحصيل األ

الشخصي المنبئ الوحيد  ، يليه الذكاء اللفظي ثم االجتماعي، وجاء الذكاءالتعلم النظم ذاتياً 
 كاديمي.لتحصيل األ

 :(م2013) العجوريدراسة -2

لدى  جودة الحياة ىوكذلك مستو  ،مستوى الذكاء االجتماعي إلىلى التعرف إهذه الدراسة  هدفت
الوصفي على المنه   الباح  في دراسته وقد اعتمدالمعلمين والمعلمات، بمحافظة شمال غزة، 

صلي، واختيرت ة العنقودية من مجتمع الدراسة األالتحليلي، واختار عينة الدراسة بالطريقة العشواعي
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من  ( معلماً 420)الدراسة علىدوات أوقد طبقت من المجتمع األصلي، ( % 32 )بنسبة العينة
أسفرت الدراسة  مقياس الذكاء االجتماعي ومقياس جودة الحياة، وقد الباح  طبأ وقد، الجنسين

من أن الذكاء االجتماعي لدى أفراد العينة من المعلمين جيد، وأن جودة الحياة لدى أفراد العينة عن 
  . ةالمعلمين جيد

 (:م2013)موسي  دراسة-3

 وفأ األساسي بعراال للصف الرياضيات مادة من وحدة لى معرفة أثر تطويرإهدفت هذه الدراسة 

 قصدية تم اختيار عينة الدراسة عينة، سيدراال التحصيل على لجاردنر المتعددة الذكاءات نظرية

 (50) من مكونة الصادأ جعفر مدرسة في األساسي الرابع الصف تالميذ من شعبتين من مكونة

 للوحدة اً بعدي اً قبلي اً تحصيلي اً ختبار ااستخدمت الباحثة و الالذقية،  مدينة مدارسفي  وتلميذةً  تلميذاً 

التجريبي، وتوصلت شبه ، وقد اعتمدت الباحثة في دراستها على المنه  حثةالبا إعداد من سيةراالد
الضابطة التي تعلمت  وجود فروأ دالة إحصاعيًا بين تحصيل تالميذ المجموعة إلىالباحثة 

التعليمي المصمم وفأ نظرية  ي تعلمت بالبرنام تة اليذ المجموعة التجريبيبالطريقة المعتادة وتالم
اإليجابي للطريقة المستخدمة على  ة، مما يؤكد األثريالتجريب ةالذكاءات المتعددة لصالح المجموع

 .ماذ بشكل  عيللتالم الدراسيصيل التح
 :(م2012) زين الديندراسة -4

محوسب قاعم على نظرية الذكاءات المتعددة في فاعلية برنام   إلىلى التعرف إهدفت هذه الدراسة 
وقد تنمية مهارات التفكير العلمي في العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي بمديرية غرب غزة، 

فراد أاألولي عدد ، مدرستينوتكونت العينة من ، دراسته على المنه  التجريبياعتمد الباح  في 
لى إباإلضافة ى داة تحليل محتو أ الباح  وقد أعد( طالب، 72( طالب والمدرسة الثانية )80العينة)

حصاعية بين إفروأ دات داللة  وأسفرت نتاع  الدراسة عن وجوداختبار مهارات التفكير العلمي، 
وذلك لصالح  ،ات طلبة المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار التفكير العلميمتوسط دراج

 طلبة المجموعة التجريبية.

  ,Al-Salameh): 2012دراسة السالمة )-5

 تهاوعالق األساسية المرحلة طلبة لدى فحص الذكاءات المتعددةلى إهدفت هذه الدراسة 

 رهماختيا تم وطالبة طالباً  (400) منتوى الدراسي والجنس، أجريت الدراسة على عينة مؤلفة بالمس

وقد استخدمت الباح  اختبار التحصيل ية بمدينة السلط، الحكوم المدارس من طبقية بطريقة
 توى عال  مس على حصلوا قد العالي التحصيل مستوى ذوي الطلبة أن الدراسة نتاع  وأظهرت، الدراسي
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 الذكاءات جميع في الطلبة لدى إحصاعياً  دالة فروأ وجود النتاع  ظهرتأ كما المتعددة، الذكاءاتمن 

 لمستوي التحصيل المرتفع، في حين م ذوي الطلبة لصالح الدراسي التحصيل لمتغير وفقاً  المتعددة

 .الجنس لمتغير وفقاً  الذكاءات معظم في دالة الفروأ تكن

  Furnham & Shagabutdinova, 2012):وشاقابيتدينوفا )دراسة فرنهام -6

الفروأ بين تقديرات الذكور واإلنا  ألنماط الذكاءات الساعدة لديهم معرفة  إلىالدراسة  هدفت
 ومن الروسية، الجامعات طلبة من وطالبة طالباً  (230) من مؤلفة عينة وآلباعهم، طبقت الدراسة على

 دالة في تقديرات الذكاءات المتعددة بشكل عام وفقاً  فروأ وجود عدم التي أظهرتها الدراسة النتاع 
من تقديرات  ىللذكاء المكاني الساعد لديهم أعل الذكور تقديرات كانت حين في الجنس، لمتغير

االنحدار أن الذكاء المنطقي واللفظي والمكاني أفضل المنبعات  تحليل نتاع  بينت نا ، كمااإل
 .عام للذكاءات بشكل

 ((Alsaidi, et.al, 2011: واخرون السعيدي دراسة-7

 بإحدى عشر الثاني الصف طلبة لدى المتعددة الذكاءات أنماط تحديد إلى الدراسة هدفت هذه      

 المتعددة الذكاءات مقياس تطبيأ تم الدراسي، بالتحصيلتها وعالق عمان بسلطنة العام التعليم مدارس

 تفاوت وجود إلى الدراسة نتاع  أشارت وقد وطالبة، طالباً  (175) من مؤلفة عينة على تحصيلي واختبار

 :الترتيب على جاءت الطلبة لدى الساعدة الذكاءات نأو  الطلبة، لدى المتعددة الذكاءات مستويات في

 بين إيجابيةة ارتباطي عالقة وجود تبين كما البصري، فالذكاء الحركي، فالذكاء المنطقي فالذكاء اللغوي،

 .الكيمياء مادة في لهمتحصي وبين الطلبة لدى الساعدة المتعددة الذكاءات أنماط

 :(م2011)نصردراسة -8

للذكاءات المتعددة في تنمية  معرفة أثر تدريس العلوم باستراتيجيات وفقاً  لىإهدفت هذه الدراسة 
تم اختيار  التحصيل وبعض المهارات الحياتية لدى تالميذ الصف الخامس االبتداعي بطعي التعلم،

( تلميذ وتلميذة من مدرستين 131عينة الدراسة من تالميذ الصف الخامس االبتداعي بلغ عددهم )
دوات القياس اختبار الذكاء واختبار التحصيل واختبار أمن محافظة بورسعيد، استخدمت الباحثة 

 ىلإلت الباحثة التجريبي، وتوص على المنه  افي دراسته ةالباحث توقد اعتمدالمهارات الحياتية، 
بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة  اً حصاعيإوجود فروأ دالة 

ساسي الستخدام استراتيجيات قاعمة على ى األثر األلإفي التطبيأ البعدي الختبار التحصيل يرجع 
 الذكاءات المتعددة مقابل الطريقة المعتادة لصالح المجموعة التجريبية.
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 :(م2010)أبو الخير دراسة-9

معرفة أثر برنام  قاعم على الذكاءات المتعددة لتنمية التفكير االبتكاري  لىإهدفت هذه الدراسة 
، وتكونت عينة الدراسة من بمكة المكرمة والتحصيل الدراسي لدى طالب المدرسة الثانوية التجارية

وذلك لبناء برنام  تدريسي  ،البناعي وقد اعتمد الباح  في دراسته على المنه ( طالبة، 120)
ير االبتكاري، وكمبيوتري والمنه  التجريبي لطبيعة الدراسة، وثم بناء أدوات الدراسة اختبار التفك

عدادي، واختبار لقياس التحصيل الدراسي، وبرنام  تدريسي قاعم على الذكاءات واختبار الذكاء اإل
قاعم على  (كمبيوتريحاسوبي)التحصيل الدراسي، وبرنام  المتعددة لتنمية التفكير االبتكاري وزيادة 

وجود  إلىالذكاءات المتعددة لتنمية التفكير االبتكاري وزيادة التحصيل الدراسي،  وتوصل الباح  
من طالبات المجموعة التجريبية األولي والمجموعة  ل  بين متوسطات درجات ك اً حصاعيإفروأ دالة 

صالة والمرونة والطالقة ( في اتجاه االبتكاري)األر التفكير عاد اختباأبالضابطة على جميع 
 المجموعة التجريبية.

 :(م2010)صقر دراسة-10

معرفة فاعلية استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في  تدريس العلوم في  لىإهدفت الدراسة 
بداعي واالتجاه نحو العلوم لدى تالميذ الصف تنمية التحصيل ومهارات عمليات العلم والتفكير اإل

طالب( ، 40بو بكر الصديأ االبتداعية ) المجموعة التجريبية( وعددها )أالرابع االبتداعي بمدرسة 
واعتمد الباح  على ، لمملكة العربية السعوديةفي ا وبمدرسة السديرية ) المجموعة الضابطة(

ليات العلم، اختبار التحصيل، واختبار مهارات عم دوات الدراسة منأالتجريبي، وتكونت  المنه 
صلت الدراسة إلى وجود فروأ التجاه نحو العلوم، وتو لمقياس ابداعي، واختبار واختبار التفكير اإل

في متوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة في اختبار مهارات عمليات العلم  اً حصاعيدالة إ
لىلصالح المجموعة التجريبية، و  تدريس العلوم  باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة  فاعلية ا 

 في زيادة تحصيل تالميذ الصف الرابع. 
 :(م2009عبده ) دراسة-11

معرفة أثر استخدام استراتيجيات تدريس قاعمة على  الذكاءات المتعددة في تنمية  لىإهدفت الدراسة 
ل العلمية لدى التالميذ المكفوفين بالصف تحصيل العلوم ومهارات التفكير االستداللي الحسي والميو 

رسة النور من تالميذ الصف الرابع االبتداعي بمد تلميذ ) 35 من) الرابع االبتداعي، واختيرت العينة
تلميذ من تالميذ الصف الرابع  ) 35 )سماعلية)المجموعة التجريبية(، للمكفوفين  بمحافظة اإل

بمدرسة النور للمكفوفين بورسعيد )الضابطة(، واعتمدت الباحثة المنه  التجريبي االبتداعي 
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دوات الدراسة من اختبار التحصيل، واختبار مهارات التفكير االستداللي، أوالوصفي، وتكونت 
يجابية في تنمية إنتاع    إلىومقياس الميول العلمية، وقاعمة الذكاءات المتعددة، وتوصلت الدراسة 

التحصيل ومهارات التفكير االستداللي الحسي والميول العلمية لدى تالميذ المجموعة كل من 
 التجريبية من المكفوفين.

 :Hooda,2009)دراسة هودا )-12

 وتكونت االجتماعي والذكاء اإليجابية النفسية الصحة بين العالقة إلى التعرف إلىهدفت الدراسة 

 الصحة تقييم ، وجرى130)نا  )ا  ، و (170) ذكور منهم يعملون شخص (300) من الدراسة عينة

 من االجتماعي الذكاء وكان الحياة، عن رضا للسعادة، أكسفورد قاعمة خالل من النفسية اإليجابية

 روق واللباقة، االجتماعية، البيعة من االعتراف والثقة التعاون وروق الصبر، بعد يضم خالل مقياس

 النفسية الصحة عنصرين بين إيجابية عالقة وجود :التالية النتاع  الدراسة الدعابة، والذاكرة، وأظهرت

 والثقة، التعاون، روق (االجتماعي الذكاء عوامل، و ) والسعادة الحياة عن الرضا (اإليجابية

 .) روق الدعابة اللباقة، والثقة، الصبر، والحساسية،
 (:م2008)محمد  رشا دراسة-13

 تنمية في المتعددة الذكاءات استراتيجيات بعض استخدام فعالية مدى عن الكشف لىإهدفت الدراسة 

 )من وتكونت عينة الدراسة االبتداعية، المرحلة تالميذ لدى الرياضيات مادة نحو واال تجاه التحصيل

 ومقياًسا تحصيلًيا اختباًرا الباحثة دتعوأ، االبتداعي الرابع الصف تالميذ من وتلميذة تلميًذا ( 80

 الذكاءات استراتيجيات وفأ دةالمع   الوحدة فعالية إلى ت الدراسةوتوصل الرياضيات، مادة نحو لالتجاه

 أوصت كما التجريبية، المجموعة تالميذ لدى الرياضيات مادة نحو التحصيل تنمية في المتعددة
 الرياضيات معلمي إعداد برام  ضمن المتعددة الذكاءات نظرية بتضمين االهتمام بضرورة الدراسة

 .التربية بكلية

 :(م2008عدوي) دراسة-14

ساس الذكاءات المتعددة في أأثر تطبيأ حقيبة تعليمية قاعمة على  بيان لىإهدفت الدراسة 
التحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في مادة اللغة العربية في مدارس الرواد بعمان ، وتكونت 

الخامس بمدارس الرواد بعمان، وتم اختيار ( طالب وطالبة من طلبة الصف 120عينة الدراسة من)
، وزعوا على مجموعتين، مجموعة تجريبية تدرس الحقيبة التعليمية القاعمة على شعبتين قصدياً 

دوات أساس الذكاءات المتعددة، ومجموعة ضابطة تعلمت بالطريقة االعتيادية،  وقد ثم تطبيأ أ
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ظهرت النتاع  تفوأ المجموعة التجريبية على تطبيأ قبلي وبعدي، وأ وهى اختبار التحصيل الدراسة
  المجموعة الضابطة.

  Douglas, Burtan & Durham)  (2008,دوجالس وبيرتن ودرهام دراسة-15

معرفة أثر استخدام نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس في تحصيل طلبة  لىإهدفت الدراسة 
ن والية كارولينا الشمالية في م وطالبة اً طالب (57) من العينة تكونتالصف الثامن في الرياضيات، 

ظهرت نتاع  الدراسة على أالواليات المتحدة األمريكية، تم تطبيأ أداة الدراسة تطبيأ قبلي وبعدي، و 
استراتيجية التدريس إلى عزى حصاعية في تحصيل الطلبة ت  إاالختبار البعدي وجود فروأ ذات داللة 

 المتعددة.باستخدام نظرية الذكاءات 

 :(م2008) البركاتي دراسة-16

 المتعددة والقبعات الست الذكاءات باستخدام استراتيجيات التدريس ثرأمعرفة لى إهدفت الدراسة 

K.W.L بمدينة  والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثال  المتوسط في التحصيل
ربع مجموعات: أعلى  توزيعهن عشواعياً  ( طالبة، جرى95المكرمة، وتكونت عينة الدراسة من) مكة

باستخدام  وليثم تدريس المجموعة التجريبية األ ثال  منها تجريبية والرابعة ضابطة، وقد
المتعددة، وتدريس المجموعة التجريبية الثانية باستخدام استراتيجيات القبعات  الذكاءات استراتيجيات

، والمجموعة الضابطة K.W.Lاستراتيجية  خدامالست، وتدريس المجموعة التجريبية الثالثة باست
عداد اختبار إ وتمثلت أدوات الدراسة في ،التجريبي شبه على المنه  ادراستهباالستراتيجية التقليدية، 

تحصيل لقياس تحصيل الطالبات في الوحدة، واختبار لقياس مهارتي التواصل والترابط الرياضي، 
اءات المتعددة على مجموعة القبعات الست عند مستوى تفوأ مجموعة الذك إلىوتوصلت الدراسة 

التقويم،  وتفوأ مجموعة القبعات الست على مجموعة الذكاءات المتعددة عند مستوى التذكير، 
عند مستوى الفهم والتواصل الرياضي،   K.W.Lوتفوأ مجموعة الذكاءات المتعددة على مجموعة 
 عند مستوى التذكر. K.W.Lكذلك تفوأ مجموعة القبعات الست على مجموعة 

 :(م2008) عياددراسة -17

بناء برنام  وساعط متعددة معد في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة، ومن تم لى إهدفت الدراسة 
( 41قياس أثره على اكتساب المفاهيم التكنولوجية في كتاب التكنولوجيا،  وتكونت عينة الدراسة من)

األساسي من مدرسة السيدة خديجة الخيرية للبنات في منطقة دير طالبة من طالبات الصف السابع 
البلح، واعتمدت الباحثة في دراستها على منهجين : المنه  البناعي لبناء برنام  الوساعط المتعددة، 

داة الدراسة المتمثلة في اختبار للمفاهيم أمته لطبيعة الدراسة، وثم بناء ءوالمنه  التجريبي لمال



   

   

50 

 

حصاعية في متوسط درجات المجموعة إوجود فروأ دات داللة  إلىوتوصلت الدراسة التكنولوجية، 
التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار اكتساب المفاهيم التكنولوجية لصالح  

  المجموعة التجريبية .
 :(م2007) نجمدراسة -18

ببعض الذكاءات المتعددة لدى طلبة وعالقته ، معرفة مستوى التفكير الرياضيلى إهدفت الدراسة 
وطالبة، حي  اختار الباح   ( طالباً 362الصف الحادي عشر بغزة، وقد تكونت عينة الدراسة من)

( مدارس للطالبات، واتبع الباح  المنه  الوصفي التحليلي لبيان مستوى 3( مدارس للطالب و)3)
داتين، هما: اختبار لتفكير أدراسة من داة الأالتفكير الرياضي وعالقته ببعض الذكاءات، وتكونت 

حصاعية إات داللة ذوجود عالقة  إلىالرياضي، وقاعمة تيلي للذكاءات المتعددة، وتوصلت الدراسة 
 بين بعض مستويات التفكير الرياضي والذكاءات المتعددة لدى طلبة الصف الحادي عشر.

 (:م2004دراسة عفانة والخزندار)-19

ساسي بغزة، وعالقتها متعدد لدى طلبة مرحلة التعليم األمستويات الذكاء ال لى معرفةإهدفت الدراسة 
وطالبة،  ( طالباً 1387بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوها، وتكونت عينة الدراسة من)

دوات الدراسة من: قاعمة تيلي أواستخدم الباحثان المنه  الوصفي التحليلي في دراستهما، وتكونت 
ل نحو الرياضيات، وثم استخدام المتعددة، واختبار التحصيل في الرياضيات، ومقياس للميللذكاءات 

حصاعية المتمثلة في: التكرارات والمتوسطات ومعامالت االرتباط لسبيرمان، وتوصلت ساليب اإلاأل
ساسي أن عينة الدراسة تمتلك الذكاء المتعدد بدرجات مختلفة بالنسبة لمرحلة التعليم اال إلىالدراسة 

تفوأ الذكور على اإلنا  في  إلىيضا ً أول، و المنطقي الرياضي على الترتيب األ حي  حاز الذكاء
، وعن وجود عالقة موجبة بين الذكاء المنطقي ىشخصال شخصى عن الضمنال الذكاء البين

الرياضي والتحصيل في الرياضيات وكذلك بينها وبين الميل نحو الرياضيات لدى طلبة الصف 
 ر بغزة.العاش

 (:م2003دراسة عفانة والخزندار)-20

 وعالقتها ببعض المتغيرات لدى ،ةالمتعدد اتلذكاءل استراتيجيات التعلملى معرفة إهدفت الدراسة 
الب ( ط6)( طالبا وطالبة59بغزة، وتكونت عينة الدراسة من) تخصص رياضيات المعلمين طلبةال

 قصى،( طالبة من جامعة األ28طالب ، و) (11) و ،سالمية بغزة( طالبة من الجامعة اإل12، و)
وبطاقة ، بطاقة مقابلةدوات الدراسة من: أواستخدم الباحثان المنه  الوصفي في دراستهما، وتكونت 

المتوسط حصاعية المتمثلة في: اإل معالجاتوثم استخدام ال مالحظة مدير المدرسة لطالب المعلم،
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، اري والمتوسط النسبي واختبار مان وثني ومعمل االرتباطالحسابي والنسب المعوية واالنحراف المعي
عزى لمتغير ة ت  المتعدد اتلذكاءل عدم وجود فروأ في استراتيجيات التعلمإلى وتوصلت الدراسة 

الجنس، وضرورة امتالك الطلبة المعلمين قدرات تحليلية تأملية ناقدة تمكنهم من استخدام استراتيجية 
 لديهم. ةالمتعدد اتلذكاءل التعلم
  على دراسات المحور األول التي تناولت الذكاءات المتعددة:نظرة تحليلية 

 بالنسبة الهدف: -

 ا المحور النقاط التالية:ذا العرض لدراسات السابقة في هذيستخلص الباح  من ه

وعالقتها بالتحصيل الدراسي كما جاء  ،بعض الدراسات لتحديد أنماط الذكاءات المتعددة هدفت*
 .(م2004دراسة عفانة والخزندار)و  ،(م2011)وآخرونفي دراسة: السعيدي 

معظم الدراسات بأن أساليب التدريس القاعمة على نظرية الذكاءات المتعددة لها أثر كبير في  ؤكد*ت
ودراسة  ،(م2012)تحصيل الطالب في الرياضيات كما جاء في دراسة كل من: دراسة السالمة

 ،(م2009ودراسة عبدة) ،(م2010)ودراسة صقر ،(م2011)نصر ودراسة(، م2013)موسي 
ودراسة دوجالس وبيرتن  ،(م2008) محمد رشا( ودراسة م2008)ودراسة البركاتي

 (.م2008)ودرهام

بيان أثر الحقيبة التعليمية القاعمة على الذكاءات المتعددة في تنمية  ىلإ*هدفت بعض الدراسات 
 (.م2008)عدوي التحصيل لدى الطلبة كما جاء في: دراسة

 بالنسبة لألدوات:-

حسب طبيعة  ىأخر  ىلإأما بالنسبة لألدوات المستخدمة في جمع البيانات، فقد اختلفت من دراسة 
 الدراسة:

 .(م2009)هي مقياس ذكاء مثل دراسة: ديبتي هودا * بعض الدراسات كانت األداة

ودراسة  ،(م2012)ودراسة زين الدين ،(م2012)*وبعضها استخدم اختبار مثل: دراسة السالمة
 (.م2007ودراسة نجم) ،(م2008ودراسة عياد) ،(م2008)ودراسة البركاتي ،(م2011)النصر

 عفانة ، ودراسة(م2007)دراسة نجم*وبعضها استخدم قاعمة تيلي للذكاءات المتعددة مثل: 
 .(م2004والخزندار)
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 بالنسبة للمنهج:-

 ،(م2012)ا المحور المنه  التجريبي مثل: دراسة زين الدينذ*استخدمت معظم الدراسات في ه
ودراسة  ،(م2010ودراسة صقر) ،(م2010)بو الخيرأودراسة  ،(م2011)ودراسة النصر

 (.م2008عياد)

ودراسة ، (م2014)الدراسات المنه  الوصفي مثل: دراسة ريان*بينما استخدمت بعض 
 .(م2003والخزندار) عفانة ودراسة ،(م2013)العجوري

ودراسة  (،م2013)موسي *وبعض الدراسات استخدمت المنه  شبه التجريبي مثل: دراسة 
 (.م2008البركاتي)

 
 بالنسبة للنتائج:-

(، بأن م2008ودراسة عياد) ،(م2010)الخيربو أودراسة  ،(م2012)دراسة زين الدين *أكدت
البرنام  القاعم على الذكاءات المتعددة له أثر كبير في تنمية المفاهيم العلمية، واتجاهات الطالب 

 نحو المادة الدراسية.

ا يعزز ذوه ،( بإمكانية ربط جهاز الحاسوب بنظرية الذكاءات المتعددةم2008)*وبينت دراسة عياد
 وخلأ بيعة تعليمية ناجحة وبناء مهارات تفكير خالقة. ،التعليممن تنوو أساليب 

  نظرية عن المنبثقة التدريس أساليب أن على السابقة الدراسات جميع نتاع  * اتفقت

والتواصل الرياضي، والترابط  الدراسي التحصيل مستوى في دال تحسن إلى أدت قد المتعددة الذكاوات
األفراد  لدى ذلك كانأ سواء التقليدي التدريس أساليب نتاع  من أفضل للمواد المختلفة الرياضي
 الفروأ على تركز التدريس التقليدية أساليب لكون يرجع ذلك ولعل التعلم، صعوبات ذوي مأ العاديين

 المحتوى على المتعددة اتءالذكا نظرية على التدريس القاعمة أساليب تركز بينما التعلم، إجراءات في

 (.م2008)جاء في دراسة البركاتي كما التعلم عملية ونتاع 
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 -المحور األول دراسات عام على ما جاء في تعقيب-

ن الطالب من تطوير تؤكد الدراسات السابقة على أن استخدام نظرية الذكاءات المتعددة تمك  -1
 فروقهم الفردية.

 ،ذكاءاتلفي تعميأ الفهم ل لقداستفاد الباح  من الدراسات المتعلقة بنظرية الذكاءات المتعددة-2
 طالب في االستفادة من ذكاءاته.لوأهميتها ل

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت قياس أثر الذكاءات بواسطة االختبار.-3

 اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت المنه  التجريبي.-4

 التأملي: كيرالتف مهارات تناولت دراسات-الثانيالمحور  3.2
 :(م2015) علياندراسة -1

معرفة أثر توظيف مسرق الظل في تدريس الهندسة لتنمية التفكير التأملي  ىلإالدراسة  سعت هذه
والتحصيل الدراسي لدى طالبات الصف الخامس في محافظة شمال غزة، وقد تكونت عينة الدراسة 

 ىلإللبنات تم توزيعهم  ساسية )أ(أبو تمام األ( طالبة من الصف الخامس من مدرسة 98من)
هداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد دليل أمجموعتين، واتبعت الباحثة المنه  التجريبي، ولتحقيأ 

داتي الدراسة وهما: اختبار التفكير التأملي، واختبار التحصيل الدراسي، أ ىلإمعلم باإلضافة 
بات المجموعة التجريبية وطالبات المجموعة بين طال حصاعياً إوكشفت النتاع  عن وجود فروأ دالة 

 والتحصيل لصالح المجموعة التجريبية . ،الضابطة في التطبيأ البعدي الختباري التفكير التأملي

 م(:2014) الزبيري دراسة-2

 التفكير المعلم في تنمية عمل عينة استخدام حافظة فاعلية من التحقأ إلى الحالية الدراسة هدفت
 المنه  استخدام الدراسة تم أهداف الخاصة، ولتحقيأ التربية بقسم المعلمات الطالبات لدى التأملي

التربية  بكالوريوس ببرنام  الثامن المستوى طالبات من طالبة 80من التجريبي، وتكونت العينة
الرحمن،  عبد بنت نورة األميرة للتخرج في جامعة كمتطلب الميداني بالتدريب يقمن والالتي الخاصة،
 داة الدراسة مقياسأواستخدمت  طالبة، (40) وضابطة ( طالبة40) تجريبية إلى مجموعتين قسمت
 داللة ذات فروأ وجود: التالية النتاع  وولسون، وتوصلت الدراسة إلى أليزنك التأملي التفكير

 لصالح وذلك ،البعدي التطبيأ والضابطة في التجريبية المجموعتين درجات متوسط بين  إحصاعية
 درجات المجموعة متوسط بين مستوى عند إحصاعية داللة فروأ ذات ووجود التجريبية، المجموعة
 التأثير حجم حساب دل حين في التطبيأ البعدي، لصالح والبعدي القبلي التطبيقين في التجريبية
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 تنمية المعلم على عمل عينات حافظة تطبيأ أثر لحجم مرتفع على تأثير" يتاإ مربع" باستخدام
  .التربية الخاصة بقسم المعلمات الطالبات لدى التأملي التفكير

 (:م2013) النجار دراسة-3

 التحصيل تنمية في) شارك ،زاوج فكر، (استراتيجية توظيف أثر إلى التعرف سةاالدر  هذه هدفت
 واتبعت س،يون خان بمحافظة األساسي التاسع الصف طالبات لدى الجبر في التأملي والتفكير
التجريبية  المجموعتين ذي التجريبي التصميم اختيار تضمن الذي التجريبي المنه  الباحثة

تدرس  حين في) شارك ،زاوج فكر، (استراتيجية وفأ التجريبية المجموعة تدرس حي  والضابطة
 بالطريقة ساسيةاأل الحرازين أحالم مدرسة الباحثة واختارت االعتيادية، بالطريقة الضابطة المجموعة
 ( 37 )   بالتساوي مقسمة طالبة ( 74 ) من تكونت والتي العينة منها اختير حي  العشواعية،

 المتمثلة الدراسة أدوات وبناء ضابطة، كمجموعة طالبة ( 37 ) و تجريبية طالبة كمجموعة
 وجود فروأ ىلإالباحثة، وتوصلت الدراسة  إعداد من التأملي التفكير واختبار باالختبار التحصيلي
 طالبات درجات ومتوسط، التجريبية طالبات المجموعة درجات متوسطبين  ذات داللة إحصاعية

 المجموعة طالبات لصالح ، التأملي التفكير البعدي الختبار التطبيأ في الضابطة المجموعة

 .التجريبية
 م(:2012(بشير أبو دراسة-4

 التفكير تار امه تنمية في المعرفة ءراو  ما تيجياتااستر  استخدام أثر ىلإ التعرف ىلإ سةار دال هدفت

 سةار دوأجريت ال ،الوسطى بمحافظة األساسي التاسع الصف طلبة لدى التكنولوجيا منهاج في التأملي

 وقد ،للبنات) ب (ةاألساسي فالتر رودلف ومدرسة ،للبنين) ا (األساسية فالتر رودلف مدرسة في

 ،مجموعتين إلى قسمت ،وطالبة طالباً  (114) من العينة وتكونت ،التجريبي المنه  الباحثة استخدمت
 التي الضابطة والمجموعة ،المعرفة راءو  ما تيجياترااست باستخدام درست التي التجريبية المجموعة

 التاسع الصف لطلبة التأملي التفكير اختبار في األدوات وتحددت ،االعتيادية بالطريقة درست

 درجات متوسط بين إحصاعية داللة ذات فروأ وجود ىلإدراسة ال توصلت، و  المعلم ودليل ،األساسي

 طلبة درجات ومتوسط ،المعرفة ءراو  ما تيجياترااست باستخدام درسوا الذين التجريبية المجموعة طلبة

 التأملي التفكير الختبار البعدي التطبيأ في االعتيادية بالطريقة درسوا الذين الضابطة المجموعة
 تنمية في المعرفة ما وراء تيجياتراتأثير است أن إلى النتاع  وأشارت ،التجريبية المجموعة لصالح

 .كبير كان التأملي التفكير اراتمه
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 (:م2012) الجدبة دراسة-5

 اراتومه المفاهيم تنمية في الموجه التخيل تيجيةااستر  توظيف فاعلية ىلإ التعرفى لإ سةاالدر  هدفت

 األساسية التفاق مدرسة في ريتوأج   ،األساسي التاسع الصف طالبات لدى العلوم في التأملي التفكير

 ،التجريبي المنه  الباحثان استخدم وقد ،غزة شرأ والتعليم التربية لمديرية التابعة للبنات) ب (العليا
 ،عشواعياً  اختيارهما تم وضابطة ،تجريبية :مجموعتين إلى مقسمتين طالبة  (77)من العينة وتكونت
 ىإل سةار دال وصلتوت ،التأملي التفكير ترامها واختبار العلمية المفاهيم اختبار في األدوات وتحددت

 والمجموعة التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطات بين إحصاعية داللة ذات فروأ دو وج

 بين ةارتباطي عالقة توجد ،التجريبية المجموعة لصالح التأملي التفكير راتمها اختبار في الضابطة
 التفكيررات مها واختبار العلمية المفاهيم اختبار في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسطات

 .التأملي
 (:م2012ابراهيم ) دراسة-6

 التحصيل ىعل العلوم تدريس في البصري التفكير شبكات استخدام أثر قياسى لإ الدراسة هدفت
 العربية المملكة في المتوسط الثال  الصف طالبات ىلد التأملي التفكير مهارات وتنمية الدراسي

 طالبات من الدراسة عينة وتكونت الدراسة، هدف لتحقيأ التجريبي المنه  الباح  واستخدم السعودية،

 عشواعية، بطريقة اختيرت السعودية العربية بالمملكة التعليمية الطاعف بإدارة المتوسط الثال  الصف

 تفكير واختبار ،المعرفي التحصيل ىمستو  لقياس تحصيلي اختبار عن عبارة كانت الدراسة وأدوات

 فروأ وجود نتاعجها همأمن  وكان )ت(، اختبار سلوبأ استخدمإحصاعيًا  البيانات ولمعالجة تأملي،

 المجموعة ودرجات المجموعة التجريبية درجات متوسطي بين (0.05) ىمستو  عندإحصاعيًا  دالة

 لصالح التأملي التفكير البعدي الختبار والتطبيأ، التحصيلي لالختبار البعدي التطبيأ في الضابطة

 التأملي. التفكير مهارات في نمو التجريبية المعالجة فعالية ىلإ يشير مما التجريبية، المجموعة

 (:م2011) الحارثي دراسة-7

 والتحصيل التأملي التفكير تنمية في السابرة واألسعلة المناقشة أثر ىلإ التعرفى لإ سةرادلا هدفت
 المكرمة مكة بمدينة مدرسة في وأجريت ،المتوسط األول الصف طالبات لدى العلوم مقرر في الدراسي

 طالبة (41) إلى مقسمة طالبة (59) من العينة وتكونت ،التجريبي المنه  الباحثة استخدمت وقد

 وتحددت ،المتوسط األول الصف طالبات من ضابطة كمجموعة طالبة (18)و تجريبية كمجموعة

 ت (اختبار الباحثة واستخدمت ،التأملي التفكير واختبار ،الدراسي التحصيل اختبار في األدوات
 التي النتاع  أهم ومن ،المجموعتين بين الفروأ داللة رفةومع النتاع  لمعالجة إحصاعي كأسلوب)
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 للمجموعتين البعدي االختبار درجات متوسط بين اً إحصاعي دالة فروأ يوجد أنه إليها سةرادلا توصلت

 المجموعة لصالح) التحليل ,التطبيأ ,الفهم ,التذكر (مستويات وعند ككل سياالدر  التحصيل في

 مستوى في للمجموعتين البعدي االختبار درجات متوسط بين إحصاعياً  دالة فروأ وجود ،التجريبية

 التلميذات درجات بين إحصاعياً  دالة عالقة وجود ،التجريبية المجموعة لصالح التأملي التفكير ترامها

 .التأملي التفكير اختبار في ودراجاتهن دراسيال التحصيل اختبار في

 (:م (2011 على دراسة-8

 على الرياضيات تدريس في المنظومي المدخل استخدام فاعلية ىلإ التعرف ىلإ سةراالد هدفت
 بمدارس وأجريت ،األساسي التعليم من األولى الحلقة تالميذ لدى التأملي التفكير وتنمية التحصيل

 اً طالب  (161) من العينة وتكونت التجريبي المنه  الباح  استخدم وقد ،الفيوم بمحافظة طامية مدينة
 وتحددت طالباً   (81) من مكونة مجموعة كل ،وضابطة ،تجريبية ،مجموعتين إلى عشواعياً  مقسمة

 ت (اختبار الباح  واستخدم الرياضيات في التأملي التفكير واختبار تحصيلي اختبار في األدوات
 على المنظومي بالمدخل درسوا الذين الطلبة تفوأ إلى سةراالد وتوصلت ،اإلحصاعية للمعالجات)

 ووجود ،الرياضيات في التأملي والتفكير التحصيل في المعتاد الخطي بالمدخل درسوا الذين الطلبة

 .الرياضيات في التأملي والتفكير التحصيل بين دال طردي ارتباط
 (:م2011) الفار دراسة-9

 تدريس في الويب عبر المعرفية الرحالت استخدام فاعلية مدى ىلإ التعرف ىلإالدراسة  هدفت
 جريتأو  األساسي، الثامن الصف تالميذ لدى والتحصيل التأملي التفكير مستوى على الجغرافيا

 التجريبي، والمنه  البناعي المنه  الباح  استخدم وقد غزة، قطاو شمال محافظة الدراسة في
 لالجعين، )ا( اإلعدادية جباليا ذكور مدرسة من اختيارهم تم طالبا (61)من  العينة وتكونت
 لمهارات ومقياس الجغرافيا في العلمية للمفاهيم المعرفي التحصيل اختبار في األدوات وتحددت
 برنام  الباح  واستخدم الويب، عبر المعرفية للرحالت المعلم ودليل الجغرافيا في التأملي التفكير
 الدراسة إليها، توصلت التي النتاع  أهم ومن ومعالجتها، البيانات لتفريغ (spss)اإلحصاعية  الرزم
 الدرجة على الويب عبر المعرفية بالرحالت درست التي التجريبية المجموعة لصالح فروأ توجد أنه

 التأملي التفكير اختبار على والتتبعي البعدي التطبيأ في فروأ توجد وال التأملي، للتفكير الكلية
 .المتبعة التدريس لطريقة اً واضح اً تأثير  ووجد التجريبية، للمجموعة
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 :(م2011) عبيدةدراسة -10

معرفة أثر استخدام استديو التفكير في تدريس الرياضيات لتنمية عادات لى إالدراسة  هدفت هذه
ياضيات لدى تالميذ الصف اكتساب مهارات التفكير التأملي في الر  ىلإالعقل المنت ، باإلضافة 

( طالب وطالبة، 175عدادي في المملكة العربية السعودية، وقد تكونت عينة الدراسة من)األول اإل
دوات التالية: دليل تدريس، ومقياس عادات ه  الوصفي، واستخدم الباح  األلمنواتبع الباح  ا

حصاعية بين إوجود فروأ ذات داللة  ىلإالعقل، واختبار مهارات التفكير التأملي، وتوصلت الدراسة 
متوسطي دراجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة في التطبيأ البعدي في كل من  مقياس 

لمنت  بصفة عامة، واختبار مهارات التفكير التأملي، لصالح تالميذ المجموعة عادات العقل ا
التجريبية، ووجود عالقة طردية بين دراجات تالميذ المجموعة التجريبية لمقياس عادات العقل 

 المنت  ودراجاتهم في اختبار التفكير التأملي في التطبيأ البعدي .
 (:م2010دراسة القطراوي)-11

ت اار ومه ،العلم عمليات تنمية في المتشابهات تيجيةرااست استخدام أثر معرفة ىلإ سةاالدر  هدفت
 الثانوية الحلوة عين مدرسة في ريتوأج   األساسي الثامن الصف طالبات لدى العلوم في التأملي لتفكير

 في األدوات وتحددت طالب (64من) العينة وتكونتالتجريبي،  المنه  الباح  استخدم وقدللبنين، 

 أهم ومن ،التأملي التفكير تامهار  واختبار ،العلم عمليات واختبار ،المعنية الوحدة محتوى تحليل أداة

 في الطالب درجات متوسط بين إحصاعية داللة ذات فروأ وجود إليها سةدراال توصلت التي النتاع 

 ،العلم عمليات اختبار في الضابطة المجموعة في الطالب درجات ومتوسط ،التجريبية المجموعة
 ووجود ،التجريبية المجموعة لصالح التدريس في كأسلوب المتشابهات تيجيةااستر  الستخدام عزىت  

 درجات ومتوسط التجريبية المجموعة في الطالب درجات متوسط بين إحصاعية داللة ذات فروأ

 تيجيةرااست الستخدام عزىت   التأملي التفكير تامهار  اختبار في الضابطة المجموعة في الطالب

 .التجريبية المجموعة لصالح ريس التد في كأسلوب المتشابهات
 (:م2009 (العماوي دراسة-12

 التفكير تنمية على ءةراالق تدريس في األدوار لعب طريقة استخدام أثر ىلإ التعرف ىلإ سةراالد هدفت

 الباحثة استخدمت وقد ،يونس خان مدارس في ريتوأج   ،األساسي الثال  الصف طلبة لدى التأملي

 (103) وعددها تجريبية مجموعة ،الطلبة من مجموعتين من العينة وتكونت ،التجريبي المنه 

 النتاع  أهم ومن ، التأملي التفكير اختبار في األدوات وتحددت ،(100) وعددها ضابطة ومجموعة

 فروأ توجد ،التجريبية المجموعة لصالح إحصاعية داللة ذات فروأ وجود إليها سةاالدر  توصلت التي
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 في التحصيل مرتفعي بين الكلية والدرجة التأملي التفكير اختبار أبعاد جميع في إحصاعية داللة ذات

 المجموعة في التحصيل مرتفعي لصالح الفروأ كانت ولقد ة،والضابط التجريبية المجموعتين

 بين الكلية والدرجة التأملي التفكير اختبار أبعاد جميع في إحصاعية داللة ذات فروأ وتوجد ،التجريبية

 في التحصيل متدني لصالح الفروأ كانت ولقد ،والضابطة التجريبية المجموعة في التحصيل متدني

 .التجريبية المجموعة

 (:م2009) الرب جاددراسة -13

لمداخل التعليم التي يتبناها الطالب أثناء دراستهم  المباشر وغير المباشراألثر  لى دراسةإهدفت 
صيل األكاديمي للطالب في مادة وكذلك أثر مستويات التفكير التأملي على التح لإلحصاء،

ع الباح  المنه  ( طالب وطالبة، واتب252حصاء في مصر، وقد تكونت عينة الدراسة من)اإل
حصاء، ومستويات التفكير التأملي، لم اإلة في مقياسي مداخل تعدوات الدراسالوصفي، وتمثلت أ

والتأمل الناقد للعالقة بين  واختبار التحصيل األكاديمي، وكشفت الدراسة عن توسط مستويات الفهم
 حصاء والتحصيل األكاديمي.خل االستراتيجي والعميأ لتعلم اإلمن المدكل 
 (:م2009) وآخرون الجعافرة دراسة-14

 في الذهنية المعالجة أسلوب على التأملي للتفكير تدريبي برنام  أثر تقصي ىلإ الدراسة هذه هدفت
 مرحلة في طالبة (60) من الدراسة عينة وتكونت الجامعية، عالية األميرة كلية طالبات ىلد التعلم

 بني الدراسة هذه قصديه، ولتحقيأ بطريقة اختيارهن تم الطفل، تربية تخصص البكالوريوس
 قدرات ىعل موزًعا تمريًنا 60 من تكون المعرفية النظرية ىلإ يستند تدريبًيا برنامًجا الباحثان
 المعرفية الذهنية المعالجة ألسلوب مقياًسا الباحثون طور كما الست، التأملي التفكير ومهارات
 الدراسة نتاع  وأظهرت حسابي ومتوسط معوية نسب سلوبأ استخدم حصاعياً إ البيانات ولمعاجلة

 على الضابطة والمجموعة التجريبية المجموعة أداء متوسطات بين إحصاعية داللة ذات فروأ وجود
 التجريبية. المجموعة لصالح الذهنية المعالجة أسلوب مقياس

 (:م2008)البحراني  دراسة-15

 والممارسات التأملي التفكير تنمية في لكترونياإل شرافاإل برنام  أثر عن الكشف ىلإدراسة ال هدفت

 من العينة تكونت وقدقابوس،  السلطان جامعة في التربية بكلية العلوم معلمي الطلبة لدى الصفية

 تصميم تم دراسةال ولتحقيأ هدف معلمة طالبة (23) وًا معلم طالب (17) بواقع اً معلم ( طالب41)

 لمالحظة بطاقة إعداد تم كما ،التأملي للتفكير مقياس تطوير تم كماالكتروني،  فراإش برنام 

 بين احصاعية داللة ذات وجود فروأ ليهاإ سةراالد توصلت التي النتاع  أهم ومن ،الصفية الممارسات
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 في وذلك ،البعدي التأملي التفكير مقياس في والضابطة ريبيةجالت (المجموعتين درجات متوسطات

 تظهر لم بينما التجريبية المجموعة لصالح والفهم االعتيادية ءاتراجاإل مستويي وفي الكلي المجموو

 مالحظة بطاقة في، والضابطة التجريبية المجموعتين درجات متوسطي بين داللة ذات فروأ

 .التجريبية المجموعةراد أف لصالح وذلك البعدية الصفية الممارسات
 (:م2007) Tee دراسة-16

 عملية في الثانوية المدرسة في الرياضيات مدرسي بين التأملي التفكير في التمييز ىلإ دراسةال هدفت

 حل ومهارة جرق وتحقيأ تنبؤي رجعي بأثر فكر تركيبات ربعةأ يحيط التأملي والتفكير ،والتعلم التعليم

 على تؤثر التي العوامل تميز أن تحاول أيضاً  دراسةال وهذه ،التعليقات واستعمال وقبول المشكالت

 على تعمل الرياضيات معلمي لفهم بقيود الوقت إعطاء على دراسةال تعتمد ،التأملي التفكير ممارسة

 عالقية دراسة دراسةال هذه تعتبر ،المشكلة حل على بدوره يؤثر والذي ،والخارجي الداخلي التعلم توجيه

 عليها اعتمد سابقة ساتراد على بناء أعدت بحثية كأداة استبانة دراسةال في واستخدم ،وصفية

 ،ثانوية مدارس (9) من رياضيات معلم (147) من المكونة دراسةعينة ال على طبقت ثم ،الباح 
 لممارسات المعلمين فهم على االستبانة واعتمدت ،البسيطة والعشواعية ،العنقودية بالطريقة اختيروا

 ارتباط ومعامل ،حصاعيإ كمعال ) ) تاختبار واستخدم والتعلم التعليم عملية في التأملي التفكير

 الرياضيات معلمي أن دراسةإليها ال توصلت التي النتاع  أهم ومن ،الخطي االنحدار وتحليل بيرسون

 توضيح في األهم كانت األربعة العوامل نأب النتاع  بينت كما ،باعتدال التأملي التفكير يمارسون

 التأملي التفكير في المعلمين بين اختالف يوجد ال وأنه ،التأملي التفكير في الممارساتفي  الفتخاال

 .المعلمين خلفية عوامل لىًة إمستند

 (:,Lie    2006لي)دراسة -17

معرفة مستويات التفكير التأملي لدى الطلبة في البيعات المختلفة القاعمة على  لىإ دراسةهدفت ال
( طالب 391هداف الدراسة طبقت استبانة على عينة مكونة من )أحل المشكالت، ولتحقيأ 

( سنة، موزعين على أربع مراحل دراسية، وبينت 26-16عمارهم بين )أوطالبة، ممن تراوحت 
 بين الطلبة في مستويات العمل االعتيادي، والتأمل الناقد وفقا ً  حصاعياً إالنتاع  وجود فروأ دالة 
 الباح  بضرورة التركيز على التأمل الناقد في العملية التعليمية التعلمية. ىللمرحلة الدراسية، وأوص

 (:م2005) الوهاب عبد دراسة-18

الفيزياء  تحصيل في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام فاعلية ىلإالتعرف  ىلإالدراسة  هدفت
زهري، األ الثانوي الثاني الصف طالب لدى استخدامها نحو واالتجاه التأملي التفكير وتنمية
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زهري األ الثانوي الثاني الصف طالب من العينة وتكونت التجريبي، المنه  الباحثة واستخدمت
اختبار  عدادا  و  التحصيلي، االختبار عدادإ: التالية األدوات الباحثة واستخدمت بنين، بنها بمعهد
واستخدمت  المعرفة، وراء ما استراتيجيات استخدام نحو االتجاه مقياس عدادا  و  التأملي، التفكير
)ت(،  واختبار المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات: التالية حصاعيةاإل المعالجات الباحثة
حصاعية إ دالة فروأ وجود لدراسة إليها، توصلت التي النتاع  أهم ومن التأثير، حجم وحساب
 .الفيزياء في المعرفة وراء ما باستخدام استراتيجيات درست والتي التجريبية، المجموعة لصالح

 م(:2005)كشكو دراسة-19

 للتفكير بنسبة العلمي اإلعجاز ضوء في المقترق التقني البرنام  وتجريب بناء إلى الدراسة هذه هدفت

 الوصفي المنه  الباح  غزة، واستخدم بمدينة األساسي التاسع الصف طلبة لدى العلوم في التأملي

 وزارة مدارس األساسي في التاسع الصف طلبة جميع من الدراسة مجتمع والبناعي، ويتكون والتجريبي

 من الدراسة وتتكون عينة(، م2004 – 2005ي)الدراس غزة العام بمحافظة العالي والتعليم التربية

 ، (35) حداها تجريبيةإ من المكونة العينة على الدراسة أداة طبقت األساسي، و التاسع الصف طلبة
 والمعالجة اإلحصاعية واستخدام األساليب، والطالب الطالبات من كل ، (35) ضابطة واألخرى

اإلحصاعي  الحاسوب استخدام برام  في الباح  ، وقام الفروض صحة من لتحقيأ اإلحصاعية
 واستخدام مترابطتين غير مستقلتين مجموعتين بين الفرأ داللة لحساب t-testاختبار  واستخدم

 إحصاعية داللة ذات وجود الفروأ المقترق، التقني البرنام  فاعلية لحساب وذلك لبالك، الكسب معادلة

 .الطالبات تعزى لصالح إحصاعية داللة ذات فروأ وجود التجريبية المجموعة لصالح
 م(:2002( اللولو ،عفانة دراسة-20

 كلية طلبة لدى الميداني التدريس مشكالت في التأملي التفكير مستوى ىلإ التعرف راسةالد هذه هدفت

 ،البح  لموضوو المالعم التحليلي الوصفي المنه  الباحثان واستخدم ،بغزة سالميةاإل بالجامعة التربية
 (الدراسي العام بغزة سالميةاإل بالجامعة التربية بكلية لرابعا المستوى طلبة جميع البح  مجتمع وشكل

 عدد مجتمع من التخصصات كافة من عشواعية بطريقة البح  عينة اختيار وتمم، ( 2001-2002

 ،األصلي راسةالد مجتمع من54.8%نسبة راسةالد عينة لتتخا وقد ،وطالبة طالب 400 رادهاف
 اختبار األحادي التباين وتحليل ،مستقلتين لعينتين) ت (اختبار:  التالية حصاعيةاأل األساليب واستخدم

 إليها راسةالد توصلت التي النتاع  أهم ومن ،الثناعية المجموعات بين الفروأ داللة لىإ للتعرف شيفيه

 نهمراقأو  تربوي العلوم طلبة مجموعتي بين التأملي التفكير في حصاعيةإ داللة ذات فروأ توجد أنه

 .تربوي العلوم طلبة لصالح تربوي نجليزيةاإل اللغة في المتخصصين
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 :نظرة تحليلية على دراسات المحور الثاني التي تناولت التفكير التأملي 

 النقاط التالية:ا المحور ذا العرض للدراسات السابقة في هذيستخلص الباح  من ه

 بالنسبة الهدف: -

وكذلك  ،وهو تنمية مهارات التفكير التأملي ،نفس الهدف ىلإ*هدفت جميع الدراسات السابقة 
تنمية مهارات التفكير التأملي، باإلضافة  ىلإالدراسة الحالية تتفأ مع هده الدراسات، حي  هدفت 

 مهارات التواصل الرياضي. ىلإ

تنمية التفكير التأملي عند المعلمين، وتركز عليهم مثل دراسة: دراسة  ىلإ*بعض الدراسات هدفت 
ودراسة  ،(م2008)دراسة البحراني(، و م2009)خرونآودراسة الجعافرة و  ،(م2014)الزبيري

Tee(2007ودراسةم ،) (.م2002)عفانة واللولو 

مجموعة من الطرأ وأساليب التدريس المتنوعة وكانت تهدف الي  ىلإ*استندت معظم الدراسات 
 دراسةو  ،(م2013)النجار (، ودراسةم2015)عليان تحسين القدرة على التفكير مثل دراسة: دراسة

 ،(م2011)علي (، ودراسةم2012)الجدبة ( ودراسةم2012)ودراسة أبو بشير ،(م2012)براهيمإ
 (.م2011)الحارثي ودراسة

 لألدوات:بالنسبة -

أخري حسب طبيعة  ىلإأما بالنسبة لألدوات المستخدمة في جمع البيانات، فقد اختلفت من دراسة 
 الدراسة:

النظرية المعرفية لقياس مهارات  ىلإ* استخدمت بعض الدراسات السابقة برنام  تدريبي يستند 
 (.م2009)التفكير التأملي مثل: دراسة الجعافرة واخرون

 (، ودراسةم2011)الحارثي الدراسات اختبار تفكير تأملي مثل: دراسة *كما استخدمت بعض
 (.م2002)ودراسة عفانة واللولو ،(م2010)القطراوي

 *واستخدمت بعض الدراسات اختبار تحصيل واتجاه. 
 بالنسبة للمنهج:-

 *المنه  التجريبي هو الغالب والقاسم المشترك بين معظم الدراسات السابقة مثل: دراسة
 ،(م2012)براهيمإ دراسةو  ،(م2013)النجار ودراسة ،(م2014)الزبيري ودراسة ،(م2015)عليان
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 ودراسة ،(م2011)علي ودراسة ،(م2012)الجدبة ودراسة ،(م2012)ودراسة أبو بشير
 (.م2011)الحارثي

ودراسة جاد  ،(م2011)*بينما استخدمت بعض الدراسات المنه  الوصفي مثل: دراسة عبيدة
 (.م2013)ودراسة ابو عمشة ،(م2009)الرب

( حي  استخدم المنه  م2005)*وبعض الدراسات استخدمت عدة مناه  مثل: دراسة كشكو
 الوصفي والمنه  البناعي والمنه  التجريبي.

 بالنسبة للنتائج:-

يجابية وكبيرة باتجاه إجميع الدراسات السابقة والتي تناولت التفكير التأملي، وجود فروأ  *أكدت
ارات التفكير التأملي، ونجاق التجارب التي أجريت على معظم التالميذ، والحظ الباح  تنمية مه

 تفوأ المجموعة التجريبية على المجموعة الضابطة في جميع الدراسات السابقة. 
 المحور الثاني: عام على ما جاء في تعقيب-

الدراسات السابقة في بيعات مختلفة منها دراسات أجريت محلية، ودراسات عربية،  ريتأج   -1
 العالمي. ىودراسات على المستو 

عد الدراسة الحالية )على عدم وجود دراسة تناولت موضوو الدراسة الحالية بصفة مباشرة حي  ت   -2
ي )الذكاءات المتعددة( على حد علم الباح ( أول الدراسات التي تهتم بدراسة أثر فعالية برنام  ف

المحلي على وجه  ى، في مقرر الرياضيات على المستو التفكير التأملي والتواصل الرياضي معاً 
من الدراسات التي تناولت نفس  اً الخصوص، والعربي والعالمي بشكل عام، حي  لم يجد الباح  أي  

 .متغيرات الدراسة الحالية مجتمعة سوياً 

لية مع الدراسات السابقة التي استخدمت قياس أثر الذكاءات بواسطة اختبار اتفقت الدراسة الحا -3
 تفكير تأملي.

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تفوأ المجموعة التجريبية في تنمية مهارات  -4
 التفكير التأملي.
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 التواصل الرياضي: مهارات تناولت دراسات-الثالثالمحور  3.3
 :)م2015)عاشور  دراسة -1

م باس المعروفة تمشكاللل اإلبداعي الحل نظرية ىلعم قاع برنام  بناء إلى الحالية هدفت هذه الدراسة
 ، ولتحقيأالرياضي التواصلومهارات  اإلبداعي التفكير ترااهم تنمية في هيتلفاع ومعرفة تريز نظرية
 األساسي الخامس الصف من طالب التجريبي، وتكونت العينة المنه  استخدام الدراسة تم أهداف

 مجموعةلل طالباً  (41 )طالبًا،(  (82 همعدد غلب حي  ،"ب" االبتداعية البري  ذكور مدرسة نم
 التفكيرمهارات  اختبار داة الدراسةأ، واستخدمت الضابطة مجموعةلل طالباً  (41 )و التجريبية،

 اختبار امباستخد اإلحصاعية المعالجات جراءإ، وبعد الرياضي التواصل مهارات واختبار اإلبداعي،

توصلت  التأثير، محج لمعرفة إيتا مربع وحساب ،نالمجموعتي نبيروأ الف داللة لحساب وتني نما
المجموعة  بطال درجات متوسطي نبي إحصاعية داللة ذاتفروأ  : توجدالتالية النتاع  الدراسة إلى
، التجريبية المجموعة لصالح اإلبداعي التفكير مهارات اختبار الضابطة في والمجموعة التجريبية
 والمجموعة المجموعة التجريبية بطال درجات متوسطي نبي إحصاعية داللة ذاتفروأ  توجد وتوجد

 .التجريبية المجموعة لصالح الرياضي التواصل مهارات اختبار الضابطة في

 
 (:م2015)مسلم دراسة -2

 الرياضيةِ  مِ يهالمفا تنميةِ دانيال في  أنموذجِ  استخدام أثرِ  معرفةِ  هدفت الدراسة إلى          

م وت ،التجريبي    هالمن الباحثة تبعتاألساسي، ا السابع صفال طالباتِ  لدى الرياضي صلوالتوا
 ،المنورة المدينة اإلعدادية بنات مدرسة يهو  ا،هفي تلعم الباحثةن كو  وذلك قصديًا، المدرسة اختيار
 وحدة (محتوى ليلتح نم تكونت الدراسة، والتي أداوت بإعداد الباحثة قامتالدراسة قيأ أهداف ولتح

 واختبارِ  الرياضية، هيمالمفا ختبارِ او  السابع، للصف األول الجزء الرياضيات كتاب من) المجموعات

 طالباتمتوسط درجات  بين ةحصاعيإوجود فروأ دالة  ىلإالرياضي، وتوصلت الدراسة  صلالتوا
المفاهيم ختبار في التطبيأ البعدي ال تجريبية، ومتوسط اقرانهم من المجموعة الضابطةالمجموعة ال
تجريبية، ومتوسط المجموعة ال طالباتمتوسط درجات  بين ةحصاعيإوجود فروأ دالة الرياضية، و 

 التواصل الرياضي.ختبار في التطبيأ البعدي ال قرانهم من المجموعة الضابطةأ
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 (:م2014م)عبد الكريـ دراسة -3

ى التواصل الرياضي في تنمية لع مية برنام  مقترق قاعالفاع ندفت الدراسة إلى الكشف عه
وقد اتبع الباح  المنه  ، بمحافظة الفيوم االبتداعي الخامس الصف تالميذ لدىارات الحياتية هالم

المناسبة  الرياضي التواصل بمهارات قاعمة تام تحديد وذلك لمالعمته لطبيعة الدراسة، وقد ،التجريبي
 من عينة على الذي سيطبأرات في بناء البرنام  هاذه المهالصف الخامس، واستخدمت  لتالميذ
اختبار ن تجريبية وضابطة، وتكونت أدوات الدراسة م نف الخامس مقسمة إلى مجموعتيالص طلبة
ء في تدريس دوات قبل البدألتطبيأ ام حظة، وقد تاالضافة إلى بطاقة مإلارات حياتية، باهم

 من النتاع  تحميل وتام ،بعدىدوات بشكل ألت اتطبيأ البرنام  طبق   ناء مالنتهالبرنام ، وبعد ا
ى لالمجموعات، فجاءت النتاع  مؤكدة ع نبيالفروأ  داللة لحساب )ت ( اختبار خالل استخدام

 .  الحياتيةهمحاور من ناراتً  مهى التواصل الرياضي في تنمية الملع مية البرنام  القاعالفاع
 (:م4201)شيخ العيد دراسة -4

تنمية  في Seven E,s ستراتيجيةا على قاعمة مقترحة وحدة تدريس أثر تقصي إلى الدراسة هدفت
 في األساسي التاسع الصف طالبات لدى بها واالحتفاظ الهندسة، في الرياضي مهارات التواصل

 اختبار مع متكافعتين مجموعتين على القاعم بالتصميم التجريبي شبه المنه  الباحثة استخدمتغزة، 

 التاسع الصف طالبات من البسيطة، العشواعية بالطريقة الدراسة عينة اختيرت حي  بعدي،-قبلي

 تم والتي برفح والتعليم التربية لمديرية التابعة للبنات األساسية ياسين دير مدرسة من األساسي،

 اختيارهن تم طالبة (72 (  من الدراسة عينة وتكونت الباحثة، عمل لظروفرًا نظ قصديًا؛ اختيارها

 مهارات اختبار على الدراسة أداة ، واقتصرتمتكافعتين مجموعتين على توزيعهن ثم عشواعيًا،
 لةدا فرأ وجود :يأتي ما النتاع  أظهرت وقدالباحثة،  إعداد من وهو الهندسة، في الرياضي التواصل

 لمقياس البعدي التطبيأ في لضابطةوا التجريبية المجموعتين طالبات درجات متوسطي بين إحصاعياً 

 طالبات درجات متوسطي بين إحصاعياً  لةدا فرأ وجد، وال يالهندسة في الرياضي التواصل ترامها

 .الهندسة في الرياضي التواصل ترامها لمقياس البعدي التطبيأ في لضابطةوا التجريبية المجموعتين

  : )م2013)وآخرون  الباسري دراسة -5

لدى  الرياضي التواصل مهارات على الموجه شافكتالدفت الدراسة إلى معرفة أثر استراتيجية اه
ى عينة ل  التجريبي عهتطبيأ المن موقد تا ،لمتوسط في مادة الرياضياتا األولت الصف طالبا

 استراتيجية وفأ درست تجريبيةإحداهما  الرصافة، بغداد مدارس حدىإ نطالبة م ( 58) نتألفت م
 وتمثلت أدوات الدراسة في ،يديةلة الثانية فدرست بالطريقة التقالمجموع أما االكتشاف الموجه،
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 التي تفوأ المجموعةت الدارسة إلى ليل النتاع ، فتوصلتحم ارات التواصل الرياضي تاهاختبار م
ارات همية مهبأ نة توعية المدرسي، وأوصت الدراسة بضرور الموجه االكتشاف باستراتيجية درست

 تدريبية. الل دوراتخ نالتواصل الرياضي م
 : )م2013)الشرع دراسة  -6

لتدريس مادة الرياضيات  G.L.M التوليدي ملنموذج التعم ية استخدالدفت الدراسة إلى قياس فاعه
 ،بالعراأ المتوسط الثاني الصف طلبة لدى رات التواصل الرياضي والتفكير المنظوميهافي م
 طالب، (52ن )م الدراسة عينة وتكونت البعدي،ختبار االالتجريبي ذا  شبهً  المنه  الدراسة واتبعت
إعداد م طالبا، وتا( 26)ا ه، وضابطة وعددالباً ( ط26)ا وعدده تجريبية مجموعتين إلى انقسموا
تفكير لوالثاني لل الرياضي، التواص لمهارات ألول ا ناختباري نما عبارة عهو ، لدراسة أداتين

 )ت(اختبار   اإلحصاعي األسلوب استخدام بعدى تم بشكل  االختبارينالمنظومي، وبعد تطبيأ 
نموذج م ية استخدالى فاعلع سة مؤكدةً الدرا نتاع  وجاءت المجموعات، بين روأالف اللةلحساب د

 لمالتع توظيف بضرورة الدراسة أوصت وقد الرياضي، التواصل مهارات تنمية في التوليدي لمالتع
 .ارات التواصل الرياضيهأجل تنمية م ني تدريس الرياضيات مف التوليدي

 (:م2013)الحبار دراسة -7

 العددي، الحس   تنمية في الرياضية المساعل لحل   البصري المدخل أثر معرفة إلى الدراسة هدفت

 وللتحقأ التجريبي، المنه  الباح  واستخدم المتوسط، الثاني الصف طالب لدى الرياضي والتواصل

 متوسطة في الثاني المتوسط الصف طالب من قصدية عينة اختيار تم البح  فرضيات من

 اختيارهن تم باً طال (77 (من الدراسة عينة وتكونت، أرابالع الموصل مدينة في للبنين المسعودي

، والمجموعة اً طالب (38تجريبية مكونة من )، المجموعة المجموعتين على توزيعهن ثم عشواعيًا،
 لحل   البصري للمدخل وفقاً  التجريبية المجموعة تدريس تم   وقد ،اً ( طالب39الضابطة مكونة من )

 وفرضياته البح ، هدف ولتحقيأ الساعدة، للطريقة وفقاً  الضابطة والمجموعة الرياضية، المساعل

 وتوصلت ،الرياضي التواصل اختبار والثانية العددي، الحس   اختبار األولى أداتين، إعداد تطل ب

 والتواصل العددي، الحس   تنمية في الرياضية المساعل لحل   البصري المدخل فاعلية إلى سةراالد

  .الساعدة بالطريقة مقارنة المتوسط الثاني الصف طالب لدى الرياضي
 :)م2012)نجـم دراسة  -8

هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تنمية مهارات التواصل الرياضي في القدرة على حل المسألة 
حدى إطالب من  (102) األساسي، تكونت عينة الدراسة منالرياضيةً  لدى طلبة الصف الثامن 
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موزعين على شعبتين، حي  تام  المدارس التابعة لمديرية التربية والتعليم لمنطقة عمان الرابعة
لتكون المجموعة التجريبية التي تدرس الرياضيات من خالل تنمية مهارات  تيار إحداهما عشواعياً اخ

التواصل الرياضي، واألخرى المجموعة الضابطة التي تدرس بالطريقة التقليدية، وتكونت أداة 
لتباين الدراسة من اختبار حل المسألة الرياضية، ولإلجابة عن سؤال الدراسة تام استخدام  تحليل ا

األحادي، حي  أشارت النتاع  إلى األثر اإليجابي لتنمية مهارات التواصل الرياضي في قدرة الطلبة 
على حل المسألة الرياضية، وفي ضوء هذه النتاع  أوصت الدراسة بضرورة العمل على تنمية 

 .م مادة الرياضياتمهارات التواصل الرياضي في تعليم وتعل  

 :(م2012) العتالدراسة  -9

 مهارات بعض تنمية في التواصل على قاعم مقترق برنام  فاعلية معرفة لىإهدفت هذه الدراسة 
 الصف طالب جميع من الدراسة عينة األساسي، تكونت السابع الصف طالب لدى الرياضي التفكير

م، 2011-2010 الدراسي العام خاللاهلل صيام  عبد مدرسة في يدرسون الذين األساسي السابع
تجريبية،  واألخرى ضابطة إحداهما مجموعتين بالتساوي على موزعين ،طالباً  )60) من والمكونة

 حجم أن من للتأكد إيتا مربع ، واستخدام-Test  Tوتني، واختبار – مان واستخدم الباح  اختبار

 وقد اعتمد الباح  في دراسته على المنه ،  العشواعية أو الصدفة ليس نتيجة النات  التأثير
 بعض تنمية في التواصل على القاعم البرنام  المقترق فاعلية الدراسة نتاع  أظهرت التجريبي، وقد

 الرياضي. مهارات التفكير

 (:م2012)القرشي دراسة -10

 الرياضيات لمعلمي الالزمة الرياضي التواصل ترامها إلى التعرف بهدف أجريت هده الدراسة

 في فروأ وجود ومعرفة منها، تمكنهم ودرجة الطاعف، بمحافظة االبتداعية المرحلة في العليا بالصفوف

 المسحي، الوصفي المنه الدراسة  اتبعت حي  التدريس، في الخبرة لمتغير عزىت   التمكن درجة

 خمسة إلى مقسمة فرعية مهارة  (36)من مكونة مالحظة بطاقة تصميم تم الدراسة أهداف ولتحقيأ

 والكتابة، ءة،راوالق التحد ، ) الرياضي التواصل ترامها من رعيسة مهارة إلى محور كل يشير محاور،

 الطبقية العشواعية بالطريقة اختيرت عينة على الدراسة تطبيأ وتم ،) الرياضي والتمثيل واالستماو،

 إجمالي وبلغ مكتب، لكل معلمين) 6 (   بواقع الطاعف، بمحافظة والتعليم للتربية مكاتب أربعة من

 حساب تمالدراسة  أسعلة عن ولإلجابة العليا، بالصفوف الرياضيات معلمي من معلماً  ) 24 ( العينة

 لمعرفة وتني مان اختبار استخدام تم كما الموزونة، الحسابية والمتوسطات المعوية والنسب ت،راراالتك

 معلمي تمكن درجة أنعن  الدراسة نتاع  وأسفرت التدريس، في الخبرة لمتغير وفقاً  الفروأ دالالت
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 بتقدير كانت مجتمعة الرياضي التواصل ترامها من الطاعف بمحافظة العليا بالصفوف الرياضيات

 .ضعيف

 : )م2011)الحربي دراسة  -11

فظية الرياضية في تنمية لية برنام  حاسوبي مقترق لتدريس المساعل اللدفت الدراسة إلى معرفة فاعه
 الثاني الصف لدى تلميذاتو الرياضيات حجاه ناالتالرياضي و ارات التواصل هالتحصيل وبعض م

 تكونت حي  التجريبي، شبه المنه  تام استخدامالدراسة لهدف  جدة، وتحقيقاً ة بمحافظ االبتداعي
عينة الدراسة إلى  متقسيا مبتداعي، وقد تااالبالصف الثاني  ( تلميذة46الدراسة من ) ةعين

البرنام  الحاسوبي،  هنل ميقد ال ميذةلت (23ن )ونت م، المجموعة الضابطة تكنمجموعتي
 ، وقد أخضعت عينةالبرنام  الحاسوبي هنل مميذة يقدلت(  23) نوالمجموعة التجريبية تكونت م

وبعد  الرياضياتجاه نحو ً االتي، ومقياس التواصل الرياضي، ومقياس لختبار تحصيالالدراسة 
فاعلية سة إلى رات الدلتوص )ت(اختبار م إحصاعيا باستخداا ليلهتطبيأ التجربة وجمع البيانات وتح

، وفي واالتجاه نحو الرياضياتارات التواصل الرياضي هوبعض م ،البرنام  في تنمية التحصيل
لغة الرياضيات  مميذات كيفية استخدالالتليم بتعاالهتمام ذه النتاع  أوصت الدراسة بضرورة هضوء 

غة الرياضيات، وضرورة توعية لالخاصة ب هم، وربط لغتة مواقف حياتية رياضيةهعند مواج
 ة.ات بضرورة ربط الرياضيات بالحيالمالمع
 :(م2011) المشيخيدراسة  -12

في  الرياضيات معلمات مهارات تنمية في مقترق تدريبي فاعلية برنام  معرفة لىإهدفت هذه الدراسة 
الباحثة  استخدمت الهدف هذا ولتحقيأ ،تبوك بمدينة والثانوية المتوسطة بالمرحلتين الرياضي التواصل

 ،تبوك بمدينة والثانوية المتوسطة معلمات الرياضيات بالمرحلتين من معلمة (30) من مكونة عينة
التحد ،  ،الكتابة ،القراءة (التواصل الرياضي الخمس مهارات مالحظة بطاقة الباحثة واستخدمت
دال  فرأ أنه يوجد الدراسة أظهرت وقد بالدراسة، المتعلقة المعلومات لجمع التمثيل( ،االستماو
 والبعدي القبلي القياسين ( في الدراسة عينة)معلمات الرياضيات  درجات متوسطي بين إحصاعي

 البعدي. القياس لصالح ككل الرياضي التواصل لمهارات
 (:Kosto & Shin, 2010)وشن كوستو  دراسة -13

ى التواصل لميذ عى تنمية قدرات التاللالرياضية ع التالمج ماستخدادفت الدراسة إلى معرفة أثر ه
 خالل من الطالب وتام تقييم واحدة، البعدي لمجموعةي لالقب مالتصميم استخدام وقد تا ي،الرياض
وتمثلت أدوات الدراسة ، البالط مجالتل نيلمالمع م، تقييطالبمع ال بالت، مقاالطالب مجالت
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 المجالت الرياضية في تنمية مهارات مية استخدالت الدراسة إلى فاعلوصوقد ت ،في بطاقة مقابلة
 التواصل الرياضي مع معلميهم. يضاً أو  ،فيما بينهمالتواصل الرياضي 

 (:م2009) سرور دراسة -14

تنمية  في الحديثة التقنيات استخدام على قاعم تدريبي برنام  فاعلية معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
( 44 (من مكونة الباح  عينة استخدم الهدف هذا ولتحقيأ ،المعلمين الطالب لدى الرياضي التواصل
جمع  أجل من المعلمين الطالب لدى الرياضي التواصل مهارات تقويم بطاقة الباح  واستخدم ،طالباً 

استخدام  على القاعم التدريبي للبرنام  فعال أثر وجود الدراسة أظهرت وقد بالدراسة، الخاصة البيانات
مهارات  تنمية في المدرسي المنه  كفايات المعلمين الطالب إكساب خالل من الحديثة التقنيات
 التمثيالت -الكتابة – القراءة-االستماو-التحد  (  الرياضي التواصل مهارات وأن ،الرياضي التواصل

 الحديثة. استخدام التقنيات عند أفضل بصورة يمكن تنميتها المتعددة( الرياضية
 (:م2009) دراسة الذراحي -15

 التعليم من الثامن الصف تالميذ لدى التواصل الرياضي مستوى معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 الباح  عينة استخدم الهدف هذا بتحصيلهم الرياضي، ولتحقيأ وعالقته العاصمة، بأمانة األساسي

 ،اً تلميذ (305) ومنهم األساسي التعليم من الثامن الصف تالميذ من وتلميذة اً تلميذ) 664 (من مكونة
 البيانات جمع في استخدمو  ،صنعاء العاصمة بأمانة الحكومية المدارس من اختيرت ،تلميذة) 359 (و

 التواصل في التالميذ مستوى في ضعف    وجود الدراسة أظهرت وقد الرياضي، للتواصل اً اختبار 

 كانت الجنسين بين الفروأ وأن التالميذ أداء من أفضل كان التلميذات أداء أن وتبين الرياضي،

 كان فقد ،المفردات الرياضية( معرفة)مهارة  التواصل الرياضي باستثناء مهارات جميع في معنوية

 عالقة وبوجود التالميذ، التحصيل لدى مستوى في ضعف   ووجود ،اً متكافع عليها الجنسين أداء

 العينة. أفراد والتحصيل لدى الرياضيالتواصل  بين موجبة ارتباطية

 (:Lexi & Kearney,2009) وكارني لوكسيدراسة  -16

واتبعت  الرياضيات، تعليم في الرياضي التواصل فعالية مهارات تقصي إلى هدفت هده الدراسة
 مهارات حول المعلمين ألداء مالحظة بطاقة أدوات الدراسة في وتمثلت الوصفي، المنه  الدراسة

 المتوسط األول السابع الصف لطالب موجه التواصل الرياضي في واختبار الرياضي، التواصل

 وأشارت ومعلميهم، اً طالب  (30)من  مكونة على عينة وطبقت الدراسة األمريكية، لنكولون بمدينة

 بدرجة نالمتمك   المعلم وأن ما، حد إلى التواصل الرياضي مهارات من تمكن المعلمين إلى النتاع 

مهارات  من الطالب نتمك   أن وجد كما التواصل أفضل، اختبار على طالبه نتاع  كانت أفضل
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 اً مؤشر  الباحثان عده ما وهو وفهمها، المفردات الرياضية مع تعاملهم على انعكس الرياضي التواصل
 لدى الرياضي التواصل مهارات الدراسة بضرورة تنمية وأوصت الرياضيات، في نجازاإل على

 .طالبهم الرياضي لدى التواصل تنمية مهارات على بدورها لتنعكس ،المعلمين

 (:م2008) دراسة العفيفي -17

التواصل  مهارات وتنمية على التحصيل المعرفة وراء ما استراتيجية أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
تالميذ  من عينة الباح  استخدم الهدف هذا اإلعدادي، ولتحقأ األول الصف تالميذ لدى الرياضي
 مهارات واختبار التحصيل اختبار الباح  استخدم الفيوم ، وقد بمحافظة اإلعدادي األول الصف

 متوسطي بين إحصاعية داللة ذات فروأ الدراسة وجود أظهرت وقد البيانات، لجمع التواصل الرياضي

 تالميذ التحصيل الختبار البعدي التطبيأ في والضابطة المجموعتين التجريبية تالميذ درجات

المجموعتين  تالميذ درجات متوسطي بين إحصاعية داللة ذات فروأ ووجود ، التجريبية المجموعة
المجموعة  تالميذ لصالح الرياضي التواصل الختبار مهارات البعدي التطبيأ في والضابطة التجريبية
 الرياضي التواصل مهارات بين مستوى إحصاعياً  دالة ارتباطية موجبة عالقة وجود ، وكذلك التجريبية

 المجموعة التجريبية. لدى تالميذ التحصيل ىومستو 

 
 (:م2008) دراسة عيسوي والمنير -18

المهارات  قصور على للتغلب التأملي التعلم على قاعم برنام  أثر لىإ التعرف إلى الدراسة هذه هدفت
الهدف  هذا ولتحقيأ ،الروضة أطفال لدى الرياضي التواصل مهارات وتنمية ،األكاديمية قبل الرياضية
من  الثاني ىالمستو  أطفال من القصوى ذوي من وطفلة طفالً  (195 (من مكونة عينة الباحثان استخدم
واستخدم  اإلسماعيلية، االبتداعية بمحافظة مبارك وعلي االبتداعية الزهور بمدرستي األطفال رياض
تصميم  وبطاقة ،األشكال لىإ والتعرف األرقام لىإ التعرف ومقياساالمعالجة التجريبية  مادة الباحثان
أظهرت  وقد االجتماعي، العامل واستمارة ،اللفظي غير الذكاء واختبار ،الرياضي التواصل مهارات
ألطفال المجموعتين  الكسب درجات متوسطي بين إحصاعية داللة ذات فروأ وجدت أنه الدراسة
 مقياس المهارات األكاديمية، على قبل الرياضية المهارات قصور ىذو  والضابطة من التجريبية

 بين إحصاعية داللة ذات فروأ وجدالتجريبية، وت المجموعة أطفال لصالح ،األكاديمية قبل الرياضية

 المهارات قصور ذوي والضابطة من ألطفال المجموعتين التجريبية الكسب درجات متوسطي

 المجموعة أطفال لصالح ،الرياضي التواصل مهارات تقييم اقةبط األكاديمية، على قبل الرياضية

 .التجريبية
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 (:Lim& Pugalee, 2007دراسة ليم وبغالي )  -19

في  العاشر الصف طالب تحصيل على الرياضي االتصال معيار أثر اختبار إلىت هده الدراسة هدف
الصف  طلبة من واحدة شعبة الباح  استخدم الهدف هذا ولتحقيأ الرياضيات التطبيقية، موضوعات

  )15 (الطلبة عدد وكان ،بكندا والية تونتو في الثانوية المدارس إحدى في الذين يدرسون العاشر
 طور ،التالية األدوات المعلومات لجمع الباح  واستخدم إنا ، (5) و ذكور (10) منهم طالباً 

 االتجاهات لقياس استبانات ثال  إلى إضافةً  ،الطلبة كتابات لتقييم كأداة (rubric)اً نموذج الباحثان

 وأظهرت الفصل، نهاية في واألخيرة ،الفصل منتصف في والثانيةالدراسي،  الفصل بداية في أوالها

 تلك وبأن المتنوعة، الكتابية األنشطة من للعديد ممارستهم خالل من تحسن قد الطلبة فهم الدراسة أن

 السيرة الحرة، للكتابة الطلبة مقاومة وبأن المعرفية، وراء المهارات تطور على دليالً  األنشطة قدمت

 .الرياضيات نحو اتجاهاتهم تحسن وبالتالي ،الطلبة وعي زيادة إلى أدت الذاتية الخاصة
 (:Bainbridge& et.al, 2003خرون )آدراسة باينبردجي و  -20

لدى  الرياضي والتفكير والتواصل التفاهم تعزيز في الرياضية الكتابة أثر معرفة إلى الدراسة هذه هدفت
 المنه  الوصفي والتجريبي على الباحثون استخدم الهدف هذا ولتحقيأ االبتداعية، المرحلة تالميذ

 ،واحد عام مدار على واحدة مدرسة في والسادس والرابع الثاني وفالصف طالب جميع من مكونة عينة
 أسبوو، كل واحدة مرة تتم كانت التي التالميذ كتابات :البيانات التالية لجمع األدوات الباحثون واستخدم

 وبطاقة شهرين، كل المعلمين مع المقابالت أسابيع، كل بضعة عليها االطالو يتم كان حي 

 أنى لإ الدراسة توصلتو  خالل الزيارات الصفية الشهرية، تتم كانت التي الميدانية المالحظات

 الطالب الكتابة الرياضية تساعد وأن األفكار الرياضية، فهم على الطالب الكتابة الرياضية تساعد

 و بعد، عليها فيما التركيز تحتاج والتي ، بشكل واضح الطالب يفهمها التي المفاهيم لمعرفة والمعلمين
 .الطالب لدى تحسن اللغة اآلخرين، أفكار على االنفتاق للطالب تتيح

 ولت التواصل الرياضي:نظرة تحليلية على دراسات المحور الثالث التي تنا 

 بالنسبة للهدف: -

التواصل الرياضي  ابقة بأن الباحثين الذين تناولوايالحظ الباح  من خالل عرض الدراسات الس *
 قد تناولوه من عدة جهات:

فمنهم من تحد  عن فعالية مهارات التواصل في تعلم الرياضيات من خالل دراسة وصفية كما  *
 (.م2009)جاء في دراسة: لوكسي وكارني 
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ومنهم من تحد  عن مهارات التواصل الموجودة لذي المعلمين أنفسهم، وعالقتها ببعض  *
 ،(م2011)المشيخي من: دراسةالمتغيرات األخرى، أو تحسينها أو تنميتها، كما جاء في دراسة كل 

 .(م2009)ودراسة سرور

* ومنهم من تحد  عن دور بعض االستراتيجيات والبرام  في تنمية مهارات التواصل الرياضي 
 ودراسة ،(م2013خرون)آلذي الطلبة، كما جاء في دراسة كل من: دراسة الباسري و 

 ،(م2009)سرور ودراسة ،(م2011)المشيخي ودراسة ،(م2011)الحربي ودراسة ،(م2012)العتال
 (.م2008)ودراسة عيسوي والمنير ،(م2008)العفيفي ودراسة

* ومنهم من تحد  عن دور بعض مجاالت التواصل الرياضي في تنمية بعض المتغيرات 
األخرى، مثل التفكير الرياضي، أو التحصيل الدراسي، أو الفهم أو حل المساعل، أو المهارات 

 ودراسة ،(م2012ودراسة نجم) ،(م2014)دراسة كل من: دراسة عبد الكريمالحياتية، كما جاء في 
 (.م2007)ودراسة ليم وبغالي ،(م2012)العتال

 بالنسبة لألدوات: -

حسب طبيعة  ىأخر  ىلإأما بالنسبة لألدوات المستخدمة في جمع البيانات، فقد اختلفت من دراسة 
 الدراسة:

المالحظة أو المقابالت وذلك في الدراسات التي تحدثت * بعض الدراسات كانت األداة هي بطاقة 
ودراسة  ،(م2012)عن التواصل الرياضي من خالل دراسة مسحية مثل دراسة: القرشي

 (.م2009)ودراسة لوكسي وكارني ،(م2009)ودراسة الدراجي ،(م2011)المشيخي

رات التواصل * الدراسات التي تحد  عن دور بعض االستراتيجيات والبرام  في تنمية مها
 الرياضي لذي الطلبة، كانت االداة هي اختبار في التواصل الرياضي مثل: 

 (.م2008)العفيفي ودراسة ،(م2013)الحبار ودراسة ،(م2013ن)يخر آو دراسة الباسري 

* بعض الدراسات كانت األداة هي بناء برنام  أو نموذج ثم قياس أثره في التفكير أو التحصيل 
أو االتجاه من خالل مقياس، أو بطاقة تقويم مثل دراسة: دراسة من خالل اختبار، 

( م2009)ودراسة سرور ،(م2011)ودراسة المشيخي ،(م2011ودراسة الحربي) ،(م2013)الشرو
 (.م2007)ودراسة ليم وبغالي ،(م2008)والمنير ودراسة عيسوي

 بالنسبة للمنهج: -
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 ،(م2015)التجريبي مثل: دراسة عاشورا المحور المنه  ذ*استخدمت معظم الدراسات في ه
 ودراسة ،(م2013ن)يخر آو  ودراسة الباسري ،(م2014)ودراسة عبد الكريم ،(م2015)ودراسة مسلم

 (.م2012)العتال ودراسة ،(م2013)الحبار

ودراسة  ،(م2012)*بينما استخدمت بعض الدراسات المنه  الوصفي التحليلي مثل: دراسة القرشي
 (.م2009)لوكسي وكارني

ودراسة  ،(م2014)*وبعض الدراسات استخدمت المنه  شبه التجريبي مثل: دراسة شيخ العيد
 (.م2011ودراسة الحربي) ،(م2013)الشرو

 بالنسبة للنتائج:-

*الدراسات التي كانت تقيس أثر بعض االستراتيجيات على تنمية مهارات التواصل الرياضي، 
المهارات لصالح المجموعة التجريبية، كما جاء في دراسة: دراسة أثبتت فعاليتها ونجاحها في تنمية 

 (.م2008) ودراسة العفيفي ،(م2013ن)يخر آو  ودراسة الباسري ،(م2014)شيخ العيد

*أما الدراسات التي بحتت في امتالك الطلبة لمهارات التواصل الرياضي، تبين وجود ضعف 
 (.م2009)واضح لذي الطلبة كما جاء في: دراسة الدراجي

*أكدت الدراسات التي اعتمدت على برام  قاعمة على التواصل الرياضي، على فعالية هده   
البرام ، على متغيرات الدراسة لصالح المجموعة التجريبية، كما جاء في دراسة: دراسة 

ودراسة  ،(م2013ودراسة الشرو) ،(م2014)الكريم ودراسة عبد ،(م2015)عاشور
ودراسة  ،(م2010)ودراسة كوستو وشن  ،(م2011)ودراسة الحربي ،(م2012العتال)
 (.م2003)نيخر آودراسة باينبردجي و  ،(م2007)ودراسة ليم وبغالي ،(م2009)سرور

 العام على ما جاء في المحور الثالث: قيبالتع-

الدراسات السابقة على أن امتالك الطلبة لمهارات التواصل الرياضي، ضعيف مما دفع  تؤكد-1
 الباح  لالهتمام بتنمية هده المهارات.

استفاد الباح  من الدراسات المتعلقة ببرام  قاعمة على التواصل الرياضي والتي أثبتت  لقد-2
اصل الرياضي، وجعله أحد متغيرات فعاليتها، مما دفع الباح  لبناء برنام  لتنمية مهارات التو 

 الدراسة.

اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات التي استخدمت قياس مهارات التواصل الرياضي بواسطة -3
 االختبار.
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أشارت جميع الدراسات إلى فعالية األساليب واالستراتيجيات المستخدمة في تنمية مهارات -4
 التواصل الرياضي.

 السابقة: تعقيب عام على الدراسات 3.4
أثبتت جميع الدراسات فعالية استراتيجيات نظرية الذكاءات المتعددة في تحقيأ األهداف -1

 الموضوعة لها.

أتبعت معظم الدراسات السابقة المنه  شبه التجريبي لمقارنة النموذج أو البرنام  المقترق مع -2
الطريقة التقليدية، وتتفأ هذه الدراسة مع هذه الدراسات في استخدامها للمنه  شبه التجريبي حي  

نة فعالية ضابطة لمقار  ألخرىمجموعة تجريبية واإحداهما يتم تقسيم عينة الدراسة إلى مجموعتين، 
برنام  قاعم على الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التفكير التأملي ومهارات التواصل الرياضي، 

 مقارنة بالطريقة التقليدية.

استخدمت بعض الدراسات أداة تحليل محتوى لتحديد مهارات التواصل الرياضي ومهارات -3
 اسات في ذلك.التفكير التأملي، وتتفأ الدراسة الحالية مع هذه الدر 

، االختبارات كأدوات لدراسة، وتتفأ الدراسة الحالية مع هذه الدراسات اتاستخدمت بعض الدراس-4
لمهارات التواصل الرياضي كأدوات  ً المهارات التفكير التأملي واختبار  ً احي  أعد الباح  اختبار 

 لدراسته.

الذكاءات المتعددة، وتستخدم ستراتيجيات ونماذج نظرية ااستخدمت بعض الدراسات دليل وفأ -5
 الدراسة الحالية دليل معلم لتوضيح خطوات البرنام  في التدريس.

   زت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:بماذا تمي 

يرى الباح  أن الدراسة الحالية تميزت عن  ،على ما سبأ من استعراض للدراسات السابقة بناءً 
 غيرها فيما يلي:

الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات التفكير التأملي مقترق قاعم على م  قياس فعالية برنا-1
 والتواصل الرياضي.

 الذكاءات المتعددة في استخدمت أنها في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت-2

 الرياضي. التواصل ومهارات التأملي التفكير مهارات تنمية
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 السابقة المتعلقة بالذكاءات المتعددة بتنميتها لمهارات الدراساتجميع  عن ه الدراسةذتميزت ه-3

 الرياضي في مناه  الرياضيات. التواصل ومهارات ،التأملي التفكير

 لوحدة " العالقات واألقترانات " تناولها في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة تميزت-4

 الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل في ساسي وطبقتللصف التاسع األ الرياضيات كتاب من

 م.( 2015-2016)

 من عينة شملت حي  ومجتمعها، العينة طبيعة في السابقة الدراسات عن الحالية الدراسة زتتمي  -5
وهي طالب الصف التاسع األساسي التابعة لوكالة الغو  وتشغيل الالجعين في  ،البيعة الفلسطينية

 مديرية الوسطى، " دير البلح".

 أي دراسة تجر   ولم الثالثة، المحاور بين تربط الباح  علم حدود في عربية دراسات أيه وجود عدم-6

 والتواصل التأملي التفكير مهارات لتنمية الذكاءات المتعددة تناولت في فلسطين

 .األساسي التاسع الصف لدى طالب الرياضي

 السابقة الدراسات من الحالية الدراسة إفادة أوجه:  

 :يلي ما السابقة ساتراالد من الحالية سةراالد استفادت

 .الحالية سةراالد موضوو تحديد في السابقة ساتراالد من االستفادة-1

 .فيها وردت التي األدبيات من الحالية، سةراللد النظري اإلطار وتنظيم بناء-2

 قاعمة مهارات التفكير التأملي وقاعمة مهارات التواصل الرياضي. بناء-3

 عداد البرنام  القاعم على الذكاءات المتعددة.ا  و  بناء-4

 .الحالية سةراالد وتثري تخدم التي مراجعوال التربوية والمجالت الكتب من العديد لىإ التعرف-5

 برنام  مقترق في الذكاءات المتعددة. فاعلية لقياس المناسبة اإلحصاعية األساليب اختيار-6

 التفكير التأملي، اختبار مهارات التواصل الرياضي(.بناء أدوات الدراسة )اختبار -7

الدراسة الحالية في ضوء الدراسات السابقة من حي  االتفاأ تفسير نتاع  االفادة من -8
 ختالف.االو 
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التأكيد على دعم الشعور بأهمية تنمية مهارات التفكير التأملي ومهارات التواصل الرياضي، -9
لى بعض االستراتيجيات واألفكار الجديدة التي قد تفيد في تنمية إوتدريسها مع المنهاج، والتعرف 

 مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي.

واختبار التواصل  ،طالو على مستوى أداء طلبة فلسطين في اختبار التفكير التأملياال-10
 جنبية.اضي مقارنة مع الدول العربية واألالري
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 الفصـل الرابـع
 الطريقة واإلجراءات

 :توطئة 4.1
جراءات البح  التي اتبعها الباح  لإلجابة عن أسعلة الدراسة     يتناول هذا الفصل طريقة وا 

الدراسة واختبار فروضها ثم الحدي  عن منه  البح  المتبع في الدراسة، ووصف لمجتمع وعينة 
وأسلوب اختيارها، وبيان بناء أداة الدراسة، واستخراج صدقها وثباتها، واتساقها الداخلي والتصميم 
جراعها، والمعالجة  التجريبي، وضبط المتغيرات، كما يحتوي الفصل على كيفية تنفيذ الدراسة وا 

 ، وفيما يلي عرض تفصيلي لذلك:اإلحصاعية التي استخدمت في تحليل البيانات

 :دراسةال نهجم 4.2
هدفت هذه الدراسة للكشف عن فعالية برنام  مقترق قاعم على الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات 

ساسي، ولتحقيأ هدف الدراسة، الرياضي لدى طالب الصف التاسع األالتفكير التأملي والتواصل 
في المتغيرات المؤثرة في المنه  التجريبي وهو" المنه  الذي يتم فيه التحكم  اتبع الباح  في دراسته

ظاهرة ما باستثناء متغير واحد يقوم الباح  بتطويعه وتغييره بهدف تحديد وقياس تأثيره على 
الظاهرة موضع الدراسة، حي  أخضع الباح  المتغير المستقل في هذه الدراسة وهو برنام  مقترق 

ابع األول وهو "التفكير التأملي" قاعم على الذكاءات المتعددة للتجربة لقياس أثره على المتغير الت
 وهو "التواصل الرياضي" لدى طالب الصف التاسع األساسي. ،والمتغير التابع الثاني

سلوب تصميم أتباو ان المنه  التجريبي هو األكثر مالءمة للموضوو قيد الدراسة، حي  تم إحي  
التجريبية تدريسًا للوحدة المجموعتين التجريبية والضابطة المتكافعتين بحي  تتعرض المجموعة 

السادسة "العالقات واألقترانات" من منهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي في ضوء برنام  
مقترق قاعم على الذكاءات المتعددة الذي أعده الباح ، بينما تتلقى المجموعة الضابطة تدريسًا 

ن نحدد جانبين أدأ بإجراءات البح  ن نبأ، وينبغي قبل للوحدة الدراسية نفسها بالطريقة االعتيادية
 ( وهما:197 م، ص2007)أبو عالم، ساسين يساعدان في فهم المنه  المتبعأ

 التصميم التجريبي:-1
 درست ضابطة إحداهما :المتكافعتين المجموعتين ذي التجريبي التصميم على الحالية سةراالد قامت

 تم وقد ،برنام  قاعم على الذكاءات المتعددة باستخدام درست تجريبية واألخرى المعتادة، بالطريقة

 بين وداللتها الفروأ سةالدر  البعدي القياس ثم المجموعتين، تكافؤ من للتحقأ القبلي القياس استخدام

 .المجموعتين
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 .الحالية سةراالد في بعأت   الذي التجريبي التصميم يوضح التالي لشكلاو 

 

  للدراسة التجريبي التصميم(: 4.1شكل رقم )

 المصدر: إعداد الباح 
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 متغيرات الدراسة:-2

 :التالية المتغيرات على الدراسة اشتملت وقد

 :المستقل المتغير-1

 .التجريبية للمجموعة به التدريس تم برنام  قاعم على الذكاءات المتعددة الذي وهو

 :التابع المتغير-2

 :هما تابعين متغيرين على الحالية الدراسة اشتملت وقد

 .لذلك المعد االختبار خالل من قياسها وتم ،تأمليال التفكير مهارات-أ

 .لذلك المعد االختبار خالل من قياسها وتم الرياضي، التواصل مهارات-ب

 الدراسة: عينة 4.3
 أ( العينة الستطالعية:

( طالب من طالب الصف 36االستطالعية، تكونت من )قام الباح  بتطبيأ اختبار على العينة 
 العاشر، وذلك لقياس الصدأ والثبات ألدوات الدراسة.

 ب( العينة الفعلية:

( طالبًا من طالب الصف التاسع األساسي بمدرسة  ذكور دير البلح 72تكونت عينة الدراسة من )
(حي  تم اختيار المدرسة قصديًا، حي  يوجد م2016/2015اإلعدادية )أ( للسنة الدراسية )

بالمدرسة أربعة صفوف من الصف التاسع، جرى اختيار صفين منهما بطريقة عشواعية وتم تعيين 
حداهما عشواعيًا كمجموعة تجريبية تدرس التفكير التأملي والتواصل الرياضي في وحدة  "العالقات إ

ع األساسي في ضوء برنام  مقترق قاعم على و األقترانات" من منهاج الرياضيات للصف التاس
 التاليبالطريقة االعتيادية، والجدول نفسها والمجموعة األخرى ضابطة تدرس الوحدة ، الذكاءات

 يوضح أفراد العينة :
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 :والضابطةعدد أفراد عينة الدراسة للمجموعة التجريبية : (4.1جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد الصف المدرسة

ذكور دير البلح اإلعدادية 
 )أ(

المجموعة ) 1الصف التاسع )
 .التجريبية

36 %50 

المجموعة  (4الصف التاسع )
 50% 36 .الضابطة

 100% 72 المجموو

 الدراسة:ومواد  أدوات 4.4
 ترامها تنمية المتعددة فيالذكاءات  استخدام فاعلية بح  إلى الحالية سةراالد تهدف

 .األساسي تاسعال الصف طالب لدى الرياضي والتواصل تأمليال التفكير

 :التالية والمواد األدوات إعداد تم الهدف هذا ولتحقيأ

 .التأملي التفكير ترامها اختبار-1

 .الرياضي التواصل راتمها اختبار-2

 .البرنام -3

 :األدوات هذه إعداد بخصوص ءاتراإج من بعت  أ ما تفصيل يلي وفيما

 :التفكير التأملي مهارات اختبار-أولا 

 الباح  الخطوات التالية في إعداد اختبار التفكير التأملي في الرياضيات: اتبع

 تحديد الهدف من االختبار.-1

 قترانات ".العالقات واالتحديد قاعمة مهارات التفكير التأملي المتضمنة في وحدة " -2

 مواصفات االختبار.تحديد -3

 إعداد جدول مواصفات االختبار.-4

 صياغة مفردات االختبار وتعليماته وهي اختيار من متعدد لقياس تلك المهارات.-5

 عرض االختبار على مجموعة من المحكمين.-6

 التجربة االستطالعية لالختبار.-7
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 الصورة النهاعية لالختبار.-8

 تالي:ولتنفيذ هده الخطوات اتبع الباح  ال

 :الهدف من الختبار 

يهدف االختبار إلى قياس مدى اكتساب طالب الصف التاسع لمهارات التفكير التأملي 
 .قترانات "المتضمنة في وحدة " العالقات واال

 :تحديد قائمة مهارات التفكير التأملي 

(، م2015عليان)فقد قام الباح  باالطالو على العديد من الدراسات السابقة كدراسة 
(، ودراسة أبو م2012(، ودراسة ابراهيم)م2013(، ودراسة النجار)م2014ودراسة الزبيري)

 الحارثي (، ودراسةم2011ودراسة علي) ،(م2012(، ودراسة الجدبة)م2012بشير)
 (، وثم عرضها على3وتم تحديد خمس مهارات موضحة في ملحأ رقم) (م2011)

ساسي والوحدة موضوو التاسع األ ى طالب الصفالمحكمين لتأكد من مالعمتها لمستو 
 الدراسة.

 :جدول مواصفات اختبار التفكير التأملي 

العالقات وحدة )العينة في محتوى  أفرادمستوى  التفكير التأملي لقياسباح  ببناء اختبار ال قام
( فقرة من 20من )ولية د خصيصًا لهذا الغرض وقد تكون االختبار في صورته األأع  قترانات( واال

ألنها تمكن الباح  من قياس  ،من متعدد(، وقد تم اختيار هذا النمط من األسعلة )االختيارنمط 
مدى تحقأ جميع األهداف التربوية المرتبطة بنوات  التعلم، كما أن درجة الصدأ والثبات فيها 

إذ يمكن تصحيحها بالمفتاق المثقب. كما يمكن تحليل نتاعجها  ،مرتفعة وسهولة تصحيحها
أنه تم صياغة أربعة بداعل لكل فقرة من  درجة التخمين والسيماأنها تقلل من  إضافًة إلى، إحصاعياً 

 يوضح مواصفات االختبار في صورته األولية:التالي  الجدول، و فقرات االختبار المعد لهذه الدراسة
 التفكير التأمليجدول مواصفات اختبار يوضح : (4.2جدول رقم )

 البيان
مهارة التأمل 

 والمالحظة
مهارة الكشف عن 

 المغالطات

مهارة 
الوصول الى 

 استنتاجات

طاء إعمهارة 
تفسيرات 

 مقنعة

مهارة وضع 
حلول 
 مقترحة

النسبة المئوية 
 للمهارات

الوزن 
 النسبي

%25 %20 %25 %15 %15 100 

 20 3 3 5 4 5 العدد
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  الختبار:صياغة فقرات 

( 20وتكون االختبار من )قام الباح  بصياغة فقرات االختبار من نوو اختيار من متعدد، 
سمى وأربعة بداعل تتضمن إجابة صحيحة واحدة فقط والباقي خطأ إال أنها مقنعة ظاهريًا وت   لسؤا

 المموهات أو المشتتات.

 تكون:وقد راو الباح  عند صياغة الفقرات أن 

 لغويًا وسهلة ومالعمة لمستوى الطلبة. سليمة -1   

 واللبس.وبعيدة عن الغموض  واضحة -2   

 فقط.على قياس سلوك واحد يتضمن فكرة واحدة  قادرة -3   

 للمهارات.شاملة إجراعية و بصورة  مصاغة -4   

 المحكم.ممثلة بجدول المواصفات  -5   

 سؤال.( 20ة على )هذا، وقد اشتمل االختبار في صورته األولي

 :تعليمات الختبار 

عدادها على  ،تعليمات االختبار، قام الباح  بوضع بعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها وا 
 راعى الباح  عند وضع تعليمات االختبار ما يلي: ورقة منفصلة في كراس االختبار، وقد

 سم والشعبة.لبيانات الخاصة بالطالب، وهي: االا-1
 بوصف االختبار، وهي: عدد الفقرات وعدد البداعل.تعليمات خاصة -2
 تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسعلة واختيار البديل الصحيح.-3
 .تم توضيح الهدف من االختبار-4
 :تطبيق الختبار على عينة استطالعية 

مجتمع  خارج( طالبًا من 36تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشواعية قوامها )
 من التجربة االستطالعية ما يلي:اسة الذين سبأ لهم دراسة هذه الوحدة وكان الهدف   الدر 

تم حساب زمن تأدية الطالب لالختبار عن طريأ المتوسط الحسابي  :تحديد زمن االختبار-1
( دقيقة، بينما 30حي  بلغ ) ،لزمن استجابة أول طالب انتهى من االستجابة على فقرات االختبار

( دقيقة، لذا فقد كان متوسط الزمنين يساوي 50زمن استجابة آخر طالب على فقرات االختبار بلغ )
 ( دقيقة، وهو الزمن المناسب لالستجابة على أسعلة االختبار.40)
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 حساب معامل االتساأ الداخلي لالختبار.-2

 بة والتمييز.تحليل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعو -3

 حساب ثبات االختبار.-4

 :تصحيح الختبار 

( درجة 20حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النهاعية لالختبار)
 والدرجة الدنيا لالختبار )صفر(.

 .أعد الباح  مفتاحًا مثقبًا لتصحيح استجابات أفراد العينة االستطالعية 

   راأ بالمفتاق المثقب، وأعيدت عملية التصحيح مرة ثانية للتأكد قام الباح  بتصحيح األو
 من الدرجات قبل تحليلها.

  .رتبت أوراأ اإلجابة ترتيبًا تنازليًا، وتم رصد الدرجات الخام للطلبة 
 :حساب معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات اختبار التفكير التأملي 

  :الصعوبة معامليجاد إأ. 

 االختبار من سؤال كل على أجابوا الذين األفراد لعدد المعوية النسبة" الصعوبة بمعامل يقصد

من  27%والدنيا، حي  تمثل كل مجموعة  العليا المحكيتين المجموعتين من صحيحةإجابة 
 ويحسب ( أفراد،10أعداد العينة االستطالعية، فيكون عدد األفراد في كل مجموعة )

 .(90م، ص2012)عفانة، :التالية بالمعادلة

 درجة صعوبة الفقرة =
 مجموعة االجابات الخاطعة على الفقرة

 ×100% 
 عدد االفراد الدين أجابوا على الفقرة

أن  الباح  وجدت االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل يجادا  و  السابقة المعادلة وبتطبيأ
 ،(0.60)الصعوبة الكلي معامل ( وكان متوسط (0.35-0.70تراوحت ما بين الصعوبة معامالت

صعوبة الفقرات،  لمناسبة مستوى درجة وذلك االختبار، فقرات جميع الباح  علىى يبق النتاع  وبهذه
 (.0.80)وأقل من ( (0.20حي  كانت معامالت الصعوبة أكثر من 
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 :التمييز معاملب. 

بينهم، وقدرتها على التمييز ويقصد به قدرة الفقرة على التمييز بين الطالب من حي  الفروأ الفردية 
، وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار، هو حذف بين الفعة العليا والفعة الدنيا

 ألنها تعتبر ضعيفة. 0.20الفقرات التي يقل تمييزها عن 

 (91 م، ص2012)عفانة،تم حساب معامالت التمييز للفقرات وفقًا للمعادلة التالية: وقد 

 

 تمييز الفقرة =معامل 
 الدنيا لفئةعدد اإلجابات الصحيحة في ا –العليا  فئةعدد اإلجابات الصحيحة في ال

 
 المجموعتين إحدى عناصرعدد 

 بين السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت حي 

الكلي  التمييز معامل بلغ متوسط وقد والدنيا، العليا الفعتين إجابات بين ( للتمييز0.30-0.70)
جميع  على الباح  يبقي وبذلك(، 0.30من ) أكثر بلغ إذا معامل التمييز القياس علم ويقبل 0.62))

 .االختبار فقرات

 لفقرات اختبار التفكير التأملي: الصعوبة والتمييزوالجدول التالي يبين معامالت 
 

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الختباريوضح : (4.3جدول )

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م

1 0.65 0.70 11 0.65 0.70 

2 0.70 0.60 12 0.60 0.60 

3 0.60 0.60 13 0.50 0.60 

4 0.65 0.70 14 0.35 0.30 

5 0.55 0.50 15 0.65 0.50 

6 0.55 0.70 16 0.60 0.60 

7 0.65 0.50 17 0.55 0.70 

8 0.55 0.70 18 0.65 0.70 

9 0.70 0.60 19 0.65 0.70 

10 0.55 0.70 20 0.60 0.60 

 0.62 معامل التمييز الكلي 0.60 معامل الصعوبة الكلي
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 الختبار صدق:  

ن االختبار الصادأ أبصدأ االختبار مدى صالحيته لقياس ما وضع لقياسه، أي ويقصد       
عبد الحفيظ )و باإلضافة اليها أ منها خر بدالً آ نه يقيسها، وال يقيس شيعاً أيقيس الوظيفة التي يزعم 

نهما يفيان بالغرض إواقتصر الباح  على نوعين من الصدأ حي   (.173 م، ص2000وباهي،
 المحكمين وصدأ االتساأ الداخلي.وهما صدأ 

 المحكمين: صدق-أولا 

إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من  بعد
المحكمين من ذوي االختصاص في المناه  وطرأ تدريس الرياضيات، ومشرفي ومعلمي 

وذلك الستطالو آراعهم حول (، 2( ملحأ رقم )10الرياضيات من ذوي الخبرة وقد بلغ عددهم )
 مدى:

  للمهاراتتمثيل فقرات االختبار. 

 .صحة فقرات االختبار لغويًا وعلميًا 

  األساسي. التاسعمستوى طلبة الصف مع مناسبة فقرات االختبار 

  االختبار. مهاراتمن  مهارةمدى انتماء الفقرات إلى كل 

 منها: وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار 

 .إعادة الصياغة لبعض األسعلة 

  مستويات الطلبة.مع تبسيط اللغة بحي  تتناسب 

 .اختصار بعض األسعلة 

بقي االختبار في صورته النهاعية من و  ،ميناألخذ بمالحظات المحك  في ضوء تلك اآلراء تم 
 (8ملحأ رقم) سؤال. (20)

 التساق الداخلي: صدق-ثانياا 

ويقصد به "قوة االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار 
 (.110 م، ص2003االغا واالستاذ،)". وذلك لحساب معامل بيرسون 
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 في مهارات التفكير التأملي(:)لالختبار  والدرجة الكليةكل فقرة بين رتباط ال معامل -1

لبعد الذي مع الدرجة الكلية لاالختبار، معامل ارتباط كل فقرة من فقرات لقد قام الباح  بحساب 
 ليه الفقرة، وهي كما يوضحها الجدول التالي:إتنتمي 

 
 :معامل ارتباط كل فقرة من فقرات الختبار مع الدرجة الكلية لالختباريوضح :(4.4الجدول رقم )

 البعد
رقم 

 السؤال

معامل 
 البعد الرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 البعد الرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 البعد الرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 الرتباط

ظة
الح

والم
مل 

التأ
رة 
مها

 

1 **0.766 

عن 
ف 

كش
رة ال

مها
ات
الط
لمغ
ا

 

6 **0.695 
ى 
ل ال

صو
الو
رة 
مها

ات
تاج
ستن
ا

 

10 **0.445 

اء 
عط

رة ا
مها

ت 
سيرا

تف
نعة
مق

 

15 **0.729 

2 **0.769 7 **0.529 11 **0.674 16 **0.709 

3 **0.555 8 **0.709 12 **0.656 17 **0.829 

4 **0.743 9 **0.616 13 **0.457 

ضع 
رة و

مها
رحة

مقت
ول 

حل
 

18 **0.828 

5 **0.593 

 

14 **0.447 19 **0.866 

 20 **0.750 

 0.418( = 0.01( وعند مستوى داللة )34حرية )**ر الجدولية عند درجة 

(. 0.01يتضح من الجدول السابأ أن جميع الفقرات دالة إحصاعيًا عند مستوى داللة )
من التناسأ الداخلي لمهارات االختبار تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مهارة  وللتأكد

 .التاليالجدول والدرجة الكلية لالختبار كما هو موضح في 
 مهارات التفكير التأملي: كل مهارة مع الدرجة الكلية لالختباربين رتباط ال  معامل-2

مع الدرجة التفكير التأملي،  مهارة من مهارات اختبارمعامل ارتباط كل لقد قام الباح  بحساب 
 لالختبار، وهي كما يوضحها الجدول التالي:الكلية 

 يوضح معامالت ارتباط درجات كل مهارة من مهارات الختبار بالدرجة الكلية لالختبار:: (4.5جدول )

 مستوى الدللة معامل الرتباط المهارات

0.01دالة عند  0.598** .مهارة التأمل والمالحظة  

0.01دالة عند  0.467** .مهارة الكشف عن المغالطات  

0.01دالة عند  0.553** .لى استنتاجاتإمهارة الوصول   

0.01دالة عند  0.842** .عطاء تفسيرات مقنعةإمهارة   

0.01دالة عند  0.897** .مهارة وضع حلول مقترحة  



   

   

87 

 

 

أن معامالت ارتباط مهارات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار دالة  الجدول السابأيتضح من   
 مما يدل على التناسأ الداخلي لمهارات االختبار.( 0.01احصاعيًا على مستوى الداللة )

 

  :ثبات االختبار 

مرة  على إعطاء نتاع  مماثلة إذا ما طبأ ة االختباريعرف ثبات القياس "بأنه مدى قدر و 
 .(4م، ص 2012)عفانة، تحت نفس الظروف والشروط"  ثانية

على النحو  20سون ريتشارد-وكودرالتجزعة النصفية وقد تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام طريقتي 
 التالي:

 التجزئة النصفية: طريقة-1

معامل الثبات بطريقة التجزعة النصفية، حي  تم تجزعة األسعلة إلى  حسابقام الباح  ب
نصفين، واعتبرت األسعلة ذات األرقام الفردية هي أسعلة النصف األول، واألسعلة الزوجية هي أسعلة 

عامل ارتباط بيرسون بين النصف األول من االختبار والنصف الثاني حساب م مالنصف الثاني، ث
براون لحساب معامل ثبات االختبار _ (، ثم استخدام معادلة سبيرمان 0.808من االختبار فكان )

 :(4م، ص2012، عفانةالكلي من المعادلة التالية )

 2رم = 

1 +ر
 

 ثبات االختبار لمعام =م ن:إ حي 

 معامل ارتباط العبارات الزوجية مع العبارات الفردية =ر          

 ،(0.894)تساويمعامل الثبات الكلي  وبالتعويض في المعادلة السابقة وجد الباح  أن قيمة
إلى تطبيقه على عينة   طمعن الباحبدرجة ثبات جيدة، مما ي تمتعي االختباروهذا يدل على أن 

 الدراسة.
 :20ريتشارد سون-كودر طريقة-2

لمهارات االختبار، وهي  20ريتشاردسون -لمعرفة مدي ثبات االختبار، تم استخدام معادلة كودر
ما خط أي للمتغيرات الثناعية،  أطريقة مناسبة لالختبارات التي تكون نتيجة أسعلتها إما صواب وا 

لمعامل الثبات لألبعاد في اختبار  20ريتشاردسون -حي  تم الحصول على قيمة معامل كودر
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للدرجة الكلية لالختبار  20ريتشاردسون -حي  تم حساب قيمة معامل كودر ،تفكير التأمليال
 .(6:2012ككل طبقا للمعادلة التالية: )عفانة، 

 

مجاااا س (1−س)  = 
2و  

− 1)  
ن

 ن−1
   ) 

  : معامل الثبات ن:إحي  

 جابة الصحيحة على الفقرة.س: نسبة اإل          

 جابة الخاطعة على الفقرة.س(: نسبة اإل -1)        

 : التباين الكلي لالختبار. 2و        

 .ن: عدد الفقرات        

كودر ريتشارد شون معامل الثبات بطريقة  وبالتعويض في المعادلة السابقة وجد الباح  أن قيمة
( وهي قيمة عالية تطمعن الباح  إلى تطبيأ 0.866ككل كانت ) التفكير التأملي الختبار 20
 ختبار على عينة الدراسة. اال

  فقرة.( 20النهاعية )في صورته  وأصبح االختبار، وثبات االختبارالباح  من صدأ  وبذلك تأكد
 :ساسيلطالب الصف التاسع األ التواصل الرياضيمهارات  اختبار-ثانياا 

وقد تم  ،من نوو اختيار من متعددتواصل الرياضي موضوعي للباح  ببناء اختبار ال قام
ألنها تمكن الباح  من قياس مدى تحقأ جميع األهداف التربوية  ،االختباراتمن  وواختيار هذا الن

المرتبطة بنوات  التعلم، كما أن درجة الصدأ والثبات فيها مرتفعة وسهولة تصحيحها إذ يمكن 
درجة قلل من أنها تإضافة إلى تصحيحها بالمفتاق المثقب. كما يمكن تحليل نتاعجها إحصاعيًا، 

 .أنه تم صياغة أربعة بداعل لكل فقرة من فقرات االختبار المعد لهذه الدراسة التخمين والسيما
 ر:لختباخطوات بناء ا 

 مهارات التواصل الرياضي:اختبار  عداداتبع الباحث الخطوات التالية في إ

 قترانات ".العالقات واالدة " مهارات التواصل الرياضي المتضمنة في وح قام الباح  بحصر-1

من  مخرجات التعلم الخاصة بمهارات التواصل الرياضي وقد تكونت القاعمةبتحديد  قام الباح -2
 ثالثة مهارات.
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 ألسعلة اختيار من متعدد لقياس تلك المهارات.أجرى الباح  صياغة ً -3

حي  وزعت األسعلة على دروس ( سؤاال ً 20)قام الباح  ببناء االختبار وقد تكون االختبار من -4
 .األساسي التاسعللصف  الرياضياتكتاب  الوحدة في

 وفيما يلي عرض موجز لكل خطوة من هذه الخطوات:
 تحديد الهدف من الختبار: 

طالب المجموعة التجريبية بعد االنتهاء من تدريس يهدف االختبار إلى قياس مدى اكتساب 
 ".قترانات منة في وحدة " العالقات وااللمتضلمهارات التواصل الرياضي ا البرنام ،
 قترانات التي يقيسها الختبار:العالقات وال تحديد مهارات التواصل الرياضي في وحدة 

قترانات، العالقات واالتواصل الرياضي في وحدة لجراعي للتعريفات النظرية، والتعريف اإل استناداً 
والمعتمد في هده الدراسة، ومن خالل التصور النظري الذي عرضه الباح  عن التواصل الرياضي 

القراءة، الكتابة، )وهي مهارة  ،مهارات التواصل الرياضي الرعيسة ىلإفي الفصل الثاني، توصل 
اولت التواصل دبيات، والمصادر، واالختبارات التي تناالستماو، والتحد (، وفي ضوء األ التمثيل،

الرياضي وتحديد مجاالته، وبعد استشارة العديد من المختصين في الرياضيات وطراعأ تدريسها 
لصعوبة  االستماو، والتحد (، ) واستبعد مهارتي القراءة، الكتابة، التمثيل(،)حدد الباح  مهارة

و على بعض مالحظة خاصة، وتسجيل صوتي، وبعد االطال بطاقة ىلإلك ذا يحتاج إذقياسهما، 
 ،(م2011)ودراسة المشيخي ،(م2012)القرشي التواصل الرياضي مثل دراسةبالدراسات المتعلقة 
، تمت صياغة (م2008)العفيفي ودراسة ،(م2013)الحبار ودراسة ،(م2009)ودراسة الدراجي

طالب ى سعلة لكل مهارة من المهارات الثال  لتكون منسجمة مع التعريف النظري، ومناسبة لمستو أ
 ساسي. الصف التاسع األ
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عداد قائمة بالمؤشرات الدالة على تحقيق كل مهارة من مهارات التواصل الرياضي في إ 
 الوحدة.

 :تحقيقها تراومؤش الرياضي التواصل اراتمهيوضح : (4.6) جدول

 :تحقيقها على قادر الطالب يكون أن مؤشرات يجب المهارة

 الرياضية القراءة

 

 .وواضحة صحيحة، بطريقة الرياضية النصوص قراءة-1

 .وواضحة صحيحة، بطريقة الهندسية األشكال قراءة-2

 .الرياضية المسألة حل عند والمطلوب المعطيات، استنتاج-3

 .الحسابية العمليات من عملية يتطل ب حياتي لموقف مصو ر أو كتابي، وصف يقدم-1 الرياضية الكتابة

  .ودقيقة واضحة، لفظية بجمل الحل خطوات عن كتابياً  التعبير-2

 الرياضي التمثيل

 

 .العكس أو لفظية، صورة إلى شكل أو بياني، رسم من الترجمة-1

 .هندسي شكل إلى لفظية صورة من الترجمة-2

 

 جدول مواصفات اختبار التواصل الرياضي: 

ي جدول مواصفات لالختبار بناء على استشارة مجموعة من المشرفين ومعلم بإعدادقام الباح  
ساسي بغزة، ليكون االختبار صادأ، وعلى قدر كبير من مبح  الرياضيات للصف التاسع األ

 ، كما هو موضح بالجدول االتي:ةوالموضوعية، والتمثيل الجيد لموضوعات الوحد الشمول
 

 :في وحدة األقترانات والعالقات التواصل الرياضيجدول مواصفات اختبار يوضح : (4.7جدول رقم )

 للمهاراتالنسبة المئوية  مهارة التمثيل الرياضي كتابةمهارة ال القراءةمهارة  البيان

 20 6 8 6 العدد

 100 30% 40% 30% الوزن النسبي

 الختبار:صياغة فقرات  

وتكون االختبار من قام الباح  بصياغة فقرات االختبار من نوو اختيار من متعدد،     
ة  الباقي خطأ إال أنها مقنعة ظاهري، وأربعة بداعل تتضمن إجابة صحيحة واحدة فقط و ل( سؤا20)

 وتسمى المموهات أو المشتتات.
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 تكون:الباحث عند صياغة الفقرات أن  ىوقد راع

 واللبس.واضحة وبعيدة عن الغموض محددة و -1

 سليمة لغويًا وسهلة ومالعمة لمستوى الطلبة.-2

 فقط.قادرة على قياس سلوك واحد يتضمن فكرة واحدة -3

 المحكم.بجدول المواصفات  ممثلة-4    

 وشاملة للمهارات. إجراعيةمصاغة بصورة -5    

 .سؤاالً ( 20هذا، وقد اشتمل االختبار في صورته األولية على )
 تعليمات الختبار: 

عدادها على ورقة  ،تعليمات االختباربعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها، قام الباح  بوضع  وا 
 راعى الباح  عند وضع تعليمات االختبار ما يلي: منفصلة في كراس االختبار، وقد

 سم والشعبة.ات الخاصة بالطالب، وهي: االالبيان-1
 وعدد البداعل. ،االختبار، وهي عدد الفقراتتعليمات خاصة بوصف -2
 تعليمات خاصة باإلجابة عن جميع األسعلة واختيار البديل الصحيح.-3
 .تم توضيح الهدف من االختبار-4

 تطبيق الختبار على عينة استطالعية: 

مجتمع  خارج( طالبًا من 36تم تجريب االختبار على عينة استطالعية عشواعية قوامها )
 الدراسة الذين سبأ لهم دراسة هذه الوحدة وكان الهدف من التجربة االستطالعية ما يلي:

تم حساب زمن تأدية الطالب لالختبار عن طريأ المتوسط الحسابي  :تحديد زمن االختبار-1
( دقيقة، بينما 30حي  بلغ ) ،لزمن استجابة أول طالب انتهى من االستجابة على فقرات االختبار

( دقيقة، لذا فقد كان متوسط الزمنين يساوي 50من استجابة آخر طالب على فقرات االختبار بلغ )ز 
 ( دقيقة، وهو الزمن المناسب لالستجابة على أسعلة االختبار.40)

 حساب معامل االتساأ الداخلي لالختبار.-2

 تحليل فقرات االختبار لحساب معامالت الصعوبة والتمييز.-3

 ختبار.حساب ثبات اال-4
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 تصحيح الختبار: 

( درجة 20حددت درجة واحدة لكل فقرة من فقرات االختبار لتصبح الدرجة النهاعية لالختبار)
 والدرجة الدنيا لالختبار )صفر(.

 .أعد الباح  مفتاحًا مثقبًا لتصحيح استجابات أفراد العينة االستطالعية  

   قام الباح  بتصحيح األوراأ بالمفتاق المثقب، وأعيدت عملية التصحيح مرة ثانية للتأكد
 من الدرجات قبل تحليلها.

  .رتبت أوراأ اإلجابة ترتيبًا تنازليًا، وتم رصد الدرجات الخام للطلبة 
 :واصل الرياضيفقرات اختبار التكل فقرة من حساب معامالت الصعوبة والتمييز ل 

  :الصعوبة عاملميجاد إأ. 

إجابة  االختبار من سؤال كل على أجابوا الذين األفراد لعدد المعوية النسبة" الصعوبة بمعامل يقصد
من أعداد العينة  27%والدنيا، حي  تمثل كل مجموعة  العليا المحكيتين المجموعتين من صحيحة

 :التالية بالمعادلة ويحسب ( أفراد،10االستطالعية، فيكون عدد األفراد في كل مجموعة )
 (90 م، ص2012)عفانة،

 درجة صعوبة الفقرة =
 مجموعة االجابات الخاطعة على الفقرة

×100% 
 عدد االفراد الدين أجابوا على الفقرة

أن  الباح  وجد االختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل يجادا  و  السابقة المعادلة وبتطبيأ
 ،(0.54)الصعوبة الكلي معامل وكان متوسط ،((0.30-0.70تراوحت ما بين الصعوبة معامالت

صعوبة الفقرات،  لمناسبة مستوى درجة وذلك االختبار، فقرات جميع على الباح  يبقي النتاع  وبهذه
 .(0.80)وأقل من ( (0.20حي  كانت معامالت الصعوبة أكثر من 

 :التمييز معاملب. 

ويقصد به قدرة الفقرة على التمييز بين الطالب من حي  الفروأ الفردية بينهم، وقدرتها على التمييز 
بين الفعة العليا والفعة الدنيا، وكان الهدف من حساب معامل التمييز لفقرات االختبار، هو حذف 

 تعتبر ضعيفة. ( ألنها0.20)الفقرات التي يقل تمييزها عن 

 .(91 م، ص2012)عفانة،التمييز للفقرات وفقًا للمعادلة التالية: تم حساب معامالت وقد 
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 معامل تمييز الفقرة =
 الدنيا لفئةعدد اإلجابات الصحيحة في ا –العليا  فئةعدد اإلجابات الصحيحة في ال

 
 فئتينال إحدى أفراد عدد

-0.40) بين السابقة المعادلة استخدام بعد االختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت حي 
 ،0.56)الكلي ) التمييز معامل بلغ متوسط وقد والدنيا، العليا الفعتين إجابات بين ( للتمييز0.70
 جميع فقرات على الباح  يبقي وبذلك ،(0.30من) أكثر بلغ إذا معامل التمييز القياس علم ويقبل

 .االختبار

 :التواصل الرياضيلفقرات اختبار  الصعوبة والتمييزوالجدول التالي يبين معامالت 
 

 :معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات الختباريوضح : (4.8جدول )

 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م

-1 0.65 0.50 -11 0.60 0.40 

-2 0.45 0.70 -12 0.60 0.60 

-3 0.70 0.60 -13 0.35 0.50 

-4 0.55 0.70 -14 0.30 0.60 

-5 0.65 0.70 -15 0.50 0.40 

-6 0.65 0.70 -16 0.65 0.70 

-7 0.50 0.40 -17 0.55 0.70 

-8 0.65 0.70 -18 0.30 0.40 

-9 0.50 0.60 -19 0.30 0.40 

-10 0.65 0.50 20 0.65 0.30 

الصعوبة الكليمعامل   0.56 معامل التمييز الكلي 0.54 
 

 صدق الختبار:  

ن االختبار الصادأ أويقصد بصدأ االختبار مدى صالحيته لقياس ما وضع لقياسه، أي      
عبد الحفيظ ) ليهامنها أو باإلضافة إ خر بدالً آ نه يقيسها، وال يقيس شيعاً أيقيس الوظيفة التي يزعم 

نهما يفيان بالغرض إ(. واقتصر الباح  على نوعين من الصدأ حي  173 م، ص2000وباهي،
 وهما صدأ المحكمين وصدأ االتساأ الداخلي.
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 المحكمين: صدق-أولا 

إعداد االختبار في صورته األولية تم عرضه في صورته األولية على مجموعة من  بعد
الرياضيات، ومشرفي ومعلمي مين من ذوي االختصاص في المناه  وطرأ تدريس المحك  

وذلك الستطالو آراعهم حول  ،(2( ملحأ رقم )10الرياضيات من ذوي الخبرة وقد بلغ عددهم )
 مدى:

  للمهاراتتمثيل فقرات االختبار. 

   ويًا وعلميًا.صحة فقرات االختبار لغ 

  األساسي. التاسعمناسبة فقرات االختبار لمستوى طلبة الصف 

  االختبار. مهاراتمن  مهارةمدى انتماء الفقرات إلى كل 

 :وقد أبدى المحكمون بعض المالحظات واآلراء في االختبار منها 

 .إعادة الصياغة لبعض األسعلة 

 .تبسيط اللغة بحي  تتناسب لمستويات الطلبة 

 .اختصار بعض األسعلة 

ار في صورته النهاعية من بقي االختبو ، األخذ بمالحظات المحكمينفي ضوء تلك اآلراء تم 
 .(10ملحأ رقم) سؤال. (20)

 التساق الداخلي: صدق-ثانياا 

ويقصد به "قوة االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكلية لالختبار 
 (.110 م، ص2003 ستاذ،األغا واأل)وذلك لحساب معامل بيرسون ". 

 (:التواصل الرياضيفي مهارات )لالختبار  الكليةوالدرجة كل فقرة بين رتباط ال معامل -1

لبعد الذي مع الدرجة الكلية لاالختبار، معامل ارتباط كل فقرة من فقرات لقد قام الباح  بحساب 
 تنتمي اليه الفقرة، وهي كما يوضحها الجدول التالي:
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 :معامل ارتباط كل فقرة من فقرات الختبار مع الدرجة الكلية لالختباريوضح : (4.9الجدول رقم )

رقم  المهارة
 السؤال

معامل 
رقم  المهارة الرتباط

 السؤال
رقم  المهارة معامل الرتباط

 السؤال

معامل 
 الرتباط

 مهارة القراءة

1 **0.703 

 مهارة الكتابة

7 **0.531 

مهارة التمثيل 
 الرياضي

15 **0.459 

2 **0.764 8 **0.617 16 **0.690 

3 **0.841 9 **0.533 17 **0.567 

4 **0.824 10 **0.444 18 **0.509 

5 **0.660 11 *0.363 19 **0.421 

6 **0.564 12 **0.588 20 **0.430 

 
13 **0.638 

 
14 **0.671 

 0.418( = 0.01( وعند مستوى داللة )34**ر الجدولية عند درجة حرية )

 0.325( = 0.05( وعند مستوى داللة )34*ر الجدولية عند درجة حرية )

(. 0.01يتضح من الجدول السابأ أن جميع الفقرات دالة إحصاعيًا عند مستوى داللة )
من التناسأ الداخلي لمهارات االختبار تم حساب معامالت االرتباط بين درجة كل مهارة  وللتأكد

 .الجدول التاليالختبار كما هو موضح في والدرجة الكلية ل
التواصل  لختبارمهارة من مهارات الختبار مع الدرجة الكلية كل بين رتباط ال  معامل-2

 :الرياضي

الدرجة و  التواصل الرياضي، اختبار فقراتمن مهارة معامل ارتباط كل لقد قام الباح  بحساب 
 التالي:لالختبار، وهي كما يوضحها الجدول الكلية 

 :معامالت ارتباط درجات كل مهارة من مهارات الختبار بالدرجة الكلية لالختباريوضح : (4.10جدول )

 مستوى الدللة معامل الرتباط المهارات

0.01دالة عند  0.902** مهارة القراءة  

0.01دالة عند  0.895** مهارة الكتابة  

0.01دالة عند  0.833** مهارة التمثيل الرياضي  

ر بالدرجة الكلية لالختبار دالة أن معامالت ارتباط مهارات االختبا السابأيتضح من جدول   
 ( مما يدل على التناسأ الداخلي لمهارات االختبار.0.01حصاعيًا على مستوى الداللة )إ
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 ثبات الختبار:  

يعرف ثبات القياس "بأنه مدى قدرة االختبار على إعطاء نتاع  مماثلة إذا ما طبأ مرة و 
 .(4م، ص2012ثانية تحت نفس الظروف والشروط" )عفانة، 

على النحو  20سون ريتشارد-وكودرالتجزعة النصفية وقد تم إيجاد ثبات االختبار باستخدام طريقتي 
 التالي:

 طريقة التجزئة النصفية: أ.

معامل الثبات بطريقة التجزعة النصفية، حي  تم تجزعة األسعلة إلى  حسابالباح  بقام 
نصفين، واعتبرت األسعلة ذات األرقام الفردية هي أسعلة النصف األول، واألسعلة الزوجية هي أسعلة 
النصف الثاني، ثم حساب معامل ارتباط بيرسون بين النصف األول من االختبار والنصف الثاني 

(، ثم استخدام معادلة سبيرمان براون لحساب معامل ثبات االختبار 0.701من االختبار فكان )
 (:4م، ص2012)عفانة، الكلي من المعادلة التالية 

 2رم = 

1 +ر
 

 .ثبات االختبار لن: م= معامإحي  

 .ر= معامل ارتباط العبارات الزوجية مع العبارات الفردية          

وهذا  ،(0.824)تساويمعامل الثبات الكلي باح  أن قيمة وبالتعويض في المعادلة السابقة وجد ال
 .طمعن الباح  إلى تطبيقه على عينة الدراسةمما يالثبات بتمتع ي االختباريدل على أن 

 :20ريتشارد سون-كودر طريقة-2

لمهارات االختبار، وهي  20ريتشاردسون -لمعرفة مدي ثبات االختبار، تم استخدام معادلة كودر
ما خطأ لالختبارات التي تكون طريقة مناسبة أي للمتغيرات الثناعية،  نتيجة أسعلتها إما صواب وا 

لمعامل الثبات لألبعاد في اختبار  20ريتشاردسون -حي  تم الحصول على قيمة معامل كودر
للدرجة الكلية لالختبار  20ريتشاردسون -حي  تم حساب قيمة معامل كودر ،التواصل الرياضي

 (6م، ص2012ة التالية: )عفانة، للمعادل ككل طبقاً 
 

مجااااا س (1−س)  = 
2و  

− 1)  
ن

 ن−1
   ) 
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 حي  أن:  : معامل الثبات

 جابة الصحيحة على الفقرة.س: نسبة اإل          

 جابة الخاطعة على الفقرة.نسبة اإلس(:  -1)        

 : التباين الكلي لالختبار. 2و        

 .ن: عدد الفقرات        

كودر ريتشارد شون  بطريقةمعامل الثبات وبالتعويض في المعادلة السابقة وجد الباح  أن قيمة 
قيمة عالية تطمعن الباح  إلى  (، وهي0.846ككل كانت ) التواصل الرياضي الختبار 20

 تطبيأ االختبار على عينة الدراسة. 
 ومواد الدراسة: أدوات-ثالثاا 

 :المقترح البرنامج

وهي الذكاء المنطقي الرياضي،  ،على بعض الذكاءات المتعددة لنشاطات المبنيةا ضوء في        
ساسي، ودورها الفعال في تنمية التاسع األ الصف بطال لدىوالذكاء البصري، والذكاء االجتماعي، 

 والبرام  التربوي األدب على طالواال وبعد مهارات التفكير التأملي ومهارات التواصل الرياضي،
 برنامجه إعداد في التالية الخطوات تباواب الباح  قام ،المختلفة السابقة الدراسات في ترحةالمق

 .المقترق

 :البرنامج بناء أسس-أولا 

 :العلمي األسلوب-1

 :يلي بما األسلوب هذا ويتمثل ،علمي أسلوب على المقترق برنامجه بناء في الباح  اعتمد   

االطالو على  خالل من بالطال لدى كثر فعاليةالمتعددة واألبعض أنواو الذكاءات  تحديد -
 وعالقتها بالمتغيرات التابعة وتوجيهات المشرف.الدراسات السابقة، 

 ، فيه الرأي إلبداء المتخصصين المحكمين من مجموعة على المقترق البرنام  عرض -

جراء  .الالزمة التعديالت وا 

 

 



   

   

98 

 

 :التنوع مراعاة-2

 أن شأنه من والذي ،التقويم وأساليب التعليمية والوساعل واألنشطة التدريس طراعأ في التنوو به ويقصد

 .المنشودة لألهداف وتحقيأ بالطال قبل من فعالية يضمن

 :ونشاطه الطالب فعالية-3

ثارة تشجيع خالل من  تنمية المهارات. في مهًما عنصًرا يعد وذلك ،للتعلم دافعيتهم الطالب وا 

 :المعلم دور فعالية-4

 .ممارساته وأنشطته خالل من للتنوو مراعًيا ،متفاعالً  إيجابًيا المعلم دور يكون البرنام  أثناء في

 :البرنامج مواصفات-ثانياا 

 :التالية المواصفات البرنام  تضمن

 وبلغ ، أهدافه لتحقيأ المناسبة الدروس من عدد على يشتمل بحي  البرنام  محتوى تنظيم -

 .دروس (8عددها)

 دقيقة. (45 ) حصة بواقع حصة، ( 17 ) وبلغت لتطبيأ البرنام  الالزمة الحصص عدد -

 ، ساسيتاسع األال الصف منهاج من المدرسي الكتاب من الثاني بالجزء البرنام  يتعلأ -

كثيرات الحدود،  ،المعادلة التربيعية ،قتراناتعالقات واالال :وهي خمس وحدات على يشتمل الذي
قترانات لمناسبتها عالقات واالسس واللوغاريتمات، وقد تم اختيار وحدة لاالقترانات النسبية، األ

 لطبيعة الدراسة.

 ).التعاوني التعلم ، ، حل المشكالت العرض ، والمناقشة )الشرق :يلي ما وتضمنت :التدريس طريقة -

 مع ومندمجين متفاعلين الطالب تجعل التي والوساعل األنشطة من مجموعة البرنام  يتضمن -

 .الدرس

 ،الموضوعة ألهدافه البرنام  تحقيأ مدى على التعرف لىإ تساعد تقويم أساليب البرنام  يتضمن
 ،ختامي في اثناء تدريس البرنام ، تقويم المعلم به يستعين بناعي تقويم :مراحل ثال  على التقويم ويتم
تقويم نهاعي للبرنام  من  هداف،حصة لتأكد من مدي تحقأ األال نهاية في الثانية المرحلة وهي

 خالل تطبيأ اختبار التفكير التأملي واختبار التواصل الرياضي.
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 :البرنامج مكونات-ثالثاا

 :البرنامج أهداف-1

 اإلعداد، عملية في أساسًيا عنصًرا يعتبر برنام  أو نشاط أي بداية منذ األهداف تحديد إن

 ،ووساعله نشاطاته وطبيعة البرنام  محتوى بموجبه يتحدد معيار بمثابة األهداف تعتبر بل

 .األهداف هذه تحقيأ مع تتالءم التي التدريس طريقة إلى باإلضافة ،التقويمية وأساليبه

تنمية مهارات التفكير التأملي ومهارات التواصل  إلى المقترق البرنام  يهدف ذلك علىوبناًء 
 .ساسيالتاسع األ الصف طالب الرياضي لدى

 :البرنامج محتوى وتنظيم اختيار-2

 وكانت ،مهارات التفكير التأملي ومهارات التواصل الرياضي تضمنت دروس ثمانية الباح  أعد

 :يلي كما الدروس إعداد خطوات

 قترانات.توى الرياضيات وحدة العالقات واالتحليل مح -

 تحديد مهارات التفكير التأملي.-

 مهارات التواصل الرياضيتحديد  -

 .الثمانية الدروس من درس كل أهداف تحديد -

 .درس لكل األساسية المتطلبات تحديد -

 .للدرس كتهيعة المتطلبات هذه على ءً بنا االختبارية البنود تحديد -

 .درس لكل المناسبة التعليمية الوساعل تحديد -

 .الدرس أهداف تحقأ التي التقويم وأساليب واألنشطة الخبرات تحديد -

 :والوسائل األنشطة-3

 فعالية من تزيد بحي  ،مختلفة تعليمية ووساعل أنشطة المقترق برنامجه في الباح  اتبع

 ،درس لكل منتمية مساعل تتضمن صفية بطاقات وهي ،معنى ذا فعال تعلم إلى وتؤدي البرنام ،
 الشفافيات من مجموعة وعرض ،درس لكل منتمية مساعل تتضمن البيتي وبطاقات بيتية للنشاط

 ،العادية السبورة على التعليمية المعروضة المادة إلى باإلضافة العلوي العرض جهاز باستخدام
ثارة الطالب تفاعل من تدريسه لتزيد المراد الدرس العمت   أخرى إيضاق ووساعل  .للتعلم دافعيتهم وا 
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 :البرنامج تدريس واستراتيجيات قائطر -4

 :يلي كما وهي التدريس واستراتيجيات الطرأ من مجموعة البرنام  تضمن

 لموقف واستجابة التالميذ لفهم خاضًعا وسلوكه المعلم كالم فيها يكون :والمناقشة الشرق *

 .منه يطلبونه بأنهم هو يشعر أو الطالب يطلبه معين

دراكه المعلم نظر وجهة من الطالب إلى المباشر التحد  يعني :العرض *  وذلك ، للموضوو وا 

 .منطقي تسلسل وفي ومتماسكة متكاملة الرياضية المهمة تقديم في للمعلم ذاتية رغبة من انطالًقا

 متجانسة غير صغيرة مجموعات إلى الفصل تقسيم طالب به يقصد :التعاوني التعلم *

 . تعاونًيا تعلمهم يتم أن بقصد ؛ أفراد (4-5(

 .المشكلة لحل محددة لفترة منفرد بشكل التلميذ تفكير :الفردي التعلم *
 :التقويم-5

 أداء مستويات لمعرفة مةمهال الوسيلة ويعد ،والمحددة الموضوعة باألهداف التقويم يرتبط

 مستمًرا التقويم يكون أن يستدعي وهذا ،الموجودة لألهداف البرنام  بلوغ ومدى التالميذ

 التقويم من أنواو ثالثة البرنام  هذا في الباح  استخدم .المختلفة وأدواته المتعددة بأساليبه

 :وهي
 :البنائي التقويم

الذكاءات المتعددة  مجاالت من مجال كل مقابل تفصيله وتم المقترق البرنام  وحدة تدريس أثناء ويتم
 .الطالب به يقوم الذي النشاط وطبيعة م،الذكاء المستخد مجال مع يتناسب بما دةح علي حصة كل في

 :الختامي التقويم

تحقيأ األهداف،  ىيشمل على أسعلة شاملة ألهداف الدرس قبل نهاية الحصة، وذلك للتأكد من مد
 بمثابة تغدية راجعة. ويعتبر أيضاً 

 التقويم النهاعي للبرنام :

وذلك من خالل تطبيأ اختبار التفكير التأملي واختبار التواصل الرياضي المتضمن في هذه 
 .الدراسة في نهاية البرنام 
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 :البرنامج في السير خطوات-اا رابع

 :يلي ما على الخطوات هذه تشتمل

 .للطلبة الراجعة التغذية وتقديم "التدريبات البيتية بطاقة "البيتي النشاط بمناقشة الدرس يبدأ -

 ."للدرس العام الهدف "تحديد -

 .البرنام  دروس من درس لكل سلوكية أهداف تحديد -

 الجديد للدرس تمهيًدا السابقة الطالب خبرات لمعرفة أسعلة خالل من قصيرة شفوية مناقشة -
 .االنتباه ولجذب

 والمهارات المراد الدرس وطبيعة تتالءم، التي والوساعل واألنشطة الخبرات بممارسة المعلم يقوم -
 تنميتها.

 ،الحصة في شرحه تم ما على متنوعة مساعل على مشتملة الطلبة على سعلة صفيةطرق أ يتم -
كراسات  تجمع ثم ،" فردي – تعاوني " التعلم طريقة حسب الحل الطلبة من المعلم ويطلب
 .الخاطعة اإلجابات وتعديل الصحيحة اإلجابات لتعزيز وتصحح الطالب

 والتي بإعدادها الباح  قام )بطاقة بيتية( التي بيتًيا نشاًطا الحصة نهاية في المعلم يعطى -

 .(12) رقم ملحأ .للدرس منتمية متنوعة مساعل تتضمن

 :البرنامج ضبط-خامساا 

 مجموعة على البرنام  بعرض الباح  قام ،األولية بصورته البرنام  الباح  أعد أن بعد

 :حول ومالحظاتهم الرأي إلبداء وذلك ،الدراسة مشرف على عرضه بعد المحكمين من

 .ألهدافه البرنام  تحقيأ مدى -

 .البرنام  محتوى صياغة سالمة -

 لمستويات الطالب. ومناسبتها الرياضية المادة صحة مدى -

 .شطةبين األن المنطقي التسلسل مالءمة مدى -

 .الطالب لمستويات اللغوية الصياغة مالءمة مدى -

 .األنشطة بين المنطقي التسلسل مالءمة مدى -

 .درس بكل الخاصة التقويم أسعلة مالءمة مدى -

 .للطلبة ومالءمتها الدروس عدد كفاية -

 .افتهاإض يمكن أخرى مقترحات -
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 والمقرر الطالب لمستوى مناسًبا يراه بما وعدل ،توجيهاتهم من واستفاد المحكمين أراء الباح  جمع

 (11) رقم ملحأ .برنامجه صالحية على الباح  حصل وبذلك ،الدراسي

 :وهو الدراسة أسعلة من الثال  السؤال عن اإلجابة تمت قد يكون وبهذا

على الذكاءات المستخدمة لتنمية مهارات التفكير التأملي ومهارات  المقترق القاعم البرنام  صورة ما"
 ".التواصل الرياضي؟

 التجريب:المتغيرات قبل بدء  ضبط-رابعاا 
وتجنبًا آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب  النتاع ،انطالقًا من الحرص على سالمة 

الباح  طريقة  ىضبطها والحد من آثارها للوصول إلى نتاع  صالحة قابلة لالستعمال والتعميم، ت بن  
ويعتمد على تكافؤ وتطابأ المجموعتين  التجربة،" المجموعتان التجريبية والضابطة باختبارين قبل 

ومقارنة المتوسطات الحسابية في بعض  العينة،شواعي ألفراد من خالل االعتماد على االختيار الع
 المتغيرات أو العوامل لذا قام الباح  بضبط المتغيرات التالية:

  ضبط متغير العمر الزمني:-1
في التجربة، واستخرجت عمار الطالب من خالل السجالت المدرسية قبل البدء أتم رصد 

 عمار.متوسطات األ
بين متوسطي المجموعة التجريبية والضابطة قبل البدء في التجربة تم استخدام لى الفروأ إوللتعرف 

 اختبار )ت( والجدول التالي يوضح ذلك:
 المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة )ت( ومستوي الدللة للمجموعتين التجريبية يوضح :(4.11جدول )

 :والضابطة لمتغير العمر الزمني

 النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة المتغير
 قيمة

 المحسوبة "ت "
 مستوى الدللة

 العمر الزمني
 0.671 14.431 36 تجريبية

 اا غير دالة إحصائي 0.623
 0.630 14.597 36 ضابطة

0.05α2.00

حصاعية بين المجموعتين التجريبية إعدم وجود فروأ ذات داللة  الجدول السابأيتضح من 
ن المجموعتين متكافعتان في العمر أوالضابطة في العمر الزمني، قبل بدء التجربة وهدا يعنى 

 الزمني.
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 :  تطبيق البرنامجقبل في تحصيل الرياضيات مجموعتي الدراسة  تكافؤ-2
الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير  لمعرفة"ت"  نتائج اختباريوضح : (4.12جدول )

 :البرنامجالرياضيات قبل تطبيق مادة التحصيل في 

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  "ت " المعياري

 مستوى الدللة الدللة

 مادةالتحصيل في 
 الرياضيات

 8.616 40.431 36 تجريبية
غير دالة  0.535 0.623

 7.204 41.597 36 ضابطة اا إحصائي

عدم وجود فروأ ذات داللة إحصاعية بين المجموعتين التجريبية  الجدول السابأيتضح من 
وهذا يعني أن المجموعتين  ،بدء التجربة مادة الرياضيات قبلوالضابطة في متغير التحصيل في 

 الرياضيات. مادة متكافعتين في

 معد للدراسة:اختبار التفكير التأملي الفي البرنامج  تطبيققبل  الطالبمجموعتي  تكافؤ-3
في الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة دللة  لمعرفة"ت"  نتائج اختباريوضح : (4.13جدول )

 الختبار القبلي لختبار التفكير التأملي

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المهارة
 المعياري

قيمة  " ت "
 الدللة

 مستوى الدللة

 مهارة التأمل والمالحظة
 0.099 1.082 1.972 36 تجريبية

 

0.921 

 

غير دالة 
 1.286 1.944 36 ضابطة إحصاعياً 

مهارة الكشف عن 
 المغالطات

 0.497 0.878 1.167 36 تجريبية

 

0.621 

 

غير دالة 
 1.013 1.056 36 ضابطة إحصاعياً 

ى إلمهارة الوصول 
 استنتاجات

 0.987 1.248 1.389 36 تجريبية

 

0.327 

 

غير دالة 
 0.867 1.139 36 ضابطة إحصاعياً 

عطاء تفسيرات إمهارة 
 مقنعة

 0.443 0.845 0.972 36 تجريبية

 

0.659 

 

غير دالة 
 0.747 0.889 36 ضابطة إحصاعياً 

 مهارة وضع حلول مقترحة
 0.131 0.841 0.917 36 تجريبية

 

0.896 

 

غير دالة 
 0.950 0.889 36 ضابطة إحصاعياً 

 الدرجة الكلية
 0.966 2.322 6.417 36 تجريبية

 

0.337 

 

غير دالة 
 2.062 5.917 36 ضابطة إحصاعياً 
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فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستوى داللة عدم وجود  الجدول السابأيتضح من       
(α=0.05 بين )االختبار  مهاراتالمجموعة التجريبية في  وطالبالمجموعة الضابطة  طالب

 التفكير التأملي. اختبارن في اوالدرجة الكلية لالختبار، وعليه فإن المجموعتين متكافعت
 المعد للدراسة: لختبار التواصل الرياضي الطالبتكافؤ مجموعتي -4

للمقارنة بين طلبة المجموعة التجريبية والمجموعة  T.testنتائج اختبار "ت"  يوضح : ( 4.14جدول )
 :التواصل الرياضيفي الختبار القبلي لختبار الضابطة 

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  " ت " المعياري

 الدللة
مستوى 

 الدللة

 القراءةمهارة 
 0.265- 1.330 2.056 36 تجريبية

 

0.791 

 

غير دالة 
 1.334 2.139 36 ضابطة إحصاعياً 

 كتابةمهارة ال
 0.096 1.000 2.167 36 تجريبية

 

0.924 

 

 غير دالة
 1.417 2.139 36 ضابطة إحصاعياً 

مهارة التمثيل 
 الرياضي

 1.003 1.722 36 تجريبية
1.378 0.173 

غير دالة 
 1.050 1.389 36 ضابطة إحصاعياً 

 الدرجة الكلية
 1.820 5.944 36 تجريبية

0.529 0.599 
غير دالة 
 2.575 5.667 36 ضابطة إحصاعياً 

( بين α=0.05فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستوى داللة )عدم وجود  الجدول السابأيتضح من 
والدرجة الكلية مهارات االختبار المجموعة التجريبية في  البالمجموعة الضابطة وط البط

 .التواصل الرياضي اختبارن في ا، وعليه فإن المجموعتين متكافعتاالختبار

 الدراسة: خطوات 4.5
 والتأكيد من صحة فروضها اتبع الباح  الخطوات التالية:لإلجابة عن تساؤالت الدراسة 

 بموضوو الدراسة.  المتعلقة السابقة والدراسات التربوي األدب على طالواال-1

 .للدراسة النظري اإلطار إعداد-2 

 في منهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي من "قتراناتواالوحدة "العالقات  محتوى تحليل-3 
 .مقترق قاعم على الذكاءاتبرنام   ضوء
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 .منهاج الرياضيات للصف التاسع األساسي من "قتراناتالعالقات وااللوحدة " المعلم دليل إعداد-4

 اختبار التفكير التأملي واختبار التواصل الرياضي. :في تمثلتا واللتين البح ، أداتي إعداد-5

 في الرياضيات والمختصين في )المختصينالمحكمين وهم  من مجموعة على االختبارين عرض-6

 .والمعلمين( والمشرفين الجامعات من أساتذة التربية

 .قبلًيا عليها البح  اتو أد وتطبيأ البح ، عينة اختيار-7

 بالتفكير التأملي والتواصل الرياضي تضمينها ضوء في البح  لعينة المطلوبة ةالوحد تدريس-8

 .المعلم دليل في للمعلم لإلرشادات المقدمة ووفًقا

 .بعدًيا العينة على البح  أداتي تطبيأ-9

 .البح  نتاع  ضوء في والمقترحات التوصيات صياغةثم  ومناقشتها وتحليلها النتاع  رصد-10

 اإلحصائية: المعالجة 4.6
استخدم الباح  األساليب اإلحصاعية التالية لمعالجة البيانات وللتحقأ من صحة الفروض،      
  Statistical package for social sciences (SPSS) الحاسوب اإلحصاعي باستخدام برنام  وذلك

 وهي كالتالي: 

لدرجات طالب المجموعتين التجريبية  (و)المعياري  واالنحراف (م)تم حساب المتوسط -1
 والتواصل الرياضي. تأمليالتفكير ال مهاراتوالضابطة في كل مهارة من 

 لحساب داللة الفروأ بين مجموعتين مستقلتين وغير (t-test"ت" لعينتين مستقلتين) اختبار-2
 مرتبطتين.

للكشف عن حجم التأثير للتأكد من حجم الفروأ لكوهين ( d)ة وقيم( η2)إيتا مربع  معامل-3
أم أنها تعود إلى  متغيرات الدراسةهي فروأ حقيقية تعود إلى ( تاختبار)الناتجة باستخدام 

 الصدفة.
 



 

 
 
 

 الفصل الخامس 5
 النتائج والتوصيات
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 الفصل الخامس
 النتائج والتوصيات

الباح  في هذا الفصل بعرض تفصيلي للنتاع  التي تم التوصل إليها من خالل تطبيأ  قام    
أدوات الدراسة، باإلضافة إلى تفسير ومناقشة ما تم التوصل إليه من نتاع  من خالل اإلجابة على 

 تساؤالت الدراسة والتحقأ من فروضها:

 :السؤال األولنتائج  5.1
ما مهارات التفكير التأملي المراد تنميتها لدى طالب  " لى:عينص السؤال األول من أسعلة الدراسة  

 ؟التاسعالصف 

على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة طالو السؤال تم االولإلجابة عن هذا 
الواجب تنميتها التفكير التأملي و الدراسة الحالية ، وبالتالي قام الباح  ببناء قاعمة بمهارات و بموض
تم إعداد صورة مبدعية لقاعمة مهارات التفكير التأملي، ثم  األساسي التاسعالصف  طالبلدى 

(، ومن ثم األخذ بآراء السادة 2عرضها على مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص ملحأ رقم )
جراء ما يلزم من تعديل والخروج بالصورة النهاعية لقاعمة مهارات التفكير التأملي  ،المحكمين وا 
حصرها في خمس مهارات رعيسة وهي كما حي  تم  ميتها لدى طالب الصف التاسع، الواجب تن

 هو موضح في الجدول التالي: 
 يوضح مهارات التفكير التأملي: (5.1جدول )

 تعريفها المهارة

 والمالحظة التأمل

 

 من ذلك أكان سواء مكوناتها، إلى والتعرف المشكلة جوانب عرض على القدرة وهي

 العالقات اكتشاف يمكن بحي  مكوناتها يبين شكل مأ رسم، إعطاءم أ خالل المشكلة،

 .الموجودة بصريا

 المغالطات عن الكشف

 

 غير العالقات تحديد خالل من وذلك المشكلة، في الفجوات تحديد على القدرة وهي

 المهام جازإن في الخاطعة الخطوات بعض تحديد أو أو غير المنطقية، الصحيحة

 .التربوية

 ى استنتاجاتإل الوصول

 

 المشكلة، مضمون رؤية خالل من معينة منطقية عالقة إلى التوصل على القدرة وهي

 .مناسبة نتاع  والتوصل إلى
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 تعريفها المهارة

 مقنعة تفسيرات عطاءإ

 
 هذا يكون وقد الرابطة، العالقات أو للنتاع  منطقي معنى إعطاء على القدرة وهي

 .وخصاعصها المشكلة طبيعة على أو سابقة معلومات على معتمداً  المعنى

 مقترحة حلول وضع

 
 الخطوات تلك وتقوم المطروحة، المشكلة لحل منطقية خطوات وضع على القدرة وهي

 .المطروحة للمشكلة متوقعة ذهنية على تطورات

 

 الثاني:السؤال نتائج  5.2
مهارات التواصل الرياضي المراد تنميتها لدى  ما- " على:من أسعلة الدراسة  الثانيينص السؤال  

 ؟التاسعطالب الصف 
 

على األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضع  االطالوولإلجابة عن هذا السؤال تم 
الدراسة الحالية ، وبالتالي قام الباح  ببناء قاعمة بمهارات التواصل الرياضي الواجب تنميتها لدى 
طالب الصف التاسع األساسي تم إعداد صورة مبدعية لقاعمة مهارات التفكير التأملي، ثم عرضها 

(، ومن ثم األخذ بآراء السادة 2ي االختصاص ملحأ رقم )على مجموعة من المحكمين ذو 
جراء ما يلزم من تعديل والخروج بالصورة النهاعية لقاعمة مهارات التواصل الرياضي  ،المحكمين وا 

مهارات رعيسية وهي كما  ثال الواجب تنميتها لدى طالب الصف التاسع،  حي  تم حصرها في 
 هو موضح في الجدول التالي:

 يوضح مهارات التواصل الرياضي:: (5.2جدول )

 تعريفها المهارة

 القراءةمهارة 

 بالمفاهيم القوى اإلحساس على التالميذ الرياضية السليمة القراءة تساعد

 تساعدهم كما ،الرياضيات والحياة بين اَلرتباطات يةورؤ واإلجراءات
 .النص وفهمها في المعروضة اْلفكار على تقويم

 

 كتابةمهارة ال

 مكتوبة بخبرات تالميذه مد على المعلم تساعد مهمة تواصل أداة الكتابة تعد

 واستجابتهم أفكارهم تسجيل في يستخدمها التالميذكما  للمشكالت وحلول

 التعليمية. المواقف في
 

 مهارة التمثيل الرياضي

 إلى الرياضية الفكرة أو المسألة ترجمة على القدرة التمثيل بمهارة ويقصد

 نموذج أو شكل بياني أو معلومات جدول أو جديد شكل أو جديدة صيغة

 وكلمات رموز إلى والرسوم الممثلة الصور ترجمة أو أو تحويل محسوس

 واضحة. رياضية
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 الثالث:السؤال نتائج  5.3
" ما صورة البرنام  المقترق القاعم على الذكاءات  على:من أسعلة الدراسة ل  ينص السؤال الثا

 الرياضي؟المستخدمة لتنمية مهارات التفكير التأملي والتواصل 

مقترق المقترق القاعم على الذكاءات المستخدمة لتنمية  برنام  بناء تم السؤل هذا على لإلجابة
 على عرضة ، وتمساسيلدى طالب الصف التاسع األ مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي

(، وقد تم شرق ذلك في الفصل الرابع من خالل 2ملحأ رقم ) نيالمختص المحكمين من مجموعة
 الخطوات التالية:

 للبرنام . العام اإلطار ديتحد -

 وبناعه. المقترق البرنام  إعداد مراحل -

  البرنام . محتوى ديتحد -

 .الختامي( – نييالتكو  – م )القبلييالتقو  بيأسال ديتحد -

 .المقترق للبرنام  بطاقات تعليمية إعداد -
 

 الرابع ومناقشتها:السؤال نتائج  5.4
 ىينص السؤال الرابع من أسعلة الدراسة على: " هل توجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستو 

(0.05 ≥ α بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم ) في المجموعة الضابطة في
 اختبار التفكير التأملي البعدي؟

ولإلجابة عن السؤال قام الباح  بصياغة الفرض الصفري التالي: ال توجد فروأ ذات داللة 
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في α ≤ 0.05إحصاعية عند مستوي )

 ملي البعدي.المجموعة الضابطة في اختبار التفكير التأ

 وللتحقأ من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين                  "
T. test independent samples  يوضح ذلك. التالي"والجدول 
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"ت" ومستوى الدللة للتعرف إلى الفروق بين المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة يوضح : (5.3الجدول )
 :ختبار التفكير التأمليلفي المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الب متوسطات درجات الط

النحراف  المتوسط العدد المجموعة المجال
 المعياري

 قيمة "ت"
قيمة 
 الدللة

 مستوى الدللة

مهارة التأمل 
 والمالحظة

 4.761 0.762 4.361 36 بعديتجريبية 

 

0.000 

 

دالة إحصاعيًا عند 
 1.298 3.167 36 ضابطة بعدي 0.01

مهارة الكشف عن 
 المغالطات

 0.971 3.167 36 تجريبية بعدي
4.432 

 

0.000 

 

دالة إحصاعيًا عند 
 0.889 2.194 36 ضابطة بعدي 0.01

لى إمهارة الوصول 
 استنتاجات

 4.063 1.072 2.778 36 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

دالة إحصاعيًا عند 
 1.242 1.667 36 ضابطة بعدي 0.01

عطاء تفسيرات إمهارة 
 مقنعة

 4.221 0.944 2.278 36 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

دالة إحصاعيًا عند 
 1.009 1.306 36 ضابطة بعدي 0.01

مهارة وضع حلول 
 مقترحة

 0.604 2.750 36 تجريبية بعدي
5.624 

 

0.000 

 

دالة إحصاعيًا عند 
 0.986 1.667 36 ضابطة بعدي 0.01

 الدرجة الكلية
 2.402 15.333 36 تجريبية بعدي

7.930 

 

0.000 

 

دالة إحصاعيًا عند 
 3.243 10.000 36 ضابطة بعدي 0.01

0.01α2.66  

 يتضح من الجدول السابأ أن:

قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع المهارات والدرجة الكلية لالختبار عند 
(، وهذا يدل على وجود فروأ ذات داللة إحصاعية بين متوسط درجات α=0.01مستوى داللة )

فكير التأملي، وبذلك نرفض المجموعة التجريبية ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في اختبار الت
( α= 0.01) ىالفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، توجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستو 

بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار 
 التفكير التأملي البعدي لصالح المجموعة التجريبية.

 " باستخدام المعادلة التالية:  η 2ثير قام الباح  بحساب مربع إيتا "ولحساب حجم التأ

 .  (44 -43 م، ص ص2000)عفانة، 
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(2 η = )
ت𝟐

         ت𝟐  +  د.ق              
 

 = مربع قيمة)ت(  η 2حي :

 د.ق= درجات الحرية

للبرنام  المقترق " أمكن إيجاد قيمة حساب قيمة التي تعبر عن حجم التأثير  η 2وعن طريأ "
 .  (44 -43 م، ص ص2000 )عفانة، باستخدام المعادلة التالية:

d = 
2√ η 2

√1− η 2
 

 :d ،2 ηحجم كل من قيمة  التاليويوضح الجدول المرجعي 
 

بالنسبة لكل مقياس من مقاييس  الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثيريبيْن : (5.4جدول )
 التأثير حجم

 

 

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير متوسط صغير

d 0.2 0.5 0.8 
2 η 0.01 0.06 0.14 
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ولقد قام الباح  بحساب حجم تأثير العامل المستقل )البرنام  المقترق( على العامل التابع، 
 ". η " ،"d 2من "يوضح حجم التأثير بواسطة كل  التالي والجدول 

 الكلي في المقياس " وحجم التأثيرd" و " η 2قيمة "ت" و "يوضح : (5.5الجدول )

 المهارة

بين المجموعة التجريبية 
 والضابطة

 حجم التأثير بين المجموعة التجريبية قبل وبعد التطبيق

قيمة 
 "ت"

 ηقيمة 

2 

قيمة 
d 

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت"

 جداً  كبير 3.462 0.750 10.241 1.138 0.245 4.761 مهارة التأمل والمالحظة
 جداً  كبير 3.000 0.692 8.874 1.059 0.219 4.432 مهارة الكشف عن المغالطات

 جداً  كبير 1.600 0.390 4.732 0.971 0.191 4.063 لى استنتاجاتإمهارة الوصول 
 جداً  كبير 2.224 0.553 6.578 1.009 0.203 4.221 عطاء تفسيرات مقنعةإمهارة 

 جداً  كبير 3.355 0.738 9.924 1.344 0.311 5.624 مهارة وضع حلول مقترحة
 جداً  كبير 4.932 0.859 14.588 1.896 0.473 7.930 الكلية الدرجة

 كبيرًا جدًا،أن حجم التأثير كان  السابأمن الجدول يالحظ  ،السابأوبناًء على الجدول المرجعي 
 لمجموعة التجريبيةللمهارات التفكير التأملي امتالك الطالب على  رأث  للبرنام  وهذا يدل على أن 

 جدًا. بشكل كبير

 ويعزو الباح  ذلك إلى األسباب التالية:

 نحو التعلم. ثارة الدافعية لدى الطالبإال لبرنام  الذكاءات المتعددة في التأثير الفع   -

  نفوس الطالب، مما  الذكاءات المتعددة ترك أثر كبير فيمن خالل نظرية تخطيط الدروس  -
 طالب لمادة الرياضيات.فهم ال إلى ىدأ

مراعاة البرنام  لبعض أنماط الذكاءات المتعددة، مما يعني مراعاة الفروأ الفردية بين الطلبة  -
والتعليم، وحثهم على المالحظة والمناقشة والتأمل وطرق  وتشجيعهم على التركيز بعمليات التعلم

 األسعلة وتفسير مالحظاتهم.

 الطالب. تفاعل من زادت والتي باألنشطة، مليعاً  جاء التعليمي البرنام أن  -



   

   

113 

 

 المعد التعليمي البرنام  مع تفاعلهم زاد من مما ،البح  وحب ،جديد كل معرفة في الطالب رغبة  -

 .التقليدية بالطريقة الذين درسوا الطالب بعكس المتعددة،بالذكاءات 

زاد من  جابة عن أي أسعلة، وبطرأ متنوعة، مماعطاء فرص للتعزيز بشكل مباشر عن اإلإ -
 فرص التعلم لدى الطالب في المجموعة التجريبية.

 :الخامس ومناقشتهاالسؤال نتائج  5.5
هل توجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستوي -: " ينص السؤال الخامس من أسعلة الدراسة على 
(0.05 ≥ α بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في )

 ؟اختبار مهارات التواصل الرياضي البعدي

فروأ ذات داللة ولإلجابة عن السؤال تم صياغة الفرض الصفري التالي: ال توجد 
( بين متوسطي درجات طالب المجموعة التجريبية وأقرانهم في α ≤ 0.05) ىإحصاعية عند مستو 

 .المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التواصل الرياضي البعدي

 T. testوللتحقأ من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين "    

independent sample  يوضح ذلك. التالي"والجدول 
المتوسطات والنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الدللة للتعرف إلى الفروق بين يوضح : (5.6الجدول )

 المجموعتين الضابطة والتجريبيةفي اختبار مهارات التواصل الرياضي في  البمتوسطات درجات الط
 البعدي:في التطبيق  

 

 مستوى الدللة قيمة الدللة قيمة "ت" النحراف المعياري المتوسط العدد المجموعة البعد

 القراءةمهارة 
 4.327 0.986 5.333 36 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصاعيًا 
 1.472 4.056 36 ضابطة بعدي 0.01عند 

 كتابةمهارة ال
 4.065 1.521 4.833 36 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصاعيًا 
 1.552 3.361 36 ضابطة بعدي 0.01 عند

 مهارة التمثيل 
 الرياضي

 4.089 0.961 4.361 36 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصاعيًا 
 1.317 3.250 36 ضابطة بعدي 0.01عند 

 الدرجة الكلية
 5.696 2.311 14.528 36 تجريبية بعدي

 

0.000 

 

 دالة إحصاعيًا 
 3.347 10.667 36 ضابطة بعدي 0.01عند 
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 أن:يتضح من الجدول السابأ 

قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع المهارات والدرجة الكلية لالختبار عند 
 (α≤0.01مستوى داللة )

وهذا يدل على وجود فروأ ذات داللة إحصاعية بين متوسط درجات المجموعة التجريبية ومتوسط  
وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل درجات المجموعة الضابطة في اختبار التواصل الرياضي، 

( بين متوسطي درجات α = 0.05) ىتوجد فروأ ذات داللة إحصاعية عند مستو الفرضية البديلة، 
المجموعة التجريبية وأقرانهم في المجموعة الضابطة في اختبار مهارات التواصل الرياضي طالب 
 لصالح المجموعة التجريبية. البعدي

 يوضح ذلك: التالي" والجدول  η 2ولحساب حجم التأثير قام الباح  بحساب مربع إيتا "
 (5.7الجدول )

 الكلي: التواصل الرياضي في اختبار " وحجم التأثيرd" و " η 2قيمة "ت" و " يوضح

 المهارة

بين المجموعة التجريبية 
 حجم التأثير بين المجموعة التجريبية قبل وبعد التطبيق والضابطة

 قيمة "ت"
 ηقيمة 

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" dقيمة  2

 جداً  كبير 3.633 0.767 10.746 1.034 0.211 4.327 القراءةمهارة 

 جداً  كبير 3.491 0.753 10.328 0.972 0.191 4.065 كتابةمهارة ال

 جداً  كبير 4.012 0.801 11.867 0.977 0.193 4.089 مهارة التمثيل الرياضي

 جداً  كبير 6.428 0.912 19.015 1.362 0.317 5.696 الدرجة الكلية

وهذا يدل  كبيرًا جدًا،حجم التأثير كان  نأ التالي الجدولمن  السابأوبناًء على الجدول المرجعي 
بشكل للمجموعة التجريبية  امتالك الطالب لمهارات التواصل الرياضيعلى  اً أثر برنام  للعلى أن 

 .جداً  كبير
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 ويعزو الباح  ذلك إلى األسباب التالية:

مما يعني مراعاة الفروأ الفردية بين الطلبة مراعاة البرنام  لبعض أنماط الذكاءات المتعددة،  -
وتشجيعهم على التركيز بعمليات التعلم والتعليم، وحثهم على المالحظة والمناقشة والتأمل وطرق 

 األسعلة وتفسير مالحظاتهم.

 ثارة الدافعية لدى الطالب نحو التعلم.إال لبرنام  الذكاءات المتعددة في التأثير الفع   -

  نفوس الطالب، مما  الذكاءات المتعددة ترك أثر كبير فيمن خالل نظرية تخطيط الدروس  -
 فهم الطالب لمادة الرياضيات. إلى ىدأ

 زيادة كم األنشطة في البرنام  التعليمي المعد. -

 على المجموعة التجريبية. كبير   تطبيأ البرنام  بشكل مناسب من قبل المعلمين، كان له أثر  -

فيه من  كل متسلسل ومتدرج من خالل البرنام  التعليمي بحي  تم التدرجتقديم المعلومات بش -
 البسيط إلى الصعب.

      الوساعل التربوية المتعلقة بالبرنام  المقترق، كانت متنوعة وتتناسب مع حاجات الطلبة  -

 الطالب. تفاعل من زادت والتي باألنشطة، مليعاً  جاء التعليمي البرنام أن  -

 المعد التعليمي البرنام  مع تفاعلهم زاد من مما ،البح  وحب ،جديد كل معرفة في الطالب رغبة  -

 .التقليدية بالطريقة الذين درسوا الطالب بعكس المتعددة،بالذكاءات 

 العالم شبه المحسوس. إلىاالنتقال بالطالب من العالم المجرد  -

زاد من  أسعلة، وبطرأ متنوعة، مماجابة عن أي اء فرص للتعزيز بشكل مباشر عن اإلعطإ -
 فرص التعلم لدى الطالب في المجموعة التجريبية.

زاد من  جابة عن أي أسعلة، وبطرأ متنوعة، ممااء فرص للتعزيز بشكل مباشر عن اإلعطإ -
 فرص التعلم لدى الطالب في المجموعة التجريبية.

وتساعد المعلم على التدريس  ،لتدريسوسع من استراتيجيات اأ ىتعطي نظرية الذكاءات المتعددة مد
 أاعليتعلمو بطر بفاعلية لكل أنواو الطالب بال تفرقة، وتعزز دور المعلم في توفير الفرصة للطالب 

 كثيرة ومختلفة، كما أن النظرية تحقأ التعلم النشط.
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 توصيات الدراسة: 5.6
  :يلي بما الباح  يوصى ،الدراسة لهذه السابقة والنتاع  والدراسات النظري اإلطار في ورد ما ضوء في

 :الرياضيات مناهج لمصممي توصيات -أ

 ب.الطال المتعددة لدى الذكاءات تنمية أساس على الرياضيات محتوى وعرض تنظيم -1
 .بالطال حاجات ليشبع الرياضيات مناه  والتواصل الرياضي في ،التأملي التفكيرتعزيز مجال  -2

 .مختلفة ومرتبة بمستويات التأملي وتفكيره ذكاعه من كل تنمية على الطالب تساعد أسعلة إضافة -3
 :الرياضيات لموجهي توصيات- ب

 أهمية وتوضيح التدريب، مراكز في تدريبية ودورات المدارس، في المدرسين مع لقاءات عقد-1

 .مادة الرياضيات خدمة في وتنميتها استثمارها وكيفية طالبهم عند المتعددة الذكاءات

 المساعل حل في األنماط تلك توظيف وكيفية ،التأملي التفكير لتوضيح مهارات دورات عقد-2

 .الرياضية

 :الرياضيات لمعلمي توصيات -ج

بما  الواحدة الدراسية للوحدة الدراسة حجرة داخل التعليمية األنشطة بتنويع نو المعلم يقوم أن -1
 الذي النشاط من االستفادة من طالب كل يتمكن لكي للتالميذ المتعددة الذكاءات مع يتناسب

 يوافأ ذكاءاته.
 إلى الصعوبة، السهولة من التدريبات نوعية في التدرج خالل من الفردية بالفروأ االهتمام -2

 .التأملي ومهارات التواصل الرياضي التفكير مهارات على والتركيز

 في الضعافالطالب  عند المعنوية الروق لرفع ،موحداً  وليس متعدد الذكاء أن حقيقة تعزيز -3

 .الرياضيات مادة
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 :الدراسة مقترحات 5.7
 :التالية الدراسات إجراء الباح  يقترق الدراسة هذه ضوء في

 .التعليم المختلفة مراحل البط لدى المتعددة بالذكاءات التدريس فاعلية إلثبات دراسات إجراء -1
 يمكن االستفادة بحي  المتعددة، الذكاءات نظرية تطوير إمكانية حول وبحو  دراسات إجراء -2

 .طالبمهارات ال تنمية في منها

أ اعطر  واختيار وصقلها طالبه لذكاء المعلم تنمية إمكانية حول وبحو  دراسات إجراء -3
 لطالب المناسبة التدريس

 ومهارات التواصلالتفكير التأملي،  تنمية مهارات إمكانية حول وبحو  دراسات إجراء -4

 .المتعددة الذكاءات باستخدام الرياضياتمادة  نحو والميل الرياضي
 .التعليم في المتعددة الذكاءات نظرية ضوء في برام  توظيف ضرورة -5
 .المتعددة الذكاءات نظرية ضوء في برام  استخدام حول الدراسات من المزيد جراءإ -6

مادة  على اقتصارها وعدم األخرى، الدراسية المواد في المتعددة الذكاءات برام  توظيف -7
 .فقط الرياضيات

 .المختلفة التفكير على أنماط المتعددة الذكاءات نظرية ضوء في المعدة برام  فاعلية قياس -8
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 المصادر والمراجع
 أولا: المصادر والمراجع العربية:

 .القرآن الكريم

 األول الصف طالب لدى الرياضي والتواصل االبتكاري التفكير مهارات .(م2010). إبراهيم، أحمد
 .جامعة عين شمس، مصر .(رسالة ماجستير غير منشورة)

 التفكير على العلوم تدريس في البصري التفكير شبكات استخدام أثر .(م2012). براهيم، عطياتإ
 المتوسط الثال  الصف طالبات لدى التأملي التفكير مهارات وتنمية الدراسي التحصيل
 .141-103، (1)14، مجلة التربية العلمية .السعودية العربية بالمملكة

– تنميته- مهارتاه- طبيعتاه- تعريفه تربوي منظور من التفكير .(م2015). إبراهيم، مجدي عزيز
 .عالم الكتب :القاهرة، مصر .أنماطه

 االبتكاري التفكير لتنمية المتعددة الذكاءات على قاعم برنام  أثر .(م2010). أبو الخير، أحمد
جامعة  (.رسالة ماجستير غير منشورة) التجارية المدرسة طالب لدى الدراسي والتحصيل

 مصر. ،القاهرة

 التفكير مهارات تنمية في المعرفة وراء ما استراتيجيات استخدام أثر .(م2012) .أبو بشير، أسماء
رسالة ) الوساطى بمحافظة األساساي التاساع الصاف طالب لادى التكنولوجيا منهاج فاي التاأملي

 .جامعة األزهر، غزة (.ماجستير غير منشورة

 الصف طالب لدى الرياضية البنية اكتساب في مقترق برنام  فاعلية .)م2003) .فرج شمالة، أبو
 .، مصرشمس عين جامعة (.منشورة غير دكتوراه رسالة) غزة بمحافظة التاسع

 بالشعور وعالقتهما الوجداني والذكاء االجتماعي الذكاء .(م2013). براهيم باسلإأبو عمشة، 
جامعة األزهر،  (.رسالة ماجستير غير منشورة) غزة محافظة في الجامعة طلبة لدى بالسعادة

 غزة، فلسطين.

 الظهران مدارس :ترجمة) ،الصف غرفة في المتعددة الذكاءات ).م2006) .ثوماس آرمسترون ،
 .التربوي الكتاب دار :السعودية . 2ط (.األهلية

 األمل مكتبة :غزة .3ط .التربوي البح  تصميم .م(2003) .محمود واألستاذ، إحسان األغا،
 .التجارية
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 .الفكر دار :عمان .الفعال الرياضيات تدريس .م(2007( .رمضان بدوي،

 التفكير تنمية في اإللكتروني األشراف برنام  أثر .(م2008) .البحراني، عبد المجيد بن حسين
 قابوس السلطان جامعة في التربية بكلية العلوم معلمي الطلبة لدى الصفية والممارسات التأملي

 .، عمانجامعة السلطان قابوس .(رسالة ماجستير غير منشورة)

 المتعددة الذكاءات إستراتيجيات باستخدام التدريس أثر .(م2008). البركاتي، نيفين حمزة شرف
 الثال  الصف طالبات لدى الرياضي والترابط والتواصل التحصيل في KWl و الست والقبعات
  .جامعة أم القرى، السعودية .غير منشورة( رسالة دكتوراه) المكرمة مكة بمدينة متوسط

 برمجة في مقترحة لوحدة المنظومي التدريس استخدام أثر .(، أبريلم2011). عوض التودري،
 البرمجة بمهارات واالحتفاظ الرياضيات في التفكير تنمية على التربية كلية لطالب الرياضيات
 الغد مجتمع في العربي للمعلم المتغير الثاني، الدور العلمي مؤتمرورقة مقدمة لل .المكتسبة

 .20-18، 2 سيوط،ة أجامع ،رؤية مكتسبة( (

 داعرة عن تصدر دورية نشرة التربية، مشكاة .المتعدد الذكاء نظرية). م2001) .محمد زياد ثابت،

 .فلسطين غزة، - الدولية الغو  بوكالة والتعليم التربية

 الفكر دار :القاهرة .وتعميأ تنمية والفهم المتعددة الذكاءات) . م2003) .الحميد عبد جابر جابر،

 .العربي

 التفكير ومستويات االحصاء تعلم مداخل بين العالقات نمذجة .(م2009) .جاد الرب، هشام
 ،مجلة كلية التربية )عين شمس( .الجامعية المرحلة طالب لدى األكاديمي والتحصيل التأملي

 .91-45(، 33)و

أثر برنام  تدريبي للتفكير التأملي  .(م2009). والعارضة، محمد خالد والصرايرة، أسمى الجعافرة،
ميرة عالية الجامعية )دراسة التعلم لدي طالبات كلية األ ية فيعلى أسلوب المعالجة الذهن

 . 479-457، 14جامعة المنصورة، -مجلة البحو  التربية النوعية .تجريبية(

 التفكير وتنمية والمتفوقين المبدعين عن الكشف أساليب). م2003) .زيد والهويدي، محمد جميل،
 .الجامعي الكتاب دار :اإلمارات-العين .اإلبداعي

 والتحصيل التأملي التفكير تنمية في السابرة األسعلة أثر .(م2011) .الحارثي، حصة بنت حسن
رسالة ) المكرمة مكة مدينة في المتوسط األول الصف طالبات لدى العلوم ررمق   في الدراسي
 .جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية غير منشورة(. ماجستير
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 الحس   تنمية في وأثره ،الرياضية المساعل لحل   البصري المدخل. (م2013) .عبد الواحد الحبار،
 غير ماجستير رسالة) المتوسط الثاني الصف طالب لدى الرياضي والتواصل ،العددي
 .العراأ الموصل، جامعة .(منشورة

 النهضة مكتبة: القاهرة .واالستراتيجيات النظرية األسس :التفكير. )م1996) .مجدي حبيب،
 .المصرية

 في الرياضية اللفظية المساعل لتدريس مقترق حاسوبي برنام  فاعلية .(م2011) الحربي، نوال
 تلميذات لدى الرياضيات نحو واالتجاه الرياضي التواصل مهارات وبعض التحصيل تنمية

جامعة الملك عبد  .(رسالة ماجستير غير منشورة) جدة بمحافظة االبتداعي الثاني الصف
 .العزيز، السعودية

 .79-67 (،4)والدوحة، -مجلة التربية .التعليمية والوساعل الذاتي التعليم .(م1995) .حسن، محمد

 .والتوزي للنشر الفكر دار :األردن-عمان .الطفل عند التفكير ورتط    .)م1990) هشام الحسن،

 اإلمارات-العين .1. طالمتعددة الذكاءات مدرسة. )ب/ م2005) .الهادي عبد محمد حسين،
 .الجامعي الكتاب دار مكتبة: المتحدة العربية

 .الفك دار :األردن .المتعددة الذكاءات قدرات وتقييم قياس. ) م2003) .الهادي عبد محمد حسين،

 :القاهرة .الموهبة تنمية ونموذج المتعددة الذكاءات نظرية .(م2003) .حسين، محمد عبد الهادي
 دار األفأ للنشر والتوزيع.

 :فلسطين غزة، .1ط .المتعددة الذكاءات نظرية إلى مدخل). 2005) .الهادي عبد محمد حسين، 
 .الجامعي دار الكتاب

 الصف طلبة لدى التكنولوجيا تعلم صعوبات لعالج مقترق برنام  .(م2006) .الحناوي، هاني
الجامعة اإلسالمية، غزة،  .رسالة ماجستير غير منشورة() غزة شمال بمدارس األساسي التاسع

 فلسطين.

 لدى العلوم تدريس في المتعدد الذكاء استراتيجيات استخدام .)م2005) .خالد بن حمد الخالدي،

، مصر-التدريس وطرأ المناه  في دراسات. السعودية العربية بالمملكة العلوم معلمي
 .88-56، (108و)
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 بغزة األساسي العاشار الصف طلب لدى المتعددة الذكاوات واقع(. م2002) .الخزندار، ناعلة نجيب
غير  راهرسالة دكتو ) تنميتهاا وسابل نحوها الطلبة وميول الرياضيات في بالتحصيل عالقته
 .مع جامعة األقصى، غزة جامعة عين شمس، برنام  الدراسات العليا المشاترك .(منشورة

 الرياضيات تدريس في الدماغ الي المستند التعلم نظرية استخدام أثر م(.2012). أحمد خطاب،
مجلة  .االبتداعية المرحلة تالميذ لدى الدهني والحساب الرياضي التواصل مهارات تنمية على

 .251-183 ،(144)1، القراءة والمعرفة

 المتعددة الذكاءات استراتيجيات استخدام أثر  .(م2006خطابية، عبد اهلل محمد. والبدور، عدنان )
مجلة رسالة  .العلم لعمليات األساسي السابع الصف طلبة اكتساب في العلوم تدريس في

 .66-13 ،(99)و، الخلي  العربي

 المملكة في العالي التعليم طالب لدى العلمي التفكير م(.1997). وآخرون شحاذه محمد الخطيب،

 .العبيكات مكتبة  :السعودية الرياض، .1ط .والطموق الواقع السعودية العربية

 :القاهرة وتربوية، نفسية ، بحو االبتكاري التفكير على القدرة اختيارات). م1981) .سيد اهلل، خير
 .الكتب عالم

 مؤسسة :الكويت (.وآخرون ياسين عادل :ترجمة) ،التفكير تعليم). م1989) إدوارد بونو، دي
 .للتقدم الكويت

 الثانوية المرحلة طلبة ىلد التفكير تنمية في مقترق برنام  فعالية. (م2002) ماجد الديب،
 .البنات كلية ، شمس عين جامعة (.منشورة غير دكتوراه رسالة) غزة بمحافظات

 التعليم من الثامن الصف تالميذ لدى الرياضي التواصل مستوى م(.2009). يحيى فاطمة الذراحي،
 اليمن.ء، صنعا جامعة .(منشورة غير ماجستير رسالة))مكة(  األساسي

 التحصيل تنمية في المتعددة الذكاءات استراتيجيات بعض استخدام فعالية .(م2008) محمد رشا
 غير منشورة(. ماجستير رسالة( االبتداعية المرحلة تالميذ لدى الرياضيات مادة نحو واال تجاه
 .، مصرشمس عين جامعة

القدرة التنبؤية للذكاءات المتعددة في مهارات التعلم المنظم ذاتيا   .)م2014) .عادل عطية ريان،
مجلة جامعة النجاق والتحصيل األكاديمي لدى طلبة كلية التربية في جامعة القدس المفتوحة، 

 .235-200، (3)28  ،العلوم اإلنسانية -لألبحا  



   

   

123 

 

 التأملي التفكير تنمية في المعلم عمل عينات حافظة استخدام فاعلية .(م2014) .شريفة الزبيري،
جامعة -التربوية المتخصصة الدولية المجلة .الخاصة التربية بقسم المعلمات الطالبات لدى
 .166-145، (12 (3ميرة نورة بنت عبد الرحمن، األ

 المتعددة الذكاءات نظرية على قاعم محوسب برنام  فاعلية .(م2012) .زين الدين، سليم أحمد
رسالة ماجستير غير ) بغزة األساسي العاشر الصف طلبة لدى العلمي التفكير مهارات لتنمية
 .الجامعة اإلسالمية، غزة (.منشورة

 دراسة، المتعددة الذكاوات دراسة في الحديثة االتجاهات .(م2000) .سالم، محمد عبد السالم
المؤتمر العلمي السانوي الثاامن، مساتقبل  إلىورقة مقدمة  .جاردنر نظرية ضوء في تحليلية

، كلية عصر العولمات وثاورة المعلومااتسياسات التعليم والتدريب في الوطن العربي في 
 .89، (1م )، جامعة حلوان–التربية

 في الحديثة التقنيات استخدام على قاعم تدريبي برنام  فاعلية .(م2009). إسماعيل على سرور،
 الرابع السنوي المؤتمر إلىورقة مقدمة  .المعلمين الطالب لدى الرياضي التواصل تنمية

 .بالقاهرة سيناء جامعةالقاهرة:  .استراتيجية رؤى – التنمية العربية وقضايا المعلوماتية

 .الفكر دار :عمان .2. طوالموهوبين المتميزين تربية إلى مدخل). م2000) .نادية السرور،

دار  :فلسطين، التطبيقية األمثلة معات مع التفكير مهارات تدريس. (م2003) .سعادة، جودت
 .الشروأ للنشر والتوزيع نابلس

 .جامعة المنوفية :مصر ،وية االلكترونيةالصحيفة الترب، الرياضي التواصل .(م2005السعيد، رضا)

علي السعيدي، أحمد بن محمد والجهوري، ناصر بن علي وخطايبة، عبد اهلل محمد والمرزوقي، 
 كعب بمدرسة عشر الثاني الصف طلبة لدى المتعددة الذكاءات أنماط .(م2011عبد اهلل، )

مجلة العلوم التربوية  .الكيمياء في بتحصيلهم وعالقتها عمان بسلطنة العام للتعليم برشة بن
 .255- 230 (،2)12، جامعة البحرين-والنفسية

 .المسيرة دار :األردن عمان، .1ط. الدماغ إلى المستند التعلم) .م2004 (.سميح ناديا السلطي،

 تدريس في التعاوني التعلم ستراتيجيةا واإلبداعي الناقد التفكير م(.2006). محمود فراس السليتي، 
 .الحدي  الكتب عالم :عمان أربد .1ط .والنصوص المطالعة

القاهرة،  .والمستقبل الواقع بين العربي الوطن في التعليم تطوير نحو. (م2003). شحاتة، حسن
 .الدار المصرية اللبنانية :مصر
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 مادة لتدريس G.L.M التوليدي التعلم نموذجأ استخدام فاعلية .(م2013). الشرو، رياض
 .المتوسطة المرحلة طالب لدى المنظومي والتفكير الرياضي التواصل مهارات في الرياضيات
 .139-169، 53)) مجلة الفتح،

 .الجديدة الجامعة دار :سكندريةاإل .تطبيقاته مفهومه التأملي التعلم .(م2013) .حسن خالد الشريف، 

  Seven  E,s ستراتيجيةا على قاعمة مقترحة وحدة تدريس أثر .(م2014). شيخ العيد، وعام ابراهيم
 التاسع الصف طالبات لدى بها واالحتفاظ الهندسة في الرياضي التواصل مهارات تنمية في

 جامعة األزهر، غزة، فلسطين. (.رةرسالة ماجستير غير منشو )  غزة في األساسي

 تنمية في العلوم تدريس في المتعددة الذكاءات ستراتيجياتا استخدام فاعلية. (م2010) .محمد صقر،

 الصف تالميذ لدى العلوم نحو واالتجاه اإلبداعي والتفكير ،العلم عمليات ومهارات ،التحصيل

 .168-110، (2)و، مجلة التربية العلمية .االبتداعي الرابع

 ضوء في( TEEN-MIDA) المتعددة الذكاءات مقياس تقنين .)م2009) .ليلي بنت عابد طوخي،
رسالة ) المكرمة مكة بمدينة الثانوية المرحلة وطالبات طالب من عينة على جاردنر نظرية

 .جامعة أم القرى، مكة المكرمة .(ماجستير غير منشورة

 التفكير مهارات تنمية في تيرز نظرية على قاعم برنام  فاعلية .(م2015)ى. هيا مصطفعاشور، 
 .(رسالة ماجستير غير منشورة) الخامس الصف طالب لدى الرياضي والتواصل بداعياإل

 .جامعة اإلسالمية، غزة

 في اإلحصاعي والتحليل العلمي البح  طرأ م(.2000) .مصطفى وباهي، محمد الحفيظ، عبد
 .للنشر الكتاب مركز : القاهرة .والرياضية والنفسية التربوية المجاالت

 تنمية في الرياضي التواصل على قاعام مقترق برنام  فاعلية .(م2014). عبد الكريام، هالة
(، 2)17 ،مجلة تربويات الرياضيات .االبتداعي الخامس الصف تالميذ لدى الحياتية المهارات
216-238. 

 في المعرفة وراء ما استراتيجيات بعض استخدام فعالية .(م2005) .فاطمة محمدعبد الوهاب، 
 الثانوي الثاني طالب لدى استخدامها نحو واالتجاه التأملي التفكير وتنمية الفيزياء تحصيل

 .145-111، (4)8 ،مجلة التربية العلمية .زهرياأل
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 تنمية في المتعددة الذكاءات على قاعمة تدريس استراتيجيات استخدام أثر .(م2009) .عبده، حنان
 المكفوفين التالميذ لدى العلمية والميول الحسي االستداللي التفكير تاومهار  العلوم تحصيل
 .26-1 (،2)12 ،مجلة التربية العلمية .االبتداعي الرابع بالصف

 مكتبة :اإلمارات-العين .1ط .المدرسي والمنهاج التفكير ).م2003) عزو وعفانة، وليم عبيد، 
 .والتوزيع للنشر الفالق

 المنت  العقل عادات لتنمية الرياضيات تدريس في التفكير استديو استخدام .(م2011عبيدة، ناصر)
دراسات في  .عدادياإل األول الصف تالميذ لدى الرياضيات في التأملي التفكير ومستويات

 .147-103 (،173)و، المناه  وطرأ التدريس

 مهارات بعض تنمية في التواصل على قاعم مقترق برنام  فاعلية .(م2012) حسني محمدالعتال، 
الجامعة  ،(رسالة ماجستير غير منشورة) األساسي السابع الصف طالب لدى الرياضي التفكير

 .سالمية، غزة، فلسطيناإل

 والمعلمات المعلمين لدى الحياة بجودة وعالقته االجتماعي الذكاء .(م2013العجوري، أحمد حسين)
 جامعة األزهر، غزة، فلسطين. (.رسالة ماجستير غير منشورة)، غزة شمال بمحافظة

 الذكاءات على أساس قاعمة تعليمية حقيبة تطبيأ أثر .(م2008عدوي، عزمي عمران يوسف )
 الرواد مدارس في العربية اللغة مادة في األساسي الخامس الصف طلبة تحصيل في المتعددة
 .نردنية، االردْ الجامعة األ (.ماجستير غير منشورة رسالة) بعمان

 في التأملي التفكير مهارات مستوى .(م2002) ، فتحية صبحياللولوعزو إسماعيل، عفانة، 
-التربية العلميةمجلة  .اإلسالمية بالجامعة التربية كلية طلبة لدى الميداني التدريب مشكالت

 .75-40(، 1)5جامعة عين شمس، 

مكتباة : غزة .1ط .الحديثاة للرياضايات االستراتيجي التدريس .(م1995) إسماعيل عفانة، عزو
 .آفااأ

 – غزة .1ط .الوصفي اإلحصاء (.1. )ج) التربوي اإلحصاء). (م1997) إسماعيل عزو عفانة،
 .المقداد مكتبة: فلسطين

 المتعددة كاواتذلل التعليم استراتيجيات. )م2003)نجيب  ناعلة والخزندار، إسماعيل عزو عفانة،
ورقة مقدمة إلى  .بغزة رياضيات تخصص المعلمين الطلبة لدى المتغيرات ببعض وعالقتها
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 دارالجمعية المصرية للمناه  وطرأ التدريس، القاهرة:  عشر، الخامس العلمي المؤتمر
 .(2م ) شمس، عين-الضيافة

، المتعددة بالذكاوات الصافي التادريس/أ(. م2004عفانة، عزو إسماعيل والخزنادار، ناعلاة نجياب )
 .مكتبة آفاأ للنشر والتوزيع :فلسطين-غزةولى، الطبعة األ

 طلبة لدى المتعدد الذكاء مستويات/ب(. م2004عفانة، عزو إسماعيل والخزندار، ناعلة نجيب )
مجلة الجامعة  .نحوها والميال الرياضايات فاي بالتحصيل وعالقتها بغزة األساسي التعليم مرحلة

 .90-64، (2)2، غزة –اإلسالمية 

 .المتعددة بالذكاوات يالصف   التدريس). م2007) .نجيب ناعلة والخزندار، سماعيلإ عزو عفانة،
 .آفاأمكتبة  :فلسطين .1ط

 .التقويم عمليات في حصاءاإل لتوظيف الفلسطيني المعلم عدادإ .(م2012) .سماعيلإعفانة، عزو 
 .75-44(، 2)4، سالميةالجامعة اإل-ربيةكلية التمجلة 

 ساليبأو  ونظرياته نماطهأ رالتفكي م(.2012) .مطشر منتهى حسين، نادية الصاحب، العفون، عبد
 .والتوزيع للنشر صفاء دار :عمان .1ط .وتعلمه تعليمه

 مهارات وتنمية التحصيل على المعرفة وراء ما استراتيجية استخدام ثرأ .(م2008). عفيفي، أحمد
جامعة  .(رسالة دكتوراه غير منشورة) اإلعدادي األول الصف تالميذ لدى الرياضي التواصل

 .الفيوم، مصر

 تحليل في والالبارامترية البارامترية االستداللية اإلحصاعية األساليب). م1993) .صالق عالم،
 .العربي الفكر دار :القاهرة .1ط .والتربوية النفسية البحو  بيانات

 الرياضيات تدريس في المنظومي المدخل استخدام فاعلية .(م2011). جمعة عبد اهللعلي، مفرق 
رسالة ) األساسي التعليم من األولى الحلقة تالميذ لدى التأملي التفكير وتنمية التحصيل على

 .جامعة الفيوم، الفيوم .(ماجستير غير منشورة

 التفكير لتنمية الهندسة تدريس في الظل مسرق توظيف أثر .(م2015). عليان، ناريمان صادأ
رسالة ) غزة شمال محافظ في الخامس الصف طالبات لدى الدراسي والتحصيل التأملي

 جامعة األزهر، غزة، فلسطين. (.ماجستير غير منشورة
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 تنمية على القراءة تدريس في األدوار لعب طريقة استخدام أثر .(م2009). العماوي، جيهان أحمد
الجامعة  .(رسالة ماجستير غير منشورة) األساسي الثال  الصف طلبة لدى التأملي التفكير

 .سالمية، غزة، فلسطيناإل

 والتحصيل التأملي التفكير في المفاهيم وخراعط التعلم دورة أثر .(م2005 (.الكريم عبد حمدأ عمايرة،

 جامعة غير منشورة(.دكتوراه  رسالة) والمدنية الوطنية التربية في العاشر الصف طلبة لدى

 .ردناأل اليرموك،

 .الطالب مكتبة خدمة :مصر .2ط .النفس علم إلى مدخل). م1990) .إسماعيل محمد عمران،

 والمحاضرة الست والقبعات الذهني العصف طراعأ استخدام ثرأ .(م2006( .حمدان ميسر عودات،

 في الوطنية التربية مبح  في العاشر الصف طلبة لدى التأملي والتفكير التحصيل في المفعلة

 .ردناأل اليرموك، جامعة .غير منشورة( دكتوراه رسالة) التربية كلية-ردناأل

 علاى المتعاددة الذكاءات نظرية ضوء في المتعددة بالوساعط برنام  أثر .(م2008). عياد، منى
رسالة ) بغاازة الساابع الصااف طالباات لادى الاتعلم أثاار وبقااء التكنولوجياة المفااهيم اكتسااب
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. غير منشورة(. ماجستير

 قصور على لتغلب التأملي التعلم على قاعام برنام  .(م2008) .عيسوي، شعبان والمنير، راندا
 .الروضة طفالأ لدى الرياضي التواصل مهارات وتنمية كاديميةاأل قبل الرياضية المهارات

 .94-43(، 138)و، وطرأ التدريسمجلة دراسات في المناه  

 في web quests)) الويب عبر المعرفية الرحالت استخدام فاعلية مدى .(م2011). الفار، زياد
 األساسي الثامن الصف تالميذ لدى والتحصيل التأملي التفكير مستوى على الجغرافيا تدريس

 .جامعة األزهر، غزة، فلسطين (.رسالة ماجستير غير منشورة)

 أساليب دم / الجميع يتعلم لكي). م2006) .ماثيوج بريني، و ريتشارد وسترون ، و هارفي فسيلفر،
 .التربوي دار الكتاب :السعودية (.األهلية الظهران مدارس :ترجمة) ،المتعددة بالذكاوات التعلم

 .الخانجي مكتبة :القاهرة .7ط. التربوية وتطبيقاته أصوله النفس علم .)م1976) .مصطفى فهمي،

 رسالة) الرياضي التواصل مهارات من الرياضيات معلمي نتمك   درجة م(.2012) .محمد القرشي،

 .السعودية العربية المملكة القرى، أم جامعة (. منشورة غير ماجستير

 الفكر دار :األردن-عمان .1. طاألساسية للمرحلة التفكير تعليم). م2001) .نايفة قطامي،
 .والتوزيع والنشر للطباعة
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 النشر دار :األردن-عمان .1. طتعليمه وطرأ تطوره ،األطفال تفكير. )م1990(. يوسف قطامي،

 .والتوزيع للنشر األهلية

 العلم عمليات تنمية في المتشابهات استراتيجية استخدام أثر .(م2010) .القطراوي، عبد العزيز
ماجستير غير  رسالة) األساسي الثامن الصف طالب لدى العلوم في التأملي التفكير ومهارات
 .سالمية، غزة، فلسطينالجامعة اإل (.منشورة

 .)أهميته-أنواعه- ماهيته التفكير). م2000 (.اهلل عبد بن محمد والنذير، حمد بن راشد الكثيري،
 ،التدريس وطرأ للمناه  المصرية الجمعية ،عشر الثاني المؤتمر العلميورقة مقدمة إلى 

 .الثاني، القاهرة: جامعة عين شمسالمجلد 

 بالقرآن العلماي اإلعجااز ضوء في مقترق تقني برنام  أثر .(م2005) .كشكو، حمدان جميل كمال
 الجامعة اإلسالمية، غزة. (.ير منشورةرسالة ماجستير غ) التأملي التفكير تنمية على

 في التأملي التفكير لتنمية العلمي اإلعجاز ضوء في مقترق تقني برنام  م(.2005). عماد كشكو،

الجامعة  .شورة(رسالة ماجستير غير من) غزة بمدينة األساسي التاسع الصف طلبة لدى العلوم
  .ةغز ، سالميةاإل

 الموج ه االكتشاف استراتيجية م(.2013) .سحر والباسري، عبد الواحد والكنعاني، حسن الكناني،
 (،36(و بغداد، جامعة ،والنفسية التربوية البحو  مجلة .الرياضي التواصل مهارات في أوثرها

269-288. 

 الدماغ أبحا  لتطبيأ المعلم دليل :التوقعات تجاوز). م2006) .كارين و أوسلن، سوزان كوفاليك،

: السعودية العربية المملكة (.األهلية الظهران مدارس :ترجمة) ،األول الكتاب ،الصف غرفة في
 .)د.ن(

 وعالقتها الثامن الصف طلبة لدى العلمي التفكير مهارات مستوى). م2000) محمد المجبر،
ة، غز -اإلسالمية الجامعة .(منشورة غير ماجستير رسالة) العلمية وميولهم باستطالعاتهم

 .فلسطين

 في العاشر للصف والبيعة الصحة علوم مقرر في البيعية التربية). م2010) .أماني ،المحتسب 
  بيرزيت، فلسطين.. غير منشورة( رسالة ماجستير) فلسطين
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 في الموجه التخيل استراتيجية توظيف فاعلية .(م2012). محمود، صفية أحمد، الجدبة، هاشم
 رسالة) األساسي التاسع الصف طالبات لدى العلوم في التأملي التفكير ومهارات المفاهيم تنمية

 .سالمية، غزة، فلسطينالجامعة اإل .(ماجستير غير منشورة

 على قاعم الرياضيات في مقترق برنام  فعالية .(نوفمبر، م2006) .مراد، محمود والوكيل، أحمد
. االبتداعية المرحلة تالميذ لدى الرياضي والتفكير التواصل مهارات تنمية في التعليمية األنشطة

 .168-131(، 9)م مجلة تربويات الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، 

 والتواصل الرياضية المفاهيم تنمية في دانيال أنموذج استخدام أثر .(م2015). مسلم، امال جمال
الجامعة  .(رسالة ماجستير غير منشورة) بغزة األساسي السابع الصف طالب لدى الرياضي

 .االسالمية، غزة، فلسطين

 التواصل في الرياضيات معل مات مهارات تنمية في مقترق برنام  فاعليةم(. 2011). نوال المشيخي،

 أم جامعة .(منشورة غير ماجستير رسالة) تبوك بمدينة والثانوية المتوسطة بالمرحلتين الرياضي

 .المكرمة مكة القرى،

دوان  :الجزاعر .3ط بن عكنون. .المعاصر النفس عام لىإ مدخل .(م2001). عشوي ،مصطفى
 .طبوعات الجامعيةالم

 لدى الرياضي التواصل مهارات تنمية على التعاوني التعلم أسلوب أثر م(.2003). أحمد مصطفى،
 .مصر المنوفية، جامعة .(منشورة غير ماجستير رسالة) اإلعدادية المرحلة تالميذ

 .والمعلمات المعلمين لدى اً تأملي وتنميته للطالبات التفكير تعليم .(م1994) .مصطفى، شريف
 عمان: المدرسة االهلية للبنات.

 المرحلة في العلوم معلمي عند التأملي التفكير قدرة تنمية أثر .(م1994) .مصطفي، شريف
 .، األردنالجامعة األردنية .(رسالة دكتوراه غير منشورة) التعليمية فاعليتهم على األساسية

 ،التربوي النفس علم إلى مدخل). م2002) .محمود سيد والطواب، الحليم عبد محمود منسي، 
 .المصرية األنجلو مكتبة :مصر-القاهرة

 والنشر. للطبع الثقافة ، القاهرة: دارالتربوي النفس علم .(م1981). ، فاروأ عبد الفتاقىموس

 نظرية وفأ األساسي الرابع للصف الرياضيات مادة من وحدة تطوير أثر م(.2013( وداو ،ىوسم
جامعة  .(منشورة غير ماجستير رسالة) الدراسي التحصيل على لجاردنر المتعددة الذكاءات
 .السوريةالجمهورية العربية  تشرين،
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 والتفكير التحصيل تنمية في) شارك ،زوج ،فكر (استراتيجية توظيف أثر .(م2013) .النجار، أسماء
رسالة ماجستير غير ) يونس خان بمحافظة األساسي التاسع طالبات لدى الجبر في التأملي
 .جامعة األزهر، غزة .(منشورة

 جامعة في العلوم تدريس هيعة أعضاء لدى المتعددة الذكاءات المستوى .(م2010). النجار، إياد
مؤتمر العلمي العربي السابع ورقة مقدمة لل، اإلبداعي تدريسهم بمهارات وعالقته القرى أم

 : جامعة أم القرى.لرعاية الموهوبين والمتفوقين، عمان، األردن

 الرياضية المسألة حل على القدرة في الرياضي التواصل مهارات تنمية أثر .(م2012).نجام، خميس
 .237-261 (،102)و ،المجلة التربوية، األساسي الثامن الصف طلبة لدى

 الحادي الصاف طلباة لادى الاذكاوات بابعض وعقته الرياضي التفكير مستوى .(م2007).نجم، هاني
 الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين. .غير منشورة( رسالة ماجستير) بغزة عشر

 التحصيل تنمية في المتعددة للذكاءات اً وفق باستراتيجيات العلوم تدريس أثر .(م2011).نصر، رحاب

مجلة التربية  .التعلم بطعي االبتداعي الخامس الصف تالميذ لدى الحياتية المهارات وبعض
 .63-1، (3)و، العلمية

 الغزاوي :ترجمة) ،والتعليم للتربية التأملي التفكير م(.1963). فيليب سمي ،و  جوردن، هلف،
 .العربية النهضة دار  :القاهرة .(نيخر آو 

 مناه  لتطوير مقترق إطار: مستقبلية تحديات لمواجهة مجتمعية رياضيات .(م1998) .عبيد ،وليم
، (1، م )القاهرة-مجلة تربويات الرياضيات .والعشرين الحادي القرن بداية مع الرياضيات

 .65-40ص

 .1ط .التطوير ،التنظيمات ،وناتالمك   ،األسس ،المناه  ).م2004) .وآخرون فتحي يونس،
 .الفكر دار: األردن عمان،

 
 
 
 
 
 



   

   

131 

 

 :األجنبية المراجع-ثانياا 
Al-Salameh, E. (2012). Multiple intelligences of the high primary stage 

students. International Journal of Psychological Studies, 4(1), 196-204. 

Bainbridge, J., et al. .(2003). Writing to Succeed in Elementary School 

Mathematics. International Electronic Journal for Leadership in 

Learning, 7(18), 169-189. 

Deepti, H. (2009). Social Intelligence as a Predictor of Positive 

Psychological Health (Unpublished Master Thesis). Kurukshetra 

University, India. 

Douglas, O., Burtan, K., & Reese - Durham, N. (2008). The effects of the 

Multiple Intelligence teaching strategy on the academic Achievement of 

eight grade math student. Journal of ins-tructional psychology, 35, 182-

187. 

Furnham, A. & Shagabutdinova, K. (2012). Sex differences in estimating 

multiple intelligences in self and others: A replication in Russia. 

International Journal of Psychology, 47(6), 448-459. 

Goodarzi, B. (2008). A Comparative Study of Happiness among Male and 

Female Athlete Students in University of Tehran (Unpublished Phd 

Thesis).  Tehran University, Tehran, Iran. 

Gregory, R.J. (1996). Psychological Testing History. Principles And 

Applications. (2nd . ed). Boston, USA: Allyn and Bacon. 

Killion, J.P., & Todnem, G.R.(1991). A process for personal theory 

building. Educational leadership, 48(6), 67-90. 

Kostos K., & Shin, E.K. (2010). Using Math Journals to Enhance Second 

Graders` Communication of Mathematical Thinking. Early Childhood 

Educ Journal, 38, 223-231. 

Lexi, W., & Kearney, N. (2009). Communication: A Vital Skill of 

Mathematics. Retrieved January 7 , 2015, from: [http://digitalcommons. 

unl.edu/mathmidacHonresearch/18].  

Lie, L. (2006). Student reflective development thinking in PBL 

environment. from: Retrieved February 6 , 2015, from: [http://digital 

commons.unl.edu/mathmidacHonresearch/18]. 

Lim, L., & Pugalee. D. (2007). The Effects of Writing in a Secondary 

Applied Mathematics Class: A Collaborative Action Research Project, 

Retrived July 10, 2010 from http:math.coe.uga.edu/tme/issues/v13n2/ 

v13n2.Ishii.pdf. 



   

   

132 

 

National Council of Teacher of Mathmatics. (2000). Curriculum and 

Evaluation Standard for School Mathmatics. Reston Va: NCTM. 

Tee, Y. J. (2007). Reflective thinking practices among secondary school 

mathematics teachers (Unpublished Master Thesis). University Putra, 

Malaysia. 

Willis, J., & Johnson, A. (2001). Multiply With MI: Using Multiply With 

MI: Using Multiple Intelligences to Master Multiplication. Teaching 

Children Mathematics, 4(5), 76-101.  

 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

 المالحق قائمة 7
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

   

134 

 

 (1) رقم ملحق
 الوسطي-من الجامعة الي مديرية التربية والتعليم موجه بحث مهمة تسهيل كتاب
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 (2) رقم ملحق
 الدراسة ألدوات المحكمين السادة بأسماء قائمة

البرنام  القاعم على الذكاءات المتعددة، واختبار التفكير التأملي،  من: تم تحكيم كل
 :اآلتي على النحوواختبار التواصل الرياضي، من قبل األساتذة األفاضل وهم 

 

الدرجة  السم م
 مكان العمل التخصص العلمية

1- 
 

 سالميةالجامعة اإل مناه  وطرأ تدريس أستاذ دكتور عفانةإسماعيل أ.د. عزو 

 أ.د. ابراهيم حامد األسطل  -2
 

 سالميةالجامعة اإل مناه  وطرأ تدريس أستاذ دكتور

أ.د. محمد سليمان أبو  -3
 شقير

 سالميةالجامعة اإل مناه  وطرأ تدريس أستاذ دكتور

 درويش حسن أ.د. عطا -4
 

 جامعة االزهر مناه  وطرأ تدريس أستاذ دكتور

 جامعة األقصى مناه  وطرأ تدريس أستاذ مساعد . أسعد حسين عطواند -5
 جامعة األقصى مناه  وطرأ تدريس أستاذ مساعد حسن األشقر . جابرد -6
 جامعة األقصى مناه  وطرأ تدريس أستاذ مساعد د. ماجد حمد الديب -7
أبو  عبد السالم أ. عيسى -8

 سلمية
 مشرف تربوي أصول تربية ماجستير

9-  

 الصالحمحمد أ. خالد 
 

 

 بكالوريوس
 

 تعليم الرياضيات
 

 معلم

10-  
 القهوجيعمر أ. مجدي 

 

 
 بكالوريوس

 
 تعليم الرياضيات

 
 معلم
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 (3)ملحق رقم 
 :مهارات التفكير التأملي لوحدة األقترانات والعالقات في كتاب الصف التاسع قائمة

 

مهارات التفكير 

 التأملي
 مهارةال على المؤشرات الدالة

 

 التأمل مهارة

 .والمالحظة

 

 .مبسطة ورسومات بأشكال الموضوعات جوانب عرضي -1

 .مكوناته وتوضح للمفاهيم دقيقاً  وصفاً  عطيي -2

 .مفاهيمية مخططات باستخدام المفاهيم بين العالقة ظهري -3

 .للموضوعات توضيحية رسومات لعمل وجهي -4

 .أجزائها بين العالقة تظهر بحيث التوضيحية اْلشكال وظفي -5

 .اللفظية الكتابات إلى وجهي -6

 
 عن الكشف مهارة

 .المغالطات

 

 .المختلفة الموضوعات في الفجوات حددي -1

 .التصورات في تعديل إلى تحتاج فجوات بها موضوعات طرحي -2

 .الموضوعات في الصحيحة غير العالقات حددي -3

 .المختلفة الموضوعات في المنطقية غير العالقات حددي -4

 .الخاطئة التصورات بعض تعديل في سهمي -5

 .النقص جوانب إدراك على ساعدي -6

 .المنظمة غير اْلفكار إدراك على ساعدي -7

 .المعلومات صدق من التحقق على ساعدي -8
 

 
 إلى الوصول مهارة

 .استنتاجات
 

 .واضحة نتائج إلى التوصل من مكني -1

 .الخاص إلى العام من اَلنتقال على ساعدي -2

 .اَلستنتاج صحة على حكما تقديم في ساعدي -3

 .استنتاجات إلى للتوصل السابقة الخبرات وظفي -4

 .المختلفة الرياضية المفاهيم بين العالقة حللي -5

 المحلية. إلى عالميةال اْلمثلة من اَلنتقال على ساعدي -6
 

 
 إعطاء مهارة

 .مقنعة تفسيرات

 

 .الحقائق اكتشاف على تساعد معلومات عطيي -1

 .الواردة الرياضية للحقائق تفسيرات تضمني -2

 .باَلستنتاجات المالحظات ربطي -3

 الرياضية. للمواقف البيانية الصور يفسر -4

 .الموضوعات بين الفكري الترابط وضحي -5

 الرياضية.للمواقف  مقنعة تفسيرات عطيي -6

 .ومنطقية صحيحة تبريرات إعطاء على ساعدي -7
 

 
 حلول وضع مهارة

 .مقترحة
. 

 .والتنبؤ بالتخيل اَلهتمام على ساعدي -1

 .النتائج توقع عل تساعد أسئلة تضمني -2

 .المختلفة الرياضية المفاهيم بين العالقة وضحي -3

 الرياضية. الحوادث والمواقف تفحص علي ساعدي -4

 .الفرض َلختبار تجربة اقتراح على ساعدي -5

 .الفرض َلختبار بدائل افتراض في المتعلم ساعدي -6

 .جديدة وحلول أفكار طرح في ساعدي  -7
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 (4 (رقم ملحق
 :مهارة لكل النسبي والوزن التأملي التفكير اختبار أسئلة توزيع

 
 المهارة
 

 
 السؤال رقم

 

 
 سعلةاأل عدد

 

 
 النسبي الوزن

 
 والمالحظة التأمل

 
5 ,4 ,3 ,2 ,1 

 
5 
 

%25 

 المغالطات عن الكشف
 

9, 8 ,7 ,6 
 

4 %20 

 استنتاجات لىإ الوصول
 

,12 ,11 ,10 13 
،14 

 

5 %25 

 مقنعة يراتتفس اعطاء
 

17 ,16 ,15 
 

3 %15 

 مقترحة حلول وضع
 

20 ,19 ,18 
 

3 %15 

 
 المجموو

 
 

20 
 
 

100% 
 

 
 :التالي النحو على موزعة التأملي التفكير اختبار أسعلة أن السابأ الجدول من يتضح

 .ة( أسعل5والمالحظة ) أسعلة التأمل عدد -
 .أسعلة ) (4المغالطات عن الكشف أسعلة عدد -

 .أسعلة 5) (استنتاجات الوصول الى أسعلة عدد -
 .أسعلة ) (3مقنعة تفسيرات اعطاء أسعلة عدد -

 .( أسعلة3(مقترحة حلول  وضع أسعلة عدد -
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 (5 (رقم ملحق
 :"قتراناتوالالعالقات  "وحدة في المتضمنة الرياضي مهارات التواصل قائمة

رقم 
 اسم الدرس الدرس

مهارة 
التمثيل 
 الرياضي

مهارة 
 المجموع مهارة القراءة الكتابة

حاصل الضرب  -1
 الديكارتي

1 3 1 5 

 11 3 4 4 العالقات -2
 8 2 3 3 قتراناتال -3
 10 1 4 5 قتراناتنواع الأ -4
 9 3 3 3 العكسيةقترانات ال -5
 8 2 2 4 القتران المحايد -6
 4 1 1 2 القتران الثابت -7

 55 13 20 22 المجموع
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 (6 (رقم ملحق
 :مهارة لكل النسبي والوزن التواصل الرياضي اختبار أسئلة توزيع

 

 

المهارة

 

 

السؤالرقم

 

 

االسئلةعدد

 

 

النسبيالوزن

 

 الرياضيمهارة التمثيل 

 



 



 مهارة الكتابة

 

 

 مهارة القراءة

 

 

 

المجموع

 



 



% 

 

 

أسعلة  عدد :التالي النحو على موزعة التواصل الرياضي اختبار أسعلة أن السابأ الجدول من تضحي
 (6)مهارة القراءة أسعلة عدد أسعلة، (8) مهارة الكتابة أسعلة عدد أسعلة، (6) مهارة التمثيل الرياضي

 أسعلة.
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 (7 (رقم ملحق
 .قتراناتير التأملي في وحدة العالقات والالتفك مهارات اختبار تحكيم استمارة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                             
 غزة اإلسالمية الجامعة

 العليا الدراسات عمادة

 التربية كلية
 تدريس وطرق المناهج قسم

 

 اختبار مهارات التفكري التأملي حتكيم :الموضوع
 

 هللا حفظك :............................................................... األستاذ /الدكتور السيد  
 

 وبركاته اهلل عليكم ورمحة السالم
فاعلية برنامج مقترح قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية  " بعنوان بإجراء دراسة الباحث يقوم

 " مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة

 اإلسالمية باجلامعة الرتبية من كلية املاجستري درجة للحصول على
بداء رأيكم ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم في إولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار ثم 

 :حيث من ا المجالذه

 واللغوية. العلمية السالمة 

 المطلوبة مهارةلل فقرة تمثيل كل ىمد. 

 الفقرات من فقرة البدائل لكل مناسبة. 

 أخرى مالحظات أي إبداء حذف أو إضافة أو. 

مشاكرين لكم حسن   والتقدير ولكم وافر االحرتام تعاونكَ
  :الباحث                                                                    

 طارق عمر األطرش
 0597227405جوال/  

 البيانات الشخصية للمحكم:
 :...................ميةلالع الدرجة  :........................سماال

 .ن العمل:..................مكا: ...................التخصص
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 (8 (رقم ملحق
 اختبار مهارات التفكير التأملي للصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 العالقات واألقترانات وحدة مهارات التفكير التأملي في الختبار النهائية الصورة
 
 (......)الدرجة ( ..…)                          الشعبة                ........................... الطالب: اسم

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 

برنام  في الذكاءات المتعددة في تنمية مهارات  أثر معرفة الباح  بإجراء دراسة تهدف إلى يقوم
تطبيأ اختبار  ويتطلب ذلك األساسي، التاسع طالب الصف لدى التفكير التأملي والتواصل الرياضي

 .التفكير التأملي مهارات في
 

 الرجاء قتراناتواالالعالقات  وحدة في التأمليمهارات التفكير  يديك اختبار بين: الطالب عزيزي

 العلمي، تحصيلك على تؤثر لن درجتك فيه بأن اً علم عنه، واإلجابة وتعليماته االختبار االطالو على

 .التربوي العلمي البح  ألغراض النتاع  ستستخدم نأو 
 

 :الختبار تعليمات

 :االختبار أسعلة عن اإلجابة في البدء التعليمات قبل قراءة يرجى

 
 .باإلجابات الخاصة المرفقة الورقة على فاإلجابة الكراسة، على اإلجابة تكتب ال-1

منها  واحدة إجابات لكل سؤال أربع متعدد، من االختيار نوو من ( سؤاالً 20) من االختبار يتكون-2
 .صحيحة إجابتها فقط
 .الصحيحة اإلجابة رمز داعرة حول ضع ثم باإلجابة، البدء قبل اً السؤال جيد أاقر -3
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 -:الصحيحة جابةاإل رمز حول دائرة ضع 
 

 

 يلي: فيما اقتران يمثل ال الذي الشكل وحدد التالية األشكال تأمل 1-

 
 

 
 

 للعالقة الديكارتي المستوي على الصحيح التمثيل وحدد التالية األشكال تأمل-2

 : = {(1,2  ) ,(1,3) ,(1,4),(2,3),(2,4), (3,4)}ع
 

 

 
 

 
 

 

 :بينها من االقتران وحدد} 4، 3، 2أ = } المجموعة على التالية العالقات تأمل -3

 } (3، 4( ، ) 2، 3( ، )2، 4){ع = -أ      

 } (4، 2( ، ) 3، 4( ، )2، 3){ع = -ب 

 } (3، 2( ، ) 2، 4){=  ع-ج     

 ( 3، 4( ، )2، 2){=  ع-د      

 

 

 

  :قاعدته وحدد المجاور بالشكل الممثل االقتران تأمل -4

 1 +س) =س (ق-أ

 1 -س) = س (ق-ب

 2 -س) =س (ق-ج

 2 +س) =س (ق-د
 

 

0 

1 

2 

2 

3 

4 
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 الثابت: وحدد االقتران التالية األشكال تأمل 5-
 

 
 
 

 فالتمثيل } زوجي عدد ص+س :ب× أ ϶ )س ، ص( = {ع وكانت = {6,7,8 }ب ={ 4, 3} , أ كانت إذا-6

 هو: العناصر سرد بطريقة ع ل المناسب

 ={ (3,6),(3,8),(4,7)}ع .أ

 ={ (3,6),(3,7),(3,8)}ع .ب

 ={ (3,7),(4,6),(4,8)}ع .ج

 ={ (4,6),(4,7),(4,8)}ع .د
 

 : هو المحايد االقتران 7-.

 س  ) = - س (ق .أ

 س      ق)س(=  .ب

         1 ق )س(=  .ج

 1- ق)س(= .د

 

 
 

 :واحدة عدا ما االقتران تعريفات من صحيح يلي ما كل - 8

 .األول المسقط نفس لهما مرتبان زوجان فيها يوجد ال التي العالقة هو االقتران- أ

 .المدى في فقط واحد بعنصر المجال في عنصر كل تربط عالقة هو االقتران- ب

 .العالقة من خاصة حاله هو االقتران- ج

 نفسها في لمجموعة الديكارتي الضرب حاصل من جزئيه مجموعة أي هو االقتران- د

 
 

 )س( يكون هو:1-ق فإن س) =س (ق االقتران لدينا كان إذا- 9

 ثابت   اقترانأ. 

 محايد    اقترانب. 

 لواحد     واحد اقترانج. 

 شامل اقتراند. 

 (يساوي:3-)1- ق  ºق  فإن س )= 2س(ق  ,تناظر اقتران ق كان إذا-10
 

 -6د.                 6ج.                 -3ب.             3 .أ
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 حصيلة عن نتحدث عندما " أمريكا إلى سافر ذلك وبعد مصر إلي فلسطين من أحمد سافر11- "

 :عن نتحدث أننا يعني هذا أمريكا إلى فلسطين من فيكون أحمد سفر
 

 لواحد الواحد د. اقتران     تقترانااال التناظر    ج. تركيب الشامل   ب. اقتران . االقترانأ

 
 

 س تساوي: فإن) =7 س (ق وكان   1 +س) = 2س (ق كان إذا-12

 3  د.                 15ج.                   -15  ب. -3           .أ
 

 

 فإن -1 س3=)س(ق بحيث: {  11،  8،  5، 2{      }  4،  3،  2، 1ق : }  كانت إذا 13- 

 :اقتران هو  )س ( ق نوع االقتران

 د. ثابت               ج. عكسي             ب. محايد            تناظر      أ.
 

 االقتران: ( فإن 2ق)س ǂ( 1وكان ق )س  2س ǂ 1إذا كان س -14

 تناظر ج. شامل                         د.   لواحد        محايد        ب. واحد أ.

 

 :هي شامالا  ليس االقتران فيها يكون التي الحالة 15- 

 .المجال من لعنصر صورة المقابل المجال في عنصر كل كان إذا-أ

 .المجال من عنصر ألي صورة ليس المقابل المجال في أكثر أو عنصر وجد إذا-ب

 .المجال في فقط واحد لعنصر صورة المدى في عنصر كل كان إذا-ج

 .المجال من لعنصر صورة المقابل المجال في أكثر أو عنصر وجد إذا-د
 

 : الخط وهذا مستقيم خط هو الثابت االقتران شكل 16-

 المحاور أحد على عمودي-أ

 المحاور أحد يوازي- ب

 معاا  بأ، -ج

 سبق مما ليس-د
 

 تمتل اقتران 2ب حيث ق)س( =س  ، ق: أ      } ={ 2,1,0،ب  } ={ -1,0,1أ كانت إذا 17-

 ليس شامل ألن:

 .المجال المقابل يساوي المدي .أ

 .المجال المقابل يساوي المجال .ب

 .المجال المقابل ال يساوي المدي  .ج

 .المجال المقابل ال يساوي المجال .د
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 : هي )={(3,1) ,(4,2),(5,3),(6,4) ,(7,5) ........} س (ق االقتران قاعدة 18- 

    2 +س) =س (ق أ.   

     1 +س) =س (قب.  

 س        ) =3س (قج.  

 س) =2س (قد.  

 
 

 الطرق التالية:بإحدى  يمكن توضيحها  العالقة  19-

 السهمي  المخطط أ.

 الديكارتي المخططب. 

 المميزة      الصفةج. 

 سبق جميع ماد. 

 
 

 :طرق بعدة العالقة من االقتران لىإ التعرف يمكننا  20-

 ب عناصر من بعنصر أ عناصر من عنصر كل وتربط ب إلى أ من العالقة كانت إذا-أ

 ةواحد نقطة في العالقة منحنى السينات محور على العمودي الخط قطع إذا-ب

 معاا ) وب أ- (ج

 سبق مما ليس-د
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 مفتاح اإلجابة الصحيحة الختبار مهارات التفكير التأملي
 

 

 رقم السؤال
 

 

 البدائل

 د ج ب أ

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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 (9 (رقم ملحق
 :في وحدة العالقات واألقترانات الرياضي التواصل مهارات اختبار تحكيم استمارة

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 غزة اإلسالمية الجامعة

 العليا الدراسات عمادة

 التربية كلية
 تدريس وطرق المناهج قسم

 

 اختبار مهارات التواصل الرياضي حتكيم :الموضوع
 

 هللا حفظك :............................................................... األستاذ /الدكتور السيد  
 

 وبركاته اهلل عليكم ورمحة السالم
 

فاعلية برنامج مقترح قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية  " بعنوان بإجراء دراسة الباحث يقوم

 " مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة

 اإلسالمية باجلامعة الرتبية من كلية املاجستري درجة للحصول على
ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم في  بداء رأيكمإولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا االختبار ثم 

 :حيث من ا المجالذه

 واللغوية. العلمية السالمة 

 المطلوبة مهارةلل فقرة تمثيل كل ىمد. 

 الفقرات من فقرة البدائل لكل مناسبة. 

 أخرى مالحظات أي إبداء حذف أو إضافة أو. 

مشاكرين لكم حسن   والتقدير ولكم وافر االحرتام تعاونكَ
  :الباحث                                                                    

 طارق عمر األطرش
 0597227405جوال/

 البيانات الشخصية للمحكم:

 :...................ميةلالع الدرجة  :........................سماال

 .العمل:.................. نمكا: ...................التخصص
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 (10 (رقم ملحق
 اختبار مهارات التواصل الرياضي للصف التاسع األساسي في مادة الرياضيات

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 العالقات واألقترانات وحدة في التواصل الرياضي مهارات الختبار النهائية الصورة
 

 (......)الدرجة ( ..…)                      الشعبة                ........................... الطالب: سما
 

 

 

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

 

 

برنامج في الذكاءات  أثر معرفة بإجراء دراسة تهدف إلى الباحث طارق األطرش يقوم

 طالب الصف لدى المتعددة في تنمية مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي

 .التواصل الرياضي مهارات تطبيق اختبار في ويتطلب ذلك األساسي، التاسع
 

العالقات  وحدة في مهارات التواصل الرياضي يديك اختبار بين: الطالب عزيزي

درجتك  بأنعلماا  عنه، واإلجابة وتعليماته االختبار االطالع على الرجاء قتراناتواال

 العلمي البحث ألغراض النتائج ستستخدم نأو العلمي، تحصيلك على تؤثر لن فيه

 .التربوي
 

 :االختبار تعليمات

 :االختبار أسئلة عن اإلجابة في البدء التعليمات قبل قراءة يرجى
 

 .باإلجابات الخاصة المرفقة الورقة على فاإلجابة الكراسة، على اإلجابة تكتب ال-1

 لكل سؤال أربع متعدد، من االختيار نوع من الا ( سؤا20) من االختبار يتكون-2

 .صحيحة إجابتها فقط منها واحدة إجابات

 .الصحيحة اإلجابة رمز دائرة حول ضع ثم ،باإلجابة البدء قبل السؤال جيدا أاقر-3
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 -الصحيحة:  اإلجابة رمز حول دائرة ضع 

 

 هو: المحايد االقتران (1

 

  1+  2ق)س(= س .أ

  2√-ق)س(=س .ب

 ق)س(=س   .ج

 18+  2سق)س(=  .د

 

 

 هو: الثابت االقتران (2

 

   21- 2ق)س(= س .أ

     5√ق)س(= .ب

 ق)س(=س    .ج

 1-س2+2ق)س(= س .د

 

 قتران ق اقتران تناظر إذا كان:يكون اال (3

 

 ثابت      ب. واحد لواحد         ج. شامل               د. ب،ج معاا  .أ

 
 

 تساوي:  1-قن إف }(5،7(،)4،2(،)2،1) {ذا كان ق=إ (4

 

   }(5،7(،)2،4(،)1،2) {ب.           }(7،5(،)4،2(،)2،1) { .أ       

 }(7،5(،)4،2(،)1،2) {د.           }(7،5(،)2،4(،)1،2) {ج.       

 

 

 :تكون العالقة ع عالقة تكافؤ إذا كانت (5
 

 د( جميع ما سبق     ج( متعدية        انعكاسية       ب( تماثلية          (أ

 

 :ي( يساو2)ق(  oفان :) هـ  1+ 2س 3هـ)س(= ،2كان: ق)س(= س إذا (6

 

 169د(                  13ج(                 49ب(              4 (أ
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 :هو س2ق)س(= لالقتران العكسي االقتران (7

 

 س  2-=)س( 1-ق .أ

)س(= 1-ق  .ب
2

س
   

)س(= 1-ق .ج
1

2
 س  

  2-)س(=س 1-ق .د

 

 :ي( تساو3)، فإن ق5ق)س(=  إذا كان االقتران (8
 

 س د(                15ج(                       3ب(            5 (أ
 

 

 

 هو:}4،3،2{أ=  على المجموعة لتاليةقتران من بين العالقات ااال (9

  }( 2،3) (،2، 4) {ع= .أ

  } (3،2) (،2، 4) {ع= .ب

 } (3،4) (،2، 2) {ع= .ج

 } (4،2) (،3،4) (،2، 3) {ع= .د

 

 :هي} 3 ،2= {أالعالقة االنعكاسية على المجموعة  (10

 } (3،3) (،2، 2) {=1عأ. 

  } (2،3) (،2، 2) {=2عب.

 } (3،2) (،2، 2) {=3عج.     

 } (2، 2) {=4عد.     

 

 تساوي:( فان قيمة س 1)ص، ص+ =( 2-، 1)س+إذا كان  (11
 

  2-د(                     2ج(                 4-ب(           3- (أ
 

 :اقترانس 2ص، حيث ق)س( = إذا كان ق: ص        (12
 

 واحد لواحدج( تناظر              د(            ب( محايد         شامل (أ

 

 

 



   

   

151 

 

 

 :            اا الشكل المقابل يمثل اقتران (13

 
 ثابت           ج( واحد لواحد         د( شاملب(          تناظر (أ

 

  
 

 العالقة الممثلة في الشكل المقابل نوعها: (14

 
 ج( متعدية            د( تماثلية             تكافؤ انعكاسية          ب( (أ

 

 

 
 

 قتران الممثل بالشكل المجاور هي:قاعدة اال (15

  1ٍ)س( =س+قأ(          

        1-ق)ٍس( =س ب(        

                 2ق)ٍس( =س+ ج(         

 2-ٍ)س( =سقد(  

 ن مجاله هو:إاقتران ف يمثل المقابل السهمي المخطط (16
 

 

   }  ط ،مك،  {قتران =مجال اال .أ

   }   3،2،1{قتران =مجال اال  .ب

    }  ط ،م ل، ،ك {=قتران مجال اال .ج

 }ل { قتران= مجال اال .د
 

 :الشكل الذي ال يمثل اقتران فيما يلي هو (17
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 أحد األشكال التالية يمثل اقتران محايد: (18

 

 
 

 

 

 

 أحد األشكال التالية يمثل اقتران ثابت: (19

 
 

 

 الشكل المقابل تمثل عالقة: العالقة في (20

 

 
 انعكاس      ب. تماثل           ج. تكافؤ              د. تعدي .أ
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 :مفتاح اإلجابة الصحيحة لختبار مهارات التواصل الرياضي
 

 

 رقم السؤال

 

 

 البدائل

 د ج ب أ

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     
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 (11 (رقم ملحق
تحكيم برنامج مقترح قائم على الذكاءات المتعددة في وحدة العالقات  استمارة

 .واألقترانات

 بسم اهلل الرمحن الرحيم                                                        
 غزة اإلسالمية الجامعة

 العليا الدراسات عمادة

 التربية كلية
 تدريس وطرق المناهج قسم

 

 الربنامج حتكيم :الموضوع
 هللا حفظك :............................................................... األستاذ /الدكتور السيد  

 

 وبركاته اهلل عليكم ورمحة السالم
 

فاعلية برنامج مقترح قائم على الذكاءات المتعددة في تنمية  " بعنوان دراسة بإجراء الباحث يقوم

 " مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي لدى طالب الصف التاسع األساسي بغزة

 اإلسالمية باجلامعة الرتبية من كلية املاجستري درجة للحصول على
بداء رأيكم ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم في إثم  برنامجولذا أرجو من سيادتكم التكرم بتحكيم هذا ال

 :حيث من ا المجالذه

 ألهدافه البرنامج تحقيق مدى. 

 البرنامج محتوى صياغة سالمة. 

 الب.الط لمستويات ومناسبتها الرياضية المادة صحة مدى 

 األنشطة بين المنطقي التسلسل مالءمة مدى. 

 درس بكل الخاصة التقويم أسئلة مالءمة مدى. 

 ب.للطال ومالءمتها الدروس عدد كفاية 

 مناسبة تراها أخرى مقترحات. 
 

مشاكرين لكم حسن          والتقدير ولكم وافر االحرتام تعاونكَ
  :الباحث                                                                    

 طارق عمر األطرش
 0597227405جوال/

 البيانات الشخصية للمحكم:

 :...................ميةلالع الدرجة  :........................سماال

 ن العمل:..................مكا: ...................التخصص
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 (12 (رقم ملحق
 البرنامج القائم على نظرية الذكاءات المتعددة لتنمية مهارات التفكير التأملي

 ي:والتواصل الرياض 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 تعليمي مقترح برنامج
 
 

 :قائم على
 

 
 (مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي الذكاءات المتعددة في تنمية)        

 

 

 :إعداد
 
 

 اْلطرش عمر طارق
 
 

 :الدكتور إشراف اْلستاذ
 

 

 عفانةإسماعيل عزو 
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 :المقدمة

ال  نهأ إال وتشعبها العلوم وتفرو المجاالت، كافة في اليوم عالمنا يشهده الذي الهاعل التقدم ظل في
 .المختلفة الحياة مجاالت كافة في الرياضيات تلعبه الذي األساسي الدور إهمال يمكن

 حتى بضرورة تنميتها ينادي العالم أصبح التي الحديثة المفاهيم من الذكاءات المتعددة مفهوم نإف لذلك

 .جلهاأ من وضعت التي األهداف تحقيأ من الرياضيات تتمكن

 بين  التي الفجوة كسر جلأ من مهمة خطوة لهو بالذكاءات االهتمام إن وحي 

لغة  إلى معها التعامل أو فهمها يمكن ال صعبة مادة من وتحويل الرياضيات ،بوالطال الرياضيات
 يسهل فهمها.

 بحفظها البالط يقوم ومصطلحات رموز مجرد تعد لم الرياضيات نإف هذا من الرغم وعلى

 ال الرياضيات نإف لذلك خاصة، وقواعد أسس على تقوم والحوار للتخاطب لغة إنها بل واسترجاعها،
 أكان أشكاله بكافة للتواصل أداة كونها ذلك تتعدي أصبحت بل والكتابة الحلول على يقتصر دورها

 :ذلك

 .التمثل الرياضي أو الرياضية القراءة أو الرياضية بالكتابة

دراستهم  بعد بالطال عليها يتحصل أن يفترض التي األساسية التأملي يعد الحصيلة التفكير نإ وحي 
بنية  تصبح حتى وتوظيفها العلمية، الحياة في المهارات هذه استغالل من ايتمكنو  لكي للرياضيات،

 .لديهم التفكير عملية في أساسية

التواصل  مهارات على التركيز خالل من الرياضيات تعليم عملية تكون قد أنه يري الباح  فإن
 .البالط لدي الرياضي التفكير مهارات لتنمية اً مهم عامالً  الرياضي
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 :الذكاءات المتعددة على القائم المقترح البرنامج تعريف
والتااي يكااون فااي مضاامونها نشاااطات  ،وهااو مجموعااة اللقاااءات التعليميااة التااي يقااوم الباحاا  بإعاادادها

االجتمااااعي(، بهااادف معرفاااة أثااار هاااذه -البصاااري-مبنياااة علاااى بعاااض الاااذكاءات المتعاااددة )المنطقاااي
 اً حي  يتضمن البرنام  أهداف النشاطات في تنمية بعض مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي

قة وغيااار روتينياااة، اعاصااالية شااايشاااتمل علاااى أنشاااطة رياضاااية تفاعلياااة وتو  اً رياضاااي ىومحتاااو  ،إجراعياااة
وأساااليب تاادريس تركااز علااى مجاااالت الااذكاءات المتعااددة، ووساااعل تعليميااة، وأساااليب تقااويم مسااتمرة 

 ومتنوعة وجديدة.
  :الفكرة العامة للبرنامج المقترح

األدب الترباااوي والدراساااات الساااابقة ذات العالقاااة بعناااوان الدراساااة " فاعلياااة  ىولقاااد اطلاااع الباحااا  علااا
م  المقتارق القااعم علاى الاذكاءات المتعاددة فاي تنمياة بعاض مهاارات التفكيار التاأملي والتواصاال البرناا

طااالب الصااف التاسااع األساسااي "، والحااظ أن هااذه الدراسااات قااد ركاازت علااى بعااض  ىالرياضااي لااد
أهمياة التركياز علاي  ىمجاالت الاذكاءات دون االهتماام بالمجااالت األخارى مان هناا فاإن الباحا  يار 

كماادخل أساسااي فااي العمليااة التعليميااة التعلميااة، وذلااك  كاءات المتعااددة و إدخالهااا جميعاااً بعااض الااذ
لكال  اً ن الباحا  يأمال أن يكاون هاذا البرناام  مهماإومان هناا فا ،إلدراك األثر الاذي نجنياه مان وراعهاا

وواضعي المناه  حي  يدرك كل واحد منهم الثمرة التي سوف نجنيها في أجيالنا إذا قمنا  ،المعلمين
وكاااذلك يسااتطيع الطاااالب إدراك  ،بااالتركيز علااى الاااذكاءات فااي وضاااع مناهجنااا وفااي إعاااداد الاادروس

 .والمستقبلة العملية حيوية مادة الرياضيات وأهميتها في الحياة
 :المقترح البرنامج بناء أسس
علاى  القااعم البرناام  هاذا أهمياة تعكاس أساساية مباادئ علاى البرناام  هاذا بنااء فاي لباحا ا اعتماد

  في تنمية مهارات التفكير التأملي والتواصل الرياضي. وضرورتها ،الذكاءات المتعددة
 :يلي ما على اعتمد حي 
مهارات التفكير أساسي في تنمية  كمعيار مراعاة الذكاءات المتعددة لضرورة العالمية التوجهات-1

 التأملي والتواصل الرياضي.

 أداة للتواصل كونها ذلك ىتتعد أصبحت بل ،والكتابة الحلول على دورها يقتصر ال الرياضيات أن-2

 .أشكاله بكافة
 األساسية العليا. المرحلة في الطالب وسمات حاجات-3
 .بالمرحلة األساسية العليا الرياضيات تدريس أهداف-4
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 البرنامج:مبررات بناء 
  االتجاهات الحديثة في تعليم الرياضيات-1

 .ثراء مناه  الرياضيات بالذكاءات المتعددةإ-2

رياضي يتضمن موضوعات وأنشطة رياضية تركز على بعض الذكاءات المناسبة  ىتقديم محتو -3
 لتعليم الرياضيات.

 ىالتواصل الرياضي لد العالقة القوية بين الذكاءات والتفكير التأملي من جهة وبينها وبين-4
 الطالب من جهة أخرى.

 :للبرنامج العامة األهداف

 .الطالبى لد الرياضي التواصل مهارات تنمية-1
 .التأملي التفكير مهارات وباألخص الطالب ىلد التفكير مهارات تنمية-2

 المتعددة الذكاءات فرص توفير خالل من الرياضيات مادة دراسة نحو يجابيةإ ميوالً  الطالب إكساب-3

 مجاالتها. بكافة

 .والتعلمية التعليمية المواقف في اإليجابية المشاركة على الطالب تشجيع-4
 :المقترح البرنامج ىمحتو  إطار

 في اإلعدادي التاسع الصف طالب ىلد المقررة قتراناتالعالقات واال وحدة البرنام  هذا يستهدف

 التي التعلمية التعليمية المواقف جميع صياغة البرنام  تضمن حي  الثاني، الرياضيات الجزء كتاب

 :وهي الذكاءات المتعددة بعض أنواو على تركز الطالب بطريقة بها يمر
 المكاني البصري. الذكاء-1

 المنطقي الرياضي. الذكاء-2

 االجتماعي. الذكاء-3

 وأساليب المعلم، بها يقوم التي السابقة من خالل اإلجراءات المجاالت من مجال كل وتم توظيف

 بما الطالب بها التي يقوم األنشطة من نشاط كل مقابل التقويم أساليب خانة في ذكرها تم لتقويمها

 بر عنه.الذكاء الذي يع   ونوو النشاط طبيعة مع يتناسب
التي  الحصة أهداف ذكر يتم دروس، حي  8 من مكونة دروس صورة على البرنام  تحضير وتم

 لها االختبارية والبنود السابقة الخبرات إلى إضافة الدرس، في المقررة التعليمية المادة من خالل تحقأ

 .ةحد ىعل حصة بكل والوساعل الخاصة
 :البرنامج في المقترحة أساليب التدريس

 استخدم الباح  مجموعة من األساليب وهي:
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 أسلوب المناقشة. -

 أسلوب حل المشكالت. -

 أسلوب التعلم التعاوني. -
 :البرنامج في المقترحة التقويم أساليب

 :البناعي التقويم-أ
الذكاءات المتعددة  مجاالت من مجال كل مقابل تفصيله وتم المقترق البرنام  وحدة تدريس أثناء ويتم
 .الطالب به يقوم الذي النشاط وطبيعة الذكاء المستخدم مجال مع يتناسب بما ةحد ىعل حصة كل في
 :الختامي التقويم – ب

على أسعلة شاملة ألهداف الدرس قبل نهاية الحصة، وذلك للتأكد من مدي تحقيأ األهداف، يشمل 
 بمثابة تغدية راجعة. ويعتبر أيضاً 

 التقويم النهاعي للبرنام :-ج
وذلك من خالل تطبيأ اختبار التفكير التأملي واختبار التواصل الرياضي المتضمن في هذه 

 .الدراسة في نهاية البرنام 
 :المقترحة التعليمية والوسائل المواد

 :التالية التعليمية والوساعل المواد استخدام الباح  يقترق

 .متنوعة وبيتية صفية عمل أوراأ-1

 .والعادي الملون والطباشير السبورة-2
 . LCDعرض  جهاز-3

 طريقة السير في دروس البرنامج:
 السير في الدرس الواحد: خطوات-أولا 

درس من منطلأ خصاعص وأنماط الذكاءات المتعددة، مع األخذ باالعتبار لعداد والتخطيط لتم اإل
 حسب الخطوات التالية:  قد كانتمناسبة عدد الحصص للدرس، و 

 جراءات عامة وفيها يتم التالي:إ 

o .األهداف التعليمية في صياغة سلوكية 

o .تهيعة عامة ومتطلبات أساسية لدرس 

o  المجموعة التجريبية.النشاطات والخبرات بما يتناسب مع 

o .أوراأ العمل بما يتناسب مع المجموعة التجريبية 

o .أسعلة تقويمية 
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 جراءات خاصة بالدرس وفيها يتم التالي:إ 

في المجموعة التجريبية  نفسها الخطوات وتكونالتقديم: وفيه يتم التقديم والتمهيد لدرس،  -1
 والمجموعة الضابطة.

العمل الخاصة بموضوو الدرس بشكل متسلسل العرض: وفيه يتم عرض لألنشطة وأوراأ  -2
 بنفس الخطوات للمجموعتين )التجريبية والضابطة(. ومنطقي، وأيضاً 

 األنشطة والتدريبات: وتتضمن أنشطة وتدريبات وأوراأ عمل خاصة بنوو الذكاء المحدد. -3

 دروس وموضوعات الوحدة: توزيع-ثانياا 
مقترق على حصص، بحي  يكون كل درس تم توزيع دروس وموضوعات الوحدة من البرنام  ال

أسابيع بواقع  ةلى أربعإمتكامل ليسهل فهمه على الطالب، ويستغرأ تطبيأ البرنام  من ثالثة 
 ، وذلك حسب الجدول التالي:خمس حصص أسبوعياً 
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 :جدول توزيع الدروس والجدول الزمني للتنفيذ
 

 المجموع عدد الحصص الموضوع الوحدة

 

 

  2 ( حاصل الضرب الديكارتي6-1)
 
 
 
 
 
 

17 

 3 ( العالقات6-2)

 2 قترانات( ال6-4)

 3 قترانات( أنواع ال6-5)

 3 قترانات( تركيب ال6-6)

 2 قتران العكسي( ال6-7)

 2 قتران المحايد( ال6-8)

 قتران الثابت( أنواع ال6-9)
 

 

1 
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 األهداف العامة للوحدة:
 وتحديد الربع الذي تقع فيه. ،حداثيوج المرتب وتمثيله في المستوى اإلالتعرف إلى الز -1

 .بيانياً  ومجموعة في نفسها مع التمثيلمجموعة، إيجاد حاصل ضرب مجموعة في -2

 .ومداها المقابل ومجالها مجالها بين والتفريأ العالقة تحديد-3

 .سهمية بمخططات وتمثيله المقابل، ومجاله ومداه ومجاله االقتران أنوو التمييز بين-4
 .معلومين اقترانيين تركيب-5

يجاد العكسي االقتران معرفة مفهوم-6  .معلوم اقتران عكس وا 

 .والتناظر لواحد والواحد الشامل االقتران التمييز بين-7

 .الثابت واالقتران المحايد واالقتران العكسي االقتران إيجاد-8
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 الرحيم الرحمن اهلل بسم
 

 المقترح البرنامج دروس
 

 

 األول: الدرس

 الضرب الديكارتي حاصل
 العامة لدرس: األهداف- أولا 

 :على الطالب قادر الدرس يكون االنتهاء من بعد 
 في نفسها مع التمثيل في مجموعة ومجموعة حاصل ضرب مجموعة إيجاد -

 .بيانياً 

 تقع الربع الذي حداثي وتحديدالمستوى اإلفي  المرتب وتمثيله إلى الزوج التعرف -

 .فيه
 

 السابقة: المتطلبات-ثانياا 

  :ملم بما يلي الطالب أن يكون

 خطية معادالت يحل -

 الثاني للزوج المرتب. المسقط المسقط األول، تحديد القدرة على -

 

 :الختبارية البنود-ثالثا ا 
 التالية: المعادالت من كل حل جد
  15 = س3 .أ

  12= 3+ س .ب
 

 
 

 :التعليمية الوسائل-رابعاا 
 

 

 .. LCDاألقالم،  السبورة، الطباشير، المقرر، الكتاب
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اْلهداف 
 السلوكية

 
 اَلجراءات التعليمية التعلمية

 
 التقويم

 
 
أن 

 يتعرف

 الطالب

على 
حاصل 
 الضرب

 الديكارتي

 الذكاء المكاني البصري:
لى إيقوم المعلم بتهيئة أذهان الطالب للموضوع الجديد من خالل التعرف 

اَلرتباطات الشبكية بين الخبرات السابقة والجديدة واَلستعانة ببعض البنود 
 .اإلخبارية للكشف عن الخبرات السابقة

 دور المعلم:
 يقوم المعلم بمناقشة الطالب للكشف عن خبرتهم السابقة حيث يستذكر 

فهوم الزوج المرتب وتحديد المسقط اْلول والثاني في الزوج الطالب م
 المرتب. 

 التالية: المعادَلت من كل حل جد
  15 = س3 .أ

  12= 3+ س .ب

 ن المسقط اْلول هو؟إ( ف5،7إذا كان لديك الزوج المرتب )

 دور المتعلم:
يتوصل الطالب من خالل تـأمل ومالحظة اْلنشطة والصور الواردة في 

ن حاصل الضرب الديكارتي هو عبارة عن أزواج أى إلالكتاب والبرنامج 
 مرتبة. 

 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 

 أن يوجد

 الطالب

 حاصل

 الضرب

 الديكارتي

 لمجموعة

نفسها  في
ولمجموع
ة في 
 .مجموعة

 

 الرياضي:الذكاء المنطقي 
يقوم المعلم بتوجيه ومساعدة المتعلمين على كتابة عبارات رياضية تعبر عن 

يجاد حاصل الضرب الديكارتي إتساوي أزواج مرتبة، ومساعدتهم في 
 لمجموعتين.
 دور المعلم:

لى اَلنتباه الي طريقة حل مثال من الكتاب المدرسي على إيوجه المتعلمين 
 السبورة.

 
 
 

 
 
 

متابعة 
دقة 

 اإلجابة.
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 دور المتعلم:
ب × أن حاصل ضرب أ إلىيقوم الطالب بمالحظة طريقة الحل والتوصل 

 .أ×َل يساوي ب

 
 
 

 أن يحدد

 الطالب

 الحالة

 التي

 يتساوى

 فيها

 زوجين

 مرتبين.
 

 الذكاء االجتماعي:
في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يوفر الفرصة من أجل التفاعل مع 

منظم وسلس على المعلم أن يقسم الطالب على الموضوع المطروح بشكل 
شكل مجموعات صغيرة ويوفر مواقف تعليمية تثير المشكالت من أجل 

 التوصل الي تمكن الطالب من معرفة مفهوم تساوي زوجين مرتبين.

 التالي:دور المعلم: يقوم المعلم بطرح الموقف المشكل 
 (2،1( ≠ )1،2ولكن ) ،} 2،1{=   }1،2 {المجموعة

 سبب اَلختالف؟ما 
لى أن المجموعات لها إيستمع المعلم الى إجابات المتعلمين ويوجهها 

 خصائص تختلف عن اْلزواج المرتبة.
 دور المتعلم:

 أنه:  إلىقشة فيما بينهم وتوجيهات المعلم يتوصل الطالب عن طريق المنا
 )ص،س(. ≠ ص فان )س،ص( ≠ ذا كان س إ

 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 

 

 التقويم الختامي:

 } 4،10، 2  {، ب = } 5، 2  =  {أ كانت إذا-أوالا 

 أ = ................× أوجد أ

 ب =...................× أوجد أ

 أ =...................×أوجد ب
 

 المدرسي؟ الكتاب ( ب ، أ ) 1 سؤال ،4 صفحة صفية تدريبات-ثانياا 

 

 

 

 

 

 



   

   

166 

 

 (1بطاقة بيتية رقم )

 حاصل الضرب الديكارتيالدرس األول: 

 

 السؤال األول:

 :امام ما يناسب كل عبارة فيما يلي (×)عالمة  أو (√) عالمة ضع

 2= فان س  ( 4( =)س،4،2ذا كان )إ (   )  -1
 ( 2،1( =الزوج المرتب)1،2الزوج المرتب ) (   )  -2
 5( فان س = 3،5في الزوج المرتب ) (   )  -3

 7الصادي هو( المسقط 7،1-في الزوج المرتب ) (   ) -4

 

 السؤال الثاني:

 :عبارة كل أسفل الصحيح الخيار اختر 
 ( فان المسقط األول هو:4،في الزوج المرتب )س -1

 

 4د.                                      3ص              ب. س                       ج.  .أ
 

 ص( فان قيمتي س و ص هي: ،4( =)7،ذا علمت أن )سإ  -2

   4،ص=7س= .أ

  3، ص=4س=  .ب

  7،ص=7س=  .ج

 7،ص=4س= .د
 ( فان ص تساوي:8،6س+ص( =) ص،-كان )س إذا -3

 7د.                          1ج.               8ب.               6أ.  
 

 
 

 

 لسؤال الثالث:ا
 

 اوجد : } 5،3  {ب= }  ,  2،3،5{ إذا كانت أ=

 ب=× أ  .1

 أ=× ب  .2

 أ=× أ  .3
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 الثاني: الدرس

 العالقات
 أخري( إلى)العالقة على مجموعة، والعالقة من مجموعة 

 

 

 العامة لدرس: األهداف-أولا 
 :على الطالب قادر الدرس يكون االنتهاء من بعد 

 العالقة. إلى التعرف -
 ومداها. المقابل مجال العالقة ومجالها بين التفريأ -

 

 السابقة: المتطلبات-ثانياا 
  :ملم بما يلي الطالب أن يكون

 .القدرة على تحديد العالقات -

 .المرتب الزوج مساقط ترتيب القدرة على -

 

 
 :الختبارية البنود- ثالثاا 

 ما هي؟ إذن هما،بين عالقة هل هناك التاسع، الصف في وسمير أحمد .أ
 بينهما؟  هل هناك عالقة صحيحان، عددان 2،3 .ب

 
 
 

 :التعليمية الوسائل-رابعاا 
 

 

 ..LCDاألقالم،  السبورة، الطباشير، المقرر، الكتاب
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اْلهداف 
 السلوكية

 التقويم جراءات التعليمية التعلميةاإل

أن يعدد 
الطالب 

عالقات من 
البيئة 

 المحيطة.

 الذكاء المكاني البصري:
لى إيقوم المعلم بتهيئة أذهان الطالب للموضوع الجديد من خالل التعرف 

والجديدة واَلستعانة ببعض اَلرتباطات الشبكية بين الخبرات السابقة 
 .البنود اإلخبارية للكشف عن الخبرات السابقة

 دور المعلم:
 يقوم المعلم بمناقشة الطالب للكشف عن خبرتهم السابقة حيث يستذكر 

ن العالقة أالطالب مفهوم القدرة على تحديد العالقات من خالل توضيح 

 عبارة عن ارتباط بين شيئين.

 يتم طرح السؤال التالي:

ما  إذن هما،بين عالقة هل هناك التاسع، الصف في وسمير أحمد .أ
 هي؟

 بينهما؟  هل هناك عالقة صحيحان، عددان 2،3 .ب

 دور المتعلم:
من خالل التأمل والمالحظة يذكر الطالب بعض العالقات من الحياة التي 

 يعيشونها. 
 

 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 

أن يمثل 
الطالب 
العالقة 

بمجموعة 
من 

اْلزواج 
 المرتبة.

 

 الذكاء المنطقي الرياضي:
يقوم المعلم بمساعدة المتعلمين على كتابة عالقات رياضية تكون معرفة 

 على مجموعة.
 دور المعلم:

    على السبورة بمساعدة الطالب: 1يقوم المعلم بحل مثال 

 
 

 دور المتعلم :
ي أالعالقة و لىإيالحظ الطالب اْلزواج المرتبة وتمييز أي منها ينتمي  

 .ىمنها َل ينتم
 
 

 
 

متابعة 
دقة 

 اإلجابة
 

 



   

   

169 

 

 

 التقويم الختامي :

 ولتكن العالقة ع معرفة على أ هي أكبر من أي أن: }2،6، 1{لتكن أ=

اكتب ع على شكل مجموعة من األزواج  }أ :س < ص× أ   )س، ص(   {ع = 

 المرتبة؟
 

 

أن يميز 
الطالب بين 

العالقة 
على 

مجموعة 
والعالقة 

من 
مجموعة 

 إلى أخرى.
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذكاء االجتماعي:
يقوم المعلم بمساعدة المتعلمين على اَلنغماس الكامل في الخبرات 

المعلم للمتعلمين الفرصة التربوية واَلندماج والتكيف معها، بحيث يوفر 
 من أجل التفاعل مع الموضوع المطروح بشكل منظم وسلس.

 دور المعلم:
 على السبورة   2مجموعات ويقوم بشرح مثال  إلىيقسم المعلم الطالب 

 

 
 
 يطرح المعلم اْلسئلة التالية:  

 ما هو مجال ع ؟                      ما هو مدى ع ؟   
 ما مفهومك للعالقة على أ؟  
يتيح المعلم فرصة للمتعلمين للتفاعل والتحاور ويعزز اإلجابات  

 الصحيحة
 دور المتعلم : 
أ ×يالحظ الطالب العالقة السابقة ويستنتجون أن المجموعة الجزئية من أ 

 تسمي عالقة ع أ.

 
 
 

مالحظة 
اجابات 
 الطالب
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 (2بطاقة بيتية رقم )

 الدرس الثاني: العالقات

 

 السؤال األول:

 :امام ما يناسب كل عبارة فيما يلي (×)عالمة  أو (√) عالمة ضع
 } 10 {ب =× فان أ  } 5 {، ب= } 2 {ذا كانت أ =إ ( ) -1
 أ×العالقة على أ هي مجموعة جزئية من حاصل الضرب الديكارتي أ ( )  -2
 مجال ع هو مجموعة المساقط األولي لألزواج المرتبة التي تمثل ع . ( )  -3

 

 السؤال الثاني:

 } 6،5،3،1 {، ص=  } 5،4،2 {كانت س=  إذا

 1أ+ب =  تعني ب ع أ حيث ص إلي س من عالقة ع

 .المرتبة باألزواج ع العالقة عن عبر-1

 .سهمي بمخطط ع مثل-2

 ."ع " العالقة مدى اكتب-3

 
 
 
 

 السؤال الثالث:

 } 5،4،3،2، 6{، ط =  } 4، 3 {كانت ك=  إذا

 ط = .................× ك   أوجد .1

 فأوجد: }  7ط :س + ص= × ك ∈)س، ص(  {ذا كانت ع = إ .2

 

 باألزواج المرتبة ...................... -أ العالقة ع :

 بالمخطط السهمي..................... -ب             

 مجال ع =............................... .3

 مدي ع=................................ .4
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 الثاني: الدرس

 العالقات
 )تمثيل العالقة(

 

 

 العامة لدرس: األهداف-أوالا 
 :أن على اا الطالب قادر الدرس يكون االنتهاء من بعد 

 .السهمي بالمخطط العالقة الطالب يمثل -

 الديكارتي. المستوى على بيانياا  العالقة الطالب يمثل - 

 
 

 

 السابقة: المتطلبات-ثانياا 

  :بما يلي اا ملم الطالب أن يكون

 تحديد المساقط األولي والثانية لألزواج المرتبة. لقدرة علىا -

 تمثيل العالقة باألزواج المرتبة. القدرة على -

 
 

 

 :االختبارية البنود-ثالثا ا 

 ،  ع عالقة من أ الي ب معرفة كالتالي:}9،6،4،2 {، ب= } 3،4،5 {لتكن أ=

 أجد العالقة ع بشكل أزواج مرتبة؟ }ب :  س < ص × أ  ∈س،ص(    {(ع =

 

 
 

 

 :التعليمية الوسائل-رابعاا 
 

 

 ….LCDاألقالم،  السبورة، الطباشير، المقرر، الكتاب
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اْلهداف 
 السلوكية

 
 جراءات التعليمية التعلميةاإل

 
 التقويم

أن يمثل 
 الطالب

 العالقة

 على

 مجموعة

 بمخطط
 .سهمي
 

 الذكاء المكاني البصري:
 دور المعلم:

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب للكشف عن خبرتهم السابقة حيث يستذكر 
الطالب مفهوم العالقة ومفهوم الزوج المرتب ويطرح المعلم السؤال 

 التالي:  
ب  إلىع عالقة من أ  ،   } 9،6،4،2 {، ب= } 3،4،5 {لتكن أ=

 معرفة كالتالي:
أجد العالقة ع بشكل أزواج  }ب :  س < ص × أ  ∈س،ص(    {(ع =

 مرتبة؟
 
 

 دور المتعلم:
 ق تمثيل العالقات. ائلى طرإمن خالل التأمل والمالحظة يتعرف الطالب 

 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 
 

أن يتعرف 
الطالب 

 على

 العالقة

 على

 مجموعة

ممثلة  بيانيا
 على

 المستوى
 .الديكارتي

 

 الذكاء المنطقي الرياضي:
في المستوي  يقوم المعلم بمساعدة المتعلمين على تمثيل العالقة بيانياً 

 الديكارتي. 
 دور المعلم:

 على السبورة؟  4يقوم المعلم بحل مثال 

 
 يطلب المعلم من الطالب تأمل المثال ويطرح اْلسئلة التالية:

 ؟   ىكيف لك أن تمثل العالقات السابقة بطريقة أخر
يتيح المعلم فرصة للمتعلمين للتفاعل والتحاور ويعزز اإلجابات 

 .الصحيحة
 
 المتعلم:دور  
يالحظ الطالب العناصر السابقة ويقوم الطالب بتمثيل العالقات بمخطط  

 سهمي.

 
 
 

متابعة 
دقة 

 اإلجابة
 

 

أن يمثل 
 الطالب

 من العالقة

 مجموعة

 ْلخرى

 الذكاء االجتماعي:
صغيرة من في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يدمج الطالب في مجموعات 

مواقف تعليمية تثير المشكالت  وأن يوفر، أجل توفير جو من التعاون
 .ويزيل اَلضطراب أو اَلرتباك خشية الفشل ،الصفية
 جابة؟ويطلب التفكير في اإليقوم المعلم بطرح الموقف التالي  المعلم:دور 

 
 
 

مالحظة 
جابات إ
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 على بيانياً 

 المستوى
 .الديكارتي

 
 
 
 
 
 
 

  
 دور المتعلم:

 تمثيل العالقة بيانيا.من خالل التأمل والمالحظة والمشاركة فيما بينهم يتم 

 الطالب
 
 
 

 

 التقويم الختامي:

 فأوجد كال من العالقات األتية :  } 6، 3،  2 {ك =  كانت إذا

 )باألزواج المرتبة، المخطط السهمي(
 }ك : س مضاعف من مضاعفات ص × ك  ∈    ) ، ص ) س {  = 1 ع : 1 ع (أ

 }ك : س عامل من عوامل ص × ك  ∈    ) ، ص ) س {  = 2 ع : 2 ع (ب
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 (3بطاقة بيتية رقم )

 الدرس الثاني: العالقات )تمثيل العالقات(

 السؤال األول:

 .كتب العالقات التالية ثم مثلها بالمخطط السهميا } 4،1  {ب= }  ,  2،3،5{ لتكن أ=
 }أ : س > ص × أ  ∈    ) ، ص ) س {  =  ع (1

 

 

 } 5ب: س + ص> × أ  ∈    ) ، ص ) س {  =  ع (2

 

 

 

 }ب: س ، ص عددان فرديان× أ  ∈    ) ، ص ) س {  =  ع (3
 
 
 
 

 
 

 السؤال الثاني:
 

 :مرتبة بأزواج) التالية باألشكال الممثلة (ر عن العالقاتعب   
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 الثالث: الدرس

 قتراناتاال
 العامة لدرس: األهداف- أوالا 

 :أن على اا الطالب قادر الدرس يكون االنتهاء من بعد 

 ف االقتران.عَّري -

 د الفرق بين العالقة واالقتران.يحد   -

 ن االقتران من عدة عالقات معطاة.يعي   -

 ومدى والمجال المقابل لالقتران. يوجد مجاالا  -

 

 السابقة: المتطلبات-ثانياا 

  :بما يلي اا ملم الطالب أن يكون

 تحديد العالقات.القدرة على  -

 تمثيل العالقات. القدرة على -

 

 
 

 

 :االختبارية البنود-ثالثاا 

 .جابتكإهل الشكل المقابل يمثل عالقة؟ وضح  .أ

 
 :التعليمية الوسائل-اا رابع

 LCD.األقالم،  السبورة، الطباشير، المقرر، الكتاب
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اْلهداف 
 السلوكية

 
 جراءات التعليمية التعلميةاإل

 
 التقويم

أن 
يتعرف 
الطالب 
على 
 .اَلقتران

 

 الذكاء المكاني البصري:
 دور المعلم:

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب للكشف عن خبرتهم السابقة حيث يستذكر 
الطالب مفهوم العالقة ومفهوم الزوج المرتب ويطلب المعلم من الطالب اَلطالع 

 على الصور واْلنشطة الواردة في الكتاب:  

 
 

 المتعلم: دور
 قتران والعالقة. ة يتعرف الطالب على الفرق بين اَلمن خالل التأمل والمالحظ

 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 
 

أن يحدد 
الطالب 
مجال 

اَلقتران 
ومدى 
 اَلقتران.

 

 الذكاء المنطقي الرياضي:
قتران لبعض اْلشكال لمتعلمين على كتابة مجال ومدي اَليقوم المعلم بمساعدة ا

 الواردة فىي الكتاب والبرنامج. 
 دور المعلم:

 على السبورة؟  1يقوم المعلم بحل مثال 

 
 يطلب المعلم من الطالب تأمل المثال ويطرح اْلسئلة التالية:

 ؟  اً هل العالقة ه تمثل اقتران
 يتيح المعلم فرصة للمتعلمين للتفاعل والتحاور ويعزز اإلجابات الصحيحة

 دور المتعلم: 
 23صفحة 1يالحظ الطالب كيفية تعيين المجال والمدي ويقوم الطالب بحل سؤال  

 
 
 

متابعة 
دقة 

 اإلجابة
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أن يفرق 
الطالب 

بين 
المجال 
والمجال 
 المقابل.

 
 
 
 
 
 
 

 الذكاء االجتماعي:
في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يدمج الطالب في مجموعات صغيرة من أجل 

التعاون وأن يوفر مواقف تعليمية تثير المشكالت الصفية ويزيل توفير جو من 
 .اَلضطراب أو اَلرتباك خشية الفشل

 يقوم المعلم بطرح الموقف التالي ويطلب التفكير في اَلجابة؟دور المعلم: 
 

 
 دور المتعلم:

يجاد إمكانية إ إلىمن خالل التأمل والمالحظة والمشاركة فيما بينهم يتم التوصل 
 قترانات.والمجال المقابل لبعض اَل ىالمد

 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 
 

 

 التقويم الختامي:

 1 - س 2 )=  س ) ق : نإ ص حيث  ص : ق كان إذا

 (=...............3 ) ق : أوجد (1

 =.............. ( 3-(ق             

 =……………………  ق مدى أوجد ( 2

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

178 

 

 (4بطاقة بيتية رقم )

 الثالث: األقتراناتالدرس 

 السؤال األول:

 يمثل؟ ال وأيها اقترانا يمثل اآلتية األشكال أي

 

 

 السؤال الثاني:

 3-س 5ص ، حيث ان ق )س( =     ق: ص   كان إذا
 (= ....................... 6ق) : أوجد (1

 ( = .......................6- ( ق                   

  =……………………     ق مدى : أوجد (2

 مجال ق= ..................        
 ؟ س قيمة فما ، 7(= س ( ق : كان إذا  (3

…………………………………………………………

……………………… 
 
 

 السؤال الثالث:

فأي العالقات التالية  } 5،4،3،2، 6{، ط =  } 4، 1،3 {كانت ك=  إذا

 تمثل اقتران  من ك الي ط

 }( 5،1( ،)6،3( ،)2،1) {= 1ع .1

.............................................. 

 }( 2،4( ،)4،3( ،)5،1) {= 2ع .2

.............................................. 

 

 

 الرابع: الدرس
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 قتراناتأنواع اال
 اقتران التناظر( –اقتران شامل  –)اقتران واحد لواحد 

 

 العامة لدرس: األهداف-أوالا 
 :أن على اا الطالب قادر يكون الدرس االنتهاء من بعد 

 .الشامل االقتران يع رف -

 .لواحد الواحد االقتران يع رف -

 اقترانات معطاة. عدة من لواحد ولحد االقتران و الشامل االقتران بين يميز-

 
 

 السابقة: المتطلبات-ثانياا 

  :بما يلي اا ملم الطالب أن يكون

 واالقتران.القدرة على تحديد الفرق بين العالقة -

 القدرة على تعيين االقتران من عدة عالقات معطاة -

 

 :االختبارية البنود-ثالثا ا 

 من : أوجد كالا  1س +2              اذا كانت ق : س

 ( = ............... 3-( = ...........    ب( ق)2ق ) (أ

 ج( أوجد مدى ق ؟
 
 

 :التعليمية الوسائل-رابعاا 
 

 

 .LCDالسبورة، األقالم،  الطباشير، المقرر، الكتاب

 
 

 

 

 

 

 

 
  اْلهداف 
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 التقويم جراءات التعليمية التعلميةاإل السلوكية

أن يتعرف 
 على الطالب

مفهوم 
اَلقتران 

الواحد 
 .لواحد

 

 الذكاء المكاني البصري:
يقوم المعلم بتهيئة أذهان الطالب للموضوع الجديد من خالل التعرف 

اَلرتباطات الشبكية بين الخبرات السابقة والجديدة واَلستعانة ببعض  إلى
 البنود اإلخبارية للكشف عن الخبرات السابقة

 دور المعلم:
 يقوم المعلم بمناقشة الطالب للكشف عن خبرتهم السابقة حيث يستذكر 

 الطالب مفهوم اْلقتران. 
 أوجد كال من : 1س +2اذا كانت ق : س             

 ( = ............... 3-( = ...........    ب( ق)2ق ) (أ

 ج( أوجد مدى ق؟........................

 دور المتعلم:
يتوصل الطالب من خالل تـأمل ومالحظة اْلنشطة والصور الواردة في 

لى تعريف اْلقتران واحد لواحد ويتم عرض التعريف إالكتاب والبرنامج 
 على السبورة

 
 

 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 

أن يميز 
الطالب 

اَلقتران 
الشامل من 
اْلقترانات 

 .اْلخرى
 

 الذكاء المنطقي الرياضي:
يقوم المعلم بتوجيه ومساعدة المتعلمين على كتابة المجال المقابل والمدي 

 لالقترانات المعطاة.
 دور المعلم:

المدرسي يوجه المتعلمين الى اَلنتباه الي طريقة حل مثال من الكتاب 
 على السبورة.

 
 

 دور المتعلم:

 
 
 

متابعة دقة 
 اإلجابة.
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قتران الشامل أن اَل إلىيقوم الطالب بمالحظة طريقة الحل والتوصل 
 هو:

 
 

أن يعرف 
 الطالب

اقتران 
 التناظر.

 الذكاء االجتماعي:
في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يوفر الفرصة من أجل التفاعل مع 

بشكل منظم وسلس على المعلم أن يقسم الطالب الموضوع المطروح 
على شكل مجموعات صغيرة ويوفر مواقف تعليمية تثير المشكالت من 

 أجل التوصل الي تمكن الطالب من معرفة مفهوم اقتران التناظر.

 دور المعلم: يقوم المعلم بطرح الموقف المشكل التالي 
تناظر ما مدي صحة نه يكون اقتران إإذا كان ق اقتران واحد لواحد ف

 ؟هذه العبارة
 دور المتعلم:

 إلىيتوصل الطالب عن طريق المناقشة فيما بينهم وتوجيهات المعلم 
 مفهوم اقتران التناظر.

 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 

 

 
 التقويم الختامي:

 :  2ك اقتران بحيث ق)س( =س وليكن ق: ك  } 6، 3،  2 {ك =  كانت إذا

 لواحد؟هل ق اقتران واحد  (أ

...................................................... 

 هل ق اقتران تناظر؟ (ب

..................................................... 

 ج( هل ق اقتران شامل؟    

  ................................................... 
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 (5بطاقة بيتية رقم )

 قتراناتأنواع االالدرس الرابع: 
 

 السؤال األول:

 ولماذا؟ واحد لواحد وأي منها شامالا  اقتراناا  يعتبر اآلتية العالقات أي

 }( 7،1( ،)5،3( ،)2،2) {= 1ق .1

.................................................. 

 })ج،ج( ،)د،ج( ،)ب،ك(  {= 2ق .2
 

     .....................................................  

 السؤال الثاني:
 

 السبب؟ ذكر مع لواحد واحد ليس وأيها لواحد واحد اآلتية قتراناتاال أي

 

 السؤال الثالث:
 الممثلة بالمخطط السهمي يمثل اقتران تناظر ولماذا؟ اآلتية قتراناتاال أي
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 الخامس: الدرس

 قتراناتاالتركيب 
 العامة لدرس: األهداف- أوالا 

 :أن على اا الطالب قادر الدرس يكون االنتهاء من بعد 

 .اقترانين تركيب مفهوم يع رف -

 .اقترانين تركيب قاعدة الطالب يستنتج -

 .اقترانين الطالب يركب -

 السابقة: المتطلبات-ثانياا 

  :بما يلي اا ملم الطالب أن يكون

 قترانات.االالقدرة على تحديد  -

 قترانات.التمييز بين أنواع اال القدرة على -

 

 :االختبارية البنود- ثالثاا 

 هل الشكل المقابل يمثل اقتران؟ ما نوعه؟

 
 :التعليمية الوسائل-رابعاا 

 ..LCDالسبورة، األقالم،  الطباشير، المقرر، الكتاب
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اْلهداف 
 السلوكية

 
 جراءات التعليمية التعلميةاإل

 
 التقويم

أن 
 يتعرف

الطالب 
 على

 مفهوم

 تركيب

 اقترانين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الذكاء المكاني البصري:
لى إيقوم المعلم بتهيئة أذهان الطالب للموضوع الجديد من خالل التعرف 

واَلستعانة ببعض البنود اَلرتباطات الشبكية بين الخبرات السابقة والجديدة 
 اإلخبارية للكشف عن الخبرات السابقة.

 دور المعلم:
 يقوم المعلم بمناقشة الطالب للكشف عن خبرتهم السابقة حيث يستذكر 

 قترانات.قتران والتمييز بين اَللطالب مفهوم اَلا
 دور المتعلم:

الكتاب يتوصل الطالب من خالل تـأمل ومالحظة اْلنشطة والصور الواردة في 
 قترانات.لى تعريف مفهوم تركيب اَلإ والبرنامج

 
 ويمكن اختصار الشكل بالمخطط التالي:

 
 

 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
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 أن

 يستنتج

 الطالب

 قاعدة

 تركيب

 اقترانين.
 

 الذكاء المنطقي الرياضي:
 يقوم المعلم بتوجيه ومساعدة المتعلمين على كتابة قاعدة تركيب اقترانين.

 المعلم:دور 
لى اَلنتباه الي طريقة حل مثال من الكتاب المدرسي على إيوجه المتعلمين 

 السبورة.

 
 دور المتعلم:

 يقوم الطالب بمالحظة طريقة الحل والتوصل الي أن:

 ق)س(( ) ھق)س( =  ∘ ھ

 
 
 

متابعة 
دقة 

 اإلجابة.
 

 أن

 يركب

 الطالب

 اقترانين.

 الذكاء االجتماعي:
في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يوفر الفرصة من أجل التفاعل مع الموضوع 

المطروح بشكل منظم وسلس على المعلم أن يقسم الطالب على شكل مجموعات 
 تمكن إلىصغيرة ويوفر مواقف تعليمية تثير المشكالت من أجل التوصل 

 قترانات.الطالب من معرفة تطبيق تركيب اَل

 علم بطرح الموقف المشكل التالي دور المعلم: يقوم الم

 ق)س(؟ ∘ ھأوجد قيمة  3، وكان ه)س( = س+2س-1إذا كان ق )س( =

 دور المتعلم:
حل السؤال  إلىيتوصل الطالب عن طريق التعاون فيما بينهم وتوجيهات المعلم 

 السابق.

 
مالحظة 

جابات إ
 الطالب

 

 التقويم الختامي:
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 (6بطاقة بيتية رقم )

 قتراناتالخامس: تركيب االالدرس 
 

 -السؤال األول

 
 
 

 

 -السؤال الثاني
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 -السؤال الثالث
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 السادس: الدرس

 قتران العكسياال
 

 العامة لدرس: األهداف- أوالا 
 أن: على اا الطالب قادر الدرس يكون االنتهاء من بعد 

 .االقتران عكسي رفيع  -

 .معلوم القتران االقتران عكسي الطالب جديو   -

 
 

 السابقة: المتطلبات-ثانياا 

  :بما يلي اا ملم الطالب أن يكون

 القدرة على تحديد االقتران.-

 القدرة على تمييز رمز االقتران ق )س(. -

 القدرة على عكس العالقة. -

 

 :االختبارية البنود- ثالثاا 

 ؟1-اوجد ع }(5،3( ، )4،2( ، )2،1) {اذا كانت ع= 

..................................................... 
 

 

  :التعليمية الوسائل- اا رابع
 

 

 ..LCD.السبورة، األقالم،  الطباشير، المقرر، الكتاب
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اْلهداف 
 السلوكية

 التقويم جراءات التعليمية التعلميةاإل

 
أن 

يتعرف 
 الطالب

 على

مفهوم 
عكس 

اَلقتران
. 

 

 
 الذكاء المكاني البصري:

لى إيقوم المعلم بتهيئة أذهان الطالب للموضوع الجديد من خالل التعرف 
اَلرتباطات الشبكية بين الخبرات السابقة والجديدة واَلستعانة ببعض 

 البنود اإلخبارية للكشف عن الخبرات السابقة
 دور المعلم:

 يقوم المعلم بمناقشة الطالب للكشف عن خبرتهم السابقة حيث يستذكر 
ن اَلقتران أالطالب مفهوم القدرة على تحديد اَلقتران من خالل توضيح 

 يشمل العالقة.

  يتم طرق السؤال التالي:

 ؟1-وجد وأ }(5،3( ، )4،2( ، )2،1) {ذا كانت و= إ
..................................................... 

 دور المتعلم:
قترانات ظة يذكر الطالب أمثلة على بعض اَلمن خالل التأمل والمالح

 ومعكوسها؟ 

 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 

أن 
يطبق 

الطالب 
مفهوم 
عكس 

اَلقتران
. 

 

 الذكاء المنطقي الرياضي:
على كتابة معكوس العالقات الرياضية يقوم المعلم بمساعدة المتعلمين 

 بطريقة صحيحة
 دور المعلم:

    على السبورة بمساعدة الطالب: 3يقوم المعلم بحل مثال 

 
 دور المتعلم :

 يالحظ الطالب كيفية عكس اْلزواج المرتبة في العالقات الرياضية. 

 
 

متابعة دقة 
 اإلجابة
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 أن يوجد

 الطالب

 عكسي

 اَلقتران

 َلقتران

 معلوم .
 
 
 

 الذكاء االجتماعي:
يقوم المعلم بمساعدة المتعلمين على اَلنغماس الكامل في الخبرات 

التربوية واَلندماج والتكيف معها، بحيث يوفر المعلم للمتعلمين الفرصة 
 من أجل التفاعل مع الموضوع المطروح بشكل منظم وسلس.

 دور المعلم:
 يقسم المعلم الطالب الي مجموعات. 

 رح المعلم اْلسئلة التالية:يط  
قتران العكسي؟                      ماذا يعني الرمز بماذا نرمز الي اَل  
 ؟ 1-ع
 ما مفهومك لالقتران العكسي؟  
يتيح المعلم فرصة للمتعلمين للتفاعل والتحاور ويعزز اإلجابات  

 .الصحيحة
 دور المتعلم: 
مفهوم  إلىبتعاون الطالب فيما بينهم وبمساعدة المعلم يتم التوصل  

 قتران.عكس اَل

 
 
 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 

 

 
 

 التقويم الختامي:

 م ال:أذا كان اقتران إ، وأبين  1-أجد ق (1
  }(5،2( ، )6،2( ، )1،1) {ق=  (أ

................................ 

 }(7،3( ، )4،2( ، )2،5) {ق=  (ب

................................. 

 المدرسي؟ الكتاب ( ب ، أ ) 2 سؤال 38 صفحة صفية تدريبات (2
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 (7بطاقة بيتية رقم )
 

 قتران العكسيالدرس السادس: اال
 

 -السؤال األول

 : ال أم اقترانا كان إذا بين ثم  -1ق جد

 }( 7،1( ،)5،3( ،)2،2) {= 1ق (1

................................. 

 })ج،ج( ،)د،أ( ،)ب،ك(  {= 2ق (2

       ................................ 

 
 

 -السؤال الثاني
 

 لالقترانات التالية؟ 1-قتران العكسي قاال أجد
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 السابع: الدرس

 قتران المحايداال
 

 العامة لدرس: األهداف-أوالا 
 :أن على اا الطالب قادر الدرس يكون االنتهاء من بعد 

 .المحايد االقتران الطالب على رفيع   -

 .المحايد االقتران و االقتران ىعكس بين الطالب يفرق -
 

 

 السابقة: المتطلبات-ثانياا 

  :بما يلي اا ملم الطالب أن يكون

 قتران.يجاد معكوس االإالقدرة على -

 القدرة على عكس العالقة. -

 

 :االختبارية البنود-ثالثا ا 
 ، لالقترانات التالية؟  1-قتران العكسي قأجد اال

  }(5،7( ، )4،2( ، )9،6) {ق=  (أ

................................ 

  }(2،1( ، )6،3( ، )1،1) {ق= ب( 

................................ 
 

 

 :التعليمية الوسائل-رابعاا 
 

 LCD.األقالم،  السبورة، الطباشير، المقرر، الكتاب
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اْلهداف 
 السلوكية

 
 جراءات التعليمية التعلميةاإل

 
 التقويم

أن 
يتعرف 
 الطالب

 على

 مفهوم

 اَلقتران
 .المحايد

 

 الذكاء المكاني البصري:
يقوم المعلم بتهيئة أذهان الطالب للموضوع الجديد من خالل التعرف 

الخبرات السابقة والجديدة واَلستعانة ببعض لى اَلرتباطات الشبكية بين إ
 البنود اإلخبارية للكشف عن الخبرات السابقة.

 دور المعلم:
 يقوم المعلم بمناقشة الطالب للكشف عن خبرتهم السابقة حيث يستذكر 

 قتران.الطالب مفهوم عكس اَل
 دور المتعلم:

يتوصل الطالب من خالل تـأمل ومالحظة اْلنشطة والصور الواردة في 
 قتران المحايد:لى تعريف مفهوم اَلإالكتاب والبرنامج 

 
 

 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 

أن يوجد 
الطالب 

اَلقتران 
المحايد 
لبعض 

قتراناتاَل
. 

 

 الذكاء المنطقي الرياضي:
قترانات المحايدة ومساعدة المتعلمين على تحديد اَل يقوم المعلم بتوجيه

 من بين مجموعة اقترانات.
لى اَلنتباه الي طريقة حل مثال من الكتاب المدرسي إيوجه المتعلمين 

 على السبورة.

 
 
 

 
 
 

متابعة دقة 
 اإلجابة.
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 دور المتعلم:

 يقوم الطالب بمالحظة طريقة الحل والمشاركة في الحل.

 أن يوجد

 الطالب

 اَلقتران

 العكسي

 َلقتران

 معلوم.

 الذكاء االجتماعي:
في هذه الخطوة يحاول المعلم أن يوفر الفرصة من أجل التفاعل مع 

الموضوع المطروح بشكل منظم وسلس على المعلم أن يقسم الطالب 
على شكل مجموعات صغيرة ويوفر مواقف تعليمية تثير المشكالت من 

 قتران العكسي.يجاد اَلإب من معرفة تمكن الطال ىلإأجل التوصل 

 دور المعلم: يقوم المعلم بطرح الموقف المشكل التالي 
 ؟5-س2جد اْلقتران العكسي لألقتران ق)س(= 

 دور المتعلم:
حل  ىلإيتوصل الطالب عن طريق التعاون فيما بينهم وتوجيهات المعلم 

 السؤال السابق، والوصول الي التعميم:
 

 
 

 
مالحظة 

 جاباتإ
 الطالب

 

 :محايدة اآلتية قتراناتاال أي التقويم الختامي:
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 (8بطاقة بيتية رقم )

 قتران المحايدالدرس السابع: اال
 

 -السؤال األول

 قتران العكسي لالقترانات التالية؟قتران المحايد، جد االباستخدام اال

 

 6-س3د)س(=  (أ

 

 الحل:

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 

 

 2-ق)س(= س (ب

 

 الحل:

............................................................................... 

............................................................................... 

............................................................................... 
 

 -ثانيالسؤال ال
 

 قترانات التالية محايدة؟أي اال
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 الثامن: الدرس

 قتران الثابتاال
 العامة لدرس: األهداف-أوالا 

 :أن على اا الطالب قادر الدرس يكون االنتهاء من بعد 

 .الثابت االقتران الطالب رفيع   -

 .بالرسم الثابت االقتران الطالب يحدد -

 .معطاة اقترانات عدة من الثابت االقتران الطالب يميز -

 السابقة: المتطلبات-ثانياا 

  :بما يلي اا ملم الطالب أن يكون

 يجاد األقتران العكسي.إالقدرة على  -

 قترانات.التمييز بين أنواع اال القدرة على -

 

 :االختبارية البنود- ثالثاا 

 قترانات التالية محايدة؟أي اال

 

 

 :التعليمية الوسائل-اا رابع

 .LCDاألقالم،  السبورة، الطباشير، المقرر، الكتاب
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اْلهداف 
 السلوكية

 
 جراءات التعليمية التعلميةاإل

 
 التقويم

 أن يتعرف

الطالب 
 على

مفهوم 
 اَلقتران

 .الثابت

 الذكاء المكاني البصري:
لى إيقوم المعلم بتهيئة أذهان الطالب للموضوع الجديد من خالل التعرف 

اَلرتباطات الشبكية بين الخبرات السابقة والجديدة واَلستعانة ببعض البنود 
 اإلخبارية للكشف عن الخبرات السابقة

 دور المعلم:
 ة حيث يستذكر يقوم المعلم بمناقشة الطالب للكشف عن خبرتهم السابق

 قترانات والتمييز بينها.قتران وأنواع اَلاَلالطالب مفهوم 

 يتم طرح السؤال التالي:

 قترانات التالية محايدة؟أي اَل .أ

 
 

 دور المتعلم:
 قتران الثابت؟ مل والمالحظة يذكر الطالب رمز اَلمن خالل التأ

 

 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
 
 

 
 يحدد أن

 الطالب

 اَلقتران

 الثابت

 بالرسم.
 

 
 الذكاء المنطقي الرياضي:

يقوم المعلم بمساعدة المتعلمين على تحديد شكل اَلقتران الثابت من بين عدة 
 اقترانات معطاة.

    قتران الثابت على السبورة:يقوم المعلم بعرض شكل اَل

 
 

 دور المتعلم:
 يالحظ الطالب الفرق بين شكل اَلقتران الثابت واَلقتران المحايد. 
 
 
 
 

 
 

متابعة 
دقة 

 اإلجابة
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 التقويم الختامي:

 قترانات التالية؟قتران الثابت من االأحدد اال

 8ق)س(=  .أ

................................... 

 ق)س(= س .ب

.................................. 

8√ق)س(=  .ج
3

 

.................................. 

 2س3ق)س(=  .د

.................................. 

 

 

 

 

 أن يميز

 الطالب

 اَلقتران

 من الثابت

 عدة

 اقترانات
  .معطاة

 الذكاء االجتماعي:
يقوم المعلم بتوزيع الطالب في مجموعات صغيرة، بحيث يوفر المعلم 

مع الموضوع المطروح بشكل منظم  للمتعلمين الفرصة من أجل التفاعل
 وسلس.

 دور المعلم:
 يقسم المعلم الطالب الي مجموعات. 

 يطرح المعلم اْلسئلة التالية:  
 منحنى اَلقتران الموازي لمحور السينات يكون اقتران ......... ؟                        
 يتيح المعلم فرصة للمتعلمين للتفاعل والتحاور ويعزز اإلجابات الصحيحة 
 دور المتعلم: 
قاعدة اْلقتران  ىلإنهم وبمساعدة المعلم يتم التوصل بتعاون الطالب فيما بي 

 الثابت.
 

 

 
 
 
 
 
 

مالحظة 
جابات إ

 الطالب
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 (9بطاقة بيتية رقم )

 قتران الثابتالدرس الثامن: اال

 
 -السؤال األول

 

 

 

 -السؤال الثاني

 أجد االقتران الثابت فيما يلي:

 5. ق )س( = 1

 2. ل )س( = س+2

 1-ص  2. م )ص( = 3

 س5+ 2. ك )س( = س4

 س + س4. د )س( = 5

 0. س = 6

 


