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كل اسمه بكل فخر، إلى من أفتقده في  إلى من أحمل لبـذل، واألخـوة، الحـب، وا إلـى الـذي علمنـي
  من یرتعش قلبي شوقًا ودعاء بأن یطیب اهللا ثراه  إلى، لحظة وتمنیت وجوده معي

  رحمه اهللا والدي الطاهرة روح
$   $  $  
  الدعاء، إلى من حاكت سعادتي بخیوط منسوجة من قلبهاإلى القلب الذي یتدفق بالعطاء وینبض ب

  حماها اهللا ورعاها أمي 
$   $  $  

  وحبیب قلبي رفیق دربيإلى من كان سندًا لطموحي وعونًا لنجاحي ، إلى الروح التي سكنت روحي
  زوجي الغالي

$   $  $  
  نور الكون وكحل العین إلى بناتي أجمل ما في حیاتي   إلى اهللا لي، اوهبه جمل هدیةإلى أ

  تالین "الحب الجدید و  الناو  تاال"   
$   $  $  

  ..إلى ریاحین حیاتي، إلى من حبهم یجري في عروقي ویلهج بذكرهم فؤادي
  إخوتي وأخواتي

$   $  $  
  ، إلى من تعجز الكلمات عن شكرهمقل عزميطوال فترة دراستي وشجعني حین إلى من رعى لي أطفالي 

  .عائلة زوجي الكرام
$   $  $  

  

  درب العلم والمعرفة إلى سالكي
  

 ،،،أهدي حبثي هذا إليهم مجيعاً 
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  شكر وتقدير
، ووفقني فأنجزت، له الحمد كل الحمد، من قبل ومن بعد، الحمد هللا الذي أعانني فبلغت

حمد والشكر أن مننت علي بإنجاز عملي هذا، ال ، یا رب لكوالصالة والسالم على نبي الهدى
ذ   ذْ و [ ، فسبحانه القائل في كتابه العزیزویسرت لي كل عسیر في دربي

َ
ِ   َر   ُ  ن َ   َ   

زِ َ    ُ   َ َ ْ  ُ 
َ
ِ و     َ    ُ  ْ َ َ   ِ   ) 7(إبراهیم : ]    َ َ  َ َ اِ   نإ

التي احتضنت  لجامعة اإلسالمیةا كما أتقدم بجزیل شكري وعرفاني إلى جامعتي الغراء
    الماجستیر.أملي وطموحي ألنال درجة 

كما أتقدم بالشكر الجزیل إلى أعضاء الهیئة التدریسیة لما قدموه جمیعًا في فترة الدراسة 
   ، فجزاهم اهللا خیر الجزاء.المنهجیة والبحثیة

اهیم حامد األسطل إبر  الدكتور/كما یسرني أن أتقدم بالشكر والعرفان ألستاذي الفاضل  
رائه سالة، والذي لم یبخل علي بتقدیم النصح واإلرشاد، والذي كان آللتفضله باإلشراف على هذه الر 

   .في توجیه الدراسة نحو الطریق الصحیح دوراً 

  والشكر موصول إلى عضوي لجنة المناقشة، كل من: 

  (مناقشًا داخلیًا)محمد عبد الفتاح عسقول الدكتور الفاضل/ 

   )مناقشًا خارجیاً (خالد فایز عبد القادر كتور الفاضل/ والد

  مما زادها دقة وصوابًا، فلهما كل التقدیر واالحترام. ، الذین تفضًال بمناقشة الرسالة

كما أتقدم بالشكر لكل من ساهم في تحكیم أدوات ومواد الدراسة الذین زودوني بمالحظاتهم 
  وتعدیالتهم فجزاهم اهللا كل خیر.

أتوجه بكل الحب والدعاء واالمتنان لعائلتي الكریمة وزوجي العزیز الذین شاركوني  وأخیراً 
   مسیرتي وآزروني بالدعم النفسي والمعنوي .
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  ملخص الدراسة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة فاعلیة برنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددة في 
ولتحقیق هذا الهدف سعت الدراسة ، بتدائياالتنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات الصف الثالث 

   :لإلجابة على السؤال الرئیس التالي
ما فاعلیة برنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات 

  ؟  بغزة الصف الثالث األساسي

   :وینبثق من هذا السؤال الرئیس األسئلة التالیة

 األساسي الثالث الصف طالبات لدى الریاضیة القوة لتنمیة مناسبةال المتعددة الذكاءات ما .1
 بغزة؟

 لدى الریاضیة القوة تنمیة في المتعددة الذكاءات على القائم المحوسب البرنامج صورة ما .2
  ؟ بغزةاالبتدائي  الثالث الصف طالبات

 موعةالمج في وأقرانهم التجریبیة المجموعة طالبات درجات متوسط بینفروق  یوجد هل .3
 الختبار القوة الریاضیة ؟   البعدي التطبیق في الضابطة

، قصدیة حیث تم اختیار مدرسة جدة االبتدائیة بطریقة ، اتبعت الباحثة المنهج التجریبي
تم اختیار العینة التي تكونت من صفین دراسیین بطریقة عشوائیة لیكون أحدهما المجموعة و 

والتي بلغ كل منها ( ، االبتدائي ن طالبات الصف الثالثالتجریبیة واآلخر المجموعة الضابطة م
  ) طالبة .32

تأكدت الباحثة من تكافؤ المجموعتین في كل من التحصیل في مادة الریاضیات والعمر 
  .الزمني واالختبار القبلي للقوة الریاضیة

ن تحلیل والتي تكونت م، ولتحقیق أهداف الدراسة قامت الباحثة بإعداد أدوات ومواد الدراسة
 واختبار القوة الریاضیة وبرنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددةوحدة الكسور والقیاس محتوى 

ومن تم ، وتم التأكد من صدق أدوات الدراسة بعرضها على لجنة التحكیم، دلیل معلم ودلیل طالبو 
   .تعدیلها في ضوء مالحظاتهم وتوصیاتهم

 عینة على هبتطبیق الباحثة قامت الریاضیةالقوة  اختبار صدق وثبات من وللتأكد
، من مدرسة عقبة بن نافع الصف الرابع األساسي من طالبات ) طالبة30استطالعیة مكونة من (

) أما باستخدام 0.971ثبات اختبار القوة الریاضیة باستخدام التجزئة النصفیة ( معامل كان  حیث



 
 

  ج

تطبیقه  تم حیث، الدراسة عینة على بیقهبتط الباحثة یطمئن  ) مما0.972كودر ریتشاردسون (
 لإلجابة البرنامج تنفیذ بعد بعدي من تكافؤهما واختبار للتأكد الدراسة مجموعتي على قبلي كاختبار

 متوسطي بین الفرق داللة لحساب مستقلتین لعینتین "ت" استخدام اختبار وتم، الدراسة أسئلة على
المحوسب القائم على الذكاءات  البرنامج تأثیر حجم لقیاس إیتا كمربع ،كلتا المجموعتین درجات

 .القوة الریاضیة  تنمیة على

  :یلي ما الدراسة إلیها توصلت التي النتائج أهم ومن

) بین متوسط درجات طالبات α=  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  .1
لتطبیق البعدي الختبار القوة المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في ا

  .لصالح المجموعة التجریبیة  الریاضیة في محور المعرفة الریاضیة

) بین متوسط درجات طالبات α=  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  .2
المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار القوة 

  .لصالح المجموعة التجریبیة ة في محور التواصل الریاضيالریاضی

) بین متوسط درجات طالبات α=  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  .3
المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار القوة 

  .وعة التجریبیةلصالح المجم الریاضیة في محور الترابط الریاضي

) بین متوسط درجات طالبات α=  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  .4
المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار القوة 

  . .لصالح المجموعة التجریبیة الریاضیة ككل

الباحثة بضرورة االستفادة من البرامج  صتأو  نتائج من الدراسة عنه أسفرت ما ضوء وفي
التعلیمیة المحوسبة بمختلف المراحل الدراسیة  وتوظیفها في العملیة التعلیمیة مما یحقق التفاعلیة 

إعادة النظر في بناء مناهج الریاضیات لكافة المراحل ، ویحسن من فرص التعلم الذاتي، في التعلیم
تفعیل مختبر الحاسوب في ، تشمل أبعاد القوة الریاضیةبحیث ، االبتدائيوخاصة الصف الثالث 

عقد ورش عمل للمعلمین لتدریبهم على كیفیة ، المدرسة لیشمل تدریس جمیع المواد الدراسیة
لتدریبهم على كیفیة و  التخطیط الجید للدروس في مختلف المواد باستخدام نظریة الذكاءات المتعددة

استخدام نظریة الذكاءات ، استخدامها بشكل فعال في التدریستصمیم البرامج التعلیمیة المحوسبة و 
  .المتعددة في التدریس بصورة كبیرة لتحقیق التعلم النشط والتواصل والترابط الریاضي
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Abstract 

This study aimed at identifying the effectiveness of a computerized 
program based on multi intelligences on improving the mathematical power 
for female third graders. For  achieving this aim, the study sought to answer 
the main question: What is the effectiveness of a computerized program 
based on multi intelligences on improving the mathematical power for 
female third graders? 

The following questions are derived from the main question: 

1- What are the suitable multi intelligences for improving the 
mathematical power for Gaza female third graders? 

2- What is the frame work of the computerized program based on multi 
intelligences on improving the mathematical power for Gaza female 
third graders? 

3- Is there any difference in the total average score in the post 
mathematical power test between the experimental group and the 
control group? 

The researcher adopted the experimental approach and chose the 
sample purposely from Jaddah Elementary School to facilitate applying the 
procedures of the study, then the researcher chose the sample that consisted 
of two classes from female third graders  ( 64 female students ) equally 
divided into (32) students for the experimental group and (32) students for 
the control one. The two groups were equivalent in their math achievement, 
age variable and pre- mathematical power test.  

To achieve the aims of the study, the researcher prepared the tools 
and the materials of the study; content analysis, mathematical power test, 
computerized program based on multi intelligences, teacher guide and 
student guide. To check the validity of the study tools, the researcher 
showed them to referees and then modified them according to their 
recommendations and objectives. To check the test validity and reliability, 
the researcher applied the test on a pilot study of (30) female fourth graders 
from Ogba Ben Nafa'a School.  The test reliability coefficient by using split 
half was (0.971) and (0.792) by using Kuder – Richardson; that assured the 
researcher that the test was reliable to apply on the sample of the study.  

The test was applied as a pre-test on the two groups to check their 
equivalent and a post test was applied after implementing the program to 
answer the study questions. T-test for independent samples was used to 
calculate the significant difference of the total average score between the 
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two groups and Eta square was used to assess the effect size of the 
computerized program based on multi intelligences on improving the 
mathematical power. The most important results of the study were: 

1- There are statistically significant differences at ( α= 0.01 ) in the total 
average score in the post mathematical power test between the 
experimental group and the control group in the domain of mathematical 
knowledge. 

2- There are statistically significant differences at ( α= 0.01 ) in the total 
average score in the post mathematical power test between the 
experimental group and the control group in the domain of mathematical 
communication. 

3- There are statistically significant differences at ( α= 0.01 ) in the total 
average score in the post mathematical power test between the 
experimental group and the control group in the domain of mathematical 
correlation. 

4- There are statistically significant differences at ( α= 0.01 ) in the total 
average score in the post mathematical power test between the 
experimental group and the control group. 
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  الفصل األول
  الفصل األول 

  خلفية الدراسة وأمهيتها 
  :المقدمة

 نتیجة التغیرات وذلك ومتسارعة، متعددة كثیرة تحدیات العالم مستوى على التربیة تواجه
هذه التحدیات  وتتطلب التكنولوجیا، مجال في الهائل والتقدم والمعلومات المعارف في الهائلة
 أدى ذلك إلى وقد والنامیة، منها المتقدمة العالم دول معظم في التعلیم لمنظومة شاملة مراجعة
 المتعلم على دور المداخل هركزت هذ وقد وتحدیثه، التعلیم لتطویر واتجاهات حدیثة مداخل إیجاد

 مستوى به إلى طالب والوصول كل تعلم إمكانیة وأكدت على التعلیمیة، العملیة محور وجعلته
   .تعلمه وأنماط قدراته مع یتناسب الذي التعلم أسلوب توافر إذا اإلتقان

  )315: 2009 ومحمود، المیهي( 

 الثمانینات من مطلع منذ لتبذ جهودًا عالمیة هناك أن) 168: 2003( بدوي أشار وقد
 التي الوطنیة والعالمیة للدعوات استجابة جاءت الجهود وهذه الریاضیات، وتعلم تعلیم تطویر أجل
 .تعلمها تقویم تعلیمها وطرق واستراتیجیات وأهداف الریاضیات مقررات في النظر إلعادة تدعو

 وأداتها فحسب، التطبیقیة ومالعل لغة لكونها لیس أهمیة، العلوم أكثر من الریاضیات ُتعدو 
 البشري، التاریخ مدار بالغ على باهتمام الریاضیات تعلیم حظي لذلك العملیة، الحیاة لغة ألنها بل

 في التربویة العملیة طالت التي والتغیرات الشاملة التطورات بعد وتحدیداً  مؤخرًا، وازداد االهتمام
  .میهامعل وتنمیة ٕاعدادو  وأسالیبها وطرقها مقرراتها

 یغفل أن یستطیع ال الریاضیات مناهج لتطویر الرامیة للجهود المتتبع فإن ذلك على وعالوة
 لمناهج المستمر التطویر باتجاه أیًضا بدورها تدفع التي الدولیة الهیئات بها تقوم التي الجهود

 للعلوم الدولیة االتجاهات دراسة الجهود هذه طلیعة في ویأتي تدریسها، وأسالیب الریاضیات
 Trends in International Mathematics and Science Study والریاضیات
TIMMSS)( ،التي والمعلومات البیانات المشاركة للدول تقدم الضخمة الدولیة الدراسة فهذه 

 وهذا، نتائجال عنها تكشف التي القصور، أوجه ومعالجة، الریاضیات مناهج تطویر في تساعدها
 أو كمنهج سواء أهدافها، وتحقیق الریاضیات بتدریس یتعلق ما لكل مراجعةال ضرورة على یؤكد

   .تدریس كطریقة

 طبیعة مع مداخل تتماشى إلى یحتاج والعشرین الحادي القرن في الریاضیات وتدریس
 أن التربویین جمیع المتوالیة، ویتفق ومستجداته المتتابعة متغیراته مع للتعامل المتعلم وتعد العصر،

 للذكاء المتعددة األنماط ظهور نظریات فمع - كذلك یكون أن والبد - باألمس غیره الیوم متعلم
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 العلم إلى ساعیاً  التربویة، محورًا للعملیة لیكون بنفسه، یتعلم كیف الطالب تعلیم على والتركیز
 أن هتربیت على والقائمین تعلیمه المسئولین عن على لزاماً  كان ذلك كل مع التعلم؛ على حریصاً 
 وطبیعة یتناسب ال أنه الدراسات أثبتت التقلیدي الذي اإلطار عن وتعلیمه بتدریسه الخروج یحاولوا
 لالهتمام التربویین بعض اتجاه أن والشك والتعلیم المعاصر، الحدیثة التربیة ومتطلبات المرحلة
 في خطوة هو - التدریسیة المواقف في مدمجاً  أو بصفة مستقلة للطالب سواء التفكیر بتعلیم

 .والعملیة العلمیة حیاته لمستقبل المتعلم ذلك إعداد من خالل یمكن حیث الصحیح؛ االتجاه
  )315: 2009 ومحمود، المیهي(

 أهمها مفهوم من جدیدة، مفاهیم ظهرت الریاضیات وتعلم تعلیم في التطویر لجهود ونتیجة
 یشیر عبیده كما وتهدف یاضیات،الر  لتعلیم هدفًا رئیساً  تمثل أصبحت حیث الریاضیة؛ القوة

 مع الریاضیات وأهمیتها بنیة حول صحیحة واعتقادات اتجاهات تكوین إلى )52: 2006(
  .بجمالها اإلحساس

 National  الریاضیات لمعلمي القومي مجلسال أشار كما الریاضیة بالقوة ویقصد
Council of Teachers of Mathematics   )NCTM الریاضیة، عملیاتال التلمیذ ) امتالك 

 المعرفة :الثالثة الریاضیة المعرفة بمستویات وذلك الریاضي، بط واالستداللاوالتر  التواصل :ومنها
 ریاضي محتوى داخل وذلك المشكالت، بحل المرتبطة المعرفة المعرفة اإلجرائیة، المفاهیمیة،

  ) NCTM,1989:205 ( .معین

 أن )34: 2007(بدوي یرى لذلك الریاضیات، تعلیم في أساسیاً  محوراً  تمثل الریاضیة فالقوة
 وحل المشكالت الریاضي، والتواصل التفكیر یكون قادرًا على أن یجب ریاضیاً  قوي فرد أي

  األخرى الریاضیات والمجاالت وبین الریاضیات ضمن ترابطات وبناء الریاضیات، باستخدام

 National Assessment الریاضیات تحصیل لتقویم األمریكي القومي المجلس ویولي
of Education Progress     )NAEP (تشیر والتي، الریاضیة القوة على للتركیز بالغة أهمیة 

، والتخمین، االستكشاف :خالل من الریاضیة المعرفة وتوظیف جمع في الكلیة الطالب قدرة إلى
 لمحتوى الریاضیة راألفكا وربط، والتواصل، الروتینیة غیر المشكالت وحل، الریاضي والتفكیر
 فهم خالل من الریاضیة القوة وتنمو، أخرى مادة في أو آخر ریاضي محتوى أفكار مع ریاضي

 خالل من له التعلم ویحدث المتعلم معرفة تنمو حیث، المشكالت وحل، اإلجرائیة والمعرفة المفاهیم،
 الجدیدة المواقف في ظیفهاتو  ثم ومن، الجدیدة والمعلومات، السابقة المعلومات بین ترابطات تكوین
 أحد داخل، المتعلم أداء خالل من دراستها یمكن الریاضیة للقوة السمة وهذه، إنتاجیة بطریقة

 حل، اإلجرائیة المعرفة، المفاهیم فهم (ة الثالث المستویات في الریاضي المحتوى مجاالت



 خلفیة الدراسة وأهمیتها
 

4 

  الفصل األول
 بالالحقة السابقة المفاهیم ربط ضرورة من الحدیثة االستراتیجیات علیه أكدت ما وهذا، )المشكالت

  ) NAEP ،2000:124 - 132( التعمیم إلى التوصل ثم ومن المفاهیم لتكوین
 هو الوسیلة الطالب تحصیل یكون أن عن تنأى التقویم في الحدیثة التوجهات إن وحیث

 ویملتق مالئم مدخل من فالبد ظل امتالكه لذكاءات متعددة في خاصة ،وتقدمه تعلُّمه لتقویم الوحیدة
 أداء جوانب بین مركزیاً  موقعاً  تحتل التي القوة الریاضیة،  من ذلك إلى أقرب ولیس الطالب،
 لمعلمي المجلس القومي وضعها التي العالمیة وفقًا للمعاییر بتقویمها، القیام یجب التي الطالب

 لدى عامة اتقدر  بأنها الریاضیة القوة وتتمیز، NCTM)األمریكیة ( الریاضیات بالوالیات المتحدة
 : منها ةعد أسالیب باستخدام ،الریاضیة المعلومات جمع واستخدام من تمكنهم الطالب،

 ومن حول التواصل الروتینیة، المشكالت غیر حل، المنطقي االستدالل، والحدس ،االستكشاف
 لفي مجا األفكار الریاضیة مع ریاضي ما مجال في األفكار الریاضیةَّ  الریاضیات، وترابط خالل
المجلس أن  حدد وقد ه،ب مرتبطة سیاقات أو نفسه السیاق في آخر مجال علمي أي في أو آخر
 للمفاهیم الطالب إدراك تنمي باالهتمام، جدیرة ریاضیة مهمات المعاییر تصمیم تلك ضمن من

 الریاضي، والتواصل االستدالل على قدراتهم من المشكالت ویزید حل من بما یمكنهم والعملیات،
 حل على لمساعدتهم الطالب، جمیع لدى الریاضیةالقوة  تنمیة على تساعد بیئة تعلم ئةوتهی

 مدخال یكون علیها والتدرب ولعل الذكاءات المتعددة، الریاضیة األفكار المشكالت واستكشاف
مع  اإلیجابي للتفاعل وتهیئتهم بإتقان، المختلفةالریاضیة  المهمات مع المتعلمین ناسبًا لتعاملم

وتنمیة القوة  تقویة ثم ومن مجاالتها، باختالف الریاضیةاألفكار  استكشاف روح وبث شكالتالم
  .لدیهم الریاضیةَّ 

)  أن تنمیة القوة الریاضیة بأبعادها الثالثة یحتاج إلى توفیر 698: 2010ویذكر سرور( 
ى التعامل مع األمر الذي یستلزم إعداد معلمین قادرین عل، بیئة تعلیمیة ثریة متعددة المصادر

ل إحدى الُبنى فضًال عن إثراء مناهج الریاضیات بالبرمجیات المناسبة التي تمث، التكنولوجیا الحدیثة
) أهم الجوانب التي یمكن أن 64 :2005(السواعي وخشانویوضح ، ونيلكتر التحتیة للتعلم اإل

  :نذكر منها، تسهم بها التكنولوجیا في إثراء تعلیم وتعلم الریاضیات
وذلك بانخراط المتعلمین في الحصول على المعلومات من  :یة الخبرات التعلیمیة الحقیقة تنم - 

 .خالل التواصل الریاضي

وذلك  ؛الذكاء المنطقي الریاضي، مثل الذكاء المكاني البصري :تنمیة الذكاءات المتعددة - 
 .بتوظیف الخواص التفاعلیة للبرمجیات المتنوعة

لك من خالل تطبیق األفكار الریاضیة المتنوعة للمشكلة وذ :تطویر مهارات حل المشكالت - 
 .الواحدة
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تتیح التوصل ، إن العالم اآلن یشهد ظهور مرحلة جدیدة ترتبط باإلفادة من إنتاج البرمجیات

إلى أسرار وتفاصیل البرمجیات، وذلك بالدعوة إلى إنتاجها وتعدیلها، فاالبتكارات تزداد بالجهد 
ومن ثم كانت الحاجة في مجال التعلیم بوجه عام إلى البرامج التعلیمیة  المشترك والعمل الجماعي،

  المحوسبة. 
ویحتم على  ،إن التفاعل األكید بین الریاضیات والتقدم التكنولوجي یؤكد أهمیة هذا المبحث

وللتغلب على مشاكل تعلمه ، التربویین ضرورة وضع الخطط واالستراتیجیات لتسهیل تدریسه للنشء
والحاسوب كوسیلة تعلیمیة من الوسائل التي تساهم في ، علم مجرد صعب االستیعاب باعتباره

كما ، للتعلم دافعیتهمو  إثارة حماس الطلبةكبیرًا في  إذ یلعب دوراً ، تحسین وتطویر العملیة التعلیمیة
حتى أصبح ، ولقد اتسع نطاق استخدام الحاسوب، یحد من مشكلة الفروق الفردیة بین المتعلمین

وذلك لما له من أثر ، ت التعلیمءًا من األنشطة المختلفة في كل المؤسسات بما فیها مؤسساجز 
لعل البرمجیات فعیة وتنمیة المهارات العقلیة ،و یجابي في تزوید الفرد بالجانب المعرفي وزیادة الداإ

المعلومة  التفاعلیة المحوسبة كانت إحدى تلك المحاوالت التي أثبتت فاعلیتها ونجاحها في تبسیط
  .الریاضیة وجعلها أكثر مرونة وأطول أثرًا في االستیعاب

وتعلم ، ویبرز دور الحاسوب كأداة تعلیمیة في تأكید االتجاهات التربویة الحدیثة على التعلم
باإلضافة إلى زیادة تفرید التعلیم لیتماشى مع قدرات ، وزیادة مسئولیة الفرد عن تعلمه، التعلم كیفیة

               ین بأنماط واستراتیجیات متنوعة جاته ومراعاة الفروق الفردیة بین المتعلمالفرد واحتیا
  .)175: 2003، ( نشوان والزعانین

ن من أجل یحاسوب لطلبة القرن الحادي والعشر وقد أصبح معروفًا بأنه ال غنى عن ال
من خالل  إالذلك وال یتم ، دخول مرحلة جدیدة من مراحل التطور البشري في مجاالت الحیاة

دخال منهاج الحاسوب إلى التعلیم إبالحسبان  األخذدخال التحسینات على مناهج التعلیم من أجل إ
  ) 23: 2003، ( سعادة والسرطاوي .لمواكبة الدول المتقدمة في هذا المجال

ومن أكثر هذه األنماط توجهًا في الوقت الحالي هي البرامج التعلیمیة المعدة عن طریق 
وهي ما یعرف ، والتي تعتمد في تصمیمها على عناصر التشویق كالصوت والحركة، سوبالحا

 تتمیز) أن برامج الوسائط المتعددة 2005:3ویذكر عفانة وآخرون (، باسم الوسائط المتعددة
تجیب وتس، للمتعلم جداً  تفاعلي وجذاب بشكل والنصوص والصورة الصوت توظیف على بقدرتها

على استجابة الطالب كما یسمح ببناء  وتغییر سیر البرنامج بناءً ، برنامجلتفاعل الطالب مع ال
   .أدوات التقویم بطرق تفاعلیة ودینامیكیة

 طرائق مجال في والتحدیث التجدید عملیة أن )21: 2009(والعبسي عباس ویضیف
 بین هابأهمیت المقطوع الملحة األمور من أصبحت بل ؛نقاش مجال تعد لم التدریس واستراتیجیات

 عصر في التغیر سریعة الحیاة بین التوازن إحداث أجل من، ملًحا حیوًیا ومطلًبا، المختصین
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 في االستراتیجیات أشهر ومن ة،والتعلیمی التربویة النظم به تقوم أن ینبغي الذي والدور، العولمة
  .المتعددة الذكاءات استراتیجیات الریاضیات تدریس

لذا ستقوم الباحثة ، كغیره من البرامج إلى نظریة یقوم علیهاكما یحتاج البرنامج المحوسب 
حیث أشارت العدید من الدراسات إلى فاعلیة ، بتنظیم تعلم الطالبات وفق نظریة الذكاءات المتعددة

 ،) ( األحمدي2012 ،) ( زین الدین2012 ،نظریة الذكاءات المتعددة في التعلیم كدراسة ( اللهیبي
   .) وغیرها2011،) ( الدیب 2012،) ( آل سالم 2012

) إلى إمكانیة تنمیة القوة 2008 ،) ( البركاتي2013 ،كما أشارت دراسة ( المتولي
ومهاراته العقلیة والقدرات التي  اإلنسانالتي تركز على ، الریاضیة باستخدام الذكاءات المتعددة

   .وكیفیة تطویر وتقویم هذه القدرات والتعامل معها ،یمتلكها كل فرد

وعدم النظر ، كان ال بد من مراعاة ذكائه وقدراته وتفكیره باإلنسانهتمام البالغ الونظرًا ل
 على النقیضو  .والتي تعتبر الذكاء كیانًا عقلیًا موحداً ، إلى ذكاء اإلنسان بالنظریة األحادیة القدیمة

وهو ما  ،هناك علماء یفترضون وجود سلسلة عقلیة وفكریة تتعامل مع عدد من الذكاءات فإن
   :) فیما یلي35 - 32: 2005والتي حددها حسین ( ، یعرف اآلن باسم  الذكاءات المتعددة

الذكاء الجسمي ، الذكاء المكاني البصري، یاضيالذكاء المنطقي الر ، الذكاء اللغوي
             إلیهاویضیف ، والذكاء الضمنشخصي، الذكاء البینشخصي، الذكاء الموسیقي، الحركي

   .) الذكاء الطبیعي والذكاء الوجودي3: 2006رونج ارمست (

، اإلنسانيالعلوم التطبیقیة ألبحاث الذكاء  إحدىوعلیه فإن نظریة الذكاءات المتعددة تعد 
   .ه المختلفةلوالتي یتعاظم دورها عالمیًا في تطویر التعلیم في مراح

قلیة القابلة للتنمیة والتي المهارات الع :أنهاب) الذكاءات المتعددة 9: 2003، ویعرف ( جابر
 ،الذكاء المكاني، لمنطقي الریاضيالذكاء اللغوي ،الذكاء ا :توصل إلیها هوارد جاردنر والمتمثلة في

الذكاء  الذكاء الجسمي الحركي، الذكاء الموسیقي، الذكاء االجتماعي، الذكاء البینشخصي،
  .الطبیعي

بقة حیث أظهرت دراسة دبیات الساالدراسات واأل لباحثة من خاللجاءت فكرة البحث ل
 TIMSSالتي رصدت مستوى جودة تحصیل الطلبة في فلسطین في ضوء اختبار  )2009(یحیى 

واستجابة لالتجاهات العالمیة وتوصیات ، أنه یوجد تدني في مستوى المعرفة الریاضیة لدى الطلبة
اشرة أو إحدى عملیاتها األساسیة الندوات والمؤتمرات التي تدعو إلى تنمیة القوة الریاضیة بصورة مب

أن هناك قلة في  ةالباحث توجد االستدالل الریاضي)، الترابط الریاضي، ( التواصل الریاضي
 في التدریس في التقلیدیة الطرق على زال ما االعتماد نوأل ،االهتمام بتنمیة أبعاد القوة الریاضیة
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 حاولت، ت كنظریة الذكاءات المتعددةمواكبة المستحدثات من النظریاوعدم  مدارسال من كثیر

 على باالعتماد تحضیرها تم لدروس نموذج تقدیم في الذكاءات المتعددة هذه من تستفید أن الباحثة
 مجاالت في ویظهر متعددة قدرات من مكون الذكاء أن أساس على تقوم التي المتعددة الذكاءات

 تلك تنمیة یمكن وأنه ،متفاوتة وبنسب ختلفةالم الذكاءات یمتلكون البشر من األغلبیة كما متعددة
 المتعددة الذكاءات مراعاة نإ وحیث، متنوعة وأدوات وأسالیب أنشطة باستخدام وتطویرها الذكاءات

 المعلمة من یتطلب وهذا،  إهمالها وعدمالطالبات  بین الفردیة بالفروق االهتمام یوضح التدریس في
 ما تنفیذ من الباحثة تتمكن وحتى. تعلیمیة ومواقف وأدوات دموا من یناسبهن ما طالباتهال توفر أن

 الذكاءات ضوء في وحدة الكسور والقیاس تدریس في للمعلمة دلیل إعداد إلى سعت إلیه تصبو
أصبح لدى الباحثة رغبة في الربط بین الذكاءات  ولقد ،االبتدائيالثالث  فالص لطالبات المتعددة

 على أجریت التي التجارب أثبتت وقد، باستخدام البرنامج المحوسبة المتعددة وتنمیة القوة الریاضی
 التعلیمیة البرمجیات بواسطة یدرسون الذین متوسط درجات أن المختلفة، التعلیمیة المراحل تالمیذ

 الذین التالمیذ درجات متوسط وصل بینما االختبارات النهائیة، % في63 إلى المحوسبة وصل
 من أفضل الحاسوبیة البرمجیات استعمال وجد أن كما، % 50 إلى ةالعادی بالطرائق یدرسون
 ایجابیة أكثر كانت ما مادة نحو أن اتجاهاتهم كما التالمیذ، لضعاف العادیة بالطرائق التدریس
لذلك قامت الباحثة ببناء )  2009:83، الجبان( الحاسوب في التعلیمیة البرمجیات باستخدام

اءات المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات الصف الثالث برنامج محوسب قائم على الذك
 االبتدائيفي وحدة ( الكسور والقیاس ) من كتاب الریاضیات المقرر للصف الثالث ، األساسي

  .الثاني الدراسي فصل لل

  مشكلة الدراسة: 
 :التالي الرئیس السؤال في الدراسة  مشكلةتتحدد 

 طالبات لدى الریاضیة القوة تنمیة في المتعددة الذكاءات على قائم محوسب برنامج فاعلیة ما
  ؟ بغزة االبتدائي الثالث الصف
  :اآلتیة الفرعیة األسئلة منه ویتفرع

 االبتدائي الثالث الصف طالبات لدى الریاضیة القوة لتنمیة المناسبة المتعددة الذكاءات ما .1
 بغزة؟

 لدى الریاضیة القوة تنمیة في المتعددة تالذكاءا على القائم المحوسب البرنامج صورة ما .2
  ؟ بغزة االبتدائي الثالث الصف طالبات

 المجموعة في وأقرانهم التجریبیة المجموعة الباتط درجات متوسط بین فروق یوجد هل .3
 القوة الریاضیة ؟  الختبار  البعدي التطبیق في الضابطة
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   :الدراسة فروض

 التجریبیة المجموعة الباتط درجات متوسط بین فروق وجدت هللإلجابة عن سؤال الدراسة 
تم وضع الفروض  القوة الریاضیة،  الختبار  البعدي التطبیق في الضابطة المجموعة في وأقرانهم

  :الصفریة التالیة الختبارها

 درجات متوسط بین  ≥ α )0.05(  داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .1
 المعرفة اختبار في الضابطة المجموعة الباتط درجات ومتوسط بیةالتجری المجموعة البات ط

  المشكالت)  حل، المفاهیمیة، اإلجرائیة (المعرفة الریاضیة
 درجات متوسط بین  ≥ α )0.05(  داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .2

ل التواص اختبار في الضابطة المجموعة الباتط درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة الباتط
  .الریاضي

 درجات متوسط بین  ≥ α )0.05(ة دالل مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .3
 الترابط اختبار في الضابطة المجموعة الباتط درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة الباتط

 .الریاضي
 درجات وسطمت بین  ≥ α )0.05( داللة مستوى عند إحصائیة داللة ذات فروق توجد ال .4

القوة  اختبار في الضابطة المجموعة الباتط درجات ومتوسط التجریبیة المجموعة الباتط
 .ككلالریاضیة 

   :الدراسة أهداف
   :تحقیق األهداف التالیةتهدف الدراسة إلى 

 .الریاضیة القوة لتنمیة المناسبة المتعددة الذكاءات تحدید .1
 .الریاضیة القوة تنمیة في المتعددة لذكاءاتا على القائم المحوسب البرنامج صورة تحدید .2
بناء برنامج محوسب قائم على نظریة الذكاءات المتعددة في مادة الریاضیات لتنمیة القوة  .3

  .االبتدائيالریاضیة لدى طالبات الصف الثالث 
الوقوف على مدى تأثیر البرنامج المحوسب القائم على نظریة الذكاءات المتعددة في تنمیة  .4

  .االبتدائيالریاضیة لدى طالبات الصف الثالث القوة 
    الریاضیة المعرفة في المتعددة الذكاءات على القائم المحوسب البرنامج فاعلیة عن الكشف  .5

 .مشكالتیة ) ، إجرائیة، مفاهیمیة ( 
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الریاضیة  العملیات في المتعددة الذكاءات على القائم المحوسب البرنامج فاعلیة عن الكشف .6

  .الریاضي، الترابط الریاضي) (التواصل

   :الدراسة أهمیة
   :تكمن أهمیة الدراسة في النقاط التالیة

 المتعددة بالذكاءات فهمتعریو قد تفید هذه الدراسة المعلمین في توظیف البرامج المحوسبة  .1
 .الریاضیة القوة تنمیة في استخدامها وأهمیة، الریاضیات تعلیم في استخدامها وخطوات

 خالل تدریس من الریاضیة القوة تنمیة في األساسي الثالث الصف معلمي الدراسة ههذ تفید قد .2
 .المتعلم والقدرة على حل المشكالت الریاضیة  معرفة ونمو الریاضیات

 المناهج تطویر في مناهج الریاضیات بفلسطین ومطوري بناة الدراسة هذه نتائج تساعد قد .3
 .التطویر عملیة داخلم من مدخلك  المتعددة الذكاءات باستخدام

 المتعددة الذكاءات اعتماد إلى التدریس طرائق تطویر على القائمین انتباه الدراسة هذه تلفت قد .4
 .لتطویرها مدخالً 

 بشكل الریاضیات تدریس طرق تحسین في تساعد قد كطریقة محوسباً  برنامجاً  الدراسة ستقدم .5
 مناهج تصمیم في الدراسیة ناهجالم واضعي یفید قد مما، األساسیة المرحلة لطلبة خاص
 .الریاضیات تدریس في الحدیثة العلمیة االتجاهات تواكب

  .والترابط الریاضي الریاضي التواصلو توفر الدراسة اختبارًا یقیس المعرفة الریاضیة  .6

هي الدراسة األولى في فلسطین التي تناولت القوة  –في حدود علم الباحثة  –تعد هذه الدراسة  .7
 .الریاضیة

  :متغیرات الدراسة
 .وهي عبارة عن برنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددة :المتغیرات المستقلة .1

  القوة الریاضیة ( المعرفة الریاضیة والتواصل والترابط الریاضي )  :المتغیرات التابعة .2

  :الدراسة حدود
   :تم تحدید إطار هذه الدراسة بالحدود التالیة

والمبادئ التي تتعلق بصورة مباشرة  األسسبرنامج قائم على بناء  على الدراسة تر قتصا .1
الذكاء المكاني  - الذكاء المنطقي الریاضي –(الذكاء اللغوي  ةً المتعددة مستخدم الذكاءاتب
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الذكاء  –الذكاء الضمنشخصي  – البینشخصي الذكاء -الذكاء المكاني الجسدي  –البصري 
المعرفة  :الریاضیة القوة ا البرنامج على تنمیةودراسة أثر هذ )الذكاء الطبیعي -الموسیقي

 الریاضي التواصلعملیات القوة الریاضیة (و  المشكالت ) حل ،اإلجرائیة الریاضیة (المفاهیمیة،
 .) الریاضي والترابط

 من الوحدة التاسعة ( الكسور والقیاس ) في الواردة المعلومات تدریسالدراسة على  اقتصرت .2
   .الثاني الجزء االبتدائي لثالثا للصف الریاضیات كتاب

بمدرسة جدة االبتدائیة  االبتدائي الثالث الصف طالبات من على عینة الدراسة هذه قیطبتم ت .3
 .رفح   –التابعة لوكالة الغوث الدولیة األنروا 

 )  2015 - 2014العام(  من الثاني الدراسي الفصل في الدراسة إجراء تم .4

   : الدراسة مصطلحات
   :الفاعلیة ²

هي المقدرة على التأثیر وبلوغ األهداف " :) بأن الفاعلیة82: 1999یرى اللقاني والجمل ( 
   ."وتحقیق النتائج المرجوة

القائم على البرنامج المحوسب الذي یحدثه استخدام األثر  " :وتعرفه الباحثة إجرائیًا بأنه
) التواصل والترابط الریاضيالریاضیة و  تنمیة القوة الریاضیة ( المعرفة الذكاءات المتعددة في

بالدرجة التي تحصل علیها  ویقاس، لدى طالبات الصف الثالث األساسي في مادة الریاضیات
  ".الطالبة في اختبار القوة الریاضیة 

   :برنامج المحوسبال ²
وحدة تعلیمیة  منظمة ومترابطة تقدم للفرد بشكل منطقي بواسطة البرمجة الحاسوبیة ،یصممها "

وتتضمن مجموعة من الخبرات واألنشطة والوسائل وأسالیب التدریس ، المختصینمجموعة من 
ویتفاعل معها الطالب وتوفر له التغذیة ، والتقویم المتنوعة القائمة على نظریة الذكاءات المتعددة

  ." بهدف تنمیة القوة الریاضیة؛الراجعة الفوریة حسب استجابته 

   :الذكاءات المتعددة  ²

وتتمتع ، هانمتلكیوتختلف الطالبات بالذكاءات التي ، ات التي تستخدمها الطالبات"هي تلك الذكاء 
هي : الذكاء توصل إلیها جاردنر و  ذكاءات ةثمانی وهي، كل طالبة بأكثر من نوع من الذكاءات
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 -الذكاء المكاني الجسدي  –الذكاء المكاني البصري  -الذكاء المنطقي الریاضي –اللغوي 
  ".  ) الذكاء الطبیعي - الذكاء الموسیقي  –الذكاء الضمنشخصي  – البینشخصي الذكاء

   :الذكاءات المتعددة البرنامج المحوسب في ضوء
تنظیم مجموعة " :جرائیًا بأنهإالذكاءات المتعددة  ثة البرنامج المحوسب في ضوءتعرف الباح

الذكاءات  من الخبرات باستخدام الحاسوب من خالل دمج المحتوى العلمي مع أسس نظریة
لقوة اه المتعلمین من أجل تحقیق تنمیة وتعمل على شد انتبا ،حتى یسهل استیعابها؛المتعددة 
   ."الریاضیة

   :القوة الریاضیة ²

 بمستویاتها المعرفة الریاضیة استخدام طالبات الصف الثالث االبتدائي على تقویم مدى قدرة" 
بلغة الریاضیات وربط الریاضیات  من خالل التواصل ، حل مشكالت)إجرائیة مفاهیمیة،(

علیها في االختبار المعد لذلك صلن تقاس  بالدرجات التي سیحو ، األخرىببعضها ومع المواد 
  . "الغرض

 التواصل الریاضي :  ²

 في وبیئتها ورموزها الریاضیات مفردات استخدام على االبتدائيطالبات الصف الثالث  قدرة
وتقاس بالدرجة التي تحصل علیها  وكتابًة وتمثیالً  قراءةً  مهاوفه والعالقات عن األفكار التعبیر

  الطالبة في اختبار القوة الریاضیة الخاص بمحور التواصل الریاضي   . 
  الترابط الریاضي :  ²

الریاضیات  فروع للترابطات بین االبتدائيطالبات الصف الثالث  إدراك على تقوم التي العملیة
كل  خدمة الریاضیات في وٕادراك مدى فائدة ونفعیة األخرى، ومالعل مع والترابطات المختلفة
 قوانینها خالل من المتنوعة، الحیاتیة األنشطة وخدمة األخرى، العلوم خدمة وفي فروعها

وتقاس بالدرجة التي تحصل علیها الطالبات في اختبار وأنشطتها  والتنظیمیة المنطقیة وأسالیبها
  ابط الریاضي.القوة الریاضیة الخاص بمحور التر 

  المعرفة الریاضیة :  ²

   وتتضمن ثالثة أنواع من المعارف والخبرات وهي :
على معرفة المفاهیم الریاضیة  االبتدائيهي قدرة طالبات الصف الثالث المعرفة المفاهیمیة :  -1

  وعالقة المفاهیم بعضها ببعض وٕادراك التعمیمات . 
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على عمل إجراءات ریاضیة  االبتدائي ثهي قدرة طالبات الصف الثالالمعرفة اإلجرائیة : -2

  وتطبیقها على المفاهیم والتعمیمات .
على بناء معرفة ریاضیة جدیدة  االبتدائي قدرة طالبات الصف الثالثمعرفة حل المشكالت :  -3

  للوصول إلى حل المشكالت الریاضیة . اإلجرائیةمن خالل ربط المعرفة المفاهیمیة و 
    :ياالبتدائطالبات الصف الثالث  ²

وتتراوح  ، من سنتین من التعلیم األساسي والمسجالت لدى وكالة الغوثمهن الطالبات اللواتي أت"
  ."سنوات 9-8بین ما أعمارهن 



  

  

  

  

  

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري

  
  : ویشتمل على ثالثة محاور

 .القوة الریاضیةالمحور األول:  ²
  .الذكاءات المتعددةالمحور الثاني:  ²
  .البرنامج المحوسبث: المحور الثال ²
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  الفصل الثاني

 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

عن كل من إلقاء الضوء على بعض ما ُكتب  ىلباحثة من خالل اإلطار النظري إلتسعى ا
   :هيثالثة حاور وذلك في مالبرنامج المحوسب و  الذكاءات المتعددة، القوة الریاضیة

  احملور األول
  القوة الرياضية 

 ووسائله وأسالیبه التقویم عطاءوإ  المناهج تطویر حول التربوي نالمیدا ینفك الحدیث في ال
 تطویر تأخذ باعتبارها ال المنهج لتطویر ألي عملیة جدوى فال ذلك في غرو وال منه، وافراً  حظاً 
 إن األهم األداة هو االختبار التحصیلي یزال ال التطویر عملیات كل ومع واألسالیب، الوسائل تلك
 الوحیدة الوسیلة لیس أنه إال عملیة التقویم في أهمیته له أن شك وال التقویم، في الوحیدة تكن لم

  .والتقنین والتطویر العنایة من مزید إلى أنه بحاجة كما األحیان، بعض في األمثل األسلوب ولیس
 األخیرة أن العقود أجریت في التي والنفسیة الدراسات التربویة من أظهرت العدید وقد

 تهتم بقیاس الدراسیة المقررات جمیع مستوى وعلى التعلیم مراحل جمیع مستوى ىعل اختباراتنا
 في المتمثل )cognitive content(المعرفي  المحتوى على تركز التي الدنیا العقلیة العملیات

  )  53 :2003، ( میخائیل  واالستظهار الحفظ
 تطویر میةبأه نادت قد الدراسات بعض أن إلى) 190: 2008(ر زنقو  أشار وقد

 على الحس الریاضي وقدرة من قدر لدیه ویتكون ظ،یحف وال التلمیذ یتعلم حتى الریاضیات المدرسیة
على  الحكم معیار هو وحده التحصیل دام ما بحال ذلك یتم وال النمطیة، غیر حل المشكالت

  .الطالب مستوى
 جموعة منم إعطاء عملیة من أكثر هو التقویم أن على)55: 2003(میخائیل ویؤكد

 متغیرة شاملة دینامیكیة مستمرة عملیة هو وٕانما الدرجات، من مجموعة إعطاء أو االختبارات
 أن یتحول ویجب مدارسنا، في علیها المتعارف التقلیدیة غیر الصورة تأخذ أن ویجب تعاونیة،
 وسلوك التفكیر مهارات على تركز التي العلیا العقلیة المختص بالعملیات الجانب إلى التقویم

 بطبیعة یهتم التقویم أن على كان هنا ومن واإلبداع، االبتكار وسلوك المشكالت وحل االستدالل
 التي القویة البرهان  واالستدالل وطرق فیها التفكیر وطرق وٕاجراءاتها وأدواتها الریاضیات وأسالیبها

 من كثیر حسم اضیات فيبقوة الری یهتم أن وعلیه الدراسیة، المواد من غیرها عن الریاضیات تمیز
  .الحیاتیة القضایا
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 إلى التحصیل ینظر ال فأصبح األخیرین؛ العقدین في الریاضیات تعلیم أهداف تغیرت ولقد
 لتعلیم أخرى مجموعة أهداف هناك أصبح وٕانما فقط؛ الریاضیات لتعلیم األساس الهدف باعتباره

 المشكالت حل في معرفة الریاضیةال واستخدام توظیف على قادر فرد بإعداد تهتم الریاضیات
متطلبات المجتمع  تفرضها الحیاتیة التي والمشكالت المواقف مع التعامل في وكذلك المختلفة،

 )133: 2009 جاد،(

 NCTM, 1989: 205-208) المجلس القومي األمریكي لمعلمي الریاضیات( حدد فقد وعلیه
  :یلي فیما الریاضیات لتعلیم األساسیة األهداف

   .ومتباینة مناسبة المشكالت بطرق حل على رةالقد ‒

  .المتعددة الریاضي بأنماطه مهارات التواصل تنمیة ‒

  .المألوفة وغیر المشكالت المألوفة مواجهة في مهارات توظیف المعرفة الریاضیة تنمیة ‒

  .والمجتمع الفرد من لكل الریاضیات وأهمیتها تقدیر دور ‒

  .المختلفة نماطهالریاضي بأ مهارات االستدالل تنمیة ‒

  .الریاضیات مع التعامل في وٕامكانیاته بقدراته المتعلم ثقة تنمیة ‒

 غیر تقلیدیة جوانب لتشمل وتطویرها الریاضیات، تعلیم أهداف في السالف للتغیر ونتیجة
 الریاضیات، وأصبحت تنمیتها لتعلیم الرئیس الهدف لیمثل القوة الریاضیة مفهوم ظهر التقویم في

القوة  مفهوم الباحثة عرضت لذلك .التعلیم مراحل جمیع الریاضیات في لتعلیمیًا اسأس هدفاً 
  .ةالریاضی

  مفهوم القوة الریاضیة 
 یمثل الریاضیة الذي القوة مفهوم وتقویمها الریاضیات عالم في الحدیثة التربویة المفاهیم من

 في للتقویم مدخًال غیر تقلیدي یاضیةالقوة الر  ُتعد إذ الریاضیات، في التالمیذ إنجاز لتقویم معیاراً 
 التالمیذ تقدم مدى معرفة أسلوبًا غیر نمطي في) 211- 21: 2008( زنقور ویعتبرها الریاضیات،

 National Assessment of التربوي لتقویم التقدم القومي لمجلسا شارأو  ات،الریاضی دراسة في
Education Progress     )NAEP( (2000: 1-2) تقییم مجال" :هي الریاضیة قوةال أن إلى 

 وٕاعادة استخدام معرفة في قدراته وتصف ریاضیاً  بالتلمیذ یتعلق ما كل تمثل وهي ریاضیا،ً  التلمیذ
 ناحیة من وذلك  )ومشكالتیة وٕاجرائیة مفاهیمیة ( الثالثة مفاهیمها خالل من الریاضیة المعرفة

نمطیة لألفكار  غیر حل مشكالت في یاضیةالر  القدرة هذه وتظهر والترابط، الریاضي االستدالل
  . أخرى ومجاالت بینها أو ریاضیةال موضوعاتال في سواء ریاضي وترابط
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 National Center for Education التربوي لإلحصاء القومي المركز ویشیر
statistics )NCES( (1989: 1-3) وحجم التلمیذ أداء تحدید إلى تسعى القوة الریاضیة أن إلى 

  .مجاالت الریاضیات أحد في النمطیة وحل المشكالت غیر واإلجراءات الریاضیة المعرفة في تهقدرا

 National Council of عن الصادرة والتقویم المنهج معاییر وثیقة تصف كما
Teachers of Mathematics   )NCTM (جمع على الكلیة الطالب قدرة" بأنها القوة الریاضیة 

حل  كذلكالمنطقي، و  والتخمین والتفكیر االستكشاف خالل من ةالمعرفة الریاضی وتوظیف
 ربطهو  الریاضیات، وعبر خالل التواصل بلغة الریاضیات حولمن و  المشكالت غیر الروتینیة،

 .المواد الدراسیة األخرى ذات العالقة بالریاضیات أفكار مع الریاضیات أو فروع داخل لألفكار
(NCTM,1989:205 208)   

 الفهم على استخدام بأنها:" القدرة القوة الریاضیة )7 :2006وبلطیة (  وتالبه عرفوی
 وتفسیر تمییز والقواعد المرتبطة، المفاهیم مقارنة وتوظیفها، والمفاهیم الحقائق معرفة( اإلدراكي

 والرسوم البیانات إنتاج جداول( اإلجرائیة والمعرفة  )المفهوم لتمثیل المستخدمة المصطلحات
 بلغة التواصل باستخدام التمثیالت)  في ریاضیاتي إجراء صحة تبریر أو إثبات البیانیة،

 من  )تحلیلیة هندسة مثلثات، جبر، حساب( الریاضیات فروع بین ترابطات وعمل الریاضیات،
 للمفاهیم للتوصل الریاضي وٕاجراء االستدالل أخرى، ناحیة من الحیاتیة المواقف وبین ناحیة

  ."نوالتعمیمات والقوانی

   :بأنها الریاضیة القوة  (Sahin and Baki, 2010: 144) ساهین وباكي ویعرف

 من مألوفة غیر مشكلة لحل واإلجرائیة المفاهیمیة المعرفة استخدام في الفرد فاعلیة"  
   ."  معا مجتمعة الریاضي والترابط الریاضي االستدالل ,الریاضي التواصل مهارات استخدام خالل

أن التعریفات جمیعها اتفقت في المضمون على أن القوة الریاضیة هي   تالحظ الباحثة
قدرة الطالب على استخدام المعرفة الریاضیة ( المعرفة المفاهیمیة ، المعرفة االجرائیة ، حل 
المشكالت ) ومدى تقدم الطالب في الریاضیات من خالل التواصل الریاضي والترابط الریاضي 

  واالستدالل الریاضي .
طالبات الصف  قدرةتقویم مدى   :بأنها الریاضیة تعریف القوة یمكن سبق ما خالل نوم

)  حل مشكالتو  إجرائیة مفاهیمیة، ( بمستویاتها المعرفة الریاضیة استخدام علىالثالث االبتدائي 
وتقاس  ، األخرىمن خالل التواصل بلغة الریاضیات وربط الریاضیات ببعضها ومع المواد 

   .ي سیحصلون علیها في االختبار المعد لذلك الغرضبالدرجات الت
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   :مكونات القوة الریاضیة
 ة)  أن القوة الریاضیة تتضمن ثالث148- 147: 2009) وجاد (2: 2006یذكر عصر( 

   :یمكن توضیحها كما یلي، رئیسة عند تقویم التلمیذأبعاد 
  :ویشمل، البعد األول: المحتوى

  .الحس العددي العملیاتي .1

  .وحس القیاسالقیاس  .2

  .الهندسة والحس المكاني .3

  .العالقات والنماذج .4

  .البیانات ومفاهیم االحتمال .5

  .والجبر والدوال الجبریة .6

  .تتمثل في هذه الدراسة في الكسور والقیاسوترى الباحثة أنها  
 

 المعرفة الریاضیة  :البعد الثاني

  :(مستویات) من المعارف والخبرات  وهي ةوتشمل ثالث

 وتتصل والتعمیمات، المفاهیم إدراك الطالب على بقدرة المتعلقة المعرفة :فاهیمیةالمعرفة الم .1
 .التعلم بمضمون

ًا وذهنیًا خوارزمی المتعلم من الریاضیة المطلوبة باإلجراءات المتعلقة المعرفة :المعرفة اإلجرائیة .2
  .التعلم بكیفیة وتتصل وتكنولوجیا،ً 

، واإلجرائیة المفاهیمیة المعرفة ربط تتطلب التي فةالمعر  :المعرفة المرتبطة بحل المشكالت .3
 .المشكالت حل في وتوظیفها

 

 العملیات الریاضیة  وتشمل:  :البعد الثالث

  mathematical Communicate  التواصل الریاضي .1

 "الریاضي بأنه التواصل األمریكیة المتحدة بالوالیات الریاضیات لمعلمي القومي المجلس عرف
 عن األفكار التعبیر في وبنیتها ورموز مفردات من الریاضیات لغة استخدام على الفرد قدرة 

  ).2: 2006 (السعید،  "والعالقات وفهمها



 اإلطار النظري
 

18 

  الفصل الثاني

 لغة استخدام على الفرد قدرة" الریاضي بأنه ) التواصل 272: 2003ویعرف بدوي ( 
األفكار  عن والتعبیر ملموس، أو مقروء أو مرسوم أو مكتوب موقف مواجهة الریاضیات عند

  "والعالقات وفهمها
 علىطالبات الصف الثالث األساسي  هو قدرة"  :الریاضي التواصل الباحثة أن ترى وبذلك

وكتابًة  قراءةً  وفهمها والعالقات عن األفكار التعبیر في وبیئتها ورموزها الریاضیات مفردات استخدام
ار القوة الریاضیة الخاص بمحور وتقاس بالدرجة التي تحصل علیها الطالبة في اختب ، وتمثیالً 

  . "التواصل الریاضي

   :أهمیة التواصل الریاضي
 لتواصلأهمیة ا ) (NCTM,2000: 59و )134: 2006حدد كل من مراد والوكیل (

  : یلي فیما ذلك یتمثل حیث الریاضیات في الریاضي

 بشكل جید  الحوار في وتوظیفها، لوأشكا وألفاظ رموز من الریاضیات لغة مفردات معرفة  -1

 .مختلف فروع العلم وفي المختلفة المواقف الحیاتیة في وتوظیفها صحیحاً  فهماً  الریاضیات فهم -2

 .متنوعة المواقف والعالقات الریاضیة بصور تمثیل -3

 .المشكالت واالستدالل حل في المتمثلة المقدرة الریاضیة تنمیة -4

 عنها وتوضیحها التعبیرو  ریاضیة رأفكا من ذهنه في یدور لما التأمل على المتعلم قدرة تنمیة -5
 .االتصال عملیة جوهر هو وهذا معهم، وتبادلها لآلخرین،

 البیانیة والجداول والتمثیالت والمجسمات الهندسیة األشكال لوصف الریاضیات لغة استخدام -6
 .والرسومات

یر والتفك المناقشة في تظهر محسوسة معانٍ  والمعلومات الریاضیة المجردة األفكار إعطاء -7
 .المعنى بناء على أیضاً  تساعد التواصل فعملیة والتعلیل،

 المحادثات التي خالل من النتائج وتقویم االرتباطات الریاضیة وبناء التفكیر وضبط تحسین -8
 .متعددة وجهات نظر من المعلومات واألفكار استخدام فیها یتم

المناسب  الجو هیئةت على تساعده طالبه، تفكیر عن بصیرة اكتساب على المعلم مساعدة -9
 .أفكارهم البدیلة عن یتحدثون وهم لآلخرین واالستماع أفكارهم، عن لیعبروا للتالمیذ

   :في ما یلية التواصل الریاضي أهمی وتبرز

 .الفهم وتوضیح، األفكار تبادل في المساعدة .1
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 .ونشرها الریاضیة لألفكار معنى إعطاء .2

 .یاضیاتللر مهم فه وتعزیز تحسین مساعدة التالمیذ على .3

 .الطالب لدى للریاضیات الفهم توطید فيالمساعدة  .4

 .أكثر حریة وتعبیرًا من قبل التالمیذ عن أفكارهم  مناسبة تعلیمیة بیئة إیجاد .5

   .مهمتعل توجیه على ساعدهی مما ، طالبه تفكیر بأسالیب المعلم یبصر .6

 ) 272 :2003، بدوي) (  50 :2007 ، وعبانة زینة أبو(

 :األهداف التالیة خالل من تحقیقه یتم الریاضي لتواصلأن ا wider,2005 : 167)( فیدر ویؤكد

  .المعرفیة نىالبُ  على الطالب مصطلحات وكلمات الریاضیات القائمة یستخدم أن .1

 والرموز والكلمات الصور استخدام مثل متنوعة بطرق األفكار الریاضیة بین ویربط یمثل أن .2
 .البیانیة والرسوم ماذجوالن الهندسیة واألشكال والجداول

  .استنتاجاته المشكالت ویبرر حلول یشرح أن .3

 إلى تقسیمه على اتفق ما فمنها الریاضي، للتواصل تصنیفها في الدراسات اختلفت وقد
 ما مع كثیراً  یتفق األخیر والتمثیل، والتقسیم والكتابة القراءة إلى صنفه من وهناك وكتابي، شفهي
  .الریاضي التواصل شكالتصنیف أل من الحقاً  سیأتي

 

  Mathematical Connection  الریاضي الترابط .2

ف ربط الخبرات المتحصلة من النشاط "  :الترابط الریاضي بأنه  )6: 2007خضر ( عرَّ
من الخبرات التربویة  إلخراجالعملیة ومع المواد األخرى  الحیاةالذي یقوم به الطالب مع خبرات 

  ." لتطبیقات العملیةالنظري إلى میدان ا اإلطار

 یدرك خاللها من التي المهارة " بأنه الریاضي ) الترابط 72 :2004عبید (  عرفو 
 وأسالیبها قوانینها خالل من مفیدة أداة الریاضیات أن التعلیمیة، جمیع مراحلهم في المتعلمون

 األنشطة خدمة وفي ى، األخر  العلوم خدمة في فروعها كل في وأنشطتها المنطقیة والتنظیمیة
   ."داخلها البعض من بعضها خدمة وفي الحیاتیة المتنوعة

 متناثرة، قطع من الریاضیات ینقل الذي المعیار " بأنه ) 24 :2004 ( السواعي عرفه كما
  ." الحقیقي والعالم األخرى المواضیع مع الریاضیات ویربط، محكم بشكل ومتناسق مترابط كل إلى
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 إدراك على تقوم التي العملیة"  :بأنه الریاضي الترابط تعریف یمكنأنه  وترى الباحثة
 العلوم مع والترابطات الریاضیات المختلفة، فروع للترابطات بینطالبات الصف الثالث األساسي 

 األخرى، العلوم خدمة وفي كل فروعها خدمة الریاضیات في ونفعیة فائدة ٕادراك مدىو  األخرى،
 ،وأنشطتها والتنظیمیة المنطقیة وأسالیبها قوانینها خالل من  ،المتنوعة الحیاتیة األنشطة وخدمة

الترابط  بمحوروتقاس بالدرجة التي تحصل علیها الطالبات في اختبار القوة الریاضیة الخاص 
  ."الریاضي

  

   :أنواع الترابطات الریاضیة
   :الترابطات هما نوعین من هناك أن House,1990) 513:( هاوس یرى

   .منعزلة ولیست فروًعا مترابًطا الریاضیات كالً  جعل بها یقصد :ترابطات داخلیة -1

  .المواقف الحیاتیة في الریاضیات بتطبیقاتها ربط بها یقصد: ترابطات خارجیة -2

  :  إلى الریاضي الترابط ) تعریف (5:2006یقسم عصرو 

 وبین المجال داخل المفاهیم بین والتداخل التكامل إدراك" ط الریاضيللتراب المفاهیمیة المعرفة -1
 الریاضیات كنسق إدراك ومع، والفرعیة الرئیسیة المفاهیم بین الترابطات وٕادراك  المجاالت،
   ترابطات بنائیة)  . (كبیر مفاهیمي

 الریاضیات في العملیات واإلجراءات ربط"به  ویقصدللترابط الریاضي  اإلجرائیة المعرفة  -2
 إدراك مع  الریاضیات المختلفة، مجاالت في ةالریاضی العملیات الحیاتیة، وتوظیف بالمواقف
  " . (ترابطات بینیة ) واإلجرائیة المفاهیمیة المعرفة بین الترابطات

لترابط الریاضي أي " إدراك العالقة بین الریاضیات داخل المدرسة لمعرفة حل المشكالت   -3
واستخدام هذه ، وٕادراك الترابطات والعالقات بین الریاضیات وباقي فروع المعرفة، وخارجها

 ( ترابطات تكاملیة ) الترابطات في إجراء عملیات حل المشكلة الریاضیة . 

ومن خالل العرض السابق ألنواع الترابطات الریاضیة فقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة 
  ) للترابطات الریاضیة ( البنائیة ،البینیة والتكاملیة ) .2006على تقسیم (عصر 

 الیومیة، األخرى وبالحیاة بالمواد الریاضیات ربط أهمیة إلى )17: 2001 (خضر وأشارت
 من أكثر تعدو ال الكتب المدرسیة أو األبحاث في الروابط الریاضیة المقترحة معظم أن وأوضحت

 ،التكاملي أو بالمنهج االندماجي سمىا یم لعمل مجاالت مختلفة من منفصلة مصطنعة أنشطة
 .تشویقاً  التعلم أكثر وجعل الفهم تنمیة بهدف ؛ توالریاضیا العلوم بین خاصة
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 هذه سواء كانت مشكلة مواقف خالل من تتم  الریاضیة الترابطات ویمكن القول أن
  )قیاس، هندسة جبر،(الریاضیات فروع مختلف الطالب یستخدم وهنا حیاتیة، أو المواقف ریاضیة

  .الواحدة المشكلة الریاضیة لحل
  (Mathematical Reasoning):الریاضي االستدالل   .3

حیث یتضمن اختیار ، اختیار وتنظیم وفهم واستبصار :) بأنه190: 2001غانم (  یعرفه
بهدف الوصول إلى  ؛الخبرات السابقة لحل المشكلة التي تتطلب أكبر قدر ممكن من المعلومات

عب تطبیقه مع طلبة ولم تتطرق الباحثة في دراستها إلى االستدالل الریاضي ألنه یص، حلول تقاربیة
  . اسي ویحتاج إلى مراحل عمریة أكبرالصف الثالث األس

  

 :  التالي الشكل) أبعاد القوة الریاضیة في 149: 2009وقد لخص جاد (

  
   الریاضیة القوة أبعاد :)1-2 (شكل

  

   :القوة الریاضیة  أبعاد
الریاضیات   يلمعلم األمریكي القومي المجلس حددتها كما الریاضیة القوة تعتبر

(NCTM,1989:205-208)  المعرفة  بعد وما المعرفة الریاضي هي للتقویم الرابع المعیار في
 القدرة إلى باإلضافة والتفكیر إبداعیًا ونقدیا،ً  االستدالل على الطالب قدرات وتتضمن الریاضیة،

األقصى  الحد هي ةفالقوة الریاضی وعلى هذا، المألوفة وغیر المشكالت المألوفة وحل على صیاغة
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 وتتضمن وحیاتیا،ً  ریاضًیا والتواصل توظیفها للتفكیر للطالب یمكن والتي المعرفة الریاضیة من
  :هياألبعاد  من مجموعة

 الخبرات المعرفیة حولداخل الریاضیات المشكالت  لحل توظیف معارفه الطالب على قدرة -1
  .المتباینة

 .األفكار تواصل يالریاضیات ف لغة استخدام الطالب على قدرة -2

  .الریاضي واالستدالل التحلیل الطالب على قدرة -3

 .یةالعملیات أو واإلجرائیة المفاهیمیة بین المعرفة الربط الطالب على قدرة -4

 .الریاضیات طبیعة إدراك -5

 .نحوها والمیل نفعیة الریاضیات إدراك  -6

  .المعرفة تناسق یوضح المعارف بشكل من وغیرها المعرفة الریاضیة تكامل إدراك -7
  

 ارتبط حدیثًا لتقویم الطالب القوة الریاضیة مدخالً  یعتبر) 4- 3: 2003(عصر فإن وبهذا
 التي العملیات بل یراعي التحصیل، في كما المعرفة الریاضیة على – فقط – یقتصر ال بالمعاییر

 بالرسوم الذهنیة الطالب عن التصورات تعبیر إمكانیة في وتظهر الریاضیات، خالل تنمیتها یمكن
 من لغوي نسق بناء على في توضیحها، والقدرة الریاضیة المفردات واستخدام والجداول، والنماذج
والعروض  والمناقشات الشفهي التواصل أو التعبیر الكتابي في واستخدامه الریاضیات مفردات

 بها مرتبطةال والتعمیمات خصائصها واستنتاج المفاهیم مستوى إدراك في ذلك كان سواء، الریاضیة
 التواصل في الطالب قدرة وكذلك المفاهیمیة، المعرفة مستوى التواصل على تسمیته یمكن ما أو

 تم التي المعرفة وتوظیف التفكیر مسارات عن التعبیر في ویظهر المعرفة اإلجرائیة، مستوى على
 وغیر وفةالمأل المشكالت بعض مناقشة عند ذلك واستخدام مسبقا،ً  عنها تصورات ذهنیة بناء

 مستویات داخل الترابطات إدراك على الطالب قدرة في القوة الریاضیة أیضاً  وتظهر المألوفة،
األخرى  والعلوم الریاضیات بین والترابطات الریاضیات، مجاالت بین والترابطات المعرفة وبینها،

ومدى  اتالریاضی فائدة عن بالفعل قائم تصور تقویة أو تصور بناء من الطالب تمكن والتي
جمال  علیه یطلق والذي للقوة الریاضیة اآلخر الوجه بناء في البدء نقطة تمثل حیث نفعیتها،

 .الریاضیات

والعملیات،  المعرفة بعدي مع الثالث البعد بمثابة مناسب محتوى خالل یحدث ذلك كل إن 
 أو داخل عاما،ً  اً ریاضی حًسا یمثل كونه ىالمحتو  هذا به یتسم ما وأهم للعمل، موجب كإطار ویعمل

 القوة أن القول وخالصة، ةالقوة الریاضی تنمیة إمكانیة في للریاضیات یساعد المجاالت الفرعیة
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 والترابط الریاضي، التواصل :للعملیات الریاضیة متعددة أنماط تحدید بإمكانیة الریاضیة تتمیز
    .ة العامةالمعرفة الریاضیلمستویات  تحدید مستویات فرعیة یمكن الریاضي،كذلك

 بالجدول التالي التالیة المصفوفة في القوة الریاضیة لمكونات الفرعیة األنماط تحدید ویمكن
   ).7: 2006 عصر،(

  ) 1-2جدول (
  بعاد القوة الریاضیةمصفوفة أ

  ة والفرعیةقدرات الرئیسال
  
  
  

  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائیة  المعرفة المفاهیمیة

1. 
میة
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ة ا
الج
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ا
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6. 
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7. 
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8. 
سیر
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9. 
ئج

لنتا
ة ا

ولی
معق

  العملیات واألنماط  

ضي
ریا

ل ال
اص

لتو
ا

  

        التمثیل الریاضي
  االستماع الریاضي
  المناقشة الریاضیة
  القراءة الریاضیة
  الكتابة الریاضیة

ضي
ریا

ط ال
تراب

ال
  

        الترابطات البنائیة

  الترابطات البینیة

  الترابطات التكاملیة 

مصفوفة أبعاد القوة الریاضیة تساعد في تحدید األنماط التي یمكن التعامل معها في كل إن 
اسي ال یمكن تنمیة كل مستوى على حده، فعلى سبیل المثال حتى نهایة الصف السادس األس

نه یمكن االستفادة حیث إ، ض منها عند بناء االختبارمكونات القوة الریاضیة ولكن یجب تحدید بع
  .من المصفوفة في بناء اختبار القوة الریاضیة بصفة عامة أو أحد مكوناتها على وجه الخصوص

                وقد اعتمدت الباحثة على مهارات العملیات الریاضیة والتي وضعها 
  ) والمحددة في الجداول التالیة : 56-54: 2006عبیدة، (
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  ) 2-2جدول (
  الریاضي التواصل مهارات

  المهارات الفرعیة  المهارات الرئیسیة
  .اختبار المفاهیم الریاضیة في المواقف العملیة  تواصل األفكار الریاضیة 

  .التواصل الریاضي الكتابي
 .الریاضي اصلالتو بیئة عناصر إدراك

  .تطورها مدى وتوضیح الجدیدة الریاضیة المفاهیم تفسیر   .تنظیم وتعزیز وتقویة التفكیر الریاضي
  .الریاضیة الطالب مدارك كل بین التواصل

، ودقیقة واضحة معنى، ذات الطالب لدى لتصبح األفكار تقویة
 .متكاملٍ  وذات نسقٍ  للتعدیل، قابلة

  .الحیاتیة المواقف في المألوفة الریاضیة اللغة استخدام  الریاضیة األفكار عن للتعبیر ةالریاضی اللغة استخدام

 الریاضي داخل التفكیر استراتیجیات وتقویم تحلیل
  مجموعات

  .التواصل صعوبات لعالج التكنولوجیا استعمال
 .الریاضیة األفكار تناول استراتیجیات فحص
 .الریاضیة األفكار ضیحوتو  الریاضي التفكیر طرق عن البحث

  .الشفهي التواصل فیها یظهر لمواقف نماذج تقدیم

  

  ) 3-2جدول (
  مهارات الترابط الریاضي

  المهارات الفرعیة  ةالمهارات الرئیس
 .األفكار الریاضیة بین الترابط واستخدام إدراك

  
  .السابقة للخبرات امتداد الجدیدة الخبرات تناول

 .الریاضیة المشكالت لحل األفكار بین الترابطات استخدام
 الریاضیة الخبرة خالل تترابط الریاضیة األفكار بأن االعتقاد

  .تھامستویا كل في
 السیاقات المختلفة خالل الریاضیات واستخدام إدراك

  .بشكل متكامل األخرى المعرفة وجوانب
 .مترابط بشكلٍ  الطالب لدى الریاضیة الخبرة سیاق بناء

  .المعرفیة بطاتالترا إدراك
    .الریاضیة المعالجات بین الترابطات إدراك
 وتتصل لتترابط تتسق الریاضیة األفكار أن إدراك
  والمعرفة التفكیر من كبیراً بناًء  مكونة

 .متكاملٍ  بشكلٍ  الریاضیة البنیة إدراك
  .واإلجرائیة المفاهیمیة المعرفة ترابط

قیاس المهارات التي یمكن قیاسها كتابیًا، فمن  وقد اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على
ومهارات  الریاضي، والتمثیلالریاضیة والقراءة الریاضیة مهارات التواصل الریاضي تم قیاس الكتابة 
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ولم تتطرق الباحثة ، الترابط الریاضي الثالثة (الترابط البیني، الترابط البنائي، والترابط التكاملي)
سباب عدة: طبیعة المادة الدراسیة وطبیعة تالمیذ المرحلة األساسیة، ولم لجمیع المهارات؛ وذلك أل

 تتطرق الباحثة إلى قیاس بعض المهارات مثل االستماع والمناقشة الریاضیة في االختبار الكتابي،
أما مهارات االستدالل الریاضي لم تتطرق لها الباحثة حیث یصعب تطبیقها مع طلبة المرحلة 

  االبتدائیة.

  :ف تنمیة القوة الریاضیةأهدا
   :) أن من أهداف تنمیة القوة الریاضیة ما یلي233 :2010(د الحمید یرى السعید وعب

 .مفردات اللغة الریاضیة إدراك .1

  .اللغة الریاضیة رموز إدراك .2

  .الریاضي المفاهیمي مكونات البناء إدراك .3

   .بنیتها الریاضیات وداللة طبیعة إدراك .4

 .المواقف الحیاتیة في الریاضیات أهمیة إدراك .5

   .المشكالت المواقف وحل في وتوظیفها القواعد الریاضیة من منظومة استنتاج .6

   .الریاضي النسق في الترابطات المفاهیمیة استقراء .7

   .الموقف الریاضي داخل األفكار من عدد أكبر إنتاج .8
  

 ضیاتبصیاغة الریا (NCTM, 2000:8) الریاضیات لمعلمي قام المجلس القومي كما  
وذلك  ؛بالقوة الریاضیة شخص یتمیز بناء إلى تهدف والتي المستقبلیة التطلعات ضوء في المدرسیة
  :أهداف رئیسة خمسة في ضوء

   .الریاضي االستدالل على الطالب قادراً  یصبح .1

  .الترابطات الریاضیة إدراك الطالب قادرًا على یصبح .2

 · .الریاضیات بلغة التواصل على الطالب قادراً  یصبح .3

   .الریاضیات ونفعیة ُیدرك الطالب قیمة .4

 .الطالب بقدراته الریاضیة یثق .5
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  ): األهداف الرئیسة للقوة الریاضیة2-2شكل (

  

  :تنمیة القوة الریاضیة
من  مجموعة یوجد تنمیتها وكیفیة القوة الریاضیة حول اختالف اآلراء من الرغم على
تتطلب قوة  القوة الریاضیة تنمیة أن ة باعتبارالقوة الریاضی لتنمیة یجب مراعاتها األسس التي

 الریاضیات تعلم ) أن234 :2010 (السعید وعبد الحمید یرى إذ، المعلم أداء في تتضح تدریسیة
 قوة المدرسیة، بینما للریاضیات كمنتج الفرد لدى العقلیة االرتباطات عدد لزیادة المبذول الجهد هو

 عن المألوف في الخروج عند مالمحها تبدو والتي دالفر  شخصیة تعنى الریاضیات في الفرد
 :ومن بینها ، مجاالتها وتحدید المعلم قبل من یجب إدراكها ولذا ،والتأمل والتفكیر التواصل

 .الریاضي االستدالل ،الحس الریاضي ،لحدس الریاضيا  :الریاضي ویشمل العقلي النمو ‒

 .الریاضي ترابطال، الریاضي التواصل :الریاضي ویشمل اللغوي النمو ‒

 .الریاضیات طبیعة ،الریاضیات ثقافة، الریاضیات تاریخ :الریاضي ویشمل االجتماعي النمو ‒
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 األداء وتحسین القوة الریاضیة لتنمیة الجید المدخل أن ) 66 :2006 (عصر أكد وقد
التعلم  إرساء على تساعد والتي التعلیمي، الموقف في المعلم قوة في یكمن التالمیذ، الریاضي لدى

   التالیة: جوانبال وذلك بدعم النشط
 یعمل، ن (أباستمرار  التلمیذ فیه یستطیع اكتشافي مناخ إلى المدرسي الریاضي المناخ تحول .1

  .ویتعلم ) یستمتع،

   .الجانب المعرفي لدعم الرئیسة المداخل كأحد التلمیذ لدى الجانب الوجداني تدعیم .2

 الخبرة لعرض الفرصة بإتاحة وذلك  )التخیلي دراكاإل /التخیل مهارات(  بناء فرصة إتاحة .3
  .وغیرها) أصوات، حركة، مؤثرات، صورة،(  منها متعددة بطرائق

 تلك البیئة وتثري للتلمیذ، العقلیة البیئة تتحدى متجددة مشكلة مواقف لصیاغة الفرصة إتاحة .4
 .الریاضي والتفكیر القوة الریاضیة أبعاد تنمیة على یعمل بما

  

 القوة الریاضیة أبعاد لتنمیة المستخدمة االستراتیجیات التدریسیة تتوفر في یجب أن لتياألسس ا
  التالمیذ:  لدى

 ووالیة لویزانا ووالیة ماساشوسیتس بوالیة التعلیم قسم أن )152- 150: 2009( جاد ذكر
 لتدریسیةاالستراتیجیات ا تتوفر في یجب أن األسس التي من مجموعة إلى أشاروا قد نورث كارولینا

  :وهي التالمیذ لدى القوة الریاضیة أبعاد لتنمیة المستخدمة

 الفرصة للتالمیذ تتیح التي واالستماع، التفكیر على التالمیذ تشجع التي التعلیمیة المهام توافر .1
 .ذات معنى حل مشكالت على وتشجعهم الریاضیات إلى واالستماع والتحدث والقراءة للكتابة

 عن حقیقیاً  عالماً  التلمیذ لدى تبني والتي التدریس في الحیاتیة فالمواق على االعتماد .2
خالل  من یتم القوة الریاضیة تنمیة أن) 79: 1996(  األبیارياإلمام و  رىی إذ الریاضیات،

 الریاضیات كلغة لدور المتعلم وتقدیر الیومیة، بالحیاة مرتبط المعرفة الریاضیة بشكل تعلم
 .حل المشكالت في الریاضیات استخدام على قدرته في قةوالث األفراد، بین للتواصل

   .الفصل داخل المناقشات الجماعیة الریاضیة تشجیع .3

  .واستكشاف المعرفة الریاضیة استقصاء على التالمیذ تشجیع .4

  .استكشاف المعرفة الریاضیة في للمساعدة األدوات التكنولوجیة استخدام .5

 والعمل التعلم التعاوني ستراتیجیاتا واستخدام ةالصغیر  المجموعات وفي الفردي العمل تشجیع .6
 لدیه ویجعل، للتعلم التلمیذ الدافعیة لدى یخلق مجموعات في فالعمل ككل، الفصل داخل
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الریاضي  التفكیر طرائق الفردي لتنمیة العمل مراعاة مع واإلنجاز، العمل في الرغبة
        التربوي  التقدم لتقویم يالمجلس القوم تقریر أشار وقد التلمیذ، لدى واالستقاللیة

(NAEP,2000: 86)  وٕاعطاء الریاضیات بلغة األقران التواصل بین االعتبار في األخذ إلى 
 .اآلخرین استدالل الطالب وفهم استدالالت وتوضیح لشرح فرص

المواقف  مع التعامل في واالستكشاف والنمذجة التحلیل أسالیب استخدام على التالمیذ تشجیع .7
 .شكالت الریاضیةوالم

 وتوفیر التعلم مصادر تنوع أهمیة على التأكید مع لریاضیات،ا لتعلم متعددة مصادر توفیر .8
 أبعاد تنمیة في والوسائط التعلیمیة التكنولوجیة لألدوات الحیوي الدور ومراعاة الالزمة األدوات

 .القوة الریاضیة

  .اضیات المدرسیةللری كمخرجات رئیسة القوة الریاضیة أبعاد على التأكید .9

 خالل من أفكارهم إیصال وعلى وخبراتهم الریاضیة، معرفتهم استخدام على التالمیذ تدریب .10
 .والكلمات واألرقام الرسوم

 ذلك في یساعد حیث الریاضیات، تعلم في المشكلة على القائم التعلم مداخل استخدام أهمیة .11
التواصل الریاضي ومهارات  مهارات وتنمیة تعلمهم، عن المسئولیة من جزءاً  التالمیذ تحمل
 .القرار اتخاذ

  القوة الریاضیة تنمیة إمكانیة حول العامة األسس
 :القوة الریاضیة تنمیة إمكانیة حول العامة األسس بعض )16-14: 2006( حدد عصر

 مفرداته بكل الحالي المعلوماتي /العصر المعرفي سمات تفرضها القوة الریاضیة ضرورة .1
 على المستوى لیس التمیز، الفرد من یتطلبه ما بین ومن والمجتمع، الفرد من ومتطلباته
 من نهحیث تمكَّ  التمیز، ذلك منجزءًا  تصنع والقوة العالمي، المستوى على بل المحلى،
 وتحدید وٕادراك العالقات الترابطات المعرفیة صیاغة على والقدرة الریاضي، اللغوي التواصل
الریاضي  واالستدالل واتخاذ القرارات، صناعة في المشاركة على ةوالقدر  لة،المشكَّ  المواقف

بالنفس  یمتلك مقومات الثقة فرد صناعة یصنعه، وأخیراً  ما معقولیة مدى یدرك خالله من الذي
  .والعلم

عقًال  لدیه وتصنع السابقة، التلمیذ خبرة تستثیر ریاضیة بیئة لصناعة القوة الریاضیة مدخل .2
 تجاه الریاضیات یشعر یقظاً ووجدانًا  معرفة، العمل من تستدل وحواساً  یا،ً معرف نشیطین وذهناً 

 .وجمالها بقیمتها
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 لتنمیته یخطط للتدریس ومدخالً  ،للمعلم وواضحاً  مباشراً  الریاضیة هدفاً  القوة تكون أن البد  .3
 .وذكاءاته وتباین قدراته تعدد حسب على كل التالمیذ، كل لدى

 ولیس  )وعرضه تدریساً  وتنظیمه تحلیله،( الریاضي المحتوى تناول في المعلم أداء جودة تكمن .4
لتحسین القوة  المعلم ومدخل مهام وضروریات أساسیات المهارات تلك تمثل حیث نقله،

 .التالمیذ لدى الریاضیة

قادرًا  التلمیذ یكون أن تتطلب والتي والمهارات المكونات من مجموعة القوة الریاضیة من تتكون .5
 جدوى مدى وتحدید وتحدید العالقات، الریاضیات لغة في الترابطات إلدراك الكلیة رةالنظ على

 مسار تحدید في قدراتهإلى  المواقف الحیاتیة، باإلضافة ورصد تفسیر في المعرفة الریاضیة
 .وتأملي مسار تفكیري من أكثر في والتفكیر وتعدیله تفكیره

 معرفیة، بنیة من التالمیذ لدى فیما كمنت الخبرة وبدایة المجتمع، المعرفة في األصل .6
 ثالثیة المنسق بین هو فالمعلم ولذلك التلمیذ، به القیام یستطیع ما تعنى التفكیر واستراتیجیات

 توجیه للمعلم ویمكن )لدیه التفكیر استراتیجیات التلمیذ، خبرة االجتماعیة، المعرفة( األبعاد
 مقابل في لدیه المعرفي البناء إعادة صیاغة طریق عن تفكیره استراتیجیات تحسین إلى التلمیذ

 .للمعرفة الریاضیة الجیدة الصیاغة

 .التلمیذ لدى والمتكامل الجید المعرفي للبناء أداة واإلجرائیة المفاهیمیة المعرفة بین التكامل .7

 منظومة  بأهمیة لإلحساس الجید المدخل هو والحیاتیة المدرسیة الریاضیات بین التقارب .8
 والمدرسیة لتلك الشكلیة نتاجاً  التلمیذ لدى الریاضیات تنشأ صعوبات تعلم إن إذ یات،الریاض

 مجموعة حول - الفصل في -تدور فالریاضیات خاللهما، من الریاضیات إلى النظر یتم التي
 .واألهمیة الداللة من خالیة المفاهیم من

فالتعلم  التالمیذ، ومیول حاجات اةلمراع مدخالً  یعتبر متعددة تدریسیة استراتیجیات بین التكامل .9
 الثقة لدعم فرصاً  الجماعي یوفر والعمل لذاته، تحدیاً  ویثیر التلمیذ قدرات یستثیر الفردي

 .وبین الریاضیات وبینه وبین اآلخرین بینه والتواصل

مناسبًا  جواً  یتیح لةالمشكَّ  المواقف حول المفتوحة والمناقشة الریاضي، السمنار على التركیز .10
  .ویستمتع لیعرف ویعمل الفصل داخل للتلمیذ ریاضیة  حیاة ُتصنع وبذلك واإلنجاز، لعملل

   :دور المعلم في تنمیة القوة الریاضیة
فقد اهتمت  لذلك التالمیذ، لدى الریاضیة  القوة تنمیة عملیة في فعال بدور المعلم یقوم

 وضح فیها ) التي16 :2006 ( عصر دراسة مثل الدور، هذا على بعض الدراسات بالتأكید
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القوة  تدریس الریاضیات لتنمیة عند مراعاتها المعلم على ینبغي التي االعتبارات من مجموعة
  :بینها ومن الریاضیة

   .والتعلم والعقل المعرفة دینامیكیة .1

   .نشاط عملیة التعلم .2

  .له الریاضي والعقلي البناء من جزء التلمیذ لدى السابقة الخبرة الریاضیة .3

   .العصور الریاضي عبر العقل لتطور الریاضیات هو صورة تاریخ .4

 الذكاء بینها من التلمیذ لدى المتعددة الذكاءات لتنمیة مدخل هي المعرفیة/المرونة الریاضیة  .5
  .المنطقي الریاضي،

   .والمشاركة األداء على وتشجیعه أفكاره، باحترام یبدأ المتعلم نشاط .6

 واستمراریة للتواصل ومدخل لدیه، المعرفي للبناء شرمؤ  التلمیذ قبل من الخطأ االستجابة .7
  .التعلم

   :تقویم القوة الریاضیة
ولذلك یجب تقییم التالمیذ  بمستویاتها، المعاییر لتطبیق النهائي المنتج القوة الریاضیة هي

، المفردات فصائل وتصمم  Testable المعیاري االختبار یسمى ما باستخدام المعاییر في ضوء
 على الطالب قدرة ولتمثل ریاضي محدد، محتوى خالل الطالب معرفة عمق لتمثل یةالتقویم
             .المجاالت الریاضیة محتوى عبر واإلجراءات واألساسیات المفاهیم مع التعامل

  )176 :2003بدوي،(

 إلى أهمیة بناء (NAEP, 2000: 95 ) التربويلتقویم التقدم  القوميالمجلس  أشار ولقد
 بناء في جنةلال واعتمدت، الریاضیة القوة لقیاس المعاییر ضوء في الریاضیة القوة تراااختب
 في وذلك متعدد من االختیار أسئلة ىلع) 2000، 1998أعوام (  في الریاضیة القوة تارااختب

  .) عشر الثاني، الثامن، علرابا ( صفوفلل العالمیة المنافسات

 والنسبة عداداأل بمجاالت تمتهوا بالمعاییر رأسئلة االختبا ارتبطت ساتدرا عدة وفي
 العددي الحس ،التقدیر ،نيهالذ الحساب اهمن متعددة تهارام وتنمیة االبتدائیة ةلالمرح في المئویة
 االختبار مفردات تنوع اةراعم أهمیة ىلع الباحثون وأكد اهوغیر ، یميهالمفا الحس، یاتيلوالعم

 :يلی ما لتشمل

  .تعددم من االختیار مفردات ‒
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 .ایةهالن مفتوحة األسئلة ‒
  .المركبة المفردات ‒
 .الممتدة المفردات ‒
 .الریاضیة الحیاتیة المواقف ‒
   .)74 ،73 :2006، عبیدة (المألوفة وغیر المألوفة المشكالت ‒

  

   :أنواع المفردات التقویمیة
   :یلي كما لقیاس القوة الریاضیةأنواع ( األسئلة ) بعض ) 18-17: 2006(عصر دحد
  متعدد:  من ت االختیارمفردا •

 من معارف لدیه فیما جیدا ویفكر یقرأ أن الطالب من متعدد من االختیار مفردات وتحتاج
 إلیه، المتعددة المقدمة البدائل بین من صحیحة أنها یرى التي اإلجابة یختار ثم ومهارات،
  .األحكام ٕاصدارو  واتخاذ القرار، األداء في السرعة مهارات تنمیة على المفردات هذه وتساعد

  :النهایة  المفردات المفتوحة •
 قصیرة الطالب بإجابات تزوید یتم وفیها ما، مشكلة الطالب معالجة كیفیة الستنباط تستخدم
 تفسیر كتابة أو لمفهوم معطى، مثال أو ضرب لعبارة، تصحیحاً  أو عددیا،ً  ناتجاً  منه تتطلب

   .المعطاة مختصر لإلجابة
 إلىالتعرف  تتیح التي والحلول، االستجابات بتعدد تسمح بأنها النهایة ةالمفتوح المفردة وتتمیز
 حیث تعد التواصلیة؛ مهاراتهم نمو ومدى الطالب، تفكیر يف والتغیر المعرفي النمو

 في تفصیالً  بیانات أكثر بإیجاد تسمح غنیة تحلیلیة مادة المفتوحة للمفردة المختلفة االستجابات
  .وصف مهارات الطالب

  :) الممتدة( المجال الواسعة المفتوحة االختباریة فرداتالم •
 یتطلب لكونه الموقف؛ في التمعن الطالب من االختباریة المفردات من النوع هذا یتطلب

 بعنایة النظر تتطلب فهذه المفردات المختصرة، اللفظیة التعبیرات أو البسیطة العددیة اإلجابات
 واختیار الموقف لحل مطلوب ما هو وفهم ضي،الریا المحتوى مجاالت عبر أو خالل من

الموقف  الطالب بداللة علیه یحصل الحل الذي تفسیر ثم ومن ، الخطة وتنفیذ لمعالجته، خطة
  .األصلي
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 أن یسجل منه تتطلب المفردات من النوعیة هذه في إجابته الطالب بها یقدم التي والطریقة
 إلیها ضمن التي توصل وأحكامه قراراته عن یعبر وأن الحل، مراحل من مرحلة كل في تفكیره
  .المشكلة سیاق

  :المواقف الحیاتیة الریاضیة •

 بلغة الریاضي والتواصل المعرفي البناء وتوظیف الستخدام الفرصة الطالب تعطي التي هي
 دور مستللی حیاته بواقع ربط الطالب یتم حیث والتفسیر، الشرح مهارات وتنمیة الریاضیات،
 على قدرة منه وتتطلب منها، مختلفة وارتباطها بجوانب حوله، من الحیاة في الریاضیات

 .معرفة ریاضیة من تعلمه ما وتفعیل تطبیق

   :المألوفة وغیر المشكالت المألوفة •

 المشكالت المختلفة استخدام یسمى ما إلى باإلضافة المشكلة، القصة استخدام یمكن حیث
  .المشكالت وحل بمهارات صیاغة تهتم التي

   :الفصل الریاضي داخل الحوار •

 القومیة اللجنة علیها أكدت التي المداخل من الفصل داخل الریاضي الحوار على التركیز
 داللة الریاضي أكثر فالحوار، الریاضیة القوة قیاس أثناء  (NCTM)الریاضیات  لمعلمي
ترتیب  لقدرة فيوا الریاضي، التواصل لدیه حیث نمى وقوته، ریاضیاً  التلمیذ نضج على عملیة
تلخیص  یساعده على فیما والعالقات بینها الروابط إدراك عن عوًضا والمفاهیم، األفكار وتنظیم
  .عامة بصفة أو الریاضیة الهندسیة، العددیة، النظم وتفسیر

 على (NCTM,1989) تؤكد  التعلم مهارات من كمهارة الریاضیات تدریس معاییر وضمن
 مفاهیمیة، ( الریاضیة التلمیذ للمعرفة امتالك مدى لتحدید ةمتعدد طرائق استخدام أهمیة

 الریاضي والخلفیة النضج بین مستوى العالقة دراسة إلى باإلضافة )ومشكالتیة وٕاجرائیة،
 على الریاضیات وتؤكد على تعلم البیئة تأثیر مدى دراسة في حیث تفید للتلمیذ، الثقافیة
  :التقویم عند بعدین على التركیز

  اإلنجاز) أو ذلك األداء ویمثِّل ( ؟..تعلم ذا) ما١

   )االستراتیجیات ذلك العملیات أو ویمثِّل ( ؟..) كیف تعلَّم2

  

  



 اإلطار النظري
 

33 

  الفصل الثاني

  :منها ،عدة نقاط على القوة الریاضیة یعتمد اختبار بناء أن على) 75: 2006 ( عبیدة أكدَّ  كما

 مع سلف ذكره، مما ةمتعدد أنواعاً  القوة الریاضیة لتشمل قیاس عند المفردات تنوع أهمیة
 أن كما یركز على العملیات الریاضیة وأنماطها، إجراء للتلمیذ تتیح التي المفردات على التركیز
 .إنجاز ولیس اختبار سرعة أداء اختبار هو القوة الریاضیة اختبار

 االنخراط على یعتمد األصیل التقویم أن من)  2005 ( اإلمام إلیه أشار مامع ذلك  ویتفق
 المهام هذه ومثل فعله، یمكنه وما التلمیذ یعرفه مهام ( أصلیة ) تكشف عما أداء في للتلمیذ النشط
 أیضًا التقویمات علیها التقویمات یطلق هذه فإن لذا إجابات، اختیار ولیس مجرد  أداءات، تتطلب

   األداء على المعتمدة

   :على التلمیذ قدرة تقییم على وتركز

  .استدعائها ردمج ال المعرفة بناء إعادة ‒

   .واقعیة سیاقات في واستخدامها المعرفة ‒

   .بین الموضوعات المختلفة والربط فهم إحداث التكامل ‒

  .والتجریب واالستدالل المالحظة علىقرارات بناًء  استنتاجات واتخاذ عمل ‒

، سؤاالً  40ون االختبار من أسئلة االختیار من متعدد حیث تكَّ وفي هذه الدراسة تم اعتماد 
   .كل سؤال أربعة بدائلل

والعمل  ،القوة الریاضیة مفهوم األخذ بعین االعتبار  التربویین یجب علىوترى الباحثة أنه 
ووسائل وتقنیات  التدریس أسالیبوتطویر  مقرراتال وبناء ،المنهج لتخطیط  الجهود على تضافر

 في عمیقاً  مفرداته في متنوعاً  متكامالً  قویاً  بناء المنهج شاملة لیتم بناءً  أدوات تقویم التعلیم، واعتماد
 له ویفتح التلمیذ اهتمام یثیر بل، محددة بإجابات یقید الطالب ال وحلوله، أفكاره في واسعاً  محتواه،
   .ویجیب بتفاؤل یكتب بثقة، الحلول یراجع،وتبین اإلجابات  للحل ططلیخ اآلفاق
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  احملور الثاين
  املتعددة الذكاءات

، وقد وضعها العالم هوارد جاردنر الذي 1983ذكاءات المتعددة في عام ظهرت نظریة ال
 فهي، التقلیدیة النظرة عن للذكاء نظرتها في تختلف وهي، هارفاردكان یعمل بكلیة التربیة جامعة 

 لدى توجد التي الذكاءات من مجموعة لدیه وٕانما، الذكاء من اً واحد اً نوع یمتلك ال اإلنسان أن ترى
 .متفاوتة سببن األشخاص

 واإلنتاج المشكالت حل على وتركز، الذكاء في متعددة أبعاد عن النظریة هذه وتتحدث
 وال، اإلنتاج أو المشكالت حل أشكال من شكل إلى یتحول أن یمكن الذكاء أن اعتبار على المبدع
 )67 :2004،والخزندار عفانة(. بیئي تطور وهو اً وراثی الذكاء كون علىالنظریة  هذه ترتكز

 تسجلها التي العالمات حدود وراء ما إلى البشریة اإلمكانات توسیع إلى جاردنر سعى وقد
 الشخص ذلك إبعاد خالل من ما شخص ذكاء تحدید مصداقیة في شك وقد، IQ الذكاء اختبارات

. قبل من یفعلها لم متفرقة معزولة بأفعال یقوم أن منه والطلب ،الطبیعیة التعلیمیة بیئته عن
  )1 :2006، ترونجأرمس(

 لمعالجة كامنة نفسیةو بی قدرة " :بأنه الذكاء )Gardnar, 1983: 108( جاردنر عرفو 
  في قیمة لها نتاجات خلق أو المشكالت، لحل ثقافیة بیئة في تنشیطها یتم التي المعلومات

  ."ما ثقافة 

   :الذكاءات المتعددة 
 األقل على متمایزة وحدات سبع متلكی اإلنسان أن ") Gardener,1993: 156جاردنر ( یقترح 

 تمتلك المنفصلة اتءالذكا هذه أن أیضاً  ویؤكد ،"ذكاء" وحدة كل ویسمي العقلیة، الوظائف من
   .وقیاسها مالحظتها یمكن التي القدرات من بها الخاصة مجموعاتها

 بأكثر اإلنسان یتمتع وقد متعددة، تكون اإلنسان لدى العقلیة المهارات  أن الباحثة وترى
 اله لكنمكاني البصري وال الموسیقي بالذكاء یتمتع اً إنسان نجد فقد ،العقلیة المهارات هذه من نوع من

 جمیعها تتوفر أن بالضرورة ولیست موزعة تكون العقلیة القدرات أن بمعنى اللغوي، بالذكاء یتمتع
  ص.الشخ نفس في

 سبعة(نسبیاً  مستقلة عقلیة قدرات سبع یمتلك فرد كل أن نظریته في جاردنر أوضح وقد
 :تشمل الذكاءات وهذه )الذكاء من أنواع
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 .اللغوي الذكاء .1

 .الریاضي المنطقي الذكاء .2

 .البصري المكاني الذكاء .3

 .الموسیقي الذكاء .4

 .الحركي الجسمي الذكاء .5

 . الذاتي الشخصي الذكاء .6

 ) Gardnar ,1993: 78-64(  االجتماعي. الذكاء .7

  اًء ثامنًا هو ذك 1995عام  جاردنر أضاف وقد

 . الطبیعي الذكاء .8

حیث إنه ال یعتقد أن لدیه شواهد ، ي: لم یعط جاردنر ختم الموافقة علیهالوجود الذكاءأما     
 .)1 :2006، أرمسترونج( .وهو أحد المعاییر ألي ذكاء، عقلیة جیدة على وجوده بالجهاز العصبي

 القوة بنواحي وعي على تجعله ةالمتعدد بذكاءاته المتعلم معرفة أن على جاردنر أكد وقد
   .)143 :2005ي، الخالد( . تدعیم إلى یحتاج وما لدیه والضعف

أن نظریة الذكاءات المتعددة من النظریات الحدیثة القدیمة في  الباحثة ومما سبق ترى
فعمرها لیس بالبعید، وهي نظریة تركز على اإلنسان وعلى المهارات العقلیة والقدرات ، نفس الوقت

   .وكیفیة تنمیة هذه القدرات والتعامل معها، تي یمتلكها كل فردال

 في اقتصرت الباحثة أن إال، بعد فیما الذكاءات أنماط من العدید ظهور من الرغم وعلى
 وانتشاًرا شیوًعا األكثر نھالكو، جاردنر اقترحها التي، الرئیسة الثمانیة الذكاءات هذه على دراستها

 له تثبت لم ما، أخرى ذكاءات وجود ینفي النظریة صاحب جاردنر أن ماك، الذكاء أنماط بین من
 العدید دعمت وقد ء، الذكا أنواع من بغیره أسوة، بالدماغ الخاص مكانه وجود العصبیة األبحاث

، الخزندارو  عفانة(  دراسة مثل معظمها أو جاردنر اقترحها التي الذكاء أنواع الدراسات من
 ،Willis, 2001  (Bedner,2002)),(، )2006، الباز(  ؛)2003، رالخزنداو  عفانة( )،2004

( Isik &Tarim,2009 ،الثمانیة الذكاءات من ذكره سبق ما على تقتصر الباحثة یجعل مما.  

ظریة الذكاءات المتعددة ) بین النظرة التقلیدیة للذكاء ون2003:36ولقد قارن حسین( 
  .) یوضح ذلك4- 2والجدول (
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  )4-2جدول ( 
  ارنة بین النظرة التقلیدیة للذكاء ونظریة الذكاءات المتعددةمق 

  نظریة الذكاءات المتعددة  التقلیدیة للذكاء یةالنظر   م
مكن قیاس الذكاء من خالل اختبارات ی  1

  األسئلة واإلجابات القصیرة.
 ونماذجأنماط خالل  من لألفراد المتعددة الذكاءات تقییم
 .تحل المشكال ونماذج وأنماط التعلم

 لدیه كل إنسان ولكن الذكاءات أنواع كل لدیهاإلنسان   .ثابتة ذكاء كمیة هولدی اإلنسان ولدی  2
 .تعبر عنه فریدة ومجموعة بروفیالً 

 سنوات عبر یتغیر ال الذكاء مستوى  3
  .الحیاة

 بعض الذكاءات وهناك أنواع كل وتنمیة تحسین یمكن
 اعأنو  من واحد في نوع متمیزین نیكونو  األشخاص
  .أقرانه من اآلخرین عن الذكاءات

 طرق والتي تعكس للذكاء عدیدة ونماذج أنماط هناك  .ومنطقیة لغویة قدرات من الذكاء تكونی  4
 .العالم مع للتفاعل مختلفة

 وتعلیم نفس وتدریس بشرح المعلمون قومی  5
  .واحد منهم ولكل التالمیذ لجمیع المادة

 لدیه القوة والضعف انبوجو  المتعلم بفردیة المعلمون یهتم
 .تنمیتها على والتركیزه فردمب

مادة  أو بتدریس موضوع المعلمون یقوم  6
 .دراسیة

  

 تدور للتعلم بناءاتو  أنماطو  أنشطة بتصمیم المعلمون یقوم
 ببعضها الموضوعات وربط ،ما سؤال أو ما قضیة حول

 تسمح التي ستراتیجیاتاال بتطویر المعلمون ویقوم .البعض
 لهم قیمة ذات أنماط أو تجارب بعرض میذللتال

 .ولمجتمعهم

 وجهة أغفلتها التي الجوانب من العدید راعت المتعددة الذكاءات أن یتضح سبق ومما
الفردیة  الفروق راعت المتعددة الذكاءات نظریة في المثال سبیل فعلى للذكاء، النظر التقلیدیة

  .المتعلم بفردیة االهتمام ضرورة وعلى لیةالعق القدرات في األفراد تساوي عدم على وركزت
 :وصف الذكاءات المتعددة التي تناولها جاردنر

 :الذكاء اللغوي اللفظي -1

والبراعة  ،القدرة على استخدام الكلمات بفاعلیةب" ): 72: 2009عرفه عفانة والخزندار ( 
درات اللغویة حیث یشمل جمیع الق، في تركیب الجمل ونطق األصوات وتعرف معاني األلفاظ

   ."االستماع ) –المحادثة  –القراءة  –كتابة ال(

القدرة على استخدام اللغة سواء كانت اللغة األم أو اللغات ) 15: 2002یعرفه حسین ( و 
األخرى كما یجول بخاطرك ولفهم األشخاص اآلخرین، ویختص الشعراء بقدر كبیر من الذكاء 

  ن ،المحامو ن و ،المتحدثالخطباء  وكذلك اللغوي والكتاب
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واألشخاص الذین یتمتعون بهذا النوع من الذكاء تمیل مهاراتهم السمعیة ألن تكون متقدمة 
(فسیلفر  .وا أو یكتبوالهم أن یتكلموا أو یصغوا أو یقرأ ویحققون أفضل تعلم عندما یتاح ،في تطورها

  )8 :2006 ،وأخرون

 شكل من أشكال الذكاء السمعي بعدم تسمیة الذكاء اللغوي بأنه " جاردنر " ولقد اهتم
  :ویوجد سببان لذلك، الشفهي/

   ویمكنهم استنباط، أو إتقان األنظمة اإلشاریة.، أن األفراد الصم یمكنهم اكتساب اللغة الطبیعیة :أوالً 

 ،وهو الذكاء الموسیقي، الشفهي / یوجد شكل آخر من أشكال الذكاء یرتبط بالجهاز السمعي :ثانیاً 
         .واألهمیة في مجموعة من طبقات الصوتالمعنى اد على تمییز وهو قدرة األفر 

  ) 73-2009:72(عفانة والخزندار، 

من معادلة النجاح في التعلیم التقلیدي،  % ٨٠ویشكل الذكاء اللغوي العالي أكثر من
 كما یرتفع معدل الفشل بشكل كبیر على ،وبدونه یصبح التعلیم المدرسي مؤلمًا ومحبطًا للطالب

 .) 4 :2006، الرغم من كفایتهم في الذكاءات األخرى ( كوفالیك وأولسن

  :) أن أصحاب الذكاء اللغوي یتصفون بما یلي170: 2004ویذكر السلطي (

 .اآلخرین كالمیًا وكتابیًا وبلغة واضحة معلدیهم القدرة على التعبیر والتواصل  .1

 .غالبًا ما یفكرون بالكلمات ویفضلون تعلم مفردات جدیدة .2

 .یمارسون المطالعة ونظم الشعر وتألیف القصص واللعب بالكلمات .3

 .وروایة الطرف، غالبًا ما یشتركون في المناقشات والمناظرات ،والخطب .4

 .یعبرون عن أنفسهم بدقة وبالتفصیل .5

 مقدرة جیدة على االستیعاب القرائي.  مینفذون ما یطلب منهم من أسالیب فنیة كتابیة ولدیه .6

لكلمات واأللفاظ واللغة بشكل ن الذكاء اللغوي یقصد به قدرة الفرد على استخدام اوترى الباحثة أ
 . بحیث یستطیع إیصال ما یرید إیصاله لآلخرین والنطق الصحیح لأللفاظ ،جید

  :الذكاء المنطقي الریاضي -2

وهو یتعلق بالقدرات المنطقیة والریاضیة العلمیة ویتمثل في القدرة على استخدام األعداد 
ویتضح هذا الذكاء عند علماء الریاضیات  ،بفاعلیة والحساسیة لألنماط والعالقات والقضایا المنطقیة
  ) 73 :2009، ( عفانة والخزندار .واإلحصاء ومبرمجي الكمبیوتر والمحاسبین والمهندسین
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وهو القدرة على استخدام العالقات المجددة وتقدیرها كما یحدث في الحساب والجبر 
ویرتبط به  ، الرمز وتنظیم العالقات السلبیة والمجردات واستخدامهم األرقام بمهارةوالمنطق و 

التعمیم وفرض الفروض ،وهو موجود و  االستنتاج، الوضع في فئاتو  ، عملیات تخدمه كالتصنیف
بشكل واضح عند علماء الریاضیات ومبرمجي الكمبیوتر والمحللین المالیین والمحاسبین والمهندسین 

  ) 146 :2005، (الخالدي .ائیین والعلماءوالفیزی

جاردنر أنه مستقل عن الذكاء اللغوي ألن حل المشكلة قد یتوصل إلیه الباحث قبل  ویرى
صیاغته لفظیًا، وهذا النوع من الذكاء له موضوع أساسي في معظم اختبارات الذكاء الراهنة. (یونس 

 ) 55 :2004، وآخرون
  :صحاب الذكاء المنطقي الریاضي یتصفون بما یلي) أن أ171 :2004، السلطي(ویذكر 

 .یستعملون المنطق واللغة بفاعلیة في حل المشكالت التي یواجهونها .1
قدرة على اكتشاف العالقات واألنماط والتي ال یكتشفها ملا ولهمیفكرون بشكل تدریجي ومفاهیمي  .2

  .اآلخرون
 .ة بهدف حلهایمارسون مهمة التجریب وحل األلغاز ومواجهة المسائل الصعب .3
 .یتساءلون عن األشیاء الطبیعیة ویفكرون فیها .4
 .یستمتعون بالتعامل مع األرقام، والمعادالت والعملیات الریاضیة .5
 ویتبعون األسلوبین االستقرائي واالستنباطي في التفكیر.، یتصف تفكیرهم بالعملیة والمنطقیة .6

رد على التعامل مع األرقام أن الذكاء المنطقي الریاضي یعني قدرة  الف وترى الباحثة
وقدرته على الفهم الجید للسبب والنتیجة ،والتعامل مع المسائل الصعبة  والعالقات والمشكالت،

 .والعملیات الریاضیة المعقدة

 :الذكاء المكاني البصري - 3

صیاد، كشاف، مرشد  :مثالً (المقدرة على إدراك العالم المكاني البصري بصورة دقیقة هو 
مصمم داخلي ،معماري ،فنان  :مثالً  (وعلى أداء أو إجراء تحوالت على تلك اإلدراكات ،أو دلیل)
وینطوي هذا النوع من الذكاء على الحساسیة تجاه اللون والخطوط والشكل والفضاء  )،مخترع 

ویتضمن المقدرة على التصور وعلى التمثیل البیاني لألفكار ، والعالقات القائمة بین هذه العناصر
یة أو المكانیة والقدرة على توجیه الذات بصورة مالئمة في قالب مكاني بصري.  البصر 

  .)2: 2006(ارمسترونج، 
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حیث الحظ جاردنر أن ، وهذا النوع من الذكاء لیس مقصورًا على المجاالت البصریة
 ن االستدالل المكانيإن من نعمة البصر ،إذ المحرومیالذكاء المكاني یتوفر أیضًا لدى األطفال 

   .)55: 2004( یونس وآخرون، .عند المكفوفین یحل محل االستدالل اللغوي عند المبصرین

ویتجلى بشكل  .ویتعلق هذا النوع بالقدرة على تصور المكان النسبي لألشیاء في الفراغ
          المالحین.و  مهندسي الدیكور والمعماریینو  خاص لذوي القدرات الفنیة مثل الرسامین

  ) 2009:73ندار،(عفانة والخز 

والشكل والطبیعة ،والمجال أو للمساحة ، وهذا الذكاء یتضمن الحساسیة للون والخط
ویضم القدرة على التصویر البصري، وأن یمثل الفرد  ،والعالقات التي توجد بین هذه العناصر
 ) 11 :2003(جابر ،.ویصور بیانیًا األفكار البصریة أو المكانیة

  :أصحاب الذكاء البصري یتصفون بما یليأن ) 172 :2004ویذكر السلطي( 

 .یروي ویصف صورًا بصریة واضحة .1

 .یقرأ خرائط ولوحات ورسومًا بیانیة بسهولة أكبر من قراءته النص .2

 .یحلم أحالم یقظة أكثر من أترابه .3

 .یستمتع بأنشطة الفن .4

 .یرسم أشكاًال متقدمة عن سنه .5

 .من العروض البصریة یحب مشاهدة األفالم المتحركة والشرائح وغیرها .6

 .یستمتع بحل األلغاز واألحاجي والمتاهات وغیرها من األنشطة البصریة المشابهة .7

 .یبني بنایات مشوقة ذات أبعاد ثالثیة أفضل ممن في سنه .8
أن الذكاء المكاني البصري هو قدرة الفرد على الحكم على شيء ما من  وترى الباحثة

ر،سواء كانت صورة أو رمزًا أو تعبیرًا كالمیًا أو صامتًا خالل بصره أو ما یعوضه عن حاسة البص
 .أو غیره

  :الذكاء الموسیقي- 4

ویتمثل في القدرة على إنتاج األنغام واألغاني وتقدیر اإلیقاعات وطبقات الصوت والجرس 
       دسي الصوت وخبراء السمعیاتن ومهنوالمغنیالموسیقي ویتضح هذا الذكاء لدى الموسیقیین 

  )23: 2001 ،( ثابت
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القدرة على التفكیر في الموسیقى وسماع القوالب  " ) بأنه16 :2003حسین ، ( ویعرفه
  .الموسیقیة والتعرف علیها، وربما التعامل معها ببراعة"

ویمكن للشخص الذي یتمتع بهذا النوع من الذكاء أن یفهم الموسیقى من أعلى إلى أسفل 
  )3 :2006(آرمسترونج ،.أوكلیهما )تحلیلي، فني(إلى أعلىأو أن یفهمها من أسفل  (عالمي، بدیهي)

الغناء وفقًا للمفاتیح وتبدو مظاهر الذكاء الموسیقي على كل الناس القادرین على 
أو المحافظة على درجة سرعة الغناء ،أو تحلیل األشكال الموسیقیة ،أو خلق تعبیرات  ،الموسیقیة

أنواع الصوت واإلیقاعات غیر اللفظیة الموجودة في موسیقیة، وهم في العادة حساسون تجاه جمیع 
  ) 9 :2006فسیلفر وآخرون، (.صخب الحیاة الیومیة

   :) أن أصحاب الذكاء الموسیقي یتصفون بما یلي35، 34 :2005ویذكر حسین ( 

 .یخبرك متى تكون األصوات الموسیقیة نشازًا أو مضایقة بطریقة أخرى .1

 .ائي جیدیتذكر ألحان األغاني ولدیه صوت غن .2

 .یلعب على آلة موسیقیة أو یغني في مجموعة .3

  .له طریقة إیقاعیة في التحدث أو الحركة ویدندن بطریقة ال شعوریة لنفسه .4

 .وینقد بإیقاع على المنضدة أو المكتب وهو یعمل، یدق .5

  .)كوقع رذاذ المطر على سطح( حساس للضوضاء البیئیة .6

  .یستجیب باستحسان حین یستمع لقطعة موسیقیة .7

  . یغني أغنیات تعلمها خارج حجرة الدراسة .8

  وٕانتاج النغمات الموسیقیة.، وتستنتج الباحثة أن الذكاء الموسیقي هو قدرة الفرد على فهم ،وتحلیل
  :الذكاء الجسمي الحركي - 5

كما هو  (الخبرة والكفاءة في استخدام الفرد لجسمه ككل للتعبیر عن األفكار والمشاعر هو 
والیسر في استخدام الفرد لیدیه إلنتاج  )والریاضي أو الراقص  ..والمقلد والمهرجالحال عند الممثل 

، ویضم هذا الذكاء ) والمیكانیكي أو الجراح األشیاء أو تحویلها ( كما هو الحال عند الحرفي،
س والمهارة والقوة والمرونة والسرعة وكذلك اإلحسا، مهارات فیزیقیة نوعیة أو محددة كالتآزر والتوازن

  )11: 2003واالستطاعة اللمسیة. (جابر، ) أي االستقبال الذاتي (بحركة الجسم ووضعه
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) بأنه القدرة على استغالل كامل الجسد أو أجزاء منه (  الید، 2003:16ویعرفه ( حسین ،
أو استعمال نوع معین من  ما،شيٍء أو صنع  األصابع ،الذراعین ) للوصول إلى حل لمشكلة ما،

  .المنتجات

ذا الذكاء یتحدى االعتقاد الشائع بأن النشاط الجسدي والعقلي ال یرتبطان ،وتبدو هذه وه
القدرة لدى الراقصین والعبي ألعاب القوى والجراحین والحرفیین ،وعلى الرغم من أهمیة هذا الذكاء 

  ) 55: 2004یونس وآخرون ، .(إال أن اختبارات الذكاء قد أهملته مثل الذكاء الموسیقي

وأن ، )  أن الحركة تلعب دورًا مهمًا في التعلم والحیاة6 :2006وفالیك  وأولسن (ویرى ك
  .هذا قد ال یكون منفصًال عن بقیة األدوار

  :) أن أصحاب الذكاء الجسمي الحركي یتصفون بما یلي34: 2005ویذكر حسین ( 

 .یتفوق في لعبة ریاضیة أو أكثر .1

 .طویلةیتلوى ینقر،ال یستقر في مكان لمدة ، یتحرك .2

 .یقلد حركیًا ببراعة إیماءات اآلخرین .3

 .یحب أن یجزئ أو یفك األشیاء ویعید تركیبها .4

 .یضع یدیه على شيء ویتناوله .5

 .یستمتع بالجري والقفز والمصارعة أو األنشطة المشابهة .6

 )مثل األعمال الخشبیة ،الحیاكة، المیكانیكا (یظهر مهارة في حرفة .7

  .ن نفسهلدیه طریقة درامیة في التعبیر ع .8

 .إحساسات فیزیقیة مختلفة أثناء التفكیر أو العمل عنیحكي  .9

 .یستمتع بالعمل بالطین أو بالخبرات اللمسیة األخرى مثل ( الرسم باألصابع) .10

  االجتماعي)  (الذكاء البینشخصي- 6

   .وهو المقدرة على إدراك وتمییز أمزجة ونوایا ودوافع ومشاعر األشخاص اآلخرین
  ء أن یتضمن حساسیة تجاه تعبیرات الوجه والصوت واإلیماءات والقدرة ویمكن لهذا الذكا

والمقدرة على التجاوب بفاعلیة  ، على التمییز بین عدة أنواع مختلفة من اإلشارات البینشخصیة
  التأثیر على مجموعة من الناس لیتبعوا مسار عمل معین) :مثالً ( تجاه هذه اإلشارات بطریقة واقعیة

  ). 3 :2006( آرمسترونج ، 
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أو هو القدرة على إدراك وتمییز مشاعر اآلخرین وأمزجتهم وأغراضهم والحساسیة لتعبیرات 
والتحكم فیها ، ویتضمن فهم الذات، على ذلك الوجه والصوت والقیم والمعتقدات والتصرف بناءً 

حات والتصرف واحترامها، وتوظیف ذلك في اتخاذ القرارات واإلیماءات والقدرة على االستجابة للتلمی
ویتضح هذا الذكاء لدى المعلمین والعاملین االجتماعیین والقادة ، حیالها والتأثیر على اآلخرین

  )  24 :2001( ثابت،  .السیاسیین والمرشدین النفسیین والباعة

وٕاقامة ، الحلول التفاوضیة، تنظیم المجموعات :ویتفرع هذا النوع من الذكاءات إلى
واجتماع هذه ، واكتشاف مشاعر اآلخرین ببصیرة نافذة، حلیل االجتماعيالت، العالقات الشخصیة

       .والنجاح االجتماعي ،الذكاء االجتماعي، والجاذبیة، المكونات یحقق تهذیب العالقات
  )  105: 2003، (شحاتة

  ) أن أصحاب هذا الذكاء یتمیزون بما یلي:  2005:35ویرى حسین ( 

 .ع األقرانتع بالتفاعل االجتماعي میستم .1

 .یبدو قائدًا على نحو طبیعي .2

 .یقدم النصیحة لألصدقاء الذین لدیهم مشكالت .3

 .یبدو ذكیًا في الشارع والمنطقة .4

 .ینتمي إلى أندیة ولجان أو تنظیمات أخرى .5

 .یستمتع بالتدریس غیر النظامي لألطفال اآلخرین .6

 .یحب لعب األلعاب مع األطفال اآلخرین .7

 .له صدیقان حمیمان أو أكثر .8

 .لدیه إحساس جید بالتعاطف مع اآلخرین واالهتمام بهم .9

 .یسعى اآلخرون لصحبته .10

قدرة الفرد على التعامل مع اآلخرین وفهم أمزجتهم ونوایاهم سواء عن  :"وتعرفه الباحثة بأنه
  ." ومشاركتهم المشاعر، طریق اإلیماءات أو عن طریق الحدیث معهم

  :الذكاء الضمنشخصي ( الذاتي) .7

الذكاء بالخصائص والسمات الذاتیة ویتطلب القدرة على تواصل الفرد مع  ویتعلق هذا
  ) 172: 2004، نفسه. ( السلطي
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وهذا الذكاء ، ویقصد به معرفة الذات والقدرة على التصرف توافقیًا على أساس تلك المعرفة
اخلیة والوعي بأمزجته الد، یتضمن أن یكون لدى الفرد صورة دقیقة ( عن نواحي قوته وحدوده )

 .ودوافعه ومقاصده وحاالته المزاجیة واالنفعالیة ورغباته والقدرة على تأدیب الذات وفهمها وتقدیرها
   )2003:12، (جابر

، وهو القدرة على تشكیل نموذج صادق عن الذات واستخدام هذه القدرة بفاعلیة في الحیاة
علماء ویتضح هذا الذكاء لدى ال، میزوتألق عاطفته وقدرته على الت، وقدرة الفرد على فهم ذاته جیداً 

إدراك ، التأمل الذاتي ومراقبة الذات :ن المهارات التي تتمیز لدیهمإحیث ، والحكماء والفالسفة
، االلتزام بالمبادئ والقیم الخلقیة والدینیة، معالجة المعلومات بصورة ذاتیة، وشعور الفرد بنفسه
  .)74 :2009، عفانة والخزندارالصبر على الشدائد (، التحدي والثقة بالنفس

 على بناءً  ةئممال بطریقة والتصرف، الذات معرفة على القدرة إلى الشخصي الذكاء یشیر
، النفس عن وصحیحة ودقیقة واضحة صورة، الذكاء من النوع هذا ویتضمن، الذاتیة المعرفة هذه
 إلى ،باإلضافة والرغبات دوافعوال والنوایا، المزاجیة بالحالة ،والوعي والقصور القوة جوانب حیث من

  )3،2006، آرمسترونج(   الذات وتقدیر الذات ،وفهم الذاتي والتحكم الضبط على القدرة

 إدراك ولدیه، الشخصیة القرارات صنع مهارات على القدرة الذكاء هذا صاحب ویمتلك
 على كثیراً  یعتمد ،وال األهداف هذه ضوء في ،وضبطها نفسه تصحیح على وقادر ألهدافه، صحیح
، عرفة( الرأي إبداء في متسرع غیرو  التفكیر، ،وعمق ،والتركیز التأمل بكثرة ویتمیز، اآلخرین
2005: 239 -240 ( 

  :) أن الشخص الذي لدیه هذا الذكاء یتمیز بما یلي 36-35 :2005روي حسین ( وی

 .قویة إرادة ولدیهباالستقالل  اً یظهر إحساس .1

 ضعفه. ه و تقو لدیه إحساس واقعي بنواحي  .2

 یؤدي عمًال جیدًا حین یترك وحده لیلعب أو یدرس أو یذاكر. .3

 یلبي النداء في أسلوبه في العیش والتعلم.  .4

 لدیه میل واهتمام أو هوایة ال یتحدث عنها كثیرًا. .5

 .لدیه إحساس جید بتوجیه الذات .6

 .یفضل العمل بمفرده عن العمل مع اآلخرین .7

 .ته في الحیاةقادر على التعلم من إخفاقاته ونجاحا .8
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 لدیه تقدیر ذات عال. .9

وتستنتج الباحثة أن الذكاء الضمنشخصي هو قدرة الفرد على فهم ذاته ومعرفة قدراته 
   .الشخصیة واإلحساس بمشاعره وقیمه ورغباته ومعرفة نقاط القوة والضعف لدیه

 :الطبیعي الذكاء .8

حیوانات _ في بیئة نباتات و  –هو الخبرة في إدراك وتصنیف األنواع الحیة العدیدة 
ویتضمن أیضًا الحساسیة تجاه الظواهر الطبیعیة األخرى ( مثًال تشكیالت السحب ، الشخص

ات واألحذیة الریاضیة وغالفات والجبال) والمقدرة على التمییز بین األشیاء غیر الحیة كالسیار 
  ) 3 :2006، سطوانات ( آرمسترونجاإل

 والوعي الحساسیة ویتضمن، والجمادات الحیة الكائنات وتصنیف تمییز على القدرة وهو
 وعلماء والصیادیین المزارعین لدى الذكاء هذا ویتضح، المحیطة البیئة في تحدث التي بالتغیرات

   :لدیهم تتمیز التي المهارات نإ واآلثار،حیث والجیولوجیا والحیوان النبات

 والحیوانات،استخدام لنباتاتبا ،االهتمام الطبیعة فهم، ةیالطبیع من معالم وتصنیف تمییز
  ) 2003:10،جابر(. والمیكروسكوبات المناظیر

   :) أن أصحاب الذكاء الطبیعي یتصفون بما یلي 173: 2004ویذكر السلطي ( 
فیدرسونها ویصنفونها الى صخور ، یتعاملون مع جمیع األشیاء الكائنة في البیئة الطبیعة .1

 ونباتات وفراشات وأشجار وأزهار.
 .ریاضة المشي وصید األسماك والبحث عن اآلثاریمارسون  .2
 .یالحظون السمات األساسیة لألشیاء بشكل فطري وعلى أساسها یستطیعون تصنیفها بشكل عفوي .3
، یهتمون بمظهرهم ولباسهم كما یهتمون بانطباعات اآلخرین عن شخصیاتهم. (السلطي .4

2004:173 ( 
   :ا یلي) أنهم یتصفون بم9 :2006ویضیف كوفالیك وأولسن ( 

 .یطرحون أسئلة عدیدة عن بیئتهم .1
 .مثل مجموعات الحشرات، ُیسرون بما یجمعونه من أشیاء طبیعیة .2
 .وال یریدون أن یتوقفوا، یبقون منشغلین بشدة في نشاط ما .3
یرون في كثیر من األمور نظامًا وترتیبًا ،بینما یرى اآلخرون أنها مجرد فوضى أو عناصر  .4

 عشوائیة.
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 الذكاء الوجودي  .9

هتمام بقضایا الحیاة النهائیة"                      اال" :الوجودي بأنهیعرف جاردنر الذكاء 
وهو المیل إلى التوقف عند األسئلة ) 16: 2003 (حسینویرى ) 171 :2006، ( آرمسترونج

  ومن ثم التأمل فیها " ، التي تتعلق بالحیاة والموت

  

 :المتعددة الذكاءات نظریة مسلمات
 تقوم "لجاردنر " المتعددة الذكاءات نظریة أن ) 206،2005 ( السمید وأبو اتعبید ذكر

  :التالي النحو على وهي األساسیة المسلمات من عدد على

 .تغییره یمكن وال، ورثناه ثابت ذكاء هناك لیس .1

 عند الموجودة الذكاءات جمیع تغطي ال وهي، منطقیة لغویة هي، الحالیة الذكاء اختبارات إن .2
 .فرد كل

 .واحًدا ذكاءً  ولیس، الذكاءات من عدداً  شخص كل یمتلك .3

 .ثابتة لیست فهي ذكاءات من نمتلكه ما تنمیة باإلمكان .4

 .ذكاءات من یمتلكونه لما مناسًبا التعلیم كان إذا األطفال یتعلم .5

 .شخص لكل البروفیل هذا رسم ویمكن، للذكاءات اً ملف شخص كل یمتلك .6

 مشابه، ما لشخص بورفیل وجود المستحیل ومن، شخص كل لدى الثمانیة الذكاءات تتفاوت .7
  .آخر شخص لبروفیل

ة في نظریة الذكاءات المتعددة على ) األفكار الرئیس12 -11: 2006(  وقد لخص آرمسترنج
   :النحو التالي

 .كل شخص یمتلك ثمانیة  ذكاءات .1

 .معظم الناس یطورون كل ذكاء إلى مستوى كفاءة مناسب .2

 .بطرق متعددة تعمل الذكاءات سویاً  .3

  .هنالك وسائل عدیدة لیكون المتعلم ذكیًا ضمن كل فئة من الفئات .4

وقد ال یقوم األفراد بتطویر كافة أبعاد الذكاء بدرجات ، وٕان كل ذكاء له أبعاد متعددة
إال أن كل شخص لدیه تولیفة ، وعلى الرغم أن كل شخص یمتلك الذكاءات الثمانیة كافة، متساویة
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ویتم تطویرها ، كن أن تكون بعض أنواع الذكاء أقوى من األنواع األخرىخاصة به حیث یم
  .وتعزیزها بمرور الزمن بواسطة الخبرات الجدیدة والفرص المتاحة للتعلم

وتشیر نظریة الذكاءات المتعددة إلى أن كل شخص سوي یمتلك ثمانیة ذكاءات على 
راد فیما بینهم من حیث الكیفیة التي ویختلف األف، وهي تعمل بشكل جماعي وبطرق متعددة، األقل

ومنذ ، یوظف بها كل واحد منهم كفاءته لتحدید الطریق المناسب لتحقیق األهداف التي یسعى إلیها
أن  أصبحت هذه النظریة معروفة صدرت العدید من الكتب ونشرت األبحاث عن طریق المجالت 

أجل جعلها موضع التنفیذ في المجال التي تعتني بالنظریة أو تناقش التطبیقات الخاصة بها من 
   .التربوي

  :مبادئ نظریة الذكاءات المتعددة
) أن نظریة الذكاءات المتعددة تقوم على عدد من  2009:75یرى عفانة والخزندار ( 

   :المبادئ تتمثل في

  فهو ذكاءات متعددة ومختلفة.، الذكاء غیر المفرد -1

 .ذكاءكل شخص متمیز وفرید یتمتع بخلیط من أنواع ال -2

على مستوى أو على المستوى الداخلي للفرد  في النمو والتطور سواءً  اتتختلف الذكاء -3
  .المقارنة  بین األشخاص

  .أنواع الذكاء كلها حیویة ودینامیكیة متغیرة -4

 .وتعریفها وقیاسها ووصفهایمكن تحدید أنواع الذكاء وتمییزها  -5

الواحد،  د ال تتوفر جمیعها داخل الفردمما سبق أن الذكاءات المتعددة ق ةستنتج الباحثتو   
، الذكاءات نوع واحد من بحیث قد یمتلك الشخص الواحد أكثر من، األشخاصموزعة بین  ولكنها

   .أخرى ن تنمیة أحد هذه الذكاءات قد یسهم في تنمیة ذكاءاتأو 
  المتعددة الذكاءات نظریة افتراضات

 المختلفة القدرات في والضعف القوة قاطن من فریدة طاً اأنم یملكون الناس أن جاردنر یرى
أساسین  على یعتمد ،وذلك شخص لكل مناسبة أدوات وتطویر فهم الضروري من یصبح وعلیه
  :هما

 .الطریقة بنفس نتعلم ال نحن وبالتالي ،واالهتمامات القدرات في اختالفات لهم البشر أن .1

  )75: 2009والخزندار، (عفانة  .تعلمه یمكنشيء  كل نتعلم أن نستطیع ال نحن .2
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 رغباته وتلبیة یمتلكها، التي للقدرات وفقاً  فرد كل مع التعامل ضرورة الباحثة ترى وبالتالي
 في ضعیف الوقت نفس في أنه إال عالیة لغویة مهارات یمتلك الشخص یكون فقد واحتیاجاته،

 .یاتهإمكان حسب شخص كل مع التعامل وجب فقد لذا المنطقیة، الریاضیة المهارات

    :المتعددة اتءللذكا جاردنر نظریة أهمیة
 المالئمة والتعلیم التعلم أسالیب عن للكشف اً معروف اً أسلوب المتعددة الذكاءات نظریة تعد

 وتحسین، المناهج وتطویر ومیوله، لقدراته المالئمة واألسالیب والطرق األنشطة واختیار متعلم، لكل
 الوالیات من كل في المدارس من العدید النظریة هذه تتبنَّ  لذا والمتعلمین، المعلمین تقییم أسالیب
 وأسالیب ومناهجها،، تدریسها وأسالیب، المدرسیة اتهبیئا نظمت حیث سترالیا،أو  األمریكیة المتحدة
  ) 2 : 2004، البدور ( المتعددة الذكاءات واستراتیجیات نظریة وفق معلمیها، وتدریب، تقویمها

  )  أهمیة نظریة الذكاءات المتعددة من مدخل تربوي:278 :2005وقد ذكر حسین ( 

 المتعدد، ذكاءهم األفراد یستخدم كیف یصف، معرفًیا نموذًجاة الذكاءات المتعددة نظری تعد
 الموقف محتوى تناول في، العقل یتبعها التي العملیات على النظریة هذه وتركز، ما مشكلة لحل

 حالة في الفرد هذا ذكاءات مجموعة بأنه، الفرد عند التعلم طنم فیعرَّ  وبالتالي، الحل إلى لیصل
 .طبیعي تعلیمي موقف في عمل

 المتعلمین من عدد أكبر إلى لیصل، التدریسیة االستراتیجیات دائرة توسیع على المعلم تساعد .1
 على قادرون منهأ بأنفسهم نو المتعلم یدرك وبذلك، تعلمهم وأنماط متهذكاءا اختالف على

 .معین محتوى أي عن طریقة من بأكثر التعبیر
فیما عدا المتطلبات التي تفرضها المكونات المعرفیة ، تقدم نموذجًا للتعلم لیس له قواعد محددة .2

 لكل ذكاء.
   .تقدم نظریة الذكاءات المتعددة خریطة تدعم العدید من الطرق التي یتعلم بها األطفال .3

 لها التي النظریات منلذكاءات المتعددة ا نظریة) أن 76 :2009ویرى عفانة والخزندار ( 
 تم فقد، األخرى النظریات عنها غفلت أمور على ركزت نهاإ حیث، التربوي الجانب في كبیر دور

 هذه بعكس الذكاء واختبارات الفردي التقییم على االعتماد بسبب ودفنها المواهب من الكثیر إغفال
  .الفردیة والفروق القدرات كشف على تساعد التي النظریة

   :التالیة الجوانب في فاعلیتها المتعددة اتءالذكا لنظریة التربویة التطبیقات أكدت وقد

  .العلمي المحتوى تجاه اهتماماتهم مستویات ورفع التالمیذ لدى التحصیل مستویات تحسین ‒

 · .متعددة بأسالیب للتدریس كمدخل المتعددة اتءالذكا استخدامإمكانیة  ‒
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  :التالي على لتربویینا النظریة هذه وتحث
 .الطالب واهتمامات قدرات فهم .1
 .القدرات على تركز القیاس في عادلة أدوات استخدام .2
 .االهتمامات وهذه المجتمع حاجات بین المطابقة .3
  .للدراسة) تناسبهم التي للطریقة الطلبة كاختیار( للطلبة التدریس حریة مرونة .4

 ویتوقع قدراته مئتال والتي تناسبه التي یفةللوظ فرد كل یوجه أن على النظریة هذه وتساعد
 من كثیر حلفي  ذلك یساعد قد جید وبشكل المناسب الذكاء نوع استخدم ما ،فإذا فیها ینجح أن

  .المشاكل

 من میدان وأي الفرد بین التفاعل قابلیة وهي المتبلورة الخبرة عن النظریة  هذه وتتحدث
 لطبیعة ومناسبته والممارسة القدرة وجود مع التدریب ساسأ على یبنى التبلور وهذا الحیاة، میادین

  )76 :2009،والخزندار (عفانة.نفسه الفرد

 :جال التربوي الم في المتعددة الذكاءات نظریة الستخدام التربویة الفوائد
   :النقاط التالیة في ) هذه الفوائد150 - 149 :2005، حسینحدد(

 الصور والتقاط التلحین، الموسیقى، فالرسم :أوسع كلبش العقلیة القدرات إلى التعرفإمكانیة  .1
 جدیدة وتعلیمیة تربویة وأنماط نماذج بظهور تسمح حیویة أنشطة كلها الفوتوغرافیة أو الطبیعیة

  .واللغات الریاضیات مثل ذلك في مثلها

 ،رینوالمبتك الموهوبین ورعایة التالمیذ احتیاجات إشباع على تقوم للتعلیم جدیدة أنماط تقدیم .2
 التالمیذ یصبح وحتى الدراسي الیوم خالل للتالمیذ حقیقي عالم الدراسي الفصل یكون بحیث
  .التعلیمیة العملیة في وفاعلیة ونشاطاً  كفاءة أكثر

وهذا یحدث من خالل األنشطة  :والمجتمع في العملیة التعلیمیة، تزاید أدوار ومشاركة اآلباء .3
لجماهیر ومع أفراد المجتمع المحلي خالل العملیة التي یتعامل من خاللها التالمیذ مع ا

  التعلیمیة.

وكذلك دافعهم الشخصي نحو التخصص  :وقدراتهم المعرفیة، قدرة التالمیذ على تنمیة مهاراتهم .4
 .واحترامهم لذواتهم

مما یساعد على تقییم الذكاءات ، التوصل إلى مالمح الذكاءات المتعددة المتوفرة لدى الطلبة .5
   .لصقل قدراتهم ومهاراتهم المختلفةووضع برامج 
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  نظریة الذكاءات المتعددة وأسالیب التدریس: 
فقد أظهرت بأن المعلمین ، كبیر في التعلیم إسهاملقد كان لنظریة الذكاءات المتعددة 

سواًء الخاصة بالعلوم أو ، بحاجة لتوسیع اآللیات واألدوات التي تستخدم في تنفیذ االستراتیجیات
   ... الخ.و اللغویات أو المنطقالریاضیات أ

، ) لیس فقط لعالج محدد لجوانب تعلیمیة ثانویةIMولقد جاءت نظریة الذكاءات المتعددة (
وأنها ، بل لتنظیم ووضع جمیع االبتكارات التي كانت ستهمل في ضوء الطریقة السائدة للتعلم

، بعون تعلیمهم في المدارستضیف مدى واسعًا للمناهج المدرسیة لتنشیط عقول الطلبة الذین یتا
یختلف عن المعلم الذي یستخدم الطریقة  فالمعلم الذي یستخدم استراتیجیات الذكاءات المتعددة

دة أو كتابة والذي یقف أمام الطلبة محاورًا ویكتب على السبورة أسئلة حول قراءة محد، التقلیدیة
لمتعددة ویقضي كغیره وقتًا وهو یشرح ن المعلم الذي یتبنى نظریة الذكاءات احیث إ، مفاهیم معینة

ولكنه أیضًا یرسم صورًا على ، وكل هذا منطقي وعادي كطریقة، أمام الطلبة ویكتب على السبورة
وقد ، من البیئة المحلیة ویمكن أن یوظف في تدریسه شیئاً ، رةالسبورة أو یعرض وسیلة لتوضیح الفك

وقد یطلب منهم بناء أشیاء ، أثناء الدرس مواد تستخدم إلحضاریخرج الطلبة للبیئة المحیطة 
كالعمل ، كذلك فإنه یجعل الطلبة قادرین على التعامل معًا بطرق مختلفة، ملموسة لیتأكد من فهمهم

وهو یخطط الوقت بحیث یعمل بشكل فردي  أو یربط ، بمجموعات صغیرة أو مجموعات كبیرة
  ) 51: 2006رونج ،( آرمست .خبراته الشخصیة ومشاعره مع المواد المدروسة

وهكذا تنقلنا نظریة الذكاءات المتعددة من تعلیم مباشر للطالب إلى مجال تعلیم واسع 
، ستراتیجیة الذكاء الموسیقيیعطي الدرس بشكل إیقاعي یستخدم ا فالمعلم الذي، یشارك فیه المتعلم

والذي ، البصري والذي یرسم الصورة على السبورة للتوضیح یستخدم إستراتیجیة الذكاء المكاني
أما من یعطي الطلبة ، ستراتیجیة الذكاء الجسدي الحركيبشكل دائري أثناء الكالم یستخدم ایتحرك 

ذي یشكل مجموعات التفاعل وال، الذكاء الضمنشخصي إستراتیجیة وقتًا للتفاعل فإنه یستخدم
ستراتیجیة خدم اشیر إلى الطبیعة في شرحه یستوالذي ی، ستراتیجیة الذكاء البینشخصيیستخدم ا

طرق في التعلیم قائمة على نظریة الذكاءات  وبذلك یمكن القول أن هناك ثماني .الذكاء الطبیعي
  )  5- 2كما هو موضح بالجدول( ) 53 :2006(آرمسترونج تعددة ملخصة بالجدول كما أوردها الم
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  ) 5-2جدول (
  .وفق نظریة الذكاءات المتعددة ملخص لطرق التعلیم الثماني

  استراتیجیات تدریسیة  ( أمثلة )  مواد تعلیمیة  ( أمثلة)  أنشطة  وع الذكاءن

نقاشات، ألعاب كلمات، ، محاضرات  لغوي
  روایة قصص، كتابة المجالت..الخ

مسجالت، أشرطة، ، كتب
  .الخ.طوابع

 ،تحدث عن، اكتب، اقرأ
  .الخ.استمع إلى

، حل المسائل، العصف العقلي  منطقي -ریاضي 
، الحساب العقلي ،میةالتجربة العل

  األلعاب الرقمیة 

آالت حاسبة، أدوات ریاضیة 
  ألعاب ریاضیات ، محسوسة

، احسبها كمیًا، فكر فیها
  أعط قیمة 

تمثیل مرئي، ألعاب خیالیة، وضع   بصري –مكاني 
  نشاطات فنیة ، خرائط عقلیة

، فیدیو، رسومات،خرائط
كامیرات،خداع ، مكتبة صور

  بصري 

، لونصور ، ارسم، شاهد
  ارسم خریطة عقلیة 

دراما، رقص، تمارین على االسترخاء،   جسدي –حركي 
  استعمال الیدین في التعلم 

معدات ، أدوات لمسیة
  أدوات بناء ، ریاضة

عبر ، المس، ابن
  بالرقص ،مثل 

االستماع إلى ، عزف األلحان  موسیقي
   .األغاني، تألیف األغاني

أشرطة، أدوات ، مسجل
  موسیقیة 

  لحن ، استمع، عن مقطع

مناسبات ، محاكاة، تعلم تعاوني  بینشخصي
  اجتماعیة، إشراف األقران 

، تموینات الحفالت، ألعاب
  مالبس وأدوات للعب األدوار 

تعاون في أدائها ،تعلم 
  تفاعل معها ، ذلك

دراسة منتقاة، تقدیر ، تعلیمات فردیة  ضمنشخصي
  الذات 

اربط بحیاتك الشخصیة،   أدوات فحص الذات 
  اتخذ قراراً ، تأمل فیها

العنایة ، إدراك بیئي، دراسة الطبیعة  طبیعي
  بالحیوانات 

حیوانات ،أدوات ، نباتات
خبراء الطبیعة ( نواظیر)، 

  أدوات رعایة الحدائق 

اربطها بكائنات حیة 
  .وظواهر طبیعیة

  ج

لذكاءات لوتفترض نظریة الذكاءات المتعددة أن كل األطفال لدیهم میول ( نزعات) مختلفة 
ستراتیجیة تدریس تكون ذات نجاح عاٍل مع مجموعة معینة من الطالب، وأقل لذا فإن أي ا، الثمانیة

وفي حالة تبني المعلمین اإلیقاعات الموسیقیة واألناشید كإحدى ، نجاحًا مع مجموعات أخرى
هذه میل الموسیقي أكثر حماسة لأدواتهم المدرسیة فإنهم سوف یالحظون أن الطلبة ذوي ال

وٕان استعمال الصور والرسومات في ، ستراتیجیة مقارنة مع زمالئهم الذین ال یملكون هذا المیلاال
وفي المقابل یكون التأثیر مغایرًا ألولئك ، التدریس یمكن أن یثري الطلبة الذین یتمتعون بذكاء مكاني

  .لغویة ( ذكاء لغوي) الذین لدیهم میوالً 
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لطلبة یحتم على المعلمین استخدام طیف واسع من وٕان وجود هذه االختالفات بین ا
استراتیجیات التدریس، لتتالءم مع الذكاءات المتعددة التي یتمتع بها طلبتهم مع التأكید على 

خر من أجل إعطاء الوقت الكافي ، وأن ینتقلوا من عرض إلى آالمعلمین بأن ینوعوا من عروضهم
 .زیدوا فعالیتها في إطار عملیة التعلیم والتعلموأن ی، للطلبة بأن یطوروا ذكاءاتهم الضعیفة

  ) 2006:67ج ،س(آرمسترون

  عالقة نظریة الذكاءات المتعددة بتعلیم وتعلم الریاضیات 
والمهارات  القدرات في بینهم َماَیز البشر، خلق حینما وتعالى سبحانه اهللا أن فیه شك ال مما
المؤثرات  من بالعدید حیاته في یواجه والمرء جوانبها، أكثر في متباینة البشر فقدرات والصفات،
 أحسن ما متى شخصیته، من المختلفة الجوانب تنمیة في كبیر حد إلى تسهم التي الحضاریة

 التعامالت من جو في المدارس في والمتعلمین عموماً  الفرد لیعیش المؤثرات، هذه التعامل مع
 وفق المتعلمین مع التعامل خالل ومن دراك،واإل التفكیر مراكز تنشط خاللها التي من المتواصلة

 التي والمعوقات المشكالت من العدید على التغلب من یتمكن المعلم الذكاءات المتعددة، فإن نظریة
 عنها نقلت التي مواهبه وفق طالب كل مع نتعامل خاللها من إذ تنفیذ الریاضیات، تعترض

 من عدد إلى هنا ونشیر الدراسة، قائمة في بهطال بین الفردیة الفروق األخرى، وُیراعي النظریات
 م، 2003 (حسین أوردها كما وهي الریاضیات، مناهج تنفیذ تعترض والمعوقات التي المشكالت

  التالي: على النحو ) 366 ص

 المتكررة. والتمارین الكثیرة بالمعلومات ازدحامه مع الدراسي، المحتوى طول .1

بوضع  االكتفاء الریاضیة، بل للمسائل أكثر أو نإجابتی بین الجمع من الكتب معظم خلو .2
  التالمیذ. على مفروضة واحدة إجابة

 الجدیدة. األفكار من خالیة واألمثلة التمارین .3

 الریاضیة. متهوجهودهم، واكتشافا العلماء لتاریخ الكتب تتعرض ما نادراً  .4
 المنهج. موضوعات شتى في العامة الثقافة من كافٍ  قدر إعطاء عدم .5
 ة.الحدیث االكتشافات توضح التي العلمیة الكتبو  الحدیثة المراجع من المدرسیة مكتباتال خلو .6
 المادة. في الخبراء نظر وجهة من سبقاً م معدة المناهج تكون ما غالباً  .7
  عنها. الخروج عدم على الدراسي، والحرص العام على موزعة بمعلومات المعلم ارتباط .8

 التالمیذ وأفكارهم میول ظهور عیقی ال رسي، مماالمد للنشاط المخصص الوقت كفایة عدم .9
  االبتكاریة.
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 أو التفكیر الخیال الستخدام الفرصة إتاحة من التدریبات الذاتي، وخلو للتعلیم الدعوة عن البعد .10
  المستقبلي.

التي  والقدرات المهارات من مجموعة وتقدیم تحقیق في المتعددة، الذكاءات نظریة وتسهم
 تلك اإلسهامات إلى ) 366، 2003 ( حسین أشار وقد السابقة، لمشكالتا مواجهة على تساعد
  التالي: النحو على

أقصى،  كحد المعرفة ووحدة أدنى، كحد المعرفة تكامل إطار في الریاضیة العلمیة المادة تقدیم .1
 األخرى. المواد عن عزلة في انهوكأ الریاضیات مادة تبدو ال بحیث

 المهارات. تثبیت إلى تؤدي بطریقة دریباتوالت والمسائل التمارین تقدیم .2

 عناصرها. إلى الریاضیة والقوانین والقواعد النظریات تحلیل .3

 المختلفة. والتطبیقات والتدریبات والمسائل للنماذج متعددة حلول تقدیم .4

 الریاضیات. لمادة التالمیذ حماس تثیر ریاضیة مواقف عرض .5

 الطالب. تفكیر ثارةإل الریاضیة للتمرینات إجابة من أكثر إعطاء .6

مع  وتتالءم تناسبه التي للوظیفة طالبه من لكل المعلم توجیه في تسهم النظریة فهذه ذلك وعلى
   .فیها ینجح أن ویتوقع قدراته

من الواجب على المدرسین أن یكونوا أكثر من مجرد ناقلین للمعرفة ( على الرغم من 
وجهة هي طرق لنقل المعرفة ) وٕانما علیهم أن المحاضرات والتدریب المباشر ونماذج التدریس الم

یكونوا میسرین للتعلم الذي یساعد الطلبة في تطویر مسؤولیة أكبر نحو تعلمهم واالنخراط بشكل 
نشط في عملیة التعلم، وٕان كان على المعلمین التركیز على أفكار الطلبة األصلیة حول موضوع أو 

ذه األفكار، أو في تحدي أفكارهم والسماح لهم مفهوم ما، أو مساعدة الطلبة في استكشاف ه
بمراجعة األفكار ومشاركتها بأسلوب عام، فإن هؤالء المعلمین یحتاجون إلى استخدام العدید من 
استراتیجیات التدریس والتقویم، ویحتاج الطلبة إلى الحصول على فرص واضحة لتنمیة قدراتهم 

ألفكار وتلقى التغذیة الراجعة من الطلبة اآلخرین ومن التعلمیة الفردیة، وٕالى المشاركة في صیاغة ا
المعلمین ؛ من أجل تحدید: ماذا وكیف یتعلمون؟، وأن یمارسوا حریتهم في اختیار كیفیة تعلمهم 

  )2006:99ونوعیة المعرفة العلمیة التي یرغبونها. ( الخطابیة والبدور،
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دنر " یؤكد على أهمیة فهم " جار ما قام به ن ) أ161: 2009ویرى عفانة والخزندار ( 
ن ضمان فهم الطالب للمحتوى األكادیمي لتطبیق المعرفة في مواقف إ الطالب للمنهاج األساسي، و 

 الذكاءات المتعددة تسمح للمعلم أن یستعمل ثماني  كما أنجدیدة لیس هدفًا تربویًا سهًال للتحقیق، و 
  ا یلي: طرق مختلفة في تعلیم وتعلم الریاضیات وهذا یؤدي إلى م

 للمبادئ والمفاهیم الریاضیة من خالل التمثیالت المتعددة. ىفهم أعمق وأثر  .1

 تأهیل الطلبة لتعلم الریاضیات بنجاح واستمتاع. .2

 السماح بنقاط مدخلیة متنوعة المحتوى الریاضي. .3

 التركیز على مواطن القوة لدى الطالب وتعزیز التنوع في القدرات. .4

 ار الریاضیة. تدعیم التجریب اإلبداعي لألفك .5

ویمكن تطبیق نظریة الذكاءات المتعددة بصورة مرنة، وبأسالیب متنوعة تصلح لطالب معینین 
  ).161: 2009أو معلمین معینین أو مناهج تعلیمیة.(عفانة والخزندار، 

  

 القوة الریاضیة ونظریة الذكاءات المتعددة: 
في أنها تعد نموذجًا  ) أن أهمیة الذكاءات المتعددة تكمن278 :2005یرى حسین ( 

نها تركز على حیث إ، المتعددة لحل مشكلة معینةمعرفیًا یصف كیف یستخدم األفراد ذكاءاتهم 
جدیدة للتعلیم تشبع احتیاجات  اً العملیات التي یتبعها العقل في الوصول إلى الحل وأنها تقدم أنماط

   .وفاعلیة في العملیة التعلیمیة اً الطلبة وتجعلهم أكثر نشاط
 أسس استخلص حین بالعقلة الریاضی القوة ارتباط إلى ) 15 :2006( عصر أشار وقد

  :منها جعل إذ الریاضیة القوة تنمیة
 یتطلبان البعدین وكال، )الریاضیة المعرفة قوة + الریاضي العقل قوة( تتضمن الریاضیة القوة •

 بین الجدلیة والعالقة لتفاعلبا الذهنیة الطاقة تقوى حیث المعرفة، ومع أقرانه مع التلمیذ تفاعل
  .وبیئته التلمیذ

 بناء على التلمیذ یساعد مهماً  مدخالً  یعتبر منهما كل والعقلیة الریاضیة والتمثیالت النمذجة •
 المعرفي للبناء ریاضیة تصورات وضع وكذلك والمعرفیة، الریاضیة األنظمة عن ذهنیة تصورات

 .التلمیذ لدى
 للوظیفة فرد كل یوجه أن علىالذكاءات المتعددة تساعد  ةنظریویرى عفانة والخزندار أن 

 وبشكل المناسب الذكاء نوع استخدم ما فإذا، فیها ینجح أن ویتوقع قدراته مئتال والتي تناسبه التي
  .المشاكل من كثیر حل على ذلك یساعد قد جید
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 من میدان أيو  الفرد بین التفاعل قابلیة وهي المتبلورة الخبرة عن النظریة  هذه وتتحدث
 لطبیعة ومناسبته والممارسة القدرة وجود مع التدریب أساس على بنىیُ  التبلور وهذا الحیاة، میادین

طلبة وحاجاتهم مع حاجات وأن نظریة الذكاءات المتعددة تعمل على االهتمام بقدرات ال .نفسه الفرد
   )76 :2009،والخزندار (عفانة .المجتمع

 یمكن أي ،الطالب استیعاب سرعة بحسب اهمن باالستفادة تسمح الریاضیة القوة فعالیات إن
 شرح في الریاضیة غةلال یستخدم أن الطالب یستطیع بحیث، بةلالط لدى الفردیة بالفروق االهتمام

  .أخرى مرة المادة

حیث ، اً ایجابی اً أن الذكاءات المتعددة تعتمد على قدرات وأنماط تؤثر تأثیر  وترى الباحثة
وتساعد على التعلم النشط حیث تعمل على القوة  ،ل طالب اهتمامًا تبعًا لذكاءاتهنها تعطي كإ

وأن  ، ن الذكاء اللغوي  یعمل على تنمیة  مهارات القوة الریاضیة مثل القراءة الریاضیةوإ ، الریاضیة
والذكاء الحركي یعمل على تنمیة الكتابة ، الذكاء البصري یعمل على تنمیة التمثیل الریاضي

   .ینمي الترابطات الریاضیة وأن الذكاء المنطقي الریاضي ،یاضیةالر 
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  احملور الثالث
  الربنامج احملوسب

  في التعلیم تعریف الحاسوب  :أوالً 
   :ومنها ما یلي، هناك الكثیر من التعریفات التي أوردها العلماء والباحثون للحاسوب التعلیمي

حاسب آلي له نفس التركیب التقني للحاسب  :بأنه) 8: 2008(  وآخرونعرفه الجابري 
  .ز باحتوائه على برمجیات تعلیمیةاآللي،  إال أنه یتمی

وهو الذي یطلق علیه  االستخدام الصحیح للحاسوب ") 167: 2003ویعرفه خمیس ( 
لكترونیة ویقصد به تلك البرمجیات اإل، علمفالحاسوب مصدر للتعلیم والت، )الحاسوب التعلیمي(

م مباشرة ددة أنماط اإلثارة التي تنتج وتستخدم من خالل الحاسوب، إلدارة التعلیم ونقل التعلیمتع
من أجل تحقیق أهداف تعلیمیة محددة ،ترتبط بمفردات دراسیة معینة كجزء ؛ وكامًال إلى المتعلمین

   .من تعلیمهم الرسمي النظامي "

لكتروني یتصف بالسرعة إجهاز  وتتبنى الباحثة تعریف الحاسوب في التعلیم على أنه "
ومات ویتم عرضها في أبسط یعمل على تخزین أكبر كم من المعل والدقة وسهولة االستعمال،

  ساعد في توفیر الوقت والجهد في عملیة التعلیم".  ی، صورة

  التعلیم في الحاسوب استخدام مبررات ودواعي  :ثانیاً 
ستخدام الحاسوب في تي أدت إلى ضرورة القد أورد بعض الباحثین العدید من المبررات ال

  ) أنها تتنوع كالتالي: 24: 2003الهرش وآخرون (  ىفیر ، التعلیم
، ساعد المعلم على توصیل المادة التعلیمیة بطریقة شیقةیمحوسبة التعلیمیة البرامج التصمیم  .1

 یجابیًا ومشاركًا.إویجعله مستقبًال ، ل دور الطالبویساعد على تفعی
 .مثقف حاسوبیاً  ضمن تنشئة جیلی، سوب في العملیة التعلیمیةالحاإدخال  .2
 .لمام كل موظف أو متقدم لوظیفة معینة بمهارات استعمال الحاسوبإضرورة  .3
 .إعداد وتأهیل الكوادر البشریة القادرة على إنتاج البرمجیات التعلیمیة .4
رفع  فيد الخاصة یساع حتیاجاتاال يإنتاج برمجیات حاسوب تعلیمیة لذو العمل على  .5

 .معنویاتهم النفسیة
الستفادة الطلبة منها دون حاجة المعلم حیث تساعد على تقلیل البرمجیات التعلیمیة  إنتاج .6

 .الكلفة التعلیمیة
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  .نحو األفضل والتجدید للتغییرة حدیثة تلبي المطالب وسائل تكنولوجی إیجاد .7

 ى ضرورة استخدامالتي أدت إل المبرراتمن  اً عدد) 21: 2001ر السرطاوي ( یذكو 
  :كاآلتي وهي التعلیم في الحاسوب

 هذه لحفظ وسیلة عن یبحث اإلنسان جعل ت األمر الذيالمعلوما وتدفق المعرفي االنفجار -1
  .الضرورة عند المعلومات واسترجاعها

وتحلیلها  البیانات وجمع والتفكیر المشكالت حل :مثل علیا عقلیة معرفیة مهارات تنمیة -2
  .وتركیبها

  .المعلومات على الحصول في السرعة إلى الحاجة -3

 .المتقدمة التقنیات حول یتمحور لعالم التالمیذ بتهیئة وذلك المستقبلیة العمل فرص تحسین -4

 .المعقدة الریاضیة والعملیات األعمال أداء في واإلتقان المهارة إلى الحاجة -5

ألیدي العاملة الماهرة حیث یستطیع الحاسوب أداء أعمال مجموعة من ا :توفیر األیدي العاملة -6
 الحاسوب خالل من، واسترجاعها المعلومات إدخال في األعمال اإلداریة والفنیة وذلك لسهولة

  .والتعلیم میدان التربیة ومنها المیادین كافة في

 أن للحاسوب والدراسات البحوث بعض أثبتت حیث :التعلم صعوبات لمشكالت الحلول إیجاد -7
 والتخلف التعلم، صعوبات من یعانون من لدى مشكالت حل لىع المساعدة في مهماً  دوراً 

  .البسیط العقلي

  .انخفاض أسعار الحواسیب مقارنة مع فائدتها الكبیرة -8

  .استخدام الحاسوب ال یتطلب معرفة متطورة أو مهارة خاصة لتشغیله واستخدامه -9

 في الحاسوب ماستخدا إلى الداعیة للحاجة تصنیفه في أجاد قد الكاتب أن الباحثة وترى
  .العملیة التعلیمیة

 فيأن استعمال برامج تعلیمیة محوسبة یساعد في وتتفق الباحثة مع الهرش وآخرون 
وتتیح فرصة التفاعل ، وتجعل الطالب محور العملیة التعلیمیة، توصیل المادة التعلیمیة بطریقة شیقة

یجابیًا وفاعًال أثناء تقدیمها إه ویكون دور ، معروضة على الشاشةالمباشر مع المادة التعلیمیة ال
ویصبح دور المعلم مشرفًا وموجهًا ومراقبًا،وهذا ما ، ىل أفضل من أي وسیلة تعلیمیة آخر بشك

  لمسته عند عرض البرنامج المحوسب لوحدة الكسور والقیاس.
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مما ، كما أن البرامج المحوسبة تظهر الصورة والصوت والحركة والرسومات والموسیقى
ویمكن لطالب أن یتحكم بها فیسیر في الدروس حسب ، بقاء أثر التعلم لدى الطلبةیساعد في 

وتربط بین المادة النظریة والتطبیق العملي لموضوع ما في ، سرعته الذاتیة وقدرته التعلیمیة
ویتوفر ، كما أنها توفر أنشطة مثمرة ومستمرة، مما یقلل من الفروق الفردیة بین الطلبة، الریاضیات

   .ض المدارس حالیًا اللوحات الذكیة التي یسهل من خاللها عرض البرامج المحوسبة المتنوعةفي بع

 هائلة إمكانیات من به یتمتع لما یعود التعلیم في الحاسوب استخدام تعدد أن الباحثة وترى
 كذلك ،واإلبداع التفكیر في تساعد ةمتع من یوفره ولما، والتربویة التعلیمیة العملیة في تطویر

 الرسومات عمل في الواسعة واستخداماتها أثمانها ورخص المدارس في الحاسوب انتشار أجهزة
 الحاسوب استغالل للمعلم یمكن ولذلك ت،األصوا وتسجیل الرسومات هذه وتحریك بألوان جذابة

 ذوي الطالب مساعدة للحاسوب یمكن كما، ةواحد وسیلة فقط ولیس الوسائل من كمجموعة متكاملة
 مهامه أداء على المعلم ومساعدةف، الص في االجتماعي التفاعل وتدعیم ،اجات الخاصةاالحتی
  .الجهد وتقلیل الوقت لتوفیر ویسر وجودة بسرعة

  

  التعلیم في الحاسوب استخداماتحاالت  :ثالثاً 
) 234- 228: 2002 ( ریا سالمة وأبو یراها كما للحاسوب التربویة الوظائف أهم صتلخت
  :كما یلي

  :الحاسوب عن مالتعل - 1

 ویشمل التعلم وبرمجته، واستخداماته ومهاراته الحاسوب عملیات تعلیم على التركیز یتطلب
 الحاسوبیة، وتتضمن الثقافة مقرر أو الحاسوبیة األمیة محو ببرامج عامة یعرف ما الحاسوب عن
  :البرامج ما یلي  هذه

   .الحاسوب نظام مكونات تعریف ‒
  .مجةالبر  لغات أو الحاسوب لغات ‒
  .األساسیة الحاسوب عملیات ‒
 .ةالبرمج في مقدمة ‒
 .حاسوب كأداةاستعمال ال ‒
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  :بالحاسوب التعلم - 2

وفي هذا الدور تستخدم برمجیة تكون في األغلب ، یأخذ الحاسوب هنا دور شریك الطالب
لها كما یقع استعمال الحاسوب كأداة في جمع البیانات وتحلی، من نمط المحاكاة أو اللعبة التعلیمیة

          .ویعتبر هذا الدور أكثر أدوار الحاسوب التعلیمیة ارتباطًا بالتعلم ،اإلطارضمن هذا 
  )  230: 2002، سالمة وأبو ریا(

  :الحاسوب باستخدام التفكیر تعلم - 3

ویستخدم الحاسوب هنا لیساعد التالمیذ في نمو أنماط جدیدة من التفكیر تساعد في مواقف 
لكنه أقوى مداخل التعلم باستخدام ، مدخل قد یكون أقل شیوعًا في االستخداموهذا ال، تعلم متنوعة

 العلمي، المحتوى تعلیم على بالحاسوب التعلم دور وینحصر، )121: 2006، الكمبیوتر ( قندیل
 االتجاه هذا وفي العملیات، أو المهارات تعلیم وهو إلیه یحسن االلتفاف للتعلیم آخر وجه وهناك
 هذه بعض تتناول التي الحاسوبیة التربویة واأللعاب برمجیات المحاكاة من لیلق غیر عدد ظهر

 نتائج أن إال تحدیدًا، العملیات هذه لتعلیم تصمم لم هذه البرمجیات غالبیة أن من وبالرغم العملیات،
                 .المتعلم عند العلم عملیات تنمیة في طبیعتها تساعد أن إلى تشیر التجربة هذه

  ) 234 :2002، ( سالمة وأبو ریا

   :بالحاسوب التعلم إدارة - 4

وٕادارة  تنظیم في المدرسة وٕادارة المعلم لمساعدة الحاسوب استخدام على هنا التركیز یكون
وجدول  الكلمات، معالجة :مثل حاسوبي برنامج من أكثر ذلك في یستخدمو  التعلیمیة، العملیة

              .المكتبیة االسترجاع ونظم البیانات، وقواعد وتس،ل مثل الحاسوبیة والجداول المدرسة،
  ) 235، 2002، ( أبو ریا وسالمة

  :یلي ما المجال، هذا في للحاسوب المعلم استخدامات أبرز من وكان

  .االختبارات وتحضیر إعداد ‒
  .االختبارات نتائج تحلیل ‒
  .وعالجیة تشخیصیة اختبارات وتطویر بناء ‒
  .والغیاب والحضور العالمات، لوجداو  ملفات عمل ‒
 .والعملیة النظریة األسبوعیة الدروس جداول عمل ‒
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  :التعلم من الحاسوب - 5

وتشمل ، ر لقدرة المتعلمأو بدور المختبِ ، یقوم الحاسوب هنا بدور وعاء مصدر للمعلومات
مجیات وبر  ، برمجیات التعلم الخصوصي :أنماط البرمجیات الحاسوبیة المستخدمة في هذا المجال

   .التدریب والممارسة

ومن أشهر ، ویعتبر هذا النموذج من أكثر أنماط استخدامات الحاسوب شیوعًا عند العامة
المتعلم  لتعلیم إما الحاسوب یستخدم اإلطار هذا وفي، وسائله ما یدعى التعلم بمساعدة الحاسوب

معینة  بمهارة تتصل فیةإضا بتدریبات المتعلم تزوید أو خصوصي، تعلیم برمجیة استخدام كیفیة
  ) 232: 2002(سالمة وأبو ریا،  .وممارسة تدریب برمجیة باستخدام

سمة  أصبح التعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام أن تستنتج أن للباحثة یمكن سبق مما
 ،المذهل المعرفي والتقدم التطور مشكلة یعالج الحاسوب أن كما الحدیث، العصر سمات من

 ،مشاكل أخرى عدة یعالج أنه كما المعرفي، والتقدم التطور لهذا التعلیمیة العملیة بةمواك في ویساعد
  .والمكاني الزماني والبعد ة، المحدود القدرات المتعلمین ذوي لدى التعلم ءبط مثل

  التعلیم في الحاسوب استخدام ممیزات :رابعاً 
 تساعد تعلیمیة سیلةو  یعد الحاسوب جهاز ) بأن32-  30 :2002وآخرون (  النجار أشار

 الدراسیة، المناهج عبر تعلیمیة برمجیات إنتاج یتطلب وهذا تحصیله، وزیادة الطالب دور تفعیل في
 ممیزات من به یمتاز لما ،األخرى التعلیمیة الوسائل جانب إلى تعلیمیة وسیلة بوصفه وتوظیفه

  :ومنها ة،تعلیمی وسیلة استعماله على المیدان في المعلمین شجعت

 برامجإنتاج  یمكن حیث آخر، جهاز أي في تتوفر ال عالیة فنیة وممیزات قدرات لحاسوبل .1
 التعلیمیة الوسائل مع مقارنة تعلمها یسهل ممتعة بطریقة وعرضها تعلیمیة لمادة حاسوبیة
 .األخرى

 أخرى، وسیلة أیة خالل من تتوفر ال متنوعة تعلیمیة فرصاً  الحاالت معظم في الحاسوب یوفر .2
 ویصنفها الطالب إجابات ویتلقى ة، األسئل من مجموعة الطالب على الحاسوب رحیط إذ

 التعلیمیة المادة مع یتفاعل الطالب یجعل الذي األمر مباشر، بشكل لألوامر ویستجیب
 وسیلة أي من أفضل بشكل تقدیمها أثناء وفاعالً  إیجابیاً  دوره ویكون الشاشة، على المعروضة

 .أخرى

 إعطاء في أخطأ إذا الخجل أو بالحرج یشعر فال للطالب، النفسیة احةالر  الحاسوب یوفر .3
 .ضعفه نقاط عرف إذا أو متدنیة عالمات على حصل إذا أو اإلجابة،
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 أو بالملل الشعور دون عدیدة مرات والتجریب والتكرار المحاولة فرص للمتعلم الحاسوب یوفر .4
 .بتحصیله واالرتقاء ةالتعلیمی لمادةل المتعلم إتقان في یساعد مما الكلل،

ة الباحثتذكر   أخرى میزات هناك أن إال أهمیة األكثر تعتبر المیزات تلك أن ةالباحث ترىو 
 :كاآلتي وهي :منها اً بعض

 الزمان حدود عن وبعیداً  المخاطرة عن بعیداً  الحقیقي الواقع بتجارب القیام للطالب یتیح ‒
 .والمكان

 للمدرس راجعة تغذیة تعتبر وتقاریر إحصائیات ىعل للحصول الحاسوب من االستفادة یمكن ‒
 .األهداف تحقیق یناسب بما التدریس أسلوب لتغییر

  .الطالب بین الفردیة الفروق تراعي برامج بناء في یساعد ‒

  ات استخدام الحاسوب في التعلیم ما یلي: ) أن من ممیز 145: 2011ویرى مفلح ( 

محاكاة والتقییم الفوري والرسم التصویري والفاعلیة توفیر بیئة تعلیمیة تفاعلیة یتوافر فیها ال .1
  .والتحكم بالبرنامج ونقل المتعلم من دور المتلقي إلى المستنتج واإلثارة

یمتاز الحاسوب بقدرته على التفاعل مع النص والصورة الثابتة والمتحركة ومقاطع الفیدیو  .2
  .ة بصورة جذابة وشیقةوغیرها من الممیزات التي یمكن توظیفها في البرمجیات الثابت

 .قدرة الحاسوب على تزوید المتعلم بتغذیة راجعة وفوریة .3

من البرمجیات التي تعتمد على مبدأ تفرید التعلیم ومراعاة الفروق  اً یقدم الحاسوب أنواع .4
  الفردیة. 

  :یلي ما التعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام ممیزات من ) أن65: 2001العمري(  یذكرو 

  :لتفاعلیةا :أوالً 

 بناءً  التالیة الخطوات فیقرر المتعلم عن الصادر للحدث باالستجابة الحاسوب یقوم حیث
 حیث، للمتعلمین الفردیة الفروق مراعاة یمكن ذلك خالل ومن .تجاوبه ودرجة المتعلم اختیار على
 مراجعة ما من ذالتلمی یتمكن وبذلك ،والمتعلم البرنامج بین االتجاه ثنائیة دراسیة حلقة تشكیل یتم

 یقوم بتزویده البرنامج إنف، هعلی صعبة نقطة لحل مساعدة إلى احتاج وٕاذا یرید ما ودراسة تعلمه
  .علیه صعب ما لفهم یحتاج بما
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  : بالبرنامج المتعلم تحكم :ثانیاً 
یرید  التي أو الفقرة الجزء یختار أن وله ء،یشا متى یشاء ما تعلم في الحریة المتعلم لدى

 .المطلوبة والكمیة تعلمه یرید ما اختیار في الحریة لدیه تكون وبذلك، له مناسبة ویراها تعلمها
  : المستنتج إلى المتلقي دور من المتعلم نقل : ثالثاً 

المتلقي  دور من المتعلم ینقل أن على یساعد التعلیمیة العملیة في الحاسوب استخدام إن
خالل  من ، والفرضیات المفاهیم لهذه مستنتج إلى مالمعل قبل من والمفاهیم والمعارف للمعلومات
  .ما موضوع حول البرنامج له یقدمها التي والبیانات المعلومات

  والتشویق اإلثارة :رابعاً 

في  أساسي دور له عنصرو ، جداً مهم  أمر التعلیمیة العملیة في والتشویق اإلثارة وجود إن
مراعاة  یتم حیث الصفة هذه فیه تتوفر والحاسوب، العلمیة والمادة التالمیذ بین الجید التفاعل
 .تعب أو ملل دون التعلم إلى الطالب جذب تحاول التي التعلیمیة البرامج تصمیم عند وجودها

  :كالتالي وهي أخرى ممیزات) 362 :2005الحیلة (  ویذكر

 .تعلم الطالب حسب سرعته الخاصة .1

 .طرق التقلیدیةتوفیر الوقت المستغرق في عملیة التعلم مقارنة بال .2

   .االستجابة الجیدة للطالب یقابلها تعزیز .3

 من التوتریزیل  الحاسوب أن:مثل األخرى المیزات بعض إضافة یمكن أنه الباحثة وترى
  .االكتشاف على القائم التعلم شجعیو ، المسائل حل في الطالب یواجهها التي المشاكل
   الریاضیات وتدریس الحاسوب :خامساً 

 :الریاضیات تدریس في الحاسوب داماستخ أهمیةأ) 

یوسف و  روفائیل وضح كما الریاضیات تدریس في الحاسوب أهمیة استخدام ترجع
  : اآلتيإلى  .)219- 217 :2001(

  .التعلیمیة العملیة في الفعال االشتراك على األفراد شجعی .1

   .الریاضیات في الذاتي التعلم مهارة وتنمیة الفردي التعلم على الحاسوب یساعد .2

 یساعد مما الریاضیة المشكالت وحل المسائل حل على التدریب عملیة في الحاسوب یستخدم .3
 .الریاضیات وتعلم تعلیم في اإلتقان مستوى إلى الوصول في
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 .الریاضیات دراسة  على الطالب تشجیع في یساعد مما فوریة راجعة تغذیة الحاسوب یعطي .4

 دراسة في الطالب تساعد التي التعلیمیة األلعاب من الكثیر تصمیم في الحاسوب یستخدم .5
 .وممتع شیق بأسلوب الریاضیات

   .واإلحصاء المختلفة الهندسات دراسة  في الحاسوب یساعد .6

 العلوم بین التكامل مثل، ةالمختلف الدراسیة المواد بین التكامل تحقیق في الحاسوب یساعد .7
  .والتكنولوجیا والریاضیات

   .الریاضیات لمادة التعلیمیة فاألهدا تحقیق في الحاسوب یساعد .8

  .الریاضیات دراسة نحو الطالب عند یجابیةاإل االتجاهات تنمیة في الحاسوب یساعد .9

  ج المحوسبة في تعلیم الریاضیات:) أهمیة استخدام البرام166: 2000ویرى عبید وآخرون(

 .تنمیة مهارات حل المشكلة الریاضیة فيیساعد  .1

 .في تعلیم الریاضیات تحقیق التعلم الفردي فيیساعد  .2

 .یجعل تعلم الریاضیات قائمًا على أساس طبیعة التفاعل بین الحاسوب والمتعلم .3

   .یحفز التالمیذ على تعلم الریاضیات ویحسن اتجاهاتهم نحوها .4

كما ، جیدة بطریقة دروسه تحضیر في المعلم یساعد الحاسوب استخدام أن الباحثة وترى
 كبرأ ویعطیه فرصة والجهد، الوقت توفیر خالل من الصف إدارة على مباشرة غیر بطریقة یساعده
 في اإلداریة بعض المساعدات للمعلم الحاسوب یقدم كما، وسلوكیاً  علمیاً  طالبه وٕارشاد لتوجیه
 األمور أولیاء مع االتصال توثیق عملیة وكذلك للطالب، التراكمي والتقویم والغیاب الحضور رصد
 معلوماتهم تحدیث وكذلك الدراسیة، وٕاثراء المواد العلمي البحث في لمینالمع یساعد كما ،مهایوتنظ

  .نترنتاستخدام اإل عند جدیدة تدریس أسالیب إلى والتعرف

 :الریاضیات تدریس في الحاسوب استخدام ب) مجاالت

 في الحاسوب الستخدام عدیدة مجاالت )221-219: 2011(  یوسفو  روفائیل ذكر
  :یلي كما تلخیصها یمكن يوالت ،الریاضیات تدریس

 في بتدریسه  المعلم قام ما على بالتدریب المتعلم فیقوم، والمران التدریب في الحاسوب استخدام .1
  .الفصل
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  حل طریقة خالل من الریاضیات في درس أو منهج تدریس في الحاسوب استخدام یمكن .2
 مدخل :هي یاضیةالر  المشكالت حل في الحاسوب الستخدام مداخل ةثالث ویوجد، المشكالت

   البرامج كتابة تعلم أثناء المشكالت حل، البرامج استخدام مدخل، البرامج كتابة

  .الریاضیات تدریس تقویم عملیة في الحاسوب یستخدم .3

 .القواعد بعض استنتاج أو النظریات أو المفاهیم لبعض محاكاة عمل في الحاسوب یستخدم .4

   .الطالب لدىطأ لخا المفاهیم تعدیل في الحاسوب استخدام یمكن .5

 ،البیانیة الرسوم ( مثل المركبة والمفاهیم المهارات بعض تعلیم في الحاسوب استخدام یمكن .6
    .أبعاد ) ةثالث في الهندسیة األشكال

  .التدریب في الحاسوب یستخدم أن یمكن .7

  : المحوسبة البرامج التعلیمیة
بدءًا  الحیاة مناحي شتى حاسوبال دخل فقد، الحدیثة التقنیة أنتجته ما قمة الحاسوب یمثل

، مباشر غیر أو مباشر بشكل الناس حیاة في یؤثر  وأصبح، الخارجي بالفضاء وانتهاءً  المنزل من
العملیة  في استخدامه اتسع فقد، التعلیمیة الوسائل من غیره في توجد ال ممیزات من به یتمتع ولما

  .التعلیمیة

   :مفهوم البرنامج المحوسب
 بواسطة وبرمجتها إعدادها یتم التي التعلیمیة المواد تلك هو") 451: 2005 الحیلة( یعرفه

وتعتمد عملیة إعدادها على نظریة (سكنر) المبنیة على مبدأ االستجابة ، تعلمها أجل من الحاسوب
یجابي من قبل إمن المتعلم بتعزیز  حیث تركز هذه النظریة على االستجابة المستحبة ، والتعزیز

  ." لحاسوبالمعلم أو ا

 ومتضمنة مترابطة بطریقة مصممة تعلیمیة وحدة" بأنه ) 75: 2000عفانة(  ویعرفه
  " المتنوعة التقویم وأسالیب التدریس وأسالیب والوسائل واألنشطة الخبرات من مجموعة

" مجموعة من األنشطة والممارسات العملیة التي ) فیعرفه بأنه 93: 2003أما الناشف ( 
كساب الخبرات إوتعمل هذه األنشطة على ، المعلمب تحت إشراف وتوجیه یقوم بها الطال

فكیر السلیم وحل التي من شأنها تدریبه على أسالیب الت ،والمعلومات والمفاهیم واالتجاهات
  .ث واالكتشاف "حثه للبحالمشكالت التي ت



 اإلطار النظري
 

64 

  الفصل الثاني

یة "وحدة دراسیة مصممة باستخدام البرامج الحاسوب) أنه 12: 2008ویرى البابا ( 
 ،األنشطة ،بویة التي توظف المدخل المنظوميوتتضمن مجموعة من األهداف والخبرات التر 

  التي تحقق األهداف التربویة ".، الفیدیو وأسالیب التقویم، الوسائل التعلیمیة

  :ما یلي وتعلیقًا على ما سبق من تعریفات ترى الباحثة

  .طقیاً یوجد اتفاق على أن البرنامج وحدة أو وحدات مصممة من ‒

  .معینة ینبغي تحقیقها اً ة المصممة یجب أن تتضمن أهدافیالتعلیم الوحدات ‒

  .تضمن أنشطة عملیة تتكامل مع المحتوىالبرنامج ی ‒

 .على مبدأ االستجابة والتعزیز تعتمد عملیة إعداد البرنامج ‒

 المحوسب التعلیمي نامجلى أهمیة البر أن جمیع التعریفات السابقة ركزت ع وترى الباحثة
حیث بین في تعریفه الهدف ، وأن تعریف "الحیلة" كان شامًال وملماً ، في العملیة التعلیمیة وفائدته

واتفقت جمیعها ، وآلیة التنفیذ، واألسس والمبادئ التي بني علیها، من البرنامج التعلیمي المحوسب
 ،دریسوأسالیب الت ،المحتوى :ة هيالمحوسب یتكون من عدة عناصر رئیسفي أن البرنامج 

  .للوحدات الدراسیة المقدمة اً ویوفر ترابط ،كما أن البرنامج یحتوي على أهداف وأنشطة، والتقویم

 بشكل منطقي وتعرف الباحثة البرنامج المحوسب بأنه " وحدة تعلیمیة  منظمة ومترابطة
مجموعة من الخبرات  وتتضمن، یصممها مجموعة من المختصینبواسطة البرمجة الحاسوبیة ،

، نشطة والوسائل وأسالیب التدریس والتقویم المتنوعة القائمة على نظریة الذكاءات المتعددةواأل
بهدف تنمیة القوة  ؛ الطالب وتوفر له التغذیة الراجعة الفوریة حسب استجابته، ویتفاعل معها

  ."الریاضیة

                                             :في التعلیم برامج الحاسوب المستخدمة

 من التعلیم في الحاسوب استخدام خالل من التعلیمیة البرامج من العدید استخدام یمكن
   :فیما یلي )87: 2004حدده عفانة واللولو (  ما أهمها

 .وغیرها اللعب برامج مثل والممارسة للتمرن برامج .1
 .وغیرها المخبریة التجارب جراءإ مثل التعلیمیة المحاكاة برامج .2
 عدة خیارات ولها خاصة أسئلة تتضمن صغیرة وحدات خالل من معلومات دمتق بحثیة برامج .3

  .لإلجابة
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 عملیات حسابیة وعمل المشكالت تلك ومعالجة البرمجة لغات باستخدام المشكالت لحل برامج .4
  .برنامج به یوجد الحاسوب البرنامج، یكتب المتعلم :نوعین على وهي معقدة

 الحاسوب برامج تصنیف یمكن إنه، )9 - 8: 2005وآخرون (  عفانة یذكر كما
  :هي، رئیسة أنواع أربعة إلى التعلیم في المستخدمة

  التعلیمیة  البرامج :أوالً 

 لتدریس خصیصاً  صممت بعض البرامج وقد الدراسیة، الفصول داخل وتستخدم هذه البرامج
 التعلیمیة األلعابوبرامج  والمران، التدریب برامج أمثلتها ومن المختلفة، والمهارات الموضوعات

 ) 9: 2005، ( عفانة وآخرون.برامج حل المشكالتو وبرامج المحاكاة 

 الراجعة لدعم بالتغذیة واالستعانة التعلم، تعزیز عملیة على أساس بشكل البرامج هذه وتركز
 وجعله عملیة التعلم تحسین في دورها على البرامج من النوع هذا مصممو یركز حیث التعلم، عملیة
 البرامج هذه الشأن قدرة هذا في أجریت التي والدراسات األبحاث من العدید أكدت وقد ومؤثرًا، فاعالً 
  .مهاراتهم وتنمیة الطالب تحصیل مستوى زیادة على

كثیر من الدراسات أهمیة فاعلیة هذه البرامج في تفعیل دور الطالب وزیادة  توقد أثبت
ل هذه البرامج أیضًا في معالجة ضعف الطلبة من وتستعم، وٕاثارة دافعیته نحو التعلم، تحصیله
 :( الهرش وآخرون .تناسب قدراتهم ومستواهم التحصیليوعالجیة  إثرائیةبرمجیات  إنتاجخالل 
2003 :22 (  

   التطبیقات ثانیًا: برامج
أنها  إال العامة، لألغراض بل للطالب، األساس في تصمم ال البرامج هذه أن من بالرغم

 استخدامها بفاعلیة یمكن حیث > الدراسیة الفصول داخل تطبیقاتها في حظاً  البرامج عأنوا أكثر تعد
                    :ما یليا هأمثلت ومن المختلفة، الدراسیة الموضوعات وتفسیر لتوضیح أو المشكالت، لحل كأداة
 التقاریر ابةلكت الدراسیة من المجاالت كثیر في استخدامها یمكن التي ت:الكلما معالجة برامج ‒

  ·  والمقاالت والبحوث
 العملیات وٕاجراء لتحلیل البیانات، والعلوم، الریاضیات دراسة في تستخدم التي: الرسوم برامج ‒

 .مختلفة صیغ بعدة بیانیاً  وتمثیلها علیها المختلفة
 في متعددة أماكن من علیها والحصول المعلومات، تبادل في وتستخدم :االتصاالت برامج ‒

 . العالم
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  المتعددة  الوسائط برامج  :ثالثاً 
المدارة  والمتحركة الثابتة والصورة الصوت تطبیقات مجال في كبیر تطور حدث لقد
 في مشاهدة ااستخدامه تم بل والرسوم، النصوص عرض عملیة فيومساعدة المعلمین  بالحاسوب،

 الحاسوب وتسجیل واسطةب التحدث أمكن وكما ،الصوتیة بالمؤثرات المدعمة الفیدیو الحیة عروض
ولم یقتصر األمر على ذلك بل إن  ،الحاسوب یصدرها التي التوجیهات وسماع المحادثات، هذه

هذه البرامج مثل برنامج ( الفالش) یستجیب لتفاعل الطالب مع هذه البرامج وتغییر سیر البرنامج 
م االحتفاظ توی، لیة ودینامیكیةیم بطرق تفاعكما یسمح ببناء أدوات التقو  ،على استجابة الطالب بناءً 

، باستجابة الطالب وٕاجاباته في قاعدة بیانات یمكن للمدرس االستفادة منها في إدارة  تقدیم المحتوى
 جداً  تفاعلي وجذاب بشكل والنصوص والصورة الصوت توظیف على بقدرتها البرامج هذه وتتمیز
  ) 9: 2005، ( عفانة وآخرون.للمتعلم

    المعلم ةخدم برامج :رابعاً 
البرامج  هذه أن أي، "الطالب وٕادارة للمعلم أو الخدمة الفائدة، ببرامج"  البرامج هذه تسمى

وٕاعداد  االختبارات، وتصحیح عمل من له االعتیادیة األعمال إنجاز في المعلم  بمساعدة تقوم
  )9: 2005 ،( عفانة وآخرون.ةالیومی األعمال ومراجعة الطالب، أنشطة وتنظیم ،الدراسیة خطته

استخدمت في البرنامج المحوسب القائم على الذكاءات  أنها إلى الباحثة تشیر أن البد وهنا
 البرامج هذه من األول النوع المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة لدى طلبة الصف الثالث االبتدائي

 لما نظراً  ، الحالیة تهادراس والنوع الثالث ( الوسائط المتعددة ) إلتمام ، )(البرامج التعلیمیة وهو
 وٕامكانیة وسهولة التغذیة الراجعة عملیة التعزیز، مثل جیدة خصائص من البرامج هذه به تتمتع

 على أكدت السابقة الدراسات من أن العدید كما، فیها والمتحركة الثابتة والصورة الصوت دخالإ
  م.مهاراته الطالب وتنمیة تحصیل مستوى زیادة في البرامج هذه قدرة

  تصمیم البرامج التعلیمیة وٕانتاجها 

 المعاییر العامة التي یجب مراعاتها عند تصمیم وٕانتاج البرمجیة التعلیمیة الجیدة   - أ

یمكن تحدید المعاییر العامة التي یجب مراعاتها عند تصمیم وٕانتاج البرمجیة التعلیمیة 
عفانة، ، 274 - 272: 2004عیادات، ، 41، 2002 :النجار وآخرون(  الجیدة كما یرى كل من

   :فیما یلي) 98: 2005
حتى یسهل على المبرمج ، تحدید المادة التعلیمیة المطلوب برمجتها من خالل الحاسوب -1

  برمجتها بإحدى لغات البرمجة وفقًا لطبیعة المادة الدراسیة. 
 .تحدید عنوان الدرس: یجب تحدید عنوان الدرس المطلوب برمجته وطباعته في بدایة البرمجیة -2
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الهدف: یجب أن یكون الهدف ( األهداف) من البرمجیة التعلیمیة واضحًا ومصوغًا صیاغة  -3
  .وأن یتوفر في بدایة عرض البرمجیة ،جیدة، وباإلمكان قیاسه

مناسبة محتوى البرمجیة لمستوى التعلم: ینبغي أن یكون محتوى البرمجیة مناسبًا لمستوى  -4
 .المتعلم من حیث السن والخلفیة الثقافیة

تعلم المهارات القبلیة: یجب التأكید على تعلم المهارات القبلیة األساسیة قبل تعرضه إلى تعلم  -5
 .مهارات ومفاهیم جدیدة

وذلك عن طریق تقدیم ، التفاعل: یجب أن تلعب البرمجیة دورًا أساسیًا في تفعیل دور الطالب -6
 مثیرات تعلیمیة. مادة تعلیمیة تحتوي على تدریبات وأمثلة وأسئلة، تستخدم بوصفها

تحكم المتعلم بالبرمجیة: ینبغي أن تترك بعض الحریة للمتعلم للتحكم في محتویات( مادة  -7
 علمیة، أمثلة، تدریبات،.. الخ) البرمجیة. 

 .جذب انتباه المتعلم: وذلك من خالل استخدام الرسوم والخطوط والرسوم المتحركة والصوت -8

توفر في البرمجیة التعلیمیة عدد كاٍف من األمثلة األمثلة وتنوعها وكفایتها: ینبغي أن ی -9
 .المتنوعة التي تتمیز بالتشعب والتدرج من السهل إلى الصعب

للطلبة، بعیدًا عن  شیق غ البرمجیة التعلیمیة بأسلوبالبعد عن الرتابة المملة: یجب أن تصا  - 10
 .التكرارات والحشو اللغوي

علم تدریبات كافیة ومتنوعة عن المادة العلمیة كفایة التدریبات وتنوعها: یجب أن یتوفر للمت - 11
 بعد عرض األهداف والمادة التعلیمیة واألمثلة.

الشروط األساسیة التي یجب أن تتوفر في البرمجة التعلیمیة  ىحدإالتغذیة الراجعة: وهي  - 12
 الجیدة وبصورة سریعة بعد استجابة المتعلم. 

الجیدة التغذیة الراجعة للمتعلمین وتنوعه لهم،  تنوع التغذیة الراجعة: تقدم البرمجیة التعلیمیة - 13
 .باأللفاظ أوبالموسیقى، الصور  أوسواء أكان ذلك بالعالمات، 

المساعدة المناسبة: من ممیزات البرمجیة التعلیمیة الجیدة توفیر المساعدة للمتعلم حسب  - 14
 .استجابته

عد توفیر المساعدة له التشخیص والعالج المناسب: في حالة تكرار المتعلم للخطأ نفسه وب - 15
وتقدیم ، من قبل البرمجیة، یجب أن تقوم البرمجیة بتشخیص نقاط الضعف عند المتعلم

 العالج المناسب له لمعرفة الصواب.
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االختبار المناسب: ینبغي أن یتوفر اختبار في نهایة كل جزء، لقیاس ما تعلمه المتعلم وما  - 16
 حققه من أهداف. 

 .لیمیة مع المنهجتكامل استخدام الوسائط التع - 17
وذلك من خالل التركیز على المهم من ، االبتعاد عن الشكلیة في استخدام الوسائط التعلیمیة - 18

 ودورها في توضیح المعاني للمتعلمین. ، وتوضیح الغرض من استخدامها، المعلومات
 .متصلة بالموضوعویجب اختیارها بدقة وعنایة ، ئطعدم ازدحام الدرس بالوسا - 19

، الباحثة أنها قامت بمراعاة هذه المعاییر والخصائص في برنامجها الحالي مما سبق تؤكد
   :وذلك لتحقیق األهداف التعلیمیة المناسبة والفعالة من خالل

 .استخدام برنامج الفالش -1

 .والخروج منه إلیهسهولة التعامل مع البرنامج المحوسب والدخول  -2

 .اختیار الدرسفي إتاحة الفرصة للتحكم  -3

 .رصة للتحكم في تسلسل محتویات الدرسإتاحة الف -4

 .في أي وقت ىخر أمكانیة االنتقال من شاشة إلى إ -5

 .شمولیة األهداف ووضوحها -6

  .مراعاة خصائص المتعلمین ومستواهم العقلي وقدراتهم -7
   :المحوسبة خطوات بناء البرامج التعلیمیة  -  ب

التعلیم والتخطیط للبرامج عملیات التعلم و  أن تترك في عصر تكنولوجیا التعلیم لم یعد مقبوالً 
بل البد من إعداد مسبق في ضوء فلسفة ، التعلیمیة وتنفیذها لالرتجال والعشوائیة والمحاولة والخطأ

واستراتیجیات التعلیم المناسبة للمجتمع المستهدف ، تنبثق عنها أهداف البرنامج وتوجیهاته، واضحة
وظروف ومصادر تعلم ذات ، ثقافیة معینة بكل خصائصه النفسیة وقدراته ومتطلبات نموه في بیئة

  ) 2005:34، ( حسن.طبیعة خاصة

إن أي برنامج تعلیمي یتكون من مجموعة من العناصر التي یوجد بینها عالقات وتفاعالت 
ویمكن أن یؤدي إلى إجراء تعدیالت في نتیجة ، بحیث یرتبط كل جزء بما یلیه ویتأثر به، متبادلة

  التي یحصل علیها أثناء السیر في البرنامج من خطوة ألخرى.، دةالتغذیة الراجعة أو المرت
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وهي  التعلیمي المحوسب برنامجللساسیة األ ) العناصر128، 127: 2003وذكر الناشف ( 
  :كما یلي

واألفراد ، وتشمل األهداف التعلیمیة التي وضع البرنامج من أجل تحقیقها :دخالتالم .1
، والمحتوى والخبرات والمهارات المطلوبة، األنشطة التعلیمیةوالمواد و ، المستهدفون من البرنامج
  .والوسائل والبیئة التعلیمیة

بحیث تأتي ، ویقصد بها الطرق واألسالیب التي تتناول مدخالت النظام بالمعالجة :العملیات .2
أي تمثل التفاعالت والعالقات التي تحدث بین المكونات المختلفة ، بالنتائج المراد تحقیقها

  .برنامجلل
ائج هي دلیل نجاح النظام وهذه النت، وتمثل النتائج النهائیة التي یحققها النظام :المخرجات .3

، ویحتاج النظام إلى وحدات قیاس ومعاییر یحدد بها مدى تحقیق األهداف، نجازاتهإومقدار 
خرجات وفي البرامج التعلیمیة أو التغیرات المتوقع حدوثها في معرفة وسلوك أداء المتعلم وم

 .البرنامج
یمثل هذا الجزء المعلومات التي تأتي نتیجة وصف المخرجات وتحلیلیها في  :التغذیة الراجعة .4

وتعطي ، هذه المعاییر كثیرًا ما تحددها األهداف الخاصة بالبرنامج، ضوء معاییر خاصة
ضعف لكما تبین مراكز القوة وا، نجازهاإ ة مؤشرات عن مدى تحقیق األهداف و التغذیة الراجع

المخرجات ) وفي ضوء ، العملیات، ة في البرنامج ( المدخالتفي أي جزء من األجزاء الرئیس
 ویر. یتم إجراء التعدیل والتط، المعلومات والنتائج التي یحصل علیها

برنامج محوسب والمتمثلة ) مجموعة من الخطوات لتصمیم أي 453: 2005عدد الحیلة ( وقد 
   :فیما یلي

حیث یقوم المبرمج بتحدید األهداف التي یسعى لتحقیقها  :التعلیمیة للبرنامجتحدید األهداف  .1
ألن ذلك یساعد على توجیه  ،لدى المتعلمین من خالل البرنامج بدقة وبعبارات هدفیة محددة

  .البرنامج بحیث یضمن تحقیق هذه األهداف
وهذا من  :البرنامج الذین سیتعلمون من خاللتحدید مستوى المتعلمین ( الفئة المستهدفة )  .2

 .شأنه اختیار المادة التعلیمیة المناسبة للمتعلمین
على تلك األهداف ومستوى المتعلمین  بناءً  :تحدید المادة التعلیمیة التي یتكون منها البرنامج .3

 .یحدد المبرمج المادة التعلیمیة التي تساعد المتعلم على بلوغ األهداف بأقصر وقت وأقل جهد
بحیث ، یتطلب هذا ترتیبًا منطقیًا للمادة التعلیمیة :المادة التعلیمیة للبرنامج تحدید نظام عرض .4

وهل ستقدم المادة التعلیمیة بواسطة البرنامج ، تتدرج من السهل إلى ما هو أكثر صعوبة
 .الخطي أم المتشعب أم من خالل المزج بینهما
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منها البرنامج وأحیانًا  یتكونهو الوحدة األساسیة التي  اإلطارإن  :كتابة إطارات البرنامج .5
إلى وحدات صغیرة جدًا یكون منها  وعند صیاغة البرنامج تقسم المادة التعلیمیة، تسمى خطوة

، المعلومات :هي ،ثالثةأساسیة الواحد من مكونات  اإلطارویتكون ، طارًا أو خطوةإ
ونوع البرنامج ( خطي أو ري واالستجابات التي یتبعها التغذیة الراجعة والتعزیز الفو ، والمثیرات

  .) هو الذي یحدد كیفیة تتابع اإلطاراتمتفرع
أو ، فورتران، لغة بیسیك المرئیة :حدى لغات البرمجة مثلوسبة المادة التعلیمیة باستخدام إح  .6

 .باسكال بعد اختیار نظام التشغیل المناسب للفئة العمریة
، في إعدادهالمهمة یعدان من الخطوات  تجریب البرنامج وتعدیله: إن تجریب البرنامج وتعدیله .7

ویعدل البرنامج ، البرنامج لعینة عشوائیة من الطلبة بإعطاءالبرنامج وعند تجریبه یقوم معد 
 .على ما یحصل علیه من تغذیة راجعة من الطلبة بناءً 

استنساخ البرنامج وتوزیعه: بعد تعدیل وتطویر البرنامج یقوم معد البرنامج باستنساخ العدد  .8
  .المطلوب من البرامج وتوزیعها على الفئة المستهدفة

خطوات بناء البرامج التعلیمیة والتي سوف تتبناه الباحثة )  2001:87 :( اللولووتذكر
   :وهي على الترتیبفي بناء برنامجها 

   :تحدید األهداف التعلیمیة للبرنامج -أ

، ت التي تتخذ لبناء برامج تعلیمیةلبرنامج أولى الخطوال تعلیمیةاألهداف الحیث یعتبر تحدید 
تحقیقها ویتم ل أهداف نسعىإلى حیث تتحول األهداف العامة (الكفایات ) التي تم تحدیدها 

   .التوصل إلیها من خالل ممارسة الخبرات التعلیمیة

   :اختیار محتوى البرنامج -ب

ن أصعب الخطوات التي وهي م، اختیار محتوى البرنامجء البرنامج الخطوة الثانیة في عملیة بنا
تعترض مصمم البرنامج، وحتى یتم اختیار المحتوى الذي یحقق األهداف المرجوة للبرنامج، البد 

  من مراعاة الشروط التالیة: 

 .أن یستند المحتوى إلى أهداف معینة - 
 .ق األهداف المرجوةیقلتح تعلیميوى النظیم المحتینوع تأن  - 
وأن یتیح القراءات الخارجیة ، ع مستوى الدارسینأن یتناسب النشاط المصاحب للمحتوى م - 

 .وأن یؤدي النشاط أكثر من هدف في آن واحد، والمناقشات والزیارات

، تتوفر أكثر من خبرة لتحقیق نفس الهدفو ، مل علیها البرنامجتأن تتنوع الخبرات التي یش - 
  .بحیث تتیح مجاًال لالختیار
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 .أن تنظم المادة بصورة منطقیة - 

 .لتتابع والتكامل في اختیار المادة العلمیةأن یراعى ا - 

   :اختیار النشاطات التعلیمیة - ج

الثالثة لبناء البرنامج هي اختیار النشاطات التعلیمیة، بحیث تكفل تحقیق األهداف الخطوة 
التعلیمیة المحددة لهذا البرنامج، ولتنفیذ البرنامج ال بد من تحدید أشكال مختلفة من هذه 

  تكون هناك نشاطات قبلیة ونشاطات تكوینیة ونشاطات بعدیة. النشاطات، بحیث
  النشاطات القبلیة :أوالً 

حیث یوجه المعلم ، هي النشاطات التي یقصد من خاللها إعداد وتهیئة المتعلم لتنفیذ البرنامج     
كإعداد األجهزة واألدوات والخامات الالزمة للتجریب والقراءات ؛ تالمیذه للقیام بعدة خطوات

  .الخارجیة
  النشاطات التدریسیة  :ثانیاً 

أثناء تنفیذ البرنامج، وتركز على وحدات البرنامج یقوم بها المتعلم هي النشاطات التي 
لتحقیق األهداف المطلوبة، وتدریب الطالب المتعلمین علیها، ویتطلب ذلك من الطالب المعلم أداء 

  عها للبرنامج. سلوك مطابق للسلوك الذي تتطلبه األهداف التي تم وض
  رابعًا: النشاطات البعدیة 

وذلك للتحقق من األهداف التي تم ، هي النشاطات التي یقوم بها المتعلم بعد تنفیذ البرنامج
ویشترط في هذه النشاطات أن تشمل القراءات الخارجیة والبحوث واإلجابة عن األسئلة ، تحدیدها

تمایزة تتیح الفرصة واالختیار من بینها لتلبیة على أن تكون هذه النشاطات متنوعة وم، المطروحة
  .االحتیاجات الفردیة المتنوعة

  

  اختیار التقنیات التربویة المناسبة  :رابعاً 
واالستفادة من الوسائل ، الخطوة الرابعة لبناء البرنامج هي عملیة اختیار التقنیات التربویة

تحقیق  في ات التعلیمیة المطلوبة للمساعدة لتنفیذ النشاط، التعلیمیة والتكنولوجیا في هذا المجال
ولذلك ال بد من اختیار مجموعة متنوعة من المواد والوسائل التعلیمیة بحیث تكون ، األهداف
والسمعیة والبصریة والنماذج ، المرئیة والمسموعة، ومنها مثًال المواد المطبوعة والمرسومة، متنوعة
   .وغیرها

لمین باالنتفاع من التطور التكنولوجي واالعتماد على وتقوم برامج تربیة وٕاعداد المع
لذا یمكن استخدام أجهزة العرض المختلفة كالتلفزیون التعلیمي ، التقنیات التربویة كوسیط للتدریب
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كما أنها تستخدم المكتبة والمراجع ، والفیدیو كاسیت والحاسوب والفیدیو وأجهزة العرض العلویة
هجیة منظمة تهدف إلى تعلم وذلك من خالل عملیة من، رات العلمیةوالمختب، والمصادر المتوافرة

   .م في ضوء األهداف التي تم تحدیدهاتنفذ وتقوَّ ، لیةعاأكثر ف
  اختیار إجراءات التقویم  :خامساً 

ومن خالل التقویم یتم ، یعتبر اختیار إجراءات التقویم الخطوة النهائیة في بناء البرنامج
  .نامج المحوسب حقق أهدافه أم الالتأكد ما إذا كان البر 

وا اتفق) 2005الحیلة (، )2001اللولو ( ،) 2003الناشف (نخلص مما سبق أن كًال من 
   :كما یلي بناء البرنامج التعلیمي وهيفي خطوات 

 .تحدید األهداف العامة والسلوكیة للبرنامج .1

 .تحدید محتوى المادة التعلیمیة التي ترتبط باألهداف .2

 .طات التعلیمیة والمصادر والوسائل التعلیمیة وطرائق التدریساختیار النشا .3

 تقویم تعلم الطلبة.  .4

وهو ما سارت علیه الدراسة الحالیة، واتبعته الباحثة عند بناء البرنامج المحوسب القائم 
   .على الذكاءات المتعددة لتنمیة القوة الریاضیة في الوحدة التاسعة ( الكسور والقیاس )

  

   :المحوسبةالبرامج التعلیمیة  تصمیمنماذج 

  ) 2003(نموذج محمد عطیة خمیس  .1

) نموذجًا للتصمیم التعلیمي والذي یشمل جمیع عملیات 91: 2003قدم محمد خمیس (
فالتفاعلیة فیه واضحة ، إال أنه في الواقع غیر ذلك ،التصمیم والتطویر التعلیمي رغم أنه یبدو خطیاً 

 ، التعدیل والتحسین المستمرو ، ، والرجعیات التقویم البنائيعن طریق عمل، بین جمیع المكونات
  الشكل التالي: احل كما هو موضح في ویتكون هذا النموذج من خمس مر 

    ثانیًا:  مرحلة التصمیم           .مرحلة التحلیل :أوالً 
  .رابعًا: مرحلة التقویم النهائي          .مرحلة التطویر :ثالثاً 

  .امخامسًا: مرحلة النشر واالستخد
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  2003) یوضح نموذج محمد خمیس 3-2شكل (

  مرحلة التصمیم

  التطویر مرحلة 

سلوكھم المدخلي و مین. تحلیل خصائص المتعل2تقدیر االحتیاجات تحلیل المشكلة و .1
. اتخاذ القرار 5قیود في البیئة . تحلیل الموارد وال4ت التعلیمیة . تحلیل المھما3

 الحاجاتعلیمیة األكثر مناسبة للمشكالت والنھائي بشأن الحلول الت

. تصمیم أدوات القیاس محكیة 2تصمیم األھداف التعلیمیة و تحلیلھا و تصنیفھا  .1
  . تصمیم استراتیجیات التعلیم 4یجیات تنظیمھ سترات. تصمیم المحتوي و ا3ع المرج

. تحدید نمط التعلیم 6. تصمیم سیناریو استراتیجیات التفاعالت التعلیمیة 5التعلم و
 اختیار مصادر التعلم المتعددة .8 تصمیم استراتیجیات التعلیم العامة. 7وأسالیبھ 

. 5 عملیات التقویم البنائي. 4 التطویر. 3 التخطیط لإلنتاج. 2 إعداد السیناریوهات .1
 اإلخراج النهائي للمنتوج التعلیميالتشطیب و 

  النشر واالستخدام والمتابعةلة مرح

 تطبیق األدوات. 3 االستخدام المیداني في مواقف تعلیمیة حقیقیة. 2 إعداد أدوات التقویم .1
 المطلوبة المراجعات. 6 تحلیل النتائج و معالجتها و مناقشتها. 5 المعالجة اإلحصائیة. 4
 تسجیل حقوق الملكیة. 8 اتخاذ القرار بشان االستخدام أو المراجعة. 7

  متابعة ال. 5 التثبیت و الدمج. 4 التنفیذ (التوظیف و االستخدام). 3 التبني. 2 النشر .1
 و االستمرار

 مرحلة التحلیل
رة 

ستم
ل م

عدی
 وت

سین
وتح

ح 
نقی

ت ت
ملیا

 ع
جع:

والر
ي 

بنائ
م ال

قوی
الت

  

  التقویم النھائيمرحلة 
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 :)ADDIE Modelالنموذج العام لتصمیم التعلیم (  .2

على  إنشائهابعد عرض الباحثة لمجموعة من نماذج التصمیم وجدت أن الغالبیة تعتمد في 
اذج التصمیم التعلیمي بحسب للتصمیم التعلیمي، ویكمن االختالف في نم الرئیس ADDIEالنموذج 

   .التوسع في عرض مرحلة دون األخرى
وهي  ، ة یستمد النموذج اسمه منهاعام للتصمیم من خمس مراحل رئیسویتكون النموذج ال

، والتنفیذ Development، والتطویرDesign، والتصمیم Analysisالتحلیل  كاآلتي:
Implementation والتقویم ،Evaluation.  
یح كل مرحلة من هذه المراحل في ضوء ما قدمه العدید من الباحثین والخبراء ویمكن توض

 ,Uscatu, 2007 ; Stricklan, 2006 ; Branch, 2009; Moss (المجال مثل  في هذا

  كما یلي:) 2014

  
   ADDIE) یوضح نموذج 4-2شكل (
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  :) Analyzeالتحلیل (  .1

، واحتیاجات المجتمع، وأهداف الطلبة، مهاموهو تحلیل احتیاجات النظام مثل تحلیل العمل وال
  .والمواد والمیزانیة وقدرات الطلبة وخصائصهم وخبراتهم السابقة، والمكان والوقت

  :)Designالتصمیم (  .2

وذلك عن طریق وضع  ،هي عملیة ترجمة التحلیل إلى خطوات واضحة قابلة للتنفیذو 
هذه المرحلة األسالیب تضمن وت ،ميالمخططات والمسودات األولیة لتطویر المنتج التعلی

  :التي تتعلق بكیفیة تنفیذ عملیتي التعلیم والتعلم وتشمل مخرجاتها ما یأتي واإلجراءات

 .صیاغة األهداف التعلیمیة سلوكیًا وترتیب تتابعها ‒

 .تحلیل المحتوى وتنظیمه ‒

 تصمیم أدوات القیاس. ‒

  ):Developmentالتطویر ( .3

تم في هذه حیث ، حقیقیةتعلیمیة من مخططات إلى مواد  ترجمة مخرجات عملیة التصمیم
 . المرحلة إعداد األدوات والمواد التعلیمیة التي وضعت خالل فترة التصمیم

  :)Implementالتطبیق (  .4

ویجب أن یتم تحقیق تعلم الطالب إتقانهم  ، تطبیق البرمجیة التعلیمیة في الواقع بشكل فعال
   .لألهداف المرجوة

  :)Evaluateالتقویم ( 

والحقیقة أن التقویم یتم خالل جمیع مراحل عملیة  ،یتم قیاس مدى كفاءة وفاعلیة التدریس
  . تصمیم التعلیم

النموذج العام بناًء على  لبرنامج المحوسب وبناًء على الخطوات السابقة تم تصمیم ا
وحدة التاسعة، في وحدة الكسور والقیاس في جمیع دروس ال) ADDIE Modelلتصمیم التعلیم ( 

أنشطة ، الزمن، الكتلة، الطول، مقارنة الكسور، كسور المتكافئة، ال2، الكسور 1وهي: (الكسور
وتضمنت كل منها العناصر التالیة:  ،)، حیث تم إعداد ثمانیة دروس  تغطي الموضوعاتوتدریبات

إلجراءات التعلیمیة ا، نوع الذكاءات المتعددة، األهداف السلوكیة ،المتطلب السابق، الهدف العام
  .التقویم ، التعلمیة
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 لشمولیته ومناسبته للدراسة ADDIE MODELوقد اعتمدت الباحثة على نموذج 
نه یزود المصمم بإطار حیث إ، وأنه أسلوب نظامي لعملیة تصمیم التعلیم، ووضوحه وحداثته

  . هداف یضمن أن تكون المنتجات التعلیمیة ذات فاعلیة وكفاءة في تحقیق األ إجرائي
  

الذكاءات المتعددة  خطة نموذجیة لتدریس وفققامت الباحثة بإعداد على ما سبق بناء 
  . في تنمیة القوة الریاضیة 

  الدرس األول

  الصف : الثالث األساسي             2عدد الحصص:                 1عنوان الدرس: الكسور 

  الهدف العام للدرس: 

 ادیة.التعرف على مفهوم الكسور الع •

 قراءة وكتابة الكسور العادیة.  •
 

  األهداف السلوكیة: 

 تعرف مفهوم الكسر العادي بعد أن تقرأ.( ذكاء لغوي ). •

 تعبر عن الكسر رمزًا. ( ذكاء منطقي ریاضي ). •

 تعبر عن الكسر لفظًا.( ذكاء لغوي )  •

 تقرأ الكسر قراءة صحیحة. ( ذكاء لغوي ) •

 طقي ریاضي، جسدي حركي).تكتب الكسر كتابة صحیحة. ( ذكاء من •

 تظلل أجزاء من الشكل مرسوم بداللة كسر عادي محدد.( منطقي ریاضي، جسدي حركي ). •
 

  الكتاب المدرسي. –: جهاز حاسوب التعلیمیة الوسائط
  

المتطلب السابق: اقرئي الكسور التالیة: 
2
1 ،

10
1 ،

4
1 ،

3
1  
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  التقویم  اإلجراءات واألنشطة التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة.
تعرف مفهوم الكسر 

  العادي ومكوناته. 
یقرأ الكسر قراءة 

  صحیحة. 
یعبر عن الكسر 

  لفظاً 

تناقش المعلمة الطالبات بمفهوم الكسر العادي   الذكاء اللغوي 
 9لك في البرنامج المحوسب ص ومكوناته وذكر ذ

  . 12و
تقرأ الطالبة الكسر قراءة صحیحة بطریقتین األرقام  

من البرنامج 13و 8، 7والحروف وقد ذكر هذا في ص
  المحوسب.  

مالحظة صحة 
  اإلجابة

یعبر عن الكسر 
  رمزًا 

الذكاء المنطقي 
  الریاضي 

تكتب الكسر كتابة صحیحة، وتعبر عن الكسر رمزًا 
 14، 11، 8، 6، 5، 4، 3، 2ص ومثال ذلك

من البرنامج المحوسب، وتظلل أجزاء من الشكل 16و
بداللة كسر معطى ویتضح ذلك في البرنامج ص 

17 ،18.  
   8تستنتج مكونات الكسر من خالل البرنامج ص  
  

متابعة دقة 
  اإلجابة .

الذكاء البصري   
  المكاني 

 من البرنامج المحوسب عن  مفهوم الكسر 10تشاهد ص 
  العادي وأجزاء الكسر وكیفیة كتابة وقراءة الكسر.

تطلع الطالبة على الصور واألنشطة الواردة في الكتاب 
  .6، 4,5، 3، 2والبرنامج عن مفهوم الكسر ص 

  تتعرف مفهوم الكسر من خالل المحسوسات.

مالحظة انتباه 
  الطالبات.

یكتب الكسر كتابة 
  صحیحة. 

یظلل أجزاء من 
الشكل مرسوم 

لة كسر عادي بدال
  محدد.

الذكاء الجسمي 
  الحركي 

تقوم الطالبات بكتابة الكسر بشكل صحیح باألرقام 
 8، 6، 5، 4، ،3، 2والحروف وذكر ذلك في ص

  من البرنامج المحوسب. 19و
وتمثل الطالبات بعض الكسور وتعبر كل منهن عن 
نفسها بقراءة اسمها وتحدید البسط والمقام بمتابعة 

من  22، 21، 20، 16لك صالمعلمة ویتضح ذ
  البرنامج المحوسب.

تقوم الطالبات بتظلیل أجزاء من أشكال مرسومة  
 18، 17بداللة كسر عادي معطى ویتضح ذلك ص

  من البرنامج المحوسب. 

تكلیف 
الطالبات بتقییم 

  بعضهن
.  

ص  5، 4س
98  

تؤلف الطالبات أغنیات تتناسب مع نغمة األغنیة   الذكاء الموسیقي   
 –البسط  –ة التي تشرح مصطلحات ( الكسر المختار 

  المقام ).

تكلیف الطالبات 
بتقییم بعضهم 

  البعض.



 اإلطار النظري
 

78 

  الفصل الثاني

  التقویم  اإلجراءات واألنشطة التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة.
الذكاء   

  البینشخصي 
تناقش المعلمة الطالبات في مجموعات صغیرة مفهوم 

  الكسر وأجزاؤه.
مالحظة دقة 

  اإلجابة
الذكاء   

  الضمنشخصي 
 تكلیف كل  یمكن لكل طالبة أن تكتب أمثلة عن كسور عادیة. 

طالب بكتابة 
أمثلة لكسور 

  عادیة.
تبتكر الطالبة كسور عادیة مبنیة على متغیرات من   الذكاء الطبیعي   

  الطبیعة: التفاحة، البطیخة.
مالحظة صحة 

  االبتكار.

   98ص  6نشاط بیتي: س

  عبر برسم أشكال عن الكسور التالیة: 

  تسعان.  –سبعان  –خمسان 



  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث
  ابقةالدراسات الس

  
  ویشتمل على ثالثة محاور:

 .دراسات متعلقة بالقوة الریاضیة :ألولالمحور ا ²
 .الذكاءات المتعددةبمتعلقة دراسات  :المحور الثاني ²
  . متعلقة بالبرنامج المحوسب دراسات :المحور الثالث ²
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  الفصل الثالث
  سابقةدراسات ال

لى دراسات تم استعراضها في هذا بعد أن قامت الباحثة بمطالعة األدب التربوي توصلت إ
والتي لها عالقة مباشرة بالدراسة الحالیة سواء كانت مرتبطة بالبرنامج المحوسب أو  ، الفصل

ة بالقو دراسات تتعلق الباحثة في المحور األول منها  الذكاءات المتعددة أو القوة الریاضیة، وتناولت
دراسات  وفي المحور الثالث، اءات المتعددةبالذكتتعلق دراسات في المحور الثاني و  الریاضیة،

   .البرنامج المحوسبتتعلق ب

  المحور األول
 دراسات تناولت القوة الریاضیة 

  ) 2014دراسة القبیالت والمقدادي (  )1

 الریاضیة المفاهیم استیعاب في الریاضیة، القوة وفق التدریس أثر تقصي إلى الدراسة هدفت
واعتمد الباحثان على نوعین من التصامیم ، األردن في الثامن األساسي الصف طالبات لدى

 طلبة من القصدیة بالطریقة، ) طالبة60(  عددها البالغ الدراسة عینة اختیار تمو ، التجریبیة
 في شعبتین على موزعین األردن، في ذیبان للواء والتعلیم مدیریة التربیة في الثامن الصف
 بالطریقة درست والثانیة القوة الریاضیة وفق دریسالت باستخدام درست واحدة لإلناث، مدرسة

المعرفة  :مكونات ثالثة على بناءً  الریاضیة المفاهیم استیعاب اختبار إعداد تمكما ، االعتیادیة
 إحصائیة داللة ذي فرق وجود عدم عن النتائج وكشفت،  والتركیب والتحلیل والتطبیق والفهم

 لطریقة یعزى للطالبات المفاهیمي االستیعاب رجاتلد المعّدلین الحسابیین المتوسطین بین
 التحلیل مكون لدرجات المعّدلین الحسابیین المتوسطین داللة بین ذو فرق وجد لكن التدریس،
 القوة وفق التدریس ولصالح التدریس لطریقة یعزى المفاهیمي االستیعاب في والتركیب
   .الریاضیة

  )2013دراسة أحمد (  )2

مقارنة بین استراتیجیتي النمذجة والتساؤل الذاتي في تحصیل طالبات هدفت الدراسة إلى ال
، في مادة الریاضیات وتنمیة القوة الریاضیة لدیهن في الموصل، الصف الرابع العلمي

 طالبة تم تقسیمها إلى )66 (وتكونت عینة الدراسة من، واعتمدت الباحثة المنهج التجریبي
طالبة للمجموعة التجریبیة الثانیة، ولتطبیق  )32(لى وطالبة للمجموعة التجریبیة األو  )34(

، في مادة الریاضیات واختبار القوة الریاضیة اً تحصیلی اً هذه الدراسة أعدت الباحثة اختبار 



 ات السابقةالدراس
 

81 

  الفصل الثالث

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أنه ال یوجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي تحصیل 
اللة إحصائیة بین متوسطي تنمیة القوة ولكنه یوجد فروق ذات د طالبات مجموعتي البحث،

    .الریاضیة لدى طالبات مجموعتي البحث لصالح المجموعة التجریبیة الثانیة
  ) 2013دراسة عبداهللا (  )3

فاعلیة برنامج قائم على التعلم الدماغي لتنمیة القوة الریاضیة لدى  إلىهدفت الدراسة التعرف 
وطالبة من  ) طالباً  120بحث األساسیة من ( وتكونت عینة ال، طالب الصف األول الثانوي

، حیث بلغ عدد  طالب الصف األول الثانوي بإدارة الداخلة التعلیمیة بمحافظة الوادي الجدید
واستخدم ، ، تم اختیارهم بطریقة طبقیة عشوائیةوطالبة ) طالباً  60( طالب كل مجموعة 

الباحث وأعد ، األخرى تجریبیةمن مجموعتین إحداهما ضابطة و  اً تجریبی الباحث تصمیماً 
نتائج وجود ثالثة أبعاد للقوة الریاضیة هي(التواصل الوأظهرت ، للقوة الریاضیة  اً اختبار 

االستدالل الریاضي)، وقد أشارت نتائج البحث إلى تفوق طالب ، الترابط الریاضي، الریاضي
تعلم الدماغي على طالب المجموعة التجریبیة الذین درسوا باستخدام البرنامج القائم على ال

المجموعة الضابطة الذین درسوا باستخدام الطریقة المعتادة في تنمیة القوة الریاضیة بأبعادها 
  االستدالل الریاضي )  –الترابط الریاضي  –الثالثة (التواصل الریاضي 

  ). 2013( والمجذوب دراسة الخطیب )4

 القوة في الدماغ نصفي وظائف على قائم تدریسي برنامج أثر تقصي إلى الدراسة هدفت
) 52( من الدراسة عینة تتكون، و في األردن األساسي الثامن الصف طالب لدى الریاضیة

 لتحدید الدماغیة السیطرة اختبار تطبیق تم، حیث األساسي الثامن الصف طالب من باً طال
 لبشك متكافئتین مجموعتین إلى الطالب قسم ثم م،منه طالب كل لدى المسیطر النصف
 البرنامج باستخدام درست والتي التجریبیة المجموعة المجموعتین إحدى شكلت عشوائي
 شكلت والتي الثانیة المجموعة درست بینما الدماغ نصفي وظائف على القائم التدریسي
 مجموعتي على الریاضیة القوة اختبار تطبیق تمة، التقلیدی بالطریقة الضابطة المجموعة

 وجود الریاضیة بالقوة المتعلقة الدراسة نتائج أظهرت وقد، البرنامج قتطبی وبعد قبل الدراسة
 المجموعة ولصالح والضابطة التجریبیة الدراسة مجموعتي بین إحصائیة داللة ذات فروق

 البعد بمستویات یتعلق فیما أما، الریاضیة القوة اختبار في المقترح للبرنامج تعزى التجریبیة
 الریاضي االستدالل، الریاضي الترابط، الریاضي التواصل( ریاضیةال القوة أبعاد من الثالث

 التجریبیة الدراسة مجموعتي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجودوتوصلت الدراسة إلى 
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 وجود وعدم، الریاضي والترابط الریاضي التواصل في التجریبیة عةجمو الم ولصالح والضابطة
 .الریاضي االستدالل في الدراسة مجموعتي بین داللة ذات فروق

 ) 2013دراسة المتولي (  )5

لدى تالمیذ الصف الخامس  ( الریاضیة)  تنمیة بعض جوانب القوة الریاضیاتیةهدفت الدراسة 
 تواعتمد، قائمة على نظریة الذكاءات المتعددة استراتیجیاتباستخدام االبتدائي ببورسعید 

من مجموعة ضابطة درست بالطریقة  الدراسة مجموعتيوتكونت ، المنهج التجریبي ةالباحث
 ،قائمة على نظریة الذكاءات المتعددة استراتیجیاتتجریبیة درست باستخدام  واألخرىالتقلیدیة 

، الترابط يیرات التابعة (التواصل الریاضوتم قیاس فاعلیة االستراتیجیات المستخدمة على المتغ
 إلىوتوصلت الدراسة  يوالبعد يقبل) وذلك من خالل القیاس الي، االستدالل الریاضيالریاض

الختبار  يالتطبیق البعد فيدرجات تالمیذ الدراسة  متوسطيحصائیا بین إوجود فروق دالة 
القائمة على نظریة  االستراتیجیاتویمكن تفسیر النتائج بأن  ، القوة الریاضیاتیة بأبعادها الثالثة

  .ةب القوة الریاضینمیة بعض جوانت فيالذكاءات المتعددة كان لها فاعلیة 
  )  2013دراسة عمر(  )6

 الترابط مهارات ي في تنمیةاالفتراض الریاضیات معمل استخدام أثر معرفةهدفت الدراسة 
لتحقیق هدف الدراسة ، المكرمة مكة بمدینة االبتدائي الرابع الصف تلمیذات لدى الریاضي

 الریاضیات معمل ببناء لباحثةا قامتولتطبیق الدراسة ، اعتمدت الباحثة على المنهج التجریبي
 الواحدة المجموعة ذات الدراسة عینة وتكونت الریاضي، الترابط لمهارات واختبار االفتراضي،

 االختبار في التلمیذات تفوقإلى  الدراسة وتوصلت، الرابع الصف ) طالبة من طالبات30( من
  . مجتمعة اضيالری الترابط مهارات مستوى وعند الثالث، المستویات عند البعدي،

  )2012 ( اآلغا دراسة )7

 تنمیة في الریاضیة الروابط على قائمة مقترحة وحدة تدریس أثر تقصي إلى الدراسة هدفت
 التجریبي، المنهج استخدام فیها وتم للریاضیات، العلمیة القیمة وتقدیر الناقد؛ التفكیر مهارات
 )44( ،بمحافظات غزة شرع الحادي الصف طالبات من طالبة) 60 (الدراسة عینة وشملت
 واستخدم غزة، بمحافظات الضابطة للمجموعة طالبة) 43(و التجریبیة، للمجموعة منهم طالبة

 الذي للریاضیات العلمیة القیمة تقدیر ومقیاس الریاضیات، في الناقد التفكیر اختبار الباحث
 بین إحصائیة لةدال ذات قفرو   وجودتوصلت الدراسة إلى ، للدراسة كأدوات بإعدادهما قام

 تقدیر لمقیاس البعدي التطبیق في والضابطة التجریبیة المجموعتین طالبات درجات متوسطي
  .التجریبیة المجموعة طالبات لصالح وذلك للریاضیات؛ العلمیة القیمة
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  ) 2012دراسة الساعدي (  )8

المطبقین في  هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین القوة الریاضیة واألداء التدریسي للطلبة
اختیرت عینة البحث األساسیة من ، كلیات التربیة األساسیة / قسم الریاضیات للطلبة المطبقین

الطلبة المطبقین في كلیتین من كلیات التربیة األساسیة في العراق (دیـالى، ومیســان)، بواقع 
حثة اختبار القوة وأعدت البا واعتمدت الباحثة المنهج الوصفي للدراسة ، طالًبا وطالبة، 150

الریاضیة وشمل مجاالت (التواصل الریاضي، والترابط الریاضي، التفكیر االستداللي) مكونة 
) فقرة موزعة على ثالثة 30وبطاقة مالحظة لألداء التدریسي تكونت من (، فقرة) 40(من

ائیة وتم معالجة البیانات باستخدام الوسائل اإلحص، مجاالت (التخطیط، التنفیذ، التقویم)
وبعد تطبیق ، ، ومربع كاي، معامل ارتباط بیرسون، معامل كوبر)t-test المناسبة مثل ( 

، األداتین على العینة األساسیة من الطلبة المطبقین في المرحلة الرابعة/قسم الریاضیات
توصلت الباحثة إلى انخفاض القوة الریاضیة للطلبة المطبقین في كلیات التربیة األساسیة 

األداء التدریسي للطلبة المطبقین في كلیات التربیة األساسیة وأنه توجد عالقة  وانخفاض
ارتباطیه موجبة ذات داللة إحصائیة بین كل من القوة الریاضیة واألداء التدریسي لدى الطلبة 

  المطبقین في كلیات التربیة األساسیة.
  ) 2012دراسة قاسم والصیداوي (  )9

 على المطبقین /الطلبة لدى الریاضیة القوة لتنمیة تدریبي نامجبر  أثر معرفة إلى هدفت الدراسة
 المرحلة صفوف على البحث مجتمع واشتمل، المتوسط الثاني الصف طلبة الریاضیة لدى القوة
 أما، الصباحیة الدراسة الهیثم ابن التربیة كلیة قسم الریاضیات في جمیعها ، ببغداد ةالرابع
واعتمد الباحثان المنهج  ،وطالبة اً طالب)  46 (حیث بلغت وائیاً عش اختیارها تم فقد البحث عینة

المفاهیم  من فیه مجموعة وظف الریاضیة القوة وفق اً تدریبی اً برنامج انالباحث وأعد التجریبي،
 ئمتوا التي والتدریبات األنشطة منًا وعدد الریاضیة القوة بفعالیات الخاصة والتعریفات
 /للطلبة الریاضیة القوة في اً اختبار دا أع كما، متوسطة الصف الثاني مرحلة موضوعات

 الثاني الصف لطلبة الریاضیة للقوة اختبار إعداد تم وكذلك عدیًا،وب لیاً قب یطبق المطبقین
 متوسطي بین دالة إحصائیاً  فروق توجد البحث أنه  نتائج وأظهرت، بعدیاً  یطبق المتوسط
 في التدریبي البرنامج في اشتركوا الذین بقینالمط/الریاضیة للطلبة القوة اختبار درجات

 اختبار القوة فيًا إحصائی دالة فرق البعدي، وتوجد االختبار لصالح والبعدي القبلي التطبیقین
، التجریبیة المجموعة لصالح العینتین درجات بین متوسطي المتوسطة المرحلة لطلبة الریاضیة

  .همو مدرس لم یشترك الذین على التدریبي البرنامج في همو مدرس اشترك الذین
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  ) 2012دراسة ریاني (  )10

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج إثرائي قائم على عادات العقل في التفكیر اإلبداعي والقوة 
التجریبي بتصمیم المجموعة الواحدة، وتكونت عینة  المنهجالریاضیة، وقد استخدم الباحث 

  لقیاس القوة الریاضیة بأبعادها الثالثة  اً ختبار طالبًا، وأعد الباحث ا) 27 (الدراسة من
االستدالل الریاضي) واختبار تورانس للتفكیر اإلبداعي، ، الترابط الریاضي ي،الریاض التواصل(

 الدراسة وجود فروق دالة إحصائیاً  توالختبار صحة الفروض استخدم الباحث اختبار "ت"، وأثبت
 ، ي التطبیق القبلي والبعدي الختبار التفكیر ككلبین متوسطات درجات طالب عینة الدراسة ف

التفاصیل) لصالح التطبیق  –األصالة  –المرونة  –وفي اختبار كل قدرة من قدراته ( الطالقة 
بین متوسطات درجات طالب عینة الدراسة في  جود فروق دالة إحصائیاً كذلك و البعدي، و 

وفي اختبار كل عملیة من عملیاتها  ،كلالتطبیق القبلي والبعدي الختبار القوة الریاضیة ك
  االستدالل الریاضي ) لصالح التطبیق البعدي. –الترابط الریاضي  –(التواصل الریاضي 

  ) 2012دراسة التمیمي (  )11

هدفت الدراسة معرفة العالقة بین القدرة الریاضیة والتفكیـر الهندسي لدى طالب الصف الثالث 
وتم إعداد اختبارین، أحدهما لقیاس القدرة ، المنهج الوصفيواستخدم الباحث ، ببغداد  المتوسط

     الریاضیة واآلخر لقیاس التفكیر الهندسي، وقد طبق االختباران على العینة األساسیة والبالغة
جراء إك بعد وذل، من طالب الصف الثالث المتوسط في مدارس مدینة بغداد طالباً  )321(

وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن طالب الصف الثالث ، ینالتحلیل اإلحصائي لفقرات االختبار 
من القدرة الریاضیة أقل من المتوسط الفرضي، كما  المتوسط یمتلكون مستوى منخفضاً 

وأن هناك عالقة ارتباطیه موجبة بین درجات  ،من التفكیر الهندسي مقبوالً  ىیمتلكون مستو 
  اختبار القدرة الریاضیة والتفكیر الهندسي.

  ) Glacey,2011(  سيجال دراسة )12

 الحیاتیة، والتطبیقات الریاضیات بین روابط تكوین على الطالبات مساعدة إلى الدراسة هدفت
 التوظیف هذا أثر ومعرفة األطفال، أدب خالل الریاضي الترابط موضوع توظیف عبر وذلك
 وتم اضیة،الری المسائل حل عند وخاصة التلمیذات؛ أداء وعلى للمعلمة التدریسي األداء على
، والخامس الرابع الصفین تلمیذات من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج استخدام فیها

 التغییر هذا وانعكس إیجابي، بشكل المعلمة عمل طبیعة في تغیرتوصلت الدراسة إلى وجود و 
  .المسائل حل وعند الدراسیة المادة مع تعاملهم عند أفضل بشكل التلمیذات أداء على
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   ) 2011اسة المشیخي (در  )13

 في معلمات الریاضیات مهارات تنمیة في مقترح تدریبي برنامج فاعلیة معرفة الدراسة هدفت
 استخدمت الهدف لهذا وتحقیًقا، تبوك بمدینة والثانویة المتوسطة بالمرحلتین الریاضي التواصل
 واحدة موعةمج من التجریبي المكون التصمیم ذا والتجریبي الوصفي المنهجین الباحثة

 مالحظة وبطاقة التدریبي المقترح، البرنامج ببناء الباحثة قامت حیث وبعدي؛ قبلي واختبارین
التمثیل) وتم ، التحدث، االستماع الكتابة،، ( القراءة: الخمس الریاضي التواصل مهارات
ین بالمرحلت الریاضیات معلمات من معلمة ) ٣٠( عددها البالغ الدراسة عینة على تطبیقها

(عینة  الریاضیات معلمات بتدریب الباحثة قامت حیث تبوك؛ بمدینة والثانویة المتوسطة
التواصل  لمهارات والبعدي القبلي أدائهن مستوى وقیاس المقترح، البرنامج ) في الدراسة

 المقترح التدریبي البرنامج إلى فاعلیة الدراسة خلصت وقد، المالحظة بطاقة باستخدام الریاضي
 المتوسطة المرحلتین في الریاضیات معلمات لدى الریاضي مهارات التواصل یةتنم في

 .تبوك بمدینة والثانویة
  ) 2011( الرویس دراسة )14

 المدى مصفوفة في الریاضي والتواصل الترابط معیاري توافر مدى ةعرفم الدراسة هدفت
، (NCTM)یرمعای ضوء في السعودیة العربیة المملكة في)  8- 1(  للریاضیات والتتابع

 المنهج استخدام فیها وتم المعیارین، هذین بتنمیة المصفوفة هذه اهتمام مدى ومالحظة
 على بناء المصفوفة بتحلیل الباحث قام وقد المضمون، تحلیل في المتمثل التحلیل الوصفي

 التابعة العملیات معاییر في الوارد الریاضي والتواصل الترابط معیاري ضمن الواردة البنود
 الذي التحلیل بطاقة طریق عن وذلك األمریكي، الریاضیات لمعلمي القومي المجلس معاییرل

 متوسطاً  كان الریاضي الترابط معیار أنإلى  الدراسة توصلتو ، للدراسة كأداة بإعداده قام
  % .74.91 بنسبة عام بشكل

 ) 2011دراسة محمد (   )15

ل اإلنساني في تدریس الریاضیات على لیة استخدام المدخعامدى فإلى التعرف هدفت الدراسة 
اتبعت وقد ، بمصر  نجاز لتالمیذ المرحلة االبتدائیةرات القوة الریاضیة والدافعیة لإلتنمیة مها

بحیث تدرس ، الباحثة المنهج التجریبي ذا المجموعتین المتكافئتین (التجریبیة والضابطة)
وتدرس المجموعة  ،اإلنساني المجموعة التجریبیة الوحدتین المعدتین في ضوء المدخل

ًا ) تلمیذ 80لدراسة التجریبیة من (وتكونت عینة ا، الضابطة نفس الوحدتین بالطریقة المتبعة
مجموعة تجریبیة :وتلمیذة من تالمیذ الصف الخامس االبتدائي وتم تقسیمهم إلى مجموعتین
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وأعدت ، وتلمیذة اً ) تلمیذ 40وتلمیذة ومجموعة ضابطة عددها (  اً ) تلمیذ 40عددها ( 
الت الهندسیة ومقیاس الدافعیة الباحثة اختبار القوة الریاضیة في وحدتي القیاس والتحوی

 توأثبت، والختبار صحة الفروض استخدم الباحثة اختبار "ت"، نجاز نحو مادة الریاضیاتلإل
القوة  كان له تأثیر كبیر وفعالیة على تنمیة اإلنسانيضوء المدخل  فيأن التدریس الدراسة 

الریاضیة والدافعیة لإلنجاز نحو دراسة مادة الریاضیات لدى تالمیذ المجموعة التجریبیة مما 
 .أدى إلى تفوقهم على المجموعة الضابطة

   )2011دراسة  فریح (  )16

القدرة الریاضیة لدى طلبة معاهد إعداد المعلمین ومعرفة مدى امتالك معرفة  هدفت الدراسة
مین للقدرة الریاضیة بحسب متغیر الجنس ومعرفة العالقة بین مكونات طلبة معاهد إعداد المعل

واستخدم الباحث المنهج الوصفي، وكان مجتمع الدراسة قد شمل جمیع ، القدرة الریاضیة
كما تكونت ، ) طالبًا وطالبة937(طالب معاهد إعداد المعلمین في محافظة بغداد وعددهم 

 ) 168(و طالباً  )109(من طلبة المرحلة الثالثة  وطالبة طالباً  )277(عینة الدراسة من 
كما تم بناء اختبار التواصل الریاضي، إذ تم تحدید أربع مهارات من مهارات التواصل ، طالبة

واختبار ، واختبار التفكیر االستداللي من نوع االختیار من متعدد ذي األربعة بدائل، الریاضي
ي داللة إحصائیة بین متوسطي درجات القدرة وجود فرق ذوأثبتت الدراسة ، حل المشكالت

وجود عالقة ارتباطیه ، الریاضیة لطالبات وطالب معاهد إعداد المعلمین ولصالح الطالب
التفكیر االستداللي والتواصل و موجبة بین كل من التفكیر االستداللي وحل المشكالت، 

  حل المشكالت والتواصل الریاضي.، الریاضي

 ) 2011دراسة النمر(  )17

 القوة الریاضیاتیة تنمیة فيفعالیة برنامج قائم على المدخل المنظومى  معرفة الدراسةهدف 
ولتحقیق  ،الثانویة وبعض مهارات ما وراء المعرفة لدى الطالب الفائقین بالمرحلة (الریاضیة) 

ضوء المدخل المنظومي  هذا الهدف تم إعداد نموذج مقترح لتدریس الریاضیات للفائقین في
مقیاس و تم إعداد اختبار لقیاس القوة الریاضیاتیة ، و ذا النموذجإعداد برنامج في ضوء ه وكذلك

تم اختیار عینة عشوائیة من الطالب الفائقین ، لمهارات ما وراء المعرفة في الریاضیات
) طالبة موزعة على مجموعتین، 48من محافظة القلیوبیة عددها (  الثانوي بالصف األول
) طالبة،  24) طالبة، ومجموعة تجریبیة عددها (  24طة عددها ( ضاب بواقع مجموعة

بین طالب ) 0.01( مستوى داللة إحصائیة عند يإلى وجود فرق ذتوصل الباحث 
ومهارات ما وراء المعرفة   ،( الریاضیة)المجموعتین التجریبیة والضابطة في القوة الریاضیاتیة
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عالقة ارتباطیة موجبة ذات داللة  ا تبین وجودفي الریاضیات لصالح المجموعة التجریبیة، كم
ومقیاس  ( الریاضیة)  الریاضیاتیة بین درجات طالب المجموعة التجریبیة على اختبار القوة

مرتفع للبرنامج القائم على  ثرأالریاضیات، كذلك تبین وجود حجم  مهارات ما وراء المعرفة في
المعرفة لدى الطالب الفائقین  وراء ت ماالمدخل المنظومي على القوة الریاضیاتیة ومهارا

  . بالمرحلة الثانویة بمحافظة القلیوبیة
  ) 2010دراسة الحسني والدلیمي (  )18

هدفت الدراسة معرفة مستوى القوة الریاضیة ومستوى مهارات ما وراء المعرفة لدى طلبة 
ة الریاضیة ومهارات ومعرفة داللة الفرق في العالقة االرتباطیة بین القو  ، ببغداد الصف الرابع

واعتمد الباحثان المنهج ، وطالبة اً طالب )400(وتكونت عینة الدراسة من ، ما وراء المعرفة
، التواصل الریاضي، الریاضیة شمل ( الترابط الریاضيوأعد الباحثان اختبارًا للقوة الوصفي، 

، ا ( معرفة المعرفةوالتفكیر االستداللي ) ومقیاس لمهارات ما وراء المعرفة تضمن مجالین هم
دالة وأن فرق الداللة  ،وتوصلت الدراسة إلى أن القوة الریاضیة للطلبة ككل، تنظیم المعرفة )
، وأن فرق الداللة للطالبات ،وأنه یوجد مهارات ما وراء المعرفة للطلبة ككل ،لصالح الطالبات

ة ومهارات ما وراء وأنه یوجد عالقة موجبة قویة وذات داللة إحصائیة بین القوة الریاضی
   .المعرفة لدى طلبة الصف الرابع ككل

   ( piltena,2010) دراسة بلتنا  )19

 نوعیة الدراسة هذه، االبتدائي الخامس الصف لطالب الریاضیة القوة تقویم إلى هدفت الدراسة
 الخامس الصف طالب بجمیع الدراسة عینة وتمثلت، م 2010- 2009 عام في أجریت وقد
 الباحث استخدمها التي الدراسة أدوات ومن، عشوائیاً  اختیارهم تم الذین تدائیةاالب المدارس في
 مشكالت التالمیذ إعطاء تم التطبیق، مرحلة في البیانات لجمع والمالحظة المقابلة هي

 والمالحظة التقویم وقوائم  الریاضیة المشكالت حل بطریقة الریاضیة القوة تحدید وتم ریاضیة
 في ناالباحث استمر، البیانات وتقویم لتحلیل استخدمت الباحثین قبل نم إعدادها تم التي

 قدرة النتائج وأظهرت، ریاضیة مشاكل تسع استخدام وتم ، أسابیع خمسة لمدة العملیة تطبیق
 العملیات استخدام على قادرین غیر ولكنهم الریاضیات في ارتباطات عمل على الطالب

 المنطق من منخفض مستوى ملدیه الطالب أن القول نستطیع، الریاضیات خارج الریاضیة
  . التواصل على القدرة من متوسط مستوى ولدیهم
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  )   2010 ,( ادراسة سیمن )20

هدفت الدراسة معرفة مدى توافق االمتحانات المكتوبة في الریاضیات مع طریقة تقییم القوة 
بة بتحلیل امتحانات لصف التاسع األساسي في تركیا. وتم تطبیق التجر لطلبة االریاضیة 

تم تحلیل ، الریاضیات المكتوبة للصف التاسع لسبع مدارس علیا اختیرت عشوائیا تقع في انقرة
 واتبع الباحث المنهج الوصفي ،على معاییر تقییم القوة الریاضیة بناءً  افقرات التقییم وتوزیعه

إعادة تشكیل للتوصل إلى  وأظهرت النتائج الى ان مناطق التقییم والتقویم في تركیا تحتاج إلى
  تقییم وتطویر قدرات المستوى العلیا التي تندرج تحت مفهوم القوة الریاضیة.  

 ) 2010دراسة سرور( )21
في  ،استخدام وتطویر وتوظیف البرمجیات الحرة مفتوحة المصدرمعرفة أثر هدفت الدراسة 

نیة واالجتماعیة تخصص تنمیة القوة الریاضیة  لدى الطالب المعلمین بكلیة العلوم اإلنسا
وقد تمثلت ، ولتحقیق هذا الهدف اعتمد الباحث المنهج التجریبي، ریاضیات بجامعة صحار

في كلیة  اً معلم اً طالب)  37 (وتكونت عینة الدراسة من، أداة الدراسة باختبار القوة الریاضیة
جود أثر فعال وقد خلصت الدراسة إلى و ، العلوم االجتماعیة بقسم الریاضیات بجامعة صحار

 المعرفة، المفاهیمیة المعرفة:كل من تنمیة في ة مفتوحة المصدرالستخدام البرمجیات الحر 
، والترابطات الریاضیة التواصل الریاضي، وكذلك الریاضیات، في المشكالت وحل، اإلجرائیة

 تجعل المصدر المفتوحة البرامج الحرة ستخداما أن إلى توصل كما الریاضي، واالستدالل
 شأنها من التي تولید األفكار الریاضیة على یساعد بما روتینیة، غیر مشكالت أمام الطالب

  .للقوة الریاضیة المختلفة األبعاد تنمیة في تسهم أن
  ) panhuizen& brian,2009( دراسة بانهیوزن وباریان  )22

تعلم   انیةوٕامك ذوي االحتیاجات الخاصة للتالمیذ القوة الریاضیةإلى هدفت الدراسة التعرف 
، تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت القائم على الدینامیكي التقییم الضعاف عن طریقالتالمیذ 

سنة في اثنین من مدارس )  12-8  (وهم من عمر ًا تلمیذ )37 ( وبلغت عینة الدراسة
مساعدة و  مائةوركزت الدراسة على مسائل الطرح التي تصل إلى ، التربیة الخاصة في هولندا

حیث كانت قیمة األرقام المطروحة أكبر من تلك األرقام  ،لتالمیذ على حل مشاكل الریاضیاتا
وضعت سبعة من مثل هذه المشاكل في اختبار ، المعروفة باسم (االقتراض)و  المطروحة منها

أظهرت الدراسة صعوبة خطیرة للتالمیذ الضعاف في الریاضیات ، موحد في بیئة تكنولوجیة
وأظهرت المقارنة بین درجات األداء ، ذلك في بیئة تكنولوجیةو  ر الكتابي الموحدفي هذا االختبا

بما في ذلك أداة  في صیغتین أن شكل التقییم القائم على تكنولوجیا المعلومات واالتصاالت
 ،ضعف التالمیذ ستراتیجیةوابصریة دینامیكیة، یمكن أن تكشف عن التعلم المستخدم المحتمل 
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إلى أن "استخدام أداة جزئیة"، أي عدم تنفیذ عملیة الطرح كاملة مع  یضاً وأشارت الدراسة أ
 .األداة، یمكن أن توفر الدعم الكافي للعثور على اإلجابة الصحیحة

  ) 2009دراسة یحیى (  )23

هدفت الدراسة إلى تحدید مستوى المعرفة الریاضیة لطالب الصف الثامن األساسي في 
في محاولة لدراسة أثر بعض  همرفة الریاضیة لمعلمیمستوى المع وكلكقلقیلیة، محافظة 

ولتحقیق أهداف الدراسة تم إعداد اختبارین،  .المتغیرات السیاقیة على مستوى المعرفة الریاضیة
أما اختبار الطالب فقد ، سؤاالً  20أحدهما للطالب واآلخر للمعلم، اشتمل اختبار المعلم على 

إلى تدني وتوصلت الدراسة وطالبة،  ) طالباً 161نة (وقد بلغ حجم العی، فقرة 40اشتمل على 
مستوى المعرفة الریاضیة لدى الطالب والمعلمین وبلغ أعلى متوسط لتحصیل الطلبة في 

أما بالنسبة للمعلمین فقد بلغ  ،مهارات الجبر وأدنى متوسط للتحصیل في مهارات الهندسة
   .في مهارات الهندسةفي حین بلغ أدنى مستوى ، أعلى متوسط في مهارات الجبر

   ) 2009 ي (حار الذ دراسة )24

 التعلیم من الثامن الصف تالمیذ لدى الریاضي التواصل مستوى معرفة إلىهدفت هذه الدراسة 
، واعتمدت الباحثة على المنهج لوصفي الریاضي، بتحصیلهم وعالقته بصنعاء، األساسي

 عینة على الریاضي للتحصیل رواختبا الریاضي للتواصل اختبار بتطبیق الباحثة قامتحیث 
 في التالمیذ لدى ضعف وجود عن دراستها نتائج وأسفرت ) طالبًا وطالبة 664( من مكونة

 الریاضي التواصل بینوجبة م ارتباطیه عالقة وجودو  التحصیل، وفي الریاضي التواصل
  .والتحصیل

   ) 2009 ( سروردراسة  )25

 تنمیة في الحدیثة التقنیات استخدام على قائم تدریبي برنامج فاعلیةإلى معرفة  دراسةهدفت ال
)  44وقد تكونت عینة الدراسة من (، بالقاهرة  المعلمین الطالب لدى الریاضي التواصل

، وضابطة) واستخدم الباحث المنهج شبه تجریبیةتم تقسیمهم إلى مجموعتین (، طالباً 
،  استخدام التقنیات الحدیثة التجریبي، وقام الباحث بإعداد برنامج تدریبي مقترح قائم على

 الحدیثة التقنیات استخدام على القائم التدریبي للبرنامج لعاف أثر وجود النتائج أهم من وكان
 التواصل مهارات تنمیة في المدرسي المنهج كفایات المعلمین الطالب إكساب خالل من

 -الكتابة – ةالقراء -االستماع -التحدث (الریاضي التواصل مهارات أن كما الریاضي،
  .الحدیثة التقنیات استخدام عند أفضل بصورة تنمیتها یمكن ) المتعددة الریاضیة التمثیالت
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  (Flore ,2009 ) فلورز ادنهورتن  دراسة )26

هدفت الدراسة إلى استخدام المدخل البصري بما یشمله من رسوم بیانیة واستخدام اآللة 
التاسع االبتدائي، في مقرر الجبر لدرس الدالة  الحاسبة لتنمیة القوة الریاضیة لتالمیذ الصف

) تلمیذ وتلمیذة، واستخدم الباحث المنهج التجریبي، ولتطبیق 46الخطیة، وبلغت عینة الدراسة (
للقوة الریاضیة، وتوصلت  اً هذه الدراسة استخدم الباحث بطاقة مالحظة ومقابالت واختبار 

ن إتنمیة القوة الریاضیة لدى التالمیذ، حیث  الدراسة إلى فاعلیة استخدام المدخل البصري في
استخدام الرسومات البیانیة تعمل على مساعدة التالمیذ على تكوین العالقات بین التمثیالت 

   المختلفة للدوال وبالتالي تنمیة القوة الریاضیة. 

 )2008ي (الخروص دراسة )27

 والترابطات التمثیالت ىإل تستند تدریس إستراتیجیة استخدام أثر تقصي إلى الدراسة هدفت
 فیها وتم، مسقط بمدینة العاشر الصف طلبة لدى الریاضي والتفكیر التحصیل على الریاضیة
 الصف طالبات من طالبة) 433( من الدراسة عینة وتكونت التجریبي، المنهج استخدام
ت الدراسة وتوصل، الریاضي التفكیر في واختباراً  تحصیلیاً  اختباراً  الباحث واستخدم  العاشر،

 التجریبیة المجموعتین طالبات درجات متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق وجودإلى 
 المجموعة لصالح وذلك الریاضي، التفكیر واختبار التحصیلي االختبار من كل في والضابطة
 .التجریبیة

   ,Chamberlin et al) 2008وأخرون ( تشامبرلیندراسة  )28

 للتطویر مساق خالل من الریاضیة  معرفتهم تجاه المعلمین تمعتقداهدفت الدراسة إلى قیاس 
 للصفوف معلما) 17( ل الهندسة محتوى على المساق هذا ركز وقد أسبوعین، مدته المهني

 أفاد وقد المساق، نهایة بعد المعلمین مقابلة تمت وقد تكساس، والیة في التاسع وحتى الخامس
 بها كلفوا التي البیتیة الواجبات خالل من ریاضیةال معرفتهم بتطور اشعرو  بأنهم المعلمون

 للمساق، دراستهم أثناء بها قاموا مختلفة ومشاریع القصیرة، واالمتحانات المساق، خالل
  .أداءهم قیم الذي النهائي واالمتحان

   :)2008(دراسة زنقور  )29

الریاضیات هدفت الدراسة معرفة أثر وحدة تدریسیة في ضوء قائمة معاییر مشتقة من معاییر 
) على تنمیة القوة الریاضیة لدى تالمیذ الصف الثاني NCTMالمدرسیة العالمیة التابعة ل ( 

وتكونت عینة ، ولتحقیق هذا الهدف اعتمد الباحث المنهج شبه التجریبي، بمصر  اإلعدادي
، لمجموعة الضابطة)  تالمیذ ا103(لمجموعة التجریبیة و) تالمیذ ا107( الدراسة من 
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یق هذه الدراسة أعد الباحث دلیل المعلم في وحدة المساحات للصف الثاني اإلعدادي في ولتطب
في وحدة المساحات لقیاس أبعاد القوة الریاضیة وأوراق عمل  ًا واختبار ، NCTMضوء معاییر 

حصائیًا لصالح تالمیذ المجموعة النتائج إلى أنه یوجد فروق دالة إوتوصلت ، التالمیذ
حصائیًا لصالح لة إیوجد فروق داو أثر مرتفع في بعد التواصل الریاضي،  التجریبیة وبحجم

لترابط الریاضي، یوجد فروق دالة تالمیذ المجموعة التجریبیة وبحجم أثر متوسط في بعد ا
حصائیًا لصالح تالمیذ المجموعة التجریبیة وبحجم أثر منخفض في بعد االستدالل الریاضي، إ

لصالح تالمیذ المجموعة التجریبیة وبحجم أثر مرتفع في اختبار  یوجد فروق دالة احصائیاً كما 
  .القوة الریاضیة ككل

   ) 2008 ( البركاتي دراسة )30
والقبعات الست  استراتیجیات الذكاءات المتعددة استخدام هدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

(K.W.L) طمتوس الثالث الصف طالبات لدى الریاضي والترابط والتوصل التحصیل في 
ثالث  على الدراسة طبقت طالبة، وقد)  95 (وتكونت عینة الدراسة من ،"المكرمة مكة بمدینة

ضابطة، وتم إعداد اختبار تحصیلي واختبار لقیاس مهارتي  ومجموعة تجریبیة مجموعات
التواصل والترابط الریاضي، واستخدمت الباحثة تصمیم المجموعة الضابطة غیر المكافئة ذات 

 من وكان  ،لقبلي والبعدي، واستخدمت الباحثة اختبار تحلیل التباین المصاحباالختبارین ا
 الضابطة المجموعة على الثالث التجریبیة تفوق المجموعات :إلیها توصلت التي النتائج أهم
 الذكاءات مجموعة تفوق وكذلك الریاضي، الترابط ومن حیث الدراسي التحصیل حیث من

 حین في الریاضي، والتواصل الفهم مستوى حیث من الضابطةعلى  الست والقبعات المتعددة
  الفهم.  مستوى حیث من الضابطة على (K.W.L)و الذكاءات المتعددة مجموعتا تفوقت

  ) 2007دراسة بهوت وبلطیة ( )31
هدفت الدراسة إلى بناء نموذج قائم على المستویات المعیاریة في تنمیة القوة الریاضیة لدى 

ولتحقیق هذا الهدف اعتمد الباحثان المنهج التجریبي ، یة ومعرفة أثرهطالب المرحلة الثانو 
 طالبًا وطالبة من طالب الصف األول الثانوي )120(وتكونت عینة الدراسة من ، والوصفي

طالبًا وطالبة لكل من المجموعة التجریبیة  )60(، حیث تم تقسیمها إلىبمدینة كفر الشیخ 
أعد الباحثان اختبار القوة الریاضیة ودلیل معلم الستخدام ولتطبیق هذه الدراسة ، والضابطة

وتوصلت نتائج الدراسة إلى ، النموذج المقترح في تعلیم وتعلم ریاضیات الصف األول الثانوي
، فاعلیة التدریس بالنموذج المقترح في تنمیة القوة الریاضیة لدى طالب الصف األول الثانوي

مرتفعي التحصیل أو منخفضي التحصیل كان أفضل من  وأن أداء المجموعة التجریبیة سواء
  .أقرانهم في المجموعة الضابطة
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  ) 2006 ( وبخیت محموددراسة  )32

 التواصل مهارات تنمیة في) البورتیفیلو (األصیل التقویم استخدام أثرمعرفة  سةهدفت الدرا
 ،متعلمه أثر وبقاء، بالقاهرة االبتدائیة المرحلة تالمیذ لدى الریاضیات نحو واالتجاه الریاضي
حیث بلغ  الخامس الصف طالب من ةنعی على، المنهج شبه التجریبي  الباحثان واستخدم
 لالتجاه ومقیاس،  الریاضي للتواصل اختبارتمثلت أدوات الدراسة  بو  ،) طالباً 108عددهم (

لى وتوصلت نتائج الدراسة إ الریاضي، التواصل اختبار في التجریبیة المجموعة تفوق ثبت
 یجابياإل ثراأل إلى یشیر مما، تفوق طلبة المجموعة التجریبیة في اختبار التواصل الریاضي

  . الریاضي التواصل مهارات تنمیة في البورتیفیلو الستخدام

  )  2006 ( والوكیل مراد دراسة )33

 في التعلیمیة األنشطة على قائم الریاضیات في مقترح برنامج فعالیةهدفت الدراسة إلى معرفة 
واعتمد  ،بمصر االبتدائیة المرحلة تالمیذ  لدى الریاضي والتفكیر التواصل مهارات تنمیة

 تطبیقاً  الریاضي التفكیر واختبار المالحظة بطاقة بتطبیق قاما وقد الباحثان المنهج التجریبي،
 تدریس وتم اإلعدادیة، بالمرحلة االبتدائي الخامس الصف من فصلین تالمیذ على وبعدیا قبلیا

 من وكان متغیرات ألي تخضع لم الضابطة المجموعة بینما التجریبیة للمجموعة البرنامج
 المرضى المستوى دون كان للتالمیذ الریاضي التواصل مستوى أن :إلیها توصال التي النتائج

 بین إحصائیا دالة فروق وجود كذلك التعلیمیة، األنشطة على القائم المقترح البرنامج دراسة قبل
 التواصل في وذلك البعدي، التطبیق لصالح والبعدي القبلي التطبیقین درجات طيمتوس

 كان المقترح البرنامج أن إلى توصال كما حدة، على رئیسیة مهارة كل وفى ككل، الریاضي
 عالقة وجود كذلك الدراسة عن نتج كما  عام، بشكل الریاضي التواصل تنمیة ًفي فعاال

 التفكیر في ومستویاتهم الریاضي التواصل في البحث عینة المیذت مستوى بین موجبة ارتباطیه
  .عام بصفة الریاضي

  ) 2006 ( والقضاه الدویري دراسة )34

 كتاب في المتضمن واللوغاریتمات األسس موضوع محتوى بین مقارنة إلى الدراسةت هدف
 اشمیة،اله األردنیة المملكة في ) عشر الحادي( العلمي الثانوي األول للصف الریاضیات

 في وذلك السعودیة، العربیة المملكة في  )العاشر( الثانوي األول للصف الریاضیات وكتاب
 الوصفي المنهج استخدام فیها وتم الریاضي، الترابط ومعیار الریاضي التمثیل معیار ضوء

 التمثیل بمعیار خاصة قائمة بإعداد الباحثان وقام المضمون، تحلیل في المتمثل التحلیلي
 موضوع بتحلیل قاما ثم للعملیات، كمعیارین الریاضي الترابط بمعیار خاصة وقائمة اضي،الری
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، المذكورین المعیارین وفق الدراسة قید الریاضیات كتابي في المتضمن واللوغاریتمات األسس
 في الریاضیات كتاب في الریاضیین والتمثیل الترابط معیاري توفر النتائج أهم من وكان

  .األردنیة المملكة في الریاضیات بكتاب مقارنة أكبر بنسب السعودیة بیةالعر  المملكة
 )2006 دراسة عبیده ( )35

 على ذلك أثر المعاصرة وبیان الریاضیات في ضوء المعاییر منهج تطویر إلى هدفت الدراسة
، ولتحقیق هذا بمصر األساسيصف السادس ال تالمیذ لدىة (الریاضیة) الریاضیاتی القوة تنمیة
ف اعتمد الباحث على المنهج الوصفي والمنهج التجریبي ،ولتطبیق هذه الدراسة أعد الهد

المحتوى) وٕاعداد –العملیات –الباحث كتاب التلمیذ في ضوء المعاییر ثالثیة األبعاد ( القدرات 
ذي األبعاد  (الریاضیة) دلیل معلم الریاضیات بالمرحلة االبتدائیة واختبار القوة الریاضیاتیة

 اً وتلمیذ )67(وتلمیذة كمجموعة تجریبیة و اً تلمیذ )70 (وتكونت عینة الدراسة من، ثیةالثال
 متوسطي بین إحصائیة داللة ذات فروق إلى وجود وتوصل، كمجموعة ضابطة تلمیذةو 

)  العملیات الریاضیة – المعرفیة األبعاد ( القوة الریاضیاتیة في المجموعتین تالمیذ درجات
وقدم البحث الحالي وثیقة منهج الریاضیات ، أثر مرتفع وبحجم جریبیةالت المجموعة لصالح

كما قدم كتاب التلمیذ في ضوء ، المطور بالمرحلة االبتدائیة في ضوء المعاییر المعاصرة
المعاییر ودلیل المعلم والتي یوضح طرائق تنمیة القوة الریاضیاتیة بالمرحلة االبتدائیة باإلضافة 

والتي یوضح للمعلم كیفیة قیاس القوة الریاضیاتیة بصفة عامة  ، یاضیةإلى اختبار القوة الر 
  .ومكوناتها كل على حدة

 ) 2005دراسة شتات (  )36

فاعلیة استخدام استراتیجیه مقترحة قائمة على التعلم التعاونى إلى هدفت هذه الدراسة التعرف 
ومهارة حل المسائل اللفظیة  ( القوة الریاضیة)  والتعلیل الریاضي في تنمیة المقدرة الریاضیة

وتلمیذة من  اً تلمیذ ) 96 (وتكونت عینة الدراسة منبمصر ،  لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة
تجریبیة درست باستخدام  األولى :قسمت إلى مجموعتین ، تالمیذ الصف السادس االبتدائي

 ةالباحث تالدراسة أعد المقترحة والثانیة درست بالطریقة المعتادة، ولتطبیق هذه اإلستراتیجیة
اختبار المسائل اللفظیة لوحدة التناسب وتطبیقاته واختبار المقدرة الریاضیة ودلیل المعلم وأوراق 

حصائیة ة إالدراسة عن وجود فروق ذات دالل وأسفرت، المقترحة اإلستراتیجیةعمل باستخدام 
لضابطة الختبار المقدرة بین درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة ودرجات تالمیذ المجموعة ا

  .التطبیق البعدى لصالح المجموعة التجریبیة فيالریاضیة واختبار حل المسائل اللفظیة 
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  (Hill, 2005) وآخرون هل دراسة  )37

 طلبتهم تحصیل زیادة على للمعلمین الریاضیة المعرفة تأثیر كیفیة اكتشاف إلى الدراسة هدفت
 األول الصفین في لطلبة المركب الخطي نموذجال الباحثون استخدم وقد الریاضیات، في

 والیة في الدراسة أجریت وقد الریاضیة، معلمیهم بمعرفة تحصیلهم ربط تم الذین والثالث
 أن الدراسة عن نتج وقد معلًما،) 699، (أساسیة مدرسة) 115( على االمریكیة ) میتشغان(

 القائلة فرضیتها الدراسة أثبتت وقد ،طلبتهم بتحصیل إیجاباً  ترتبط للمعلمین الریاضیة المعرفة
 .لمعلمیهم الریاضیة المعرفة تحسین خالل من یتم الریاضیات في الطلبة تحصیل تحسین بأن

  (Powell & Hanna, 2005) وهانا بویل دراسة )38

 مدخل خالل من التدریس أجل منهدفت الدراسة إلى فحص المعرفة الریاضیة للمعلمین  
 تسهیل وبالتالي للریاضیات، تعلمهم تسهیل المعلمون یستطیع كیف معرفةو  منهجي، نظري

 للحصص تسجیل مع للمعلمین الصفیة المالحظة الدراسة استخدمت وقد للطلبة، تدریسها
 لعام امتدت زمنیة فترة في الریاضیات، فروع جمیع لتشمل الدراسة ُصممت وقد الصفیة،
 الریاضیة المعرفة أن إلى الدراسة تخلص وقد، نیویورك مدینة في الدراسة وأجریت ونصف،

 من الطلبة یحتاجه ما إلى ومعرفته للریاضیات، معرفته هي للتدریس المعلم یحتاجها التي
  .ریاضیات

  ) 2004( دیاب دراسة )39

 استقاللیة تنمیة في الریاضیة الروابط تستخدم ؛ مقترحة إستراتیجیة فاعلیة معرفة الدراسة هدفت
) 86 ( من الدراسة عینة وتكونت، غزة بمدینة األساسي السابع فالص لطالب الریاضیات تعلم

 لمعرفة دراسیتین، لوحدتین المحتوى تحلیل خالل من الوصفي المنهج الباحث واتبع، طالبة
 اإلستراتیجیة ببناء الباحث قام ثم ومن الریاضیة، بالروابط دروسهما من درس كل عالقة

 أداة الباحث وأعد ،اإلستراتیجیة هذه فاعلیة عن للكشف التجریبي المنهج تبعاو  المقترحة،
 المقترحة، لإلستراتیجیة العام اإلطار یشمل  للمعلم دلیال الدراسیة، للوحدات المحتوى لتحلیل

 ومقیاس الریاضیة، بالروابط صاً خاارًا اختب تحصیلیین، اختبارین، للطالب عمل وبطاقات
إلى  الدراسة نتائجوتوصلت  المتعلم استقاللیة میةوتن الریاضیة بالروابط المتعلق باالتجاه خاص
 التحصیلیة االختبارات في التجریبیة المجموعة لصالح إحصائیة داللة ذات فروق وجود

 الروابط استخدام نحو االتجاهات تنمیة في المقترحة اإلستراتیجیة فاعلیة عن النتائج كشفتو 
  .التعلم استقاللیة وتنمیة الریاضیة
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  ) 2004أحمد ( دراسة )40

 الحلقة في الریاضیات مناهج في الموجودة والعملیة الحیاتیة التطبیقات سة لمعرفةالدرا هدفت
 المواد مع المناهج هذه تتكامل مدى أي إلى ومعرفة فلسطین، في األساسي التعلیم من األولى
 هاتكامل ضوء في الریاضیات لمناهج مقترحة عامة هیاكل ووضع العملیة، الحیاة ومع األخرى

 قام حیث التحلیلي، الوصفي المنهج الباحث تبعاو  العملیة، الحیاة ومع األخرى المواد مع
 األساسي؛ السادس حتى األول من للصفوف الدراسیة المناهج محتوى لتحلیل أداة بإعداد
 دراسیتین وحدتین بإعداد قام ثم ومن وعملیة، حیاتیة تطبیقات من فیها یوجد ما لمعرفة

توصلت و  دراسیین صفین على الوحدتین بتجریب وقام األساسیین، والخامس الثالث للصفین
 في المختلفة الموضوعات بین التكامل أهمیة برزت، الدراسیتین الوحدتین فاعلیةالدراسة إلى 

  .إیجابیة واتجاهات وقیم مهارات المتعلمین إكساب

  ) 2004(  ونبهان عفانة دراسة )41

 اختبار باستخدام الریاضیات تحصیل في الجودة مستوى هدفت هذه الدراسة إلى معرفة
TIMSS في الجودة مستوى على للتعرف بغزة الثامن الصف طلبة لدى تعلمها نحو واالتجاه 
 بتطویر الباحثان قام الهدف هذا ولتحقیق،  TIMSS اختبار ضوء في الریاضیات تحصیل
 بغزة األساسي الثامن الصف ةطلب من عینة على تطبیقیهما بعد الفلسطینیة البیئة على أداتین

 اختبار في الفقرات بعض تعدیل تم حیث ة أولىكأدا الفلسطیني الطفل قدرات مع یتفق بما
TIMSS، تطبیق وتم الریاضیات، تعلم نحو الطلبة التجاه مقیاس فكانت الثانیة األداة أما 
 المنطقة يف اإلحصائي المجتمع من وطالبة طالبا  )86( من مكونة عینة على األداتین
 في الجودة مستوى ة وصولالدراس نتائج أهم من وكان، ) النصیرات ( غزة بقطاع الوسطى
 وجود % ،عدم38 مقداره نسبي مستوى إلىTIMSS اختبار ضوء في الریاضیات تحصیل

 الریاضیات،كما تحصیل جودة مستوى في والطالبات الطالب بین إحصائیة داللة ذات فروق
 اختبار ضوء في الریاضیات تحصیل في الجودة بین مستوى إحصائیا الةد عالقة توجد ال أنه

TIMSS الریاضیات تعلم نحو واالتجاه.  
 Eli  (Eli, 2003) دراسة )42

 التي والروابط الهندسة مادة بتدریس المرتبطة الریاضیة المعرفة استكشاف إلى الدراسة هدفت
 المختلط البحث منهج الباحثة واستخدمت الروابط، تلك وأنواع المعلمین الطالب یستخدمها

 الریاضیات تدریس قسم في وطالبة طالباً  ( 38 ) الدراسة عینة وشملت ي،والكیف الكمي
 والعلوم الریاضیات في المعلم تقییم مقیاس الباحثة استخدمت كما المتوسطة، للمرحلة
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)DTAMS( الریاضیة الروابط تقییم ومقیاس MCE)  (المعلمین الطالب مع ومقابالت ،
 المعرفة على التدریس عملیة أثناء المعلمین الطالب تركیز الدراسة نتائج أبرز من وكانت

  .المفاهیمیة المعرفة من أكبر بشكل اإلجرائیة
  ) 2000 ( الشیخي دراسة )43

 تحصیلهم على الیومیة الطالب بحیاة الریاضیات محتوى ربط أثر استقصاء إلى الدراسة هدفت
 المنهج الباحث استخدام لتحقیق هدف الدراسةو  نحوها، اتجاهاتهم وعلى الریاضیات في

 الثالث الصف طالب من باً طال) 69( من الدراسة عینة تكونتحیث  لتجریبي،الوصفي وا
 بمدینة الضابطة للمجموعة طالباً ) 40و(  التجریبیة، للمجموعة منهم طالباً ) 41( سط،تو الم

 قام الذي الحیاتي بالمحتوى التجریبیة موعةالمج طالب بتدریس الباحث قام حیث، جدة
 ،تحصیلیین واختبارین المقرر، بالكتاب المجسمات هندسة لفصل مكافئاً  یكون بحیث بإعداده،
 بین  إحصائیة داللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج أبرز ،ومن االتجاه لقیاس واستبانه
 تيالال التجریبیة، المجموعة لحلصا وذلك والضابطة، التجریبیة المجموعتین طالب اتجاهات

  .الحیاتي المحتوى درسن

  :األول التعلیق على دراسات المحور
توصلت الباحثة   من العرض السابق لهذه الدراسات السابقة التي اهتمت بالقوة الریاضیة

   :إلى ما یلي
   :األهداف - 1

ولت القوة یظهر من االستعراض للدراسات السابقة في هذا المحور أن بعض الدراسات تنا ‒
ودرست تأثیر بعض العوامل كاستراتیجیات الذكاءات المتعددة ، الریاضیة كمتغیر تابع

واستخدام طریقة حل المشكالت والمدخل اإلنساني أثناء التدریس ، KWLوالقبعات الست و
توم ( ، )2008البركاتي (، )2012محمد (على تنمیة القوة الریاضیة مثل دراسة دراسة 

1999(.   

هللا عبدا(ة القوة الریاضیة مثل دراسة تدریبیة لتنمی إلى بناء برامج الدراسات عضهدفت ب ‒
   .)2012ریاني ، ()2012وقاسم والصیداوي ( ، )2013

هدفت بعض الدراسات لمعرفة عالقة القوة الریاضیة بكل من األداء التدریس والتفكیر و  ‒
   ،)2012لساعدي ا( الهندسي والتحصیل  ومهارات ما وراء المعرفة مثل دراسة 

  .)2001جاد (، )2011الحسني والدلیمي  () و2012التمیمي  (
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تطویر منهج الریاضیات معرفة أثر ) 2006(  ) وعبیده2010وهدفت دراسة كل من سرور ( ‒
  .وتطویر البرمجیات الحرة مفتوحة المصدر في تنمیة القوة الریاضیة

 القوة وفق التدریس أثر ) لتقصي2014في حین هدفت دراسة القبیالت والمقدادي ( ‒
   .الریاضیة المفاهیم استیعاب في الریاضیة،

هدفت و  ،) إلى تقویم القوة الریاضیة لدى طلبة الصف الخامس2010وهدفت دراسة بلتنا (  ‒
  .) إلى معرفة مدى امتالك طلبة معاهد إعداد المعلمین للقوة الریاضیة2011دراسة فریح ( 

 تطرقت إلى ، كما سات التي تحدثت عن القوة الریاضیة ككلتناولت الباحثة العدید من الدرا ‒
وذلك لحاجة الدراسة إلى   القوة الریاضیةعاد أب ن بعد منبعد واحد أو أكثر مدراسات تناولت 

) والبركاتي 2011مثل دراسة الرویس ( ، هذه الدراسات في التعلیق على نتائج الدراسة
 .ابط الریاضي معًا ) حیث تناولت التواصل الریاضي والتر 2008(

) 2006وهناك بعض الدراسات تناولت التواصل الریاضي مثل دراسة مراد والوكیل (  ‒
 .) 2009) وسرور (2006) ومحمود وبخیت ( 2009والذراحي (

) 2012) و األغا(2012عمر (وهناك دراسات تناولت الترابط الریاضي مثل دراسة   ‒
 ) .2006لسواعي () و النقبي وا2007) والخوصي (Glasy )2011و

) (Chamberlin et al 2008 وكذلك هناك دراسات تناولت المعرفة الریاضیة مثل دراسة  ‒
  ونبهان عفانة دراسةو Hill ( 2005) و Bass et al. (2008) ) و2009ویحیى (

  .Eli (2003 و (Southwell & Penglase ( 2005)  ) و2004(
   :عینة الدراسة - 2
ظم الدراسات التي تناولت القوة الریاضیة على طلبة المدارس اقتصرت عینة الدراسة في مع ‒

، )2013عبدا هللا (، )2014القبیالت والمقدادي (في المراحل التعلیمیة المختلفة مثل دراسة 
عبیده (، )2010بلتنا (، )2010الحسني والدلیمي (، )2012محمد (، )2012التمیمي (

ن كانت عینة الدراسة من طلبة في حی، )2008البركاتي ( ، )2001جاد (، )2006
، )2011فریح (، )2012قاسم والصیداوي ،( ) 2012الساعدي  (الجامعات في دراسة

   .)2010سرور (
   :أدوات الدراسة - 3

واستخدمت معظم الدراسات ، تنوعت أدوات الدراسة بتنوع المتغیرات التابعة في الدراسات ‒
الحسني والدلیمي  () ،2012محمد (، )2013عبد اهللا (اختبار القوة الریاضیة مثل دراسة 

  ، )2010سرور (، )2010
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   .استخدمت اختبار استیعاب المفاهیم الریاضیة فقد )2014القبیالت والمقدادي ( أما دراسة  ‒

واختبار تورانس للتفكیر اإلبداعي  ،للتفكیر الهندسي اً واستخدمت بعض الدراسات اختبار  ‒
التمیمي ()، 2001جاد (قوة الریاضیة مثل دراسة باإلضافة إلى اختبار ال ،واختبار تحصیلي

  ). 2012الریاني (، )2012

واختبار تفكیر ، واختبار ترابط ریاضي ، واستخدمت بعض الدراسات اختبار تواصل ریاضي  ‒
   .)2011فریح  () ، 2008البركاتي (واختبار حل المشكالت مثل دراسة  ،استداللي

لتدریس باإلضافة ل) بطاقة مالحظة لألداء 2012الساعدي ( وفي حین استخدمت دراسة  ‒
   .) المقابلة والمالحظة2010واستخدمت دراسة بلتنا (، إلى اختبار القوة الریاضیة

) دلیل المعلم وكتاب التلمیذ باإلضافة الختبار القوة 2006واستخدمت دراسة عبیده (  ‒
   .للقوة الریاضیة اً بار واخت اً تدریبی اً واستخدمت دراسة الصیداوي وقاسم برنامج ، الریاضیة

  :منهج الدراسة - 4

  ،)2014القبیالت والمقدادي (استخدمت بعض الدراسات المنهج التجریبي مثل دراسة  ‒
  .)2008البركاتي ( ) 2010سرور ،( ) 2012محمد (، ) 2013عبد اهللا (

  ،)2012الساعدي (في حین استخدمت بعض الدراسات المنهج الوصفي مثل دراسة  ‒
  .)2010بلتنا (، ) 2011فریح (، ) 2012التمیمي ( 

  .) المنهج التجریبي باإلضافة إلى المنهج الوصفي2006واستخدمت دراسة عبیده ( ‒

   .المجموعة الواحدة ا) التصمیم التجریبي ذ2012ریاني (واستخدمت دراسة ال ‒

  .) فاستخدمت المنهج التجریبي باإلضافة للمنهج البنائي2012أما دراسة قاسم والصیداوي ( ‒

البنائي في بناء و  أما الدراسة الحالیة فقد اتفقت مع الدراسات التي استخدمت المنهج التجریبي ‒
البرنامج المحوسب القائم على الذكاءات المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات 

   .الصف الثالث األساسي بغزة
   :نتائج الدراسة - 5

نمیة ات والبرامج التدریبیة المستخدمة في تأظهرت نتائج معظم الدراسات فعالیة االستراتیجی ‒
، )2013عبد اهللا (، )2012(قاسم والصیداوي  ،)2012محمد القوة الریاضیة مثل دراسة (

نتائج بعض  وأظهرت، )1999(توم  ،)2006(عبیده ، )2008(البركاتي  ،)2010سرور (
والتفكیر  يلتدریسكل من ( األداء او  یجابیة بین القوة الریاضیةإالدراسات وجود عالقة 
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) إلى 2011في حین توصلت دراسة ( فریح ، مهارات ما وراء المعرفة والتحصیل)و  الهندسي
وتوصلت ( دراسة الساعدي والتمیمي) ، امتالك طلبة معاهد إعداد المعلمین للقدرة الریاضیة
في حین توصلت دراسة ( القبیالت ، إلى انخفاض القوة الریاضیة لدى عینة الدراسة

  الریاضیة.  المفاهیم استیعاب الریاضیة في القوة وفق التدریس ) إلى تأثیر2014مقدادي وال

   :الحالیة من الدراسات السابقة سةمدى استفادة الدرا
تحدید العناصر المرتبطة بموضوع لدراسات السابقة في هذا المحور استفادت الباحثة من ال

، تناولها في اإلطار النظري وترتیبها بكیفیة جیدةالقوة الریاضیة ومهاراتها ومكوناتها التي یجب 
ووضع تعریف إجرائي للقوة الریاضیة التي ستتبناها ، مكونات القوة الریاضیة وعملیاتها إلىوالتعرف 

كما استفادت الباحثة في بناء قائمة مهارات القوة الریاضیة المتضمنة في وحدة الكسور ، الباحثة
وفي عرض النتائج وتفسیرها وربطها بنتائج ، وة الریاضیة لدى الطالباتلقیاس الق اً واختبار ، والقیاس

   .الدراسات السابقة
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  احملور الثاين
  دراسات تناولت نظرية الذكاءات املتعددة 

 ) 2012دراسة زین الدین (  )1

مهارات هدفت هذه الدراسة إلى بناء برنامج محوسب قائم على نظریة الذكاءات المتعددة في تنمیة 
، ودراسة فاعلیة هذا البرنامج، بغزة  التفكیر العلمي في العلوم لدى طلبة الصف العاشر األساسي

المنهج البنائي والمنهج التجریبي، ولتطبیق هذه الدراسة  :ولتحقیق هذا الهدف اتبع الباحث منهجین
وبناء أداة تحلیل  ،قام الباحث ببناء البرنامج المحوسب القائم على نظریة الذكاءات المتعددة

باإلضافة إلى مهارات التفكیر العلمي ، محتوى وحدة ضغط الموائع لتحدید مهارات التفكیر العلمي
وتم اختیار الشعب ، وتم اختیار عینة الدراسة بالطریقة القصدیة، بنداً  40والذي تكون من 

دراسة وتوصلت ال، لبةوطا اً ) طالب152وتكونت عینة الدراسة من (، بالطریقة العشوائیة البسیطة
بین متوسطي درجات طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة  إحصائیةفروق ذات داللة  وجودإلى 

وجد فروق ذات داللة تح طالب المجموعة التجریبیة ،وال لصالعلمي في اختبار التفكیر ال
بیة في بین متوسطي درجات طالب المجموعة التجریبیة وطالبات المجموعة التجری إحصائیة

  .ما عدا مهارة التفسیر كانت لصالح الطالبات، أغلب المهارات
 ) 2012دراسة األحمدي (  )2

 تحصیل مادة في المتعددة الذكاءات نظریة وفق التدریس فاعلیة من التحقق إلى هدفت الدراسة
، اإلسالمیة بالجامعة والدور المعاهد في المتوسط الثالث الصف طالب لدى اآللي الحاسب

 الصف طالب من الدراسة مجتمع وتكون، التجریبي شبه المنهج یق هذا الهدف اتبع الباحثولتحق
 طالباً  ) 49 ( من الدراسة عینة وتكونت، اإلسالمیة بالجامعة والدور المعاهد في الثالث المتوسط

 ) 24 ( من وتكونت تجریبیة مجموعةإلى موزعین  المتوسط المعهد في الثالث طالب الصف من
ولتطبیق هذه الدراسة قام الباحث بإعداد ، طالباً  ) 25 ( من وتكونت ضابطة مجموعةو  ،طالباً 

 درجات إحصائیة بین متوسطي داللة ذات فروق وتوصلت الدراسة إلى وجود،  تحصیلي اختبار
 التحصیلي عند لالختبار البعدي التطبیق في المعدلة الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة
  .التجریبیة المجموعة لصالح ككل التحصیلي االختبار وفي والتطبیق والفهم كرالتذ مستویات

  )2011راسة الدیب (د )3

 تنمیة التحصیل على المتعددة الذكاءات في مقترح برنامج فاعلیة إلى التعرف الدراسة هدفت
 هذه الدراسة في استخدم حیث ؛ غزة بمحافظة األساسیة المرحلة طالب لدى الریاضي والتفكیر
، المشكالت الریاضیة حل في واستخدامها النظریة تطبیق إلى یسعى والذي التجریبي شبه المنهج
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 التجریبیة المجموعة األولى مجموعتین؛ إلى موزعة اً طالب) 122( من الدراسة عینة وتكونت
 تمثلت وقد ؛اً طالب) 61(  من وتكونت الضابطة والثانیة المجموعة اً طالب) 61(من وتكونت
 الهندسة وحدة في تحصیلي واختبار ،المتعددة لتقییم الذكاءات مالحظة بقائمة دراسةال أدوات

 كان،  الریاضي التفكیر في اختبار وكذلك ي،العاشر األساس للصف الثاني الكتاب من الفراغیة
 طالب المجموعة أداء بین إحصائًیا دالة فروق وجود الدراسة إلیها توصلت التي النتائج أهم من

 ال وأنه المجموعة التجریبیة، طالب لصالح البعدي التحصیلي االختبار في والضابطة یةالتجریب
 المجموعتین فروق بین وجد وقد البعدي، التفكیر اختبار في المجموعتین أداء بین فروق توجد
  التجریبیة. المجموعة لصالح المؤجل التحصیل اختبار في

  ) 2010دراسة صقر ( )4

ة استخدام استراتیجیات اذكاءات المتعددة في تدریس العلوم في تنمیة هدفت الدراسة معرفة فاعلی
التحصیل ومهارات عملیات العلم والتفكیر االبداعي واالتجاه نحو العلوم لدى تالمیذ الصف 

) طالبًا ، واعتمد الباحث المنهج التجریبي ، وتكونت 40الرابع االبتدائي ، وبلغت عینة الدراسة (
ختبار التحصیل ، اختبار مهارات عملیات العلم ، اختبار التفكیر االبداعي أدوات الدراسة من ا

واختبار االتجاه نحو العلوم ، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة احصائیة في متوسط 
درجات تالمیذ المجموعة التجریبیة ومتوسط درجات تالمیذ المجموعة الضابطة في اختبار 

لح المجموعة التجریبیة ، وٕالى فاعلیة تدریس العلوم باستخدام مهارات عملیات العلم لصا
  استراتیجیات الذكاءات المتعددة في زیادة تحصیل تالمیذ الصف الرابع . 

 ) 2009دراسة عبده (  )5

هدفت الدراسة معرفة أثر استخدام استراتیجیات تدریس قائمة على الذكاءات المتعددة في تنمیة 
كیر االستداللي الحسي والمیول العلمیة لدى التالمیذ المكفوفین تحصیل العلوم ومهارات التف

بالصف الرابع االبتدائي ، وتم اختیار عینة الدراسة من طلبة الصف الرابع االبتدائي من 
محافظتي اإلسماعیلیة وبور سعید، واعتمدت الباحثة المنهج التجریبي والمنهج الوصفي ، 

حصیل، واختبار مهارات التفكیر االستداللي ، ومقیاس وتكونت أدوات الدراسة من اختبار الت
المیول العلمیة ، قائمة الذكاءات المتعددة ، وتوصلت الدراسة إلى نتائج ایجابیة في تنمیة كل 
من التحصیل ومهارات التفكیر االستداللي الحسي والمیول العلمیة لدى تالمیذ المجموعة 

  التجریبیة من المكفوفین . 
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 )    (Isik, Tarim, 2009تاریم، دراسة اسیك )6

 تحصیل على التعاوني والتعلیم المتعددة الذكاءات  استخدام أثر إلى التعرف الدراسة هدفت
 المتحدة بالوالیات األساسیة المرحلة من الرابع الصف طلبة لدى الریاضیة المهارات بعض

) 150(من الدراسة عینة تكونت حیث التجریبي، المنهج الدراسة هذه في استخدم وقد األمریكیة،
 الذكاءات استخدمت والتي التجریبیة المجموعة األولى مجموعتین إلى العینة وقسمت طالب؛

 الدراسة أداة تمثلت وقد ة ،التقلیدی الطریقة استخدمت والتي الضابطة المجموعة والثانیة المتعددة
 أهم من كان وقد الشخصیة، المعلومات نموذج وكذلك الریاضیات في التحصیل اختبار في

 بالطریقة مقارنة األكادیمي التحصیل على كبیر تأثیر لها المتعددة الذكاءات أن الدراسة نتائج
 إلى یؤدي استخدامها وكذلك الكبیر، ثرأ له المتعددة الذكاءات استخدام أن وجد وقد التقلیدیة،

  .طویلة لمدة بالمعلومات االحتفاظو  التعلم أثر بقاء
  ) 2008دراسة عیاد (  )7

 ومن، الذكاءات المتعددة نظریة ضوء في معد متعددة وسائط برنامج بناء إلى الدراسة هذه هدفت
 األساسي السابع للصف كتاب التكنولوجیا في التكنولوجیة المفاهیم اكتساب على أثره قیاس ثم

 برنامج لبناء وذلك البنائي المنهج:هما منهجین على الباحثة ولتحقیق هذا الهدف اعتمدت، بغزة
 للمفاهیم ولتطبیق هذه الدراسة قامت الباحثة بإعداد اختبار، التجریبي والمنهج، المتعددة الوسائط

 في إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى وتوصلت الدراسة،  فقرة) 30( من مكون التكنولوجیة
 في الضابطة المجموعة طالبات درجات التجریبیة ومتوسط المجموعة طالبات درجات متوسط
 داللة ذات فروق ووجود، التجریبیة المجموعة التكنولوجیة لصالح المفاهیم اكتساب اختبار

 في المرتفع التحصیل للطالبات ذوات التكنولوجیة المفاهیم اكتساب متوسط بین إحصائیة
 المجموعة لصالح الضابطة في المجموعة أقرانهن تحصیل ومتوسط التجریبیة المجموعة
للطالبات  التكنولوجیة المفاهیم اكتساب متوسط بین إحصائیة داللة ذات روقف وجود، التجریبیة

 في المجموعة أقرانهن تحصیل ومتوسط،  التجریبیة المجموعة في المنخفض التحصیل ذوات
 درجات متوسط بین إحصائیة داللة ذات فروق وجودو ، التجریبیة المجموعة لصالح الضابطة
 المؤجل االختبار في الضابطة المجموعة طالبات درجات سطالتجریبیة ومتو  المجموعة طالبات
  المجموعة التجریبیة.  لصالح

    )2007(نجم  دراسة  )8

 الصف طلبة لدى الذكاءات ببعض وعالقته الریاضي التفكیر مستوى معرفة إلى الدراسة هدفت
بیق هذه التحلیلي، ولتط الوصفي الباحث المنهج ولتحقیق هذا الهدف اعتمد، بغزة عشر الحادي
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  )اإلبداعي الناقد، االستداللي، البصري، ( الریاضي التفكیر اختبار :الدراسة استخدم الباحث
 من وطالبة طالباً ) 362(  على الدراسة عینة واشتملت، المتعددة للذكاءات " تیلي " وقائمة
 لتفكیرا هو العینة لدى التفكیر مستویات النتائج أنه أعلى وأظهرت إناث، عشر الحادي الصف

 أكثرها متفاوتة، بنسب موجودة المتعددة الذكاءات وأن ،االستداللي التفكیر هو وأقلها البصري
  الریاضي.  الذكاء وآخرها البینشخصي الذكاء هو تواجًدا

  )2006(والبدور خطابیة دراسة  )9

 الصف طلبة اكتساب في المتعددة الذكاءات استخدام استراتیجیات أثرالدراسة معرفة  هدفت
 على قائمة تدریس إستراتیجیة فحص خالل من وذلك،  عملیات العلم لمهارات األساسي السابع
 95 من الدراسة عینة تكونت ،  العامة العلوم منهاج المتضمنة في المتعددة الذكاءات نظریة
 أداة مسح الذكاءات المتعددة واستخدم الباحثان، واعتمد الباحثان المنهج التجریبي وطالبة اً طالب

 تدریس تم وقد، والمعدل المترجم العلم عملیات اختبار مهارات استخدامو  حسب تصنیف جاردنر،
 استراتیجیات ألربع وفًقا السابع الصف في العلوم من منهاج وحدات ثالث خالل من المحتوى

 ومن . المتعددة الذكاءات مسح لنتائج اً استناد تم اختیارها، المتعددة الذكاءات استراتیجیات من
اكتساب  في، التقلیدیة الطریقة على المتعددة الذكاءات إستراتیجیة تفوق الدراسة نتائج أبرز

في  الطالب على الطالبات تفوقت كما . األساسیة العلم عملیات بمجال العلم لعملیات الطلبة
  . األساسیة العلم عملیات اكتساب

   ) 2006 (دراسة الباز )10

 الذكاءات نظریة في ضوء االبتدائیة بالمرحلة العلوم امجبرن فعالیة معرفة إلى هدفت الدراسة
 في برنامج بناء من خالل التعلم أنماط وتعدیل الطبیعي والذكاء التحصیل تنمیة في، المتعددة

 لدى التعلم الطبیعي، وأنماط الذكاء لتنمیة، المتعددة الذكاءات نظریة ضوء في العلوم مادة
،  الوصفي المنهج ولتحقیق هذا الهدف اعتمد الباحث ،بالبحرین االبتدائیة المرحلة طالب

 ومقیاساً ، المعرفي التحصیل اختبار الباحث ولتطبیق هذه الدراسة صمم ،التجریبي والمنهج
، الخامس االبتدائي للصف التعلم أنماط ومقیاس، االبتدائي الخامس للصف الطبیعي للذكاء

 على الدراسة نتائج دلت وقد، البحرین رسمدا إحدى من اً طالب 36 من الدراسة عینة وتكونت
 لدى التعلم وأنماط والذكاء الطبیعي المعرفي التحصیل من كالً  تنمیة في المقترح البرنامج فعالیة
  .االبتدائي الخامس الصف طالب
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  ) 2066 ( والشین السمیع دراسة عبد )11

 تنمیة في المتعددة اتالذكاء على قائم مقترح فاعلیة برنامج على التعرف إلى هدفت الدراسة 
ولتطبیق هذه ، بمصر اإلعدادي األول الصف لدى تالمیذ الریاضیات نحو والمیل التحصیل

 األول الصف المتعددة لطالبات الذكاءات لتقییم مالحظة قائمة الباحثتان الدراسة أعدت
 طبقت دوق، المیل للریاضیات ومقیاس، الریاضي التفكیر واختبار، تحصیلي واختبار، اإلعدادي
 )39 ( ) منها 78 ( بلغ عددها اإلعدادي األول الصف تالمیذ من عینة على الدراسة الباحثتان
 موعةلمجا تالمیذ تفوق إلى الدراسة دلت وقد.الضابطة للمجموعة ) 39 (و التجریبیة للمجموعة
اختبار  من كالً  في المتعددة الذكاءات على استراتیجیات القائم البرنامج درسوا الذین التجریبیة
الریاضیات في التطبیق  نحو ومقیاس المیل الریاضي، واختبار التفكیر الریاضي، التحصیل

   .البعدي

  ) 2006 ( دراسة إبراهیم  )12

 مهارات تنمیة في المتعددة في الذكاءات مقترح برنامج فعالیة عن الكشف إلى هدفت الدراسة
 بالمرحلة المتعلمین لدى المشكالت لح مهارات تنمیةو  العلوم معلمي اإلبداعي لدى التدریس

 معلمي من عینة من الدراسة تكونت عینة وقد المنهج التجریبي، واعتمد الباحث، المتوسطة
 الثاني الصف طالب من كذلك عینة، معلماً  ) 30( عددهم بلغ المتوسطة المرحلة في العلوم

، الضابطة للمجموعة الباً ط ) 220 (التجریبیة و للمجموعة ) طالباً 220( عددهم بلغ المتوسط
 الذكاءات ومقیاس و اإلبداعي التدریس مهارات مقیاس الباحث ولتطبیق هذه الدراسة استخدم

 الثاني الصف لتالمیذ في العلوم المشكلة حل مهارات ومقیاس ،العلوم لمعلمي المتعددة
 البعدي تطبیقال لصالح إحصائیة داللة ذات فروق وجود على الدراسة نتائج دلت وقد، المتوسط

 التدریس مهارات بین قویة إرتباطیة عالقة وجود على دلت كذلك، اإلبداعي مهارات التدریس في
، متعددة ذكاءات لدیه إبداعي تدریس مهارات لدیه الذي فالمعلم، المتعددة اإلبداعي والذكاءات

التطبیق  في بیةالتجری موعةلمجا لصالح إحصائًیا دالة فروق وجود على الدراسة نتائج دلت كما
 .العلوم في المشكالت حل مهارات في، البعدي

   ) 2004 ( الخزندارو  دراسة عفانة )13

، بغزة األساسي التعلیم مرحلة تالمیذ لدى الذكاءات المتعددة مستویات معرفة هدفت الدراسة إلى
ولتحقیق هذا الهدف اتبع الباحثان المنهج الوصفي ، الریاضیات في بالتحصیل وعالقتها

واختبار ، ولتطبیق هذه الدراسة استخدم الباحثان قائمة " تیلي" للذكاءات المتعددة، تحلیليال
 ) 1387 (وتكونت عینة الدراسة من، التحصیل في الریاضیات ومقیاس المیل نحو الریاضیات
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 وقد ، غزة في بالمدارس الحكومیة األساسي العاشر الصف إلى األول الصف من وطالبة طالب
 لمرحلة بالنسبة بدرجات مختلفة المتعددة الذكاءات تمتلك الدراسة عینة أن الدراسة جنتائ أظهرت
الریاضي على الترتیب األول، وٕالى  المنطقي حاز الذكاء حیث، غزة بمدینة األساسي التعلیم

 عالقة وجود كذلكذكاء البینشخصي عن الضمنشخصي، و تفوق الذكور على اإلناث في ال
والتحصیل في الریاضیات وكذلك بینها وبین المیل نحو الریاضیات  نطقيالم الذكاء بین موجبة

  .لدى طلبة الصف العاشر بغزة
  ) 2003 ( الخزندارو  دراسة عفانة )14

 المتغیرات ببعض وعالقتها، المتعددة للذكاءات استراتیجیات التعلم هدفت هذه الدراسة إلى تحدید
 ق هذا الهدف اتبع الباحثان المنهجولتحقی، بغزة ریاضیات تخصص المعلمین الطلبة لدى

 للطالب مالحظة المشرف وبطاقة، مقابلة ولتطبیق هذه الدراسة أعد الباحثان بطاقة، الوصفي
 من عینة على الدراسة عینة انحصرت وقد، المعلم للطالب المدیر لمالحظة وأخرى، المعلم

 لدیهم الذین بغزة قصىاأل وجامعة الجامعة اإلسالمیة من ریاضیات تخصص المعلمین الطالب
 الدراسة عینة أن إلى الدراسة نتائج دلت ذكورًا وٕاناثًا، وقد فرداً  59م عدده البالغ عملیة تربیة
 تخصص المعلمین للطالب بالنسبة، مختلفة المتعددة بدرجات للذكاءات التعلم استراتجیات تمتلك

 ذلك ویلي، األول یبالترت المنطقي التعلم للذكاء استراتیجیات حازت حیث، ریاضیات
 الذكاء، المكاني الذكاء، البینشخصي الذكاء :التوالي على التالیة للذكاءات التعلم استراتیجیات

 الذكاء، الطبیعي الذكاء، الضمنشخصي الذكاء، اللغوي الذكاء، الحركي الذكاء، الجسمي
  .الموسیقى

   ) 2003 ( دراسة بدر )15

 الذكاءات نظریة في ضوء البیاني الرسم في رحةمقت وحدة معرفة فاعلیة إلى هدفت الدراسة
 اعتمد الباحث المنهج الریاضیات، ولتحقیق هذا الهدف نحو الطالب اتجاه على وأثرها المتعددة

 نظریة ضوء في البیاني الرسم في الباحث وحدة التجریبي، ولتطبیق هذه الدراسة  أعد شبه
 التحسن مدى قاس كما الطالب تعددة لتصنیفالم الذكاءات في اختبار وأعد، المتعددة الذكاءات

 المرحلة طالب من عینة على الباحث الدراسة أجرى وقد، الریاضیات نحو الطالب اتجاه في
 اً طالب )35(و، التجریبیة في المجموعة اً طالب) 33 (عددهم بلغ الریاض مدینة في المتوسطة
 الرسم تدریس في المتعددة كاءاتالذ فعالیة على الدراسة نتائج دلت وقد، الضابطة للمجموعة

  .الضابطة المجموعة في منهبأقرا مقارنة التجریبیة أفراد المجموعة وتفوق البیاني
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    (Bedner,2002 )دراسة بیدنر  )16

 الطالب وتحصیل دافعیة المتعددة لتحسین الذكاءات هدفت هذه الدراسة استخدام استراتیجیات
 اختبارات إجراءات الدراسة حیث شملت، الینوي بوالیة الخامس إلى الثالث من الصفوف في

 لكل استبیانات تطبیق تم الریاضیات، كذلك نحو واالتجاه، الریاضیة الخلفیة في للطالب قبلیة
 كما، الریاضیات نحو واتجاهاتهم الطالب خلفیة إلى للتعرف ؛ أمورهم وأولیاء الطالب من

 عدة استخدام على للریاضیات، والقائمة الحیاتیة االستخدامات استراتیجیة الباحث استخدم
 تحصیل مستوى تحسن على الدراسة نتائج ودلت، الیومیة الحیاة مواقف في ریاضیة ذكاءات
 في ساهم مما، الریاضیات نحو اتجاههم في وزیادة، االستراتیجیة ذهبه التدریس بعد الطالب
 مادة في أدائهم لرصد خاصة تملفا بإعداد الریاضیات، واهتمامهم دراسة نحو متهاتجاها تحسین

  .الریاضیات

  ) (willes, 2001 ویلیس دراسة )17

 الثالث الصف طالب هدفت هذه الدراسة إلى استخدام نظریة الذكاءات المتعددة في مساعدة
 للوصول، ریاضیة ذكاءات الطالب عدة استخدام خالل من، الضرب عملیة إتقان على االبتدائي

ولتحقیق هذا ، لفظیة مسائل خالل حل ومن، حسابیة عملیاتك الضرب عملیة وٕاجراء فهم إلى
 من مجموعة الدراسة وهم عینة بتقسیم قام وقد، التجریبي شبه الهدف اعتمد الباحث المنهج

استخدم  ،ولتطبیق هذه الدراسة وضابطة تجریبیة مجموعتین إلى، االبتدائي الثالث الصف طالب
 الدراسة نتائج دلت وقد، الضرب لعمیلة الطالب إتقان مدى لمعرفة تحصیلي اختبار الباحث

تعزى الستخدام   المجموعة التجریبیة  أفراد لصالح التحصیل في إحصائیاً  دالة فروق وجود على
  .المتعددة الذكاءات استراتیجیات

 )  Fortini, 2001دراسة فورتیني (   )18

ظریة الذكاءات المتعددة هدفت هذه الدراسة إلى استخدام استراتیجیات التعلیم المبنیة على ن
وذلك على افتراض أن معرفة الطالب لنوع الذكاء القوى لدیه ، للتخفیف من قلق الریاضیات

سوف یساعده على تطویر أفضل استراتیجیات التعلم والتي من خاللها یستطیع مواجهة قلق 
تخدم الباحث ولتطبیق هذه الدراسة اس، ) طالبًا وطالبة17وبلغت عینة الدراسة ( ، الریاضیات

وتم تشجیع ، وأداة مسح الذكاءات المتعددة، تحلیل سجالت األعمالو  المالحظة المباشرة
الطالب على استخدام ذكاءاتهم في تعلم الریاضیات وحل المسائل الریاضیة والمنطقیة باألسلوب 

ة في ودلت النتائج إلى تحسن أداء عینة الدراس، والطریقة التي یفضلونها ولمدة ثالثة فصول
   .مادة الریاضیات وزیادة الدافعیة والحماس لتعلمها
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  التعلیق على دراسات المحور الثاني
توصلت الباحثة ، من العرض السابق لهذه الدراسات التي اهتمت بنظریة الذكاءات المتعددة  

   :إلى ما یلي
  بالنسبة لألهداف:  - 1

مما یدلل ، السنوات األخیرة نجد أن الذكاءات المتعددة حظیت بنصیب وافر من الدراسات في ‒
فبعض ، حیث تنوعت معظم الدراسات السابقة في هدف الدراسة، االهتمام بهذه النظریة

الدراسات هدفت إلى فاعلیة طرق التدریس القائمة على الذكاءات المتعددة مثل دراسة 
 ) 2008، (البركاتي

(أبو ، )2012زین الدین ) ( 2012اتفقت هذه الدراسة مع بعض الدراسات كدراسة (آل سالم  ‒
) ( إبراهیم  2008) ( عبد السمیع والشین 2006) ( الباز  2008) ( عیاد 2010الخیر 
كما اتفقت مع ( البركاتي ، ) في بناء برنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددة2006
 .) في تنمیة التواصل والترابط الریاضي2008

حدة مقترحة وتطویر التعلم في ضوء الذكاءات وهدفت بعض الدراسات إلى معرفة فاعلیة و  ‒
 .) 2003، المتعددة مثل دراسة ( بدر

وهدفت بعض الدراسات إلى معرفة مستویات الذكاءات المتعددة وعالقتها بالمتغیرات  ‒
) (عفانة 2004) (عفانة والخزندار ،2007التفكیر الریاضي) مثل دراسة ( نجم ،–(التحصیل 
  .)2003، والخزندار

فقد ، )2001)( فورتیني 2002، ) ( بیدینر2001، ) ( ویلیس2008اسة ( البركاتي أما در  ‒
ركزت على أثر تدریس الریاضیات باستراتیجیات قائمة على الذكاءات المتعددة، كما أضافت 

كما أضافت دراسة ( البركاتي ، ) تحسین دافعیة وتحصیل الطالب2002دراسة ( بیدنر 
) في التحصیل والتواصل  k.w.lستراتیجیات القبعات الستة و() أثر التدریس باستخدام ا2008

 .) التخفیف من قلق تعلم الریاضیات2001كما أضافت دراسة (فورتیني ، والترابط الریاضي

اتفقت هذه الدراسة مع معظم الدراسات باهتمامها بمادة الریاضیات مثل دراسة (البركاتي  ‒
) 2003) (عفانة والخزندار 2004زندار ) (عفانة والخ2006) (بدر 2007) ( نجم 2008

 .) 2001) ( فورتیني 2001) (ویلیس 2002(بیدینر 

توظیف نظریة الذكاءات المتعددة تصلح لكل من الریاضیات والعلوم والتكنولوجیا والجغرافیا  ‒
 .والتاریخ ولمعظم  المواد
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ت المتعددة في تنمیة أما الدراسة الحالیة فقد هدفت إلى بناء برنامج محوسب قائم على الذكاءا ‒
   .القوة الریاضیة لدى طالبات الصف الثالث األساسي بغزة

   :بالنسبة لمنهج الدراسة - 2

و  )2007استخدمت بعض الدراسات السابقة المنهج الوصفي التحلیلي مثل دراسة ( نجم  ‒
  .)2003( عفانة والخزندار و )2004(عفانة والخزندار و

 .)2003(بدرو )2001( ویلیس ة دراسالتجریبي مثل  واستخدمت بعض الدراسات المنهج شبه ‒
 ) 2008البركاتي  وهناك دراسات استخدمت المنهج التجریبي مثل دراسة ( ‒
واستخدمت بعض الدراسات باإلضافة إلى المنهج التجریبي المنهج الوصفي كدراسة (الباز  ‒

2006(. 
 .البنائيو  هج التجریبيتخدما المن) فقد اس2008( عیاد و ) 2012أما دراسة ( زین الدین  ‒
البنائي في بناء و  أما الدراسة الحالیة فقد اتفقت مع الدراسات التي استخدمت المنهج التجریبي ‒

البرنامج المحوسب القائم على الذكاءات المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات الصف 
   .الثالث األساسي بغزة

   :بالنسبة لعینة الدراسة - 3
السابقة عینات مختلفة من الطلبة تنوعت ما بین المراحل الدراسیة وذلك لتنوع شملت الدراسات  ‒

حیث اختارت بعض الدراسات العینة من المرحلة األساسیة كدراسة ( عفانة والخزندار ، أهدافها
  .)2002( بیدنر ،)2001( ویلیس ،) 2006( الباز ،) 2004

 ،)2008( البركاتي ،)2011اسة ( ریس لة اإلعدادیة كدر وبعض الدراسات كانت عینتها المرح ‒
 .)2003( بدر ،) 2006( ابراهیم ،) 2006( عبد السمیع والشین  ،)2008( عیاد 

( زین الدین ، )2012وبعض الدراسات كانت عینتها من المرحلة الثانویة كدراسة ( الهیبي  ‒
 .)2008( الخطیب ،) 2007( نجم ،) 2010( أبو الخیر ،) 2011( آل سالم  ،) 2012

( األحمدي ، )2003كدراسة ( عفانة والخزندار  ودراسات اختارت عینتها من المرحلة الجامعیة ‒
2011 .(  

) في تناولها لعینة من طلبة الصف الثالث 2001واتفقت الدراسة الحالیة مع دراسة ( ویلیس ، ‒
  .األساسي
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   :ألدوات الدراسةبالنسبة  - 4

 ،ها وموضوعاتها ما بین أدوات تحلیل المحتوىتنوعت أدوات الدراسات السابقة بتنوع أهداف ‒
، ومقیاس المیل نحو الریاضیات، وقائمة تیلي ،واختبارات التفكیر ،واالختبارات التحصیلیة

 .ومقیاس الذكاءات المتعددة

 ،)2012ماكنزي ) كدراسة ( اللهیبي ات أداة مسح الذكاءات المتعددة (استخدمت بعض الدراس ‒
  .) 2001یني ( فورت، )2011( آل سالم 

( ، )2011( ریس ،)2012حصیلي مثل دراسة ( اللهیبي استخدمت معظم الدراسات اختبار ت ‒
( الباز ،) 2008( البركاتي ،) 2010( أبو الخیر  ،)2011(آل سالم  ،)2011األحمدي 

 .)2001( ویلیس  ،)2004( عفانة والخزندار ،) 2006

 .االستبیانات) 2002واستخدمت دراسة ( ویلیس  ‒

ستخدمت بعض الدراسات المالحظة المباشرة وبطاقة مقابلة وبطاقة مالحظة وقائمة مالحظة وا ‒
  .)2001( فورتیني ،)2003( عفانة والخزندار ،)2006مثل دراسة (عبد السمیع والشین 

) في اختبار التواصل والترابط  2008أما الدراسة الحالیة فقد اتفقت مع دراسة ( البركاتي  ‒
(أبو الخیر  ،)2012تفقت مع دراسة ( زین الدین وا، القوة الریاضیة ) (اختبار الریاضي
   .) في بناء البرنامج المحوسب القائم على الذكاءات المتعددة2011آل سالم (، )2010

   :بالنسبة لنتائج الدراسة - 5

ة أشارت معظم نتائج الدراسات السابقة إلى فعالیة الذكاءات المتعددة في تنمیة المتغیرات التابع ‒
، مهارات االستعداد للقراءة ،مهارات التفكیر المتنوعة ،التي استخدمت من أجلها كالتحصیل

مهارات  ،مهارات حل المشكالت ،مهارات التواصل والترابط الریاضي، المهارات الجغرافیة
وأنماط التعلم واالتجاه والدافعیة والمیل نحو  ،والمفاهیم التكنولوجیة ،التدریس اإلبداعي

مما یعني وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح المجموعة التجریبیة في معظم ، یاتالریاض
  الدراسات. 

   :االستفادة من الدراسات السابقة في المحور الثاني
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في هذا المحور من تغطیة الجوانب المتعددة لنظریة     

أهمیتها وغیر ذلك ) في اإلطار النظري وعرضها بتسلسل  –ها مكونات –الذكاءات المتعددة ( تعریفها 
وكذلك في عرض النتائج وتفسیرها ، وكذلك الرجوع إلى بعض المراجع التي تثري الدراسة، مرتب

   .وربطها بنتائج الدراسات السابقة
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  احملور الثالث
  دراسات تناولت الربامج احملوسبة

  ) 2013دراسة الشیخ أحمد ( )1

في لى معرفة فاعلیة برنامج تعلیمي تفاعلي محوسب لمعالجة ضعف التحصیل هدفت الدراسة إ
ولتحقیق هذا الهدف استخدم الباحث ، بغزة  طالبات الصف الرابع األساسيلدى الریاضیات 

طالبة من الطالبات ضعیفات التحصیل في  )60( وتكونت عینة الدراسة من، بيالمنهج التجری
) طالبة درست 30إحداهما تجریبیة (، ائیا إلى مجموعتینوقسمت العینة عشو ، الصف الرابع

، وحدة "الكسور العادیة واألعداد الكسریة " باستخدام البرنامج التعلیمي التفاعلي المحوسب
لتطبیق هذه الدراسة أعد و لوحدة نفسها  بالطریقة المعتادة ) طالبة درست ا30واألخرى ضابطة (

 في معالجة ضعف الطالبات في مبحث علیة البرمجیةلقیاس أثر فا الباحث اختبار التحصیل
فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات الطالبات وجود وتوصل الباحث إلي ، الریاضیات

  . في المجموعتین لصالح طالبات المجموعة التجریبیة

  ) 2013دراسة الزهراني (  )2

 العملیات صعوبات لعالج عددةالمت الوسائط على قائم تعلیمي برنامج تصمیم إلى سةالدرا هدفت
 عالج في البرنامج فاعلیة وقیاس االبتدائي، السادس الصف طالب لدى االعتیادیة الكسور على
 التجریبي، شبه التصمیم على القائم التجریبي المنهج على الباحث اعتمد وقد، الصعوبات تلك

 بمدرسة االبتدائي السادس الصف طالب من طالباً ) 57(بلغت عینة على اسةدر ال طبقت حیث
 درست تجریبیة ،مجموعتین إلى تقسیمهم وتم المكرمة، مكة بمدینة االبتدائیة النعمان حنیفة أبي

 المتعددة، الوسائط على القائم التعلیمي البرنامج خالل منر؛ الكسو  على العملیات وحدة
 في الدراسة أداة وتمثلت المعتادة الطریقة خالل من نفسها الوحدة درست ضابطة ومجموعة

 عالج في البرنامج فاعلیة من والتحقق الطالب فهم لقیاس وذلك الكسور على العملیات اختبار
 عالج في للبرنامج كبیرة فاعلیة  إلى الدراسة وتوصلت الكسور، على العملیات صعوبات
  .الكسور على العملیات صعوبات

 ) 2013دراسة خلیل ( )3

 مجبرا  تصمیم تارامه تنمیة في إلكتروني دریبت موقع فاعلیة مدى معرفة سةدراال هدفت
 قامتو  ، واعتمدت الباحثة المنهج التجریبي، بغزة التكنولوجیا معلمي لدى محوسبة تعلیمیة
 الباحثة قامت تهاراالم قائمة خالل ومن التعلیمیة، مجبراال تصمیم تمهارال قائمة بإعداد الباحثة

 إلى باإلضافة، مالحظة وبطاقة، التحصیلي ختباراال في تمثلت والتي ة،دراسال أدوات ببناء
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 موقع بتصمیم الباحثة قامت سةدراال أهداف ،ولتحقیق محوسب تعلیمي برنامج منتج تقییم بطاقة
 مكونة قصدیه عینة الباحثة واختارت التعلیمیة، مجبراال تصمیم مهارة لتنمیة اإللكتروني التدریب

 لمدارس التابعین العلیا األساسیة للمرحلة لوجیاالتكنو  معلمي من ومعلمة ماً معل) 61( من
 داللة ذات فروق دو وج إلى سةدراال توصلت، و غزة شمال والتعلیم التربیة بمدیریة الحكومة

 لصالح المحوسبة التعلیمیة مجبراال تصمیم تار المه العلمیة المعرفة مستوى فيإحصائیة 
 لموقع تعزى العینة معلمي لدىالمالحظة وبطاقة  المعرفي التحصیل اختبار في البعدي التطبیق
  . االلكتروني التدریب

  ) 2013دراسة الزهراني (  )4

ستراتیجیة التعلیم بمساعدة الحاسوب متعدد سة إلى تقصي مدى فاعلیة استخدام اهدفت الدرا
ولتحقیق ، الوسائط في تنمیة التحصیل الدراسي والتفكیر االستداللي واالتجاه نحو الریاضیات

طالبة من  )68وبلغت عینة الدراسة (، التجریبيدف اعتمدت الباحثة المنهج شبه هذا اله
وقد أخضعت عینة الدراسة إلى اختبار تحصیلي ، بمكة المكرمة طالبات الصف الرابع االبتدائي

وقد توصلت الدراسة أن ، واختبار للتفكیر االستداللي ومقیاس لالتجاه من إعداد الباحثة
تدریس الریاضیات فاعلیة كبیرة ومهمة تربویًا في تنمیة التحصیل  الستخدام الحاسوب في

  .والتفكیر االستداللي واالتجاه نحو الریاضیات

  ) 2010دراسة قنن ( )5

أثر برنامج محوسب في تنمیة مهارات الرسم البیاني في الریاضیات لدى  معرفةهدفت الدراسة 
 )60( الدراسة منعینة وتكونت ، یبياعتمد الباحث المنهج التجر و  ،بغزة طالب الصف العاشر

وقد قام الباحث بإعداد برنامج محوسب وٕاعداد قائمة مهارات الرسم البیاني الخاصة ، طالباً 
 وتوصلت الدراسة إلى ، اختبار لقیاس مهارات الرسم البیاني ،بوحدة االقترانات ورسومها البیانیة

وعة التجریبیة ومتوسط درجات فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات المجم وجود
فروق دالة وجود  وكذلك ،في اختبار مهارات الرسم البیاني أقرانهم من المجموعة الضابطة

بین متوسط درجات الطالب مرتفعي التحصیل ومنخفضي التحصیل في المجموعة  إحصائیاً 
ي التجریبیة ومتوسط درجات أقرانهم من الطالب مرتفعي التحصیل ومنخفضي التحصیل ف

   .المجموعة الضابطة في اختبار الرسم البیاني
 ) 2010نصر( دراسة  )6

األول  الصف تحصیل تالمیذ في المحوسب التفاعلي البرنامج استخدام أثر ة معرفةالدراس هدفت
 الطریقة أهداف الدراسة استخدم الباحث ولتحقیق الریاضیات في التعلم صعوبات ذوي األساسي
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األول  الصف وطالبة من  طلبة طالباً  ) 48 ( من الدراسة ةعین تكونت حیث التجریبیة،
 في المشتركة السلطان االبتدائیة تل مدرسة من الریاضیات التعلم في صعوبات ذوي األساسي

 :متساویتین إلى مجموعتین تقسیمهم وتم ،قصدیة بطریقة اختیارهم وتم التعلیمیة، رفح منطقة
واستخدم البرنامج التفاعلي  اً تحصیلی اً الباحث اختبار ولتطبیق الدراسة أعد  وضابطة، تجریبیة

 وتفسیرها، النتائج المناسبة للوصول إلى اإلحصائیة األسالیب الباحث واستخدم، المحوسب
ذوي  األساسي األول تالمیذ الصف تحصیل في إحصائیًا  دالة فروق وجود الدراسة وأظهرت
 التفاعلي التعلم لصالح برنامجو  دریسالت طریقة إلى یعود الریاضیات في التعلم صعوبات
  .  المحوسب

 ) 2010 ( العمري دراسة )7

 ،المفاهیم الریاضیة تعلم في المحوسب الریاضیات منهاج استخدام أثر استقصاء الدراسة هدفت
 حوسبة التعلیم، لمفهوم المحوسب المنهاج الذین استخدموا إدراك الطلبة مدى معرفة ٕالىو 

 المكونة عینة الدراسة على والوصفي، التجریبي المنهج الباحث خدماست الدراسة ولتحقیق هدف
 اً اختبار  أعد الباحث ولتطبیق هذه الدراسة، بعمان العاشر الصف طالبًا من طالب) 62ن (م

التعلیم  لمفهوم حوسبة إدراك الطالب مدى لقیاس استبانه د،متعد من اختیار نوع من اً تحصیلی
 ولقد تقویم البرمجیات التعلیمیة، مهارات  مستوى  تقویم لقیاس  ةوبطاق عملیاتها ممارسة وآلیات

إدراك  ووجود بالحاسوب التدریس لطریقة تعزى یاً ئإحصا دالة روقوجود ف إلى الدراسة توصلت
  .التعلیم حوسبة لمفهوم المحوسب بالمنهاج درسواالذین  طالب لل عالٍ 

   ) 2010دراسة أبو الهطل ( )8

 تنمیة على تدریس الریاضیات في محوسب تعلیمي برنامج استخدام أثر ةعرفت الدراسة مهدف
 أهداف ولتحقیق، نحوها واتجاهاتهن بغزة األساسي الثامن الصف طالبات لدى الریاضي التفكیر
 الصف جمیع طالبات من الدراسة مجتمع تكون حیث ي،التجریب المنهج الباحث استخدم البحث
 من طالبة ) 80 ( حجمها عینة على الدراسة طبقتو ، طالبة )977(عددهم  البالغ الثامن

 وحدة محتوى تجریبیة درست إحداهما مجموعتین إلى العینة تقسیم وتم، الثامن الصف طالبات
 ضابطة واألخرى، محوسب تعلیمي برنامج باستخدام  )األول الجزء الثانیة الوحدة ( الهندسة
 االتجاه الریاضي ومقیاس التفكیر اختبار الدراسة عینة على طبق العادیة، وقد بالطریقة درست

 للبرنامج كبیرة فاعلیة الدراسة إلى وجود وتوصلت ،وبعدیاً ًا قبلی وذلك الریاضیات تعلم نحو
  .الثامن األساسي الصف طالبات لدى الریاضي التفكیر تنمیة في المحوسب
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  )  bayrak, 2008دراسة بیرق (  )9

بالحاسوب على تحصیل طالب قسم العلوم  هدفت الدراسة قیاس أثر برنامج للمحاكاة
لتحقیق هذا الهدف استخدم و " التركیة  hacettepeوالریاضیات في مقرر الفیزیاء في جامعة " 

وبلغت ، بعدي –المجموعتین التجریبیة والضابطة باختبارین قبلي  ذاالباحث التصمیم التجریبي 
هذه ولتطبیق ، یة وضابطة بالتساوي) طالبًا قسموا إلى مجموعتین تجریب78عینة الدراسة ( 

وكشفت النتائج عن وجود ،  لقیاس تأثیر برنامج المحاكاة اً تحصیلی اً الدراسة أعد الباحث اختبار 
فروق ذات داللة إحصائیة  لصالح المجموعة التجریبیة التي استخدمت برنامج المحاكاة 

  .المحوسب في عملیة التعلیم

  ) 2006دراسة منصور(  )10

ة إلى معرفة أثر البرنامج المحوسب في تنمیة مهارات التحویل الهندسي لدى هدفت الدراس
 ببناء قام حیث ،التجریبي البنائي المنهج على الباحث واعتمد، طالب الصف العاشر بغزة

، طالباً  )72(وتكونت عینة الدراسة من، الهندسي التحویل مهارات لتنمیة البرنامج المحوسب
الباحث ببناء برنامج محوسب لتنمیة مهارات التحویل الهندسي وٕاعداد ولتطبیق هذه الدراسة قام 

  إحصائیة داللة ذات فروقوجود وقد توصلت الدراسة إلى  ،اختبار مهارات التحویل الهندسي
 الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة طالب بین االنسحاب األفقي والرأسي مهارة في

 االنعكاس على مهارة في  إحصائیة داللة ذات فروق جدتو كما ، المجموعة التجریبیة لصالح
التجریبیة  لصالح المجموعة الضابطة والمجموعة التجریبیة المجموعة طالب بین السینات محور

 المجموعة طالب بین الهندسي التحویل مجموعة مهارات في إحصائیة داللة ذات فروق توجدو 
  .التجریبیة المجموعة الضابطة لصالح والمجموعة التجریبیة

 ) 2005 العبسي (و  نوفل دراسة )11

 الریاضیات التقدیر في مهارة تنمیة في محوسب تعلمي تعلیمي برنامج أثر لمعرفة الدراسة هدفت
 الباحثان أهداف الدراسة استخدم ولتحقیق األردن، في األساسي الثالث الصف تالمیذ لدى

 تلمیذاً  )86( مكونة من عینة على یقهوتطب تعلمي تعلیمي برنامج تطویر وتم ،التجریبي المنهج
 وجود إلى الدراسة توصلتو  ،التقدیر اختبار الباحثان أعد الدراسة نتائج إلى وللوصول، وتلمیذة
 متوسطي الطالب بین دالة ووجود فروق بالحاسوب التدریس تعزى لطریقة  إحصائیاً  دالة فروق

 التحصیل منخفضي موعتینفروق بین طالب المج وجود وعدم المجموعتین في التحصیل
  التحصیل. كمرتفعي
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 ) 2003( بارود دراسة  )12

 في تنمیة العادیة الكسور في مقترح محوسب برنامج فاعلیة عن الكشف الدراسة هدفت
 ةالباحث تواعتمد، التقلیدیة بالطریقة مقارنة بغزة األساسي الثالث الصف تالمیذ التحصیل لدى

 اختارتهما فصلین من حیث تكونت، یم المجموعتینعلى المنهج التجریبي القائم على تصم
 المقترح، البرنامج تجریبیة درست إحداهما كانت حیث، البسیطة العشوائیة بالطریقة الباحثة

 ةوتلمیذ اً تلمیذ)  67(وبلغت عینة الدراسة ، التقلیدیة بالطریقة درست ضابطة مجموعة واألخرى
 المحتوى تحلیلو  مج محوسب وبناء اختبار تحصیليبرنا بإعداد،ولتطبیق الدراسة قامت الباحثة 

 ،األساسي الثالث للصف الریاضیات من كتاب  )العادیة الكسور :الخامسة الوحدة( الدراسي
  . المحوسب في تنمیة التحصیل البرنامج فعالیة النتائج أكدتو 
  )2003نور(  دراسة  )13

 مقابل الریاضیات تدریس يف التعلیمي الحاسوب استخدام طریقة مقارنة إلى الدراسة هدفت
 عینة وتكونت األساسي، الرابع الصف لطلبة الدراسي التحصیل على ذلك وأثر ،التقلیدیة الطریقة
 على العینة أفراد وزع وقد، العین بمدینة التطبیقیة الهیلي مدرسة من طالباً ) 74( من الدراسة

 المجموعتان رستد وقد تجریبیتین، مجموعتین، ضابطتین مجموعتین :مجموعات أربع
األساسي  الرابع للصف الریاضیات مبحث من والطرح والجمع والعدد األعداد وحدتي التجریبیتان
 التقلیدیة، بالطریقة الضابطتان المجموعتان درست حین في ب،محوس تعلیمي برنامج باستخدام

 بعد ینةالع تلك على مؤجل اختبار أجري وكذلك، ةالدراس عینة على قبلي اختبار أجري وقد
 عند داللة ذات فروق وجود  النتائج ودلتر ، التحصیلي المباش الختبارا إجراء من شهر

 ولصالح التدریس طریقة إلى تعزى الریاضیات بمادة التالمیذ تحصیل في الداللة مستوى
إحصائیة  داللة ذات فروق وجدت وكذلك المباشر، االختبار في وذلك ،التجریبیتین المجموعتین

 المجموعتین ولصالح التدریس طریقة إلى تعزى الریاضیات بمادة الطالب لتحصی في
  المؤجل. االختبار في وذلك التجریبیتین

  ) 2003(  ریا أبو دراسة )14
 الریاضیات في تدریس في الحاسوب استخدام وتطلعات واقعإلى هدفت الدراسة التعرف 

معلمي  من ومعلمة معلماً  )182( من الدراسة عینة تكونت األردن، في الحكومیة المدارس
 من الثانیة الدراسة عینة تكونت كما ،عمان لمدینة التابعة الحكومیة المدارس في الریاضیات

وتم  ،عمان لمدینة التابعة الحكومیة في المدارس الحاسوب معلمي من ومعلمة معلماً ) 81(
واعتمد ،والریاضیات التعلیمي الحاسوب مجال في لینو ؤ والمس المختصین من ثالثة عینة اختیار

 وعدد الحاسوب مختبرات عدد معدل أن إلى الدراسة توصلتوقد  الباحث المنهج الوصفي،
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 الجاهزة التعلیمیة البرمجیات توفر قلة تربویًا، كذلك المقبول عن المستوى یقل الحاسوب أجهزة
 للریاضیات فعالال التدریس یدعم الحاسوب وأن، المدارس في لمادة الریاضیات محلیاً  المنتجة أو
 الطالب تعلم دعم في یساعد الحاسوب وأن الریاضیات، تدریس وٕاثراء تنویع األسالیب خالل من
 وسرعة بدقة اإلجراءات تنفیذ خالل ومن الریاضیات لتعلم الطالب دافعیة خالل زیادة من

   .ممكن یدویاً  هو مما أكثر تمثیلیة أمثلة وأشكال واختیار
  ) 2003دراسة عفانة ( )15

أثر استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة في تحصیل طلبة الصف الخامس  معرفةفت الدراسة هد
في وحدة المساحة مقارنة مع طریقتین الطریقة التقلیدیة مصاحبة أوراق العمل وطریقة التدریس 

) 86وتكونت عینة الدراسة من (، ولتحقیق هذا الهدف اعتمد الباحث المنهج التجریبي، التقلیدیة
وقد تم اختیار ، وطالبة من طلبة المدارس الخاصة للصف الخامس في محافظة (رام اهللا ) طالباً 

اثنتین ضابطة :كما تم توزیعهم إلى ثالث مجموعات، العینة بطریقة عشوائیة من ثالث مدارس
 وتم استخدام برنامج تعلیمي اً بعدی اً تحصیلی اً وفي هذه الدراسة أعد الباحث اختبار ، وثالثة تجریبیة

حیث تم عرض المادة كما هي في  POWER POINTمن إعداد الباحث ضمن برنامج 
الكتاب المقرر، وقد أظهرت النتائج وجود فروق لصالح المجموعة التجریبیة التي درست 

   .اإلناثالجنس لصالح  إلىووجود فروق في التحصیل باستخدام الحاسوب تعزى ، بالحاسوب

 )2002الشریف (  دراسة )16

الصف  طالبات تحصیل على الهندسة تدریس في الحاسوب استخدام أثر تقصي سة هدفت الدرا
 المدرسة في الثامن الصف طالبات من الدراسة عینة وتكونت، باألردن األساسي الثامن

 إلى عشوائیاً  تم تقسیمهن طالبة،)  45(العینة  أفراد عدد وبلغ، الیرموك / جامعة النموذجیة
 ضابطة واألخرى طالبة، )23ا(أفراده وعدد الحاسوب ستخدامبا درست تجریبیة :مجموعتین

 اإلحصائیة أظهرت التحلیالتو ، طالبة)  22 (أفرادها عدد وكان االعتیادیة، بالطریقة درست
 الحاسوب لصالح طریقة التدریس إلى یعزى إحصائیة داللة ذي فرق وجود اآلني االختبار لنتائج

 فقد المؤجل االختبار أما، تدریس كطریقة التعلیمي بالحاسو  فاعلیة على یدل مما التعلیمي؛
 لصالح مقیاس االتجاهات على المجموعتین بین إحصائیاً  دال فرق وجود النتائج أظهرتو 

تعزى لطریقة التدریس لصالح الحاسوب  إحصائیةالتجریبیة ووجود فروق ذات داللة  المجوعة
  .التعلیمي
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  ) 2002دراسة خالد (  )17

ة أثر استخدام برمجیة تعلیمیة بالكمبیوتر في تدریس الهندسة لتنمیة التفكیر معرفهدفت الدراسة 
االبتكاري والناقد والتحصیل وتكوین االتجاه نحو استخدام الكمبیوتر لدى تالمیذ الصف األول 

، واعتمدت الباحثة المنهج شبه التجریبي، ) طالباً 120وبلغت عینة الدراسة (، بمصر اإلعدادي
، اختبار التحصیل ومقیاس االتجاهات الوجدانیة نحو استخدام الكمبیوتر وأعدت الباحثة

واستخدمت الباحثة برنامج ، واستعانت الباحثة باختبارات مقننة لقیاس التفكیر االبتكاري والناقد
إلى وجود فروق  ت النتائجتوصل، كورت لتنمیة مهارات التفكیر باإلضافة إلى البرمجیة المحوسبة

درات التفكیر االبتكاري ولفعالیة البرمجیة على تنمیة ق، لصالح المجموعة التجریبیة إحصائیاً دالة 
   .زیادة التحصیل وزیادة النمو في اتجاه استخدام الكمبیوتر في العملیة التعلیمیةو ، والناقد
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  الثالثالتعلیق على دراسات المحور 

   :لمحوسبة توصلت الباحثة إلىبرامج امن العرض السابق لهذه الدراسات السابقة التي اهتمت بأثر ال

   :بالنسبة لألهداف - 1

تناولت معظم الدراسات في هذا المحور أثر البرامج المحوسبة كمتغیر مستقل واستكشاف أثرها  ‒
 ،)2002( خالد مختلفة مثل دراسةكمهارات التفكیر ال ،وفاعلیتها على متغیرات تابعة ومتنوعة

، ات فهدفت إلى بناء برامج لمعرفة أثرها على التحصیلأما بقیة الدراس، )2010( أبو الهطل 
) 2006وتناولت دراسة ( منصور ، ) تنمیة مهارات الرسم البیاني2011وتناولت دراسة ( قنن

) تنمیة مهارة التقدیر، 2006وتناولت دراسة ( نوفل والعبسي ، تنمیة مهارات التحویل الهندسي
في حین هدفت دراسة ( أبو ریا ، یم الریاضیة) تعلم المفاه2010وتناولت دراسة (العمري 

  الریاضیات.  تدریس في الحاسوب استخدام وتطلعات واقعإلى ) التعرف 2003

بین أن معظم الدراسات جاءت لتبین أهمیة الحاسوب والوسائط المتعددة وفاعلیتها توهذا  ‒
  .ودورها في تحسین عملیة التعلیم والتعلم وتنمیة التفكیر

الدراسة قد اتفقت مع الدراسات السابقة بتناولها فاعلیة برنامج محوسب قائم  وبهذا تكون هذه ‒
اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات و على نظریة الذكاءات المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة 

   .السابقة بأنها استخدمت فاعلیة برنامج محوسب قائم على نظریة ولیس أثر برنامج

   :بالنسبة لعینة الدراسة - 2

باینت عینة الدراسة من حیث المرحلة التعلیمیة المستهدفة في هذا المحور بین ( التعلیم ت ‒
األساسي واإلعدادي  والثانوي والجامعي وفئة من المعلمین والمختصین ) فقد تناولت دراسة 

(الهرش  ،)2006( نوفل والعبسي  ،)2007(رومیة  ،)2010(نصر  ،)2013(الشیخ أحمد 
)  طالب المرحلة 2004( بارود ،) 2003( عفانة ، )2003ر (نو  ،)2006وآخرون 
( خالد ،)2002یف الشر ( ،)2010(أبو الهطل  ا استهدفت دراسةبینم، كعینة للدراسة األساسیة
 )2011سة ( قنن بینما استهدفت درا، ) طالب المرحلة اإلعدادیة كعینة للدراسة2002

 ,bayrakأما دراسة ( ، انویة) طالب المرحلة الث2006( منصور ،)2010(العمري و
) 2003في حین استهدفت دراسة ( أبو ریا ، ) استهدفت طلبة المرحلة الجامعیة2008

  .لین في مجال الحاسوب التعلیميؤ الریاضیات والحاسوب ومختصین ومسمعلمین ومعلمات 
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   :لمنهج الدراسةبالنسبة  - 3

) المنهج 2002دراسة ( خالد  في حین استخدم، استخدمت معظم الدراسات المنهج التجریبي ‒
) باإلضافة إلى المنهج التجریبي المنهج 2010واعتمدت دراسة ( العمري ، شبه التجریبي

واعتمدت دراسة ( أبو ، البنائيو  ) المنهج التجریبي2006منصور (واعتمدت دراسة ، الوصفي
   .) المنهج الوصفي2003ریا 

 ) التي اعتمدت المنهج التجریبي2006ور منص(أما الدراسة الحالیة فقد اتفقت مع دراسة  ‒
  البنائي. و 

   :بالنسبة ألدوات الدراسة - 4

ومن ، تباینت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة بتابین المتغیرات التابعة المراد تنمیتها ‒
ومقیاس االتجاه  ،واختبار لمهارات التفكیر المختلفة ،أبرز تلك األدوات اختبار تحصیلي

دراسة  واستخدمت، وقائمة لقیاس لمهارات مختلفة واختبار للمهارات ،حوسبةوالبرامج الم
) تحلیل محتوى  2004واستخدمت دراسة ( بارود ، وبطاقة تقویم االستبانة)  2010(العمري 

   .دراسي
  :بالنسبة لنتائج الدراسة - 5

التابعة التي  أشارت معظم الدراسات السابقة إلى فاعلیة البرامج المحوسبة في تنمیة المتغیرات ‒
مهارات و  لتفكیر المتنوعة، ومهارة التقدیراستخدمت من أجلها كالتحصیل واالتجاه ومهارات ا

 توفر ) إلى قلة2003، كما أشارت دراسة ( أبو ریا، ومهارات الرسم البیاني ،التحویل الهندسي
 الحاسوب وأن، المدارس في لمادة الریاضیات محلیاً  المنتجة أو الجاهزة التعلیمیة البرمجیات

 الریاضیات،وأن تدریس وٕاثراء تنویع األسالیب خالل من للریاضیات الفعال التدریس یدعم
 ومن الریاضیات لتعلم الطالب دافعیة خالل زیادة من الطالب تعلم دعم في یساعد الحاسوب

   .یاً ممكن یدو  هو مما أكثر تمثیلیة أمثلة وأشكال واختیار وسرعة بدقة اإلجراءات تنفیذ خالل

  في هذا المحور:مدى استفادة الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة 
استفادت الباحثة من الدراسات السابقة في هذا المحور في تحدید العناصر الخاصة 

كذلك ، بالبرامج المحوسبة الالزم تغطیتها في اإلطار النظري وتتابعها وتسلسلها بطریقة منظمة
وما هي أهم المعاییر الفنیة والتربویة  ،البرامج التعلیمیة المحوسبةاستنباط قواعد تصمیم وبناء 

وكذلك تحدید الظروف التجریبیة كأدوات البحث وعرض النتائج وتفسیرها ، الالزم توافرها فیها
   .وربطها بنتائج الدراسات السابقة
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 :التعلیق العام على الدراسات السابقة
نالحظ مدى اهتمام ، ابقة في المحاور الثالثةمن خالل االستعراض السابق للدراسات الس

الباحثین في تفعیل البرامج المحوسبة في العملیة التعلیمیة لما لها من فوائد عدیدة ومتنوعة سواء 
كما نالحظ فعالیة البرامج ، على التحصیل أو مهارات التفكیر المتنوعة أو تنمیة االتجاه وغیره

وكذلك ، ا المرحلة الجامعیة والثانویة واإلعدادیة واالبتدائیةالمحوسبة في المراحل المتنوعة السیم
تعلم لغة انجلیزیة ، لغة عربیة، دین، ریاضیات، علومع معظم المقررات الدراسیة سواء (صالحیتها م

ومن خالل استعراض الدراسات التي تناولت القوة الریاضیة نجد اهتمام ، وغیرها من المواد)
أو من خالل استخدام  ،من خالل برامج تدریبیة مصممة لذلك الغرض الباحثین في تنمیتها سواء

بعض استراتیجیات وطرق التدریس المتنوعة، كما نالحظ أن أغلب الدراسات التي تناولت القوة 
كما تندر الدراسات التي تربط بین البرنامج المحوسب القائم على الذكاءات ، الریاضیة حدیثة

كما ال یوجد دراسات أبحاث في حدود اطالع الباحثة توظف ، اضیةالمتعددة  وتنمیة القوة الری
   .نظریة الذكاءات المتعددة في البرامج المحوسبة لتنمیة القوة الریاضیة

 :یلي فیما السابقة الدراسات مع الحالیة الدراسة فیها تتشابه التي النقاط بعض إیجاز ویمكن

  كافئتین باإلضافة إلى المنهج البنائي.على مجموعتین مت القائم التجریبي المنهج تباعا .1

  .لقیاس القوة الریاضیة اختبار استخدام .2

   :وتختلف الدراسة الحالیة عن الدراسات السابقة فیما یلي

 .بناء برنامج محوسب قائم على نظریة الذكاءات المتعددة لتنمیة القوة الریاضیة .1

  .بناء اختبار القوة الریاضیة في وحدة الكسور والقیاس .2

  .اختیار العینة من طالبات الصف الثالث األساسي بفلسطین  .3

اختیار الوحدة التاسعة من كتاب الریاضیات للصف الثالث وٕاعادة صیاغتها بما یتناسب  .4
  .مع الذكاءات المتعددة وعرضها من خالل البرنامج المحوسب

  :استفادت الدراسة الحالیة من الدراسات السابقة فیما یلي

 .إلطار النظري ودعمه بأبرز النتائج والتعریفات اإلجرائیة المتنوعةترتیب وتنظیم ا .1

  .تحدید مهارات القوة الریاضیة المراد تنمیتها في هذه الدراسة .2

  .اشتقاق تساؤالت الدراسة الحالیة وأهدافها وفروضها .3

  .استنباط المعاییر الفنیة والتربویة الالزم توافرها عند بناء البرنامج المحوسب .4
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 .ع إلى بعض المراجع المستخدمة في الدراسات السابقة والتي تثري الدراسةالرجو  .5

  .بناء أدوات الدراسة والسیما اختبار القوة الریاضیة .6

تحدید األسالیب اإلحصائیة المناسبة لمعالجة البیانات التي تم جمعها بواسطة أدوات  .7
 .الدراسة

 .ج الدراسات السابقةمناقشة النتائج وبیان مدى اتفاقها واختالفها مع نتائ .8

  .إعداد دلیل المعلم .9
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  الفصـل الرابـع
  الطريقة واإلجراءات

  تمهید: 
ل اإلجراءات التي قامت بها، من حیث تحدید تستعرض الباحثة في هذا الفصل بالتفصی

المنهج المستخدم في الدراسة، وتحدید مجتمع الدراسة، وعینة الدراسة وكیفیة اختیارها، ومتغیرات 
الدراسة، كما تستعرض الباحثة خطوات تطبیق  ومواد الدراسة، والخطوات التي مرت بها أدوات

  خدمة في معالجة البیانات وتحلیلها.الدراسة میدانیًا، واألسالیب اإلحصائیة المست
  أوًال: منهج الدراسة

یتم ج الذي اعتمدت الباحثة في هذه الدراسة على المنهج التجریبي الذي ُیعرف بأنه: " المنه
باستثناء متغیر واحد یقوم الباحث بتطویعه وتغییره بهدف ، فیه التحكم بالمتغیرات المؤثرة في ظاهرة ما

وذلك لقیاس فاعلیة ، )168: 2004( زیتون ، ى الظاهرة موضع الدراسة تحدید وقیاس تأثیره عل
في تنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات الصف برنامج محوسب قائم على نظریة الذكاءات المتعددة 

   .بغزة الثالث األساسي

  ثانیًا: التصمیم التجریبي 
االختبار القبلي والبعدي استخدمت الباحثة في دراستها التصمیم التجریبي المعروف بتصمیم 

   .ضابطة واألخرىتجریبیة  إحداهمالمجموعتین متكافئتین 

  یوضح التصمیم التجریبي للدراسة:) 4-1( والشكل  

  

  

  

  

  

  
  

  التصمیم التجریبي للدراسة: )1-4شكل (
  

  

التطبیق القبلي 
  الریاضیة القوةالختبار 

  

 البعديالتطبیق 
 وةالقالختبار 

  الریاضیة

  

التدریس باستخدام البرنامج  المجموعة التجریبیة
 المحوسب

 التدریس بالطریقة التقلیدیة الضابطةالمجموعة 
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  : مجتمع الدراسة ثالثاً 
تابعة لوكالة لتكون مجتمع الدراسة من جمیع طالبات الصف الثالث األساسي في المدارس ا

في محافظة رفح، والالتي یدرسن مادة الریاضیات في الفصل الدراسي الغوث الدولیة ( األنروا ) 
  .  )2015-2014لثاني للعام الدراسي (ا

  : عینة الدراسة:رابعاً 
جدة االبتدائیة التابعة تم اختیار عینة الدراسة من طالبات الصف الثالث األساسي في مدرسة 

 بصورة قصدیة، وذلك لألسباب التالیة:)  األنروا(الدولیة  لوكالة الغوث

 توفر مختبر حاسوب ذي إمكانیات عالیة ووجود شبكة محلیة. -1

 سهولة تعامل الباحثة مع عینة الدراسة -2

 قرب المدرسة من مكان الباحثة.  -3

 تعاون إدارة المدرسة مع الباحثة. -4

حیث تم تعیین ، راسیةشعب دست تم اختیار شعبتین دراسیتین بشكل عشوائي من و 
) طالبة، لتكون 64حیث بلغ عددهما (إحداهما تجریبیة واألخرى ضابطة بشكل عشوائي، 

المجموعة الضابطة و  ) طالبة،32استخدام البرنامج المحوسب (التي درست ب ةالمجموعة التجریبی
  لعینة أفراد اعدد یوضح  )1- 4، والجدول رقم () طالبة32التي درست بالطریقة التقلیدیة (

  )1-4جدول رقم (
  عدد أفراد عینة الدراسة للمجموعة التجریبیة والضابطة

  النسبة المئویة  العدد  الصف  المدرسة

  جدة االبتدائیةمدرسة 
 50% 32  تجریبیة )2الصف الثالث(
 50%  32  ) ضابطة1الصف الثالث (

 100% 64  المجموع
  

  : متغیرات الدراسةخامساً 
  :نتكونت متغیرات الدراسة م

 التدریس باستخدام البرنامج المحوسب مثل في طریقة التدریس وتشمل:ت: ویالمتغیر المستقل-1
  .القائم على الذكاءات المتعددة
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 ة الریاضیةوتشمل المعرف القوة الریاضیة :وهو اً تابع اً الدراسة متغیر  تتضمنو  :المتغیر التابع-2
قوة الریاضیة ( التواصل الت)، وعملیات الالمعرفة اإلجرائیة وحل المشك، (المعرفة المفاهیمیة

  .الترابط الریاضي)، الریاضي

  الدراسة  وأدوات مواد :سادساً 
  :مواد الدراسة

  تحلیل محتوى الوحدة الدراسیة  :أوالً 

قامت الباحثة بتحلیل محتوى وحدة الكسور والقیاس من كتاب الریاضیات للصف الثالث     
المعرفة ، المعرفة المفاهیمیةرفة الریاضیة (تویات المعوقد اشتملت على تحدید مس، األساسي
عینة التحلیل، وحدة التحلیل، وحدة  والهدف من عملیة التحلیل،، )حل المشكالت، اإلجرائیة

  صدق التحلیل وثبات التحلیل. ، التسجیل، ضوابط عملیة التحلیل
  وقد قامت الباحثة بتحلیل المحتوى متبعة الخطوات التالیة:   
وهي التعرف على مكونات المعرفة الریاضیة وذلك لبناء الهدف من عملیة التحلیل، تحدید  .1

 في وحدة الكسور والقیاس من كتاب الریاضیات للصف الثالث األساسي. اختبار القوة الریاضیة 
تحدید عینة التحلیل، حیث اختیرت عینة التحلیل بطریقة مقصودة وهي عبارة عن الوحدة  .2

یاضیات للصف الثالث األساسي " وحدة الكسور والقیاس" وهذا المحتوى التاسعة من كتاب الر 
 ضمن كتاب الریاضیات الجزء الثاني.

 تحدید وحدة التحلیل: .3

تم اختیار الفقرة كوحدة للتحلیل وتم توزیع الفقرة على قائمة مستویات المعرفة الریاضیة الثالثة 
 ت).(المعرفة المفاهیمیة، المعرفة اإلجرائیة، حل المشكال

وحدة التسجیل: الوحدة التي یظهر من خاللها تكرار المعرفة الریاضیة المراد تحلیل المحتوى  .4
  في ضوئها. 

 ضوابط عملیة التحلیل، حیث تحتكم عملیة التحلیل للضوابط التالیة:  .5
تم التحلیل في إطار المحتوى العلمي والتعریف اإلجرائي لمستویات المعرفة الریاضیة  ‒

 المحتوى.الخاصة بتحلیل 
 یشمل تحلیل المحتوى األنشطة واألسئلة الواردة في الدرس.  ‒
یشمل التحلیل الوحدة التاسعة من كتاب الریاضیات للصف الثالث األساسي وهي بعنوان "  ‒

 الكسور والقیاس". 
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 یشمل الرسومات واألشكال الموجودة في الوحدة. ‒
 تحدید صدق التحلیل  .6

صدق المحكمین، حیث عرضت األداة في صورتها األولیة  تم تقدیر صدق األداة باالعتماد على
)، وذلك للتأكد من الصدق 1على مجموعة من المختصین والواردة أسماؤهم في ملحق رقم ( 

الظاهري للتحلیل، وفي ضوء ذلك، قامت الباحثة بتعدیل ما طلب تعدیله بحسب اتفاق 
 ).2ملحق رقم (  لیتم اعتماد التحلیل في صورته النهائیة كما في المحكمین

 تحدید ثبات التحلیل .7

وصول عدد من الفاحصین إلى نفس النتائج عند معاودتهم  إمكانیةیقصد بثبات التحلیل: " 
 ) 224: 2004تحلیل المحتوى " ( طعیمة، 

حیث تم التأكد من ثبات التحلیل من خالل الثبات عبر الزمن، حیث قامت الباحثة بتحلیل 
حیث مستویات المعرفة الریاضیة، ثم أعید التحلیل مرة أخرى بعد محتوى الوحدة التاسعة من 

ثالثة أسابیع من التحلیل األول، ومن ثم قامت الباحثة بحساب معامل االتفاق بین التحلیلین، 
  مستخدمة معادلة هولستي، والتي تأخذ الصورة التالیة:

)226، 2004(طعیمة،     R = 2 (C1,2) /C1 + C2 

  :حیث

 :C1 التحلیل األول عدد فئات  

C2 :التحلیل الثاني   فئات عدد  

C1,2 عدد فئات االتفاق بین التحلیل األول والتحلیل الثاني :  

  ) یلخص نتائج التحلیل  2- 4والجدول رقم ( 

  )2 -4جدول(
  تحلیل المحتوى من قبل الباحثة ثبات

 تمعامل الثبا نقاط االختالف نقاط االتفاق التحلیل الثاني التحلیل األول 
 0.96 1 12 13 12 المعرفة المفاهیمیة
 0.96 2 24 26 24 المعرفة اإلجرائیة
 0.94 1 8 8 9 حل المشكالت

 0.98 2 46 46 47 المجموع
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وهذا یدل على )، 0.98 ( تحلیل المحتوى یتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات ل    
     أن أداة التحلیل تتمتع بقدر عال من الثبات.

فقرة  24، فقرة معرفة مفاهیمیة 14فقرة مصنفة إلى  47 عن تحلیل المحتوى قد نتجو     
   فقرات حل مشكالت 9معرفة إجرائیة  و

  

  أدوات الدراسة: 
  اختبار القوة الریاضیة   :أوالً 

 ،لقوة الریاضیة، من نوع االختیار من متعددلقامت الباحثة بإعداد اختبار موضوعي     
ارات لخلوه من التأثیر بذاتیة المصحح، ولتغطیته جزء كبیر من المادة واختارت هذا النوع من االختب

العلمیة المراد اختبار الطالبات فیها، واستخدمته الباحثة كأحد مؤشرات لقیاس تكافؤ المجموعتین 
  . التجریبیة والضابطة بعد انتهاء التجربة :قبل تطبیق التجربة، ولمعرفة وجود فروق بین المجموعتین

  :لقوة الریاضیةاء اختبار اخطوات بن

تحدید الموضوعات الدراسیة المراد تدریسها باستخدام البرنامج المحوسب القائم على   -1
  :الذكاءات المتعددة

 األساسي الثالث للصف الریاضیات كتاب من)الوحدة التاسعة ( الكسور والقیاستم اختیار     
 :وهي، ، والتي تحتوي على ثمانیة دروسالثاني الجزء

  .1كسور ال •

  .2الكسور  •

   .الكسور المتكافئة •

  .مقارنة الكسور •

  .الطول •

  .الكتلة •

  .الزمن •

 .مسائل وأنشطة •
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  تحدید الهدف من االختبار:- 2

لدى طالبات الصف الثالث  قدرات ومهارات القوة الریاضیةهدف االختبار إلى قیاس   
 عد االنتهاء من تدریسبذلك و  ،األساسي في الوحدة التاسعة للمجموعتین التجریبیة والضابطة

  . البرنامج المحوسب القائم على الذكاءات المتعددة للمجموعة التجریبیة
لیل المحتوى المعرفي للوحدة لتصنیف المعرفة الریاضیة إلى قدراتها ( المعرفة تح- 3

  .وحل المشكالت اإلجرائیةالمعرفة  ،المفاهیمیة

النسبیة للمعرفة الریاضیة المتضمنة في قامت الباحثة بعد تحلیل المحتوى بتحدید األوزان   
یوضح أبعاد ) 3-4(والجدول ، وعمل وصف الختبار القوة الریاضیة، وحدة الكسور والقیاس

  االختبار والوزن النسبي 
  )3-4جدول (

  في وحدة الكسور والقیاس ومدى توافرها الریاضیةان النسبیة للمعرفة األوز 

  النسبة   العد   المستویات المعرفیة

  %29.78  14  معرفة المفاهیمیة ال

  %51.06  24  المعرفة اإلجرائیة 

  %19.14  9  معرفة حل المشكالت

  %100  47  المجموع 

قامت الباحثة بتحلیل محتوى وحدة الكسور والقیاس في ضوء المعرفة الریاضیة حیث     
تم تحدید األوزان معرفة حل المشكالت ) حیث ، اإلجرائیةالمعرفة ، بمستویاتها (المعرفة المفاهیمیة

  .ریاضیات للصف الثالثالنسبیة لكل معرفة ومدى توافرها في كتاب ال
   :وصف االختبار

  ) یوضح ذلك 4- 4والجدول (تم توزیع األسئلة  ألبعاد االختبار الوزن النسبيعلى جدول  بناءً 
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  )4-4جدول( 
  أبعاد اختبار القوة الریاضیة وتوزیع األسئلة علیه

  النسبة المئویة  المجموع  حل المشكالت  المعرفة اإلجرائیة  المعرفة المفاهیمیة  العملیات فیةالمستویات المعر 

  التواصل الریاضي
  أسئلة 6

1-6  
  سؤال 17
13 -28  

  أسئلة5
33 - 35  

28 
  %70  سؤال

  أسئلة 6  الترابط الریاضي
7-12  

  أسئلة 3
29 -32  

  أسئلة 3
  %30  سؤال12  40- 36

  %100  سؤال40  أسئلة 8  سؤال 20  أسئلة 12  المجموع

  %100    %19.14  %51.06  %29.7  النسبة المئویة

وتم توزیع األسئلة ، على تحلیل المحتوى للمعرفة الریاضیة تم وضع النسب المئویة بناءً     
حیث قامت الباحثة بمضاعفة ، الترابط الریاضي )التواصل الریاضي ،على عملیات القوة الریاضیة (

وألهمیته من  ،ولدیه مهارات أكثر ،ألن الحاجة إلیه أكثر ،تبارفقرات التواصل الریاضي في االخ
   .وجهة نظر المعلمین والباحثین مع أهمیة الترابط الریاضي

إجرائي،  تواصل ، اصل مفاهیميتو  :القوة الریاضیة من ستة محاور وهي روتكون اختبا  
حیث لكل محور عدد ، ترابط حل مشكالت، إجرائيترابط ، ،  ترابط مفاهیميتواصل حل مشكالت

كما هو موضح تم توزیع فقرات االختبار على محاور القوة الریاضیة  وقد، من الفقرات في االختبار
  .)4انظر ملحق رقم (  ، بالجدول السابق

  فقرات االختبار:ل الصورة األولیةإعداد 

بعد االطالع ببناء اختبارات القوة الریاضیة  استفادت الباحثة من الدراسات السابقة الخاصة  
) 2012( قاسم والصیداوي،)2012( الریانيدراسة  علیها، كما تم االستفادة بشكل كبیر من نموذج

   :حیث تكون االختبار في صورته األولیة من جزأین، ) 2014( القبیالت والمقدادي
   :طالبات وهيلتعلیمات االختبار ل .1

 .كتابة البیانات الخاصة بالمفحوص مثل االسم والشعبة ‒
 راءة األسئلة بعنایة واختیار إجابة صحیحة واحدة من بین البدائل األربعة. ق  ‒
 تفریغ اإلجابات بالجدول المخصص لإلجابة لتسهیل تصحیح االختبار. ‒

ار المكون من القوة الریاضیة في بناء االختب أبعادحیث استعانت الباحثة ب :فقرات االختبار .2
ربعة من أسئلة االختیار من متعدد، مكونة من أ وتتكون جمیع أسئلة االختبار، ) سؤاالً 40(

  :أسئلة االختبار ما یليوقد راعت الباحثة عند صیاغة ، بدائل، بدیل واحد منها صحیح
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  .سلیمة علمیًا ولغویاً  ‒
 .ممثلة للمحتوى ومالئمة لألهداف المرجو قیاسها ‒
 انتماء كل بند لبعد واحد من مصفوفة أبعاد القوة الریاضیة. ‒
  .ة وبعیدة عن الغموض واللبسواضحمحددة و  ‒
  .ممثلة بجدول المواصفات المحكم ‒
  مالئمة لمستوى الطالبات. ‒
 .مصاغة بصورة إجرائیة ‒

  :صدق المحكمین - 4

التربویین  االختبار في صورته األولیة على مجموعة المحكمین قامت الباحثة بعرضحیث   
ات الماجستیر والدكتوراه من حملة شهاد ،والمتخصصین في مجال مناهج وطرق تدریس الریاضیات

  رائهم ومالحظاتهم حول النقاط التالیة:آوذلك إلبداء  یین في وزارة التربیة والتعلیم ومشرفین تربو ،

 صیاغة عبارات االختبار من الناحیة العلمیة واللغویة. ‒

 مناسبة أسئلة االختبار لمستوى طالبات الصف الثالث. ‒

 بار.مناسبة البدائل لكل فقرة من فقرات االخت ‒

 .أبعاد القوة الریاضیةمدى انتماء فقرات االختبار إلى  ‒

 مهمة.یرى المحكمون أنها ضروریة و  مقترحات أخرى ‒
  وفي ضوء ذلك اقترح المحكمون التعدیالت التالیة:

 ضرورة تعدیل بعض األخطاء في الصیاغة اللغویة.و ، استبدال بعض البدائل لكونها ضعیفة  -
كیم اختبار القوة الریاضیة باإلضافة إلى اختبار القوة ) یوضح خطاب تح3والملحق رقم (

 الریاضیة 
  تصحیح االختبار: - 5

، حیث حددت درجة واحدة اعتمدت الباحثة في تصحیح االختبار على العینة االستطالعیة
) درجة، حیث 40- 0تكون الدرجة التي حصلت علیها الطالبة محصورة بین ( وبذلك، لكل فقرة

  . فقرة في صورته النهائیة )40تكون االختبار من (
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 :التطبیق االستطالعي لالختبار - 6

بعد إعداد االختبار في صورته األولیة قامت الباحثة بتطبیقه على عینة استطالعیة 
تطبیق وقد تم ال، من مدرسة عقبة بن نافع األساسي من طالبات الصف الرابعطالبة )  30(وعددها

  التأكد من اآلتي:  وذلك بهدف، التجربة بأسبوعقبل البدء في 
  والرسومات المستخدمة في بعض بنود االختبار. ، وضوح صیاغة فقرات االختبار :أوالً 

حیث حصلت الباحثة على مجموعة من المالحظات حول غموض بعض الفقرات وتكرار 
وقد تم أخذ هذه ، الرسومات الواردة في االختبار وكذلك عدم وضوح إحدى، ود االختیاریةبعض البن

  الحظات بعین االعتبار وتعدیل الالزم. الم
  ثانیًا: تحدید الزمن المناسب ألداء االختبار 

وذلك بحساب الزمن الذي استغرقته الطالبات في  ،تحدید زمن اإلجابة عن االختبار تم
   :المعادلة التالیةحساب اإلجابة عن االختبار وذلك ب

  2 /خر طالبة تنهي االختبار ر + زمن آأول طالبة تنهي االختبا زمن

   .) دقیقة40ومن خالل المعادلة السابقة تبین أن الزمن المناسب لالختبار هو ( 
   :ثالثًا: حساب معامل الصعوبة والتمییز ألسئلة االختبار

 :معامل الصعوبة  - أ

االختبار إجابة  كل سؤال من یقصد بمعامل الصعوبة " النسبة المئویة لعدد األفراد الذین أجابوا على
 :حیث تم حساب معامل الصعوبة وفقًا للمعادلة ،من المجموعتین المحكیتین العلیا والدنیا خطأ

  ) 237: 2005، (ملحم

  درجة صعوبة الفقرة =
  على الفقرة طأإجابة خ أجبن الطالبات اللواتي عدد

  اإلجابة لنحاو  الطالبات اللواتيعدد 

التحقق مدى مناسبة االختبار لفقرات االختبار هو  الهدف من حساب درجة الصعوبة أنو 
   من حیث الصعوبة .

بحیث تكون الفقرات  0.80إلى  0.20وقد اعتمدت الباحثة المعامالت التي تتراوح ما بین 
  .التي تحصل على معامل صعوبة خارج هذا المدى غیر مقبولة

  لریاضیة.) یبین معامل الصعوبة لفقرات اختبار القوة ا5- 4والجدول رقم (
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  )5-4جدول رقم (
  معامل الصعوبة لفقرات اختبار القوة الریاضیة

  معامل الصعوبة  م  معامل الصعوبة  م
1 0.63 21 0.38 
2 0.63 22 0.69 
3 0.69 23 0.69 
4 0.63 24 0.75 
5 0.69 25 0.69 
6 0.44 26 0.31 
7 0.75 27 0.69 
8 0.63 28 0.63 
9 0.50 29 0.69 
10 0.31 30 0.75 
11 0.63 31 0.69 
12 0.69 32 0.63 
13 0.63 33 0.75 
14 0.44 34 0.63 
15 0.63 35 0.56 
16 0.69 36 0.63 
17 0.63 37 0.56 
18 0.44 38 0.63 
19 0.38 39 0.69 
20 0.38 40 0.75 

یتضح من الجدول السابق أن معامالت الصعوبة كانت مناسبة لجمیع الفقرات، وتتراوح ما 
  ) وعلیه فإن جمیع الفقرات مقبولة.0.75 – 0.31ن (بی

  معامل التمییز.  -  ب

ویقصد به قدرة الفقرة على التمییز بین الطلبة من حیث الفروق الفردیة بینهم، وقدرتها أیضًا 
على التمییز بین الفئة العلیا والفئة الدنیا، وكان الهدف من حساب معامل التمییز لفقرات االختبار هو 

حذف الفقرات التي یقل دى مناسبة وقدرة االختبار على التمییز بین الطالبات ، حیث التحقق من م
  .ألنها تعتبر ضعیفة 0.20معامل تمییزها عن 

  )170، 2008ویحسب بالمعادلة التالیة: (أبو دقة، 
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  معامل تمییز الفقرة =    
  المجموعة الدنیا اإلجابات الصحیحة في عدد –عدد اإلجابات الصحیحة  في المجموعة العلیا 

  نصف عدد األفراد في المجموعتین

  ) یبین معامل التمییز لفقرات اختبار المفاهیم الریاضیة.6- 4والجدول رقم (
  )6-4( جدول رقم

  معامل التمییز لفقرات اختبار القوة الریاضیة
  معامل التمییز  م  معامل التمییز  م

1 0.50 21 0.50 
2 0.75 22 0.63 
3 0.63 23 0.63 
4 0.75 24 0.50 
5 0.63 25 0.63 
6 0.38 26 0.63 
7 0.50 27 0.63 
8 0.75 28 0.75 
9 0.50 29 0.63 
10 0.38 30 0.50 
11 0.75 31 0.63 
12 0.63 32 0.75 
13 0.75 33 0.50 
14 0.63 34 0.75 
15 0.75 35 0.63 
16 0.63 36 0.75 
17 0.75 37 0.63 
18 0.63 38 0.75 
19 0.50 39 0.63 
20 0.50 40 0.50 

  

یتضح من الجدول السابق أن معامالت التمییز كانت مناسبة لجمیع الفقرات، وتتراوح ما 
  ) وعلیه فإن جمیع الفقرات مقبولة.0.75 – 0.38بین (
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  ( تحدید الصدق والثبات )   ضبط االختبار إحصائیاً  :ثالثاً 

 صدق االختبار  - 1
ن تقیس األداة ما وضعت لقیاسه فقط أي دون زیادة أو " أ :ویقصد بصدق االختبار 

) ،وتحققت الباحثة من صدق األداة باستخدام الطرق 110: 2003، نقصان " ( األغا واألستاذ
   :التالیة

  :صدق االتساق الداخلي
تم التحقق من صدق االختبار عن طریق تطبیق االختبار المعد على عینة استطالعیة 

وتم حساب معامل ، من خارج أفراد عینة الدراسة من مدرسة عقبة بن نافع ) طالبة30مكونة من (
االرتباط (بیرسون) بین درجات كل فقرة من فقرات االختبار، والدرجة الكلیة لالختبار الذي تنتمي 

  .یوضح ذلك) 7- 4رقم () والجدول spssإلیه، وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي (
  

  )7 - 4الجدول رقم (
  إلیه الفقرة تنتميرات االختبار مع البعد الذي فقاق الداخلي بین صدق االتس

رقم  المهارة
 السؤال

معامل 
  االرتباط

مستوى 
رقم  المهارة  الداللة

  السؤال
معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 التواصل المفاهیمي

1 0.565 0.001 

 الترابط المفاهیمي

1 0.417 0.022 

2 0.702 0.000 2 0.880 0.000 

3 0.653 0.000 3 0.754 0.000 

4 0.857 0.000 4 0.642 0.000 
5 0.525 0.003 5 0.768 0.000 
6 0.693 0.000 6 0.880 0.000 

 التواصل اإلجرائي

 الترابط اإلجرائي 0.000 0.809 1

1 0.852 0.000 
2 0.682 0.000 2 0.670 0.000 
3 0.847 0.000 3 0.800 0.000 
4 0.774 0.000 4 0.832 0.000 
تواصل حل  0.000 0.854 5

 المشكالت

1 0.600 0.000 
6 0.672 0.000 2 0.869 0.000 

7 0.694 0.000 3 0.796 0.000 
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 المهارة
رقم 
 السؤال

معامل 
  االرتباط

مستوى 
 المهارة  الداللة

رقم 
  السؤال

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 ترابط حل المشكالت 0.000 0.799 8

1 0.720 0.000 
9 0.855 0.000 2 0.753 0.000 
10 0.601 0.000 3 0.616 0.000 
11 0.572 0.001 4 0.908 0.000 
12 0.702 0.000 5 0.580 0.001 
13 0.541 0.002 

 14 0.889 0.000 
15 0.821 0.000 
16 0.877 0.000 

  0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (28**ر الجدولیة عند درجة حریة (
  0.361) = 0.05) وعند مستوى داللة (28*ر الجدولیة عند درجة حریة (

ما  )0.01 ( من الجدول السابق أن جمیع الفقرات دالة إحصائیًا عند مستوى داللةیتضح 
االختبار تم حساب معامالت  لفقراتوللتأكد من التناسق الداخلي ،) 0.05دالة عند ( 5عدا الفقرة رقم 

  ):8-4والدرجة الكلیة لالختبار كما هو موضح في جدول رقم ( بعداالرتباط بین درجة كل 

  )8-4جدول (
  الدرجة الكلیة لالختبارو االختبار أبعاد  صدق االتساق الداخلي بین

  مستوى الداللة  معامل االرتباط  بعاداأل
 0.000 0.894  التواصل المفاهیمي
 0.000 0.928  الترابط المفاهیمي
 0.000 0.982  التواصل اإلجرائي
 0.000 0.828  الترابط اإلجرائي

 0.000 0.883  التواصل حل المشكالت
 0.000 0.923  الترابط حل المشكالت

  0.463) = 0.01) وعند مستوى داللة (28**ر الجدولیة عند درجة حریة (
  0.361) = 0.05) وعند مستوى داللة (28*ر الجدولیة عند درجة حریة (

  
ر بالدرجة الكلیة االختبا أبعاد ) أن معامالت ارتباط مهارات8- 4یتضح من جدول (    

بعاد یدل على التناسق الداخلي ألمما ، )0.01ائیًا على مستوى الداللة (حصإلالختبار دالة 
  االختبار.
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  ثبات االختبار:  - 2

" الحصول على النتائج نفسها تقریبًا عند تكرار القیاس في  بأنه االختبار ویعرف ثبات 
  ) 108: 2003، ( األغا واألستاذ . وباستخدام المقیاس نفسه "، الظروف نفسها

  :ثبات االختبارتحقق من لدمت الباحثة الطرق التالیة لاستخوقد 
  أوًال: طریقة التجزئة النصفیة:

، تم استخدام درجات العینة االستطالعیة لحساب ثبات االختبار بطریقة التجزئة النصفیة
إلى نصفین، واعتبرت األسئلة  سؤاالً  )40(المكونة من االختبار تجزئة أسئلةبقامت الباحثة حیث 

رقام الفردیة هي أسئلة النصف األول ،واألسئلة الزوجیة هي أسئلة النصف الثاني،ثم حساب ذات األ
فكان  ،معامل ارتباط بیرسون بین النصف األول من االختبار والنصف الثاني من االختبار

)،ثم استخدام معادلة سبیرمان براون لحساب معامل ثبات االختبار الكلي من المعادلة 0.944(
  )263: 2005ملحم ،التالیة (

  

لبیرسون بین مجموع الفقرات الزوجیة  باطرتالر: معامل ا، ثبات االختبار :رحیث 
 ،)0.971سابقة ینتج معامل الثبات(وبالتعویض في المعادلة ال ومجموع الفقرات الفردیة لالختبار

تطبیقها  علىتطمئن الباحثة و  ،ثباتال عالیة منبدرجة االختبار یتمتع وهذه القیمة تدل على أن 
  .على عینة الدراسة
  :20ریتشارد سون -ثانیا: طریقة كودر

وذلك الیجاد معامل ثبات ، استخدمت الباحثة طریقة ثانیة من طرق حساب الثبات
،وهي طریقة القوة الریاضیة  ألبعاد اختبار 20ریتشارد سون - تم استخدام معادلة كودر ،االختبار

أي للمتغیرات الثنائیة،حیث تم  ،اأسئلتها إما صواب وٕاما خطً  مناسبة لالختبارات التي تكون نتیجة
ولكل بعد من  ،للدرجة الكلیة لالختبار ككل 20ریتشارد سون - قیمة معامل كودر ىالحصول عل

   )263:2005، للمعادلة التالیة:  (ملحم طبقاً  أبعاد االختبار

: xx
x

nK R r
n S

σ ∑ Ρ
− = − −  

220 1
1  

  حیث إن: 
n عدد الفقرات :      σبة اإلجابات الصحیحة عن الفقرات أو السؤالنس  
P التباین لجمیع اإلجابات :  xS   نسبة اإلجابات الخاطئة عن الفقرات أو السؤال 2
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كل بعد من ككل، و  لالختبار 20ریتشارد سون - كودروبالتعویض في المعادلة تنتج قیمة  
  ) یوضح ذلك 9- 4أبعاد االختبار والجدول (

  ) 9-4دول (ج
 لكل بعد من أبعاد االختبار 20معامل كودر ریتشارد سون 

 20معامل كودر ریتشارد شون   ك  المهارات

 0.748 6  التواصل المفاهیمي

 0.822 6  الترابط المفاهیمي

 0.949 16  التواصل اإلجرائي

 0.799 4  الترابط اإلجرائي

 0.640 3  التواصل حل المشكالت

 0.764 5  الترابط حل المشكالت

 0.972 40  الدرجة الكلیة
  

، )0.972لالختبار ككل ( 20ریتشارسون  –)  أن قیمة كودر9- 4ویتضح من جدول (  
  .ینة الدراسةع ىعل تطبیق االختبار إلىوهي قیمة تطمئن الباحثة 

وأصبح االختبار في ، من صدق وثبات اختبار القوة الریاضیةالباحثة وبذلك تأكدت  
  .) 3انظر ملحق رقم (  .فقرة )40( صورته النهائیة

  
   :البرنامج المحوسب القائم على الذكاءات المتعددةًا: ثالث

ما  باالطالع علىتمثلت ، قامت الباحثة بعدد من الخطوات لتحدید اإلطار العام للبرنامج المحوسب
   :یلي

  .البحوث والدراسات السابقة ‒

  االتجاهات الحدیثة في تدریس مادة الریاضیات. ‒

  .ائص المتعلمین في الصف الثالث األساسيخص ‒

  .خصائص بناء البرامج التعلیمیة المحوسبة ‒

  .فوائد استخدام الذكاءات المتعددة في التعلیم ‒

   :وقد قامت الباحثة بعدة خطوات إلعداد وبناء البرنامج المحوسب تمثلت بالمراحل التالیة
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 .مرحلة تحدید األهداف ‒

  .مج المحوسبمرحلة تحدید اإلطار العام للبرنا ‒

 مرحلة التحلیل واإلعداد  ‒

 .مرحلة كتابة السیناریو للبرنامج ‒

 .مرحلة تصمیم البرنامج ‒

 مرحلة إنتاج البرنامج. ‒

 .مرحلة تجریب وتطویر البرنامج ‒

  مرحلة تحدید اإلطار العام للبرنامج المحوسب :أوالً 

   :وتشتمل على النقاط التالیة
  :مبررات بناء البرنامج المحوسب  . أ

حتى تسهل دراسة المقرر ، نهاج الریاضیات إلى إثرائه بالبرمجیات والوسائل التعلیمیةحاجة م .1
 .وفهمه لدى الطلبة

 .قد یساهم البرنامج بتحقیق مبدأ التفاعل بین المتعلم والحاسوب .2

وذلك بمساعدة المتعلمین على إعمال ، یساعد البرنامج في االرتقاء بنوع العملیة التعلیمیة .3
 .ثناء التعلمعقولهم وفكرهم أ

  :للبرنامج الفكریة المنطلقات  . ب

االتجاهات الحدیثة في تدریس الریاضیات التي تعتمد على توظیف المستحدثات التقنیة  .1
 .والنظریات التعلیمیة الحدیثة في التعلیم مثل الذكاءات المتعددة

 أهمیة الهدف من البرنامج المحوسب القائم على الذكاءات المتعددة إلكساب الطالبات .2
 .المعرفة الریاضیة ومهارات عملیات القوة الریاضیة

 .استخدام البرنامج ألسالیب متنوعة .3

 .تنوع جوانب العرض والتقویم .4

   :ج. أهداف البرنامج المحوسب

من كما أنها ، تعتبر األهداف التعلیمیة من أهم ما ترتكز علیه مكونات أي برنامج تعلیمي    
سواء كان ذلك على ، تعلیمي یقوم على مهارات تدریسیة المكونات األساسیة للقیام بأي برنامج
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وذلك من ذه األهداف واضحة ومرنة ومعلنة ؛ لذا یجب أن تكون ه، مستوى التخطیط أو التنفیذ
فإن البرنامج ، والوصول للمستوى األعلى من التمكن، أجل الحصول على درجات التعلیم العلیا

اس الواردة في كتاب الریاضیات للصف الثالث یتضمن األهداف العامة لوحدة الكسور والقی
   :األساسي الجزء الثاني كما یلي

   :بعد دراستك للوحدة ستكون قادرًا على

 .التعرف إلى مفهوم الكسور العادیة .1

   .قراءة وكتابة الكسور العادیة .2

 .تمثیل الكسور كأجزاء من وحدة .3

 .التعبیر عن الكسور كمجموعة جزئیة من مجموعة كلیة .4

   .إلى مفهوم الكسور المتكافئة وقواعدهالتعرف  .5

  .المقارنة بین الكسور بطریقة صحیحة .6

  التعرف إلى مفهوم الطول ووحداته.  .7

  التعرف إلى مفهوم الكتل ووحداته.  .8

 التعرف إلى مفهوم الزمن ووحداته.  .9

  .حل مسائل وأنشطة على الوحدة .10

 :مرحلة اإلعداد :ثانیاً 
   :تحدید المرحلة الدراسیة •

  دفت الدراسة طالبات الصف الثالث األساسي. استه      
  :تحدید المادة التعلیمیة •

اهتمت الباحثة بإعادة صیاغة وحدة الكسور والقیاس من كتاب الریاضیات للصف الثالث 
وتضمینها للجانب ، األساسي من خالل إضافة بعض األنشطة والصور ومقاطع الفیدیو

حیث ركز بعضها على ، الذكاءات المتعددةالنظري في البرنامج المحوسب المعد في ضوء 
ركزت على  األشكال والصوروبعض ، وبعضها على الذكاء المنطقي الریاضي، الذكاء اللغوي

مع التركیز على  ،ركز على الذكاء البینشخصي وهكذا ومنها ما، الذكاء المكاني البصري
ة التي تتعلق بالجانبین واالهتمام بكافة الخبرات واألنشط، مهارات وقدرات القوة الریاضیة

   :ولقد تم تقسیم الوحدة حسب محتوى الكتاب المدرسي على النحو التالي، النظري والعملي
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  :الوحدة التاسعة

  .1الكسور  -1

  .2الكسور  -2

  .الكسور المتكافئة -3

  .مقارنة الكسور -4

  .الطول -5

  .الكتلة -6

  .الزمن -7

  .مسائل وأنشطة -8

  :تحدید األهداف •

وهذا یظهر في  ،بما یتناسب مع أنماط الذكاءات المتعددةولقد تم صیاغة األهداف السلوكیة 
  .)  5انظر ملحق رقم (  .دلیل المعلم

  تحدید الطرائق واالستراتیجیات في تدریس البرنامج:  •
واالستعانة بجهاز ، على التدریس باستخدام الحاسوب مد البرنامج في تدریسه بشكل أساسیعت

LCD ،النص و  لى الصوت والصورة والحركةوذلك من خالل برنامج محوسب یحتوي ع
   :وقد اتبعت الباحثة عدة خطوات في تطبیق البرنامج المحوسب، وغیرها

   .إعطاء الطلبة فكرة عامة عن موضوع الدراسة .1
، تدریس طلبة المجموعة التجریبیة باستخدام البرنامج في مختبر الحاسوب في المدرسة .2

وقد طبق البرنامج بواقع ، LCDز العرض وعرض البرنامج للطلبة بالمزامنة من خالل جها
  .) حصة دراسیة20(

 ) حصة دراسیة. 20تدریس طلبة المجموعة الضابطة باستخدام الطریقة التقلیدیة بواقع (  .3
   :واستعانت الباحثة باالستراتیجیات والطرق التالیة

  :المناقشة والحوار •

وتعطي دورًا كبیرًا ، یة التعلیمیةلقد تم اختیار هذه الطریقة لما لها من أثر كبیر في العمل
وتسعى ، بها الدراسةوتعمل على تنمیة مهارات وقدرات القوة الریاضیة التي اهتمت ، للمتعلم

 .المتعلم لتنمیتها لدى
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   :طریقة المحاضرة •
على الرغم من أن طریقة المحاضرة لها عیوبها إال أنها أسلوب قدیم واسع االنتشار وال یمكن 

وتم تحسینها من خالل تقصیر المدة وٕانهائها بمناقشات وحوار، وتنوع  ،االستغناء عنها
  .األسلوب وعرض وسائل تعلیمیة محوسبة

 :طریقة العرض العملي •
تم فیها عرض األفالم التعلیمیة والفالشات التي تتعلق بالوحدة المختارة في البرنامج 

التي لها عالقة مباشرة ویتم عرض بعض الشفافیات والصور والفالشات لألنشطة  المحوسب،
ولقد تم اختیار هذه الطریقة لما لها من دور كبیر في خفض نفقات التعلیم، ، بالوحدة  المختارة

  .والتغلب على حدود الزمان والمكان، وتساعد على فاعلیة التعلیم والتعلم
   :حل المشكالت •

ذكاءات المتعددة، كما لما لها من دور كبیر في تفعیل بعض أنواع ال، تم اختیار هذه الطریقة
  .كساب التالمیذ لمهارات وقدرات القوة الریاضیةوتعمل على إ

   :ثالثًا: مرحلة تصمیم البرنامج المحوسب
  بناًء على ما ورد في اإلطار النظري قامت الباحثة بالخطوات التالیة :  

 :   Analyzeالتحلیل  .1
( الكسور والقیاس) وعناصرها األساسیة قامت  الباحثة في هذه المرحلة بتحلیل الوحدة الدراسیة 

من حیث المعرفة المفاهیمیة، والمعرفة اإلجرائیة وحل المشكالت، وكذلك تحدید األهداف 
%)، والمعرفة 29.7) بنسبة مئویة (14التعلیمیة للوحدة؛ فبلغ عدد عناصر المعرفة المفاهیمیة (

%)، 19.14بنسبة مئویة ( )9%)، وحل المشكالت (51.06) بنسبة مئویة (24اإلجرائیة (
) هدفًا موزعًا على المجاالت الثالثة 47وكذلك تّم تحدید األهداف السلوكیة للوحدة وبلغ عددها (

 ).2كما في الملحق رقم(
إضافة إلى ذلك فقد تم مراعاة خصائص الطالب من حیث مستواهم االجتماعي واالقتصادي 

 عامل مع الحاسوب قبل البدء بتطبیق الدراسة. وامتالكهم المهارات األساسیة في الت المتقارب،
  ):Designالتصمیم (  .2

قامت الباحثة في هذه المرحلة بتحدید الموضوعات التي سیتناولها البرنامج المحوسب، حیث تم 
تصمیم عناصر كل درس وتناول كل منها: الهدف العام، األهداف السلوكیة ،المتطلب السابق، 

إعداد اختبار وقامت الباحثة ب، جراءات التعلیمیة التعلمیة،  التقویمنوع الذكاءات المتعددة، اإل
  . القوة الریاضیة 
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  ):Developmentالتطویر ( .3

في هذه المرحلة إعداد األدوات والمواد التعلیمیة التي وضعت خالل فترة التصمیم، قامت الباحثة 
 24حیث تم توفیر الحاسوب وأجهزة  كما تم تحدید مصادر التعلم كالبرامج التعلیمیة المحوسب

وكذلك ، جهاز حاسوب في مختبر الحاسوب  في مدرسة جدة االبتدائیة  وجهازًا آخر للمعلم
 .إتباعهاأنشطة التقویم التي سوف یتم 

 ): Implementالتطبیق (  .4

 ،تم خالل هذه المرحلة تنفیذ التجربة بشكل فعال من قبل الباحثة في ضوء الذكاءات المتعددة
قد لقاء مع الطلبة قبل بدء التجربة حول آلیة التعلم باستخدام البرنامج المحوسب القائم كما تم ع

كما قامت الباحثة بتوزیع اسطوانات البرنامج المحوسب على الطالبات ، على الذكاءات المتعددة
  .  لتمكین جمیع الطالبات للتعلم في البیت واالستفادة من البرنامج بشكل أكبر

  ):Evaluateالتقویم (  .5

قیاس مدى كفاءة وفاعلیة التدریس، والحقیقة أن التقویم یتم خالل جمیع مراحل عملیة تصمیم  تم
البرنامج للتحقق من سالمة و ، أي خالل المراحل المختلفة وبینها وبعد التنفیذ أیضاً التعلیم، 

 على مجموعة من المحكمین المتخصصین في مجال بعرضه ثةالباح تقامه وجودتالمحوسب 
المناهج وطرق التدریس وتكنولوجیا التعلیم حیث قدم المحكمون بعض المالحظات تم خاللها 

 إجراء التعدیل المطلوب لیصبح في صورته النهائیة . 

  

  تحدید الوسائل والمواد التعلیمیة المستخدمة في تنفیذ البرنامج: :رابعاً 

یة المحوسبة التي یمكن أن یشتمل البرنامج على العدید من األنشطة والوسائل التعلیم    
حتى تراعي الفروق  لذا كانت هذه األنشطة متنوعة؛، تساعد الطلبة في تحقیق األهداف المنشودة

كساب أنماط مختلفة من جماعیة بین الطالبات، وتعمل على إالفردیة ،وتوفر فرصة للمشاركة ال
تنفیذ البرنامج المحوسب الذكاءات المتعددة والمهارات بشكل منظم ومرتب، وقد استخدم خالل 

أسلوب العروض العملیة من خالل مجموعة من الوسائل التعلیمیة وأجهزة العرض، واستخدام برامج 
  وعند اختیار الوسائل واألنشطة التعلیمیة تم مراعاة التالي: ، محوسبة تعرض المادة التعلیمیة

 .أن تكون مرتبطة باألهداف والمحتوى وأسالیب التقویم ‒

 .رصة المشاركة الفاعلة لجمیع الطالباتأن تتیح ف ‒

 أن تسهم بشكل مباشر في تحقیق أهداف البرنامج المحوسب.  ‒
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   :وقد تضمن البرنامج الوسائل التالیة

  یناسب عرض محتویات البرنامج. LCDجهاز عرض: جهاز  )1

 وذلك من خالل االستعانة بجهاز الحاسوب المحمول ( الب توب)  :الحاسوب )2

 تعلیمیة لتحقیق األهداف المرجوة استخدم الباحث العدید من الفالشات ال :ةالفالشات التعلیمی )3

 power pointو برنامج wordاالستعانة ببرنامج  )4

یحتوى على محتوى البرنامج الذي قام الباحث بتصمیمه وتنظیمه وفق أهداف  :دلیل المعلم )5
حتوى كل درس من وقد تضمن م، البرنامج المحوسب القائم على نظریة الذكاءات المتعددة

أنواع الذكاءات المتعددة، و عنوان الدرس، األهداف السلوكیة،   :الدروس العناصر التالیة
واإلجراءات التعلیمیة التعلمیة بناًء على الذكاءات المتعددة، والمصادر والوسائل التعلیمیة 

  )  5المقترحة، والتقویم. انظر ملحق رقم(

  :المحوسبتحدید أسالیب التقویم في البرنامج  )6

ونظرًا ألهمیة التقویم ،اتبعت ، في ضوء أهداف البرنامج المحوسب القائم بالذكاءات المتعددة
  الباحثة أسالیب التقویم التالیة: 

  :التقویم القبلي •

لتقویم مدى تقدمهن في الدراسة، من ، جراء التقویم القبلي قبل بدایة التدریب للطالباتتم إ
التجریبیة  :سئلة ،وتنفیذهن لألنشطة المصاحبة للمجموعتینخالل إجابة الطالبات عن األ

  .والضابطة عن طریق اختبار القوة الریاضیة
   :التقویم المرحلي(التكویني) •

 إجابةلتقویم مدى تقدمهن بالدراسة من خالل ، جراء التقویم المرحلي أثناء التدریب للطالباتتم إ
  .ذهن لألنشطةالطالبات عن األسئلة الموضوعیة لكل هدف وتنفی

  :التقویم البعدي •

لتقویم مدى تقدمهن في الدراسة من خالل ، جراء التقویم البعدي في نهایة التدریب للطالباتتم إ
  اختبار القوة الریاضیة لقیاس مهارات وقدرات القوة الریاضیة لدیهن. 

   :مرحلة كتابة سیناریو البرنامج :ثالثاً 

، لتعلیمي إلى إجراءات تفصیلیة مسجلة على الورقفي هذه المرحلة تم تحویل المحتوى ا    
   :وقد مرت هذه المرحلة بالخطوات التالیة
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صور متحركة ، أشكال، رسوم ،تحدید ما ینبغي عرضه على الشاشة من نصوص مكتوبة - 
  .وعدد الشاشات البرمجیة وتسلسلها ،وطریقة االنتقال من إطار إلى آخر

 هذه األطر مع بعضها البعض في نهایة البرنامج. إعطاء رقم معین لكل إطار لكي یتم ربط - 

تحدید المفاهیم المجردة ومن تم كتابة سیناریو حركي بحیث یوضح المفهوم بطریقة شیقة  - 
 .ومثیرة لالنتباه

 .التقلیل من النصوص قدر اإلمكانمراعاة وضوح الشاشة ، - 

، المناقشة واألنشطة ، من ثممراعاة تسلسل العرض ومنطقیته من خالل البدء بالتقویم القبلي - 
 .من ثم التقویم البعدي

 

   مرحلة إنتاج البرنامج :خامساً 

  .اختیار البرمجیات التي تخدم عملیة اإلنتاج 

   :) یبین سیر تنفیذ البرنامج التعلیمي 2 -4والمخطط التالي في الشكل رقم ( 

  
  ): سیر تنفیذ البرنامج التعلیمي2-4شكل (
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  امج: سادسًا: مرحلة تحكیم البرن

  :عرض البرنامج على المحكمین •

تم عرضه على مجموعة من األساتذة ، بعد االنتهاء من البرنامج وهو في صورته األولیة
وذلك عن طریق تقدیم نسخة من البرنامج ، المتخصصین في مجال المناهج وطرق التدریس

رأي حول إلبداء ال، المحوسب القائم على الذكاءات المتعددة لكل محكم من المحكمین
وسالمة اللغة ، بة للبرنامجمحتویات البرنامج من ناحیة المحتوى العلمي واألنشطة المصاح

  .أسالیب التقویمومالئمتها و 

  :إجراء التعدیالت الالزمة •

وتعدیالت المحكمین التي وجهت للبرنامج سواء من ناحیة اللغة أو الصیاغة أو  بآراءتم األخذ 
وبذلك ، وتمت التعدیالت وفقًا آلراء المحكمین، نظیمي للبرنامجالمحتوى العلمي أو الشكل الت

ویتمتع بالصدق الظاهري تمهیدًا للتطبیق على ، أصبح البرنامج معدًال في صورته النهائیة
   .) 6ملحق رقم (، المجموعة التجریبیة

   :مرحلة تنفیذ البرنامج :سابعاً 

حیث تم تجلیس بعض ، اً حاسوب) 24(تم تنفیذ البرنامج في مختبر المدرسة المكون من     
تعلم في لوتم توزیع اسطوانات على جمیع الطالبات ل، الطالبات كل طالبتین على جهاز حاسوب واحد

عرض المحتوى الدراسي في الوحدة التاسعة  تمحیث ، تعلم لوحدهالفرصة لكل طالبة ل إلعطاءالبیت 
تكون من ألساسي ( الجزء الثاني) والذي ی( الكسور والقیاس ) من كتاب الریاضیات للصف الثالث ا

وتحتوي ، ) 5كما في ملحق رقم ( ، عتبر دلیًال للمعلم عند تنفیذه للبرنامجوت، ثمانیة دروس تعلیمیة
أنواع  الوسائل التعلیمیة، ،المتطلب السابق، عنوان الدرس واألهداف السلوكیة، (رقم الدرس :على

   .)اإلجراءات والتقویم، الذكاءات

بحیث یتم تغطیة محتوى الوحدة بعد ، مل مرحلة تنفیذ البرنامج على عدد من الدروستشوت    
) یوضح الخطة 10- 4ن خالل أنماط الذكاءات المتعددة والجدول ( عملیة إثراء للمحتوى الدراسي م

  .الزمنیة لتدریس الوحدة
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  )10-4جدول ( 
  الخطة الزمنیة لتدریس الوحدة 

  صعدد الحص  موضوع الدرس  الدرس
  2  1الكسور   األول
  2  2الكسور   الثاني
  4  الكسور المتكافئة  الثالث

  3  مقارنة الكسور  الرابع

  3  الطول  الخامس

  2  الكتلة  السادس

  3  الزمن  السابع

  1  أنشطة وتمارین  الثامن

  
   :دلیل الطالب

تدریبات على مهارات  عمل تحتويبحیث كل ورقة ، ویتكون من أوراق عمل للطالبات
وفي ضوء مالحظات السادة ، وتم عرضه على مجموعة من المحكمین، ت القوة الریاضیةوقدرا

  ) 7بصورته النهائیة المرفقة في ملحق رقم ( إخراجهالمحكمین تم 

  :ضبط المتغیرات قبل بدء التجریب

 ،وتجنبًا آلثار العوامل الدخیلة التي یتوجب ضبطها، انطالقًا من الحرص على سالمة النتائج
 من خالل االعتماد علىو ، من آثارها للوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعمیموالحد 

ومقارنة المتوسطات الحسابیة في بعض ، للفصول الذي ینتمي إلیها أفراد العینة االختیار العشوائي
  لذا قامت الباحثة بضبط المتغیرات التالیة: ،المتغیرات أو العوامل

 مادة الریاضیات:  التحصیل في قبل تطبیق البرنامج في تكافؤ مجموعتي الدراسة  - 1

قامت الباحثة بأخذ درجات الطالبات في اختبار نصف الفصل الدراسي لمعرفة مدى تكافؤ     
) یوضح الفروق بین 11- 4والجدول رقم (، المجموعتین في التحصیل في مادة الریاضیات

    .مادة الریاضیات المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیر التحصیل في
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  )11-4 جدول (
  الفروق بین المجموعتین التجریبیة والضابطة في متغیر التحصیل  لمعرفة"  ت " نتائج اختبار

  البرنامجالریاضیات قبل تطبیق مادة في 

  المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 قیمة "ت" المعیاري

قیمة 
 الداللة

مستوى 
 الداللة

التحصیل في مادة 
 یاتالریاض

 12.091 29.063 32 تجریبیة
1.109 0.272 

غیر دالة 
 10.138 32.156 32 ضابطة إحصائیاً 

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین 11- 4یتضح من الجدول (
وهذا یعني أن  ،قبل بدء التجربة الریاضیات مادة التجریبیة والضابطة في متغیر التحصیل في 

  .الریاضیات مادة التحصیل في افئتین فيالمجموعتین متك
  

  معد للدراسة:اختبار القوة الریاضیة الفي  الدراسةتكافؤ مجموعتي  - 2

  )12-4(جدول 
والضابطة ومستوى الداللة للمجموعتین التجریبیة "ت"  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة

  اختبار القوة الریاضیةمتغیر التحصیل في تعزى ل

االنحراف   المتوسط لعددا المجموعة 
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

 مستوى الداللة  الداللة

التواصل 
 المفاهیمي

 0.718 1.218 2.750 32 تجریبیة
 

0.475 
 

غیر دالة 
 1.218 2.531 32 ضابطة  إحصائیاً 

 التواصل اإلجرائي
 1.305 1.909 4.031 32 تجریبیة

 
0.197 

 
غیر دالة 
 2.289 4.719 32 ضابطة إحصائیاً 

التواصل في حل 
 المشكالت

 1.784 0.756 1.406 32 تجریبیة
 

0.079 
 

غیر دالة 
 0.641 1.094 32 ضابطة إحصائیاً 

الترابط 
 المفاهیمي

 1.170 1.241 1.594 32 تجریبیة
 

0.246 
 

غیر دالة 
 1.105 1.938 32 ضابطة إحصائیاً 

 الترابط اإلجرائي
 0.414 0.871 1.125 32 تجریبیة

 
0.681 

 
غیر دالة 
 0.941 1.219 32 ضابطة إحصائیاً 
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  المتوسط لعددا المجموعة 
االنحراف 
 قیمة "ت" المعیاري

قیمة 
 مستوى الداللة  الداللة

الترابط في حل 
 المشكالت

 0.486 1.129 1.375 32 تجریبیة
 

0.628 
 

غیر دالة 
 0.916 1.500 32 ضابطة إحصائیاً 

 الدرجة الكلیة
 0.714 4.305 12.281 32 تجریبیة

 
0.478 

 
غیر دالة 
 3.733 13.000 32 ضابطة إحصائیاً 

) عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین المجموعتین 12- 4یتضح من الجدول (
یعني أن المجموعتین  وهذا، قبل بدء التجربة  اختبار القوة الریاضیةالتجریبیة والضابطة في متغیر 

  .لقوة الریاضیةالقبلي ل ختبارالفي امتكافئتین 

  :إجراءات تطبیق الدراسة المیدانیة
 لالستفادة منها في هذه الدراسة. السابقة العدید من الدراسات العربیة واألجنبیة ىعل طالعاال -1
 .إعداد اإلطار النظري والذي یتناول الحدیث عن المتغیرات المستقلة والتابعة للدراسة -2
 ،وكیفیة توظیفها في العملیة التعلیمیةلمحوسبة، االطالع على طرق تصمیم البرامج ا -3

 برنامج التعلیمي المحوسب.واالستفادة في تصمیم ال
تحلیل المحتوى والبرنامج و  اختبار القوة الریاضیة متمثلة في "الدراسة وال ومواد إعداد أدوات -4

  ."المحوسب ودلیل المعلم
قائم على الذكاءات الإعداد دلیل المعلم بحیث تعرض دروس الوحدة وفقًا للبرنامج المحوسب  -5

 المتعددة.
 .وذلك بعرضها على مجموعة من المحكمین المختصینتحكیم أدوات ومواد الدراسة  -6
من طالبات طالبة )  30(تتألف من نة استطالعیة یعلى عاختبار القوة الریاضیة  تطبیق -7

 الصف الرابع للتأكد من الصدق والثبات ومدى صعوبة الفقرات ومعامل تمییزها.
أدوات الدراسة في للموافقة على تطبیق وكالة الغوث الدولیة من  الحصول على إذن رسمي -8

 مدرسة جدة االبتدائیة.
عشوائیة من طالبات الصف الثالث الطریقة الب "طةبالتجریبیة والضا"الدراسة  تيار عینیاخت -9

 األساسي، لكون الباحثة ستطبق البرنامج بنفسها.
للتأكد من التجریبیة والضابطة  إجراء التطبیق القبلي الختبار القوة الریاضیة للمجموعتین - 10

 .همائتكاف
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حیث قامت الباحثة بتدریس المجموعة ، 2015- 4-3في  البدء في تطبیق الدراسةتم  - 11
والضابطة تم ، التجریبیة عن طریق برنامج محوسب قائم على نظریة الذكاءات المتعددة

 .تدریسها بالطریقة التقلیدیة

 حصص أسبوعیًا. )5() حصة دراسیة، وذلك بمعدل20استغرقت التجربة ( - 12

عتي الدراسة على مجمو 2015- 5- 5في البعدي الختبار القوة الریاضیة  إجراء التطبیق - 13
 المتعددة الذكاءات على قائموذلك لمعرفة أثر استخدام برنامج محوسب ؛ التجریبیة والضابطة

 على المجموعة التجریبیة. الریاضیة القوة تنمیة في

نتائج ومناقشتها ثم عرض ال، اإلجابات وجمع البیانات وتحلیلهاقامت الباحثة بتصحیح  - 14
 وتفسیرها في ضوء فروض الدراسة.

 وضع التوصیات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة.  - 15

  :اإلحصائیة المستخدمة معالجاتال
الرزمة اإلحصائیة للعلوم برنامج في هذه الدراسة لتحقیق أهداف الدراسة، استخدمت الباحثة     

جراء في إ  Statistics Package For Social Scienceوالمعروفة باسم SPSSاالجتماعیة 
  التحلیالت اإلحصائیة التي تم استخدامها في هذه الدراسة والمتمثلة في األسالیب اإلحصائیة التالیة:  

الفروق بین  لمعالجة T- test Independent sampleاختبار "ت" لعینتین مستقلتین "  .1
  .)8انظر ملحق رقم(   مجموعتین

ویحسب حجم التأثیر  حجم التأثیر وفق دلیل على مؤشراتها.إلیجاد  dایتا، حساب قیمة  .2
  كالتالي:

  )13-4جدول (
  الجدول المرجعي المقترح لتحدید مستویات حجم التأثیر بالنسبة لكل مقیاس من 

 مقاییس حجم التأثیر 

  األداة المستخدمة
  حجم التأثیر

  كبیر جداً   كبیر  متوسط  صغیر

η2  0.01 0.06 0.14 0.20 

D 0.2 0.5 0.8 1.1 



  

  

  

  الفصل اخلامس
  نتائج الدراسة وتفسريها

  

  اإلجابة المتعلقة بالسؤال األول وتفسیرها ²

  اإلجابة المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسیرها ²

  اإلجابة المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسیرها ²

  اإلجابة المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسیرها ²

  لخامس وتفسیرهااإلجابة المتعلقة بالسؤال ا ²

  اإلجابة المتعلقة بالسؤال السادس وتفسیرها ²

  التعقیب العام على نتائج الدراسة. ²

 توصیات الدراسة. ²

مقترحات الدراسة. ²
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  الفصل اخلامس

  نتائج الدراسة ومناقشتها
الفصل عرضًا للنتائج التي توصلت إلیها الباحثة، والمتعلقة بهدف الدراسة  ایتناول هذ

" فاعلیة برنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة  معرفة المتمثل في
" في spssحیث تم استخدام البرنامج اإلحصائي "  " لدى طالبات الصف الثالث األساسي بغزة

مناقشة النتائج وتفسیرها معالجة بیانات الدراسة، وسیتم عرض النتائج التي تم التوصل إلیها، وكذلك 
  ا وضعت الباحثة مجموعة من التوصیات والمقترحات.هئوفي ضو 

  

  اإلجابة المتعلقة بالسؤال األول وتفسیرها:أوًال : 
 لدى الریاضیة القوة لتنمیة المناسبة المتعددة الذكاءات ما"  :على نص السؤال األولی    

  بغزة؟ األساسي الثالث الصف طالبات

التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بموضع طالع على األدب ولإلجابة عن هذا السؤال تم اال
) على ثمانیة 2006، العنیزات 2008، البركاتي 2012(زین الدین  واتفق الباحثون، الدراسة الحالیة

   :أنواع من الذكاءات المتعددة وهي كالتالي

  .الذكاء اللغوي ‒

  .الذكاء المنطقي الریاضي ‒

  الذكاء المكاني البصري  ‒

  قي الموسی اإلیقاعيالذكاء  ‒

  الذكاء الجسمي الحركي  ‒

  البینشخصي  االجتماعيالذكاء  ‒

  الذكاء الذاتي الضمنشخصي  ‒

  .الذكاء الطبیعي ‒

 

  



 نتائج الدراسة وتفسیرها
 

151 

  الخامسالفصل 
  

  اإلجابة المتعلقة بالسؤال الثاني وتفسیرها:ثانیًا: 
 المتعددة الذكاءات على القائم المحوسب البرنامج صورة ما"  :على الثاني السؤال ینص    
 ؟ بغزة األساسي الثالث الصف طالبات لدى الریاضیة القوة تنمیة في

ة المتعدد الذكاءات على برنامج محوسب قائم تصمیمولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة ب
وذلك بعد االطالع على العدید من الدراسات السابقة التي اهتمت بخطوات بناء البرامج المحوسبة 

وتم توضیح محتویاته ، )2015:ألشقر وا ( األسطل) 2012(زین الدین  ، )2008كدراسة ( عیاد 
في الفصل الرابع، وبعد مراجعته وعرضه على السادة المحكمین أصبح في صورته النهائیة كما هو 

  .)   6 موضح في ملحق رقم (

  
  

  اإلجابة المتعلقة بالسؤال الثالث وتفسیرها:ثالثًا : 
 المجموعةت طالبا درجات متوسط بینفروق  وجدت هل"  :على السؤال الثالث ینص

الریاضیة  البعدي الختبار المعرفة التطبیق في الضابطة المجموعة في وأقرانهم التجریبیة
 المشكالت)؟ حل ،المفاهیمیة ،(اإلجرائیة

فروق ذات  یوجدال ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بصیاغة الفرض الصفري التالي: 
 التجریبیةتین المجموعالبات ط درجاتي متوسط بین)  α ≥ 0.05داللة إحصائیة عند مستوى ( 

  .المشكالت) حل، ، اإلجرائیةالمفاهیمیة( الریاضیة البعدي الختبار المعرفة التطبیق في الضابطةو 

، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات وللتحقق من صحة هذا الفرض    
للكشف  " T- test Independent sampleاستخدام اختبار "ت" لعینتین مستقلتین " المعیاریة، و 

عن داللة الفروق بین متوسطي األداء في اختبار المعرفة الریاضیة البعدي لكل من المجموعة 
  .) یوضح ذلك1-5(التجریبیة والمجموعة الضابطة، وجدول رقم 

  

  

  



 نتائج الدراسة وتفسیرها
 

152 

  الخامسالفصل 

  ) 1-5(جدول 
والضابطة بیة ومستوى الداللة للمجموعتین التجری"ت"  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة

  في التطبیق البعدي الختبار المعرفة الریاضیة

 المتوسط العدد المجموعة 
االنحراف 
 قیمة "ت" المعیاري

قیمة 
 مستوى الداللة الداللة

المعرفة 
 اإلجرائیة

 6.079 1.545 10.250 32 تجریبیة
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 1.966 7.563 32 ضابطة 0.01

المعرفة 
 میةالمفاهی

 5.370 2.355 17.563 32 تجریبیة
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 3.415 13.625 32 ضابطة 0.01

حل 
 المشكالت

 5.958 1.054 6.719 32 تجریبیة
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 1.720 4.594 32 ضابطة 0.01

الدرجة 
 الكلیة

 6.693 4.362 34.531 32 تجریبیة
 

0.000 
 

عند  دالة إحصائیاً 
 5.972 25.781 32 ضابطة 0.01

     α= (2.66≤0.01) وعند مستوى داللة (62*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

  یتضح أن:) 1- 5ومن الجدول (  

قیمة "ت" المحسوبة أكبر من قیمة "ت" الجدولیة في جمیع مستویات المعرفة الریاضیة    
وعلیه یتم رفض الفرض الصفري وقبول ، )α=  0.01ة ( والدرجة الكلیة لالختبار عند مستوى دالل

) بین ≥ α 0.05" توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند (  :والذي ینص على أنه، الفرض البدیل
متوسطي درجات طلبة المجموعتین التجریبیة والضابطة في اختبار القوة الریاضیة محور المعرفة 

  . "الریاضیة وذلك لصالح المجموعة التجریبیة 
  :وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب التالیة

التأثیر الفعال للبرنامج المحوسب القائم على نظریة الذكاءات المتعددة في تنمیة المعرفة  -1
حیث ساعد على فتح مجال  ،الریاضیة المتمثلة بالمعرفة المفاهیمیة واإلجرائیة وحل المشكالت

  .آلفاق معرفیة أوسع
بحیث تم التدرج من  ،سل ومتدرج من خالل البرنامج المحوسبتقدیم المعلومات بشكل متسل -2

  .مما ساعد في بناء المعرفة الریاضیة ؛البسیط إلى الصعب
مما ساعد على  دة االطالع على المعلومة مرة آخرىأتاح البرنامج المحوسب للطلبة فرصة إعا -3

  .تعلمفهم الطلبة للمعرفة الریاضیة واستیعابها وثبات المعلومة وبقاء أثر ال
  .مما زاد من التفاعل والقدرة على حل المشكالت ؛البرنامج المحوسب مليء باألنشطة -4
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مما زاد من  ؛البرنامج المحوسب یحتوى على عناصر التشویق الصوت والصورة والحركة -5
  .تفاعل الطلبة نحو التعلم

  حجم التأثیر: 

ولیست من قبیل  ستقلهي فروق تعود إلى المتغیر الملتأكد من أن حجم الفروق الناتجة ل
"  باستخدام η2مربع إیتا "العشوائیة قامت الباحثة بحساب حجم األثر عن طریق إیجاد قیمة 

  ).42: 2000عفانة، (  المعادلة التالیة

t2 
=  η2  

+ df    t2  

نسبة التباین الكلي في المتغیر التابع یرجع إلى  η2، درجات الحریة df، " مربع قیمة (ت)t2 حیث " 
   .متغیر المستقلال

یوضح حجم  ) 2- 5(  السابقة والجدول  بحساب التأثیر باستخدام المعادلةولقد قامت الباحثة   
یوضح حجم التأثیر  )2-5(والجدول سب على اختبار المعرفة الریاضیة ، البرنامج المحو تأثیر 

  :المعرفة الریاضیة للدرجة الكلیة الختبار

  ) 2-5(جدول 
  البرنامج المحوسب الختبار المعرفة الریاضیة حجم تأثیر" إلیجاد  d"و " η 2"و قیمة "ت"

درجات  المهارة
مربع  قیمة قیمة "ت الحریة

  حجم التأثیر  d قیمة η 2 ایتا 

  جداً  كبیر 1.544 0.373 6.079 62 المعرفة اإلجرائیة
  جداً  كبیر 1.364 0.317 5.370 62 المعرفة المفاهیمیة

  جداً  كبیر 1.513 0.364 5.958 62 حل المشكالت
  جداً  كبیر 1.700 0.419 6.693 62  الدرجة الكلیة

كبیرًا جدًا في جمیع مستویات  اً أن حجم التأثیر كان حجم )2-5(یتضح من الجدول 
ن البرنامج المحوسب كان هذا یدل أ، حل المشكالت )، اإلجرائیة، المعرفة الریاضیة ( المفاهیمیة

عدید من الدراسات التي في نتائجها مع ال واتفقت هذه الدراسة، ریاضیةفي تنمیة المعرفة الله أثر 
 مثل دراسةوظفت الذكاءات المتعددة في تنمیة التفكیر والتحصیل والترابط والتواصل الریاضي 

  .) 2012زین الدین ،(، )2008(البركاتي ،
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  اإلجابة المتعلقة بالسؤال الرابع وتفسیرها:رابعًا : 
 التجریبیة المجموعةالبات ط درجات متوسط بینفروق  یوجد هلعلى:"ع من السؤال الراب ینص

  الریاضي ؟ الختبار التواصل البعدي التطبیق في الضابطة المجموعة في وأقرانهم

فروق  یوجدال قامت الباحثة بصیاغة الفرض الصفري التالي:  الرابع ولإلجابة عن السؤال
 نالبات المجموعتیط درجاتي متوسط بین)  α ≥ 0.05ذات داللة احصائیة عند مستوى ( 

  .الریاضي اختبار التواصل في الضابطةو  التجریبیة

، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات وللتحقق من صحة هذا الفرض - 
للكشف  " T- test Independent sampleاستخدام اختبار "ت" لعینتین مستقلتین " المعیاریة، و 
الفروق بین متوسطي األداء في اختبار التواصل الریاضي البعدي لكل من المجموعة عن داللة 

  .یوضح ذلك) 3-5 التجریبیة والمجموعة الضابطة، وجدول رقم (
  

  )3- 5الجدول (
والضابطة ومستوى الداللة للمجموعتین التجریبیة "ت"  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة

  في التطبیق البعديالختبار التواصل  الریاضي 

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

 مستوى الداللة الداللة

التواصل 
 المفاهیمي

 5.361 0.865 5.344 32 تجریبیة
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 0.995 4.094 32 ضابطة 0.01

التواصل 
 اإلجرائي

 3.807 1.900 13.938 32 تجریبیة
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 3.300 11.375 32 ضابطة 0.01

التواصل في 
 حل المشكالت

 5.442 0.397 2.813 32 تجریبیة
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 0.782 1.969 32 ضابطة 0.01

 الدرجة الكلیة
 5.216 2.668 22.094 32 تجریبیة

 
0.000 

 
دالة إحصائیًا عند 

 4.288 17.438 32 ضابطة 0.01

     α= (2.66≤0.01) وعند مستوى داللة (62*قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

  ) یتضح أن:3-5ومن الجدول (

قیمة "ت" المحسوبة أكبر من قیمة "ت" الجدولیة في جمیع أبعاد اختبار التواصل الریاضي  
ود فروق ذات داللة وهذا یدل على وج، )α= 0.01والدرجة الكلیة لالختبار عند مستوى داللة (

بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في اختبار القوة الریاضیة في محور  إحصائیة
  .التواصل الریاضي، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة
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  :حجم التأثیر

η2وإلیجاد حجم التأثیر قامت الباحثة بحساب مربع إیتا "
یوضح حجم  )4-5( الجدولو"   

  للدرجة الكلیة لالختبار:أثیر الت

  ) 4- 5الجدول (
η2"و قیمة "ت"

  البرنامج المحوسب الختبار القوة الریاضیة  حجم تأثیرإلیجاد  "d"و " 
  محور التواصل الریاضي

درجات  المهارة
قیمة مربع ایتا    قیمة "ت الحریة

η 2  قیمةd حجم التأثیر  

  جداً كبیر  1.362 0.317 5.361 62 التواصل المفاهیمي
  كبیر جداً  0.967 0.189 3.807 62 التواصل اإلجرائي

  كبیر جداً  1.382 0.323 5.442 62 التواصل في حل المشكالت
  كبیر جداً  1.325 0.305 5.216 62  الدرجة الكلیة

أن حجم التأثیر كان كبیرًا جدًا في محور التواصل الریاضي  )4- 5(یتضح من الجدول 
التواصل حل المشكالت)  والدرجة الكلیة ، التواصل اإلجرائي، ل المفاهیميبأبعاده الثالثة ( التواص

في تنمیة التواصل  أن البرنامج المحوسب كان له أثروهذا یدل على ، لمحور التواصل الریاضي
واتفقت هذه الدراسة مع نتائج الدراسات التي وظفت برامج واستراتیجیات مختلفة لتنمیة ، الریاضي

(مراد ، )2006(محمود وبخیت ، )2009(سرور ، )2008البركاتي ة (مثل دراس التواصل الریاضي
   .) 2011(المشیخي ، )2006والوكیل 

  وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب التالیة:

ساعد البرنامج المحوسب على إثارة أسئلة تساعد في تنمیة المهارات المختلفة للتواصل  .1
  الریاضي والتي تتحدى التفكیر.

  المحوسب عمل على تنمیة التعبیر بالرموز.البرنامج  .2

تم تنمیة القراءة الریاضیة من خالل إعطاء الفرصة للطالب لقراءة المسألة الریاضیة أمام  .3
  الطالب.

  البیئة التعلیمیة المناسبة نمت التواصل الریاضي لمعالجة األفكار والمشكالت المهمة. .4

  الفهم مما نمى التواصل الریاضي لدیهم. ساعد البرنامج المحوسب على تبادل األفكار وتعزیز .5

البرنامج المحوسب یتضمن نشاطات وأوراق عمل تنفذها الطالبات، وكان هناك مجال 
  للمنافسة قائم على التفاهم والحوار.
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  اإلجابة المتعلقة بالسؤال الخامس وتفسیرها:خامسًا: 
 المجموعة طالبات درجات متوسط بینفروق  یوجد هل" :على ص السؤال الخامسین
 الریاضي؟ الختبار الترابط البعدي التطبیق في الضابطة المجموعة في وأقرانهم التجریبیة

فروق ذات  یوجدال ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بصیاغة الفرض الصفري التالي: 
 الضابطةو  التجریبیةتین المجموعالبات ط درجاتي متوسط بین) α ≥ 0.05عند (  إحصائیةداللة 

  .الریاضي الختبار الترابط البعدي التطبیق في

، قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات وللتحقق من صحة هذا الفرض -     
للكشف  " T- test Independent sampleاستخدام اختبار "ت" لعینتین مستقلتین " المعیاریة، و 

بط الریاضي البعدي لكل من المجموعة عن داللة الفروق بین متوسطي األداء في اختبار الترا
  .یوضح ذلك )5-5(التجریبیة والمجموعة الضابطة، وجدول رقم 

  ) 5- 5(الجدول 
والضابطة ومستوى الداللة للمجموعتین التجریبیة "ت"  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة

  في التطبیق البعدي الختبار القوة الریاضیة

النحراف ا  المتوسط العدد المجموعة 
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

  مستوى الداللة الداللة

الترابط 
 المفاهیمي

 4.653 1.118 4.906 32 تجریبیة
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 1.344 3.469 32 ضابطة 0.01

الترابط 
 اإلجرائي

 5.435 0.751 3.625 32 تجریبیة
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 1.218 2.250 32 ضابطة 0.01

الترابط في حل 
 المشكالت

 4.397 0.928 3.906 32 تجریبیة
 

0.000 
 

دالة إحصائیًا عند 
 1.362 2.625 32 ضابطة 0.01

 الدرجة الكلیة
 6.537 2.257 12.438 32 تجریبیة

 
0.000 

 
دالة إحصائیًا عند 

 2.731 8.344 32 ضابطة 0.01

     α= (2.66≤0.01وعند مستوى داللة () 62قیمة "ت" الجدولیة عند درجة حریة (

  یتضح أن: )5- 5(ومن الجدول 

قیمة "ت" المحسوبة أكبر من قیمة "ت" الجدولیة في جمیع أبعاد اختبار الترابط الریاضي  
وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة ، )α= 0.01(والدرجة الكلیة لالختبار عند مستوى داللة 

ة والمجموعة الضابطة في اختبار القوة الریاضیة في محور الترابط بین المجموعة التجریبی إحصائیة
  .الریاضي، ولقد كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة
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η 2وإلیجاد حجم التأثیر قامت الباحثة بحساب مربع إیتا "        
یوضح حجم  )6- 5( الجدولو"   

  للدرجة الكلیة لالختبار:التأثیر 

  ) 6-5(جدول 
  البرنامج المحوسب الختبار القوة الریاضیة  حجم تأثیرالیجاد "  η 2"و قیمة "ت"

  محور الترابط الریاضي

درجات  المهارة
مربع  قیمة قیمة "ت  الحریة

  حجم التأثیر d قیمة  η 2 ایتا 

  جداً  كبیر 1.182 0.259 4.653 62 الترابط المفاهیمي
  جداً  كبیر 1.380 0.323 5.435 62 الترابط اإلجرائي

  جداً  كبیر 1.117 0.238 4.397 62 رابط في حل المشكالتالت
  جداً  كبیر 1.660 0.408 6.537 62  الدرجة الكلیة

أن حجـــم التــأثیر كـــان كبیـــرًا جــدًا فـــي محــور التـــرابط الریاضـــي  )6-5(یتضــح مـــن الجــدول 
الكلیـة لمحـور  ترابط حل المشكالت)  والدرجـة، الترابط اإلجرائي، لمفاهیميبأبعاده الثالثة ( الترابط ا

، فــي تنمیــة التــرابط الریاضــي أن البرنــامج المحوســب كــان لــه أثــروهــذا یــدل علــى ، التــرابط الریاضــي
في نتائجها مع العدید من الدراسات التي وظفت استراتیجیات تسـتند إلـى التـرابط  واتفقت هذه الدراسة

، )2004اب ( دیـــــــ، )2006( الـــــــدویري والقضـــــــاه ، )2007( الخوصـــــــي  الریاضـــــــي مثـــــــل دراســـــــة
  ). 2013والدراسات التي عملت على تنمیة الترابط الریاضي  مثل دراسة (عمر، 

  وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب التالیة:

البرنامج المحوسب ساعد في ربط المعلومات السابقة بالمعلومات الجدیدة ؛مما عمل على  .1
 تنمیة الترابط الریاضي.

عیة للتعلم والتعامل مع الریاضیات على أنها مادة البرنامج المحوسب عمل على إحداث داف .2
 مرتبطة بالواقع ولیست مجردة ذات طابع صعب.

تضمن البرنامج المحوسب مواقف یومیة تهدف إلى حل المشكالت تم ترجمتها إلى مواقف  .3
 ریاضیة عملت على تنمیة الترابط الریاضي.

للتعلم الجدید لدى المتعلم؛ مما عرض المادة بطریقة میسرة وسهلة تثیر التشویق والدافعیة  .4
 یساعد في تنمیة الترابط الریاضي. 
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  اإلجابة المتعلقة بالسؤال السادس وتفسیرها:سادسًا: 
 المجموعةطالبات  درجات متوسط بینفروق  یوجد هل"  :على ص السؤال السادسین
  ؟ ككل الریاضیةالختبار القوة  البعدي التطبیق في الضابطة المجموعة في وأقرانهم التجریبیة

فروق ذات  یوجدال ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بصیاغة الفرض الصفري التالي: 
 التجریبیةتین المجموعالبات ط درجاتي متوسط بین) α ≥ 0.05داللة احصائیة  عند ( 

  .ككل الختبار القوة الریاضیة البعدي التطبیق في الضابطةو 
امت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابیة واالنحرافات ، قوللتحقق من صحة هذا الفرض -     

للكشف  " T- test Independent sampleاستخدام اختبار "ت" لعینتین مستقلتین " المعیاریة، و 
عن داللة الفروق بین متوسطي األداء في اختبار القوة الریاضیة البعدي لكل من المجموعة 

  .یوضح ذلك) 7-5(التجریبیة والمجموعة الضابطة، وجدول رقم 
  )7- 5(الجدول 

والضابطة ومستوى الداللة للمجموعتین التجریبیة "ت"  المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة
  في التطبیق البعديككل  الختبار القوة الریاضیة

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
قیمة  قیمة "ت" المعیاري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 التواصل
 الریاضي

 5.216 2.668 22.094 32 جریبیةت
 

0.000 
 

0.000 
 4.288 17.438 32 ضابطة 

 الترابط
 الریاضي

 6.537 2.257 12.438 32 تجریبیة
 

0.000 
 

0.000 
 2.731 8.344 32 ضابطة 

الدرجة 
 الكلیة

 6.693 4.362 34.531 32 تجریبیة
 

0.000 
 

0.000 
 5.972 25.781 32 ضابطة 

     α= (2.66≤0.01) وعند مستوى داللة (62الجدولیة عند درجة حریة (قیمة "ت" 

  یتضح أن: )7- 5(ومن الجدول

قیمة "ت" المحسوبة أكبر من قیمة "ت" الجدولیة في جمیع أبعاد اختبار القوة الریاضیة 
وهذا یدل على وجود فروق ذات ، )α= 0.01(ككل  والدرجة الكلیة لالختبار عند مستوى داللة 

بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطة في اختبار القوة الریاضیة ككل، ولقد  إحصائیة داللة
  .كانت الفروق لصالح المجموعة التجریبیة

η 2وإلیجاد حجم التأثیر قامت الباحثة بحساب مربع إیتا "        
یوضح حجم  )8- 5( الجدولو"   

  للدرجة الكلیة لالختبار:التأثیر 



 نتائج الدراسة وتفسیرها
 

159 

  الخامسالفصل 
  

  )8- 5الجدول (
η2"و قیمة "ت"

  " إلیجاد حجم تأثیر البرنامج المحوسب الختبار القوة الریاضیة ككل d"و " 

مربع  قیمة قیمة "ت درجات الحریة  المهارة
  حجم التأثیر d قیمة η 2 ایتا 

  جداً  كبیر 1.325 0.305 5.216 62  الریاضي التواصل
  جداً  كبیر 1.660 0.408 6.537 62  الریاضي رابطالت

  جداً  كبیر 1.700 0.419 6.693 62  الكلیةالدرجة 

أن حجم التأثیر كان كبیرًا جدًا في اختبار القوة الریاضیة ككل،  )8- 5(یتضح من الجدول 
   .في تنمیة القوة الریاضیة رنامج المحوسب كان له أثروهذا یدل على أن الب

رامج واستراتیجیات واتفقت هذه الدراسة في نتائجها مع العدید من الدراسات التي وظفت ب    
 ،( المتولي، )2013،)، ( عبد اهللا 2008 ،أخرى لتنمیة القوة الریاضیة مثل دراسة ( البركاتي

، )2010 ،( سرور، )2011( النمر،، )2012ي،( ریان، )2012 ،) ( قاسم والصیداوي2013
(Flores, 2009)   

  وتعزو الباحثة ذلك إلى األسباب التالیة:
إلى نفس األسباب التي تم عرضها في المعرفة الریاضیة والتواصل تعزو الباحثة األسباب  .1

  الریاضي والترابط الریاضي. 
اهتمام البرنامج بالمشكالت الریاضیة التي تتحدى البنیة العقلیة للطلبة وتثریها بما یعمل على  .2

  تنمیة أبعاد القوة الریاضیة لدى الطلبة.
مع المعرفة؛ مما ساعد في قوة المعرفة إن البرنامج المحوسب ساعد على تفاعل الطالب  .3

  الریاضیة وقوة العقل الریاضي.
 الذكاءات المتعددة ساعدت على تقویة الطاقة الذهنیة من خالل التفاعل بین الطلبة والبیئة. .4
أتاح البرنامج المحوسب القائم على الذكاءات المتعددة للطالب الفرصة للكشف عن الكثیر  .5

بمواقف وخبرات تعلیمیة منظمة، كما أن نظریة الذكاءات من الحقائق من خالل مروره 
المتعددة تركز على تشجیع الطالب على التركیز في عملیات التعلیم والتعلم أكثر من 

 المنافسة مع زمالئهم.

التنوع في تطبیق برنامج الذكاءات المتعددة وما تضمنه من حوار وتفاعل وتبادل آراء وأنماط  .6
إلى حد كبیر من الحفظ للمعلومات وشجع الطلبة على التعلم مما الذكاءات المتعددة قلل 
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ساعدهم في تنمیة التواصل الریاضي والترابط الریاضي ومعالجة المعلومات بصورة أكثر 
 عمقًا من عملیة الحفظ، أو التذكر التي تقتصر على معالجة المعلومات بصورة سطحیة.

مباشر عن أي سؤال وبطرق متنوعة مما إن البرنامج المحوسب أتاح فرصة التعزیز بشكل 
  زاد من فرص التعلم لدى الطالبات.

  

  ملخص نتائج الدراسة
   :بعد عرض النتائج وتفسیرها لخصت الباحثة هذه النتائج بما یلي

درجات طالبات ) بین متوسط α=  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  .1
ات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار القوة ومتوسط درجالمجموعة التجریبیة، 

  .لصالح المجموعة التجریبیة  الریاضیة في محور المعرفة الریاضیة
) بین متوسط درجات طالبات α=  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  .2

عدي الختبار القوة ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق الب،المجموعة التجریبیة 
  .لصالح المجموعة التجریبیة الریاضیة في محور التواصل الریاضي

) بین متوسط درجات طالبات α=  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  .3
ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار القوة ، المجموعة التجریبیة

  .لصالح المجموعة التجریبیة لترابط الریاضيالریاضیة في محور ا
) بین متوسط درجات طالبات α=  0.01توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة (  .4

ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبیق البعدي الختبار القوة ، المجموعة التجریبیة
 .لصالح المجموعة التجریبیة الریاضیة ككل
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  لى نتائج الدراسةالتعقيب العام ع
یجابي والفعال للبرنامج المحوسب القائم على الذكاءات یتضح من نتائج الدراسة األثر اإل

والتواصل الریاضي والترابط  ،المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة (المعرفة الریاضیة بمستویاتها
ن حیث إ، الضابطة بیة على المجموعةحیث دلت النتائج على تفوق المجموعة التجری، الریاضي)

كلتا المجموعتین التجریبیة والضابطة كانتا متجانستین في المتغیرات (التحصیل العام في 
لمعالجة برز فرقًا داًال ولكن بعد إخضاع المجموعة التجریبیة ل والعمر الزمني)، ،الریاضیات
ج في تنمیة القوة مما یعكس أثر البرنام، بین المجموعة التجریبیة والمجموعة الضابطةإحصائیًا 

وترى الباحثة أن األثر الفعال للبرنامج المحوسب المعد في ضوء نظریة ، الریاضیة لدى الطالبات
  : الذكاءات المتعددة یعود لألسباب التالیة

وهذا  ،والحركة والصوت  واللون األنشطةاحتواء برنامج الوسائط المتعددة على كم كبیر من  .1
 .لطلبةوتشویق ا إثارةكله یعمل على 

الذكاءات المتعددة مما یعني مراعاة الفروق الفردیة بین الطلبة  أنماطمراعاة البرنامج لبعض  .2
 لتواصل الریاضي والترابط الریاضي حثهم على او  ،على المعرفة الریاضیة وتشجیعهم على التركیز

 .العالم  شبه المحسوس إلىاالنتقال بالطلبة من العالم المجرد  .3
وذلك من خالل عرض المادة التعلیمیة  ،الروتین المعروف في الطریقة التقلیدیةالطلبة عن  إبعاد .4

 من خالل الحاسوب.
بینما اعتمد ،التربویة  األهدافالوسائل التربویة المتعلقة بالبرنامج المحوسب یتناسب مع  إعداد .5

 .أخرىدون استخدام وسائل  یقة التقلیدیةطلبة المجموعة الضابطة على الطر 
 .رنامج المحوسب بشكل جید من حیث مرحلتي التخطیط والتنفیذتجهیز الب .6
 أدىمما ؛في نفوس الطلبة  كبیراً  أثراً تخطیط الدروس من خالل نظریة الذكاءات المتعددة  ترك  .7

 واستیعابها بشكل جید. معرفة المفاهیمیةتذلیل فهم الطلبة لل إلى
كبیر على المجموعة  رثأله كان  باحثةمحوسب بشكل مناسب من قبل التطبیق البرنامج ال .8

 .التجریبیة
الوسائل التربویة المتعلقة بالبرنامج المحوسب المقترح كانت متنوعة وتتناسب مع حاجات الطلبة  .9

 .ورغباتهم
وتساعد المعلم على  ،من استراتیجیات التدریس واسعاً تعطي نظریة الذكاءات المتعددة مدى  .10

كد  على دور المعلم في فهم عقول الطلبة ؤ وت ،قةالطلبة دون تفر  أنواعالتدریس بفاعلیة لكل 
النظریة تحقق  أنكما  ،ن یتعلموا بطرق كثیرة ومختلفةأطلبة  بلوتعزز دورهم في توفیر الفرصة ل

 .التعلم النشط
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  توصيات ومقترحات الدراسة
عرضت الباحثة ، ومراحل تنفیذها وما أسفرت عنه من نتائج، في ضوء أهداف الدراسة

  :ت والمقترحات التالیةالتوصیا
   :توصیات الدراسة  . أ

االستفادة من البرامج التعلیمیة المحوسبة بمختلف المراحل الدراسیة  وتوظیفها في العملیة  .1
  .ویحسن من فرص التعلم الذاتي، مما یحقق التفاعلیة في التعلیم ،التعلیمیة

ة المحوسبة عقد ورش عمل للمعلمین لتدریبهم على كیفیة تصمیم البرامج التعلیمی .2
  .واستخدامها بشكل فعال في التدریس

  .تفعیل مختبر الحاسوب في المدرسة لیشمل تدریس جمیع المواد الدراسیة .3
عقد ورش عمل للمعلمین لتدریبهم على كیفیة التخطیط الجید للدروس في مختلف المواد  .4

  .باستخدام نظریة الذكاءات المتعددة
لتدریس بصورة كبیرة لتحقیق التعلم النشط والتواصل استخدام نظریة الذكاءات المتعددة في ا .5

   .والترابط الریاضي
، إعادة النظر في بناء مناهج الریاضیات لكافة المراحل وخاصة الصف الثالث األساسي .6

  .بحیث تشمل أبعاد القوة الریاضیة
لیم ضرورة تفعیل البرامج التعلیمیة المحوسبة القائمة على نظریة الذكاءات المتعددة في تع .7

  .وذلك ألثره في تنمیة أبعاد القوة الریاضیة ،الریاضیات للصف الثالث األساسي
  :ب. مقترحات الدراسة

دراسات میدانیة تهدف إلى تنمیة القوة الریاضیة في كل مراحل التعلیم المختلفة في  اجراء  .1
 .ضوء نظریة الذكاءات المتعددة

لتذلیل صعوبات تعلم المواد ، تعددةإجراء دراسات میدانیة في ضوء نظریة الذكاءات الم .2
 .الدراسیة

إجراء المزید من الدراسات حول استخدام برامج الوسائط المتعددة المعدة في ضوء نظریة  .3
نظریة الیاءات ، كنظریة جانبي الدماغ، في التعلیم أخرىأو أي نظریة ، اءات المتعددةالذك

 .السبع وغیرها
وعدم اقتصارها على ، اد الدراسیة األخرىتوظیف برامج الوسائط المتعددة في المو  .4

 .الریاضیات
 .توظیف نظریة الذكاءات المتعددة في مواد دراسیة أخرى .5
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. عمان: دار  التدریس الصفي بالذكاءات المتعددة) . 2009عزو والخزندار، نائلة ( عفانة، - 88
  المسیرة. 

. أسالیب تدریس الحاسوب) . 2005عزو والخزندار، نائلة والكحلوت، نصر (  فانة،ع - 89
  .  فلسطین : آفاق

باستخدام  الریاضیات تحصیل غي الجودة مستوى). 2004( سعد نبهان، و عزو عفانة، - 90
  إلى مقدم بحث. بغزة الثامن الصف طلبة لدى تعلمها نحو واالتجاه (TIMSS)اختبار 
تشرین  24- 23اإلسالمیة، غزة،  الجامعة ، العصر وتغیرات فلسطین في التربیة مؤتمر
   2004أول، 

أثر استخدام الحاسوب كوسیلة تعلیمیة في تحصیل طلبة الصف ). 2003عفانه، وائل (  - 91
. رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة النجاح الخامس األساسي في وحدة المساحة

  الوطنیة، نابلس، فلسطین .
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أثر استخدام معمل الریاضیات االفتراضي في تنمیة مهارات ) . 2013عمر، دعاء (  - 92
رسالة الترابط الریاضي لدى تلمیذات الصف الرابع االبتدائي بمدینة مكة المكرمة . 

 ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة . 

محوسب في تحصیل ) . تقویم فاعلیة منهاج الریاضیات ال2010العمري، أكرم محمود (  - 93
 ). 1، 11،مجلة العلوم التربویة والنفسیةطلبة الصف العاشر األساسي . 

مجلة دراسات في )، تكنولوجیا الحاسوب في العملیة التعلیمیة، 2001العمري، عبداهللا ( - 94
 القاهرة .  -،العدد الثالث والسبعون، مصرالمناهج وطرق التدریس 

 المتعددة الذكاءات نظریة ضوء في المتعددة ائطبالوس برنامج أثر). 2008عیاد، منى (  - 95
، بغزة السابع الصف طالبات لدى التعلم أثر وبقاء التكنولوجیة المفاهیم على اكتساب

  رسالة ماجستیر، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین .

، عمان : 1، طالحاسوب التعلیمي وتطبیقاته التربویة) . 2004عیادات، یوسف محمد (  - 96
  ة للنشر والتوزیع .دار المسیر 

، عمان 2. ط . التفكیر عند األطفال .. تطوره وطرق تعلیمه) 2001غانم، محمود محمد ( - 97
 : دار الفكر . 

رسالة  . القدرة الریاضیة لدى طلبة معاهد اعداد المعلمین .) 2011فریح، غصون رشید ( - 98
  ماجستیر غیر منشورة، جامعة التربیة ابن الهیثم، بغداد .

لكي یتعلم الجمیع / دمج ). 2006في و سترونج، ریتشارد وبریني، ماثیوج ( فیسلفر، هار  - 99
(ترجمة مدراس الظهران األهلیة)،السعودیة: دار الكتاب  أسالیب التعلم بالذكاءات المتعددة

  التربوي. 

) . أثر برنامج تدریبي لتنمیة القوة 2013قاسم، بشرى محمود و الصیداوي، غسان رشید (  - 100
لطلبة المطبقین على القوة الریاضیة لدى طلبة الصف الثاني المتوسط . الریاضیة لدى ا

  .  384- 355)، 206( 1، مجلة األستاذ

) . أثر التدریس وفق القوة الریاضیة 2014القبیالت، محمد علي والمقدادي، أحمد محمد (  - 101
. على استیعاب المفاهیم الریاضیة لدى طالبات الصف الثامن األساسي في األردن 

 .  346 - 333)، 1( 41، سات العلوم التربویةدرا
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، القاهرة : عالم 1. ط التدریس بالتكنولوجیا الحدیثة) . 2006قندیل، أحمد ابراهیم (  - 102
  الكتب. 

برنامج محوسب لتنمیة مهارات الرسم البیاني في الریاضیات لدى ). 2010قنن، عمرو (  - 103
منشورة، الجامعة اإلسالمیة، . رسالة ماجستیر غیر  طالب الصف العاشر األساسي بغزة

  غزة، فلسطین.

تجاوز التوقعات: دلیل المعلم لتطبیق أبحاث ). 2006كوفالیك، سوزان و أوسلون، كارین(  - 104
السعودیة: دار  - . (ترجمة: مدارس الظهران األهلیة)، الظهرانالدماغ في غرفة الصف

  الكتاب التربوي. 

صطلحات التربویة المعرفة في المناهج معجم الم) . 2003اللقاني، أحمد والجمل ،علي ( - 105
 القاهرة : دار الكتاب .،  2وطرق التدریس . ط 

 لطلبة المهني النحو على الكفایات ضوء في مقترح برنامج أثر. )2001اللولو، فتحیة ( - 106
 رسالة دكتوراه غیر منشورة، جامعة عین شمس، جامعة األقصى. التربیة .  العلوم بكلیات

فعالیة استراتیجیات قائمة على نظریة الذكاءات المتعددة ). 2013المتولي، صابرین (  - 107
. فى تنمیة بعض جوانب القوة الریاضیاتیة لدى تالمیذ الحلقة األولى من التعلیم األساسي

 رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة بور سعید، مصر.

یة القوة ). فعالیة المدخل اإلنساني في تدریس الریاضیات على تنم2011محمد، رشا(  - 108
. رسالة دكتوراه غیر منشورة، الریاضیة والدافعیة لإلنجاز لدى تالمیذ المرحلة االبتدائیة

 جامعة عین شمس، مصر . 

 البورتفلیو على األصیل التقویم استخدام أثر ) 2006 ( مؤنس وبخیت، أشرف؛ محمود، - 109
 مرحلة االبتدائیةال تالمیذ لدى الریاضیات نحو واالتجاه الریاضي التواصل مهارات تنمیة
اإلنسان العربي،  وبناء التعلیم عشر، مناهج الثامن العلمي المؤتمر ،تعلمهم أثر وبقاء

 . 179 - 137 مصر، ،1 یولیو، مج 26-25عین شمس،  جامعة

 في برنامج مقترح فعالیة ) 2006 ( أحمد السید الوكیل، اللطیف محمود؛ عبد محمود مراد، - 110
 والتفكیر الریاضي لدى مهارات التواصل تنمیة في التعلیمیة األنشطة على الریاضیات قائم

المصریة لتربویات  الجمعیة ،الریاضیات تربویات مجلة االبتدائیة، المرحلة تالمیذ
  . 98- 64مصر،  جامعة بنها، الریاضیات،



 
 

175 

  المراجع
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 ماجستیر غیر منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، السعودیة . 

المدرسیة  الریاضیات دور : تدریس الریاضیات قراءات في ).1995( أمین محمد المفتي، - 113
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 التحویل الهندسي لدى مهارات تنمیة في محوسب برنامج أثر). 2006منصور، معین(  - 116
رسالة ماجستیر غیر منشورة، الجامعة اإلسالمیة، غزة،  .بغزة العاشر الصف طالب

 فلسطین .

 وثقافة اإلبداع، واالستظهار الحفظ ثقافة بین التقویم ) 2003 (دیقوریس ناجي ئیل،میخا - 117
 عین شمس، ، جامعةاإلبداع الریاضیات وتنمیة وتعلم تعلیم :الثالث العلمي المؤتمر
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 لبیئة لتعلم مقترح تصمیم فاعلیة ) 2009 ( أحمد محمود، جیهان المیهي، رجب السید؛ - 118
 طالب المرحلة لدى والتحصیل عادات العقل تنمیة في الدماغ عم منسجم الكیمیاء مادة

مصر : ) ،  1(15مجلة كلیة التربیة ،  المعلومات المختلفة، أسالیب معالجة ذوي الثانویة
305 - 351 .  

القاهرة : تصمیم البرامج التعلیمیة ألطفال ما قبل المدرسة . ) . 2003الناشف، هدى ( - 119
  .  دار الكتاب الحدیث

. الحاسوب وتطبیقاته التربویة) . 2002ایاد و الهرش، عاید و غزاوي، محمد (  النجار، - 120
  عمان: عالم الكتب للنشر والتوزیع .
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 .فلسطین
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  )1ملحق رقم (

  كمین ألدوات الدراسةالمحأسماء قائمة ب

  التخصص  مكان العمل  االسم  الرقم

  مناهج وطرق تدریس  –أستاذ دكتور   الجامعة اإلسالمیة   أ.د عزو عفانة    -1

  مناهج وطرق تدریس  –أستاذ مساعد   جامعة األقصى   د. أسعد عطوان   -2

   مناهج وطرق تدریس–أستاذ مشارك   جامعة األقصى   د. عبد الكریم فرج اهللا  -3

  مناهج وطرق تدریس –أستاذ مشارك   الجامعة اإلسالمیة   د. صالح الناقة    -4

  مناهج وطرق تدریس  – أستاذ دكتور  جامعة اإلسالمیة ال  فتحیة اللولو د.   -5

  مناهج وطرق تدریس  –أستاذ مساعد   وزارة التربیة والتعلیم   د. أیمن األشقر   -6

ارة التربیة مشرف تربوي/ وز  أ . محمود الفي   -7
  والتعلیم 

  ماجستیر مناهج وطرق تدریس 

مشرف تربوي / وزارة التربیة   عدنان شعت   . أ   -8
  والتعلیم 

  بكالوریوس ریاضیات 

مشرف تربوي / وزارة التربیة   أمین شعت   . أ  -9
  والتعلیم 

  ماجستیر مناهج وطرق تدریس

  مناهج وطرق تدریس ماجستیر   مدرسة / وزرارة التربیة والتعلیم   دعاء أبو خاطر  . أ  -10
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  ) 2ملحق رقم (
  نتائج تحلیل المحتوى

معرفة   المحتوى  الدرس
  مفاهیمیة

معرفة 
  إجرائیة

معرفة حل 
غیر   موافق  المشكالت

  التصویب  موافق

1  

            ×  مفهوم الكسر 
          ×    قراءة الكسور 
          ×    كتابة الكسور 

          X  تسمیة الكسر الممثل باألشكال.
یل أجزاء من شكل مرسوم بداللة تظل

  كسر عادي محدد
  X         

            ×  مفهوم البسط والمقام 

2  

توضیح العالقة بین مفهوم الكسر 
  والقسمة.

   X       

حل مسائل عن الكسور باستخدام 
  القسمة

  X        

كتابة الكسر الممثل بالعناصر 
  والمجموعات 

  X         

توظیف الكسر في حل المسائل 
  ة.اللفظی

    ×        

رسم أشكال هندسیة وتظلیلها حسب 
  المطلوب.

  X         

حصر مجموعة جزئیة من كلیة بداللة 
  كسر محدد. 

  ×          

3  

            ×  مفهوم الكسر المكافئ.
          ×    ایجاد الكسر المكافئ لكسر معطى.

           X  قاعدة ایجاد الكسور المتكافئة.
         X    تظلیل الكسرین المتكافئین 

مقارنة بین كل كسرین لمعرفة الكسور 
  المتكافئة 

  X         

توظیف الكسور المتكافئة في حل 
  المسائل اللفظیة.

  

    X       
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معرفة   المحتوى  الدرس
  مفاهیمیة

معرفة 
  إجرائیة

معرفة حل 
غیر   موافق  المشكالت

  التصویب  موافق

4  

           X  قاعدة مقارنة الكسور. 
نفس  –مقارنة كسور لها( نفس البسط 

  مختلفة البسط والمقام ) –المقام 
  ×          

تصغر قیمة الكسر عند زیادة عدد األجزاء 
  لمتساویة المقسم إلیها الواحد الصحیح ا

X          

توظیف الكسور المتكافئة في مقارنة 
  الكسور 

    ×        

          ×    إكمال المتتالیة الكسریة.
          ×    ترتیب الكسور تصاعدیا وتنازلیًا 

5  

            ×  مفهوم الطول 
           X  وحدات قیاس الطول ( ملم، م، كم )

          ×    لطول.استعمال المتر لقیاس ا
تحویل وحدات قیاس الطول المختلفة 

  ضمن المتر.
  X         

قیاس ورسم قطع مستقیمة بأطوال 
  مختلفة 

  X         

        ×      توظیف مسائل على الطول.

6  

            ×  مفهوم الكتلة 
           X  وحدات قیاس الكتلة الغرام والكیلو غرام 
تحویل بین وحدات قیاس الكتل 

  (غم،كغم)
  ×          

        ×      توظیف مسائل على الكتل 

7  

            ×  مفهوم الزمن 
          X  وصف الساعة ومكوناتها 

          ×    قراءة الساعة ( بالعقارب والرقمیة )
            ×  ثانیة)–دقیقة - وحدة قیاس الزمن (ساعة

          ×    استعمال الدقائق والثواني لقیاس الزمن
        ×      ن توظیف مسائل لفظیة لمفهوم الزم

استخدام الكسور في إعطاء قیمة 
  عددیة للساعة 

  

  X         
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معرفة   المحتوى  الدرس
  مفاهیمیة

معرفة 
  إجرائیة

معرفة حل 
غیر   موافق  المشكالت

  التصویب  موافق

8  

          ×    إكمال النمط الكسري 
        ×      حل لغز عن خاصیة تكافؤ الكسور 
          ×    إكمال أنماط للقیاسات الطول والكتل.

توظیف لعبة للتعرف على الكسور 
  المتكافئة 

    ×        

ل إیجاد قیمة الكسر من خالل مسائ
  لفظیة 

  ×          

إیجاد الكتلة الناقصة من خالل كفتة 
  میزان.

  ×          
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  )3ملحق رقم ( 

  اختبار القوة الریاضیة
  بسم اهللا الرحمن الرحیم

                          الجامعة اإلسالمیة _ غزة

  عمـــادة الدراســــــات العــلیــــــا
  یـــــــــــــــــــــــــــــةـــــربكلـــــــــیــــــــــــــــة التــ

  قسم مناهج وطرق تدریس
  .تحكیم اختبار القوة الریاضیة :الموضوع

  .اهللاك األستاذ................................................... حفظ ⁄السید الدكتور 
  .السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته
ة برنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددة في تنمیة فاعلی :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان

   .القوة الریاضیة لدى طالبات الصف الثالث األساسي بغزة
  للحصول على درجة الماجستیر في كلیة التربیة بالجامعة اإلسالمیة.

لذا أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم هذا االختبار ثم إبداء رأیكم ومالحظاتكم في ضوء خبرتكم في 
  :هذا المجال من حیث

 .السالمة العلمیة واللغویة .1
 .صیاغة فقرات االختبار صیاغة تربویة .2
 .مناسبة البدائل لكل فقرة من الفقرات .3
 .وضوح تعلیمات االختبار .4
  .حذف أو إضافة أو إبداء أي مالحظات آخري .5

  شاكرین لكم حسن تعاونكم ،،،،
  الباحثة                               
  هیام كمال الدین البشیتي                     

   :البیانات الشخصیة للمحكم
  ..............................:..................................  الدرجة العلمیة:.االسم

  ................................:............................... مكان العمل:.التخصص
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  .اختبار القوة الریاضیة
   .حمة اهللا وبركاتهعزیزتي الطالبة ،،،،، السالم علیكم ور 

فاعلیة برنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددة في  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان      
وذلك لنیل درجة الماجستیر في التربیة  .تنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات الصف الثالث بغزة

   .من الجامعة اإلسالمیة بغزة، تخصص مناهج وطرق تدریس
  :القوة الریاضیةحثة وتعرف البا

 بمستویاتها المعرفة الریاضیة استخدام علىطالبات الصف الثالث األساسي  قدرةتقویم مدى   
حل المشكالت ) من خالل التواصل بلغة الریاضیات وربط الریاضیات ، إجرائیة مفاهیمیة، (

المعد لذلك  تقاس  بالدرجات التي سیحصلون علیها في االختبار، ببعضها ومع المواد اآلخرى
   :أبعاد ثالثة الریاضیة للقوةو  الغرض،

  المحتوى .1
 المشكالت )  حل، المعرفة اإلجرائیة، وتشمل ( المعرفة المفاهیمیة :الریاضیة المعرفة .2
  .الریاضي ) االستدالل، الریاضي التواصل، وتشمل ( الترابط الریاضي :العملیات الریاضیة  .3

حیث أن هذا االختبار ، قرات االختبار بموضوعیةإذ ترجوا الباحثة منك اإلجابة على ف  
ولن یلحقك أي ضرر من إجابتك على ، لیس له عالقة بدرجاتك وٕانما لغرض البحث العلمي فقط

جزیل الشكر والتقدیر لتعاونك ،، أرجو منك تعبئة البیانات  والباحثة إذ تقدم لكِ  ، هذه األسئلة
  .لبدء باإلجابة عن األسئلةتعلیمات االختبار قبل ا إقرئي ثم ، التالیة

  :تعلیمات االختبار
 .عنهاقرئي السؤال بعنایة قبل اإلجابة  .1
  .) سؤال40أجیبي عن جمیع األسئلة التي عددها ( .2
 .ال تستغرقي وقت طویل في اإلجابة عن عبارة واحدة .3
  .علیك أن تضعي دائرة حولها، لكل عبارة أربعة خیارات بینها إجابة واحدة فقط صحیحة .4
  .اإلجابة الصحیحة في مفتاح اإلجابة وال تكتب أي شئ على ورقة األسئلة اكتبِ  .5

  .شاكرین لكم حسن تعاونكم
  .هیام كمال الدین البشیتي ⁄الباحثة 

  
   ...............................:...........................         الشعبة:اسم الطالبة

  .............................الصف:        ............................  :.المدرسة



 
 

187 

  المالحق

  ... عزیزتي الطالبة یرجى نقل إجابتك إلى مفتاح اإلجابة في الجدول التالي .مفتاح اإلجابة
رقم 
  السؤال

رقم   البدائــــــــــــــل
  السؤال

  البدائـــــــــــل
  د  ج  ب  أ  د  ج  ب  أ

1          21          
2          22          
3          23          
4          24          
5          25          
6          26          
7          27          
8          28          
9          29          
10          30          
11          31          
12          32          
13          33          
14          34          
15          35          
16          36          
17          37          
18          38          
19          39          
20          40          
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   :جابة الصحیحة لكل مما یأتياختر اإل
1( 

7
  :تقرأ 2
             7على  2  -أ 
  سبعان             -ب 
               2على  7- ج 
 .معاً  بو  أ  -د 

 

اسم الكسر المناسب  )2
6
1:  

           .ثمن  -أ 
                .ربع  -ب 
               .سدس  - ج 
 .ثلث  -د 

 

الكسر العادي  )3
9
 بسطه  8

            9  -أ 
                  8  -ب 
                      7  - ج 
 5  -د 

 

 : المقسم إلیها الواحد الصحیح زیادة األجزاء المتساویةعند  )4
  تصغر قیمة الكسر الناتج  -أ 
  قیمة الكسر الناتج   تكبر  -ب 
  كما هيقیمة الكسر  بقىت  - ج 
 تساوي قیمة الكسر واحد صحیح.   -د 

 

5( 
4
  :الساعة یساوي 1
  دقیقة             45  -أ 
  دقیقة             15   -ب 
 دقیقة           30  - ج 
 دقیقة 26  -د 
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  :الكسر الذي یمثل ثالثة أرباع هو )6
2  -أ 

4
         

3  -ب 
4

         

1  - ج 
4

         

4  -د 
4

         
  

   :يوحدة قیاس طول فرشاة األسنان ه )7
  المتر               -أ 
  كیلو متر           ال  -ب 
              .سنتیمتر  - ج 
  .ملیمتر  -د 

 

 :وحدة قیاس الكتلة هي )8
 باسكال   -أ 
 نیوتن   -ب 
 واط   - ج 
 المتر  -د 

 
  :ومقامه بنفس العدد ینتج كسر عادي  ضرب بسط كسرحاصل  )9

  عادي             -أ 
  مكافئ                -ب 
  كافئ              غیر م  - ج 
  .ج +أ   -د 

 

 :وحدة قیاس كتلة خروف هي )10
                            .كغم  -أ 
                        .غم  -ب 
 .كم  - ج 
  م   -د 
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 .وزن الحقیبة المدرسیة تقریبًا یساوي  )11
 غم  8  -أ 
 كغم  80  -ب 
 غم 20  - ج 
 كغم  6  -د 

 

 یقدر ارتفاع قمة جبل افرست  )12
 كم  9  -أ 
 كم 1  -ب 
 م 9  - ج 
 كم90  -د 

 

لكسر جمیع البدائل كسور مكافئة  )13
2
   :ما عدا 1

2  -أ 
4

         

4  -ب 
8

         

3  - ج 
4

         

8  -د 
16

         
 

14( 
3
  =  18ال  1

  5 –أ 
   6 -ب
  4 - ج
  7 –د 

  

الكسر  )15
2
1  =

10
:  

 5  -أ 
 7  -ب 
 2  - ج 
 4  -د 
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  :....... سم.سم یساوي  30و م  4 )16

  سم             304  -أ 
  سم              430   -ب 
  سم              340  - ج 
  .سم 43  -د 

 

  .............،.........،.سم150م،  1سم،  50أكمل المتتالیة  )17
 .سم250، م2  -أ 
 .سم 200، م3  -ب 
 سم 200، سم100  - ج 
 م  3، م 2  -د 

 

 8: 45أ الساعة تقر   )18
 .التاسعة إال ربع  -أ 
 .التاسعة إال ثلث  -ب 
 .الثامنة ونصف  - ج 
 .الثامنة إال ربع  -د 

 

 :دقیقة 30 )19
  ثلث ساعة             -أ 
  ربع ساعة             -ب 
 ساعة                  - ج 
 نصف ساعة  -د 

 

الكسرین المكافئین للكسر  )20
6
 :هما 2

  -أ 
8
و 3

6
4        

6  -ب 
8

1و 
4

        

4  - ج 
12

1و 
3

        

6  -د 
4

3و 
6
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الكسر األكبر من  )21

7
 هو:  1

1  -أ 
8

         

1  -ب 
5

         

1  - ج 
10

         

1  -د 
9

         
  

22( 
9
6  1         

7
6 

  >                     -أ 
  <                  -ب 
 =                   - ج 
    ≠  -د 

 
الكسر )23

6
 یمثل أي األشكال التالیة:   3

              -أ 
             -ب 
    - ج 
   -د   
  
 

  :               الساعة )24
               3: 00  -أ 
              4: 00  -ب 
          3: 30  - ج 
 4: 30  -د 
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 طول القطعة المستقیمة أب:                                  )25
             سم    3  -أ 
  سم               4  -ب 
 سم 5,3  - ج 
  .سم 4, 5   -د 

 
 الصحیح للكسور هو تصاعديالب یرتالت )26

2
1 ،

8
1، 

5
1 : 

  
  -أ 

2
1 ،

8
1، 

5
1  

  -ب 
5
1 ،

2
1، 

8
1  

  - ج 
8
1،

2
1 ،

5
1 

  -د 
2
1 ،

5
1 ،

8
1 

  
  الصحیح للكسور تنازليالب یرتالت )27

6
1 ،

9
1 ،

3
1 

1  -أ 
3

 ،1
6

، 1
9

  

1  -ب 
9

 ،1
3

، 1
6

  

1  - ج 
6

 ،1
9

 ،1
3

 

1  -د 
9

 ،1
6

، 1
3

  
  

 ....... كم .م = 9000 )28
  كم           9  -أ 
  كم                  90  -ب 
 كم                   10  - ج 
 كم 900  -د 
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ضع اإلشارة المناسبة  )29
5
3          

5
8 

 >    - أ
 =    - ب
 <  - ج
    ≠  -د

 
الكسر المكافئ ل  )30

4
 هو  2

  -أ 
6
2           

6   -ب 
4

                   

2   - ج 
1

                     
   -د 

8
2.  
 

31( 
5
3       

10
8 

 >  -أ 
 =  -ب 
 <- ج 
  ≠   -د 

 
32(  

 
   :الكتلة الناقصة      
 غم  200  -أ 
 غم  500  -ب 
 كغم  5  - ج 
 غم  100  -د 

  
 

    

 كغم1
500 
 غم 

  كغم  2 ؟
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  :كم كرة أخذ عماد .كرات أعطى نصفها لصدیقه عماد 10عند علي  )33
               10  -أ 
                       5  -ب 
                         4  - ج 
 9  -د 

 
                  فما هو الكسر 4وبسطه أقل من مقامه ب  7كسر مقامه  )34

  
3  -أ 

7
         

7  -ب 
3

         

4  - ج 
7

         

7  -د 
4

         
  

ا هو الكسر الذي یمثل ما صعده علي م، درجات 5صعد علي ، درجات 8سلم مكون من  )35
 من السلم؟ 

1  -أ 
8

         

1  -ب 
5

         

5  - ج 
8

         

4  -د 
8

         
  

فة التي كم طول المسا .ثم سافرت من الخلیل إلى غزة، سافرت مها من القدس إلى الخلیل )36
 كم  47كم وبین الخلیل وغزة و 44قطعتها مها ؟ علمًا بأن المسافة بین القدس والخلیل 

             19  -أ 
                   91  -ب 
  81  - ج 
  88  -د 
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 لترات ونصف لتر من الماء.  3كتلة ، ماء كیلو غرامًا واحدًا فإنمن الإذا كان كتلة لتر  )37
       غم  350  -أ 
              غم 3500  -ب 
          غم  35000  - ج 
 غم   35  -د 

 
 :،متى خرج ماهرخرج ماهر قبل نصف ساعة 11الساعة اآلن  )38

         11 :30  -أ 
               12:00  -ب 
           10 :30  - ج 
  10:00  -د 

 
 :متى تصل مهاوبعد ثلث ساعة تصل المدرسة.  7تخرج مها من بیتها الساعة  )39

               7: 30  -أ 
                7  -ب 
                 8  - ج 
  7: 20  -د 

 
 كم دفع خالد؟ ، اشترى علبة ألوان وحلوى بثلث ما معه، شیقل 12الد مع خ )40

 .شیقل 6  -أ 
 شیقل. 4  -ب 
 شیقل. 2  - ج 
  .شیقل 12  -د 
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  )4ملحق رقم (

  توزیع محاور القوة الریاضیة على االختبار  
  مستوى المعرفة  العملیات الریاضیة  رقم السؤال

  معرفة مفاهیمیة   تواصل ریاضي  1

  اهیمیة معرفة مف  تواصل ریاضي  2

  معرفة مفاهیمیة   تواصل ریاضي  3

  معرفة مفاهیمیة   تواصل ریاضي  4

  معرفة مفاهیمیة   تواصل ریاضي  5

  معرفة مفاهیمیة   تواصل ریاضي  6

  معرفة مفاهیمیة   ترابط ریاضي  7

  معرفة مفاهیمیة  ترابط ریاضي  8

  معرفة مفاهیمیة   ترابط ریاضي  9

  معرفة مفاهیمیة   ترابط ریاضي  10

  معرفة مفاهیمیة   ترابط ریاضي  11

  معرفة مفاهیمیة    ترابط ریاضي  12

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  13

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  14

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  15

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  16

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  17

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  18

  معرفة اجرائیة   واصل ریاضيت  19
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  مستوى المعرفة  العملیات الریاضیة  رقم السؤال

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  20

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  21

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  22

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  23

  معرفة اجرائیة  تواصل ریاضي  24

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  25

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  26

  معرفة اجرائیة   يتواصل ریاض  27

  معرفة اجرائیة   تواصل ریاضي  28

  معرفة اجرائیة  ترابط ریاضي  29

  معرفة اجرائیة   ترابط ریاضي  30

  معرفة اجرائیة   ترابط ریاضي  31

  معرفة اجرائیة   ترابط ریاضي  32

  حل مشكالت  تواصل ریاضي  33

  حل مشكالت  تواصل ریاضي  34

  حل مشكالت  تواصل ریاضي  35

  حل مشكالت  بط ریاضيترا  36

  حل مشكالت  ترابط ریاضي  37

  حل مشكالت  ترابط ریاضي  38

  حل مشكالت  ترابط ریاضي  39

  حل مشكالت   ترابط ریاضي  40
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  )5ملحق رقم (

  دلیل المعلم واألنشطة

  السید الدكتور / األستاذ ____________________  حفظه اهللا

  مكان العمل:.................       الدرجة العلمیة:...................    

  السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته... 
  الموضوع: تحكیم دلیل المعلم

  تقوم الباحثة بإجراء بحث تربوي بعنوان: 

" فاعلیة برنامج محوسب قائم على نظریة الذكاءات المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات 
  الصف الثالث األساسي بغزة "

  غزة –بالجامعة اإلسالمیة –لحصول على درجة الماجستیر من قسم المناهج وطرق التدریسوذلك ل 

وقد أعدت الباحثة دلیل معلم للمساعدة في تنفیذ برنامج محوسب قائم على الذكاءات المتعددة في 
الوحدة التاسعة  –الفصل الدراسي الثاني  –تنمیة القوة الریاضیة لدى الطالبات في الریاضیات 

  ف الثالث.للص

  ولذا أرجو من سیادتكم التكرم بتحكیم هذا الدلیل في ضوء خبرتكم في هذا المجال من حیث: 

 ترتیب خطوات تنفیذ الدروس. •

 صیاغة وتركیب أهداف الدروس. •

 توافق أسلوب الدرس مع الفئة العمریة •

 الصیاغة اللغویة. •

 وما ترونه مناسبًا. •

  شاكرین لكم حسن تعاونكم. 

  الباحثة

  مال الدین البشیتي.هیام ك
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  اإلطار العام للبرنامج المحوسب

  أوًال: عنوان البرنامج: 

" فاعلیة برنامج محوسب قائم على نظریة الذكاءات المتعددة في تنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات 
  الصف الثالث األساسي بغزة " 

  أهداف البرنامج: 

 الهدف العام للبرنامج:  ‒

نمیة القوة الریاضیة لدى طالبات الصف الثالث األساسي في یهدف هذا البرنامج إلى ت
  وحدة الكسور والقیاس، وذلك من خالل تحقیق األهداف الفرعیة التالیة:

 التعرف على مفهوم الكسور العادیة. .1

  قراءة وكتابة الكسور العادیة.  .2

 تمثیل الكسور كأجزاء من وحدة. .3

 ة.التعبیر عن الكسور كمجموعة جزئیة من مجموعة كلی .4

  التعرف على مفهوم الكسور المتكافئة وقواعده.  .5

  المقارنة بین الكسور العادیة بطریقة صحیحة. .6

  التعرف على مفهوم الطول ووحداته.  .7

  التعرف على مفهوم الكتل ووحداته.  .8

  التعرف على مفهوم الزمن ووحداته.  .9

 حل مسائل وتدریبات على الوحدة.  .10
  المدة الزمنیة لتطبیق البرنامج:

اغة محتوى الوحدة الدراسیة ( وحدة الكسور والقیاس ) من كتاب الریاضیات للصف تم صی  
مراعیًا التسلسل في طرح الموضوعات كما في الكتاب المدرسي، وسوف  –الثالث األساسي 

  ) حصة، حسب الجدول المدرسي للطلبة.   20یستغرق تنفیذ البرنامج مدة ( 
  مبررات استخدام البرنامج: 

مج الحالي تنمیة القوة الریاضیة في الریاضیات لدى طالبات الصف الثالث وذلك بتقدیم یحاول البرنا
  المادة بطریقة تفاعلیة غیر تقلیدیة، إذ أن البرنامج سیركز على: 
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 تحقیق العدید من أهداف التربیة كالعمل بروح الفریق والعمل الجماعي. ‒

لیب العادیة كالفروق الفردیة، وقلة حل بعض المشكالت التي استعصى حلها على المعلم باألسا ‒
 الوقت، وزیادة عدد الطالب.

 اعتماد أسلوب التعلیم بمساعدة الحاسوب حیث ستثیر حماس الطلبة على العمل واالنجاز. ‒

 تطبیق العدید من برامج الحاسوب والعمل على تنمیة القوة الریاضیة. ‒

  محتوى البرنامج: 

حدة التاسعة من كتاب الریاضیات للصف الثالث قامت الباحثة بصیاغة وتنظیم محتوى الو   
األساسي ( وحدة الكسور والقیاس ) من خالل برنامج محوسب، ویتكون من ثمانیة دروس، وتم 
إخراج هذا البرنامج بطریقة یستطیع المتعلم الدخول إلى الدروس ومحتویاتها من حیث    ( األمثلة 

  والتدریبات والتقویم والواجبات المدرسیة ).
  یفیة استخدام البرنامج: ك

  البرنامج یستخدم من قبل الطالب والمعلم. ‒
  یتعلم الطالب حسب قدراته وٕامكاناته. ‒
ینتقل الطالب بین شاشات البرنامج حسب إمكاناته بحیث یستطیع أن یبدأ من حیث انتهى في  ‒

القائمة المرة السابقة. یحتوي البرنامج على بعض األزرار والتي لها وظائف مختلفة، مثل زر 
  الرئیسیة: یستخدم للعودة للقائمة الرئیسیة، وأزرار التنقل بین الشرائح. 

 ینتقل الطالب من شاشة إلى أخرى حسب سرعته إلى أن یصل إلى نهایة الدرس.  ‒
  تطبیق البرنامج:

سیتم تطبیق البرنامج على طالبات الصف الثالث األساسي بمدرسة جدة االبتدائیة بمنطقة 
  التابعة لوكالة الغوث.  رفح التعلیمیة

  التقویم في البرنامج: 
  یحتوي البرنامج على ثالثة أنواع من التقویم وهي:  ‒
  التقویم القبلي: وهو عبارة عن المتطلب السابق. ‒
التقویم البنائي ( المرحلي): وهو یتمثل بالتدریبات الموضحة في كل درس من البرنامج  ‒

  المحوسب.
  نهایة الدرس بالبرنامج وأوراق العمل.التقویم الختامي: وهو موضح في  ‒
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  2عدد الحصص:           1الدرس األول                     موضوع الدرس: الكسور 

  الهدف العام للدرس: 

 التعرف على مفهوم الكسور العادیة. •

 قراءة وكتابة الكسور العادیة.  •

  األهداف السلوكیة: 

 لغوي ). تعرف مفهوم الكسر العادي بعد أن تقرأ.( ذكاء •

 تعبر عن الكسر رمزًا. ( ذكاء منطقي ریاضي ). •

 تعبر عن الكسر لفظًا.( ذكاء لغوي )  •

 تقرأ الكسر قراءة صحیحة. ( ذكاء لغوي ) •

 تكتب الكسر كتابة صحیحة. ( ذكاء منطقي ریاضي، جسدي حركي). •

 تظلل أجزاء من الشكل مرسوم بداللة كسر عادي محدد.( منطقي ریاضي، جسدي حركي ). •
  الكتاب المدرسي. –: جهاز حاسوب التعلیمیة الوسائط

المتطلب السابق: اقرئي الكسور التالیة: 
2
1 ،

10
1 ،

4
1 ،

3
1  

  التقویم  اإلجراءات واألنشطة التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة.
تعرف مفهوم الكسر 

  العادي ومكوناته. 
یقرأ الكسر قراءة 

  صحیحة. 
یعبر عن الكسر 

  لفظاً 

تناقش المعلمة الطالبات بمفهوم الكسر العادي   الذكاء اللغوي 
 9ومكوناته وذكر ذلك في البرنامج المحوسب ص 

  . 12و
تقرأ الطالبة الكسر قراءة صحیحة بطریقتین األرقام  

من البرنامج 13و 8، 7في صوالحروف وقد ذكر هذا 
  المحوسب.  

مالحظة صحة 
  اإلجابة 

یعبر عن الكسر 
  رمزًا 

الذكاء المنطقي 
  الریاضي 

تكتب الكسر كتابة صحیحة، وتعبر عن الكسر رمزًا 
 14، 11، 8، 6، 5، 4، 3، 2ومثال ذلك ص

من البرنامج المحوسب، وتظلل أجزاء من الشكل 16و
البرنامج ص بداللة كسر معطى ویتضح ذلك في 

17 ،18.  
   8تستنتج مكونات الكسر من خالل البرنامج ص  
  

متابعة دقة 
  اإلجابة .
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  التقویم  اإلجراءات واألنشطة التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة.
الذكاء البصري   

  المكاني 
من البرنامج المحوسب عن  مفهوم الكسر  10تشاهد ص 

  العادي وأجزاء الكسر وكیفیة كتابة وقراءة الكسر.
تطلع الطالبة على الصور واألنشطة الواردة في الكتاب 

  .6، 4,5، 3، 2برنامج عن مفهوم الكسر ص وال
  تتعرف مفهوم الكسر من خالل المحسوسات.

مالحظة انتباه 
  الطالبات.

یكتب الكسر كتابة 
  صحیحة. 

یظلل أجزاء من 
الشكل مرسوم 
بداللة كسر عادي 

  محدد.

الذكاء الجسمي 
  الحركي 

تقوم الطالبات بكتابة الكسر بشكل صحیح باألرقام 
 8، 6، 5، 4، ،3، 2ك في صوالحروف وذكر ذل

  من البرنامج المحوسب. 19و
وتمثل الطالبات بعض الكسور وتعبر كل منهن عن 
نفسها بقراءة اسمها وتحدید البسط والمقام بمتابعة 

من  22، 21، 20، 16المعلمة ویتضح ذلك ص
  البرنامج المحوسب.

تقوم الطالبات بتظلیل أجزاء من أشكال مرسومة  
 18، 17عطى ویتضح ذلك صبداللة كسر عادي م

  من البرنامج المحوسب. 

تكلیف 
الطالبات بتقییم 

  بعضهن 
.  

ص  5، 4س
98  

تؤلف الطالبات أغنیات تتناسب مع نغمة األغنیة   الذكاء الموسیقي   
 –البسط  –المختارة التي تشرح مصطلحات ( الكسر 

  المقام ).

تكلیف 
الطالبات بتقییم 

بعضهم 
  البعض.

الذكاء   
  ي البینشخص

تناقش المعلمة الطالبات في مجموعات صغیرة مفهوم 
  الكسر وأجزاؤه.

مالحظة دقة 
  اإلجابة 

الذكاء   
  الضمنشخصي 

تكلیف كل   یمكن لكل طالبة أن تكتب أمثلة عن كسور عادیة. 
طالب بكتابة 
أمثلة لكسور 

  عادیة.
تبتكر الطالبة كسور عادیة مبنیة على متغیرات من   الذكاء الطبیعي   

  بیعة: التفاحة، البطیخة.الط
مالحظة صحة 

  االبتكار.

   98ص  6نشاط بیتي: س

  عبر برسم أشكال عن الكسور التالیة: 

  تسعان.  –سبعان  –خمسان 
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  2.                  عدد الحصص: 2الدرس الثاني              موضوع الدرس: الكسور 

  الهدف العام للدرس: 

 تمثیل الكسور كأجزاء من وحدة. •

 عبیر عن الكسور كمجموعة جزئیة من مجموعة كلیة.الت •

  األهداف السلوكیة للدرس: 
  تعبر عن الكسر كجزء من عناصر مجموعة من خالل الفالش(ذكاء ریاضي وبصري مكاني).  •
  تستنتج العالقة الریاضیة بین مفهوم القسمة والكسر.( ذكاء منطقي ریاضي ). •
  ظیة منتمیة.( ذكاء منطقي ریاضي ).توظف مفهوم الكسور العادیة في حل مسائل لف •
تحصر مجموعة جزئیة من كلیة بداللة كسر عادي محدد من خالل الفالش ( ذكاء مكاني  •

  بصري ) . 
  الكتاب المدرسي.  –الوسائط التعلیمیة: جهاز حاسوب 

  المتطلب السابق: 
  أكتب الكسور التالیة باألرقام: )1

 ثلث............  -أ 
 سبعان.........  -ب 
 .......خمسة أثمان.  - ج 

الكسر  )2
9
 بسطه =........ ومقامه =........... 4

  التقویم  اإلجراءات واألنشطة التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
  مناقشة الطالبات في مفهوم الكسر شفویًا.   الذكاء اللغوي.  

قراءة المسائل اللفظیة قراءة صحیحة 
في البرنامج المحوسب  ومناقشتها ویتضح ذلك

  .36، 35، 32، 31، 30، 24ص 

مالحظة صحة 
  اإلجابة. 

تعبر عن الكسر كجزء 
  من عناصر مجموعة.

تستنتج العالقة 
الریاضیة بین مفهوم 

الذكاء المنطقي 
  الریاضي.

  والكسر. تستنتج العالقة بین القسمة
توظیف القسمة لتحدید عدد العناصر الدالة 
على الكسر ویتضح ذلك في البرنامج 

، حل مسائل لفظیة 28، 27المحوسب ص 

  متابعة المعلمة 
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  التقویم  اإلجراءات واألنشطة التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
  القسمة والكسر. 

توظف مفهوم الكسور 
العادیة في حل مسائل 

  لفظیة منتمیة.

عن الكسور، تحلیل المسائل اللفظیة، متابعة 
خطوات حل المسألة ویتضح ذلك في البرنامج 

  . 31، 30، 29ص

تعبر عن الكسر كجزء 
عة من عناصر مجمو 

  من خالل الفالش.
تحصر مجموعة جزئیة 
من كلیة بداللة كسر 
عادي محدد من خالل 

  الفالش

الذكاء المكاني 
  البصري.

تقوم الطالبات بحصر عناصر من مجموعة 
بحسب كسر معطى من خالل الفالش ویتضح 

، 23ذلك من خالل البرنامج المحوسب ص 
. تظلل الطالبة الجزء المطلوب 27، 26، 25

  ى من خالل الفالش. لكسر معط

تقییم إجابات 
  الطالبات 

الذكاء الحركي   
  الجسدي.

    ال نشاط 

    ال نشاط   الذكاء الموسیقي.  
الذكاء   

  البینشخصي.
تناقش المعلمة الطالبات في استنتاج العالقة 

  بین القسمة والكسور
  تقییم اإلجابات.

الذكاء   
  الضمنشخصي

مثلة یمكن لكل طالبة بشكل منفرد أن تكتب أ
  لكسور عادیة.

تكلیف كل طالبة 
  بإعطاء أمثلة. 

تبتكر الطالبات كسور مبنیة على متغیرات من   الذكاء الطبیعي  
  الطبیعة: أوراق الشجر، التفاحة.

مالحظة صحة 
  االبتكار. 

  . 102، ص 8و 7: سنشاط بیتي
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  حصص 4لحصص: الدرس الثالث       موضوع الدرس: الكسور المتكافئة.        عدد ا 

  : التعرف إلى مفهوم الكسور المتكافئة وقواعده.الهدف العام للدرس

  األهداف السلوكیة للدرس: 

تستنتج الطالبة من خالل وسائل محسوسة مفهوم الكسور المتكافئة. ( ذكاء منطقي  •
  ریاضي، ذكاء مكاني بصري ).

 تعطي الطالبة كسر مكافئ لكسر معلوم. ( ذكاء منطقي ریاضي ). •

 ستقرئ الطالبة قاعدة إیجاد الكسور المتكافئة. ( ذكاء لغوي ) ت •

 تكمل الطالبة الحد الناقص في كسرین متكافئین. ( ذكاء منطقي ریاضي). •

 تعبر عن الواحد الصحیح في صورة كسر. ( ذكاء منطقي ریاضي ).  •
  المتطلب السابق: 

 أكتب الكسر الذي یمثل الكسر المظلل من الشكل التالي: .1

        

      

 الكسر = 

 أكمل:  .2

3×4           =5× 6            =7 ×8  =  

  

  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة العلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
تستقرئ الطالبة قاعدة 
إیجاد الكسور 

  المتكافئة.

تقرأ من البرنامج المحوسب الكسور   الذكاء اللغوي.
تتناقش الطالبات  .37المختلفة ص 

عن مفهوم الكسور المتكافئة ویتضح 
  . 44ذلك من البرنامج  المحوسب ص 

وتقرأ من البرنامج المحوسب قاعدة 
  . 56، 49إیجاد الكسور المتكافئة ص 

مم یتكون الكسر 
  العادي؟ 
  108، ص8حل س

مالحظة صحة 
  اإلجابة.
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  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة العلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
تستنتج الطالبة من خالل 
وسائل محسوسة مفهوم 

  لمتكافئة.الكسور ا
تعطي الطالبة كسر 

  مكافئ لكسر معلوم.
تكمل الطالبة الحد 
الناقص في كسرین 

 متكافئین. 
تعبر عن الواحد الصحیح 

  في صورة كسر

الذكاء المنطقي 
  الریاضي.

تستنتج قاعدة إیجاد الكسور المتكافئة 
، 40من خالل البرنامج المحوسب ص

41 ،48 ،55.  
ضح إعطاء كسر مكافئ لكسر معلوم ویت
، 50ذلك في البرنامج المحوسب ص 

51 ،53 ،54 ،57 ،58 ،59.  
تكمل الحد الناقص في كسرین متكائین 
ویتضح ذلك في البرنامج المحوسب 

  .60، 50ص 
  تعبر عن الواحد الصحیح بصورة كسر.

توظیف لوحة الكسور في معرفة 
  الكسور المتكافئة.

،ص  2حل س
104 .  

  
  تقییم دقة اإلجابة .

  
 105، ص3حل س 

باستخدام لوحة 
  الكسور 

  
  

  106ص 6حل س

تستنتج الطالبة من 
خالل وسائل محسوسة 
  مفهوم الكسور المتكافئة

الذكاء البصري 
  المكاني.

تستنج الطالبات مفهوم الكسر المتكافئ 
 40من خالل البرنامج المحوسب ص

. یتعرف على الكسر المتكافئ من 41،
  خالل المحسوسات. 

  
  107ص 7حل س 

صحة مالحظة 
  اإلجابة 

الذكاء الجسمي   
  الحركي.

تقوم الطالبات بتظلیل كسرین متكافئین 
ویتضح ذلك في البرنامج المحوسب 

  .47، 46، 45ص 
تكتب الكسرین من خالل األشكال 

  43، 42الموضحة في البرنامج ص 
  رسم كسر مكافئ لكسر معطى 

مالحظة صحة 
  الحل.

    ال نشاط   الذكاء الموسیقي.  
الذكاء   

  لبینشخصي.ا
تناقش المعلم الطالبات في استنتاج 

  مفهوم الكسور المتكافئة 
  تقییم اإلجابات 

الذكاء   
  الضمنشخصي

یمكن لكل طالبة بشكل منفرد أن تكتب 
  أمثلة لكسور متكافئة.

تكلیف كل طالب بإعطاء 
  أمثلة لكسور متكافئة.

تبتكر الطالبات كسور متكافئة مبینة   الذكاء الطبیعي.  
تغیرات من الطبیعة: التفاحة، على م

  بطیخة، رغیف الخبز. 

مالحظة صحة 
  االبتكار 

  108ص  10، 9نشاط بیتي: س 
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  المالحق

  حصص 3الدرس الرابع           موضوع الدرس: مقارنة الكسور.         عدد الحصص: 

  : المقارنة بین الكسور بطریقة صحیحة. الهدف العام للدرس

  األهداف السلوكیة للدرس: 

بین كسور عادیة لها نفس البسط باالستعانة بالرسومات(ذكاء منطقي ریاضي  تقارن •
  ومكاني بصري) . 

تقارن بین كسور عادیة لها نفس المقام باالستعانة بالرسومات( ذكاء منطقي ریاضي  •
  ومكاني بصري).

تقارن بین كسور عادیة مختلفة البسوط والمقامات باالستعانة بالرسومات.( ذكاء منطقي  •
  ي ومكاني بصري ).ریاض

ترتیب الكسور تصاعدیًا وتنازلیًا حسب قواعد المقارنة من خالل الفالش. (ذكاء منطقي  •
  ریاضي وذكاء بصري مكاني ).

 تلون بحسب الكسور المعطاة.(ذكاء جسدي حركي )  •
  المتطلب السابق: 

 . ، اكتب كسرین لهما المقام نفسه  )1

 اكتِب الكسر الذي یمثل الجزء المظلل من الشكل التالي: )2

    

    

  الكسر:                   

  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
تتناقش الطالبات ویتساءلن في مقارنة الكسور   الذكاء اللغوي  

  وقواعدها.  
صحة مالحظة 

  اإلجابة.
تقارن بین كسور عادیة لها 
نفس البسط باالستعانة 

  بالرسومات.
تقارن بین كسور عادیة لها 
نفس المقام باالستعانة 

الذكاء المنطقي 
  الریاضي.

ترتیب الكسور تصاعدیًا وتنازلیًا والمقارنة بین 
الكسور التي لها نفس البسط والكسور التي لها 
نفس المقام والكسور مختلفة البسوط والمقامات 

  . 109، 110، 103، 102ویتضح ذلك ص 

مالحظة دقة 
  اإلجابة
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  المالحق

  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
  بالرسومات.

تقارن بین كسور عادیة 
مختلفة البسوط والمقامات 

  باالستعانة بالرسومات
ترتب الكسور تصاعدیًا 
وتنازلیًا حسب قواعد المقارنة 

  الش. من خالل الف
تقارن بین كسور عادیة لها 

عانة نفس البسط باالست
بالرسومات. تقارن بین كسور 
عادیة لها نفس المقام 

  باالستعانة بالرسومات. 
تقارن بین كسور عادیة مختلفة 
البسوط والمقامات باالستعانة 

  بالرسومات.
ترتب الكسور تصاعدیًا وتنازلیًا 
حسب قواعد المقارنة من خالل 

  الفالش

الذكاء البصري 
  المكاني.

ام ملون لخطوات تبتكر المعلمة والطالبات نظ
ترتیب الكسور تصاعدیا وتنازلیا من خالل 

  الفالش.
  
  
  
  
  

تقوم الطالبات بإجراء نشاط للتعرف على كیفیة 
  مقارنة الكسور.

تزوید الطالبات 
بالكسور واقتراح 
استخدام األلوان 

  في ترتیبها.

الذكاء الجسمي   تلون بحسب الكسور المعطاة
  الحركي.

تربویة في مقارنة تقوم الطالبات بعمل لعبة  
  الكسور.

ص  5س 
 7و س112
  113ص 

    ال نشاط   الذكاء الموسیقي  
الذكاء   

  البینشخصي.
تناقش المعلمة الطالبات في ترتیب الكسور 

  تصاعدیًا أو تنازلیًا  وفي مقارنة الكسور 
  تقییم اإلجابات.

الذكاء   
  الضمنشخصي 

یمكن لكل طالبة بشكل منفرد المقارنة بین 
لفة البسوط والمقامات ویظهر ذلك كسور مخت

  .75 -68، 85بالبرنامج ص 

تكلیف كل 
طالبة تكوین 
أمثلة لمقارنات 
  بین الكسور.

    ال نشاط   الذكاء الطبیعي  

   114،ص 11، س113ص  8نشاط بیتي: س
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  المالحق

  حصص 3الدرس الخامس       موضوع الدرس: قیاس الطول.         عدد الحصص:  

  رف إلى مفهوم الطول ووحداته. : التعالهدف العام للدرس

  األهداف السلوكیة للدرس: 
  تقدر األطوال التي تزید أو تقل عن المتر منى خالل الفیدیو. ( ذكاء مكاني بصري ) •
  تتعرف إلى الملمیتر والمتر والكیلو متر.( ذكاء ریاضي منطقي ) •
  تحول بین وحدات القیاس المختلفة ضمن المتر.  ( ذكاء منطقي ریاضي ). •
  رسم قطع مستقیمة معلومة بالسنتیمتر والملیمتر.( ذكاء جسدي حركي)ت •
  تحول من كیلو متر إلى متر والعكس. ( ذكاء منطقي ریاضي ).  •
 تحل مسائل لفظیة منتمیة لموضوع الدرس. ( ذكاء منطقي ریاضي ). •

  المتطلب السابق: ضع خطًا تحت اإلجابة الصحیحة فیما یلي:

 جمیع ما سبق )  -السنتیمتر –لمتر من وحدات قیاس األطوال ( ا  - أ

  غرام )  5 –م  5 –سم  5طول قطعة مستقیمة یساوي (   - ب

  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
تتناقش الطالبات ویتساءلن   الذكاء اللغوي.  

عن مفهوم الطول 
ووحداته.وتقرأ المسائل اللفظیة 

  وتناقشها.

مالحظة صحة 
  جابة. اإل

تتعرف إلى الملمیتر والمتر 
  والكیلو متر.

تحول بین وحدات القیاس 
  المختلفة ضمن المتر.

تحول من كیلو متر إلى متر 
  والعكس. 

تحل مسائل لفظیة منتمیة 
  لموضوع الدرس.

الذكاء المنطقي 
  الریاضي.

التحویل بین وحدات القیاس 
ضمن المتر والكیلو متر 

من البرنامج  125-122ص
  حوسب .الم
تحل الطالبات  المسائل  

اللفظیة لمعرفة المسافات بین 
  المدن الفلسطینیة.

ما المعالم اإلسالمیة في 
  مدینة القدس؟ 

ما المعالم اإلسالمیة في 
  مدینة الخلیل؟ 

  مالحظة 
  دقة األجابة.

  
  
  
  

ربط بالتربیة 
  الوطنیة 
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  المالحق

  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
تقدر األطوال التي تزید أو 
تقل عن المتر منى خالل 

  الفیدیو

الذكاء البصري 
  المكاني.

أن تقدر الطالبات األطوال 
التي تزید عن المتر أو تقل 
عنه من خالل عرض الفیدیو 

  . 121 -111ص 
توضیح أن الملیمتر هو 
أصغر وحدة قیاس للطول 

 10وأن السنتیمتر = 
  ملیمترات. 

تصنف األشكال المختلفة 
  حسب أطوالها سم وم.

مالحظة دقة 
استخدام الطالب 

رة والمتر في للمسط
قیاس بعض 

 2األطوال س
  . 116ص

ترسم قطع مستقیمة معلومة 
  بالسنتیمتر والملیمتر

الذكاء الجسمي 
  الحركي.

تقیس الطالبات أطوال مختلفة 
  . 141 -133، 116و 115

تكلیف الطالبات 
  بتقییم بعضهن. 

    ال نشاط   الذكاء الموسیقي   
الذكاء   

  البینشخصي.
تناقش الطالبات في 

وعات وحدات قیاس مجم
  الطول.

تقیس الطالبة مع زمیالتها 
  أطوالهن باستخدام المتر.

  تقییم اإلجابات.

الذكاء   
  الضمنشخصي 

یمكن لكل طالبة بشكل منفرد 
أن تقیس طول قطع 

  مستقیمة.

تكلیف كل طالبة 
بقیاس قطع 

  مستقیمة. 
تقارن الطالبات أطوال   الذكاء الطبیعي  

 األشجار في حدیقة المدرسة
بالمتر وتقیس طول حدیقة 

  المدرسة وعرضها بالمتر . 

مالحظة صحة 
  اإلجابة. 

  . 119و 118ص  9، 8: حل س نشاط بیتي
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  المالحق

   2عدد الحصص:   الدرس السادس                  موضوع الدرس: قیاس الكتل.    

  : التعرف إلى مفهوم الكتل ووحداته. الهدف العام للدرس

  األهداف السلوكیة للدرس: 

 تتعرف الطالبات مفهوم الكتلة.( ذكاء لغوي ) •

 تختار الطالبات الكتلة المناسبة لكل شكل كما في الصورة.( ذكاء مكاني بصري). •

 تتعرف الطالبات إلى وحدة قیاس الكتل الصغیرة " الغرام ". ( ذكاء منطقي ریاضي)  •

( ذكاء مكاني  تمیز الطالبات بین وحدات قیاس الكتلة " الكغم والغم "من خالل الفالش •
 بصري). 

تحول الطالبات وحدات قیاس الكتل بناء على العالقة الكیلو غرام والغرام. ( ذكاء منطقي  •
 ریاضي).

 تحل الطالبات مسألة لفظیة منتمیة لموضوع الدرس. ( ذكاء منطقي ریاضي ). •
  المتطلب السابق: ضع خطًا تحت اإلجابة الصحیحة فیما یلي: 

  الكیلو غرام )  –الكیلو متر  –المتر  من وحدات قیاس الكتل (

  مترًا )  50كیلو غرامًا،  50سنتیمترًا،  50كتلة الخروف تساوي ( 

  التقویم   اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة   نوع الذكاء    األهداف السلوكیة 
تتناقش الطالب ویتساءلن عن   الذكاء اللغوي   تتعرف مفهوم الكتلة

مفهوم الكتل ووحداته.وتقرأ 
  لمسائل اللفظیة وتناقشها.ا

لتر  1ومناقشة الطالبات أن 
كغم أو  1من الماء = 

  غم 1000
  ما فائدة الماء للجسم ؟ 

  من أین نحصل على الماء 

ص  7، 8حل تدریب 
  . 124و 123

  
  
  
  

ربط الریاضیات 
  بالعلوم.

تحول وحدات قیاس الكتل بناء 
على العالقة الكیلو غرام 

  والغرام.
 

الذكاء المنطقي 
  الریاضي.

التحویل بین وحدات القیاس  
ضمن الغرام والكغم ص 

من البرنامج  167-168
  الحوسب

كم غرام في سبعة 
  كیلو غرامات ؟   
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  المالحق

  التقویم   اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة   نوع الذكاء    األهداف السلوكیة 
ة منتمیة تحل مسألة لفظی

  لموضوع الدرس
تتعرف إلى وحدة قیاس الكتل 

  الصغیرة " الغرام ".

  حل المسائل اللفظیة.

تختار الكتلة المناسبة لكل 
  الصورة. شكل كما في 

  
  
  

تمیز الطالبات بین وحدات 
قیاس الكتلة " الكغم والغم "من 

  خالل الفالش.

الذكاء البصري 
  المكاني.

 xتقوم الطالبات بوضع إشارة (
أمام الصور التي تمثل كتلتها  )

بالكیلو غرام من خالل الفیدیو 
  التفاعلي.

تصنیف األشكال  حسب  
  .156 -154الكتل ص 

كتل مشاهدة نشاط قیاس ال
  المختلفة بالفیدیو 

  121ص  2حل س
  
  
  
  

ص  5، 4حل س
122  

الذكاء الجسمي   
  الحركي.

تقیس الطالبات كتل مختلفة 
 - 170باستخدام المیزان ص

172 .  

تكلیف الطالبات بتقییم 
  بعضهم. 

الذكاء   
  الموسیقي.

    ال نشاط

الذكاء   
  البینشخصي.

تناقش الطالبات في مجموعات 
  وحدات قیاس الكتل.

الحظة صحة م
  اإلجابات.

الذكاء   
  الضمنشخصي. 

یمكن لكل طالبة بشكل منفرد 
  أن تقیس كتل مختلفة.

تكلیف كل طالبة 
  بقیاس كتل مختلفة. 

الذكاء   
  الطبیعي.

تقارن الطالبات كتل بعض 
الحیوانات كاألرنب، الدجاجة، 

  الحشرة .

مالحظة صحة 
  اإلجابة.

  ن الحدید أم كیلو غرام من القطن ؟ نشاط بیتي: من أكبر كتلة: كیلو غرام م
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  المالحق

  3الدرس السابع                موضوع الدرس: قیاس الزمن           عدد الحصص: 

  : تعرف مفهوم الزمن ووحداته. الهدف العام للدرس

  األهداف السلوكیة للدرس: 

  تصف الساعة ( ذكاء لغوي). •

  ( ذكاء بصري مكاني ). تتعرف فكرة عمل الساعة ومكوناتها من خالل الفیدیو •

  تقرأ الساعة من خالل بعض الرسومات أو الممثلة بعقارب الساعة.( ذكاء مكاني بصري) •

  تتعرف إلى وحدات قیاس الزمن. ( ذكاء لغوي). •

تعبر عن الزمن إما باستخدام بالساعات أو باستخدام الساعات والدقائق. ( ذكاء لغوي وذكاء  •
  منطقي ریاضي) 

  في مسائل لفظیة منتمیة. ( ذكاء منطق ریاضي) توظف مفهوم الزمن  •

  تمثل الطالبة " ترسم " زمنًا معطى على ساعة مرسومة. (ذكاء جسدي حركي )  •

 تستخدم الكسور في إعطاء قیمة عددیة للساعة.(ذكاء طبیعي )  •
  المتطلب السابق: أكمل: 

  كم عدد ساعات الیوم...............

  .............،...............ما أنواع الساعات.............،.

  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة العلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
  تصف الساعة 

  تتعرف إلى وحدات قیاس الزمن
یعبر عن الزمن إما باستخدام 
بالساعات أو باستخدام الساعات 

  والدقائق.

یتناقش الطالبات في وصف   الذكاء اللغوي.
وحدات  الساعة ویتساءلن عن

قیاسها ،ویتضح ذلك في 
البرنامج المحوسب 

  .179و178ص

  صِل: 
      60ربع ساعة       

  15  ثلث ساعة 
     20          ساعة 

توظف مفهوم الزمن في مسائل 
  لفظیة منتمیة

یعبر عن الزمن إما باستخدام 
الساعات أو باستخدام الساعات 

  والدقائق.

الذكاء 
المنطقي 
  الریاضي.

فظیة عن مفهوم تحل مسائل ل
الزمن ویظهر ذلك في البرنامج 

  . 195-193المحوسب ص

یبدأ احتفال تكریم أوائل 
الطلبة الساعة العاشرة 
صباحًا وینتهي بعد 
ساعتین ونصف، كم تكون 
الساعة عندما ینتهي 

  الحفل؟ 
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  المالحق

  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة العلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
تتعرف فكرة عمل الساعة 

  ومكوناتها.
تقرأ الساعة من خالل بعض 

ب الرسومات أو الممثلة بعقار 
  الساعة

الذكاء 
البصري 
  المكاني.

مشاهدة الساعة وألیة عملها 
ومكوناتها من خالل الفیدیو 

   179و178ص
یقرأ الساعة من خالل بعض 
الرسومات من خالل الفالش 

  .192ویظهر ذلك ص 

  مالحظة انتباه الطالب

تمثل الطالبة " ترسم " زمنًا 
  معطى على ساعة مرسومة 

الذكاء 
الجسمي 
  الحركي.

م الطالبات الساعة بعقاربها ترس
  باستخدام األلوان.

تمثل الطالبات زمن معطى على 
  الساعة. 

ارسِم الساعة لتدل على 
  األزمنة التالیة: 

الساعة / السابعة  .1
 والربع 

الساعة / الرابعة إال  .2
  ثلث 

الذكاء   
  الموسیقي.

    ال نشاط 

الذكاء   
  البینشخصي.

تناقش الطالبات مع زمیالتها 
  الساعة  آلیة عمل

  مالحظة دقة اإلجابات

الذكاء   
  الضمنشخصي 

تكتب كل طالبة مذكرات یومیة 
  من خالل تحدید الساعة. 

  تقییم الطالبات لبعضهن 

تستخدم الكسور في إعطاء قیمة 
  عددیة للساعة

الذكاء 
  الطبیعي

تستخدم الكسور في إعطاء قیمة 
  عددیة للساعة 

  مالحظة صحة اإلجابات
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  المالحق

  1الثامن             موضوع الدرس: مسائل وتدریبات .      عدد الحصص:  الدرس 

  حل مسائل وتدریبات على الوحدة.  الهدف العام للدرس:

  األهداف السلوكیة للدرس: 

  تكمل أنماطًا كسریة معطاة من خالل فالش. ( ذكاء منطقي ریاضي وبصري مكاني)  •

دد صحیح في سیاق مسألة لفظیة ( ذكاء تجد قیمة كسر منسوبًا كجزء من مجموعة إلى ع •
  منطقي ریاضي )

  تحل ألغازًا على خاصیة تكافؤ الكسور. ( ذكاء منطقي ریاضي ) •

الزمن" من خالل الفالش. ( ذكاء –الكتلة  –تكمل أنماطًا بالقیاسات حسب " الطول  •
  منطقي ریاضي )

  ریاضي ).  توظف لعبة تربویة للتعرف على بعض الكسور المتكافئة. ( ذكاء جسدي •

  تجد قیمة بعض الكسور من خالل مسألة لفظیة.( ذكاء منطقي ریاضي ) •

تقارن بین طرفي كفتي میزان لتسجیل وحدة الكتلة الناقصة من الصور. (ذكاء منطقي  •
  ریاضي ومكاني بصري )

  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
طالبات المسألة اللفظیة تقرأ ال  الذكاء اللغوي   

  وتناقشها.
مالحظة 

صحة 
  اإلجابة .

  تكمل أنماط كسریة معطاة. 
تجد قیمة كسر منسوبًا كجزء من مجموعة 

  إلى عدد صحیح في سیاق مسألة لفظیة. 
  تحل ألغازًا على خاصیة تكافؤ الكسور

 –تكمل أنماطًا بالقیاسات حسب " الطول 
  الزمن" من خالل الفالش–الكتلة 

قیمة بعض الكسور من خالل مسألة  تجد
  لفظیة

تقارن بین طرفي كفتي میزان لتسجیل وحدة 
  الكتلة الناقصة من الصور.

  

الذكاء المنطقي 
  الریاضي 

تكمل الطالبات أنماط كسریة 
معطاة وأنماط بالقیاسات حسب 

  الزمن ).–الكتلة  –( الطول 
وتحل ألغاز على خاصیة تكافؤ  

  الكسور.
إلیجاد قیمة  تحل مسائل لفظیة

الكسر وٕایجاد الكتلة الناقصة كما 
  فالصورة.

مالحظة 
دقة 

  اإلجابات.
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  التقویم  اإلجراءات التعلیمیة التعلمیة  نوع الذكاء  األهداف السلوكیة
  تكمل أنماط كسریة معطاة 

 –تكمل أنماطًا بالقیاسات حسب " الطول 
  الزمن" من خالل الفالش–الكتلة 

تقارن بین طرفي كفتي میزان لتسجیل وحدة 
  الكتلة الناقصة من الصور.

الذكاء البصري 
  المكاني.

ل النمط الكسري من خالل تكم
الفالش ویتضح ذلك في البرنامج 

  .201-198المحوسب ص 
وٕایجاد الكتلة الناقصة كما 

  فالصورة
   210-209ویتضح ذلك ص 

مالحظة 
  دقة اإلجابة.

توظف لعبة تربویة للتعرف على بعض 
  الكسور المتكافئة

الذكاء الجسمي 
  الحركي.

تلعب الطالبات لعبة للتعرف 
  لمتكافئة .على الكسور ا

  تقییم األداء.

الذكاء   
  الموسیقي.

    ال نشاط 

الذكاء   
  البینشخصي

تناقش الطالبات وزمیالتها 
األلغاز على خاصیة تكافؤ 
الكسور ویظهر ذلك ص 

  من البرنامج المحوسب. 203

تقییم 
  اإلجابات 

الذكاء   
  الضمنشخصي 

    ال نشاط 

    ال نشاط   الذكاء الطبیعي   
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  )6رقم (ملحق 
  

البرنامج المحوسب القائم على نظریة الذكاءات المتعددة لتنمیة القوة الریاضیة لدى طالبات 
 الصف الثالث األساسي بغزة
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221 

  المالحق
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  )7ملحق رقم (

  الطالبات أوراق عمل

  الكسور: الدرس األول
  

      
      
      
  البسط........... 
  ....المقام....... 
  الكسر........  
  

  أظلل بحسب الكسر: 
    

    

8
3  

  
  

        

4
2  
  

    
  أكتب الكسور التالیة: 

  ثالثة أثمان...............
  سبعان................

  سدس.............
  

یقرأ الكسر 
9
  ان ) ( تسعة أسداس، ستة أتساع، سدس 6
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  2الكسور  : الدرس الثاني
  احصر بحسب الكسر:  .1

  
  

6
2  

  
  

        
9
4  

  
  

  
 أقالم أعطت النا نصفها، كم قلم أخذت النا ؟  6مع تاال  .2

...................................................................................  
  
بیضة، استعملت سدس البیض في عمل كعكة. كم  30سیدة كرتونة بیض بها  اشترت .3

  بیضة استعملت ؟ 
.....................................................................................  

  
 

 أكمل: .4
  -أ 

4
 =......... 32ال  1

   -ب 
5
 =.......... 4ال  1

  - ج 
2
 =........  20ال  1
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  الكسور المتكافئة : الدرس الثالث
  أكمل المربع الناقص: .1

  -أ 
8
2  =

4
  

 
  -ب 

2
1  =

10
 

 
  - ج 

3
2  =4 

 
 یل الكسرین المتكافئین أمثل بالتظل .2

2
1, 

6
3   

    
  
  

 أكمل:  .3
 عند ضرب أو قسمة بسط كسر ومقامه في العدد نفسه ینتج كسر...........   -أ 

 
 أصل بین كل كسرین متكافئین: .4

  -أ 
3
2         

10
6 

    -ب 
5
3          

8
8 

    - ج 
4
4          

9
3 
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  الدرس الرابع: مقارنة الكسور
  >،  <ضع اشارة  .1

  -أ 
3
1        

2
1 

  -ب 
6
1        

8
1 

  - ج 
4
3        

4
5  

  -د 
6
2        

6
5  

 
كم ثمنًا یكافئ الكسر  .2

4
 ؟   1

................................................................................  
  

 أكمل المتتالیة الكسریة التالیة:  .3

4
1, 

4
2 ،

4
3, ,  .  

9
6, 

9
5 , 

9
4 ، ، .  

  
 أرتب الكسور تصاعدیًا:  .4

4
4, 

4
1 , 

4
2   

................................  
  

 أرتب الكسور تنازلیًا: .5

6
1, 

7
1 , 

9
1  

.....................................  
  

 أكمل المربع الناقص: .6
  -أ 

5
3   < 3 

 < 9  -ب 
12
11 
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  الطول :الدرس الخامس
 أكمل:  .1

 ا م =........ سم  •
 سم =.......... م 500 •
 م م و..... س 7سم = 760 •
 سم =......... ملم. 6 •
 ملم =........ سم  150 •
 كم =.......... م  9 •
 م =........ كم  4000 •

 
 سم ؟  4ارسِم القطعة المستقیمة أ ب طولها  .2

................................................................................  
  

نیونس إلى غزة، كم طول المسافة سافرت تاال من رفح إلى خانیونس، ثم سافرت من خا .3
كم، ومن خانیونس إلى غزة  8التي قطعتها تاال ؟ علمًا بأن المسافة من رفح لخانیونس 

 كم. 19
....................................................................................  

  
 اكتب وحدة الطول المناسبة لقیاس  .4

  ...طول غرفة الصف.........
  طول قلم رصاص............

  طول المسافة بین مدینتین.......
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  الكتل : الدرس السادس
  أكمل: .1

  الكتلة مقدار ما یحتویه الجسم من............ 
  
  اختر الكتلة المناسبة لكل من الحیوانات التالیة: .2
  أسد         كغم 3  -أ 
  قطة   كغم   208  -ب 
 دب   كغم   412  - ج 

  
  ما بین األقواس: الصحیحة م اإلجابةاختر  .3

  غم )  30 –غم  2 –كغم 3كتلة الطفل عند والدته تقریبًا (   -أ 
 غم )2 –غم  20 –كغم  3كتلة الخاتم (   -ب 

  
  أكمل:  .4

  كغم =.........غم 8  -أ 
  كغم ونصف =.......... غم 7  -ب 
  غم =........ غم  37كغم و4  - ج 
 لترین ماء =.......... كغم   -د 
  
  كغم حدید ؟ 1كغم قطن أم 1أیهما أكبر:  .5

..................................................................................  
  
 الوزن الناقص =.............. غم  .6

  
  
  
  
  
  

 غم  500 ا كغم 
 كغم  2
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  الزمن: الدرس السابع
  أكمل:

  السنة =........... شهرًا 
  األسبوع =......... أیام.

  ما األداة المستخدمة لقیاس الزمن......... 

2
  الساعة =............. 1

4
  الساعة =............. 1

3
  الساعة=............ 1

  الساعة:........ 30 :7

  الساعة:........  00 :6

  دقیقة ؟  60دقیقة، كم دقیقة یبقى حتى یصل عدد الدقائق  40الساعة الرابعة و
..........................................................................  

  
یخرج مزارع من بیته الساعة التاسعة وبعد ثلث ساعة یصل إلى حقله، كم تكون الساعة عندما 

  یصل المزارع حقله؟ 
..........................................................................  
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  )8ملحق رقم (

  یع االعتدالي للبیاناتالتوز 

 
 المجموعات ككل ضابطة بعدي تجریبیة بعدي ضابطة قبلي تجریبیة قبلي

 
Mean 

Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

Mean 
Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. 
Sig. 
(2-
tailed) 

Mean 
Kolmogorov-
Smirnov Z 

Asymp. Sig. 
(2-tailed) 

 0.006 1.695 3.740 0.243 1.026 4.208 0.011 1.608 5.250 0.107 1.209 2.583 0.046 1.373 2.917 التواصل المفاهیمي
 0.030 1.451 3.010 0.149 1.139 3.542 0.142 1.150 5.042 0.442 0.866 1.875 0.064 1.312 1.583 الترابط المفاهیمي
 0.006 1.708 8.521 0.757 0.672 11.583 0.145 1.146 13.958 0.611 0.759 4.458 0.869 0.596 4.083 التواصل اإلجرائي
 0.002 1.830 2.073 0.419 0.881 2.417 0.000 2.044 3.542 0.275 0.995 1.250 0.104 1.217 1.083 الترابط اإلجرائي

 0.000 2.057 1.813 0.018 1.537 1.958 0.000 2.371 2.792 0.026 1.473 1.083 0.007 1.687 1.417 التواصل حل المشكالت
 0.014 1.579 2.458 0.505 0.825 2.917 0.045 1.378 3.917 0.198 1.076 1.542 0.113 1.198 1.458 الترابط حل المشكالت

 0.267 1.003 6.750 0.328 0.950 7.750 0.102 1.220 10.292 0.902 0.570 4.458 0.560 0.790 4.500 المعرفة المفاهیمیة
 0.030 1.449 10.594 0.683 0.717 14.000 0.211 1.060 17.500 0.709 0.702 5.708 0.815 0.635 5.167 المعرفة اإلجرائیة

 0.239 1.030 4.271 0.617 0.756 4.875 0.072 1.288 6.708 0.419 0.882 2.625 0.577 0.780 2.875 حل المشكالت
 0.006 1.713 14.073 0.835 0.621 17.750 0.249 1.021 22.000 0.409 0.888 8.125 0.814 0.636 8.417 التواصل الریاضي
 0.057 1.333 7.542 0.277 0.993 8.875 0.264 1.006 12.500 0.508 0.822 4.667 0.732 0.688 4.125 الترابط الریاضي

 0.028 1.463 21.615 0.938 0.534 26.625 0.774 0.662 34.500 0.463 0.851 12.792 0.170 1.110 12.542  لدرجة الكلیةا
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