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The Study Abstract 
Impact of Teaching via Usage of Strategies of Multiple Intelligences, Six –hat and 

K.W.L. in Knowledge Attainment and Mathematical Interaction and Determination among 
Female Students of the Third Intermediate Class at the Schools in Makkah Al-Mukarramah 

   
This study is presented as a complementary requirement for a PhD. in educational 

technology at Curricula & Teaching Method Department, College of Education, and Umm AL- 
Qura University. 
 

Objective: To know the effect of teaching via employment of strategies of multi-
intelligence, Six –hat and K.W.L. in knowledge attainment and mathematical association among 
Female students of the Third Intermediate Class at the schools in Makkah Al-Mukarramah    
 The problem which this study addresses itself to solve is focused on the following question :What 
is of  effect of teaching via usage of strategies of multi-intelligence, six –hat and K.W.L. in 
knowledge attainment and mathematical association and among Female students of the Third 
Intermediate Class at the schools in Holy city of Makkah Al-Mukarramah ? 
The research, which comprised nine assumptions, was applied to the unit of geometrical solids of 
the mathematical course of female third intermediate class in schools of Saudi Arabia. The unit's 
lesson was taught according to each one of the three experimental strategies via preparing a unit 
for the students, guidance for the teacher for teaching and enriching the unit's lessons. 
Technique: Two attainment test were prepared; one for measuring students' attainment in the unit 
and the other for measuring the two skills of mathematical association. The constancy and validity 
of the technique have been confirmed. The researcher has employed the design of the imbalanced 
controlling group, which has two anterior and posterior tests.  
The study sample comprised (٩٥) female students, who were randomly distributed among four 
groups; the first three were experimental and the fourth controlling. The first experimental group 
was taught according to the strategy of multi-intelligence and second was taught according to the 
six –hat strategy and third according to K.W.L. strategy, whereas the controlling group was taught 
according to the traditional strategy. 
As per the accompanying variance analysis used the following results and conclusions 
were reached: 

- There were statistically significant differences. 
- Every one of the three experimental groups surpassed the controlling one in 

knowledge attainment, levels of memorization, application, analysis, construction, 
and mathematical association. 

- The two groups exposed to multi- intelligence and six-hat strategies surpassed the 
controlling one at the levels of understanding and mathematical association, whereas 
the two groups exposed to multi- intelligence and K.W.L strategies have surpassed 
the controlling one in relation to the level of evaluation. 

- The group exposed to the multi- intelligence strategy surpassed the one exposed to 
the six-hat strategies in evaluation level; but the group exposed to the six-hat 
strategies surpassed the one exposed to multi- intelligence strategy in memorization 
level, whereas the group exposed to multi- intelligence strategy surpassed the one 
exposed to K.W.L in of levels of understanding and mathematical association and the 
group exposed to the six-hat strategies surpassed the one exposed to K.W.L  
strategies in memorization level. 

Recommendations : 
- To train female teachers to use the strategies of Multiple Intelligences, six –hat and 

K.W.L. in knowledge attainment and mathematical association. 
- To enrich mathematical courses with activities of Multiple Intelligences, six –hat and 

K.W.L. strategies, as they are expected to contribute substantially in raising students' 
attainment. 

- To associate mathematical courses with different life activities. 
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ـــــــكر وتقـــــــدير
ُ
 شـ

املتفضل علـي دائمـاً ،    إله إال هو سبحانه ، و أبوء بنعمائه وإحسانه ،فهو أبدأ بشكر ريب الذي ال     
رمحة لإلنسان مرشد الناس ملا فيه  على كل خري مرتل القرآن باعث حممد  -سبحانه وتعاىل  -واملعني يل 

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  چ   اهللا تعاىلاخلري يف دينهم ودنياهم ، وموجههم إىل العلم حيث يقول 

 شكر املقر بالفضل، والراجي للمزيـد   )  ٥- ١: العلق (  چک   گ  گ   ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ      ڑ  ک  ک  ک 
راية من رايات العلم ، و أسأله اإلخالص و العـون   فله احلمد أن من علي سبحانه حبمل )٧: إبراهيم(  چڦ  ڦ  ڄ  چ 

.  والسداد
 

فقد ظل اطمئنان القلوب بذكره خاطبنا بالعقل حىت نستطيع أن نفكر ونتعقل ونتدبر األمور ومع ذلك       
ال يشكر اهللا من ال ( الصالة والسالم على أشرف خلق اهللا وأطهرهم وأكملهم حيث يقول عليه السالم و

 ) .يشكر الناس 
 

بكل معاين االعتراف بالفضل اجلميل ، وأمجل عبارات الشكر والتقدير لكل من ساهم بالرأي واملشورة      
ه ، إىل كل من تعلمت على يديه شيئا ، أو استلهمت منه فكراً أو أسدى إيل أو قام جبهد مهما كان حجم

 . نصحاً 
 

كما أوجه بالغ شكري وتقديري إىل جامعة أم القرى ومجيع أعضاء هيئة التدريس فيها ، وكلية التربيـة      
بالكلية ، وأتقدم ولكافة أعضاء هيئة التدريس  زهري بن أمحد الكاظمي/  األستاذ الدكتورممثلة يف عميدها 

 صاحل بن حممـد السـيف ،  / سعادة الدكتور س زيل الشكر والعرفان لرئيس قسم املناهج وطرق التدريجب
ولكافـة  ،  نوال بنت حامد ياسني/ األستاذة الدكتورة وسعادة وكيلة رئيس قسم املناهج وطرق التدريس 

 . اهم اهللا عين خري اجلزاء أعضاء هيئة التدريس بالقسم الذين أمدوين بالعلم واملعرفة فجز
 

وقفة لالعتراف بالفضل ألهل الفضل فبكل تلك املعاين اجلميلة أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل أستاذي     
أستاذ املناهج املشارك بكلية التربية جبامعة أم القـرى   عبداللطيف بن محيد الرائقي/سعادة الدكتورالفاضل 

إن . وخروجها بصورته النهائية الال حمدود أثر بالغ يف إثراء الدراسة ، حيث كان لتوجيهه الفاضل وعطائه 
 . كلمات الشكر ال توفيه حقه مبا قدم وأرشد ودل فقد تعلمت على يديه الكثري ، فجزاه اهللا عىن خري اجلزاء 

وطرق  ، أستاذ مناهج طالل بن سعد احلريب/ لسعادة األستاذ الدكتور كما أتوجه بالشكر والتقدير      
األسـتاذ املشـارك     هالة بنت طه خبش/وسعادة الدكتورة   امعة طيبةتدريس الرياضيات بكلية املعلمني جب

هذه مؤكدة تقديري وشكري العميق مبـا   .بقسم املناهج جبامعة أم القرى لتفضلهما بالقبول مبناقشة رساليت
، جعلـه اهللا يف  لشكل العلمي الالئـق   أمدوين به من مالحظات كان هلا األثر األكرب يف خروج الرسالة با

 . ميزان حسنام 
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سعادة كما أتقدم بأمسى آيات الشــكر واالمتنان ، والعـــرفان بالفضــل اجلميــل ، إىل     
مدير وحدة الرعاية مبركز املوهوبني الذي أضاء يل طريق العلـم  حممد بن عوض رواس / األستاذ الفاضل 

أنه ما فتئ عن تشجيعي يف تطبيق وتنفيذ مجيع مراحل البحث ، فكان جواداً  اخلالص لوجهه تعاىل ، حيث
 .معي دون انتظار املردود فعلمين كيف يكون العطاء يف العلم بال مقابل فجزاه اهللا عين خري اجلزاء 

 

األستاذ املساعد بقسـم املنـاهج وطـرق     فريد بن علي الغامدي/ الدكتور والشكر موصول لسعادة     
 .يس ، لتعاونه الصادق يف  إخراج البحث يف صورته النهائية ، جعله املوىل جل وعال يف ميزان حسناته التدر

 

 رمبـو  مسـرية  / واألستاذة  سامية فادن/ لسعادة األستاذة أقدم شكري البالغ وامتناين من األعماق و    
 .ز الدراسة بالصورة املطلوبة لتفضلهما بتطبيق الدراسة وبذل الكثري من وقتهما وجهدمها يف سبيل إجنا

 

أوجه شكري اخلالص  من األعماق لكل من ساهم من أفراد أسريت وصديقايت يف إجناز هذه الرسـالة       
 :وقدم يد العون وهم 

، اليت ال أفيها حقها مهما قلت أمي إىل احلب يف زمن اجلفاء ، والصدق يف زمن الزيف ، والديت احلبية      
على احلب والبذل  اًاخلالص ، أن حيفظها ريب ويبارك يف عمرها ،شكراً من األعماق ، شكر فلها مين الدعاء

 .والعطاء ، كما أشكرها على دعمها يل يف مراجعة وتصحيح أداوت البحث 
 الذي قدم يل كافة العون ألوان والدعاء ، أمد اهللا يل يف عمره وجزاه اهللا عين خري اجلزاء  والدي الغايل     
، واللـذان    إبراهيم بن حسن النـوري / األستاذ ، وخايل  حسني بن حسن النوري/ األستاذ خايل      

سامها معي مسامهة كبرية ومؤثرة ،  يف حتكيم وتنظيم مادة البحث ،عالوة على الدعم النفسـي واملعنـوي   
 . اهلائل الذي حظيت به من قبلهما 

حليمـة بنـت   / األستاذة عي  طوال خطوات البحث صديقايت رفيقات درب الدراسة واللوايت كن م     
/ مرمي بنت أمحد الرحيلي ، األسـتاذة  / سيت ، األستاذة ليلى بنت حسني قُ/ األستاذة ،عبدالقادر املولد 

 .اللوايت يعجز اللسان عن شكرهن ولكني أدعو هلن بالتوفيق والسداد . مساح بنت حسني اجلفري 
الذين حتملوا معي عناء جتهيز وطباعة البحث ، والبحـث   )ريية ، ندى حسن ، حسان ، خ( أبناء خايل   

  . عن مادة البحث العلمية يف خمتلف املراجع واملصادر 
، اليت سامهت يف جتميع الدراسات السابقة غادة بنت منصور مجال حريري / سعادة األستاذة الفاضلة    

  . من داخل وخارج اململكة 
ـ  دمها لكل إنسان عاون ، وكل يد كرمية ، ولسان صادق كلمة شكر وباقة ورد أق  اءة ، ونفـس معط

وقف معي ولو خبالص أمنية ، وبركة دعاء ، وجزى اهللا اجلميع عـىن  من مشعة بالود الصادق ، ولكل 
 .خري اجلزاء 
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 قائمة احملتويات
 

 رقم الصفحة احملتويات
 جلعربيةللغة املخص الدراسة با

 دإلجنليزيةاللغةملخص الدراسة با

 هـ إهداء

 و  شكر وتقدير 

 حقائمة حمتويات الدراسة

 كقائمة جداول الدراسة

 نقائمة أشكال الدراسة

 سقائمة مالحق الدراسة

אא
?אא?

 ٢ مقدمة الدراسة 

 ٨ مشكلة الدراسة 

 ١٠ فروض الدراسة 

 ١١ أهداف الدراسة 

 ١١ سة الدرا أمهية

 ١١ حدود الدراسة 

 ١٢صطلحات الدراسةم

אא
?אא?

 ١٤٠-١٨اخللفية النظرية للدراسة: أوال  

 ٢٠استراتيجيات التدريس: احملور األول 

 ٣٩ استراتيجيات التدريس وفق الذكاءات املتعددة : احملور الثاين 

 ٧٣ات الستاستراتيجية القبع: احملور الثالث 
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 رقم الصفحة احملتويات
 ٨٨ K.W.Lاستراتيجية: احملور الرابع 

 ٩٩معايري الس القومي ملعلمي الرياضيات: احملور اخلامس 

 ١١٧ثانيا الدراسات السابقة

 ١١٨الدراسات اليت تناولت الذكاء املتعدد يف التدريس: أوال 

 ١٢٨الست يف التدريسالدراسات اليت تناولت القبعات: ثانيا 

الدراسات اليت تناولت استراتيجيات ما وراء املعرفة بصفة عامة : ثالثا 
 . بصفة خاصة  K.W.Lواستراتيجية 

١٣٠ 

 ١٣٧ الدراسات اليت تناولت مهارات التواصل والترابط الرياضي : رابعا 

אא
?אאאא? 

 ١٤٢ .متهيد

 ١٤٢ منهج الدراسة 

 ١٤٢ تصميم الدراسة 

 ١٤٣ جمتمع الدراسة 

 ١٤٣  عينة الدراسة 

 ١٤٥صياغة دليل الطالبة ودليل املعلمة

 ١٤٨أدوات الدراسة وخطواا

 ١٥٩إجراءات الدراسة

 ١٦٠األسلوب اإلحصائي املستخدم

אאא
?אא?

 ١٦٢  متهيد

 ١٦٢عرض نتائج الدراسة وحتليلها

 ١٨٣تفسري ومناقشة نتائج الدراسة
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 رقم الصفحة احملتويات
אא

?אא?  
 ٢٠٢ مقدمة 

 ٢٠٢ ملخص الدراسة 

 ٢٠٣ نتائج الدراسة 

 ٢٠٦توصيات الدراسة 

 ٢٠٦مقترحات الدراسة

?אאא?
 ٢١٧-٢٠٧ عربيةاملراجع ال

 ٢١٨-٢١٧ املراجع األجنبية 

?אא?
، ) ٦(،)٥(،)٤(،)٣(،)٢(،)١: [ (ملحـــــــــــق

)١٦(،)١٥(،)١٤(،)١٣(،)١٢(،)١١(،)١٠(،)٩(،)٨(،)٧( ،
)٢١(،)٢٠(،)١٩)(١٨(،)١٧[( 

٣٩٦ -٢١٩ 
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 قائمة اجلداول
  

 رقم الصفحة مسمى اجلدول رقم اجلدول
 ٢٥- ٢٤ا وراء املعرفةاستراتيجيات م ١

 ٢٧ -٢٦  استخدم ما تعرفه:استراتيجيات تعتمد على نوعية املهمة  ٢

 ٢٨-٢٧ استخدم خيالك:استراتيجيات تعتمد على نوعية املهمة  ٣

 ٢٩-٢٨ التنظيمية استخدم مهاراتك:استراتيجيات تعتمد على نوعية املهمة  ٤

٥ ات تعتمد على نوعيةاستراتيجيعلّم استخدم مصادر:ة املهمعة للت٢٩متنو 

 ٣٦الفرق بني اخلرائط الذهنية واملعرفية ٦

 ٥٤-٥٢استراتيجيات التدريس املالئمة للذكاء اللغوي ٧

 ٥٦-٥٤ استراتيجيات التدريس املالئمة للذكاء املنطقي الرياضي  ٨

 ٥٧-٥٦ استراتيجيات التدريس املالئمة للذكاء البصري املكاين ٩

 ٥٩-٥٨استراتيجيات التدريس املالئمة للذكاء الطبيعي ١٠

 ٦١ -٦٠ استراتيجيات التدريس املالئمة للذكاء احلركي اجلسمي ١١

 ٦٢-٦١استراتيجيات التدريس املالئمة للذكاء اإليقاعي ١٢

 ٦٤-٦٣استراتيجيات التدريس املالئمة للذكاء االجتماعي ١٣

 ٦٦-٦٥س املالئمة للذكاء الفردياستراتيجيات التدري ١٤

 K.W.L.D٩٤جدول استراتيجية ١٥

 K.W.H.L٩٤جدول استراتيجية ١٦

 ٩٧-٩٦ )K.W.L(مكونات فقرات املخطط اخلاص باستراتيجية ١٧

 ١٤٢تصميم الدراسة كما مت تطبيقه ١٨

 ١٤٤توزيع عينة الدراسة حبسب املدارس والفصول ١٩

الوحدة وفقا للتصنيف املشار إليه إىل توزيـع فئاتـه   نتائج حتليل حمتوى ٢٠
والوزن النسيب لكل مفردة باإلضافة للوزن النسيب لعدد احلصص حسب 

 األمهية لكل موضوع 

١٤٩ 

توزيع فقرات االختبار حبسب املوضوعات وحبسب مستويات بلـوم    ٢١
 املعرفية وإجياد الوزن النسيب هلا

١٥٠ 



  - ل  -

اخلاص بتوزيع فقرات االختبار على املستويات جدول األوزان النسبية  ٢٢
 املعرفية وإجياد الوزن النسيب هلا 

١٥١ 

مهارات التواصل الرياضي الرئيسة واملهارات الفرعيـة املنبثقـة منـها     ٢٣
 واألهداف املهارايه

١٥٣ 

جدول األوزان النسبية  اخلاص بتوزيع فقرات اختبار التواصل حبسـب   ٢٤
 وزن النسيب هلادروس الوحدة وإجياد ال

١٥٤ 

 ١٥٦ .مهارات الترابط الرياضي الرئيسة واملهارات الفرعية املنبثقة منها  ٢٥

جدول األوزان النسبية  اخلاص بتوزيع فقرات اختبار الترابط حبسـب   ٢٦
 .دروس الوحدة  وإجياد الوزن النسيب للمفردات

١٥٧ 

 ١٥٨تصحيح مهارات التواصل الرياضي ٢٧

 ١٥٩ت التواصل الرياضيتصحيح مهارا ٢٨

نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف متوسطات درجـات التطبيـق    ٢٩
 القبلي ملتغريات الدراسة 

١٦٢ 

قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية لكل من القياس القبلي والبعـدي   ٣٠
 ملتغريات الدراسة ألدوات الدراسة 

١٦٣ 

 ١٦٤ة قيم جتانس امليل ملتغريات الدراس ٣١

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بني جمموعات الدراسـة   ٣٢
بعـد ضـبط   " التـذكر  " من حيث التحصيل البعدي عند مستوى 

 التحصيل القبلي

١٦٤ 

للفـروق بـني جمموعـات    )LSD(نتائج اختبار املقارنات البعدية ٣٣
 الدراسة ملستوى التذكر  

١٦٥ 

ختبار الفروق  بني جمموعـات  ين املصاحب لدرجات احتليل التبانتائج ٣٤
بعد ضـبط  " الفهم " الدراسة من حيث التحصيل البعدي عند مستوى 

 التحصيل القبلي

١٦٦ 

للفرق بني املتوسطات البعدية )LSD(نتائج اختبار املقارنات البعدية ٣٥
املعدلة لدرجات االختبار التحصيلي يف الرياضيات لكل من اموعات 

 التجريبية والضابطة عند مستوى الفهم   

١٦٧ 

نتائج حتليل التحليل التباين املصاحب الختبار الفروق بني جمموعـات   ٣٦
بعـد  " التطبيـق  " الدراسة من حيث التحصيل البعدي عند مستوى 

 ضبط التحصيل القبلي

١٦٨ 

للفـروق بـني جمموعـات    )LSD(املقارنات البعديةنتائج اختبار ٣٧
 ة عند مستوى التطبيق الدراس

١٦٩ 
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للفـروق بـني جمموعـات    )LSD(املقارنات البعديةنتائج اختبار ٣٨
 الدراسة عند مستوى التطبيق 

١٧٠ 

للفـروق بـني جمموعـات    )LSD(املقارنات البعديةنتائج اختبار ٣٩
 الدراسة ملستوى التحليل 

١٧١ 

بني جمموعات الدراسة نتائج حتليل التباين املصاحب  الختبار الفروق ٤٠
بعـد ضـبط   " التركيب " من حيث التحصيل البعدي عند مستوى 

 التحصيل القبلي

١٧٢ 

للفـروق بـني جمموعـات    )LSD(املقارنات البعديةنتائج اختبار ٤١
 عند مستوى التركيب  الدراسة

١٧٣ 

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بني جمموعات الدراسـة   ٤٢
 بعد ضبط التحصيل القبلي " التقومي" البعدي عند مستوى  حتصيل

١٧٤ 

للفـروق بـني جمموعـات    )LSD(املقارنات البعديةنتائج اختبار ٤٣
 الدراسة ملستوى التقومي 

١٧٥ 

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق  بني جمموعات الدراسة  ٤٤
 يف بعد ضبط التحصيل قبليا 

١٧٦ 

للفرق بني املتوسطات البعدية )LSD(ختبار املقارنات البعديةنتائج ا ٤٥
املعدلة لدرجات االختبار التحصيلي يف الرياضيات لكل من اموعات 

 التجريبية والضابطة

١٧٧ 

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بني جمموعات الدراسـة   ٤٦
 صل الرياضي قبلياًمن حيث التواصل الرياضي البعدي بعد ضبط التوا

١٧٨ 

للفـروق بـني جمموعـات    )LSD(املقارنات البعديةنتائج اختبار ٤٧
 الدراسة يف التواصل الرياضي 

١٧٩ 

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بني جمموعات الدراسـة   ٤٨
 من حيث الترابط الرياضي البعدي بعد ضبط الترابط الرياضي قبلياً

١٨٠ 

للفـروق بـني جمموعـات    )LSD(املقارنات البعديةج اختبارنتائ ٤٩
 الدراسة الترابط الرياضي 

١٨١ 
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 قائمة األشكال
 رقم الصفحة مسمى الشكل رقم الشكل

 ٣٦اخللية العصبية بشكل شعاع ١

 ٣٧خريطة ذهنية لوحدة هندسة اسمات ٢

 ٣٨خريطة ذهنية للذكاءات املتعددة ٣

 ٧٠لرئيس وفق الذكاءاتتصميم الدرس ا ٤

 ١٤٣التصميم التجرييب املستخدم يف الدراسة ٥

الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلـة لـدرجات اختبـار     ٦
التحصيل يف الرياضيات لكل من اموعات التجريبية والضابطة عنـد  

 مستوى التذكر

١٦٦ 

لـدرجات اختبـار   الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلـة ٧
التحصيل يف الرياضيات لكل من اموعات التجريبية والضابطة عنـد  

 مستوى الفهم

١٦٨ 

الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلـة لـدرجات اختبـار     ٨
التحصيل يف الرياضيات لكل من اموعات التجريبية والضابطة عنـد  

 مستوى التطبيق

١٧٠ 

ح لتوزيع املتوسطات املعدلـة لـدرجات اختبـار    الرسم البياين  املوض ٩
التحصيل يف الرياضيات لكل من اموعات التجريبية والضابطة  عنـد  

 مستوى التحليل

١٧٢ 

الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلـة لـدرجات اختبـار     ١٠
التحصيل يف الرياضيات لكل من اموعات التجريبية والضابطة عنـد  

 كيبمستوى التر

١٧٤ 

الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلـة لـدرجات اختبـار     ١١
التحصيل يف الرياضيات لكل من اموعات التجريبية والضابطة عنـد  

 مستوى التقومي

١٧٦ 

الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلـة لـدرجات اختبـار     ١٢
 جريبية والضابطة التحصيل يف الرياضيات لكل من اموعات الت

١٧٨ 

الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلة لـدرجات التواصـل    ١٣
 الرياضي لكل من اموعات التجريبية والضابطة 

١٨٠ 

الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلـة لـدرجات التـرابط     ١٤
 الرياضي لكل من اموعات التجريبية والضابطة 

١٨٢ 
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 املالحق  قائمة
 رقم الصفحة مسمى امللحق  رقم امللحق 

ت املتعددة والقبعات االذكااء[منوذج لبدايات دليل املعلمة  لوحدات ١
 ] K.W.Lالست و 

٢٧٠ -٢٢٠ 

 ٢٩٨-٢٧١منوذج لدرس من دليل املعلمة لوحدة الذكاءات ٢

 ٣٢٧-٢٩٩ منوذج لدرس من دليل املعلمة لوحدة القبعات الست ٣

 ٣٥٩-K.W.L٣٢٨لدرس من دليل املعلمة لوحدةمنوذج ٤

 ٣٦١-٣٦٠.قائمة بأمساء حمكمي دليل الطالبة واملعلمة ٥

 ٣٦٤-٣٦٢.األهداف السلوكية لالختبار التحصيلي ٦

 ٣٦٧-٣٦٥نتائج حتليل احملتوى املعريف للوحدة بالتفصيل ٧

 ٣٧٠-٣٦٨قائمة بأمساء حمكمي االختبار التحصيلي ٨

رة النهائية لالختبار التحصيلي بعد حتكميه وبعد إجراء التجربـة  الصو ٩
 . اإلستطالعيه له 

٣٧٥-٣٧١ 

 ٣٧٧-٣٧٦ .قائمة بأمساء حمكمي اختبار التواصل والترابط الرياضي  ١٠

مه وبعـد إجـراء   يختبار التواصل والترابط بعد حتكالالصورة النهائية ١١
 ستطالعيه لهالتجربة اال

٣٨٤-٣٧٨ 

ب مديرة وحدة التخطيط والتطوير التربوي  ملديرة املدرسة الثانوية خطا ١٢
 .السادسة والعشرون لتطبيق التجربة االستطالعية 

٣٨٦-٣٨٥ 

خطاب عميد كلية التربية جبامعة أم القرى إىل سعادة مدير عام التربيـة   ١٣
 للسماح للباحثة بتطبيق الدراسة) بنات(والتعليم بالعاصمة املقدسة 

٣٨٨-٣٨٧ 

خطاب من مديرة وحدة التخطيط والتطوير التربوي موجه إىل مـديريت   ١٤
 املدرستني  للسماح للباحثة بتطبيق جتربة الدراسة يف مدرستيهما

٣٩٠-٣٨٩ 

اسـتراتيجيات   خدمت معهـن  تاسـمناذج لنتاجات الطالبات الاليت ١٥
 . الذكاءات املتعددة 

٣٩٢-٣٩١ 

استراتيجية القبعـات  يت استخدمت معهناجات الطالبات الآلمناذج لنت ١٦
 الست 

٣٩٤-٣٩٣ 

 ٣٩٦-K.W.L٣٩٥استراتيجية ت الآليت استخدمت معهنمناذج لنتاجات الطالبا ١٧
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 : مشكلة الدراسة: الفصل األول 
 א 

 אא 

 אא 

 אאא 

 אא 

 אא 

 אא 
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 ـ :املقدمة 
 

اليت تستوجب إعادة النظر يف ، يتميز العصر احلايل بالكثري من التغريات والتحوالت السريعة     
 . تأكد من مواكبتها ملا يستجد من تطورات واجتاهات معاصرة املناهج وأساليب التدريس لل

 

وجود ، واجلهود اليت تبذل يف سبيل تطويره ، و مع يف التعليم   لعلمي والتقينتقدم اللاملتتبع ف    
تبقى ختصصاً هاما ، يتصل   علوم الرياضيةال ، إال أنوالدقيقة يف كل ااالت كل العلوم احلديثة 
ع التدريس مـن  من أصعب أنوا ، والذي يعتربواألهم من ذلك تدريسها  علوم ،بكل علم من ال

ليكون  ، وتطوير الطالب ليصل إىل أعلى مستوى يف فهم الرياضيات، حيث إعداد املعلم وتأهيله 
ولذلك البـد مـن االهتمـام     ، لديه احلس الرياضي الذي يستطيع استخدامه يف حياته العملية

واليت تسهم يف تنميـة   ، تدريس الرياضيات يف القرن احلادي والعشرينبأساليب واستراتيجيات 
 .) ١١م ، ص ٢٠٠٥محدان ، ( التفكري وربط ما يتم تعلميه وتعلمه باحلياة  

 

عامليا وحمليـاً ،  تطـورات وتغـريات جذريـة ،     شهد النصف األخري من القرن العشرين و        
لكي تقوم بدورها املنشود يف  ، تدريسهايات وطرائق يف مناهج الرياضمتعددة،ومتعمقة ومتالحقة 

 ألن الرياضيات تعترب مواجهة حتديات هذا القرن ،وما سيفرضه من تطورات وجتديدات ، وذلك
من العلوم الضرورية ألي فرد مهما كانت ثقافته ، ألا تأخذ حيز مهم يف احلياة ، وحيتاجها الفرد 

ياته اليومية ، لذلك  بذل املختصون يف تـدريس الرياضـيات   يف اختاذ القرارات املتعلقة بأمور ح
وتنوعت الرؤى واالستراتيجيات اليت تسـهم يف  ن اجلهود لتطوير تدريسها ، وتعددت العديد م

، حديثـة   تتطويرها ، وأوصت املؤمترات والدراسات بضرورة البحث عن طرق وإسـتراتيجيا 
، ص  ٢٠٠٧عباس والعبسي ، ( حمور العملية التعليمية  ، وجعل املتعلم تسهم يف تبسيطها وتقليل جفافها

١٣  . ( 
 

ولعل من أبرز الدعائم والركائز الرئيسة اليت تؤكد على أمهية العلوم الرياضية وجودهـا يف       
الطرق واجلسور واألنفاق والعمارات وقطع األثـاث ، كمـا أن العمليـات    كل شيء حولنا ك

ثرة استعماهلا يف احلياة اليومية ، وتـذخر صـفحات اجلرائـد    احلسابية تكاد تكون لغة ثانية لك
واالت باجلداول والرسوم اإلحصائية اليت يتعذر استيعاا بدون حد أدىن من الدراية بالرياضيات 

 . )٢٥، ص ١٩٨٩املغرية ،  ( 
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نطـق  وتتميز الرياضيات بدورها األساسي يف خدمة العلوم األخرى كالطبيعة والفلسفة وامل      
 ) . م ، ص هـ ١٩٩٧غندورة ، ( والفنون وغريها من العلوم 

 

ولئن كانت املراجعة املستمرة  وانطالقاً من القناعة باألمهية القصوى اليت حتتلها الرياضيات ،     
مطلوبة لكل املناهج الدراسية فإا تتأكد بالنسبة للرياضيات واليت تنتشر تطبيقاا يف شىت مناحي 

قد بذل املهتمون ا جهوداً متواصلة لتطوير مناهجها وأساليب تدريسها ، وهي اجلهود ف ، احلياة
ستوى املنـاهج وأسـاليب   اليت أفرزت العديد من الرؤى والتصورات اليت أسهمت يف االرتقاء مب

يف  ، وقد تكثفت جهود تطوير الرياضيات يف مطلع الثمانينيات من القرن العشـرين التدريس ، 
إلعـادة النظـر يف منـاهج    العامل وذلك استجابة للدعوات الوطنيـة والعامليـة    كثري من دول
واستراتيجيات تعليمها ، كالدعوة اليت جاءت من الس القومي ملعلمي الرياضـيات  الرياضيات،

، والدعوة اليت جاءت من الس القـومي ملشـريف الرياضـيات     NCTMبالواليات املتحدة 
NCSM ) ، ١٦٨، ص ٢٠٠٣بدوي(.   

 

ال شك  فيه أن االنفجار املعريف العلمي اهلائل ، يف شىت العلوم واملعارف ، واالجتاه العـام   ومما    
على بث روح اإلصالح والتطوير يف مناهج التعليم عامة ، والرياضيات بصفة خاصة ، مما أفـرز  

تراجتيات تدريسـها ،  العديد من العوامل اليت تدفع باجتاه التطوير املستمر ملناهج الرياضيات واس
واليت من أبرزها الشكوى املستمرة من صعوبة الرياضيات وتطبيقاا ،وبالتايل تنامي العزوف عن 

م ؛ أمحد وأبـو  ١٩٩٨؛ الكرش  م١٩٩٣احلوامدة ، (دراستها لدى شرحية كبرية من الطالب 
 .)  م١٩٩٨، اخلري

 

م أمهية ١٩٩٠منذ عام  ) NAEP(يات ويويل الس القومي األمريكي لتقومي حتصيل الرياض     
بالغة للتركيز على املقدرة الرياضية ، واليت تشري إىل قدرة الطالب الكلية يف مجع وتوظيف املعرفة 

االستكشاف ، والتخمني ، والتفكري الرياضي ، وحل املشـكالت غـري   : الرياضية ، من خالل 
توى رياضي مع أفكار حمتوى رياضي آخر أو الروتينية ، والتواصل ، وربط األفكار الرياضية ،  حمل

يف مادة أخرى ، وتنمو املقدرة الرياضية من خالل فهم املفاهيم ،واملعرفـة اإلجرائيـة ، وحـل    
املشكالت ، حيث تنمو معرفة املتعلم وحيدث التعلم له من خالل تكوين ترابطات بني املعلومات 

 املواقف اجلديدة بطريقة إنتاجية ، وهذه السمة السابقة ، واملعلومات اجلديدة ، ومن مث توظيفها يف
للمقدرة الرياضية ميكن دراستها من خالل  أداء املتعلم ، داخل أحد جماالت احملتوى الرياضي يف 

، وهذا ما أكـدت عليـه   ) فهم املفاهيم ، املعرفة اإلجرائية ، حل املشكالت (املستويات الثالث
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املفاهيم السابقة بالالحقة لتكوين املفـاهيم ومـن يـتم    االستراتيجيات احلديثة من ضرورة ربط 
 ).١٧٩- ١٧٣م ، ص ص ٢٠٠٣بدوي ، ( التوصل إىل التعميم 

 

الرامية لتطوير مناهج الرياضيات ال يستطيع أن يغفـل   لجهودوعالوة على ذلك فإن املتتبع ل    
ـ   أيضاً باجتـاه   بدورها تدفعاليت اليت تقوم ا اهليئات الدولية  اجلهود اهج التطـوير املسـتمر ملن

ويأيت يف طليعة هذه اجلهود دراسة االجتاهات الدوليـة للعلـوم   الرياضيات وأساليب تدريسها ، 
فهذه الدراسة الدولية الضخمة تقدم للدول  .] TIMMS[ والرياضيات املعروفة اختصاراً باسم 

ومعاجلـة أوجـه    ، ضـيات البيانات واملعلومات اليت تساعدها يف تطوير مناهج الريا، املشاركة 
ومن املعلوم أن اململكة العربية السعودية شاركت يف  .، اليت تكشف عنها نتائج الدراسة القصور 

وجاءت نتائج عينة طالب اململكة  متدنية بشكل كبري  ٢٠٠٣الدورة األخرية هلذه الدراسة عام 
على ضرورة املراجعة لكل مما يؤكد .)  ٨٥٧م ، ص  ٢٠٠٥النذير ، ( مقارنة باملتوسط العاملي 

 ما يتعلق بتدريس الرياضيات وحتقيق أهدافها ، سواء كمنهج أو كطريقة تدريس 
 

تتعـدى  ، التعامل مع املعرفة بصـيغة جديـدة   ، وحيتم االنفجار املعريف على النظم التربوية     
مـي القـدرات   إىل تبين وسائل واستراتيجيات تن،كاحلفظ ،املستويات الدنيا من القدرات العقلية

ويـذكر  ).  ١، ص  ٢٠٠٢احلـارثي  ،  ( . وتوظيفها وتطبيقاا يف احلياة الفكرية لدى التالميذ
لتنشـيط   ،نه البد من تطوير مناهج الرياضيات وأساليب تدريسـها أ)  ٤، ص  ٢٠٠٠(  عبيد 

مسـتثمراً  ،التلميذ ليتمكن من اكتساب املعلومة الرياضية بنفسه بطريقة تتالءم مع بنيته املعرفية 
وبطريقة تساعده على تطبيق املعرفة اليت اكتسـبها   ،مما يكسبه الثقة يف نفسه ، قدراته وإمكانياته
 . يف مواقف جديدة

 

ن التحول قد حدث بالفعل مـن الـتعلم   أ)  ١م ، ص  ١٩٩٤( أدييب وعبادة  ويضيف           
تكاري الذي يعتمد على تعلم التفكري إىل التعلم اإلب ، الذي يعتمد على حشو املعلومات.التلقيين 

وطرق مواجهة املشكالت وتقدمي احللول االبتكارية هلا ، وذلك ملا لقدرات التفكري اإلبتكاري من 
دور هام يف تطوير اتمع احلديث وازدهاره ، وما ميكن أن يتولد من هذه القدرات من أفكـار  

تمعات أصيلة وحلول جديدة للمشكالت اليومية لألفراد وا . 
 

جيه يـرى أن اهلـدف الـرئيس    إن بيا)  ١٥٧م ، ص ١٩٩٧( لة واللبابيدي يويشري اخلال    
رار ما فعلته األجيال السابقة ، كمـا  هو إعداد أفراد قادرين عل فعل أشياء جديدة ال تكللتربية، 

املشكالت  ومفتاح احلل ملعظم ،يف أكمل معانيها ، أن اإلبداع أصبح مفتاح التربية يرى جليفورد
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مما حيتم اخلروج من إطار املألوف يف إعادة كتابة املعرفة ونقلها ، إىل العمـل علـى    .املستعصية 
  . إضافة اجلديد واملفيد هلا 

 

ويعد املتعلم وفقاً هلذه االستراتيجيات ، احملور األساسي للعملية التعليمية ، حيث يتم تطويـع      
لفروق الفرديـة بـني املـتعلمني ، واحتـرام قـدرام ،      املنهج والتدريس ، والتقومي حبسب ا

م ، ٢٠٠٦خليـل ،  ( وميوهلم،ومدى الكشف عن الطاقات الكامنة لديهم ، وحماولة استثمارها  
 ) ٥٢ص

 

على املعرفة املفاهيمية اليت تتضح من خالل فهم احلديثة يف تدريس الرياضيات النظرة وتركز      
 قات املتداخلة بني تلك األفكار والقدرة على ربط األفكار ربطـاً الطالب لألفكار الرياضية والعال

وهو ما يتطلـب اسـتخدام اسـتراتيجيات تدريسـية تسـهم ، يف تنميـة       يدل على املعىن ، 
عباس والعبسـي ،  ( التفكري،وزيادة التحصيل ، وتساعد على ربط الرياضيات باملسائل احلياتية 

 ).٢١م ، ص ٢٠٠٧
 

يف زيـادة   أكثر االستراتيجيات اليت تسهم من  ، يف التدريسيجيات احلديثة وتعترب االسترات     
 ، يف تطوير طرق التعلـيم وتبسـيط املعرفـة    بالغةً أمهيةً ، وعليه فهي تكتسب التحصيل املعريف

 تدريسوتكوين مهارات عملية وتطبيقية لدى املتعلمني ، ونظراً لوجود العديد من إستراتيجيات ال
اليت ختتلف من مادة ألخرى، لذا فإن دور  ،  ووسائل تطبيقها، افها واستخداماا ولكل منها أهد

 مهماً جداً يف بداية تعلُّم إستراتيجيات التعلُّم، حيث إنـه ينبغـي عليـه أن يقـدم     املعلُم يعترب
 وتطبيقها فعلياً وبالتـايل توجيـه الطـالب    ، ويقوم بشرحها، اإلستراتيجيات املناسبة للدرس 

 ) . ١م ، ص ٢٠٠٤حسن ، ( امها بالطريقة الصحيحة و املناسبة ملضمون الدرس الستخد
 

أن عملية التجديد والتحديث يف جمال طرائق )  ٢١م، ص ٢٠٠٧( ويضيف عباس والعبسي      
مل تعد جمال نقاش بل أصبحت من األمور امللحة املقطوع بأمهيتها بـني   واستراتيجيات التدريس 

يف عصـر  ، من أجل إحداث التوازن بني احلياة سريعة الـتغري  ،  ملحاً حيوياً ومطلباًاملختصني ، 
ومـن أشـهر تلـك    .  تعليميـة والدور الذي ينبغي أن تقوم به الـنظم التربويـة وال  ، العوملة 

، والقبعـات  استراتيجيات الذكاءات املتعـددة   ،  االستراتيجيات وأمهها يف تدريس الرياضيات
ا ماذا أعرف ؟ ماذ( K.W.Lية التفكري ما وراء املعريف كاستراتيجية واستراتيجيات تنم الست ،

 .) أريد أن أتعلم ؟  ماذا تعلمت؟
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والـيت تنظـر إىل   ، أن النظرة التقليدية للذكاء ب)  ١٠ – ٩، ص ص  ٢٠٠٦( ويشري الباز    
ـ   ، الذكاء باعتباره قدرة معرفية موحدة دى كـثري مـن علمـاء الـنفس     واليت ظلت سائدة ل

م بظهور  نظرية الذكاءات ١٩٨٣قد تغريت عام  ،حىت الربع األخري من القرن املاضي والتربية،
 ،اليت عارض ا النظريـة التقليديـة   ،هلوارد جاردنر )  (Multiple Intelligencesاملتعددة  

اء الذكاء اللغـوي ، الـذك   :هي ، للذكاء واقترح بدالً منها مثانية أنواع من الذكاءات املتعددة 
الرياضي ، الذكاء املكاين ، الذكاء احلركي ، الذكاء املوسيقي ، الذكاء الذايت ، الذكاء الطبيعي ، 

 .الذكاء االجتماعي
 

يطلق عليهـا   ،طرق خمتلفة لتنميته وفق استراتيجية معينة، و لكل ذكاء من تلك الذكاءات      
استثمار نوعيـة الـذكاء    ،ام التعليميوبالتايل يتوجب على النظالذكاءات املتعددة ،  إستراتيجية

 –٢٨٠م، ص  ٢٠٠٤عبيد ، ( .الذي يبدو عند املتعلم استعداد أكرب له فقد ينبغ يف جماله ويبدع
٢٨٥  (.    

 

مـن   متزايـداً  إقباالً ، وتالقي استراتيجيات التدريس املنبثقة من نظرية الذكاءات املتعددة      
هلا من انعكاسات واضحة على طرق التدريس والتعلم، وقد تنبـه  ملا ، املعلمني واملربني والتالميذ

 )  .  ٢٤٩، ص  م٢٠٠٦عرفة ، ( التدريس الكثري من التربويني لتطبيق هذه النظرية يف جمال 
 

فت نظرية الذكاءات املتعـددة   الدراسات واملشروعات التعليمية اليت وظوهناك العديد من      
البـدور ،  ؛  م ٢٠٠٣اخلزنـدار ،  نائلـة  ؛ عفانة و م ٢٠٠٣م ؛  بدر ،  ٢٠٠٢الشريف ، (

 حيث))  ٢٠٠١,Willis(س يلي؛  و م ٢٠٠٦م ؛  خطابية والبدور ، ٢٠٠٦الباز ، م ؛ ٢٠٠٤
 .تدريس الذكاءات املتعددة يف املواد املختلفة تاستراتيجيا أثردلت نتائج هذه الدراسات على 

 ،وهو أحد الـرواد يف تعلـيم الـتفكري    Edward Debono)( وقد اقترح إدوارد ديبونو     
وهـي اسـتراتيجية   ، ) Six thinking hats( استراتيجية التدريس بواسطة القبعات السـت  

أي أن  ، مث التحـول إىل طريقـة أخـرى   ، تتلخص يف توجيه الشخص إىل التفكري بطريقة معينة
، لونا من ألوان التفكري ل كل منهااليت متث، الشخص ميكن أن يلبس أي من القبعات الست امللونة

والقبعة ، فالقبعة البيضاء تدل على املعلومات والبيانات املعطاة  ، ولكل قبعة من القبعات مدلول
احلمراء تدل على املشاعر اآلنية ، يف حني أن القبعة الصفراء تدل على إبراز إجيابيات املوضـوع  

ع لعالجها ، والقبعة اخلضـراء تولـد   والقبعة السوداء تربز السلبيات وأوجه القصور يف املوضو
األفكار اإلبداعية وتطرح البدائل اجلديدة ، يف حني تسهم القبعة الزرقاء يف إعطاء حكم ـائي  
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القبعات الست كإسـتراتيجية  أثر دلت نتائج الدراسات على  ولقد حول املوضوع أو القضية ،
مقنن يتيح للطالب عمل خـرائط  تدريس تساعد املتعلمني على اإلبداع والتفكري بشكل منظم و

) م ٢٠٠٥فودة وعبـده ،  (ولقد أكدت دراسة ). ٤٧، صم ١٩٩٩ديبونو ، ( تفكريية شاملة 
 . فاعلية هذه االستراتيجية يف تدريس العلوم 

من خالل حبوث فالفل ،  املعرفة ءويف السبعينات من القرن العشرين ، ظهر مصطلح ما ورا       
)Flavel  (يفية قيام املتعلم بفهم نفسه كمتعلم ،  وبقدرته على التخطيط واملتابعة الذي اهتم بك

مـن دور يف  واقترح فالفل أن تكون املدارس مكانا لتنمية ما وراء املعرفة ملا هلا . والتقومي لتعلمه 
 ).١٥ - ١٤، ص ص  هـ١٤٢٦املزروع ، (  التعلم الذايت الواعي 

 

،  ينضـوي علـى   أن الـتفكري وراء املعـريف  إىل )  ٦٩، ص م ٢٠٠٣( زيتون  كما أشار    
إلعادة النظـر   ، والعودة إليها ثانية، واإلبقاء عليها يف الذهن  ،  بوضع خطة عمل للتفكريقيامنا،

 .فيها وتنقيحها 
 

يف الـتعلم ،   إىل الدور الذي تلعبه استراجتيات ما وراء املعرفـة ) م ٢٠٠٢( ويشري جروان     
عن طريق  ، إمهاهلا واالفتراض بأن املتعلم ميكن أن جييدها بصورة غري مباشرة يوبالتايل فإنه ال ينبغ

ملهمة  ، ما مل يتصد دراسة حمتوى مادة التدريس ، وأن أي جهد لتعلم مهارات التفكري يظل ناقصاً
 .مساعدة الطلبة على تنمية مهارات ما وراء املعرفة 

 

فيمـا يعـرف    ،  وضبط العمليات املعرفيـة ، كم والتح ، وتعترب مقدرة املتعلم على الوعي     
من خالل خـربات   اليت ميكن تنميتها ، حدى النواتج األساسية للتعلم، إ بالتفكري ما وراء املعريف

 ).  ١٧هـ ، ص  ١٤٢٦املزروع ،  . (تعليمية مناسبة 
 

اخلصوص ، أن وبناء على هذه األمهية ، فإنه جيدر باملعلم عموما ومعلم الرياضيات على وجه     
عبـد السـالم ،   ( يستخدم مهارات ماوراء املعرفة كمدخل عام يف التدريس وهذا مـا أكـده   

 . )  ١٠٤م، ص ٢٠٠٦

استراتيجيات مـا وراء  إىل أن  )   ٢٦٠ص  -١٨٣م ، ص ٢٠٠٤( يشري لول يف حني      
وهي اختصار  K.W.Lمنها استراتيجية ، تتضمن إحدى وثالثني إستراتيجية  ،املتعددة  املعرفة

-?What I Learned? -What I Want to Learn(لألحرف املأخوذة من األسـئلة  
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What I Know?  (  وتعين بالعربية )   ماذا أعرف ؟ ماذا أريد أن أتعلم ؟ مـاذا تعلمـت ( ،
 .واليت تسهم يف تنمية مهارات ما وراء املعرفة 

ريس طبقا لـثالث مراحـل متتاليـة    ال التديف جم، ويتم تنفيذ استراتيجيات ما وراء املعرفة      
حيث تتضمن كل  ، ومرحل ما بعد التدريس، ومرحلة التدريس  ،  مرحلة ما قبل التدريس:هي

نفسهم من خالل التساؤل الذايت مرحلة جمموعة من األسئلة يتم تدريب الطالب على توجيهها أل
واد الدراسـية الـيت تتطلـب    من امل، وتعد العلوم الرياضية . )  ١٠٩م ص ٢٠٠٥إبراهيم ، (

وتوظيف قدرات عقلية أعلـى  ، وتستوجب إعمال الفكر ، مهارات وطرق خاصة يف تدريسها 
بطـيخ ،  ( مما يكسبهم مرونة يف التفكري وانتقال أثر ذلك على واقع حيـام   ،  لدى املتعلمني

 ).٤٥١، ص م ٢٠٠٦

ا تناولت التدريس باستخدام استراتيجيا وقد أدى االهتمام مبا وراء املعرفة إىل ظهور دراسات    
؛  م٢٠٠٢، ليلى حسـام الـدين ،   م ٢٠٠٠؛ مىن شهاب ،  م١٩٩٩الوهر وأبو عليا ، (  ،

 ؛ ودراسة إينيمـي ،  م٢٠٠١م ؛ سعيد ، ٢٠٠٢فرحان ،  م ، دالة ٢٠٠٥ اجلندي وصادق ، 

Anmemie Desoete etal, هــ   ١٤٢٦، هيـا املـزروع   ،م ٢٠٠٤،  علي ،  ٢٠٠٣ (
 .اليت تناولت استراتيجيات ما وراء املعرفة يف التدريس ، ومن الدراسات  وغريها 

 

 ـ :مشكلة الدراسة 
 

ا تتواصل القتراح  فإن جهود املعنيني ،  القصوى اليت حتظى ا الرياضياتانطالقاً من األمهية    
ـ  . استراتيجيات تدريسية حديثة  ذكاءات املتعـددة  ويف هذا السياق جاء طرح اسـتراجتيات ال

 .  K.W.Lوالقبعات الست و
 

وعلى الرغم من حداثة هذه االستراتيجيات ، إال أن تطبيقاا يف تزايد مستمر ، وهذا ما أثبتته    
العديد من الدراسات ، اليت أطلعت عليها الباحثة ، حيث دلت نتائج هـذه الدراسـات علـى    

كبري يف التطوير والتجديد التربـوي ، والـذي    فعاليتها كاستراتيجيات تدريسية ، تسهم إىل حد
يظهر من خالل مراعاا لقدرات املتعلمني ومهارام واستعدادام ، لتتواكب مـع التوقعـات   
املستقبلية اليت تبىن املناهج بكل مكوناا يف ضوئها ، والتقدم باعتبار البناء املعريف من خالل تنمية 

 . هدفاً رئيساً ، ووظيفة أساسية لكل جيل  املهارات الرياضية لدى املتعلمني
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التدريسـية   تأثـر االسـتراتيجيا  ومن هذا املنطلق تأيت هذه الدراسة اليت دف إىل معرفة     
من حيث  التحصيل الدراسـي  ،   K.W.Lو  ،  والقبعات الست، الذكاءات املتعددة الثالث، 

يل الدراسي الذي يعد مؤشـراً شـائعاً يف   إىل التحص إضافة.ومهاريت التواصل والترابط الرياضي 
الدراسات التربوية ، للكشف عن فاعلية املفاهيم واستراتيجيات التدريس ، فقـد اسـتخدمت   

االسـتراتيجيات   هالباحثة مهاريت التواصل ، والترابط الرياضي ، كمؤشرين للكشف عن أثر هذ
اليت أصدرها الس القـومي ملعلمـي   التدريسية ،  فمن بني قائمة معايري الرياضيات املدرسية ،  

، واملكونة من عشرة معايري خصـص معيـار    NCTMالرياضيات بالواليات املتحدة األمريكية 
 ).٢٢م، ص ٢٠٠٤السواعي، (للتواصل ،  وآخر للترابط الرياضي 

 

ومي ملعلمي من قبل الس الق ولعل من أبرز ما يؤكد أمهية هاتني املهارتني ، االهتمام اجلَلِّي       
كمـا أورد ذلـك   ا معلـى أمهيتـه   ظاهرا كمؤشر ، الرياضيات بالواليات املتحدة األمريكية

، ص ٢٠٠٦؛ حممود وخبيـت ،  ٤٣٨، ص  ٢٠٠٥، بطيخ ،  ١٥م ، ص ٢٠٠٤، السواعي(
١٣٩  .( 

 

، وتعلـم اإلشـارات والرمـوز،     يتعلق التواصل بالقدرة  على استخدام الرياضياتحيث      
الرياضية ، ويتحقق ذلك من خالل إعطاء الطلبة الفرصة لقراءة وكتابة ومناقشـة   واملصطلحات

يف حني يتعلـق  ). ٣٤، ص  ٢٠٠٧عباس والعباسي ، ( أفكار تتطلب استخدام اللغة الرياضية 
من  والعلوم األخرى اليت ختدمها ، حبيث يدرك املتعلمون ، الترابط بتقدير وفهم دور الرياضيات

 ،  وأسـاليبها املنطقيـة   ، مـن خـالل قوانينـها   ، مفيدة  ة أن الرياضيات أداةٌخالل هذه املهار
ويف خدمة األنشطة احلياتية ، يف خدمة العلوم األخرى  ، يف كل فروعها ، وأنشطتها ، والتنظيمية

 ) .  ٧٢م ، ص  ٢٠٠٤عبيد ، (املختلفة ، إضافة إىل خدمة بعضها البعض من داخلها 
 

 ـ:ئيس التايل شكل أدق يف ضوء طرح السؤال الرالدراسة يف وميكن حتديد مشكلة    

אאאאאאאא
אK.W.Lאאאאאא

אאאא؟
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 :فروض الدراسة 
 

البعـدي يف  يف التحصـيل  ) ٠.٠٥(ق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   ال توجد فرو/ ١
الذكاءات املتعددة ، القبعات ( ستراتيجية التدريس إل  تبعاً،  عند مستوى التذكرالرياضيات ، 

 . بعد ضبط التحصيل القبلي) ، التقليدية  K.W.Lالست ، استراتيجية 
البعـدي يف   يف التحصـيل ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   /٢

الذكاءات املتعددة ، القبعـات  ( التدريس  إلستراتيجية تبعاً ، عند مستوى الفهم،  الرياضيات
 . بعد ضبط التحصيل القبلي) التقليدية ،  K.W.Lالست ، استراتيجية 

البعـدي يف   يف التحصـيل ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   / ٣
الذكاءات املتعددة ، القبعات ( ستراتيجية التدريس إل تبعاً، عند مستوى التطبيق  ، الرياضيات

 . بعد ضبط التحصيل القبلي) ، التقليدية  K.W.Lالست ، استراتيجية 
البعـدي يف  يف التحصـيل  ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   / ٤

الذكاءات املتعددة ، القبعـات  ( يجية التدريس ستراتإل تبعاً، عند مستوى التحليلالرياضيات ، 
 . بعد ضبط التحصيل القبلي) ، التقليدية  K.W.Lالست ، استراتيجية 

البعـدي يف   يف التحصـيل ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   /٥
القبعات  الذكاءات املتعددة ،( ستراتيجية التدريس إل تبعاً ، عند مستوى التركيب،  الرياضيات

 .بعد ضبط التحصيل القبلي) ، التقليدية  K.W.Lجية يالست ، استرات
البعـدي يف   يف التحصـيل ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   / ٦

الذكاءات املتعددة ، القبعـات  ( ستراتيجية التدريس إل تبعاً، عند مستوى التقومي  الرياضيات ،
 .بعد ضبط التحصيل القبلي) التقليدية  ، K.W.Lجية يالست ، استرات

البعـدي يف  يف التحصـيل  ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى   / ٧
جية يالذكاءات املتعددة ، القبعات السـت ، اسـترات  ( ستراتيجية التدريس إل تبعاًالرياضيات،

K.W.L ،  بعد ضبط التحصيل القبلي) التقليدية. 
 تبعاً البعدي، يف التواصل الرياضي) ٠.٠٥(داللة إحصائية عند مستوى  ال توجد فروق ذات/ ٨
) ، التقليدية  K.W.Lالذكاءات املتعددة ، القبعات الست، إستراتيجية ( ستراتيجية التدريس إل

 .القبلي التواصل ضبط بعد 
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 تبعاً،  البعدي يف الترابط الرياضي) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى / ٩
) ، التقليديـة   K.W.Lالذكاءات املتعددة ، القبعات الست، استراتيجية ( ستراجتية التدريس إل

 .القبلي الترابط ضبط بعد 
 

 ـ :أهداف الدراسة 
 

 ـ :د ف الدراسة احلالية إىل 
 ،والقبعات السـت ،باستخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة  سالتدري أثرالتعرف على       
لدى طالبات الصـف  الدراسي ،ومهاريت التواصل ،والترابط الرياضي، التحصيل  ،يف K.W.Lو

 .الثالث املتوسط 
 

 ـ:أهمية الدراسة 
 

 :حيث أن تكتسب الدراسة احلالية أمهيتها من وجوه عدة     
وذلك بتقدمي اإلرشـادات  ، تفيد القائمني على تأليف كتب الرياضيات  نتائج هذه الدراسة/ ١

 .  لالستراتيجيات الثالث وفقاً، ات الكفيلة بصياغة احملتوى واملقترح
 ، وذلـك بتقـدمي اإلرشـادات    ، الرياضـيات  ومعلمات تفيد معلمينتائج هذه الدراسة / ٢

 .  لالستراجتيات التدريسية الثالث وفقاً، لتدريس احملتوى ، واملقترحات املطلوبة 
وبالتـايل الشـعور    ،  ترابطات للرياضيات باحلياة تفيد املتعلمني يف إجيادنتائج هذه الدراسة / ٣

 . واالستفادة منها  يف حل املشكالت احلياتية، وكيفية تطبيقها ،بأمهيتها 
كما تفيد نتائج هذه الدراسة املتعلمني يف التحدث بلغة الرياضيات وربط أجزائهـا ببعضـها   / ٤

 . البعض
 

 ـ:حدود الدراسة 
 

 .هـ١٤٢٧/١٤٢٨لدراسي الثاين للعام الدراسي يف الفصل ا مت تطبيق الدراسة.١
للصف  ، املتضمنة يف مقرر الرياضيات، الدارسة على وحدة هندسة اسمات  ت هذهقتصرا.٢

 .  املتوسط الفصل الدراسي الثاينالثالث 
 ، وإستراتيجية القبعات الست ،الذكاءات املتعددة  اتالدراسة على إستراتيجي ت هذهقتصرا. ٣

 . التدريسية من االستراتيجيات  ، K.W.Lة وإستراتيجي
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الدراسة على ثالث مهارات من مهارات التواصل ،  وهي مهـارات القـراءة    ت هذه قتصرا.٤
الثالث بشـكل   معظم الدراسات يف هذا اال ركزت على املهارات والكتابة ،  والتمثيل ، ألن 

بشـكل  ) االستماع ومهارة التحدث مهارة ( ظاهر ، حيث أنه ال ميكن قياس مهارايت التواصل 
 .كتايب 

 

 ـ :مصطلحات الدراسة 

FEffectE
اخلرب؛ ما بقـي مـن رسـم    ) ثارآ.ج(أن األثر)" م١٩٩٧(جاء يف القاموس العريب الشامل      

مبعـىن جـاء يف   " جاء على األثر"مبعىن جاء بعده ويقال" جاء على أثره"؛ احلديث ؛ ويقال الشيء
 .١٧ص" ثار هو علم يعتم باألبنية والتماثيل والنقود القدمية أو ما تبقى منهااحلال وعلم اآل

 .٣ص."بقي من رسم الشيء هو ما" األثر بأنه) م١٩٩٠( ين عرف البستاي و

هو قدرة إستراتيجيات الذكاءات املتعـددة و القبعـات السـت و    " وتعرفه الباحثة إجرائيا     
K.W.L  املعريف والتواصل والترابط البعدي لطالبات الصـف  على إحداث تغيري يف التحصيل

 " الثالث املتوسط يف وحدة هندسة اسمات 

אאW
والتعلم املخطط أن يتبعها املعلم داخـل   ، خطوات للتعلم" بأا ) م ٢٠٠٣( عرفها زيتون     

حمـددة  أهداف ة حتقيق لتدريس حمتوى موضوع دراسي معني ، بغي ، أو خارجه  الصف الدراسي
 ،واإلجـراءات املتتابعـة  ، واخلطوات ، على جمموعة املراحل  ، سلفا ، وينضوي هذا األسلوب

" يف أثناء السري يف تدريس ذلك احملتوى ، املنوط للمعلم والطالب القيام ا ، واملتناسقة فيما بينها 
 . ٦ - ٥ص ص

 

ل التحركات املنطقية واملنتظمة اليت يقوم ـا  جمم"  بأا ) م ٢٠٠٤( السلطاين عرفها كما     
 . ١٠٩ص " املعلم داخل الصف 

 

والـيت تضـم   ، من اخلطوات املرتبة منطقياً  جمموعةٌ" واإلستراتيجية كما تعرفها الباحثة هي     
وأساليب  ، واألنشطة ، واملداخل،واألساليب ،وطرق التدريس  ، واملواد ، من اإلجراءات اًعدد

 طبقـاً  ، واستخدامها عند تطبيق الوحدة املختارة ، اليت  تقوم معلمة الرياضيات بتنفيذهاالتقومي  
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مبا حيقق األهداف املنشودة من كل إستراتيجية ، وخصائص املتعلمات  ، لطبيعة املوقف التدريسي
 .  " من االستراتيجيات املختارة يف الدراسة

אאאFMIWE
  

ه يولد ولديـه  ولكنواحد  على أنه ليس لدى اإلنسان ذكاٌء، الذكاءات املتعددة تقوم فكرة     
إىل أن انتهى األمر باعتماد مثانية . وقد تراوحت بني سبعة أمناط وعشر ،  استعداد لعدة ذكاءات

ميت نظريته بنظرية الذكاءات املتعدد ، وفيمـا بعـد اسـتعملت كاسـتراتيجية     وس، ذكاءات 
، ص ]أ [ م  ٢٠٠٥ عبيدات وأبو السميد  ،(  ة الفروق الفردية بني املتعلمني ملواجه ،تدريسية
٢٠٥(. 

 

نظريـة  "  نظرية الذكاءات املتعددة بأـا  ) م  ٢٠٠٦( ين و العويضي عز الد وقد عرفت    
متكن املربيني من إجياد طرق تعليم تساعد املتعلمني على إتقان املـواد  " هوارد جاردنر " وضعها 
: تستجيب لثمانية أمناط للذكاء ، ية وإجياد بيئة صفية مثرية تتضمن أنشطة وأدوات تقييم الدراس

الرياضي ، الذكاء املكاين ، الذكاء اإليقاعي ، الذكاء اجلسمي / الذكاء اللغوي ، الذكاء املنطقي 
" ئي البي/ االجتماعي ، الذكاء الضن شخصي ، الذكاء الطبيعي / احلركي ، الذكاء البني شخصي 

 .١١٠ص 
 

هي املهارات العقليـة املتمـايزة،   " بأا ) م ٢٠٠٦( وعرفتها عزة عبد السميع ومسر الشني    
القابلة للتنمية ، وقد توصل إليها هوارد جاردنر وهي ، الذكاء الرياضي ، الذكاء املكاين ، الذكاء 

 .  ١٣٩ص " ، الذكاء املوسيقي ، الذكاء االجتماعي ، الذكاء الشخصي ياحلرك
 

אאאאW
  

 ـ  ) :اللفظي ( الذكاء اللغوي / ١ 
علـى اسـتخدام   قدرة طالبة الصف الثالـث املتوسـط   "  ويعرف إجرائيا يف هذه الدراسة بأنه 

أو حتريرياً بفاعلية من خالل دراسة وحـدة هندسـة    شفويا والتحدث بلغة الرياضيات الكلمات
 .  .اسمات املختارة 

 ـ ):الرياضي ( الذكاء املنطقي / ٢
ويعرف إجرائيا يف  الدراسة بأنه قدرة طالبة الصف الثالث املتوسط علـى اسـتخدام األعـداد    
بكفاءة، و استخدام التفكري املنطقي ومعاجلة املسائل املختلفة من خالل دراسة وحـدة هندسـة   

 .  .اسمات املختارة 
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 ـ ) :  املكاين -الصوري ( الذكاء البصري /٣
قدرة طالبة الصف الثالث املتوسط على إجراء ترابطـات بـني األشـكال    " ويعرف إجرائيا بأنه 

 ".والعالقات املتضمنة يف الوحدة من خالل  استخدام الصور واألشكال واأللوان 

 

 ـ ) : البيئي( الذكاء الطبيعي /٤
راك األشياء الطبيعيـة املوجـودة   قدرة الطالبة على التأمل يف الطبيعية وإد" ويعرف إجرائيا بأنه 

حوهلا وربطها بالرياضيات ، وتصنيفها وإجياد ترابطات بينها ، من خالل دراسة وحـدة هندسـة   
 " .اسمات املختارة 

 

 ـ ) : اجلسدي  – اجلسمي( الذكاء احلركي  / ٥
سـد يف  قدرة طالبة الصف الثالث املتوسط على اسـتخدام اجل " ويعرف إجرائيا يف الدراسة بأنه 

التعبري عن أفكارها من حيث إجراء التجارب ، ومتثيل األدوار مع استخدام اليدين مـن خـالل   
 ".دراسة وحدة هندسة اسمات املختارة 

 

 ـ ) :املوسيقي ( الذكاء اإليقاعي  /٦
قدرة طالبة الصف الثالث املتوسط  على اإلدراك ، والتحليل اإليقـاعي ،  " ويعرف إجرائياً بأنه  

 " لتأليف لألناشيد واألشعار ، للمفاهيم و للقوانني والتعاميم املتضمنة يف وحدة هندسة اسماتوا
 

 ـ :) البني شخصي ( الذكاء االجتماعي / ٧
قدرة الطالبات على إدراك مشاعر اآلخرين وتكـوين جمموعـات عمـل    "  ويعرف إجرائياً بأنه 

 ". ة هندسة اسمات املختارة للوصول إىل التعلم املطلوب ، من خالل دراسة وحد
 

 ـ ) : الفردي ـ الضمن شخصي  – التأملي( الذكاء الذايت / ٨
قدرة الطالبات على إدراك وتأمل ذوان ، وحل املشـكالت مبفـردهن ،    "ويعرف إجرائياً بأنه 

 ." واليت تتضح من خالل دراسة وحدة هندسة اسمات املختارة 
 
  
  
  
  
  

אאאא
جمموعة اإلجراءات اليت يستخدمها املعلم  تبعا للذكاءات " بأا )  م٢٠٠٣(  عرفها  عفانة     

 .١٤٥ص " املتعددة اليت ميتلكها املتعلم   
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ت املرتبة واملخططة املدرجة يف جمموعة من اخلطوات واإلجراءا" وتعرفها الباحثة إجرائيا بأا     
الطـرق   ، واسـتخدام  األنشـطة  واليت طُلب منها  االلتزام ا من حيث تنفيـذ  دليل املعلمة ،

واملالءمة لكل نوع من الذكاءات  يف الصف ، ، وأساليب التقومي املتنوعة ، واألساليب والوسائل 
 " . حسب طبيعة املوضوع وحسب املوقف التعليمي ، وطبيعة املتعلمات

 

אאF٦.HatsE
واعتبار كل منط ،تقسيم التفكري إيل ستة أمناط ل:  طريقة" بأا ) ٢٠٠٢( مىن العمر عرفتها      

 .٨ص" أو خيلعها حسب طريقة تفكريه يف تلك اللحظة  ، كقبعة يلبسها اإلنسان
 

אאאאW
ملشـاركة يف  هي استراتيجية تسمح للطالب با) " )ب(م٢٠٠٥(   عرفها  عبيدات وآخرون 

 .١٨٣ص" وجيه والتنظيم وحىت تقدمي الت عن املعلومات ، من البحث بدءاً ، مجيع مراحل الدرس
  

 اســتراتيجية " بأــا ) م ٢٠٠٧(  هــا أبــو جــادو ونوفــل     كمــا عرف     
دف إىل تبسيط عملية التفكري وزيادة فاعليته ، وتسمح للمفكر بتغري النمط والتنقل، فالقبعات  

مللونة هي وسيلة يستخدمها الفرد يف معظم حلظات حياته ، وتركز  هذه القبعات على أن الست ا
 .٤٩٠ص " التفكري عملية نظامية منضبطة 

 

واملخططة املدرجة يف  جمموعة من اخلطوات واإلجراءات املرتبة" وتعرفها الباحثة إجرائيا بأا     
م الطـرق  اسـتخد ، وااألنشـطة   حيث تنفيـذ  دليل املعلمة ، واليت طُلب منها االلتزام ا من

، والوسائل وأساليب التقومي املتنوعة واملالءمة لست أمناط  من أمناط التفكري املختلفة ،واألساليب 
تنظيم املعلومات وتقنينها  ، حسب  يف ويسهملون يرمز إىل طبيعة هذا التفكري، عطى لكل منهاو ي

 " . وطبيعة املتعلماتطبيعة املوضوع وحسب املوقف التعليمي ، 

م ، ٢٠٠٧أبو جادو ونوفل ، ( وفيما يلي وصف  لكل قبعة من القبعات الست كما عرفتها     

 ـ :)  ٤٩٢ - ٤٩٠، ص  ص 
 

١JאאW
 . واملعلومات  ،واألشكال، التفكري باحلقائق  إىلهذه القبعة  ترمز    
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٢JאאאW
وال  ، واالنطباعات، وتتعلق باألحاسيس الداخلية ، مات احليادية واملوضوعية هي نقيض املعلو    

 .  أو أسباباً حتتاج تربيراً
٣JאאאW

 . واحلكمة ، ومالءمة احلقائق ، تدل هذه القبعة على التفكري احلذر     
٤JאאאW

. والتوفري ،دود واملر ، تدل هذه القبعة على التفكري بالفوائد     
٥JאאאW

تدل هذه القبعة على التفكري االستكشايف ، واملشاريع ، واملقترحات واآلراء اجلديدة ، وبدائل     
 . اإلجراءات 

٦JאאW
تدل هذه القبعة على التفكري بالتفكري ، التحكم بعملية التفكري وضبطها ، تلخيص ما وصلنا      
 . ه حىت اآلن إلي

 

אK.W.LF؟א،؟א،؟אWE
إستراتيجيةُ بأا  K.W.L)   ٢٠٠٤ ,Saskatoon Public School Division(عرفت     

دزوالحظُو، الطالب بتذكر ما يعرفه حول املوضوع  متهيديةُ ترِف ما يريد معيل ، وأخرياً تسجته ي
علّم١ص "  ه ما ت. 

 

بأا إستراتيجية تتكـون مـن ثـالث      K.W.Lاستراتيجية )  ٢٠٠٥( عليان ال كما عرف    
 : خطوات يشري إليها كل حرف باللغة اإلجنليزية على النحو التايل 

What I Know ?: K  ا ماذا يعرف املتعلم عن املوضوع ؟ : ويقصد 
What I want To Learn ? : W ا ويقص ماذا يريد املتعلم أن يعرف عن املوضوع ؟ : د 

What I learned ? :L  ا ماذا تعلم املتعلم عن املوضوع ، وما الذي هو حباجـة  : ويقصد
 ؟ملعرفته 
Plus  ) خريطة املفاهيم ، وتلخـيص  : وتتضمن خطوتني إضافيتني إىل ما سبق ومها ) : املطورة

 .٣٦ص " املعلومات 
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واملخططة املدرجة يف جمموعة من اخلطوات واإلجراءات املرتبة " باحثة إجرائيا  بأا وتعرفها ال    
، واألسـاليب  ، م الطـرق  اسـتخد ، وااألنشـطة  دليل املعلمة ،  واليت طُلب من املعلمة تنفيذ 

أعمدة  ةيف ثالث، سهم يف تنظيم التفكري وتلخيصه واليت ت ،وأساليب التقومي املتنوعة ،  والوسائل
حول معرفة املتعلم عن املوضوع ، و ما الذي سوف يتعلمـه ،  ،تطلب اإلجابة على ثالث أسئلة ت

وتقنني جهود املـتعلم يف   ، وماذا تعلم عن املوضوع حمل الدراسة ، مما يؤدي إىل ترتيب األفكار
 " .الدراسة والبحث 

אW
صل عليه الطالب مـن معلومـات أو   مقدار ما حي" بأنه ) م  ٢٠٠٣( عرفه شحاته والنجار     

بشكل ميكن معه قيـاس املسـتويات    عدعنها بدرجات يف االختبار املُ معارف أو مهارات ، معرباً
 .٨٩ص " احملددة  

 

الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف االختبار التحصيلي املعد هلـذا  " وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه   
 ." الغرض 

 

אאאW
التواصل الرياضي بأنـه  الس القومي ملعلمي الرياضيات بالواليات املتحدة األمريكية  عرف    

 ،وبنيتها يف التعبري عن األفكار،  ورموز، مفردات  لغة الرياضيات من  قدرة الفرد على استخدام"
 ).٢ص م،٢٠٠٥السعيد ، ( "والعالقات وفهمها

 

 ، الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة يف املقياس املعد هلذا الغـرض  "وتعرفه الباحثة إجرائيا بأنه     
 ".اصل الرياضي املختارةمهارات التوضمن من ة ،  والكتابة ،  والتمثيل ، بالنسبة ملهارات القراء

 

אאאW
مراحلهم املهارة اليت من خالهلا يدرك املتعلمني يف مجيع " بأنهالترابط  ) ٢٠٠٤( عبيد  عرف     
، وأسـاليبها املنطقيـة    ،  أن الرياضـيات أداة مفيـدة ، مـن خـالل قوانينـها      ،  ةيالتعليم

وأنشطتها يف كل فروعها ، يف خدمة العلوم األخرى ويف خدمـة األنشـطة احلياتيـة    ،والتنظيمية
 . ٧٢ص " املتنوعة ، إضافة إىل خدمة بعضها البعض من داخلها 

 

 ".، يف املقياس املعد هلذا الغرض الدرجة اليت حتصل عليها الطالبة " بأنه وتعرفه الباحثة إجرائيا     
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 أدبيات الدراسة: الفصل الثاني 

 
Wאא

Wאאא 



- ١٩ -  

 اإلطار النظري للدراسة: أوال 
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 اخللفية النظرية للدراسة : أوال 
 

 متهيد
 

يعد املتعلم من أهم العناصر يف املنظومة التربوية، حيث يركز املشتغلون بالتربية والتعليم مجيعاً     
ومن هنا . وقدراته، واستغالل مواهبه العقلية بأفضل ما ميكن على هذا العنصر، اهتماماً بإمكانياته،

كانت النظرة املستقبلية والبعيدة لأللفية الثالثة، إمياناً بالدور الذي يقدمـه التعلـيم يف صـناعة    
األجيال ملواءمة القفزات السريعة يف منظومة احلضارة البشرية، كانت هذه النظرة تركـز علـى   

ا، مراعاةً لتداخل العديد من العوامل واملؤثرات اليت هلا أكـرب األثـر يف   العقول البشرية ورعايته
 . تطوير قدرات املتعلمني لتحقيق أهداف التعلم

 

ذات الصلة الوثيقة مبوضوع دراستها  لدراسة النظرية احملاورا وهنا تستعرض الباحثة يف خلفية    
 : ومشكلته وأهدافه على النحو التايل

  

 : اسرتاتيجيات التدريس   :  احملور األول
 

 ـ :مفهوم االسرتاتيجية 
 ة عن جمموعة من األفكار واملبادئ،عبار" االستراتيجية بأا) م ١٩٩٦(  واجلمل عرف اللقاين    
تنطلق حنو حتقيق أهـداف   تتناول جماال من جماالت املعرفة اإلنسانية بصورة شاملة ومتكاملة، اليت
سائل اليت تساعدها على حتقيق تلك األهداف، مث تضـع أسـاليب   وحتدد األساليب والو ، معينة

ص " هداف اليت حـددا مـن قبـل    وحتقيقها لأل ، للتعرف على مدى جناحها ، التقومي املناسبة
 .١٦-١٥ص

 

عين اليت ت ، جمموعة من القواعد العامة" بأا ) م ٢٠٠٣( االستراتيجية بدوي  يف حني عرف    
 .٤٠ص " بوسائل حتقيق هدف ما 

     

كما ذكـر  " استراتيجيوس " واملتأمل يف كلمة االستراتيجية جيد أا مشتقة من الكلمة اليونانية     
 ،االستراتيجية ومعناها فن القيادة، وقد اقتصر استعماهلا يف بادئ األمر) م ٢٠٠٠( ذلك السيد 

اليت تم بوسـائل   العريضة، طعلى امليادين العسكرية، وهي تعين جمموعة القواعد العامة، واخلطو
األهـداف التدريسـية ـ    [ حتقيق األهداف املنشودة، تشمل االستراتيجية العناصـر التاليـة   
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التحركات اليت يقوم ا املعلم وينظمها ليسري وفقا هلا يف تدريسه ـ إدارة الصف وتنظيم البيئـة   
 .١٣٣ص " علم وخيطط هلا الصفية ـ استجابات الطالب الناجتة عن املثريات اليت ينظمها امل

 

ـ  ؛) ١٥م، ص ١٩٩٦( لقاين واجلمل ال وأشار      أن بدايـة  إىل )  ٨٥م، ص ٢٠٠٥(ى موس
وتطورت دالالا حىت أصبحت تعين فن  ،كانت يف احلياة العسكرية ،استخدام لفظة االستراتيجية

جتماعية وسياسـية  القيادة العسكرية يف مواجهة الظروف الصعبة، مث انتقلت إىل جماالت أخرى ا
 .واقتصادية وتربوية

 

 ـ :مفهوم اسرتاتيجية التدريس
وعناصرها مترابطة ومتداخلة يف خطوات متتابعة،  وكل خطـوة   التدريس عملية معقدة،       

تتأثر مبا قبلها وتؤثر فيما بعدها، لذلك فقد زاد االهتمام خالل العقود األخرية بتحليل ما يقوم به 
، م٢٠٠٥موسـى،  ( راتيجيات التدريس خل الصف، ومت حتديد العديد من استيستخدم املعلم دا

 ). ٨٥ص 
 

صـطلح  يف البدايات كان مرتبطـاً بامل  ستراتيجيةاالمصطلح  ومما جتدر اإلشارة إليه أن ظهور    
 ، مثمنذ فترة قبل ظهوره يف جمـال التربيـة   ،شاع استخدامه يف احلياة العسكرية الذي عسكريال

موجهـاً   إطاراً ،لك إىل التربية كمصطلح تربوي وتعترب االستراتيجية يف معناها العامانتقل بعد ذ
منـذ   ،وقد شاع استخدام مصطلح استراتيجية يف التربية يرشد حركته، ودليالً ،ألساليب العمل
نتيجة االهتمام باملوقف التعليمي يف حد ذاته، والتركيز على السلوك التعليمي داخل  السبعينات،

واستراتيجية التدريس يف مفهومها اخلاص جمموعة من األمور اإلرشادية اليت حتدد وتوجه . لالفص
 ). ٨٦، ص ٢٠٠٥موسى، ( مسار عمل املعلم 

 

وبناًء على ذلك، فإن االستراتيجية التدريسية ، تقدم آلية وخطوات ومبدأ يسهم يف اكتساب     
اة ، وفق آلية تتماشى مع ميول واستعدادات كل املعرفة وختزينها واسترجاعها ، يف املواقف املش

متعلم، وتراعي الفروق الفردية لديه ، إمياناً بوجود القدرات واالستعدادات املتفاوتـة ، ومتـايز   
 . املواهب وامللكات العقلية واملعرفية داخل الصف الدراسي 

 

ـ اليت تسهم يف حتقيـق   التدريس، ستراتيجياتوهناك العديد من ا    داف، سـواء كانـت    األه
، وقد يسـتخدم يف   حماضرة، أو مناقشة، أو توضيحات عملية ، إىل غري ذلك من االستراتيجيات

 .) ١٠٥م ، ص ٢٠٠٥عرفة ، ( الواحد أكثر من استراتيجية  املوقف التعليمي
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تتضـمن   خطة يستخدمها املعلم،"  ااستراتيجية التدريس بأ) م  ٢٠٠٣( وقد عرف حبيب     
تنفيذها عـن   مالتقومي، ويت بالتعليمية، وأسالي لوطرق التدريس، والوسائ ،ىف، واحملتواألهدا

طريق حتليل املهارات األساسية إىل مهارات فرعية، وبناء االختبارات التشخيصـية، وتطبيقاـا   
لتحديد أخطاء التالميذ األساسية وعالجها باستخدام التدريبات العالجية املوجهة مـن خـالل   

 .٩٣ص " اجلماعية والتعلم التعاوين  األنشطة
 

مناذج أو أساليب أو طـرق  وتسمى مجيع اإلجراءات الالزمة لعرض الدرس استراتيجيات أو    
 . هذه املسميات هو فقط يف الرتبة والدرجة أن االختالف بنيتدريس، مع مالحظة 

 

    ا تتمثل يف جمموع ةعد االستراتيجيوتطرائـق  (ة مـن األفعـال   أعم وأمشل من الطريقة، أل
، يف تتابع خمطط من التحركـات،  )التدريس اليت ميكن أن يستخدمها املدرس يف احلصة الواحدة 

 تتسم بالشمول النسيب، يف حني أن طريقة التدريس هـي خطـوات   ،دف حتديد أهداف تربوية
م، ص  ٢٠٠٤يم، إبـراه (بعينها سبق حتديدها  لتحقيق أهداف متسلسلةٌ متتابعة، يقوم ا املعلم

٢٢ .( 
 

 ،أن االستراتيجية أعم مـن الطريقـة  إىل )  ٤٠م، ص ٢٠٠٣(ويف هذا الصدد أشار بدوي    
يف مرحلة معينة من التدريس أثناء احلصة، ولكـن   ،معيناً أو مدخالً ،معيناً فالطريقة تعين سلوكاً

ويوزع فيها  ،ه داخل الفصلاالستراتيجية خطة موعة من التحركات املتتابعة ينظم ا املعلم عمل
بعضها يقوم به الطالب فرادى، جزء منه يكـون تـدريس    على سلوكيات خمتلفة، زمن احلصة،

بني الطالب وبعضهم البعض، وجـزء قـد   و بني املعلم والطالب، قد يكون تفاعالً وجزٌء مباشر،
 . تقومييا يكون عمالً

 

قة خالل احلصة الواحدة، فاملهم أن يكـون  ومن مث فإن االستراتيجية قد تتضمن أكثر من طري    
املعلم  يقودها وأنشطة منظمةوحتركات وأفعال املعلم  ،حمسوبةٌ ومرونةٌ حمدد لإلجناز، هناك هدف

اليت يسعى أن حيصـل   ،يف ضوء ظروف طالبه وطبيعة اخلربات الرياضية ويتم اختيارها وترتيبها
 . عليها هؤالء الطالب

  
يـتم يف   إجراٍء هي أي :أن االستراتيجية)  ٤م، ص  ٢٠٠٦( مصطفى ويف هذا الصدد ذكر    

أما إذا كانـت   فإا متثل منوذج، فإذا وصفت تلك اإلجراءات يف خطوات حمددة، تنفيذ الدرس،
خطوات ثابتة يقوم املعلم بتنفيذها من خالل تلك اإلجراءات فيسمى أسلوب، وإذا قننت هـذه  
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واالستراتيجية ،ميت طريقة تدريس س، نظريات التعلم  ىألحد اًعملي اًوكانت تطبيق ، اخلطوات
 . تكون خبطوات ثابتة ومتسلسلة، هي خليط من تلك اإلجراءات 

 

أن استراتيجية التدريس مبثابة خطة عامة للتدريس ، تشمل كل مكونات  وعليه فيمكن القول    
قومي التعلم ، أي أن طريقة ووسائل ت، وطرق تدريس،وإجراءات املوقف التدريسي ، من أهداف 

 ) . ٢٣م ، ص  ٢٠٠٤إبراهيم ، ( التدريس إحدى مكونات إستراتيجية التدريس 

 ـ:معايري اختيار اسرتاتيجيات التدريس
 

عمليـة صـعبة ومعقـدة     ، اختيار اإلستراتيجية األفضل لتدريس موضوع معني تعد عملية    
أن يسـري وفـق معـايري     يتطلب من املعلـم ،  ومتعددة األبعاد ، فاختيار االستراتيجية األفضل

 :على النحو التايل )١٠، ٩م ، ص ص ٢٠٠٣( وخطوات حمددة أوردها زيتون 
 .قائمة باستراتيجيات التدريس املناسبة لتدريس موضوع معني وضع / ١
 .وكيفية تنفيذها يف الصف ، وكيفية التخطيط ا  التعرف على مراحل تدريس املوضوع / ٢
 . على حدود استخدام االستراتيجية املختارة التعرف/ ٣
 .لكتاب الدراسي اإلطالع على حمتوى الدرس يف ا/ ٤
 .الكتاب إىل نقاط صغرية  حمتوىحتليل / ٥
 .وضع أهداف للتدريس / ٦
 .وزمن التدريس املتاح  ، خصائص الطالب معرفة/ ٧
 .عنياإلمكانيات املادية والبشرية الالزمة لتدريس موضوع ممعرفة / ٨

 

 ، سهم يف حتقيق أكرب قدر من األهـداف هي االستراتيجية اليت ت،وتعد االستراتيجية األفضل     
 . وخصائص املتعلمني ، وتالئم طبيعة املوضوع ، وجهد  ،بأقل وقت

 

 :. تصنيف اسرتاتيجيات التدريس  
 

-: ١٠٦م ، ص ص ٢٠٠٥(أشار عرفـة  هناك عدة تصنيفات الستراتيجيات التدريس فقد    
 : إىل أن استراتيجيات التدريس ميكن تصنيفها وفق معيارين ) ١٠٩

 

 ـ:احملور الذي يدور حوله التعلم  التصنيف وفق معيار من  يقوم بتوجيه التعلم أو.  ١
 ) .احملاضرة ، األسئلة ، العرض العملي ( مثل : إستراتيجيات للتدريس يكون  حمورها املعلم . أ
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الدراسة املعملية ، الطـرق البحثيـة ،   ( مثل : س يكون حمورها املتعلم تدريإستراتيجيات لل. ب
 .) التعلم املربمج ، التعلم الذايت 

املناقشة ، املناظرات ، احلوار ( مثل : لتدريس ويكون  حمورها املعلم واملتعلم إستراتيجيات ل.  ج
 ) .إخل ... 

 

 ـ :  على املعلومات بتوجيه من املعلمملتعلم االتصنيف وفق معيار الطريقة اليت حيصل ا / ٢
املعلم املفهوم أو املبـدأ مث يوجـه املـتعلم إىل     عرض من خاللهي: استراتيجية التدريس املباشر . أ

ويسمى ، واليت ميكن أن تفسر يف ضوء املفهوم أو املبدأ،  ف على التفاصيل واحلقائق اجلزئيةالتعر
 .  هذا االجتاه باالجتاه االستنباطي القياسي

ـ   من خاللهيوجه :  التدريس غري املباشر استراتيجية . ب  ،اتاملعلم املتعلم إىل اسـتقراء اجلزئي
للتوصل منها إىل مفاهيم وقوانني ومبادئ رئيسة كربى أكثر عمومية ، ويسـمى هـذا االجتـاه    

 . االستقرائي االستداليل 
تقوم على ، ملعلم استراتيجية للتعلم ويستخدم فيه ا: استراتيجية التدريس املباشر وغري املباشر . ج

 . وتستند على االجتاه االستقرائي واالستنباطي معا  معاً ، وغري املباشر، النمطني املباشر 
 

 ـ:استراتيجيات التدريس إىل نوعني)  ١م ، ص  ٢٠٠٤( كما صنفت وفاءحسن     
مـن   للتطبيق مع كل نوع وهي تلك االستراتيجيات القابلة: وراء املعرفة إستراتيجيات ما. ١  

 ، أي أا اسـتراتيجيات تفكريه وأسلوبلطريقة تعلُمه  املهام واليت تبىن على أساس إدراك املتعلم 
حيث أا بصـورة عامـة   ، ميكن للطالب تطبيقها واستخدامها على كافة املهام التعليمية  ،عامة

ويوضح . ف التعليمي املراد إجنازه حىت الوصول إىل اهلد ، عمليات ذهنية تلقائية متتابعة ومنظمة
 .بعض استراتيجيات ما وراء املعرفة) ١( ل رقم اجلدو

 )  ١( جدول رقم  

 استراتيجيات ما وراء املعرفة 

  اإلستراتيجّيةالخطوات الوصف

  .خطّط املهمة و ما حتتويه من مراحل  •

   .ضع األهداف  •

 . نظم وقتك

 . خطّط/ نظّم
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  .املهمة إلجنازخطّط الكيفية   •

 . حدد طريقة التعلّم املفضلة لك  •

 . رتب الظّروف اليت تساعدك على التعلّم  •

 . انتهز الفرص للتمرن و املمارسة  •

 . ركّز انتباهك على املهمة  •

 

 . نظّم طريقة تقدمك

. سيطر على تعلّمك بنفسك

  :للمهمة إجنازكخالل عملية 

 . حتقّق من إحرازك التقدم يف املهمة  •

  حتقّق من استيعابك عند استخدام اللغة، هل تستوعب؟  •

  تأكّد من كالمك عند استخدام اللغة، هل ما تعنيه مفهوم لآلخرين؟  •

 

 . تـأكّـد

 . راقــب

  :بعد إجناز املهمة

 . عين مدى جناحك يف إجناز مهمة التعلّم  •

 . يف تطبيق اإلستراتيجيات عين مدى جناحك  •

 . مدى فعالية اإلستراتيجيات يف مساعدتك على إجناز املهمة قرر  •

 

  !أجنزا

 . قيـــم

 )  ٢ص وفاء حسن ، : املصدر ( 

 استخدامعلى كيفية وهي االستراتيجيات اليت تركز : لى نوعية املهمة استراتيجيات تعتمد ع. ٢
ـ من أجل التعلم بطريقة ، الطالب لكافة املصادر املتوفرة لديهم  هـذه  تتـألف  و.  ةأكثر فعالي

  :إىل أربعة أقسام رئيسية مقسمةٌ ، تعتمد على املهمة، إستراتيجية  من ستة عشراالستراتيجيات 

السياق  واستخدام، املعرفة السابقة مثل التخمني استخدامتعتمد على يجيات إسترات: القسم األول
للمفـاهيم اجلديـدة مـع    الذهين ربط الو، وتوقع النتائج ، وكذلك التنبؤ  ،  املعىن الستخالص

  .أُخرى التجارب اليومية واملقدرة على تطبيق هذه املعرفة على معلومات

أو  ، من خالل ختيل املعلومة ، والتصور اخليال استخدام على استراتيجيات تعتمد : القسم الثاين
 بأدوار متثيلية حبيث يسـتخدم املـتعلم اللغـة    أو القيام، لتسهيل فهمها  ،رسم صورة تقريبية هلا
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للمواقف اليومية اليت قد يتعـرض هلـا يف    يف مواقف حقيقية مماثلة ، استخدامهااملراد  الرياضية 
  .حياته اليومية

الـنمط   اكتشـاف مثـل   ، التنظيم مهارات استخدامعتمد على استراتيجيات ت: لثالقسم الثا
أو التصنيف حسب الصـفات  . األساسية من القاعدة استنتاجهبناء على منوذج يتم ، وتطبيقاته 
وكذلك التلخيص سواء كان شفهياً أو  ، التوضيحية الرسومات والبيانات استخدامأو ، املشتركة
  .كتابياً

، مثـل القـاموس  ، متنوعة من التعلم  مصادر استخدامعتمد على تاستراتيجيات  : بعالقسم الرا
 وأخـرياً  ، وتبادل اآلراء واملعلومات اآلخرينكذلك التعاون مع ، واملراجع البحثية، واالنترنت 
والتقليل من الشعور بالقلق من عدم القدرات اخلاصة ، و حتفيز ،ز االجيايب للنفس التعزي استخدام

بقدرا على إجناز املهـام التعليميـة    ، الدائم للذات ، والتذكري رة على إجناز املهام التعليميةالقد
  .صعوبتها اجلديدة مهما كانت

أن هذه االستراتيجيات ال تعمل منفصلة عن بعضها )  ٣، ص  ٢٠٠٤( وتضيف وفاء حسن     
 . د منها يف آن واحد بل ميكن إجناز معظم املهام التعليمية باستخدام العدي ، البعض

بعض االستراتيجيات اليت تعتمد على املهمة مصنفة )  ٥،  ٤،  ٣،  ٢( وتوضح اجلداول    
 .حبسب األقسام األربعة 

 )٢(جدول رقم 

  استخدم ما تعرفه: استراتيجيات تعتمد على نوعية املهمة: ثانيا 

 اإلستراتيجّيةالخطوات الــوصــف

  ماتك السابقة ملساعدتك على إجناز املهمةفكّر و استخدم معلو  •

  حاول الربط ذهنيا بني شيء وآخر  •
 

  أنا أعرف

استخدم ما تعرفه من معلومات 
  سابقة
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  ىناستخدم السياق و ما تعرفه الستخالص املع  •

   اقرأ و استمع ملا بني السطور  •

  استخدم التلميحات

  خـمـن

  توقّع ما سيأيت من معلومات  •

   ضع ختمينات منطقية ملا سوف حيدث  •

  الكرة السحرية

ـّأ   تـنب

و بني جتاربك  اربط ذهنيا بني املفاهيم اجلديدة و بني حياتك، أي بني املفاهيم  •
  .و معتقداتك و مشاعرك

 

  أنا

  شـخـص

 و كذلك عن لغتك(انقل ما تعرفه من معلومات لغوية عن لغات أخرى   •
  .إىل اللّغة الّيت تتعلّمها) األصلية

   .تعرف على التشابه بني اللّغتني  •

 تليفون

 استخدم التشابه/ انقل معرفتك

أخرى مناسبة  فكّر يف استبدال أي كلمة ال تعرفها يف اللّغة املستهدفة بكلمة  •
  .للسياق أو بعبارة تصف املعىن

 

  احتياطيةعجلة 

  أعد الصياغة/ استبدل

 ) ٤وفاء حسن ، ص : املصدر ( 

 )٣(جدول رقم 

 استخدم خيالك: استراتيجّيات تعتمد على نوعية المهّمة: ثالثا 

 اإلستراتيجّية الخطوات الــوصــف

 هلا يف ذهنك ملساعدتك علىختيل املعلومة أو ارسم صورة تقريبية  •
  .فهمها

  استخدم التخيل 
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اللغة قم بتمثيل املوقف أو ختيل نفسك تقوم بأدوار خمتلفة مستخدما  •
  .املستهدفة

  .امسك بأشياء حقيقية عند تعلّمك معلومات عنها بالّلغة املستهدفة  •
 

 !أضواء، كامريا، صور

استخدم أشياء 
قم بأدوار / حقيقية
  متثيلية

 )  ٥وفاء حسن ، ص : املصدر ( 

 )  ٤( جدول رقم 

 التنظيمية استخدم مهاراتك: استراتيجيات تعتمد على نوعية املهمة: رابعا 

  اإلستراتيجية اخلطوات  الــوصــف

•  ق القاعدةطب  

  أوجد القاعدة  •

  استنتج قاعدة لربط احلرف مع صوته  •

 طبق النمط/ احبث عن  نـمـط

  اربط أو صنف الكلمات أو األفكار حسب صفاا املشتركة  •

 

  تصنف املتماثال

ضع يف / صنف
  جمموعات

 استخدم أو ابتكر رسومات توضيحية لتمثيل العالقات املهمة بني  •
 مثل اجلداول، اخلطوط الزمنية، رسومات فني(املفاهيم 

  دون الكلمات و األفكار املهمة  •

 

  دفتر مالحظات

استخدم الرسومات 
/ البيانية التوضيحية
  دون املالحظات

  خلّص املعلومات ذهنيا أو شفهيا أو كتابيا  •

 

 

 ةاألفكار الرئيس

  لـخـص

 ركيزك على معلومات معينة، على تركيب الكلمات ، علىاحصر ت  •
  .الكلمات الرئيسية ، على العبارات ، أو على األفكار

ركّز انتباهك على 
  أشياء معينة
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  احبث عنها

 )  ٦، ص وفاء حسن :املصدر( 

 )  ٥( جدول رقم 

  متنوعة للتعلّم استخدم مصادر: استراتيجيات تعتمد على نوعية املهمة: خامسا 

  اإلستراتيجّية الخطوات  الــوصــف

  استخدم القاموس و اإلنترنت و أية مواد مرجعية أخرى  •

   احبث عن و استخدم مصادر املعلومات  •

  اقرأ كلّ شيء عنه

  استخدم مصادر املعلومات

  االنطباعات و تبادلبناء الثقةاعمل مع ا آلخرين إلجناز املهمات و  •

 

  مـعـاً

  تعاون مع اآلخرين

 قلّـل من شعورك بالقلق من خالل تذكري.استخدم قدراتك اخلاصة  •
  .نفسك بتطور مستواك ، و املوارد املتاحة لك ، و أهدافك من التعلّم

 

  !بإمكاين إجنازه

  فكّرمع نفسك دائما

 ـ :أنواع  ةاستراتيجيات التدريس إىل ثالث)   ١٣  - ١٢، ص  ص ٢٠٠٣( كما صنف زيتون      

١ /ـ:الكتشاف املعرفة  استراتيجيات التدريس املعتمدة على مقدار ما يبذله الطالب من جهد 

من املعلم ، على الشرح والتلقني املباشر للمعرفةاليت تعتمد استراتيجيات التدريس الشرحية ، . أ
 .والطالب 
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الطـالب باكتشـاف املعرفـة     اليت تعتمد على قيام ، استراتيجيات التدريس االستكشافية .ب
 .بأنفسهم

 .استراتيجيات تدريس تقع بني الفئتني السابقتني .ج 

 :رفة  وأسلوب اكتسااعتمدة على طريقة حصول الطالب على املعاستراتيجيات التدريس امل /٢

، يف شكل عرض مباشر من املعلم  ريس املباشر ، حيث يتم تعليم الطالباستراتيجيات  التد.  أ
مث تدريبه عليها حىت حيفظها أو يتقنها مع توجيهات توجـه   ، أو من مصادر  املعرفة األخرى أوالً

 . إليه ترشده إىل حتسني أدائه 

من خالل ممارسـتهم لألنشـطة    ، حيث يتعلم الطالبباشرة استراتيجيات التدريس غري امل. ب
 .الذاتية دون تلقي معرفة أو توجيهات مباشرة من  املعلم 

 . تقع بني الفئتني السابقتني وجتمع خصائصهما ، باشرة املغري استراتيجيات التدريس املباشرة و. ج

 ـ:لتعليمية وحتكُّمه فيها وهي ملية ااستراتيجيات التدريس املعتمدة على دور املعلم يف الع/  ٣

 .ية التعليمية ويكون دوره فيها أساسي ألنه موجه للعمل، استراتيجيات متمركزة حول املعلم . أ

واليت يكون فيها دور الطالب يف العمليـة  ، استراتيجيات التدريس غري املتمركز حول املعلم . ب
 . طريقة اليت يراها فهو الذي خيتار ما يتعلمه بال ، التعليمية هو الغالب

وتقع بين هاتني ، تمركزة حول املعلم املغري املعلم ، و استراتيجيات التدريس املتمركزة حول. ج
 .الفئتني وجتمع خصائصها 

إىل نوعني من االستراتيجيات  استراتيجيات التدريس ) م٢٠٠٧(أبو جادو ونوفل  كما صنف    
 ـ :كما يلي

 ـ :  املعريف يس للتفكرياستراتيجيات التدر/ ١
 ـ :من  وهي تلك االستراتيجيات اليت تسهم يف تنمية التفكري املعريف وتضم كالً

 .                حل املشكالت . أ
 .           التفكري الناقد . ب
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 . التفكري اإلبداعي . ج
 

 ـ :ومن أمثلتها 
 .                العصف الذهين . أ
 .         ماذا لو كان . ب
 . الذكاءات املتعددة . ج
             .القبعات الست . د

 .لعب األدوار . هـ
 .               استراتيجية مكفر الند . و
 . حل املشكالت .ز
 

 ـ :استراتيجيات التدريس للتفكري فوق املعريف / ٢
يـف  مية التفكري يف جمريات التفكري ، أي التخطيط كك االستراتيجيات اليت تسهم يف تنوهي تل

 ـ :نفكر ويضم ثالث مراحل 
 .                          التخطيط . أ
 .                       املراقبة . ب
 . التقومي . ج

 ـ :ومن أمثلتها 
 .                                   التساؤل الذايت . أ
 . K.W.L. ب
                   .ماذا تعرف وماذا ال تعرف . ج
 .                           يجية تنظيم الذات استرات. د

 .                     استراتيجية مراقبة الذات . هـ
 .استراتيجية الوعي الذايت . و
 .        استراتيجية التحدث عن عملية التفكري . ز
 .استراتيجية التقييم الذايت . ح
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ــائعة   ــرتاتيجيات الش ــبعض االس ــف ب ــدري، تعري ــة لت س املالئم
 .ـ :الرياضيات 

تصـلح   بالتدريس ؛ ألنه ال توجد إستراتيجية واحدة االستراتيجيات اخلاصة تتعدد وتتنوع     
ها بشكل مطلق ، وإمنـا  أفضل من غري قيق مجيع أنواع األهداف ، كما ال توجد استراتيجيةلتح

ف تعليميـة  أو يف مواقف وظرو، لتحقيق خمرجات حمددة ، من غريها أنسب  هناك استراتيجيات
مابني  ، يف تدريس الرياضيات اليت تناولتها األدبيات معينة ، ولذلك نالحظ تنوع اإلستراتيجيات

 ،وتعلم باستخدام أسـاليب تنميـة  الـتفكري    ، تعلم فردي وتعلم باستخدام األنشطة التعليمية
يف تـدريس  وكلها تعد اجتاهات حديثـة  . وأساليب واستراتيجيات التعليم اإللكتروين  وغريها 

ز تلك االستراتيجيات بإجيـاز كمـا   سوف حتاول الباحثة أن تتطرق إىل أبر،ووتعليم الرياضيات 
 ـ :يلي

 

 ـ: استراتيجية العرض العملي . ١
الـذي  ، ذلك النشاط التعليمي هو العرض العملي بأن )  ١٤١م ، ص ٢٠٠٠( يذكر علي     

ملتعلمني ، بغرض توضيح فكـرة أو قـانون أو   ويعتمد على املالحظة من جانب ا، يقوم به املعلم 
ولزيادة فعالية هذه االستراتيجية ، ميكن للمعلـم  . دريس نظرية أو تطبيقاا باستخدام معينات الت

ط ، قياس حجـم  عمل نشا: من خالل تكليفهم بالقيام ببعض املهام مثل ، اك بعض الطالب اشر
 .جسم، تعني وزن جسم ، عمل جتربة ، بناء جمسمات

 

 ـ:االستراتيجية املعملية . ٢
بـإجراء  وذلـك  ، بأنفسـهم  بإجراء الفحـوص  ، وفق هذه االستراتيجية املتعلمون يقوم       

 يـذكر ومتتاز هذه الطريقة كما ، ، ويكون دور املعلم التوجيه واإلرشاد أو الفحوص  ، التجارب
 ـ : بأا ) ١٤١م ، ص ٢٠٠٠(علي 
للتوصل إىل استنتاجات من املشاهدات اليت ، لتفكري املنطقي تساعد املتعلم على استخدام ا. أ

 . حيصل عليها 
 . تساعد على تنمية بعض االجتاهات العلمية لدى املتعلم .ب
والتعامل  ، مثل استخدام األجهزة ، تساعد على اكتساب بعض املهارات املعملية املختلفة.ج

واملهارة يف التعامل  ، األشكال التوضيحيةواملهارة يف رسم بعض ، معها ، واملهارة يف القياس 
 .مع البيانات
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 ـ :استراتيجية األسئلة الست الصحفية  .٣
تشكل حافز للتفكري حول الفكـرة علـى   فتاحية يتدرب عليها الطلبة ، وتعرف بأا أسئلة م    

كافة ،  و اإلحاطة جبوانبها ، شكل سؤال ، ومن مث تسمح للطالب برؤية الفكرة من زوايا متعددة
وهـي  ،  بتوليد جمموعة من األسئلة املتشعبة من السؤال الواحـد  القيام وهذا يتطلب من املتعلم

 حيث تعمل هذه االستراتيجيات على تنظيم الـتفكري ،و ، تتشابه مع استراتيجية القبعات الست 
 ). ١٩٨ - ١٩٧م ص ص ، ٢٠٠٦أبو جادو ونوفل ، (  هذه األسئلة  الستة هي

حيث يطرح املتعلم جمموعة من األسئلة مثل من هو ، من قام بشيء ما ؟ ) :   ?Who( من . ١
 ؟ من املستفيد ؟ من املتضرر ؟من استخدمها ؟  من يستخدمها 

 ماذا حدث ؟ ماذا سوف حيدث ؟ ماذا حصل ؟ ماذا ينتج ؟ )  ?What( ماذا حدث ؟ . ٢
 . أو نؤجل العمل أن نسرِع مىت سوف يتم القيام بالعمل ؟ وهل ميكن)  ?When(مىت  ؟ . ٣
أين سوف يتم القيام بالعمل ؟ أين حصل هذا ؟ هل تـأثرت أمـاكن   )  ?Where( أين ؟ . ٤

 أخرى ذا ؟ أين األماكن اليت تعرضت للخطر ؟ 
 ملاذا حصل هذا الشيء ؟ ملاذا مت جتنب هذا العمل ؟ )  ?Why( ملاذا ؟ . ٥
ليت مت إتباعها ؟ كيف مت إتباع هذه الطريقة ؟ ما الطرق ا) : ?How( كيف حدث ذلك ؟ ..٦

 .كيف ميكن وصفها ؟ كيف ميكن فهمها ؟ 
 

 إستراجتية ماذا لو ؟ .٤
اليت تنمي اإلبداع لدى املتعلمني وتتغلـب علـى   ستراتيجيات االتعترب هذه االستراتيجية من     

أو  ، ق والظـروف مث اختيار احلقائ ، أو حل متخيل ، ، حيث تتضمن وصف فعل متخيل عوائقه
أو هـذا لـن    ، من القول بسرعة هذا يبدوا سيئاً بدالًو، قبل إصدار احلكم  ، األحداث املمكنة

كما تقوم عقولنا بإنتاج تطبيقات أو  ، ، مث نترك نقدنا غري الواضح ، حيث نتابع متاماً يصلح أبداً
 ) .  ١٨٧م ، ص ٢٠٠٧أبو جادو ونوفل ، ( ظروف خاصة باحلقيقة  اليت نتخيلها 

 

 ـ): SQ٣R(استراتيجية االستيعاب القرائي . ٥
سـتراتيجية  إنه مـن خـالل ا  )  ١٧٦ - ١٧٤ص  م ، ص ٢٠٠٧(يذكر عباس والعبسي     

يقوم الفرد بتكوين إطار ذهين للموضوع املطلوب قراءته ، ووضع أهداف  ، االستيعاب القرائي 
ويركز حفظه للمعلومات املكتوبة ،  ، حبيث ترسخ حقائقه ومعلوماته بشكل صحيح ومنظم ، له
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)  SQ٣R(ومتثـل احلـروف   . وبالتايل فإن الفرد يستفيد من معظم وقته يف القراءة االستيعابية 
 ـ :أحرف استهاللية خلمس خطوات هي خطوات تلك االستراتيجية 

،  تسـمع  )  ١R; Read(، القـراءة  )   Q; Question(، األسئلة )  S; Survey( املسح 
  . )٣R; Review(،  راجع ) ٢R;Recite( وتذكر

 

أن هـذه االسـتراتيجية   )  ١٧٤ - ١٧١ص م ، ص  ٢٠٠٧( ويضيف عباس والعبسـي     
 ـ : يف احلاالت التالية تستخدم 

 . عندما تكون كمية القراءة ضخمة .  أ
 . لفترات طويلة من الزمن  ، عند ضرورة استبقاء املعلومات يف الذاكرة. ب
مثل العناوين املطبوعة ،  باملساعدات ومليئاً ، إىل حد ما باملعلومات ، النص زمخاً يكون ماعند. ج

 .إخل ... أو حروف مائلة  حبرف أسود
 

عبـاس والعبسـي ،   ( اخلطـوات التاليـة   يكون من خالل لطريقة استخدامها ف أما بالنسبة    
 ـ ) : ١٧٤  - ١٧١ص ص ، م٢٠٠٧

اليت تعطـي أفكـار رئيسـة     ، وقراءة املقدمة واخلامتة ، صالن ص عنوانالقراءة املسحية بفح. أ
والعناوين  ، ومن مث مالحظة العناوين الرئيسة ، ومن مث مالحظة للموضوع ، وملخص للموضوع

 .واخلرائط أو الصور املستخدمة لتوضيح الفكرة ، والرسوم البيانية ، الفرعية
حيث تقسـم  ، أثناء القراءة  تعلمال املوضع مالحظات ألي أسئلة ختطر يف باألسئلة ، يتم . ب 

و ما يعرفه عـن  ، وتتم يف اجلهة اليمىن كتابة األسئلة اليت ختطر ببال املتعلم ، الورقة إىل قسمني 
ويقوم بتحويـل العنـاوين إىل    ،وملخص الفصل  ، وماذا يتوقع أن يتعلم يف الفصل، املوضوع 

 ،ملساعدته يف معاجلة املعلومات، غته اخلاصة وصياغة أسئلة سابرة وكذلك يصيغ أسئلة بل ،أسئلة
 . ومن مث تذكرها بسهولة 

واليت كتبـها   ، ب على األسئلة املوجودة يف ذهنهعملية القراءة جيي يف أثناء: القراءة الفعلية . ج
والبد من التمهل  ، وذلك على اجلانب األيسر من الورقة وتكون أيضا اإلجابة بلغة الفرد اخلاصة

 .جلميع األفكار ، ة واالستيعاب يف القراء
وذلك بتسميع كل سؤال بصوت ، التسميع والتذكر ، ويقوم مبراجعة ما مت قراءته يف الدماغ . د

من الورقة اليت كتبت عليها األسئلة واألجوبة ، حبيث يتـذكر كـل    ، عايل واإلجابة عليه حرفيا
عليه النظـر  ف ، ع اإلجابةا مل يستطون الرجوع للورقة ، وإذسؤال وحياول أن جييب عن األسئلة د
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علـى الفـرد أن يتوقـف    . قبل أن يتقن تلك الفقرة ، النتقال إىل فقرة أخرى إىل الورقة دون ا
 . وفكر فيه بصوت عايل  ، ويسأل نفسه ماذا قرأت ويكتب ملخصات عن ما تعلمه وقرأه

ساعة  ٢٤ملراجعة الذهنية بعد يستخدم الطالب األسئلة واألجوبة املتوفرة لديه يف ا:املراجعة . هـ
ومرة كل شهر حىت االختبار حيث يقـوم مبراجعـة    ، مث بعد أسبوع ، من االنتهاء من املراجعة

 .وتلخيص ما يقرأه ومراجعة ملخصاته ، مسحية للعناوين 
  

 -:استراتيجية ماذا تعرف وماذا ال تعرف  .٦
إىل حد كبري  اتيجية بأا تشبههذه االستر)  ٣٥٥م ، ص ٢٠٠٧( يلخص أبو جادو ونوفل     
ضمن برنامج التخرج للقراءة  ) K.W.L(اليت طورا دونا أو غل ، ستراتيجية املعرفة املكتسبة ا

تطوير القراءة النشـطة للنصـوص املفسـرة    ويندرج حتت هذه االستراتيجية ، ، اللغة  وفنون
فهم النص وتوظيفـه بشـكل    من أجل، ملساعدة الطلبة يف تفعيل معرفتهم السابقة  ،والشارحة

يبدأ املتعلم استراتيجيات االستيعاب القرائي ، حيث  وتعترب من، ينسجم مع البناء املعريف للمتعلم 
وما الذي أريد أن أتعلمه عن هذا املوضوع ؟ وما  ما الذي أعرفه عن هذا املوضوع؟ بإثارة تساؤل

 الذي تعلمته عن هذا املوضوع ؟ 
 

 ـ :املعرفية واخلرائط الذهنية واملفاهيمية استراتيجية اخلرائط .٧
يـتعلم  مـن مث  هي خطة يضعها املعلم لعرض الدرس وتوضيحه لطالبـه و اخلريطة املعرفية ،     

ة تعلـم ، بـدال مـن    غري خريطة املعلم فتكون اسـتراتيجي ، الطالب وضع خرائط خاصة م 
ثل رؤية الطالب للمادة الدراسية، مت هي خريطة إبداعيةفاخلريطة الذهنية أما  ،استراتيجية تدريس

م ٢٠٠٥عبيدات وأبـو السـميد ،   ( بني أجزاء املادة  ،والعالقات والروابط اليت يقيسها بنفسه
 ). ٢٢٦، ص ]ب[

 

أما وليس للمعلم دور فيها ، وهي إبداعية ، ملادة الدرس تعد اخلريطة الذهنية رؤية للطالب و    
، حبيث يكون ذلـك   من أجل توضيحها ، الطالب ملادة الدرس اخلريطة املعرفية فهي جمرد تنظيم

   .) ٢٢٦، ص ]ب[م ٢٠٠٥عبيدات وأبو السميد ، (  حتت توجيه وإشراف املعلم
 

خمطط ثنائي البعد أحـد البعـدين    )  "م ٢٠٠٤( عرفها  عبيد  كما أما خريطة املفاهيم فهي    
والبعـد اآلخـر    ، إىل األقل أو العكـس  من األكثر عمومية ، يوضح املفاهيم وتسلسلها اهلرمي

يوضح الترابط والعالقات بني هذه املفاهيم ، وهناك خرائط معرفية حتـدد اجلوانـب املعرفيـة    
 .١٦٠ص " واجلوانب املعرفية اجلديدة  ،السابقة
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 ) ٦(  جدول رقم 
 الفرق بني اخلرائط الذهنية واملعرفية 
 الخرائط الذهنية  الخرائط المعرفية 

 .هي رسم خمطط ملوضوع ما / ١ .رسم خمطط ملوضوع ما  هي/ ١

 .رسم خمطط يقوم به الطالب عادة / ٢ .رسم خمطط يقوم به املعلم عادة / ٢

تذهب إىل أبعد من املعلومات وحتـوي عالقـات   / ٣ .تلتزم اخلريطة حبدود املعلومات يف الدرس / ٣
 .جديدة 

ها اخلريطة املعرفية هي أخذ مالحظات وتسـجيل / ٤
  . كما وردت

هنية هي خلـق روابـط وعالقـات    اخلريطة الذ/ ٤
 . جديدة

األساس لتوضيح املـادة   هي استراتيجية تدرس يف/ ٥
 .وتنظيمها 

هي استراتيجية تعلم يبىن فيها الطالـب روابـط   / ٥
 .ومهارات 

 .هي خريطة ناقصة ميكن استكماهلا بشكل دائم / ٦ .هي خريطة مكتملة / ٦

لكل طالب خريطة ذهنية خاصة به ال ميكن إجياد / ٧ .ة متشاة خاصة إذا وضعها ملعلم يملعرفاخلرائط ا/ ٧
 .خريطتني متشاتني 

 . ال ميكن استخدامها إال من قبل صاحبها / ٨ .ميكن ألي شخص فهم اخلريطة واإلفادة منها / ٨

 ) ٢٢٧م ، ص  ٢٠٠٥، ]ب[  عبيدات وأبو السميد  : املصدر(

 ، خطوات لرسم اخلريطة الذهنيـة  ست)  ٣ - ٢ص ص م ،  ٢٠٠٦( رد الغوثاين أووقد     
 ـ :وهي على النحو التايل 

وكل عصبون به  ، الدماغ ال يعمل إال بشكل إشعاعي فالدماغ مكون من عدد من العصبونات/١
 بذلك نعطى احلرية لـذهننا ليتحـرك يف   ، عوكل خليه ا نواه متفرعة كالشعا ،عدد من خاليا

 .االجتاهات ، ويعرب عن نفسه مبزيد من احلرية التلقائية 
 

                            
 

 ) ١( شكل رقم 
 اخلريطة بشكل شعاع

ن الصورة أفضل من ر ، للتعبري عن الفكرة املركزية ، ألاستخدم احد األشكال أو إحدى الصو.٢
 .ية تساعدك على التركيز والصورة املركز. كوتساعدك على استخدام خيال ، ألف كلمة

 .استخدم األلوان أثناء رسم اخلرائط الذهنية . ٣
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وإذا قمـت   ، ن الذهن يعمل بطريقة الربط الذهينملركزي ألربط الفروع الرئيسية بالشكل ا. ٤
 .فسوف تفهم الكثري من األمور وتتذكرها بسهولة اكرب  ، بالتوصيل بني الفروع

الن االقتصـار علـى   ، من اخلطوط املسـتقيمة   بدالً، حىن اجعل الفروع تتخذ الشكل املن. ٥
مثل فـروع   –يصيب الذهن بامللل ، أما الفروع املنحنية واملترابطة ، اخلطوط املستقيمة وحدها 

 .فهي أكثر جاذبية للعني ، وأكثر إثارة النتباهها  –األشجار 
خريطة العقل "ة املفردة متنح ن الكلمة الرئيسيدم كلمةً رئيسةً واحدة ، يف كل سطر ألاستخ. ٦ 

 . املزيد من القوة واملرونة" 
أعدا الباحثة لوحدة هندسة اسمات املستخدمة يف  ذهنية مثال خلريطة، ويبني الشكل التايل     

 . الدراسة 
 ) ٢( شكل رقم 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 )خريطة ذهنية من تصميم الباحثة لوحدة هندسة اسمات ( 

 ـ :الذهنية  أدوات الخرائط
الحظات عند رسم اخلريطة الذهنية ،خلصها عرفة توجد عدة أدوات ميكننا االستعانة ا لتدوين امل

 ـ : فيما يلي)  ٣٠٧ - ٣٠٥ص   ، ص ٢٠٠٦(
تناثرة بأجزاء خمتلفة من شكل لتوضيح كيفية تواصل األفكار امل ، ويتم االستعانة ا: األسهم / ١
 .أو مزدوج الرأس ، ويشري إىل اجتاهات أمامية أو خلفية  ،ويكون السهم إما أحادياًما
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ومجيـع أدوات  ، ميكن االستعانة بالنجوم ، وعالمات التعجب ، وعالمات االستفهام : الرمز / ٢
 .إىل جانب الكلمات ، لتوضيح العالقات واألبعاد األخرى  ، اإلشارة األخرى

 !                 ؟                                  
 
والقطـع   ،والدوائر ، واملستطيالت، بعض األشكال اهلندسية كاملربعات : األشكال اهلندسية / ٣

 .، يتم االستعانة ا لإلشارة إىل مساحات ... الناقصة 
 
 
 
اليت  ،لالستعانة باألبعاد الثالثية يف األشكال الزخرفية  يأيت اإلبداع نتيجةً: األشكال اإلبداعية / ٤

 .الذي توضح فيه تتناسب و املوضوع 
 
 وأداة مسـاعدة ، للـذاكرة   يف كوا منشطٌ ، يف استخدام األلواندة تكمن الفائ: األلوان / ٥

 .وتساعد يف حتديد الفواصل بني املساحات الرئيسة يف تصميم ما ، إبداعية 
 .يوضح الشكل التايل خريطة ذهنية للذكاءات املتعددة 

 )  ٣( شكل رقم 
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اسرتاتيجيات التدريس وفقـًا لنظريـة الـذكاءات   :احملور الثاني 
 ـ :املتعددة 

 .مفهوم نظرية الذكاءات املتعددة  
 

بأن نظريـة الـذكاءات   ) ١١١م ، ص  ٢٠٠٦( العويضي وفاء  عز الدين وسوسن  تشري    
" ناًء على طلب تقـدمت بـه   ب، رن هي نتاج دراسات وأحباث استغرقت حوايل ربع ق ، املتعددة

م للقيـام  ١٩٧٩عام  ) Harvard"  ( هارفارد " من جامعة )  Van Leer(" مؤسسة فان لري 
وإبـراز  ، يستهدف تقييم وضعية املعارف العلمية املهتمة باإلمكانيات الذهنية لإلنسان ،  ببحث

االت معرفية بتمويل من مدى حتقق هذه اإلمكانيات واستغالهلا ، وقد مت بالفعل البحث يف عدة جم
ىل ختصصـات علميـة   املؤسسة املذكورة ، واشترك يف هذه الدراسة فريق من الباحثني ينتمون إ

،  وهـو  )   Gerald .S.Lesser" ( جريالد ليسر" فريق مشروع البحث  متنوعة ، وقد رأس
فس ، وهو أستاذ يف علـم الـن  ) Howard Gardner ("هوارد جاردنر " عامل نفس ومريب و 

وأسباب غياا لدى الراشـدين ، وغريهـم مـن     ، بدراسة مواهب األطفال ومهتم، التربوي 
املتخصصني يف علم األنثروبولوجيا االجتماعية ، وقد بذل الباحثون جهداً كبرياً إلعادة النظر يف 

 هـوم نظريـة  ، وتوصلوا إىل تصور عام ملف IQ قياس الذكاء الذي جتسده نظرية املعامل العقلي 
 .  الذكاءات املتعددة

 

نظرية الذكاءات بوضع  (Howard Gardner )"  هوارد جاردنر "  قامم ١٩٨٣ويف عام     
 ، وقد أسس هذا العامل نظريته هذه احد ،ا االعتقاد الشائع من أن هناك ذكاء و خمالفاً، املتعددة 

وال  ، القـدرات العقليـة   على  مالحظاته لألفراد الذين يتمتعون بقدرات خارقة يف بعـض  بناًء
مما قد جيعلهم يصنفون يف جمال  ، حيصلون يف اختبارات الذكاء إال على درجات متوسطة أو دوا

من القدرات  وبات يعتقد أن الذكاء مؤلف من عدد ،ه املعاقني عقلياً، األمر الذي استرعى اهتمام
نـة ونائلـة   عفا( مله مستقالً عن اآلخر منها بع اليت يقوم كالً ، أو الذكاءات املتعددة ، املنفصلة

 .)  ٧٢م ، ص  ٢٠٠٧اخلزندار ، 
 

أو  ، القدرة على حل املشـكالت "  : الذكاء يف كتابه أطر العقل بأنه" جاردنر " وقد عرف     
، ص م  ٢٠٠٤جـاردنر ،  " ( داخل كيان ثقايف أو أكثـر  ، ابتكار منتجات تكون ذات قيمة 

اليت كانت تركز فقط على حـل  ، بقية نظريات الذكاء ل يف تعريفهاً ،  حيث أنه كان مغاير)٢١
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يف كتابه الذكاء املتعـدد يف   Gardner)() نر دجار( وقد ذكر . املشكالت وتتجاهل املنتجات 
ملفهـوم الـذكاءات    ، وبعد سنتني من إطالق هذا التعريف بأنه تقريباً ، القرن احلادي والعشرين

لتشـغيل  ، قدرة نفسية بيولوجيـة  " حيث عرف الذكاء بأنه ، قة قدم مفهوم أكثر د، املتعددة 
أو خلق املنتجات اليت هلا قيمـة يف   ، املعلومات اليت ميكن تنشيطها يف كيان ثقايف حلل املشكالت

وهذا التغري يف الثقافة يعترب مهم ، ألنه يفترض أن أنواع الذكاء ليست أشياء ميكن  "الكيان الثقايف
فهي قدرات أو إمكانيات بافتراض أا وحدات عصبية تنشط أو ال تنشـط ،   رؤيتها أو عدها ،

استناداً إىل قيم ثقافية معينة ، كالفرص املتاحة يف الثقافة ، والقرارات الشخصية الـيت يتخـذها   
 ).٣٦م ، ص ٢٠٠٥جاردنر، ( األفراد أو عائالم ، ومدرسيهم وآخرون 

     

م وجود سـبعة   ١٩٨٣ ىل أن جاردنر قد اقترح يف عامإ)  ٩م ، ص ٢٠٠٣( وأشار جابر     
إىل توسيع جمـاالت  ، ت املتعددة اءقل ، وقد سعى يف نظريته عن الذكاذكاءات أساسية على األ

وتساءل ، حبيث تتعدى تقدير نسبة الذكاء ، ولقد تشكك على حنو جاد ، اإلمكانيات اإلنسانية 
الطلب  وسؤاله أو، من بيئة تعلمه الطبيعية  عن طريق نزع شخص، عن صدق حتديد ذكاء الفرد 

منه أن يؤدي مهام منعزلة مل يهتم ا من قبل ، وحيتمل أنه لن خيتار قط القيام ا ، ولقد اقتـرح  
تشكيل النـواتج يف  ) ٢(حل املشكالت ، ) ١: (إمكانية تتعلق بالقدرة على  جاردنر أن الذكاء
 .وقف طبيعي سياق خصب وم

 

تعمل بصورة فردية ، أن مستوى ذكاء الفرد ميثل قوى عقلية ذاتية التحكم ردنر جاض وقد افتر  
أو بصورة منسجمة مع بعضها البعض ، ومن خالل مراجعته لألحباث والدراسات السـيكلوجية  

، ل منظوراً جديـداً للـذكاء   قام بصياغة قائمة تتضمن  سبع ذكاءات متث، والبيولوجية والثقافية 
ومفهـوم   ، واملنطقي الرياضي ، والذي يقتصر على الذكاء اللغوي ، التقليديخيتلف عن املنظور 

نتاجـات ذات أمهيـة يف   وتقدمي ا، القدرة على حل املشكالت  الذكاء يف هذه النظرية يكمن يف
وكتابـة   ،واحلركة املستمرة ، والرياضة ، والرسم ، واملوسيقى  ، مثل الشعر ، جوانب متعددة

 ) . ٢١٣م ، ص ٢٠٠٢سيد ، ( إخل ... ليات الرياضية بكفاءة وإجراء العم ، القصة
 

 ، لذكاءات املتعددةجاردنر ل نظرية ) ٧٢م ، ص  ٢٠٠٧( و نائلة اخلزندار  عفانة وقد خلص    
واإلنتاج املبدع علـى   ، أبعاد متعددة من الذكاء ، وتركز على حل املشكالتبأا تتحدث عن 

وال تركـز   .أو اإلنتاج  ، إىل شكل من أشكال حل املشكالت اعتبار أن الذكاء ميكن أن يتحول
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يتشـكل   ، أن األشخاص العاديني" جاردنر " على كون الذكاء وراثي أو تطور بيئي ، وقد وجد 
 .عناصر مستقلة من عناصر الذكاء  لديهم على األقل مثانية

 

مـن   بأن جاردنر يـرى أن كـل واحـد   )  ٤٩ -٤٨م ، ص ص ١٩٩٩( ويشري أوزي      
من وجود عالقة " بروكا" الذكاءات يشغل حيزاً من الدماغ ، مؤكداً ما سبقه إليه العامل الفرنسي 

فعلى سبيل املثال يصيب ، وفساد وظيفة ذهنية حمددة ، بني خلل أو تلف منطقة معينة من الدماغ 
 .اجلزء العلوي من اليسار للقشرة الدماغية يؤدي إىل فقدان القدرة اللغوية 

 

ذكاء  (Gardner)أضاف جاردنر  ، "أطر العقل " وبعد مضي عدة سنوات عن نشر كتاب     
 ، وهو الذكاء الطبيعـي ، اليت اقترحها سابقاً ، إىل قائمته للذكاءات املتعددة السبع ، آخر ثامن 

واملوضوعات املرتبطة ، واحليوانات ، والذي يتمثل يف القدرة على التعرف على تصنيف النباتات 
م يف املؤمتر اخلامس والعشرين هليئة املنـاهج واإلشـراف    ١٩٩٧طبيعة، وكان ذلك يف مايو بال

اخلالـدي ،  ( والذي أُقيم يف والية بلتيمور بالواليات املتحدة األمريكيـة ،  )ASCD(التربوي 
 ) . ١٤م ، ص  ٢٠٠٦الباز ، ( ؛ ) ١٤٢م ، ص ٢٠٠٥

 

ــيت ا    ــذكاءات الرئيســة ال ــايل أصــبح عــدد ال ــا وبالت ــوارد جــاردنر " قترحه "                ه
(Howard Gardner)  الذكاء اللغوي ، الذكاء املنطقـي الرياضـي ،     :مثانية ذكاءات هي

الذكاء الصوري ، الذكاء الطبيعي ، الذكاء اإليقاعي ، الذكاء االجتماعي ، الـذكاء الفـردي   
 .،الذكاء اجلسمي احلركي 

 

الباحثة اقتصرت يف دراستها إال أن ، أمناط الذكاءات فيما بعد وعلى الرغم من ظهور العديد من  
اليت اقترحها جاردنر ، لكوا األكثر شيوعاً وانتشاراً من  ، على هذه الذكاءات الثمانية الرئيسة

مامل تثبت لـه  ، كما أن جاردنر صاحب النظرية ينفي وجود ذكاءات أخرى بني أمناط الذكاء ، 
م ١٩٩٩أوزي ، (أسوة بغريه من أنواع الذكاء ، مكانه اخلاص بالدماغ  وجود، األحباث العصبية 

أو معظمهـا  ، وقد دعمت العديد من الدراسات أنواع الذكاء اليت اقترحها جاردنر  ) ٧٦، ص 
؛   ]ب[ م ٢٠٠٣اخلزنـدار ،  نائلة ؛ عفانة و]أ[ م  ٢٠٠٣اخلزندار ،  عفانة ونائلة(مثل دراسة 

مما جيعل الباحثة تقتصر على ما سبق ذكـره مـن   .  )) ٢٠٠١,Willis(؛  والس ٢٠٠٦الباز ، 
 .الذكاءات الثمانية 
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 ـ :مبادئ نظرية الذكاءات املتعددة 
 ، م١٩٨٣عام ) أطر العقل ( أن حبوث جاردنر عن كتابه ) ١٧م ، ص٢٠٠٦(ذكر ماسلون     

اللغة اإلجنليزية على  يف)  S( أمثرت نظرية الذكاءات املتعددة ، حيث أضاف هذا الكتاب حرف 

وبذلك يكـون   ، )ذكاءات ( )  Intelligences(لتصبح ) ذكاء ) (  Intelligence(كلمة 
تقوم  ،  د خرج عن النظرية التقليدية لنسبة الذكاء ، واليت كانت تتقيد مببدأين رئيسينيدنر قجار

. ذكاء واحد ميكن قياسه على أن املعرفة اإلنسانية أحادية ، وأنه ميكن وصف الفرد على أن لديه 
م، ٢٠٠٥(ملبادئ كما أضافها جاردنر من ا اليت تقوم على عدد، ليضع نظرية الذكاءات املتعددة 

 ـ :على النحو النحو التايل ) ٤٩ - ٤٨ص ص 
 .النظرية عبارة عن تقرير عن املعرفة اإلنسانية يف متامها / ١
 . من أنواع الذكاء فريداً كل إنسان ميتلك مزجياً/ ٢

 

حى نظريات للذكاءات املتعددة تأخذ منحى آخر عن من" جاردنر " مما سبق نالحظ أن نظرية    
لتتجـاوز  ، يفترض من خالل هذا املنحى أن اإلنسان ال يقف عند ذكاء واحد ، الذكاء العادية 

 من حيـث ، لتنظر بعد ذلك للذكاء نظرة خمتلفة ، حل املشكالت فقط إىل بناء وإجياد املنتجات 
 .وتعدد أمناط الذكاء ، طبيعة املعرفة 

 

 ـ :مسلمات نظرية الذكاءات املتعددة  
" جلاردنر" رية الذكاءات املتعددة أن نظ)  ٢٠٦م ، ص ٢٠٠٥( ذكر عبيدات وأبو السميد      

 ـ :تقوم على عدد من املسلمات األساسية وهي على النحو التايل 
 . ن تغيريه ليس هناك ذكاء ثابت ورثناه ، وال ميك/ ١
وهي ال تغطي مجيع الذكاءات املوجودة عند ، هي لغوية منطقية  ، إن اختبارات الذكاء احلالية/ ٢

 . كل فرد 
 . واحداً  وليس ذكاًء،  ميتلك كل شخص عددا من الذكاءات /٣
 . باإلمكان تنمية ما منتلكه من ذكاءات فهي ليست ثابتة / ٤
 . مناسباً ملا ميتلكونه من ذكاءات يتعلم األطفال إذا كان التعليم / ٥
 . لذكاءات ، وميكن رسم هذا الربوفيل لكل شخصل)  يالًبروف(ملف ميتلك كل شخص / ٦
، ومن املستحيل وجود بورفيل لشـخص مـا   ، تتفاوت الذكاءات الثمانية لدى كل شخص / ٧

 . مشابه لربوفيل شخص آخر 
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 . كاءات الضعيفة لتنمية الذ ، ميكن استغالل الذكاءات القوية/  ٨
 

بعض املسلمات األساسية لنظريـة  )  ١٢ص  - ١١م ، ص ٢٠٠٦(كما ذكر آرمسترونج     
 ـ :الذكاءات املتعددة وهي 

 . كل شخص ميتلك الذكاءات الثمانية كلها / ١
 .إىل مستوى كفاءة مناسب  ، ميكن ملعظم الناس أن يطوروا كل واحد من الذكاءات/ ٢
 . بطرق معقدة  عمل الذكاءات سوياًأن ت ، جرت العادة/ ٣
 . ضمن كل فئة من الفئات  هناك طرق كثرية ليكون الفرد ذكياً/ ٤

 

 ـ :األهمية الرتبوية لنظرية الذكاءات املتعدد ة  
أسلوباً معروفاً للكشف عن أساليب التعلم والتعليم املالئمة ، تعد نظرية الذكاءات املتعددة       

ألنشطة والطرق واألساليب املالئمة لقدراته وميوله، وتطـوير املنـاهج ،   واختيار ا، لكل متعلم 
وحتسني أساليب تقييم املعلمني واملتعلمني ، لذا تبنت هذه النظرية العديد من املدارس يف كل مـن  

، وأسـاليب تدريسـها   ، الواليات املتحدة األمريكية و استراليا ، حيث نظمت بيئاا املدرسية 
وفق نظرية واستراتيجيات الذكاءات املتعددة ، وتدريب معلميها ، اليب تقوميها وأس، ومناهجها 

 ). ٢م ، ص ٢٠٠٤البدور ، (
 

م ٢٠٠٦حسـني، ( منـها ، لتربويـة  العديد من التطبيقات ا،  ولنظرية الذكاءات املتعددة     
 ـ :)٧٤،ص]ب[
حلل مشكلة ما ،  ، ملتعدديصف كيف يستخدم األفراد ذكاءهم ا ،تعد النظرية منوذجاً معرفياً / ١

توى املوقف ليصل إىل احلـل ،  يف تناول حم، وتركز هذه النظرية على العمليات اليت يتبعها العقل 
 حالة عمل يف موقـف  بأنه جمموعة ذكاءات هذا الفرد يف ، يعرف منط التعلم عند الفرد وبالتايل

 . تعليمي طبيعي
ملتعلمني أكرب عدد من ا ليصل إىل، يات التدريسية االستراتيجاملعلم على توسيع دائرة تساعد / ٢

على التعبري بأنفسهم أم قادرون  اط تعلمهم ، وبذلك يدرك املتعلمنيعلى اختالف ذكاءام وأمن
 . عن أي حمتوى معني  بأكثر من طريقة

عبقريـة   حىت يستطيع أن يقـدم حلـوالً  ، توسيع وتعميق النطاقات املعرفية لدى كل فرد / ٣
 . الت اليت تقابله ويعمل على حلها للمشك
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وتكمن أمهية هذه النظرية يف أا ركزت على أمور غفلت عنها النظريات األخـرى، وقـد       
عفانة ونائلـة  (اجلوانب التالية  فاعليتها يف ، ت املتعددةاءالتطبيقات التربوية لنظرية الذكاأكدت 

 ) : ٧٥م، ص ٢٠٠٧اخلزندار، 
 . ورفع مستويات اهتمامام جتاه احملتوى التعليمي ، صيل لدى املتعلمني ني مستويات التححتس/ ١
بأساليب متعددة وحتـث هـذه   ، كمدخل للتدريس ، إمكانية استخدام الذكاءات املتعددة / ٢

 ـ :النظرية التربويني على 
 

 . فهم قدرات واهتمامات الطالب . أ
 . ت استخدام أدوات عادلة يف القياس تركز على القدرا. ب
 . املطابقة بني حاجات اتمع واالهتمامات . ج 
 ) .كاختيار طريقة التدريس اليت تناسبهم للدراسة( مرونة حرية تدريس الطلبة . د

  . التنوع يف األنشطة حسب أنواع الذكاء . هـ
 

لنظريـة  ، بعض التطبيقـات التربويـة   ) ٨٤ - ٨٢م ، ص ص ١٩٩٩( كما خلص أوزي     
 -:واليت تندرج حتت أمهيتها بالنسبة للمتعلمني على النحو التايل ، ددة الذكاءات املتع

 

يف تنظيم وحتضري ، يف إشراك مجيع املتعلمني املوجودين يف الفصل ، يساعد تطبيق هذه النظرية / ١
 . وتعلم الدروس 

ر  ، كمـا  تساعد ممارسة أنشطة الذكاءات املختلفة املتعلم يف إثارة دافعيته لإلنتاج واالبتكـا / ٢
 . ولديه تركيز يف األنشطة ، وال يشعر بامللل واإلرهاق والقلق ، تكون حالته النفسية جيدة 

 . مبا يؤدي إىل تعلم جيد ، بطريقة صحيحة يف الدماغ ، تسهم يف معاجلة معلومات املتعلم / ٣
 

 ، العديد من ااالتوهلا تطبيقات يف  ، جداً و مما سبق جند أن نظرية الذكاءات املتعددة مهمةٌ    
حيث ساعدت تطبيقـات هـذه النظريـة    ، ويف العملية التربوية بصفة خاصة ، يف احلياة عامة 
ومعرفة  مناطق التميز اخلاصة  ، العديد من املعلمني يف حتديد وتشخيص متعلميهم، واستراتيجياا 

 ، واالسـتراتيجيات  ، و الطـرق  ، وبالتايل تسهم يف حتديـد احملتـوى   ، ونقاط ذكاءهم ،م 
 . يف تنمية كل منط من أمناط الذكاء لديهم وصقله  اليت تسهم، وأساليب التقومي  ،واألنشطة
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 :أنواع الذكاءات املتعددة  
  

ذكاء ، وفيما بعد يف وبني عـامي  حدد هوارد جادنر يف كتابه أطر العقل سبعة أنواع رئيسة لل   
وفيما يلـي   . لذكاء أطلق عليه الذكاء الطبيعي ا من احدد نوعاً جديد) م ١٩٩٩ -م  ١٩٩٥(

جاردنر " ع الذكاءات الثمانية اليت حددها ألنوا وصف ". 
 ـ ): Linguistic Intelligence( ) اللفظي ( الذكاء اللغوي / ١

طلق عليـه باللغـة اإلجنليزيـة     ي كما،  ويطلق على هذا الذكاء أيضاً اسم الذكاء اللفظي      
)Verbal Intelligence  (للعديـد مـن الدراسـات واألحبـاث     ، كاء وقد اخضع هذا الذ
 )  ٣٩م ، ص  ٢٠٠٣اهلويدي وآخرون ، (

     

 ، والكلمـات  ، واملعـاين ، ويظهر هذا الذكاء يف قدرة الفرد على التعامل مـع األلفـاظ        
أصوات (لغوي جلة البناء القدرة الفرد على معا، ويتجلى يف  وكتابياً شفهياً، واستخدامها بكفاءة 

يف القدرة على استخدام اللغة يف اإلقناع أو التذكر ، كما يظهر  ،، كما يتجلى أيضاً ) معاين  -
 ) . ٢٣٥، ص  ٢٠٠٥عرفة ، ( يف استخدام اللغة يف حد ذاا 

 ، ظوعلم دالالت األلفـا  ، واللغة ، بتراكيب اجلملالتغيري على  ويربز هذا الذكاء يف القدرة    
والشـرح  ، وفن تقوية الـذاكرة  ، طابة وتتضمن بعض هذه االستخدامات اخل. أو معاين اللغة 

 ) .  ٢م ، ص  ٢٠٠٦، آرمسترونج(
 

من خالل عدد من اخلصائص واملؤشرات اليت ، ويتم التعرف على الذكاء اللغوى عند املتعلم     
 ـ :فيما يلي ) ٦٦م ، ص ١٩٩٩(واليت خلصها أوزي ، متيز ذكائه 
 . حيفظ الكلمات واألحلان بسرعة . أ
 . حيب التحدث . ب
 .حيب مسع األصوات. ج 
 . حيب األلعاب اليت تستعمل اللغة . د

 . لديه رصيد لغوي متنامي . هـ
 . يقرأ ما هو مكتوب على امللصقات . و 
 . مييل إىل إعادة قص احلكايات اليت مسعها .ز 
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 ـ ) : Logical Mathematical Intelligence() الرياضي ( يذكاء املنطق/ ٢
 

يف قدرة الفرد على استخدام األرقام أو السلوك املنطقي وأداة  ، يظهر ذكاء املنطق الرياضي     
والعالقات املنطقيـة يف   ، هذا الذكاء استخدام الرقم ، ويتضمن هذا الذكاء احلساسية للنماذج

، وتشمل عمليات هذا النـوع مـن   ] بب والنتيجة الس... إذن ... مبا أن : [ البناء االفتراضي 
على عمليات التصنيف ، االستدالل ، التعميم ، اختبار الفروض ، املعاجلات احلسابية ،  ، الذكاء

وبالتايل فهو يهتم بالتركيز على التفكري االستداليل و االستنتاجي، واألعداد اردة ، وما يسمى 
 )  . ٢م ،ص  ٢٠٠٦آرمسترونج ، (؛ )  ٢٣٥ص م ،  ٢٠٠٥عرفة ، ( التفكري العلمي 

 

كما يتضمن هذا النوع من الذكاء اكتشاف العالقات وإدراكها مث تطبيقها وتكوينها ، وتدعم     
، ع من الذكاء عند علماء الرياضياتحبوث بياجيه تطور هذه القدرة عند الفرد ، ويظهر هذا النو

هندسني واحملاسبني وعند الفيزيائيني ، ويتطلب هذا الذكاء ومربجمي الكمبيوتر واحملللني املاليني وامل
 ) . ٤٠م ، ص ٢٠٠٣اهلويدي وآخرون ، ( قدرات احلساب واجلرب 

 

ويتم التعرف على الذكاء املنطقي ـ الرياضي  عند املتعلم من خالل عدد مـن اخلصـائص        
 ـ ):٦٧م ، ص١٩٩٩(واملؤشرات اليت متيز ذكائه واليت خلصها أوزي 

 . حيب عد وتصنيف األشياء  . أ
 . حيب كتب العلم والرياضيات. ب
 .يعرف كيفية استخدام األشياء. ج 
 . حيب األلعاب اليت تستعمل االستدالل املنطقي . د

 . حيب القيام بتجارب ملعرفة كيفية حدوث الظواهر  . هـ
 . يكتشف األخطاء يف األشياء احمليطة به  . و 
 . اء أو قياسها بكيفية معينة يرتاح عند تقييم األشي.ز 

 

 ـ : ) Spatial Intelligence () املكاني ( الذكاء البصري / ٣
  

الذكاء البصري عن  قدرة الشخص علـى   ويعرب، ويطلق عليه الذكاء الصوري أو الفضائي    
وحتويله إىل مدركات حسية، ومظهر هذا الذكاء الصورة ، يظهـر  ، مالحظة العامل اخلارجي بدقة 

سنوات ، ويتضمن أيضا التصور البصري ومتثيل األفكـار ،  )  ١٠:  ٩( صورة واضحة يف سن ب
، لتخيل، ا إعادة بناء األفكار بيانياًو ويساهم يف اإلحساس البصري ، واإلدراك الواعي للهدف ، 
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م ، ص  ٢٠٠٥عرفـة ،  ( إدراك العالقات ، اخلطوط ، الفراغ ، العالقات بني هذه العناصـر  
٢٣٥ . ( 

 

احلساسـية   يتضمن، بأن هذا النوع من الذكاء )  ٢ م ، ص ٢٠٠٦( ويضيف آرمسترونج    
 ،والتمثيل البياين لألفكار البصرية، لتصور اجتاه اللون واخلطوط والشكل ، ويتضمن املقدرة على 

 .بصورة مالئمة يف قالب مكاين ـ بصري ، والقدرة على توجيه الذات ، أو املكانية 
 

يتوقف عن النمـو يف الطفولـة    ، بأن هذا النوع من الذكاء ، ت األحباث والدراساتوقد بين   
استقاللية الذكاء ، وتعليماً يرعاه ، كما بينت األحباث النروجيية  ومساندةً املتوسطة ما مل جيد دعماً

، لدماغلرابط بينهما وبقية أجزاء اوا، ن هذا الذكاء يرتبط بالفصني اجلبهي واجلداري وأ،  املكاين
، م ٢٠٠٣اهلويدي وآخرون ، ( نانني ويظهر هذا الذكاء عند املهندسني املعماريني ، ومشاهري الف

 ) . ٤٠ص 
 

أوزي، ( املكاين لدى املتعلم من خالل املؤشرات التالية _ وميكن التعرف على الذكاء البصري    
 ـ) : ٧٣م ، ص ١٩٩٩
 . يستجيب بسرعة لأللوان واألشكال والصور. أ
 . يندهش لشيء يثريه  .ب
 . يصف األشياء بطريقة خياليه . ج
 . حيب تصور األشياء والتأليف بينها . د

 . هـ حيب الرسم والتلوين 
 .يالحظ أشكال األشياء بدقة . و 
 . حيب رؤية الصور يف الكتب . ز 
 .ولعب املكعبات امللونة ، حيب بناء القصور يف الرمال . ح

 

 ـ ): Naturalist Intelligence(  )بيئي ال(  الذكاء الطبيعي/ ٤
 

ويشري إىل قدرة الفرد على االهتمام بالكائنات احلية احمليطة بنا ، والقدرة على التعامل مـع       
هو القدرة على ، البيئة باحترام ، ومظهره العالقة مع البيئة ، ويذكر جاردنر أن الذكاء الطبيعي 

املرتبطة بالطبيعية ، ومن أهم ، واملوضوعات األخرى ، ات التعرف على تصنيف النباتات واحليوان
احليوانات ، علم الفلك ، حفظ النظام ، الطيور ، علم النبـات ،  " املوضوعات املرتبطة بالطبيعة 
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الفراشات ، جمموعة النجوم ، الصحارى ، السمك ، الزهور ، األرض ، الغابـات ، الزراعـة ،   
، ، الصخور ، فصول العام ، البذور احمليطات والنباتات ، األاراجليولوجيا ، احلشرات، البحار ، 

 ) . ٢٣٧م ،   ٢٠٠٥عرفة ، ( املد واجلزر، األشجار ، الرباكني ، علم احليوان 
 

يتضمن احلساسـية  ، أن  هذا النوع من الذكاء )  ٣م ، ص ٢٠٠٦( ويضيف آرمسترونج     
قدرة على التمييز بني وال) يالت السحاب واجلبال تشك:  مثالً( ، جتاه الظواهر الطبيعية األخرى 

 .كالسيارات واألحذية الرياضية وغالفات األسطوانات ، األشياء غري احلية 
 

أو ، أو رئيس الطهاة ، القيام بدور عامل النبات من حيث متكننا ، وهذه القدرة مفيدة يف حياتنا     
(      والتمييز بينـها ، التعرف على األمناط وميكن االستفادة من هذا الذكاء يف ... راصد جوي 

 ) . ٤٢م ، ص  ٢٠٠٣اهلويدي وآخرون ، 
 

، من خالل عدد من اخلصائص واملؤشـرات  ، ويتم التعرف على الذكاء الطبيعي عند املتعلم     
 ـ ):٧٥م ، ص١٩٩٩(اليت متيز ذكائه واليت خلصها أوزي 

 . حيب النباتات ويهتم ا  . أ
 . ات ويرعاهاحيب احليوان. ب
 .يصنف احليوانات إىل فئات ويتتبع مراحل منوها . ج 
 . حيب التواجد باستمرار يف الطبيعة . د

 . حيب املقارنة بني حياة خمتلف الكائنات احلية   . هـ
 . حيب كتب الطبيعة اليت تفسر حياة الكائنات احلية  . و 

 

ــي / ٥ ــذكاء احلرك ــ( ال ــدي -مي اجلس  Bodily - Kinesthetic) (   اجلس

Intelligence   ( 
 

إىل قدرة الفرد على استخدام أعضاء جسده  للتعـبري عـن    ،ويشري هذا النوع من الذكاء     
واملمارسني أللعاب اهلواء ، وسهولة اسـتخدام اليـدين يف    ، مثل املمثلني، ومشاعره . أفكاره 

ويهتم هذا النوع ) انيكي ، اجلراح املثال ، النحات ، امليك( كما يبدو يف أداء  ، تشكيل األشياء
م ،  ٢٠٠٥عرفة ، ( ، والتوازن والقوة واملهارة ، واملرونة ، والسرعة واالتقان من الذكاء بالتآزر

 ) . ٢٣٧ص 
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أن هذا النوع من الذكاء يتضمن القدرة )  ٤١م ، ص ٢٠٠٣( ويضيف اهلويدي وآخرون      
ويتمثل يف القـدرات الـيت   . مبهارة فائقة  ، أو حركة أو تأدية لعبة، على تناول األدوات مبهارة 

وذات االحندار احلادة ، ويتطلب ، يظهرها العيب الكرة احملترفني ، و قدرة متسلقي اجلبال الوعرة 
 . لتكوين نواتج معينة ،  استخدام مجيع أجزاء اجلسم أو بعضها، استخدام  هذا الذكاء 

 

 ، والرباعة اليدوية ، والتوازن،  كالتنسيق ، مية معينةويضمن هذا الذكاء أيضا مهارات جس    
 . واملرونة والسرعة إضافة إىل القدرات اللمسية ، أو العقلية 

 

من خالل عـدد مـن اخلصـائص    ، ويتم التعرف على الذكاء احلركي اجلسمي لدى املتعلم     
 ـ ):٦٨م ، ص١٩٩٩(واملؤشرات اليت متيز ذكائه واليت خلصها أوزي 

 . ب الرياضة واألنشطة اجلسميةحي. أ
 . حيب النشاط واحلركة وال جيلس وقتاً طويالً . ب
 .حيب احلركة اإلبداعية.ج 
 . عمل التجارب والعجن ، حيب العمل باستخدام يديه يف أنشطة خاصة مثل . د

 . حيتاج حلركة ويستخدم يديه ورجليه عندما يفكر. هـ
 . حيتاج أن يلمس األشياء حىت يتعلم. و 
 . أو مشاهدا  ، وجتريبها بدال من السماع عنها ، حيب اختبار األشياء .ز 

 

 ـ ): Musical Intelligence) (  املوسيقي( الذكاء اإليقاعي  / ٦
 

والتواصـل مـع   ، والتعبري عنها ، لألفراد تكوين املعاين من الصوت الذكاء املوسيقي يتيح      
عند مؤلف ، هذا الذكاء  إىل تدريب مكثف ، ويظهر عادةً اآلخرين وفهمها ، وحيتاج هذا الذكاء

اهلويـدي وآخـرون ،   ( ومهندسي الصـوت  ، وعند خرباء السميعات  ، والعازف، املوسيقى 
 .)٣٩م ، ص ٢٠٠٣

     

يربز يف القدرة علـى إدراك  ، أن الذكاء املوسيقي )  ٢٣٨م ، ص  ٢٠٠٥( ويضيف عرفة      
، ومتييـز طبقـات    وعزفاً وتأليفاً والتعبري املوسيقي نقداً، وسيقي والتحليل امل، وفهم املوسيقى 

  .الفين الصوت واإليقاع ودرجة النغمة ، وامليزان املوسيقى ، كما يعين الفهم املنهجي
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أو اللحن أو لون النغمة لقطعة ، ودرجة الصوت  ، ويضمن هذا الذكاء حساسية جتاه اإليقاع   
أو أن يفهمهـا  ) عاملي ، بديهي ( يفهم املوسيقى من أعلى إىل أسفل ميكن للمرء أن وموسيقية ، 

 ) . ٣م، ص ٢٠٠٦آرمسترونج ، ( أو كليهما ) حتليلي ، فين ( من أسفل إىل أعلى 
 

من خالل عدد من اخلصائص واملؤشـرات  ، ويتم التعرف على الذكاء اإليقاعي عند املتعلم     
 ـ ):٧٢م ، ص١٩٩٩(اليت متيز ذكائه واليت خلصها أوزي 

 . ينشد بشكل جيد  . أ
 . حيفظ األناشيد بسرعة. ب
 .حيب مساع األناشيد. ج 
 . حيب اإليقاعات وله حس حنوها . د

 . يقلد األصوات اللفظية للحيوانات واآلالت. هـ
 

 ـ ):Interpersonal Intelligence ()البني شخصي ( الذكاء االجتماعي / ٧
 

ومعرفـة  ، يتمثل يف القدرة على مالحظة وفهم اآلخـرين  و، اعلي يطلق عليه الذكاء التفو     
وكيفية أدائهم ألعماهلم ، وكيفية التعاون معهم ، واستيعاب حاجـام، ومالحظـة   ، دوافعهم 

والتنبؤ بسلوكهم يف املواقف اجلديدة ، والقدرة على التمييـز  ، ومراقبة حاالم النفسية املختلفة 
، االجتمـاعي  ويتضـمن الـذكاء   . وافع واملشاعر بالنسبة لآلخرين بني الطباع واملقاصد والد

والصوت واإلمياءات ، ويتميز أصـحاب هـذا الـذكاء بالعمـل يف     ، احلساسية لتعبري الوجه 
آرمسـترونج ،  ( ؛ )  ٢٣٩م ، ص  ٢٠٠٥عرفـة ،  ( والقدرة على التأثري فيهـا  ، تجمموعا
 )  .  ٣، ص ٢٠٠٦

 

وإذا تعرضـت هـذه   ، صي بالفصوص اجلبهية األمامية يف الدماغ ويرتبط الذكاء البني شخ     
اهلويـدي وآخـرون ،   ( بها العطـب  يفإن استجابته لآلخرين قد يص، املنطقة للتلف أو العطب 

 ) . ٤٢م ، ص  ٢٠٠٣
    

من خالل عدد من اخلصائص واملؤشرات ، ويتم التعرف على الذكاء االجتماعي  عند املتعلم     
 ـ ):٦٩م ، ص١٩٩٩(واليت خلصها أوزي ، ئه اليت متيز ذكا
 . يكون صداقات بسرعة  . أ
 . حيس مبشاعر الغري. ب
 .يتدخل عندما يوجد سوء تفاهم حلله. ج 
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 . حيب إجناز األنشطة يف مجاعة . د
 . حيب مساعدة الغري بدالً من حل مشاكله مبفرده  . هـ
 . خيتار األلعاب اليت يشارك فيها غريه. و 
 . ن يعلم غريه ما يعرفه أو ما تعلمه حيب أ.ز 
 . يتمتع بصفات الزعيم .ح
 .حيس بسرعة باالطمئنان داخل مجاعته. ط

 

 )  التأملي –الضمن شخصي  –الشخصي ( الذاتي  الذكاء/  ٨
 )Interpersonal Intelligence:( ـ 

 

ءمة بناء علـى  ىل القدرة على معرفة الذات ، والتصرف بطريقة ماليشري الذكاء الشخصي إ     
صورة واضحة ودقيقة وصـحيحة عـن   ،  هذه املعرفة الذاتية ، ويتضمن هذا النوع من الذكاء

والنوايـا والـدوافع   ، من حيث جوانب القوة والقصور ، والوعي باحلالـة املزاجيـة   ، النفس 
       وفهم الذات وتقـدير الـذات  ، بط والتحكم الذايت ات ، باإلضافة إىل القدرة على الضوالرغب

 ) .  ٣م ، ص  ٢٠٠٦آرمسترونج ، ( 
 

القدرة على مهارات صنع القرارات الشخصية ، ولديه إدراك ، وميتلك صاحب هذا الذكاء      
 اًوضبطها يف ضوء هذه األهداف ، وال يعتمد كثري ، على تصحيح نفسه وقادر ، صحيح ألهدافه
    غري متسرع يف إبداء الـرأي  ، التفكري وعمق ، والتركيز ، ويتميز بكثرة التأمل، على اآلخرين 

 ) . ٢٤٠ - ٢٣٩ص  م ، ص ٢٠٠٥عرفة ، ( 
 

ويتم التعرف على الذكاء الذايت  عند املتعلم من خالل عدد من اخلصائص واملؤشرات اليت           
 ـ ):٦٧م ، ص١٩٩٩(متيز ذكائه واليت خلصها أوزي 

 . يبدو يف معظم األحيان مستغرقاً يف التأمل. أ
 . ميتلك آراء حمددة ختتلف عن أفكار غريه. ب
 .ختتلف اهتماماته عن اهتمامات الغري . ج 
 . حيدد ما يريد من احلياة ، وله مشاريع يسعى لتحقيقها . د

 . يعرف نقاط القوة والضعف يف شخصيته. هـ
 . يفضل األنشطة الفردية .و 
 . حيب االستقالل ولديه إرادة صلبة.ز 
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 :لذكاءات املتعددة للتدريس املالئمة اسرتاتيجيات ا  
. ط من أمناط الـذكاءات املتعـددة   هناك عدد من  استراتيجيات التدريس اليت تالئم كل من     

  :وفيما يلي عرض خمتصر هلذه االستراتيجيات 
 ـ :)اللفظي( لذكاء اللغوي املالئمة ل تدريسالاسرتاتيجيات / ١

ن االهتمام يف املدارس ، نظراً لسهولة التدريس به وسهولة حيظى الذكاء اللغوي بقدر كبري م    
تطبيقه يف حجرة الدراسة ،وحيث أن الذكاء اللغوي هو الذكاء الذي يسود استخدامه يف غرفـة  

اخلالـدي  و؛ )  ٢٢٤ - ٢٠٨ ص ، ص] أ [ م ٢٠٠٦(فقد اقترح كل من حسـني  ، الصف 
عدداً من  ) ٧٠ - ٦٨ص ، ص  ٢٠٠٦( آرمسترونج و؛ )١٧٧ - ١٧٦ ص م،ص٢٠٠٥(

واجلدول التايل يوضح بعض هذه ، االستراتيجيات املالئمة لكل نوع من أنواع الذكاءات املتعددة 
 ـ:االستراتيجيات  

 ) ٧( جدول رقم 
 لذكاء اللغويملالئمة لاستراتيجيات التدريس ا

 دور المتعلم دور المعلم مفهوم االستراتيجية االستراتيجيات
استراتيجية / ١

 صةالق
 

تعترب هذه االسـتراتيجية  
ــة   ــيه فعال أداة تدريس
وطريقة من طـرق نقـل   
ــات  ــت املعلوم  وتثبي

ادة صياغة امل وتتلخص يف
يف إطار قصصي تعليمية ال

مشوق للمتعلمني يقـدم  
 . توجيهات هادفة 

يقوم املعلـم بعمـل قائمـة    
بالعناصر األساسـية املـراد   
اإلشارة إليها واستخدام اخليال 

صـة مـع   خللق موضوع الق
ضرورة وجود حبكة داخـل  
القصة لنقل الرسـالة املـراد   
إيصاهلا مث وضع املادة التعليمية 

 .داخل قصة تروى للمتعلمني 
ــم يف  ــتلخص دور املعل أي ي
نســج األفكــار األساســية 
واملفاهيم واألهـداف داخـل   
القصة اليت يؤلفها أو يقـدمها  

 . إىل طالبه 

يقتصر دور املتعلمني  على 
مضمون القصة التعبري عن 

. مبشاركة وإرشاد املعلـم  
ووضع ايـات حمتملـة   

 . للقصة 

ــتراتيجية / ٢ اسـ
اســتدرار األفكــار 

 ) العصف الذهين (

جوهر هذه االستراتيجية 
وضع الذهن يف حالة من 
اإلثارة للتفكري يف كـل  
االجتاهات وإنتاج أفكـار  

حتديد املشكلة عن طريـق  / ١
 . السؤال 

اختيار احللول عن طريـق  / ٢
كتابة مجيع أفكار املتعلمني على 

إنتاج كم كـبري مـن   / ١
األفكار اللفظيـة  والـيت   
ميكن جتميعها مـن كـل   
املتعلمني حبيث يشارك كل 
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وأراء من املتعلمني حلـل  
 . مشكلة معينة 

 : مثال 
ون العصـف  ميكن أن يك

الذهين من خالل قصيدة 
أو أفكار لوضع أنشـودة  
تضم أنواع من اسمات 

 . يف الرياضيات 

 . السبورة بصورة عشوائية 
ــنيف ا/ ٣ ــار يف تص ألفك

ــل  ــاة مث ــات متش جمموع
ة عقليه أو رسم ملخص خلريط(

الفن البيـاين و التوضـيحي   
 ). لتنظيمها 

استخدام مجيـع األفكـار   / ٤
 . لوضع حلول للمشكلة 

متعلم مبا يأيت على ذهنه من 
أفكار مرتبطة بالسـؤال ،  
ــى  وميكــن وضــعها عل

أو علـى شـرحية    السبورة
 . عرض 

احلصول علـى أفكـار   /٢
 متعددة حلل املشكلة 

استراتيجية / ٣
التسجيل الصويت 

 .على شرائط 

تقوم  هذه االسـتراتيجية  
على جتميع املعلومات عن 
طريق مسجل الشـرائط  

 . بدال من الكتابة 
ــتخد ــذه وتسـ م هـ

ــتراتيجية يف  االســـ
 . املقابالت

يقوم بعـرض مشـكلة أو   /١
ــ ــرة أو مش ــى فك روع عل

 . املتعلمني 
حتديد وختطـيط كيفيـة   / ٢

. استخدام مسجالت الشرائط 
متابعة مـدى التقـدم يف   / ٣

الوصول حلل املشكلة أو إنتاج 
 . الفكر أو إمتام املشروع 

يستطيع املتعلم من خالل  
هذه االستراتيجية أن يقوم 

 ـ :بـ 
ــات ـ    ــع املعلوم جتمي
التحضري للكتابة بواسـطة 

شــفوية  جتميــع رســائل
ملتعلمني آخـرين لتبـادل   

 . اخلربات 

استراتيجية كتابة / ٤
كتابة (اليوميات 
 )جلرائداملفكرات أو ا

تعتمد هذه االستراتيجية 
على عمل مفكرة شخصية 
يسهم الطالب يف صـنع  
سجالت مستمرة مكتوبة 
ــال أو  ــلة مبج ذات ص

 موضوع حمدد 
: مثــال يف الرياضــيات 

اكتب عن استراتيجيات 
ــ ــل املس ــيت ح ائل ال

 تستخدمها 

موضوع : حتديد املوضوع / ١
جزء مـن   -مفتوح أو حمدد 

الدرس ـ حتقيق عن أفكـار   
جديدة مت استنتاجها ـ تقرير  
عن ردود أفعال ـ آراء عـن   

 . كتب مت قراءا 
توجيه وإرشـاد وتقـدمي   / ٢

 . تغذية راجعة 

ــة  ــفة فردي ــل بص العم
ويستخدم جريدته ليعرب عن 

ولـه  رأيه جتاه املوضـوع  
مطلق احلرية يف أن  حيتفظ 
باملفكرة سرية أو يقرأهـا  

 على زمالئه يف الصف 
كما يكمن للمتعلم أثنـاء  
ــج  ــه دم ــة مفكرت كتاب
ــددة أي  ــذكاءات املتع ال
ــوم   ــماح لرسـ السـ
واستكشـــاف صـــور 
وحوارات وبيانـات غـري   

ــة  ــذه . [ لفظي أي أن ه
االستراتيجية ختدم أكثر من 
نوع من الذكاءات مثـل  

لصـوري ـ   اللغوي ـ ا 
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 ] الضمن شخصي 

تعتمد هذه االستراتيجية  استراتيجية النشر/ ٥
ــة  ــز يف أن الكتاب وترك
تعترب عامل قـوي وأداة 
مؤثرة يف تبادل اخلـربات  

 . واألفكار ونشرها 

إعطاء املتعلمني فرصة لنشر أو 
توزيع أعمـاهلم الكتابيـة ـ    
تصــوير كتابــات الطــالب 
وتوزيعها وإدخاهلا يف برنـامج  

 النصوص مت طبع عـدد  معاجل
كبري منـها ـ عمـل جملـة     
للمجموعة ـ جتميع كتابـات   
املتعلمني بعد جتليدها يف كتب 
ووضعها يف مكتبة الصـف أو  
نشرها يف موقع إلكتـروين ـ   
تبادل الكتابـات ـ تعزيـز    
 .التعامل بني الكتابات والقراء

ــاالت حــول  ــة مق كتاب
موضوعات متفق عليها من 

 . قبل املعلم 

 

 ـ   : )الرياضي( املالئمة للذكاء املنطقيتدريس الرتاتيجيات اس /٢
الرياضـيات والعلـوم ، وهنـاك      على مقررات مقصوراً، يكون التفكري املنطقي يف العادة     

التـدريس املالئمـة   مكونات هلذا الذكاء قابلة للتطبيق عن طريق املنهج ومن أبرز استراتيجيات 
؛ )  ٢١٣ - ٢١١ص ص ، ]أ[ م ٢٠٠٦(  أوردها  حسـني  كما ، لذكاء املنطقي الرياضي ل

 ـ ) : ٧٣ - ٧١ص ص،  ٢٠٠٦( ؛ آرمسترونج )١٨٣- ١٨٢ص م ، ص ٢٠٠٥(اخلالدي 
 ) ٨( جدول رقم 

 لذكاء املنطقي الرياضي التدريس املالئمة لاستراتيجيات 

 دور المتعلم دور المعلم مفهوم االستراتيجية االستراتيجيات
استراتيجية / ١
سابات والتقدير احل

 الكمي 
أو القياسات الكمية 

 . 

هي تلك االسـتراتيجية  
اليت تزودنا بأسس التفكري 

 الرياضي 

العمل إلجياد فرصة الشـتراك  
األرقام يف املواد غري احلسابية 
داخل الرياضيات وخارجهـا 
حيث أن احلساب ال ينتمـي  
لدرس احلساب بصفة عامـة،  
مثل عدد القتلى يف التـاريخ ،  

اللغة العربية ذكر األرقام  ويف
وكيفية كتابة األرقام بالصياغة 

 .اللغوية الصحيحة 

التركيز على األرقام الـيت  
تشمل عليهـا حمتويـات   

كما يتعلمـوا أن  . املناهج 
يروا أن الرياضـيات ذات  
صلة وارتباط ليس يف حصة 
الرياضيات فحسب بل يف 

 . احلياة عامة 
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استراتيجية / ٢
 . التصنيف والتبويب

 

تركز هذه االسـتراتيجية  
علـى تنظــيم وترتيــب 
املعلومات حول أفكـار  
معينة بطريقـة منطقيـة   
عقالنية  مما جيعل تذكرها 

 .ومناقشتها أسهل 

حتفيز العقل مبعلومات سـواء  
كانت لغوية أو حسابية أو أي 
نوع آخر من البيانات ، وذلك 
من خالل وضـع فئـات أو   
حاالت ملوضوع أو فكـرة مث  

من املـتعلمني وضـع   الطلب 
 أمثلة حتت كل فئة  

عملية استدرار أفكار حول 
موضوع معـني بطريقـة   
عشوائية مث وضع املعلومات 
يف إطار تنظيمي قد يكـون  
وفقا للنوع أو الشـكل أو  
القيم الزمنية على شـكل  

ة أو شـبكات  رسوم بياني
اخلصــائص وخــرائط  

 ،وأشكال فني   العقل

استراتيجية / ٣
طي التساؤل السقرا
 .  يف طرح األسئلة

  

تركز هذه االسـتراتيجية  
علــى الــتفكري الناقــد 
ملعلومات سابقة للخروج 
بأفكار صحيحة بعيدة عن 
ــف   ــف واملواق العواط

 . اللحظية

يسأل عن وجهات نظـر  / ١
 املتعلمني يف موضوع ما 

كة يف حوارات مـع  املشار/ ٢
عن اخلطأ أو لكشف املتعلمني ل

 . الصواب يف معتقدام
توجيه تفكري املتعلمني حنو  /٣

الصواب والوضوح والدقـة  
 والترابط املنطقي 

تنمية طريقة تفكري املتعلمني / ٤
بطريقة ناقدة وحكمهم علـى  

 . األشياء

إبداء وجهات نظر وأفكار 
ــول  ــدات حـ ومعتقـ
موضوعات سابقة، وإصدار 
.  األحكام املنطقية العقالنية

استراتيجية / ٤
تشجيع املتعلمني 

كتشاف على ا
 األشياء بأنفسهم 
أو حلول بديلة 

ختمينية تعتمد على 
 . التجربة 

تضم هذه االسـتراتيجية  
ــة مــــن  جمموعــ
ــتراتيجيات  االســـ
والبديهيات واملقترحـات  
حول كيفية التصـرف يف  
 . املواقف بأسلوب منطقي

 . طرح مشكلة رئيسه/ ١
طــرح مشــكلة أخــرى / ٢

ــكلة األوىل   ــة باملش مرتبط
 .ومشاة هلا

حلصول على األجزاء ا/ ١
املختلفة للمشكلة املـراد  

 . إجياد مفردااوحلها 
النظر لكل مفردة على / ٢

 . أا مشكلة منفصلة 
إجياد احللول املناسـبة  / ٣

 لكل مفردة من املفردات 

استراتيجية / ٥
 التفكري يف العلم 

 

تم هذه االسـتراتيجية  
بتأثري النظريات العلميـة  

ـ   ى واألفكار العلميـة عل
املواد الدراسية املختلفـة  
وليس يف جمـال العلـوم   

توضيح العالقة بني األفكار / ١
واملصطلحات العلمية واملـادة  
الدراسية ممـا يثـري تفكـري    

 . املتعلمني 
 كل نشر التفكري العلمي يف/ ٢

معرفة مدى تأثري العلم / ١
على احلياة العمليـة مثـل   

ريخ عن طريق اخليـال  التا
 .العلمي 

اكتشاف طرق التطور / ٢
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 . والتوقعات املستقبلية  .جزء من أجزاء  حمتوى املنهج . فحسب 
 .مناء اخليال العلمي / ٣
معرفة اخللفيات العلمية / ٤

 .للمواد الدراسية

 ـ :)املكاني (لذكاء البصري املالئمة ل تدريسالاسرتاتيجيات / ٣
أو تعلم ،  ليل على أن التعلم املكاينخري د، رسومات الكهوف لإلنسان فيما قبل التاريخ متثل     

كان هاماً لإلنسان من فترة طويلة من الزمن ، وفيما يلي أبرز استراتيجيات ، األشكال والرسوم 
 - ٢١٣ص ص ،  ]أ[ م ٢٠٠٦( لذكاء املكـاين كمـا أوردهـا حسـني     املالئمة لتدريس ال

 - ٧٣ ص ، ص ٢٠٠٦( ؛ آرمسـترونج  )١٧٥- ١٧٤م ، ص ص ٢٠٠٥(؛اخلالدي )٢١٦
 ـ ) : ٧٦

 ) ٩( جدول رقم 
 لذكاء البصري املكاينالتدريس املالئمة لاستراتيجيات 

 دور المتعلم دور المعلم مفهوم االستراتيجية االستراتيجيات
استراتيجية / ١

 التخيل أو الصور 
تتمثل هذه االسـتراتيجية  
ــة الكتـــب  يف ترمجـ
واحملاضرات إىل رسومات 

 . وصور  وختيالت 

 اد خيال املتعلمنيتوجيه وإرش
، لنقاط معينة يف املواد الدراسية

ويتمثل ذلك يف جعل املتعلمني 
يغمضون أعينهم ويتصـورون  
أي شيء جتـري دراسـته يف   

 . عقوهلم 

يتخيل السبورة يف عقله / ١
مث يضع ما قرأه وما درسه 
على هذه السبورة العقلية 
سواء كان ذلـك لشـيء   
قرؤوه أو درسوه يف تلـك  

معـادالت   اللحظة مثـل 
انني حلسـاب  رياضية أو قو

 .مساحات أو حجوم وحنوه
ــتدعاء أي / ٢ ــد اس عن

معلومة عقلية يتذكر شكل 
سبورته اخلاصة وما كتـب  

 . عليها 

استراتيجية / ٢
 اإلمياءات اللونية

تركز  هذه االستراتيجية 
على استخدام األلـوان  

طباشري أو (كأداة تعليمية 
 ) أقالم أو أوراق ملونة 

ام األلوان ـ إظهـار   استخد
القوانني واألمناط والقواعد  ـ  
التعليمات املهمة أثناء الشرح 

 . 

كتابة النقاط اهلامة بلـون  
مفضل أثناء معاجلة مسائل 
صعبة إلدخال البهجة على 

 . أنفسهم 

استراتيجية  / ٣
االستعارة املصورة أو 

تم  هذه االسـتراتيجية 
ـ   ة باستخدام فكـرة معين

توضيح العالقات والترابطات 
بني ما يعرفه املتعلم بالفعل وما 

وذلك بالتفكري يف النقطـة  
األساسية أو املفهوم الرئيس 
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للوصول إىل فكرة أخرى  جمازات الصور 
أو التعبري عـن الفكـرة   

 .بصورة مرئية 

الذي تريد من الطالب أن  يتم تقدميه له 
يتقنوه مث يتم ربطه بصورة 
بصرية حيث أن كل متعلم 

ربطه بالصورة البصرية يتم 
 .  اخلاصة به 

استراتيجية / ٤
 ختطيط األفكار 
أو صنع رسم 

 ختطيطي لألفكار 

تركز هذه االسـتراتيجية  
علــى الــتفكري املرئــي 
البصري  أو بعبارة أخرى 
حتويل األفكار إىل أشـياء  

 . ملموسة 

جتهيز املـتعلمني لرسـم   / ١
املفهوم املركزي عـن طريـق   

يعوا بعض األلعـاب ليسـتط  
 . الرسم بصورة سريعة  

متابعة الرسم مع مناقشـة  / ٢
عالقته مع املوضوعات اليت مت 

 شرحها 
ويتم تقومي مـدى فهـم   / ٣

املتعلمني للدرس من خـالل  
 رسومام 

رسم األفكار الرئيسـة أو  
ــوع   ــاهيم أو املوض املف
املركزي املراد تقدميـه يف  

 . الدرس حسب فهمه له 

استراتيجية / ٥
 لبيانية الرموز ا

 الرموز التصويرية
 الرموز املرسومة 

تعتمد هذه االستراتيجية 
على استخدام رموز بيانية 
بسيطة ال حتتاج مهارات 
سابقة يف الرسم للتأكيـد  
على املعلومـات حيـث   
ترســم الصــورة علــى 

 .السبورة 

ــور  ــدريس بص ــدعيم الت ت
ورسومات ورمـوز ختطيطيـة   

 بسيطة باإلضافة إىل الكلمات 

على الرسـم يف  التدريب 
 . جزء من الدرس 

 
 

 ـ :)البيئي ( لذكاء الطبيعي التدريس املالئمة لاسرتاتيجيات  /٤
ون على تعلـم  الذين حيصل ولذلك حيرم املتعلمون، يتم معظم التدريس الصفي داخل الفصل    

ة من أمثن مصدر من مصادر تعلمهم ، ولذلك أضـاف جـاردنر عـام    أفضل من خالل الطبيع
الذكاء الطبيعي كمـا   االستراتيجيات املالئمة لتدريسلذكاء الطبيعي وفيما يلي بعض م ا١٩٩٩

 ـ ) : ٩٠ - ٨٦ ص م ، ص ٢٠٠٦( أوردها آرمستروج 
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 )١٠( جدول رقم 
 لذكاء الطبيعيالتدريس املالئمة لاستراتيجيات 

 دور المتعلم دور المعلم مفهوم االستراتيجية االستراتيجيات
تتركز هذه االستراتيجية  يعة املشي يف الطب/ ١

على طرح أسئلة علميـة  
تدعو للتأمل والتفكري من 

 . خالل السري يف الطبيعة 

يتم توجيه أسئلة مثرية للتفكري 
للمــتعلمني عنــد الســري يف 

 الطبيعة 

التأمل يف الطبيعة والبحث 
عن إجابات مقنعة لألسئلة 

ومن شأن املشـي  . املثارة 
ــنع   ــة أن يص يف الطبيع

اداً ألن يقوم الطالب استعد
ببعض األنشـطة اخلالقـة   
ــم أو  ــة أو الرس كالكتاب

 .  األعمال الفنية األخرى 

تتلخص هذه االستراتيجية التعلم عرب النوافذ/٢
يف توجيه الطالب ملعرفـة  
ما جيري خارج الصف من 
خالل النظر عرب النافـذة  
ــب أن  ــه الطال أو توجي
يتخيل أن املوقف املـراد  

صـف  تعلمه خـارج ال 
 . وكيف ميكن أن يعاجله 

ــف   ــتعلمني ملواق ــز امل حتفي
ومشكالت خـارج الصـف   
وتوجيههم لتوقع حلول هلـذه  
املواقف ، مع إعمال أفكارهم 
من خالل أسـئلة العصـف   
الذهين للمشكلة أو املوقـف  

 . املراد تعلمه 

التخيل والبحث عن حلول 
للمشكلة أو املوقف املراد 

 . تعلمه 

حال عدم القدرة على يف  نبات لإلسناد/ ٣
ــتراتيجيتني  ــذ االس تنفي
السابقتني يتم االستعاضة 
عن ذلك مـن خـالل   
إحضار الطبيعة إىل غرفة 

ني الصـف  يالصف بتـز 
بنباتات مرتلية خللق جـو  

 إجيايب للتعلم 

يستخدم النباتات كـأدوات  
وتوجيــه طاقــات . للــتعلم 

الطالب الذين مييلون للطبيعة 
من خالل األزهـار والنبـات   

 . تعلم لل

يبحث الطالب عن فائـدة  
النباتات وأمهيتها ومعـدل  

 . منوها 

حيوان أليف يف / ٤
 غرفة الصف 

تتمركز هذه االستراتيجية 
يف إحضار حيوان أليـف  

 إىل غرفة الصف 

طرح أسئلة تثري التفكري حول 
احليوان وكيفية أكله ومعـدل  

 منوه 

ــات   ــام باحليوان االهتم
وتربيتها ، ويشعر املتعلمون 
الطبيعيني مبكان آمـن يف  
ــة  ــة الصــف إلقام غرف
عالقات يف العامل الطبيعـي  
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ويشعروا بإحساس احلـب 
للمخلوقات املوجـودة يف  
ــا ميكــن  ــة ، كم الطبيع
األطفال من أن حيتفظـوا  
بسجالت حسـابية عـن   
كميات الطعام اليت يتناوهلا 
ــه   ــن وزن ــوان وع احلي
ــة  ــاءات احليوي واإلحص

 . األخرى 

دراسة النظام / ٥
 . البيئي 

تركز هذه االسـتراتيجية  
على ربط املقررات بالبيئة 
وعدم عزهلا عن املنـهج  
ودجمها مع كل جـزء يف  

 . اليوم الدراسي 

دمج مفردات املقررات مـع  
البيئة وربطها بأمثلة وأنشـطة  

 . خمتلفة 

كتابة تقارير لربط حمتويات 
املقـررات بالبيئـة مثـال 
إذا كان موضوع الدراسة 

سـور أو النسـب   هو الك
املئوية يطلب املعلـم مـن   
الطالب أن يتقصوا عـدد  
أفراد نـوع معـني مـن    
احليوانات مهدد باالنقراض 
ويقارنوا عدده مبا كان عليه 

ويكتبـوا   قبل مخسني سنة
ذلك على شكل كسـر أو  

 . نسبة مئوية
 

 –اجلســـمي (   لـــذكاء احلركـــيالتـــدريس املالئمـــة ل اســـرتاتيجيات /٥

 ـ :)اجلسدي
والتعليم املهين ، وفيمـا يلـي بعـض    ، كان التعليم اجلسمي تقليداً يف جمال التربية البدنية     

وأنشطة التعلم ،  االستراتيجيات اليت توضح مدى سهولة حتقيق التكامل بني أنشطة التعلم احلركي
كمـا  ، لوم والع ، والرياضيات، كالقراءة ، واملواد األكادميية التقليدية ، اليت تضع أيدينا عليها 

،  ]أ[ م ٢٠٠٦( حسني و؛ )  ٧٨ص  - ٧٦، ص  ٢٠٠٦( آرمسترونج  :من  وضحها كالً
 -):١٨١ص: ١٨٠م ، ص ٢٠٠٥(اخلالدي و ؛ ) ٢١٨ص - ٢١٦ص 
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 ) ١١( جدول رقم 
 لذكاء احلركي اجلسميالتدريس املالئمة لاستراتيجيات 

 دور المتعلم دور المعلم مفهوم االستراتيجية االستراتيجيات
استراتيجية / ١

اإلجابات عن طريق 
 اجلسم 

تعتمد هذه االستراتيجية 
على استخدام حركـات  
اجلسم كوسيلة للتعبري عن 

 .فهم حمتوى الدرس

يدرب املتعلمني على إصـدار  
استجابات حركية متفق عليها 
تدل على الفهم و اآلخر تدل 
على عدم الفهم كرفع اليدين 

 .  أو رفع األصابع 

بات احلركية تنفيذ االستجا
املتفق عليها مع املعلم أثناء 

 . شرح الدرس

ــتراتيجية / ٢ اسـ
 . مسرح الفصل 

تعتمد هذه االستراتيجية 
بتحويل  املناهج يف إطار 
مسرحي متثيلي ، وميكـن  
أن يكون املسـرح غـري   
نظامي مثل ارجتال ملـدة  
دقيقة لقطعة يف املطالعة ، 
وكذلك ميكن أن يكـون  
نظامي كمسرحية رمسيـة  
تأخــذ ســاعة يف ايــة 

 .الفصل الدراسي 

توزيع األدوار اليت هلا عالقـة  
باملقرر الدراسي واملشـكالت  
اليت تطرأ يف حجرة الصـف  
وتقييم مدى فهـم املـتعلمني   
للمناهج من خـالل التمثيـل   

 املسرحي 

متثيل أجراء مـن املنـهج   
الذي يدرسـه بطريقتـه   
اخلاصة حسب فهمـه لـه   
وحسب االمكانات املتاحة 

خامات دمى عـرائس   من
 ... 

استراتيجية / ٣
 املفاهيم احلركية 

تركز هذه االسـتراتيجية  
علومات املعلى التعبري عن 
 بطريقة حركية 

تعريف املتعلمني على مفـاهيم  
جديدة من خالل التوضيحات 

 . البدنيه 

متثيل املفاهيم باحلركـات  
الصامتة وذلـك بواسـطة   
ترمجة املعلومات من رموز 

ــة أو  ــة  إىل منطقي لغوي
 . تعبريات حركية 

استراتيجية / ٤
التفكري العلمي 

 . باليدين 

تؤكد هذه االسـتراتيجية  
على تصـميم تطبيقـات   
عملية مرتبطة مبوضـوع  
الدرس وتنفيـذها عـن   

 . طريق العمل اليدوي 

إدخال التجارب العلمية الـيت  
تؤكد املعلومات النظرية ضمن 
حمتــوى الــدرس ، وتوجيــه 

ل مشـروعات  الطالب إىل عم
 صغرية 

أثناء  استخدام األيدي/ ١
. التطبيقات العملية بالدرس

عمل منـوذج جمسـم   / ٢
خاص به أي صنع األشياء 
وتناوهلــا بأيــديهم مثــل 
ــات يف  ــتخدام املكعب اس
الرياضيات ، ومن املمكن 
تشـــكيل اســـمات 

 .بالصلصال أو الفلني 
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يشاركوا بنتاجام من / ٣
خالل املناقشـة الصـفية   

تتاح هلـم الفرصـة    حيث
للتعبري بأفكارهم عن طريق 

 .أيديهم 
مراجعة املفاهيم اخلاصة / ٤

 . باحملتوى للدرس
تبادل النمـاذج بـني   / ٥

 . املتعلمني 

استراتيجية / ٥
 خرائط اجلسم 

تركز هذه االسـتراتيجية  
على اسـتخدام جسـم   
اإلنسان مبثابة أداة تعليمية 
ــع  ــة أو مرج أو خريط

 .ملعلومة معينة

جيه وتدريب املـتعلمني إىل  تو
كيفية تشـخيص واسـتيعاب   

 .املعلومات باستخدام اجلسم

استخدام األصـابع يف  / ١
 . العمليات احلسابية

استخدام اجلسم بأكمله / ٢
 . كخريطة جغرافية

  
 )املوسيقي ( للذكاء اإليقاعي  املالئمة اسرتاتيجيات التدريس /٦

ويف عن طريق الغنـاء واإلنشـاد،   ، قل من جيل إىل آخر كانت املعرفة تنت ،ف السننيمنذ اآل    
يف التعليم وعلى الرغم من كثرة أعداد ، أمهية املوسيقى واإليقاع القرن العشرين اكتشف املربون 

واالستراتيجيات التالية تساعد يف حتقيق تكامـل  . األناشيد فإن عدداً قليال منها يرتبط باملدرسة 
ص  -٧٩م ، ص ٢٠٠٦( ليمي كما أوردها كال من آرمسـترونج  املوسيقى وحمور املنهج التع

ــني )  ٨٠ ــدي اخلا؛ ) ٢٢٠ص  - ٢١٨،  ص ]أ[ م  ٢٠٠٦( ؛ حس م ، ص ص ٢٠٠٥(ل
 ـ  ) :١٨٥ - ١٨٤

 )١٢( جدول رقم 
 املوسيقيلذكاء اإليقاعي التدريس املالئمة لاستراتيجيات 

 مدور المتعل دور المعلم مفهوم االستراتيجية االستراتيجيات
استراتيجية / ١

األغنية ـ ( اإليقاع 
األنشودة ـ دقات 

 ) خفيفة ـ أحلان 

تتلخص هذه االستراتيجية 
على وضع أجـزاء مـن   
حمتوى املـادة يف إطـار   
موسيقي يسهل ترديده أو 
صياغة إيقاعيـة ميكـن   
ــالنقر   ــه ب ــبري عن التع

توجيه املتعلمني حنـو ابتكـار   
يطة مناذج إيقاعية أو حلنية بس

حبيث توضح أو تلخص فكرة 
مرتبطة بالـدرس مـن   معينة 

ل لقانون أو خالل إنشاد الفص
جزء من الـدرس ـ توجيـه    

ابتكار مناذج إيقاعية وحلنية 
تعكس املعلومات واملفاهيم 
املراد التركيـز عليهـا يف   
الدرس  بواسـطة تـأليف   
 قطع موسيقية أو أنشـودة 

ناء جـدول  مثل غ. معينة 
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املتعلمني إىل تأليف أناشـيد أو   . واألناشيد 
 . أحلان  

الضرب علـى أنشـودة   
ـ معينة وانني ، أو صياغة ق

. اسمات لسهولة حفظها 

ــتراتيجية / ٢ اسـ
استخدام املوسـيقى  
التصويرية أو املراجع 

 . املوسيقية 

تعتمد هذه االستراتيجية 
على تسـجيل عبـارات   
موسيقية جتمـع النقـاط   
ــرة  ــية أو الفك األساس
الرئيسية مـن الـدرس   

علــى أشــرطة  وجتمــع
واسطوانات مدجمة توضح 

 احملتوى  

تزويد املادة الدراسية بشرائط 
كاسيت ـ اسطوانات مدجمة  
تسجيالت توضح اهلدف مـن  

 . الدرس 
جتميــع التســجيالت  / ١

ــادة  ــة بامل ــاين املرتبط واألغ
 .التعليمية موضوع الدرس 

 مناقشة املتعلمني / ٢

الربط بني مـدى فهمـه   
دام للمادة التعليمية واستخ
أو . املوسيقى التصـويرية  

ــوى   ــتماع إىل حمت االس
ــة  ــجيالت ومناقش التس
حمتوى االغنيات من حيث 

 صلتها باألفكار العامة  

استراتيجية / ٣
تنشيط الذاكرة 

 باملوسيقى 

تركز هذه االسـتراتيجية  
على تذكر املعلومات من 
خالل وجـود خلفيـة   

 موسيقية 

تدريس املادة التعليمية علـى  
 . ي معني حنو إيقاع

االستماع إىل حمتوى املادة 
التعليمية وهم يف حالة من 

مدى  طاالسترخاء واستنبا
ارتباطها باخللفية املوسيقية 

 . حىت يسهل تذكرها 

استراتيجية / ٤
 املفاهيم املوسيقية 

تم هذه االسـتراتيجية  
ــات   ــتخدام النغم باس
املوسيقية كأدوات فعالـة  
للتعبري عن مفاهيم و أمناط 

صطلحات معينـة يف  وم
املــادة التعليميــة أو  
ــات  ــتخدام اإليقاع اس

 للتعبري عن أفكار معينة 

يستخدم اإليقاعات للتعبري عن 
األفكار واملصـطلحات مـن   

 خالل املوسيقية واإليقاع

االستماع إىل املوسيقى / ١
أو اإليقاعات وإدراك مدى 

 . ارتباطاها باملصطلح 
تردد النغمة أو اإليقاع / ٢

ل عل املفهوم ممـا  الذي يد
يؤثر على سرعة وتثبيـت  

 . املعلومات 

استراتيجية / ٥
 املوسيقى املزاجية 

تعتمد هذه االستراتيجية 
على استخدام التـأثريات  
املوسيقية اليت توفر جـو  
معني يف الـدرس مثـل   
استخدام أصوات طبيعية 

 ...أو صوت البحر 

جتميع تسـجيالت موسـيقية   
تعرب عن أنواع خمتلفـة مـن   

النفعاالت لدرس أو وحـدة  ا
معينة ، وعرضها على املتعلمني 

 . حسب املوقف التعليمي 

التعبري عن تفاعلـهم مـع   
ــالل  ــن خ ــيقى م املوس
التصفيق بنماذج إيقاعيـة  
ــدى  ــة تعكــس م خمتلف

 . إحساسه باملوسيقى 
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 ـ :اسرتاتيجيات التدريس املالئمة للذكاء االجتماعي  /٧
لكي يتمكنوا من العمل بفاعلية يف غرفـة   ، رح أفكارهم على اآلخرينلط حيتاج املتعلمون وقتاً   

دة قصوى مـن بـروز الـتعلم    استفا ، الصف ، وقد استفاد هذا النوع من املتعلمني االجتماعني
عي كمـا أوردهـا آرمسـترونج                لـذكاء االجتمـا  املالئمة ل ستراتيجياتالتعاوين،ومن أبرز اال

ــني و؛  )٨٣ص  - ٨١، ص م٢٠٠٦(  ؛ )  ٢٢٢ص  - ٢٢٠، ص ]أ[م ٢٠٠٦( حســ
 : على النحو التايل )  ١٧٩ص  - ١٧٨ص  م ، ص ٢٠٠٥( اخلالدي و

 ) ١٣( جدول رقم 
 لذكاء االجتماعي التدريس املالئمة ل استراتيجيات

 دور المتعلم دور المعلم مفهوم االستراتيجية االستراتيجيات
استراتيجية / ١

 مشاركة األقران 
ه االستراتيجية تركز  هذ

على التعاون واالنتمـاء  
والتواصل والتقارب بني 
املتعلمني من خالل تبادل 

 .  اخلربات 

توجيه اخلطـاب للمـتعلمني   
لتبادل اخلربات ويتحدد نظام 

 :املشاركة يف 
املشاركة بتدريس معلومة / ١

معينة لآلخرين يف نفس الغرفة 
 . الدراسية 

القيام بتـدريس معلومـة   / ٢
 مادة لفرقة دراسـية  معينة يف

 .أصغر 
تبادل اخلربات بني نفـس  / ٣

 األشخاص يف كل مرة 
تغيري الشخص من مرة إىل / ٤

 . أخرى 

يستدير كل واحـد حنـو    
شخص قريب منه ويشترك 

ـ ... معه يف  ن مـلء  وميك
ــأي   ــة ب ــافة اخلالي املس

 .  موضوع

ــتراتيجية / ٢ اسـ
النمذجة البشرية أو 

 متاثيل من الناس

ى االنتقال وهي تركز عل
من اإلطار التقليـدي يف  
التعليم إىل إطـار أكثـر   
اجتماعية مـن خـالل   
اجلسم البشري من خالل 

 متثيل األدوار 

توجيه املتعلمني حنـو ترمجـة   
املعلومات املقروءة إىل منـاذج  
اجتماعية متثيلية  ليسهل فهمها 

 . وتطبيقها 

ميثل كل متعلم جزء معـني  
يتم التعبري عنـه بواسـطة   

ــده  ــن جس ــث ميك حي
ــوا   ــتعلمني أن  ميثل للم

روا مجاعيا فكـرة أو  ويصو
تعليمي ،  مفهوم أو هدف

نرى أن هناك فرصة لعمل 
متثال من الناس ففي حصة 
اجلرب مثال ميكنهم أن يبنوا 
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ــن أنفســهم ،  ــل م متاثي
تلفة حيث ميثل ملعادالت خم

أو  كل واحد منهم عـدداً 
دالة يف معادلة ، كما ميكن 

 متثيل اسمات

استراتيجية / ٣
 اموعة التعاونية 

تم  هذه االسـتراتيجية  
ــتعلمني إىل  ــع امل بتوزي
جمموعات صغرية تعمـل  
من أجل حتقيق أهـداف  
مشتركة قائمة على أساس 
املشاركة الفعالة والنشطة 
للمتعلمني يف عملية التعلم 

:  ٣تقسيم اموعات من / ١
 . أفراد  ٨
 .تقسيم املهام على اموعة/ ٢
جتميع املعلومات من كـل  / ٣

 . املتعلمني 
موجها مرشدا حني يتطلب / ٤

 . املوقف 

يتقاسم املـتعلمني املهـام   
حبيث يأخذ كل متعلم دور 
على النحو التـايل مـتعلم   
ــة وآخــر  ــوم بالكتاب يق
باملراجعة علـى األخطـاء   
وآخر يقوم بالقراءة ورابع 
بقيــادة املناقشــة حــول 

 . املوضوع

استراتيجية / ٤
 ألعاب اللوحات 

تركز هذه االسـتراتيجية  
على وضع أجـراء مـن   
املقرر الدراسي بشـكل  
لعبة مصنوعة من الـورق  
املقوى ومبساعدة أحجار 
النرد  لتحقيق أهـداف  
الدرس  ضـمن سـياق   

 . اجتماعي غري رمسي

تصميم اللعبة من خالل وضع 
املعلومات املراد شرحها علـى  
بطاقة أو لوحـة صـغرية يف   

لة وتوزيعها علـى  صورة أسئ
بعــض املــتعلمني ويف ظهــر 

 .البطاقة إجابة سؤال آخر 

يبحث كل مـتعلم عـن   
إجابة سـؤاله ، والفـوز   
لتجميع إجابات األسئلة يف 
أسرع وقت ويتم ذلك عن 
طريق املناقشة حول قواعد 
لعبة معينة أورمي أحجـار  
النرد ، أو التركيز علـى  

 . فكرة أو موضوع رئيس 

استراتيجية / ٥
 اكاة احمل

جوهر هذه االستراتيجية 
هو التعايش وصنع بيئـة  

بالبيئة املسـتهدفة   ةشبيه
ــواد  الســتخدامها يف امل

 الدراسية 

مساعدة وتوجيه املتعلمني على 
وحماكـاة البيئـة   كيفية تقليد 

طناعية ختدم األصلية يف بيئة اص
 . وحتقق أهداف الدرس

داء املالبس اخلاصة ارت/ ١
 .باخلطوة 

مما ينتج عنه  لدورمتثيل ا/ ٢
تطوير مستوى الفهـم  . أ

للخطوة من خالل املوسيقى 
 . واملالبس 

تكوين فكرة أوسع عن . ب
 . أداء اخلطوة 
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 ـ:)الفردي ـ التأملي( املالئمة للذكاء الذاتيتدريس ال تاسرتاتيجيا / ٨
ة الدراسة ، ويعترب ، ملدة مخسة أيام يف حجر يقضي معظم املتعلمني حوايل ست ساعات يومياً     

االختالط بالنسبة لذوي الذكاء الشخصي النامي مشكلة إىل حد ما ، ومن مث فإن املعلمني حيتاجوا 
وكل مـن االسـتراتيجيات   ترتبط باحلياة الطبيعية ،أن يوفروا فرصا كثرية أثناء اليوم للمتعلمني 

ــ  ــذا اهل ــق ه ــى حتقي ــة تســاعد عل ــن آرمســتروج  اآلتي ــا كــال م ــا أوره                      دف كم
 ـ ): ٢٢٤ص  - ٢٢٣، ص ]أ[م  ٢٠٠٦(حسني و؛  ) ٨٦ص  - ٨٣م ، ص  ٢٠٠٦( 

 )١٤(جدول رقم 
 لذكاء الفرديالتدريس املالئمة ل استراتيجيات

 دور المتعلم دور المعلم مفهوم االستراتيجية االستراتيجيات
استراتيجية / ١

فترات التأمل لدقيقة 
 واحدة 

ذه االسـتراتيجية  تركز ه
على التأمـل والـتفكري   

 .الدقيق

يئة اجلو للمتعلمني للتأمـل  
أثناء احملاضرات أو املناقشات ، 
وتدريبهم على كيفية التأمـل  
والــتفكري التــأملي بصــورة 

 . صحيحة 

ــل يف   ــمت والتأم الص
ــم  ــدم هل ــوع املق املوض
للوصول إىل فهم أعمـق  

 . للمعلومات 

ــتراتيجية / ٢ اسـ
ــات  االرتباطـــ

 . الشخصية 

تم هذه االسـتراتيجية  
بربط ما يدرسه املتعلمني 

 .حبيام الشخصية 

مساعدة الطالب يف اإلجابـة  
على تساؤل رئـيس حـول   
ارتباط ما يدرسـونه حبيـام   

من خـالل إقامـة   الشخصية 
طالـم   عالقات بني ما حياة

وما جيري تعليمه هلم ، وكذلك 
ربط عالقات بني مشـاعرهم  

رم وبني مـا  الشخصية وجتا
 . يدرسوه 

حماولة الـربط بـني مـا    
يدرســوه وبــني حيــام 

 .وخربام السابقة 

استراتيجية وقت / ٣
 االختيار 

تركز هذه االسـتراتيجية  
علــى إتاحــة الفرصــة 
للطالب لصنع قـرارات  

 . حول جتارم التعلميه 

جتهيز البدائل للمـتعلمني  / ١
 . لالختيار من بينها 

اخليـارات  تكرار وزيادة / ٢
حىت تساعد الطالب على اختاذ 

 . القرارات الصائبة 

بـدائل،  االختيار من بني ال
وكلمــا زادت اخليــارات 

ساعد ذلك املتعلمني  كلما
 . على القرارات الصائبة

استراتيجية / ٤
اللحظات املمتزجة 

 .باملشاعر 

وتشري هذه االستراتيجية 
إىل أن املعلمون مسئولون 
عن خلـق حلظـات يف   

توفري بيئة تعليميـة تعلميـة   
ممتزجة باملشاعر واالنفعـاالت  

 ـ :عن طريق 

التفاعل مع التجارب الـيت  
 . تثري عواطفهم 
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عمل التعليمي ميـارس  ال
فيها الطالب الضحك أو 
الغضب أو يعربون عـن  
آراء قوية ، ويتم ذلـك  
ــة   ــق منذج ــن طري ع
ــل  ــاالت أو جتع االنفع
املتعلمني يشعرون باألمان 

 . يف حجرة الصف 

منذجة العواطـف أثنـاء   / ١
 . التعلم 

توفري جـو مـن األمـان    / ٢
 . للطالب يف غرفة الصف 

توفري جتارب تـثري ردود  / ٣
 . فعل ممتزجة باملشاعر 

استراتيجية / ٥
جلسات وضع 

 .األهداف 

تتلخص هذه االستراتيجية 
يف تدريب املتعلمني على 
وضع أهداف ألنفسـهم  
أثناء التعلم حىت يكـون  

 . م أبقى أثرا التعل
 

توفري فرص للمتعلمني لوضع  
أهداف وهذه األهداف تكون 

أريد من كـال  [ قصرية األمد 
منكم ذكر ثالث أشياء يريـد  

أو تكـون  ] أن يتعلمها اليوم 
اخـربين مـاذا   [ طويلة األمد 

 ٢٥ترى نفسك تعمل بعـد  
 ] .سنة من اآلن 

وضــع أهــداف واقعيــة 
ألنفسهم ، وهذه القـدرة  

هارات لقيـادة  من أهم امل
 .ناجحة 

 

 

 ـ :األنشطة املالئمة للذكاءات املتعددة  
 أكثر من ذكـاء ، أو ميكن للنشاط الواحد أن خيدم أكثر من ذكاء ، وكلما خدمت األنشطة     

زاد نطاق الطلبة املستفيدين من النشاط ، وقـد  ، تنوعت أشكال الذكاء املستخدمة يف األنشطة 
وفيمـا   ، العديد من األنشطة املالئمة للذكاءات املختلفة)  ١٩٤م ، ص  ٢٠٠٦( ن نسأورد ج

 :يلي استعراض لألنشطة املالئمة للذكاءات املختلفة 

 ـ : )اللفظي(املالئمة للذكاء اللغوي  األنشطة/ ١
دل ، واأللعـاب الـيت تـدعم    م العروض واخلطب ، ولعب األدوار ، واحلوار واجلااستخد    

إعداد تقارير ، وقصـص  ة متحدثني ، وفااموعة واملناقشات ، واستض، والكتابة وعمل التفاعل
هنـاك  . رية ومسرحيات ، واالستماع إىل التسجيالت الصوتية ، والقراءة وخاصة الكتب احلوا

إلجابـة ، واحلـروف   ، ولعبة السؤال واكلمة السرية ، الكلمة املتضمنة ال:أنشطة أخرى تشمل 
 ). ١٩٤م ، ص  ٢٠٠٦ن ، جنس( الناقصة 
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املناقشات ، املناظرات ، كتابة الصحف ، املؤمترات ، املقاالت ، القصص ، القصائد ، روايـة      
 ) .  ٤٥م ، ص  ٢٠٠٦ماسلون ، ( القصص ، األنشطة االستماعية ، القراءة 

 

 ـ : )الرياضي(املالئمة للذكاء املنطقي  األنشطة/ ٢
واسـتخراج   ،والتصنيف، وفرز األشياء، والربامج ،والتطبيقات الكتابية، استخدام الكمبيوتر    

، واملناقشـة ، والقراءة، والعلوم، والرياضيات، واستخدام املغناطيس، أو إصالحها، معدات معينة
وزيـارة  ، وألعـاب الـدمينو  ، وفك الشفرات، ومشاكل الكلمات، وحل األلغاز، واالكتشاف
، بات التذكر املباشر لغـرض املراجعـة  يواجلدل وتدر ،وألعاب الذاكرة، وحل األلغاز، املتاحف

 ). ١٩٥م، ص  ٢٠٠٦ن، جنس( إخل .. .والقوائم، ومفردات اللغة واحلقائق
 

العمليات احلسابية ، التجارب ، املقارنات ، ألعاب األرقام ، اسـتخدام الـدليل ، صـياغة        
 ). ٤٥، ص  ٢٠٠٦ماسلون ، ( واختيار الفروض ، التفكري االستداليل واالستنتاجي 

 
 

 ـ : )الفراغي  -الصوري ـ املكاني( املالئمة للذكاء البصري  األنشطة/ ٣
 ، من خالل جمموعات صغرية مؤلفة من اثنني إىل أربعة مـن الطلبـة  استخدام خريطة العقل     

أو املـادة  ، أو حديث الضيف ،  حيث يطلب من كل طالب إعداد خريطة العقل للحصة السابقة
ـ كما ميكن استخدام احلـس الب . جعة أو تعلم جديد املكتوبة كوسيلة مرا  ،  ري التصـوري ص

استخدام الفنـون  كذلك . للتأثري النفسي واحلركي، والعوامل املثرية ،واسترجاع الذاكرة املبكرة
ؤية األشياء من خـالل زوايـا   ور، واستخدام قطع ورقية كبرية، وتغري املواقع، والبناء والتصميم

وإعـداد  ، وكرة السـلة والفيـديو  ، مثل خريطة العقل، كات جديدةواإلقدام على حر، جديدة
م ،  ٢٠٠٦جنسـن ،  ( إخل ... لنحت والرسم والطـالء  واملسرح وا ،خرائط ورسومات بيانية

 ). ١٩٥ص
 

خرائط املفاهيم ، الصور ، اخلرائط ، املشروعات الفنية ، التفكري اازي ، التصور البصري ،     
 ) . ٤٥م ، ص  ٢٠٠٦ماسلون ، ( لعروض البصرية الفيديو ، الشرائح ، ا

 

 ـ :)البيئي ( املالئمة للذكاء الطبيعي  األنشطة/ ٤
الرحالت امليدانية ، الدراسية ، البيئية ، االهتمام باحليوانات والنباتات ، العمل اخلـارجي ،      

 ). ٤٥م ، ص ٢٠٠٦ماسلون ، ( إدراك النماذج 
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 ـ :)اجلسدي ـ اجلسمي (  احلركياملالئمة للذكاء  األنشطة/ ٥
"   شـارع مسسـم   " على منوال برنامج ، وتسهم يف تنمية التعبري عن الذات تساعد األنشطة    

، قة التمثيل الصامت ، عرض العرائسوتشمل هذه األنشطة رواية القصص بطري" افتح يا مسسم"
، اللعب بالكرة ، التصـفيق  األلعاب السحرية ، استعراض املواهب ، املسرحيات ، لعب األدوار 

باليد ، إجراء التجارب ، الرحالت امليدانية ، استخدام احلاسب اآليل ، وسائل اإلعالم املختلفة ، 
 ) .  ١٩٥م ، ص ٢٠٠٦جنسن ، ( بناء النماذج ، تغيري األماكن ، األعمال اليدوية ، اهلوايات 

 

          ، العـروض اللمسـية، متثيـل املفـاهيم    لعب األدوار، األنشطة الرياضية، املعاجلات اليدوية    
 ). ٤٥م، ص  ٢٠٠٦ماسلون، ( 

 

 ـ :)املوسيقي( املالئمة للذكاء اإليقاعي  األنشطة/ ٦
وميكـن أن تطـرح   ، والدق بالقـدم ، واستخدام التصفيق باليد ،استخدام األلعاب اإليقاعية    

ويطلب من املتعلمني إعـادة كتابـة    ،أو اسمات ،أو األرقام ،أنشودة حول احلروف األجبدية
م،  ٢٠٠٦جنسـن،  (األنشودة يف إعادة كتابة  ،أو استخدام الكلمات الرئيسة للدرس ،كلماا

 ).١٩٥ص 
 

 ). ٤٥، صم٢٠٠٦ ماسلون،(صفيق، حتليل األصوات، الصفري العرف املوسيقي، الغناء، الت    
 

 ـ :)البني شخصي ( املالئمة للذكاء االجتماعي األنشطة /  ٧
واملنافسة واأللعاب القائمة على التفاعل، والفـرق،   ،وتكون عن طريق استخدام الصداقات     

 ،وجمموعات العمل، والتعاون، والتعاطف واأللعاب احلافزة ،والتدريس للزمالء ،واملناقشة الفردية
لـيم  أيضا يفضل اسـتخدام التع . وكذلك اللعب اجلماعي ،فهي وسيلة قيمة خللق روح التعاون

 ).١٩٥م، ص ٢٠٠٦جنسن، ( ئط العقل وخرا ،التعاوين، وألعاب الذاكرة واجلدل والتدريبات
 

مشروعات مجاعية، املناقشات، التعلم التعاوين، األلعاب اجلماعيـة، املـؤمترات، األنشـطة        
 ).  ٤٥، ص ٢٠٠٦ماسلون، ( االجتماعية، املشاركة 

 

 ـ:)تأملي ـ الفرديال( املالئمة للذكاء الذاتي  األنشطة/  ٨
واليت صممت لتشجيع اإلبداع ومهارات الـتفكري   ،وتشمل األنشطة ذات الطبيعة املستقلة    

القوية، تشمل هذه األنشطة خطوات التواصل، وألعاب اإلبداع، وألعـاب اللغـة، والقـراءة،    
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 الـتفكري   والتقييم الشخصي، واخلرائط العقلية، واخليال وكتابة الصحف، والتدرب على ما وراء
 ).  ١٩٤م، ص ٢٠٠٦جنسن، (
 

اختيار التلميذ، كتابة الصحف، التقييم الذايت، التعلم الذايت، الدراسـة املسـتقلة، التأمـل،        
 ).  ٤٥ صم،  ٢٠٠٦ماسلون، ( مشاعر احلوار 

 

 ـ :اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة وتدريس الرياضيات 
من صـف إىل   ،م ا استراتيجيات الذكاءات املتعددةختتلف االستراتيجيات والطرق اليت تقد    

أو حسب املدارس الفكرية الـيت ينتمـي    ،سب رؤية كل مؤلفحب، من صفوف الرياضياتآخر 
وفيما يلي بعض األساليب لتطبيـق اسـتراتيجيات   ، أو حسب رؤية معلم الصف ،إليها الباحث

 ـ:يف صفوف الرياضياتالذكاء املتعدد 
 

أن نظرية جاردنر تؤكد على ضرورة )  ١٦١م ، ص  ٢٠٠٧ (ائلة اخلزندار يذكر عفانة و ن    
تطبيـق  فهم الطالب حملتوى املادة العلمية لتطبيق املعرفة يف مواقف أخرى ، واملربني الذين يتبنون 

حياولون حتديد الطرق األكثر مالءمة لطالـم  ، يف تدريس الرياضياتنظرية الذكاءات املتعددة 
تسـمح للمعلـم أن    ،ة هلم وتمعام ، ويالحظ أن نظرية الذكاءات املتعـددة ويكون هلا فائد

" ويليز وجنسون " وهذا يؤدي كما أشار  ،يستعمل مثانية طرق خمتلفة يف تعليم وتعلم الرياضيات
 ـ:بعض مزايا استخدام الذكاءات املتعددة يف تدريس الرياضيات إىل 

 . ل املفاهيم املتعددة فهم أعمق وأثرى للمبادئ الرياضية من خال -
 . تأهيل الطلبة لتعلم الرياضيات بنجاح وباستمتاع  -
 . السماح بنقاط مدخلية متنوعة للمحتوى الرياضي  -
 . التركيز على مواطن القوة لدى الطالب ، وتعزز التنوع يف القدرات  -
 تدعيم التجريب اإلبداعي لألفكار الرياضية  -

 

؛ إعداد  تيجيات الذكاءات املتعددة يف صف الرياضياتق استرامن أكثر األنظمة شيوعاً لتطبيو   
مث مثانية . شبكة للدرس ، أي وضع املوضوع أو الوحدة يف مركز قطعة ورقية ورسم دائرة حوله

مع اية كل إطار ؛ حيث يتم تدوين نوعاً واحداً من أنواع الـذكاء  . إطارات متفرعة من املركز 
بدء الوحدة ، بعد ذلك يتم ذكر بعض الطرق اليت ميكـن أن  ت قبل مث ننتظر لبعض الوق، الثمانية

) .  ٢٤٩م ، ص ٢٠٠٦جنسـن ،  ( تستخدم مع كل نوع من أنواع الذكاء لتناول املوضوع 
 . والشكل التايل يوضح كيفية تصميم الدرس الرئيس وفق الذكاءات املتعددة 
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 )  ٤( شكل رقم 
 تصميم الدرس الرئيس وفق الذكاءات  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) ٨٩م ، ص ١٩٩٩أوزي ، : املصدر (  
وتوظيفـه يف  ، حيث يوضع يف كل دائرة كيفية استخدام ذلك النوع من أنواع الذكاء املتعدد   

 ). ٨٩م ، ص ١٩٩٩أوزي،(الدرس 
 

نه عند تصميم أو تدريس دروس بأ ،يف هذا الصدد) م ٢٠٠٣( وقد ذكر اهلويدي وآخرون     
يستخدم املعلمون االستراتيجية كنقـاط   ،تيجيات الذكاءات املتعددةباستخدام استراالرياضيات 

حيـث جيـد   ،  قد يدرس اهلندسة تدريساً حركياًنيلذلك فإن أحد املعلم، حملتوى الدرسمدخلية 
ولكنـهم يسـتوعبون    ،بعض التالميذ صعوبة يف فهم الدرس عن طريق تدريبات ومسائل الورق

 . ب األدوار املعادالت الرياضية بلع نواملفاهيم حيث يعدون النماذج أو ميثل
 

بـل   ،ال تشري إىل طريقة تعليمية بعينـها  ،املتعددة اتالذكاء استراتيجيات إن جند  ومن هنا     
نشـطة  وتناسـب األ  ،التعليمي املوقف خدم عدد من الطرق اليت تناسبأن يست علم يستطيع امل

 كل نـوع مـن    ى حدة حسب معطياتعل متعلم كل قدرات وتناسب  ،والتدريبات واملسائل 
يقع على كاهل املعلم الذي يقوم  ،األكربالعبء وهكذا فإن . الذكاء اليت يتمتع ا الطالب أنواع

  . هلذه االستراتيجية واملرشد  ،واملقوم ،واملنفذ ،بدور املخطط
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إسهامات نظرية الذكاءات املتعـددة يف التغلـب علـى  املعوقـات 
 ـ:منة يف مناهج الرياضيات واملشكالت املتض

 

مايز بينهم يف القـدرات واملهـارات   ، مما ال شك فيه أن اهللا سبحانه وتعاىل حينما خلق البشر    
واملرء يواجه يف حياته بالعديد من املـؤثرات  ، فقدرات البشر متباينة يف أكثر جوانبها، والصفات

مىت ما أحسن التعامل ، ملختلفة من شخصيتهاحلضارية اليت تسهم إىل حد كبري يف تنمية اجلوانب ا
ليعيش الفرد عموماً واملتعلمني يف املدارس يف جو من التعامالت املتواصلة اليت ، مع هذه املؤثرات

ومن خالل التعامل مع املتعلمني وفق نظرية الذكاءات ، من خالهلا تنشط مراكز التفكري واإلدراك
على العديد من املشكالت واملعوقات اليت تعترض تنفيـذ   فإن املعلم يتمكن من التغلب، املتعددة 

، إذ من خالهلا نتعامل مع كل طالب وفق مواهبه اليت نقلت عنها النظريات األخرى، الرياضيات
عدد من املشكالت واملعوقات  ونشري هنا إىل، ويراعي الفروق الفردية بني طالبه يف قائمة الدراسة

علـى  )  ٣٦٦، ص م ٢٠٠٣ (وهي كما أوردها  حسني ، ياتمناهج الرياضاليت تعترض تنفيذ 
 ـ :النحو التايل 

 . مع ازدحامه باملعلومات الكثرية والتمارين املتكررة  ،طول احملتوى الدراسي/ ١
اجلمع بني إجابتني أو أكثر للمسائل الرياضية ، بل االكتفـاء بوضـع    خلو معظم الكتب من/ ٢

 . إجابة واحدة مفروضة على التالميذ 
 . التمارين واألمثلة خالية من األفكار اجلديدة / ٣
 . ما تتعرض الكتب لتاريخ العلماء وجهودهم ، واكتشافام الرياضية  نادراً/ ٤
 . عدم إعطاء قدر كايف من الثقافة العامة يف شىت موضوعات املنهج / ٥
 . توضح االكتشافات احلديثة خلو املكتبات املدرسية من املراجع احلديثة ، الكتب العلمية اليت / ٦
 . من وجهة نظر اخلرباء يف املادة  غالبا ما تكون املناهج معدة مقدماً/ ٧
 . ارتباط املعلم مبعلومات موزعة على العام الدراسي ، واحلرص على عدم اخلروج عنها / ٨
ـ   / ٩ ذ عدم كفاية الوقت املخصص للنشاط املدرسي ، مما ال يساعد على ظهـور ميـول التالمي

 .وأفكارهم االبتكارية 
البعد عن الدعوة للتعليم الذايت ، وخلو التدريبات من إتاحة الفرصة الستخدام اخليـال أو  /  ١٠

 . التفكري املستقبلي 
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يف حتقيق وتقدمي جمموعة من املهـارات والقـدرات الـيت     ،تسهم نظرية الذكاءات املتعددةو    
إىل تلـك  )  ٣٦٦، ص م ٢٠٠٣( أشار حسـني   وقد ،تساعد على مواجهة املشكالت السابقة

 ـ:اإلسهامات على النحو التايل 
ووحدة املعرفة كحد أقصى ،  ،تقدمي املادة العلمية الرياضية يف إطار تكامل املعرفة كحد أدىن/ ١

 . حبيث ال تبدو مادة الرياضيات وكأا يف عزلة عن املواد األخرى 
 . ت بطريقة تؤدي إىل تثبيت املهارات تقدمي التمارين واملسائل والتدريبا/ ٢
 . حتليل النظريات والقواعد والقوانني الرياضية إىل عناصرها / ٣
 . تقدمي حلول متعددة للنماذج واملسائل والتدريبات والتطبيقات املختلفة / ٤
 . عرض مواقف رياضية تثري محاس التالميذ ملادة الرياضيات / ٥
 . نات الرياضية إلثارة تفكري الطالب إعطاء أكثر من إجابة للتمري/ ٦

وعلى ذلك فهذه النظرية تسهم يف توجيه املعلم لكل من طالبه للوظيفة اليت تناسبه وتتالءم مـع  
 .قدراته ويتوقع أن ينجح فيها

 

 ـ :الذكاءات املتعددة   تدور املعلم وفق اسرتاتيجيا 
إذ ، لذكاءات املتعددة يف التدريسيات اعند تطبيق استراتيج ،به للمعلم دور كبري وال يستهان    

إىل فهم مهامه ودراسة شخصيات طالبـه املختلفـة وتنميـة    ، ميتد دور املعلم وفق هذه النظرية
اليت ذكرها كال من  متعامالً مع كل طالب حسب ذكائه ومن أبرز أدوار املعلم، إمكانام املتباينة

الـذكاء   اسـتراتيجيات  عند تطبيق )١٤٩ص - ١٤٥، ص  م٢٠٠٧( اخلزندار نائلة عفانة و
 ـ :املتعدد ما يلي 

لتعزيز  ،ونقاط الضعف، ونقاط القوة، ا لدى املتعلمني من قدرات ومواهبكل مالكشف عن /١
باستخدام األسـاليب   ،وتالفيها بقدر املستطاع ،والتخفيف من وطأة نقاط الضعف ،نقاط القوة
 . املالئمة

 .  عملية تقييم شاملة القيام بتشخيص كامل للمتعلم يف/  ٢
 . معرفة أسلوب تعلم املتعلم / ٣
 . اختيار االستراتيجية املناسبة يف التعلم / ٤
 . اختيار األنشطة وأساليب التقومي املالئمة لكل ذكاء / ٥
 . التخطيط اجليد للدروس وفق استراتيجيات الذكاء املتعدد / ٦
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 ـ:إسرتاتيجية القبعات الست : احملور الثالث
 

ترجع بدايات استراتيجية القبعات الست إىل أواخر الستينات مـن       
 De(وخالصة هذه االسـتراتيجية هـي أن ديبونـو     ، القرن العشرين

Bono   (أمنـاط   ةالتفكري عند اإلنسان إىل ستلطبيب الربيطاين قسم ا ،
 ). ٤٢٩، ص  م٢٠٠٦عرفة،(ميثل كل منط قبعة يلبسها اإلنسان أو خيلعها حسب طريقه تفكريه 

 

، يتواءم مع لـون  مز لطريقة تفكري معينة ا املعىن احلريف هلا ، وإمنا تروالقبعة هنا ال يقصد       
 ) . ١م ، ص  ٢٠٠٤آندروم ، (تلك القبعة ، وداللة خصائصها 

 

برنامج القبعات أن )  ١م ، ص  ٢٠٠٤( ؛ العولقي )  ١م ، ص ٢٠٠٤( ويذكر اجلمعان       
طبيب الربيطاين إدوارد دي بونو ، الذي وضعه ال، أحد برامج تعليم التفكري احلديثة  يعد، الست 

، مع نفـر   يف ختصصه من الطب إىل الفلسفة ، واستفاد من معلوماته الطبية عن املخالذي  انتقل 
ها ، من أجل تنميط من العلماء ، يف دراسة وحتليل العملية التفكريية ، وأمناط التفكري عند اإلنسان

استراتيجية القبعات الست يف التفكري ومن أبرز نتائج ديبونو  وتقسيمها حىت ميكن التعامل معها ،
وهي  .، وهي قبعات ليست حقيقية ولكنها قبعات نفسية ، مبعىن أن أحداً لن يلبس قبعة حقيقية 

ة من عمليـة  التفكري دف الوصول إىل نتيجة متوازن تعمل على تفعيل ستة أمناط خمتلفة من أمناط
 .فيما بعد من رواد تأصيل علم التفكريدي بونو أصبح ، وبذلك  التفكري

     

دف  ،  أن استراتيجية القبعات الستب) ٤٩٠م ، ص  ٢٠٠٧( أبو جادو ونوفل  ويؤكد     
وزيادة فاعليته ، كما تسمح للمفكر باالنتقـال أو تغـيري الـنمط ،     ، إىل تبسيط عملية التفكري

هي وسيلة يستخدمها الفرد يف معظم حلظات حياتـه ، وتركـز هـذه    ، الست امللونة فالقبعات 
 . القبعات على أن التفكري عملية نظامية منضبطة 

 

  القبعات الستاسرتاتيجية مفهوم  
 

وعت وعلى الرغم من اختالف املصطلحات إال أن اهيم املتعلقة بالقبعات الست وتنتتعدد املف     
مؤسس برنامج القبعات حيث تعـرف  )   De Bono(كما أورده دي بونو  وهو، املعىن واحد 

 ـ:القبعات الست على النحو التايل  
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عـزى إىل إدورد  ت على أا اسـتراتيجية )  ٩١م ، ص  ٢٠٠٥( فودة وعبده  فلقد عرفها     
، وانة ألإىل ست قبعات أو ستة أدوار خمتلفة ذات ست، تسعى إىل تقسيم التفكري الواسع ، ديبونو 

 . كل قبعة تساعد مرتديها على لعب دور مناسب من أدوار التفكري و بلوغ هدف معني 
 

واعتبار كل منط كقبعة ، تقسيم التفكري إيل ستة أمناط : على  لقبعات الستتقوم استراتيجية ا    
تعطي  الطريقة هويعتقد أن هذ ،حسب طريقة تفكريه يف تلك اللحظة، أو خيلعها  يلبسها اإلنسان

وقـاً وناجحـاً يف املواقـف العمليـة     فكبرية على أن يكون مت قدرةٌ ،  وقت قصري اإلنسان يف
ا طريقة تعلمنا كيـف  إ ،  مواقف مبدعة والسليب، إىل وأا حتول املوقف اجلامد ، والشخصية

 م ، ص٢٠٠١،السويدان والعـدلوين  (  والنجاح للوصول إيل اإلبداع ، املختلفة ننسق العوامل
 )  . ١م ، ص  ٢٠٠٥؛ الوهج ،   ٣م ،ص  ٢٠٠٣؛ أبو عبيد ،  ١٠١

 

تسـتخدمها   ، خطوات متسلسلة ومرتبـة وبالتايل خنلص أن إستراتيجية القبعات الست هي     
لتنظيم أمناط الـتفكري املختلفـة    يف ضوء ما ورد يف دليل املعلمة ،معلمة الرياضيات يف الصف 

ستخدم بشكل فردي طبيعة املوقف التعليمي وت ، بناًء على  وتقسمها إىل ست أنواع من التفكري
 .أو مجاعي 

 

 :للتفكري  األمناط الستة 
وهي كما ، وتعمل على تنميتها، هناك ستة أمناط للتفكري تم ا استراتيجية القبعات الست      

ــويدان  ــا الس ــولقيو ؛)  ١٠٣م ، ص ٢٠٠١(أورده ــوهج ) ١م ، ص ٢٠٠٤( الع ؛ وال
 ـ :على النحو التايل)   ١ص  م،٢٠٠٤(

 .ويرمز له بالقبعة البيضاء ،التفكري احملايد .١
 .ويرمز له بالقبعة الصفراء ،التفكري اإلجيايب .٢
 .ويرمز له بالقبعة السوداء، )السليب ( التفكري التشاؤمي  .٣
 .ويرمز له بالقبعة احلمراء ،التفكري العاطفي .٤
 .ويرمز له بالقبعة اخلضراء ،التفكري اإلبداعي .٥
 .ويرمز له بالقبعة الزرقاء ،)املوجه (  التفكري الشمويل .٦

    

  القبعات الستاسرتاتيجية آلية عمل  
 

تعطـي  ، الستلقبعات استراتيجية ا أن)  ١٠٢م ، ص ٢٠٠١( يذكر السويدان والعدواين     
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 تفكـري  ىلال إكأن يتحول مث.. ول لطريقة أخرى بطريقة معينة مث التح الشخص الفرصة للتفكري
من تفكري القبعة الصـفراء والـيت ترمـز للخصـائص     ، القبعة اخلضراء واليت ترمز إيل اإلبداع

 .واإلجيابيات وهكذا 
  

مث  ،وليس هناك ترتيب ملزم للتنقل بني القبعات، ولكن يفضل االبتـداء بالقبعـة البيضـاء        
أو  ،حىت انتهاء الوقت احملددوتترك القبعة اخلضراء والزرقاء يف النهاية ، ويستمر العمل  ،الصفراء

أو النقاط الواردة يف الدرس ، ويكون دور املعلم أثناء  ،استكمال مجيع األمناط واألفكار املطروحة
والتنقـل بـني القبعـات     ،يئة اجلو النفسي املمتع املصاحب أللوان التفكري تنفيذ االستراتيجية

ويكون التركيز علـى   ،تقال من منط إىل آخرحبيث يقتصر دوره على حتديد مىت يتم االن ،املختلفة
 ) . ٩٥، ص  ٢٠٠٥فودة  وعبده ، ( فعالية املتعلمة وإجيابيتها 

    

وعلى ذلك فاملالحظ أن املتعلم وفق هذه االستراتيجية؛ حباجة كبرية إىل إبعـاده عـن كـل       
لتحقيق اهلدف من وتصرفه عن التركيز الالزم ، الوسائل واألفعال اليت من املمكن أن تشتت ذهنه

ال  ،ن متعة وفاعلية التفكريإذ يرى أ)  ٢م ، ص ٢٠٠٥(هذه االستراتيجية وهو ما أكده الوهج 
الـذي يعيـق    ،سبب يف التشويش الفكـري تالتفكري من التداخالت اليت قد ت يتحققان إال خبلو

. أو متـداخل  لتحقيق فكر غري مشـوش   وسيلةٌ ،اءويعترب التفكري البن ،أفضل قرار الوصول إىل
 .  بالتركيز على لون واحد والتأكد من إعطاء االنتباه الكايف لكل األمور حيث نقوم

 

حيث  ،الحظ مرونة تطبيق استراتيجية القبعات الست يف املواقف التعليميةسبق نمن خالل ما     
ا ال تشـترط  ا أكمبيق قبعة بعينها يف أول التسلسل أو أخره ،أن هذه االستراتيجية ال تلتزم بتط

، الواحد ، حيث أن خربة ورؤية كل شخص لتطبيقها مجيع القبعات يف املوقف التعليمي استخدام
 هي اليت تفرض آليـة أو خطـوات   ،خصائص املتعلمنيكذلك و، التعليميطبيعة املوقف ل إضافة

ـ ، هو كيفية استخدام كل قبعة، تطبيقالقبعات ، واألهم من ذلك يف ال استخدام رض ومعرفة الغ
من كل قبعة من القبعات، خصوصا وأن كل قبعة تسري يف خط متوازي مع بقية القبعات بطريقـة  

 . منظمة دون تداخل يف التفكري ، مما يسهم يف تنظيم التفكري وزيادة دافعية املتعلمني
 

  :سر األلوان الستة 
 

فقـد  . عملية التفكريلى عاملريح مت اختيار ألوان األمناط الستة لتضفي نوعا من اجلو النفسي     
خالل هذه تبني من إذ ، ما لأللوان من تأثري نفسي على البشر من خالل جتارب عملية ثبت علمياً
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وقد ارتبطت بعض  ،لدى املتعلم ن يف استثارة مشاعر نفسية خمتلفةأللواالفاعل لدور ال التجارب
،  ٢٠٠٤( ذكر العـولقي   ، وعي كثري من الناس على مر العصور مبشاعر حمددة يف ال األلوان
 ـ :مدلول كل لون من األلوان الست على اجلو النفسي للفرد  )٢ص
 . اختري ليدل على التفكري العاطفي ولذلك،  والعاطفة األمحر يرمز إىل احلب/ ١
أخذ من لون الشمس الصفراء اليت هلا دور كبري يف احلياة والنماء ، فهـي مصـدر    األصفر / ٢

 .التفكري اإلجيايب لذلك اختري ليدل على  جلميع أنواع الطاقة
مي أو التفكري التشـاؤ يرمز إىل التشاؤم والسلبية والنقص ، لذلك اختري ليدل على األسود  / ٣

 .السليب 
الذي ال حيمل  ، يداحملا على التفكري ولذلك جعل رمزاً،اللون األبيض يرمز إىل النقاء والصفاء / ٤

 سلبية أوإجيابية  أية توجهات
ـ  ملا فيها من عظيم بديع خلق اهللا ، النباتات لون األخضر يرمز إىل / ٥ تفكري ، لذا جعل رمز لل

 .اإلبداعي 
، لذا  لون البحر احمليط باليابس كما أنه ، لون السماء الزرقاء احمليطة باألرضلاألزرق يرمز   / ٦

 .للتفكري الشمويلجعل رمز 
 

بأنه قد مت اختيار الترميـز اللـوين   )  ٤٨  - ٤٧ص ص ، ٢٠٠٦(  وقد أورد دي بونو      
للقبعات للتمييز بني قبعات التفكري الست ومت اختيار األلوان بطريقة تتوافق مع طبيعـة نوعيـة   

 ـ:تفكري كل قبعة فجاءت 
 . واملعلومات والرسومات التوضيحية  ،كرمز للحقائق اخلالصة: القبعة البيضاء / ١
 . احلدس أو البديهة  لتعبري عن العواطف ، واألحاسيس وكرمز ل: القبعة احلمراء / ٢
 . املقدمة ، وتعليل عدم توقع جناح االفكار كرمز للبحث عن سلبيات األمور: القبعة السوداء / ٣
 . والبحث عن اإلجيابيات والفرص املتوقعة ،كرمز للتفاؤل والتفكري البناء : القبعة الصفراء / ٤
متاماً كما خترج النباتات من البـذور   إلبداع وتوليد األفكار اجلديدة كرمز ل: القبعة اخلضراء /٥

 . الصغرية
 . كرمز للسيطرة وتنظيم التفكري دوء وحكمة : القبعة الزرقاء / ٦

  

وأن كل لون له داللته عنـد االسـتخدام ، ألن    ، من ذلك جند أمهية الترميز اللوين للقبعات    
األلوان هلا أثر على حتريك اجلانـب   كرة عند االستخدام ، كما أناأللوان واألشكال ترتبط بالذا

 .  أثناء التفكري األمين من الدماغ
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 ـ :مزايا اسرتاتيجية القبعات الست  
 

ومزايا هامة يف التفكري و تربوية  اًقيم ق استخدام استراتيجية القبعات الست يف التدريس ،حيق     
ى كل من يستخدمها ، سواء كـانوا  ذات مردود إجيايب عل التحصيل ، لتكون هذه االستراتيجية

أن  ) ٤٣ - ٤٢ص م، ص  ٢٠٠٦(  أبرز القيم اليت أوردها ديبونو ومن ، أو معلمني متعلمني 
 ـ: هذه االستراتيجية 

وبالتايل يستطيع التفكري التحرر من قيود الذات املسئولة عن معظم أخطاء ،  لعب أدوارتعترب / ١
 .ة التفكري العملي

 واألفكـار  للقضـايا  ، نستطيع أن خنرج منها بست رؤى خمتلفة،  توجه االنتباه لستة أمناط/ ٢
 . املطروحة أمامنا 

 . خصوصاً يف وجود األلوان ، كلغة رمزية  سهلة التعامل/ ٣
 . وبالتايل تسهم يف تنويع التفكري ،ونفسية األفراد ،على كيمياء املخ تؤثر / ٤
 . كرية شاملة بدال من ممارسة اجلدللتفكري  ختتص بصناعة خرائط فل ترسي قواعد حمددة/ ٥

 

ن الفوائد واملميزات اهلامة يف للقبعات الست العديد  مأن  )٣م، ص  ٢٠٠٥( ذكر اإلجيايب      
 ـ :هي على النحو التايل التدريس ،و 

تنوع أمناط التفكري للدراسة ، نظراً لبشكل سريع االستخدام وجتذب املتعلمني و سهلة التعلم/ ١
 .القبعات  ألوانا و
دقائق مـن   باستطاعتك أن تطلب ثالث :مثل  ةإرادي وأفكار إبداعية للقيام جبهد تعطي وقتاً/ ٢

 . تفكري القبعة اخلضراء
 .هذا هو شعوري : اعر واحلدس ، دون اعتذار أو تربير مثل ن من التعبري عن املشكِّمتُ/ ٣
 . يف خط متوازي حبيث يأخذ كل منط من التفكري حقه من االنتباه ،الط األفكار من االخت متنع/ ٤
بـبعض   ما رأيك :منط التفكري، دون جماة اآلخرين مثل تعطي طريقة سريعة ومباشرة لتغري / ٥

  .تفكري القبعة الصفراء هنا 
ـ  بدالً،القدرة على استخدام كل القبعات  متكن املتعلمني من/ ٦ د مـن  من االلتصاق بنمط واح

 . التفكري فقط 
 .  عام  العقول من التحرر ، ومعاجلة املوضوع بشكل مشويلمتكن / ٧
 . استخدام عدة طرق يف التفكري بأفضل تتابع ممكن  خالل تعطي طريقة عملية من/ ٨
 .تعاون واستكشاف طرق بناءة يف احلوار العن اجلدال العقيم ، ومتكنهم من املتعلمني تبعد / ٩
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 .أنا حمق ، أنت خمطئ : صص  أكثر فائدة يف النقاش التقليدي مثلجتعل احل/ ١٠
 

بعض املزايا للقبعات السـت وهـي   )  ٤٩٣، ص  م٢٠٠٧( كما أضاف أبو جادو ونوفل      
 ـ :على النحو التايل 

كثر مـن  أو املشكلة ، وبالتايل يدرك الفرد أن هناك أ االنتباه حنو مناحٍ متعددة للفكرةتوجه / ١
 .  منحى لفهم الفكرة منظور أو

 . حنو حل املشكلة أو توليد جمموعة من احللول ، تركز التفكري لدى الفرد/ ٢
 . أكثر احللول إبداعية  قود قبعات التفكري الست الفرد إىلت/ ٣
، إذ أن توظيـف  من خـالل لعـب الـدور    ، حتسن من عملية االتصال باألطراف األخرى/ ٤

، عمل على تبين األدوار بـني األفـراد املشـاركني    ، ي لتفكرييف ا استراتيجيات القبعات الست 
 .وبالتايل فعنصر االتصال والتواصل أمر بالغ األمهية يف العملية اإلبداعية 

 . حتسن من عملية اختاذ القرار لدى األفراد / ٥
 

 ـ :تعريف بالقبعات الست 
 

 :القبعة البيضاء : أوال 
هذا النمط مـن الـتفكري   فكري احليادي ويتميز إيل التالقبعة البيضاء ترمز       

أبو (. .اخل...أرقام ؟؟ قائم على أسس التساؤل من اجل احلصول على حقائق  وباملوضوعية ، وه
 ) . ٤  - ٣م، ص ص ٢٠٠٣عبيد ، 

 

أن مرتدي القبعة البيضاء البد أن يركـزوا   )٦م ، ص ٢٠٠٣ (ذكر السويدان والعدلوين      
 : تالية على بعض اخلصائص ال

 .طرح معلومات أو احلصول عليها  -١  
 .التركيز على احلقائق واملعلومات  -٢  
 .التجرد من العواطف أو الرأي -٣  
 .األرقام واإلحصائيات االهتمام ب-٤  
 . عدم تفسري املعـلومات -٥  
 .احليادية واملوضوعية التامة -٦  

 . متثيل دور الكمبيوتر يف إعطاء املعلومات -٧   
 .االهتمام باألسئلة احملددة للحصول على احلقائق أو املعلومات  -٨  
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 .اإلجابات املباشر واحملددة عن األسئلة  -٩  
 .اإلنصات واالستماع اجليد  -١٠  
 .ودرجة اخلطأ يف كل رأي  ، ز بني درجة الصحةيالتمي -١١  
    

 ـ :البيضاء ما يلي خصائص القبعةإلى)  ٣، ص  ٢٠٠٤اجلمعان ، ( ضاف وقد أ    
 .يتم سؤال الطالب فيها عن املعلومات  /١
 .ا بواقعية وموضوعية الطالب فيهيفكر / ٢
يركيز الطالب الذي يفكر ذا النمط على إعطاء حقائق وأرقام دون تفسري أو تربيـر مثـل    /٣

 .الكمبيوتر 
 

 :القبعة الحمراء : ثانيا 
 كـذلك ،من عواطف ومشاعر  ، يف العمق ما يكمنترمز القبعة احلمراء إىل       

 ) ٤ص -٣م ، ص  ٢٠٠٣أبو عبيد ، ( على احلدستركيز تفكري هذه القبعة يقوم 
 :)  ٤، ص  ٢٠٠٤( ومن أبرز خصائصها كما ذكر اجلمعان 

 .السؤال فيها عن املشاعر يتم / ١
 .مبشاعره وعواطفه  يفكر الطالب فيها/ ٢
 .ورهم حنو شئ ما أن يصفوا شع املعلم الطالب يسأل/ ٣
 .  ذا النمط من التفكري ، على احلدس ويستبعد املنطق واملربرات املفكر يركز الطالب / ٤

 

إىل أن مرتدي القبعة احلمراء ميارس بعض )  ٧م ، ص  ٢٠٠٣( وأشار السويدان والعدلوين     
 :األمور التالية

، السرور: ه املشاعر ، مثل ر هلذمرب ألحاسيس ، وليس بالضرورة من وجودإظهار املشاعر وا -١
 .اخل .......الثقة ، الغضب ، الشك ، القلق ، األمان ، احلب ، الغرية ، اخلوف ، الكره 

 .إىل احلقائق أو املعلومات أو املربرات  لنظربدون ا ، االهتمام باملشاعر فقط -٢
 .إظهار اجلانب اإلنساين غري العقالين  -٣
أي . ، أو بالتخمينات اليت رمبا ال تصل إىل درجة ميكن جعلها فرضيات تتميز غالباً بالتحيز  -٤

 .إا مشاعر ليس هلا أساس سوى إحساس الفرد ا يف الغالب 
 .املبالغة يف حتليل اجلانب العاطفي وإعطائه وزناً أكرب من املعتاد  -٥
   حساس الداخليرفض احلقائق أو اآلراء دون مربر عقلي ، بل على أساس املشاعر أو اإل -٦
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 :القبعة السوداء : ثالثا 
ويكون تركيـز تفكـري   اؤم قد والتشاملنطق والن: ترمز القبعة السوداء إىل     

م ، ص  ٢٠٠٣أبو عبيد ، (.على البحث عن السلبيات والنقص ، هذه القبعة
 )  ٤ص  -٣

 .اء القبعة السود تفكري  بعض املميزات حول)  ٥، ص  ٢٠٠٤( وقد أضاف اجلمعان 
 .نواحي الضعف   فيها عن يتم السؤال/ ١
 . يتقصى الطالب فيها البحث عن النقص واحملاذير والسلبيات/ ٢
 .أن حيددوا ما الصعوبات واملشاكل اليت ميكن أن تكون  يسأل املعلم الطــالب ،/ ٣
سـئلة  بالتقديرات السلبية ، وإظهار األشياء اخلاطئـة ، وطـرح األ  ذا النمط يهتم املفكر /٤ 
  .لسلبيةا
 

أن مرتدي القبعة السـوداء البـد أن يركـزوا    )  ٨م ، ص ٢٠٠٣ (ذكر السويدان والعدلوين 
 -:على
إليها مـن   اليت ينظر، واألدلة  املنطق واحلججنقد اآلراء ورفضها ، ورمبا تلجأ يف ذلك إىل  -١

 .زاوية سلبية معتمة 
 . التشاؤم وعدم التفاؤل باحتماالت النجاح  -٢
 .إيضاح نقاط الضعف يف أي فكرة  -٣
 .وتقليل احتماالت النجاح  ،التركيز على احتماالت الفشل -٤
 .والتجارب الفاشلة، التركيز على العوائق واملشكالت -٥
كارتفاع التكاليف ، أو قوة اخلصوم ، أو شدة املنافسة ، أو : التركيز على اجلوانب السلبية  -٦

 .توقعة الضعف الذايت ، أو األخطار امل
 .توقع الفشل والتردد يف اإلقدام   -٧
عدم استعمال االنفعاالت واملشاعر بوضوح ، وإمنا تلجأ إىل استعمال املنطق وإظهـار الـرأي    ٨

 .بصورة سلبية 
 

 :القبعة الصفراء :رابعا 
إىل الشمس والنور ، ولذلك فإن هذه القبعة هي قبعة  القبعة الصفراءرمز ت       

ـ هنا هو التفكري ، و فكري اإلجيايبالتفاؤل والت  ،للـتفكري السـليب   اًمعاكس متام
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ياء تتحقق واحلصـول  من التفاؤل والرغبة يف رؤية األش خليطٌ فهو ،ويعتمد على التقييم اإلجيايب
 )  ٤ص  -٣م ، ص  ٢٠٠٣أبو عبيد، ( . على املنافع

 

 ـ :الصفراء وأسئلتها بعض اخلصائص حول القبعة) ٦م ، ص  ٢٠٠٤( وقد أضاف اجلمعان      
 .لسؤال فيها عن نواحي القوةيتم ا/ ١
 .فائل يكون الطالب فيها فرح مت/ ٢
  .أن يفكروا يف األشياء اإلجيابية حنو موضوع مـا/ الطالب  يسأل املعلم/ ٣
متثل التفكري اإلجيايب والبناء واملنتج ، واملفكر الذي يرتدي القبعة الصفراء ، يكـون متفـائال    /٤

 . م االقتراحات واملشاريع ويقد
 

 :أن من يرتدي القبعة الصفراء  يهتم بالتايل)  ٩م ، ص ٢٠٠٣( وأشار السويدان والعدلوين    
 .التفاؤل ، واإلقدام ، واإلجيابية ، واالستعداد للتجريب  -١
 .وتقليل احتماالت الفشل  ، التركيز على إبراز احتماالت النجاح -٢
 .وإظهار األسباب املؤدية إىل النجاح  ، باستعمال املنطق ، تدعيم اآلراء وقبوهلا-٣
 .  إيضاح نقاط القوة يف الفكرة، والتركيز على جوانبها اإلجيابية -٤
 .وين املشكالت واملخاطر، وتوضيح الفروق عن التجارب الفاشلة الساقطة  -٥
، أو الشعور بالثقة بـالنفس ، أو  عدم املباالة باملنافسني  :التركيز على اجلوانب اإلجيابية مثل  -٦

 .وين األخطار املتوقعة 
 .االهتمام بالفرص املتاحة ، واحلرص على استغالهلا -٧
 .توقع النجاح والتشجيع على اإلقدام  -٨
عدم اللجوء إىل املشاعر واالنفعاالت بوضوح ، باستخدام املنطق وإظهار الـرأي بصـورة    -٩

 .إجيابية وحماولة حتسينه 
 .وليس بالضرورة إبداع ، يسيطر على صاحبها حب اإلنتاج واإلجناز  -١٠ 
 .وأهداف طموحة يعمل حنوها ، يتمتع بأمل كبري  -١١ 
 .ينظر إىل اجلانب اإلجيايب يف أي أمر ، ويــربر له بتهوين اجلانب السليب  -١٢  

 
 :القبعة الخضراء : خامسا 

ـ القبعة اخلضراء وترمز       لإلبـداع   األخضـر رمـز  ، داعي إيل التفكري اإلب
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ري واخلروج من التغي والنمو  ، ويدل علىبات الكبري من الغرسة الصغرية مثل منو الن،  واالبتكار
 .)  ٤ - ٣م ، ص ص  ٢٠٠٣أبو عبيد ، ( األفكار القدمية

 

 :اخلصائص للقبعة اخلضراء على النحو التايل  عدد من)  ٧، ص  ٢٠٠٤( وقد ذكر اجلمعان    
 .عن األفكار اجلديدة  تم فيها السؤالي/ ١
 .يف حالة إبداع  يكون الطالب فيها/٢
 . ؟وإىل ماذا ميكن أن تؤدي ؟ ما هي، تسأل الطالب عن اإلمكانيات املتاحة / ٣
جيعل املخرجـات والنتـائج    ، متثل التفكري اإلبداعي ، والشخص الذي يضع القبعة اخلضراء/٤

 . البدائل  خمرجات إبداعية ومثالية ، ويطرح
قبعة هي قبعـة الـتفكري   يرمز اللون األخضر إىل النبات واحلياة اجلديدة ، ولذلك فإن هذه ال/٥

 .اإلبداعي 
 

أو كل ما يلي كما أشـار السـويدان والعـدلوين     يتميز ببعض ومن يرتدي القبعة اخلضراء    
 ) : ١٠م ، ص ٢٠٠٣(
 .والتجارب والوسائل واآلراء واملفاهيم األفكار اجلديدة،احلرص على  -١
 .واالستعداد ملمارسة اجلديد منها ، البحث عن البدائل لكل أمر  -٢
 .للبحث عن األفكار والبدائل اجلديدة ، ال ميانع يف استغراق بعض الوقت واجلهد  -٣
 .للبحث عن الطرق اجلديدة ..) ماذا لو : مثل ( ووسائله   استعمال طرق اإلبداع -٤
 .فكار اجلديدة أو الغريبة ، بل وصناعة األفكار اجلديدة حماولة تطوير األ -٥
 .الرغبة يف التخيل والتفكري العميق  -٦
 .من أجل استكشاف اجلديد  ، االستعداد لتحمل املخاطر -٧
 حيسن أن تتبعها بالسوداء والصفراء ، عندما تستعمل هذه القبعة -٨

 

 :القبعة الزرقاء :  اًسادس
 ،الذي ينظر إىل القضية) الشمويل( يل التفكري املوجه إلزرقاء القبعة اوترمز       
شي وتشمل  وهي تغطي كل ،والسبب يف اختيار اللون األزرق هو أن السماء زرقاء،عامة نظرة 

كيـف  من خاللـه   نفكر،واللون األزرق يوحي باإلحاطة والقوة كالبحر  يء ، وألنحتتها كل ش
 ).٤- ٣م ، ص ص  ٢٠٠٣أبو عبيد ، ( ن نتيجةأحس إىلري الالزم للوصول جه التفكون
 

 :كما يلي  القبعة الزرقاءتفكري أبرز خصائص  ) ٨م، ص  ٢٠٠٤( قد ذكر اجلمعان و     
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 .سؤال فيها حول التفكري يتم ال/ ١
 .الطالب فيها قيادي يكون دور/ ٢
 .مام ؟ أن يعربوا عن التفكري الذي حيتاج لفهم شئ ما أو التقدم لأل/ تسأل الطالب /٣
 . بالتايل فهو يتحكم بباقي القبعاتتظم التفكري بشكل عام وتضبطه ، واملفكر ا يشبه القائد و /٤
 . إىل السماء والبحر ، ولذلك فهي قبعة القوة والتفكري املنطقي املنظم أو املوجه لوا يرمز /٥

 

 : يتبع النقاط التالية جيدر به أن)  ١١م ، ص ٢٠٠٣( سويدان والعدلوين وصاحبها كما أشار ال 
 .واالهتمام خبطوات التنفيذ واإلجناز  ، الربجمة والترتيب/١
 .والنقاش للخروج بأمور عملية ، توجيه احلوار والفكر / ٢
أو االقتراحـات  ، أو اخلروج عن املوضوع ، وجتنب اإلطناب ، التركيز على حمور املوضوع / ٣
 .ادية  غري
 .وجيهها تنظيم عملية التفكري وت/ ٤
أن صاحبها يـرى قبعـات اآلخـرين    أي ،   القدرة على التمييز بني الناس وأمناط تفكريهم/ ٥

 .بوضـوح 
 .،وفض اجلدل واالشتباك بينهم) ئلة عن طريق األس(   توجيه أصحاب القبعات األخرى/ ٦
 .تلخيص اآلراء وجتميعها وبلورا / ٧
 . أو املعلم  ولو مل يكن رئيس اجللسةحىت  مييل صاحبها إلدارة النقاش واحلصص ،/ ٨
مييل لالعتراف بأن اآلراء األخرى جيدة حتت الظروف املناسـبة ، مث حيــــــــلل   / ٩

 .ليبني ما هو الرأي املناسب يف هذه احلالة ، الظروف احلالية 
 .  عال املقبول املناسبأو تقدمي االقتراح الفَّ، ص النهائي للموضوع مييل للتلخي/ ١٠
 .ويوظفها بأسلوب منطقي منظم  ، يستفيد صاحبها من املعلومات واحلقائق /١١

 

 -:ت الست القبعا جماالت استخدام  
مييل الكثري من املهتمني بالتفكري ، تنميةً وبناًء ، يف سبيل حتقيق األهداف التربوية حنو العمـل      

النمطية يف التعلـيم ، وحتقيـق    على إجياد بيئة تدريسية فاعلة ، للخروج بالعملية التدريسية من
م،  ٢٠٠٦(  االفتراض بأن إمكانات الطالب تتفاوت فيما بينها تفاوتاً كبرياً وقد ذكر اجلابري 

 ـ: عدة مواضع منها  أن القبعات الست  تستخدم يف) ١ص 
 .الصفيف دارة االجتماعات إ/ ١
 . جلذب املتعلمني نتباهاالتركيز وال / ٢
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 .يف التعامل مع املشكالت اليومية ،  اجيابيةًجعل اآلخرين أكثر / ٣
 .الدروس وإعداد حتضري: تدريس/ ٤
 .طابور الصباح منحل مشكلة تأخر الطالب : تدريس/ ٥
 .حل مشكلة عدم حب بعض الطلبة ملادة الرياضيات :تدريس/ ٦
 .اخل....... سيارة، مرتل، أسهم ،( شراء : اختاذ قرار مثل /٧
 .اإلجازةقضاء / ٨
 .مهارات التفكري طوير وتنميةت/ ٩
 . جذب اهتمام املتعلمني للدروس / ١٠

 

 ـ :اسرتاتيجية القبعات الست وتدريس الرياضيات 
، استخداماا يف التعليم بشكل خاصمن خالل العرض السابق الستراتيجية القبعات الست و     

 بيقاا ، فقد فضلت الباحثة تطبيقونظرا للفوائد التربوية اهلامة اليت حتققها هذه االستراتيجية وتط
استراتيجية القبعات يف تدريس الرياضيات يف املرحلة املتوسطة ، للتخفيف من جتريد الرياضـيات  

، وفيما يلي توضيح كيفية وآليـة اسـتخدام    وحتقيق مهاريت التواصل والترابط،  وربطها باحلياة
 . القبعات يف التدريس بصفة عامة 

-٣١م ، ص ص ٢٠٠٥ (،  حددمها  معمار  و عامان للقبعات سيانأساهناك استخدامان 
 ـ ) :٣٢

 ، :ستخدام فردي للقبعاتا. أ
 ألغراضو ذلك  ،لتبين منط تفكري معني ، ن الوقت و لفترة حمددة م ىتستخدم قبعة واحدة فراد

 . يف حمادثة أو ،اجتماع أعمالتسيري  أو،كتابة تقرير 
 ـ : استخدام تسلسلي و تتابعي. ب
وهو ما سـوف     لبحث و استكشاف موضوع معني األخرىو نا تستخدم القبعات الواحدة تله

 .نسري عليه يف استراتيجيات القبعات 
،وقـد أورد  باعثمـان    لالتسلس ةأو اي فبداية أو منتصكما وميكن استخدام القبعات يف      

 ـ  :أن  األغراض بشيٍء من التوضيح ، فذكرتلك ) ٣٦ - ٣١ ص م ، ص ٢٠٠٦(
 :كما يلي غرض استخدام القبعات يف بداية التسلسل حسب األلوان 

 .أو توجيه سري القبعات األخريات  ، تقدم و تعرف باملوضوع املطروحالزرقاء . ١
 . التعرف على املشاعر جتاه موضوع مااحلمراء . ٢
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 . ةحبث و استكشاف فكرة حمايد أو ، توفري معلومات عن فكرة جديدةالبيضاء . ٣
 . فكرة أولتستكشف قيمة اقتراح  أوال احبث عن املزايا الصفراء . ٤

 . للفكرة ظاهرةمل يوجد فوائد  إذاجتنب عناء البحث عن معلومات  •
  . السلبيات قد حتجب االجيابيات أن إذتستخدم قبل القبعة السوداء   •
ضاء جلمع املعلومات الالزمة تبدأ بالقبعة البي أنيفضل  إذجتنب استخدامها يف البداية اخلضراء . ٥

 . جديدة أفكارو اليت ا تتمكن القبعة اخلضراء من طرح بدائل و 
يا الفكرة لذا جتنب اسـتخدامها  لتفكري و حتجب فوائد و مزالمتثل الرؤية التقليدية السوداء . ٦

  .البداية
م، ٢٠٠٦(ان  وسط  التسلسل ، حسب األلوان ،وقد ذكر باعثمالقبعات يف يف حني تستخدم    

أنه ميكن حتديد غرض استخدام القبعات الست يف وسط التسلسل علـى  )  ٣٣ - ٣٢ص ص 
 :النحو التايل

 . جياد و طرح البدائل و املقترحاتاخلضراء إ. ١
بعد استخدام  إضافيةالبحث عن قيمة و،  أجياد الفوائد يف مقترحات القبعة اخلضراءالصفراء . ٢

 . القبعة السوداء
 . لتحدد املتاعب املتوقعة ،بعد القبعة الصفراءء السودا. ٣
 . عن املوضوع املطروح إضافيةاستقصاء و حبث معلومات و بيانات البيضاء . ٤

 -٣٤م،  ص ص ٢٠٠٦( ان أشار باعثمـان  استخدامها يف اية التسلسل حسب األلو وحول
 ـ :إىل أن القبعات الست تستخدم يف اية التسلسل بغرض )  ٣٦
 . التنظيم/ تلخص عمليات التفكري رقاء الز. ١
   هل كل شيء على ما يرام ؟السوداء . ٢
الستيضاح الشعور جتاه  االجتماع  ،و األفعالالستيضاح ردود  ، بعد القبعة السوداءاحلمراء . ٣

 . و احلوار
 ،ل وهي نادرا ما تستخدم يف اية التسلس ، اخلضراء وتوضع يف اية اجللسة لوضع البدائل. ٤

 ـ: دروس القبعاتوفيما يلي بعض أمناط التسلسل الذي اقترحته الباحثة يف 
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 . على بعضها  ، كان ما سبق مثاالًال ائي من سالسل القبعات  وميكن استخدام عدد      
 

 ولكن عمليا عند التطبيق يؤدي كـل  ، ويف النهاية يرى ديبونو أنه قد يبدو هذا ترتيبا معقداً    
، ديبونو. (كة عند قيادة السيارة مصطلح إىل اآلخر بسهولة ويسر كما حيدث عند تغيري ناقل احلر

 ) ٢٨٤، ص م٢٠٠٦
يف وحـدة هندسـة   ومت تطبيقهـا  وقد استخدمت الباحثة يف الوحدة املختارة مجيع القبعات     

 ـ :اسمات على النحو التايل 
، وعند وتلخيص النقاط الرئيسة للمعلومات، خريات القبعة الزرقاء لتحديد عمل القبعات األ/  ١

وحجومها ، وعند توجيه االنتباه إىل نقطة ،مثل مساحات اسمات ، الرئيسة التوصل إىل القواعد
 . مهمة 
 والقصـص ، والتمـارين   ، القبعة البيضاء عند مجع املعلومات وحتديد املعطيات من األنشطة/ ٢

 .  واأللغاز ، والتدريبات 
أو  ، عند استخدام طريقة جديدة أو لعبة معينـة ، والقبعة احلمراء عند وصف املشاعر اآلنية / ٣

 . أو مساحة جمسم معني  ، أو عند القيام بتجربة حلساب حجم، حدث مثري 
وكيفية ، القبعة الصفراء لتحديد اإلجيابيات والفوائد من استخدام احلجوم وأمهيتها يف احلياة / ٤

 . االستفادة منها 
أو عند ذكر سليبات وردت  أو قضية هامة ، القبعة السوداء عند التحذير والتنبيه لنقطة معينة/ ٥

 . املستخدمة  يف إحدى القصص
أو ذكر فوائد وإبداعات أخرى مل ترد يف ، القبعة اخلضراء عند تعريف مفهوم بطريقة أخرى / ٦

 . م بطريقة مبتكرة أو حج ، وصف خلطوات حساب مساحةالأو عند ، خطوات الدرس 
 

  اسرتاتيجية  القبعات الست يف التدريس دور املعلم وفق 
 

الست  الستخدام القبعاتللمعلم ال يوجد ترتيب ملزم  أن)   De Bono( يذكر دي بونو      
ويعترب املعلم يف هذه االستراتيجية  املرشد واملوجه للطالب ، كما  ويستخدم املعلم  ، يف التدريس
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بعض التعليمات و بإتباع  املعلم نصحيلزرقاء يف معظم األوقات لتنظيم سري احلصة ، كما القبعة ا
أوردت كما  ، ألخرى لتنقل من التفكري بقبعةاإلرشادات ،  مع مراعاة تدريب املتعلمني عليها ، ل

 : ) ٣م ، ص  ٢٠٠٣(ذلك مجعية إقرأ 
  . من مرة من املمكن استخدام أي من القبعات أكثر -١
  .بق القبعة الصفراء القبعة السوداء للموازنة بني اإلجيابيات والسلبيات من املفضل أن تس -٢
لبيـان   القبعة السوداء للتقومي اخلتامي ، فيجب أن نتبعها بالقبعة احلمراءعند استخدام  -٣

  . مشاعرنا حنو الفكرة بعد تقوميها
، فيجب البدء بالقبعة احلمـراء   من قبل املتعلمحنو موضوع ما  مشاعر قويةإذا وجدت  -٤

  . إلظهار هذه املشاعر
 مشاعر حنو فكرة ، فيجب البدء بالقبعة البيضاء إلعداد املعلومات ، وبعدها إذا مل توجد -٥

القبعـة   نضع القبعة اخلضراء البتكار البدائل ، مث القبعة السوداء لتقييم هـذه البـدائل ، مث  
 . احلمراء لبيان املشاعر حنو الفكرة

 

عدداً مـن اإلرشـادات   )  ٢٩٤  - ٤٩٣ص ص  ،م ٢٠٠٧( وأضاف أبو جادو ونوفل     
 ـ :على النحو التايل يف التدريس لتطبيق استراتيجية القبعات الست 

 .القبعات الست يف التفكري ، بشكل فردي أو مجاعي تطبيق استراتيجية ميكن   -١
كل عضو  يف الفريق أوهلـم رئـيس   البد من حتديد دور  ، يف حالة تكوين فريق عمل -٢

 .الفريق مرتدي القبعة الزرقاء
 لون للقبعات بني احلني واآلخر ، و ريق بنمط كلفيتمثل دور الرئيس يف تذكري أفراد ال -٣

 . زمن االنتقال من منط آلخر ، وقرار العودة إىل منط آخر 
ا إذا كانت األفكـار  يعرض صاحب القبعة الزرقاء البعد الزماين للموضوع ، ويناقش م -٤

 . املطروحة تناسب زمنها احملدد 
 .وإثارة اجلو النفسي املصاحب لأللوان، يذكر الرئيس دائما باأللوان   -٥

 

من التوجيهـات لتطبيـق    اًعدد)  ٩٦  - ٩٥م ، ص ص  ٢٠٠٥(اف فودة وعبدة وأض      
 ـ :يف التدريس استراتيجية القبعات الست 

، من أجل تزويد البيانات الالزمة للتقييم  ، البيضاء يف أي مرحلةقبعة التفكري  تستخدم -١
 . ملعرفة مدى صالحية الفكرة للتطبيق 
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، لتقوم بدور الغربلة،  بالصفراء أو السوداء عند استخدام القبعة اخلضراء يفضل أن تتبع -٢
 . كذلك حتديد نواحي القصور ، لتحديد البدائل غري املمكنة 

 . واحد صحيح بعينه عند استخدامنا للقبعات ال يوجد تسلسل  -٣
 .يف كل تسلسل   ، ليس من الضروري استخدام كل القبعات -٤

 

ية القبعات الست عملية تتسم مبرونة كاملة ، تطبيق استراتيج بناًء على ما سبق فاملالحظ أن     
االشتراطات  ، وتوفر بعضيف ظل وضوح خطواا  خصوصاً عالوةً على السهولة يف االستخدام

، حيث ال يوجـد   عند تطبيق استراتيجية القبعات الست واليت تشكل دعامة رئيسة ،والضوابط 
تقيد بترتيب ملزم الستخدام القبعات ، ولكن كما الحظنا وجود بعض االقتراحات الناجتة عـن  

 .التجربة 

 
 ـ :) K.W.L (إسرتاتيجية: احملور الرابع

 التفكري فوق املعريف 
قد احلياة املعاصرة وصعوبتها ، وتعدد املفاهيم واملصطلحات اليت أصبح العـامل يتعامـل   أن تع    

معها صباحاً ومساًء كالعوملة ، كل ذلك أسهم يف زيادة الثورة املعرفية والتقنية واملعلومات ، واليت 
ـ  ة دول لعب العقل من خالهلا أكرب األدوار يف تشكيل املعرفة ، مما زاد حاجة اتمعات، وخباص

العامل الثالث ، إىل العقول املبدعة واملتفوقة عقلياً ، ورعايتها ، من خالل توفري الفرص املالئمة هلا ، 
 مـا وراء «أو  »فوق املعـريف «مفهوم  يف بداية السبعيناتملواكبة ركب التقدم العاملي ، لذا ظهر 

آفاقـاً واسـعة للدراسـات     ليضيف بعداً جديداً يف جمال علم النفس املعريف، ويفتح ،» املعريف
ــة  ــة ، التجريبي ــات النظري ــذكاء، واملناقش ــوعات ال ــذاكرة  ،يف موض ــتفكري وال وال
نـوال خليـل ،   )( Flavell(علـى يـد العـامل فالفـل     ،  ومهارات الـتعلم ،واالستيعاب
 ).٩٩م،ص٢٠٠٥

 

نظراً الرتباطه  ، االهتماموقد تطور هذا املفهوم يف عقد الثمانينات، وال يزال يلقى الكثري من      
الروقـي ،  (  واختـاذ القـرار  ، واسـتراتيجيات حـل املشـكلة    ، والتعلم ، بنظريات الذكاء 

 .)٤،صم٢٠٠٥
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لوجدنا  ، من الدراسات والكتابات اليت تناولت األبعاد فوق املعرفية للتفكري عينةٌ ااستعرضن لو   
 :يلي عريفات ماومن أمثلة هذه الت»  ماوارء املعرفة «عدداً من التعريفات لـ

بأنه تفكري حول الـتفكري ، أي  " ما وراء املعرفة  )  ٣٥م ، ص ٢٠٠٠( رف جون حيث ع    
فاطمة ( "وعي الطالب مبا يفعله عندما حيل مشكلة أو القدرة على السيطرة على العمليات العقلية 

 ). ١٦٦م ، ص  ٢٠٠٥عبد الوهاب ، 
 

يؤكد على ما لدى املتعلم من معرفـة  " بأنه ) م  ٢٠٠٥( يف حني عرفته فاطمة عبد الوهاب     
" والتحكم فيها يف إطار مراقبة التفكري والوعي به ، وتوظيف هذه املعرفة ومراقبة كيفية توظيفها 

 .  ١٦٧ص 
 

فـوق  «وبالرغم من تباين التعريفات اليت وضعها عدد من علماء النفس املعـرفيني ملفهـوم        
تشترك يف إبراز أمهية الدور الذي تلعبه املهـارات   ، عريفات كما يبدوإال أن معظم الت، » املعريف

مهارات التفكري فوق «أو حل املشكالت، وعليه فإنه ميكن تعريف  ، فوق املعرفية يف فعل التفكري
مهارات عقلية معقـدة  « :بطريقة جتمع أهم العناصر املشار إليها سابقاً على النحو اآليت» املعرفية

كونات السلوك الذكي يف معاجلة املعلومات، وتنمو مع التقدم يف العمر واخلـربة،  تعد من أهم م
وتقوم مبهمة السيطرة على مجيع نشاطات التفكري العاملة املوجهة حلـل املشـكلة، واسـتخدام    

الروقـي ،  (  القدرات أو املوارد املعرفية للفرد بفاعلية يف مواجهة متطلبـات مهمـة الـتفكري   
 )  ٥، ص م٢٠٠٥

 

 ـ :مهارات التفكري فوق املعريف  
 

مفهوم عمليات الـتفكري   حولدراسات  ، من القرن العشرينأجريت منذ بداية السبعينات      
بإدارة نشاطات التفكري وتوجيهها  اليت تقومإىل حتديد عدد من املهارات ، فوق املعريف وتوصلت 

وقد صنف سترينربغ هذه املهـارات   ، اختاذ القرار عندما ينشغل الفرد يف موقف حل املشكلة أو
وتضم كل فئة من هذه الفئات عدداً  .والتقييم، واملراقبة  ، التخطيط: يف ثالث فئات رئيسية هي
 -)  : ٨م، ص  ٢٠٠٤األنصاري ، (  تلخيصها فيما يأيت من املهارات الفرعية ميكن

 

 ـ :مهارات التخطيط :  أوالً
 

  .وحتديد طبيعتها شكلةأو اإلحساس بوجود م ، أ ـ حتديد هدف
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  .إستراتيجية التنفيذ واملهارات اختيارب ـ 
  .العمليات أو اخلطوات ج ـ ترتيب تسلسل

  .د ـ حتديد العقبات واألخطاء احملتملة
  .أساليب مواجهة الصعوبات واألخطاء هـ ـ حتديد

  .و ـ التنبؤ بالنتائج املرغوبة أو املتوقعة
 

  :لتحكمالمراقبة وامهارات  : ثانياً
 

  .االهتمامأ ـ اإلبقاء على اهلدف يف بؤرة 
  .احلفاظ على تسلسل العمليات أو اخلطوات ب ـ

  .التالية إىل العملية االنتقالج ـ معرفة مىت جيب 
  .اليت تتبع يف السياق ، العملية املالئمة اختيارد ـ 

  .العقبات واألخطاء هـ ـ اكتشاف
  .بات والتخلص من األخطاءو ـ معرفة كيفية التغلب على العق

 

  :لتقييممهارات ا:  ثالثاً
 

  .أ ـ تقييم مدى حتقق اهلدف
  .وكفايتها ب ـ احلكم على دقة النتائج

  .ج ـ تقييم مدى مالئمة األساليب اليت استخدمت
  .تناول العقبات واألخطاء د ـ تقييم كيفية

  .هـ ـ تقييم فاعلية اخلطة وتنفيذها
 

 ـ :كري فوق املعريف اسرتاتيجيات التف 
 

: بأا)  ١١٦، ص ] ب[م ٢٠٠٥( هيم يقصد باستراتيجيات ما وراء املعرفة كما عرفها إبرا    
وأسـاليب  ، والعمليات الذهنية  ، من اإلجراءات اليت يقوم ا املتعلم للمعرفة باألنشطة جمموعةٌ

دف حتقيـق التـذكر والفهـم    اليت تستخدم قبل وأثناء وبعد التعلم،  ،التعلم والتحكم الذايت 
 . وباقي العمليات املعرفية األخرى  ، والتخطيط واإلدارة وحل املشكالت
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وعمليـات   ، ومعتقداته، استخدام معارفه  ، من خاللوبذلك يتحمل املتعلم مسئولية تعلمه     
من مشكالت  إىل معان ميكن استخدامها يف حل ما يواجهه ، يف حتويل املفاهيم واحلقائق ، التفكري

 )  ٢١١م ، ص ٢٠٠٤علي ، ( 
 

أكد على ذلك  ستراتيجيات ما وراء املعرفة وقد إحدى ا)  K.W.L( كما وتعد استراتيجية     
إىل أن استراتيجيات ما وراء املعرفـة   حيث أشار ) ٢٦٠ - ١٨٣ص ص م  ،  ٢٠٠٤( لول 
  :اتيجية خمتلفة منها استر)  ٣١( تضم 

 )K.W.L  ) ( التسـاؤل  تنشيط املعرفة السـابقة   ،)تعلمت ماذا ريد أن أتعلم ـ  أعرف ـ أ ،
مـا  خطة  ،تتنبأ ، حدد ، أضف ، دون  ملنظمات املتقدمة ،ا ، عالقات السؤال باجلواب الذايت ،

، التدريس التباديل  ،النمذجة ، العصف الذهين  عايل ،التفكري بصوت  ، PSQ٣R قبل القراءة،
خـرائط   م ،خرائط املفـاهي  ، التلخيص ، عمل األشكال التوضيحية ،ية البنائ ،التعلم التعاوين 

، ، اقرأ ، أسال نفسـك  SQ٣R   ،PQ٤R يس الوسيط للنص القرائي ،التدر،)  V( الشكل 
دراسة النص القرائي بتمعن  للفهم القرائي، REAP ئي ،للفهم القرا SNIPS ،أعد الصياغة 

) PARTS (، متعددة املسارات للفهم، PRSR ،للفهم القرائي PROR    للفهـم القرائـي، 
 .جتميع املعلومات خريطة القصة للفهم القرائي ، استخالص االستنتاجات ،/ ة إطارات جنم القص

 

 ـ ) : K. W . L( مفهوم اسرتاتيجية  
 

يف  ،م ١٩٨٦دونا أوغل  عام )   Donna Ogle(كانت بدايات هذه االستراتيجية على يد     
 ،ضمن برنامج التخرج للقراءة وفنون اللغة، يف أمريكا ) إيفانستون ( للتعليم يف  الكلية الوطنية

تطـوير   ،حيث طورا وأخرجتها يف صورا اليت هي عليها اآلن ، ويندرج ضمن هذا النمـوذج 
معرفتـهم   وتطبيـق  ملساعدة املتعلمني يف تفعيـل ، القراءة النشطة للنصوص املفسرة والشارحة 

وهي إحـدى   ، وتوظيفه بشكل ينسجم مع البناء املعريف للمتعلم، ل فهم النص من أج، السابقة 
 .)   ٨٠م ، ص ٢٠٠٧أبو جادوا ونوفل، ( استراتيجيات االستيعاب القرائي 

 

ماذا أعرف؟ مـاذا  (   K. W. Lأن استراتيجية )  ٣٧م ، ص ٢٠٠٥( كما يؤكد العليان     
إحـدى  تعلم واسـعة االسـتخدام ، وهـي    يجية هي استرات) أريد أن أتعلم ؟ ماذا تعلمت ؟ 

يف عام )  Donna Ogle(استراتيجيات ما وراء املعرفة اليت تفيد يف تدريس القراءة ، وقد قامت 
القراءة ، تنمي مهارة فهـم   بوضع هذه االستراتيجية بوصفها استراتيجية فاعلة يف ، )م١٩٨٦(
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 ،أو حمـور ارتكـاز  ، وجعلها نقطة انطالق  ، ، ودف إىل تنشيط معرفة الطالب السابقةاملقروء
 . لربطها باملعلومات اجلديدة الواردة بالنص املقروء 

 

إجراءات ) Ogle(ويالحظ أن هذه االستراتيجية تتكون من ثالث خطوات ، حيث ذكرت      
يف عـام  )  Carr and Ogle(هذه الطريقة وخطواا الثالث بالتفصيل ، مث قامت مع كـار  

وذلك بإضافة خطـوتني   ، )  K. W. L .Plus( طوير هذه االستراتيجية لتصبح بت) م ١٩٨٧(
وهذا التطوير يتمثل يف خريطة النص ،  ، مهمتني هلا من أجل تطوير تفكري الطالب يف أثناء القراءة

 ) ٣٧م ، ص ٢٠٠٥العليان ، ( تلخيص املعلومات و
 

هناك العديد من املفاهيم اليت  وية يلحظ أنواملتتبع لألدبيات املتخصصة يف جمال الدراسات الترب   
واليت نذكر منها على سبيل املثال املفاهيم ) K. W . L( وردت يف األدب التربوي الستراتيجية 

 ـ :التالية 
ملُساعدة  ، تعليم استراتيجية  " إىل أا ) م ١٩٩٥( عام ) NCRELنكريل ، (  حيث أشار     

 أوغـل دونـا  رت هذه االستراتيجية من قبـل  ووقد طُ، لسابقة  املعرفة ا على تنشيط الطالبِ
 ـ :حيث هو منوذج لتنشيط التفكري أثناء القراء وتدل األحرف على ) ١٩٨٦(

K -  ِة الطالبداعسرفونَ حول املوضوعِ بتذكرمعما ي. 
W - ِة الطالبداعسلّم كي معريدونَ الترونَ ما يقري. 
L - ة الطمداعتعلّمونَ كما قَرأوا كي  البِسزونَ الذي يميي. 
H- أكثر كَي تعلّمأَنْ ن نكمي مـن املمكـن أن توجـد معلومـات     خرى حيث مصادر أمن ف

 ١ص "إضافية
 

استراتيجية لتحسني فهـم   " بأا ) م ١٩٩٧( ي الرياضيات الس الوطين ملعلم كما عرفها     
عنـدما  ، من خالل خطوات يتبعها املـتعلمني   ،للقراء)  K.W.L( إىل توجيه ، دف القراءة 

فهي تستخدم على حنو واسع يف القراءة ، ولكن ميكـن تطويعهـا    ، يقرءون مادة تفسريية لذلك
  ١ص " لالستخدام يف أحباث الرياضيات 

 

إىل ـدف    استراتيجية تعلم واسعة االسـتخدام ، " بأا ) م ٢٠٠٥( قد عرفها إبراهيم و    
" ات اجلديدة اليت يتعلمها لربطها باملعلوم، وجعلها نقطة ارتكاز  ، تنشيط معرفة الطالب السابقة

 . ١٢٤ص 
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يف عـام  )  Donna Ogle(اسـتراتيجية ابتكرـا   "أا ) م  ٢٠٠٥( يف حني يرى  عليان     
ـ  وتتكون من ثالث خطوات يشري كل حرف باللغة ، ) م  ١٩٨٦( ى اإلجنليزية إىل معـىن ، عل

 :النحو التايل
K :What I Know?  ا عن املوضوع ؟  ماذا أعرف: ، ويقصد 
W : What I Want to Learn? ا ، وي ؟ ماذا أريد أن أتعلم : قصد 
L  :What I Learned?  ا ؟  تعلمت ماذا : ، ويقصد 

Plus  ) وتلخـيص  مها خراط املفـاهيم ،  ، وتتضمن خطوتني إضافيتني إىل ما سبق ) : املطوره
 ٣٦ص " املعلومات 

 

 ـ :ومدلوالتها   K.W.Lأنواع  إسرتاتيجية    
 

ة خطوات جديدة هلا ، كما فعلـت  تساعد املعلم يف إضاف، مرنة  K.W.Lاستراتيجية تعترب     
اختلفت األدبيـات يف وصـف   ، وتعددت أنواع هذه االستراتيجية ، وعندما طورا  دونا أوغل
 ـ: ا ، وفيما يلي عرض لبعض أنواعها ومدلوالهذه االستراتيجية خطوات 

 

هذه االسـتراتيجية يف أربـع   )  ٢م ، ص ١٩٩٧( خلص الس الوطين ملعلمي الرياضيات     
 ـ:ويشتمل كل عمود على حرف ، وهي على النحو التايل)  K.W.D.L( أعمدة ، يرمز هلا  

 ) K  ( يرمز  لكلمة)Know  ( وتدل على السؤال ،)What I Know?  ( وتعىن ماذا أعرف ؟
ويتم ربط السابق بالالحق من املعلومات ، وتوجيه املعرفة اجلديدة من خالل املعرفة واملعلومـات  

 . السابقة 
)W  ( يرمز لكلمة)Want  ( وتدل على السؤال ،)What I Want To Find Out?(   وتعـين

الطلبة ، من خـالل طـرح أسـئلة     ماذا أريد أن أكتشف ؟ ويتم فيها حتديد ماذا يريد أن يتعلم
 .يريدون أن يتوصلوا إىل إجابتها 

 )D  ( للداللة على السؤال التايل) What I Did?  (   ،وتعين ماذا فعلت ؟ أي سـرد اخلطـوات
 .وهي التفكري بوعي يف اخلطط والعمليات ، اليت تستخدم حلل املسائل والتوصل إىل إجابات 

 ) L  (للداللة على السؤال التايل )What I Learned? (  وتعين ماذا تعلمت ؟ و تتضمن قـراءة
 . املتعلمني للنصوص ، والتوصل إىل إجابات لألسئلة اليت طرحوها واالكتشافات 

 

أن هذه االستراتيجية تتكون مـن  ) ١٢٥ - ١٢٤ص  ص م ، ٢٠٠٥ (كما ذكر إبراهيم     
 ـ :)  K.W.L.H( أربع فئات تدريسية هي 
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 )K  (ة كلم للداللة علىWhat I Know ? ; Know    

يساعد الطالب على استدعاء ما يعرفونـه مـن معلومـات     وهي خطوة استطالعية ، وأسلوب
 . وبيانات سابقة 

 )W  ( للداللة على كلمةWhat we want to find out ? ; Want   
ديد ما يرغبون ويف هذه اخلطوة يزيد املعلم من دافعية الطالب للتعلم ، ويساعدهم على تقرير وحت

 . ويرغبون يف اكتشافه  ، تعلمه عن موضوع بعينه ، باإلضافة إىل حتديد ما يبحثون عنه يف
 )L  ( للداللة على كلمةWhat we learned? ; Learned  

، ويستهدف مساعدة الطالب علـى  وهو سؤال تقوميي لبيان مدى اإلفادة من موضوع الدراسة 
 .املوضوع  ما تعلموه بالفعل عن هذا حتديد

) H   ( للداللة على كلمةHow Can I Learn more? ; How   
واالكتشـاف  ، مساعدة الطالب يف احلصول على مزيد من التعلم  ، وتستهدف هذه اخلطوة    

ويف هـذه  ،وتعمق خربام عن هـذا املوضـوع    ، نمي معلومامت، والبحث يف مصادر أخرى 
 ـ :ل التايل الطريقة يطلب من الطالب ملء اجلدو

 ) ١٥( جدول رقم 
 K.W.L.Hجدول استراتيجية 

 مزيد من املعلوماتكيف أحصل على  ما تعلمته بالفعل ما أريد أن أعرفه ما أعرفه

    
 

 

 نوعاً آخر من هذه االستراتيجية حيث)  ٨١م ، ص  ٢٠٠٧( أضاف أبو جادو ونوفل كما     
) H(حيث يرمـز  )  K. W. H. L(ا بالرمز يرمز هل)  K.W.L(ظهرت استراتيجية مشاة لـ 

 ـ:كيف ويالحظ اختالف مكان عمود كيف ) How(لكلمة 
 ) ١٦(جدول رقم 
 K.W.H.Lجدول استراتيجية 

)L ( 
 املعلومات املتعلمة 

)H( 
 كيف حنصل على املعلومة 

) W ( 
 املراد معرفته 

 )K( 
 املعرفة 
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 ، تتسم باملرونـة )  K.W.L(أن هذه االستراتيجية إىل )  ٥٠م، ص ٢٠٠٥( العليان وأشار     
فت خطـوة خلطـوات هـذه    وقـد أضـي  ، حبيث يستطيع املعلم تكييفها مبا يالئم الطـالب  

ث أصبحت رمـوز  حي ، )أين ميكن أن أتعلم هذا ؟ ) (  ?Where( ز هلا بـ مراالستراتيجية،
يف منـوذج  مستقالً  ية عموداًوقد وضع هلذه اخلطوة اإلضاف) .  K.W.W.L(هذه االستراتيجية 
 ، تتمثل يف املصادر واملراجع اليت من املمكن أن جيد فيهـا الطـالب املعلومـات    االستراتيجية ،

اموداً ع،كذلك أضاف باحث آخر . يف النص املقروء  اليت مل جيدوا هلا جواباً ، واإلجابة ألسئلتهم
عن سابقه بأن رموز الطريقة أصـبحت  ، لكنه خيتلف )  Question(لألسئلة اليت مل جيب عليها 

 . )K.W.L.Q(عنده كالتايل 
 

 ـ ) :K.W.L(مزايا استخدام اسرتاتيجية  
 

 ـ ):P١, ٢٠٠٦ ,Jennifer Conner(نذكر منهااالستراتيجية عدة أغراض هذه  ختدم     
 . تساعد الطالب على تذكر املعلومات السابقة عن املوضوع / ١
 . للنصوص الواردة يف الدرس تبني الغرض من القراءة / ٢
 . تساعد الطالب على متابعة الفهم / ٣
  .تساعد الطالب على تقييم فهم النص / ٤
 . تقدم فرصة لتوسيع نطاق أفكار النص / ٥

 

م ،  ٢٠٠٥ (؛ عليـان  ) ١٢٥م ، ص ٢٠٠٥ (من املميزات اليت أوردها كال من  إبراهيم و   
 ـ :ما يلي  K.W.Lحول استراتيجية  ) ٥٦ - ٥٤ص ص 
 . من املعلم  حمور العملية التعليمية بدالً زيز فكرة التعلم اليت جتعل املتعلمتع/ ١
معاجلة أي موضوع مهما كانت درجة صعوبته ، وذلك من  متعلمنيأن يتيح للمتكن املعلم من / ٢

 . خالل تنشيط معرفتهم السابقة ، وإثارة فضوهلم 
 .بسبب قوة األساس الذي تستند عليه  ، صف دراسي أي،ومستوى أي ميكن استخدامها يف / ٣
 . من تقييم وقيادة تعلمهم اخلاص  تمكن املتعلمني /٤
٥ /ساهم يف جذب اهتمام املتعلمني وإثارة فضوهلم ت . 
  . تسهم يف حتسني فهم املقروء لدى الطالب ، وجتعل التعلم ذي معىن/ ٦
 .ات اجلديدة تساعد يف ربط املعلومات السابقة باملعلوم/ ٧
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وهناك دراسات تناولـت  ، وأغلب التخصصات ، ميكن تطبيقها يف كل املستويات الدراسية /  ٨
 .والكتابة ،والعلوم  ،تطبيق هذه االستراتيجية يف تدريس الرياضيات

  

 ـ :يف تدريس الرياضيات ) K.W.L( خطوات تطبيق اسرتاتيجية  
 

ليسهل تطبيقيهـا،  اليت يتوجب السري عليها ، سلسلة متر االستراتيجية بعدد من اخلطوات املت    
، من خالل مراجعة عدد من املصـادر ، الـيت   وقد قامت الباحثة بوضع خطوات االستراتيجية 

الـس الـوطين ملعلمـي     مثل  ، ) K.W.L(اخلطوات اليت مير ا تطبيق استراتيجية  تناقش
؛ إبـراهيم  ) ٥٣ - ٤٧ص  ص م ،٢٠٠٥ (؛ العليان ) ٦ -٢م ،ص ص ١٩٩٧(الرياضيات 

؛ أبو جادو و ) ٤ - ٢ص  م، ص ٢٠٠٦(ر ؛جينيفر كون) ١٢٦ - ١٢٥ ص م ، ص ٢٠٠٥(
كمـا   ، خلطوات تطبيق االستراتيجية وفيما يلي ملخص) ٨٣ - ٨١ ص م ، ص٢٠٠٧( نوفل 

 ـ: جاءت يف املصادر السابقة
 ] . الكرة [ ضوع ، فعلى سبيل املثال مو اختيار النص أو املوضوع املراد تدريسه.١
) ١٧( على السبورة ، مثل املخطط الوارد يف اجلـدول  ]   K.W.L[ ترسم املعلمة  خمطط . ٢

 . أسفل الصفحة 
 ـ :تدرب املعلمة املتعلمات على كيفية تعبئة املخطط من خالل اخلطوات التالية . ٣

 .كتابة املوضوع يف أعلى املخطط . أ
 .الطالب توزيع املخطط كأوراق نشاط على . ب

 مفهوم الكرة ـ املساحة السطحية للكرة / املواضيع الفرعية  .              الكرة / موضوع الدرس 
 )   ١٧(  جدول رقم 

 )K.W.L(مكونات فقرات املخطط اخلاص باستراتيجية 
ماذا أعرف عن الموضوع ؟   

 )K ( 
ماذا أريد أن أتعلم عن الموضوع؟   

 )W ( 
 الموضوع ؟    ماذا تعلمت عن 

    )L ( 

ــربات  . ١ ــات واخل املعلوم
السابقة اليت سبق للمتعلمة أن 
ــا   ــدف ربطه  ــتها درس
باملعلومات احلالية ، وبعد ذلك 
قراءة املتعلمني ـ اسـتماعهم   
للشرح ـ متابعة نشـاط أو   

 . جتربة ـ عرض بوربوينت
 .إعادة صياغة . ٢

أسئلة عصـف ذهـين   / دور املعلمة 
الستثارة عقول املتعلمات ، لوضـع  
كافة األسئلة اليت تود تعلمها حـول  

 .املوضوع 
وضع كافة األسـئلة  / دور املتعلمة 

اليت تود اإلجابة عنها وتعلمها عـن  
 .عاملوضو

 . قراءة املتعلمني حول خطة العمل. ١

كتابة كافة البيانات اليت متت اإلجابة 
وحتـاول   عليها من أسئلة املتعلمات،

املعلمة توجيه األسـئلة الـيت مل تـتم    
 .اإلجابة عنها كأسئلة حبثية 

 . مراجعة ما تعلموه بصورة فردية . ١
 . تسجيل االكتشافات . ٢
مشــاركة الــردود واإلجابــات . ٣

 السريعة بأساليب متعددة 
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مناقشة املوضوع لتوضيح . ٣
 .املعلومات املتوفرة

 . رسم صورة أو رسم بياين. ٤
 . حتديد املعلومات السابقة . ٥
 .تصنيف يف جمموعات . ٦
 

 . البحث عن معلومات . ٢
 . حتديد مصادر البيانات . ٣
 تبادل اخلربات . ٤
 . عمل جتارب . ٥
 . االستعانة بذوي اخلربة . ٦
وضع أسئلة حول املراد تعلمه عن . ٧

 . املوضوع 

 . كتابة احلقائق اليت تعلموها. ٤
 . قراءة ما كتبوه على الزمالء . ٥
اخلطـوة يف صـقل    تساعد هذه. ٦

. األفكار حول قراءة وكتابة العمليات 
تساعد يف التفكري بوعي يف اخلطط . ٧

 والعمليات  

يعرض اجلدول ويوجه اهتمام  املتعلمات إىل  أن العمود األول يسجل فيه كل ما نعرفه عن . ج 
املوضـوع ـ مث    ،  من  خالل استثارة عقوهلن ـ ومناقشة ما يعرفنه سابقاً حول )  K(املوضوع 

تسجل اإلجابات من قبل املعلمة على السبورة ، دف ربط املعلومات السابقة باملعلومات احلالية، 
و ربط .كما أكدت على ذلك النظرية البنائية ، من أن املعلومات السابقة هي األساس يف التعلم 

لمة األساس الذي تنطلق منـه  تعترب اخلربة السابقة للمتع: املعلومات السابقة باملعلومات اجلديدة 
لبناء املعرفة اجلديدة ،  لذا تعترب  هذه اخلطوة من أكثر اخلطوات أمهيةً يف خلق التحـدي لـدى   

 . املتعلمة ، للتوجه حنو هدف التعلم
تنطلق املعرفة من داخل األفراد ، وذلك للوصول إىل الشمولية يف التعلم لتعزز : حتديد اهلدف . د

 ] .أي أن التعلم ينتقل من الداخل إىل اخلارج [ للوصول إىل بؤرة التعلم ، اخلربات املساعدة 
وفيه يسجلن كل ما يردن معرفته عـن   ،) W( يوجه اهتمام املتعلمات إىل العمود الثاين . هـ 

املوضوع ، وتساعدهن املعلمة بأسئلة إحيائية حول املطلوب معرفته ، ويضعن األسئلة املراد اإلجابة 
اليت هي عبارة عن التعلم احلقيقي ، الذي متارسـه املتعلمـة   : واسطة  استخدام املعرفة عليها ،ب

 . لتكون منتجهً ،وليست مستهلكه،  ويشتمل ذلك على التعلم الذايت والتعلم النشط 
تصحح املتعلمات ما كتبنه  يف العمود األول ، وحياولن اإلجابة على األسئلة ، ويضعن أسئلةً . و 

 .الل ما تعلمنه عند ملء العمود الثاين جديدة من خ
و . ،ويسجلن ما تعلمنه عن املوضوع )  L( جتيب املتعلمات على األسئلة يف العمود الثالث .  ز

هي جمموعة التساؤالت البحثية املالئة للثغرات املعرفية،واليت تنـتج الصـورة   :  األسئلة املتبقية 
 النهائية للتعلم 

 . تفضيالت املنتجة للتفكري ،والتعلم ، وعرض األفكار ال: األساليب املفضلة. ح
تلخص املتعلمات ما تعلمنه  يف خريطة مفاهيمية ، أو خريطـة ذهنيـة ،كعمليـة تقومييـة     .  ط

 .لإلستراتيجية
 تكتب كل متعلمة ملخص للدرس . ي
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 ـ :يف التدريس K.W.Lدور املعلم لتطبيق اسرتاتيجية  
حـىت تـؤيت مثارهـا    ، أن يراعيها املعلم عند تنفيذ االستراتيجية  اليت البد هناك بعض األدوار   

  - ٣٤ص ص  ،م ٢٠٠٤( أوردا مارغريت دايرسون  ،  بطريقة صحيحة أثناء مرحلة التطبيق
 ـ ):٤٠
ـ [ السؤال التايل  توجيه املتعلمني حنو  قراءة العنوان ، ومن مث سؤال أنفسهم/ ١ ن ماذا أعرف ع

مع التقـدم يف اسـتخدام   ، على توليد أكرب قدر من األسئلة  مساعدته، مع ضرورة ] املوضوع؟
 . االستراتيجية 

فكلما  ساب الوقت املالئم ملقدار تنمية طالقة املتعلمني ،وذلك حبمتابعة زيادة عدد األسئلة ،/ ٢
مع تقدم الوقت يف استخدام االسـتراتيجية يف زمـن   يضعها كل متعلم ، زاد عدد األسئلة اليت 

 ،كلما أعطت االستراتيجية فعالية أكثر ، مع مراعاة االختصار يف الوقت اخلاص بالسؤال ،قصري
 . دقائق من احلصة  ٥حيث ال يتجاوز 

تكرر األسـئلة  حىت تثبت املعلومة وال  ، أثناء استجابام ضرورة تكرار األسئلة مع املتعلمني/ ٣
 .مع متعلمني آخرين 

وإن كانت  ، ، مع ضرورة قبول أي فكرة هلا عالقة باملوضوع كتابة األفكار يف العمود األول/ ٤
 . خاطئه 

وحيصل ] دون معرفته عن املوضوع ؟ ماذا تري[  ل القراءة ، على املعلم أن يسأل املتعلمني قب/ ٥
 .  حوهلا كتب األسئلةأفكار وي] مخسة أو ستة [على 
هنـا  ، ]ي أريد أن أعرفه من النص؟الذ ما[ سؤال يضع املتعلمون يف مرحلة القراءة وبعد أن / ٦

ضرورة البدء بصياغة األسـئلة  ومن القراءة ،  يبدأ املعلم بتوجيه املتعلمني بوضع اهلدف ألنفسهم
، ومـا  " أعطيين كافة األسئلة اليت ميكن أن تطرح من خالل قراءة القصة " أي ، بصيغة العموم

 ".يف القصة ؟وكنت تتمنني أن توجد  ، األسئلة اليت تري أا مل ترد
 .بقرب الفكرة اليت أكدها النص أثناء القراءة " √"يتم وضع عالمة / ٧
، يقرأ املتعلمون الـنص،  دقائق يتيح املعلم الفرصة للطالب ما بني ثالث إىل مخس بعد ذلك / ٨

وميكـن عملـه   ]  " ما الذي تعلمته عن املوضوع ؟ [ مبلء العمود الثالث من اجلدول  ويقوموا
 . " يل كنشاط مرت
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 ـ :معايري اجمللس القومي ملعلمي الرياضيات :  احملور اخلامس

 ـ :عرض ملعايري الرياضيات املدرسية  
يف الواليـات   ) ٢٠٠٠,NCTM(الوطين ملعلمـي الرياضـيات   القومي تدعو وثيقة الس      

مع إقرار . ب إىل ضرورة وجود أساس عام يف الرياضيات يتعلمه مجيع الطال ، املتحدة األمريكية
تتطلب ، يف إشغال وظائف أو أعمال يف املستقبل  وجود تباين بني الطالب الذين يظهرون اهتماماً

يف الرياضيات جيب أن توفر لديهم الفرصـة والـدعم الضـروري     ، واسعةً ومعرفةً عميقاًفهماً 
معـايري   سـتة مبـادئ ، ومخسـة    وهذه الوثيقة تشمل. لتحقيق فهم معقول للرياضيات املهمة 

 .)  ٣٧م ، ص  ٢٠٠٧أبو زينة وعبانة ، ( ومخسة معايري للعمليات ، للمحتوى 
 

وما  ، بأا ما ينبغي أن يعرفه الطالب املتعلم) " م  ٢٠٠٤( ويقصد باملعايري كما عرفها عبيد     
 . ٣٠ص  "وما يكتسبه من قيم وسلوكيات، والعملية ، ميكن أن يقوم بأدائه من املهارات العقلية 

 

مـن  ، مجيع املراحل والصفوف الدراسـية   ، ويشمل كل واحد من معايري املنهاج العشرة      
يف جمموعات صفية على  املعايري  جاءت هذه. وحىت الصف الثاين عشر  ، مرحلة رياض األطفال

 التاسع: الثامن :  اخلامس ـ السادس : الصف الثاين  ـ الصف الثالث  : الروضة : النحو التايل 
لتحسـني  ، ترشد التربـويني يف جهـودهم    ، رؤية وتشكل املبادئ واملعايري معاً .ـ الثاين عشر

 )  ٣٧م ، ص  ٢٠٠٧أبو زينة وعبانة ، ( وتطوير تعليم الرياضيات يف املدارس 
 

دئ ومعـايري الرياضـيات املدرسـية    وتعرض الباحثة فيما يلي وصفا خمتصراً لكل من  مبا      
)NCTM, أبـو زينـة     ؛ ٣٢ - ٢٧م ، ص ص  ٢٠٠٤ألفريد ،  (من   قا لكلوف)  ٢٠٠٠

 ـ ) : ٦١ص:  ٣٧م ، ص  ٢٠٠٧وعبانة ، 
 

 ـ :مبادئ الرياضيات املدرسية   
ستة مبادئ للرياضيات املدرسية هي مبدأ املساواة ، مبدأ  )٢٠٠٠ ,NCTM( حيث وضعت     

مبدأ التقنية وسوف نناقش فيما يلي هـذه  املنهاج ، مبدأ التدريس ، مبدأ التعلم ، مبدأ التقومي ، 
) ٤٠- ٣٩م ، ص ص  ٢٠٠٧والعبسي ،  عباس( من   على حدة وقد حددها كالً املبادئ كالً

 :على النحو التايل 
 .مبدأ املساواة / ١
 .مبدأ املنهاج / ٢
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 .مبدأ التعليم / ٣
 .مبدأ التعلم / ٤
 .مبدأ التقييم / ٥
 .) التقنية ( مبدأ التكنولوجيا / ٦

 

 ـ :معايري الرياضيات املدرسية   
بتحديد ما يتوقع من املتعلم  NCTMبأنه قد قامت )  ١٦م ، ص  ٢٠٠٤( أشار السواعي     

تعلمه من الرياضيات يف املراحل الدراسية املختلفة ، وقد وضعت هذه التوقعات يف عشرة حماور  
وهي على النحو  ، ة معايري للعمليات، متثل اخلمسة األوىل منها معايري للمحتوى واخلمسة األخري

 : التايل 
 : معايري احملتوى وهي / أ

 اجلرب . ٢.           األعداد والعمليات . ١
 القياس . ٤اهلندسة                       . ٣
 . حتليل البيانات واالحتماالت . ٥

 

 : معايري العمليات وهي / ب
 . الربهان االستدالل و. ٢حل املشكالت           . ١
 . الترابطات . ٤التواصل                   . ٣
 . التمثيل .  ٥

  
 ـ :مفهوم التواصل الرياضي 

 

والتمثيالت اليت تعـرب عـن   ، ورموزها  ، للرياضيات لغتها اخلاصة ا من حيث مصطلحاا     
  .وفات أو رسوم بيانية أو جداول حمتواها يف صورة معادالت أو مصف

 

ومناقشـة  ، واالستماع إىل مفاهيمها ونظرياا ،وكتابتها  ، قراءامن تعلم الرياضيات ويتض    
هذا وقد جـاء يف مقترحـات جملـس معلمـي     .موضوعاا ، وفهم وإدراك قواعد التعبري عنها 

عبيـد ،  ( للتواصل واالتصـال   ينبغي أن يوفر فرصاً، أن تعليم وتعلم الرياضيات ، الرياضيات 
 )٥٢،ص م٢٠٠٤
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خلاص مبعايري الرياضـيات  ا ) ١٩٨٩,NCTM( أشار التقرير  كماويعد التواصل الرياضي      
واليت متثـل اهلـدف الرئيسـي لتعلـيم     ،أحد املكونات األساسية للمقدرة الرياضية ، املدرسية

 ) . ٢، ص  م٢٠٠٥السعيد ، (  ياضيات الر
 

تعليم الطـالب مهـارات    على ضرورة)  ١٦، ص  ٢٠٠٥( وقد أكد  السواعي وخشان      
حيث ينبغي تعريض الطالب ملواقف رياضية تتاح هلم فيهـا   ،ألمهيتها  نظراً ، التواصل الرياضي

 . قراءة األفكار وكتابتها ومناقشتها ، وذلك حىت يألفوا لغة الرياضيات ويعتادوا عليها 
 

خدام لغة الرياضيات قدرة الفرد على است" بأنه   الرياضي التواصل) م ٢٠٠٣(ويعرف بدوي    
والتعبري عن األفكار والعالقـات   ، عند مواجهة موقف مكتوب أو مرسوم أو مقروء أو ملموس

 .٢٧٢ص " وفهمها 
 

قدرة الفرد على استخدام لغـة الرياضـيات يف   " على أنه ) م  ٢٠٠٦( الشقرة مها ه تعرفو    
 ،وتبادل األفكار الرياضـية ، والعالقات بينها ، واكتشاف خواصها ، وصف األشكال اهلندسية 

 . ١٢٧ص " وعمل أشكال ورسومات هندسية فنية 
 

 ،على استخدام لغة الرياضيات"  بأنه  قدرة التالميذ ) م  ٢٠٠٦(  عرفه حممود ومؤنسوقد      
وفهمهـا وتوضـيحها   ، ومصطلحات يف التعبري عن األفكار والعالقات ،  ورموز ،من مفردات
من ، ، واليت ميكن قياسها يف ضوء جمموعة من املهارات الفرعية ومتثيالً  ةًوكتاب قراءةً ، لآلخرين

 .١٤٦ص " عد هلذا الغرض خالل الدرجة اليت حيصل عليها يف اختبار التواصل الرياضي الذي أُ
 

 ـ : الرياضي أهمية التواصل. أ
ينة وعبانـة ،  أبو ز( لمن معايري العمليات املهمة ، وتربز أمهيته من خال يعترب معيار التواصل    

 ـ):٢٧٣م ، ص   ٢٠٠٣بدوي ،  ؛   ٥٠م ، ص  ٢٠٠٧
 . وتوضيح الفهم  ، يف تبادل األفكار املساعدة/ ١
 . إعطاء معىن لألفكار الرياضية ونشرها / ٢
 . حتسني وتعزيز فهم الطالب للرياضيات  املساعدة يف/ ٣
 الطالب على توطيد الفهم املتشارك للرياضيات لدى  املساعدة/ ٤
 . بيئة تعليمية مناسبة  إجياد/ ٥
 . تساعده على توجيه اجتاه التعلم  ، املعلم على اكتساب بصرية عن تفكري طالبه مساعدة/ ٦
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 : مهارات التواصل الرياضي .ب 
ويـتم بـني   ، حيث يكون شفوي أو كتايب أو مساعي ،عدة  يأخذ التواصل يف الصف أشكاالً   

مسـائل حيلـها    أو كما يكون على شكل  تقـارير ، ،  هالطالب ومعلمبني أو  ، الطالب وزميله
وتساعد املعلم يف  ، ، عمل مقال يف جملة رياضيات ، وصف لكيفية حل الطالب للمسألة الطالب

 )  ٢٢م ، ص ٢٠٠٤السواعي ، ( التقومي  
 

كتابـة ،  مخس مهارات هي  مهارة التمثيل، مهارة التحدث ، مهارة ال تواصل الرياضيو لل     
كما أوردـا املراجـع   وسوف تعرف الباحثة ذه املهارات . مهارة القراءة ،مهارة االستماع  

 - ٥٣ص ص م ،  ٢٠٠٤؛  عبيد ،    ٢٧٥  - ٢٧٣ص ص م ، ٢٠٠٣بدوي ، (  املختصة 
 ـ ) : ١٢ - ٣ص  ص م ، ٢٠٠٥، السعيد ، ٦٠

 
 

 ـ :مهارة التمثيل / ١
أو يف شـكل   ،أخرى يف صورة ، رمجة الفكرة الرياضية أو املشكلةيعين التمثيل إعادة تقدمي ت    

السعيد، (سبة ، حلل املشكلة أو االهتداء الستراتيجية منا ، مما قد يساعد على فهم الفكرة، جديد 
 ).٨، ص م٢٠٠٥

 

 ـ :الصور التالية ملهارة التمثيل   )  ٢٧٤م ، ص  ٢٠٠٣( ويورد بدوي    
أو جـدول   ، شـكل توضـيحي  ( إىل صيغة جديـدة   ، رة الرياضيةترمجة املسألة أو الفك/ ١

 ،... ) أو أمنوذج حسي ، للمعلومات 
 .إىل رموز وكلمات رياضية  ، أو خالفه، بشكل توضيحي، ترمجة الصورة املمثلة / ٢

 ، ترمجة)باملعداد ، باملكعبات ، باحلزم ، بالنقود(  ،ومن أمثلة ذلك متثيل األعداد  بصور خمتلفة    
إىل مصـورات  ، إىل رموز حقيقية ، ترمجة املسـائل اللفظيـة   ، ما متثله الصور املختلفة لألعداد 

 . إىل رموز وكلمات رياضية ، أو جدول أو معادالت ،ترمجة املسائل املصورة  ،وأشكال توضيحية
    

ة أو من صيغ ؛الترمجة التمثيل بعض من الصورة ملهارة )  ٩م ، ص  ٢٠٠٥( يضيف السعيد و   
معادالت إىل ألفاظ  ، من جداول إىل ألفاظ ، من شكل أو رسم بياين إىل ألفاظ ، مـن صـورة   
لفظية إىل صيغة أو معادلة  ، من جداول إىل صيغة أو معادلة ،  من شكل أو رسم بياين إىل صيغة 

ىل أو معادلة ، من صورة لفظية إىل جدول ،  من صيغة أو معادلة إىل جدول ، من شكل بيـاين إ 
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جدول ، من صورة لفظية إىل شكل بياين ،  من جدول إىل شكل أو رسم بياين ،  من صـيغة أو  
 .معادلة إىل رسم بياين 

 

، قدرتـه   ومن املؤشرات اجليدة اليت تدل على فهم الطالب ملفهوم أو قانون أو عالقة رياضية     
أو متباينـة  ،رموز يف شكل معادلة أو بال ، قد تكون باللغة ،عن ذلك بتمثيالت خمتلفة على التعبري
 ) . ٥٧م، ص ٢٠٠٤عبيد ، (حبسب طبيعة املوقف الرياضي   ، أو يف شكل بياين،أو يف خمطط

 

باسـتخدام  ، والعمليات الرياضية  ، بواسطة متثيل املفاهيم ، ويتم التواصل من خالل التمثيل    
السـواعي ،  (واملعاجلة اليدويـة   ، والرموز، والكلمات ، واملخططات ، واجلداول ، الرسومات 
 ) . ٢٢م ، ص  ٢٠٠٤

 

 ـ :مهارة  الكتابة / ٢
على الكتابة الصـحيحة للرياضـيات    تعويد املتعلم ، يتضمن تعليم وتعلم التواصل الرياضي    

كيـف   ، ينبغي للطالب أن يتعلم ويف االختبارات التحريرية ، أو املسائل ، عند حل املشكالتف.
كترتيب العمليات احلسابية ،وضع الرمـوز العدديـة    ،ة ومنظمة عند احلل يعرب بطريقة صحيح

عبيـد ،  ( واجلربية ، كتابة الرباهني  ، كتابة التمييز  يف املسائل احلسابية ، موقع عالمة التساوي 
 )  ٥٥م ، ص  ٢٠٠٤

 

بري عـن  للتع،والتراكيب ،ة واملصطلحات يمهارة الكتابة  استخدام املفردات الرياض وتتضمن    
 ـ :ومن أمثلة ذلك ) بصور مكتوبة أو مصورة ( ، األفكار

 . أو هندسية بصورة  كتابية ،تقدمي وصف ألمناط عددية  -
 .ف حيايت يتطلب عملية اجلمع مثالً ملوق، أو مصور  ، كتايبتقدمي وصف  -

 

 هـذه  تكمـن ، وهناك العديد من الفوائد اليت تعود على الطالب عند امتالكه مهارة الكتابة     
 ـ :) ٥، ص  م ٢٠٠٥ السعيد ،( كما أشار  ،  يف التواصل الرياضي الفوائد
 . تنمي االجتاه اإلجيايب حنو الرياضيات  -
من خالل معرفتـه السـابقة     ، متكن الطالب من التفكري يف املهمة الرياضية املسندة إليه -

 . للمفاهيم والعالقات الرياضية 
 . ليب رياضية مناسبة يف حل املشكالت تطبيق أساتساعد الطالب على  -
 . تزود الطالب بفرص للتعرف ، املناقشة ، ووصف األفكار أو املفاهيم  -
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 . تكشف الفهم اخلاطئ لدى الطالب  -
 . فتح قنوات للتواصل بني الطالب واآلخرين  -
 .تزيد كفاءة وثقة كل طالب بالرياضيات  -
 .التعرف على فهم الطالب املتنوع لنفس الفكرة  -
 . عطاء توضيح عن قدرة الطالب على التواصل والتحصيل يف الرياضيات إ -

 

ويتم التواصل الكتايب بواسطة كتابة املقاالت حول الرياضيات أو حول اسـتراتيجية حلـل       
 ). ٢٢م ، ص  ٢٠٠٤السواعي ، ( املسائل أو عمل تقارير حول مشاريع أو أعمال مجاعية 

 

اليت ينبغي أن يأخذ ـا معلـم    ، بعض اإلرشادات ) ٥ص  ، م ٢٠٠٥( السعيد وقد أورد     
 ـ :لتنمية مهارة الكتابة الرياضية عند الطالب   ،الرياضيات

وأا أداة للتعلم وطريقة إلقامة حوار مـع  ، مساعدة الطالب على فهم أهداف الكتابة  -
  .املعلم

 إىل واالجتاه تـدرجيياً  ،البدء بالكتابة اليت تركز على ما يعرفه الطالب من خربات سابقة  -
 .ماال يعرفه الطالب 

 .ما عرفوه قاموا به ، وكتابة انطباعام عن  تشجيع الطالب على وصف ما -
 . مساعدة الطالب على ختطي العقبات اليت قد ال تشجعهم على الكتابة  -
وذلك كخطوة حنو الكتابة من أجل  ، فيما كتبوه تشجيع الطالب ملناقشة بعضهم شفوياً -

 . صل التوا
وذلك ككتابة قصة ، استخدام مهارات اللغة يف الرياضيات من خالل الواجبات املرتلية  -

 . تتضمن املفاهيم الرياضية اليت يدرسها الطالب 
مث  ، على الكتابـة بلغتـهم األوىل أوالً  ، مساعدة الطالب الذين يتحدثون أكثر من لغة  -

 ،على ترتيب أفكارهم ومشـاعرهم  وهذا االنتقال يساعد هؤالء الطالب ،لغتهم الثانية
 . وكذلك زيادة الطالقة يف لغتهم الثانية 

 

 : مهارة التحدث أو املناقشة / ٣
واالستجابة ،حيث تترك فيها احلرية للمتعلمني للتحدث  ، أشكال التواصل الرياضي هي أحد     

وعرض حلول بديلـة  ، باستخدام لغة الرياضيات للتعبري عن األفكار والعالقات، ألسئلة املعلمني 
 ) . ٧م ، ص  ٢٠٠٥السعيد ، ( ووصف إجراءات احلل للمشكلة الرياضية ،
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اسـتخدام  )  ٢٧٥ - ٢٧٣، ص ص  م ٢٠٠٣(وتتضمن مهارة التحدث كما ذكر بدوي     
ومن أمثلـة  ) بصورة شفوية(للتعبري عن األفكار ،والتراكيب  ، املفردات الرياضة واملصطلحات

 :ذلك
 أو هندسية بصورة شفوية  ، مناط عددية تقدمي وصف أل -
 .، يتطلب عملية اجلمع مثالًشفوي ملوقف حيايت  تقدمي وصف -
 .تقدمي وصف لفظي لكيفية حل مسألة لفظية   -

 

دث على النحـو  لتنمية مهارة التح تبعض اإلرشادا)  ٥٤م ، ص ٢٠٠٤(قد أورد عبيد و     
 ـ :التايل  
أو ملدى صـحة   ، ضحة عن مدى فهم التلميذ ملا يقولهاملعلم صورة وا ضرورة أن يعطى -

 . اإلجابة الشفوية عن سؤال 
مث يترك  ، البدء بتوضيح املفهوم وخواصه األساسية ، من املناسب عند عرض مفهوم معني -

 . ناقشه لبلورة التعريف السليم املاملعلم التلميذ يقترح التعريف له ، مث جتري 
 : ما يلي) ٧م ، ص ٢٠٠٥السعيد ، (زايا واليت من أبرزها  املوللمحادثة العديد من     

 .تساعد املعلمني على الوقوف على مستوى الطالب  -
 .وتثري اهتمامهم بالرياضيات  ، جتذب اهتمام الطالب -
 .تساعد الطالب على اكتشاف روابط متعددة بني املوضوعات الرياضية  -
 .وم اخلاصتستثري تفكريهم وتساعدهم على وضع إسهامام بأسل -
 .تنمي االستماع اجليد  -
 .هي عملية تواصلية بني الطالب ومعلميهم  ومع بعضهم البعض أي ذات اجتاهني  -

 

ويتم التواصل من خالل التحدث من خالل عروض صفية ، ومناقشة استراتيجيات حلـول      
 ).٢٢م ، ص  ٢٠٠٤السواعي ، ( و مناقشات تتم يف جمموعات عمل ،  املسائل 

 

 مهارة القراءة ـ /  ٤
تفسري مـا  يعـرب عنـه     ) ٢٧٤م ، ص ٢٠٠٣( مهارة القراءة كما ذكر بدوي  وتتضمن     

 ـ :ومن أمثلة ذلك  و كانت الرسالة املستقبلة مرئية ،اآلخرون بصورة رياضية صحيحة ل
 . وتفسريها على شكل صحيح  ، األقران املكتوبة قراءة أعمال وإجنازات -
 . ادة الرياضية قراءة سليمة القدرة على قراءة امل -
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 .وإدراك معىن الصيغ الرياضية  ، فهم داللة الرموز واملصطلحات واألشكال -
 

 ـ :أن مهارة القراءة تتضمن  ) ٥٣، ص  ٢٠٠٤( عبيد وأضاف    
 .الورقية واإللكترونية  ، ومصادر تعلم الرياضيات ، قراءة املواد التعليمية  -
مثل النشـرات   ، جاالت عمل وأنشطة تستخدم الرياضياتقراءة املؤلفات اخلاصة مب -

 .التجارية وتوصيفات السلع واملنتوجات 
القـراءة اجلهريـة ـ القـراءة      -القراءة الصـامتة  ( مهارات القراءة للغة العادية  -

 . لتنمية مهارة القراءة يف الرياضيات  أيضاً مطلوبةٌ... ) االستراتيجية 
 . اين والرموز الرياضية املكتوبة قبل القراءة الصحيحة ضرورة إدراك الطالب للمع -

 

 ـ:املزايا التالية ملهارة القراءة )  ٣م ، ص  ٢٠٠٥( وذكر السعيد     
من خالل مشاركتهم يف حصـص  ، تزيد القراءة من دافعية الطالب يف تعلم الرياضيات  -

 . والناجتة من القراءة الرياضية  ، الرياضيات
ورؤية اإلرتباطـات بـني   ، اإلحساس القوي باملفاهيم واإلجراءات على  طالبتساعد ال -

 . كما تساعدهم على تقييم األفكار ، الرياضيات واحلياة 
 

. ، والبيانات اإلحصائيةقراءة اجلداول واملخططات  التواصل من خالل القراءة بواسطة ويتم    
 ) ٢٢م ، ص  ٢٠٠٤السواعي ، (
 

ضرورة استخدام أنشطة القراءة  ب)  NTCM(  علمي الرياضياتالقومي مل لساوقد أوصى     
طالب الرياضيات هـي   واملفردات اليت حيتاجها. ساعدة  الطالب على فهم املفردات الرياضية مل

ـ ( املفردات اخلاصة باأللفاظ الرياضية مثل ثالثة أقسام   ، املفـردات ذات ...) املقـام   البسط 
...) ، < ، % ، + ، × ( ، الرمـوز الرياضـية   ... ) ـ وتر رقم ـ ارتفاع   ( داللة رياضية ال
 )  ٤م ، ص  ٢٠٠٥السعيد ، (

كتاب املدرسي على عـدد مـن   أنه ينبغي أن يركز ال)  ٤م ، ص ٢٠٠٥( ويضيف السعيد     
والرموز الرياضـية ،وأمـاكن    وهي وجود قائمة باحملتوى والتنظيم ، قائمة املعادالت، العناصر 
ات ومتهيد ، تنظيم املشـكالت  صوجود ملخ. الفصول ومدى وجود األهداف ، تنظيم وجودها

الصعبة منها ،  قائمة بالتعريفات والفهارس ،مـع ضـرورة   املسائل ومساعدات حلل . وإجاباا 
وتوجيه األسئلة أثناء القراءة حيث يشجع هذه األسلوب الطالب  ، مساعدة الطالب أثناء القراءة

 . إعطاء مقدمة عامة ملا مت تعلمه  مع.على التفكري الناقد 
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 ـ :مهارة االستماع /٥
يعترب االستماع أحد مهارات التواصل املهمة للمعلم واملتعلم ، حيث يستفيد  الطـالب مـن       

االستماع ألفكار اآلخرين يف تطوير استراتيجيات التعامل مع أنشـطة الرياضـيات ، كمـا أن    
عبيـد ،  ( تعمل على تنمية عملية املناقشة ، صورة صحيحة االستماع إىل ألفاظ رياضية منطوقة ب

 ).٥٧م ، ص٢٠٠٤
 

لو كانت  ، وتتضمن مهارة االستماع التفسري ملا يعرب عنه اآلخرون بصورة رياضية صحيحة     
 ـ ): ٥٧م ، ص ٢٠٠٤ عبيد ،( ومن أمثلة ذلك . ة مسموعة الرسالة املستقبل

حيث ،وتنفيذه على حنو صحيح  ، ل هندسي مثالًأو شك ، االستماع إىل وصف لنموذج حسي 
وللتأكد من حسن ذلك قد يطلب  ، اجليد ملا يقوله املعلم أو زمالؤهيتعود الطالب على االستماع 

 ،أو أنه قد فهم مـا مسعـه   ، املعلم من طالب تكرار ما مسعه ليتأكد من أنه مسعه بصورة صحيحة
ويف اإلجابة اجليدة يف االختبارات  ، داخل الفصل وييسر ذلك تقوية مهارات الطالب يف املناقشة

أو يناقش فيمـا  الشفوية ، وقد يطلب املعلم من الطالب أن يفسر ما مسعه أو يعيد ما مسعه بلغته 
  .تعاونياً مسعه مع بعض أقرانه

 

استماع الطالب إىل شروحات زمـالءه وتقـاريرهم وتوجيهـات     التواصل من خاللويتم     
 .)  ٢٢م ، ص  ٢٠٠٤اعي ، السو( معلميهم 

 

كل ما سبق يؤكد على أمهية مهارات التواصل الرياضي إذ حتظى كل منها بأمهية ال تقل عـن      
األخرى ، وتسهم مجيعها يف تدعيم تعليم الرياضيات ، وحتقيق أهدافها ، مع إجياد التغذية الراجعة 

 . لكل معرفة رياضية يأخذها املتعلم من معلمه 
 

 ـ :الرياضيت معيار التواصل مكونا. ج 
 :عدة مكونات هي  كما يلي)  ٣، ص  م ٢٠٠٥( يتضمن معيار التواصل كما أشار  السعيد    

 

 ـ :تنظيم وتعزيز التفكري الرياضي من خالل االتصال / ١
 . التعبري عن األفكار الرياضية بصورة كتابية ) أ ( 
 .الرياضي التعرف على الصياغات املكافئة لنفس النص ) ب ( 
 . التعبري عن التعميمات الرياضية اليت يتم اكتشافها من خالل االستقراء ) ج ( 
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كلمـات ، جـدول ، شـكل    ( ة من أحد أشكال التعـبري  ترمجة النصوص الرياضي) د ( 
 . إىل شكل آخر من أشكاله  .. )هندسي،متثيل بياين 

 

نظيم األفكار وتعزيز التفكري الرياضي إىل أن ت)  ٥٠م ، ص  ٢٠٠٧( أبو زينة وعبانة ويشري     
 ـ:يتخذ أكثر من شكل منها من خالل الصور

 .الشرح للمعلم أو أحد زمالئه  )أ ( 
 .متثيل موقف )ب ( 
  .رسم أشكال ) ج ( 
 .عمل تقارير سنوية  )د ( 
 . كتابة واستخدام الرموز الرياضية  )هـ ( 
 . التفكري بصوت عايل وتوجيههم حنوه  )و ( 

 

 ـ :إيصال ونقل األفكار بطريقة مترابطة لألقران واملعلمني  /٢
يتضمن إيصال ونقـل األفكـار بطريقـة مترابطـة لألقـران واملعلمـني ، كمـا أشـار              

 :ما يلي )  ٣، ص م٢٠٠٥(السعيد
 . توضيح التعميمات الرياضية املستخدمة ) أ ( 
 . ذكر أمساء املصطلحات الرياضية املستخدمة ) ب ( 
 . تفسري العالقات الرياضية اليت يتضمنها النص الرياضي ) ج ( 
 . تلخيص ما فهمه لآلخرين عن األفكار واإلجراءات واحللول ) د ( 

 

إىل أن إيصال ونقل األفكار بطريقة مترابطـة  )  ٥٢م ، ص  ٢٠٠٧( أبو زينة وعبانة  ويشري    
 ـ :لألقران واملعلمني ، يتم بالصور التالية 

املناقشة وتبـادل اآلراء ، اإلصـغاء ، إعـادة    :صال الشفوي واملسموع ، عن طريق تاال ) أ ( 
واجلـدل وتقـدمي حجـج واضـحة      احلـوار  ،طرح أسئلة وتفسري أفكار اآلخرين  الصياغة،
 . والعمل على توضيحها وكاملة،

صال ، رسم الصور لالت: االتصال الكتايب بواسطة ، ويكون يف املرحلة االبتدائية عن طريق) ب ( 
، وعندما يتقدم العمر الزمين للمتعلم، كتابة أفكار متتابعة وإضافة تفاصيل  كتابة مجل وكلمات ،

يكون  يف املرحلة املتوسطة عن طريق حتديد اهلدف بصورة دقيقة ، نظراً لكون كتابام أصبحت 
ـ  ة عـن طريـق   أكثر وضوحا ، التعامل بلغة عادية وغري رمسية مع املواقف الرياضية ، تطور اللغ
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استخدام اللغة الرياضية ، وبعد ذلك يف املرحلة الثانوية يكون ذلك بكتابة حجج رياضية قوية عن 
 . طريق استخدام مفردات رمسية ، والتعبري عن ذلك بطريقة واضحة ومترابطة 

 

 ـ :التفكري الرياضي عند اآلخرين حتليل وتقييم .٣
من  تقييم التفكري الرياضي لدى اآلخرين ، يكونأن حتليل و)  ٣م ، ص ٢٠٠٥( ذكر السعيد    

 ـ :خالل 
 . إعطاء أفكار صحيحة على عالقات ومفاهيم رياضية) أ ( 
 . جابات ملوقف رياضي تعليل اختيار اإل)ب (
 .  ةلفكرا وقف أواملتناسب  اليت  رياضيةالتعميمات ال تعليل اختيار) ج ( 

 

 : أن ذلك يتم  من خالل )  ٥٣ص م ،  ٢٠٠٧( وقد ذكر أبو زينة وعبانة     
 .حبيث يستفيد من رؤية صديقه جلانب آخر من املشكلة ، حل املشكالت مع اآلخرين  ) أ (  
وطرح أسئلة تساعد على سـرب الـتفكري لتوضـيح     ، مناقشة االستراتيجيات املطروحة) ب (  

 . األفكار اليت حتتاج إىل تطوير 
ويتم من خالل اإلصغاء اجليـد ، الـتفكري    ، كار اآلخرينحتديد نقاط القوة والضعف ألف )ج ( 

 . بادعاءات وحجج اآلخرين ، التفكري الناقد يف الرياضيات 
 

 ـ :استخدام اللغة الرياضية للتعبري عن األفكار الرياضية بدقة.٤
بأن استخدام لغة الرياضيات للتعـبري عـن األفكـار     ) ٣م ، ص ٢٠٠٥( السعيد  فقد أشار 

 ـ :  دقة يتم من خاللالرياضية ب
 . اخلاصة لتقريب املفاهيم الرياضية استخدام الطالب للغته ) أ ( 
يف تنميـة اللغـة   ) الكمبيـوتر   اآلالت احلاسبة ،( ت التكنولوجية استخدام األدوا) ب ( 

 . وتوصيل األفكار الرياضية لآلخرين ،والرموز الرياضية ، واألشكال الرسومية  ، الرياضية
 . العالقات واألفكار الرياضية املتضمنة يف املشكالت اللفظية لآلخرين  وصف) ج ( 
 . قراءة النصوص الرياضية املكتوبة بفهم ) د ( 
 

من  ، من الصفوف املتوسطةتبدأ هذه املهارة أن )  ٥٣م ، ص ٢٠٠٧( ويورد أو زينة وعبانة     
السماح للطالب بصـياغة   ، و ياضية واستخدامها يف الرياضياتخالل  فهم دور التعريفات الر

 . األفكار وتطوير الوسائل اخلاصة م للتعبري عنها 
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 ـ: دور املعلم يف تنمية مهارات التواصل / د 
 

السواعي ؛ )  ٥٧م ، ص  ٢٠٠٤( ؛ عبيد )  ٢٣ - ٢٢، ص ص  م ٢٠٠٤( السواعي أورد 
 ـ :اصل من خالل ة مهارة التونميأنه ميكن للمعلم ت)  ٢٥ - ٢٤،ص ص  م ٢٠٠٥( وخشان 

 .للتواصل وتتحدى تفكريهم يف تنمية املهارات املختلفة إثارة األسئلة اليت تساعد الطالب . ١
 .ليتأكد من أنه مسعه بصورة صحيحة ، إعادة ما مسعه  الطلب من الطالب.٢
م تهم مبستوى فهم طلبتهم واهتمامامعرفعلى مواضيع رياضية مهمة ، تعمق مبنية تقدمي مهام . ٣

و تطـور الفهـم   .رياضـيات  ال وا ايتعلم وتبىن على جمموعة خمتلفة من الطرق اليت.وخربام 
 .والتفكري املنطقي ل ، و تدعوا إىل حل املشكالت وصياغتها ، تعزز التواصو واملهارات الرياضية 

 االستماع ألفكار الطلبة ، ومراقبة مشاركام ، وتشجيعهم على طرح األسـئلة ، وصـياغة  .٤
 .التخمينات

 . وكتابياً شرح طريقة تفكريهم وبرهنتها شفوياًالطلب من الطالب  . ٥
تقرير ما إذا كان ينبغي و. تم فيها ذلك حتديد الوقت املالئم لتقدمي املعلومات والكيفية اليت ي.  ٦

 . مساعدة طالب يعاين من صعوبة يف اإلجابة أم ال 
اإلصغاء واالستجابة ألحدمها اآلخر وطرح األسئلة ب:  ر الصفي حبيث يقوم الطلبةاحلوا تعزيز. ٧

، ، واستخدام أدوات متنوعة للتفكريعلى بعضهم البعض ، واملبادرة يف طرح املشكالت واألسئلة 
 . وإجياد العالقات ، وحل املشكالت والتواصل 

 .املهمة الوقت الضروري ملعاجلة األفكار واملشكالت ريتوفيمية يتم فيها بيئة تعل إجياد. ٨
ات وحتدي التحليل املتواصل للعملية التعليمية التعلمية ، وذلك إلعداد اخلطط وتعديل النشاط. ٩

 . أفكار الطلبة وتوسيعها 
 

 ـ ) :العالقات ( مفهوم  الرتابط الرياضي  
 

ة يومنا احلاضر ، وبدون األعداد والدالئل الرياضيضيات دعامة احلياة وهي املنظمة لتعترب الريا    
فإننا لن نستطيع أن حنسم مسائل حياتنا اليومية ، فهناك توقيتات ، معدالت أجور ،مناقصـات ،  

ويف غياب هذه . إخل ... خصومات ، مطالبات ، وظائف ، أسهم ، ضرائب صرافة ، استهالك ، 
لذا أصبحت الرياضيات الرفيـق الـويف   . االرتباك والفوضى الرياضية علينا أن نواجه البيانات 

حيث اخترع علم احلساب وتـاله  ، نسان ، واملساعد له منذ بدء وجوده على سطح األرض لأل
عنـدما أراد  ، وظهر علم حساب املثلثات ، علم اجلرب ، مث القياسات واألشكال يف علم اهلندسة 
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ومعرفة اجتاه القبلة لذا فاملعرفة الرياضية ظهـرت  ، والنجوم  ، اإلنسان حتديد موقع اجلبال العالية
 ) . ١٦٩، ص م ٢٠٠١األمني ، ( عندما شعر اإلنسان باحلاجة إليها 

 

ومن هنا ظهرت احلاجة لربط الرياضيات املدرسية اليت تقدم للطالب بتطبيقاا يف احلياة حىت      
 . يصبح ما يدرسونه له معىن وقيمة 

 

البد أن يدركوا  ، التعليميةو تشري الترابطات الرياضية إىل فكرة أن املتعلمني  يف مجيع املراحل     
وأنشطتها يف كـل   ، أن الرياضيات أداة مفيدة ، من خالل قوانينها وأساليبها املنطقية والتنظيمية

فروعها ، يف خدمة العلوم األخرى ويف خدمة األنشطة احلياتية املتنوعة ، إضافة إىل خدمة بعضها 
كما أن هنـاك   ، يف املوضوعات املختلفةحيث أن هناك ترابطات بني املفاهيم الرياضية . البعض 

ترابطات بني القوانني الرياضية واستخداماا يف الفيزياء مـثال ، ويف رسـم اخلـرائط ويف إدارة    
ويف املواصـالت   ، الثابتـة واجلوالـة   جارة ، ويف االتصاالت اهلاتفيـة األعمال يف الصناعة والت

البيانات اليت على أساسها تؤخـذ القـرارات    ويف معاجلة وحتليل، السطحية والبحرية والفضائية 
السياسية واالجتماعية و االقتصادية ، ويف العالجات الطبية واجلرعات الدوائيـة ويف التخطـيط   

حبيث يشعر  ، والبد أن يعكس تعليم الرياضيات مناذج هلذه الترابطات. إخل ... السكاين والبيئي 
م،  ٢٠٠٤عبيـد ،  ( ئدا يف سياقات جمتمعية متنوعة التالميذ أم يدرسون ويتعلمون مادة هلا فا

 ) ٧٢ص 
 

املهارة اليت من خالهلا " بأنه) ٧٢م، ص  ٢٠٠٤( عبيد  ويقصد بالتواصل الرياضي كما عرفه    
أمهية الرياضيات ، ودورها يف خدمة العلوم األخرى ،وخدمة األنشـطة احلياتيـة   يدرك املتعلمني 

 " .ها البعضاملتنوعة  إضافة إىل خدمة بعض
 

إىل ، املعيار الذي ينقل الرياضيات من قطع متنـاثرة  " بأنه )  م ٢٠٠٤( عرفه السواعي  كما    
"  كل مترابط ومتناسق بشكل حمكم ، ويربط الرياضيات مع املواضيع األخرى والعامل احلقيقـي  

 . ٢٤ص 
 

    والبد أن يوترمجتـها إىل املواقـف    ويعملـوا علـى  جع الطالب ليأخذوا املواقف اليومية ش
جيب أن يكونوا قادرين علـى  . مث ترمجة النتائج على ضوء املواقف ، ، وبرجمة الرياضياتالرياضية

حل املسائل اليت تتطلب النسبة، التناسب، النسبة املئوية، التناسب الطردي والعكسي، باإلضـافة  
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بـل البـد مـن     ، ة احمليطة مأنه جيب أال حيصر تفكري الطالب بتطبيقات الرياضيات للحياإىل 
 ) . ١م ، ص  ٢٠٠٥كارل ، ( مالحظة تطور الرياضيات ومنوها يف العامل من حوهلم 

 

 ـ :مهارات الرتابط الرياضي . أ
م ٢٠٠٧أبوزينة وعبانة ، ؛ ٤٣م ، ص  ٢٠٠٧عباس والعبسي ، (الرياضي الترابط  ويتضمن    
  ـ:التالية  الفرعية املهارات)   ٥٥-  ٥٤صص ، 

 

 : التعرف على العالقات بني األفكار الرياضية واستخدامها / ١
والعالقات الرياضية تسهم يف تكوين ميول الستخدام ، ويتم ذلك من خالل املعرفة السابقة      

 . من النظر إىل الرياضيات على أا جمموعة منفصلة  بدالً ، الرياضيات يف حل املشكالت
 

يدها للتعلم اجلديد ذكر عقـيالن  ار السابقة للمتعلم وأمهيتها ومتهوحول ضرورة تذكر األفك    
إنه لقياس مدى استيعاب التالميذ لتحقيق األهداف املقترحة من الـدرس  )  ٨٢م ، ص ٢٠٠٠(

وذلـك  ، فإنه البد من حتديد اخلربة السابقة املرتبطة بذلك اهلدف  ، من خالل األنشطة التعليمية
للتعلم حبيث تتوفر لتلك اخلربة الشروط  تهالتلميذ للتعلم اجلديد ويئباختيار أنشطة حتدد مستوى 

تثري لدى  ،تعرض بطريقة ميسرة وسهلةو أنُ االرتباط املباشر باهلدف أو أهداف الدرس ، املهمة 
حبيث ال يكون على حسـاب   مناسباً تستغرق وقتاً وأن املتعلم التشوق والدافعية للتعلم اجلديد ،

 .للتعلم اجليد الوقت املخصص 
 

وإذا وجد املعلم أن اخلربة السابقة والالزمة للتعلم اجلديد مل يلم ا الطالب اإلملـام الكـايف      
ة متكنهم من اإلملام ا اسبوالالزم للتعلم اجلديد فإنه البد من مراجعتها من خالل أنشطة أخرى من

 .واالستعانة ا قبل الشروع بالتعلم اجلديد  ، ومتلكها
 

فهم كيفية ارتباط األفكار الرياضية وكيفية بنائها على بعضها البعض لكي تنتج كال متكامال /  ٢
 ـ:ومترابطا 

،  م٢٠٠٤( اءات ، حيث ذكر السـواعي  ويتم ذلك من خالل التكامل بني املفاهيم واإلجر    
طـالب  للمن خالل دراستها وتقدميها  ، بأنه يتم الترابط داخل املوضوعات الرياضية)  ٢٤ص 

] األعداد ، والعمليات ، واهلندسة و القياس وحل املشكالت  كجمع[ككل متكامل بني فروعها 
 . من خالل موضوع واحد 

 

دراسة األعـداد والكميـات والصـيغ    ، كالً من  باملدارس ليت تدرساتشمل الرياضيات و    
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يتضـمن اجلـرب حـل    مسائل تتعلق باألعداد، و بفعلى سبيل املثال، يدرس احلسا. توالعالقا
بينما تدرس . ) األحرف فيها كميات جمهولة متثل وهي صيغ رياضية تقوم على املساواة(معادالت 

 ) . ١، ص  ٢٠٠٥سعد الدين ، (  اهلندسة خواص وعالقات األشكال يف الفضاء
 

عن  هي عبارةٌ ، ن الرياضيات احلديثةأ)  ٢٢م ، ص ٢٠٠٠( ويف هذا الصدد ذكر عقيالن     
ا دراسة النظـام الثنـائي املرتـب    بأوصفها ميكن  ، ل احلساب واجلرب واهلندسة والتحليلتكام

حنو  وأن النظرة املعاصرة، وبذلك أصبح ينظر إىل الرياضيات كنظام متكامل ) اموعة ، البنية (
وحجـر  ، أساسه مفهوم اموعة  ، تناسقا يشد بعضه بعضاً واحداً الرياضيات تعتربها بناًء فكرياً
 ويعترب القرن العشرين العصر الذهيب للرياضيات ، وبالتايل يتوجب أن ، البناء فيه هو مفهوم البنية

كهندسـة وجـرب   ، تدريس املوضوعات الرياضية كوحدة متكاملة بني فروع الرياضـيات   يتم
 . إخل ... وعمليات وحل مشكالت 

 

 ـ :ياضيات التعرف على الرياضيات وتطبيقاا يف سياق خارج الر/ ٣
من حيـاة الطـالب   ، ويتم ذلك من خالل معرفة عالقة الرياضيات مبواضيع أخرى غري رياضية 

 .) حيث تستخدم يف الطب ـ والعلوم االجتماعية والتجارة وحنوها (اليومية 
لعربية ـ اهلندسـة ـ    الكيمياء ـ الفيزياء ـ اللغة ا  ( وكذلك ربط الرياضيات بالعلوم األخرى 

  ... )الدين 
 

 ـ :ربط الرياضيات باحلياة : أوال 
تعترب الرياضيات لغة العصر حيث تسهم يف مجيع جماالت احلياة اليت تدفع بالفرد واتمـع إىل       

االستراتيجية للدول  اأمهيته اوهل،  على العامل أمجع ت الرياضياتسيطر التقدم واالزدهار ، حيث
لطالب ال حيبون الرياضيات ، وتوجه هلا االامات كثري من ا،ومع ذلك جند  األصعدةعلى كافة 

باجلفاف والصعوبة ، وال يرون أمهيةً يف دراستها أو االستفادة منها ومن رموزها ، ويـتم ربـط   
الرياضيات وجماالا وفروعها باحلياة ، بتعريف الطالب أمهية استخداماا واألثر الذي حتدثـه يف  

 ـ ) : ١م ، ص ٢٠٠٥( مم، ويف هذا الصدد ذكر عسىي حياة األفراد ، ودورها يف رقي األ

الشراء من السوق ، ومجع درجاته ، وحساب النسبة املئويـة   احلساب عند الطالب ستخدمي/ ١
 . لعالماته 

 .وبرجمته  احلاسب اآليليف صنع  تساعد الرياضيات بصورة أساسية / ٢
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 يف حتديد الفرد تاجهاوحي، األرباحووحساب الزكاة ، التجارة واملواريث  يف تستخدم كذلك/ ٣
 . آلخرملعرفة جهة القبلة من بلد  تلف باختالف الزمان واملكان ، وكذلكأوقات الصالة اليت خت

، واالنقالبان الربيعـي واخلريفـي   ، وحركة الشمس ، معرفة الربوج يف علم الفلك يساعد/ ٤
  .والنجوم الثابتة واملتحركة ، واخلسوف والكسوف ، وحركات القمر وحساا ،والليل والنهار 

بطرق غـري مباشـرة    ، واملسافات الطويلة، يف قياس املساحات الكبرية  علم املثلثاتيسهم  /٥
أو عرض ر أو ارتفاع شجرة،حىت قياس طول السنة  ، أو البعد بني جبلني، كقياس ارتفاع جبل 

عرف برصد ارتفاع الشمس الشمسية ي. 
وتشعره بالتميز، فالرياضيات  ، ل مشكالته بنفسهحيوجتعله  ، أفكارهيم تساعد الفرد على تنظ /٦

 .تعزز اجلوانب السلوكية االجيابية يف حياتنا
 . واألمنودراسة السكان واالقتصاد ، التخطيط املستقبلي  تعترب الرياضيات األساس يف/٧

 

 ـ) : ١ص  م ، ٢٠٠٥( و حول أمهية الرياضيات وتطبيقاا يف احلياة ذكر عوض     
يعرف حل مسـائل  حيث ال  ، املعروف بعلم الفرائض ، ملواريثمعرفة ا يف يساعد علم اجلرب/ ١

 . بالرياضيات إالاملواريث 
،  الدينية من عبادات وغريها ة باألمورحلسابات الدقيقة واملتعلقا يساعد علم الفلك يف معرفة/ ٢

بعلم الفلك وخصص اعتمادات كبرية مـن   شجع اخللفاء املترمجني والعلماء على االهتمام حيث
 .للعناية املال
 ، فهـي  حساب الكميات وغريه وم واملساحات ومبعرفة احلج، يف حياة اتمع  تسهم اهلندسة/ ٣

اليت تتعامل مـع النقطـة    ، الرياضيات من فروع فرع يوه ، علم مهم يدرس احلجم واملساحة
 .واخلط والسطح والفضاء

  

 ،يف حياة اتمع اليوميـة  ، حتظى بأمهية بالغةالرياضيات بكل فروعها  نأن القول مما سبق ميك    
وحتديد ما هلم وما ، للحساب  حتتاج أمورمعاشهم وحل ما يقع بينهم من  أموروتصريف وتنظيم 

،إذ أن أكثر العبادات  عبادات املسلمني يف تسهيلأن هلا دوراً كبرياً كما ، مادية أمورعليهم من 
كـذلك  .دد بوقت وزمان معلوم ، وال ميكن حتديده وضبطه إال من خالل العلوم الرياضـيه  تح

ويظهـر   ، حتديد ما عليهم من واجبات ماليـة  فللرياضيات دور هام يف حياة املسلمني من خالل
 .من التكاليف  وغريها الزكاة ضبط قيمةذلك يف 

 

 ـ :ربط الرياضيات بالعلوم األخرى : ثانيا 
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إىل أن الرياضيات ضرورية لفهـم  )  ١٧٥ - ١٦٩ص   م ، ص٢٠٠١( األمني  أشارقد ل     
ناك علم ، وليس ه الفروع األخرى من املعرفة ، فكلها تعتمد على الرياضيات بطريقة أو بأخرى

له ، فنحن ال نستطيع أن نتجاهل أمهيـة الرياضـيات    أو ختصص إال وكانت الرياضيات مفتاحاً
أو قـانون   فإذا فحصنا كتاب فيزياء جند أنه كل نظريـة  . تعليم والبحث قتها مع العلم والوعال

رياضـية ، فالوحـدات    ات، وكل خطوة فيزيائية جند فيها مسائل وحسـاب  رياضياً يتخذ شكالً
،ويف الكيمياء جنـد  فهم وتطبق بواسطة الرياضيات ميكن أن ت، وقوانني الطاقة الكمية ، القياسية 

حتكم بواسطة قوانني رياضية ، وطبيعة التركيب سواء كان حجمي  ، ركباتاالحتاد الكيميائي وامل
ودراسة املعادالت الكيميائية والوزن اجلزئـي  ، حتدد بواسطة قوانني النسبة والتناسب ،  أو وزين 
ري ، كلها تبىن على قوانني رياضية ، كما أن دراسة الظاهرة احليوية يف علم األحياء بفروعه والذ

، سة حتتوي على معاينة وقياس لألرضاهلندن املعاجلات والتحليالت الرياضية ، كما أن ال تتم بدو
التطبيقـات الرياضـية   كل هذه العمليات تعد .. وتقدير ومناقصات وتكلفة وأجور وميزانيات 

حيث أن هناك عدة أشكال هلذا العلـم   ، تعتمد الزراعة بشدة على الرياضياتضرورة حيوية ، و
مثل مساحة األرض ، معـدل اإلبـذار ، عائـد     ،  تطبيقات مباشرة للرياضياتالذي حيتاج إىل

بح ، صايف الربح ، مجيع احملصول ، تكلفة العمالة ، متوسط االنتاج لكل أرض ، ارتفاع معدل الر
جيب شخيص املرضى وعالجهم  يف التخصص الطيب فإن ت، ورياضيات ال تلك األمور تعتمد على
احلمى وضعط الدم ، ومعدل النبض ميكـن أن حيـدد    :ت الرياضية مثل  أن يتبع بعض االعتبارا

، ويف علم ويعاجل عن طريق الرياضيات ، كذلك يف حتضري األدوية واملخاليط حتدد بنسب رياضية 
 ،والبيـع والشـراء  ،من حيث اإلنتاج واالسـتهالك   االقتصاد تستخدم الرياضيات بعدة صور

وتوظيـف  ،ومراقبة األسعار  ، والتضخم وهبوط األسعار،لب والعرض والط، والتجارة والتوزيع 
،  كذلك حتتـاج التخطيطـات االقتصـادية إىل     إخل... وختفيض وزيادة قيمة العملة ، األموال 

استخدام كافة أشكال اإلحصاء من جداول ورسومات بيانية ومتوسطات حسـابية ، والنسـبة   
أن تكـون لـه درايـة ومعرفـة     نفس البد حىت يتمكن الفرد من دراسة علم ال، و والتناسب 
ئيات الرياضية ، ألن التحليل اإلحصائي هو الطريقة الوحيدة املوثوق ا لدراسة الظواهر باإلحصا

تعترب الرياضيات يف جمال املنطق هي اال الوحيد للمعرفة الذي ميكن من ،واالجتماعية والنفسية 
اجلغرافيا هي نطق على اقتباس قواعد اهلندسة ، وتعترب املكما يقوم . خالهلا تطبيق القوانني املنطقية 

الوصف العلمي والرياضي لألرض والكون الذي نعيش فيه ، فأبعاد األرض وموقعها و تكـوين  
تفاع عن سـطح  األيام والليايل والكسوف واخلسوف وخطوط الطول والعرض واملسافات واالر
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فية عن رسم وفهـم  بد أن يكون على دراية كاالدارس لعلم اجلغرافيا الالبحر ودرجة احلرارة،و
 . وقراء الرياضيات

 

بناًء على كل ما سبق ، يظهر لنا الدور احليوي الفاعل والرئيس ، الذي تسهم مـن خاللـه       
الرياضيات يف نفع البشرية يف شىت مناحي احلياة ، إذ يظهر للمتتبع دخول الرياضيات من خالل 

، يف كثري من شؤون اتمع ، وخاصةً ما يتعلق باملنافسة والرقُـي يف  فروعها وختصصاا املختلفة 
 .جوانب املعرفة وتطبيقات التقنية 

  
إذ ال يستغين علم يف هذا الزمان عن الرياضيات مـن خـالل فروعهـا ، وحـىت العلـوم          

ظاهرة والتخصصات الشرعية أصبحت ترتبط ارتباطا وثيقاً بالرياضيات ، وتستفيد منها استفادة 
 .  يف حتديد مواقيت العبادات وأزمنتها 



- ١١٧ -  

 
 

 الدراسات السابقة :  ثانياً 



- ١١٨ -  

 ـ  : متهيد
 

والـيت   ،تعرض الباحثة يف هذا اجلزء الدراسات السابقة ذات العالقة مبوضـوع الدراسـة        
والقبعـات  ، سامهت يف إثراء الدراسة يف عدد من احملاور حول استراتيجيات الذكاءات املتعددة 

يف التدريس عموماً، ويف  K.W.Lري ما وراء املعريف بصفة عامة و واستراتيجيات التفك ، الست
، كذلك الدراسات اليت تناولـت مهـاريت التواصـل     تدريس الرياضيات على وجه اخلصوص

يتناول كل حمـور اسـتراتيجية مـن     ، والترابط الرياضي  ، وقامت الباحثة بتصنيفها يف حماور
 : تالية وحسب تسلسلها التارخيي  وهي تصنف يف احملاور ال، االستراتيجيات  

 

 . الذكاءات املتعددة يف التدريس   راسات يف جمال استخدام استراتيجياتد: أوال 
 .يف التدريس  استخدام استراتيجية القبعات الستدراسات يف جمال : ثانيا 
 .يف التدريس  K.W.Lدراسات يف جمال استخدام استراتيجية : ثالثا 
 . يت تناولت التواصل والترابط الرياضي الدراسات ال: رابعا 

 

الــذكاءات املتعــددة يف  راســات يف جمــال اســتخدام اســرتاتيجياتد: أوال 
 ـ :التدريس 

 

إىل استخدام نظرية الـذكاءات املتعـددة يف   بدراسة  هدفت )  ٢٠٠١,Willis( س يليقام و    
ن خالل استخدام الطالب م ، مساعدة طالب الصف الثالث االبتدائي على إتقان عملية الضرب

ومن خالل  ، للوصول إىل فهم وإجراء عملية الضرب كعمليات حسابية، عدة ذكاءات رياضية 
حل مسائل لفظية ، وقد استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ، وقد قام  بتقسيم عينة الدراسـة  

اسـتخدم  طة ،كما  جمموعتني جتريبية وضابإىل لثالث االبتدائي ،وهم جمموعة من طالب الصف ا
 .اختبار حتصيلي ملعرفة مدى إتقان الطالب لعميلة الضرب الباحث 

 

وقد دلت نتائج الدراسة على وجود فروق دالة إحصائيا يف التحصيل  لصاحل أفـراد اموعـة   
 . التجريبية اليت استخدمت استراتيجيات الذكاءات املتعددة 

 

 ،استراتيجيات الذكاءات املتعـددة  ستخدم فيهابدراسة ا)  ٢٠٠٢ , Bedner (وقام بيدنر     
حيـث  ، يف الصفوف من الثالث إىل اخلامس بوالية الينـوي  ، لتحسني دافعية وحتصيل الطالب 

 ،واالجتاه حنو الرياضيات، مشلت الدراسة إجراءات اختبارات قبلية للطالب يف اخللفية الرياضية 
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لتعرف على خلفية الطـالب و  ل ، ء أمورهمكذلك مت تطبيق استبيانات لكل من الطالب وأوليا
 ،حنو الرياضيات ، كما استخدم الباحث استراتيجية االستخدامات احلياتية للرياضيات ،اجتاهام 

 .والقائمة على استخدام عدة ذكاءات رياضية يف مواقف احلياة اليومية 
 

، االسـتراتيجية  ودلت نتائج الدراسة على حتسن مستوى حتصيل الطالب بعد التدريس ـذه  
 ،دراسـة الرياضـيات  حتسني اجتاهـام حنـو   مما ساهم يف  ، وزيادة يف اجتاههم حنو الرياضيات

 . الرياضيات  مادة أدائهم يفبإعداد ملفات خاصة لرصد  واهتمامهم
 

دراسة هدفت إىل حتديد أثر اختالف كـل مـن   ) م ٢٠٠٢(  أجرت زينب عبد العليم كما     
 ،يف تباين أساليب التعلم بصورة جمتمعـة ، والذكاءات املتعددة  ، الدراسي والتخصص، الدافعية 

وقد تكونت عينة الدراسة من مجيـع طـالب وطالبـات الفرقـة الثالثـة يف      ، وبصورة فردية 
يف التخصصات  ٢٨٢التخصصات األدبية والعلمية ورياض األطفال ، وقد بلغ عدد أفراد العينة 

رياض األطفال،  و استخدمت الباحثة  ٩٦أديب و ٩٠العلمي و  يف التخصص ٩٦املختلفة بواقع 
مقياس التوجهات الدافعية لقياس الدافعية الداخلية والتوجهـات الدافعيـة اخلارجيـة ،  كمـا     

كمـا اسـتخدمت قائمـة    ) ترمجة وإعداد الباحثة ( استخدمت استبانة كولب ألساليب التعلم 
ثة يف ضوء نظرية جاردنر وتقيس مثانية ذكاءات وقـد  للذكاءات املتعددة من ترمجة وإعداد الباح

  .ات لألدوات بطريقة ألفا كرونباخ قامت حبساب الصدق والثب
 

صص يف أساليب الـتعلم ،  أساليب التعلم باختالف التخ وقد دلت نتائج الدراسة ، إىل اختالف
نخفض يف كل على عدم وجود فروق بني الطالب ذوي املستوى املرتفع وامل كذلك دلت النتائج

اللغوي ، املوسيقي ، الرياضي ، املكاين ، احلركي ، الشخصـي ،  [ نوع من الذكاءات املتعددة 
 ،وفردية وأتضح من عرض النتائج، ومتفاعلة ، يف أساليب التعلم جمتمعة ] االجتماعي ، الطبيعي 

وجـود فـروق يف    إىل ، مل يؤد أياً منهاوالذكاء  ، والتوجهات الدافعية، من التخصص  أن كالً
 .وفردية  أساليب التعلم جمتمعةً

 

، بدراسة  هدفت إىل التحقق من فعالية بعض األسـاليب اجلديـدة   ) م  ٢٠٠٢( وقام سيد     
حيـث  ، يف اكتشاف املوهوبني كبديل لالختبارات السـيكومترية  ، يف الوقت احلايل  املتبعة عاملياً

يذ من خالل جمموعة من املهام واألنشطة والعمليـة ،  تعتمد هذه األساليب على تقييم أداء التالم
 ، والـذكاء  وحددت الدراسة بثالث ذكاءات هي الذكاء املنطقي الرياضي ، والذكاء املكـاين 

تلميذاً  ١٢٨بواقع  ، اللغوي ، و اقتصرت الدراسة على عينة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي
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مت ، الثالث ، وبعد حتديد املوهـوبني والعـاديني    بق عليهم مهام وأنشطة الذكاءاتطُ،وتلميذة 
 .ية ، واختبار املصفوفات املتتابعة تطبيق اختبارات القدرات املعرف

  

من خالل األداء على أنشطة  ، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن إمكانية حتديد واكتشاف املوهوبني
 ت وأنشطة جيدة للمعلم يتمكنمي أدواتقد مع الذكاءات الثالث ، وكذلك حتديد جمال املوهبة ،

 .حتديد واكتشاف املوهوبني من من خالهلا
 

معاجلـة   ىل التعرف على مدى فعالية نظرييتإ هدفت دراسةً ) م  ٢٠٠٢( وأجرى الشريف      
لدى  ،والتنبؤ بالتحصيل الدراسي ، يف االرتباط) MI(والذكاءات املتعددة )  PASS(املعلومات 

وتكونت عينة الدراسة . بتدائي مبدرسة اجلامعة االبتدائية مبدينة أسيوط تالميذ الصف اخلامس اال
واليت تشتمل  ، تلميذاً وتلميذه ، ومت تطبيق بطارية اختبارات عمليات معاجلة املعلومات ١٠٦من 

على مثانية اختبارات ، مقياس تقييم الذكاءات السبع ، ويف ايـة الفصـل الدراسـي األول مت    
والدراسـات   ، والعلـوم والرياضـيات  ، ت التالميذ يف مواد اللغة العربية احلصول على درجا

لفروق بـني املتوسـطني غـري    رس ، وقد استخدم اختبار ت لداللة اااالجتماعية من إدارة املد
 .واالحندار املتعدد املتدرج  ، واالحندار املتعدد ، ، ومعامالت االرتباطاملرتبطني

 

وكل من  ، بني التحصيل ٠.٠١جود ارتباط دال عند مستوى و وقد أكدت نتائج الدراسة على
من البنني والبنات ، كما وجد أثـر دال عنـد   ، متغريات املعلومات و الذكاءات املتعددة لكل 

ا عة لكل من البنني والبنات ، كملبعض اختبارات املعاجلة املتزامنة ، واملعاجلة املتتاب ٠.٠١مستوى 
لبعض الذكاءات السبع يف التحصيل الدراسي  ٠.٠٥و  ٠.٠١ويني أثر دال عند املست أيضاً وجد

لكل من البنني والبنات ، ومل توجد فروق دالة إحصائيا يف كل من التحصيل الدراسي وعمليات 
 . و الذكاءات السبع بني البنني والبنات  ، معاجلة املعلومات

 

قترحة يف الرسم البيـاين يف  دراسة هدفت إىل حبث فاعلية وحدة م) م  ٢٠٠٣( وأجرى بدر     
ضوء نظرية الذكاءات املتعددة وأثرها على اجتاه الطالب حنو الرياضيات حيث أعـد الباحـث   
وحدة يف الرسم البياين يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة وأعد اختبار يف الـذكاءات املتعـددة   

، وقد أجرى الباحث لتصنيف الطالب كما قاس مدى التحسن يف اجتاه الطالب حنو الرياضيات 
طالـب يف   ٣٣الدراسة على عينة من طالب املرحلة املتوسطة يف مدينة الرياض بلغ عـددهم   

 .مستخدما املنهج شبه التجرييب ، طالب للمجموعة الضابطة ٣٥و ، اموعة التجريبية
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وق أفـراد  وتف،فعالية الذكاءات املتعددة يف تدريس الرسم البياين على  نتائج  الدراسةوقد دلت  
 .بأقرام يف اموعة الضابطة  مقارنةً ، اموعة التجريبية

 

اهلدف منها معرفة مستويات الـذكاء   بدراسة ]) أ[م  ٢٠٠٣( اخلزندار نائلة عفانة و وقام    
وعالقتها بالتحصيل يف الرياضيات ، وقد بلغ ،املتعددة لدى تالميذ مرحلة التعليم األساسي بغزة 

طالب وطالبة من الصف األول إىل الصف العاشر األساسي باملدارس ) ١٣٨٧(عينة عدد أفراد ال
احلكومية يف غزة وقد أظهرت نتائج الدراسة أن عينة الدراسة متتلك الذكاءات املتعددة بدرجات 

حيث تفوق ذكاء املنطق الرياضي والذكاء ، بالنسبة ملرحلة التعليم األساسي مبدينة غزة  ، خمتلفة
 .اإلناث على الذكور  والذكاء اللغوي واملكاين عند ، ند الذكور على اإلناثاحلركي ع

 

أن مجيع التالميذ ميتلكون الذكاء املتعدد بـدرجات   ، أظهرت النتائج يف اختبار بعض فرضيااو
 . إىل جانب وجود عالقة موجبة بني الذكاء املنطقي والتحصيل  ، متفاوتة

 

اهلدف منها حتديد استراتيجيات بدراسة أخرى ] ) ب[ م٢٠٠٣(  روقام عفانة ونائلة اخلزندا    
 ،وعالقتها ببعض املتغريات لدى الطلبة املعلمني ختصص رياضيات بغزة ، التعلم للذكاءات املتعددة

ختصص رياضـيات مـن اجلامعـة     . وقد احنصرت عينة الدراسة على عينة من الطالب املعلمني
 اًذكـور  فـرداً  ٥٩الذين لديهم تربية عملية البالغ عددهم ،  وجامعة األقصى بغزة  ، اإلسالمية

وبطاقة مالحظة ، وكانت أدواما بطاقة مقابلة ، وقد استخدم الباحثان املنهج الوصفي .   اًوإناث
 .ملالحظة املدير للطالب املعلم  وأخرى ،املشرف للطالب املعلم 

 

استراجتيات الـتعلم للـذكاءات املتعـددة    إىل أن عينة الدراسة متتلك  وقد دلت نتائج الدراسة
بالنسبة للطالب املعلمني ختصص رياضيات ، حيث حازت استراتيجيات التعلم ، بدرجات خمتلفة 

: لذكاءات التالية على التـوايل  ، ويلي ذلك استراتيجيات التعلم لللذكاء املنطقي الترتيب األول 
سمي ، الذكاء احلركي ، الـذكاء اللغـوي ،   الذكاء البني شخصي ، الذكاء املكاين ، الذكاء اجل

 . الذكاء الضمن شخصي ، الذكاء الطبيعي ، الذكاء املوسيقى 
 

بدراسة  هدفت إىل الكشف عن أثر اسـتخدام اسـتراتيجيات   ) م ٢٠٠٤(  وقام البدور      
هارات واكتسام مل ، يف حتصيل طلبة الصف السابع األساسي يف مادة العلوم ، الذكاءات املتعددة

تكونت من أربع جمموعـات   ، طالب وطالبة)  ٩٥( عمليات العلم ، وقد مشلت عينة الدراسة 
باإلضـافة إىل   ، ادة العلـوم تخدم الباحث اختبار حتصيلي يف ماثنني ذكور واثنني إناث وقد اس
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وقد مت حتديد قدرات الذكاء بواسـطة أداة مسـح الـذكاءات     ، اختبار مهارات عمليات العلم
 .وقد استخدم الباحث املنهج شبه التجرييب ، ددةاملتع

 

نتائج الدراسة إىل تفوق اموعات اليت استخدمت  إستراجتية الـذكاءات املتعـددة يف    ودلت 
تفوق اإلناث . على الطالب من ذوي اموعة التقليدية ، واكتسام ملهارات العلم ، التحصيل 

 .  على الذكور يف اكتساب عمليات العلم 
 

معرفة أثر توظيـف الـذكاء   ؛ دراسة كان اهلدف منها ) م  ٢٠٠٤(وأجرت سنية الشافعي     
يف تعلم املفاهيم العلمية لتالميذ املرحلـة   ، املتعدد باستخدام استراتيجيات مقترحة لتعلم العلوم

م وخريطة مفهو ، وقد حتددت أدوات الدراسة يف مقياس أساليب تعلم العلوم .اإلعدادية املهنية 
عـدد   واختبار القدرات املعرفية يف العلوم ،  وقد بلغ، وقائمة باستراجتيات تعلم العلوم ، املادة 

تلميذة مـن تلميـذات الصـف األول اإلعـدادي املهـين للبنـات مبدينـة         ٩٠أفراد العينة 
رسـت  داليت ، اموعة التجريبية األوىل تلميذة يف اموعتني التجريبيتني  ٦٠اإلمساعيلية،منهم 

درست اليت واموعة التجريبية الثانية ، ] البصري ، اجلسمي ، الطبيعي [ بواسطة أمناط الذكاء 
 .ة يف اموعة الضابط تلميذة ٣٠و ،] اللغوي ، املنطقي ، الذايت [ بواسطة أمناط الذكاء 

 

اليت تدرس  ، نتائج الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اموعات التجريبية وقد دلت 
اليت تدرس باسـتخدام   ،  يف مقابل اموعة التقليدية، باستخدام استراتيجيات الذكاء املتعددة 

 . الطريقة العادية ، يف حني ال توجد فروق بني اموعتني التجريبية 
 

بدراسة هدفت إىل إعداد برنـامج يف مـادة العلـوم    ) م ٢٠٠٤( قامت أحالم الباز وحيي     
الذكاءات املتعددة ، للتالميذ املعاقني مسعياً بالصف األول اإلعدادي ، والكشف عـن   باستخدام

فعالية الربنامج املقترح يف اكتساب املفاهيم العلمية ، وعمليات العلم ،واالجتاهات حنو مادة العلوم 
ـ  ٣١، وطبقت الدراسة على عينة من التالميذ الصم بلغ عدد أفرادها  ف تلميذاً من تالميذ الص

األول اإلعدادي ، وقد استخدم الباحثان قائمة مالحظة لتقييم الذكاءات املتعددة لدى التالميـذ  
الصم ، واختبار حتصيلي لقياس حتصيل التالميذ يف املفاهيم العلمية ، واختبار عمليـات العلـم ،   

 ومقياس االجتاه حنو العلوم
 

يف اكتساب املفاهيم العلمية يف التحصـيل،  وقد دلت نتائج الدراسة على فعالية الربنامج املقترح  
 .للتالميذ الصم بالصف األول اإلعدادي 
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بدراسة  هدفت إىل إعداد وبناء برنامج تدرييب لتدريب معلمـي  ) م ٢٠٠٥( وقام اخلالدي     
وقد استخدم الباحث  ، يف تدريس العلوم ،العلوم على استخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة

من خالل  ، للوصول إىل مالمح مفهوم الربنامج التدرييب ملعلمي العلوم ، صفي التحليلياملنهج الو
األدبيات والدراسات اليت عرضت نظرية الذكاءات املتعددة ، وكذلك بناء الربنـامج املقتـرح   

هذا وقـد   ، وقد مشلت عينة الدراسة مجيع معلمي العلوم يف اململكة العربية السعودية، وإعداده 
لباحث من خالل الربنامج مؤشرات كل نوع من أنواع الذكاء الثمانيـة كمـا عـرض    عرض ا

واألنشطة املصاحبة ، استراجتيات تنمية الذكاء لكل نوع ودور املعلم واملتعلم يف كل استراتيجية 
 . ستراتيجيات املتعددة يف حجرة الصف االاليت ميكن أن يستخدمها املعلم يف توظيف 

 

بدراسة هدفت إىل حبث فعالية برنامج العلوم باملرحلة االبتدائيـة يف  )  م٢٠٠٦( وقام الباز      
من  ، وتعديل أمناط التعلم ، يف تنمية التحصيل والذكاء الطبيعي ، ضوء نظرية الذكاءات املتعددة

 ،لتنمية الذكاء الطبيعـي ، يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة  ، خالل بناء برنامج يف مادة العلوم
 ، م الباحث اختبـار التحصـيل املعـريف   موقد ص، اط التعلم لدى طالب املرحلة االبتدائية وأمن

ومقياس أمناط الـتعلم للصـف اخلـامس     ، للذكاء الطبيعي للصف اخلامس االبتدائي اًومقياس
مستخدما املنهج الوصفي يف حتديد أسس بناء الربنامج واملنهج التجـرييب يف حتديـد    ، االبتدائي
 .طالب من إحدى مدارس البحرين  ٣٦اليته ، وقد تكونت عينة الدراسة من مدى فع

 

فعالية الربنامج املقترح يف تنمية كال من  التحصيل املعريف والذكاء على نتائج الدراسة وقد دلت 
 .الطبيعي وأمناط التعلم لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي 

 

هدفت إىل الكشف عـن أثـر اسـتخدام    )  م٢٠٠٦( بدراسة دراسة خطابية والبدور أما     
يف اكتساب طلبة الصف السابع األساسي ملهارات عمليـات  ، استراتيجيات الذكاءات املتعددة 

وذلك من خالل فحص استراتيجية تدريس قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة املتضمنة . العلم 
موزعني على شعبيت  ، الب وطالبةط ٩٥وقد تكونت عينة الدراسة من . يف منهاج العلوم العامة 

وشعبيت إنـاث مـن    ، ذكور من طلبة الصف السابع األساسي يف مدرسة املزار األساسية للبنني
وقد مت اسـتخدام اختبـار   . طالبات الصف السابع األساسي يف مدرسة املزار األساسية للبنات 

خالل ثالث وحدات مـن   وقد مت تدريس احملتوى من ، مهارات عمليات العلم املترجم واملعدل
مت  ، ألربع استراتيجيات من استراتيجيات الذكاءات املتعددة منهاج العلوم يف الصف السابع وفقاً

 . لنتائج مسح الذكاءات املتعددة اختيارها استناداً
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يف اكتساب  ، استراتيجية الذكاءات املتعددة على الطريقة التقليدية ومن أبرز نتائج الدراسة تفوق
كما تفوقت الطالبات على الطـالب يف  . لعمليات العلم مبجال عمليات العلم األساسية  الطلبة

 . اكتساب عمليات العلم األساسية 
 

إىل بناء مقياس مقـنن   بدراسة هدفت) م  ٢٠٠٦( العويضي فاء عزالدين و وقامت سوسن    
ـ ( يكشف عن أساليب تعلم الطالبات بكلية التربية للبنات  وفـق نظريـة    ، )ة األقسام األدبي

من  خالل اإلجابة على السؤال الرئيس حول أساليب تعلم الطالبات بكلية ، الذكاءات املتعددة 
وفق نظرية الذكاءات املتعددة باململكـة العربيـة السـعودية    ) األقسام األدبية ( التربية للبنات 

اس لتحديد أسـاليب  مبحافظة جدة ، وقد استخدمت الباحثتان املنهج الوصفي ، ومت تصميم مقي
وقد  ، ومن مث مت تقنينه وتطبيقه على عينة البحث ، تعلم الطالبات وفق نظرية الذكاءات املتعددة

 ـ :جاءت نتائج البحث بترتيب أساليب التعلم للطالبات على النحو التايل 
 . أساليب التعلم وفق مؤشر الذكاء االجتماعي / ١
 . يقاعي أساليب التعلم وفق مؤشر الذكاء اإل/ ٢
 . أساليب التعلم وفق مؤشر الذكاء اجلسمي حركي / ٣
 . أساليب التعلم وفق مؤشر الذكاء البصري املكاين / ٤
 . أساليب التعلم وفق مؤشر الذكاء  البيئي / ٥
 . أساليب التعلم وفق مؤشر الذكاء اللغوي اللفظي / ٦
 . أساليب التعلم وفق مؤشر الذكاء الضمن شخصي  / ٧
 . اليب التعلم وفق مؤشر الذكاء املنطقي الرياضي أس/ ٨

 

 ،بدراسة هدفت إىل إعداد مقياس لقياس الـذكاء املنطقـي  ) م ٢٠٠٦( وقامت إميان أمني     
مث بنـاء   ومن ، يف مرحلة ما قبل املدرسة مبا يناسب طبيعة هذه املرحلة، والذكاء البصري املكاين 
وقد طبقت الباحثة الدراسة على عينة من أطفال مرحلة  ذين الذكاءين ،برنامج لتنمية كال من ه

طفال من الذكور واإلناث وقد مت تقسـيمهن إىل جممـوعتني جتريبيـة     ٦٠ما قبل الروضة بلغت 
 ،من مقياس للذكاء املنطقي الرياضـي  ويف سبيل إمتام الدراسة استخدمت الباحثة كالً، وضابطة 

رة تقييم املعلمة ملؤشرات متتع الطفل بالذكاء املنطقـي  واستما ، والذكاء البصري املكاين لألطفال
والذكاء البصري واختبار رسم الرجل ، وقد توصلت الدراسة إىل بناء مقياس لقياس كـال مـن   
الذكاء املنطقي الرياضي والذكاء البصري املكاين يف مرحلة رياض األطفـال ، كمـا توصـلت    
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الربنـامج املعـد   ، يف موعة التجريبية والضـابطة  الدراسة إىل وجود فروق دالة إحصائيا بني ا
 . والذكاء البصري لصاحل اموعة التجريبية ، من خالل أنشطة الذكاء املنطقي  ، لألطفال

 

بدراسة هدفت إىل التعرف على فاعليـة  ) م ٢٠٠٦(قامت عزة عبد السميع و مسر الشني و    
مية التحصيل وامليل حنو الرياضـيات لـدى   يف تن ، برنامج مقترح قائم على الذكاءات املتعددة

تالميذ الصف األول اإلعدادي ، وقد أعدت الباحثتان قائمة مالحظة لتقييم الذكاءات املتعـددة  
ومقياس امليـل   ، واختبار التفكري الرياضي، واختبار حتصيلي  ، لطالبات الصف األول اإلعدادي

من تالميذ الصف األول اإلعـدادي بلـغ    للرياضيات ، وقد طبقت الباحثتان الدراسة على عينة
 .وعة الضابطة للمجم)  ٣٩( للمجموعة التجريبية و )  ٣٩( ، منها )  ٧٨( عددها 

 

الدراسة إىل تفوق تالميذ اموعة التجريبية الذين درسوا الربنامج القـائم علـى    وقد دلت    
 . ، وامليل حنو الرياضيات التفكري وتنمية ، من التحصيل كالً، استراتيجيات الذكاءات املتعددة يف 

  
بدراسة هدفت إىل دراسة أثـر اسـتخدام اسـتراتيجيات    ) م ٢٠٠٦( وقامت نوال خليل      

الذكاء املتعددة يف تنمية التحصيل لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي ، وقد طبقـت الباحثـة   
تلميذاً، قسمت )  ٨٠( فرادها الدراسة على عينة من طالبات الصف الرابع االبتدائي بلغ عدد أ

إىل جمموعتني متساويتني ، أحدامها جتريبية و األخرى ضابطة ، وقد استخدمت الباحثة االختبـار  
التحصيلي ، واختبار عمليات العلم األساسية ، واختبار مهارات التفكري التوليـدي ، كـأدوات   

صـائية ، بـني متوسـطات    للدراسة وقد دللت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إح
درجات اموعتني التجريبية ،والضابطة ، يف االختبار التحصيلي البعدي ، ومستوياته املختلفـة  

 .لصاحل اموعة التجريبية 
 

بدراسة هدفت إىل الكشف عن فعاليـة برنـامج مقتـرح يف    ) م ٢٠٠٦( كما قام إبراهيم     
اإلبداعي لدى معلمي العلوم ، والكشف عن فعالية الذكاءات املتعددة يف تنمية مهارات التدريس 

الربنامج املقترح يف تنمية مهارات حل املشكالت لدى املتعلمني باملرحلة املتوسطة وقد تكونـت  
معلماً  كـذلك  )  ٣٠( عينة الدراسة من عينة من معلمي العلوم يف املرحلة املتوسطة بلغ عددهم 

طالبـاً للمجموعـة التجريبيـة،    )  ٢٢٠( عـددهم  عينة من طالب الصف الثاين املتوسط بلغ 
طالباً للمجموعة الضابطة ، وقد استخدم الباحث مقياس مهارات التدريس اإلبـداعي  )٢٢٠(و
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ملعلمي العلوم ، ومقياس الذكاءات املتعددة ملعلمي العلوم ، ومقياس مهارات حـل املشـكلة يف   
 . العلوم ، لتالميذ الصف الثاين املتوسط 

 

تائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل التطبيق البعدي يف مهارات وقد دلت ن
التدريس اإلبداعي ، كذلك دلت على وجود عالقة إرتباطية قوية بني مهارات التدريس اإلبداعي 

 . والذكاءات املتعددة ، فاملعلم الذي لديه مهارات تدريس إبداعي لديه ذكاءات متعددة 
 

الدراسة على وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل اموعة التجريبيـة يف التطبيـق    كما دلت نتائج
 . البعدي ، يف مهارات حل املشكالت يف العلوم 

 

بدراسة هدفت إىل التعرف على مدى تـأثري اسـتراتيجيات   ) م  ٢٠٠٧( يف حني قام صادق    
ف اخلـامس األساسـي ذوي   الذكاءات املتعددة يف تنمية التحصيل الدراسي ، لدى تالميذ الص

صعوبات التعلم ، من خالل دراستهم للوحدة املختارة يف العلوم وكذلك تأثري االستراتيجيات يف 
تنمية العمليات العقلية وبقاء أثر التعلم ، وقد طبق الباحث الدراسة على عينة من طالب الصف 

تلميذاً للمجموعـة   ١٠٢تلميذاً للمجموعة التجريبية ، و  ١٠٥اخلامس االبتدائي تكونت من 
الضابطة ، وقد استخدم الباحث اختبار حتصيلي لقياس حتصيل التالميذ يف الوحـدة املختـارة،   

 . وكذلك اختبار العمليات العقلية ، واختبار املصفوفة املتتابعة امللونة لقياس الذكاء 
 

وعـة التجريبيـة،   وقد دلت نتائج هذه الدراسة على وجود فروق دالة إحصائياً بني طالب ام
 واموعة الضابطة لصاحل طالب اموعة التجريبية يف التحصيل 

 

بدراسة دف إىل معرفة فعالية استخدام أنشـطة الـذكاءات   ) م٢٠٠٧( قامت مسية أمحد و   
يف تنمية مهارات التفكري لدى أطفال رياض األطفال ، ولتحديـد  ، املتعددة واملنظمات املتقدمة 

قد ركـزت  وامت الباحثة بإتباع املنهج الوصفي التحليلي ، واملنهج التجرييب ، هدف الدراسة ق
وقامت بإعـداد قائمـة    ، والذكاء البصري املكاين،الباحثة على أنشطة الذكاء املنطقي الرياضي 

مـن   أعدت عشرين نشاطاًا لدى أطفال رياض األطفال ، كما مبهارات التفكري اليت ينبغي تنميته
أعدت اختبار مهارات بالذكاء البصري واملنطقي ، كما  واليت تتعلق ، ت املتعددةأنشطة الذكاءا

دراسة على عينة من باستخدام أنشطة الذكاءات املتعددة ، وقد طبقت الباحثة أدوات ال ، التفكري
 .مت إىل جمموعتني جتريبية وضابطة قس األطفال، رياضأطفال 
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متوسط درجات اموعة التجريبية،  ة إحصائية بنيلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللوقد د 
  .والضابطة يف اختبار مهارات التفكري لصاحل  أفراد  اموعة التجريبية

 

 ـ :التعقيب على الدراسات السابقة 
 

 ـ :من خالل العرض السابق للدراسات السابقة نالحظ ما يلي 
من حيث قيـاس  ، ت املتعددة االذكاءتعددت الدراسات وتنوعت اجتاهاا يف جمال استخدام . ١

أو وضع برامج تدريبية للمعلمني يف جمـال التـدريس بواسـطة     ، حتصيل الطالب أو اجتاهام
استراتيجية الذكاءات املتعددة ، أو من حيث حتديد مقاييس للكشف عن أساليب الـتعلم وفـق   

 . إستراتيجيات الذكاءات املتعددة 
 . وطالب معلمني ، راوحت بني  طالب ومعلمني اختلفت عينات الدراسة حيث ت. ٢
حيث مت اسـتخدام اسـتبيانات    ، اختلفت أدوات بعض الدراسات وتشات بعضها اآلخر. ٣

  .واختبارات حتصيلية ومقاييس متعددة
واألجنبية يتمثل يف  اململكة  ، من البلدان العربية مناسباً مشل جمتمع البحوث والدراسات نطاقاً. ٤

 .والواليات املتحدة األمريكية ، ومصر ، واألردن ، وفلسطني ،لسعودية العربية ا
على  ، لبحث أثر أو فعالية الذكاءات املتعددة  ، اتبعت بعض الدراسات املنهج شبه التجرييب. ٥

 ،والبعض اآلخر املنهج الوصفي. ومتغريات أخرى مثل عمليات العلم أو االجتاهات  ، التحصيل
 . لم وحنوه لتحديد أساليب التع

من حيث فعالية وتقدم استراتيجية الذكاءات املتعددة  أظهرت نتائج الدراسات السابقة توافقاً. ٦
 . ويف تدريس الرياضيات بصفة خاصة ، بصفة عامة، يف التدريس 

يف وضع االطار العام ألدوات الدراسة ويف تفسـري   ، تفيد الدراسات السابقة الدراسة احلالية. ٧
 . النتائج 

من حيث استخدام املنهج شبه التجـرييب مثـل    ، بعض الدراسات مع الدراسة احلالية تتشابه.٨
الشـريف ،  (؛ )  ٢٠٠٢سيد ، (؛ )  ٢٠٠٢,Bedner( ؛ )  ٢٠٠١,Willis( من  دراسة كالً
؛ ) م٢٠٠٤سـنية الشـافعي ،   ( ؛ ) م ٢٠٠٤البدور ، ( ؛ ) م  ٢٠٠٣بدر ، ( ؛ ) م ٢٠٠٢

مـع بعـض    الدراسة احلالية تتشابهكما ) . م ٢٠٠٦طابية والبدور ، خ( ؛ )م ٢٠٠٦الباز ، (
وهي املرحلة اإلعدادية مثـل   ، الدراسات من حيث املرحلة التعليمية اليت أجريت عليها الدراسة

خطابيـة  ( ؛ ) م ٢٠٠٤سنية الشافعي ، ( ؛ ) م ٢٠٠٤البدور ، ( ؛ ) م ٢٠٠٣بدر ، ( دراسة 
 ) . م ٢٠٠٦والبدور ، 
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حيـث أن بعـض   ، من حيث املنهج ، لف الدراسة احلالية مع بعض الدراسات السابقة وختت. ٩
نائلـة اخلزنـدار ،   عفانـة و ( مثل دراسـة   ، الدراسات استخدمت املنهج الوصفي التحليلي

 ) . م  ٢٠٠٦عز الدين والعويضي ، ( ؛ ) م ٢٠٠٥اخلالدي ، ( ، )م٢٠٠٣
١٠.إىل مقارنـة   بعضـها  قـد تطرقـت  ، الباحثة دراسة على حد علم  الحظ أنه ال توجد أيي

كالقبعات السـت أو اسـتراتيجيات    ، مع استراتيجيات أخرى، إستراتيجية الذكاءات املتعددة 
 .التفكري فوق املعريف 

 

 ـ :يف التدريس  دراسات يف جمال استخدام القبعات الست: ثانيا 
 

هدفت إىل  ، نظرية  وصفية بدراسة )(١٩٩٦ , Walter John Carlقام والتر جون كارل     
، االسـتجابات حـول منـوذج الـتفكري    واجلدل و  ، البحث حول القبعات الست يف التفكري

ترتبط بـالنموذج  ، وأوضحت الدراسة أن منوذج القبعات الست يكون ست جماالت يف التفكري 
، مـن  والشخصي  ، واإلبداعي، والنقدي ، واملوضوعي ، التمهيدي للتفكري اخلاص باألهداف 

الذي يهيئ الفـرد  ، خالل إطار مفاهيمي يسمح للمفكر أن يوجه اهتمامه حنو التفكري املرغوب 
وقد وجد اجلدل لإلجابة والبحث عـن  ، للجدل حول التفكري املطلوب وحل القضايا املرغوبة  

فية ت واأي أن الدراسة كان. األسئلة املثرية للدراسات املستقبلية ضمن حقول التفكري واالتصال 
 . يف التفكري ومنط التفكري اخلاص بكل قبعة من هذه القبعات  لشرح منوذج القبعات الست

 

لتشجيع ، دراسة  هدفت إىل توظيف برنامج القبعات الست ب)  ٢٠٠٣ ,Kenny(  وقد قام    
التأمل والتفكري اإلبداعي يف غرفة الصف ، حيث أجريت على عينة من الطلبة يف كلية التمريض 

واألخرى ضابطة  ،ستخدم الباحث املنهج شبه التجرييب القائم على جمموعتني أحدمها جتريبيةوقد ا
، حيث طلب من أفراد اموعة التجريبية دراسة حالة ، والتفكري يف القضايا اليت تثري اهتمـامهم  
يف أحداث احلالة اليت عرضت عليهم ، وقد قدمت لعبة القبعات الست املختلفة ، حيـث قـدم   

احث للطلبة املعىن الذي يرمز لكل لون من ألوان القبعات الست ، وطلب من الطلبة النظر إىل الب
احلالة مرة أخرى لكن هذه املرة من وجهة نظر القبعة البيضاء ، مث حتول الطلبة إىل القبعات التالية 

، حظاتـه  وسجل الباحـث مال  ،ومت مجع أفراد اموعة التجريبية واموعة الضابطة للمناقشة ،
لتنمية التفكري التأملي والتفكري اإلبداعي ، ، وخلص إىل إمكانية استخدام برنامج القبعات الست 
 . كما أا تساعد على تقليل التوتر واالحتراق النفسي 
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إىل معرفة أثر استخدام فنيـة دي   بدراسة  هدفت ) م ٢٠٠٥(   من فودة وعبدهوقام كل     
ومهاراتـه لـدى   ، تدريس العلوم على تنمية نزعات التفكري اإلبداعي يف  ، بونو للقبعات الست

، ولإلجابة علـى  وقد استخدم الباحثان املنهج شبه التجرييب ، تالميذ الصف اخلامس االبتدائي 
، كمـا أعـد    مبقياس لقياس نزعات التفكري اإلبداعي معد سلفاً الباحثان استعانأسئلة الدراسة 

مبدرسة ، التفكري اإلبداعي على عينة من تالميذ الصف اخلامس االبتدائي الباحثان اختبار مهارات 
 ٧٥تلميذ للمجموعة التجريبيـة و  ٧١مصطفى كامل االبتدائية بقويسنا ، وقد بلغ عدد أفراها 

وقد توصـلت نتـائج    . تلميذ من مدرسة السادات االبتدائية بقويسنا مبثلون اموعة الضابطة 
بني متوسـطات اموعـة   ، ٠.٠١ات داللة إحصائية عند مستوى ذ الدراسة إىل وجود فروق

مما يدل على فعالية استخدام القبعات على تنمية . لصاحل اموعة التجريبية ، التجريبية والضابطة 
 .نزعات التفكري اإلبداعي 

 

 لصاحل فنية دي بونو على نزعات الـتفكري اإلبـداعي ، كمـا    وكانت درجة التأثري كبرية جداً
يف اختبـار   ٠.٠١روق دالة إحصائيا عنـد مسـتوى   توصلت نتائج الدراسة أيضا إىل وجود ف

 مهارات التفكري اإلبداعي لصاحل اموعة التجريبية 
 

 ـ :التعقيب على الدراسات السابقة 
 

 ـ :من خالل العرض السابق للدراسات السابقة نالحظ ما يلي 
 جمال استخدام القبعات الست يف التفكري تعددت الدراسات وتنوعت إجتاهاا يف . ١
 اختلفت عينات الدراسة حيث تراوحت بني  طالب وكتب . ٢
اختبـارات  دراسات وتشات بعضها اآلخر حيث تنوعت ما بـني  اختلفت أدوات بعض ال. ٣

 ومقاييس متعددة  ، حتصيلية
على   ،ات القبعات الستاتبعت الدراسات املنهج شبه التجرييب لبحث أثر أو فعالية استراتيجي. ٤

 . يف التفكري ، أو وصف منوذج القبعات الست  ، التحصيل
من حيث فعالية وتقدم استراتيجيات القبعات الست  أظهرت نتائج الدراسات السابقة توافقاً.  ٥

 .يف التدريس 
فسـري  ويف ت ، تفيد الدراسات السابقة الدراسة احلالية يف وضع اإلطار العام ألدوات الدراسة. ٦

 . النتائج 
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ويف تـدريس   ، يالحظ ندرة الدراسات اليت تناولت القبعات الست يف التدريس بصفة عامة. ٧
 . الرياضيات بصفة خاصة 

استخدام القبعات الست ىل من نوعها على حد علم الباحثة من حيث تعد الدراسة احلالية األو. ٨
 . دينة مكة املكرمة يف م، يف جمال تدريس الرياضيات يف املرحلة املتوسطة 

من حيث استخدام املنهج شبه ) م  ٢٠٠٥فودة وعبده ، ( تتشابه الدراسة احلالية مع دراسة . ٩
وتلك الدراسة  ، التجرييب وختتلف عنها يف املرحلة حيث تطبق هذه الدراسة يف املرحلة املتوسطة

 . يف املرحلة االبتدائية 
 

تيجيات مـا وراء املعرفـة بصـفة دراسات يف جمال اسـتخدام  إسـرتا: ثالثا 
 ـ :بصفة خاصة  K.W.Lعامة واسرتاتيجية 

 

 the National Council of Teachers(قام الس الوطين ملعلمي الرياضيات      
of Mathematics ,١٩٩٧( هدفت إىل استخدام الـتعلم التعـاوين باسـتخدام     بدراسة

تعـديل إسـتراتيجية   مت ت ، حيـث  يف حل املشكالت يف الرياضـيا  K.W.D.Lاستراجتيه 
K.W.L  املعروفة بإضافةD  ماذا أعرف ؟ ماذا أريد أن أكتشـف ؟  ( أي تصبح االستراتيجية

ملعرفـة أثـر   ، وقد استخدم الباحثون اختبارات قبليـة وبعديـة   ، ) ماذا فعلت ؟ ماذا تعلمت 
صف الرابع االبتدائي ، على عينة من تالميذ ال ، االستراتيجية على حل املشكالت بطريقة مجاعية

 .مستخدمني بذلك املنهج التجرييب يف والية امليسيسييب 
 

عـن   ، التجريبية دم على ملحوظ للمجموعات املتعاونةالنتائج اخلاصة ذه الدراسة تق وقد دلت
 ،كما إن كتابة التالميذ حول خربام يف حل املشكلة الرياضـية ، أقرام يف اموعات التقليدية 

هـم ، كمـا أن   ريوحتسن تفك، بني الرياضيات ومهارات االتصال  ا أكرب األثر يف الربطهلكان 
كإطار يساعد اموعات على بدء تنظيم وتوثيق عملهم قد برهن على  K.W.D.Lاستخدام 

 . يف التدريسفاعليته 
 

بدراسة  هدفت إىل معرفة أثر طريقـة التـدريس   )  ١٩٩٧ ,Lambert( قامت المربت     
وذلك يف حـل  ، بطريقة التدريس التقليدية   مقارنةً، يف حل املسائل الرياضية اللفظية  ، عرفيةامل

مـن   طالبـاً   ٧٦نة الدراسة من خطوات ، وقد تكونت عي ٣مسائل رياضية لفظية مكونة من 
وامللتحقني بغرف املصادر ،  بوالية فلوريدا ، وحىت الصف الثامن عشر، الصف التاسع األساسي 

تخصصني يف جمال صعوبات التعلم ،  حيث وزع أفراد املعلمني امل ة منقام على تدريبهم أربعوقد 
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ان تلقتا التدريب باستخدام طريقـة التـدريس   تالعينة على أربع جمموعات منها جمموعتان جتريبي
يتبع كل منها سـؤال للـذات ، وجمموعتـان    ، خطوات معرفية  ٨واليت تكونت من ، املعرفية 

 .خطوات  ٤لتقليدية اليت تكونت من لقتا التدريب باستخدام طريقة التدريس اضابطتان ت
  

وطريقة التدريس  ، وقد أشارت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق بني طريقة التدريس املعرفية
 . على الرغم من حتسن أداء أفراد العينة بعد التدريب بشكل عام ، التقليدية 

 

استراتيجية التعلم القائم علي إىل معرفة اثر استخدام دراسة  هدفت ب) م ٢٠٠١( قام سعيد  و   
علي تنمية مهارات ما وراء املعرفة لدي وهي من استراتيجيات التعلم فوق املعريف ،  ، االستبطان

، باعتبارها أحـد اسـتراتيجيات    من خالل دراسة مادة الفيزياء ، طالب الصف األول الثانوي
دمج الباحـث   حيث K.W.L، وأعدها الباحث كجزء من استراتيجية  التعلم ما وراء املعريف
حيث متر هـذه   ، يف استراتيجيته املقترحة ، واستراتيجية القبعات الست ، بني هذه االستراتيجية

مرحلة األفكار السابقة ، مرحلة أداء املهمة ، مرحلة األسئلة املركبة [ االستراتيجية بأربع مراحل 
ماذا أعـرف ،  ( مبراحلها الثالث  K.W.Lوهي تشبه استراتيجية ] اء ، مرحلة سجالت األد

، هذا وقد مشلت الدراسة عينة من طالب وطالبات الصـف  ) ماذا أريد أن أتعلم ، ماذا تعلمت 
،   ٨٧وعدد أفراد اموعة الضابطة  ٨٨حيث بلغ عدد أفراد اموعة التجريبية  ، األول الثانوي

ويف سبيل حتقيق أهداف الدراسة صمم الباحث بطاقة  ، هج شبه التجرييبوقد استخدم الباحث املن
وكذلك اختبار حتصيلي لقيـاس   ، مالحظة ملعرفة مدى استخدام املتعلمني ملهارات ما وراء املعرفة

 ـ :األثر الذي تتركه الوحدة على املتعلمني ، وقد توصلت نتائج  الدراسة إىل 
عنـد مجيـع    ، لصاحل اموعة التجريبيـة يف التحصـيل  وجود فروق ذات داللة إحصائية . ١

استخدام استراتيجية التعلم القائم علي االستبطان يف الـتعلم أدت إيل  حيث أن  ، مستويات بلوم
 .حتسني مستوى حتصيل املتعلمني ملادة الفيزياء ، علي مجيع املستويات املعرفية 

بني متوسط درجات طالب وطالبات ) نس مرتبطة باجل( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية . ٢
 .يزياء البعدي مبستوياته املختلفةيف اختبار التحصيل يف مادة الف، اموعة التجريبية 

 

بدراسة هدفت إىل التعرف على مـدى فعاليـة   ) م ٢٠٠١( وقامت أمنية اجلندي والوسيمي    
الصف الثاين اإلعدادي ، وقـد   استراتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل مادة العلوم لدى تالميذ

طالب من طلبة الصف الثاين املتوسط ، حيث قسمت العينـة  )  ٨٠( تكونت عينة الدراسة من 
طالب ، وقد استخدم )  ٤٠( طالب ، و ضابطة وعددها )  ٤٠( على جمموعتني جتريبية وعددها 



- ١٣٢ -  

، الفهم ، التطبيـق ،  التذكر [ الباحثان اختبار حتصيلي لقياس التحصيل الدراسي عند مستويات 
واختبار القدرة على التفكري اإلبتكاري واختبار األشكال املتقاطعة ، لتصنيف التالميذ ] التحليل 

 . إىل مستويات السعة العقلية املختلفة ، حيث مت استخدام املنهج التجرييب 
 

التجريبية اليت وقد دلت نتائج الدراسة على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة     
درست باستخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة حيث تفوقوا على أقرام من طـالب اموعـة   

 . الضابطة عند كل مستوى من مستويات التحصيل 
 

 ةإىل معرفة أثر اسـتخدام االسـتراتيجي   دراسة  هدفت) م ٢٠٠٢( أجرت دالة فرحان كما   
مـن ذوي   ،  أداء عينة من طلبة الصفني الثالـث والرابـع  يف حتسني، املعرفية وما وراء املعرفية 

)  ١٠٠( صعوبات التعلم يف حل املسائل الرياضية اللفظية ، وقد تكونت عينة الدراسـة مـن   
ن ذكـور وإنـاث   م)  ٥٠( طالب وطالبة من ذوي صعوبات التعلم وامللتحقني بغرف املصادر 

بعمان وقد مت تقسيمهم عشـوائيا إىل   ، من ذكور وإناث الصف الرابع)  ٥٠(، و الثالثالصف 
طالب وطالبة مـن   ٢٥لصف الثالث و طالب وطالبة من ، ا ٢٥، تتكون من جمموعتني جتريبية 

وقد استخدمت الباحثـة مقيـاس    ، وكذلك احلال بالنسبة للمجموعة الضابطة، الصف الرابع 
كاختبـار  ، لث والرابـع  ومقياس حل املسائل اللفظية للصفني الثا، تشخيص املستوى القرائي 

حل املسائل الرياضية وكذلك استبانة حتديد خطوات الطريقة التقليدية يف  ، حتصيلي قبلي وبعدي
 .اللفظية 

 

يف حتسـني أداء  ، وقد توصلت نتائج  الدراسة إىل فاعلية االستراتيجية املعرفية وما وراء املعرفية  
 .مقارنة مع الطريقة التقليدية  ، ياضية اللفظية يف حل املسائل الر، الطلبة ذوي صعوبات التعلم 

 

بدراسـة  )  ٢٠٠٣ , Annemeie  Desoete etal(قامت  إينيمي ديست وآخـرون   كما   
 ، وحل املشكالت الرياضية ، دف إىل التعرف على فعالية برنامج لتنمية مهارات ما وراء املعرفة

تعلـيم  (م الربنامج إىل مخس معاجلـات هـي   تقسي وانتقال أثر التعلم يف املرحلة اإلبتدائية ، ومت
استراتيجيات ما وراء املعرفة ـ تعلم معريف مباشر ـ أنشطة حياتية ـ أنشطة للعالقات الكميـة     

هـم   تلميذ من تالميذ الصف الثالث االبتدائي ٢٣٧ومت تقسيم ) أنشطة لتنمية مهارة اهلجاء  –
 .املعاجلات  جمموعة باستخدام أحد عينة الدراسة ، إىل مخسة جمموعات حيث تدرس كل

وتوصلت نتائج الدراسة  إىل تفوق التالميذ الذين تدربوا على استراتيجيات ما وراء املعرفة وحل 
 . باألربع جمموعات األخرى  مقارنةً، املشكالت الرياضية 
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ليـة اسـتراتيجيات مـا وراء    إىل حبـث فعا دراسة هدفت ) م ٢٠٠٤( أجرت زبيدة قرين      
، وكذلك التغلـب   يالثانو على تنمية مهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف األولعرفة،امل

على صعوبات تعلم املفاهيم الفيزيائية والتحصيل الثانوي ، كذلك تدريب بعـض الطـالب يف   
من خالل دراستهم لوحدة  ، على استخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة، الصف األول الثانوي 

ويف سبيل ذلك قامت الباحثة ، وحركة األقمار الصناعية حول األرض يف الفيزياء  ، نقوانني نيوت
فيزياء واختبار حتصـيلي يف  واختبار تشخيصي يف مادة ال، بإعداد اختبار مهارات الفهم القرائي 

يف طالب فصـلني   متمثلةً ، وقد تكونت عينة الدراسة من طالب الصف األول الثانويالوحدة،
، كمـا  وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصـفي التحليلـي    ، انوية من مدرستنيبكل مدرسة ث

 .املنهج التجرييب استخدمت يف بعض مراحل الدراسة 
 

فعالية استراتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات  ، ومن أبرز النتائج اليت توصلت إليها الدراسة
 . وتعلم املفاهيم ، والتحصيل ، الفهم القرائي 

 

إىل معرفة أثر استخدام استراتيجيات ما وراء  بدراسة  هدفت) م ٢٠٠٤( قام  علي  و كما     
حيث اتبع ، لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي ، املعرفة يف حتصيل الرياضيات وحل املشكالت 

ة حيث املعرف كإحدى استراتيجيات ما وراء  K.W.Lالباحث استراتيجية خطواا هي خطوات 
اليت تتشابه يف خطواا الثالث وهي ، وعرفية املا وراء احث بني عدد من االستراتيجيات ملبدمج ا

،  وقـد اسـتخدم   ] مرحلة ما قبل التدريس ـ مرحلة التدريس ـ مرحلة ما بعد التدريس   [ 
واملنهج شبه التجرييب للتحقق مـن  ، الباحث املنهج الوصفي يف اجلزء اخلاص باألدبيات النظرية 

وقد أعد الباحث دليل للمعلم لتوضيح طرق التدريس اليت يتبعها املعلم ، وض الدراسة صحة فر
اسـتخدم الباحـث   راتيجيات ما وراء املعرفة ، كما لتدريب املتعلمني على كيفية استخدام است

اختبار حتصيلي لقياس مدى حتصيل التالميذ حملتوى مقرر الفصـل الدراسـي الثـاين يف مـادة     
وكذلك اختبار مهارات حـل املشـكالت   ، التدريس املتبعة  تء استراتيجياالرياضيات يف ضو

تلميـذاً   ٦٠و ، للمجموعة التجريبيـة  اً ،تلميذ ٦٠وقد تراوحت عينة الدراسة من ، الرياضية 
 .للمجموعة الضابطة 

 وجود فروق دالة إحصائيا لصاحل اموعة التجريبية اليت وقد دلت نتائج هذه  الدراسة ، على    
 .درست بواسطة استراتيجيات ما وراء املعرفة 
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فقد هدفت إىل التعرف على بعض استراتيجيات مـا  ) م ٢٠٠٤( أما دراسة عفانة ونشوان     
وراء املعرفة ، واليت ميكن استخدامها يف تدريس الرياضيات لطلبة الصف الثامن األساسي،ومعرفة 

يف تدريس الرياضيات علـى تنميـة الـتفكري     أثر استخدام بعض استراتيجيات ما وراء املعرفة،
املنظومي بغزة ، وقد استخدم الباحثان املنهج التجرييب ، حيث قسمت عينة الدراسة البالغ عددها 

)  ٤٩( إىل أربع جمموعات ، جمموعتني جتريبيتني أحدمها ذكور وعددهم . طالب وطالبة ) ١٧٧( 
والثانيـة  )  ٣٤( أحدهم ذكور وعددهم  وجمموعتني ضابطتني)  ٤٥( واألخرى إناث وعددهن 

، وقد استخدم الباحثان واختبار مهارات التفكري املنظـومي ، لقيـاس   )  ٤٩( إناث وعددهن 
 . مهارات التفكري املنظومي لطلبة الصف الثامن 

 

وقد دلت نتائج الدراسة ، على أن هناك أثراً كبرياً الستخدام استراتيجيات ما وراء املعرفـة ، يف  
 يس وحدة الرياضيات املقترحة يف الدراسة لطلبة الصف الثامن ، على تنمية تفكريهم املنظومي تدر

 

من حيث خلفيتـها   K.W.Lإىل حتديد إستراجتية  بدراسة  هدفت) م ٢٠٠٥( ن وقام العليا    
وأهم  ، وما يتعلق باملعلومات السابقة كأحد املفاهيم املركزية فيها ، وتطورها ، ونشأا ،التارخيية

وفوائدها ومميزاا واقتصر البحث علـى  ، نتائج األحباث الدراسات واألحباث اليت أجريت حوهلا 
 .االستراتيجية ملا كتب حول هذه  ، واألسلوب التحليلي ، الرصد النظري

 

وقد توصل الباحث من خالل نتائج دراسته إىل حتديد مفهوم االسـتراتيجية بوصـفها إحـدى     
وربطهـا  ، ودف إىل تنشيط معارف وخربات الطالب السابقة ، راء املعرفة استراتيجيات ما و

 ،الباحث مراحل االستراتيجية الثالث واردة يف النص املقروء ، كما وحددباملعلومات اجلديدة ال
 .وخطوات كل  مرحلة منها  ، وبعد القراءة ة،وأثناء القراء ، اليت تتضمن مرحلة ما قبل القراءة

 

بدراسة هدفت إىل حتديد اسـتراتيجيات مـا وراء   ) م  ٢٠٠٥( طمة عبد الوهاب قامت فا    
وحتديد فعالية اسـتراتيجيات مـا    ، لتدريس الفيزياء لدى طالب الصف الثاين األزهري ، املعرفة

ويف سبيل اإلجابة  ، واالجتاه حنو املادة، من التحصيل و التفكري التأملي  وراء املعرفة يف تنمية كالً
قامت الباحثة ببناء اختبار حتصيلي لقياس مدى حتصيل الطالب للمحتـوى   ، سئلة الدراسةعلى أ

العلمي املتضمن يف الوحدات املختارة ، وكذلك اختبار التفكري التأملي والذي يهدف إىل حتديـد  
يف تنمية مهارات التفكري التأملي الـيت حـددا   ، فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة 

لباحثة ، وكذلك مقياس لالجتاه يهدف إىل حتديد اجتاهات طالب الصف الثاين بالقبول أو الرفض ا
جتاه استخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة ، وقد مت حساب الصدق والثبات لألدوات  ، حيث 
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و  طالب للمجموعة التجريبيـة )  ٤٥( وزعت على  طالباً ، )٨٧(بلغ عدد أفراد عينة الدراسة 
 .طالب للمجموعة الضابطة ) ٤٣(
 

بني متوسـطات درجـات طـالب     ، إحصائياً ةق دالووجود فر وقد دلت نتائج الدراسة على 
واالجتـاه لصـاحل    ، لكل من التحصيل والتفكري التأملي ، اموعة التجريبية واموعة الضابطة

أو  ، جيات ما وراء املعرفـة مما يدل على فعالية التدريس باستخدام استراتي،  اموعة التجريبية 
 .مبعىن آخر تفوق اموعة التجريبية على اموعة الضابطة 

 

هدفت إىل التعرف على فاعلية استراتيجية التـدريس   بدراسة )م ٢٠٠٥( عيد و سعيد  وقام    
ملقرر الدراسـات االجتماعيـة ،    ، من خالل النص على حتصيل تالميذ الصف اخلامس االبتدائي

إىل  ، مت تقسيمها وتلميذة بالصف اخلامس االبتدائي اًتلميذ)  ٥٠(جمموعة الدراسة من وتكونت 
، واالحنراف املعياري ، واختبار  وقد استخدمت املتوسطات احلسابية ، جمموعتني جتريبية وضابطة

 .للتحقق من فروض الدراسة ) ت( 
 

الـيت   ،  اموعة التجريبيـة وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل
 .باموعة الضابطة  درست من خالل استراتيجية النص يف التحصيل مقارنةً

 

إىل التعرف على مدى فعاليـة اسـتراتيجية    بدراسة هدفت) م ٢٠٠٥( حياة رمضان قامت     
ـ ، يف تنمية املفاهيم العلمية ومهارات التفكري الناقد  ، التساؤل الذايت وم يف الصـف  يف مادة العل

األول اإلعدادي ، وقد طبقت الباحثة أدوات الدراسة على عينة مـن طـالب الصـف األول    
تلميـذة  ) ٤٦( و ، تلميذة للمجموعة التجريبيـة  ) ٤٦(  غت عينة الدراسةاإلعدادي حيث بل

واختبـار  ، للمجموعة الضابطة وقد استخدمت الباحثة األدوات التالية اختبار املفاهيم العلميـة  
 .ومقياس جتهيز املعلومات  ، تفكري الناقدال

 

الدراسـة إىل وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية لصـاحل اموعـة        نتائج ت وقد دل   
 ،حيث أن استخدام التالميذ الستراتيجية التسـاؤل الـذايت  ، ولصاحل التطبيق البعدي ريبية،التج

 . الالزمة لتحقيق هذا اهلدف أمكنهم حتديد أهدافهم منذ البداية وبالتايل حتديد العمليات 
 

إىل معرفة أثر استخدام استراتيجيات ما وراء  تدفبدراسة ه) م ٢٠٠٥( مت نوال خليل قاو    
وكذلك يف تنمية االجتاه  ، يف تنمية التفكري العملي لدى طالب الصف األول اإلعدادي، املعرفة 

ملعرفة ، وقد طبقت الباحثة البحـث  باستخدام استراتيجيات ما وراء ا ، وإعداد الوحدة املختارة
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طالـب يف اموعـة   ) ٤٠(بلغ عدد أفرادهـا   ، على عينة من طالب الصف األول اإلعدادي
وقد استخدمت الباحثة اختبار التفكري العلمي ، طالب يف اموعة الضابطة )  ٤٠( التجريبية و 

 .لوم و مادة العلقياس مهارات التفكري العلمي ، ومقياس االجتاهات حن
 

لت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصـائية بـني متوسـطات اموعـة     وقد د   
لصاحل اموعة التجريبية مما يدل على أن استراتيجيات ما وراء ، واموعة الضابطة ، التجريبية 

 . املعرفة هلا أثر فعال يف التدريس 
 

بدراسة هدفت إىل التعرف على أثر اسـتخدام  ) م ٢٠٠٦( من األمحد والشبل  قام كالً كما   
علـى التحصـيل    ، من خالل الشبكة العاملية للمعلومـات  ، استراتيجيات التفكري فوق املعريف

لدى طالبات مقرر الربجمة الرياضية جبامعة امللك سعود ،  ، الدراسي وتنمية مهارات التفكري العليا
، التجرييب ، وقد أعد الباحثان اختبار حتصـيلي املنهج شبه الباحث ولتحقيق هذا اهلدف استخدم 
ية إىل جمموعتني جتريبيـة  وقد قسمت عينة الدراسة بطريقة عشوائ.واختبار مهارات التفكري العليا 

 .وضابطة 
 

وتوصلت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسط درجـات حتصـيل    
 . اموعة التجريبيةلصاحل ، اموعتني التجريبية والضابطة 

 

 ـ :التعقيب على الدراسات السابقة 
 

 ـ :من خالل العرض السابق للدراسات السابقة نالحظ ما يلي 
تعددت الدراسات وتنوعت إجتاهاا يف جمال استخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة بصـفة  . ١

من حيث  ، يات مشاةأو استراتيج ى تلك االستراتيجياتكأحد K.W.Lواستراتيجية  ، عامة 
 . أو وصف وتفسري االستراتيجية  ، قياس حتصيل الطالب

 اختلفت عينات الدراسة حيث تراوحت بني  طالب وكتب . ٢
حيث مت اسـتخدام   ، بعضها اآلخرأدوات تشات اختلفت أدوات بعض الدراسات يف حني . ٣

  .ومقاييس متعددة، واختبارات حتصيلية  ، استبيانات
، يتمثـل يف  من البلدان العربيـة واألجنبيـة    مناسباً تمع البحوث والدراسات نطاقاًمشل جم. ٤

 .والواليات املتحدة األمريكية  ، ومصراألردن،
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لبحث أثر أو فعالية اسـتراتيجيات مـا وراء    ، اتبعت معظم الدراسات املنهج شبه التجرييب. ٥
 . راتيجيات أو وصف تلك االست، بصفة عامة على  التحصيل  ، املعرفة
من حيث فعالية وتقدم استراتيجيات ما وراء املعرفة  توافقاً ، أظهرت نتائج الدراسات السابقة. ٦

وكـذلك  ،  للطالب العاديني  ، ويف تدريس الرياضيات بصفة خاصة ، يف التدريس بصفة عامة 
 . لذوي صعوبات التعلم 

ويف تفسـري  ، طار العام ألدوات الدراسة تفيد الدراسات السابقة الدراسة احلالية يف وضع اال. ٧
 . النتائج 

قد تطرقت إىل مقارنـة إسـتراتيجية    ، دراسة على حد علم الباحثة يالحظ أنه ال توجد أي. ٨
K.W.L  مع استراتيجيات أخرى . 

 

وبالرغم من أن هذه الدراسات مبا احتوته من نتائج قد مشلت معظم اسـتراتيجات مـا وراء       
بصفة خاصـة يف  ،  K.W.Lتطرق أي منها لبحث أثر أو فعالية استراتيجية تأنه مل  إال ، املعرفة

بوصـف  )  ٢٠٠٥العليان ، ( وقد انفردت دراسة .  تدريس الرياضيات على حد علم الباحثة 
 .وشرح معناها وأمهيتها  ، هذه االستراتيجية

 

 ـ :دراسات يف جمال استخدام التواصل والرتابط الرياضي : رابعا 
إىل استقصاء أثر ربط حمتوى الرياضـيات حبيـاة    بدراسة وهدفت) م ٢٠٠٠( قام الشيخي    

وعلى اجتاهام حنوها ، من خالل معرفة دالالت ، الطالب اليومية على حتصيلهم يف الرياضيات 
وبني حتصيل الطالب الذين درسـوا   ، الفروق بني حتصيل  الطالب الذين درسوا احملتوى العادي

)  ٦٩( مرتبطاً حبياة الطالب اليومية وكذلك االجتاهات ، وقد تكونت عينة الدراسة من احملتوى 
وقـد  ، للمجموعة الضابطة )  ٣٥( و ، للمجموعة التجريبية) ٣٤(طالباً موزعني على جمموعتني 

حياتياً قام بإعـداده ،   حملتوى،وقام بتدريس طالب اموعة التجريبية  ، اختريت بطريقة عشوائية
 ،يف غالبه اًبالكتاب املقرر والذي يعترب حمتوى جمرد ، يث يكون مكافئاً لفصل هندسة اسماتحب

ين لباحث بإعداده ، إضـافة إىل اختبـار  الذي قام ا ، واستخدم ألغراض الدراسة احملتوى احليايت
م حتليل وقد استخد ، ومت التأكد من الصدق والثبات لألدوات.  االجتاه لقياس حتصيليني واستبانة
 . التباين املصاحب

) ٠.٠٥(داللة إحصائية عند مستوى  عدم وجود فروق ذات: وقد أظهرت نتائج الدراسة اآليت  
 ) . حيايت ـ جمرد ( عزى للمحتوى ت،بني متوسط حتصيل طالب اموعتني التجريبية والضابطة 
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طـالب امـوعتني   بني اجتاهات )  ٠.٠٥( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى    
لصاحل طالب اموعة التجريبية الـذين  ) حيايت ـ جمرد  ( والضابطة تعزى للمحتوى ،التجريبية 

 . درسوا احملتوى احليايت 
 

بدراسة هدفت إىل حتديد مهارات االستماع والتحدث ) م ٢٠٠١( قامت هدى عبد الرمحن     
امج املعد من أدب الطفل يف تنمية بعض املهارات الالزمة لتالميذ ما قبل املدرسة و معرفة أثر الربن

لدى أطفال ما قبل املدرسة ، وقـد طبقـت الباحثـة أدوات    ) التحدث ـ االستماع  ( اللغوية 
ويف سبيل التوصل إىل ، تلميذاً وتلميذة )  ٤٠( الدراسة على عينة من أطفال الروضة بلغ عددها 
ائمة مبهارات االستماع والتحدث الالزمة ألطفال إجابات ألسئلة الدراسة قامت الباحثة بإعداد ق

ر لقيـاس مهـارات التحـدث    واختبـا ،ودليل للمعلمة وكتـاب للطفـل    ، ما قبل املدرسة
وقد توصلت الدراسة إىل جتميع املهـارات   ، وقد مت حساب صدق وثبات األدواتواالستماع،

تني إحـدامها ختـص مهـارات    حيث أعدت الباحثة قائم،اللغوية الالزمة ألطفال ما قبل املدرسة 
 .ماع ، والثانية ختص مهارات التحدث االست

 

مما يدل على أن  ، كما أثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل القياس البعدي    
 . يف متكن األطفال عينة الدراسة من املهارات موضع الدراسة  أثر تأثرياً فعاالً،الربنامج املقترح 

 

إىل التعرف على التقديرات التقوميية ملنهاج  بدراسة هدفت) م  ٢٠٠٦( الشقرة مها وقامت     
من وجهة نظر ،لتعليم الصم ) األهداف ، احملتوى ، طرق التدريس ، التقومي ( الرياضيات احلايل 

 معلمـاً )  ١٦( املعلمني يف ضوء مهارات التواصل الرياضي الكتايب ، وتكونت عينة الدراسة من 
، هم مجيع معلمي الرياضيات للصم يف حمافظات غزة ، وقد استخدمت الباحثة املنـهج   ومعلمة

يف تقومي مقرر اهلندسة يف ضوء مهارات  ،الوصفي التحليلي؛ للتعرف على آراء معلمي الرياضيات
 .انة املعدة من قبل الباحثة لذلك التواصل الرياضي ، معتمدة على نتائج االستب

 

ى أن مقرر اهلندسة املوجود ضمن منهج الرياضيات لطالب الصف السابع ودلت الدراسة عل    
اليت تساعدهم علـى التواصـل يف    ، األساسي ال حيتوي على مهارات التواصل الرياضي الكتايب

لطبيعتهم واحتياجام ، وهذا بدوره يعين ضرورة إعادة النظـر يف   وفقاً ، مواقف احلياة املختلفة
بصفة عامة واهلندسة بصفة خاصة وتطويرها حبيـث  ،  ة بالطالب الصم مناهج الرياضيات اخلاص

 . تالءم طبيعة الصم 
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بدراسة هدفت إىل حبث أثـر اسـتخدام التقـومي    ) م  ٢٠٠٦ (وقام كلٌ من حممود و خبيت    
لدى تالميـذ   ، فليو على تنمية مهارات التواصل الرياضي واالجتاه حنو الرياضياتياألصيل البورت

على عينة من ، وبقاء أثر تعلمهم ،و قد استخدم الباحثان املنهج شبه التجرييب ، االبتدائية  املرحلة
وقد بلغ  ، طالب الصف اخلامس االبتدائي حيث قسم الباحثان عينة الدراسة إىل جمموعتني جتريبية

تواصل وقد استخدم الباحثان اختبار لل)  ٥٣( تلميذاً و ضابطة بلغ عدد أفرادها )  ٥٥( عددها 
 .ك مقياسا لالجتاه حنو الرياضيات الرياضي وكذل

 

مبا ميثل ، وقد توصلت نتائج الدراسة إىل تفوق تالميذ اموعة التجريبية يف اختبار التواصل      
املناسبة لتالميـذ   ، لوجود أثر الستخدام البورتيفليو يف تنمية مهارات التواصل الرياضي مؤشراً

 .الصف اخلامس االبتدائي
 

بدراسة هدفت إىل الكشف عـن معتقـدات   ) م  ٢٠٠٦( وقام كال من النقيب والسواعي     
املعلمني حول الربط بني ماديت الرياضيات والعلوم وكذلك ممارسام للربط بني املـادتني داخـل   

ولـة اإلمـارات   ومعلمة من مدارس د معلماً) ٤٦٢(الغرفة الصفية ، وتكونت عينة الدراسة من 
ومقـابالت  ، ومالحظات صفية  ، الدراسة من خالل استبانة ت بياناتمجع ملتحدة ، وقدالعربية ا

 .شخصية مع املعلمني 
 

أن لدى املعلمني معتقدات إجيابيـة حـول ربـط الرياضـيات     ، أظهرت نتائج الدراسة  و     
من معلمي  ، أن معلمي العلوم أكثر ممارسة للربط بني املادتنينتائج الدراسة كما أظهرت لوم،والع

أظهرت النتائج كذلك أن هناك جمموعة من املعوقات للربط بني الرياضـيات   الرياضيات ، كما
وعـدم تـوفر األدوات   ، وبنية املناهج  ا طول الوقت الالزم للقيام بعملية الربط ،منه، والعلوم 

 .واملواد الالزمة للربط بني املادتني 

 ـ :التعقيب على الدراسات السابقة 
 

 ـ :ل العرض السابق للدراسات السابقة نالحظ ما يلي من خال
نوعت إجتاهاا،  يف جمال استخدام مهـارات التواصـل ، والتـرابط    تعددت الدراسات وت. ١

 .كمتغريات مستقلة أحياناً وتابعة أحيانا أخرى 
 . لدراسة حيث تراوحت بني  طالب و معلمني اختلفت عينات ا. ٢
سات وتشات بعضها اآلخر حيـث مت اسـتخدام اسـتبيانات    اختلفت أدوات بعض الدرا. ٣

 واختبارات حتصيلية ومقاييس متعددة 
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لعربيـة ، واألجنبيـة يتمثـل يف    من البلدان ا مناسباً مشل جمتمع البحوث والدراسات نطاقاً. ٤
 . ، واإلمارات العربية املتحدة ،وفلسطني ومصر ، السعودية

 . الترابط الرياضيلبحث أثر أو فعالية  ، التجرييب اتبعت معظم الدراسات املنهج شبه. ٥
 .التواصل والترابط يف الرياضيات أظهرت نتائج الدراسات السابقة توافقا من حيث فعالية . ٦
تفيد الدراسات السابقة الدراسة احلالية يف وضع االطار العام ألدوات الدراسـة ويف تفسـري   . ٧

 . النتائج 
 

 
 



- ١٤١ -  

 
 
 
 
 
  إجراءات الدراسة إجراءات الدراسة : : الفصل الثالث الفصل الثالث  

 
 K 

 אאK 

 אאאK 

 אאK 

 אאא
אאאK 

 אאאאאK 

 אאאאK 

 אאאK 
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 ـ : متهيد
  

، تتناول الباحثة يف هذا الفصل إجراءات الدراسـة مبـا تتضـمنه مـن حتديـد للمنـهج           
والطريقة ، وكيفية بنائها والتحقق من صدقها،وثباا،وأدوات الدراسة ، الدراسة وعينتها وتمع،

 . وحتليل النتائج  ،اإلحصائية املستخدمة يف معاجلة البيانات
 

 ـ :منهج الدراسة 
 

م ، ٢٠٠٢ملحـم ،  ( ه الدراسة هو املنهج التجرييب ، وقـد ذكـر   املستخدم يف هذاملنهج     
بأن املنهج التجرييب هو تغيري عمدي ومضبوط للشروط احملددة حلدث ما ، مع مالحظة ) ٣٨٨ص

فـإن   الباحثة تعاملت مع فصـول قائمـة  وحيث أن . التغريات الواقعة لذلك احلدث وتفسريها 
ذات االختبارين القبلي ، حلالة هو تصميم اموعة الضابطة غري املتكافئة التصميم املالئم يف هذه ا

يطبـق علـى    ، )كحد أدىن ( والبعدي ، وهو أحد التصاميم شبه التجريبية ويتضمن جمموعتني 
ما من فه، بشكل عشوائي  ي وقياس بعدي ، غري أن اموعات مل يتم اختيارهمكليهما قياس قبل

 .ل الصفوف الدراسية بني جتمعات قائمة مث
    محاد ، ٧٧م،ص ٢٠٠٥الكيالين والشريفني،( ترب هذا التصميم من أكثر التصاميم شيوعاويع ،

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ، ص ١٤١٦
 ).p٦٨٢;١٩٨٣,Borg&Gall؛p٤٧;١٩٦٣,Campbell&Stanley؛٦
أن تصميم اموعة الضـابطة غـري   ) ٦٨٤;١٩٨٣,Borg&Gall(ويذكر بورج وجول    
 وهو ما يتوفر يف هذه .ات التجريبية عن جمموعة واحدةمع زيادة عدد اموع كافئة يظل قائماًتامل

ويوضح اجلـدول  . الدراسة حيث استخدمت أربعة جمموعات إحداها ضابطة واآلخرى جتريبية 
 .  الشكل العام هلذا التصميم كما جرى تطبيقه  يف الدراسة )   ١٨(  رقم 

 )     ١٨(   جدول رقم 
 ما مت تطبيقه تصميم الدراسة ك

 اموعة التجريبية الثالثة اموعة التجريبية الثانيةاموعة التجريبية األوىلاموعة الضابطة اموعات/ التجربة 

 √ √√√ اختبار قبلي

التدريس معاجلة
باالستراتيجية 
 التقليدية

التدريس باستراتيجية
 الذكاءات املتعددة

التدريس باستراتيجية 
 ت الستالقبعا

التدريس باستراتيجية 
K.W.L 

 √ √√√ ر بعدياختبا
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 والشكل التايل يوضح شكل التصميم التجرييب املستخدم يف الدراسة 
 )  ٥(  شكل رقم 

 التصميم التجرييب املستخدم يف الدراسة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ) ١٦٣ص م ، ٢٠٠٦وآخرون ،  أبوزينة: املصدر ( 

 ـ:جمتمع الدراسة 
  

مبدينة مكة  ، تكون جمتمع الدراسة من مجيع طالبات الصف الثالث املتوسط باملدارس احلكومية    
 .هـ ١٤٢٧/١٤٢٨املكرمة يف الفصل الدراسي الثاين عام 

 

 ـ:عينة الدراسة
 

 ـ:مت اختيار عينة الدراسة على النحو التايل 

NNoonn  
TTrreeaattmmeenntt  

  ال توجد  معالجة ال توجد  معالجة     
PPrree -- tteesstt 

  قبليقبلياختبار        اختبار        
  

NNoonn  RR  iinnddiiccaatteess 
tthhee  ggrroouuppss  

AArree  rraannddoommllyy  
aassssiiggnneedd  

االختيار االختيار عدم وجود عدم وجود 
    العشوائي للمجموعاتالعشوائي للمجموعات

CCoonnttrrooll          
GGrroouupp  

المجموعة       المجموعة       
  الضابطة الضابطة 

GG -- OO١١ OO٢٢
PPoosstt              tteesstt  
  اختبار        بعدي اختبار        بعدي 

TTrreeaattmmeenntt 
المتغير       المتغير           

المستقل المستقل 
KK..WW..LLالمعالجةالمعالجة

PPrree  --  tteesstt  
  اختبار        قبلياختبار        قبلي

  

 NNoonn  RR  iinnddiiccaatteess 
tthhee  ggrroouuppss  

AArree  rraannddoommllyy  
aassssiiggnneedd  

عدم وجود االختيار العشوائي عدم وجود االختيار العشوائي 
    للمجموعاتللمجموعات

PPoosstt              tteesstt 
  اختبار        بعدي اختبار        بعدي 

GG -- OO١١ XX٣٣ OO٢٢
EEmmppiirriiccaall       
        GGrroouupp  

المجموعة       المجموعة       
  التجريبية التجريبية 

TTrreeaattmmeenntt 
المتغير       المتغير           
  قل المعالجةقل المعالجةالمستالمست

الذآاءات المتعددةالذآاءات المتعددة

PPrree  --  tteesstt  
  اختبار        قبلياختبار        قبلي

  

 NNoonn  RR  iinnddiiccaatteess 
tthhee  ggrroouuppss  

AArree  rraannddoommllyy  
aassssiiggnneedd  

عدم وجود االختيار العشوائي عدم وجود االختيار العشوائي 
    للمجموعاتللمجموعات

PPoosstt              tteesstt 
  اختبار        بعدي اختبار        بعدي 

GG -- OO١١ XX١١ OO٢٢
EEmmppiirriiccaall      
        GGrroouupp  

المجموعة       المجموعة       
  بية بية التجريالتجري

TTrreeaattmmeenntt 
المتغير       المتغير           

المستقل المعالجة المستقل المعالجة 
القبعات الستالقبعات الست

PPrree  --  tteesstt  
  اختبار        قبلياختبار        قبلي

  

 NNoonn  RR  iinnddiiccaatteess 
tthhee  ggrroouuppss  

AArree  rraannddoommllyy  
aassssiiggnneedd  

عدم وجود االختيار العشوائي عدم وجود االختيار العشوائي 
    للمجموعاتللمجموعات

PPoosstt              tteesstt 
  اختبار        بعدي اختبار        بعدي 

GG -- OO١١ XX٢٢ OO٢٢
EEmmppiirriiccaall       
        GGrroouupp  

المجموعة       المجموعة       
  التجريبية التجريبية 
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مت اختيار مدرستني لتطبيق  ، مةمن خالل التنسيق مع إدارة اإلشراف التربوي مبدينة مكة املكر/ ١
نظراً لصعوبة إجراء التجربة مـن  واملتوسطة التاسعة عشر ،  ، الدراسة فيهما مها املتوسطة التاسعة

قبل معلمة واحدة ، وقد روعي ضبط عدد من املتغريات مثل التوافق بني املعلمـات يف الدرجـة   
شارت الدراسات إىل أنـه ميكـن أن   العلمية ، والتخصص ، واحلد األدىن لتكوين اخلربة حيث أ

تتكون اخلربة لدى املعلم يف خالل ثالث سنوات ، تقديرات املعلمات يف الثالث سنوات املاضية 
ليست أقل من ممتاز ، احلالة االجتماعية واالقتصادية للمتعلمات ، تقارب املستوى التعليمي ، وقد 

ائية اليت ال ميكن ضبطها جتريبياً ، كمـا  استخدم حتليل التباين املصاحب لضبط املتغريات اإلحص
الختيـار   حرصت الباحثة على التنسيق مع اإلشراف التربوي يف اختيارها للمـدارس ضـماناً  

وتتوفر لديهم الرغبة ، يوجد ما معلمتان للرياضيات يتحقق التكافؤ بينهما من ناحية  ، مدرستني
  . رىيف التعاون مع الباحثة إلجراء الدراسة من ناحية أخ

االختيار العشوائي لفصلني من ، قامت الباحثة ب امهة من املدرستني اللتني مت اختيارلكل مدرس/ ٢
 . فصول الصف الثالث املتوسط اليت تقوم املعلمة املختارة بتدريسها 

وبناء عليه فقد اخـتري الفصـل   . التوزيع العشوائي موعات الدراسة على الفصول األربعة / ٣
مـن نفـس املدرسـة     ٣/٣رسة املتوسطة التاسعة كمجموعة ضابطة ، والفصـل  من املد ٣/٢

مـن   ٣/٢، واخـتري الفصـل    K.W.Lتدرس باستخدام استراتيجية ) ٣(كمجموعة جتريبية 
تدرس باستخدام استراتيجية الذكاءات املتعددة ، )  ١(املتوسطة التاسعة عشر كمجموعة جتريبية 

تدرس باستخدام استراتيجية القبعـات  ) ٢(ة جتريبية من نفس املدرسة كمجموع ٣/ ٣والفصل 
 . توزيع عينة الدراسة حبسب املدارس والفصول )    ١٩(  ويوضح اجلدول . الست 

 )   ١٩(  جدول 
 توزيع عينة الدراسة حبسب املدارس والفصول

 

 عدد الطالبات  الفصل  اموعة  املدرسة 
 يف الفصول

عدد الطالبات يف 
 التجربة

 سطة التاسعةاملتو
 ٢٠ ٣٣ ٣/٢ الضابطة 

 ٣١ ٣٦ ٣/ ٣ )٣(التجريبية 

املتوسطة التاسعة 
 عشر 

 ٢١ ٣٥ ٣/٢ )١(التجريبية 

 ٢٣ ٣٥ ٣/٢ ) ٢(التجريبية 

 ٩٥ ١٣٩ اموع الكلي للعينة 
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طالبة من طالبات الصف الثالـث  )  ١٣٩( ومن اجلدول يتضح أن حجم عينة الدراسة هو      
حيث أن مت استبعاد عدد الطالبات الاليت مل تكتمل استجابان على أدوات الدراسة املتوسط وقد 

تطبيق األدوات يتطلب أربع حصص ، حصتني منهما قبلياً وحصتني بعدياً ، فبعض الطالبات وجد 
هلن اختبار قبلي يف التحصيل ومل يتوفر هلن اختبار بعدي أو العكس حيث توفر هلن اختبار بعـدي  

هلن اختبار قبلي  ، كذلك احلال بالنسبة الختباري التواصل والترابط حيث يالحـظ يف   ومل يتوفر
أن  بعض احلاالت تتوفر للطالبة اختبارات قبلية وبعدية يف التحصيل ولكن ينقص أحد اختبارات 
التواصل أو الترابط القبلي أو البعدي، وذلك نظراً لتغيبهن عن املدرسة ، ويعزى ذلـك لكـون   

 اية الفصل الدراسي وعدم جدية الطالبات يف احلضور للمدرسـة يف هـذه الفتـرة     الوحدة يف
وبالتايل تغيب عدد كبري منهن ، وكذلك تعدد حصص تطبيق األدوات ، حيث كل طالبـة مـن   
املفترض أن يكون لديها أربع استجابات لالختبارات كما ذكرنا آنفاً اثنني منها قبلية واثنني بعدية 

فأصبحت عينة الدراسة يف ستغرق حصة ،لذلك وجد فاقد يف عدد االستجابات ، كل استجابة ت
 . وهي العينة اليت مت عليها التحليل طالبة )  ١٣٩( من أصل  طالبة ) ٩٥( صورا النهائية 

 

 . ويف سبيل التوصل إىل إجابات لفرضيات الدراسة سوف تتبع الباحثة اخلطوات التالية     
 
 

سـرتاتيجيات الـثالث لإل بة ودليل املعلمة وفقاً صياغة دليل الطال
 ـ :املختارة يف الدراسة 

 ـ :إعداد دليل الطالبة / ١
اختارت الباحثة وحدة هندسة اسمات وهي إحدى وحدات مقرر الرياضـيات بالصـف       

 لسـهولة  نظـراً  مت اختيار هذه الوحدة ، حيث الثالث املتوسط للبنات باململكة العربية السعودية
ربطها باحلياة لتحقيق معيار الترابط الرياضي ، كما أا تسهم يف ربط مفردات حمتوى الرياضيات 
ببعضها البعض لضمان ، حيث تعترب متهيداً لدراسة اهلندسة الفراغية فيما بعد مبا حيقـق معيـار   

ـ  واردة الترابط الرياضي ، وتساعد الطالبات على التحدث بلغة الرياضيات من خالل التعاميم ال
فيها ، ويالحظ أن هذه الوحدة تقع يف آخر الكتاب املقرر ، وال حتظـى بالرعايـة واالهتمـام    

لذلك قامـت   ،من قبل الطالبات الواردة فيها القوانني والتعاميم  الكافيني لتطبيقاا ، ومراجعه 
وربطهـا   عن طريق االسـتراتيجيات  ، الباحثة باختيارها للمسامهة يف ترسيخ وتثبيت املعلومات

 . باحلياة 
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ـ األسـطوانة ـ     اسمات ـ املنشور ـ اهلـرم    :وتتكون الوحدة من ست موضوعات هي     
 .املخروط ـ الكرة 

يف ضوء إطالعهـا   ، لكل استراتيجية جتريبية وفقاً، لدراسة الوحدة  وقد أعدت الباحثة دليالً     
باألنشطة املالءمة لالستراتيجية وقد أشتمل دليـل   اوإثرائه ،على األدبيات املرتبطة باالستراتيجية

 ـ :الطالبة على العناصر التالية 
  .التعريف باالستراتيجية اليت سوف يتم السري عليها عند تدريس الوحدة/ ١
 . قائمة بأهم اإلرشادات للمتعلمات / ٢
 . أهداف الوحدة العامة واخلاصة / ٣
 . أوجه النشاط املستخدمة يف الوحدة / ٤
 . طرق التدريس املقترحة للوحدة / ٥
 .الوسائل التعليمة املستخدمة / ٧
 . ة أساليب التقومي املتبع/  ٨
 . دور كال من املعلمة واملتعلمة عند تدريس الوحدة /  ٩
 . طريقة السري يف الوحدة /  ١٠
 . الزمن الذي يستغرقه تدريس الوحدة / ١١
 .أبرز املصطلحات الواردة يف الوحدة / ١٢
 .قائمة باملصطلحات اإلجنليزية الواردة يف الوحدة / ١٣
 .دالالت الرموز الواردة يف الوحدة / ١٤
 . عرض الدروس واألنشطة وأوراق العمل اخلاصة بالوحدة / ١٥
 . قائمة باملراجع اليت تثري معلومات الطالبة حول الوحدة / ١٦
 .قائمة احملتويات اخلاصة بالوحدة /  ١٧

 

 ـ :يل املعلمة إعداد دل/ ٢
 .أعدت الباحثة دليل للمعلمة ، ملساعدا يف إعداد وتطبيق اخلطة التدريسية لكل استراتيجية     
قامت الباحثة بعرض ذلك يف صورة دليل حيتـوي علـى    ،بعد املراجعة املستفيضة يف األدبياتو

 ـ :العناصر التالية 
  .تضمنت التحدث عن أمهية الرياضيات : مقدمة : أوالً
 . اهليكل التنظيمي للوحدة ومت فيه توضيح احملاور اليت تغطيها الوحدة :  ثانياً
 .خطوات السري يف كل استراتيجية من االستراتيجيات وتعريف باالستراتيجية : ثالثاً 
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 . أهداف الوحدة العامة واخلاصة :  رابعاً
 . حتديد جماالت الوحدة : خامساً
 . الوحدة  حتديد أوجه النشاط يف:  سادساً
 . حتديد طرق التدريس املقترحة للوحدة :  سابعاً
 . حتديد الوسائل التعليمية اليت تستخدم يف الوحدة :  ثامناً
 . ا هإرشادات الوحدة ودالالت الرموز املستخدمة في:  تاسعاً
 ـ:الدرس  حمتوى كل درس من الدروس حيث يتضمن حتديد: عاشراً

 . حمتوى التعلم . ١
 .  ل التعليمية املقترحة الوسائ. ٢
 . اخلربات السابقة . ٣
 . األهداف. ٤
  .الطرق املستخدمة يف عرض الدرس .٥
 . االستراتيجية اليت يسري عليها عرض الدرس ، ٦
 . األنشطة والشروحات للتدريبات الواردة يف الدرس .  ٧
 . أساليب التقومي املقترحة لكل درس سواء كان مرحلي أو ختامي .  ٨
 . عدد احلصص املستخدمة يف عرض الدرس .  ٩

 . قائمة باملراجع اخلاصة باملعلمة واملتعلمة : حادي عشر 
 . ة يف الوحدة عبأساليب التقومي املت: ثاين عشر 

 . دور املعلمة واملتعلمة يف الوحدة : ثالث عشر 
 . طريقة السري يف تدريس الوحدة : رابع عشر 

 ه تدريس الوحدة الزمن الذي يستغرق: خامس عشر 
 .قائمة بأهم املصطلحات الواردة يف الوحدة : سادس عشر 
 . قائمة باملصطلحات اإلجنليزية الواردة يف الوحدة : سابع عشر 
 . قائمة احملتويات اخلاصة بالوحدة : ثامن عشر 

 

وضـح   ، كمـا ت  وذج لبدايات دليل املعلمة للوحدات الثالث من)  ١ملحق رقم ( ويوضح     
مناذج لدروس من دليل املعلمة لوحدات الذكاءات املتعددة ، القبعـات  )  ٤،  ٣،  ٢ملالحق ، ا(

 . على التوايل  K.W.Lالست ، 
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ومن املالحظ أن الباحثة أبقت على دليل املعلمة واستبعدت دليل الطالبة ألنه ال يعدو إال وأن    
مراعاةً لعـدم اإلطالـة أورد األمشـل    يكون جزء مستالً من دليل املعلمة مشموالً من خالله ، و

 .واستبعد األقصر 
 

 ـ :املعلمة  حتكيم دليل الطالبة ودليل
عرضت الباحثة دليل الطالبة ومرشد املعلمة ، على جمموعة من احملكمني املختصني يف املنـاهج     

وقد وردت بعض املالحظات حول ) .  ٥ملحق ( وطرق التدريس ، وذلك إلبداء الرأي حوهلما 
بعض الصياغات اللغوية للعبارات واألهداف ، وتعـديل بعـض األنشـطة مبـا يـتالءم مـع       

لالزمة عليه بناًء على مالحظام يف تعديل إجراء التعديالت ابوقد قامت الباحثة  االستراجتيات،  
يل املعلمة،  ودل ، ومن مث إخراج دليل الطالبةبعض الصياغات وتبديل بعض الصور واألنشطة  ، 

 .ورما النهائية  يف ص

 ـ :أدوات الدراسة 
واختبـار   ،واختبار للتواصل ، هي اختبار حتصيلي ، قامت الباحثة ببناء ثالثة أدوات للدراسة    

 . وفيما يلي وصف لكل أداة على حدة ، للترابط 
 

 ـ:االختبار التحصيلي :  أوالً 
بات الصف الثالث املتوسط  وفـق  أعدت الباحثة االختبار التحصيلي املعد لقياس حتصيل طال    

 ـ:اخلطوات التالية

 ـ :تحديد الغرض من االختبار /١
 وحـدة  يهدف االختبار التحصيلي إىل قياس حتصيل الطالبات يف الصف الثالث املتوسـط يف    

 .هندسة اسمات 
 

 ـ :تحليل المحتوى / ٢
م ، ٢٠٠٧(ره أبو زينة وعبانه يف ضوء التصنيف الذي ذكدراسية الوحدة المت  حتليل حمتوى      

املفـاهيم ،  : وهو أن حمتوى الرياضيات يصنف حتت أربع فئات هـي  )  ١٢٥ - ١١٧ص ص 
 . التعاميم ، املهارات ، التمارين واملشكالت

أن حتليل احملتوى ضروري يف )  ٢٥٩، ص  ٢٠٠٦(  من  العباس وعبسي  حيث يذكر كالً    
لك  لسببني ومها أن احملتوى هو الوسيط الذي تتحقـق مـن   عملية إعداد االختبار التحصيلي وذ

 .  خالله األهداف ،وباعتبار  حتليل احملتوى يفيد يف مشول وتوازن االختبار 
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هـو مسـألة يف    تدريب أو مترين أو مثال يتطلب حالً[ وقد اعتمدت الدراسة على أن كل      
وحدة هندسة اسمات وفقا للتصـنيف   نتائج حتليل) ٧ملحق( ويوضح  ]حتليل احملتوى املعريف 

وحـدة  لتايل يوضح  نتائج حتليـل حمتـوى   واجلدول ااملشار إليه توزيع فئاته احملتوى بالتفصيل ، 
 ـ:وفقا للتصنيف املشار إليه توزيع فئات احملتوى حبسب التحليل هندسة اسمات 

 ) ٢٠( جدول رقم 
للتصنيف املشار إليه إىل توزيع فئاته والوزن النسيب لكل مفردة  وفقاً هندسة امسات وحدةنتائج حتليل حمتوى 

 باإلضافة للوزن النسيب لعدد احلصص حسب األمهية لكل موضوع 

 المحتوى المعرفي
 المعارف الرياضية الواردة في الموضوع:بعد المحتوى

 النسبة المئوية  العدد مسائل  مهارات تعاميم مفاهيم
 %٩ ١٠ ٦ ٢ ١ ١ الدرس األول المجسمات

 %١٨.٢ ٢٠ ١٢ ٤ ٣ ١ الدرس الثاني المنشور

 %٢٠ ٢٢ ١٤ ٤ ٣ ١ الدرس الثالث  الهرم

 %١٨.٢ ٢٠ ١٢ ٤ ٣ ١ الدرس الرابع األسطوانة

 %١٧.٣ ١٩ ١٠ ٤ ٣ ٢ الدرس الخامس المخروط

 %١٧.٣ ١٩ ١٤ ٢ ٢ ١ الدرس السادس  الكرة

 %١٠٠ ١١٠ ٦٨ ٢٠ ١٥ ٧ א

  %١٠٠ %٦١.٨ %١٨.٢ %١٣.٦ %٦.٤ ة النسبة المئوي

 

يتضح من اجلدول أن عملية حتليل احملتوى املعريف للموضوعات الست املختارة مـن مقـرر       
الرياضيات للصف الثالث املتوسط للبنات للفصل الدراسي الثاين ، قد أسفرت عن تضمن تلـك  

) ٢٠(تعميم ، )  ١٥( يم ، مفاه)  ٧( مفردة موزعة على النحو التايل ) ١١٠( املوضوعات لـ 
واجلدير بالذكر أن الباحثة قد . مسألة رياضية متثل مواقف غري مباشرة للطالبات )  ٦٨( مهارة ، 

يف ضوء التصنيف الذي اتبعته بعد مضي ستة أسـابيع    ، أعادت إجراء عملية التحليل مرة أخرى
 . الواردة يف اجلدول السابق  على عملية التحليل األوىل ،وقد حصلت على نفس النتائج تقريباً

 

 ـ :صياغة األهداف السلوكية / ٣
وقد حرصت . لبناء االختبار التحصيلي  منطلقاً قامت الباحثة بصياغة أهداف سلوكية لتكون    

حيث بلغ عـدد أهـداف    الباحثة على أن تكون هذه األهداف متوائمة مع عملية حتليل احملتوى
هدف ممثلة حسـب الـوزن النسـيب    ) ٤٠(ار أهداف االختبار هدفاً ، مت اختي)  ٩٩(الوحدة 

لألهداف ومشوهلا حملتوى املادة العلمية وقد أحلقت األهداف مع األسئلة يف قائمة مفردات االختبار 
للتأكد مـن مالءمتـها ألسـئلة االختبـار     )  ٦ملحق ( التحصيلي ليتم حتكيمها كما ورد يف 
 منها مخس عشرة هـدفاً  ،  هدفاً داف التسع والتسعون وللمستويات املعرفية ، وقد قسمت األه
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يف  وعشـرون هـدفاً   و سبع ،  يف مستوى الفهم و ثالثة وعشرون هدفاً،  يف مستو ى التذكر 
 ،يف مستوى التركيب هدفاً ة عشرو ست، أهداف يف مستوى التحليل  ةو تسع ،  مستوى التطبيق

 .أهداف يف مستوى التقومي  ةوتسع
 

 ـ :الختبار في صورته األولية إعداد ا/ ٤
قامت الباحثة ببناء االختبار يف صورته األولية حيث يتكون االختبار يف صيغته األولية علـى      

مفردة موزعة وفقاً ملستويات بلوم عل حنو يتوافق مع توزيع األهداف على هذه املستويات، )٤٠(
 ٤للتطبيـق ،   ١٠للفهم ،  ١٠كر ، أسئلة للتذ ٦:حيث جاء توزيع األسئلة على النحو التايل 

 . للتقومي  ٣للتركيب ،  ٧للتحليل ، 
 

توزيع )  ٢١( وقد كانت مجيع أسئلة االختبار من نوع االختيار املتعدد ويوضع اجلدول رقم     
 . فقرات االختبار حبسب املوضوعات وحبسب توزيع بلوم 

 )٢١(جدول  
 مستويات بلوم  توزيع فقرات االختبار حبسب املوضوعات وحبسب
 املعرفية وإجياد الوزن النسيب هلا

 المحتوى المعرفي 
 األهداف السلوكية 

 النسبة المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر
 %١٠ ٤ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٠ المجسمات الدرس األول

 %٢٢.٥ ٩ ١ ٢ ٠ ٢ ٢ ٢ الدرس الثاني المنشور
 %٢٠ ٨ ٠ ١ ١ ٣ ٢ ١ الدرس الثالث الهرم

 %١٧.٥ ٧ ١ ١ ١ ١ ٢ ١ درس الرابع األسطوانةال
 %١٧.٥ ٧ ٠ ٣ ١ ١ ١ ١ الدرس الخامس المخروط
 %١٢.٥ ٥ ١ ٠ ١ ١ ١ ١ الدرس السادس الكرة

 %١٠٠ ٤٠ ٣ ٧ ٤ ١٠ ١٠ ٦ المجموع

  %١٠٠ %٧.٥ %١٧.٥ %١٠ %٢٥ %٢٥ %١٥ النسبة المئوية
 

الزيـود  ( حسب ما أشار إليـه   فاتوقد مت حتديد عدد املفردات بالتقريب من جدول املواص  
 والذي مت منه اشتقاق املعادلة التالية )  ١٠٧،  ١٠٦، ص ١٩٩٨، وآخر

 عدد مفردات االختبار × عدد األهداف يف الدرس  =عدد املفردات املخصصة لكل درس 
 اموع الكلي لالختبار                                                        

       ٨.٠٨=    ٨٠٠=  )   ٤٠( × )  ٢٠(  =ردات املخصصة للدرس الثالث اهلرم عدد املف
                                                            ٩٩                  ٩٩ 
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) ٢١(ا كما يتضح من اجلدول رقم وهكذ) ٨( أي أن  عدد أسئلة درس اهلرم البد أن يكون    
 السابق 

عية ذات أن تكون  أسئلة االختبار من نوع األسئلة املوضـو  ،عي يف إعداد االختبار وقد رو    
، األسئلة ، وسالمة التعبري ودقته مراعاة وضوح مع ،سؤاالً)  ٤٠( ، وقد مشلت تعدد امل االختيار 

 . حىت يسهل على الطالبة متييز املطلوب، تتابع أسئلة الدرس الواحد  و
 

 ـ:تحكيم االختبار / ٥
 ـ ) :Test  Validity( صدق االختبار  .  أ

د من صدق االختبار ، وذلك بعرضه يف صورته األولية على جمموعة مـن  مت الباحثة بالتأكاق    
القرى، وعـدداً مـن   من أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم احملكمني 

معلمـات   ، وعدداً مـن  يف مادة الرياضياتمن املشرفني التربويني  اجلامعات األخرى ، وعدداً 
ويف ضـوء مالحظـات    الرياضيات ذوات اخلربة يف تدريس رياضيات الصف الثالث املتوسط ،

احملكمني حول صياغة بعض األسئلة وتعديلها ، وحذف بعض األسـئلة لصـعوبتها  مت إعـداد    
االختبار يف صـورته   ، وقد أصبح ) ٨ملحق رقم ( كما يتضح من  االختبار يف صورته األولية 

عدد )  ٥( لتذكر ا ، وقد وزعت  على النحو التايل عدد أسئلة) ٩ملحق (سؤال ) ٣٣(النهائية 
)  ٥( التركيب  وأسئلة)  ٣( وعدد أسئلة التحليل )  ٩( وعدد أسئلة التطبيق )  ٨(أسئلة الفهم 

 االختبار اخلاص مبواصفات) ٢٢(   كما يوضح ذلك جدول رقم   ) ٣(وأسئلة التقومي 
 ) ٢٢( جدول 

 جدول األوزان النسبية  اخلاص بتوزيع فقرات االختبار على املستويات املعرفية وإجياد الوزن النسيب هلا

 المحتوى المعرفي 
 األهداف السلوكية 

 النسبة المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر
 ١٢ ٤ ٠ ٠ ٠ ٢ ٢ ٠ المجسمات الدرس األول

 ٢٤.٤ ٨ ١ ٢ ٠ ٢ ١ ٢ المنشور الدرس الثاني

 ٢١.٢ ٧ ٠ ١ ١ ٢ ٢ ١ الدرس الثالث الهرم

 ١٥.٢ ٥ ١ ١ ١ ١ ١  الدرس الرابع األسطوانة

 ١٥.٢ ٥ ٠ ١ ١ ١ ١ ١ الدرس الخامس المخروط

 ١٢ ٤ ١ ٠  ١ ١ ١ الدرس السادس الكرة

 %١٠٠ ٣٣ ٣ ٥ ٣ ٩ ٨ ٥ المجموع

  ١٠٠ ٩ ١٥.٢ ٩ ٢٧.٢ ٢٤.٤ ١٥.٢ النسبة المئوية
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 ـ ) :Reliability Test( حساب ثبات االختبار  . ب 
حلساب ثبات االختبار قامت الباحثة بتطبيقه على عينة استطالعية من طالبات الصـف األول      

طالبة، حيث مت استخدام طريقة التجزئة النصفية حلسابه ، وقد بلغت قيمة ) ٢٨(الثانوي حجمها 
)  SPSS(  حسابه بواسطة برنامج التحليـل اإلحصـائي   حيث مت)  ٠.٧٨( الثبات لالختبار

 )  Cronbach ∝( معادلة  ألفا كرونباخ  باستخدام 
 

 ـ :تحديد زمن االختبار  . ج
قامت الباحثة بتحديد الزمن الذي استلمت ، دراسة استطالعية من الو لتحديد زمن االختبار    

)   ١٦( بار قبل زميالا ، وقد بلغ حوايل فيه أول طالبة متكنت من اإلجابة على مفردات االخت
)  ٤٨( دقيقة ، مث حددت الزمن الذي استكملت فيه أسئلة االختبار  ألخر طالبة وقد بلغ حوايل 

لزمنني السابقني كما دقيقة ، مث مت حساب زمن االختبار التحصيلي ، عن طريق حساب متوسط ا
 ن إجابة آخر طالبة زم+ زمن إجابة أول طالبة = زمن االختبار : يلي 

                                          ٢  
 دقيقة  ٣٢= )    ٤٨)  + (  ١٦( = زمن االختبار 

                            ٢ 
إىل أن الطالب املتوسط حيتـاج يف العـادة   )  ١١٧م ، ص ١٩٩٨(وقد أشار الزيود وعليان     

وحماولة اإلجابة عنها عندما تكون من نوع االختيـار مـن    ، ثانية لقراءة فقرة ٤٥و  ٣٠مابني 
 ١٠٠و  ٧٥وتتناول حقائق لفظية بسيطة ، يف حني أنه حيتاج مابني  ، متعدد أو الصواب واخلطأ

وتعاجل مـادة   د ،ثانية لقراءة فقرة وحماولة اإلجابة عليها عندما تكون من نوع االختيار من متعد
وبناء على ذلك ميكننا أن حنسب عدد فقرات االختيـار مـن    .شكلة مل ، أو تتطلب حالً معقدة

 متعدد املالئمة للزمن املتاح من احلصة 
 

 ـ:التواصل الرياضي  اختبار :  ثانياً 
 ـ :خطوات بناء االختبار 

عـد لقيـاس مهـارات التواصـل     قامت الباحثة بإتباع اخلطوات التالية يف بناء االختبـار  امل    
 ـ :الرياضي

 ـ:لغرض من االختبار  تحديد ا/ ١
التواصل الرياضي لدى طالبات الصف الثالث املتوسط يف وحـدة   سإىل قيا يهدف االختبار    

 .هندسة اسمات 
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 ـ :تحديد مهارات التواصل / ٢
م ، ٢٠٠٣؛  بـدوي،    ٥٢م ، ص  ٢٠٠٠عقيالن ، ( ن خالل اإلطالع على األدبيات م     
مت حتديد مخس )  ١٥٧، ص  ٢٠٠٦؛ حممود وخبيت ،  ٣م ، ص  ٢٠٠٥؛  السعيد ،  ٣٠٨ص

، ستماع ،  مهارة التمثيلمهارة الكتابة ، مهارة القراءة، مهارة اال(مهارات أساسية للتواصل وهي 
 ) .مهارة التحدث 

 

كتابياً مـن مهـارات التواصـل    اليت ميكن قياسها  قتصرت الباحثة على قياس املهاراتوقد ا    
 . مهارات الكتابة ،  والقراءة ،  والتمثيل   :الرياضي اخلمس وهي 

 

مهارات التواصل الرياضي الرئيسة واملهارات الفرعية املنبثقـة  )  ٢٣( ويوضح اجلدول رقم     
منها واألهداف املهارية اليت حتققها هذه املهارات ، وذلك كما وردت يف املصادر املشـار إليهـا   

 .سابقاً
 ) ٢٣( جدول رقم 

 صل الرياضي الرئيسة واملهارات الفرعية املنبثقة منها واألهداف املهاريهمهارات التوا 

األهداف المهارية التي 
 تحقق التواصل 

المهارات الرئيسة 
 التي تحققها 

 المهارات الفرعية التي تعبر عنها بطريقة سلوكية

تعرب عـن أفكارهـا بدقـة    
 .وتستخدم لغة الترميز 

 مهارة الكتابة

 .موز الرياضية بالعبارات والر-
 .بالصور واألشكال التوضيحية    -
 .تسجيل األفكار اليت تسهم يف تثبيت املعلومات  -
 .عمل رسومات هندسية مستوحاة من البيئة احمليطة -

تنظم املعلومات يف جـداول  
ومتثلها بأشكال و رسـومات  

 . بيانية 
 مهارة التمثيل

  .تترجم األلفاظ والرموز إىل أشكال ورسوم توضيحية  -
 . رياضية والعكس زحتول العبارات اللفظية إىل رمو -
طرح [تترجم الصور واألشكال التوضيحية إىل الصورة الرمزية مثل  -

أمثلة أو شكل لتوضيح فكرة ـ تلخص معلومة بشكل توضيحي  
 ...].ـ 

 .استخدام األدوات اهلندسية لرسم األشياء بدقة  -
تقــرأ األشــكال واجلــداول

لـيت  والرسومات واإلشارات ا
ــ ــف أو يف  اتواجهه يف الص

احيا  

 مهارة القراءة

قراءة النصوص واألسئلة الرياضية بطريقة واضحة وصحيحة وميكن من خالهلا 
 . فهم املطلوب 

تعرب كتابة عن أفكار وعالقات 
رياضــية بصــورة واضــحة 

 ومتناسقة 

مهارتي  القراءة و 
 الكتابة

 .كتابة خواص اسمات اهلندسية -
 .قات الرياضية اليت يتضمنها النص  أو املسألة الرياضية تفسري العال -
 .سائل التفكري يف جمريات التفكري شرح إجراءات وخطوات حل م -
 . كتابة التعميمات باحلروف والرموز  -
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تستخدم بدقة لغـة األعـداد   
والرموز واألشكال واجلداول 
يف وصف أنشـطة رياضـية   

 متنوعة 

مهارة القراءة 
 لوالكتابة والتمثي

 . وصف شكل أو جمسم هندسي بطريقة صحيحة  -
 . وصف التعميمات والتعريفات بلغة رياضية  -
 . وصف تفصيلة وشبكة جمسم وجمسم بطريقة صحيحة وكاملة  -
علـى فهـم    ت وخرائط مفاهيمية ملساعدة الطالباتعمل خمططا -

 . املسألة 
 . التعبري عن العالقات واألفكار املتضمنة يف جمسم هندسي  -

موقف رياضي جمرد إىل  تترجم
لغة لفظية أو شكل هندسي أو 

 متثيل بياين أو العكس 

مهارات القراءة 
 والكتابة والتمثيل 

جدول [حتويل النصوص الرياضية من أحد أشكال التعبري الرياضي   -
] اين ـ لغة لفظية ـ عالقات رياضية  ـ شكل هندسي ـ متثيل بي 

 . إىل شكل آخر من أشكال التعبري الرياضي 
التعرف على الصياغات املتكافئة لنفس النص الرياضي أو التعمـيم   -

 .املستخدم 
إكمال نص مشكلة أو مسألة

 .رياضية وصياغتها 
مهارتي  القراءة 

 والكتابة 

 . إدراك عدم كفاية املعلومات حلل املسألة  -
 .إضافة معلومات ناقصة تكون الزمة حلل املسألة  -
 . كانت تؤدي إىل حل املسألة أم ال تقييم املعلومات املضافة ما إذا  -

 

 ـ : إعداد الصورة المبدئية الختبار التواصل الرياضي /   ٣
يف ضوء مهارات التواصل الرياضي الرئيسة واملهارات الفرعية املنبثقة منـها الـيت أوردـا        

لية الختبـار  ، قامت الباحثة بإعداد الصورة األو)  ٢٣( األدبيات واملشار إليها يف اجلدول رقم 
 . مهارات التواصل الرياضي ، املتضمنة يف وحدة هندسة اسمات 

 

توزيـع  )  ٢٤(سؤاالً ويوضـح اجلـدول   ) ٣٦( وقد تكون االختبار يف صورته األولية من     
 ـ :فقرات اختبار التواصل الرياضي حبسب حمتوى الوحدة الدراسية 

 )  ٢٤(   جدول رقم 
 اص بتوزيع فقرات اختبار التواصل حبسب دروس الوحدة وإجياد الوزن النسيب هلاجدول األوزان النسبية  اخل

 المحتوى المعرفي 

 ] الكتابي ـ والقرائي والتمثيلي [ مهارات التواصل 

 قراءة وكتابة  قراءة  تمثيل  كتابة 
قراءة وكتابة وتمثيل

 
 النسبة المجموع

 %٨.٣ ٣ ١٠١١ المجسمات الدرس األول

 %٢٥ ٩ ٠٥٤ س الثاني المنشورالدر

 %١٩.٤ ٧ ١٠٢٤ الدرس الثالث الهرم

 %١٦.٧ ٦ ١٠١٤ الدرس الرابع األسطوانة

 %١٩.٤ ٧ ١٠٣٣ الدرس الخامس المخروط

 %١١.١ ٤ ١٠١٢ الدرس السادس الكرة

 %١٠٠ ٣٦ ١٣١٨-٢٣ المجموع

  %١٠٠ %٥٠ %٣٦.١ - %٨.٣ %٥.٦ النسبة المئوية
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 ـ :التجربة االستطالعية / ٤
 ـ ) :Test  Validity( صدق االختبار  .  أ

قامت الباحثة بعرضه على جمموعة من  الرياضي  يف صورته األولية ، اد اختبار التواصلبعد إعد   
 ، وعـدداً  من أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم القـرى  احملكمني 

من املشرفني التربـويني    اًوعدد ، املختصني يف تدريس الرياضيات، وعدد من  رىاجلامعات األخ
الصـف   معلمات الرياضيات ذوات اخلربة يف تدريس رياضيات ، وعدداً من يف مادة الرياضيات

 . )١٠ملحق رقم ( الثالث املتوسط  
 

بة من طالبات الصف طال)  ٢٨( استطالعية مكونة من كما طبقت الباحثة االختبار على عينة     
 األول الثانوي 

 

وبناء على مالحظات احملكمني وعلى نتائج التجربة االستطالعية مت حذف بعـض العبـارات       
وتعديل صياغة عبارات أخرى ليصبح اختبار التواصل الرياضي يتكون يف صورته النهائيـة مـن   

 ) . ١١ملحق (سؤال ) ١٩(
 

 ـ :ثبات االختبار . ب  
برنامج ثبات اختبار التواصل الرياضي باستخدام طريقة التجزئة النصفية من خالل  مت حساب     

وقـد  .  ) Cronbach ∝( بواسطة معادلة  ألفا كرونباخ )  SPSS( التحليل اإلحصائي 
 .) ٠.٧٩(  بلغت قيمة معامل الثبات الختبار التواصل الرياضي

 

 ـ:اختبار مهارات الرتابط الرياضي  :ثالثاً 
 ـ :ناء االختبار خطوات ب

قامت الباحثة  بإتباع اخلطوات التالية يف بناء اختبار مهارات الترابط الرياضي لطالبات الصف     
 .الثالث املتوسط يف وحدة هندسة اسمات 

 ـ:تحديد الغرض من االختبار / ١
 وحـدة  الترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالث املتوسط يف سإىل قيا يهدف االختبار      

 .هندسة اسمات  
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 ـ :تحديد مهارات الترابط الرياضي / ٢
 

؛  بـدوي،    ٥٢م ، ص  ٢٠٠٠عقـيالن ،  ( من خالل اإلطالع على األدبيات مثـل          
أربع مهارات أساسية للتـرابط  مت حتديد ) ٣م ، ص  ٢٠٠٥؛  السعيد ،  ٣٠٨م ، ص٢٠٠٣

ار الرياضية واستخدامها،  فهـم كيفيـة ارتبـاط    مهارة التعرف على العالقات بني األفك:وهي 
األفكار الرياضية ببعضها لتكوين كل مترابط منطقيا ، التعرف على الرياضيات واسـتخدامها يف  

. ت واستخداماا يف العلـوم األخـرى   سياق خارج الرياضيات ، مهارة التعرف على الرياضيا
ت الفرعية املنبثقة منها وذلك كما ورد يف املهارات الرئيسة واملهارا) ٢٥( ويوضح اجلدول رقم 

   .األدبيات املشار إليها سابقاً 
 

 )  ٢٥(  جدول رقم 
 مهارات الترابط الرياضي الرئيسة واملهارات الفرعية املنبثقة منها 

 المهارات الفرعية التي تعبر عنها بطريقة سلوكية المهارات الرئيسة  

التعرف على العالقات بني  
  لرياضية واستخدامهااألفكار ا

 .حتديد املعرفة  السابقة  -
 .التعرف على العالقات الرياضية بني املوضوعات السابقة  -
 .حل املشكالت احلالية من خالل املعلومات السابقة -

مهارة فهم كيفية ارتباط
األفكار الرياضية وكيف تبىن 

على بعضها البعض لتكوين كل 
 مترابط منطقياً

 .ني املفاهيم واإلجراءات التكامل واالرتباط ب -
األعـداد ـ العمليـات ـ     [ ارتباط داخل املوضوعات الرياضية  -

 ] .اهلندسة والقياس ـ حل املشكالت 

مهارة التعرف على الرياضيات
واستخدامها يف سياق خارج 

  الرياضيات

 .ارتباط الرياضيات وتطبيقاا يف احلياة -      
 .ملشكالت  فوائد استخدام الرياضات يف حل ا -

مهارة التعرف على الرياضيات 
واستخداماا يف العلوم األخرى 

 . ارتباط الرياضيات بالعلوم -
 ارتباط الرياضيات باالجتماعيات  -
 ارتباط الرياضيات بالدين  -
 ارتباط الرياضيات باللغة العربية  -
 .ارتباط الرياضيات بالفنون  -
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 ـ :ط الرياضي إعداد الصورة المبدئية الختبار التراب/ ٣
 

يف ضوء مهارات الترابط الرياضي الرئيسة واملهارات الفرعية املنبثقة منـها الـيت أوردـا        
بإعداد الصورة األوليـة الختبـار    قامت الباحثة)  ٢٥( األدبيات واملشار إليها يف اجلدول رقم 

 .مهارات التواصل الرياضي املتضمنة يف وحدة هندسة اسمات 
  

توزيع أسئلة )  ٢٦( ويوضح اجلدول  سؤال) ١٦(كون االختبار يف صورته األولية من  وقد ت   
 .اختبار الترابط الرياضي حبسب حمتوى الوحدة الدراسية 

 

 )   ٢٦(  جدول 
وإجياد الوزن النسيب  حبسب دروس الوحدة  لترابطاختبار ا جدول األوزان النسبية  اخلاص بتوزيع فقرات

 للمفردات

 لمعرفي المحتوى ا
 ] الكتابي ـ والقرائي والتمثيلي [ مهارات التواصل 

ربط بالمعومات 
 السابقة 

ربط أجزاء الرياضيات كل 
 متكامل 

ربط الرياضيات 
 بالحياة 

ربط الرياضيات 
 والمواد األخرى

 النسبة المجموع

 ١٢.٥ ٢ ١١ المجسمات الدرس األول

 ٢٥ ٤ ٢٢ الدرس الثاني المنشور

 ١٨.٧٥ ٣ ٣ لثالث الهرمالدرس ا

 ١٢.٥ ٢ ١١ الدرس الرابع األسطوانة

 ١٨.٧٥ ٣ ٢١ الدرس الخامس المخروط

 ١٢.٥ ٢ ١١ الدرس السادس الكرة

 %١٠٠ ١٦ ٣٣٥٥ المجموع

  %١٠٠ ١٨.٧٥١٨.٧٥٣١.٢٥٣١.٢٥ النسبة المئوية

 

 ـ : التجربة االستطالعية الختبار الترابط الرياضي / ٤
 ـ:صدق االختبار . أ

رابط الرياضي ،يف صورته األولية قامت الباحثة بعرضه على جمموعة مـن  التبعد إعداد اختبار     
 ، وعـدد مـن    من أعضاء هيئة التدريس بقسم املناهج وطرق التدريس جبامعة أم القرىاحملكمني 

مـن املشـرفني    اًوعـدد  ، املختصني يف تدريس الرياضيات ، وجمموعة من  اجلامعات األخرى
معلمات الرياضيات ذوات اخلربة يف تدريس رياضـيات   لتربويني  يف مادة الرياضيات وعدداً منا
 ) . ١٠ملحق رقم (لصف الثالث املتوسط  ا

طالبة من طالبـات الصـف   )  ٢٨( قامت الباحثة بتطبيقه على عينة استطالعية مكونة من مث    
 .األول الثانوي 
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ات احملكمني ونتائج التجربة االستطالعية أصبح اختبار التـرابط الرياضـي   وبناء على مالحظ    
 ).١١ملحق ( سؤاالً  ١٢يتكون يف صورته النهائية من 

 

   ـ :حساب ثبات االختبار . ب
برنـامج  مت حساب ثبات اختبار الترابط الرياضي باستخدام طريقة التجزئة النصفية من خالل    

وقـد  .  ) Cronbach ∝( بواسطة معادلة  ألفا كرونباخ )  SPSS( التحليل اإلحصائي 
 ).٠.٧٩( بلغت قيمة معامل الثبات الختبار التواصل الرياضي 

 

 ـ :التواصل والترابط الرياضي   تحديد زمن اختباري. ج 
قامت الباحثة بتحديد الزمن الذي استلمت  ،ستطالعية االاسة لتحديد زمن االختبار من الدر    

)   ٢٣( بة متكنت من اإلجابة على مفردات االختبار قبل زميالا ، وقد بلغ حوايل فيه أول طال
)  ٤٠(دقيقة ، مث حددت الزمن الذي استكملت فيه أسئلة االختبار  ألخر طالبة وقد بلغ حوايل 

ني ر التواصل والترابط الرياضي ، عن طريق حساب متوسط الزمنادقيقة ، مث مت حساب زمن اختب
 دقيقة ٣١.٥= )     ٤٠)  + (  ٢٣( = زمن االختبار :  على النحو التايل السابقني 

                                                              ٢ 
 

 ـ :تصحيح االختبارين   / ٥
ابة والقـراءة والتمثيـل   يقيس مهارات أداء الطالبات واملشتملة على الكت نظراً ألن االختبار    

، كمـا   ع األسئلة من نوع إنتاج اإلجابة وتصحح كل مهارة وفق التقديرات التاليـة جاءت مجي
 ـ : ) ٢٧( وردت يف اجلدول رقم 

 )٢٧ (جدول رقم 
 تصحيح مهارات التواصل الرياضي

 صفر ٢١ درجة املهارة

 مستوى املهارة

استجابة ناجحة
 )تواصل رياضي صحيح ( 

 استجابة  ناجحة إىل حد ما 
 )ياضي متوسط تواصل ر( 

 استجابة ليست ناجحة 
 )تواصل رياضي ضعيف ( 

 مهارة غري مؤداه مهارة متوسطة مهارة ممتازة

 وصف األداء
كامل/وواضح/احلل صحيح

 % ١٠٠بدرجة 
جزء من احلل صواب واآلخر خطأ 

 ولكن الصواب أكرب من اخلطأ 
العمل كله خطأ أو ليس له معىن أو 

 .متروك ائياً

 )م٢٠٠٦(ذه وفق دراسة حممود وخبيت ويالحظ أن الباحثة قد استأنست بطريقة التصحيح ه    
مهارات الترابط الرياضي حبسب اجلـدول   ة الطريقة ذاا يف تصحيح اختباروقد اتبعت الباحث   

 ـ :التايل 
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 )  ٢٨( جدول رقم 
 تصحيح مهارات التواصل الرياضي

 صفر  ١ ٢ درجة املهارة

 رةمستوى املها

 استجابة ناجحة 
 )ترابط رياضي صحيح ( 

 استجابة  ناجحة إىل حد ما 
 )ترابط رياضي متوسط ( 

 استجابة ليست ناجحة 
 )ترابط رياضي ضعيف ( 

 مهارة غري مؤداه مهارة متوسطة  مهارة ممتازة 

 وصف األداء
/ وواضح / احلل صحيح 

 % ١٠٠كامل بدرجة 
جزء من احلل صواب واآلخر 

الصواب أكرب من خطأ ولكن 
 اخلطأ 

العمل كله خطأ أو ليس له معىن أو 
 .متروك ائيا

 

 ـ :إجراءات الدراسة 
بالعاصـمة   حصلت الباحثة على خطاب من املشرف إىل سعادة مدير عام التربية والتعلـيم / ١

وبناء عليه صدر خطاب مـن مـديرة    ، للسماح بتطبيق الدراسة االستطالعية)بنات ( املقدسة 
ملحـق  (التخطيط والتطوير التربوي موجه إىل مديرة املدرسة الثانوية السادسة والعشرون وحدة 

 .للسماح للباحثة بتطبيق الدراسة االستطالعية )  ١٢(رقم 
، وقد اختارت الباحثة فصـلني  هـ ١٤٢٨/  ٣/  ٧بتاريخ ومت تطبيق الدراسة االستطالعية / ٢

) ١/٤(عشوائي طبق على أحدمها وهو فصـل   من فصول الصف األول الثانوي باملدرسة بشكل
 .اختبار التواصل والترابط ) ١/٦(االختبار التحصيلي وطبق على اآلخر 

حصلت الباحثة على خطاب من عميد كلية التربية جبامعة أم القرى إىل سعادة مـدير عـام    /٣
تطبيق الدراسة ، للسماح للباحثة ب) ١٣( ملحق رقم ) بنات( مة املقدسة التربية والتعليم بالعاص

وبناء عليه صدر خطاب من مديرة وحدة التخطيط والتطوير التربوي موجه إىل مديريت املدرستني 
ملحـق  (وقد مت  اختيارهم بطريقة عشوائية للسماح للباحثة بتطبيق جتربة الدراسة يف مدرستيهما 

 .)  ١٤رقم  
شرحت هلا ،  لقاء )  ١٨:  ١٥( من  عقدت الباحثة عدة لقاءات مع كل معلمة على حدة / ٤

ونسخة مـن   ،من خالهلا االستراتيجية املوكلة إليها وزودا بالقراءات الالزمة حول االستراتيجية
وقد حرصت الباحثـة   .التجربة لوسائل التعليمية ، الالزمة لتنفيذ ودليل الطالبة وا ،دليل املعلمة

مستقل لضـمان اسـتيعاب املعلمـة    على فصل  ، على أن تقوم كل معلمة بتنفيذ االستراتيجية
 . يجية قبل التطبيق الفعلي للتجربةلالسترات

بتـاريخ   K.W.Lار التحصيلي القبلي على اموعة الضـابطة وجمموعـة   مت تطبيق االختبو/ ٥
، وكذلك طبق هـ ١٤٢٨/ ٤/ ١٤هـ ، والختبار مهارات التواصل بتاريخ  ١٤٢٨/ ١٣/٤
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عة القبعات الست وجمموعة الـذكاءات املتعـددة بتـاريخ       االختبار التحصيلي القبلي على جممو
 . هـ ٤/١٤٢٨/ ١٥هـ ، الختبار مهارات التواصل بتاريخ ٤/١٤٢٨/ ١٤
ـ  ١٤٢٨/  ٤/  ١٥  بدأ تطبيق الدراسة بتاريخ / ٦ ابطة و جمموعـة  هـ على اموعـة الض

K.W.L  ويرجـع   هـ على جمموعة الذكاءات املتعددة و القبعات الست ١٨/٤/١٤٢٨، و
التجربة لكون املعلمة اليت نفذت االستراتيجية كانت قد التحقت بدورة يف بداية سبب االختالف 

هـ بالنسـبة للمجموعـة   ١٤٢٨/  ٥/ ٩ واستمر حىت تاريخ .تدريبية عن الذكاءات املتعددة 
موعيت القبعات السـت و  هـ بالنسبة ١٤٢٨/ ٥/ ١١ ، وتاريخ K.W.Lابطة وجمموعة الض

وقد قامت الباحثة خـالل  حصة ،  ١٦ت املتعددة ، بواقع أربع حصص أسبوعياً وبإمجايل الذكاءا
فترة التطبيق بعدة زيارات للفصول اليت تطبق فيها االستراتيجيات للتأكد من السري يف التـدريس  

خلطوات كل استراتيجية ، كما كانت يف تواصل مستمر مع املعلمتني للتعرف منهما علـى   وفقاً
اسة وأي صعوبات تواجههن يف التدريس ، وبالنسبة للمجموعة الضابطة فقـد طلبـت   سري الدر

واليت يتم التدريس هلا .الباحثة من املعلمة أن تستمر يف تدريسها هلذه اموعة على النحو املعتاد 
 . يف الغالب على شرح الدروس مث إتباعه حبل بعض التمارين 

هـ بالنسبة لالختبار التحصيلي ١٤٢٨/  ٥/ ١١ بتاريخالتطبيق البعدي ألدوات الدراسة مت  /٧
هــ بالنسـبة الختبـار    ١٤٢٨/  ٥/ ١٢ ، وتاريخ  K.W.Lوجمموعة للمجموعة الضابطة 

االختبار التحصيلي البعدي موعيت الـذكاءات   مهارات التواصل لنفس اموعتني ، ومت تطبيق
والترابط هلما بتاريخ  ختبار التواصلو ا ،  هـ١٤٢٨/ ٥/ ١٢ املتعددة والقبعات الست بتاريخ

 . هـ١٤٢٨/ ٥/ ١٣
 

 ـ:األساليب اإلحصائية املستخدمة يف حتليل البيانات 
 .معامل ألفا كرونباخ حلساب الثبات .١
 .املؤشرات الوصفية املتوسط واالحنراف املعياري . ٢
 .توفر شروطه  يف بعد)  ANACOVA( حتليل التباين املصاحب . ٣
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 نتائج الدراسة : الفصل الرابع      
 אא 

 א 
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 ـ :متهيد
تجربـة  نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها ، بعـد إجـراء ال  تعرض الباحثة يف هذا الفصل     

، وذلك من خالل عرض فرضيات الدراسة والنتائج املرتبطة بكـل   والتحليل اإلحصائي لنتائجها
 . تفسري النتائج يف ضوء الدراسات السابقة واألدبيات  مثفرضية ، ومن 

 ـ :دراسة نتائج العرض 
نتائج حتليل التباين األحادي للفروق بني متوسطات درجـات  )   ٢٩( يوضح اجلدول رقم     

 .التطبيق القبلي ألدوات الدراسة 
 ) ٢٩(  جدول رقم 

 نتائج حتليل التباين األحادي للفروق يف متوسطات درجات التطبيق القبلي ملتغريات الدراسة 
 مستويات

 أدوات الدراسة
 متوسط املربعات درجة احلرية جمموع املربعات اينمصدر التب

 قيمة
 ف

 مستوى
 الداللة

 اختبار ليفني لتجانس التباين

 داللته  قيمتة

 التذكر

 ٠.٧٠٤ ٣ ٢.١١٢ بني اموعات
٠.٩٠٤ 

٠.٤٤٢ 
 د.  غ

١.٠٤٣ 
٠.٣٧٨ 

 د.  غ
 ٠.٧٧٩ ٩١ ٧٠.٨٧٧ مع اموعات
 ٩٤ ٧٢.٩٨٩ اموع

 الفهم

 ٧.٠٦٩ ٣ ٢١.٢٠٨ بني اموعات
٢.٢٤٣ 

٠.٠٨٩ 
 د.  غ

١.٠٢٧ 
٠.٣٨٤ 

 د.  غ
 ٣.١٥١ ٩١ ٢٨٦.٧٥٠ مع اموعات
 ٩٤ ٣٠٧.٩٥٨ اموع

 التطبيق

 ٣.٩٥٢ ٣ ١١.٨٥٧ بني اموعات
٢.١٦٨ 

٠.٠٩٧ 
 د.  غ

١.٠٢٢ 
٠.٣٨٧ 

 د.  غ
 ١.٨٢٣ ٩١ ١٦٥.٨٩١ مع اموعات
 ٩٤ ١٧٧.٧٤٧ اموع

 التحليل

 ٠.٢٣٦ ٣ ٠.٧٠٨ بني اموعات
٠.٥٠٩ 

٠.٦٧٧ 
 د.  غ

١.٢٢٦ 
٠.٣٠٥ 

 د.  غ
 ٠.٤٦٣ ٩١ ٤٢.١٧٦ مع اموعات
 ٩٤ ٤٢.٨٨٤ اموع

 التركيب

 ٠.٥٣٨ ٣ ١.٦١٤ بني اموعات
٠.٤٢٩ 

٠.٧٣٣ 
 د.  غ

١.٦٨٢ 
٠.١٧٦ 

 د.  غ
 ١.٢٥٤ ٩١ ١١٤.١١٢ مع اموعات

 ٩٤ ١١٥.٧٢٦ وعام

 التقومي

 ١.١٩٣ ٣ ٣.٥٨٠ بني اموعات
١.٨١٨ 

٠.١٤٩ 
 د.  غ

٠.٦١٧ 
٠.٦٠٦ 

 د.  غ
 ٠.٦٥٦ ٩١ ٥٩.٧٢٥ مع اموعات
 ٩٤ ٦٣.٣٠٥ اموع

 الدرجة الكلية
 لالختبار التحصيلي

 ١٥.٥٥٣ ٣ ٤٦.٦٥٨ بني اموعات
١.٨٠٠ 

٠.١٥٣ 
 د.  غ

٠.٩٣٨ 
٠.٤٢٦ 

 د.  غ
 ٨.٦٤٠ ٩١ ٧٨٦.٢٢٦ اموعاتمع 

 ٩٤ ٨٣٢.٨٨٤ اموع

 الدرجة الكلية
الختبار التواصل 

 الرياضي

 ٦.٤٧١ ٣ ١٩.٤١٤ بني اموعات
٠.١٧٤ 

٠.٩١٠ 
 د.  غ

١.٧٣٥ 
٠.١٦٥ 

 د.  غ
 ٣٦.١٦٢ ٩١ ٣٢٩٠.٧٣٣ مع اموعات
 ٩٤ ٣٣١٠.١٤٧ اموع

 الدرجة الكلية
 الختبار الترابط
 الرياضي

 ١٨.١٢٣ ٣ ٥٤.٣٦٨ بني اموعات
١.٠٠٣ 

٠.٣٩٥ 
 د.  غ

١.٩٧٠ 
٠.١٢٤ 

 د.  غ
 ١٨.٠٧٦ ٩١ ١٦٤٤.٩٥٩ مع اموعات
 ٩٤ ١٦٩٩.٣٢٦ اموع
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غـري دالـة جلميـع مـتغريات      يتضح أن قيم ف لتحليل التباين األحاديومن اجلدول السابق  
دراسة بالنسبة لألداء القبلي لكل متغري مـن مـتغريات   وهو ما يعين تكافؤ جمموعات الالدراسة،
 . الدراسة 

 

قيم املتوسطات واالحنرافات املعيارية لكل من القياس القبلي )  ٣٠( كما يوضح جدول رقم     
 .الدراسة  لدراسة التجريبية والضابطة ملتغرياتوالبعدي موعات ا

 )  ٣٠(  جدول رقم 
 عيارية لكل من القياس القبلي والبعدي ملتغريات الدراسة ألدوات الدراسة قيم املتوسطات واالحنرافات امل

 اإلحصاء الوصفي    
   

 للمجموعة       
 املستوى

 املعريف 

اموعة التجريبية األوىل
استراتيجيات الذكاءات 

 ) ٢١= ن (  املتعددة 

اموعة التجريبية الثانية
استراتيجية القبعات الست  

 ) ٢٣= ن (

موعة التجريبية الثالثة ا
     KWLاستراتيجية 

 ) ٣١= ن ( 

 اموعة الضابطة 
 ) ٢٠= ن ( 

املتوسط
 احلسايب

االحنراف
 املعياري 

املتوسط
 احلسايب 

  

االحنراف
 املعياري

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف
 املعياري 

املتوسط 
 احلسايب 

االحنراف 
 املعياري 

مستوى 
 التذكر 

 ٠.٨٥٨٤ ٠.٨١٣٩٢.٠٠٠٠ ١.٨٥٧١١.٠٦٢٣٢.٢٦٠٩٢.٠٠٠١.٩٣٥٥ قبلي

 ٠.٦٧٠٨ ٠.٧٧١٨٣.٣٥٠٠ ٤.٠٩٥٢٠.٧٠٠٣٤.٥٢١٧٠.٦٦٥٣٤.٠٦٤٥بعدي 

 ١.٥٩٢٧ ١.٨٧٨٦٣.٣٠٠٠ ٣.٩٠٤٨٢.٠٢٢٥٤.٦٩٥٧١.٥٢٠٦٣.٩٣٥٥ قبلي مستوى الفهم 

 ١.٠٥٠١ ١.٥٢١٢٥.٤٥٠٠ ٧.٠٩٥٢٠.٨٣٠٩٦.٦٠٨٧١.٣٠٥٢٦.٢٢٥٨بعدي 

توى مس
 التطبيق 

 ١.٢٩٣٧ ١.٢٠٤٨٢.١٠٠٠ ٢.٨٠٩٥١.٦٣١٥١.٨٢٦١١.٣٠٢٢٢.٤١٩٤ قبلي

 ٠.٩٥١٥ ١.٩٨٢٢١.٨٠٠٠ ٤.٤٧٦٢١.٦٠٠٦٤.٣٩١٣١.٧٧٧١٤.٠٦٤٥بعدي 

مستوى 
 التحليل 

 ٠.٧٥٣٩ ٠.٥٧٥٥٠.٦٠٠٠ ٠.٨٥٧١٠.٧٢٧٠٠.٦٩٥٧٠.٧٠٢٩٠.٧٤١٩ قبلي

 ٠.٨٨٧٠ ٠.٦٠٨٢١.٤٥٠٠ ٢.٢٨٥٧٠.٨٤٥٢٢.٠٠٠٠٠.٩٥٣٥٢.٣٥٤٨بعدي 

مستوى 
 التركيب 

 ١.٠٤٦٣ ١.١٤٨٢١.٤٠٠٠ ١.٢٨٥٧٠.٨٤٥٢١.٦٠٨٧١.٣٣٩٦١.٥٨٠٦ قبلي

 ٠.٧٨٨١ ١.٣١٦٦٠.٩٠٠٠ ٢.٦١٩٠١.٢٤٤٠١.٨٦٩٦١.٣٥٨٦٢.٠٠٠٠بعدي 

مستوى 
 التقومي 

 ٠.٧٥٣٩ ٠.٧١٨٤٠.٦٠٠٠ ١.١٤٢٩٠.٩١٠٣٠.٦٩٥٧٠.٨٧٥٧٠.٨٧١٠ قبلي

 ٠.٨٢٥٦ ٠.٥٤٠٨١.٠٥٠٠ ١.٨٥٧١٠.٨٥٣٦١.٣٠٤٣٠.٧٦٤٨١.٦٧٧٤بعدي 

اختبار 
 التحصيل 

 ٢.٦١٥٧ ٢.٦٨١٧١٠.٠٠٠٠ ١١.٨٥٧١٣.٨٢٤٧١١.٧٨٢٦٢.٥٩٢٩١١.٤٨٣٩ قبلي

 ٢.٧٣٣٨ ٤.٧٧٩٧١٤.٠٠٠٠ ٢٢.٤٢٨٦٣.٥٧١٧٢٠.٦٩٥٧٣.٧٤٦٩٢٠.٣٨٧١بعدي 

اختبار 
 التواصل 

 ٥.٠٩٨٠ ٦.٨٣٧٩١٦.٩٠٠٠ ١٧.٨٥٧١٦.٠٨٥١١٦.٥٦٥٢٥.٤٥٠٨١٧.٠٩٦٨ قبلي 

 ٦.٣٦١٧ ٧.٢٥٦٤٢٣.٥٥٠٠ ٢٩.٥٢٣٨٤.٧٢٨٨٢٧.٠٤٣٥٥.٦٨٤٧٢٥.٥٤٨٤بعدي 

اختبار 
 الترابط

 ٣.٤٣٧٨ ٣.٦٣٢٠٩.٨٥٠٠ ٩.٦٦٦٧٤.٨٣٠٥٨.٠٠٠٠٥.٠٣٦٢٨.٤٨٣٩ قبلي

 ٢.٦٣٣٣ ٤.١٣٦٦٩.٧٥٠٠ ١٦.٠٤٧٦٤.٩٨٤٧١٣.٣٠٤٣٤.٥٧٧٠١٤.٣٨٧١بعدي 

 

 .قيم جتانس امليل ملتغريات الدراسة )  ٣١( ويوضح اجلدول    
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 ) ٣١( جدول 

  انس امليل ملتغريات الدراسة جتقيم 
 مستوى الداللة )ف (قيمةعند املتغري)جتانس امليل ( 

 ٠.٥٠٤ ٠.٧٨٧التذكر 

 ٠.٥٧٩ ٠.٦٦٠الفهم 

 ٠.٠٥٦ ٢.٦٢٥التطبيق 

 ٠.١٧٠ ١.٧١٥التحليل 

 ٠.٢٣٨ ١.٤٣٦التركيب 

 ٠.٦٨٨ ٠.٤٩٣لتقوميا 

 ٠.٠٨١ ٢.٣١٧االختبار التحصيلي

 ٠.٩٩٧ ٠.٠١٦اختبار التواصل الرياضي

 ٠.١٤٤ ١.٨٤٨اختبار الترابط الرياضي

الة إحصائياً عند مستوى مـن  أن مجيع قيم ف لتجانس امليل غري د يتضح من اجلدول السابق     
 .م حتليل التباين املصاحب وبذا يتحقق شرط استخداجلميع متغريات الدراسة  ٠.٠٥

 

 ـ:اختبار الفرض األول   
 

البعـدي يف   يف التحصـيل  )٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى        
الذكاءات املتعددة ، القبعـات  ( ستراتيجية التدريس إل تبعاً  ، عند مستوى التذكر الرياضيات

 .ط التحصيل القبلي بعد ضب) ، التقليدية  K.W.Lالست ، استراتيجية 
 

جمموعات الختبار الفروق بني  ، نتائج حتليل التباين املصاحب )٣٢(ويوضح اجلدول رقم       
 . عند مستوى التذكرمن حيث التحصيل البعدي الدراسة 

 ) ٣٢( جدول رقم 
ند مستوى ع الختبار الفروق بني جمموعات الدراسة من حيث التحصيل البعدي نتائج حتليل التباين املصاحب

 بعد ضبط التحصيل القبلي" التذكر " 
) ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلريةجمموع املربعات مصدر التباين 

 احملسوبة
 مستوى الداللة 

 د. غ  ٠.١٠٥ ٢.٦٨٥ ١.٣٣٢١١.٣٣٢ التغاير

 ٠.٠٠١ ١٠.٤٧٨ ٥.١٩٧ ٣ ١٥.٥٩٠ األثر التجرييب

 ٠.٠٠١ ٨.٥٢٩ ١٦.٩٢٢٤٤.٢٣٠٥ التباين املفسر

 - - ٠.٤٩٦ ٩٠ ٤٤.٦٣٨ الباقي

 - - ٠.٦٥٤ ٩٤ ٦١.٥٦ اموع
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أن قيمة ف  الختبار الفروق يف التحصيل البعدي عنـد مسـتوى    السابقيتضح من اجلدول     
ودرجـيت  )  ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائياًدالة )    ١٠.٤٧٨(   التذكر بني جمموعات الدراسة 

رفض الفرض الصفري األول ، والقبول بالفرض البـديل   إىل وهذا يؤدي)  ٩٠( ، )  ٣( حرية 
 يف التحصـيل  )٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى  "  على أنه الذي ينص

الذكاءات املتعددة ، ( ستراتيجية التدريس تبعاً إل" التذكر " مستوى  عند البعدي يف الرياضيات
 . بعد ضبط التحصيل القبلي) دية ، التقلي K.W.Lالقبعات الست ، استراتيجية 

للمقارنـات  ) LSD( ولتحديد مواقع الفروق بني اموعات استخدمت الباحثـة اختبـار      
نتائج املقارنات البعدية للفروق بني جمموعـات الدراسـة    )٣٣( رقم ويوضح اجلدول . البعدية

 .ملستوى التذكر 
 

 )   ٣٣(  جدول 
 للفروق بني جمموعات الدراسة ملستوى التذكر  )  LSD (املقارنات البعدية نتائج اختبار 

 املتوسطات اموعة

 اموعات 
التجريبية األوىل بإستراتيجيات

 الذكاءات املتعددة 
التجريبية الثانية 

باستراتيجية القبعات الست 
التجريبية الثالثة 

 K.W.Lباستراتيجية 
 الضابطة 

 إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 اءات املتعددةالذك

٠.٧٢٦ ٠.٠٢٠ *٠.٤٨٢- - ٤.٠٧٤* 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست

١.٢٠٧ *٠.٥٠٢ -  ٤.٥٥٦* 

التجريبية الثالثة باستراتيجية 
K.W.L 

٠.٧٠٦ -   ٤.٠٥٤* 

 -    ٣.٣٤٩ الضابطة

  
جمموعـة   بـني  ٠.٠٥عند مسـتوى   إحصائياًيتضح وجود فروق دالة  السابقومن اجلدول     

واموعة الضابطة   ، K.W.Lوجمموعة  ، من جمموعة الذكاءات املتعددة كالًو ، القبعات الست
وجود فروق دالة إحصـائية   أيضاًوذلك لصاحل جمموعة القبعات الست ، كما يتضح من اجلدول 

، وبـني   لصاحل جمموعة الذكاءات املتعددة، واموعة الضابطة  ، بني جمموعة الذكاءات املتعددة
، كما يالحظ أيضاً عدم وجـود   K.W.Lواموعة الضابطة لصاحل جمموعة  K.W.Lجمموعة 

تكافؤ طالبات اموعـة   مما يدل على  K.W.Lداللة بني جمموعة الذكاءات املتعددة وجمموعة 
مع طالبات من اموعة التجريبيـة   K.W.Lالتجريبية الثالثة اليت درست باستخدام استراتيجية 

 . ألوىل اليت درست باستخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة عند مستوى التذكر ا
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 . توزيع املتوسطات املعدلة  البعدية الختبار التحصيل ملستوى التذكر ) ٦(ويوضح الشكل    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

كل من ضيات لاختبار التحصيل يف الرياالرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلة لدرجات : ٦شكل (
 ) عند مستوى التذكراموعات التجريبية والضابطة 

 ـ:اختبار الفرض الثاني  
البعـدي يف  يف التحصـيل   )٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى      

الذكاءات املتعـددة ، القبعـات   ( ستراتيجية التدريس إل تبعاً  ، عند مستوى الفهمالرياضيات 
 .بعد ضبط التحصيل القبلي ) ، التقليدية  K.W.Lية الست ، استراتيج

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بني جمموعات الدراسـة  ) ٣٤(يوضح اجلدول و    
 " .الفهم " من حيث التحصيل البعدي عند مستوى 

 

 ) ٣٤(  جدول رقم 
عند  من حيث التحصيل البعدي اسةبني جمموعات الدر الختبار الفروق  ائج حتليل التباين املصاحب نت

 بعد ضبط التحصيل القبلي" الفهم " مستوى 
) ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلريةجمموع املربعات مصدر التباين 

 احملسوبة
 مستوى الداللة 

 ٠.٠١ ١٠.١٦٤ ١٤.٣٧٥١١٤.٣٧٥ التغاير

 ٠.٠٠١ ٥.٥٧٠ ٧.٨٧٧ ٣ ٢٣.٦٣١ األثر التجرييب

 - ٦.٧١٩ ٣٨.٠٠٦٤٩.٥٠١٥ التباين املفسر

 - - ١.٤١٤ ٩٠ ١٢٧.٢٨٢ الباقي

 - - ١.٧٥٨ ٩٤ ١٦٥.٢٨٨ اموع
    

Estimated Marginal Means of الدرجة الكلية  للتذآر بعدي

المجموعة

١التجريبية٢التجريبية٣التجريبيةالضابطة
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أن قيمة ف  الختبار الفروق يف التحصيل البعدي عند مسـتوى   السابق يتضح من اجلدول     
ودرجيت حريـة  ) ٠.٠٥(إحصائياً عند مستوى دالة )  ٥.٥٧٠( الفهم بني جمموعات الدراسة 

رفض الفرض الصفري الثاين ، والقبول بالفرض البـديل الـذي   وهذا يؤدي إىل )  ٩٠ ( ،) ٣(
البعدي يف يف التحصيل  )٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  " على أنه ينص 

الذكاءات املتعـددة ، القبعـات   ( ستراتيجية التدريس تبعاً إل" الفهم " د مستوى عنالرياضيات 
 . "بعد ضبط التحصيل القبلي) ، التقليدية  K.W.Lة الست ، استراتيجي

 

. للمقارنات البعدية )LSD( ولتحديد مواقع الفروق بني اموعات استخدمت الباحثة اختبار    
 .نتائج املقارنات البعدية للفروق بني جمموعات الدراسة ملستوى الفهم)   ٣٥(  ويوضح اجلدول 

 

 )٣٥( جدول رقم 
للفرق بني املتوسطات البعدية املعدلة لدرجات االختبار التحصيلي يف )  LSD( ارنات البعدية املقنتائج اختبار 

 عند مستوى الفهم    الرياضيات لكل من اموعات التجريبية والضابطة

 املتوسطات اموعة

 اموعات 
التجريبية األوىل بإستراتيجيات

 الذكاءات املتعددة 
التجريبية الثانية 

اتيجية القبعات الست باستر
التجريبية الثالثة 

 K.W.Lباستراتيجية 
 الضابطة 

 إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 الذكاءات املتعددة

١.٥١٠ *٠.٨٧٦ ٠.٦٦٤ - ٧.١١٢* 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست

٠.٨٤٦ ٠.٢١٣ -  ٦.٤٤٨* 

التجريبية الثالثة باستراتيجية 
K.W.L 

٠.٦٣٤ -   ٦.٢٣٦ 

 -    ٥.٦٠٢ الضابطة

  
بـني جمموعـة    ٠.٠٥عند مستوى  إحصائياًيتضح وجود فروق دالة )   ٣٥( ومن اجلدول     

وذلك لصاحل جمموعـة   ،واموعة الضابطة ،  K.W.Lمن جمموعة  كالًو ،الذكاءات املتعددة 
بني جمموعة القبعات  وجود فروق دالة إحصائية أيضاًالذكاءات املتعددة ، كما يتضح من اجلدول 

، لصاحل جمموعة القبعات الست، ويتضح كذلك عدم وجود فـروق   واموعة الضابطة ، الست
، مما يدل على تكـافؤ امـوعتني عنـد مسـتوى      واموعة الضابطة K.W.Lجمموعة  بني 
كذلك يالحظ من اجلدول عدم وجود فروق بني جمموعة القبعـات السـت ، وجمموعـة    .الفهم
مما  K.W.Lءات املتعددة ، كذلك عدم وجود فروق بني جمموعة القبعات الست وجمموعة الذكا

 .يدل على تكافؤ اموعتني 
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 . توزيع املتوسطات املعدلة  البعدية الختبار التحصيل ملستوى الفهم )   ٧(  ويوضح الشكل    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

كل من اختبار التحصيل يف الرياضيات لدلة لدرجات الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املع:٧شكل(
 ) عند مستوى الفهماموعات التجريبية والضابطة 

 ـ:اختبار الفرض الثالث
 البعدي يف الرياضيات يف التحصيل) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

، تعددة ، القبعـات السـت  لذكاءات املا( ستراتيجية التدريس إل ، تبعاً عند مستوى التطبيق 
 .بعد ضبط التحصيل القبلي ) ، التقليدية  K.W.Lاستراتيجية 

 

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بني جمموعـات  )  ٣٦(يوضح اجلدول رقم و    
 .الدراسة من حيث التحصيل البعدي عند مستوى التطبيق 

 )  ٣٦( جدول رقم 
تحصيل البعدي عند فروق بني جمموعات الدراسة من حيث الختبار الال املصاحبنتائج حتليل التحليل التباين 

 بعد ضبط التحصيل القبلي" التطبيق " مستوى 
) ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلريةجمموع املربعات مصدر التباين 

 احملسوبة
 مستوى الداللة 

 د. غ  ٠.٦٤٥ ٠.٢١٤ ٠.٦٠٧١٠.٦٠٧ التغاير

 ٠.٠٠١ ١١.٥٢٧ ٣٢.٦٨٣ ٣ ٩٨.٠٥٠ يباألثر التجري

 - ٨.٦٩٩ ٩٨.٦٥٧٤٢٤.٦٦٤ التباين املفسر

 - - ٢.٨٣٥ ٩٠ ٢٥٥.١٨١ الباقي

 - - ٣٥٣.٨٣٨٩٤٣.٧٦٤ اموع

أن قيمة ف  الختبار الفروق يف التحصيل البعدي عنـد مسـتوى    السابقيتضح من اجلدول    
ودرجيت حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى  صائياًإحدالة )  ١١.٥٢٧(التطبيق بني جمموعات الدراسة 

Estimated Marginal Means of الدرجة الكلية  للفهم بعدي

المجموعة

١التجريبية٢التجريبية٣التجريبيةالضابطة
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والقبول بالفرض البديل الذي رفض الفرض الصفري الثالث ، وهذا يؤدي إىل )  ٩٠(  ،)  ٣( 
البعدي يف  يف التحصيل )٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  "ينص على أنه 

الذكاءات املتعددة ، القبعـات  ( ستراتيجية التدريس تبعاً إل" التطبيق " الرياضيات عند مستوى 
 . بعد ضبط التحصيل القبلي) ، التقليدية  K.W.Lالست ، استراتيجية 

 

. للمقارنات البعدية )LSD( ولتحديد مواقع الفروق بني اموعات استخدمت الباحثة اختبار    
 .التطبيق نتائج املقارنات البعدية للفروق بني جمموعات الدراسة ملستوى )٣٧(ويوضح اجلدول 

 )  ٣٧(  جدول 
 عند مستوى التطبيق بني جمموعات الدراسة ق وللفر)  LSD( املقارنات البعدية نتائج اختبار 

 املتوسطات اموعة

 اموعات
التجريبية األوىل بإستراتيجيات

 الذكاءات املتعددة 
التجريبية الثانية 

باستراتيجية القبعات الست 
التجريبية الثالثة 

 K.W.Lراتيجية باست
 الضابطة 

 إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 الذكاءات املتعددة

٢.٦٣٣ ٠.٣٨٨ ٠.٠٢٥ - ٤.٤٤٥* 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست

٢.٦٠٨ ٠.٣٦٣ -  ٤.٤٢٠* 

التجريبية الثالثة باستراتيجية 
K.W.L 

٢.٢٤٥ -   ٤.٠٥٧* 

 -    ١.٨١٢ الضابطة
    

بـني جمموعـة    ٠.٠٥عند مستوى  إحصائياًيتضح وجود فروق دالة  السابقدول ومن اجل     
وذلك لصاحل جمموعة الذكاءات املتعددة ، كما يتضح  ،واموعة الضابطة  ، الذكاءات املتعددة

وجود فروق دالة إحصائية بني جمموعة القبعات الست واموعـة الضـابطة    أيضاًمن اجلدول 
لصاحل جمموعـة  ، واموعة الضابطة ،  K.W.Lلست، وبني جمموعة لصاحل جمموعة القبعات ا

K.W.L   موعات التجريبية الثالث اليت درست باسـتراتيجيات  مما يدل علىتفوق طالبات ا
على طالبات اموعة الضابطة عند مستوى )  K.W.Lالذكاءات املتعددة، القبعات الست ، (

 .التطبيق 
 

م وجود فروق دالة إحصائياً بني اموعات التجريبية الثالث ممـا  كما يتضح من اجلدول عد    
الـذكاءات  ( يدل تكافؤ بني طالبات اموعات التجريبية الثالث اليت درست باسـتراتيجيات  

 . عند مستوى التطبيق )  K.W.Lاملتعددة، القبعات الست ، 
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 . ة الختبار التحصيل ملستوى التطبيق توزيع املتوسطات املعدلة  البعدي)  ٨( ويوضح الشكل    
 

 

 
 
 
 
 
 
 

الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلة لدرجات اختبار التحصيل يف الرياضيات لكل :٨شكل رقم (
 )من اموعات التجريبية والضابطة عند مستوى التطبيق

 

 ـ:اختبار الفرض الرابع 
البعدي يف  الرياضيات يف التحصيل )  ٠.٠٥(ى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو

، ت السـت الذكاءات املتعـددة ، القبعـا  ( ستراتيجية التدريس تبعاً إل ، عند مستوى التحليل
 .بعد ضبط التحصيل القبلي ) ، التقليدية  K.W.Lاستراتيجية 

 

موعـات  نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بـني جم ) ٣٨(يوضح اجلدول رقم و    
 .الدراسة من حيث التحصيل البعدي عند مستوى التحليل 

 ) ٣٨(  جدول رقم 
عند  الفروق بني جمموعات الدراسة من حيث التحصيل البعدي ختبار ال ائج حتليل التباين املصاحب نت

 بعد ضبط التحصيل القبلي" التحليل  " مستوى 
) ف(قيمة  ملربعات متوسط ادرجة احلريةجمموع املربعات مصدر التباين 

 احملسوبة
 مستوى الداللة 

 د. غ  ٠.٤٢٠ ٠.٦٥٧ ٠.٤٣٨١٠.٤٣٨ التغاير

 ٠.٠١ ٥.٣٥٨ ٣.٥٦٦ ٣ ١٠.٦٩٧ األثر التجرييب

 - ٤.٢٨٢ ١١.١٣٥٤٢.٧٨٣ التباين املفسر

 - - ٠.٦٥ ٩٠ ٥٩.٨٩٥ الباقي

 - - ٧١.٠٣٩٤٠.٧٥٥ اموع

Estimated Marginal Means of الدرجة الكلية  التطبيق بعدي

المجموعة

١التجريبية٢التجريبية٣التجريبيةالضابطة
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الختبار الفروق يف التحصيل البعدي عنـد مسـتوى   أن قيمة ف   السابقيتضح من اجلدول    
ودرجيت حريـة  ) ٠.٠٥(إحصائياً عند مستوى دالة )  ٥.٣٥٨(التحليل بني جمموعات الدراسة 

، والقبول بالفرض البديل الـذي   وهذا يؤدي إىل رفض الفرض الصفري الرابع)  ٩٠( ، )  ٣(
البعدي يف  يف التحصيل) ٠.٠٥(ى توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو ":على أنه ينص  

الذكاءات املتعددة ، القبعـات  ( ستراتيجية التدريس تبعاً إل" التحليل " مستوى  عندالرياضيات 
 . "بعد ضبط التحصيل القبلي) ، التقليدية  K.W.Lالست ، استراتيجية 

 

ارنـات  للمق ) LSD( ولتحديد مواقع الفروق بني اموعات استخدمت الباحثة اختبـار     
نتائج املقارنات البعدية للفروق بني جمموعـات الدراسـة    )٣٩( رقم ويوضح اجلدول. البعدية 

 .ملستوى التحليل
 )  ٣٩(  جدول 

 جمموعات الدراسة ملستوى التحليل ق بني وللفر)  LSD( املقارنات البعدية نتائج اختبار 

 املتوسطات اموعة

 اموعات  
راتيجياتالتجريبية األوىل بإست

 الذكاءات املتعددة 
التجريبية الثانية 

باستراتيجية القبعات الست 
التجريبية الثالثة 

 K.W.Lباستراتيجية 
 الضابطة 

 إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 الذكاءات املتعددة

٠.٨١٠ ٠.٠٨١- ٠.٢٦٩ - ٢.٢٧٢* 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست

٠.٥٤٠ ٠.٣٥٠-   ٢.٠٠٣* 

التجريبية الثالثة باستراتيجية 
K.W.L 

٠.٨٩٠ -   ٢.٣٥٣* 

 -    ١.٤٦٣ الضابطة

بـني جمموعـة    ٠.٠٥عند مستوى  إحصائياًيتضح وجود فروق دالة السابق ومن اجلدول      
وذلك لصاحل جمموعة الذكاءات املتعددة ، كما يتضح  ،واموعة الضابطة  ، الذكاءات املتعددة

واموعة الضـابطة  ، وجود فروق دالة إحصائية بني جمموعة القبعات الست  ضاًأيمن اجلدول 
جمموعـة   ، واموعة الضابطة لصـاحل  K.W.Lلصاحل جمموعة القبعات الست، وبني جمموعة 

K.W.L  ، موعات التجريبية الثالث اليت درست باستراتيجيات مما يدل علىتفوق طالبات ا
على طالبات اموعـة الضـابطة عنـد     ) K.W.Lبعات الست ، الذكاءات املتعددة ، الق( 

مستوى التحليل ، كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات 
الدراسة التجريبية ، مما يدل على التكافؤ بني طالبات  اموعات التجريبية الثالث اليت درست 

 . عند مستوى التحليل   ) K.W.Lقبعات الست ، الذكاءات املتعددة، ال( باستراتيجيات 
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 . توزيع املتوسطات املعدلة  البعدية الختبار التحصيل ملستوى التحليل )   ٩(  ويوضح الشكل    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

كل اختبار التحصيل يف الرياضيات لالرسم البياين  املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلة لدرجات :٩شكل رقم (

 )عند مستوى التحليللتجريبية والضابطة  من اموعات ا
 

 ـ:اختبار الفرض اخلامس
البعدي يف الرياضيات يف التحصيل  )٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

، لذكاءات املتعددة ، القبعـات السـت  ا( ستراتيجية التدريس ، تبعاً  إلعند مستوى التركيب 
 .عد ضبط التحصيل القبلي ب) ، التقليدية  K.W.Lاستراتيجية 

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بـني جمموعـات   )  ٤٠( يوضح اجلدول رقم و    
 .الدراسة من حيث التحصيل البعدي عند مستوى التركيب 

 )  ٤٠(  جدول رقم 
عند مستوى  بعديحصيل الالت الفروق بني جمموعات الدراسة من حيث ختبارال ج حتليل التباين املصاحب نتائ

 بعد ضبط التحصيل القبلي" التركيب " 
) ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلريةجمموع املربعات مصدر التباين 

 احملسوبة
 مستوى الداللة 

 د. غ  ٠.٢٨٢ ١.١٧٢ ١.٧٣٩١١.٧٣٩ التغاير

 ٠.٠٠١ ٦.٩٣٠ ١٠.٢٩٠ ٣ ٣٠.٨٦٩ األثر التجرييب

 - ٥.٤٨٩ ٣٢.٦٠٨٤٨.١٥٢ التباين املفسر

 - - ١.٤٨٥ ٩٠ ١٣٣.٦٢٢ الباقي

 - - ١٦٦.٢٣٩٤١.٧٦٨ اموع

Estimated Marginal Means of الدرجة الكلية التحليل بعدي

المجموعة
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أن قيمة ف  الختبار الفروق يف التحصيل البعدي عنـد مسـتوى    السابقيتضح من اجلدول      
( ودرجيت حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائياًدالة )  ٦.٩٣٠(التركيب بني جمموعات الدراسة 

والقبول بالفرض البديل الذي ينص ،  فض الفرض الصفري اخلامسوهذا يؤدي ر)  ٩٠( ، )  ٣
البعـدي يف  يف التحصـيل  ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى   "على أنه 

الذكاءات املتعددة ، القبعات ( ستراتيجية التدريس تبعاً إل" التركيب " عند مستوى الرياضيات 
 . "بعد ضبط التحصيل القبلي) ، التقليدية  K.W.Lالست ، استراتيجية 

    

. للمقارنات البعدية  )LSD( ولتحديد مواقع الفروق بني اموعات استخدمت الباحثة اختبار   
نتائج املقارنات البعدية للفروق بني جمموعات الدراسة ملسـتوى  )   ٤١(  رقم ويوضح اجلدول

 .التركيب 
 )  ٤١( جدول 

  عند مستوى التركيب جمموعات الدراسةق بني وللفر)  LSD( املقارنات البعدية نتائج اختبار 

 املتوسطات اموعة

 اموعات 
التجريبية األوىل بإستراتيجيات

 الذكاءات املتعددة 
التجريبية الثانية 

باستراتيجية القبعات الست 
التجريبية الثالثة 

 K.W.Lباستراتيجية 
 الضابطة 

 إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 الذكاءات املتعددة

١.٧٠٥ ٠.٥٨٣ ٠.٧١٠ - ٢.٥٩٥* 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست

٠.٩٩٥ ٠.١٢٧- -  ١.٨٨٥* 

التجريبية الثالثة باستراتيجية 
K.W.L 

١.١٢٢ -   ٢.٠١٢* 

 -    ٠.٨٩٠ الضابطة
 

بني جمموعـة   ٠.٠٥عند مستوى  إحصائياًيتضح وجود فروق دالة )  ٤١(  ومن اجلدول      
وذلك لصاحل جمموعة الذكاءات املتعددة ، كما يتضـح   ،واموعة الضابطة ،الذكاءات املتعددة 

واموعـة الضـابطة    ، وجود فروق دالة إحصائية بني جمموعة القبعات الست أيضاًمن اجلدول 
ـ  ،  K.W.Lلصاحل جمموعة القبعات الست، وبني جمموعة  ة واموعة الضابطة لصـاحل جمموع

K.W.L  ،  موعات التجريبية الثالث اليت درست باستراتيجيات مما يدل علىتفوق طالبات ا
على طالبات اموعة الضابطة عند مسـتوى   ) K.W.L، الذكاءات املتعددة، القبعات الست (

التركيب ، كما يتضح من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات الدراسة 
، مما يدل على تكافؤ بني طالبات  اموعـات التجريبيـة الـثالث الـيت درسـت       التجريبية

 .  عند مستوى التركيب ) K.W.Lالذكاءات املتعددة، القبعات الست ، ( باستراتيجيات 
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 ختبار التحصيل ملستوى التركيب توزيع املتوسطات املعدلة  البعدية ال)  ١٠( ويوضح الشكل    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلة لدرجات اختبار التحصيل يف الرياضيات : ١٠ الشكل رقم(

 )لكل من اموعات التجريبية والضابطة عند مستوى التركيب
 

 ـ:اختبار الفرض السادس 
البعـدي يف  يف التحصـيل  ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مسـتوى      

الذكاءات املتعـددة ، القبعـات   ( ستراتيجية التدريس ، تبعاً إلالتقومي  عند مستوىالرياضيات 
 .بعد ضبط التحصيل القبلي ) ، التقليدية  K.W.Lالست ، استراتيجية 

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بـني جمموعـات   ) ٤٢(يوضح اجلدول رقم و    
 .مي الدراسة من حيث التحصيل البعدي عند مستوى التقو

 ) ٤٢(  جدول رقم 
" التقومي" عند مستوى البعدي حتصيل فروق بني جمموعات الدراسة نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار ال

 بعد ضبط التحصيل القبلي 
) ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلريةجمموع املربعات مصدر التباين 

 احملسوبة
 مستوى الداللة 

 ٠.٠٥ ٦.١١٦ ٣.١٢٨١٣.١٢٨ التغاير

 ٠.٠٥ ٣.٩٤٨ ٢.٠١٩ ٣ ٦.٠٥٨ األثر التجرييب

 - ٤.٤٨٥ ٩.١٨٦٤٢.٢٩٦ التباين املفسر

 - - ٠.٥١٢ ٩٠ ٤٦.٠٣٧ الباقي

 - - ٥٥.٢٢٣٩٤٠.٥٨٧ اموع
 

Estimated Marginal Means of الدرجة الكلية الترآيب بعدي

المجموعة

١التجريبية٢التجريبية٣التجريبيةالضابطة
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أن قيمة ف  الختبار الفروق يف التحصيل البعدي عنـد مسـتوى    السابقيتضح من اجلدول    
ودرجيت حريـة  ) ٠.٠٥(إحصائياً عند مستوى دالة )  ٣.٩٤٨(ة التقومي بني جمموعات الدراس

، والقبول بالفرض البديل الذي  فض الفرض الصفري السادسر وهذا يؤدي إىل)  ٩٠( ، ) ٣(
البعدي يف يف التحصيل ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  "على أنه   ينص

الذكاءات املتعـددة ، القبعـات   (تراتيجية التدريس تبعاً إلس" التقومي " عند مستوى الرياضيات 
 . "بعد ضبط التحصيل القبلي) ، التقليدية  K.W.Lالست ، استراتيجية 

ارنات البعدية للمق )LSD( ولتحديد مواقع الفروق بني اموعات استخدمت الباحثة اختبار    
وعات الدراسة ملستوى التقومي  نتائج املقارنات البعدية للفروق بني جمم)  ٤٣ (ويوضح اجلدول . 
. 

 )   ٤٣(   جدول 
 للفروق بني جمموعات الدراسة ملستوى التقومي )  LSD( املقارنات البعدية نتائج اختبار 

 املتوسطات اموعة

 اموعة 

إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 الذكاءات املتعددة 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست 

تجريبية الثالثة ال
 K.W.Lباستراتيجية 

 الضابطة 

 إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 الذكاءات املتعددة

٠.٦٨٣ ٠.١١٧ *٠.٤٥٠ - ١.٧٨٦* 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست

٠.٢٣٢ ٠.٣٣٣- -  ١.٣٣٥ 

التجريبية الثالثة باستراتيجية 
K.W.L 

٠.٥٦٥ -   ١.٦٦٨* 

 -   ١.١٠٣ الضابطة

 

بني جمموعـة   ٠.٠٥عند مستوى  إحصائياًيتضح وجود فروق دالة  السابقومن اجلدول         
واموعة الضـابطة  وذلـك لصـاحل    ، من جمموعة القبعات الست  كالًو،  الذكاءات املتعددة

 K.W.Lوجود فروق بني  جمموعـة   أيضاًجمموعة الذكاءات املتعددة  ، كما يتضح من اجلدول 

، يف حني أنه ال توجد أي فروق لصـاحل جمموعـة    K.W.Lعة الضابطة لصاحل جمموعة وامو
مما يدل على تكافؤ اموعتني كما يتضح من اجلدول عـدم   واموعة الضابطة ، القبعات الست

عند مما يدل على تكافؤ اموعتني  K.W.Lو جمموعة وجود فروق بني جمموعة القبعات الست 
يالحظ من اجلدول عدم وجود فروق بني جمموعة الذكاءات املتعددة وجمموعة مستوى التقومي ، و

K.W.L  موعتني عند مستوى التقوميمما يدل على تكافؤ ا. 
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 .توزيع املتوسطات املعدلة  البعدية الختبار التحصيل ملستوى التقومي ) ١١( ويوضح الشكل 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

كل من اختبار التحصيل يف الرياضيات لوزيع املتوسطات املعدلة لدرجات الرسم البياين املوضح لت :١١شكل ( 
 )مستوى التقومياموعات التجريبية والضابطة عند 

 

 ـ   :اختبار الفرض السابع 
البعدي يف الرياضيات  يف التحصيل) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  

، K.W.Lجية ياملتعددة ، القبعات السـت ، إسـترات   الذكاءات( ستراتيجية التدريس تبعاً إل
 .بعد ضبط التحصيل القبلي) التقليدية 

 

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بـني جمموعـات   ) ٤٤(ويوضح اجلدول رقم     
  .الدراسة من حيث التحصيل البعدي يف التحصيل 
 )   ٤٤(   جدول رقم 

 عد ضبط التحصيل قبليا ختبار الفروق  بني جمموعات الدراسة يف بالنتائج حتليل التباين املصاحب 

) ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلريةجمموع املربعات مصدر التباين 
 احملسوبة

 مستوى الداللة 

 ٠.٠٠١ ٢٤.٩٠٨ ٣٠١.٦٠٢١٣٠١.٦٠٢ التغاير

 ٠.٠٠١ ١٦.٠٩٠ ١٩٤.٨٢٣ ٣ ٥٨٤.٤٧٠ األثر التجرييب

 - ١٨.٢٩٣ ٨٨٦.٠٧٢٤٢٢١.٥١٨ التباين املفسر

 - - ١٢.١٠٩ ٩٠ ١٠٨٩.٧٦٥ الباقي

 - - ١٩٧٥.٨٣٧٩٤٢١.٠١٩ اموع

Estimated Marginal Means of الدرجة الكلية التقويم بعدي

المجموعة

١التجريبية٢التجريبية٣التجريبيةالضابطة
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أن قيمة ف  الختبار الفروق يف التحصيل البعدي  بني جمموعـات   السابقيتضح من اجلدول    
وهذا )  ٩٠( ، )  ٣( ودرجيت حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائياًدالة )  ١٦.٠٩٠(الدراسة 

توجـد   "على أنه  ، والقبول بالفرض البديل الذي ينص  رفض الفرض الصفري السابعدي إىليؤ
البعـدي يف الرياضـيات تبعـاً     يف التحصيل) ٠.٠٥(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

) ، التقليدية K.W.Lالذكاءات املتعددة ، القبعات الست ، استراتيجية ( ستراتيجية التدريس إل
 .  يل القبليبعد ضبط التحص

 

. للمقارنات البعدية )LSD( ولتحديد مواقع الفروق بني اموعات استخدمت الباحثة اختبار    
نتائج املقارنات البعدية للفـروق بـني جمموعـات الدراسـة يف     )  ٤٥( رقم  ويوضح اجلدول

 .التحصيل
 )   ٤٥(  جدول 

وسطات البعدية املعدلة لدرجات االختبار التحصيلي يف للفرق بني املت)  LSD( املقارنات البعدية نتائج اختبار 
 الرياضيات لكل من اموعات التجريبية والضابطة

 املتوسطات اموعة

 ٠.٠٥متوسط االختالف ذو داللة إحصائية عند مستوى  *
التجريبية األوىل بإستراتيجيات

 الذكاءات املتعددة 
التجريبية الثانية 
ست باستراتيجية القبعات ال

التجريبية الثالثة 
 K.W.Lباستراتيجية 

 الضابطة 

 إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 الذكاءات املتعددة

٧.٢٧٨ ١.٨١٠ ١.٦٨٧ -٢٢.١٠٠* 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست

٥.٥٩٢ ٠.١٢٤ - ٢٠.٤١٣* 

التجريبية الثالثة باستراتيجية 
K.W.L 

٥.٤٦٨ -   ٢٠.٢٩٠* 

 -    ١٤.٨٢١ الضابطة
 

بـني جمموعـة    ٠.٠٥عند مسـتوى   إحصائياًيتضح وجود فروق دالة  ومن اجلدول السابق        
وذلك لصاحل جمموعة الذكاءات املتعددة  ، كما يتضح  ،واموعة الضابطة ،الذكاءات املتعددة 

الضابطة لصاحل وجود فروق دالة إحصائية بني جمموعة القبعات الست واموعة  أيضاًمن اجلدول 
.  K.W.Lواموعة الضابطة لصاحل جمموعـة   K.W.Lجمموعة القبعات الست ، وبني جمموعة 

اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات الدراسة التجريبية مما  كذلك يتضح
 (يدل على التكافؤ بني طالبات اموعات التجريبية الثالث ، الـيت درسـت باسـتراتيجيات    

 .يف التحصيل ككل ) K.W.Lالذكاءات املتعددة، القبعات الست ، 
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 .توزيع املتوسطات املعدلة  البعدية الختبار التحصيل  )  ١٢(  ويوضح الشكل 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلة لدرجات اختبار التحصيل يف الرياضيات : ١٢شكل رقم(
التجريبية والضابطة موعاتلكل من ا( 

 

 ـ :اختبار الفرض الثامن  
 

البعـدي تبعـاً   يف التواصل الرياضي ) ٠.٠٥(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  
) التقليدية  ، K.W.Lالذكاءات املتعددة ، القبعات الست، إستراتيجية ( التدريس  ةستراتيجيإل

 .بعد الضبط القبلي 
 

نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بـني جمموعـات   ) ٤٦(ل رقم ويوضح اجلدو    
 . الدراسة من حيث التواصل البعدي 

 )   ٤٦(  جدول رقم 
بعد  الفروق بني جمموعات الدراسة من حيث التواصل الرياضي البعديختبار ئج حتليل التباين املصاحب النتا

 ضبط التواصل الرياضي قبليا
) ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلريةموع املربعاتجم مصدر التباين 

 احملسوبة
 مستوى الداللة 

 ٠.٠٠١ ٢٩.٣٤٤ ٨٦٢.٢٤٢١٨٦٢.٢٤٢ التغاير

 ٠.٠٥ ٣.٩٦٣ ١١٦.٤٣٩ ٣ ٣٤٩.٣١٦ األثر التجرييب

 - ١٠.٣٠٧ ١٢١١.٥٥٨٤٣٠٢.٨٨٩ التباين املفسر

 - - ٢٩.٣٨٤ ٩٠ ٢٦٤٤.٥٨٠ الباقي

 - - ٣٨٥٦.١٣٨٩٤٤١.٠٢٢ اموع

Estimated Marginal Means of درجة االختبارالتحصيل بعدي

المجموعة
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أن قيمة ف  الختبار الفروق يف التواصل البعدي  بني جمموعات )  ٤٦(  يتضح من اجلدول       

وهـذا  )  ٩٠( ، ) ٣(ودرجيت حريـة  ) ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائياًدالة ) ٣.٩٦٣(الدراسة 
 والقبول بالفرض البديل الذي ينص علـى أنـه  ،  ض رفض الصفري الثامنيؤدي إىل رفض الفر

البعـدي تبعـاً    يف التواصل الرياضـي ) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى "
) التقليدية،  K.W.Lالذكاءات املتعددة ، القبعات الست ، استراتيجية ( ستراتيجية التدريس إل

 .بعد ضبط التواصل القبلي 
 

. للمقارنات البعدية )LSD( ولتحديد مواقع الفروق بني اموعات استخدمت الباحثة اختبار    
نتائج املقارنات البعدية للفروق بني جمموعات الدراسة يف التواصـل  )   ٤٧(  ويوضح اجلدول 

 .الرياضي
 ) ٤٧( جدول 

 جمموعات الدراسة يف التواصل الرياضي ق بني وللفر)  LSD( املقارنات البعدية نتائج اختبار 

 املتوسطات اموعة

 اموعات
األوىل بإستراتيجياتالتجريبية

 الذكاءات املتعددة 
التجريبية الثانية 

باستراتيجية القبعات الست 
التجريبية الثالثة 

 K.W.Lباستراتيجية 
 الضابطة 

 إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 الذكاءات املتعددة

٥.٤٨٤ *٣.٥٨٦ ١.٨١٩ -٢٩.١٣٤* 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست

٣.٦٦٥ ١.٧٦٧ - ٢٧.٣١٥* 

التجريبية الثالثة باستراتيجية 
K.W.L 

١.٨٩٨ -   ٢٥.٥٤٧ 

 -    ٢٣.٦٥٠ الضابطة
 

بني جمموعـة   ٠.٠٥عند مستوى  إحصائياًيتضح وجود فروق دالة السابق ومن اجلدول         
وذلك لصـاحل جمموعـة    ،واموعة الضابطة ، K.W.Lمن جمموعة  كالًو ، الذكاءات املتعددة

وجود فروق دالة إحصـائية بـني جمموعـة     أيضاًالذكاءات املتعددة  ، كما يتضح من اجلدول 
كذلك يتضح من اجلدول عدم  موعة القبعات الست،القبعات الست واموعة الضابطة لصاحل جم

واموعة الضابطة مما يدل علـى   K.W.Lوجود فروق ذات داللة إحصائية بني اوعة الثالثة 
موعتني يف التواصل الرياضي  ، كما يالحظ من اجلدول عدم وجود فروق بني جمموعة تكافؤ ا

الذكاءات املتعددة وجمموعة القبعات الست يف التواصل الرياضي ، باإلضافة إىل عـدم وجـود   
مما يدل علـى تكـافؤ    K.W.Lفروق ذات داللة إحصائية بني جموعة القبعات الست و جمموعة 

 .الرياضي  اموعتني يف التواصل
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 .توزيع املتوسطات املعدلة  البعدية الختبار التواصل الرياضي  )  ١٣(  ويوضح الشكل 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
كل من اموعات التواصل الرياضي لالرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلة لدرجات : ١٣الشكل (

 )التجريبية والضابطة 

 ـ :اختبار الفرض التاسع 
 

البعدي  تبعاً  يف الترابط الرياضي) ٠.٠٥(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ال     
) ، التقليدية  K.W.Lالذكاءات املتعددة ، القبعات الست، استراتيجية ( ستراجتية التدريس إل

 .بعد الضبط القبلي 
جمموعـات  نتائج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بـني  ) ٤٨(يوضح اجلدول رقم و    

 .الدراسة من حيث الترابط البعدي 
 ) ٤٨( جدول رقم 

البعدي بعد  ئج حتليل التباين املصاحب الختبار الفروق بني جمموعات الدراسة من حيث الترابط الرياضينتا
 ضبط الترابط الرياضي قبليا 

) ف(قيمة  متوسط املربعات درجة احلريةجمموع املربعات مصدر التباين 
 احملسوبة

 مستوى الداللة 

 ٠.٠١ ٧.١٩٤ ١١٨.٦٤٥١١١٨.٦٤٥ التغاير

 ٠.٠٥ ٩.٤٠٥ ١٥٥.١١٢ ٣ ٤٦٥.٣٣٧ األثر التجرييب

 - ٨.٨٥٢ ٥٨٣.٩٨٢٤١٤٥.٩٩٥ التباين املفسر

 - - ١٦.٤٩٢ ٩٠ ١٤٨٤.٢٨١ الباقي

 - - ٢٠٦٨.٢٦٣٩٤٢٢.٠٠٢ اموع

Estimated Marginal Means of درجة اختبار التواصل بعدي

المجموعة

١التجريبية٢التجريبية٣التجريبيةالضابطة
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 الترابط  البعدي  بـني جمموعـات   أن قيمة ف  الختبار الفروق يفالسابق يتضح من اجلدول   
ا يؤدي وهذ)  ٩٠( ،)٣(ودرجيت حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائياًدالة ) ٩.٤٠٥(الدراسة 

توجد فروق ذات " والقبول بالفرض البديل الذي ينص على أنه  التاسع ، إىل رفض الفرض رفض
إلسـتراتيجية التـدريس   البعدي تبعاً  يف الترابط الرياضي) ٠.٠٥(داللة إحصائية عند مستوى 

بعد ضـبط التـرابط   ) ، التقليدية  K.W.Lالذكاءات املتعددة ، القبعات الست ، استراتيجية (
 .القبلي 

 

للمقارنـات   )LSD( استخدمت الباحثـة اختبـار    ، ولتحديد مواقع الفروق بني اموعات   
وق بني جمموعات الدراسة يف نتائج املقارنات البعدية للفر)  ٤٩(  رقم  ويوضح اجلدول. البعدية 

 .الترابط الرياضي
 )   ٤٩(  جدول 

 الترابط الرياضي وق بني جمموعات الدراسة للفر)  LSD( املقارنات البعدية نتائج اختبار 

 املتوسطات اموعة

 اموعة 
التجريبية األوىل بإستراتيجيات

 الذكاءات املتعددة 
التجريبية الثانية 

عات الست باستراتيجية القب
التجريبية الثالثة 

 K.W.Lباستراتيجية 
 الضابطة 

 إستراتيجياتالتجريبية األوىل ب
 الذكاءات املتعددة

١٥.٨٤٦
 ـــ

٦.٣٤٧ ١.٣٤٣ ٢.٢٩٦* 

التجريبية الثانية باستراتيجية 
 القبعات الست

١٣.٥٥٠ 
 ـــ

-٤.٠٥١ ٠.٩٥٣* 

التجريبية الثالثة باستراتيجية 
K.W.L 

١٤.٥٠٣   
 *٥.٠٠٤ ـــ

 ـــ    ٩.٤٩٩ الضابطة

 
بـني جمموعـة    ٠.٠٥عند مستوى  إحصائياًيتضح وجود فروق دالة )  ٤٩( ومن اجلدول     

الذكاءات املتعددة واموعة الضابطة  وذلك لصاحل جمموعة الذكاءات املتعددة  ، كما يتضح من 
موعة الضابطة لصـاحل  وجود فروق دالة إحصائية بني جمموعة القبعات الست وا أيضاًاجلدول 

.  K.W.Lواموعة الضابطة لصاحل جمموعـة   K.W.Lجمموعة القبعات الست، وبني جمموعة 
من اجلدول عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات الدراسة التجريبية  كذلك يتضح

يجيات مما يدل على تكافؤ بني طالبات  اموعات التجريبية الـثالث الـيت درسـت باسـترات    
 .يف الترابط الرياضي  ) K.W.Lالذكاءات املتعددة، القبعات الست ، (
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 . توزيع املتوسطات املعدلة  البعدية الختبار الترابط الرياضي  )   ١٤(  ويوضح الشكل    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ن اموعات كل مالترابط الرياضي لالرسم البياين املوضح لتوزيع املتوسطات املعدلة لدرجات : ١٤الشكل (

 )التجريبية والضابطة 

 ـ:مناقشة النتائج 
 

باستخدام االستراتيجيات التجريبية الثالث دلت نتائج الدراسة على فعالية تدريس الرياضيات     
مقارنة باستراتيجية التدريس التقليديـة ،  )  K.W.Lالذكاءات املتعددة ، والقبعات الست ، (

 اسـتراتيجيات التـدريس التقليديـة مـن جهـة وإحـدى       مقارنة ثنائية بني)  ٢٧( فمن بني 
االستراتيجيات التجريبية من جهة أخرى ، جاءت الفروق دالة إحصائياً يف مجيع هذه املقارنـات  

استراتيجية القبعات عنـد مسـتوى التقـومي ،    : لصاحل اموعات التجريبية عدا ثالث حاالت 
 . يف التواصل  K.W.Lية عند مستوى الفهم ، استراتيج K.W.Lاستراتيجية 

    

وهذه النتائج تأيت يف جمملها منسجمة مع نتائج الدراسات السابقة اليت دلـت علـى فعاليـة       
ووجود أثر لالستراتيجيات الثالث مقارنة باالستراتيجية التقليدية ، كنتائج دراسة فودة وعبـدة  

ات التفكري اإلبداعي ، ونتائج اليت دلت على فعالية التدريس بالقبعات الست يف نزع) م ٢٠٠٥(
اليت دلـت علـى فعاليـة اسـتراتيجيات     )  ٢٠٠٣,Bendar( و ) م ٢٠٠٣(دراسيت بدر 

الـيت  ) م  ٢٠٠٣( الذكاءات املتعددة عند مستوى الفهم ونتائج دراسة عفانة ونائلة اخلزنـدار  
 . دلت على فعالية استراتيجيات الذكاءات املتعددة 

 

Estimated Marginal Means of درجة اختبار الترابط بعدي

المجموعة
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جاءت النتائج يف معظمها غـري  . بني اموعات التجريبية بعضها البعض وعند عقد املقارنات     
دالة إحصائياً عدا مخس حاالت جاءت النتائج فيها دالة إحصائياً تفوقـت جمموعـة الـذكاءات    
املتعددة على جمموعة القبعات الست عند مستوى التقومي يف حني حدث العكس عنـد مسـتوى   

عنـد مسـتوى الفهـم     K.W.Lاملتعددة على جمموعـة   التذكر ، وتفوقت جمموعة الذكاءات
عنـد   K.W.Lوالتواصل الرياضي ، وكذلك تفوقت جمموعة القبعات الست علـى جمموعـة   

وتدل هذه النتائج أن استراتيجيات التدريس الثالث على نفس الدرجـة مـن   . مستوى التذكر 
التحليل ، التركيب ، والتحصـيل  الفعالية والتأثري عندما تقاس هذه الفعالية مبستويات التطبيق ، 

وكذلك الترابط الرياضي ، يف حني أن هناك اختالفاً بني هـذه االسـتراتيجيات   .الدراسي ككل 
عندما تقاس الفعالية باملتغريات التابعة األخرى وهي التذكر ، الفهم ، التقومي ، التواصل الرياضي، 

ث حاالت من احلاالت اخلمس من نصـيب  يالحظ أيضاً أن التدين يف الفعالية واألثر جاء يف ثال
واليت تفوقت عليها جمموعة القبعات الست عند مستوى التذكر ، وجمموعة  K.W.Lاستراتيجية 

 . الذكاءات املتعددة عند مستوى الفهم والتواصل الرياضي 
 

 تفسري النتائج 
خدام التـدريس باسـت   لدراسة نالحظ أا كشـفت عـن أثـر   من العرض السابق لنتائج ا    

يف التحصـيل عنـد مسـتويات     K.W.Lاستراتيجيات الذكاءات املتعددة والقبعات الست و
والترابط الرياضي لدى طالبـات الصـف الثالـث     "، التطبيق ، التحليل ، التركيب  التذكر "

مقارنة بالتحصيل والتواصل والترابط الرياضي الناتج عن استخدام . املتوسط مبدينة مكة املكرمة 
 :تيجية التقليدية يف التدريس حيث وضحت نتائج الدراسة ما يلي االسترا

 

 ـ :فيما خيص الفرضية األوىل اخلاصة مبستوى التذكر / ١
تيجية الاليت درسن باستخدام استرا( اموعة التجريبية الثانية  دلت النتائج على تفوق طالبات    

 إسـتراتيجيات لاليت درسن باسـتخدام  ا( يف اموعات األوىل  على قرينان) القبعات الست 
)  K.W.Lالاليت درسـن باسـتخدام اسـتراتيجية    ( واموعة الثالثة  ، )الذكاءت املتعددة 
يف متوسـط درجـات   ، ) الاليت درسن باستخدام االستراتيجية التقليديـة  ( واموعة الضابطة 

 . التحصيل 
 

ات اليت أكدت على وجود فروق ذ) م ٢٠٠٥(  وهذه النتيجة تتفق مع دراسة فودة وعبده      
لصاحل اموعة ، بني متوسطات اموعة التجريبية والضابطة  ٠.٠١داللة إحصائية عند مستوى 
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،وكانت درجـة  يدل على تأثري استخدام القبعات يف تنمية نزعات التفكري اإلبداعيالتجريبية مما 
لتفكري اإلبداعي ، يف حـني ختتلـف هـذه    لصاحل فنية دي بونو على نزعات ا التأثري كبرية جداً

القبعات على التحصيل والتواصل  لدراسة عنها يف أا تبحث أثر التدريس باستخدام إستراتيجيةا
تبحث يف أثر القبعـات علـى تنميـة    ) م ٢٠٠٥فودة وعبده ، ( والترابط الرياضي أما دراسة 

 .نزعات التفكري اإلبداعي 
 

الاليت درسن باسـتخدام إسـتراتيجية    اموعة التجريبية الثانيةوتعزى نتيجة تفوق طالبات     
إىل تأثري القبعات كمـتغري مسـتقل ،   )  ٣م ، ص ٢٠٠٥( القبعات الست  كما أورد اإلجيايب 

وزيادة دافعية املتعلمات ونشاطهن ، والتفاعل  ، وإعمال التفكري ، حيث متتاز باجلاذبية والتشويق
ومن األفكار اإلبداعية املقترحة من قبـل  بعـض    ، وتنمية اإلبداع، مي بإجيابية مع املوقف التعلي

تقوم بتصحيح األخطاء اليت حتذر منها القبعة السوداء أو رفعهـا   ، الطالبات إضافة قبعة برتقالية
 .، وهذا يعطي دليل على التفاعل من قبل املتعلمات مع االستراتيجية املتبعة كرمز للتعاون 

 

الاليت درسن ( تائج على عدم وجود فروق بني طالبات اموعة التجريبية األوىل كما دلت الن    
الاليت درسن ( ،وطالبات اموعة التجريبية الثالثة ) باستخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة 

مما يدل على تكافؤ اموعتني عند مستوى التذكر على الرغم )  K.W.Lباستخدام استراتيجية 
ف االستراتيجيات ، ويعزى سبب ذلك لكون استراتيجيات الذكاءات املتعددة ساعدت من اختال

الطالبات على القيام بأنشطة أمكن من خالهلا توظيف ذكاءان املختلفة ،يف تعلم حمتـوى املـادة   
املتعلمات على تنظـيم وجتهيـز معلومـان ،      K.W.Lالعلمية ، كذلك ساعدت استراتيجية 

أسئلة إبداعية زادت من طالقان ، كما يعزى السبب يف تنوع األنشطة املقدمة  وسامهت يف توليد
 . للطالبات يف كل االستراتيجيات ، مبا يراعي الفروق الفردية بينهن 

 

الـيت درسـت    ، جمموعات الدراسة التجريبية ت نتائج الدراسة على تفوق وتأثريكما أكد     
يف تدريس وحدة هندسـة اسـمات    K.W.Lددة ،و الذكاءات املتع باستخدام استراتيجيات

 مقارنةً ، ودورها يف رفع التحصيل عند مستوى التذكر لديهن، لطالبات الصف الثالث املتوسط 
ات ، يسهم يف رفع بطالبات اموعة الضابطة ، مما يدل على أن التدريس باستخدام االستراتيجي

 .التحصيل للطالبات عند مستوى التذكر
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 ـ :يما خيص الفرضية الثانية اخلاصة مبستوى الفهم ف/ ٢
الـاليت درسـن باسـتخدام     (اموعة التجريبيـة األوىل   على تفوق طالباتالنتائج  دلت    

الاليت درسـن  (على كل من طالبات اموعة التجريبية الثالثة ) الذكاءات املتعددة  استراتيجيات
الـاليت درسـن باالسـتراتيجية    ( موعة الضابطة وطالبات ا)  K.W.Lباستخدام استراتيجية 

 ) .التقليدية 
 

الـذكاءات  الاليت درسن باستراتيجيات وتعزى نتيجة تفوق طالبات اموعة التجريبية األوىل    
نظـراً لتنوعهـا    ، من تشـويق وتفاعـل   ستراتيجيات الذكاءات ملا متتاز بهإىل تأثري إ، املتعددة 

أسهمت هذه االستراتيجيات جباذبية خاصة  ط ذكاءات الطالبات ، كماتالف أمناباخ، واختالفها 
واالستراتيجية الـيت   ، ملعرفة نوع ذكاءهن، وشعورهن بالفضول ، ملالءمتها لذكاءات الطالبات 

م كل نوع ،والتفاعل معها بإجيابية، كما أا تم بالربط بني جماالت املعرفة املختلفة ،  ألـا  تالء
أنشطة ومناذج تناسب واقعهن الطبيعي ، وهي بذلك تفتح الطريق أمام املتعلمات  تقدم للطالبات

الستخدام ذكاءان املتعددة بطرق علمية وتساعدهن على استدعاء املعلومـات ، وتـذكرها ،   
وبالتايل تساعد على استيعاا وفهم ما جيري حوله وما يتعرضن له من خربات حتاكي مناذج املعرفة 

 .) م  ٢٠٠٤( ما أكدت عليه دراسة البدور  لواقعهم وهذا
 

الـيت  اسـتخدم فيهـا      ) ٢٠٠٢ , Bedner (وتتفق نتائج الدراسة مع دراسـة بيـدنر      
يف الصفوف من الثالث إىل  ، لتحسني دافعية وحتصيل الطالب، استراتيجيات الذكاءات املتعددة 

التدريس ـذه االسـتراتيجية   بعد ، واليت أكدت على حتسن مستوى حتصيل الطالب  ،اخلامس 
حيث أظهر الطالب اهتماماً بدراسة الرياضيات ، و عملوا على إعداد ملفات خاصـة بـأدائهم   

 .فيها
 

، اليت أكدت على فعالية الذكاءات املتعددة ) م ٢٠٠٣( وكذلك تأيت متفقة مع دراسة بدر     
 .رنة بأقرام يف اموعة الضابطة يف تدريس الرسم البياين وتفوق أفراد اموعة التجريبية مقا

   

اليت دللت على فعالية اسـتراتيجيات الـذكاءات   ) م  ٢٠٠٤(كما تتفق مع دراسة البدور        
املتعددة ، مقابل االستراتيجية التقليدية ، لدى طالب املرحلة املتوسطة يف مـادة العلـوم عنـد    

  . مستوى الفهم 
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الطالبات الاليت درسـن  وجود فروق دالة إحصائية بني جمموعة على نتائج الدراسة  كما دلت    
طالبات جمموعة القبعات الست، القبعات الست واموعة الضابطة لصاحل باستخدام استراتيجية 

الطالبات الاليت درسن باستخدام  جمموعةوكذلك دلت نتائج الدراسة على عدم وجود داللة بني 
على تكافؤ طالبات جمموعـة اسـتراتيجية   يدلل ، مما بطة واموعة الضا K.W.L استراتيجية 

K.W.L   موعة الضابطة وتساوي تأثريها عند مستوى الفهممع طالبات ا . 
 

وفيما خيص املقارنة بني االستراتيجيات األخرى فقد دلت نتائج الدراسة على عـدم وجـود       
و ) ن باسـتراتيجية القبعـات السـت    الاليت درس( فروق بني طالبات اموعة التجريبية الثاين 

، كـذلك  ) الاليت درسن باستراتيجيات الذكاءات املتعددة ( طالبات اموعة التجريبية األوىل 
الاليت درسـن  ( دلت نتائج الدراسة على عدم وجود فروق بني طالبات اموعة التجريبية الثانية 

الاليت درسن باسـتراتيجيات  ( يبية الثالثة و طالبات اموعة التجر) باستراتيجية القبعات الست 
K.W.L  (    ويرجع السبب يف ذلك إىل كون االستراتيجيات احلديثـة ، تسـهم يف تفاعـل ،

املتعلمات أثناء التعلم ا ، مع احملتوى العلمي ، وتزيد من دافعيتهن وبالتايل ال يوجد فروق بـني  
دل على تكافؤ اموعات وتساوي تأثريهـا  اموعات الاليت درسن ذه االستراتيجيات ، مما ي

 .عند مستوى الفهم  
 

 ـ :فيما خيص الفرضية الثالثة اخلاصة مبستوى التطبيق / ٣
الـاليت درسـن باسـتخدام    ( ات اموعة التجريبيـة األوىل  على تفوق طالبت النتائج دل    

لاليت درسن باالسـتراتيجية  ا( اموعة الضابطة  تعلى طالبا) الذكاءات املتعددة  إستراتيجيات
باسـتراتيجية   مقارنـةً ، استراتيجيات الذكاءات املتعددة وتأثري  ، مما يدلل على فعالية) التقليدية 

عند مستوى التطبيق ، نظراً ملا متتاز به الذكاءات من مرونـة يف التعامـل   ،  التدريس التقليدية 
 .والتطبيق

 

بأن استراتيجيات الذكاءات )  ٧٥م ، ص  ٢٠٠٦( دار اخلزننائلة من عفانة و كالً ركما ذك    
تسهم يف حتسني مستويات التحصيل لدى التالميذ ورفع مستويات اهتمامـام جتـاه   ،  املتعددة 

 . ، وتطبيقه يف مواقف جديدة احملتوى التعليمي
 

سـن  الـاليت در ( كما توصلت نتائج الدراسة إىل تفوق طالبات اموعة التجريبيـة الثانيـة     
الـاليت درسـن   (على طالبـات اموعـة الضـابطة    ) باستخدام استراتيجية القبعات الست 
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، نظراً ألمهية استخدام القبعات الست يف إعمـال الـتفكري وتفاعـل    ) باالستراتيجية التقليدية 
 . الطالبات معها خصوصا يف تطبيق التدريبات واألنشطة املصاحبة 

 

وتفوق طالبـات اموعـة   K.W.Lإستراتيجية  تأثري وفعاليةا توصلت نتائج الدراسة إىل كم  
على طالبات اموعة الضـابطة  ) K.W.Lالاليت درسن باستخدام إستراتيجية( التجريبية الثالثة 

وقد أتضح ذلك من مالحظة ، وتفاعلهن مع االستراتيجية ) الاليت درسن باإلستراتيجية التقليدية (
وزيادة عدد األسئلة منذ بدء االستراتيجية حىت ايـة تطبيقهـا ،    ، الطالبات زيادة الطالقة لدى

وملستويات الطالبات ، كمـا أن  تـدريب    ، عزى أسباب ذلك ملرونة االستراتيجية يف التطبيقوت
وزيـادة  ، الطالبات منذ وقت مبكر على خطوات تطبيق االستراتيجية أسهم يف تفاعلهن معهـا  

م، ٢٠٠٥( وقد ذكر العليـان  . مهية استخدامها يف تنظيم التفكرينظراً أل ، دافعيتهن حنو تطبيقها
حبيث يستطيع املعلم تكييفها مبـا  ، تتسم باملرونة )  K.W.L(أن هذه االستراتيجية )  ٥٠ص 

 .يالئم الطالب
 

اليت هـدفت إىل معرفـة اثـر    ) م ٢٠٠١( وتأيت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة سعيد     
علي تنمية مهارات ما وراء املعرفـة لـدي    ، ة التعلم القائم علي االستبطاناستراتيجياستخدام 

، باعتبارها أحد استراتيجيات التعلم ما وراء املعـريف ،   الفيزياء وي يفطالب الصف األول الثان
حيث اتفقت يف وجود فـروق ذات داللـة   ،  K.W.Lوأعدها الباحث كجزء من استراتيجية 

استخدام استراتيجية يف التحصيل عند مستوى التطبيق أي أن  ،لتجريبيةإحصائية لصاحل اموعة ا
 .التعلم القائم علي االستبطان يف التعلم أدت إيل حتسني مستوى حتصيل املتعلمني ملادة الفيزياء 

 

ومبالحظة املقارنات بني االستراتيجيات جند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كـل      
يات التجريبية الثالثة وبعضها البعض ، مما يدلل علـى تكـافؤ االسـتراتيجيات    من االستراتيج

 . التجريبية الثالثة وتساوي تأثريها عند مستوى التطبيق 
 

 ـ :فيما خيص الفرضية الرابعة اخلاصة مبستوى التحليل/ ٤
ام الـاليت درسـن باسـتخد   ( ات اموعة التجريبيـة األوىل  على تفوق طالبالنتائج  دلت    

الاليت درسن باالسـتراتيجية  ( اموعة الضابطة  تعلى طالبا) الذكاءات املتعددة  إستراتيجيات
 ، استراتيجيات الذكاءات املتعـددة  عند مستوى التحليل ، مما يدل على فعالية وتأثري) التقليدية 
ه الذكاءات من مرونة باستراتيجية التدريس التقليدية عند مستوى التحليل ، نظراً ملا متتاز ب مقارنةً

 .يف التطبيق وتفاعل من قبل املتعلمات ، وتنوع االستراتيجيات باختالف األمناط
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حيث توصلت نتائج الدراسـة  )  ٢٠٠١,Willis( س يلوتتفق نتائج الدراسة مع دراسة وي    
مت لصاحل أفراد اموعة التجريبية الـيت اسـتخد   ،يف التحصيل  إحصائياًإىل وجود فروق دالة 

يف إتقان عملية الضرب من خالل استخدامهم عدة ذكـاءات   ، استراتيجيات الذكاءات املتعددة
حسابية ومن خالل حـل مسـائل    كعمليات، رياضية للوصول إىل فهم وإجراء عملية الضرب 

 .لفظية
 

إستراتيجية القبعات وتفـوق طالبـات اموعـة    وتأثري كما توصلت نتائج الدراسة إىل فعالية   
على طالبـات اموعـة   ) الاليت درسن باستخدام استراتيجية القبعات الست ( تجريبية الثانية ال

إستراتيجية القبعات السـت   ، مما يدل على تأثري) ستراتيجية التقليدية الاليت درسن باال(الضابطة 
ونوفـل  ومات ، وقد ذكر أبو جـادو  نظراً ألا تسهم يف تنظيم التفكري وتساعد على حتليل املعل

أن استراتيجية القبعات الست دف إىل تبسيط عملية التفكري وزيـادة  ) ٤٩٠، ص م٢٠٠٧(
فاعليته ، كما تسمح للمفكر باالنتقال أو تغيري النمط ، فالقبعات الست امللونـة هـي وسـيلة    
يستخدمها الفرد يف معظم حلظات حياته ، وتركز هذه القبعات على أن التفكري عمليـة نظاميـة   

 .ةمنضبط
 

وتفوق طالبات اموعة التجريبيـة  K.W.Lإستراتيجية  ا توصلت نتائج الدراسة إىل تأثريكم   
الـاليت  ( على طالبات اموعة الضـابطة  ) K.W.Lالاليت درسن باستخدام إستراتيجية( الثالثة 

 مقارنـةً  ، K.W.L، مما يـدل علـى فعاليـة اسـتراتيجية     ) درسن باالستراتيجية التقليدية 
، عزى هذه النتيجة إىل سـهولة االسـتراتيجية   وت. ستراتيجية التقليدية عند مستوى التحليل باال

 . وقدرة الطالبات من خالهلا على الربط بني أجزاء املادة ، والربط بني الرياضيات واحلياة 
 

يف وجود فروق ذات داللـة  )  م ٢٠٠١( وتأيت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة سعيد     
استخدام استراتيجية عند مستوى التحليل أي أن ،صائية لصاحل اموعة التجريبية يف التحصيل إح

 .أدت إيل حتسني مستوى حتصيل املتعلمني ملادة الفيزياء ، التعلم القائم علي االستبطان يف التعلم 
 

 توصلت اليت) م  ٢٠٠٢( كما تؤكد نتائج هذه الدراسة ما توصلت إليه دراسة دالة فرحان     
يف حتسني أداء الطلبة ذوي صـعوبات  ، نتائجها إىل فاعلية االستراتيجية املعرفية وما وراء املعرفية 

 . مع الطريقة التقليدية  التعلم يف حل املسائل الرياضية اللفظية مقارنةً
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اللـة  ومبالحظة املقارنات بني االستراتيجيات التجريبية الثالث جند أنه ال توجد فروق ذات د    
إحصائية بني كل من االستراتيجيات التجريبية الثالثة وبعضها البعض ، مما يدلل علـى تكـافؤ   

 .  االستراتيجيات التجريبية الثالثة يف التطبيق مما يدل على تساوي تأثريها عند مستوى التحليل 
 

 ـ :فيما خيص الفرضية اخلامسة اخلاصة مبستوى الرتكيب/٥
الـاليت درسـن باسـتخدام    ( اموعة التجريبيـة األوىل   ق طالباتدلت النتائج على تفو    

الاليت درسن باالسـتراتيجية  ( اموعة الضابطة  تعلى طالبا) الذكاءات املتعددة  إستراتيجيات
 .باالستراتيجية التقليدية مقارنةً ، استراتيجيات الذكاءات املتعددة ، مما يدل على تأثري) لتقليدية ا
 

اليت هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام ) م ٢٠٠٤(  الدراسة مع دراسة البدور  وتتفق هذه   
،  يف حتصيل طلبة الصف السابع األساسي يف مـادة العلـوم  ، استراتيجيات الذكاءات املتعددة 

دة يف الذكاءات املتعـد  إستراتيجياتتفوق اموعات اليت استخدمت  ودلت نتائج الدراسة على
 .من ذوي اموعة التقليدية  على الطالب التحصيل

 

وتفوق طالبات اموعة التجريبية  ، كما توصلت نتائج الدراسة إىل فعالية استراتيجية القبعات   
على طالبات اموعـة الضـابطة   ) الاليت درسن باستخدام استراتيجية القبعات الست ( الثانية 

لى فعالية استراتيجية القبعات السـت نظـراً   ع ، مما يدل) ستراتيجية التقليدية الاليت درسن باال(
ألا تسهم يف تنظيم التفكري وتساعد على ختليص املعلومات وإعادة صياغتها  وجتميعها وبلورا 

من )  ١١م ، ص ٢٠٠٣السويدان والعدلوين ، ( من   كالًيف صورة جديدة ، وهذا ما أكد عليه 
يم عملية التفكري وتوجيهها ، كما تسـهم يف  تسهم يف تنظ ، حيث أن استراتيجية القبعات الست

 .تلخيص اآلراء وجتميعها وبلورا 
 

وتفـوق طالبـات اموعـة    ،  K.W.Lكما توصلت نتائج الدراسة إىل فعالية استراتيجية    
على طالبات اموعة الضابطة ) K.W.Lالاليت درسن باستخدام إستراتيجية( التجريبية الثالثة 

مقارنـة   K.W.L، مما يدل على فعالية اسـتراتيجية  ) ستراتيجية التقليدية الاليت درسن باال( 
عزى هذه النتيجة إىل سـهولة االسـتراتيجية   وت.  يجية التقليدية عند مستوى التركيبباإلسترات

 . وقدرة الطالبات من خالهلا على الربط بني أجزاء املادة ، والربط بني الرياضيات واحلياة 
 

يف وجود فروق ذات داللـة  )  م ٢٠٠١( لنتيجة متفقة مع نتيجة دراسة سعيد وتأيت هذه ا    
اسـتخدام  أي أن  ، إحصائية لصاحل اموعة التجريبية يف التحصيل عنـد مسـتوى التركيـب   
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القائم علي االستبطان يف التعلم أدت إيل حتسني مستوى حتصيل املتعلمني ملادة  ، استراتيجية التعلم
 .الفيزياء 

 

دراسة الس الوطين ملعلمي الرياضيات يف تفوق اموعـة   نتائج توافق نتائج الدراسة معوت    
 The National Council Of Teachers Of( ،التجريبية الثالثة على اموعة الضابطة 

Mathematics ,اليت هدفت إىل استخدام التعلم التعـاوين باسـتخدام اسـتراجتيه    و)١٩٩٧
K.W.D.L ت يف الرياضيات ، حيث أظهرت نتائج الدراسة تقـدم ملحـوظ   الكيف حل املش

ن كتابة التالميذ ، كما أ عن أقرام يف اموعات التقليدية ، للمجموعات املتعاونة شبه التجريبية
ت بني الرياضيات ومهارا ضية كان له قيمه هذه العملية كرابطحول خربام يف حل املشكلة الريا

، يساعد اموعات  كإطار K.W.D.Lاستخدام  ، كما ثبتت فاعلية االتصال وحتسن تفكريهم
 .وثيق عملهم تنظيم وتعلى 

 

ومبالحظة املقارنات بني االستراتيجيات التجريبية الثالث ، جند أنه ال توجد فروق ذات داللة     
ـ   افؤ إحصائية بني كل من االستراتيجيات التجريبية الثالثة وبعضها البعض ، مما يدلل علـى تك

 . االستراتيجيات التجريبية الثالثة يف التطبيق وتساوي تأثريها عند مستوى التركيب 
 

 ـ :فيما خيص الفرضية السادسة اخلاصة مبستوى التقويم/ ٦
الـاليت درسـن باسـتخدام    ( اموعة التجريبيـة األوىل   دلت النتائج على تفوق طالبات    

الاليت درسن باالسـتراتيجية  ( اموعة الضابطة  تلباعلى طا) الذكاءات املتعددة  إستراتيجيات
مقارنة باالسـتراتيجية   ، استراتيجيات الذكاءات املتعددة وتأثري ، مما يدلل على فعالية) التقليدية 
على أن الطالبات يف جمموعة الذكاءات املتعددة قد وصلن إىل مرحلـة   وكذلك يدل  . التقليدية
الطالبات قد وصـلن إىل مسـتوى التطبيـق     أن على البات تدلمي ، كما أن منتجات الطالتقو
 . لتحليل ، والتركيب ، ومن مث التقومي من خالل تقدمي منتج ائيوا

 

اليت هدفت إىل الكشف عـن أثـر   ) م ٢٠٠٤(  وتتفق هذه الدراسة مع دراسة البدور        
 .لسابع األساسييف حتصيل طلبة الصف ا ، استخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة

 

إحصائياً ، بني جمموعة الذكاءات املتعـددة،  كما أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة         
مما يـدل علـى تفـوق    . وذلك لصاحل جمموعة الذكاءات املتعددة   ، وجمموعة القبعات الست

موعـة  ويعزى سبب تفـوق جم ، استراتيجيات الذكاءات املتعددة على جمموعة القبعات الست 
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وتنوعها لتالءم مجيع أمناط املتعلمات ، ت املتعددة االذكاءات املتعددة لتأثري استراتيجيات الذكاء
 .و مراعاا للفروق الفردية بينهن 

 القبعات الست ،واموعة الضابطة وجود فروق بني  جمموعة  عدم كذلك توصلت النتائج إىل    
 . ي تأثريها عند مستوى التقومي تكافؤ االستراتيجيات وتساومما يؤكد على 

   
واموعة الضـابطة لصـاحل   ، K.W.Lالنتائج إىل وجود فروق بني  جمموعة  كذلك دلت    

وتفوقها على  عند مستوى التقومي ، K.W.Lمما يؤكد على فعالية استراتيجية . K.W.Lجمموعة 
 . اموعة الضابطة 

 

يف وجود فروق ذات داللـة  )  م ٢٠٠١( سة سعيد وتأيت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة درا    
اسـتخدام  أي أن  ، عنـد مسـتوى التقـومي   ، إحصائية لصاحل اموعة التجريبية يف التحصيل 
أدت إيل حتسني مستوى حتصيل املتعلمني ملادة ،  استراتيجية التعلم القائم علي االستبطان يف التعلم

 .الفيزياء 
 

 Annemeie Desoete etal(سة  إينيمي ديست وآخرون درانتائج كما أدكت على ذلك    

وحـل   ،إىل التعرف على فعالية برنامج لتنمية مهارات ما وراء املعرفـة  اليت  هدفت ) ٢٠٠٣ ,
على تفوق التالميذ الذين تـدربوا   ،وانتقال أثر التعلم يف املرحلة االبتدائية ، املشكالت الرياضية 

بـاألربع جمموعـات    مقارنـةً ،  وحل املشكالت الرياضية ، على استراتيجيات ما وراء املعرفة 
 . األخرى 

ومبالحظة املقارنات بني االستراتيجيات التجريبية األخرى ، جند أنه ال توجد فروق ذات داللة     
إحصائية بني كل من طالبات اموعة التجريبية األوىل ،وطالبات اموعة التجريبيـة الثالثـة ،   

وق ذات داللة إحصائية بني طالبات اموعة التجريبيـة الثانيـة ،وطالبـات    كذلك ال توجد فر
اموعة التجريبية الثالثة ، مما يدلل على تكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثالثـة ، وطالبـات   

 .اموعة التجريبية األوىل والثانية وتساوي تأثريها عند مستوى التقومي 
 

 ـ :عة اخلاصة بالتحصيل فيما خيص الفرضية الساب/ ٧
الـاليت درسـن باسـتخدام    ( ات اموعة التجريبيـة األوىل  على تفوق طالبت النتائج دل    

الاليت درسن باالسـتراتيجية  ( اموعة الضابطة  تعلى طالبا) الذكاءات املتعددة  إستراتيجيات
 . مقارنة باالستراتيجية التقليدية، مما يدلل على فعالية استراتيجيات الذكاءات املتعددة ) التقليدية 
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اليت هدفت إىل حبث فعالية برنامج العلـوم  ) م ٢٠٠٦( وتتفق هذه النتيجة مع دراسة  الباز      
مـن  كاء الطبيعي يف تنمية التحصيل والذ، يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة ، باملرحلة االبتدائية 

لتنمية الذكاء الطبيعـي ،  ، رية الذكاءات املتعددة يف ضوء نظ ، خالل بناء برنامج يف مادة العلوم
يف ، والـذكاء  يف تنمية كال من  التحصيل املعـر  ، فعالية الربنامج املقترح إىل وتوصلت الدراسة

 .لدى طالب الصف اخلامس االبتدائي الطبيعي 
 

م اليت  هدفت إىل الكشف عن أثر اسـتخدا )  م٢٠٠٦( كما أكدت دراسة خطابية والبدور     
، ملهارات عمليـات   استراتيجيات الذكاءات املتعددة يف اكتساب طلبة الصف السابع األساسي

الذكاءات املتعددة على الطريقة التقليدية يف اكتسـاب الطلبـة    إستراتيجياتأثر  على . العلم 
 .لعمليات العلم مبجال عمليات العلم األساسية 

 

عددة يف التحصيل إىل تنوعها حبسب أمنـاط ذكـاء   استراتيجيات الذكاءات املت ويعزى تأثري    
الطالبات ومشاركتهن يف عمل نتاجات وأنشطة مبنية على نظرية الذكاءات املتعـددة وعرضـها   

 )  . ١٩ ملحق (  بصورة مشوقة وممتعة ومتنوعة جتذب اهتمامهن
 

ية الثانية الاليت التجريب موعةاوجود فروق دالة إحصائية بني  أيضاًكما يتضح من اجلدول       
الاليت درسن باالستراتيجية التقليديـة  واموعة الضابطة ) القبعات الست  (درسن بإستراتيجية 

مما يدل على تفوق الطالبات الاليت درسن باستراتيجية القبعـات  . لصاحل جمموعة القبعات الست 
ية القبعات الست يف تنظيم الست على طالبات اموعة الضابطة يف التحصيل املعريف، نظراً لفعال

، )     ٢٠(   التفكري وتسهم يف توليد حلول إبداعية ويتضح ذلك من نتاجات املتعلمات ملحق 
أن القبعات الست تركز التفكري لدى الفرد )  ٤٩٣، ص م ٢٠٠٧( كما ذكر أبو جادو ونوفل 

الدراسات مثـل   وقد أكدت على ذلك عدد من. حنو حل املشكلة أو توليد جمموعة من احللول 
اليت  هدفت إىل توظيف برنامج القبعات الست لتشـجيع التأمـل   )  ٢٠٠٣ ,Kenny(دراسة 

إىل إمكانية استخدام برنامج القبعات الست لتنمية  توالتفكري اإلبداعي يف غرفة الصف ،وخلص
 . فسي التفكري التأملي والتفكري اإلبداعي ، كما أا تساعد على تقليل التوتر واالحتراق الن

 

اليت هدفت الدراسة إىل معرفة أثر استخدام فنية ) م ٢٠٠٥(  من فودة وعبده  كالًودراسة     
لدى ، على تنمية نزعات التفكري اإلبداعي ومهاراته  ، دي بونو للقبعات الست يف تدريس العلوم

لـة  ات دالتالميذ الصف اخلامس االبتدائي ،وقد توصلت نتائج  الدراسة إىل وجـود فـروق ذ  
لصـاحل اموعـة    ، بني متوسطات اموعة التجريبية والضـابطة ٠.٠١إحصائية عند مستوى 
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وكانـت  .على تنمية نزعات التفكري اإلبداعي  ، التجريبية مما يدل على فعالية استخدام القبعات
 .درجة التأثري كبرية جدا لصاحل فنية دي بونو على نزعات التفكري اإلبداعي 

 

اموعات التجريبية الثالثـة الـاليت    طالبات فروق ذات داللة إحصائية بنيكذلك وجدت     
الاليت درسـن باسـتخدام    اموعة الضابطةطالبات  و ، K.W.L درسن باستخدام استراتيجية

يف  K.W.Lمما يدل علـى تفـوق جمموعـة    . K.W.Lلصاحل جمموعة  االستراتيجية التقليدية
ة ضابطة ، ويتضح ذلك من تفاعل الطالبات مـع االسـتراتيجي  التحصيل املعريف على اموعة ال

، ملا هلا من مرونة يف التعامل ، كما أا تسـاعد يف جـذب    وزيادة معدل الطالقة يف تساؤالن
 ،اهتمام املتعلمني وإثارة فضوهلم ، كما أا تسهم يف ربط املعلومات السابقة باملعلومات اجلديـدة 

 ٥٤م ،ص ص  ٢٠٠٥؛ عليـان ،   ١٢٥ص  م ،٢٠٠٥إبراهيم ،  (من  كالًوهو ما أكد عليه 
بأا تساهم يف جذب اهتمام املتعلمني وإثارة فضوهلم ،  K.W.Lحيث متتاز إستراتيجية )  ٥٦ -

 . كما تساعد يف ربط املعلومات السابقة باملعلومات اجلديدة 
 

استراتيجية التعلم تخدام اليت  هدفت إىل معرفة اثر اس) م ٢٠٠١( وقد أكدت دراسة سعيد      
طالب الصف األول الثـانوي   ىلد ، علي تنمية مهارات ما وراء املعرفة ، القائم علي االستبطان

على وجود فروق ذات داللة إحصائية لصاحل اموعة التجريبية ،  من خالل دراسة مادة الفيزياء
ة الـتعلم القـائم علـي    استخدام استراتيجيحيث أن ، يف التحصيل عند مجيع مستويات بلوم 

 .ملادة يف ااالستبطان يف التعلم أدت إيل حتسني مستوى حتصيل املتعلمني 
 

اليت هدفت إىل معرفة أثـر اسـتخدام   ) م ٢٠٠٤( تتفق نتائج الدراسة مع دراسة علي كما    
وحل املشكالت لدى تالميـذ الصـف    ، يف حتصيل الرياضيات، استراتيجيات ما وراء املعرفة 

الـيت  ، لصاحل اموعة التجريبيـة  إحصائياًاالبتدائي اليت توصلت إىل وجود فروق دالة  اخلامس
 .درست بواسطة استراتيجيات ما وراء املعرفة 

 

اليت هدفت إىل التعرف على مـدى فعاليـة   ) م ٢٠٠٥( وهو ما أكدته دراسة حياة رمضان    
يف مادة العلـوم   ، ومهارات التفكري الناقد، يف تنمية املفاهيم العلمية ،استراتيجية التساؤل الذايت 

يف الصف األول اإلعدادي ،وقد توصلت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية لصـاحل  
سـتراتيجية التسـاؤل   اموعة التجريبية ولصاحل التطبيق البعدي حيث أن استخدام التالميذ ال

ايل حتديد العمليات الالزمـة لتحقيـق هـذا    حتديد أهدافهم منذ البداية وبالت الذايت مكنتهم من 
 . دفاهل
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ومبالحظة املقارنات بني االستراتيجيات جند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كـل      
من االستراتيجيات التجريبية الثالث ، مما يدلل على تكافؤ االستراتيجيات التجريبيـة الـثالث   

 . وتساوي تأثريها يف التحصيل  
 

 ـ :ا خيص الفرضية الثامنة اخلاصة بالتواصل الرياضي فيم/٨
الـاليت درسـن باسـتخدام    ( اموعة التجريبيـة األوىل   فوق طالباتتعلى ت النتائج دل    

ستراتيجية الاليت درسن باال( اموعة الضابطة  تعلى طالبا ، )الذكاءات املتعددة  إستراتيجيات
وجود أثر أو فعالية الستخدام اسـتراتيجيات  جيداً على  ، مما يدل على وجود مؤشر) التقليدية 

مقارنةً يف تنمية مهارات ا لتواصل الرياضي لطالبات الصف الثالث املتوسط ، الذكاءات املتعددة 
 .باالستراتيجية التقليدية 

 

 الـاليت (التجريبية األوىل  موعةابني  إحصائياًكما أثبتت نتائج الدراسة  وجود فروق دالة     
الاليت درسن باسـتخدام  ( التجريبية الثالثة  موعةاو  ،)  الذكاءات املتعددة درسن باستخدام 

وذلك لصاحل جمموعة الذكاءات املتعددة ، ملا للذكاءات املتعـددة مـن   )  K.W.L استراتيجية 
دراسـة   حيث أكدت . والتمايز بني املتعلمني ، ومالءمة للفروق الفردية ، تنوع يف استراتيجياا

على تنوع اسـتراتيجيات وأسـاليب تـدريس    ) م  ٢٠٠٦( العويضي وفاء عزالدين وسوسن 
 . من خالل مقياس مت إعداده للكشف عن أساليب الذكاءات املتعددة ،الذكاءات املتعددة

 

 ،وجود فروق دالة إحصائية بني جمموعة القبعـات السـت   أيضاً إىلكما توصلت الدراسة      
ات الست ، مما يدل على تفوق طالبات اموعة التجريبية طة لصاحل جمموعة القبعواموعة الضاب

الـاليت  ( اموعة الضابطة  تعلى طالبا، ) الاليت درسن باستخدام استراتيجية القبعات (الثانية 
األمر الذي يشري إىل قـدرة اسـتراتيجية   .يف التواصل الرياضي) درسن باالستراتيجية التقليدية 

والـيت   ، ت الطالبـات يف األداء الرياضـي  ات الست على إحداث تغريات يف تنمية مهارالقبعا
عزى هذا األثر أو الفعالية إىل تعدد املناشط واملنتجات الـيت  خصص منها التواصل الرياضي ، وي

 . تؤديها الطالبات من خالل وحدة هندسة اسمات بواسطة القبعات الست 
 

ات داللة إحصائية عنـد  على وجود فروق ذ) م ٢٠٠٥(  عبده فودة و وقد أكدت دراسة    
ل على بني متوسطات اموعة التجريبية والضابطة لصاحل اموعة التجريبية مما يد٠.٠١مستوى 

وكانت درجة التأثري كـبرية جـدا   .تنمية نزعات التفكري اإلبداعي  فعالية استخدام القبعات يف
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إىل  أيضـاً لتفكري اإلبداعي ، كما توصلت نتائج الدراسـة  على نزعات ا ، لصاحل فنية دي بونو
يف اختبار مهارات الـتفكري اإلبـداعي لصـاحل     ٠.٠١إحصائياً عند مستوى وجود فروق دالة 

اموعة التجريبية ، مما يدلل على أن استراتيجية القبعات الست تزيد من إبـداعات املـتعلمني   
 . ت وذلك يتم من خالل تواصلهم بلغة الرياضيا

 

جعل اآلخرين أن القبعات الست  تستخدم يف )  ١، ص م ٢٠٠٦(  وقد ذكر اجلابري          
حل مشكلة عدم حـب   يستدر، كما تستخدم يف أكثر اجيابية يف التعامل مع املشكالت اليومية

وجذب اهتمام املتعلمني للدروس والتحدث بلغة الرياضيات وربطها  تبعض الطلبة ملادة الرياضيا
 . حلياة اليومية با

 

التجريبية  موعةا طالبات فروق ذات داللة إحصائية بني  الدراسة عدم ظهور توكما وجد    
الـاليت درسـن   ( واموعة الضـابطة   K.W.L) الاليت درسن باستخدام استراتيجية (الثالثة 

الـاليت  ( ية الثالثـة  طالبات اموعة التجريبتكافؤ ، مما يؤكد )باستخدام االستراتيجية التقليدية
الاليت درسن باستخدام ( طالبات اموعة الضابطة  مع)  K.W.Lدرسن باستخدام استراتيجية 

 )االستراتيجية التقليدية
 

باموعة الضابطة يتضح أن  مقارنةً ، من خالل النتائج السابقة للمجموعات التجريبية الثالث    
قد حتققت بفعالية لـدى طالبـات اموعـة    ،  وحدة مهارات التواصل الرياضي املتضمنة يف ال

واموعة التجريبية الثانيـة الـيت درسـت    ،  التجريبية األوىل اليت درست بالذكاءات املتعددة
وتسهم   K.W.Lلمجموعة التجريبية الثالثة اليت درست مل تتحقق بالنسبة لبالقبعات الست و

تطبيقاا يف احلياة اليومية  تساعد الطالبات من خالليف ربط الرياضيات باملواقف احلياتية ، واليت 
تنمية القدرات واملعارف ومهارات التواصل املختلفة اليت تسـاعدهن  علـى التفاعـل     ، على 

 .واالندماج مع اتمع 
 

تساعد علـى   ، كما أن الوحدات املعدة أسهمت يف تعريض املتعلمات ملواقف رياضية حقيقية    
السـواعي وخشـان    كالً مـن  وكتابتها بلغة الرياضيات ، وهذا ما أكد عليه  ، كتابة األفكار

نظرا ألمهيتها  حيث  ، بضرورة تعليم الطالب مهارات التواصل الرياضي)   ١٦، ص م ٢٠٠٥(
وكتابتـها ومناقشـتها ،   ، تتاح هلم فيها قراءة األفكار ، ينبغي تعريض الطالب ملواقف رياضية 

 . ياضيات ويعتادوا عليها وذلك حىت يألفوا لغة الر
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ومبالحظة املقارنات بني االستراتيجيات جند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كـالً      
من إستراتيجية القبعات الست ، وكالً من إستراتيجيات الذكاءات املتعددة ،وال توجد فـروق  

 التواصل الرياضي مبا يدلل ،يف K.W.Lذات داللة إحصائية بني جمموع القبعات ، واستراتيجية 
على تكافؤ جمموعة طالبات القبعات الست مع طالبات امـوعتني التجـريبيتني يف التواصـل    
الرياضي ،مما يدل على أن االستراتيجيات احلديثة  تسهم يف تنمية التواصل الرياضي للمـتعلمني  

 . وتساوي تأثريها يف التواصل 
 

 ـ :اصة بالرتابط الرياضي فيما خيص الفرضية التاسعة اخل/ ٩
الـاليت درسـن باسـتخدام    ( تفوق طالبات اموعة التجريبيـة األوىل   على ت النتائجدل    

الاليت درسن باالستراتيجية ( اموعة الضابطة  تعلى طالبا، ) الذكاءات املتعددة  إستراتيجيات
دام استراتيجيات الـذكاءات  على وجود مؤشر جيداً لوجود فعالية الستخ ، مما يدل) التقليدية 

لطالبات الصف الثالث املتوسط مقارنة باالستراتيجية  ، املتعددة يف تنمية مهارات الترابط الرياضي
 .  التقليدية 

 

الذي استخدم فيهـا اسـتراتيجيات   )  ٢٠٠٢ , Bedner (وتتفق الدراسة مع دراسة بيدنر     
يف الصفوف من الثالث إىل اخلامس ،كما  ، البلتحسني دافعية وحتصيل الط ، الذكاءات املتعددة

والقائمة على استخدام عدة ذكـاءات  ، استراتيجية االستخدامات احلياتية للرياضيات  اماستخد
رياضية يف مواقف احلياة اليومية ، ودلت نتائجها على حتسن مستوى حتصـيل الطـالب بعـد    

مما ساهم يف دراسة الرياضيات  ، رياضياتوزيادة يف اجتاههم حنو ال، التدريس ذه االستراتيجية 
 . واهتمامهم بإعداد ملفات خاصة بأدائهم يف الرياضيات 

 

ات اموعة التجريبية الثانيـة،  وجود فروق دالة إحصائية بني طالب أيضاًكما أثبتت النتائج       
الـاليت  ( ة وطالبات اموعة الضـابط  ، )الاليت درسن باستخدام استراتيجية القبعات الست (

لصاحل جمموعة القبعات الست ، ملا تسـهم بـه اسـتراتيجية     ، )درسن باالستراتيجية التقليدية 
القبعات من حفز إلبداعات املتعلمات وزيادة يف نتاجان ويتضح ذلك من خالل حماولتهن إلنتاج 

 . جمسمات هلا صلة بواقع احلياة وحماولة منهن لربط الرياضيات باحلياة 
 

تقسيم التفكري إيل ستة أمناط واعتبار كل منط كقبعة : على  لقبعات الستتقوم استراتيجية او     
الطريقة تعطـي   هويعتقد أن هذ ،أو خيلعها حسب طريقة تفكريه يف تلك اللحظة يلبسها اإلنسان

وقاً وناجحـاً يف املواقـف العمليـة    فعلى أن يكون مت كبريةً  قدرةًو  ، قصري وقت اإلنسان يف
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 ا طريقة تعلمنا كيف ننسق العوامل، إمواقف مبدعة  إىلوأا حتول املوقف اجلامد  ، لشخصيةوا
؛ أبـو عبيـد ،    ١٠١م ، ص ٢٠٠١(السـويدان والعـدلوين   (  املختلفة للوصول إيل اإلبداع

 )  . ١م ، ص  ٢٠٠٥؛ الوهج ،   ٣م ،ص ٢٠٠٣
 

    الاليت درسن (موعة التجريبية الثالثة كذلك وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني طالبات ا
الـاليت درسـن باسـتخدام    (اموعة الضـابطة  طالبات و)  K.W.Lباستخدام استراتيجية  
 K.W.Lمما يـدل علـى أن اسـتراتيجية      K.W.Lلصاحل جمموعة  ) االستراتيجية التقليدية 

توسط ملا هلا من مزايا لدى طالبات الصف الثالث امل ، أسهمت يف تنمية مهارات الترابط الرياضي
يف ربط املعلومات السابقة باملعلومات اجلديدة وهذه تعترب أحدى مهارات الترابط الرياضي ، ملـا  

تفاعلهن مع االسـتراتيجية ملحـق    لإلستراتيجية من ربط باحلياة حيث بينت نتاجات الطالبات
من  لنص املقروء فيمكنمن أثر واضح لتوسيع نطاق أفكار ا K.W.Lملا الستراتيجية  و) ).٢١(

 ,Jennifer Conner(الرياضيات وقد أكد على ذلك  خالهلا زيادة إمكانية الترابط بني فروع

٢٠٠٦ ,Pمن حيث كون االستراتيجية تستخدم لتقدمي فرصة لتوسيع نطاق أفكار الـنص  )  ١ .
وأغلـب   كما أن من مزايا هذه االستراتيجية أنه ميكن تطبيقها يف كـل املسـتويات الدراسـية   

 .التخصصات وهناك دراسات تناولت تطبيق هذه االستراتيجية يف تدريس الرياضيات 
 

 The National(وقد اتفقت نتائج الدراسة مع دراسة الس الوطين ملعلمي الرياضيات      

Council of Teachers of Mathematics ,هدفت إىل اسـتخدام الـتعلم    اليت )١٩٩٧
يف حل املشكالت يف الرياضيات ، وقد أظهرت النتـائج   KWDLراجتيه التعاوين باستخدام است

اخلاصة ذه الدراسة تقدم ملحوظ للمجموعات املتعاونة شبه التجريبية عن أقرام يف اموعات 
واضحة  قيمه اكان هل ، كما إن كتابة التالميذ حول خربام يف حل املشكلة الرياضية، التقليدية 

هم ، كمـا أن اسـتخدام   ، وحتسن تفكـر  ط بني الرياضيات ومهارات الربطبهذه العملية تر و
KWDL موعات على بدء تنظيم وتوثيق عملهم قد  ، كإطارالـذي بـرهن علـى    يساعد ا
 .فاعليته

 

 , Annemeie Desoete etal(وقد اتفقت الدراسة مع دراسة  إينيمي ديست وآخـرون     
ية برنامج لتنمية مهارات ما وراء املعرفة وحل املشكالت اليت دف إىل التعرف على فعال ) ٢٠٠٣

 الرياضية وانتقال أثر التعلم يف املرحلة االبتدائية ، ومت تقسيم الربنامج إىل مخس معاجلـات هـي  
تعليم استراتيجيات ما وراء املعرفة ـ تعلم معريف مباشر ـ أنشطة حياتية ـ أنشطة للعالقـات     (
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، واليت وتوصلت  إىل تفوق التالميذ الذين تدربوا علـى  ) اهلجاء  أنشطة لتنمية مهارة –الكمية 
 . استراتيجيات ما وراء املعرفة وحل املشكالت الرياضية مقارنة باألربع جمموعات األخرى 

 

باموعة الضابطة يتضح أن  مقارنةًً، من خالل النتائج السابقة للمجموعات التجريبية الثالث     
قد حتققت بفعالية لدى طالبات اموعة التجريبية ، اضي املتضمنة يف الوحدة مهارات الترابط الري

الثانية اليت درست بالقبعات الست، واموعة التجريبية ، األوىل اليت درست بالذكاءات املتعددة 
 ،وتسهم يف ربط الرياضيات باملواقف احلياتية،  K.W.Lواموعة التجريبية الثالثة اليت درست 

كما تسهم يف تكامل املعرفة مـن خـالل ربـط    ،باملعلومات الالحقة ، املعلومات السابقة وربط 
الرياضيات باملواد األخرى  ، واليت تساعد الطالبات من خالل تطبيقاا يف احلياة اليومية إىل تنمية 

 اليت تساعدهن  على التفاعل واالندماج مـع  ،  القدرات واملعارف ومهارات التواصل املختلفة
 .اتمع 

  
كما أن الوحدات املعدة أسهمت يف تعريض املتعلمات ملواقف رياضية حقيقية تساعد على ربط    

)  ١٧٥ - ١٦٩ص م ، ص ٢٠٠١( األمـني   الرياضيات باملواد األخرى ، وهذا ما أكد عليه
ت حول ضرورة ربط الرياضيات بالفروع األخرى وأمهيتها لفهمها ، فكلها تعتمد على الرياضيا

بطريقة أو بأخرى وليس عناك علم أو ختصص إال وكانت الرياضيات مفتاحـا لـه ، فـنحن ال    
 .نستطيع أن نتجاهل أمهية الرياضيات وعالقتها مع العلم والتعليم والبحث

 

ومبالحظة املقارنات بني االستراتيجيات جند أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني كـل      
جريبية الثالث، مما يدل على تكافؤ االستراتيجيات التجريبيـة الـثالث يف   من االستراتيجيات الت

 . . التطبيق يف ربط الرياضيات باحلياة 
 

 ـ :مالحظات حول التطبيق امليداني للدراسة 
 

طالبات اموعة التجريبية  أبدى الحظت الباحثة تفاعل الطالبات مع االستراتيجيات ، حيث/ ١
 ،ملعرفة منط ذكاء كل واحدة منـهن  ، شوقاً الذكاءات املتعددة اتيجياتإستراألوىل اليت تدرس ب

واألنشطة اليت تالءم كل ذكاء من هذه الذكاءات ، أما طالبات اموعة التجريبية الثانيـة الـيت   
تدرس باستراتيجية القبعات الست فقد أبدين استعداد للتنافس مع اموعات األخرى واقترحن 

س ، اليت تدردة ترمز للتعاون ، يف حني أن طالبات اموعة التجريبية الثالثة لون جديد لقبعة جدي
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هن بالنسبة لعدد األسئلة اليت يطرحنها حيث كانت يف بدايـة  تزادت طالق K.W.Lباستراتيجية 
 . سؤاال  ٤٣سؤاالً ويف اية التطبيق بلغ عددها ١٤االستراتيجية 

ثالثة بعمل احتفال للتعلم عرضن فيه منتجـان الـيت   قامت طالبات اموعات التجريبية ال/ ٢
عمل لوان من اسمات ،  مصباح على شكل جمسمات ، [ حتاول ربط اسمات باحلياة مثل 

قصص لقوانني اسمات ، أناشيد خمتلفة تساعد على حفـظ القـوانني ، رسـومات متعـددة     
ملنازل فيها على شـكل جمسـمات ،   لألهرامات وبعض اسمات األخرى ، مدينة اسمات وا

 .)١٧، ١٦،  ١٥ملحق رقم ( ... ]حديقة للمجسمات ، خرائط ذهنية لوحدة اسمات 
يشـاركن يف  ، تغريت اجتاهات العديد من الطالبات وزالت رهبة الرياضيات لديهن وأصبحن / ٣

 .االستراتيجية بفعالية 
 . خلربات وزيادة مشاركتهن وتفاعلهنل اأدى إىل تباد ، توزيع الطالبات على شكل جمموعات/ ٤
يف اموعات التجريبية الثالث بنهاية كل حصة كانت الطالبات تصمم خريطـة مفاهيمـة   / ٥

 . لتلخيص الدرس 
بدأت الطالبات يف البحث واإلجابة على األسئلة اليت يطرحنها ومل جيدن هلا إجابـة وربـط   / ٦

 .يات وحتقيق مهارات الترابط الرياضيات باحلياة ، والتحدث بلغة الرياض
واجهت الباحثة صعوبة يف اختبار مجيع أفراد العينة االختبار البعدي نظراً ألن الوحدة املختارة / ٧

هي آخر وحدة يف الكتاب وبالتايل بدأت الطالبات بالغياب عند تطبيق االختبار البعـدي حيـث   
د أفراد العينة الـيت اكتمـل تطبيـق    طالبة يف حني أن عد)  ١٣٩( كانت بلغ عدد أفراد العينة 

 .طالبة )  ٩٥( األدوات عليهن بلغ 
  

 ـ :ملخص نتائج الدراسة 
دلت نتائج الدراسة على أثر تدريس الرياضيات باستخدام االستراتيجيات التجريبية الـثالث      

 فمن بني عدد من املقارنـات الثنائيـة بـني    ) K.W.Lالذكاءات املتعددة ، القبعات الست ، (
استراتيجية التدريس التقليدية من جهة وبني االستراتيجيات التجريبية من جهةٍ أخـرى كانـت   

التذكر ، التطبيق، ( الفروق دالة إحصائياً لصاحل اموعات التجريبية يف التحصيل عند مستويات 
 .وكذلك التحصيل الكلي والترابط الرياضي ) التحليل ، التركيب 

 

دراسة على فعالية إستراتيجيات الذكاءات املتعددة واستراتيجية القبعـات  كما دلت نتائج ال     
الست عند مستوى الفهم  والتواصل الرياضي ، يف حني مل تكن النتائج دالة بالنسبة الستراتيجية 

K.W.L . 
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عند K.W.Lودلت نتائج الدراسة على فعالية إستراتيجيات الذكاءات املتعددة واستراتيجية      
 .التقومي ، يف حني مل تكن النتائج دالة بالنسبة الستراتيجية القبعات الستمستوى 

 

وتأيت هذه النتائج منسجمة مع جممل نتائج الدراسات السابقة يف هذا اال واليت دلت علـى     
فعالية االستراتيجيات التجريبية الثالث مقارنـة باالسـتراتيجية التقليديـة ، كنتـائج دراسـة      

 ,Bednerم ؛٢٠٠٦؛ خطابية والباز ،  ٢٠٠٦م ؛ الباز ، ٢٠٠٤البدور ، م ؛ ٢٠٠٣بدر،(
م ؛ عليـان ،  ٢٠٠٢؛ دالة فرحـان ،  م  ٢٠٠١م ؛ سعيد ،  ٢٠٠٥فودة وعبده ، ؛ ٢٠٠٢
 ).م  ٢٠٠٥م ؛حياة رمضان، ٢٠٠٥

 

وعند إجراء املقارنات البعدية بني نتائج جمموعات الدراسة التجريبية الثالث مـع بعضـها        
التقومي ، والتحليل، ( ض دلت نتائج الدراسة إىل عدم وجود فروق دالة إحصائياً عند مستوى البع

والتحصيل ككل ، كذلك الترابط الرياضي مما يدل على تكافؤ اموعات عند هذه ) والتركيب 
املستويات والتحصيل والترابط الرياضي ، يف حني وجدت هناك فروقات دالة إحصـائية عنـد   

 ـ:تذكر والفهم والتقومي والتواصل الرياضي عند املقارنة بني كل من اموعات مستويات ال
 . القبعات الست و الذكاءات املتعددة عند مستوى التذكر لصاحل القبعات الست /١
 . عند مستوى التذكر لصاحل القبعات الست  K.W.Lالقبعات الست و / ٢
 . لتذكر عند مستوى ا K.W.Lوتكافؤ الذكاءات املتعددة / ٣
 . عند مستوى الفهم لصاحل الذكاءات املتعددة  K.W.Lالذكاءات املتعددة و / ٤
 .تكافؤ الذكاءات املتعددة والقبعات الست عند مستوى الفهم / ٥
 . عند مستوى الفهم  K.W.Lوتكافؤ القبعات الست / ٦
 . ى التقومي الذكاءات املتعددة و القبعات الست لصاحل الذكاءات املتعددة عند مستو/ ٧
 .عند مستوى التقومي  K.W.Lتكافؤ الذكاءات املتعددة و / ٨
 . عند مستوى التقومي  K.W.Lتكافؤ القبعات الست و/ ٩
 . لصاحل الذكاءات املتعددة يف التواصل الرياضي  K.W.Lالذكاءات املتعددة و / ١٠
  .تكافؤ الذكاءات املتعددة والقبعات الست يف التواصل الرياضي / ١١
 . يف التواصل الرياضي  K.W.Lتكافؤ القبعات الست و / ١٢
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 ملخص الدراسة: الفصل اخلامس
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 ـ :متهيد
وتوصيات ،ألبرز نتائج الدراسة عرضاًيتضمن  ،للدراسة اًتتناول الباحثة يف هذا الفصل ملخص    

 . ومقترحات الدراسة
  

 ـ  :ملخص الدراسة 
           

، وبذل املتخصصون  املعاصرةدات رات والتجديالتطوالعديد من لقد تأثر تدريس الرياضيات ب    
ويـأيت يف  الرياضيات ، ر مناهج وأساليب تدريس من اجلهود لتطوي كثريات اليف تدريس الرياضي

وانطالقـا مـن   . مقدمة اجلوانب اليت حظيت باهتمام املختصني استراتيجيات التدريس احلديثة 
اً متواصلة لتطوير مناهجها وأساليب تدريسها، القناعة بأمهية الرياضيات ، بذل املهتمون ا جهود

وهي اجلهود اليت أفرزت العديد من الرؤى والتصورات اليت أسهمت يف االرتقاء مبستوى املناهج 
 . وأساليب التدريس 

 

وقد حتول االهتمام يف تدريس الرياضيات من حشو املعلومات إىل التعلم اإلبتكـاري الـذي      
 . طرق مواجهة املشكالت وتقدمي احللول هلا يعتمد على تعلم التفكري و

 

وهناك العديد من استراتيجيات التدريس اليت ظهرت ووجدت هلا تطبيقاً واسعاً يف الرياضيات،    
 .  K.W.Lومنها استراتيجيات الذكاءات املتعددة، واستراتيجية القبعات الست، وإستراتيجية 

 

االستراتيجيات التدريسية الثالث  دف إىل معرفة أثر دراسة اليتومن هذا املنطلق تأيت هذه ال    
ومهـاريت   ،من حيث  التحصيل الدراسـي ]  K.W.Lالذكاءات املتعددة والقبعات الست و [

 .التواصل والترابط الرياضي 
 

 ـ:شكل أدق يف ضوء طرح السؤال الرئيس التايلبوميكن حتديد مشكلة الدراسة     
אאאאאאאאא

K.W.Lאאאאאאא
אאא؟

،وهي إحدى وحدات مقـرر الرياضـيات   " هندسة اسمات " وقد اختارت الباحثة وحدة    
ملكة العربية السعودية ، ومن مث أعدت الباحثة دليالً للطالبة لدراسـة  بالصف الثالث املتوسط بامل

الذكاءات املتعددة ، القبعات الست ، ( الوحدة، وفق كل استراتيجية من االستراتيجيات الثالث 
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K.W.L ( كما أعدت دليالً للمعلمة لتدريس الوحدة وفق كل استراتيجية من االستراتيجيات ،
ة ببناء اختبار حتصيلي، واختبار ملهارات التواصل الرياضي، واختبار آخر الثالث ، وقامت الباحث

ملهارة الترابط الرياضي ، وقد قامت الباحثة بتحكيم وحدة الدراسة، وأدوات الدراسة، وذلـك  
من خالل عرضها على جمموعة من أعضاء هيئة التدريس واملختصني جبامعة أم القـرى ، وقـد   

طالبة من طالبات العينة، مت اختيارهم من مدرستني متوسطتني من ) ٩٥(تكونت عينة الدراسة من 
تعليم بنات مدينة مكة املكرمة ، ومت توزيع عينة الدراسة عشوائياً إىل أربع جمموعات، تكونت كل 
جمموعة من فصل دراسي واحد ، وقد مت تدريس إحدى اموعات باسـتخدام اسـتراتيجيات   

ستخدام استراتيجية القبعـات السـت، و الثالثـة باسـتخدام     الذكاءات املتعددة، واألخرى با
وقد طُبقت الدراسـة علـى   . ستراتيجية التقليدية اإل، والرابعة باستخدام  K.W.Lاستراتيجية 

مدار ست عشرة حصة دراسية، ومت تطبيق األدوات قبلياً وبعدياً، ومن مث التوصـل إىل نتـائج   
 . الدراسة 

 

 ـ :نتائج الدراسة 
بـات  على طال ؛تفوق طالبات اموعات التجريبية الثالثعلى ج الدراسة بوجه عام ت نتائدل

 مسـتوى  ، وعند] ق ، التحليل ، التركيب ، التطبيالتذكر [ اموعة الضابطة ، عند مستويات 
الرياضـي ، وبالتـايل    طلتـراب ككل، وكذلك دلت النتائج على تفوقهن يف اختبار ا التحصيل
 ـ :ة على النحو التايل الدراس نتائجأصبحت 

الذكاءات املتعددة، ( تفوق طالبات اموعات التجريبية الثالث اليت درست باستراتيجيات / ١
 .، على طالبات اموعة الضابطة عند مستوى التذكر ) K.W.Lالقبعات الست ، 

عات السـت،  تفوق طالبات اموعة التجريبية الثانية اليت درست باستخدام استراتيجية القب/ ٢
على طالبات اموعة التجريبية األوىل اليت درست باستخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة، 

،عند مسـتوى   K.W.Lوطالبات اموعة التجريبية الثالثة اليت درست باستخدام استراتيجية 
 . التذكر 

مـع   K.W.Lتيجية تكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثالثة اليت درست باستخدام اسـترا / ٣
طالبات من اموعة التجريبية األوىل، اليت درست باستخدام استراتيجيات الذكاءات املتعـددة  

 . عند مستوى التذكر 
الذكاءات املتعددة، القبعات ( تفوق طالبات اموعات التجريبية اليت درست باستراتيجيات /٤

 .هم ، على طالبات اموعة الضابطة عند مستوى الف)الست 
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تفوق طالبات اموعة التجريبية األوىل اليت درست باسـتخدام اسـتراتيجيات الـذكاءات    / ٥
عند  K.W.Lطالبات اموعة التجريبية الثالثة اليت درست باستخدام استراتيجية  املتعددة، على

 .مستوى الفهم 
،مـع طالبـات    K.W.Lتكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثالثة اليت درست باسـتراتيجية  /٦

 . اموعة الضابطة اليت درست باستراتيجية التدريس التقليدية عند مستوى الفهم 
تكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثانية اليت درست باستخدام استراتيجية القبعات الست، مع /٧

 . ى الفهمعند مستوK.W.Lطالبات اموعة التجريبية الثالثة، اليت درست باستخدام استراتيجية 
تكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثانية اليت درست باستخدام استراتيجية القبعات السـت،   /٨

مع طالبات اموعة التجريبية األوىل اليت درست باستخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة عند 
 مستوى الفهم

الذكاءات املتعددة، ( تيجيات تفوق طالبات اموعات التجريبية الثالث، اليت درست باسترا/٩
 .، على طالبات اموعة الضابطة عند مستوى التطبيق )  K.W.Lالقبعات الست ، 

الـذكاءات  ( تكافؤ بني طالبات  اموعات التجريبية الثالث اليت درست باستراتيجيات / ١٠
 . ، عند مستوى التطبيق ) K.W.Lاملتعددة، القبعات الست ، 

الـذكاءات  ( موعات التجريبية الثالث، اليت درسـت باسـتراتيجيات   تفوق طالبات ا/ ١١
 .، على طالبات اموعة الضابطة عند مستوى التحليل ) K.W.Lاملتعددة، القبعات الست ، 

الـذكاءات  ( تكافؤ بني طالبات  اموعات التجريبية الثالث اليت درست باستراتيجيات / ١٢
 . عند مستوى التحليل )  K.W.Lاملتعددة، القبعات الست ، 

الذكاءات املتعددة، ( تفوق طالبات اموعات التجريبية الثالث اليت درست باستراتيجيات /١٣
 .على طالبات اموعة الضابطة عند مستوى التركيب )  K.W.Lالقبعات الست ، 

الـذكاءات  ( تكافؤ بني طالبات  اموعات التجريبية الثالث، اليت درست باستراتيجيات / ١٤
 . ، عند مستوى التركيب ) K.W.Lاملتعددة، القبعات الست ، 

الـذكاءات  ( تفوق طالبـات اموعـات التجريبيـة الـيت درسـت باسـتراتيجيات       / ١٥
 .، على طالبات اموعة الضابطة عند مستوى التقومي )K.W.Lاملتعددة،

تخدام استراتيجية القبعات الست، تكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثانية اليت درست باس/ ١٦
 . مع طالبات اموعة الضابطة اليت درست باالستراتيجية التقليدية عند مستوى التقومي
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تفوق طالبات اموعة التجريبية األوىل اليت درست باستراتيجيات الذكاءات املتعددة، على / ١٧
راتيجية القبعات الست، عند مستوى طالبات اموعة التجريبية الثانية اليت درست باستخدام است

 . التقومي 
مـع   K.W.Lتكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثالثة اليت درست باستخدام اسـتراتيجية  / ١٨

طالبات من اموعة التجريبية األوىل، اليت درست باستخدام استراتيجيات الذكاءات املتعـددة،  
 . عند مستوى التقومي  

١٩/ موعة التجريبية الثانية اليت درست باستخدام استراتيجية القبعات الست، تكافؤ طالبات ا
عند مسـتوى  ، K.W.Lمع طالبات اموعة التجريبية الثالثة اليت درست باستخدام استراتيجية 

 . التقومي 
الذكاءات املتعددة، ( تفوق طالبات اموعات التجريبية الثالث اليت درست باستراتيجيات  /٢٠

 .، على طالبات اموعة الضابطة يف التحصيل الكلي) K.W.Lالست ،  القبعات
الـذكاءات  ( تكافؤ بني طالبات  اموعات التجريبية الثالث اليت درست باستراتيجيات / ٢١

 . ، يف التحصيل الكلي ) K.W.Lاملتعددة، القبعات الست ، 
الـذكاءات املتعـددة،   ( ات تفوق طالبات اموعات التجريبية اليت درست باسـتراتيجي / ٢٢

 .على طالبات اموعة الضابطة يف التواصل الرياضي  ) القبعات الست 
تفوق طالبات اموعة التجريبية األوىل اليت درست باستخدام اسـتراتيجيات الـذكاءات   / ٢٣

يف ، K.W.Lطالبات اموعة التجريبية الثالثة اليت درست باستخدام اسـتراتيجية   املتعددة، على
 .التواصل الرياضي  

، مـع طالبـات   K.W.Lتكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثالثة اليت درست باستراتيجية /٢٤
 . اموعة الضابطة، اليت درست باستراتيجية التدريس التقليدية يف التواصل الرياضي 

القبعات السـت،   تكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثانية اليت درست باستخدام استراتيجية/٢٥
، يف التواصـل  K.W.Lمع طالبات اموعة التجريبية الثالثة اليت درست باستخدام استراتيجية 

 . الرياضي 
تكافؤ طالبات اموعة التجريبية الثانية اليت درست باستخدام استراتيجية القبعات الست،  /٢٦

تراتيجيات الذكاءات املتعددة، يف مع طالبات اموعة التجريبية األوىل اليت درست باستخدام اس
 . التواصل الرياضي 

الذكاءات املتعددة، ( تفوق طالبات اموعات التجريبية الثالث اليت درست باستراتيجيات / ٢٧
 .، على طالبات اموعة الضابطة يف الترابط الرياضي ) K.W.Lالقبعات الست ، 
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الـذكاءات  ( الث اليت درست باستراتيجيات تكافؤ بني طالبات  اموعات التجريبية الث/ ٢٨
 . ، يف الترابط الرياضي ) K.W.Lاملتعددة، القبعات الست ، 

 ـ :توصيات الدراسة
 ـ :توصي الباحثة باآليت  دلت على فعالية وتأثري االستراتيجيات التدريسية يف ضوء النتائج اليت

عد معلمات الرياضيات  على استخدام إثراء املوضوعات الرياضية املختلفة باألنشطة اليت تسا/ ١
يف تـدريس الرياضـيات يف    K.W.Lاستراتيجيات الذكاءات املتعددة ، والقبعات الست ، و 

 .املرحلة املتوسطة 
إعادة النظر يف ختطيط مناهج الرياضيات باملرحلة املتوسطة حبيث تركـز علـى أن تتضـمن     /٢

 .فقط على املعلومات واملعارف العقلية  مهارات التواصل والترابط الرياضي وليس االقتصار
إعادة النظر بصفة مستمرة يف برامج إعداد معلمات الرياضيات ، وتضمني املقررات الدراسية  /٣

يف برامج إعداد معلمات الرياضيات باستراتيجيات الذكاءات املتعـددة والقبعـات السـت و    
K.W.L 

ونات املقدرة الرياضية الـيت تتضـمن   تضمني برامج إعداد معلمات الرياضيات عناصر ومك/ ٤
 .التواصل والترابط ملواكبة التطورات احلاصلة يف جمال تدريس الرياضيات 

مثل  ،تدريب معلمات الرياضيات على استخدام االستراتيجيات احلديثة يف تدريس الرياضيات/ ٥
 .  أثناء تدريس املوضوعات الرياضية K.W.Lالذكاءات املتعددة ، القبعات الست ، 

دعوة املعلمات إىل تنوع طرائق التدريس اليت ختدم الذكاءات املتعددة، والقبعات السـت، و  / ٦
K.W.L . 

 ـ :مقرتحات الدراسة 
 ـ:تقترح الدراسة القيام بإجراء البحوث اآلتية

 ،التدريس باستخدام اسـتراتيجيات الـذكاءات املتعـددة    أثردراسات مماثلة تتناول إجراء / ١
ي، يف مراحـل تعليميـة   والترابط الرياض ،والتواصل ،يف التحصيل K.W.Lو ،توالقبعات الس

 .خمتلفة 
 ،التدريس باستخدام استراتيجيات الذكاءات املتعـددة  إجراء دراسات مماثلة للكشف عن أثر/٢

 .على متغريات تابعة أخرى  K.W.Lو ،والقبعات الست
 ،والقبعات الست ،جيات الذكاءات املتعددةاستراتيما بني  لعقد مقارنةدراسات مماثلة إجراء /  ٣
 . باستراتيجيات تدريسية أخرى  K.W.Lو
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 قائمة املراجع
 :قائمة املراجع العربية : أوال 

أثر برنامج يف الذكاءات املتعددة ملعلمي العلوم يف تنمية مهارات التدريس ) ." م ٢٠٠٦( إبراهيم ، عبداهللا  ١
، الد التاسع ، العدد الرابع ، ديسمرب  ، جملة التربية العلمية" لدى تالميذهم اإلبداعي ومهارات حل املشكلة 

 .٩٠ - ٢٧، اجلمعية املصرية للتربية العلمية ، جامعة عني مشس ص ص  ٢٠٠٦
 .مكتبة اإلجنلو املصرية : ، القاهرة  "إستراتيجيات التعليم وأساليب التعلم."   )م  ٢٠٠٤( إبراهيم ، جمدي  ٢
) "  ٣( سلسلة التفكري والتعليم والتعلم  ،"التدريس اإلبداعي وتعلم التفكري ."  ]أ [ )م٢٠٠٥( راهيم ، جمدي إب ٣

 .عامل الكتب : ، القاهرة 
التفكري من منظور تربوي تعريفة ـ طبيعته ـ مهاراته ـ تنميته ـ ." ] ب [  )م ٢٠٠٥( إبراهيم ، جمدي عزيز  ٤

 .اهرةالق: ، عامل الكتب "أمناطه 
 . دار املسرية : ، عمان  "تعليم التفكري النظرية والتطبيق . ") م ٢٠٠٧( أبو جادو ، صاحل ؛ نوفل ، حممد  ٥
منـاهج  " )  . م ٢٠٠٦( أبو زينة ، فريد ؛ اجلادري ، عدنان ؛ قندجلي ، عامر ؛  بين هاين ، عبد الرزاق  ٦

 الوراق : ، عمان  "البحث العلمي الكتاب األول أساسيات البحث العلمي 
دار : عمـان   ،"مناهج تدريس الرياضيات للصـفوف األوىل ." ) م ٢٠٠٧( أبو زينة ، فريد ؛ عبانة ، عبد اهللا  ٧

 . املسرية 
 هـ ١٤٢٧/ ١٢/ ٨تاريخ الدخول . ، موقع أنس املىن العلمي " دوافع اإلبداع" ).م ٢٠٠٣( أبو عبيد ، أمساء  ٨

http://www.khayma.com/almuna/ebda٣.htm 
 

فعالية استخدام املنظمات املتقدمة املرئية وأنشطة الذكاءات املتعددة يف تنمية بعض " ). م ٢٠٠٧( أمحد ، مسية  ٩
لثاين والعشرون بعـد  العدد ا مهارات التفكري لدى أطفال الرياض ، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس ،

 .  ٥٤ - ١٣جامعة عني مشس ، ص ص : املائة ، مارس ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، القاهرة 
عزوف الطالب عن دراسة الرياضـيات وعالقتـه بـبعض    )."  ١٩٩٨( أبو اخلري ، مدحت  أمحد ، شكري ؛ ١٠

، مركز البحوث التربوية " من طالب دوليت قطر واإلماراتاملتغريات املعرفية والنفسية واالجتماعية لدى عينتني 
  ١٢٧ – ٩جبامعة قطر ، ص ص

قدرات التفكري اإلبتكاري يف عالقتها بعادات االستذكار وقلـق  ." ) م  ١٩٩٤( أدييب ، عباس ؛ عبادة ، أمحد  ١١
، امعة البحرين ، كلية التربيةج ،"االختبار لدى عينة من طالب مرحليت التعليم الثانوي واجلامعي بدولة البحرين 

جامعـة  : البحـرين  ، خمرجات التعليم والـتعلم   متر العلمي الثالث بعنوان التقومي التربوي وعالقته بتحسنياملؤ
  البحرين

، الدمام "الذكاءات املتعددة يف غرفة الصف . "  )م  ٢٠٠٦( ) مدارس الظهران : ترمجة ( آرمسرونج ، ثوماس  ١٢
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.التربوي للنشر والتوزيعدار الكتاب : 
تعليم الرياضيات للمرحلـة الثانويـة اسـاليب    " ) م ٢٠٠٤) ( الرزو ، حسن : ترمجة ( ألفريد ، بوسامينتيز   ١٣

 .دار الكتاب اجلامعي : العني  ،"ووحدات إثرائية 
 . ر الفكر العريب دا:، القاهرة "طرق تدريس الرياضيات نظريات وتطبيقات" .) م ٢٠٠١( األمني ، امساعيل  ١٤
األنشطة التعليمية املتكاملة لرياض األطفال وقياس أثرها على تنمية كل من الذكاء ." ) م ٢٠٠٦( أمني ، إميان  ١٥

 ٨١م ، ص ٢٠٠٦، يونيو ) ١١٤(، العدد  املنطقي الرياضي والذكاء البصري املكاين ، جملة دراسات يف املنهاج
 . ١٠٤ص -

، منتـديات  " ؟ ملاذا التفكري بطريقة القبعات الستة ؟ وما هي القبعات السـتة ). " م  ٢٠٠٤( آندروم ، إميان  ١٦
 هـ ١٤٢٧/ ١٢/ ٨تاريخ الدخول . احلصن النفسي 

http://bafree.net/forums/showthread.php?t=٢٣٧٥٠ 
تـاريخ  . ، منتديات احلصـن النفسـي   " مهارات التفكري فوق املعرفية ) . "م ٢٠٠٤( عمار  األنصاري ، أبو  ١٧

 هـ١٤٢٧/ ١٢/ ٨الدخول 
http://bafree.net/forums/showthread.php?t=٣١٦٥٣ 

الشركة املغربية للطباعة : ، الرباط  "م مبقاربة الذكاءات املتعددة التعليم والتعل"  .)م ١٩٩٩(أوزي ، أمحد  ١٨
 والنشر 

تاريخ الـدخول  . ، منتديات احلصن النفسي " القبعات الست التفكري املتوازي" .)م  ٢٠٠٥( اإلجيايب ، املسلم  ١٩
 هـ١٤٢٧/ ٨/١٢

tp://bafree.net/forums/showthread.php?t=٢٣٧٥٠ht
فعالية برنامج قائم على الذكاءات املتعددة يف تنمية املفاهيم العلمية " .)م ٢٠٠٤( الباز ، أحالم ، حيي ، سعيد  ٢٠

مناهج ، املؤمتر العلمي الثامن األبعاد الغائبة يف "وعلميات العلم واالجتاهات حنو العلو م لدى التالميذ الصم 
، الد األول ، اجلمعية املصرية للتربية العلمية ، كلية التربية ، جامعة عني مشس ، ص ص  العلوم بالوطن العريب

١٩٩-١٥٩ 
فعالية برنامج للعلوم باملرحلة االبتدائية يف ضوء نظرية الذكاءات املتعـددة يف تنميـة   .") م٢٠٠٦(الباز ، خالد  ٢١

، الد ، دراسة منشورة يف املؤمتر العلمي العاشر للتربية العلمية "ديل أمناط التعلمالتحصيل والذكاء الطبيعي وتع
  ٣٠ - ٩ص  ص األول ، اجلمعية املصرية للتربية العلمية ،كلية التربية ، جامعة عني مشس ، القاهرة ،

مركز : مكة املكرمة ]  ابية دورة كت[،  "استراتيجية القبعات الست يف التفكري "  .)م ٢٠٠٦( باعثمان ، عثمان  ٢٢
 . الراشد 

فاعلية وحدة مقترحة يف الرسم البياين يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة وأثرها " .) م٢٠٠٣( بدر ، حممود  ٢٣
، دراسة مقدمة يف املؤمتر العلمي اخلامس عشر مناهج التعليم واإلعداد " على اجتاهات الطالب حنو الرياضيات

دار الضيافة جامعة عني مشس ، الد الثاين ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، جامعة  ، للحياة املعاصرة
 ٦٤٢ - ٦١١القاهرة ص ص : عني مشس 
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أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة يف تدريس العلوم يف التحصـيل  ." )  م٢٠٠٤( البدور ، عدنان  ٢٤
، قسم املنـاهج   رسالة ماجستري غري منشورة،  "ف السابع األساسي واكتساب عمليات العلم لدى طلبة الص

 . وطرق التدريس ، كلية الدراسات التربوية العليا ،  جامعة عمان العربية للدراسات العليا 
 .دار الفكر العريب : عمان ،" استراتيجيات يف تعليم وتقومي تعلم الرياضيات. " )م ٢٠٠٣( بدوي ، رمضان  ٢٥
 .مكتبة لبنان  : بريوت  ،٢، ط" الوايف معجم وسيط اللغة العربية) "م١٩٩٠(اين ،عبد احلميد،البست ٢٦
( أثر إستراتيجية تدريبية مقترحة لبعض املوضوعات واملفاهيم الرياضية املرتبطة "  .) م٢٠٠٥( بطيخ ، فتحية  ٢٧

جانيب املعرفة والتطبيق العلمي هلا يف  علىNCTMالرياضيات املدرسية العاملية ) مبعايري املستويات املعيارية 
، املؤمتر العلمي السابع عشر مناهج التعليم واملستويات " التدريس لدى الطالب املعلمني شعبة الرياضيات

 ٤٦٦ – ٤٣٧ص ص ،  ٢٠٠٥يوليو  ٢٦، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس  ،  املعيارية
ام بعض النماذج العاملية ملقاييس تقدير حل املشكلة الرياضية القائمة استخد أثر."  ) م٢٠٠٦( بطيخ ، فتحية  ٢٨

 ،" استراجتيات ما وراء املعرفة يف حتسني أداء احلل وتدريسها لدى الطالب املعلمني ختصص رياضيات على
امعة جب ٢٠٠٦يوليو  ٢٦ -٢٥دراسة مقدمة يف املؤمتر العلمي الثامن عشر مناهج التعليم وبناء اإلنسان العريب 

 ٥٠٦ -٤٤٩ص ص عني مشس ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس  ، الد الثاين 
، جملـة  "اجتاهات حديثة يف استراتيجيات ما وراء املعرفة يف تعلـيم القـراءة   ."  ) م  ٢٠٠٤( هبلول ، إبراهيم  ٢٩

واملعرفة ، كلية التربية ، جامعة عني مشـس ص  العدد الثالثون ، يناير ، اجلمعية املصرية للقراءة  القراءة واملعرفة ،
  ٢٦٠ص :  ١٨٣

 .دار الفكر العريب :  القاهرة  ،"الذكاءات املتعددة والفهم تنمية وتعميق " . )م ٢٠٠٣( جابر ، جابر   ٣٠
هـ١٤٢٧/ ١١/ ٢٧تاريخ الدخول . منتديات األسد  ،"دورة هندسة التفكري ." ) م ٢٠٠٦( اجلابري ، محد  ٣١

http://www.alasad.net/vb/showthread.php?t=٣٣١٨٣
: ، الرياض "  أطر العقل نظرية الذكاءات املتعددة" ).م٢٠٠٤( ، )اجليولسي ، حممد : ترمجة ( جاردنر ، هوارد  ٣٢

 .يج مكتب التربية العريب لدول اخلل
،  "الذكاء املتعدد يف القرن احلادي والعشرين ." ) م ٢٠٠٥) ( اخلزامي ، عبد احلكم : ترمجة ( جاردنر ، هوارد  ٣٣

 . دار الفجر للنشر والتوزيع : القاهرة 
 .دار الفكر العريب : عمان ، "مفاهيم وتطبيقات : تعليم التفكري " .)م ٢٠٠٢( جروان ، فتحي  ٣٤
 ، مركز رعاية املوهوبني باألحساء "التفكري بطريقة القبعات الست .") م  ٢٠٠٤( عبد الرحيم اجلمعان ،  ٣٥

http://almawheba.hasaedu.gov.sa/ALMOHEBH.HTM
   .مجعية إقرأ لدعم الطالب العرب ، "فكري ملعات العقل برنامج تعليم مهارات الت" .)م  ٢٠٠٣( مجعية إقرأ  ٣٦

http://www.eqraa.com/html/modules.php?name=News&file=article&sid=٢
تيجيات ما وراء املعرفة يف حتصـيل العلـوم   فعالية استخدام استرا .")م ٢٠٠١(اجلندي ، أمينة ؛ صادق ، منري  ٣٧

، املؤمتر العلمـي  "وتنمية التفكري االبتكاري لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي ذوي السعات العقلية املختلفة 
القاهرة ، ص : ، الد األول ، اجلمعية املصرية للتربية العلمية ، جامعة عني مشس اخلامس التربية العلمية للمواطنة 
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 ٤١٢- ٣٦٣ص
! طريقة عملية للتدريس النـاجح  ١٠٠٠أكثر من " )  .مكتبة جرير  : ترمجة (  )م  ٢٠٠٦( جنسن ، إيريك  ٣٨

 . مكتبة جرير:  ، الرياضٍ "التدريس الفعال 
 .مكتبة الشقري : ، الرياض "تدريب املعلمني على تعليم مهارات التفكري" . )م  ٢٠٠٢( احلارثي ،إبراهيم   ٣٩
القاهرة ".  تتدريس الرياضيات الطرق واألساليب واملداخل واالستراتيجيا." ) م  ٢٠٠٣( يب ، أبو هاشم حب ٤٠

 . مكتبة النهضة املصرية : 
فعالية استخدام استراتيجية ما وراء املعرفة لتنمية الفهم القرائي والتحصيل ."  )م ٢٠٠٢( حسام الدين ، ليلى  ٤١

 ١٢٥ – ١٠١العدد الرابع ، ص ص  ، جملة التربية العلمية ،"صف الثاين اإلعدادي يف مادة العلوم لدى تالميذ ال
، جامعـة    "تدريس استراجتيات التعليم ، شبكة معلمي اللغة العربية يف املدارس" . )م  ٢٠٠٤( حسن ، وفاء  ٤٢

 مركز اللغات التطبيقية :  جورج واشنطن ، واشنطن 
Network.h-http://www.Arabic K tm١٢ا

 .دار الفكر العريب : عمان  ،"تربويات املخ البشري ."  )م  ٢٠٠٣( حسني ، عبد اهلادي  ٤٣
 . القاهرة: دار األفق  ،"الذكاء املتعدد وتنمية املوهبة ." ]  أ[  ) م ٢٠٠٦( حسني ، عبد اهلادي  ٤٤
ظريـة الـذكاءات   مـدخلك العملـي إىل ورش عمـل قـوة ن    "  ] .ب) [ م ٢٠٠٦( حسني ، عبد اهلادي  ٤٥

 . دار الفكر :  ،عمان "املتعددة
تصميم اموعة الضابطة غري املتكافئة دراسة تقوميية لألسـاليب اإلحصـائية   )" ١٤١٦( محاد ، ديانا  ٤٦

املستخدمة مع التصميم يف رسائل الدراسات العليا بكلية التربية جامعة أم القرى ، رسالة ماجستري غـري  
 .لقرى ، كلية التربية ،قسم علم النفس جامعة أم ا منشورة ،

 .عمان : ، دار وائل  "أساليب تدريس الرياضيات .") م ٢٠٠٥( محدان ، فتحي خليل  ٤٧
، "معيقات تعليم وتعلم الرياضيات يف املرحلة الثانوية من وجهة املعلمني والطلبة ." )م ١٩٩٣( احلوامدة ، أمحد  ٤٨

 . األردن : ة الريموك ، إربد ، جامع رسالة ماجستري غري منشورة
استخدام استراتيجية الذكاء املتعدد يف تدريس العلوم لـدى معلـم العلـوم    . " )م ٢٠٠٥( اخلالدي ، حممد   ٤٩

 ٢٠٠٥العدد الثامن بعد املائة ، نوفمرب ، ،، ، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس"باململكة العربية السعودية 
 ١٩٥ - ١٣٩ناهج وطرق التدريس ، ص  ص ، اجلمعية املصرية للم

الذكاءات املتعددة يف تـدريس   تأثر استخدام استراتيجيا."  )م ٢٠٠٦ ( خطابية ، عبداهللا ؛ البدور ، عدنان  ٥٠
رسالة اخلليج العريب ، العدد التاسع والتسعون  ،"العلوم يف اكتساب طلبة الصف السابع األساسي لعمليات العلم 

  ٦٦- ١٣الرياضي ص ص : العريب لدول اخلليج ، مكتب التربية 
دار : ، عمـان   ٢ط ،"طرق تعليم التفكري لألطفـال  ".) م ١٩٩٧( اخلاليلة ، عبد الكرمي ، اللبابيدي ، عفاف  ٥١

 . الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
التحصيل وعمليات العلم  أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة يف تنمية" .) م  ٢٠٠٦( خليل ، نوال  ٥٢
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الد  األساسية والتفكري التوليدي يف مادة العلوم لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي ، جملة التربية العلمية ،
م ، اجلمعية املصرية للتربية العلمية ، كلية التربية ، جامعة عني مشس ، ص  ٢٠٠٦التاسع ، العدد الثالث ، سبتمرب 

 ٩٩- ٥١ص 
أثر استخدام استراتيجيات ماوراء املعرفة يف تنمية التفكري العلمي واالجتاه حنو مادة ." ) م ٢٠٠٥(نوال  خليل ، ٥٣

:  ٩١األول ، مارس ص: العدد ) ٨(، الد  ،  جملة التربية العلمية "العلوم لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
 ١٣٠ص 

" استراتيجيات لالستيعاب القرائي استراتيجية " . )لظهران مدارس ا: ترمجة (  )م٢٠٠٤( دايرسون ، مارغريت  ٥٤
 . دار الكتاب التربوي للنشر : ، الدمام  ٣ط ، " و استراتيجية اجلدول الذايت " تنال القمر 

 .ضة مصر : القاهرة  ،"قبعات التفكري الست "  .)م  ٢٠٠٦) ( شريف حمسن : ترمجة ( دي بونو ، إدوارد  ٥٥
التفاعل بني بعض استراتيجيات ما وراء املعرفة ومستويات جتهيز املعلومـات يف  ." ) م ٢٠٠٥( اة رمضان ، حي ٥٦

تنمية املفاهيم العلمية والتفكري الناقد لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي يف مادة العلـوم ، جملـة التربيـة    
 . ٢٣١ص  - ١٨١م ، ص ٢٠٠٥، مارس ) ١(الد الثامن ، العدد العلمية ، 

/ ٢٣تـاريخ الـدخول   . ، منتديات املنابر التربوية والتعليمية " أحباث يف التفكري" ) .م  ٢٠٠٥( الروقي ، محود  ٥٧
 هـ١١/١٤٢٧

http://www.mnaabr.com/vb/forumdisplay.php?f=٢٠ 
عـامل  : ، القـاهرة  " استراتيجيات التدريس رؤية معاصرة لطرق التعليم والتعلم " .)م ٢٠٠٣( زيتون ، حسن  ٥٨

 .الكتب 
 . دار الفكر العريب : عمان  ،"مبادئ القياس والتقومي يف التربية .") م ١٩٩٨( الزيود ، فهمي ؛ عليان ، هشام  ٥٩
 . ، منتديات العز الثقافية  "الرياضيات" . ) ٢٠٠٥( سعد الدين ، أمحد  ٦٠

٣ ١٢٥٦http://www.al ez.net/vb/showthread.php?t=( 
مـا وراء   أثر استخدام استراتيجية التعلم القائم علي االستبطان علي تنمية مهارات" . )م٢٠٠١(سعيد ، أمين  ٦١

املركز القومي ، دراسة منشورة جملة املعلم ، " الل مادة الفيزياءمن خ املعرفة لدى طالب الصف األول الثانوي
 القاهرة : للبحوث والتربية والتنمية 

،  الصحيفة التربوية اإللكترونية، كلية التربية جامعة املنوفية ص " التواصل الرياضي" .) م٢٠٠٥( السعيد ، رضا  ٦٢
  ٨ – ١ص 

 . دار الوراق: ، عمان  "ساليب تدريس الرياضياتأ" . )م ٢٠٠٤( السلطاين ، عبد احلسني  ٦٣
 .دار القلم :، ديب  "تعليم الرياضيات للقرن احلادي والعشرين."  )م ٢٠٠٤( السواعي ، عثمان  ٦٤
، سلسلة التـدريس  "معايري الرياضيات والعلوم يف غرفة الصف".)م  ٢٠٠٥( السواعي ، عثمان ؛ خشان ، أمين  ٦٥

 . دار القلم : ، ديب )"  ٤( علوم الفاعل للرياضيات وال
 .شركة اإلبداع اخلليجي : الكويت  ،"مبادئ اإلبداع ."  )م ٢٠٠١( السويدان ، طارق ؛ العدلوين ، حممد  ٦٦



- ٢١٣ -  

مدى فعالية تقييم األداء باستخدام أنشطة الذكاءات املتعددة جلادرنر يف اكتشاف ."  )م  ٢٠٠٢( سيد ، إمام  ٦٧
، جامعة  ٢٠٠٢يوليو  ٢الد الثامن عشر ، العدد ، ، جملة كلية التربية" املرحلة االبتدائية املوهوبني من تالميذ

 أسيوط : أسيوط 
توظيف الذكاء املتعدد باستخدام استراتيجيات مقترحة لتعليم العلوم يف تعلـيم  ".) م ٢٠٠٤( الشافعي ، سنية  ٦٨

، الد السابع ، العدد الرابـع ، الشـهر    ، جملة التربية العلمية"ةاملفاهيم العلمية لتالميذ املرحلة اإلعدادية املهني
 ٢٣٥ -١٩٩م ، اجلمعية املصرية للتربية العلمية ، كلية التربية جامعة عني مشس  ص  ص  ٢٠٠٤ديسمرب ، 

لشبكة اثر استخدام استراتيجيات التفكري فوق املعريف من خالل ا.") م ٢٠٠٦( الشبل ، منال ؛ األمحد ، نضال  ٦٩
العاملية للمعلومات على التحصيل الدراسي وتنمية مهارات التفكري العليا لدى طالبات مقرر الربجمة الرياضية 

، العدد السادس عشر بعد املائه ، سبتمرب ،  ، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس"جبامعة امللك سعود 
 .٢١٢:  ١٥٣جامعة عني مشس ، ص  ص  اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، كلية التربية

. عامل الكتب:  القاهرة  ،"معجم املصطلحات التربوية والنفسية .") م  ٢٠٠٣( شحاتة ، حسن ؛ النجار ، زينب  ٧٠
التنبؤ بالتحصيل الدراسي يف ضوء نظرييت معاجلة املعلومات ." ) م  ٢٠٠٢( الشريف ، صالح الدين  ٧١

 . أسيوط : م ، جامعة أسيوط ٢٠٠٢يوليو  ٢الد الثامن العدد  ة كلية التربية ،، جمل" والذكاءات املتعددة
تقومي منهج الرياضيات احلايل لتعليم الصم من وجهة نظر املعلمني يف ضوء مهارات ".) م ٢٠٠٦( الشقرة ، مها  ٧٢

اجلمعية : ، القاهرة  ٢٠٠٦ ، إبريل ، ١١٣، العدد  ، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس"التواصل الكتايب 
 ١٥٣:  ١٢١املصرية للمناهج وطرق التدريس ص ص 

أثر استراتيجيات ما وراء املعرفة يف حتصيل العلوم وتنمية مهارات ما وراء العلم ."  )م٢٠٠٠( شهاب ، مىن  ٧٣
 ٣العدد  ٤الد ة ، ، جملة التربية العلمي" التكاملية والتفكري اإلبتكاري لدى تلميذات الصف الثالث اإلعدادي

 . اجلمعية املصرية للتربية العلمية ، كلية التربية جامعة عني مشس  
أثر ربط حمتوى الرياضيات باحلياة اليومية على حتصيل طلبة الصف الثالث ." ) م ٢٠٠٠( الشيخي ، هاشم  ٧٤

: منشورة ، اجلامعة األردنية  رسالة ماجستري غري". املتوسط مبدينة جدة يف الرياضيات وعلى اجتاهام حنوها 
 . عمان 

أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات املتعددة يف حتصيل العلوم وبعض العمليات .") م ٢٠٠٧( صادق ، منري  ٧٥
الد  ، جملة التربية العلمية ،"العقلية وبقاء أثر التعلم لتالميذ الصف اخلامس األساسي ذوي صعوبات التعلم 

 ١٨٤ - ١٣١م ، اجلمعية املصرية للتربية العملية ، جامعة عني مشس ص ص ٢٠٠٧األول ، مارس  العاشر ، العدد
املرحلـة األساسـية   مناهج وأساليب تدريس الرياضـيات يف  " . )م  ٢٠٠٧( عباس ، حممد ، العبسي ، حممد  ٧٦

 .دار املسرية : ، عمان "الدنيا
أدب األطفال يف تنمية بعض مهارات االتصال الشفهي ألطفال أثر استخدام "  .)م ٢٠٠١( عبد الرمحن ، هدى  ٧٧

 .  ١٨٠ - ١٥٣ص ص  ، يونيو )  ٧١(، العدد ، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس"قبل املدرسة  ما
 . دار الفكر العريب : القاهرة  ،"تدريس العلوم ومتطلبات العصر .") م ٢٠٠٦( عبد السالم ، مصطفى  ٧٨
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فعالية برنامج قائم على الذكاءات املتعددة لتنمية التحصـيل  "  .)م ٢٠٠٦( ع ، عزة ؛ الشني ، مسر عبد السمي ٧٩
جملة دراسـات يف املنـاهج وطـرق    " والتفكري الرياضي وامليل حنو الرياضيات لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية 

 ١٦٨ - ١٣١،العدد الثامن عشر بعد املائة ، نوفمرب ، ص ص التدريس
أساليب التعلم وعالقتها بالذكاءات املتعددة والتوجهات الدافعية والتخصص ". )م ٢٠٠٢( العليم ، زينب  عبد ٨٠

  ٨١ – ٩بنها ص ص :  ٢٠٠٢، أكتوبر  ٥٣، الد الثاين عشر ، العدد  ، جملة كلية التربية بنها" الدراسي
جيات ما وراء املعرفة يف حتصـيل الفيزيـاء   فعالية استخدام بعض استراتي"  ).م ٢٠٠٥( عبد الوهاب ، فاطمة  ٨١

جملة التربية العلمية " وتنمية التفكري التأملي واالجتاه نح استخدامها لدى طالب الصف الثاين الثانوي األزهري 
 ٢١٢ -١٥٩القاهرة ص ص : م ٢٠٠٥، ديسمرب ) ٤(، الد الثامن،العدد 

 . مكتبة اإلجنلو املصرية : القاهرة   ،"تربويات الرياضيات ) . "م ٢٠٠٠( عبيد ، وليم  ٨٢
: ، عمان  "تعليم الرياضيات جلميع األطفال يف ضوء متطلبات املعايري وثقافة التفكري) ."م ٢٠٠٤( عبيد ، وليم  ٨٣

 .دار املسرية 
ديبينـو   دار: ، عمـان   "الدماغ والتعلم والتفكري." ] أ ) [ م ٢٠٠٥( عبيدات ، ذوقان ؛ أبو السميد ، سلهية  ٨٤

 . للنشر والتوزيع 
استراتيجيات التـدريس يف القـرن احلـادي    ." ]  ب ) [ م ٢٠٠٥( عبيدات ، ذوقان ؛ أبو السميد ، سلهية  ٨٥

 . دار ديبينو للنشر والتوزيع :  ، عمان " والعشرين دليل املعلم واملشرف التربوي
،  "جمتمع املعرفة رؤية لتنمية اتمع العريب وتقدمـه آفاق التعليم اجليد يف ." ) م ٢٠٠٥( عرفة ، صالح الدين  ٨٦

 عامل الكتب : القاهرة 
: ، القـاهرة   "تفكري بالحدود رؤى تربوية معاصرة يف تعليم التفكري وتعلمه"). م ٢٠٠٦( عرفة ، صالح الدين  ٨٧

 . عامل الكتب 
بات كلية التربية للبنات وفق نظرية أساليب تعلم طال." ) م ٢٠٠٦( عز الدين ، سوسن ؛ العويضي ، وفاء  ٨٨

، العدد السادس واخلمسون ،  ، جملة القراءة واملعرفة" الذكاءات املتعددة باململكة العربية السعودية مبحافظة جدة
 . القاهرة : جامعة عني مشن . كلية التربية / ، اجلميعة املصرية للقراءة واملعرفة  ٢٠٠٦يولو 

مستويات الذكاءات املتعددة لدى طلبة مرحلة التعلـيم  ]  . "أ ) [ م ٢٠٠٣( ار ، نائلة عفانة ، عزو ؛  واخلزند ٨٩
 .، غزة ، اجلامعة اإلسالمية " األساسي بغزة وعالقتها بالتحصيل يف الرياضيات وامليول حنوها

قتـها بـبعض   استراتيجيات الذكاوات املتعـددة وعال " ]  .ب) [ م  ٢٠٠٣( عفانة ، عزو ؛ اخلزندار ، نائلة  ٩٠
، حبث مقدم يف املؤمتر العلمي اخلامس عشر مناهج التعليم "املتغريات لدى الطلبة املعلمني ختصص رياضيات بغزة

م الد الثاين ، اجلمعية املصرية للمناهج وطـرق التـدريس    ٢٠٠٣يوليو  ٢٢ – ٢١واإلعداد للحياة املعاصرة 
 .٤٥٤ - ٤١٩القاهرة ص ص : جامعة عني مشس  دار الضيافة 

 .دار املسرية :  عمان  ،"التدريس الصفي بالذكاءات املتعددة .") م ٢٠٠٧( عفانة ، عزو ؛ اخلزندار ، نائلة  ٩١
أثر استخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس الرياضيات ) . " م ٢٠٠٤( عفانة ، عزو ؛ نشوان ، تيسري  ٩٢
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، املؤمتر العلمي الثامن األبعاد الغائبة يف مناهج العلوم " الثامن بغزة على تنمية التفكر املنظومي لدى طلبة الصف
 - ٢١٣، الد األول ، اجلمعية املصرية للتربية العلمية ، كلية التربية ، جامعة عني مشس ، ص ص  بالوطن العريب

٢٤٠ 
 .دار املسرية : ، عمان "مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها" ) . م ٢٠٠٠( عقيالن ، إبراهيم  ٩٣
اثر استخدام استراجتيات ما وراء املعرفة يف حتصيل الرياضيات وحل املشـكالت  ." ) م  ٢٠٠٤( على ،  وائل  ٩٤

،العدد السـادس والتسـعون ،    جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس" لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي
 ٢٦٤ - ١٩١دريس ، ص ص ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق الت ٢٠٠٤أغسطس، 

 . دار الفكر العريب : ، القاهرة  ٢،ط " مصطلحات يف املناهج وطرق التدريس) . "م ٢٠٠٠(على ، حممد  ٩٥
، جملـة  "يف تدريس القراءة مفهومها ، إجراءاا ، فوائدها  K.W.Lاستراتيجية ) . "م ٢٠٠٥( العليان ، فهد  ٩٦

 ٦٥ - ٢٦م ص ص   ٢٠٠٥/ هـ  ١٤٢٦عدد األول حمرم ، الد اخلامس ، ال كليات املعلمني
  ١١ص :  ١موقع أنس املنتدى العلمي ،ص ،"دوافع اإلبداع )  ."م ٢٠٠٢( العمر ، مىن  ٩٧

mona_alomer@hotmail.com .http://www 
موقع الـدكتور عبـداهللا   [ ثانوية القنفذة : القنفذة  ،"اتمع  أمهية الرياضيات يف" ). م  ٢٠٠٥( عوض ، على  ٩٨

 ] املقبل 
gories&opcatehttp://www.almekbel.net/main/mo dules.php?name=New&file= 

=newindex&catid=١ 
 . ، منتدى التدريب العريب "  الزمن+ قبعات التفكري ."  )م ٢٠٠٤( العولقي ، حممد  ٩٩

http://www.٤training.ws/modules.php?name=lessons
فاعلية استراتيجية التدريس من خالل النص على حتصيل تالميذ ). " م  ٢٠٠٥( عيد ، رجاء ؛ سعيد ، عاطف  ١٠٠

( ، العـدد  اسات يف املناهج وطرق التـدريس  الصف اخلامس االبتدائي ملقرر الدراسات االجتماعية ، جملة در
 .  ١٦٨ص  - ١٢٥سبتمرب ، اجلمعية املصرية للمناهج وطرق التدريس ، جامعة عني مشس ، ص )  ١٠٦

وزارة التربية والتعليم العايل اإلدارة العامة للتقنيات : فلسطني  ،"الرياضيات يف حياتنا " .)م ٢٠٠٥( عيسى ، نوال  ١٠١
 . وجيا املعلومات السلطة الوطنية الفلسطينية التربوية وتكنول

 . مكتبة مرزا : مكة املكرمة  ،"تدريس الرياضيات باليدويات " . )م ١٩٩٧( غندورة ، عباس  ١٠٢
، "توظيف إستراتيجية اخلرائط الذهنية يف التدريس على نظـام تـوين بـوزان     ) ."م ٢٠٠٦( الغوثاين ، حيىي  ١٠٣

  امة للتربية والتعليماإلدارة الع: األحساء 
أثر استخدام االستراتيجية املعرفية وما وراء املعرفية يف حتسني أداء عينة من الطلبة ."  )م ٢٠٠٢( فرحان ، دالة  ١٠٤

، قسم املناهج وطـرق  ، دراسة ماجستري غري منشورة "ذوي صعوبات التعلم يف حل املسائل الرياضية اللفظية 
 . عمان : عليا ، اجلامعة األردنية التدريس ، كلية الدراسات ال

أثر استخدام فنية دي بونو للقبعات الست يف تدريس العلوم على " . )م٢٠٠٥( فودة ، إبراهيم ؛ عبده ، ياسر  ١٠٥
، الـد   ، جملة التربية العلمية"تنمية نزعات التفكري اإلبداعي ومهاراته لدى تالميذ الصف اخلامس االبتدائي 
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م ، اجلمعية املصرية للتربية العلمية ، كلية التربية جامعة عني مشـس ،  ٢٠٠٥الرابع الشهر ديستمر ، العدد: من االث
 ٢١٢ص : ١٥٩ص 

فعالية استخدام استراتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات الفهم القرائي " .)م ٢٠٠٤( قرين ، زبيدة  ١٠٦
، العدد  ى طالب الصف األول الثانوي ، جملة كلية التربيةوالتغلب على صعوبات تعلم املفاهيم الفيزيائية لد

 ٣١٢ - ٢٦٧املنصورة ص ص : ، جامعة املنصورة  ٥٦
 "الرياضيات الضرورية للقرن احلـادي والعشـرين   "  . )م  ٢٠٠٥) ( حسني،منصور : ترمجة ( كارل ، أرس  ١٠٧

 األسديدار : الرياض 
وزارة التربيـة بدولـة   (،  جملة التربية "ف مستقبلي للتربية العربية حنو استشرا".) م ١٩٩٨( الكرش ، حممد  ١٠٨

 ٧٤ - ٦٦، ص ص  ٢٤، العدد  )الكويت 
مدخل إىل البحث يف العلوم التربوية واالجتماعية أساسياته ) م ٢٠٠٥( الكيالين ، عبد اهللا ؛ الشريفيني ، نضال  ١٠٩

 .ار املسريةد: ، عمان ـ مناهجه ـ تصماميه ـ أساليبه اإلحصائية 
عامل " التدريس  معجم املصطلحات التربوية املعرفة يف املناهج وطرق) " م ١٩٩٦( اللقاين ، أمحد ؛ اجلمل ، علي  ١١٠

 القاهرة: الكتب 
،  "تكامل الذكاءات املتعددة وأساليب التعلم" . )م  ٢٠٠٦) ( سعد ، مراد ؛ خليفة ، وليد : ترمجة ( ماسلون  ١١١

 . دار الوفاء : األسكندرية 
أثر استخدام التقومي األصيل البورتفليو على تنمية مهـارات  " . )م  ٢٠٠٦( حممود ، أشرف ؛ خبيت ، مؤنس  ١١٢

، دراسة مقدمـة يف  "التواصل الرياضي واالجتاه حنو الرياضيات لدى تالميذ املرحلة االبتدائية وبقاء أثر تعلمهم 
جبامعة عـني مشـس دار    ٢٠٠٦يوليو  ٢٦ -٢٥ يم وبناء اإلنسان العريباملؤمتر العلمي الثامن عشر مناهج التعل

 ١٧٩ - ١٣٧ص  ص الضيافة ، الد األول
فاعليتها يف تنمية مهارات ما وراء املعرفـة  : استراتيجية شكل البيت الدائري " .) هـ ١٤٢٦(املزروع ، هيا  ١١٣

، العـدد   ، رسالة اخلليج العـريب "العقلية املختلفة وحتصيل العلوم لدى طالبات املرحلة الثانوية ذوات السعات 
 ٦٧- ١٣السادس والتسعني ، ص ص 

، املؤمتر العلمي الثامن عشر "استراتيجيات التدريس لذوي احلاجات اخلاصة "  . )م  ٢٠٠٦( مصطفى ، أمحد  ١١٤
س ـ الـد األول ـ    دار الضيافة ـ جامعة عني مش  ٢٠٠٦يوليو  ٢٦-٢٥ مناهج التعليم وبناء اإلنسان العريب

 ٢٢:  ١ص ص 
 .ورشة عمل قبعات التفكري الست ، منتديات املفكرة الدعوية ) "م٢٠٠٥(معمار ،صالح  ١١٥

http://www.dawahmemo.com/show_d.php?id=١٣٧٨ 
 .جامعة امللك سعود : ، الرياض  "طرق تدريس الرياضيات. " )م ١٩٨٩( املغرية ، عبداهللا  ١١٦
 دار املسرية: ، عمان  مناهج البحث يف التربية وعلم النفس) م ٢٠٠٢( ملحم ، سامي  ١١٧
 .طنطا :دار ومكتبة اإلسراء "  الرياضيات بنيتها املعرفية واستراتيجيات تدريسها" ) م ٢٠٠٥( موسى ، فؤاد  ١١٨
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على وثيقة منهج الرياضيات يف اململكة العربية  NCTMمطابقة معايري ."  )م ٢٠٠٥(  النذير ، حممد ١١٩
، املؤمتر العلمي السابع عشر اجلمعية " السعودية للمرحلة املتوسطة يف جمايل اهلندسة والقياس واملواءمة بينهما
 – ٤٣٧ص ص ،  ٢٠٠٥ يوليو ٢٦،  املصرية للمناهج وطرق التدريس مناهج التعليم واملستويات املعيارية

٤٦٦ 
الربط بني الرياضيات والعلوم معتقدات املعلمني وممارسام يف ."  )م ٢٠٠٦( النقيب ، علي ؛ السواعي ، عثمان  ١٢٠

العدد الثامن عشر  بعد املائة ،  ، ، جملة دراسات يف املناهج وطرق التدريس"مدارس اإلمارات العربية املتحدة 
 ١٢٦ - ٩١املصرية للمناهج وطرق التدريس ، ص ص  ، اجلمعية ٢٠٠٦نوفمرب ، 

، "أساليب الكشف عن املبدعني واملتفوقني وتنمية الـتفكري واإلبـداع    ". )م ٢٠٠٣( اهلويدي ، زيد وآخرون  ١٢١
 .دار الكتاب اجلامعي : العني 

 ر الرتب اجلامعية دا: األداء، بريوت ،"القاموس العريب الشامل"، )م١٩٩٧(هيئة األحباث والترمجة ، ١٢٢
 هـ ١٤٢٧/ ١٢/ ٨جملة املعلم ، منتديات السبورة ، تاريخ الدخول  ،"القبعات الست . " )م  ٢٠٠٤( الوهج  ١٢٣

=٨&page=٢&order=deschttp://www.almualem.net/saboora/forumdisplay.php?f 
مستوى امتالك الطلبة ملعارف ما وراء املعرفة يف جمال األعداد ."  )م ١٩٩٩( الوهر ، حممود ، أبو عليا ، حممد  ١٢٤

 ١٨٥، ص ص  ١٦، العدد  جملة كلية التربية" لالمتحانات وأدائها وعالقته جبنسهم وحتصيلهم ومستوى أدائهم،
– ٢١٧  
 

 ـ :اجع اإلجنليزية قائمة املر: ثانيا 
١-   ( NCREL ) (١٩٩٥   ). ( K.W.L.H Techniques , North Central Regional 
Educational Laboratory  )  
http ; // WWW. K-W-L-H Technique.htm  
٢- Jennifer Conner (٢٠٠٦) .(INSTRUCTIONAL READING STRATEGY: K.W.L 
(KNOW, WANT TO KNOW, LEARNED) 
URL: http://www.indiana.edu/~l٥١٧/KWL.htm
٣-Campbell, T.L And Stanley ,j .C ( ١٩٦٣). Experimental And Quasi Experimental 
Designs For Research .Chicago .Rand McNally. 
٤-Borg and Gall (١٩٨٣ ).Educational Research . Longman, Green and Co Ltd . 
London. 
٥- Bendra ,Janet(٢٠٠٢)." Improving Student Motivation And Achievement In 
Mathematics Through Teaching To The Multiple Intelligences" , Teaching 
Children MathmaticsV٧.n.٤ .p ٢٦٠ 
٦- Desoete, Annemie etal (٢٠٠٣). ' Can Off – Line Met cognition Enhance 
Mathematical problem solving ' Journal Of Educational Psychology , vol٩٥ , no ١
٧-Lambert, M (١٩٩٧) . "Teaching Students With Learning Disabilities To Solve 
Word – Problems" ; A Comparison of a Cognitive Strategy And a Traditional Text 
Books Method . Dissertation Abstracts International , ( jan ) , ٢٩٦٦, (٧) ٥٧ 
٨-Saskatoon Public School Division(٢٠٠٤) ."What is K.W.L ?" hutt;//www 
;Instructional Strategies Online.htm 
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٩-The National Council of Teachers of Mathematics (١٩٩٧). "COOPERATIVE 
PROBLEM SOLVING : USING K.W.D.L AS AN ORGANIZATIONAL 
TECHNIQUE" Teaching Children MathmaticsV٤. .p ٤٨٢ 
١٠- Walter John Carl (١٩٩٦)." Six Thinking Hats" ; Argumentativeness and 
Response To Thinking Model A Paper Presented At The Annual Conference of 
Southern States Communication Association ; March ١٩٩٦, Memphis , Department of 
Communication Studies University of North Carolina at Chapel Hill  
١١- Willis, jody Kenny ,Johnson ,Asotren (٢٠٠١)".Using Multiple Intelligences to 
Master Multiplication" ,Teaching Children Mathematics" V٧.n.٤ .p ٢٦٠ 
١٢-Keeny ,Lesley (٢٠٠٣)," Using Edward de Bono's Six Hats Game to Aid 
Critical Thinking And Reflection In Palliative Care , Retrieved" July ٢٦,٢٠٠٣ , 
from ; International Journal of PalliatveNursing,٢٠٠٣ , vol ٩,No.٣ . 
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 )  ١( ملحق رقم 
منوذج لبدايات دليل املعلمة  لوحدات 

الذكاءات املتعددة والقبعات الست و [ 
K.W.L [ 
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 المملكة العربية السعودية              
 وزارة التعليم العالي                  

 جامعة أم القرى                    
 قسم المناهج وطرق التدريس            
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א אא ::א

א::אא אא ..א
..אא::אא
א::אא א אא א א((א אא א))אאא אא ::א

א אא א
..
א אא ..אא::א
..אא::אא
א::אא א אא א ..א
אאא::אא אא ..א

א:: א אא א א
א א א א ؛ א א א، א א א ؛ א א ،

א א אא א א::א א אא א אא א א א، א א ،
א א א، א א..، א א א אא א א א א

א א א א א א ، אא א א א א א ، אא..א
אאאא

..
  ::للدروس وحل تمارينها ومحتوياتهاللدروس وحل تمارينها ومحتوياتها  ذلك شرح مفصلذلك شرح مفصليعقب يعقب 

א::אא א א אא א א א
א א א א ، אא א א א ، א

  ::אא
א:: אא א::א אא אא אא א
..אא

א:::: אא ،،((א
).).אא

٣ 
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א::אא::אא..  ، א א אא ، א א א

..אא
..::، ،א אאא

، ،א ..א
א:: אא א//א א א אא א א א::א אא א

א א א א א אא א א א א א
אאא א א א אא א א א ..א

א א א אא א א   ..א
אאאאאאאאא:: א אא א א

א אא א..א אא ..אאא
א:: א א א אא א א א אא..א

א אא ..א
א::אא:: א אא א א

א א، ،..
א::.. אא ..א
א::אא אא ..א
..אא::אא
..אא::אא
אא::אא
א::אא אא ..א
א::אא אא א
..אא::אאאא
א::אא אא ..א
..אא::אא

٤ 
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  خطوات اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة خطوات اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة  
א א א אא א א אא אא אא אא א

א א אא א אאאא..אאא
א..אא אא אא אא אאא

  ..אאאא
א א אא א ،،،،א

،،אא..אא
אאא ، א אא ، א ولـو  ولـو    ..אאא

אא  ،،))١١٩١١٩::١١٨١١٨،،((وال يزالون خمتلفني إال ما رحم ربك  وال يزالون خمتلفني إال ما رحم ربك    شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة  شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة  
  :: ) )א،،) )   نحن معشر األنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهمنحن معشر األنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم אא א

א א א א א אא א א א א   א

ــ::مرحلة التمهيد والتخطيط مرحلة التمهيد والتخطيط : : المرحلة األولى المرحلة األولى ::أوال أوال 
אאא א אא א [[..א
א،،אא]]אא אא אאאאא
אאא א אא א א..א א אא א ..א

  ::الخطوات الخطوات 
א//١١ א א א אא א א א ،..א ،א א
،،،،،،אא،،אאאא
א،،אא א א אא א א ..א
אאא//٢٢ א אא א א،،א ، אא ، אאא

א אא  ..،،א
א//٣٣ א א אא א א א

א א אא א א((..א אא א
א אא .א (. (

  ::  التنفيذ التنفيذ : : المرحلة الثانية المرحلة الثانية : :   ثانيا ثانيا 
א אא אאאא אא אא،،א

א אא ،،אאאאאא،،א
، ،א א::א א אא א אא אא א

אאא א א، א ،
א..אאאא א א אא א א  ٥..א
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א  אא אאאא א ، אא א ، א
אאא ، א א אא ، א א ،،א

א א ، א א א א، א ، א א א ،
א אא א،،אאא א אא א ،،א

אאאאא אא א..א אא ..א
  ـ ـ ::  والتقويم والتقويم   اإلنتاجاإلنتاج: :   المرحلة الثالثةالمرحلة الثالثة

א א א א אא א א א אא אא א
، ،א אא،،،،،،،،،،א

א אא אא אא אא،،א
،،،אא ،א [[א

א אא אא א אא א א
KKאאאאאאאא]]אא

א א א א אא א א א ::א
א א א אא א א אא אא אא אא אאא

אאא א א אא א א ::אא،،א
א..١١ א א א א א א אא א א א א א א א

א אא ..א
א..٢٢ א א אא א א אא א א אא א א אא א אא א ..א
א..٣٣ א א א אא א א א ..א
א..٤٤ א א א א א א א אא א א א א א א א א

א אא   ــ::  א

אאא     א אא א   ..))––((א
אאא   אא   ..))אא((א
אאא   אא   ..))((א
אאא   א א א אא א א א   ..))((א

א. . ٥٥ א אא א אא א א אא א א   ::א
٦ 
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א    אא   א

  ::אא  
؟אא   ؟א   א

؟   א ؟א א   א

؟   א ؟א א   א

  ::  
א   אא   ..א
؟   ؟א   א

؟   א א א ؟א א א א   א

؟   א ؟א א   א

א..٦٦ אא אאאא א אא א א
......אא  
......אא  
אאא   אא ......אאא
  ........
  ......אאאא  

א   אא   ......א

  ......אאאא  

א   אא ......אאא
א א א אא א א ::א

:אא((אאاا   (: (    
א א א אא א א א..א אא א

א א א א א א א א אא א א א א א א א ..א
  ويظهر هذا النوع من الذكاء في ويظهر هذا النوع من الذكاء في 

א   אא אא אא ..א
א   א א אא א א ..א
א   אא אא א אא א ..א

א א א א א אא א א א א ::א
، א א ،א א א אא א א א א א א א אא א א א א א א א א

א אא  ٧..א
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א אא ::א

  ؟؟  
؟؟אא  
א א אא א אאאא א א א א אא א א א א א

א א א א א א א אא א א א א א א א
א אא אא א א אא א א א

א   אא ......א
  ......
......אא  
  ......
  ......אא  

، א א א א א א ،א א א א א א א אא א אא א אא..א
א א אא א ..א

  
א   אא     ):):אא((א
אאא א א א א א א א א אא א א א א א א א א אא א אא א א

א א א אא א א   ..אאא
א אא ::א

א   אא אא אא ..א
א   א אא א ..א
א   אא א،،א אא ..א

א א א א א אא א א א א א..א אא ::א
  ؟؟  
؟؟  

אאא אא אאאא א אא א אא א א، א ،
، ،א אא אא א،،א א אא א א

א א א א א א ، א א א אא א א א א א ، א א א א
، ،א אא א אא א ..א

א א א א אא א א א א
......אא  
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א   אא :אא((א (: (  

א א ، א ، א א אא א ، א ، א א אאא
، ،א אאא،،אאא אא א،،אא،،א א א אא א א ،א א ،א א א
אאא א א א אא א א א אא א א א אא א א א ..א

א אא ::א
א   אא ..א
..אא  
א   א אא א ..א
א   א א א א אא א א א א   ..א

א א אא א ،אא،،א ،א אא אא ..א
א אא ::א

؟אא   א ؟א א   א

؟   ؟א   א

א א אא א אאאא אא א
،،،אא א ،א א אא א ، א א א א אא א ، א א א א א

א،،אא א א א א אא א א א א ..א
א((אא א אא א ))אאא

א ، א א א א א אא ، א א א א א א
..

א א א א אא א א א   א

........אאאא  
......אא  
  ......אא  

:אא((אאאא   (: (  
א א א א א א א אא א א א א א א א،،א א אא א א

א،،אא،،אא،،אא،،אא،، א א א א אא א א א א א
א א א אא א א ..א

א א אא א ::א
א   אא ..א
א   א אא א ..א
א١٠١٠−−٩٩אא   אא ..א

א א א אא א א ::אאא
 ٩  ؟؟  
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؟אאאא   ؟א   א

אאא   א אא א ؟؟א
א א אא א אאאא א ، א א א ، א א אא א ، א א א ، א א א

א،،אא א אא א א،،א א אא א א،،אא،،א אא ،،א
א،،אא،، אא א،،א אא ..א

א א א א אא א א א ::א
  ......
......אא  
......אא  
......אא  
......אא  
......אא  

א א א א א א א א א א אא א א א א א א א א א א
).).١٧١٧::אא(())אא((

  
  ـ ـ ) :) :الموسيقي الموسيقي ( ( الذكاء اإليقاعي الذكاء اإليقاعي     

א א אא א א،،אא،،،،א אא אאא،،א א، ،
..אא

א א אא א ::א
אאא   ، א אא ، א ..א
א   א א אא א א   ..א

א אא א..אאאאא אא ::א
א   א א א אא א א א   ؟؟א
  ؟؟،،  
א א אא א ،אאא א א ،א א א אאא

א אא א،،،،א א א אא א א אא א א، א ،
אאא א א א א، א א א ،

א א، א،،، אא א
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א א א אא א א אא אא אאא
א אא אא אא ..،،........א

א א א א אא א א א א
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  ......אא  
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א   אא ::א
א אא א،،،،אא،،،،אאא ، אא ، אאא
، א ،א א א،،אאא אא א،،א א אא א ..א

א א אא א א،،א אא א،،א א אא א אא،،א
א אא ..א
::אא

א   אא ..א
  ..
א   אא ..א
..אא  

א א אא א א..אאאאא אא ::א
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؟אא   א ؟א א   א

א א אא א אאאא אא א،،א א א אא א א אא،،א
א א א א א א א אא א א א א א א ..א

א א א אא א א ،א ،א אאא
) ) و اعتصموا حببل اهلل مجيعـا وال تفرقـوا   و اعتصموا حببل اهلل مجيعـا وال تفرقـوا   ( (   ) ) ا على اإلثم والعدوان ا على اإلثم والعدوان وتعاو�وا على الرب والتقوى وال تعاو�ووتعاو�وا على الرب والتقوى وال تعاو�و( (   
א אא א((،،))אא((א אא אא،،אא،،א

א א א א א א אא א א א א א ..))א
א א א א אא א א א א

......אאאא  
אאא   אא ......א
  ......
......אאאא  
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א אא ::א
א   א א אא א א ..א
..אאאא  
א   אא   ..א

א א אא א א..א אא ::א
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א א א א א מ א א אא א א א א מ א א א
::אא
  

طرق التدريسطرق التدريس   الذكاءالذكاء
 المفضلةالمفضلة

  االحتياجاتاالحتياجات  العملالعملتفضيالت تفضيالت   التفكيرالتفكير األنشطة المفضلةاألنشطة المفضلة أدوات تعليميةأدوات تعليمية

اش ،    للفظيللفظياا رة ، نق اش ،  محاض رة ، نق محاض
ة  ات متقاطع ة آلم ات متقاطع ، ، آلم
ص  ة قص ص ورواي ة قص ، ،   ورواي

  آتابة السيرة الذاتية آتابة السيرة الذاتية 

از  ب ، جه از الكت ب ، جه الكت
ة   جيل ، اآلل ة  التس جيل ، اآلل التس
ة ،  ة ، الطابع الطابع
ة  ة مجموع مجموع

  . . الطوابعالطوابع

ب ،   رأ ، أآت ب ،  أق رأ ، أآت أق
  تحدث ، استمع تحدث ، استمع 

راءة   بالكلمات بالكلمات  راءة الق الق
والكتابة ، سرد  والكتابة ، سرد  
ص و ص والقص   القص

ة   ة  األلعاب اللفظي األلعاب اللفظي
ب  ب والتالع والتالع

  باأللفاظ باأللفاظ 

ب ،  ب ، الكت رطة ، الكت رطة ، األش األش
ورق أدواأدوا ورق ت الكتابة ، ال ، ، ت الكتابة ، ال

ث ،   رات ، األحادي ث ،  المفك رات ، األحادي المفك
ادالت   ة ، مج ادالت  مناقش ة ، مج مناقش

  وقصص  وقصص  

المنطق المنطق 
  الرياضيالرياضي

كالت ،   ل المش كالت ،  ح ل المش ح
ة ،  ارب العملي ة ، التج ارب العملي التج
ي   ام ف ع األرق ي  جم ام ف ع األرق جم
ام   ذهن ، األرق ام  ال ذهن ، األرق ال
ر   ة ، التفكي ر  المتقاطع ة ، التفكي المتقاطع

  النقدي النقدي 

بة ، اا ة الحاس بة ، آلل ة الحاس آلل
ابات  ابات الحس الحس

ة ةاليدوي ، األدوات ، األدوات اليدوي
اب   ة ، ألع اب  العلمي ة ، ألع العلمي

  . . الرياضيات الرياضيات 

ر  قم بالقياس ، قم بالقياس ،  ر  فك فك
كل  ا بش كل عنه ا بش عنه
عها  ادي ، ض عها انتق ادي ، ض انتق
في إطار منطقي ، في إطار منطقي ، 

  . . ثم بتجربتها ثم بتجربتها 

ق  ق المنط المنط
  ))األعداداألعداد((

ب ،  ب ، التجري التجري
ار ،  ار ، االستفس االستفس
از ،  ل األلغ از ، ح ل األلغ ح
ات  ات العملي العملي

  الحسابية الحسابية 

واد   واد  أدوات التجربة ، الم أدوات التجربة ، الم
ترجاع  ة ، اس ترجاع العلمي ة ، اس العلمي
الت ،  ات ، رح الت ، معلوم ات ، رح معلوم

  . . المتاحف العلمية المتاحف العلمية 

مكاني مكاني 
  بصريبصري

ري ،  رض بص ري ، ع رض بص ع
اب  ة ، ألع طة فني اب أنش ة ، ألع طة فني أنش

رائط التخيالتخي رائط ل ، الخ ل ، الخ
از ،   ة ، المج از ،  الذهني ة ، المج الذهني

  ..التصور ، التخيل التصور ، التخيل 

ات  ات المخطط المخطط
ة ،  ة ، البياني البياني
رائط،  رائط، الخ الخ

ديو ديوالفي ،ألعاب ،ألعاب الفي
ب ،  ب ، الترآي الترآي
ة ،  ة ، األدوات الفني األدوات الفني
الخدع البصرية ،   الخدع البصرية ،   

الكاميرات ، الكاميرات ، ألعاب ألعاب 
 الصور الصور

م ،  ر ، أرس م ، أنظ ر ، أرس أنظ
ون ،   ل ، ل ون ،  تخي ل ، ل تخي
ة ،   ل خريط ة ،  أعم ل خريط أعم

  . . ذهنية ذهنية 

ميم ،   ، الخيال ، الخيال   صورصور ميم ، التص التص
م،  م، رس رس
خيص خيصتش ، ، تش

  االستقراء االستقراء 

عارات،   ن ، الش عارات،  الف ن ، الش الف
ديو ديوفي ينما ،  في الم وس ينما ،  ، أف الم وس ، أف

ر   اب تثي رائح ، ألع ر  ش اب تثي رائح ، ألع ش
اب   ال ، ألع اب  الخي ال ، ألع الخي
از ، آتب    از ، آتب   المتاهات ، ألغ المتاهات ، ألغ
ى   الت إل ورة رح ى  مص الت إل ورة رح مص

  متاحف الفن متاحف الفن 

الجسمي الجسمي 
  الحركيالحركي

، ، التعلم باليد ، التمثيلالتعلم باليد ، التمثيل
ة ،  ية البدني ة ، الرياض ية البدني الرياض
ية   طة اللمس ية  األنش طة اللمس األنش

  ..تمارين االسترخاء تمارين االسترخاء 

اب الترآ اب الترآألع ب ، ألع ب ، ي ي
ال ،  ال ، الصلص الصلص

األدوات األدوات 
يةالريالري يةاض ، ، اض

تعلم   ادر ال تعلم  مص ادر ال مص
 ..بالدف بالدفاللمسي اللمسي

ب ، األداء ،  ب ، األداء ، رآ رآ
س ،   س ، ح س ،  الم س ، ح الم

  ..ارقص ارقص 

ز ،     ..اإلحساس اإلحساس  ض قف ز ، رآ ض قف رآ
س   اء لم س  بن اء لم بن

  ..اإليماء اإليماء 

رح ،  ات ، مس رح ، تمثلي ات ، مس تمثلي
اء األشياء    اء األشياء   الحرآة  ، بن الحرآة  ، بن
اب   ية واأللع اب  الرياض ية واأللع الرياض
ارب    مانية ، تج ارب   الجس مانية ، تج الجس
ذآاء    ارة ال د إث ذآاء   بقص ارة ال د إث بقص

  ..التعلم التعلم 

  
الموسيقي الموسيقي 
  اإليقاعياإليقاعي

تعلم النغم ، الطرق ،  تعلم النغم ، الطرق ،  
تخ تخاس اني اس اني دام األغ دام األغ

  آجزء تعليمي آجزء تعليمي 

جيل  از التس جيل جه از التس ، ،   جه
رطة   ع األش رطة  جم ع األش جم
    األدوات اإليقاعيةاألدوات اإليقاعية

رق ،   ي ، أط رق ،  غن ي ، أط غن
  طبل ، استمعطبل ، استمع

عر   ر الش عر  عب ر الش عب
جع  جع الس الس

    ..واإليقاعات واإليقاعات 

، صفير ، ، صفير ، إنشاءإنشاء
بط  ين ، الخ بط طن ين ، الخ طن
دي  دي باألي باألي
ل  ل واألرج واألرج

 االستماع االستماع 

الت    الت ، حف الت رح الت ، حف رح
زف  يقية ، ع زف موس يقية ، ع موس
دارس   دارس  الموسيقى في الم الموسيقى في الم
ازل وأدوات  ازل وأدوات والمن والمن

  . . موسيقية موسيقية 

تعلم  االجتماعياالجتماعي تعلمال اوني ،   ال اوني ، التع التع
اق ،   م الرف اق ،  تعل م الرف تعل
ع ،   ارآة المجتم ع ،  مش ارآة المجتم مش
    ..اللقاءات االجتماعيةاللقاءات االجتماعية

جيل ،   از التس جيل ،  جه از التس جه
الت  يم الحف الت تنظ يم الحف تنظ
ب أدوار  ب أدوار لع لع

ة ةمختلف س   مختلف س ، مالب ، مالب
  ..للتمثيل للتمثيل

اون  اون درس ، تع درس ، تع
ع عم ع ،  م ل م ع ،  ، تفاع ل م ، تفاع

  ..احترم احترم 

ترجاع  ترجاع اس اس
ن   ار م ن  األفك ار م األفك

  ..اآلخرين اآلخرين 

ريادة ، تنظيم ، ريادة ، تنظيم ، 
اء ،  اء ، االنتم االنتم
ارآة ،  ارآة ، المش المش
ع ، ع ،التجم   التجم

 ..التجمهر التجمهر 

اب  دقاء األلع اب األص دقاء األلع األص
يات  ة ، األمس يات الجماعي ة ، األمس الجماعي
وادث   ة ، ح وادث  االجتماعي ة ، ح االجتماعي
راح   ن أف ع  م راح  المجتم ن أف ع  م المجتم

  وأحزان أندية وأحزان أندية 

ذاتي ـ ذاتي ـ 
  تأمليتأملي

ة ،  ات فردي ة ، تعليم ات فردي تعليم
تقلة   ات المس تقلة  الدراس ات المس الدراس
ة  اء الثق ة ، بن ة الذاتي اء الثق ة ، بن الذاتي
رام  النفس احت رام ب النفس احت ب

    ..الذاتالذات

اء  اء أدوات بن أدوات بن
ذات ذاتال يرة ال يرة ، الس ، الس
  ..الذاتية الذاتية 

اة   رتبط بالحي اة  م رتبط بالحي م
ية  ية الشخص ’ ’ الشخص

اء خ اء خإعط ارات إعط ارات ي ي
ا    ا   مع الرجوع إليه مع الرجوع إليه
 االستبصار الذاتي االستبصار الذاتي

اط  اط االرتب االرتب
اتهم ،  اتهم ، باحتياج باحتياج
عورهم  عورهم ش ش

  ..وأهدافهم وأهدافهم 

داف  داف وضع األه وضع األه
الم ،   ل ، أح الم ،  تأم ل ، أح تأم
يط  يط تخط تخط
    ..وتخطيط ذاتيوتخطيط ذاتي

ة ،    ة ،   أماآن سرية ، العزل أماآن سرية ، العزل
  مشاريع ذاتية خياراتمشاريع ذاتية خيارات

طبيعي ـ طبيعي ـ 
  بيئيبيئي

ة ،   ة الطبيع ة ،  دراس ة الطبيع دراس
ي ،  وعي البيئ ي ، ال وعي البيئ ال
ات ،   ة بالحيوان ات ،  العناي ة بالحيوان العناي
والت ،  رحالت الج والت ، ال رحالت الج ال

ة  الال ارب ، متابع ة  تج ارب ، متابع تج
  ..الظواهر الطبيعية الظواهر الطبيعية 

ات ،  ات ، النبات النبات
وان ، أدوات  وان ، أدوات الحي الحي
ة   ة الطبيع ة  مراقب ة الطبيع مراقب
اظير ،   ل المن اظير ،  مث ل المن مث

  ..أدوات الحقائق أدوات الحقائق 

اء  ة األحي اء معايش ة األحي معايش
ات (( ات نب وان+ + نب وانحي ) ) حي

واهر  ة الظ واهر متابع ة الظ متابع
  ..الطبيعية الطبيعية 

ة   ر الطبيع ة  عب ر الطبيع عب
اط  اط واألنم واألنم

  ..الطبيعية الطبيعية 

ع   ب م ع  اللع ب م اللع
ات  ات الحيوان الحيوان
ة ،  ة ، األليف األليف
ة ،  ة ، الفالح الفالح
تغالل  تغالل اس اس
ة ة الطبيعة ، تربيالطبيعة ، تربي

ات ،  ات ، الحيوان الحيوان
ام  ام االهتم االهتم
األرض األرضب ، ،   ب

ع  ل م ع التفاع ل م التفاع
 ..  الطبيعة الطبيعة 

ي    اء ف رف أو البق ي   التع اء ف رف أو البق التع
الطبيعة ، فرص التعامل الطبيعة ، فرص التعامل 
ات ، أدوات   ع الحيوان ات ، أدوات  م ع الحيوان م
ل    ة مث اف الطبيع ل   الآتش ة مث اف الطبيع الآتش
رة   ات المكب رة  العدس ات المكب العدس

  ٠٠والمناظير والمناظير 

١٣ 
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  ))القبعات الست القبعات الست ( ( خطوات اسرتاتيجية خطوات اسرتاتيجية  
א אא אא  אאא

א א אא א אא א א אא א א א
א א א א אא א א א אא..א

א אא א..א א אא א א
::אא

  ..المقدمة المقدمة / / ١١
  ::الخطوات الخطوات / / ٢٢

  ] ] وحدة هندسة المجسمات وحدة هندسة المجسمات [ [ يتم اختيار الموضوع المراد دراسته يتم اختيار الموضوع المراد دراسته : : أوال أوال 
  ..بعات الست بعات الست يتم تعريف الطالبات باستراتيجية القيتم تعريف الطالبات باستراتيجية الق  ::ثانياثانيا
  ــ::::ترشد المعلمة إلى ترشد المعلمة إلى : : ثالثاثالثا

  ) ) الموضوعي الموضوعي وترمز إلى التفكير الحيادي وترمز إلى التفكير الحيادي ( ( القبعة البيضاء القبعة البيضاء ..أأ
א אא אאאא אא אא אא ..א

א..١١ אא ..א
א..٢٢ אא ..אאא
א..٣٣ א א אא א א ..א
א..٤٤ א א אא א א ..א
..אא..٥٥
א..٦٦ א אא א ..א
א..٧٧ א א אא א א ..א
א..٨٨ א אא א ..א
א..٩٩ אא ..א
א..١٠١٠ א אא א ..א
א((אאאא..١١١١ אא ))א
אאא..١٢١٢ א אא א ..א

  ::    

א  •• א אא א   ..  א
א  •• א אא א   ..  א
א  •• א אא א אא אא   ..א

  
١٤ 
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  ـ ـ ) :) :وترمز إلى التفكير العاطفي وترمز إلى التفكير العاطفي ( ( القبعة الحمراء القبعة الحمراء : :   بب 
  

א ، אא ، אא אא אאא
א،،אא אא אא א אא א א

א אא א..א א א א אא א א א ::א
א..١١ אא ،אאאאא א ، א ، ،א א ، א ،، א ، א ، ،א א ، א ،
........אא
..אא..٢٢
א..٣٣ א א א אא א א א ..א
א..٤٤ א אא א אא אא ..א
א..٥٥ א אא א ..א
؟[[אא..٦٦ ؟؟ ]]؟
א..٧٧ אא ..א

  ::    

  ..  אאאא  ••
  ..  אאאא  ••
א    •• אא   ..  אאא
א  •• אא   ..  אאאאא

  ــ) :) :وترمز إلى التفكير السلبي وترمز إلى التفكير السلبي ( ( القبعة السوداء القبعة السوداء : : جج
  

א א א אא א א אא ، אא ، אא אא ،،א
، ،א א

א א א א אא א א א א
א א אא א ..א

אאא..١١ אא ..א
א..٢٢ א א א א אא א א א א ..א
א..٣٣ א אא א ..א
א..٤٤ א א אא א א ..א
א..٥٥ א א א א אא א א א א  ١٥..א
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א..٦٦  א א א א א אא א א א א א ..א
..אא..٧٧
..אא..٨٨
אאא..٩٩ אא ..א
אאא..١٠١٠ א א א אא א א א ..א

  ::    

אאא  •• אא ،::א א ، א ،א א ، א אאאא א، ،  ……....    

    ..אא  ••
    ..אאאא  ••
  ..  אא  ••

  ::) ) ابي ابي وترمز إلى التفكير اإليجوترمز إلى التفكير اإليج( ( القبعة الصفراء القبعة الصفراء : :   دد
  

א א א א אא א א א א،،א אא א
א א אא א ..א

א..١١ א א א א אא א א א א ..א
א..٢٢ א א א אא א א א ..א
אאא..٣٣ א אא א ..א
א..٤٤ א א א אא א א א ..א
א..٥٥ א א אא א א ..א
א..٦٦ א א אא א א ..א
א..٧٧ א א א א אא א א א א ..אאא
א..٨٨ א א אא א א ..א
א..٩٩ א א א א א א אא א א א א א א ..א

  ::    

א  •• א אא א   ..  א
؟  •• א ؟א א     א

؟  •• א א א ؟א א א א  ١٦    א
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؟  ••  ؟א     א

؟  •• א ؟א א     א

  ) ) وترمز إلى التفكير اإلبداعي وترمز إلى التفكير اإلبداعي ( ( القبعة الخضراء القبعة الخضراء : :   هـهـ
  

אאא אא אאאא א א אא א א אאא
א אא אא א א אא א א א

א אא ::א
א..١١ א א א אא א א א ..א
א..٢٢ א א א א א א אא א א א א א א ..א
א..٣٣ א אא א א(())؟؟......אא((אא::א אא ..))א
א..٤٤ א אא א ..א
א..٥٥ א א א אא א א א ..א
א..٦٦ א א א א א אא א א א א א ..א
אאא..٧٧ אא ..אאא
א..٨٨ אא אא אא ..א

  ::      

א  ..אא  •• אא   ..א
  ..  אאאא  ••
  ..  אא  ••

  
   ـ ـ::  ))وترمز إلى التفكير الموجه وترمز إلى التفكير الموجه ( ( بعة الزرقاء بعة الزرقاء القالق: : وو
אאא א א אא א א א،،א א א א אא א א א א

، א ،א א אא אא אא אא ..א
אאא..١١ אא ..אאא
אאא..٢٢ א א אא א א ..א
א..٣٣ א אא א ..א
א..٤٤ אא ..א
א..٥٥ א אא א  ١٧..א
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א..٦٦  א א א א אא א א א א ..א
א..٧٧ אא אא א אא א א
..אא
א..٨٨ אא ..א

  ::    

א  •• אא     ..א
  ..  אא  ••
  ..  אא  ••
  ..אא  ••
א  •• א א אא א א   ..  א

ــا  ــا ثالث ــة   ترشــدترشــد::ثالث ــة المعلم ــاتالمعلم ــاتالمتعلم ــاط اســتخدام     المتعلم ــة وأنم ــى آيفي ــاط اســتخدام   إل ــة وأنم ــى آيفي إل
القبعات بعد تعريفهن بكـل قبعـة  ومتـى تسـتخدم ، حيـث تعـرفهن       القبعات بعد تعريفهن بكـل قبعـة  ومتـى تسـتخدم ، حيـث تعـرفهن       

  ..بأنماط االستخدام بأنماط االستخدام 
א::استخدم القبعاتاستخدم القبعات א אא א   ::  אאא

  ،،::  ستخدام فردي للقبعاتستخدام فردي للقبعاتاا. . ١١
אאא אא אא،،א
..  אא

  ـ ـ ::  استخدام تسلسلي و تتابعياستخدام تسلسلي و تتابعي. .     ٢٢
א א אא א     ..אאאאא

א א אא א א..א אא ..א
  المالحظـة المهمـة التاليـة   المالحظـة المهمـة التاليـة     إلىإلى  لمتعلماتلمتعلماتتوجه المعلمة نظر اتوجه المعلمة نظر ا::رابعا رابعا 

  ..قبل البدء بتنفيذ اإلستراتيجية قبل البدء بتنفيذ اإلستراتيجية 
  بأنه بأنه   ييتذكرتذكر  

  ..  אא  ••
אאא  •• א אא א   ..  א

ــد مــن توضــيح الغــرض مــن     : : خامســاخامســا ــه الب ــى أن ــد مــن توضــيح الغــرض مــن     تجــدر اإلشــارة إل ــه الب ــى أن تجــدر اإلشــارة إل
  ..  للالتسلسالتسلس  ]]ةةأو نهايأو نهاي  ففبداية أو منتصبداية أو منتص[ [   ام  القبعات ام  القبعات ستخدستخداا

  استخدام القبعات في بداية التسلسل حسب األلوان استخدام القبعات في بداية التسلسل حسب األلوان غرض غرض   وحولوحول
  ..אאאא  ،،אא::אא..١١
א..٢٢ אא א::א אא   ..  א
..  אא،،  ::אא..٣٣
א..٤٤ אא א::א א אא א אא אא  ١٨..  א
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  ..אאאאאא  ••  
א    •• א אא א אא אא     ..א
א..٥٥ אא א::א א א אא א א אאא،،א א אא א א

א א א אא א א ..  א
א..٦٦ אא אאאאא::א א א א א א א אא א א א א א א   ..א
  

  استخدام القبعات في وسط  التسلسل حسب األلوان استخدام القبعات في وسط  التسلسل حسب األلوان غرض غرض   وحولوحول
א..١١ אא א::א א אא א ..  א
א..٢٢ אא א::א א א א אא א א א אאא،،  א א א א אא א א א   ..א

א..٣٣ אא א::א א א א אא א א א ..  א
אאא::אא..٤٤ אא ..  א
  

  ـ ـ ::استخدامها في نهاية التسلسل حسب األلوان استخدامها في نهاية التسلسل حسب األلوان غرض غرض وحول وحول 
  ..  אא//אא::אא..١١
א..٢٢ אא ؟::א ؟א   א

א..٣٣ אא א::א א אא א   ..  אאא
א א א אא א א ..  א

א..٤٤ אא א::א א א א אא א א א   ..א
  

قف التعليمي هو األسـاس  قف التعليمي هو األسـاس  يعتبر المويعتبر المو: : التسلسل المقترح التسلسل المقترح : : سادسًاسادسًا
في تسلسل استخدام القبعات ، ومدى تقبل الطالبات واستيعابهن في تسلسل استخدام القبعات ، ومدى تقبل الطالبات واستيعابهن 

  . . لذا يمكن استخدام المقترح التالي بحسب الحاجة لذا يمكن استخدام المقترح التالي بحسب الحاجة 
א א א א אא א א א   ::א
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א א אא א   ..א
ــام الحصــة بتقــويم حــول اإليجابيــات   : : التقــويم التقــويم : : ســابعاَ  ســابعاَ   ــام الحصــة بتقــويم حــول اإليجابيــات   يمكــن خت يمكــن خت

يـتم  يـتم  أو أو ، ، وذلك من خالل تفكيـر قبعـة صـفراء أو سـوداء     وذلك من خالل تفكيـر قبعـة صـفراء أو سـوداء     ، ، والسلبيات والسلبيات 
قبعـة  قبعـة  الالأو اقتراحات أو اقتراحات   ، ،   ءءحمراحمراالالقبعة قبعة الالمشاعر مشاعر التقويم من خالل نمط التقويم من خالل نمط 

ي ي أ و ملخـص قبعـة زرقـاء حسـب نـوع التقـويم الـوارد فــ       أ و ملخـص قبعـة زرقـاء حسـب نـوع التقـويم الـوارد فــ         الخضـراء  الخضـراء  
  . . نهاية آل درس نهاية آل درس 

  

٢٠ 


