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 األستاذ املشارك بقسم املناهج وطرق التدريس 

 
للحصول على درجة الدآتوراه في  يليكمتطلب تم

 مناهج وطرق تدريس الرياضيات 
 ألوللفصل الدراسي اا
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 ملخص الدراسة
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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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 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?
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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 
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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
 



- ٢ -  

 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     
 




