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 مقدمة:
الرياضيات ضرورية لفيم الفروع المعرفية األخرى، فكميا تعتمد عمى 
الرياضيات بطريقة أو بأخرى. وليس ىناك عمم، أو فن أو تخصص إال وكانت 

 (.66)إحسان شعراوي، ص  مفتاحا لو.  الرياضيات
وتركز سمسمة رياضيات التعميم األساسي بميبيا عمى دمج ميارات التفكير 

 ،وتقانة المعمومات ، والتربية الوطنية ضمن تعميم وتعمم الرياضيات.
وقد رتبت المادة ترتيبًا تربويًا سميمًا ُيدعم فيو التفكير المجرد بأمثمة ممموسة 

 إلييا جبريًا بشكل أفضل .،فتساعد التالميذ عمى فيم الحمول التي ثم التوصيل 
وقد روعي تقديم المفاىيم الواحد تمو اآلخر لكي يستوعبيا التالميذ بسيولة  
وُعزز فيم المفاىيم باالستخدام الحكيم لألمثمة وتتضمن الميارات األساسية والتقدير  
والحسابات الدىنية حث التالميذ من خالل انشطة وأمثمة محمولة مناسبة عمى 

 راتيجيات حل المشكالت، وتشجيع التعمم الذاتي.استخدام است
إن حل المشكالت الرياضية يمكن أن يساعد الطمبة عمى تحسين قدراتيم 
التحميمية، واستخدام ىذه القدرات في مواقف مختمفة، كما يساعدىم عمى تعمم 
الحقائق والميارات، المفاىيم والمبادئ الرياضية والعالقات المتبادلة بينيا ؛لذلك 

نادي الميتمون بمجال تدريس الرياضيات بأن يمر كـل الطمبة بخبـــرة حل ي
 ((.Hartig, 1994المشكالت كجزء من رياضياتيم المدرسية 

ولعل نظرية الذكاءات المتعددة التي وضعيا جاردنر، من أبرز النظـــريات 
ية التي اعتمدت عمى مسألة الفروق، وقد انبثقت ىذه النظرية من البحوث المعرف

الحديثــة التي أوضحت أن التالميذ مختمفون في عقوليم، وأنيم يتعممون ويتذكرون 
 (650، ص6007)ذوقان عبيدان، سييمة أبو السعيد    وييتمون بطرق مختمفة.
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أن اإلنسان يتمتع بذكاءات  3981وذكر جاردنر في كتابو "أطر العقل" عام 
الذكاء –الذكاء المكاني -الرياضيالذكاء المنطقي  -متعددة، منيا: الذكاء المغوي

 –الحركي
الذكاء االجتماعي الذكاء الشخصي، ثم أضاف ذكاءين آخرين -الذكاء الموسيقي

 Howardىما )ذكاء مرتبط بالخمق والوجود، وآخر مرتبط بالبيئة(. )
Gardner,1999) 

 االحساس بالمشكمة :
تطوير تعميم في ضوء ما سبق من التوجيات المعاصرة المحمية والعالمية ل

الرياضيات والتأكيد عمى تنمية التحصيل وميارات حل المشكالت، جاءت فكرة 
البحث الحالي بقصد التعرف عمى أثر استخدام استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية 

 الذكاءات المتعددة عمى تنمية التحصيل وميارات حل المشكالت.
لى جانب ىذا الدافع المعرفي الستخدام االستراتي جية المقترحة، ىناك دافع وا 

ميني ىو إحساس الباحثة بوجود مشكالت وصعوبات يواجييا تالميذ المرحمة 
 اإلعدادية، من خالل ما يمي:

 الخبرة الشخصية من خالل عمل الباحثة مدرسة رياضيات. .3
 كما الحظت الباحثة:

  ضعف اىتمام المعممين بميبيا باالتجاىات التربوية الحديثة في تعميم
الرياضـيات، والتي تركز حول المتعمم ومنيا التدريس، من خالل االنشــــطة 

 التعممــــــية فــي ضوء الذكاءات المتعددة لمتالميذ.
  االقتصار في التدريس عمى طريقة اإللقاء، دون التنويع في اســــــــتراتيجيات

يجــعل التمميذ  التدريس المختمفة التي تراعى الفروق الفردية بين التالميذ؛ مما
سمبيا طوال الوقت، واالقتصار في معالجة الفروق الفردية بين التالمـــيذ عمى 

 التكرار أو إعادة الشرح.
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  عدم استخدام المعممين بميبيا وسائل تعميمية متنوعة، وعدم ربطيم
لمرياضـــيات بالبيئة والمجتمع ؛مما يؤدى إلى عدم شعور التالمـــــــيذ بقيمة 

 ـــيات.الرياضـ
االطالع عمى البحوث والدراسات السابقة، التي اىتمت باستخدام استراتيجيات  .6

 في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة، مثل:
 (6033دراسة ماجد حمد الديب، ) .3

ىدفت الدراسة التعرف عمي فعالية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة عمي 
تعمم لدى تالميذ المرحمة األساسية تنمية التحصيل والتفكير الرياضي وبقاء أثر ال

بمحافظة غزة، حيث أستخدم في ىذه الدراسة المنيج شبو التجريبي والذى يسعي 
إلي تطبيق النظرية واستخداميا في حل المشكالت الرياضية واإلجابة عن 

( تمميذ موزعة 366االستفسارات وتطور الممارسات، وتكونت عينة الدراسة من )
( تمميذ والثانية 63ن، االولي المجموعة التجريبية وتكونت من )عـــــــمي مجموعتي

( تمميذ، وقد تمثمت أدوات الدراسة بقائمة 63المجموعة الضابطة وتكونت من )
 مالحظة لتقسيم الذكاءات المتعددة واختبار تحصيمي في التفكير الرياضي.

ق دالة وقد كان من أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة أنو يوجد فرو 
إحصائًيا بين أداء تالميذ المجموعة التجريبية والضابطة في االختبار التحصيمي 
البعـــــــدي وذلك لصالح تالميذ المجموعة التجريبية، وأنو ال توجد فروق بين أداء 
المجمــــــوعتين في اختبار التفكير البعدي وقد وجد فروق بين المجموعتين في اختبار 

 ذلك لصالح المجموعة التجريبية.التحصيل المؤجل و 
 ( 6009دراسة شحاتو أمين، ) .6

ىدفت الدراسة إلى قياس فعالية استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية كل 
من ميارات الحس، والتفكير االستداللي والتحصيل في الرياضيات لدى تالميذ 

ه المتغيرات الصف الخامس االبتدائي، وكذلك التعرف عمى طبيعة العالقة بين ىذ
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" تمميذًا وتمميذة من الصف الخامس 97التابعة السابقة، وتكونت عينة الدراسة من "
االبتدائي بمحافظة الشرقية ثم تقسيميا إلى مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى 

 ضابطة.
وثم إعادة صياغة وحدة اليندسة المقررة عمى تالميذ الصف الخامس االبتدائي 

يجيات الذكاءات المتعددة واستخدام الباحث أدوات الدراسة في ضوء بعض استرات
التالي: اختبار القياس ميارات الحس القياس، اختبار التفكير االستداللي، اختبار 
تحصمي في وحدة اليندسة وأوضحت النتائج فعالية استراتيجيات االستداللي وتحسن 

 مستوى التحصيل.
 توصيات منيا:وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بعدد من ال

ضرورة تدريب معممي الرياضيات في كافة المراحل التعميمية عمى استخدام 
استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تعميم وتعمم الرياضيات مع التركيز عمى تنمية 
الميارات األساسية مثل: الحس الرياضياتي بأنواعو المختمفة، والتواصل الرياضياتي، 

 ياتية وغيرىا.إدراك االرتباطات الرياض
 والتي نتج عنيا العديد من التوصــــــيات، مثل:

ضرورة االىتمام بتدريب المعممين عمى استخـــدام استراتيجيات الذكـــــاءات  .3
 المتعددة مع تزويدىم بدليل يساعدىم في ىذا الشأن.

ضرورة االىتمام بإعداد المحتوى العممي لمادة الرياضيات بما ينــاسب  .6
 ميذ المتعددة ؛مما يساعدىم عمى التعمم.ذكاءات التال

 ضرورة االىتمام بتقويم التالميذ في ضوء ذكاءاتيم المتعددة.  .1
ضرورة مراعاة الفروق الفردية بين التالميــذ، من خـالل استـخدام استراتيجيات   .4

 الذكاءات المتعددة.
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ضـــــــــــوء  فأرادت الباحثة التعرف عــمى أثر استخدام استراتيجية مقترحة فـــــي
نظرية الذكاءات المتعددة عمى تنمية التحصيل وميارات حل المشكالت لدى تالميذ 

 المـرحمة االعدادية بميبيا.
 مشكمة البحث:

تتحدد مشكمة البحث الحالي في ضعف مستوي تالميذ الصف السابع، في 
 التحصيل وفي ميارات حل المشكالت، ولمتصدي ليذه المشكمة تحاول الباحثة

قائمة عمى تنوع طرق التدريس واالنشطة، التي تتالءم -تصميم استراتيجية مقترحة
وقياس فعاليتيا في تنمية التحصيل وميارات حل -مع ذكاءات التالميذ المتعددة

 المشكالت، لدي تالميذ الصف السابع بميبيا .
 أسئمة البحث :

نظــــرية الذكاءات ما أسس االستراتيجية التدريسية المقترحة، في ضوء  .3
المتعددة لتنمية التحصيل وميارات حل المشكالت، لدى تالميذ الصف 

 السـابع ؟
ما صورة االستراتيجية المقترحة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة ؛ لتنمية  .6

 التحصيل ميارات حل المشكالت لمصف السابع ؟
وفق االستراتيجية ما صورة وحدتي قسمة األعداد العشرية واألرقام المعنوية ،  .1

المقترحة القائمة عمي نظرية الذكاءات ، لتنمية التحصيل وميارات حل 
 المشكالت لدى تالميذ الصف السابع ؟

ما أثر استخدام استراتيجية مقترحة في ضوء نظرية الذكاءات المتعـــددة عمي  .4
 تنمية التحصيل لدى تالميذ الصف السـابع ؟

حة في ضوء نظرية الذكاءات المتعـــددة عمي ما أثر استخدام استراتيجية مقتر  .5
 تنمية ميارات حل المشكالت لدى تالميذ الصف السـابع ؟
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 فروض البحث :
ُبناًء عمى قراءات الباحثة ونتائج الدراسات السابقة، تم صياغة فروض 

 الدراسة عمى النحو التالي :
 ( بين متوسطي درجات0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .3

تالميذ المجموعة الضابطة ودرجات  تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار 
 التحصيل، وذلك في التطبيق البعدي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية .

( بين متوسطي درجات 0.05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) .6
ختبار تالميذ المجموعة الضابطة ودرجات تالميذ المجموعة التجريبية في ا

ميارات حل المشكالت، وذلك في التطبيق البعدي لصالح تالميذ المجموعة 
 التجريبية .

 أهداف البحث :
 ىدف البحث الحالي الى ما يمى : 

 تحديد ميارات حل المشكالت الالزم تعمميا لتالميذ الصف السـابع بميبيا . .3
تالميذ  تعرف أثر استخدام االستراتيجية المقترحة في تنمية التحصيل لدى .6

 الصف السابع بميبيا .
تعرف أثر استخدام االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات حل المشكالت  .1

 لدى تالميذ الصف السابع بميبيا .
 حدود البحث :

 اقتصرت حدود البحث عمى ما يمى :
مجموعة من تالميذ الصف السابع )فصمين( بإحــــدى المدارس الميبية بمحافظة  .3

موعة التجريبية والضابطة )فصمين( بمدرسة النجم الساطع الميبية القاىرة، المج
 بالقاىرة . 
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وحدتي قسمة األعداد العشرية واألرقام المعنوية والتقدير المقررتين عمى الصف  .6
 ( .6036-6035السابع بالفصــل الدراسي الثاني لمعام الدراسي )

 منهج البحث :
المجموعتين التـــجريبية والضابطة حيث استخدام المنيج شبو التجريبي ذو 

يطبق استخدام استراتيجية مقترحة في ضوء الذكاءات المتعـددة في تدريس الوحدة 
المختارة لتنمية التحصيل وميارات حل المشكالت عمى المجموعــة التجريبية وترك 
م المجموعة الضابطة لتدرس بالطريقة التقميدية، وبعد االنتياء مــن التدريس يت

تطبيق اختبار التحصيل واختبار ميارات حل المشكالت في الوحـدتين عمى 
 مجموعتي البحث .

 أدوات البحث والمواد التعميمية
 اواًل: المواد التعميمية :

كراسة نشاط التمميذ وتتضمن صياغة المحتوى الخاص بوحدتي قسمة األعداد  .3
يجيات الذكاءات المتعددة العشرية واألرقام المعنوية والتقدير المعد وفق استرات

 وكيفية توظيفيا لتنمية التحصيل وميارات حل المشكالت .
دليل المعمم لتدريس وحدتي قسمة األعداد العشرية واألرقام المعنوية والتقدير  .6

المعد وفق استراتيجيات الذكاءات المتعددة مع إعطاءه نبذة عن ىذه 
 االستراتيجيات وكيفية توظيفيا داخل الوحدة .

 ثانيًا: أدوات القياس :
 اختبار التحصيل ) إعداد الباحثة( . .3
 اختبار ميارات حل المشكالت ) إعداد الباحثة( . .6

 إجراءات البحث :
 .إعداد االستراتيجية المقترحة لتنمية التحصيل وميارات حل المشكالت 
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  إعداد كراسة نشاط التمميذ في الوحدة التجريبية المعدة وفق استراتيجيات
 ات المتعددة.الذكاء

  إعداد دليل المعمم وتدريس الوحدة التجريبية المعدة وفق استراتيجيات
 الذكاءات المتعددة.

 :إعداد أدوات البحث والمتمثمة في 
 اواًل: اختبار التحصيل )إعداد الباحثة(

 ثانيًا: اختبار ميارات حل المشكالت )إعداد الباحثة(
 ثالثًا: اختيار عينة البحث.

  الدراسي السابق.التحصيل 
 .اختبار ميارات حل المشكالت في المحتوى الدراسي السابق 

 رابعًا: خطوات التطبيق الميداني.
 .التطبيق القبمي ألدوات البحث 
 .التدريس وفق االستراتيجية المقترحة 
 .التطبيق البعدي ألدوات البحث 

خامسًا: األساليب اإلحصائية الُمستخدمة في تحميل ومعالجة و 
 البيانات.

 مصطمحات البحث :
الذكاءات المتعددة : عرفيا أرمسترونج "بأنيا نموذج معرفي، يصف كيــف  .3

يستخدم األفــراد ذكاءاتيم المتعددة لحل مشكمة ما أو إنتاج منتج"، وقد لفت 
ىذا المــــدخل العممي االنتباه إلي كيفية إعمال العقل البشرى مع محتويات 

 العالم من حـولو .
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ف اجرائًيا في ىذا البحث بأنيا: مجموعة من اإلجراءات والممـــــارسات تعر 
التعميمية المرتبطة بكل نوع من أنواع الذكاءات الخمس التي يتبناىا البــــحث 
الحالي، ىي: )المغوي، والمنطقي/ الرياضي، والمكاني، واالجتماعي، والشخصي( 

ألعداد العشرية واألرقام المعنوية والتي يتبعيا المعمم أثناء تدريس وحدتي قسمة ا
والتقدير، بيدف تنمية التحصيل وميارات حل المشكالت، لدى تالميذ الصف 

 السابع بميبيا.
التحصيل: ىو مجموعة المعارف والميارات التي يمتمكيا الفرد من خالل  .6

 المواد الدراسية والتي تدل عمييا درجات االختبارات التي يصمميا المعممون.
اجرائًيا في ىذا البحث بأنو: مجموعة من الخبرات والمعارف ويعرف 

والميارات التي يتعمميا تالميذ الصف السابع، والتي يحصل عمييا التمميذ نتيجة 
 إجراء اختبار تحصيمي في وحدتي قسمة األعداد العشرية واألرقام المعنوية والتقدير.

ءات العقمية التي أسموب حل المشكالت: يعرف عمى أنو: مجموعة من االجرا .1
 تتم من ادراك المشكمة وحتى الوصول الى اليدف.

ويعرف إجرائًيا في ىذا البحث بأنو: مجموعة القدرات والميـــارات العقمية التي 
يمتمكيا تمميذ الصف السابع بإحدى المدارس الميبية بمحافظة القاىرة والتي تمـكنو 

 في الرياضيات. من التعامل بفعالية مع مواقف التعمم المختمفة
استراتيجية التدريس: يعرفيا حسن زيتون: بانيا "مجموعة من إجراءات  .4

التدريس التي يخـطط ليا مسبًقا الستخداميا أثناء تنفيذ التدريس، مما يحقق 
 األىــداف المرجوة بـأقصى فعالية ممكنة، وفى ضوء اإلمكانيات المتاحة".

مجمـــــوعة مـــن اإلجراءات وتعرف اجرائًيا في البحث الحالي: بأنيا "
والممارسات التعميمية القائمة عمى تنويع طرق التدريس واألنشطة المـــرتبطة بكل 

 –المكـــــــــــاني االجتماعي  –الرياضي  –نوع من أنواع الذكاءات الخمسة )المغوي 
قام الشخصي(، التي يتبعيا المعمم أثناء تدريس وحدتي قسمة األعداد العشرية واألر 
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المعنوية والتقدير بيدف تنمية التحصيل وميارات حل المشكالت لدى تالمــيذ 
 الصف السابع بميبيا".

 االطار النظري:
 المحور االول: االستراتيجية المقترحة

 تعريف االستراتيجية:
عرفيا حسن حسين زيتون بأنيا: مجموعة من إجراءات التدريس المخططة 

، بغية تحقيق أىداف معينة، وفق ما ىو متوافر أو سمفا والموجية لتنفيذ التدريس
متاح من إمكانات وبعبارة أخرى، فإن استراتيجية التدريس تتمثل في مجموعة من 

 (.680، 6030اإلجراءات المختارة لتنفيذ التدريس. )حسن زيتون 
 أسس بناء االستراتيجية:

 طبيعة الرياضيات:
المعرفة العقمية الخالصة التي تكتسب تبدو المعرفة الرياضية حالة من حاالت 

بالتفكير وحده وتكون مستقمة عن التحقيق التجريبي أي ما يسمى بالمصطمح 
الفمسفي معرفة قبمية غير أن مثل ىذا الرأي ليس مما يروق لمذوق الفطري السميم 
وينبغي بالتأكيد عمى الفيمسوف التجريبي ان يجد بدياًل عنو وأشير محاولة إليجاد 

لو في تاريخ الفمسفة كانت قبل نياية القرن التاسع عشر وىى محاولة "كانت"  بديل
في تحديد النقطة عمى المستوى بإحداثيين وىو بذلك جعل الوحدة بين العدد والمكان 

 ممكنة، وبذلك ربط بين التحقيق التجريبي والمعرفة العقمية.
ضع كل من أيضا في نياية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين و 

"فريجو" في المانيا أواًل، ثم "رسل" بعد ذلك مستقال عنو في إنجميزا، أشير نظرية في 
الرياضية الحديثة وىى التي يطمق عمييا عادة )نظرية المنطق الرياضي( ورأييما 
باختصار ىو أن الحدود الرياضية مثل العدد والجمع وماشا كميما يمكن تعريفيما 
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، ص 3965)فؤاد كامل، فالرياضة إذن امتداد لممنطق.  في حدود منطقية خالصة،
376.) 

 مبادى نظرية الذكاءات المتعددة
  يمتمك كل شخص الذكاءات السبعة كميا، وفي ضوء الوراثة والبيئة ال يوجد

شخصان لدييم نفس البروفيل أو نفس قدرات الذكاء، وذلك حتي في التوائم 
 فة.المتشابية وذلك نظراً  ألن خبرائيم مختم

  معظم الناس يستطيعون تنمية كل ذكاء الي مستوى مناسب من الكفاءة إذا ما
 توافر لو التشجيع والتحفيز المناسبان.

 .تعمل الذكاءات عادة معًا بطريقة مركبة 
  ليس ىناك مجموعة محددة من الخواص يجب أن يمتمكيا الفرد لكي يعتبر

يقرأ ولكن يستخدم ذكاءه ذكيًا في مجال ما، فالشخص ربما ال يستطيع أن 
 المغوي بمستوي عال إذا ما استطاع أن يحكى قصة مثيرة.

 .الذكاءات المتعددة أداة وليست ىدفًا في حد ذاتيا 
  يتضمن المخ أنظمة منفصمة من القدرات التكيفية المختمفة أطمق عمييا

Gardner .ذكاءات( وكل ذكاء ينمو بمعدل مختمف داخل كل واحد منا( 
  المتعدد تعد نظرية نفسية، تنتقد فكرة أن ىناك ذكاًء يولد بو اإلنسان الذكاءات

 وال يستطيع تغييره.
 المحور الثاني: نظرية الذكاءات المتعددة 

 نشأة نظرية الذكاءات المتعددة:
 frames ofوقد قدم جاردنر نظريتو ألول مرة في كتابة أطر العقل "

Mind م، وذلك في محاولة منو لمتعرف عمى الميزات المتكاممة لمذكاء، 3981"عام
حيث وجد أن االعتماد عمى اختبارات الذكاء التقميدية ال تعطى نتائج عادلة لتحديد 



 

66 

  6061هجلت دساساث فً التؼلُن الجاهؼً                                         الؼذد الشابغ  والثالثىى   

نقاط القوة والضعف أثناء تقديم األفراد، وقد قام جاردنر بتحديد تعريف أكثر دقة 
حياء النفسي المنطقي الذي يعالج المعمومات لمفيوم الذكاء كما يمي: "إمكانية اإل

نتاج منتجات تقيم من قبل  لتكون أكثر فعالية في البيئة الثقافية لحل المشكالت وا 
 ( (.DanieLjr,2001الثقافة"

ويقول جاردنر)أن األفراد ليسوا متشابيين، وال يممكون نفس العقول، ولذلك 
 Howardوق الفردية بشكل جاد( )فإن التربية ستكون أكثر تأثيرًا، لو أخدت الفر 

Garduer,1995.) 
 الدراسات التي اىتمت بتطبيق الذكاءات المتعددة في التدريس :

 (6031دراسة صابرين المتولي، ) .3
ىدفت الدراسة لتنمية بعض جوانب القوة الرياضياتية لدي تالميذ الصف 

ت المتعددة، الخامس االبتدائي باستخدام استراتيجيات قائمة عمى نظرية الذكاءا
وتكونت مجموعتي الدراسة من مجموعة ضابطة، ودرست بالطريقة التقميدية، واألخرى 
تجريبية ودرست باستخدام استراتيجيات قائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة، وتم 
قياس فاعمية االستراتيجيات المستخدمة عمى المتغيرات التابعة )التواصل الرياضياتي، 

ي، االستدالل الرياضياتي(، وذلك من خالل القياس القبمي او البعدي، الترابط الرياضيات
وتوصمت الدراسة الى وجود فروق دالة إحصائيا بين متوسطي درجات تالميذ 
مجموعتي الدراسة في التطبيق البعدي الختبار القوة الرياضياتية بأبعادىا الثالثة، 

ى نظرية الذكاءات المتعددة كان ليا ويمكن تفسير النتائج بأن االستراتيجيات القائمة عم
 فاعمية في تنمية بعض جوانب القوة الرياضياتية.

 (6007دراسة رشا ىاشم، ) .6
والتي ىدفت إلي قياس فاعمية استخدام بعض استراتيجيات الذكاءات 
المتــــــعددة في تنمية االتجاه نحو مادة الرياضيات، لدى تالميذ المرحمة االبتــــــــدائية، 

صمت الدراسة إلي فاعمية أستخدم استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية وتو 
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( تممـــيذ 80التحصـــــــــيل، واالتجاه نحو الرياضيات وتكونت عينة الـــدراسة من )
وتمــمـــيذة من تالميذ الصف الرابع االبتدائي وتم تقسيميم إلى مجموعتين مجموعة 

مت الدراسة االختبار التحصيمي، ومقياس تجريبية ومجموعة ضابطة، واستخد
االتجاه نحو الرياضيات، وتوصمت الدراسة إلي ان التدريس وفقًا الستراتيجيات 
الذكاءات المتعددة كان لو تأثير كبير وفعالية عمى تنمية التحصيل واالتجاه نحو 
ى دراسة مادة الرياضيات لدى تالميذ المجموعة التجريبية مما أدى إلى تفوقيم عم

 المجموعة الضابطة.
 Phelps,( 2005 )دراسة  .1

وىدفت إلى تطوير منيج الرياضيات في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة، 
وتوصمت الدراسة إلى أن المنيج المطور أدى إلى مساعدة التالميذ عمى تعمم 
الخبرات التعميمية واالحتفاظ بيذه الخبرات، وتشجيعيم عمى الحضور وتنمية 

 التعمم.دافعتييم نحو 
 المحور الثالث: مهارات حل المشكالت.

 مبادئ مفيدة لحل المشكالت:
تحميل المشكمة والوقوف عمى جميع العناصر المكونة ليا والعوامل المؤثرة فييا،  .3

 أمر ضروري لموصول إلى الحل المنشود.
رًا تمثل المشكمة ذىنيًا وماديًا وحسيًا من قبل المتعمم، وذلك من خالل طرحو كثي .6

من األمثمة والتساؤالت حول المشكمة المطروحة، يساعده في إعادة ترتيب 
 عناصرىا والربط بين ىده العناصر بطرق مختمفة بيدف التوصل إلى الحل.

طرح المشكمة من قبل المتعمم عمى اآلخرين ومناقشتيا معيم وشرحيم ليم قد  .1
لمشكمة وعناصرىا يؤدي إلى توليد أفكار جديدة، ويفتح آفاق جديدة حول ا

 وأسبابيا.



 

66 

  6061هجلت دساساث فً التؼلُن الجاهؼً                                         الؼذد الشابغ  والثالثىى   

النشاط الجاد والدائم من قبل المتعمم والموجو بعناية نحو المشكمة يساعد في  .4
الكشف عن عناصر الحل، أما االستسالم لمعوائق يؤدي إلى تالشي األمل في 

 الوصول إلى  
 لحل السميم لممشكمة القائمة. .5
ى تحقيقي اليدف والتغمب عمى أسموب المحاولة والخطأ العشوائي ال يوصل إل .6

 المشكمة، بل ىو جيد ضائع يميي المتعمم دون فائدة ترتجى.
المياجمة المنظمة المدروسة لممشكمة التي تقف عند كل عنصر من عناصر  .7

من عناصرىا وكل سبب محتمل ليا، وكل فرض مناسب لحميا، ىي الطريق 
 الموصل في الغالب إلى الحل السميم.

 اىتمت بـتنمية ميارات حل المشكالت : الدراسات التي
 (6034دراسة إيمان عمى زيتون ومحمد المقدادي، )  .3

سعت الدراسة لتقصي أثر برنامج تدريسي قائم عــــــــمي الدمج بين الذكاءات 
المتعددة وأنماط التعمم، في قدرت تمميذات الصف الثامن عمي حــــــــــــــل المشكالت 

ين لتعمم الرياضيات، وأستخدم في ىذه الدراســـــــة التصميم شبو الرياضية، ودافعيت
( تمميذة في 19التجريبي لمجموعتين )ضابطة وتجريبية( وتكون أفراد الدراسة من )

 ( تمميذة في المجموعة الضابطة.17المجموعة التجريبية، )
عمي حل  وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود فرق لو داللة إحصائية في قدرة التمميذات

المشكالت الرياضية، يعزى إلي البرنامج التدريسي، أما بخصوص تعمــــــــــــــم 
الرياضيات فقد أظيرت النتائج عدم وجود فرق لو داللة إحصائية بين 
متوسطـــــات درجات تمميذات الصف الثامن في المجموعتين التجريبية 

 والضابطة فـــــــي التطبيق البعدي.
 (6009تو أمين، )دراسة شحا .6
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ىدفت الدراسة إلى قياس فعالية استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية كل من 
ميارات الحس، والتفكير االستداللي والتحصيل في الرياضيات لدى تالميذ الصف 
الخامس االبتدائي، وكذلك التعرف عمى طبيعة العالقة بين ىذه المتغيرات التابعة 

" تمميذًا وتمميذة من الصف الخامس االبتدائي 97الدراسة من " السابقة، وتكونت عينة
 بمحافظة الشرقية ثم تقسيميا إلى مجموعتين إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.

 Douglas, A. Grows, (2006)دراسة  .1
ىدفت الدراسة إلى دراسة العالقة بين قدرة التالميذ عمى التقويم والقدرة عمى 

ة وطبقت الدراسة عمى عينة من تالميذ الصف الخامس حل المشكالت الرياضي
االبتدائي وقام الباحث ببناء اختبار لقياس قدرة التالميذ عمى التقويم واختبارا آخر 
لقياس قدرتيم عمى حل المشكالت الرياضية وطبق االختبارات عمى عينة البحث، 

وجد عالقة قوية ثم قام بدارسة العالقة بين نتائجيما وتوصمت الدراسة إلى انو ي
 بين القدرة عمى التقويم والقدرة عمى حل المشكالت.

 أدوات البحث:
 تتمثل ادوات البحث فيما يمي:

 أواًل: االختبار التحصيمي
  :سؤال. 10نوع االسئمة اختيار المتعدد عدد االسئمة 

 وقد اتبعت الباحثة الخطوات التالية عند إعداد االختبار التحصيمي: 
 االختبار. تحديد اليدف من .3
تحديد الجوانب المعرفية المتضمنة في وحدتي قسمة األعداد العشرية واألرقام  .6

 المعنوية والتقدير.
 إعداد جدول المواصفات. .1
 تحديد نوع مفردات االختبار. .4
 الصورة األولية لالختبار. .5
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 التجريب االستطالعي لالختبار. .6
 الصورة النيائية لالختبار. .7

 اختيار عينة البحث:
ار مدرسة النجم الساطع الميبية بمحافظة القاىرة، وشممت العينة تم اختي

فصمين من فصول المدرسة، وىي: فصل سابع كمجموعة تجريبية وفصل سابع 
( تمميذ وتمميذة من طالب الصف 57كمجموعة ضابطة، وبمغ حجم العينة )

 ية.( تمميذ لممجموعة التجريب10( تمميذ لممجموعة الضابطة و)67السابع، بواقع )
  (1جدول )
 لبحثعينة ا

 عدد التالميذ اسم المدرسة المجموعة
 03 مدرسة النجم الساطع الميبية تجريبية
 72 مدرسة النجم الساطع الميبية ضابطة

 وقد تم التحقق من تكافؤ تالميذ وتمميذات المجموعتين في المتغير اآلتي:
 :التحصيل الدراسي السابق  

مادة الرياضيات وحساب الفروق بين تالميذ  تم تحميل التحصيل الدراسي في
المجموعة التجريبية وتالميذ المجموعة الضابطة من التحصيل السابق في 
الرياضيات، ومنو التأكد من تجانس المجموعتين من واقع السجالت المدرسية 

 م(.6036/ 6035لمفصل الدراسي األول   )
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 خطوات التطبيق الميداني 
 بالمراحل الثالث التالية: مر التطبيق الميداني

 المرحمة األولى: التطبيق القبمي ألدوات البحث:
 بعد اختيار عينة البحث التجريبية تم مراعاة ما يمي:

 توفير المواد الالزمة لمتدريس: فقد تم القيام باآلتي: .3
  توفير أوراق العمل المستخدمة في الدروس التي يتطمبيا تدريس الموضوعات المتضمنة

 وحدتي قسمة األعداد العشرية واألرقام المعنوية والتقدير، وذلك بعدد الطالب.في 
 التطبيق القبمي ألدوات البحث المتمثمة في: اختبار التحصيل. .6

 المرحمة الثانية: تنفيذ تجربة البحث: 
بعد التطبيق القبمي الختبار التحصيل قامت الباحثة بتدريس وحدتي قسمة 

م المعنوية والتقدير لممجموعة التجريبية )فصل سابع( األعداد العشرية واألرقا
بمدرسة النجم الساطع الميبية بالقاىرة في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 

 م، واستغرقت عممية التدريس شير.6036/ 6035الدراسي 
 المرحمة الثالثة: التطبيق البعدي الختبار التحصيل:

التجريبية والضابطة، تم التطبيق البعدي  بعد االنتياء من التدريس لممجموعة
 الختبار التحصيل، بعد ذلك تم تصحيحو ورصد الدرجات.

 :تم استخدام االساليب االحصائية في معالجة البيانات 
اختبار)ت( لمعينتين المستقمتين، لحساب داللة الفرق بين متوسطي )الدرجات  .3

في التطبيقين القبمي المعيارية( لتالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة 
 والبعدي لالختبار التحصيمي واختبار ميارات حل المشكالت.

اختبار)ت( لمعينتين المرتبطتين، لحساب داللة الفرق بين متوسطي درجات  .6
تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار ميارات حل 

 المشكالت واالختبار التحصيمي.
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) ( لحساب حجم التأثير لممعالجة التجريبية في كاًل من  مقياس مربع إيتا .1
 اختبار ميارات حل المشكالت واالختبار التحصيمي.

 ثانيًا: اختبار مهارات حل المشكالت .
 . نوع االسئمة: اختيار من متعدد ، أسئمة مقاليو 
  :أسئمة مقاليو .30سؤال اختيار من متعدد ،  10عدد االسئمة 

 بالخطوات التالية :ولقد مر االختبار 
 تحديد اليدف من االختبار -أ 
 تحديد أبعاد االختبار -ب 
 إعداد جدول المواصفات  -ج 
 تحديد نوع مفردات االختبار وصياغتيا -د 
 الصورة االولية الختبار ميارات حل المشكالت -ه 

 ( كتابة بنود اختبار ميارات حل المشكالت3-)ىـ      
 االختبار( تعميمات 6-)ىـ      
 ( تقدير درجات االختبار1-)ىـ      

 الضبط العممي الختبار ميارات حل المشكالت: ويتمثل ذلك في : -و 
 ( تحيد صدق محتوى اختبار ميارات حل المشكالت.3-)و       
 ( إجراء التطبيق االستطالعي لالختبار.6-)و       

 خطوات التطبيق الميداني :
 راحل الثالث التالية :مر التطبيق الميداني بالم

  المرحمة األولى: التطبيق القبمي ألدوات البحث:
تم تطبيق األدوات في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 

 م، بعد ذلك تم تصحيح االختبار ورصد الدرجات. 6036/ 6035
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 المرحمة الثانية: تنفيذ تجربة البحث:
بعد التطبيق القبمي ألدوات الدراسة قامت الباحثة بتدريس وحدتي قسمة  

األعداد العشرية واألرقام المعنوية والتقدير لممجموعة التجريبية"الصف السابع" 
بمدرسة النجم الساطع الميبية بالقاىرة في بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 

 م .6036/ 6035الدراسي 
 التطبيق البعدي ألدوات البحث:المرحمة الثالثة: 

بعد االنتياء من التدريس لممجموعة التجريبية والضابطة، تم التطبيق البعدي  
ألدوات البحث، المتمثمة في اختبار ميارات حل المشكالت، بعد ذلك تم تصحيحيا 

 ورصد الدرجات .
 األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميل ومعالجة البيانات :

 SPSSبرنامج حزم التحميل اإلحصائي لمعموم االجتماعية )تم استخدام 
Ver.22/PC: حيث استخدمت األساليب التالية ،) 

أسموب تحميل التغاير األحادي بحساب قيمة )ف( لتحديد مستوى الداللة  .3
اإلحصائية لمفرق بين متوسطات درجات مجموعات البحث )التجريبية 

ارات حل المشكالت في التطبيق والضابطة( في التطبيق البعدي الختبار مي
 البعدي .

اختبار )ت( لمجموعتين مستقمتين، لتحديد داللة الفروق بين متوسطي درجات  .6
طمبة المجموعة التجريبية وطمبة المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

 الختبار التحصيل .
اختبار )ت( لمجموعتين مرتبطتين، لتحديد داللة الفروق بين درجات أزواج  .1

لمجموعات المرتبطة في التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارات حل ا
 المشكالت والتحصيل لممجموعة التجريبية .
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(، لبيان قوة تأثير المعالجة 59، 3997مقياس حجم التأثير ) ( )رشدي فام،  .4
 التجريبية في تنمية ميارات حل المشكالت.

 نتائج البحث :
فروض البحث : تم اختبار صحة أواًل: اختبار صحة الفرض األول من 

الفرض األول من فروض البحث، والذي ينص عمى: يوجد فرق ذو داللة إحصائية 
( بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة ودرجات 0.05عند مستوى )

تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار التحصيل، وذلك في التطبيق البعدي لصالح 
 بية .تالميذ المجموعة التجري
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 (6جدول )
الضابطة( في التطبيق البعدي -)التجريبية المتوسط الحسابي والتباين وقيمة )ت( وداللتيا اإلحصائية بين متوسطي درجات مجموعتي البحث

 الختبار التحصيل

ث
شا

غُ
وت

ال
 

 الوتىسط  الؼٌُت  الوجوىػاث
االًحشاف 

 الوؼُاسٌ

هتىسط الذسجاث 

 الوؼُاسَت

تباَي الذسجاث 

 الوؼُاسَت

اختباس لُفُي لتجاًس 

 التباَي
 اختباس )ث( لتكافؤ الوتىسطاث

قُوت 

 )ف(

هستىي 

داللت 

 )ف(

قُوت 

 )ث(

دسجاث 

الحشَت )د. 

 ح(

هستىي 

داللت 

 )ث(

كش
تز

ال
 

التجشَبُت 

 )إًاث(
60 6.600 6.66666 0.16060606 0.66606601 

الضابطت  0.06 55 1.666 0.066 6.066

 )ركىس(
66 6.6666 6.66566 -0.16651556 0.66560666 

   6.05666 5.6666 56 الؼٌُت الكلُت

هن
لف

ا
 

التجشَبُت 

 )إًاث(
60 1.6666 6.65666 0.566666066 0.616666506 

الضابطت  0.06 66.666 5.666 0.065 5.666

 )ركىس(
66 6.5661 6.61166 -0.16606516 0.66066600 

   6.01066 6.6666 56 الؼٌُت الكلُت

ق
بُ

ط
لت

ا
 

التجشَبُت 

 )إًاث(
60 5.6000 6.56611 0.56156666 0.56616666 

الضابطت  0.06 55 1.066 0.166 0.666

 )ركىس(
66 6.1116 6.66605 

-

0.116666566 
0.161651666 

   6.06066 6.0561 56 الكلُتالؼٌُت 
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ُا
ػل

ث 
َا

تى
س

ه
 

التجشَبُت 

 )إًاث(
60 6.6000 

0.550616

66 
0.10666665 0.56666506 

الضابطت  0.06 55 1.666 0.666 0.066

 )ركىس(
66 

0.6566

5600 

0.106566

55 
-0.16060666 0.15666156 

 6.6506 56 الؼٌُت الكلُت
0.666666

65 
  

ت 
ج

ذس
ال

ُت
كل

ال
 

التجشَبُت 

 )إًاث(
60 

60.666

6 
6.60666 0.165066516 0.666651616 

6.656 0.666 6.666 55 0.06 
الضابطت 

 )ركىس(
66 

66.555

1 
6.66161 -0.66666506 0.15166666 

 56 الؼٌُت الكلُت
61.665

6 5.66666   

 (1جدول )
 حجم أثر االستراتيجية المقترحة عمى التحصيل

 االنحراف المعياري المتوسط التطبيق المهارات
 اختبار )ت( لتكافؤ متوسطي عينتين مرتبطتين


 حجم التأثير 2

 درجات الحرية قيمة )ت(
 )د. ح(

 مستوى داللة )ت(

 التذكر
 1.39071 1.0000 القبمي

 كبير 3.1277.9 3.31 79 10.323
 1.07777 2.1333 البعدي

 الفهم
 1.19303 1.7000 القبمي

 كبير 3.931070 3.31 79 12.9.1
 1.7.717 2.1000 البعدي



 

66 

 أ. اهٌه هُالد اهحوذ                                                                          أثش استخذام استشاتُجُت هقتشحت فٍ ضىء ًظشَت الزكاءاث الوتؼذدة

 التطبيق
 1.11210 1.7333 القبمي

 كبير 3.117322 3.31 79 .11.19
 0322..1 0333.. البعدي

 مستويات عميا
 3.27232707 222..3 القبمي

 كبير 3.273009 3.31 79 1.279
 312109...3 1.1 البعدي

 الدرجة الكمية
 0.21932 3.0000 القبمي

 كبير 3.199792 3.31 79 12.390
 0.73911 73.0000 البعدي

 ثانيًا: اختبار صحة الفرض الثاني من فروض البحث:
بين 0.05تم اختبار صحة الفرض الثاني من فروض البحث، والذي ينص عمى:  يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوي 

درجات تالميذ المجموعة الضابطة ودرجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار ميارات حل المشكالت، وذلك في متوسطي 
 التطبيق البعدي لصالح تالميذ المجموعة التجريبية ، والجدول التالي يوضح نتائج ذلك:

 (4جدول )
التجريبية والضابطة في التطبيق البعدي الختبار ميارات حل  قيمة )ف( وداللتيا اإلحصائية لتحميل التغاير لممقارنة بين المجموعتين

 المشكالت والدرجة الكمية.
 هستىي الذاللت قُوت )ف( هشبغ الوتىسطاث df هجوىع الوشبؼاث هصذس التباَي الوهاساث

2
 

تحذَذ 

 الوشكلت

 0.000 666 0.006 0.006 6 0.006 حل الوشكالث السابق

 0.666 0.000 65.616 66.556 6 66.556 بُي الوجوىػاث

    106 56 66.566 تباَي الخطأ
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 هستىي الذاللت قُوت )ف( هشبغ الوتىسطاث df هجوىع الوشبؼاث هصذس التباَي الوهاساث
2

 

التخطُط لحل 

 الوشكلت

 0.006 166 660 0.666 6 0.666 حل الوشكالث السابق

 0.660 0.000 66.565 66.166 6 66.166 بُي الوجوىػاث

    0.566 56 66.666 تباَي الخطأ

 تٌفُز الحل

 0.066 0.655 6.066 6.566 6 6.566 حل الوشكالث السابق

 0.666 0.006 66.566 6.566 6 6.566 بُي الوجوىػاث

    0.615 56 66.606 تباَي الخطأ

هشاجؼت 

 صحت الحل

 0.006 0.666 0.666 0.665 6 0.665 حل الوشكالث السابق

 0.166 0.000 666.166 65.666 6 65.666 بُي الوجوىػاث

    0.661 56 61.006 تباَي الخطأ

 االختباس ككل

 0.061 0.651 0.616 0.666 6 0.666 حل الوشكالث السابق

 0.166 0.000 61.660 66.566 6 66.566 بُي الوجوىػاث

    661 56 66.666 تباَي الخطأ

 (5جدول )
 داللة الفرق بين المتوسطين لممجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات حل المشكالت والدرجة الكمية

 داللة الفروق الفرق بين المتوسطين المتوسط المقدر االنحراف المعياري المتوسط المعياري ن المجموعات المهارات

 تحديد المشكمة
 3.213a 3.29013100 3.2312722 03 التجريبية

1.712* 3.31 
 a-3.222- 3.23321090 3.2227.79- 72 الضابطة

التخطيط لحل 
 المشكمة

 a 3.211 3.11322371 3.2732.22 03 التجريبية
1.793* 3.31 

 a-3.229- .3.2130300 3.29312.7- 72 الضابطة
 a 3.1.9* 3.31 3.332 3.230739.7 3.3.32933 03 التجريبية تنفيذ الحل
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 داللة الفروق الفرق بين المتوسطين المتوسط المقدر االنحراف المعياري المتوسط المعياري ن المجموعات المهارات
 a-3.3.7- 1.33132979 3.0722..3- 72 الضابطة

مراجعة صحة 
 الحل

 a 3.229 3.21239029 3.2907310 03 التجريبية
1.233* 3.31 

 a-.3.12- 3.03193210 3.1110121- 72 الضابطة

 الدرجة الكمية
 a 3.2.3 3.21.72030 3.2231319 03 التجريبية

1..17* 3.31 
 a-3.100- 3.02731.19 2713..3.1- 72 الضابطة

 وتؤكد هذه النتائج قبول الفرض الثاني من فروض البحث كما يمي:

في  التجريبية"يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة الضابطة ودرجات تالميذ المجموعة 
 اختبار ميارات حل المشكالت، وذلك في التطبيق البعدي لصالح المجموعة التجريبية".

التأثير لممعالجة التجريبية قامت الباحثة بحساب قيمة حجمولحساب 
ب قيمة )ت( لمفرق بين متوسطي من خالل حسا 2

 درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار ميارات حل المشكالت والدرجة الكمية.
 . عمى ميارات حل المشكالت حجم أثر االستراتيجية المقترحة يوضح (6وجدول )
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 (6جدول )
 مشكالتحجم أثر االستراتيجية المقترحة عمى ميارات حل ال

 االنحراف المعياري المتوسط التطبيق المهارات
 اختبار )ت( لتكافؤ متوسطي عينتين مرتبطتين


 حجم التأثير 2

 قيمة )ت(
 درجات الحرية

 )د. ح(
مستوى داللة 

 )ت(
تحديد 
 المشكمة

 1.02792 2.2222 القبمي
 كبير 3.1.7921 3.31 79 17.923

 1.29911 1.9000 البعدي
التخطيط 

لحل 
 المشكمة

 1.20333 2.3333 القبمي
 كبير 3.110337 3.31 79 13.170

 1.03327 1.3000 البعدي

 تنفيذ الحل
 1.33122 000..2 القبمي

 كبير 3.129131 3.31 79 10.121
 1.27932 1.9333 البعدي

مراجعة 
صحة 
 الحل

 1.1322.212 2.2222 القبمي
 كبير 3.901722 3.31 79 73.993

 97390.3..3 3.10000 البعدي

الدرجة 
 الكمية

 3.22203 71.7222 القبمي
 كبير .3.90279 3.31 79 73.173

 3.317.0 2.1333 البعدي
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متوسطي درجات يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم )ت( لمفرق بين 
القياسين القبمي والبعدي لدى تالميذ المجموعة التجريبية جاءت دالة عند مستوى 

-36.970( لجميع الميارات والدرجة الكمية، حيث تراوحت قيم )ت( بين )0.03)
(، وذلك لصالح متوسط درجات القياس البعدي، كما يتضح من قيم 60.994

 المتوسطات.
          ميارات والدرجة الكمية جميعيا أكبر من كما يتضح أن حجم التأثير لم

 ( وىذا يدل عمى أن أثر االستراتيجية في تنمية ميارات حل المشكالت أفضل. 0.6)
 تفسير النتائج ومناقشتها :

اعتمادًا عمى النتائج التي تم التوصل إلييا، والتي تمت معالجتيا إحصائيًا، 
 وتفسيرىا .قامت الباحثة بمناقشة ىذه النتائج 

يتضح من خالل تحميل النتائج السابقة أن االستراتيجية المقترحة كان ليا أثر 
 في نمو التحصيل ونمو الميارات لدى تالميذ المجموعة التجريبية . 

بالنسبة لممجموعة التجريبية: قد حدثت زيادة في نمو التحصيل ونمو ميارات 
القياس بنسبة كبيرة، ويرجع ذلك إلى  حل المشكالت لدييم في التطبيق البعدي ألدوات

أن ىذه المجموعة درست ليم وحدتي قسمة األعداد العشرية واألرقام المعنوية والتقدير 
المعدة وفق استراتيجيات الذكاءات المتعددة، مما كان لو أثر كبير في زيادة تحصمييم 

يذ المجموعة ومياراتيم، ومما أدى إلى تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالم
 الضابطة .

وترى الباحثة أن تفوق تالميذ المجموعة التجريبية عمى تالميذ المجموعة 
 الضابطة يرجع إلى :

ثارة التفكير، والتي  .3 مراحل االستراتيجية المختمفة حيث أتاحت مرحمة التييئة وا 
اعتمدت عمى تنوع الوسائل التعميمية، والتي تتيح لمتالميذ فرصة التعمم، حيث 

 ن لمتالميذ دور أساسي في تصنيف ىذه الوسائل واالستفادة منيا .كا
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مرحمة االتفاق عمى األىداف والتي تتيح التعرف عمى األىداف المراد تحقيقيا،  .6
واالتفاق معيم عمى أن الجميع مسئول عن تحقيقيا، مما يجعميم يشاركون 

 بإيجابية وحماس .

الل استراتيجيات التدريس مرحمة العرض والتي يتم فييا عرض الدرس، من خ .1
المختمفة، التي تعتمد عمى تنوع طرائق التدريس لتتناسب مع الذكاءات المختمفة 

 لمتالميذ .

كما أسيمت استراتيجيات الذكاءات المتعددة في زيادة إحساس التالميذ بأىمية  .4
القراءة، من خالل قراءة المسائل وقراءة األنشطة الواردة بكراسة نشاط التمميذ، 

ذلك أسيمت استراتيجيات الذكاءات المتعددة في زيادة وعي التالميذ بالعناصر وك
األساسية في المسألة من معطيات ومطموب، كما أسيمت في ربط المعمومات 
التي لدى التالميذ بالمعمومات الموجودة بالمسألة، كما كان لممناقشات الفردية 

يتفق مع دراسة كل من:  والجماعية دور كبير في نمو الميارات لدييم، وذلك
(، عبد 6004(، مكة البنا )6006(، نانيس لطفي )6006ابتسام محمد فارس )
 ( .6009القادر عبد القادر )

وتفسر الباحثة النتائج إلى أن االستراتيجية المقترحة وفرت بيئة تعميمية جيدة، 
في مسائل  حيث أتاحت مرحمة التطبيق الفرصة لمتالميذ أن يطبقوا القوانين بأنفسيم

متنوعة، مما يجعل المعمومات أكثر ثباتًا، وذلك ينمي التحصيل والميارات لدى التمميذ 
حيث يقوم التالميذ باإلجابة عن ورقة العمل، مما يتيح لكل تمميذ فرصة اإلجابة 
بنفسو، وتأكد المعمم من أن كل تمميذ أجاب عن الورقة، ويقوم بالتصحيح لكل تمميذ 

لك يتيح لممعمم معرفة نقاط القوة والضعف عند كل تمميذ، ويركز عمى حدة، إذ أن ذ
عمى الميارات المراد الوصول إلييا، وذلك ال يتوافر في الطريقة المعتادة في المدارس 
وال يتيح لتالميذ المجموعة الضابطة، مما أدى إلى أن تفوق تالميذ المجموعة 

 الضابطة . المجموعةالتجريبية عن 
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 توصيات البحث :
ما أسفر عنو البحث الحالي من نتائج، فإن الباحثة تقدم التوصيات  ضوءفي 

 التالية:
ثراؤىا بأنشطة الذكاءات المتعددة، بشكل يراعي  .3 تطوير مقررات الرياضيات وا 

 الفروق الفردية بين التالميذ، ويتيح لمتالميذ الفرصة لفيم وتطبيق ما تعمموه .

عن نظرية الذكاءات المتعددة، والمؤشرات الدالة اكتساب التالميذ قدرًا من المعرفة  .6
عمى الذكاءات المتعددة، وحثيم عمى أنو يمكنيم التعمم بطريقة جيدة، إذا 

 استخدموا ذكاءاتيم المتعددة في عممية التعمم .

تييئة حجرة الدراسة بمواد ووسائل ومصادر تعميمية مختمفة، تتيح لمتالميذ  .1
 تعمم الرياضيات .استخدام ذكاءاتيم المتعددة في 

ضرورة االىتمام بدمج نظرية الذكاءات المتعددة ضمن برامج إعداد معممي  .4
الرياضيات بكمية التربية، عمى أن يتم تدريب الطالب المعممين عمى كيفية 

 استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة .

 تدريب الموجيين عمى استخدام نظرية الذكاءات المتعددة . .5

 عمم، ترشد المعممين إلى مراعاة الذكاءات المتعددة داخل الفصل .إعداد أدلة م .6

ضرورة تدريب المعممين أثناء الخدمة عمى استخدام استراتيجيات مبادئ نظرية  .7
 الذكاءات المتعددة .

عمل ممف كامل لكل تمميذ يتضمن الذكاءات المختمفة التي يتميز بيا، واألنشطة  .8
 التي يفضل القيام بيا .

المزيد من األنشطة التعميمية في مادة الرياضيات لممراحل الدراسية إعداد  .9
 المختمفة، والتي تراعي مبادئ نظرية الذكاءات المتعددة .
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