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رررر   

 ممخص الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف فاعمية نمكذج تدريسي مقترح قائـ عمى التكامؿ بيف       

النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لتنمية البراعة الرياضية لدل طالبات قسـ الطفكلة المبكرة في 
ريض(، كاتبعت الدراسة المنيج شبو التجريبي ذك  731مقرر أساسيات الرياضيات )

المجمكعتيف، كتككنت أداتي الدراسة مف اختبار البراعة الرياضية في كحدتي )المصفكفات 
)المعادالت كالمتباينات(، كمقياس الرغبة المنتجة في الرياضيات مف إعداد كالمحددات( ك

حيث تـ تطبيقيما قبميان كبعديان بعد ضبطيما، كالتأكد مف صدقيما كثباتيما عمى عينة  الباحث،
( طالبة، كالتي 52( طالبة، مكزعيف عمى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كعددىا )94مككنو مف )

( طالبة، كالتي درست 59كذج التدريسي المقترح كاألخرل ضابطة كعددىا )درست باستخداـ النم
 بالطريقة التقميدية.

" بيف 2...كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل "      
متكسطي درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم في تنمية البراعة 

الكفاءة االستراتيجية  -الطالقة اإلجرائية -مككناتو الفرعية)االستيعاب المفاىيميالرياضية ككؿ ك 
(، 11..بمغ ) االستدالؿ التكيفي( لصالح المجمكعة التجريبية، كبحجـ أثر مرتفع داؿ إحصائيان  –

" بيف متكسطي درجات المجمكعتيف 2...ككذلؾ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل "
لضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس الرغبة المنتجة في الرياضيات ككؿ كمككناتو التجريبية كا

مفيـك الذات الرياضي(  -االتجاه نحك الرياضيات -الفرعية )تقدير دكر الرياضيات في الحياة
 (.9...لصالح المجمكعة التجريبية، كبحجـ أثر مرتفع داؿ إحصائيان بمغ )

 الكممات المفتاحية: 
 ي، النظرية البنائية، نظرية الذكاء الناجح، البراعة الرياضية نمكذج تدريس 
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This study aimed to investigate the effectiveness of a Suggested 
teaching model based on the integration between Constructivist and 
Successful theories intelligence to develop mathematical proficiency 
among students of the Early Childhood Department in the Basics of 
Mathematics course (Math 137).  The research  followed the 
experimental methodology with two groups. The two units (Matrixes and 
Determinants) and (Equations and Inequalities), and the Scale of 
Productive Desire in Mathematics prepared by the researcher, where 
they were applied before and after after adjusting them, and ensuring 
their validity and stability on a sample of (49) students, distributed into 
two groups, experimental group consisting of (25) student, who studied 
using a Suggested teaching model, and the control group    consisting 
of (24) student, who studied in the traditional way.  
The study results revealed the existence of statistically significant 
differences at the level of "0.05" between the mean scores of the 
experimental and control groups in the dimensional application in the 
development of mathematical proficiency as a whole and its sub-
components (conceptual comprehension - procedural fluency - strategic 
competence - adaptive reasoning) in favor of the experimental group, 
with a high effect size. Statistically significant amounted to (0.77), as 
well as the presence of statistically significant differences at the level of 
"0.05" between the mean scores of the experimental and control groups 
in the post application of the scale of productive desire in mathematics 
as a whole and its sub-components (estimating the role of mathematics 
in life - attitude towards mathematics - mathematical self-concept) in 
favor of the experimental group, and the size of A high effect that is 
statistically significant, amounting to (0.84). 
Key Words: 
Teaching Model – Structuralism Theory - Successful  Intelligence 
Theory - Mathematical Proficiency 
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  مقدمة الدراسة:
تقدـ كافة العمـك الطبيعية كاإلنسانية بأسسيا كعممياتيا كلغتيا  تعد الرياضيات مرتكز     

العممية، كما تمثؿ نظامان معرفيان متكامالن لمتعبير عف جكانب الحياة، كمجاالن خصبان لمتدريب عمى 
المعارؼ كالميارات العقمية المختمفة، نظران لطبيعتيا التركيبية المجردة، كقدرتيا عمى كصؼ 

ا، كنسقيا االستداللي الذم يستخدـ قكاعد المنطؽ لمكصكؿ إلى نتائج أكثر دقة الظكاىر كتحميمي
 كمكضكعية.

كيتطمب النجاح في الرياضيات، تمكف المتعمميف مف استيعاب المفاىيـ الرياضية، كالتعامؿ    
مع اإلجراءات الرياضية بكفاءة، كذلؾ مف خالؿ استخداـ عمميات االستدالؿ كالمنطؽ، كاختيار 

اتيجيات حؿ المشكالت المالئمة كتطبيقيا، كما يتطمب كجكد اتجاىات إيجابية نحك استر 
الرياضيات، كالشعكر بأىميتيا كفائدتيا العممية، كبذؿ المزيد مف الجيد لتعمميا، كىك ما يسمى 

 (.5.79بالبراعة الرياضية )المعثـ كالمنكفي، 
( ألكؿ مرة مف قبؿ Mathematical Proficiencyكقد ظير مصطمح البراعة الرياضية )   

 (National Research Councilالمجمس الكطني لمبحكث في الكاليات المتحدة األمريكية )
(NRCفي تقرير )  مساعدة األطفاؿ لتعمـ الرياضيات( في ضكء مراجعة لجنة الدراسات في(

، كخبرة أعضاء مركز التربية التابع لممجمس لألبحاث في عمـ النفس المعرفي كتعميـ الرياضيات
المجنة كمتعمميف كمعمميف لمرياضيات، لتحميؿ الرياضيات التي يمكف لألفراد تعمميا بشكؿ فاعؿ، 
كتحديد داللة النجاح في تعمميا في ضكء ما يحتاجو األفراد في حياتيـ اليكمية مف المعارؼ 

رة كالكفاءة كالميارات الرياضية، كتشير المجنة إلى اختيارىا مصطمح يجسد كؿ جكانب الخب
كالمعرفة في الرياضيات، كىك مصطمح البراعة الرياضية لمتعبير عف نجاح تعمـ أم فرد 

  NRC, 2001). لمرياضيات )
كقد تـ كصؼ البراعة الرياضية في خمسة مجاالت تعمؿ بشكؿ متكامؿ كمترابط، لتنمية     

يـ مف أحداث، لمتعبير عف قدرات الطالب العقمية كالعممية، كجعميـ أكثر كعيان بما يدكر حكل
متطمبات نجاح الفرد في تعمـ الرياضيات، كتمكينيـ مف العيش بنجاح مف خالؿ استيعاب 
المفاىيـ الرياضية )فيـ(، كالطالقة اإلجرائية )حكسبة(، كالكفاءة االستراتيجية )تطبيؽ(، 

ستيعاب المفاىيـ كاالستدالؿ التكيفي )منطؽ(، كالرغبة المنتجة )مشاركة(، لتكضيح أف كؿ مف ا
الرياضية مف خالؿ عمميات التفكير المنطقي كالتأممي، كتنفيذ اإلجراءات الرياضية بميارة 
كمركنة، كتفسير كتمثيؿ حؿ المشكالت الرياضية الحياتية، كصكالن إلى القناعة بأف الرياضيات 

جاح في تعمـ نافعة كمفيدة، كاستخداميا في الكاقع بكؿ ثقة، لتحقيؽ اليدؼ الرئيس كىك الن
 (. 5.79؛ أبك الرايات، 5.72الرياضيات )إيناس رضكاف، 
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كتعد البراعة الرياضية ىدفان رئيسان في برامج تعميـ الرياضيات، كمدخالن ىامان لتطكير       
البرامج مف خالؿ التركيز عمى مككناتيا: االستيعاب المفاىيمي، الطالقة اإلجرائية، الكفاءة 

، كما أنيا مدخؿ  (Regan,2012)دالؿ التكيفي، الرغبة الرياضية المنتجة االستراتيجية، االست
معاصر لتطكير تعميـ الرياضيات في ثالث محاكر أساسية كىي: براعة المعمـ في تقديـ كمعالجة 
المحتكل العممي، كبراعة المحتكل العممي بالنسبة لمطالب في ترابطو كأىميتو، كمككنات البراعة 

 (.  (Philipp,2010التي ينبغي تنميتيا كقياسيا لدل الطالبالخمسة  الرياضية
كتتمثؿ البراعة الرياضية في تمّكف الطالب مف الربط بيف المفاىيـ الرياضية األساسية،      

كالتعامؿ مع العمميات الرياضية بطرؽ متنكعة، كتطبيؽ اإلجراءات بدقة كمركنة كاتقاف، كاختيار 
الت التي تكاجيو، كتكظيؼ عمميات االستدالؿ كالبرىنة كالمنطؽ استراتيجيات حؿ مناسبة لممشك

الستكشاؼ الحقائؽ كالحمكؿ المنطقية، إضافة إلى التأمؿ كالتفكير في المعرفة الرياضية إلعادة 
انتاجيا بصكر متنكعة، مما يعزز شعكره بقيمة الرياضيات كأىميتيا في حياتو، كبالتالي دفعو 

 لبذؿ جيد أكبر لتعمميا. 
كيمكف لمطالب أف يككف بارعان في الرياضيات، إذا استطاع أف يشرح لنفسو معنى المشكمة     

الرياضية، كيبحث عف مداخؿ الحؿ المناسب ليا، كيستخدـ االفتراضات، كالتعريفات، كالنتائج 
المحددة سابقان لبناء الحجج كالبراىيف كاألدلة الرياضية، كيطبؽ الرياضيات التي يتعمميا لحؿ 

لمشكالت الرياضية التي تكاجيو في الحياة اليكمية كالمجتمع كمكاف العمؿ، كيأخذ في االعتبار ا
جميع الكسائؿ كاألدكات المتاحة عند حؿ المشكمة الرياضية، كيتكاصؿ باستمرار مع زمالئو 
كمعمميو، كيبحث بجد عف نمط أك تركيب أك عالقات أك اختصارات رياضية جديدة، كيشعر 

 (..5.7لرياضية كعالقتيا بحؿ المكاقؼ التي تتضمف المشكالت العددية )السعيد، بالكميات ا
كالبراعة الرياضية ليست سمة كاحدة، كال يمكف تحقيقيا مف خالؿ التركيز عمى ُبعد كاحد أك     

اثنيف فقط مف القدرات، بؿ ىي مجمكعة متداخمة كمتكازنة كمترابطة مف القدرات لتطكير الكفاءة 
ضيات، كالتي تمثؿ القدرة عمى استيعاب المفاىيـ الرياضية، كالقدرة عمى إجراء العمميات في الريا

الرياضية بطالقة، كانتاج أكبر عدد مف النتائج كاإلجراءات، كالقدرة عمى حؿ المشكالت باستخداـ 
استراتيجيات متنكعة، كالقدرة عمى تقديـ حجج كبراىيف منطقية، كاالبداع كاالصالة في تفسير 
كتبرير النتائج، كالرغبة الدائمة باالنتاج كالعطاء، كتقدير جماؿ الرياضيات كتطبيقاتيا في جميع 
المجاالت، كمساعدة الطالب عمى اكتساب البراعة الرياضية تتطمب برامج تعميمية تخاطب كؿ 

كؿ أبعادىا أك أفرعيا الخمسة، كتكفر إطاران لمناقشة المعارؼ كالميارات كالمعتقدات التي تش
 (.                                      ۹۱۰۴البراعة الرياضية )بدكم، 



 فيد بن عبدالرحمن العميــان /د            فاعمية نموذج تدريسي مقترح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022هازس    -جزء ثاًي  –الثالث  العدد  – 33اجمللد  767

رررر   

ذا كانت البراعة الرياضية تتضمف مككنات مترابطة كمتكاممة، فإف التدريس مف أجؿ       كا 
جراءات متجانسة كمترابطة، كمنيا ) ؛ Groves, 2012؛ NRC, 2001تنميتيا يتطمب مياـ كا 

 (:5.71عبيدة، 
اب المفاىيمي لممعرفة األساسية بالرياضيات، كبالممارسات التعميمية التي يحتاجيا االستيع  -

 التدريس.
 الطالقة اإلجرائية في تنفيذ اإلجراءات األساسية. -
 الكفاءة االستراتيجية في تخطيط تدريس فعاؿ، كفي حؿ المشكالت أثناء التدريس. -
 ة كتفسيرىا.االستدالؿ التكيفي في تأمؿ الممارسات التدريسي -
 الرغبة المنتجة نحك الرياضيات كالتدريس كتحسيف الممارسة التدريسية.  -
كلتحقيؽ براعة معمـ الرياضيات في تنمية مككنات البراعة الرياضية لدل طالبو، يؤكد   

عمى بعض المبادئ التدريسية اليامة كمنيا: مراعاة مبادئ التعمـ  (Regan,2012)ريغاف
المعرفة السابقة، كتشخيص المفاىيـ الخاطئة كمناقشتيا في مجمكعات العمؿ،  البنائي القائـ عمى

مع التركيز عمى ترابط كاستيعاب المفاىيـ الرياضية، كتكظيؼ المياـ اإلثرائية كاستراتيجيات حؿ 
( 5.79المشكالت كميارات التكاصؿ كالترابط كالتمثيؿ الرياضي. كيضيؼ المعثـ كالمنكفي )

لتنمية البراعة الرياضية كمنيا: تكظيؼ المياـ الرياضية ذات المعنى في  بعض األسس اليامة
كاقع الحياة، كتكفير فرص التعمـ كالمكاقؼ التي تشجع الطالب عمى االنخراط في المياـ 
الرياضية الحقيقية، كالتكاصؿ الفعاؿ مع الطالب مف خالؿ طرح األسئمة العميقة التي تتحدل 

 يـ كتبريراتيـ.   تفكيرىـ، كمناقشة تفسيرات
كقد أجريت العديد مف الدراسات لتقصي فاعمية بعض النماذج كاالستراتيجيات التدريسية 

( 5.57أك الكحدات التعميمية في تنمية البراعة الرياضية؛ إذ كشفت نتائج دراسة ليمى خضير )
اسي لطالب الصؼ فاعمية استراتيجية التممذة المعرفية في تنمية البراعة الرياضية كالتحصيؿ الدر 

( فاعمية برنامج قائـ عمى نظريتي تعمـ .5.5الثاني متكسط، كما كشفت دراسة رشا صبرم )
لعصر الثكرة الصناعية الرابعة باستخداـ استراتيجيات التعمـ الرقمي في تنمية البراعة الرياضية 

بناء برنامج ( إلى فاعمية 5.74لدل طالبات السنة التحضيرية، كتكصمت دراسة سمر الشميكب )
  (Timss)( باألنشطة الميارية لمدراسة الدكليةTrizإثرائي قائـ عمى دمج مبادئ نظرية تريز )

في تنمية الكفاءة االستراتيجية كاالستدالؿ التكيفي لدل طالبات المرحمة المتكسطة، كأكضحت 
االستدالؿ ( في تدريس اليندسة ك Geogebra( فاعمية برنامج )5.74نتائج دراسة سامية جكدة )
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المكانيفي تنمية مككنات البراعة الرياضية كميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات المرحمة المتكسطة، 
( إلى فاعمية تصميـ كحدات تعميمية كفؽ مدخؿ ۹۱۰4كتكصمت نتائج دراسة العمرم )

(STEMفي تنمية البراعة الرياضية لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم، كنتائج دراسة بدرية ) 
( التي كشفت عف كجكد أثر إيجابي الستعماؿ استراتيجية التعمـ بالدماغ في 5.74الزىراني )

( ۹۱۰۲تنمية البراعة الرياضية لدل طالبات الصؼ الثاني متكسط، كبينت نتائج دراسة عبيدة )
( في تنمية مككنات البراعة الرياضية كالثقة PISAفاعمية نمكذج تدريس قائـ عمى انشطة )

( فعالية 5.79ة لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم، كتكصمت نتائج دراسة أبك الرايات )الرياضي
 نمكذج أبعاد التعميـ لمارزانك عمى تنميية البراعة الرياضية لدل طالب الصؼ األكؿ إعدادم.

كقد ساىمت الجمعيات المينية كاألبحاث العممية في تطكير برامج كنماذج تعميمية نكعية     
ظريات تربكية، لفتح آفاؽ كاسعة لتجديد نماذج أك استراتيجيات تدريسية أكثر مركنة قائمة عمى ن

تمبي حاجات الطالب، كتدعـ دكره اإليجابي لممشاركة في العممية التعميمية، األمر الذم يستمـز 
ج مف المعمـ القياـ بأدكار متعددة، كاستثمار معرفتو العممية كالتربكية النتاج برامج تربكية كنماذ

  تدريسة تحقؽ األىداؼ المطمكبة.
لذا ظيرت العديد مف الكثائؽ المينية كالتكصيات العممية التي تنادم بضركرة تطكير     

اإلجراءات التدريسية داخؿ الفصكؿ التدريسية، كاستخداـ نماذج تدريسية متنكعة لتحسيف 
ياضيات، كمف أحدث تمؾ مخرجات التعمـ، كتمكينو مف بناء ميارات البراعة اإلجرائية في الر 

الكثائؽ، كثيقة المعايير المينية لتدريس الرياضيات الصادرة مف المجمس الكطني لمعممي 
 National council of Teaching of Mathematics (NCTM, 2007)الرياضيات 

: تحسيف الممارسة، تحسيف تعمـ الطالب"، كالتي أكدت عمى  بعنكاف " تدريس الرياضيات اليـك
ة أف يرتكز تدريس الرياضيات في حجرات الدراسة عمى خبرات تعممية ذات داللة كمعنى، ضركر 

كبناء مياـ رياضية جديرة باالىتماـ قائمة عمى التفاعؿ كالتشارؾ، يقـك الطالب بنفسو باستخداميا 
  لبناء معرفتو الرياضية، كالشعكر بالكفاءة الرياضية مف خالؿ التحقؽ مف صحة األفكار

 يف الرياضية.   بالبراى
( عمى مبدأ تعزيز NCTM,2000كما أكد المجمس الكطني األمريكي لمعممي الرياضيات )    

التعمـ في تدريس الرياضيات، كدعـ التأثير في ماىية الرياضيات التي يتـ تدريسيا، كالتأكيد عمى 
لتعمـ، كمسئكليتو النظرة البنائية في تعمـ الرياضيات، مف خالؿ مركزية دكر الطالب في عممية ا

المباشرة عف تعممو، حيث أف المعرفة الرياضية يبنييا المتعمـ باالستكشاؼ كالعمؿ كالتفكير، 
 كتككيف شبكة مف العالقات بيف المفاىيـ كالعمميات الرياضية المختمفة. 
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 ,NCTM)انطالقان مف مؤشرات المعايير المينية لممجمس الكطني لمعممي الرياضيات     
1989 ; NCTM, 2000 ; NCTM, 2007) التي تقـك أساسان عمى مبادئ النظرية البنائية 

(Constructivism Theory يجابيتو في العممية ( كتطبيقاتيا، كالتي تعتمد عمى نشاط المتعمـ كا 
التعميمية، كتربط المعرفة الرياضية بالميارات العقمية كالنفسية لكؿ طالب عمى حدة، كاف لزامان 

النظرية البنائية في بحكث تعميـ كتعمـ الرياضيات، ككذلؾ بناء نماذج تدريسية تكظيؼ مبادئ 
 بنائية كتكظيفيا في حجرات الدرس. 

كفي ضكء ىذه التكجيات، برزت األفكار التطبيقية لمنظرية البنائية في العممية التعميمية،     
تفسير كيفية بناء الفرد كتبيف أنيا ظيرت في الكاقع كمفيـك يرتبط بطبيعة المعرفة، كتيتـ ب

( مشتقة Constructivism( أف مصطمح البنائية )۹۱74لمعرفتو كخبراتو، حيث يشير عطية )
مف البناء، كىي عبارة عف بناء متكامؿ يتضمف أبنية جزئية تربط بينيا عالقات محددة، كال قيمة 

ـ أم العالقة التي تربط لألبنية الجزئية منفصمة عف بعضيا، إنما قيمتيا في البناء الكمي لمنظا
بعضيا بالبعض االخر كتجمعيا لتؤلؼ نظامان متكامالن، حيث ينظر البنائيكف إلى أف التعمـ 
يحدث نتيجة بناء عقمي يتـ مف خالؿ ربط معارؼ المتعمـ كخبراتو بمعارؼ كخبرات جديدة 

ناء معارفو لمعاِف كدمجيا في بنيتو المعرفية، كيحدث التعمـ في نظرىـ عندما ينشط المتعمـ في ب
 جديدة داخؿ سياؽ معرفتو الحالية، كذلؾ بالتفاعؿ مع خبراتو السابقة كبيئتو التعممية.

( أف البنائية تنطمؽ مف ككف التعمـ عممية تفاعؿ نشطة، يستخدـ 9..5كترل منى محمد )    
، كفييا تبنى فييا المتعمـ أفكاره كمفاىيمو السابقة، إلدراؾ الخبرات الجديدة التي يتعرض ليا

المعرفة لممتعمـ بطريقتو الخاصة، كفؽ النمط الذم يناسبو، كيككف دكر المعمـ ميسران كليس ناقالن 
كفي ىذا السياؽ، يؤكد كؿ  .لممعرفة، كبناءن عميو تصمـ المكاقؼ التعميمية كبيئات التعمـ النشطة

تعمـ داخؿ المكقؼ ( إلى أف االتجاه البنائي يركز عمى دكر الم3..5مف زيتكف كزيتكف )
يجابيتو كنشاطو الذىني كالحركي، حيث أف المعرفة ال تكجد مستقمة عف الذات كعف  التعميمي كا 
نما تتككف بفعؿ أنشطتيـ العقمية، كيككف دكرىـ بناء المعرفة بأنفسيـ، بمعنى أف  عقؿ المتعمـ، كا 

 كؿ متعمـ يبني معرفتو عمى حدة، كمف خالؿ التفاكض االجتماعي.
ممنحى البنائي ثالثة مجاالت؛ أكليا: البنائية الخارجية التي ترتبط بفمسفة الكاقع، كتقترح كل    

عمى المتعمـ بناء تمثيالت عقمية تعكس تنظيـ البيئة المحيطة فيو، كثانييا: البنائية الذاتية التي 
 تصؼ كيؼ يمكف لممتعمـ أف يدرؾ حؿ مشكمة ناتجة مف صراع عقمي داخمي لديو، كثالثيا:
البنائية االجتماعية التي تيتـ بتفاعالت المتعمـ مع اآلخريف، كتركيزه عمى التبادالت االجتماعية 

.(Amineh & Asl, 2015)  
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كقد أدت زيادة االىتماـ بالمبادئ النظرية كالتطبيقية لمنمكذج البنائي إلى دمج ىذا النمكذج      
العممية، كتـ تطكير العديد مف استراتيجيات  في برامج تعميمية كتدريسية أكثر تركيزا مف الناحية

التعمـ كمراجعتيا مف أجؿ تكفير نظاـ تعميمي أكثر فاعمية، بحيث تمكف المتعمـ مف اكتساب 
قدرات محددة لتطكير كافة الجكانب النمائية ليـ، كتجعمو محكر العممية التعميمية باعتباره أساسا 

لحياة، كبالتالي تشجعو عمى تحقيؽ أعمى مستكيات لمنظاـ التعميمي، كتشجعو عمى التعمـ مدل ا
 (.(Toraman&Demir,2016اإلنجاز الممكنة 

كقد ترجمت تمؾ االفتراضات كالمبادئ العامة إلى عدد مف االستراتيجيات كالنماذج التطبيقية     
معتمدة عمى مكاجية الطالب بمكاقؼ حقيقية ذات صمة بحياتيـ، بحيث يكجدكف ليا حمكة مف 

البحث كاالستقصاء بأنفسيـ كبما يجعميـ محكر العممية التعميمية كلعؿ مف أبرز تمؾ  خالؿ
نمكذج التعمـ المتمركز حكؿ المشكمة  -( فيما يمي: ۹۱.1النماذج التدريسية ما أكرده )زيتكف، 

Problem Centered Learning Model -  نمكذج دكرة التعمـLearning Cycle 
Model - فاىيمي نمكذج التغير المConceptual Change Model -  نمكذج التعمـ البنائي

Constructivist Learning Model -  النمكذج التكليدمModel Generative -  نمكذج
 . Model Bybeeبايبي البنائي 

كيمثؿ التعمـ البنائي أحد مداخؿ التدريس الفّعاؿ الذم يركز عمى فيـ طبيعة الرياضيات،     
( بتبني النظرية 5.72يف، كبناء المعرفة الرياضية، حيث أكصى القحطاني )كخصائص المتعمم

البنائية لتطكير العمميات التدريسية داخؿ قاعة الصؼ، كمعالجة المحتكل العممي لممناىج 
المطكرة، باعتبارىا إحدل منطمقات تطكير مناىج الرياضيات بالمممكة العربية السعكدية، كيؤيده 

( التي أكدت أف ممارسات المعمـ البنائية في تعميـ .5.7العمرم )في ىذه النظرة نكرة 
الرياضيات تساعد عمى إيجابية الطالب كفاعميتو في العممية التعميمية، كتفعيؿ دكره في بناء 

 المعرفة الرياضية كفؽ قدراتو كخبراتو السابقة.
في تعميـ كتعمـ كقد تكصمت عدد مف الدراسات إلى إيجابية تطبيؽ النظرية البنائية     

( التي 5.71الرياضيات، كفاعميتيا في تنمية عدد مف المتغيرات، كمنيا دراسة الصعيدم )
تكصمت إلى فاعمية النمكذج البنائي في تنمية التفكير المنظكمي، كدراسة كؿ مف المالكي 

         ـ( التي أشارتا إلى فاعمية النمكذج البنائي في تنمية ميارات ۹۱۰۲(، كالزبكف )5.72)
           ـ( التي أكدت فاعمية النمكذج البنائي في تنمية۹۱۰۹التفكير الرياضي، كدراسة أميف )
 ـ( التي أظيرت فاعمية النمكذج البنائي في تنمية ۹۱۰۰التفكير الجبرم، كدراسة عمي )

     ( عف حجـ األثر الكبير5.57التحصيؿ كالتفكير اإلحصائي، كما كشؼ دراسة العنزم )
فاعمية العديد االستراتيجيات التدريسية المبنية عمى النظرية البنائية في تنمية التحصيؿ الدراسي ل

 كالتفكير الرياضي. 
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كلنجاح المتعمـ في تكظيؼ ما تعممو في تحميؿ مشكالت حياتو، كفيـ أسبابيا كمعالجتيا،     
تنمية قدرات الذكاء الناجح كالتكيؼ بنجاح مع المكاقؼ الجديدة غير المألكفة، فيك يحتاج إلى 

(، كىي الجمع بيف ثالث قدرات مف 1997عاـ )  Sternbergالتي قدميا ركبرت ستيرنبرغ
( القائـ عمى المككنات Analytical Intelligenceالذكاء كىي: قدرات الذكاء التحميمي )

الخبرة في ( القائـ عمى جكانب Intelligence Creativeالمعرفية، كقدرات الذكاء اإلبداعي )
( القائـ عمى الجكانب االجتماعية Practical Intelligenceالحياة، كقدرات الذكاء العممي )

 ,Azid & et alالسياقية، لتحقيؽ أىدافو في سياؽ حياتو المعرفية كاالجتماعي كالثقافية 
2015).) 

طالب عمى إمكانية تعمـ ال Successful Intelligenceكتنص فمسفة الذكاء الناجح     
بطريقة أكثر فاعمية مف الطرؽ المعتادة، إذا درسكا بطريقة مناسبة ألنماط قدراتيـ التحميمية 
كاإلبداعية كالعممية، كحققت التكيؼ مع البيئة الخارجية، حيث يقدـ الذكاء الناجح كسيمة لمساعدة 

ف خالؿ التالميذ عمى االستفادة مف نقاط القكة لدييـ، كتصحيح نقاط الضعؼ، كيتـ ذلؾ م
التدريس بطريقة المكازنة بيف التعمـ المعتمد عمى الذاكرة، كالتعميـ المعتمد عمى التفكير التحميمي 
كاإلبداعي كالعممي، كالتدريس القائـ عمى الذكاء الناجح ال يفترض التكافؤ بيف التالميذ كال 

نما ىك أداة كضعت لضماف عرض المحتكل في ع دد مف القضاء عمى الفركؽ الفردية، كا 
 ,Sternberg & Grigorenko) .الطرؽ، ككميا تناسب أنماط القدرات المتنكعة لدل التالميذ 

2004) 
عمى نظرية معالجة المعمكمات،  Successful Intelligenceكيستند الذكاء الناجح      

كىذه  كتشمؿ ثالثة نظريات فرعية ىي: النظرية التركيبية، النظرية التجريبية، النظرية السياقية،
النظريات الفرعية الثالث تستخدـ لتكضيح العالـ العقمي الداخمي لممتعمميف، ككيؼ يستخدمكف 
الذكاء لمتفاعؿ مع بيئتيـ، كتمكينيـ مف استخداـ مياراتيـ اإلبداعية كالعممية جنبان إلى جنب مع 

د الدراسية ميارات الحفظ كالفيـ كالتحميؿ، كتشجيعيـ عمى الترميز بشكؿ أكثر تفصيالن لممكا
 .(5.72؛ فاطمة الجاسـ،   Mumthas,2014لمحصكؿ عمى المعرفة بشكؿ أكسع كأعمؽ )

في حجرة  Successful Intelligenceكيمكف لممعمميف تطبيؽ نظرية الذكاء الناجح     
الالزمة لتحقيؽ النجاح الدراسة مف خالؿ األنشطة التعممية التعميمية، لتنمية قدرات الذكاء الناجح 

 (Analyticalكالحياتي باستثمار خبرات المتعمـ كمعارفو، فعند تعميـ الذكاء التحميمي ) كاديمياأل
صدار األحكاـ كالنقد كالمقارنة كتقييـ  يفترض عمى المعمـ تشجيع طالبو عمى ميارات: التحميؿ كا 

كار التركيز عمى عمميات: االبت (Creative)األفكار الجيدة، كعند تعميـ الذكاء االبداعي 
كاالكتشاؼ كالتخيؿ كالتكقع ككضع االفتراضات اليجاد أفكار جديدة بطريقة أصيمة كغير تقميدية، 

التركيز عمى االستفادة مف القدرات التحميمية كاإلبداعية  (Practical)كعند تعميـ الذكاء العممي 
ة، كالتكظيؼ، لحؿ المشكالت اليكمية الحياتية، كتنفيذ عمميات: التطبيؽ، كالتنفيذ، كالمحاكا

قناع األخريف بقيمتيا )  (. Sternberg، 2002كتصميـ األفكار مكضع التنفيذ كا 
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          مدخالن يمكف أف يستند اليو Successful Intelligenceكتعد نظرية الذكاء الناجح     
 المعمـ في مراعاة الفركؽ الفردية عند تقديـ المحتكل، كاختيار طرؽ التدريس، كربط المحتكل
بكاقع الحياة، حيث اعتمد استيرنبرغ في بناء نظريتو إلى نظرية جاردنر لمذكاءات المتعددة، 
          كنظرية فيجكتسكي في المعرفة االجتماعية، كتصنيؼ بمـك مف حيث مستكيات اإلدراؾ، 
           كأكد أف ما تكصؿ إليو مف نتائج جمعيا مف خالؿ العديد مف الدراسات، تبيف أف

              دريس بنظرية الذكاء الناجح يناسب العديد مف الطالب في مستكيات مختمفةالت
(2004  Grigorenko,  &Sternberg .) 

نجاز أىداؼ ذات مغزی شخصي في حياتو،       فالذكاء الناجح ىك قدرة الفرد عمى كضع كا 
عؼ لديو، كاالستفادة مف فالنظر إلى سياقو الثقافي كاالجتماعي، يمكف معرفة نقاط القكة كالض

نقاط القكة كتصحيح أك تعكيض نقاط الضعؼ، كالتكيؼ مع البيئات كتشكيميا كاختيارىا كفقا 
لقدراتو؛ فتحديد نقاط القكة كالضعؼ مف خالؿ تكامؿ أربعة أنكاع مف القدرات: القدرات اإلبداعية 

           أف األفكار التي لديو  مف أجؿ تكليد أفكار جديدة كمفيدة، كالقدرات التحميمية لمتأكد مف
قناع اآلخريف  )كما لدل اآلخريف ( ىي أفكار جيدة، كقدرات عممية مف أجؿ تطبيؽ تمؾ األفكار كا 
مف قيمتيا، كالقدرات المبنية عمى الحكمة مف أجؿ ضماف أف تنفيذ األفكار سيساعد عمى ضماف 

 (.  Coffen, 2010)   &Sterberg الصالح العاـ مف خالؿ المبادئ األخالقية اإليجابية
كيعمؿ تكظيؼ نظرية الذكاء الناجح في المكاقؼ التعميمية لتدريس الرياضيات عمى تنمية      

( بتبني نظرية 5.57ميارات التدريس التحميمي كاالبداعي كالعممي، حيث أكصى عسيرم )
العميا كاألداء التدريسي  الذكاء الناجح في تدريس الرياضيات، لفاعميتيا في تنمية ميارات التفكير

لمعممي الرياضيات. كقد تكصمت عدد مف الدراسات إلى إيجابية تطبيؽ نظرية الذكاء الناجح في 
تعميـ كتعمـ الرياضيات، كفاعميتيا في تنمية عددان مف المتغيرات، كمنيا دراسة رشا محمد 

تقنية الكاقع المعزز قائمة ( التي كشفت نتائجيا عف فاعمية استراتيجية تدريسية باستخداـ 5.74)
عمى الذكاء الناجح في تنمية االستيعاب المفاىيمي كحب االستطالع المعرفي، كنتائج دراسة 

( التي تكصمت إلى فاعمية تصميـ استراتيجية قائمة عمى الذكاء الناجح في 5.74الجعفرم )
( عف فاعمية 5.71د )تنمية ميارات التفكير الرياضي، كما بينت نتائج دراسة أبك جادك كالصيا

برنامج تدريبي يستند عمى الذكاء الناجح في تنمية القدرات التحميمية كاإلبداعية كالعممية لطالب 
( عف أثر نمكذج تدريسي مقترح 5.72الصؼ الرابع االبتدائي، كأكضحت نتائج دراسة الكنعاني )

كصمت دراسة الركيبات قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح في التحصيؿ كالتفكير االبداعي، كت
( إلى فاعمية برنامج تدريبي لمذكاء الناجح في تنمية التفكير الناقد لدل طالب 5.72كقطامي )

( فاعمية برنامج تدريبي 5.72الصؼ السادس، كبينت نتائج دراسة إسراء الصرم كمنى الفايز )
 لمذكاء الناجح في تنمية ميارات حؿ المشكالت لمطمبة المكىكبيف.
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 لدراسة:مشكمة ا
نظران ألىمية البراعة الرياضية لمنجاح في تعميـ كتعمـ الرياضيات، فقد أكصت بو كثير مف     

المنظمات كالجمعيات العالمية في تعميـ الرياضيات، إذ حددت معايير الكاليات المتحدة األساسية 
 CCSSM  (Common Core State Standards for)المشتركة لمرياضيات )

Mathemtics  ثماني ممارسات لمرياضيات المدرسية تصؼ عمميات ككفاءات تعتمد في )
، كما تضمنت كثيقة الرياضيات في (NGA, CCSSO, 2010)أساسيا عمى البراعة الرياضية 

المممكة العربية السعكدية تنمية ميارات التفكير كتحقيؽ البراعة الرياضية كيدؼ أساسي لتعميـ 
 (.۹۱۰۴ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب، الرياضيات في التعميـ العاـ )

كقد تطرقت كثير مف الدراسات السابقة لتنمية البراعة الرياضية لدل الطالب في المراحؿ      
الدراسية المختمفة، مف خالؿ بناء العديد مف النماذج كالبرامج كاالستراتيجيات التدريسية، كمنيا: 

(، كبرنامج قائـ عمى نظريتي تعمـ لعصر الثكرة 5.57استراتيجية التممذة المعرفية )ليمى خضير، 
(، كبرنامج إثرائي قائـ عمى دمج مبادئ نظرية تريز .5.5الصناعية الرابعة )رشا صبرم، 

(Triz باألنشطة الميارية لمدراسة الدكلية )(Timss)  ،(، كبرنامج 5.74)سمر الشميكب
(Geogebra ،ككحدات تعميمية كفؽ مد5.74( )سامية جكدة ،)( خؿSTEM )          

(، نظرية التعمـ ۹۱۰۲( )عبيدة، PISA(، نمكذج تدريس قائـ عمى انشطة )۹۱۰4)العمرم ،
 (. 5.79كنمكذج أبعاد التعميـ لمارزانك )أبك الرايات، (، 5.74لمدماغ )بدرية الزىراني، المستندة 

مى التكامؿ بيف النظريتيف إال أف أّيا مف تمؾ الدراسات لـ تبحث فاعمية نمكذج تدريسي قائـ ع    
 البنائية كالذكاء الناجح لتنمية مككنات البراعة الرياضية لدل طمبة التعميـ العاـ أك الجامعي. 

ريض( لطالبات المستكل 731كما الحظ الباحث خالؿ تدريسو لمقرر أساسيات الرياضيات )    
ب المفاىيـ الرياضية األساسية، الثاني في قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة، ضعفان كاضحان في استيعا

كصعكبة في تطبيؽ العمميات كاإلجراءات الرياضية، كعدـ القدرة عمى تكظيؼ عمميات االستدالؿ 
اليجاد حمكؿ منطقية، أك حتى القدرة عمى اختيار استراتيجيات حؿ مناسبة لممشكالت الرياضية 

 كىي الجكانب التي يسعى الباحث إلى تناكليا في دراستو. 
كيعزز ذلؾ نتائج الدراسة االستطالعية التي قاـ بيا الباحث؛ فقد أعد اختباران لمككنات      

االستدالؿ  –الكفاءة االستراتيجية  -الطالقة اإلجرائية -البراعة الرياضية )االستيعاب المفاىيمي
( طالبة مف 52التكيفي( في كحدة )المعادالت كالمتباينات(، كطبقيا عمى عينة مككنة مف )

ال يتجاكز اتيـ تعميـ الطفكلة المبكرةػ، كتبيف أف متكسط درج طالبات المستكل الثاني في قسـ
 ٪ ككؿ كفي كؿ مككف عمى حدة..3
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كبناء عمى ما سبؽ، تتحدد مشكمة الدراسة بضعؼ مستكل البراعة الرياضية لدل طالبات       
ريض(، كنظران ألىمية كفاعمية  731قسـ تعميـ الطفكلة المبكرةػ في مقرر أساسيات الرياضيات )

النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح كؿه عمى حدة في تعميـ كتعمـ الرياضيات لعدد مف المتغيرات 
في الدراسات السابقة، رأل الباحث االستفادة مف مبادئ ِكال النظريتيف مف خالؿ بناء نمكذج 

تنمية ميارات البراعة الرياضية لدل تدريسي مقترح قائـ عمى التكامؿ بينيما، ككشؼ فاعميتو في 
 ريض(ػ. 731طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة في مقرر أساسيات الرياضيات )

 أسئمة الدراسة:
 سعت الدراسة إلى لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

اء القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذك ما فاعمية النمكذج التدريسي المقترح     
ريض( في تنمية البراعة الرياضية لدل طالبات قسـ 731الناجح لمقرر أساسيات الرياضيات )

 تعميـ الطفكلة المبكرة ؟
 ويتفرع منو األسئمة التالية:

القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لمقرر  ما النمكذج التدريسي المقترح -7
 لدل طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة ؟ ريض(731أساسيات الرياضيات )

القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء  ما فاعمية النمكذج التدريسي المقترح -5
ريض( في تنمية البراعة الرياضية لدل طالبات 731الناجح لمقرر أساسيات الرياضيات )

 قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة ؟
القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء  تدريسي المقترحما فاعمية النمكذج ال -3

ريض( في تنمية الرغبة المنتجة في الرياضيات 731الناجح لمقرر أساسيات الرياضيات )
 لدل طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة ؟

 فروض الدراسة:
 سعت الدراسة إلى اختبار الفرضيتين التاليتين:

( بيف متكسطي درجات طالبات 2...الة إحصائيان عند مستكل )ال تكجد فركؽ د -7
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار البراعة الرياضية ككؿ 

 –الكفاءة االستراتيجية  -الطالقة اإلجرائية -كمككناتو الفرعية )االستيعاب المفاىيمي
 ي المقترح.االستدالؿ التكيفي( ُتعزل إلى النمكذج التدريس
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( بيف متكسطي درجات طالبات 2...ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل ) -5
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس الرغبة المنتجة في الرياضيات 

مفيـك  -االتجاه نحك الرياضيات -ككؿ كمككناتو الفرعية )تقدير دكر الرياضيات في الحياة
 ياضي( ُتعزل إلى النمكذج التدريسي المقترح.الذات الر 

 أىداف الدراسة:
بناء نمكذج تدريسي مقترح قائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لمقرر  -7

ريض( في تنمية البراعة الرياضية لدل طالبات قسـ تعميـ 731أساسيات الرياضيات )
 الطفكلة المبكرة.

القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية  لنمكذج التدريسي المقترحالكشؼ عف فاعمية ا -5
ريض( في تنمية البراعة الرياضية ككؿ 731كالذكاء الناجح لمقرر أساسيات الرياضيات )

 –الكفاءة االستراتيجية  -الطالقة اإلجرائية -كمككناتو الفرعية )االستيعاب المفاىيمي
 سـ تعميـ الطفكلة المبكرة.االستدالؿ التكيفي( لدل طالبات ق

القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية  الكشؼ عف فاعمية النمكذج التدريسي المقترح -3
ريض( في تنمية الرغبة المنتجة في 731كالذكاء الناجح لمقرر أساسيات الرياضيات )

ه نحك االتجا -الرياضيات ككؿ كمككناتو الفرعية )تقدير دكر الرياضيات في الحياة
 مفيـك الذات الرياضي( لدل طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة. -الرياضيات

 أىمية الدراسة:
التي تناكلت مجاؿ البراعة الرياضية  -حسب عمـ الباحث  –ندرة البحكث كالدراسات العممية  -

 لمقررات الرياضيات في المرحمة الجامعية في المممكة العربية السعكدية.

التي تناكلت تكامؿ النظريتيف البنائية  -حسب عمـ الباحث  –كالدراسات العممية ندرة البحكث -
 كالذكاء الناجح لبناء نمكذج تدريسي مقترح.

مساعدة طالب كطالبات مقررات الرياضيات الجامعية مف تعمـ الرياضيات بنجاح مف خالؿ  -
مى التكامؿ بيف مكاقؼ تدريسية عممية يتـ معالجيا عبر نمكذج تدريسي مقترح قائـ ع

 النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح.
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القائـ عمى التكامؿ  استفادة أساتذة مقررات الرياضيات الجامعية مف النمكذج التدريسي المقترح -
بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لتدريس مقررات الرياضيات، مما يسيـ في تحسيف تعمـ 

 ية.كتعميـ مقررات الرياضيات الجامع

إثراء المكتبة المحمية كالعربية حكؿ مكضكع ىاـ كجديد عمى النطاؽ البحثي األجنبي، قمت فيو  -
البحكث العربية في التعميـ الجامعي، مما قد يفتح مجاالن  لمباحثيف  لمزيدان مف األفكار 

 البحثية الجديدة كالمرتبطة بمتغيراتو.

 حدود الدراسة:
 الحدود الموضوعية:

دتي )المصفكفات كالمحددات( ك)المعادالت كالمتباينات( مف مقرر أساسيات تدريس كح  -
ريض( كفقان لمنمكذج التدريسي المقترح القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف  731الرياضيات )

 البنائية كالذكاء الناجح.

 واالمكانية: الحدود البشرية

 جامعة شقراء. –كمية التربية بشقراء  طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة )المستكل الثاني( في 

 الحدود الزمانية:

 ق.7995طبقت التجربة في الفصؿ الدراسي الثاني مف عاـ  

 مصطمحات الدراسة:
( بأنو " نسؽ تطبيقي لنظريات التعمـ داخؿ 5.72: عرفو خميفة كمطاكع )النموذج التدريسي -

مـ معينة، كيقترح مجمكعة مف غرفة الصؼ، بمعنى أنو مخطط إرشادم يعتمد عمى نظرية تع
 اإلجراءات المحددة كالمنظمة التي تكجو عممية تنفيذ نشاط التعميـ كالتعمـ".

كيعرفو الباحث إجرائيان بأنو مخطط إرشادم افتراضي، يتمثؿ عمميان بالخطكات المتتابعة     
تدريس كحدتي لمتحركات التدريسية القائمة عمى تكامؿ النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح ل

           )المصفكفات كالمحددات( ك)المعادالت كالمتباينات( مف مقرر أساسيات الرياضيات
 ريض( لطالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة. 731)
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عرفتيا لجنة الدراسات في مركز التربية التابع لممجمس الكطني لمبحكث في البراعة الرياضية:  -
مصطمح يشير إلى ما ىك ضركرم ألم  بأنيا "NRC, 2001) الكاليات المتحدة األمريكية )

طالب لكي يتعمـ الرياضيات بنجاح، كذلؾ مف خالؿ خمس مككنات رئيسة كىي الفيـ 
، Procedural Fluency، كالطالقة اإلجرائيةConceptual Understandingالمفاىيمي 

 Adaptiveفي، كاالستدالؿ التكي Strategic Competenceكالكفاءة االستراتيجية

Reasoning  كالرغبة المنتجة ،Productive Disposition،  كتككف ىذه المككنات إطاران
 عامان لممعارؼ كالميارات كالقدرات كالمعتقدات التي تشكؿ الرياضيات".

كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا تمّكف طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة مف الربط بيف 
ألساسية، كتطبيؽ اإلجراءات بدقة كمركنة كاتقاف، كاختيار استراتيجيات حؿ المفاىيـ الرياضية ا

مناسبة لممشكالت التي تكاجييف، كتكظيؼ عمميات االستدالؿ كالبرىنة كالمنطؽ الستكشاؼ 
الحمكؿ المنطقية، كشعكرىف بقيمة الرياضيات كأىميتيا في حياتيف، كتقاس بالدرجات المكتسبة 

 اضية كمقياس الرغبة المنتجة المعداف ليذا الغرض.في اختبار البراعة الري

 النظرية البنائية: -
( بأنيا فمسفة تربكية تيتـ بالدكر النشط لممتعمـ في بناء 3..5عرفيا زيتكف كزيتكف )

معرفتو بنفسو مف خالؿ خبراتو السابقة، ككذلؾ التفاعؿ االجتماعي مع زمالئو، كفي كجكد معمـ 
بناء معرفتو مف خالؿ تنكع األنشطة كالتجارب كالخبرات المباشرة يحفز كيساعد المتعمـ عمى 

 كغير المباشرة.

كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا تكظيؼ طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة لقدراتيف البنائية 
كاستثمارىا في تنفيذ المياـ كاألنشطة الرياضية بصكرة تفاعمية تحت إشراؼ الباحث.، بيدؼ 

 ت البراعة الرياضية لتحقيؽ أقصى درجة مف النجاح في الرياضيات.تنمية ميارا

 نظرية الذكاء الناجح:  -
( بأنيا نظرية في الذكاء اإلنساني Sternberg  &Grigorenko  ،2007عرفيا )

ـ، تعرؼ الذكاء بأنو نظاـ متكامؿ مف القدرات 7442( عاـ Sternbergكضعيا ستيرنبيرغ )
 عممية، الالزمة لتحقيؽ النجاح في الحياة كالتكيؼ مع المتطمبات الحياتية.التحميمية كاإلبداعية كال
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كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا تكظيؼ طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة لقدراتيف التحميمية       
كاإلبداعية كالعممية كاستثمارىا في تنفيذ المياـ كاألنشطة الرياضية بصكرة تفاعمية تحت إشراؼ 

 احث.، بيدؼ تنمية ميارات البراعة الرياضية لتحقيؽ أقصى درجة مف النجاح في الرياضيات.الب

 :اإلطار النظري 
 (Mathematical Proficiency) أوال: البراعة الرياضية

تعد البراعة الرياضية محكران أساسيان مف محاكر النجاح في تعمـ كتعميـ الرياضيات، ككنيا 
تيعاب المفاىيـ كالعمميات الرياضية كترابطيا، كتنفيذ اإلجراءات تتضمف ميارات أساسية في اس

بمركنة كدقة عالية، كالتفكير المنطقي كالتأممي لتبرير كضياغة المشكالت الرياضية كحميا 
كتمثيميا، حتى يصؿ المتعمـ إلى رؤية كاضحة لمرياضيات ككنيا مادة مفيدة كنافعة في حياتو، 

 لتالي دفعو لبذؿ جيد أكبر لتعمميا.كيكتسب الثقة في أىميتيا كبا

( بأنيا استيعاب المفاىيـ كالعمميات الرياضية، كالميارة Groves, 2012يعرفيا جركفس )     
في تنفيذ اإلجراءات الرياضية بمركنة كدقة، كذلؾ أثناء التفكير المنطقي كالتأممي كحؿ المشكالت 

قيمة نافعة كمفيدة في حياتو، كيكتسب الثقة ك الرياضية، حتى يصؿ المتعمـ إلى رؤية الرياضيات
 في استخداميا.

(بأنيا ما ينبغي أف تحققو برامج تعميـ كتعمـ Patrice, 2011كيعرفيا باترس )      
الكفاءة االستراتيجية  -الطالقة اإلجرائية -الرياضياتعند دمج خمس مككنات)االستيعاب المفاىيمي

 ة(.الرغبة المنتج –االستدالؿ التكيفي  –

( بأنيا قدرات الطالب في تكظيؼ الخبراتكمعالجتيا لتشكيؿ بنائو 5.71كيعرفيا عبيدة )     
المعرفي ثـ تكظيفيا في حؿ المشكالت الرياضية كانتاج معرفة جديدة، كمف خالليا يقـك الطالب 

 بعمميات رياضية كيكتسب ميارات خريطة مككنات البراعة الرياضية الخمس.  

( بأنيا مجمكعة مف العمميات كالميارات العقمية كالجكانب 5.79بك الرايات )كيعرفيا ا     
الكجدانية التي تعزز تعمـ الطالب لمرياضيات، كالتي تتضمف فيـ المفاىيـ الرياضية، كتنفيذ 
اإلجراءات الرياضية بمركنة كدقة، كصياغة كتمثيؿ حؿ المشكالت باستخداـ التفكير المنطقي 

 فسير الحمكؿ كيرتبط بالفائدة كالمنفعة مف الرياضيات.كالتأممي كتبرير كت
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كيعرفيا الباحث إجرائيان بأنيا تمّكف طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة مف الربط بيف      
المفاىيـ الرياضية األساسية، كتطبيؽ اإلجراءات بدقة كمركنة كاتقاف، كاختيار استراتيجيات حؿ 

كتكظيؼ عمميات االستدالؿ كالبرىنة كالمنطؽ الستكشاؼ مناسبة لممشكالت التي تكاجييف، 
الحمكؿ المنطقية، كشعكرىف بقيمة الرياضيات كأىميتيا في حياتيف، كتقاس بالدرجات المكتسبة 

 في اختبار البراعة الرياضية كمقياس الرغبة المنتجة المعداف ليذا الغرض.

                (، كجركفس  (Philipp, 2010كفيميب (،NRC, 2001كقد حدد كؿ مف )      
(Groves, 2012( كاآلم ككريستيانسف ،)Ally& Christiansen,2013،)                   
(Patrice, 2011:خمسة مككنات أساسية تمثؿ مفيـك البراعة الرياضية، كىي ) 

 استيعاب : كيعنيConceptual Understandingاالستيعاب المفاىيمي لمرياضيات  -7
الرياضية، كمعرفة معنى الرمكز كاألشكاؿ كاإلجراءات  كالعالقات كربطيا بالعمميات ـالمفاىي

 .الرياضية

 ويمكن االستدالل عمى االستيعاب المفاىيمي لدى الطالب من خالل:
 فيمو لألفكار الرياضية األساسية مف مفاىيـ كمصطمحات كعمميات كعالقات رياضية كغيرىا.• 

 ات العديدة بيف االفكار الرياضية. تمكنو مف معرفة الترابط•  

 معرفتو مضمكف الفكرة التي تستعمؿ فيو الفكرة الرياضية. • 

نتاج معرفة جديدة.•   استطاعتو حؿ المسائؿ الرياضية مف خالؿ أعادتو لبناء األفكار كا 

 إدراكو ألىمية االفكار الرياضية في مجاؿ العمـك الرياضية كمجاالت العمـك األخر.• 

: كتعني الميارة في تنفيذ اإلجراءات كالعمميات Procedural Fluencyقة اإلجرائية الطال -5
الرياضية بصكرة دقيقة كمرنة كفعالة كبشكؿ مناسب. كيمكف االستدالؿ عمى الطالقة 

 اإلجرائية لدل الطالب مف خالؿ:

 كتابتو لإلجراءات كاألساليب الذىنية. • 

 مة الختبار صحة المفاىيـ.تمكنو مف استخداـ الخكارزميات المي• 

            يمتمؾ الدقة كالكفاءة في انجاز المياـ الركتينية. يحؿ مسائؿ رياضية مختمفة باالعتماد • 
 عمى اإلجراءات.
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: كتعني  القدرة عمى صياغة المشكالت Strategic Competenceالكفاءة االستراتيجية  -3 
  ستدالؿ عمى الكفاءة اإلستراتيجية لدل الطالبالرياضية كتمثيميا كحميا بكفاءة. كيمكف اال

 مف خالؿ:

 بحثو عف مسائؿ رياضية متشابية في صياغتيا كحميا.• 

 قدرتو عمى تمثيؿ المسائؿ الرياضية. •  

إمكانية تميز المعطيات الميمة في حؿ المسالة الرياضية كتجاىؿ المعمكمات غير ذم عالقة. • 
 ة.أنتاج نماذج مف المسائؿ الرياضي

: كيعني القدرة عمى التفكير المنطقي كالتأممي Adaptive Reasoning. االستدالؿ التكيفي 9 
 كالتفسير كالتبرير. كيمكف االستدالؿ عمى االستدالؿ التكيفي لدل الطالب مف خالؿ:

 القدرة عمى التفكير المنطقي في العالقات بيف المفاىيـ كالمكاقؼ.• 

 لمياـ ىك االستدالؿ التكيفي.المحكر الرئيسي في انجاز ا•  

البحث عف العديد مف المفاىيـ كالحمكؿ كالحقائؽ لمعرفة إذا كانت تتكامؿ فيما بينيا بطريقة • 
 منطقية. 

 يمتمؾ الحدس كالبدييية كالمنطؽ االستقرائي. • 

 تقديـ تفسيرات كتبريرات مناسبة.• 

: كتعني النظر إلى Productive Dispositionالرغبة الرياضية المنتجة نحك الرياضيات  -2
الرياضيات عمى أنيا مادة مفيدة كنافعة كجديرة باالىتماـ كذات معنى، كتستحؽ بذؿ الجيد 

كيمكف  .الشخصية في تعمميا بأىمية الكفاءة اإليماف جانب في دراستيا كتعمميا، إلى
 االستدالؿ عمى الميؿ إلى اإلنتاج لدل الطالب مف خالؿ االعتقاد:

 رياضيات كمادة مفيدة ككاقعية كجديرة باالىتماـ. دكر ال• 

 فائدة المثابرة في حؿ المشكالت الرياضية. • 

 أف الرياضيات مادة يمكف فيميا. • 

 يمكف تعمـ الرياضيات كاستخداميا مف خالؿ العمؿ الدؤكب • 
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ويبين الشكل التالي أبعاد البراعة الرياضية الخمسة، ومدى الترابط 
 ك الفروع:والتداخل بين تم

 

 
كعمى الرغـ مف تداخؿ مككنات البراعة الرياضية كترابطيا إال أف كالن منيا يركز عمى      

 جكانب محددة مف نكاتج تعمـ الرياضيات، كيستيدؼ عمميات كميارات معينة:
 Conceptual understanding  االستيعاب المفاىيمي لمرياضيات -1

ؿ مف أبعاد البراعة الرياضية، كيعني الفيـ اإلدراكي البعد االك  االستيعاب المفاىيمي ىك
المعرفي لمعالقات كاألفكار األساسية لمكضكعات الرياضيات، كيعكس قدرة الطالب عمى 
االستدالؿ الرياضي لتطبيؽ المفاىيـ المختمفة، كتحديد عالقاتيا كتمثيالتيا في المكاقؼ التعميمية، 

ياضية إلى سياقات كمكاقؼ رياضية جديدة، إليجاد حؿ عمى نقؿ معارفيـ الر  قدرتيـإضافة إلى 
 لممشكالت الرياضية التي تكاجييـ، لتحقيؽ اليدؼ النيائي كىك النجاح في تعمـ الرياضيات.

يؤكد االستيعاب المفاىيمي عمى تعمـ الرياضيات المتكامؿ لألفكار الرياضية المرتبطة ك 
ة المكتسبة عمميان، كدمجيا مع المعارؼ بالفيـ، مما يتيح لمطالب تطبيؽ األفكار الرياضي

كالخبرات السابقة. كيمكف أف يظير االستيعاب المفاىيمي لدل الطالب مف خالؿ استيعابو 
لمامو بالمعارؼ كالخطكات  لألفكار الرياضية األساسية مف مفاىيـ كتعميمات كعمميات، كا 

            لة، ككذلؾ إدراكواإلجرائية بشكؿ متماسؾ كمترابط، كليس كمعمكمات منفصمة أك معزك 
            أىمية الفكرة الرياضية، سكاء كانت ىذه األىمية خاصة بالرياضيات أك العمـك األخرل، 
كالقدرة عمى تمثيؿ المكاقؼ بتمثيالت متعددة، كتعممو لمفاىيـ اقؿ، لكنيا محكرية كأساسية 

 (.۹۱۰9؛ المعثـ كالمنكفي، ۹۱۰۴)رضكاف، 
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 Procedural fluency : رائيوالطالقو االج -2
تمثؿ الطالقة االجرائية البعد الثاني مف أبعاد البراعة الرياضية، كقد عرفيا المجمس 

 National Council of Teachers of Mathematics القكمي لمعممي الرياضيات
(NCTM, 2014) ،كالتي  بأنيا القدرة عمى تطبيؽ اإلجراءات الرياضية بدقة ككفاءة كمركنة

تعتمد عمى االستكشاؼ كالمناقشة األكلية لمفاىيـ األعداد ثـ استخداـ استراتيجيات االستدالؿ 
غير الشكمي بناءن عمى معاني العمميات كخصائصيا، ثـ االستخداـ النيائي لمطرؽ العامة 

 باعتبارىا أدكات في حؿ المشكالت.

ءات كالحقائؽ الرياضية كالطالقة اإلجرائية في الرياضيات أكثر مف مجرد تطبيؽ اإلجرا
بشكؿ آلي، حيث أف المعرفة باإلجراءات الرياضية غير كافي لمفيـ االدراكي لمرياضيات، بؿ أف 
الطالقة اإلجرائية تيدؼ إلى نقؿ اإلجراءات الرياضية إلى مشكالت كسياقات رياضية متنكعة، 

ختيار بمركنة بيف االكتككيف إجراءات رياضية جديدة اعتمادان عمى خصائصيا كعالقاتيا، ك 
لحؿ المشكالت السياقية األكثر مالءمة لمتطبيؽ في المكقؼ التعميمي الطرائؽ كاالستراتيجيات 

 كالرياضية، كالقدرة عمى إيجاد إجابات كافية ككاضحة كدقيقة. 

كتبني الطالقة اإلجرائية عمى أساس الفيـ االدراكي لمرياضيات، حيث تتضمف الطالقة       
الرياضيات معرفة عميقة كاستخداـ سميـ لمعالقات كاإلجراءات الرياضية في إجراء  اإلجرائية في

العمميات الرياضية، كقد يستخدـ الطالب طرقان مبتكرة أك تقميدية إليجاد إجابة مسألة رياضية أك 
إنجاز ميمة تطبيقية، اعتمادان عمى الفيـ اإلدراكي ألبعاد الممشكمة الرياضية، حيث أف كجكد فيـ 

جرائي عميؽ ىك األساس لفيـ العالقات الرياضية، إ كيؤكد ىذا المعنى، المجمس القكمي دراكي كا 
أف التدريس الفّعاؿ لمرياضيات يبني الطالقة اإلجرائية  (NCTM,2014)لمعممي الرياضيات 

عمى أساس االستيعاب المفاىيمي، بحيث يصبح الطالب مع مركر الكقت بارعيف في استخداـ 
 مركنة عند حؿ المشكالت الرياضية.اإلجراءات ب

 Strategic competence الكفاءه االستراتيجيو -3
تمثؿ الكفاءة االستراتيجية البعد الثالث مف أبعاد البراعة الرياضية، كيقصد بيا القدرة عمى      

يجاد حؿ ليا مناسب ليا، كمف الميـ االشارة إلى أف  صياغة المشكالت الرياضية كتمثيميا كا 
اءة االستراتيجية تنطكم عمى حؿ مشكمة رياضية حقيقية  كىي مف نكع المشكالت التي يجب الكف

عمى الطالب كضع نمكذج رياضي ليا لتمثيؿ سياؽ المشكمة الرياضية، كلتحديد العمميات 
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الالزمة لمتكصؿ إلى حؿ ناجح لممشكمة الرياضية، كمنيا استراتيجيات متعددة مثؿ رسـ الشكؿ، 
قؽ، البحث عف النمط، بناء جدكؿ، حؿ مشكمو أبسط، استخداـ االستدالؿ التخميف كالتح

، كتعتبر القدرة عمى حؿ المشكالت (Ozdemir&Pape,2012)كالحؿ العكسي  ،المنطقي
الرياضية العميقة باستخداـ استراتيجيات مناسبة ىك جكىر تعمـ كتعميـ الرياضيات، حيث أف 

المشكالت الرياضية المعقدة، يكسب الطالب خبرات تطكير القدرة عمى حؿ مجمكعة كاسعة مف 
كيمكف التحقؽ مف اكتساب الطالب  كميارات متنكعة لحؿ أم مشكمة رياضية أك حياتية أخرل.

الكفاءة االستراتيجية مف خالؿ قدرتو عمى صياغة المسائؿ المتشابية كحميا، كتحديد المعطيات 
ىماؿ المعمكمات الزائدة، كاستعماؿ التمثيالت التعبير عف المسألة الرياضية، كالقدرة  الضركرية، كا 

 (.Brown,2004) &Papaعمى تكليد نماذج مف المسألة الرياضية

كتتطكر الكفاءة االستراتيجية لدل الطالب مف خالؿ تقديـ مسائؿ رياضية متنكعة ذات صمة     
اضية باستعماؿ بكاقع الحياة، كتدريبيـ عمى تحكيؿ العبارات المفظية إلى صيغ كعبارات ري

الرمكز، كاستخداـ التمثيالت البيانية، كتحديد نكع العممية الحسابية المالئمة لحؿ المسألة، 
تاحة الفرصة لعرض  كتشجيعيـ عمى البحث عف استراتيجيات لحؿ المسائؿ غير المألكفة، كا 

 (.5.74كجيات نظرىـ في بيئة صفية يسكدىا االحتراـ كاألمف، كالتعاكف، كالنقاش )العمرم، 

 :Adaptive Reasoning االستدالل التكيفي -4
االستدالؿ التكيفي البعد الرابع مف أبعاد البراعة الرياضية كىك القدرة عمى التفكير يمثؿ       

المنطقي حكؿ العالقات الرياضية بيف المفاىيـ كالمكاقؼ الرياضية، كىك الرابط بيف جميع 
و التعمـ، فاالستدالؿ التكيفي يمّكف الطالب مف التفكير العبارات الرياضية، كالدليؿ الذم يكج

حكؿ الرياضيات، كتبرير ما قامكا بو مف إجراءات كخطكات منطقية لحؿ المسائؿ  المنطقي
            الرياضية، إلقناع أنفسيـ أك أقرانيـ  بصحة اإلجابة أك بعدـ صحتيا، مف خالؿ التحقؽ

نتيجة العمؿ، كتقييمو، كمف ثـ تكييفو حسب الحاجة مف مسار اإلجابة، كالقدرة عمى تأمؿ 
 (..5.7)السعيد، 

كما يعد بمثابة كسائؿ إلقناع األخريف باألفكار الرياضية كحمكؿ المسائؿ، بحيث يتضح     
لمجميع أف الرياضيات يمكف إدراؾ معانييا، كتنفيذ خطكاتيا باستخداـ التبرير المنطقي، 

اءات كاألفكار كطرؽ الحؿ المتنكعة ترتبط ببعضيا بطريقة أك كاالستنتاج بأف الحقائؽ كاإلجر 
كمف خالؿ التفكير المنطقي في تمؾ العالقات يستطيع الطالب أف يحدد مدل فاعمية  بأخرل، 

 (. ۹۱۰9استراتيجية حؿ معينة )المعثـ كالمنكفي، 
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 : Productive Disposition الرغبة المنتجة نحو الرياضيات -5
نتجة البعد الخامس مف أبعاد البراعة الرياضية كيعني الميؿ كالشعكر تمثؿ الرغبة الم

دراؾ أىميتيا كفائدتيا كجدارتيا باالىتماـ، كاالعتقاد الجاـز بأف بذؿ جيد مطرد  بالرياضيات، كا 
في تعمـ الرياضيات يؤتي ثماره، إضافة أف يرل الطالب نفسو متعمـ فاعؿ كفّعاؿ لمرياضيات، 

ة المنتجة فرصان متكررة لمشعكر بالرياضيات، كالتعرؼ عمى فكائد المثابرة كتتطمب تنميو الرغب
  (Siegfried, 2012). اثناء التعمـ، كتجربة ثمار الشعكر بالرياضيات 

كتعد الرغبة المنتجة نزعة داخمية عند الطالب، ذات مضمكف أكسع كأبعد بكثير مف أف 
ب الرياضيات؛ فمجرد حب الطالب تقتصر عمى االتجاه اإليجابي نحك الرياضيات أك ح

لمرياضيات مع كجكد معتقدات خاطئة عنيا، قد يعيؽ عممو الرياضي، كيحصر دكره في إطار 
ضيؽ، فيتقاعس عف التفكير في طرؽ جديدة لحؿ المسائؿ الرياضية؛ العتقاده بكجكد حؿ كحيد 

إلى تكقفو عف فقط لممسألة الرياضية، أك قد تؤدم تصكراتو غير الصحيحة عف الرياضيات 
(. كقد حدد .5.7التأمؿ كالتبرير في أعمالو الرياضية أك التفكير بطريقة إبداعية )عبيد، 

( أبعاد الرغبة المنتجة، كىي: الميؿ لرؤية المعنى في NRC، 2001المجمس القكمي لمبحكث )
دراؾ أنيا مفيدة كجديرة باالىتماـ، كاالعتقاد بأف الجيد المستمر في  تعمـ الرياضيات، كا 

 الرياضيات يؤتي ثماره؛ كنظرة الفرد لنفسو بأنو متعمـ فعاؿ كممارس لمرياضيات.
 (Constructivism Theory)  ثانيًا: النظرية البنائية 

 ماىية النظرية البنائية:
تتنكع تعريفات النظرية البنائية كتختمؼ باختالؼ رؤية الباحث كمنطمقاتو الفكرية، كيرل 

ائية تستند إلى التكامؿ بيف نظريات عمـ النفس المعرفي، كالفمسفة، ( أف البن۹۱۱۴)جابر، 
كيرل كؿ مف أمينة كاألنثربكلكجيا، فيي ترل المعرفة باعتبارىا مؤقتة، كغائية كاجتماعية كثقافية، 

أف البنائية ىي تكليفة مف نظريات متعددة تشترؾ في في  (Amineh & Asl, 2015)كأسؿ 
ارية حكؿ بناء الفرد معرفتو بنفسو كدمجيا في بنيتو العقمية بمعاني قالب كاحد تشترؾ رؤية متق

فيي دمج بيف النظرية متعددة، كفؽ خبراتو كاستعداداتو كالمكاقؼ التي تتضمف تمؾ الخبرة 
( Semerci , Batdi, 2015في حيف يرل سميرتشي كباندم )، السمككية كالنظرية المعرفية

معرفي مف خالؿ التجارب الحقيقية بدالن مف تعمميا كمفاىيـ  بأنيا: أسمكب لبناء المعرفة كنشاط
( فإف البنائية باعتبارىا نظرية (Toraman&Demir,2016 مجردة، ككفقان لتكراماف كدمير

يرل لمتدريس ىي منيج يراقب كيؼ يتعمـ الفرد، كترتبط فمسفيان ارتباطان كثيقان بالمعرفة، بينما 
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ية نظرية لممعرفة كالتعمـ، كمكقؼ فمسفي ييتـ بالبناء العقمي ( أف البنائ Riegler,2012ريجمر )
لدل المتعمـ، تقدـ تكضيحان أك تفسيران لطبيعة المعرفة ككيفية تككيف التعمـ اإلنساني، كتؤكد أف 
األفراد يبنكف فيميـ ذا المعنى حكؿ معارفيـ الجديدة، مف خالؿ التفاعؿ النشط مع ما يمتمككنو 

( عمى أنيا: فمسفة تربكية 3..5كينظر ليا زيتكف كزيتكف )شطة سابقة، مف أفكار كأحداث كأن
تيتـ بالدكر النشط لممتعمـ في بناء معرفتو بنفسو، مف خالؿ خبراتو السابقة كالتفاكض االجتماعي 

لتككيف تراكيب كمعاني معرفية جديدة، تحدث مف خالؿ التفاعؿ النشط بيف  مع زمالئو كمعممو،
، لممساعدة في بناء معرفتو مف خالؿ الحالية كمعرفتيـ السابقة كبيئة التعمـتراكيبيـ المعرفية 

 النشاطات كالتجارب كالخبرات المباشرة كغير المباشرة. 
 مبادئ النظرية البنائية:

؛ عمي، ۹۱۱3مف خالؿ استطالع األدبيات التي تناكلت الفكر البنائي )زيتكف كزيتكف،      
    رئيسية يقـك عمييا التعمـ في ضكء فمسفة النظرية عدة مبادئ Chung, 2004)؛۹۱۰۰

 البنائية، كىي:
التعمـ مبني: بمعنى أف المعرفة تبني مف الخبرات، كبالتالي فإف التعمـ عممية بناء يقـك فييا  -7

المتعمـ بعممية التمثيؿ الداخمي لممعرفة، كتعتبر معرفة المتعمـ القبمية شرط أساسي لبناء 
ى، حيث أف المعرفة تعد بمثابة الجسر الذم تعبر عميو المعرفة الجديدة عمى التعمـ ذم المعن
 عقؿ المتعمـ.

التعمـ عممية نشطة: بمعنى أف المتعمـ يبذؿ جيدان عقميان في عممية التعمـ، كذلؾ لمكصكؿ  -5
إلى اكتشاؼ المعرفة بنفسو، كتنطمؽ تمؾ العممية النشطة لمتعمـ ككنيا مسئكلية المتعمـ عف 

 مو كليست مسئكلية المعمـ.تعم
التعمـ تعاكني: بمعنى تقاسـ الخبرات بيف المتعمميف، مما يؤدم إلى نمك المفاىيـ كاعتبارىا  -3

نتيجة التعرض لتصكرات متعددة كمختمفة لممعرفة، األمر الذم يؤدم إلى تعديؿ التمثيؿ 
 لمتعمميف.الداخمي لممعرفة لدل المتعمـ استجابة ليذه التصكرات المختمفة مف ا

المعرفة القبمية لممتعمـ شرط أساسي لبناء التعمـ ذك المعنى: حيث إف التفاعؿ بيف المعرفة  -9
الجديدة كالمعرفة القبمية لدل المتعمـ يعد مف أىـ مككنات التعمـ ذم المعنى، حيث يعاد 

يذ نتيجة تنظيـ المعرفة القبمية لممتعمـ مف خالؿ تغييرات في التراكيب المعرفية لدل التمم
 المعرفة الجديدة كالتي تتأثر بالخبرة كالبيئة.
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التعمـ يحدث مف خالؿ مياـ حقيقية )مشکالت حقيقية(: فعندما يكاجو المتعممكف بمشکالت  -2
أك مياـ حقيقية يساعدىـ ذلؾ عمى بناء معنى لما تعممكه كينمي الثقة لدييـ في حؿ 

 المشكالت.
ي ىك معاكنة الطالب في بناء ثقتيـ، كتقدير تفكيرىـ ، دكر المعمـ في غرفة الصؼ البنائ -2

 كتشجع األقراف، كىك ميسر ليـ كيكفر فرصة لمعمؿ التعاكني كحؿ المشكالت.
 االفتراضات الرئيسة لمنظرية البنائية:

تقـك النظرية البنائية عمى مجمكعة مف االفتراضات التي تشكؿ في مجمميا طريقة تككيف 
؛ ميا السرحاني، 5.77؛ عمي، Riegler,2012بيا، كالتعامؿ معيا )المعرفة، ككيفية اكتسا

5.79:) 
يبني الفرد الكاعي المعرفة اعتمادان عمى قدراتو كخبرتو الخاصة، كال يستقبميا بصكرة سمبية  -7

 . بؿ مف خالؿ نشاط كتفاعؿ المتعمـ مع العالـ الخارجي مف اآلخريف،
الضغكط المعرفية التي قد يتعرض ليا المتعمـ،  كظيفة العممية المعرفية ىي التكيؼ مع -5

نتيجة مركره بخبرات جديدة، كتنظيـ العالـ التجريبي كخدمتو، كليس اكتشاؼ الحقيقة 
 الكجكدية المطمقة لألشياء.

كمستمرة، تتضمف إعادة بناء الفرد لمعرفتو مف خالؿ عممية  التعمـ عممية بنائية نشطة -3
حداث تكيفات تتكاءـ مع الضغكط المعرفية الممارسة عمى تفاكض اجتماعي مع اآلخريف، إل

 ، بمعنى أف البناء المعرفي لممتعمـ ناتج عف ابتكاره كمكاءمتو لمعالـ الخارجي. خبرة الفرد.
المعرفة ليست صكرة أك نسخة مف الكاقع، كلكنيا تنتج عف بناء الكاقع مف خالؿ األنشطة  -9 

 التعميمية.
طالب ذىنية كأدائية، كلذا البد أف يككف المتعمـ إيجابي داخؿ المكقؼ المعرفة ىي نشاط ال -2 

 التعميمي.
المعرفة يكتسبيا الطالب لحؿ مشكالتو الحياتية، كالمعرفة يككنيا الطالب مف الخبرات  -2 

إحداث تكيفات تتكاءـ مع الضغكط المعرفية  المتاحة لديو داخؿ المكقؼ التعميمي، بعد
 فرد.الممارسة عمى خبرة ال

الخبرة ىي المحدد األساسي لمعرفة الفرد؛ عند مكاجية المتعمـ بمشكمة أك ميمة حقيقية تييئ  -1
أفضؿ ظركؼ لمتعمـ، فمعارؼ المتعمـ ليا عالقة بخبرتو، كممارستو كنشاطو في التعامؿ مع 

 مككنات العالـ المحيط بو.
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نى نفسو، فالمستقبؿ يبني لنفسو المفاىيـ كالمبادئ كاألفكار ال تنتقؿ مف فرد آلخر بالمع -. 
معنى خاص يختمؼ عف المستقبؿ اآلخر، حيث تتضمف عممية التعمـ إعادة بناء الفرد 

 لمعرفتو مف خالؿ عممية التفاكض االجتماعي. 
 أسس النظرية البنائية:

كتنطمؽ النظرية البنائية في تفسيرىا لعمميات التعميـ كالتعمـ مف مجمكعة أسس رئيسة 
 (: ۹۱۱۴؛ جابر، ۹۱۰4ية، أىميا )عط

البناء الذاتي لممعنى الذم يعني أف المعني يبني ذاتيا مف الجياز المعرفي لممتعمـ ذاتو كال  -7
ينقؿ إليو مف الخارج عف طريؽ المعمـ، بمعنى أف لممعرفة جذكران تككنت في عقؿ المتعمـ 

عمى صناعة سياقو  كليست کيانا مستقال عنو ينقؿ اليو مف المعمـ، بمعنى قدرة الطالب
عقمو، كىذا يجعمو عنصران فعاالن في المكقؼ التعميمي  المعرفي، حيث إف المعرفة تبنى داخؿ

 يتسـ باإليجابية كالمشاركة في أنشطة التعمـ.
العممية النفسية لتشكيؿ المعاني التي تعني تشكيؿ المعاني عند المتعمـ عممية نفسية نشطة  -5 

عتبار أف الفرد يشعر بالراحة لبقاء البناء المعرفي لديو متزنا عندما تتطمب جيدان عقميان عمى ا
تأتي معطيات الخبرة متكافقة مع تكقعاتو، بمعنى أف الخبرات السابقة تؤثر في عمميات بناء 
المعرفة في الكقت الحالي، كالبد مف التركيز عمييا داخؿ المكقؼ التعميمي كتحفيزىا لدل 

أخطاء، حتى يتقف الطالب تكجيو مساراتو المعرفية، كفؽ كتشخيص ما بيا مف  الطالب
 الخبرات الجديد المقدمة.

مقاكمة البني المعرفية لمتغيير الذم يعني اف البني المعرفية المتككنة لدل المتعمـ تقاـك  -3
التغيير بشكؿ كبير إذ يتمسؾ المتعمـ بما كقر في ذىنو مف بني معرفية، اعتقادان منو بأنيا 

 حة عمى الرغـ مف ككنيا خاطئة. ىي الصحي
بناء المعنى لدل الطالب قائـ عمى كظيفية المعرفة، حيث إف الخبرات التعميمية يجب  -9

تقديميا في صكرة مكاقؼ حياتية أك مشکالت تعميمية تتسـ بالصدؽ كالكاقعية كتدفع الطالب 
مالحظة كالتمييز نحك العمؿ كاإلنجاز كبناء المعرفة بما تتضمف عمميات مختمفة منيا ال
دراؾ العالقات كالمتشابيات كالمتناقضات كبناء االستدالالت.  كالتصنيؼ كا 

التعمـ عممية اجتماعية كنشاط يحدث بيف الطالب، يتفاعؿ فيو الطالب مع أقرانو، يتأثر بيـ  -2 
كيؤثر فييـ، كيتفاكض معيـ حكؿ ما يتكصمكف إليو كفؽ أنماط تعممو كمساراتو المعرفية، 

 ترتبط بمسارات تفكيره حكؿ الخبرات التعميمية. التي
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 تدريس الرياضيات وفقًا لمنظرية البنائية: 
بناء الطالب معرفتو مف خالؿ ( بأف النظرية البنائية ىي عممية 5.72يؤكد المالكي )

تفاعمو المباشر كالنشط مع مادة التعمـ كحكاراتو مع المعمميف كأقرانو مف الطالب، كربطيا 
حداث تغييرات بيا عمى أساس المعاني الجديدة بما يتحكؿ  بمفيكماتو الخاصة كخبراتو السابقة، كا 

إلى عممية تكليد لمعرفة متجددة ذات معنی، كالذم يمثؿ جكىر الفمسفة البنائية، كلذا ظيرت 
الحاجة إلى إحداث تغيير في تدريس الرياضيات لتتكافؽ مع طبيعة الفمسفة البنائية كمنطمقاتيا 

 ضاتيا التي بنيت عمييا مقررات الرياضيات. كافترا

( بأف النظرية البنائية تيتـ بالعمميات المعرفية الداخمية 5.72القحطاني )كيضيؼ  
لمطالب، كتدعـ بيئة تعمـ الرياضيات بأنشطة كخبرات رياضية، تجعؿ الطالب يبني معرفتو بنفسو 

الذاتية في عقمو الرياضي، أم أف نمط مف خالؿ مركره بخبرات متراكمة، تؤدم إلى بناء المعرفة 
كمستكل المعرفة الرياضية يعتمد عمى الطالب ذاتو، فما يتعممو طالب ما يختمؼ عما يتعممو 
           آخر في نفس المكضكع أك نفس الخبرات الرياضية بسبب اختالؼ الخبرات التي مر بيا 

 كؿ منيما.

( ضركرة إحداث 5.79سرحاني )(، كميا ال.5.7كؿ مف نكرة العمرم ) كما أكدت
تغيرات في السمككيات التدريسية لمعممي الرياضيات، كضركرة بناء البيئة التعميمية التي تسيـ في 
تمثيؿ العالـ الحقيقي داخؿ الفصؿ الدراسي، مف خالؿ بناء مكاقؼ تعميمية تشابو الكاقع الحقيقي، 

ميمية الرياضية في بداية المكقؼ كصياغة مشكالت رياضية حياتية، كاستثارة الخبرات التع
التعميمي الجديد، كطرح أسئمة تستثير تفكير الطالب مع إعطاء زمف انتظار لمتفكير، كمراعاة 
شركط تمقي االستجابات مف الطالب كعدـ نقد أفكارىـ كتقبميا بدرجة مف الحيادية، كربط 

اب الترابطات الرياضية، مككنات كمجاالت المعرفة الرياضية ببعضيا، كتكجيو الطالب الستيع
كتكجيو الطالب لتقديـ تبريرات رياضية لما يقدمكه مف أفكار، مع تحفيزىـ لمناقشتيا كتعديؿ 
مساراتيـ المعرفية كفؽ أراء الطالب، كمف ثـ تقكيـ أداء الطالب مف خالؿ أنشطة مختمفة منيا 

فية، األداء الشفيي، أعماؿ كتابية، اختبارات قصيرة، التطبيقات الرياضية المناقشات الص
 االختبارات كغيرىا. 
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( أىمية النظرية البنائية في 5.79(، كالغامدم )5.72كما أكد كؿ مف إيناس رضكاف )     
برامج الرياضيات، حيث ترتبط بكثير مف العمميات المطمكبة داخؿ مناىج الرياضيات المتمثمة 

، كما أف النظرية البنائية تؤكد في البحث كاالستقصاء كاالكتشاؼ كحؿ المشكالت الرياضية
كتعزز تنمية التكاصؿ الرياضي بأنماطو المختمفة خالؿ استخداـ لغة الرياضية كتكظيؼ 
التمثيالت الرياضية في بناء ميارات قراءة ككتابة الرياضيات، كأكدت الدراسة عمى مجمكعة مف 

 ىميا بناء ثقة الطالب بقدراتو االعتبارات التي تراعييا النظرية البنائية في تدريس الرياضيات أ
في بناء المعرفة الرياضية كفؽ مساراتو كنمط تعممو بدرجة مف الخصكصية، كتعزيز التعمـ 
الذاتي لمطالب، كاستخداـ استراتيجيات حؿ المشكمة، كبناء العمميات المعرفية كالميارات 

يضمف تنمية المفاىيـ  الرياضية المرتبطة بحؿ المشكمة باعتبارىا منطمقا لمنظرية البنائية
           كالميارات الرياضية لدل الطالب، كتنمية العمميات الرياضية المتمثمة في التكاصؿ كالترابط 

 كاالستدالؿ الرياضي.
كيرل الباحث أف تدريس الرياضيات كفؽ النظرية البنائية، يساعد الطالب عمى تككيف 

راتيـ الميارية كخبراتيـ المعرفية لتككف أكثر تراكيب رياضية خاصة لكؿ منيـ اعتمادان عمى قد
عمقان كاتساعان، كتزيد مف قدرتيـ عمى حؿ مشكالت رياضية أكثر تعقيدان كتجريدان، كما أنيا 
تساعدىـ عمى رؤية الرياضيات كطريقة في التفكير، كتجعميـ أكثر ثقة كاستقالالن كاعتمادان عمى 

 ىـ كتفكيرىـ كمشاركاتيـ مع المعمـ كمع زمالئيـ. أنفسيـ لمحصكؿ عمى المعرفة الرياضية بجيد
 ( Successful  Intelligence Theoryثالثًا: نظرية الذكاء الناجح )
 ماىية نظرية الذكاء الناجح:

( أف االفراد يستخدمكف الذكاء الناجح لتحقيؽ النجاح في 5.72ترل فاطمة الجاسـ )
درات متكاممة ىي: الذكاء التحميمي الذم يقـك ميارات التعمـ كالحياة، كالذم يقـك عمى ثالث ق

صدار األحكاـ كالنقد كالمقارنة كالتقييـ، كالذكاء اإلبداعي الذم يقـك عمى االبتكار  عمى التحميؿ كا 
كاالكتشاؼ كالتخيؿ ككضع االفتراضات، كالذكاء العممي الذم يقـك عمى تكظيؼ المعمكمات التي 

 تعمميا في الحياة العممية.
( نظرية الذكاء الناجح بأنيا نظاـ متكامؿ مف Sternberg، 2005يرنبرج )كيعرؼ ست

القدرات الالزمة لمنجاح في الحياة، كىي قدرة الفرد عمى تحقيؽ أىدافو في الحياة، كتعزيز جكانب 
القكة، كتصحيح جكانب الضعؼ أك تعكيضيا، مف أجؿ التكيؼ مع البيئة، أك إعادة تشكيميا مف 

ستخداميـ لمقدرات التحميمية كاإلبداعية كالعممية، لتصبح أكثر مالئمة لو، أك خالؿ التكازف في ا
 اختيار بيئة أخرل تتناسب كاحتياجاتو. 
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( بأنو مجمكعة مف القدرات التحميمية كاإلبداعية كالعممية، Chan، 2007كعرفيا تشاف )
التعمـ كالحياة،  التي تستخدـ بشكؿ متكامؿ كمتداخؿ لتحقيؽ أىداؼ الفرد لمنجاح في ميارات

 كذلؾ ضمف السياؽ االجتماعي في ضكء تكيؼ الفرد مع البيئة كاختيارىا كتشكيميا.
( أف ,Sternberg & Grigorenko 2007كيرل كؿ مف ستيرنبرج كجريجكرينكك )

الذكاء الناجح ىك نظاـ متكامؿ مف القدرات التحميمية كاإلبداعية كالعممية الالزمة لمنجاح في 
تخدمو الفرد لتميز نقاط القكة لديو ليدعميا، كتميز نقاط الضعؼ لديو لتصحيحيا، الحياة، كيس

ككذلؾ الختيار كتشكيؿ كتكيؼ حياتو مف خالؿ التكازف بيف القدرات الثالثة، بينما يعرفيا 
( بأنيا تكظيؼ القدرات التحميمية كاالبداعية كالعممية كاستثمارىا لتحقيؽ 5.72الركيبات كقطامي )

( 5.72جة مف النجاح في البيئة كالحياة اليكمية، كتعرفيا اسراء الصرم كمنى الفايز )أقصى در 
بأنيا قدرة الطالب لمتكصؿ إلى حمكؿ لممشكالت التي تعرض عمييـ باستخداـ قدراتيـ التحميمية 

 كاالبداعية كالعممية.
 :أن الذكاء الناجح يتسم بما يمي يتضح السابقة، التعريفات وباستقراء

 كز الذكاء الناجح عمى ثالث قدرات، كىي القدرات التحميمية كاالبداعية كالعممية.يرت -
اتاحة الفرصة لممتعمـ الستخداـ قدراتو التحميمية كاالبداعية كالعممية بشكؿ متكازف يؤدم إلى   -

 النجاح التعميمي.
التحميمية كاإلبداعية  التكيؼ مع البيئة أك إعادة تشكيميا يتـ خالؿ التكازف في استخداـ القدرات  -

 كالعممية. 
الذكاء الناجح يحفز القدرات الكامنة لالستفادة منيا مف خالؿ استثمار نقاط القكة كمعالجة  -

 جكانب الضعؼ.
 بنية نظرية الذكاء الناجح:

تستند نظرية ستيرنبرج الثالثية في الذكاء االنساني عمى نظرية معالجة المعمكمات، 
ات فرعية ىي: النظرية التركيبية، كالنظرية التجريبية، كالنظرية السياقية، كتشتمؿ عمى ثالث نظري

كطبقا لنظرية ستيرنبرج أف الذكاء يمكف فيمو مف خالؿ ثالث جكانب ىي: العالـ الداخمى لمفرد، 
كيتضمف البناء العقمي، العمميات العقمية، كالعالـ الخارجي كيتضمف بيئة العمؿ كبيئة المنزؿ، 

 (.5.72ثالث كىك خبرات الفرد كيتضمف حداثة الميمات المعطاة )الجاسـ، كالجانب ال
كالنظريات الفرعية الثالث تستخدـ لتكضيح العالـ العقمي الداخمي لممتعمميف، كىذه النظريات ىي: 

 :Chan, 2007)؛ 5.71أبك جادك كالصياد ، (
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           الذكاء يتككف: التي تقـك عمى أف Componential Subtheoryالنظرية التركيبية  -
مف خالؿ ثالثة جكانب متداخمة ىي: العالـ الداخمي لمفرد الذم يتضمف البناء كالعمميات 
العقمية كالقاعدة المعرفية، كالعالـ الخارجي لمفرد الذم يتضمف بيئة العمؿ كبيئة المنزؿ، 

يا، كىذه كخبرات الفرد التي تتضمف حداثة الميمات المعطاة كالمكاقؼ التي يتعرض ل
الجكانب تعكس الذكاء التحميمي الذم يتطمب التحميؿ كالتقييـ كالمقارنة كالتكضيح عند تعرض 

 الفرد لممكقؼ التعميمي. 
: التي تقـك عمى الربط بيف الذكاء كالخبرة Experiential Subtheoryالنظرية التجريبية  -

تكافر ميارتيف ىما: الحداثة؛ التي يمر بيا الفرد؛ حيث أف معيار قياس الذكاء يعتمد عمى 
أم القدرة عمى التعامؿ مع الميمات الجديدة، كمتطمبات المكقؼ الجديد كاآللية؛ أم القدرة 
عمى معالجة المعمكمات ذاتيان سكاء أكانت معقدة أـ بسيطة، كىما يعكساف الذكاء اإلبداعي 

          ض الفرد الذم يتطمب االبتكار كاالكتشاؼ كالتخيؿ ككضع االفتراضات عند تعر 
 لمكقؼ تعميمي. 

: التي تقـك عمى الربط بيف الذكاء contextual Subtheoryالنظرية السياقية )البيئية(  -
كالعالـ الخارجي لمفرد؛ حيث ترل أف الذكاء يتككف مف ثالثة أنشطة ىي: التكيؼ البيئي 

ات معالجة المعمكمات عمى كالتشكيؿ البيئي كاالختيار البيئي، فالذكاء ينتج عند تطبيؽ مككن
الخبرة مف أجؿ التكيؼ مع البيئة أك تغيرىا أك اختيارىا، كىي تعكس الذكاء العممي الذم 
يتطمب تكظيؼ المعمكمات التي تـ تعمميا في الحياة العممية عند تعرض الفرد لمكقؼ 

 التعميمي.
 مكونات نظرية الذكاء الناجح:

االنساني يكجد أنكاع مختمفة لمذكاءات، كىي:  كفقا لنظرية ستيرنبرج الثالثية لمذكاء
(2005،Sternberg(، )2006،Sternberg ،5.72(، )الركيبات كقطامي:) 
يشير إلى القدرة عمى تجزئة المشكمة كفيـ  Analysis Intelligenceالذكاء التحميمى:  -

جاؿ ممتازا في مككناتيا، كغالبان ما يككف أداء األفراد الذيف لدييـ مكىبة قكية في ىذا الم
اختبارات الذكاء التقميدية التي تؤكد عمى التفكير التحميمي، كما يستمـز الفيـ القرائي تحميؿ 
النص، كتستمـز مصفكفات المشكالت تحميؿ العالقات الداخمية بيف األشكاؿ أك األرقاـ 

ىي المكجكدة في الصفكؼ كاألعمدة، كمف ىنا يمكف القكؿ بكضكح أف المكىبة التحميمية 
  اختبارات الذكاء التقميدية.
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صدار األحكاـ كالنقد  كالفرد الذم يتميز بالذكاء التحميمي يككف قادران عمى التحميؿ كا 
يجاد الفركؽ كالتقييـ كالتكضيح، كما يككف قادران عمى األداء بشكؿ ممميز في الحكـ  كالمقارنة كا 

 كالمقارنة كالشرح ككشؼ التناقضات.
يشير إلى القدرة عمى االستبصار أك الحدس أك   Creative Intelligenceالذكاء االبداعي:  -

أكلئؾ الخبراء في التكيؼ بنجاح مع المكاقؼ غير المألكفة أك الجديدة نسبيا، كىؤالء األفراد 
المكىكبكف إبداعيا ليسكا بالضركرة متميزيف في اختبارات الذكاء التقميدية ، كفي الغالب مف 

، اآلداب، يتمتعكف بيذا النكع م ف الذكاء يقدمكف إنجازات رائعة في مجاالت مثؿ: العمـك
 كالدراما كغيرىا.

كالفرد الذم يتميز بالذكاء االبداعي يككف قادران عمى االبتكار كاالكتشاؼ كالتخيؿ ككضع 
 االفتراضاتكحؿ المشكالت العممية، ألف عممية االبداع تتضمف نكعي التفكير التقاربي كالتباعدم.

يشير إلى قدرة الفرد عمى تطبيؽ القدرات التحميمية  Practical Intelligenceاء العممی: الذك -
كاإلبداعية في المكاقؼ اليكمية كالعممية، فالشخص المكىكب عمميا ىك الفرد الذم يمكنو 
دخكؿ مكاف أك مكقع ما، كيحدد ما يحتاج أف يفعمو لمنجاح في ىذا المكقع، ثـ يشرع في 

 تنفيذه.
الذم يتميز بالذكاء العممي يككف قادران عمى التكظيؼ كالتطبيؽ، ككضع األشياء  كالفرد

حيز التنفيذ كاإلفادة منيا، كما يمكنو مف تطبيؽ القدرات التحميمية كاالبداعية في المكاقؼ اليكمية 
( أساليب أخرل لتنمية التفكير العممي، كمنيا االلتزاـ Muthas, 2014العممية، كيقترح مكثاس )

تاحة الفرصة الستخداـ المعمكمات كالخبرات ب تحقيؽ اليدؼ، كتحديد العقبات كالتغمب عمييا، كا 
 السابقة في المكاقؼ المختمفة.

كأشار سيرنبرج إلى أف الذكاءات الثالثة تعمؿ معا بشكؿ متداخؿ، فالذكاء التحميمي  
يساعد الذكاء االبداعي يعمؿ عمى رؤية العالقات كاألنماط بيف المعمكمات في المشكمة، بينما 

عمى إيجاد الحمكؿ اإلبداعية لممشكمة، كالذكاء العممي يعمؿ عمى تطبيؽ المعرفة في الحياة 
اليكمية. فعمى سبيؿ المثاؿ الحمكؿ المختمفة لممشكالت كالتي تعتبر ذكية في ثقافة قد تككف 

           العمميات مختمفة عف الحمكؿ التي تعتبر ذكية في ثقافة أخرل، عمى أية حاؿ، ىذه 
تطبؽ عمى األنكاع المختمفة مف المياـ أك المكاقؼ اعتمادا عمى معطيات المشكمة، كيتطمب ذلؾ 
أما تفكيرا تحميميان، أك تفكيرا عمميان، أك تفكيرا إبداعيان، أك مزج ىذه األنكاع الثالثة معان 

(Strenburg, 2006). 
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 جح:تدريس الرياضيات وفقًا لنظرية الذكاء النا
(Sternber& Grigorenko, 2007) اقترح سترينبرغ كجرينجرينكك       ، كسترينبرغ  

(Sternberg,2002 ثالثة محاكر أساسية يمكف أف يستخدميا المعمـ في التدريس باستخداـ )
 نظرية الذكاء الناجح كىي: 

بعمميات التحميؿ،  التدريس باستخداـ التفكير التحميمی: كيقصد بو تشجيع المتعمميف عمى القياـ -
مثؿ تحميؿ حبكة قصيدة أك جممة أك نظرية عممية، نقد األفكار الكاردة في نص كالحكـ 
عميو، كيقاس ذلؾ بقدرة المعمـ عمى ترجمة ذلؾ إلى أنشطة كاقعية باستخداـ أساليب تنمية 
يـ التفكير بشكؿ تحميمي لدل التالميذ مثؿ: )تعريؼ المشكمة، تحديد المصادر، إعادة تنظ

 المعمكمات، كضع االستراتيجيات لمعمؿ، حؿ المشكمة، تقييـ الحمكؿ(.

التدريس باستخداـ التفكير اإلبداعي: كيعني تشجيع التالميذ عمى اإلبداع ككضع االفتراضات  -
كاالكتشاؼ كالتنبؤ، كالتخيؿ، كمف األساليب التي يمكف استخداميا في تنمية اإلبداع لدل 

المشكمة، طرح أسئمة كتحميؿ افتراضات، تسكيؽ األفكار اإلبداعية، التالميذ )إعادة تعريؼ 
التدريس باستخداـ  -تكليد أفكار كحمكؿ، فيـ المعرفة سالح ذك حديف، بناء الكفاءة الذاتية(. 

التفكير العممي: كيتـ ذلؾ مف خالؿ تشجيع التالميذ عمى التطبيؽ، كاالستخداـ، كترجمة 
مكضع التنفيذ، كاستخداـ المعرفة السابقة مع المكضكعات المطمكب عمميا، ككضع أفكارىـ 

 الجديدة، عمما بأف قيمة التدريس بالتفكير العممی تكمف في التعمـ مف األخطاء.

كقد كضع ستيرنبرغ مجمكعة مف القكاعد العامة لمذكاء الناجح، يمكف أف ُيستند إلييا في      
كد تعريؼ محدد لمذكاء الناجح يناسب الجميع، طرؽ التدريس كأساليب التقكيـ مف أىميا: عدـ كج

كأف طريؽ النجاح ليس أحادم بؿ متعدد كمتنكع، كأف نجاح الكثير مف األفراد قد يتـ في ظركؼ 
تعميمية معينة كفشميـ تحت ظركؼ أخرل، كضركرة التركيز عمى نقاط القكة في الشخص 

كاحدة صحيحة لمتدريس كالتعمـ كاستثمارىا كنقاط الضعؼ لتصحيحيا، ككذلؾ عدـ كجكد طريقة 
أك لتقييـ إنجازات الطالب، إضافة إلى التكازف بيف التدريس كالتقكيـ بيف التفكير التحميمي 
كاالبداعي كالعممي، كأف األذكياء يتكيفكف مع البيئة المكجكدة، أك يشكمكف بيئة جديدة تتناسب مع 

كقدراتيـ، كليست الفكرة في تدريس كؿ رغباتيـ، أك يختاركف بيئات جديدة تتناسب مع مياراتيـ 
مكضكع ثالث مرات بثالث طرؽ بؿ تبديؿ أساليب التدريس بما يناسب المكقؼ التعميمي 

 (.5.57)عسيرم، 



 اسيوط جامعة – التربية لكمية ةالعممي المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022هازس    -جزء ثاًي  –الثالث  العدد  – 33اجمللد  711

 م2027سبتورب   – التاسع لعدد ا – 31اجمللد 

 

( أف نظرية الذكاء الناجح تركز عمى ۹۱۰2كترل كؿ مف إسراء الصرم كمنى الفايز )
مات مرتفعة في االختبارات تكيؼ األفراد مع البيئة المحيطة، كليس مجرد الحصكؿ عمى عال

المدرسية، ألف ذلؾ يؤثر بشكؿ كبير عمى حصكؿ األفراد عمى الكظائؼ المناسبة كتككيف 
عالقات ناجحة مع األخريف، كما تركز أيضا عمى التعمـ مف الخبرة أم تعمـ األفراد مف األخطاء 

 التي يمركا بيا.

فاع نحك التعميـ الثالثي؛ ألنو تعميـ كمعمـ الرياضيات لو دكر فاعؿ يتسـ باإليجابية كاالند
ينسجـ مع خبرات المعمـ المتكافرة لديو، كينطمؽ بو نحك تطكيرىا، فيك تعميـ يستخدـ المنيج 
المعتاد مع إثرائو باألنشطة كاإلجراءات المتنكعة التي تراعي التفكير التحميمي كاإلبداعي كالعممي، 

( بالتخطيط لمتدريس بطريقة تعمؿ عمى 5.74كيتمثؿ دكر معمـ الرياضيات في رأم الحناف )
تزكيد التالميذ بقاعدة معرفية منظمة كمرنة، يمكف استرجاعيا بسيكلة، مف خالؿ تقديـ مجمكعة 
كبيرة كمتنكعة مف األمثمة التي تغطي مدل االختالفات في أشكاؿ النجاح كأنكاعو، كتنكيع 

شاؼ قدرات الطالب كاالستفادة مف نقاط إجراءات كأنشطة التدريس كالتقييـ بشكؿ يقكد إلى اكت
القكة لدييـ كاستغالليا، ككذلؾ معرفة نقاط الضعؼ لدييـ كالسعي إليجاد البدائؿ المناسبة 
لتصحيحيا كتعكيضيا، كالعمؿ عمى مساعدة الطالب مف خالؿ التدريس عمى تعديؿ أك تشكيؿ 

بداء أرائيـ كتقبؿ البيئة التعميمية أك اختيارىا، كتشجيع الطالب عمى حب االستط الع كالمخاطرة كا 
الكقكع في الخطأ؛ كأف تقيس المشكالت الرياضية الحياتية المقدمة لمطالب مستكيات عميا مف 
بداعية، كمساعدة التالميذ عمى التفكير بأشكاؿ تتناسب مع ما  التفكير، لتشمؿ أسئمة تحميمية كا 

 يؽ.يتطمبو المكقؼ مف تحميؿ المعرفة أك اإلبداع أك التطب

( مجمكعة مف المبادئ التي يمكف تكظيفيا في تعميـ 5.74كتضيؼ رشا محمد )
الرياضيات بما يتكافؽ مع نظرية الذكاء الناجح كىي: تنظيـ المعرفة الرياضية كترميزىا بحيث 
يمكف استرجاعيا بسيكلة، كتكظيؼ قدرات الطالب التحميمية كاالبداعية كالعممية أثناء تعمميـ 

القات الرياضية كاالىتماـ بتقييميا، كمساعدة الطالب عمى تحديد المعارؼ الرياضية لممفاىيـ كالع
التي اتقنكىا كتكظيفيا في حؿ المسائؿ كالتماريف الرياضية، كتحديد المعرفة الرياضية التي 
يكاجيكف صعكبة فييا كيسعكا إلى استيعابيا بشكؿ صحيح، كالتنكيع في تمثيؿ المفاىيـ الرياضية 

نكعة لمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب، ككذلؾ االىتماـ بربط المعرفة الرياضية بطرؽ مت
ظيار دكرىا في حؿ العديد  بتطبيقاتيا الحياتية العممية كبتطبيقاتيا في المكاد الدراسية األخرل، كا 

 مف المشكالت الحياتية.
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ضمف مككنات كيرل الباحث أف تدريس الرياضيات كفؽ نظرية الذكاء الناجح يجب أف يت
اكتساب المعرفة كىي الترميز االنتقائي كالمقارنة االنتقائية كالتركيب االنتقائي، ألف معظـ المعرفة 
يمكف تعمميا مف السياؽ، كال يقـك الطالب بترميزىا بشكؿ محدد، بؿ يمتقطيا ضمنيان مف السياؽ، 

لمفظية كالكمية كالتصكيرية، إضافة لمراعاة الفركؽ الفردية بيف الطالب في التمثيالت العقمية ا
كالتركيز عمى الحداثة النسبية كالتمقائية، فالتدريس كفؽ نظرية الذكاء الناجح يتحدل قدرات 
الطالب مف أجؿ مساعدتيـ عمى تطكير مياراتيـ الفكرية كليس فقط زيادة معرفتيـ الرياضية، 

بشكؿ متكازف كتكظيفيا كأنشطة  ككذلؾ ييتـ بتنمية قدرات الطالب التحميمية كاالبداعية كالعممية
عممية أثناء تدريس الرياضيات، مف خالؿ تشجيعيـ عمى عمميات التحميؿ كالمقارنة كالتقييـ 
كالتمييز كالتحقؽ مف صحة الحمكؿ، كحثيـ عمى االبداع كاالكتشاؼ كالخياؿ كفرض الفركض 

 عممية إبداعية.كالتنبؤ، كتطبيؽ المعارؼ كاألفكار الرياضية، كتحكيميا إلى ممارسات 

 :الدراسات السابقة 
أجريت عدد مف الدراسات العربية كاألجنبية التي تناكلت متغيرات الدراسة، كقد صّنؼ 
الباحث الدراسات العممية ذات الصمة المباشرة بمكضكع الدراسة إلى ثالثة أنكاع، األكلى تناكلت 

ـ الرياضيات، كالثالثة تناكلت نظرية البراعة الرياضية كاألخرل تناكلت النظرية البنائية في تعمي
 الذكاء الناجح في تعميـ الرياضيات: 

 أواًل: دراسات تناولت البراعة الرياضية
( بدراسة ىدفت إلى معرفة أثر استراتيجية التممذة المعرفية 5.57قامت ليمى خضير ) 

تككنت في تحصيؿ مادة الرياضيات لدل طالب الصؼ الثاني متكسط كبراعتيـ الرياضية، ك 
( طالبان مف طالب الصؼ الثاني متكسط، مكزعيف بالتساكم إلى 22عينة الدراسة مف )

مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة، كاستخدمت الباحثة أدكات االختبار التحصيمي 
لمادة الرياضيات كاختبار البراعة الرياضية كمقياس الرغبة المنتجة، كأظيرت النتائج األثر 

لتطبيؽ االستراتيجية المقترحة، حيث كجدت فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي اإليجابي 
درجات االختبار التحصيمي كاختبار البراعة الرياضية كمقياس الرغبة المنتجة لصالح التطبيؽ 

 البعدم الستخداـ استراتيجية التممذة المعرفية.



 اسيوط جامعة – التربية لكمية ةالعممي المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ىدفت إلى استكشاؼ تصكرات  بدراسة (Areej Barham, 2020) كما قامت أريج براىاـ     
عدادم كثانكم( في  معممي الرياضيات في المدارس الحككمية لممراحؿ الدراسية الثالث )إبتدائي كا 
دكلة قطر كالمرتبطة باحتياجات التطكير الميني أثناء الخدمة ألبعاد البراعة الرياضية الخمسة، 

ياجاتيـ المتصكرة، كتككنت عينة كالتحقؽ مف تأثير العكامؿ الديمكغرافية لممعمميف عمى احت
( معممنا، كاستخدمت المنيج الكصفي المسحي، كتمثمت أداتيا باستبياف لتقييـ 395الدراسة مف )

احتياجات التطكير الميني لممعمميف، كأظيرت النتائج حاجة معممي الرياضيات لبرامج التطكير 
، ثـ االستيعاب المفاىيمي، كالكفاءة الميني المرتبط بالرغبة المنتجة، تمييا االستدالؿ التكيفي

 االستراتيجية، كأخيران البرامج المتعمقة بالطالقة اإلجرائية.

( إلى بناء برنامج قائـ عمى نظريتي تعمـ لعصر الثكرة .5.5كىدفت دراسة رشا صبرم )
ت الصناعية الرابعة )نظرية العقكؿ الخمسة لجاردنر كالنظرية االتصالية( باستخداـ استراتيجيا

التعمـ الرقمي كقياس فاعميتو في تنمية البراعة الرياضية كاالستمتاع بالتعمـ كتقديره لدل طالبات 
السنة التحضيرية، كاعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف 

 ( طالبةن مف طالبات السنة التحضيرية مقسمة إلى مجمكعتيف، إحداىما تجريبية كعددىا775)
( طالبة، كتكصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج 23( طالبة، كاألخرل ضابطة كعددىا )24)

المقترح، ككجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية 
كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار البراعة الرياضية، كمقياس الرغبة المنتجة لصالح 

 .ةالمجمكعة التجريبي

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج 5.74كأجرت سامية جكدة )
(Geogebra في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكانيفي تنمية مككنات البراعة الرياضية )

( طالبة ..كميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات المرحمة المتكسطة، كتككنت عينة الدراسة مف )
سط، كأعدت الباحثة اختباران لقياس البراعة الرياضية كمقياسان مف طالبات الصؼ الثاني متك 

( في تدريس Geogebraلميارات التعمـ الذاتي، كقد أظيرت نتائج الدراسة فاعمية برنامج )
اليندسة كاالستدالؿ المكانيفي في تنمية كؿ مف مككنات البراعة الرياضية كميارات التعمـ الذاتي 

 ة.لدل طالبات المرحمة المتكسط
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( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية تصميـ كتدريس كحدات 5.74كما قاـ العمرم ) 
في تنمية البراعة الرياضية لدل طالب الصؼ األكؿ ثانكم، كتـ  (STEM)تعميمية كفؽ مدخؿ 

استخداـ المنيج شبو التجريبي بتصميـ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة، كتككنت عينة الدراسة 
ان مكزعيف بالتساكم عمى مجمكعتيف، كتمثمت أداتي الدراسة في اختبار البراعة ( طالب92مف )

الرياضية لقياس المككنات األربعة كمقياس الرغبة المنتجة، كقد أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة 
في (STEM) إحصائيان لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد حجـ أثر كبير الستخداـ مدخؿ 

 اضية.تنمية البراعة الري
( دراسة ىدفت إلى بناء برنامج إثرائي مقترح قائـ عمى 5.74كأجرت سمر الشميكب ) 

كأثره عمى مستكل   Timss( باألنشطة الميارية لمدراسة الدكليةTrizدمج مبادئ نظرية تريز )
التحصيؿ في ضكء مجاالتيا كتنمية الكفاءة االستراتيجية كاالستدالؿ التكيفي لدل طالبات 

لمتكسطة، حيث اعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي ذك المجمكعة الكاحدة، المرحمة ا
( طالبةن، كأسفرت نتائج الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف 97كتككنت عينة الدراسة مف )

متكسطي درجات الطالبات مجمكعة البحث في التطبيقيف القبمي كالبعدم لالختبار التحصيمي 
 .ءة االستراتيجية كاالستدالؿ التكيفي لصالح التطبيؽ البعدمكاختبار الكفا

( بدراسة ىدفت إلى بناء استراتيجية قائمة عمى نظرية 5.74كقامت بدرية الزىراني ) 
التعمـ المستند إلى الدماغ، كالتعرؼ عمى فاعميتيا في تنمية البراعة الرياضية لدل طالبات 

عمى المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة الدراسة  الصؼ الثاني متكسط، حيث اعتمدت الدراسة
( طالبةن، مقسميف إلى مجمكعتيف متساكيتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة، 29مف)

كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة 
ضية كمقياس الرغبة المنتجة لصالح التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار البراعة الريا

 .المجمكعة التجريبية
  ( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مستكل البراعة الرياضية.5.7كأجرت نكر العبيدم )     

( طالبان .59لدل طالب كطالبات أقساـ الرياضيات بكميات التربية، كبمغت عينة الدراسة )
ي ثالث جامعات عراقية، كأعدت الباحثة اختباران مف أقساـ الرياضيات بكميات التربية ف كطالبة 

لمبراعة الرياضية كمقياسان لمرغبة المنتجة نحك الرياضيات، كقد أظيرت نتائج الدراسة ضعؼ 
عينة الدراسة في ثالث ميارات لمبراعة الرياضية، كىي: االستيعاب المفاىيمي كالطالقة اإلجرائية 

           ميارتي االستدالؿ التكيفي كالرغبة المنتجة كالكفاءة االستراتيجية، كتمكنيـ فقط مف
 نحك الرياضيات.  
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 ( بدراسة ىدفت إلى تقصي فاعمية نمكذج تدريس قائـ عمى أنشطة5.71كما قاـ عبيدة )
(PISA)   في تنمية مككنات البراعة الرياضية، كالثقة الرياضية لدل طمبة الصؼ األكؿ الثانكم

دت الدراسة عمى المنيج شبة التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف في محافظة المنكفية، كاعتم
( طالبان مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم، حيث تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف؛ مجمكعة تجريبية 17)

( طالبان مف طمبة الصؼ األكؿ الثانكم. 31( طالبان، كمجمكعة ضابطة عددىا )39كعددىا )
اعة الرياضية كمقياس الثقة الرياضية، ككاف مف أىـ النتائج كتمثمت أداتي الدراسة باختبار البر 

في تنمية مككنات البراعة الرياضية كؿ عمى ( (PISA) فاعمية نمكذج تدريس قائـ عمى أنشطة
 حدة، كعمى تنمية البراعة الرياضية بصفة عامة.

ميـ ( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فعالية نمكذج أبعاد التع5.79كأجرل ابك الرايات )
بمحافظة الغربية،  لمارزانك في تنميية البراعة الرياضية لدل طالب الصؼ األكؿ إعدادم
( طالبان كطالبة 739كاعتمدت الدراسة عمى المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )

مكزعيف عمى أربعة فصكؿ في مدرستيف لمبنيف كالبنات، كتـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف أحداىما 
( طالب كطالبة في كؿ مجمكعة، كتـ إعداد 21ة كاألخرل ضابطة تككنت كؿ منيا مف )تجريبي

 -الطالقة اإلجرائية -اختبار لقياس األبعاد األربعة مف البراعة الرياضية )االستيعاب المفاىيمي
االستدالؿ التكيفي(، كاستبانة لقياس النزعة الرياضية المنتجة، كأظيرت  –الكفاءة االستراتيجية 

نتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطي درجات المجكعتيف التجريبيية، كالضابطة عمى ال
             اختبار البراعة الرياضيية بأبعادىا األربعة، كاستبانة النزعة الرياضية المنتجة لصالح

 المجمكعة التجريبية.

أثر استخداـ ( بدراسة ىدفت لمتعرؼ عمى Nelson, 2013كما قاـ نيمسكف كآخركف )
األلعاب اإللكتركنية في البراعة الرياضية لدل تالميذ المرحمة االبتدائية، كاتبعت الدراسة المنيج 

( تمميذ مف تالميذ المرحمة االبتدائية، 752المختمط )النكعي كالكمي(، كتككنت عينة الدراسة مف )
دراسة إلى فاعمية األلعاب كتـ استخداـ أداتا المقابمة كالمالحظة لجمع البيانات، كتكصمت ال

التكنكلكجية في تحفيز التالميذ كجعميـ مشاركيف، كقادريف عمى استخداميا في تعمميـ، إضافة 
 إلى مساىمتيا في تنمية االستيعاب المفاىيمي كالتحصيؿ الرياضي لدل التالميذ.
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 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
ية في تعميـ كتعمـ الرياضيات، حيث اىتمت جميع الدراسات السابقة تناكلت البراعة الرياض -

أغمب الدراسات بفاعمية عدد مف المتغيرات المستقمة )استراتيجيات كنماذج تدريسية ككحدات 
              (، كدراسة 5.57كبرامج تعميمية( عمى تنمية البراعة الرياضية كدراسة ليمى خضير )

(،  5.74راسة بدرية الزىراني )كد (،5.74(، كدراسة سامية جكدة ).5.5رشا صبرم )
(، 5.71(، كدراسة عبيدة )5.74(، كدراسة سمر الشميكب )5.74كدراسة العمرم )

               (Nelson et al, 2013(، كدراسة نيمسكف كآخركف )5.77كدراسة ابك الرايات )
نكر  بينما ركزت بعض الدراسات عمى قياس مستكل البراعة الرياضية لدل الطمبة، كدراسة

( عمى طمبة أقساـ الرياضيات، كاىتمت بعض الدراسات بحاجات معممي .5.7العبيدم )
 كفؽ البراعة الرياضية كمستكل أداءىـ في ضكئيا، كدراسة أريج براىاـ   الرياضيات

(Areej Barham, 2020) .، 

قط، تـ تطبيقيا جميع الدراسات السابقة تـ إجراؤىا في مرحمة التعميـ العاـ، باستثناء دراستيف ف -
في التعميـ الجامعي األكلى بكميات التربية عمى طالب كطالبات أقساـ الرياضيات، كىي 

(، كالثانية عمى طالبات السنة التحضيرية بجامعة القصيـ، كىي 5.74دراسة نكر العبيدم )
 (..5.5دراسة رشا صبرم )

راستيف فقط، ىما دراسة أريج أغمب الدراسات السابقة استخدمت المنيج شبو التجريبي، عدا د -
 (..5.7كدرسة نكر العبيدم ) (AreejBarham, 2020) براىاـ

طارىا النظرم، كفي اختيار  - تمت االستفادة مف الدراسات السابقة في دعـ مشكمة الدراسة كا 
منيج البحث كبناء أداتي الدراسة )اختبار البراعة الرياضية كمقياس الرغبة المنتجة في 

 كنمكذجيا التدريسي المقترح كمعالجاتيا اإلحصائية المناسبة. الرياضيات(،

انفردت كتميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات، بتصميـ نمكذج تدريسي مقترح قائـ  -
عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لمعرفة فاعميتو في تنمية البراعة الرياضية 

 لة المبكرة. لدل طالبات قسـ تعميـ الطفك 
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 تعميم الرياضيات: ثانيًا: دراسات تناولت النظرية البنائية في
( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف حجـ أثر االستراتيجيات التدريسية 5.57أجرل العنزم )

المستندة إلى النظرية البنائية في تنمية التحصيؿ الدراسي كالتفكير الرياضي كتحسيف االتجاه نحك 
 – .5.7( بحثان كدراسة منشكرة بيف عامي ..ذلؾ، قاـ الباحث بتحميؿ ) الرياضيات، كلتحقيؽ

ـ، كذلؾ باستخداـ منيجية التحميؿ البعدم، كأشارت النتائج إلى أف متكسط حجـ تأثير 5.74
االستراتيجيات التدريسية المستندة إلى النظرية البنائية في تنمية التحصيؿ الرياضي كالتفكير 

حيف أشارت النتائج إلى أف متكسط حجـ تأثير االستراتيجيات التدريسية  الرياضي كبير جدان، في
 المستندة إلى النظرية البنائية في تحسيف االتجاه نحك الرياضيات صغير جدان.

( دراسة ىدفت إلى تعرؼ مستكل الممارسات التدريسية .5.7كما أجرت نكرة العمرم )
لبنائية في مدارس المرحمتيف االبتدائية لدل معممي كمعممات الرياضيات في ضكء النظرية ا

( ممارسة .1كالمتكسطة بمدينة نجراف، كلتحقيؽ ذلؾ، قامت الباحثة بإعداد استبياف مككف مف )
( معممان كمعممة، كأظيرت نتائج الدراسة أف .55تدريسية بنائية كتطبيقيا عمى عينة مككنة مف )

ئية لدل معممي كمعممات الرياضيات بشكؿ مستكل الممارسات التدريسية في ضكء النظرية البنا
عاـ كاف بدرجة متكسطة، بينما كاف مستكل الممارسات التدريسية في مجاؿ التخطيط لمتدريس 
 كمجاؿ التقكيـ بدرجة عالية، كفي مجاؿ تكظيؼ تقنيات المعمكمات كاالتصاؿ بدرجة منخفضة. 

قائـ عمى النظرية ( بدراسة ىدفت إلى بناء نمكذج تدريسي 5.71كقاـ الصعيدم )
البنائية في تدريس الرياضيات كقياس فاعميتو عمى تنمية ميارات التفكير المنظكمي في كحدة 

( تمميذان كتمميذة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في 13اإلحصاء، تمثمت عينة الدراسة مف )
( تمميذان .3ىا )مدينة بنيا التعميمية، كقسمت العينة إلى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كعدد

( تمميذان كتمميذة، كاستخدمت الدراسة اختبار التفكير المنظكمي، 32كتمميذة، كاألخرل عددىا  )
كأظيرت النتائج تفكؽ تالميذ المجمكعة التجريبية في اختبار التفكير المنظكمي عمى تالميذ 

 المجمكعة الضابطة.
ية برنامج مقترح قائـ عمى ( بدراسة ىدفت إلى معرفة فاعم5.72كما قاـ القحطاني )

النظرية البنائية في تطكير أداء معممي الرياضيات في المرحمة االبتدائية، كلتحقيؽ ىذا اليدؼ، 
تـ بناء أدكات البحث المتمثمة في بطاقة مالحظة أداء معممي الرياضيات كتكصيؼ أسس 

رحمة االبتدائية، كأىداؼ كمحتكيات البرنامج المقترح لتطكير أداء معممي الرياضيات بالم
( ۲۹بعدم(، كتككنت عينة الدراسة مف ) -كاعتمدت الدراسة التصميـ التجريبي األحادم )قبمي 

معممان مف معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية بمدينة تبكؾ، ككاف مف أىـ النتائج تحسف أداء 
المقترح، مع كبر معممي الرياضيات مف خالؿ أنشطة التنمية المينية المقدمة في البرنامج 

األىمية التربكية لمنظرية البنائية كمدخؿ في تطكير أداء معممي الرياضيات مف خالؿ قياس حجـ 
 التأثير لمبرنامج. 
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( بدراسة ىدفت إلى تعرؼ اثر برمجية تعميمية بنائية في تنمية 5.72كما قاـ المالكي )
ينة الطائؼ، كقد اتبعت الدراسة ميارات التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ الثاني المتكسط بمد

( طالبان مف طالب الصؼ الثاني المتكسط بمدينة .9المنيج التجريبي، كتككنت عينتيا مف )
( ۹9الطائؼ، مقسميف إلى مجمكعتيف متساكيتيف إحداىما تجريبية، كاألخرل ضابطة بكاقع )

يان عمى مجمكعتي الدراسة، طالبان لكؿ مجمكعة، كطبؽ اختبار ميارات التفكير الرياضي قبميان كبعد
كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان لصالح المجمكعة التجريبية في ميارات االستقراء، 

دراؾ العالقات، كالتصكر البصرم المكاني.  كاالستنتاج، كا 
( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى فاعمية استخداـ نمكذج التعمـ 5.79كأجرل الغامدم )

( في تدريس الرياضيات عمى تنمية التحصيؿ كالتكاصؿ الرياضي لدل 2Esالبنائي الخماسي )
تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، كطبقت الدراسة عمى 

( تمميذان مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي بمنطقة الباحة التعميمية، مقسمة 99عينة بمغت )
( تمميذان،  ۹۱( تمميذان كاألخرل ضابطة كعددىا )۹9بية كعددىا )إلى مجمكعتيف أحدىما تجري

كأعد الباحث االختبار التحصيمي كاختبار التكاصؿ الرياضي، كأسفرت النتائج عف كجكد فركؽ 
ذات داللة إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية في التحصيؿ الدراسي الكمي كبحجـ تأثير 

 ككؿ كبحجـ تأثير مرتفع.  مرتفع، كفي اختبار التكاصؿ الرياضي
( إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نمكذج التعمـ 5.79كىدفت دراسة ميا السرحاني )

البنائي عمى تنمية بعض ميارات التفكير الرياضي كاالتجاه نحك الرياضيات لدل طالبات المرحمة 
( طالبةن مف 49المتكسطة، كاستخدـ الباحثة المنيج شبو التجريبي، كتككنت عينة الدراسة مف )

( .9طالبات الصؼ األكؿ متكسط، تـ تقسيميف إلى مجمكعتيف، أحدىما تجريبية كعددىا )
( طالبة، كتـ استخداـ أداتي الدراسة كىي اختبار التفكير 92طالبة، كاألخرل ضابطة كعددىا )

إلى  الرياضي كمقياس االتجاه نحك الرياضيات، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل
 استخداـ نمكذج التعمـ البنائي لصالح طالبات المجمكعة التجريبية في متغيرم الدراسة.

ـ( بدراسة ىدفت إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ نمكذج التعمـ البنائي ۹۱۰۹كقاـ أميف )
في تدريس الرياضيات عمى تنمية التفكير الجبرم كتعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ الجبرية لدل 

( طالبان مكزعيف بالتساكم بيف 12ميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم ، كتككنت عينة الدراسة مف )تال
( طالبان، كتـ إعداد أدكات ۲۳مجمكعتيف، أحدىما تجريبية كاألخرل ضابطة كعدد كؿ منيا )

البحث مف قبؿ الباحث كىي اختبار التفكير الجبرم كاختبار تشخيص التصكرات البديمة لممفاىيـ 
كاختبار التحصيؿ كتـ تطبيؽ أدكات الدراسة قبميا كبعديا ، كتكصمت نتائج الدراسة إلى الجبرية 

فاعمية نمكذج التعمـ البنائي عمى تنمية ميارات التفكير الجبرم كتعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ 
 الجبرية كتحسيف مستكل التحصيؿ الرياضي.
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فاعمية استخداـ نمكذج التعمـ  ( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى۹۱۰۰كما قاـ عمي )
البنائي في تنمية ميارات التفكير اإلحصائي كالتحصيؿ كبقاء أثر التعمـ في اإلحصاء لدل 
طالب كمية التربية، كاستخدمت الدراسة المنيج التجريبي ذك تصميـ المجمكعتيف عمى طالب 

طالبة مكزعة بالتساكم ( طالبان ك .1كمية التربية بجامعة مصراتة، كتككنت عينة الدراسة مف )
( طالبان كطالبة، كتـ تطبيؽ 32عمى مجمكعتيف إحداىما تجريبية كاألخرل ضابطة لكؿ مجمكعة )

أدكات الدراسة كىي االختبار التحصيمي كاختبار ميارات اإلتقاف اإلحصائي، كتكصمت الدراسة 
التطبيؽ لصالح إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان في االختبار التحصيمي عند مستكيي الفيـ ك 

المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ دالة إحصائيان في اختبار التفكير اإلحصائي ككؿ كلكؿ 
 مستكل عمى حده لصالح المجمكعة التجريبية.

( إلى المقارنة بيف مجمكعتيف Evelyn et al، 2004كىدفت دراسة إيفمف كآخركف )
األساسية لعممية الضرب كضابطة درست تجريبية درست باستخداـ النمكذج البنائي في القكاعد 

بالطريقة العادية كتكصمت الدراسة إلى أف التدريس باستخداـ استراتيجية التعمـ البنائي أكثر 
فاعمية كتأثير في استيعاب عمميات الضرب األساسية عف التدريس التقميدم، كأف تحصيؿ 

 يقة التقميدية.المجمكعة التجريبية أفضؿ مف المجمكعة الذيف تعممكا كفؽ الطر 
 تعقيب عمى الدراسات السابقة:

أغمب الدراسات السابقة تناكلت فاعمية استراتيجيات كنماذج التعمـ البنائي، حيث شممت العديد  -
)كىي األكثر شيكعان( التفكير الرياضي  مف مخرجات التعمـ في الرياضيات، ميارات التفكير

(، كالتفكير الجبرم كدراسة أميف، 5.79) (، كدراسة ميا السرحاني5.72كدراسة المالكي )
(، 5.71(، كالتفكير المنظكمي كدراسة الصعيدم )5.77كالتفكير اإلحصائي كدراسة عمي )

بينما ركزت بعض الدراسات عمى الممارسات التدريسية لمعممي الرياضيات في ضكء النظرية 
كانفردت دراسة العنزم (، 5.72(، كدراسة القحطاني ).5.7البنائية كدراسة نكرة العمرم )

( بالكشؼ عف حجـ األثر لالستراتيجيات التدريسية المستندة لمنظرية البنائية في 5.57)
 تدريس الرياضيات لبعض المتغيرات مثؿ التحصيؿ الدراسي كالتفكير الرياضي.

 ( طبقت في5.77جميع الدراسات السابقة تـ إجراؤىا في التعميـ العاـ، باستثناء دراسة عمي ) -
 التعميـ الجامعي كتحديدان في كمية التربية.

أغمب الدراسات السابقة استخدمت المنيج شبو التجريبي، عدا دراستاف فقط، استخدمتا المنيج  -
(،  كدراسة كاحدة 5.72(، كدراسة القحطاني ).5.7الكصفي كىما دراسة نكرة العمرم )

 (.5.57استخدمت منيجية التحميؿ البعدم كىي دراسة العنزم )
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جميع الدراسات التجرييبية أثبتت فاعمية استراتيجيات كنماذج النظرية البنائية عمى بعض  -
( متكسط حجـ أثر االستراتيجيات التدريسية 5.57المتغيرات، كما أظيرت دراسة العنزم )

المستندة لمنظرية البنائية في تدريس الرياضيات كبير جدا لبعض المتغيرات مثؿ التحصيؿ 
كالتفكير الرياضي، في حيف أشارت النتائج إلى أف متكسط حجـ تأثير الدراسي 

 االستراتيجيات التدريسية في تحسيف االتجاه نحك الرياضيات صغير جدان.

طارىا النظرم، كفي اختيار  - تمت االستفادة مف الدراسات السابقة في دعـ مشكمة الدراسة كا 
عة الرياضية كمقياس الرغبة المنتجة في منيج البحث كبناء أداتي الدراسة )اختبار البرا

 الرياضيات(، كنمكذجيا التدريسي المقترح كمعالجاتيا اإلحصائية المناسبة.

انفردت كتميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات، بتصميـ نمكذج تدريسي مقترح قائـ  -
نمية البراعة الرياضية عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لمعرفة فاعميتو في ت

 لدل طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة. 

 ثالثًا: دراسات تناولت نظرية الذكاء الناجح في تعميم الرياضيات:
( دراسة ىدفت إلى معرفة أثر برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى 5.57أجرل عسيرم )

تدريسي لمعممي رياضيات المرحمة نظرية الذكاء الناجح في تنمية ميارات التفكير العميا كاألداء ال
( معممان مف معممي الرياضيات لمصؼ الثالث ثانكم، 79الثانكية، كتككنت عينة الدراسة مف )

كأظيرت النتائج كجكد أثر داؿ إحصائيان لصالح األداء التدريسي البعدم، ككذاؾ اختبار ميارات 
 التفكير البعدم لممعمميف الحاصميف عمى تدريب مسبؽ.

( دراسة فاعمية استراتيجية مقترحة لتدريس الرياضيات باستخداـ 5.74ت رشا محمد )كما أجر 
تقنية الكاقع المعزز قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح كأثرىا عمى تنمية االستيعاب المفاىيمي 
كحب االستطالع المعرفي لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، كاستخدمت الباحثة المنيج شبو 

( طالبان مف طالب الصؼ السادس االبتدائي بمحافظة 7.5كبمغت عينة الدراسة )التجريبي، 
المنكفية في مصر، كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف في 
االختبار التحصيمي عند مستكيي الفيـ كالتطبيؽ لصالح المجمكعة التجريبية، ككجكد فركؽ دالة 

يعاب المفاىيمي كمقياس حب االستطالع المعرفي ككؿ كأبعادىما الفرعية إحصائيان الختبار االست
 لصالح المجمكعة التجريبية.
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( بدراسة ىدفت إلى تصميـ استراتيجية قائمة عمى الذكاء الناجح 5.74كقاـ الجعفرم )
لتدريس الرياضيات كالتعرؼ عمى أثرىا في تنمية ميارة التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ 

( طالبان 94البتدائي، كتـ استخداـ المنيجيف الكصفي كالتجريبي، كبمغت عينة الدراسة )السادس ا
( طالبان، كاألخرل 59مف طالب الصؼ السادس في محافظة القنفذة، أحدىما تجريبية كعددىا )

( طالبان، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف المجمكعتيف في 52ضابطة كعددىا )
ات التفكير المنطقي، ككجكد أثر كبير لالستراتيجية المقترحة عمى تنمية ميارات اختبار ميار 

 التفكير الرياضي لدل طالب المجمكعة التجريبية.

( بدراسة ىدفت إلى تصميـ استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية 5.74كما قاـ الحناف )
درة المكانية كميارات التفكير الذكاء الناجح لتدريس اليندسة كالتعرؼ عمى أثرىا في تنمية الق

التقكيمي لدل تالميذ الصؼ األكؿ إعدادم، كتـ استخداـ المنيج التجريبي، كبمغت عينة الدراسة 
( طالبان كطالبة، 99( طالبان كطالبة مف طالب األكؿ إعدادم، أحدىما تجريبية كعددىا )2.)

جكد فركؽ دالة إحصائيان بيف ( طالبان كطالبة، كأظيرت النتائج ك 95كاألخرل ضابطة كعددىا )
المجمكعتيف في اختبار القدرة المكانية كميارات التفكير المنظكمي، ككجكد أثر لالستراتيجية 

 المقترحة عمى تنمية القدرة المكانية كميارات التفكير التقكيمي لدل طالب المجمكعة التجريبية.

الكشؼ عف فاعمية برنامج ( دراسة ىدفت إلى 5.71كما أجرل أبك جادك كالصياد )      
تدريبي لممعمميف يستد الى نظرية الذكاء الناجح ضمف مناىج العمـك كالرياضيات في تنمية 
القدرات التحميمية كاالبداعية كالعممية كالتحصيؿ األكاديمي لدل طالب الصؼ الرابع في مدينة 

مكزعيف إلى ثالث  ( طالبان مف طالب الصؼ الرابع،24الدماـ، كتككنت عينة الدراسة  مف )
الباحثاف بتطكير اختبار ستيربيرغ  مجمكعات )مجمكعة ضابطة كمجمكعتاف تجريبيتاف(، قاما

الثالثي لمقدرات، كتكصؿ نتائج الدراسة إلى كجكد أثر داؿ احصائيان لمبرنامج التدريبي في تحسيف 
كد أثر داؿ في رفع التفكير التحميمي كاإلبداعي كالعممي لصالح المجمكعة التجريبية، كعدـ كج

 مستكل التحصيؿ الدراسي.

( إلى استقصاء أثر برنامج تدريبي لمذكاء 5.72كىدفت دراسة الركيبات كقطامي )
الناجح المستند الى نمكذج استيرنبرغ كميارات التفكير فكؽ المعرفي في تنمية التفكير الناقد لدل 

( طالبان كطالبة، .2سة مف )طمبة الصؼ السادس األساسي في األردف. تككنت عينة الدرا
أستخدـ المنيج شبو التجريبي، كأظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان لصالح المجمكعة 

 التجريبية في ممارسة التفكير الناقد تعزل لمبرنامج التدريبي.
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( بدراسة ىدفت لمعرفة أثر برنامج 5.72كما قامت كؿ مف إسراء الصرم كمنى الفايز )
ياضيات مستند الى نظرية الذكاء الناجح في تنمية ميارة حؿ المشكالت لمطمبة تدريبي في الر 

( طالبان مكزعيف إلى مجمكعتيف .5المكىكبيف في رياض األطفاؿ، كتككنت عينة الدراسة مف )
متكافئتيف، كاتبعت البحث الباحث المنيج شبو التجريبي، كاستخدـ البحث مقياس برايد لمكشؼ 

ت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في اختبار ميارة حؿ عف المكىكبيف، كتكصم
 المشكالت لصالح المجمكعة التجريبية تعزم لمبرنامج التدريبي.

( دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى أثر أنمكذج مقترح في تدريس 5.72كأجرل الكنعاني ) 
ككنت عينة الدراسة مف الرياضيات كفؽ نظرية الذكاء الناجح في التحصيؿ كالتفكير اإلبداعي، كت

( طالبة مف طمبة الصؼ الرابع العممي في العراؽ، كاستخدـ الباحث المنيج شبو التجريبي، .2)
كأظيرت النتائج كجكد أثر داؿ إحصائية لصالح المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم يعزم 

 الى أنمكذج التدريس المستند الى نظرية الذكاء الناجح.

( دراسة ىدفت إلى المقارنة بيف التعميـ Sternberg، 2009كآخركف ) كأجرل سترنبرغ
بالطرؽ التقميدية كالتعمـ المستند الى مبادئ نظرية الذكاء الناجح. تككنت عينة الدراسة مف 

( طالبان كطالبة مف طمبة المرحمة العميا، صنفكا مكىكبيف كينتمكف إلى خمفيات عرقية 352)
أربع مجمكعات كؿ مجمكعة خضعت لطريقة تعميـ مختمفة، األكلى كثقافية مختمفة. قسمكا إلى 

تعتمد عمى الحفظ كالتذكر، كالثانية تعتمد عمى التفكير التحميمي، كالثالثة تعتمد عمى التفكير 
اإلبداعي، كالرابعة تعتمد عمى التفكير العممي، تـ إخضاع المجمكعات األربع الختبار استيرنبرغ 

 ت النتائج فاعمية استخداـ نظرية الذكاء الناجح مقارنة بالطرؽ التقميدية.الثالثي لمقدرات، كأظير 

 تعقيب عمى الدراسات السابقة:
جميع الدراسات السابقة تناكلت فاعمية برامج تدريبية أك استراتيجيات كنماذج مستندة إلى  -

ت نظرية الذكاء الناجح، حيث شممت العديد مف مخرجات التعمـ في الرياضيات، ميارا
الرياضي كدراسة  (، كميارات التفكير5.57التفكير العميا كاألداء التدريسي كدراسة عسيرم )

(، كتنمية 5.74(، كالتفكير التقكيمي كالقدرة المكانية كدراسة الحناف )5.74الجعفرم )
(، كالقدرات 5.74االستيعاب المفاىيمي كحب االستطالع المعرفي كدراسة رشا محمد )

(، كميارة حؿ المشكالت 5.71داعية كالعممية كدراسة أبك جادك كالصياد )التحميمية كاالب
(، كالتفكير الناقد كدراسة الركيبات كقطامي 5.72كدراسة إسراء الصرم كمنى الفايز )

 (.5.72(، كالتحصيؿ كالتفكير االبداعي كدراسة الكنعاني )5.72)
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 لعاـ، كأغمبيا في المرحمة االبتدائية.جميع الدراسات السابقة تـ إجراؤىا في مراحؿ التعميـ ا -

 جميع الدراسات السابقة استخدمت المنيج شبو التجريبي. -

جميع الدراسات التجرييبية أثبتت فاعمية برامج تدريبية أك استراتيجيات كنماذج مستندة إلى  -
 نظرية الذكاء الناجح، عمى بعض المتغيرات.

طارىا النظرم، كفي اختيار تمت االستفادة مف الدراسات السابقة في  - دعـ مشكمة الدراسة كا 
منيج البحث كبناء أداتي الدراسة )اختبار البراعة الرياضية كمقياس الرغبة المنتجة في 

 الرياضيات(، كنمكذجيا التدريسي المقترح كمعالجاتيا اإلحصائية المناسبة.

ج تدريسي مقترح قائـ انفردت كتميزت ىذه الدراسة عف غيرىا مف الدراسات، بتصميـ نمكذ -
عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لمعرفة فاعميتو في تنمية البراعة الرياضية 

 لدل طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة. 

 إجراءات الدراسة:
 :منيج الدراسة 

قبمي شبو التجريبى القائـ عمى تصميـ المجمكعتيف ذات القياس ال المنيجاستخدـ الباحث 
كالبعدم، حيث ييدؼ القياس القبمي إلى التأكد مف تكافؤ طالبات المجمكعتيف قبؿ بدء التجربة، 
كلتحقيؽ التكافؤ؛ تـ تطبيؽ )اختبار البراعة الرياضية كمقياس الرغبة المنتجة( قبميان عمى كال 

لتدريسي المجمكعتيف، في حيف ييدؼ القياس البعدم إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ النمكذج ا
المقترح القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح في تنمية المتغيريف التابعيف 
)اختبار البراعة الرياضية كمقياس الرغبة المنتجة( لدل طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة، ، 

ح( عمى المجمكعة كذلؾ مف خالؿ إدخاؿ المتغير المستقؿ )استخداـ النمكذج التدريسي المقتر 
التجريبية، كحجبو عف المجمكع الضابطة )تـ تدريسيا بالطريقة التقميدية(، كبعد ذلؾ طبؽ 

 االختبار البعدم عمى كال المجمكعتيف. 
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 :مجتمع الدراسة وعينتو 
قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة )المستكل الثاني( في كمية  مجتمع الدراسة ىك جميع طالبات       

ىػػ، أما عينة الدراسة فقد 7995في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ  جامعة شقراء، –اء التربية بشقر 
( طالبة، مكزعيف عمى شعبتيف، 94تـ اختيار شعبتيف عشكائيان مف ثالث شعب دراسية، كعددىـ )

كحدتي )المصفكفات ( طالبة، كالتي درست 52مثؿ أحدىما المجمكعة التجريبية كعددىا )
ريض( كفقان  731دالت كالمتباينات( مف مقرر أساسيات الرياضيات )كالمحددات( ك)المعا

، كاآلخرل لمنمكذج التدريسي المقترح القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح
 بالطريقة التقميدية.كحدتيف ( طالبة، كالتي درست نفس ال59المجمكعة الضابطة كعددىا )

  حدتينتدريس الو إعداد وضبط دليل: 
تـ إعداد دليؿ التدريس لالسترشاد بو عند تدريس كحدتي )المصفكفات كالمحددات( 
ك)المعادالت كالمتباينات( باستخداـ النمكذج التدريسي المقترح، كقد تضمف دليؿ التدريس 

 العناصر التالية:

براعة مقدمة الدليؿ كتكضح فيو األىداؼ العامة كتكجييات استخدامو، كنبذة عف مككنات ال -
           الرياضية، كالنمكذج التدريسي المقترح القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية 

 كالذكاء الناجح.

الخطة الزمنية المقترحة لتدريس كؿ مكضكع مف مكضكعات كحدتي )المصفكفات كالمحددات(  -
 ريض(. 731ك)المعادالت كالمتباينات( مف مقرر أساسيات الرياضيات )

ىداؼ المكضكعات مصاغة بصكرة إجرائية، كالخبرات كالمتطمبات الالزمة لمتعمـ الجديد، أ -
كالكسائؿ التعميمية كمصادر التعمـ المستخدمة، كاألنشطة التعميمية المصاحبة، كأساليب 
التقكيـ المستخدمة، كدكر كؿ مف أستاذ المقرر كالطالبة أثناء استخداـ النمكذج المقترح، 

تـ عرضو الدليؿ عمى مجمكعة مف المتخصصيف فى مجاؿ تعميـ  كلضبط الدليؿ،
الرياضيات، كذلؾ لمتحقؽ مف مدل صالحية الدليؿ، كتحقيقيا إلجراءات نمكذج التدريس 
المقترح، كمدل مالءمة الكسائؿ التعميمية كاألنشطة المصاحبة كأساليب التقكيـ كاألىداؼ 

اء بعض التعديالت الالزمة، كبذلؾ يككف المنشكدة، كفي ضكء ما أبداه المحكمكف، تـ إجر 
 الدليؿ في صكرتو النيائية صالحان لمتطبيؽ.
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 :إعداد وضبط اختبار البراعة الرياضية 
تحقيقان ألىداؼ الدراسة كاختباران لصحة فركضيا قاـ الباحث ببناء اختبار البراعة 

 الرياضية كفقان لمخطكات التالية:
ستكل البراعة الرياضية لدل طالبات قسـ تعميـ الظفكلة : قياس متحديد اليدف من االختبار -

المبكرة، كناتج تعمـ الستخداـ نمكذج التدريس المقترح القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف 
( مفردة، كفقان لميارات البراعة الرياضية 52البنائية كالذكاء الناجح، كتككف االختبار مف )

ائية، الكفاءة االستراتيجية، االستدالؿ التكيفي(، مف )االستيعاب المفاىيمي، الطالقة اإلجر 
مكضكعات كحدتي )المصفكفات كالمحددات( ك)المعادالت كالمتباينات(، كيكضح الجدكؿ 

 التالي مكاصفات االختبار:         
 ( مواصفات اختبار البراعة الرياضية لدى طالبات قسم تعميم الظفولة المبكرة1جدول )       

بار البراعة أبعاد اخت ـ
 الرياضية

كحدةالمصفكفات 
 كالمحددات

كحدة المعادالت 
مجمكع  كالمتباينات

 األسئمة
مجمكع 
 الدرجات

نسبة تركيز 
أبعاد البراعة 
 الدرجة االسئمة الدرجة االسئمة الرياضية

 35.. . . 9 9 9 9 االستيعاب المفاىيمي 7
 .5.. 1 1 3 3 9 9 الطالقة اإلجرائية 5
 5.. 2 2 3 3 5 5 ءة االستراتيجيةالكفا 3
 5.. 2 2 3 3 5 5 االستدالؿ التكيفي 9

 ٪..7 52 52 73 73 75 75 المجمكع

حساب الصدؽ الظاىرم لالختبار: تـ عرض الصكرة األكلية الختبار البراعة الرياضية عمى  -
 مجمكعة مف األستاذة المتخصصيف في طرؽ تدريس الرياضيات؛ كذلؾ بيدؼ ضبط أسئمة
االختبار مف حيث كضكحيا، كصحة الصياغة العممية لكؿ فقرة، كفي ضكء أراء المحكميف 

 تـ إجراء التعديالت الالزمة كالتكصؿ إلى الصكرة النيائية لالختبار. 

صدؽ االتساؽ الداخمي: تـ استخداـ صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامالت  -
رجة الكمية في االختبار، حيث اتضح أف جميع االرتباط بيف درجة كؿ ميارة فرعية كالد

(، مما يدؿ عمى درجة مناسبة مف 2...معامالت االرتباط دالة إحصائيان عند مستكل )
 االتساؽ الداخمي. كالتي تتضح مف الجدكؿ التالي:
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 ( معامالت االرتباط بين درجة كل ميارة فرعية والمجموع الكمي في االختبار2جدول رقم )

 معامؿ االرتباط بيرسكف البراعة الرياضية أبعاد اختبار
 3... االستيعاب المفاىيمي
 7... الطالقة اإلجرائية
 29.. الكفاءة االستراتيجية
 15.. االستدالؿ التكيفي

( أف جميع مككنات البراعة الرياضية عمى درجة عالية مف 5يتضح مف الجدكؿ رقـ )
ت االرتباط بيف درجة كؿ ميارة فرعية كالدرجة الصدؽ في تمثيؿ األداة، حيث أف جميع معامال
(، أم أف االختبار عمى درجة عالية مف 2...الكمية في االختبار دالة إحصائيان عند مستكل )

 االتساؽ الداخمي.
التطبيؽ االستطالعي لالختبار: بعد التأكد مف صدؽ االختبار، طّبؽ االختبار عمى مجمكعة  -

( طالبة مف طالبات 52ألصمية( عمى عينة مككنة مف )استطالعية )مف غير المجمكعة ا
المستكل الثاني في برنامج الطفكلة المبكرةػ، لتحديد ثبات االختبار، كزمف اإلجابة عمى 

 االختبار، كمعامؿ الصعكبة كالسيكلة ألسئمة االختبار.
( حساب Kuder-Richardsonثبات االختبار: تـ تطبيؽ معادلة ككدر ريتشاردستكف ) -

(، كما تـ معامؿ 3...امؿ الثبات لالختبار، فكجد أف معامؿ ثبات االختبار يساكم )مع
( كىي 47..حساب الصدؽ الذاتي لالختبار، كذلؾ بأخذ الجذر التربيعي لمثبات كيساكم )

 قيمة تدؿ عمى ثبات االختبار، مما يؤكد صالحيتو كقابميتو لمتطبيؽ.
طبيؽ اختبار البراعة الرياضية مف خالؿ تجربة زمف االختبار: تـ حساب الزمف الالـز لت -

المجمكعة االستطالعية في اإلجابة عف االختبار، ككاف الزمف الذم استغرقو الطالبة األكلى 
( دقيقة، كبأخذ المتكسط أصبح الزمف .2( دقيقة، كالزمف الذم استغرقو الطالبة األخيرة ).9)

 ( دقيقة..2الكمي لالختبار )
             ألسئمة االختبار: تـ حساب معامؿ الصعكبة إليضاح مدل سيكلةمعامؿ الصعكبة   -

أك صعكبة سؤاؿ ما في االختبار كقد تراكحت قيمة معامالت الصعكبة الختبار البراعة 
( كىذا يدؿ عمى خمك االختبار مف األسئمة السيمة جدا 21.. – 92..الرياضية ما بيف )

 كالصعبة جدا.
تخصيص درجة كاحدة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار، كبمغت الدرجة تصحيح االختبار: تـ -

 ( درجة، كبذلؾ أصبح االختبار في صكرتو النيائية لمتطبيؽ.52الكمية لالختبار )
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 ثانيًا: إعداد وضبط مقياس الرغبة المنتجة نحو الرياضيات
لدل  الرياضيات: التعرؼ عمى مستكل ميارات الرغبة المنتجة نحك المقياسأ( تحديد اليدؼ مف 

طالبات قسـ تعميـ الظفكلة المبكرة، كناتج تعمـ الستخداـ نمكذج التدريس المقترح القائـ عمى 
( مفردة مكزعة 72كبمغت مفردات المقياس ) التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح،

حك االتجاه ن -بالتساكم عمى ثالث محاكر، ىي: )تقدير دكر الرياضيات في الحياة
 مفيـك الذات الرياضي(، كيكضح الجدكؿ التالي مكاصفات المقياس:      -الرياضيات
لدى طالبات قسم تعميم  الرغبة المنتجة نحو الرياضيات( مواصفات مقياس 3جدول رقم )

 الظفولة المبكرة

 عدد المفردات أبعاد مقياس الرغبة المنتجة ـ
 2 تقدير دكر الرياضيات في الحياة 7
 2 اه نحك الرياضياتاالتج 5
 2 مفيـك الذات الرياضي 3

 72 المجمكع

حساب الصدؽ الظاىرم لممقياس: تـ عرض الصكرة األكلية لمقياس الرغبة المنتجة نحك  -
الرياضيات، عمى مجمكعة مف المتخصصيف في مجاؿ تعميـ الرياضيات كعمـ النفس 

ت كصحة صياغتيا العممية، التعميمي؛ كذلؾ بيدؼ ضبط المقياس مف حيث كضكح العبارا
 كارتباط العبارات بالمحاكر التى تنتمي إلييا. 

صدؽ االتساؽ الداخمي: تـ استخداـ صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامالت  -
االرتباط بيف درجة كؿ محكر فرعي كالدرجة الكمية لممقياس، حيث اتضح أف جميع معامالت 

(، مما يدؿ عمى درجة مناسبة مف االتساؽ 2...) االرتباط دالة إحصائيان عند مستكل
 الداخمي.  كالتي تتضح مف الجدكؿ التالي:

( معامالت االرتباط بين درجة محاور مقياس الرغبة المنتجة والمجموع الكمية 4جدول رقم )
 لممقياس

 معامؿ االرتباط بيرسكف أبعاد مقياس الرغبة المنتجة
 21.. تقدير دكر الرياضيات في الحياة

 .1.. االتجاه نحك الرياضيات
 19.. مفيـك الذات الرياضي



 فيد بن عبدالرحمن العميــان /د            فاعمية نموذج تدريسي مقترح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022هازس    -جزء ثاًي  –الثالث  العدد  – 33اجمللد  115

رررر   

حساب معامؿ الثبات عف طّبؽ المقياس عمى المجمكعة استطالعية ك  ثبات المقياس:حساب  -
، كباستخداـ 57طريؽ إعادة تطبيؽ المقياس مرتيف متتايتيف خالؿ فاصؿ زمني ) ( يـك

(، كىي قيمة تدؿ 2...ياس يساكم )معامؿ االرتباط بيرسكف، كجد أف معامؿ ثبات المق
 عمى أف المقياس يتمتع بمعامؿ ثبات مناسب، مما يؤكد صالحيتو كقابميتو لمتطبيؽ.

صياغة عبارات المقياس: تمت صياغة عبارات المقياس كفقان لنمكذج ليكرت ثالثي التدرج  -
شعر بيا الطالبة بحيث تعبر عف السمككيات التي يمارسيا أك تنادران(،  –أحيانان  –)دائمان 

 أثناء دراستيا لمقرر أساسيات الرياضيات. 
نادران(  –أحيانان  –المقياس: تـ تصحيح المقياس بإعطاء االستجابات )دائمان  طريقة تصحيح -

( 92(، كبذلؾ تككف الدرجة الكبرل لممقياس )7 – 5 – 3القيـ الكزنية المتدرجة التالية )
 ( درجة. 72درجة، كالدرجة الصغرل )
 اإلطار التجريبي لمبحث:

تـ تطبيؽ اختبار البراعة الرياضية قبميان عمى طالبات المجمكعة التجريبية كالضابطة لمتأكد مف  -
تكافؤ المجمكعتيف، كقد ركعي في التطبيؽ كضكح التعميمات كااللتزاـ بالكقت المحدد 

جمكعتي الدراسة، لإلجابة، كقد تـ إيجاد قيمة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لم
ككذلؾ  قيمة اختبار )ت( لمتعرؼ عمى الداللة اإلحصائية لمفرؽ بيف متكسطي درجات 

 المجمكعتيف في اختبار البراعة الرياضية، كما في الجدكؿ التالي:
داللة الفروق اإلحصائية بين درجات اختبار البراعة الرياضية في التطبيق  (5جدول رقم )

 القبمي لممجموعتين

اختبار البراعة  أبعاد
عدد  المجمكعة الرياضية

 الطالبات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
 )ت(

 مستكل
 الداللة

االستيعاب 
 المفاىيمي

 29.. 3.54 52 التجريبية
غير دالة  .3..

 92.. 3.92 59 الضابطة إحصائيان 

 الطالقة اإلجرائية
 97.. .5.1 52 التجريبية

غير دالة  .5..
 93.. 5.23 59 الضابطة ئيان إحصا

 الكفاية االستراتيجية
 31.. .7.2 52 التجريبية

غير دالة  72..
 35.. .7.2 59 الضابطة إحصائيان 

 االستدالؿ التكيفي
 29.. 7.24 52 التجريبية

غير دالة  77..
 22.. 7.31 59 الضابطة إحصائيان 

 االختبار ككؿ
 7.57 4.99 52 التجريبية

ير دالة غ 29..
 7.79 42.. 59 الضابطة إحصائيان 
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة لداللة الفركؽ بيف متكسطي درجات      
" كىي أقؿ مف  قيمة "ت" الجدكلية عند أم مستكل 29..المجمكعة التجريبية كالضابطة تساكم "

داللة احصائية، مما يؤكد تكافؤ مف مستكيات الداللة، مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات 
 المجمكعتيف في مستكل البراعة الرياضية. 

تـ تطبيؽ مقياس الرغبة المنتجة نحك الرياضيات قبميان عمى طالبات المجمكعة التجريبية  -
كالضابطة لمتأكد مف تكافؤ المجمكعتيف، كقد ركعي في التطبيؽ كضكح التعميمات كااللتزاـ 

كقد تـ إيجاد قيمة المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لمجمكعتي  بالكقت المحدد لإلجابة،
الدراسة، ككذلؾ  قيمة اختبار )ت( لمتعرؼ عمى الداللة اإلحصائية لمفرؽ بيف متكسطي 

 (:2درجات المجمكعتيف في مقياس الرغبة المنتجة نحك الرياضيات، كما في جدكؿ )

جات مقياس الرغبة المنتجة في الرياضيات في داللة الفروق اإلحصائية بين در  (6جدول رقم )
 التطبيق القبمي لممجموعتين

أبعاد مقياس الرغبة 
عدد  المجمكعة المنتجة

 الطالبات
المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
 )ت(

 مستكل
 الداللة

تقدير دكر 
 الرياضيات
 في الحياة

 7.54 2.39 52 التجريبية
غير دالة  97..

 7.71 2.75 59 بطةالضا إحصائيان 

االتجاه نحك 
 الرياضيات

 7.22 ...1 52 التجريبية
غير دالة  51..

 7.27 .1.7 59 الضابطة إحصائيان 
مفيـك الذات 
 الرياضي

 .7.2 .2.2 52 التجريبية
غير دالة  54..

 7.12 2.32 59 الضابطة إحصائيان 

 المقياس ككؿ
 5.94 7..5 52 التجريبية

غير دالة  33..
 5.35 74.22 59 الضابطة حصائيان إ

يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" المحسكبة لداللة الفركؽ بيف متكسطي درجات     
" كىي أقؿ مف  قيمة "ت" الجدكلية عند أم مستكل 33..المجمكعة التجريبية كالضابطة تساكم "

ائية، مما يؤكد تكافؤ مف مستكيات الداللة، مما يدؿ عمى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة احص
 المجمكعتيف في درجات الرغبة المنتجة في الرياضيات. 
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  :تطبيق التجربة عمى عينة البحث 
 تم تنفيذ التجربة عمى طالبات قسم الطفولة المبكرة  وفقًا لإلجراءات التالية:

ة في تـ التطبيؽ القبمي ألداتي الدراسة )اختبار البراعة الرياضية كمقياس الرغبة المنتج -
الرياضيات( عمى طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة قبؿ بدء التجربة، لمتأكد مف تكافؤ 

 المجمكعتيف في تمؾ المتغيرات.

)المصفكفات كالمحددات( ك)المعادالت كالمتباينات( مف مقرر  قاـ الباحث بتدريس كحدتي -
 ق.7995عاـ  في بداية الفصؿ الدراسي الثاني مف ريض( 731أساسيات الرياضيات )

( ستة أسابيع حسب الخطة الزمنية المكضكعة مف القسـ، حيث تـ 2استغرقت التجربة ) -
تدريس المجمكعة التجريبية كفقان لمنمكذج التدريسي المقترح القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف 

 ، كتدريس المجمكعة الضابطة بالطريقة التقميدية. البنائية كالذكاء الناجح

مباشرة، تـ تطبيؽ أداتي الدراسة بعديان عمى لنمكذج التدريسي المقترح نتياء مف تجربة ابعد اال -
طالبات مجمكعتي العينة مرة أخرل، بيدؼ التعرؼ عمى مستكياتيف في البراعة الرياضية 

 كالرغبة المنتجة في الرياضيات بعد تنفيذ التجربة. 

اليب اإلحصائية التالية: المتكسطات المعالجة اإلحصائية: قاـ الباحث باستخداـ األس -
الحسابية، كاالنحرافات المعيارية، كاختبار "ت" لممقارنة بيف نتائج االختبار القبمي كالبعدم 

( Kuder-Richardson) كلمتأكد مف تكافؤ المجمكعات، كاختبار ككدر ريتشاردسكف
مطبقة كمعادلة حجـ لحساب ثبات االختبار، كما تـ استخداـ معامؿ الصعكبة لالختبارات ال

 األثر باستخداـ معامؿ إيتا تربيع كمعامؿ الكسب المعدؿ لبالؾ.

 عرض ومناقشة نتائج الدراسة:
 أوال: إجابة السؤال األول:

القائـ عمى  ما النمكذج التدريسي المقترحاإلجابة عف السؤاؿ األكؿ: كالذم نصو " 
ريض( لدل 731ر أساسيات الرياضيات )التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لمقر 

طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة ؟ " كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ، قاـ الباحث بصياغة معالـ 
النمكذج المقترح عمى دعائـ مراجعتو الشاممة لنتائج األدبيات التربكية كالدراسات السابقة ذات 
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ج التي ركزت عمى تناكؿ فاعمية بعض المباشرة، كالتي تعتبر بمثابة مدخالت النمكذ  الصمة
نماذج التعمـ البنائية كتطبيقاتيا التربكية عمى البراعة الرياضية، مثؿ استراتيجية التممذة المعرفية 

(، 5.79(، كنمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك كدراسة  أبك الرايات )5.57كدراسة ليمى خضير )
تعمـ البنائية كفاعميتيا عمى عدد مف باالضافة إلى مراجعة بعض نماذج كاستراتيجيات ال

(، كدراسة المالكي 5.71(، كدراسة الصعيدم )5.57المتغيرات األخرل كدراسة العنزم )
(، كدراسة أميف 5.79(، كدراسة ميا السرحاني )5.79(،  كدراسة الغامدم )5.72)
 (.Nelson, 2013ـ( كدراسة نيمسكف كآخركف )۹۱۰۰ـ(، كدراسة عمي )۹۱۰۹)

( لتبني نظرية 5.57في مجاؿ الذكاء الناجح، فقد استفاد الباحث مف دراسة عسيرم )أما    
(، 5.74(، كدراسة الجعفرم )5.74الذكاء الناجح في تدريس الرياضيات، كدراسة رشا محمد )

(، 5.72(، كدراسة الكنعاني )5.71(، كدراسة أبك جادك كالصياد )5.74كدراسة الحناف )
(، حيث 5.72(، كدراسة إسراء الصرم كمنى الفايز )5.72) كدراسة الركيبات كقطامي

اعتمدت كثيران في مراجعتيا الشاممة لنتائج الدراسات الرائدة السابقة لنظرية الذكاء الناجح الكاردة 
 باألدبيات التربكية.

كاستخمص الباحث في ضكء تمؾ الدراسات، فمسفة النمكذج كأىدافو كقائمة مف األسس      
لمقترحة لمتكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح تندرج تحت ثالثة أبعاد رئيسية كالمبادئ ا

متكاممة، كتسير كفؽ سبعة مراحؿ مترابطة لتنمية مككنات البراعة الرياضية لطالبات الطفكلة 
 ريض( عمى النحك التالي: 731المبكرة لمقرر أساسيات الرياضيات )

 ا االستراتيجية المقترحة:أ( تحديد الفمسفة القائم عميي
تقـك فمسفة النمكذج المقترح عمى تكظيؼ مبادئ النظرية البنائية كالذكاءات الثالثة المتضمنة  

في نظرية الذكاء الناجح مف خالؿ اتاحة الفرصة لمطالبات لبناء المعارؼ كالميارات ذات المعنى 
المشكالت الرياضية، كتطبيؽ ذاتيان، كتحفيزىـ لمتفكير بصكرة إبداعية غير نمطية في حؿ 

المعرفة الرياضية في حؿ المشكالت الحياتية، كتشجيع التعاكف بينيف الكتشاؼ المعرفة 
نجاز مياـ التعمـ في إطار اجتماعي، كتقديـ المعرفة الرياضية بأكثر            الرياضية بأنفسيف، كا 

 مف طريقة.
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 ب( تحديد أىداف النموذج المقترح:
تراتيجية المقترحة إلى تنمية البراعة الرياضية كالرغبة المنتجة في الرياضيات تيدؼ االس      

لدل طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة مف خالؿ بناء قاعدة معرفية منظمة باستخداـ القدرات 
التحميمية كالعممية كاالبداعية كالمكازنة بينيا، كتكظيفيا أثناء عممية التدريس، لتكفير فرص تعمـ 

تساب كتطكير المعارؼ الرياضية كالميارات الفكرية ذات المعنى عبر عمميات تفاكض الك
 اجتماعي مع أستاذ المقرر كمع بعضيمف البعض.

النموذج  ج( أسس ومبادئ التكامل بين النظريتين البنائية والذكاء الناجح في
  :المقترح

  بناء المعرفةKnowledge Constructionلطالبة لممعرفة، كدكر : كالذم يركز عمى بناء ا
 الخبرة السابقة كالتفاعؿ االجتماعي، كالسياقات الكاقعية المؤثرة في التعمـ، كىي: 

يمكف بناء المعرفة المطمكبة عبر تكظيؼ التمثيالت الخارجية مف خالؿ المشاركة في   -7
 مكاقؼ كسياقات التعمـ النشط. 

مية لتككيف المعنى مف خالؿ بناء االرتباطات يعتبر بناء المعرفة المطمكبة رمزيان بمثابة عم -5
 المنطقية مع المعرفة السابقة.

أىمية التفاعؿ مع العالـ الكاقعي مف خالؿ التعمـ التشاركي كالتكاصؿ مع األفراد اآلخريف  -3
 )المعمميف، كجماعات األقراف( لبناء المعرفة اجتماعيان كالتعبير عف المعاني. 

شطة لحؿ المشكالت، كتحدث عندما ُيمنح المتعمـ الفرصة الكاممة التعمـ عممية بنائية ن -9
 تحمؿ جزء مف المسئكلية عف تعممو الذاتي.

يرتبط البحث عف المعنى باستخداـ عمميات التفكير التحميمي كاالبداعي كالعممي في التنميط  -2
 العقمي.

  الغمر المنظـOrchestrated Immersionلقدرات الثالث : كالذم يركز عمى االرتقاء با
بشكؿ متكازف مف خالؿ األنشطة التي تخاطب ىذه  بالتدريس التحميمي كاالبداعي كالعممي

، الميارات، كربط الخبرات النظرية بكؿ مف الخبرات العممية كاإلبداعية في الصفكؼ الدراسية
 كىي:

كقؼ رياضي تنمية القدرات التحميمية مف خالؿ أنشطة أك مياـ تعميمية تركز عمى تحميؿ م -7
 أك مشكمة رياضية كتحميؿ المعمكمات المقدمة ليـ، كنقد األفكار الكاردة كالحكـ عمييا.
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تحفيز القدرات اإلبداعية مف خالؿ كضع كتنفيذ أنشطة تعميمية تركز تكفير المناخ اإليجابي ل -5
عمى تمكيف التعمـ، إضافة إلى ابتكار كاكتشاؼ حمكؿ جديدة لمسألة رياضية، كتخيؿ 

 ناريكىات متكقعة إليجاد استخدامات جديدة لممعرفة المكتسبة.سي

تطبيؽ الخبرات التي تـ اكتسابيا داخؿ الصؼ في أنشطة الحياة تحفيز الخبرات النشطة ل -3
اليكمية، كترجمة المطمكب عمميان، ككضع األفكار مكضع التنفيذ، كاستخداـ المعرفة السابقة 

 خطاء العممية كالتعمـ منيا.مع المكضكعات الجديدة، الكتشاؼ األ

  المعالجة النشطةActive Processing :كالتي تركز عمى تعزيز كترسيخ التعمـ، كىي : 

تدعيـ التعمـ التعاكني بيف الطالبات أثناء اكتسابيف ميارات البراعة الرياضية، كالتركيز عمى  -7
لتنفيذ المياـ، كعرض مف خالؿ تقديـ طرؽ متنكعة  كنشاط الطالبات أثناء التعمـ إيجابية

لرفع قدرتيف عمى التركيز كاإلدراؾ  المياـ بحيث تثير التساؤالت حكؿ المكضكع المراد دراستو
 .اإلنتقائي

 األنشطة اإلثرائية كفرص لمتعمـ، التي تكظؼ كالن مف الذكاءتييئة بيئة تعميمية مناسبة ثرية ب -5
بات أثناء اكتسابيف ميارات البراعة التحميمي كاالبداعي كالعممي بشكؿ متكازف لدل الطال

كفقان لنظاـ متكامؿ في المكقؼ التعميمي  ،لتحقيؽ النجاح في تعمـ الرياضيات الرياضية،
  .كالكقت الكافي كالمناسب لحدكث التعمـ

تقديـ المعارؼ الرياضية بأكثر مف أسمكب مف خالؿ استخداـ الفيديكىات التعميمية  - 3
شكاؿ ثالثية األبعاد الكاقعية، لمربط بيف المعرفة الرياضية كتطبيقاتيا كالمعمكمات اإلثرائية كاال

 الحياتية.

مراعاة الفركؽ الفردية في التمثيالت العقمية أثناء التدريس كالتقييـ، كتشمؿ التمثيالت المفظية  -9
 كالكمية كالتصكرية كالبصرية كالسمعية كالشفيية كالمكتكبة.

بصكرة تدريجية، تيسر فيـ المحتكل كتجنب تكرار المعمكمات تقديـ الخبرات التعميمية  -2
كتداخميا، كتنكع األساليب كاألنشطة التعميمية؛ بحيث تكفر بدائؿ متعددة؛ لبناء قاعدة معرفية 

 منظمة كمرنة يمكف استرجاعيا بسيكلة.

اكتساب الطالبات لممعرفة الرياضية ال يعني بالضركرة كصكليـ لمبراعة الرياضية،  -2
المطمكب ىك تحدم قدرات الطالبات لتطكير ميارتيف الفكرية، مف خالؿ دمجيف في أنشطة ك 

 إثرائية تتيح ليف اكتساب المعرؼ الرياضية ذاتيا،ن كتحقؽ التعمـ ذم المعنى.
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تقديـ التغذية الراجعة الفكرية بصفة مستمرة؛ لمساعدة الطالبات عمى امتالكيف ميارات  -1
كالمعارؼ المكتسبة كتكظيفيا في عممية  ؿ معرفة نقاط قكتيف، مف خالالبراعة الرياضية

التعمـ، كتمييز نقاط ضعفيف كالمفاىيـ الخاطئة كالسعي لتصحيحيا لتحقيؽ األىداؼ 
 المنشكدة.

استخداـ أساليب التقكيـ التي تعتمد عمى قياس قدرة الطالبات عمى التمييز كالمقارنة بيف  -.
يجاد الحمكؿ اإلبداعية الغير نمطية لممشكالت الرياضية المفاىيـ كالعالقات الرياضية،  كا 

بأكثر مف طريقة، كربط المفاىيـ الرياضية بتطبيقاتيا الحياتية، كليس االعتماد فقط عمى 
 التذكر كاسترجاع المفاىيـ الرياضية بصكرة مباشرة.

 :المقترح )عمميات النموذج( النموذج مراحل تصميم عرض يمي وفيما
 مراحل تصميم النموذج المقترح  (7جدول رقم )

 مراحؿ النمكذج القائـ عمى التكامؿ بيف النظرية البنائية كنظرية الذكاء الناجح ـ

ثارة التفكير: كتتضمف اإلجراءات التالية: إثارة دافعية الطالبات كجذب انتباىيف،  المرحمة األكلى تحفيز العقؿ كا 
ر التعمـ. كمعالجة المعمكمات مف خالؿ طرح األسئمة كتنشيط الذاكرة )المعرفة السابقة( لتعميـ أث

التحفيزية أك فكرة إبداعية أك مقطع قصير لمكقؼ بسيط أك ألغاز مرتبطة بمحتكل مكضكع الدرس 
 الجديد، كتحديد المتطمبات التعميمية السابقة كتنشيط عمميات التفكير الفردم كالتعاكني.

ف اإلجراءات التالية: تكضيح مخرجات التعمـ المنشكدة، كرسـ صكرة اإلجماؿ كالترميز: كتتضم المرحمة الثانية
عطاء الفرصة ليف لمكاجية المادة التعميمية الجديدة بشكؿ ممتع  إجمالية متكاممة لمدرس، كا 
جراء عممية الترميز االنتقائي ليا، كتشجيع الطالبات عمى تنمية قدراتيـ  كمترابط، كتحديد سماتيا كا 

األىداؼ األدائية المنشكدة ذاتيان عمى المستكل الشخصي، كتقديـ عرض مفصؿ الذاتية عمى إنجاز 
عف مكضكع الدرس، كالتخفيؼ مف حدة شعكر الطالبات بالقمؽ كالتكتر فيما يتعمؽ بآليات االستفادة 
مف تكظيؼ مادة التعمـ تطبيقيان عبر ربطيا بالكاقع، كالتأكد مف ترميز كتشفير المعمكمات لدل 

 الطالبات. 
بناء االرتباطات المنطقية كالبحث عف المعنى: كتتضمف اإلجراءات التالية: ربط المفاىيـ  المرحمة الثالثة

كالمكضكعات الدراسية منطقيان بالدركس السابقة، كالبناء عمى المعرفة السابقة لمطالبات مف خالؿ 
في استيعاب كتكامؿ استرجاع الخبرات السابقة لدييف مف مفاىيـ كميارات سابقة، مع مساعدتيف 

معرفتيف كخبراتيف السابقة مع المعمكمات الجديدة المقدمة ليف أثناء الدرس، كمساعدة الطالبات 
عمى بناء المعاني المشتركة مف خالؿ التفاكض عمى المعنى المطمكب، كأداء أنشطة متنكعة مف 

 خالؿ مجمكعات كفرؽ عمؿ تعاكنية صغيرة. 
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 مراحؿ النمكذج القائـ عمى التكامؿ بيف النظرية البنائية كنظرية الذكاء الناجح ـ

اعمية: كتتضمف اإلجراءات التالية: استخداـ القدرات التحميمية كاإلبداعية كتكظيفيا في النشاط كالف المرحمة الرابعة
المحتكل مف خالؿ اإلجراءات التالية: عرض لألنشطة التعميمية متضمنة استخداـ الطالبات 

ت لمقدرات التحميمية كاإلبداعية كالعممية، كعمميات االستيعاب المنطقي كالتأمؿ كالفيـ الدقيؽ لمخبرا
المتعممة، اعتمادان عمى تكظيؼ التمثيالت المتعددة كتكظيؼ األدكات البصرية كالسمعية كالحركية 
 -المتاحة، في إطار مجمكعة متنكعة مف مكاقؼ كسياقات التعمـ تككف في صكرة )مشكمة ميمة

 ....(. ۔تکميؼ ۔سؤاؿ
المرحمة 
 الخامسة

لية: إتاحة الفرصة لمطالبات لالرتقاء بمستكيات التطبيؽ العممي كالمشاركة: كتتضمف اإلجراءات التا
التفكير العميا عمى المعالجة النشطة لممعمكمات المكتسبة أثناء التعمـ مف منظكر عممي، يربط بيف 
براز قدرتيف عمى  النظرية، كالتطبيؽ مف خالؿ تشجيع الطالبات عمى طرح التساؤالت الفكرية، كا 

عاب المنطقي، كالتعبير عف األفكار الرياضية، كتقديـ صقؿ ميارات التفكير العميا، كاالستي
مالحظات أك تعميقات كصفية أثناء الدركس تبرز قدرتيف عمى تبرير صحة األفكار الرياضية 
منطقيان، كتقديـ شركح كتفسيرات منطقية لألفكار الكاردة بالدركس دكف االعتماد عمى الجمؿ 

 البسيطة، كالقصيرة.
المرحمة 
 السادسة

يو كالمتابعة: كتتضمف اإلجراءات التالية: تكجيو الطالبات إلى ترتيب المعطيات بحيث تؤدم التكج
إلى االستنتاج المرغكب، كتحميؿ المشكمة كترتيبيا بطريقة معينة، كالمراقبة المستمرة لكيفية تنفيذ 

لجتيا، الحؿ، كالتعرؼ عمى جكانب القكة لدل الطالبات كدعميا كمتابعة نقاط الضعؼ لدييف كمعا
كتقديـ التغذية الراجعة الفكرية ذات المعنى،  كتكجيو أسئمة لمطالبات القتراح أفكار جديدة لمحؿ، 
كالتنبؤ بأفكار غير مألكفة لمحصكؿ عمى مزيد مف اإلجابات، كتعزيز كدعـ اإلجابات الجديدة 

 كغير المألكفة.
المرحمة 
 السابعة

ية: تكجيو الطالبات ألداء ألنشطة دراسية فعالة كمناسبة التقكيـ كالمكازنة: كتتضمف اإلجراءات التال
تحفز قدرات تفكيرىـ عمى تمخيص الدرس، كاالحتفاظ بمعمكماتو كتذكرىا، كاالرتقاء بالقدرات 
التحميمية كاإلبداعية كالعممية مف خالؿ تعزيز نقاط القكة لمف حققت أىداؼ الدرس، كذلؾ بتقديـ 

بطة بمشكمة جديدة، مع تقديـ التغذية الراجعة الفكرية لمف لـ تحقؽ نشاط أك ميمة مثيرة لمتفكير مرت
اليدؼ المطمكب، كتحديد نكع األخطاء ككيفية عالجيا، كمراجعة الدرس مف خالؿ تكجيو أسئمة 
شفيية لمتأكد مف تحقيؽ أىداؼ الدرس كالتأكد مف قدراتيف عمى استخداـ مككنات الذكاء الناجح 

بداعية كالمكازنة بينيا، كتكميؼ  الطالبات فرديان كجماعيان بنشاط يتطمب تفعيؿ قدرات تحميمية كا 
كعممية لتحقيؽ األىداؼ التعميمية المطمكبة، بأدكات متنكعة كاالختبارات بأنكاعيا كالمالحظة 

 كأنشطة المشركعات.
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 ثانيًا: إجابة السؤال الثاني واختبار صحة الفرض األول:

القائـ عمى  ما فاعمية النمكذج التدريسي المقترحاني: كالذم نصو "اإلجابة عف السؤاؿ الث     
ريض( في تنمية 731التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لمقرر أساسيات الرياضيات )

، كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ تـ اختبار "البراعة الرياضية لدل طالبات قسـ تعميـ الطفكلة المبكرة ؟
( بيف 2...، كالذم نصو " ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )صحة الفرض األكؿ

متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار البراعة 
الكفاءة االستراتيجية  -الطالقة اإلجرائية -الرياضية ككؿ كمككناتو الفرعية )االستيعاب المفاىيمي

 ي( ُتعزل إلى النمكذج التدريسي المقترح ".االستدالؿ التكيف –

:املقترحالرسم التخطيطي للنموذج   
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داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين في التطبيق  (8جدول رقم )
 البعدي الختبار البراعة الرياضية

أبعاد  اختبار 
 البراعة الرياضية

 المجمكعة
عدد 
 الطالبات

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة
 )ت(

 مستكل
 ةالدالل

االستيعاب 
 المفاىيمي

 .1.. 1.75 52 التجريبية
1.22 

دالة 
 7... 3.25 59 الضابطة إحصائيان 

 الطالقة اإلجرائية
 22.. 2.71 52 التجريبية

2... 
دالة 
 1... 5.92 59 الضابطة إحصائيان 

 الكفاية االستراتيجية
 22.. 3.49 52 التجريبية

..95 
دالة 
 25.. .7.5 59 الضابطة إحصائيان 

 االستدالؿ التكيفي
 94.. 1..3 52 التجريبية

4.51 
دالة 
 1... 7.95 59 الضابطة إحصائيان 

 االختبار ككؿ
 7.55 57.7 52 التجريبية

75.21 
دالة 
 7.72 4.11 59 الضابطة إحصائيان 

متكسطي درجات ( أف قيمة "ت" المحسكبة الختبار الفركؽ بيف .يتضح مف جدكؿ رقـ )
ات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم الختبار البراعة الرياضية تساكم طالب

الطالقة -(7666( ككذلؾ قيـ "ت" لمككناتو الفرعية: االستيعاب المفاىيمي)75.21)
(، أكبر مف قيمتيا 9627االستدالؿ التكيفي)–(8642الكفاءة االستراتيجية)-(6682اإلجرائية)

(، مما يدؿ عمى كجكد 2...كدالة إحصائيان عند مستكل داللة ) (،91حرية ) الجدكلية عند درجة
درجات طالبات المجمكعتيف في التطبيؽ البعدم فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطي 

ُتعزل ، ك الختبار البراعة الرياضية ككؿ كأبعاده الفرعية لصالح طالبات المجمكعة التجريبية
 المقترح القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح.  الفركؽ إلى النمكذج التدريسي

لممعالجة التجريبية، تـ حساب Practical Significance كلمتحقؽ مف الداللة العممية 
معامؿ مربع إيتا، الذم يعتمد عمى قكة العالقة بيف المتفغير المستقؿ كالمتغير التابع، كييدؼ إلى 

لمتغير التابع، كالتي تعكد  لممتغير المستقؿ، كتحديد درجة أىميتيا تربكيان بعد تحديد نسبة تبايف ا
 ثبكت كجكدىا إحصائيان، كقد تـ كصفيا في الجدكؿ التالي:
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( نتائج اختبار مربع إيتا إليجاد حجم أثر النموذج التدريسي المقترح في تنمية  9جدول رقم )
 أبعاد البراعة الرياضية

براعة أبعاد  اختبار ال ـ
 الرياضية

قيمة )ت( 
 المحسكبة

درجات 
حجـ  مربع إيتا الحرية

 األثر
 1.22 االستيعاب المفاىيمي 7

91 

..22 

 كبير جدا
 .2.. ...2 الطالقة اإلجرائية 5
 .2.. 95.. الكفاءة االستراتيجية 3
 22.. 4.51 االستدالؿ التكيفي 9

 11.. 75.21 االختبار ككؿ

 22.. - .2.. –22.. -.2..السابؽ، أف جميع قيـ مربع إيتا )يتضح مف الجدكؿ 
(، مما يعني كجكد حجـ أثر 7442( )ابك حطب كصادؽ، 79..( جاءت أكبر مف )11.. –

كبير جدان كقكة ارتباط إيجابية بيف المتغير المستقؿ )النمكذج التدريسي المقترح القائـ عمى 
ناجح( كالمتغير التابع )تنمية البراعة الرياضية(، أم التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء ال

كجكد فركؽ ذات داللة عممية بيف متكسطي درجات مجمكعتي البحث لصالح المجمكعة 
التجريبية في اختبار البراعة الرياضية ككؿ كفي في أبعادىا األربعة، كأف التبايف في األداء عمى 

 الجة التجريبية.أبعاد البراعة الرياضية يرجع فعالن إلى المع
كما تـ حساب معامؿ قيمة الكسب المعدؿ لبالؾ، كمؤشر إضافي لمداللة عمى حجـ أثر 
النمكذج التدريسي المقترح في تنمية أبعاد البراعة الرياضية، كىك يحدد مقدار األثر الذم يحدثو 

جريبية القبمي المتغير المستقؿ في المتغير التابع، كيعتمد عمى الفرؽ بيف متكسطي المجمكعة الت
 كالبعدم، كجاءت النتائج كما يمي:

( نتائج قيمة الكسب المعدل لبالك إليجاد حجم أثر النموذج التدريسي المقترح 12جدول رقم )
 في تنمية أبعاد البراعة الرياضية

أبعاد  اختبار البراعة  ـ
 الرياضية

المتكسط 
 القبمي

المتكسط 
 البعدم

الدرجة 
الكمية 
 لالختبار

ف الفرؽ بي
 المتكسطيف

الكسب 
المعدؿ 
 لبالؾ

حجـ 
 األثر

 7.54 3..3 . 1.75 3.54 االستيعاب المفاىيمي 7

 كبير
 7.54 3.34 1 2.71 .5.1 الطالقة اإلجرائية 5
 7.73 5.52 2 3.49 .7.2 الكفاءة االستراتيجية 3
 4..7 .5.7 2 1..3 7.24 االستدالؿ التكيفي 9
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 – 7.73 – 7.54أف جميع قيـ الكسب المعدؿ لبالؾ ) يتضح مف الجدكؿ السابؽ،      
( تجاكز الكاحد الصحيح، مما يعني كجكد فاعمية النمكذج التدريسي المقترح القائـ عمى 4..7

التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح في تنمية البراعة الرياضية، أم كجكد فركؽ دالة 
طي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ( بيف متكس7...إحصائيان عند مستكی )

 -الطالقة اإلجرائية  -في اختبار البراعة الرياضية ككؿ كمككناتو الفرعية )االستيعاب المفاىيمي
االستدالؿ التكيفي( كؿ عمى حدة، لصالح طالبات المجمكعة التجريبية،  -الكفاءة اإلستراتيجية 

كيان الستخداـ النمكذج التدريسي المقترح القائـ عمى التكامؿ ككذلؾ كجكد فاعمية كبيرة كميمة ترب
           بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح في تنمية البراعة الرياضية لدل طالبات قسـ تعميـ 

 الطفكلة المبكرة.
ة كيفسر الباحث نتيجة ُبعد )االستيعاب المفاىيمي( إلى تعرض طالبات المجمكعة التجريبي      

ألنشطة كتدريبات تعتمد عمى التطبيقات كالمشكالت الكاقعية، مما أتاح ليف تطبيؽ المفاىيـ 
دراؾ المفاىيـ كاألفكار الرياضية كليس مجرد  كاألفكار الرياضية كتكظيفيا لحؿ تمؾ المشكالت، كا 

إلى  حفظيا؛ مما أسيـ في تنمية ميارات االستيعاب المفاىيمي، كما يمكف أف تعزل ىذه النتيجة
(، Geogebraاستخداـ القنكات التقنية لدعـ عممية تدريس الرياضيات؛ مثؿ برنامج الجيكجبرا )

( مما ساعد الطالبات في تصكر المفاىيـ الرياضية كتمثيميا بطرؽ Sketchpadكالسكتش باد )
أتاح ليف متعددة كالتمثيالت الرمزية، كاليندسية، كالتمثيؿ باستعماؿ الجداكؿ كاألشكاؿ البيانية، ك 

استيعاب التمثيالت المختمفة لممفيـك الرياضي الكاحد كالربط بيف ىذه التمثيالت؛ كىذا يؤدم في 
النياية إلى استيعاب المفيـك بشكؿ جيد، كيدعـ ىذا التفسير نتائج دراسة نيمسكف كآخركف 

(Nelson, 2013تاحة الفرصة لمطال ب ( التي أكضحت أف استعماؿ البرامج اإللكتركنية كا 
لممارسة العمميات اإللكتركنية، أسيـ في استيعاب الطالب لممفاىيـ الرياضية، كأيضا ما تكصمت 

( مف كجكد أثر الستراتيجيات التعمـ الرقمي القائمة نظرية العقكؿ .5.5إليو دراسة رشا  صبرم )
تحضيرية، الخمسة لجاردنر كالنظرية االتصالية في تنمية البراعة الرياضية لدل طالبات السنة ال

( مف كجكد أثر إيجابي الستخداـ تقنية الكاقع المعزز 5.74كما تكصمت إليو دراسة رشا محمد )
القائـ نظرية الذكاء الناجح في تنمية االستيعاب المفاىيمي، كما تكصمت إليو دراسة سامية جكدة 

( في Geogebra( مف كجكد أثر إيجابي الستخداـ برنامج الجيكجبرا برنامج الجيكجبرا )۹۱۰۴)
( فاعمية استخداـ نمكذج ۹۱۰5تنمية االستيعاب المفاىيمي. كما تكصمت إليو نتائج دراسة أميف )

التعمـ البنائي في تعديؿ التصكرات البديمة لممفاىيـ الجبرية، كما تتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة 
تعمـ البنائي في ( التي تكصمت إلى فاعمية استخداـ استراتيجية ال(Evelyn, 2004دراسة إيفمف 

 استيعاب مفاىيـ كعمميات الضرب األساسية.
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 كيفسر الباحث نتيجة ُبعد )الطالقة اإلجرائية( إلى فاعمية النمكذج التدريسي المقترح في     
تدريب الطالبات عمى ممارسة اإلجراءات الرياضية )الخكارزميات(، كاستخداـ الصيغ الرياضية 

دراكيف لمعالقات بينيا، ساىـ كحساب نكاتج العمميات، حيث أف  استيعاب الطالبات لممفاىيـ كا 
بدرجة كبيرة في تمكينيف مف تنفيذ اإلجراءات الرياضية بطريقة صحيحة، كبخطكات مترابطة، 
ناتج عف فيـ عميؽ لممفاىيـ كاألفكار التي تستند إلييا ىذه اإلجراءات الرياضية، كليس مجرد 

تتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات التي أكضحت تأثير أداء ىذه الخكارزميات بشكؿ آلي، ك 
بعض البرامج أك االستراتيجيات التدريسية في تنمية الطالقة اإلجرائية كإحدل مككنات البراعة 

( التي أكضحت فاعمية استعماؿ استراتيجية ۹۱۰9الرياضية، كمنيا نتيجة دراسة أبك الريات )
ألبعاد التعمـ في تنمية الطالقة اإلجرائية، كما تتفؽ مع مقترحة قائمة عمى نمكذج المارزانك ا

( التي أكضحت فاعمية كحدة تدريسية مقترحة كفؽ مدخؿ 5.74نتيجة دراسة العمرم )
(STEM في تنمية الطالقة اإلجرائية المكحية لدل طالب الصؼ األكؿ ثانكم، كتتفؽ أيضا مع )

في   PISA)ذج تدريسي قائـ عمى أنشطة( التي أكضحت فاعمية نمك ۹۱۰۲نتائج دراسة عبيدة )
 تنمية الطالقة اإلجرائية لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم. 

كيفسر الباحث نتيجة ُبعد )الكفاءة االستراتيجية( إلى تمگف طالبات المجمكعة التجريبية مف     
ؿ المسائؿ ميارتي االستيعاب المفاىيمي كالطالقة اإلجرائية، مما أسيـ في إكسابيف الكفاءة في ح

الرياضية، حيث تـ إتاحة الفرصة ليف لمتدريب التعاكني عمى الميارات الرياضية، مما ساىـ في 
تصحيح المفاىيـ الرياضية الخاطئة، كالتعرؼ عمى مكاطف الضعؼ عند ممارسة تمؾ الميارات، 

كالطالقة  حيث أف طبيعة الكفاءة االستراتيجية تتطمب التكامؿ بيف ميارتي االستيعاب المفاىيمي
اإلجرائية. حيث أف االستيعاب المفاىيمي يجعؿ الطالب يتذكر اإلجراءات الحسابية بشكؿ 
أفضؿ، كيستخدميا بشكؿ أكثر مركنة لحؿ مسائؿ جديدة. كفي المقابؿ، عندما تصبح اإلجراءات 
أكثر تمقائية، يتاح لمطالب التفكير في جكانب أخرل مف المسألة، كمعالجة أنكاع جديدة مف 

(، كميارات الكفاءة االستراتيجية تتطكر لدل NRC، 2001المسائؿ، مما يؤدم إلى فيـ جديد )
الطالبات مف خالؿ التعامؿ مع مشكالت رياضية متنكعة ذات صمة بكاقع حياتيـ، كتدريبيـ عمى 
تحكيؿ العبارات المفظية إلى صيغ كعبارات رياضية باستعماؿ الرمكز، كاستخداـ التمثيالت 

ة، كتحديد استراتيجية الحؿ المناسبة، كتشجيعيف عمى البحث عف استراتيجيات حؿ غير البياني
تاحة الفرصة لعرض كجيات نظرىف في بيئة صفية إيجابية يسكدىا االحتراـ كالتعاكف.  مألكفة، كا 
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كيمكف التحقؽ مف اكتساب الطالب الكفاءة االستراتيجية مف خالؿ قدرتو عمى صياغة      
ىماؿ المعمكمات الزائدة، كاستعماؿ المسائؿ المتش ابية كحميا، كتحديد المعطيات الضركرية، كا 

التمثيالت التعبير عف المسألة الرياضية، كالقدرة عمى تكليد نماذج مف المسألة 
(، كتتفؽ ىذه النتيجة مع مع نتائج دراسة سمر الشميكب Brown,2004) &Papaالرياضية

( Trizثرائي مقترح قائـ عمى دمج مبادئ نظرية تريز )( التي أكضحت فاعمية برنامج إ5.74)
عمى تنمية الكفاءة االستراتيجية لدل طالبات المرحمة   Timssباألنشطة الميارية لمدراسة الدكلية

( التي أكضحت فاعمية كحدات تدريسية ۹۱74المتكسطة، كما تتفؽ مع نتائج دراسة العمرم )
الكفاءة االستراتيجية، ككذلؾ دراسة إسراء الصرم ( في تنمية ميارة STEMمصممة كفؽ منيج )

( التي أكضحت فاعمية برنامج تدريبي في الرياضيات مستند إلى نظرية 5.72كمنى الفايز )
 الذكاء الناجح في في تنمية ميارات حؿ المشكالت.

كيفسر الباحث نتيجة ُبعد )االستدالؿ التكيفي( إلى طبيعة العمميات التي تمارسيا 
أثناء تنفيذ أنشطة كمياـ النمكذج التدريسي المقترح، كالمالحظة كالتجريب كفرض  الطالبات

الفركض كالتنبؤ كالتأمؿ كالتحميؿ كاالستقراء كاالستباط، كالتي تعتبر عمميات كميارات أساسية في 
عممية االستدالؿ؛ كبالتالي فإف ممارسة الطالب ليذه العمميات أسيـ بصكرة مباشرة في تنمية 

دالؿ الرياضي لدييف، كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة فاعمية برنامج إثرائي مقترح قائـ االست
عمى تنمية   Timss( باألنشطة الميارية لمدراسة الدكليةTrizعمى دمج مبادئ نظرية تريز )

( التي ۹۱۰9االستدالؿ التكيفي لدل طالبات المرحمة المتكسطة، كنتيجة دراسة أبك الريات )
فاعمية استعماؿ استراتيجية مقترحة قائمة عمى نمكذج المارزانك األبعاد التعمـ في تنمية أكضحت 

( التي أكضحت فاعمية كحدات تدريسية ۹۱74االستدالؿ التكيفي، كمع نتائج دراسة العمرم )
 ( في تنمية االستدالؿ التكيفي.STEMمصممة كفؽ منيج )

في تفكؽ طالبات  -بشكؿ عاـ  -م كمف العكامؿ اليامة التي قد يككف ليا أثر قك 
اختبار البراعة الرياضية، ىك تكظيؼ مبادئ النظريتيف البنائية كالذكاء في المجمكعة التجريبية 

الناجح مف خالؿ مراحؿ نمكذج التدريس المستخدـ، فعند تطبيؽ مبادئ نظرية التعمـ البنائي، يتـ 
يجابيتيا، كجعميا محكر  العممية التعميمية، كربط خبراتيا الجديدة التركيز عمى نشاط الطالبة كا 

بالخبرات السابقة كدمجيا في البنية المعرفية، بطريقة يسيؿ استدعاؤىا كتكظيفيا في المكاقؼ 
الجديدة، كانخراطيا في أنشطة تعاكنية، تعتمد عمى الحكار العممي كالمناقشة الفاعمة بيف 

أستاذ المقرر، كتكفير بيئة تعمـ آمنة  الطالبات أنفسيف في مجمكعات تعاكنية، كبينيف كبيف
كخالية مف التيديد كاإلحباط، حيث أف إعداد كتخطيط دركس الكحدتيف، كتقديميا كفقان لمراحؿ 
تصميـ النمكذج التدريسي المقترح، ساىـ في نشاط الطالبة كحيكيتيا، كجعميا محكر عممية 

يكية عمى المفاىيـ كاألفكار الرياضية، التعميـ كالتعمـ، كربط الرياضيات بكاقعيا، مما أضفى الح
 كحكليا إلى خبرات عممية كتطبيقات كاقعية تمارسيا الطالبات في حياتيف اليكمية.
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كعند تطبيؽ مبادئ نظرية الذكاء الناجح مف خالؿ األنشطة التعممية التعميمية، يتـ        
صدار استثمار خبرات الطالبة كمعارفيا لتنمية الذكاء التحميمي الكتسا ب ميارات التحميؿ كا 

األحكاـ كالنقد كالمقارنة كتقييـ األفكار الجيدة، كتنمية الذكاء االبداعي الكتساب التركيز عمى 
عمميات االبتكار كاالكتشاؼ كالتخيؿ كالتكقع ككضع االفتراضات اليجاد أفكار جديدة بطريقة 

عمى االستفادة مف القدرات التحميمية أصيمة كغير تقميدية، كتنمية الذكاء العممي الكتساب التركيز 
كاإلبداعية لحؿ المشكالت الرياضية الحياتية، كتنفيذ عمميات التطبيؽ، كالتنفيذ، كالمحاكاة، 

قناع األخريف بقيمتيا.  كالتكظيؼ، كتصميـ األفكار مكضع التنفيذ كا 
إذ تتفؽ مع دراسة كتتفؽ نتيجة ىذه الدراسة بشكؿ عاـ مع نتائج عدد مف الدراسات السابقة؛      

(، 5.79(، كميا السرحاني )5.79(، كالغامدم )5.72(، كالمالكي )۹۱۰۲كؿ مف الصعيدم )
( التي أثبتت فاعمية نماذج التعمـ البنائي في تنمية بعض 5.77(، كعمي )5.75كأميف )

(، كالحناف 5.74(، كالجعفرم )5.74المتغيرات، كما تتفؽ مع دراسة كؿ رشا محمد )
سراء الصرم كمنى 5.72(، كالركيبات كقطامي )5.71كأبك جادك كالصياد )(،  5.74) (، كا 

( التي أثبتت فاعمية Sternberg, 2004( كدراسة سترنبرغ )5.72(، كالكنعاني )5.72الفايز )
نماذج مستندة إلى نظرية الذكاء الناجح في تنمية بعض  المتغيرات، مف ناحية أخرل تتفؽ نتائج 

مع نتائج بعض الدراسات التي بحثت تأثير بعض البرامج كاالستراتيجيات في  ىذه الدراسة جزئيان 
( التي كشفت عف كجكد أثر إيجابي 5.74تنمية البراعة الرياضية، كدراسة بدرية الزىراني )

الستخداـ نظرية التعمـ بالدماغ في تنمية البراعة الرياضية، كتتفؽ أيضا مع ما تكصمت إليو 
( مف كجكد أثر إيجابي الستخداـ برنامج الجيكجبرا برنامج الجيكجبرا ۹۱۰۴دراسة سامية جكدة )

(Geogebra( في تنمية البراعة الرياضية، كما تكصمت إليو دراسة العمرم )مف كجكد 5.74 )
 ( في تنمية البراعة الرياضية.STEMأثر إيجابي لتدريس كحدات تعميمية مصممة كفؽ مدخؿ )

 ث واختبار صحة الفرض الثاني:ثالثًا: إجابة السؤال الثال 
القائـ  ما فاعمية النمكذج التدريسي المقترح تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثالث: كالذم نصو "     

ريض( في 731عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح لمقرر أساسيات الرياضيات )
ـ الطفكلة المبكرة ؟ "، كلإلجابة عف تنمية الرغبة المنتجة في الرياضيات لدل طالبات قسـ تعمي

ىذا السؤاؿ تـ اختبار صحة الفرض الثاني، كالذم نصو " ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان عند 
( بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ 2...مستكل )

ة )تقدير دكر الرياضيات في البعدم لمقياس الرغبة المنتجة في الرياضيات ككؿ كمككناتو الفرعي
 مفيـك الذات الرياضي( ُتعزل إلى النمكذج التدريسي المقترح ". -االتجاه نحك الرياضيات-الحياة
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 داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين (11جدول رقم )
 في التطبيق البعدي لمقياس الرغبة المنتجة في الرياضيات

أبعاد مقياس الرغبة 
 تجةالمن

 المجمكعة
عدد 
 الطالبات

المتكسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعيارم

 قيمة

 )ت(

 مستكل

 الداللة

تقدير دكر 
 الرياضيات

 في الحياة

 5.31 75.17 52 التجريبية

 دالة إحصائيان  4.33
 7.34 75.. 59 الضابطة

االتجاه نحك 
 الرياضيات

 5.94 ...75 52 التجريبية
 دالة إحصائيان  4.19

 3..7 .4.7 59 ةالضابط

مفيـك الذات 
 الرياضي

 5.92 .79.7 52 التجريبية
 دالة إحصائيان  9...

 2..7 32.. 59 الضابطة

 المقياس ككؿ
 3.29 34.11 52 التجريبية

 دالة إحصائيان  72.24
 .5.1 52.22 59 الضابطة

متكسطي درجات  ( أف قيمة "ت" المحسكبة الختبار الفركؽ بيف77يتضح مف جدكؿ رقـ )     
طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدم لمقياس الرغبة المنتجة تساكم 

 –( 9633( ككذلؾ قيـ "ت" لمككناتو الفرعية: تقدير دكر الرياضيات في الحياة )72.24)
ية (، أكبر مف قيمتيا الجدكل8684مفيـك الذات الرياضي ) –( 9674االتجاه نحك الرياضيات )

(، مما يدؿ عمى كجكد فركؽ 2...كدالة إحصائيان عند مستكل داللة ) (،91عند درجة حرية )
درجات طالبات المجمكعتيف في التطبيؽ البعدم لمقياس ذات داللة إحصائية بيف متكسطي 

ُتعزل الفركؽ إلى ، ك الرغبة المنتجة ككؿ كأبعاده الفرعية لصالح طالبات المجمكعة التجريبية
 التدريسي المقترح القائـ عمى التكامؿ بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح. النمكذج 
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لممعالجة التجريبية، تـ حساب Practical Significance كلمتحقؽ مف الداللة العممية      

معامؿ مربع إيتا، الذم يعتمد عمى قكة العالقة بيف المتفغير المستقؿ كالمتغير التابع، كييدؼ إلى 

نسبة تبايف المتغير التابع، كالتي تعكد  لممتغير المستقؿ، كتحديد درجة أىميتيا تربكيان بعد  تحديد

                 ثبكت كجكدىا إحصائيان، كقد تـ كصفيا في الجدكؿ التالي:

( نتائج اختبار مربع إيتا إليجاد حجم أثر النموذج التدريسي المقترح في تنمية  12جدول رقم )

 ة المنتجةأبعاد الرغب

 أبعاد مقياس الرغبة المنتجة ـ
قيمة )ت( 

 المحسكبة

درجات 

 الحرية
 حجـ األثر مربع إيتا

7 
 تقدير دكر الرياضيات

 في الحياة 
4.33 

91 

..22 

 24.. 4.19 االتجاه نحك الرياضيات 5 كبير جدا

 25.. 9... مفيـك الذات الرياضي 3

 9... 72.24 المقياس ككؿ

( 9... –24.. –22.. -25..(، أف جميع قيـ مربع إيتا )75ؿ )يتضح مف جدك 

(، مما يعني كجكد حجـ أثر كبير جدان 7442( )ابك حطب كصادؽ، 79..جاءت أكبر مف )

كقكة ارتباط إيجابية بيف المتغير المستقؿ )النمكذج التدريسي المقترح القائـ عمى التكامؿ بيف 

لمتغير التابع )تنمية الرغبة المنتجة نحك الرياضيات(، أم النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح( كا

كجكد فركؽ ذات داللة عممية بيف متكسطي درجات مجمكعتي البحث لصالح المجمكعة 

التجريبية في مقياس الرغبة المنتجة ككؿ كفي في أبعادىا الثالثة، كأف التبايف في األداء عمى 

 لجة التجريبية.أبعاد الرغبة المنتجة يرجع فعالن إلى المعا
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كما تـ حساب معامؿ قيمة الكسب المعدؿ لبالؾ، كمؤشر إضافي لمداللة عمى حجـ أثر 
النمكذج التدريسي المقترح في تنمية أبعاد الرغبة المنتجة نحك الرياضيات، كىك يحدد مقدار األثر 

لمجمكعة الذم يحدثو المتغير المستقؿ في المتغير التابع، كيعتمد عمى الفرؽ بيف متكسطي ا
 التجريبية القبمي كالبعدم، كجاءت النتائج كما يمي:

( نتائج قيمة الكسب المعدل لبالك إليجاد حجم أثر النموذج التدريسي المقترح 13جدول رقم )
 في تنمية أبعاد الرغبة المنتجة

( 7.9 – 7.72 – 7.75الؾ )(، أف جميع قيـ الكسب المعدؿ لب73يتضح مف جدكؿ )       
تجاكز الكاحد الصحيح، مما يعني كجكد فاعمية النمكذج التدريسي المقترح القائـ عمى التكامؿ 
بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح في تنمية الرغبة المتجة في الرياضيات، أم كجكد فركؽ 

في مقياس الرغبة ابطة درجات المجمكعتيف التجريبية كالضبيف متكسطي ذات داللة عممية 
االتجاه نحك  -المنتجة في الرياضيات ككؿ كأبعاده الفرعية )تقدير دكر الرياضيات في الحياة 

مفيـك الذات الرياضي( كؿ عمى حدة، لصالح طالبات المجمكعة التجريبية،  -الرياضيات 
القائـ عمى التكامؿ  ككذلؾ كجكد فاعمية كبيرة كميمة تربكيان الستخداـ النمكذج التدريسي المقترح

بيف النظريتيف البنائية كالذكاء الناجح في تنمية الرغبة المنتجة في الرياضيات لدل طالبات قسـ 
 تعميـ الطفكلة المبكرة.

 ـ
أبعاد مقياس 

 الرغبة المنتجة

المتكسط 

 القبمي

المتكسط 

 البعدم

الدرجة 

الكمية 

 لممقياس

ؽ بيف الفر 

 المتكسطيف

الكسب 

المعدؿ 

 لبالؾ

حجـ 

 األثر

7 

تقدير دكر 

 الرياضيات

 في الحياة

2.39 75.17 72 2.31 7.72 

 كبير
5 

االتجاه نحك 

 الرياضيات
1... 75... 72 2.. 7.75 

3 
مفيـك الذات 

 الرياضي
2.2. 79.7. 72 1.2 7.9 



 فيد بن عبدالرحمن العميــان /د            فاعمية نموذج تدريسي مقترح
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2022هازس    -جزء ثاًي  –الثالث  العدد  – 33اجمللد  111

رررر   

كيفسر الباحث نتيجة ُبعد )تقدير دكر الرياضيات في الحياة( إلى فاعمية النمكذج التدريسي      
الرياضيات، مف حيث تقديـ المفاىيـ كاألفكار الرياضية المقترح في تصحيح نظرة الطالبة نحك 

عبر القنكات التقنية، كعرض تطبيقاتيا في سياقات عممية مف كاقع الحياة اليكمية، ساىـ في 
تغيير النظرة إلى الرياضيات مف قالب الجمكد كالتجريد إلىى الحركة كالحيكية، ككذلؾ أدل إلى 

اضيات، كاكتشاؼ مجاالت جديدة الستخداماتيا، اتساع نظرة الطالبات إلى طبيعة الري
كاستخداميا في مكاد عممية أخرل، إضافة إلى استخداميا في الحياة العامة، كفي السياقات 
الشخصية كاالجتماعية، مما أسيـ في اقتناع الطالبات بأىمية الرياضيات ككنيا ذات معنى، 

جراءات رياضية تتـ فقطكمفيدة كجديرة باالىتماـ، كليست مجرد رمكز كخكارزميا            ت كا 
  داخؿ المحاضرة، بؿ ىي مادة حية ليا جكانب عممية تطبيقية في المجاالت األخرل، كفي

 الحياة العامة.

كيفسر الباحث نتيجة ُبعد )االتجاه نحك الرياضيات( إلى أف النمكذج التدريسي المقترح ذا       
ثارة كالمتعة عمى التكميفات كاألنشطة التعميمية عبر طابع تفاعمي، أضفى نكع مف التشكيؽ كاإل

القنكات التقنية، مما عزز مف كفاءة الطالبة االنفعالية، كما أف تدريبيا عبر القنكات التقنية عمى 
األنشطة كالتكميفات التعميمية كالمناقشة المستمرة، رفع مف مستكل طمكحيا كتكقعاتيا لمنجاح، 

لمعنكم كالتغذية الراجعة المستمرة أثناء كبعد إنجاز المياـ كالتكميفات إضافة إلى الدعـ كالتحفيز ا
 المطمكبة، مما قمؿ مف مستكل القمؽ كالخكؼ مف الفشؿ. 

 كيفسر الباحث نتيجة ُبعد )مفيـك الذات الرياضي( إلى فاعمية النمكذج التدريسي المقترح في     
ة كممارسة جيدة لمرياضيات، مف خالؿ إتاحة تصحيح نظرة الطالبة نحك نفسيا، بأنيا متعممة فقال

الفرصة لمطالبة استنتاج األفكار كالمعمكمات الرياضية كالكصكؿ إلييا بنفسيا أك بمساعدة 
زميالتيا في المجمكعة؛ كبالتالي تزيد دافعيتيا لتعمـ الرياضيات، مما عزز ثقتيا في نفسيا، 

تكفير بيئة تعمـ عبر القنكات التقنية، تشجع كثقتيا في قدرتيا عمى تعمـ الرياضيات، إضافة إلى 
الطالبات عمى مشاركة زميالتيا إنجاز الميمات كالتكميفات التعميمية كالمناقشة الجماعية، مما زاد 
مف مستكل المثابرة كالرغبة لبذؿ جيد إضافي لتعمـ الرياضيات، إضافة إلى تجريب األفكار 

اعدة الرياضية، كتثؽ في نفسيا، كقدرتيا عمى الرياضية، مما جعؿ الطالبة تقتنع بصحة الق
خضاعيا لمتجريب، كبالتالي تغيرت نظرتيا لنفسيا كمتمقية لممعرفة  مناقشة األفكار الرياضية كا 

 الرياضية بطريقة سمبية إلى نظرة إيجابية فاعمة، كمتعممة فاعمة كممارسة لمرياضيات.
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في تفكؽ طالبات المجمكعة  -بشكؿ عاـ  - كمف العكامؿ اليامة التي قد يككف ليا أثر قكم     
، ىك تكظيؼ مبادئ النظريتيف البنائية في مقياس الرغبة المنتجة في الرياضيات ككؿالتجريبية 

لتكفير بيئة تعميمية مريحة كآمنة يسكدىا  كالذكاء الناجح خالؿ مراحؿ نمكذج التدريس المستخدـ،
كارىف كتكضيح آلية أداء المياـ الرياضية، االحتراـ كالتعاكف، تشجع الطالبات عمى عرض أف

كتفسير معالجتيف لممعمكمات الرياضية، األمر الذم أسيـ في تنمية االتجاه اإليجابي نحك 
، األمر في سياقات كاقعية مف الحياة اليكميةالرياضيات، إضافة إلى تقديـ مشکالت رياضية 

ضافة إلى تكفير بيئة التعمـ تتيح إ الذم أسيـ في تنمية تقدير دكر الرياضيات في حياتيف،
لمطالبات تكظيؼ المفاىيـ كاألفكار الرياضية كاختبارىا كتطبيقيا بشكؿ عممي؛ مما جعؿ 
الطالبات ينظركف لمرياضيات بأنيا ذات معنى، كمفيدة ليف كلممجتمع، كبيئة تعمـ محقزة، تتيح 

ما زاد مف دافعيتيـ، كحّسف مف لمطالبات التعاكف كالمناقشة كالتفاكض مع بعضيـ كمع المعمـ، م
 نظرتيـ ألنفسيـ كمتعمميف لمرياضيات.

كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسات بحثت فاعمية بعض االستراتيجيات كالنماذج التدريسية      
في تنمية الرغبة المنتجة؛ كإحدل مككنات البراعة الرياضية؛ فيي تتفؽ مع نتيجة دراسة العنزم 

عف حجـ أثر االستراتيجيات التدريسية المستندة إلى النظرية البنائية في ( التي كشفت 5.57)
تحسيف االتجاه نحك الرياضيات كقدرتيا عمى جذب الطالب لممشاركة بفاعمية في مياـ التعمـ 
كأنشطتو المختمفة، إضافة إلى زيادة ثقتيـ بأنفسيـ كبقدرتيـ عمى انجاز التكميفات التعميميةػ، كمع 

( التي كشفت عف فاعمية استراتيجية التممذة المعرفية كأحد 5.57ليمى خضير )نتيجة دراسة 
نماذج النظرية البنائية في تحسيف ميارات الرغبة المنتجة في الرياضيات، كمع نتيجة دراسة 

( في تنمية STEM( التي أكضحت فاعمية كحدات تدريسية مصممة كفؽ منيج )۹۱74العمرم )
( التي 5.74الرياضيات، كمع نتيجة دراسة دراسة بدرية الزىراني )ميارات الرغبة المنتجة في 

أكضحت فاعمية استراتيجية قائمة عمى نظرية التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات الرغبة 
( التي بينت فاعمية نمكذج تدريسي قائـ عمى أنشطة ۹۱۰۲المنتجة، كمع نتيجة دراسة عبيدة )

(PISAفي تنمية الرغبة ا )( التي بينت أف ۹۱۰۳لمنتجة، كمع نتيجة دراسة سامية جكدة )
الستخداـ الجيكجبرا في تدريس الرياضيات أثران إيجابيان في تعزيز تقدير طالبات المرحمة 

دراؾ طبيعتيا، كمع نتيجة دراسة أبك الريات ) ( التي ۹۱۰9المتكسطة لفائدة الرياضيات كا 
ة قائمة عمى نمكذج المارزانك األبعاد التعمـ في تنمية أكضحت فاعمية استعماؿ استراتيجية مقترح

 ميارات الرغبة المنتجة في الرياضيات.
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 :الدراسةتوصيات  
 فى ضوء النتائج يوصي الباحث فيما يمي:

استفادة أساتذة مقررات الرياضيات الجامعية مف النمكذج التدريسي المقترح، لتنفيذ برامج  -
ثرائية لمطالب كالطال  بات لرفع مستكل ميارات البراعة الرياضية.  عالجية كا 

تضميف تكصيؼ مقررات الرياضيات الجامعية عناصر كأنشطة النمكذج التدريسي المقترح،  -
التي تساعد عمى تنمية ميارات البراعة الرياضية لدل الطمبة كالطالبات لتحقيؽ النجاح في 

 تعمـ كتعميـ الرياضيات.
ؿ ألساتذة مقررات الرياضيات الجامعية، لتدريبيـ عمى إعداد برامج تدريبية ككرش عم -

الممارسات التدريسية المتضمنة في النمكذج التدريسي المقترح، لتنمية البراعة الرياضية 
 بفركعيا الخمسة.

تعزيز الرغبة المنتجة في الرياضيات لدل الطمبة كالطالبات المستجدات في األقساـ  -
الرياضيات في الحياة، كتحسيف اتجاىاتيف نحك  األكاديمية، فيما يخص تقدير دكر

 الرياضيات، كتطكير مفيـك الذات الرياضي.
 :مقترحات الدراسة 

من خالل إجراء ىذه الدراسة ظيرت الحاجة إلى إجراء بحوث أخرى تتعمق بيذا      
 المجال مثل:

 .طالب مراحؿ التعميـ العاـدراسة مماثمة لمدراسة الحالية عمى  -
 براعة الرياضية لدل الطمبة المستجديف في بعض األقساـ األكاديمية الجامعية.مستكل ال -
فاعمية استخداـ النمكذج التدريسي المقترح، في تنمية بعض أنكاع التفكير )التحميمي أك  -

 االستداللي( كغيرىا.
 فاعمية استخداـ النمكذج التدريسي المقترح في تنمية ميارات حؿ المشكالت. -
ستخداـ االستراتيجية التدريسية المقترحة في تنمية بعض ميارات القرف الحادم فاعمية ا -

 كالعشريف.
برنامج تدريبي ألساتذة مقررات الرياضيات الجامعية عمى استخداـ النمكذج التدريسي المقترح  -

 كمعرفة فاعميتو في تنمية بعض المتغيرات لدل طالبيـ.
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 المراجع:
(. فعالية استخداـ نمكذج أبعاد التعمـ لمارزانك في تدريس 5.79أبك الرايات، عالء مرسي )

الرياضيات عمى تنمية الكفاءة الرياضية لدل طالب المرحمة اإلعدادية، 
 .7.9 – 23(، 9(، العدد )71، المجمد )مجمة تربويات الرياضيات

نظرية  (. فاعمية برنامج تدريبي لممعمميف مستند الى5.71أبك جادك، محمكد، كالصياد، كليد )
الذكاء الناجح ضمف منياج الرياضيات كالعمـك في تنمية القدرات التحميمية 
كاالبداعية كالعممية كالتحصيؿ األكاديمي لدل عينة مف طالب المدارس 

(، 7(، العدد )99، المجمد )دراسات العموم التربويةاالبتدائية في الدماـ. 
724-719. 

كذج التعمـ البنائي في تدريس الرياضيات عمى تنمية (. فاعمية استخداـ نم5.75أميف، شحاتة )
التفكير الجبرم كتعديؿ التصكرات البديمة لبعض المفاىيـ الجبرية لدل 

، العدد مجمة كمية التربية جامعة بنياتالميذ الصؼ األكؿ إعدادم، 
 .592-742(، 53(، المجمد )47)

، دار الفكر لمنشر 5، طالرياضياتاستراتيجيات في تعميم وتقويم تعمم (. 5.74بدكم، رمضاف )
 كالتكزيع، األردف.

 . القاىرة: دار عالـ الكتب.7، طحجرة الدراسة الفارقة والبنائية(. ۹۱۱۴جابر، جابر )
، عماف: دار ديبكنك 5، طالذكاء الناجح والقدرات التحميمية اإلبداعية(. 5.72الجاسـ، فاطمة )

 لمنشر كالتكزيع.
( في تدريس اليندسة كاالستدالؿ المكاني Geogebraداـ برنامج )(. استخ5.74جكدة، سامية )

في تنمية مككنات البراعة الرياضية كميارات التعمـ الذاتي لدل طالبات 
(، 29، المجمد )المجمة التربوية جامعة سوىاجالمرحمة المتكسطة، 

432- 449 . 
ح لتدريس الرياضيات كأثرىا (. استراتيجية مقترحة قائمة عمى الذكاء الناج5.74الجعفرم، عمي )

عمى تنمية التفكير الرياضي لدل طالب الصؼ السادس اإلبتدائي، 
 .7.2-19(، 32(، المجمد ).، العدد )المجمة العممية جامعة أسيوط
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أثر برنامج تعميمي قائم عمى البراعة الرياضية في التحصيل (. 5.72رضكاف، ايناس نبيؿ )
السابع األساسي في محافظة قمقيمية، والتفكير الرياضي لدى طمبة الصف 

 رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة النجاح الكطنية، فمسطيف.
(. أثر برنامج تدريبي لمذكاء الناجح المستند الى 5.72الركيبات، أمجد ، كقطامي، يكسؼ ) 

نمكذج ستيرنبرغ كميارات التفكير فكؽ المعرفي في درجة ممارسة التفكير 
دراسات العموم لصؼ السادس األساسي في األردف. الناقد لدل طمبة ا

 .232 - 274(، 5(، العدد )93، المجمد )التربوية
(. استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية التعمـ المستند لمدماغ لتنمية 5.74الزىراني، بدرية )

مجمة البراعة الرياضية لدل طالبات المرحمة المتكسطة بمنطقة جيزاف، 
-7(، 7(، العدد )77المجمد ) معموم التربوية والنفسية،جامعة أم القرى ل

35. 
، القاىرة: التعمم والتدريس من منظور النظرية البنائية(. 3..5زيتكف، حسف كزيتكف، كماؿ ) 

 عالـ الكتب.
، عماف، األردف: 7، طالنظرية البنائية واستراتيجيات تدريس العموم(. ۹۱۱۲زيتكف، عايش )

 .دار الشركؽ
(.أثر استخداـ نمكذج التعمـ البنائي عمى تنمية بعض ميارات التفكير 5.79ميا )السرحاني، 

الرياضيكاالتجاه نحك الرياضيات لدل طالبات المرحمة المتكسطة بالمممكة 
(،      71(، المجمد )5، العدد )مجمة تربويات الرياضياتالعربية السعكدية، 

2-27. 
نظريتي تعمـ لعصر الثكرة الصناعية الرابعة  (. برنامج مقترح قائـ عمى.5.5صبرم، رشا )

باستخداـ استراتيجيات التعمـ الرقمي كقياس فاعميتو في تنمية البراعة 
الرياضية كاالستمتاع بالتعمـ كتقديره لدل طالبات السنة التحضيرية، 

 ..29 – 934(، 13المجمة التربكية جامعة سكىاج، العدد )
(. أثر برنامج تدريبي في الرياضيات مستند إلى نظرية 5.72إسراء، كالفايز، منى ) الصرم،

الذكاء الناجح في تنمية ميارة حؿ المشكالت لمطمبة المكىكبيف في رياض 
(،     5( العدد )55، المجمد )مجمة المنارة لمبحوث والدراساتاألطفاؿ. 

317-341. 
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ائية في تدريس (. فاعمية نمكذج تدريسي قائـ عمى النظرية البن5.71الصعيدم، منصكر )
الرياضيات لتنمية ميارات التفكير المنظكمي لدل تالميذ الصؼ السادس 

 .37-2(، 9(، العدد ).5، المجمد )مجمة تربويات الرياضياتاإلبتدائي، 
(. استراتيجية مقترحة قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح لتدريس اليندسة 5.74الحناف، أسامة )

ارات التفكير التقكيمي لدل تالميذ الصؼ في تنمية القدرة المكانية كمي
(، 55(، المجمد ).7، العدد )مجمة تربويات الرياضياتاألكؿ إعدادم، 

2-25. 
(. أثر استراتيجية التممذة المعرفية في تحصيؿ مادة الرياضيات لدل 5.57خضير، ليمى )

طالب الصؼ الثاني متكسط كبراعتيـ الرياضية، مجمة جامعة تكرتيت 
 ..94 – 911(، .5(، العدد )2نسانية، المجمد )لمعمـك اال

، الرياض: مكتبة 3، طمدخل إلى التدريس(. 5.72الخميفة، حسف كمطاكع، ضياء الديف )
 الرشد ناشركف.

المؤتمر العممي (. البراعة الرياضية مفيكميا كمككناتيا كطرؽ تنميتيا، .5.7السعيد، رضا )
عميم الرياضيات لتحقيق الدولي السادس عشر بعنوان "تطوير تعمم وت

"، الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات، جامعة عيف ثقافة الجودة
 شمس، جميكرية مصر العربية.

( Triz(. برنامج إثرائي مقترح قائـ عمى دمج مبادئ نظرية تريز )5.74الشميكب، سمر )
كأثره عمى مستكل التحصيؿ   Timssباألنشطة الميارية لمدراسة الدكلية 

كء مجاالتيا كتنمية الكفاءة االستراتيجية كاالستدالؿ التكيفي لدل في ض
مجمة البحث العممي في التربية بجامعة طالبات المرحمة المتكسطة، 

 .932 -347(، 1(، المجمد ).5، العدد )عين شمس
(. فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى النظرية البنائية في تطكير أداء 5.72القحطاني، عثماف )

المجمة التربوية جامعة الرياضيات في المرحمة االبتدائية،  معممي
 ..37 -513(، 757(، العدد )37، المجمد )الكويت

( في تنمية مككنات PISA(. فاعمية نمكذج تدريس قائـ عمى أنشطة )5.71عبيدة، ناصر )
دراسات البراعة الرياضية كالثقة الرياضية لدل طمبة الصؼ األكؿ ثانكم، 

 ..1-72(، 5.74، العدد )طرق التدريسفي المناىج و 
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، رسالة البراعة الرياضية لدى طمبة قسم الرياضيات في كميات التربية(. .5.7العبيدم، نكر )
ماجستير غير منشكرة،  كمية التربية لمعمـك الصرفة، جامعة بغداد، 

 العراؽ.
لناجح في تنمية (. أثر برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى نظرية الذكاء ا5.57عسيرم، مفرح )

ميارات التفكير العميا كاألداء التدريسي لمعممي رياضيات المرحمة 
، العدد مجمة الجامعة اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسيةالثانكية، 

 .327-352(، 54(، المجمد )3)
، الدار 7، طاستراتيجيات تدريس حديثة –البنائية وتطبيقاتيا (. 5.74عطية، محسف )

 لمنشر كالتكزيع، األردف.المنيجية 
(. فاعمية استخداـ نمكذج التعمـ البنائي في تنمية ميارات التفكير 5.77عمي، عبداليادم )

اإلحصائي كالتحصيؿ كبقاء أثر التعمـ في اإلحصاء لدل طالب كمية 
 .14-92(. 775، العدد )مجمة القراءة والمعرفةالتربية، 

دية لحجـ تأثير االستراتيجيات التدريسية المستندة إلى (. دراسة تحميمية بع5.57العنزم، متعب )
النظرية البنائية في تنمية التحصيؿ كالتفكير الرياضي كاالتجاه نحك 

-771(، .، العدد )مجمة العموم اإلنسانية بجامعة حائلالرياضيات، 
79.. 

نمية ( في تSTEM(. فاعمية تدريس كحدات تعميمية مصممة كفؽ مدخؿ )5.74العمرم، ناعـ )
مجمة تربويات البراعة الرياضية لدل طالب الصؼ األكؿ ثانكم، 

 .755-23(، .7(، العدد )55، المجمد)الرياضيات
(. مستكل الممارسات التدريسية في ضكء النظرية البنائية لدل معممي .5.7العمرم، نكرة )

كمعممات الرياضيات في المرحمتيف اإلبتدائية كالمتكسط بمدينة نجراف، 
 .523-574(، 2(، العدد )57، المجمد )تربويات الرياضياتمجمة 

( في تدريس S5E(. فاعمية استخداـ نمكذج التعمـ البنائي الخماسي )5.79الغامدم، إبراىيـ )
الرياضيات عمى تنمية التحصيؿ كالتكاصؿ الرياضي لدل تالميذ الصؼ 

، العدد ممجمة العموم التربوية والنفسية جامعة القصيالخامس اإلبتدائي، 
 .544-5.4(، .(، المجمد )7)
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(. أنمكذج تدريسي مقترح في ضكء نظرية الذكاء الناجح كأثره في 5.72الكنعاني، عبد الكاحد )
تحصيؿ طالب الصؼ الرابع العممي مف مادة الرياضيات كتنمية تفكيرىـ 

 .25-2(، 4(، العدد )74، المجد )مجمة  تربويات الرياضياتاالبداعي. 
(. أثر برمجية تعميمية بنائية في تنمية ميارات التفكير الرياضيمدل 5.72عكض )المالكي، 

(، 7المجمد )مجمة التربية جامعة األزىر،  طالب الصؼ الثاني متكسط،
 .572 -7.5(، 717العدد )

(. استراتيجية مقترحة لتدريس الرياضيات باستخداـ تقنية الكاقع المعزز قائمة 5.74محمد، رشا )
الذكاء الناجح كأثرىا عمى تنمية االستيعاب المفاىيميكحب  عمى نظرية

مجمة كمية التربية االستطالع المعرفي لدل تالميذ المرحمة االبتدائية، 
 .971-.32(، 9العدد ) جامعة المنوفية،

(. المدخؿ المنظكمي كبعض نماذج التدريس القائمة عمى الفكر البنائي، ۹۱۱9محمد، منى )
ؤتمر العربي الرابع حول "المدخل المنظومي في ورقة عمل مقدمة لمم

، جامعة عيف شمس.التدريس والتعمم  ، مركز تطكير تدريس العمـك
(. تنمية البراعة الرياضية تكجو جديد لمنجاح في 5.79المعثـ، خالد كالمنكفي، سعيد )

ورقة عمل مقدمة لممؤتمر الرابع لتعميم الرياضيات المدرسية، 
، التعميم العام بعنوان: "بحوث وتجارب مميزة" الرياضيات وتعمميا في

 الجمعية السعكدية لمعمـك الرياضية )جسر(، جامعة الممؾ سعكد.
(. اإلطار الكطني لمعايير المناىج، عمى الرابط 5.74ىيئة تقكيـ التعميـ كالتدريب )

https://goo.gl/mHRi3J. 
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