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  اإلطار العام للبحث

  

  :حساس بالمشكلةالمقدمة واإل

اليوم عصر التقدم العلمي والتكنولوجي، حيث تتسارع المعلومـات                 تعيش المجتمعات   
وتنمو تطبيقات المعرفة لتساهم في تقدم المجتمعات وتطورها، وهذا بدوره يتطلـب تطـوير              

المناهج وأساليب تدريسها لكي تنمو قدرة الفرد للمشاركة بفاعلية في سياق الحياة وتطورهـا،               
بالمعرفة فحسب بل إعداد أجيال مفكرة قادرة على استشراف         فلم تعد الغاية إعداد أجيال مزودة       

المستقبل والتأقلم مع تحدياته، وتدريب عقول بشرية ناضجة وإطالق طاقـات عقليـة كامنـة               
  .والوصول بالمتعلم إلي أقصى ما تسمح به قدراته

نـشطة          ويضاف أن تفريد التعلم يشيرألهمية الذكاء الذاتي وأن التعلم القـائم علـى األ             
يسانده اآلن الذكاء الحركي واستراتيجيات التعلم التعـاوني تبـدو منطقيـة ويـسانده الـذكاء                
االجتماعي وتطور المخ البشري، فالتعلم المرتكز على المخ يتطلب طريقة أكثر نظامية لكيفية             

ـ               ي التعلم وتسهيله، فنظرية جاردنر للذكاءات المتعددة تقدم أبعاد لذلك منهـا اللغـوي والمنطق
 حول الـذكاء    متكاملةوالبصري والموسيقي والحركي والذاتي واالجتماعي وهى تعتبر نظرية         

  .)١(والتعلم المرتكز على المخ

بداع في نتاجات تتسم بدرجة من              ويعرف جاردنر الذكاء بالقدرة على حل المشاكل واإل       
ـ     .القيمة ضمن سياقها الثقافى واالجتماعي     ن أن يوصـف بـشكل      ويرى أن العقل البشري يمك

أفضل من خالل مجموعة محددة من القدرات والمواهب والمهارات الذهنيـة التـي أسـماها               
  .ذكاءات

المنطقي، ويهمل باقي   /الشفهي والرياضي /        ويركز التعليم المدرسي على الذكاء اللغوي     
و تم تشخيص   أنواع الذكاء ، ويصف التالميذ الضعفاء في هذين الجانبين كبطيئي تعلم، ولكن ل            

إمكانات هؤالء التالميذ في باقي جوانب الذكاء لتبين أن قدرتهم علي التعلم تـضاهي أقـرانهم          

                                                 
التغيرات العالمية  :المؤتمر العلمي الخامس    ،  "رؤية جديدة وانعكاسات تربوية   :المخ البشري   :" محمود بدر ) ١(

، نـادي أعـضاء     يوليو، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات    ) ٢١-٢٠(وتعليم الرياضيات    والتربوية
 . ١٠٨،ص٢٠٠٥هيئة التدريس ببنها،
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نسان يحتاج في حياته العملية إلى مجموع أنواع الذكاء، كما يحتاج في معظم             إلاألقوياء، ألن ا  
  .)١(المواضيع التي يتعلمها جميع تلك األنواع

حد أنواع الذكاءات التي قام جـاردنر بوصـفه فـي قائمـة                     ويعتبر الذكاء البصري أ   
/  ال يقل أهمية عن الذكاء اللغوي والذكاء المنطقـي         بصرىالذكاءات المتعددة األولية،والذكاء ال   

 دورا هامـا فـي   لبصرىالرياضي الذى تركز عليهما النظرية التقليدية للذكاء، ويلعب الذكاء ا 
علي التخيل واستخدام هذا التخيل في ابتكار أعمال جديدة         العملية التعليمية حيث يساعد الطالب      

              )٢(مفيدة للطالب

       وهو القدرة علي إدراك العالم البصري بدقة، وهذا الذكاء يتضمن ويتطلب الحـساسية             
للون والخط، والشكل والطبيعة، والمجال أوالمساحة والعالقات التي توجد بين هذه العناصـر             

  .)٣(ة على التصور البصري، وأن يمثل الفرد ويصور بيانيا األفكار البصرية ويضم القدر

         ويتميز التالميذ ذوو الذكاء البصري المرتفع في الرياضيات عن التالميذ العاديين في 
هذه المؤشرات )٤(مجموعة من المؤشرات الدالة على حدوث هذا الذكاء ويقدم حمدان ممدوح

:وهي  

  . عن المفاهيم والقوانين والنظريات بالوصف أو الرسم من الخياليستطيع التعبير -

يستطيع تحديد العالقة بين بعض األطوال والزوايا والمساحات من خـالل األشـكال              -
 .الهندسية

 .لديه قدرة على بناء وتركيب وعمل بعض اإلنشاءات الهندسية -

 .يستجيب بسرعة لألشكال الملونة -

 . يمارس فيها الرسم والتشكيليفضل االشتراك في األنشطة التي -

يستطيع وضع رأس المسائل الرياضية على شكل هندسـي يعبـر عـن المعطيـات                -
 .والمطلوب

                                                 
مركز القطـان للبحـث     ،))" النظرية والتطبيق ((الذكاء متعدد االبعاد في العملية التعليمية     :" ديموسي الخال ) ١(

 .٤٤،ص٢٠٠٤،نيسان١٤،العدد)فلسطين–رام اهللا (رؤي تربوية  والتطوير التربوي،مجلة

تبـة   القاهرة،مك،))"نظرية وتطبيـق ((الذكاءات المتعددة وتعلم الرياضيات   :"حمدان ممدوح إبراهيم الشامي   ) ٢(
 .٨٠-٧٩،ص٢٠٠٨االنجلو المصرية،

القـاهرة، دار الفكـر العربـي       ،  ))"تنميـة وتعميـق   ((الذكاءات المتعددة والفهم  " :جابر عبد الحميد جابر   ) ٣(
 .١١-١٠،ص٢٠٠٣،

 .مرجع سابق، "نظرية وتطبيق(( الذكاءات المتعددة وتعلم الرياضيات:"حمدان ممدوح إبراهيم الشامي) ٤(
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 ٤

 .يستطيع تحديد المعطي والمطلوب من األشكال الهندسية الخاصة بكل مسألة -

 .يستمتع بشرح المدرس إذا كان مصحوبا لبعض الرسوم الهندسية -

تمد علـى إنـشاء بعـض األشـكال الهندسـية           يستمتع برؤية بعض األعمال التى تع      -
  .واستخراج الحلول المناسبة من الرسم

 )١(        ومن الدراسات التي اهتمت بالذكاء البصري لدي المتعلمين، دراسة ندى الفارسى
 ةوالتي هدفت إلي تقويم منهج التربية الفنية للصف الرابع من حلقة التعليم األساسى بسلطن

.بصرىالذكاء العمان في ضوء مكونات   

إلى أن كل الناس يمتلكون الذكاء      )٢(           كما توصلت دراسة عزو عفانة ونائلة الخزندار      
  . ولكن بدرجات متفاوتةبصرىال

        والهندسة أحد المجاالت الرئيسة في الرياضيات والتى تهدف إلى تعرف التالميذ 
 العالقات بينها، وتنمية بعض المهارات ضافة إلىاألشكال الهندسية ، وتحليل خصائصها، باإل

.)٣(البصرىنشاءات الهندسية، مع تنمية الذكاء المرتبطة باإل  

         ويعانى تدريس الهندسة في المرحلة اإلعدادية من صعوبات متعددة منها عدم الوعى 
 اتباع   لمفهوم الشكل الهندسى والتداخل بين مفاهيم األشكال الهندسية وأيضاةبالخواص المميز

.)٤(طرق تقليدية بالحفظ واالستظهار دون إدراك المفاهيم  

                                                 
تقويم منهج التربية الفنية للصف الرابع من مرحلة التعليم األساسى          :" ن شعبان الفارسى  ندى بنت محمد ب   )  ١(

، رسالة ماجستير غير منشورة،  جامعة القاهرة، معهـد          "بسلطنة عمان في ضوء مكونات الذكاء المكاني      
 . ٢٠٠٤الدراسات التربوية،

 المتعددة وعالقتها ببعض المتغيـرات لـدى        استراتيجيات التعلم والذكاءات  :" عزو عفانه ونائلة الخزندار   ) ٢(
مناهج التعليم واالعداد للحيـاة     (المؤتمر العلمي الخامس عشر     ،  "طلبه المعلمين تخصص رياضيات بغزه    

، جامعة عين شـمس، المجلـد الثـاني ،ص ص           للمناهج وطرق التدريس   المعاصرة، الجمعية المصرية  
٤٥١ -٤٢١. 

نمية بعض مكونات الحس المكـاني واالسـتدالل الهندسـي باسـتخدام            ت:" ناصر السيد عبد الحميد عبيده    ) ٣(
يوليو، )١٨-١٧(الرياضيات للجميع :المؤتمر العلمي السابع    ،  "لدى تالميذ المرحلة االبتدائية   ) االوريجامي(

 .٢٨٠،ص ٢٠٠٧ جامعة عين شمس، -، دار الضيافةالجمعية المصرية لتربويات الرياضيات

الحس الهندسي  في المرحلة االبتدائية و اإلعدادية ما هيتـه، مهاراتـه،             :" ن  رمضان رفعت محمد سليما   ) ٤(
يوليو، الجمعيـة   )١٨-١٧(الرياضيات للجميع : المؤتمر العلمى السابع    ،  )دراسة تجريبية (ومداخل تنميته   

  . ١٠٨،ص٢٠٠٧ ،عين شمس  جامعة-المصرية لتربويات الرياضيات، دار الضيافة
 )١(الملحق *
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 ٥

        وظهر ذلك للباحثة من خالل المناقشة مع معلمى وموجهى المـادة حيـث اتـضح أن                
 وللتأكد من ذلك قامت الباحثة      تالميذ الصف األول اإلعدادى لديهم قصور في الذكاء البصري        

عدادية المـشتركة التابعـة     رسة الشهيد خالد حرز اإل    علي تالميذ مد  )  ١(*ستكشافيةابدراسة  
 درجة ولدي إجـراء العمليـات اإلحـصائية         ٢٥دارة دمياط التعليمية حيث درجة االختبار       إل

   )١(الالزمه على البيانات

  يوضع المعالجة اإلحصائية للدرجات التالميذ) ١(جدول رقم 

  المعيارياالنحراف المتوسط الحسابي تالميذ التجربة االستكشافية

 ٣,٤٥٨ ٤,٠٥٣ المجموعة األولي 

 ٢,٣٦ ٤,٩٨١ المجموعة الثانية 

المؤشرات الدالة على الذكاء البصري مما دعا إلى قد كان هذا االختبار فى ضوء و       
  .البحث عن استراتيجيات تستخدم في التدريس لتنمية هذا الذكاء لدى التالميذ

ت التى دعت إلي التطوير في مناهج الهندسة وطرق       وأكد ذلك العديد من المؤتمرا
 -تدريسها، فقد أوصي المؤتمر العلمي الخامس للجمعية المصرية لتربويات الرياضيات

 ضرورة مراعاة التطورات العلمية -التغيرات العالمية والتربوية وتعليم الرياضيات
.)٢(المعاصرة في مناهج الرياضيات  

على فعالية االستراتيجيات المستخدمة في التدريس، لـذا يـسعى                  ويتوقف نجاح المعلم    
العاملون في ميدان المناهج، وطرق التدريس إلى التوصل إلى استراتيجيات تساعد المعلم على             
إدارة الموقف التعليمي بنجاح؛ إذ لم يعد نجاح المعلم مقصور على تحقيق تالميـذه ألهـداف                

لكن نجاحه امتد إلى ما يغرسه في تالميذه وما ينميه لـديهم            المادة الدراسية التي يعلمها لهم، و     
من سلوك، واتجاهات، وقيم، بل يمتد ذلك النجاح إلي استخدام اإلستراتيجية المناسبة للهـدف              

  .)٣(الذي يرجو تحقيقه 

          فالبد من استراتيجيات تعمل على إعمال الفكر، وإرهـاف الـذكاء،وإنتاج األفكـار             
تؤدى إلى اإلبداع، وهذا ما تهدف إليه استراتيجيات األسئلة حيث تسعى إلي تفعيل             الجديدة التي   

                                                 
  ٢٥٧ ص)٢(جدول ) ١(

المؤتمر العلمي الخامس حول التغيـرات العالميـة والتربويـة          :" الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات   ) ٢(
 .٦٨٢،ص٢٠٠٥يوليو،)٢١-٢٠(، وتعليم الرياضيات، نادي أعضاء هيئة التدريس ببنها

،التطبيقـات فـي التربيـة      "اتجاهات حديثـة فـي المنـاهج وطـرق التـدريس          ": كوثر حسين كوجك  ) ٣(
 .١٩٩٧ القاهرة،عالم الكتب،،)المنزلي االقتصاد(األسرية
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دور الطالب، وحثهم علي التفكير بكل أنواعه للوصول إلى إجابـات مختلفـة عـن طريـق                 
استثارتهم باألسئلة وإتاحة الفرص لهم، إلبداء الرأي في جو مـن الحريـة، والعمـل علـي                 

  . )١(استرسال األفكار دون توقف

          وتنبثق من هذه االستراتيجيات، استراتيجية التفكير المتشعب، والتـي تعتمـد علـى             
األسئلة بطرق وأساليب مختلفة، وتعتبرها أقوى وسيلة لتشجيع التفكير المتشعب، عن طريـق             
تشكيل هيكل من سلسلة من األسئلة يمكن استخدامها مع بيانات جديـدة، أو مـع المعلومـات                 

 جديد، فهذه االستراتيجيات تتيح الفرصة للنظر إلي األشياء المألوفة نظرة جديدة،            القديمة بشكل 
ومن ثم التفاعل معها بطريقة إبداعية في مسارات مختلفة غير تقليدية، فتعمل على توليد أفكار               

  .جديدة

       وهذه االستراتيجيات تتغلب على الميل الطبيعي للعقل إلى تقليم المعرفة، حيـث تعمـل              
لي فتح وصالت بين الخاليا العصبية للمخ؛ مما يعمل على توسيع وامتداد الشبكة العـصبية،              ع

الذي ينتج عنه توسيع فكر التالميذ بإنتاج أفكار جديدة، وفتح المسارات الذهنية المختلفة،وقـد              
استراتيجيات التفكيـر المتـشعب موضـحا أن هـذه     )٢(FW &Cardelichio Thomasقدم 

ت فعالية في حفز تشعب التفكير من خالل إحداث التقاءات جديدة بين الخاليا             االستراتيجيات ذا 
  .العصبية

         وقد زاد االهتمام بهذه االستراتيجيات كنتيجة طبيعية للدراسات والبحوث التي أجريت           
حول العقل البشرى في السنوات األخيرة؛ حيث كشفت عن آفاق جديدة للتدريس، تعمل علـى               

نات العقلية الكامنة لدى الطالب، بتدريب العقل على سرعة االستجابات الفعالـة            تحرير اإلمكا 
  .والمناسبة لطبيعة المواقف المختلفة

        وتؤكد األبحاث إمكانية رفع مستويات كفاءة العقل البـشري وإمكاناتـه مـن خـالل               
اسـتراتيجيات  : استراتيجيات فعالة في عملية التعليم والتعلم، ومن بين تلـك االسـتراتيجيات           

التفكير المتشعب؛ حيث أثبتت النتائج أن التشعب في التفكير يساعد علي حـدوث اتـصاالت               
جديدة بين الخاليا العصبية، تسمح للتفكير بأن يسير عبر مسارات جديدة،وعلى نحو يساعد في              

                                                 
 القـاهرة، دار القـاهرة   ،" وإرهاصات قرن جديد- نهايات قرن-نحو آفاق جديدة للتدريس:"تغريد عمران ) ١(

 .٢٧، ص٢٠٠١للكتاب، 

(2) Cardellichio Thomas & Field Wendy:" Seven Strategies that Encourage Neural 
Branching" in schere marge (Ed) "How Children learn" Educational Leadership 
Mag. March, 1997, Vol.54, No.6, PP.33-37.  
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إتاحة إمكانية جديدة للعقل، تسهم فـي إحـداث اإلبـداع عـن طريـق إصـدار اسـتجابات                   
  .)١(مختلفة، وعلي نحو أسرعجديدة،و

التي تتناول استراتيجيات التفكير المتشعب كدراسة مرفت       )*(      وهناك العديد من الدراسات   
 والتى كشفت نتائجها إلي الدور االيجابي الستخدام استراتيجيات التفكير المتـشعب فـي              )٢(دمآ

ياضـيات لـدى    تنمية كل من القدرة على حـل المـشكالت الرياضـية واالتجـاه نحـو الر               
  :دوات التاليةالتحصيل الدراسي ،واستخدمت الباحثة األ) مرتفعي، متوسطي، منخفضي(التالميذ

  ).الهندسة والقياس(و)الكسور العادية(اختبار المشكالت الرياضية فى وحدتى  -١

 .مقياس االتجاه نحو الرياضيات لتالميذ الصف الرابع االبتدائى -٢

 فصول الصف الرابع االبتدائى بمدرسة الـشهيد         من ٤/٤،٤/٦وكانت عينة البحث فصلى     
  .االبتدائية بإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية. ٢عبد المنعم 

 أن طالب المرحلة الثانوية الذين يوظفون استراتيجيات )٣(          كما أوضحت دراسة إمى 
همة بأفكار متنوعة ومبتكرة أثناء التفكير المتشعب أثناء تعلمهم للرياضيات يستطيعون المسا

معالجة مواقف تتضمن مشكالت رياضية مفتوحة النهايات، وقد كانت عينة الباحثة من مدارس 

                                                 
(1) Eric Jenson " Teaching with the Brain in Mind" ASCD (Association for 

Supervision Curriculum Development) 
- http://www.horizeons.org/blabdeamong2.htm 
-http://www.atoz Teacher stuff. com/stuff.com/stuff/brain. 

  : يمكن العودةإلى الدراسات التالية-*
A- Runco, MarkA.And Others:" Creativity, Extracurricular Activity, and Divergent 

Thinking as Predictors of Mathematics and Science Performance by Talented 
Adolescents", 1987.(ED279523) 

B- Haylock, Derek W:" An Investigation into the Relationship between Divergent 
Thinking in Non-Mathematical and Mathematical Situations", Mathematics in 
School, 1997, V18, N1.   

أثر استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية القـدرة علـى حـل             :"مرفت محمد كمال محمد أدم      ) ٢(
المشكالت الرياضية واالتجاه نحو الرياضيات لدى تالميـذ المرحلـة االبتدائيـة مختلفـي المـستويات                

، ينـاير   ١١،المجلد  تلتربويات الرياضيات، مجلة تربويـات الرياضـيا       ، الجمعية المصرية  "التحصيلية
 .١٢٧، ص٢٠٠٨

(3) Imai, Toshihiro: '' The Influence of Overcoming Fixation in Mathematics towards 
Divergent Thinking in Open-Ended Mathematics Problems on Japanese Junior 
High School Students", International Journal of Mathematical Education in 
Science and Technology.V31., n2., p187-193.,Mar-Apr2000.    
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إلي فعالية استراتيجيات التفكير )١(اليابان العليا للتعليم الثانوى ؛وأشارت دراسة أماني محمد
ثانوي، وقد استخدمت الباحثة المتشعب في تنمية اإلبداع األدبي لدى طالب الصف األول ال

:االدوات التالية  

 )عامة، في القصة، في المقال(قوائم لمهارات اإلبداع األدبى

إلى الكشف عن عمليـات حـل المـشكالت         )٢( Maxwell   كما استهدفت دراسة ماكسول     
الرياضية لدى طالب المرحلة الثانوية وتوصلت نتائجها إلي أن الطالب ذوي القدرة المرتفعة             

  .لى التفكير المتشعب يستخدمون أسلوب المحاولة والخطأ كما يستخدمون تعميمات أقلع

إلى فعالية استخدام استراتيجيات التفكير المتشعب فـي        )٣(     وتوصلت دراسة تغريد عمران   
تنمية التفكير اإلبداعي و القدرة على التصرف في المواقف الحياتية واالتجاه نحو مادة التربية              

  .دى تلميذات المرحلة اإلعداديةاألسرية ل

 إلى قياس أثـر اسـتخدام اسـتراتيجيات التفكيـر           )٤( Dirkes       وهدفت دراسة داركس    
بداعى لدى طالب المرحلة الثانويـة أثنـاء حـل المـشكالت            المتشعب على تنمية التفكير اإل    

ب الرياضية وغير الرياضية وتوصلت إلى تفوق طالب المجموعـة التجريبيـة علـى طـال              
االبـداعى  أثنـاء حـل        المجموعة الضابطة، كما لم يوجد اختالف بين القدرة علي التفكيـر          

 فـى    طالـب شـاركوا      ١١٠المشكالت الرياضية وغير الرياضية، وقد كانت عينة الدراسة         
 طالب يدرسـون  ٥٢سبوعين وقد قسمت العينة إلى مجموعتين أساسيتين األولى   أالتطبيق لمدة   

امج أنشطة التفكير المتشعب المتطور علـى هـذه المجموعـة وهـى             الهندسة وقد طبق برن   
 طالـب يدرسـون   ٣٠المجموعة التجريبية والمجموعة الثانية مقسمة إلى مجموعتين فرعيتين     

وهذه هى المجموعة الضابطة وقـد قـام          طالب يدرسون جبر متقدم مع الهندسة      ٢٨الهندسة و 
                                                 

فاعلية استراتيجيات األسئلة في تنمية اإلبداع األدبي في اللغة العربية لطالب           " :أماني محمد عبد المقصود   ) ١(
 .٢٤٨،ص٢٠٠٤رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان،،"المرحلة الثانوية

(2) Maxwell,-Ann-Also brook: " An Exploratory Study of Secondary School 
Geometry Students: Problem Solving Related Convergent-Divergent 
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 ٩

د أن المجموعة التجريبية التى طُبق عليهـا        منفذ التجربة  بعمل مقارنات بين المجموعتين وج       
 واختبار التفكيـر  t- testالبرنامج مستواها أعلى من مستوى المجموعة الضابطة فى اختبار 

  .حصائيةبداعى بعد المعالجة اإلاإل

 The International Group for the Psychology of)         كمـا أوصـي مـؤتمر   

Mathematics Education()د علي توظيف استراتيجيات التفكيـر المتـشعب فـي    التأكي)١
  .مواقف تعليم الرياضيات

      وكما توجد بحوث أكدت علي أهمية اسـتراتيجيات التفكيـر المتـشعب وأوصـت              
 التي أشـارت إلـي أن   )٢( )،جون كولى   (Cawley, John, 1991باستخدامها كدراسة

ضيات للتالميـذ غيرالقـادرين علـي       استراتيجيات التفكير المتشعب تساعد في تعليم الريا      
  .تعلمها حيث تؤكد علي التعلم ذو المعني

 ، أظهرت أن توظيـف  )٣(Kieren, Thomas E, 19 ) ٩٧(      كما أن دراسة تومث كرين
استراتيجيات التفكير المتشعب ومدخل التعلم البنائي ييسر فرص مالءمة تضيق الفجـوة بـين              

  .اتالنظرية والتطبيق في تعلم الرياضي

  : تحديد مشكلة البحث

لذكاء البصري والتحـصيل فـي تعلـم        ا  مستوى      تتمثل مشكلة البحث في ضعف    
  . تالميذ الصف األول اإلعدادي لدىالهندسة

  :    ويمكن التصدي لهذه المشكلة من خالل اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي

شعب لتنمية الذكاء البصري والتحصيل     ستراتيجيات التفكير المت  ا            ما فاعلية استخدام    
  في الهندسة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادى ؟

  :ويتفرع من السؤال الرئيس األسئلة البحثية التالية

  ؟المناسبة لتالميذ الصف األول اإلعداديما مهارات الذكاء البصري  -١

                                                 
(1) Nakahara, Tadao:" Proceedings of Conference of the International Group for the 
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 ١٠

 ما صورة وحدة الهندسة والقياس المعدة وفق استراتيجيات التفكير المتـشعب           -٢
 و التحصيل في الهندسة لدى تالميذ الـصف األول          ىفى تنمية الذكاء البصر   

 اإلعدادى؟

ما فاعلية الوحدة المعدة وفق استراتيجيات التفكير المتشعب في تنمية الـذكاء             -٣
  ؟ىالبصر

ما فاعلية الوحدة المعدة وفق استراتيجيات التفكيـر المتـشعب فـي تنميـة               -٤
 التحصيل فى الهندسة؟

  في الهندسة لدى ىرتباطية بين التحصيل والذكاء البصرما العالقة اال -٥

  تالميذ الصف األول اإلعدادي؟

  : أهداف البحث

  .تنمية الذكاء البصري في الهندسة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي -١

 .تنمية التحصيل في الهندسة لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي -٢

لمتشعب في تدريس الهندسة علي تنميـة       ستراتيجيات التفكير ا  اتعرف  فاعلية استخدام      -٣
 .التحصيل و الذكاء البصري

 . والتحصيلىمعرفة العالقة االرتباطية بين الذكاء البصر -٤

  :أهمية البحث

  :    من المتوقع أن البحث الحالي قد

 . والتحصيل في الهندسة لدى تالميذ الصف األول اإلعداديرىينمي الذكاء البص •

ومعلمي الرياضيات بالمرحلة اإلعدادية في توضيح      يفيد واضعي ومخططي ومطوري      •
أهمية وكيفية توظيف استراتيجيات التفكير المتشعب فـي مواقـف تعلـيم مقـررات              

 .الرياضيات مما قد يسهم في تحسين نواتج تعليم الرياضيات

يتيح الفرصة للمعلمين والباحثين االستفادة من اختباري الذكاء البصري والتحصيل في            •
 .لذين سوف تعدهما الباحثةالهندسة ال
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 ١١

  :حدود البحث

  :اقتصر البحث الحالي علي

 مجموعة من طالب الصف األول اإلعـدادي بالمـدارس الحكوميـة            :حدود مكانية  •
 .بمحافظة دمياط، وذلك نظرا لمحل إقامة الباحثة

 وحدة الهندسة والقياس من كتاب الرياضيات المقرر علي تالميـذ           :حدود موضوعية  •
ن تالميذ الصف األول اإلعـدادى      الفصل الدراسي الثاني أل   / إلعدادي  الصف األول ا  

يجدون بها العديد من الصعوبات ويتضح ذلك من خالل درجات التالميذ في االختبار             
 .هاالستكشافي الذى تم تطبيق

 .٢٠١٠/٢٠١١  تم تطبيق  البحث خالل العام الدراسي:حدود زمانية •

   :منهج البحث
  :   يتبع البحث الحالي

ستراتيجيات التفكير المتـشعب،    اب: في إعداد اإلطار النظري المتعلق    : المنهج الوصفي  •
 .الذكاء البصري بصفة عامة وبصفة خاصة في الرياضيات

وذلك باستخدام مجموعتين تجريبية وضابطة، والتطبيق القبلـي        :  التجريبي هالمنهج شب  •
  .والبعدي ألدوات البحث

  :      أدوات البحث

  :تخدم البحث األدوات التالية من أعداد الباحثة      يس    

 .قائمة مهارات الذكاء البصري •

 .اختبار الذكاء البصري في الهندسة •

 .اختبار التحصيل في الهندسة •

  :  إجراءات البحث

  : تسير إجراءات البحث وفقا للخطوات التالية       

 :لإلجابة عن السؤال األول وهو -١

  اسبة لتالميذ الصف األول اإلعدادي؟ما مهارات الذكاء البصري المن


