
                
  

 

 كمية التربية             جامعة سوىاج     
 المجمة التربوية                   

  
 

أثش استخذام اسرتاتيجية الشؤوس املشقوة  علي تنوية بعض 
املفاهين الشياضية  وههاسات التفكري البصشي يف الشياضيات 

لعقلية لذي تالهيز الصف السادس االبتذائي  روي اإلعاقة ا
   القابلني للتعلن

 

 إعداد   

 سػا  صبشي حمنذ عبذاهلل سذاصيد/ 

 قسـ المناىج وطرؽ التدريس -مدرس مناىج وطرؽ تدريس التربية الخاصة
 كمية التربية جامعة الفيـو 

 
 

 م4242أبريل  42تاريخ القبول :             -         م4242 مارس 42تاريخ االستالم : 

 

DOI: 10.12816/EDUSOHAG.2021.  

 



 م4242( 78) -3ج-عدد يوليو                                       ...                أثر استخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0561 - 

 ملدص الذساطة :

بيػاف أرػر اسػتخداـ اسػتراتيجية الػرؤوس المرقمػة  ممػ  تنميػة  استيدفت الدراسة الحاليػة      
بعػػػض المفػػػاىيـ الريامػػػية  وميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري فػػػ  الريامػػػيات لػػػدي ت ميػػػذ الصػػػؼ 

 23) كونت مينػة الدراسػة مػفالسادس االبتدائ   ذوي  اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ  ، وقد ت
وتػػـ تقسػػيميـ إلػػ   العقميػػة القػػابميف لمػػتعمـالصػػؼ السػػادس االبتػػدائ   ذوي اإلماقػػة ب (تمميػػذ 

، وقػػد اسػػتخدمت  مجمومػػة تجريبيػػة(ت ميػػذ  7مػػابطة(، و)مجمومػػة  ت ميػػذ 7مجمػػومتيف )
مفػاىيـ الريامػية ، لتحديد ميارات التفكير البصػري ، وقائمػة بال قائمةالدراسة األدوات اآلتية   

ودليػػؿ لممعمػػـ ، وكتيػػب التمميػػذ ، واختبػػار المفػػاىيـ الريامػػية ، وكػػذلؾ اختبػػار ميػػارات التفكيػػر 
 البصري  ؛ وقد توصمت الدراسة ف  النياية إلى مجمومة مف النتائج مف أىميا  

 ف  التجريبية المجمومة ت ميذ درجات متوسط  بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد -2
 .لصالح التطبيؽ البعدي الريامية المفاىيـ الختبار والبعدي القبم  تطبيقيفال

 التجريبية المجمومتيف ت ميذ درجات متوسط  بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد .3
 .لصالح المجمومة التجريبية الريامية المفاىيـ الختبار البعدي التطبيؽ ف  والمابطة

 ف  التجريبية المجمومة ت ميذ درجات متوسط  بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد. 4
 .لصالح التطبيؽ البعدي البصري التفكير ميارات الختبار والبعدي القبم  التطبيقيف

 التجريبية المجمومتيف ت ميذ درجات متوسط  بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد .5
لصالح المجمومة  البصري التفكير ميارات الختبار البعدي التطبيؽ ف  والمابطة
  .التجريبية

 المفػػاىيـ -  البصػري التفكيػر ميػارات -  المرقمػػة الػرؤوس اسػتراتيجية  الكممػات المفتاحيػة 
 الت ميذ ذوي االماقة العقمية القابميف لمتعمـ .  -  الريامية
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The effect of using the numbered heads strategy on developing some 

mathematical concepts and visual thinking skills in mathematics 

among sixth grade students with mental disabilities who are able to 

learn 

 

Study summary: 

  The current study aimed to: Demonstrate the effect of using the 

numbered heads strategy on developing some mathematical concepts and 

visual thinking skills in mathematics among sixth grade students with mental 

disabilities who are able to learn. The study sample consisted of (12) student in 

Sixth grade of primary school with a learning disability. They were divided 

into two groups (6 students of a control group) and (6 students of an 

experimental group). The study used the following tools: a list to determine 

visual thinking skills, a list of mathematical concepts, a teacher's guide, a 

student’s handbook, a mathematical concept test, as well as a test of visual 

thinking skills. In the end, the study reached a set of results, the most important 

of which are: 

1. There are statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental and control groups in the post application of testing 

mathematical concepts for the benefit of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental and control groups in the post application to test 

mathematical concepts for the benefit of the experimental group. 

3. There are statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental group in the pre and post applications to test visual 

thinking skills in favor of the post application. 

4. There are statistically significant differences between the mean scores of 

the experimental and control groups in the post application of testing 

visual thinking skills in favor of the experimental group. 

key words:  strategy Heads Numbered - Visual Thinking Skills – Mathematics 

Concepts - students with mental disabilities who are able to learn.  
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 املكذمة :

أصبح لزامًا مم  التربوييف ف  ظؿ رورة المعمومات والتطور المعرف  ف  مصرنا الحال        
مواكبة ىذا التغير وابتكار أساليب تدريس حديرة ، وال سيما ف  مجاؿ التربية الخاصة حيث 

مما ترتب  ؛  ف  مدراس التربية الفكرية  ي حظ ازدياد أمداد الت ميذ ذوي اإلماقة  العقمية
كسابيـ ليس فقط الميارات االستق لية ، بؿ مميو إيجاد أفمؿ الطرؽ لتعميميـ  كذلؾ وا 

، :312.)ومح  ميد ،  والرياميات،والكتابة  ،اسية ، كالقراءةالميارات األكاديمية األس
283 .)(2 ) 
الت ميذ  ا لدىية المعرفية ، ويعتبر تنميتيوتعد المفاىيـ الريامية مف أىـ المفاىيـ العقم     

إحدى أىداؼ تدريس الرياميات ف  مرحمة التعميـ األساس  ،وى  المبنات األساسية الت  
تبن  ممييا المعرفة الريامية الت  تتمرؿ ف  التعميمات والميارات وحؿ المشك ت الريامية ، 

 ممى حؿ مسائؿ ريامية دوف أف يكوف التعميمات الريامية أوفالتمميذ ال يستطيع أف يفيـ 
دراؾ بالمفاىيـ الريامية المرت تعميـ ت ميذه المفاىيـ الريامية  المعمـ  بطة بيا ، وممىوم  وا 

 (. 337، 3127)إيماف سمير ،بشكؿ مستمر وبطرؽ تدريس متنومة وجديدة .
  المفاىيـ الريامية مرؿوتحصيؿ  واكتساب وأىتمت العديد مف الدراسات والبحوث بتنمية     

مشعؿ بدر، دراسة )،( :312)أحمد سعيد وآخروف، (،دراسة  3131زىر، )يحي  مدراسة 
، ( 3126، دراسة )آماؿ جماؿ ، ( 3127)إيماف سمير، دراسة (،  3129
)سام  مبد المعز ، ودراسة،( Gallegos, 2014،دراسة )( (Berna,2015دراسة
ما لدييـ مف  يـ ممىوتدريب الريامياتف  تعمـ الت ميذ مادة ( ، وذلؾ لدورىا الفعاؿ 3124

 . معمومات ريامية ف  حؿ المسائؿ الريامية.
ألنو يعتمد  ،ف  الرياميات التفكير البصريبتنمية اآلونة األخيرة كما تزايد االىتماـ ف       

معمومات وتمريميا  الت  تمكف التمميذ مف الحصوؿ ممى والميارات العقمية ممى األنشطة
دراكيا وحفظيا ، ومف رـ الت عبير مف ىذه المعمومات واألفكار الواردة لديو بشكؿ بصري وا 

والرسـ ف  تفامؿ نشط ،  ،والتخيؿ،ولفظ  ، ولذا فالتفكير البصري يظير مندما تندمج الرؤية 
 تيسر ممىالنماذج واألشكاؿ والرسومات بصورة مكرفة ممف المقررات الدراسية فعرض 

                                                           
1
 (.أسم الباحث أو المؤلف ، سنة النشز ، رقم الصفحة :) سار التىثيق في متن الدراسة علي النحى اآلتي  
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نجاوبالتال  تحسف أداء الت ميذ الفيـ  ، 3129)محمد خالد ،  ف  تمؾ المقررات .زاتيـ ىـ وا 
3 .) 

التفكير البصري ف  تنمية أىمية  ممى لذا فقد أكدت العديد مف الدراسات والبحوث     
دراسة (،3131) غادة شوماف ،  دراسة   الدراسية ، مرؿميات ف  مختمؼ المراحؿ ياالر 

 3129)ريـ خالد ،  دراسة(، 3129دراسة محمد السيد ،  (، 3129)ناصح حسيف ، 
الديب نماؿ ، ودراسة )( 3128)سماح مبد الحميد ، ،دراسة( 3129،دراسة )محمد خالد، (
 يجعؿ العممية التعميمية بحاجة إلى ، األمر الذي(3124) مريـ مبد ، دراسة ،(  3126، 

شراكو ف  العممية التعميمية .   جيود ممامفة ؛ ليتـ التخمص مف سمبية التمميذ ، وا 
ف   ميارات التفكير البصريو ، المفاىيـ الريامية ذوي اإلماقة العقمية مممية تعميـ  وتعد     

ف الت ميذ ذوي عمميف ، حيث إالت  تواجو الكرير مف الممف أصعب المشك ت  الرياميات
اإلماقة العقمية ال يشكموف فئة متجانسة ، وأف مناىج الرياميات المومومة ليؤالء الت ميذ 

المومومة لمت ميذ العادييف ، فيتـ صياغة مناىج الرياميات لمت ميذ راتيا يف نظتختمؼ م
بغ  تغطيتيا خ ؿ العاـ ينلممحتويات الت  ذوي اإلماقة العقمية بومع خطوط مامة ومريمة 

 تمنع تحقيؽ أىدافياالت  الطرائؽ التقميدية المجردة  قائمة ممى أيما نيا، كما إالدراس 
،)سام  مبد المعز، ( 231، :312.)ماىتياب أحمد،  ووجدانياً ، وميارًيا ، معرفياً الشاممة 
3124  ،26 ) ،Singh,Agarwal,2013 ,p45)). 
ميارات و ،المفاىيـ الريامية  تعميـ الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية يزيد  مف صعوبة و      

جانب مشك ت ف   إلىلدييـ  وجود مشك ت سموكية وحركية  ف  الرياميات التفكير البصري
، اهلل )ياسر موض .مما يعقد تعميميـ تمؾ الميارات  ؛لممريرات واالنتباه  قصيرة المدى الذاكرة

 (. 249، 3129ابراىيـ مبداهلل، 
والبعد مف الطرائؽ  والتنوعتدريس تتصؼ بالمرونة  يجب استخداـ استراتيجياتلذلؾ      

، حت  ال يصاب الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية  لتناسب الصعوبة المراد معالجتيا التقميدية 
يعيؽ  مممية التعمـ  لدي ىؤالء الت ميذ ويؤدي حباط  ، إذ كؿ ىذا بالممؿ وتشتت االنتباه واإل

لذا يجب تطبيؽ استراتيجيات تدريس  ؛ ( 42،  3126) بطرس بطرس،  بيـ إل  الفشؿ
 مف  ذلؾ العديد ت ممىوأكد يـ بفامميةمية لمتدريس لت ئـ خصائص الت ميذ ذوي اإلماقة العق
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(، 3124(،) ميس  بف جواد بف صباح، :312،مرؿ )ومح  ميد سعود، الدارسات والبحوث
 (.3122)رامر بف حمد بف سعد، 

الرؤوس المرقمة مف استراتيجيات التدريس الحديرة الت  تسيـ بشكؿ تعد استراتيجية و      
يمية جيدة لممعمـ سواء ممى ميذ ، وتحقؽ نتائج تعملدي الت  النشطفامؿ ف  تشجيع التعمـ 

وانعكاس نتائجيا مم  مستوي أداء ، تحصيؿ الت ميذ أو مم  انسيابية خطواتيا مستوى 
بف ()ماش  325، 3127، متمـ جماؿ.)وقت طويؿ لتنفذىا وال تحتاج إلى المعمـ ف  الدرس

  ( 2:6، 3122، محمد
( ،) ممر الحمدان  ،  :312)ماىتياب أحمد،  وأكدت بعض البحوث مرؿ   دراسة      

بيدؼ تعزيز  ؛الجمامة    تنظيـ ممؿإل استراتيجية الرؤوس المرقمة سعى ( ممى 3124
ذوي التعمـ ، وتنمية التحصيؿ الدراس  ، مف خ ؿ تنظيـ بنائ  دقيؽ لكيفية تعامؿ التمميذ 

تحقيؽ األىداؼ  أجؿ الوصوؿ إلىواشراكيـ معًا مف  مع غيره مف الت ميذ ،اإلماقة العقمية 
 المرجوة.
كما إف اشراؾ أكبر مدد مف الت ميذ ينبغ  أف يتـ بعيدًا مف ترتيب جموسيـ داخؿ      

ينبغ  أف تكوف بصيغة ، وأف طرح األسئمة أساس مستواىـ العمم   ممى أو،الفصؿ الدراس  
ًا مستواه العمم  وتكرار السؤاؿ توح  أنيا موجيو لجميع الت ميذ وأف اختيار التمميذ يتـ بعيد

يد مف التفامؿ ومسمومة وأيما البعد مف التشتت يز ،وبسيطة  ،ألكرر مف مرة بصيغة وامحة
 (. 41، 3129)نافز أحمد، (،231،  :312) إيماف مجم ، والمشاركة

ف ما تقدـ فإف مممية تعميـ الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية الذيف ال يتمكنو وتأسيسًا ممى     
رتيا الحالية ليست بالعممة السيمة ، إذ تتطمب توفير كؿ التعميـ بصو  مف االستفادة مف مناىج

 ما مف شأنو أف يحقؽ ليـ الوصوؿ لتمؾ المواد الدراسية والنجاح فييا .
استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة كواحدة مف استراتيجيات  لجأت الباحرة إلى وقد     
؛ ألنيا تركز بشكؿ أساس  ف  ىذه الدراسة  التعاون مبادئ التعمـ  ممى النشط القائمةالتعمـ 
التمميذ ، وتتفؽ مع ما يميؿ إليو ويمب  رغباتو ويزيد مف دافعيتو لمتعمـ ، وتجعؿ دوره ممى 

   فام  ونشطا ف  الموقؼ التعميم .
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الت ميذ  تفادةاس بمحاولة التعرؼ مم  مدى الحالية لذا سوؼ تقوـ الباحرة مف خ ؿ الدراسة
المفاىيـ  فامميتيا ف  تنمية  استراتيجية الرؤوس المرقمة ، ومدىمف  ذوي اإلماقة العقمية

 ميارات التفكير البصري ف  الرياميات لدييـ .الريامية و 
 مؼكلة الذساطة:

معؼ المفاىيـ  الريامية  م حظة مف خ ؿالدراسة  مشكمةب الباحرة حساسانبع       
كير البصري لدي الت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية  القابميف وميارات التف

 لمتعمـ ؛ وذلؾ مف خ ؿ إشرافيا ممى بعض مجمومات التربية العممية ف  مدراس التربية
  الفكرية.

إل  جانب قياـ الباحرة  باالط ع مم  كتاب الرياميات المقرر مم  ت ميذ الصؼ        
 تبيفحيث مف وزارة التربية والتعميـ ، بتدائ  ذوي اإلماقة العقمية  القابميف لمتعمـالسادس اال

وجود قصورًا وامحا ف  تقديـ األنشطة الحسية الت  ترري المفاىيـ الريامية وميارات التفكير 
البصري لدي ىؤالء الت ميذ ، وبمناقشة معمميف مينة الدراسة ؛ تـ االستدالؿ مم  مدـ 

المفاىيـ والميارات وتصنيفيا ، وكيفية تقديميا مف خ ؿ االستراتيجيات التعميمية  ومييـ بتمؾ
  المناسبة. 

دراسة  ومنيا   المفاىيـ الريامية تناولتسات السابقة الت  البحوث والدراوبمراجعة بعض  
انخفاض مستوي الميارات العددية  الت  تتممف  مم الت  أكدت  ( :312)ومح  ميد ، 

اىيـ والميارات الريامية   مرؿ مفاىيـ ممميات األرقاـ ، والع قات العددية ، وحؿ بعض المف
المشك ت العددية وتقدير النواتج والترابط بيف طرؽ الحساب الذىن  والكتاب  لذوي اإلماقة 

الت ميذ ذوي ( معؼ قدرة  :312، وحددت دراسة )ماىتياب أحمد، العقمية  بشكؿ كبير 
دراؾ المفاىيـ الريامية المرتبطة بمفاىيـ القياس ،التحصيؿ األكاديم   ممىاإلماقة العقمية  وا 

دراسة كؿ مف )ياسر موض اهلل،  وأمافت،مرؿ  الطوؿ ، الزمف والحجـ، الوزف والسرمة 
( أف الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية لدييـ صعوبات ف  الرياميات  3129ابراىيـ مبداهلل ، 

دراؾ مفيوـ الوقت ،وصعوبة إدراؾ ،تتمرؿ  ف  صعوبة إجراء م مميات المرب والقسمة ،وا 
( 3128بندر بف ناصر ، رحمة سعيد ، وأظيرت دراسة )  ،الفروؽ بيف قيـ األمداد المختمفة 

أف الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية لدييـ قصورًا ف  أبرز الميارات الحسابية وى  ميارات الشراء 
الريامية  معؼ الميارات ( إلى 3127، محمدمنار سة ) وأشارت دراوالتعامؿ مع النقود ،
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بمرورة  (3127صابر محمود وآخروف، )وأوصيت دراسة ،الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية لدي
استخداـ طرؽ تدريس غير تقميدية لرفع مستوي أداء الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية ف  

 .Katherine, T.R،)( 3126)مايد مايض، منصور سمير، وذكرت دراسةالرياميات،
al,2015)  ، أف الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية ف  احتياج لتنمية  ( 3126، )محمد إبراىيـ

الميارات الريامية لدييـ كالمفاىيـ اليندسية مرؿ المربع ،المستطيؿ ، والمرمث ، الدائرة  
أف ( 3124،ودراسة)سام  مبد المعز ، ( 3124ميس بف جواد ، وأكدت أيما دراسة )،

حسابية مرؿ الجمع الميارات ال ف  لدييـ قصورالت ميذ ذوي اإلماقة العقمية البسيطة  
 ،رات الحسابية ف  مواقؼ حؿ المشك تاستخداـ الميا تنقصيـ القدرة ممى أيما، و والطرح

القصور الوامح ف   ىإل ( 3122)رامر بف حمد ، و،(3123جابر محمد ، وأشارت دراسة )
 وأيما ميارات مد األرقاـ  ، التسمسؿ ، التناظر األحادييامية مرؿ التصنيؼالمفاىيـ الر 

 القابميف لمتعمـ . لذوي اإلماقة العقمية
لموقوؼ مم  مستوي  اختبارباستخداـ بأجراء دراسة استط مية  قامت الباحرةوقد      

اقة العقمية القابميف ميارات التفكير البصري لدي ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلم
مف  كتاب الرياميات  ىـ إمدادب قامت الباحرة،( سؤااًل 61) االختبار تممف، وقد  لمتعمـ 

تبيف مف ؛ و  المقرر مم  ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ
ء الت ميذ )مينة % إجمال  مدد ىؤال 91نتائج تطبيؽ ىذا االختبار أف ما يقارب مف نسبة 

ف   وجود معؼأظير   االختبار، األمر الذي سئمةأ مم الدراسة( قد اخطأوا ف  اإلجابة 
   .لدييـ ميارات التفكير البصري

معؼ ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ   وف  موء ما تقدـ تحددت مشكمة الدراسة ف       
التفكير البصري ف   ميارات يامية و المفاىيـ الر ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ ف  

إدراؾ المفاىيـ  سع  إل  استخداـ أداة تسامدىـ ممى؛ األمر الذي جعؿ الباحرة ت الرياميات
الريامية وتنمية ميارات التفكير البصري والت  تظير ف  استخداـ استراتيجية الرؤوس 

استخداـ استراتيجية يسيـ  الدراسة الحالية تحديد إل  أي مدىومف رـ تسع   . المرقمة 
ت ميذ الصؼ السادس المرقمة ف  تنمية المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري 

 االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ .
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أرر استخداـ استراتيجية ما لذا يمكف صياغة مشكمة الدراسة ف  السؤاؿ الرئيس اآلت        
ميارات التفكير بعض المفاىيـ الريامية و تنمية  اميات ممىس المرقمة ف  تدريس الريالرؤو 

؟ وقد تفرع  الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـالبصري لدي ت ميذ 
 مف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرمية األتية 

ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة ما المفاىيـ الريامية المناسبة لدى  .2
 عقمية القابميف لمتعمـ؟ال

ت ميذ الصؼ السادس لدى الرياميات المناسبة لتدريس   ما ميارات التفكير البصري .3
 االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ؟

ما أرر استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة ف  تنمية بعض المفاىيـ الريامية لدى  .4
 ماقة العقمية القابميف لمتعمـ؟ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإل

 ميارات التفكير البصريتنمية بعض استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة ف   ما أرر .5
ماقة العقمية القابميف ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإل اميات لدىالريف  
 ؟لمتعمـ

 أٍذاف الذساطة :

  تيدؼ الدراسة الحالية إلى 
المناسبة لدى ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة تحديد المفاىيـ الريامية  .2

 العقمية القابميف لمتعمـ.
لدى ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي تحديد ميارات التفكير البصري المناسبة  .3

 اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ.
ة بياف أرر استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة ف  تدريس الرياميات مم  تنمي .4

ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية  لدى المفاىيـ الريامية بعض 
 القابميف.

بياف أرر استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة ف  تدريس الرياميات مم  تنمية  .5
بعض ميارات التفكير البصري لدى ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة 

 العقمية القابميف.
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 الذساطة:أٍنية 

  ف  يمكف أف تفيد الدراسة الحالية  
  تخطيط المناىج وتطويرىا رؤية جديدة ف  تنظيـ محتوي الرياميات متقديـ لمقائميف م .2

 وفؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة.
مسامدة معمم  الرياميات لذوي اإلماقة العقمية مف خ ؿ تقديـ كتيب التمميذ ودليؿ  .3

ب الرياميات وفؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة ، بما كتا موموماتالمعمـ  ف  بعض 
، واكساب ت ميذىـ يسامدىـ مم  مسايرة كؿ ما ىو حديث ف  مجاؿ تدريس الرياميات 

ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ المفاىيـ الريامية وتنمية ميارات التفكير البصري 
 حؿ المسائؿ الريامية.لدييـ ، مما يكوف لو تأرير إيجاب  ف  تعميميـ كيفية 

مسامدة التمميذ ف  ىذه المرحمة حيث أف استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة ف   .4
تدريس الرياميات قد يسامده مم    إمادة تنظيـ محتوي المادة مما يؤدي إل  تنمية 

 المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري.
متعمقة بتجريب استراتيجية الرؤوس ت فتح المجاؿ أماـ الباحريف إلجراء بحوث ودراسا .5

 المرقمة ف  مجاؿ تعميـ الرياميات وخاصة أنيا لـ تستخدـ كريرًا ف  ىذا المجاؿ 
 فشوض الذساطة:

 تحاوؿ الدراسة الحالية التحقؽ مف صحة الفروض اآلتية. 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  درجات ت ميذ المجمومة التجريبية  .2

 يقيف القبم  والبعدي الختبار المفاىيـ الريامية.ف  التطب
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  درجات ت ميذ المجمومتيف  .3

 التجريبية والمابطة ف  التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الريامية.
درجات ت ميذ المجمومة التجريبية ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط   .4

 تطبيقيف القبم  والبعدي الختبار ميارات التفكير البصري.ف  ال
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  درجات ت ميذ المجمومتيف  .5

 التجريبية والمابطة ف  التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري.
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 سذود الذساطة :

 ستمتـز الدراسة بالحدود اآلتية 
 ـ. 3131ؿ الدراس  األوؿ مف العاـ أكتوبرالحدود الزمانية   الفص .2
 الحدود البشرية   ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية. .3
 بالفيـو . الحدود المكانية   مدرسة التربية الفكرية .4
 الحدود المومومية   .5

  ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ   مومات مادة الرياميات المقررة ممىمو بعض
،  الجمع  بدوف  4)السامة ، القيمة المكانية، جدوؿ مرب    األوؿبالفصؿ الدراس

حمؿ لعدد مكوف مف ر رة أرقاـ ، القسمة،  الجمع  ألمداد مكونة مف ر ث أرقاـ  
طرح مدديف كؿ منيما مكوف مف ر رة أرقاـ  ،الجمع افقيًا ألمداد مكونة مف رقميف ،

 التمارؿ، ة ارقاـ بدوف است ؼطرح مدديف كؿ منيما مكوف مف ر ر ، باالست ؼ
 طيؿ.المست، الدائرة عددية ، المرمث ،القيمة ال،

 واالستيعاب)يتمرؿ ف  الفيـ والتطبيؽ ىيـ الريامية مند مستويات التذكرقياس المفا ،
 المباشر(.

    تفسير المعمومات ، وتحميؿ المعمومات ، قياس ميارات التفكير البصري األتية
دراؾ المعمومات.  وا 

 َر الذساطة:مي

 ستتبع الدراسة المناىج البحرية اآلتية  
مدادالمنيج الوصف   وذلؾ ف  وصؼ الدراسات السابقة ، و  .2 اإلطار النظري لمدراسة  ا 

 الحالية .
بو التجريب  ذي امتمدت الدراسة مم  التصميـ ش المنيج شبو التجريب    .3

 . ، رـ تحميؿ النتائج إحصائياً المجمومتيف المابطة والتجريبية 
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 مصطلشات الذساطة:

 تممنت الدراسة المصطمحات اآلتية   
ى  الصورة الذىنية الت  تتكوف لدي التمميذ بتداولو مجمومة  المفاىيـ الريامية    .2

مف األشياء المدركة بالحواس والت  تحمؿ معن  أو داللة ريامية يعبر منو بكممة 
 (.6،  3129أو برمز)رانيا ممواف وآخروف ، 

ذي تمؾ المفاىيـ الت  يدرسيا تمميذ الصؼ السادس االبتدائ   احرة إجرائيًا بأنيا وتعرفيا الب
لت  ظيرت مف خ ؿ قائمة مميو ، وا ةالمقرر الرياميات  اقة العقمية القابؿ لمتعمـ ف  مادةاإلم

 .المفاىيـ الريامية الت  أمدتيا الباحرة 
المتمرمة ف  قدرة التمميذ ممى بأنيا نتاجات التفكير البصري   ميارات التفكير البصري .3

دراؾ الع قات وتمييزىا واستخ ص النتائج ،والمعان  ،وتحميمييا  القراءة البصرية ،وا 
،وتفسيرىا إرر مشاىدة الرسـو واألشكاؿ واأللواف والحركة )إبراىيـ  مبد الفتاح ، 

3131  ،241.) 
الت  سوؼ يتـ  مؾ المياراتى  ت وتعرؼ الباحرة ميارات التفكير البصري إجرائيا بأنيا   

ذوي اإلماقة العقمية ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ   ف  الدراسة الحالية لدي  تنميتيا
دراؾ المعمومات و  تفسير المعمومات ، وتحميؿ وتمرمت ف  القابميف لمتعمـ تـ المعمومات ، وا 

 التوصؿ إلييا مف خ ؿ القائمة الت  أمدتيا الباحرة.
  المرقمة   ساستراتيجية الرؤو  .4
بأنيا استراتيجية تعميمية مف استراتيجيات التعمـ ( 6، :312ماىيتاب أحمد، عرفيا )ت     

ذوي اإلماقة العقمية  إل  فرؽ ويتكوف كؿ فريؽ مف  سيـ ت ميذ التعاون  يتـ مف خ ليا  تق
لت ميذ ( ،رـ نطرح سؤااًل مم  ا 4-2( ت ميذ ويعط  كؿ تمميذ رقماً  يتراوح ما بيف )4)

أف كؿ تمميذ يعرؼ اإلجابة وبعدىا نذكر الرقـ  يتأكدوالك  ؛ ويمع الت ميذ رؤوسيـ معًا 
الباحرة ىذا  وتتبن  ، نفس الرقـ أيدييـ ويقدموا إجابات لمصؼ ككؿبفيرفع المرقموف 

 .التعريؼ
  بأنيـ يعانوف مف قصور ف  مستوى األداء  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ .5

قم  العاـ  مصحوبا بعجز ف  السموؾ التكيف  ويمتحقوا بمراكز ومدراس التربية الع
 ( . 213،  :312الفكرية )فايز مم  ، إبراىيـ مبداهلل ، 
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 وتعرؼ الباحرة ت ميذ ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ ف  ىذه الدراسة تعريفا إجرائيا
نسبة ذكائيـ بيف  ويتراوحاس التربية الفكرية الت ميذ الذيف تـ قبوليـ بمدر  ىؤالءبأنيـ "  
اإللماـ بمبادئ القراءة والكتابة  ( درجة مم  مقياس الذكاء ويستطيعوف 81 – 61)

   والحساب.
 للذساطة االطاس اليظشي

 وقد تناوؿ اإلطار النظري لمدراسة إلقاء نظرة موجزة ممى المحاور اآلتية 
 المفاىيـ الريامية . .2
 البصري.ميارات التفكير  .3
 استراتيجية الرؤوس المرقمة. .4
 الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية. .5

 املفاٍيه الشياضية:احملوس األول :

 مفَوو املفاٍيه الشياضية : - أ
قامدة لمحكـ أو الصفة "(  بأنيا 878،  3131،  ، خالد محمديعرفيا ) محمد مم  

األساسية ف  بناء بنة ويعتبر المفيوـ المالمجردة المشتركة بيف جميع أمرمة المفيوـ ، 
الصورة الذىنية الت  "أنيا  ( ممى6 ، 3129)رانيا ممواف وآخروف ،  وتذكرىا، "الرياميات

تتكوف لدي التمميذ بتداولو مجمومة مف األشياء المدركة بالحواس والت  تحمؿ معن  أو داللة 
أنيا ( ب 268، 3128)شيخة بنت رجعاف ،  وتري ،"ريامية يعبر منو بكممة أو برمز

أو لفظ  ،أفكار مجردة يمكف التعبير منيا برمزالت  تمرؿ مجمومة الصفات والخصائص "
مجمومة "أنيا  ممى(  42،  3126جماؿ ، )آماؿ  ياتعرمو ، "يصبح اسما لممفيـو الريام 

ا البعض ف  إطار ريام  يمف الخصائص المشتركة لممماميف الريامية الت  ترتبط مع بعم
 . "المنطق  لمصطمح المفيـواألساس موحد لبناء 

 أٍنية تعله املفاٍيه الشياضية : - ب
 فيـ المادة الدراسية.  الت ميذ ممى تسامد .2
 انتقاؿ أرر التعمـ. تسامد ممى .3
 .(248، 3131)يحي  مزىر ،  حؿ المشك ت تنم  قدرة الت ميذ ممى .4
 ألي نشاط. ، والتوقع  التخطيطتسامد مم  التوجو ،و  .5
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 بيف مجمومات األشياء واألحداث.تسمح بالتنظيـ والربط  .6
، 3128)شيخة بنت رجعاف، الت ميذ مند تعمـ المفاىيـ  تنم  القدرات الفردية لدى .7

36). 
 أنواع المفاىيـ الريامية  - ت
 ( المفاىيـ الريامية ممى31، 3129 )مشعؿ بدر،(و، 34، :312)محمد حمد ،  صنؼ

 النحو التال  
 إلييا مف خ ؿ تعميـ الخصائص مم  مفاىيـ متعمقة بالمجمومات  يتـ التوصؿ .2

، مرؿ مفيـو العدد ) األمرمة ، أو الحاالت الخاصة ممى ( ، ومفيـو المربع 4المفيـو
 .، الدائرة، المستطيؿوالمرمث 

طرؽ العمؿ ، كمفيـو جمع المصفوفات ،  تركز ممىمفاىيـ متعمقة باإلجراءات   .3
 والقسمة المطولة.

ممميات المقارنة والربط بيف مناصر مجمومة أو  ممىتركز مفاىيـ متعمقة بالع قات   .4
 مجمومات ، كمفاىيـ المساواة ، وم قة الترتيب والمقارنة.

مفاىيـ متعمقة بالبنية أو الييكؿ الريام   كمفيوـ االنغ ؽ ، والعنصر المحايد ،  .5
 والمستوي والفراغ.

 خصائص المفاىيـ الريامية    - ث
) ، (246، 3131)يحي  مزىر ، ئص حددىاتتميز المفاىيـ الريامية بعدة خصا 

 وى  مم  النحو التال   (33، 3128)شيخة بنت رجعاف، ، (،3129سام  موس ، 
فيما بينيا ف  درجة تعمميا ، بمعن  أف الريامية تختمؼ المفاىيـ قابمية التعمـ    .2

ىناؾ مفاىيـ يمكف تعمميا أسرع مف غيرىا ، كما أف الت ميذ يختمفوف ف  استيعاب 
 لمفاىيـ الريامية تبعًا لدرجة نمجيـ وتعمميـ .ا
المفاىيـ الريامية فيما بينيا ف  درجة استخداميا ، بمعن   قابمية االستخداـ  تختمؼ .3

أف ىناؾ مفاىيـ تستخدـ أكرر مف غيرىا ف  فيـ وتكويف القوانيف ، وحؿ المشك ت 
ًا لدرجة نمجيـ ، ويختمؼ الت ميذ ف  إمكانية استخداـ المفاىيـ الريامية تبع

 وتعمميـ.
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بدرجة إتقاف المتخصصيف لو ، ويزداد الريام   الصدؽ   يتحدد صدؽ المفيـو   .4
صدؽ المفيوـ لدي التمميذ الواحد بزيادة درجة تعممو ، واقترابو مف مفيوـ 

 المتخصصيف .
العمومية   تختمؼ المفاىيـ الريامية ف  درجة مموميتيا ، وذلؾ طبقًا لعدد المفاىيـ  .5

ريامية المتممنة فييا ، ويزداد مدد الصفات المميزة والمرورية لتعريؼ المفيوـ ال
 ، كمما أصبح المفيـو أقؿ ممومية.

البنية   تتحدد بنية المفيـو بالع قة الموجودة بيف مكونات ىذا المفيـو ، وي حظ  .6
 أي مفيـو تزداد تعقيدًا بنقصاف درجة وممومية ىذا المفيوـ.أف بنية 

مرمة الدالة مم  المفيـو   معظـ المفاىيـ الريامية ليا أمرمة تدؿ ممييا ، تعدد األ .7
ولكنيا تختمؼ ف  مدد األمرمة الدالة ممييا ، وىذا العدد يتراوح بيف مراؿ إل  مدد ال 

 نيائ  منيا.
والت  يجب أف يمـ بيا تمميذ  وتري الباحرة أف مف ممف خصائص المفاىيـ الريامية 

،   المفيـو حسيًا أو مقمياً  قابمية إلدراؾ األمرمة الدالة ممىالقابؿ لمتعمـ ال العقميةاإلماقة ذي 
تختمؼ المفاىيـ الريامية فيما بينيا ف  نومية األمرمة الت  تمكف التمميذ مف إدراؾ حيث 

المفاىيـ حسيًا ومقميًا ، وكمما ازدادت درجة تعمـ التمميذ زادت درجة إدراكو لممفيوـ األقؿ 
مجو فالتمميذ يتعمـ المفاىيـ مف خ ؿ رؤية األشكاؿ وتداوليا ، ولكف كمما زاد ن وموحًا ، 

 تعمـ المفاىيـ مف خ ؿ الرموز. زادت قدرتو ممى
 اطتدذامات املفاٍيه الشياضية: - ز

)سماح يد الصفات الت  يطمؽ ممييا مصطمحويقصد بو تحداالستخداـ االصط ح    .2
 .( 434، 3127مبد الحميد، 

ستخدـ قد ن ويقصد بو تصنيؼ أمرمة المفيـو  مف غيره ، و  لدالل   االستخداـ ا .3
 (.36،  3127)اسراء جواد ، المفيـو رمزًا أو تسمية لمداللة ممى

ستخدـ مصطمح ىو استخداـ  لغوي أو لفظ  ، فقد ناالستخداـ التممين  لممفيوـ    .4
ر مما ىو أكرمف حيث الشروط المرورية والكافية لتكويف المفيوـ ،  المفيوـ 
 ( 44،  3126)آماؿ جماؿ ، مسم  بو

  



 م4242( 78) -3ج-عدد يوليو                                       ...                أثر استخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0513 - 

 أٍذاف  تعليه التالميز روي اإلعاقة العكلية املفاٍيه الشياضية : - ح
(،و)جيياف لطف ، 26،  3126(، و)محمد إبراىيـ،  244،  :312ذكرت )ماىيتاب أحمد، 

امية ( أف اليدؼ األساس  لتعميـ الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية المفاىيـ الري 33،  3124
جانب تنمية قيـ تربوية واجتمامية ،  فكير الريامية المختمفة ليـ ، إلى،ىو تنمية  نواح  الت
 النحو اآلت    ؼ أىداؼ خاصة أخري وى  ممىوينبع مف ىذا اليد

 تنمية تذوؽ التمميذ لجماؿ االنتظاـ ف  الطبيعة وف  األنماط الريامية. .2
حؿ المشك ت مف خ ؿ أفكار  ممى لتمميذ وقوة م حظتو ،وتدريبوتنمية خياؿ ا .3

 ريامية.
 والمربع.،تنمية المفاىيـ اليندسية مرؿ المرمث ، الدائرة ، المستطيؿ  .4
 والوزف.،والمسافة ،والحجـ  ،والزمف،تنمية مفاىيـ القياس  .5
تنمية المفاىيـ األولية لمرياميات ف  األمداد والتصنيؼ ، والتسمسؿ ،التناظر  .6

 قية. األحادي واألوليات المنط
 قواعذ تعليه التالميز روي اإلعاقة العكلية  املفاٍيه الشياضية: - خ

توجد مجمومة مف القوامد الت  يجب مراماتيا مند تعميـ المفاىيـ الريامية لمت ميذ  
مومومًا واحدًا  لممفيوـ ، ولكف ال بد مف  تقديـ  ال يكف  ذوي اإلماقة العقمية ومنيا  أنو
، فمرً  مفيـو )المرمث ( ال بد مف مرض مدة مومومات تمـ وجود مدة مومومات متباينة 

جديدة  مف مفيوـ مختمؼ لك  يزداد المفيوـ رباتًا ،  يتـ مرض مومومات)المرمث( ، رـ 
تعمـ المفيـو نكتف  بتعمميـ مفيـو واحد فقط ، وبعد ذلؾ نتدرج ف  ف  بداية  ومف الميـ 

 عمؿ مقارنة بيف المفاىيـب نياية نقـو الف   ليـ ، رـ األخرى تقديـ المفاىيـ الريامية  
،  3123)جابر محمد ،  نتأكد مف رباتيا ف  ذىنيـ الت  تـ تقديميا لمت ميذ حتىالريامية 

421 .)  
 عالقة اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة باملفاٍيه الشياضية: - د

يتمح مف خ ؿ العرض السابؽ لدي الباحرة أف المفاىيـ الريامية تعتبر مف  
مفاىيـ األساسية ف  حياة  كؿ الت ميذ ، رغـ اخت ؼ حاجة كً  منيـ إل  نومية تمؾ ال

المفاىيـ ؛ حيث أنيا الوسيمة الرئيسية ، والمفتاح لفيـ العالـ المحيط بيـ ،وتعميؽ مستوي 
استيعابيـ لمخبرات والحقائؽ،  لذا يجب استخداـ األشكاؿ والصور والممصقات والعينات 
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رارة االنتباه ومعالجة القصور الموجود لدييـ ويتمح ىنا دور استراتيجية والنماذج ؛ إل 
الرؤوس المرقمة الت  تعتمد مم  تقسيـ الت ميذ إل  مجمومات صغيرة غير متجانسة ، وىذا 
مف شأنو أف يشجع الت ميذ مم  التعامؿ مع المفاىيـ بصورة ممموسة حسية ترام  منصر 

 ممية كبيرة.  الدافعية والتشويؽ بتعاوف وفا
لمت ميذ  بتنمية المفاىيـ الريامية العديد مف الدراسات والبحوث السابقة أىتمت وقد 

 ذوي اإلماقة العقمية  فيما يم  مرض لبعض منيا 
 : 2019دساطة أميً سلني وآخشوٌ،  .1

استخداـ التابمت وشبكة  الكشؼ مف فعالية برنامج قائـ ممى استيدفت الدراسة 
الت ميذ ذوي اإلماقة الفكرية البسيطة بعض المفاىيـ الريامية والعممية .  االنترنت ف  تعميـ

بينيو لقياس الذكاء واختبار تحصيم  لممفاىيـ  –وتـ استخداـ أداتيف ىما   اختبار ستانفورد 
( تمميذ وتمميذة مف ذوي اإلماقة الفكرية 31الريامية والعممية .وتكونت مينة الدراسة مف )

تخداـ المنيج التجريب  . وأشارت نتائج الدراسة إل  تحسف الت ميذ ذوي البسيطة. وتـ اس
مد ممى استخداـ فعالية البرنامج التدريب   الذي امت قة الفكرية البسيطة ، مما يدؿ ممىاإلما

 نترنت .التابمت وشبكة اإل 
 : 2015دساطة عايذ عايض، ميصوس مسري، .2

الداللية  أدوات الويب   قائـ ممىف فاممية  برنامج تعميمىدفت الدراسة الكشؼ م 
الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية .  المفاىيـ التبولوجية لدىتنمية  ف  تدريس الرياميات ممى

وتـ استخداـ أداة واحدة   اختبار المفاىيـ التبولوجية ف  الرياميات . وتكونت مينة الدراسة 
 لذىنية. وامتمدت الدراسة ممىاقة ا( تمميذ بالصؼ الران  االبتدائ  مف ذوي اإلم25مف )

ف  تنمية فاممية البرنامج التعميم   تجريب . وتوصمت نتائج الدراسة إلىالمنيج شبو ال
 الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية. المفاىيـ التبولوجية لدى

 : 2013دساطة طامي عبذ املعض ،  .3

تنمية الدراسة الكشؼ مف أرر توظيؼ استراتيجية التعمـ لإلتقاف ف  استيدفت  
الت ميذ المتخمفيف مقميا القابميف لمتعمـ لمرحمة  الريامية واالتجاه نحو المادة لدىالمفاىيـ 

اإلمداد المين . وتـ استخداـ أداتيف   اختبار المفاىيـ الريامية ،مقياس االتجاه . وتكونت 
القابميف. (تمميذ  بالصؼ األوؿ المين  مف الت ميذ المتخمفيف مقميا 31مينة الدراسة مف )
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فاممية استراتيجية  الدراسة إلى وامتمدت الدراسة مم  المنيج شبو التجريب  . وتوصمت نتائج
 الجمع( واالتجاه نحو المادة لدى –التعمـ لإلتقاف ف  تنمية المفاىيـ الريامية) الطرح 

 الت ميذ المتخمفيف مقميا القابميف لمتعمـ.
 : 2013دساطة ديَاٌ لطفي ،  .4

ة إمداد حقيبة تعميمية ف  المفاىيـ الريامية لألطفاؿ المعاقيف مقميا . ىدفت الدراس 
وتـ استخداـ األدوات اآلتية   اختبار كاتؿ لقياس ذكاء األطفاؿ ، اختبار تحصيؿ ف  المفاىيـ 

قيف مقميا . وامتمدت الدراسة ( طف  مف المعا 41الريامية . وتكونت مينة الدراسة مف )
تنمية فعالية استخداـ الحقيبة التعميمية ف   يب  . وأشارت النتائج إلىبو التجر المنيج شممى 

 المعاقيف مقميا . المفاىيـ الريامية  لدى
 : 2012دساطة دابش حمنذ عبذاهلل ،  .5

تعرؼ فاممية برنامج تدريب  لتنمية بعض المفاىيـ الريامية لدي الدراسة استيدفت  
ائيـ بالعادييف المكافئيف ليـ ف  العمر العقم . وتـ المعاقيف مقميا القابميف لمتعمـ ومقارنة أد

( طفً  مف 24استخداـ أداة واحدة   اختبار المفاىيـ الريامية . وتكونت مينة الدراسة مف )
ؿ العادييف . ( طفً  بالصؼ األوؿ االبتدائ  مف األطفا24األطفاؿ المعاقيف مقميا ، و)

صمت نتائج الدراسة إل  فاممية البرنامج المنيج التجريب . وتو  وامتمدت الدراسة ممى
التناظر األحادي( ، مما يؤكد  التدريب  ف  تنمية مفاىيـ الريامية )التصنيؼ ، التسمسؿ ،

أف األطفاؿ المعاقيف مقميا بإمكانيـ تعمـ المفاىيـ  الريامية مرؿ العادييف المكافئيف ليـ  ممى
 ، ووقت أكرر.ف  العمر العقم  ،ولكنيـ يحتاجوف إل  جيد وصبر 

المفاىيـ تتفؽ الدراسة الحالية  مع البحوث والدراسات السابقة  ف  االىتماـ بتنمية بعض 
 . لذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ الريامية
استخداـ استراتيجية  ة مف البحوث والدراسات السابقة ف تختمؼ الدراسة الحالي 

 الدراسات والبحوث السابقة  ة ،حيث استخدمتفاىيـ الرياميف  تنمية الم الرؤوس المرقمة
برنامج قائـ التابمت وشبكة و قيبة تعميمية ،حتدريب  ،و  مستقمة مختمفة مرؿ   برنامج متغيرات 

 أدوات الويب الداللية.  برنامج قائـ ممىاالنترنت، واستراتيجية التعمـ لإلتقاف و 
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 ف  تحديد بعض المفاىيـ مف البحوث والدراسات السابقة استفادت الدراسة الحالية
 ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية الت  يمكف تنميتيا لدى الريامية

 ، والت  تمرمت ف  حد ممـ الباحرة بيا الدراسات والبحوث السابقة ممىوالت  لـ تيتـ 
رسـ حوؿ نقطة مركزية ،ليا مدد مف الخصائص   جميع   تتشكؿ الدائرة مفالدائرة   .2

لمدائرة تبعد مسافة رابتة مف المركز ، ويسم  نصؼ القطر ،  نقاط المنحن  المكوف
مبارة مف قطعة مستقيمة تصؿ بيف أي نقطتيف مم  المحيط وتمر وقطر الدائرة 

  المركز ويساوي معف  نصؼ القطر.ب
متوازييف ومتساوييف ف  الطوؿ  متوازي أم ع ،كؿ ممعيف متقابميف ىو المستطيؿ  .3

المستطيؿ  طراف متساوياف ف  الطوؿ وينصؼ كؿ منيما األخر ، وكؿ زوايا، ولو ق
 3العرض ، ومحيط المستطيؿ يساوي × قائمة ، ومساحة المستطيؿ تساوي الطوؿ 

   )الطوؿ + العرض ( أو مجموع أم مو األربعة. × 
، وينقسـ المرمث درجة  291لو ر ث أم ع ، مجموع زوايا المرمث تساوي  المرمث  .4

وى    المرمث قائـ الزاوية الذي يمتمؾ زاوية سب قياس زواياه إل  ر ث أنواع ح
درجة، والمرمث  1:والمرمث حاد الزاوية قياس زاويتو أقؿ مف درجة ،  1:تساوي 

،مساحة المرمث درجة  291درجة وأقؿ مف  1:أكرر مف منفرج الزاوية قياس زاويتو 
 االرتفاع .× طوؿ القامدة × 2/3تساوي 

 مَاسات التفكري البصشي: وس الجاىي:احمل

 مَاسات التفكري البصشي:مفَوو  - أ

،  3131)آيات فوزي ، (،241،  3131)إبراىيـ  مبد الفتاح ، كؿ مفيعرفيا  
صري المتمرمة ف  قدرة أنيا نتاجات التفكير البب" ( 717،  :312)ناصر إبراىيـ ، (،56

دراؾ الع قات،القراءة البصرية  التمميذ ممى والمعان  ، ص النتائج وتمييزىا واستخ وا 
)ناصح كؿ مف ويشير ، "وتفسيرىا إرر مشاىدة الرسوـ واألشكاؿ واأللواف والحركة،وتحميمييا ،

مجمومة مف الميارات أنيا  إلى" (  5،  3129و)محمد السيد ،  ( 328،  3129حسيف ، 
خ ؿ دمج تصوراتو البصرية الت  تشجع التمميذ مم  التمريؿ البصري لممعمومات العممية مف 

فاىيـ ذات مع خبراتو المعرفية وتوظيفيا ف  إدراؾ الشبكة البصرية ، وتحميمييا وتركيب الم
 "وم  التمميذ لشبكة بصورة شمولية كمية تبرز مدىالنظر إل  ا الع قة ببعميا ، بمعنى
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لمتعمـ مف أنيا منظومة مف العمميات الت  تمكف ا"(  68، 3128يذكر )مم  بف يح ، و ،
يجاد الع قات فيموالخرائط ،والصور ،قراءة وفيـ األشكاؿ  ا بينيا والرسـو البيانية وتحميميا وا 

 8،  3124وتري )مريـ مبد محمود، ،"داللة لفظية مفيومة وتحويؿ لغتيا البصرية إلى
ؿ التمييز البصري لممعمومات مف خ   ف الميارات الت  تشجع التمميذ ممىمجمومة مبأنيا "(

 .تو البصرية مع خبراتو المعرفية"دمج تصورا
 : يف الشياضيات التفكري البصشياطتدذاو أٍنية  - ب

) محمد خالد ،  كؿ مفالتفكير البصري كما حددتيا دراسة  استخداـ وتتمح أىمية
 ( 3124،27،)يحي  أبو جحجوح، سميماف حرب، ( 3124،51(،و)مريـ مبد ، 3129،33

 النحو التال   ىف  مدة نقاط أساسية وى  مم
يجاد الع قات بيف مناصر المعرفة العممية . .2  بناء صورة كمية لممعرفة ، وا 
 تسييؿ مممية االتصاؿ والتواصؿ مع اآلخريف . .3
 يمرؿ المعرفة المراد اكتسابيا مف خ ؿ الشكؿ المطروح . .4
العممية المتممنة ف  سيولة تعمـ الت ميذ مف خ ؿ استنتاج األفكار والمبادئ  .5

 كؿ المعروض بأقؿ وقت .الش
وبالتال  حفظيا  ؛يسامد ف  ربط الخبرات المراد اكتسابيا بالصورة السابقة لمخبرة  .6

 وبقائيا ف  الذىف مدة أطوؿ.
 زيد مف رقة التمميذ بنفسو.ي .7
 : يف الشياضيات مميضات اطتدذاو التفكري البصشي -ج

)محمد خالد ، لمغة البصرية المكتوب المصاحب  الدرسفيـ  ممى الت ميذ يسامد .2
3129  ،4: .) 

، 3124،  مبد )مريـ زيد مف تفامؿ الت ميذ مع بعميـ وي تحسيف نومية التعمـ .3
56.) 

 . ، مما يجعؿ تعمميـ يتسـ بالحيوية والنشاطيدمـ طرؽ جديدة لتبادؿ األفكار .4
  (. 43،  3128سماح مبد الحميد، )تنمية ميارات المغة البصرية يسامد ممى .5
 .(Aldalalah,o et al,2019,171) لموقؼ التعميم يسيؿ مف إدارة ا .6
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قة ميارات التفكير البصري لدى ت ميذ ذوي اإلمااستخداـ وترى الباحرة أف مف ممف مميزات 
يقدـ المعمومة  ؛ حيث لمتمميذ المعمومة الرياميةمممية اكتساب  العقمية القابميف لمتعمـ يسيؿ

مف طريؽ )المجسمات أو الرسوـ أو الصور( ، ف  صورة حسية مف خ ؿ التمريؿ الرمزي ليا 
   مما يجعمو يكتسب المفيوـ بشكؿ سريع وسيؿ. 

 :يف الشياضيات أدوات التفكري البصشي .1
   ـ  مدة أدوات منيا ولتمريؿ الشكؿ البصري يمكف استخدا

 . مرؿ الصور الفوتوغرافية دقة ف  التواصؿتعتبر الصور الطريؽ األكرر  الصور  .2
والتوصؿ لمحؿ  األفكاريطية  تستخدـ الرسـو التخطيطية لتصوير الرسـو التخط .3

،  رسومات متعمقة بالصورة ، رسومات متعمقة بمفيـو ما وتشمؿ ممى المرال ،
 ورسومات متعمقة امتباطية مرؿ رسومات الكاريكاتير والسريالية.

رغـ أنيا  الرموز   تمرؿ بالكممات فقط ، وتعتبر األكرر شيومًا واستعماال ف  التواصؿ .4
 (. 37، 3127)محمد شوق ،  مرؿ إشارات المرور أكرر تجريداً 

تعن  تجمع الخطوط المستقيمة أو المنحنية مع بعميا البعض  األشكاؿ اليندسية   .5
 .لتكوف الشكؿ اليندس  

المجسمات ر رية األبعاد   وى  مف أكرر األدوات البصرية انتشارًا ، فأغمب ما يحيط  .6
 (. 71، 3124)أحمد مم ،  ما وىو ذو معن  ويحمؿ داللة مندهباإلنساف يراه مجس

 أطع اختياس وتصنيه األػكال البصشية: .2
 اآلت  تتصؼ ب أف يجبمند اختيار وتصميـ األشكاؿ البصرية  

 بساطة الشكؿ البصري وتمركزه حوؿ مفيـو واحد أو فكرة واحدة. .2
 (.33، :312، )أسماء أحمد الت ميذ. أف يكوف الشكؿ لو داللة ومعن  لدى .3
 ترابط مناصر الشكؿ وتجانسو. .4
 .( 34، 3131)آيات فوزي ،  ترتيب مناصر الشكؿ البصري بطريقة سيمة. .5
 التركيز ف  استخداـ األحجاـ واأللواف. .6
 (. 366، 3125سيولة التعبير مف الشكؿ البصري.) محمد مبد المنعـ،  .7
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 : يف الشياضيات  تينية التفكري البصشي .3
قد مرمتيا و  ،المعمـ اتباع مدة  خطوات الت ميذ يجب ممىلبصري مند ولتنمية التفكير ا

(،)ميرفت :29،  3129محمد ،  (، )طو 284،  3131ف )غادة شوماف، دراسة كؿ م
 النحو اآلت   وى  ممى(  31، 3129، رباب محمد ،  محمد
 لتكويف إدراكات سميمة. ؛ المعمـ أف يستخدـ المجسمات ممى .2
حة، لتمكنيـ مف معرفة مالت ميذ يجب أف تكوف وا ىمند مرض المجسمات مم .3

دراؾ ما يمكف أف يطرأ مف تغيير بيا.  التفاصيؿ وا 
حيث يقؿ تصور الت ميذ  ؛يجب مند استخداـ المجسمات تقميؿ فترة المشاىدة ليا  .4

 كمما زاد زمف المتابعة.
 التأكد مف مدـ إمطاء الت ميذ معمومات بصرية متعارمة. .5
التفكير الحس  بالتدريج  تدريب الت ميذ ممى االنتقاؿ مف مستوىيجب ممى المعمـ  .6

 نحو المجردات. 
 عالقة اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة بالتفكري البصشي: - ت

يتمح مف خ ؿ العرض السابؽ لدي الباحرة أف التفكير البصري يعتمد مم  الصور  
مف الع قات والمماميف واألشكاؿ والرسومات ، وذلؾ يتـ مف خ ؿ تدريب العيف مم  الكشؼ 

داخؿ األشكاؿ المعرومة ف  الموقؼ التعميم  ، ويتمح ىنا دور استراتيجية الرؤوس 
المرقمة الت  تعتمد مم  تقسيـ الت ميذ إل  مجمومات صغيرة غير متجانسة ف  أنيا توفر 
ار لممتعمـ فرصة التفكير ف  الشكؿ المعروض فرديًا ، رـ مشاركة ما تـ استنتاجو مف أفك

ومماميف داخؿ ىذا الشكؿ مف خ ؿ مممية الم حظة والتحميؿ مع باق  أفراد المجمومة ، 
ليتـ بعد ذلؾ التوصؿ إل  حؿ واحد أو نتيجة متفؽ ممييا بيف جميع أفراد المجمومة ، 
وبالتال  يكتسب التمميذ خبرة بصرية مف الممكف أف تؤدي إل  تنمية وتدميـ القدرة مم  

 ف  مواقؼ أخري نتيجة مشاركتو زم ءه ف  التوصؿ إل  الحؿ األمرؿ.التفكير البصري 
السابقة بتنمية بعض ميارات التفكير البصري  والبحوث الدراساتوقد أىتمت العديد مف 

 الرياميات ، فيما يم  مرض لبعض منيا  ف 
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 : 2020دساطة غادة ػوماٌ الؼشات ،  .4
يات ف  تدريس التوبولوج  مم  أرر استخداـ اليدو  استيدفت الدراسة التعرؼ ممى 

ت ميذ المرحمة االبتدائية . وتـ استخدـ  لبصري واالتجاه نحو الرياميات لدىتنمية التفكير ا
أداتيف   اختبار التفكير البصري ، مقياس االتجاه نحو الرياميات. وتكونت مينة الدراسة مف 

 المنيج شبو التجريب  ذيؼ الخامس االبتدائ  . وامتمدت ممى ( تمميذ وتمميذة بالص54)
المجمومة الواحدة . وأظيرت نتائج الدراسة إل  وجود فرؽ داؿ احصائيا بيف متوسط  درجات 
مجمومة الدراسة ف  التطبيقيف القبم  والبعدي الختبار التفكير البصري لصالح التطبيؽ 

تطبيقيف البعدي ، كما يوجد فرؽ داؿ احصائيا بيف متوسط  درجات مجمومة الدراسة ف  ال
مما يدؿ مم   الرياميات لصالح التطبيؽ البعدي ،القبم  والبعدي لمقياس االتجاه نحو 

تنمية كؿ مف ميارات التفكير البصري)  اليدويات ف  تدريس التوبولوج  ممىفاممية استخداـ 
لشكؿ (واالتجاه نحو الرياميات ربط الع قات ف  او تحميؿ الشكؿ ،  والتعرؼ مم  الشكؿ ،

  ميذ الصؼ الخامس االبتدائ .ت لدى
 : 2018دساطة ىاصح سظني ،  .5

تنمية  ريس وفؽ شبكات التفكير البصري ممىىدؼ الدراسة التعرؼ مم  أرر التد 
ميارات التفكير البصري والتحصيؿ الدراس  ف  الرياميات لط ب ذوي صعوبات التعمـ . وتـ 

ر البصري. وتكونت مينة الدراسة مف استخداـ أداتيف  اختبار تحصيم  ومقياس ميارات التفكي
تجريب . المنيج الوصف  والمنيج شبو ال صؼ الرابع االبتدائ  .وامتمدت ممى( طالب بال35)

تنمية ميارة تعرؼ الشكؿ  ممىفعالية استراتيجية شبكات التفكير  وتوصمت نتائج الدراسة إلى
ميارات استخ ص المعن  و ، ميارة تحميؿ الشكؿ و ميارة ربط الع قات ف  الشكؿ ، و ووصفو، 

 ميارة إدراؾ وتفسير الغموض( ، والتحصيؿ الدراس  ف  الرياميات.و ، 
 : 2018دساطة سيه خالذ عبذاهلل،  .6

أرر استخداـ االنفوجرافيؾ ف  تدريس الرياميات مم   يدفت الدراسة التعرؼ ممىاست 
بار تحصيم  واختبار التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير البصري . تـ استخداـ أداتيف   اخت

. ؼ السادس االبتدائ ( تمميذة بالص71ميارات التفكير البصري . وتكونت مينة الدراسة مف )
يؾ ف  المنيج التجريب  . وأظيرت نتائج الدراسة فاممية استخداـ االنفوجراف وامتمدت ممى
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الترجمة و ي ،التحصيؿ وتنمية ميارات التفكير البصري )التحميؿ البصر  تدريس الرياميات ممى
 التصور البصري(. و التمييز البصري، و البصرية، 

 : 2017دساطة مساح عبذ احلنيذ ، .7
وخرائط التفكير ،استراتيجيات التفكير المتشعب  فت الدراسة تقديـ برنامج قائـ ممىىد 

لتنمية التحصيؿ والتفكير البصري ف  الرياميات لط ب المرحمة الرانوية . تـ استخداـ أداتيف 
( 61تبار تحصيم  واختبار التفكير البصري الرياميات . وتكونت مينة الدراسة مف )  اخ

طالب بالصؼ األوؿ الرانوي . وامتمدت الدراسة مم  المنيج شبو التجريب . وتوصمت نتائج 
الدراسة إل  فاممية البرنامج القائـ مم  استراتيجيات التفكير المتشعب وخرائط التفكير ف  

ميارة إدراؾ و ميارة التمييز البصري، و تفكير البصري ) القراءة البصرية ، تنمية ميارات ال
ميارة استنتاج و ميارة تحميؿ المعمومات، و ميارة تفسير المعمومات ، و الع قات المكانية ،

 المعن (.
   Baroudi,M,2015  دساطة .9

يات التفكير البصري ف  الريام فعالية تنمية ميارات يدفت الدراسة التعرؼ ممىاست 
تنمية المستوي التحصيم  ف  الجبر، تـ استخداـ أداة واحدة   اختبار تحصيم  .  ممى

( طالب وطالبة بالمرحمة الرانوية ، وأظيرت نتائج الدراسة 91وتكونت مينة الدراسة مف )
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  درجات ط ب المجمومتيف التجريبية 

 عدي ل ختبار التحصيم  لصالح ط ب المجمومة التجريبية . والمابطة ف  التطبيؽ الب
 : 2013دساطة مشيه عبذ حمنود  .9

 لمحسوسة ف  تدريس وحدة الكسور ممىىدفت الدراسة معرفة أرر توظيؼ النماذج ا 
تنمية التحصيؿ وميارات التفكير البصري ، ولتحقيؽ ىذا تـ  ما يم    إمداد دليؿ المعمـ  ، 

( طالبة  71واختبار ميارات التفكير البصري ، وتكونت مينة الدراسة مف )واختبار تحصيم  ، 
المنيج التجريب  . وقد توصمت الدراسة إلى وجود  لصؼ الرابع األساس  ، وامتمدت ممىف  ا

فرؽ داؿ إحصائيا بيف متوسط  درجات المجمومة التجريبية والمجمومة المابطة ف  اختبار 
كير البصري البعدي لصالح المجمومة التجريبية ، وىذا يدؿ التحصيؿ واختبار ميارات التف

مم  فاممية استخداـ النماذج المحسوسة ف  تدريس وحدة الكسور مم  تنمية التحصيؿ 
دراؾ الع قات (.،و تحميؿ الشكؿ و  ،وتنمية ميارات التفكير البصري )التعرؼ مم  الشكؿ  ا 



 م4242( 78) -3ج-عدد يوليو                                       ...                أثر استخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0112 - 

االىتماـ بتنمية بعض ميارات  ف  بقة تتفؽ الدراسة الحالية  مع البحوث والدراسات السا
التفكير البصري ف  الرياميات مف خ ؿ استخداـ طرؽ تدريس غير تقميدية 

قراءة األشكاؿ البصرية  البصرية الت  تسامد الت ميذ ممى واستراتيجيات تيتـ باألنشطة
 والتعبير منيا.

مية بعض ميارات يا بتناىتمام ف تختمؼ الدراسة الحالية مف البحوث والدراسات السابقة 
اقة العقمية ذوي اإلم الصؼ السادس االبتدائ ت ميذ  التفكير البصري ف  الرياميات لدى

 . استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة مف خ ؿ االمتماد ممى
كير السابقة  ف  تحديد بعض ميارات التف والبحوث الدراساتمف  استفادت الدراسة الحالية

ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية،  تنميتيا لدى البصري الت  يمكف
 والت  تمرمت ف  

تعن  القدرة مم  ايماح مدلوالت الكممات والرموز ميارة تفسير المعمومات   .2
 واإلشارات وتقريب الع قات بينيما.

 التركيز مم  التفاصيؿ الدقيقة تعن  قدرة التمميذ ممى   ميارة تحميؿ المعمومات .3
 واالىتماـ بالبيانات الكمية والجزئية.

ويقصد بيا قدرة التمميذ ممى استنتاج نوع الع قات الت  تربط    إدراؾ الع قاتميارة  .4
 .بيف المفاىيـ الريامية المختمفة

 الجالح: اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة:احملوس 

 مفَوو اطرتاتيذية  الشؤوغ املشقنة: - أ

(،و)  2:4،  :312)إيماف مجم ، (، 7،  3131)مم  محمد ، كؿ مف عرفيا ي 
بأنيا استراتيجية تعميمية تقوـ مف خ ليا "(  718، :312سعادة حمدي ،حيدر مبد الكريـ،

كؿ طالبة  ( طالبات وتعطى 6 -4كؿ فريؽ مف ) إل  فرؽ ويتكوف بتقسيـ الطالباتالمعممة 
البات وتمع الطالبات رـ تطرح المعممة سؤااًل مم  الط( ، 6-2رقماً  يتراوح ما بيف )

عرؼ اإلجابة وبعدىا تذكر المعممة الرقـ فيرفع ت كؿ طالبةمعًا لك  يتأكدف أف  رؤوسيف
)محمد خالد ،  كؿ مف ويصفيا ، "بنفس الرقـ أيدييـ ويقدموا إجابات لمصؼ ككؿ المرقموف
استراتيجيات التعمـ النشط الت   "أنيا احدى( 21،  3128،و)أحمد جميؿ، ( 8، 3129

( 5 – 2جعؿ دور الطالب فامً  ونشطًا ويتـ فييا تقسيـ الط ب إل  مجمومات صغيرة مف )ت
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( حسب مدد أفراد المجمومة   5 – 2ط ب رـ يقـو المعمـ بإمطاء كؿ طالب رقـ مف )
 ويطرح سؤااًل ويترؾ ليـ الفرصة لمتفكير ف  اإلجابة بشكؿ فردي رـ مشاركة ما تـ التوصؿ

أي طالب ف  المجمومة  إجابة واحدة بحيث يستطيع ومة واالتفاؽ ممىيو مع باق  المجمإل
السؤاؿ المطروح أماـ المجمومات األخرى رـ يحدد المعمـ رقمًا مشوائيًا ليجيب  أف يجيب ممى

ذا اختمفت إجابتو مف  مف كؿ مجمومة  فيقدـ اإلجابة الت  توصمت إلييا مجمومتو وا 
)سياد كؿ ويذكر،. "يدة يومح ويبيف السبب لمط ببأفكار جد ، أو أتى األخرىالمجمومات 

بأنيا إحدى االستراتيجيات التابعة لمتعمـ "( 9،  3126، محمد سميـ)(،و :، 3127فخري، 
مجمومات وتوزيع  ألسموب إجرائيا بتقسيـ الطمبة إلىالتعاون  حيث يقوـ المعمـ بتنفيذ ىذا ا

  يعط  المعمـ رقما لكؿ طالب ف و  ،( ط ب ف  كؿ مجمومة7- 5بحدود )الط ب ممييا 
المطموب دراستيا ويطمب مف الط ب المجمومة والمجمومات كميا ويشرح المعمـ الميمة 

حت  يتأكد مف أف كؿ طالب ف  المجمومة تـ تعممو وبعد ذلؾ  التفامؿ معا ف  كؿ مجمومة
أف يعرض يختار المعمـ رقما مشوائيا ومم  كؿ مف يحمؿ ذلؾ الرقـ مف المجمومات كميا 

اإلجابة المتفؽ ممييا مف قبؿ مجمومتو وىكذا يتـ التفامؿ الصف  واالمتماد المتبادؿ 
  . "يتـ مماف التعمـ وتحقيؽ اليدؼ ىاإليجاب  حت

 أٍنية اطتدذاو اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة : - ب
)ماىيتاب كؿ مف استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة كما ومحياأىمية  تكمفو  
)سياد (،41،  3128)أحمد جميؿ ، (، :3،  3129،)محمد خالد ، ( 241، :312أحمد، 
 ( مم  النحو اآلت   37،  3126)محمد سميـ ، (،  37،  3127فخري ، 
تجعؿ الت ميذ ىـ محور العممية التعميمية ،وذلؾ مف خ ؿ اشتراكيـ ف  جميع  .2

 األنشطة المتاحة ليـ بعيدًا التمقيف والسمبية.
 اممة ف  التعمـ وتكويف التمميذ لممعرفة وبنائيا بنفسو.ة الفالمشاركتزيد مف  .3
 تسامد مم  ارتفاع مستوي تحصيؿ التمميذ بشكؿ ايجاب . .4
توفر فرص طمب المسامدة مف قبؿ التمميذ مف أفراد المجمومة أو مف المعمـ ف  أي  .5

 وقت يحتاج إلييا.
 الفريؽ الواحد . تحقؽ المسئولية الفردية واالمتماد االيجاب  المتبادؿ ألمماء .6
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أف استخداـ ىذه االستراتيجية يسامد الت ميذ )مينة الدراسة( ف  التفامؿ كما تري الباحرة  
  اإليجاب  بعميـ البعض ، وكذلؾ التفامؿ اإليجاب  مع معمميـ ؛ مما يزيد فرص تعمـ التمميذ.

 أٍذاف اطتدذاو اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة:  - ت
 الت ميذ . لدىتعزز االنتباه واالستعداد  .2
 (. 241،  :312)إيماف مجم  ، التعبير المفظ التفكير و  تنم  قدرات الت ميذ ممى .3
 العممية التعميمية. أرناءالممؿ  القماء ممى .4
 283،  :312إيماف أحمد ، )وفاء يونس،وح التعاوف بيف الت ميذ وبعميـ بث ر  .5

.) 
االحتفاظ بيا لمدة  ة إلىوالمعمومات بشكؿ فعاؿ ، إمافاكساب الت ميذ الميارات  .6

 (. :4،  3127)سياد فخري، زمنية أطوؿ 
 :مبادئ اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة - خ

 النحو اآلت   لمرقمة خمسة مبادئ أساسية وى  ممىوتتممف استراتيجية الرؤوس ا
 االمتماد المباشر المشجع. .2
 االمتماد المتبادؿ اإليجاب . .3
 المسامدات الفردية. .4
 صة بالع قات بيف األفراد.تكويف الميارات الخا .5
 ( :3،  3126)محمد سميـ ، المعالجة المجتمعية  .6

 اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة: تيفيز خطوات - ز
(و)إيماف  239، :312) ماىيتاب أحمد،(، :32، :312) أحمد لؤي، وحدد كؿ مف

 الرؤوس المرقمة كما يم   استراتيجيةخطوات تنفيذ   ( 235،  :312مجم ، 
مطاء كؿ فرقة أسـ معيف وترقيـ  6 – 4فرؽ ) الت ميذ إلىيقسـ المعمـ  .2 (أمماء، وا 

 أمماء الفرؽ.
 أمماء الفريؽ. مى الت ميذ سؤااًل أو نشاطًا ممىيطرح المعمـ م .3
  يعط  وقتًا محددًا لت ميذ لمتفكير بما فيو كفاية لمفرؽ القياـ بيذه الميمة.  .4
يتأكدوا مف أف كؿ  كؿ فرقة ، لكىليناقشوا السؤاؿ مع ؛ معا يمع الت ميذ رؤوسيـ .5

  تمميذ يعرؼ اإلجابة .
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رح السؤاؿ مرة رانية بشكؿ خاص يختار المعمـ رقمًا مشوائيًا باستخداـ النرد ، رـ يط .6
 التمميذ صاحب الرقـ الذي وقع مميو االختيار بيدؼ إمافة أو تعديؿ اإلجابة. ممى

 وس المرقمة ، وتقسيـ الت ميذ إلىرؤ قد قامت الباحرة باتباع خطوات تنفيذ استراتيجية الو 
( أمماء فقط ، وذلؾ لمراماة خصائص الت ميذ ذوي اإلماقة 4فرؽ ، وكؿ فريؽ مكونًا مف )

  العقمية )مينة الدراسة(.
  ( 25،  2020كنا سذدٍا )ميصوس عامش،  املعله يف اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة وتتشذد أدواس - ح

 يف اليكاط األتية: 

مدا .2  ،والم ئمة لمستوىد المواقؼ التعميمية المناسبة لمحتوي المنيج تصميـ وا 
 مما يزيد مف دافعيتيـ نحو التعمـ وتنمية رقتيـ بأنفسيـ.الت ميذ ، 

لتنفيذ التكميفات  ؛مصادر الحصوؿ مم  المعمومات يرشد المعمـ الت ميذ إلى .3
 الواجب ممييـ تنفذىا.

تخدـ  وسائؿ تعميمية متنومة وأساليب ، حيث يسالتعمـ ممى يشجع المعمـ الت ميذ .4
رارة اىتماىـ .  تربوية متعددة ، األمر الذي يؤدي إل  تحفزىـ وا 

 لحدوث التعمـ . لمت ميذ يوفر المعمـ البيئة الم ئمة .5
مف أدائيـ ، ويصمـ أساليب يستخدـ أساليب تقويـ تمد الت ميذ بالتغذية الراجعة  .6

 .تحقيؽ األىداؼ المرجوة ىـ مم  مدمتنومة تمكنو مف الحكتقويـ 
  ( 15،  2020كنا وضشَا )علي حمنذ ،  ويظَش دوس التالميز يف اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة - خ

 : علي اليشو اآلتي
 جمع المعمومات والبيانات وتنظيميا . .2
 تنظيـ الخبرة وتحديدىا. .3
 المعالجة والتنظيـ . .4
 تنشيط الخبرات السابقة وربطيا بالخبرات الجديدة. .5
 مؿ ف  إطار العمؿ الجمام  التعاون .التفا .6
 ممارسة النشاط الذىن  والفردي والجمام  . .7
 بذؿ الجيد ومسامدة اآلخريف . .8
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ف   ة التمميذيجابيإ ممىتركيز استراتيجية الرؤوس المرقمة   ويتمح مف خ ؿ ما سبؽ
ف  عمـ واستبعاد الطرؽ التقميدية ف  التعمـ الت  تتمركز حوؿ دور المالعممية التعميمية 

  التمقيف فقط. 
     (Haydon,T,2020الدراسات مرؿ دراسة )أكدت بعض وقد 

Lease,M,&Carebima,A.C,2017)  ،)(Sari,M,&Surya,E,2017(، )Hunter 
,W .C ,et al,2015).ف  تحسيف  أف استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة يسامد ممى

 .مت ميذل ألكاديم  ويزيد مف التحصيؿ امخرجات التعمـ ،
تعمـ ف   أىمية استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة والبحوثالدراسات  أظيرتقد و 

  ، فيما يم  مرض لبعض منياالرياميات 
 : 2019دساطة ماٍيتاب أمحذ الطيب، .1

مرقمة ف  تنمية مفاىيـ أرر استخداـ استراتيجية الرؤوس ال استيدفت الدراسة التعرؼ ممى
اقيف فكريًا القابميف لمتعمـ . وتـ استخداـ أداة واحدة   مقياس األطفاؿ المع القياس لدى

مف  ( طفؿ وطفمة  بالصؼ األوؿ االبتدائ 35مفاىيـ القياس . وتكونت مينة الدراسة مف )
ارتفاع  تجريب . وتوصمت نتائج الدراسة إلىالمنيج شبو ال المعاقيف فكريًا. وامتمدت ممى

 (.زف، الطوؿ ،الحجـ ،السرمة ،الزمفمميات قياس ) الو أداء األطفاؿ المعاقيف فكريًا ف  م
 نتيجة استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة .

 : 2019دساطة طعادة محذي، سيذس عبذ الكشيه ،  .2
ف  تحصيؿ طالبات  NHTفاممية استراتيجية الرؤوس المرقمة  ىدفت الدراسة التعرؼ ممى

لجغرافية وتقنياتيا وتفكيرىف البصري. وتـ الصؼ الرابع األدب  ف  مادت  الرياميات وأسس ا
استخداـ األدوات اآلتية   اختبار تحصيم  ف  الرياميات ،واختبار تحصيم  ف  الجغرافية ، 

المنيج  الدراسة ممى (. وامتمدت72اختبار لمتفكير البصري. وتكونت مينة الدراسة مف )
ة التجريبية مم  طالبات التجريب . وتوصمت نتائج الدراسة إل  تفوؽ طالبات المجموم

المجمومة المابطة ف  اختباري التحصيؿ ف  )الرياميات، والجغرافية ( واختبار التفكير 
 البصري.
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 :2018دساطة حمنذ خالذ فايض  .3
استيدفت الدراسة  تحديد أرر توظيؼ استراتيجية الرؤوس المرقمة ف  تنمية ميارات التفكير 

ي ط ب الصؼ الرابع األساس  بغزة .تـ استخداـ البصري ف  الرياميات والميؿ نحوىا لد
أداتيف ىما   اختبار ميارات التفكير البصري ومقياس الميؿ نحو الرياميات . وتكونت العينة 

المنيج التجريب  . وأظيرت  الصؼ الرابع األساس . وامتمدت ممى( طالبًا مف  91مف )
 ميارات التفكير البصري والميؿ نحوىا.النتائج فاممية استراتيجية الرؤوس المرقمة ف  تنمية 

 . 2016دساطة صييب عواد ، .4
قـو والرؤوس المرقمة ف  التحصيؿ  –خطط  -ىدفت الدراسة معرفة أرر استراتيجيت  مبر

واالحتفاظ بو ف  مادة الرياميات . وتـ استخداـ أداتيف   اختبار تحصيم  ف  التحصيؿ 
لصؼ الران  ( طالبات ا211ة الدراسة مف )،واختبار تحصيم  ف  االحتفاظ . وتكونت مين

المنيج التجريب . وتوصمت النتائج إل  فاممية  استخداـ  المتوسط . وامتمدت ممى
والرؤوس المرقمة ف  تنمية التحصيؿ واالحتفاظ ف  مادة ،قـو  –خطط  -استراتيجيت  مبر

 الرياميات.
 : 2016دساطة طَاد فدشي عادل،  .5

توظيؼ استراتيجية الرؤوس المرقمة معًا مم  تنمية ميارات استيدؼ الدراسة معرفة أرر 
طالبات الصؼ السابع األساس  . تـ استخداـ  لرياميات لدىالتواصؿ ودافع اإلنجاز ف  ا

األدوات اآلتية   اختبار ميارات التواصؿ ، بطاقة م حظة ميارات التواصؿ الريام ، مقياس 
المنيج  ( طالبة. وامتمدت الدراسة ممى95) دافع اإلنجاز. وتكونت مينة الدراسة مف

أف استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة حقؽ تفامؿ  تجريب . وتوصمت نتائج الدراسة إلىال
وأفكارىف الريامية  ،مما ونشاط ف  البيئة الصفية وامط  الطالبات فرصة لمتعبير مف أرائيف 

 الريام  لدييـ . تنمية وتطوير التواصؿ الريام  والدافع لإلنجازأدي إلى 
 : 2013دساطة عنش احلنذاىي،  .6

ىدفت الدراسة معرفة أرر طريقة الرؤوس المرقمة معا ف  تحصيؿ ت ميذ التربية الخاصة ف  
مادة الرياميات. وتـ استخداـ أداة واحدة  اختبار تحصيم  ف  الرياميات . وتكونت مينة 

المنيج  ة خاصة. وامتمدت الدراسة ممىتربي ( تمميذ بالصؼ الرالث االبتدائ 28الدراسة مف )
التجريب  ، وأسفرت نتائج الدراسة مف وجود فروؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات 
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ت ميذ المجمومة التجريبية الت  درست وفؽ طريقة الرؤوس المرقمة معا وبيف متوسط 
الختبار البعدي درجات ت ميذ المجمومة المابطة الت  درست وفؽ الطريقة االمتيادية ف  ا

 ف  تحصيؿ مادة الرياميات. 
استخداـ استراتيجية الرؤوس  مع البحوث والدراسات السابقة  ف تتفؽ الدراسة الحالية 
 .المرقمة  ف  الرياميات 

استخداـ استراتيجية الرؤوس تختمؼ الدراسة الحالية مف البحوث والدراسات السابقة ف  
ت ميذ الصؼ  ريامية وميارات التفكير البصري لدىالمرقمة  ف  تنمية بعض المفاىيـ ال

 .اقة العقمية  القابميف لمتعمـالسادس االبتدائ  ذوي اإلم
ف  كيفية تطبيؽ استراتيجية استفادت الدراسة الحالية مف الدراسات والبحوث السابقة 

 لمتعمـ . ة القابميفت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمي ممى الرؤوس المرقمة 
 التالميز روي اإلعاقة العكلية:احملوس الشابع : 

 مفَوو التالميز روي اإلعاقة العكلية : - أ

ىـ الذيف تتراوح نسبة "(  275،  :312موض اهلل محمد ، مم  بف فيد ، )يعرفيـ  
تربوية الفردية لعدـ ( ويتـ التركيز ف  ىذه الفئة مم  البرامج ال 81 – 61ذكائيـ ما بيف )

ف  المدراس العادية بشكؿ يوازي العادييف  االستفادة مف البرامج التربوية ـ ممى قدراتي
 ويري، "واألكاديمية،واالجتمامية ،والحركية ،وتحتوي مناىجيـ مم  تعمـ الميارات االستق لية 

األداء  "بأنيـ يعانوف مف قصور ف  مستوى(  213،  :312)فايز مم  ، إبراىيـ مبداهلل ، 
ـ  مصحوبا بعجز ف  السموؾ التكيف  ويمتحقوا بمراكز ومدراس التربية الفكرية العقم  العا

بأنيـ قادريف مم  تعمـ الميارات األكاديمية " ( :6،  3129ناىد حسف ،  تعرفيـ )و ،"
 يذكر )و  ،" ( 81 – 66والذيف تتراوح درجات ذكائيـ بيف )،والرياميات ،والكتابة ،كالقراءة 

بأنيـ أوليؾ الت ميذ الذيف تـ "(  65،  3127ادي بف مبارؾ ، ناصر بف سعد ، مبد الي
قبوليـ مدراس التربية الفكرية مف خ ؿ مممية القياس والتشخيص الت  أخموا ليا لك  

 ."الخاصة  يكونوا مؤىميف لمحصوؿ مم  البرامج التربوية
 التصييف الرتبوي للتالميز روي اإلعاقة العكلية : - ب

،  3124سام  مبد المعز ،  )و ،( 2182،  :312، فىىدى مصط ) كؿ مف مرض  
 قة العقمية  كما ىو مبيف ف  اآلت  مت ميذ ذوي اإلمال( التصنيؼ التربوي  21
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وتتممف ىذه الفئة الت ميذ الذيف يكونوا قابميف لتعمـ الميارات  القابميف لمتعمـ   .2
ذكائيـ  نسبةلذيف تتراوح األكاديمية األساسية مرؿ القراءة ، والكتابة ،والرياميات، وا

 .درجة ( 81 – 66بيف )
تعمـ  قادريف ممى روتتممف ىذه الفئة الت ميذ الذيف يعتقد أنيـ غيالقابميف لمتدريب    .3

 التدريب ممىى ميم  ييدؼ أساسًا إلمجيـ التعالميارات األكاديمية ، ولذلؾ فإف برنا
التييئة المينية والتأىيؿ المين   الميارات االستق لية ، مرؿ العناية بالنفس ، وميارات

 ( درجة . 66 – 41ذكاءىـ بيف ) نسبة، وتتراوح 
تعمـ الميارات  ئة الت ميذ ليس لدييـ القدرة ممىتتممف ىذه الفاالمتمادييف    .4

ا فإنيـ االستق لية مرؿ العناية بالذات والقياـ بالمياـ الحياتية اليومية األساسية ، لذ
رمايتيـ ف   ، وتقتصر الخدمات المقدمة ليـ ممىغيرىـ  ممى بحاجة دائمة ل متماد

، وتقؿ مؤسسات خاصة ، وفييا يتـ تقديـ الغذاء ال ـز والرماية الصحية المطموبة 
  ( درجة. 46نسبة ذكائيـ مف  )

ويتبيف مف خ ؿ العرض السابؽ سبب استيداؼ الدراسة الحالية الت ميذ ذوي  
بعد إجراء تعمـ ، حيث يتـ قبوليـ ف  مدراس التربية الفكرية اإلماقة العقمية القابميف لم

مجمومة مف الفحوص الطبية والنفسية ، وقياس نسبة الذكاء ويتـ قبوؿ الت ميذ الذيف تتراوح 
( ، ولعؿ أىـ ما يميز ىذه الفئة مف فئات ذوي اإلماقة  81 – 66نسبة ذكائيـ ما بيف ) 

 العقمية  
 ( درجة. 81 – 66بيف ) أف نسبة ذكائيـ تتراوح ما 
 .قابميتيـ لتعمـ الميارات األكاديمية األساسية 
  يحرز الت ميذ تقدمًا ف  التعمـ والتدريب ،إذا تـ تقديـ محتوي تعميم  مناسب

 لقدراتيـ مع استخداـ طرؽ تدريس حديرة ومتنومة.
 نسبة  % ( تقريبًا ، وى  91) اقة العقمية القابميف لمتعمـ  إلىتصؿ نسبة ذوي اإلم

 ل ستفادة منيـ .كبيرة تستحؽ اىتماـ الباحريف 
 اخلصائص العكلية والتعلينية لتالميز روي اإلعاقة العكلية: - ت
 ( أىـ 79،  3126لطف  لطيؼ ، ( ، ) 72،  3129كؿ مف )ناىد حسف ،  حددقد 
 مم  النحو التال  وى   ذوي اإلماقة العقمية  ذمت ميلخصائص العقمية والتعميمية ال
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 نخفاض نسبة الذكاء بشكؿ ممحوظ مف الت ميذ العادييف .ا .2
 نمو مقم  بطئ. .3
 االنتباه لوقت طويؿ وقصور فيمو لمرموز المعنوية . التركيز مدـ القدرة ممى .4
 التفكير المحدد واستخداـ المغة أو فيـ معان  الكممات. معؼ القدرة ممى .5
 والومع .صعوبة تعمـ التمييز بيـ المريرات مف حيث الشكؿ والموف  .6
 صعوبة القدرة مم  التعميـ وصعوبة انتقاؿ آرر التدريب مف موقؼ آلخر. .7
 صعوبة التذكر السمع  والبصري وصعوبة تكويف مفاىيـ . .8
يعانوا مف مرحمة استقباؿ المعمومات ف  سمـ تسمسؿ ممميات أو مراحؿ التعمـ  .9

   والتذكر. 
 اإلعاقة العكلية: األطع اليت ييبغي مشاعاتَا عيذ التذسيع لتالميز روي  - خ

قد مرميا و تتعدد األسس الت  ينبغ  مراماتيا مند التدريس لت ميذ ذوي اإلماقة العقمية 
 وى  مم  النحو اآلت  (  222،  :312،)فايز مم  ، إبراىيـ مبداهلل ، 

 ذلؾ بإتباع الوسائؿ الت  تقود إلىالمرور بخبرات ناجحة  و  مسامدة الت ميذ ممى .2
 اإلجابة الصحية.

 بعد أدائو مباشرة.  أف يعرؼ الت ميذ نتيجة ممميـ نتقديـ تغذية راجعة  وتع .3
تعزيز االستجابة الصحية   ويقصد بيا بأف يكوف التعزيز مباشرًا ف  حالة قياـ  .4

 الت ميذ بأداء استجابات صحيحة.
تحديد أقص  مستوي أداء   يجب أف يصؿ إليو الت ميذ إذا كانت المادة التعميمية  .5

 جدُا بنسبة ليـ .سيمة 
يجب أف يسير موموع التدريس وفؽ خطوات    االنتقاؿ مف خطوة إلى خطوة أخرى .6

متتابعة بحيث تكمؿ كؿ خطوة الخطوة السابقة  ليا ، وتقود لمخطوة ال حقة وتسير 
 مف السيؿ إل  الصعب .

 نقؿ التعميـ وتعميـ الخبرة   حيث يتـ ذلؾ مف طريؽ تقديـ نفس المفيـو ف  مواقؼ .7
 وم قات متعددة.

 التكرار بشكؿ كاؼ لمماف التعمـ . .8
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بيف فترة مادتيا مف طريؽ إؽ تعمميا   بالت  ستفاظ الت ميذ بالمفاىيـ مف احالتأكد  .9
 وأخري .

 التنويع ف  طرؽ مرض المحتوي التعميم  . .:
تباع تعميمات مناسبة لتركيز االنتباه . .21  تنظيـ المحتوي التعميم  وا 

 : جيب  يات للتالميز روي اإلعاقة العكليةتشظني تذسيع الشياضل - ز

 التركيز مم  معرفة الت ميذ السابقة. .2
مف مسامدة الت ميذ ليحققوا الرقة بالنفس بإتاحة الفرصة لمعمؿ مف خ ؿ اختبار الحؿ  .3

 خ ؿ العمؿ ف  مجمومات صغيرة .
يـ ياسر موض، إبراى )يـ ف  تدريبات جديدةلمت ميذ لتطبيؽ معارفاتاحة الفرصة  .4

 ( 253،  3129مبداهلل، 
 أف يقود التدريس مدرسوف ذوو خبرة . .5
 رفع حد التوقعات مف جانب المدرس بالنسبة لمت ميذ. .6
ىيـ الريامية ، والمسائؿ الميارات األساسية والمفا االستمرار ف  التأكيد ممى .7

 .( 29،  3122)رامر بف حمد ، المفظية
ات الت  استخدمتيا الدراسة الحالية أنيا وتعتقد الباحرة مف خ ؿ اإلجراءات  واألدو  

 ستسفر مف نتائج واقعية تساىـ ف  تحسيف تدريس الرياميات ليؤالء الفئة .
ذوي لتسامد  متنومةباستخداـ طرؽ تدريس  السابقة العديد مف الدراسات والبحوث أىتمت قد

  ، فيما يم  مرض لبعض منيامادة الرياميات  مم  استيعاب  اإلماقة العقمية
 :  2019دساطة وضشي عيذ طعود،  .1

استيدفت الدراسة تحسيف الميارات العددية لدي الت ميذ ذوي اإلماقة الفكرية  
.وتـ استخداـ أداة واحدة   مقياس الميارات العددية لممعاقيف  VAKTباستخداـ استراتيجية 

. وامتمدت الفكرية  واحدة (مف ذوي اإلماقة . وتكونت مينة الدراسة مف) تمميذةفكريًا 
وتوصمت نتائج الدراسة إل  تحسف وامح ف  أداء مينة الدراسة  ممى المنيج التجريب  .

مدلوؿ ، التطابؽ( الدراسة مند تعريميا ألنشطة تقيس الميارات العددية )التصنيؼ ، العد بال
بعض ميارات العد المغوية مرؿ )القدرة مم  نطؽ أسماء  اكتساب التمميذة ، باإلمافة إلى 

 . VAKTألمداد بشكؿ سميـ (، وذلؾ بعد استخداـ استراتيجية ا
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 : 2018دساطة ياطش عوض، إبشاٍيه عبذاهلل،  .2
ىدفت الدراسة التعرؼ مم  صعوبات تدريس الرياميات لمت ميذ ذوي اإلماقة الفكرية مف 
 وجيو نظر معممييـ ف  المرحمة االبتدائية . وتـ استخداـ أداة واحدة   استبانة . وتكونت

( معمـ مف معمم  الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية . وامتمدت الدراسة 261مينة الدراسة مف )
 ميذ ذوي مم  المنيج الوصف  .وأظيرت نتائج الدراسة أف صعوبات تدريس الرياميات لمت

النحو اآلت   مدـ مراماة المنيج لمستويات الت ميذ ذوي اإلماقة  اإلماقة الفكرية ى  ممى
ما بينيـ مف فروؽ فردية ،وأيما مدـ وجود دليؿ لممعمـ يستند مميو ، مع وجود الفكرية و 

 مشك ت ف  التمييز البصري لدييـ.  
 : 2017دساطة بيذس بً ىاصش، سمحة طعيذ،  .3

استيدؼ الدراسة التعرؼ مم  فعالية إجراء المسامدة المتزايدة تدريجيا إلكساب ميارة الشراء 
( وىو أحد األساليب  A-Bقمية البسيطة . وتـ استخداـ تصميـ )لمتمميذات ذوات اإلماقة الع

( تمميذات بالصؼ 7المستخدمة ف  تصاميـ الحالة الواحدة . وتكونت مينة الدراسة مف )
المنيج التجريب . وتوصمت  اقة الفكرية. وامتمدت الدراسة ممىالسادس االبتدائ  ذوات اإلم

داـ إجراء المسامدة المتزايدة تدريجيًا ف  اكتساب فاممية التدريس باستخ الدراسة إلىنتائج 
 التمميذات ذوات اإلماقة العقمية ميارة الشراء واالحتفاظ بيا  .

 : 2013دساطة عيع بً دواد ،  .4
فاممية استراتيجية تدريس األقراف ف  تطوير الميارات الحسابية  ىدفت الدراسة التعرؼ ممى

لدي الت ميذ ذوي اإلماقة الفكرية. تـ استخداـ أداتيف  مقياس االتجاه نحو ذوي االحتياجات 
الخاصة ، ومقياس االتجاه نحو مادة الرياميات لمت ميذ ذوي اإلماقة الفكرية. وتكونت مينة 

ة المتوسطة . وامتمدت ت ميذ ذوي اإلماقة الفكرية بالمرحم( تمميذ مف 23الدراسة مف )
المنيج التجريب . وتوصمت نتائج الدراسة إل  فاممية استخداـ استراتيجية  الدراسة ممى

اىات اإليجابية نحو تدريس األقراف ف  تطوير واكساب ميارات مسائؿ المرب وتنمية االتج
 ة.الت ميذ ذوي اإلماقة الفكري الرياميات لدى

 : 2011دساطة ثامش بً محذ ، .5
استيدفت الدراسة الكشؼ مف فاممية استراتيجية التعميـ بالمعب ف  اكساب بعض 
ميارات مد األرقاـ ف  مادة الرياميات لمت ميذ ذوي اإلماقة الفكرية . تـ استخداـ تصميـ 
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ي  ميذ مف ذو ( ت4الخطوط القامدية المتعددة  )تصاميـ الحالة الواحدة( . وتكونت مينة مف )
أف ىناؾ  جريب  . وتوصمت نتائج الدراسة إلىالمنيج الت اإلماقة الفكرية  . وامتمدت ممى

م قة وظيفة إيجابية بيف التعمـ بالمعب واكساب الت ميذ ذوي اإلماقة الفكرية ميارة مد 
 األرقاـ ف  الرياميات واالحتفاظ بيا. 

ذوي اإلماقة  استيداؼ تعميـالسابقة ف  تتفؽ الدراسة الحالية مع البحوث والدراسات 
 .الرياميات   القابميف لمتعمـ العقمية 

تختمؼ الدراسة الحالية مف البحوث والدراسات السابقة  ف  تنمية بعض المفاىيـ 
الريامية وميارات التفكير البصري لدى ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية  

 القابميف لمتعمـ.
إمداد اإلطار النظري ، دت الدراسة الحالية مف الدراسات والبحوث السابقة ف  استفا

مداد المحتوي التعميم   ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة المناسب لخصائص  وا 
 العقمية القابميف لمتعمـ .

 :إعذاد مواد وأدوات الذساطة 
بعض  المرقمة ف  تنميةىدفت الدراسة   قياس أرر استخداـ استراتيجية الرؤوس  .2

ت ميذ الصؼ السادس  لدى ف  الرياميات ميارات التفكير البصريالمفاىيـ الريامية و 
 االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ .

لمتعمـ  مجتمع الدراسة   ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف .3
 بمدراس التربية الفكرية .

تـ اختيار مينة الدراسة مف ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي الدراسة    مينة .4
حيث كاف  ؛اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ مف مدرسة التربية الفكرية  بمحافظة الفيوـ 

( ت ميذ 7مومة مابطة ، و)( ت ميذ مج7( وتـ تقسيميـ )23)الكم   مدد الت ميذ 
 مجمومة تجريبية.

 اسة   تكونت الدراسة مف المتغيرات اآلتية   متغيرات الدر  .5
 المتغير المستقؿ  استراتيجية الرؤوس المرقمة. - أ
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 المتغير التابع  - ب
  المفاىيـ الريامية                 
  بصري ميارات التفكير ال 

 تية  اآل والمواد الدراسة الحالية ممى األدوات اشتممت  .6
 أدوات الدراسة   -أوال
 امية.قائمة المفاىيـ الري - أ
 قائمة ميارات التفكير البصري. - ب
   مواد الدراسة  -رانياً 
 دليؿ المعمـ . - أ
 كتيب التمميذ. - ب

   أدوات القياس   -رالراً   
 .  المفاىيـ الرياميةاختبار  - أ
 . فكير البصري اختبار ميارات الت - ب

 الذساطة : أدوات -أواًل

 ة العقمية المناسبة لمت ميذ ذوي اإلماق د قائمة بالمفاىيـ الرياميةإمدا .2
تحدد ىدؼ القائمة ف  تحديد المفاىيـ الريامية  والت  تحديد اليدؼ مف القائمة   - أ

تسع  الدراسة الحالية لتنميتيا لدى الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ مف 
 خ ؿ استراتيجية الرؤوس المرقمة.

ياميات المقرر مم  ى كتاب الر مم مصادر اشتقاؽ القائمة   امتمد اشتقاؽ القائمة - ب
باإلمافة إلى اط ميا ممى مجمومة ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية 

 .مف األدبيات السابقة المرتبطة بالمجاؿ . 
مة المبدئية مم  السادة   وقد مرُمت القائدئية بالمفاىيـ الريامية ومع قائمة مب - ت

لرأي فييا، وذلؾ بالحذؼ أو التعديؿ أو اإلمافة وقد التكـر بإبداء امنيـ وُطمب  ،المحكميف
 نتيجة التحكيـ وفقا آلراء السادة المحكميف ممى   أسفرت 
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 تعديؿ الصياغة المغوية لبعض مبارات القائمة .  -2
حيث أكد المحكموف أنيا ( يرسـ الدائرة بطريقة سميمةحذؼ بعض العبارات مرؿ ) -3

ف  ذات القائمة (   تخدـ شبكة المربعات ف  رسـ الدائرةيستتشابو مع العبارة اآلتية )  
 وىذه تندرج تحت مفيـو الدائرة .. 

حيث أكد  حذؼ بعض العبارات مرؿ )يقارف بيف المستطيؿ ، ومتوزاي األم ع( -4
المحكموف ؛ حيث أقر المحكموف أنيا ذات مستوى صعب ممى التمميذ مينة الدراسة . 

 تطيؿ . وىذه تندرج تحت مفيـو المس
حيث أكد المحكموف أنيا  حذؼ بعض العبارات مرؿ )يحؿ تماريف متنومة مف المرمث( -5

تتشابو مع العبارة اآلتية )يجيب بطريقة صحيحة مف تدريبات  متنومة لممرمث ( ف  
 ذات القائمة . وىذه تندرج تحت مفيـو المرمث . 

مدادىا ف  صورتيا النيائية   ُمدلت ال - ث قائمة ف  موء توصيات مبط القائمة وا 
ر رة ، حيث اشتممت مم  ومع القائمة ف  صورتيا النيائية المحكميف ، وتـ

( إجراء لمسامدة الت ميذ ) مينة الدراسة (  25مفاىيـ رئيسية اندرج تحتيا ) 
 .الكتساب ىذه المفاىيـ

وى اإلماقة العقمية لت ميذ ذ وبذلؾ يكوف قد تـ تحديد المفاىيـ الريامية المناسبة     
ما المفاىيـ  ، وتمت اإلجابة مف السؤاؿ األوؿ لمدراسة، ونصو  " القابميف لمتعمـ

اإلماقة العقمية القابميف لت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي  الريامية المناسبة
 ؟".لمتعمـ

  ةذوي اإلماقة العقمي المناسبة لمت ميذ د قائمة بميارات التفكير البصريإمدا .3
ميارات التفكير البصري ف  تحديد اليدؼ مف القائمة  تحدد ىدؼ القائمة ف  تحديد  - أ

الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية  لدىوالت  تسع  الدراسة الحالية لتنميتيا  الرياميات
 .القابميف لمتعمـ مف خ ؿ استراتيجية الرؤوس المرقمة

 مدة مصادر، تمرمت فيما يم      امتمد اشتقاؽ القائمة ممىمصادر اشتقاؽ القائمة  - ب
  ميارات التفكير البصري األدبيات والدراسات والبحوث السابقة  الت  تناولت. 
 العمؿ الت  تناولت ميارات التفكير البصري المؤتمرات الدولية وورش. 
 عمـ الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية.االتجاىات العالمية الحديرة ف  تعميـ وت 
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  ف  المرحمة االبتدائية. إلماقة العقميةذوي اخصائص الت ميذ 
  وقد مرُمت القائمة المبدئية مم  مبدئية بميارات التفكير البصري ومع قائمة - ت

السادة المحكميف ، وُطمب إلييـ التكـر بإبداء الرأي فييا، وذلؾ بالحذؼ أو التعديؿ 
ذ أو اإلمافة وقد أسفرت المناقشات مع المحكميف ف  محتوي القائمة ، واألخ

، مع نقؿ أحد الرئيسية المكونة لمقائمة  المياراتبمقترحاتيـ مف االتفاؽ مم  
مافة إل   الميارات الفرمية مف ميارة تفسير المعمومات  ميارة تحميؿ المعمومات ، وا 

، وحذؼ احدي الميارة الفرمية مف ميارة  ميارة فرمية إلى ميارة إدراؾ الع قات
 لقائمة ف  صورتيا النيائية. ، حت  إقرار ا تحميؿ المعمومات

مدادىا ف  صورتيا النيائية   ُمدلت القائمة ف  موء توصيات  - ث مبط القائمة وا 
ر ث ، حيث اشتممت مم  (  3)المحكميف ، وتـ ومع القائمة ف  صورتيا النيائية 

 .ميارة  فرمية ر ريفرئيسية ، يتفرع منيا  ميارات
لت ميذ ذوى اإلماقة  لتفكير البصري المناسبةوبذلؾ يكوف قد تـ تحديد ميارات ا     

ما المفاىيـ  ، وتمت اإلجابة مف السؤاؿ الران   لمدراسة، ونصو  " العقمية القابميف لمتعمـ
اإلماقة العقمية القابميف الريامية المناسبة  لت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي 

  ؟".لمتعمـ
 تطبيل اطرتاتيذية الشؤوغ املشقنة:

  طبيؽ االستراتيجية د األىداؼ العامة مف تتحدي - أ
وميارات التفكير  تيدؼ الدراسة إل  تحقيؽ اليدؼ العاـ  وىو تنمية المفاىيـ الريامية 

قائمة ميارات التفكير  -قائمة المفاىيـ الرياميةالت  أسفرت منيا نتيجة كؿ مف )البصري 
 .ة العقمية القابميف لمتعمـ لدى ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماق ( البصري
ويجدر اإلشارة إل  أف  تحديد األىداؼ اإلجرائية لتطبيؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة  - ب

  اآلت وقد تمرمت صياغة تمؾ األىداؼ جاءت مركبة ، وذلؾ بيدؼ االختصار 
 يحمؿ قراءة السامة ويبيف مدلوؿ أرقاـ السامة وفقا لمفترة الزمنية .  .2
ويحمؿ قيمة الرقـ ف  االحاد القيمة المكانية لمرقـ الواحد يفسر سبب اخت ؼ  .3

 والعشرات والمئات. 
                                                           

2
 .قائمة مهارات التفكيز البصزي في صىرتها النهائية( 4)ملحق  
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و يميز بيف قيـ جدوؿ  4، 3يفرؽ  بيف حاصؿ مرب بعض القيـ ف  جدول   .4
 .4وممامفات الرقـ  4المرب ف  

تبادلية  يستنتج اف ممميو الجمع  بدوف حمؿ لعدد مكوف مف ر رة ارقاـ مممية  .5
    .بدوف حمؿ لعدد مكوف مف ر رة ارقاـ   ويحمؿ ممميو الجمع

ويحمؿ خطوات اجراء مممية يبيف أىمية مممية المرب بالنسبة لعممية القسمة  .6
 .القسمة 

مف  مكونةمف ر ث أرقاـ  والجمع افقيًا ألمداد  مكونةيفرؽ بيف الجمع  ألمداد  .7
 ف  .  ويجزء خطوات إجراء مممية الجمع افقيًا ألمداد مكونة مف رقمي رقميف

ويحمؿ خطوات  رقاـ باالست ؼأر مممية طرح مدديف كؿ منيما مكوف مف ر رة يفس .8
 اجراء مممية طرح مدديف كؿ منيما مكوف مف ر رة ارقاـ باالست ؼ.

ويقسـ  ر مممية طرح مدديف كؿ منيما مكوف مف ر رة ارقاـ بدوف است ؼيفس .9
 مجموع مدد مكوف مف ر رة أرقاـ .

 ويمرب أمرمة لمفيـو التمارؿ ف  االمداد . فيوـ التمارؿيبيف المقصود بم .:
ويحمؿ القيمة العددية  لكؿ مف  يستنتج القيمة العددية لعددا مكونا مف ر رة أرقاـ .21

 االحاد والعشرات.
 نواع المرمث.أخصائص المرمث ويستنتج  يتعرؼ  .22
 خصائص الدائرة ويستنتج أف الدائرة ممى شكؿ كرة  يتعرؼ  .23
  المستطيؿ ويستنتج مدد ام ع المستطيؿ. خصائص  يتعرؼ  .24
وصؼ االستراتيجية وخطوات تطبيقيا   حيث تـ تطبيؽ االستراتيجية مف خ ؿ اتباع  - ت

 الخطوات اآلتية  
 تشكيؿ مجمومات العمؿ مم  أف تكوف مجمومة العمؿ غير متجانسة . .2
ف  ( مف الت ميذ ، وتـ إمطاء كؿ تمميذ 4-2تقسيـ الت ميذ إل  مجمومات  ) .3

( ، وتـ كتابة أرقاـ  كؿ ت ميذ المجمومة مم  بطاقات  4 -2المجمومة رقمًا مف )
بنفس الموف ، وكؿ مجمومة تـ تمييزىا بموف يختمؼ مف غيرىا مف المجمومة 

 األخرى .
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وذلؾ لتسييؿ اختيار  ؛ ، يقدـ ليا إجابات محددة أغمبيا مصورةومع أسئمة محددة  .4
 الت ميذ لإلجابة الصحيحة.

 :مواد الذساطة  -ىيًاثا

 كتيب التمميذ وفقا الستراتيجية الرؤوس المرقمة   -2
اتباع الخطوات اإلجرائية تـ   وفقا الستراتيجية الرؤوس المرقمة إلمداد كتيب التمميذ

 التالية 
ئمت  المفاىيـ الريامية ، وميارات التمميذ ف  موء الصورة النيائية لقا تـ إمداد كتيب -2

لدى ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ التفكير البصري 
الستراتيجية الرؤوس ، وقد اشتمؿ ممى مجمومة مف المومومات المصاغة وفًقا 

 لدييـ. المرقمة؛ لتنمية المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري
 المفاىيـ ت، والذي تممنة ليالحا اإلطار النظري الذي ُأمد ف  الدراسةوتـ اإلفادة مف  -3

، وما تممنو اإلطار مف واستراتيجية الرؤوس المرقمة، الريامية وميارات التفكير البصري
 أدبيات ودراسات.

، النفسية والمعرفية مند إمداد كتيب التمميذ وتـ مراماة مجمومة مف األسس التربوية و  -4
 لخصائص الكتيبسبة محتوى منيا  تحديد األىداؼ العامة والفرمية لمبحث بدقة، ومنا

وقدراتيـ، وتنظيـ   ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ
، واستخداـ أساليب التقويـ الكتيبالمحتوى بشكؿ تربوي صحيح، والتكامؿ بيف مومومات 

ة التعميمية ألنشطونشاطيـ، وكذلؾ تنوع األساليب وا الت ميذالمناسبة، ومراماة إيجابية 
 ؛ بما يخدـ تحقيؽ األىداؼ المرجوة منو.ف  محتوى الكتيب

 -الكتيبتحديد أىداؼ تدريس  التمميذ، مف خ ؿ  ف  موء ما سبؽ تـ إمداد كتيب -5
تحديد  -تحديد األنشطة التعميمية ومصادر التعمـ المناسبة -التمميذ  كتيبإمداد محتوى 

إمداد أساليب  -المستخدمة ف  التدريس مة()الرؤوس المرق التدريس استراتيجيةخطوات 
 التقويـ.

  تحديد أىداؼ كتيب التمميذ - أ
، تحدد اليدؼ العاـ لمكتيب ف  تنمية المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري    

خاصة بكؿ موموع مف كما ىدؼ إلى تحقيؽ مدد مف األىداؼ اإلجرائية ال
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عض الشروط، منيا أف  يكوف اليدؼ ُروم  مند صياغتيا ب مومومات الكتيب، الت 
يصؼ اليدؼ نواتج التعمـ   -اليدؼ مف أداء التمميذ  يعبر -وامًحا محدًدا

 يكوف اليدؼ قابً  لمم حظة والقياس. -المطموبة
  إمداد الصورة األولية لمحتوى كتيب التمميذ - ب

 ، وقد تكوفمرمو مف نقاط تـ إمداد محتوى كتيب التمميذ ف  موء ما سبؽ     
الستراتيجية الرؤوس المرقمة ؛ تنمية ، تـ معالجتيا وفًقا ( موموع تعميم 24مف )

ة. وقد اشتمؿ الحالي ة بالدراسةالمستيدفالمفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري 
 -األىداؼ العامة والخاصة لمدراسة -مةممى العناصر التالية  مقد كتيب التمميذ

رش -ريس الكتيباالستراتيجية المستخدمة ف  تد  -ادات مامة لمت ميذتوجييات وا 
 .مومومات الكتيب

 ممى المحكميف  لصورة األولية لمحتوى كتيب التمميذمرض ا - ت
المختصيف ف  المحكميف  ـ مرض الصورة األولية لمحتوى كتيب التمميذ ممى ت    

المناىج وطرؽ تدريس التربية الخاصة والرياميات ، وبعض موجي  ومعمم  
؛ لموقوؼ ممى تعدي تيـ وآرائيـ وتوميحاتيـ، وذلؾ مف خ ؿ ة الخاصة التربي
مف الناحية التربوية ف  موء األىداؼ  اف  مدى س مة صياغة محتوى الكتيببي

مدى مناسبة الوسائؿ  -الصحة العممية لصياغة نواتج التعمـ المستيدفة -المحددة
مدى  -ميمية لمحتوى الدرسمدى مناسبة األنشطة التع -التعميمية لنواتج التعمـ

أو إمافة ما يرونو  تعديؿ أو حذؼ -مناسبة أساليب التقويـ لنواتج التعمـ المحددة
 لتحقيؽ أىدافو. مناسبا لمكتيب

  الصورة النيائية لمحتوى كتيب التمميذ - ث
تـ إجراء التعدي ت الت  أشار إلييا المحكموف؛ حيث تـ تعديؿ صياغة بعض     

ف  صورتو  يب التمميذض المومومات، ومف رـ أصبح كتنواتج التعمـ ف  بع
، وخطوات ة، واألىداؼ العامة والخاصة لمدراسةمشتمً  ممى  مقدم (4)النيائية

رشادات مامة لمت ميذ،  االستراتيجية المستخدمة ف  تدريس الكتيب، وتوجييات وا 
س، ، وقد تممف كؿ موموع مف مومومات الكتاب  منواف الدر ومومومات الكتيب

                                                           
3
 .كتيب التلميذ في صىرته النهائية( 5)ملحق  
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واألىداؼ المستيدفة مف الدرس، والمحتوى العمم  لمدرس، واألنشطة التعميمية 
 ومصادر التعمـ المناسبة، والتقويـ.

 تحديد األنشطة التعميمية ومصادر التعمـ المناسبة  - ج
ت ميذ داخؿ ميمية والتقويمية المناسبة لمتـ تحديد مجمومة مف األنشطة التع   

بصورة جمامية تعاونية أو فردية تحت إشراؼ  ميذ الكتيب، والت  يؤدييا الت 
وتوجييات المعمـ؛ بيدؼ تحقيؽ األىداؼ العامة والخاصة. كما تـ استخداـ مدد مف 
مصادر التعمـ المناسبة، منيا  الصور، الرسـو التوميحية، البطاقات الورقية، 

 أوراؽ، أق ـ، السبورة، وغيرىا مف المصادر.
 المعد ممى ر رة أنواع، ى   متمد التقويـ ف  كتيب التمميذب التقويـ  اإمداد أسالي - ح
 ؛ بيدؼ الوقوؼ ممى لقبم   مف طريؽ تطبيؽ أدوات الدراسة ممى الت ميذالتقويـ ا

 بالتنمية.ميـ ف  المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري المستيدفة مستوى تحصي
 ؼ منو الوقوؼ ممى مدى تعمـ، واليدالتقويـ البنائ   ويكوف مصاحبا لعممية التعميـ وال

وتحقيؽ نواتج تعمـ. ويتممف تطبيقات األنشطة، وكذلؾ أسئمة التقويـ  تقدـ الت ميذ
 الواردة ف  نياية كؿ موموع مف المومومات. 

 رنامج، مف طريؽ تطبيؽ أدوات الدراسة التقويـ البعدي  ويتـ بعد االنتياء مف تنفيذ الب
 ا تـ تحقيقو مف أىداؼ ُومع مف أجميا.؛ بيدؼ تعرؼ مممى الت ميذ

المفاىيـ الريامية وميارات  تنميةف   الرؤوس المرقمة استراتيجيةدليؿ المعمـ الستخداـ  -3
  ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ   لدىالتفكير البصري 

المعد، وقد تـ ذلؾ  تدريس كتيب التمميذ  وذلؾ ل سترشاد بو مندتـ إمداد دليؿ المعمـ؛      
 وفًقا لما يم  

 إمداد دليؿ المعمـ ف  صورتو األولية  - أ
واشتمؿ الدليؿ ف  صورتو األولية ممى  مقدمة، وأىداؼ الدليؿ وأىميتو، وفمسفتو،      

ومصطمحات ومفاىيـ أساسية، مقترحات يمكف االسترشاد بيا، وخطوات إستراتيجية التدريس 
العامة واإلجرائية، والوسائؿ واألدوات واألنشطة  ة ف  التدريس، وأىداؼ الدراسةلمقترحا

 التعميمية، والخطة الزمنية لمتدريس، وأساليب التقويـ المتبعة.
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 مرض دليؿ المعمـ ف  صورتو األولية ممى المحكميف  - ب
 المحكميف المختصيف ف  المناىج المعمـ ف  صورتو األولية ممى تـ مرض دليؿ     

وطرؽ تدريس التربية الخاصة والرياميات ، وبعض موجي  ومعمم  التربية 
بداء آرائيـ فيما يتعمؽ بػػػص حية الدليؿ الخاصة  ؛ وذلؾ لمتأكد مف صدقو، وا 

ل ستخداـ، ووموح اإلرشادات بالدليؿ، واكتماؿ مناصر الدليؿ، والصحة العممية 
 ا يرونو مرورًيا.لصياغة نواتج التعمـ، وتعديؿ أو حذؼ أو إمافة م

 ف  صورتو النيائية  ؿ المعمـ وفًقا الستراتيجية الرؤوس المرقمةدلي - ت
بناًء ممى آراء المحكميف تـ إجراء التعدي ت ال زمة بدليؿ المعمـ، ومف رـ      

فمسفة  -أىداؼ الدليؿ وأىميتو -أصبح ف  صورتو النيائية مشتمً  ممى  مقدمة
مقترحات يمكف االسترشاد  -سية يجب أف تتعرفيامصطمحات ومفاىيـ أسا -الدليؿ
 -األىداؼ العامة واإلجرائية -إجراءات إستراتيجية التدريس المقترحة ف  الدليؿ -بيا

أساليب  -الخطة الزمنية لمتدريس -مصادر التعمـ واألدوات واألنشطة التعميمية
 التقويـ.

 أدوات الكياغ: -ثالجًا

 اختباس املفاٍيه الشياضية: .1
 مرتبطًا بالرياميات وفقًا لمخطوات اآلتية  ، والذي جاءتمداد اختبار المفاىيـ الريامية تـ إ
اسػػػتراتيجية اسػػػتخداـ ىػػػدؼ االختبػػػار إلػػػ  قيػػػاس فامميػػػة  تحديػػػد اليػػػدؼ مػػػف االختبػػػار  - أ

لػػدي الت ميػػذ ذوي اإلماقػػة العقميػػة  المفػػاىيـ الريامػػيةبعػػض الػرؤوس المرقمػػة فػػ  تنميػػة 
 القابميف لمتعمـ.

لك  يتـ قياس مدي تنمية المفاىيـ الريامية لػدي الت ميػذ ذوي  غة مفردات االختبار صيا - ب
اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ مينة الدراسة ، تـ استخداـ نمط أسػئمة االختيػار مػف متعػدد 

نظػرًا لتنوميػا ومناسػبتيا لمسػتوي الت ميػذ ذوي اإلماقػة  ،ومصاحب ليا صور توميحية  
أسػئمة ممػ   21.)بواقػع مػدد المفاىيـ الريامية  يف لمتعمـ ،وبحيث تشمؿ كؿالعقمية القابم

 (سؤاؿ 41ليصبح المجموع مفيـو مف المفاىيـ الريامية كؿ 
تعميمات االختبار  تـ إمداد صفحة ف  مقدمة االختبار تتناوؿ التعميمات الموجية  - ت

الختبار وكيفية اإلجابة لتوميح طبيعة ا العقمية القابميف لمتعمـلمت ميذ  ذوي اإلماقة 
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مميو وقد روم  أف تكوف ىذه التعميمات وامحة ودقيقة بحيث يستطيع الت ميذ القياـ 
 بما ىو مطموب منيـ دوف غموض .

التجربة االستط مية ل ختبار  أجريت التجربة االستط مية مم  مينة مشوائية مف  - ث
غير مجمومة الدراسة قابميف لمتعمـ اإلماقة العقمية ال االبتدائ  ذوي السادست ميذ الصؼ 

 ( ت ميذ ، وتمرؿ اليدؼ مف التجربة االستط مية ف  تحديد ما يم  4، وكاف مددىـ )
  تحديد زمف االختبار   تـ حساب زمف االختبار ال ـز تطبيقو بحساب متوسط زمف اإلجابة

استغرقو آخر  الذي استغرقو أوؿ تمميذ ف  اإلجابة مم  مفردات االختبار والزمف الذي
 ( دقيقة.71تمميذ ، حيث بمغ متوسط الزمف الكم  ل ختبار ككؿ )

  صدؽ االختبار  يقصد بالصدؽ أف تقيس األداة ما ومعت لقياسو، ف  تقيس شيئا غيره
 تامتمد، (86،  3122،)جابر مبدالحميد جابر ، أحمد خيري كاظـأو باإلمافة إليو وقد 

 ؽ الظاىري(، وكذلؾ الصدؽ الذات )اإلحصائ (.ممى صدؽ المحكميف )الصد ةالباحر
الصدؽ الظػاىري ) صػدؽ المحكمػيف (   وىػو مػا قامػت بػو الباحرػة بعػرض االختبػار ممػى  - أ

بػإجراء التعػدي ت  ةالباحرػ تالمحكميف لمعرفة مدى صدقو ف  قياس ما ومػع لػو، رػـ قامػ
يػة ؛ وذلػؾ بعػد تعػديؿ لمبنود ف  موء مقترحاتيـ تمييًدا إلمداد االختبار ف  صورتو النيائ

مػافة مبػارات  البنود الت  تحتاج إلػى إمػادة صػياغة ، وحػذؼ العبػارات غيػر المناسػبة ، وا 
 أخرى يمكف االستفادة منيا.

الصػػػدؽ اإلحصػػػائ   ويشػػػمؿ الصػػػدؽ الػػػذات  ، ويقصػػػد بػػػو " صػػػدؽ الدراسػػػات التجريبيػػػة  - ب
فػػؤاد ) ،"ء القيػػاس لتػػ  خمصػػت مػػف شػػوائب أخطػػال ختبػػار بالنسػػبة لمػػدراجات الحقيقيػػة ، ا

مػا يومػحو الجػدوؿ التػال   وحيػث إف معامػؿ الربػات   (،"  :65،  3119،  البيػ  السػيد
 أي أف الصدؽ بنسبة مالية .        √= 0.906ل ختبار 

 قامت الباحرػة باسػتخداـ التحميػؿ اإلحصػائ  لمفػردات االختبػار، وذلػؾ    ربات االختبار
، 2003)رجاء محمود أبػو مػ ـ،  SPSSمدى رباتو، وذلؾ باستخداـ برنامج  لقياس
 ، وذلؾ مف خ ؿ استخداـ (335

 طريقة ألفا كرونباخ. .0
 طريقة التجزئة النصفية. .1
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وقد حرصت الباحرة ممى اسػتخداـ أكرػر مػف طريقػة لمػماف قيػاس ربػات االختبػار، وذلػؾ ممػى 
 الوجو التال  

بإدخػػاؿ الػػدرجات الخػػاـ  لكػػؿ مفػػردة مػػف   مػػت الباحرػػةاالختبػػار قا لدراسػػة ربػػات ىػػذا 
 اءت نتائج الفا كرونباخ كما يم  ، وجSPSSمفردات االختبار ممى برنامج 

 (0جذول )

 ببستخذاو انفب كروَببخ  ثببث االختببر 

 يعبيم جتًبٌ نهتجزئت انُصفيت انفب كروَببخ انًحىر

 1.62 1.11 انذائرة

 1.61 1.116 انًستطيم

 1.651 1.611 انًثهث

 1.831 1.932 االختبار ككؿ
( وىػػو معامػػؿ 1.932أف معامػػؿ ألفػػا كرنبػػاخ ل ختبػػار ككػػؿ ) ( 2يتمػػح مػػف جػػدوؿ ) 

كبير مما يؤكد ممى ربات االختبػار، وقػد تػراوح معامػؿ الفػا كرونبػاخ لجميػع المحػاور واالختبػار 
ت االختبػػار إلػػى وىػػو معامػػؿ ربػػات كبيػػر، وتػػـ تجزئػػة مفػػردا 1.988 – 1.81ككػػؿ مػػا بػػيف 

وقػػد حصػػمت الباحرػػة ممػػى معامػػؿ الربػػات بػػيف  -مفػػردات زوجيػػة، وفرديػػة  -نصػػفيف متكػػافئيف 
وجػػاءت النتػػائج تػػدؿ ممػػى    Guttmanنصػف  االختبػػار وتػػـ معالجػػة معامػػؿ الربػػات بمعامػػؿ 

 ، وىػذا يػنـ ممػى معامػؿ ربػات كبيػر1.973،  1.831ربػات االختبػار حيػث تراوحػت مػا بػيف 
 ل ختبار. 

  االستط مية ل ختبار وحساب رباتو بعد االنتياء مف التجربة  الصورة النيائية ل ختبار
 (5)وتعديمو ف  موء آراء ومقترحات المحكميف ، أصبح االختبار ف  صورتو النيائية

جمال  تصحيح درجات  ( سؤاالً 35صالحًا لمتطبيؽ مم  مجمومة الدراسة ، مكونًا مف ) ، وا 
 ( درجة ممى أف تتـ اإلجابة ف  نفس ورقة االختبار .35االختبار ككؿ )

    جدوؿ مواصفات اختبار المفاىيـ الريامية   إمداد جدوؿ لتوزيع مفردات االختبار والت
 ( التال   3( سؤاؿ مم  المفاىيـ الريامية ، كما يومحيا الجدوؿ  رقـ )35بمغ مددىا )

  

                                                           
4
 اختبار المفاهيم الزياضية في صىرته النهائية( 7)ملحق   
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 (1جذول )

 يىاصفبث اختببر انًفبهيى انريبضيت 

ًفبهيى ان و

 انريبضيت
 انذرجت رلى انسؤال

عذد 

 األسئهت
 انُسبت انًئىيت

 % 22.22 6 6 6، 1، 5، 4، 3 ، 2، 1، 0 انذائرة 0

1 
 انًستطيم

1  ،01  ،00  ،01  ،02  ،

03  ،04  ،05  
6 6 22.22 % 

2 
 انًثهث

01  ،06  ،01  ،11  ،10  ،

11  ،12  ،13  
6 6 22.22 % 

 % 11.11 13 13 13 انًجًىع

 اختباس مَاسات التفكري البصشي يف الشياضيات: .2
تػػـ إمػػداد اختبػػار ميػػارات التفكيػػر البصػػري، والػػذي جػػاءت مرتبطػػًا بالريامػػيات وفقػػًا   

 لمخطوات اآلتية 
اسػػػتراتيجية  اسػػػتخداـ ىػػػدؼ االختبػػػار إلػػػ  قيػػػاس فامميػػػة تحديػػػد اليػػػدؼ مػػػف االختبػػػار  - ت

لػػدي الت ميػػذ ذوي اإلماقػػة  بصػػريالػػرؤوس المرقمػػة فػػ  تنميػػة بعػػض ميػػارات التفكيػػر ال
 العقمية القابميف لمتعمـ.

لػدي الت ميػذ  ميارات التفكير البصريلك  يتـ قياس مدي تنمية  صياغة مفردات االختبار  - ث
ف ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ مينػة الدراسػة ، تػـ اسػتخداـ نمػط أسػئمة االختيػار مػ

وي الت ميػػذ ذوي اإلماقػػة العقميػػة القػػابميف لمػػتعمـ نظػػرًا لتنوميػػا ومناسػػبتيا لمسػػت متعػػدد ؛
ليصػبح  سؤاؿ مم  كػؿ ميػارة  26.)بواقع مدد ميارات التفكير البصري ،وبحيث تشمؿ كؿ

 (سؤاالً 56المجموع 
تػػػـ إمػػػداد صػػػفحة فػػػ  مقدمػػػة االختبػػػار تتنػػػاوؿ التعميمػػػات الموجيػػػة  تعميمػػػات االختبػػػار  - ج

لمػػتعمـ لتومػػيح طبيعػػة االختبػػار وكيفيػػة اإلجابػػة لمت ميػػذ  ذوي اإلماقػػة العقميػػة القػػابميف 
مميو وقد رومػ  أف تكػوف ىػذه التعميمػات وامػحة ودقيقػة بحيػث يسػتطيع الت ميػذ القيػاـ 

 بما ىو مطموب منيـ دوف غموض .
التجربة االستط مية ل ختبار  أجريت التجربة االستط مية مم  مينة مشوائية مف  - ح

وي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ غير مجمومة الدراسة ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذ
 ( ت ميذ ، وتمرؿ اليدؼ مف التجربة االستط مية ف  تحديد ما يم  4، وكاف مددىـ )
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  تحديد زمف االختبار   تـ حساب زمف االختبار ال ـز تطبيقو بحساب متوسط زمف اإلجابة
االختبار والزمف الذي استغرقو آخر  الذي استغرقو أوؿ تمميذ ف  اإلجابة مم  مفردات
 ( دقيقة.71تمميذ ، حيث بمغ متوسط الزمف الكم  ل ختبار ككؿ )

  صدؽ االختبار  يقصد بالصدؽ أف تقيس األداة ما ومعت لقياسو، ف  تقيس شيئا غيره
وقد  ، .(86،  3122،)جابر مبدالحميد جابر ، أحمد خيري كاظـ أو باإلمافة إليو

(، وكذلؾ الصدؽ ممى صدؽ المحكميف )الصدؽ الظاىري ةالباحر تامتمد
  الذات )اإلحصائ (

الصدؽ الظػاىري ) صػدؽ المحكمػيف (   وىػو مػا قامػت بػو الباحرػة بعػرض االختبػار ممػى  - أ
بػإجراء التعػدي ت  ة الباحرػ تالمحكميف لمعرفة مدى صدقو ف  قياس ما ومع لو، رـ قامػ

االختبار ف  صورتو النيائيػة ؛ وذلػؾ بعػد تعػديؿ لمبنود ف  موء مقترحاتيـ تمييًدا إلمداد 
مػافة مبػارات  البنود الت  تحتاج إلػى إمػادة صػياغة ، وحػذؼ العبػارات غيػر المناسػبة ، وا 

 أخرى يمكف االستفادة منيا.
الصػػػدؽ اإلحصػػػائ   ويشػػػمؿ الصػػػدؽ الػػػذات  ، ويقصػػػد بػػػو " صػػػدؽ الدراسػػػات التجريبيػػػة  - ب

فػػؤاد )التػػ  خمصػػت مػػف شػػوائب أخطػػاء القيػػاس " ل ختبػػار بالنسػػبة لمػػدراجات الحقيقيػػة ،
،" مػػا يومػػحو الجػػدوؿ التػػال   وحيػػث إف معامػػؿ الربػػات  ( :65،  3119،  البيػػ  السػػيد

 أي أف الصدؽ بنسبة مالية         √= 0.935ل ختبار 
  االختبػار، وذلػؾ ربات االختبار   قامت الباحرػة باسػتخداـ التحميػؿ اإلحصػائ  لمفػردات

)رجػػػاء محمػػػود أبػػػو مػػػ ـ،   SPSSلقيػػػاس مػػػدى رباتػػػو، وذلػػػؾ باسػػػتخداـ برنػػػامج 
 ، وذلؾ مف خ ؿ استخداـ (335، 2003

 طريقة ألفا كرونباخ. .2
 طريقة التجزئة النصفية. .3

وقد حرصت الباحرػة ممػى اسػتخداـ أكرػر مػف طريقػة لمػماف قيػاس ربػات االختبػار، وذلػؾ 
 ممى الوجو التال  

االختبػػار قامػػت الباحرػػة بإدخػػاؿ الػػدرجات الخػػاـ  لكػػؿ مفػػردة مػػف مفػػردات  ربػػات ىػػذا لدراسػػة
 ، وجاءت نتائج الفا كرونباخ كما يم  SPSSاالختبار ممى برنامج 
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 (2جذول )

 ببستخذاو انفب كروَببخ  ثببث اختببر انتفكير انبصري 

 يعبيم جتًبٌ نهتجزئت انُصفيت انفب كروَببخ انًحىر

 1.661 1.135 ًعهىيبثيهبرة تفسير ان

 1.651 1.612 يهبرة تحهيم انًعهىيبث

 1.610 1.150 يهبرة إدران انًعهىيبث  

 1.114 1.614 االختببر ككم

( وىو معامؿ 1.986أف معامؿ ألفا كرنباخ ل ختبار ككؿ ) (4)جدوؿ يتمح مف  
ع المحاور واالختبار كبير مما يؤكد ممى ربات االختبار، وقد تراوح معامؿ الفا كرونباخ لجمي

وىو معامؿ ربات كبير، وتـ تجزئة مفردات االختبار إلى  72:.1 – 1.857ككؿ ما بيف 
وقد حصمت الباحرة ممى معامؿ الربات بيف  -مفردات زوجية، وفردية  -نصفيف متكافئيف 

وجاءت النتائج تدؿ ممى    Guttmanنصف  االختبار وتـ معالجة معامؿ الربات بمعامؿ 
 ، وىذا ينـ ممى معامؿ ربات كبير1.9:2،  1.836االختبار حيث تراوحت ما بيف ربات 

 ل ختبار. 
  بعد االنتياء مف التجربة  االستط مية ل ختبار وحساب رباتو  الصورة النيائية ل ختبار

 (6)وتعديمو ف  موء آراء ومقترحات المحكميف ، أصبح االختبار ف  صورتو النيائية
جمال  تصحيح درجات 41مم  مجمومة الدراسة ، مكونًا مف )صالحًا لمتطبيؽ  ( سؤاؿ ، وا 
 .( درجة ممى أف تتـ اإلجابة ف  نفس ورقة االختبار41االختبار ككؿ )

   جدوؿ مواصفات اختبار ميارات التفكير البصري  تـ إمداد جدوؿ لتوزيع مفردات االختبار
لبصري ، كما يومحيا الجدوؿ  رقـ ( سؤااًل مم  ميارات التفكير ا41والت  بمغ مددىا )

 ( التال   5)
  

                                                           
5
 زي في صىرته النهائيةاختبار مهارات التفكيز البص( 8)ملحق   
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 ( 3جذول )

 يىاصفبث اختببر يهبراث انتفكير انبصري في انريبضيبث 

يهبراث انتفكير  و

 انبصري
 انذرجت رلى انسؤال

عذد 

 األسئهت
 انُسبت انًئىيت

يهبرة تفسير  0

 انًعهىيبث

0 ،1 ،2 ، 3 ،4 ،5 ،1 ،6 ،

1،01  
01 01 22.22 % 

م يهبرة تحهي 1

 انًعهىيبث

00 ،01 ،02 ،03  ،04 ،05 ،

01 ،06 ،01  ،11  
01 01 22.22 % 

يهبرة إدران   2

 انًعهىيبث 

10  ،11  ،12 ،13 ،14 ،

15 ،11 ،16 ،11 ،21  
01 01 22.22 % 

 % 11.11 21 21 21 انًجًىع

 أطاليب التكويه املظتدذمة: 

الريامػية وميػارات التفكيػر البصػري فػ  *التقويـ القبم   وفيو تـ تطبيػؽ اختبػاري المفػاىيـ    
الرياميات لموقوؼ ممى مستوى الت ميذ)المابطة والتجريبية( ف  المفاىيـ الريامية وميػارات 

 التفكير البصري.
تػػدريبات وأوراؽ العمػػؿ الموجػػودة فػػ  المػػواد * التقػػويـ التكػػوين  أو المرحمػػ   ويتمرػػؿ فػػ  حػػؿ 

 .  التعميمية
تنميػة  إلػ  مػدي تػـ و صػورة ممارمػة لمتقػويـ القبمػ ، وييػدؼ إلػى تحديػد* التقويـ البعدي  وى

المػػواد التعميميػػة القائمػػة ممػػى المفػػاىيـ الريامػػية وميػػارات التفكيػػر البصػػري بعػػد اسػػتخداـ 
المفػػاىيـ الريامػػية  ممػػى اختبػػار التقػػويـ البعػػدي ، ويقتصػػر اسػػتراتيجية الػػرؤوس المرقمػػة

 .واختبار ميارات التفكير البصري
 بالخطوات التالية  مرت مممية تطبيؽ تجربة الدراسة الدراسة تطبيؽ تجربة  -و

اختيار مينة الدراسة مف ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  تـ    الدراسة اختيار مينة .2
إلى مجمومتيف  ةالحالي وتنقسـ مينة الدراسة، العقمية القابميف لمتعمـ  ذوي اإلماقة

 .واألخرى مابطة األولى تجريبية،
 ،ميارات التفكير البصري ، واختبارالقبم  لػ  اختبار المفاىيـ الرياميةالتطبيؽ   .3

ولمتأكد مف تكافؤ المجمومتيف التجريبية والمابطة قبؿ التطبيؽ الميدان  تـ تطبيؽ 
قبمًيا ممى المجمومتيف اختبار المفاىيـ الريامية، واختبار ميارات التفكير البصري 

استخدمت الباحرة االختبارات ال بارمترية ) اختبار  و ،3131 أكتوبرمف 5بتاريخ 
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 7( ، وذلؾ ألف مدد المجمومة التجريبية )Mann-Whitney U Testماف ويتن  
وجاءت النتائج كما يومحيا ( ط ب 7 ب( والمجمومة المابطة )ط

 (التالياف 7(و)6الجدوالف)
 ( 4جذول )

ويتُي نذراست انفروق بيٍ انًجًىعتيٍ  Mann-Whitney U Testَتبئج تطبيك اختببر يبٌ 

 ضببطت في انتطبيك انمبهي الختببر انًفبهيى انريبضيتانتجريبيت وان

 انًتىسط انعذد انًجًىعت انًحىر
يتىسط 

 انرتب

يجًىع 

 انرتب

 يبٌ ويتُي

Mann-

Whitney 

U 

يستىي 

 انذالنت
 انذالنت

 انذائرة
 11.41 3.11 2.22 5 انضببطت

6.41 1.162 
غير 

 36.41 6.16 3.51 5 انتجريبيت انذانت

 انًستطيم
 21.41 5.64 1.62 5 انضببطت

01.41 1.123 
غير 

 26.41 5.31 1.41 5 انتجريبيت انذانت

 انًثهث
 23.41 4.14 1.51 5 انضببطت

02.41 1.341 
غير 

 32.41 1.14 2.62 5 انتجريبيت انذانت

االختببر 

 ككم

 21 4 6.62 5 انضببطت
1 1.031 

غير 

 36 6 00 5 انتجريبيت انذانت

مستوى  Mann-Whitney Uأف نتيجة اختبار ماف ويتن   (6) جدوؿيتمح مف  
، وىذا يدؿ ممى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 1.16الداللة دائًما ى  أكبر مف 

ختبار المفاىيـ متوسط درجات المجمومة التجريبية والمجمومة المابطة ف  التطبيؽ القبم  ال
 الريامية ف  جميع المحاور وف  االختبار ككؿ مما يدؿ ممى تكافؤ المجمومتيف.
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 (5جذول )

ويتُي نذراست انفروق بيٍ انًجًىعتيٍ  Mann-Whitney U Testَتبئج تطبيك اختببر يبٌ  

 انتفكير انبصري يهبراث انتجريبيت وانضببطت في انتطبيك انمبهي الختببر

 انعذد انًجًىعت انًحىر
يتىسط 

 انرتب

يجًىع 

 انرتب

 يبٌ ويتُي

Mann-

Whitney 

U 

يستىي 

 انذالنت
 انذالنت

يهبرة تفسير 

 انًعهىيبث

يهبرة تحهيم 

 انًعهىيبث

 25 5 5 انضببطت

04 1.511 
غير 

 31 1 5 انتجريبيت انذانت

يهبرة إدران 

 انًعهىيبث

يهبرة تفسير 

 انًعهىيبث

 34 1.4 5 انضببطت

01 1.213 
 غير

 22 4.4 5 انتجريبيت انذانت

يهبرة تحهيم 

 انًعهىيبث

 16.41 3.14 5 انضببطت
1.41 1.112 

غير 

 22 4.4 5 انتجريبيت انذانت

 االختببر ككم
 14.41 3.14 5 انضببطت

5.41 1.155 
غير 

 23 4.14 5 انتجريبيت انذانت

مستوى  Mann-Whitney Uأف نتيجة اختبار ماف ويتن   (7) جدوؿيتمح مف  
، وىذا يدؿ ممى أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 1.16الداللة دائًما ى  أكبر مف 

متوسط درجات المجمومة التجريبية والمجمومة المابطة ف  التطبيؽ القبم  الختبار التفكير 
 البصري ف  جميع المحاور وف  االختبار ككؿ مما يدؿ ممى تكافؤ المجمومتيف.

التجريبيػة  مينػة الدراسػة ممى استراتيجية الرؤوس المرقمة المواد التعميمية القائمةبيؽ تط -4
ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القػابميف لمػتعمـ  ( مف7) بمغ مددىـ،و 

ة بالتػػدريس بنفسػػيا ،وقػػد الباحرػػ ت،حيػث قامػػمػف مدرسػػة التربيػػة الفكريػػة بمحافظػػة الفيػػـو 
 كػػػؿ أسػػػبوع، رػػػ ث مػػػرات سػػػتة أسػػػابيع بمعػػػدؿ  تطبيػػػؽ األدوات التعميميػػػة اسػػػتغرقت مػػػدة
مطػػاء تغذيػػة مرتػػدة تسػػامد إل خصػػيص أسػػبوع كامػػؿ فػػ  نيايػػة التػػدريباتباإلمػػافة إلػػى ت

 أكتػوبر بدايػة مػف شػير التعميميػة المػواد تطبيػؽ، وقد تػـ الت ميذ لمراجعة جميع التدريبات 
بالتػدريس  يآخػر  ت معممػة، وقامػ 3131 مبرنػوفوحت  األسبوع األخيػر مػف شػير  3131

 .مف الت ميذ (7لممجمومة المابطة الذي بمغ مددىا)
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ميمية، أميد تطبيؽ أدوات بعد االنتياء مف تطبيؽ المواد التع التطبيؽ البعدي  -5
؛بيدؼ  ( تطبيًقا بعدًيااختبار ميارات التفكير البصري -)اختبار المفاىيـ الرياميةالقياس

ت ميذ الصؼ مدى تنمية المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري لدي التعرؼ مم  
 .السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ

 ىتائر الذساطة:

 الفشض األول: .1
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط   ينص الفرض األوؿ ممى أنو      

 .التطبيقيف القبم  والبعدي الختبار المفاىيـ الريامية درجات ت ميذ المجمومة التجريبية ف  
(، لذا استخدمت الباحرة االختبارات ت ميذ 7وحيث أف مدد المجمومة التجريبية )

لدراسة الفرؽ بيف  )  Mann-Whitney U Testال بارمترية ) اختبار ماف ويتن  
 فاىيـ الريامية التطبيقيف القبم  والبعدي لممجمومة التجريبية ف  اختبار الم

 (1جذول )

انفرق بيٍ يتىسطي درجبث انًجًىعت انتجريبيت في انتطبيميٍ انمبهي انبعذي الختببر انًفبهيى 

 Wilcoxonببستخذاو اختببر   انريبضيت

 انًتىسط انتطبيك انًحىر

يتىسط 

انرتب 

 انًىجبت

يجًىع 

انرتب 

 انًىجبت

 ويهكىكسىٌ

Wilcoxon 

يستىي 

 انذالنت
 انذالنت

 رةانذائ
 3.51 انمبهي

2 04 1.121 1.113 

دانت عُذ 

يستىي 

1.14 
 1 انبعذي

 انًستطيم
 1.4 انمبهي

2 04 1.121 1.113 

دانت عُذ 

يستىي 

1.14 
 5.01 انبعذي

 انًثهث
 2.62 انمبهي

2 04 1.121 1.113 

دانت عُذ 

يستىي 

1.14 
 1.62 انبعذي

االختببر 

 ككم

 00 انمبهي
2.4 10 1.103 1.111 

دانت عُذ 

يستىي 

1.14 
 10 انبعذي

أف نتيجة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ  (8) جدوؿيتمح مف  
البعدي والقبم  الختبار المفاىيـ الريامية، حيث جاءت مستوى الداللة جميعيا أقؿ مف 

ككؿ، وحيث أف متوسط ف  جميع المحاور ) الدائرة، المستطيؿ، المرمث( وف  االختبار  1.16
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التطبيؽ البعدي ل ختبار أكبر مف متوسط التطبيؽ القبم  ف  جميع المحاور وف  االختبار 
ككؿ، لذا فإف يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف التطبيؽ القبم  والبعدي الختبار المفاىيـ 

ختبار، ومف ، لصالح التطبيؽ البعدي ل 1.16الريامية ف  المجمومة التجريبية مند مستوى 
رـ يتـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ والذي ينص ممى " يوجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية بيف متوسط  درجات المجمومة التجريبية ف  التطبيقيف القبم  والبعدي الختبار 

 المفاىيـ الريامية لصالح التطبيؽ البعدي". والرسـ البيان  التال  يومح ذلؾ  

 
يتىسطي درجبث انًجًىعت انتجريبيت في انتطبيميٍ انمبهي وانبعذي الختببر انًفبهيى (  0شكم )

 انريبضيت

( وىو 1.54وبحساب حجـ التأرير لجميع المحاور ي حظ أف حجـ التأرير يساوي ) 
( وىو حجـ 2حجـ تأرير متوسط، وبالنسبة ل ختبار ككؿ ُي حظ أف حجـ التأرير يساوي )

 تأرير كبير.
 :جاىيالفشض ال .2

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط   ينص الفرض الران  ممى إنو 
درجات ت ميذ المجمومتيف التجريبية والمابطة ف  التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ 

 .الريامية
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، ت ميذ(  7( والمجمومة المابطة )ت ميذ 7وحيث أف مدد المجمومة التجريبية )
 Mann-Whitney Uالختبارات ال بارمترية ) اختبار ماف ويتن  لذا استخدمت الباحرة ا

Test  (  لدراسة الفرؽ بيف المجمومتيف ف  التطبيؽ القبم  ل ختبار. 
 ( 6جذول )

ويتُي نذراست انفروق بيٍ انًجًىعتيٍ  Mann-Whitney U Testَتبئج تطبيك اختببر يبٌ 

 ًفبهيى انريبضيتانتجريبيت وانضببطت في انتطبيك انبعذي الختببر ان

 انعذد انًجًىعت انًحىر
يتىسط 

 انرتب

يجًىع 

 انرتب

 يبٌ ويتُي

Mann-

Whitney 

U 

يستىي 

 انذالنت
 انذالنت

 انذائرة

 10.41 2.46 5 انضببطت
1.4 1.111 

دانت عُذ 

يستىي 

1.10 
 45.41 1.31 5 انتجريبيت

 انًستطيم

 15.41 3.31 5 انضببطت

4.4 1.130 

دانت عُذ 

يستىي 

1.14 
 40.41 6.46 5 انتجريبيت

 انًثهث

 11 2.51 5 انضببطت

0 1.113 

دانت عُذ 

يستىي 

1.10 
 45 1.22 5 انتجريبيت

االختببر 

 ككم

 10 2.41 5 انضببطت

1 1.111 

دانت عُذ 

يستىي 

 68 61.: 7 التجريبية 1.10
تومح  Mann-Whitney Uأف نتيجة اختبار ماف ويتن    (9) جدوؿيتمح مف  

ف  حالت   1.12ف  حالة المستطيؿ، وأقؿ مف  1.16أف مستوى الداللة دائًما ى  أقؿ مف 
 ت ميذالدائرة واالختبار ككؿ، ومف رـ يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  درجات 

المجمومة التجريبية والمجمومة المابطة ف  التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الريامية، 
متوسط الرتب لممجمومة التجريبية أكبر مف متوسط الترتب لممجمومة المابطة وحيث أف 

ف  جميع المحاور وف  االختبار ككؿ، لذا فإف ىذه الفروؽ تكوف لصالح المجمومة 
التجريبية، ومف رـ يتـ رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ والذي ينص" توجد فروؽ 

ت ميذ المجمومتيف التجريبية والمابطة ف  ذات داللة إحصائية بيف متوسط  درجات 
التطبيؽ البعدي الختبار المفاىيـ الريامية لصالح المجمومة التجريبية". والرسـ البيان  

 التال  يومح ذلؾ  
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(  انفرق بيٍ يتىسطي درجبث انًجًىعت انتجريبيت وانًجًىعت انضببطت في انتطبيك 1شكم )

 انبعذي الختببر انًفبهيى انريبضيت

وبذلؾ يكوف قد  تـ اإلجابة مف السؤاؿ الرالث لمدراسة، ونصو  " ما أرر استخداـ  
استراتيجية الرؤوس المرقمة ف  تنمية بعض المفاىيـ الريامية لدى ت ميذ الصؼ السادس 

 االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ؟
 الفشض الجالح:  .3

ذات داللة إحصائية بيف متوسط  ال توجد فروؽ  ينص الفرض الرالث ممى إنو  
درجات ت ميذ المجمومة التجريبية ف  التطبيقيف القبم  والبعدي الختبار ميارات التفكير 

 البصري.
(، لذا استخدمت الباحرة االختبارات ال بارمترية ت ميذ 7ف مدد المجمومة التجريبية )وحيث أ

الفرؽ بيف التطبيقيف القبم  لدراسة  )  Mann-Whitney U Test) اختبار ماف ويتن  
 والبعدي لممجمومة التجريبية ف  اختبار ميارات التفكير البصري 
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 ( 1جذول )

انفرق بيٍ يتىسطي درجبث انًجًىعت انتجريبيت في انتطبيميٍ انمبهي انبعذي الختببر انتفكير  

 Wilcoxonببستخذاو اختببر   انبصري

 انًتىسط انتطبيك انًحىر

يتىسط 

انرتب 

 تانًىجب

يجًىع 

انرتب 

 انًىجبت

 ويهكىكسىٌ

Wilcoxon 

يستىي 

 انذالنت
 انذالنت

يهبرة 

تفسير 

 انًعهىيبث

 5.01 انمبهي
4.11 10 1.10 1.116 

دانت عُذ 

يستىي 

 6.01 انبعذي 1.14

يهبرة 

تحهيم 

 انًعهىيبث

 1.41 انمبهي
2.41 10 1.115 1.115 

دانت عُذ 

يستىي 

1.14 
 6.41 انبعذي

 يهبرة

إدران 

 انًعهىيبث 

 2.22 انمبهي
2.41 10 1.103 1.111 

دانت عُذ 

يستىي 

 1.51 انبعذي 1.14

االختببر 

 ككم

 01 انمبهي
2.41 10 1.121 1.115 

دانت عُذ 

يستىي 

1.14 
 15.22 انبعذي

أف نتيجػػة وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف التطبيػػؽ  ( :) جػػدوؿيتمػػح مػػف  
الختبار ميارات التفكير البصري، حيث جاءت مستوى الداللة جميعيا أقػؿ مػف  البعدي والقبم 

فػػ  جميػػع المحػػاور ) ميػػارات تفسػػير المعمومػػات، ميػػارات تحميػػؿ المعمومػػات، ميػػارات  1.16
إدراؾ المعمومػػات( وفػػ  االختبػػار ككػػؿ، وحيػػث أف متوسػػط التطبيػػؽ البعػػدي ل ختبػػار أكبػػر مػػف 

المحاور وف  االختبار ككؿ، لذا فإف يوجد فػروؽ ذات داللػة  متوسط التطبيؽ القبم  ف  جميع
إحصػػػائية بػػػيف التطبيػػػؽ القبمػػػ  والبعػػػدي الختبػػػار ميػػػارات التفكيػػػر البصػػػري فػػػ  المجمومػػػة 

، لصالح التطبيػؽ البعػدي ل ختبػار، ومػف رػـ يػتـ رفػض الفػرض 1.16التجريبية مند مستوى 
فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػػيف  الصػػفري وقبػػوؿ الفػػرض البػػديؿ والػػذي يػػنص ممػػى " يوجػػد

متوسط  درجات المجمومة التجريبية ف  التطبيقيف القبم  والبعػدي الختبػار المفػاىيـ ميػارات 
 التفكير البصري لصالح التطبيؽ البعدي". والرسـ البيان  التال  يومح ذلؾ  
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ختببر يهبراث (  يتىسطي درجبث انًجًىعت انتجريبيت في انتطبيميٍ انمبهي وانبعذي ال2شكم )

 انتفكير انبصري

وبحساب حجـ التأرير لجميع المحاور واالختبار ككؿ  ي حظ أف حجـ التأرير يساوي  
 .( وىو حجـ تأرير كبير2)

 الفشض الشابع: .4

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  درجات  ينص الفرض الرابع ممى إنو 
 لتطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري.ت ميذ المجمومتيف التجريبية والمابطة ف  ا
، لذا ت ميذ( 7ت ميذ( والمجمومة المابطة ) 7وحيث أف مدد المجمومة التجريبية )

  Mann-Whitney U Testاستخدمت الباحرة االختبارات ال بارمترية ) اختبار ماف ويتن  
 ر والجدوؿ التال  يومح ذلؾ لدراسة الفرؽ بيف المجمومتيف ف  التطبيؽ القبم  ل ختبا )

  



 م4242( 78) -3ج-عدد يوليو                                       ...                أثر استخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0121 - 

 ( 01جذول )

ويتُي نذراست انفروق بيٍ انًجًىعتيٍ  Mann-Whitney U Testَتبئج تطبيك اختببر يبٌ 

 انتجريبيت وانضببطت في انتطبيك انبعذي الختببر يهبراث انتفكير انبصري

 انعذد انًجًىعت انًحىر
يتىسط 

 انرتب

يجًىع 

 انرتب

 يبٌ ويتُي

Mann-

Whitney 

U 

ىي يست

 انذالنت
 انذالنت

يهبرة 

تفسير 

 انًعهىيبث

 21 4 5 انضببطت
2 1.111 

دانت عُذ 

يستىي 

1.10 
 36 6 5 انتجريبيت

يهبرة 

تحهيم 

 انًعهىيبث

 10 2.41 5 انضببطت

1 1.130 

دانت عُذ 

يستىي 

1.14 
 41 1.41 5 انتجريبيت

يهبرة 

إدران 

 انًعهىيبث 

 1 1 5 انضببطت

1 1.113 

دانت عُذ 

يستىي 

1.10 
 04 2 5 انتجريبيت

االختببر 

 ككم

 10 2.4 5 انضببطت

1 1.112 

دانت عُذ 

يستىي 

1.10 
 41 1.41 5 انتجريبيت

تومح  Mann-Whitney Uأف نتيجة اختبار ماف ويتن   ( 21) جدوؿيتمح مف  
 1.12ف  حالة ميارات تحميؿ المعمومات، وأقؿ مف  1.16أف مستوى الداللة ى  أقؿ مف 

ف  باق  الحاالت  ميارة تفسير المعمومات، وميارة إدراؾ المعمومات، واالختبار ككؿ، ومف رـ 
المجمومة التجريبية  ت ميذيوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط  درجات 

والمجمومة المابطة ف  التطبيؽ البعدي الختبار ميارات التفكير البصري، وحيث أف متوسط 
ة التجريبية أكبر مف متوسط الترتب لممجمومة المابطة ف  جميع المحاور الرتب لممجموم

وف  االختبار ككؿ، لذا فإف ىذه الفروؽ تكوف لصالح المجمومة التجريبية، ومف رـ يتـ 
رفض الفرض الصفري وقبوؿ الفرض البديؿ والذي ينص" توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 

لتجريبية والمابطة ف  التطبيؽ البعدي الختبار بيف متوسط  درجات ت ميذ المجمومتيف ا
 ميارات التفكير البصري لصالح المجمومة التجريبية". والرسـ البيان  التال  يومح ذلؾ  
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(  انفرق بيٍ يتىسطي درجبث انًجًىعت انتجريبيت وانًجًىعت انضببطت في انتطبيك 3شكم )

 انبعذي الختببر يهبراث انتفكير انبصري

ف قد  تـ اإلجابة مف السؤاؿ الرابع لمدراسة، ونصو  " ما أرر استخداـ وبذلؾ يكو 
استراتيجية الرؤوس المرقمة ف  تنمية بعض ميارات التفكير البصري ف  الرياميات لدى 

 ت ميذ الصؼ السادس االبتدائ  ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ؟
 تفظري اليتائر :

فاممية استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة ف  إل  اشارات نتائج الدراسة الحالية   
تنمية المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري لدي الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية القابميف 

وقد تفوؽ المجمومة التجريبية مم  المابطة لمتعمـ )مينة الدراسة( ويتمح ذلؾ مف خ ؿ 
 ترجع ىذه النتائج إل   

 بيئة تعميمية فعالة جذابة وشيقةالرؤوس المرقمة مم  توفير  سامدت استراتيجية .2
 مناسبة لخصائص الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ وحاجاتيـ وميوليـ

 .فأصبح دور التمميذ أكبر وأنشط ، أما المعمـ فدوره التوجيو واإلرشاد ،
مف البسيط إل  المركب ، التدرج ف  تقديـ المواد التعميمية مف السيؿ إل  الصعب ، و  .3

المعرفية لمت ميذ ذوي اإلماقة المقدمة ف  المواد التعميمية بالبنية المومومات وربط 
 العقمية القابميف لمتعمـ.
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أف استراتيجية الرؤوس المرقمة قد رامت الفروؽ الفردية بيف ت ميذ المجمومة التجريبية  .4
 ي.، وجعمت الجميع يساىـ ف  الدرس بشكؿ جمام  وفرد

ترقب التمميذ لتقديمو اإلجابة مند المناداة مم  رقمو أو رقـ المجمومة ، سامد مم   .5
 اكتساب الخبرات التعميمية وتربتيا ف  ذىنو.

كدراسة ك  مف   وتتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج  الدراسات والبحوث السابقة 
)ماىيتاب  (،Haydon,T,2020) ،(3131)منصور مامر،  ،(3131)مم  محمد ،   

(،)وفاء يونس، إيماف أحمد :312،) سعادة حمدي ،حيدر مبد الكريـ، (:312أحمد، 
،)محمد ( :312(و)إيماف مجم ،  :312(،) ماىيتاب أحمد،:312) أحمد لؤي، (،:312،

(، (Lease,M,&Carebima,A.C,2017 ،(3128)أحمد جميؿ،        (،3129خالد ، 
(Sari,M,&Surya,E,2017 ) (3126(، )محمد سميـ ، 3127فخري ، ،)سياد 
(،Hunter ,W .C ,et al,2015))   والت  أظيرت فاممية استراتيجية الرؤوس المرقمة ف

لكؿ ما يـ مم  استيعابيـ وف ىذا ترير تفكرىـ ،مما سامد ت ميذ بطرؽ غير تقميديةتعميـ ال
 . يقدـ ليـ مف مواد تعميمية

 الحالية يمكف استنتاج اآلت    ف  موء النتائج الت  أظيرتيا الدراسة 
ف تدريس المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري مم  وفؽ استراتيجية الرؤوس إ .2

ف  تنمية تمؾ المفاىيـ والميارات ، ويسيـ ف  رفع كفاية الت ميذ المرقمة ،يؤرر ايجابيا 
 ف  التعمـ فم  مف استبقاء المعمومات لمدة أطوؿ.

الفاممة  استراتيجية الرؤوس المرقمة يحفز الت ميذ مم  المشاركةإف التدريس مم  وفؽ  .3
ده ف  العممية التعميمية ، ألنيا تركز مم  دورىـ وبنيتيـ المعرفية السابقة ، وىذا ما تؤك

 االتجاىات الحديرة ف  التدريس.
ف  التدريس مرؿ استراتيجية الرؤوس المرقمة مف غير إف استعماؿ استراتيجية حديرة  .4

 تبعد أف ت ق  نجاحا مند تطبيقيا ف  تدريس المواد األخرى .المس
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 توصيات الذساطة:

 توص  الدراسة باآلت  بناء ممى النتائج الت  توصمت إلييا الدراسة الحالية 
تطوير مناىج الرياميات وفؽ استراتيجية الرؤوس المرقمة لذوي اإلماقة العقمية  .2

 القابميف لمتعمـ .
 ب المعمميف ف  كمية التربية شعبة التربية الخاصة تخصص إمداد برامج تدريب لمط .3

 ات التدريس الحديرة ومنيا استراتيجية الرؤوس المرقمة.)رياميات( مم  استراتيجي
إمداد دروات تدريبية وورش ممؿ لمعمم  الرياميات ف  مدراس التربية الفكرية  .4

يسية ومنيا  أرناء الخدمة تتممف تدريبيـ مم  استخداـ استراتيجيات التدر 
 استراتيجية الرؤوس المرقمة.

تمميف كتب الرياميات لذوي اإلماقة العقمية القابميف لمتعمـ بالمراحؿ التعميمية  .5
المختمفة مم  األنشطة والتدريبات والمسائؿ والمشك ت الريامية الت  تسيـ ف  

 التفكير البصري لدييـ.ميارات تنمية المفاىيـ الريامية و 
التفكير ميارات لتقويـ المستخدمة لقياس المفاىيـ الريامية و تطوير أساليب ا .6

 البصري لدي الت ميذ ذوي اإلماقة العقمية.
 مكرتسات الذساطة:

إجراء دراسات ممارمة تتناوؿ فاممية استخداـ استراتيجية الرؤوس المرقمة ف  تنمية  .2
 متغيرات تابعة أخري.

ات تدريسية حديرة أخري ف  تنمية إجراء دراسات ممارمة تتناوؿ استخداـ استراتيجي .3
 المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري .

إجراء دراسات ممارمة لمدراسة لتحسيف نواتج التعمـ لذوي االحتياجات الخاصة  .4
 )الموىوبيف ، ذوي اإلماقة السمعية ، ذوي صعوبات التعمـ (.

راتيجيات التدريسية دراسة مقارنة بيف استراتيجية الرؤوس المرقمة واالستإجراء  .5
األخرى الحديرة مرؿ استراتيجية شكؿ البيت الدائري ، الصفوؼ المقموبة  ف  تنمية 

 المفاىيـ الريامية وميارات التفكير البصري. 
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 املشادع

 املشادع العشبية:  أواًل:

(: فعالية استراتيجية الخرائط الينية في تنمية المفاىيم التاريخية 0202إبراىيم عبد الفتاح إبراىيم.) .1
صري وبعض عادات العقل لدي التالميذ الصف الرابع االبتدائي، المجمة الدولية والتفكير الب

 . 3، العدد3لمبحوث في العموم التربوية، المجمد 
(: أثر توظيف الرؤوس المرقمة في تنمية بعض ميارات القراءة لدي 0212أحمد جميل محمد .) .0

ة، كمية التربية ، الجامعة تالميذ الصف الثاني األساسي بغزة ، رسالة ماجستير غير منشور 
 اإلسالمية ، غزة.

(: فاعمية استخدام منحي الرياضيات الواقعية في اكتساب 0212أحمد سعيد كنعان وآخرون.) .3
. العدد  64المفاىيم الرياضية لدي طالب الصف الثامن، مجمة دراسات العموم التربوية ، المجمد 

0 . 
فاعمي محوسب في تنمية ميارات التكنولوجيا لدي (: فاعمية كتاب ت0212أحمد عمي أبو زايدة. ) .6

 طالب الصف الخامس األساسي بغزة ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة االسالمية بغزة.
(: أثر توظيف استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية المفاىيم الحاسوبية 0212أحمد لؤي غانم.) .5

  1، عدد  14ث كمية التربية األساسية ، مجمد لدي طالبات الصف الخامس االعدادي،  مجمة أبحا
 ، جامعة الموصل .

(: أثر توظيف المسرحة في تنمية المفاىيم في الرياضيات والتواصل 0214اسراء جواد محمد .) .4
الرياضي لدي طالبات الصف الثامن األساسي بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، 

 الجامعة اإلسالمية ، غزة.
(: أثر تدريس العموم باستخدام مخطط البيت الدائري عمي اكتساب 0212سماء أحمد الكبيبي.)أ .2

المفاىيم العممية وميارات التفكير البصري لدي طالبات السادس االبتدائي بمدينة أبيا السعودية، 
 ، يناير. 1مجمة العموم التربوية والنفسية ، المجمد الثالث ، العدد 

(: أثر استخدام آنموذج دانيال في تنمية المفاىيم الرياضية والتواصل 0215آمال جمال مسمم.) .2
الرياضي لدي طالبات الصف السابع األساسي بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، 

 الجامعة اإلسالمية ، غزة.
(: أثر اختالف نمطي العرض )خطي وىرمي( في االقصوصة الرقمية 0202آيات فوزي أحمد .) .2

، العدد  6التفاعمية عمي تنمية ميارات التفكير البصري ، مجمة العموم التربوية والنفسية ، المجمد 
 ، أبريل. 15
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(: فاعمية استراتيجية شكل البيت الدائري في تنمية المفاىيم الرياضية 0214إيمان سمير حمدي .) .12
 .   2مي في التربية ، العدد والتفكير البصري لدي تالميذ المرحمة االبتدائية ، مجمة البحث العم

(: أثر استخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية التحصيل 0212إيمان مجمي عبد المطيف.) .11
الدراسي في مبحث اإلنجميزية لدي طالبات الصف السابع األساسي في األردن، مجمة العموم 

 ، ديسمبر. 30، عدد 3التربوية والنفسية ، مجمد 
(: فعالية برنامج تدريبي قائم عمي استخدام التابمت وشبكة االنترنت  0212.)أيمن حممي وآخرون  .10

 4في تعميم التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية البسيطة ، المجمة العربية لعموم اإلعاقة والموىبة ، العدد 
 ، يناير .

(: تكييف المناىج لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة ، دار الميسرة ، 0215بطرس بطرس .) .13
 مان.ع

(: فاعمية استخدام إجراء المساعدة المتزايدة 0212بندر بن ناصر العتيبي، رحمة سعيد األحمري.) .16
تدريجيا إلكساب ميارة الشراء لمتمميذات ذوات اإلعاقة الفكرية البسيطة، مجمة التربية الخاصة 

 ، يناير.  14، العدد  6والتأىيل ، المجمد 
استراتيجية التعميم بالمعب في إكساب بعض ميارات عد (: فاعمية 0211ثامر بن حمد بن سعد.) .15

األرقام في مادة الرياضيات لمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية 
 التربية ، جامعة الممك سعود.  

النفس ، مناىج البحث في التربية وعمم ( : 0211.) جابر عبدالحميد جابر ، أحمد خيري كاظم .14
 .يضة العربية ، القاىرة دار الن

(: فعالية برنامج تدريبي في تنمية بعض المفاىيم الرياضية لدي 0210جابر محمد عبداهلل .) .12
المعاقين عقميا القابمين لمتعمم ومقارنة أدائيم بالعاديين المكافئين ليم في نفس العمر العقمي، مجمة 

 ، يناير. 26العدد  دراسات تربوية ونفسية ، كمية التربية ، جامعة الزقازيق،
(: فعالية الحقائب التعميمية في تنمية بعض المفاىيم الرياضية لدي 0213جييان لطفي محمد.) .12

 ، أكتوبر. 14األطفال المعاقين عقميا ، مجمة الطفولة والتربية ، العدد 
م (: أثر استخدام األلعاب االليكترونية التعميمية في تنمية المفاىي0212رانيا عمون وآخرون.) .12

الرياضية والتفكير االبتكاري لدي طفل ما قبل المدرسة ، المجمة العربية لمعموم التربوية والنفسية ، 
 ، أكتوبر. 5العدد 
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(: أثر استخدام اإلنفوجرافيك في تدريس الرياضيات عمي التحصيل 0212ريم خالد عبداهلل .) .02
س بمكة المكرمة، مجمة البحث الدراسي وتنمية ميارات التفكير البصري لدي تمميذات الصف الساد

 . 12العممي في التربية ، كمية التربية ، جامعة أم القري، العدد 
قوم والرؤوس المرقمة في التحصيل  –خطط  -(: أثر استراتيجيتي عبر0214زينب عواد .) .01

واالحتفاظ بو لدي طالبات الصف الثاني المتوسط في مادة الرياضيات، مجمة جامعة ذي قار ، 
 .3العدد 

(: أثر توظيف استراتيجية التعمم لإلتقان في تنمية المفاىيم  0213سامي عبد المعز محمد.) .00
الرياضية واالتجاه نحو المادة لدي التالميذ المتخمفين عقميا القابمين لمتعمم لمرحمة اإلعداد الميني، 

 ، أكتوبر. 6مجمة العموم التربوية ، العدد 
(: فاعمية استراتيجية الرؤوس المرقمة 0212محسن .) سعادة حمدي سويدان،حيدر عبد الكريم .03

NHT  في تحصيل طالبات الصف الرابع األدبي في مادتي الرياضيات وأسس الجغرافية وتقنياتيا
 .2وتفكيرىن البصري، مجمة الدراسات التربوية والعموم، العدد 

ة في تنمية المفاىيم (: فاعمية استخدم األلعاب التعميمية الكمبيوتري0214سماح عبد الحميد .) .06
الرياضية والتفكير المنظمومي لدي تالميذ الصف السادس االبتدائي، مجمة دراسات عربية في 

 ، سبتمبر. 22التربية وعمم النفس ، العدد 
(: فعالية برنامج قائم عمي استراتيجيات التفكير المتشعب 0212سماح عبد الحميد سميمان. ) .05

يل والتفكير البصري في الرياضيات لطالب المرحمة وخرائط التفكير عمي تنمية التحص
 ، أكتوبر. 125الثانوية،مجمة كمية التربية ، جامعة األزىر ، العدد 

(: أثر توظيف استراتيجية الرؤوس المرقمة معًا عمي تنمية 0214سياد فخري عادل النحال.) .04
األساسي بغزة ، رسالة ميارات التواصل ودافع االنجاز في الرياضيات لدي طالبات الصف السابع 

 ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية. غزة 
(: الكشف عن المفاىيم الرياضية البديمة لدي طالبات المرحمة 0212شيخة بنت رجعان الشمري.) .02

 . 5، العدد 4المتوسطة بمدينة الرياض، المجمة الدولية التربوية المتخصصة ، المجمد 
(: برنامج اليكتروني لتحديد مستوي أداء طالب اإلعاقة العقمية 0214لشرقاوي.)صابر محمود ا .02

 . 3والتوحديين في الرياضيات، المجمة العربية لدراسات وبحوث العموم التربوية واإلنسانية ، العدد
(: عالقة التفكير البصري بمجال ومراحل تطور تكنولوجيا التعميم ، مجمة 0212طو محمد أحمد .) .02

 .2تربوية ، كمية تربية ، جامعة أفريقيا العالمية، العدد  دراسات



 م4242( 78) -3ج-عدد يوليو                                       ...                أثر استخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة  

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                             - 0133 - 

(: فاعمية برنامج تعميمي قائم عمي أدوات 0215عايد عايض الرويمي، منصور سمير السيد.) .32
( في تدريس الرياضيات عمي تنمية المفاىيم التبولوجية لدي التالميذ WEB3.0الويب الداللية )

،  32ية السعودية، المجمة الدولية لألبحاث التربوية ، المجمد ذوي اإلعاقة العقمية بالمممكة العرب
 جامعة اإلمارات العربية المتحدة.

(: فعالية برنامج تدريبي لتنمية بعض الميارات 0212عمي بن فيد ، عوض اهلل محمد .) .31
،  32د االجتماعية لمتالميذ ذوي اإلعاقة العقمية البسيطة، مجمة الممك خالد لمعموم التربوية ، المجم

 ، يناير . 1العدد 
( : فاعمية وحدة مطورة في الدراسات االجتماعية والوطنية قائمة 0212عمي بن يحي آل سالم.) .30

عمي نظرية التعمم المسند إلي الدماغ في تنمية ميارات التفكير البصري لدي طالب الصف الثالث 
 لرياض.، مارس ، ا 54المتوسط، مجمة رسالة التربية وعمم النفس ، العدد 

(: أثر استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية ميارات التعبير الشفيي 0202عمي محمد سعيد .) .33
 . 44، العدد  12الخامس االبتدائي، مجمة البحوث التربوية والنفسية ، المجمد لدي طالب الصف 

اصة في (: أثر طريقة الرؤوس المرقمة معا في تحصيل تالميذ التربية الخ0213عمر الحمداني .) .36
 .0مادة الرياضيات ، مجمة أبحاث كمية التربية األساسية ، جامعة الموصل ، العدد 

(: أثر استخدام استراتيجية تدريس األقران في تطوير الميارات 0213عيسي بن جواد بن صباح.) .35
 .6 ، العدد0الحسابية لمتالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية، المجمة الدولية التربوية المتخصصة ، المجمد 

(: استخدام اليدويات في تدريس التوبولوجي وأثرىا عمي تنمية 0202غادة شومان الشحات .) .34
التفكير البصري واالتجاه نحو الرياضيات لتالميذ المرحمة االبتدائية، مجمة البحث العممي في 

 ، مارس. 01التربية ، العدد 
معايير الرعاية والدعم والتعمم  (: تقييم0212فايز عمي الضفيري ،إبراىيم عبداهلل الزريقات .) .32

وخدمات عالج الكالم والمغة لألطفال ذوي اإلعاقة العقمية في دولة الكويت في ضوء المعايير 
 . 0العالمية، مجمة العموم التربوية والنفسية ،المجمد الثالث ، العدد 

ق الرعاية ، طر  –النظريات المفسرة  –( : اإلعاقة العقمية المدخل  0215فكري لطيف متولي .) .32
 مكتبة الرشد ، الرياض.

عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري ، دار الفكر العربي ، (:  0222.) فؤاد البيي السيد  .32
 .القاىرة

استراتيجية في التعمم النشط ، حائل ، وزارة التربية  121(:  0211ماشي بن محمد الشمري.) .62
 والتعميم . 
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اتيجية الرؤوس المرقمة لتنمية مفاىيم القياس لدي األطفال (: استر 0212ماىتياب أحمد الطيب.) .61
 ، أكتوبر. 62المعاقين فكريًا القابمين لمتعمم، مجمة الطفولة والتربية ، الجزء الثاني، العدد 

(: فاعمية التدريس باستعمال استراتيجية الرؤوس المرقمة في تحصيل 0214متمم جمال الياسري.) .60
مادة التاريخ الحديث ، مجمة كمية التربية االساسية لمعموم التربوية طالب الصف الثالث المتوسط ب
 . 04واالنسانية ، جامعة بابل ، عدد 

(: أثر توظيف استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية المفاىيم العممية 0215محمد  سميم محمد .) .63
الة ماجستير غير وميارات التفكير العممي بالعموم لدي طالب الصف الخامس األساسي بغزة ، رس

 منشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة .
(: أنشطة الحياة اليومية كمدخل لتنمية بعض المفاىيم الرياضية 0215محمد إبراىيم عبد الحميد .) .66

 ، أبريل.0لدي األطفال المتخمفين عقميا، مجمة دراسات الطفولة ، العدد 
برمجية متعددة الوسائط قائمة عمي المدخل المنظومي وفق (: فاعمية  0212محمد السيد السيد .) .65

" في تنمية ميارات التفكير البصري والتحصيل المعرفي لدي الطالب ضعاف Davisنموذج "ديفز
 . 6، العدد  2السمع، المجمة الدولية التربوية المتخصصة ، المجمد 

ي تعديل التصورات البديمة عن (: أثر أنموذج درايفر لمتغير المفيومي ف0212محمد حمد الخزيم.) .64
بعض المفاىيم الرياضية لدي تالميذ الصف السادس االبتدائي ، مجمة العموم التربوية والنفسية، 

 ، سبتمبر. 3، العدد  02المجمد 
(: أثر توظيف استراتيجية الرؤوس المرقمة في تنمية ميارات التفكير 0212محمد خالد فايز.) .62

نحوىا لدي طالب الصف الرابع األساسي بغزة، رسالة ماجستير البصري في الرياضيات والميل 
 غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية بغزة.

(: اإلنفوجرافيك من التخطيط إلي اإلنتاج ، مطابع ىال، الرياض ، 0214محمد شوقي شمتوت .) .62
 المممكة العربية السعودية. 

امج إثرائي مقترح باستخدام الكمبيوتر لتنمية التحصيل ( : برن0216محمد عبد المنعم عبد العزيز.) .62
والتفكير البصري في الرياضيات لدي تالميذ المرحمة االبتدائية ، مجمة دراسات عربية في التربية 

 ، أبريل. 62وعمم النفس ، العدد 
وال (: أثر استخدام استراتيجية التعمم التوليدي لتدريس الد0202محمد عمي أحمد ، خالد محمد .) .52

الرياضية في تنمية المفاىيم الرياضية لدي طمبة كمية التربية في جامعة صنعاء ، مجمة الجامعة 
 . 0اإلسالمية لمدراسات التربوية والنفسية، العدد 
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(: أثر توظيف النماذج المحسوسة في تدريس وحدة الكسور عمي تنمية  0213مريم عبد محمود .) .51
ي طالبات الصف الرابع األساسي بغزة ، رسالة ماجستير التحصيل وميارات التفكير البصري لد

 غير منشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة.
في تحصيل المفاىيم الرياضية واالتجاه  Buxton(: أثر نموذج بكستون 0212مشعل بدر أحمد.) .50

التربية ، جامعة نحو الرياضيات لدي تالميذ الصف الرابع االبتدائي بدولة الكويت، مجمة كمية 
 ، يناير. 122األزىر ، الجزء الثاني، العدد 

(: توظيف تكنولوجيا التعميم لتنمية الميارات األكاديمية لدي األطفال 0214منار محمد البارودي.) .53
 المعاقين عقميا القابمين لمتعمم ، رسالة دكتوراه غير منشورة، كمية رياض ، جامعة اإلسكندرية.

(: أثر استخدام استراتيجية الرؤوس المرقمة عمي تنمية المفاىيم 0202منصور عامر عمي .) .56
الرياضية وميارات التفكير البصرية في الرياضيات لدي طالب الصف الثاني المتوسط بالمدينة  

 ، يونية. 6المنورة ، مجمة جامعة جنوب الوادي الدولية لمعموم التربوية ، العدد 
( : فعالية إستراتيجية مقترحة في ضوء نظرية التعمم 0212ميرفت محمد أدم،رباب محمد شتات.) .55

المستند إلي الدماغ عمي التحصيل وميارات التفكير البصري والكفاءة الذاتية المدركة لدي طالبات 
 ، يناير. 1المرحمة اإلعدادية ، مجمة تربويات الرياضيات ، العدد 

البصري في تنمية ميارات التفكير (: فعالية استخدام شبكات التفكير 0212ناصح حسين سالم .) .54
البصري والتحصيل الدراسي في الرياضيات لدي األطفال ذوي صعوبات التعمم بالمرحمة االبتدائية، 

 ، يناير.1، الجزء 1مجمة العموم التربوية ، العدد 
( : أثر استخدام برنامج كمبيوتر قائم عمي الوسائط المتعددة 0212ناصر إبراىيم منصور .) .52

مقرر الحاسب األلي عمي تنمية ميارات التفكير البصري لدي التالميذ ذوي المعاقين لتدريس 
، ديسمبر،  10سمعيا بالمرحمة االبتدائية ، مجمة كمية التربية ، المجمد الخامس والثالثون ، العدد 

 جامعة أسيوط. 
ة الالزمة ( : التحقق من واقع الكفايات الميني0214ناصر بن سعد ، عبد اليادي بن مبارك.) .52

لمعممي التالميذ ذوي اإلعاقة الفكرية وأىميتيا من وجية نظرىم بمدينة الرياض ، المجمة الدولية 
 .  32لألبحاث التربوية ، جامعة اإلمارات العربية المتحدة ، المجمد 

 (: التربية العممية الفاعمة، دار الميسرة، عمان.0212نافز أحمد البقيعي. ) .52
(: فعالية برامج تعميم المغة العربية في تطور النمو المغوي لذوات  0212ناىد حسن حمد .) .42

اإلعاقة العقمية البسيطة في مدراس التربية الفكرية منطقة األحساء ، مجمة العموم التربوية والنفسية 
 . 02،المجمد الثاني ، العدد 
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نمية ميارات شارك( عمي ت –زواج  -( : فاعمية استخدام استراتيجية )فكر0215نضال الديب.) .41
التفكير البصري والتواصل الرياضي لدي طالب الصف الثامن األساسي بغزة، رسالة ماجستير 

 غي منشورة ، كمية التربية ، الجامعة اإلسالمية ، غزة.
( : برنامج تدريبي لتنمية بعض ميارات اإلدراك البصري لدي 0212ىدي مصطفي حماد .) .40

 ، يناير .  31عمم ، مجمة الطفولة ، العدد األطفال المعاقين عقميا القابمين لمت
في تدريس الميارات العددية لدي التالميذ   VAKT(: استراتيجية  0212وضحي عيد سعود .) .43

، المجمة العربية لعموم  ABAذوي اإلعاقة الفكرية ضمن التصميم التجريبي ذو النزعة الفردية 
 ، أبريل . 2اإلعاقة  والموىبة ، العدد 

(: تدريس مادة الكيمياء باستراتيجية الرؤوس  0212حمود، إيمان أحمد شيت.)وفاء يونس م .46
المرقمة معا وأثرىا في تحصيل طالبات الصف الثاني المتوسط وتنمية تفكيرىن التأممي، مجمة 

 ، جامعة الموصل .  0، عدد  15أبحاث كمية التربية األساسية ، مجمد 
(: صعوبات تدريس الرياضيات لمتالميذ 0212الحنو.)ياسر عوض اهلل المطيري، ابراىيم عبداهلل  .45

ذوي اإلعاقة الفكرية من وجيو نظر معممييم في المرحمة االبتدائية، المجمة العربية لعموم اإلعاقة 
 ، يوليو. 6والموىبة ، العدد 

(: فاعمية استخدام استراتيجية المنظمات المتقدمة في تدريس المفاىيم 0202يحي مزىر عطية .) .44
ضية عمي تحصيل طالب الرياضيات المعممين بجامعة أم القري في المممكة العربية الريا

، العدد  66السعودية، المجمة الدولية لألبحاث التربوية ، جامعة األمارات العربية المتحدة، المجمد 
 ، يناير.  1

ويب (: فاعمية التصميمين األفقي والعمودي لموقع ال0213يحيي أبو جحجوح، سميمان حرب.)  .42
التعميمي في اكتساب ميارات فرونت بيج والتعمم الذاتي والتفكير البصري لدي الطمبة المعممين ، 

 . 1مجمة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية ، العدد 
 املشادع االديبية:  ثاىيًا:
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computer – based instructional materials in constructing mathematical 
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