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المعرفة الرياضية االجرائية وعالقتها بالذكاء المنطقي الرياضي عند طلبة المرحلة
الثالثة قسم الرياضيات ،كلية التربية للعلوم الصرفة /إبن الهيثم ،جامعة بغداد.

م.م .بان حسن جميد
الممخص
ىدؼ البحث تعرؼ طبيعة العالقة االرتباطية بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند
طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد عف طريؽ اإلجابة
عف األسئمة اآلتية:
 -1ما مستوى المعرفة الرياضية االجرائية عند طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ
الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد ؟ وىؿ ىناؾ فرؽ عمى متغير الجنس؟
 -2ىؿ يمتمؾ طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد
الذكاء المنطقي الرياضي ؟ وىؿ ىناؾ فرؽ عمى متغير الجنس؟
 -3ىؿ توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً بيف مستوى المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي
عند طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد؟ وما طبيعة

ىذه العالقة االرتباطية بحسب متغير الجنس؟
تـ تحديد طمبة
وبعد تحديد مجتمع البحث الذي مثّؿ كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد؛ ّ
المرحمة الثالثة قسـ الرياضيات ميداناً إلجراء التجربة ،وبذلؾ بمغ حجـ عي ّنة البحث مف الطمبة ( )75طالبا
وطالبة موزعيف بواقع ( )38طالبا و( )37طالبة .ولقياس المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي
قامت الباحثة ببناء اختباريف األوؿ لقياس المعرفة الرياضية االجرائية ويتكوف مف ( )8فقرات ،والثاني لقياس
لمذكاء المنطقي الرياضي ويتكوف مف ( )11فقرات ،وبعد التأكد مف صدقيما وثباتيما .توصؿ البحث إلى عدـ
امتالؾ طمبة قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد لممعرفة الرياضية االجرائية
قياساً بالمتوسط الفرضي الذي تمت المقارنة بو .بينما يمتمكوف ذكاء منطقيا رياضيا .وتوجد عالقة ارتباطية بيف

ككؿ.
المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي لمطمبة ّ

الكممات المفتاحية :المعرفة الرياضية االجرائية ،الذكاء المنطقي الرياضي.

874

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )58

مشكمة البحث :
تحتؿ الرياضيات مكانة بارزة بيف جميع أنواع المعرفة االنسانية ،لما ليا مف تطبيقات واسعة وضرورية في
الحياة المعاصرة ،فيي متطمّب أساسي وضروري لجميع مناحي الحياة .فالمعرفة الرياضية أصبحت اليوـ بمثابة
عد االىتماـ بالرياضيات أم ارً حتمياً اليمكف
الوقود الذي يدفع حركة المجتمع لممضي قدماً دوف معيقات ،ليذا ي ّ
تغافمو أوتجنبو (أبو زينة .)31 :2113،إذ ت ّعد الرياضيات وتطبيقاتيا في الحياة بمثابة َحجر الزاوية ألي تقدـ
وكؿ شيء يمكف
كؿ جوانب المعرفةّ ،
عممي أو تقني ،إذ ال ينظر إلى الرياضيات اليوـ عمـ مستقؿ ،بؿ ىي في ّ
أف نفكر بو ىو رياضيات .وفي ىذا يقوؿ أينشتايف "أف العمـ بناء متعدد الظواىر ،لكنو في الجوىر بناء واحد ال

يتغير ،إنو رياضيات في أثواب مختمفة" (المولى.)7 :2119،
لذلؾ يجب عمينا أف نجعؿ مف الرياضيات فناً يتمتع بجماؿ وتناسؽ األفكار وتسمسؿ المعمومات ،فيي لغة ليا

لتقدـ المجتمع وتنميتو،
أبجدياتيا مف رموز وأرقاـ ومنطؽ رياضي خاصة وا ّف فئة الشباب ىي الطاقة
المحركة ّ
ّ
وىـ يمثموف الجزء األكبر مف المجتمع ،كما أننا نولي قطاع الطمبة سواءعمى مقاعدالمدارس أوالجامعات،اىتماماً
خاصاً(الصيداوي.)4 :2112،

القوة الرياضية لدى الطمبة ترتبط أصالً بضعؼ قيمة الرياضيات والتوظيؼ االجتماعي ليا
إف مشكمة ضعؼ ّ
في الواقع الحياتي ،واالقتراب أكثر مف ثقا فة الحوار والمناقشة الرياضية التي يسود فييا الجدؿ والتواصؿ والبحث

في التاريخ عف نفعية الرياضيات وحموؿ مشكالت الواقع والترابطات الحياتية بعيداً عف االستخداـ التقميدي في

تناوؿ الموضوعات الرياضية .لذلؾ أوصت الكثير مف البحوث والدراسات باالىتماـ بتدريب الطمبة أثناء دراستيـ
الجامعية لتزويدىـ بالكفايات الالزمة لزيادة فعالية تدريسيـ ,واقامة دورات تدريبية لممدرسيف إلطالعيـ عمى

عموما ,بما يتماشى مع االتجاىات الحديثة في ذلؾ(السعيد.)5 :2116،
المستجدات في مجاؿ التربية والتعميـ
ً
القوة الرياضية مف
إذ نادى التربويوف بضرورة اإلىتماـ بعممية
ّ
التكيؼ وخاصة في تعميـ الرياضيات ،إذ ت ّعد ّ

أبرز األدوات التي يستخدميا الطالب عمميا وعمميا لتساعده عمى
التكيؼ مع متطمبات الحياة .وتجعمو عنصراً
ّ
إيجابياً ،فاعالً ومتفاعالً ،مشاركاً في العممية التعميمية (الصيداوي .)2 :2112،ولعؿ الشيء الميـ الذي سيؤتي
ثماره حتماً في تحبيب األجياؿ القادمة لمرياضيات ىو تحسيف استخداـ أساليب تعميـ الرياضيات مف قبؿ

المدرسيف ,والتخمي عف الطرائؽ التقميدية في التدريس لكونيا عقيمػػػػة منيجيا ومتجاوزة تاريخيا فضال عف أنيا

بأف الرياضيات
كرىػػا واحباطا لدى معظـ المتمقيف .وتولّد أيضا شعو ار لدييـ ّ
زمتة صارمػة غير محببػػة تولػّد ّ
مت ّ
المحببة التي تعتمد
أما األساليب
ّ
منفصمة عف الواقع وغير إنسانية بتاتا ,وليس ليا أي قيمة عممية أو جماليةّ .
فإف لذلؾ األثر الكبير
أي تطبيقات مرتبطة بالحياة اليومية ّ
عمى طرح األمثمة وسياؽ مفردات واقعية ذات معنى ّ
فػػإف سبب كراىية الطمبة لمرياضيات ال يعود إلى طبيعتيا,
عمى تحصيؿ الطمبة في الرياضيػات .وعميو
ّ

فالرياضيات لمف يراىا بعيف محايدة ىي عبارة عف ألغاز ممتعة وخياؿ جامح و أرض خصبة لمتفكير ,السبب

يعود إلى طريقة تدريسيا والى صرامة معممييا عمى العموـ (مينا.)18 : 1999،
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كؿ الخطوة األولى مف خطوات
إذف تحديد المعرفة الرياضية عند طمبة المرحمة الثالثة في قسـ الرياضيات يش ّ

عامة واالجرائية بصورة خاصة ،وتطوير ىذه
عديدة ،اليدؼ منيا تحسيف معرفة الطالب الرياضية بصورة ّ
المعرفة لدييـ مما يساىـ في تحقيؽ نتائج أفضؿ.

أىمية البحث:

األىمية النظرية:
أف نتائج البحث قد توفر فيما
 -1يوفر البحث مراجعة حديثة لمفيوـ المعرفة الرياضية االجرائية ،كما ّ
أفضؿ عف طبيعة عالقة ىذا المتغير بالذكاء المنطقي الرياضي لدى عي ّنة مف الطمبة الراشديف في سف
الشباب مف طالب الكميات ،وأيضا مدى تأثره بمتغيرات أخرى كالجنس والتخصص والمستوى الدراسي.

 -2إف مادة الرياضيات لما ليا مف التجريد في موضوعاتيا ,ومف المالحظ العزوؼ عنيا عند كثير مف
الطمبة ,وصعوبة استيعاب مفاىيميا مما يعني وجود مشكمة لدى دارسييا ,ولكي نخفؼ مف ىذه
المشكمة مف خالؿ جعؿ مادة الرياضيات أكثر وضوحاً وسيولة وترغب المتعمـ لتعمميا ,عف طريؽ

توظيؼ مكونات القوة الرياضية واختيار طرائؽ واساليب وانشطة تعميمية ووسائؿ تعميمية قادرة عمى

التغيير مف أسموب التدريس التقميدي.

األىمية التطبيقية:

القوة الرياضية لدى الطمبة بإعتبارىا المعيار األساسى لتقويميـ .وتقدـ
 -1مسايرة اإلىتماـ الدولي بتنمية ّ
بالقوة الرياضية ألجؿ العمؿ عمى
مجموعة مف التوصيات والمقترحات والدراسات والبحوث المرتبطة
ّ
تنميتيا لدى الدارسيف وذلؾ لكونيـ طمبة كمية تربية والذيف سيكونوف مدرسي المستقبؿ.

 -2الوقوؼ عمى مدى امتالؾ طمبة المرحمة الثالثة قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ
لممعرفة الرياضية اإلجرائية.
 -3توفير اختبارات لقياس المعرفة الرياضية اإلجرائية إلى المتخصصيف والباحثيف في مادة الرياضيات.

ىدؼ البحث :

 -1ما مستوى المعرفة الرياضية االجرائية عند طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ
الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد ؟ وىؿ ىناؾ فرؽ عمى متغير الجنس؟
 -2ىؿ يمتمؾ طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد
الذكاء المنطقي الرياضي ؟ وىؿ ىناؾ فرؽ عمى متغير الجنس؟
 -3ىؿ توجد عالقة ارتباطية دالة احصائياً بيف مستوى المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي
عند طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد؟ وما طبيعة

ىذه العالقة االرتباطية بحسب متغير الجنس؟
فرضيات البحث  :وضعت الفرضيات الصفرية التالية :
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 -1ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسط األداء الحقيقي ومتوسط
األداء الفرضي عند طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ،
عد وحسب متغير الجنس.
جامعة بغداد في اختبار المعرفة الرياضية االجرائية الذي أ ّ
 -2ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسط األداء الحقيقي ومتوسط
األداء الفرضي عند طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ،
عد وحسب متغير الجنس.
جامعة بغداد في اختبار الذكاء المنطقي الرياضي الذي أ ّ
 -3ال توجد عالقة ارتباطية بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند مستوى الداللة
( )0.05عند طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة
بغداد وحسب متغير الجنس.

حدود البحث  :يتحدد البحث الحالي بػػ :
 -1طمبة المرحمة الثالثة (الدراسة الصباحية) ،قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /ابف الييثـ،
جامعة بغداد.
 -2الفصؿ الدراسي األوؿ لمعاـ . 2116-2115
 -3مادة التحميؿ العددي التي تدرس كمادة منيجية مقررة في قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة/
جامعة بغداد بحسب مقررات المجنة القطاعية بأقساـ الرياضيات.

مصطمحات البحث :

 : Mathematical Powerىي "قدرة الطالب الكمية في جمع وتوظيؼ المعرفة الرياضية مف

القوة الرياضية
ّ
خالؿ االكتشاؼ والتخميف والتفكير المنطقي وحؿ المشكالت غير الروتينية والتواصؿ بمغة الرياضيات حوؿ وعبر
الرياضيات مف خالؿ ربطو لألفكار الرياضية لمحتوى رياضي ما مع افكارمحتوى رياضي آخر أو مع أفكار
محتوى آخر في مادة أخرى ذات عالقة بما يدرسة الطالب في الرياضيات" (بدوي .(178 :2113،
المعرفػػػة الرياضػػػية  : Mathematical knowledgeوتشػػػمؿ ثالثػػػة أنػػػواع مػػػف المعػػػارؼ والخبػػػرات وىػػػى:
المعرفة المفاىيمية ،المعرفة اإلجرائيػة ،وحػ ّؿ المشػكالت ومػا بعػد المعرفػة وتشػمؿ قػدرة التمميػذ عمػى تنظػيـ تفكيػره
وتوجييػػػػػػو وتعػػػػػػديؿ المسػػػػػػارات المعرفيػػػػػػة والفكريػػػػػػة ,باإلضػػػػػػافة إلػػػػػػى الخبػػػػػػرات المرتبطػػػػػػة بحػػػػػػ ّؿ المشػػػػػػكالت

(السعيد.)5 :2116،

عرؼ بأ ّنيا "اتقاف الميارات الحسابية وتحديد مكونات
المعرفة االجرائية  : Procedural Knowledgeت ّ
الرياضيات ،الخوارزميات والتعاريؼ" (.)Hallett, Nunes & Bryant,2010: 39:5
العينة لالستجابة لمفقرات االختبارية الخاصة بالمعرفة
وتعرفو الباحثة إجرائياً ألغراض البحث بأ ّنو "قدرة طمبة ّ
ّ
المعد ألغراض ىذا البحث ،ويقاس بالدرجة الكمية التي يحصموف عمييا عمى ىذا االختبار".
الرياضية اإلجرائية
ّ
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يعرفو جاردنر ( )Gardner,1999بأ ّنو "قدرة بيو نفسية كامنة لمعالجة المعمومات
الذكاء ّ : Intelligence
التي يمكف تنشيطيا في بيئة ثقافية لح ّؿ المشكالت ،أو ابتكار النواتج التي ليا قيمة في ثقافة ما"
(.)Gardner,1999:33
ويعرفانو (عفانة ونائمة)2119،
الذكاء المنطقي الرياضي ّ : Logical Mathematical Intelligence
بأنو "كؿ ما يتعمؽ بالقدرات المنطقية والرياضية العممية ويتمثؿ بالقدرة عمى استخداـ اإلعداد بفاعمية والحساسية
لألنماط والعالقات والقضايا المنطقية والمجردة ويتضح ىذا الذكاء لدى عمماء الرياضيات واإلحصاء ومبرمجي
الكومبيوتر والمحاسبيف والميندسيف" (عفانة ونائمة.)73 :2119،
العينة لالستجابة لمفقرات االختبارية الخاصة
تعرفو الباحثة إجرائياً ألغراض البحث بأ ّنو "قدرة طمبة ّ
وعميو ّ
المعد ألغراض ىذا البحث ،ويقاس بالدرجة الكمية التي يحصموف عمييا عمى ىذا
بالذكاء المنطقي الرياضي
ّ

االختبار".

خمفية نظرية ودراسات سابقة

القوة الرياضية Mathematical Power Concept
مفيوـ ّ
ي شير المجمس القومي لمعممي الرياضيات في الواليات المتحدة األمريكية في وثيقتو الصادرة عاـ  1989إلى

القوة الرياضية ( ،)Mathematical Powerعمى أ ّنو امتالؾ المتعمِّـ المعرفة والعمميات الرياضية
مفيوـ ّ
القوة الرياضية ،تعني توظيؼ
ضمف محتوى رياضي ( .)NCTM,1989 :205كذلؾ تشير تمؾ الوثيقة إلى ّ
أف ّ
المعرفة المفاىيمية لمواجية المشكالت الرياضية ،في ضوء إدراؾ طبيعة الرياضيات وفائدتيا .وىذا ِّ
يمكف الطالب

لحؿ المشكالت ،واستخداميا في التعبير عف األفكار الرياضية بمغة
مف توظيؼ معارفو المفاىيمية المكتسبة ّ
رياضية ،وممارسة االستدالؿ الرياضي في المواقؼ المختمفة ،والربط بيف المعرفة المفاىيمية واالجرائية ،وادراؾ
طبيعة الرياضيات ومدى فائدتيا والميؿ نحوىا ،وادراؾ تكامؿ المعرفة الرياضية مع غيرىا مف المعارؼ خارج
الرياضيات (القبيالت وأحمد.)334 :2114،
تصؼ
وأشارت المؤسسة القومية لتقويـ التقدـ التربوي األمريكي ( ) [NAEP],2003إلى ّ
القوة الرياضية ّ
أف ّ
وحؿ
قدرات الطالب في المعرفة الرياضية ،مف خالؿ أبعادىا الثالثة (المعرفة المفاىيمية ،والمعرفة االجرائيةّ ،

ال مشكالت) وتوظيفيا في االستدالؿ الرياضي ،وتواصؿ األفكار الرياضية ،وترابطيا في الموضوعات الرياضية أو
فالقوة الرياضية تمثؿ محو ار أساسيا في تعميـ الرياضيات ،لذلؾ يرى (بدوي)34 :2117،
في المجاالت األخرىّ .
أف أي فرد قوي رياضيا يجب أف يكوف قاد ار عمى التفكير ،وحؿ المشكالت باستخداـ الرياضيات ،وبناء ترابطات
ّ
ضمف الرياضيات وبيف الرياضيات والمجاالت األخرى.

القوة الرياضية ىي قدرة عامة تتسع أبعد مف مجرد القدرات الرياضية
إذ يشير (السعيد )72: 2113 ,إلى ّ
أف ّ
وحؿ المشكالت حتى تتضمف قدرات التالميذ عمى االستدالؿ في
التي تتمثؿ في الفيـ اإلدراكي والمعرفة اإلجرائية ّ
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المواقؼ الرياضية والتواصؿ عبر اإلدراكات واالستنتاجات التي يمكف اشتقاقيا مف السياؽ الرياضي والترابط
ظمة لممواقؼ الحياتية.
لمطبيعة الرياضية في موقؼ ما مع المعرفة الرياضية المن ّ

القوة الرياضية Mathematical Power Components
مكونات ّ
القوة الرياضية بإمكانية تحديد ثالث أنماط لمعمميات الرياضية ىي التواصؿ الرياضي ،الترابط الرياضي،
تتميز ّ
واالستدالؿ الرياضي ،وكذلؾ تحديد ثالث مستويات فرعية لمستويات المعرفة الرياضية العامة ىي المعرفة

يوضح المركز القومي
المفاىيمية ،المعرفة االجرائيةّ ،
وحؿ المشكالت (السعيد وعبد الحميد .)231 : 2111،ذ ّ
القوة الرياضية ذات ثالث أبعاد رئيسة وأوليا المعرفة الرياضية
لإلحصاء التربوي )ّ (NCES, 2007
أف ّ
وحؿ المشكالت .أما البعد الثاني فيو العمميات
وتتضمف ثالث قدرات وىي :المعرفة المفاىيمية والمعرفة اإلجرائية ّ
الرياضية والتي تتضمف ثالث مجاالت وىي االستدالؿ الرياضي ،والتواصؿ الرياضي والترابطات الرياضية .والبعد

الثالث فيو المحتوى الرياضي ويشمؿ خمسة فروع أساسية في الرياضيات وىي :األعداد والعمميات عمييا،
الجبر ،اليندسة ،القياس ،تحميؿ البيانات واالحتماالت.
القوة الرياضية ىي القدرة عمى استخداـ الرياضيات والتمتع بيا ،وتمنحنا
وتشير (ّ )Kenschaft,1997
أف ّ
الشعور بالسيطرة عمى ق ارراتنا وعمى بيئتنا واذا ما فيمنا الرياضيات بالقدر الكافي سنتم ّكف مف استخداميا

(تمقائياً) ويكوف لدينا سيطرة اكبر عمى أنفسنا وق ارراتنا في المجتمع (.)Kenschaft,1997: 3
المعرفة knowledge

يشير مصطمح المعرفة إلى الخبرة المكتسبة ومعدؿ المعمومات والفيـ الذي يمتمكو الفرد (المتعمِّـ) نظرياً

وعممياً ،وىي اإلطار المعمف الذي يشتغؿ مف خالؿ العمميات الحسيو العقمية ،وتتجسد بشكؿ مياديف واقعيو
كالرياضيات والمغة ونظريات الموسيقى والتاريخ ويمكف قياسيا وتستخدـ لمساعدة المتعمِّميف عمى تحقيؽ
األىداؼ بشكؿ ممموس (.(Fowler,1952:317
عد المعرفة تراكمية تكاممية يتـ االحتفاظ بيا ألطوؿ فترة ممكنة كي تكوف متاحة لالستخداـ والتطبيؽ بيدؼ
وت ّ
معالجة مواقؼ ومشكالت معينة (حجازي .)9 :2115،وىي الوسيط الفعاؿ في تطوير القدرات المعرفية عف
طريؽ إكساب الفرد القدرة عمى التفكير ،والفيـ ،والمالحظة ،والوعي ،واال كتشاؼ ،واالستقراء ،والتحميؿ،

والتركيب ،وادراؾ العالقات ،والتفسير ،والمراقبة والضبط والتنبؤ ،وغيرىا مف القدرات التي ت ِّ
مكف الفرد تفسير
ظواىر

الحياة،

وفيـ

خصائصيا،

وبالتالي

ضبطياوالسيطرةعمييا(الظاىر.)41 :2119،
المعرفة الرياضية Mathematical knowledge
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وىي قدرة الطالب عمى تحديد وفيـ الدور الذي تمعبو الرياضيات لمتوصؿ إلى أحكاـ تقوـ عمى أسس سميمة
فعاؿ ومسؤوؿ ذي
وعمى استخداـ الرياضيات والتعامؿ معيا بحيث تفي باحتياجات الطالب الحياتية كمواطف ّ
تفكير سميـ (أبوجودة.)22 :2119،
إذ يشير (الكرمة ) 1999،بأف ىناؾ ثالث قدرات رئيسة في الرياضيات ىي المعرفة المفاىيمية ،المعرفة
حؿ المشكالت.
اإلجرائيةّ ،

 -1المعرفة المفاىيمية :وتعني القدرة عمى معرفة المفاىيـ الرياضية ،قراءتيا ،كتابتيا ،تصنيفيا ،تمييزىا،
معرفة تمثيالتيا المتعددة ،ومعرفة عالقة المفاىيـ مع بعض (عبيده .)57 :2117،
 -2المعرفة االجرائية :وتعني القدرة عمى اجراء وتطبيؽ الخوارزميات والقواعد والقوانيف والمبادئ عمى
المفاىيـ والحقائؽ والتعميمات (عبيده .)58 :2117،
مظيرً ىاماً في تعميـ الرياضيات وتعمّميػا ،بػؿ أ ّنػو غايػة الرياضػيات
ا
حؿ المشكالت
حؿ المشكالت :يعتبر ّ
ّ -3

ووسػػيمتيا .وا ّف حػ ّػؿ المشػػكالت ىػػو أكثػػر مػػف مجػػرد إيجػػاد إجابػػات لممسػػائؿ والتمػػاريف الكالميػػة ،حيػػث
حػؿ
كػؿ الطمبػة "بنػاء معرفػة رياضػية جديػدة مػف خػالؿ ّ
حؿ المشكالت عمى أ ّنػو يتعػيف عمػى ّ
ينص معيار ّ

ػػػػػػػػؿ المشػػػػػػػػػكالت ىػػػػػػػػػو وسػػػػػػػػػيمة لػػػػػػػػػتعمـ الرياضػػػػػػػػػيات
أف حػ ّ
المسػػػػػػػػػائؿ" وىنػػػػػػػػػا تتضػػػػػػػػػح مسػػػػػػػػػألة ّ
(.)NCTM,2000:182-183
إف العمؿ في الرياضيات (مف الناحية التدريسية) لو جزأيف ال ثالث ليما األوؿ ىو تدريس العمميات المفاىيمية
ّ
أف التدريس المجدي وذي المعنى في الرياضيات يحتاج إلى
والثاني ىو تدريس العمميات اإلجرائية ،بمعنى ّ

حؿ المشكالت
تدريس العمميات المفاىيمية ومف ثـ تدريس العمميات اإلجرائية التي تحقّؽ الفيـ والقدرة عمى ّ
المرتبطة بو (الكرمة.)57 :1999،
المعرفة االجرائية Procedural Knowledge
القوة الرياضية،
ت ّ
عد المعرفة االجرائية إحدى القدرات الرياضية ،ومكوناً مف مكونات القدرات الرياضية في ّ
حؿ مسألة رياضية معينة
وتتضمف قدرة الطمبة عمى القياـ بالعمميات االجرائية الالزمة ألداء ميمة رياضية ،أو ّ
بخطوات متسمسمة ،ويتـ التعرؼ عمييا مف خالؿ قدرة الطمبة عمى تنفيذ الخوارزميات الرياضية والميارات

الرياضية المرتبطة بيا ،والوقوؼ عمى قدرتيـ عمى القياـ بالعمميات بمرونة ودقّة ،وقدرتيـ عمى اختيار الطريقة

صحة اإلجراء مف خالؿ استخداـ نماذج
المالئمة لمموقؼ الرياضي وتطبيقيـ السميـ لإلجراءات ،والتحقّؽ مف ّ
التوسع في اإلجراءات ،واجراء التعديالت المناسبة والتعامؿ مع العوامؿ المتداخمة في
واقعية أو أساليب رمزية ،و ّ

التخي ؿ الذىني والرسـ والجداوؿ وتنفيذ اإلنشاءات اليندسية ،وعمؿ ميارات
المسألة ،والقياـ بميارات القراءة و ّ
الترتيب والتقريب وتوظيؼ الميارات في مواقؼ أخرى ومراجعة الحموؿ وتبريرىا ( ;NAEP,2003
.)NRC,2001

848

2018

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )58

إذ أ ّن يا كصندوؽ األدوات تحتوي الحقائؽ ،والميارات ،واإلجراءات ،والخوارزميات واألساليب ( Barr, Doyle

إف المعرفة االجرائية تتكوف مف جزأيف :يتضمف الجزء األوؿ المغة والتعبيرات التي تمثّؿ
 .)et. el. 2003حيث ّ
النظاـ الرياضي ،ويتضمف الثاني الخوارزميات أو القواعد التي تنفّذ مف خالليا جميع الميمات الرياضية

(  .)Groth & Bergner,2006 : 39وتستخدـ الخوارزميات لمتعبير عف األفكار والمفاىيـ الرياضية ،وادراؾ

العالقات بيف األداء الكتابي والذىني ليا ،وكذلؾ ربط العمميات واإلجراءات الرياضية بالمواقؼ الحياتية ،وتوظيفيا
في مجاالت الرياضيات المختمفة .ويجب استخداـ الخوارزميات وتنفيذ اإلجراءات الرياضية بشكؿ مترابط
لحؿ المسائؿ الرياضية ( & Zulnaidi
ومتسمسؿ ومنطقي مع تقدير مدى معقولية اإلجراءات المستخدمة ّ
.)Zakaria,2010:27
وفعاؿ ،وعمى نحو مالئـ
أي ّ
إف المعرفة اإلجرائية ّ
تعبر عف الميارة في تنفيذ اإلجراءات بشكؿ مرف ودقيؽ ّ
( .)New York State Education Department,2005في حيف يرى ( & Hiebert
تعبر عف لغة الرموز ،والشروط ،والعمميات التي يمكف تطبيقيا
ّ )Lefever,1986:19
أف المعرفة اإلجرائية ّ
إلكماؿ ميمة رياضية ما.
ويتفؽ ( )Mahir,2009: 205مع ىذه النظرة لممعرفة اإلجرائية ،حيث يرى أ ّنيا لغة الرياضيات الرسمية،

حؿ الميمات الرياضية .فيما يرى مجمس البحث القومي في امريكا
ولغة القواعد واإلجراءات المستخدمة في ّ
أف الطالقة اإلجرائية ()Procedural Fluency
(ّ )National Research Council [NRC], 2001

ت شمؿ القياـ بالعمميات اإلجرائية مف خوارزميات وميارات رياضية بشكؿ دقيؽ ومرف ،ومالئـ لمموقؼ.

حؿ معادلة ،يمكف
وتشير ( )Barr, Doyle et. al.,2003إلى أ ّنو عندما نسأؿ الطمبة لتنفيذ إجراء مثؿ ّ
لمطمبة غالباً ما تتبع مثاؿ لمحصوؿ عمى اإلجابة الصحيحة مف دوف فيـ كيؼ أو لماذا تعمؿ ىذه العممية،
تقميدياً ،وقد استند غالبية التقييـ في تعمّـ الرياضيات عمى قدرات الطمبة عمى التعامؿ مع المعرفة في شكؿ

إجرائي .االختبارات واالمتحانات التي تستيدؼ الطمبة إنتاج اإلجابات الصحيحة تبرز قدراتيـ إلظيار كيؼ تعمؿ
معالجة

الرياضيات،

نظرية الذكاءات المتعددة

ولكف

ال

تسمط

الضوء

عمى

المعنى

األعمؽ

لماذا.

MULTIPLE INTELLIGENCE THEORY

ظػيرت نظرية الذكاءات المتعددة في العاـ  1983لمباحث "ىوارد جاردنر" الذي بدأ البحث حوؿ ىذا الموضوع
في العاـ  1979في جامعة "ىارفارد" بمشاركة مجموعة مف الباحثيف بيدؼ استقصاء اإلمكانيات الذىنية
البشرية الكامنة ،تم ّك ف مف خاللو مف تطوير نظريتو حوؿ الذكاءات المتعددة (جاردنر .)61 :2115،وتفترض

كؿ إنساف طبيعي يمتمؾ جميع أنواع الذكاءات ولكف بنسب مختمفة ،وىذا االختالؼ يعود ألسباب
أف ّ
النظرية ّ
وراثية وأخرى بيئية ،وعمى الرغـ مف الفصؿ بيف أنواع الذكاءات ألغراض الدراسة والبحث العممي ،فإنيا في
الواقع تتحد لتم ّكف الفرد القياـ بميامو اليومية (.)Gardner,1983:57
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إذ تعتبر نظرية الذكاءات المتعددة مف النظريات التي ليا دور كبير في العممية التعميمية ،ألنيا ركزت عمى
أمور غفمت عنيا النظريات األخرى التي كانت تركز عمى التقييـ الفردي واختبارات الذكاء بالدرجة األساس ،مما
تسبب في إغفاؿ الكثير مف المواىب ودفنيا بعكس ما تفعمو ىذه النظرية مف حيث الكشؼ عف القدرات المختمفة
والمواىب والفروؽ الفردية .ويرى جاردنر أف التربوييف يمكنيـ إستعماؿ نظرية الذكاءات المتعددة وتطبيقيا في
مجاالت مختمفة في التربية (الياسري.)39:2111،
الذكاء المنطقي الرياضي Logical Mathematical Intelligence
الذك اء المنطقي الرياضي ىو أحد الذكاءات المتعددة ضمف نظرية ىوارد جاردنر،

MULTIPLE

" " INTELLIGENCE THEORYويتطور ىذا الذكاء مع مراحؿ نمو اإلنساف ويتمثؿ في القدرة عمى استخداـ
األعداد بفاعمية مثؿ الرياضي والمحاسب واإلحصائي ،وكذلؾ القدرة عمى االستدالؿ والمنطؽ مثؿ العالـ والمبرمج
وأستاذ المنطؽ .كما يتضمف العالقات المنطقية واألنماط والقضايا الجدلية إضافة إلى التصنيؼ ،االستدالؿ،
التعميـ ،المعالجة الحسابية ،اختبار الفروض ،وستراتيجيات الذكاء الرياضي وكذلؾ القدرة عمى استخداـ العالقات
المتجددة وتقديرىا كما يحدث في الحساب والجبر والمنطؽ وتنظيـ العالقات السببية والمجردات واستخداـ األرقاـ
بميارة (الخالدي.)146 :2115،
وتشير المصادر الرياضية إلى أ ّنو يمثّؿ قدرة الفرد عمى استخداـ األرقاـ أو السموؾ المنطقي وأداة ىذا الذكاء

أف  ...إذف  ...السبب والنتيجة) ،ويشمؿ
استخداـ الرقـ ،ويتضمف الحساسية لمنماذج ،والعالقات المنطقية (بما ّ
العمميات المشار إلييا آنفاً والتركيز عمى التفكير االستداللي واالستنتاجي ،واألعداد واأل نماط المجردة وما يسمى
"بالتفكير العممي" ويشمؿ ذلؾ :التعرؼ عمى األنماط المجردة وادراؾ العالقات وتنظيـ الحقائؽ والحموؿ المنطقية

وحؿ الرموز والشفرات واالستقراء واالستنباط واستخداـ الرسوـ واألشكاؿ البيانية واستخداـ
وتحميؿ البيانات
ّ
عمميات الحاسوب والقياس (محمود.)236-235 :2116 ،
ويتصؼ أصحاب ىذا الذكاء بأنيـ يستعمموف المنطؽ والمغة بفاعمية في حؿ المشكالت التي يواجيونيا،
ويفكروف بشكؿ تدريجي ومفاىيمي وليـ القدرة عمى اكتشاؼ العالقات واألنماط والتي ال يكتشفيا اآلخروف،
ويمارسوف ميمة التجريب وحؿ األلغاز ومواجية المسائؿ الصعبة بيدؼ حميا ،ويتسائموف عف األشياء الطبيعية
ويفكروف فييا ،ويستمتعوف بالتعامؿ مع األرقاـ والمعادالت والعمميات الرياضية ،ويتصؼ تفكيرىـ بالعممية
والمنطقية ،ويتبعوف األسموب االستداللي في التفكير (السمطي.)171 :2114،
قدرات الذكاء المنطقي الرياضي
يتميز ذو الذكاء المنطقي الرياضي بالقدرات اآلتية:
 -1يمكنو إجراء العمميات الحسابية في عقمو بسيولة (الحساب الذىني).
 -2يعتبر الحساب مف أفضؿ المواد بالنسبة لو و يستمتع باألرقاـ ،األشكاؿ ،النماذج ،العالقات.
 -3يجري العديد مف التجارب ليتبيف عف طريقيا كيؼ تعمؿ األشياء ويختبر االحتماالت الممكنة.
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 -4دائـ التفكير والسؤاؿ  :ماذا لو ......؟.
 -5يبدي فضوالً وحب استطالع عف " كيؼ تعمؿ األشياء ؟ ".
 -6لديو قدرة جيدة في األنشطة العممية والحسابية والمنطقية.

 -7يستمتع باأللعاب التي تتطمب تفكي ارً منطقياً ومنيا العاب الكمبيوتر وااللغاز الرياضية.
 -8يحب القراءات العممية ،ويتابع التطورات العممية.

-9يبحث عف التبعات المنطقية في كؿ حدث ،حيث يعتقد أف كؿ شيء لو تفسير منطقي.
-11يشعر بالحاجة لقياس األشياء ،تصنيفيا ،وزنيا ،تحميميا.
-11يمكنو التفكير في المفاىيـ المجردة ،بال كممات ،أو صور.
-12يسيؿ عميو وضع األشياء في تصنيؼ محدد.
-13يمكنو أف يبرىف عمى صحة رأيو ،أو صحة ما لديو مف معرفة.
-14يميؿ لمطريقة التحميمية لحؿ المشكالت(.نوفؿ)147 :2116،
الدراسات السابقة
ىذه بعض الدراسات التي وجدت مف خالؿ االطالع عمى األدبيات والمجالت العممية والبحث عمى الشبكات
الدولية (االنترنت) ،وسيتـ اإلشارة إلييا حسب تسمسميا الزمني:
الدراسات التي تناولت المعرفة الرياضية االجرائية

ت

اسـ

الباحث

والبمد
1

المستوى

جنس

التعميمي

الطمبة

القبيالت

الثامف

واحمد2114،

األساسي

طالبات

حجـ العينة

المادة

نوع المنيج

المتغير

المستقؿ

الوسائؿ االحصائية

النتائج

والتابع
61

رياضيات

شبو

المستقؿ

التجريبي

وفؽ القوة الرياضية
والتابع

األردف

التدريس

لفحص الفرضيات استخدـ تحميؿ التبايف االحادي

عدـ وجود فرؽ ذي داللة احصائية عند مستوى

المشترؾ وتحميؿ التبايف المتعدد المشترؾ

( )0.05بيف المتوسطيف الحسابيف المعدليف لدرجات
االستيعاب المفاىيمي لمطالبات يعزى لطريقة التدريس،

استيعاب

لكف وجد فرؽ ذي داللة احصائية عند مستوى ()0.05

المفاىيـ الرياضية

بيف المتوسطيف الحسابيف المعدليف لدرجات مكوف
التحميؿ والتركيب في االستيعاب المفاىيمي يعزى لطريقة
التدريس ولصالح التدريس وفؽ القوة الرياضية.
3

خشاف

معممي

وآخروف،

االبتدائية

273

معمـ
ومعممة

رياضيات

الوصفي

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري واختبار t-

ميؿ معممي الرياضيات بالمرحمة االبتدائية الى استخداـ

التحميمي

 testومعامؿ ارتباط بيرسوف

المعرفة االجرائية بشكؿ اكبر مف المفاىيمية .كما اشارت

2114

النتائج الى اف كتب الرياضيات المرحمة االبتدائية

السعودية

المطبقة حاليا ساعدت في ايجاد حالة مف التوازف بيف
المعرفتيف االجرائية والمفاىيمية .ايضا اشارت الى عدـ
وجود فروؽ دالة احصائيا في حالة التوازف بيف معممي
الرياضيات بالمرحمة االبتدائية تعزى لمتغيرات الجنس
واالدارة التعميمية وسنوات الخبرة.

إجراءات البحث:
-1منيج البحث :اعتمد البحث منيج البحث الوصفي التحميمي ،حيث إ ّنيا تسعى إلى جمع البيانات الوصفية
حوؿ العالقة بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي ،ثـ التحميؿ والربط والتفسير ليذه

البيانات واستخالص النتائج.
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-2مجتمع البحث  :ويشمؿ قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد لمعاـ الدراسي
( .)2116-2115
-3عي ّنة البحث :طمبة المرحمة الثالثة (الدراسة الصباحية) بواقع ( )75طالب وطالبة.

-4أدوات البحث  :لغرض اإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف فرضياتو؛ استوجب ذلؾ بناء اختباريف ،االختبار
األوؿ لقياس المعرفة الرياضية االجرائية ،والثاني لقياس الذكاء المنطقي الرياضي عند العي ّنة.

إعداد اختبار المعرفة الرياضية اإلجرائية والذكاء المنطقي الرياضي:

ماتـ عرضو مف خمفية نظرية وتحديد المصطمحات ولغرض صوغ فقرات اختبار المعرفة الرياضية
في ضوء ّ
االجرائية ،تـ االطالع عمى عدد مف االختبارات ذات العالقة بالقوة الرياضية .ولعدـ تمكف الباحثة مف االطالع
عمى اختبارات محددة لقياس ىذا المفيوـ في الرياضيات بنحو مباشر وذلؾ ألف جميع الدراسات والبحوث التي
تـ بناء اختبار لقياس
تناولت ىذا المفيوـ تناولتو عف طريؽ مقاييس ّ
تحدده ضمف مفيوـ ّ
القوة الرياضيةّ .
المعرفة الرياضية االجرائية عند الطمبة وربطو بمادة التحميؿ العددي كونيا مادة أساسية مف مواد الرياضيات
والتي يحتاج فييا الطمبة الستخداـ معرفتيـ الرياضية االجرائية مف اداء ذىني وخوارزمي وتكنولوجي.
خطوات بناء اختبار المعرفة الرياضية االجرائية:
 -1تحديد مفيوـ المعرفة الرياضية اإلجرائية (حيث حددت أبعاد االختبار بحيث تتمثؿ في (التواصؿ بمغة
الرياضيات – الترابط الرياضي – االستدالؿ الرياضي – التمثيالت الرياضية) وذلؾ عمى مستوى المعرفة
المعرفة اإلجرائية).
 -2تحديد مجاالت المعرفة الرياضية اإلجرائية ،وعرضيا عمى الخبراء.
 -3صياغة فقرات االختبار واعداد تعميماتو .ومف ثـ التطبيؽ عمى العينة االستطالعية.
 -4تصحيح فقرات االختبار واجراء التحميؿ االحصائي والتأكد مف الخصائص السيكومترية.
خطوات بناء اختبار الذكاء المنطقي الرياضي:
 -1تحديد مفيوـ الذكاء المنطقي الرياضي ومجاالتو ،ومف ثـ عرضيا عمى الخبراء.
 -2صياغة فقرات االختبار واعداد تعميماتو .ومف ثـ التطبيؽ عمى العينة االستطالعية.
 -3تصحيح فقرات االختبار واجراء التحميؿ االحصائي ومف ثـ التأكد مف الخصائص السيكومترية.
خامساً :التطبيؽ النيائي عمى عينة البحث :لغرض اإلجابة عف أسئمة البحث والتحقؽ مف فرضياتو ،وبعد إجراء

لكؿ مف اختبار المعرفة الرياضية االجرائية ،واختبار الذكاء المنطقي الرياضي.
المعالجات اإلحصائية المناسبة ّ
أي مادة قبؿ
روعي أف يجرى عمييـ التطبيؽ في ظؿ ظروؼ بيئية مناسبة ،وأيضاً روعي عدـ وجود امتحاف في ّ
تطبيؽ االختبارات عمييـ .وبذلؾ كانت البيانات جاىزة ألغراض التحميؿ اإلحصائي.

عرض النتائج وتفسيرىا
النتائج المتعمقة بالمعرفة الرياضية االجرائية
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أداء جيداً عمى مستوى المعرفة الرياضية االجرائية التي تمثؿ نوعاً مف
السؤاؿ األوؿ :ىؿ يمتمؾ طمبة ّ
العينة ً
القوة الرياضية لمعاـ الدراسي ()2116-2115؟
أنواع ّ

( )10درجات

تنوع الدرجات عند التصحيح ،إذ ىناؾ أسئمة تأخذ درجة ( )0,1وأسئمة تصحح مف
بسبب ّ
كؿ منيا
يؤدي إلى اختالؼ المتوسط الفرضي لالختبار لذا قمنا بتقسيـ األسئمة وتوحيدىا بحسب مقياس ّ
وىذا ّ
في ىذه الفرضية وحسب الجداوؿ اآلتية:

(جدوؿ ( )1األسئمة التصحيح )1,0
المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

1.666

.958

الخطأ
المعياري
0.169

المتوسط

القيمة التائية

القيمة التائية

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

2

-1.976

1.664

درجة الحرية

مستوى
الداللة

74

0.05

(جدوؿ ( )2األسئمة التصحيح مف  10درجات)
المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

9.96

2.026

الخطأ
المعياري

المتوسط

القيمة التائية

القيمة التائية

الفرضي

المحسوبة

الجدولية

0.233

20

-43.090

1.664

درجة الحرية

مستوى
الداللة

74

0.05

وبعد مالحظة المتوسط الحسابي لمدرجات التي حصؿ عمييا طمبة العي ّنة عمى االختبار الخاص بقياس المعرفة
الرياضية االجرائية الذي أ ِع ّد ،حيث كانت الدرجة النيائية لالختبار ( .)44نجد أف جميع الفقرات يكوف فييا

إف طمبة العي ّنة ال يمتمكوف معرفة رياضية اجرائية والتي
المتوسط الحسابي أصغر مف المتوسط الفرضي .أي ّ
تمثّؿ إحدى مكونات المعرفة الرياضية.
والختبار الفرضية الصفرية":ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسط األداء
العينة عمى اختبار المعرفة الرياضية االجرائية الذي أ ِع َّد الغراض
الحقيقي ومتوسط األداء الفرضي لطمبة ّ

البحث" .مف مالحظة الجداوؿ آنفة الذكر ( )1و ( )2ومقارنة المتوسطات الحسابية مع المتوسطات الفرضية
أي عدـ
حيث كاف أصغر في كال الجدوليف وىذا ّ
أدى الى قبوؿ الفرضية الصفرية ورفض الفرضية البديمةّ ،
امتالؾ طمبة عي ّنة البحث لممعرفة الرياضية االجرائية.

السؤاؿ الثاني :ىؿ يوجد فرؽ بيف الطالب والطالبات في امتالكيـ لممعرفة الرياضية االجرائية عند عي ّنة البحث
في العاـ الدراسي ( )2116-2115عمى االختبار الذي أ ِع َّد لمغرض المذكور.
صحة الفرضية الصفرية":ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف
وتـ اختبار ّ
متوسط درجات أداء طالب العي ّنة عمى اختبار المعرفة الرياضية االجرائية الذي أ ِع ّد إلغراض ىذا البحث".
ولمتحقؽ استعمؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف غير متساويتيف ،وكانت النتائج كما في أدناه:

(جدوؿ ( )3نتائج االختبار التائي لقياس داللة الفرؽ بيف متوسط أداء الطالب والطالبات مف عينة البحث عمى اختبار المعرفة الرياضية االجرائية)

844

2018
جنس

العدد ( )58
حجـ

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

المجموعة

العينو

الحسابي

االنحراؼ

المعياري

الخطأ

المتوسط

الطالب

38

11.84

5.304

0.660

الطالبات

37

11.54

4.747

0.780

المعياري

قيمة

المحسوبة

ت

0.259

قيمة

الجدولية

1.664

ت

درجة حرية

مستوى

الداللة

74
0.05

أف قيمة ()tالمحسوبة ىي أصغر مف قيمة ()tالجدولية عند مستوى الداللة ( ،)0.05ىذا يعني قبوؿ
يالحظ ّ
إف أداء الطالب والطالبات مف عي ّنة البحث عمى اختبار المعرفة الرياضية االجرائية
أي ّ
الصفرية ورفض البديمةّ .
عد ىذه النتيجة طبيعية؛ ألنيـ ال يمتمكوف المعرفة الرياضية االجرائية أصال وأيضا ال يوجد
ليس فيو فروؽ ،وت ّ
دليؿ قاطع يؤيد تفوؽ أحد الجنسيف عمى اآلخر في ما يخص المعرفة الرياضية االجرائية إف وجدت .إذ أّ ّف كؿ

الدراسا ت التي تناولت المعرفة الرياضية االجرائية تناولتو ضمف مفيوـ القوة الرياضية وخاصو بالنسبة لمطمبة
المطبقيف وطمبتيـ ولـ تأخذ بنظر االعتبار جنس الطمبة كما في (الصيداوي )2112،وأيضا في (عبد
اهلل.)2113،
النتائج المتعمقة بالذكاء المنطقي الرياضي
السؤاؿ الثالث :ىؿ يمتمؾ طمبة العي ّنة الذكاء المنطقي الرياضي الذي يمثؿ أحد أنواع الذكاءات المتعددة لمعاـ

الدراسي ( )2116-2115؟

مف مالحظة الدرجات التي حصؿ عمييا طمبة العي ّنة إذ بمغ المتوسط الحسابي ألداء الطمبة ()5.973

أف األداء الحقيقي يزيد
وبمقارنة المتوسط الحسابي لألداء الحقيقي لمطمبة مع المتوسط الفرضي ( .)5نالحظ ّ
عمى مستوى األداء الفرضي ،ويقودنا ىذا إلى أف نستنتج أ ّنيـ يمتمكوف الذكاء المنطقي الرياضي الذي يمثؿ أحد
أنواع الذكاءات المتعددة مقارنة باألداء الفرضي لمعاـ الدراسي (.)2116-2115

تـ اختبار الفرضية الصفرية" :ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسط
األداء الحقيقي ومتوسط األداء الفرضي لطمبة العي ّنة عمى اختبار الذكاء المنطقي الرياضي الذي أ ِع َّد الغراض

البحث" .حيث استعمؿ االختبار التائي لعي ّنة واحدة مترابطة الختبار الفرضية السابقة ،وكانت النتائج كما في

أدناه:

(جدوؿ ( ) 4نتائج االختبار التائي لقياس داللة الفرؽ بيف متوسط األداء الحقيقي والفرضي عند طمبة عينة البحث)
المتوسط

االنحراؼ

الحسابي

المعياري

5.973

2.079

التبايف
4.324

المتوسط

الخطأ

القيمة

الفرضي

المعياري

المحسوبة

الجدولية

التائية

القيمة

5

0.240

24.879

1.664

التائية

درحة

مستوى

الحرية

الداللة

74

0.05

أف قيمة ( )tالمحسوبة ىي أكبر مف قيمة ( )tالجدولية ويقودنا ىذا إلى رفض الفرضية الصفرية،
نالحظ ّ
أي إ ّنو يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسط األداء
وقبوؿ الفرضية البديمةّ .
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الحقيقي لمطمبة ومتوسط أدائيـ الفرضي ( )5عمى اختبار الذكاء المنطقي الرياضي ،وىذا يدعـ االستنتاج الذي
تـ التوصؿ إليو.
السؤاؿ الرابع :ىؿ يوجد فرؽ بيف الطالب والطالبات في امتالكيـ لمذكاء المنطقي الرياضي عند عي ّنة البحث
لمعاـ الدراسي ( )2116-2115عمى االختبار الذي أ ِع َّد لمغرض المذكور.

يالحظ مف الجدوؿ أدناه أف المتوسط الحسابي لدرجات الطالب عمى اختبار الذكاء المنطقي الرياضي الذي أ ِع ّد
( )6.29درجات مف أصؿ ( )10درجات .في حيف بمغ المتوسط الحسابي لدرجات الطالبات ( )5.65درجات مف
المحدد لقياس الذكاء المنطقي الرياضي .ومف مقارنة المتوسطات
أصؿ ( )10درجات ،عمى االختبار نفسو
ّ
أي يمكف
لمطالب والطالبات نالحظ ّ
أف أداء الطالب عمى االختبار أعمى مف أداء الطالبات عمى االختبار نفسوّ .
القوؿ :إف الذكاء المنطقي الرياضي عند الطالب مف طمبة عي ّنة البحث جاء أعمى مف الطالبات عمى االختبار
الذي أ ِع ّد لقياس الذكاء المنطقي الرياضي لدييـ.
وتـ اختبار الفرضية الصفرية" :ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05بيف متوسط

درجات أداء طالب المرحمة الثالثة وطالباتيا في قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة
بغداد عمى اختبار الذكاء المنطقي الرياضي الذي أ ِع ّد إلغراض ىذا البحث" .ولمتحقؽ استعمؿ االختبار التائي
لعينتيف مستقمتيف غير متساويتيف ،وكانت النتائج كما في أدناه.

(جدوؿ  ( )5نتائج االختبار التائي لقياس داللة الفرؽ بيف متوسط أداء الطالب والطالبات مف عينة البحث عمى اختبار الذكاء المنطقي الرياضي)
جنس

عدد

المتوسط

االنحراؼ

المجموعة

األفراد

الحسابي

المعياري

التبايف

الخطأ

المعياري

الطالب

38

6.29

2.065

4.265

0.335

الطالبات

37

5.65

2.071

4.290

0.341

قيمة

المحسوبة
1.342

ت

قيمة

الجدولية
1.664

ت

درجة

مستوى

حرية

الداللة

73

0.05

أف قيمة ( )tالمحسوبة ىي أصغر مف قيمة ( )tالجدولية عند مستوى الداللة ( ،)0.05وىذا يعني
يالحظ ّ
عد ىذه النتيجة طبيعية؛ وذلؾ ألنو ال يوجد دليؿ قاطع يؤيد تفوؽ احد الجنسيف
قبوؿ الصفرية ورفض البديمة .وت ّ

عمى اآلخر في ما يخص الذكاء المنطقي الرياضي إذ ىي قدرات عقمية .وىذا يتفؽ مع دراسة (عفانة
والخزندار ) 2114،وال سيما أنيـ يحمموف المؤىالت العممية نفسيا وتـ قبوليـ في ىذه األقساـ عمى أساس
الضوابط أنفسيا ،وىذا يدعـ االستنتاج الذي تـ التوصؿ إليو في أعاله.
النتائج المتعمقة بالعالقة االرتباطية بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي
السؤاؿ الخامس :ىؿ ىنالؾ عالقة ارتباطية بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند
طمبة العي ّنة لمعاـ الدراسي ()2116-2115؟ وما نوعيا؟

تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باختبار الفرضية الصفرية" :ال توجد عالقة ارتباطية بيف المعرفة الرياضية

االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند مستوى الداللة ( )0.05عند طمبة المرحمة الثالثة ،قسـ الرياضيات،
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عديف ليذا الغرض" .إذ تـ استعماؿ
كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد عمى االختباريف الم ّ
عد لقياس
معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson cor.لحساب معامؿ االرتباط بيف درجات الطمبة عمى االختبار الم ّ
المعرفة الرياضية االجرائية ودرجاتيـ عمى االختبار الخاص بالذكاء المنطقي الرياضي .ولقياس داللة االرتباط

استعمؿ االختبار التائي ) )t-testالخاص بمعامالت االرتباط الختبار الفرضية السابقة ،وكانت النتائج كاآلتي:

عينة البحث)
(جدوؿ ( )6معامالت االرتباط بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي وداللة االرتباط عند ّ

العالقة

معامؿ

القيمة

التائية

القيمة

االرتباط

المحسوبة

لمعامؿ

الجدولية

التائية

درجة حرية

مستوى
الداللة

االرتباط
المعرفة الرياضية االجرائية مع الذكاء

المنطقي الرياضي

+0.902

17.837

1.664

73

0.05

العينة
بمغ معامؿ االرتباط المحسوب بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي لدرجات ّ

ألف قيـ معامالت االرتباط تتراوح بيف ] [-1,1وكمّما اقتربت قيمتيا مف
( ،)+0.902وىذا معامؿ ارتباط موجب؛ ّ
( )1كانت معامالت قوية .ومف مالحظة القيمة التائية المحسوبة البالغة ( )17.837وىي أكبر مف القيمة
مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية السابقة بالنسبة إلى المعرفة
الجدولية عند مستوى الداللة (ّ )0.05
أي توجد عالقة ارتباطية بيف المتغيريف .وىذا الكالـ
الرياضية االجرائية وعالقتيا بالذكاء المنطقي الرياضيّ ،
منطقي ألف مف يمتمؾ الذكاء المنطقي الرياضي كونو قدرات عقميو منطقية ،فيو يمتمؾ القدرة عمى اجراء
وتطبيؽ الخوارزميات والقواعد والقوانيف والمبادئ عمى المفاىيـ والحقائؽ والتعميمات وىي قدرات وميارات
معرفية وعقمية.
السؤاؿ السادس :ىؿ ىناؾ عالقة ارتباطية بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند
طالب العي ّنة لمعاـ الدراسي ()2116-2115؟ وما نوعيا؟

تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باختبار الفرضية الصفرية" :ال توجد عالقة ارتباطية بيف المعرفة الرياضية

االجرائية والذّكاء المنطقي الرياضي عند مستوى الداللة ( )0.05عند عي ّنة البحث مف الطالب عمى االختباريف
ِ
تـ استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson cor.لحساب قيمة معامؿ
المذيف أع ّدا لمغرض المذكور" .إذ ّ
عد لقياس المعرفة الرياضية االجرائية ودرجاتيـ عمى
االرتباط بيف درجات الطالب العي ّنة عمى االختبار الم ّ
االختبار الخاص بالذكاء المنطقي الرياضي .ولقياس داللة معامؿ االرتباط استعماؿ االختبار التائي الخاص

بمعامالت االرتباط الختبار الفرضية السابقة ،وكانت النتائج كاآلتي:
عينة البحث مف الطالب)
(جدوؿ ( )7معامالت االرتباط بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند ّ
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العالقة

المعرفة الرياضية االجرائية مع الذكاء
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معامؿ

القيمة

التائية

القيمة

االرتباط

المحسوبة

لمعامؿ

الجدولية

+0.968

23.232

االرتباط

التائية

1.684

درجة الحرية

36

مستوى الداللة

0.05

المنطقي الرياضي (طالب)

أف قيمة معامؿ االرتباط المحسوب بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي لدرجات
يالحظ ّ
ألف القيمة التائية البالغة ( )23.232أكبر مف
العي ّنة مف الطالب ( ،)+0.968وىذا معامؿ ارتباط موجب؛ و ّ
مما يشير إلى رفض الفرضية الصفرية السابقة
القيمة الجدولية ( )1.684عند مستوى الداللة (ّ ،)0.05
أي إ ّنو توجد عالقة ارتباطية بيف
بالنسبة إلى المعرفة الرياضية االجرائية وعالقتو بالذكاء المنطقي الرياضيّ ،
المتغيريف بالنسبة لمطالب.

السؤاؿ السابع :ىؿ ىناؾ عالقة ارتباطية بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند
طالبات العي ّنة لمعاـ الدراسي ()2116-2115؟ وما نوعيا؟

تمت اإلجابة عف ىذا السؤاؿ باختبار الفرضية الصفرية" :ال توجد عالقة ارتباطية بيف المعرفة الرياضية

االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند مستوى الداللة ( )0.05عند عي ّنة البحث مف الطالبات عمى االختباريف
المذيف أ ِع ّدا لمغرض المذكور" .إذ تـ استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف ( )Pearson cor.لحساب قيمة معامؿ
عد لقياس المعرفة الرياضية االجرائية وبيف درجاتيف
عينة البحث عمى االختبار الم ّ
االرتباط بيف درجات طالبات ّ
عمى االختبار الخاص بالذكاء المنطقي الرياضي .ولقياس داللة معامؿ االرتباط استعمؿ االختبار التائي الخاص
بمعامالت االرتباط الختبار الفرضية السابقة ،وكانت النتائج كما في أدناه:

عينة البحث مف الطالبات)
( جدوؿ ( )8معامالت االرتباط بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي عند ّ

العالقة

المعرفة الرياضية االجرائية مع الذكاء

معامؿ

القيمة التائية المحسوبة

القيمة

االرتباط

لمعامؿ االرتباط

الجدولية

+0.981

29.912

1.684

التائية

درجة الحرية

35

مستوى الداللة
0.05

المنطقي الرياضي (طالبات)

أف قيمة معامؿ االرتباط المحسوب بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي لدرجات
يالحظ ّ
العينة مف الطالبات كانت ( ،)+0.981ويعد ىذا معامؿ ارتباط موجب .وا ّف القيمة التائية لداللة معامؿ االرتباط
ّ

مما يشير إلى رفض
بمغت ( )29.912وىي اكبر مف القيمة الجدولية ( )1.680عند مستوى الداللة (ّ ،)0.05
الفرضية الصفرية السابقة بالنسبة إلى المعرفة الرياضية االجرائية وعالقتو بالذكاء المنطقي الرياضي وقبوؿ
أي توجد عالقة ارتباطية بيف المتغيريف بالنسبة لمطالبات .تعتقد الباحثة كوف التوجد دراسات
الفرضية البديمةّ ،
أف ىنالؾ فرؽ بيف الطالب والطالبات في امتالكيـ لممعرفة الرياضية االجرائية ،فيكوف التفسير ليذه
تثبت ّ
تـ تفسيره لمطالب.
النتيجو مشابو لما ّ

االستنتاجات
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 -1عدـ امتالؾ طمبة قسـ الرياضيات ،كمية التربية لمعموـ الصرفة /إبف الييثـ ،جامعة بغداد لممعرفة
الرياضية االجرائية قياساً بالمتوسط الفرضي الذي تمت المقارنة بو.

 -2امتالكيـ لمذكاء المنطقي الرياضي .قياساً بالمتوسط الفرضي الذي تمت المقارنة بو.

ككؿ.
 -3توجد عالقة ارتباطية بيف المعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي لمطمبة ّ

التوصيات
القوة الرياضية بدالً مف التركيز عمى المعارؼ
 -1ضرورة التركيز فى التعميـ عمى ميارات ّ
القوة الرياضية تشتمؿ جوانب التعمّـ المختمفة بمستوياتيا.
والمفاىيـ فقط ،وذلؾ ّ
ألف ميارات ّ

 -2تركيز االساتذة عمى توظيؼ المعرفة المفاىيمية في تدريس الرياضيات ،واستخداـ االجرائية بشكؿ
أفضؿ.
 -3إجراء دراسات عند طمبة المراحؿ الدراسية األخرى ،وعمى مجتمعات دراسية أخرى.

المقترحات

 -1إجراء دراسة مماثمة عمى المراحؿ االخرى في قسـ الرياضيات في كمية التربية لمعرفة مدى امتالكيـ
لممعرفة الرياضية االجرائية والذكاء المنطقي الرياضي.
 -2اجراء دراسة وبنفس المتغيرات لطمبة قسـ الرياضيات في كمية العموـ ليتـ مقارنة مستوى ىذه المتغيرات
بيف طمبة كمية العموـ وطمبة كمية التربية.
 -3اجراء دراسة لمعرفة مدى ارتباط المعرفة المفاىيمية باالجرائية عمى طمبة الكميات العممية.
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المعرفة الرياضية االجرائية وعالقتها بالذكاء المنطقي الرياضي عند طلبة المرحلة الثالثة قسم
الرياضيات
Mathematical-procedural Knowledge ant its relation to logical-mathematical
intelligence among students at the third stage in mathematics department
The study seeks the relationship between the mathematical-procedural Knowledge and the
logical-mathematical intelligence among students at the third stage in mathematics department.
To this end, three questions were arisen: what is the level of mathematical-procedural
Knowledge among the third stage students in mathematics department regarding their gender?
Do male or female students have more logical-mathematical intelligence and are there
significant differences base on their gender? What kind of correlation is between the level of
mathematical-procedural Knowledge and the logical-mathematical intelligence of male and
female students in the third stage in the mathematics department? A sample of (75) male and
female students at the third stage in mathematics department were selected from college of
education for pure sciences \ University of Baghdad. The researcher has developed two scales:
one to measure the mathematical-procedural Knowledge consisted of (8) items, and the other
to measure logical-mathematical intelligence composed of (10) items. The findings revealed a
correlation relationship between the mathematical-procedural Knowledge and the logicalmathematical intelligence foe sample as a whole. It also found students have logicalmathematical intelligence comparing to the mathematical-procedural Knowledge that showed a
low level.
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المصادر
 أبو جودة ،صوما":)2119( ،دور المناىج والمعمميف في سموؾ الطريؽ إلى ميارات القرف الحادي
والعشريف" ،الجامعة االمريكية ،دائرة التربية ،بيروت.
 أبو زينة ،فريد كامؿ":)2113( ،مناىج الرياضيات المدرسية وتدريسيا" ،ط ،2مكتبة الفالح ،الكويت.
 بدوي ,رمضاف مسعد":) 2113( ،إستراتيجيات في تعميـ وتقويـ تعمـ الرياضيات" ،دار الفكر ،عماف.
 بدوي ،رمضاف مسعد":)2117( ،تدريس الرياضيات الفعاؿ" ،دار الفكر ،عماف.
 جاردنر ،ىوارد":)2115( ،الذكاء المتعدد في القرف الحادي والعشريف" ،ط ،1ترجمة الخزامي ،دار
الفجر ،القاىرة.
 حجازي ،ىيثـ":)2115( ،إدارة المعرفة :مدخؿ تطبيقي" ،ط ،1األىمية ،عماف.
 الخالدي ،موسى" :)2115( ،الذكاء متعدد األبعاد في العممية التعميمية" ،مركز القطاف لمبحث والتطوير
التربوي ،متاح عمى www.Alqattan.com :
 الزغوؿ ،عماد عبد الرحيـ":)2117( ،مقدمة في عمـ النفس التربوي" ،ط ،1مركز يزيد ،عماف.
 السعيد ،رضا مسعد":)2116( ،مستويات التواصؿ الرياضي المتوافرة لدى الطالب الصؼ التاسع في
ضوء معايير المجمس القومي لمعممي الرياضيات ( ،")NCTMجامعة السمطاف قابوس ،مسقط.
 السعيد ،رضا مسعد وعبد الحميد ،ناصر السيد":)2111( ،توكيد الجودة في مناىج التعميـ – المعايير
والعمميات والمخرجات المتوقعة –" ،دار التعميـ الجامعي ،اإلسكندرية.
 السمطي ،نادية سميح":)2114( ،التعمـ المستند إلى الدماغ" ،ط ،1دار المسيرة ،عماف.
 الصيداوي ،غساف رشيد":)2112( ،بناء برنامج تدريبي لتنمية القوة الرياضية لدى الطمبة /المطبقيف
وأثره عمى القوة الرياضية لدى طمبتيـ وتحصيميـ الرياضي" ،أطروحة دكتوراه منشورة ،جامعة بغداد،
كمية التربية /ابف الييثـ.
 الظاىر ،نعيـ":)2119( ،إدارة المعرفة" ،عالـ الكتب الحديث ،عماف.
 عبد الحميد ،إخالص محمد ومصطفى حسيف":)2111( ،طرؽ البحث العممي والتحميؿ اإلحصائي في
المجاالت التربوية والنفسية والرياضية" ،مركز الكتاب ،القاىرة.
 عبد اهلل ،عمي محمد غريب":)2113( ،فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ الدماغي لتنمية القوة الرياضية
لدى طالب الصؼ األوؿ الثانوي" ،أطروحة دكتوراه منشورة ،كمية التربية بالوادي الجديد ،جامعة
أسيوط.
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ذلؾ عمى تنمية القوة الرياضياتية لدى تالميذ المرحمة االبتدائية" ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،كمية
التربية بشبيف الكوـ – جامعة المنوفية.
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بيرزيت ،فمسطيف.
 محمود ،صالح الديف عرفة":)2116( ،تفكير بال حدود" ،ط  ،3عالـ الكتب ,القاىرة.
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