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ملخص: 
الذكاءات املتعددة يف تدري�ص  اأثر برنامج قائم على  اإىل تق�سي  الدرا�سة  هدفت هذه 
واجتاهاتهم  الريا�سيات  يف  الأ�سا�سي  اخلام�ص  ال�سف  طلبة  حت�سيل  على  الريا�سيات 
حيث  الأ�سا�سي،  اخلام�ص  ال�سف  طلبة  من  طالبًا   )90( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  نحوها. 
 )40( اأفرادها  عدد  و�سابطة  طالبًا،   )50( اأفرادها  عدد  جتريبية  جمموعتني،  اإىل  ُق�سمت 
الختيار من متعدد،  نوع  فقرة من   )25( اختباراً حت�سيليًا من  الباحثان  ا�ستخدم  طالبًا. 
للذكاءات  ومقيا�ص  فقرة،   )42( من  مكون  الريا�سيات  نحو  الجتاه  ملقيا�ص  بالإ�سافة 

املتعددة من )90( فقرة. 
هي:  الطلبة  لدى  املتوافرة  املتعددة  الذكاءات  اأنواع  اأكرث  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت 
اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  اللفظي،  اللغوي  فالذكاء  الريا�سي،  ثم  وال�سخ�سي،  الجتماعي، 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات الطلبة ل�سالح املجموعة التجريبية 
يف اختبار التح�سيل البعدي. كما دلت على تفوق املجموعة التجريبية يف مقيا�ص الجتاه 
برامج  ا�ستخدام  املعلمني على  تدريب  الدرا�سة ب�رشورة  اأو�ست  ال�سابطة.  املجموعة  على 

وا�سرتاتيجيات قائمة على نظرية الذكاءات املتعددة. 
الريا�سيات،  التح�سيل يف  املتعددة،  الذكاءات  على  قائم  برنامج  الدالة:  )الكلمات 

الجتاه نحو الريا�سيات( . 
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Abstract: 

This study was conducted to find out the effect of using Multiple Intelligence 
Strategy (MIS) on the 5th graders achievement in mathematics and on their 
attitudes towards mathematics. A total of 90 students participated in the study 
distributed into two groups: (50) students in the experimental group and (40) 
in the control group. 

The study utilized an achievement test and questionnaire in addition to 
the multiple intelligence questionnaire. The findings showed four domains of 
multiple intelligence in the sample which are: Social Intelligence, Logical 
–Mathematical Intelligence,

Verbal- Linguistic Intelligence, Solidarity –Interpersonal Intelligence. 
It also showed that there is a statistically significant difference (α≤0. 05) in 
5th graders’ achievement in mathematics due to teaching method, in favor of 
the MIS. There was also a statistically significant difference (α≤0. 05) in the 
attitudes of the students in favor of the MIS. 

Key Words: Multiple Intelligence Program, Achievement in Mathematics, 
Attitudes towards Mathematics
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مقدمة: 
اختبارات  خالل  من  تقا�ص  عامة  �سمولية  نظرة  الذكاء  اإىل  ينظر  اأن  العادة  جرت 
الفرد بغ�ص  العام لذكاء  ومقايي�ص للذكاء ذات �سور متعددة، تعطي ت�سوراً عن امل�ستوى 

النظر عن امتالكه لقدرات عقلية ومعرفية وبدنية متعددة. 
وكثرياً ما جرى العرف العام عند الغالبية على ربط الذكاء بالتح�سيل، فالطلبة الذين 
يح�سلون على درجات عالية يف اختبارات التح�سيل املعرفية يطلق عليهم؛ طلبة اأذكياء، 
يف حني يطلق لفظ »اأغبياء« على الطلبة الذين يح�سلون على عالمات متدنية يف الختبارات 
ذاتها بغ�ص النظر عما ميتلكه هوؤلء الطلبة من اإمكانات وقدرات، ورمبا مواهب واإبداعات 
يف جمالت اأخرى؛ ومن هنا فاإن نظرية الذكاءات املتعددة )Multiple Intelligence( التي 
واملناهج  الربامج  اإعداد  عند  الالزم  الهتمام  تاأخذ  اأ�سبحت   1983 عام  جاردنر  اأطلقها 
التعليمية، واإن كانت حتى هذه اللحظة ل ترقى اإىل امل�ستوى التطبيقي املاأمول من �سانعي 

القرار ووا�سعي املناهج. 
بعامة،  التعليم  خمرجات  تدين  يف  تتمثل  م�سكالت  الرتبوية  املوؤ�س�سات  اأمام  برزت 
ونتائج  امليدانية،  امل�ساهدات  امل�سكلة  تلك  اإىل  اأ�سارت  وقد  خا�سة.  الريا�سيات  وتعلم 
التح�سيل الدرا�سي �سواء على الختبارات املدر�سية اأم الختبارات العامة )خطايبة والبدور، 

 . )2006
الريا�سيات،  يف  الأردنيني  الطلبة  اأداء  م�ستوى  �سعف  املحلية  الدرا�سات  اأكدت  كما 
وكان يف املتو�سط اأقل من اأداء نظرائهم الطلبة الدوليني )املركز الوطني للتنمية الب�رشية، 
2001( ، مما ي�ستدعي املزيد من الهتمام يف اأ�ساليب تدري�ص الريا�سيات وطرائق تقدميها 

للطلبة لتحفيزهم نحو درا�ستها. 
اأما امل�سكلة التي يعاين منها التعليم املدر�سي ب�سكل عام، يف اجلانب املتعلق بالتدري�ص 
وميولهم،  الطلبة  بحاجات  التعليمية  املادة  ربط  عدم  من  عليه  يالحظ  ما  فهو  واأ�ساليبه، 
فاملواد التعليمية – التعلمية ُتقدم يف اأغلب الأحيان بطرائق جافة ومملة دون مراعاة بيئة 
املتعلمني وحاجاتهم، ف�ساًل عن اأنها ل تعري اهتمامًا ملداركهم وقدراتهم العقلية املختلفة، 
وما تقت�سيه من تنوع اأ�ساليب التدري�ص ملخاطبة كل فئة مبا ينا�سب طريقتها يف التعلم، 
ال�سئ الذي جعل اأغلب املتعلمني يح�سلون على نتائج متدنية يف اختبارات التح�سيل، مما 
ولد لدى بع�سهم النفور وامللل، وجعلهم يكوِّنون اجتاهات �سلبية نحو املدر�سني واملدر�سة 
ب�سكل عام. وقد اأ�سارت بع�ص الدرا�سات اإىل اأن الطرائق التقليدية تقوم دون النظر اإىل اأمناط 
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اللغوي  الذكاء  على  العادة  يف  يتم  الرتكيز  واأن  بالطلبة،  اخلا�سة  التفكري  واإ�سرتاتيجيات 
 . )Gardner, 1983( واملنطقي والريا�سي واإهمال باقي الذكاءات

وبذلك ميكن القول اإن كل ذكاء له منط تطوير خا�ص به يظهر من خالل مراحل احلياة 
املختلفة؛ لذا على املعلم تقدير الطالب ك�سخ�سية متكاملة والرتكيز على مواطن قوته وتوفري 
خربات التعلم التي ت�ساعد املتعلم على حتفيز منوه يف جمال الذكاءات املتعددة من خالل 

تقدمي املادة العلمية التي تنا�سبه. 
اإلطار النظري: 

نف�سية  بيولوجية  باأنها طاقة  املتعددة  الذكاءات   )Gardener,1983( عّرف جاردنر 
تعالج من خاللها املعلومات، وت�سهم هذه الطاقة يف حل امل�سكالت، وتكوين نتائج قيمة 
يف ثقافة الفرد، وتعتمد هذه الطاقة على درجتها، وتوافر الفر�ص التي جتعلها ذات جدوى 

يف معاجلة املواقف وحل امل�سكالت. 
توؤكد نظرية جاردنر اأن الذكاء قدرة عقلية موروثة، ولكنها قابلة للنمو والتطور، واأن 
منوها وتزايدها يتم بعوامل بيئية، وان حقيقة تاأثر الذكاء بالبيئة والوراثة معًا، توؤدي اإىل 
ال�ستنتاج باأن تغري الظروف البيئية يعني منطقيًا تغرياً مقاباًل يف الذكاء )عفانه واخلزندار، 

 . )332 :2004
أنواع الذكاءات املتعددة: 

)جابر،  اقرتحه جاردنر  ما  املتعددة ح�سب  الذكاءات  الأنواع  ياأتي عر�س  فيما 
 : )Armstrong, 2000 ،2008 ،2003، نوفل، 2007، نوفل واحليلة

 : )Verbal- Linguistic Intelligence( أوالً- الذكاء اللفظي اللغوي
هو القدرة على التعامل مع الرتاكيب اللغوية، وال�سياغة اللفظية والكتابية للكلمات 

مب�ستوى عاٍل. 
املهارات التي ميتلكها من يت�سف بهذا الذكاء: 

التحدث بطالقة، وقدرة على �سياغة الكلمات بلغة قوية ودقة عالية.  - 

�رشد الق�س�ص واحلكايات باأ�سلوب م�سوق وممتع.  - 

القدرة على الإقناع، وتقدمي الدلئل والقرائن مبهنية عالية.  - 

تقدمي براهني وتربيرات منطقية للمواقف امل�سكلة.  - 

قدرة عالية على حل امل�سكالت ذات ال�سياغة اللفظية وتركيب اجلمل والكلمات.  - 
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 : )Logical – Mathematical Intelligence( ثانياً- الذكاء املنطقي الرياضي
الرموز  مع  والتعامل  وال�ستنتاجي(  )ال�ستقرائي  املنطقي  التفكري  على  القدرة  هو 
الريا�سية  امل�سائل  وحل   ، واكت�سافها(  الأمناط  )ت�سكيل  املختلفة  والأمناط  والأعداد 

املعقدة. 
املهارات التي ميتلكها من يت�سف بهذا الذكاء: 

قدرة عالية على التعامل مع الأرقام واإجراء العمليات احل�سابية ب�رشعة ودقة.  - 

ت�سنيف البيانات وتبويبها بطرق وو�سائل خمتلفة.  - 

التعامل مع ال�سور والأ�سكال والنماذج الريا�سية والقدرة على قراءتها وحتليلها.  - 

منطقي  ب�سكل  الريا�سية  النظريات  واإثبات  والرباهني  احلجج  تقدمي  على  القدرة  - 
مقنع. 

 : )Visual – Spatial Intelligence( ثالثاً- الذكاء البصري املكاني
هو القدرة على حتديد الأبعاد، وت�سور الأ�سكال والر�سومات، واإدراك اأو�ساع الأج�سام 
وحالتها يف الفراغ، وقدرة على التخيل الفراغي، وتكوين �سور ذهنية لالأ�سياء باأ�سكالها 

واأبعادها احلقيقية. 
املهارات التي ميتلكها من يت�سف بهذا الذكاء: 

القدرة على الر�سم الهند�سي، وحتديد الأبعاد بدقة.  - 

ر�سم اخلرائط وحتديد املناطق والنقاط مبهارة عالية.  - 

بناء املج�سمات وتركيبها وتكوين الأ�سكال.  - 

ت�سميم مناذج ريا�سية واأمناط هند�سية والقدرة على فهمها.  - 

تذوق الر�سومات والألوان.  - 

 : )Bodily- Kinesthetic Intelligence( رابعاً- الذكاء احلركي اجلسدي
هو القدرة على �سبط حركات اجل�سد وتن�سيقها مبهارة ودقة عالية، بالإ�سافة اإىل بناء 

اإيقاعات ج�سدية غري اإعتيادية واإبداعها. 
املهارات التي ميتلكها من يت�سف بهذا الذكاء: 

م باأع�ساء اجل�سم والقدرة على احلركة بدقة ومهارة.  التحك -
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التعبري باحلركات، ور�سم �سور متثيلية من خالل هذه احلركات.  - 

اأداء حركات ريا�سية بلياقة بدنية ومهارة.  - 

 : )Musical – Rhythmic Intelligence( خامساً- الذكاء املوسيقي

هو القدرة على التعامل مع الأنغام والإيقاعات املختلفة، واإنتاج الأحلان والإيقاعات 
والتمييز بينها. 

املهارات التي ميتلكها من يت�سف بهذا الذكاء: 
العزف على الآلت املو�سيقية املختلفة.  - 

الغناء والأنا�سيد باإيقاع واأداء عاٍل.  - 

تلحني الأغاين والأنا�سيد.  - 

حماكاة الأ�سوات وتقليد اأمناط خمتلفة منها.  - 

 : )Social Intelligence( سادساً- الذكاء االجتماعي

هو القدرة على التوا�سل الجتماعي والتعامل مع الآخرين، وبناء عالقات اجتماعية، 
وح�سن الت�رشف يف املواقف العامة والتعامل مع الآخرين. 

املهارات التي ميتلكها من يت�سف بهذا الذكاء: 
فهم م�ساعر الآخرين وم�ساركتهم ق�ساياهم.  - 

القدرة على العمل �سمن فريق.  - 

التوا�سل والتفاعل مع الآخرين.  - 

حل امل�سكالت الجتماعية واإقناع الآخرين بهذه احللول.  - 

 : )Solidarity – Interpersonal Intelligence( )سابعاً- الذكاء الشخصي )الذاتي

هو القدرة على �سبط النفعالت الداخلية وفهم الذات، والثقة العالية بالنف�ص. 
املهارات التي ميتلكها من يت�سف بهذا الذكاء: 

القدرة على حتديد اإمكاناته وقدراته ب�سورة واقعية حقيقية.  - 

التنظيم والتخطيط اجليد.  - 

القدرة على التقومي الذاتي لالأفعال والت�رشفات التي يوؤديها.  - 
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 : )Naturalist Intelligence( ثامناً- الذكاء الطبيعي

ويق�سد به قدره الفرد على تعرف النماذج والأ�سكال فى الطبيعة، اأي قدرة الفرد على 
فهم الطبيعة، وما بها من حيوانات ونباتات، ويت�سمن احل�سا�سية ملناظر الكون الطبيعية 

كال�سحب وال�سخور. 

 : )Existential Intelligence( تاسعاً- الذكاء الوجودي

الأ�سئلة  الإجابة على  الإن�سان على طرح وحماولة  الوجودي يف قدرة  الذكاء  يتحدد 
الكربى املتعلقة بالوجود الذاتي والإن�ساين، واملعنى العميق للحياة ال�سخ�سية والعامة، من 
قبيل: ملاذا نحيا؟ وملاذا منوت؟ ملاذا نحب؟ وملاذا هناك �رش؟ ، ويف البحث عن الرتابطات 

اخلفية بني ال�سبب والنتيجة، وال�سحيح واخلطاأ. 
ويعرب الذكاء الوجودي عن نف�سه من خالل الرموز التي تنطوي على مفارقات وجودية، 
وكذا  الفل�سفية؛  النظريات  خالل  ومن  والدينية،  الأ�سطورية  واملمار�سات  املعتقدات  وعرب 

الريا�سات الروحية. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

تنح�رض م�سكلة الدرا�سة يف الت�ساوؤالت االآتية: 
اخلام�ص  ال�سف  طلبة  لدى  املتوافرة  املتعددة  الذكاءات  اأنواع  ما  الأول:  ال�سوؤال  ● 

الأ�سا�سي؟ 
 )، ● 05≤α( ال�سوؤال الثاين: هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
يف حت�سيل طلبة ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي يف الريا�سيات يعزى ل�ستخدام برنامج قائم 

على الذكاءات املتعددة يف التدري�ص؟ 
 )، ● 05≤α( ال�سوؤال الثالث: هل هناك فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة
يف اجتاهات طلبة ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي نحو الريا�سيات يعزى ل�ستخدام برنامج قائم 

على الذكاءات املتعددة يف التدري�ص؟ 

أهداف الدراسة: 
الذكاءات املتعددة يف تدري�ص  اأثر برنامج قائم على  اإىل تق�سي  الدرا�سة  هدفت هذه 
واجتاهاتهم  الريا�سيات  يف  الأ�سا�سي  اخلام�ص  ال�سف  طلبة  حت�سيل  على  الريا�سيات 

نحوها. 
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أهمية الدراسة: 

تكت�سب هذه الدرا�سة اأهميتها من االعتبارات االآتية: 
تاأتي هذه الدرا�سة لتق�سي اأثر الذكاءات املتعددة يف تدري�ص الريا�سيات للمرحلة  ♦ 

الأ�سا�سية، الأمر الذي ميكن اأن ي�ساعد املعلم على تكييف اأ�ساليبه وطرائقه وا�سرتاتيجيات 
طلبته،  عند  واإ�سرتاتيجياته  التفكري  اأمناط  مع  تتطابق  حتى  الريا�سيات،  ملادة  تدري�سه 
الذكاءات املتعددة، ومن ثم  اأكرث من  اأو  والتي تقوم على ما يتمتع به كل طالب من نوع 
ميكن املواءمة بني اأ�ساليب التدري�ص وطرق تعلم الطلبة، فكل طالب يتعلم بطريقة خمتلفة 

عن الآخر ح�سب ما يتمتع به من ذكاءات متعددة م�ستقلة بع�سها عن بع�ص اأحيانًا. 
ميكن اأن ت�سمح للطلبة بتو�سيع قابليتهم لتطوير جميع ذكاءاتهم بقدر الإمكان، مما  ♦ 

قد ي�سهم بزيادة حت�سليهم وت�ساعدهم على اكت�ساب اجتاهات اإيجابية نحو الريا�سيات. 
لأنواع  الطلبة  امتالك  مدى  اإىل  التعرف  حتاول  التي  الدرا�سات  اأوائل  من  كونها  ♦ 

الذكاءات املتعددة، وتاأثري التدري�ص با�ستخدام برنامج قائم على الذكاءات املتعددة على 
التح�سيل والجتاه نحو الريا�سيات يف املدار�ص احلكومية الأردنية. 

تفيد وزارة الرتبية والتعليم يف الوقوف على ا�سرتاتيجية حديثة يف التدري�ص، مما  ♦ 

قد ي�ساهم يف تطوير املناهج الدرا�سية مبا ين�سجم مع هذه ال�سرتاتيجية. 
اإعداد  خطط  يف  النظر  لإعادة  اجلامعات  يف  الرتبية  اأق�سام  الدرا�سة  نتائج  تفيد  ♦ 

معلمي الرتبية لتطويرها وحتديثها. 
تفيد الباحثني يف اإجراء درا�سات اأخرى تتكامل مع هذه الدرا�سة.  ♦ 

حمددات الدراسة: 

اقت�رضت هذه الدرا�سة على املحددات االآتية: 
( طالبًا من مدر�سة املاأمون الأ�سا�سية للذكور  اقت�رشت عينة هذه الدرا�سة على )90 ♦

من مديرية تربية عمان الثالثة. 
اأجريت هذه الدرا�سة على وحدة التحليل اإىل العوامل الأولية من الف�سل الأول يف  ♦ 

كتاب الريا�سيات املقرر على طلبة ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي. 
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التعريفات اإلجرائية: 
برنامج قائم على جمموعة  الربنامج التعليمي القائم على الذكاءات املتعددة:  ◄
من الأن�سطة والتدريبات ال�سفية )مثل: اأوراق عمل، وتعلم تعاوين، واألعاب ريا�سية، وحل 
امل�سكالت( املرتبطة بال�سرتاتيجيات املنا�سبة للذكاءات املتعددة الأكرث �سيوعًا لدى عينة 
الدرا�سة )الذكاء الجتماعي، والذكاء ال�سخ�سي، والذكاء الريا�سي املنطقي، والذكاء اللغوي 
اللفظي( ، وقد ا�ستخدمت يف هذه الدرا�سة من خالل تدري�ص وحدة التحليل اإىل العوامل لطلبة 

ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي. 
هي جموعة من الأ�ساليب التي ي�ستخدمها املعلم يف تدري�ص  الطريقة االعتيادية:  ◄
اأو  اللفظي  اأ�سلوب املحا�رشة، والعر�ص  الريا�سية، وتتميز با�ستخدام  املفاهيم واملهارات 
الكتابي، وا�ستظهار املادة التعليمية، وطرح الأ�سئلة على الطلبة، ثم تقدمي اإجابات دون اأن 

يكون للطلبة دور يف فهم كيفية التو�سل لهذه الإجابات اأو كيفية ا�ستقاق النظريات. 
عالمة الطالب يف اختبار التح�سيل الذي اأعده الباحثان لأغرا�ص هذه  التح�سيل:  ◄

الدرا�سة. 
اإدراكي، يتمثل يف ا�ستجابات ثابتة ن�سبيًا، تعرب عن  عبارة عن »تنظيم  االإجتاه:  ◄
اأو  اإ�سقاطيًا  اأو  اأو كتابيًا  ُ عنها لفظيًا  موقف معني، جتاه مو�سوع معني، ُتعرف حني ُيعربَّ

تعبرييًا اأو حركيًا«. 
الجتاه نحو الريا�سيات: حالة من ال�ستعداد العقلي النفعايل لل�سلوك اإيجابًا اأو �سلبًا 
نحو الريا�سيات، ويقا�ص بالدرجة التي يح�سل عليها الفرد على مقيا�ص الجتاهات املعد. 

الدراسات السـابقة: 
اطلع الباحثان على الدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع البحث، وفيما ياأتي 

عر�س لتلك الدرا�سات: 
هدفت درا�سة الوحيدي والها�سمي )2010( اإىل تعرف اأثر ا�سرتاتيجية تعليمية قائمة 
على نظرية الذكاء املتعدد يف تنمية ال�ستيعاب القرائي لدى طلبة املرحلة الأ�سا�سية. تكون 
مديرية  يف  الأ�سا�سي  اخلام�ص  ال�سف  طلبة  من  وطالبة  طالبًا   )162( من  الدرا�سة  اأفراد 
الزرقاء التعليمية )اأونروا( موزعني على اأربع �سعب درا�سية، وزعت ع�سوائيًا على جمموعتني 
جتريبية و�سابطة، وبعد تدري�ص ال�سرتاتيجية التعليمية القائمة على نظرية الذكاء املتعدد 
اأظهرت النتائج وجود فرق ذي دللة اإح�سائية يف ال�ستيعاب القرائي يعزى اإىل ا�سرتاتيجية 

التدري�ص ل�سالح املجموعة التجريبية.. )2009
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اإىل  فهدفت   )Saricaoglu and Arikan, 2009( واأريكان  �ساريكوغلو  درا�سة  اأما 
ا�ستق�ساء العالقة بني جن�ص الطلبة واأمناط الذكاء، وبني اأمناط الذكاء وتفوقهم يف القواعد 
الأهل  تدري�ص  بني  العالقة  اإىل  بالإ�سافة  ثانية  كلغة  الإجنليزية  يف  والكتابة  وال�ستماع 
لأبنائهم واأمناط الذكاء، وقد اأظهرت النتائج بعد تطبيق املقيا�ص املعد لهذا الغر�ص على 
الذكاء  اأمناط  اأن ترتيب  اإيريكي�ص  التح�سريية يف جامعة  ال�سنة  )144( طالبًا وطالبة يف 
كانت على التوايل على النحو الآتي: املنطقي، واملكاين، والبدين، وال�سخ�سي، والجتماعي، 
واللغوي، فاملو�سيقي، كما اأظهرت النتائج عدم وجود فروق بني اأمناط الذكاء يعزى للجن�ص 

با�ستثناء الذكاء اللغوي الذي تفوقت فيه الإناث. 
هدفت درا�سة تابوك وازدميري )Tabuk & Ozdemir, 2009( اإىل حتديد اأثر ا�ستخدام 
الذكاءات املتعددة يف التعلم القائم على امل�رشوع يف حت�سيل الطلبة يف الريا�سيات، بلغت 
عينة الدرا�سة )144( طالبًا يف ال�سف ال�ساد�ص الأ�سا�سي يف ا�ستنبول وزعت اإىل جمموعتني 
جتريبيتني وجمموعة �سابطة، اختري امل�رشوع للمجموعة التجريبية الأوىل مبا يتنا�سب مع 
اأعلى اأنواع الذكاء املتوافرة لديهم ح�سب مقيا�ص الذكاء املعد، واختري امل�رشوع للمجموعة 
الثانية مبا يتنا�سب مع اأقل اأنواع الذكاء املتوافرة لديهم ح�سب مقيا�ص الذكاء املعد. اأظهرت 
التعلم  الذكاءات املتعددة يف  النتائج عدم وجود فروق ذات دللة اح�سائية ل�سرتاتيجية 
اختيار  اأن  النتائج  اأظهرت  كما  الريا�سيات،  يف  الطلبة  حت�سيل  يف  امل�رشوع  على  القائم 
امل�رشوع مبا يتنا�سب مع اأف�سل اأنواع الذكاء كان اأكرث جناحًا موازنة باملجموعة التجريبية 

الثانية. 
هدفت درا�سة الزعبي ورفاقه )2009( اإىل تق�سي اثر ا�ستخدام اإ�سرتاتيجية الذكاءات 
املتعددة يف تدري�ص مادة مفاهيم اأ�سا�سية يف العلوم، ومادة ا�ساليب تدري�ص العلوم لطالبات 
اجلامعة يف التح�سيل، وتنمية مهارات التفكري العلمي والجتاهات العلمية، تكونت عينة 
بن طالل تخ�س�ص معلم �سف؛ موزعة على  احل�سني  )49( طالبة يف جامعة  الدرا�سة من 
�سعبتني، اإحداها جتريبية، والأخرى �سابطة، وبعد تطبيق اأداة م�سح الذكاءات املتعددة التي 
و�سعها )McCkenzie, 2000( لت�سخي�ص اأنواع الذكاءات لدى طالبات املجموعة التجريبية، 
وتطبيق اإ�سرتاتيجية الذكاءات املتعددة اأظهرت النتائج تفوق طالبات املجموعة التجريبية 

يف اختبار التح�سيل واختبار التفكري العلمي والجتاهات العلمية لدى الطالبات. 
ويف ال�سياق نف�سه هدفت درا�سة ال�سلبي واأبو عواد )2009( اإىل ا�ستق�ساء اأثر تدري�ص 
العلوم با�ستخدام ا�سرتاتيجية الذكاءات املتعددة يف تنمية التفكري العلمي والتح�سيل لدى 
طلبة ال�سف الثالث الأ�سا�سي، تكونت عينة الدرا�سة من )60( طالبًا و )65( طالبة ق�سمت كل 
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منهما اإىل جمموعتني جتريبية و�سابطة، اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية 
يف تنمية التفكري العلمي والتح�سيل ل�سالح املجموعات التجريبية يعزى لطريقة التدري�ص، 
وعدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني الذكور والإناث يف التح�سيل والتفكري العلمي. 
اأما درا�سة ع�سريي )2008( فقد هدفت اإىل درا�سة الفروق بني معلمات الكيمياء ذوات 
الكفاءات التدري�سية العالية واملنخف�سة يف الذكاء املتعدد وعالقتها بالتح�سيل الدرا�سي 
يف املرحلة الثانوية يف ع�سري، اأظهرت النتائج على مقيا�ص الذكاءات املتعدد ل�رشر )1996( 
تعريب اللحياين )2002( تفوق املعلمات ذوات الكفاءة التدري�سية العالية يف الذكاء اللغوي، 
والذكاء الب�رشي املكاين، والذكاء الجتماعي، وعدم وجود فروق يف باقي اأنواع الذكاءات، 
كما اأظهرت النتائج وجود عالقة موجبة بني التح�سيل الدرا�سي للطالبات يف مادة الكيمياء 
الب�رشي،  والذكاء  الريا�سي،  واملنطقي  الجتماعي  الذكاء  جمالت  يف  املعلمات  وذكاء 
وحت�سيل  للمعلمات  الأخرى  الذكاء  اأنواع  بني  عالقة  توجد  ل  حني  يف  احلركي  والذكاء 

طالباتهن يف الكيمياء. 
كما هدفت درا�سة الربكاتي )2008( اإىل معرفة اأثر التدري�ص با�ستخدام ا�سرتاتيجيات 
الذكاءات املتعددة والقبعات ال�ست و k. W. L يف التح�سيل والتوا�سل والرتابط الريا�سي 
لدى طالبات ال�سف الثالث املتو�سط مبدينة مكة املكرمة، تكونت عينة الدرا�سة من 95 طالبة 
جرى توزيعهن ع�سوائيًا اإىل اأربع جمموعات ثالث منها جتريبية والرابعة �سابطة، مت تدري�ص 
املجموعة التجريبية الأوىل با�ستخدام ا�سرتاتيجيات الذكاءات املتعددة، وتدري�ص املجموعة 
 k. الثانية با�ستخدام القبعات ال�ست، واملجموعة التجريبية الثالثة با�ستخدام ا�سرتاتيجية 
ال�سابطة بال�سرتاتيجيات التقليدية. اأظهرت النتائج تفوق كل جمموعة  w. L واملجموعة 
من املجموعات التجريبية الثالث يف التح�سيل الدرا�سي، وتفوق جمموعة الذكاءات املتعددة 

يف التوا�سل الريا�سي. 
كما هدفت درا�سة عبد ال�سميع وال�سني )2006( اإىل ا�ستق�ساء اأثر برنامج قائم على 
الذكاءات املتعددة يف تنمية التح�سيل والتفكري الريا�سي وامليل نحو الريا�سيات لدى طلبة 
طالبًا،   )39( البالغة  التجريبية  املجموعة  على  الربنامج  تطبيق  وبعد  الإعدادية،  املرحلة 
اأظهرت النتائج فعالية برنامج الذكاءات املتعددة يف تنمية التح�سيل والتفكري الريا�سي 

وامليل نحو الريا�سيات لطالبات املجموعة التجريبية مقارنة املجموعة ال�سابطة. 
هدفت درا�سة عفانه واخلزندار )2004( اإىل معرفة م�ستويات الذكاءات املتعددة لدى 
الطلبة  وميول  الريا�سيات  يف  بالتح�سيل  وعالقتها  بغزة  الأ�سا�سي  التعليم  مرحلة  طلبة 
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ال�سخ�سي،  والذكاء  املو�سيقي،  الذكاء  ترتيب  بني  اتفاقًا  هناك  اأن  النتائج  بينت  نحوها؛ 
الريا�سي  املنطقي  الذكاء  يف  الذكور  وتفوق  والإناث،  الذكور  عند  �سخ�سي  البني  والذكاء 
والذكاء احلركي اجل�سمي، يف حني تفوقت الإناث يف الذكاء اللغوي اللفظي والذكاء املكاين، 
يف  والتح�سيل  الريا�سي  املنطقي  الذكاء  بني  موجبة  عالقة  وجود  النتائج  بينت  كما 
الريا�سيات، ووجود عالقة موجبة بني الذكاء املنطقي الريا�سي وامليل نحو الريا�سيات 

لدى طلبة ال�سف العا�رش يف غزة. 

تعقيب عام على الدراسات السابقة: 
نالحظ من الدرا�سات ال�سابقة اأن نظرية الذكاءات املتعددة ا�ستخدمت كربنامج لتدري�ص 
مو�سوعات عدة؛ فقد تبني فاعلية النظرية يف تدري�ص العلوم يف متغريات عدة كالتح�سيل 
والتفكري العلمي، والجتاهات العلمية )الزعبي ورفاقه، 2009؛ ال�سلبي واأبوعواد، 2009؛ 
ع�سريي، 2008( ، ويف تدري�ص الريا�سيات حيث كان لها اأثر فاعل يف التح�سيل والتوا�سل 
الربكاتي،  )Tabuk & Ozdemir, 2009؛  الريا�سيات  نحو  وامليول  الريا�سي،  والرتابط 
اأخرى كاللغة العربية واللغة  2008؛ عبدال�سميع ول�سني، 2006( ، ويف تدري�ص م�ساقات 
والها�سمي،  )الوحيدي  والقواعد  القرائي  ال�ستيعاب  يف  فاعلة  كانت  حيث  الإجنليزية 
م�ستويات  العالقة بني  درا�سات يف  ، وبحثت   )Saricaoglu and Arikan, 2009 2010؛ 
الذكاءات املتعددة لدى الطلبة وحت�سيلهم الأكادميي )Saricaoglu and Arikan, 2009؛ 
ع�سريي، 2008؛ عفانه واخلزندار، 2004( ، يف حني ربطت درا�سات بني الذكاءات املتعددة 
كان  متعددة،  متغريات  يف  معًا  ال�سرتاتيجات  هذه  فاعلية  لقيا�ص  اأخرى  وا�سرتاتيجيات 

اأهمها التح�سيل )Tabuk & Ozdemir, 2009؛ الربكاتي، 2008( . 
وتتميز هذه الدرا�سة بكونها الدرا�سة الأوىل يف البيئة الأردنية )ح�سب علم الباحثني( 
للمرحلة  الريا�سيات  تدري�ص  يف  املتعددة  الذكاءات  على  قائمًا  برناجمًا  ت�ستخدم  التي 
الأ�سا�سية املتو�سطة، وقيا�ص اأثرها يف متغريين مهمني هما: التح�سيل واجتاهات الطلبة 

نحو الريا�سيات. 

تصميم الدراسة: 
طبيعة  ينا�سب  كونه  الدرا�سة  هذه  يف  التجريبي  �سبه  الت�سميم  الباحثان  ا�ستخدم 
منا�سبتها  مدى  من  للتاأكد  الأ�سول  ح�سب  مت  وُحكِّ الدرا�سة  اأدوات  اأُعدت  فقد  م�سكلتها، 

لأهداف الدرا�سة وحماولة لالإجابة عن اأ�سئلتها
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جمتمع الدراسة وعينتها: 
عمان  تربية  مديرية  يف  الأ�سا�سي  اخلام�ص  ال�سف  طلبة  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
الثالثة خالل الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي 2010/ 2011 البالغ عددهم )3670( 

طالبًا وطالبة )وزارة الرتبية والتعليم، 2010( . 
من  الأ�سا�سي  اخلام�ص  ال�سف  طلبة  من  طالبًا   )90( من  فتكونت  الدرا�سة  عينة  اأما 
مدر�سة املاأمون الأ�سا�سية للذكور يف مديرية تربية عمان الثالثة، واختريت تلك املدر�سة 
ق�سديًا نظراً لتعاون اإدارتها ومعلميها مع الباحثني يف تطبيق الدرا�سة، بينما ُق�سم الطلبة 

بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة اإىل جمموعتني: 
جمموعة جتريبية: در�ست مو�سوعات وحدة التحليل اإىل العوامل با�ستخدام برنامج  - 

قائم على الذكاء املتعدد، وعدد اأفرادها )50( طالبًا. 
جمموعة �سابطة: در�ست مو�سوعات وحدة التحليل اإىل العوامل با�ستخدام الطريقة  - 

العتيادية، وعدد اأفرادها )40( طالبًا. 
تطبيق  قبل  التح�سيل  يف  وال�سابطة  التجريبية  الدرا�سة  جمموعات  تكافوؤ  ولفح�ص 
لالأفراد  القبلي  لالأداء  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اإيجاد  مت  التدري�ص، 
الفروق بني متو�سطات  اإيجاد نتائج اختبار )ت( لدللة  القبلي، ثم  التح�سيل  على اختبار 

املجموعات، ويبني اجلدول )1( هذه النتائج. 
الجدول )1( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجات طلبة المجموعتين الضابطة والتجريبية 

على اختبار التحصيل القبلي ونتائج اختبار )ت( 

الداللة االإح�سائيةقيمة ت االنحراف املعيارياملتو�سطالعدداملجموعة

5010.345.04التجريبية
1.250.277

409.985.96ال�سابطة

ت�سري الدللة الإح�سائية يف اختبار التح�سيل القبلي اإىل عدم وجود فروق ذات دللة 
التجريبية وال�سابطة، ويف  التح�سيل للمجموعتني  اإح�سائية بني متو�سط درجات اختبار 
هذا اإ�سارة اإىل تكافوؤ املجموعتني، اأي اأن معرفة الطلبة الريا�سية يف مو�سوعات الدرا�سة 
التح�سيل  اختبار  قي  البحث  نتائج  باأن  القول  للباحثني  ميكن  ذلك  �سوء  ويف  متقاربة، 
الذكاءات  نظرية  على  القائمة  التدري�ص  واأ�ساليب  الأن�سطة  ا�ستخدام  تاأثري  �ستف�رش  البعدي 

املتعددة على التح�سيل يف الريا�سيات لدى طلبة املجموعة التجريبية. 
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املادة التعليمية: 

تكونت املادة التعليمية امل�ستخدمة يف هذه الدرا�سة من مو�سوعات الوحدة الثانية 
)التحليل اإىل العوامل( من كتاب الريا�سيات )اجلزء الأول( لل�سف اخلام�ص الأ�سا�سي املقرر 
هي:  املو�سوعات  وهذه   ،2011  /2010 الدرا�سي  للعام  والتعليم  الرتبية  وزارة  قبل  من 
قابلية الق�سمة، وقابلية الق�سمة على 2، 3، 5، وقابلية الق�سمة على 3، 6، والأعداد الأولية 
وامل�ساعف  الأكرب،  امل�سرتك  والقا�سم  الأولية،  العوامل  اإىل  والتحليل  املركبة،  والأعداد 
امل�سرتك الأ�سغر. حيث در�ص اأفراد املجموعتني املادة الدرا�سية نف�سها واأعطي لهما العدد 

نف�سه من احل�س�ص الدرا�سية املقررة للمادة. 
الذكاءات  اأنواع  مع  ين�سجم  التجريبية مبا  للمجموعة  التدري�ص  اأ�ساليب  اُعتمدت  وقد 
للربنامج  و�سف  ياأتي  وفيما  التجريبية،  املجموعة  طلبة  لدى  الغالبة  الأربعة  املتعددة 

التعليمي الذي خ�سعت له املجموعة التجريبية. 

أهداف الربنامج:  

حتدد الهدف العام للربنامج احلايل يف فح�ص اأثر جمموعة من التدريبات والأن�سطة 
اخلام�ص  ال�سف  الطلبة من  املتعددة يف حت�سني حت�سيل  الذكاءات  املبنية على  التعليمية 

الأ�سا�سي يف وحدة التحليل اإىل العوامل الأولية. 
يتفرع من الهدف العام ال�سابق النتاجات التعلمية االآتية: 

اأن يتعرف مفهوم قابلية الق�سمة.    - 

. اأن ي�ستنتج قواعد قابلية الق�سمة على 2، 5، 10 -
. اأن ي�ستنتج قواعد قابلية الق�سمة على 3، 6 -

اأن ي�سنف الأعداد الطبيعية اإىل اأعداد اأولية واأعداد مركبة.  - 

الق�سمة  اأو  ال�سجرة  با�ستخدام  الأولية  عوامله  اإىل  مركبًا  طبيعيًا  عدداً  يحلل  اأن  - 
املتكررة. 

اأن يجد القا�سم امل�سرتك الأكرب لعددين اأو لثالثة اأعداد طبيعية.  - 

اأن يجد امل�ساعف امل�سرتك الأ�سغر لعددين اأو ثالثة اأعداد طبيعية - 

وهنالك بع�س االأمور التي اأخذت بعني االعتبار اأثناء بناء الربنامج، وهي: 
m - Ga )العتماد على الأ�سا�ص النظري اخلا�ص بنظرية الذكاءات املتعددة جلاردنر 
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dener, 1983( والتي ارتكزت على وجود ت�سعة اأنواع من الذكاء هي: الذكاء اللغوي/ اللفظي، 
الإيقاعي،  املو�سيقي/  والذكاء  الب�رشي،  املكاين/  والذكاء  الريا�سي،  املنطقي/  والذكاء 

والذكاء اجل�سمي/ احلركي، والذكاء ال�سخ�سي/ الذاتي، والذكاء الجتماعي/ التفاعلي. 
ال�ستفادة من الدرا�سات و الأبحاث العلمية التي حتاول تف�سري حدوث فروقات يف  - 

التح�سيل وربطها مع نظرية الذكاءات املتعددة. 
للربنامج  م�سابهة  تعليمية  برامج  ا�ستخدمت  التي  الدرا�سات  بع�ص  على  الطالع  - 

احلايل مثل درا�سة كل من )Tabuk & Ozdemir, 2009 ؛ الربكاتي، 2008( 
الدرا�سة احلالية مبحتوى درا�سي حمدد، ويكون التدريب التعليمي  يرتبط برنامج  - 

قائمًا على اأن�سطة و متارين ت�سمل املحتوى. 
ترتكز اأن�سطة التدريب يف الربنامج احلايل على ا�سرتاتيجيات و اأ�ساليب كل ذكاء  - 
غالبية  لدى  الن�سط  الذكاء  اأنواع  ح�سب  الأن�سطة  ُت�ستخدم  بحيث  املتعددة،  الذكاءات  من 

الطلبة. وُت�ستغلُّ اأن�سطة هذه الذكاءات لتح�سني التح�سيل. 
راعى الباحثان اأن ي�سم التدريب جمموعة اأوراق عمل ب�سورة منتظمة ومت�سل�سلة  - 

ومرتابطة يف تدرج يتنا�سب مع اأن�سطة الذكاءات املتعددة. 
اإىل  الطالب  ي�سل  حتى  ال�سعب  اإىل  ال�سهل  من  املختلفة  الربنامج  اأن�سطة  تتدرج  - 
م�ستوى الإتقان، واإذا ف�سل الطالب يف الو�سول اإىل درجة الإتقان يعاد التدريب مرة اأخرى. 

واملكافاآت  امل�ستمر  التعزيز  خالل  من  وذلك  ال�سحيحة،  الطلبة  ا�ستجابات  ُتعزز  - 
املادية والرمزية حتى تزيد من دافعيتهم، وبالتايل ي�سمن الباحثان ا�ستمرارهم وتفاعلهم 

مع اأن�سطة جل�سات الربنامج. 
تطبيق اأن�سطة الربنامج بو�ساطة معلمني بعد تدريبهم امل�سبق من خالل تعريفهم  - 
باخلطط  وتزويدهما  الربنامج  تطبيق  وكيفية  وا�سرتاتيجياتها،  واأ�ساليبها  بالنظرية 

التعليمية. 
يطبق هذا الربنامج على عينة من طلبة ال�سف اخلام�ص الأ�سا�سي.  - 

اثنتي  بواقع  درو�ص،   ) - 7( من  الربنامج  الربنامج:   يتكون  لتطبيق  الزمنية  املدة 
ع�رشة ح�سة �سفية، مدة كل ح�سة درا�سية واحدة )45( دقيقة، ُخ�س�ص اأول لقاء للتمهيد 

لتطبيق الربنامج من خالل تهيئة الطلبة و�رشح الربنامج لهم و اآلية التدري�ص فيه. 
التقومي: ُقوِّمت خمرجات الربنامج يف �سوء الأهداف، والأ�س�ص التي ي�ستند عليها،  - 

وذلك باإجراء الختبار القبلي، والختبار البعدي. 
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تصميم الربنامج:   

املتعددة  الذكاءات  ل�سرتاتيجيات  املنا�سبة  الأن�سطة  على  اعتماداً  الربنامج  م  مِّ �سُ
الغالبة لدى طلبة عينة الدرا�سة،  ويتكون الربنامج من جزاأين رئي�سني هما: 

ويتكون من مقدمة نظرية خمت�رشة تت�سمن معلومات اأ�سا�سية حول  دليل املعلم:  ♦
اأهمية نظرية الذكاءات املتعددة، وعالقتها بتح�سيل الطلبة، واأهداف الربنامج، وحمتويات 
الربنامج التعليمي والفئة امل�ستهدفة، وامل�سوؤول عن التنفيذ وطريقة التدري�ص واملدة الزمنية 

املتوقعة وطريقة تقومي الربنامج وبرنامج التعزيز املقرتح. 
الدليل العملي التطبيقي للربنامج التعليمي.  ♦ 

يت�سمن هذا اجلزء التطبيق العملي للربنامج التعليمي يف تدري�ص درو�ص وحدة التحليل 
الأن�سطة  اأو  العمل  بالإ�سافة لأوراق  لكل در�ص،  �سكل مذكرات حت�سري  العوامل، وعلى  اإىل 

املقرتحة، ملحق )1( . 

تقويم الربنامج و جتريبه:  

بعد بناء الربنامج التعليمي، ُعر�ص على )7( من املحكمني املتخ�س�سني واملهتمني 
مبو�سوع الدرا�سة من تخ�س�ص الريا�سيات واملناهج وعلم النف�ص ومعلمي ال�سف اخلام�ص 

الأ�سا�سي لتقومي الربنامج واإجراء التعديالت املنا�سبة التي تركزت على ما ياأتي: 
مدى ا�ستناد الربنامج التعليمي اإىل نظرية الذكاءات املتعددة ومكوناتها.  - 

مدى منا�سبة الت�سل�سل الوارد يف الربنامج وو�سوحه وتنظيمه.  - 

مدى حتقيق الربنامج لالأهداف التعليمية املن�سودة.  - 

مدى منا�سبة املدة الزمنية لتطبيق الربنامج وتوزيعها على احل�س�ص الدرا�سية.    - 

�سالمة اللغة و�سهولتها بالن�سبة للطلبة.  - 

التطبيق التجرييب االستطالعي للربنامج التعليمي املقرتح: 

اختار الباحثان عينة موؤلفة من )20( طالبًا من خارج عينة الدرا�سة، وقي�ست الذكاءات 
املتعددة لديهم، وُطبقت عليهم بع�ص فقرات الربنامج خالل اأ�سبوع، وذلك للتحقق من: 

ال�سعوبات التي ميكن اأن تواجه الباحثني لدى تطبيق الربنامج التعليمي على عينة  - 
الدرا�سة وتداركها. 

حتديد الأخطاء والعرثات املحتملة اأثناء تنفيذ الربنامج.  - 
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مدى تفاعل الطلبة مع الأن�سطة والأ�ساليب التعليمية.  - 

تعديل الربنامج وتطويره يف �سوء التغذية الراجعة لهذا التجريب.    - 

وقد �ساعد هذا التجريب اال�ستطالعي يف: 
الأ�سلوب  اأو  الن�ساط  الطالب و�رشح  تبداأ بتهيئة  التعليمية، بحيث  تنظيم اجلل�سات  - 

التعليمي املنوي ا�ستخدامه، وذلك لكون الأ�ساليب امل�ستخدمة جديدة على الطلبة. 
اأوراق  وجود  مع  التعليمية،  الأن�سطة  مع  ليتالءم  التقومي  واأ�سلوب  حمتوى  تعديل  - 

العمل والواجبات البيتية. 
وقد و�سع الربنامج يف �سورته النهائية بعد التحكيم والتجريب ال�ستطالعي واإجراء 

التعديالت املنا�سبة، حيث اأ�سبح جاهزاً للتطبيق النهائي. 

أدوات الدراسة: 

أوالً- االختبار التحصيلي: 

الأ�سا�سي يف  اخلام�ص  ال�سف  طلبة  لقيا�ص حت�سيل  اختباراً حت�سيليًا  الباحثان  اأعد 
املحتوى  بعد حتليل  التعليمية،  املادة  الواردة يف  العوامل  اإىل  التحليل  مو�سوعات وحدة 
جدول  يف  ذلك  و�سع  ثم  وم�سائل،  وتعميمات  ومهارات  مفاهيم  تت�سمن  والتي  للوحدة، 

موا�سفات، كما يبني اجلدول )2( 
الجدول )2( 

جدول مواصفات اختبار وحدة التحليل إلى العوامل األولية

املجموعحل م�سكالتمعرفة اإجرائيةمعرفة مفاهيمية
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ئلة
الأ�س

د ا
عد

لة 
�سئ

 االأ
قام

اأر

بي
ن�س

 ال
زن

الو

ئلة
الأ�س

د ا
عد

لة 
�سئ

 االأ
قام

اأر

بي
ن�س

 ال
زن

الو

ئلة
الأ�س

د ا
عد

لة 
�سئ

 االأ
قام

اأر

بي
ن�س

 ال
زن

الو

ئلة
الأ�س

د ا
عد

بي
ن�س

 ال
زن

الو

16%44%414%813%1، 22قابلية الق�سمة
20%45%819%7- 828%5، 26قابلية الق�سمة على 2، 5، 10

16%84%11، 4213%4112%110قابلية الق�سمة على 3، 6
16%44%4117%8115%14، 216الأعداد الأولية والأعداد املركبة

8%02%- - 0%- - 8%18، 219التحليل اإىل العوامل الأولية
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12%03%- - 4%8122%20- 221القا�سم امل�سرتك الأكرب
12%03%- - 4%8125%23- 224امل�ساعف امل�سرتك الأ�سغر

100%2025%285%527%13املجموع

اأربع  وقد ا�ستمل الختبار على )25( فقرة من نوع الختيار من متعدد، ولكل �سوؤال 
حال  واحدة  عالمة  �سوؤال  لكل  اأعطيت  وقد   ،  )2( ملحق  �سحيحة،  منها  واحدة  اإجابات 
الإجابة ال�سحيحة و�سفر حال الإجابة اخلاطئة وبذلك ت�سبح العالمة الق�سوى لالختبار 
)25( درجة، والعالمة الدنيا )�سفراً( ، وعنيِّ الزمن املنا�سب لالختبار باأخذ املتو�سط بني 
اأ�رشع طالب، واأبطاأ طالب يف الإجابة عن الختبار، حيث بلغ )45( دقيقة. ثم ُح�سب معامل 

ال�سعوبة لكل فقرة من فقرات الختبار بناء على العينة ال�ستطالعية
وعينة الدرا�سة وفًقا للمعادلة الآتية )عبده، 1999( 

معامل ال�سعوبة = عدد من اأخطاأ يف الإجابة عن ال�سوؤال
عدد املفحو�سني اأو عدد الذين حاولوا الإجابة اإذا كان هناك حذف

على  بناًء   )%  0.68( و   )%  0.40( فقرات بني  من  فقرة  كل  معامل �سعوبة  وتراوح 
العينة ال�ستطالعية. 

كما ُح�سب معامل متييز كل فقرة من فقرات الختبار بناًء على العينة ال�ستطالعية 
وفًقا للمعادلة الآتية )عبده، 1999(:

الإجابات  عدد   – العليا  املجموعة  يف  ال�سحيحة  الإجابات  =عدد  التمييز  معامل 
ال�سحيحة يف املجموعة

عدد الطلبة يف اإحدى املجموعتني
وتراوح معامل متييز كل فقرة من فقرات الختبار بناًء على العينة ال�ستطالعية بني 

)0.42%( و )%0.87( 
ويبني اجلدول )3( معامالت ال�سعوبة، والتمييز لفقرات الختبار التح�سيلي بناء على 

العينة ال�ستطالعية. 
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الجدول )3( 
 معامات الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار

معامل التمييزمعامل ال�سعوبةرقم ال�سوؤال

10.60.56
20.540.87
30.650.56
40.520.71
50.440.71
60.560.86
70.520.86
80.680.56
90.440.71

100.600.86
110.400.42
120.540.71
130.640.71
140.520.86
150.600.86
160.560.71
170.640.86
180.480.43
190.400.71
200.400.57
210.640.71
220.600.71
230.520.86
240.560.86
250.520.57
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للم�ستويات  الختبار  فقرات  انتماء  مدى  من  والتاأكد  الختبار،  �سدق  من  وللتحقق 
املعرفية الواردة يف حتليل املحتوى، ومدى متثيلها لالأهداف و�سموليتها ملحتوى املادة 
التعليمية، ُعر�ص الختبار وحتليل املحتوى على جلنة حتكيم تكونت من خم�سة من اأ�ساتذة 
من  الريا�سيات  ملادة  تربوي  وم�رشف  املو�سوع،  يف  املتخ�س�سني  الأردنية  اجلامعات 
تربية عمان الثالثة، و�ستة من معلمي الريا�سيات ممن يدر�سون ال�سف اخلام�ص، ثم اأجرى 

الباحثان التعديالت ال�رشورية بناًء على تو�سيات جلنة التحكيم. 
اأما عن ثبات الختبار فقد ُطبِّق على عينة من خارج عينة الدرا�سة ممن در�سوا وحدة 
الأغلب  بن  اإبراهيم  )25( طالبًا من مدر�سة  العينة من  تكونت  العوامل، حيث  اإىل  التحليل 
وح�سب  نف�سها،  العينة  اأفراد  على  اأ�سبوعني  بعد  ذاته  الختبار  تطبيق  واأعيد  الأ�سا�سية، 
معامل الرتباط )بري�سون( بني افراد العينة ال�ستطالعية يف املرتني فكانت قيمته )0.84( 

واعتربت هذه الن�سبة كافية لغايات هذه الدرا�سة. 

ثانياً- مقياس االجتاه حنو الرياضيات: 

ا�ستفاد الباحثان من الأدب ال�سابق والدرا�سات احلديثة حول هذا املو�سوع، منها درا�سة 
التي در�ست التغريات يف الجتاهات   )Townsend & Wilton, 2003( تاون�سيند وويلتون
 Attitude and Beliefs Regarding Mathematics and its نحو الريا�سيات، ومقيا�ص 
 )ABRMT( Teachingالذي طوره بيزويك )Beswick, 2006( وقا�ص من خالله التغريات 

الرتبوية  الريا�سيات  درا�سة وحدتني يف  الناجت عن  والأثر  املعلمني،  الطلبة  يف اجتاهات 
 UGAS( Utley Geometry Attitude( واخلربات الرتاكمية الناجتة عن درا�ستها. ومقيا�ص
Scales الذي طورته اأوتلي )Utley, 2007( بعد مراجعة مقايي�ص عدة لقيا�ص الجتاهات 

نحو الريا�سيات، و�سمم لقيا�ص اجتاهات طلبة اجلامعة نحو الهند�سة على مقيا�ص ليكرت 
ا�ستخدمه  الذي  الريا�سيات  اجتاهات خرباء  مقيا�ص  الباحثان من  ا�ستفاد  كما  اخلما�سي. 

بنتاز )Bintaş, 2008( وطوره مبا يتنا�سب مع معلمي مرحلة ريا�ص الأطفال الرتكية. 
وعلى ال�سعيد العربي، كان املقيا�ص الذي اأعده اأبو زينه والكيالين )1980( من اأهم 
العديد من  الالحقة، وقد تاله  الدرا�سات  اعتمدت عليه كثري من  الذي  مقايي�ص الجتاهات 
مقايي�ص الجتاهات. كما ا�ستفاد الباحثان من ا�ستبانة الجتاهات نحو الريا�سيات التي 
طورها �ساندمان عام 1979 من خالل الرتجمة التي قام بها اإبراهيم )2001( ، واأعدها مبا 
يتنا�سب مع املرحلة اجلامعية، وتاأكد من �سدق الرتجمة و�سدق املحتوى لها. ودرا�سات كل 

من الإبراهيم )2005( ، والكيالين )2006( . 
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ال�سياغة االإجرائية لفقرات املقيا�س: 
ا�ستفاد الباحثان من االقرتاحات التي قدمها النبهان )2004( ، واخلليلي )1989( 

املتعلقة ببناء مقايي�س االجتاهات وهي على النحو االآتي: 
الجتاه  عدا  الجتاهات  جميع  ت�سبط  اجتاهية  بعبارات  املقيا�ص  فقرات  كتابة  - 

املراد قيا�سه. 
التحقق من كل كلمة رئي�سة ومفتاحيه خا�سة الأ�سماء وال�سفات.  - 

تطبيق املقيا�ص يف البيئة الطبيعية لالأفراد من قبل املعني بالقيا�ص.  - 

اإجراء درا�سة ا�ستطالعية لفح�ص العبارات.  - 

فقرة،   )42( �سياغة  من  مبدئيًا  الباحثان  متكن  ال�سابقة،  اخلطوات  على  واعتماداً 
وكانت من نوع ليكرت اخلما�سي الذي يعّد من املقايي�ص الأكرث ا�ستعماًل؛ ل�سهولة الت�سميم 
اإىل  ا�ستجابة املفحو�ص على كل عبارة  ُحوِّلت  املقيا�ص  والت�سحيح. ووفق هذا  والتطبيق 
اأوزان تقديرية ترتاوح من 1- 5، ففي حالة بدائل ال�ستجابة اخلم�سة: تعطى الدرجة )1( 
لال�ستجابة »ل اأوافق ب�سدة«، والدرجة )2( لال�ستجابة »ل اأوافق«، والدرجة )3( لال�ستجابة 
»حمايد«، والدرجة )4( لال�ستجابة »اأوافق«، واأخرياً الدرجة )5( لال�ستجابة »اأوافق ب�سدة«، 
وذلك يف حال العبارات املوجبة، اأما يف حال العبارات ال�سالبة فُت�سحح بالجتاه العك�سي 

للتقديرات ال�سابقة. 
وللتحقق من �سدق مقيا�ص الجتاهات، ُعر�ست فقراته األ )42( على )25( حمكمًا ممن 
يحملون درجة الدكتوراه يف اأ�ساليب تدري�ص الريا�سيات، والقيا�ص والتقومي، وعلم النف�ص 
الرتبوي، واملناهج والتدري�ص؛ بغر�ص التحقق من و�سوح الفقرات و�سياغتها، ومدى انتماء 
الفقرة للمقيا�ص، ومدى مطابقتها ملعايري �سياغة فقرات الجتاه، واقرتاح اأي تعديالت، اأو 
اأية فقرات من �ساأنها اأن تزيد من �سمول فقرات املقيا�ص لالجتاه نحو الريا�سيات. وبناًء 
على مالحظات املحكمني، واأخذها بعني العتبار، فقد ُعدِّلت �سياغة بع�ص الفقرات، وُحذفت 
بع�ص الفقرات التي كان هناك توافق بني راأي املحكمني على �سعفها، واأن هناك تداخاًل اأو 

ت�سابهًا فيما بينها. وعليه ُعدِّل املقيا�ص لي�سبح من )30( فقرة، ملحق )3( . 
اأما فيما يتعلق بثبات املقيا�ص فقد مت التاأكد من ثباته عن طريق تطبيقه على عينة من 
الطلبة من خارج عينة الدرا�سة، حيث تكونت العينة من ع�رشين طالبًا من مدر�سة القوي�سمة 
الأ�سا�سية للبنني، واأعيد تطبيق ال�ستبانة بعد اأ�سبوعني على اأفراد هذه العينة ذاتهم، وح�سب 
معامل الرتباط بني مرتي التطبيق با�ستخدام معامل ارتباط بري�سون، فكانت قيمته )%86( 

واعتربت هذه الن�سبة كافية لغايات هذه الدرا�سة. 
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يعرف  ل  حتى  وع�سوائياًّ؛  واإيجابًا  �سلبًا  الفقرات  توزيع  يكون  اأن  الباحثان  راعى 
املفحو�ص الجتاه العام للمو�سوع املراد قيا�سه؛ وبالن�سبة للفقرات الإيجابية هي: 1، 3، 
5، 7، 9، 11، 13، 15، 17، 20، 22، 24، 25، 27، 29، والفقرات الإيجابية هي: 2، 4، 6، 

30 ،28 ،26 ،23 ،21 ،19 ،18 ،16 ،14 ،12 ،10 ،8

ثالثاً- استبانة الذكاءات املتعددة: 

اُعتمدت ا�ستبانة الذكاءات املتعددة الواردة يف درا�سة نوفل واحليلة )2008( ، وهي 
موؤلفة من )90( فقرة من نوع ليكرت ذي التدريج اخلما�سي، وتغطي ت�سعة اأنواع من الذكاء 
وال�سخ�سي   ، )البين�سخ�سي(  والجتماعي  اللغوي،   ، )البدين(  احلركي  الذكاء  هي:  املتعدد 
)الذاتي( ، واملو�سيقي، الطبيعي، والريا�سي )املنطقي( ، واملكاين، والوجودي، وبواقع )10( 

فقرات لكل نوع. 
يف  املطروحة  الفقرات  على  موافقتهم  مدى  على  اإ�سارة  بو�سع  الطلبة  يقوم  حيث 
ال�ستبانة من بني خم�سة بدائل ح�سب مقيا�ص ليكرت اخلما�سي هي )موافق ب�سدة، موافق، 
ملوافق  عالمات  خم�ص  الإيجابية  للفقرات  واأعطيت   ، ب�سدة(  معار�ص  معار�ص،  حيادي، 
ب�سدة، واأربع عالمات ملوافق، وثالثة عالمات ملحايد، وعالمتان ملعار�ص، وعالمة واحدة 
اأية فقرة ح�سلت  العك�ص، وبالتايل فاإن  ال�سلبية يكون  الفقرات  ملعار�ص ب�سدة، ويف حال 
على تقدير اأكرث من )3( اعتربت درجة املوافقة عليها عالية، واأية فقرة ح�سلت على تقدير 
ُعدَّت   )3( تقدير  على  فقرة ح�سلت  واأي  عليها �سعيفة،  املوافقة  درجة  ُعدَّت   )3( من  اأقل 
انح�رشت  الطلبة لال�ستبانة  ا�ستجابة  فاإن درجة  املوافقة عليها حمايدة، وبالتايل  درجة 

بني )450( كدرجة عليا، وبني )90( كدرجة دنيا. 
وللتحقق من �سدق ال�ستبانة، ُعر�ست على جلنة من املحكمني املتخ�س�سني تكونت 
من ثالثة من اأع�ساء هيئة التدري�ص تخ�س�ص مناهج واأ�ساليب التدري�ص الريا�سيات والقيا�ص 
والتقومي من كلية العلوم الرتبوية يف جامعة الإ�رشاء، وثالثة متخ�س�سني يف علم النف�ص 
من اأع�ساء هيئة التدري�ص يف جامعة الإ�رشاء، ثم اأجرى الباحثان التعديالت التي اقرتحها 
املحكمون والتي تركزت حول مدى �سالمة �سياغة الفقرات لغويًا، ومدى مالءمتها للبعد 

الذي و�سعت فيه، واحتوت ال�ستبانة يف �سورتها النهائية على )90( فقرة، ملحق )4( . 
وقد �سملت اال�ستبانة ما ياأتي: 

اأوًل- تعليمات لكيفية الإجابة عن العبارات لكل نوع من الذكاءات املتعددة:  ● 

والذكاء  املو�سيقي،  والذكاء  الطبيعي،  الذكاء  املتعددة:  الذكاءات  اأنواع  ثانيًا-  ● 
املنطقي الريا�سي، والذكاء الوجودي، والذكاء ال�سخ�سي اخلارجي )الجتماعي( ، والذكاء 
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احلركي، والذكاء اللغوي/ اللفظي، والذكاء ال�سخ�سي الداخلي )الذاتي( ، والذكاء املكاين/ 
الب�رشي. 

ا�ستبانة  وطبقت  الذكاء،  ذلك  �سلوكيات  ت�سف  عبارات   )10( نوع  كل  ت�سمن  وقد 
الذكاءات املتعددة بعد اأن اأخذت �سكلها النهائي على اأفراد العينة يف املجموعة التجريبية 

باإ�رشاف الباحثني قبل البدء بالتجربة. 
اأما فيما يتعلق بثبات ال�ستبانة فقد تاأكد الباحثان من ثباتها عن طريق تطبيقها على 
عينة من الطلبة من خارج عينة الدرا�سة، حيث تكونت العينة من ع�رشين طالبًا من مدر�سة 
العينة  هذه  اأفراد  على  اأ�سبوعني  بعد  ال�ستبانة  تطبيق  واأعيد  للبنني،  الأ�سا�سية  القوي�سمة 
بري�سون،  ارتباط  معامل  با�ستخدام  التطبيق  مرتي  بني  الرتباط  معامل  وح�سب  اأنف�سهم، 

فكانت قيمته الكلية )86%( ، وُعدَّت هذه الن�سبة كافية لغايات هذه الدرا�سة. 
إجراءات الدراسة: 

الطالع على اأدبيات املو�سوع، والدرا�سات ال�سابقة.  ♦ 

حت �سابقًا.  العمل على اإعداد اأدوات الدرا�سة كما ُو�سِّ ♦ 

ال�سورة  اإىل  و�سلت  حتى  وتعديلها  املتخ�س�سني،  قبل  من  الأدوات  حتكيم  ♦ 
النهائية. 

بني  من  الق�سدية  بالطريقة  الدرا�سة  عينة  �سكلت  التي  املدر�سة  اختارالباحثان  ♦ 
املدار�ص احلكومية يف عمان. 

البدء  قبل  التجريبية،  املجموعة  طلبة  لدى  املتعدد  الذكاء  ا�ستبانة  تطبيق  ♦ 
بالتدري�ص. 

تطبيق الختبار القبلي على طلبة املجموعتني التجريبية وال�سابطة.  ♦ 

تدري�ص الطلبة يف املجموعتني التجريبية وال�سابطة وفقًا ل�سرتاتيجيات التدري�ص  ♦ 
املنا�سبة لكل منها. 

تطبيق الختبار البعدي على عينة الدرا�سة يف الف�سل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي  ♦ 
 .2011 /2010

تطبيق اأداة قيا�ص الجتاه نحو الريا�سيات على عينة الدرا�سة.  ♦ 

تفريغ فقرات اأدوات الدرا�سة يف جداول خا�سة من اأجل حتليلها اإح�سائيا.  ♦ 

عن  لالإجابة  ال�سابقة  بالدرا�سات  وربطها  الدرا�سة  نتائج  ا�ستخال�ص  على  العمل  ♦ 
اأ�سئلة الدرا�سة. 
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املعاجلة اإلحصائية: 

الدرا�سة يف  نتائج  الدرا�سة على تفريغ  اأفراد عينة  نتائج  الباحثان يف حتليل  اعتمد 
وا�ستخدام  لكل جدول،  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  الأو�ساط  واإيجاد  جداول خا�سة، 
اختبار )ت( لفح�ص الفروقات والدللة الإح�سائية، كما هو مبنّي يف اجلزء املتعّلق بنتائج 

الدرا�سة. 

متغريات الدراسة: 

ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات االآتية: 
طريقة التدري�ص، ولها م�ستويان: الطريقة التقليدية وطريقة  املتغريات امل�ستقلة:  ♦

التدري�ص القائمة على الذكاءات املتعددة. 
التح�سيل، الجتاه نحو الريا�سيات املتغريات التابعة:  ♦

نتائج الدراسة ومناقشتها: 

املتعددة  الذكاءات  اأنواع  ما  ومناق�ستها:  ◄ الأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
املتوافرة لدى طلبة ال�سف اخلام�س االأ�سا�سي؟ 

طلبة  على  بالتدري�ص  البدء  قبل  املتعددة  الذكاءات  مقيا�ص  بتطبيق  الباحثان  قام 
اأنواع  )5( يبني  الطلبة، وامللحق  لدى  املتوافرة  الذكاء  اأنواع  لتحديد  التجريبية،  املجوعة 

الذكاءات املتعددة لدى طلبة املجوعة التجريبية. 
القائمة  التدري�ص  اأن�سطة واأ�ساليب  الباحثان من نتائج امل�سح يف حتديد  ا�ستفاد  وقد 
غالبية  بها  تت�سف  والتي  البحث،  هذا  �سيت�سمنها  التي  املتعددة  الذكاءات  نظرية  على 
اأفراد املجموعتني بدرجات متقاربة وهي: الذكاء الجتماعي، والذكاء ال�سخ�سي، والذكاء 
الريا�سي )املنطقي( ، والذكاء اللغوي )اللفظي( . حيث اإن من ال�سعب تطبيق جميع اأن�سطة 
واأ�ساليب الذكاءات املتعددة يف فرتة زمنية حمدودة )كتلك الفرتة التي طبق بها البحث( ، 
اأو جزء حمدود من املقرر، وبخا�سة اأن الدرا�سات املتعلقة باأن�سطة واأ�ساليب التدري�ص وفق 
نظرية الذكاءات املتعددة » ت�سري اإىل اأنه لي�ص من احلكمة ا�ستخدام جميع اأن�سطة واأ�ساليب 

الذكاءات املتعددة يف ح�سة واحدة. )خطايبة والبدور، 2006: 40( . 
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كما اأكد جاردنر )Gardner, 1983: 204( على �رشورة فهم املعلمني لأمناط الذكاءات 
املتعددة لدى تالميذهم والوعي بنواحي القوة وال�سعف، حتى يت�سنى لهم تقدمي الأن�سطة 

التى تنا�سب هوؤلء التالميذ، وحتقق فى الوقت نف�سه الأهداف املن�سودة. 
وبال�ستفادة من نتائج م�سح الذكاءات لدى الطلبة، اُتبعت اال�سرتاتيجيات االآتية يف 

تدري�س املجموعة التجريبية: 
ورواية  واملحا�رشة،  واملناق�سة،  كتابية،  ات  مهمَّ تقدمي  اللفظي:  اللغوي  الذكاء  ♦ 

الق�س�ص، وال�رشح املكتوب اأو ال�سفوي. 
الذكاء املنطقي الريا�سي: احل�ساب الذهني: وتقدمي م�سائل ح�سابية وتدريب الطلبة  ♦ 

احل�سابية  العمليات  حللها،  م�سابقات  وعمل  ريا�سية  واألغاز  اأحاجي  تقدمي  حلها،  على 
والكمية، الت�سنيف، حل امل�سكالت وامل�سائل الريا�سية. 

وت�سكيل  الريا�سيات،  لتعليم  التعاوين  التعلم  جماعات  عمل  الجتماعي:  الذكاء  ♦ 

مهمات وواجبات جماعية، وحل م�سائل ريا�سية ومناق�ستها مع الطلبة يف غرفة ال�سف. 
للتفكري يف  اإف�ساح املجال لوقت حر  الذاتي لالإجابات،  التقومي  ال�سخ�سي:  الذكاء  ♦ 

حل م�سائل ومتارين ريا�سية وتقدمي حلول ومقرتحات خالقة، التعليم الفردي، وبا�ستخدام 
احلا�سوب، التدريبات ال�سفية والواجبات املنزلية، ومالحظة اإجابات الطلبة، وت�سحيحها 

ب�سكل فردي. اأ�سلوب ملفات الطلبة والطالع على اأعمال الطلبة وتقوميها. 
 Saricaoglu and Arikan,( وتختلف نتيجة هذه ال�سوؤال عن نتائج درا�سات كل من
2009; ع�سريي، 2008؛ عفانه واخلزندار، 2004( وقد يعزى ذلك لختالف العينة يف كل 

درا�سة. 
داللة  ذات  فروق  هناك  هل  ومناق�ستها:  ◄ الثاين  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج 
اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≥ 0.05( يف حت�سيل طلبة ال�سف اخلام�س 
الذكاءات  على  قائم  برنامج  ال�ستخدام  يعزى  الريا�سيات  يف  االأ�سا�سي 

املتعددة يف التدري�س؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  اإيجاد  مت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
البعدي،  التح�سيلي  الختبار  على  وال�سابطة  التجريبية  املجموعتني  يف  الطلبة  لعالمات 

ويبني اجلدول )4( هذه النتائج. 
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعامات المجموعتين الضابطة والتجريبية 

في االختبار التحصيلي القبلي والبعدي

العدداملجموعة
االختبار التح�سيلي البعدياالختبار التح�سيلي القبلي

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابياالنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابي

5010.345.0417.065.32جتريبية

409.985.9615.664.62�سابطة

9010.165.515.585.41الكلي

التح�سيلي  الختبار  على  الكلي  املتو�سط  بني  فرقًا  هناك  اأن   )4( اجلدول  من  يظهر 
البعدي للمجموعة التجريبية الذي بلغ )17.06( وللمجموعة ال�سابطة )15.16( ول�سالح 
املجموعة التجريبية، وهذا ي�سري اىل اأن اأداء الطلبة يف املجموعة التجريبية كان اأف�سل من 
الفروق بني املتو�سطات  اإذا كانت هذه  ال�سابطة. وملعرفة فيما  الطلبة يف املجموعة  اأداء 
≤ α( ، فقد ُحلِّلت بيانات الختبار التح�سيلي  دالة اح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )0.05 

البعدي با�ستخدام اختبار »ت«، واجلدول )5( يبني نتائج هذا التحليل. 
الجدول )5( 

نتائج اختبار »ت« ألداء أفراد عينة الدراسة على االختبار التحصيلي البعدي حسب طريقة التدريس. 

الداللة االإح�سائيةقيمة »ت«درجات احلريةاالإنحراف املعيارياملتو�سطاتالعدداملجموعة

5017.065.32التجريبية
884.360.001

4015.664.62ال�سابطة

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة احصائية 

يت�سح من اجلدول )5( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات الطلبة 
الإح�سائية  الدللة  بلغت  فقد  التجريبية،  املجموعة  ل�سالح  البعدي  التح�سيل  اختبار  يف 
)0.001( وبهذا فاإن الربنامج املقدم يف هذه الدرا�سة اأ�سهم بفعالية، ومن خالل الأن�سطة 
التعليمية املبنية على نظرية الذكاءات املتعددة، يف زيادة حت�سيل الطلبة يف الريا�سيات، 
اإن تقدمي  القرار.  والذي يعد من املوا�سيع املهمة التي ت�سغل بال املتخ�س�سني واأ�سحاب 
والألغاز  الأحاجي  اإىل  بالإ�سافة  حلها؛  على  الطلبة  وتدريب  وريا�سية  ح�سابية  م�سائل 



318

د.محمد عبد الوهاب حمزةطلبة الصف اخلامس األساسي في الرياضيات واجتاهاتهم نحوها
د. فهمي يونس البالونةأثر برنامج قائم على الذكاءات املتعددة في تدريس الرياضيات على حتصيل 

الطلبة  اأن مناق�سة  الريا�سيات، كما  الطلبة يف  اإيجابًا يف زيادة حت�سيل  اأ�سهم  الريا�سية 
و�رشحهم حللولهم من خالل جمموعات العمل التي كوِّنت، اأ�سهم يف تعميق الفهم لديهم مما 
الر�سومات واملخططات  اإىل عر�ص  الريا�سيات؛ هذا بالإ�سافة  اأنعك�ص على حت�سيلهم يف 

التي تزخر فيها الريا�سيات وتوظيفها يف التحليل اإىل العوامل. 
ولعل ذلك يرجع لكون اأ�ساليب التدري�ص التقليدية تركز على الفروق يف اإجراءات التعلم، 
بينما تركز اأ�ساليب التدري�ص القائمة على نظرية الذكاءات املتعددة على املحتوى، ونتائج 

عملية التعلم )ال�سلبي واأبو عواد، 2009( . 
والريا�سي  اللغوي  اجلانب  على  عادة  يركز  التقليدية  الطريقة  با�ستخدام  فالتدري�ص 
فقط، بينما ي�سمح التدري�ص القائم على الذكاءات املتعددة مبراعاة تنويع اأ�ساليب التدري�ص 

 . )Nolen, 2003( مبا ين�سجم مع الذكاء املرتفع لدى الطالب من بني ذكاءاته املتعددة
الأ�ساليب  من  ح�سيلتهم  تو�سيع  املدر�سني  على  املتعددة  الذكاءات  نظرية  وتقرتح 
العادية منها، والتي  اللغوية واملنطقية  النواحي  والأدوات وال�سرتاتيجيات بحيث تتعدى 
ذلك  للرتكيز على  النظرية كعالج  ولذا جاءت هذه  الدرا�سة،  ا�ستخدامها يف حجرات  ي�سيع 
اأن يتعدوا  اإىل  الدرا�سة، ودعت املعلمني  الذي ي�ستغرق جزءاً كبرياً من وقت ح�سة  اجلانب 
الن�ص وال�سبورة اإىل اإيقاظ عقول التالميذ، وو�سعت حتت اأيديهم العديد من املواد والأدوات 
اأن ت�ساعد املعلم يف التدري�ص عن طريق الأن�سطة التي تثري الذكاءات املتعددة  التي ميكن 

)جابر، 2003: 65( . 
وتتفق هذه النتيجة مع درا�سات كل من )الربكاتي، 2008؛ عبدال�سميع ول�سني، 2006؛ 

 )Tabuk & Ozdemir, 2009( بينما تتعار�ص مع درا�سة ، )عفانه واخلزندار، 2004
هل هناك فروق ذات داللة اإح�سائية عند  النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثالث:  ◄
االأ�سا�سي  اخلام�س  ال�سف  طلبة  اجتاه  يف   )α ≥ 0.05( الداللة  م�ستوى 
نحو الريا�سيات، يعزى ال�ستخدام برنامج قائم على الذكاءات املتعددة يف 

التدري�س؟ 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ُح�سبت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية والأهمية 
الن�سبية ل�ستجابات الطلبة يف املجموعتني التجريبية وال�سابطة على ا�ستبانة الجتاه نحو 

الريا�سيات، كما هو مبني يف اجلدولني )6( ، )7( . 
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الجدول )6( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب كل فقرة 

الستجابات طلبة المجموعة التجريبية

الو�سط الفقــــــرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الرتتيبالن�سبية %

3.930.6278.67ت�ساعدين الريا�سيات على الدقة والتنظيم يف املهام التي اأقوم بها. 1
4.000.6880.01اأرى اأن رقي ومنو املجتمع ل ميكن اأن يكون مبعزل عن الريا�سيات. 2
3.641.0172.815م�سدر املنجزات العلمية احلديثة هو التطور يف علم الريا�سيات. 3
4.000.7880.02الريا�سيات مهمة يف معامالت احلياة اليومية. 4
3.860.9577.210تكمن قيمة الريا�سيات يف خدمتها للعلوم الأخرى. 5
3.141.2962.819ت�ساعد الريا�سيات على الإبداع والكت�ساف6
2.070.7341.430ل يتطلب درا�سة الريا�سيات جهداً ومقدرة كبرية. 7
3.141.3562.820ل حتوي الريا�سيات الكثري من التعقيد والغمو�ص. 8
3.361.2867.217تت�سم املفاهيم الريا�سية بالب�ساطة والو�سوح. 9

3.141.3562.821تبدو مواد الريا�سيات بعمومها غري جافة ومملة. 10
3.931.0778.68تبدو اختبارات الريا�سيات بالن�سبة يل �سهلة وب�سيطة. 11
3.710.9174.212ل اأخ�سى با�ستمرار الف�سل والر�سوب يف م�ساقات الريا�سيات. 12
3.711.2774.213اأ�سعر باملتعة وال�سعادة عند درا�سة الريا�سيات. 13
3.291.2765.818ل اأ�سعر بامللل وال�سيق اأثناء حما�رشات م�ساقات الريا�سيات14
3.071.3861.424اأ�سعر بالثقة يف النف�ص عند حل �سوؤال يف الريا�سيات. 15
3.001.3660.026ل اأ�سعر باخلوف عند حل م�ساألة ريا�سية. 16
3.860.9577.211ميكن اأن اأتعلم الريا�سيات ب�سهولة اإذا توفرت لدي الرغبة يف ذلك17
3.141.2962.822ل اأجتنب ال�سرتاك يف املناق�سات املتعلقة بالريا�سيات. 18
3.501.5170.016ل اأحب اأن اأبتعد دائمَا عن امل�سائل الريا�سية اأثناء درا�ستي للريا�سيات. 19
4.001.5280.03 يزيد تعلم الريا�سيات من قدراتي واإمكاناتي املعرفية. 20
3.071.2161.425ميكن اأن اأمتيز مبادة الريا�سيات. 21
4.001.1180.04يعمق حل امل�سائل الريا�سية الفهم لدي. 22
3.001.5860.027يتم حل امل�ساألة الريا�سية غالبًا بطرق كثرية ولكنها ل ت�سبب يل الإرباك. 23
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الو�سط الفقــــــرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الرتتيبالن�سبية %

3.931.2778.68ت�ساعدين طريقة مدر�ص الريا�سيات على تعلمها ب�سورة جيدة. 24
3.141.4662.823اأنا من املعجبني بالريا�سيات والعاملني يف العلوم الريا�سية. 25
2.871.2157.429لأمتكن من فهم الريا�سيات والنجاح بها ل اأحتاج اإىل امل�ساعدة با�ستمرار. 26

ت�سجيع الطلبة على املناق�سة والتعبري عن الأفكار يف الريا�سيات ي�ساعد 27
3.951.3079.06على فهمها. 

2.931.1458.628تعليم الريا�سيات يتطلب جهداَ قلياًل. 28
3.971.3679.45ينبغي اأن يربط املدر�ص الريا�سيات بالواقع الذي نعي�ص. 29
3.711.4474.212ي�ستخدم املدر�ص ا�سرتاتيجيات وطرق تزيد من �سهولة مادة الريا�سيات. 30

3.471.19الكلي

الجدول )7(
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واألهمية النسبية وترتيب كل فقرة 

الستجابات طلبة المجموعة الضابطة

الو�سط الفقــــــرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية %

الرتتيب يف 
املجال

3.540.6870.87ت�ساعدين الريا�سيات على الدقة والتنظيم يف املهام التي اأقوم بها. 1
3.060.6261.214اأرى اأن رقي ومنو املجتمع ل ميكن اأن يكون مبعزل عن الريا�سيات. 2
3.220.8964.410م�سدر املنجزات العلمية احلديثة هو التطور يف علم الريا�سيات. 3
4.200.5084.040الريا�سيات مهمة يف معامالت احلياة اليومية. 4
2.860.9457.219تكمن قيمة الريا�سيات يف خدمتها للعلوم الأخرى. 5
3.000.5260.016ت�ساعد الريا�سيات على الإبداع والكت�ساف6
1.871.0137.428ل يتطلب درا�سة الريا�سيات جهداً ومقدرة كبرية. 7
2.940.8958.817ل حتوي الريا�سيات الكثري من التعقيد والغمو�ص. 8
2.760.5255.220تت�سم املفاهيم الريا�سية بالب�ساطة والو�سوح. 9

2.650.7753.022تبدو مواد الريا�سيات بعمومها غري جافة ومملة. 10
1.970.1939.427تبدو اختبارات الريا�سيات بالن�سبة يل �سهلة وب�سيطة. 11
3.050.9261.015ل اأخ�سى با�ستمرار الف�سل والر�سوب يف م�ساقات الريا�سيات. 12
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الو�سط الفقــــــرةالرقم
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

االأهمية 
الن�سبية %

الرتتيب يف 
املجال

2.310.7362.212اأ�سعر باملتعة وال�سعادة عند درا�سة الريا�سيات. 13
3.110.6162.213ل اأ�سعر بامللل وال�سيق اأثناء حما�رشات م�ساقات الريا�سيات14
1.260.7331.230اأ�سعر بالثقة يف النف�ص عند حل �سوؤال يف الريا�سيات. 15
2.440.9548.824ل اأ�سعر باخلوف عند حل م�ساألة ريا�سية. 16
4.230.5884.625ميكن اأن اأتعلم الريا�سيات ب�سهولة اإذا توفرت لدي الرغبة يف ذلك17
3.240.7064.89ل اأجتنب ال�سرتاك يف املناق�سات املتعلقة بالريا�سيات. 18
2.580.3651.623ل اأحب اأن اأبتعد دائمَا عن امل�سائل الريا�سية اأثناء درا�ستي للريا�سيات. 19
4.160.4783.24 يزيد تعلم الريا�سيات من قدراتي واإمكاناتي املعرفية. 20
3.370.2867.48ميكن اأن اأمتيز مبادة الريا�سيات. 21
3.211.3764.211يعمق حل امل�سائل الريا�سية الفهم لدي. 22
1.691.2233.829يتم حل امل�ساألة الريا�سية غالبًا بطرق كثرية ولكنها ل ت�سبب يل الإرباك. 23
3.900.7078.05ت�ساعدين طريقة مدر�ص الريا�سيات على تعلمها ب�سورة جيدة. 24
2.880.3657.618اأنا من املعجبني بالريا�سيات والعاملني يف العلوم الريا�سية. 25
2.211.0444.226لأمتكن من فهم الريا�سيات والنجاح بها ل اأحتاج اإىل امل�ساعدة با�ستمرار. 26

ت�سجيع الطلبة على املناق�سة والتعبري عن الأفكار يف الريا�سيات ي�ساعد 27
3.871.4077.46على فهمها. 

2.380.5247.625تعليم الريا�سيات يتطلب جهداَ قلياًل. 28
4.201.1084.03ينبغي اأن يربط املدر�ص الريا�سيات بالواقع الذي نعي�ص. 29
2.710.4754.221ي�ستخدم املدر�ص ا�سرتاتيجيات وطرق تزيد من �سهولة مادة الريا�سيات. 30

2.960.73الكلي

من اجلدولني )6( ، )7( نالحظ اأن هناك فرقًا بني املتو�سط الكلي على مقيا�ص الجتاه 
ول�سالح   ،  )2.96( ال�سابطة  وللمجوعة   )3.47( التجريبية  للمجموعة  الريا�سيات  نحو 
نحو  التجريبية  املجموعة  يف  الطلبة  اجتاهات  اأن  اإىل  ي�سري  وهذا  التجريبية،  املجموعة 
كانت هذه  اإذا  فيما  ال�سابطة.وملعرفة  املجموعة  الطلبة يف  من  اأف�سل  كانت  الريا�سيات 
الفروق بني املتو�سطات دالة اح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α ≥ 0.05( ، فقد ُحلِّلت بيانات 

مقيا�ص الجتاهات با�ستخدام اختبار »ت«، واجلدول )8( يبني نتائج هذا التحليل.
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الجدول )8( 
نتائج اختبار »ت« ألداء أفراد عينة الدراسة على مقياس االتجاه نحو الرياضيات. 

م�ستوى الداللةقيمة »ت«درجات احلريةاالإنحراف املعيارياملتو�سطاتالعدداملجموعة

503.471.19التجريبية
882.1450.031

402.961.18ال�سابطة

 . )α ≥ 0.05( ذات داللة احصائية 

يت�سح من اجلدول )8( اأن هناك فروقًا ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات الطلبة 
يف مقيا�ص الجتاهات ل�سالح املجموعة التجريبية، فقد بلغت الدللة الإح�سائية )0.031( 
وهذا ي�سري اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني متو�سط درجات الطلبة وتفوق املجموعة 

التجريبيةعلى مقيا�ص الجتاه، موازنة باملجموعة ال�سابطة. 
اأ�سهمت يف تقدمي نظرة جديدة وروؤية  اأن نظرية الذكاءات املتعددة قد  وبهذا نالحظ 
مدى  اأبعد  اإىل  املختلفة  الطلبة  قدرات  ا�ستغالل  خالل  من  الريا�سيات  نحو  انفتاحًا  اأكرث 
ممكن وا�ستثمار هذه القدرات وتوظيفها يف تعليم الريا�سيات؛ اإذ اإن الجتاهات ال�سلبية نحو 
الريا�سيات حمط نقا�ص دائم بهدف البحث عن امل�سببات احلقيقة واحللول املقرتحة لها. 
ويف هذا ال�سدد تاأتي نظرية الذكاءات املتعددة لت�سيف اأبعاداً جديدة يف تعليم الريا�سيات 
تعاوين  تعليمي  جو  يف  لأعمالهم  الطلبة  كمناق�سة  مهمة  جوانب  على  الرتكيز  خالل  من 
والرتكيز على الأن�سطة والألعاب التعليمية الهادفة، بالإ�سافة اإىل اإثراء ح�سة الريا�سيات 
بالنماذج وال�سور والأ�سكال، واإف�ساح املجال للطلبة لالإبداع من خالل الوقت احلر للتفكري 

يف امل�سائل والتمارين الريا�سية للح�سول على اأفكار وحلول خالقة. 
اإن وجود الجتاهات الإيجابية لدى الطلبة الذين در�سوا با�ستخدام الذكاءات املتعددة 
لهو دللة على اأهمية هذه الطريقة، وجناحها يف ترغيب الطلبة باملادة، لأن هذه الجتاهات 
�سوف توؤثر على مدى تقبلهم واقتناعهم به، وبالتايل امل�ساهمة يف حل م�سكلة تدين حت�سيل 
الطلبة التي ُتعدُّ من امل�سكالت التي تقلق بال الرتبويني واملهتمني يف تدري�ص الريا�سيات، 
والتي تعزى اأ�سبابها اإىل طرق التدري�ص التي يتبعها املعلم عند تدري�سه للمحتوى الريا�سي 
)الوحيدي والها�سمي، 2010؛ نوفل، 2007( ، حيث تعدُّ الطريقة التقليدية التي يغلب عليها 

التلقني هي النمط ال�سائد يف مدار�سنا. 
ويف هذا ال�سياق يوؤكد جولد )Gauld,1992( اأن الجتاه الإيجابي يوفر الدافعية التي 
ول�سني،  ال�سميع  )عبد  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  واإجناز.  عمل  اإىل  املهارات  ترتجم 

2006؛ عفانة واخلزندار، 2004( . 
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املقرتحات: 
تدريب املعلمني واملعلمات على ا�ستخدام برامج وا�سرتاتيجيات قائمة على نظرية  ♦ 

الذكاءات املتعددة. 
الذكاءات  تنمية  اإىل  تهدف  تطبيقية  واأن�سطة  درو�سًا  الريا�سيات  مناهج  ت�سمني  ♦ 

املتعددة لدى الطلبة. 
اعتماد مقايي�ص الذكاءات املتعددة يف تقومي الطلبة جنبًا اإىل جنب مع طرق التقومي  ♦ 

الأخرى، واعتماد نتائج هذه املقايي�ص للحكم على نتاجات عملية التعلم والتعليم. 
اإجراء املزيد من الدرا�سات التطبيقية يف الريا�سيات على نظرية الذكاءات املتعددة  ♦ 
وقيا�ص فاعليتها يف متغريات اأخرى كالتفكري الريا�سي وحل امل�سكالت، وتطبيق مثل هذه 

الدرا�سات على مراحل درا�سية اأخرى. 
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