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 امللخص:

ىدفت الدراسة لمكشؼ عف تحديد درجة ممارسة معممات الرياضيات في مدينة عرعر 
لألنشطة القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة، وتحديد الفروؽ بيف درجات ممارسة 

لرياضيات في مدينة عرعر لألنشطة القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة معممات ا
وفقًا لمتغير سنوات الخبرة، ولتحقيؽ ىذه األىداؼ استخدمت الباحثة المنيج الوصفي 

( معممة مف معممات 040) عينة عشوائية بمغت المسحي، وتألفت عينة الدراسة مف
تحديد درجة ممارسة معممات الرياضيات الرياضيات في مدينة عرعر، وتطبيؽ استبانة ل

عف درجة سفرت الدراسة ى نظرية الذكاءات المتعددة، وقد ألألنشطة القائمة عم
ممارسة كبيرة لمذكاء المنطقي/الرياضي والذكاء الحركي/الجسمي، بينما جاء بدرجة 
ممارسة متوسطة كؿ مف الذكاء المغوي/المفظي والذكاء البصري/المكاني والذكاء 

جتماعي/الخارجي، وجاء الذكاء الذاتي/الداخمي والذكاء البيئي/الطبيعي بدرجة اال
ضعيفة جدًا، ممارسة ضعيفة، بينما جاء الذكاء الموسيقي/اإليقاعي بدرجة ممارسة 

د دورات تدريبية لتوعية المعممات بنظرية الذكاءات المتعددة، وقد أوصت الدراسة بعق
ضيات، وتوفير ُسبؿ لمكشؼ عف أنواع الذكاءات لدى وكيفية تطبيقيا أثناء تدريس الريا

 الطالبات.

 معممات الرياضيات –نظرية الذكاءات المتعددة  –الكممات المفتاحية: درجة الممارسة 
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 املكدمة:

اة بما فييا التربية شيد العالـ تطورات عديدة ومتسارعة في جميع جوانب الحي
والتعميـ، وتغيرت النظرة السائدة حوؿ ذكاء اإلنساف، فبعد أف كاف ينظر إليو عمى أنو ذكاء 

ـ، والتي تقوـ عمى أساس أف الذكاء اإلنساني 0761يرت نظرية ىوارد جاردنر عاـ ظواحد 
 تة.، وتتوفر لدى الفرد بنسب متفاو ال يقتصر عمى نوع واحد بؿ يوجد ذكاءات متعددة

أف نظرية الذكاءات المتعددة  (00-7ص  ـ، ص4004) حيث يرى الفقييي
أنزلت الذكاء مف المستوى التجريدي إلى المستوى  كبيرة في مجاؿ التعميـ، فقد أحدثت ثورة

العممي التطبيقي، وجعمت الطالب يتعمموف بشكؿ أفضؿ، ويحققوف ذواتيـ مف خالؿ ممارسة 
 .وليـ واىتماماتيـ وأساليب تعميميـ وتعمميـمختمؼ األنشطة التي تتفؽ مع مي

وتعتمد نظرية الذكاءات المتعددة عمى ثمانية أنواع مف الذكاءات التي يرى المفتي 
( عمى الرغـ مف كونيا منفصمة، إال أف الطالب يستخدميا 026-025ـ،ص ص 4002)

قادر بشكؿ متكامؿ مع بعضيا البعض، ويرى جاردنر مؤسس ىذه النظرية أف كؿ طالب 
عمى ممارسة جميع أنواع الذكاءات، إال أنو يختص بمزيج متفرد خاص بو يستخدمو في 

 تعامالتو ومواجيتو لممواقؼ الحياتية المختمفة.
نظرية الذكاءات المتعددة ( أف 424-423ـ، ص ص 4005ويضيؼ الصباغ )

نة لدييـ فتحت مجاؿ اإلبداع أثناء تدريس الطالب، وذلؾ ألنيا تكشؼ عف القدرات الكام
ومف ثـ تطويرىا وتحسينيا، كما أنيا تعد مدخاًل إلنشاء عالقات صفية فعالة قادرة عمى 

 توفير أساليب تعمـ ذاتية وجماعية، والتي تعمؿ عمى تحقيؽ أىداؼ التعمـ بصورة أفضؿ.
ويحتاج تدريس الرياضيات بشكؿ خاص إلى توظيؼ نظرية الذكاءات المتعددة، 

تقديميا بصورة تالئـ كؿ ذكاء كؿ طالب، حتى يتقبميا بشكؿ أكبر، وذلؾ لتبسيط تعمميا، و 
مـ الممتع لديو، كما أف معظـ المواقؼ الرياضية تحتاج إلى توظيؼ عصبح مف أشكاؿ التوت

أكثر مف ذكاء لحميا وفيميا، فاالستقراء واالستنتاج والتصنيؼ واألنماط ورسـ األشكاؿ 
عي ا أف التعاوف الجماطقي والبصري والحركي، كماليندسية تحتاج إلى توظيؼ الذكاء المن

في حؿ المسائؿ الرياضية يتطمب ذكاًء اجتماعيًا، لذلؾ فإف نظرية الذكاءات المتعدد تخدـ 
 تعميـ الرياضيات بشكؿ فعاؿ. 
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(أف تدريس الرياضيات 407-406ـ، ص ص 407ويضيؼ القروف والمعمري )
خالؿ فيـ الطالب لألفكار الرياضيات يركز عمى المعرفة المفاىيمية التي تتضح مف 

 ربطًا يدؿ عمى المعنى. والعالقات المتداخمة بيف تمؾ األفكار، ومف ثـ القدرة عمى ربط األفكار
لماـ بأنواع الذكاءات، وكيفية تحديدىا لدى وىذا يتطمب مف معمـ الرياضيات اإل 

أنواع الذكاءات  الطالب، باإلضافة إلى كيفية تصميـ وبناء أنشطة تالئـ كؿ نوع مف
ت تقويـ غير تقميدية تتناسب مع الذكاءات المختمفة لدى الطالب توفير أدواالمختمفة، وأيضا 

مما سينعكس بشكؿ إيجابي في تدريس الرياضيات، وتقديـ تعمـ مناسب لجميع الطالب، 
ـ( أف 4001ويراعي ميوليـ واىتماماتيـ وقدراتيـ في التعمـ، حيث أثبتت دراسة ياميف )

وظيؼ أنشطة قائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة يسيـ بشكؿ فعاؿ في تنمية التفكير ت
ـ( والتي أثبتت فاعمية 4003ىياـ البشيتي ) دراسة الرياضي لدى الطالب، باإلضافة إلى

نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية التواصؿ والترابط الرياضي، كما أثبتت دراسة األطرش 
نشطة القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية ميارات التفكير ـ( بفعالية األ 4004)

 التأممي وميارات التواصؿ الرياضي لدى الطالب.
 مشهلة الدراسة:

حتاج الطالب أثناء تمقي المواقؼ التعميمية إلى مراعاة ميوليـ واىتماماتيـ، وتقديـ ي
 بعض الطالب يحقؽ فيمًا أسرعالمعمومات بطريقة يسيؿ عمى الطالب فيميا ومعالجتيا، ف

شكاؿ البصرية، في حيف يعالج الطالب المعمومات بسرعة أكبر أثناء أثناء تمقي الصور واأل
لتعمـ الجماعي، في تمقييا مف خالؿ صياغتيا بشكؿ قافية لغوية، ويفضؿ بعض الطالب ا

عاة كؿ ىذه إلى التعمـ الفردي والذاتي، وىو ما يستوجب عمى المعمـ مرا حيف يميؿ البعض
الجوانب في طالبو، والتنوع في الطرؽ التي يطرح بيا الموقؼ التعميمي، كما يمتد ذلؾ إلى 

 تطبيؽ أساليب تقويمية تالئـ كؿ نوع.
العربية السعودية، والتي تـ تطويرىا وبالنظر إلى وقع مناىج الرياضيات في المممكة 

عميـ العاـ، والتي ىدفت إلى رفع لتطوير الت –رحمو اهلل  –اهلل  الممؾ عبدمشروع  ضمف
، إال أف ىذا اليدؼ لـ TIMMS مستوى الطالب أثناء المنافسات الدولية مثؿ اختبار 

دعاء الباحثة  خر اختبار، مماب المممكة عمى نتائج متدنية في  يتحقؽ حيث حصؿ طال
ينة ( معممة في مد40عمى ) خفاؽ، حيث تـ تطبيؽ دراسة استطالعيةلمبحث عف أسباب اإل
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ت بالذكاءات المتعددة مف خالؿ تطبيؽ استبانة تناولت درجة وعي معممات الرياضيا عرعر،
كما ضعؼ في بعض الذكاءات، سفرت النتائج عمى ا أثناء المواقؼ التعميمية، وقد أتطبيقيو 

( معممة، 21يقاعي غير قابؿ لمتطبيؽ في الرياضيات مف قبؿ )تـ اعتبار الذكاء المغوي واإل
ـ( وبف قويد 4004األنصاري ) لتوصيات العديد مف الدراسات مثؿ دراسة واستجابة

ـ( والتي أوصت بضرورة الكشؼ عف درجة وعي معممي الرياضيات بنظرية 4007)
الذكاءات المتعددة، وممارستيـ ليا أثناء تطبيؽ المواقؼ التعميمية، جات ىذه الدراسة والتي 

ت لألنشطة القائمة عمى نظرية الذكاءات تحاوؿ الكشؼ درجة ممارسة معممات الرياضيا
 المتعددة في مدينة عرعر

 أسئلة الدراسة:

 تمثمت أسئمة الدراسة في السؤاليف التالييف:
معممات الرياضيات لألنشطة القائمة عمى نظرية الذكاءات  ما درجة ممارسة -0

 المتعددة في مدينة عرعر؟
مات الرياضيات لألنشطة معم ئية لدرجة ممارسةىؿ توجد فروؽ ذات داللة إحصا  -4

 القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة في مدينة عرعر ُتعزى لسنوات الخبرة؟
 أيداف الدراسة:

 سعت الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ التالية:
معممات الرياضيات في مدينة عرعر لألنشطة القائمة عمى  تحديد درجة ممارسة -0

 نظرية الذكاءات المتعددة.
معممات الرياضيات في مدينة عرعر لألنشطة  ف درجات ممارسةلفروؽ بيتحديد ا -4

 القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة وفقًا لمتغير سنوات الخبرة.
 أيمية الدراسة:

 األيمية العلمية:

 المينية لمعممي الرياضيات. ة بتطوير األداءاستجابة لمتوجيات الحديثة في التربي -0
ة التي تساعد معممي الرياضيات في تطبيؽ توفير قائمة بالممارسات التدريسي -4

 نظرية الذكاءات المتعددة في التدريس.
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 األيمية العملية:

قد تفيد الممارسات التدريسية في االستبانة مشرفات الرياضيات وقائدات المدارس  -0
 في تقويـ أداء معممة الرياضات.

 أدائيف الميني.قد تفيد الممارسات التدريسية في االستبانة المعممات في تطوير  -4
يمكف أف تفيد نتائج الدراسة في تقديـ برامج تدريبية لممعممات في نظرية الذكاءات  -1

 المتعددة.
 حدود الدراسة:

الحدود الموضوعية: اقتصرت الدراسة عمى الممارسات التدريسية القائمة عمى ثانية  -
والذكاء البصري، ذكاءات مف الذكاءات المتعددة وىي )الذكاء المغوي، والذكاء المنطقي، 

 يقاعي، والذكاء البيئي(.، والذكاء اإلوالذكاء الحركي، والذكاء االجتماعي، والذكاء الذاتي
 س الحكومية في مدينة عرعر.اقتصرت الدراسة عمى المدار  الحدود المكانية: -
: تـ تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي الحدود الزمانية -

 .ىػ0220-0220
 مصطلحات الدراسة:

 املمارسة:

( بأنيا السموكيات، واألفعاؿ، والطرؽ 16ـ، ص 4004) والنصار يعرفيا الصغير 
التي يستخدميا المعمـ داخؿ الصؼ لتقديـ المادة التعميمية، بغرض إحداث التعمـ لدى 

 الطالب.
منبثقة مف في ىذه الدراسة بأنيا السموكيات واألفعاؿ والطرؽ ال ِإْجَراِئيًّاوتعرؼ  

نظرية الذكاءات المتعددة، والتي تستخدميا معممة الرياضيات داخؿ الصؼ لتقديـ المادة 
 التعميمية، بغرض تحسيف تعمـ الطالبات لمنيج الرياضيات. 

 درجة املمارسة:

في ىذه الدراسة بأنيا الدرجة التي تحصؿ عمييا معممة  ِإْجَراِئيًّاويمكف تعريفيا  
توظيؼ أنشطة قائمة عمى الذكاءات المتعددة أثناء تدريس الطالبات، الرياضيات مف خالؿ 

 جابتيا عف االستبانة التي أعدتيا الباحثة.ذلؾ بناًء عمى إو 
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 الذناءات املتعددة: نظزية

( بأنيا قدرات عقمية متمايزة، ومستقمة نسبيا عف 60، ص 4004عرفيا جاردنر )
 جود عوامؿ محددة.بعضيا البعض، قابمة لمتنمية بعدة طرؽ في و 

في ىذه الدراسة بأنيا قدرات عقمية متمايزة تشمؿ الذكاءات  ِإْجَراِئيًّاويمكف تعريفيا 
يقاعية والبيئية، التي يمكف لحركية واالجتماعية والذاتية واإلالمغوية والمنطقية والبصرية وا

 تنميتيا لدى الطالبات في أنشطة الرياضيات. 
 شابكة:اإلطار الهظزي والدراسات ال

 نظزية الذناءات املتعددة:

ث استغرقت حوالي ربع قرف، جاءت نظرية الذكاءات المتعددة نتيجة دراسات وأبحا
( في Harvard( مف جامعة ىارفارد )Van Learبناًء عمى طمب قدمتو مؤسسة فاف لير )

ت ـ، وذلؾ لمقياـ بدراسات تستيدؼ تقييـ المعارؼ العممية الخاصة باإلمكانيا0757عاـ 
الذىنية لإلنساف، وتحديد مدى تحقيقيا، وقد كاف مف ضمف فريؽ العمؿ العالـ ىوارد جاردنر 

ـ مف 0761وىو أستاذ في عمـ النفس التربوي، والذي يعتبر كتابو ) أطر العقؿ ( عاـ 
أولى المؤلفات التي تناولت موضوع الذكاءات المتعددة، حيث تناوؿ أبعاد متعددة مف 

ـ، ص ص 4000، بوطوكز عمى حؿ المشكالت واإلنتاج اإلبداعي. )الذكاءات والتي تر 
11-12 ) 

عرفيا جاردنر بأنيا قدرة كامنة يستخدميا الفرد لمعالجة المعمومات التي يمكف وقد 
 .(Gardner, 1999تنشيطيا في بيئة ثقافية، لحؿ المشكالت أو إيجاد ناتج إبداعي. )

ت المتعددة تعتبر الذكاءا ( أف نظرية131ـ، ص 4000وذكرت كوثر كوجؾ )
يصؼ كيؼ يستخدـ األفراد ذكاءاتيـ المتعددة لحؿ المشكالت، وتركز عمى   َمْعِرِفيًّانموذًجا 

 العمميات التي يتناوؿ فييا العقؿ الموقؼ لمتوصؿ إلى حؿ. 
( أف الذكاءات قابمة لمنمو والتطوير إذا ما توفرت 12ـ، ص 4001ويرى جابر ) 

 ثالثة عوامؿ وىي:
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الفطرة البيولوجية بما في ذلؾ الوراثة والعوامؿ الجينية، وما يتعرض لو المخ مف  -
 إصابات.

تاريخ الحياة الشخصية مثؿ خبرة الوالديف، واألقارب والمدرسيف الذيف يساعدوف الطالب  -
 عمى توظيؼ وممارسة الذكاءات المتعددة أو يحولوف دوف ذلؾ.

مكاف والزماف الذي ولد فيو الطالب وترعرع، الخمفية الثقافية والتاريخية وتشمؿ ال -
 وطبيعة التطورات التاريخية والثقافية التي يمر بيا المجتمع.

لدى الطالب بنفس  ( أف الذكاءات ال تتوزعBernau, 2016, p:7ويضيؼ بيرناو )
تمثؿ نقاط قوة لديو، فالطالب الذي لديو ذكاء رياضي مرتفع يكوف  النسبة، بؿ إنيا

 ي في إجراء العمميات الحسابية الذىنية.وقو ا متفوقً 
 أسص نظزية الذناءات املتعددة:

( األسس التي تقـو عمييا نظرية جاردنر في  00-00ـ، ص ص 4006أورد األنصاري )
 الذكاءات المتعددة وىي:

 ، بؿ ىو ذكاءات متعددة ومتنوعة.الذكاء غير مفرد -
 الذكاءات تخضع لمنمو والتنمية. -
 ة مف الذكاءات النشيطة والمتنوعة.كؿ شخص لديو مجموع  -
 تختمؼ الذكاءات في نموىا داخؿ الفرد، أو بيف األفراد بعضيـ البعض. -
 إمكانية التعرؼ عمى الذكاءات المتعددة وقياسيا. -
 إتاحة الفرصة لكؿ فرد لمتعرؼ عمى ذكاءاتو المتعددة وتنميتيا. -
 طوير الذكاءات األخرى.استعماؿ أحد الذكاءات المتعددة يمكف أف يسيـ في تنمية وت -
 يمكف قياس القدرات العقمية المعرفية المتعمقة بكؿ نوع مف أنواع الذكاءات المتعددة. -
 نواع الذناءات املتعددة:أ

، ص ص ـ4000)بوطو ( و 003-004ـ، ص ص 4006عامر ومحمد )اتفؽ كؿ مف 
 ( عمى الذكاءات التالية:02-04ـ، ص ص 4006األنصاري )و  (31-035
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، ومعاجمة َوِكَتاِبيًّا َشَفِييًّاالمغوي: ويعني القدرة عمى استخداـ الكممات بكفاءة الذكاء  -0
البناء المغوي وترتيب الكممات وفيـ معانييا، وتركيب الجمؿ، وتشمؿ جميع القدرات 

عادة صياغة المغوي كالقراءة والكتابة والتح دث واالستماع، والقدرة عمى الشرح، وا 
 خطاء المغوية.ة والحوار، والتمخيص، واكتشاؼ األاقشسألة المفظية، والمنالم

التحميؿ  ، والقدرة عمىالذكاء المنطقي: ويعني القدرة عمى استخداـ األعداد بفعالية -4
التصنيؼ وممارسة التفكير الناقد والمنطقي وحؿ المشكالت، وفيـ األنماط و  والتبرير،

رسـو البيانية جة وفيـ الوالنماذج والعالقات المنطقية والربط بيف السبب والنتي
 والعالقات المجردة.

الذكاء البصري: ويعني القدرة عمى إدراؾ العالـ المكاني وتكييفو بطريقة ذىنية،  -1
والتعرؼ عمى االتجاىات واألماكف، والقدرة عمى تصور المكاف النسبي لألشياء في 

 الخرائط التوضيحية.الفراغ، وفيـ 
لمتعبير عف األفكار والمشاعر استخداـ الجسد الذكاء الحركي: ويعني القدرة عمى  -2

 حاسيس.واأل
دراؾ األلحاف والصيغ  -3 الذكاء اإليقاعي: ويعني القدرة عمى اإلحساس باألصوات، وا 

 اإليقاعية، وتمييزىا وتحويميا والتعبير عنيا.
الذكاء الذاتي: ويقصد بو القدرة عمى تأمؿ الشخص لذاتو، وفيمو ليا واحتراميا،  -4

 الضعؼ لديو، والتحكـ بانفعاالتو.جوانب القوة و  والتعرؼ عمى
الذكاء االجتماعي: ويعني القدرة عمى فيـ اآلخريف ومعرفة مشاعرىـ، واإلحساس  -5

 بتعبيرات الوجو والصوت واإليحاءات، ومالحظة االختالؼ بيف األفراد.
الذكاء الطبيعي: ويعني القدرة عمى تصنيؼ وتمييز الكائنات الحية والجمادات في  -6

 الطبيعة، والتعرؼ عمى البيئة المحيطة، والوعي بالتغيرات التي تحدث لمبيئة مف حولو.
 مقارنة بيف النظرة التقميدية لمذكاء ونظرية الذكاءات المتعددة:
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 (1جذول )

 يمبسَخ ثٍُ انُظشح انزمهُذَخ نهزكبء وانُظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح

 َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح انُظشح انزمهُذَخ و

ًَكٍ لُبسه يٍ خالل االخزجبساد واإلجبثبد  1

 انمصُشح

رمُُى انزكبء يٍ خالل أًَبط وًَبرج انزؼهى ودم  

 انًشكالد

 ًَكٍ رًُُزه ثبثذ 2

 يزؼذد آدبدٌ 3

 َسزخذو نفهى انمذساد اإلَسبَُخ انزٍ ًَكٍ إَجبصهب َسزخذو نزصُُف انطالة وانزُجؤ ثُجبدهى 4

 َظهش أثُبء دم انًشكالدنُس نه لًُخ و َمبس ثؼذد 5

َزى ششح انًىلف انزؼهًٍُ نجًُغ انطالة  6

 ثُفس انطشَمخ

َزى رصًُى أَشطخ رالئى كم ركبء أثُبء رُبول انًىلف 

 انزؼهًٍُ

 (43و، ص 2111)ثىطه، 

 األيمية الرتبوية لهظزية الذناءات املتعددة:

مت بشكؿ فعاؿ في تعتبر نظرية الذكاءات المتعددة مف النظريات الحديثة التي أسي
يماف باالختالؼ والتنوع بيف الطالب، ـ والتعمـ، فيي تقـو عمى أساس اإلتحسيف جودة التعمي

ماماتو فيي بذلؾ تقدـ لكؿ طالب ما يناسبو مف أنشطة تعمـ وأساليب تقويـ، وتراعي اىت
موقؼ  تمؽ الموقؼ التعميمي، وترفض السمبية والتقميدية في تقديـوتمبي رغباتو في  وميولو

واحد لجميع الطالب، وىي بذلؾ تقدـ تعمـ ممتع يندمج فيو الطالب بكؿ حواسيـ، وتقتؿ 
 الجفاؼ والممؿ الذي يصيب الطالب.

( أف نظرية الذكاءات المتعددة أعطت فرصة 46ـ، ص 4000ويرى يوسؼ )
لممعمميف في فيـ الطالب مف خالؿ تحديد الذكاءات الشائعة لكؿ طالب، مما أثر بشكؿ 

جابي عمى تخطيطيـ لمدروس، والمساىمة في تقديـ خطط تعمـ فعالة تراعي الفروؽ إي
الفردية بيف الطالب، كما أف التنوع في تقديـ المواقؼ التعميمية خمؽ فرصًا كبيرة لإلبداع 

اكتشاؼ المواىب المختمفة لدييـ، ويضيؼ موسى  واالبتكار لدى الطالب، وساعد في
ة الذكاءات المتعددة تسيـ في معرفة القدرات العقمية ( أف نظري52-51ـ، ص ص 4004)

بشكؿ أوسع، حيث أنيا تعتبر نموذجًا معرفيًا يحاوؿ وصؼ كيفية استخداـ كؿ نوع مف أنواع 
الذكاءات لدى الطالب، ويمكف مف خالليا تناوؿ أي محتوى تعميمي وتقديمو بأكثر مف 

 صورة.
ياضيات وفؽ مبادئ نظرية ( إلى تدريس الر 152ـ، ص 4006كما أشار حسيف )

الذكاءات المتعددة يؤدي إلى فيـ عمؽ لممفاىيـ الرياضية، وذلؾ ألنيـ يتـ التركيز عمى 
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ـ التفكير عجوانب القوة لدى الطالب، كما أنيا تقدـ تعمـ ممتع يناسب جميع الطالب، وتد
 اإلبداعي في تعميـ الرياضيات.

 التكويم يف ضوء نظزية الذناءات املتعددة:

( أنو يمكف توثيؽ أعماؿ الطالب 042-044ـ، ص ص 4004)رد أرمسترونج أو 
وعمميات تعمميـ في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة مف خالؿ عدة طرؽ منيا، السجالت 
والمفكرات اليومية التي يسجؿ فييا الطالب ممخصات ألعماليـ، وعينات العمؿ والتي تتمثؿ 

ب، وتسجيالت الفيديو والتسجيالت الصوتية، في ممؼ يحتوي عمى عينات مف أعماؿ الطال
والصور الفوتوغرافية ألعماؿ الطالب، واالختبارات والمقابالت، وقوائـ المراجعة، والتقويـ ذو 

 المحكات المرجعية.
 الدراسات الشابكة:

( لمكشؼ عف تصورات المعمميف نحو AL-Wadi, 2001جاءت دراسة الوادي )
لذكاءات المتعددة في المدارس االبتدائية، وقد تـ اختيار تعزيز التعمـ مف خالؿ نظرية ا

ولتحقيؽ ، ( معمما47بكامؿ معممييا والبالغ عددىـ ) مدرسة إدويف رودس في كاليفورنيا
أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج المختمط )الكمي والنوعي( مف خالؿ إجراء دراسة مسحية 

 20المتعددة مف خالؿ استبانة شممت عمى لمكشؼ عف تصورات المعمميف لنظرية الذكاءات 
فقرة تناولت الذكاءات الثمانية، ووصؼ ومتابعة تنفيذ الدروس في مدرسة إدويف رودس في 

وأسفرت الدراسة عف درجة ثرىا عمى تحصيؿ الطالب، ة الذكاءات المتعددة وأضوء نظري
يـ بدورات أو ورش وعي المعمميف بنظرية الذكاءات المتعددة كانت كبيرة رغـ عدـ التحاق

والذكاء المكاني بدرجة كبيرة، ثـ  الذكاء المغويوجاء  عمؿ حوؿ نظرية الذكاءات المتعددة،
يقاعي والذكاء ة متوسطة، وأخيرًا جاء الذكاء اإلالذكاء الشخصي والرياضي والحركي بدرج

 .الطبيعي بدرجة ضعيفة
ممارسات التدريسية دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف ال   (Iyer, 2006أير ) كما قدـ

لممعمميف في المدارس الثانوية التي تقدـ برامج تقـو عمى نظرية الذكاءات المتعددة، ثـ 
مقارنة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة مع نتائج المركز الوطني إلحصاءات التعميـ 

(NCESوقد تـ تحديد أربعة جوانب ألداة الدراسة ،) )المعمـ والتي شممت أداور  )االستبانة
وتـ والطالب، المواد والتكنولوجيا المستخدمة، نوع المياـ الصفية، تقويـ الطالب وأدواتو، 
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مدارس ثانوية،  ( معمـ مف خمس000ينة الدراسة )وقد شممت عاستخداـ المنيج الوصفي، 
ي أىـ نتائجيا عف وجود اختالؼ عامًا بيف ممارسات المعمميف في ىذه وأسفرت الدراسة ف

مع نتائج المركز الوطني إلحصاءات التعمـ في جانب أداور المعمـ والطالب وجانب الدراسة 
المواد والتكنولوجيا المستخدمة، حيث كانت نتائج ىذه الدراسة أعمى بكثير مف نتائج المركز 
الوطني، ولعؿ ذلؾ يعود إلى الحد الزمني الفاصؿ بيف الدراستيف، حيث جاءت دراسة المركز 

ـ(، وأوصت بإجراء دراسات تبحث تأثير الخبرة عمى ممارسة 0772الوطني في عاـ )
 وتطبيؽ نظرية الذكاءات المتعددة في التعميـ.

ـ( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف مستوى ممارسة 4001وقد قدـ الجوالده و خروف )
معممي الطالب الموىوبيف لمذكاءات المتعددة في الغرفة الصفية،  وقد بمغت عينة الدراسة 

اهلل الثاني في محافظات البقاء والزرقاء وأربد،  معمما ومعممة مف مدارس الممؾ عبد( 32)
سفرت الدراسة دـ المنيج الوصفي، وأوقد تـ بناء استبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة، واستخ

في أىـ نتائجيا عف تفوؽ الذكاء الرياضي والذي جاء بأعمى متوسط حسابي يميو الذكاء 
الموسيقي ثـ المغوي ثـ الشخصي وأخيرًا الذكاء االجتماعي، كما  الحركي ثـ المكاني ثـ

تفوقت اإلناث في الذكاء المغوي، بينما لـ يظير فرؽ ذو داللة إحصائية في نتائج الدراسة 
 حسب متغير التخصص والمؤىؿ.

ـ( والتي ىدفت إلى التعرؼ عمى درجة ممارسة 4004وجاءت دراسة األنصاري )
شطة القائمة عمى الذكاءات المتعددة، ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ معممي الرياضيات لألن

( معمًما مف معممي الرياضيات 40استخداـ المنيج الوصفي، وتطبيؽ بطاقة مالحظة عمى )
في مكة المكرمة، وقد توصمت الدراسة إلى أف درجة ممارسة معممي الرياضيات المرتفعة 

ء االجتماعي والذاتي جاء بدرجة متوسطة، في لكؿ مف الذكاء المنطقي والمغوي، أما الذكا
حيف ظير بدرجة ضعيفة كؿ مف الذكاء البصري والذكاء الحركي والذكاء الطبيعي، وأوصت 

ات التدريبية الذكاءات المتعددة مف خالؿ الدور  بضرورة تعريؼ معممي الرياضيات بنظرية
 ش العمؿ.ر وو 

ى الكشؼ عف تصورات ( دراسة ىدفت إلKennedt, 2016كما أجرت كينيدي )
المعمميف ودرجة وعييـ بنظرية الذكاءات المتعددة وعالقتيا بممارساتيـ التدريسية، 

( معممًا في 40ولتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي، وشممت العينة )
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المدارس اإلعدادية في اإلجابة عف أداة الدراسة والتي تمثمت في استبانة إلكترونية، وقد 
ودرجة  فرت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف تصورات المعمميفأس

 ارساتيـ التدريسية.ومم وعييـ بنظرية الذكاءات المتعددة
فت لمكشؼ عف درجة وعي معممي المرحمة سة ىدـ( درا4005وقدـ حميض )

ولتحقيؽ  األساسية بنظرية الذكاءات المتعددة في المدارس الحكومية في مدينة نابمس،
أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث المنيج الوصفي مف خالؿ تطبيؽ استبانة عمى عينة بمغت 

( معمـ ومعممة، وقد أسفرت الدراسة في أىـ نتائجيا عف درجة وعي مرتفعة لدى 455)
 المعمميف بنظرية الذكاءات المتعددة.

ذكاءات ـ( دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أكثر أنواع ال4006كما قدـ الفرا )
المتعددة شيوعًا ودرجة ممارسة أنشطة مرتبطة بيا لدى معممي المغة العربية في محافظة 

معمما ومعممة، وتـ تطبيؽ االستبانة كأداة  (46خاف يونس، وقد تكنت عينة البحث مف )
الذكاءات جاء كالتالي: سفرت الدراسة أت ترتيب ثية مف خالؿ المنيج الوصفي، وقد أبح

يقاعي ثـ نطقي ثـ البصري ثـ الحركي  ثـ اإلقي ثـ الذاتي ثـ االجتماعي ثـ المخالالذكاء األ
المغوي وأخيرا البيئي، كما أسفرت الدراسة عف عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى 

 لمتغير الجنس، والمؤىؿ، وسنوات الخدمة، والجامعة التي خرج منيا.
ارسات التدريسية القائمة عمى ـ( لمكشؼ عف المم4007وجاءت دراسة بف قويد )

حافظة وادي الدواسر، الذكاءات المتعددة لدى معممي الرياضيات في المرحمة االبتدائية بم
ؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج الوصفي، وتطبيؽ بطاقة مالحظة عمى عينة ولتحقيؽ أىدا

نتائجيا أف الممارسات وقد أسفرت الدراسة في أىـ  َعْشَواِئيًّا،( معمًما تـ اختيارىـ 40بمغت )
ضعيفة،  أما الذكاء الحركي والذكاء  والذكاء االجتماعي جاءت الخاصة بالذكاء المغوي

ة متوسطة، وأوصت اء المنطقي فقد جاء بدرج، أما الذكِجدًّاجاءت منخفضة  البصري
ات تدريبية تيدؼ إلى تعريؼ معممي الرياضيات بنظرية الذكاءات بضرورة تقديـ دور 

 وكيفية تطبيقيا أثناء التدريس.  المتعددة
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 التعليل على الدراسات الشابكة:

ىدفت جميع الدراسات السابقة إلى الكشؼ عف ممارسات المعمميف القائمة عمى نظرية  -0
( ودراسة حميض AL-Wadi, 2001الذكاءات المتعددة، فيما عدا دراسة الوادي )

 ذكاءات المتعددة.تناولتا تصورات المعمميف نحو نظرية ال حيث ـ(4005)
-ALاستخدمت جميع الدراسات السابقة المنيج الوصفي فيما عدا دراسة الوادي ) -4

Wadi, 2001.)( والتي استخدمت المنيج المختمط )كمي ونوعي 
تـ توظيؼ االستبانة كأداة لجمع البيانات في جميع الدراسات السابقة فيما عدا دراسة  -1

تـ استخداـ بطاقة المالحظة ـ( حيث 4007ـ( ودراسة بف قويد )4004األنصاري )
 فييما.

-ALتنوعت الفئة المستيدفة مف الدراسات السابقة حيث تناولت دراسة الوادي ) -2
Wadi, 2001 لمكشؼ عف تصورات المعمميف في المدارس االبتدائية،  ودراسة أير )

(Iyer, 2006 المعمميف في المدارس الثانوية، بينما استيدفت دراسة الجوالده )
ـ( معممي الطالب الموىوبيف لمذكاءات، أما في دراسة األنصاري 4001 خروف )و 
ـ( فقد تـ استيداؼ معممي الرياضيات، بينما استيدفت 4007ـ( وبف قويد )4004)

( كافة المعمميف، واستيدفت دراسة حميض Kennedt, 2016دراسة كينيدي )
استيدفت معممي المغة  ـ(4006ـ( معممي المرحمة األساسية، ودراسة الفرا )4005)

 العربية.
ـ( فقد تـ 4007ـ( وبف قويد )4004تتفؽ الدراسة الحالية مع دراسة األنصاري ) -3

 استيداؼ معممي الرياضيات، بينما اختمؼ في المجتمع مع الدراسات األخرى.
تتشابو الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استيداؼ المعمميف، والمنيج  -4

 االستبانة كأداة لجمع البيانات. المستخدـ وتوظيؼ
تـ االستفادة مف الدراسات السابقة في بناء االستبانة وتدعيـ مشكمة البحث وتفسير  -5

 النتائج.
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 إجزاءات الدراسة:

 مهًج الدراسة:

تـ استخداـ المنيج الوصفي المسحي، لكونو المنيج المالئـ لطبيعة الدراسة،  
 والذي يحقؽ أىدافيا.

 وعيهتًا:جمتمع الدراسة 

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع معممات الرياضيات في المدارس الحكومية في  
ىػ، والبالغ عددىف حسب إحصائيات إدارة التعميـ 0220-0220مدينة عرعر لمعاـ الدراسي 
 ( معممة.404بمنطقة الحدود الشمالية )

، وتوزعت اختيارىا عشوائياً  ( معممة والتي تـ040كما تمثمت عينة الدراسة بػ ) 
 حسب الجدوؿ التالي:

 ( 2جذول سلى ) 

 رىصَغ ػُُخ انذساسخ وفك ػذد سُىاد انخجشح

 انُسجخ انؼذد سُىاد انخجشح

سُىاد 5ألم يٍ   26 2112% 

سُىاد 9-5يٍ   22 2313% 

سُخ 15-11يٍ   34 2213% 

سُخ 15أكثش يٍ   32 2612% 

 %111 121 انًجًىع

 أداة الدراسة:

معممات الرياضيات لألنشطة  الية إلى قياس درجة ممارسةراسة الحىدفت الد 
القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة في مدينة عرعر، ولتحقيؽ ىذا اليدؼ تـ بناء 
استبانة لتطبيؽ الدراسة والحصوؿ عمى البيانات الالزمة، والتي تـ بناؤىا بعد االطالع عمى 

ة، والدراسات السابقة مثؿ دراسة الجوالده األدب التربوي الخاص بنظرية الذكاءات المتعدد
(  وحميض Kennedt, 2016ـ( وكينيدي )4004ـ( واألنصاري )4001و خروف )

أثناء  ممارستياـ(، وتحديد الممارسات التدريسية المالئمة لكؿ ذكاء، والتي يمكف 4005)
وزعة ( فقرة م20تدريس الرياضيات، حيث اشتممت االستبانة في صورتيا األولية عمى )

 أنواع الذكاءات الثمانية.عمى 
( 5كما تـ عرضيا عمى مجموعة مف المختصيف في تعميـ الرياضيات وعددىـ ) 

إلبداء رأييـ في درجة انتماء العبارات وارتباطيا بالمحور الذي تندرج تحتو، ودرجة وضوح 
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 العبارات، وتقديـ المالحظات األخرى باإلضافة أو الحذؼ، وبناء عمى تـ حذؼ بعض
العبارات وأجراء تعديالت لغوية عمى بعض العبارات، وجاءت االستبانة بالصورة النيائية ب 

 ( فقرة موزعة عمى ثمانية أنواع مف الذكاءات المتعددة.15)
 صدم االتشام الداخلي لالستبانة:

تـ حساب صدؽ االتساؽ الداخمي مف خالؿ حساب معامالت ارتباط بيرسوف والتي  
 جاءت كالتالي:

مالت ارتباط بيرسوف لقياس العالقة بيف بنود مقياس األنشطة القائمة عمى نظرية معا -
 الذكاءات المتعددة، بالدرجة الكمية لممجاؿ المنتمية إليو:

 (  3جذول سلى ) 

يؼبيالد اسرجبط ثُىد يمُبس األَشطخ انمبئًخ ػهً َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح ثبنذسجخ انكهُخ نهًجبل 

 (24)انؼُُخ االسزطالػُخ: ٌ= انًُزًُخ إنُه

 انزكبء انذشكٍ/انجسًٍ انزكبء انجصشٌ/انًكبٍَ انزكبء انًُطمٍ/انشَبظٍ انزكبء انهغىٌ/انهفظٍ

 يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و

1 119246** 6 119391** 11 119231** 16 112626** 

2 119346** 2 112294** 12 112116** 12 112561** 

3 112259** 2 112992** 13 112295** 12 119442** 

4 112256** 9 119249** 14 119622** 19 119256** 

5 112615** 11 112143** 15 119431**   

 انزكبء انجُئٍ/انطجُؼٍ انزكبء انًىسُمٍ/اإلَمبػٍ انزكبء انزارٍ/انذاخهٍ االجزًبػٍ/انخبسجٍانزكبء 

 يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و االسرجبط يؼبيم و

21 116991** 25 112519** 32 119615** 35 112612** 

21 112226** 26 119116** 33 119263** 36 119512** 

22 119142** 22 112932** 34 119292** 32 119621** 

23 119413** 22 119143**     

24 112634** 29 119211**  

 31 119435**  

31 112636**  

  1111** دانخ ػُذ يسزىي 
معامالت ارتباط بيرسوف لقياس العالقة بيف بنود مقياس األنشطة القائمة عمى نظرية  -

 ، بالدرجة الكمية لممقياس:الذكاءات المتعددة
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 ( 4جذول سلى ) 

ػهً َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح ثبنذسجخ انكهُخ يؼبيالد اسرجبط ثُىد يمُبس األَشطخ انمبئًخ  

 (24)انؼُُخ االسزطالػُخ: ٌ= نهًمُبس

 يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و يؼبيم االسرجبط و

1 112222** 11 112562** 21 112922** 31 116261** 

2 112415** 12 115235** 22 112162** 32 112165** 

3 116612** 13 112264** 23 112165** 33 116222** 

4 112511** 14 112254** 24 116936** 34 116942** 

5 116193** 15 116954** 25 115469** 35 116925** 

6 116311** 16 116922** 26 116915** 36 112323** 

2 116429** 12 115261** 22 116242** 32 112466** 

2 115512** 12 112234** 22 112113**   

9 116456** 19 112121** 29 116211**   

11 116512** 21 112235** 31 112232**   

  1111** دانخ ػُذ يسزىي 

معامالت ارتباط بيرسوف لقياس العالقة بيف مجاالت مقياس األنشطة القائمة عمى  -
 نظرية الذكاءات المتعددة، بالدرجة الكمية لممقياس:

 (  5جذول سلى ) 

سرجبط يجبالد يمُبس األَشطخ انمبئًخ ػهً َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح ثبنذسجخ انكهُخ يؼبيالد ا

 (24)انؼُُخ االسزطالػُخ: ٌ= نهًمُبس

 يؼبيم االسرجبط انًجبل يؼبيم االسرجبط انًجبل

 **112612 انزكبء انزارٍ/انذاخهٍ **112299 انزكبء انهغىٌ/انهفظٍ

 **112112 بء انًىسُمٍ/اإلَمبػٍانزك **112125 انزكبء انًُطمٍ/انشَبظٍ

 **112624 انزكبء االجزًبػٍ/انخبسجٍ **112252 انزكبء انجصشٌ/انًكبٍَ

 **112236 انزكبء انجُئٍ/انطجُؼٍ **112463 انزكبء انذشكٍ/انجسًٍ

1111** دانخ ػُذ يسزىي   

( إلى أف معامالت االرتباط تعد منخفضة 123ـ، ص 4002يشير الدليمي وصالح ) 
( ومرتفعة إذا كانت 0.27( و )0.43( ومتوسطة إذا كانت بيف )0.43انت أقؿ مف )إذا ك
(، وعميو فإف جميع 0.53( ومرتفعة جدًّا، إذا كانت أعمى مف )0.53( و )0.30بيف )

 مترابطة ومتسقة داخميًّا. فقرات االستبانة
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 ثبات االستبانة:

 خ والذي جاء كالتاليتـ حساب معامؿ الثبات مف خالؿ حساب معامؿ ألفا كرونبا 
 ( 6جذول سلى ) 

 يؼبيالد ثجبد يمُبس األَشطخ انمبئًخ ػهً َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح 

 (24)انؼُُخ االسزطالػُخ: ٌ=

 ػذد انًجبل

 انجُىد 

يؼبيم ثجبد أنفب 

 كشوَجبر

يؼبيم ثجبد أنفب  ػذد انجُىد انًجبل

 كشوَجبر

 1191 5 بػٍ/انخبسجٍانزكبء االجزً 1194 5 انزكبء انهغىٌ/انهفظٍ

انزكبء 

 انًُطمٍ/انشَبظٍ

 1195 2 انزكبء انزارٍ/انذاخهٍ 1193 5

انزكبء 

 انجصشٌ/انًكبٍَ

 1192 3 انزكبء انًىسُمٍ/اإلَمبػٍ 1194 5

انزكبء 

 انذشكٍ/انجسًٍ

 1192 3 انزكبء انجُئٍ/انطجُؼٍ 1126 4

 1192 32 نًزؼذدحانثجبد انكهٍ نًمُبس األَشطخ انمبئًخ ػهً َظشَخ انزكبءاد ا

( يتضح أنيا تشير إلى نسبة 4وبمالحظة قيـ معامؿ ألفا كرونباخ الواردة في الجدوؿ رقـ )
( ُيعد 272ـ، ص 4005ثبات عالية لنتائج االستبانة عند تطبيقيا، حيث أشار أبو عالـ )

 ( فأكثر. 0750االختبار ثابت إذا بمغ )
 األساليب اإلحصائيَّة 

( إلجراء العمميات اإلحصائيَّة المناسبة، spssاإلحصائي ) تـ استخداـ البرنامج
والتي شممت: معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار لالستبانة، 
ومعامؿ ثبات ألفا كرونباخ لحساب ثبات االستبانة، وحساب المتوسطات الحسابية 

يؿ التبايف األحادي )ؼ( لداللة الفروؽ فات المعيارية لعبارات االستبانة، واختبار تحمواالنحرا
بيف أكثر مف مجموعتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى الفروؽ بيف استجابات أفراد العينة حوؿ 

لألنشطة القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة تبعًا الختالؼ عدد سنوات  ممارستيفدرجة 
 خبرتيف، واستخداـ اختبار شيفيو لمكشؼ عف مصدر تمؾ الفروؽ.

 ئج الدراسة ومهاقشتًا:نتا

معممات  ما درجة ممارسة: " مف أسئمة الدراسة والذي نصو وؿلإلجابة عف السؤاؿ األ 
الرياضيات في مدينة عرعر لألنشطة القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة؟"  استخدمت 
الباحثة األسموب التالي لتحديد مستوى اإلجابة عمى بنود األداة. حيث تـ إعطاء وزف 
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، درجة 4، درجة ضعيفة=1، درجة متوسطة=2، درجة كبيرة=3مبدائؿ: )درجة كبيرة جدًا=ل
(، ثـ تـ تصنيؼ تمؾ اإلجابات إلى خمسة مستويات متساوية المدى مف 0ضعيفة جدًا=

 خالؿ المعادلة التالية:
=  3( ÷ 0-3عدد بدائؿ األداة = )÷ أقؿ قيمة(  -طوؿ الفئة = )أكبر قيمة

0.60 
 ( 2جذول سلى ) 

 رىصَغ نهفئبد وفك انزذسج انًسزخذو فٍ أداح انجذث

 يذي انًزىسطبد انىصف

 5111 – 4121 دسجخ كجُشح جذا  

 4121 – 3141 دسجخ كجُشح

 3141 – 2161 دسجخ يزىسطخ

 2161 – 1121 دسجخ ظؼُفخ

 1121 – 1111 دسجخ ظؼُفخ جذا  

 وقد جاءت نتائج التطبيؽ كما يمي:
 ( 2جذول سلى ) 

ؤششاد أَشطخ ي انذساسخ دىل دسجخ يًبسسخ طبد انذسبثُخ ورشرُجهب رُبصنُب  إلجبثبد ػُُخانًزىس 

 انزكبءاد انًزؼذدح

 انًؤششاد و
انًزىسط 

 انذسبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ
 دسجخ انًًبسسخ انزشرُت

 انًجبل األول: انزكبء انهغىٌ/انهفظٍ:

4 

أرُخ نهطبنجبد يًبسسخ انمشاءح 

ظُخ انجهشَخ نهًسبئم انشَب

 انهفظُخ

 كجُشح 1 1132 3162

 كجُشح 2 1132 3163 افؼم انًُبلشبد ثٍُ انطبنجبد 3

2 
اسزخذو انزذهُم انهفظٍ 

 نهًسبئم انشَبظُخ 
 كجُشح 3 1133 3144

1 
أسبػذ انطبنجخ ػهً اسزخذاو 

 يفشداد نغىَخ
 يزىسطخ 4 1134 3122

5 

اطهت يٍ انطبنجبد كزبثخ 

يزكشاد َىيُخ دىل يىاظُغ 

 ىانزؼه

 يزىسطخ 5 1152 2124

 يزىسطخ  1121 3136 انًزىسط* انؼبو نهًجبل

 انًجبل انثبٍَ: انزكبء انًُطمٍ/انشَبظٍ:
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 انًؤششاد و
انًزىسط 

 انذسبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ
 دسجخ انًًبسسخ انزشرُت

9 
اػشض انًسأنخ ثزسهسم 

 يُطمٍ
 كجُشح 1 1113 4119

6 
اسًخ نهطبنجبد ثًًبسسخ 

 انزفكُش انزهٍُ
 كجُشح 2 1112 3194

11 

اطهت يٍ انطبنجبد سثط 

ُى انًفبهُى انسبثمخ ثبنًفبه

 انجذَذح

 كجُشح 3 1122 3122

2 
أشجغ انطبنجبد ػهً كزبثخ 

 سيىص رسبػذهٍ فٍ انذم
 كجُشح 4 1112 3122

2 
اطشح األنغبص انشَبظُخ أثُبء 

 انششح
 كجُشح 5 1123 3162

 كجُشح  1112 3126 انًزىسط* انؼبو نهًجبل

 انًجبل انثبنث: انزكبء انجصشٌ/انًكبٍَ:

 يزىسطخ 1 1141 3112 حأوظف األنىاٌ أثُبء انشش 13

12 
أشجغ انطبنجبد ػهً رخُم 

 صىس انذم رهُُ ب
 يزىسطخ 2 1132 2192

14 
اػًم ػهً رجسُط انًؼهىيبد 

 يٍ خالل األشكبل
 يزىسطخ 3 1142 2192

11 
أدسة انطبنجبد ػهً ثُبء سسى 

 رخطُطٍ نهفكشح لجم انذم
 يزىسطخ 4 1143 2122

15 
أوظف انخشائط انزهُُخ أثُبء 

 انششح
 يزىسطخ 5 1144 2129

 انًزىسط* انؼبو نهًجبل

 

 

 

 يزىسطخ  1131 2193

 انًجبل انشاثغ: انزكبء انذشكٍ/انجسًٍ:

12 
أوظف انزؼهى انزؼبوٍَ أثُبء 

 انششح
 كجُشح 1 1122 3192

19 
أوظف يىاد يذسىسخ أثُبء 

 انششح
 كجُشح 2 1131 3162

 خيزىسط 3 1141 3132 اسزخذو نغخ انجسذ واإلشبساد 12

16 
أيبسس رًثُم األدواس أثُبء 

 انششح
 يزىسطخ 4 1146 2192

 كجُشح  1116 3149 انًزىسط* انؼبو نهًجبل
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 انًؤششاد و
انًزىسط 

 انذسبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ
 دسجخ انًًبسسخ انزشرُت

 انًجبل انخبيس: انزكبء االجزًبػٍ/انخبسجٍ:

21 
أرُخ نهطبنجبد انزفبػم فًُب 

 ثُُهٍ
 كجُشح 1 1144 3166

 يزىسطخ 2 1152 3113 أوظف رؼهى األلشاٌ 22

23 
االشزشان  أشجغ انطبنجبد ػهً

 فٍ يششوع يذذد
 ظؼُفخ 3 1145 2153

21 
أكهف انطبنجبد ثأَشطخ خبسج 

 انصف
 ظؼُفخ 4 1132 2141

24 
اسًخ نهطبنجبد ثزجبدل أدواس 

 انزمىَى فًُب ثُُهٍ
 ظؼُفخ 5 1142 2125

 يزىسطخ  1121 2122 انًزىسط* انؼبو نهًجبل

 انًجبل انسبدس: انزكبء انزارٍ/انذاخهٍ:

25 
نجبد ػهً يًبسسخ أشجغ انطب

 انزفكُش انفشدٌ
 يزىسطخ 1 1153 3113

 يزىسطخ 2 1154 2126 ادػى أفكبس انطبنجبد 22

26 
أشجغ انطبنجبد ػهً رمذَش 

 انزاد
 ظؼُفخ 3 1154 2151

29 
يشاػبح سشػخ انزؼهى نذي 

 انطبنجخ وفك لذسارهب انخبصخ
 ظؼُفخ 4 1151 2139

22 

أدسة انطبنجبد ػهً يًبسسخ 

زأيهٍ ثؼذ االَزهبء يٍ انزفكُش ان

 انًىلف انزؼهًٍُ

 ظؼُفخ 5 1136 2113

31 
أكهف انطبنجخ ثكزبثخ رمبسَش 

 فشدَخ
 ظؼُفخ 6 1123 1191

31 

اطهت يٍ كم طبنجخ كزبثخ 

سسبنخ اَجبثُخ رصف اَجبصهب 

 فٍ انًىلف انزؼهًٍُ

 ظؼُفخ جذا   2 1121 1123

 ظؼُفخ  1112 2135 انًزىسط* انؼبو نهًجبل

 سبثغ: انزكبء انًىسُمٍ/اإلَمبػٍ:انًجبل ان

32 
أشجغ انطبنجبد ػهً اإلَشبد 

 فٍ انًىلف انزؼهًٍُ
1122 1121 1 

ظؼُفخ 

 جذا  

34 
أشجغ انطبنجبد ػهً ركىٍَ 

 أًَبط راد لبفُخ
1152 1119 2 

ظؼُفخ 

 جذا  

33 
اػشض انًفبهُى ثشكم أَبشُذ 

 نهطبنجبد
1155 1113 3 

ظؼُفخ 

 جذا  
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 انًؤششاد و
انًزىسط 

 انذسبثٍ

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ
 دسجخ انًًبسسخ انزشرُت

 ظؼُفخ جذا    1112 1164 انًزىسط* انؼبو نهًجبل

 انًجبل انثبيٍ: انزكبء انجُئٍ/انطجُؼٍ:

32 

اسزخذو انًذسىسبد انجُئُخ 

يٍ دىنهب فٍ انًىالف 

انشَبظُخ كبنؼذ وانؼًهُبد 

 انذسبثُخ

 يزىسطخ 1 1136 2123

36 
أوظف انجُئخ انًذُطخ فٍ 

 انزصُُف
 يزىسطخ 2 1131 2124

35 
اخطط نزهمٍ ثؼط يىالف 

 صفانزؼهى خبسج ان
 ظؼُفخ 3 1124 1196

 ظؼُفخ  1112 2151 انًزىسط* انؼبو نهًجبل

 دسجبد 5* انًزىسط انذسبثٍ يٍ 

 ( 9جذول سلى ) 

انشَبظُبد فٍ يذَُخ ػشػش  يؼهًبد ُخ ورشرُجهب رُبصنُب  نذسجخ يًبسسخانًزىسطبد انذسبث 

 نألَشطخ انمبئًخ ػهً َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح

انًزىسط*  انًجبالد

 ٍانذسبث

االَذشاف 

 انًؼُبسٌ

 دسجخ انًًبسسخ انزشرُت

 يزىسطخ 3 1121 3136 انزكبء انهغىٌ/انهفظٍ

 كجُشح 1 1112 3126 انزكبء انًُطمٍ/انشَبظٍ

 يزىسطخ 4 1131 2193 انزكبء انجصشٌ/انًكبٍَ

 كجُشح 2 1116 3149 انزكبء انذشكٍ/انجسًٍ

 يزىسطخ 5 1121 2122 انزكبء االجزًبػٍ/انخبسجٍ

 ظؼُفخ 2 1112 2135 كبء انزارٍ/انذاخهٍانز

 ظؼُفخ جذا   2 1112 1164 انزكبء انًىسُمٍ/اإلَمبػٍ

 ظؼُفخ 6 1112 2151 انزكبء انجُئٍ/انطجُؼٍ

انذسجخ انكهُخ نألَشطخ انمبئًخ ػهً 

 َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح

 يزىسطخ  1191 2191

 دسجبد 5* انًزىسط يٍ 

معممات الرياضيات كاف لمذكاء  درجة لممارسة ( إلى أعمى7تشير نتائج الجدوؿ ) 
المنطقي/الرياضي والذكاء الحركي/الجسمي، ولعؿ ذلؾ يعود إلى طبيعة الرياضيات التي 
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توظؼ التفكير المنطقي في حؿ المشكالت والتسمسؿ المنطقي لعرض المسألة حتى يتـ 
لرياضيات تحتاج إلى فيميا عمى الصورة المطموبة، باإلضافة إلى أف المعممة أثناء شرح ا

بناء رموز تختصر ليا المسألة وتوضح لمطالبات كيفية سير خطوات الحؿ، كما أف الذكاء 
الحركي/الجسمي يعتبر اآلف ضرورة في ظؿ تطبيؽ التعمـ النشط، حيث تـ تدريب المعممات 
عمى عدة استراتيجيات وطرؽ تدريس منبثقة مف اتجاه التعمـ النشط، وىي ممزمة في 

 يا أثناء سير العممية التعميمية.تطبيق
( إلى أف كؿ مف الذكاء المغوي/المفظي، والذكاء 7كما تشير نتائج الجدوؿ )

لعؿ ذلؾ يعود متوسطة، و  الجتماعي/الخارجي جاء بدرجة ممارسةالبصري/المكاني، والذكاء ا
ة إال سائؿ المفظيرقاـ، وال تأتي المالمسائؿ في دروس الرياضيات بشكؿ أإلى عرض أغمب 

أسئمة، وبالرغـ مف أفراد درس  2خر الدرس بعدد قميؿ ال يتجاوز في بعض الدروس في  
متخصص بالمسائؿ المفظية في كؿ وحدة إال أنيا تعتبر قميمة جدًا فدرس واحد في الوحدة 
التعميمية يعتبر قميؿ، وتمجأ المعممة في بعض ألحياف إلى الحؿ المباشر دوف استخداـ 

لة التفصيمية، وبذلؾ فيي ال تحمؿ النص المفظي، وال يتـ تكميؼ الطالبات خطوات حؿ المسأ
بكتابة مذكرات يومية حوؿ مواضيع التعمـ، لعؿ تركيز معممة الرياضيات عمى لغة األرقاـ 

ح المباشر دوف استخداـ خرائط مفاىيـ أو ؿ األلواف والرسومات، أو تمجأ لشر يجعميا تيم
دة في ء بالحؿ، كما أنو ال تزاؿ االختبارات ىي الوسيمة المعتمرسـ تخطيطي لممسألة قبؿ البد

سناد التقويـ لغير المعممة في ىذا المجاؿ، مما نتج عنو ضعؼ تقويـ الرياضيات، وال يتـ إ
في تبادؿ أداور التقويـ بيف الطالبات، وضعؼ االشتراؾ في المشاريع واألنشطة خارج 

 الصؼ.
ء ف كؿ مف الذكاء الذاتي/الداخمي والذكا( إلى أ7كما تشير نتائج الجدوؿ )
ولعؿ ذلؾ يعود إلى تقيد المعممة بشرح واحد  ضعيفة البيئي/الطبيعي جاء بدرجة ممارسة

لجميع الطالبات، وبذلؾ ال يتـ مراعاة الفروؽ الفردية بينيف وسرعة تعمـ كؿ طالبة، كما أف 
تفكير في طريقة الحؿ، أو اكتشاؼ ممارسة التفكير التأممي وال ة ال تدعو الطالبة إلىالمعمم

الثغرات في الحؿ، وال تطمب منيا وتقدير شعورىا تجاه الموقؼ مف خالؿ كتابة رسالة 
فقد وردت فقرة أخطط لتمقي بعض مواقؼ إيجابية، أما فيما يتعمؽ بالذكاء البيئي/الطبيعي 
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فة الصؼ التعمـ خارج الصؼ بدرجة ضعيفة، حيث يقتصر تدريس الرياضيات أما عمى غر 
 أو غرفة المصادر، دوف االستعانة بحديقة أو ساحة المدرسة لتغيير جو التعمـ لمطالبات.

إلى أف كؿ مف الذكاء الموسيقي/اإليقاعي جاء بدرجة ضعيفة جدًا ويعود  باإلضافة 
ذلؾ إلى عدـ السماح لمطمبات باإلنشاد أثناء مواقؼ التعمـ أو بعد االنتياء منيا، كما أف 

ال تمجأ إلى تكويف أنماط ذات قافية أو عرض المفاىيـ بشكؿ أناشيد، رغـ توفرىا المعممة 
 عبر شبكة اإلنترنت، مثؿ أناشيد األرقاـ، وأناشيد األشكاؿ اليندسية.

في درجة ( AL-Wadi, 2001الوادي )وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة 
ال ي والتي جاءت بدرجة ضيفة، إالذكاء الموسيقي/اإليقاعي والذكاء البيئي/الطبيع ممارسة

الذكاء الذاتي/الداخمي والذكاء المغوي/المفظي والذكاء  أنيا تختمؼ عنيا في درجة ممارسة
 المنطقي/الرياضي والذكاء الحركي/الجسمي.

ـ( في ظيور 4001كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع دراسة الجوالده و خروف )
كبيرة،  كما تفؽ في  /الجسمي بدرجة ممارسةالذكاء الحركيالذكاء المنطقي/الرياضي و 

 فة، إال أنيا تختمؼ في درجة ممارسةضعي اء الذاتي/الداخمي عمى درجة ممارسةظيور الذك
 ضعيفة جدًا. ظيرت في ىذه الدراسة بدرجة ممارسة يقاعي والتيالذكاء الموسيقي/اإل

ي ظيور ـ( ف4004كما تتفؽ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة األنصاري )
 يئي/الطبيعي بدرجة ضعيفة.بالذكاء المنطقي/الرياضي بدرجة كبيرة، وظيور الذكاء ال

ظير الذكاء ـ( حيث 4007وتختمؼ نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة بف قويد )
 المنطقي/الرياضي بدرجة متوسطة في حيف جاء في ىذه الدراسة بدرجة كبيرة.

الذكاءات  بنظريةؼ إلماـ معممات الرياضيات ويمكف أف ُتعزى ىذه النتائج إلى ضع
اقتصرت  دريب المعممات في مدينة عرعر، فقدالمتعددة، وحسب خبرة الباحثة في مجاؿ ت

برامج التدريب عمى االستيعاب المفاىيمي في الرياضيات، والتعمـ النشط، والتقويـ المعتمد 
اضيات وفؽ المنيج المطور عمى األداء، حيث تعتبر ىذه البرامج ضمف حقيبة تعميـ الري

اهلل، باإلضافة إلى بعض جيود المعممات في التطوع بإلقاء بعض  لمشروع الممؾ عبد
الورش والمقاءات التعميمية، وما زالت برامج التعريؼ المعممات بنظرية الذكاءات تحتاج 

ؿ وتزايد لمزيد مف العناية مف قبؿ لجاف تدريب المعممات أثناء الخدمة، كما أف كثافة الفصو
أعداد الطالبات فييا يحد مف جيود المعممات في تطبيؽ أنشطة تالئـ كافة الذكاءات لدى 
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الطالبات، باإلضافة إلى قمة األدوات والوسائؿ التي تالئـ كؿ ذكاء، ولعؿ حرص المعممات 
إنياء موضوعات المقرر مقابؿ ارتفاع نصاب التدريس لدى المعممات يحد مف عمى 

 ف عمى البحث والتطوير الذاتي.جيودىف وقدراتي
فروؽ ذات مف أسئمة الدراسة والذي نصو: "ىؿ توجد  ثانيلإلجابة عف السؤاؿ الو 

معممات الرياضيات في مدينة عرعر لألنشطة القائمة عمى  داللة إحصائية لدرجة ممارسة
ار نظرية الذكاءات المتعددة تعزى لعدد سنوات خبرتيف؟"  قامت الباحثة باستخداـ اختب

تحميؿ التبايف األحادي )ؼ( لداللة الفروؽ بيف أكثر مف مجموعتيف مستقمتيف لمتعرؼ عمى 
لألنشطة القائمة عمى نظرية  ممارستيفالفروؽ بيف استجابات أفراد العينة حوؿ درجة 

الذكاءات المتعددة تبعًا الختالؼ عدد سنوات خبرتيف. والجداوؿ التالية تبيف النتائج التي تـ 
 إلييا:التوصؿ 

  ( 11جذول سلى ) 

 يًبسسزهٍ اخزجبس رذهُم انزجبٍَ األدبدٌ نذالنخ انفشوق فٍ اسزجبثبد ػُُخ انذساسخ دىل دسجخ

 نألَشطخ انمبئًخ ػهً َظشَخ انزكبءاد انًزؼذدح ثبخزالف ػذد سُىاد انخجشح

 يصذس انزجبٍَ انًجبل
يجًىع 

 انًشثؼبد

دسجبد 

 انذشَخ

يزىسط 

 انًشثؼبد
 لًُخ ف

يسزىي 

 نذالنخا
 انزؼهُك

انزكبء 

 انهغىٌ/انهفظٍ

 2122 3 2161 ثٍُ انًجًىػبد
 غُش دانخ 11112 2114

 1141 116 162123 داخم انًجًىػبد

انزكبء 

 انًُطمٍ/انشَبظٍ

 1112 3 3155 ثٍُ انًجًىػبد
 غُش دانخ 11321 1113

 1114 116 132162 داخم انًجًىػبد

انزكبء 

 انجصشٌ/انًكبٍَ

 4123 3 12121 ًىػبدثٍُ انًج
 غُش دانخ 11159 2155

 1166 116 192132 داخم انًجًىػبد

انزكبء 

 انذشكٍ/انجسًٍ

 3114 3 9141 ثٍُ انًجًىػبد
 غُش دانخ 11122 2139

 1131 116 152111 داخم انًجًىػبد

انزكبء 

 االجزًبػٍ/انخبسجٍ

 1169 3 5112 ثٍُ انًجًىػبد
 غُش دانخ 11329 1116

 1146 116 169155 م انًجًىػبدداخ

انزكبء 

 انزارٍ/انذاخهٍ

 4121 3 14141 ثٍُ انًجًىػبد

3166 11115 

دانخ ػُذ 

يسزىي 

1115 
 1131 116 152129 داخم انًجًىػبد

انزكبء 

 انًىسُمٍ/اإلَمبػٍ

 2112 3 6151 ثٍُ انًجًىػبد
 غُش دانخ 11161 1125

 1124 116 143194 داخم انًجًىػبد

انزكبء 

 انجُئٍ/انطجُؼٍ

 1126 3 2152 ثٍُ انًجًىػبد
 غُش دانخ 11615 1162

 1139 116 161141 داخم انًجًىػبد

انذسجخ انكهُخ 

 نألَشطخ

 1132 3 3196 ثٍُ انًجًىػبد
 غُش دانخ 11124 1164

 1121 116 93134 داخم انًجًىػبد

ي المجاالت: )الذكاء ( أف قيـ )ؼ( غير دالة ف00يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 
المغوي/المفظي، الذكاء المنطقي/الرياضي، الذكاء البصري/المكاني، الذكاء الحركي/الجسمي، 
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طبيعي(، وفي الذكاء االجتماعي/الخارجي، الذكاء الموسيقي/اإليقاعي، الذكاء البيئي/ال
شير إلى عدـ األنشطة القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة، مما ي الدرجة الكمية لممارسة

تمؾ  ات عينة الدراسة حوؿ درجة ممارستيفوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجاب
األنشطة القائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة، تعود الختالؼ عدد سنوات خبرة أفراد 

 العينة.
في  0.03( أف قيمة )ؼ( دالة عند مستوى 00كما يتضح مف الجدوؿ رقـ ) 

تي/الداخمي(، مما يشير إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجاؿ: )الذكاء الذا
أنشطة الذكاء الذاتي/الداخمي، تعود  درجة ممارستيفاستجابات عينة الدراسة حوؿ 

الختالؼ عدد سنوات خبرة أفراد العينة. وباستخداـ اختبار شيفيو لمكشؼ عف مصدر تمؾ 
 الفروؽ:

 (11جذول سلى )

 دسجخ يًبسسزهٍ انفشوق فٍ اسزجبثبد ػُُخ انذساسخ دىل اخزجبس شُفُه نزىظُخ يصذس

 ألَشطخ انزكبء انزارٍ/انذاخهٍ ثبخزالف ػذد سُىاد انخجشح

 ػذد سُىاد انخجشح
انًزىسط 

 انذسبثٍ

 5ألم يٍ 

 سُىاد

 9-5يٍ 

 سُىاد

 15-11يٍ 

 سُخ

 15أكثش يٍ 

 سُخ
 انفشق نصبنخ

      1121 سُىاد 5ألم يٍ 

 سُىاد 9-5يٍ     * 2162 سُىاد 9-5يٍ 

 سُخ 15-11يٍ     * 2156 سُخ 15-11يٍ 

      2141 سُخ 15أكثش يٍ 

1115* رؼٍُ وجىد فشوق دانخ ػُذ يسزىي   
في درجة  0.03الة عند مستوى ( وجود فروؽ د00يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 أنشطة الذكاء الذاتي/الداخمي عمى النحو التالي: ممارسة
سنوات(، وبيف المعممات ذوات الخبرة )مف  3ة )أقؿ مف بيف المعممات ذوات الخبر  -0

 سنوات(. 7-3سنوات(، وذلؾ لصالح المعممات ذوات الخبرة )مف  3-7
سنوات(، وبيف المعممات ذوات الخبرة )مف  3بيف المعممات ذوات الخبرة )أقؿ مف  -4

 سنة(. 03-00سنة(، وذلؾ لصالح المعممات ذوات الخبرة )مف  00-03
سنوات الخبرة زادت معو درجة ( يتضح أنو كمما زادت 00نتائج الجدوؿ )وبمالحظة  
الذكاء الذاتي/الداخمي، ولعؿ ذلؾ يعود إلى أف كثرة الممارسة ومخالطة المعممة  ممارسة

دعـ لبات وتشجعيف عمى تقدير الذات، وتلطالبات أكثر يجعميا قادرة عمى احتواء الطا
ؿ مع عدد كبير مف الطالبات ا بينيف، حيث أف التعامأفكارىف، وتراعي الفروؽ الفردية فيم



 ........................................................ مات الرياضيات لألنشطة القائمةدرجة ممارسة معل

- 4010 - 

ف يكسب المعممة القدرة عمى فيـ نفسية كؿ طالبة، ومراعاة ظروفيا وقدراتيا في يمكف أ
 التعمـ.

 :التوصيات
عقد دورات تدريبية لمعممات الرياضيات حوؿ التعريؼ بنظرية الذكاءات المتعددة وسبؿ  -

 تطبيقيا أثناء تدريس الرياضيات.
 ويد المعممات بمقاييس لمكشؼ عف أنواع الذكاءات لدى الطالبات.تز  -
 عقد ورش عمؿ حوؿ أدوات التقويـ في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة. -
 توفير مراجع حوؿ المستجدات التربوية في تعميـ وتعمـ الرياضيات. -
 تزويد المدارس بأدوات ووسائؿ تالئـ كؿ أنواع الذكاءات المتعددة. -

 املكرتحات:

 ي ضوء نتائج الدراسة الحالية يمكف اقتراح بعض المشكالت البحثية كالتالي:ف
 االحتياجات التدريبية لمعممات الرياضيات في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة. -
فاعمية برنامج تدريبي مقترح لتنمية الميارات التدريسية في ضوء نظرية الذكاءات  -

 المتعددة لدى معممات الرياضيات.
 نظرية الذكاءات المتعددة في تعميـ الرياضيات. ممارسات التدريسية في ضوءمعوقات ال -
وحدة تعميمية مقترحة في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وأثرىا عمى تحصيؿ الطالبات  -

 في مقرر الرياضيات.
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