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مبستوى التحصيل يف الرياضيات لدى طالبات املرحلة اإلبتدائية  الذكاءات املتعددة وعالقتها
 العليا يف حمافظة جدة

 
 الملخص

التعرف على أكثر الذكاءات المتعددة شيوعًا لدى طالبات المرحلة المرحلة اإلبتدائية العليا في هدفت الدراسة إلى       

وسطات استجابات أفراد عينة الدراسة للذكاءات محافظة جدة، والكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين مت

)مرتفع، في الرياضيات المتعددة  تعزى للمتغيرات المستقلة ) الصف الدراسي )رابع، خامس، سادس(، التحصيل 

متوسط((، والكشف عن العالقة ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة للذكاءات المتعددة 

لتحصيل الدراسي في الرياضيات، اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وطبقت مقياس الذكاءات المتعددة ومستوى ا

 ( طالبة.501كأداة لجمع البيانات، وبلغ عينة الدراسة )

/اللغوي(، أن الدرجة الكلية للذكاءات المتعددة جاءت بدرجة )متوسطة( وجاء أعالها للذكاء )اللفظي أظهرت النتائج     

تاله الذكاء )منطقي/ رياضي(، تاله الذكاء )موسيقي/  ايقاعي(، ثم جاء الذكاء )جسمي/ حركي(، تاله الذكاء 

)االجتماعي(، تاله الذكاء )شخصي/  ذاتي(، تاله الذكاء )بصري/ مكاني(، وأخيًرا جاء الذكاء )طبيعي(، كما أظهرت 

في الدراسة للذكاءات  المشاركات الستجابات ين المتوسطات الحسابيةالنتائج عدم وجود فروق ذات دالّلة إحصائية ب

المتعددة تعزى لمتغير الصف الدراسي )رابع، خامس، سادس(، وكشفت النتائج عدم جود فروق ذات دالّلة إحصائية بين 

ركي، ح /اللغوي، جسمي/ في الدراسة لمستوى الذكاءات )اللفظي المشاركات الستجابات المتوسطات الحسابية

 ايقاعي، طبيعي، الدرجة الكلية( تبعًا لمتغير مستوى التحصيل بالرياضيات./ ذاتي، موسيقي /االجتماعي، شخصي

في الدراسة  المشاركات الستجابات وأظهرت النتائج وجود فروق ذات دالّلة إحصائية بين المتوسطات الحسابية     

لمتغير مستوى التحصيل بالرياضيات )مرتفع، متوسط(،  مكاني( تبعاً  /رياضي، بصري /لمستوى الذكاءات )منطقي

وجاءت الفروق لصالح فئة مرتفعي التحصيل بالرياضيات، كما أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباط )موجبة( ذات داللة 

 إحصائية بين الذكاءات )منطقي/ رياضي، بصري/ مكاني( وبين مرتفع التحصيل في الرياضيات.

 

 العليا. المرحلة اإلبتدائية، الرياضيات، الذكاءات المتعددةالكلمات المفتاحية: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





3 
 

 

Multiple intelligences and their relationship to the level of achievement in 

mathematics among students of upper primary school in Jeddah 

Abstract 

     The study aimed to identify the most common multiple intelligences 

among students stage the upper primary school in Jeddah, and disclosure of 

statistical significance between the mean study sample responses of multiple 

intelligences attributed the independent variables differences (grade (fourth, 

fifth, sixth), achievement in mathematics ( high, medium)), detection of 

statistically significant relationship between the average sample member 

responses to the study of multiple intelligences and the level of academic 

achievement in mathematics, study followed the descriptive and analytical 

approach, and applied multiple intelligences scale as a tool to collect data, and 

reached the study sample (105( students. 

     The results showed that the total score of multiple intelligences came 

(medium) and was the highest intelligence (Linguistic/verbal Intelligence), 

followed by (logical / mathematical Intelligence), Followed by (Musical 

Intelligence), and then came Intelligence (Intrapersonal Intelligence), 

followed by (social), followed by (personal / self), followed by 

(Visual/Spatial Intelligence), and finally came (naturally), The results also 

showed no statistically significant differences between the mean of the 

responses in the study of multiple intelligences due to the variable grade 

(fourth, fifth, sixth), and the results revealed not exist statistically significant 

differences between the mean of the responses in the study of the level of 

intelligences (Linguistic/verbal, Musical Intelligence, Intrapersonal, social, 

personal / self, naturally, the total score), depending on the variable level of 

achievement in mathematics, and The results showed statistically significant 

differences between the mean of the responses in the study of the level of 

intelligences (logical / mathematical, visual / spatial) due to the variable 

achievement in mathematics level (high, medium), and came differences in 

favor of high achievement in mathematics, and the results showed a 

correlation (positive) between intelligences (logical / mathematical, visual / 

spatial) and high achievement in mathematics. 

 

 Keywords: Multiple Intelligences, mathematics, upper primary school 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





4 
 

 

 المقدمة:

علم  ياهتمام الكثير من الباحثين فالمجال العقلي المعرفي من المجاالت التى جذبت ُيعد        

 يالنفس، وأدى ذلك إلى ظهور الكثير من االتجاهات والنظريات التى حاولت فهم وتفسير العقل البشر 

دراسة الذكاء كقدرة عقلية عامة،  ي: االتجاه التقليدي المتمثل فيوالتى انقسمت إلى اتجاهات ثالثة ه

المتعددة أو الذكاءات ات المعرفية، واتجاه القدرات العقلية واتجاه تكوين وتناول المعلومات أو العملي

 (.3002)حسين،  المتعددة

ا جديدً  امفهومً  Frames of mind)) ي(  فى كتابه أطر العقل البشر 5892) عام وقدم جاردنر       

 للذكاء اإلنساني من خالل نظرية الذكاءات المتعددة، والتى وضع دعائمها األساسية من فروع علم

وجود سبعة ذكاءات أساسية على األقل  حيث يقترحالنفس المختلفة )المعرفي، والنمائي، والعصبي(. 

)الحسـابي، واللغوي، والمكاني، والجسمي، والموسيقي، والشخصي، واالجتماعي(.  الذكاءاتب تتمثل

نظريته عن الذكاءات المتعددة إلى توسيع مجال اإلمكانيات اإلنسـانية بحيث تتعدى  يسعى جاردنر فو 

ذكاء إمكانية تتعلق بالقدرة على حـل المشكالت، وتشكيل أن الاقترح جاردنـر و  تقدير نسبة الذكاء،

(. والذكاء عند جاردنر عبارة عن مجموعة من 3002)جابر،  يالنواتج فى سياق خصب وموقف طبيع

ارات تمكن الشخص من حل مشكالته, وكذلك القدرات التى تمكن الشخص من إنتاج له تقديـره المه

المجتمع, والقدرة على إضافة معرفة جديدة، وليس عبارة عن بعد واحد فقط بل عدة أبعاد  يوقيمته ف

 (.3002)أحمد، 

عامــة )عامــل عــام(، العقليــة القــدرة الضــوء  يتقــيس الــذكاء فــ يوانتقــد جــاردنر اختبــارات الــذكاء التــ

 يوالـذكاء المنطقـ يكما أنها تقيس نوعين فقط مـن الـذكاء همـا الـذكاء اللغـو  احيث رأى أنها متحيزة ثقافيً 
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 وأن الــذكاء يتكــون مــن ذكــاءات متعــددة ،ء واحــد اســمه ذكــاءي، وأكــد علــى أنــه ال يوجــد شــيأو الرياضــ

 (.3002)عبدالقادر وأبو هاشم، 

 تتجلـى التعليميـة  التعلميـة فـي العمليـة خاصة وتطبيقات تربوية أبعاد المتعددة الذكاءات ولنظرية 

األســـاليب  مـــن واســـع مـــدى علـــى أيًضـــا وتشـــتمل تتســـم بالشـــمولية، قيـــاس كـــأداة هـــذه النظريـــة باســـتخدام

 طرائــق وأن قــدرات، مــن لـدى الفــرد مــا مــع وتنســجم الدراســية، المنـاهج تتناســب مــع واالسـتراتيجيات التــي

ذا ما تمت الموائمة. الطلبة ذكاءات تنوع مع يتناسب وأساليبه يجب أن تتنوع بما التعليم  بين ذكـاءات وا 

ـــديهم الفرديـــة والفـــروق يتناســـب بمـــا وقـــدراتهم الطلبـــة ـــتعلم علـــى الحصـــول فـــرص تكـــون ل  فائـــدة أكثـــر ال

 (.3002اإلبداع )حسين،  باب وايجابية، ويفتح

 الــذكاءات نظريــة فــي البحــث ( أن دوافــعXie and Lin, 2009) كــل مــن أكســي ولــينوذكــر 

 يقتصــــر ال بحيــــث الدراســـية، المقــــررات وتصـــميم التــــدريس فاعليــــة تعزيـــز بهــــدف انطلقـــت قــــد المتعـــددة

نمـــا والتقـــويم، التـــدريس طـــرق فـــي الخيـــارات مـــن بالمزيـــد المعلمـــين تزويـــد علـــى هـــذه النظريـــة اســتخدام  وا 

 طلبــتهم فهــم علــى المعلمــين مســاعدة كــذلك متعــددة، بطــرق تعلمــوه مــا بإظهــار للمتعلمــين الســماح أيًضــا

ــا بشــكل أفضــل، مالحظــة  أجــل مــن متعــددة منــاحي توظــف أن يجــب المــدارس فــإن النظريــة لهــذه ووفًق

 .مختلفة بزوايا الحالية مستوياتهم وتقويم الطلبة لدى المشكالت حل مهارات

 مجاالت التعليم كافة في التربوية التضمينات من العديد المتعددة الذكاءات نظرية أبرزت كما

 التجديد تعد مدخاًل إلحداث النظرية إلى أن هذه( 3050)والسيد  توفيق وأشار المختلفة، ومراحلها

 تصميم أثناء تتصف بالمرونة خيارات تقديم في تسهم كما. الجامعي التعليم قبل ما مرحلة في التربوي

 (.3009الشامي، )متعددة  بطرق المحتوى تقديم من المعلمين تمكن بحيث المناهج،

 هدفت إلى التعرف على أنماط الذكاءات المتعددة لدى طلبة المرحلة بدراسة (3052)ريان  وقام

وفًقا  الثانوية بمديرية تربية الخليل في فلسطين، كما هدفت إلى فحص اتجاه التمايز في هذه الذكاءات
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 اتبعتالرياضيات.  األكاديمي، ومستوى التحصيل فيلمتغيرات: الجنس، والصف الدراسي، والمسار 

( 908) عينة مؤلفة منمقياس الذكاءات المتعددة على  ت، وطبقالدراسة المنهج الوصفي التحليلي

جاءت على الترتيب: اجتماعي،  هرت نتائج الدراسة أن الذكاءات الشائعة لدى الطلبة. أظطالًبا وطالبة

تبين وجود فروق ذات داللة  ، مكاني، طبيعي، كماشخصي، لفظي، جسمي، موسيقي، رياضي

تبًعا  والبصري، والشخصي والمنطقي، إحصائية في الذكاءات المتعدد ككل وفي كل من الذكاء اللفظي،

 .في الرياضيات لصالح ذوي مستوى التحصيل المرتفعو  مستوى التحصيل في الرياضياتل

الثانويــة  المرحلــةلــدى طلبــة  المتعــددبنــاء مقيــاس الــذكاء إلــى  (3009)كمــا هــدفت دراســة ابــراهيم 

ا طالًبـ( 100الموهـوبين، وشـملت الدراسـة )لـدى الطلبـة  المتعـددكل نوع من أنواع الذكاء  وقياس مستوى

 إلــىوتوصــلت الدراســة   بغــداد، فــي والموهــوبين الطلبــة العــاديينمــدارس  مــنالتســاوي  وطالبــة هــم علــى

 بالعاديين.مقارنة  المتعددمستوى الذكاء  في المتميزينتفوق الطلبة 

 المتعــددة لــدى الــذكاءات مســتوى علــى التعــرف إلــى(  3002والخزنــدار ) دراســة عفانــة ســعت كمــا

 نحوهــا، طبقــت الطلبــة وميــول الرياضــيات فــي بالتحصــيل وعالقتهــا بغــزة األساســي التعلــيم مرحلــة طلبــة

ــــــا( 5292)مــــــن  مؤلفــــــة عينــــــة علــــــى الدراســــــة العاشــــــر  إلــــــى األول الصــــــف طلبــــــة مــــــن وطالبــــــة طالًب

واتضــح  متفاوتــة، بــدرجات الــذكاءات المتعــددة تمتلــك الدراســة عينــة أن الدراســة نتــائج األساســي.ظهرت

ــا وتفــوق  واإلنــاث، الــذكور عنــد شخصــي والبــين شخصــي، والضــمن الموســيقي، الــذكاء ترتيــب فــي اتفاًق

 المكـاني، كمـا والـذكاء اللفظـي الـذكاء فـي اإلناث تفوقت حين في الجسمي، والذكاء المنطقي في الذكور

 المنطقـي والميـل الـذكاء وبـين الرياضـيات، فـي والتحصيل المنطقي الذكاء بين موجبة عالقة وجود تبين

 .الرياضيات نحو

 للــذكاءات المتميــزين الطلبــة تقــديرات علــى إلــى التعــرف (Chan, 2004)وهــدفت دراســة جــان 

 النتــائج أظهــرت وطالبــة، طالًبــا( 522)مــن  مؤلفــة عينــة علــى الدراســة قــتوطب لــديهم، الســائدة المتعــددة
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األخير،  الترتيب في والطبيعي الجسمي الذكاء جاء حين في األول، الترتيب في المنطقي تصدر الذكاء

 .قبلهم من المدركة والفعالية لإلبداع مرتفعة كمنبئات المتعددة للذكاءات الطلبة تقديرات وجاءت

 المتعـددة والـذكاءات الـتعلم أنمـاط تقصـي ( إلى (Katzowitz, 2002كما هدفت دراسة كاتزويتز 

طالًبـا ( 559)مـن مؤلفـة عينـة علـى الدراسـة أجريـت بأمريكـا، جورجيـا واليـة في الدبلوم مرحلة طلبة لدى

 واالجتمـاعي، الشخصـي الـذكاء هـو العينة أفراد لدى شيوًعا الذكاءات أكثر أن النتائج وأظهرت وطالبة،

 .العمر لمتغير وفًقا المتعددة الذكاءات في دالة ذات فروق وجود عدم تبين كما

إلى الكشف عن مدركات الطلبة األمريكيين  (Nevllin, 2000)كما هدفت دراسة نيفلين 

 الدراسة بيانات جمع اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، وتم لديهم، السائدة المتعددة للذكاءات

 المستوى طلبة من وطالبة طالًبا( 533)و الثالث، طلبة المستوى من وطالبة طالًبا( 522) من 

 الذكاءات أكثر أن النتائج بينت عشر، الحادي طلبة المستوى من وطالبة طالًبا(  98) و السابع،

 المستويات بين إحصائًيا دالة فروق وجود تبين كما وأقلها الموسيقي، المكاني، هو الطلبة لدى شيوًعا

  الذكاءات ولصالح المستوى األعلى. جميع في الثالثة

 طالبات لدى على مستوى الذكاءات المتعددةق تسعى الدراسة الحالية للتعرف وألهمية ما سب      

 الرياضيات. في التحصيل بمستوى جدة، والكشف عن وعالقتها محافظة في العليا اإلبتدائية المرحلة

 :مشكلة الدراسة     

مكاناتها، قدراتها حقيقة على تتعرف الطالبة يجعل الدراسي التحصيل أن شك ال       إلى فوصولها وا 

 القلق عنها ويبعد ذاتها، عن اإليجابي مفهومها ويعزز نفسها في الثقة يبث مناسب تحصيلي مستوى

 الثقة فقدان إلى يؤدي فإنه الدراسي التحصيل في فشلها أما. النفسية صحتها يقوي مما والتوتر،

 الصحة سوء دعائم من وهذا والقلق، التوتر إلى يؤدي كما والنقص، باإلحباط واإلحساس بالنفس،

 األولي التعليم مراحل وأوثق في أكبر الدراسي والتحصيل الذكاء بين االرتباط كما يعد. للطالبة النفسية
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 في يستمرون مرتفعة تحصيل درجاتيكتسبون  العالي الذكاء ذوي فالطلبة. المتقدمة المراحل في منه

لى الصفي العمل في التقصير إلى المتدني ذو الذكاء الطلبة يميل حين أطول، في لمدة المدرسة  وا 

 (.3002المدرسة )أدم،  من مبكًرا التسرب

مـن  واسـع طيـف اسـتخدام المعلمـين على يحتم الطلبة بين االختالفات والفروق الفردية ووجود     

 على التنوع التأكيد مع طلبتهم، بها يتمتع التي المتعددة الذكاءات مع لتتالءم التدريس، إستراتيجيات

 يطوروا بأن للطلبة الوقـت الكافي إعطاء أجل من آخر إلى عرض من ينتقلوا وأن عروضهم من

 (.5889 زيتون،) الـتعلم والتعليم عمليـة إطار في فعاليتها يزيدوا وأن الضعيفة، ذكاءاتهم

الذكاءات المتعددة وعالقتها بمستوى ومن هنا جاءت فكرة الدراسة الحالية محاولة للتعرف على       

وتتلخص مشكلة ، التحصيل في الرياضيات لدى طالبات المرحلة اإلبتدائية العليا في محافظة جدة

 :التساؤالت اآلتيةالدراسة باإلجابة عن 

 جدة؟ محافظة في العليا اإلبتدائية المرحلة المرحلة طالبات لدى شيوعاً  المتعددة الذكاءات أكثر ما -5

 للذكاءات الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات هل توجد فروق -3

 مرتفع،) التحصيل ،(سادس خامس، رابع،) الدراسي الصف)  المستقلة للمتغيرات تعزى المتعددة

 ؟((متوسط

 للذكاءات الدراسة عينة أفراد استجابات متوسطات بين اإلحصائية الداللة ذات عالقة هل توجد -2

 الرياضيات؟ في الدراسي التحصيل ومستوى المتعددة

  أهداف الدراسة:

 تسعى الدراسة الحالية لتحقيق األهداف اآلتية:   

اإلبتدائية العليا في أكثر الذكاءات المتعددة شيوعًا لدى طالبات المرحلة المرحلة  التعرف على .1
 محافظة جدة.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





9 
 

الكشف عن الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة للذكاءات  .2
س، سادس(، التحصيل )مرتفع، المتعددة  تعزى للمتغيرات المستقلة ) الصف الدراسي )رابع، خام

 ((.متوسط

متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة للذكاءات  الكشف عن العالقة ذات الداللة اإلحصائية بين .3
 المتعددة ومستوى التحصيل الدراسي في الرياضيات؟

 همية الدراسة:أ

واالتجاهات  التطورات تواكب ودراسات إلى أدوات الحاجة من الحالية تعود أهمية الدراسة      

من  انطلبًقا وذلك حالتهم الفكرية،وتشخيص  المعاصرة في قياس مستوى التحصيل لدى الطلبة العالمية

 :اآلتية االعتبارات من الدراسة أهمية الطلبة، وتنبثق لدى الذكاءات المتعددة قياس عملية

طالباتهن  لدى المتعددة الذكاءات أنماط المبكر عن الكشف ضرورة نحو المعلمات أنظار توجيه -5

 .األنماط هذه مع تتناسب التي التدريس استراتيجيات الختيار باعتبارها مدخاًل 

مع  تتالءم تعلمية بيئات توفير نحو المعلمات توجهات من الدراسة هذه تعزز أن المتوقع من -3

 .طالباتهن لدى العقلية القدرات

مسارات  نحو الطالبات توجيه في تساعد التي المؤشرات بعض توفير في الدراسة هذه تساعد قد -2

 .لديهم الشائعة الذكاءات أنماط مع تتوافق أكاديمية

 التعليم اإلبتدائية، مرحلة في التربوية اإلرشاد برامج تجويد في الدراسة هذه تساهم أن المتوقع من -2

 .الدراسة هذه في والمستخدمة لديهم السائدة الذكاءات عن الكشف بقوائم باالستعانة

طالبات  لدى المتعددة بالذكاءات الصلة ذات المتغيرات أهم على إضاءة الدراسة هذه ستشكل -1

ثراء تعزيز في يسهم مما اإلبتدائي، التعليم  .المجال هذا في التربوي البحث مساحة وا 
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المتعددة،  الذكاءات حول الدراسات من المزيد إلجراء الباحثين أمام آفاًقا الدراسة هذه ستفتح -9

 الصلة بمخرجات ذات راتالمتغي بعض على فاعليتها وقياس أخرى، وصفوف مراحل باستهداف

 .التربوية المنظومة

أثناء وذلك بالتدريب  معلمات الرياضياتمكن االستفادة من نتائج الدراسة في تطوير أداء ي -2

 ، في ضوء نتائج الدراسة.وتحديد االحتياجات التدريبية لهمومعرفة  ،الخدمة

 حدود الدراسة:

 فيطالبات المرحلة اإلبتدائية العليا )الرابع، الخامس، السادس( المكانية: البشرية و الحدود  -

 جدة.في محافظة  المدارس الحكومية

 .ه5229-5222من العام الدراسي  األولالحدود الزمانية: الفصل الدراسي  -

 /اللغوي، منطقي/ تقتصر الدراسة على الذكاءات المتعددة والتي تتمثل ) اللفظيالحدود الموضوعية: 

ايقاعي، طبيعي(،   /ذاتي، موسيقي  /حركي، االجتماعي، شخصي /مكاني، جسمي /رياضي، بصري

 وعالقتها بمستوى التحصيل الدراسي في الرياضيات.

 مصطلحات الدراسة:

 الذكاءات المتعددة:

( أن الذكاء" قدرة نفسية بيولوجية لتشغيل المعلومات التي يمكن 29، ص 3002يرى جاردنر )     

تنشيطها في كيان ثقافي لحل المشكالت أو خلق المنتجات التي لها قيمة في الكيان الثقافي، كما يرى 

أنها ذكاءات متعددة وليست ذكاء واحدًا وحدد أنواعها )الذكاء اللغوي، الذكاء المنطقي )الرياضي(، 

عي(، الذكاء الذكاء المكاني )البصري(، الذكاء الجسمي )الحركي(، الذكاء الموسيقي )اإليقا

 االجتماعي، الذكاء الذاتي )الشخصي(، الذكاء الطبيعي(".
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( أن الذكاءات المتعددة عبارة عن" إمكانات بيولوجية، نتاج 22، ص3055وذكر الخفاف )      

للتفاعل بين العوامل التكوينية والعوامل البيئية، ويختلف األفراد في مقدار الذكاء الذي يولدون به، كما 

ي الكيفية التي ينمو بها، ذلك أن معظم األفراد يسلكون وفق المزج بين أنواع فطبيعته و  يختلف في

 الذكاء لحل مشكالتهم الحياتية".

كما تعرف بأنها" جملة من الكفاءات الذهنية لإلنسان والقدرات والمهارات الفعلية التي يطلق عليه       

 (.22، ص 5888ذكاءات" )أوزي، 

 ي:الذكاء اللغوي الفظ

 خـاطر الفـرديجول في  المقدرة على استخدام الكلمات بصورة فاعلة، واستخدام اللغة للتعبير عما  

تحليــــل ، و والشــــرح، ضــــمن الخطابــــةيتو  ،أو كتابيــــاً  ســــواء كــــان ذلــــك شــــفوياً ، وفهــــم األشــــخاص اآلخــــرين

للغـــة كـــالنحو ا اســـتخدامات اللغـــة )التـــذكر، اســـتخدام النكـــات والســـخرية، التوضـــيح، التعلـــيم، فهـــم قواعـــد

 (.3002، ومعاني الكلمات، إقناع اآلخرين بشيء ما( )حسين

 الرياضي:أو  الذكاء المنطقي

األنظمة  يتعلق بالقدرات المنطقية والرياضية العلمية، وفهم المبادئ الضمنية وراء أنواع معينة من      

 (.3002السببية، أو الطريقة التي يعمل بها عالم المنطق أو أي عالم آخر )حسين، 

 . الذكاء المكاني البصري:4

المقدرة على إدراك العالم المكاني البصري بصورة دقيقة، والقدرة على تصور المكان النسبي       

راكات والتصورات ويتجلى بشكل خاص على تلك اإلد لألشياء في الفراغ، وعلى أداء أو إجراء تحوالت

 (.3009، )آرمسترونج ومهندسي الديكور، والمعماريين الرسامين،ك لدى ذوي القدرات الفنية،
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 :أو اإليقاعي الذكاء الموسيقي

القدرات  القافية ويظهر هذا النوع من الذكاء لدى ذويو األصوات، و يتعلق بإدراك األنماط اللحنية،       

الصوت وخبراء  ومهندسي والمنشدينغير العادية في الموسيقى، ويتضح هذا الذكاء لدى الموسيقيين 

تأليف اإليقاعات واأللحان وتمييز األناشيد من ب تتمثل السمعيات، حيث أن المهارات التي تتميز لديهم

 (.3050)وافي،  األصوات زواالستماع إلى القرآن الكريم والمقامات واألناشيد، وتميي ،نفس النغمة

 الذكاء الجسمي الحركي:

 ويظهر المشكالت واإلنتاج باستخدام الجسم كاماًل أو حتى جزء منه،حل ويقصد به القدرة على       

أن المهارات  لدى ذوي القدرات المتميزة من الرياضيين والراقصين والجراحين والممثلين والحرفيين، حيث

التي يتم فيها التنسيق  التمثيل والتقليد، التمارين الرياضية، المهارات الحركية الدقيقةالتي تتميز لديهم: 

 (.3002، )حسينالجسد استخدام اإلشارات ولغة و  ،بين اليد والبصر

 :شخصيال. الذكاء 2

 ،الحياة وهو مرتبط بالقدرة على تشكيل نموذج صادق عن الذات واستخدام هذه القدرة بفاعلية في   

والحكماء  وقدرته على التمييز، ويتضح هذا الذكاء لدى العلماء ة الفرد على فهم ذاته جيدًا،وقدر 

وشعور الفرد  حيث أن المهارات التي تتميز لديهم: التأمل الذاتي ومراقبة الذات، إدراك والفالسفة،

 الصبر على الشدائد ،بنفسه، معالجة المعلومات بصورة ذاتية، االلتزام بالمبادئ والقيم الخلقية والدينية

 (.3002، )حسين

 االجتماعي: الذكاء

الفروق بين الناس  والقدرة على مالحظة ،ويقصد به القدرة على فهم اآلخرين وكيفية التعاون معهم     

والمدرسين والوالدين والباعة، حيث  وخاصة التناقض في طباعهم وكالمهم ودافعيتهم كطبيعة السياسيين
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بداء الحساسية تجاه اآلخرين، و اآلخرين،  تتميز لديهم: العالقات والتواصل معأن المهارات التي  قوة و ا 

 (.3050)وافي،  رغباتهم ونواياهم معرفة الفروق بين الناس وخاصةو  المالحظة،

 الذكاء الطبيعي:. 1       

 عيوهو القدرة على تمييز وتصنيف الكائنات الحية والجمادات، ويتضمن الحساسية والو        

وعلماء  بالتغيرات التي تحدث في البيئة المحيطة، ويتضح هذا الذكاء لدى المزارعين والصياديين

وتصنيف معالم من  النبات والحيوان والجيولوجيا واآلثار، حيث أن المهارات التي تتميز لديهم : تمييز

، )جابر الميكروسكوباتو  الطبيعة، فهم الطبيعة، االهتمام بالنباتات والحيوانات، استخدام المناظير

3002.) 

 واإلجراءات الطريقة

جراءاتها، و  تضمنت         التي تعد بمثابة اإلطار التطبيقي لها، وذلك على النحو منهج الدراسة وا 

 :اآلتي

 منهج الدراسة: 

جميع أفراد  استجابةالنوع الذي يتم بواسطة  وهو ،التحليلياتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي  

 ،طبيعتها ودرجة وجودها ثالمدروسة من حي الظاهرة وصفبهدف  ،مأو عدد كبير منه الدراسةمجتمع 

شامل وتشخيص دقيق لواقع الظاهرة  فوص من تقديم ثالباح ّكنباإلضافة إلى أن هذا المنهج يم

 (.3000، العساف) كيفًيا وكمًيا المدروسة

 :وعينته مجتمع الدراسة

 طالبات المرحلة اإلبتدائية العليا )الرابع، الخامس، السادس( في منمجتمع الدراسة  تكون       

على جميع طالبات المرحلة االبتدائية الدراسة تم تطبيق أداة في محافظة جدة، و المدارس الحكومية 

ة عينة الدراسة الصالحوفي نهاية عملية جمع البيانات بلغت ، (522اإلبتدائية ) العليا في مدرسة
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الصف الدراسي، ومستوى ) لمتغيرألفراد عينة الدراسة وفقًا  افيما يلي وصفً و  ،طالبات( 501)للتحليل 

  (.5رقم ) التالي الجدول يوضح ذلكالتحصيل بالرياضيات(، و 

 للصف الدراسي ومستوى التحصيل بالرياضياتتبعًا  توزيع أفراد عينة الدراسة :(8جدول )
 المتغير الفئة التكرار النسبة %

 الصف الرابع 39 24.76%

 الصف الخامس 31 %23.81 الصف الدراسي

 الصف السادس 12 51.43%

 المجموع 501 500%

 متوسط 20 38.11%
 مستوى التحصيل بالرياضيات

 مرتفع 91 61.91%

 المجموع 501 500%

 الصف السادس اإلبتدائيمن الدراسية ب الطالبات المشاركات( أن غالبية 5من الجدول )يتضح       

مستوى التحصيل بالرياضيات، أما بالنسبة لمتغير (، %15.22وبنسبة ) طالبة( 12) نوبلغ عدده

( 91توزعن الطالبات بين متوسط التحصيل ومرتفع التحصيل، حيث بلغت عدد مرتفع التحصيل )

ة وبنسبة ( طالب20(، ثم جاءت فئة متوسط التحصيل وبلغ عددهن )%95.80طالبة وبنسبة )

(29.50%.) 

 داة الدراسةأ

 مقياس الذكاءات المتعددة سئلتهاأبغرض تحقيق أهداف الدراسة واإلجابة عن  ةالباحث تاستخدم      

( وهي McKenzie, 2013قائمة ماكينزى )ويعتمد هذا المقياس على  كأداة لجمع البيانات،

 ( من الموقع: Internetمتوفرة على شبكة العنكبوتية العالمية )
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(http://surfaquarium.com/MI/inventory.htm( وتتكون من ,)مفردة 90 )

أنواع من الذكاء، بمعدل عشر مفردات لكل نوع، موزعة توزيعًا عشوائيًا  ثمانيةموزعة على 

 ةعليها الباحث تتم اختيار هذه القائمة من عدة مقاييس أطلعو وجميع المفردات موجبة، 

 ,Armstrongالذكاءات المتعددة والتي قام بإعدادها ارمسترونق ) من أهمها: قائمة

(, وقائمة تقييم الذكاءات المتعددة  والتى أعدت ضمن برنامج التعلم عن بعد بوالية 1994

(, وقائمة الذكاءات California Distance Learning Program, 1996كاليفورنيا )

, وقد وقع االختيار على القائمة الحالية ( Bohner, 1998المتعددة والتى أعدها بوهر )

أنواع من الذكاءات ( 9) وتحتوي هذه القائمة على ،لتميزها بمعامالت ثبات وصدق مرتفعة

 .طالمتعددة بينما القوائم األخرى اقتصرت على سبعة أنواع فق

أعضاء هيئة  اثنين منبتعريب هذه القائمة ومراجعة الترجمة مع  وقامت الباحثة

تعديل صياغة بعض  وتمالتدريس المتخصصين فى مجال طرق تدريس اللغة اإلنجليزية، 

 أداة الدراسة فقراتمن  فقرةويقابل كل ، االسالميبما يتوافق مع المجتمع العربي  الفقرات

، بدرجة متوسطة، بدرجة عالية، ابدرجة عالية جدً ) : مقياس ليكرت الخماسي كاآلتي

 (.جًدا بدرجة منخفضة، ةبدرجة منخفض

 :كالتالي الطرق مند بعد صدق أداة الدراسة التحقق من تم :الحالية أداة الدراسة صدق ثانيًا:

حسب  ةموزع الفقرة: تم تحديد الصدق الظاهري ألداة الدراسة من خالل عرض . الصدق الظاهري8

، على مجموعة من المحكمين المختصين من ذوي الخبرة والكفاءة والبالغ عددهم إليهنتمي يالذي  الذكاء
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الذي  الذكاءوسالمتها اللغوية وانتمائها إلى  الفقرات، للحكم على مدى صحة وشمولية محكمين( 1)

تم اعتماد أداة وبعد إجراء التعديالت المطلوبة المحكمين،  فيه، وفي ضوء التغذية الراجعة من  تصنف

تضمن المتغيرات الشخصية تاألول:  القسم، قسمينراسة لتصبح في صورتها النهائية تتكون من الد

الثاني  القسمأما (، الصف الدراسي، مستوى التحصيل بالرياضيات)والوظيفية ألفراد عينة الدراسة 

لكل المتعددة  ( أنواع من الذكاءات9)وصنفت في ، فقرة( 90بلغ عددها ) الفقراتتضمن مجموعة من 

 ذكاء عشرة فقرات.

( 20تم تجربته على عينة استطالعية مكونة من ) المقياس: للتحقق من صدق بناء .صدق البناء

 Pearson Correlationمن خارج عينة الدراسة، وحساب معامل ارتباط بيرسون ) طالبة

Coefficient وحساب معامل االرتباط المصحح  للمقياسوالدرجة الكلية  البعد( بين درجة

(corrected item-total correlation)  والدرجة الكلية نتمي إليهتالذي  والبعد الفقرةدرجة بين ،

( 0.22مع الدرجة الكلية تراوحت ما بين ) للذكاءات المتعددةأن قيم معامالت االرتباط أظهرت النتائج 

(، مما يعني وجود درجة عالية من α = 0.01ة )( وذات داللة إحصائية عند مستوى الدالل0.21و)

 .المقياسمن صدق  مقبولةاالتساق الداخلي بما يعكس درجة 

 والبعد الفقرةبين  (corrected item-total correlation)ولحساب معامل االرتباط المصحح     

الذي  البعدمع  للفقراتأن معامل االرتباط المصحح  أظهرت النتائج، والدرجة الكلية نتمي إليهت ذيال

(، حيث (Kline, 1986 (0.20)أكبر من  ضمن المدى المسموح به والدرجة الكلية نتمي إليهت

موزعة  فقرة( 90النهائية مكونة من ) هفي صورت المقياسصبح يوعليه  (0.90 – 0.21تراوحت بين )

  ( أنواع من الذكاءات المتعددة.9)على 
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 الحالية ثبات أداة الدراسةثالثًا: 

 Crocker) (Cronbachs Alphaألفا ) كرونباخ بتطبيق معادلة المقياس تم تقدير معامل ثبات      

& Algina, 1986) ( 20ككل على العينة االستطالعية التي بلغت ) والمقياس المقياس أبعاد، لجميع

 (.3جدول )اليوضح ذلك كما  ،ومن خارج عينة الدراسة طالبة

 ككل في العينة االستطالعية والمقياس المقياس ألبعاد" αثبات كرونباخ ألفا " معامالت: (4جدول )
كرونباخ ألفا"  معامالت ثبات الذكاءات المتعددة الرقم

α1.11 اللغوي/ اللفظي 8 " للعينة االستطالعية 
 1.97 رياضي /منطقي 6
 1.19 مكاني /بصري 4
 حركي /جسمي 3

 

1.18 
 1.14 االجتماعي 5
 1.97 ذاتي  /شخصي 2
 1.99 ايقاعي  /موسيقي 9
 1.91 طبيعي 1
 1.17 الدرجة الكلية للمقياس 7

 المقياس ألبعاد" α( أن معامالت الثبات المقدرة بمعادلة كرونباخ ألفا"2الجدول ) يتضح من    

وهي قيم مقبولة  (،0.98) للمقياس(، وقد بلغت درجة الثبات الكلية 0.92 -0.22تراوحت بين )

 .(Crocker & Algina, 1986)ألغراض تطبيق الدراسة 

 :المقياستصحيح 

مقياس ليكرت الخماسي، والذي يعكس درجة موافقة  فقرة، أمام كل فقرة( 90من ) المقياستكون      

( أعطيت درجة واحدة. )بدرجة منخفضة( أعطيت جًدا )بدرجة منخفضة كاآلتي:أفراد عينة الدراسة 

( ا)بدرجة عالية جدً  درجات. 2)بدرجة عالية( أعطيت  درجات. 2)بدرجة متوسطة( أعطيت  درجتين.

ولتحديد درجة الموافقة من حيث قوتها أو ضعفها وتحديد االتجاه لمقياس ليكرت  درجات. 1أعطيت 

  مني:  لحكم على المتوسطات الحسابية، كما يلمن أجل ا إلى مقياس ثالثي، القيم تحويلالخماسي تم 
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( بدرجة 1لى  إ 2.99)من ( بدرجة متوسطة، 2.92إلى  3.22)من ( بدرجة ضعيفة، 3.22إلى  5)

 عالية.

 المعالجة اإلحصائية
حصائية باستخدام برنامج الحزمة اإلحصائية إلالمعالجات ا تنفيذلإلجابة عن أسئلة الدراسة تم     

 :كاآلتي  (SPSS)للعلوم االجتماعية 

  معامل ارتباط( بيرسونPerson،)  معامل االرتباط المصحح و(corrected item-total 

correlation) للمقياسصدق االتساق الداخلي  للتحقق من. 

 ( معادلة كرونباخ ألفاCronbachs Alpha) ، المقياسلتقدير معامالت ثبات. 

 عينة الدراسة،  خصائص حصاء الوصفي البسيط: والمتمثل في التكرارات والنسب المئوية لوصفإلا

والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وذلك لحساب القيمة التي يعطيها أفراد مجتمع الدراسة 

 .وبعد فقرةلكل 

 ختبار"ت" لعينتين مستقلتين )ا(Independent two-sample T-test  لدراسة الفروق بين

ختالف بين مجموعات المشاركين في ستجابات أفراد عينة الدراسة لمعرفة االالالمتوسطات الحسابية 

 مستوى التحصيل بالرياضيات )متوسط، مرتفع(.تبعًا لمتغير الدراسة 

  تحليل التباين األحادي استخدام (One Way Anova)  ذات قللتعرف على ما إذا كانت هناك فرو 

تبًعا بين اتجاهات المشاركين في الدراسة  (α= 0.05)عند مستوى الداللة اإلحصائية  داللة إحصائية

 الصف الدراسي(.)لمتغير 

 ( معامل ارتباط بيرسونPerson،) متوسطات بين اإلحصائية الداللة ذات للكشف عن العالقة 

 الرياضيات. في الدراسي التحصيل ومستوى المتعددة للذكاءات الدراسة عينة أفراد استجابات
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 ومناقشتهاعرض نتائج الدراسة وتفسيرها 

تم تحليلها ، حيث بيانات الدراسة من عرض وتفسير ومناقشة البيانات التي تم الحصول عليهاتم     

الداللة اإلحصائية لكل منها، من خالل اإلجابة على  مستوىاإلحصائية، وتحديد  من خالل المعالجة

 حسب تسلسل أسئلتها كما وردت أول مرة. أسئلة الدراسة

 المرحلة طالبات لدى شيوعاً  المتعددة الذكاءات أكثر ما:" األولأواًل: النتائج المتعلقة بالسؤال 
 جدة؟ محافظة في العليا اإلبتدائية المرحلة

بعد من لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، لكل      

 (.2يوضح ذلك الجدول )و  ،المتعددة(ابعاد المقياس )الذكاءات 

 الذكاءاتلمستوى المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري الستجابة أفراد عينة الدراسة : (3جدول )
 ا تنازلًيامرتبة ترتيبً  جدة محافظة في العليا اإلبتدائية المرحلة المرحلة طالبات لدى المتعددة

المتوسط  المؤشرات م
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الحكم على 
 المتوسطات

 عالية 0.99 2.80 اللغوي/ اللفظي 5
 عالية 5.08 2.92 رياضي/ منطقي 3
 عالية 5.50 2.28 ايقاعي /  موسيقي 2
 متوسطة 0.92 2.08 حركي/ جسمي 2
 متوسطة 0.29 2.02 االجتماعي 1
 متوسطة 0.99 3.89 ذاتي/  شخصي 9
 متوسطة 0.22 3.90 مكاني/ بصري 2
 متوسطة 5.22 3.13 طبيعي  9

 متوسطة 2.33                                                              الدرجة الكلية
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ت بدرجة )متوسطة( جاءللذكاءات المتعددة الكلية درجة ال( أن 2يتضح من الجدول رقم )     

( 2.80بمتوسط حسابي بلغ )اللغوي( / للذكاء )اللفظيجاء أعالها و ، (2.33بمتوسط حسابي بلغ )

رياضي( بمتوسط حسابي بلغ / ( وبدرجة عالية، تاله الذكاء )منطقي0.99وانحراف معياري )

ايقاعي( بمتوسط حسابي /  ( وبدرجة عالية، تاله الذكاء )موسيقي5.08( وانحراف معياري )2.92)

 ( وبدرجة عالية.5.50( وانحراف معياري )2.28بلغ )

( وبدرجة 0.92( وانحراف معياري )2.08حركي( بمتوسط حسابي بلغ )/ ثم جاء الذكاء )جسمي   

( وبدرجة 0.29( وانحراف معياري )2.02( بمتوسط حسابي بلغ )االجتماعي، تاله الذكاء )متوسطة

( 0.99( وانحراف معياري )3.89( بمتوسط حسابي بلغ )ذاتي/  شخصي، تاله الذكاء )متوسطة

( وانحراف معياري 3.90مكاني( بمتوسط حسابي بلغ )/ توسطة، تاله الذكاء )بصريموبدرجة 

( وانحراف 3.13وأخيًرا جاء الذكاء )طبيعي( بمتوسط حسابي بلغ ) ( وبدرجة متوسطة،0.22)

 ( وبدرجة متوسطة.5.22معياري )

نمية الذكاءات وترى الباحثة أن السبب في ذلك يعود إلى المناهج الدراسية والتي تسعى إلى ت   

قة غير مباشرة، وتتفق هذه النتيجة مع ما أشار المتعددة لدى الطالبات سواء بطريقة مباشرة أم بطري

 قد المتعددة الذكاءات نظرية في البحث ( أن دوافعXie and Lin, 2009إليه كل من أكسي ولين )

تتفق هذه النتيجة مع دراسة الدراسية، كما  المقررات وتصميم التدريس فاعلية تعزيز بهدف انطلقت

 اللفظي. الذكاء في والتي كشفت تفوق اإلناث(  3002والخزندار ) عفانة

 شيوًعا الذكاءات أكثر أن والتي أظهرت (Nevllin, 2000)واختلفت هذه النتيجة مع دراسة نيفلين    

 .وأقلها الموسيقي المكاني، هو الطلبة لدى
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 استجابات متوسطات بين إحصائية داللة ذات هل توجد فروق:" الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال  ثانيًا:
 خامس، رابع،) الدراسي الصف)  المستقلة للمتغيرات تعزى المتعددة للذكاءات الدراسة عينة أفراد

 ؟((متوسط مرتفع،) التحصيل ،(سادس

 .الصف الدراسيبالنسبة لمتغير  -8

لمستوى سة الدرا في المشاركات الستجابات الحسابيةالمتوسطات  بين للكشف عن داللة الفروق    

تحليل التباين  تم استخدام ،(سادس خامس، رابع،) الدراسي الصف لمتغير تعزى المتعددة لذكاءاتا

 (.1(، ويوضح ذلك الجدول رقم )One Way Anova) األحادي

المتوسطات  بين عن الفروق للكشف ،(One-Way ANOVA) األحادي التباين تحليل :(5جدول )
  الدراسي الصف لمتغير تعزى المتعددة لذكاءاتلمستوى اسة الدرا في المشاركات الستجابات الحسابية

 (سادس خامس، رابع،)
 مستوى الداللة قيمة "ف" متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين الذكاءات المتعددة

 اللغوي/ اللفظي

 1.346 6 6.888 بين المجموعات

 8.77 816 881.443 داخل المجموعات 1.852 6.89

  813 886.335 المجموع

 رياضي /منطقي

 1.554 6 8.116 بين المجموعات

 1.648 816 866.553 داخل المجموعات 1.667 6.47

  813 864.242 المجموع

 مكاني /بصري

 1.536 6 4.833 بين المجموعات

 1.617 816 869.998 المجموعاتداخل  1.438 6.57

  813 841.785 المجموع

 حركي /جسمي
 1.322 6 8.298 بين المجموعات

 1.821 816 866.483 داخل المجموعات 1.368 6.78

  813 864.715 المجموع

 االجتماعي
 1.334 6 8.174 بين المجموعات

6.82 1.855 
 1.615 816 886.228 داخل المجموعات
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  813 884.953 المجموع

 ذاتي /شخصي
 1.526 6 8.864 بين المجموعات

 1.621 816 847.773 داخل المجموعات 1.863 6.173

  813 838.889 المجموع

 ايقاعي/ موسيقي
 1.477 6 6.886 بين المجموعات

 1.812 816 887.113 داخل المجموعات 1.598 4.92

  813 868.772 المجموع

 طبيعي

 1.321 6 6.844 بين المجموعات

 1.834 816 862.526 داخل المجموعات 1.517 4.66

  813 861.275 المجموع

 الدرجة الكلية
 1.329 6 8.344 بين المجموعات

 1.899 816 883.992 داخل المجموعات 1.458 6.23

  813 882.617 المجموع

 (. α≤ 0.01داللة )*ذات دالة إحصائية عند مستوى 
ن بي (≤ 0.01 وجود فروق ذات دالّلة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم ( 1ُيْظِهر الّجدول )     

 الصف لمتغير تعزى المتعددة للذكاءاتسة الدرا في المشاركات الستجابات الحسابيةالمتوسطات 

، 6.78، 6.57، 6.47، 6.89( المحسوبة )فحيث بلغت قيمة )، (سادس خامس، رابع،) الدراسي

، 1.368، 1.438، 1.667، 1.852بمستوى داللة ) على التوالي (6.23، 4.66، 4.92، 6.173، 6.82

 على التوالي. (1.458، 1.517، 1.598، 1.863، 1.855

إلى المناهج التي تدرس في المرحلة العليا هي مناهج السبب في ذلك يعود أن  ةرى الباحثتو       

متكاملة تسعى لتنمية الذكاءات المتعددة لدى الطالبات وفي جميع الصفوف، وتتفق هذه النتيجة مع 

 في داللة إحصائية ذات فروق وجود ( والتي كشفت عن عدم (Katzowitz, 2002دراسة كاتزويتز 

والتي  (Nevllin, 2000)ر، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة نيفلين العم لمتغير وفًقا المتعددة الذكاءات
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الذكاءات ولصالح  جميع في الثالثة الدراسية المستويات بين إحصائًيا دالة فروق وجود كشفت عن

  المستوى األعلى.

 بالنسبة لمتغير مستوى التحصيل بالرياضيات )مرتفع، متوسط(. -6
-Independent two)ختبار"ت" لعينتين مستقلتين )االسؤال تم استخدام هذا لإلجابة عن      

sample T-test في المشاركات الستجابات الحسابيةالمتوسطات  بين للكشف عن داللة الفروق 

مستوى التحصيل بالرياضيات )مرتفع، متوسط(، تبعًا لمتغير  المتعددة سة لمستوى الذكاءاتالدرا

 (.9)ويوضح ذلك الجدول رقم 

 الحسابيةالمتوسطات  بين للكشف عن داللة الفروق( T-Testنتائج اختبار )ت( ): (2جدول )
مستوى التحصيل تبعًا لمتغير  المتعددة سة لمستوى الذكاءاتالدرا في المشاركات الستجابات

 بالرياضيات )مرتفع، متوسط(،
المتوسط  العدد مصادر التباين الذكاءات المتعددة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة )ت(
 الداللة

 0.532 0.389 0.19 2.55 91 التحصيل المرتفع اللغوي/ اللفظي
 0.82 2.20 20 التحصيل المتوسط

 *0.000 3.98 0.99 2.29 91 التحصيل المرتفع رياضي /منطقي
 0.90 3.28 20 التحصيل المتوسط

 *0.021 5.02 5.29 2.20 91 التحصيل المرتفع مكاني /بصري
 0.22 2.08 20 التحصيل المتوسط

 0.205 0.98 0.93 2.39 91 التحصيل المرتفع حركي /جسمي
 0.20 2.53 20 التحصيل المتوسط

 0.355 0.92 0.98 2.58 91 التحصيل المرتفع االجتماعي
 0.88 2.39 20 التحصيل المتوسط

 0.099 0.335 0.98 2.30 91 التحصيل المرتفع ذاتي /شخصي
 0.25 2,31 20 التحصيل المتوسط

 0.082 0.305 0.99 2.38 91 التحصيل المرتفع ايقاعي/ موسيقي
 0.93 2.05 20 التحصيل المتوسط

 0.088 0.589 0.11 2.59 91 التحصيل المرتفع طبيعي
 0.92 2.39 20 التحصيل المتوسط
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 0.098 0.312 0.85 2.35 91 التحصيل المرتفع الدرجة الكلية
 0.22 2.32 20 التحصيل المتوسط

 .α = 1.15*  ذات داللة إحصائيًا عند مستوى الداللة  

 بـين (≤ 0.01 جود فروق ذات داللّـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )عدم ( 9ُيْظِهر الّجدول )     

 /اللغوي، جسـمي/ الذكاءات )اللفظي لمستوىسة الدرا في المشاركات الستجابات الحسابيةالمتوسطات 

مسـتوى تبعـًا لمتغيـر ايقـاعي، طبيعـي، الدرجـة الكليـة( / ذاتـي، موسـيقي /حركي، االجتماعي، شخصـي

، 0.335، 0.92، 0.98، 0.389حيـــــــث بلغـــــــت قيمـــــــة )ت( المحســـــــوبة ) التحصـــــــيل بالرياضـــــــيات

ــــــة ) علــــــى التــــــوالي (0.312، 0.589، 0.305 ، 0.099، 0.205،0.355، 0.532بمســــــتوى دالل

 على التوالي. (0.098، 0.088، 0.082

 بـين (≤ 0.01 ( وجـود فـروق ذات داللّـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة )9ُيْظِهر الّجدول )كما     

رياضييي   /منطقيييالــذكاءات ) ســة لمســتوىالدرا فــي المشــاركات الســتجابات الحســابيةالمتوســطات 

حيـث بلغـت قيمـة )ت( (، متوسـط، مرتفـع) بالرياضياتمستوى التحصيل تبعًا لمتغير مكاني(  /بصري

وكانـــت  ( علـــى التـــوالي،0.021، 0.000( علـــى التـــوالي بمســـتوى داللـــة )5.02، 3.98المحســـوبة )

 مرتفعي التحصيل بالرياضيات.فئة الفروق لصالح 

 أن الرياضــيات تعتمــد بشـكل كبيــر علــى المنطــقأن الســبب فـي ذلــك قــد يعــود إلـى  ةرى الباحثــتـو       

 /رياضيي  بصيري /منطقييوعلى تخيل المجسمات في الفراغ أكثر من غيرهـا، لـذا جـاءت الـذكاءات )

مكاني( لدى الطالبات ذوي التحصيل المرتفع في الرياضيات أكثير ميغ ريير غ  وتتفيه  يذت النتيجي  

وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية فـي الـذكاءات المتعـدد والتـي كشـفت عـن  (3052)ريـان مع دراس   

 .في الرياضياتذوي مستوى التحصيل المرتفع  وفي الذكاء المنطقي لصالح الطلبة، لكك
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 متوسطات بين اإلحصائية الداللة ذات عالقة هل توجد:" الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال  ثالثًا:
 الرياضيات؟". في الدراسي التحصيل ومستوى المتعددة للذكاءات الدراسة عينة أفراد استجابات

 بينللكشف عن العالقة ( Pearsonتم استخدام معامل ارتباط بيرسون )لإلجابة عن هذا السؤال 

ـــــذكاءات المتعـــــددة ومســـــتوى التحصـــــيل  ـــــاس ال ـــــى مقي متوســـــطات اســـــتجابات المشـــــاركات بالدراســـــة عل

 ذلك.( يوضح 7والجدول رقم ) بالرياضيات،
المشاركات ( بين متوسطات استجابات Pearson(: معامل ارتباط بيرسون )7جدول )

 الذكاءات المتعددة ومستوى التحصيل بالرياضيات بالدراسة على مقياس

 الذكاءات المتعددة

 مستوى التحصيل بالرياضيات

مستوى  مرتفع العدد

 الداللة

مستوى  متوسط

 الداللة

 040.1 04200 04071 042.1 101 اللغوي/ اللفظي

 رياضي /منطقي
101 04.07 04000** 04311 04103 

 مكاني /بصري
101 04.11 04000** 04210 040.1 

 حركي /جسمي
101 04233 04101 04201 04077 

 االجتماعي
101 04301 040.. 042.3 04000 

 ذاتي /شخصي
101 0420. 0410. 0420. 0407. 

 ايقاعي/ موسيقي
101 0437. 040.. 042.7 04070 

 طبيعي
101 04377 0407. 04220 04003 

 الدرج  الكلي 
101 04120 040.. 0423. 040.1 

 .α= 0.01)**وجود داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

للكشـــف عــــن ( Pearson)بيرســــون  طمعامــــل ارتبـــا( بعــــد اســـتخراج 7أظهـــرت نتــــائج الجـــدول ) 

متوســــطات اســــتجابات المشــــاركات بالدراســــة علــــى مقيــــاس الــــذكاءات المتعــــددة ومســــتوى  بــــينالعالقــــة 
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اللغـوي، / الذكاءات ) اللفظـيعدم وجود عالقة ارتباط ذات داللة إحصائية بين التحصيل بالرياضيات، 

ين مسـتوى الكليـة( وبـ ايقاعي، طبيعـي، الدرجـة/ ذاتي، موسيقي/ حركي، االجتماعي، شخصي/ جسمي

 مرتفع، متوسط(.التحصيل )

/ الـذكاءات )منطقــيوكشـفت النتـائج عــن وجـود عالقـة ارتبــاط )موجبـة( ذات داللـة إحصــائية بـين 

حيــث حـــازت علـــى معامـــل ارتبـــاط  مكـــاني( وبـــين مرتفــع التحصـــيل فـــي الرياضـــيات،/ بصـــري رياضــي،

 (.04000)بمستوى داللة و ، ( على التوالي04.11، 04.07)

 فـــي المرتفـــع التحصـــيل مســـتوى ذوي الطالبـــات أنوتـــرى الباحثـــة أن الســـبب فـــي ذلـــك يعـــود إلـــى 

ـــل متعـــددة وخبـــرات يمتلكنمعـــا رف الرياضـــيات ـــى تتمث  الرياضـــية، المضـــامين مـــع التعامـــل بقـــدرتهن عل

ولــديهن  الرياضــية، المســائل لحــل متعــددة طــرق ابتكــار كــذلك يــتمكن مــن عليــا، تفكيــر مهــارات ويمــتلكن

مهـاراتهن  إلـى ، إضـافة(منطقـي ذكـاء)تطبيقيـة  مواقـف فـي األعداد والكميات توظيف في عالية مهارات

 المفـــاهيم عـــن والتعبيـــر المجســـمات، وتركيـــب وبنـــاء االتجاهـــات، الهندســـي، وتقـــدير الرســـم فـــي العاليـــة

 ذكــــاء)وفهمهــــا  المخططــــات قــــراءة علــــى وقــــدرتهن مناســــبة، بأشــــكال ورســــومات الرياضــــية والتعميمــــات

 موجبـة عالقـة والتـي أظهـرت وجـود(  3002والخزنـدار ) عفانـة، وتتفق هذه النتيجـة مـع دراسـة (بصري

 الرياضيات. في والتحصيل المنطقي الذكاء بين
 ملخص النتائج: 

 ت بدرجة )متوسطة( وجاء أعالها للذكاء )اللفظيجاءالكلية للذكاءات المتعددة درجة الأن   -5

/  رياضي( وبدرجة عالية، تاله الذكاء )موسيقي/ تاله الذكاء )منطقياللغوي( وبدرجة عالية، /

حركي( وبدرجة متوسطة، تاله الذكاء / ايقاعي( وبدرجة عالية، ثم جاء الذكاء )جسمي

ذاتي( وبدرجة متوسطة، تاله الذكاء /  )االجتماعي( وبدرجة متوسطة، تاله الذكاء )شخصي

 جاء الذكاء )طبيعي( وبدرجة متوسطة.مكاني( وبدرجة متوسطة، وأخيًرا / )بصري
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ن المتوسطات بي (≤ 0.01 وجود فروق ذات دالّلة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم  -3

 الدراسي الصف لمتغير تعزى المتعددة سة للذكاءاتالدرا في المشاركات الستجابات الحسابية

 .(سادس خامس، رابع،)

 الحسابيةالمتوسطات  بين (≤ 0.01 لداللة )جود فروق ذات دالّلة إحصائية عند مستوى اعدم  -2

حركــي،  /اللغــوي، جســمي/ الــذكاءات )اللفظــي ســة لمســتوىالدرا فــي المشــاركات الســتجابات

ايقــاعي، طبيعــي، الدرجــة الكليــة( تبعــًا لمتغيــر مســتوى / ذاتــي، موســيقي /االجتمــاعي، شخصــي

 التحصيل بالرياضيات.

 الحسابيةالمتوسطات  بين (≤ 0.01 مستوى الداللة )وجود فروق ذات دالّلة إحصائية عند      -2

تبعـًا مكياني(  /رياضيي  بصيري /منطقييالـذكاءات ) سـة لمسـتوىالدرا فـي المشـاركات السـتجابات

فئـــة مرتفعـــي الفـــروق لصـــالح  لمتغيـــر مســـتوى التحصـــيل بالرياضـــيات )مرتفـــع، متوســـط(، وجـــاءت

 التحصيل بالرياضيات.

حركـي، / اللغـوي، جسـمي/ داللـة إحصـائية بـين الـذكاءات ) اللفظـيعدم وجود عالقـة ارتبـاط ذات  -1

الكليــة( وبــين مســتوى التحصــيل  ايقــاعي، طبيعــي، الدرجــة/ ذاتــي، موســيقي/ االجتمــاعي، شخصــي

 بالرياضيات )مرتفع، متوسط(.

/ رياضـــي، بصـــري/ وجـــود عالقـــة ارتبـــاط )موجبـــة( ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الـــذكاءات )منطقـــي -.

 تفع التحصيل في الرياضيات.مكاني( وبين مر 
 :والمقترحات التوصيات

والتي  والمقترحات بعض التوصيات ةالباحث تقدمفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة     

 تمثلت بما يلي:
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 الطلبة توجيه في ذلك وتوظيف دراسي، عام كل بداية في المتعددة الطلبة ذكاءات قياس ضرورة  -5

 عملية في فاعل بشكل استثمارها على وتشجيعهم ذكاءاتهم، مع تتوافق أكاديمية مسارات نحو

 .التعلم

خاصة  والمواد اإلثرائية المناهج في تصميم المتعددة الذكاءات مقاييس على األداء نتائج استخدام -3

 بالرياضيات,

 الممارسات مجال في وتطبيقاتها المتعددة الذكاءات بنظرية ومهاراتهن المعلمات معارف تعزيز -2

 برامج خالل من المتعددة الطلبة ذكاءات تخاطب تعليمية مداخل استخدام على وحثهن التربوية،

 .التربوية واللقاءات العمل وورش التدريب

 .المتعددة الذكاءات نظرية وتطبيقات وأفكار بأسس المعلمين إعداد برامج اهتمام ضرورة -2

 من الطلبة، أخرى فئات لدى الشائعة المتعددة الذكاءات أنماط حول الدراسات من المزيد إجراء -1

جراء أخرى، بمتغيرات عالقتها وقياس  على متغيرات فعاليتها تقصي تستهدف تجريبية دراسات وا 

 .المنشودة التعلم بمخرجات صلة ذات
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