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  ملخص ال
تعرف طبيعة الع$قة ا�رتباطية بين الط$قة الرياضية كونھا احدى مكونات التفكير ا�بداعي وبعض انواع ھدفت الدراسة 

لدى طلبة اقسام الرياضيات في كليات ) الذكاء اللغوي ، الذكاء المكاني ، الذكاء المنطقي الرياضي (الذكاءات المتعددة 
  :لة ا�تيةالتربية في محافظة بغداد من خ$ل ا�جابة عن ا�سئ

ھل ان طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد يمتلكون الط$قة الرياضية والتي تمثل الجانب الكمي  -١
  ھل ھناك فرق بين الذكور وا�ناث في ھذا المتغير؟في التفكير ا�بداعي؟ و

 ؟) غوي ، الذكاء المكاني ، الذكاء المنطقي الرياضيالذكاء الل(ھؤ�ء الطلبة بعض انواع الذكاءات المتعددة  يمتلك ھل -٢
  ھل ھنالك فرق بين الذكور وا�ناث في ھذه ا�نواع من الذكاءات؟ -٣
ھل ھناك ع$قة ارتباطية بين الط$قة الرياضية وبعض انواع الذكاءات المتعددة لدى طلبة اقسام الرياضيات فNي كليNات  -٤

 وماھي طبيعة ھذه الع$قة ا�رتباطية حسب متغير الجنس؟  التربية في محافظة بغداد؟ ومانوعھا؟
مجتمع الدراسة بطلبة المرحلNة الثانيNة  وحدد صفرية ،سبعة فرضيات تحقيق ھدف الدراسة وا�جابة عن اسئلتھا وضعت لو

، وبلNغ حجNم عينNة   من اقسام الرياضيات في كلية التربية ابن الھيثم في جامعة بغداد وكلية التربية في الجامعة المستنصرية
ولغNNرض جمNNع البيانNNات  طالبNNة ،) ١٦٣(طالبNNاً و) ١١١(طالبNNاً وطالبNNة مNNوزعين بواقNNع ) ٢٠٠(الدراسNNة مNNن طلبNNة الكليتNNين 

  :الخاصة بالتجربة وفحص الفرضيات الصفرية وتفسير النتائج تم بناء اختبارين وكا�تي
 ).المقالي(فقرات اختبارية من النوع ) ١٠(وتكون بصيغته النھائية من : اختبار الط$قة الرياضية -1
فقرات ) ٨(وتكون من ) الذكاء اللغوي(ا�ول  ثة اختبارات فرعية يمثل ا�ختباروتكون من ث$: اختبار الذكاءات المتعددة -2

امNا ) الموضNوعية(فقNرة مNن نNوع الفقNرات ) 13(ويتNالف مNن ) الNذكاء المكNاني(ويمثNل ا�ختبNار الثNاني ) المقNالي(من النوع 
  . ايضاً ) الموضوعي(فقرات اختبارية من النوع ) 10(وتالف من ) الذكاء المنطقي الرياضي(يمثل فا�ختبار الثالث 

واجريNNت التحلNNي$ت ا�حصNNائية المناسNNبة لحسNNاب معNNام$ت السNNھولة والصNNعوبة والتمييNNز لفقNNرات ا�ختبNNارين والتاكNNد مNNن 
وبعNNد اسNNتخدام ا�دوات ا�حصNNائية لتحليNNل نتNNائج . مNNن الصNNدق والثبNNاتالخصNNائص السNNايكومترية لھمNNا مNNن خNN$ل التاكNNد 

ا�ختبارين مثNل ا�ختبNار التNائي لعينNة واحNدة مترابطNة ولعينتNين مسNتقلتين ومعامNل ارتبNاط بيرسNون ومعادلNة الفNا كرونبNاخ 
 :اشارت النتائج التي تم التوصل اليھا الىوالمعادلة التائية لقياس د�لة ا�رتباط 

امت$ك طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد من الذكور وا�ناث الط$قة الرياضية قياساً بالوسط  - ١ 
 .الفرضي الذي تمت المقارنه به

يتساوى اداء الذكور وا�ناث في اختبار الط$قة الرياضNية وان الفNرق الNذي وجNد بNين المتوسNطات ھNو فNرق لNيس بNذي  - ٢
 .ئيةد�لة احصا

يمتلك طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد بعضاً من انواع الذكاءات المتعددة وھي على التوالي  - ٣
 .الذكاء اللغوي ، الذكاء المكاني  ،الذكاء المنطقي الرياضي 

 .تفوق ا�ناث على الذكور في اختبار الذكاء اللغوي - ٤
٥ - NNذكور وا�نNNاوى اداء الNNطات يتسNNين متوسNNرق بNNاني ، وان الفNNذكاء المكNNي و الNNي الرياضNNذكاء المنطقNNاري الNNي اختبNNاث ف

 .الدرجات ھو فرق ليس بذي د�لة احصائية
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توجد ع$قة ارتباطية موجبة بين الط$قة الرياضية وكل من الذكاء اللغوي والذكاء المنطقي الرياضNي لNدى الطلبNة مNن  - ٦
 .ع$قة ضعيفة ، و�توجد ع$قة بين الط$قة الرياضية والذكاء المكاني الذكور وا�ناث إ�َ إنھا تُعدّ 

توجد ع$قة ارتباطية موجبة ضNعيفة بNين الط$قNة الرياضNية وكNل مNن الNذكاء اللغNوي والNذكاء المنطقNي الرياضNي لNدى  - ٧
 .ط$ب عينة الدراسة و�توجد ع$قة بين الط$قة الرياضية والذكاء المكاني لديھم

د ع$قة ارتباطية موجبة ضعيفة بين الط$قة الرياضية والذكاء اللغوي لدى طالبات عينة الدراسة و�توجد ع$قة وجو -  ٨
  بين الط$قة الرياضية وكل من الذكاء المكاني والذكاء المنطقي الرياضي لديھنَّ 

.Abstract  
 The purpose of the current study defined the nature of the correlation between mathematical 
fluency as one of the components of creative thinking and some types of multiple intelligences 
(linguistic intelligence, spatial intelligence, logical mathematical intelligence) among the 
students of mathematics departments in colleges of education in the province of Baghdad 
through answering the following questions:-  
1 - Do the mathematics sections students in colleges of education in the province of Baghdad; 
have the mathematical fluency which represents the quantitative aspect in creative thinking?  
2- Is there a difference between males and females in this variable? 
3- Is this student having some types of multiple intelligences ((linguistic intelligence, spatial 

intelligence, logical mathematical intelligence)? 
4- Is there a difference between males and females in the types of intelligence? 
5- Is there a correlation relationship between the mathematical fluency and some types of 

multiple intelligences (linguistic intelligence, spatial intelligence, logical mathematical 
intelligence) among the students of mathematics departments in colleges of education in 
the province of Baghdad? What type? 

6- What is the nature of this correlation relationship according to the gender variable?  
The results fond by the researcher indicate:                                                                         
 1- The male and female students in mathematics departments in colleges of education in the 
province of Baghdad acquire mathematics fluency in comparison with the median average 
compared with. 
2- Equal performance of the male and female students in mathematics fluency test prepared 
by the researcher, and the difference between the averages is not statistically significant. 
3- The  male and female students in mathematics departments in colleges of education in the 
province of Baghdad acquire some types of multiple intelligence they are respectively 
mathematics logical intelligence, linguistic intelligence, finally came the spatial intelligence. 
4- Supremacy of females to males in the linguistic intelligence test. 
5- Equal performance of the male and female students in mathematics logical intelligence 
and spatial intelligence test prepared by the researcher, and the difference between the 
averages is not statistically significant. 
6- There is a positive correlation relationship between mathematics fluency and linguistic 
intelligence, mathematics logical intelligence of the male and female students but it is 
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considered a weak relationship, were as there is no relationship between mathematics 
fluency and spatial intelligence. 
7- There is a weak positive correlation relationship between mathematics fluency and 
linguistic intelligence, mathematics logical intelligence of male students in the study sample, 
were as there is no relationship between mathematics fluency and spatial intelligence. 
8- There is a weak positive correlation relationship between mathematics fluency and 
linguistic intelligence, mathematics logical intelligence of female students in the study 
sample, were as there is no relationship between mathematics fluency and spatial 
intelligence. 
In light of the results of the study the researcher recommended:- 
1- Orientation to curricula designers in the ministry of education to adopt the fundamentals 
that came in to Gardner theory of multiple intelligence, when building and developing the 
educational curricula in general and in mathematical in particular differ in their attitudes, 
orientations, and personalities, and thus to invest all the mental activities owned by these 
students and work on their development. 
2-Recommended to colleges of education to reconsider its education curricula, as it is 
responsible for supplying teachers to educational institutions  to confirm that intelligence is 
not fixed but can develop all kinds of it depending on the people nature and their abilities. In 
addition the education curricula must include thinking skills teaching, and creative thinking. 
3- Take advantage of the theory of multiple intelligences on the level applied in the process 
of learning and teaching through the use of school applications of the principles of that 
theory, which has contributed significantly to the improvement of school education and 
discover and identify individual differences between students and the difficulties of learning 
and special education. 
To complete and develop this study the researcher has suggested the following:- 
1- Conduct a similar study in preparatory and secondary levels to see mental capacity owned 
by the students in these stages and levels of familiarity to be there in this capacity and 
leading to the integration of database information to the organizers of the curriculum in the 
Ministry of Education and Higher Education both. 
2- Conduct a similar study to the students of the fourth stage in the mathematics departments 
in colleges of education to establish the extent of ownership of types of multiple 
intelligences and mathematical fluency.  
3- Studies dealing with the mental abilities of students in science faculties in Baghdad for 
the purpose of comparison, between them and the students of education in this ability. 

  
 

 :وفي ضوء نتائج الدراسة تمت التوصية باKتي
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للNذكاءات  (Gardner)التوجه الى مصممي المناھج في وزارة التربية �عتماد ا�سس التNي جNاءت بھNا نظريNة جNاردنر - ١
كل خNاص مNن خN$ل الكشNف والتاكيNد علNى المتعددة عند بناء وتطوير المناھج الدراسية بشكل عام وفي مادة الرياضيات بش

  .انواع الذكاءات الموجودة  لدى الطلبة ، كونھم يختلفون في ذكاءاتھم مثلما يختلفون في ميولھم واتجاھاتھم وشخصياتھم
يNد توجيه كليات التربية �عادة النظر بمناھجھا الدراسية كونھا المسؤولة عن رفد المؤسسات التربوية بالمدرسين والتاك - ٢

على ان الذكاء غير ثابت بل يمكن تطوير كل نوع منه اعتمادا على طبيعة ا�شخاص وقدراتھم ، فض$ً عن تضمين المناھج 
  .التدريسية مھارات التفكير العليا ومنھا مھارات التفكير ا�بداعي 

تعلNيم مNن خN$ل اسNتخدام التطبيقNات ا�ستفادة من نظرية الذكاءات المتعددة على المستوى التطبيقي في عملية الNتعلم وال - ٣
المدرسية لمبادئ تلك النظرية التي تھتم بشكل كبير في تحسين التعليم المدرسي واكتشاف الموھوبين وتحديد الفروق الفردية 

  .بين الطلبة وصعوبات التعلم والتربية الخاصة
 : ا�تي واستكما�ً لھذه الدراسة وتطويراً لھا تم اقتراح

سة مماثلة للمرحلتين ا�عدادية والمتوسطة للوقوف على القدرات العقلية التي يمتلكھا الطلبة في ھذه المراحل اجراء درا - ١
 .ومستوياتھا ليكون ھناك المام بھذه القدرات وصو�ً الى تكامل قاعدة المعلومات لمنظمي المناھج الدراسية

م الرياضNيات فNي كليNات التربيNة للوقNوف علNى مNدى امNت$كھم اجراء دراسة مماثلة على طلبة المرحلة الرابعة في اقسNا - ٢
  .�نواع الذكاءات المتعددة وط$قتھم الرياضية

  . طلبة كليات التربية في ھذه القدرات مقارنتھم معاجراء دراسات تتناول القدرات العقلية لطلبة كليات العلوم لغرض  - ٣
 مشكلة الدراسة: او�ً 

لة نظرياً وتطبيقياً لتحديد طبيعة كل نوع من انواع الNذكاءات المتعNددة التNي جNاءت بھNا نظريNة على الرغم من الجھود المبذو
جاردنر وبالرغم من ا�فNادة مNن مبNادئ ھNذه النظريNة كتطبيقNات مدرسNية اسNھمت بشNكل كبيNر فNي تحسNين بعNض المجNا�ت 

التعلم والتربية الخاصة ا� ان ھنالك شبه اتفاق التعليم المدرسي واكتشاف الموھوبين والفروق الفردية وصعوبات كالتربوية 
الى ان ھذا المجال مازال يعتريه بعض الغموض وھو بحاجة الى البحث والتقصي ، ھذا من جھNة ومNن جھNة اخNرى اصNبح 

 (Gardner)موضوع دراسة الع$قة بين ا�بداع ومھاراته الفرعية والذكاء بانواعه تبعا للنظرة الحديثة التي جاء بھا جاردنر
محل نزاع وخ$ف بين المنظرين والباحثين ، اذ يرى اصحاب ا�تجاه ا�ول بان ا�بداع يعد مظھراً من مظاھر الذكاء العام 
للفرد كون ا�بداع عملية ذھنية ترتبط بالذكاء اي انھا تمثل جانبNاً مNن الNذكاء الكلNي للفNرد ، فNي حNين يNرى اصNحاب ا�تجNاه 

لذكاء وبالتالي فانھا قدرات عقلية تختلNف احNدھما عNن ا�خNرى اي انNه يمكNن ان نجNد طالبNاً مبNدعا الثاني ان ا�بداع �يمثل ا
ان ھذا التضاد وا�خNت$ف بNين البNاحثين والمنظNرين  )١٣٧:٢٠٠٩العتوم واخرون،(ولكنه �يتمتع بمستوى عال من الذكاء 

اي ان جميNع الع$قNات ، الذكاء وا�بداع بمھNاراتھم الفرعيNة ادى الى عدم ا�تفاق بينھم لقياس طبيعة الع$قة ا�رتباطية بين 
، وبNالنظر �ھميNة التفكيNر  المحتمله ھي ع$قات افتراضية وھذا مؤشر على قلة المعرفة المتوافرة حول طبيعة ھNذه الع$قNة

و�ھميNNة . ضNNيا�بNNداعي بصNNورة عامNNة والط$قNNة الرياضNNية بصNNورة خاصNNة كونھNNا تمثNNل الجانNNب الكمNNي فNNي ا�بNNداع الريا
الNNذكاءات المتعNNددة ولمعرفNNة الفNNروق الفرديNNة بNNين المتعلمNNين و�ن ھNNذين المتغيNNرين يNNؤثران بشNNكل مباشNNر فNNي عمليNNة الNNتعلم 
والتعليم في كافة المراحل فقد ارتأى الباحثان دراسة الع$قة ا�رتباطية بين الط$قة الرياضNية وبNين بعNض انNواع الNذكاءات 

ام الرياضيات في كليات التربية ، فض$ً عن اھمية ھذين المتغيرين فانھمNا لNم يعثNرا علNى ايNة دراسNة المتعددة لدى طلبة اقس
و|ھمية خريجي كليات التربية وتاثيرھم في اجيال المتعلمين الجديدة في مادة الرياضيات فقد تم ) على حد علمھما(تناولتھما 

  :يةعرض مشكلة الدراسة من خ$ل ا�جابة عن ا�سئلة ا�ت
ھل ان طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد يمتلكون الط$قNة الرياضNية وبعNض انNواع الNذكاءات  - ١

  وھل ھناك فرق بين الذكور وا�ناث في ھذين المتغيرين؟ ؟)اللغوي، المكاني، المنطقي الرياضي(المتعددة 
وبعض انNواع الNذكاءات المتعNددة لNديھم ، ومNا ھNي طبيعNة ھNذه الع$قNة  ھل ھناك ع$قة ارتباطية بين الط$قة الرياضية - ٢

  حسب متغير الجنس؟ وما نوعھا؟
  اھمية الدراسة:ثانياً 

  ا�ھمية النظرية
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تبرز اھمية الط$قة الرياضية من اھمية التفكير ا�بداعي فNي العمليNة التعليميNة باعطNاء الطلبNة الفرصNة ليفكNروا ابNداعياً 1- 
  .اداً من ا�فكار المختلفة من خ$ل تعرضھم للموضوعات الدراسيةويستدعوا اعد

  .من خ$ل الدورات على كيفية توظيف عملية التدريس ابداعياً اثناء الخدمة تطوير قابليات المدرسين في 2- 
ح افNاق مثNل اعادة النظر في مناھج الرياضيات ليتضمن المحتوى الدراسي فقرات تحقق التفكير ا�بداعي والعمل الى فNت3- 

 .ھذا النوع من التفكير لدى المتعلمين وتشجيع قابلياتھم ا�بداعية من خ$ل تعزيز الجانب الكمي من ا�بداع
 .تنوع طرائق التدريس التي تنمي الط$قة الرياضية لدى المتعلمين4- 
علموا وما فھموا ، مما قد يوفر للمعلم توسيع اساليب المعلمين التقويمية واعطاء الطلبة المزيد من الخيارات �ظھار ما ت 5- 

 .وسائل اكثر شمولية للتاكد مما تعلمه الطلبة من مفاھيم ومعارف علمية مختلفة ، من خ$ل التعرف على ذكائھم
تصف نظرية الذكاءات المتعددة الكيفيNة التNي يسNتخدم فيھNا المتعلمNين ذكNاءاتھم فNي حNل المشNك$ت الرياضNية مNن خN$ل 6- 

 .العمليات التي يتبعھا العقل في تناول محتوى الموقف ليصل الى الحل التركيز على
 .بناء وتطوير التعليم بحيث يتم مراعاة المناھج الدراسية على اساس تنمية الذكاءات المختلفة بين ا�فراد7- 
علNNيم وتعلNNم تزويNNد المعلمNNين بNNإنموذج عقلNNي مركNNب يسNNتخدمونه لتطNNوير اسNNاليب وطرائNNق تدريسNNھم خاصNNة فNNي مجNNال ت8- 

 .الرياضيات بحيث يعملون على تشجيع طلبتھم في استخدام نقاط قوتھم كنقاط انط$ق ل$ستفادة من ذكاءاتھم وتطويرھا
 :ا�ھمية التطبيقية

التأكد من امت$ك طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد للط$قة الرياضية ولبعض انواع الذكاءات 1 - 
  ).اللغوي ، المنطقي الرياضي ، المكاني(ة المتعدد

تعرف طبيعة الع$قة ا�رتباطية بين الط$قة الرياضNية وبعNض انNواع الNذكاءات المتعNددة لNديھم ، اذ ان ھNذه الع$قNة لNم  - ٢
  .تحسم و�زالت موضع جدال لحد ا�ن فض$ً عن تعرف طبيعة ھذه الع$قة حسب متغير الجنس

وسيع دائرة ستراتيجياته التدريسية ليصل �كبر عدد مNن المتعلمNين علNى اخNت$ف ذكNاءاتھم وانمNاط تساعد المعلم على ت - ٣
 تعلمھم وبالتالي اكتشاف الفروق الفردية بينھم وصعوبات تعلمھم واكتشاف الموھوبين منھم

لباحثين في الرياضيات على تقديم اختبارات لقياس الط$قة الرياضية وبعض انواع الذكاءات المتعددة الى المختصين وا - ٥
 .عكس بعض البحوث والدراسات التي اكتفت بتقديم مجا�ت لقياسھما ولم يتم تحويلھا الى فقرات اختبارية

 ً  ھدف الدراسة:ثالثا
  .تعرف مھارة الط$قة الرياضية لدى طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد1- 
  ).الذكاء المكاني الذكاء المنطقي الرياضي ، الذكاء اللغوي ،(المتعددة الموجودة لديھم تعرف بعض انواع الذكاءات 2- 
على طبيعة واتجاه الع$قة ا�رتباطية بين مھارة الط$قة الرياضية وبعض انNواع الNذكاءات المتعNددة لNدى طلبNة  الوقوف3- 

 .ةھذه الع$قة حسب متغير الجنساقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد ، اضافة لطبيع
 فرضيات الدراسة :رابعاً 

بين متوسطي ا�داء الحقيقي والفرضي لدى طلبة الصNفوف ) ٠,٠٥(�يوجد فرق ذو د�لة احصائية عند مستوى الد�لة 1- 
  .الثانية في اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد على اختبار الط$قة الرياضية

بين متوسطي درجات ط$ب وطالبات الصNفوف الثانيNة فNي  )٠,٠٥(جد فرق ذو د�لة احصائية عند مستوى الد�لة �يو2- 
 .اقسام الرياضيات في كليات التربية  في محافظة بغداد على اختبار الط$قة الرياضية الذي اعد للغرض المذكور

ين متوسNط ا�داء الحقيقNي ومتوسNط ا�داء الفرضNي لNدى بN )٠,٠٥(�يوجد فرق ذو د�لة احصائية عنNد مسNتوى الد�لNة 3- 
طلبة الصفوف الثانية في اقسام الرياضيات في كليات التربية  في محافظة بغداد على كل نوع من انNواع الNذكاءات المتعNددة 

  .في ا�ختبار الخاص الذي اعد للغرض المذكور كل على حدة) اللغوي،المكاني ،المنطقي(
بين متوسطي درجات ط$ب وطالبات الصNفوف الثانيNة فNي ) ٠,٠٥(د�لة احصائية عند مستوى الد�لة �يوجد فرق ذو 4- 

)  اللغوي،المكاني ،المنطقي(اقسام الرياضيات في كليات التربية  في محافظة بغداد على كل نوع من انواع الذكاءات المتعددة 
  .كل على حدة في ا�ختبار الخاص الذي اعد للغرض المذكور
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كNل ) المنطقNي المكاني ، ، اللغوي( �توجد ع$قة ارتباطية بين الط$قة الرياضية وكل نوع من انواع الذكاءات المتعددة5- 
 .لدى طلبة الصفوف الثانية في اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد) ٠.٠٥(على حدة عند مستوى الد�لة 

كل على حدة عند ) المنطقي المكاني ، ، اللغوي( الذكاءات المتعددة وانواعقة الرياضية �توجد ع$قة ارتباطية بين الط6$- 
 .لدى ط$ب الصفوف الثانية في اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد) ٠.٠٥(مستوى الد�لة 

 -7Nذكاءات المتعNواع الNن انNوع مNل نNي( ددة�توجد ع$قة ارتباطية بين الط$قة الرياضية وكNاني ،المنطقNل ) اللغوي،المكNك
 لدى طالبات الصفوف الثانية في اقسام الرياضيات في كليات التربية ) ٠.٠٥(على حدة عند مستوى الد�لة 

 ً  حدود الدراسه :خامسا
  .طلبة المرحلة الثانية في اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد1- 
  . ) الذكاء المكاني الذكاء المنطقي الرياضي ،، الذكاء اللغوي  (ةبعض انواع الذكاءات المتعدد2- 
  .٢٠١١-٢٠١٠الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 3- 

  مصطلحات الدراسة: سادساً 

وعملية تحسس للمشك$ت  وجودھاايجاد ع$قات بين اشياء لم يسبق " بانه) ٢٠٠٩قطامي،( عرفهت :التفكير ا�بداعي 
ف والتغرات وعدم ا�نسجام والنقص في المعلومات والبحث عن حلول والتنبؤ وصياغة فرضيات جديدة والوعي بالضع

يعرفه و) ٢٠٠٩،١٣١قطامي ،(واختبارھا واعادة صياغتھا او تعديلھا من اجل التوصل الى حلول او ارتباطات جديدة 
)Hoing,2001 (وعمل روابط جديدة اي توليد افكار ونواتج تفكير متشعب يتضمن تحطيم وتكسير ا�فكار القديمة " بانه

  ). (Hoing,2001,34جديدة من خ$ل التفاعل الذھني وزيادة المسافة المفاھيمية بين الفرد وما يكتسبه من خبرات

   Fluencyالط#قة  

مرحلة  قدرة الفرد على اعطاء اكبر عدد ممكن من ا�ستجابات المناسبة في" بانھا) Torrance & Jach, 1984(عرفھا 
)  ٢٠٠٧اب[و ج[ادو ونوف[ل ،(ويعرفھ[ا  )Torrance & Jach, 1984,238(" زمنيNة معينNة ازاء مشNكلة او مثيNر معNين

القدرة على انشاء او توليد عدد من ا�فكار والحلول للمشك$ت تؤدي الى الفھم الجيد للمعلومات التي تعلمھا الفرد في "  بأنھا
 للط$قNة كونNه مNن اوائNل مNن (Torrance,1984)ويتبنى الباحثان تعريف ) .  ١٥٩:٢٠٠٧ابو جادو ونوفل،" ( مدة زمنية

القدرة على اعطاء اكبر عدد من ا�ستجابات تجاه موقف او مثير معين خ$ل مدة زمنية محددة و لNذلك فھNي " وتمثل تناولھا
يسNية فNي ا�بNداع ولعNدم الNتمكن مNن ولكNون الط$قNة ھNي احNدى المھNارات الرئ "تمثل الجانNب الكمNي مNن العمليNة ا�بداعيNة 

الوصول الى نصNوص صNريحة حNول الط$قNة الرياضNية فقNد تNم تبنNي ھNذه المھNارة فNي الرياضNيات بعNد اخNذ اراء عNدد مNن 
يعطيھا الطالب خ#ل م[دة زمني[ة مح[ددة  معرفة عدد ا�فكار او الحلول الرياضية التي" الخبراء وتشير في ھذه الدراسة الى

وتعNNرف الط$قNNة " ة رياض[[ية معين[[ة ش[[رط ابتعادھ[[ا ع[[ن الخراف[[ات وخض[[وعھا لقواع[[د المنط[[ق الرياض[[يلس[[ؤال او مش[[كل
قدرة طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد على توليد اكبر " الرياضية اجرائياً �غراض ھذه الدراسة

ن لھا في مدة زمنية محددة عل[ى ا�ختب[ار ال[ذي اع[د عدد ممكن من ا�ستجابات او الحلول لمشكلة رياضية معينة يتعرضو
  .للغرض المذكور وتقاس بالدرجة الكلية التي يحصلون عليھا في ھذا ا�ختبار

  الذكاء    
قNNدرة بيونفسNNية كامنNNة لمعالجNNة المعلومNNات التNNي يمكNNن تنشNNيطھا فNNي بيئNNة ثقافيNNة لحNNل " بان[[ه (Gardner,1999)عرف[[ه 

القNدرة  "بان[ه )  ٢٠٠٨ع[امر وربي[ع ، (ويعرفان[ه (Gardner,1999:33) "قيمة في ثقافة مNانواتج لھا وابتكار المشك$ت 
عNNامر وربيNNع ، (  "علNNى مواجھNNة الصNNعوبات والتكيNNف مNNع الظNNروف الطارئNNة و حNNل المشNNاكل التNNي تعتNNرض طريNNق الفNNرد

١٥:٢٠٠ (  
    Intelligences  Multipleالذكاءات المتعددة   
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 مجموعة من المھارات التي تمكن الفرد من حل المشNك$ت التNي تصNادفه فNي الحيNاة"  ابانھ) ١٩٩٧،Gardner(عرفھا 
امكانية بيولوجية تمثل تعبيراً ونتاجاً للتفاعل بين العوامل التكوينية والعوامل البيئية ، اذ يختلف الناس في مقدار الذكاء وھي 

ھا ، ذلك ان الناس يتفقون على المزج بين انواع الذكاءات لحل الذي يولدون فيه كما يختلفون في طبيعته والكيفية التي ينمو ب
  )Gardner،١٩٩٧: ٣٥" (مختلف المشك$ت التي تعترضھم في الحياة 

للذكاءات المتعددة ا� ان ھناك من تناوله اجرائيا وفقا لدراساتھم  (Gardner)وعمد معظم الباحثين الى تبني تعريف جاردنر
وقNNNد تبنNNNى الباحثNNNان تعريNNNف ) ٢٠٠٦عزال[[[دين والعويض[[[ي ،(ودراس[[[ة ) ٢٠٠٦، عب[[[د الس[[[ميع وس[[[مر( مثNNNل دراسNNNة

التNي نظريNة ال ھNذه وعلى الرغم من انھمNا اعتمNداوالمشار اليه انفاً �غراض الدراسة الحالية ،  (Gardner,1997)جاردنر
التNي يمكNن تنشNيطھا فNي بيئNة تشير الى ان الذكاء ا�نساني يتضمن مھارات متعNددة تتمثNل بالقNدرة علNى معالجNة المعلومNات 

بالق[درات الت[ي يب[ديھا طلب[ة اقس[ام " نشطة لحل المشك$ت فقد وضعا تعريفاً اجرائياً وصNفياً �غNراض ھNذه الدراسNة يتمثNل
الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد ل#ستجابة الى الفقرات ا�ختبارية التي يقيسھا ا�ختبار الخاص بالذكاءات 

الذكاء اللغوي (ويمثل الدرجة التي يحصلون عليھا على ا�ختبارات الفرعية التي يشملھا ا�ختبار الرئيسي وھي  المتعددة
وسيتم عرض بعضاً من انواع ھذه الذكاءات التي تناولتھا الدراسة والتي ركزت عليھا  ).،الذكاء المنطقي الرياضي،المكاني 

  :يالبحوث والدراسات في مجال الرياضيات وكا�ت
   Verbal-linguistic Intelligenceالذكاء اللغوي 

القدرة على استخدام الكلمات والجمل شفوياً او تحريرياً بفعالية ، وينطوي على حساسNية "بانه  (Gardner,1993)عرفه 
" ن[هبا)  ٢٠٠٣ج[ابر ،(ويعرف[ه  (Gardner,1993:42)" لوظائف اللغة المختلفةوللكلمات ومعانيھا ول$صوات والمقاطع 

القدرة على استخام الكلمات شفويا او تحريريا بفاعلية ويضم القدرة على  تناول ومعالجNة بنNاء اللغNة واصNواتھا ومعانيھNا او 
الق[درة الت[ي يب[ديھا طلب[ة " ويعرف اجرائيNاً �غNراض الدراسNة الحاليNة بانNه)  ١٠:٢٠٠٣جابر،" (ا�ستخدامات العملية لھا

بية ف[ي بغ[داد ل#س[تجابة ال[ى الفق[رات ا�ختباري[ة الت[ي يقيس[ھا ا�ختب[ار الخ[اص بمقي[اس اقسام الرياضيات في كليات التر
ال[[ذكاء اللغ[[وي ل[[ديھم وھ[[و ج[[زء م[[ن اختب[[ار ال[[ذكاء المتع[[دد ويق[[اس بالدرج[[ة الت[[ي يحص[[لون عليھ[[ا عل[[ى ھ[[ذا ا�ختب[[ار 

 ". الفرعي
  Logical Mathematical Intelligence الذكاء المنطقي الرياضي   

القدرة على تحليل المشك$ت الرياضية استنادا لقواعد المنطق الرياضي وتوليد تخمينات " بانه)  Gardner,1997(ه يعرف
رياضية وتفحص المشNك$ت والقضNايا بشNكل منطقNي والتعامNل مNع ا�عNداد وحNل المسNائل الحسNابية والھندسNية ذات التعقيNد 

وعرفه ) Gardner,1997:93(ردة التي تتم عبر ا�ستد�ل بالرموز العالي من خ$ل وضع الفرضيات وبناء الع$قات المج
قدرة الفرد على استخدام ا�عداد بفاعلية ، وا�ستد�ل الجيد ويھتم بالحساسية للنماذج او "بانه) ٢٠٠٧ابو رياش وزھرية ،(

 )٣٨٢،٢٠٠٧ابو رياش وزھرية عبد الحق،( ا�نماط المنطقية والع$قات والقضايا
الق[[درة الت[[ي يب[[ديھا طلب[[ة اقس[[ام الرياض[[يات ف[[ي كلي[[ات التربي[[ة ف[[ي محافظ[[ة بغ[[داد ل#س[[تجابة ال[[ى " يNNاً بانNNهويعNNرف اجرائ

الفقرات ا�ختبارية التي يقيسھا ا�ختبار الخاص بالذكاء المنطق[ي الرياض[ي ل[ديھم وال[ذي ھ[و ج[زء م[ن ا�ختب[ار الخ[اص 
  ". لبة على ھذا ا�ختبار الفرعيبالذكاءات المتعددة ويقاس بالدرجة التي يحصل عليھا الط

    Spatial- visual Intelligenceالبصري   –الذكاء المكاني 
القدرة على ادراك العالم البصري المكاني داخليا في ذھن الفرد بكفاءة وبصورة منظمة " بانه)  Gardner,1997(عرفه 

" وا�شكال والحيز والع$قات بين ھذه العناصروالقدرة على تشكيل الفراغات والمسافات والحساسية ل$لوان والخطوط 
)Gardner,1997:37  ( ويعرفه) ،القدرة على ادراك المكان المرئي والقدرة على التفكير البصري من " بانه) ٢٠٠٤عبيد

القدرة "ويعرف اجرائياً بانه )  ٢٨١:٢٠٠٤عبيد ،" (خ$ل الصور والخرائط والمخططات والرسوم وا�شكال والنماذج
يبديھا طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد ل#ستجابة الى الفقرات ا�ختبارية التي يقيسھا  التي

ا�ختبار الخاص بالذكاء المكاني البصري لديھم والذي يمثل جزء من اختبار الذكاءات المتعددة الكلي ويقاس بالدرجة التي 
  "فرعيالطلبة على ھذا ا�ختبار اليحصل عليھا 

  خلفية نظرية ودراسات سابقة
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 Creative thinkingالتفكير ا�بداعي  - ١ 
وھو نشاط ذھني أو عملية تقود إنتاجا ، يعد ا�بداع ظاھرة تتضمن إنتاجا جديدا وأصي$ و ذا قيمة من قبل الفرد أو الجماعة 

ويتفق العلماء الى أن ) ٢١٣:  ٢٠٠٩، غانم ( يتسم بالجدة وا|صالة والقيمة ويتضمن إيجاد حلول جديدة ل�فكار والمشك$ت
عشوائيا  ذلك ليس نتاجا تلقائيا أوالتفكير ا�بداعي عملية معرفية تؤدي إلى توليد نتاج جديد يتصف بالمرونة وا|صالة وھو ب

فة الكبار لم تكن وا�بداع صفة بشرية منذ القدم اذ أن إبداعات العديد من العلماء والف$س، بل ھو ثمرة جھود عقلية خ$قة 
) ٢٢٣:  ٢٠٠٩، العتوم واخرون (نتيجة طبيعية للتعلم بل إبداعا جادا تتميز به مجموعة من ا|فراد عن أمثالھم من الناس 

ويذكر ماكينون وھو من إع$م الباحثين في ھذا المجال أن ، ولذلك فان ا�بداع ظاھرة معقدة جدا ذات وجوه أو أبعاد متعددة 
فالتفكير ا�بداعي ) ٨٨:  ٢٠٠٦، محمود (متعددة الوجوه أكثر من كونھا مفھوما نظريا محددة التعريف ا�بداع ظاھرة 

. نشاط عقلي مركب وھادف توجھه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصلية لم تكن معروفة سابقا 
ويستخدم . ية وأخ$قية متداخلة تشكل حالة ذھنية فريدة ويتميز بالشمولية والتعقيد |نه ينطوي على عناصر معرفية وانفعال

الباحثون تعبيرات متنوعة تقابل مفھوم التفكير ا�بداعي وتخلصه من الناحية ا�جرائية مثل التفكير المنتج والتفكير المتباعد 
في جميع مدارسنا إلى أن ا�بداع يستوجب تقديمه ) ٢٠٠٥خليل ، (وتشير) ٨٢:  ١٩٩٩، جروان ( والتفكير الجانبي 

كونه يمثل مھمة مميزة خاصة في ) ٥٠: ٢٠٠٥، خليل (ومعاھدنا وجامعاتنا كمقرر ايجابي في المنھج وانه علم المستقبل 
استثارة دافعية الطلبة للتعلم  و يعمل على استدعاء معلومات جديدة  وافكار نادرة ، وبذلك فانه يعد من ارقى انواع التفكير ، 

ميزته ا�ستنتاج ويتمتع بخصائص عديدة تتمثل بتحديد الظاھرة المراد دراستھا والوصول الى تفسير مميز  فھو ظاھرة عقلية
عن باقي التفسيرات ا�خرى ويتطلب قدرات ذھنية عالية الكفاءة والفعالية الخاصة في ايجاد الحلول او التفسيرات لظاھرة 

  )١٠٣:٢٠٠١عبد الھادي ونادية،(معينة 
  كير ا�بداعي مھارات التف - ٢

 يتفق معظم الباحثين والدارسين في مجال التفكير ا�بداعي إلى أنه يتضمن ث$ث مھارات رئيسة وھي الط$قة والمرونة 
وا|صالة ا� أن قسماً من الباحثين والمنظرين أضافوا إليھا مھارتان فرعيتان ھما الحساسية للمشك$ت والتفاصيل أو 

 :ويمكن ا�شارة إليھا با�تي ) ٢٢٦:  ٢٠٠٩، العتوم واخرون (ا�ضافة 

  Fluencyالط#قة : ١- ٢
تتضمن الجانب الكمي في ا�بداع ويراد بھا تعدد ا|فكار التي يمكن أن يأتي بھا الفرد أو السھولة أو السرعة التي يتم بھا 

بم$ءمتھا لمقتضيات البيئة الواقعية  استدعاء تداعيات معينة خ$ل مدة زمنية محددة وتتميز ھذه ا|فكار وا�جابات المناسبة
 :ولھا أنواع ھي ) ٢٠:  ١٩٨٧، زيتون (واستبعاد ا|فكار وا�جابات العشوائية 

تمثل قدرة الفرد على إيجاد ألفاظ أو كلمات ذات تراكيب معينة بسرعة ودقة في مدة زمنية محددة ويتم :  الط#قة اللفظية -
  د بان يكتب قائمة من الكلمات ذات تراكيب معينة من الحروف قياس ھذه القدرة عن طريق تكليف الفر

 .وھي قدرة الفرد على إدراك الع$قات القائمة بين ا|لفاظ مثل إيجاد مترادفات أو مضادات :  الط#قة الربطية -
 .دة وھي قدرة الفرد على إيجاد افكار ترتبط بعضھا ببعض ارتباطا معينا في مدة زمنية محد: ط#قة اjفكار -
 .وھي قدرة الفرد على تكوين العبارات والجمل بشروط محددة :  الط#قة التعبيرية -
 .وھي القدرة على الرسم لعدد من ا|شكال والتفصي$ت أو إضافة تعدي$ت :  ط#قة اjشكال -

  )٥٣:  ٢٠٠٩، الزيات (                                                                                                                      
 Flexibilityالمرونة : ٢- ٢

تشير إلى امكانية الفرد العقلية والسھولة التي يعبر بھا موقفه العقلي وتغيير وجھته الذھنية التي ينظر من خ$لھا إلى ا|شياء 
و الجمود الذھني الذي يميل الفرد وفقا له لتبني أنماط حين يتحرر من القصور الذاتي في التفكير أ، أو المواقف المتعددة 

ويتطلب ھذا العامل مقدارا ، فالطالب ا|كثر مرونة يكون أكثر ابتكارا ، يواجه بھا مواقفه الذھنية المتنوعة ، ذھنية محددة 
التي تتطلب في حلھا كبيرا من المعلومات أو استخراج ھذه المعلومات مع التأكيد على تباعديه الحل فطبيعة المشك$ت 

المرونة في التفكير يغلب عليھا نمط التفكير المتداعي ويختلف ھذا النمط عن ط$قة التداعي في أن الط$قة تتحدد تماما في 
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 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

 

  رياضية وع#قتھا ببعض انواع الذكاءات المتعددةالط#قة ال
 اريج خضر حسنم .مد رافد بحر احمد المعيوف                                . م . ا 

وتقاس بمقدار تنوع ھذه ، حدود كمية أي بعدد ا�ستجابات في حين أن المرونة تعتمد على الخصائص الكيفية ل$ستجابات 
  )١٦٧:٢٠٠٧سرايا،( ذلك فھي تمثل الجانب النوعي في ا�بداع ا�ستجابات ، وب

  Originalityاjصالة :  ٣- ٢
يقصد بھا التجديد أو ا�نفراد با|فكار اي ان يأتي الفرد بأفكاراً جديدة بالنسبة |فكار زم$ئه او المجموعة التي ينتمي اليھا    

ات أصلية أي قليلة التكرار بالمفھوم ا�حصائي داخل المجموعة التي وعليه تشير ا|صالة إلى قدرة الفرد على إنتاج استجاب
ينتمي إليھا الفرد ولھذا كلما قلت درجة شيوع الفكرة زادت أصالتھا أما الفرد المبدع ذو ا|صالة فيوصف بأنه ذلك الفرد 

أفكار وحلول مختلفة جديدة و  الذي يستطيع أن يبتعد عن المألوف أو الشائع وبالتالي يدرك الع$قات ويعممھا ويفكر في
 )٢٣:  ١٩٨٧، زيتون (أصيلة عن تلك التي يفكر فيھا زم$ؤه 

  Sensitivity of problemsالحساسية للمشك#ت   :  ٤- ٢
ويقصد بھا الوعي بوجود مشك$ت أو حاجات أو عناصر ضعف في المواقف ، وھذا يعني أن بعض ا|فراد أسرع من 

لتحقق من وجودھا ، اذ أن اكتشاف المشكلة يمثل الخطوة أ�ولى في عملية البحث عن الحلول غيرھم في م$حظة المشكلة وا
ومن ثم إضافة معرفة جديدة أو إدخال تحسينات وتعدي$ت على المعارف أو المنتجات الموجودة ، ويرتبط بھذه القدرة ، 

  )٨٥: ١٩٩٩، جروان (رة تساؤ�ت حولھا م$حظة ا|شياء غير العادية أو الشاذة أو المحيرة في محيط الفرد وإثا
  Elaborationا�فاضة أو التفاصيل   :  ٥- ٢

اي قدرة الفرد على تقديم إضافات جديدة لفكرة أو عمل ما ليصبح على درجة اكبر من التطور وتتضمن ھذه القدرة الوصول 
صف الفرد الذي تتوافر لديه ھذه القدرة بانه إلى اقتراحات تكميلية تؤدي إلى زيادات أو إضافات جديدة وبناءاً عليه يمكن و

الفرد الذي يستطيع أن يعالج فكرة أوعم$ مخططا ثم يحدد تفاصيله ويقوم بتوسيعه ورسم خطواته وتظھر ھذه القدرة لدى 
د كما وتتضمن مد وتوسيع الخبرات الناقصة إلى أبعا، ا|طفال على صورة تقديم عدة أفكار عملية من خبرة نظرية بسيطة 

 )١٥١:  ٢٠٠٩، قطامي (وجوانب مكتملة ومن ثم تفصيل ھذه الخبرة المكتملة في خبرات جديدة 
  : الط#قة الرياضية - ٣

كون الط$قة ھي احدى مھارات التفكير ا�بداعي �نھا تمثل الجانب الكمي فيه ولكون الباحثان لNم يتمكنNا مNن الوصNول الNى 
الدراسNات السNابقة ولكونھمNا تنNاو� ھNذه المھNارة فNي الرياضNيات لغNرض نصوص صريحة لتعريف الط$قة الرياضNية مNن 

دراسة ع$قتھا ببعض انNواع الNذكاءات المتعNددة للوقNوف علNى طبيعNة ھNذه الع$قNة لNدى طلبNة اقسNام الرياضNيات فNي كليNات 
دريسNNھا واصNNحاب التربيNNة فNNي محافظNNة بغNNداد فقNNد تNNم ا�خNNذ بNNاراء الخبNNراء والمختصNNين فNNي مجNNال الرياضNNيات وطرائNNق ت

وانواعھNا اينمNا يNرد مفھNوم الط$قNة الرياضNية بعNد ان يNتم تطويعNه بمNا  ا�ختصاص في علم النفس باعتماد نصوص الط$قة
تع[دد ا�فك[ار " وسNيتم تبنNي تعريNف الط$قNة الرياضNية �غNراض ھNذه الدراسNة الNذي يشNير الNىيتناسب ومادة الرياضيات ، 

استدعاء معلومات رياض[ية معين[ة م[ن  او الطالب المبدع او السھولة والسرعة التي يتم بھاالرياضية التي ياتي بھا الفرد 
البنية المعرفية للمتعلم خ#ل مدة زمني[ة مح[ددة يب[دو فيھ[ا العق[ل كم[ا ل[و ان[ه يطل[ق طلق[ات م[ن ا�فك[ار الرياض[ية الجدي[دة 

حل مشكلة معينة بم#ءمتھا لمقتضيات البيئة الواقعية والمناسبة على ان تتميز ھذه ا�فكار الرياضية وا�جابات المناسبة ل
واستنادھا الى قواعد المنطق الرياضي وبالتالي استبعاد ا�فكار العشوائية غير المناس[بة ف[ي الحل[ول المطروح[ة للمش[كلة 

  ".المعنية
 Intelligence  الذكاء - ٤

ريفات تتحدث عن قدرة الفرد إ� أنھا لم تتفق على القدرة تقدم علماء النفس بتعريفات مختلفة للذكاء على الرغم أن معظم التع
عرفاه بأنه ) ٢٠٠٢ستيرنبيرغ و وليمز، (غير أن ) ٣٣٠:  ٢٠٠٤، عفانة والخزندار (التي تشير إليھا ھذه التعريفات 

ددات الذكاء ولعل ھذا التعريف موسع جدا حيث يترك مكانا للكثير من ا|فكار المتباينة من مح" سلوك تكيفي وھدف موجه"
من حيث انه قدرة أحادية أو انه مجموعة من القدرات أو مسالة رئيسة يجدي التعامل معھا من خ$ل نظريات متباينة للذكاء 

من اھتمام علماء النفس منذ بداية ھذا القرن وانعكس ھذا  ولقد حظي مفھوم الذكاء ا�نساني بأكبر قدر )٣٩:  ٢٠٠٧، نوفل (
نھائي من الدراسات والبحوث والنظريات التي تناولته إ� أن ھذه الدراسات والبحوث رغم كثرتھا ا�ھتمام  في عدد � 

وتعدد مناھجھا وأساليبھا وتباين النظريات التي اشتقت منھا لم تصل إلى تصور يمكن أن تتكامل تحته طبيعة الذكاء ا�نساني 
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ت ھذه النظريات في تفسير الذكاء من نظرية العامل الواحد التي وقد تباين، ومكوناته ومظاھر وأساليب التعبير عنه وقياسه 
) ٢٧:١٩٩٥الزيات ، (تفترض ان الذكاء احادي ا�صل ويمثل احد ا�بعاد المميزة للشخصية والتي تنضج مع النمو الفردي 

فظھرت نظرية ) ٥٥:٢٠٠٩ر، عفانه والخزندا(ا� ان ھذه المنظور لم يقدم تفسيراً مقنعاً للنشاط العقلي ومكوناته ومحدداته 
العاملين لسبيرمان التي تعد اول محاولة عملية لوصف العناصر التي تشترك فيھا اختبارات الذكاء استنادا الى درجات 

تشترك فيه جميع القدرات ) عام(وما يعاب على ھذه النظرية استنادھا الى عاملين ا�ول ) ٢٧:٢٠٠٥رشيد ، (احصائية 
�يتجاوز نطاق الظاھرة التي يقيسھا ا�ختبار وبذلك فھو يختلف ) الخاص(اثية تتأثر بالبيئة والثاني العقلية وھي نظرية ور

ولھذا ظھرت ) ٢١:٢٠٠٣حسين ، (نوعاً وكماً من ظاھرة الى اخرى وبذلك فان العامل العام يختلف من تجربة الى اخرى 
لذكاء العام او القدرة العقلية العامة بل يرى ان الذكاء يمثل نظرية العوامل المتعددة لثورندايك الذي يرفض وجود مايسمى با

عدد كبير من القدرات الخاصة المستقلة بعضھا عن بعض ويرى ايضا ان الذكاء يتوقف على عدد ونوعية ا�رتباطات او 
لنقد الذي وجه ونتيجة ل )١٠٦:١٩٩٦نشواتي ، (الوص$ت العصبية التي يمثلھا الفرد والتي تصل المثيرات با�ستجابات 

 (Gardner,1983)لكل نظرية من نظريات الذكاء السابقة ظھرت اتجاھات حديثة اھتمت بدراسة الذكاء اھمھا نظرية 
تراوحت بين سبعة وعشرة وقد اعتمدت ثمانية ذكاءات  اتلكشف عن انماط متعددة من الذكاءاعندما قادته بحوثه الى 

وقد انبثقت ھذه النظرية من البحوث المعرفية الحديثة التي اوضحت ان الطلبة وسميت نظريته بنظرية الذكاءات المتعددة 
  )٢٥١:٢٠٠٧عبيدات وسھيلة،( مختلفون في عقولھم ، وانھم يتعلمون ويتذكرون ويفھمون بطرائق مختلفة 

 نظرية الذكاءات المتعددة -٥
ذلك الحدود التي رسمتھا النظريات التقليدية سعت نظرية الذكاءات المتعددة الى توضيح مفھوم الذكاء البشري متجاوزة ب

إذ ركزت على أن الذكاء يرتبط با�طار الطبيعي ا�جتماعي الذي يحيى ، التي رعت الذكاء المستند إلى العامل الوراثي 
 إلى أن الوقت قد حان للتخلص من المفھوم الكلي للذكاء الذي يقاس من (Gardner) ويتطور فيه الفرد ، ويشير جاردنر

 :فسرت نظرية جاردنر الذكاء ا�نساني في ضوء ثمانية انواع من الذكاءات المختلفة ھي  خ$ل معامل الذكاء و
ويتمثل بالقدرة على استخدام اللغة سواء كانت اللغة ا�م او اللغات ا�خرى للتعبير عما يجول بخاطرك : الذكاء اللغوي ١-٥

  .لفھم ا�شخاص ا�خرين
ويعني القدرة على فھم المبادئ الضمنية وراء انواع معينة من ا�نظمNة السNببية او الطريقNة : الرياضيالذكاء المنطقي  ٢-٥

التي يعمل بھا عالم المنطق او اي عالم اخر ، او القدرة على التعامل مع ا�رقام او الكميات والعمليات الحسNابية التNي يعمNل 
  )١٥:٢٠٠٣،حسين(  على اساسھا عالم الرياضيات  

ويظھر القدرة على م$حظة العالم الخارجي بدقة وتحويله الى مدركات حسية ، ومظھر ھذا : البصري -الذكاء المكاني ٣-٥
  .الذكاء الصورة

ويظھر في القدرة على ضبط حركة الجسم ومسك ا�شياء بدقة والتعبير الجسمي عن السلوك : الذكاء الجسمي الحركي ٤-٥
  )٢٥٢:٢٠٠٧و سھيلة، عبيدات(ومظھر ھذا الذكاء الحركة 

في  الفنون الجميلة كملحن ومؤلف موسيقي ) امكانية ، مھارة(ھو طاقة من اجل تطوير وتنمية مقدرة : الذكاء ا�يقاعي ٥-٥
 .او مؤدي

 )٢٤١:٢٠٠٥السرور،(القدرة الكامنة والجھد على الوصول الى مشاعر ا�خرين  في الحياة :  الذكاء البينشخصي ٦-٥
  .يتجلى في القدرة على تحديد وتصنيف ا�شياء الطبيعية من نبات وحيوان: بيعيالذكاء الط ٧-٥
يتمحور حول تأمل الشخص لذاته وفھمه لھا وحب العمل بمفرده والقدرة على فھمNه �ھدافNه ونواياھNا ، : الذكاء الذاتي ٨-٥

NNNNNم ثقNNNNNا ولھNNNNNوي با�نNNNNNاس قNNNNNون باحسNNNNNذكاء يتمتعNNNNNذا الNNNNNي ھNNNNNون فNNNNNذين يتفوقNNNNNين الNNNNNنفسان المتعلمNNNNNي الNNNNNرة فNNNNNة كبي.                                                                             
 ) ٣٣٠:٢٠٠٤سليم،(                                                                                                                   

وعNدت الNذكاءات ، الذكاء ليضم الطاقات التي كانت تعد خNارج نطNاق مفھNوم الNذكاء مصطلح  (Gardner)لقد وسع جاردنر
ا�نسانية ملكات مستقلة نسبيا احدھما عن ا|خرى وبذلك فھو يخالف ا�عتقاد الذي كان يؤمن به الكثير من علماء النفس من 

إذ أن الNذكاءات ) ٦٨:  ٢٠٠٩، نNة والخزنNدار عفا) (غبيNا(أو ) ذكيNا(أن الذكاء ملكه عقليNة واحNدة وان المNرء أمNا أن يكNون 
تختلف في تطورھا بين ا|فراد حيث يمكن تنميتھا إذا ما توافرت لNديھم الNدوافع ووجNدوا التشNجيع والتNدريب المناسNبين فكNل 
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جابر (التعديل فرد يمتلك القدرة على تنمية الذكاء المتعدد إلى مستوى عال من ا|داء أذا تيسر له التشجيع المناسب وا�ثراء و
فعندما ينظر ا|فراد إلى ذكاءاتھم الى أنھا تنمو بشكل متدرج فأنھم سيسخرون طاقاتھم ويبذلون جھودا عالية ) ٢١:  ٢٠٠٣، 

لذا فان بNذل المزيNد مNن الجھNود مNن شNانه أن ) فالجھد والمقدرة مرتبطان ايجابيا (المستوى استجابة للصعوبة التي تواجھھم 
أن كل دماغ بشري لديه كل الذكاءات الثمانية التNي حNددھا  (Gardner)واضحة للعيان ، ويرى جاردنر يخلق مقدرة جديدة 

  )١٧٠:  ٢٠٠٩، السلطي (ولكن العديد منھا ليس متطورا أو انه تحت التطور وذلك بسبب قلة الخبرات 
  :ع#قة ا�بداع بالذكاء -٦

داع والذكاء وأظھرت نتائج متباينة مNن حيNث تأييNدھا أو رفضNھا لھNذه تناولت الكثير من الدراسات والبحوث الع$قة بين ا�ب
أن ا�بNداع فNي مجا�تNه  ا�تج[اه اjولالع$قة ويشير ا|دب التربNوي بھNذا الصNدد إلNى وجNود اتجNاھين لتوضNيحھا ، اذ يNرى 

أي أنھNا جانNب مNن الNذكاء الكلNي   كما أنNه عمليNة ذھنيNة تNرتبط بالNذكاء، المختلفة يمثل مظھراً من مظاھر الذكاء العام للفرد 
أي ليست لديه القدرة على ا�بداع ، وبحسب ھذا ا�تجاه فانه من لم يكن ذكياً ف$ يمكن أن يخترق المألوف ويبدع شيئاً جديداً 

نسNان أن ا�بداع ليس ھو الذكاء  وبالتالي فأنھما نوعان مختلفان من النشNاط العقلNي ل�ا�تجاه الثاني في حين يرى اصحاب 
كما انه يمكNن أن نجNد طالNب آخNر رفيNع الNذكاء ولكنNه لNيس ، فقد نجد الطالب مبدعا ولكنه � يتمتع بمستوى عالي من الذكاء 

مبNNدعا فالع$قNNة بNNين ا�بNNداع والNNذكاء ع$قNNة ضNNعيفة  ويسNNتنتج أصNNحاب ھNNذا الNNرأي بNNان الNNذكاء وا�بNNداع قNNدرتان منفصNNلتان 
ينھما   فالذكاء كما تقيسه اختبارات الذكاء يمثل تفكيراً تقاربياً يتطلب تقديم إجابات صNحيحة وبالتالي ھنالك قدر من التمايز ب

معينة وبذلك فان مكونات اختبارات الذكاء تنحصر في مسNتوى العمليNات العقليNة المعرفيNة والتNذكر والتفكيNر التقNاربي بينمNا 
لول مناسبة ومتنوعة  وھو يتميز بالتعبير الحر غير المقيNد �سNتعمال ا�بداع يمثل تفكيراً تباعدياً متشعباً يتطلب تقديم عدة ح

 )٣٥ – ٣٤:  ١٩٨٧، زيتون (القدرات العقلية 
مما سبق انه بالرغم من الدراسات البحثية المتزايدة فان علماء النفس لم يتوصلوا �تفاق حول طبيعة وقوة الع$قNة  ونستنتج

ات المحتملة بينھما افتراضية ولعل من أھم الجوانب السلبية في ھذا المجال قلة المعرفة بين الذكاء وا�بداع إذ أن جميع الع$ق
  .المؤكدة حول طبيعة الع$قة بين ھذين المفھومين وان مصير ا�بداع ما زال موضع نقاش بين العلماء والباحثين

  دراسات السابقة
الشبكة الدولية لم يتم رصد دراسات تناولت متغيرات من خ$ل ا�ط$ع على ا�دبيات والمج$ت العلمية والبحث على 

الدراسة بشكل مباشر وعليه سيتم ا�شارة الى دراسات قريبة من ھذه الدراسة وقد تم تقسيمھا الى محورين رئيسيين وحسب 
احدى مھاراته  تسلسلھا الزمني ، يتضمن المحور ا�ول الدراسات التي تناولت التفكير ا�بداعي كون الط$قة الرياضية تمثل

الرئيسة ويتضمن المحور الثاني الدراسات التي تناولت الذكاءات المتعددة وفي جميع ھذه الدراسات تمت ا�فادة منھا من 
حيث تحديد منھج الدراسة المستخدم ل$جابة عن اسئلتھا وتحديد مجتمعھا وحجم ونوعية العينة وا�جراءات المتبعة واھم 

  ) . ٢،  ١(اليھا والوسائل ا�حصائية المستخدمة وسيتم عرض الدراسات بالجدولين رقم النتائج التي تم التوصل 
 

  اجراءات الدراسة
  Methodology of Researchمنھج الدراسة : او�

اعتمدت الدراسة منھج البحث الوصفي الذي ينصب على استقصاء ظاھرة من الظواھر النفسية كما ھي قائمة في الوقت 
  . يصھا وكشف جوانبھا وتحديد الع$قات بين عناصرھا او بينھا وبين ظواھر اخرى الحاضر بقصد تشخ

    Population of the Research:مجتمع الدراسة : ثانياً 
يقتصر مجتمع الدراسة على طلبة اقسام الرياضيات في كلية التربية ابن الھيثم من جامعة بغداد وكلية التربية من الجامعة 

طالبة في حين يبلغ ) ٣٤٤(طالباً و) ١٩٧(طالباً وطالبة منھم ) ٥٤١(ددھم في كلية التربية ابن الھيثم المستنصرية ويبلغ ع
  .طالبة) ٣٦٧(طالباً و) ٢٣٣(طالباً وطالبة منھم ) ٦٠٠(الجامعة المستنصرية / عددھم في كلية التربية 

  Sample of Researchعينة الدراسة : ثالثا
ية من بين اقسام الرياضيات في كليتي التربية ابن الھيثم والجامعة المستنصرية وضمن ھذه تم تحديد طلبة المرحلة الثان

المرحلة تم تقسيم العينة الى ذكور واناث ومنھا تم حساب ا�عداد المطلوبة من كل فئة بحيث تكون نسبة حجم العينة 
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ينة موضوع الدراسة من الكليتين بعد استبعاد المسحوبة من كل فئة تتناسب مع حجمھا في المجتمع ا�صلي ، وبلغ حجم الع
من ا�ناث في ) ٦٩(من الذكور و) ٤٥(من كلية ابن الھيثم موزعين الى ) ١١٤(طالباً وطالبة منھم) ٢٠٠(الطلبة الراسبين 

  .من ا�ناث) ٥٩(من الذكور و) ٢٧(موزعين الى ) ٨٦(حين بلغ عددھم من الجامعة المستنصرية 

  ة ادوات الدراس:رابعاً  
  اختبار الط#قة الرياضية -١  
والخلفية النظرية واعتمدت انواع ھذا ) صفحة  (تحديد مفھوم الط$قة الرياضية من خ$ل تحديد مصطلحات الدراسة  ١- ١ 

، اللغوية (المفھوم استناداً الى الدراسات والبحوث التي تناولته وبما يت$ءم وطبيعة الدراسة الحالية وھي الط$قه الرياضية 
  ).التعبيرية ، الترابطية ، الفكرية ، الشكلية

لعدم وجود مقياس خاص بالط$قة الرياضية وانواعھا فقد تم ا�ط$ع على العديد من الدراسات السابقة مثل دراسة 2-1 
وفي ضوئھا تم تحديد مجا�ت الط$قة الرياضية بما ي$ءم ) ٢٠٠٨ھ$ل ، (، ) ٢٠٠٥ابراھيم ، (، ) ١٩٩٧الكرش ،(
  .مجا�ً تغطي خمسة انواع للط$قة الرياضية) ١١(بيعة الدراسة الحالية واصبح عدد المجا�ت بصيغتھا ا�ولية ط

عرضت مجا�ت المقياس المشار اليه على مجموعة من الخبراء في التربية وعلم النفس وطرائق تدريس الرياضيات 3-1
في ضوءھا اجريت بعض التعدي$ت على قسم منھا وحذف �بداء ارائھم وم$حظاتھم حول ص$حية ھذه المجا�ت ، و
فما فوق من اراء %)  ٨٠(مجا�ت بعد ان حظيت بموافقة ) ٧(البعض ا�خر واصبح عدد ھذه المجا�ت بصيغتھا النھائية 

 .    يوضح اعداد المجا�ت للط$قة الرياضية وانواعھا بصيغتھا النھائية) ٣(الخبراء الجدول 
                                                                          

  )٣(جدول                                                    
عدد مجا�ت كل نوع من انواع الط$قة الرياضية بصيغتھا النھائيةا  

 عدد المجا�ت انواع الط$قة الرياضية ت
 ١ الط$قة الشكلية 
 ١ اللغوية 
 ٢ يريةالتعب 
 ٢ الترابطية 
 ٢ الفكرية 

 ٧ المجموع 
  
لكل  فقرتين اختبارية ، اي مقالية فقرات) ١٠(صيغت فقرات ا�ختبار في ضوء المجا�ت وتكون بصيغته ا�ولية من  ٤-١

  يتطلب فيھا اعطاء اكبر عدد ممكن من الحلول الواقعية والمنطقية خ$ل مدة زمنية محددةونوع من انواع الط$قة 
لتحقق من الصدق الظاھري ل$ختبار والحكم على ص$حية كل فقرة في قياس المجال لوعرضت على مجموعة من الخبراء 

حظيت  ھاعينة ، وبعد اجراء بعض التعدي$ت على صياغة بعضالفض$ً على منطقيتھا وم$ءمتھا لمتطلبات  لهالمخصص 
  . ار جاھزاً للتطبيق على العينة ا�ستط$عية بصيغته ا�وليةمن الخبراء وبذلك اصبح ا�ختب%) ٨٠(جميعھا بموافقة 

اعدت تعليمات ا�ختبار وروعي فيھا ان تكون واضحة وا�شارة الى ان نتائج ا�ختبار ھو �غراض البحث العلمي  ٥-١
  .وطلب من افراد العينة عدم ترك اي فقرة وان الوقت المخصص ل$جابة عن كل فقرة ھو خمس دقائق 

معرفة وضوح فقرات ا�ختبار وفھمھا ووضوح تعليمات ا�جابة عليه طبق ا�ختبار على عينة استط$عية مكونة من ل ٦-١
الجامعة المستنصرية تم اختيارھم من /طالباً وطالبة من كلية التربية ) ٢٥(طالباً وطالبة من كلية التربية ابن الھيثم و) ٥٠(

الوقت المحدد لكل فقرة و وا�نتباه الى فقرات ا�ختبار م قراءة التعليماتينة وطلب اليھمجتمع الدراسة ومن غير الع
  .وا�ستفسار عن اي غموض واتضح ان التعليمات واضحة وكذلك فقرات ا�ختبار مفھومة بالنسبة لجميع الطلبة

  ). ٤(الطالب الجدول درجة واحدة لكل عدد من ا�ستجابات التي يبديھا   احتسابب تم التصحيح باعتماد مبدا الفئات ٧-١
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  الفئات والدرجات التي احتسبت لكل فقرة في اختبار الط$قة الرياضية٤جدول (
 عدد الدرجات عدد ا�ستجابات المعطاة ارقام فقرات ا�ختبار

١ ٤ ٦، ٢،  ١ 
١ ٣ ٧،  ٣ 

١ ٢ ١٠، ٩، ٨، ٥، ٤ 
ت التمييز والسھولة والصعوبة وكانت ضمن التاكد من الخصائص ا�حصائية لفقرات ا�ختبار من حساب لمعام$ ٨-١

) ٠.٧١ – ٠.٤٠(وتراوحت قيمة معام$ت الصعوبة بين ) ٠.٣٥-٠.٢٠(المدى المسموح به اذ تراوحت القوة التمييزية بين 
.  
تم التاكد من الخصائص السايكومترية ل$ختبار من خ$ل التحقق من صدقه وثباته ، وقد تم التحقق من صدقه الظاھري  ٩-١
عرضه على عدد من المحكمين تخصص الرياضيات وطرائق تدريسھا الذين ايدوا ان فقراته تقيس الط$قة الرياضية لدى ب

عينة الدراسة ، اما بالنسبة الى صدق البناء الذي يشير الى الدرجة التي يقيس فيھا اختبار ما بناءاً نظرياً او سمة معينة او 
فرضية ما فقد تم حساب معامل ا�رتباط باستخدام معامل ارتباط بيرسون لكل فقرة قدرة ذلك ا�ختبار في التحقق من صحة 

ويؤشر ھذا الى ا�تساق الداخلي لفقرات ) ٠.٨١٩-٠.٥٢٢(مع المجموع الكلي ل$ختبار وكانت النتائج تتراوح بين 
اھم مؤشرات صدقالبناء الذي يقيس مدى ا�ختبار، اضافة الى ما تقدم فقد تم التاكد من الصدق العاملي ل$ختبار الذي يعد من 

واستخدمت طريقة مصفوفة ا�رتباطات الداخلية )  ١٦:١٩٧٥خيرهللا ،(بالقدرة على توافر الط$قة الرياضية  تشبع البطارية
)                               ٥(بين انواع الط$قة الرياضية الخمسة فكانت درجات ارتباط المصفوفة كما في الجدول 

  )٥(جدول 
  مصفوفة معام$ت ا�رتباط بين انواع الط$قة الرياضية

 المجموع الشكلية التعبيرية الترابطية الفكرية اللغوية انواع الط$قة الرياضية
 ٢.٨٦١ ٠.٤٣٩ ٠.٣٦٩ ٠.٤٢٣ ٠.٥٧٦ ١   اللغوية
 ٣.٤٠٩ ٠.٥٣٩ ٠.٧١١ ٠.٥٨٣ ١ ٠.٥٧٦ الفكرية
 ٣.٠٧٣ ٠.٤٥٩ ٠.٦٠٨ ١ ٠.٥٨٣ ٠.٤٢٣ الترابطية
 ٣.٣١٩ ٠.٦٣١ ١ ٠.٦٠٨ ٠.٧١١ ٠.٣٦٩ التعبيرية
 ٣.١٢٢ ١ ٠.٦٣١ ٠.٤٥٩ ٠.٥٣٩ ٠.٤٩٣ الشكلية
 ١٥.٧٨٤ ٣.١٢٢ ٣.٣١٩ ٣.٠٧٣ ٣.٤٠٩ ٢.٨٦١ المجموع

  
تراوحت واعتمدت ا�جراءات المناسبة للتاكد من تشبع البطارية الخاصة بالط$قة الرياضية بكل نوع من انواعھا وقد 

الى أن درجة ) ١٣٨,١٩٩٠،ا�مام وآخرون (إذ يشير ) ٠.٨٥٨-٠.٧٢٠(درجات التشبع بين انواع الط$قة الرياضية بين 
اما بالنسبة الى ثبات ا�ختبار فقد تم التاكد منه بطريقتين ، ا�ولى باستخدام معادلة . فما فوق تعد مقبولة ) ٠.٣٠( التشبع من 

�تساق والتجانس الداخلي بين فقرات ا�ختبار وتصلح ھذه الطريقة للفقرات الموضوعية والمقالية التي تقيس ا الفا كرونباخ
وتعد ھذه ) ٠.٨٧٠(وكانت درجة الثبات المحسوبة باستخدام ھذه الطريق ھي ) ١٩٥:١٩٩٢عودة وملكاوي،(على حد سواء 

وبذلك يكون معامل ا�غتراب فيه ) ٠.٧٦(ل$ختبار ھوالنتيجة جيده يمكن ا�طمئنان اليھا وذلك �ن تباين الثبات المشترك 
اما الطريقة الثانية فقد استخدمت التجزئة النصفية اذ ان معامل الثبات المستخرج بھذه ) ١٠٠:٢٠٠٢المعيوف ،) (٠.٢٤(

ليه الى قسمين الطريقة يعد مؤشر جيداً لقياس ا�تساق الداخلي ل$ختبار ويتطلب تقسيم ا�ختبار او المقياس بعد ا�جابة ع
وبعدھا يتم حساب الثبات بين درجات ھذين الجزئين من خ$ل حساب معامل ا�رتباط ) فردية زوجية(متماثلين من الفقرات 

الكبيسي (بينھما ويتم تصحيح ھذه المعام$ت بمعادلة سبيرمان براون التصحيحية للحصول على معامل ثبات المقياس الكلي 
براون  -وباستخدام معادلة سبيرمان) ٠.٧١٤(لثبات المحسوبة بالتجزئة النصفية ھي وكانت نتيجة ا) ٢٨٦:٢٠١٠، 

  .ويعد ھذا ا�ختبار ذو ثبات مناسب ) ٠.٨٣٣(التصحيحية اصبحت قيمة معامل الثبات 
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وم ي)  ١٠(التاكد من ثبات التصحيح من خ$ل اعادة تصحيح استجابات العينة ا�ستط$عية على ا�ختبار بعد مضي  ١٠-  ١
من التصحيح ا�ول الذي قام به الباحثان ومن خ$ل استخدام معامل ارتباط بيرسون بين التصحيحين كانت قيمة معامل 

اضافة الى اجراء التصحيح من قبل مصحح اخر ومن خ$ل ايجاد معامل ا�رتباط بين التصحيحين كان ) ٠.٩٦(ا�رتباط 
  ) . ٠.٩٨(قيمة معامل ا�رتباط 

  اءات المتعددة اختبار الذك - ٢
في ضوء الخلفية النظرية وتحديد المصطلحات تم تحديد مفھوم كل نوع من انواع الذكاءات المتعددة المستخدمة في  ١- ٢

  ). الذكاء اللغوي ، الذكاء المنطقي الرياضي ، الذكاء المكاني(ھذه الدراسة وھي 
) ٢٠٠٥رشيد،(، )  Boehne,1998  ( ، )Hanlen,2002( ا�ط$ع على عدد من مقاييس الذكاءات المتعددة مثل ٢-٢

) ٣١(ل$ستفادة منھا في تحديد مجا�ت الذكاءات التي تناولتھا الدراسة الحالية ، واصبح عدد المجا�ت بصيغتھا ا�ولية 
ا بما للذكاء اللغوي بعد اعادة صياغتھ) ١٠(للذكاء المكاني و) ٩(للذكاء المنطقي الرياضي و) ١٢(مجا�ً توزعت بواقع 

  .ينسجم وطبيعة الدراسة والتعريفات النظرية وا�جرائية المعتمدة فيھا وخصائص المجتمع والعينة
عرض مجا�ت مقياس الذكاءات المتعددة المشار اليه بالفقرة انفاً الى مجموعة من الخبراء في التربية وعلم النفس  ٣-٢

ص$حية ھذه المجا�ت لقياس كل نوع من انواع الذكاءات وفي وطرائق تدريس الرياضيات �بداء ارائھم وم$حظاتھم حول 
ضوء ارائھم وم$حظاتھم اجريت بعض التعدي$ت على قسم منھا وحذف البعض ا�خر منھا واصبح عدد ھذه المجا�ت 

للغوي بعد ان للذكاء ا) 7(للذكاء المكاني و) 6(للذكاء المنطقي الرياضي و) 7(توزعت بواقع  مجا�ً ) ٢٠(بصيغتھا النھائية 
   .فما فوق من اراء الخبراء %)  ٨٠(حظيت بموافقة 

كون (لعدم التمكن من ا�ط$ع على اختبارات محددة لقياس مجا�ت ھذه الذكاءات في مادة الرياضيات بشكل مباشر  ٤-٢
لھا الى فقرات اختبارية جميع الدراسات والبحوث تناولت ھذا المفھوم من خ$ل مقاييس تحدد مجا�ته ومكوناته ولم يتم تحوي

فقد صيغت فقرات ا�ختبار الخاص بالذكاءات المتعددة لدى عينة الدراسة في ضوء المجا�ت التي تم ) اجرائية لقياسه
فقرة موزعة على المجا�ت كافة وكانت فقرات كل من اختبار ) ٣٣(تحديدھا ، وتكون ا�ختبار الكلي بصيغته ا�ولية من 

كاء المنطقي الرياضي من النوع الموضوعي في حين كانت فقرات اختبار الذكاء اللغوي من النوع الذكاء المكاني والذ
المقالي ، ثم عرضت على مجموعة من الخبراء في مجال الرياضيات وطرائق تدريسھا للتحقق من الصدق الظاھري 

الحكم على منطقيتھا وم$ءمتھا ل$ختبار والحكم على ص$حية كل فقرة في قياس المجال المخصص لقياسه فض$ً عن 
من %) ٨٠(لمتطلبات عينة الدراسة ، وبعد اجراء بعض التعدي$ت على صياغة البعض منھا حظيت جميعھا بموافقة 

  . الخبراء وبذلك اصبح ا�ختبار جاھزاً للتطبيق على العينة ا�ستط$عية بصيغته ا�ولية
واضحة وا�شارة الى ان النتائج ھي �غراض البحث العلمي فقط ،  اعدت تعليمات ا�ختبار وروعي فيھا ان تكون ٥-  ٢

  .وطلب فيھا من افراد العينة ا�نتباه ل$مثلة ان وجدت وكتابة حل كل فقرة تحتھا مباشرة وعدم ترك اي فقرة بدون اجابة
ليمات ا�جابة عليه وتحديد الوقت المستغرق ل$جابة طبقت لمعرفة مدى فھم فقرات ا�ختبارات ووضوح تع ٦-٢

من التربية ) ٢٥(طالباً وطالبة موزعين بواقع ) ٥٠(ا�ختبارات الفرعية للذكاءات المتعددة على عينة استط$عية مكونة من 
، وقد طلب اليھم قراءة المستنصرية تم اختيارھم من مجتمع الدراسة ومن غير عينة الدراسة /من التربية) ٢٥(ابن الھيثم و

التعليمات وا�ستفسار عن اي غموض في الفقرات او التعليمات وقد تبين ان صياغة الفقرات كانت واضحة ومفھومة ، وقد 
تم حساب الزمن المستغرق في ا�جابة عن فقرات كل اختبار فرعي برصد زمن ا�نتھاء من ا�جابة عن ا�ختبار الفرعي 

حساب متوسط الزمن بينھم ،واتضح ان الوقت المطلوب ل$جابة عن فقرات ا�ختبارات ھي  �ول واخر خمس ط$ب ثم
  .دقيقة للذكاء المكاني) ٢٦(دقيقة للذكاء المنطقي  و) ٣٥(دقيقة للذكاء اللغوي و) ٤٢(
قرات من النوع بالنسبة لكل من الذكاء المنطقي الرياضي والذكاء المكاني لكون الف) ٠،١(تم اعتماد مفتاح التصحيح  ٧-٢

درجة واقل ) ١٤(وللذكاء المكاني ) ٠(درجات واقل درجة ھي ) ١٠(الموضوعي ، وكانت اعلى درجة للذكاء المنطقي 
اما بالنسبة للذكاء اللغوي ولكون الفقرات من النوع المقالي فكانت درجات تصحيح الفقرات كما في الجدول ) ٠(درجة ھي 

  .) ٣٥١(ر ككل ھي وبذلك تكون اعلى درجة ل$ختبا) ٦(
  درجات تصحيح فقرات اختبار الذكاء اللغوي )٦(جدول                                                     
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 ٧ ٦ ٥ ٤ ٢،٣ ١ الفقرة
 ٤٨ ٤٤ ٧٠ ٥٨ ٦ ١ الدرجة

وفعالية البدائل  تم التاكد من الخصائص ا�حصائية لفقرات ا�ختبار من حساب لمعام$ت التمييز والسھولة والصعوبة ٨-٢
بالنسبة للفقرات ا�ختبارية من نوع ا�ختيار من متعدد ، وكانت جميعھا ضمن المدى المسموح به اذ تم استخراج معام$ت 

للذكاء المكاني في حين تراوحت ) ٠,٤٤ – ٠,١٦(للذكاء اللغوي و) ٠,٤٨ – ٠,١٦(التمييز لكل ذكاء وكانت تتراوح مابين 
وكلھا تعد نسب مقبولة عدا الفقرة ا�ولى من اختبار الذكاء اللغوي والفقرة ) ٠,٤٨ – ٠,٢٠(ي مابين للذكاء المنطقي الرياض

وسوف يتم حذفھما في التطبيق النھائي ، اما بالنسبة ) ٠,١٦(ا�ولى من اختبار الذكاء المكاني إذ كانت معام$ت التمييز لھما 
في ) ٠,٨٠ -٠,٢١(للذكاء اللغوي وللذكاء المكاني )  ٠,٦٥ -٠,٢٢(لمعام$ت الصعوبة لكل ذكاء فكانت تتراوح ما بين 

  ) .٠,٧٨ – ٠,٢٤(حين كانت للذكاء المنطقي الرياضي 
تم التاكد من الخصائص السايكومترية ل$ختبار من خ$ل التحقق من صدقه وثباته ، فقد تم التحقق من صدقه الظاھري  ٩-٢

لرياضيات وطرائق تدريسھا الذين ايدوا ان فقرات ا�ختبار تقيس بعرضه على عدد من المحكمين من اختصاصات ا
اما بالنسبة الى صدق البناء الذي . مجا�ت الذكاءات المحددة سابقاً لدى عينة الدراسة وبذلك يعد ھذا ا�ختبار صادقاً ظاھرياً 

ك ا�ختبار في التحقق من صحة فرضية ما، يشير الى الدرجة التي يقيس فيھا اختبار ما بناءاً نظرياً او سمة معينة او قدرة ذل
وباستخدام معامل ارتباط بيرسون تم حساب معامل ا�رتباط بين درجات افراد العينة على كل فقرة وبين درجاتھم على 

) ٠.٦٥٠-٠.٣٦٧(ا�ختبارات الفرعية لكل نوع من انواع الذكاءات وكانت معام$ت ا�رتباط للذكاء المنطقي تتراوح بين 
وكانت الفقرات فعالة عند مستوى ) ٠.٨٩١ -٠.٥٣٠(وللذكاء اللغوي تتراوح بين ) ٠.٠٥(عالة عند مستوى الد�لة وھي ف
كانت غير فعالة عند اي مستوى وبالتالي سوف يتم حذفھا بالتطبيق النھائي ) ٠.١٩٧(عدا الفقرة ا�ولى ) ٠.٠٥(الد�لة 

) ٠.٠٥(وھي فعالة عند مستوى ) ٠.٦١٧ – ٠.٣٠٩(تتراوح بين  ل$ختبار ، وللذكاء المكاني كانت درجات ا�رتباط
غير فعالة وسوف يتم حذفھا من التطبيق النھائي ، ) ٠.٢٣٧(عدا الفقرة ا�ولى ) ٠.٠١(وبعض الفقرات فعالة عند مستوى 

لذي يقيس مدى تشبع اضافة الى ما تقدم فقد تم التاكد من الصدق العاملي ل$ختبار الذي يعد من اھم مؤشرات صدق البناء ا
واستخدمت طريقة مصفوفة ا�رتباطات الداخلية بين )  ١٦:١٩٧٥خيرهللا ،(بالقدرة على توافر الط$قة الرياضية  البطارية

  )       ٧(انواع الذكاءات الث$ث فكانت درجات ارتباط المصفوفة كما في الجدول 
  مصفوفة معام$ت ا�رتباطات بين الذكاءات الث$ثة)٧(جدول                                                 

 المجموع المكاني المنطقي الرياضي اللغوي انواع الذكاءات
 ٢.٩٣٤ ٠.٩٨٠ ٠.٩٥٤ ١ اللغوي

 ٢.٩٠٤ ٠.٩٥٠ ١ ٠.٩٥٤ المنطقي الرياضي
 ٢.٩٣ ١     ٠.٩٥٠ ٠.٩٨٠ المكاني
 ٨.٧٦٨ ٢.٩٣ ٢.٩٠٤ ٢.٩٣٤ المجموع

  
بة للتاكد من تشبع بطارية الذكاءات المتعددة بكل نوع من انواعھا وتراوحت درجات التشبع بين اعتمدت ا�جراءات المناس

مما يعني ان ا�ختبار الكلي الخاص بالذكاءات المتعددة يتمتع بدرجة عالية من التشبع ) ٠.٩٩٠- ٠.٩٨٠(انواع الذكاءات 
وتم التاكد من ثبات ا�ختبار . بصدق عاملي عالي  وبذلك فان ا�ختبار يتمتعبكل نوع من انواع ا�ختبارات الفرعية 

وكانت درجة الثبات المحسوبة باستخدام ھذه الطريقة للذكاء اللغوي  بطريقتين ا�ولى باستخدام معادلة الفا كرونباخ
يدة وھذا د�لة على تمتع ا�ختبارات بدرجة ج) ٠.٦٥٣(وللذكاء المكاني ) ٠.٦٩٧(وللذكاء المنطقي الرياضي ) ٠.٨٦٢(

من الثبات ، اما الطريقة الثانية فقد استخدمت التجزئة النصفية وقد تم معالجة فقرات الذكاء اللغوي احصائياً لكون عدد 
) ٠.٣٩٩(وللذكاء المكاني ) ٠.٥٨٠(وللذكاء المنطقي ) ٠.٧٤١(فقراته فردياً وكان الثبات بھذه الطريقة للذكاء اللغوي 

) ٠.٨٥١(وللذكاء المنطقي الرياضي ) ٠.٧٣٤(التصحيحة كانت النتائج للذكاء اللغوي  براون –وباستخدم معادلة سبيرمان 
وتعد ھذه المعام$ت مقبولة يمكن ا�طمئنان اليھما وبالتالي فان ا�ختبار يتمتع بصدق وثبات ) ٠.٥٧٠(وللذكاء المكاني 
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لدى عينة ) اللغوي،المكاني،المنطقي الرياضي (يجعله جاھزاً للتطبيق بصورته النھائية لقياس انواع الذكاءات المتعددة 
  .الدراسة 

 ً   التطبيق النھائي على عينة الدراسة: خامسا
ل$جابة عن اسئلة الدراسة والتحقق من فرضياتھا وبعد ان تم اجراء المعالجات ا�حصائية المناسبة لكل من اختبار الط$قة 

) ٨(فقرة موزعة على الذكاء اللغوي ) ٣١(متعددة والمكون من فقرات واختبار الذكاءات ال) ١٠(الرياضية والمكون من 
ولغاية  ٢٧/٢/٢٠١١فقرات تم تطبيق ا�ختبارين للمدة من ) ١٠(والذكاء المنطقي الرياضي ) ١٣(فقرات والذكاء المكاني 

وروعي ان يجري التطبيق في ظل ظروف بيئية مناسبة واصبحت البيانات جاھزة �غراض التحليل  ٩/٣/٢٠١١
  .ا�حصائي

  
 عرض النتائج وتفسيرھا: او�ً 

  النتائج المتعلقة بالط#قة الرياضية
ھل ان طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد يمتلك[ون الط#ق[ة الرياض[ية والت[ي تمث[ل : السؤال ا�ول

  :عن ھذا السؤال كا�تيلقد تمت ا�جابة . )٢٠١١ – ٢٠١٠(الجانب الكمي في ا�بداع في العام الدراسي 
م$حظة الدرجات التي حصل عليھا طلبة عينNة الدراسNة والNذين يمثلNون طلبNة الصNف الثNاني فNي اقسNام الرياضNيات فNي  -١

درجNة ) ٥٠(درجNة مNن اصNل ) ٣١.٥٦٩(كليات التربية في محافظة بغداد ،اذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجات الذكور مNنھم 
درجNة اي ) ٥٠(درجNة مNن اصNل ) ٣٢.٦٩٥(ن بلNغ المتوسNط الحسNابي لNدرجات ا�نNاث في حNي%) ٦٣.١٣٨(اي مايعادل 

درجة اي مNا يعNادل ) ٥٠(درجة من اصل ) ٣٢.٢٩٠(اي ان المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة ككل %) ٦٥.٣٩(مايعادل 
ن$حNظ ) ٢٥(لفرضNي مع المتوسط ا) ٣٢.٢٩٠(، ومن خ$ل مقارنة المتوسط الحسابي ل$داء الحقيقي للطلبة %) ٦٤.٥٨(

نسNتنتج ان طلبNة اقسNام الرياضNيات فNي كليNات التربيNة فNي محافظNة  ممNاان ا�داء الحقيقي يزيد عن مستوى ا�داء الفرضي 
  .)٢٠١١ – ٢٠١٠(بغداد يمتلكون الط$قة الرياضية مقارنة با�داء الفرضي في العام الدراسي 

�يوج[د ف[رق ذو د�ل[ة احص[ائية عن[د "اختبNار صNحة الفرضNية الصNفرية ولدعم ماتم التوصل اليه من استنتاج اع$ه تم  -٢
لدى طلبة الصفوف الثاني[ة ف[ي اقس[ام ) ٢٥(بين متوسط ا�داء الحقيقي ومتوسط ا�داء الفرضي ) ٠.٠٥(مستوى الد�لة 

 )"٢٠١١ – ٢٠١٠( عل[ى اختب[ار الط#ق[ة الرياض[ية ف[ي الع[ام  الدراس[ي الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد
  ) . ٨(  واستخدم ا�ختبار التائي لعينة واحدة مترابطة �ختبار صحة الفرضية السابقة وكانت النتائج كما في الجدول 

              
 
 

  )٨جدول (                                                   
  والفرضي لدى طلبة عينة الدراسة نتائج ا�ختبار التائي لقياس الفرق بين متوسط ا�داء الحقيقي

و يقودنا ھذا الى رفض ) ١.٩٧(الجدولية " ت"اكبر من قيمة ) ١٧.٧٤٠(المحسوبة " ت"ان قيمة ) ٨ (ي$حظ من الجدول 
بNNين متوسNNط ا�داء الحقيقNNي للطلبNNة ) ٠.٠٥(الفرضNية الصNNفرية اي انNNه يوجNNد فNرق ذو د�لNNة احصNNائية عنNNد مسNNتوى الد�لNة 

  .يدعم ا�ستنتاج الذي تم التوصل اليه سابقاً  مماعلى اختبار الط$قة الرياضية ) ٢٥(ومتوسط ادائھم الفرضي 
ھل يوجد فرق بين الذكور وا�ن[اث ف[ي ام[ت#كھم لمھ[ارة الط#ق[ة الرياض[ية ل[دى عين[ة الدراس[ة ف[ي الع[ام  : ثانيالسؤال ال
  :، لقد تمت ا�جابة عن ھذا السؤال كا�تيعلى ا�ختبار الذي اعد للغرض المذكور) ٢٠١١ -٢٠١٠(الدراسي 

 قيمة ت الجدولية قيمة ت المحسوبة الخطا المعياري ا�نحراف المعياري متوسط الدرجات المجموعة
 ١.٩٧ ١٧.٧٤٠ ١.٨٢٥ ٥.٨١٢ ٣٢.٢٩٠ المتوسط الحقيقي
     ٢٥ المتوسط الفرضي
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درجNة مNن ) ٣١.٥٦٩(ى اختبNار الط$قNة الرياضNية بان المتوسط الحسابي لدرجات الNذكور علN) ٩( ي$حظ من الجدول  -١
) ٥٠(درجة من اصل ) ٣٢.٦٩٥(بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجات ا�ناث %) ٦٣.١٣٨(درجة اي مايعادل ) ٥٠(اصل 

على ا�ختبار نفسه ، ومن خ$ل مقارنة المتوسطات للذكور وا�ناث ن$حظ ان اداء ا�نNاث %) ٦٥.٣٩(درجة اي مايعادل 
�ختبار اعلى من اداء الذكور على ا�ختبار نفسه اي انه يمكن القول ان مھارة الط$قة الرياضية لدى ا�ناث من طلبة على ا

  .عينة الدراسة جاءت اعلى من الذكور على ا�ختبار الذي اعد لقياس مھارة الط$قة الرياضية
  )٩جدول (

  ر وا�ناث على اختبار الط$قة الرياضيةالمتوسطات الحسابية وا�نحرافات المعيارية لدرجات الذكو

�يوج[د ف[رق ذو د�ل[ة "ختبار صحة الفرضية الصفرية الثانية ا�تيNة ا اع$ه تمولدعم ماتم التوصل اليه من استنتاج في  -2
بين متوسطي درجات اداء ط#ب وطالبات الصفوف الثانية في اقسام الرياضيات في ) ٠.٠٥(احصائية عند مستوى الد�لة 

  "٢٠١١ – ٢٠١٠الط#قة الرياضية الذي اعد في العام الدراسي  على اختباركليات التربية في محافظة بغداد 
  ) . ١٠(  وللتحقق من صحة الفرضية استخدم ا�ختبار التائي لعينتين مستقلتين وكانت النتائج كما في الجدول 

  )١٠جدول (                                                     
  اختبار الط$قة الرياضية نتائج ا�ختبار التائي لقياس الفرق بين متوسط اداء الذكور وا�ناث من عينة الدراسة على 

 ت الجدولية ت المحسوبة الخطأ المعياري التباينا�نحراف المعياري متوسط الحسابي عدد ا�فراد جنس المجموعة
 ١.٩٦ ١.٣١٧ ٠.٦٩١ ٣٤.٤٠٩ ٥.٨٦٦ ٣١.٥٦٩ ٧٢ ذكور
 ٠.٥٠٩ ٣٣.٢١٢ ٥.٧٦٣ ٣٢.٦٩٥ ١٢٨ اناث

  
الجدوليNة عنNد مسNتوى الد�لNة " ت"وھNي اقNل مNن قيمNة ) ١.٣١٧(حسNوبة الم" ت"انفNاً ان قيمNة )  ١٠(ي$حظ مNن الجNدول 

وھNNذا يعنNNي ان الفرضNNية صNNحيحة اي انNNه يتسNNاوى اداء الNNذكور وا�نNNاث مNNن عينNNة الدراسNNة علNNى اختبNNار الط$قNNة ) ٠.٠٥(
ئية عنNد مسNتوى الرياضية على الرغم من الفرق الواضح في متوسط الدرجات بينھم ، وان ھذا الفرق ليس بذي د�لة احصا

وتعد ھذه النتيجة طبيعية �نه �يوجد دليل قاطع يؤيNد تفNوق احNد الجنسNين علNى ا�خNر فيمNا يخNص القNدرات ) ٠.٠٥(الد�لة 
العقلية وخاصة انھم يحملون المؤھ$ت العلمية نفسھا وتم قبولھم في ھذه ا�قسام علNى اسNاس الضNوابط نفسNھا وھNي المعNدل 

ا�عدادية ويدرسون المادة نفسھا بطرائق واساليب متماثلة ، اضف الى ذلك ان ھنNاك شNبه اجمNاع  العام للتخرج من الدراسة
بين الباحثين وعلماء النفس بان جميع ا�فراد لديھم الى حد ما قدرات ابداعية ولكن بدرجات متفاوته فالفرق لNيس فNي النNوع 

  .ن تطويرھا من خ$ل التدريب عليھا بالمران والممارسةوان ھذه القدرات يمك) ١٦٢:١٩٨٢العاني،(بل في الدرجة والكم 
 المحور  الثاني

 النتائج المتعلقة ببعض انواع الذكاءات المتعددة
ھل ان طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد يمتلكون بعض انواع الذكاءات المتعددة : السؤال الثالث

  ) .٢٠١١-٢٠١٠(في العام الدراسي ) ضي اللغوي ، المكاني ، المنطقي الريا(
  :لقد تمت ا�جابة عن ھذا السؤال كا�تي

م$حظة المتوسطات الحسابية للدرجات التي حصل عليھا طلبة عينة الدراسة على ا�ختبار الخاص بقياس كل نNوع مNن  -١
متوسط الحسابي لدرجات الطلبة على يوضح النتائج وي$حظ من الجدول ان ال)  ١١(انواع الذكاءات الموجودة لديھم الجدول

في حين بلغ المتوسط الحسابي %) ٦٠.٦٥(درجة اي مايعادل  ) ٣٥١(درجة من اصل ) ٢١٢.٨٨٥(اختبار الذكاء اللغوي 
اما على اختبار %)  ٥٥.٦٩٢(درجة مايعادل ) ١٣(درجة من اصل ) ٧.٠٢٤٠(لدرجات الطلبة على اختبار الذكاء المكاني 

درجة اي مايمثل نسبة ) ١٠(درجة من اصل ) ٦.٨٩٠(رياضي فقد بلغ المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة الذكاء المنطقي ال

 النسبة المئوية للدرجات ا�نحراف المعياري المتوسط الحسابي مجموع الدرجات حجم العينة المجموعة
 % ٦٣.١٣٨ ٥.٨٦٦ ٣١.٥٦٩ ٢٢٧٣ ٧٢ الذكور
 % ٦٥.٣٩ ٥.٧٦٣ ٣٢.٦٩٥ ٤١٨٥ ١٢٨ ا�ناث
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ومن خ$ل مقارنة ھذه المتوسطات مع المتوسط الفرضي لكل نوع من انواع الذكاءات المشار اليھا ن$حNظ ان %)   ٦٨.٩(
ستنتاج ان طلبة اقسام الرياضيات في كليNات التربيNة فNي ا�داء الحقيقي يزيد عن مستوى ا�داء الفرضي وھذا يقودنا الى ا�

 اتيتضNح ممNا سNبق ان عينNة الدراسNة يمتلكNون انNواع الNذكاءمحافظة بغداد يمتلكون ا�نواع المشNار اليھNا مNن الNذكاءات ، و
جNاء الNذكاء  بدرجات ونسب مختلفNة ، اذ حNاز علNى الترتيNب ا�ول الNذكاء المنطقNي الرياضNي ويليNه الNذكاء اللغNوي ومNن ثNم

NNي تNNة التNNذه النتيجNNع ان ھNرة  ومNNة ا�خيNNي المرتبNNاني فNا م المكNNي طرحھNNة التNNس النظريNNع ا�سNة مNNاءت متفقNNا جNNل اليھNالتوص
لنظريته والتي تشير الى ان ا�فراد يختلفون من حيث انواع الذكاءات التي يمتلكونھا كما يختلفNون فNي  (Gardner)جاردنر

اذ صححت ھذه النظرية المفھوم الدارج للذكاء من انه ثابت ) ١١٦:١٩٩٦نشواتي،(خصياتھم ميولھم واتجاھاتھم وقيمھم وش
الصحيح ان الذكاء غير ثابت ويمكن تطوير كل نوع من انواعه اعتماداً على طبيعNة الشNخص وقدراتNه فالNذكاء ووفقNا ًلھNذه ف

بيئة محددة لحل المشك$ت ، اي انNه يمكNن للجميNع النظرية يمثل قدرة بيونفسية كامنة لمعالجة المعلومات يمكن تنشيطھا في 
التحسن في كل ذكاء من الذكاءات رغم ان بعض الناس سNوف يتحسNنون فNي مجNال ذكNاء مNا بسNرعة اكثNر مNن تحسNنھم فNي 

  . ذكاءات اخرى مما يعني ان الذكاء يمكن تنميته وتحسينه عن طريق التدريب والمران
�يوج[د ف[رق ذو د�ل[ة احص[ائية عن[د مس[توى "تبNار صNحة الفرضNية الصNفرية ا�تيNة وللتاكد من ا�ستنتاج اع$ه تم اخ -٢
بين متوسط ا�داء الحقيقي ومتوسط ا�داء الفرضي لدى طلبة الصفوف الثانية في اقس[ام الرياض[يات ف[ي كلي[ات ) ٠.٠٥(

  .الذي اعد للغرض المذكور التربية  في محافظة بغداد على كل نوع من انواع الذكاءات المتعددة في ا�ختبار الخاص
، وي$حNظ ان قيمNة )  ١١( واستخدم ا�ختبار التائي لعينة واحدة مترابطة �ختبار صNحة الفرضNية وكانNت النتNائج الجNدول  

)  ٥.٢٧٨(و ) ٧.٥٢٩(المحسوبة بالنسبة الى كل من الذكاء اللغوي والذكاء المكاني والذكاء المنطقي الرياضNي بلغNت " ت"
وھذا يقود الى رفض  الفرضNية الصNفرية اي انNه )  ١.٩٨(لى التوالي وھي اكبر من القيمة التائية الجدولية ع) ٢٠.١٦٦(و 

ھNNذه لالفرضNNي  ا�داءبNNين متوسNNط  ا�داء الحقيقNNي ومتوسNNط )  ٠.٠٥(يوجNNد فNNرق ذو د�لNNة احصNNائية عنNNد مسNNتوى الد�لNNة 
  . انفاً ) ١(صل اليه من استنتاج في الفقرة الذكاءات ولصالح ا�داء الحقيقي ، وھذا يتفق مع ماتم التو

اللغ[وي ،المنطق[ي (ھل يوجد فرق بين الذكور وا�ناث في امت#كھم لكل نوع من انواع الذكاءات المتع[ددة  : السؤال الرابع
  :لقد تمت ا�جابة عن ھذا السؤال كا�تي؟ )٢٠١١ – ٢٠١٠(لدى عينة الدراسة في العام الدراسي ) الرياضي،المكاني

) ١٩٩.٣٦١١(بNان المتوسNط الحسNابي لNدرجات الNذكور علNى اختبNار الNذكاءات المتعNددة بلNغ ) ١٢(ي$حظ مNن الجNدول  -١
في حين بلNغ المتوسNط الحسNابي لNدرجات %)  ٥٦.٧٩٨(درجة اي ما يمثل نسبة ) ٣٥١(درجة في الذكاء اللغوي من اصل 

اي ان اداء الطالبNات علNى ا�ختبNار الNذي يقNيس %)  ٦٢.٨١٨(درجة اي مNا يمثNل ) ٢٢٠.٤٩٢٢(ا�ناث على نفس الذكاء 
مNن ) ٦.٩٤٤٤(الذكاء اللغوي كان اعلى من اداء الذكور بينما بلغ المتوسNط الحسNابي لNدرجات الNذكور فNي الNذكاء المنطقNي 

درجNNة اي مايمثNNل ) ٦.٨٥٩٤(بينمNNا بلNNغ المتوسNNط الحسNNابي لNNدرجات ا�نNNاث %) ٦٩.٤٤٤(اي مايمثNNل نسNNبة ) ١٠(اصNNل 
اي ان اداء الذكور في الذكاء المنطقي الرياضي اعلى من اداء ا�ناث ، اما بخصوص الذكاء المكاني فقد بلغ %)  ٦٨.٥٩٤(

درجNة اي مNا يمثNل نسNبة  ) ١٣(درجة مNن اصNل ) ٧.٢٥٠٠(المتوسط الحسابي لدرجات الذكور على اختبار الذكاء المكاني 
ممNا يشNير الNى ان %)  ٥٥.٦٤٩(اي مايمثل نسNبة ) ٧.٢٣٤٤(ت ا�ناث بينما بلغ المتوسط الحسابي لدرجا%)  ٥٥.٧٦٩(

صل اليNه مNن اسNتنتاجات اعN$ه م التودعم ما تلاداء الذكور جاء اعلى من اداء ا�ناث في الذكاء المكاني ، زيادة في التاكد و 
ب[ين متوس[طي درج[ات ) ٠.٠٥(�يوجد ف[رق ذو د�ل[ة احص[ائية عن[د مس[توى الد�ل[ة "تم اختبار صحة الفرضية الصفرية

ان[واع اداء ط#ب وطالبات الصفوف الثانية ف[ي اقس[ام الرياض[يات ف[ي كلي[ات التربي[ة ف[ي محافظ[ة بغ[داد ف[ي ك[ل ن[وع م[ن 
اسNNتخدم ا�ختبNNار التNNائي و "عل[[ى ا�ختب[[ار ال[[ذي اع[[د للغ[[رض الم[[ذكور ) اللغ[[وي ،المنطق[[ي الرياض[[ي ،المك[[اني(ال[[ذكاءات 

المحسNNوبة بالنسNNبة للNNذكاء اللغNNوي بلغNNت " ت"اعNN$ه ، وي$حNNظ ان قيمNNة ) ١٢(تNNائج الجNNدول  لعينتNNين مسNNتقلتين وكانNNت الن
وھNذا يقودنNا الNى رفNض الفرضNية الصNفرية اي انNه يوجNد فNرق بNين متوسNطي ) ١.٩٧(اعلى من التائية الجدولية ) ٢.٠٥٩(

، ،اما بالنسبة للذكاء ) ١(ستنتاجه في الفقرة درجات اداء الط$ب والطالبات وان ھذا الفرق لصالح الطالبات مما يؤكد ماتم ا
ممNا يشNير الNى قبNول ) ١.٩٧(وھي اقل مNن التائيNة الجدوليNة ) ٠.٤٣٥(المنطقي الرياضي فقد بلغت القيمة التائية المحسوبة 

لNذكاء الفرضية الصفرية كونھا صحيحة اي انه �يوجد فرق بين اداء كل من الذكور وا�ناث على ا�ختبار الخاص بقيNاس ا
المنطقي وان الفرق الذي تمت م$حظته بين المتوسطين للدرجات ھو فرق ليس بذي د�لة احصائية مما يجعلنا نتحفظ علNى 
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في حين بلغت . ا�ختبار انفاً بخصوص تفوق اداء الذكور على ا�ناث في ھذا) ١(  الذي تم التوصل اليه في الفقرةا�ستنتاج 
وھذا يؤدي الى قبول ) ١.٩٧(وھي اقل بكثير من القيمة التائية الجدولية ) ٠.٠٥٣(لذكاء المكاني القيمة التائية المحسوبة الى ا

الفرضية الصفرية كونھا صحيحة ورفض الفرضية البديلة ايضاً اي انه �يوجد فرق بين اداء كل من الNذكور وا�نNاث علNى 
رجات الذي تمت م$حظتNه ھNو فNرق صNدفة ولNيس بNذي ا�ختبار الخاص بقياس الذكاء المكاني وان الفرق بين متوسطي الد

انفاً بخصوص ) ١(د�لة احصائية مما �يمكن ان يعول عليه  وبالتالي التحفظ على ا�ستنتاج الذي تم التوصل اليه في الفقرة 
بNين الNذكور تفوق اداء الNذكور علNى ا�نNاث فNي ھNذا ا�ختبNار، مNن م$حظNة النتNائج التNي تNم التوصNل اليھNا لمعرفNة الفNروق 

فقد تشابھت رتب الذكاء المتعدد بين الذكور وا�ناث في كل ) اللغوي ،المنطقي ،المكاني(وا�ناث في بعض انواع الذكاءات 
باستثناء الذكاء اللغوي اذ تفوقت ا�ناث على الذكور في ھذا النوع مNن الNذكاء ممNا ) الذكاء المكاني والمنطقي الرياضي(من 

اداً على دراسات علم النفس التي تؤكد تفوق ا�ناث على الذكور في النمو اللغوي منذ الطفولة المبكرة يمكن تفسير ذلك اعتم
كما انھن اسرع في التعاطي مع ا�لفاظ ويمتلكن مخزون من الكلمات يفوق مNا عنNد الNذكور فNي اختبNارات القNراءة  ومعرفNة 

في الذكاء اللغوي الى ا�ستقرار الفيسولوجي عند ا�ناث في وقد يعزى تفوق ا�ناث على الذكور ) ١٩٨٦ھرمز ،(الكلمات 
مرحلة المراھقة يسNبق ا�سNتقرار الفيسNولوجي عنNد الNذكور لNذلك نجNد ان ا�نثNى تركNز اھتمامھNا علNى التحصNيل والدراسNة 

  .كسلوك تعويضي
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  المحور الثالث
  عض انواع الذكاءات المتعددةالنتائج المتعلقة بالع#قة ا�رتباطية بين الط#قة الرياضية وب

اللغ[وي،المنطقي (ھل ھنال[ك ع#ق[ة ارتباطي[ة ب[ين الط#ق[ة الرياض[ية وبع[ض ان[واع ال[ذكاءات المتع[ددة : السؤال الخامس 
لدى طلبة الصفوف الثانية في اقسام الرياضيات ف[ي كلي[ات التربي[ة ف[ي محافظ[ة بغ[داد للع[ام الدراس[ي ) الرياضي ،المكاني

�توج[د "لقد تمت ا�جابة عن ھذا السؤال من خN$ل اختبNار صNحة الفرضNية الصNفرية وما نوعيتھا ، ؟ ) ٢٠١١ -٢٠١٠(
عند ) اللغوي ، المكاني ، المنطقي الرياضي (ع#قة ارتباطية بين الط#قة الرياضية وكل نوع من انواع الذكاءات المتعددة 

 -٢٠١٠(ذين اعدا للغرض المذكور في العام الدراسي لن اللدى طلبة عينة الدراسة على ا�ختباري) ٠.٠٥(مستوى الد�لة 
لحساب معامل ا�رتباط بين درجات الطلبة على ا�ختبار  (.Pearson core)تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ، ) ٢٠١١

ا�رتبNاط المعد لقيNاس كNل نNوع مNن انNواع ذكNاءاتھم ودرجNاتھم علNى ا�ختبNار الخNاص بط$قNتھم الرياضNية ، ولقيNاس د�لNة 
  )  13( استخدم ا�ختبار التائي الخاص بمعام$ت ا�رتباط �ختبار صحة الفرضية السابقة وكانت النتائج الجدول 

  )13(جدول                                                   
  عينة الدراسةمعام$ت ا�رتباط بين الط$قة الرياضية وانواع الذكاءات المتعددة ود�لة ا�رتباط لدى 

 القيمة التائية لد�لة ا�رتباط قيمة معامل ا�رتباط انواع الذكاءات
 5.019 ٠.٣٣٦ الذكاء اللغوي
 0.253 ٠.٠١٨ الذكاء المكاني
 ٢.٥٤٥ ٠.١٧٨ الذكاء المنطقي

  ١.٩٧) = ١٩٨(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(القيمة التائية الجدولية عند مستوى د�لة               
  

وھذا ) ٠.٣٣٦(بلغ معامل ا�رتباط المحسوب بين الط$قة الرياضية والذكاء اللغوي لدرجات عينة الدراسة  :اللغويالذكاء 
كانNNت ) ١(وكلمNNا اقتربNNت قيمھNNا مNNن ) ١-٠(معامNNل ارتبNNاط موجNNب ولكنNNه ضNNعيف �ن قNNيم معNNام$ت ا�رتبNNاط تتNNراوح بNNين 

لكNون القيمNة ) ١٩٨(ودرجة حريNة ) ٠.٠٥(حصائياً عند مستوى الد�لة معام$ت قوية ا� ان معامل ا�رتباط ھذا يعد دا�ً ا
مما يشNير الNى رفNض الفرضNية ) ١.٩٧(وھي اكبر من القيمة التائية الجدولية ) ٥.٠١٩(التائية لد�لة معامل ا�رتباط بلغت 

لة اي انه توجد ع$قة ارتباطية بين الصفرية السابقة بالنسبة للذكاء اللغوي وع$قته بالط$قة الرياضية وقبول الفرضية البدي
المتغيرين ولكن ھذه الع$قة تعد ضعيفة نوعا ما ، وقد يعزى وجود مثل ھذه الع$قة بين الNذكاء اللغNوي والط$قNة الرياضNية 
 اي كلما زدات الط$قة الرياضية للطلبة يزيد معھا ذكاءھم اللغNوي الNى ان الط$قNة الرياضNية تشNير الNى الجانNب الكمNي فNي
ا�بداع  اي اعطاء اكبر عدد من ا�جابات الصحيحة الممكنة خ$ل مدة زمنية محددة مما يمكNن ان يزيNد مNن الNذكاء اللغNوي 

  .الذي يتعامل مع المشك$ت المطروحة لغوياً 
لبNNة بلNNغ معامNNل ا�رتبNNاط المحسNNوب بNNين الط$قNNة الرياضNNية والNNذكاء المكNNاني لNNدى عينNNة الدراسNNة مNNن الط: ال[[ذكاء المك[[اني 

) 0.253(وھذا يمثل معامل ارتباط ضعيف جداً لكنه موجب وبلغت القيمة التائية المحسوبة لد�لة معامل ا�رتباط ) ٠.٠١٨(
ممNا يعنNي ) ١٩٨(ودرجة حريNة ) ٠.٠٥(عند مستوى الد�لة ) ١.٩٧(وان ھذه القيمة ھي اصغر من القيمة التائية الجدولية 

ويعتقNد ان السNبب فNNي . وجNد ع$قNة ارتباطيNة بNNين الط$قNة الرياضNية والNذكاء المكNانيقبNول الفرضNية الصNفرية ، اي انNه �ت
ضعف ھذه الع$قة ا�رتباطية قد يعود الى عدة اسباب منھا عدم تنمية ھذا الذكاء خ$ل فترة التعليم ا�ساسي والتعليم الثانوي 

لNب دون فھمھNا وعNدم تمكNنھم مNن تصNور ا�شNكال ويتمثل ذلك من خ$ل قيام الطلبNة بحفNظ النظريNات الھندسNية عNن ظھNر ق
والرسوم التي تشكل الجزء ا�ھم في ھذه المادة مما قد انسحب ذلك على خلفية ھNؤ�ء الطلبNة  وقNد يعNزى السNبب ايضNا الNى 

ضرة فNي افتقار المحتوى المنھجي الى ماينمي ھذا الذكاء فض$ً عن استخدام ا�ساتذة الى استراتيجيات تدريسية تعتمد المحا
حين ان ھذا النوع من الذكاء يحتاج الى طرائق واساليب تدريسية تساعدھم على تصور ا�شكال وا�بعاد وتمثيلھا بما ينمNي 

  .ھذا الذكاء
الى وجNود معامNل ارتبNاط ضNعيف بNين الط$قNة الرياضNية والNذكاء المنطقNي ) 13(يشير الجدول : الذكاء المنطقي الرياضي

وھي اكبر ) ٢.٥٤٥(في حين بلغت القيمة التائية المحسوبة لد�لة معامل ا�رتباط لھذين المتغيرين ) ٠.١٧٨( الرياضي بلغ 
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ممNNا يؤشNNر الNNى رفNNض الفرضNNية ) ١٩٨(ودرجNNة حريNNة ) ٠.٠٥(عنNNد مسNNتوى الد�لNNة ) ١.٩٧(مNNن القيمNNة التائيNNة الجدوليNNة 
المنطقي الرياضي وقبNول الفرضNية البديلNة اي انNه توجNد الصفرية بالنسبة للع$قة ا�رتباطية بين الط$قة الرياضية والذكاء 

بNين ھNذين المتغيNرين ، ويعNزى السNبب فNي ذلNك الNى ان ) ٠.٠٥(ع$قة ارتباطية  ذات د�لة احصNائية عنNد مسNتوى الد�لNة 
يNNاً ط$قNة ا�فكNNار الرياضNNية تحتNNاج الNNى ذكNاء منطقNNي رياضNNي لكNNي نحصNNل علNNى افكNار مترابطNNه منطقيNNا لتكNNون مقبولNNه عقل

  . وواقعياً 
اللغوي،المك[[اني (ھ[[ل ھن[[اك ع#ق[[ة ارتباطي[[ة ب[[ين الط#ق[[ة الرياض[[ية وبع[[ض ان[[واع ال[[ذكاءات المتع[[ددة : الس[[ؤال الس[[ادس

 ٢٠١٠(لدى ط#ب الصفوف الثانية في اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد للع[ام الدراس[ي ) ،المنطقي 
�توج[د ع#ق[[ة ارتباطي[ة ب[[ين "ة عNن ھNNذا السNؤال مNNن خN$ل اختبNNار صNحة الفرضNNية تمNت ا�جابNN ؟ ومانوعھ[ا ،)٢٠١١ –

عن[د مس[توى الد�ل[[ة ) اللغ[[وي ،المك[اني ، المنطق[ي الرياض[[ي(الط#ق[ة الرياض[ية وك[[ل ن[وع م[ن ان[[واع ال[ذكاءات المتع[ددة 
 )".٢٠١١ – ٢٠١٠(ي لدى عينة الدراسة على ا�ختبارين اللذين اعدا للغرض المذكور في العام الدراس) ٠.٠٥(

تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب قيمة معامل ا�رتباط بين درجات ط$ب عينة الدراسة على ا�ختبار المعد لقياس 
ودرجاتھم على ا�ختبار الخاص بقيNاس ) اللغوي ،المكاني ،المنطقي الرياضي(كل نوع من انواع الذكاءات الموجودة لديھم 

قياس د�لة معامل ا�رتباط استخدم ا�ختبار التائي الخاص بمعام$ت ا�رتباط �ختبار صحة الفرضية ط$قتھم الرياضية ول
  )14(السابقة وكانت النتائج الجدول 

 )14جدول (                                                                    
  اتود�لة ا�رتباط لدى عينة الدراسة من الط$بمعام$ت ا�رتباط بين الط$قة الرياضية وانواع الذكاء

 القيمة التائية المحسوبة قيمة معامل ا�رتباط انواع الذكاءات  
 ٤.٨٠٥ ٠.٤٩٨ الذكاء اللغوي
 ٠.٥٤٥ ٠.٠٦٥ الذكاء المكاني
 ٢.٢٥٣ ٠.٢٦٠ الذكاء المنطقي

  ٢.٠٠=  70حرية ودرجة  ٠.٠٥القيمة التائية الجدولية عند مستوى د�لة                
  

  :الذكاء اللغوي 
وھNو ) ٠.٤٩٨(  بلغ معامل ا�رتباط المحسوب بين الط$قة الرياضية والذكاء اللغوي لدرجات عينNة الدراسNة مNن الطN$ب 

 كون القيمة التائية) ٧٠(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(معامل ارتباط يعد مقبو�ً نوعاً ما وموجباً ودا�ً احصائياً عند مستوى الد�لة 
مما يعنNي رفNض الفرضNية الصNفرية )  ٢.٠٠( وھي اعلى من القيمة التائية الجدولية) ٤.٨٠٥(لد�لة معامل ا�رتباط بلغت 

وقبول الفرضية البديلة اي انه توجد ع$قة ارتباطية بين درجات ط$ب عينة الدراسة في متغيري الط$قة الرياضية والذكاء 
ا�ختبار الذي اعد للغرض المذكور وھي ع$قة طردية اي ان زيادة او نقصان احد  على) ٠.٠٥(اللغوي عند مستوى الد�لة 

المتغيرين تتبعه زيادة او نقصان في المتغير ا�خر وتعد ھذه الع$قة طبيعيNة كNون الط$قNة الرياضNية  تشNير الNى اكبNر عNدد 
كيNد فNان ذلNك يصNاحبه ط$قNة لفظيNة والھجNاء ممكن من الحلول او المقترحات تجاه مشكلة معينة في مدة زمنية محNددة وبالتا

  .والقراءة لتلك الحلول المقترحة
  : الذكاء المكاني 

ن$حظ ان قيمة معامل ا�رتباط المحسوبة بين الط$قة الرياضية والذكاء المكاني لدرجات عينة ) 14(وبالرجوع الى الجدول 
اد يقتNرب مNن الصNفر اي انNه نسNتطيع القNول بNان الع$قNة ويعد ھذا معامل ارتباط ضعيف جداً  ويك) ٠.٠٦٥(الط$ب بلغت 

وھNي ) ٠.٥٤٥(ا�رتباطية بين ھذين المتغيرين تكاد ان تقترب من الصفر وان القيمة التائية لد�لNة معامNل ا�رتبNاط  بلغNت 
الفرضNNية ممNNا يعنNNي قبNNول ) ٧٠(ودرجNNة حريNNة ) ٠.٠٥(عنNNد مسNNتوى الد�لNNة ) ٢.٠٠(اصNNغر مNNن القيمNNة التائيNNة الجدوليNNة 

الصفرية اي انه �توجد ع$قة ارتباطية دالNة احصNائياً بNين ھNذين المتغيNرين وان قيمNة معامNل ا�رتبNاط الموجNود ھNو نتيجNة 
الصدفة وليس دا�ً احصائياً ، وقد يعزى سبب ذلNك الNى ضNعف ھNذا الNذكاء عمومNاً عنNد طلبNة اقسNام الرياضNيات فNي كليNات 
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ن المحتوى التعليمي الذي يفتقر الى المادة العلمية التي تنمي مثل ھذا النوع من الذكاء لدى التربية في محافظة بغداد فض$ً ع
  .الط$ب وقد يكون السبب افتقار المناھج الدراسية المقررة الى الرياضيات التطبيقية والتي تكون مھمة جدا لتنمية ھذا الذكاء

  :الذكاء المنطقي الرياضي
ظ ان قيمة معامل ا�رتباط بين الذكاء المنطقNي الرياضNي والط$قNة الرياضNية لNدى طN$ب ي$ح) 14(بالرجوع الى الجدول 
وتشير ھذه القيمة الى ان معامل ا�رتباط ضعيف بين ھذين المتغيرين ، وبلغت القيمة التائية )  ٠.٢٦٠(عينة الدراسة بلغت 

عنNد مسNتوى ) ٢.٠٠(مNن القيمNة التائيNة الجدوليNة وھNي اكبNر ) ٢.٢٥٣(المحسوبة لد�لة معامNل ا�رتبNاط لھNذين المتغيNرين 
ممNNا يقودنNNا الNNى رفNNض الفرضNNية الصNNفرية اي انNNه توجNNد ع$قNNة ارتباطيNNة ذات د�لNNة  )٧٠(ودرجNNة حريNNة ) ٠.٠٥(الد�لNNة 

وتعNد ھNذه النتيجNة طبيعيNة �ن طN$ب اقسNام الرياضNيات فNي . بNين ھNذين المتغيNرين  ) ٠.٠٥(عند مستوى الد�لة احصائية 
يات التربية يتمتعون بالمنطق الرياضي من خ$ل ا�ستد�ل وحل المشك$ت الرياضية اكثر من غيرھم من الط$ب كNون كل

الرياضيات ھي لغة المنطق وعلمه فض$ً عن ان ط$ب الرياضيات لديھم استنباط اكثر من خ$ل طNرح العديNد مNن الحلNول 
  .ط$قة الرياضيةالمحتملة لمشكلة معينة مما يعني تمتعھم بمھارة ال

اللغوي،المك[[اني (ھ[[ل ھن[[اك ع#ق[[ة ارتباطي[[ة ب[[ين الط#ق[[ة الرياض[[ية وبع[[ض ان[[واع ال[[ذكاءات المتع[[ددة : الس[[ؤال الس[[ابع
 ٢٠١٠(لدى طالبات الصفوف الثانية في اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغداد للعام الدراسي ) ،المنطقي 

�توج[[د ع#ق[[ة "ا�جابNNة عNNن ھNNذا السNNؤال مNNن خNN$ل اختبNNار صNNحة الفرضNNية الصNNفرية  لقNNد تمNNت ؟ ومانوعھ[[ا ،)٢٠١١ –
عند مستوى ) اللغوي ،المكاني ، المنطقي الرياضي(ارتباطية بين الط#قة الرياضية وكل نوع من انواع الذكاءات المتعددة 

)" ٢٠١١ – ٢٠١٠(في العام الدراس[ي لدى عينة الدراسة على ا�ختبارين اللذين اعدا للغرض المذكور ) ٠.٠٥(الد�لة 
تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لحساب قيمة معامل ا�رتباط بNين درجNات طالبNات عينNة الدراسNة علNى ا�ختبNار المعNد ، 

ودرجاتھن على ا�ختبار الخاص ) اللغوي ،المكاني ،المنطقي الرياضي(لقياس كل نوع من انواع الذكاءات الموجودة لديھن 
$قتھن الرياضية ولقياس د�لة معامل ا�رتباط استخدم ا�ختبار التائي الخاص بمعام$ت ا�رتبNاط �ختبNار صNحة بقياس ط

  ).15(الفرضية السابقة وكانت النتائج الجدول 
  )15جدول (                                                   

  اءات ود�لة ا�رتباط لدى عينة الدراسة من الطالباتمعام$ت ا�رتباط بين الط$قة الرياضية وانواع الذك
 القيمة التائية المحسوبة قيمة معامل ا�رتباط انواع الذكاء
 ٢.٦٤١ 0.229 الذكاء اللغوي
 ٠.٠٨٩ - ٠.٠٠٨ الذكاء المكاني
 ١.٥٩٩ ٠.١٤١ الذكاء المنطقي

  ١.٩٧=  ١٢٦ة حرية ودرج ٠.٠٥القيمة التائية الجدولية عند مستوى د�لة                
   :الذكاء اللغوي

وھNو ) ٠.٢٢٩( بلغ معامل ا�رتباط المحسوب بين الط$قة الرياضية والNذكاء اللغNوي لNدرجات عينNة الدراسNة مNن طالبNات 
كNون القيمNة ) ١٢٦(ودرجNة حريNة ) ٠.٠٥(معامل ارتباط ضعيف موجب ومع ذلك فانNه دا�ً احصNائياً عنNد مسNتوى الد�لNة 

ممNا يعنNي رفNض الفرضNية ) ١.٩٧(وھNي اعلNى مNن القيمNة التائيNة الجدوليNة ) ٢.٦٤١(لة معامNل ا�رتبNاط بلغNت التائية لد�
الصNNفرية وقبNNول الفرضNNية البديلNNة اي انNNه توجNNد ع$قNNة ارتباطيNNة بNNين درجNNات طالبNNات عينNNة الدراسNNة فNNي متغيNNري الط$قNNة 

ختبNار الNذي اعNد للغNرض المNذكور وھNذا يعنNي ان زيNادة او علNى ا�) ٠.٠٥(الرياضية والذكاء اللغوي عند مسNتوى الد�لNة 
نقصان احد المتغيرين تتبعه زيادة او نقصان في المتغير ا�خر وتعد ھذه الع$قة طبيعية كون الط$قة الرياضNية  تشNير الNى 

  .اكبر عدد ممكن من الحلول او المقترحات تجاه مشكلة معينة في مدة زمنية محددة 
 : الذكاء المكاني

ن$حظ ان قيمة معامل ا�رتباط المحسوبة بين الط$قة الرياضية والذكاء المكاني لدرجات عينة ) 15(وبالرجوع الى الجدول 
ويعد ھذا معامل ارتباط ضعيف جدا ً ويكاد ان يقترب من الصفر وھو سالب اي ان اي زيادة في ) -٠.٠٠٨(الطالبات بلغت 

وھي اصغر من القيمة التائية ) ٠.٠٨٩(ان القيمة التائية لد�لة معامل ا�رتباط بلغت احد المتغيرين يقابله نقصان في ا�خر و



  ٣١٥  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

 

  رياضية وع#قتھا ببعض انواع الذكاءات المتعددةالط#قة ال
 اريج خضر حسنم .مد رافد بحر احمد المعيوف                                . م . ا 

مما يعني قبول الفرضية الصفرية اي انه �توجد ع$قة ) ١٢٦(ودرجة حرية ) ٠.٠٥(عند مستوى الد�لة ) ١.٩٧(الجدولية 
العكسية والضعيفة بين الط$قة الرياضية والذكاء  ارتباطية دالة احصائياً بين ھذين المتغيرين، وقد يكون سبب وجود الع$قة

المكاني عند ا�نNاث ضNعف ھNذا الNذكاء عمومNاً عنNد الطلبNة فNي اقسNام الرياضNيات وتمNتعھن بالط$قNة الرياضNية بشNكل عNام 
مNNن  واللغويNNة منھNNا بشNNكل خNNاص والتNNي اشNNارت اليھNNا النتNNائج اعNN$ه اضNNافة الNNى طبيعNNة التربيNNة ا�سNNرية ل$نNNاث والتNNي تحNNد
  .التصورات الذھنية لديھن خاصة ان الذكاء المكاني يحتاج الى خيال يمكن الفرد من تصور ا�شكال وا�بعاد وا�تجاھات

  :الذكاء المنطقي الرياضي
ي$حظ ان قيمة معامل ا�رتباط بين الذكاء المنطقي الرياضي والط$قNة الرياضNية لNدى طالبNات ) 15(بالرجوع الى الجدول 

وتشNير ھNذه القيمNة الNى معامNل ارتبNاط ضNعيف بNين ھNذين المتغيNرين ، وبلغNت القيمNة التائيNة ) ٠.١٤١(سة بلغNت عينة الدرا
) ٠.٠٥(عنNد مسNتوى الد�لNة ) ١.٩٧( وھNي اصNغر مNن القيمNة التائيNة الجدوليNة) ١.٥٩٩(المحسوبة لد�لة معامل ا�رتباط 

بين ھذين   اي انه �توجد ع$قة ارتباطية ذات د�لة احصائية مما يقودنا الى قبول الفرضية الصفرية) ١٢٦(ودرجة حرية 
ويمكن ان يعزى سبب ذلك الى ان غالبية الطلبة المقبولين في كليات التربية وفي اقسام الرياضيات تحديداً ليس  ،المتغيرين 

سبب عدم تمكنھم في الNذكاء المنطقNي بناءاً على رغباتھم وانما نتيجة لمعد�تھم التنافسية في المرحلة ا�عدادية مما قد يفسر 
  .الرياضي الذي يمثل السمة الرئيسية في مادة الرياضيات كونھا تعتمد قواعد المنطق وا�ستد�ل في التفكير

  ا�ستنتاجات : ثانياً 
  :في ضوء نتائج الدراسة يمكن استنتاج ا�تي 

  .د الط$قة الرياضية قياساً بالوسط الفرضييمتلك طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربية في محافظة بغدا -١
 .يتساوى اداء الذكور وا�ناث على اختبار الط$قة الرياضية وان الفرق بينھما ليس بذي د�لة احصائية -٢
يمتلك طلبة اقسام الرياضيات في كليات التربيNة فNي محافظNة بغNداد لNبعض انNواع الNذكاءات المتعNددة وھNي علNى التNوالي  -٣

 .منطقي الرياضي ثم الذكاء اللغوي وجاء في المرتبة ا�خيرة الذكاء المكاني الذكاء ال
 .امت$ك الجنسين للذكاء اللغوي وقد جاء بالمرتبة الثانية -٤
 . امت$ك الجنسين للذكاء المنطقي الرياضي وقد جاء بالمرتبة ا�ولى -٥
 .امت$كھم للذكاء المكاني وجاء بالمرتبة الثالثة -٦
  .�ناث على الذكور في اختبار الذكاء اللغويتفوق ا -٧
 .يتساوى اداء الذكور وا�ناث في اختباري الذكاء المنطقي والذكاء المكاني وان الفرق بينھما ليس دا�ً احصائياً  -٨
 .عيفةتوجد ع$قة ارتباطية موجبة بين الذكاء اللغوي والط$قة الرياضية للطلبة ككل وللجنسين ا� انھا تعد ع$قة ض -٩

 .توجد ع$قة ارتباطيةضعيفة وموجبة بين الذكاء المنطقي الرياضي والط$قة الرياضية للطلبة ككل وللذكور -١٠
 .�توجد ع$قة ارتباطية بين الذكاء المنطقي الرياضي والط$قة الرياضية لدى ا�ناث  -١١
 .اث وتقترب من الصفر فض$ً عن انھا سالبة� يوجود ارتباط بين الط$قة الرياضية والذكاء المكاني لدى ا�ن -١٢
 ً   التوصيات:ثالثا

  :وصي الباحثان باKتييفي ضوء نتائج الدراسة 
للNذكاءات  (Gardner)  التوجه الى مصممي المناھج في وزارة التربية �عتماد ا�سس التي جاءت بھNا نظريNة جNاردنر -١

ومنNNاھج الرياضNNيات بشNNكل خNNاص مNNن خNN$ل التاكيNNد علNNى انNNواع المتعNNددة عنNNد بنNNاء وتطNNوير المنNNاھج الدراسNNية بشNNكل عNNام 
   .الذكاءات الموجودة لدى الطلبة كونھم يختلفون في ذكاءاتھم مثلما يختلفون في ميولھم واتجاھاتھم وشخصياتھم

لمدرسNين التوصية الى كليات التربية �عادة النظر بمناھجھا الدراسNية كونھNا المسNؤولة عNن رفNد المؤسسNات التربويNة با -٢
والتاكيد على ان ذكاء المتعلم غير ثابت بل يمكن تطوير كل نوع منNه اعتمNادا علNى طبيعNة ا�شNخاص وقNدراتھم فضN$ً عNن  

  .تضمين المناھج الدراسية مھارات التفكير العليا ومنھا مھارات التفكير ا�بداعي
عمليNة الNتعلم والتعلNيم مNن خN$ل اسNتخدام التطبيقNات ا�ستفادة من نظرية الذكاءات المتعددة على المستوى التطبيقNي فNي  -٣

المدرسية لمبادئ تلك النظرية التي اسھمت بشكل كبيNر فNي تحسNين التعلNيم المدرسNي واكتشNاف الموھNوبين وتحديNد الفNروق 
 الفردية بين الطلبة وصعوبات التعلم والتربية الخاصة



  ٣١٦  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

 

  رياضية وع#قتھا ببعض انواع الذكاءات المتعددةالط#قة ال
 اريج خضر حسنم .مد رافد بحر احمد المعيوف                                . م . ا 

ية الذكاءات المتعددة وانط$قا من مبدا اساسي للنظرية مفاده بان استخدام المدرسين استراتيجيات تدريسية تنسجم مع نظر -٤
 .لكل فرد ذكاءات مختلفة وبنسب مختلفة وبالتالي يمكن تنميتھا من خ$ل التدريب والمران والممارسة

رى خ$فاً اعطاء تصوراً جديداً للمدرسين مفاده ان الذكاءات الموجودة لدى المتعلمين ھي ملكات مستقلة واحدة عن ا�خ -٥
 .للنظرة القديمة التي تنادي بان الذكاء ملكة واحدة فقط وبالتالي الغاء الفكرة السائدة بان المتعلم اما ان يكون ذكياً او غبياً 

قد تخدم التطبيقات النظرية للذكاءات المتعددة القائمين علNى العمليNة التربويNة اوالمشNرفين عليھNا بNان الNذكاء يمثNل قNدرة  -٦ 
 .كامنة لمعالجة المعلومات يمكن تنشيطھا من خ$ل بيئة محددة لحل المشك$ت الحياتية بيونفسية
  المقترحات:رابعاً 

اجNراء دراسNNة مماثلNNة للمNNرحلتين ا�عداديNNة والمتوسNطة لمعرفNNة القNNدرات العقليNNة التNNي يمتلكھNا الطلبNNة فNNي ھNNذه المراحNNل  -١
الNى تكامNل قاعNدة معلومNات امNام منظمNي المنNاھج فNي وزارتNي التربيNة ومستوياتھا ليكون ھناك المام بھذه القدرات وصNو�ً 

  .والتعليم العالي
اجراء دراسة مماثلة لطلبة المرحلة الرابعة في اقسام الرياضيات في كليات التربية للوقوف علNى مNدى امNت$كھم �نNواع  -٢

  .الذكاءات المتعددة وط$قتھم الرياضية
 .العقلية لطلبة كليات العلوم في بغداد لغرض المقارنة بينھم وبين طلبة كليات التربية اجراء دراسات تتناول القدرات -٣
 . اجراء دراسات لتحديد استراتيجيات تعليم الذكاءات المتعددة لدى المدرسين خ$ل الخدمة وع$قتھا بادائھم التدريسي -٤
  

  المصادر العربية
 .، عالم الكتب، القاھرة) ٣(، سلسلة التفكير والتعليم   والتعلم ي وتعلم التفكيرالتدريس ا�بداع): ٢٠٠٥(، ) أ(ابراھيم، مجدي 1-
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 .عمان
 .، دار الميسرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان١، ط النفس التربوي للطالب الجامعي علم): ٢٠٠٧(أبو رياش، حسين وزھرية عبد الحق،  -3
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 .السعودية

، رسNNالة مھ[[ارات التفكي[[ر العلي[[ا وع#قتھ[[ا بالتحص[[يل الرياض[[ي ل[[دى طلب[[ة معاھ[[د اع[[داد المعلم[[ين): ٢٠١٠(التميمNNي، اسNNماء فNNوزي حسNNن،  -5
  .الھيثم، العراق–، كلية التربية ابن )غير منشورة(ماجستير،

 .، القاھرة، دارالفكر العربي٣، ط تنمية وتعميق –الذكاءات المتعددة والفھم ): ٢٠٠٣(بر عبد الحميد ، جابر، جا -6
 .، ا�مارات العربية، دار الكتاب الجامعي١، ط مفاھيم وتطبيقات –تعليم التفكير ): ١٩٩٩(جروان، فتحي عبد الرحمن،  -7
 .، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان١، ط بشريتربويات المخ ال): ٢٠٠٣(حسين، محمد عبد الھادي،  -8
اثر استراتيجيات ال[ذكاءات المتع[ددة ف[ي ت[دريس العل[وم ف[ي اكتس[اب طلب[ة الص[ف الس[ابع ): ٢٠٠٦(خطابية، عبدهللا محمد و عدنان البدور،  -9

 .الخليج، الرياض، مكتب التربية العربي لدول ) ٩٩(، مجلة رسالة الخليج العربي، العدد ا�ساسي لعمليات التعلم
 .، دار العالم العربي، القاھرة١، بحوث علم النفس، ط اختبار القدرة على التفكير ا�بتكاري): ١٩٧٥(خير هللا، سيد،  -10
اثر استخدام استراتيجية ما وراء المعرفة في تدريس الرياضيات على التحصيل وتنمية التفكير ا�بداعي ل[دى : خطاب، أحمد علي ابراھيم  -١1

 ، رسNNNالة ماجسNNNتير، المكتبNNNة ا�لكترونيNNNة، اطفNNNال الخلNNNيج ذوي ا�حتياجNNNات الخاصNNNة، متNNNاحت#مي[[[ذ الحلق[[[ة الثاني[[[ة م[[[ن التعل[[[يم ا�ساس[[[ي
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 ، متاح فيعلم ا�بداع علم القرن الحادي والعشرين): ٢٠٠٥(خليل، سعادة،  -12
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، رسNNالة ع[[دم تحم[[ل الغم[[وض ل[[دى طلب[[ة الجامع[[ة –ال[[ذكاء المتع[[دد وع#قت[[ه با�س[[لوب المعرف[[ي تحم[[ل ): ٢٠٠٥(رشNNيد، فNNارس ھNNارون،  -13
 .، العراق)غير منشورة(ماجستير، 

،سلسNNة علNNم الNNنفس المعرفNNي ،دار الوفNNاء للطبNNع ١، ط المعلوم[[ات ا�س[[س المعرفي[[ة للتك[[وين العقل[[ي وتجھي[[ز): ١٩٩٥(الزيNNات ،فتحNNي مصNNطفى 
 .والنشر والتوزيع ، المنصورة

 .، دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان١، ط علم النفس ا�بداعي): ٢٠٠٩(الزيات، فاطمة محمود،  -14
 .، الجامعة االردنية، عمان ١، طالعلوم تنمية االبداع والتفكير االبداعي في تدريس). ١٩٨٧(زيتون، عايش محمود  -15
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  ٣١٧  مجلة جامعة ا�نبار للعلوم ا�نسانية
 ٢٠١١ -ول كانون أ – رابعالعدد ال

 

  رياضية وع#قتھا ببعض انواع الذكاءات المتعددةالط#قة ال
 اريج خضر حسنم .مد رافد بحر احمد المعيوف                                . م . ا 

  .، دار وائل للنشر ، االردن١، ط )رؤية تطبيقية(تكنولوجيا التعلم المفرد وتنمية االبتكار ): ٢٠٠٧(سرايا، عادل  -16

  .، در وائل للنشر، عمان١، ط تعليم التفكير في المنھج المدرسي): ٢٠٠٥(السرور، ناديا ھايل،  -17
 .، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمانالتعلم المستند الى الدماغ): ٢٠٠٩(سميع،  السلطي، ناديا -18
 .، دار النھضة العربية ،بيروت١،طعلم النفس التربوي): ٢٠٠٤(سليم، مريم،  -19
ة التفكي[[ر ف[[ي تنمي[[ (CPS)اث[[ر برن[[امج ت[[دريبي ق[[ائم عل[[ى نم[[وذج الح[[ل ا�ب[[داعي للمش[[ك#ت ، ) ٢٠٠٧(الصNNمادي، محNNارب علNNي محمNNد،  -20

 .، اطروحة دكتوراه، ا�ردنا�بداعي والمھارات فوق المعرفية في الرياضيات لدى طلبة الصف التاسع ا�ساسي في ا�ردن
 .، دار اليازوردي العلمية للنشر والتوزيع، ا�ردنالذكاءات المتعددة): ٢٠٠٨(عامر، طارق عبد الرؤوف وربيع محمد، 

 .، دار العلوم للطباعة والنشر ٣، طاتجاهات حديثة في تدريس العلوم): ١٩٨٢(العاني، رؤوف عبد الرزاق  -21

والتفكيـر الرياضـي والميـل نحـو  فاعلية برنامج قائم على الـذكاءات المتعـددة لتنميـة التحصـيل): ٢٠٠٦(عبد السميع، عزة وسمر الشين،  -22
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