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 الشكر والتقدير
 

_عز وجل_ فالحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم عمى أشرف خير ما أستيل بو حمد المولى  
انطالقا من حديث المصطفى صل اهلل عميو لو وصحبو أجمعين. آوعمى ا محمد الخمق والمرسمين سيدن

 وسمم : " ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس".
في  افضل الذين أسيمو ال يسعني في ىذا المقام إال أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى أصحاب الو 
خراجو إلى حيز النور، وأخص بالذإ كر من سعدت بالتتممذ عمى يديو، من نجاز ىذا العمل المتواضع وا 

نجاز الدراسة، الذي عممني أيضا كيف يكون إمنحني من فكره الرشيد ورأيو السديد ما أعانني عمى 
 عفيف زيدان.لفاضل الدكتور ه، مشرفي ااإلنسان موضوعيًا متواضعًا حثيثًا في بحثو، منطمقًا في تفكير 

لمسادة المحكمين لما أعطوني من فكرىم، وشاركوني برأييم  ينشكري وتقديري العميق تقدمكما أ
ونصحيم، وال يفوتني أن أتقدم بفائق الحب واالحترام لمدراء المدارس والمعممين والمعممات الذين 

 خل المدارس.تعاونوا معي وسيموا عمي تطبيق أدوات الدراسة دا
 زنجاإوأخيرا، أتوجو بكل مشاعر الحب واالمتنان لكل من ساعدني وشجعني وشاركني ولو بالدعاء في 

 ىذا الجيد المتواضع.
 

 والحمد هلل رب العالمين                            
 
 

 احثةالب                                                                              
 سماح جمال أبو حمتم                                                                           
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 الممخص
الذكاء المنطقي وعالقتو بالقمق الرياضي لدى طمبة الصف ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مستوى 

ولتحقيق ىذا الغرض  .لمعدلفي ضوء متغيرات الجنس، وا ساسي في مديرية تربية الخميلألالسادس ا
وطالبة،  ا( طالب411عينة طبقية عنقودية من طمبة الصف السادس األساسي تكونت من )تم اختيار 
في الفصل الثاني من العام ( طالبًة من الطمبة الممتحقين 202( طالبًا، و)202منيم )

الذكاء المنطقي لطمبة استبانة لقياس  أداتين ىما: الباحثة في ىذه الدراسة طورت .(2015_2016)
لقياس قمق الرياضيات لطمبة الصف ، واستبانو ( فقرة24ساسي حيث تكونت من )ألالصف السادس ا

بالطرق  داتي الدراسة وثباتيماأن صدق التاكد م وتم، ( فقرة30ساسي حيث تكونت من)ألالسادس ا
 .المناسبة

 الصف طمبة لدى ذلك لمقمق الرياضيوك المنطقي مذكاءل المتوسط الحسابيأن بينت نتائج الدراسة 
مذكاء المنطقي الدرجة الكمية لت ، حيث بمغمتوسطاً كان  الخميل تربية مديرية في األساسي السادس

حصائية إلم تجد الدراسة فروقًا ذات داللة  .(3.46) مقمق الرياضيالدرجة الكمية ل وكذلك, (3.50)
 مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى المنطقي الذكاءفي  ≥ α) (0.05عند مستوى الداللة 

م فمأما فيما يتعمق بالقمق الرياضي  .مستوى التحصيل السابقالجنس وكذلك  لمتغير تعزى الخميل تربية
 لدى الرياضي في القمق ≥ α) (0.05حصائية عند مستوى الداللة تجد الدراسة فروقًا ذات داللة إ

فروقًا  وجدت في حين ,الجنس لمتغير تعزى الخميل تربية ديريةم في األساسي السادس الصف طمبة
 لدى الرياضي مقمقل المتوسطات الحسابية في ≥ α) (0.05حصائية عند مستوى الداللة ذات داللة إ

 وقد, مستوى التحصيل السابقلمتغير  تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة
 مستوى تحصيميم السابق، وبين الذين 07 من أقل ى تحصيميم السابقمستو الذين  كانت الفروق بين

كان المتوسط الحسابي عندىم  نوالذي (,07-07) مستوى تحصيميم السابقلصالح الذين  (,07-07)
الذين معدليم  و بين (,07)من أقل مستوى تحصيميم السابقأعمى شيء، كما جاءت الفروق بين الذين 

 (.07) من أعمى مستوى تحصيميم السابقلصالح الذين  (,07)من يم أعمىوالذين معدل (,07) من أقل
 السادس الصف طمبة لدى الرياضي القمق وبين المنطقي الذكاء بين عالقة تائج عدم وجودنوبينت ال
 .الخميل تربية مديرية في األساسي

لى إلضافة إجل التخمص من القمق لدى الطمبة باأرشاد من إوتوصي الباحثة بضرورة عقد جمسات 
 خرى.أنواع ذكاءات أبحاث تربط بين القمق و أمكانية عمل دراسات و إ
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Logical Intelligence and It Is Mathematical Concerned With The Sixth 

Grade Students At Hebron Education Directorate. 

Prepared by: Samah Jamal  Khaleel Abu Haltam 

Supervisor: Dr. Afif  Zidan. 

 

Abstract 

This study aimed to measure the level of logical intelligence and its mathematician  

concerned at the sixth grade primary students in the education Directorate of Hebron  in 

light of the variables of gender, as amended, and to achieve this purpose it has been 

selected a stratified cluster sample of basic sixth grade students consisted of (411) students,  

( 209 ) of whom were boys  and (202) were girls  of the students enrolled in the second 

quarter of the year (2016_2015), a researcher in the study developed two tools: a 

questionnaire to measure the logical intelligence for students in sixth grade  where 

consisted of (24) items, and a questionnaire to measure math anxiety for students of sixth 

grade, where the main consisted of (30) items, were confirmed the veracity of the two tools 

study and persistence in appropriate ways. 

Results of the study showed that the SMA  of logical intelligence, as well as concern 

mathematician at the basic sixth grade in the rearing of Hebron Directorate students was 

Medium , reaching the total score logical intelligence (3.50), as well as the total score for 

concern mathematician (3:46) the study  did not found significant differences when 

significance level( α≤0.05)   as well as the level of  former collection . as concerned with 

respect to the mathematical study  which did not find significant differences in the 

significance level (α≤0.05) in mathematical anxiety of the basic sixth grade students in the 

education  Directorate  of Hebron attributable to variable Gender , while I found significant 

differences at the significance level (α≤0.05) the arithmetic mean of concern 

mathematician at the basic sixth grade students in the education Directorate of Hebron  

attributed to the former level of achievement, and the differences between those previous 

level of achievement less than  70, and among those who level former achievement (70-

80), and in favor of those previous level of achievement (70-80), which was the arithmetic 

average of the highest thing they have, as the differences between the level of those who 

came prior achievements less than  (70), and among those who have their rate less than  



 ه 

(70), and who their rate is higher than (80), and in favor of who the previous achievement 

level is higher than (80). 

 

The results showed  that there is no relationship between intelligence and sense of  

mathematical anxiety with  primary  sixth grade  students in the Education Directorate of 

Hebron. 

 

The researcher recommends the need to hold counseling sessions in order to get rid of the 

anxiety of the students, in addition to the possibility of making studies and researches that  

links between anxiety and other types of intelligences 
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 الفصل األول

 

 خمفية الدراسة ومشكمتها

 

 مقدمة:ال 1.1

 
فال يكاد  ،الصغيرة منيا والكبيرة الجزئياتوحتى في  ,رياضيات في جميع مجاالت الحياهيدخل عمم ال

ات عمى تنظيم حياة البشر وتعمل الرياضي ،يخمو عمل من مفاىيم الرياضيات وحقائقيا وقوانينيا

ىمية عمم الرياضيات أي مجتمع من المجتمعات أظير في تو  ،مورىم وحاجاتيم ومعامالتيمأوتسيير 

فراد المجتمع من ميندس أ ياكما يحتاج ،الشركات أمالمصانع  أمكان ذلك في المؤسسات أ سواء

خرى من احياء وكيمياء وفيزياء عمم الرياضيات في جميع العموم األ دخلوي ،ومحاسب وتاجر ومزارع

يرجع ىذا االختالف الى تطور و  ,خرآلى إىمية عمم الرياضيات من مجتمع أوتختمف  ،وفمك وغيرىا

 .(2015،)حسني فالمجتمع المتطور يزيد من اىتمامو بعمم الرياضيات ،مجتمعال

 

 من بأنماط محددة المعمومات من محددة أنماط تحميل عمى القدرة أنو عمى الذكاء جاردنر عرف

 قدرة عّده كما المشكالت، حل أو لمعالجة المعمومات كامنة بيونفسية قدرة بأنو أيضا الطرق، وعرفو

 White, 2008))وايت  أكد فقد لذلك ووفًقا. أو أكثر ثقافي سياق في قيمة ذي نتجم ابتكار عمى

 الميارات من قائمة تتضمن أن يجب الذكاء اإلنسانية كفايات أن عمى  ،(2013الوارد في) ريان ,

 أرضية تشكل بحيث مشكالت استحداث أو عمى إيجاد القدرة إلى باإلضافة المشكالت، لحل الالزمة

 .(2013 ،)ريان الجديدة لمعارفا الكتساب

 

 عمييا أطمق " جديدة لنظرية ( (Howard Gardnerجاردنر ىاورد" توصل ( 1983 ) عام وفي

 ( 1993 ) عام بتطويرىا قام ثم (Multiple Intelligences Theory ) المتعددة الذكاءات نظرية
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 عقمي نشاط ىو اإلنساني الذكاء يرى أن ألنو ؛لمذكاء نظرتيا في التقميدية النظريات عن تختمف حيث

 اإلمكانات مجال توسيع إلى ىذه نظريتو في ولذلك سعى ؛نسانيةاإل لممعرفة قدرة مجرد وليس حقيقي

 في اعتمدت قد ،لألطفال التدريس برامج من العديد أن نجد ولذلك ؛نسبة تقدير تتعدى بحيث اإلنسانية

 مع نتعامل ال أن يجب جاردنر أننا يرى التصور ذاى من وانطالقا .النظرية ىذه عمى األخيرة الفترة

نما ،التمقين المحض عمى القائمة بالمناىج التعميم في األطفال ذكاء  األنشطة عمى التركيز يجب وا 

 (.2009)سيد أحمد،  ذكاءاتو يوافق الذي النشاط من كل طفل يستفيد لكي المتعددة لمذكاءات المختمفة

 

 أساليب تعمم في التنوع عمى لمتعرف مناسبة وسيمة الطمبة لدى تالفياواخ المتعددة الذكاءاتّد وتع

 مع تعدد تتناسب متنوعة تعميمية واستراتيجيات طرائق إتباع المعممين من يقتضي مما األفراد،

 الغرفة الصفية، في التواصل من درجة أعمى تحقيق بيدف التعمم، أنماط وتنوع المتعددة الذكاءات

 المواقف المتاحة في التعميمية واإلمكانات وخصائصيم، وقدراتيم المتعممين اتمستوي كافة ومراعاة

 (.2011)الديب،  التعممية

 

ثرائيا التربوي الفعل مساحة تطوير في المتعددة الذكاءات نظرية وقد أسيمت  ىامة أحدثت نقمة كما ،وا 

 فقد السياق واء، وفي ىذاس حد عمى والتجريبي النظري بشقيو والتربوي السيكولوجي التراث فضاء في

 البحث دوافع أن إلى  ،(2013الوارد في )ريان , Xie & Lin, 2009))ين والي ا كساكل من  أشار

 الدراسية، المقررات وتصميم التدريس فاعمية تعزيز بيدف انطمقت قد المتعددة الذكاءات نظرية في

 التدريس طرق في الخيارات من زيدبالم المعممين تزويد عمى ىذه النظرية استخدام يقتصر ال بحيث

نما والتقويم،  عمى المعممين مساعدة كذلك متعددة، بطرق تعمموه ما بإظيار لممتعممين السماح أيضاً  وا 

 أجل من متعددة مناحي توظف أن يجب المدارس فإن النظرية ليذه ووفقا بشكل أفضل، طمبتيم فيم

 .(2013 ،)ريان مختمفة بزوايا الحالية توياتيممس وتقويم الطمبة لدى المشكالت حل مالحظة ميارات
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 , أوزي (حفقد أوض التعممية، التعميمية لمعممية حيوية كإضافة المتعددة لمذكاءات مقاربتو إطار وفي

 انعكاساتيا التربوي، وتجمت العمل روح تجديد في ساىمت قد المتعددة الذكاءات نظرية أن (  2003

 اومركزيتي المتعمم نحو فاعمية أفكارىا توجو حيث من التعميمية ارسةالمم ميادين مجمل في اإليجابية

 التدريسي األداء وتعزيز برمتيا، العممية التعميمية مخرجاتنظيم ت في كبير بشكل ساىمت ولكونيا ،وفي

 اىتمامات عمى مبادئيا أكدت كما المتعممين وقدراتيم، خصائص االعتبار بعين وأخذت لممعممين،

 أورده ما مع الرؤية ىذه وتتسق القدرات، ىذه جوانب تنمية التطبيقية إسقاطاتيا وراعت يم،وميول الطمبة

 قدراتيم تطوير عمى الطمبة سيساعد المتعددة، اتالذكاء وفق التدريس أن من( Nolen, 2003) ولينن

  .المدرسي ونجاحيم تعمميم فاعمية من يرفع مما

 

 ويتمكن الطمبة واالجتماعية، الشخصية بقيميم الطمبة يشعر النظرية ىذه توظف التي الصفوف وفي

 كأداة أن تستخدم المتعددة الذكاءات لنظرية يمكن وبالتالي لدييم، والضعف القوة مواطن اكتشاف من

  .(Aborn, 2006) الدراسية الفصول في المساواة ثقافة لتحقيق

 

 من مصادر سيكولوجية، تضمنت ،المعايير ىذه تطوير أثناء متعددة مصادر عمى جاردنر اعتمد وقد

 ثم القدرات، بين ىذه وجودىا عدم أو عالقة ووجود لمقدرات، منفصل تطوري تاريخ وجود حيث

 اإلنسان، بعمم واستعان أيضاً  التعمم، ئيبطي أو المتميزين األفراد مثل العادين، غير األفراد مالحظة

 اعتمد كما مختمفة، لدى ثقافات إبرازىا أو اتالشيي حيث من القدرات، في الفروق تطور كيفية بتسجيمو

 عمم إلى كذلك واستند من المعاني، محددة أنماط بترميز تقوم أنظمة وجود مثل الثقافية الدراسات عمى

 .(Gardner, 2004) البيولوجيا

 

 األعداد استخدام عمى القدرة في ويتمثل ,الرياضي المنطقي الذكاء ،ات المتعددةءومن أنماط الذكا

 عمى والقدرة والمجردة، المنطقية والقضايا لألنماط والعالقات الحساسية بفاعمية،  ويتضمن الستداللوا

 الذكاء وىذا .عمميا المشكالت مع ويتعامل فعال، األرقام بشكل يستخدم حيث منطقي، بشكل التفكير
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دراك إحساس لديوو  واالفتراضي، التقريري البناء في والعالقات المنطقية لمنماذج الحساسية يتضمن  وا 

 لمنمو نموذجا (Gardener) ر" جاردن " اقترح وقد .عمره في بالنسبة لمن والنتيجة بالسبب جيد

 أحد في النمو تصور ربما التي األساسية إلى العمميات حركية الحس األنشطة من يتطور المعرفي

 واالستنباطي، التجريدي، التفكير عمى الفرد بقدرة الذي يعنى الرياضي المنطقي الذكاء اختصاصات

دراك األعداد واستخدام والتصوري،  العددية واألنماط المنطقية، األنماط واكتشاف العالقات، بفاعمية وا 

 يضم الذكاء وىذا ،الكمبيوتر ومبرمج الرياضيات عالم مثل الجيد خالليا االستدالل من يستطيع وأن

 ترتبط التي األخرى التجريدات والوظائف القضاياو  والعالقات المنطقية األنماط لمنماذج أو الحساسية

فئات،  في الوضع :تضم والتي الرياضي المنطقي الذكاء خدمة في تستخدم التي وأنواع العمميات بيا،

 . (Nelson,1998)  الفروض واختبار والحساب، والتعميم، واالستنتاج، والتصنيف،

 

 األسباب واستنتاج النماذج عمى اكتشاف لقدرةا من يتكون الرياضي المنطقي الذكاء أن بعضيمويرى 

 إمكانية ويتضمن المنطقي الرياضي مع التفكير متزامنا يكون ما غالبا الذكاء ىذا المنطقي، والتفكير

 الحسابية والعمميات الكمبيوتر، برمجةو  اليندسة،و المحاسبة، و  باالفتراضات، واالىتمام والتكميم الحساب

وأن الذكاء الرياضي المنطقي يختمف  ,ع شيوعًا في اختبارات الذكاء التقميديةالمعقدة، وىو أكثر األنوا

شياء يطمب أفالطفل يجابو  ،عن الذكاء المغوي والذكاء الموسيقي في أنو يعتمد عمى مخزون سماعي

منو أن يعدىا أو يقدر كميتيا، فيو ينتقل في تطوره من األفعال إلى عالقة األفعال بعضيا أي من 

 حساب لديو القدرة عمىو سبع سنوات أست  ذوالحس حركية إلى مرحمة التجريد، فالطفل  المرحمة

مجموعتين  والقدرة عمى تكوينالحذف، القدرة عمى مجموعتين ويقارن بينيما باإلضافة إلى من أشياء 

ومية ميامو الي و الميارات في المعب تمك باستعمال أيبدو  الجمع والطرحاستخدام ب أمتساويين، ثم يبد

ثم ينتقل تطور الذكاء الرياضي عند الطفل من ارتباطو باألشياء إلى مالحظتيا ومعالجتيا  المختمفو,

 أن يحال مسالة ما، بأن طمب من طفمين ،وىناك من الشواىد الواقعية ما يوضح ذلك ،واستمياميا

د كل منيما، ولكن الطريقة قد تختمف عن ،يقومان بالحل والوصول إلى النتيجة الصحيحة فإنيما
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 ،)أبو حمد فأحدىما يستخدم اليد أو الورقة أو القمم في الحساب واآلخر يقوم بالعممية كاممة ذىنياً 

2014.) 

 

 ميارات استخدامق، و الحقائ تنظيم أو الحقائق إلى االستماع يحبون الذكاء من النوع ىذا في بووالطم

 حل، البيانية واألشكال الرسوم استخدام، و تجريدوال المعقدة والعمميات الدوال حل، و المنطقي االستدالل

 .(2003  بدر، ( والبحوث التجارب نتائج من واالستفادة الفروض، وضعو  الشفرات،

 

التعميم العام ترجع إلى حالة القمق التي يشعرون بيا ويعانون  طمبةإن معظم المشاكل التي يتعرض ليا 

والظروف  المحيطة بالتنشئة تمك العوامل  :أىميا منيا والناجمة عن مجموعة من العوامل واألسباب

عمى مستوى االسرة أم المدرسة أم المجتمع والتي تقف  حائاًل دون اتخاذىم القرارات  تكان اً سواء

نجازية نتيجة لقمقيم إلالسميمة المتعمقة بالدراسة فضاًل عن معاناتيم من انخفاض مستوى قدراتيم ا

 (.2002)زىران،  المرتفع

 

 المدارس والجامعات في تدريسيا طرائق وعمىعمييا من تطور  طرأ وما ىمية الرياضياتأمن  وبالرغم

 قد الذي الحرج إلى ذلك يعود أن ويبدو ،المادة ىذه تجاه والقمق والخوف يةىابالكر  شعوًرا ىناك أن إال

 في بسيطة ياضيةر  أو مشكمة ,حسابية مسألة حل أو> األرقام مع التعامل عند الطمبة بعض يواجو

 العديد يدفع وىذا ،منيا المادة والرىبة كره إلى يؤدي مما ,التعميمية المواقف أو ,العامة الحياة مواقف

 وتعرف .عمييا تعتمد التي عن التخصصات ويعزف الرياضيات اتقمسا دراسة يتحاشى أن إلى منيم

 نفسية وجدانية ظاىرة" ،Chewning, 2002) ) شيوننج يرى كما وىي الرياضيات بقمق الظاىرة ىذه

األداء  في ضعف إلى وتؤدي المادة تعمم عمى قدرة الطالب تضعف أنيا إال عقمية، كونيا من أكثر

 من الرياضيات قمق أن" عمى ،McLeod, 1992) مكمويد ) ويؤكد أكثر من كونيا مرتبطة بالتأخر",

 ."الرياضيات وتعمم يمتعم في يؤثر الذي النفسي الضغط  إلى تؤدي التي العوامل أىم
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 منتشرا بين يكون يكاد الرياضيات مادة من بالخوف عاما ىناك شعورا أن ( إلى1986)أحمد،  يشيرو 

 حد إلى وصل الرياضيات من بالقمق الشعور ىذا إن حتى ,والطمبة الجامعيين المدارس طمبة أوساط

 .بعضيم عند الرىبة

 

لى إتعدى طمبة المدارس في مراحل التعميم العام  فقدمبة قمق الرياضيات انفعال يعاني منو جميع الطو 

عاني منو جميع الفئات الصفية من الطمبة ذوي كذلك المعممين في المدراس, كذلك تطمبة الجامعات و 

ى التحصيل المتدني, فيو ال يقتصر عم لطمبة المتوسطين وكذلك الطمبة ذووالتحصيل المرتفع وا

 لى الطمبة الذين يتمتعون بالذكاء.إضعاف التحصيل فقط وانما يتعدى 
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 مشكمة الدراسة:  2.1 
من التربويين والمعممين وأولياء األمور شكواىم من القمق  عديدحظت الباحثة من خالل لقاءاتيا مع الال

ن بعض الطمبو الذين أ مع ،والذي يؤثر عمييم كثيرا ،اتجاه الرياضيات بشكل عام بةالمصاحب لمطم

 يتمتعون بالذكاء المنطقي الرياضي في الوقت نفسو. قمق الرياضياتن من يعانو 

التالي تتجسد مشكمة الدراسة في الموضوع الذي تتناولو وىو الذكاء المنطقي الذي ىو  أحد أنواع وب

وارتباط ىذا الذكاء بالقمق الرياضي الذي  ،ات المتعددة الذي يتمتع بيا بعض الطمبة في المدارسءالذكا

حيث  كذلك بل تعداىا إلى الجامعات ،الطمبة ليس في المدارس فحسبالعديدين من ىاجسًا لدى بات 

يعاني منو العديد من طمبة الجامعات باعتبار أن الرياضيات بحد ذاتيا تحتاج إلى التركيز واستخدام 

قي وعالقته الذكاء المنط وتحدد مشكمة الدراسة: اسية األخرى. قل أكثر من غيرىا من المواد الدر الع

 . بالقمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس االساسي في مديرية تربية الخميل

 

 أسئمة الدراسة:3.1 
 التالية:  تساؤالتسعت الدراسة إلى اإلجابة عن ال

 ساسي في مديريةألمذكاء المنطقي لدى طمبة الصف السادس ال المتوسط الحسابيما  السؤال األول:

 تربية الخميل؟

ساسي ألامذكاء المنطقي لدى طمبة الصف السادس تختمف المتوسطات الحسابية لىل  :ثانيلالسؤال ا

 (؟     مستوى التحصيل السابق)جنس الطمبة،  مديرية تربية الخميل باختالف في

في مديرية  ساسيألامقمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس ل المتوسط الحسابيما   :لثالسؤال الثا

 تربية الخميل؟ 

 ساسيألاالمنطقي لدى طمبة الصف السادس  قمقمتختمف المتوسطات الحسابية لىل  سؤال الرابع:ال

 (؟  مستوى التحصيل السابق)جنس الطمبة،  مديرية تربية الخميل باختالف في

لدى  حصائيا بين الذكاء المنطقي والقمق الرياضيإرتباطية دالة إىل توجد عالقة  السؤال الخامس:

 ؟في مديرية تربية الخميل  ساسيألادس طمبة الصف السا
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 فرضيات الدراسة: 4.1 
 لى الفرضيات الصفرية التالية:إ الثالث والرابع والخامس سئمة الدراسةأقامت الباحثة بتحويل 

في  ≥ α) (0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة الفرضية األولى: 

في  ساسيألالدى طمبة الصف السادس  مذكاء المنطقيل ةالحسابي اتالمتوسط

  مديرية تربية الخميل تعزى لمتغير الجنس.

في  ≥ α) (0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد الفرضية الثانية: 

في  ساسيألامذكاء المنطقي لدى طمبة الصف السادس ل ةالحسابي اتالمتوسط

 .التحصيل السابق مستوىتربية الخميل تعزى لمتغير  مديرية

في  ≥ α) (0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال توجد فروق ذات الفرضية الثالثة: 

في مديرية  ساسيألامقمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس ل ةالحسابي اتالمتوسط

 تربية الخميل باختالف تعزى لمتغير الجنس.

في  ≥ α) (0.05عند مستوى الداللة  فروق ذات داللة إحصائيةال توجد  الفرضية الرابعة:

في مديرية  ساسيألامقمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس ل ةالحسابيالمتوسطات 

 .مستوى التحصيل السابقتربية الخميل باختالف تعزى لمتغير 

بين  ≥ α) (0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة رتباطية إتوجد عالقة ال  الفرضية الخامسة:

منطقي والقمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس االساسي في مديرية الذكاء ال

 تربية الخميل. 
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 أهمية الدراسة: 5.1 
الطمبة وامكانياتيم العقمية  تفكيرواحدة من القضايا المرتبطة بتتنال تكمن أىمية الدراسة في أنيا      

وحل  المنطقي التفكير عمى القدرة في ويتمثل ،وىي الذكاء المنطقي كأحد أنواع الذكاءات المتعدد

دراك النماذج بين والتمييز واالستنتاج واالستدالل المشكالت  .العالقات الرياضية وا 

 

، فسية الطالب تجاه مادة الرياضياتكما تنبع أىميتيا من خالل مناقشتيا لواحدة من القضايا المتعمقة بن

في  ،التي تعيق الفيم الرياضي لدى الطمبة وىو قمق الرياضيات الذي يعتبر من أىم وأبرز القضايا

 وذلك من خالل دراسة األسباب ،في الجامعة ممختمف مراحل دراستيم سواء أكانت في المدرسة أ

 .والمتعمقات بيا والمؤدية اليو

 

كونيا تناقش واحدة من الشرائح الطالبية الميمة وىي طمبة الصف السادس  منىمية الدراسة أكما تنبع 

ة ساسيألا مرحمةالعمى أعتاب باعتبارىم  ,اجون إلى الجيد من قبل المعممين والمرشدين لمتعممالذين يحت

يطبع في ذىنو األفكار والمعمومات ويبقى يحمميا معو  لمرحمة العمريةا هوأن الطالب في مثل ىذ ،العميا

كون كالشاشة البيضاء ي لمرحمة العمريةتكن طيمة حياتو، فيو في ىذه ا طيمة فترة حياتو الدراسية إن لم

أن الطالب في المرحمة األساسية  أرىترسم عمييا النقوش وتبقى محتفظة بيا إلى فترة طويمة، لذلك 

 صوليا.أيحتاج إلى مزيد من االىتمام من قبل المدرسين واألىالي حتى يمتمك المعرفة عمى 

وكذلك في  ,ساليبياألتربية و كما تنبع أىميتيا من خالل كونيا تشكل واحدًا من مصادر المعرفة في ا

 لمشكمة قمق الرياضيات والرىاب الرياضي لدى الطمبة. وضع حمول

نواع أخرى , من خالل متغيرات مختفمة من أبحاث أنيا تتيح لعمل دراسات و أىميتيا من أكما تنبع 

 نواع الذكاءات المختمفة وكذلك من خالل مجتمعات مغايرة. أالقمق و 
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  أهداف الدراسة:6.1 
 تيدف ىذه الدراسة إلى:

 الخميل. في مديرية تربية ساسيألادرجة الذكاء المنطقي لدى طمبة الصف السادس التعرف إلى  .1

 ساسيألا بعض المتغيرات في درجة الذكاء المنطقي لدى طمبة الصف السادسالتعرف إلى دور  .2

  في مديرية تربية الخميل.

 في مديرية تربية ساسيألاة الصف السادس إلى درجة درجة القمق الرياضي لدى طمبالتعرف  .3

 .الخميل

 ساسيألا دور بعض المتغيرات في درجة القمق الرياضي لدى طمبة الصف السادسالتعرف إلى  .4

 .في مديرية تربية الخميل

السادس  رتباطية بين الذكاء المنطقي والقمق الرياضي لدى طمبة الصفإلاالتعرف إلى العالقة  .5

 ية الخميل.في مديرية ترب ساسيألا

 

 محددات الدراسة:  7.1
 .المحدد البشري: طالب وطالبات الصف السادس االساسي 

 .المحدد المكاني: مديرية الخميل 

  2015/2016المحدد الزماني: الفصل الثاني من العام الدراسي  . 

 مصطمحات والمفاىيم الواردة فييا.المحدد المفاىيمي : اقتصرت ىذه الدراسة عمى ال 
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 مصطمحات الدراسة: 1.8
 بشكل األرقام يستخدم حيث منطقي، بشكل التفكير عمى ىو "القدرة :  الرياضي / المنطقي الذكاء

 :مثل واألشياء، المفاىيم بين واألنماط ويميز العالقات عمميًا، المشكالت مع ويتعامل فعال،

 يميل حيث. "أنيشتين" منيم والعمماء ن،يوالميندس ن،يالكومبيوتر، والمحاسب يومبرمج ن،يالرياضي

" المشكالت حل في والدقة المواقف، وتحميل األشياء، في والتفكير مع األعداد، العمل ىإل األفراد

 .(10, 2003)عفانة والخزندار،

خصيصا ليذه  طورتيا لتيا االستبانة يقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عمييا الطالب عمىو 

 الدراسة.

 

حالة من التوتر واالنزعاج وعدم االستقرار تظير لدى التمميذ عندما يمر في مواقف ":  قمق الرياضيات

لى إو مواجية مواقف تحتاج أ ,تتطمب منو استخدام المعمومات الرياضية في حل بعض التدريبات

  (.47, 2012تطبيق ىذه المعمومات". )سمعان , 

خصيصا ليذه  االستبانة التي طورتيا ب عمىيقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصل عمييا الطالو 

 الدراسة.

 

 ،ساسية وفي السنة الدراسية السادسةلطمبة الذي يدرسون في المرحمة األىم اطمبة الصف السادس:  

كثر بسبب الرسوب أو التأخر عن دخول المدرسة أالتحاقيم بالمدرسة ست سنوات أو  حيث مضى عمى

 .لسبب ما

 

في المواد  لطمبةالدرجات التي يحصل عمييا امجموع  معدل ىو )إجرائيا( : السابق لتحصيل الدراسيا
 .في الفصل الدراسي السابقطمبة مالتي تدرس ل دراسيةال
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 الفصل الثاني 

_______________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 

 ياإلطار النظر  1. 1

 

جاردنير الذكاء سمة عقمية  عد  وتعني الذىف والعقؿ والفيـ والحكمة ويالذكاء كممة التينية شاعت في أوروبا 

لمشػػػاكؿ أو ابتكػػػار والػػػذكاء يعنػػػي القػػػدرة عمػػػج حػػػؿ ا .حػػػؿ المشػػػاكؿو , قػػػدرة عمػػػج معالجػػػة المعمومػػػاتال اليػػػ

سػية كامنػة لمعالجػة المعمومػات التػي يمكػف وقػد عرفػو بهنػو قػدرة بيونف, يػا فػي البي ػة الفقافيػةتمنتجات ليا قيم

أشػػياء ال يمكػػف رؤيتيػػا وىػػي تنشػػط قػػيـ  نػػوأو , يػػة لحػػؿ المشػػكخت أو ممػػؽ المنتجػػاتتنشػػيطيا فػػي بي ػػة فقاف

و القسػـ  ,ألوؿ ييتـ بتكيػؼ الفػرد أو توافقػووقد قسمت الذكاءات إلج أربعة أقساـ وىي القسـ ا .فقافية معينة

القدرة  فيو الرابع ما القسـأ ,قدرة الفرد عمج التفكير المجرديمفؿ الفالث و  ,تعمـالالفاني وىو قدرة الفرد عمج 

 ,النظػرة التقميديػة لمػذكاءعػف ولقػد ابتعػد جػاردينر  .الكمية لدى الفرد عمج التصرؼ اليادؼ والتفكير المنطقي

أطمػػؽ عمييػػا وأضػػاؼ أف كػػؿ فػػرد قػػادر عمػػج التعامػػؿ مػػع العػػالـ مػػف حولػػو مػػف مػػخؿ عػػدة طػػرؽ وأسػػاليب 

, وتقدير تمفيؿ الفراغات والموسيقي ,لتعامؿ مع المغة والمنطؽ الرياضيوىي القدرة عمج ا ,ات السبعةءالذكا

فػػػػي قػػػوة كػػػؿ نػػػػوع مػػػف أنػػػػواع  فػػػراد يحػػػدث نتيجػػػػة االمتخفػػػاتواالمػػػتخؼ بػػػػيف األ وفيػػػـ ايمػػػريف ل نسػػػػاف

)أبونيػاف   أو قيػاـ عمػؿ مػف األعمػاؿ ات عنػد حػؿ مشػكمةءوفي طريقة تجميع وتحريؾ ىذه الذكا ,اتءالذكا

2001). 

 

فػاف مػا يتمتػع بػو الفػرد مػف  ؛العوامؿ التي تحدد الشمصية حدأالذكاء والقدرات العقمية كخ مف  ألفونظرا 

إلػج حػد مػا  د  فالػذكاء والقػدرات الماصػة تعػ :إمكانيات عقمية تضفي عميو مكانة معينة تؤفر في شمصػيتو
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فاعؿ الفرد مع بي تو  والواقع أف الذكاء مف الصػفات اننسػانية التػي اسػتحوذت استجابات تراكمية نتيجة لت

الػػذيف أجػػروا عػػددًا كفيػػرًا مػػف الدراسػػات فػػي  ,والمحػػدفيف عمػػج اىتمامػػات كفيػػرة مػػف عممػػاء الػػنفس القػػدامج

مػوز عوامؿ تنمية الػذكاء وىػي القػدرة عمػج اسػتعماؿ المفػاىيـ والر  وؿمحاوالت ل جابة عمج أس مة كفيرة ح

ماصػة المواقػؼ التػي تتضػمف مشػاكؿ يتطمػب حميػا اسػتعماؿ  ,والتصػرؼ فػي المواقػؼ الممتمفػة ,الممتمفػة

 (.1998الرموز المغوية أو العددية)الشناوي  

 

 تعريف الذكاء:  1. 1. 1 

, حيػث (2006ج الػتعمـ مػف المبػرة" )جػابر  الذكاء أنو "القدرة عمج فيـ األشياء وفيـ المشكخت وعميعرؼ 

أف ىنػػاؾ وقػػد أفبتػػت العديػػد مػػف الدراسػػات , ذكاء وال تتعػػرض لمػػذكاءتعػػاريؼ تتنػػاوؿ أسػػباب حػػدوث الػػاؾ ىنػػ

 لػذكاءحصػيؿ الدراسػي وامعامؿ االرتباط بيف التأف مفؿ دراسة كتشـ التي أفبتت , عدة عوامؿ تتعمؽ بالذكاء

و توصػػؿ إبػػراىيـ , يػػة الػػذكاءمػػف عوامػػؿ تنم عػػامخً ز التفكيػػر مػػولي فقػػد وجػػد أف تحفيػػدراسػػة أمػػا , جػػدا عػػاؿ  

 (.1998) الشناوي   يعقوب إلج أف ارتفاع مفيـو الذات يعد عامؿ مف عوامؿ الذكاء

 

 عوامل تنمية الذكاء:  2.1.2

يطمػػػؽ عمييػػػا  والبي ػػػة, يطمػػػؽ عمييػػػا الطبػػػع ف فػػػي تنميػػػة الػػػذكاء  فالورافػػػةاالورافػػػة والبي ػػػة عػػػامخف ر يسػػػع ػػػد ت

مػػا ولػػذلؾ فػاف السػػؤاؿ الػذي يطػػرح ىػو  ؟ولكػف أييمػػا أكفػر أىميػة, اننسػػانيال غنػج عنيمػػا لمنمػو و  .التطبيػع

ال يوجػد تباينػات فػي انػو وحيػث , مػف العػامميف نحػداث التبػايف فػي ماصػية معينػة الوزف النسػبي لتػهفير كػؿ

 ,يعتقػػد أف التبػػايف فػػي الػػذكاء يػػهتي مػػف العوامػػؿ البي يػػةالحػػاؿ فػػي التػػوا ـ و ىػػو عوامػػؿ الورافػػة األمػػرى كمػػا 

ومقدار تحديد التبايف فػي , ف العوامؿ الورافية والبي ية معاأف التبايف الكمي في الذكاء ينتج ع ويقوؿ بعضيـ

فحصػػػوؿ األفػػػراد عمػػػج فػػػرص , الورافػػػة والتبػػػايف فػػػي البي ػػػة لػػػو مضػػػاميف أساسػػػية فػػػي السياسػػػية االجتماعيػػػة
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 ,والتربيػة المنزليػة ,مػف التمػدرس :لبي ةوتحسيف ا ,والوضع االجتماعي ,والدمؿ ,والعمؿ ,متساوية في التعميـ

 .( 2006)جابر   يؤدي إلج ذكاء مرتفع ,والحياة االجتماعية

 

نشؤوا مػف بويضػة واحػدة وحيػواف  الذيفوىي التوا ـ المتمافمة , مستويات لمتشابو الورافي البي ي ةتوجد تسعو 

والتػػوا ـ نفسػػيا والظػػروؼ البي يػػة  نفسػػيا الجينػػات أي لػػدييما ا  وكػػاف التشػػابو الػػورافي بينيمػػا تامػػ, منػػوي واحػػد

والتػوا ـ  ,المتمافمة الذيف تربوا منفصميف حيث تـ فصميما في وقت مبكر وتربػج كػؿ منيمػا فػي بي ػة ممتمفػة

والتوا ـ األموية مف جنس ممتمؼ  ,األموية مف نفس الجنس وتربوا معا ولكف كانوا مف بويضتيف ممتمفتيف

وحالػة  ,وة تربوا معا في بي ة ممتمفة مع امتخؼ أعمارىـ واتجاىات آباءىـوأم ,تربوا معا في نفس األسرةو 

وأشػماص  ,واألطفاؿ بالتبني ,وأبناء بالتبني ,واألموة الذيف تربوا منفصميف ,واالقتصادية ,األسرة االجتماعية

ة بيػنيـ وأشػماص ال عخقػ ,نفػس المؤسسػة أو البيػت المتبنػي فػينفػس العمػر تربػوا معػا  مفال عخقة بينيـ 

  .(2006وتربوا منفصميف )جابر  

 

عػف التصػورات المنوعػة فػي حػديفيما ومف أىـ النظريات في الذكاء توجد نظريتاف تمتمفاف امتخفػا واضػحا 

وىـ المتمصصوف في القياس ويضػعوف أنػواع امتبػارات , يتمسؾ بيا السيايكومتريوف وىي تمؾ التي لمذكاء

ة السموؾ الػذكي لمتػدريب واألمػرى تػدافع عػف الػذكاء متعػدد يكد عمج قابمتيف تؤ يالنظر  ىاتيفحدى ا  و  ,الذكاء

والمنطقػػػػي  ,والموسػػػػيقي ,الػػػػذكاء المغػػػػوي :نػػػػواع منيػػػػاأكاء متعػػػػدد الجوانػػػػب يتكػػػػوف مػػػػف عػػػػدة والػػػػذ ,الجوانػػػػب

مف الشواىد تدعـ ىػذه النظريػة  وكفير ,واالستبطاني والبيف شمصي ,الجسمي الحركي ,والمكاني ,الرياضي

ومػنيـ  ,فمػف النػاس مػف يفقػد قدرتػو عمػج التحػدث ولكنػو ال يفقػد موىبتػو الموسػيقية ,ؿ عمج صدقيامما يحم

 (.2006ولكنو يعيش في مؤسسة لتهمره العقمي )جابر   في عدد في فواف اً تطيع أف يضرب عددمف يس

 

 نظرية الذكاءات المتعددة 1. 1. 1 
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امتبػػارات  مناسػػبة مػػف مػػخؿ لػػذكاء اننسػػاني بطريقػػة تقػػدر ايػػرى جػػاردنر أف النظريػػات التقميديػػة لمػػذكاء ال

ء التقميديػة ألنيػا تعتمػػد عمػج معػدؿ قميػؿ مػػف القػدرات العقميػة   بانضػافة إلػػج أنيػا ليسػت عادلػة حيػػث الػذكا

ية أو لفظية فقط  فعمج سبيؿ المفػاؿ نجػد أف االمتبػارات التػي ف األفراد حؿ المشكخت بصورة لغو تتطمب م

أو بناء تركيبػات فخفيػة األبعػاد   ,ية ال تسمح لألطفاؿ الصغار بالمعالجة اليدوية لألشياءتقيس القدرة المكان

وفضخ عمػا سػبؽ فػاف امتبػارات الػذكاء التقميديػة تسػتطيع أف تقػيس األداء المدرسػي ولكنيػا أدوات ال يمكػف 

الػػب مػػف جيػػة  وأدا ػػو التنبػػؤ مػػف مخليػػا بػػاألداء المينػػي ممػػا يػػدؿ عمػػج وجػػود فجػػوة بػػيف القػػدرة المقاسػػة لمط

 .(2001)السيد  الفعمي مف جية امرى 

 

وممػؽ نتاجػات ذات قيمػة  ,( الػذكاء أنػو القػدرة عمػج حػؿ المشػكخت ,1993Gardnerعػرؼ جػاردنر ) وقػد

اذا نظرنػػا نظػػرة تحميميػػة ليػػذا المفيػػوـ نجػػد أنػػ ,ضػػمف موقػػؼ معػػيف و يتكػػوف مػػف أو مواقػػؼ فقافيػػة ممتمفػػة  و 

 مجموعة مف المصطمحات:

أوال : القػػدرة وىػػي تعنػػي إمػػتخؾ الكفايػػة التػػي تؤىػػؿ صػػاحبيا لمقيػػاـ بعمػػؿ مػػا  وىػػذه القػػدرة ىػػي نتػػاج المبػػرة 

ضػػػمف البي ػػػة المحيطػػػة بػػػالفرد وتفاعمػػػو معيػػػا  وىػػػذه المبػػػرات التػػػي اكتسػػػبيا الفػػػرد مػػػف مػػػخؿ عمميػػػة الػػػتعمـ 

 فالمجتمع الكبير الذي نعيش فيو.سرة فاألقراف فالمدرسة ألوالتعميـ  منذ أف كاف في البي ة الرحمية فم

 

فانيًا: حؿ المشكخت والذي يعني وجود موقؼ غامض يعيؽ عممية تحقيؽ الفيػـ  فػالفرد يسػتقبؿ مػف مػخؿ 

المسجخت الحسية المعمومات والتي تحتاج بدورىا لممعالجة مف أجؿ تكويف المعنج الذي يقودنا إلػج الفيػـ  

عرفية ممزنة في الذاكرة طويمة المدى  ومف مخليا تتشكؿ مبراتنا وتمزف ىذه المعمومات عمج شكؿ أبنية م

وتسػػاعد الفػػرد فيمػػا بعػػد لحػػؿ المشػػكخت التػػي تواجيػػو  وعميػػو تصػػبح المبػػرة متػػوفرة لديػػو عمػػج شػػكؿ بنػػاء 

 معرفي.
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ية وفي مقابػؿ تمػؾ النظػرة المحػدودة لمػذكاء بمفيومػو التقميػدي الػذي يركػز عمػج القػدرة المغويػة والقػدرة الرياضػ

المنطقية توصؿ جاردنر ألدلة عممية تؤكػد أف النػاس لػدييـ ذكػاءات متعػددة ولكػف بػدرجات متفاوتػة  ولػذلؾ 

أعد نظرية أطمؽ عمييا نظرية الذكاءات المتعددة حيث أوضح فييا أف القدرات التي يمتمكيا الناس تقػع فػي 

مريػة الممتمفػة  كمػا يػرى أف أي فػرد فماف ذكاءات تغطي نطاقا واسًعا مف النشاط اننسػانج لػدى الف ػات الع

 يمتمؾ فماف ذكاءات وىج كايتي:

  الػػذكاء المغػػوي: ويعنػػج قػػدرة الفػػرد عمػػج تنػػاوؿ ومعالجػػة واسػػتمداـ بنػػاء المغػػة ومعانييػػا فػػي الميػػاـ

 في مماطبة ايمريف. ـتمفة سواء في التعبير عف النفس أالمم

 واالسػػتدالؿ  ,وحػػؿ المشػكخت ,فكيػػر المنطقػيالػذكاء المنطقػػي الرياضػي: ويتمفػػؿ فػي القػػدرة عمػج الت

دراؾ العخقات. ,والتمييز بيف النماذج .واالستنتاج  وا 

  الذكاء البصري المكاني: ويعنج القدرة عمج إدراؾ العػالـ البصػري المكػاني بدقػة مػف مػخؿ ميػارات

 مكاني.التمييز البصري  والتعرؼ البصري  والتعبير البصري  والصور العقمية  واالستدالؿ ال

  الػػذكاء الجسػػمي الحركػػي: ويشػػير إلػػج القػػدرة عمػػج ربػػط أعضػػاء الجسػػـ بالعقػػؿ ألداء بعػػض الميػػاـ

مفػػؿ الممفػػؿ  والخعػػب الرياضػػي  أو اسػػتمداـ اليػػديف ننتػػاج بعػػض األشػػياء مفػػؿ الطبيػػب الجػػراح  

 والنحات والميكانيكي.

  نتػاج الصػي الموسػيقية الممتمفػة التػي تتمفػؿ  الذكاء الموسيقي: ويشػير إلػج قػدرة الفػرد عمػج إدراؾ وا 

 في انيقاع  والجرس الموسيقي  ونوعية الصوت.

 .الذكاء االجتماعي: ويعني قدرة الفرد عمج التواصؿ والتفاعؿ االجتماعي انيجابي مع ايمريف 

  الذكاء الشمصي: ويشير إلج قدرة الفرد عمج إدراؾ مشاعره ودوافعو  واستمداـ المعمومػات المتاحػة

 مطيط لشؤوف حياتو واتماذ القرارات المناسبة لو.في الت

 ويعنػػج القػػدرة عمػػج استكشػػاؼ وتمييػػز وتصػػنيؼ األشػػياء التػػي توجػػد فػػي الطبيعػػة الػػذكاء الطبيعػػي :

 (Gardener , 1993) مفؿ النباتات والحيوانات والصمور.
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نػػػب الممتمفػػػة أكػػػد جػػػاردنر مػػػف مػػػخؿ نظريتػػػو عمػػػج تواجػػػد أجػػػزاء فػػػي العقػػػؿ مسػػػؤولة عػػػف تعمػػػـ الجوا حيػػػث

تبطػة بمنطقػة لممعرفة  وأف إصابة أحد ىذه األجػزاء يػؤدي إلػج إعاقػة الفػرد عػف القيػاـ بػبعض األداءات المر 

استدؿ مف مػخؿ عممػو عمػج أف األفػراد ذوي انصػابات الممتمفػة بػالمق قػد توقفػوا عػف أداء انصابة  حيث 

ميؿ والربط واالستنتاج بيف حاالت إصػابات أنشطة معينة. وعندما بدأ في عمميات الفحص والمخحظة والتح

المق الممتمفة اسػتطاع أف يصػوغ نظريتػو ويؤكػد مػف مخليػا عمػج إمكانػات األفػراد فػي إظيػار فمانيػة أنػواع 

ممتمفة مف الذكاءات )المغو ي المفظي المنطقي الرياضي  المكاني البصري  الجسمي الحركي  الموسيقي  

ي( وأف تركيبػػات األنػػواع المتعػػددة الممتمفػػة مػػف الػػذكاء ىػػي التػػي البػػيف شمصػػي  الضػػمف شمصػػي  الطبيعػػ

تجعؿ البشر ممتمفػيف فيمػا بيػنيـ  وأف األنػواع المتعػددة لمػذكاء تعمػؿ مًعػا فػي صػورة معقػدة  وتتنػوع الطػرؽ 

 (.2004التي يعبر بيا األفراد عف امتخكيـ لتمؾ األنواع )عفانة    

 

  والتي تمفمت فيما يمي:ادئ التي قامت عمييا ىذه النظرية األسس أو المب (2003)السيد   ذكركما 

نما ذكاءات متعددة ومتنوعة .1  .أف الذكاء ليس نوعًا واحدًا  وا 

 .تعمؿ الذكاءات بشكؿ مستقؿ  و تتفاوت مستوياتيا دامؿ الفرد الواحد .2

 .يف األفرادتمتمؼ أنواع الذكاء في النمو والتطور  عمج الصعيد الداممي لمفرد  أو البيني فيما ب  .3

 .أنواع الذكاء كميا حيوية وديناميكية .4

 .يمكف التعرؼ عمج أنواع الذكاء وتمييزىا ووصفيا وتعريفيا .5

ذا وجػػد التػػدريب   .6 يمكػف تنميػػة الػػذكاءات المتعػػددة واالرتقػػاء بمسػػتوياتيا إذا تػػوفر الػػدافع لػػدى الفػػرد وا 

 .والتشجيع المناسبيف لتنميتيا

مػف شػمص يمػر كمػا أف كػؿ شػمص يمػتص بمػزيج أو توليفػة أف مستوى الذكاء المتعػدد يمتمػؼ  .7

 .منفردة مف ىذه الذكاءات  وأف استعماؿ أحد أنواع الذكاءات يمكف أف يسيـ في تنمية نوع آمر
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يمكف قياس القدرات العقمية المعرفية التي تقؼ وراء كؿ نوع مف أنواع الذكاءات المتعددة وتقييميا   .8

 .لفرعية الماصة بهنواع الذكاءات المتعددةوكذلؾ قياس الميارات والقدرات ا

 

ات ممتمفػة ءهف جميع األفراد لدييـ عمج األقػؿ سػبع ذكػابنظرة " جاردنر" المتعددة عف الذكاء توحي كانت و 

أف  ٨٩١٩الشمصػية  فكتػب " جػاردنر" فػي عػاـ  نجػازىـممفػات إتعمؿ بػدرجات متفاوتػة  وىػذا يعتمػد عمػج 

ء الماصة بيـ بسبب الورافػة  والظػروؼ البي يػة  فػخ يوجػد شمصػاف لػدييما الذكا ممفاتاألفراد يمتمفوف في 

ات المتعػػددة  لتسػػمح لكػػؿ األفػػراد بػػهف ءات حتػػج ولػػو كانػػا تػػوأميف  فقػػد تػػـ تطػػوير نظريػػة الػػذكاءنفػػس الػػذكا

 (.2003يساىموا في المجتمع مف مخؿ نقاط قوتيـ الماصة )عفانة والمزندار  

 

 اءات المتعددة بتعميم وتعمم الرياضياتعالقة نظرية الذك 4. 1. 1 

أف يفيػػـ الطالػػب المحتػػوى  يضػػمف و ,عمػػؿ جػػاردنر يؤكػػد عمػػج أىميػػة فيػػـ الطالػػب لممنيػػاج األساسػػي كػػاف

األكػػاديمي حتػػج يسػػتطيع تطبيػػؽ المعرفػػة فػػي مواقػػؼ جديػػدة لػػيس ىػػدًفا تربوًيػػا سػػيخ لمتحقيػػؽ  إف المػػربيف 

ومجتمعػػات  بػػتيـر فا ػػدة لطمحػػاولوف تحديػػد أي الطػػرؽ ىػػي األكفػػالػػذيف يتبنػػوف نظريػػة الػػذكاءات المتعػػددة ي

ددة ( أف نظريػة الػذكاءات المتعػWillis & Johnson,2001أشػارت كػؿ مػف ويميػز وجونسػوف ), و مدرسػتيـ

   وىذا يؤدي إلج: وتعمميا الرياضيات تسمح لممعمـ أف يستعمؿ فماني طرؽ ممتمفة في تعميـ

 ـ الرياضية مف مخؿ التمفيخت المتعددة.فيـ أعمؽ وأفرى لممبادئ والمفاىي .1

 لتعمـ الرياضيات بنجاح واستمتاع. بةتؤىؿ الطم .2

 تسمح بنقاط مدممية متنوعة لممحتوى الرياضي. .3

 تركز عمج موطف القوة لدى الطالب في حالة كونو وحيدا وتعزز التنوع في القدرات. .4

 تدعـ التجريب انبداعي لألفكار الرياضية. .5
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  يمكننػػا تطبيػػؽ ىػػذه النظريػػة ت فقػػط أسػػموب تربػػوي محػػددالمتعػػدد عبػػارة عػػف نظريػػة وليسػػ وألف فكػػرة الػػذكاء

 & Willis) معينػيف  أو معممػيف معينػيف  أو منػاىج معينػة. بػةمرنػة  وأسػاليب متنوعػة  تصػمح لطمبصػورة 

Johnson,2001) 

 

 الذكاء المنطقي: 5. 1. 1 

دراؾ النماذج بيف والتمييز واالستنتاج واالستدالؿ توحؿ المشكخ المنطقي التفكير عمج القدرة في ويتمفؿ  وا 

العخقػػات  ولقػػد اقتػػرح جػػاردنر " نموذجػػًا لمنمػػو المعرفػػي يتطػػور مػػف األنشػػطة الحػػس حركيػػة إلػػج العمميػػات 

األساسػػية التػػي ربمػػا تصػػور النمػػو فػػي أحػػد امتصاصػػات الػػذكاء المنطقػػي الرياضػػي والػػذي يعنػػج قػػدرة الفػػرد 

دراؾ العخقػػػػػات    عمػػػػػج التفكيػػػػػر التجريػػػػػدي   واالسػػػػػتنباطي   والتصػػػػػورى   واسػػػػػتمداـ األعػػػػػداد بفاعميػػػػػة وا 

وأف يسػػػػتطيع مػػػػف مخليػػػػا االسػػػػتدالؿ الجيػػػػد مفػػػػؿ عػػػػالـ  ,واكتشػػػػاؼ األنمػػػػاط المنطقيػػػػة   واألنمػػػػاط العدديػػػػة

الرياضػػػيات ومبػػػرمج الكمبيػػػػوتر   وىػػػذا الػػػذكاء يضػػػػـ الحساسػػػية لمنمػػػاذج أو األنمػػػػاط المنطقيػػػة والعخقػػػػات 

ي مدمػة الػذكاء لقضايا والوظػا ؼ والتجريػدات األمػرى التػي تػرتبط بيػا   وأنػواع العمميػات التػي تسػتمدـ فػوا

والتػػي تضػػـ : الوضػػع فػػي ف ػػات   والتصػػنيؼ   واالسػػتنتاج   والتعمػػيـ   والحسػػاب    الرياضػػي –المنطقػػي 

 (.Nelson, 1998وامتبار الفروض )

 

مػػػػج اسػػػػتمداـ األعػػػػداد بكفػػػػاءة مفػػػػؿ الرياضػػػػي والمحاسػػػػب ( بهنػػػػو وىػػػػو القػػػػدرة ع2004ويعرفػػػػو المالػػػػدي )

وانحصػػا ي  وكػػذلؾ القػػدرة عمػػج االسػػتدالؿ والمنطػػؽ مفػػؿ العػػالـ والمبػػرمج الحاسػػب وأسػػتاذ المنطػػؽ. كمػػا 

يتضمف العخقات المنطقيػة واألنمػاط والقضػايا الجدليػة ويتضػمف التصػنيؼ  االسػتدالؿ  التعمػيـ  المعالجػة  

سػػػتراتيجيات الػػػذكاء الرياضػػػي وكػػػذلؾ ىػػػو القػػػدرة عمػػػج اسػػػتمداـ العخقػػػات الحسػػػابية  امتبػػػار الفػػػر  وض  وا 

المتجػػددة وتقػػديرىا كمػػا يحػػدث فػػي الحسػػاب والجبػػر والمنطػػؽ والرمػػز وتنظػػيـ العخقػػات السػػببية والمجػػردات 

 واستمداميـ األرقاـ بميارة.
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  واالسػػتنباطي  والتصػػػوري  ( بهنػػو يتمفػػؿ فػػػي قػػدرة الفػػػرد عمػػج التفكيػػر التجريػػػدي2013يعرفػػو ريػػػاف )كمػػا 

دراؾ العخقػػػػات  واكتشػػػاؼ األنمػػػػاط المنطقيػػػػة والعدديػػػػة  والحساسػػػػية  جػػػراء العمميػػػػات الحسػػػػابية بفاعميػػػػة وا  وا 

 لمنماذج أو األنماط المنطقية والعخقات.

 

ومػػف أمفمػػة الجانػػب المنطقػػي ليػػذا الػػذكاء أف يػػذكر التمميػػذ األشػػياء التػػي تنػػدرج تحػػت حػػاالت المػػادة الػػفخث 

الغازيػػة والسػػا مة والصػػمبة , وأمػػا فػػي الجانػػب الرياضػػي فيمكنػػو اسػػتمداـ لعبػػة األرقػػاـ كمفػػاؿ عمػػج األنشػػطة 

 (.Uhlir, 2003الرياضية , أو تحويؿ تيج ة الكممات إلج أرقاـ بحيث يهمذ كؿ حرؼ ىجا ي رقـ معيف )

 

ايا مفػػؿ إذا كػػاف كػػذا ...  فػػاف ويضػػـ ىػػذا الػػذكاء الحساسػػية لمنمػػاذج أو األنمػػاط المنطقيػػة والعخقػػات والقضػػ

كػػذا  والسػػبب والنتيجػػة  والوظػػا ؼ والتجريػػدات األمػػرى التػػي تػػرتبط بيػػا  وأنػػواع العمميػػات التػػي تسػػتمدـ فػػي 

مدمة الذكاء المنطقي الرياضي تضـ: الوضػع فػي ف ػات والتصػنيؼ واالسػتنتاج والتعمػيـ والحسػاب وامتبػار 

 (.2003الفروض )جابر  

 

جراء العمميػات الرياضػية  واستقصػاء القضػايا بشػكؿ عممػي.  ويتضمف القدرة عمج حؿ المشكخت منطقيا  وا 

وغالبػػػػا مػػػػا يػػػػرتبط ىػػػػذا النػػػػوع مػػػػف الػػػػذكاء بػػػػالتفكير العممػػػػي والرياضػػػػي ويتعامػػػػؿ مػػػػع التفكيػػػػر االسػػػػتقرا ي  

لتفكيػػر واالسػػتنتاجي  وانعػػداد والتعػػرؼ إلػػج المفػػاىيـ المجػػردة. ويتعامػػؿ ىػػذا النػػوع مػػف الػػذكاء أيضػػا مػػع ا

المنطقي وحؿ المسا ؿ  فالشمص الذي لديو القدرة عمج اكتشاؼ األنماط والعخقات وعمػؿ االرتباطػات ىػو 

شػػمص يتمتػػع بقػػدرة رياضػػية منطقيػػة  والشػػمص ذو الػػذكاء المنطقػػي يميػػؿ إلػػج التجريػػب وحػػؿ المشػػكخت 

ويػػرتبط ىػػذا الػػذكاء  ويسػػتمتع باالسػػتنتاج بشػػكؿ منطقػػي وواضػػح وعممػػي  ويتضػػمف القػػدرة عمػػج فيػػـ الػػذات

بالحاالت الداممية مفؿ الذاكرة والحدس واألمزجة والقيـ  ويستمتع األشماص ذوو الذكاء الشمصي الػداممي 

وىـ مدفوعوف بشػكؿ عػاؿ  وقػادروف عمػج وضػع أىػداؼ واقعيػة. ويميمػوف إلػج الدراسػة فػي   بالمموة )العزلة(
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ـ الدامميػػػػػة  ويكونػػػػػوف منشػػػػػغميف بالتهمػػػػػؿ الجػػػػػو اليػػػػػادئ ويشػػػػػعروف ويقػػػػػدروف قػػػػػوتيـ وضػػػػػعفيـ ومشػػػػػاعرى

االسػػتبطاني الػػداممي  ويتمفػػؿ ىػػذا الػػذكاء فػػي أعمػػاؿ األطبػػاء النفسػػييف  والشػػعراء  وعممػػاء الػػنفس )حسػػيف  

2003.) 

 

امتبارات التحصيؿ في  فييتـ الحكـ عمج مدى تعمـ الطالب بقدر أدا و الرياضي   –الذكاء المنطقيفي  و

كاءات المتعػػددة فقػػط؛ لػػذلؾ جػػاءت نظريػػة الػػذكاءات المتعػػددة لتعطػػي أىميػػة ضػػوء ىػػذيف النػػوعيف مػػف الػػذ

 –عمػػج الػػذكاء المغػػوي والػػذكاء المنطقػػي بػػة. وبمػػا أف النظريػػة ال تركػػزمتسػػاوية لجميػػع القػػدرات العقميػػة لمطم

نما تركز عمػج جميػع الػذكاءات الموجػودة لػدى الطمبػة؛ فػاف ىػذا يتػيح الفرصػة ألكبػر عػدد فقط الرياضي   وا 

ممكف منيـ مف المشاركة  ويحقؽ تعمما ناجًحا دامؿ الصؼ الدراسي لجميع الطمبة دامػؿ المدرسػة )جػابر  

2003.) 

 

ويتصؼ أصحاب ىذا الػذكاء بػهنيـ يسػتعمموف المنطػؽ والمغػة بفاعميػة فػي حػؿ المشػكخت التػي يواجيونيػا  

نماط والتي ال يكتشفيا ايمروف  ويفكروف بشكؿ تدريجي ومفاىيمي وليـ القدرة عمج اكتشاؼ العخقات واأل

ويمارسػػوف ميمػػة التجريػػب وحػػؿ األلغػػاز ومواجيػػة المسػػا ؿ الصػػعبة بيػػدؼ حميػػا  يتسػػاءلوف عػػف األشػػياء 

الطبيعية ويفكروف فييا  ويستمتعوف بالتعامؿ مع األرقاـ والمعادالت والعمميات الرياضية  ويتصؼ تفكيػرىـ 

 في ىذا النوع مف الذكاء يحبوف:  طمبةستداللي في التفكير والبالعممية والمنطقية  ويتبعوف األسموب اال

 االستماع إلج الحقا ؽ أو تنظيـ الحقا ؽ. -

 استمداـ ميارات االستدالؿ المنطقي. -

 حؿ الدواؿ والعمميات المعقدة والتجريد. -

 استمداـ الرسـو واألشكاؿ البيانية. -

 حؿ الشفرات  واستمداـ األكواد. -
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 (2004)السمطي     واالستفادة مف نتا ج التجارب والبحوث.وضع الفروض -

 

 صفات الطالب الذي يمتمك الذكاء المنطقي: 6. 1. 1 

 مف األس مة عف كيؼ تعمؿ األشياء.  اً كبير  اً يطرح عدد 

  يحسػػب ويحػػؿ مسػػا ؿ حسػػابية حسػػاًبا عقمًيػػا )أو إذا كػػاف فػػي ريػػاض األطفػػاؿ لديػػو مفػػاىيـ متقدمػػة

 بالنسبة لعمره(.

 ذا كػػاف فػػي سػػف مػػا قبػػؿ المدرسػػة يسػػتمتع بالعػػد وعمػػؿ أشػػياء أمػػرى يسػػ تمتع بػػدروس الرياضػػيات وا 

 باألرقاـ.

  ذا لـ يتعرض لمكمبيوتر  فباأللعاب في يجيد ألعاب الرياضيات في الكمبيوتر التي تفير اىتمامو )وا 

 الرياضيات والعد والحساب(.

 ة األمرى. يستمتع بمعب الشطرنج والدراما واأللعاب انستراتيجي 

  .يستمتع بالعمؿ باأللغاز المنطقية أو ألعاب الدماغ 

  .يستمتع في وضع األشياء في ف ات أو ترتيبات ىرمية 

  .يحب التجريب بطريقة تظير عمميات تفكير معرفية عالية المستوى 

 .يفكر في مستوى أكفر تجريًدا ومستوى مفاىيمي تصوري أعمج مف مستوى أقرانو 

 درا  (2003ؾ جيد بالسبب والنتيجة بالنسبة لمف في عمره )جابر  لديو إحساس وا 

 

 القمق الرياضي 7.1.1

ىناؾ عوامؿ ميمة في تكويف القمؽ وأيضًا مستوى القمؽ وتهفيره عمج الطمبة وتسعج إلج التعرؼ عمج 

تو . ويشكؿ القمؽ في جميع حاالبةمساعدة عمج حصوؿ القمؽ لدى الطمالعوامؿ التي تسبب القمؽ أو تمؾ ال

نساف  لألشماص الذيف يعانوف منو  فيو مف أمطر األمراض السموكية التي تصيب ان اً واضطراب اً توتر 
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يمفؿ القمؽ و . عمج سوكو ونشاطاتو الحيويةينعكس  ممادد ذلؾ الشمص ييشير إلج وجود مطر ي حيث

ف حالة القمؽ شعورًا حالة مف الشعور بعدـ االرتياح واالضطراب واليـ المتعمؽ بحوادث المستقبؿ  وتتضم

بالضيؽ وانشغاؿ الفكر وترقب الشر وعدـ االرتياح حياؿ ألـ أو مشكمة متوقعة أو وشيكة )شيفر وميمماف  

1996) 

مػػف التػػوتر واالضػػطراب لػػدى شػػمص أمػػاـ حػػادث ينتظػػر أف يقػػع وأنػػو  ويبػػدو القمػػؽ فػػي كػػؿ حاالتػػو شػػكخ

وجػود مطػػر يتيػدد الشػمص  وىػػو فػي ىػذا الحػػاؿ يواجيػو بػالمطر  إنػو يظيػػر مػف ناحيػة وكهنػػو إشػارة إلػج 

يفير طاقة الشمص لتعمػؿ فػي الػدفاع عػف ذاتػو ومػف أجػؿ سػخمتو والمحافظػة عمػج مػا تعتبػره أساسػيًا ليػا  

وقد تكوف وسا ؿ الدفاع غير كافية أماـ القمؽ الشديد  وىنا يبػدو احتمػاؿ االضػطراب  وبػداًل مػف أف تنتيػي 

ف النتيجػػة ىنػػا يمكػػف أف تكػػوف عصػػابًا وتصػػدعًا فػػي البنػػاء السػػميـ السػػوي عمميػػة الػػدفاع إلػػج السػػخمة  فػػا

 (2002لمشمص )جابر وآمروف  

 

سػتقراره ومحاولػة اسػتفماره حػد المتغيػرات النفسػية الميمػة التػي ينبغػي المحافظػة عمػج اأوالقمؽ الرياضي ىػو 

تيديػػد لػػبعض القػػيـ التػػي  "اف القمػػؽ ىػػو تػػوجس يصػػحبو . يجػػابي لتحقيػػؽ أفضػػؿ النتػػا ج الرياضػػيةإكػػدافع 

 (.1992نيا اساسية لوجوده )عخوي  أسؾ بيا الفرد ويعتفد يتم

 

إف االىتماـ بظاىرة قمؽ الرياضيات ومحاولة وضع العخج المناسب ليا يفترض أف يحوز عمج اىتماـ 

"فينسوف"   إذ أف قمؽ الرياضيات كما يعده اـ والتعميـ الجامعي عمج حد سواءالقا ميف عمج التعميـ الع

وزمخؤه أكبر عا ؽ لتعمـ الرياضيات وذلؾ بالرغـ مف النقص المفترض في المناىج المدرسية أو برامج 

إعداد المعمميف   فقمؽ الرياضيات يؤدي إلج اتجاىات سمبية نحوىا مما يؤدي إلج إعاقة وصعوبات في 

 (Vinson et al., 1997تعمـ ىذه المادة )



48 

 

راحة  وقد يتضمف االىتماـ بهحداث مستقبمية تكوف عادة مصحوبة بالتهمؿ بقمة ال اً القمؽ يمفؿ شعور و

أف الضجة المفاج ة تقمقيـ )عبد  والمشاعر عادة ما تكوف رقيقة إذ .وعدـ الراحة ,والتفكير وتوقع الشر

 (2004اليادي والعزة  

 

شػػػػيوعا بػػػػيف  القمػػػػؽ مػػػػوؼ ووسوسػػػػة ومػػػػزيج مػػػػف االنفعػػػػاالت الناتجػػػػة عػػػػف مبػػػػرة إنسػػػػانية  وىػػػػو األكفػػػػرو 

االضطرابات النفسية والعقمية  وأصبحت معايير تشميصيا واضحة وفاعمة  ويشمص القمؽ بصورتو النقية 

فػي ضػػوء مسػػببات )بيولوجيػػة  أو نفسػػية معرفيػػة أو اجتماعيػة أو ماديػػة بي يػػة( ولشػػيوع القمػػؽ أصػػبح النظػػر 

توجد معايير مضبوطة لو  ويتـ تمييزه عمج  إليو بوصفو نوعا مهلوفا )قمقا عاديا( مقبوال اجتماعيا مع أنو ال

أسػػاس الشػػدة المفيفػػة  وعنػػد زيػػادة الشػػدة يعػػد مػػف االضػػطرابات النفسػػية  فػػالقمؽ واالكت ػػاب والتػػوتر وعػػدـ 

الراحػػة وعػػدـ اسػػتقرار المػػزاج والتغيػػرات النفسػػية والوجدانيػػة الناتجػػة والمصػػاحبة لمػػدورة الشػػيرية عنػػد المػػرأة 

دبر  وتعػد تكيفػا جيػدا فػي مواجيػة المواقػؼ المػؤفرة  ويػزداد القمػؽ لػدى الفػرد عنػدما ضمف الحدود القابمة لمتػ

سػػػعيو نيجػػػاد مغػػػزى لحياتػػػو او ىػػػدؼ او انمفػػػاض بالنسػػػبة نجاحػػػو او الموازنػػػة غيػػػر المتكاف ػػػة يشػػػعر فػػػي 

 (.2000)العكايشي  
 

فػػي أيامنػػا الحاضػػرة يخحػػظ القمػػؽ عنػػد األشػػماص فػػي مناسػػبات ممتمفػػة مػػف حيػػاتيـ  فالحػػديث عػػف القمػػؽ و 

 (.2002يزداد االىتماـ بو في مياديف الحياة العامة ومياديف الدراسات النفسية )جابر وآمروف  
 

و كفيػرا مػػف الكػدر والضػػيؽ القمػػؽ حالػة مػػف المػوؼ الغػػامض الشػديد الػػذي يمتمػؾ اننسػػاف   ويسػبب لػػ ديع ػو 

 مػػا  ويبػػدو متشػػا ما   ومتػػوتر األعصػػاب  والقمػػؽ يعنػػي االنزعػػاج   والشػػمص القمػػؽ يتوقػػع الشػػر دا ييـوا

كما أف الشمص القمؽ يفقد الفقة بنفسو  ويبدو مترددا عاجزا عف البت في األمور  ويفقد القػدرة ومضطربا. 

 (.2001عمج التركيز )عفماف  
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لػػذا يعػػد مػػف المتغيػػرات الميمػػة فػػي  ,كمػػا أف القمػػؽ الرياضػػي مػػف أشػػد العوامػػؿ التػػي تعيػػؽ تعمػػـ الرياضػػيات 

فشؿ الطمبة في مواقؼ الرياضيات  وأف الكفير مف مشكخت التعمـ يمكف أف تكوف ناتجة عف ارتفػاع القمػؽ 

ف ىذه المشػكخت تحػؿ عنػد تصػميـ مػواد تعميميػة يسػتطيع المعممػوف مػف ىخليػا تقمػيص القمػؽ  الرياضي  وا 

د وصػالحة  بػيرا )العاالرياضي لدى الطمبة بطرؽ ممتمفة مف مػخؿ اسػتمداـ برمجيػات حاسػوبية مفػؿ جيػوج

2014.) 

 أسباب القمق: 8. 1. 1 

 (  ما يمي:1978) مف أبرز أسباب القمؽ كما ورد في زىراف

 االستعداد الورافي في بعض الحاالت وقد تمتمط العوامؿ الورافية بالعوامؿ البي ية. .1

ذي تفرضو االستعداد النفسي )الضعؼ النفسي العاـ( كالشعور بالتيديد الداممي أو المارجي ال .2

 بعض الظروؼ البي ية بالنسبة لمكاف الفرد وىدفو.

موقؼ الحياة الضاغطة والضغوط الحضارية والفقافية والبي ة الحديفة ومطالب ومطامح المدنية  .3

 المتغيرة وعدـ مد الحياة وجزرىا.

مشكخت الطفولة والمراىقة والشيمومة ومشكخت الحاضر التي تنشط ذكريات الصراعات في  .4

ي والطرؽ الماط ة في تنش ة األطفاؿ مفؿ القسوة والتسمط والحماية الزا دة والحرماف الماض

 واضطراب العخقات الشمصية مع ايمريف.

التعرض لمحوادث والمبرات الحادة )اقتصاديًا أو عاطفيًا أو تربويًا( والمبرات الجنسية الصادمة  .5

 المرض.ماصة في الطفولة والمراىقة وانرىاؽ الجسمي والتعب و 

الطرؽ الماط ة لتجنب الحمؿ والحيطة الطويمة ماصة الجماع الناقص وعدـ التطابؽ بيف الذات  .6

 الواقعية والمفالية وعدـ تحقيؽ الذات وأيضًا ظروؼ الحرب.

ربط )فرويد( بيف القمؽ وبيف إعاقة )المبيدو( مف انشباع الجنسي الطبيعي ووجود عقدة أووديب أو  .7

المصاء غير المحمولة وأرجع ادلر القمؽ إلج عقدة النقص ومشاعر النقص عقدة الكترا أو عقدة 
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عند الفرد سواء مشاعر النقص الجسمي أو المعنوي أو صدمة الميخد فيي تؤدي إلج باكورة القمؽ 

أو القمؽ األولي  وأرجع كارف ىورني القمؽ إلج فخفة عناصر ىي: الشعور بالعجز والشعور 

 لة.بالعداوة والشعور بالعز 

يػػرى السػػموكيوف أف القمػػؽ اسػػتجابة مكتسػػبة قػػد تنػػتج عػػف القمػػؽ العػػادي تحػػت ظػػروؼ أو مواقػػؼ معينػػة فػػـ و 

 (1978,زىراف) تعميـ االستجابة.

إلج الشعور بالعجز والعداوة والعزلة في حالة الطفولة وىذه  القمؽ يرجعأف  آراء تقوؿ بهنو يمكف عدة ىناؾو 

 ( :2000العكايشي ) اوردىا كميا تنشه مف األسباب ايتية كما

انعداـ الدؼء العاطفي في األسرة وشعور الطفؿ بهنو شمص منبوذ أو محروـ مف الحب والعطؼ  .1

 والحناف وأنو ممموؽ ضعيؼ وسط عالـ عدواني وىذا أىـ مصدر مف مصادر القمؽ.

عميو وعدـ بعض أنواع المعاممة التي يتمقاىا الطفؿ تؤدي إلج نشوء القمؽ لديو مفؿ عنؼ السيطرة  .2

العدالة بينو وبيف إموانو والممؼ بالوعود معو وعدـ احترامو إلج جانب الجو األسري الذي يشوبو 

 .اء وكميا عوامؿ توقظ مشاعر القمؽالعد

ما تحويو البي ة مف تعقيدات وتناقضات وما تشمؿ عميو مف حرماف مما يجعمو يشعر أف العالـ  .3

لميانة والقير وأنو ممموؽ ال قوة لو تجاه ىذا العالـ متناقض ومميء بالغش والمداع والحسد وا

القوي العنيؼ الذي ال يرحـ ويظير ىذا التناقض واضحًا حيف يبدأ في أوؿ مراحؿ التعميـ ويذىب 

لممدرسة فتظير وجيات النظر المتباينة في األىداؼ والمفؿ وقيـ الحياة وكذلؾ ظروؼ الفقافة 

أنواع معينة مف السموؾ المعقد الذي يؤدي إلج اضطراب  الحديفة أو إكراه الطفؿ عمج التزاـ

لج ظيور القمؽ لديو.  شمصيتو وا 

 

 أنواع القمق:  9. 1. 1
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انفعالية مؤلمة تنتج عف إدراؾ مصدر المطر في البي ة التي  ي مشاعرى القمق الموضوعي: .1

الصحيح أو القمؽ يعيش فييا الفرد  ويطمؽ عمج ىذا النوع مف القمؽ اسـ القمؽ الواقعي أو القمؽ 

السوي  ويحدث ىذا في مواقؼ التوقع أو الموؼ مف فقداف شيء مفؿ القمؽ المتعمؽ بالنجاح في 

عمؿ جديد أو امتحاف أو حالة انقداـ عمج الزواج أو انتظار نبه ىاـ أو انتقاؿ إلج بي ة جديدة أو 

 وجود مطر قومي أو عالمي أو ما شابو ذلؾ.

لمصدر وأسبابو ال شعورية مكبوتة غير معروفة ال مبرر لو وال يتفؽ ىو داممي ا القمق العصابي: .2

ويستفار ىذه القمؽ عند  .مع الظروؼ الداعية إليو ويعوؽ التوافؽ واننتاج والتقدـ السموكي العادي

إدراؾ الفرد بهنو غرا ز وقد تجد ليا منفذ لممارج أي أنو ينشه عندما تيدد )اليي( ومكبوتاتو 

شباع تمؾ الحفزات الغريزية التي ال يوافؽ عمج إشباعيا والتي بالتغمب عمج دفا عات )األنا( وا 

جاىدت )األنا( في سبيؿ كبتيا  إنيا إشارة إنذار تطمؽ )لألنا( وعمج )األنا( أف تهمذ حرصيا 

لممارج وغالبًا ما تمجه )األنا( في سبيؿ ذلؾ إلج الحيؿ الدفاعية مفؿ التبرير وانسقاط والنكوص 

 وغيرىا.

ينشه بصورة أساسية مف الموؼ مف الوالديف أو عقابيما  و)األنا( األعمج ىي  القمق الخمقي: .3

مصدر المطر في حالة القمؽ الممقي  حيث أنو ييدد )األنا( إف أتت فعًخ معيبًا أو دار في فكرىـ 

فـ ما يتعارض مع معايير الوالديف  فالعقاب ينتظرىا مف )األنا( األعمج في صورة مشاعر ان

 والمجؿ.

 إنو ال يرتبط بموضوع محدد بؿ نجد القمؽ غامضًا وعام ًا وعا مًا. القمق العام: .4

ىو القمؽ الذي يكوف كعرض مف أعراض االضطرابات النفسية  حيث يعتبر القمؽ  القمق الثانوي: .5

 ( 1984عرضًا مشتركًا في جميع األمراض النفسية تقريبًا )دباينة ومحفوظ  

 

 القمق:أعراض  11. 1. 1 
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تفير المواقؼ المقمقة مشاعر وأحاسيس تتميز بهنيا فردية وذاتية أي أف مشاعر أي تمميذ 

وأحاسيسو تمتمؼ عف مشاعر أي تمميذ آمر وأحاسيسو  وتكوف المشاعر واألحاسيس التي تستفار بيذه 

 المواقؼ عمج شكؿ أعراض نفسية وأمرى فسيولوجية )جسدية(:
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 ة وتتمثل في:األعراض الجسمية الفسيولوجي

القمب: سرعة دقات القمب  ألـ في منطقة القمب  ارتفاع ضغط الدـ  ورجفة في أطراؼ  -1

 الجسـ.

الجياز اليضمي: صعوبة في البمع  انتفاخ في البطف  عسر اليضـ  الغفياف  انمساؾ   -1

 انسياؿ.

 عيبي.الجياز التنفسي: سرعة التنفس  الشعور باالمتناؽ  الييجاف  انصابة بالربو الش -1

الجياز البولي التناسمي: كفرة التبوؿ )الموؼ(  اضطرابات الدورة الشيرية  مشاكؿ  -4

 اننجاب أو العقـ  أو انجياض.

 الجياز العصبي: الصداع النفسي  الدومة  انغماء  الرعشة أو الدوراف. -5

الحالة النفسجسدية )سايكوسوماتية(: انصابة بمرض قرحة المعدة  التياب األمعاء  -6

ميظة )القولوف المتشنج(  آالـ القمب  أو الذبحة الصدرية  مرض السكر  الربو الشعيبي  الغ

 (.2001أمراض الجمد والحساسية)عفماف  

 

 األعراض النفسية: .ب 

 عدـ القدرة عمج تركيز االنتباه في عمؿ معيف مدة طويمة. -1

 سرعة النسياف والسرحاف. -1

تغير عف سابؽ عيده وأف العالـ قد  الشعور بامتخؿ آنيتو )حيث يشعر المريض بهنو قد -1

 تغير مف حولو(.

شدة الحساسية )كعدـ احتماؿ سماع صوت جرس التمفوف أو الباب أو أي ضوضاء  -4

 ميما كانت بسيطة(.

 عدـ الصبر )حيث يفور بسيولة وألسباب تافية(. -5
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الموؼ الشديد وتوقع األذى والمصا ب دوف وجود مبرر لذلؾ )فاذا شعر بوعكة صحية  -6

 بداية نيايتو(.فيذه 

 انحساس الدا ـ بتوقع اليزيمة والعجز. -7

 عدـ الفقة والطمهنينة والرغبة في اليرب عند مواجية أي موقؼ مف مواقؼ الحياة. -8

 (.2014د وصالحة  بدا ـ القمؽ عمج عممو وصحتو وماضيو ومستقبمو)العا -9

 عالج القمق:  11. 1. 1

 ( ما يمي:2001مف أىـ التوصيات العخجية كما يراىا )عفماف: 

العخج النفسي: ييدؼ إلج تطوير شمصية المريض وزيادة بصيرتو وتحقيؽ التوافؽ باستمداـ  -1

عادة الفقة بالنفس وقطع دا رة  التنفيس وانيحاء وانقناع والتدعيـ والمشاركة الوجدانية والتشجيع وا 

 المماوؼ المرضية والشعور باألمف.

ؿ مشكخت المريض وتعميمو كيؼ يحميا ويياجميا دوف انرشاد العخجي وانرشاد الزواجي وح -2

 اليرب منيا.

العخج البي ي: أي تعديؿ العوامؿ البي ية ذات األفر الممحوظ مفؿ تغيير العمؿ وتمفيؼ أعباء  -3

الشمص وتمفيؼ الضغوطات البي ية ومفيرات التوتر والعخج االجتماعي والرياضي والرحخت 

 والعخج بالعمؿ.والصداقات والتسمية والموسيقج 

العخج الطبي لألعراض الجسمية المصاحبة وتطميف الشمص أنو ال يوجد لديو مرض جسمي  -4

واستمداـ المسكنات وتعريؼ الشمص أف ىذه المسكنات والميد ات حتج ال يعتقد أف مرضو 

 عضوي المنشه.
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 الدراسات السابقة   1. 1

 الماصةتـ الحديث عف الدراسات اسات السابقة دب التربوي والدر مف مخؿ اطخع الباحفة عمج األ

راسات عمج قدـ, وترتيب ىذه الدحدث الج األؽ التسمسؿ الزمني لمدراسات مف األبموضوع الدراسة وف

 جنبية وفؽ التسمسؿ الزمني, بدءا بالدراسات العربية.أدراسات عربية ودراسات 

 

 اوال: الدراسات العربية:

 

لمتعرؼ الج أفر استمداـ برميجية جيوجبرا في حؿ المسهلة راسة ىدفت بد (2014د وصالحة )عابال قاـ

وفي القمؽ الرياضي لدى طمبة الصؼ العاشر األساسي  استمدـ في الدراسة امتبار حؿ  ,الرياضية

( فقرة  وبم  20( فقرة  كما استمدـ مقياس القمؽ الرياضي واشتمؿ عمج )15المسهلة الرياضية وتضمف )

( طالبًا مف الصؼ العاشر األساسي في إحدى المدارس الحكومية في مديرية 64سة )عدد أفراد الدرا

  وكشفت النتا ج عف وجود أفر الستمداـ برمجية جيوجبرا في زيادة في فمسطيف التربية والتعميـ في نابمس

تحصيؿ الطمبة في حؿ المسهلة الرياضية  وتمفيض مستوى القمؽ الرياضي لدييـ ولصالح المجموعة 

 لتجريبية.ا

 

لمتعرؼ عمج العخقة بيف التفكير الرياضي وميارات حؿ المسالة  يدفتف (2013دراسة المشاب ) اما 

ولتحقيؽ ذلؾ البحث اعتمدت  .في مدينة الموصؿ في العراؽ الرياضية لدى طمبة الصؼ الرابع العممي

فقرة والفاني  (30)والمكوف مف  وعدتو الباحفأولج امتبار التفكير الرياضي الذي األ :داتيفأالباحفة عمج 

بحيث  ,جابةان س مة مقالية محددةأ( 4عدتو الباحفة ومكوف مف )أامتبار ميارات حؿ المسالة الرياضية 

د و وجالدراسة  نتا ج  بينت, و 2010-2009طالبة  لمعاـ الدراسي ( طالبا و 415كانت عينة البحث  )

الصؼ الرابع طخب ضية لدى حصا يا بيف التفكير الرياضي وميارة حؿ المسالة الرياإعخقة ارتباطية دالو 
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حصا يا بيف التفكير الرياضي وميارة حؿ المسالة الرياضية لدى إعخقة ارتباطية دالو   وكذلؾ وجودالعممي

االرتباط  حصا ية بيف معامميإفروؽ ذات داللة  يضا وجودأوبينت الناا ج  طالبات الصؼ الرابع العممي.

لمتفكير الرياضي وميارة حؿ المسالة الرياضية لدى طخب وطالبات الصؼ الرابع العممي لمصمحة 

 .بالطخ

 

أنمػػاط الػػذكاءات المتعػػددة لػػدى طمبػػة المرحمػػة الفانويػػة  إلػػج ىػػدفت إلػػج التعػػرؼ (2013دراسػػة ريػػاف )وفػػي 

ايز فػي ىػذه الػذكاءات وفقًػا لمتغيػرات: بمديرية تربية المميؿ في فمسػطيف  كمػا ىػدفت إلػج فحػص اتجػاه التمػ

الجنس  والصؼ الدراسي  والمسار األكاديمي  ومستوى التحصػيؿ فػي الرياضػيات. ولتحقيػؽ ىػذه األىػداؼ 

بعد أف تـ التحقؽ مف صػدقيا وفباتيػا عمػج عينػة  ( فقرة48وىي استبانة مكونة مف ) تـ تطبيؽ أداة الدراسة

متيػارىـ بطريقػة طبقيػة عنقوديػة مػف جميػع طمبػة المرحمػة الفانويػة فػي ( طالًبا وطالبة تػـ ا 609مؤلفة مف) 

أظيػػػرت نتػػػا ج الدراسػػػة أف الػػػذكاءات الشػػػا عة لػػػدى الطمبػػػة جػػػاءت عمػػػج الترتيػػػب: , و مديريػػػة تربيػػػة المميػػػؿ

وجود فروؽ ذات داللة  بينتاجتماعي  شمصي  لفظي  جسمي  موسيقي  رياضي  مكاني  طبيعي  كما 

المفظػػػي والموسػػػيقي وفقًػػػا لمتغيػػػر الجػػػنس لصػػػالح الطالبػػػات وفػػػي الجسػػػمي والطبيعػػػي إحصػػػا ية فػػػي الػػػذكاء 

لصالح الطخب  ووفًقا لمتغير الصؼ في الذكاءات المتعددة ككػؿ وفػي كػؿ مػف الػذكاء المفظػي  والبصػري  

والجسمي  واالجتماعي  والطبيعي لصالح طمبة الصؼ الحادي عشر  ووفًقا لمتغير المسػار األكػاديمي فػي 

لػػذكاءات المتعػػدد ككػػؿ وفػػي كػػؿ مػػف الػػذكاء المفظػػي  والمنطقػػي  والبصػػري  والجسػػمي  والشمصػػي لصػػالح ا

طمبة المسار العممي  ووفًقا لمتغيػر مسػتوى التحصػيؿ فػي الرياضػيات فػي الػذكاءات المتعػدد ككػؿ وفػي كػؿ 

ء المنطقػػي مػػف الػػذكاء المفظػػي  والبصػػري  والشمصػػي لصػػالح ذوي مسػػتوى التحصػػيؿ المرتفػػع  وفػػي الػػذكا

 .لصالح الطمبة ذوي مستوى التحصيؿ المرتفع والمتوسط
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معرفػة العخقػة بػيف الحػس العػددي والػذكاء العػددي والتحصػيؿ فػي  بيػدؼ (2012دراسػة المغربػي )وجاءت 

لقيػػاس الحػػس العػػددي و  فػػي فمسػػطيف, الرياضػػيات لػػدى طمبػػة الصػػؼ السػػابع األساسػػي فػػي محافظػػة المميػػؿ

لباحػػث امتبػػار الحػػس العػػددي لمباحػػث منيػػر كرمػػة  وامتبػػار الػػذكاء العػػددي لمباحػػث والػػذكاء العػػددي تبنػػج ا

التهكػػد مػػف صػػدقو ب حيث قػػاـولقيػػاس التحصػػيؿ فػػي الرياضػػيات تػػـ بنػػاء امتبػػار لمتحصػػيؿ  ,نبيػػؿ المغربػػي

(  4193مجتمع الدراسة مف طمبة الصؼ السابع في مدينة المميؿ حيػث بمػ  عػددىـ )  تكوف حيث, وفباتو

( طالًبػا وطالبػة. وبعػد جمػع البيانػات وتحميميػا 169ا وطالبة  امتيرت منو عينػة عشػوا ية تكونػت مػف )طالبً 

توصمت الدراسة إلج عدد مػف النتػا ج ومػف أىميػا: بمغػت قيمػة معامػؿ االرتبػاط بػيف الحػس العػددي والػذكاء 

الػػذكاء العػػددي بػػيف (  0.77)بػػيف الحػػس العػػددي والتحصػػيؿ فػػي الرياضػػيات و (0.70)و (0.81)العػػددي

 والتحصيؿ في الرياضيات وجميعيا دالة إحصا يًا.

 

التعمـ  صعوبات ذوي التخميذ لدى الذات فاعمية امتخؼ بحث لجإىدفت  (2012دراسة شاىيف ) و 

 فاعمية مف امتخؼ كؿ وكذلؾ الدراسي والتحصيؿ القمؽ مف بكؿ الذات فاعمية عخقة النوع  بامتخؼ

 فاعمية تنمية لبرنامج والبعدي التطبيؽ القبمي بامتخؼ التجريبية لمعينة الدراسي ؿوالتحصي القمؽ و الذات

 كمتا عمج التالية المقاييس ُطبقت كما .الذات فاعمية تنمية برنامج جؿ تحقيؽ ذلؾأمف  إلييـ ُقدـ ت, والذا

 المتتابعة اتالمصفوف امتبارو   1989) كامؿ مصطفج تعريب( السريع الفرز العصبي امتبار :العينتيف

 عينة :فرعيتيف عينتيف الدراسة عينة تضمنت, و االقتصادي االجتماعي المستوى العادية وقا مة

 ,صعوبات التعمـ ذوي مف انعدادي الفالث الصؼ تخميذ مف إناث (34) ذكور  (23 )سيكوميترية

 ا ج الدراسةنت, وكانت مف جامعة عيف شمس في جميورية مصر العربية سنة  (14.6) عمري بمتوسط

ال تمتمؼ فاعمية الذات لدى التخميذ ذوي صعوبات التعمـ بامتخؼ النوع  توجد عخقة موجبة دالة  نوأ

إحصا يًا بيف فاعمية الذات والتحصيؿ الدراسي وعخقة سالبة دالة إحصا يًا بيف فاعمية الذات والقمؽ  
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ؿ الدراسي والقمؽ لمعينة التجريبية بامتخؼ يمتمؼ كؿ مف فاعمية الذات ومكوناتيا الفرعية وكذلؾ التحصي

 التطبيؽ القبمي والبعدي تجاه التطبيؽ البعدي.

 

 لمتعرؼ عمج مستوى التفكير المنطقي لدى طمبة جامعة القدس تيدؼ (2010دراسة ابو عمرية ) وكانت 

حقيؽ ولت, (2010-2009في ضوء بعض المتغيرات , وذلؾ مخؿ الفصؿ الدراسي الفاني ) في فمسطيف

حيث تكوف مجتمع  طقي,داة الدراسة تمفمت بامتبار التفكير المنألؾ البحث قامت الباحفة باستمداـ ذ

( طالبا وطالبة , وكانت عينة الدراسة تتالؼ مف 9408الدراسة جميع طمبة جامعة القدس البال  عددىـ )

المنطقي لدى طمبة جامعة  ف الوسط الحسابي لمستوى التفكيرأظيرت النتا ج ػو( طالبا وطالبة , 465)

حصا يا في متوسطات عخمات التفكير إفروؽ دالة  ولـ تظير الدراسة وجود القدس ىو بدرجة متوسطة.

حصا يا في متوسطات إفروؽ دالة  بينما كاف ىناؾ المنطقي لدى طمبة جامعة القدس تعزى لمجنس.

دبية , دبية ( لصالح األأعممية , عة القدس تعزى لمكمية ) عخمات التفكير المنطقي لدى طمبة جام

, كما توجد فروؽ في مستوى لصالح السنة الفالفةولج فانية فالفة ورابعة( اكاديمي ) سنة والمستوى األ

التفكير المنطقي في المحوريف )االستدالؿ الجز ي وضبط المتغيرات( وكاف الفرؽ بيف السنة الفانية والفالفة 

 السنة الفالفة. لصالح

 

جامعة البصرة ة  لقياس التفكير الرياضي لطمبة ىدفت ىذه الدراسة الميدانيبدراسة  ( 2010د )محم وقاـ

داه لقياس ىذه الماصية  ومف فـ تطبيقيا عمج طمبة السنوات االولج والفانية أ, مف مخؿ بناء في العراؽ

مف 2011-201ـ الدراسي جامعة البصرة لمعا والفالة والرابعة مف طمبة قسـ الرياضيات في كمية التربية ,

طالبا وطالبة مف مجتمع عددىـ  (105كخ الجنسيف الذكور واالناث, بحيث تالفت عينة البحث مف )

(  طالب وطالبة, واشارت النتا ج مف مخؿ االمتبار التا ي وامتبار تحميؿ التبايف الج وجود مستوى 262)



59 

 

وجود  لعدـة البحث بصورة عامة باالضافة المنطقي لدى عين/مشجع ومقبوؿ مف مستوى التفكير الرياضي

 و بيف السنوات الدراسية .أه الماصية بيف الذكور واالناث , حصا يا في ىذإفروؽ دالة 

 

ني لػػدى طمبػػة فانويػػات الػػج مقارنػػة فػػي الػػذكا يف المنطقػي والمكػػا تيػدؼ( 2010)   دراسػػة  حسػػوفوكانػت 

ىػػداؼ البحػػث قػػاـ أولمتحقػػؽ مػػف , فػػي بغػػداد فػػي العػػراؽ عداديػػةفػػي المػػدارس ان قػػرانيـ العػػادييفأالمتميػػزيف و 

لمػػػػذكاءات  Gardener( المعػػػػد فػػػػي ضػػػػوء مكونػػػػات نمػػػػوذج 2008الباحػػػػث باعتمػػػػاد مقيػػػػاس الصػػػػريفي )

( طالبػا وطالبػة فػي الصػفوؼ الرابػع والمػامس والسػادس  وكانػت 200, بحيث تالفػت العينػو مػف ) المتعدده,

داللػة احصػا ية بػيف الػذكاء المنطقػي والمكػاني البصػري لممتميػزيف النتػا ج تشػير الػج انػو توجػود فػروؽ ذات 

 وكذلؾ لمعادييف لصالح الذكاء المنطقي.

 

معرفػة الػذكاءات المتعػددة وعخقتيػا بالتحصػيؿ واالتجػاه نحػو مػادة  بيػدؼ (2010دراسة الياسػري) وجاءت 

فقرة وامتبار التحصيؿ ( 76)مف بحيث قامت الباحفة ببناء مقياس الذكاءات المتعددة والمكوف , الرياضيات

بحيػػث تكونػػت عينػػة  ,فقػػرة (40)فقػػرة ومقيػػاس االتجػػاة نحػػو مػػادة الرياضػػيات المكػػوف مػػف( 32)المكػػوف مػػف 

, واسػػتمدمت الباحفػػة معامػػؿ  فػػي العػػراؽ طالبػػة فػػي الصػػؼ الفػػاني متوسػػط فػػي بغػػداد( 400)البحػػث مػػف 

خقػة ارتباطيػة موجبػة وقويػة بػيف كػؿ مػف الػذكاء ) ع وجود :منيا ارتباط بيرسوف لمتوصؿ الج نتا ج الدراسة

عخقػة ارتباطيػة موجبػة  وكػذلؾ وجػود المغوي والمنطقي الرياضي والمكاني( واالتجاة نحػو مػادة الرياضػيات.

وبينػػت  بػػيف كػػؿ مػػف )الػػذكاء المنطقػػي الرياضػػي والمغػػوي( وبػػيف التحصػػيؿ واالتجػػاة نحػػو مػػادة الرياضػػيات.

رتباطيػػة ضػػعيفة بػػيف كػػؿ مػػف )الػػذكاء الجسػػمي والموسػػيقي ( وبػػيف التحصػػيؿ عخقػػة ا النتػػا ج ايضػػا وجػػود

 واالتجاة نحو مادة الرياضيات . 
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بعض المفاىيـ  استيدؼ بناء برنامج تكاممي لتضميفبدراسة  ( 2010القحطاني وعبد الحميد) وقاما

لمالوفة لدى تخميذ المرحمة فره عمج تنمية ميارات حؿ المسا ؿ المفظية المالوفة وغير اأاالقتصادية وبياف 

االبتدا ية باالضافة الج مفض القمؽ الرياضي, ومف اجؿ تحقيؽ ىذا اليدؼ تـ بناء قا مة المفاىيـ 

حديد االقتصادية بما تتضمف مف معرفة رياضية ومسح المحتوى الحالي في مناىج الرياضيات المطورة لت

عداد امتبار المواقؼ في المسا ؿ المفظية إا, وتـ عداد البرنامج لتضمينيا  مدى تضمينيا ليذه القا مة و 

ومقياس القمؽ الرياضي وامتيرت عينة البحث مف تخميذ الصؼ الرابع االبتدا ي , مجموعة تجريبية 

التعميمية واستمدـ  في المممكة العربية السعودية تمميذا وتمميذة بمنطقة تبوؾ ( 146), وضابطة=(144)=

تفوؽ تخميذ المجموعة التجريبية عمج تخمي المجموعة  النتا جبينت تجريبي, و ج الوصفي وشبو الفية المني

 ذتفوؽ تخميذ المجموعة التجريبية عمج تخميوكذلؾ  الضابطة في ميارات حؿ المسالة المفظية المالوفة.

ى لد مستوى القمؽ الرياضيانمفاض  المجموعة الضابطة في ميارات حؿ المسالة المفظية غير المالوفة.

رتباطية موجبة بيف تخميذ المجموعة اخقة وجود عيضا   وبينت النتا ج أتخميذ المجموعة التجريبية 

 ستوى القمؽ الرياضي.مفظية المالوفة وغير المالوفة ومالتجريبية في التطبيؽ البعدي المتبار حؿ المسا ؿ ال

 

الػػذكاءات  نشػػطةأاليػػة اسػػتمداـ ج التحقػػؽ مػػف مػػدى فعىػػدفت الػػبدراسػػة مػػف الػػيمف  (2008فييػػد )  وجػػاء 

, ولتحقيػػؽ ذلػػؾ قػػاـ الباحػػث ساسػػي فػػي الػػيمفمرحمػػة التعمػػيـ األ طفػػاؿ المػػوىبيف فػػيالمتعػددة فػػي اكتشػػاؼ األ

امتبػػار و  نشػػطتيا.أنطقي)الرياضػػي( المغػػوي والمكػػاني و ميػػاـ الػػذكاءات: الم :التاليػػةدوات الدراسػػة أتضػػمف ب

  طفػػاؿ مقيػػاس وكسػػمر لػػذكاء االو  ( سػػنو.11-5فػػاؿ مػػف سػػف ) طفات المتتابعػػة الممػػوف "لػػرافف" لألالمصػػفو 

, بحيػػث تكونػػت عينػػة طقػػي الرياضػػي , المكػػاني , المغػػوي(نشػػطة الػػذكاءات الفخفػػة) المنأاقػػة مخحظػػات بطو 

ساسي مف مدارس ابع والفامف في مرحمة التعميـ األ( تمميذا وتمميذه مف تخميذ الصفيف الر 640الدراسة مف )

نػػو يمكػػف اكتشػػاؼ اراسػػة الدبينػػت نتػػا ج و , (2006/2007 )دف بػػاليمف مػػف العػػاـ الدراسػػياربػػع بمحافظػػة عػػ
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يضػا الػج أالسيكومترية التقميدية, وتوصمت  عدادىـ مقارنة باالمتباراتأميذ الموىوبيف وتحديدىـ وزيادة التخ

 نشطة.ج األداء عمبمتغير كؿ مف الجنس والعمر في االحصا ية تتعمؽ إنو ال يوجد فروؽ ذات داللة أ

 

المعاممػة الوالديػة كمػا  اليبإلج الكشؼ عف العخقة انرتباطية بيف أس تيدؼ (2007) دراسة  النوروكانت 

يدركيا األبناء وكؿ مف الذكاء المنطقي الرياضي  والتحصيؿ الدراسي في الرياضيات لدى طخب وطالبات 

الدراسػػػة إلػػػج الكشػػػؼ عػػػف الفػػػروؽ فػػػي . كػػػذلؾ سػػػعت ىػػػذه فػػػي السػػػوداف المرحمػػػة الفانويػػػة بمحميػػػة شػػػيكاف

التحصيؿ الدراسي في الرياضيات والذكاء الرياضج تبعًا لمقسـ االكاديمج والعمر الزمنج.اسػتمدمت الدراسػة 

المعاممػػػة الوالديػػػة  مؤشػػػر الػػػذكاء الرياضػػػي   اليبتمفمػػػت أدوات الدراسػػػة فػػػي مقيػػػاس أسػػػ, المػػػنيج الوصػػػفي

. بمػػ  ( لقيػػاس تحصػػيؿ الطػػخب فػػي مػػادة الرياضػػيات2007 – 2006والتحصػػيؿ الدراسػػي لمعػػاـ الدراسػػي )

 تـ امتيػارىـ بالطريقػة العشػوا ية الطبقيػة. أظيػرت (%10)طالب وطالبة بمغت نسبتيـ  (200 )حجـ العينة

بيف بعػض أسػاليب المعاممػة الوالديػة لموالػد والوالػدة )اننجػاز    الدراسة وجػود عخقة إرتباطية موجبة معنوية

لحماية والمساواة( وكؿ مف التحصػيؿ الدراسػي فػي الرياضػيات  والػذكاء الرياضػج. وجػود عخقػة والتسامح وا

بػػيف بعػػض أسػػالعب المعاممػػة الوالديػػة لموالػػد والوالػػدة )انحبػػاط والتسػػمط واألىمػػاؿ  ارتباطيػػة سػػالبة معنويػػة

فػي كػؿ مػف  ويػةوالتفرقػة( وكػؿ مػف التحصػيؿ الدراسػي فػي الرياضػيات والػذكاء الرياضػج. وجػود فػروؽ معن

عمػػار الصػػغيرة. وجػػود التحصػػيؿ الدراسػػي فػػي الرياضػػيات والػػذكاء الرياضػػي تبعػػا لمعمػػر الزمنػػي لصػػالح اال

فػػي التحصػػيؿ الدراسػػي فػػي الرياضػػيات تبعػػا لمصػػؼ الدراسػػي لصػػالح الصػػؼ األوؿ. وجػػود  فػػروؽ معنويػػة

 لصالح المساؽ العممي.في التحصيؿ الدراسي في الرياضيات تبعا لمقسـ األكاديمي    فروؽ معنوية

 

دراسػػة ىػػدفت إلػػج التعػػرؼ عمػػج أفػػر تطبيػػؽ اسػػموب الػػذكاءات المتعػػددة عمػػج  (  2007كمػػا أجػػرى كرمػػة) 

طمبػة التعمػػيـ المسػاند )العخجػػي( فػي اكتسػػاب مفػاىيـ حقػػا ؽ الضػرب بطريقػػة غيػر تقميديػػة  ولتحقيػؽ ىػػدؼ 

وس معػػدة بهسػػموب الػػذكاءات المتعػػددة  الدراسػػة أعػػد الباحػػث دلػػيخ ماًصػػا يحتػػوي عمػػج مطػػط وأنشػػطة ودر 
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( مػػف طمبػػة التعمػػيـ المسػػاند مػػف مػػدارس وكالػػة الغػػوث  73وامتبػػاًرا مقنًنػػا. طبقػػت الدراسػػة عمػػج عينػػة مػػف ) 

  وقػػد بينػػت نتػػا ج الدراسػػة فاعميػػة ىػػذا األسػػموب فػػي اكسػػاب الطمبػػة فػػي فمسػػطيف الدوليػػة فػػي منطقػػة المميػػؿ

 حقا ؽ الضرب.

 

عػػداد مقيػػاس لقيػػاس الػػذكاء الرياضػػي والػػذكاء إىػػدفت ىػػذه الدراسػػة الػػج التػػي  (2006أمػػيف)  دراسػػةوبينػت 

المكاني في مرحمة ما قبؿ المدرسة بما يتناسب مع ىذه المرحمة , وبناء برنػامج لتنميػة ىػذيف الػذكا يف وقػاـ 

طفػػاؿ , قيػػاس الػػذكاء الرياضػػي والمكػػاني لألمت الباحفػػة اسػػتمدمولتحقيػػؽ ذلػػؾ  باسػػتمداـ المػػنيج التجريبػػي

طفاؿ ما قبػؿ أعمج عينة مف  كانيموكذلؾ استمارة تقييـ المعممة لمؤشرات تمتع الطفؿ بالذكاء الرياضي وال

حصػا يا إوجػود فػروؽ دالػة  ظيرت النتا جوأناث, مف الجنسيف الذكور وان ( طفخ60الروضة بم  عددىا ) 

ف مػخؿ انشػطة الػذكاء الرياضػي والػذكاء طفػاؿ مػة والضابطة في البرنػامج المعػد لألبيف المجموعة التجريبي

 المكاني لصالح المجموعة التجيريبية. 

 

في حصاء لدى طمبة جامعة القدس المفتوحة التعرؼ مظاىر قمؽ ان بيدؼ (2008دراسة رياف )وجاءت 

داة أىداؼ الدراسة قاـ الباحث بتطبيؽ أجؿ تحقيؽ أي ىذه وفقا لبعض المتغيرات, ومف والفروؽ ففمسطيف 

تيارىـ بطريقة ( طالبا وطالبة تـ ام139دراسة بعد التحقؽ مف صدقيا وفباتيا عمج عينة تالفت مف )ال

ؿ ) ف المتوسط الحسابي الستجابات افراد العينة عمج المقياس ككأظيرت النتا ج أالعينة الطبقية, و 

النتا ج ( كما بينت 4,37 -3,75حصاء بيف )ىـ مظاىر قمؽ انأ( وتراوحت متوسطات درجة 3,27

صؼ حصاء تبعا لمتغيرات : التمصص , وعخمة امتحاف نروؽ ذات داللة احصا ية في قمؽ انوجود ف

حصا يا إوعدد مرات الرسوب في المقرر في لـ تكف ىناؾ فروؽ دالة  حصاءالفصؿ في مقرر مبادئ ان

 تبعا لمتغيرات : الجنس, العمر والسنة الدراسية.
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سػموبا وطريقػة تعمػـ أة معرفة فعالية استمداـ نظرية الػذكاءات المتعػددل ؼتيد (2004دراسة صالح )وكانت 

الباحفػة المػػنيج حيػػث اعتمػدت , فػاؿ الروضػوطأطقػػي والػذكاء المكػاني البصػػري لػدى عمػج تنميػة الػذكاء المن

الرياضػي المنطقػي وامتبػار لتمنيػة الػذكاء دوات الدراسة كؿ مف : امتبار لتنمية الذكاء أالتجريبي وتضمنت 

حػػػدى الروضػػػات إ(طفػػػؿ وطفمػػػو مػػػف 30سػػػة مػػػف )تكونػػػت عينػػػة الدرا و, المكػػػاني البصػػػري لطفػػػؿ الروضػػػة

نشػطة التػي نتا ج الدراسة فعاليػة األ ظيرتوأ, في جميورية مصر العربية الحكومية في محافظة االسكندرية

 ري.عدادىا لتنمية الذكاءات لدى االطفاؿ والمتمفمو في الذكاء المنطقي والذكاء البصإتـ 

 

لدى طمبة قسـ  إلج التعرؼ عمج مستوى قمؽ الرياضيات دؼيب (2004دراسة األسطؿ )وجاءت 

مارات في ان في كمية التربية والعموـ األساسية بجامعة عجماف لمعموـ والتكنولوجيا الرياضيات والعموـ

ممارسة الطمبة . وعخقة ىذه السمة بكؿ مف: مستوى اننجاز األكاديمي  والجنس  و العربية المتحدة

( الرياضيات  MARSلمتدريس مخؿ فترة التربية العممية إضافة إلج تحصيؿ الطمبة في بعد تعديمو )

عادة تقنينو عمج بي ة دولة انمارات  وألغراض ىذه الدراسة قاـ الباحث باستمداـ مقياس قمؽ الرياضيات وا 

ـ الرياضيات والعموـ في كمية التربية ( مف طمبة قس137العربية المتحدة وتطبيقو عمج عينة قواميا )

والعموـ  وقد توصمت النتا ج إلج أف مستوى قمؽ الرياضيات لدى الطمبة ضعيؼ  وأف قمؽ الرياضيات لدى 

الطمبة ذوي مستوى اننجاز األكاديمي المرتفع أقؿ مف أقرانيـ ذوي مستوى اننجاز األكاديمي المنمفض  

لج وجود عخقة سمبية ضعيفة كما أفبتت النتا ج عدـ وجود أفر ل مجنس عمج قمؽ الرياضيات لدى الطمبة وا 

لتربية العممية فقد أشارت النتا ج إلج عدـ وجود فروؽ با فيما يتعمؽبيف قمؽ الرياضيات والتحصيؿ فييا  و 

لـ ذات داللة إحصا ية في قمؽ الرياضيات بيف الطمبة الذيف أنيوا برنامج التربية العممية وأقرانيـ الذيف 

 يبدءوا في ىذا البرنامج.
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التعػػرؼ إلػػج مسػػتويات الػػذكاء المتعػػدد لػػدى طمبػػة مرحمػػة  الػػج ( 2003عفانػػة والمزنػػدار )  وىػػدفت دراسػػة

دوات ولتحقيؽ ذلؾ تػـ اسػتمداـ األ التعميـ األساسي بغزة وعخقتيا بالتحصيؿ في الرياضيات والميوؿ نحوىا

. متبػار تحصػيمي فػي الرياضػيات  ومقيػاس لمميػؿ نحػو الرياضػيات: قا مة تيمي لمذكاوات المتعددة  واالتالية

وطالبػة  وقػد اسػتمدـ الباحفػاف المػنيج الوصػفي التحميمػي. وقػد  اطالبػ (138وقد تكونػت عينػة الدراسػة مػف) 

أسفرت النتا ج امتخؾ عينة الدراسة لمذكاء المتعػدد بػدرجات ممتمفػة بالنسػبة لمرحمػة التعمػيـ األساسػي حيػث 

ء المنطقػي الرياضػي عمػج الترتيػب األوؿ  وتفػوؽ الػذكور عمػج اننػاث فػي الػذكاء البػيف شمصػي حاز الذكا

عػػػػػف الضػػػػػمف شمصػػػػػي  وكػػػػػذلؾ وجػػػػػود عخقػػػػػة موجبػػػػػة بػػػػػيف الػػػػػذكاء المنطقػػػػػي الرياضػػػػػي والتحصػػػػػيؿ فػػػػػي 

 .الرياضيات  وكذلؾ بينيا وبيف الميؿ نحو الرياضيات لدى طمبة الصؼ العاشر بمحافظة غزة

 

ىػػدفت التعػػرؼ إلػػج فاعميػػة وحػػدة مقترحػػة فػػي الرسػػـ البيػػاني فػػي ضػػوء نظريػػة بدراسػػة  ( 2003بػػدر)  وقػػاـ

وتمفمػت أداة الدراسػة مػف امتبػار لمػذكاء , ج اتجاىػات الطػخب نحػو الرياضػياتالذكاءات المتعددة وأفرىا عمػ

بالمممكػة  ( طالًبػا بمػدارس مدينػة الريػاض 68وقد تكونت عينة الدراسػة مػف ) , فقرة( 64)المتعدد مكوف مف

نتػػا ج الدراسػػة تفػػوؽ طػػخب  ظيػػرتالعربيػػة السػػعودية  وقػػد اسػػتمدـ المػػنيج التجريبػػي كمػػنيج لمدراسػػة  وقػػد أ

المجموعػػػة التجريبيػػػة ممػػػف درس الرسػػػـ البيػػػاني باسػػػتمداـ نظريػػػة الػػػذكاءات المتعػػػددة عمػػػج أقػػػرانيـ طػػػخب 

قػػي والبصػػري ىمػػا أقػػؿ األبعػػاد تعمقًػػا   وأف الػػذكاء المنطتقميديػػةالمجموعػػة الضػػابطة ممػػف درس بالطريقػػة ال

 بالرياضيات  وأف الذكاء الوجودي ىو أكفرىا ارتباًطا وتعمًقا بالرياضيات .

 

التعرؼ إلج البنية العاممة لمػذكاءات المتعػددة مػف مػخؿ دراسػة  بدراسة تيدؼ الج(  2003الشويقي)  وجاء

 طمبػةمصػص والتحصػيؿ الدراسػي لعينػة مػف صدؽ نظرية " جػاردنر" باسػتمداـ أدلػة مػف أسػاليب الػتعمـ والت

وقد استمدمت الدراسة المنيج التجريبي كمػنيج لمدراسػة وقػد , ابيا في المممكة العربية السعوديةفي  الجامعة

  حيػػث تكونػػت عينػػة تكونػػت أدوات الدراسػػة مػػف قا مػػة لمػػذكاءات المتعػػددة ومقيػػاس أنمػػاط التعمػػيـ والتفكيػػر
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نتػػا ج ظيػػرت ب كميػػة المعممػػيف تػػـ امتيػػارىـ بطريقػػة عشػػوا ية  وقػػد أ( طالػػب مػػف طػػخ 192الدراسػػة مػػف ) 

متغير التمصػص)أدبي    تبعاالدراسة بعدـ وجود فروؽ بيف درجات الطخب عمج قا مة الذكاءات المتعددة 

عممػػػي( فيمػػػا عػػػدا الػػػذكاء الرياضػػػي المنطقػػػي  وكػػػذلؾ عػػػدـ وجػػػود فػػػروؽ بػػػيف درجػػػات الطػػػخب فػػػي قا مػػػة 

ودرجػػػاتيـ فػػػي التحصػػػيؿ فػػػي كػػػؿ مػػػف اليندسػػػة المسػػػتوية وىندسػػػة التحػػػويخت والتػػػاريق  الػػػذكاءات المتعػػػددة

 واألحياء العامة.

 

فراء كساؽ تدريس الرياضيات إأفر استمداـ الفيديو في  بفحص  يدؼت (2003دراسة السواعي ) وكانت 

اضي لدييف بشكؿ عاـ   وفي تحسيف اتجاىات الطالبات المعممات نحو الرياضيات ومفض القمؽ الري

اشتممت أدوات الدراسة عمج مقياس االتجاه  ,وتحسيف معتقداتيف بفاعمية تدريسيف لمرياضيات بشكؿ ماص

  تكونت عمية التدريس والمقابختنحو الرياضيات المعدؿ   ومقياس القمؽ الرياضي  ومقياس المعتقدات بفا

 )راسي الفاني لمعاـ الجامعي( طالبة معممة درسف المساؽ في الفصؿ الد 31عينة الدراسة مف )

في كمية التربية بجامعة االمارات العربية المتحدة    أظيرت نتا ج الدراسة أف استمداـ ( 2002/2003

الفيديو ساىـ بشكؿ كبير في إفراء مساؽ طرؽ تدريس الرياضيات   وأف المساؽ لعب دورًا ميمًا في 

مفض القمؽ الرياضي لدييف وتحسيف معتقداتيف تحسيف اتجاىات الطالبات المعممات نحو الرياضيات و 

 بفاعمية تدريسيف لمرياضيات.

 

التعرؼ عمج مستوى القمؽ لدى طمبة البكالوريوس في جامعة لج بدراسة تيدؼ إ (2002الزعبي ) كما جاء

مؤتة األردنية  وعخقتو ببعض المتغيرات مفؿ الجنس ومستوى السنة الدراسية والتمصص األكاديمي  وعدد 

ساعات الدراسية المعتمدة التي يدرسيا الطالب في الفصؿ الدراسي  ومكاف إقامة األسرة ومستوى الدمؿ ال

 الشيري لألسرة.
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( طالبًا وطالبة مف التمصصات الدراسية والمستويات 293وقد امتار الباحث عينة قواميا )

وجد أف متوسطات و نلدراسة الج مجموعة مف النتا ج وىي أتوصمت ا  وقد الممتمفة في الجامعة

جد أف درجات القمؽ عند الذكور , كما بة جامعة )مؤتة( ىي درجات متوسطةدرجات القمؽ لدى طم

أعمج منيا عند انناث  وقد عزى ذلؾ إلج درجة الشعور بالمسؤولية لدى الذكور  وأعباء الحياة 

اسة أف الطمبة أظيرت الدر , باالضافة كبر مف انناثأا ؽ الذكور بدرجة التي تمقج عمج عو 

, ر قمقًا مف طمبة الكميات العمميةاألصغر سنًا أكفر قمقًا  وأف طمبة كمية العموـ التربوية أكف

أظيرت الدراسة أف الطمبة الذيف يسجموف عب ًا دراسيًا مرتفعًا لدييـ درجات قمؽ أكفر مف ذوي و 

ى االقتصادي عمج لـ تظير أي أفر لمكاف السكف أو المستو لكنيا  العبء الدراسي المنمفض

 درجات القمؽ لدى الطمبة.

 

لمتعرؼ عمج مستوى التفكير المنطقي لدى طمبة المرحمة االساسية  يدؼت( 2001)  دراسة الغرايبةوجاءت 

جؿ أ, ومف  ردنيةفي مدارس مدينة إربد في المممكة األ المتمفمة في الصفوؼ ) السادس والفامف والعاشر(

استمداـ امتبار التفكير المنطقي لقياس مستوى التفكير المنطقي , وتـ ىداؼ الدراسة تـ أالتحقؽ مف 

( طالبا وطالبة , 21831( طالبة وطالبة مف عشرة مدارس حكومية فييا )992امتيار عينو مكونة مف )

في مستوى التفكير المنطقي لدى طمبة المرحمة االساسية المتمفميف في  اً ف ىناؾ تدنيأوكانت النتا ج 

داء أحصا ية بيف متوسط إذات داللة  ف ىناؾ فروؽأيضا ألسادس والفامف والعاشر( واظيرت االصفوؼ )

وؽ ذات داللة ناث ولصالح االناث عمج امتبار التفكير المنطقي , وىناؾ فر داء انأالذكور ومتوسط 

كير عمج عمج امتبار التفوالفامف والعاشر ولصالح الصؼ األ داء الصؼ السادسأاحصا ية بيف متوسط 

 المنطقي .
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إلج فحص  العخقة بيف قمؽ الرياضيات وكؿ مف قمؽ  االمتبار     بدراسة تيدؼ (1996يعقوب) كما قاـ

طبؽ عمييـ المقاييس ايتية  مقياس قمؽ  , ومفيوـ الذات األكاديمي   والتحصيؿ الدراسي في الرياضيات

ف لقمؽ االمتبار   وبعد الذات   ومقياس سوي(1994)الرياضيات لألطفاؿ مف اعداد الباحث وآمر

  وذلؾ عمج عينة قواميا األكاديمية مف مقياس بيرس ىاريس لمفيوـ الذات بعد حساب معامؿ فباتو منفردًا 

مف مدينة اربد مف  تمميذا وتمميذة بالصؼ السادس األساسي والسابع األساسي والفامف األساسي (640)

الج بيانات احصا يًا أشارت النتا ج انناث وبتحميؿ ال مف(  312)مف الذكور  (  328)  منيـ االردف

( بيف درجات التخميذ عمج مقياس قمؽ الرياضيات 0.01حصا يًا عند مستوى )إوجود ارتباط موجب وداؿ 

( بيف درجات التخميذ 0.01حصا يًا عند مستوى )إوجود ارتباط سالب وداؿ و   ودرجاتيـ في قمؽ االمتبار

ولـ تظير   ضيات ودرجاتيـ في مفيوـ الذات األكاديمي والتحصيؿ في الرياضياتعمج مقياس قمؽ الريا

 حصا يا في مستوى قمؽ الرياضيات بالنسبة لمجنس والمستوى الدراسي .إوجود فروؽ  دالة  الدراسة

 

 ثانيا: الدراسات االجنبية  

الفػروؽ بػيف  تنػاوؿلت ( (Furnham & Shagabutdinova, 2012 دينوفافورنياـ وشاجابو  دراسةجاءت 

طبقت الدراسة عمج عينة مؤلفػة مػف حيث تقديرات الذكور وانناث ألنماط الذكاءات السا دة لدييـ ويبا يـ  

النتا ج التي أظيرتيا الدراسة عدـ وجود  فروؽ  كانت( طالًبا وطالبة مف طمبة الجامعات الروسية  و  230)

فًقا لمتغير الجػنس  فػي حػيف كانػت تقػديرات الػذكور لمػذكاء دالة في تقديرات الذكاءات المتعددة بشكؿ عاـ و 

المكػػػاني السػػػا د لػػػدييـ أعمػػػج مػػػف تقػػػديرات اننػػػاث  كمػػػا بينػػػت نتػػػا ج تحميػػػؿ االنحػػػدار أف الػػػذكاء المفظػػػي 

 .والمنطقي والمكاني أفضؿ المنب ات لمذكاءات بشكؿ عاـ

 

 مادة في الذات فاعمية تمعبو لذيا الوسيط الدور بحث إلج ىدفتبدراسة   (Eric, 2008) إيريؾوقاـ 

 وقد الفامف  الصؼطمبة  مف لدى عينة الرياضيات في والتحصيؿ القمؽ بيف العخقة في الرياضيات
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 العخقة تتوسط الذات فاعمية أف إال بالتحصيؿ قوياً  يعد منب اً  القمؽ أف مف بالرغـ أنو عف النتا ج اظيرت

 . والقمؽ الذات فاعمية بيف إحصا ياً  لةودا سالبة وجود عخقة عف فضخً    بينيما

 

( التػي ىػدفت لمتعػرؼ 2010بػو عمريػة )أكمػا وردت فػي دراسػة  ( Okaraka, 2005وكاراكا )أ دراسةما أ

عػداد العشػرية و وقػد تػـ تطبيػؽ امتبػار لمتفكيػر منطقػي مػف مػخؿ تعمػـ القسػمة مػع األعمج تطور التفكيػر ال

( طالبػػػا 20الصػػػؼ المػػػامس  )طمبػػػة ( طالبػػػا مػػػف 38امتيػػػار )المنطقػػػي لمصػػػؼ المػػػامس فػػػي اليابػػػاف وتػػػـ 

( طالبة وتـ امتيار العينة بالطريقة العشوا ية, واظيرت النتا ج تقدما ممحوظا لدى الطمبػة فػي قػدراتيـ 18و)

 ياىا مف مخؿ ىذه التجربة .إىـ ءعطاإية عمج التفكير المنطقي التي تـ مف مخؿ الدروس التمييد

 

دراسة العخقة بيف الذكاءات إلج  ( (Susan & Dale,2004كؿ مف "سوزاف   وداؿ" سعت دراسة وأيضا 

طبػؽ عمػييـ الباحفػاف قا مػة تيػؿ لمػذكاءات المتعػددة وامتبػار , حيػث المتعددة والتحصيؿ الدراسي فػي القػراءة

بػػع ف يدرسػػوف بالصػػؼ الرا( تمميػػذًا ممػػ 288لػػدى عينػػة مكونػػة مػػف ) آمػػر لمتحصػػيؿ الدراسػػي فػػي القػػراءة 

ومػػػف أىػػػـ النتػػػا ج التػػػي أسػػػفرت عنيػػػا ىػػػذه الدراسػػػة وجػػػود عخقػػػة ارتباطيػػػو دالػػػة إحصػػػا يًا بػػػيف , انبتػػػدا ج

 الذكاءات المتعددة ومستوى التحصيؿ الدراسي في القراءة لدى أفراد العينة .

 

 مة ىدفت إلج مدى فعالية األنشطة وأساليب التدريس القا( (Lowe , et al ,2001مروف وآ ليوي دراسةو 

عمج نظرية الذكاءات المتعددة في تحسيف ميارات القراءة لدى عينة مف األطفاؿ في عمر مػا قبػؿ المدرسػة 

والتي ترجع لقرب عيدىـ بتعمـ القراءة والكتابة   وأيضًا ألطفاؿ الصفيف األوؿ والرابع االبتدا ي والتي ترجع 

زمػػػػػخؤه " فػػػػػي ىػػػػػذه الدراسػػػػػة عػػػػػدة إمػػػػػا لصػػػػػعوبات تعمػػػػػـ   أو لمشػػػػػكخت صػػػػػحية   وقػػػػػد اسػػػػػتمدـ " لػػػػػوى و 

اسػػتراتيجيات تعميميػػة قا مػػة كميػػا عمػػج نظريػػة الػػذكاءات المتعػػددة  وقػػد كشػػفت نتػػا ج القيػػاس البعػػدي ليػػذه 

الدراسة عف وجود تحسف كبير لدى جميع أفراد العينة فػي ميػارات القػراءة والكتابػة واالسػتماع مقارنػة بنتػا ج 
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تػػدريس المنبفقػػة عػػف نظريػػة الػػذكاءات المتعػػددة قػػد أدت إلػػج تحسػػيف القيػػاس القبمػػي بمػػا يعنػػج أف أسػػاليب ال

 ميارات القراءة والكتابة لدى جميع أفراد العينة بما في ذلؾ األطفاؿ الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ .

 

 كانت إذا ما تقرير إلج تيدؼ  Fisher & Laschinger , 2001)والسكنجر) فيشر دراسةوكانت 

 األشماص بو يشعر الذي القمؽ بمستوى في التحكـ الذات فاعمية مف زيادة عمج قادرة االسترماء تدريبات

 أنماط أربعة عمج شمصاً  (36 ) تدريب تـ ذلؾ ولتحقيؽ مرضج الزىايمر  لذوييـ الرعاية يمنحوف الذيف

 في الذاتفاعمية  تحسيف في االسترماء تدريبات فاعمية الدراسة ىذه نتا ج وأكدت تكنيكات االسترماء  مف

 . الدراسة عينة األشماص لدى القمؽ في التحكـ

 

إلج امتبار مدى التغير في مفيوـ الذات  تيدؼ  (Townsend,et,al, 1998)تونزييند وآمروف   وقاـ

لذكور ( مف ا 16مف انناث   و  137طالبًا جامعيًا ) (153)الرياضي وقمؽ الرياضيات لدى عينة قواميا 

حصاء في العموـ االجتماعية باستمداـ التعمـ التعاوني   طبؽ عمييـ مقياس انممف يدرسوف مقررًا في 

مفردة مف نوع التقرير الذاتي يجاب  (27)مفيوـ الذات الرياضي الذي أعده جورجي    والذي يتكوف مف 

عمييا بطريقة ليكرت ذات التدرج المماسي   ومقياس قمؽ الرياضيات الذي أعده بيتز الذي يتكوف 

فقرات مف نوع التقرير الذاتي ويجاب عمييا بطريقة ليكرت ذات التدرج المماسي  ومقياس قمؽ (10)مف

الرياضيات ويجاب عمييا كذلؾ بطريقة ليكرت ذات التدرج المماسي أيضًا  وقد طبؽ ىذاف المقياسيف في 

المبر وغير متقدمي بداية المقر الدراسي ونيايتو كما قسـ الطخب تبعًا لمبرتيـ بالرياضيات إلج متقدمي 

المبرة   وقدر الباحفوف التحصيؿ الدراسي لمطخب بدرجتيف أحداىما عمج امتبار تحصيمي درجتو الكمية 

مفيوـ الذات الرياضي كاف متوسطًا لدى عينة ف إلج أبتحميؿ البيانات أشارت النتا ج درجة   و  (80)

قمؽ الرياضيات  فوأي الرياضيات ي المبرة فمتقدم بةالدراسة بصفة عامة   بينما كاف مرتفعًا لدى الطم

عينة الدراسة   بينما كاف منمفضًا لدى الطخب متقدمي المبرة بالرياضيات بينما  بةكاف متوسطًا لدى الطم
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وجود أفر داؿ  لج, باالضافة الج أنيا أشارت إمتقدمي المبرة بالرياضيات مبةلطكاف منمفضًا لدى ا

 كؿ مف مفيـو الذات الرياضي وقمؽ الرياضيات  .احصا ي لممبرة بالرياضيات في 

 

 األكاديمية  الذات فاعمية مف وكؿ   صعوبات التعمـ بيف العخقة لبحث (Gray,1997)جراي دراسةوسعت 

 الذكور الطخب مف بمجموعتيف االستعانة تمت اليدؼ ولتحقيؽ ىذا القمؽ  وكذلؾ والفشؿ النجاح وعوامؿ

ذوي  مف الذكور أف إلج النتا ج وأشارت العادييف  أقرانيـ مف واألمرى صعوبات تعمـ  تعاني إحداىما

 بيف داؿ ارتباط إلج وجود إضافةً  األمرى  بالمجموعة مقارنةً  القمؽ في داالً  ارتفاعاً  أظيروا التعمـ صعوبات

 .األكاديمية الذات وفاعمية القمؽ

 

المدرسػة الفانويػة فػي المقػررات  بػةلدى طملج تحديد الذكاء المتعدد إ (تيدؼ ( Kim, 1997دراسة  وكانت 

( طالبا وطالبة يمفموف طخب المدارس 240التعميمية النظرية والعممية التطبيقية . بحيث تالفت العينو مف )

تبانة تيمػػي لمػػذكاء المتعػػدد عػػداد اسػػاىػػداؼ البحػػث قػػاـ الباحػػث بأفػػي نيكمػػوف ونبراسػػكا, ولمتحقػػؽ مػػف الفػػانيوة 

المتعػدد وكانػت النتػا ج تشػير  ( واستعمؿ االمتبػار التػا ي وتحميػؿ التبػايف1997يرر عدة ) برانتور شأ الذي

العمـو التطبيقية في الذكاء المنطقي ,  بةالعموـ النظرية وطم بةلج وجود فروؽ ذات داللة احصا ية بيف طمإ

ريػػة توسػػط درجػػات طػػخب العمػػـو النظف مأالح طػػخب العمػػوـ النظريػػة , بحيػػث الجسػػمي و الشمصػػي, لصػػ

 عمج مف متوسط درجات العمـو التطبيقية.أ

 

فر كؿ مف مفيوـ الذات الرياضي وفعالية أبحث ب (  Bandalos,et al, 1995باندالوس وآمروف ) وقاـ

مف  193طالبًا جامعيًا ) (338)الذات وعزو النجاح والفشؿ في قمؽ االمتبار  وذلؾ عمج عينة مكونة مف 

ييـ كؿ مف مقياس مفيوـ الذات الرياضي الذي طوره بينسوف مف الذكور( طبؽ عم 145ناث   ان

(Benson,1989( والمكوف مف سبع مفردات ومقياس فعالية الذات  وامتبار قمؽ االمتبار لسميبرجر )8 
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العينة في  بةمفردات تقيس االنفعالية( كما تـ الحصوؿ عمج درجات طم 8مفردات تقيس االضطراب   و

حصا يًا بيف الجنسيف في قمؽ االمتبار إلنتا ج إلج وجود فروؽ ذات داللة رت االتحصيؿ الدراسي  وقد أشا

  حيث كاف الطخب الذكور أعمج قمقًا   ووجود عخقة ارتباطية سالبة بيف مفيـو الذات الرياضي وقمؽ 

 متبار .االمتبار   كما ارتبط التحصيؿ الدراسي ارتباطًا موجبًا بمفيوـ الذات الرياضي   وسالبًا بقمؽ اال

 

 قمؽ في التعمـ استراتيجيات في التدريب تهفير بحث إلج ىدفت قد (Barnett, 1995بيرنت) دراسةونجد 

 تـ اليدؼ ىذا ولتحقيؽ التعمـ  صعوبات العميا ذوي المدارس تخميذ مف عينة لدى الذات وفاعمية األداء

 كطريقة المعرفية االستراتيجيات في مباشرة تعميمات تمقت األولج تجريبية  مجموعات فخث استمداـ

االستراتيجيات  مف مزيجاً  الفالفة تمقت حيف في الوجدانية  االستراتيجيات عمج فقد تدربت الفانية أما لمتعمـ 

 تدريب  أي تتمؽ التي لـ الضابطة المجموعة في تمفمت رابعة مجموعة إلج بانضافة والوجدانية  المعرفية

 فاعمية تحسيف في بينيما المزج وكذلؾ المعرفية والوجدانية االستراتيجيات يةفاعم عدـ إلج النتا ج وأشارت

 األداء. قمؽ مفض أو الذات
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 1.1

تمحورت الدراسات السابقة حوؿ موضوع الذكاء المنطقي والقمؽ الرياضي وقد قامت الباحفة بتقسـ 

 ية وأمرى أجنبية.الدراسات السابقة إلج محوريف دراسات عرب

( ودراسة أبو عمرية 2013دراسة رياف ) ورت حوؿ الذكاء المنطقيومف الدراسات العربية التي تمح

(  ومنيا ما تمحور حوؿ القمؽ الرياضي مفؿ 2004(  ودراسة صالح )2010( ودراسة الياسري )2010)

دراسة رياف (  و 2006(  دراسة األسطؿ )2007المصاونة )( ودراسة 2013دراسة عابد وصالحة )

(2006 .) 

 ,Furnham & Shagabutdinova) ةدراسف ورت حوؿ الذكاء المنطقيأما الدراسات األجنبية التي تمح

  والدراسات التي Kim Wiseman, 1997) )  و دراسة(Lowe , et al  ,2001( و دراسة )2012

  و دراسة Townsend,et,al (1998تمحورت حوؿ القمؽ الرياضي مفؿ دراسة تونزييند وآمروف  )

 .Barnett, A. ,(1995بيرنت)

ما يميز ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة أف ىناؾ مجموعة مف الدراسات السابقة تمحورت حوؿ الذكاء 

الرياضي بشكؿ عاـ ومنيا ما تمحور حوؿ الذكاء المنطقي بشكؿ ماص وكذلؾ ىناؾ مجموعة مف 

شكؿ عاـ والقمؽ الرياضي بشكؿ ماص  ولكف ىذه الدراسة ربطت الدراسات السابقة تمحورت حوؿ القمؽ ب

بيف الذكاء المنطقي والقمؽ الرياضي  كما تميزت ىذه الدراسة أنيا طبقت عمج عينة مف المجتمع 

الفمسطيني مف أجؿ االستفادة مف نتا ج ىذه الدراسة لمتغمب عمج العقبات التي تواجو الطمبة في الصؼ 

 المدراس بشكؿ عاـ. السادس بشكؿ ماص وطمبة
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 الفصل الثالث 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 الطريقة واالجراءات 

 

جراءات التي اتبعتيا وتضمن ايضًا وصفًا تفصيميًا لإل، المنيج المتبع في ىذه الدراسةىذا الفصل  تناول

والطريقـة التـي ، ه الدراسة مـن حيـث مـنيج الدراسـة ووصـم مجتمـع الدراسـة و ينتيـاالباحثة في تنفيذ ىذ

والمعالجـة ، ومتغيـرات الدراسـة، تصـميم الدراسـة واجراتاتيـا، أدوات الدراسة وصدقيا وثباتيا، اختيرت بيا

  حصاتية المستخدمة الالزمة لتحميل البيانات والوصول الى النتاتج.اإل

 

 :الدراسة منهج 1.3
 لدى الرياضي بالقمق و القتو المنطقي الذكاء لقياس االرتباطي الوصفي المنيج الباحثة تخدمستا

 .الدراسات من النوع ىذا لمثل لمالءمتو وذلك، الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الصم طمبة

 

 :الدراسة مجتمع 2.3
لمعام الدراسي  الخميل تربية يةمدير  في المسجمين السادس الصم طمبة جميع من الدراسة مجتمع تكون

 الخميل محافظة في والتعميم التربية مديرية إحصاتيات قد بمغ  ددىم حسب، (5102/5102)

 .وطالبة(5451)و، طالبا( 5525) منيم، وطالبة طالباً ( 2485)
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 : الدراسة عينة 3.3
 بنسبة الطمبة جنس لمتغير عاتب  العنقودية الطبقية العينة الدراسة  ينة اختيار في الباحثة تستخدما

ساسي في مديرية تربية الخميل لعام ) المكون من طمبة الصم السادس األ الدراسة مجتمع من%( 5)

وطالبة.  ا( طالب800فكان  دد أفراد العينة )، لممجتمع ممثمة العينة تكون بحيث، (5102/5102

( استبانة صالحة 800تم استرداد )الدراسة و   ينة( استبانة  مى 800حيث قامت الباحثة بتوزيع )

( 1 .3ويبين الجدول )، وبعد إتمام  ممية جمع البيانات تم إجراء التحميل اإلحصاتي ليا، التحميل

 .متغيرات الدراسة حسب العينة أفراد توزيع

 الدراسة متغيرات حسب العينة أفراد (:  توزيع1 .3جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد البدائل المتغيرات
 الجنس

 

 % 50.8 209 ذكر

 % 49.2 202 أنثى

مستتتتتتتتتتتو  التحصتتتتتتتتتتيل 

 السابق

 % 26.8 131 51أقل من 

51-41 132 32.1% 

 %42.1 148 41أ مى من 

 

 

 الدراسة: أدوات  4.3

من  قامت الباحثة، الدراسة ىذه بموضوع المرتبطةلبيانات ا جمع أداة ألىمية الباحثة من إدراًكا

ادوات خاصة بتطوير  السابقة الدراساتالمتعمق بالموضوع و  التربوي ألدبا  مى طالعاالخالل 

استبانة لقياس الذكاء المنطقي واستبانة لقياس القمق الرياضي, وتم تطوير لمدراسة, حيث ا تمدت 

دب التربوي السابق األ اطالع الباحثة  مى من خالل واستبانة القمق الرياضياستبانة الذكاء المنطقي 

 ،( لمذكاء المنطقي 0226( ودراسة الجراح ) 0202، مثل دراسة حسون )ينالموضو  ناذييالخاص ب

 ( لمقمق الرياضي0663( ، ودراسة) زىران ، 0202(, ودراسة )السيد، 0661عابد ويعقوب، الودراسة )
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بعض التعديالت  مى ىذه الفقرات من حيث تغيير ضافة من خالل إ تيندااأل ىاتينبتطوير   وقامت

أداة  بتطويرالعبارات والكممات حتى تتالتم مع طمبة الصم السادس، وبذلك قامت الباحثة بعض 

( 01) تكونت ىذه االستبانة من والتيساسي، المنطقي لدى طمبة الصم السادس األلقياس الذكاء 

الرياضي لدى طمبة أداة لقياس القمق  تطوير، وكذلك قامت ب يجابية،فقرة، وكانت جميع فقراتيا إ

 يجابية( فقرة، وكانت جميع فقراتيا إ02) ساسي، بحيث تكونت ىذه االستبانة منصم السادس األال

) موافق بشدة، موافق، محايد، معارض، معارض بشدة( داتين لأل واستخدمت مقياس ليكرت الخماسي

 (. 0ممحق رقم)كما في الولية والتي كانت بصورتيا األويتضح ذلك  بالرجوع إلى الدراسات السابقة 

 

 : دواتصدق اال

التربويين  المحكمين من خالل  رضيا  مى مجمو ة من دواتبالتحقق من صدق األ ةالباحث تقام

في التربية و مم النفس في جامعة  والماجستير حممة الدكتوراةمن والمتخصصين من مدرسيين جامعيين 

بداء الرأي في إجل أمن  (0من ذوي الخبرة في التعميم كما في ممحق رقم )، القدس وجامعة الخميل

و مى ، و سالمة الصياغة المغوية لمفقرات، والقمق الرياضي المنطقيالذكاء مدى مالءمتيا لقياس 

حتى ، وتم حذم بعض الفقرات، ضوء المالحظات التي أشاروا إلييا تم إ ادة صياغة بعض الفقرات

 .(0كما في الممحق رقم ) خرجت االستبانة في شكميا النياتي

 

 :دواتت األثبا

ة الدراسة ومن خارج  ين،  مى  ينة استطال ية من مجتمع الدراسة دوات معابتطبيق األ ةالباحث تقام

 داتين, حيثلأل لفا إليجاد معامل الثباتأاستخدام معادلة كرونباخ وقد تم ، دواتلمتحقق من ثبات األ

 ,نيا تتمتع بدرجة  الية من الثبات( مما يدل  مى أ2.50) معامل الثبات الستبانة الذكاء المنطقي بمغ

بدرجة  الية من  ضااأ ( مما يدل  مى أنيا تتمتع2.50)معامل الثبات الستبانة القمق الرياضي  و بمغ

  ., وكانت ىذه القيم مناسبة الغراض الدراسةالثبات
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 اجراءات الدراسة:  3.5

 جراء الدراسة وفق الخطوات التالية7تم إ

 تيا النياتية.داة بصور الحصول  مى األ -

الحصول  مى كتب الجامعة الموجيو لمجيات ذات االختصاص لتسييل ميمـة الباحثـة, ممحـق  -

(5.) 

 الحصول  مى موافقة الجيات ذات االختصاص. -

جــاد معامــل تطال ية خــارج العينــة االصــمية مــن أجــل اإدوات مجتمعــو  مــى  ينــة اســتوزيــع األ -

 ساسي.من طمبة الصم السادس األ ا وطالبةطالب 50الثبات وكان حجم ىذه العينة 

 دوات معا  مى  ينة الدراسة المستخدمة, واسترجا يا جميعا.توزيع األ -

حصـــاتية لمعمـــوم إدخـــال البيانـــات الـــى الحاســـب االـــي ومعالجتيـــا إحصـــاتيا باســـتخدام الـــرزم اإل -

 . (SPSS)االجتما ية 

ابقة, وتقــــديم التوصـــــيات اســــتخراج النتــــاتج وتحميميــــا ومناقشــــتيا ومقارنتيــــا مــــع الدراســــات الســــ -

 والمقترحات المناسبة . 

 

 متغيرات الدراسة: 6.3

 7 ااتيةىذه الدراسة  مى المتغيرات  تشمم 

 : ةالمستقم اتالمتغير 

 أنثى(.، )ذكر الجنس 

 (52أ مى من ، 52-42، 42)أقل من  مستوى التحصيل السابق 

 : ةالتابع اتالمتغير 

مى استبانة الذكاء ة بالدرجة التي يحصل  مييا الطالب  ويقاس في ىذه الدراس :الذكاء المنطقي 

  دت خصيصا ليذه الدراسة.أالمنطقي التي 
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 مى استبانة القمق ويقاس في ىذه الدراسة بالدرجة التي يحصل  مييا الطالب  :القمق الرياضي

  دت خصيصا ليذه الدراسة.أالرياضي التي 

 

 

  :اإلحصائية المعالجة 3.7

 خاليـــادإ تـــم وقـــد الحاســـوب إلـــى إلدخاليـــا تمييـــدا بمراجعتيـــا الباحثـــة قامـــت، لدراســـةا بيانـــات جمـــع بعـــد

 مـى  اإلجابـة أ طيت حيث، رقمية إلى المفظية اإلجابات بتحويل أي، معينة اً أرقام بإ طاتيا لمحاسوب

، درجــات 3اإلجابــة )محايــد( ، درجــات 8اإلجابــة )موافــق( ، درجــات  2)موافــق بشــدة(  درجــة الممارســة

 .واحدة درجة أ طيت فقد )معارض بشدة( واإلجابةجابة )معارض( درجتين اإل

حيـــث تـــم اســـتخراج األوســـاط الحســـابية واالنحرافـــات ، لمبيانـــات الالزمـــة اإلحصـــاتية المعالجـــة تمـــت وقـــد

وقد تم فحص فرضيات الدراسة باسـتخدام اختبـار )ت( لمعينـات  ، يالمفقرات والدرجات الكمية ل المعيارية

أمـــا الفرضـــيات ذات المتغيـــر المســـتقل بثالثـــة ، لمفرضـــيات ذات المتغيـــر المســـتقل بمســـتويين المســـتقمة 

 الصــدق ولقيــاس، (One Way ANOVAمســتويات  تــم اســتخدام اختبــار تحميــل التبــاين األحــادي)

االرتباط بيرسون  ومعامالت (Alpha Cronbach)ألفا كرونباخ الثبات معادلة استخدام تم فقد والثبات

 .(SPSS) اإلحصاتية الرزم برنامج و الحاسوب باستخدام وذلك، قرات والدرجات الكمية ليابين الف
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 لفصل الرابعا

 
 نتائج الدراسة

ينة عمى فراد العمن خالل إجابة أ ،تناول هذا الفصل عرضًا لمنتائج التي توصمت إليها الدراسة 

 طمبة لدى الرياضي بالقمق وعالقته المنطقي قياس الذكاءالدراسة المتعمقة ب داتيالفقرات المتضمنة في أ

حول  سئمة التي جاءتمت باإلجابة عن األقد اهتو  ،الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الصف

والمتغيرات التابعة الذكاء المنطقي وقمق  ،(مستوى التحصيل السابق ،المتغيرات االتية) الجنس

 .الرياضيات

 :المقياس الوزني التاليوحتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد  

 يمدى متوسطها الحساب الدرجة

  3322-1 منخفضة

 2355-3322 متوسطة

 6 -2353 مرتفعة
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 نتائج أسئمة الدراسة:  4.1

مذكاء المنطقي لدى طمبةة الصة  ل المتوسط الحسابيما ول: النتائج المتعمقة بالسؤال األ  1.  1.  4

 تربية الخميل؟ السادس االساسي في مديرية

 فات المعياريةة السةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة عمةىقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرا

 تربيةة مديريةة فةي األساسةي السةادس الصةف طمبةة لةدى المنطقةي الةذكاء عةن التي تعبر االستبانة فقرات

 ( يوضح ذلك. 1.4الخميل والجدول )

 
 الذكاء استبانة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى1.4 جدول )

 الخميل، مرتبة تنازليا تربية مديرية في األساسي السادس الص  طمبة لدى المنطقي

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 1.2 3.63 المنظمة غير األعمال بإنهاء أستمتع 9

 متوسطة 1.18 3.61 التحميل تتطمب التي األفكار أحب :

 متوسطة 1.13 3.58 الرياضيات  مجال في الجديدة بالتطورات أهتم 33

 متوسطة 1.2 3.58 عقمي في الحسابية العمميات من كثير انجاز أستطيع 5

3 

 المنطقية، األلغاز كالشطرنج، دقيقا تفكيرا تتطمب التي األلعاب أحب

الكالمية الحسابية القصص  3.57 1.17 

 

 متوسطة

 متوسطة 1.2 3.57 شيئا اعمل ينح دقيقة قياسات أضع 4

 متوسطة 1.22 3.57 األشياء تسير كيف اعرف أن احاول 23

 متوسطة 1.17 3.54 بسهولة الرياضية المشكالت حل أستطيع 21

 متوسطة 1.2 3.53 أسبابها لها واألحداث األشياء معظم أن اعتقد 2

 متوسطة 1.21 3.52 منظمين غير أشخاص مع أتعامل عندما بسهولة ُأحَبط 22

 متوسطة 1.27 3.51 بها وأستمتع الرياضيات دروس أحب 32

 متوسطة 1.17 3.5 والنسب ، العشرية والكسور ، العادية الكسور مع التعامل استطيع 24

 متوسطة 1.24 3.5 عناصرها إلى المواقف أحمل 31
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 متوسطة 1.15 3.48 بفاعمية  األرقام فهم استطيع 29

 متوسطة 1.19 3.48 العالقةات النماذج، األشكال، ،باألرقام استمتع 28

 متوسطة 1.14 3.47 وانظمها  االشياء، اصنف ان استطيع 25

 متوسطة 1.21 3.47 بنجاح التعميمية المهام إنجاز في والتركيب البناء يساعدني 8

 متوسطة 1.24 3.47 صحيحاً  جوابي يكون حين بالراحة أشعر :2

 متوسطة 1.13 3.45 المنظمين اصاألشخ مع التعامل أحب 6

 متوسطة 1.23 3.45 المعادالت  حل في  طريقه من اكثر استخدم 34

 متوسطة 1.28 3.45 الحاسوبية البيانات جداول تتبع خالل من التعمم ممارسة أحب 7

واليت المدرسة في التجارب إجراء احب 26  متوسطة 1.23 3.44 

 متوسطة 1.23 3.38 صةور أو كممات بال ردةالمج المفاهيم في التفكير استطيع 27

 متوسطة 1.26 3.3 أرقام و جداول إلى المعمومات بعض بتحويل أهتم 35

 متوسطة 0.30 3.50 الدرجة الكمية 

 

( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكةل فقةرة مةن فقةرات االسةتبيان التةي 1.4)يوضح الجدول 

مرتبةة ترتيبةا تنازليةا  الخميةل تربيةة مديريةة في األساسي السادس الصف بةطم لدى المنطقي الذكاءتقيس 

 طمبةةةة لةةةدى المنطقةةةي الةةةذكاء، وتشةةةير الدرجةةةة الكميةةةة الةةةواردة فةةةي الجةةةدول أن المتوسةةةط الحسةةةابيحسةةةب 

، حيةةث بمةل المتوسةةط الحسةابي لهةةذ  متوسةطةكانةت  الخميةةل تربيةة مديريةةة فةي األساسةةي السةادس الصةف

( وبالتةالي يسةتنتج بة ن 3.03( مةع انحةراف معيةاري مقةدار  )3..0الكمية لممقيةاس )الدرجة عمى الدرجة 

 .الخميل متوسطاً  تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى المنطقي الذكاء

 

وقد جةاء فةي مقدمةة هةذ  الفقةرات: الفقةرة  ،المتوسط الحسابيورتبت فقرات االستبيان ترتيبا تنازليا حسب 

( وانحةةةراف معيةةةاري مقةةةدار  0..0( بمتوسةةةط حسةةةابي مقةةةدار  )المنظمةةةة غيةةةر األعمةةةال هةةةاءبإن أسةةةتمتع)

( وانحةةراف 2..0وتميهةةا الفقةةرة: )احةةب االفكةةار التةةي تتطمةةب التحميةةل( بمتوسةةط حسةةابي مقةةدراة )  (2.1)
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نجةةاز كثيةةر مةةن العمميةةات الحسةةابية فةةي عقمةةي( بمتوسةةط (, ومةةن ثةةم الفقةةرة ) أسةةتطيع إ2.21معيةةاري )

 .(2.1( وانحراف معياري) 1..0حسابي)

( 0.33جراء التجةاربفي المدرسةة والبيةت( بمتوسةط حسةابي)الفقرة )أحب إ في حين  كانت أدنى الفقرات:

و صةور( فةي المفةاهيم المجةردة بةال كممةات أ ( , من ثم الفقرة )اسةتطيع التفكيةر2.10وانحراف معياري) 

 بتحويةةةل أهةةةتم) كانةةةت دنةةةى فقةةةرة(, وأ2.10ري)يةةةا( واالنحةةةراف المع0.01وكةةةان المتوسةةةط الحسةةةابي لهةةةا)

( وانحةةةةراف معيةةةةاري مقةةةةدار  0.0بمتوسةةةةط حسةةةةابي مقةةةةدار  )أرقةةةةام(  و جةةةةداول إلةةةةى المعمومةةةةات بعةةةةض

(2.1.). 

 

المنطقي لدى مذكاء تختم  المتوسطات الحسابية لهل : نيالنتائج المتعمقة بالسؤال الثا2.1.4  

الخميل باختال  )جنس الطمبة،  مديرية تربية ساسي فيطمبة الص  السادس األ

 (؟     مستوى التحصيل السابق

 

  ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويمه إلى الفرضيات التالية:

 

 نتائج الفرضية األولى :  

 المتوسةطات الحسةابيةفةي  ≥ α) (0.05ال توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة 

 ساسي في مديرية تربية الخميل تعزى لمتغير الجنس. س األادمذكاء المنطقي لدى طمبة الص  السل

المتوسةطات الحسةابية السةتجابة و  لمعينةات المسةتقمة اختبةار تتت اسةتخدامتةم  الصةفريةلفحص الفرضية و 

 الخميةل تربيةة مديريةة فةي األساسةي السةادس الصةف طمبةة لةدى المنطقةي الةذكاءعينة الدراسة عمةى  أفراد

 ( يوضح ذلك.2.4ول )والجدالجنس  لمتغير تعزى
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 الةةذكاء اسةةتبانة عمةةى العينةةة أفةةراد اتالسةةتجابلمعينةةات المسةةتقمة نتةةائج اختبةةار  ت   (:2.4جةةدول )

 الجنس لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الص  طمبة لدى المنطقي

المتوسط  العدد الجنس 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

درجات 

 الحرية

الداللة  توىمس  tقيمة 

 0.61 0.50 304 0.28 3.51 209 ذكر االلداللة
 0.32 3.50 202 أنثى

 

(، أي أنه 6351(، ومستوى الداللة )0.50( أن قيمة تتت لمدرجة الكمية )2.4يتبين من خالل الجدول )

 زىتع الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى المنطقي الذكاءال توجد فروق في 

 ، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية.الجنس لمتغير
 

 نتائج الفرضية الثانية:  

 المتوسةطات الحسةابيةفةي  ≥ α) (0.05ال توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة 

مسةتوى ساسي في مديريةة تربيةة الخميةل تعةزى لمتغيةر المنطقي لدى طمبة الص  السادس األمذكاء ل

 .التحصيل السابق
 

 الةةذكاء عمةىعينةةة الدراسةة  أفةرادتةةم حسةاب المتوسةطات الحسةةابية السةتجابة  الصةفريةلفحةص الفرضةية و 

مسةتوى التحصةيل  لمتغيةر تعةزى الخميةل تربيةة مديريةة فةي األساسةي السادس الصف طمبة لدى المنطقي

 ( يوضح ذلك.3.4والجدول ) السابق
 

عمةةى  أفةةراد عينةةة الدراسةةة اريةةة السةةتجاباتة واالنحرافةةات المعيالمتوسةةطات الحسةةابي (:3.4)ل جةةدو

 لمتغيةر تعةزى الخميةل تربيةة مديريةة في األساسي السادس الص  طمبة لدى المنطقي الذكاء استبانة

 مستوى التحصيل السابق

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى التحصيل السابق

 0.32 3.35 131 07أقل من 

07-07 132 3.48 0.27 

 0.30 3.50 148 07مى من أع

 0.30 3.50 411 المجموع
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 طمبةةة لةةدى المنطقةةي الةةذكاءمتوسةةطات وجةةود فةةروق ظةةاهرة فةةي  (3.4)يالحةةظ مةةن الجةةدول رقةةم 

، ولمعرفةةة مسةةتوى التحصةةيل السةةابق  لمتغيةةر تعةةزى الخميةةل تربيةةة مديريةةة فةةي األساسةةي السةةادس الصةةف

كمةا يظهةر فةي الجةدول  (One Way ANOVA)األحةادي تةم اسةتخدام تحميةل التبةاين  مصدر الفروق

 ( يبين ذلك:4.4)

 لةدى المنطقي الذكاء عمى استبانةالعينة  أفراد اتالستجاب األحادينتائج تحميل التباين : (4.4)لجدو

 مستوى التحصيل السابق لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الص  طمبة
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

ت درجا

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 قيمة    

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.076 2 0.152 بين المجموعات

 408 37.788 داخل المجموعات 0.44 0.83
0.093 

 410 37.940 المجموع

 

 ≥ α)أكبر من مستوى الداللة  وهي (6322) مستوى الداللة( و 6333يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية)

 السادس الصف طمبة لدى المنطقي الذكاء درجة فيال توجد فروق دالة إحصائيًا  أي أنه (0.05

، وبذلك تم قبول الفرضية مستوى التحصيل السابق لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي

 الصفرية.

 

 مقمةةق الرياضةةي لةةدى طمبةةة الصةة ل المتوسةةط الحسةةابيمةةا  :النتةةائج المتعمقةةة بالسةةؤال الثالةةث 4.1.3

 ساسي في مديرية تربية الخميل؟لسادس األا

 قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةة السةتجابات أفةراد عينةة الدراسةة عمةى

 تربيةة مديريةة فةي األساسةي السةادس الصةف طمبةة لةدى الرياضةي القمةق عةن التةي تعبةر االسةتبانة فقرات

 ( يوضح ذلك. 5.4الخميل والجدول )
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 لةدى الرياضةي (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفةراد عينةة الدراسةة عمةى القمةق5.4) جدول

 حسب االهمية تنازليا. الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الص  طمبة

 

رقم 

 الفقرة
 الفقرة

المتوسط 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري
 الدرجة

 متوسطة 1.17 3.58 الرياضيات متحانا موعد تحديد بمجرد أتوتر 4

 متوسطة 1.18 3.57 رياضيات الى تحتاج التي المسابقات في المشاركة أتجنب 37

 متوسطة 1.17 3.56 االخرى  يدي اظافر واقرض بيد اكتب الرياضيات لمسائل حمي اثناء 28

 متوسطة 1.28 3.55 الرياضيات حصة في ألس ل يدي رفع في اتردد 5

 متوسطة 1.16 3.54 الصف في الرياضيات معمم مع التركيز في بةصعو  أجد 3

 متوسطة 1.19 3.53 رياضيات امتحان استالمي عند بالتوتر أشعر 9

 متوسطة 1.21 3.53 الرياضيات هي لي بالنسبة مادة أصعب 26

 متوسطة 1.27 3.52 الرياضات مادة بمراجعة ابدأ عندما بالنعاس أشعر 23

22 

 مادة في افهمه ال سؤال يقابمني عندما معدتي في باضطراب أشعر

 1.24 3.51 الرياضيات

 

 متوسطة

 متوسطة 1.13 3.5 باالضطراب  يتسم الرياضيات معممي مع تعاممي :3

 متوسطة 1.16 3.5 اتهرب منحل مسائل الرياضيات امام زمالئي 36

21 

 جابةاال في اتردد الرياضيات الختبار الجيد استعدادي من الرغم عمى

 1.18 3.5 االسئمة عن

 

 متوسطة

 متوسطة 1.2 3.5 الرياضيات معمم رؤيتي لمجرد  بالتوتر أشعر 38

 متوسطة 1.24 3.5 االرقام فيها تدخل التي المسابقات في المشاركة  عن ابتعد :

 متوسطة 1.23 3.48 الرياضيات المتحان ادائي اثناء بسرعه يدق قمبي ان اشعر 27

 متوسطة 1.15 3.47 الرياضيات  امتحان قبل تماما االكل نحو لشهيةا بفقد اشعر 29

 متوسطة 1.19 3.47 الرياضيات مادة في الخارجية االسئمة وجود من أخاف 24

 متوسطة 1.22 3.46 الرياضيات مادة في الجديدة الرموز من بالتوتر أشعر 2

 متوسطة 1.15 3.45 بسيطة كانت لو حتى الرياضيات مسائل لحل الحاسبة االله استخدم 33
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 متوسطة 1.3 3.45 فيها المكتوبة واألرقام االعداد عن ابتعد اليومية الجرائد تصفحي عند 41

 متوسطة 1.28 3.43 الرياضيات مسائل حل عند التركيز افقد 32

 متوسطة 1.22 3.42 الحاجات شراء عند اليومية الحسابات تزعجني 8

 متوسطة 1.24 3.41 الرياضيات موضوعات لبعض حمها في تحتاج التي العموم مسائل تزعجني 34

 متوسطة 1.21 3.38 الرياضيات كتاب افتح عندما بصداع اشعر :2

 متوسطة 1.12 3.37 المسائل حل في الرياضيات قوانين تداخل نتيجة بالضيق أشعر 25

 متوسطة 1.29 3.35 الرياضيات كتاب صفحات الى النظر يربكني 7

 متوسطة 1.19 3.34 الرياضيات المتحان الدراسة ندع أنزعج 6

 متوسطة 1.25 3.33 االمتحان اثناء الرياضيات في معموماتي من الكثير انسى 35

 متوسطة 1.25 3.33 قميل الرياضيات امتحانات في لإلجابة المحدد الزمن 39

 متوسطة 1.29 3.28 رياضيات الى تحتاج التي الحياة مواقف لبعض تعرضي كثيرا يقمقني 31

 متوسطة 0.29 3.46 الدرجة الكمية 

 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريةة لكةل فقةرة مةن فقةرات االسةتبيان التةي  (5.4) يوضح الجدول

مرتبةة ترتيبةا تنازليةا  الخميةل تربيةة مديريةة فةي األساسةي السةادس الصف طمبة لدى الرياضي القمقتقيس 

 الصةف طمبةة لةدى الرياضةي القمةقمسةتوى  ة الكميةة الةواردة فةي الجةدول أنرج، وتشير الداالهميةحسب 

، حيةةث بمةةل المتوسةةط الحسةةابي لهةةذ  الدرجةةة متوسةةطة تكانةة الخميةةل تربيةةة مديريةةة فةةي األساسةةي السةةادس

 القمةةق( وبالتةةالي يسةةتنتج بةة ن 3.14( مةةع انحةةراف معيةةاري مقةةدار  ).0.3عمةةى الدرجةةة الكميةةة لممقيةةاس )

 .الخميل متوسطاً  تربية مديرية في األساسي السادس الصف ةطمب لدى الرياضي

 

 أتةةوتروقةةد جةةاء فةةي مقدمةةة هةةذ  الفقةةرات: الفقةةرة ) ،هميةةةاألورتبةةت فقةةرات االسةةتبيان ترتيبةةا تنازليةةا حسةةب 

( وانحةةةراف معيةةةاري مقةةةدار  1..0( بمتوسةةةط حسةةةابي مقةةةدار  )الرياضةةةيات امتحةةةان موعةةةد تحديةةةد بمجةةةرد

لةى رياضةيات( بمتوسةط حسةابي ) مشةاركة فةي المسةابقات التةي تحتةاج إنةب التجقرة )أ, من ثم ف(2.21)
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مسةةةائل الرياضةةةيات أكتةةةب بيةةةد واقةةةرض ثنةةةاء حمةةةي ل(, وتميهةةةا الفقةةةرة )أ2.21معيةةةاري ) ( وانحةةةراف1..0

 . ( 2.21(, وانحراف معياري مقدارة )...0ظافر يدي االخرى( وكان المتوسط الحسابي لها )أ

 لةةىإ تحتةةاج التةةي الحيةةا  مواقةةف لةةبعض تعرضةةي كثيةةرا يقمقنةةيات: الفقةةرة )فةةي حةةين  كانةةت أدنةةى الفقةةر 

)الةزمن  تين, وتسبقها الفقةر (2.14( وانحراف معياري مقدار  )0.11بمتوسط حسابي مقدار  )رياضيات( 

ثنةةاء أ نسةةى الكثيةةر مةةن معمومةةاتي فةةي الرياضةةياتفةةي امتحانةةات الرياضةةيات قميةةل(, )أ ابةةةجالمحةةدد لإل

(, حيةةةةث كانةةةةت كمتةةةةا  الفةةةةرتين .2.1( وانحةةةةراف معيةةةاري )0.00ة )سةةةةط حسةةةةابي مقةةةةدرابمتو االمتحةةةان( 

 .المعياري نفسه فتحمالن المتوسط الحسابي واالنحرا

 

المنطقةةي لةةدى  قمةةقمتختمةة  المتوسةةطات الحسةةابية لهةةل : النتةةائج المتعمقةةة بالسةةؤال الرابةةع  4.1.4 

مسةتوى التحصةيل تال  )جةنس الطمبةة، مديرية تربية الخميل بةاخ ساسي فيطمبة الص  السادس األ

 (؟  السابق

  ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويمه إلى الفرضيات التالية:

 

 نتائج الفرضية الثالثة:  

 المتوسةطات الحسةابيةفةي  ≥ α) (0.05ال توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة 

رية تربية الخميةل بةاختال  تعةزى لمتغيةر ساسي في مديالرياضي لدى طمبة الص  السادس األمقمق ل

 الجنس.

المتوسةطات الحسةابية السةتجابة و  لمعينةات المسةتقمةاختبةار تتت  اسةتخدامتةم  الصةفريةلفحص الفرضية و 

 تربيةةة مديريةةة فةةي األساسةةي السةةادس الصةةف طمبةةة لةةدى الرياضةةي القمةةق درجةةةعينةةة الدراسةةة عمةةى  أفةةراد

 ( يوضح ذلك.6.4والجدول )الجنس  لمتغير تعزى الخميل
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 القمةةق اسةةتبانةعمةةى  العينةةة أفةةراد اتالسةةتجابلمعينةةات المسةةتقمة نتةةائج اختبةةار  ت   (:6.4جةةدول )

 الجنس لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الص  طمبة لدى الرياضي

المتوسط  العدد الجنس 

 الحسابي

االنحرا  

 المعياري

درجات 

 الحرية

مستوى   tقيمة 

لة دال 

 االلداللة

 0.78 0.27 304 0.25 3.46 209 ذكر
 0.32 3.46 202 أنثى

 
 

(، أي أنه 6353(، ومستوى الداللة )0.27( أن قيمة تتت لمدرجة الكمية )6.4يتبين من خالل الجدول )

 األساسي السادس الصف طمبة لدى الرياضي القمق مستوى  في ذات داللة إحصائية ال توجد فروق

 الجنس، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية. لمتغير تعزى الخميل تربية ةمديري في

 

 نتائج الفرضية الرابعة:  

 المتوسةطات الحسةابيةفةي  ≥ α) (0.05ال توجةد فةروق ذات داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى الداللةة 

يةر ساسي في مديرية تربية الخميةل بةاختال  تعةزى لمتغالرياضي لدى طمبة الص  السادس األمقمق ل

 .مستوى التحصيل السابق

 عمةةىعينةةة الدراسةةة  أفةةرادتةةم حسةةاب المتوسةةطات الحسةةابية السةةتجابة  الصةةفريةالفرضةةية  هةةذ  لفحةةصو 

مسةةتوى  لمتغيةةر تعةةزى الخميةةل تربيةةة مديريةةة فةةي األساسةةي السةةادس الصةةف طمبةةة لةةدى الرياضةةي القمةةق

 ( يوضح ذلك.7.4والجدول ) التحصيل السابق
 

 اسةتبانة أفةراد عينةة الدراسةة ة واالنحرافةات المعياريةة السةتجاباتالحسةابيالمتوسةطات  (:7.4)جدول 

 لمتغيةةر تعةةزى الخميةةل تربيةةة مديريةةة فةةي األساسةةي السةةادس الصةة  طمبةةة لةةدى الرياضةةي القمةةقفةةي 

 مستوى التحصيل السابق

 االنحرا  المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى التحصيل السابق
 0.25 3.40 131 07أقل من 

07-07 132 3.50 0.22 

 0.35 3.48 148 07أعمى من 

 0.29 3.46 411 المجموع
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 طمبةةةة لةةةدى الرياضةةةي القمةةةقمسةةةتوى وجةةةود فةةةروق ظةةةاهرة فةةةي  (7.4)يالحةةةظ مةةةن الجةةةدول رقةةةم 

، ولمعرفةةة مسةةتوى التحصةةيل السةةابق لمتغيةةر تعةةزى الخميةةل تربيةةة مديريةةة فةةي األساسةةي السةةادس الصةةف

كمةا يظهةر فةي الجةدول  (One Way ANOVA)األحةادي يةل التبةاين تةم اسةتخدام تحم مصدر الفروق

 ( يبين ذلك:8.4)

 لةدى الرياضةي القمق عمى استبانةالعينة  أفراد اتالستجاب األحادينتائج تحميل التباين : (8.4)لجدو

 مستوى التحصيل السابق لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الص  طمبة
مجموع  مصدر التباين

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 ربعاتمال

 قيمة    

 المحسوبة

 مستوى الداللة

 0.397 2 198:4 بين المجموعات

4.79  *  408 33.791 داخل المجموعات 0.01
0.083 

 410 34.584 المجموع
 (α ≥ 0.05) * دال إحصائيا عند مستوى الداللة

 α)أصغر من مستوى الداللة  وهي (0.01) ستوى الداللةم( و 4.79يالحظ أن قيمة ف لمدرجة الكمية)

 السادس الصف طمبة لدى الرياضي القمق متوسطات فيأي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا  (0.05 ≥

، وبذلك تم رفض الفرضية  مستوى التحصيل السابق لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي

 الصفرية، وقبول الفرضية البديمة.

 

في لمكشف عن مصدر الفروق  لممقارنات البعدية (LSDمصدر الفروق تم استخدام اختبار ) معرفةول

 مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى الرياضي القمق متوسطات حول العينة أفراد استجابة

 (9.4كما هو موضح في الجدول ) مستوى التحصيل السابق لمتغير تعزى الخميل تربية
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 مقمقل عمى استبانة الدراسة العينة أفراد استجاباتفي ( لمفروق LSDنتائج اختبار ): (9.4جدول )

مستوى  لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الص  طمبة لدى الرياضي

 .التحصيل السابق

 

 من أقل مستوى تحصيمهم السابقالذين  ( أن الفروق كانت بين9.4)المعطيات الواردة في الجدول 

مستوى و كانت الفروق لصالح الذين   ( 07-07) مستوى تحصيمهم السابقو بين الذين  ،(07)

شيء، كما جاءت الفروق  والذي كان المتوسط الحسابي عندهم أعمى ( 07-07) تحصيمهم السابق

 من أعمى مستوى تحصيمهم السابقو بين الذين  ،(07) من أقل مستوى تحصيمهم السابقبين الذين 

والذي كان المتوسط (  07) من أعمى مستوى تحصيمهم السابقو كانت الفروق لصالح الذين   (07)

ت الحسابية واالنحرافات الحسابي عندهم أعمى شيء، ويتضح ذلك من خالل جدول األعداد والمتوسطا

 .المعيارية

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس: 5.2.4 

لةةدى طمبةةة الصةة   حصةةائيا بةةين الةةذكاء المنطقةةي والقمةةق الرياضةةيإهةةل توجةةد عالقةةة ارتباطيةةة دالةةة 

 ؟ساسي في مديرية تربية الخميل السادس األ

 تية:بتحويمه إلى الفرضية اآل الباحثة تقام سؤالال اعن هذ لإلجابة

بةين  ≥ α) (0.05دالةة إحصةائيًا عنةد مسةتوى الداللةة ارتباطيةة ال توجةد عالقةة الفرضية الخامسةة: 

 ساسي في مديرية تربية الخميل.الرياضي لدى طمبة الص  السادس األبين الذكاء المنطقي والقمق 

 07 من أعمى 07-07 07 من أقل مستوى التحصيل السابق

 0.08*- 0.10*-  07 من أقل

07-07  *0.10   

   0.08* 07 من أعمى
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 د عينةةة الدراسةةةالسةةتجابات أفةةرا والداللةةة اإلحصةةائية )ر( بيرسةةونارتبةةاط حسةةاب قيمةةة معامةةل  وبةةذلك تةةم

الخميةةل  تربيةةة مديريةةة فةةي األساسةةي السةةادس الصةةف طمبةةة لةةدى الرياضةةي القمةةقو  المنطقةةي الةةذكاءبةةين 

 ( يبين ذلك:10.4والجدول )

 القمةةق وبةةين المنطقةةي الةةذكاء بةةين معامةةل ارتبةةاط بيرسةةون والداللةةة ا حصةةائية(: 10.4جةةدول رقةةم )

 الخميل تربية يةمدير  في األساسي السادس الص  طمبة لدى الرياضي

 الداللة ا حصائية قيمة معامل االرتباط )ر( المتغيرات

 6365 6063 القمق الرياضي الذكاء المنطقي

 

مستوى الداللة ، وبمل (6063)لمدرجة الكمية معامل ارتباط بيرسون ( أن 10.4يالحظ من الجدول )

 بين ال توجد عالقة الصفرية لفرضيةا قبوللذا يتم  ،دالة إحصائياً غير ( وهي قيمة 6365) اإلحصائية

 الخميل.  تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى الرياضي القمق وبين المنطقي الذكاء



 

07 

 

 

 الفصل الخامس 

 

 مناقشة النتائج  1.5

 مناقشة نتائج السؤال االول  1.1.5

 مناقشة نتائج السؤال الثاني  2.1.5

 مناقشة نتائج السؤال الثالث  3.1.5

 مناقشة نتائج السؤال الرابع 4.1.5

 مناقشة نتائج السؤال الخامس  5.1.5
 التوصيات 2.5
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 الفصل الخامس

 راسة والتوصياتمناقشة نتائج الد

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المقدمة

تناول ىذا الفصل مناقشة النتائج التي توصمت إلييا الدراسة، والتي ىدفت إلى الذكاء المنطقي وعالقتو  

بالقمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس األساسي في مديرية تربية الخميل، وكذلك الخروج بمجموعة من 

  التوصيات.

 

 مناقشة النتائج 1.5

 مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: 

ــاءا  ل المتوســا الاســابيمــا  النتــائج المتعلقــة بالســؤال ا ول:  1.1.5 المناقــي لــدب البــة الصــ  ل

 تربية الخليل؟ ساسي في مديريةالسادس ا 

صف السادس األساسي في أن الذكاء المنطقي لدى طمبة ال (4.1)الواردة في الجدول  أظيرت النتائج

مديرية تربية الخميل كانت متوسطة، حيث بمغ المتوسط الحسابي ليذه الدرجة عمى الدرجة الكمية لممقياس 

( وبالتالي يستنتج بأن الذكاء المنطقي لدى طمبة الصف 3.03( مع انحراف معياري مقداره )3..0)

(, 0303ية )فقت ىذه النتيجة مع دراسة أبو عمر ات وقدالسادس األساسي في مديرية تربية الخميل متوسطًا, 

, اً متوسط لمنطقي لدى طمبة جامعة القدس كانالحسابي لمستوى التفكير ا متوسطن الأوالتي أكدت عمى 

جع ومقبول من شارت النتائج فييا الى وجود مستوى مش( التي أ0303تفقت مع دراسة محمد )وكذلك ا

 .عينة البحث بصورة عامةالرياضي لدى  /قيمستوى التفكير المنط
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في مستوى  اً ن ىناك تدنيالتي بينت أ ( 0330) واختمفت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة الغرايبة

 التفكير المنطقي لدى طمبة المرحمة االساسية المتمثمين في صفوف )السادس والثامن والعاشر(.

 

وىي عوامل الذكاء يتحكم فيو عدة عوامل  ىذه النتيجة أن ن يكون السبب فيأنو يمكن أرى الباحثة تو 

وراثية و بيئية معا, وتحديد ىذا التباين في الوراثة والبيئة محكوم بالسياسة االجتماعية من ناحية حصول 

ساليب التدريس التي يستخدميا ئة التعميمية, المادة الدراسية, أالطمبة عمى فرص متساوية من البي

نيم العمر العقمي نفسة تقريبا, فنجد أن عينة الدراسة من المنطقة نفسيا, و عقمي, وبما أالمدرسون, العمر ال

, وبالتالي ظيرت ىذه النتيجة , قيبقى التاثير لمعوامل الوراثيةبشكل متساو تقريبا لمعوامل البيئةيتعرضون 

 .ساسي في مديرية تربية الخميل متوسطةالمنطقي لدى طمبة الصف السادس األن الذكاء بأ

    

 

المناقـي لـدب البـة لاءا  تختل  المتوساات الاسابية لهل النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني :  2.1.5

 (؟     مستوب التاصيل السابقمديرية تربية الخليل باختال  )جنس الالبة،  ساسي فيالص  السادس ا 

 

 نتائج الفرضية ا ولى :  

لاءا  ل المتوساات الاسابيةفي  ≥ α) (0.05 ال توجد فروق اات داللة إاصائية عند مستوب الداللة

 .ساسي في مديرية تربية الخليل تعزب لمتغير الجنسالمناقي لدب البة الص  السادس ا 

(، 76.7(، ومستوى الداللة )0.50أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية )  (2.4)ظيرت النتائج الواردة في الجدولأ

ء المنطقي لدى طمبة الصف السادس األساسي في مديرية الذكافي  حصائيادالة إ أي أنو ال توجد فروق

مع دراسة أبو وتتفق ىذه النتيجة ، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية, تربية الخميل تعزى لمتغير الجنس

حصائية في متوسطات عالمات التفكير إنو ال توجد فروق ذات داللة أكدت عمى أ( التي 0303عمرية )
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ظيرت أ(التي 0303مع دراسة محمد ) كذلك قدس تعزى لمجنس ، واتفقتالمنطقي لدى طمبة جامعة ال

مع دراسة فييد  الرياضي تعزى لمجنس، وكذك /حصائيا في في مستوى التفكير المنطقيإعدم وجود دالة 

داء عمى حصائية تتعمق بمتغير الجنس في األنو ال يوجد فروق ذات داللة اأ إلى ( التي توصل0332)

 نشطة.األ

قا ذات داللة احصائية بين ن ىناك فرو أ( التي أظيرت 0330اسة الغرايبة )مع در  النتيجةىذه وتعارضت 

) & Furnham, وكذلك اختمفت مع دراسة ناثداء االناث ولصالح اإلأداء الذكور ومتوسط أمتوسط 

2012),Shagabutdinova حصائيا في تقدريرات الذكاءات والتي أظيرت عدم وجود فروق دالة إ

   دة بشكل عام وفقا لمتغير الجنس.المتعد

 

, من بيئة تعميمية ومواد ناث يتعرضون لنفس العوامل البيئيةالذكور واإلويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن 

تكون نفسيا, وىذا التساوي في  ىج, كذلك االختبارات التي تكادساليب التدريس المعتمدة لممنادراسية أ

 .فروق بين الجنسين  لى عدم وجودإالعوامل البيئية يؤدي 

 

 نتائج الفرضية الثانية:  

لـاءا  ل المتوسـاات الاسـابيةفي  ≥ α) (0.05ال توجد فروق اات داللة إاصائية عند مستوب الداللة 

مسـتوب التاصـيل ساسـي فـي مديريـة تربيـة الخليـل تعـزب لمتغيـر المناقي لدب البة الص  السادس ا 

 .السابق

وىي أكبر  ,(4.4)التي وردت في جدول  (7600( ومستوى الداللة )76.7ة)تبين أن قيمة ف لمدرجة الكمي

الذكاء المنطقي لدى مستوى في ( أي أنو ال توجد فروق دالة إحصائيًا α ≤ 0.05من مستوى الداللة )

، وبذلك تم مستوى التحصيل السابقطمبة الصف السادس األساسي في مديرية تربية الخميل تعزى لمتغير 

ظيرت وجود فروق ذات أ( التي 7777يجة  مع دراسة ريان )ة الصفرية, وتعارضت ىذه النتقبول الفرضي
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الذكاء المنطقي وفقا لمتغير التحصيل في الرياضيات لصالح الطمبة ذوي مستوى حصائية في إداللة 

 مستوى التحصيل المرتفع والمتوسط.

  

بين  حصائيادالة إان ىناك عالقة يرت ظالتي أ( 7777مع دراسة المغربي )كذلك واختمفت ىذه النتيجة 

ن ىناك التي بينت أ (7777) وكذلك اختمفت مع دراسة الياسرياء العددي والتحصيل في الرياضيات, الذك

تجاه نحو مادة رياضي والمغوي( وبين التحصيل واإلعالقة ارتباطية موجبة بين كل من )الذكاء المنطقي ال

ن ىناك عالقة موجبة بين الذكاء ( والتي بينت أ7777ندار )الرياضيات, وكذلك دراسة عفانة والخز 

بينت  والتي  (Susan & Dale ,2004)المنطقي الرياضي والتحصيل في الرياضيات, وكذلك مع دراسة 

 حصائيا بين الذكاءات المتعددة ومستوى التحصيل الدراسي.وجود عالقة ارتباطية دالة إ

 

لب يمتمك قدرات عقمية خاصة بو وتختمف ىذه النسبة من طالب وتفسر الباحثة ىذه النتيجة، أن كل طا

ذكاء لدى بة, ومستوى التحصيل السابق ال يحكم بوجود فروق فردية بين الطم نتيجة لوجودإلى آخر، وىذا 

ن مستوى التحصيل السابق يشمل معدل جميع المواد الدراسية التي يدرسيا الطالب او عدمة, وذلك أل

الطالب بالذكاء المنطقي الذي يظير في مادة الرياضيات, بينما ال يمتمك الذكاء في الطالب, فقد يتمتع 

والعكس صحيح, لذلك ال يتاثر مستوى التحصيل  ا  جميع المواد االخرى, فيكون مستوى التحصيل لدية متدني

 .    يل السابقالسابق بالذكاء المنطقي, ال يوجد فروق في مستوى الذكاء المنطقي لمطمبة تبعا لمستوى التحص

 

ــائج المتعلقــة بالســؤال الث 3.1.5 ــثالنت ــق ل المتوســا الاســابيمــا : ال الرياضــي لــدب البــة الصــ  لقل

 ساسي في مديرية تربية الخليل؟السادس ا 

أن القمرررق الرياضررري لررردى طمبرررة الصرررف السرررادس األساسررري فررري  (5.4)الرررواردة فررري الجررردول  أظيررررت النترررائج

سطة، حيث بمغ المتوسط الحسرابي ليرذه الدرجرة عمرى الدرجرة الكميرة لممقيراس مديرية تربية الخميل كانت متو 
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( وبالترررالي يسرررتنتج برررأن القمرررق الرياضررري لررردى طمبرررة الصرررف 3.00( مرررع انحرررراف معيررراري مقرررداره )3..0)

(, والترري 0330سررة الزعبري )اتفقررت مرع نتيجرة درا قردالسرادس األساسري فرري مديريرة تربيرة الخميررل متوسرطًا, و 

, وكررذلك اتفقررت مررع بدرجررة متوسررطة كانررتن متوسررطات درجررات القمررق لرردى طمبررة جامعررة )مؤتررة( أظيرررت أ

فرراد افراد العينة كران بدرجرة متوسرطة أل( والتي بينت ان المتوسط الحسابي الستجابات 0332دراسة ريان )

ان ن قمررق الرياضرريات كررأنتائجيررا والترري بينررت  (Townsend ,1998)العينررة, وكررذلك اتفقررت مررع دراسررة 

 .متوسطا لدى طالب عينة الدراسة

 ن مستوى قمق الرياضيات لدى الطمبة كان ضعيفا.( التي بينت أ0333دراسة االسطل ) واختمفت مع

 

يدرسون المادة الدراسية نفسيا، كما أّن البيئة  الطمبةلييا، أن إحثة من خالل النتائج التي توصمت وترى البا

ابية ومتقاربة من بعضيا الربعض، وأن األسراليب التري يقروم المدرسرون متش بةالدراسية التي يدرس فييا الطم

يكررون  العمررر العقمرري نفسررة تقريبرراالطمبررة جمرريعيم فرري  نبمررا أ، و بررةاميا فرري الترردريس متشررابية ومتقار باسررتخد

ظيرررت ىررذه النتيجررة أن القمررق الرياضرري لرردى طمبررة الصررف السررادس األساسرري فرري ا، لررذا اً القمرق لرردييم متقاربرر

 .اتربية الخميل كان متوسط ديريةم

 

المناقـي لـدب البـة  قلـقلتختلـ  المتوسـاات الاسـابية لهـل النتائج المتعلقة بالسـؤال الرابـع:  4.1.5

 (؟  مستوب التاصيل السابقمديرية تربية الخليل باختال  )جنس الالبة،  ساسي فيالص  السادس ا 

 

 نتائج الفرضية الثالثة:  

لقلـق ل المتوسـاات الاسـابيةفـي  ≥ α) (0.05اصائية عند مستوب الداللـة ال توجد فروق اات داللة إ

 ساسي في مديرية تربية الخليل باختال  تعزب لمتغير الجنس.الرياضي لدب البة الص  السادس ا 

 



 

0. 

 

(، أي .760(، ومستوى الداللة )0.27أن قيمة "ت" لمدرجة الكمية ) (6.4)ظيرت النتائج الواردة في جدول أ

وجد فروق في درجة القمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس األساسي في مديرية تربية الخميل أنو ال ت

لم ( 0333والتي اتفقت مع نتيجة دراسة ريان )تعزى لمتغير الجنس، وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية, 

زى حصاء لدى طمبة جامعة القدس المفتوحو تعحصائية في مظاىر قمق اإلإذات داللة  فروق تظير

حصائية في إعدم وجود فروق ذات داللة  اظيرت( والتي 0003لمتغير الجنس، وكذلك مع دراسة يعقوب )

 ظيرت عدم وجودأ( والتي 0333سطل )وكذلك مع دراسة األ ,لمتغير الجنس تبعامستوى قمق الرياضيات 

أظيرت فروقا دالة  ( التي0330ي )واختمفت مع دراسة الزعب ،ثر لمجنس عمى قمق الرياضيات لدى الطمبةأ

تبعا حصائية التي أشارت إلى وجود فروق ذات داللة إ ) Bandalos,(1995ومع دراسة حصائيا لصالح إ

 .في قمق االختبار لصالح الذكور لمتغير الجنس

 

ناث في مديرية تربية الخميل يتعرضون لذات الظروف بأن الذكور واإل ويمكن ان تفسر الباحثة ىذه النتيجة

 كذلك يقوم واالجتماعية, فمناىج التعميم بما فييا الكتب الدراسية واالختبارات موحدة لكال الجنسين,الدراسية 

بدعم الطمبة نفسيا لكال الجنسيين، ويقومون بتشجيعيم ومكافئتيم لذا يحد ىذا الدعم من قمق  ونالمعمم

لتخفيف عمييم لتجديد نشاطيم الطمبة، كما أن المدرسة تقوم بأنشطة وورش تدريبية لدعم الطالب نفسيا وا

 . , بالتالي ال فروق في القمق الرياضي تبعا لمتغير الجنسوالتقميل من مستوى القمق لدييم

 

 نتائج الفرضية الرابعة:  

لقلـق ل المتوسـاات الاسـابيةفـي  ≥ α) (0.05ال توجد فروق اات داللة إاصائية عند مستوب الداللـة 

مسـتوب ساسـي فـي مديريـة تربيـة الخليـل بـاختال  تعـزب لمتغيـر لرياضي لدب البة الص  السادس ا ا

 .التاصيل السابق



 

00 

 

( وىي أصغر من 0.01( ومستوى الداللة )4.79أن قيمة ف لمدرجة الكمية) (8.4)من الجدول  تبين

في القمق الرياضي لدى طمبة الصف ( أي أنو توجد فروق دالة إحصائيًا α ≤ 0.05مستوى الداللة )

، وبذلك تم رفض السابق لمستوى التحصيي في مديرية تربية الخميل تعزى لمتغير السادس األساس

 الفرضية الصفرية، وقبول الفرضية البديمة.

أقل من  مستوى تحصيميم السابقأن الفروق كانت بين الذين  (9.4)الواردة في الجدول  وأظيرت النتائج

مستوى تحصيميم نت الفروق لصالح الذين وكا   (07-07) مستوى تحصيميم السابق, و بين الذين (07)

والذي كان المتوسط الحسابي عندىم أعمى شيء، كما جاءت الفروق بين الذين   (07-07) السابق

وكانت   (07)أعمى من  مستوى تحصيميم السابق, و بين الذين (07)أقل من  مستوى تحصيميم السابق

والذي كان المتوسط الحسابي عندىم أعمى  (07)أعمى من  مستوى تحصيميم السابقالفروق لصالح الذين 

 شيء.

ظيرت الى وجود عالقة سمبية ضعيفة بين قمق ( التي أ6772وىي تختمف مع نتيجة دراسة األسطل ) 

حصائيا بين درجات ( وجود ارتباط سالب ودال إ6992ب )الرياضيات والتحصيل بيا, وكذلك دراسة يعقو 

 رجاتيم في مفيوم الذات االكاديمي والتحصيل في الرياضيات.التالميذ عمى مقياس قمق الرياضيات ود

 

من خالل  يجابية تكونالقل يتسم بسمتين وىما اإليجابية والسمبية, فاإلوتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأن 

ن القمق يتحول أ لى حرص لدية عمى مستوى تحصيمة ومحاولة رفعو, وسمبيا فيتحول القمق لدى الطالب إ

دة الرياضيات وبالتالي ارتباك وعدم انتباه وتركيز مما يؤدي الى انخفاض مستوى الى خوف من ما

 .تحصيمة السابق

 



 

0. 

 

هل توجد عالقة ارتبااية دالة ااصائيا بين الاءا  المناقـي نتائج المتعلقة بالسؤال الخامس: ال 5.1.5

 ؟ساسي في مديرية تربية الخليل لدب البة الص  السادس ا  والقلق الرياضي

 

بـين بـين  ≥ α) (0.05دالـة إاصـائياع عنـد مسـتوب الداللـة ارتباايـة ال توجد عالقة لفرضية الخامسة: ا

 ساسي في مديرية تربية الخليل.الرياضي لدب البة الص  السادس ا الاءا  المناقي والقلق 

  

من خالل  (.7.7مستوى الداللة اإلحصائية )وبمغ  (7077)معامل ارتباط بيرسون لمدرجة الكمية أن  تبين

وىي قيمة غير دالة إحصائيًا, لذا يتم قبول الفرضية القائمة ال توجد عالقة بين الذكاء  (10.4)الجدول 

 المنطقي وبين القمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس األساسي في مديرية تربية الخميل.

 

ل جميع المواد الدراسية التي ن مستوى التحصيل السابق لمطالب ىو معدوقد يكون السبب في ىذه النتيجة أ

ثر بمدى قمق الطالب من مادة الرياضيات الذي قد يظير لفصل السابق, وىذا المستوى ال يتادرسيا في ا

اد الدراسية السابقة عمى عددىم, في معدلة, فمستوى تحصيمة السابق ىو مجموع معدل جميع المو 

لب فال تكاد تؤثر عمى مستوى التحصيل والرياضيات ىي واحدة من تسعة مواد دراسية يدرسيا الطا

 السابق.
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 :والمقتراات التوصيات  2.5

 وبناًء عمى النتائج السابقة فإن الباحثة توصي:

 أن يتم عقد جمسات إرشاد من أجل التخمص من القمق لدى الطمبة. .0

 خرى., ومتغيرات أبط بين القمق وأنواع ذكاءات أخرىعمل دراسات وأبحاث تر  .0

من أجل تنمية الذكاء المنطقي لدى  باستخدام أشكال ورسومات بيانية توضيحية تدريس الرياضيات .0

 .الطمبة

 .تأىيل المعممين أثناء الخدمة عمى الذكاءات المتعددة والذي ينعكس عمى أداء الطمبة ..

ىتمررررام بنمذجررررة اإل فرررري تعمرررريم الرياضررررريات مررررع اً ىامرررر ومرررردخالً  اً عتبررررار الررررذكاءات المتعررررددة أساسررررإ ..

 .ةالرياضيات عام

ضرررررورة التركيررررز أثنرررراء عمميررررة الترررردريس عمررررى عمميررررات الحررررل، ولرررريس النرررراتج النيررررائي لممشررررركمة أو  .3

الصعوبة، بحيرث تصربح عمميرات حرل المشركمة سرموكًا لردى الطمبرة تمكرنيم مرن مواجيرة الصرعوبات 

 , وتنمية الذكاء لدييم من خالليا.في التعمم
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 المراجع :

 أواًل : العربية

(. قمق الرياضيات لدى طمبة كمية التربية والعموم األساسية بجامعة عجمان 2004االسطل، إبراىيم.)

 231(،1)8ـ غزة. مجمة جامعة األقصىلمعموم والتكنولوجيا وعالقتو ببعض المتغيرات. 

– 253. 

ائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة أثر استخدام استراتيجية تعميمية ق(. 2014أبو حمد، سيرين. )

في تحصيل الطمبة في الصف السادس األساسي في المدارس الحكومية في محافظة 

، نابمس  في محتوى منهاج المغة العربية وفي تنمية مهارات التفكير الناقد لديهم

 ، جامعة النجاح الوطنية، نابمس.غير منشورة رسالة ماجستير

مستوى التفكير المنطقي لدى طمبة جامعة القدس في ضوء بعض  (.2010أبو عمرية، ناىد. )

 ، كمية التربية، جامعة القدس، القدس. غير منشورة ، رسالة ماجستيرالمتغيرات

، األكاديمية صعوبات التعمم  طرق التدريس واالستراتيجيات المعرفية(. 2001أبونيان، إبراىيم.)

 العربية لمتربية الخاصة، الرياض.

(. قمق التحصيل في الرياضيات وعالقتة ببعض السمات النفسية 1988ي سيد ) احمد، شكر 

المجمة والشخصية والمعرفية لدى عينة من الطالب الخميجيين الجامعيين الجدد، 

 .177-136(، 32)8، العربية لمعموم االنسانية

 المجمة ،نفسية تربوية دراسة : الرياضيات نحو االتجاىات قياس ( 1986 ) :سيد شكري أحمد،

 .62-30(، 18) 2،لمتربية العربية

االنشطة التعميمية المتكاممة لرياض االطفال وقياس اثرىا عمى تخطيط بعض (. 2006امين، ايمان )

مجمة دراسات تنمية كل من الذكاء المنطقي ) الرياضي( والذكاء المكاني )البصري(، 

 (.114العدد)  في المناهج وطرق التدريس،
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، التربية مجمة عموم التربوي، المجال في وتطبيقاتيا المتعددة الذكاءات مقاربة (2001 ) :أحمد أوزي،

2 (18،)70 -78. 

 نظرية الذكاءات ضوء في البياني الرسم في مقترحة وحدة فاعمية .2003 ) )  محمود. بدر،

لممناىج  المصرية الجمعية ،الرياضيات نحو الطالب اتجاهات عمى وأثرها المتعددة

 شمس. عين جامعة ،2 مج / 15 العممي المؤتمر لتدريس،ا وطرق

. الطبعة األولى، دار الذكاءات المتعددة وتنمية الفهم: تنمية وتعميق(. 2003)  جابر، عبد الحميد

 الفكر العربي، القاىرة.

 ، دار النيضة العربية، القاىرة.عمم النفس التربوي(، 2006جابر، عبد الحميد )

، مكتبة دار الثقافة المدخل إلى عمم النفس(، 2002) .عيد، والمعايطة، علي، العزة، سجودت ،جابر

 لمنشر والتوزيع والدار العممية الدولية، عمان.

أثر المواد التي يدرسيا طمبة تخصص الرياضيات في الجامعات األردنية   (.2009الجراح، ضياء. )

دراسات فى المناهج خرى.  عمى تنمية الذكاء المنطقي الرياضي والذكاءات المتعددة األ

 . 184 – 162، صفحة 150مصر، عدد  – وطرق التدريس

اثر استخدام بعض استراتيجيات حل المسالة الرياضية في تحصيل طالب  (2015 ) :حمزة حسني،

النجاح  جامعة ،الصف السابع االساسي وارائهم فيها في مدارس محافظة طولكرم

  الوطنية نابمس.

دراسة مقارنة في الذكائين المنطقي والمكاني لدى طمبة ثانويات المتميزين   (.2010حسون، سناء )

 .127-118 (،45)6، مجمة الفتح واقرانيم العاديين،

، دار الفكر لمطباعة والنشر قياس وتقييم قدرات الذكاءات المتعددة(.  2003حسين، محمد. )

 والتوزيع، عمان، األردن.

إستراتيجيات الذكاء المتعدد في تدريس العموم لدى معممي العموم  (. استخدام 2004الخالدي، حمد. ) 
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، 108العدد  مجمة دراسات في المناهج وطرق التدريس،بالمممكة العربية السعودية، 

 مصر، القاىرة.

(. التفكير الرياضي لدى طمبة الصف الرابع العممي وعالقتو بميارة حل 2013الخشاب، ميساء. )

 .416-383(، 4)20، مجمة التربية والعممم، المسالة الرياضية لديي

، دار المستقبل لمنشر والتوزيع، سيكموجية الطفولة(. 1984محفوظ، نبيل)دباينة، ميشيل و 

 عمان،االردن.

(. فعالية برنامج مقترح في الذكاءات المتعددة عمى تنمية التحصيل والتفكير 2011الديب، ماجد. )

مجمة جامعة المرحمة األساسية بمحافظة غزة،  الرياضي وبقاء أثر التعمم لدى طالب

 .63-30(، 1) 15، األقصى

(.أنماط الذكاءات المتعددة لدى طمبة المرحمة الثانوية بمديرية تربية الخميل في 2013ريان، عادل.)

 .234-193(، 1) 17، مجمة جامعة األقصىفمسطين، 

مفتوحة وعالقتة ببعض المتغيرات، (. قمق االحصاء لدى طمبة جامعة القدس ال2008ريان، عادل. )

 .173-153(، 3)9، مجمة العموم التربوية والنفسية

مستوى القمق لدى طمبة البكالوريوس في جامعة مؤتة األردنية، وعالقتو (. 2002الزعبي، أحمد )

 .30-2، (18)2،  مجمة كمية التربيةببعض المتغيرات األخرى، 

 .، عالم الكتب، القاىرة4، طاعيعمم النفس االجتم(. 1978زىران، حامد. )

(. استراتيجية مقترحة في تدريس المشكالت الرياضية وأثرىا في تنمية ميارات 2002زىران، العزب )

حل المشكمة واالتجاه نحو الرياضيات وخفض منسوب القمق الرياضي لدى التالميذ ذوي 

 (،51) 12، التربيةمجمة كمية صعوبات التعمم بالمرحمة الثانية من التعميم األساسي، 

111 - 156. 



08 

(. فعالية استخدام التعمم التعاوني في تدريس الرياضيات في خفض مستوى قمق 1996زىران، العزب )

-25(، 24)7، مجمة كمية التربية ببنهاالرياضيات لدى تالميذ المرحمة االعدادية، 

68. 

 المسيرة،عمان، األردن.، دار 1، ط التعمم المستند إلى الدماغ(. 2004السمطي، نادية. ) 

( .اثر استخدام االختبارات االلكترونية التشعبية في التدريبات الرياضية عمى 2012سمعان, عماد. )

حل المسائل الرياضية وتخفيف القمق الرياضي لدى تالميذ التعميم االعدادي  بسوىاج, 

 .65-44, ص ص 2012(  يناير 31, العدد) المجمة التربوية

(. أثر استخدام الفيديو في إثراء مساق طرق تدريس الرياضيات وفي 2003ن. )السواعي، عثما

االتجاىات نحو الرياضيات والقمق الرياضي والمعتقدات بفاعمية التدريس لدى الطالبات 

- 172 (،1)14، مجمة كمية التربية، جامعة االسكندريةمعممات المرحمة االبتدائية، 

218. 

، رؤية ات الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها في مجال صعوبات التعممنظري(.2009سيد أحمد، السيد.)

 مستقبمية، السعودية، جامعة الممك سعود.

 المجمة يقاتيا في بيئة التعميم والتعمم،(. نظرية الذكاءات المتعددة وتطب 2003السيد، أحمد جابر. )

 .  26-3, ص ص 19, التربوية

رية لمقياس قمق الفيزياء والرياضيات لدى طالب (. الخصائص السيكومت2015السيد، سوزان ) 

، عدد يناير، 41، مركز االرشاد النفسي، العددمجمة االرشاد النفسيالمرحمة الثانوية، 

 .708-683ص ص 

(. مدى فاعمية تقييم االداء باستخدام انشطة الذكاءات المتعددة لجاردنر في 2001سيد، امام. )ال

(، 1)17، مجمة كمية التربية باسيوطرحمة االبتدائية، اكتشاف الموىوبين من تالميذ الم

199-250. 
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(. فاعمية الذات مدخل الخفض ألعراض القمق وتحسن التحصيل الدراسي لدى 2012شاىين، ىيام. )

 .201-147 (، 4)28، مجمة جامعة دمشقعينة من التالميذ ذوي صعوبات التعمم، 

 ، دار النيضة العربية، القاىرة.نفس التربويدراسات في عمم الم(. 1998الشناوي، الشناوي. )

« جاردنر»البنية العاممية لمذكاءات المتعددة: دراسة لصدق نظرية  (. 2003الشويقي، أبو زيد. ) 

من أساليب التعمم والتخصص والتحصيل الدراسي لعينة من طالب  باستخدام أدلة

 .154 -107(، 11)4، مجمة عالم التربية الجامعة.

،  مشكالت األطفال (. ترجمة: داوود، نسيمة/حمدي، نزيو1996ز وميممان، ىوارد )شيفر، شاول

 ، الطبعة الثانية، منشورات الجامعة األردنية، عمان.والمرهقين وأساليب المساعدة

(. نظرية الذكاءات المتعددة كمدخل لتنمية الذكاء المنطقي/ الرياضي والذكاء  2004صالح، ماجدة.) 

، المركز القومي 2، ع مجمة البحث التربويلدى أطفال الروضة، المكاني/ البصري 

 لمبحوث التربوية والتنمية بالقاىرة، مصر.

أسإلىب المعاممة الوالدية وعالقتها بكل من الذكاء المنطقي الرياضي  (.2007) ، حرمالنور

والتحصيل الدراسي في مادة الرياضيات لدى طالب المرحمة الثانوية بمحمية 

 الة ماجستير، السودان، جامعة كردفان.،رسشيكان

(، أثر استخدام استراتيجية جيوجبرا في حل المسألة الرياضية 2014العابد، عدنان وصالحة، سييل )

مجمة جامعة النجاح وفي القمق الرياضي لدى طمبة المرحمة األساسية العميا، 

 .2492-2474(، 11)28،الوطنية

(. قمق الرياضيات لمطفال: تطويرة ودالالت صدقة وثباتة 1994براىيم )العابد، عدنان و يعقوب، ا

لدى تالميذ الصفوف الخامس والسادس والسابع والثامن من المرحمة االساسية في 

 .413-388 (، 1)21، مجمة دراساتاالدرن، 

قافة، ، مكتبة دار الثمبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي(. 2004عبد اليادي، جودت والعزة، سعيد.)

 عمان.
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 ، دار الفكر العربي، القاىرة. القمق وادارة الضغوط النفسية(. 2001عثمان، فاروق. )

(. مستويات الذكاء المتعدد لدى طمبة مرحمة التعميم األساسي بغزة وعالقتيا 2004عفانة، عزو. )

-323 (،2)12، مجمة الجامعة اإلسالميةبالتحصيل في الرياضيات والميول نحوىا، 

366. 

"استراتيجيات التعمم لمذاكاءات المتعددة وعالقتها ( 2003عفانة، عزو والخزندار، نائمة نجيب. )

المؤتمر العممي  ببعض المتغيرات لدى الطمبة المعممين تخصص رياضيات بغزة"

الخامس عشر، مناىج التعميم واإلعداد لمحياة المعاصرة، المجمد الثاني، الجمعية 

 تدريس.المصرية لممناىج وطرق ال

قمـق المسـتقبل وعالقتـو بـبعض المتغيـرات لـدى طمبـة  (.2000.)العكايشـي، بشـرى أحمـد جاسـم

 . ، الجامعة المستنصريةرسالة ماجستير غير منشورة الجامعة،

 ،مركز الكتاب لمنشر، القاىرة.المدخل الى عمم النفس الرياضي(.  1992عالوي، محمد. ) 

مستوى التفكير المنطقي لدى عينة من طمبة المرحمة االساسية في (. 2001الغرايبة، احمد.) 

 ، ) رسالة ماجستير غير منشورة(، الجامعة االردنية، عمان، االردن.مدارس مدينة اربد

استخدام انشطة الذكاءات المتعددة في اكتشاف االطفال الموهوبين بمرحمة (. 2008فييد، سعيد. ) 

حة دكتوراه، كمية التربية، جامعة اسيوط، مصر، ، اطرو التعميم االساسي في اليمن

 المركز الوطني لممعمومات، الجميورية اليمينية.

(. برنامج تكاممي في الرياضيات قائم عمى تضمين 2010القحطاني،عثمان وعبد الحميد، ناصر.)

بعض المفاىيم االقتصادية وبيان اثره عمى تنمية ميارات حل المسالة المفظية الحياتية 

لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي،  لوفة وغير المالوفة وخفض القمق الرياضيالما

 .291-261، العدد الثاني، صمجمة البحوث النفسية والتربوية

(. أثر أسموب الذكاءات المتعددة في اكتساب طمبة التعميم المساند لحقائق 2007كرمة، منير. )

مؤتمر نوعية التعميم في الغوث، الضرب في مدارس منطقة الخميل التابعة لوكالة 

 كانون أول. 17واقع فمسطين، 
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مجمة (. قياس التفكير الرياضي لدى طمبة الجامعة ) دراسة ميدانية(، 2014ابراىيم.) محمد محمد،

 .172 -154(، 1)93 ،ابحاث البصرة ) العموم االنسانية( 

ي والتحصيل في الرياضيات لدى (. العالقة بين الحس العددي والذكاء العدد2012المغربي، نبيل )

مجمة جامعة األقصى )سمسمة طمبة الصف السابع األساسي في محافظة الخميل، 

 .84-34 (، 2)16، العموم اإلنسانية(

الذكاءات المتعددة وعالقتها بالتحصيل واالتجاة نحو مادة (. 2010الياسري، سحر )

 ة بغداد.  عجام ،،رسالة ماجستير، كمية التربية ) ابن الييثم(الرياضيات

 المتغيرات الشخصية ببعض وعالقتو التالميذ لدى الرياضيات قمق ( 1996 ) إبراىيم. يعقوب،

 179التاسع،  قطر،، العدد جامعة - التربوية البحوث مركز مجمة والمعرفية. والنفسية

– 206. 
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 (: ادوات الدراسة بصورتها االولية1الممحق رقم )
 

 
 /ة:ـحضرة الطالب/ة المحترم

 

الذكاء المنطقي وعالقته بالقمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس  تقوم الباحثة بدراسة بعنوان "
اليب التدريس "، وذلك كمتطمب لمحصول عمى درجة الماجستير في أساالساسي في مديرية تربية الخميل

من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عن جميع فقرات يرجى  من جامعة القدس.
سٕف  ػهًب ثبٌ عًٛغ ئعبثبرك تنطبق عميك،( أمام كل فقرة تعتقد انها Xاالستبانة، وذلك بوضع إشارة )

 نغبٚبد انجؾش انؼهًٙ فمؾ.رسزخذو 
 

 وشكرا لكم لحسن تعاونكم
 

 سماح ابو حمتمثة : الباح
 

 
 الجزء األول:

 في المكان الذي ينطبق عمى حالتك × ( المعمومات العامة : الرجاء وضع إشارة ) 
 □أنثى                     □ذكر                           الجنس  :

 %  87اكثر من  □%       87 - 77من   □%    77اقل من   □        معدل الفصل االول:
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 الذكاء المنطقي الرياضيالجزء الثاني: 
ي قمواف ةموافق بشد انفمرح الرقم ا ح  ةمعارض بشد ضمعار دم

      ٔنٓب أسجبثٓب اػزمذ أٌ يؼظى األشٛبء ٔاألؽذاس يُطمّٛ 9

كبنشطرَظ، األنغبز انًُطمٛخ،  أؽت األنؼبة انزٙ رزطهت رفكٛرا دلٛمب 9

 انمظض انؾسبثٛخ انكاليٛخ
     

      سبد دلٛمخ ؽٍٛ اػًم شٛئبأػغ لٛب 3

      أسزطٛغ اَغبز كضٛر يٍ انؾسبثبد فٙ ػمهٙ 4

      انًُظًٍٛ األشخبص يغ انزؼبيم أؽت 5

      انجٛبَبد ٔلٕاػذ انؾبسٕثٛخ انجٛبَبد عذأل خالل يٍ انزؼهى يًبرسخ أؽت 6

       ثُغبػ انزؼهًٛٛخ انًٓبو ئَغبز فٙ ٔانزركٛت انجُبء ٚسبػذَٙ 7

       انًُظًخ غٛر األػًبل ثآَبء أسزًزغ 8

       نزؾهٛهٙا انزفكٛر رزطهت انزٙ األفكبر أؽت 9

      .ثسٕٓنخ انرٚبػٛخ انًشكالد ؽم أسزطٛغ 99

      .يُظًٍٛ غٛر أشخبص يغ أرؼبيم ػُذيب ثسٕٓنخ ؾأُؽج   99

      اؽبٔل ػبدح أٌ اػرف كٛف رسٛر األشٛبء 99

      يغ انكسٕر انؼبدٚخ ، ٔانكسٕر انؼشرٚخ ، ٔانُست اسزطٛغ انزؼبيم 93

      ٔاَظًٓب ،اسزطٛغ اٌ اطُف االشٛبء 94

      اؽت ئعراء انزغبرة فٙ انًذرسخ ٔانجٛذ 95

      انزفكٛر فٙ انًفبْٛى انًغردح ثال كهًبد أٔ طـٕراسزطٛغ  96

      اسزًزغ ثبألرلبو، األشكبل، انًُبرط، انؼاللـبد 97

      فٓى ٔاسزخذاو األرلبو ثفبػهٛخ اسزطٛغ 98

      انزأكذ يُّٚكٌٕ عٕاثٙ طؾٛؾبً ًٔٚكٍ  أشؼر ثبنراؽخ ؽٍٛ 99

      أؽت رؾهٛم انًٕالف ئنٗ ػُبطرْب 99

      أؽت درٔش انرٚبػٛبد ٔأسزًزغ ثٓب 99

      أْزى ثبنزطٕراد انغذٚذح فٙ يغبل انرٚبػٛبد 99

      بكضر يٍ ؽرٚمخاْزى ثؾم انًؼبدالد ث 93

      أْزى ثزؾٕٚم ثؼغ انًؼهٕيبد ئنٗ عذأل ٔ أرلبو 94
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 قلق الرياضيات

 الرقم
 

 درجةال

 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      أشؼر ثبنزٕرر يٍ انريٕز انغذٚذح فٙ يبدح انرٚبػٛبد  1

      فأعذ طؼٕثخ فٙ انزركٛس يغ يؼهى انرٚبػٛبد فٙ انظ 2

      أرٕرر ثًغرد رؾذٚذ يٕػذ ايزؾبٌ انرٚبػٛبد 3

      رفغ ٚذ٘ ألسأل فٙ ؽظخ انرٚبػٛبد ارردد فٙ 4

      أَسػظ ػُذ انذراسخ اليزؾبٌ انرٚبػٛبد 5

      انُظر انٗ طفؾبد كزبة انرٚبػٛبد ٚرثكُٙ  6

      نؾبعبديٍ االشٛبء انزٙ رسػغُٙ فٙ ؽٛبرٙ انؾسبثبد انٕٛيٛخ ػُذ شراء ا 7

      أشؼر ثبنزٕرر ػُذ اسزاليٙ ٔرلخ يظؾؾّ اليزؾبٌ رٚبػٛبد  8

      اثزؼذ ػٍ  انًشبركخ فٙ انًسبثمبد انزٙ رذخم فٛٓب االرلبو 9

ػهٗ انرغى يٍ اسزؼذاد٘ انغٛذ الخزجبر انرٚبػٛبد ارؼغم فٙ االعبثخ ػٍ  17

 االسئهخ
     

      ُٙ سإال ال افًّٓ فٙ يبدح انرٚبػٛبدأشؼر ثبػطراة فٙ يؼذرٙ ػُذيب ٚمبثه 11

      أشؼر ثبنُؼبش ػُذيب اثذأ ثًراعؼخ يبدح انرٚبػبد 12

      أخبف يٍ ٔعٕد اسئهخ خبرعٛخ فٙ يبدح انرٚبػٛبد 13

أشؼر ثبنؼٛك ٔانغؼت َزٛغخ رذاخم لٕاٍَٛ انرٚبػٛبد ٔكضررٓب  فٙ ؽم  14

 انًسبئم
     

      انرٚبػٛبد أطؼت يبدح ثبنُسجخ نٙ ْٙ  15

      اشؼر اٌ لهجٙ ٚذق ثسرػّ اصُبء ادائٙ اليزؾبٌ انرٚبػٛبد 16

      اصُبء ؽهٙ نًسبئم انرٚبػٛبد اكزت ثٛذ ٔالرع اظبفر ٚذ٘  االخرٖ 17

      اشؼر ثفمذ انشٓٛخ َؾٕ االكم رًبيب لجم ايزؾبٌ انرٚبػٛبد  18

      اشؼر ثظذاع ػُذيب افزؼ كزبة انرٚبػٛبد 19

      ٚمهمُٙ كضٛرا رؼرػٙ نجؼغ يٕالف انؾٛبِ انزٙ رؾزبط انٗ رٚبػٛبد 27

      افمذ انزركٛس ػُذ ؽم يسبئم انرٚبػٛبد 21

      أفؼم اسزخذاو االالد انؾبسجّ نؾم يسبئم انرٚبػٛبد ؽزٗ ٔنٕ كبَذ ثسٛطخ 22

      رسػغُٙ يسبئم انؼهٕو انزٙ رؾزبط فٙ ؽهٓب نجؼض يٕػٕػبد انرٚبػٛبد 23

      اَسٗ انكضٛر يٍ يؼهٕيبرٙ فٙ انرٚبػٛبد اصُبء االيزؾبٌ 24
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      أرٓرة يٍ ؽم يسبئم انرٚبػٛبد ايبو زيالئٙ  25

      أرغُت انًشبركّ فٙ اَشطخ ٔعًؼٛبد يررجطخ ثبنرٚبػٛبد 26

      أشؼر ثبنزٕرر  نًغرد رؤٚزٙ نًؼهى انرٚبػٛبد 27

      يزؾبَبد انرٚبػٛبد دائًب غٛر يالئىانسيٍ انًؾذد نإلعبثخ فٙ ا 28

      رؼبيهٙ يغ يؼهًٙ انرٚبػٛبد ٚزسى ثبالػطراة  29

      ػُذ رظفؾٙ ألؽذ انغرائذ انٕٛيّٛ اثزؼذ ػٍ االػذاد ٔاألرلبو انًكزٕثخ فٛٓب  37

 

 

 انتهت االستبيانه
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 (: اسماء المحكمين2الممحق رقم )
 

 
 

 مل مكان الع اسم المحكم رقم المحكم

 جامعة القدس د. إيناس ناصر 9

 جامعة القدس د. إبراهيم عرمان 9

 جامعة القدس د. سهير الصباح 3

 جامعة القدس د. غسان سرحان 4

 جامعة القدس د. زياد قباجة 5

 جامعة الخميل د. كمال مخامرة 6

 جامعة الخميل د. شادي أبو حمتم 7

 جامعة الخميل د. جمال أبو مرق 8

 جامعة الخميل ضل أبو عقيلأ. ف 9
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 (: ادوات الدراسة بصورتها النهائية3الممحق رقم )
 

 
 /ة:ـحضرة الطالب/ة المحترم

 

الذكاء المنطقي وعالقته بالقمق الرياضي لدى طمبة الصف السادس  تقوم الباحثة بدراسة بعنوان "
لماجستير في أساليب التدريس "، وذلك كمتطمب لمحصول عمى درجة ااالساسي في مديرية تربية الخميل

من حضرتك التعاون في استكمال البيانات من خالل اإلجابة عن جميع فقرات يرجى  من جامعة القدس.
سٕف  ػهًب ثبٌ عًٛغ ئعبثبرك تنطبق عميك،( أمام كل فقرة تعتقد انها Xاالستبانة، وذلك بوضع إشارة )

 نغبٚبد انجؾش انؼهًٙ فمؾ.رسزخذو 
 

 تعاونكموشكرا لكم لحسن 
 

 سماح ابو حمتمالباحثة : 
 

 
 الجزء األول:

 في المكان الذي ينطبق عمى حالتك × ( المعمومات العامة : الرجاء وضع إشارة ) 
 □أنثى                     □ذكر                           الجنس  :

 %  87ر من اكث □%       87 - 77من   □%    77اقل من   □        معدل الفصل االول:
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 الذكاء المنطقي الرياضيالجزء الثاني: 
موافـــــــــــــق  الفقرة الرقم

معـــــارض  معارض محايد موافق بشدة
 بشدة

      اعتقد أن معظم األشياء واألحداث لها أسبابها 1
أحب األلعاب التي تتطمب تفكيرا دقيقا كالشطرنج، األلغاز المنطقية،  2

      القصص الحسابية الكالمية

      ضع قياسات دقيقة حين اعمل شيئاأ 3
      أستطيع انجاز كثير من العمميات الحسابية في عقمي 4
      المنظمين األشخاص مع التعامل أحب 5
       الحاسوبية تتبع جداول البيانات خالل من التعمم ممارسة أحب 6
       بنجاح التعميمية المهام إنجاز في والتركيب البناء يساعدني 7
       المنظمة غير األعمال بإنهاء أستمتع 8
      التحميل تتطمب التي األفكار أحب 9

      بسهولة الرياضية المشكالت حل أستطيع 17
      منظمين غير أشخاص مع أتعامل عندما بسهولة ُأحَبط 11
      احاول أن اعرف كيف تسير األشياء 12
      لعادية ، والكسور العشرية ، والنسباستطيع التعامل مع الكسور ا 13
      استطيع ان اصنف االشياء، وانظمها 14
      احب إجراء التجارب في المدرسة والبيت 15
      التفكير في المفاهيم المجردة بال كممات أو صـوراستطيع  16
      استمتع باألرقام، األشكال، النماذج، العالقـات 17
      األرقام بفاعميةفهم  استطيع 18
      أشعر بالراحة حين يكون جوابي صحيحاً  19
      أحمل المواقف إلى عناصرها 27
      أحب دروس الرياضيات وأستمتع بها 21
      أهتم بالتطورات الجديدة في مجال الرياضيات 22
      استخدم اكثر من طريقه  في حل المعادالت 23
      المعمومات إلى جداول و أرقامأهتم بتحويل بعض  24
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 قلق الرياضيات

 الرقم
 

 درجةال

 قميمة جدا قميمة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

      أشؼر ثبنزٕرر يٍ انريٕز انغذٚذح فٙ يبدح انرٚبػٛبد  1

      أعذ طؼٕثخ فٙ انزركٛس يغ يؼهى انرٚبػٛبد فٙ انظف 2

      ػٛبدأرٕرر ثًغرد رؾذٚذ يٕػذ ايزؾبٌ انرٚب 3

      رفغ ٚذ٘ ألسأل فٙ ؽظخ انرٚبػٛبد ارردد فٙ 4

      أَسػظ ػُذ انذراسخ اليزؾبٌ انرٚبػٛبد 5

      انُظر انٗ طفؾبد كزبة انرٚبػٛبد ٚرثكُٙ  6

      يٍ االشٛبء انزٙ رسػغُٙ فٙ ؽٛبرٙ انؾسبثبد انٕٛيٛخ ػُذ شراء انؾبعبد 7

      يظؾؾّ اليزؾبٌ رٚبػٛبد أشؼر ثبنزٕرر ػُذ اسزاليٙ ٔرلخ  8

      اثزؼذ ػٍ  انًشبركخ فٙ انًسبثمبد انزٙ رذخم فٛٓب االرلبو 9

ػهٗ انرغى يٍ اسزؼذاد٘ انغٛذ الخزجبر انرٚبػٛبد ارؼغم فٙ االعبثخ ػٍ  17

 االسئهخ
     

      أشؼر ثبػطراة فٙ يؼذرٙ ػُذيب ٚمبثهُٙ سإال ال افًّٓ فٙ يبدح انرٚبػٛبد 11

      شؼر ثبنُؼبش ػُذيب اثذأ ثًراعؼخ يبدح انرٚبػبدأ 12

      أخبف يٍ ٔعٕد اسئهخ خبرعٛخ فٙ يبدح انرٚبػٛبد 13

أشؼر ثبنؼٛك ٔانغؼت َزٛغخ رذاخم لٕاٍَٛ انرٚبػٛبد ٔكضررٓب  فٙ ؽم  14

 انًسبئم
     

      أطؼت يبدح ثبنُسجخ نٙ ْٙ انرٚبػٛبد  15

      ُبء ادائٙ اليزؾبٌ انرٚبػٛبداشؼر اٌ لهجٙ ٚذق ثسرػّ اص 16

      اصُبء ؽهٙ نًسبئم انرٚبػٛبد اكزت ثٛذ ٔالرع اظبفر ٚذ٘  االخرٖ 17

      اشؼر ثفمذ انشٓٛخ َؾٕ االكم رًبيب لجم ايزؾبٌ انرٚبػٛبد  18

      اشؼر ثظذاع ػُذيب افزؼ كزبة انرٚبػٛبد 19

      ٙ رؾزبط انٗ رٚبػٛبدٚمهمُٙ كضٛرا رؼرػٙ نجؼغ يٕالف انؾٛبِ انز 27

      افمذ انزركٛس ػُذ ؽم يسبئم انرٚبػٛبد 21

      أفؼم اسزخذاو االالد انؾبسجّ نؾم يسبئم انرٚبػٛبد ؽزٗ ٔنٕ كبَذ ثسٛطخ 22

      رسػغُٙ يسبئم انؼهٕو انزٙ رؾزبط فٙ ؽهٓب نجؼض يٕػٕػبد انرٚبػٛبد 23

      د اصُبء االيزؾبٌاَسٗ انكضٛر يٍ يؼهٕيبرٙ فٙ انرٚبػٛب 24
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      أرٓرة يٍ ؽم يسبئم انرٚبػٛبد ايبو زيالئٙ  25

      أرغُت انًشبركّ فٙ اَشطخ ٔعًؼٛبد يررجطخ ثبنرٚبػٛبد 26

      أشؼر ثبنزٕرر  نًغرد رؤٚزٙ نًؼهى انرٚبػٛبد 27

      انسيٍ انًؾذد نإلعبثخ فٙ ايزؾبَبد انرٚبػٛبد دائًب غٛر يالئى 28

      بيهٙ يغ يؼهًٙ انرٚبػٛبد ٚزسى ثبالػطراة رؼ 29

      ػُذ رظفؾٙ ألؽذ انغرائذ انٕٛيّٛ اثزؼذ ػٍ االػذاد ٔاألرلبو انًكزٕثخ فٛٓب  37

 
 ــ انتهت االستبانة ــ
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 (: تسهيل مهمة4الممحق رقم )
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رقم  عنوان الجدول رقم الجدول
 الصفحة

 52 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة (9.3)

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى  (9.4)
الخميل، مرتبة  تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى المنطقي الذكاء

 حسب األهمية

58 

 ت المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى القمقالمتوسطات الحسابية واالنحرافا (9.4)
الخميل. مرتبة حسب  تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى الرياضي
 االهمية

61 

 لدى المنطقي عمى الذكاء العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (3.4)
 الجنس لمتغير تعزى الخميل بيةتر  مديرية في األساسي السادس الصف طمبة

61 

 الذكاءفي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (4.4)
 لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى المنطقي
 المعدل

62 

 طمبة لدى المنطقي الذكاءفي  العينة أفرادالستجابة  األحادينتائج تحميل التباين  (5.4)
 المعدل لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الصف

63 

 الرياضي القمق عمى درجة العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (6.4)
 الجنس لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى

66 

 القمقفي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (7.4)
 لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى الرياضي
 المعدل

66 

 طمبة لدى الرياضي القمقالعينة في  أفرادالستجابة  األحادينتائج تحميل التباين  (8.4)
 المعدل لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي سالساد الصف

67 

 لدى الرياضي القمق حول العينة أفراد استجابةفي ( لمفروق LSDنتائج اختبار ) (9.4)
 المعدل. لمتغير تعزى الخميل تربية مديرية في األساسي السادس طمبة الصف

68 

 الرياضي القمق وبين المنطقي الذكاء بين معامل ارتباط بيرسون والداللة اإلحصائية (99.4)
 الخميل تربية مديرية في األساسي السادس الصف طمبة لدى

69 
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 :  فهرس المالحق

 رقم الصفحة عنوان الممحق  رقم الممحق 
 99 ادوات الدراسة بصورتها االولية   .9

 95 أسماء المحكمين  .9

 96 النهائيةادوات الدراسة بصورتها   .3

 999 تسهيل مهمة  .4
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 هرس المحتوياتف

 الصفحة المحتوى
 أ إقرار

 ب شكر و تقدير 
 ج الممخص بالمغة العربية 

 د نجميزيةالممخص بالمغة ال 
 12-1 وأهميتها الدراسة مشكمةل: والفصل األ 

 2 المقدمة 1.1
 8 الدراسة مشكمة 2.1
 8 الدراسة أسئمة 3.1
 9 الدراسة فرضيات 4.1

 10 الدراسة أهمية 1.5
 11 الدراسة أهداف 1.6

 11 الدراسة محددات 7.1
 12 الدراسة مصطمحات 8.1

 53-13 الفصل الثاني: الطار النظري و الدراسات السابقة
 14 النظري الطار 1.2
 32 السابقة الدراسات 2.2
 49 السابقة الدراسات عمى التعقيب 3.2

 50 الفصل الثالث: إجراءات الدراسة
 51 الدراسة منهج 1.3
 51 الدراسة مجتمع 2.3
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 52 عينة الدراسة 3.3
 52 أدوات الدراسة 3.4

 54 اجراءات الدراسة 5.3

 54 الدراسة متغيرات 6.3

 55 الحصائية األساليب 3.7

 56 الفصل الرابع: نتائج الدراسة

 70 الفصل الخامس: مناقشة النتائج والتوصيات

 71 النتائج مناقشة 1.5

 79 التوصيات 2.5

 80 المراجع 

 80 المراجع العربية

 86 المراجع األجنبية

 90 المالحق

 101 فهرس الجدول

 102 فهرس المالحق
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