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 مستخمص الدراسة
 أىداف الدراسة :

ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ     
.لدل طالبات ال  صؼ األكؿ المتكسط بمقرر العمـك

 إجراءات الدراسة:
تـ استخداـ المنيج التجريبي؛ بتصميـ الشبو تجريبي عمى عينة الدراسة، كقد تككنت العينة       
( طالبة يدرسف  بالصؼ األكؿ المتكسط، مكزعات عمى مجمكعتيف )تجريبية، كضابطة(، 97مف )

" كىي TIMSSفؽ مستكيات التفكير الثبلثة لػ "كتككنت أداة الدراسة مف اختبار تحصيمي ك 
)المعرفة، كاالستدالؿ، كالتطبيؽ(؛ حيث تـ اختيار المجمكعتيف بالطريقة العنقكدية العشكائية، 

( طالبة 04( طالبة لممجمكعة الضابطة تـ تدريسيف بالطريقة التقميدية، بجانب )97منيف )
تيجيات الذكاءات المتعددة، كقد تـ تطبيؽ لممجمكعة التجريبية درسف  بطريقة استخداـ استرا

 االختبار التحصيمي )القبمي، كالبعدم( عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة.
 نتائج الدراسة:

 توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
  أظيرت نتائج الدراسة أف الذكاء الشخصي الذم ىك األكثر شيكع ا لدل طالبات الصؼ

لعمـك ، يميو الذكاء المفظي كالمغكم، كبالمرتبة الثالثة يأتي الذكاء األكؿ المتكسط بمقرر ا
التصكرم المكاني، ثـ الذكاء االجتماعي، كبالمرتبة الخامسة بيف الذكاءات السائدة لدل 
طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في مقرر العمـك يأتي الذكاء المنطقي، في حيف أف أقؿ تمؾ 

 لطبيعي.الذكاءات السائدة كاف الذكاء ا
 ( أف ىناؾ فركق ا ذات داللة إحصائية عند مستكلα≤4.40 في متكسط درجات الطالبات )

        بالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة باالختبار البعدم عند مستكيات التفكير الثبلثة ؿ
المعرفة، االستدالؿ، التطبيؽ(، كذلؾ لصالح الطالبات بالمجمكعة التجريبية؛  TIMSS (ػ

ؿ عمي كجكد أثر الستراتيجيات الذكاءات المتعددة عمى تحصيؿ الطمبة في مما  يد
 المستكيات الثبلثة )المعرفة، االستدالؿ، التطبيؽ(. 

 ( ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكلα≤4.40 في الدرجة الكمية لمتحصيؿ )
الطالبات الدراسي بالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة باالختبار البعدم، كذلؾ لصالح 

بالمجمكعة التجريبية؛ مما يدؿ عمي كجكد أثر الستراتيجيات الذكاءات المتعددة عمى 
 تحصيؿ الطمبة.
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 توصيات الدراسة:
 في ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة بعدد من التوصيات أبرزىا:

ددة في تدريب المشرفيف التربكييف كالمعمميف عمى كيفية تطبيؽ استراتيجيات الذكاءات المتع    
تدريس مقرر العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط عف طريؽ الدكرات التدريبية ككرش العمؿ، كتييئة 
غرفة الصؼ بمكاد كمصادر تعميمية كأساليب تقنية حديثة تتيح لممعممات استخداـ أنشطة 
، بجانب ضركرة تضميف محتكل مقرر  كاستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تعميـ مقرر العمـك

أنشطة الذكاءات المتعددة في مختمؼ المكضكعات بما يتناسب مع الطالبات في المراحؿ  العمـك
 التعميمية المختمفة.

(.) الكممات  المفتاحية:  استراتيجيات الذكاءات المتعددة، التحصيؿ، مقرر العمـك
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STUDY ABSTRACT  
Objectives of the study: This study aimed to identify the impact of 
using multiple intelligences strategies in the middle first grade students 
achievement at the Science Course. 
Study procedures:  

The experimental method was used with a quasi-experimental 
design on the study sample. The sample consisted of (79) middle first 
grade female students Distributed on two groups (experimental and 
control). Study instruments consisted of an achievement test in 
accordance with the three levels of thinking of TIMSS Which are 
(knowledge، application، reasoning)، as the two groups was chosen 
according to the cluster random sampling، (39 students) of them were in 
the control group where they were taught using the traditional method، 
and (40 students) of them were in the experimental group where they 
were taught using multiple intelligences strategies method. The 
achievement test was applied (pre، post) on the experimental and 
control groups. 
Results:  
The study concluded the following results: 
 The study results showed that the self-personal intelligence is the 

most common among middle first grade students at the Science 
Course، followed by verbal and linguistic intelligence، and at third 
place comes the visual spatial intelligence، followed by social 
intelligence، and at the fifth place of the most common intelligences 
among middle first grade students comes the logical intelligence، 
While of the less common intelligences among middle first grade 
students comes the natural intelligence. 
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 There were statistically significant differences at (0.05≥α) level in 
the mean degrees of the experimental and control groups female 
students in the posttest at thethree levels of thinking 
TIMSS(knowledge،reasoning،application) in favor of experimental 
group female students. Which indicates the existence of multiple 
intelligences strategies impact on student achievement at thethree 
levels of(knowledge، reasoning،application). 

 There were statistically significant differences at (0.05≥α) level In 
the overall Degree of academic achievement of the experimental 
and control groups in the posttest in favor of experimental group 
female students. Which indicates the existence of multiple 
intelligences strategies impact on student achievement. 

Recommendations:  
In light of the results of the study the researcher recommended a 

number of recommendations، most notably of them: 
Training supervisors and teachers on how to implement the 

strategies of multiple intelligences In teaching Science Course for middle 
first grade using training courses and workshops، preparing classroom 
with materials and educational resources and methods of modern 
technology which allow teachers to use the activities and strategies of 
multiple intelligences In teaching Science Course، and the need to 
include multiple Intelligences activities on various topics of the content of  
Science Course as appropriate for students at different educational 
levels. 
Keywords( Academic achievement ، Science Course, intelligences 
strategies) 
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 التعريف بماىية الدراسة
 المقدمة: 
داية يعيش اإلنساف اليـك في عصر تزايدت فيو كتيرة النمك في المعرفة العممية مع ب 

القرف الحادم كالعشريف، كأصبحت ىناؾ صعكبة في مبلحقة التطكرات العممية المتسارعة مف 
خبلؿ المناىج الدراسية؛ مما أكجد اىتمام ا كاسع ا بتطكير المناىج الدراسية؛ ألنيا تعد عنصر ا 

 يةالعمم ىدفيا تحسيف تطكير المنيج أف عممية فيو كمما ال شؾ أساسي ا مف عناصر التعميـ،
 التبلميذ سمكؾ تعديؿ إلى في النياية يؤدم بما -عاـ بشكؿ -مستكاىا كرفع التعميمية كالتربكية؛
 . المنشكدة األىداؼ كفؽ المطمكبة االتجاىات إلى كالناشئة كتكجيييـ

ذا  المناىج تطكير أف تجد السعكدية؛ العربية المممكة في العاـ التعميـ كاقع في تأممت كا 
 الكتب تطكير ، كيركز عمى) ىػ٤0٤9 (عاـ بو كب دئ الجزئي: التطكير ىما: سمؾ اتجاىيف

 الثاني: التطكير كتكميميا، كاالتجاه فييا النقص جكانب بعض معالجة خبلؿ مف الدراسية
 خبلؿ مف التعميـ، في نكعية نقمو إحداث إلى (، كييدؼ٤0٤7 (عاـ بو ب دئ كالذم الشامؿ:

 لمتطكرات.  السريعة الكتيرة كبةلمكا المناىج؛ في كجذرم نكعي تعديؿ
مف ىذا المنطمؽ جاء مشركع  الممؾ عبداهلل لتطكير المناىج الدراسية الذم تبنتو كزارة 
التعميـ، كيتمثؿ في إعداد مناىج  الرياضيات كالعمـك مف خبلؿ تييئة كمكاءمة سمسمة عالمية 

(. ص م مت سمسمة McGraw-Hillمتميزة في ىذه المناىج، كىي سمسمة ماجركىيؿ األمريكية )
( كفق ا لما تعكسو RetrivedSeptember12،2011) McGraw-Hillكماتشير ماجركىيؿ 

النتائج المستخمصة مف البحكث التربكية في تعميـ الرياضيات كالعمـك ككفق ا لكثيقة المعايير 
الصادرة عف المجمس الكطني األمريكي  principles and standards200كالمستكيات

(. )مشركع تطكير تعميـ الرياضيات كالعمـك الطبيعية، NCTMمي الرياضيات كالعمـك )لمعم
 (.٤، ص9447

 Trends in كبناء  عمى نتائج اختبارات دراسة التكجيات العالمية لمرياضيات كالعمـك
International Mathematics and Science Study (TIMSS2011)  كتدني مستكل

سعكدية؛ فقد كاكب البحث في تطكير المناىج ظيكر آليات جديدة طبلب المممكة العربية ال
كعديدة في التعميـ، اىتمت بتفسير أسباب اختبلؼ الطمبة  في مجاؿ التعمـ، كمنيا نظرية أسمكب 
التعمـ، كنظرية الذكاءات المتعددة، حيث ترتبط جذكر النظرية بمجاؿ التحميؿ النفسي، كتركز 

 في ساىمت قدالنظرية الثانية: كىي نظرية الذكاءات المتعددة؛ ف عمى مضاميف التعمـ ذاتو، أما
، التعميمية الممارسة مياديف مجمؿ عمى اإليجابية انعكاساتيا كتجم ت التربكم، العمؿ ركح تجديد

 في كبير بشكؿ ساىمت التعمـ، كما في كمركزيتو المتعمـ نحك فاعمية أفكارىا تكجو حيث مف
 االعتبار بعيف لممعمميف، كأخذت التدريسي األداء كتعزيز ميمية،العممية التع مخرجات تحسيف

 كميكليـ، كراعت الطمبة اىتمامات عمى مبادئيا أكدت كما المتعمميف كقدراتيـ، خصائص
 الطمبة سيساعد الذكاء المتعددة كفؽ التدريس إف القدرات، ىذه تنمية جكانب التطبيقية إسقاطاتيا

 تكظ ؼ التي الصفكؼ المدرسي، كفي كنجاحيـ تعمميـ فاعمية كسيرفع مف قدراتيـ تطكير عمى
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 القكة مكاطف اكتشاؼ مف كيتمكنكف الشخصية كاالجتماعية، بقيميـ الطمبة يشعر النظرية ىذه
 المساكاة ثقافة لتحقيؽ كأداة أف ت ستخدـ المتعددة الذكاءات لنظرية يمكف كبالتالي لدييـ، كالضعؼ

 (.Aborn)،9440 الدراسية الفصكؿ في
مما سبؽ يتضح أف الكشؼ عف الذكاءات المتعددة الشائعة لدل الطمبة، تمك ف 
المعمميف مف التعرؼ عمى  نقاط القكة كالضعؼ لدييـ، كتساعدىـ في التخطيط لبلستراتيجيات 
المناسبة لذلؾ، كتؤدم إلى االحتفاظ بالمادة المتعم مة؛ نتيجة تركيزىـ عند العمؿ بيا؛ فيي تدعـ 

دل جميع الطمبة كتقك م االستذكار لدييـ كتعزز المناخ اإليجابي داخؿ حجرة الصؼ، الفيـ ل
فضبل  عف دكرىا في زيادة الدافعية لمتعمـ كزيادة التحصيؿ الدراسي لمطمبة، كخمؽ ركح التعاكف 
بينيـ، مف خبلؿ  تكافر أنشطة تعميمية كأساليب تقكيـ تخاطب الذكاءات المتعددة؛ كلذلؾ جاء 

الدراسة الحالية بالتعرؼ عمى "أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ اىتماـ 
."  لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط بمقرر العمـك

 الدراسة:مشكمة 
بالرغـ مف االىتماـ المتنامي باستراتيجيات الذكاءات المتعددة، إال أف الكاقع في 

ت التي تقيس مستكل الحفظ، كاختصرت نكاتج التعميـ في المدارس ال يزاؿ مقتصر ا عمى االختبارا
جانب كاحد، كىك تحصيؿ المعمكمات المتضمنة في الكتب المدرسية الجتياز ىذه االختبارات؛ 
األمر الذم جعؿ منيا ىدف ا في ذاتيا، كأصبحت معظـ الممارسات التربكية تتجو نحك تمكيف 

كبل  مف إشكاالت اليدر التربكم، الذم ي فق د المنتج الطمبة مف اجتياز ىذه االختبارات؛ مما يعد ش
العممي قدرتو عمى المنافسة في المجتمع المعاصر بكؿ ما يحممو مف تحديات، كتعد استراتيجيات 
الذكاءات المتعددة مف المستجدات التربكية في مجاؿ الكشؼ عف القدرات العقمية كقياسيا لدل 

لتي تتـ بيا عمميات التعمـ كاكتساب المعرفة مف جية الفرد مف جية، كاألساليب كالعمميات ا
       (،9440أخرل، كىذا ما أشارت إليو العديد مف الدراسات، منيا: دراسة )خطابية كالبدكر، 

(، 9447(، ك)الزىراني، 9447(، ك)األىدؿ، 9442(، ك)عامر، 9442ك)عبد الحميد، 
 (.94٤9(، ك)النصر، 94٤9(، ك)آؿ سالـ، 94٤9(، ك)العمراني، 94٤4ك)زيتكف، 

إف كاقع استراتيجيات الذكاءات المتعددة في المدارس بشكؿ عاـ كفي المرحمة المتكسطة 
( تدني TIMSSبشكؿ خاص، كثير ا ما يكجو نقد ا كما أظيرت نتائج الطمبة في اختبار التيمس )

( عالمي ا 97)( احتمت السعكدية المرتبة 9449مستكل تحصيؿ طمبة المممكة العربية؛ ففي عاـ )
أم أقؿ مف  (،972( دكلة مشاركة، كالمرتبة السابعة عرب يا بمتكسط تحصيؿ مقداره )00مف بيف)
( 00( احتمت السعكدية المرتبة )9449كفي عاـ )( نقطة، 90( بػ )090الدكلي ) المتكسط

 (،049( عربي ا بمتكسط تحصيؿ مقداره )٤٤( دكلة مشاركة، كالمرتبة )02عالمي ا مف بيف )
ا أقؿ مف المتكسط الدكلي ) حقؽ طمبة ( 94٤٤، كفي عاـ )( نقطة97( بػ )044كالذم يعد أيض 

( نقطة، ككاف دكف 090في العمـك متكسط ا في مستكل التحصيؿ بمغ ) الصؼ الثاني المتكسط 
( بثماني نقاط، كاحتمت 092( نقطة فقط كفكؽ المتكسط العربي )90( بػ )094المتكسط الدكلي )

 ( دكلة مشاركة.00( مف أصؿ )9٤المركز )المممكة 



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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كفي ضكء ما سبؽ؛ تتمخص مشكمة البحث الحالي في استقصاء أثر استراتيجيات 
.  الذكاءات المتعددة في التحصيؿ  لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط بمقرر العمـك

 أسئمة الدراسة: 
 ولذا فإن البحث يسعى لإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:

)المعرفة، TIMSSستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ كفؽ مستكياتما أثر ا
؟   التطبيؽ، االستدالؿ( لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط بمقرر العمـك

 ويتفرع عن السؤال الرئيس السابق األسئمة التالية:
 ما الذكاءات المتعددة السائدة لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط؟ .٤
تخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ لدل طالبات الصؼ األكؿ ما أثر اس .9

 المتكسط عند مستكل المعرفة؟
ما  أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ لدل طالبات الصؼ األكؿ  .9

 المتكسط عند مستكل التطبيؽ؟
ؿ لدل طالبات الصؼ األكؿ ما أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصي .0

 المتكسط عند مستكل االستدالؿ؟
 أىداف الدراسة:
 ييدف البحث إلى:

 الكشؼ عف الذكاءات المتعددة السائدة لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط.-
الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ لدل طالبات الصؼ -

 معرفة.األكؿ المتكسط عند مستكل ال
الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ لدل طالبات الصؼ -

 األكؿ المتكسط عند مستكل التطبيؽ.
الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ لدل طالبات الصؼ -

 األكؿ المتكسط عند مستكل االستدالؿ.
 أىمية الدراسة:

 لعممي:الجانب ا
يستمد البحث الحالي أىميتو مف أىمية مكضكع استراتيجيات الذكاءات المتعددة؛ حيث إنو  -٤

 مف المكاضيع التي اىتـ بيا عمماء المناىج كطرؽ التدريس.
قد يساعد ىذا البحث في أف يككف قاعدة ينطمؽ منيا باحثكف آخركف؛ لمكشؼ عف المزيد  -9

 جاؿ. مف الحقائؽ المعرفية التي تيتـ بيذا الم



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
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قد يسيـ البحث في الكشؼ عف أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿ  -9
؛ حتى يمكف مراعاة ذلؾ عند تطكير  لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط بمقرر العمـك

 مناىج العمـك لممرحمة المتكسطة.
 الجانب العممي:

سية؛ بيدؼ الكصكؿ إلي أكبر عدد يساعد المعمميف عمى تكسيع قاعدة استراتيجياتيـ التدري -٤
 ممكف مف الطبلب المختمفيف في ذكاءاتيـ كنمط تعمميـ.

9- .  قد يسيـ في تحسيف تحصيؿ طمبة الصؼ األكؿ المتكسط في مادة العمـك
 يساعد المسؤكليف التربكييف في التخطيط التربكم إلثراء المناىج الدراسية. -9
أعدتو الباحثة في معرفة إجراءات  تفيد المشرفات التربكيات مف خبلؿ الدليؿ الذم -0

 استراتيجيات الذكاءات المتعددة كأساليب تطبيقيا مف خبلؿ نماذج الدركس.
تستفيد منو الجيات المختصة بالتعميـ في المممكة العربية السعكدية مف نتائج البحث في  -0

ة، مف تطكير عممية التعميـ كبرامج إعداد المعممات كبرامج تدريب المعممات أثناء الخدم
 خبلؿ تعريفيف باالستراتيجيات الحديثة في التدريس.

يساعد ىذا البحث عمى فتح المجاؿ أماـ الباحثيف إلجراء أبحاث  كدراسات مشابية لمناىج  -0
 دراسية جديدة أخرل.

 حدود الدراسة:
المدارس الحككمية لمبنات لممرحمة المتكسطة لمبنات بمحافظة الخبر في  الحدود المكانية:

 ة العربية السعكدية.المممك
تـ تطبيؽ إجراءات كأدكات البحث خبلؿ الفصؿ الدراسي األكؿ كالثاني لعاـ  الحدود الزمانية:

 ق.٤099/٤090
 اقتصر البحث عمى الحدكد المكضكعية التالية:  الحدود الموضوعية:

 دة الثانية الكحدات المراد تدريسيا لمعينة مف مقرر العمـك الكحدة األكلى "طبيعة العمـ" كالكح
 "المادة كتغيراتيا".

  استراتيجيات الذكاءات المتعددة المتسقة مع الذكاءات التي يمتمكيا أفراد العينة كفؽ أداة
 مسح الذكاءات لماكينزم.

          تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مف طالبات الصؼ األكؿ المتكسط الحدود البشرية:
 بمحافظة الخبر.

 مصطمحات الدراسة:
 :intelligence -ءالذكا
               عرؼ جاردنر الذكاء بأنو: "قدرة بيكنفسية كامنة لمعالجة المعمكمات التي يتـ     

              جات التي ليا قيمة في ثقافة  ماتنشيطيا في بيئة ثقافية لحؿ المشكبلت، أك خمؽ المنت
 (.09: 9440)عفانة كالخزندار، "



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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، كميارة التكيؼ مع الظركؼ الطارئة، كمف ثـ حؿ "القدرة عمى مكاجية الصعاب
 (.٤0، ص9442المشكبلت التي تعترض طريؽ الفرد )عامر، محمد 

 Muliple lntelligences Strategies-استراتيجيات الذكاءات المتعددة 
( أنيا "مجمكعة الطرؽ كاألساليب التدريسية التي تتناسب مع 29: 9449يرل جابر )
 كالتي يمكف تكظيفيا في التدريس". الذكاءات المتعددة،

مجمكعة مف الطرؽ  كتعر ؼ الباحثة استراتيجيات  الذكاءات المتعددة إجرائي ا بأنيا:
كاألساليب كاالستراتيجيات المختارة مف مجمكعة االستراتيجيات المتسقة مع كؿ ذكاء مف 

يا المتعمـ، كالتي كشفت عنيا الذكاءات المتعددة، التي يستخدميا المعمـ تبع ا لمذكاءات التي يمتمك
أداة مسح الذكاءات المتعددة، كتمثمت في ىذه الدراسة باالستراتيجيات التالية: )العصؼ الذىني، 
التصنيؼ كالتبكيب، التخيؿ البصرم، اإليماءات المكنية، مشاركة األقراف، المجمكعات التعاكنية، 

لناس، مكجيات الكشؼ، مسرح الفصؿ، التساؤؿ الس السقراطي، الحسابات كالكمي ات، تماثيؿ ا
 الركابط الشخصية، اإليقاع(.

( مستكيات األسئمة في ٤2، ص٤099كيعرؼ مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج )
بأنيا: مجاالت البعد اإلدراكي لعمميات تقكيـ الطبلب؛ كتشمؿ: المعرفة،  TIMSSاختبار 

 كاالستدالؿ، كالتطبيؽ.
جمكعة مف العمميات المعرفية تقيس الحقائؽ كالمفاىيـ مكىي  (:knowledgeالمعرفة )

 كاإلجراءات التي يجب أف يعرفيا الطبلب.
كىك المجاؿ الذم يركز عمى قدرة الطبلب في تطبيؽ المعرفة  (:applicationالتطبيق )

 كالمفاىيـ التي اكتسبكىا في حؿ المسائؿ أك اإلجابة عف األسئمة.
نتقاؿ إلى ما ىك أبعد مف الحؿ بيدؼ التعامؿ مع ىك االك  (:(reasoning االستدالل 

 األكضاع غير المألكفة كالمفاىيـ المعقدة كالمشاكؿ متعددة الحمكؿ.
ي قصد بو النتاجات التعميمية التي تحققيا الطالبات بعد كما تعرؼ الباحثة التحصيؿ إجرائي ا:      

ات المتعددة المقررة لطالبات الصؼ تعمـ كحدتيف في مقرر العمـك باستخداـ استراتيجيات الذكاء
األكؿ المتكسط، كت قاس إجرائي ا بالعبلمة التي تحصؿ عمييا الطالبات في االختبار التحصيمي 

 االستدالؿ(. -التطبيؽ  –)المعرفة TIMSSالمعد ليذه الدراسة، كفؽ مستكيات اختبار 
 :TIMSSويقصد بكل مستوى من مستويات أسئمة اختبار 

لمعمكمات التي تمتمكيا الطالبات بالنسبة لممفاىيـ العممية كالحقائؽ كالمعمكمات ىي ا المعرفة:
 كاألدكات، كتتمثؿ في: التشخيص، كاالسترجاع، كالكصؼ، كاستخداـ األدكات.

قدرة المتعمـ عمى التطبيؽ  المباشر لممعرفة، مف مفاىيـ كحقائؽ كمبادئ كقكانيف ككؿ  التطبيق:
ديدة كاقعية، كحؿ المشكبلت المألكفة كغير المألكفة، مثؿ أف ما سبؽ دراستو في مكاقؼ ج

 يستخدـ قانكف الكثافة كحسابيا كغيرىا مف القكانيف.
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 استنتاجات إلى الشركح كالتكصؿ كتقديـ المسائؿ لحؿ عممية مبررات تقديـ كىك االستدالل:
تعقيد ا،  األكثر العممية بالمياـ كييتـ جديدة، حاالت عمى العممية المعرفة كتكسيع كاتخاذ قرارات

 كتتمثؿ في: التحميؿ، كالدمج، كالتنبؤ، كالتكصؿ إلي استنتاجات عممية
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

       ، يقدـ ىذا الفصؿ خمفية نظرية عف نظرية الذكاءات المتعددة كتحصيؿ الطمبة في العمـك
الدراسات السابقة التي ع نيت ، كمف ثـ التطرؽ إلي TIMSSكخاصة  في  اختبار التيمس 

 بالمكضكعات ذات الصمة بمكضكع الدراسة الحالية.
 مقدمة:

مكاناتو كأساليب تطكيره، كما تيتـ  تيتـ المنظكمة التربكية الحديثة بالعقؿ البشرم كا 
بتطكير الذاكرة كميارات المبلحظة، مستغمة  التقدـ في مجاؿ الحاسب اآللي كتقنيات التعميـ، 

تفتيح عقكؿ الطالبات كرعايتيا، كالبحث عف أساليب عممية عممية تعتمد عمى نقاط  كتتطمع إلي
القكة لدل الطالبات، كالنظر إلى الطالبات المتعثرات أك المنخفضة مستكياتيف تحصيمي ا، عمى أف 
         لدييف إمكانيات كقدرات كميارات تؤىميف لمتفكؽ كزيادة التحصيؿ. كبدأ ىذا االتجاه عندما 
أصبح باإلمكاف زيادة الذكاء كتنميتو بالتدريب كالتعمـ، كأف لو أنكاع ا مختمفة كفق ا لنظرية 

 الذكاءات المتعددة. 
كقد تنكعت أساليب العمماء في تحديد خصائص الذكاء اإلنساني؛ فالنظرة التقميدية 

 لمذكاء تعتبر الذكاء اإلنساني كاحد ا ال يتعدد، ي قاس بمجمكعة االختبارات.
اعتقدت المدرسة التقميدية بأف أداء بعض الطالبات أفضؿ مف غيرىف بسبب تفكقيف ك 

في قدرات الذكاء الثابتة؛ فظمت ىذه النظرية التقميدية مف حيث القدرات العقمية كالمفظية 
كالرياضية، كأىممت قدرات اإلبداع، كالقدرات المكانية، كالشخصية، كالطبيعية، كاالجتماعية؛ 

مف النظريات رد ا عمى النظرية الطبيعية لمذكاء، تؤكد أف الذكاء اإلنساني يشتمؿ فظيرت العديد 
       عمى قدرات عقمية متعددة مستقمة عف بعضيا، كالتي يمكف تسميتيا بالذكاءات المتعددة 

 (.94٤4)صبرم، 
 نشأه نظرية الذكاءات المتعددة:

ثة، حيث بدأت عمى يد "ىكارد جاردنر" تعد نظرية الذكاءات المتعددة مف النظريات الحدي      
( vanleer" عندما طمبت مؤسسة "فاف لير )Harvardمف عمماء النفس مف جامعة ىارفارد "

عممي، ييدؼ إلى تقييـ المعارؼ العممية كالقدرات الذىنية لدل األفراد كمدل  باستقصاءالقياـ 
االستقصاء، مجمكعة مف الباحثيف تفعيميا في مكاقؼ الحياة المختمفة؛ فأسيـ في عممية البحث ك 

ينتمكف إلى تخصصات مختمفة، ككاف مف بينيـ "ىكارد جاردنر" الميتـ بدراسة مكاىب األطفاؿ، 
كأسباب غيابيا لدل الراشديف الذم حدثت ليـ بعض الحكادث التي تسببت في إحداث تمؼ 

 (.90، ص 9442بالدماغ. )عامر، محمد، 



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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 أنواع الذكاءات المتعددة:
كصؼ جاردنر في كتابة )أطر العقؿ( سبعة أنكاع مف الذكاء اإلنساني ىي: الذكاء المغكم،      

كالذكاء المكسيقي، كالذكاء االجتماعي، كالذكاء المنطقي الرياضي، كالذكاء المكاني، كالذكاء 
نكع ا ثامن ا مف الذكاء أسماه  ٤779الجسمي الحركي، كالذكاء الشخصي الذاتي. كقد أضاؼ عاـ 

ـ أكد جاردنر أف ىناؾ نكع ا تاسع ا مف أنكاع الذكاء يفرض ٤779كاء الطبيعي، كفي عاـ الذ
نفسو كىك الذكاء الكجكدم، كالذم سيمحؽ بقائمة الذكاءات السابقة لمجرد ما ي تأكد كجكد الخبليا 
          العصبية التي يتكاجد بيا، كيمكف تكضيح ىذه األنكاع التسعة لمذكاء عمى النحك التالي

، 94-92، ص 9442، الدمرداش، 002-٤07ـ، ص 9440، جاردنر،9449)حسيف، 
 (.94٤4، زيتكف،٤94-77، ص 9442عامر

الذكاء المغكم المفظي: كيتمثؿ في القدرة عمى استخداـ الكممات بكفاءة شفيي ا، كما في ركاية  -٤
الصحافة، أك  القصص كالحكايات كالخطابة لدل السياسييف، أك كتابة الشعر، أك التمثيؿ، أك

التأليؼ، كيتضمف ىذا الذكاء القدرة عمى معالجة البناء المغكم، كالصكتيات كالمعاني، كما 
يتضمف ىذا النكع مف الذكاء تحميؿ استخدامات المغة، مثؿ التذكر كاستخداـ النكات 

 كالسخرية كالتعميـ كالتعمـ.
فاءة مثؿ )الرياضي، المحاسب الذكاء المنطقي الرياضي: ىك القدرة عمى استخداـ األرقاـ بك -9

اإلحصائي(، ككذلؾ القدرة عمى التفكير المنطقي )العالـ، كمصمـ برامج الكمبيكتر(، ىذا 
الذكاء يتضمف الحساسية لمنماذج كالعبلقات المنطقية في البناء التقريرم، كتشتمؿ نكعية 

لتصنيؼ العمميات المستخدمة في الذكاء المنطقي الرياضي عمى التجميع في فئات ا
كاالستدالؿ كالتصميـ كاختبار الفركض، كيتضمف ىذا النكع مف الذكاء الحساسية تجاه 

 العبلقات المنطقية.
الذكاء المكاني/ البصرم: كيتضمف القدرة عمى إدراؾ العالـ البصرم المكاني بدقة، كمف  -9

ا القدرة عمى التصكر البصرم ، كتمثؿ أمثمو: )الصياد، الدليؿ، الكشاؼ(، كىي تتضمف أيض 
األفكار ذات الطبيعة البصرية، أك المكانية، ككذلؾ تحديد الكجية الذاتية، كما يتضمف ىذا 
الذكاء الحساسية تجاه األلكاف كالخطكط كاألشكاؿ كالفراغ، كالعبلقات بيف ىذه العناصر، 
عادة اإلنتاج الشكمي/ البصرم لؤلفكار المكانية، كتكجيو اإلنساف لنفسو  بجانب الركاية كا 

 بشكؿ مناسب في مصفكفة مكانية.
الذكاء الجسمي الحركي: يعرؼ "جاردنر" الذكاء البدني عمي أنو القدرة عمى التحكـ في حركو  -0

أجزاء الجسـ كامتبلؾ الميارات اليدكية، كمف أىـ المكضكعات المرتبطة بو: الرياضة، 
 كالرقص، كاأللعاب الجسمية، كالتمرينات الرياضية.

             اإليقاعي: ىك القدرة عمى إدراؾ المكسيقى كالتحميؿ المكسيقيالذكاء المكسيقي/  -0
)مثؿ الناقد المكسيقي، كالمؤلؼ المكسيقي(، كالتعبير المكسيقي )مثؿ العازؼ(، كيتضمف ىذا 
الذكاء الحساسية لئليقاع كالنغمة كالميزاف المكسيقي كلقطة مكسيقية ما، كما يعني ىذا الفيـ 

كسيقي، أك الفيـ التحميمي ليا، أك الجمع بيف ىذا كذاؾ، كىذا النكع مف الحدسي الكمي لمم
الذكاء يحر ـ في المجتمع المسمـ لمخالفتو لشريعة اإلسبلمية، كلكف ي ستخدـ األناشيد كالشعر 

 كتقميد األصكات المفظية لمحيكانات كاآلآلت.
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لمتكائـ مع ىذه المعرفة، الذكاء الشخصي/ الذاتي: كىك معرفة الذات، كالقدرة عمى التصرؼ ا -0
كيتضمف ذلؾ أف تككف لديؾ صكرة دقيقة عف نفسؾ )جكانب القكة كالقصكر(، كالفيـ الذاتي، 

 كاالحتراـ الذاتي.
دراؾ  -9 الذكاء االجتماعي: كىك القدرة عمى إدراؾ الحاالت المزاجية لآلخريف كالتمييز بينيا، كا 

لتغيرات الكجو كالصكت كاإليماءات، نكاياىـ كدكافعيـ كمشاعرىـ، يتضمف ذلؾ الحساسية 
 ككذلؾ القدرة عمى التمييز بيف المؤشرات المختمفة لمعبلقات االجتماعية.

كما يتضمف ىذا الذكاء القدرة عمى االستجابة المناسبة لمعبلقات االجتماعية بصكرة عممية، 
 بحيث تؤثر في تكجيو اآلخريف.

قدرة الفرد عمى فيـ الطبيعة كما فييا مف  الذكاء الطبيعي: ىذا النكع مف الذكاء تمثؿ في -2
مف خبلؿ  -كالصخكر كالسحب كالنجكـ-حيكانات كنباتات كمظاىر جغرافية طبيعية 

تحديدىا كتصنيفيا كتمييزىا، يظير ىذا النكع مف الذكاء لدل المزارعيف كمرب ي الحيكانات 
بية الحيكانات األليفة، كالجيكلكجيف كعمماء اآلثار، كيستمتع الفرد ذك الذكاء الطبيعي بتر 

كتنسيؽ الحدائؽ، كالتجكؿ في الغابات كاألماكف الطبيعية، كدراسة القضايا كالمشكبلت، كلعؿ 
 أفضؿ م ف يجسداف ىذا النكع مف الذكاء. (Linne)( كليني Darwinداركيف )

 قياس الذكاءات المتعددة:
بارات التي تقيس جكانب مختمفة مف يتميز االتجاه الحديث في قياس الذكاء بزيادة عدد االخت     

الذكاء، بحيث ال تعطى درجة كاحدة كمية تعبر عف الذكاء كما في اختبارات الذكاء التقميدية، 
نما مجمكعة مف الدرجات لمختمؼ جكانب النشاط العقمي المتعدد، كتيدؼ ىذه المقاييس إلى  كا 

ألقؿ بركز ا لدييـ، كبالتالي تعزيز مساعدة األفراد عمى استكشاؼ أنكاع الذكاءات األكثر قكة كا
 أنكاع الذكاءات القكية، كتقكية الذكاءات الضعيفة.

 ومن أشير مقاييس الذكاءات المتعددة ما يمي:
(: كىك أكؿ مقياس لمذكاءات المتعددة، كقد Shearer)(: طكرشيرر Shearerمقياس شيرر )-

 جاء ىذا المقياس بصكرتيف ىما:
(: كىي تقيس الذكاءات المتعددة (AII About me"كؿ شي عني"  الصكرة األكلى: بعنكاف -٤

       باستخداـ أسمكب التقرير الذاتي لمفرد، أك تقدير شخص آخر لديو معمكمات عف الطفؿ 
 (، كاألب  أك األـ أك معمـ الفصؿ.٤0-7)

    أ مف(: كىي مف نكع مقاييس التقدير التي ت عب  Me childالصكرة الثانية: بعنكاف "طفمي" )-9
   ق بؿ شخص لديو معمكمات عف الطفؿ مكضع الدراسة، كأكلياء األمكر، أك المعمـ، أك

 المرشد الطبلبي.



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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(: تتككف األداة مف تعميمات Mackenzie،2000أداة مسح الذكاءات المتعددة لماكنيزم) -
مى اإلجابة، كتحتكل عمى تسعة مجاالت )ذكاءات(، ككؿ مجاؿ يتدرج تحتو عشر فقرات، كع

الطالب أف يضع إشارة مقابؿ الجممة التي يرل أنيا تعبر عف قدراتو الذكائية، كما تتضمف 
جدكال  لتفريغ درجات المجاالت )الذكاءات( التسعة يتـ مف خبللو تصميـ ممؼ الذكاءات 

 المتعددة لدل الفرد.
ة الحالية؛ ك جد أف بالرجكع إلى األدبيات كالدراسات السابقة كالبحكث ذات العبلقة بالدراس      

أكثر األدكات مبلءمة لعينة الدراسة  أداة )ماكنيزم(، حيث إف بعض المقاييس ت شع ر الطبلب 
ا أنيـ طمبة مرحمة التمييدم؛ ما قد يضر بصدؽ االستجابة كالمكضكعية في  بالممؿ كخصكص 

 قراءة البنكد؛ لذا كجدت الباحثة مناسبة األداة لعينة الدراسة كخدمة اليدؼ.
           ،Farisمقياس الذكاءات المتعددة  لؤلطفاؿ: كىذا المقياس مف إعداد نانسي فارس  -

2001) Nancy  كييدؼ إلي قياس الذكاءات المتعددة لؤلطفاؿ، كيتككف مف معمكمات ،)
عف السف كالصؼ الدراسي، كمجمكعة مف الجمؿ التي تطمب مف التمميذ أف يضع إشارة 

أنيا تنطبؽ عميو، كبناء  عمى ذلؾ يمكف رسـ ممؼ الذكاءات لكؿ  مقابؿ الجممة التي يرل
 (.٤29-٤00، ص9449تمميذ )حسيف، 

( لقياس الذكاءات المتعددة: تستخدـ ىذه األداة لمتعرؼ عمى الذكاءات Teeleقائمة تيمي) -
المتعددة المسيطرة عمى الطمبة مف مرحمة ما قبؿ المدرسة حتى المرحمة الثانكية، كتتضمف 

( صكرة مرقمة، كأكراؽ إجابة منفصمة، كتطمب القائمة مف 00ه القائمة كتاب ا يحتكل عمى )ىذ
في األكراؽ  الطالب النظر إلي الصكر، كالتفكير في أم  مف الصكر تمثمو أكثر، ثـ اإلجابة

نما تعبر إجابة الطالب عف ممؼ  الخاصة باإلجابة، كال تكجد إجابة صحيحة أك خاطئة، كا 
 الذكاء لديو.

، ]أ[9440، حسف 9440، عثامنة،٤27-٤90ـ، ص 9440اقترح كؿ  مف الخالدم )
عدد ا ( 9٤2-9٤0، ص9440(، حسيف )29-90ـ، ص9440، آرمسترنج،990-942ص 

تبلئـ كؿ نمط مف أنماط الذكاءات المتعددة، كفيما يمي عرض مختصر مف االستراتيجيات التي 
 ليذه االستراتيجيات المستخدمة.

 / استراتيجيات التدريس المالئمة لمذكاء المغوي )المفظي(.2
           يحظى الذكاء المغكم بقدر كبير مف االىتماـ في المدارس؛ نظر ا لسيكلة التدريس      

            حجرة الدراسة، كحيث إف الذكاء الذم يكد استخدامو في غرفة بو كسيكلو تطبيقو في
 الصؼ، كمنيا: 

 .)استراتيجية استدرار األفكار )العصف الذىني 
تركز ىذه االستراتيجية عمى كضع الذىف في حالة مف اإلثارة لمتفكير في كؿ االتجاىات،       

نتاج أفكار كآراء مف المتعمميف لحؿ مشكمة معين ة، مثاؿ: يمكف أف يككف العصؼ الذىني مف كا 
.  خبلؿ قصيدة أك أفكار لكضع أنشكدة تضـ أنكاع ا مف مجسمات العمـك
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 استراتيجيات التدريس المالئمة لمذكاء المنطقي )الرياضي(. /1
  استراتيجية التساؤؿ السقراطي في طرح األسئمة: تركز ىذه االستراتيجية عمى التفكير الناقد

 ة لمخركج بأفكار صحيحة بعيدة عف العكاطؼ المحظية.لمعمكمات سابق
  استراتيجية مكجيات الكشؼ: تؤكد ىذه االستراتجية عمى االكتشاؼ كاالستقصاء الذاتي مف

ق بؿ المتعمـ لممشكبلت التي تكاجيو، كعمى ىذا تشكؿ جمع المعمكمات كاستقصائيا، إضافة  
ترحة لممشكمة، كيمعب تصميـ الحؿ إلى تككيف الفرضيات التي يمكف أف تككف حمكال  مق

كاختباره بعد ا آخر مف أبعاد ىذه المشكمة، كتنتيي إجراءات ىذه االستراتيجية بنقؿ أثر 
 المفيـك إلي مكاقؼ حياتية متشابية يمكف أف يكاجييا الطالب في أنشطتو كأفعالو اليكمية.

 كترتيب المعمكمات حكؿ  استراتيجية التصنيؼ كالتبكيب: تركز ىذه االستراتيجية عمى تنظيـ
 أفكار معينة بطريقة منطقية عقبلنية؛ مما يجعؿ تذكرىا كمناقشتيا أسيؿ.

  استراتيجية الحسابات كالكميات: تركز ىذه االستراتيجية عمى تدريب الطمبة عمى التعامؿ مع
ة المسائؿ الرياضية كالمنطقية كالمسائؿ المتعمقة بمادتي الفيزياء كالكيمياء، ككيفية إثار 

 االىتماـ بيا، كأىمية ربطيا بالحياة اليكمية.
 / استراتيجية التدريس المالئمة لمذكاء البصري )المكاني(.3

تمثؿ رسكمات الكيكؼ لئلنساف فيما قبؿ التاريخ خير دليؿ عمى أف التعمـ المكاني أك تعمـ      
، كاف ميم ا لئلنساف منذ فترة طكيمة مف الزمف، كفيما  يمي أبرز استراتيجيات األشكاؿ كالرسـك

 التدريس المبلئمة لمذكاء المكاني:
  استراتيجية اإليماءات المكنية: تركز ىذه االستراتيجية عمى استخداـ األلكاف كأداة تعميمية

 )أقبلـ، أكراؽ ممكنة، طباشير(.
  استراتيجية التخيؿ البصرم: تقـك عمى ترجمة المكضكع إلى صكر ذىنية، حيث يطمب

مبة إغبلؽ أعينيـ كتصكر ما تـ دراستو في الحصة السابقة، حيث يخترع المعمـ مف الط
ا عقمي ا داخمي ا يعرضكف عميو أم مادة يريدكف تذكرىا، كعند السؤاؿ عف معمكمات  الطمبة لكح 

 محددة يعيدكا إلى ذاكرتيـ ىذا المكح العقمي.
 الجسدي(: -/ استراتيجيات التدريس المالئمة الحركي )الجسمي 4

كاف التعميـ تقميد ا في مجاؿ التربية البدنية كالتعميـ الميني، كفيما يمي االستراتيجيات التي      
تكضح مدل سيكلة تحقيؽ التكامؿ بيف أنشطة التعمـ الحركي، كاألنشطة التي تضع أيدينا، 

.  كالمكاد األكاديمية التقميدية، كالقراءة كالرياضيات كالعمـك
تركز ىذه االستراتيجية عمى أنشطة تعميمية تعميمية، تتطمب مف استراتيجية مسرح الفصؿ:     

الطبلب تمثيبل  حركي ا لمنصكص كالمشكبلت التي يتعرضكف ليا في محتكل المناىج الدراسية، 
كعرض مقطع عند قراءة قصيدة كطنية مغناة، ففي لعب األدكار مثبل  يكمؼ المعمـ أحد الطمبة 

 بي.بمعب دكر البطؿ صبلح الديف األيك 



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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 / استراتيجية التدريس المالئمة لمذكاء اإليقاعي )الموسيقي(.5
منذ آالؼ السنيف كانت المعرفة تنتقؿ مف جيؿ إلي آخر عف طريؽ اإلنشاد، كفي القرف      

العشريف اكتشؼ المرب كف أىمية المكسيقي كاإليقاع في التعميـ، كعمى الرغـ مف كثرة أعداد 
منيا يرتبط بالمدرسة. كاالستراتيجيات التالية تساعد في تحقيؽ كامؿ األناشيد؛ فإف عدد ا قميبل  

 المكسيقى كمحكر المنيج  التعميمي.
  ألحاف(: تتمخص ىذه االستراتيجية  –دق ات خفيفة  -األنشكدة  –استراتيجية اإليقاع )األغنية

 في كضع أجزاء مف محتكل المادة في إطار مكسيقي يسيؿ ترديده، أك صياغة إيقاعية
 يمكف التعبير عنيا بالنقر كاألناشيد.

 / استراتيجية التدريس المالئمة لمذكاء االجتماعي.6
        يحتاج المتعممكف كقت ا لطرح أفكارىـ عمى اآلخريف؛ لكي يتمكنكا مف العمؿ بفاعمية في     

التعمـ غرفة الصؼ، كقد استفاد ىذا النكع مف المتعمميف االجتماعييف استفادة قصكل مف بركز 
 التعاكني.

  استراتيجية المجمكعة التعاكنية: تيتـ ىذه االستراتيجية بتكزيع المتعمميف إلي مجمكعات
صغيرة تعمؿ مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ مشتركة قائمة عمى أساس المشاركة الفعالة كالنشطة 

 لممتعمميف في عممية التعمـ.
  التعاكف كاالنتماء كالتكاصؿ استراتيجية مشاركة األقراف: تركز ىذه االستراتيجية عمى

 كالتقارب بيف المتعمميف مف خبلؿ تبادؿ الخبرات.
استراتجية تماثيؿ الناس: تقـك ىذه االستراتيجية عمى تجميع الطبلب في أم كقت كي يقدمكا      

 بشكؿ جماعي في شكؿ جسدم فكرة أك مفيـك أك يحققكف ىدف ا تعميمي ا معين ا.
 الئمة لمذكاء الذاتي )الفردي(.استراتيجية التدريس الم /7

يقضي معظـ المتعمميف حكالي ست ساعات يكمي ا، لمدة خمسة أياـ في حجرة الدراسة،       
كيعد االختبلط بالنسبة لذكم الذكاء الشخصي النامي إلي حد  ما، كمف ثـ فإف المعمميف يحتاجكا 

مف االستراتيجيات اآلتية تساعد  لتكفير فرص كثيرة أثناء اليـك لممتعمميف ترتبط بالحياة. ككؿ  
 عمى تحقيؽ ىذا اليدؼ.

 :تيتـ ىذه االستراتيجية بربط ما يدرسو المتعمميف بحياتيـ استراتيجية الركابط الشخصية
 الشخصية.

 األنشطة المالئمة لمذكاءات المتعددة:
 عالقة الذكاءات المتعددة بالتحصيل:

عميمي التقميدم يركز في العادة عمى تنمية تؤكد نظرية الذكاءات المتعددة أف النظاـ الت
كؿ  مف الذكاء المغكم، الذكاء الرياضي، الذكاء الطبيعي، كيتـ الحكـ عمى مدل تعمـ الطالب 

 بقدر أدائو في اختبارات التحصيؿ في ضكء ىذه األنكاع مف الذكاءات المتعددة فقط.
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كفق ا الستراتيجيات الذكاءات  كقد أشارت نتائج عدة دراسات إلى أف المعمميف بعد تدريسيـ
المتعددة كاستخداـ أساليب التقييـ بيا دىشكا لمدرجة التي كصؿ إلييا الطمبة بسبب استخداميـ 
ىذه االستراتيجيات، كما أكدكا تحسف نتائج االختبارات عما كانت عميو في الماضي 

(Armstrong،1994.) 
 :TIMSS))وم والعم الرياضيات في الدولية التوجيات دراسة أىمية
 ميمة لتطكير معمكمات (TIMSS)كالعمـك  الرياضيات في الدكلية التكجيات دراسة تقدـ     

 معيا الطبلب لمتعامؿ تحصيؿ في كالضعؼ القكة نكاحي عمى كالتعرؼ التعميمية السياسات
مف درجة عالية  فييا تتكافر كالتي الدكلية التحصيمية االختبارات خبلؿ مف المطمكب، التعامؿ

 كاألدكات كاألساليب باالختبارات مقارنة  الصدؽ كالمكضكعية كالثبات كالشمكؿ كاالستمرارية 
 .المعممكف يعد ىا التي األخرل التقكيمية

 ثانيا: الدراسات السابقة:
حفؿ األدب التربكم بالدراسات التي عنيت بالمكضكعات ذات الصمة بمكضكع الدراسة       

اسات في محكر االىتماـ؛ بحث ا عف استراتيجيات الذكاءات المتعددة الحالية، كتنكعت تمؾ الدر 
التي تؤكد إيجابية الطمبة في التعمـ. كقد تكفر لمباحثة عدد مف الدراسات تـ تقسيميا إلي محكريف 

 عمى النحك التالي:
 الدراسات التي تناكلت الذكاءات المتعددة في المكاد المختمفة. المحور األول:

. ي:المحور الثان  الدراسات التي تناكلت الذكاءات المتعددة في مادة العمـك
 (:1020دراسة زيتون )-

ىدفت الدراسة إلى تقصى أثر برنامج تدريسي قائـ عمى الدمج بيف الذكاءات المتعددة      
كأنماط التعمـ في قدرة طالبات الصؼ الثامف بككالة الغكث الدكلية باألردف عمى حؿ المشكبلت 

طالبة، تـ تقسيميف إلى  90كدافعتييف لتعمـ الرياضيات. كتـ اختيار عينة قصدية مف الرياضية 
مجمكعتيف تجريبية كضابطة، كتمثمت أدكات الدراسة في البرنامج التدريسي، كمقياس قدرة 
الطالبات عمى حؿ المشكبلت الرياضية، كمقياس الدافعية الذاتية. كأشارت نتائج الدراسة إلى 

ي لمبرنامج التدريسي في قدرة الطالبات عمى حؿ المشكبلت الرياضية كمقياس كجكد أثر إيجاب
 الدافعية.

 (:1024دراسة أبو حمد )-
ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ نظرية الذكاءات المتعددة عمى تحصيؿ       

فظة نابمس طبلب الصؼ السادس في منياج المغة العربية كتنمية التفكير الناقد لدييـ في محا
طالب ا كطالبة، تـ تكزيعيـ عمى  ٤47(. كتككنت عينة الدراسة مف 94٤9-94٤9لمعاـ الدراسي )

مجمكعتيف : تجريبية كضابطة. كتككنت أدكات الدراسة مف اختبار تحصيمي كاختبار تفكير ناقد 
ت المتعددة، مف إعداد الباحثة، كأظيرت نتائج الدراسة أف استخداـ استراتيجية قائمة عمى الذكاءا

 تؤثر إيجابيا عمى تحصيؿ الطبلب، كما تعمؿ عمى تنمية التفكير الناقد لدييـ.



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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 المحور الثاني: الدراسات التي تناولت الذكاءات المتعددة في مادة العموم:
 (:Baragona،2009دراسة باراجونا )-

ات الذكاءات ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر تدريس العمـك باستخداـ استراتيجي      
المتعددة في تحصيؿ الطبلب لممفاىيـ العممية كعمميات العمـ لدل طمبة المرحمة الثانكية في 

( طالب ا مف إحدل المدارس ٤00الكاليات المتحدة األمريكية، كتككنت عينة الدراسة  مف )
 الحككمية، كقسمت عينة الدراسة إلى مجمكعتيف مجمكعة: تجريبية: درس )كحدة الكيرباء(
باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة لمدة ستة أسابيع، بينما درست المجمكعة الضابطة 
باالستراتيجية االعتيادية بعد انتياء فترة التدريس، كطبؽ اختبار لتحصيؿ المفاىيـ العممية، 
كاختبار لعمميات العمـ لمجمكعتي الدراسة. كبعد جمع البيانات كتحميميا مف خبلؿ حساب 

كسطات الحسابية  كاالنحرافات المعيارية، كاستخداـ تحميؿ التبايف الثنائي. كأظيرت نتائج المت
الدراسة كجكد أثر داؿ لمذكاء المتعدد في تحسيف تحصيؿ المفاىيـ العممية، كممارسة عمميات 
التعمـ لطمبة المجمكعة التجريبية مقارنة بالمجمكعة الضابطة. كأظيرت نتائج الدراسة أف طبلب 

لمجمكعة التجريبية استطاعكا ف يـ مفاىيـ الدائرة الكيربائية كمككناتيا، كتطبيؽ ذلؾ، كما أف ا
 ممارستيـ لمتجربة العممية كالبحث أفضؿ مف طبلب المجمكعة الضابطة.

 :(1009دراسة الشمبي وأبو عواد )-
كاءات المتعددة استيدفت الدراسة التعرؼ عمى أثر تدريس العمـك باستخداـ استراتيجيات الذ     

في تنمية التفكير العممي كالتحصيؿ لدل طبلب الصؼ الثالث األساسي. تككنت عينة الدراسة 
طالبة ، تـ تقسيـ كؿ منيما إلى مجمكعتيف تجريبية كضابطة. تـ استخداـ  00طالب ا ك  04مف 

مجمكعة استراتجيات الذكاءات المتعددة مع المجمكعة التجريبية، كالتدريس التقميدم مع ال
الضابطة. كتـ تطبيؽ اختبار تحصيمي كاختبار التفكير العممي قبؿ المعالجة كبعدىا، كلتحميؿ 
النتائج إحصائي ا تـ استخداـ تحميؿ التبايف المشترؾ. كتكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات 

 داللة إحصائية في التفكير العممي كالتحصيؿ لصالح المجمكعات التجريبية.
 ذات داللة إحصائية في التفكير العممي كالتحصيؿ بيف الذككر كاإلناث. ال تكجد فركؽ

  ال يكجد أثر لمتفاعؿ بيف الطريقة كالجنس في تنمية التفكير العممي كالتحصيؿ.
 :(1021دراسة عرفو )-

ىدفت إلى بياف أثر برنامج تدريبي قائـ عمى الذكاءات المتعددة في تحصيؿ العمـك       
طالب ا كطالبة، تـ تقسيميـ إلى مجمكعتيف  90كتككنت عينة الدراسة مف بحمص في سكريا. 

تجريبية كضابطة. كاستخدمت الباحثة مقياس ميداس المعدؿ لمذكاءات المتعددة، كاختبار 
تحصيؿ دراسي، كبرنامج تعميمي قائـ عمى استراتيجيات الذكاءات المتعددة. كأشارت النتائج إلى 

في تحسيف التحصيؿ الدراسي كأنكاع الذكاءات المختمفة لدل طبلب فاعمية البرنامج التعميمي 
 المجمكعة التجريبية.
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جراءاتيا  منيج الدراسة وا 
جراءات البحث الميدانية، حيث كضحت        تطرقت الباحثة في ىذا الفصؿ إلى منيج كا 

كقياس  منيجيا كمجتمعيا كعينتيا كأدكاتيا مف حيث: البناء األكلي لؤلدكات، كقياس صدقيا،
ثباتيا، كبنائيا النيائي، كتطبيقيا، كذلؾ التعرؼ عمى األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ 

 البيانات، كاستخراج النتائج.
  منيج الدراسة:

           بعد تحديد مشكمة البحث كأسئمتيا، تـ استخداـ المنيج التجريبي؛ لمبلءمتو لطبيعة      
             ثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيؿالدراسة التي تيدؼ لقياس أ

، ذات  التصميـ شبو التجريبي  القائـ  عمى  لدل طالبات الصؼ األكؿ المتكسط بمقرر العمـك
             تصميـ  اختبار قبمي كبعدم لممجمكعتيف: تجريبية، كضابطة؛ لدراسة أثر المتغير المستقؿ

راتيجيات الذكاءات المتعددة( عمى المتغير التابع )التحصيؿ كفؽ مستكيات )أثر استخداـ است
التيمس الثبلثة )المعرفة، االستدالؿ، التطبيؽ(، كىك "ما يستطيع الباحث بكاسطتو أف يعرؼ أثر 

 (. 999ىػ، ص ٤099السبب عمى النتيجة" ) العساؼ، 
 مجتمع الدراسة:

ىػ في ٤090/٤099كؿ المتكسط لمعاـ الدراسي تككف مجتمع البحث مف طالبات الصؼ األ     
( طالبة حسب إحصائية 2909مدارس التعميـ العاـ الحككمي في الخبر، البالغ عددىف )

 ػ .ى٤099/٤090
 عينة الدراسة:

تـ تحديد العينة مف مجتمع البحث بالطريقة العشكائية العنقكدية متعددة المراحؿ، كفق ا      
 لمخطكات التالية:

ر العشكائي ألحد مكاتب اإلشراؼ التربكم التابع لكزارة التعميـ بمنطقة الشرقية، كىك االختيا -٤
 مكتب إشراؼ محافظة الخبر بحي األمير فكاز. 

االختيار العشكائي إلحدل مجمع المدارس المتكسطة كاالبتدائية التابعة لمكتب اإلشراؼ  -9
 خبر.بالخبر، كىما: االبتدائية السادسة، كالمتكسطة األكلى بال

ثـ االختيار العشكائي لشعبتيف مف شعب الصؼ األكؿ المتكسط في المدرسة التي تـ  -9
 اختيارىا عشكائي ا لتمثؿ عينة الدراسة.

تحتكل المدرسة عمى ثبلثة فصكؿ لمصؼ األكؿ متكسط، كاختير عشكائي ا فصبلف ليمثبل  -0
بكاقع  ٤/٤فصؿ ( طالبة يمثؿ المجمكعة الضابطة، ك 97بكاقع ) ٤/9عينة الدراسة: فصؿ 

 ( طالبة.97( طالبة يمثؿ المجمكعة التجريبية؛ كبذلؾ يككف الحجـ األصمي لمعينة )04)



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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 متغيرات الدراسة:
 يعتمد منيج البحث وتصميمو شبو التجريبي عمى المتغيرات التالية:

المتغير المستقؿ : االستراتيجيات المقترحة التي تستخدـ في ىذا البحث، كالتي تتسؽ مع -أ
ذكاءات المكجكدة لدل عينة الدراسة، كالتي أظيرىا التطبيؽ القبمي ألداة مسح الذكاءات ال

 المتعددة لػ ماكنيزم.
 المتغير التابع: معرفة مدل التحصيؿ عمى عينة البحث. -ب

 مواد وأدوات الدراسة:
لتحقيؽ ىدؼ البحث، المتمثؿ في معرفة أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في 
التحصيؿ لدل طالبات الصؼ األكؿ متكسط، استخدمت الباحثة أداة لجمع البيانات، كىك اختبار 

الثبلثة: )المعرفة، التطبيؽ، االستدالؿ(، كما أعدت دليؿ TIMSSتحصيمي كفؽ مستكيات 
 المعممة ككتاب الطالبة لممجمكعة التجريبية.

: مواد الدراسة:  أوال 
: )الكحدة األكلى: كىي طبيعة إعداد دليؿ معممة ككتاب الطالب - ة، يضـ كحدتيف مف العمـك

 العمـ، الكحدة الثانية: المادة كتغيراتيا(.
 ثاني ا: أدوات البحث:

 (.Mackenzie,1999عبارة عف الصكرة المعدلة لقائمة مسح الذكاءات المتعددة لماكنيزم )-أ
 ؿ(.)المعرفة، التطبيؽ، االستدالTIMSSاختبار تحصيمي كفؽ مستكيات -ب

 إجراءات تطبيق الدراسة:
 يمكن تمخيص خطوات إجراء الدراسة فيما يمي:

 /بناء أدكات الدراسة )كما سبؽ تكضيحو(.٤
/الحصكؿ عمى خطاب تسييؿ  ميمة مف كمية العمـك االجتماعية قسـ المناىج كطرؽ التدريس 9

تطبيؽ الدراسة، كما ىػ؛ لمسماح ب٤090/ 9٤/0قسـ الدراسات العميا، المكافؽ يـك األحد بتاريخ 
ىػ مف   ٤090/  2/9(؛ كبناء  عميو صدر خطاب بتاريخ يـك األحد المكافؽ ٤في الممحؽ رقـ)

مديرة إدارة التخطيط كالتطكير قسـ االبتعاث بمدينة الدماـ، مكجو إلي جميع مديرات مدراس 
 (.9قـ )البنات لممرحمتيف: االبتدائية كالمتكسطة في محافظة الخبر، كما في الممحؽ ر 

/بعد إتماـ إجراءات المكافقة عمى تطبيؽ الدراسة في الفصؿ الدراسي الثاني مف عاـ 9
ىػ، بدأت الباحثة بالتطبيؽ القبمي ألداة مسح الذكاءات المتعددة التي أعدتيا ٤090/٤090

عمى المجمكعة التجريبية بمدرسة االبتدائية السادسة بالخبر في الفصؿ الدراسي الثاني المكافؽ 
ىػ عمى طالبات الصؼ السادس االبتدائي، ككاف عدد ٤090/ 7/9يـك االثنيف بتاريخ 

 ىػ.  ٤090/٤099(، كالبلتي سينتقمف إلي المتكسطة في العاـ 09الطالبات )
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ىػ، كىذه المدرسة 2/٤٤/٤090/تـ زيارة المدرسة المتكسط األكلى بالخبر يـك األحد بتاريخ 0
تدائية السادسة التي أ جرم فييا التطبيؽ عمى المجمكعة عبارة عف مجمع يضـ المدرسة االب

 التجريبية مف عينة الدراسة. 
/التنسيؽ مع إدارة المدرسة المتكسطة األكلى بالخبر؛ بغرض التعريؼ بأىمية الدراسة كأىدافيا، 0

كطبيعة االستراتيجيات المستخدمة في التدريس، كالفترة الزمنية التي ي حتاج إلييا في تطبيؽ 
           لدراسة، كعدد الدركس التي سكؼ يتـ تطبيقيا، كقد أبدت المديرة التعاكف، ككذلؾا

 معممة المادة.
/التعرؼ عمى تجييزات المدرسة، كما ىك متكفر فييا، كما يحتاج إلى تحضيره مف األدكات 0

 كالمكاد البلزمة لتطبيؽ الدراسة.
ـ كغرفة الصؼ، كك كف االستراتيجيات / اختيار مكاف تنفيذ التجربة، كىك مختبر العمك 9

المستخدمة تحتاج إلى تكزيع الطالبات في مجمكعات لمقياـ بأنشطة الدراسة كالمياـ التعميمية؛ 
 فقد تـ ترتيب غرفة الصؼ عمى شكؿ مجمكعات؛ كي تتبلءـ مع طبيعة الدراسة. 

 /التطبيق القبمي لالختبار:9
ة الدراسة المتمثمة في مجمكعتيف: الضابطة تـ تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى عين     

 ىػ.94/٤٤/٤090كالتجريبية، يـك الخميس المكافؽ 
ىػ، مسترشدة بدليؿ ٤090/ 99/٤٤/ قامت الباحثة بتطبيؽ التجربة  يـك األحد المكافؽ ٤4

المعممة الذم تـ إعداده كفق ا لطرؽ التدريس القائمة عمى استراتيجيات الذكاءات المتعددة 
ف، كىما: )العمـ كتفاعبلت األجساـ، المادة كتغيراتيا(، كذلؾ مف خبلؿ قياميا لمكحدتي

بالتدريس شخصي ا لممجمكعتيف: المجمكعة الضابطة، كالمجمكعة التجريبية. كقد استغرؽ زمف 
( أسابيع، كسارت عممية التدريس 0( حصص أسبكعي ا، لممادة )0( دقيقة بكاقع )00الحصة )
 كما يمي:

 مجموعة التجريبية:/التدريس لم2
حيث تـ التدريس لممجمكعة التجريبية باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة كفؽ       

 اإلجراءات المعدة مف قبؿ الباحثة، كمف الخطكات التي تـ تنفيذىا في ذلؾ ما يمي:
تقسيـ  /تحديد عدد المجمكعات في المجمكعة التجريبية؛ ألف تطبيؽ ىذه االستراتيجيات يستمـز٤

الطالبات إلي مجمكعات، كقد قسمت الطالبات إلى ثماف  مجمكعات حسب رغباتيـ؛ مف أجؿ 
( 0تحقيؽ مبدأ التعاكف كالمشاركة فيما بينيف، ككاف عدد الطالبات في كؿ مجمكعة )

 طالبات.
/القياـ بتسمية المجمكعات، مع التأكيد عمى ضركرة انتماء كؿ طالبة إلى مجمكعة طكاؿ فترة 9

 تطبيؽ، كتكزيع كتاب الطالبة عمى جميع الطالبات الذم أعدتو الباحثة.ال
 / ممحوظات الباحثة:3
حصكؿ بطء في تنفيذ المياـ كاألنشطة في بداية تدريس المجمكعة التجريبية؛ ككف التجربة -أ

 جديدة عمييـ.
ابة في ضعؼ استيعاب األدكار في البداية، فقد كانت إحدل الطالبات ىي التي تتكلى اإلج-ب

 بعض المجمكعات؛ كىذا استدعى التأكيد عمى جميع المجمكعات عمى تبادؿ األدكار بينيـ.



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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مشاركة بعض الطالبات لزميبلتيف في التفكير باألنشطة، كالمياـ في البداية كانت ضعيفة، -ج
 كلكف مع التقدـ في التجربة كانت أكثر فعالية.

ا مف خبلؿ النشاط الجماعي الذم تـ  زيادة الحماس كاالىتماـ مف الطالبات، كىذا-د كاف كاضح 
 بيف المجمكعات.

 مع التقدـ في التجربة؛ زاد مستكل الطالبات في التعامؿ مع االستراتيجيات المقدمة ليف.-ىػ
 /التطبيق البعدي لالختبار:22
ىػ، طبؽ االختبار ٤/٤/٤099بعد االنتياء مف تطبيؽ التجربة يـك األربعاء المكافؽ     

يمي تطبيق ا بعدي ا عمى المجمكعتيف: التجريبية كالضابطة في كقت كاحد، كذلؾ يـك التحص
 ىػ،  ثـ تـ  تصحيح االختبار كفق ا لمفتاح االختبار.9/٤/٤099الخميس المكافؽ 
 نتائج الدراسة:

 توصل البحث إلى العديد من النتائج، نوجزىا فيما يمي:
 تي ىك األكثر شيكع ا لدل طالبات الصؼ أظيرت نتائج الدراسة أف الذكاء الشخصي الذا

، يميو الذكاء المفظي كالمغكم، كبالمرتبة الثالثة يأتي الذكاء  األكؿ المتكسط في مقرر العمـك
التصكرم المكاني، يميو الذكاء االجتماعي، كبالمرتبة الخامسة بيف الذكاءات السائدة لدل 

حيف أف أقؿ الذكاءات السائدة لدل  طالبات الصؼ األكؿ المتكسط يأتي الذكاء المنطقي، في
 طالبات الصؼ األكؿ المتكسط في مقرر العمـك يأتي الذكاء المكسيقي.

 ( في متكسط درجات الطالبات 4.40إف ىناؾ فركق ا ذات داللة إحصائية عند مستكل )
      timssبالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة باالختبار البعدم عند مستكيات التفكير الثبلثة ؿ

( كذلؾ لصالح الطالبات بالمجمكعة التجريبية؛ مما يدؿ عمي  ) المعرفة،التطبيؽ،االستدالؿ
كجكد أثر الستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تحصيؿ الطمبة في مستكيات الثبلثة 

 )المعرفة،التطبيؽ،االستدالؿ(. 
 ( في الدرجة الكمية4.40إف ىناؾ فركق ا ذات داللة إحصائية عند مستكل )  لمتحصيؿ

الدراسي بالمجمكعتيف التجريبية كالضابطة باالختبار البعدم، كذلؾ لصالح الطالبات 
           بالمجمكعة التجريبية؛ مما يدؿ عمي كجكد أثر الستراتيجيات الذكاءات المتعددة في 

 تحصيؿ الطمبة.
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 توصيات الدراسة:
 نو يمكن تقديم التوصيات التالية:في ضوء النتائج التي تم التوصل إلييا في ىذا البحث، فإ

تدريب المشرفيف التربكييف كالمعمميف عمى كيفية تطبيؽ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في  (٤
 تدريس مادة العمـك لمصؼ األكؿ المتكسط عف طريؽ الدكرات التدريبية ككرش العمؿ.

يجيات الذكاءات في القياـ بالمزيد مف األبحاث المستقبمية؛ لمتحقؽ مف مدل فاعمية استرات (9
 تدريس المرحمة االبتدائية، المتكسطة، الثانكية، كالجامعية.

تييئة غرفة الصؼ بمكاد كمصادر تعميمية كأساليب تقنية حديثة تتيح لمطالبات استخداـ  (9
.  ذكاءتيف المتعددة في تعمـ مادة العمـك

لمكضكعات، بما ضركرة تضميف محتكل مادة العمـك أنشطة الذكاءات المتعددة في مختمؼ ا (0
 يتناسب مع الطالبات في المراحؿ التعميمية المختمفة.

االىتماـ بتطبيؽ استراتيجيات الذكاءات المتعددة بشكؿ منيجي، بحيث تشمؿ المحتكل  (0
 الدراسي كالمعمـ كالطالب كالبيئة التعميمية.

، مف خبلؿ نقاط القكة لدي (0 يف، كأنيف االىتماـ بالطالبات منخفضات التحصيؿ في مقرر العمـك
 يممكف ذكاءات مختمفة تيسر ليف التعمـ.

 مقترحات الدراسة:
بناء  عمى ما تكصؿ إليو البحث مف نتائج، تقترح الباحثة مجمكعة مف األبحاث المستقبمية،       

التي ترجك أف تسيـ في تككيف لبنة مف المبنات التي ترفع مف شأف المناىج كطرؽ التدريس 
، كمف ىذه   المقترحات ما يمي:لمقرر العمـك

إجراء دراسة تطبؽ عمى مناطؽ أخرل مف المممكة كمقارنة نتائجيا مع الدراسة الحالية،  (٤
جراء دراسة مماثمة تطبؽ عمى الطبلب كمقارنة النتائج بالدراسة الحالية.  كا 

إجراء دراسة لمكشؼ عف فاعمية التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة عمى  (9
، التفكير بأنكاعو، عادات العقؿ(.متغيرات أخ  رل، مثؿ: )االتجاه نحك مادة العمـك

إجراء دراسة مماثمة تتناكؿ فاعمية التدريس باستخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في  (9
 التحصيؿ في مراحؿ تعميمية كمقررات مختمفة.

تدريس المقرر،  إجراء دراسات لمعرفة الفركؽ بيف المعممات لمقرر العمـك مف حيث: كفاءة (0
 كاستخداـ استراتيجيات تدريسية متنكعة تتناسب مع مطالب الفركؽ الفردية بيف الطالبات.

إجراء دراسة لفاعمية برنامج إلكتركني لتدريب معممي كمعممات العمـك عمى بعض  (0
 االستراتيجيات الحديثة التي تستند لمذكاءات المتعددة.

 الذكاءات المتعددة لمطالبات في مقرر العمـك بناء برنامج تدريبي كفاعميتو في تنمية (0
 
 
 



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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 المصادر والمراجع
: المراجع  العربية:  أوال 

(. أثر استخدام استراتيجية تعميمية قائمة عمى نظرية الذكاءات 94٤0أبك حمد، سيريف ) -
المتعددة في تحصيل طمبة الصف السادس األساسي في المدارس 

نياج المغة العربية وفي الحكومية في محافظة نابمس في محتوى م
رسالة ماجستير غير منشكرة، قسـ المناىج  تنمية التفكير الناقد لدييم،

 كأساليب التدريس، كمية الدراسات العميا، جامعة النجاح الكطنية، نابمس.
، ترجمة مدارس 9، طالذكاءات المتعددة في غرفة الصف(. 9440أرمستركنج، ثكماس ) -

 لعربية السعكدية: دار الكتاب التربكم.الظيراف الدكلية. المممكة ا
( فاعمية أنشطة كأساليب تدريس قائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة 9447األىدؿ، أسماء ) -

في تحسيف تحصيؿ الجغرافيا كبقاء أثر التعمـ لدل طالبات الصؼ األكؿ 
 (.٤(، ع)٤المجمد ) مجمة أم القرى، الثانكم بمحافظة جدة، الرياض،

 . القاىرة: دار الفكر العربي.الذكاءات المتعددة والفيم (.9449عبد الحميد )، جابر جابر -
("، الطبعة الذكاءات المتعددة والفيم )تنمية وتعميقـ(، "9449، جابر عبد الحميد، )جابر -

 األكلى، القاىرة:  دار الفكر العربي، مصر.
 . الرياض: مكتب التربية العربي.أ طر العقل(.94٤9، ىكارد.)جاردنر -
. عماف: دار قياس وتقييم قدرات الذكاءات المتعددة.]ب [ـ(9449. عبد اليادم )حسيف -

 الفكر.
 . عماف: دار الفكر.تربويات المخ البشري.]أ[ـ(9449. عبد اليادم )حسيف -
( أثر استخداـ استراتيجيات الذكاءات المتعددة في 9440خطابيو، عبد اهلل  كالبدكر، عدناف ) -

ب طمبة الصؼ السابع األساسي لعمميات العمـ، تدريس العمـك في اكتسا
، مكتب التربية العربي لدكؿ الخميج، ، مجمة الخميج العربيالرياض

 .77ع
الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي )المفاىيم والنظريات ( 9442، فضمكف )الدمرداش -

 . اإلسكندرية: دار الكفاء..والتطبيقات(
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 في بالمرحمة المتوسطة العموم مقررات محتوى تقويم ) 94٤4 )بركات اهلل ، غـرالزىراني -
 "TIMSS"والعموم لمرياضيات الدولية التوجيات متطمبات دراسة ضوء
 .المكرمة مكة القرل، أـ التربية جامعة منشكرة، كمية غير دكتكراه رسالة

تصور مقترح لتطوير أدوات قياس تحصيل الطالب وفق ـ(، "9447الزىراني، محمد ) -
"، رسالة دكتكراه غير بوزارة التربية والعميم جودة الشاممةمعايير ال

 منشكرة، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية.
أثر برنامج تدريسي قائم عمى دمج الذكاءات المتعددة وأنماط التعمم ( 94٤4زيتكف، إيماف ) -

في قدرة الطالبات عمى حل المشكالت الرياضية ودافعيتين لتعمم 
 ، رسالة دكتكراه، الجامعة األردنية، عماف، األردف.الرياضيات

 ، القاىرة: دار السحاب.الذكاءات المتعددة"ـ(، "9442عامر، طارؽ عبد الرؤؼ، ) -
"فعالية استخدام بعض استراتيجيات الذكاءات المتعددة ـ(، 9442عبد الحميد، رشا ىاشـ، ) -

يذ المرحمة في تنمية التحصيل واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى تالم
 رسالة ماجستير، كمية البنات، جامعة عيف شمس، مصر.  االبتدائية"،

أثر استخدام كل من استراتيجيات نظرية الذكاءات (.9440عثامنة، محسف عمي فيج ) -
المتعددة واستراتيجية التعمم التعاوني في تنمية التفكير اإلبداعي لدى 

، رسالة دكتكراه األردنفي  الجغرافيةطالب المرحمة الثانوية في مبحث 
 غير منشكرة، جامعة عماف العربية لمدراسات العميا: األردف.

. الرياض: مكتبة المدخل إلي البحث في العموم السموكيةق(.٤099العساؼ، صالح حمد ) -
 العبيكاف.

(. مستكيات الذكاء المتعدد لدل طبلب مرحمة التعميـ 9440عفانة، عزك كالخزندار، نائمة ) -
مجمة زة كعبلقتيا بالتحصيؿ في الرياضيات كالميكؿ نحكىا. األساسي بغ

 .٤24-٤04، 9( ٤9) الجامعة اإلسالمية
برنامج تعميمي قائم عمى الذكاءات المتعددة في تحصيل (. أثر 94٤9عرفو، بسينة. ) -

، رسالة دكتكراه غير منشكره، كمية التربية،  قسـ المناىج كطرؽ العموم
 التدريس، جامعة دمشؽ، دمشؽ.

الدولية  االختبارات في اإلرشادي الدليلىػ( ٤099) الخميج لدكؿ العربي التربية مكتب -
TIMSS. :الخميج لدكؿ العربي التربية مكتب الرياض.  



 ىدى بنت ابراىيم بن عبده عضابي أ /       أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة
 إليام بنت عمي الشمبي/  د
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