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دراسة تقويمية النعكاس نظرية جااردنر ياا اكاءكا ال اكمتعادد  ياا      

 .أنشطة اكمنهاج اكجديد كماد  اكعكوم  يا اكصف اكرابع األساسا
 

 *بسينة عرفة.د
                                            

 اكمكخص
 

تى ان كدداا الدداتااام الدة ددتاأل  دد  اتنلدديى الة طةدةددى   نلدديى هددت ا التسا ددى تلددف م دد    مدد
 الد اج ى الةقويدةى الواساأل    تال الكةابةن.  لةحقةق من ذلك  جاب البحث عن ات ئطى اآلمةى:

 ما متى احةواا تةاب اتنليى  الةتسيبام لطتس ا الواساأل    تةاب الةطدةا؟ -1
ى الد اج ددى الةقويدةددى عطددف اس ا تدد    دد  مددن مددا ن ددز مددوشط اتنلدديى الة طةدةددى   نلددي -2

   ول الكةاب   حتامه؟
ما متى ان كاا الاتااام الدة تاأل    اتنليى الة طةدةى الواساأل    تةاب الةطدةا  تةداب  -3

 اتنليى  الةتسيبام    مااأل ال طوم ؟ 
لةطدةدا  دد  مدا مدتى ان كداا الداتااام الدة دتاأل  د   نلدديى الد اج دى الةقويدةدى  د  تةداب ا -4

 مااأل ال طوم؟ 
هدددد  موشعددددا اتنلدددديى الة طةدةددددى   نلدددديى الد اج ددددى الةقويدةددددى بلددددك  مةددددواش  عطددددف  نددددواط  -5

 الاتااام تا ى؟ 
مكونا عةنى البحث من جدةع اتنليى الة طةدةى  الةقويدةى الدةضددنى  د  تةداب الةطدةدا  تةداب 

الدحةدوى.  مدددا الباحثدى ا دةداسأل  اتنليى  الةتسيبام  د  مدااأل ال طدوم.  ا دةمتم مدنلي محطةد 
لةحطةددد  الدحةدددوىق  محققدددا مدددن مدددتسلا  تباملددداق  ا دددةمتما الدةو ددديام  الن دددز الدئويدددى  ددد  

 اإلجابى عن   ئطى البحث.
 انةلدددددا نةدددددالي البحدددددث تلدددددف    تةددددداب اتنلددددديى  الةدددددتسيبام   يحةدددددو ق  دددددوى مدددددا  ن دددددبةى 

وشط اتنلديى الة طةدةدى عطدف  حدتام  تلدف اتدةال  ن دز مد ( من اس ا تةاب الةطدةدا ٪25ق32)
نلدداًا .  مددا  نلدديى الد اج ددى الةقويدةددى  ةوشعددا  15.55 نلدديى   6الكةددابق الةدد  م ا حددا بددةن 

  نليى. 55ق3   2.32بلك  مةواش  عطف  حتام الكةابق  م ا حا القةم بةن  
  

 * كلية الرتبية، جامعة دمشق، سورية.
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ا الدداتااام الدة ددتاأل  دد  اتنلدديى الة طةدةددىق  قددت  مومددطا التسا ددى تلددف اتددةال  مددتى ان كددا
 ٪23 سام  نليى ت  من الداتااام: ال يايد   الد دت   الب د   بن دز م مر دى م ا حدا بدةن )

(ق  ددد  حدددةن  سام  نلددديى تددد  مدددن الددداتااين: الطصدددو   اليبة ددد   اللم ددد  بن دددز  سددد ق 21٪ 
تااين: ا جةدددددداع  (.  مدددددا  نلددددديى الدددددا ٪5.13ق ٪13.33ق ٪15.41 كاندددددا عطدددددف الةةدددددال  )

(.   ةدا ية طق بان كاا الاتااام الدة تاأل     نليى الد اج ى ٪1 الدو ةق   قت تانا  س  من )
الةقويدةىق ح طا  نليى الاتاا الطصو  عطف  عطف ن بىق مالها الداتاا ال يايد ق  الداتاا الب د  ق 

 قةى الاتااام.(ق  لم ي ا    نلاط    ب ٪5ق6ق ٪21ق2ق ٪24.32 كانا عطف الةةال  )
 بلك  عام يدكن القول: ت  اتنليى  الةتسيبام لم مةوشط بلك  مةواش  عطف اس ا ت      

  لكنلا عك ا  نواط الاتااام الدة تاأل بن ز مةرا مى.من   ول الكةاب   حتامهق 
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 املقدمة: -1

احلايل تطوراً سريعاً ومتالحقاً يف شىت جماالت احلياة؛ نتيجة للثورة املعلوماتية والتقنية ولثورة  يشهد العصر
االتصااااا. ا مااار الاااىل  يااادعو ير عنلياااة تطاااوير منهوماااة التعلااايض وتاااديثها ل ااا  تساااتجي  ملقت ااا  تلااا  

، ووسااايلة سساساااية لت قياااق التغااا.ات. ويعااادا ال تااااع املدرسااا  عنصاااراً جواريااااً يف منهوماااة العنلياااة التعلينياااة
سااااادان املاااانهص،  نااااة مصاااادر املعرفااااة ا ساسااااية ل اااات ماااال املعلااااض واملااااتعلض، فااااا وا يساااات دمة للت طااااي  
لل صااااص الصااااثية، والثاااااب يتااااوود منااااة باااااملوامز واماااايات الاااا  تشااااجعة علاااا  مويااااد ماااال تصاااايت ا ف ااااار 

ت والنقد واملقارنة، سواء سكان ذل  مل خالا واملعلومات اجلديدة، وتنّن  لدية القدرة عل  التث . والت لي
 املادة العلنية سم مل خالا ا نشطة سو التدريبات سو ا سئلة املت ننة فية. 

ومد ااتضَّ املربّون، عل  مار العصاور، بال تااع املدرسا  وهتاواد، وشاددوا علا  نوعياة املثااايض وا نشاطة 
 اااادان املنشاااودة واملتنثلاااة يف بنااااء ش صاااية املتعلنااا  العلنياااة وا سااائلة املت اااننة فياااة، مااال سجااات تقياااق ا

املت املة. فجودة ال تاع املدرس  تسهض يسهاماً مباشراً يف االرتقاء مبستوى التعليض. واىلا جيعت مل ا مهية 
مب ااان دراسااتة وتليلااة ماال فاارتة ير سخاارى، ليبقاا  وساايلة فاعلااة وسداة ناج ااة، تساااعد املدرسااة علاا  القيااام 

 بدوراا.
 :مشكلة البحث -2

ميثت ال تاع املدرس  "الوجة التطبيق  للننهاج الرتبو  ب ت سادافة وهتواد وسنشطتة وسسالي  تقومية". 
العلنياة،  وماينهض ثقاافتهض املتعلناون يساتند مناة الاىل  (، فهاو املصادر الار ي 54، ص6891)اموالادد، 

والتقاو،،  خي ا  للت ليات واملراجعاة ن وي تسابون مال خاللاة مهاارات التث ا. العلنا ؛ ولاىلل  يست سال س
سن التعلايض Willgose (1994 )لقاد ذكار وجلاو   .الرتبوياة ا اادان تقياق يساهض بشا ت فعااا يف ل  

الثعاا "يتطل  انتقاء املعلومات وتنهينها مبا يتناس  م  حاجات املتعلن ، وي ون ذل  عل طريق بنااء 
(. وماال انااا كااان Willgose, 1994, p 27نهنااة" )املنااااص وال تاا  املدرسااية وفااق سساا  علنيااة م

منااااص املااواد الدراسااية عامااة ومنااااص املااواد العلنيااة خاإلااة  اارورة مل ااة  عااداد جياات  االاتنااام بتطااوير 
 يستطي  مواكبة العصر الىل  نعيشة، ويسهض يف تطويرد.

تعلض املث ااار ماااادة العلاااوم حجااار ا سااااف لت قياااق ا ااادن الساااابق، فهااا  تساااهض يف يعاااداد  املااا وتشااا ت
واملثقز علنياً، وا  السابيت ا سااف لت اويل املثااايض العلنياة الا  تاتد  ير تساري  النناو العقلا  واملعاريف 
لاادى املتعلناا  الااىل  يساااعد علاا  تقيااق الااتاللم ماا  تطااورات العصاار.  ويف اااىلا الصاادد يتكااد في وتساا   

(. وباعتبااار سن مثاااايض 22، ص6886)منصااور،  "سن النناو العقلاا  املعااريف ميار ماال بوابااة املثاااايض العلنياة"
مااادة العلااوم ااا  جااوء ماال املثاااايض العلنيااة عنوماااً، تأخااىل مااادة العلااوم سمهيااة خاإلااة بالنساابة للطثاات، فهاا  
تسااااعدد علااا  "تلبياااة حاجتاااة لثهاااض الطبيعاااة اويطاااة باااة، وتثسااا. الهاااواار الااا  يشاااااداا، واحلصاااوا علااا  

 (. 90-98، ص ص 2004رون، ا جوبة املطلوبة" )سبو النور وآخ
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ويف تطوير املنااص يعتند املربون عل  عنلية التقو، املستنر  ا،  هنا تووداض مبعلومات عل مدى فعالية 
اىلد املنااص، وتساعداض يف الوإلوا ير "إليغ سف ت للننااص التعلينية ت نل تقياق ا اادان املطلوباة" 

 جوء بأكنلة سو عل  املنهص عل  التقو، مي ل سن تنثىل (، والسينا سن عنلية641، ص 6889)فالوم ، 
 .التعلينية، سو تتناو ا مجيعها الوسا ت سو سو ا نشطة اوتوى سو ا ادان وحداا تتناوا منة، فقد

ومد سجر  دراسات كث.ة عل  املستوى اول  والعريب والعامل  لت ليت كتا  العلاوم وتقوميهاا، باالعتنااد 
( سو القاايض العلنياااة 2006ة، فبع ااها اعتنااد معياااار العنليااات العقليااة املعرفيااة )موساا  علاا  معاااي. متعاادد

(، و)الشاااااااعيل ، وخطابياااااااة، 2002( سو عنلياااااااات العلاااااااض )بعاااااااارة 2008(، و)اموعلااااااا ،2009)سمحاااااااد، 
(. وبع ها اآلخر مّوم كتا  العلاوم يف  اوء الثقافاة 2001(، و)الصوايف، 2005(، و)عبد اجمليد، 2002
(. واختىل فريق ثالث مثهوم اجلاودة 2009(، سو يف  وء ا ادان الرتبوية )إلاحل 2009ح ن ،العلنية )

 (. 2008معياراً للت ليت والتقو، )معال،
وعلااا  الااارتض مااال تعااادد املعااااي. املعتنااادة يف الت ليااات والتقاااو،، مي ااال القاااوا  ين عااادداً مااال املعااااي. سو  

، الا  سحادث  Howard Gardnerت املتعاددة  اوارد جااردنر النهرياات   ياتتططاّرإ يلياة، كنهرياة الاىلكاءا
 ا فاراد، مجيا لاد   سن تثرت اهىلد النهرياة( ثاورة يف جمااا املنارساات الرتبوياة؛ و 6892مناىل ههورااا عاام )

يرى جارنر "سنناا جيا   التصور اىلا مل وانطالماً . متثاوتة تعنت بدرجات خمتلثة ذكاءات مثانية ا مت، عل 
ذكااااء ا طثااااا يف التعلااايض باملناااااص القا ناااة علااا  التلقااا  اوااا ، وي اااا جيااا  الرتكياااو علااا   سال نتعامااات مااا 

(. 94، ص2002ا نشاطة امل تلثااة ل ا  يسااتثيد كات طثاات مال النشااا  الاىل  يوافااق ذكاءاتاة" )الثقيهاا ،
يئاهتاا املدرساية "ولقد تبىن اىلد النهرية كث. مل املدارف يف الوالياات املت ادة وكنادا وسسارتاليا، الا  نهنا  ب

(. واىلا يعا  2، ص2005وسسالي  تدريسها ومنااجها وطرا ق تقوميها وتدري  معلنيها حو ا" )البدور،
يم انية التطارإ ير ااىلا املعياار واحاداً مال املعااي. ا  اافية سو املتنناة لتقاو، ال تااع. وتعادا ا نشاطة الا  

ااااا ا داة ا ساساااية لت قياااق الاااتعلض النشااا ، فهااا  تتاااي  يت اااننها ال تااااع مااال العناإلااار املهناااة فياااة باعتبار 
الثرإلة للنتعلن  الست شان املثاايض العلنية؛ ومي ل سن تساهض ا نشاطة يف تننياة مهاارات التث ا. مثات 
 املالحهة واملقارنة والتصنيز والتثس. والت ليت والرتكي  والتنبت، وتدريبهض عل  مهارات التعلض الىلايت.  

ناااااص يف اجلنهورياااة العربياااة الساااورية، وطبقااا  سوا مااارة بعاااد تطويرااااا، يف العاااام الدراسااا  لقاااد طاااورت امل
. ونهااراً (، مبااا يف ذلاا  مااادة العلااوم للصااز الراباا  ماال احللقااة ا ور يف التعلاايض ا ساساا 2060-2066)

 هاولااة لتقااو،  مهياة نهريااة الااىلكاءات املتعااددة، وسمهيااة عنليااة التقااو، املساتنر للننااااص، كااان الب ااث احلااايل
مدى انع ااف نهرياة الاىلكاءات املتعاددة يف ا نشاطة الاواردة يف كتااع التلنياىل وكتااع ا نشاطة والتادريبات 

 يف مادة العلوم للصز الراب  مل احللقة ا ور مل التعليض ا ساس  يف املنااص اجلديدة.
الداتااام الدة دتاأل  د   "مق د  مدتى ان كداا نة يدىوانطالماً مما سبق تت دد مش لة الب اث يف  

 لط ف ال ابع ات ا  ".  نليى مااأل ال طوم     الدناهي الدتيتأل
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 :أسئلة البحث -3
 يسع  الب ث ير ا جابة عل ا سئلة اآلتية  
 ما مدى احتواء كتاع ا نشطة والتدريبات عل  الدروف الواردة يف كتاع التلنيىل؟ -1
طة املراجعاااة التقوميياااة علااا  دروف كااات فصااات مااال فصاااوا ماااا نسااا  تاااو ا ا نشاااطة التعلينياااة وسنشااا -2

 ال تاع ووحداتة؟
مااااا ماااادى انع اااااف الااااىلكاءات املتعااااددة يف ا نشااااطة التعلينيااااة الااااواردة يف كتاااااع التلنيااااىل وكتاااااع  -3

 ا نشطة والتدريبات يف مادة العلوم؟ 
 لتلنيىل يف مادة العلوم؟ ما مدى انع اف الىلكاءات املتعددة يف سنشطة املراجعة التقوميية يف كتاع ا -4
 ات تو ع  ا نشطة التعلينية وسنشطة املراجعة التقوميية بش ت متوا ن عل  سنواا الىلكاءات كافة؟ -5
 :أهمية البحث -4

 تأيت سمهية الب ث مل النقا  اآلتية 
حادود علاض  تعد الدراسة احلالية را دة يف اجلنهورياة العربياة الساورية، فها  الدراساة ا ور هليااً، يف -1

الباحثاة، الاا  دراساا  سنشااطة مااادة العلااوم يف املنااااص اجلدياادة، للصااز الراباا  ماال احللقااة ا ور ماال التعلاايض 
 ا ساس  يف  وء نهرية الىلكاءات املتعددة.

ينتهاار سن تسااهض نتااا ص اااىلد الدراسااة يف تديااد ماادى تااوافر سنشااطة تتناساا  ماا   نهريااة الااىلكاءات  -2
 ديدة. املتعددة يف املنااص اجل

يتمت سن تثو نتا ص الدراسة احلالية بع  الباحث  ير تليات هتاوى وسنشاطة ماواد دراساية سخارى،  -3
 يف مراحت دراسية خمتلثة، للومون عل  مدى سخىلاا باالعتبار نهرية الىلكاءات املتعددة. 

يف اجلنهورياة وسإلا اع القارار التعلينا  والرتباو   املناااص تقادم الدراساة معطياات مهناة مل ططا  -4
 العربية السورية فينا خيص االاتنام بنهرية الىلكاءات املتعددة عند يعداد املنااص الرتبوية وتطويراا.

 أهداف البحث: -5
 يهدن الب ث ير است شان 

مدى احتواء ا نشطة الواردة يف كتاع ا نشطة والتدريبات عل  الدروف الواردة يف كتاع التلنياىل  -1
  يف مادة العلوم.

 نس  تو ا ا نشطة التعلينية وسنشطة املراجعة التقوميية عل  فصوا ووحدات ال تاع. -2
مااااادى انع ااااااف الاااااىلكاءات املتعاااااددة يف ا نشاااااطة التعلينياااااة يف كتااااااع التلنياااااىل وكتااااااع ا نشاااااطة  -3

 والتدريبات يف مادة العلوم.
 تاع التلنيىل يف مادة العلوم.مدى انع اف الىلكاءات املتعددة يف سنشطة املراجعة التقوميية يف ك -4



 دراسة تقويمية آلنعكاس نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددة .................................................. د. عرفة
 
 

 181 

مقاادار اخااتالن نساابة تااو ا كاات نااوا ماال سنااواا الااىلكاءات يف ا نشااطة التعلينيااة وسنشااطة املراجعااة  -5
 التقوميية.
يم انياااة الوإلاااوا ير مقرتحاااات مي ااال سن تسااااعد يف تثعيااات اسااات دام نهرياااة الاااىلكاءات املتعاااددة  -6

  مادة العلوم.   نل كتاع التلنيىل وكتاع ا نشطة والتدريبات يف
 :منهج البحث -6

اعتند الب ث عل  مانهص تليات اوتاوى النساجامة ما  طبيعاة الب اث، وكوناة ا كثار مالءماة ل  اا  
اماإلااة بتقااو، املنااااص، واااو "سحااد ا سااالي  املو ااوعية ا ادفااة، لتفااادة ماال املعلومااات املتاحااة عاال طريااق 

 (. 25، ص6882  املنهض وال ن  للن توى" )ش اتة، تويلها ير مادة كنية هبدن الوإلز املو وع
 :حدود البحث -7

امتصاار الب ااث علاا  تديااد ماادى انع اااف نهريااة الااىلكاءات املتعااددة يف سنشااطة كتاااع التلنيااىل وكتاااع 
ا نشااااطة والتاااادريبات يف مااااادة العلااااوم يف املنااااااص اجلدياااادة، للصااااز الراباااا  ماااال احللقااااة ا ور ماااال التعلاااايض 

 .2066/ 2060ورية العربية السورية، الىل  طبق للنرة ا ور يف العام الدراس  ا ساس  يف اجلنه
 :التعريفات اإلجرائية ملصطلحات البحث - 8

ا نشاطة الاواردة يف كتااع التلنياىل وكتااع ا نشاطة  ميناة علا  ح اض ااو يإلادار :لتقويي  ا -8-1
 اد عل  ه  مب  وفق الىلكاءات املتعددة.والتدريبات يف مادة العلوم لتقدير مدى دمتها وفعاليتها، باالعتن

يشاا. ير عاادد ماارات ههااور سنشااطة كاات نااوا ماال سنااواا الااىلكاءات الثنانيااة الاا   :االنعكووا  -8-2
 حدداا جاردنر.

اا  جمنوعاة امايات التعلينياة ا ادفاة الا  مي ال سن ميارساها  أنشطة الوكاااات املتعودد :   -8-3
 كت جمنوعة منها يف تننية ذكاء سو سكثر مل الىلكاءات الثنانية.   التالميىل  نل الصز سو خارجة، وتسهض

اا  جمنوعااة امايات التعلينيااة ا ادفاة، واملهااام وا فعااا واملنارسااات  :األنشووطة التعليميووة -8-4
العلنية اوددة يف كتاع التلنيىل وكتاع ا نشطة والتدريبات يف مادة العلوم، ال  مي ل سن ميارسها التالميىل 

 الصز سو خارجة سثناء عنلية التعلض.يف 
اا  جمنوعاة امايات التعلينياة ا ادفاة، واملهاام الا  ميارساها  أنشطة املراجعوة التقيييوة:   -8-5

 التالميىل يف هناية عنلية التعلض. ووردت فق  يف كتاع التلنيىل  نل مسن  مراجعة الدرف.
 :الدراسات السابقة -9

وى املنااااص وتقوميااة يف  ااوء معاااي. خمتلثااة، وماال  ااننها منااااص سجاار  العديااد ماال دراسااات تلياات هتاا
العلاااوم، الااا  حللااا  ومومااا  لدراساااة جمااااالت متعاااددة منهاااا  مااادى تقيقهاااا ل اااادان الرتبوياااة، سو مااادى 
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احتوا ها عل  سنواا وسش اا املعرفة العلنية ووهيثتها، ومثااايض الرتبياة البيئياة والقايض العلنياة والتناور العلنا  
 :ا مل اجملاالت. ومل اىلد الدراساتوت.ا
 الدراسات العربية: -9-1

( دراسااة ااادف  ير تلياات هتااوى وسساائلة كتاااع العلااوم للصااز السااادف 6885وسجاارى سبااو الراتاا  )
ا ساس  وتقومية مل وجهة نهر املعلن  يف ا ردن. ومد سشارت النتا ص سن معهض ا ادان الرتبوية ركوت 

ثر مل تركيواا عل  املساتوى االنثعاايل واملهاار . كناا سشاارت ير سن عادد ا نشاطة عل  املستوى املعريف سك
يف ال تاااع مناساا  لطبيعااة املااادة العلنيااة، وسنااة يتثااق ماا  سااادان تاادري  العلااوم، ويساااعد علاا  يكساااع 

 الطلبة املهارات الال مة واالجتااات االجيابية حنو العلوم.
مام بت ليت كت  العلوم احلياتية، لت ديد مادى  Haury(2000)وذكر الشعيل  وخطابية سن اور  

تقيقهاااا  اااادان تااادري  العلاااوم حسااا  املعااااي. الوطنياااة يف الوالياااات املت ااادة ا مري ياااة، ووجاااد سن ااااىلد 
ال تاا  سمهلاا  معهااض املثاااايض املهنااة. كنااا وجااد سن ا مثلااة والتو ااي ات تعاار  بشاا ت جماارد سكثاار ماال 

 عر ها حسية.
( دراسااة لتقااو، ا نشااطة التقومييااة الااواردة يف كتاا  احللقااة ا ور ماال 6885نااد )كنااا سجاارى وليااد وه

التعليض ا ساس  يف دولة الب ريل. ومل النتا ص ال  توإلال  يليهاا الدراساة اخاتالن عادد ا نشاطة الاواردة 
ة سو ت نيات يف ال ت  املدروساة، وكانا  سكثار ا نشاطة التقوميياة الا  اباىلاا املعلناون اا  ا سائلة القصا. 

 .اجلنت، مث سسئلة االختيار مل متعدد، مث سسئلة الصواع وامطأ، مث سسئلة املطابقة
( فقااد حلاات يف دراسااتة الصااور وا شاا اا والرسااوم التو ااي ية يف كتاا  ريا اايات 2006عطااران ) سمااا

ارتباااا  الصاااور املرحلااة ا ساساااية مااال التعلااايض العاااام يف الاااينل يف  ااوء التقنياااات الرتبوياااة، وتوإلااات ير عااادم 
وا شاااا اا والرسااااوم با ااااادان، وعاااادم ارتبااااا  بع ااااها بالبيئااااة. وبشاااا ت عااااام وجااااد الباحااااث سن الصااااور 

 وا ش اا   تو   وفق معاي. ثابتة وهددة.
( فقااااد درف العنليااااات العقليااااة املعرفيااااة يف كتاااااع العلااااوم املقاااارر للصااااز امااااام  2006سمااااا موساااا  )

واطدطنط ير تديد العنليات العقلية املعرفية ال  يت ننها اوتوى العلن   االبتدا   وفقاً لنهرية جان بياجة،
وسنشطة وسسئلة كتاع العلوم املقرر للصز امام  االبتدا  . وبين  النتا ص سن اوتوى وا نشطة وا سئلة 

العيانياة يال بدرجاة  التقوميية   تسهض يف تننياة العنلياات العقلياة املعرفياة اماإلاة مبرحلاة العنلياات اوسوساة
 هدودة جداً وبش ت ت. متوا ن.

مال  ا وا للصز العلوم كتاع يف التو ي ية الرسوم تقو، ير ( بدراسة ادف 2002ومام عسقوا )
ومساتويات  املتعلنا ، وتدياد  واوتاوى ا اادان ما  تنساجض ال الا  الرساوم لت دياد ا ساسا  التعلايض
 .اال دحاام عادم مبادس ما  ال تنساجض الا  الرساوم تدياد جانا  والوامعياة، ير بالو وح متتا  ال ال  الرسوم

 الرساوم ، ونسابة٪62.5ا اادان بلغا   ما  تنساجض ال الا  التو اي ية وتوإلات ير سن نسابة الرساوم
، ونسابة الرساوم التو اي ية الا  ال ٪29.6الادرف بلغا   ملو اوا بالنسابة سمهياة تشا ت ال ال  التو ي ية



 دراسة تقويمية آلنعكاس نظرية جاردنر في الذكاءات المتعددة .................................................. د. عرفة
 
 

 188 

، وبلغا  نسابة ٪65.9، سما الرسوم تا. الصاادمة فقاد بلغا  نسابتها ٪22.2تويات املتعلن  تناس  مس
 . ٪69.6، وش ل  الرسوم املودمحة نسبة ٪20،8الرسوم ت. الوا  ة 
( بدراسااة ااادف  ير تطااوير هتااوى ماانهص العلااوم يف املرحلااة االبتدا يااة باملنل ااة 2002ومااام الغيااا  )

الجتااات العاملية احلديثة، ومام مل خال ا بت ليت هتوى منهص العلوم يف املرحلة العربية السعودية يف  وء ا
االبتدا يااة يف املنل ااة العربيااة السااعودية وبناااء معيااار لتقااو، هتااوى ماانهص العلااوم يف  ااوء االجتااااات العامليااة 

لعديااد ماال الصااثات اجلياادة احلديثااة، وتوإلاات ير سن  كتاا  التلنيااىل ملااادة العلااوم يف املرحلااة االبتدا يااة تقااق ا
املتطاااورة واملرتاااوع فيهاااا بدرجاااة كبااا.ة، وتقاااق سي ااااً معهاااض خصاااا ص وطرا اااق تنهااايض وعااار  اوتاااوى وفاااق 

 االجتااات احلديثة بدرجة جيدة جداً م  اختالن النسبة مل إلز ير آخر. 
 علاومال كتا  يف العلنياة تليات ا نشاطة ير ( فقاد اادف 2002وخطايباة ) الشاعيل  دراساة سماا

العلض املت ننة  عنليات نوا وتديد عنان، سلطنة يف ا ساس  مرحلة التعليض مل ا ور للصثون ا ربعة
 عيناة كتا   انل آلخار إلاز مال العلنياة بالتسااو  ا نشاطة تاو ا عادم الدراساة نتاا ص بينا  ومد. فيها

 يف نسابة ا كثار هاةاملالح جااءت يذ ب تا  العلاوم؛ العلاض عنلياات عادد يف اخاتالن وههاور الدراساة،
 ا كثار االساتقراء ف اان والرابا ، سماا الثااب كتاايب يف نسابة ا كثار واالتصااا للصاز ا وا، العلاوم كتااع
 بعا  مال العلاوم كتا  يف العلنياة خلاو ا نشاطة عال ف اال ا ساسا ، الرابا  الصاز كتااع يف نسابة

عنلياة  مال الرابا  الصاز كتااعو  القيااف، عنلياة مال ا وا الصاز خاال كتااع يذ العلنياة؛ العنلياات
  .ا وا الصز يف وجدت ح  يف والثالث والراب ، الثاب الصثون مل االستدالا مهارة وتاب  االتصاا،

 كتا  يف ينبغا  ت انينها الا  العلنياة باالقيض ما ناة ( بدراساة اادف  ير امارتاح2008ومام اموعل  )
 ومساتوى العلنياة، القايض تاوافر مادى عال وال شاز ا ردن، يف ا ور ا ساساية املرحلاة لصاثون العلاوم

نسابتها  بلغا  يذ العلنياة باالقيض العلاوم ثاراء كتا  كتا  العلاوم. وماد بينا  النتاا ص يف وت املهاا تتابعهاا،
بنسابة  من ث ااً ف اان العلاوم كتا  يف املت اننة العلنياة القايض تتااب  كاان مساتوى حا  (، يف86.19٪)

 (. ٪40) مقدارااا
( فقاااد اعتناااد علااا  املثهاااوم احلاااديث للجاااودة بوإلاااثة معيااااراً للت ليااات، وماااام بدراساااة 2008سماااا معاااال )

تليليااة تقومييااة ل تاا  ال ينياااء لل لقااة الثانيااة ماال مرحلااة التعلاايض ا ساساا  باالعتناااد علاا  اااىلا املثهااوم، 
املوجاودة تا.  وتوإلت ير سن ال ت  ال توفر سنشطة تعلينياة هثاوة للتث ا. االبت اار ، وسن الصاور والرساوم

مث.ة لالاتنام، وال تواك  سسالي  التعليض والاتعلض لتقنياات التعلايض احلديثاة، وال تشاج  الاتعلض الاىلايت، وال 
 تراع  الثروإ الثردية، وال توجة ير القيام بأنشطة مجاعية. 

  يف مجهورياة ( بت ليت وتقو، هتوى منااص القراءة للصث  الثالث والراب  االبتادا ي2008ومام سمحد )
القنر املت دة يف  وء معاي. اجلودة الشاملة ومتشراهتا، ملعرفة درجاة تاوافر معااي. اجلاودة يف هتاوى ال تا  
 املدروسة، وتوإلت ير سن معاي. اجلودة الشاملة ومتشراهتا هققة عنوماً بدرجة متوسطة يف هتوى ال تاب .
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 الدراسات األجنبية: -9-2

 العلاوم منااص لت ليت اللىليل ماما بدراسة ,Eichinger and Roth (1991)  ورو  دراسة سي نجر
 العلنياة وطرا اق وا نشاطة وتسلسالة، اوتاوى تتااب  ودرجاة ساادافها سجات تدياد مال ا ساساية املرحلاة يف

 ارتباا  عال ف االً  وتتابعاة، اوتاوى بااوتوى، وتسلسات ا اادان ارتباا  الدراساة نتاا ص وبينا  تقوميهاا.
  .سخرى جهة مل السابقة العلنية جهة، وباملعلومات مل العلنية باوتوى ا نشطة

بت لياات كتاا  العلااوم للصااثون الثالثااة ا ور، لت ديااد ماادى تااراب   Morrow (1994)ومااام مااورو 
االساارتاتيجيات املتااوافرة فيهااا ماال سجاات تطااوير الثقافااة البيئيااة، وسههاارت الدراسااة مقاادرة ال تاا  علاا  تطااوير 

 اتنام بالعلوم بش ت عاٍا، ومقدرهتا عل  تطوير است دام املهارات بش ت سمت. اال
بتقاو، يجاراءات وماواد تعلايض اللغاة   Daren Price Sinder (2001)وماما  داريال باراي  سايندر 

 ا جنبية يف  وء نهرية الىلكاءات املتعددة، فقد مام  بت ليت كتاع اللغاة ا ملانياة للسانة ا ور يف ال لياة
لت ديااد ماايااة ا نااواا امل تلثااة ماال النشاااطات املقدمااة فيااة، وير س  درجااة تساات دم النشاااطات امل تلثااة 
الىلكاءات املتعددة عند املتعلن . ومد سههرت الدراسة سن كت  تعليض اللغة ا جنبية تسات دم عادداً هادداً 

نهريااة الااىلكاءات املتعااددة يف  ماال سنااواا ا نشااطة يف تقااد، املااادة للطااالع؛ وعر اا  مقرتحااات الساات دام
منهاج الدراسة كننوذج لتعديت نشاطات تعلض اللغة ا جنبية، وذل  الست دام كت الىلكاءات عند كت فرد 

 سثناء التعلض الصث .
عداديااة يف اإل يف املرحلااة دراسااة ااادف  ير تلياات منهاااج العلااوم  Rehman (2004)وسجاارى رمحااان 

 ادان، واوتوى، والطرا ق، والتقو،، لتعران وامعة ونقا  القاوة وال اعز الباكستان مب وناتة ا ساسية  ا
فياااة. وتوإلااات ير عااادم تطاااابق ا اااادان واوتاااوى مااا  حاجاااات وطنوحاااات العصااار اجلدياااد، وسن سساااالي  
التقااو، تركااو علاا  ت اادي  املعرفااة بااداًل ماال الرتكيااو علاا  الثهااض والتثساا. والت لياات والتقااو،. وسكااد احلاجااة 

   ا نة لتقو، املنااص بوإلثها خطوة سساسية للتطوير.الد
 :تعليق على الدراسات السابقة وميقع البحث احلالي منها -9-3

 مل خالا استعرا  الدراسات السابقة يت   سهنا   
تباين  مل حيث جوان  الت ليت، فقسض منها تناوا ا ادان وبع ها تناوا ا نشطة، ومسض آخر  -

 ومات، ومسض ثالث تناوا عناإلر ال تاع كاملة.تناوا الصور والرس
اختلث  يف معيار الت ليت املست دم، فننها ما اختىل العنليات العقلية املعرفية معياراً للت ليت؛ ومنها  -

 مل اختىل مل سش اا املعرفة العلنية واملستويات العقلية، وعنليات العلض سو مثهوم اجلودة معياراً للت ليت.
 سات مجيعها املنهص الوإلث  للوإلوا ير النتا ص.است دم  الدرا -

وما مييو اىلد الدراسة عل الدراساات الساابقة سهناا اسات دم معيااراً مبنيااً علا  نهرياة الاىلكاءات املتعاددة، 
واااو معيااار جديااد   يساات دم يف دراسااات سااابقة علاا  املسااتوى اولاا  سو العااريب يف حاادود علااض الباحثااة، 

 لعامل  يف دراسة سيندر فق .واستت ِدم عل  املستوى ا
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 وبش ت عام استثادت الباحثة مل اطالعها عل  جمنوعة الدراسات السابقة يف 
 معرفة املثاايض ا ساسية لتقو، املنااص وتليلها. -
 كيثية بناء استنارة تليت اوتوى، والت قق مل خصا صها السي ومرتية )الصدإ والثبات(. -
 ا ص ومعاجلتها يحصا ياً.تعرن كيثية است الص النت -

 :اخللفية النظرية للبحث -11
 :نظرية الكاااات املتعدد  -11-1

 – Howard نهريااة الااىلكاءات املتعااددة ماال النهريااات احلديثااة الاا  سنتجهااا اااوارد جاااردنر تعااد
Cardner  سطر  عا  النث  يف جامعة اارفارد يف الواليات املت دة ا مري ية، وعر ها  وا مرة يف كتابة
جمااا املنارساة الرتبوياة والتعلينياة، فقاد  . ومد سحادث  ااىلد النهرياة مناىل ههورااا ثاورًة يف6892العقت عام 

 سشا اا الاىلكاء، ويسات دم للنثهوم التقليد  للىلكاء، الىل  يعرتن فق  بش ت واحاد مال شّ ل  تدياً 
 فرص التعلض الثّعااا، وفاق طاريقتهض سسلوباً واحداً يف التعليض، ا مر الىل  يتد  ير حرمان ستل  املتعلن 

التعلض. وانتقد جاردنر اىلا املثهوم  نة ال يقي  مجي  جوان  مدرات ا نسان العقلية،  وسسلوهبض اماص يف
ومدم رلية جديدة للىلكاء  ا سساف معريف بيولوج  يف يطار ثقاايف، وعاّرن الاىلكاء بأناة  "القادرة علا  حات  

د ي اون ذا ميناة يف واحاد سو سكثار مال ا طاارات الثقافياة معتناداً يف ذلا  املش الت سو ي افة نااتص جديا
(، وافاارت  وجااود Walter & Gardner, 1984,p166علاا  متطلبااات الثقافااة الاا  ايااا يف كنثهااا" )

مثانيااة سنااواا ماال الااىلكاءات، مسااتقت بع ااها اسااتقالاًل نساابياً عاال بع ااها اآلخاار، تعناات ماا  بع ااها بطريقااة 
اناا  مواماز تههار فيهاا اجلوانا  اماإلاة ب ات ذكااء بدرجاة كبا.ة مال الو اوح. وماد سدت متوا ناة، ول ال 

اااىلد النهريااة ير تغياا. نهاارة املعلناا  ير املتعلناا ، فقااد سو اا   ا سااالي  املال نااة للتعاماات معهااض وفااق 
، لت قيااق ذكاااءاهتض؛ "ين تعاادد الااىلكاءات واختالفهااا لاادى املتعلناا  يقت اا  اتباااا مااداخت تعلينيااة متنوعااة

  (.2، ص2002بالصز )سو ى، التواإلت م  كت املتعلن  املوجوديل
وباساااااااااااااااااااااااااااااتقراء الدراساااااااااااااااااااااااااااااات وا دبياااااااااااااااااااااااااااااات حاااااااااااااااااااااااااااااوا سناااااااااااااااااااااااااااااواا الاااااااااااااااااااااااااااااىلكاءات املتعاااااااااااااااااااااااااااااددة 

(Gardner,1983,1993)(و،Armstrong,1994،)وAbraham,2001)،) (Strahan,1997،)  
(، و)نوفاااات، 2009اد، (، و)سبااااو محاااا2001(، و)سااااعد، خليثااااة، 2001(، و)العنااااران، 2002و)جااااابر،
 (،  مي ل تديد سنواا الىلكاءات مبا يأيت 2009
 Linguistic Intelligenceالكااا اللغيي/ اللفظي  -11-1-1

وينطااو  اااىلا الااىلكاء علاا   .يقصااد بااة القاادرة علاا  اساات دام املثااردات واجلناات شااثوياً سو تريرياااً بثعاليااة
 حساسية لوها ز اللغة امل تلثة. ويشنت سي اً القدرة حساسية لل لنات ومعانيها، ول إلوات واملقاط ، و 

 عل  تىلكر املعلومات، والقدرة عل  توهيز اللغة يف خلق سجواء التسلية واملتعة. 
   ي ض الىلكاء اللغو  مدرات سرب  او 
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 االساااااااااااااتعناا البالتااااااااااااا  للغاااااااااااااة  وتسااااااااااااات دم عنااااااااااااادما نرياااااااااااااد يمنااااااااااااااا اآلخاااااااااااااريل بشااااااااااااا  ماااااااااااااا.  -1
 وتشااااااااانت يعطااااااااااء التثسااااااااا.ات امل تلثاااااااااة لتو اااااااااي  سمااااااااار ماااااااااا. االساااااااااتعناا التو اااااااااي   للغاااااااااة   -2
 تىلكر املعلومات والتعب. عنها بطالمة . -3
 تليت ما وراء اللغة  وذل  باست راج املعىن املقصود مل ال الم الىل  انت سكثر مل معىن . -4
 :Logical- Mathematical Intelligence الكااا املنطقي الرياضي -11-1-2

بالقااادرة علااا  التث ااا. املنطقااا ، وتنهااايض العالماااات الساااببية واسااات دام ا رماااام ب ثااااءة، ااااددد جااااردنر 
ومعاجلااااة املسااااا ت الريا ااااية، وتنثيااااىل العنليااااات احلسااااابية ب ثاااااءة. وياااارتب  هبااااىلا الااااىلكاء جمنوعااااة عنليااااات  

هباىلا الاىلكاء  واملتنياوون كالتصنيز، واالستنتاج، والتعنيض، وفر  الثرو ، والتنبت، واالختصار، والتتااب . 
 جييدون التعلض مل خالا ا رمام واملنطق.

 :Intelligence Spatial –Visual الكااا املكاني البصري -11-1-3
يقصاااد باااة القااادرة علااا  التث ااا. بالصاااور، "ويدرا  العاااا  البصااار  امل ااااب وا حسااااف بااااللون والشااا ت 

(، وكاىلل  692، ص2009إلار" )سباو محااد، وام  واجملاا واملساحة والعالمات ال  توجاد با  ااىلد العنا
. واملتنيااااوون هبااااىلا الااااىلكاء يث اااالون الااااتعلض ماااال خااااالا الصااااور القاااادرة علاااا  تشاااا يت الثراتااااات واملسااااافات

 وا ش اا. 
 :Bodily - Kinesthetic Intelligence الكااا اجلسدي احلراي -11-1-4

ة ك ت سو جوء منة يف التعلض والتعب. عل ميثت بالطامة ال امنة وال ثاءة وامية يف است دام الثرد جلسن
الااىلات وا ف ااار وحاات املشاا الت، وذلاا  بصااورة متناتنااة ماا  القاادرات العقليااة للثاارد، وي ااض اااىلا الااىلكاء 
مهااارات فيويا يااة نوعيااة، كالتااو ر والتااوا ن واملهااارة والقااوة واملرونااة والساارعة وا حساااف  ركااة اجلسااض وو ااعة 

(. واملتنيااوون هبااىلا الااىلكاء يث االون الااتعلض ماال خااالا 695،ص2009اد، واالسااتطاعة اللنسااية" )سبااو محاا
 امية العنلية واحلركة.

 :Musical- Rhythmic Intelligence اإليقاعي -الكااا امليسيقي -11-1-5
ااااو القااادرة علااا  اساااتقباا ا إلاااوات والنغناااات، ومتييوااااا، والتعبااا. عنهاااا، وا حسااااف بومعهاااا ونوعهاااا، 

يت ااااانل احلساساااااية التسااااااإ ا إلاااااوات وا حلاااااان وا و ان الشاااااعرية، والتنااااااتض، وجااااارف والتثاعااااات معهاااااا. و 
(. 66، ص2002)جاااابر، اا بالنغناااات وا يقاعاااات امل تلثاااةا إلاااوات وييقاعهاااا. كناااا يت ااانل االساااتنت

 واملتنيوون هبىلا الىلكاء يث لون التعلض مل خالا املوسيقا وا إلوات وا يقاعات. 
 :Interpersonal Intelligence يالكااا االجتماع -11-1-6

يقصااااد باااااة القاااادرة علااااا  يدرا  احلالاااااة املواجيااااة لاخاااااريل، والتنيياااااو بينهااااا، ويدرا  نواياااااااض ودوافعهاااااض، 
ومشاعراض، والقادرة علا  التواإلات ما  اآلخاريل، ويعتناد ااىلا الاىلكاء علا  حساساية الثارد وفهناة لتعبا.ات 

ا يناسبها، ل نان التأث. اجليد يف اآلخريل، وتوجية سلوكهض الوجود وا إلوات واحلركات، واالستجابة  ا مب
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بصاااورة سااالينة. واملتنيااااوون هباااىلا الاااىلكاء يث اااالون الاااتعلض ماااال خاااالا االتصااااا والتواإلاااات البشااار  والعناااات 
 اجلناع .
 :Intelligence  Intrapersonal الكااا الشخصي -11-1-7

الااة االنثعاليااة الداخليااة، وفهااض نثسااة، وت ااويل ويقصااد بااة ماادرة الثاارد علاا  التأماات الااىلايت، والااوع  باحل
إلااورة دميقااة عاال جواناا  موتااة ومصااورد، ودوافعااة ورتباتااة، والااوع  بأموجتااة ومقاإلاادد الداخليااة، والتصاارن 
بش ت يتثق م  اىلا الثهض، مبا يساعدد عل   ب  تصرفاتة واتواهنا. وتت نل مهارات املتعلض الاىل  ميتلا  

يااات الاااىلايت، ومااراءة املشااااعر الداخلياااة، وفهاااض دورد يف عالمتاااة مااا  اآلخاااريل. اااىلا الاااىلكاء  القااادرة علااا  الت ل
 واملتنيوون هبىلا الىلكاء يث لون التعلض مل خالا التأمت الىلايت.

 :Natural Intelligence الكااا الطبيعي -11-1-8
احلية وت. احلية،  او القدرة عل  الوع  باوي  الطبيع ، وتعران ا  ا  الطبيعية، والتنييو ب  ا شياء

وتصاانيز ا شااياء احليااة ير نباتااات وحيوانااات؛ وتديااد مااا تت ااننة ماال مجااادات مثاات  الصاا ور واملعااادن، 
وسنواا املنتجات الصناعية؛ وامليت ير مجا  ا شاياء الطبيعياة وتصانيثها، وتربياة احليواناات، و را ام اروات. 

 (.Guignon, 1998ة" ) "ولديهض القدرة عل  تعرن الت ز الثنية والثقافي
 :املعايري األساسية للكاااات املتعدد  -11-2

(، 2005اعتناااد جااااردنر يف تديااادد للاااىلكاءات علااا  جمنوعاااة مااال املعااااي. ذكرااااا كااات مااال )جااااردنر، 
 ( ا  2009(، و)ا.ور،2001و)سرمسرتونص، 

سههرتاة الدراساات ل ت ذكاء حقيق  م اان هادد يف دمااإل ا نساان، ولدياة وهيثاة هاددة. وااىلا ماا  -
 الطبية ال  سجري  عل  حاالت يإلابة الدماإل. 

وجود ا طثاا ت. العادي  والعبامرة يش. ير مدرات ينسانية هددة تههار بدرجاة عالياة يف حااالت  -
 فريدة مل نوعها. 

مال  وجود جمنوعة مل العنليات وا جاراءات متيّاو وتادد كات ناوا مال سناواا الاىلكاءات، وتعتاي فريادة -
 نوعها ل ت ذكاء حقيق .

وجاود تااريت تطااور  و اا   ل اات ناوا ماال سناواا الااىلكاءات. ف ات ذكاااء حقيقا  لااة جاىلور عنيقااة يف  -
 ا نسان.تطور 
توافر سدلة مل نتا ص الب اث يف علاض الانث  التجاريه تههار سن اناا  ذكااءات تعنات منعاواًل الواحادة  -

 ااال "سن نشاااهد ذكااااءات يعناات كااات منهاااا بع اااها عااال منهااا عااال ا خااارى. فنااال خاااالا اااىلد الدراساااات مي
(. "فقد يتقل املث وص مهارة هددة مثت القراءة، ول نة خيثاق 8، ص2001بع ها اآلخر" )سرمسرتونص، 

 (.226، ص2009يف نقت اىلد القدرة ير جماا آخر مثت الريا يات" )ا.ور،
 ثس (، ال  سههرت يم انية االستثادةوجود تأييد لنن  الىلكاء مل النتا ص السي ومرتية )القياف الن -
 التقليدية لتأكيد وجود الىلكاءات املتعددة.  الىلكاء مقايي  يف املوجودة الثرعية االختبارات نتا ص مل
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مابلية    الىلكاء للتشاث. يف نهاام رماو   مال املتشارات املهناة علا  السالو  الاىلك ، مادرة ا نساان  -
 لرتميو.عل  است دام الرمو ، والقدرة عل  ا

ويف  ااوء اااىلد املعاااي. ا ااض جاااردنر علاا  الااىلكاء بأنااة ذكاااء حقيقاا ، ومي اال ماال خال ااا التنباات بوجااود 
 ذكاءات جديدة. 

 :مبادئ نظرية الكاااات املتعدد  -11-3

  تقوم النهرية عل  املبادئ اآلتية
 ميتل  كت فرد مجي  سنواا الىلكاءات بنس  متثاوتة. -1
 طرإ مركبة.تعنت الىلكاءات معاً ب -2
 سو منثرد، بش ت العنت عل  بقدرهتا وتتنيو الدماإل، مل هددة مناطق يف الىلكاءات س ا  تتنركو -3
 .لىلل  احلاجة تقت   حسبنا جمتنعة
 يستطي  معهض ا فراد تننية كت ذكاء ير مستوى مناس  مل ال ثاءة. -4
نية وتطوير نوا آخر منها )الشربي ، است دام سحد سنواا الىلكاءات املتعددة مي ل سن يسهض يف تن -5

 (.224، ص2002إلادإ، 
مي ااااال ميااااااف وتقيااااايض القااااادرات العقلياااااة املعرفياااااة الااااا  تقاااااز وراء كااااات ناااااوا مااااال سناااااواا الاااااىلكاءات  -6

 (.69، ص 2002املتعددة)حس ، 
 توجد طرا ق كث.ة لي ون الثرد ذكياً  نل كت فئة. -5
ة للنعااااي. الااا  و اااعها جااااردنر، ول ااال لاااي  ماااال خي ااا  كااات ناااوا مااال سناااواا الاااىلكاءات املتعاااادد -2

ال رور  سن ينطبق كت معيار مال املعااي. الساابقة علا  كات ناوا مال سناواا الاىلكاء، "ول ال عادداً كافيااً مال 
 Anderson, 1995,p) املعاااي. ينطبااق علاا  كاات ماال اااىلد الااىلكاءات يعطاا  إلااورة مقنعااة ير حااد مااا"

445). 
 :الكاااات املتعدد  األهمية الرتبيية لنظرية -11-4

 يأيت  فينا املتعددة الىلكاءات لنهرية الرتبوية ا مهية تتجل 
 مومز يست دمها يف ال  الىلكاءات مل جمنوعة عل عبارة واو املتعلض، لدى التعليض    "تديد -1
 التعلض.
 عادد كايتعلايض س ير ليصات تدريسية اسرتاتيجية مل سكثر است دام يف املعلض مساعدة عل  تعنت -2
 .تعلنهض اختالن ذكاءاهتض وس ا  عل  املتعلن  مل مم ل
 ل ت امل ونات املعرفية تتطلبة ما ،عدا معينة بقواعد مقيد وت. بنا ة، يف املرن للتعلض  وذجاً  تقدم -3
 .ذكاء
، 2001للاىلكاء" )الباا ،  امل تلثاة اجلوانا  تننياة يف الا  تساهض الاتعلض لطرا اق ختطيطًاا تقادم -4
  .(60ص
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 :التدريس باستخدام نظرية الكاااات املتعدد  -11-5

تركو معهض املدارف عل  اسات دام طرا اق التادري  املرتبطاة بالاىلكاء اللغاو  والريا ا ، ويصانز العدياد 
مل ا طثاا  نل فئة متدب الت صيت الدراس ، سو  نل فئة مل يعاب إلعوبات التعلض نتيجاة االمتصاار 

رتبطااة هبااىليل الااىلكاءيل، يف حاا  توجااد طرا ااق حديثااة يف الااتعلض مااادرة علاا  تننيااة علاا  جمنوعااة الطرا ااق امل
وتطوير ذكاء اتالء التالمىلة، وتقرتح نهرية الىلكاءات املتعددة تغ.اً كب.اً يف اسرتاتيجيات التدري  املتبعة يف 

ا "جمنوعااة ا جااراءات املاادراف لتشاانت سنااواا الااىلكاءات املتعااددة لاادى مجياا  التالميااىل. واساارتاتيجية الااتعلض 
الا  مي اال اتباعهااا عنااد تعلااض مو ااوا معاا ، حياث يسااع  الثاارد ير االسااتعانة هبااا لثهااض املعاااب ال امنااة يف 

 (. 654، ص2009املو وا املطروح مل سجت السيطرة علية" )عثانة، اموندار، 
ا نشااطة التعلينيااة مبااا لقااد اماارتح جاااردنر  اارورة التوساا  يف م اانون املنااااص ليشاانت تعدديااة يف املااواد و 

يقاباات التعدديااة يف الااىلكاءات، بااداًل ماال الرتكيااو فقاا  علاا  ا نشااطة اللغويااة والريا ااية املوجااودة يف املنااااص 
التقليدية، فقد "جرت العادة يف املدارف التقليدية بأن يتض الرتكيو عل  تننية الىلكاء اللغو  اللثه  والىلكاء 

ىلكاءات املتعااددة تقاارتح علاا  املعلنا  يف سثناااء اليااوم الدراساا  سن يعااّر  الريا ا  املنطقاا . بيااد سن نهريااة الا
(. "فاالتنوا 289ص ،2009الطلبة ملشاري  وبرامص تركو عل  تطوير كت مل سناواا الاىلكاء لاديهض" )نوفات، 

انة، يف ا نشطة التعلينية املتناولة خالا املنهص املدرس  لة دورد يف يههار جوان  القوة لدى التالميىل" )عث
"سناااة كلنااا  اد عااادد الااىلكاءات الااا  خياطبهااا الااادرف  Lazear(. ويااارى ال ياار 658، ص2009اموناادار، 

(. ويعاد اختياار االسارتاتيجية املناسابة مهاارة جيا  سن Lazear, 1999,p83سإلاب  الاتعلض سعناق وس ات" )
ن يأخاىل بعا  االعتباار يتدرع عليها املعلض الىل  يستطي  سن ي يز الطرا ق املست دمة يف التادري  علا  س

 النقا  اآلتية 
 است دام النهرية كهي ت ختطيط  إل ي  مل خالا عر  نشاطات متنوعة عل  املتعلن . -
 فرد كت ذكاء ير نشاطات خاإلة. -
ت ااان  الاااىلكاءات اماإلاااة يف الااادروف، لتأكياااد سن كااات الاااىلكاءات مي ااال تغطيتهاااا يف فااارتة ماااا مااال  -
 الوم .
 ( Hopper, Hurry, 2000. 27كت املوا ي  املتناولة." )دمص كت الىلكاءات يف   -

ومد امرتح جاردنر جمنوعة مل ا نشطة ال  مي ل سن تسهض يف تننية كت نوا مل سنواا الىلكاءات، فينا 
لو مت ل املعلض مل است دامها بطريقة فعالة، ومبا يتناس  م  سنواا الىلكاءات ال  ميتل ها كت تلنيىل. ومل 

 اىلد ا نشطة 
اللثهاا ، كاملنامشااات يف جمنوعااات إلااغ.ة سو كباا.ة، وا لعاااع املعتناادة  -سنشااطة الااىلكاء اللغااو  -1

علاا  ال لنااة، وا حاديااث املرجتلااة، والقااراءة اجلهريااة، والعصااز الااىلا ، وساارد القصااص، واساارتجاا وحثاا  
 احلقا ق اللغوية، والتسجيت الصويت، وكتابة اليوميات.
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ملنطقااا ، ك ااات املساااا ت الريا اااية، واملساااا ت الىلانياااة، وابت اااار الرماااو ، ا -سنشاااطة الاااىلكاء الريا ااا  -2
وا لغا  وا لعاع املنطقية، والعر  املنطق  املتسلست للنو وعات، والتجارع العلنية، والرب  م  مثاايض 

 سابقة، واحلسابات وا نهنة ال نية، وموجهات ال شز. 
و ااي ية والصااور واماارا  ، وا نشااطة الثنيااة، وساارد امل اااب، كالرسااوم الت -سنشااطة الااىلكاء البصاار  -3

القصااص امياليااة، والت ياات املوجااة، وسحااالم اليقهااة، والرسااض، واماارا   املثااينيااة، وا لااوان املنيااوة، والرسااض 
 الت طيط  للث رة.

احلركاااا ، كابت ااااار احلركااااات، والتنثياااات والتقليااااد، وا لعاااااع التعاونيااااة  -سنشااااطة الااااىلكاء اجلسااااد  -4
فساااية،  وسنشاااطة الرتبياااة البدنياااة، واسااات دام لغاااة اجلساااض ويشاااارات التواإلااات، واسااات دام ماااواد هسوساااة التنا

 )سنشطة ملسية(، والتصثيق، والرمص، والوث ، ويجابات اجلسض، ومثاايض حركية، واليدان عل  التث ..
قاع ، كالغنااء وا نهناة والتصاث.، وابت اار سحلاان جديادة للنثااايض ا ي -سنشطة الىلكاء املوسيق  -5

 وال لنات، وت ويل س ا  ذات مافية، وخلثية موسيقية، وا يقاعات، ومج  ا سطوانات وتصنيثها.
سنشاااطة الاااىلكاء الش صااا ، كالدراساااة املساااتقبلية، والااايامص وا عنااااا وا لعااااع الثردياااة، وسنشاااطة  -6

لض حسا  سارعة الثارد، وكتاباة اليومياات، ووما  االختياار، وفارتات التأمات ملادة دميقاة، تقدير الاىلات، والاتع
 والرواب  الش صية، والل هات االنثعالية.

سنشطة الىلكاء االجتناع ، كالتثاعت ب  ا فراد، ومشاركة ا ماران، واملنامشاات اجلناعياة، والعنات  -5
 ن.التعاوب، والت يت ولع  ا دوار، ومشاركة ا مرا

سنشاااطة الاااىلكاء الطبيعااا ، كاسااات دام الطبيعاااة، والنشااااطات خاااارج الصاااز، وا شاااياء التصااانيثية،  -2
 والت ريات الطبيعية. 

ويساااتطي  املعلاااض االنتقااااا مااال نشاااا  ير آخااار، فينتقااات مااال العااار  القصصااا  ير اسااات دام ا شااا اا 
ون ماا  بع ااهض، وخيطاا  وياانهض والصااور، ير لعاا  ا دوار ماا  اساات دم املوساايق ، وجعاات التالميااىل يتثاااعل

 الوم  ليندمص التالميىل يف تأمت ذايت، سو لرب  املادة املدروسة خبياهتض الش صية.
لقد امرتح جاردنر توويد البيئة الدراسية ببع  املواإلثات لتتالءم م  مبادئ النهرية، وليتن ل املعلض مل 

ة الصااز، وتااوف. سعناااا فنيااة وخاايات تنثيااىل ا نشااطة املقرتحااة بثاعليااة، مثاات عاار  ملصااقات داخاات حجاار 
تتاي  للتالمياىل اسات دام ماواد حساية، وتاوف. خلثيااة موسايقية، ومنااو االنتنااء والثقاة، وتو يا  وتنهايض وماا  

 احلصة. 
 :إجرااات البحث -11

 إلدمها وثباهتا،  وء اجلان  امليداب للب ث، وفية بناء سداة الب ث، والت قق ملااااااااااىلا اجلاااااااوا ااااااااااااااتن
 ويجراءات تطبيقها، ومل مثطَّ تليت النتا ص ومنامشتها. 

 :اجملتمع األصلي وعينة البحث -11-1

 متثت عينة الب ث يف اىلد الدراسة اجملتن  ا إلل ، يذ  ت الت ليت مجي  ا نشطة الواردة يف كتاع 
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مااال احللقاااة ا ور مااال مرحلاااة التعلااايض  التلنياااىل وكتااااع ا نشاااطة والتااادريبات يف ماااادة العلاااوم للصاااز الرابااا 
م.  2060/2066ا ساساا  يف اجلنهوريااة العربيااة السااورية، الااىل  ألَّ تطبيقااة  وا ماارة يف العااام الدراساا  

( درسااااً. 21وت اانل كتااااع التلنياااىل سربااا  وحاادات تدريساااية، ت ااانن  الوحااادة ا ور ثالثااة فصاااوا فيهاااا )
( درسااً، 61ف، وت نن  الوحدة الثالثة سربعة فصوا فيهاا )( درو 5وت نن  الوحدة الثانية فصل  فيها )

( دروف. وت اااانل  كتاااااع ا نشااااطة والتاااادريبات 1سمااااا الوحاااادة الرابعااااة فقااااد ت اااانن  فصاااااًل واحااااداً فيااااة )
 الوحدات والثصوا ذاهتا. 

 :إعداد أدا  البحث -11-2

اة الب ااث الر يسااة ااا  نهااراً  ن الب ااث ياادور يف جااوارد حااوا اعتناااد ماانهص تلياات اوتااوى، كاناا  سد
 مل املنااص لتقو، سخرى سسالي  جان  يست دم ير استنارة تليت هتوى. وتليت اوتوى  "او سسلوع

 هااارة، شايوا مادى ير للتوإلت الت ليت، ووحدة الت ليت سادان تديد عل  واو يعتند تطويراا، سجت
 علية احلصوا يتض ما جان  ير العنلية اىلد نتا ص ذل  ت ون سكثر. وبعد ف رة، سو سو املثاايض، سو سحد

(.  59، ص6881واجلنات، )اللقااب، التطاوير" اجتااد تادد متشارات سخارى سساالي  خاالا مال نتاا ص مال
 لقد مام  الباحثة بإعداد استنارة تليت اوتوى حس  ا جراءات اآلتية   

ددة، وعل  بع  الدراسات السابقة ا طالا عل  ما ورد يف ا دع النهر  لنهرية الىلكاءات املتع -1
واملراج  يف جماا تليت اوتوى وتقومية، لتفادة مل منهجيتها يف بناء استنارة الت ليت، واعتندت سنواا 

 الىلكاءات املتعددة الثنانية فئاٍت للت ليت.
اٍت يعاااداد اساااتنارة لت ليااات ا نشاااطة والتااادريبات، وفيهاااا اسااات دم  سناااواا الاااىلكاءات الثنانياااة فئااا -2

للت لياات. ويقصااد بثئاااات الت لياات "التصااانيثات الاا  ساايقوم الباحاااث بإعااداداا طبقااااً لنوعيااة امل ااانون 
وهتواد وادن الت ليت، وال  متّ نة مل وإلز اوتوى وتصنيثة بأعل  نسبة مل املو وعية والشنولية" 

ة ماااال (، واساااات دم  الثقاااارة كوحاااادة للت لياااات، فقسااااض النشااااا  ير جمنوعاااا628، ص2008)سمحااااد،
الثقرات، وو ع  كت فقرة مل النشا   نل نوا الىلكاء املناس   ا. علناً سنة مي ل سن تو   الثقرة 
يف سكثر مل نوا مل سنواا الىلكاءات املتعددة الواردة يف االستنارة،  ن الثقرة الواحدة  نل كت نشا  

 مي ل سن تسهض يف تننية سكثر مل ذكاء.
 :لبحثالصير  النهائية ألدا  ا -11-3

ت ون  سداة الب ث مل استنارة تليت اوتوى، وكان  عل  ش ت شب ة، ت ون اوور ا فق  فيها مل 
فئات الت ليت. واعتند عل  سنواا الىلكاءات املتعددة الثنانية بوإلثها فئات للت ليت وا   الىلكاء اللغو ، 

يق ، والااىلكاء االجتناااع ، والااىلكاء والااىلكاء الريا اا ، والااىلكاء البصاار ، والااىلكاء اجلسااد ، والااىلكاء املوساا
الش صاا ، والااىلكاء الطبيعاا . سمااا اوااور العنااود  فقسااض ير سربعااة سمسااام؛ ت اانل كاات مسااض منهااا عنااوان 
الوحااادة اوللاااة؛ وجمنوعاااة الثصاااوا املت اااننة فيهاااا، ومااال مثطَّ مساااض كااات فصااات ير سمساااام تتناسااا  مااا  عااادد 
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جمنوعاة مال الثقارات، وو اا  كات نشاا   انل الثئااة الادروف املت اننة فياة، وحللا  سنشااطة كات درف ير 
 املناسبة لة. 
 :صدق أدا  البحث -11-3-1

يقصد بصادإ ا داة مادى مادرهتا علا  ميااف ماا سعادت لقياساة، ويههاار الثاروإ يف مساتويات اماتال  
مو وا القياف. وللت قق مل إلدمها، عر   علا  جمنوعاة مال او نا  مال ذو  االختصااص، وطلا  

اء رسيهض يف مدى مناسبة ا نشطة ل ت نوا مل سنواا الىلكاءات، م  امرتاح س  تعديت سو ي افة، يليهض يبد
سو حاىلن ماا يروناة تا. مناساا . و  ي ال اناا  تعاديالت تااىلكر، وبالتاايل عادت ا داة إلاادمة يف هتوااااا 

 بش ت ي ث  لالعتناد عليها يف الت قق مل سسئلة الب ث.
 :ثبات أدا  البحث -11-3-2

صااد بثبااات الت لياات درجااة اتثاااإ اوللاا  يف تلاايلهض لعناإلاار اوتااوى، سو درجااة اتثاااإ الشاا ص ماا  يق
النسابة نثسة، فينا لو سعاد الت ليت مرة سخرى بعد فارتة مال الاومل. "ويعاد معامات الثباات مقباواًل يذا كانا  

 (.468م، ص 6898)السيد،  ("0،90املئوية تويد عل  )
ا داة ماال خاالا هللاا  خمتلثاا  مال ذو  االختصاااص وامااية يف ميااداب وماد جاارى الت قااق مال ثبااات 

 العلوم واملنااص والىلكاءات املتعددة، وذل  وفق طريقت  
ماماا  الباحثااة بت لياات فقاارات ا نشااطة، وتديااد نااوا الااىلكاء يف كاات  :الطريقووة األوى -11-3-2-1

ّ سعادت ا لت ليت بعد مرور شهر مل املرة ا ور، مث درسا  نشا  مل ا نشطة الواردة يف ال تاب ، ومل مثط
 (.0،89االرتبا  ب  الت ليل  باست دام معادلة اولس ، وكان معامت االرتبا  ) 

وت  عاا  اسااتنارة الت لياات ماا  ال تاااب  علاا  اختصاإلاا  يف تاادري   :الطريقووة النانيووة -11-3-2-2
وسنشطتة وخصا صة م  اولت، ودرف االرتبا   العلوم كلز بالت ليت. ونومش كت نوا مل سنواا الىلكاءات

 (.0،82ب  تليت الباحثة واولت ف ان معامت االرتبا  )
(، واااىلا يتكااد ثبااات سداة الت ليااات، 0،90كاناا  نتيجااة تطبيااق معادلااة اولساا  يف املااارت  سعلاا  ماال )

 ويم انية االعتناد عليها للت قق مل سسئلة الب ث. 
لب ااث وثباهتااا، ماماا  الباحثااة  ساااع الت اارارات ل اات نااوا ماال سنااواا وبعااد الت قااق ماال إلاادإ سداة ا

 الىلكاءات يف كت درف، ومل مثط يف كت وحدة دراسية.
 عرض النتائج ومناقشتها وتفسريها -12
مااا ماادى احتااواء كتاااع ا نشااطة والتاادريبات للاادروف الااواردة يف   نتووائج السووااو األوو:  -12-1

  كتاع التلنيىل؟
( درسااً 12ا وا حتادد عادد الادروف الاواردة يف كتااع التلنياىل، وماد بلاغ عادداا ) لتجابة عل الساتاا

اااادد عاااادد الاااادروف الاااا  وردت  ااااا سنشااااطة يف كتاااااع ا نشااااطة  مو عاااة علاااا  سرباااا  وحاااادات تدريسااااية. مث حت
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( درساااً، مث حسااب  النساابة املئويااة للاادروف الاا  وردت  ااا سنشااطة يف كتاااع 20والتاادريبات، ومااد بلغاا  )
 والتدريبات. ا نشطة

 (1الدت ل )
 الن ز الدئويى لةوشط اتنليى الة طةدةى الواساأل    تةاب اتنليى  الةتسيبام عطف اس ا تةاب الةطدةا

 الر ول عتا الوحتأل
عتا 

التس ا    
 الر  

عتا التس ا الة   سام 
للا  نليى    تةاب 
 اتنليى  الةتسيبام

ن بى التس ا الة   سام 
للا  نليى    تةاب 

 تنليى  الةتسيباما

الوحدة 
 ا ور

6 9 2 24٪ 
2 61 5 24٪ 
2 62 2 61،11٪ 

 ٪22،22 9 21 النسبة املئوية للوحدة كاملة 
الوحدة 
 الثانية

6 2 6 40٪ 
2 2 2 600٪ 

 ٪94 2 5 النسبة املئوية للوحدة 

الوحدة 
 الثالثة

6 2 6 40٪ 
2 1 6 61،11٪ 
2 4 2 94٪ 
5 2 6 22،22٪ 

 ٪29،4 1 61 لنسبة املئوية للوحدةا 
الوحدة 
 الرابعة

6 1 2 40٪ 

 ٪40 2 1 النسبة املئوية للوحدة 
 ٪22،24 20 12 اجملنوا
( عاادد الوحاادات التدريسااية املت ااننة يف كتاااع العلااوم، وعاادد الثصااوا يف كاات وحاادة، 6يباا  اجلاادوا )

ا سنشاطة يف كتااع ا نشاطة والتادريبات. وعدد الدروف يف كت فصت والنس  املئوية للدروف الا  وردت  ا
ويت   مل اجلدوا اختالن النس  املئوياة لتاو ا ا نشاطة التعلينياة الاواردة يف كتااع ا نشاطة والتادريبات 

لقد احتوى كتااع ا نشاطة  .(٪61،11و  ٪600عل  دروف كتاع التلنيىل. ومد تراوح  النس  ب  )
(، يف حا  ٪600حادة الثانياة، وبالتاايل بلغا  النسابة املئوياة )والتدريبات مجي  دروف الثصت الثاب مل الو 

(، ل ت مل الثصات الثالاث مال الوحادة ا ور، والثصات ٪61،61  اتِو كتاع ا نشطة والتدريبات يال )
الثااب ماال الوحاادة الثالثااة.  سمااا فيناا يتعلااق باادروف ال تاااع كاملااة فقاد احتااوى كتاااع ا نشااطة والتاادريبات 

 ( مل دروف ال تاع فق .٪22،24نسبة )
ماا نسا  تاو ا ا نشاطة التعلينياة  وسنشاطة املراجعاة التقوميياة علا   :نتائج السااو الناني -12-2
 ؟ ف كت فصت مل فصوا ال تاع ووحداتةدرو 
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لتجابة عل الستاا الثاب حس  املتوس  احلسايب ل نشطة التعلينية وسنشاطة املراجعاة التقوميياة الاواردة 
 ت فصت مل فصوا ال تاع ووحداتة. ل ت درف يف ك

 (2الدت ل )
الدةو ط الح اب  لألنليى الة طةدةى   نليى الد اج ى الةقويدةى الواساأل لك  اسا    ت      من   ول الكةاب 

   حتامه

عدد الدروف  الثصت الوحدة
 يف الثصت

عدد ا نشطة 
عدد سنشطة  املتوس  التعلينية يف الثصت

 وس املت املراجعة التقوميية

الوحدة 
 ا ور

6 9 10 9.4 20 2.94 
2 61 621 9.9 40 2.62 
2 62 88 9.24 25 2،92 

 2،61 665 9،86 294 21 اجملنوا للوحدة ا ور  
الوحدة 
 الثانية

6 2 28 68.4 8 5.4 
2 2 25 62 1 2 

 2،94 64 64،94 12 5 اجملنوا للوحدة الثانية  
الوحدة 
 الثالثة

6 2 62 1 9 2.4 
2 1 20 4 61 2.11 
2 4 90 69.4 8 2.24 
5 2 62 5 1 2 

 2،42 29 9،21 625 61 اجملنوا للوحدة الثالثة 
الوحدة 
 الرابعة

6 1 21 1 69 2.29 

 2،29 69 1 21 1 اجملنوا للوحدة الرابعة 
 2،81 695 9،61 409 12 اجملنوا

علينيااة وسنشااطة املراجعااة التقومييااة علاا  دروف ( املتوسااطات احلسااابية لتااو ا ا نشااطة الت2باا  اجلاادوا )ي
ال تاع يف كت فصت مل فصولة ووحداتة. يالح  خبصوص الوحدة ا ور تقارع ميض املتوسطات احلسابية 

( 9،24و  9،4ل نشاااطة التعلينياااة الاااواردة يف كااات درف مااال دروف فصاااوا الوحااادة، الااا  تراوحااا  بااا  )
نشاطة املراجعاة التقوميياة الاواردة يف كات درف مال دروف فصاوا سنشطة، وتقارع ميض املتوسطات احلسابية  

( سنشاااطة. وااااىلا يشااا. ير تاااو ا ا نشاااطة التعلينياااة وسنشاااطة 2،94و  2،92الوحااادة، الااا  تراوحااا  بااا  )
املراجعااة التقومييااة علاا  فصااوا الوحاادة ا ور بشاا ت متااوا ن. سمااا فينااا يتعلااق بالوحاادة الثانيااة فقااد اختلثاا  

ابية ل نشاااطة التعلينياااة وسنشاااطة املراجعاااة التقوميياااة الاااواردة فيهاااا بشااا ت بساااي ، فقاااد بلاااغ املتوساااطات احلسااا
( نشاااطاً، يف حاا  بلااغ املتوساا  لاادروف الثصاات 68،4متوساا  ا نشااطة التعلينيااة لاادروف الثصاات ا وا )

ذ كاناا  ( نشاااطاً، سمااا خبصااوص سنشااطة املراجعااة التقومييااة فقااد كاناا  ماايض املتوسااطات متوا نااة ي62الثاااب )
( سنشاااطة. وااااىلا يااادا علااا  سن ا نشاااطة التعلينياااة وسنشاااطة 5،4و 2القااايض متقارباااة جاااداً، فرتاوحااا  بااا  )
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املراجعااة التقومييااة مااد تو عاا  بشاا ت متااوا ن تقريباااً. وفينااا يتعلااق بالوحاادة الثالثااة فقااد كااان االخااتالن باا  
ة كبااا.اً، فقاااد تراوحااا  ماااايض متوساااطات ا نشاااطة التعلينياااة الاااواردة يف كااات درف ماااال دروف فصاااوا الوحاااد

( نشاطاً. وااىلا يادا علا  االخاتالن يف تو يا  ا نشاطة التعلينياة علا  دروف 69،4و 5املتوسطات ب  )
فصوا الوحدة الثالثة. ومبقارنة ميض املتوسطات  نشطة املراجعة التقوميياة يالحا  تقارهباا، فقاد تراوحا  با  

وا ن علااا  فصاااوا الوحااادة.   ويف الوحااادة الرابعاااة الااا  ( نشااااطات. وااااىلا يااادا علااا  تو عهاااا املتااا2،4و 2)
( سنشطة، ومتوس  1ت نن  فصالً واحداً، كان متوس  تو ا ا نشطة التعلينية عل  دروف اىلا الثصت )

 (.2،29تو ا سنشطة املراجعة التقوميية )
يالحااا  مااال وفيناااا يتعلاااق بتاااو ا ا نشاااطة التعلينياااة وسنشاااطة املراجعاااة التقوميياااة علااا  وحااادات ال تااااع، 

اخااااااتالن مينهاااااا، فقااااااد تراوحاااااا  باااااا  خاااااالا مقارنااااااة ماااااايض املتوسااااااطات ل نشاااااطة التعلينيااااااة للوحاااااادات، 
( نشاااطاً. واااىلا ياادا علاا  عاادم التااوا ن يف تو يعهااا علاا  وحاادات ال تاااع. وخبصااوص تااو ا 64،94و1)

ايل نسااتنتص سن (، والقنتااان متقاربتااان، وبالتاا2،94و 2،29سنشااطة املراجعااة التقومييااة تراوحاا  القاايض باا  )
 سنشطة املراجعة التقوميية مد تو ع  بش ت متوا ن عل  وحدات ال تاع.  

ول ننا نستنتص اختالن نس  تو ا ا نشطة التعلينية  وسنشطة املراجعة التقوميية عل  دروف كت فصات 
 مل فصوا ال تاع ووحداتة.  

نشااطة التعلينيااة الااواردة يف  مااا ماادى انع اااف الااىلكاءات املتعااددة يف ا  السووااو النالووث:  -12-3
 كتاع التلنيىل وكتاع ا نشطة والتدريبات يف مادة العلوم ؟

لتجاباااة عااال الساااتاا الثالاااث حللااا  ا نشاااطة التعلينياااة والتااادريبات الاااواردة يف كتااااع التلنياااىل وكتااااع 
 ارارات ا نشطة والتدريبات، وو ع  عل  جمااالت الت ليات وفاق اساتنارة الت ليات املعتنادة، مث حساب  الت

 والنس  املئوية ل ت نوا مل ا نشطة التعلينية.  
 (3الدت ل )

 الن ز الدئويى لةوشط اتنليى الة طةدةى عطف  نواط الاتااام الدة تاأل    ت        حتأل متسي ةى
 الوحتأل
عنوا       

 الدددوط اليبة   اللم   ا جةداع  الدو ةق  الد ت  الب    ال ياي  الطصو  الر  

( 1أل )الوحددددددت
اتجلدددددددددددددددددددددد أل 

 الد م

 جلددددددددددددددددددددددددددددد أل  1
 ج دك ....

33.33٪ 16.66٪ 33.33٪ - - 3.33٪ 11.66٪ 1.66٪ 133٪ 

 ٪133 ٪2.53 ٪11.11 ٪1.52 ٪1.52 ٪14.22 ٪11.24 ٪15.25 ٪26.12 الحواا 2
الدلدددددددددددددددددددددددددداش  3

 التعام 
2.32٪ 12.12٪ 22.22٪ 25.25٪ - 1.31٪ 5.35٪ 12.12٪ 133٪ 

تنلدددديى  الن ددددبى الدئويددددى 
 تأل الوح

22.51٪ 16.1٪ 25.15٪ 13.25٪ 3.52٪ 1.15٪ 1.25٪ 5.5٪ 133٪ 

 (2الوحتأل )
البةئدددددددددددددددددددددددددددددددددى 

 ال مكونام

 ٪133 ٪33.56 ٪5.12 - - ٪23.51 ٪15.32 ٪13.25 ٪15.14 البةئى 1
مكةددددددددددددددددددددددددددددف  2

 اتحةاا
2.33٪ 35.5٪ - 25٪ - - 4.16٪ 25٪ 133٪ 

الن ددددبى الدئويددددى تنلدددديى 
 الوحتأل

13.13٪ 23.25٪ 5.61٪ 22.55٪ - - 4.64٪ 25.22٪ 133٪ 

 (3الوحتأل )
اتسض 
  الرضاا

  - ٪41.66 - - - ٪2.33 ٪41.66 ٪2.33 الرضاا 1
الدحا ةدددددددددددددددى  2

 عطف اتسض
33.33٪ 6.66٪ 43٪ 3.33٪ - - 13٪ 6.66٪  

اليقدددددددددددددددددددددددد   3
  الدناخ

1.42٪ 32.25٪ 15.14٪ 21.42٪ - 1.42٪ 2.55٪ 15.14٪  
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ال وامدددددددددددددددددددددددد   4
 الدؤت أل   

16.66٪ 25٪ 25٪ 33.33٪ - - - - 133٪ 

الن ددددبى الدئويددددى تنلدددديى 
 الوحتأل

14.13٪ 26.54٪ 22.61٪ 14.52٪ - 3.35٪ 15.35٪ 5.15٪ 133٪ 

 (4الوحتأل )
الكل بدددددددددددددددداا  

  الدصناط
 

الددددددددددددددددددددددددتاسأل  1
 الكل بالةى

 
 

11.11٪ 25٪ 25.55٪ 33.33٪ - - 2.55٪ - 133٪ 

الن ددددبى الدئويددددى تنلدددديى  
 الوحتأل

11.11٪ 25٪ 25.55٪ 33.33٪ - - 2.55٪ - 133٪ 

   15.41٪ 23.1٪ 21.3٪ 21.11 3.13٪ 3.52٪ 5.13٪ 13.33٪ 133٪ 

( النساا  املئويااة لتااو ا ا نشااطة التعلينيااة علاا  سنااواا الااىلكاءات املتعااددة يف كاات فصاات 2  اجلاادوا )يباا
 مبالحهة النتا ص الواردة فية جند ما يل    و .ووحدة تدريسية

لىلكاءات املتعددة يف ا نشطة التعلينية يف فصوا ال تاع ووحداتة، يالح  فينا يتعلق بانع اف ا -1
سن  ا نشطة التعلينية مد تو ع  يف ال تاع كاماًل عل  مجي  سنواا الىلكاءات بنس  خمتلثة، فبع اها ورد 
بنس  مرتثعة، وبع ها اآلخر ورد بنس  متدنية جداً  لقد سخىلت سنشطة الىلكاء الريا ا  النسابة ا علا  

( بنس  متقاربة جداً. ٪26.02(، فالبصر  )٪26.66(، تالاا سنشطة الىلكاء اجلسد  )٪22.6وا  )
(، فالاىلكاء الش صا  ٪60،22(، فالاىلكاء الطبيعا  بنسابة )٪64.58ومل مثطَّ جاء الىلكاء اللغو  بنسبة )

داً، ف ان  (. سما الىلكاءان  املوسيق  واالجتناع  فقد وردت سنشطتهنا بنس  متدنية ج٪9،82بنسبة )
 (.٪0.62(، والىلكاء املوسيق  )٪0.49نسبة سنشطة الىلكاء االجتناع  )

خبصااوص انع اااف الااىلكاءات املتعااددة يف ا نشااطة التعلينيااة يف كاات وحاادة ماال وحاادات ال تاااع    -2
يالح  اختالن تو عها عل  سنواا الىلكاءات، واختالن نوا ا نشطة السا دة يف كت وحدة عل الوحدات 

فثاااا  الوحاااادة ا ور كاناااا  سنشااااطة الااااىلكاء البصاااار  ااااا  السااااا دة وسخااااىلت سعلاااا  نساااابة وااااا  ا خاااارى، 
(، يف حاااا  كاناااا  سنشااااطة الااااىلكاء الطبيعاااا  ااااا  السااااا دة يف الوحاااادة الثانيااااة وجاااااءت بنساااابة 29،64٪)
(. سمااا يف ٪21.45(. ويف الوحاادة الثالثااة سخااىلت سنشااطة الااىلكاء الريا اا  سعلاا  نساابة وااا  )29.99٪)

(. تاا. سن سدن نساابة ٪22.22عااة فقااد كاناا  نساابة للااىلكاء اجلسااد  ااا  ا علاا ، يذ بلغاا  )الوحاادة الراب
ل نشاااطة يف الوحااادات ا ربعاااة كانااا  مااال حصاااة سنشاااطة الاااىلكاءيل املوسااايق  واالجتنااااع . وبشااا ت عاااام 
 يالح  سن سنشطة الىلكاءات  املوسيق  واالجتناع  والش ص    ت ل متوافرة يف ستل  فصوا ال تاع. 

ما مدى انع اف الىلكاءات املتعددة يف سنشطة املراجعة التقوميياة يف كتااع  :السااو الرابع -12-4
 التلنيىل يف مادة العلوم؟ 

لتجاباااة عااال الساااتاا الرابااا  حللااا  سنشاااطة املراجعاااة التقوميياااة الاااواردة يف كتااااع التلنياااىل، وو عااا  علااا  
 ارات والنس  املئوية ل ت نوا مل ا نشطة. جماالت الت ليت وفق استنارة الت ليت املعتندة، وحسب  الت ر 
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 (4الدت ل )
 الن ز الدئويى لةوشط  نليى الد اج ى الةقويدةى عطف  نواط الاتااام الدة تاأل    ت        حتأل متسي ةى

حتأل
الو

 
   
الر

ا   
عنو   
الر

و  
الطص

ي  
ل يا
ا

   
ب 
ال

ت  
د 

ال
ق  

و ة
الد

ع  
ةدا
 ج
ا

 

  
لم

ال
 

  
يبة
ال

دوط 
دد
ال

 

سجهااااااااااااااااااااااوة 
 جلسضا

  - - - - - ٪62.22 - ٪91.11 سجهوة جسن   6
  - - - - - ٪5 ٪2 ٪85 احلواف 2
  - - - - - - - ٪600 اجلها  الدعام  2

 ٪600 - - - - - ٪4.99 ٪0.11 ٪82.44 سنشطة الوحدة كاملة 
الوحااااااااااااااااادة 

 الثانية
البيئااااااااااااااااااااااااااااة 
 وم وناهتا

 - - - - - - - ٪66.66 ٪99.99 البيئة 6
 ٪600 - - - - - - ٪61.11 ٪92.22 اءت يز ا حي 2

النساااااابة املئويااااااة  نشاااااااطة 
 الوحدة

91.6٪ 62.99٪ - - - - - - 600٪ 

الوحااااااااااااااااادة 
 الثالثة
 

ا ر  
 والث اء

 ٪600 - - - - - - - ٪600 الث اء 6
اوافهاااااااااة علااااااااا   2

 ا ر 
600٪ - - - - - - - 600٪ 

 ٪600 - - - - - - - ٪600 الطق  واملناو 2
امااااااات املاااااااتثرة العو  5

 ا ر ية
600٪ - - - - - - - 600٪ 

  - - - - - - - ٪600 نسبة ا نشطة كاملة
الوحااااااااااااااااادة 
الرابعااااااااااااااااااااااة 
ال هرباااااااااااء 
 واملغنا 

 التاسأل 6
 الكل بالةى 

49.98٪ 26.04٪ 26.04٪ - - - - - 600٪ 

النساااااابة املئويااااااة  نشاااااااطة 
 الوحدة

49.98٪ 26.04٪ 26.04٪ - - - - - 600٪ 

ويااااااة  نشاااااااطة النساااااابة املئ
 ال تاع

95.29٪ 9.98٪ 1.9٪       

( النساا  املئويااة لتااو ا سنشااطة املراجعااة التقومييااة علاا  سنااواا الااىلكاءات املتعااددة يف كاات 5  اجلاادوا )يباا
 ويالح  مل النتا ص الواردة فية   فصت ووحدة تدريسية، 

تو ع  يف مجي  الوحادات  خبصوص تو ا ا نشطة عل  مجي  الوحدات، سن سنشطة املراجعة التقوميية -
عل  ثالثة سنواا مل الىلكاءات فق  ا   الىلكاء اللغو  والىلكاء الريا   والىلكاء البصر ، وبنس  متثاوتة 

(، وسخاااىلت ا نشاااطة ٪95.29جااداً. فقاااد تركااوت النسااابة ا علاا  مااال ا نشاااطة يف الااىلكاء اللغاااو  وااا  )
. ويالحا  تادب نسابة كات مال سنشاطة الاىلكاء (٪1.9(، وا نشطة البصرية نسابة )٪9.98الريا ية نسبة )

الريا ا  والاىلكاء البصار  مقارناة بنسابة سنشاطة الااىلكاء اللغاو . سماا الاىلكاءت ا خارى، فلاض يارد س  نشااا  
 خاص هبا.

خبصوص تو ا ا نشطة يف كت وحدة، سن سنشطة الوحدة ا ور تو ع  علا  ثالثاة سناواا مال الاىلكاء  -
(، ٪0.11(، والاااىلكاء الريا ااا  بنسااابة متدنياااة جاااداً بلغااا  )٪82.44)فقااا  اااا   الاااىلكاء اللغاااو  بنسااابة 

(. ويف الوحاادة الثانيااة تو عاا  ا نشااطة علاا  نااوع  ماال الااىلكاءات فقاا  ٪4.99والااىلكاء البصاار  بنساابة )
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(. ويف الوحاادة الثالثااة كاناا  ٪62.99(، والااىلكاء الريا اا  بنساابة )٪92.22مهااا  الااىلكاء اللغااو  بنساابة )
(، يف حاااا  تو عاااا  سنشااااطة الوحاااادة الرابعااااة بطريقااااة خمتلثااااة عاااال ت.اااااا، يذ ٪600)ا نشااااطة لغويااااة فقاااا  

(، لرتتثاا  باملقاباات نساابة سنشااطة كاات ماال الااىلكاء الريا اا  ٪49.98اخنث اا  سنشااطة الااىلكاء اللغااو  ير )
(، سمااا الاىلكاءات امنساة املتبقيااة فلاض يارد  ااا س  نشاا  يف س  وحادة ماال ٪26.04والاىلكاء البصار  ير )

 ت ا ربعة.  الوحدا
ات تو ع  ا نشاطة التعلينياة وسنشاطة املراجعاة التقوميياة بشا ت متاوا ن  :السااو اخلامس -12-5

 عل  سنواا الىلكاءات كافة؟ 
لتجابة عل اىلا الستاا ربط  الباحثاة با  نتاا ص الساتال  الثالاث والرابا .  وكانا  النتيجاة كناا يلا   

ة التعلينيااة مااد تو عاا  علاا  مجياا  سنااواا الااىلكاء، بشاا ت تاا. باا  عاار  نتااا ص السااتاا الثالااث سن ا نشااط
متوا ن، فقاد وردت بعا  ا نشاطة يف بعا  الاىلكاءات بنسا  مرتثعاة وبع اها اآلخار كاان بنسا  متدنياة 
جااداً. وبااا  عااار  نتاااا ص الساااتاا الرابااا  سن سنشاااطة املراجعاااة التقوميياااة امتصااارت فقااا  علااا  ثالثاااة سناااواا مااال 

سي اً. ويت   مل ذل  عادم تاو ا ا نشاطة التعلينياة وسنشاطة املراجعاة التقوميياة الىلكاء، بش ت ت. متوا ن 
 بش ت متوا ن عل  سنواا الىلكاءات كافة. 

وبشاا ت عااام مي اال القااوا  ين ا نشااطة يف كتاااع ا نشااطة والتاادريبات   تغاا   يال جااوءاً ماال الاادروف 
عل  فصاوا ال تااع ووحداتاة بشا ت متاوا ن، يف الواردة يف كتاع التلنيىل، وسن ا نشطة التعلينية   تتو ا 

 ح   تو ع  سنشطة املراجعة التقوميية بش ت متوا ن عل  فصوا ال تاع ووحداتة. 
ويالح  سن ا نشطة التعلينية الاواردة يف كتااع التلنياىل وكتااع ا نشاطة والتادريبات، مي ال سن تسااعد 

كاء اجلسد ،  هناا وردت بنسا  مرتثعاة تراوحا  عل  تننية كت مل الىلكاء الريا   والىلكاء البصر  والىل 
(. ول اااال سنشااااطة الااااىلكاء اللغااااو ، الاااا  يثاااارت  سن ت ااااون نساااابتها عاليااااة  ساااا  رس  ٪26-٪22) باااا 

جاردنر،  هنا تتداخت م  مجيا  ا نشاطة الا  مي ال سن ميارساها الثارد، و ن س  نشاا  ميارساة الثارد اتااج 
(. ول ل مي ل القوا  ين اىلا الىلكاء ٪64.58بة نسبة متدنية ا  )ير اللغة للتعب. عنة، فقد جاءت بنس

مي ل سن ينن  مل خالا مراءة اوتوى، ول ل اىلد القراءة تبق  ماإلرة عل تننية اىلا الىلكاء بش ت كبا.، 
 هنااا   تعتنااد علاا  تنوياا  ا نشااطة  اانل الااىلكاء اللثهاا . وانااا  نااوا آخاار ماال الااىلكاء ورد بنساابة متدنيااة 

اااو الااىلكاء الطبيعاا . وماال املن اال ت اان  مااادة العلااوم سنشااطة  ااىلا الااىلكاء بسااهولة بسااب  ( 60.22٪)
طبيعة املادة املرتبطة بش ت كب. بالىلكاء الطبيع . سما الىلكاء املوسيق  واالجتناع  فال مي ل تثعيلهنا مل 

فنال املن ال و ا  خالا ا نشطة الواردة يف ال تاع، م  سن اجملاا متاح بش ت كب.  انل ماادة العلاوم؛ 
بع  ا نشطة لت قق سكثر مل ذكاء. ومل املن ل االستثادة مل سنشطة الاىلكاء اجلساد  لت قياق الاىلكاء 

 االجتناع . ومل املن ل تصنصض  سنشطة تقق الىلكاءيل اجلسد  واملوسيق  يف الوم  ذاتة.  
اءت نسابة متدنياة جاداً يف سما سنشطة  املراجعة التقوميية فقاد اعتنادت علا  سنشاطة الاىلكاء اللغاو ، وجا

  الىلكاء الريا   والىلكاء البصر . و  يرد س  نشا  يساعد عل  تثعيت الىلكاءات ا خرى.
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وبشاااا ت عااااام مي اااال القااااوا  ين ا نشااااطة والتاااادريبات   تتااااو ا بشاااا ت متااااوا ن علاااا  فصااااوا ال تاااااع 
ننيتهاا باساتثناء الاىلكاءيل  ول نها تطرم  ير ستلا  سناواا الاىلكاءات، وبالتاايل فها   تساهض يف تووحداتة، 

(.  ومبعااىن آخاار مي اال القااوا  ين ٪0.6املوساايق  واالجتناااع ؛  هننااا وردا بنساا  متدنيااة جااداً )سماات ماال 
 ا نشطة الواردة يف مادة العلوم مي ل سن تسهض يف تننية القدرات العقلية للتالميىل.

هتاااوى ا نشاااطة وا سااائلة ( مااال سن 2006وختتلاااز نتاااا ص ااااىلد الدراساااة مااا  ماااا توإلااات يلياااة موسااا  )
التقوميية يف كتاع علوم الصز امام  يف اجلنهورياة العربياة الساورية، ال يساهض يف تننياة العنلياات العقلياة 
املعرفية اماإلة مبرحلة العنليات اوسوسة العيانية يال بدرجة هدودة جداً وبش ت تا. متاوا ن. وما  دراساة 

ء يف احللقااااة الثانيااااة ماااال التعلااايض ا ساساااا  يف اجلنهوريااااة العربيااااة ( يف تليلااااة ل تاااا  ال ينياااا2008معاااال )
السورية ال  بين  سن ال تاع ال يوفر سنشطة تعلينية هثوة للتث . االبت ار  ومشجعة للتعلض الىلايت، س  
سنة ال يساعد عل  تننياة الاىلكاء الش صا ، وال يوجاة ير القياام بأنشاطة مجاعياة، وبالتاايل ال يننا  الاىلكاء 
االجتناع ، وال يراع  الثروإ الثردية. واىلا يع  سي اً بطريقة ت. مباشرة سنة ال يراع  الىلكاءات املتعددة. 
واااا  ختتلاااز كاااىلل  مااا  نتاااا ص دراساااة داريااال باااراي  سااايندر، الااا  سههااارت سن كتااا  تعلااايض اللغاااة ا جنبياااة 

 .تست دم عدداً هدداً مل سنواا ا نشطة يف تقد، املادة للطالع
ل القوا سخ.اً  لو ت نل كتاع التلنيىل وكتااع ا نشاطة بعا  ا نشاطة املرتبطاة باانواا الاىلكاءات ومي 

املتعددة ال    يتطرإ يليها سو ال  وردت بنس  متدنية، مثت الىلكاء املوسيق  والىلكاء االجتناع  والىلكاء 
ققناااا بالتاااايل الاااتعلض النشااا  الش صااا ، ل اااان مااال املنتهااار خماطباااة سناااواا الاااىلكاءات كافاااة لااادى التلنياااىل، وحل

بطريقااة سف اات. فنااادة العلااوم مي نهااا سن تساااعد علاا  تقيااق اااىلا ا ماار سكثاار ماال ت.اااا ماال املااواد، بسااب  
بإم ااان املعلااض اجليااد سن ي ااان ير ذلاا  سن طبيعتهااا الاا  تقااوم سساساااً علاا  تنثيااىل العديااد ماال ا نشااطة.  

مل خال ا سنواا الىلكاءات ال    يتض التطارإ يليهاا  يبت ر سنشطة جديدة مل خالا ت .د للدرف، ينن 
  نل سنشطة ال تاع. 

 :مومةام البحث -13
 يف ختام اىلا الب ث وانطالماً مل نتا جة توإل  الباحة مبا يل .

يعداد مل ق ل تاع العلوم يت انل جمنوعاة متنوعاة مال ا نشاطة الا  تاتالءم ما  سناواا الاىلكاءات  -1
م بالتايل م  الثروإ الثردية عند التالميىل. سو القيام بتعديت كتاع ا نشطة والتدريبات املتعددة كلها، وتتالء

 ليشنت جمنوعة سكثر تنوعاً مل ا نشطة املالءمة  نواا الىلكاءات كافة. 
تصاانيض دليااات للنعلااض يراعااا  تقااد، اوتاااوى ماال خاااالا سنشااطة الاااىلكاءات املتعااددة، وتدريباااة علااا   -2

اتيجيات التدريساية املرتبطاة هباىلد النهرياة، وتدريباة علا  تنثياىل دروف مال خاالا ااىلد اسات دام سناواا االسارت 
 النهرية.
توويااد املاادارف بااا دوات والوسااا ت الاا  مي اال سن تساااعد يف تنثيااىل ا نشااطة ماال خااالا الااىلكاءات  -3

 املتعددة.
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املعلوماات مال خاالا  عدم الرتكياو علا  كنياة املعلوماات املقدماة يف اوتاوى، بات علا  كيثياة تقاد، -4
 سنشطة الىلكاءات املتعددة. 

 يجراء املويد مل الدراسات عل  منااص سخرى يف  وء نهرية الىلكاءات املتعددة -5
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 املراجع

 املراجع العربية:

تليت مستوى وسسئلة كتاع العلوم للصز الساادف ا ساسا  (. 6885سبو الرات ، ايثض ياس . ) -
، منشااورة، اجلامعااة ا ردنيااة، عنااان . رسااالة ماجساات. تاا.ماال وجهااة نهاار معلناا  العلااوم للنرحلااة ا ساسااية

 ا ردن.
  عنااان .اختبااارات الااىلكاء ومقااايي  الش صااية تطبيااق ميااداب(. 2009سبااو محاااد، ناإلاار الااديل. ) -

 .جدارا لل تاع العامل 
الطرا اااق اماإلاااة يف التعلااايض . (2004وحسااال، علااا  ساااعود. ) سباااو الناااور، حساااناء ومرت ااا ، سااالوى -

 .منشورات جامعة دمشق  ، كلية الرتبية(2) ا ساس  يف احللقة ا ور
(. تقاااو، هتاااوى مناااااص القاااراءة للصاااث  الثالاااث والرابااا  االبتااادا ي  يف 2008سمحاااد، فيصااات ب ااار. ) -

ست. ت. منشاورة، كلياة الرتبياة، . رسالة ماجمجهورية القنر املت دة يف  وء معاي. اجلودة الشاملة ومتشراتة
 جامعة دمشق، دمشق.

القااايض العلنيااة املت اااننة يف كتاا  العلاااوم ملرحلااة التعلااايض ا ساساا  احللقاااة (. 2009سمحااد، هاساال. ) -
 . رسالة ماجست. ت. منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق، دمشق.الثانية يف اجلنهورية العربية السورية

.) مااادارف الههاااران ا الياااة  الاااىلكاءات املتعاااددة يف ترفاااة الصاااز(. 2001سرمسااارتونص، تومااااف. ) -
 مرتجض ( الدمام  دار ال تاع الرتبو  للنشر.

، اجلنعيااااة جملااااة الطثولااااة العربيااااة. (. ماااال ذكاااااء الطثاااات ير ذكاااااءات الطثاااات2002سو  ، سمحاااااااد. )  -
 (.62ال ويتية لتقدم الطثولة العربية. )

الية برنامص للعلوم باملرحلة االبتدا ية يف  وء نهرية الىلكاءات املتعددة يف (. فع2001البا ، خالد. ) -
، تديات احلا ر املتمتر العلن  العاشر الرتبية العلنيةتننية الت صيت والىلكاء الطبيع  وتعديت س ا  التعلض. 

 .  22 -9(، 6. )اجلنعية املصرية للرتبية العلنيةورلى املستقبت، 
سثااار اسااات دام اسااارتاتيجيات الاااىلكاءات املتعاااددة يف تااادري  (. 2005لااا  هناااد. )الباادور، عااادنان ع -

. رساااالة دكتاااوراد تااا. منشاااورة، العلاااوم يف الت صااايت واكتسااااع العلاااض لااادى طلباااة الصاااز السااااب  ا ساسااا 
 جامعة عنان العربية للدراسات العليا، عنان.

تاااواة يف النشااااطات التدريساااية (. مااادى الرتكياااو علااا  العنلياااات العلنياااة او2002بعاااارة، حسااا . ) -
، جملة متتة للب و  والدراساتالعلنية ل ت  العلوم ا ربعة ا ور مل مرحلة التعليض ا ساس  يف ا ردن. 

 (.5) 69ا ردن، 
دار الث ار   القااارة الىلكاءات املتعددة والثهض، تننية وتعنياق.(. 2002جابر، عبد احلنيد جابر. ) -
 .العريب



 4102 –العدد الثالث -عشر  .... المجلد الثاني.  ....................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس
 
 

 111 

. )هند بالا اجليوسا   مارتجض (، سطر العقت  نهرية الىلكاءات املتعددة. (2005ارد. )جاردنر، او  -
 الريا   م ت  الرتبية العريب لدوا امليص.

. )عباد احل اض سمحاد امواماا   الاىلكاء املتعادد يف القارن احلااد  والعشاريل(. 2004جااردنر، ااوارد. ) -
 مرتجض( ، القاارة  دار الثجر للنشر والتو ي .

. عنااان  دارالث اار مياااف وتقياايض ماادرات الااىلكاءات املتعااددة(. 2002حساا ، هنااد عبااد ا اااد . ) -
 للطباعة والنشر والتو ي .

  اوء يف االبتدا ياة باملرحلاة العلاوم مناااص هتاوى تقاو،(.  2009 (اااد . شااو  ح نا ، هناد -
 العربياة خالاد، املنل اة امللا  ، جامعاةالرتبياة . رساالة ماجسات. تا. منشاورة، كلياةالعلنياة الثقافاة متطلبات
 السعودية.

املرحلاة  لصاثون العلاوم كتا  يف املت اننة العلنياة القايض (. منهوماة2008اموعلا ، ماساض. ) -
 . 624 -664(، 2) 2 .الرتبو  للعلوم ا ردنية اجمللةا ردن.  يف ا ور ا ساسية
االجتناعيات للنرحلاة ا عدادياة يف ا ردن.  (. دراسة تليلية وتوى كتاع6891امولدة، هند. ) -

 .مركو الب و  والتطوير الرتبو   جامعة ال.مو ، ا ردن
(، القااارة  دار 2.)  علض الانث  ا حصاا   وميااف العقات البشار (. 6898السيد، فتاد البه . ) -

 الث ر العريب. 
. القاااارة  ملوابااة والتثااوإ العقلاا سطثاااا عنااد القنااة، ا(. 2002إلااادإ، يساارية. ) الشااربي ،  كريااا و -

 دار الث ر العريب. 
(. عنليات العلض املت ننة يف ا نشطة العلنية ل ت  2002الشعيل ، عل  . وامطابية، عبد اهلل. ) -

، جملة العلوم الرتبوياة والنثسايةالعلوم للصثون ا ربعة ا ور مل مرحلة التعليض ا ساس  يف سلطنة عنان. 
 .684-641(، 6)5 ،جامعة الب ريل

تقااو، هتااوى منااااص العلااوم والرتبيااة الصاا ية يف احللقااة ا ور ماال التعلاايض (. 2009إلاااحل، نسااريل. ) -
 . رسالة ماجست. ت. منشورة، جامعة دمشق، دمشق.ا ساس  يف  وء ا ادان الرتبوية

ون احللقاة الثانياة عنلياات العلاض املت اننة يف سنشاطة كتا  العلاوم لصاث .(2001الصوايف، ماجد. ) -
 .الرتبية. جامعة السلطان مابوف رسالة ماجست. ت. منشورة ،كلية التعليض ا ساس  ) دراسة تليلية(. مل

 مسق .
 العلض طبيعة  بعاد ا عدادية العلوم باملرحلة منهص هتوى تناوا (. مدى2005ممدوح. ) اجمليد، عبد -

  .655 -602( 2) 9 العلنية، الرتبية جملةالطالع  ا،  وفهض وعنلياتة
 مل ا وا العلوم للصز كتاع يف التو ي ية الرسوم (. تقو،2002عسقوا، هند عبد الثتاح. )  -
 .90-54(، 2) 60 ا سالمية. اجلامعة جملة ا ساس . كلية الرتبية، اجلامعة ا سالمية، توة. التعليض
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يلية للصور وا ش اا والرسوم التو ي ية يف دراسة تل(. 2006عطران، سكرم عبد ال ر، ناج . ) - 
. رسالة ماجست. ت. كت  ريا يات املرحلة ا ساسية مل التعليض العام يف الينل يف  وء التقنيات الرتبوية

 منشورة، جامعة بغداد، كلية الرتبية )ابل ا يثض(، بغداد. 
 . عنان  دار املس.ة.ات املتعددة( التدري  الصث  بالىلكاء2009عثانة، عوو و اموندار، نا لة. ) -
تطااااوير هتااااوى ماااانهص العلااااوم يف املرحلااااة االبتدا يااااة يف املنل ااااة العربيااااة (، 2002الغيااااا ، راشااااد. ) -

. رسااالة دكتااوراد تاا. منشااورة، جامعااة ا مااام هنااد باال سااعود السااعودية يف  ااوء االجتااااات العامليااة احلديثااة
  .ا سالمية، كلية العلوم االجتناعية،الريا

. امل تااا  بنااااء املناااااص الرتبوياااة  سياساااة الت طاااي  ويسااارتاتيجية التنثياااىل(. 6889فاااالوم ، هناااد. ) -
 اجلامع  احلديث، ا س ندرية، مصر.

(. نهرياااة الاااىلكاءات املتعاااددة مااال التأساااي  العلنااا  ير التوهياااز 2002الثقيهااا ، عباااد الواحاااد. ) -
 (. 25) 2، جملة علوم الرتبيةالبيداتوج ، 

 املناااص يف املعرفاة-الرتبوياة املصاطل ات معجاض(. 6881علا . ) واجلنات، حسا  سمحاد اب،اللقا -
 ال ت . القاارة  عا  التدري  وطرإ
(. دراسااة تليليااة تقومييااة ل تاا  ال ينياااء لل لقااة الثانيااة ماال مرحلااة التعلاايض 2008معااال، سسااامة. ) -

تاا. منشااورة، كليااة الرتبيااة، جامعااة دمشااق، رسااالة ماجساات.  ا ساساا  يف  ااوء املثهااوم احلااديث للجااودة.
 دمشق.
 (، منشورات جامعة دمشق، دمشق.2. )  علض النث  الرتبو (. 6886منصور، عل . ) -
العنلياااات العقليااة املعرفيااة يف كتاااع العلاااوم املقاارر للصااز اماااام  (. 2006موساا ، سمحااد حاااج. ) -

 منشورة، كلية الرتبية، جامعة دمشق.. رسالة ماجست. ت. االبتدا   وفقاً لنهرية جان بياجة
. عناان  دار املسا.ة الىلكاء املتعدد يف ترفة الصز، النهرية والتطبياق(.  2009نوفت، هند ب ر. ) -

 للنشر والتو ي .
حىت تصب  مدارسنا ذات ذكاءات متعاددة، الاىلكاءات املتعاددة وجاودة (.  2009ا.ور، توماف. ) -

) هنااد عبااد ا اااد  حساا  مرتجض ( القاااارة   دار العلااوم للنشاار  إلااثر.التعلاايض ماال خااالا رليااة املشااروا 
 والتو ي .
(. تقااو، ا نشااطة التقومييااة الااواردة يف كتاا  احللقااة االور ماال 6885وليااد، هنااد ، وهنااد، االااة. ) -

ات التعلايض املاتمتر العاامل  الثالاث " التقاو، الرتباو  وعالمتاة بت سا  خمرجاالتعليض االساس  بدولة الب ريل. 
 كلية الرتبية، جامعة الب ريل،الب ريل.  والتعلض،
/ 2042  ا ساسا  املعادا بالقاارار التعلايض مرحلااة ملادارف النهاام الاداخل (. 2005و ارة الرتبياة. ) -
 ، اجلنهورية العربية السورية. 552
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