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٣/٦/٢٠٠٩تاریخ قبول النشر :  ؛ ١٥/٤/٢٠٠٩تاریخ تسلیم البحث : 

ملخص البحث :
ي فـي تنمیـة الـذكاءات المتعـددة لـدى هدف البحث الحالي إلى معرفـة اثـر البرنـامج التعلیمـ

طلبــة جامعــة الموصــل، وللتحقــق مــن هــدف البحــث تــم صــیاغة عــدد مــن الفرضــیات. تألفــت عینــة 

–) طالبًا وطالبـة مـن طلبـة الصـف الثـاني، قسـم القـران الكـریم والتربیـة اإلسـالمیة ٣٠البحث من (

بـــع الباحـــث التصـــمیم التجریبـــي كلیـــة التربیـــة جامعـــة الموصـــل مثلـــوا المجموعـــة التجریبیـــة، وقـــد ات

للمجموعــة الواحــدة ذي االختبــار القبلــي والبعــدي. واســتخدم فــي قیــاس الــذكاءات المتعــددة مقیــاس 

(میداس أر) الذي أعدته للغة العربیة، وقامت بتقنینه الدكتورة رنا قوشحة ،وهو مـن إعـداد برانتـون 

ث بإعــداد اســتراتیجیات وأنشــطة خاصــة شــیرر. أمــا فیمــا یتعلــق بالبرنــامج التعلیمــي فقــد قــام الباحــ

) دقیقـــة ٤٥ -٤٠باالعتمـــاد علـــى نظریـــة الـــذكاءات المتعـــددة. وقـــد اســـتغرقت جلســـة الـــدرس مـــن (

بهدف تشخیص نقاط الضعف والقـوة فـي الـذكاءات المتعـددة لـدى الشـخص ومحاولـة تنمیتهـا. وقـد 

ق دالة إحصائیا بین متوسط ) وجود فرو t-testأظهرت النتائج التي استخدم في معالجتها اختبار (

الفــرق لــدرجات الطلبــة علــى مقیــاس الــذكاءات المتعــددة لكــل أشــكال الــذكاء الســبعة فــي التطبیقــین 

القبلــي والبعــدي یعــزى الســتخدام اســتراتیجیات البرنــامج التعلیمــي. وبهــذا رفضــت الفرضــیة األولــى 

الســبعة للــذكور واإلنــاث كــل لعــدم تحققهــا، كمــا رفضــت الفرضــیة الثانیــة أیضــًا لكــل أشــكال الــذكاء

على حدة باستثناء الذكاء الحركي لدى اإلناث إذ قبلت الفرضیة الثانیة، أمـا فیمـا یتعلـق بالفرضـیة 

الثالثــة فقــد تباینــت نتائجهــا تبعــا لكــل نــوع مــن أنــواع الــذكاء وحســب الجــنس، إذ رفضــت الفرضــیة 

ق لصـالح الـذكور بینمـا كانـت نتــائج الثالثـة فـي الـذكاء اإلیقـاعي والحركـي حیـث كانـت نتـائج الفـرو 

الفروق لمصلحة اإلناث في الذكاء اللغوي، في حین قبلـت الفرضـیة الثالثـة إذ لـم تظهـر أي فـروق 

بــین الــذكور واإلنــاث فیمــا یخــص كــل مــن الــذكاء المنطقــي، والبصــري، واالجتمــاعي، والشخصــي. 

نتاجات والتوصیات والمقترحات.وفي ضوء النتائج التي تم التوصل إلیها تم تقدیم عدد من االست
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Abstract:
The current research deals with the effect of an educational

program on the development of Multiple Intelligences of students at

Mosul University. To achieve the aim of the research, a number of

hypotheses were put . The sample consisted of (30) males and females

students recruited from the second year of Holy Quran and Islamic

Education departments / College of Education, University of Mosul. This

sample represented the experimental group. The researcher adopted the

experimental model of one group with pre- and post- tests. To measure

multiple intelligences, the Arabic version of (Medas R) measurement was

adopted.This version was translated into Arabic by Rana Koshaha; it was

regionally made by Branton Sherrer. As for the experimental curriculum,

the researcher put certain strategies and activities depending on the theory

of multiple intelligences. Class session lasted (40-45) minutes, the aim of

which is to diagnose pros and cons in multiple intelligences of the person

and to develop them. The results of the (T-test) showed statistically

significant differences between mean difference of students grades on the

scale of the seven kinds of multiple intelligences in pre and post

applications. These results are attributed to the use of Educational

curriculum strategies. Thus, the first hypothesis was rejected. The same is

with the second one for all seven kinds of intelligence forms of males and

females separately, except for motion intelligence of women, thus

realizing the second hypothesis. As for the third hypothesis, the results

varied according to each type of intelligence and according to sex. It was

rejected in rhythmic and motion intelligence with a bias towards males.

Regarding linguistic intelligence, women were suprior. Where as the third

hypothesis was accepted due to the absence of differences between males

and females regarding logical, visual, social, personal intelligences.

Given the above mentioned results a number of recommendations and

suggestions were made.
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التعریف بالبحث:الفصل األول
Researchأوال: مشكلة البحث. Problem

لقـــد بینـــت نتـــائج البحـــوث المعاصـــرة أن الـــذكاء لـــیس بنیـــة ســـاكنة، بحیـــث یمكـــن قیاســــه 

وتكمیمه بمقادیر ذات معنى، وٕانما هو نظام مفتوح متغیر یمكـن تنمیتـه تنمیـة مسـتمرة طـوال حیـاة 

Gardnerلجدید للذكاء حاول جاردنر(اإلنسان. وتعزیزًا لهذا التصور ا وهو من علماء -)1989

خـــالل العقـــدین الماضـــیین تطـــویر نظریـــة الـــذكاءات المتعـــددة –الـــنفس المعرفـــي بجامعـــة هـــارفرد 

)Multiple Intelligences) في مشروعه الذي أطلق علیه مشروع الصفر (Project Zero ،(

) وأن ٤٤:ص ٢٠٠٧ة ذات نمــط واحــد. (عــالم، ورأى أن الــذكاء ظــاهرة متعــددة ولــیس بنیــة ســاكن

اإلمكانات اإلنسـانیة تتسـع بحیـث ال تقیمهـا المقـاییس السـایكومتریة التـي تعتمـد علـى قیـاس الـذكاء 

.Gوتفسیره باالستناد إلى المعامل العقلي أو العامل العام ( Factor.() ، ٣: ص ٢٠٠٦فارس (  

Framesقـل) (قام جاردنر بنشـر كتابـه (اطـر الع ١٩٨٣ففي عام  of Mind وقـدم فیـه (

نظریتــه لتعــدد الــذكاء حیــث أشــار إلــى أن الــذكاء لــیس موحــدا أو عامــا، وٕانمــا یتضــمن العدیــد مــن 

الذكاءات یمكن أن یمتلكها اإلنسان أو یمتلك بعضا منها، ولذلك أعـاد جـاردنر تعریـف الـذكاء فـي 

ین اثنین هما أوال : القـدرة علـى ضوء ما توصلت إلیه أبحاثه، فیرى أن الذكاء ینطوي على عنصر 

اإلطارات الثقافیـة حل المشكالت ثانیا: القدرة على إضافة ناتج یكون ذا قیمة في واحد أو أكثر من 

  )٢٠٠٣معتمدا في ذلك على متطلبات الثقافة التي نحیا في كنفها. (عبید وعفانة 

ة یحصـلون علـى ومن جانب آخر فقد أكدت الدراسات والبحوث على أن العدیـد مـن الطلبـ

درجــات منخفضــة أو متوســطة فــي األداء علــى مقــاییس الــذكاء التقلیدیــة التــي تعتمــد علــى األقــالم 

واألوراق واألســئلة واإلجابــات القصــیرة، وهــؤالء الطلبــة یــؤدون أداًء جیــدًا لألنشــطة والمهــارات التــي 

ذكاءات المتعـددة، تعتمد على الرسم والطبیعـة، وأنهـم یحصـلون علـى درجـات عالیـة فـي مقـاییس الـ

  ) ٢٠٠٣،  ١مما یجعلنا نتشكك في الجدوى التربویة لالختبارات التقلیدیة للذكاء. (حسین 

ویقــول جــاردنر إن النجــاح فــي الحیــاة یتطلــب ذكــاءات متعــددة، واهــم مــا یجــب أن یقدمــه 

لــدیهم الــتعلم للطلبــة هــو تــوجیههم نحــو المجــاالت التــي تتناســب وأوجــه الكفــاءة والموهبــة الطبیعیــة 

لنقوم بتنمیتها من خالل استخدام الطرق التي تتالءم وهذه القدرات، وكما یختلف األفراد من حیـث 

میــولهم واتجاهــاتهم وقــیمهم وشخصــیاتهم، فهــم یختلفــون مــن حیــث أنــواع الــذكاء التــي یمتلكونهــا، 

ت العقلیــة األمــر الــذي یفــتح المجــال أمــام المــربین لكســر المــدخل الضــیق للــتعلم، واســتثمار القــدرا

والمعرفیـة كافـة التـي یمتلكهـا األفـراد والعمـل علــى رعایتهـا، وعلـى هـذا األسـاس وضـع سـبعة أنــواع 

للــــذكاء هــــي : الــــذكاء اللغــــوي(اللفظي)، الــــذكاء المنطقي(الریاضــــي)، الــــذكاء الحركي(الجســــمي)، 

اآلخـرین)، الذكاء المكاني(البصري)، الـذكاء الشخصـي(الداخلي)، الـذكاء االجتمـاعي (العالقـة مـع

  ) ٤:ص ٢٠٠٦الذكاء الموسیقي(اإلیقاعي) .(فارس، 
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وقـــد رأى جـــاردنر أن المؤسســـات التعلیمیـــة التقلیدیـــة تركـــز علـــى قـــدرتین فقـــط همـــا القـــدرة 

الریاضــیة علــى الــرغم مــن أن -اللغویــة، وبخاصــة فــي صــیغ مكتوبــة، والقــدرة المنطقیــة-اللفظیــة

واهـب والقـدرات تثـري حیاتنـا، وتسـاعدنا فـي االسـتجابة هناك أنواعا أخرى كثیرة من المعـارف، والم

بفاعلیــــة لبیئتنــــا وان جمیــــع هــــذه األنمــــاط مــــن الــــذكاءات ذات قیمــــة متســــاویة. غیــــر أن الثقافــــات 

إلـى محدودیـة تطـویر  زالمختلفة تتحیز نحـو أنمـاط معینـة مـن هـذه الـذكاءات؛ وقـد أدى هـذا التحیـ

مستخدمة في التقویم، بما فـي ذلـك قیـاس الـذكاء. (عـالم، المناهج، واستراتیجیات التعلیم والطرق ال

  ) ٤٤-٤٠: ص  ٢٠٠٧

ومــن هنــا تبــرز المشــكلة األساســیة للبحــث الحــالي فقــد أصــبحت الحاجــة ماســة إلــى تربیــة 

جیــل مــن الشــباب لكــي یكونــوا مفكــرین فــي المســتقبل ولــن یتحقــق ذلــك إال مــن خــالل تقــدیم بــرامج 

تلفـة تفیــد فــي تنمیــة الـذكاءات المتعــددة والعنایــة بهــا مجتمعتــًا تعلیمیـة ووســائل وأنشــطة مدرســیة مخ

دون االقتصار على نوع أو نوعین منها، بغیة تطـویر المنظومـة المعرفیـة للمنـاهج بمـا یـتالءم مـع 

جمیــــع المتعلمــــین مــــن خــــالل مخاطبــــة الــــذكاءات المتعــــددة لیشــــمل تعددیــــة فــــي المــــواد واألنشــــطة 

عددیـة فـي القـدرات العقلیـة بحیـث یتسـع لمكونـات المنظومـة المعرفیـة التعلیمیة بما تقابـل وتنـاغم الت

من عملیات معرفیة لطیف من المجاالت، واألنشطة المجتمعة المعاصرة والمتوقعة . وان البحوث 

فــي هــذا المجــال قلیلــة مقارنــة بــالبحوث فــي المجــاالت النفســیة األخــرى، كمــا أن هــذا الموضــوع لــم 

وات األخیـــرة وفـــي عالمنـــا العربـــي علـــى وجـــه العمـــوم وفـــي المجتمـــع یحظـــى بالدراســـة إال فـــي الســـن

العراقــي علــى وجــه الخصــوص ومازلنــا نعــاني حتــى هــذا الیــوم مــن نقــص كبیــر فــي مجــال قیــاس 

الذكاء بمقاییس جدیدة وأكثر حداثة .

Theثانیا: أھمیة البحث  Importance of the Research
مـن بـین تلـك عدید من التغیـرات فـي حیـاة النـاسشهد النصف الثاني من القرن العشرین ال

، ممـــا أدى إلـــى تنـــوع مشـــكالت التغیـــرات التطـــور العلمـــي والتقنـــي وتعـــدد وســـائل االتصـــال...الخ 

اإلنســــان وتعــــددها، وحــــدا ذلــــك بــــالمفكرین والفالســــفة واألنظمــــة التربویــــة واالجتماعیــــة فــــي الــــدول 

اقــات البشــریة المتاحــة، لمســاعدة المجتمــع المتقدمــة، إلــى تبنــي دعــوة ضــرورة اســتثمار أقصــى الط

والســعي مــن اجــل حلهــا، والتغلــب علیهــا، بغیــة الــذي وجــد نفســه أمــام العدیــد مــن هــذه المشــكالت،

التـي یقبـع عالمنـا العربـي ضـمن -الوصول إلـى حیـاة أفضـل لإلنسـان. وقـد شـعرت الـدول النامیـة 

ا لمواجهـة تلـك التغیـرات، فشـرعت فـي هي األخرى بحاجتها الملحة إلـى إنمـاء مجتمعاتهـ –إطارها 

وضع خطط التنمیة الشاملة، معتمدة في ذلك على أساسین رئیسیین، یتمثل أولهما: فیما لدى هذه 

الــدول مــن رأســمال بشــري، بینمــا یتمثــل ثــاني هــذین األساســین بمــا لــدى هــذه الــدول مــن إمكانــات 

  ) ١١٤: ص٢٠٠٣مالیة، أو موارد طبیعیة.(الخالدي، 
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صر مليء بالتحدیات والحروب والتكتالت االقتصـادیة واالجتماعیـة واإلعالمیـة إننا في ع

والدینیــة والسیاســیة، فكــل تكتــل مــن هــذه التكــتالت بحاجــة إلــى عــدة إمكانــات  ةوالنفســیة والعســكری

سواء بشریة أو مادیة، وال نستطیع أن نحقق اإلمكانـات البشـریة بـدون تعـدد الـذكاءات ولـیس ذكـاًء 

كاء في الفرد اإلنساني هـو رأس الحكمـة، والـذكاء الواحـد ال نسـتطیع أن نقـاوم بـه ولكـن واحدًا. فالذ

تعدد الذكاءات هو السبیل الوحید لنجاح األمـة، وهـذه الـذكاءات هـي: الـذكاء اللغـوي، االجتمـاعي، 

ــــاعي، الفنــــي...الخ. وال نســــتطیع أن ننمــــي هــــذه  الوجــــداني، الطبیعــــي الوجــــودي، المنطقــــي، اإلیق

ت إال عــن طریــق الــتعلم والتعلــیم ســواء فــي األســرة أو المدرســة أو الجامعــة أو المؤسســات الــذكاءا

ـــة أو األهلیـــة .(المغـــازي،  ) إذ أن الـــتعلم والتعلـــیم ضـــرورة مـــن ضـــروریات ٩:ص ٢٠٠٣الحكومی

الحیـــاة لإلنســـان فعـــن طریقهمـــا تتقـــدم البشـــریة وتـــنهض األمـــم وتتقـــدم الشـــعوب وینظـــر إلـــى الـــتعلم 

لمنا المعاصر بوصفه عملیة تغییر وتطویر لها أثارها االیجابیة في وصفها حركة الجامعي في عا

Roneld) كمـا یؤكـد رونالـد بارنـت (١٠:ص ٢٠٠٢المجتمع واالرتقاء بـه (آل نـاجي،  Barntt(

 ةبــان وظیفــة الجامعــة وظیفــة معرفیــة فــي المقــام األول ولــذلك تقــع علــى عــاتق الجامعــات مســؤولی

) ولكــي تــتمكن الجامعــة مــن Barntt,1990:p.8البنــاء المعرفــي للمجتمــع.(إثــراء وتطــویر وتنمیــة 

تحقیــق التقــدم فــي هــذا العصــر الــدائم التغییــر نجــدها تبــذل قصــارى جهــدها الســتثمار كــل طاقاتهــا 

ـــة أغلـــى  ـــى رأس هـــذه الثـــروات والطاقـــات ثرواتهـــا البشـــریة التـــي هـــي بمثاب وثرواتهـــا المختلفـــة وعل

األساسـي الـذي یتحمـل أعبـاء ومسـؤولیات البنـاء والنهـوض والتنمیـة الثروات فالشباب هـم العنصـر

) كمـا یشـكل الشـباب أهــم ٢٦٣ص:١٩٨٦والتقـدم خصوصـا فـي مجتمعنـا العربي.(الحسـن وخالـد، 

قــوة بشــریة ألي مجتمــع فهــم مصــدر الطاقــة والتجدیــد والتغییــر واإلنتــاج ولهــذا تعنــى الــدول بتــوفیر 

جتماعیة والتي تعد الشباب اإلعداد المناسب الذي یـؤهلهم لتسـلم المؤسسات التربویة والتعلیمیة واال

  )١٣٢:ص٢٠٠٠زمام المسؤولیة والمشاركة في عملیة التنمیة. (آل مشرف، 

) أن التربیـــة بحاجـــة إلـــى ضـــخ أفكـــار ومنهجیـــات ٢٠٠١دیبونـــو  دوقـــد أكـــد الـــدكتور(ادوار 

تلقینیة، التي ال تفـرز أجیـاال قـادرة جدیدة، تتیح بناء ناشئة تتحلى بالعقل المنهجي كي تنأى عن ال

علــى التصــدي لمشــكالتها المتوقعــة ولــیس هنــاك أفضــل مــن التعلــیم وتعلــیم التفكیــر ألبنائنــا لتجویــد 

  )١٣:ص٢٠٠١ذكائهم، وبالتالي لرفع قدراتهم العقلیة إلى المستوى المنشود.(دي بونو، 

شـریعة حمـورابي "، أو حـنط فمنذ أن شرع اإلنسان "الجنائن المعلقة" في بابـل، أو نحـت " 

أجســاد المــوتى أیــام الفراعنــة ... بــل قــل منــذ أن صــنع نــوح الفلــك للنجــاة مــن الطوفــان؛ فقــد وضــع 

الذكاء قواه تدریجیا فـي خدمـة المجتمـع بصـورة تامـة. إن مظـاهر التطـور فـي هـذا الكـون المتحـرك 

یـة تظهـر آثارهـا فینـا بشـكل تتضح في قنص المعاني التي یعنیها هـذا الكـون.. الن العملیـة التطور 

هـي الحـل لمآسـي هـذا اإلنسـان.. -بـل العلـوم عمومـا–ذكاء. لذا فان الفهم والذكاء لدى اإلنسـان 
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قادرا على " هندسة نفسه "، بحیث یبرز قابلیاتـه وٕامكانیاتـه.. فیـؤدي ذلـك إلـى  اإذ یصبح بواسطته

  )١٦٣ -١٦٢: ص ١٩٩٨مزید من التقدم. (مهدي، 

تعلم اإلنســاني حتــى منتصــف الســبعینات مــن القــرن الماضــي قــد تــأثرت ولعــل نظریــات الــ

تـــأثرا ملحوظـــا بـــالمفهوم الضـــیق والمحـــدود للـــذكاء اإلنســـاني. ومنـــذ أواخـــر الســـبعینات خضـــع هـــذا 

المفهـــوم لفحـــص دقیـــق وٕاعـــادة نظـــر عنـــدما ُأثیـــر االهتمـــام بنظریـــات وبحـــوث الـــذكاء. وربمـــا یعـــد 

.Rروبـرت ســترنبجر  Stern Bergerعلــى  اامعــة یـل األمیركیــة احـد أهــم العلمــاء الـذین حثــو بج

إعــادة فحــص مفهــوم الــذكاء إلثرائــه وشــاركه فــي ذلــك بــاحثون مــن مختلــف مجــاالت علــم الــنفس. 

  )٤٣:ص ٢٠٠٧(عالم، 

Theoryوفــي ضــوء عمــل العقــل بــرزت نظریــة الــذكاءات المتعــددة  of multiple

Intelligenceدثت منــذ ظهورهـا ثـورة فـي مجـال الممارســات كإحـدى النظریـات المعرفیـة التـي أحـ

Gardnerالتربویة والتعلیمیـة، قـدمها جـاردنر  ، واسـتمدها مـن دوزمـالؤه مـن جامعـة هارفـار 1993

مالحظاتــه لألفــراد الــذین یتمتعــون بقــدرات خارقــة فــي بعــض القــدرات وال یحصــلون فــي اختبـــارات 

معهــــــا فــــــي مجــــــال المعــــــاقین الــــــذكاء إال علــــــى درجــــــات متوســــــطة أو دونهــــــا ممــــــا قــــــد یصــــــنفون 

) هذه النظریة تقول إن الذكاء یكمن فـي القـدرة علـى حـل المشـكالت وتقـدیم ٢٠٠٣عقلیا.(الوقفي، 

إنتاجات ذات أهمیة في موقع معین مثل(الشعر والموسیقى والرسـم والریاضـة) أمـا حـل المشـكالت 

ـــة تقـــول  ـــة). كمـــا أن هـــذه النظری ـــوجي مثـــل (لعبـــة الشـــطرنج، أو إنهـــاء قصـــة معین باألصـــل البیول

ــــى حــــل المشــــكالت أو  ــــدرة عل ــــي ال تكــــون لدیــــه الق ــــه إعاقــــة أو أي مــــرض عقل ــــذكاء، فمــــن لدی لل

اإلنتاجیة، وهي في نفس الوقت تركز على التنشئة الثقافیة لكل جانب مـن جوانـب الـذكاء.وان كـل 

نـذ السـنة األولـى نوع من أنواع الذكاء یبدأ بقدرة ابتدائیة تتطور خالل مراحل، وهذه القـدرة تظهـر م

مـــن العمـــر. وتظهـــر أهمیـــة هـــذه النظریـــة مـــن أن النظریـــات الســـابقة أغفلـــت الكثیـــر مـــن المواهـــب 

ودفنتهـا بسـبب االعتمـاد علـى التقیـیم الفـردي واختبــارات الـذكاء وهـذه النظریـة تسـاعد علـى الكشــف 

على حل المشـاكل عنها. وتبرز أهمیتها في توجیه كل فرد للوظیفة التي تناسبه. كما تساعد كثیرا

  )٣٣٩- ٣٣٨: ص١٩٩٨إذا استخدم نوع الذكاء المناسب وبشكل جید. (السرور، 

لقد كان ثمة اعتقاد بان كل فرد یولد ولدیـه كمیـة محـددة مـن الـذكاء مبنیـة داخـل البرنـامج 

الـوراثي للفـرد. وهــذا القیـد ال یمكـن تغییــره، وكـان یعتقـد أن الــذكاء یسـتمر فـي نمــوه التـدریجي الــذي 

یمكن التنبؤ بـه حتـى سـن الثامنـة عشـر. وتـم تطـویر اختبـارات أساسـیة ومقننـة للـذكاء اسـتنادًا إلـى 

نظام المعتقدات، وال یزال ذلك التحیز قائمًا حتى الیوم. وتشیر البحوث اآلن إلى أن قلیال من هذا 

أدوات  النمط مـن التـوالي والـذي كـان یفتـرض انـه یبـین نمـو الـذكاء، هـو نمـط مصـیب، ومـع تـوافر

محســــنة وطرائــــق البحــــوث المطــــورة ینظــــر علمــــاء األحیــــاء العصــــبیین اآلن مباشــــرة إلــــى العملیــــة 

التعلیمیة وكیفیة حصولها لدى اإلنسان. وتلك النظریـات القدیمـة التـي تـم تطویرهـا نتیجـة مالحظـة 
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دما تكـون الكیفیة التي تتعلم بها الجرذان تبدو أالن نظریات مجزأة، وغیر دقیقـة علـى األكثـر. وعنـ

(صادقة) یمكن تعمیمها علـى المسـتوى الخلـوي. ویشـیر (كـالرك) إلـى انـه  ةتلك النظریات صحیح

تــم التوصــل إلــى أن الــتعلم هــو أكثــر تعقیــدًا واقــل قیــودًا. وان الــذكاء ال یــتم بشــكل غیــر ثابــت عنــد 

ة بفتــرة طویلــة. الــوالدة، وهــو لــیس مــن المســؤولیات الكاملــة للمواهــب الجینیــة (الوراثــة) وقبــل الــوالد

أن یكـون لصـحة األم ورفاهیتهـا فبعض الباحثین یعتقدون بأنه فـي األشـهر التـي تسـبق الـوالدة یمكـن 

األثــر الكبیــر فــي مســتقبل ذكــاء الطفــل الــذي لــم یولــد بعــد. فضــال عــن ذلــك، یتــأثر الجنــین النــامي، بدرجــة 

  )٧- ٦: ص ٢٠٠٤كبیرة بالبیئة المحیطة لحمل المرأة. (كالرك، 

دراســات كثیــرة أن للعوامــل البیئیــة دورًا كبیــرًا فــي تحدیــد درجــة نمــو القــدرات العقلیــة وتقــرر

للفــرد، وتؤكــد نتــائج األبحــاث فــي هــذا المجــال العلمــي بــان الفــروق الفردیــة فــي نســب الــذكاء بــین 

األطفــال فــي البیئــات المتباینــة اقتصــادیًا واجتماعیــًا تظهــر وبــاطراد فــي مرحلــة نمــوهم الممتــدة بــین 

) إذ یســـتخدم األطفـــال الصـــغار بــــاكرة ٤٠:ص ٢٠٠٣لمـــیالد وســـن دخـــول المدرســـة (الخالــــدي ،ا

الخبــرة لیفتحــوا أمــامهم الطــرق (الســبل)، والمزیــد مــن الصــالت داخــل الــدماغ ، وكلمــا زادت درجــة 

اإلثـــارة فـــي خبـــراتهم وكلمـــا كانـــت البیئـــة أكثـــر اســـتجابة، ازدادت قـــدرة الـــدماغ فـــي تنـــاول الكمیـــات 

ة للــتعلم المعقــد. ومــع أن األنمــاط الجینیــة (الوراثــة) تحمــل فــي طیاتهــا بعــض القیــود لــبعض المتزایـد

أنمــاط االســتجابات وترســم الكثیـــر مــن الصــور الفریـــدة لإلنســان، فــان البیئـــة هــي التــي تحقـــق، أو 

) وقـــــد أظهـــــرت ٧:ص ٢٠٠٤(كـــــالرك، تعیـــــق، اســـــتخدام هـــــذه األنمـــــاط وهـــــذه القـــــدرات الفریـــــدة.

التفرعــات التشــجریة لالمتــدادات العصــبیة وعــدد المشــابك العصــبیة یــزداد بشــكل الدراســات أن عــدد

  ) ٧٤:ص ٢٠٠٢ملحوظ أثناء عملیة التعلم أو عند توفر بیئة غنیة. (حماش، 

والخالصة المأمونة التي یمكن أن ننتهي إلیها فیما یتعلق بعوامل الذكاء أن عمـل الـدماغ 

ثیــة والعوامــل البیئیــة، وان فاعلیــة وعمــل الــدماغ مــا بعــد یــأتي نتیجــة لتفاعــل كــل مــن العوامــل الورا

الـوالدة تنشــط وتعمــل فــي حالــة وجــود البیئـة المحفــزة الغنیــة بــالمثیرات، إذ یمكــن للبیئــة المناســبة أن 

تطور الطاقة الذكائیة وترفع من مستواها عند الفرد. ویبدو أن ما تقدمه الوراثة یوفر اإلطـار العـام 

، والذي إذا لم یستخدم یختفي (مدى الذكاء) فإما نستخدم مـا لـدینا مـن قـدرات للذكاء(حدود الذكاء)

أو أننا سنخسرها.

إن كل فرد قد یختلف عن أي فرد أخر لكونه یرث صفات معینة تمیزه عن غیره، أو ألنه 

یكتســب خبــرات معینــة فــي نطــاق البیــت والمجتمــع والمدرســة بطریقتــه الخاصــة، وبنــاًء علــى ذلــك 

بــان كــل فــرد فینــا یكتســب مجموعــة مــن العــادات واالتجاهــات وأســالیب الفهــم واإلدراك یمكــن القــول

تخصه دون غیره ویتمیز بها عن اآلخرین. إن اهتمامنا ینحصر في دراسة الفرد كشخص متمیز، 

أي في معرفة النمط التفردي في بناء شخصیته نتیجة لتأثیر كل هذه العوامـل علیهـا. إننـا معنیـون 

االخــتالف بــین األفــراد وبتحدیــد مقــدار هــذا االخــتالف ونوعیتــه ومــداه وبالتــالي فــي بمعرفــة أوجــه



یاسر محفوظ حامد

٣٠

القدرة على تفسیره. وهذا المطلب في الوقت الحاضر والخاص بدراسة التفرد في شخصیات األفراد 

ال یأتي من قبیل حب لالستطالع فقط، إذ أصبح من الضروري تحدید مركز الفـرد بـین مجموعتـه 

ووضعه في العمـل المناسـب بنـاًء علـى مـا عنـده مـن اسـتعدادات وقابلیـات خاصـة. وتوجیه دراسته

فاألفراد بال شك، یختلفـون وهـذه االختالفـات بیـنهم تجعـل إحـداهم یصـلح لـدور معـین ال یصـلح لـه 

  ) ٢٧٩: ص٢٠٠٥الدین،  ياآلخرون .(عدس ومح

دور القـدرات الفریـدة لقد أصبح توجه جاردنر في فهم الذكاء یحتل مكانة مؤثرة ألنـه یؤكـد 

التــي تمیــز كــل فــرد، وأنهــم یملكــون أنماطــا فریــدة مــن نقــاط القــوة والضــعف فــي القــدرات المختلفــة. 

) للقــدرات التـي یعبــر عنهــا Profileویعتقـد جــاردنر بضــرورة توجیـه التربیــة لــتالءم التبیـان النفســي(

ذه النظریــة تــدعوا واضــعي األفـراد كمــا یســتفاد مـن ذلــك فــي عــالم العمـل والوظیفة.فضــال عــن أن هـ

اختبــارات الــذكاء إلــى أن یضــمنوا اختبــاراتهم قــدرات أخــرى غیــر القــدرات اللغویــة والریاضــیة التــي 

  ) ٥٢٨:ص١٩٩٨تتشكل منها غالبیة اختبارات الذكاء.(الوقفي، 

ومن ما هو معلوم اآلن انه یمكن تنمیة أشكال الذكاء اإلنساني المتنوعة وتطویرها وتشیر 

الدالئل إلى أننا نشهد عصر اإلدراك المتبرعم للذكاء وٕانه یمكن تنمیته إلى درجة هائلة الكثیر من

تكمن فیهـا مصـلحتنا. ومـن بـین هـذه الـدالئل فـي كاراكـاس كـان الـدكتور لـویس البیرتـو أول إنسـان 

في العالم یكلف بمهام منصب وزارة الـذكاء مـع تكلیـف حكـومي بالعمـل علـى رفـع مسـتوى القـدرات 

  ) ٢٩:ص٢٠٠٢یة لألمة. (بوزان، العقل

ــــارس( ــــت دراســــة ف ــــى اســــتراتیجیات ٢٠٠٦فقــــد أثبت ــــرامج القائمــــة عل ــــة اســــتخدام الب ) أهمی

الذكاءات المتعددة في تنمیة جمیع أشكال الذكاء اإلنساني، إذ تم بعد تطبیق البرنـامج مقارنـة أداء 

جـود فـرق ذي داللـة إحصـائیة المجموعة التجریبیة في االختبـار القبلـي بالبعـدي وأظهـرت النتـائج و 

بـــین التطبیقـــین القبلـــي والبعـــدي لمصـــلحة التطبیـــق البعـــدي یعـــزى الســـتخدام البرنـــامج القـــائم علـــى 

  ) ٣٦٧:ص٢٠٠٦الذكاءات المتعددة.(فارس، 

ویـــــذكر جـــــاردنر أن األشـــــخاص ذوي الـــــذكاء المرتفـــــع فـــــي النـــــواحي اللغویـــــة، المنطقیـــــة، 

ـــداعي لـــذكائهم المرتفـــع. التخیلیـــة، والحركیـــة یمكـــن تزویـــدهم بـــأدو  ـــة تخلـــق المجـــال اإلب ات تطویری

  ) ١٧٢: ص٢٠٠٢(السرور، 

Cobb(وقـــد أكـــدت دراســـة كـــوب  علـــى أهمیـــة اســـتخدام اســـتراتیجیات وأنشـــطة )2002

ألنهـا سـاعدت علـى تحسـین مهـارات القـراءة )MIT(متنوعة قائمة على نظریة الذكاءات المتعددة

القــراءة مــن جهــة أخــرى، وبالتــالي التفــوق فــي القراءة.كمــا مــن جهــة، ونظــم مهــارات الســلوك لعملیــة

Coodnoughأكدت دراسة كارین كدنوف ( ) أن استخدام الذكاءات المتعددة یمكن الطلبة 2002

من معرفة ماذا یتعلمون؟ وكیف یتعلمون؟، كما ساعدت المدرسین أیضـا إذ أصـبحوا قـادرین علـى 

. وأصــــبحوا قــــادرین علــــى اســــتخدام طــــرق متنوعــــة صـــناعة المــــنهج باســــتخدام الــــذكاءات المتعــــددة
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للتقویم، وتمكـن المدرسـون مـن معرفـة نقـاط قـوتهم وضـعفهم ممـا كـان لـه تـأثیر كبیـر علـى العملیـة 

  ) ١١٧: ص٢٠٠٦التعلیمیة.(فارس، 

كما یذكر الـبعض أن الشـخص ذي الـذكاء المرتفـع تكـون لدیـه الفرصـة األكبـر فـي تكـوین 

ینـــت الدراســـات أن حملـــة شـــهادة الـــدكتوراه، یمتلكـــون شـــبكة عصـــبیة عناصـــر األفكـــار الروائیـــة، وب

واســـعة ومعقـــدة، وهـــذا مـــا یفســـر قـــدرة العبـــاقرة علـــى تجمیـــع التصـــورات واألفكـــار أكثـــر مـــن غیـــرهم

  .) ١٧٣: ص٢٠٠٢(السرور، 

إذ أن إجـــراء دراســـة  اوممـــا تقـــدم تتبـــین أهمیـــة دراســـة الـــذكاءات المتعـــددة وضـــرورة تنمیتهـــ

التعــرف علــى اثــر اســتخدام البرنــامج التعلیمــي فــي تنمیــة الــذكاءات المتعــددة لــدى میدانیــة تحــاول 

طلبة الجامعـة ستسـاعد بـال شـك المخططـین ومتخـذي القـرارات فـي اتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة فـي 

هـذا المجـال فـي ضــوء دراسـة علمیـة للواقـع ممــا یجعـل عملیـة التغییـر والتطــویر أكثـر مالئمـة لهــذا 

  الواقع. 

Research: أھداف البحث ثالثاً  objectives
یهدف البحث إلى التعرف على:

اثر استخدام برنامج تعلیمي في تنمیة الذكاءات المتعدد لدى طلبة جامعة الموصل .-١

اثــر اســتخدام برنــامج تعلیمــي فــي تنمیــة الــذكاءات المتعــدد لــدى جامعــة الموصــل علــى وفــق -٢

متغیر الجنس (ذكور، إناث).

Researchالبحث رابعاً: فرضیات Hypotheses
ألجل تحقیق هدفي البحث تم وضع الفرضیات اآلتیة:

الفرضـیة األولــى: تــنص علــى انـه " ال توجــد فــروق دالــة إحصـائیًا فــي تنمیــة الــذكاءات المتعــددة -

بــین متوســـط الفـــرق لـــدرجات طلبــة المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبــارین القبلـــي والبعـــدي یعـــزى 

البرنامج التعلیمي. " تیجیاالستخدام استرات

الفرضــیة الثانیــة: تــنص علــى انــه " ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا فــي تنمیــة الــذكاءات المتعــددة -

بین متوسط الفرق لدرجات الذكور واإلناث كل على حـدة فـي االختبـارین القبلـي والبعـدي یعـزى 

الستخدام استراتیجیات البرنامج التعلیمي. "

: تــنص علــى انــه " ال توجــد فــروق دالــة إحصــائیًا فــي تنمیــة الــذكاءات المتعــددة الفرضــیة الثالثــة-

بـــین متوســـط الفـــرق لـــدرجات الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي یعـــزى الســـتخدام 

استراتیجیات البرنامج التعلیمي. "
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Limitationsخامساً: حدود البحث  Research
صــــف الثــــاني مــــن قســــم القــــران الكــــریم والتربیــــة یقتصــــر البحــــث علــــى عینــــة مــــن طلبــــة ال

) ویستثنى مـنهم طلبـة ٢٠٠٨ -٢٠٠٧اإلسالمیة في كلیة التربیة جامعة الموصل للعام الدراسي (

الدراسات المسائیة.

Definitionسادساً: تحدید المصطلحات  of the Terms
عرفه كل من:Programالبرنامج -

) كودGood1973 والخبـرات المخططـة التـي یكتسـبها الطلبـة تحـت ) " مجموعة من الـدروس

)Good,1973:p.157إشراف المدرسة او الكلیة ".(

)مجموعـــة مـــن األنشـــطة واألســـالیب المحـــددة التـــي تســـتخدم بهـــدف تحقیـــق ٢٠٠١العنـــاني " (

)١٣:ص٢٠٠١األهداف المنوطة بالبرنامج."(العناني،

)حــث أو الــدارس أو المخطــط ) " عبــارة عــن تصــور ذو مخطــط یضــعه البا٢٠٠٢عبــد الهــادي

ـــذي  ـــة وال بـــد أن یكـــون للبرنـــامج أســـس معینـــة مثـــل التصـــمیم ال حـــول ظـــاهرة تعلیمیـــة أكادیمی

یستعرض فیه اإلطار العـام وفیـه نـوع مـن العمـل اإلبـداعي، كـذلك مـدى مالئمـة هـذا التصـمیم 

ریــــــة لعملیــــــة التنفیــــــذ وأن ال تكــــــون فجــــــوة بــــــین التصــــــمیم أو التنفیــــــذ أي المالئمــــــة بــــــین النظ

  ) ١٠٦:ص٢٠٠٢والتطبیق.(عبد الهادي،

Instructionalالبرنامج التعلیمي - Program: عرفه كل من-

) كیمKim,1978 الوصف لنوع من السلوك أو األداء الذي نود من المتعلم أن یكون قادرًا " (

على تبیانـه ویجـب أن یشـیر إلـى األهـداف والصـفات القابلـة للمالحظـة والقیـاس فـي مخرجـات 

رنــــــــامج وٕاال فانــــــــه ال یمكــــــــن أن نحــــــــدد مــــــــا إذا كــــــــان البرنــــــــامج حقــــــــق األهــــــــداف أم ال .الب

)Kim,1978:p.97(

) عمرOmer, ) " عبارة عـن مـزیج متـداخل فـي مجـاالت النشـاط والعالقـات والتجـارب 1983

والخبــرات التــي یمــر بهــا أعضــاء المجموعــة بصــفتهم أفــرادًا وأعضــاء فــي جماعــة تســاعد علــى 

)Omer,1983:p.62م بدنیًا وعقلیًا واجتماعیًا ونفسیًا." (تطویرهم ونموه

 أمــا الباحــث فقــد عــرف البرنــامج " سلســلة منظمــة مــن االســتراتیجیات واألنشــطة القائمــة علــى

أســـس علمیـــة تقـــدم ضـــمن جلســـات مخططـــة وموزعـــة علـــى دروس معنونـــة تتناســـب ومســـتوى 

مـن خـالل تفـاعلهم مـع تلـك األنشـطة العینة وقابلیاتهم وتهدف إلى تنمیة مهارة أو أكثـر لـدیهم
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وبأسلوب مشوق یدفعهم إلى النشاط والعمل من اجل تحقیق نتائج واضحة ترتبط في مجاالت 

مختلفة من النمو المعرفي والوجداني والمهاري .

والذي یخدم أغراض البحث فانـه " مجموعـة مـن التعریف اإلجرائي للبرنامج التعلیميأما 

ة والفعالیــات الخاصـــة التـــي تهــدف إلـــى تنمیــة كـــل نـــوع مــن أنـــواع الـــذكاء االســتراتیجیات واألنشـــط

(اللغــوي، المنطقــي، المكــاني، الحركــي، الشخصــي، االجتمــاعي واإلیقــاعي). التــي أعــدها الباحــث 

) جلسة أو درسًا تعلیمیًا. ٢١ضمن (

ذي یكونـه اختلف علماء النفس في تعریفهم للذكاء بـاختالف المفهـوم الـIntelligenceالذكاء -

كل منهم حول هذه القدرة العقلیة. وسنقتصر هنا إلى اإلشارة إلى عدد من تلك المحـاوالت. فقـد 

عرفه كل من: 

) بینهBenit ) ٥٦:ص١٩٧٨) " الحكم الجید، والفهم الجید، والتعقل الجید). (الشیخ، 1978

) جـــاردنرGardner,1999یكـــون ذا ) " القـــدرة علـــى حـــل المشـــكالت، أو إضـــافة نـــاتج جدیـــد

معنـى واحــد أو أكثــر مــن اإلطـارات الثقافیــة معتمــدًا فــي ذلــك علـى متطلبــات الثقافــة التــي نحیــا 

) ویعتمد الباحث تعریف جاردنر .Gardner,1999:p.34في كنفها.(

Multipleالــذكاءات المتعــددة - Intelligences أوضــح جــاردنر أن المــخ یعمــل مــن خــالل

ت فــي مختلــف أجــزاء المــخ، وقــد وصــلت اآلن إلــى واحــد ســبعة أشــكال علــى األقــل مــن عملیــا

وثالثین شكال، وهذه الذكاءات ال تعمل منعزلة عن بعضها البعض، تظهر في تولیفات مختلفة 

حســــب تغیــــر مــــدى القــــدرات والمكــــان بالنســــبة للفــــرد، كمــــا إنهــــا ال تنمــــو بمعــــدل متماثــــل عنــــد 

لموقف .األشخاص، وللذكاءات نفس األهمیة في تعامل الفرد مع ا

-) الذكاءات المتعددة وكما یأتي:Gardner,1999وقد عرف جاردنر (

 الــذكاءات المتعــددة)Multiple Intelligences( هــي قــدرة أو مجموعــة مــن القــدرات التــي

تعمــل بصــورة مســتقلة ولكــن بشــكل نســبي وهــذه الــذكاءات أو القــدرات هــي (لفظیــة، منطقیــة، 

جتماعیــة، داخلیــة) وتظهــر مــن خــالل أداء أي مهمــة إذ ریاضــیة، مكانیــة، إیقاعیــة، حركیــة، ا

) وهـذه الـذكاءات ٢٩:ص٢٠٠٦ارس ،تسمح للفرد بحل المشكالت وابتكار منتجات خاصة.(ف

:هي

 الـذكاء اللغـوي / اللفظـيVerbal / Linguistic القـدرة علـى اسـتخدام الكلمـات والمفـردات "

الكتابة.واللغة ویظهر من خالل االستماع والكالم والقراءة و 
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 الذكاء المنطقي / الریاضـيLogical / Mathematical القـدرة علـى القیـام باالسـتنتاجات "

االســــتقرائیة واالســــتداللیة، ویظهــــر مــــن خــــالل اســــتخدام األعــــداد وٕاجــــراء العملیــــات الحســــابیة 

والتعرف على األشكال والنماذج وعمل ارتباطات بین األجزاء.

 الـذكاء الموسـیقي / اإلیقـاعيMusical / Rhythmic القـدرة علـى التعـرف علـى النمـاذج "

اإلیقاعیة والنغمات وقرع الطبول، وامتالك حساسیة للبیئة الصوتیة، واالداءات الموسیقیة.

 الـذكاء الجسـمي / الحركـيBodily / Kinesthetic القـدرة علـى اسـتخدام الجسـم للتعبیـر "

واســتخدامه فــي تنفیــذ الحركــات، لعــب عــن المشــاعر وكلغــة للتواصــل، ومعرفــة بحركــة الجســم

األلعاب الریاضیة.

 الذكاء البصري / المكانيVisual / Spatial القدرة على رؤیة األشـیاء واألشـكال، ووضـع "

التخیالت العقلیة والتعامل مع الفنون البصریة، والمعماریة.

 الذكاء االجتماعي العالقة مع اآلخرینInterpersonalواصـل مـع اآلخـرین " القـدرة علـى الت

والتعامل معهم، والتعاطف معهم، وقبول معتقداتهم، ومراعاة مشاعرهم.

 الــــذكاء الشخصــــي/ الــــداخليIntrapersonal القــــدرة علــــى معرفــــة الــــنفس، یحتــــوي الــــوعي "

)Simcoe,1996بالمعرفـــــة(التفكر فـــــي التفكیـــــر)، والمشـــــاعر الشخصـــــیة، التأمـــــل الـــــذاتي. (

) ١٤:ص ٢٠٠٦(فارس، 

الباحث بالتعریفات النظریة للذكاءات المتعددة وسوف توظف الذكاءات السبعة فـي ویأخذ 

تصـــمیم دروس البرنـــامج، بمـــا یقتضـــیه كـــل درس وبیـــان اثـــر ذلـــك فـــي تنمیـــة مهـــارات الطلبـــة فـــي 

استخدام ذكاءاتهم.

أمـا التعریــف اإلجرائـي للــذكاءات المتعـددة هــو" الدرجـة التــي یحصـل علیهــا طالـب الصــف 

قسم القران الكریم والتربیة اإلسالمیة في كلیـة التربیـة جامعـة الموصـل بعـد إجابتـه علـى الثاني من 

مقیاس الذكاءات المتعددة والتي تخصص له وفق طریقة التصحیح الموصى بها.
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إطار نظري ودراسات سابقة:الفصل الثاني
الذكاء والذكاءات المتعددة:أوال: اإلطار النظري

نشــأته أقــدم مــن علــم الــنفس إذ نشــأ فــي إطــار الفلســفة القدیمــة التــي یعــد مفهــوم الــذكاء فــي 

تناولته في األوجه المختلفة؛ البیولوجیـة والفسـیولوجیة العصـبیة إلـى أن ظهـر االتجـاه السـیكولوجي 

النفســـي، الـــذي درســـه بوصـــفه مظهـــرًا عقلیـــًا مـــن مظـــاهر الســـلوك اإلنســـاني الـــذي یخضـــع للقیـــاس 

ـــــــذكاءات المتعـــــــددة   درات الفرد.العلمي الموضوعي والتنبؤ بق ـــــــة ال Multipleوتعـــــــد نظری

Intelligencesالنظریات النفسیة في تفسیر مفهوم الذكاء.  ثمن احد

Van) طلبــــت مؤسســــة " فــــان لیــــر" (١٩٧٩ففــــي عــــام( Leer مــــن جامعــــة هارفــــارد (

)Harvard ـــــة المهتمـــــة ـــــیم وضـــــعیة المعـــــارف العلمی ـــــام بانجـــــاز بحـــــث علمـــــي یســـــتهدف تقی )القی

مكانات الذهنیة لإلنسـان وٕابـراز مـدى تحقیـق هـذه اإلمكانـات واسـتغاللها، وفـي هـذا اإلطـار بـدأ باإل

فریق من العاملین المختصـین بالجامعـة أبحـاثهم التـي اسـتغرقت عـدة سـنوات، بهـدف الكشـف عـن 

في هذه الدراسـة الهامـة  امدى تحقیق هذه اإلمكانات على ارض الواقع. أما الباحثون الذین ساهمو 

نتمون إلى تخصصات علمیـة متنوعـة، فهنـاك أوال رئـیس فریـق مشـروع البحـث وهـو عـالم الـنفس فی

Geraldجیرالـد لیسـر( .S. Lesser)ثـم هـوارد جـاردنر (Howard Gardner وهـو أسـتاذ لعلـم (

النفس التربـوي وهنـاك أیضـا ضـمن فریـق البحـث فیلسـوف اشـتغل فـي مجـال فلسـفة التربیـة والعلـوم 

Robert) ثـــم هنـــاك روبیـــرت الفـــین (Scheflrوهـــو شـــیفلر ( Lavine المتخصصـــة فـــي علـــم (

االنثروبولوجیـــا االجتماعیـــة، ونجـــد ضـــمن الفریـــق العلمـــي كـــذلك العالمـــة االجتماعیـــة میـــري وایـــت 

)Merry White وخالل ربع قرن من الزمان تمخضت نظریة الـذكاءات المتعـددة، تلـك النظریـة (

ــم المعرفــة (االبســتومولوجیالتــي ســاندتها أیضــا النتــائج العلمیــة  ) وأمــدتها افــي علــم األعصــاب وعل

ــــــة وتنظــــــیم الفكــــــر بحســــــب وظائفــــــه  ــــــول بتعــــــدد الوظــــــائف الذهنی ــــــى الق ــــــذهب إل بســــــند علمــــــي ی

     )٣٨-٣٧:ص ٢٠٠٣المختلفة.(المغازي، 

ومــن خــالل جمــع معطیــات البحــث فــي المیــادین الســابقة ومعالجــة نتائجهــا، قــدم جــاردنر 

ذ یــرى أن عنـد كــل إنســان ســبعة ذكــاءات علـى األقــل مســتقلة ولكــن بشــكل تصـورا تعــددیا للــذكاء، إ

–بصــــري، موســــیقي –ریاضــــي، مكــــاني–لغــــوي، منطقـــي–نســـبي، وهــــذه الــــذكاءات هي:(لفظــــي

شخصــي) وقــد أضــاف فــي الســنوات -اجتمــاعي، داخلــي-جســمي، بینشخصــي-إیقــاعي، حركــي

ـــرة الـــذكاء الطبیعـــ جـــاردنر أن أداء أي مهمـــة یتطلـــب والـــذكاء الوجـــودي والروحـــي، ویـــرى  ياألخی

التفاعل بین عدة ذكاءات، أما في صیاغته للنظریة فقد اعتمد على عدة مصادر ثقافیة وبیولوجیة 

وٕاكلینیكیة، وبناًء على ما توصل إلیه من نتائج، فقد عرف الذكاء بأنه القـدرة أو مجموعـة القـدرات 

أهمیـة فـي ثقافـة خاصـة، حیـث أن القـدرة التي تسمح للفرد بحل المشكالت، وابتكـار منتجـات ذات 

ومعرفـــة الهـــدف الـــذي یحتویـــه واالكتشـــاف  معلـــى حـــل المشـــكالت تســـمح للفـــرد بفهـــم الوضـــع القـــائ
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ومتابعـــة الطریـــق للوصـــول إلـــى الهـــدف، أمـــا المبتكـــرات للمنتجـــات الثقافیـــة فهـــي الطـــرق المفضـــلة 

ـــرا بالكتســـا ـــدة، وٕافـــراز تعبی  ٢٠٠٦ت للمشـــاعر. (فـــارس ،المعرفـــة وٕاعـــادة صـــیاغة المعرفـــة الجی

  ) ٢٩:ص

وان كل نوع من أنواع الذكاء هذه یتراوح بین بعدین: احدهما یمثـل أقصـى قمـة مـن النمـو 

والتطور، واألخر یمثل نواتـه وبدایتـه، وتبعـا لـذلك فـان أي ذكـاء یوجـد بنسـب مختلفـة لـدى األفـراد، 

ا لـدى المـتعلم مـن قـدرات ضـعیفة تتراوح بین الضعف والقوة. ومن شـأن التربیـة الفعالـة أن تنمـي مـ

) وقـد اعتمـدت هـذه ٢٠٠٦وتعمل في نفس الوقت على زیادة وتنمیة مـا هـو قـوي لدیه.(الصـدوقي،

-النظریة على : 

النمــو الــذهني لألطفــال العــادیین، حیــث تــم البحــث فــي المعــارف المتــوفرة حــول نمــو مختلــف -١

الذكاءات الذهنیة لدى األطفال العادیین. 

تعمل بها القدرات الذهنیـة خـالل اإلصـابات الدماغیـة وحـدوث تلـف فـي بعضـها، الكیفیة التي-٢

مما یؤدي إلى فقدان وظائف بعضها.

تطــور الجهــاز العصــبي، عبــر المالیــین مــن الســنیین، للوصــول إلــى بعــض األشــكال المتمیــزة -٣

للذكاء.

لیمیــة، فهــذه األطفــال الموهــوبین واألطفــال االنطــوائیین واألطفــال الــذین یظهــرون صــعوبات تع-٤

الفئــات المتنوعــة مــن األطفــال تقــدم أشــكاال معینــة مــن الســلوك الــذهني یصــعب معــه فهمهــم 

جمیعًا في إطار المفهوم الموحد للذكاء.

أنواع النشاط الذهني لدى مختلف أنواع الحیوانات.-٥

)٣٩:ص٢٠٠٣النشاط الذهني لدى مختلف المجتمعات المتمیزة بثقافة متنوعة. (المغازي، -٦

جاردنر أن هـذه األشـكال السـبعة مـن الـذكاء یجـب تطویرهـا عنـد األفـراد، وان ننظـر ویرى

الفردیـــة ، التـــي تقـــدم علـــى فهـــم –إلـــى العقـــل نظـــرة كلیـــة تقـــود إلـــى مـــا یســـمى بالمدرســـة المركزیـــة 

وتطویر أدوات مناسبة لكل شخص، وذلك یعتمد على افتراضین أساسیین هما، 

ات واالهتمامات وبالتالي فاألفراد ال یتعلمون بنفس الطریقة.في القدر  تإن البشر لهم اختالفا- أ

لیس باستطاعة األفراد أن یتعلموا كل شيء یمكن تعلمه.- ب

-الفردیة یطلب من المربین العاملین فیها ما یأتي:-وحسب هذه المدرسة المركزیة 

أن تكون هناك محاوالت لفهم قدرات واهتمامات الطلبة.-

ي القیاس تركز على القدرات .استخدام أدوات عادلة ف-

المطابقة بین حاجات المجتمع وهذه االهتمامات.-

: ١٩٩٨حریــة التــدریس للطلبــة(اختیار الطلبــة للطریقــة التــي یریــدون الدراســة بهــا). (الســرور، -

  ) ٣٣٨ص
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كمــا یــرى جــاردنر أن النــاس یملكــون أنماطــًا فریــدة مــن نقــاط القــوة والضــعف فــي القــدرات 

البــد مــن تطــویر أدوات مناســبة لكــل شــخص لالخــتالف فــي طریقــة الــتعلم مــن المختلفـة، ومــن هنــا

جهة، ومن جهة أخرى إن اإلنسان ال یمكنه أن یتعلم كل شـيء یمكـن تعلمـه تبعـًا لقدراتـه المتمیـزة 

-وقدراته الضعیفة، لذلك قامت نظریته على المبادئ واألسس اآلتیة :

نوعة، وخاضع للنمو والتنمیة والتغییر.الذكاء غیر المفرد، فهو ذكاءات متعددة ومت-١

كل شخص لدیه خلیط فرید لمجموعة ذكاءات نشیطة ومتنوعة. -٢

تختلف أنواع الذكاء في النمو كلها داخل الفرد الواحد، أو بین األفراد .-٣

یمكن أن یتم التعرف على الذكاءات المتعددة وقیاسها وتحدیدها. -٤

على الذكاءات المتعددة لدیه وتنمیتها.یجب منح كل شخص الفرصة لكي یمكن التعرف-٥

استعمال احد أنواع الذكاءات المتعددة یمكن أن یسهم فـي تنمیـة وتطـویر نـوع أخـر مـن أنـواع -٦

الذكاءات المتعددة. كما ویمكن قیاس وتقییم القدرات العقلیة المعرفیـة التـي تقـف وراء كـل نـوع 

یـــاس المهـــارات والقـــدرات الفرعیـــة مـــن أنـــواع الـــذكاءات المتعـــددة، وكـــذلك قیـــاس الشخصـــیة وق

)٢٠٠٣الخاصة بكل نوع .(حسین، 

تعمل الذكاءات عادة بطرق متفاعلة. ولكن نتاجها یختلف من فرد آلخر.-٧

یمكن للفرد أن یكون ذكیا بـأكثر مـن وسـیلة فـي كـل فئـة مـن الـذكاءات. فـیمكن لشـخص غیـر -٨

ة عالیــة مــن خــالل قدرتــه قــادر علــى القــراءة أن یجیــد روایــة القصــص المتالكــه حصــیلة لغویــ

على التعبیر واستخدام المفردات.

كل أنواع الذكاءات المتعددة حیویة ودینامیكیة(متغیرة). -٩

إن لثقافــة الفــرد وتجاربــه ومعارفــه وخبراتــه الســابقة دورًا أساســیًا فــي بنــاء المهــارات والمعتقــدات - ١٠

  ) ٤٠:ص٢٠٠٦والمعرفة لكل الذكاءات.(فارس، 

  قةثانیاً: دراسات ساب
ـــت الـــذكاءات  ـــى مـــا تیســـر لـــه مـــن الدراســـات الســـابقة التـــي تناول بعـــد اطـــالع الباحـــث عل

المتعــددة، والتــي تمكــن مــن الحصــول علیهــا، ورغــم مــا بذلــه مــن جهــد حثیــث فــي مراســلته وزیاراتــه 

للمكتبـــات والجامعـــات العراقیـــة والعربیـــة واألجنبیـــة ومـــا وفرتـــه شـــبكة المعلومـــات (االنترنیـــت) مـــن 

ات علمیة إال انه لم یجد إال العدد القلیل من الدراسـات التجریبیـة بینمـا وجـدت العدیـد بحوث ودراس

مــن الدراســات الوصــفیة، ولكــن هــذا ال یمنــع الباحــث مــن االطــالع علــى األســالیب والمنهجیــة التــي 

اتبعتها هذه الدراسات ومـا توصـلت إلیـه مـن نتـائج وان یعـرف موقـع بحثـه بـین البحـوث والدراسـات 

ة وكما یأتي:السابق
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الدراسات العربیة-
برنــامج تــدریبي مقتــرح فــي تــدریس العلــوم لتنمیــة الــذكاء ")٢٠٠١دراســة الــدردیري ورشــدي( -١

" هـــدفت الدراســـة إلـــى التعـــرف علـــى المتعـــدد لـــدى معلمـــات الفصـــل الواحـــد متعـــدد المســـتویات

میــة هــذه الــذكاءات ، ثــم الفلســفة التربویــة للــذكاءات المتعــددة ومــن ثــم بنــاء برنــامج تــدریبي لتن

التعرف على اثر اسـتخدام هـذا البرنـامج فـي ممارسـة المعلمـات، وقـد تألفـت عینـة الدراسـة مـن 

معلمــة،  ٣٨معلمــة ،أســیوط  ٣٦) معلمــة تــم اختیــارهم مــن أربــع محافظــات هــي (آلمینــا ١٤١(

ــــا  ٣٤ســــوهاج  ــــى نظریــــة جــــاردنر٣٣معلمــــة، وقن ــــاًء عل معلمــــة) واعــــد البرنــــامج التــــدریبي بن

ــــي بالبعــــدي  ــــم مقارنــــة األداء فــــي االختبــــار القبل ــــذكاءات المتعــــددة، وبعــــد تنفیــــذ البرنــــامج ت لل

للمجموعات األربع، وبینت النتائج ارتفاع مستوى األداء البعدي للمجموعـات األربـع للـذكاءات 

المتعددة بشكل عام، وبمقارنة المجموعات فیمـا بینهـا فـي مسـتوى األداء فـي االختبـار البعـدي 

ت داللة الفروق بین آلمینا وسوهاج وبین آلمینا وقنا، وقدم الباحثان عددًا من التوصـیات ظهر 

  ) ١٠٨-٧٤:ص٢٠٠١والمقترحات .(الدردیري ورشدي،

" واقع الذكاءات المتعددة لـدى طلبـة الصـف العاشـر األساسـي بغـزة )٢٠٠٢دراسة الخزندار( -٢

ا وسـبل تنمیتهـا." هـدفت الدراسـة إلـى وعالقتـه بالتحصـیل فـي الریاضـیات ومیـول الطلبـة نحوهـ

بیان واقـع الـذكاءات المتعـددة لـدى الطلبـة وسـبل تنمیتهـا، وعالقتهـا بتحصـیل الطلبـة فـي مـادة 

) طالبـًا وطالبـة مـن طلبـة الصـف ٣٨٥الریاضیات ومیولهم نحوها، تألفـت عینـة الدراسـة مـن (

واع ومســـتویات الـــذكاءات العاشـــر األساســـي ، واســـتخدمت الباحثـــة اســـتبانه (تیلـــي) لتحدیـــد أنـــ

المتعــددة واختبــار التحصــیل الریاضــي ومقیاســا للتعــرف علــى میــول الطلبــة نحــو الریاضــیات. 

كما استخدمت الباحثة ثالثة برامج، إذ تضمن البرنامج األول استراتیجیات قائمـة علـى الـذكاء 

لیـدي ، وفـي كـل المنطقي الریاضي.والبرنامج الثاني قائم على حل المشكالت ثـم البرنـامج التق

برنامج استخدمت الباحثة مجموعة من األنشطة والفعالیـات المخططـة لتسـاعدها علـى تحقیـق 

الهــدف مــن الدراســة، مــا عــدا البرنــامج التقلیــدي الــذي اعتمــد علــى الطریقــة التقلیدیــة، وقــد تــم 

تطبیــق هــذه البــرامج لــثالث مجموعــات اثنتــان تجریبیتــان، وواحــدة ضــابطة، وطبقــت األدوات 

شكل قبلي وبعدي، ومن بین ما توصلت إلیه الدراسة تبین أن طلبة الصـف العاشـر یمتلكـون ب

الـــذكاءات المتعـــددة بـــدرجات مختلفـــة، وانـــه كلمـــا زاد مســـتوى الـــذكاء المنطقـــي الریاضـــي لـــدى 

الطلبـــة زاد مســـتوى التحصـــیل فـــي الریاضـــیات وزاد المیـــل نحوهـــا، وأوصـــت الدراســـة بضـــرورة 

ت المتعـــددة، والتنـــوع فـــي األســـالیب واألنشـــطة التـــي تســـهم فـــي الكشـــف تنمیـــة الـــوعي بالـــذكاءا

  )١١٨-١١٧:ص ٢٠٠٦عنها، وتساعد على تنمیتها وتطویرها بصورة ایجابیة.(فارس ،

ــارس (-٣ فاعلیــة برنــامج قــائم علــى الــذكاءات المتعــددة فــي تنمیــة التحصــیل ")٢٠٠٦دراســة ف

" هـدفت حلـة الثانویـة فـي مـادة علـم الـنفس.الدراسي ومهارات ما وراء المعرفـة لـدى طـالب المر 
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الدراسة إلى بیان فاعلیة برنامج قائم على استراتیجیات الذكاءات المتعددة في تنمیة الـذكاءات 

المتعــددة والتحصــیل الدراســي ومهــارات مــا وراء المعرفــة لــدى طلبــة المرحلــة الثانویــة فــي مــادة 

طالبــة مــن الصــف الثالــث الثــانوي الفــرع ) طالبــًا و ١٢٨علــم الــنفس، تألفــت عینــة الدراســة مــن(

) طالبــــًا ٥٩األدبـــي فــــي مدرســــتین مــــن محافظــــة الجیــــزة ضــــمن مجمــــوعتین اثنتــــین: تجریبیــــة(

) طالبـــًا وطالبـــة. وقـــد اســـتخدمت الباحثـــة مقیـــاس (میـــداس) للـــذكاءات ٦٩وطالبـــة، وضـــابطة(

حة) واعــدت قوشــ نالمتعــددة مــن إعــداد برنتــون شیرر(النســخة العربیــة ترجمــة رنــا عبــد الــرحم

علـى اسـتراتیجیات نظریـة الـذكاءات المتعـددة  ممقیاسًا لمهارات ما وراء المعرفـة والبرنـامج القـائ

من إعـداد الباحثـة أیضـًا. وبعـد تنفیـذ البرنـامج تـم مقارنـة األداء فـي االختبـار القبلـي بالبعـدي، 

المئویـــة ومـــن بـــین أهـــم النتـــائج تبـــین وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین متوســـط النســـب

لـــدرجات طلبــــة المجموعــــة التجریبیة(الـــذكور واإلنــــاث) علــــى مقیـــاس الــــذكاءات المتعــــددة فــــي 

البعــدي لمصــلحة التطبیــق البعــدي یعــزى الســتخدام البرنــامج. ولــم تظهــر –التطبیقــین القبلــي 

النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائیة فیما یتعلق بكـل مـن الـذكاء اإلیقـاعي والـذكاء اللغـوي 

جتمـــاعي والشخصـــي بـــین الـــذكور واإلنـــاث للمجموعـــة التجریبیـــة بینمـــا وجـــدت فـــروق ذات واال

داللـــة إحصـــائیة فیمـــا یتعلـــق بكـــل مــــن الـــذكاء الحركـــي والـــذكاء المنطقـــي الریاضـــي والــــذكاء 

البصــري بــین ذكــور وٕانــاث المجموعــة التجریبیــة لمصــلحة الــذكور یعــزى الســتخدام البرنــامج، 

  )٣٦٨-٣٦٧: ص ٢٠٠٦توصیات والمقترحات.(فارس ، وقدمت الباحثة عددًا من ال

الدراسات األجنبیة-
Erbدراسة ارب( -١ " النشاطات القائمة على الـذكاءات المتعـددة والـتعلم التعـاوني لرفـع )1996

مســــؤولیة الطــــالب نحــــو تعلمهــــم." هــــدفت الدراســــات إلــــى بنــــاء برنــــامج قــــائم علــــى نشــــاطات 

لطـالب نحــو تعلمهــم، وخفـض الســلوك غیـر المالئــم وتقلیــل الـذكاءات المتعــددة لرفـع مســؤولیة ا

حدوثه. وتألفت عینة البحث من طالب مدرسة (سافو مور العلیـا) ، واسـتخدم الباحـث مقیـاس 

ـــاس تقـــدیر الـــذات، وقـــد أظهـــرت نتـــائج التطبیـــق القبلـــي لمقیـــاس  ـــتعلم، ومقی المســـؤولیة عـــن ال

تمــام والدافعیــة نحــو مــادة الــتعلم (علــوم المســؤولیة عــن الــتعلم الــنقص فــي المســؤولیة وقلــة االه

الحیـاة) كمـا وجـد انخفـاض فـي تقـدیر الـذات ، وبنـاءا علـى ذلـك تـم بنـاء وتصـمیم برنـامج قـائم 

على نشاطات الذكاءات المتعددة، وبعد االنتهاء من تطبیـق البرنـامج والقیـام بـالتطبیق البعـدي 

ب نحــو مــادة الــتعلم وانخفــاض فــي تبــین أن هنــاك تحســنا وزیــادة فــي المســؤولیة مــن قبــل الطــال

مستوى السلوك غیر المالئم لـدى الطـالب، إذ بینـت النتـائج وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائیة 

بین طـالب المجموعـة التجریبیـة وطـالب المجموعـة الضـابطة فـي كـل مـن التحصـیل الدراسـي 
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لذكاءات المتعـددة والمسؤولیة عن التعلم وتقدیر الذات تعود الستخدام النشاطات القائمة على ا

)Erb,1996وقدم الباحثة عدد من التوصیات والمقترحات.(

Sohnدراسة شون ( -٢ " طریقة فهم طالب المدرسة المتوسطة لمفاهیم نظریة جاردنر )2003

للــذكاءات المتعــددة " هــدفت الدراســة إلــى معرفــة اثــر اســتخدام نظریــة الــذكاءات المتعــددة علــى 

كیفیـــة فهـــم الطـــالب لمفـــاهیم نظریـــة جـــاردنر وتعزیـــز مســـتوى طـــالب المدرســـة المتوســـطة فـــي 

التحســـن فـــي الصـــفحات النفســـیة الشخصـــیة للـــذكاءات المتعـــددة ، وتطبیـــق خبـــراتهم المكتســـبة 

والسابقة في حـل المسـائل الریاضـیة بشـكل أوسـع، وصـمم الباحـث مقیاسـا للـذكاءات المتعـددة، 

كمـا صـمم الباحـث اختبـارًا قبلیـًا وبعـدیًا وتم تصـمیم البروفیـل (التبیـان) الشخصـي لكـل طالـب، 

لوحدة في الریاضیات، وقد توصلت النتائج إلـى أن الطـالب الـذین یكونـون فكـرة عـن الصـفحة 

النفسـیة للـذكاء الخــاص بهـم یســاعدهم ذلـك علـى تقریــر االسـتراتیجیات األفضــل لفهـم المســالة، 

وتطبیقهـا بشـكل  ةجـراءات الالزمـوبالتالي تحدید المعلومات المرتبطة بها ووضع العملیات واإل

 ةصــحیح، كمــا أظهــرت النتــائج أن نســبة عالیــة مــن الطــالب اســتخدموا االســتراتیجیات المالئمــ

لصــفحات الــذكاء الخاصــة بهــم، وأوصــى الباحــث المعلمــین باســتخدام اســتراتیجیات الــذكاءات 

خبــراتهم أمــر ضــروري المتعــددة مــع التأكیــد أن الطــالب الــذین لــدیهم المعرفــة الكافیــة بقــدراتهم و 

,Sohnللتفوق، وارتفاع مستوى التحصیل.( 2003:p.2768(

مؤشرات ودالالت من الدراسات السابقة -
ســـیتم التعقیـــب علـــى الدراســـات الســـابقة التـــي عرضـــت خالصـــتها الســـتخالص عـــدد مـــن 

-:المؤشرات المفیدة بشأنها واإلفادة منها بقدر ما یتعلق األمر بالبحث الحالي وكما یأتي

 األهداف: تباینت أهداف الدراسات السابقة، منها ما هدف إلى معرفة اثـر البـرامج المعـدة بنـاًء

التعلیمیـــة  ةعلـــى نظریـــة الـــذكاءات المتعـــددة فـــي تنمیـــة جوانـــب مختلـــف مثـــل : رفـــع المســـؤولی

Erbوخفض السلوك غیر المالئم كدراسة ارب( ) بینمـا هـدفت دراسـة الـدیردري ورشـدي 1996

ى معرفــة اثــر البرنــامج التــدریبي فــي تنمیــة الــذكاءات المتعــددة، ومعرفــة أثــره فــي ) إلــ٢٠٠١(

Sohnممارســات المعلمــات فــي الصـــف. كمــا هــدفت دراســة شـــون ( ) إلــى بیــان اثـــر 2003

اســـتخدام نظریـــة الـــذكاءات المتعـــددة فـــي كیفیـــة فهـــم الطـــالب لمفـــاهیم نظریـــة جـــاردنر وتعزیـــز 

لشخصیة للذكاءات المتعددة، فیما هدفت دراسة فارس مستوى التحسن في الصفحات النفسیة ا

) إلـــى بیـــان فاعلیـــة برنـــامج قـــائم علـــى اســـتخدام اســـتراتیجیات الـــذكاءات المتعـــددة فـــي ٢٠٠٦(

تنمیــة الــذكاءات المتعــددة والتحصــیل الدراســي ومهــارات مــا وراء المعرفــة . أمــا البحــث الحــالي 

بنـاء برنـامج تعلیمـي ومعرفـة أثـره فـي تنمیـة فهو یعد من الدراسات التجریبیة والذي یهدف إلى 

األنواع المتعددة من الذكاء. 



…أثر استخدام برنامج تعلیمي في تنمیة الذكاءات المتعددة 

٤١

 العینــة: اعتمــدت الدراســات الســابقة علــى عینــات مختلفــة مــن حیــث الفئــة العمریــة وقــد تراوحــت

) إذ تـم تقسـیم العینـة ٢٠٠١) فـردًا مثـل دراسـة الـدیردري ورشـدي(١٤٤-١٢٨أحجام عیناتهم (

) فقـد قسـمت العینـة ٢٠٠٦ضـعت للبرنـامج أمـا دراسـة فـارس (إلـى أربـع مجموعـات تجریبیـة خ

) طالبـًا وطالبـة. أمـا ٦٩) طالبـًا وطالبـة وأخـرى ضـابطة (٥٩إلى مجموعتین اثنتـین تجریبیـة (

البحــث الحــالي فقــد اعتمــد الباحــث فیــه علــى التصــمیم التجریبــي ذي المجموعــة الواحــدة إذ بلــغ 

) طالبًا وطالبة.٣٠عدد أفرادها (

: تنوعــــت األدوات المســــتخدمة فــــي قیــــاس الــــذكاءات المتعــــددة ، كمــــا تنوعــــت البــــرامج  األداة

المســتخدمة فــي تحفیــز وتنمیــة أنــواع الــذكاء ، أمــا البحــث الحــالي فقــد تــم بنــاء دروس البرنــامج 

التعلیمي بهدف تنمیة الذكاءات المتعددة .وتم استخدام مقیـاس میـداس للـذكاءات المتعـددة مـن 

ر النسخة العربیة (ترجمة رنا عبد الرحمن قوشحة).إعداد برانتون شیر 

 الوسائل اإلحصائیة : تباینت الدراسـات السـابقة فـي اسـتخدام الوسـائل اإلحصـائیة فـي معالجـة

t-testمتغیراتها تبعا ألهداف تلك الدراسة وطبیعـة البیانـات التـي حصـلت علیهـا مثـل اختبـار 

ــــى الو  ــــاین ... ومــــن خــــالل التعــــرف عل ســــائل اإلحصــــائیة المســــتخدمة فــــي هــــذه وتحلیــــل التب

الدراسات استطاع الباحث أن یحدد الوسیلة اإلحصائیة المناسبة التي تحقق أهدف بحثه وهي 

)t-test(اختبار 

 النتـائج: أشــارت النتــائج التــي توصــلت إلیهــا الدراســات السـابقة إلــى أنهــا قــد حققــت أهــدافها فــي

جریبیـــة وممـــا ال شـــك فیـــه أن الدراســـات الســـابقة تنمیـــة الـــذكاءات المتعـــددة لـــدى المجموعـــة الت

أفادت الباحث كثیرًا في التأكید على أهمیة البحث الحالي وأغنته في االطالع علـى منهجیتهـا 

ووسائلها اإلحصائیة والنتـائج التـي توصـلت إلیهـا . إن النتـائج التـي سیسـفر عنهـا هـذا البحـث 

هــا بنتــائج الدراســات الســابقة فــي الفصــل ســوف یعمــد الباحــث إلــى مناقشــتها وتفســیرها ومقارنت

الرابع.
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منھجیة البحث:الفصل الثالث 
تضمن هذا الفصل وصفا لإلجراءات التي اتبعها الباحث مـن اجـل تحقیـق أهـداف البحـث 

والتحقق من فرضیاته وفیما یلي توضیح لتلك اإلجراءات:

أوال: مجتمع البحث 
لموصـــل الصـــف الثـــاني للعـــام الدراســـي تكـــون مجتمـــع البحـــث مـــن جمیـــع طلبـــة جامعـــة ا

) ویستثنى منهم طلبة الدراسات المسائیة.٢٠٠٨ -٢٠٠٧(

ثانیا: عینة البحث :
) طالبـــًا وطالبـــة، مقســـمة بالتســـاوي، طـــالب وطالبـــات تـــم ٣٠تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (

یـــــة اختیــــارهم باألســـــلوب الطبقـــــي العشـــــوائي مــــن طلبـــــة كلیـــــة التربیـــــة / قســــم القـــــران الكـــــریم والترب

الصف الثاني. وقد حدد الباحث أسس ومعاییر لقبول الطلبة ضمن أفراد عینة البحث -اإلسالمیة

وهي: أن یكـون الطلبـة نـاجحین مـن الصـف األول إلـى الثـاني، وان یكـون الطلبـة مـن ذوي أعمـار 

) سنة.٢٠- ١٩زمنیة متقاربة بین (

ثالثاً : التصمیم التجریبي 
بما أن هدف البحث هو معرفة اثر استخدام برنامج تعلیمـي فـي تنمیـة الـذكاءات المتعـددة 

ــذا تــم اختیــار التصــمیم التجریبــي ذي المجموعــة الواحــدة ذات االختبــار  لطلبــة جامعــة الموصــل، ل

القبلي والبعدي، وبناًء على ذلك یمكن تمثیل التصمیم التجریبي كما موضح في الجدول األتي:

  )١الجدول (

التصمیم التجریبي 

المقارناتاالختبارالبرنامجاالختبارالمجموعة

القبليالتجریبیة
تطبیق البرنامج التعلیمي

(المتغیر المستقل)
البعدي

بین االختبار القبلي 

والبعدي 

رابعاً: أداتا البحث
مقیاس الذكاءات المتعددة : -أ

للغة العربیة، وقامت بتقنینه الـدكتورة رنـا استخدم الباحث مقیاس (میداس آر) الذي اعدته 

النمــائي قیــاس االصــلي باســم مقــاییس التقــویم قوشــحة، وهــو مــن اعــداد برنتــون شــیرر ویعــرف الم

Multipleللـــــــذكاءات المتعــــــــددة Intelligences Developmental)MIDAS(
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Assessment Scalesین طلبـــة ، والــذي اســتخدمته لدراســـة الفــروق فــي الـــذكاءات المتعــددة بــ

) مفـــردة تقـــیس ثمانیـــة ذكـــاءات هـــي الـــذكاء ١١٩الكلیـــات النظریـــة والعملیـــة، وقـــد ضـــم المقیـــاس (

(اللغــوي، الریاضــي، البصــري، االجتمــاعي، الجســمي، الشخصــي، الطبیعــي، واالیقــاعي)، وقــد تــم 

) للــــذكاء ٠ ,٧٢حســــاب الثبــــات للمقیــــاس مــــن خــــالل اســــتخدام معامــــل الفــــا، والــــذي یتــــراوح بــــین(

) للــذكاء اللغــوي، أمــا فیمــا یتعلــق بصــدق المفــردات فكانــت كلهــا مرتفعــة. وقــد ٠ ,٨٥و( الشخصــي

) ٢٠٠٦اجري للمقیاس دالالت صدق وثبات من باحثین آخـرین إذ قامـت الـدكتورة ابتسـام فـارس (

باستخراج دالالت الصدق الظاهري للمقیاس بعد استبعاد مفردات الـذكاء الطبیعـي مـن المقیـاس إذ 

ذكاءات المتعـــددة تقـــوم فـــي األســـاس علـــى ســـبعة أنـــواع أساســـیة مـــن الـــذكاء، وقامـــت أن نظریـــة الـــ

الباحثة باستخراج ثبات المقیاس باستخدام طریقة معامل ثبات الفا لكل ذكاء من الذكاءات السـبعة 

)، ٠ ,٨٠٩٨)، المنطقـي (٠ ,٧٥٧٢الحركي ()،٠ ,٧٥٠٧وقد بلغت قیمة الفا للذكاء اإلیقاعي (

). وتعــــد ٠ ,٦٣) والشخصـــي (٠ ,٧٧)، االجتمــــاعي (٠ ,٨٠١٤)، اللغـــوي (٠ ,٨٢٠٣البصـــري(

قــــــــیم الثبــــــــات لكــــــــل الــــــــذكاءات جیــــــــدة إال فــــــــي الــــــــذكاء الشخصــــــــي فكــــــــان متوســــــــطا. (فــــــــارس، 

ال أن الباحـث قــام والثبـات إوبـالرغم مـن تمتـع المقیـاس بـدالالت الصـدق  )١٧٩-١٧٦:ص٢٠٠٦

باإلجراءات اآلتیة: 

Faceالصدق الظاهري  - ١ Validity

المتخصصــین فــي التربیــة وعلــم الــنفس، تحقــق بعــرض المقیــاس علــى مجموعــة مــن الخبــراء 

فأجمعـت اآلراء علـى صـدق المقیـاس )*(%) مـن رأي الخبـراء٨٠وقد اعتمد الباحث نسبة اتفاق (

)Bloom) ویعــد ذلــك مؤشــرًا للصــدق الظــاهري، فقــد أشــار بلــوم (٩٤ ,٧٤وكانــت نســبة االتفــاق (

%) أو أكثــر یمكنــك الشــعور باالرتیــاح مــن حیــث ٧٥تفــاق الخبــراء عنــدما تكــون (إلــى أن نســبة ا

  )١٢٦:ص١٩٨٣الصدق الظاهري. (بلوم ، 

الثبات  -٢

-Testاسـتخرج ثبـات المقیـاس بأسـلوب إعـادة المقیـاس Retest إذ قـام الباحـث بتطبیـق

المقیـاس علـى أفـراد ) یـوم أعیـد تطبیـق١٥) طالبًا وطالبة وبعد مدة (٥٠المقیاس على عینة من (

العینة أنفسهم، وقد بلغت قیمة معامل االرتباط بین درجات التطبیقین األول والثاني لكل ذكـاء مـن 

المحكمین مرتبة حسب اللقب العلمي .الخبراء) أسماء *(

خشمان حسنأ.م.د  - ٣  ندى فتاح د. أ.م. - ٢  أ.م.د.فاتح ابلحد فتوحي  - ١

فضیلة عرفات د. م. - ٦  ازهار یحیى قاسمد. م. - ٥  ثابت محمدد. أ.م. - ٤
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)، المكـــــــــاني ٠ ,٧٩)، المنطقـــــــــي (٠ ,٧٨الـــــــــذكاءات الســـــــــبعة وكمـــــــــا یـــــــــأتي: الـــــــــذكاء اللغـــــــــوي (

). ٠ ,٧٢) والشخصـــــي (٠ ,٧٨)، االجتمـــــاعي (٧٣,٠)، اإلیقـــــاعي (٠.٧٦)، الحركـــــي (٠.٨٠(

وتعد قیم الثبات لكل الذكاءات جیدة مما یدل على صالحیة المقیاس للتطبیق .

الصیغة النھائیة للمقیاس 
بعـــد االنتهـــاء مـــن تحلیـــل الفقـــرات والتأكـــد مـــن صـــدق وثبـــات المقیـــاس تـــم إعـــداد الصـــیغة 

تة ) فقـرة ویقــیس سـبعة أنـواع مــن الـذكاء، وتحـت كــل مفـردة ســ٩٤النهائیـة للمقیـاس الــذي تضـمن (

اختیــارات وعلــى الطالــب اختیــار اإلجابــة التــي تالئمــه أكثــر مــن غیرهــا وتتــدرج اإلجابــة مــن خمســة 

) دقیقـــة لإلجابـــة علـــى مفـــردات المقیـــاس، ویرفـــق بورقـــة منفصـــلة ٤٦الـــى صـــفر، ویحتـــاج لمـــدة (

  )١) موصفات مقیاس الذكاء المتعدد.(انظر الملحق ٢لإلجابة ویوضح الجدول (

  )٢الجدول (

  ةالمتعدد اتقیاس الذكاءمواصفات م

أرقام الفقراتعدد الفقراتمقیاس الذكاءات المتعددة

١٢-١من ١٢الذكاء اإلیقاعي

٢٤–١٣من ١٢الذكاء الحركي

٣٧-٢٥من ١٣الذكاء المنطقي 

٥٠–٣٨من ١٣الذكاء البصري

٦٧–٥١من ١٧الذكاء اللغوي 

٨٣–٦٨من ١٦الذكاء االجتماعي 

٩٤–٨٤من ١١الذكاء الشخصي 

:البرنامج التعلیمي –ب

الـذكاءات المتعـددة علـى مبـدأ التعـدد والتنـوع فـي الـذكاء اإلنسـاني التـي یتمیـز تقـوم نظریـة

بها األفراد وتؤدي إلى االختالف فیما بینهم من حیث القدرات والسلوك الصادر، وان لكل نوع من 

ســـتراتیجیات واألنشـــطة ومـــن خـــالل اطـــالع الباحـــث علـــى البـــرامج أنـــواع الـــذكاء مجموعـــة مـــن اال

) ٢١واألنشـــطة المختلفـــة فـــي تنمیـــة أشـــكال الـــذكاء اإلنســـاني تـــم إعـــداد البرنـــامج التعلیمـــي ضـــمن(

) دقیقــة ویتضــمن أشــكال الــذكاء ٤٥ – ٤٠جلســة أو درســا تعلیمیــا، وتســتغرق جلســة الــدرس مــن (

) دروس، ٣ماد على نظریة الذكاءات المتعددة ولكل ذكـاء (السبعة التي استند إلیها الباحث باالعت

ولقـــد تضـــمنت الـــدروس كـــل مـــن العنـــوان والهـــدف مـــن الـــدرس والتـــي تتضـــمن (المقدمـــة والتعریـــف 
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ومظاهره وتقدیم األمثلة مع محاورة العینة) ومن ثم إعطاء تمارین آنیة لألفراد في نهایـة كـل درس 

بكل شكل من أشكال الذكاء: وفیما یلي عرض ألهم النشاطات المرتبطة

الـــذكاء اللغـــوي/ اللفظـــي : هـــو القـــدرة علـــى اســـتخدام الكلمـــات شـــفهیا أو كتابیـــا بكفـــاءة وحفـــظ  -١

النصوص بسهولة وسرعة.

مظــاهره : یســتمتع بقــراءة القصــص والكتــب وٕالقــاء الخطــب وحــل الكلمــات المتقاطعــة وعــن 

بسـرعة ویتـذكر األسـماء واألمـاكن بسـهولة، طریق الكتابـة واالسـتماع والتحـدث وتعلـم لغـات جدیـدة 

یستمتع بالمناقشات والحوارات .

األنشطة والتمارین المستخدمة : یتم تنشیط هذا الذكاء عـن طریـق القـراءة وخاصـة الشـعر 

 ئوالقصــص وعــن طریــق الكتابــة واالســتماع والتحــدث ولتنمیــة هــذا الــذكاء وتنشــیطه یمكــن أن نهیــ

ـــ : إكمــال ق صــة ناقصــة، كتابــة الخــواطر الخاصــة بــه وتــدوین خبراتــه الیومیــة ، الفرصــة للمــتعلم ل

المناقشــات فــي مجموعــة كبیــرة أو صــغیرة واالشــتراك فــي جماعــات الخطابــة، المنــاظرات، التــألیف، 

لعب األدوار، العصف الذهني، التعلیق علـى الصـور المختلفـة، تشـجیعه علـى كتابـة الشـعر وسـرد 

الحكایات.

والبطاقات فـي الـتعلم ، وتـوافر  تالسبورة وعارضة األفالم واللوحاولتعلم أفضل : نستخدم 

الكتب واألشرطة وأدوات الكتابة.

الــــذكاء المنطقــــي / الریاضــــي: هــــو القــــدرة علــــى اســــتخدام األعــــداد بفاعلیــــة وفهــــم المعــــادالت  -٢

الریاضیة، واستخدام المنطق واالستدالل في كل مواقف الحیاة.

تعتمد على األرقام واألحاجي ، یستطیع حسـاب األرقـام فـي مظاهره : یحب األلعاب التي

ذهنه بسهولة، یحب كتاب العلوم واالكتشافات ، كثیر األسئلة یحب تحویل المعلومات إلى جداول 

وأرقام ویحب استخدام الحاسوب.

األنشطة والتمارین المسـتخدمة: ینشـط هـذا الـذكاء فـي مواقـف حـل المشـكالت أو المواقـف 

الفرصـــة للمـــتعلم لــــ : حـــل  ئالتحـــدي ولتنمیـــة هـــذا الـــذكاء وتنشـــیطه یمكـــن أن نهیـــالتـــي تســـتدعي

المشـــكالت وخاصـــة الریاضـــیة ، تلخـــیص مـــادة قـــام بدراســـتها تلخیصـــا مبـــدئیا ، تصـــمیم مناقشـــات 

منطقیة حول فكرة عملیة ، العمل الجماعي الذي یتطلب تصنیفا أو تجمیعا.

البیانیــة والخــرائط الذهنیــة والتجــارب العلمیــة ولــتعلم أفضــل : نســتخدم الجــداول والرســومات

التي یزاولها بنفسه.

ـــه إلـــى  -٣ ـــذكاء البصـــري/ المكـــاني : هـــو القـــدرة علـــى مالحظـــة العـــالم الخـــارجي بدقـــة وتحویل ال

مدركات حسیة .

مظــاهره: شــدید المالحظــة للتفاصــیل ، یهــتم باإلشــكال واأللــوان ، یفضــل اللعــب باألحجیــة 

به إلى عدد األشخاص وأوضاع جلوسهم عند دخولهم أي مكان.ومكعبات البناء، ینت
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األنشــــطة والتمــــارین المســــتخدمة: ینشــــط هــــذا الــــذكاء فــــي المواقــــف التــــي تتطلــــب تحدیــــد 

ولتنمیــة هــذا الــذكاء وتنشــیطه الجهــات، قیــاس المســافات، وضــع والتصــمیمات والرســوم والخــرائط.

والعروض البصریة، استخدام الوسائل التعلیمیة الفرصة للمتعلم لـ :استخدام الفیدیو ئیمكن أن نهی

خاصـــة الصـــور والرســـوم والخـــرائط واألشـــكال البیانیـــة، المشـــروعات الجماعیـــة اإلنشـــائیة، تـــألیف 

خـرائط معرفیـة -منظر معین-القصص من الخیال ، التعبیر بطریقته الخاصة عن صورة أمامه 

التمثیل الدرامي الجماعي وتصور الشخصیات .

ــتعلم  أفضــل : التفاعــل مــع الصــور والرمــوز البصــریة، تــوافر أنشــطة إیجــاد فــروق بــین ول

صورتین، ترتیب المعلومات في أشكال جذابة وملونة.

الذكاء الجسمي / الحركي : هو القدرة على ربط القدرات العقلیـة بحركـات الجسـم للتعبیـر عـن  -٤

األفكار والمشاعر.

الخیاطـة ..، دائـم الحركـة حتـى عنـد التفكیـر ، مظاهره: یحب استخدام یدیه في الطباعـة و 

یحب تقلید حركات األشخاص من حوله متفوق في األنشطة البدنیة والریاضیة والحرفیة .

األنشطة والتمارین المستخدمة: یتبع هذا الذكاء مبدأ الـتعلم بالعمـل أي مـن خـالل الحركـة 

هذا الذكاء ال بد أن نجعل المتعلم یتعلم البدنیة واستخدام الجسم واألنشطة الیدویة ولتنمیة وتنشیط

، القیام باأللعاب ة المختلفة، لعب األدوار والتخیلعن طریق اللمس، یقوم بممارسة األعمال الیدوی

التعاونیــة الجماعیــة، یســتخدم جســمه ویــده للتعبیــر عــن موقــف مــا والتوصــل مــع اآلخــرین، تــدریب 

االسترخاء البدني، ابتكار الحركات.

الموســـیقي /اإلیقـــاعي: یســـمح هـــذا الـــذكاء لصـــاحبه بالقیـــام بتشـــخیص دقیـــق للنغمـــات  الـــذكاء -٥

وٕادراك إیقاعها الزمني واإلحساس بالمقامات وجرس األصوات وٕایقاعها وكذا االنفعـال باآلثـار 

العاطفیة لهذه العناصر .

مظــاهره: شــدید المالحظــة لألصــوات، ینتبــه إلــى األصــوات وطریقــة القــراءة خاصــة قــراءة 

القرءان أو االستماع إلى خطبة دینیة أو سیاسیة مباشرة أو مسجلة.

األنشـــطة والتمـــارین المســـتخدمة: ینمـــى الـــذكاء اإلیقـــاعي عنـــدما یســـتخدم المـــتعلم اإلیقـــاع 

النجــاز شــیئا مــا وإلظهــار قــدرات المــتعلم فــي هــذا النــوع مــن الــذكاء البــد أن نجعلــه یســتمع ألنــواع 

بنشاط معین ، تعلم األوزان الشعریة، استخدام المقامات في تجوید مختلفة من النغمات عند قیامه 

القرأن الكریم ،واالسـتماع إلـى أصـوات مختلفـة مـن الطبیعـة للتمییـز بـین أنمـاط ونغمـات األصـوات 

ومالحظــة تــأثیر األصــوات المختلفــة علــى مــزاج المــتعلم أثنــاء القــراءة أو القیــام بنشــاط مــا. تنغــیم 

  ح .الكلمات وفق إیقاع واض

الذكاء االجتماعي: هو القدرة التي یملكها الفرد على التواصل مع اآلخرین . -٦



…أثر استخدام برنامج تعلیمي في تنمیة الذكاءات المتعددة 

٤٧

مظاهره: كثرة األصدقاء والزیارات االجتماعیة والتدخل في النزاعات بین األطـراف وٕانشـاء 

الجمعیــات ودائمــا أصــحاب هــذا النــوع یكونــون مــن القیــادیین والمرشــحین واألعضــاء فــي المجــالس 

االنتخابیة.

نشـطة والتمــارین المسـتخدمة : یســتخدم الــذكاء االجتمـاعي لفهــم عاطفـة ودوافــع وســلوك األ

اآلخرین ، یظهر عند القیام باألنشطة الجماعیة ،ولتنمیته یجـب وضـع المـتعلم فـي مواقـف تتطلـب 

التعــاون والمشــاركة مــع اآلخــرین مــثال: التفكیــر معــا لحــل مشــكلة أو الوصــول إلــى حــل ، العصــف 

ي، مـنح المــتعلم الفرصـة للقیـام بــادوار القیـادة لـبعض الفــرق، والحـث علـى اكتســاب الـذهني الجمـاع

مهارات التعارف ورفض النزاعات والتعاون مع اآلخرین والحث على عقد صداقات والحفاظ علیها 

، استخدام أسالیب التعلم التعاوني لتغطیة المادة التعلیمیـة وجعـل المـتعلم یقـوم بتـدریس زمیـل أخـر 

محتـوى مــادة دراسـیة والعمــل علـى تطــویر المهـارات االجتماعیــة (فهـم ســلوكیات اآلخــرین، لـه لفهــم 

روح الفكاهة، االشتراك مع اآلخرین، التصرف في المواقف االجتماعیة) 

الذكاء الشخصي/ الداخلي : وهو تأمل الفرد لذاته وفهمه لها وحب العمل بمفرده والقدرة علـى  -٧

وایاه .فهمه النفعاالته وأهدافه ون

مظاهره: حب التأمل والوحدة ، ودائمـا التفكیـر فـي معـزل عـن النـاس وممارسـة هوایاتـه أو 

المنفردة. تتفضیل الهوایا

األنشــطة والتمــارین المســتخدمة: منحــه الوقــت للتفكیــر ودمــج األفكــار الجدیــدة مــع معارفــه 

وتوجیهه لوضع أهـداف وخبراته القدیمة ومنحه المجال لتكوین وجهات نظر خاصة والتعبیر عنها 

مالئمــة لقدراتــه والتخطــیط لهــا بشــكل مناســب ، تمكینــه باالحتفــاظ بمفكــرة یــدون فیهــا مــا تعلمــه كــل 

یــــوم، توجیهــــه لالنتبــــاه ألفكــــاره الخاصــــة وتحلیلهــــا ومنحــــه الوقــــت التخــــاذ القــــرار واالنفــــراد برائیــــه 

واستقاللیته.

لتعلیمي: اختیار الوسائل التعلیمیة المستخدمة في البرنامج ا
إن اســتخدام اســتراتیجیات متعــددة فــي التــدریس یتطلــب اســتخدام وســائل تعلیمــة متنوعــة ، 

ـــى اســـتخدام الوســـائل  ـــذكاءات المتعـــددة عل ـــى ال وتؤكـــد اســـتراتیجیات وأنشـــطة التـــدریس القائمـــة عل

نر التعلیمیة المناسبة لكل ذكاء من الذكاءات المتعددة بحیث یؤدي إلى عمق التعلم . ویؤكد جـارد

علــى أن التقنیــات تســاهم فــي تنمیــة وتطــویر قــدرات الــذكاءات المتعــددة عنــد المتعلمــین وفقــا لكــل 

مادة. وقد اختار الباحـث الوسـائل التعلیمیـة وفقـا ألنـواع الـذكاء الـذي یقـوم البرنـامج التعلیمـي علـى 

ذكــاء وهــذه  تنمیتــه بمــا یســاهم بتحقیــق أهدافــه ، وقــد تتوافــق الوســیلة الواحــدة فــي تنمیــة أكثــر مــن

، رســومات وأشــكال بیانیــة، الحاســوب، مجموعــة مــن الصــور، مجموعــة CDالوســائل هــي (شــرائط

من الكتب والمقاالت والبحوث والتقاریر، أفالم ملونة، لوحات وبطاقات، أوراق بیضاء ، السبورة).
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صدق البرنامج التعلیمي : 
رس مـن دروس البرنـامج وذلـك قام الباحث بإیجاد الصـدق الظـاهري للبرنـامج لتقـویم كـل د

فــي التربیــة وعلــم الـــنفس )*(مــن خــالل عــرض دروس البرنــامج التعلیمــي علــى لجنــة مــن الخبــراء

ـــة  ـــذكاءات المتعـــددة المـــراد تنمیتهـــا عنـــد أفـــراد العین ـــامج لل ـــل فقـــرات دروس البرن لتقـــدیر مـــدى تمثی

كلهــا إذ بلغــت نســبة التجریبیــة. وقــد حصــل البرنــامج علــى اتفــاق الخبــراء بشــان صــالحیة الــدروس

% أي انه یتمتع بمؤشرات ایجابیة عالیة في تنمیة أشكال الذكاء . وقد اخذ الباحث  ١٠٠االتفاق 

بالمالحظات والمقترحات المفیدة للوصول بالبرنامج إلى المستوى المطلوب.

تطبیق أداتا البحث :

ة بوصـفه اختبـارًا قبلیـًا تم تطبیق مقیاس الذكاءات المتعددة على طلبـة المجموعـة التجریبیـ-١

وتحدید مستوى كل ذكاء من الذكاءات السبعة. 

تطبیق البرنامج التعلیمـي : تـم تطبیـق البرنـامج التعلیمـي علـى المجموعـة التجریبیـة بواقـع -٢

) دقیقـة للجلسـة الواحـدة لـذا اسـتغرق التطبیـق ٤٥-٤٠جلستین في األسبوع وبفتـرة زمنیـة (

المقیاس القبلي والبعدي . أسبوع) بضمنها فترة تطبیق  ١٢(

تــم تطبیــق مقیــاس الــذكاءات المتعــددة علــى طلبــة المجموعــة التجریبیــة بعــد االنتهــاء مــن -٣

تطبیـــق البرنـــامج التعلیمـــي القـــائم علـــى نظریـــة الـــذكاءات المتعـــددة بوصـــفه اختبـــارًا بعـــدیًا 

وتحدید مستوى كل ذكاء من الذكاءات السبعة..

خامساً : الوسائل اإلحصائیة
حقیقـــا لهـــدفي البحـــث وفرضـــیاته وتحلیـــل البیانـــات ومعالجتهـــا إحصـــائیًا فقـــد تـــم اســـتخدام ت

-الوسائل اإلحصائیة اآلتیة:

البحث وكما موضح أدناه : ةال یجاد الثبات ألدا. معامل ارتباط بیرسون : ١

  ر = 

المحكمین مرتبة حسب اللقب العلمي .الخبراء) أسماء *(

خشمان حسنأ.م.د  - ٣  ندى فتاح د. أ.م. - ٢  د.فاتح ابلحد فتوحي أ.م. - ١

فضیلة عرفات د. م. -٦  ازهار یحیى قاسمد. م. -٥  محمدثابتد. أ.م. -٤

(مج س) (مج ص)–ن مج س ص 

]٢(مج ص)–٢] [ن مج ص٢(مج س)–٢[ن مج س
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حیث ان : ر = معامل ارتباط بیرسون . 

  ن = عدد األفراد .      

Ferguson,1981:p.107)(قیم المتغیرین .س ، ص = 

One)(. االختبــار التــائي لعینــة واحــدة٢ – sample T-test: داللــة الفــروق عــنللكشــف 

وكمــا موضــح لــدرجات أفــراد المجموعــة التجریبیــة قبــل تطبیــق البرنــامج وبعــد تطبیــق البرنــامج

أدناه :

  ت = 

للعینة .البعدي= الوسط الحسابيحیث أن : َس 

للعینة. القبليالوسط الحسابي أ =          

ع = االنحراف المعیاري 

  )٢٦٠ص : ١٩٧٧(البیاتي وزكریا ، حجم العینة . ن =            

داللـة الفـروق بـین متوسـط الفـرق للكشـف عـن :T-test)(. االختبار التائي لعینتین مسـتقلتین٣

وكما موضح أدناه : والبعديلدرجات الذكور واإلناث في االختبارین القبلي

.متوسط الفرق لدرجات الذكور=١حیث أن : َس 

.متوسط الفرق لدرجات اإلناث=٢َس 

   .الذكورعینة عدد أفراد  = ١ن 

.اإلناثعینة عدد أفراد  = ٢ن 

١ع 
   .الذكور تباین=٢

٢ع 
Ferguson,1981:p.172)(.اإلناثتباین=٢

أ-َس 

ع / ن
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ائج ومناقشتھاعرض النت:الفصل الرابع 
بما أن هدف البحث یرمي إلى معرفة اثر استخدام البرنامج التعلیمـي فـي تنمیـة الـذكاءات 

جامعـة –المتعددة لدى طلبة الصف الثاني من قسم القران الكریم والتربیة اإلسالمیة، كلیة التربیـة 

جریبیــة لــذا ســیتم الموصــل، ولمعرفــة داللــة الفــروق بــین متوســط الفــرق لــدرجات أفــراد المجموعــة الت

عرض نتائج التحلیل اإلحصائي وفقا لفرضیات البحث.

" ال توجد فروق دالة إحصائیًا فـي تنمیـة الـذكاءات المتعـددة بـین :تنص على الفرضیة األولى-

متوسط الفرق لدرجات طلبة المجموعة التجریبیة في االختبارین القبلي والبعدي یعزى الستخدام 

التعلیمي. "البرنامج تاستراتیجیا

تم التحقق من صحة هذه الفرضیة باستخراج متوسط الفـرق واالنحـراف المعیـاري لـدرجات 

ـــة الفـــروق  ـــامج، ولمعرفـــة دالل ـــامج وبعـــد تطبیـــق البرن ـــة قبـــل تطبیـــق البرن أفـــراد المجموعـــة التجریبی

) یوضح ذلك ٣) لعینتین مترابطتین والجدول (t-testاستخدم اختبار(

  )٣الجدول (

) المحسوبة لدرجات طلبة t-testالفروق واالنحرافات المعیاریة وقیم (متوسطات

المجموعة التجریبیة بین االختبارین القبلي والبعدي للذكاءات المتعددة.

مقیاس الذكاءات المتعددة
متوسط

  الفرق

االنحراف 

المعیاري

tقیمة 

المحسوبة

الداللة عند 

٠٥,٠  

دالة٢٣,٤٣٤,٤٣٥,٥الذكاء اإلیقاعي

دالة٧٣,٣٣٠,٤٨١,٤الذكاء الحركي

دالة٦٣,٣١٦,٤٧٨,٤الذكاء المنطقي

دالة٢٧,٥٥٩,٣١٠,٨الذكاء البصري

دالة٩٧,٥٣٩,٤٤٦,٧الذكاء اللغوي

دالة٥٣,٥٨٠,٣٠١,٨الذكاء االجتماعي

دالة٧٧,٥٨٧,٣٧٣,٥الذكاء الشخصي

) ، وبدرجـــة ٠٥,٠(ود فـــروق دالــة إحصـــائیًا عنــد مســـتوي داللــة ویتضــح مــن الجـــدول وجــ

) بـــین متوســـط الفـــرق لـــدرجات طلبـــة المجموعـــة التجریبیـــة قبـــل تطبیـــق البرنـــامج وبعـــد ٢٩حریـــة (

) المحســوبة اكبــر مــن القیمــة t-testتطبیــق البرنــامج فــي كــل أشــكال الــذكاء. إذ كانــت جمیــع قــیم (

Ferguson( )١ ,٦٩٩الجدولیـة البالغـة ( . ممـا یـدل علـى حـدوث تنمیـة فـي كـل أشـكال )1981,

الــذكاء لــدى طلبــة المجموعــة التجریبیــة بعــد تطبیــق البرنــامج علــیهم قیاســا لمــا كــان علیــه مــن قبــل 

ولهذا ترفض الفرضیة األولى لعدم تحققها.
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مناقشة نتائج الفرضیة األولى

تنمیـة الـذكاءات المتعـددة أظهرت نتائج الفرضـیة األولـى وجـود أثـرًا للبرنـامج التعلیمـي فـي 

لدى عینة البحث التجریبیة . ویظهر هذا األثر من خالل التوصل إلى وجود فروق دالة إحصـائیا 

بین متوسط الفرق لدرجات طلبة المجموعـة التجریبیـة قبـل وبعـد تطبیـق البرنـامج التعلیمـي فـي كـل 

ي، االجتماعي، الشخصـي) شكل من أشكال الذكاء (اإلیقاعي، الحركي، المنطقي، البصري، اللغو 

ممــا یــدل علــى حــدوث تنمیــة واضــحة وان المجموعــة التجریبیــة أصــبحت ذات مســتوى أعلــى فــي 

جمیع أشكال الذكاء استنادا إلى النتائج المتحققة بعد تعرضها للبرنامج، مما یعطي داللة على أن 

دروس البرنامج كانت تلبي الحاجة التي وضعت من اجلها.

تیجـة مـع كـل مـن الدراسـات السـابقة والتـي أظهـرت نتائجهـا أثـرا واضـحا وقد اتفقت هـذه الن

) والتـي ٢٠٠١للبرامج المعدة في تنمیة أشكال الذكاء بشكل عام . مثـل دراسـة الـدردیري ورشـدي (

أظهرت أثرا واضحا للبرنامج التدریبي في تنمیة الذكاءات المتعددة بشكل عام، كمـا أشـارت دراسـة 

فـروق ذات داللـة إحصـائیة بـین متوسـط النسـب المئویـة لـدرجات طلبـة ) إلـى وجـود٢٠٠٦فارس (

المجموعة التجریبیة علـى مقیـاس الـذكاءات المتعـددة بجمیـع أشـكاله فـي التطبیقـین القبلـي والبعـدي 

لمصلحة التطبیق البعدي یعزى الستخدام البرنامج التعلیم القائم على نظریة الذكاءات المتعددة.

: " ال توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا فـي تنمیـة الـذكاءات المتعـددة بـین نص علىتالفرضیة الثانیة-

متوســط الفــرق لـــدرجات الــذكور واإلنــاث كـــل علــى حـــدة فــي االختبــارین القبلـــي والبعــدي یعـــزى 

الستخدام استراتیجیات البرنامج التعلیمي. "

بطتین لداللـة ) لعینتـین متـراt-testوللتحقق من صـحة هـذه الفرضـیة تـم اسـتخدام اختبـار (

الفروق بـین متوسـط الفـرق لـدرجات الـذكور واإلنـاث فـي التطبیقـین القبلـي والبعـدي كـل علـى حـدة، 

 )٤لبیـــان اثـــر البرنـــامج التعلیمـــي القـــائم علـــى اســـتراتیجیات نظریـــة الـــذكاءات المتعـــددة، والجـــدول(

یوضح نتائج التحلیل اإلحصائي .

  )٤( الجدول

) المحسوبة لدرجات t-testعیاریة وقیم (متوسطات الفروق واالنحرافات الم

الذكور بین االختبارین القبلي والبعدي للذكاءات المتعددة

مقیاس الذكاءات المتعددة
متوسط

  الفرق

االنحراف 

المعیاري

tقیمة 

المحسوبة

الداللة عند 

٠٥,٠  

دالة٨,٥٥٢,٤٩١,٤الذكاء اإلیقاعي

دالة١٣,٦٣٦,٤٤٣,٥الذكاء الحركي

دالة٥١٠,٤٧٢,٤الذكاء المنطقي
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مقیاس الذكاءات المتعددة
متوسط

  الفرق

االنحراف 

المعیاري

tقیمة 

المحسوبة

الداللة عند 

٠٥,٠  

دالة٦٧,٥٠٣,٤٤٥,٥الذكاء البصري

دالة٨٧,٥٣,٤٢٩,٥الذكاء اللغوي

دالة٢,٥٧٢,٣٤٢,٥الذكاء االجتماعي

دالة٥٣,٥٨٥,٣٧٠,٥الذكاء الشخصي

درجـــة ) ، وب٠٥,٠(ویتضــح مــن الجـــدول وجــود فـــروق دالــة إحصـــائیا عنــد مســـتوي داللــة 

) بــین متوســط الفــرق لــدرجات الــذكور فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي فــي كــل أشــكال ١٤حریــة (

) . مما ١ ,٧٦١) المحسوبة اكبر من القیمة الجدولیة البالغة (t-testالذكاء. اذ كانت جمیع قیم (

یــدل علــى حــدوث تنمیــة واضــحة فــي كــل أشــكال الــذكاء لــدى الــذكور بعــد تطبیــق البرنــامج علــیهم 

قیاســـــا لمـــــا كـــــان علیـــــه مـــــن قبـــــل وبهـــــذا تـــــرفض الفرضـــــیة الثانیـــــة الخاصـــــة بالـــــذكور فقـــــط لعـــــدم 

) نتــائج التحلیــل اإلحصــائي لمتوســطات الفــروق لــدرجات (اإلنــاث)على ٥تحققها.ویوضــح الجــدول(

مقیاس الذكاءات المتعددة في االختبارین القبلي و البعدي .

  ) ٥الجدول(

) المحسوبة لدرجات t-testیاریة وقیم (متوسطات الفروق واالنحرافات المع

اإلناث بین االختبارین القبلي والبعدي للذكاءات المتعددة

مقیاس الذكاءات المتعددة
متوسط

  الفرق

االنحراف 

المعیاري

tقیمة 

المحسوبة

الداللة عند 

٠٥,٠  

دالة٦٧,٢٦٤,٣٨٤,٢الذكاء اإلیقاعي

دالةغیر ٣٣,١٦٤,٢٩٥,١الذكاء الحركي

دالة٢٧,٢٨٨,٣٢٧,٢الذكاء المنطقي

دالة٨٧,٤١٦,٣٩٤,٥الذكاء البصري

دالة٠٧,٦٦٤,٤٠٦,٥الذكاء اللغوي

دالة٨٧,٥٩٨,٣٧٠,٥الذكاء االجتماعي

دالة٦٠١,٤٧٧,٥الذكاء الشخصي

) ، وبدرجـــة ٠٥,٠(ویتضــح مــن الجـــدول وجــود فـــروق دالــة إحصـــائیًا عنــد مســـتوي داللــة 

) بــین متوســط الفــرق لــدرجات اإلنــاث فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي فــي كــل أشــكال ١٤حریــة (

) المحسـوبة t-testالذكاء باسـتثناء الـذكاء الحركـي لـم یكـن هنـاك فـرق دال . إذ كانـت جمیـع قـیم (

أشـكال ). مما یدل علـى حـدوث تنمیـة واضـحة فـي كـل١ ,٧٦١اكبر من القیمة الجدولیة البالغة (



…أثر استخدام برنامج تعلیمي في تنمیة الذكاءات المتعددة 

٥٣

الـذكاء الســتة لـدى اإلنــاث بعـد تطبیــق البرنـامج علــیهم قیاسـا لمــا كـان علیــه مـن قبــل وبهـذا تــرفض 

الفرضــــیة الثانیــــة الخاصــــة باإلنــــاث لعــــدم تحققهــــا فــــي كــــل مــــن الــــذكاء (اإلیقــــاعي ، المنطقــــي ، 

البصــري، اللغـــوي، االجتمـــاعي، الشخصـــي) وتقبـــل الفرضــیة الثانیـــة الخاصـــة باإلنـــاث فـــي الـــذكاء 

الحركي.

ـــة: ـــائج الفرضـــیة الثانی أظهـــرت نتـــائج الفرضـــیة الثانیـــة وجـــود اثـــر للبرنـــامج مناقشـــة نت

التعلیمي في تنمیة جمیع أشكال الذكاء لدى الذكور واإلناث كل على حدة. ویظهر هذا األثـر مـن 

خــالل التوصــل إلــى وجــود فــروق دالــة إحصــائیًا بــین متوســط الفــرق لــدرجات الــذكور فــي االختبــار 

لي والبعدي لكل أشكال الذكاء، ولإلناث أیضًا، وهذا یعني أن للبرنامج أثرًا ذي داللة إحصائیة القب

في تنمیة جمیع أشكال الذكاء لـدى الـذكور واإلنـاث . باسـتثناء الـذكاء الحركـي لـم یكـن لـه أي اثـر 

هـذا  دال إحصائیًا عند اإلناث. أي أن الذكور أفضل من اإلنـاث فـي الـذكاء الحركـي حسـب نتـائج

البحــث، وربمــا یعــود ســبب هــذا الفــرق إلــى أن الــذكور یتمیــزون بشــكل واضــح بالمهــارات الحركیــة 

والریاضــیة ویخصصــون وقتــا أكثــر فــي ممارســة األلعــاب الحركیــة المختلفــة وهــي فــروق طبیعیــة ال 

شــك فیهــا وخاصــة فــي مجتمعنــا العراقــي بشــكل عــام ومجتمــع مدینــة الموصــل بشــكل خــاص. وقــد 

  ).٢٠٠٦لنتیجة مع دراسة فارس (اتفقت هذه ا

" ال توجـد فـروق دالـة إحصـائیًا فـي تنمیـة الـذكاءات المتعـددة بـین :تنص علىالفرضیة الثالثة-

متوســــط الفـــــرق لـــــدرجات الـــــذكور واإلنـــــاث فــــي االختبـــــارین القبلـــــي والبعـــــدي یعـــــزى الســـــتخدام 

استراتیجیات البرنامج التعلیمي."

) لعینتــین مســتقلتین لداللــة t-testاســتخدام اختبــار (وللتحقــق مــن صــحة هــذه الفرضــیة تــم

الفـــروق بـــین متوســـط الفـــرق لـــدرجات الـــذكور واإلنـــاث فـــي االختبـــارین القبلـــي والبعـــدي، ویوضـــح 

) نتائج التحلیل االحصائي .٦الجدول(



یاسر محفوظ حامد

٥٤

  ) ٦( الجدول

) المحسوبة لدرجات t-testمتوسطات الفروق واالنحرافات المعیاریة وقیم (

ناث في االختبارین القبلي والبعدي للذكاءات المتعددة.الذكور واإل 

) ، وبدرجـــة ٠٥,٠(ویتضــح مــن الجـــدول وجــود فـــروق دالــة إحصـــائیا عنــد مســـتوي داللــة 

) بــین متوســط الفــرق لــدرجات الــذكور واإلنــاث فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي لكــل مــن ٢٨حریــة (

ث. إذ أن الذكاء اإلیقاعي والذكاء الحركـي ولصـالح الـذكور بینمـا كـان الـذكاء اللغـوي لصـالح اإلنـا

ـــر مـــن القیمـــة الجدولیـــة البالغـــة (t-testقـــیم ( ). وبهـــذا تـــرفض الفرضـــیة ٢ ,٠٤٨) المحســـوبة اكب

الثالثة، مما یدل على إن هناك أثرا واضحا للبرنامج التعلیمي في تنمیـة الـذكاء اإلیقـاعي والحركـي 

التجریبیة في عند ذكور المجموعة التجریبیة ، في حین كان األثر واضحا لدى طالبات المجموعة 

الـذكاء اللغـوي. بینمــا لـم تظهـر أي فــروق دالـة إحصـائیًا بــین الـذكور واإلنـاث فیمــا یخـص كـل مــن 

الـــذكاء(المنطقي، البصـــري، االجتمـــاعي، الشخصـــي) وهنـــا تقبـــل الفرضـــیة الثالثـــة. وهـــذا یعنـــي أن 

لطلبــة قــد اســتجابات الــذكور واإلنــاث فــي المجموعــة التجریبیــة كانــت متقاربــة ممــا یــدل علــى أن ا

استفادوا من البرنامج التعلیمي المعد . 

أظهرت نتائج الفرضیة الثالثة وجود فـروق دالـة إحصـائیا مناقشة نتائج الفرضیة الثالثة:

لكل من الذكاء اإلیقاعي والـذكاء الحركـي لصـالح الـذكور علـى حسـاب اإلنـاث وربمـا یعـود السـبب 

یم والتربیــــة اإلســــالمیة یعیــــرون اهتمامــــا كبیــــرا إلــــى طبیعــــة العینــــة إذ أن طــــالب قســــم القــــران الكــــر 

باإلیقاعات الصوتیة أثنـاء الترتیـل والتجویـد القرآنـي وقـد اختلفـت هـذه النتیجـة مـع مـا توصـلت إلیـه 

) إذ لم تظهر أي فروق دالة بین الذكور واإلناث في الـذكاء اإلیقـاعي. بینمـا ٢٠٠٦دراسة فارس (

ي الــذكاء الحركــي لصــالح الــذكور. وتبــین أیضــا وجــود أظهــرت فــروق دالــة بــین الــذكور واإلنــاث فــ

فروق دالة إحصائیا للذكاء اللغوي لصالح اإلناث. وهذا ما تشیر إلیه أكثر األطر الفلسفیة إلى أن 

القــدرات اللغویــة تكــون أفضــل عــن اإلنــاث عنهــا عنــد الــذكور وقــد اختلفــت هــذه النتیجــة مــع نتــائج 

مقیاس الذكاءات 

المتعددة

tةقیماالنحراف المعیاريالفرقمتوسط

المحسوبة

الداللةعند 

اإلناثالذكوراإلناثالذكور  ٠٥,٠

دالة٨,٥٦٧,٢٥٢,٤٦٤,٣٠٧,٢الذكاء اإلیقاعي

دالة١٣,٦٣٣,١٣٦,٤٦٤,٢٥٨,٣الذكاء الحركي

غیر دالة٥٢٧,٢١٠,٤٨٨,٣٨٦,١الذكاء المنطقي

غیر دالة٦٧,٥٨٧,٤٠٣,٤١٦,٣٢٥,٠الذكاء البصري

دالة٨٧,٥٠٧,٦٣,٤٦٤,٤٨١,٢الذكاء اللغوي

غیر دالة٢,٥٨٧,٥٧٢,٣٩٨,٣٤٧,٠الذكاء االجتماعي

غیر دالة٥٣,٥٦٨٥,٣٠١,٤٠٦,٠الذكاء الشخصي



…أثر استخدام برنامج تعلیمي في تنمیة الذكاءات المتعددة 

٥٥

فرضـــیة الثالثـــة أي فـــروق دالـــة إحصـــائیا بـــین الـــذكور ).ولـــم تظهـــر نتـــائج ال٢٠٠٦دراســـة فـــارس (

واإلنــاث لكــل مــن الــذكاء المنطقــي والبصــري واالجتمــاعي والشخصــي علــى خــالف دراســة فــارس 

) التي أظهرت وجود فروق دالة إحصـائیا فـي الـذكاء المنطقـي الریاضـي والـذكاء البصـري ٢٠٠٦(

عینة ودروس البرنامج أیضا.لمصلحة الذكور، وربما یعود السبب إلى اختالف طبیعة ال

وبالمحصلة النهائیة اتفقت نتائج البحث الحالي بجمیـع فرضـیاته علـى أن الطلبـة الـذكور 

واإلناث قد استفادوا من البرنامج التعلیمي في تنمیة أشكال الـذكاء لـدیهم. وتتفـق نتـائج البحـث مـع 

فـــي تحدیـــد نمـــو القـــدرات العقلیـــة مـــا تقـــرره الدراســـات المتنوعـــة علـــى أن للعوامـــل البیئـــة دورا كبیـــرا

والذكائیة للفرد وانه كلما كانت البیئة أكثر إثارة في خبراتهم وأكثر استجابة ازدادت قدرة الدماغ في 

تنـاول الكمیــات المتزایــدة للــتعلم المعقـد، وبالنتیجــة نمــو أشــكال الـذكاء. إذ یمكــن للبیئــة المناســبة أن 

مســتواها عنــد الفــرد إذ أن مــا تقدمــه الوراثــة لإلنســان یقــع تطــور وتنمــي الطاقــة الذكائیــة وترفــع مــن 

ضمن حدود للذكاء ال یمكن تجاوزها أما دور البیئة فهو یؤدي إلـى توسـیع مـدى الـذكاء واسـتغالل 

هذه الحدود بأقصى ما یمكن إذا كانت ایجابیة غنیة بالمثیرات وٕاال سنخسر هذه الطاقة تدریجیا.

تنمیـة أنـواع الـذكاء اإلنسـاني المتنوعـة وتطویرهـا وٕاننـا ) انـه یمكـن٢٠٠٢وقد أكـد بـوزان (

  ) ٢٩، ص٢٠٠٢نستطیع أن نرعاه ونطوره إلى درجة هائلة تكمن فیها مصلحتنا. (بوزان، 

واتفقــــت نتــــائج البحــــث مــــع اإلطــــار النظــــري المعتمــــد فــــي البحــــث وهــــو نظریــــة الــــذكاءات 

هــي أن معظــم النــاس لــدیهم علــى المتعــددة لجــاردنر ، إذ تقــوم هــذه النظریــة علــى نقطــة جوهریــة

األقل سـبعة ذكـاءات ویمكـن أن ُیَنمـو كـل ذكـاءاتهم إلـى مسـتوى كـاف نسـبیا مـن حیـث اإلتقـان إذا 

توافر التدریب والرعایة المناسـبین. وحتـى تـتم تنمیـة الـذكاءات المتعـددة عنـد الطلبـة فـال بـد مـن أن 

ضــعف وقــوة بحیــث تــتم تنمیـــة یكتشــف المــدرس كــل مــا لــدى الطلبــة مــن قـــدرات ومواهــب ونقــاط 

مواطن القوة في قدراتهم ورفع االهتمام بنقاط الضعف.

Armstrongویجــد ارمســترنج ( ) انــه یجــب الحــذر مــن اســتخدام كلمــة ذكــاء قــوي 1994

وذكــاء ضــعیف فــي وصــف الفــروق الفردیــة بــین ذكــاءات الشــخص الن الــذكاء الضــعیف قــد یكــون 

)Armstrong,1994,p.41صة للنمو. (أقوى الذكاءات لدیه متى أتیحت له الفر 

كما أثبتت هـذه النظریـة فاعلیتهـا فـي جمیـع المـدارس التـي طبقـت فیهـا حیـث حقـق األفـراد 

نجاحــــا ملموســــا وأصــــبحوا فخــــورین بانجــــازاتهم كمــــا أصــــبحوا علــــى علــــم بقــــدراتهم وطــــرق تنمیتهــــا 

والمراكز التي یمكن أن یشغلوها في المستقبل .
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تاجات والتوصیات والمقترحات االستن:الفصل الخامس
أوالً: االستنتاجات: 

استنادًا إلى نتائج البحث توصل الباحث إلى االستنتاجات اآلتیة:

للبرنـــامج التعلیمـــي القـــائم علـــى اســـتراتیجیات الـــذكاءات المتعـــددة اثـــر ذو داللـــة إحصـــائیة فـــي .١

تنمیة كل أنواع الذكاء لدى أفراد العینة .

لتعلیمي كان واضحا في تنمیة الذكاءات المتعددة لدى أفراد العینة وفقـا تبین أن اثر البرنامج ا.٢

لمتغیر الجنس.

التـــــدریب علـــــى دراســـــة قـــــد تحقـــــق ، إذ أدىبشـــــكل عـــــام فـــــان الهـــــدف األساســـــي مـــــن هـــــذه ال.٣

تنمیة الذكاءت المتعددة لدى أفراد العینة.وأنشطة البرنامج التعلیمي إلىاستراتیجیات

:التوصیاتثانیاً: 
ضــوء النتــائج التــي تــم التوصــل إلیهــا واســتنادًا إلــى مــا عرضــه الباحــث فــي الفصــول  فــي

السابقة یوصي بما یأتي:

عقـد دورات تدریبیـة للمدرســین لنشـر نظریــة الـذكاءات المتعــددة ، والعمـل علــى تطبیـق مبادئهــا .١

في النظام التعلیمي. 

بحیـث تتضـمن أنشـطة لكـل إعادة النظر في المناهج الدراسـیة مـن حیـث األهـداف والمحتـوى،.٢

الذكاءات المتعددة في المنهج .

االهتمــام بتــوفیر الوســائل التعلیمیــة والتكنولوجیــة الحدیثــة للمســاعدة فــي كشــف ذكــاءات الطلبــة .٣

وما لدیهم من إمكانات.

:المقترحاتثالثاً: 
یقترح الباحث القیام بالدراسات اآلتیة :

(مهــارات نظریـة الـذكاءات المتعـددة فــي تنمیـة كـل مـناسـتخدام البرنـامج التعلیمـي القـائم علــى .١

)، الثقة بالنفس، السلوك االیجابي ...التفكیر

إعدادیـــة، ،راســـیة أخـــرى (متوســـطةفـــي مراحـــل دعینـــات متنوعـــةإجـــراء دراســـات تجریبیـــة مـــع .٢

ومقارنة نتائجها مع نتائج البحث . )معاهد المعلمین

ـــذك.٣ ـــه لمعرفـــة عالقـــة ال ـــة:إجـــراء دراســـات ارتباطی اءات المتعـــددة مـــع كـــل مـــن المتغیـــرات اآلتی

التحصیل الدراسي، اإلبداع، مهارات ما وراء المعرفة، أنماط التفكیر، أسالیب التعلم ...)(



…أثر استخدام برنامج تعلیمي في تنمیة الذكاءات المتعددة 

٥٧

المصادر العربیة واألجنبیة
) مشـكالت طلبـة جامعـة صـنعاء وحاجـاتهم اإلرشـادیة ٢٠٠٠آل مشرف، فریـدة عبـد الوهـاب (.١

، جامعة الكویت، الكویت. ٥٤، العدد  ١٤، المجلد تربویةالمجلة الدراسة استطالعیة. 

) دراســة استكشــافیة لــبعض العوامــل المــؤثرة فــي التحصــیل ٢٠٠٢( آل نــاجي، محمــد عبــد اهللا.٢

، المجلـد األول مجلة اتحاد الجامعات العربیة للتربیـة وعلـم الـنفسالدراسي لطالب الجامعة. 

سوریا.، العدد األول ، كلیة التربیة جامعة دمشق،

ترجمـة محمـد .تقییم تعلـیم الطالـب التجمیعـي والتكـویني) ١٩٨٣وم ، س بنیامین وآخرون (لب.٣

أمین المفتي وآخرون ، دار ماكرو هیل للنشر .

الطبعـة الثانیـة، ترجمـة .االستخدام األقصى لطاقـات الـدماغ العقلیـة )٢٠٠٢(بوزان ، تـوني .٤

التوزیع ، دمشق ، سوریا.لخوري ، دار الحصاد للطباعة والنشر و االهام 

اإلحصـاء الوصـفي واالسـتداللي ) ١٩٧٧البیاتي، عبد الجبار توفیق وزكریـا زكـي اثناسـیوس (.٥

، مطبعة الثقافة العمالیة ، بغداد ، العراق.في التربیة وعلم النفس

) مشـــكالت الشـــباب فـــي العـــراق وطـــرق ١٩٨٦الحســـن، إحســـان محمـــد وخالـــد فـــرج الجـــابري (.٦

، الجامعة المستنصریة. ١٣، العدد اب المستنصریةمجلة آدعالجها. 

ــدرات الــذكاءات المتعــددة) ٢٠٠٣حســین، محمــد عبــد الهــادي (.٧ ، دار الفكــر قیــاس وتقیــیم ق

للطباعة والنشر، عمان، األردن .

.الطبعة األولى، بیت الحكمة، بغداد، العراق.العقل والدماغ)٢٠٠٢محمود حیاوي (حماش،.٨

وائـــل  دار .ســـیكولوجیة الفـــروق الفردیـــة والتفـــوق العقلـــي )٢٠٠٣(محمـــد أدیـــب، الخالـــدي.٩

األردن .، للنشر والتوزیع، عمان

) برنــامج تــدریبي مقتــرح فــي تــدریس ٢٠٠١الــدردیري، اســماعیل محمــد ورشــدي فتحــي كامــل (.١٠

مجلة البحث في العلوم لتنمیة الذكاء المتعدد لدى معلمات الفصل الواحد متعدد المستویات . 

.العدد الثالث-المجلد الرابع-یاجامعة المین-كلیة التربیة-م النفسالتربیة وعل

ــر)٢٠٠١( دي بونــو ، ادوارد.١١ ــیم التفكی ، دار وآخــرونترجمــة عــادل عبــد الكــریم یاســین.تعل

الرضا للنشر ، دمشق ، سوریا .

الطبعــة األولــى ، دار الفكــر.تربیــة المتمیــزین والموهــوبین )١٩٩٨( ســرور ، نادیــا هایــلال.١٢

للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان األردن . 

الطبعة األولى ، دار وائل للنشر والتوزیع .مقدمة في اإلبداع )٢٠٠٢(سرور ، نادیا هایلال.١٣

، عمان األردن .

، الطبعـة الثانیــة، دار الثقافــة الفــروق الفردیــة فــي الــذكاء) ١٩٧٨الشـیخ، ســلیمان الخضـري (.١٤

للطباعة والنشر، القاهرة، مصر .
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ـــــــــة) ٢٠٠٦الصـــــــــدوقي، محمـــــــــد (.١٥ ـــــــــي التربی ـــــــــد ف ، دار الفكـــــــــر العربـــــــــي، المغـــــــــرب المفی

.http://www.tarbya.net

ــد الطفــل) ٢٠٠٢عبــد الهــادي، نبیــل(.١٦ ، الطبعــة األولــى،دار وائــل للطباعــة النمــو المعرفــي عن

والنشر والتوزیع، عمان، األردن.

الفــالح للنشــر والتوزیــع،  . دارالتفكیــر والمنهــاج المدرســي) ٢٠٠٣عبیــد، ولــیم وعفانــة عــزو(.١٧

الكویت.

الطبعـة الخامسـة.علم النفس إلىالمدخل ) ٢٠٠٥(ق عدس ، عبد الرحمن ومحي الدین تـو .١٨

. األردن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ، عمان ، 

التقــویم التربــوي البــدیل، أسســه النظریــة والمنهجیــة ) ٢٠٠٧عــالم، صــالح الــدین محمــود (.١٩

. دار الفكر العربي، القاهرة ، مصر.نیةوتطبیقاته المیدا

، دار صـــفاء  األولـــىالطبعـــة .بـــرامج تربیـــة الطفـــل )٢٠٠١اني ، حنـــان عبـــد الحمیـــد (عنـــال.٢٠

. األردنللنشر والتوزیع ، عمان ، 

فاعلیـــة برنـــامج قـــائم علـــى الـــذكاءات المتعـــددة فـــي تنمیـــة ) ٢٠٠٦فــارس، ابتســـام محمـــود(.٢١

المعرفــة لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة فــي مــادة علــم التحصــیل الدراســي ومهــارات مــا وراء 

.(اطروحــــة دكتــــوراه غیــــر منشــــورة)، معهــــد الدراســــات التربویــــة، قســــم المنــــاهج وطــــرق الــــنفس

التدریس، جامعة القاهرة، مصر.

ــوي المتكامــل فــي غــرف الصــف )٢٠٠٤كــالرك ، باربــارا (.٢٢ ــیم ، النمــوذج الترب ــل التعل .تفعی

، األردن .ومحمد خطاب، دار الفرقان للنشر والتوزیعد. یعقوب حسین نشوان ترجمة أ.

.والعشــرینوالوجــداني والقـرن الحـادي يالـذكاء االجتمـاع) ٢٠٠٣المغـازي، إبـراهیم محمـد (.٢٣

مكتبة اإلیمان ، المنصورة، مصر.

. الطبعــة األولــى، دار الــذكاء والتفــوق ، العقــد النفســیة واالنســجام) ١٩٩٨مهــدي، عبــاس (.٢٤

للطباعة والنشر، بیروت، لبنان.لاعة والنشر ودار المناهالحرف العربي للطب

ــنفس )١٩٩٨(الــوقفي ، راضــي .٢٥ ــم ال ــي عل ــة ف دار الشــروق للنشــر والتوزیــع، الطبعــة .مقدم

الثالثة ، عمان ، األردن .

. منشــورات األمیـــرة ثـــروت، صـــعوبات الـــتعلم النظـــري والتطبیقـــي) ٢٠٠٣(الــوقفي ، راضـــي .٢٦

عمان، األردن.
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  )١الملحق (

بسم اهللا الرحمن الرحیم 

الذكاءات المتعددة)(مقیاس المهارات واألنشطة والقدرات 

عزیزي الطالب/ الطالبة

یهدف هذا االختبار إلى قیاس سبعة أنواع من أنواع الذكاءات المتعـددة، وتغطـي األسـئلة 

یمكنــك القیــام بهــا والمهــارات التــي تمتلكهــا واالهتمامــات التــي ســبعة مجــاالت مــن األنشــطة التــي

تفضــلها ، ومــن خــالل إجابتــك تســتطیع التعــرف علــى نفســك بشــكل أفضــل ، لــذلك احــرص علــى 

الدقة والصراحة في إجابتك ، وعدم االستعانة بزمالئك لإلجابة عن األسئلة .

اإلجابـة التـي تنطبـق علیـك یوجد أمام كل سؤال مجموعة مـن االختیـارات، وعلیـك اختیـار 

أكثر من غیرها وذلـك بوضـع عالمـة () فـي المربـع الـذي یناسـب اختیـارك فـي ورقـة اإلجابـة وكمـا 

-یأتي:

مثال:

هل تمارس ألعابا مثل األلغاز المفككة أو الكلمات المتقاطعة ؟-١

نادراً - أ

أحیانا- ب

بدرجة متوسطة -ج

كثیرًا  -د

دائماً -هـ

  ال ادري- و

وهـدجبأرقم السؤال

فإذا كان (ب) اختیارك ضع العالمة كما في المثال السابق.

.ال تختر إال إجابة واحدة لكل سؤال

. ال تكتب شیئا على ورقة األسئلة

) دقیقة .٤٦مدة المقیاس ال تتجاوز (

: إجابتك سریة ولن یطلع علیها احد وهي من اجل البحث العلمي.مالحظة

،،، الباحث تعاونكمعلى  مع خالص شكري وتقدیري
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)الذكاءات المتعددة(فقرات مقیاس المهارات واألنشطة والقدرات 

الفقرات    ت

عندما كنت طفال، هل كان لدیك میل للموسیقى ؟  ١

هل سبق لك في أي وقت مضى أن تعلمت العزف على آلة موسیقى ؟  ٢

  ؟ نهل تستطیع أن تنشد مع االلتزام باللح  ٣

اإلنشاد مع اآلخرین بتوافق وانسجام ؟هل تستطیع   ٤

  ؟ يهل تقضي وقتا طویال في االستماع للموسیق  ٥

هل یمكنك تألیف أناشید أو كتابة الحان ؟  ٦

هل سبق لك النقر بأصابعك مع اإلیقاع أو الصفیر لنفسك ؟  ٧

هل تدور في ذهنك بعض األلحان المفضلة لدیك ؟  ٨

هل تود الحدیث عن الموسیقى ؟  ٩

هل تمیل لسماع بعض اآلالت الموسیقیة ؟  ١٠

هل تعتقد أن لدیك مهارات أو مواهب موسیقیة لم یتح لها الظهور تماما ؟  ١١

هل تستمتع بسماع الموسیقى وأنت تعمل أو تدرس أو تسترخي ؟  ١٢

هل تستمتع بشكل عام في المدرسة بدرس الریاضة البدنیة أكثر من دروس المدرسة األخرى ؟  ١٣

إلى أي درجة تمارس األلعاب الریاضیة أو غیرها من النشاطات البدنیة ؟  ١٤

هل تعتقد أو یعتقد اآلخرون مثل (المدرب الریاضـي) انـك شـخص متناسـق الحركـات، رشـیق أو انـك   ١٥

العب ریاضي جید ؟

هل أخذت یوما دروسا أو علمك شخص ما لعبة ریاضیة ؟  ١٦

ضیة لتلعب لعبة ریاضیة ؟هل انضممت یوما إلى فرق ریا  ١٧

هل تمارس التدریبات البدنیة ؟  ١٨

هل أنت بارع في اسـتخدام یـدیك فـي عمـل أشـیاء مثـل خلـط ورق اللعـب أو الحیـل السـحریة أو قـذف   ١٩

  الكرات في الهواء ؟

اعـة هل أنت بارع في انجاز األعمال الدقیقة باستخدام یدیك مثـل: الحیاكـة، أو بنـاء النمـاذج أو الطب ٢٠

أو في الكتابة بخط جمیل ؟

هل تستمتع بالعمل بیدیك في بناء أشیاء أو أعداد طعام فاخر أو فن النحت ؟  ٢١

هــل أنــت بــارع فــي اســتخدام حركــات جســمك أو وجهــك فــي تقلیــد بعــض النــاس مثــل: المدرســین أو   ٢٢

األصدقاء أو العائلة ؟

هل تستطیع قیادة الهتافات التشجیعیة ؟  ٢٣

تعلم أفضل عند سماعك شرح شيء ما أم عندما تعمله بنفسك ؟ هل ت  ٢٤

عندما كنت طفال، هل كنت تتعلم الریاضیات بسهولة الجمع والضرب والكسور ؟  ٢٥

هل لدیك وأنت في المدرسة أي مهارة أو اهتمام زائد بالریاضیات ؟  ٢٦

التفاضل والتكامل ؟ما مستوى أدائك في حصص الریاضیات المتقدمة مثل الجبر أو حساب   ٢٧
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هل كانت لدیك یوما ما الرغبة في دراسة العلم أو في حل مشكالت علمیة ؟  ٢٨

هل أنت بارع في لعب الشطرنج أو الداما(النرد) أو لعب الورق ؟  ٢٩

  ؟ ةهل تمارس ألعابا مثل األلغاز المفككة أو الكلمات المتقاطع  ٣٠

و حساب المیزانیة بشكل جید ؟هل تستطیع موازنة المصروفات الیومیة أ  ٣١

ما مستوى تذكرك لألرقام مثل أرقام الهاتف أو العناوین ؟  ٣٢

ما مستواك في حساب األعداد عقلیا ؟  ٣٣

هل أنت شخص محب لالستطالع (تحب أن تكتشف لماذا أو كیف تعمل األشیاء) ؟  ٣٤

ثـل المسـابقات أو تنظـیم غرفتـك أو هل أنت بارع في التخطیط لحـل المشـكالت الطویلـة أو المعقـدة م  ٣٥

حیاتك ؟

هل أنت بارع في األعمال أو المشاریع التي تستخدم فیها الریاضیات كثیرا أو تجعل األشـیاء منظمـة   ٣٦

  ؟

باستثناء المدرسة، هل حدث أن استمتعت بالعمل مع األرقام مثل حسـاب معـدالت شـيء مـا أو عـدد   ٣٧

المیزانیات ؟الكیلومترات في لتر البنزین أو عمل

عندما كنت طفال، هل كنت تقوم ببناء أشیاء من المكعبات أو الصنادیق أو اللعب بالكرات الصغیرة   ٣٨

البیضاء أو قفز الحبل ؟

وأنت مراهق ما مدى قدرتك علـى عمـل هـذه األشـیاء: الرسـم اآللـي أو تـزین الشـعر أو شـغل الخشـب   ٣٩

ارة الیدویة (التي تقتضي براعة یدویة) أو مشاریع فنیة أو هیكل السیارة أو المه

مــا مــدى قــدرتك علــى تصــمیم األشــیاء مثــل ترتیــب أو زخرفــة الغــرف أو عمــل المشــاریع التــي تتطلــب   ٤٠

مهارة یدویة أو فنیة أو إنشاء أثاث أو آالت ؟

هل أنت ماهر في العثور على طریقك خالل المباني الجدیدة أو شوارع المدینة ؟  ٤١

ماهر في استخدام خریطة الطرق للتعرف على طریقك ؟هل أنت   ٤٢

هل تقوم بإصالح أشیاء مثل السیارات أو المصابیح أو األثاث أو آالت ؟  ٤٣

ما قدرتك على تركیب األشیاء مثل اللعب أو األلغاز أو األجهزة االلكترونیة ؟  ٤٤

هل سبق لك أن قمت برسم أو تلوین صور ؟  ٤٥

صمیم دیكورات أو أماكن أو العمل باستخدام الزهور ؟هل أنت قادر على ت  ٤٦

هل لدیك القدرة على تحدید اتجاهك في األماكن غیر المألوفة ؟  ٤٧

هل لدیك القدرة على لعب السهام المریشة أو الرمي بالبنادق أو الرمایة بالسهام أو البولنج،الخ ؟  ٤٨

هات أو شرح فكرة ما ؟هل تقوم برسم صورة أو رسم تخطیطي لتوضیح االتجا  ٤٩

هل أنت مبتكر وتحب اختراع أو تجریب التصمیمات الفریدة للمالبس أو مشاریع ما ؟  ٥٠

هل تستمتع بسرد القصص أو التحدث عن األفالم أو كتبك المفضلة ؟  ٥١

هل تستخدم في حدیثك كلمات أو عبارات مقبولة ؟  ٥٢

لمات نشید ؟هل سبق لك أن عملت بكتابة قصة أو شعر أو ك  ٥٣
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هل أنت متحدث مقنع ؟  ٥٤

ما مستوى قدرتك على التفاوض أو عقد الصفقات مع الناس ؟  ٥٥

هل تستطیع إقناع الناس بالسیر على طریقتك عندما ترید ذلك ؟  ٥٦

هل سبق لك إلقاء خطبة عامة أو إعطاء أحادیث لمجموعة من الناس ؟  ٥٧

؟ البدنیة،الخ تاألخبار أو أمور العائلة أو الدین أو الریاضیاهل تهتم بالحدیث عن األشیاء ، مثل:  ٥٨

عندما یختلف معك اآلخرون هل تكون قادرا على أن تفصح عن أرائك أو مشاعرك بسهولة ؟  ٥٩

هل تستمتع بالحث عن الكلمات في القوامیس أو مناقشة اآلخرین في معنى " الكلمـة المطلوبـة" لكـي   ٦٠

تستخدمها ؟

الشخص الذي تطلب منه العائلة أو األصدقاء الكالم نیابة عنهم ألنك بارع في ذلكهل أنت  ٦١

هل أنت قادر على تقلید الطریقة التي یتحدث بها اآلخرون ؟  ٦٢

هل كنت یوما قادرا على كتابة التقاریر للمدرسة ؟  ٦٣

هل تستطیع كتابة رسالة جدیدة ؟  ٦٤

سئلة في دروس اللغة العربیة ؟هل تحب القراءة أو اإلجابة عن األ  ٦٥

هل تكتب مذكرات أو قوائم لتذكیرك باألشیاء التي یجب القیام بها ؟  ٦٦

هل لدیك حصیلة كبیرة من المفردات ؟  ٦٧

هل لدیك صداقات استمرت لفترة طویلة ؟  ٦٨

هل أنت ماهر في جلب التوافق داخل المنزل أو بین األصدقاء ؟  ٦٩

في عمل أشیاء داخل المدرسة، ضمن األصدقاء ؟هل كنت یوما قائدا  ٧٠

هل أنت عادة منضما في المدرسة إلى جماعة خاصة ؟  ٧١

هل تفهم بسهولة مشاعر أو رغبات أو حاجات الناس اآلخرین ؟  ٧٢

  ؟ثل المرضى أو الكهول أو األصدقاءهل سبق لك أن عرضت رغبتك لمساعدة الناس اآلخرین، م  ٧٣

إلیـــك أصـــدقاؤك أو أفـــراد أســـرتك لیناقشـــوا معـــك مشـــكالت شخصـــیة أو لیســـألوك هـــل ســـبق وان أتـــى   ٧٤

النصیحة ؟

هل أنت حكم بشكل جید على الشخصیات ؟  ٧٥

هل تعرف عادة كیف تجعل الناس یشعرون بالراحة والطمأنینة ؟  ٧٦

هل تأخذ عموما بنصیحة األصدقاء ؟  ٧٧

  عه ؟هل أنت شخص بسیط یسهل على اآلخرین التعامل م  ٧٨

هل یصعب علیك التكیف مع األطفال ؟  ٧٩

هل أنت مهتم بالتدریس أو التدریب الریاضي أو إرشاد اآلخرین ؟  ٨٠

هل یمكنك أن تقیم عالقة حسنة عند العمل مـع الجمهـور فـي مهـن مثـل البـائع أو موظـف االسـتقبال   ٨١

أو متعهد حفلة ریاضیة أو الشرطي أو النادل ؟

مفردك أم مع مجموعة من الناس ؟هل تفضل العمل ب  ٨٢
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هل أنت قادر على الوصول إلى طـرق فریـدة أو مبتكـرة لحـل مشـكالت بـین النـاس أو تسـویة الجـدال   ٨٣

بینهم ؟

هل لدیك إدراك واضح عن نفسك وعما تریده من الحیاة ؟  ٨٤

هل أنت على وعي بمشاعرك وقادر على التحكم في طباعك (مزاجك)  ٨٥

تخطط باجتهاد من اجل أهداف شخصیة في المدرسة أو في العمل أو في المنزل ؟هل تعمل أو   ٨٦

هـل أنـت قـادر علـى اتخـاذ القـرارات دون شـك أو تـردد، وتوفـق فـي اتخـاذ القـرارات الشخصـیة المهمــة   ٨٧

مثل اختیار األنشطة المدرسیة أو تغییر المهن، أو االنتقال من مكان إلى أخر ؟

دید نوع الدراسة التي تالئم مهاراتك واهتماماتك وشخصیتك؟هل أنت قادر على تح  ٨٨

هل تعمل بشكل عام األشیاء التي أنت بارع في عملها وتحاول تحسین مهاراتك ؟  ٨٩

هل ینتابك الغضب الشدید عندما تفشل أو تحبط ؟  ٩٠

لم مهــارات هـل كـان لـدیك اهتمـام بــ " تحسـین ذاتـك " ؟ علـى سـبیل المثـال : هـل تحضـر دروس لتـتع  ٩١

جدیدة أو تقرا كتبا أو مجاالت عن " مساعدة الذات " ؟

  ؟مشكالتك الشخصیة أو تحقیق أهدافكهل كنت قادرا على إیجاد طرق فریدة أو غیر مألوفة لحل   ٩٢

هل لدیك میل لقضاء الوقت بمفردك ولیس مع اآلخرین ؟  ٩٣

في شخصیتك ؟هل أنت قادر على تحدید جوانب القوة والضعف الموجودة   ٩٤


