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  عرفانالو شكرال

 تباركـت وتعاليـت يـا أرحـم         ، وأثني عليك بما أنت أهله     ،أحمدك اللهم واستعين بك   

أشكرك اللهم الذي منحتني      وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الصادق األمين،       ،الراحمين

 لالجزيل إلى مشرفي الدكتور عاد      بالشكر أتقدم كما والقدرة إلتمام هذه الرسالة،    الصبر

أتقـدم   كما ،ءطا ع ومن إرشاده وتوجيهه خير   ،  ريان الذي أعطاني جل اهتمامه ووقته     

 ثوإنـا  وإدارتي مدرسة ذكور    إلى جميع المحكمين ألدوات هذا البحث،      بالشكر أيضاً 

كر لمعلمـة   وال أنسى وافر الش    وأتقدم بالشكر ألعضاء لجنة المناقشة،     األساسية، الفوار

فـي منطقـة الخليـل      مشرف العلوم   ، وأشكر كذلك     مي خليل لما بذلته من جهد      مالعلو

 محمـد   :وهـم ،  معلمي العلوم في مدرسة ذكور الفوار األساسية       و ،التعليمية محمد سعد  

 أن أتقدم بعظيم االمتنان إلـى       ييفوتن وال  وإبراهيم عبد الوهاب،   ، وبدرعوض ،الشدفان

  . س في جامعة القديأساتذت

  

  

  

  :الباحث                                                                           

  إبراهيم الشدفان 
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  ملخص ال

، في تحـصيل طلبـة       المتعددة أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات   هدفت هذه الدراسة إلى استقصاء      

  . يهمإلبداعي لد االصف الخامس في العلوم وتنمية التفكير

بإعداد مادة تعليمية في العلوم للصف الخامس األساسـي وفـق    ولتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث   

 يوعدل اختبـار التفكيـر اإلبـداع       ،)وحدة المادة ( اختبار تحصيلي في   و ،نظرية الذكاءات المتعددة  

  .لتورانس

 بتي ذكور من طال    موزعين على شعب   ،وطالبة طالباً) 165( من تكونت   عينةأجريت الدراسة على    

 إناث  مدرسة وشعبتي إناث من طالبات   ذكور الفوار األساسية،    ي مدرسة   لخامس األساسي ف  الصف ا 

 إلى مجموعتين األولـى تجريبيـة       قسمت عشوائياً  ،الفوار األساسية التابعتين لوكالة الغوث الدولية     

وتـم تدريـسها     ة ضابطة، واستخدم في تدريسها استراتيجيات الذكاءات المتعددة، والمجموعة الثاني       

، كما تم تحليل عالمات أفراد الدراسة على التطبيقين القبلي والبعدي، باستخراج            االعتياديةبالطريقة  

       :وأظهـرت النتـائج    المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وتحليـل التغـاير المـصاحب،         

 التدريس ولصالح   ةمتغير طريق إلى  تحصيل الطلبة تعزى    بين متوسطات    وجود فروق دالة إحصائياً   

الـذكور فـي    الطلبـة   لـصالح    و  المجموعة والجـنس    متغيري للتفاعل بين ، و المجموعة التجريبية 

كما  ،الجنسمتغير  تعزى إلى   إحصائية   في حين لم تكن هناك فروق ذات داللة        ،المجموعة التجريبية 

ي للطلبـة تعـزى إلـى طريقـة         التفكير اإلبداع بين متوسطات    وجود فروق دالة إحصائياً   أظهرت  

وللتفاعـل بـين      لصالح الطلبة الذكور،   س وإلى متغير الجن   ،التدريس ولصالح المجموعة التجريبية   

 .الذكور في المجموعة التجريبيةالطلبة لصالح والجنس و المجموعة متغيري

 عنـد   وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث المعلمين بتوظيف استراتيجيات الذكاءات المتعـددة           

ومراعاة المنهاج ألنشطة الـذكاءات المتعـددة     وإجراء االختبارات في المرحلة األساسية،  ،سالتدري

  .عند تصميم الوحدات التعليمية
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The Effect of Using Multiple Intelligences Strategies on the Achievement of 
5th Grade Students in Science and the Development of Their Creative 
Thinking. 
 
Prepared By: Ibrahim Jaber Ash shadafan 
 
Supervisor By: Dr. Adel Attia Ryan 
 
Abstract: 
This study aimed to investigate the effect of using multiple intelligences 
strategies, on the achievement of 5th grade students in science and the 
development of their creative thinking. 

To achieve the objectives of the study, the researcher prepared the educational 
material in science according to multiple intelligences theory and an achievement 
test of the Unit of substance and modified the test of creative thinking of 
Torrance. 

The study was conducted on a sample consisting of (165) students, divided in two 
groups of male students from 5th grade in Fawwar Basic Boys' School and two 
groups of female students in Fawwar Basic Girls' School supervised by UNRWA. 
The Sample was randomly divided into two groups and the first experimental 
group was taught by multiple intelligences strategies, and the controlled group 
taught by traditional methods. 

The results of the pre - and post tests which were analyzed by using means,  
standard deviations and ANCOVA, and results reveal: The existence of 
significant differences between the averages in the achievement of students due to 
the variable method of teaching and for the benefit of the experimental group,  
and the interaction between the variables group and gender in favor of male 
students in the experimental group, while there are no statistically significant 
differences due to the variable gender and showed the existence of significant 
differences between the averages in creative thinking of students due to the 
variable method of teaching and for the benefit of the experimental group, and 
gender for the benefit of male students, and the interaction between the variables 
groups and gender in favor of male students in the experimental group. 

In the light of the results of the study, the researcher recommended that the 
teachers should employ multiple intelligences strategies when teaching and 
testing at the basic stage and the Curriculum should consider the multiple 
intelligences activities during the design of the educational units. 
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  لفصل األولا

  

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  :المقدمة 1.1

جة التقدم العلمي    نتي ،شهدت بداية األلفية الثالثة تغيرات متسارعة في شتى ميادين المعرفة اإلنسانية          

الهائل في شتى فروع المعرفة النظرية والتطبيقية، حتى أصبح هذا التقدم أحد مالمح العصر الـذي                

مما جعل هذه التغيرات تفرز مجموعة كبيرة من المشكالت في مختلـف نـواحي               يواجه اإلنسان، 

لمختلفة، بحيـث أصـبح      األمر الذي زاد من التحديات التي يواجهها األفراد في المجتمعات ا           ،الحياة

 والتفاعل مع متغيراته   ، مواجهة استحقاقات المستقبل   ىالقادر عل االهتمام موجهاً نحو إعداد اإلنسان      

 . (Morrison,  1998)ومستجداته

ر التربوي في كثير من بلدان العالم إلى إعادة النظر في خطـط العمليـة               ياتجهت حركات التطو  لذا  

بشرية أخذت  ن ال أن هذه المجتمعات من إعداد أجيالها المستقبلية، إذ         التربوية وبرامجها، بهدف تمكي   

عصر جديد يمكن وصفه بعصر المجتمعات المبدعة، بعد أن تجاوز عدد غير قليل             بداية   تقترب من 

من دول العالم عصر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، ومن ناحية أخرى بدأت تظهر مالمح علم              

 مثل علم النفس    ،ي يعكس منحى تكاملياً يضم في ثناياه مجموعة من العلوم          اإلبداع الذ  لم ع وهجديد  

  .)2002 جروان،( واألعصاب  واالجتماع وعلوم الطب

 التربيـة  علـى  في الوقت الراهن التربوي الفكر ركز تنموي، فقد مورد أهم البشرية الثروة أن وبما

 بالممارسـات  الذهنية، واالرتقاء وقدراتهم نالمتعلمي إمكانيات بتنمية االهتمام حيث بالجودة، المتسمة

 تعلميـه   تعليميـة  يقتضي مداخل وهذا المتعلمين، لدى الفردية الفروق واستثمار والتعليمية، التربوية

  .)2005 اإلمام،( للذكاء التقليدي وللمفهوم لتالميذهم المعلمين نظرة وتغيير ،متباينة

  1



وية ومؤسساتها لتنهض بمسؤولياتها في بناء الفرد وفـق          األنظار نحو النظم الترب     وعليه فقد اتجهت  

من أجل   اإلبداعية   همتاوتحرير طاق للمتعلمين،   النمو المتوازن    خلقتربوي شامل يهدف إلى      منظور

  .)2007 ،جادوأبو (الحياة  مواجهة مشكالت

 مالمـح   وتطويره يبرز لنا مـن دون شـك        تنميته   ولعل االهتمام بالعقل البشري وإمكاناته وأساليب     

 ، المتعلمـين  إثارة تفكير المنظومة التربوية المميزة لمستهل األلفية الثالثة، فهي منظومة تراهن على           

ويتطلب ذلك أسـلوباً عاليـاً مـن          لتكون في مستوى تطلعات مجتمعاتها،     ة وتطوير عقولهم  ورعاي

  ).78:2008، دعامر ومحم(التكيف المعرفي

 بيئية تعمل على إيجاد وصالت      بمثيرات استثارتها   "اللمن خ يتم   ذلك    أن )94:2007 نوفل، (ويرى

   ."عصبية تمكن الفرد من استغالل أقصى قدراته التي وهبه إياها الخالق سبحانه وتعالى

ويعتبر المجال العقلي المعرفي من المجاالت التي جذبت اهتمام الكثير من الباحثين في علم الـنفس                

ت والنظريات التي حاولت فهم وتفـسير العقـل البـشرى           وأدى ذلك إلى ظهور الكثير من االتجاها      

االتجاه التقليدي المتمثل في دراسة الذكاء كقدرة عقلية عامة،          :والتي انقسمت إلى اتجاهات ثالثة هي     

واتجاه تكوين وتناول المعلومات أو العمليات المعرفية، واتجاه القدرات العقلية المتعددة أو الذكاءات             

  .  )2006 ،موأبو هاش رعبد القاد( المتعددة

ولقد حظي مفهوم الذكاء اإلنساني بأكبر قدر من اهتمام علماء النفس منذ بداية القـرن العـشرين،                 

وعلى الرغم من أن هذا االهتمام قد انعكس في عدد النهائي من الدراسات واألبحـاث والنظريـات                 

حت لوائه طبيعة الذكاء اإلنساني     إال أنها لم تصل إلى تصور يمكن أن تتكامل ت          التي تناولت الذكاء،  

ومكوناته وخصائصه ومظاهره وأساليب التعبيرعنه وقياسه، وتباينت النظرة لمفهوم الـذكاء مـن              

  ).1995 الزيات،(التكوين األحادي إلى التكوين الثنائي ثم إلى التكوين متعدد األبعاد 

، اشتهرت نظريتـان    تعلمهاات   ودراسة آلي  هاتحليل و  تطوير المناهج الدراسية   وفي خضم البحث نحو   

نظريـة أسـلوب    : سيكولوجيتان اهتمتا بتفسير أسباب االختالف بين الطالب في طرق التعلم وهما          

 Multiple Intelligences(، ونظرية الـذكاءات المتعـددة   )Learning-style Theory( التعلم

Theory(؛(MI)،        النفسي، فإن النظريـة     وإذا كانت النظرية األولى ترتبط جذورها بمجال التحليل 

، وقد بـذلت نظريـة الـذكاءات        )Cognitive Science(الثانية تعد نتاج البحث في علوم الذهن        

 المتعددة جهداً كبيراً إلعادة النظر في قيـاس الـذكاء الـذي تجـسده نظريـة المعامـل العقلـي                   

Intelligence Quotient)(  الذي يرمز له)I.Q(، ية التي تتشكل بها كما اهتمت بمحاولة فهم الكيف

  2



 في حين ركزت نظرية أسلوب التعلم       ،اإلمكانات الذهنية لإلنسان والطرق التي تهتم بها عملية التعلم        

  ).2003 أوزي،(ذاته  على دراسة مضامين التعلم

  للعالم األمريكي جاردنر(Multiple Intelligences Theory) نظرية الذكاءات المتعددة  تعتبرو

(Gardner)   رواجاً في ميـدان التعلـيم       ةمن أكثر نظريات الذكاء الحديث    ) 1983(قدمها عام   والتي 

لألفـراد   الكشف عن القـدرات العقليـة        في ألهميتها والتعلم، وقد اتسعت تطبيقاتها التربوية نظراً     

األساليب التي تتم من خاللها عملية تعلم المعـارف،         و ،لديهم، باإلضافة إلى آليات رصدها    وقياسها  

 عنها من خـالل وجـود      توبتعدد القدرات التي عبر     بالقدرة العامة الواحدة،   ت هذه النظرية  دناكما  

   ).2004 أمزيان،( اتالذكاء أنواع متعددة من

يـرى أن    جاردنر   ألن،  عن النظريات التقليدية في نظرتها للذكاء     نظرية الذكاءات المتعددة    تختلف  و

مـصطلح  فقـد وسـع      ،اإلنسانية د قدرة للمعرفة  الذكاء اإلنساني هو نشاط عقلي حقيقي وليس مجر       

 التي كانت تعتبر خارج نطاق الذكاء، واعتبر الذكاء         (Capacities)الذكاء ليضم الطاقات القصوى     

 مستقلة نسبياً إحداها عن األخرى، وهـو يختلـف عـن            (Faculties) عبارة عن ملكات  "اإلنساني  

 ،(Stupid)  أوغبيـاً  (Smart) ن يكون ذكياً  أما  إء  ن المر أو االعتقاد بأن الذكاء ملكة عقلية واحدة،     

على حل المشكالت أو ابتكار منتجات لها قيمتها فـي بيئـة             (Ability) ويرى أن الذكاء هو القدرة    

  . (Gardner,  1999:34)"ثقافية واحدة أوأكثر

م  ال يأخذ سوى جزء يسير من قـدرات المـتعل          (I.Q) إلى أن مقياس معامل الذكاء     وأشار جاردنر 

حيـث   وفي الوقت نفسه يهمش قـدرات عديـدة،        ،اللفظية ، والمنطقية الرياضية  ،كالقدرات اللغوية 

ــسمى  ــذكاء ي ــة مــن ال ــك درجــات متفاوت ــى أن كــل شــخص يمتل ــتوصــل إل                 ل بروفي

  .(Gardner,  1993)الذكاء 

 اللفظي -الذكاء اللغوي    :كما وجد أن األشخاص العاديين يتشكل لديهم على األقل تسع ذكاءات هي           

الـذكاء الجـسمي    والذكاء الموسـيقي،    و  البصري، -الذكاء المكاني و  الرياضي، -المنطقي الذكاءو

ــي ــذكاء البينشخــصي، و ،الحرك ــذكاء وال ــيو ،الضمنشخــصيال ــذكاء الطبيع ــذكاء ،ال             وال

  ).(Gerald,  1998 الوجودي

فقد ورها ثورةً في مجال الممارسة التربوية والتعليمية،         نظرية الذكاءات المتعددة منذ ظه     أحدثتوقد  

األساليب المالئمة للتعامل معهم وفـق قـدراتهم        أحد  غيرت نظرة المدرسين عن طالبهم، وأضحت       

ليب انواع الذكاءات التي لديهم وفي أس      في أ  األفراد بين   لتباين نظرية الذكاءات با   اهتمت كما ،الذهنية
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 المجال لكل صنف منها بالظهور والتبلور فـي إنتـاج يفيـد تطـور               ستخدامها، عن طريق إفساح   ا

  (Checkley,  1997). وحضارته  وتنويع ثقافته،المجتمع وتقدمه

 طرحها مجموعة من االستراتيجيات التعليمية      ة المتعدد اتخصائص التي ميزت نظرية الذكاء    من ال و

 وفـي حـاالت أخـرى       متنوعة،حيث فتحت الباب على مصراعيه الستراتيجيات تدريس         ،التعلمية

وفي كلتا الحالتين تقتـرح أنـه ال         ،استراتيجيات تدريس مبتكرة   إعطاء الفرصة للعمل على تطوير    

ن لدى  أحيث   ،توجد استراتجيات تدريس سوف تعمل أفضل عمل لجميع الطالب في جميع األوقات           

  ).أ-2003 حسين،(التسع  في الذكاءات اًأو ميوالً مختلف ،جميع الطلبة نزعات

 وكيـف يفكـرون تفكيـراً       االستراتيجيات على تعليم الطلبة كيف يعالجون المعلومات،       هذ ه وتركز

ـ  يةوعلى تعلم كيف   الفهم، ىيركز عل هذا النوع من التعليم     كما أن    ،مستقالً وفعاالً  تعلم بوصـفهما   ال

ـ  هدفين رئيسين في التـدريس،               بمـا فيهـا التفكيـر    المتعـدد،  شتمل علـى جوانـب التفكيـر   وي

  .)2004إبراهيم، ( اإلبداعي

 الخاصة قد اعتمدت في     االحتياجات يألطفال العاديين وذو  اولذلك نجد أن العديد من برامج تدريس         

  .)2004 المفتى،(الفترة األخيرة على هذه النظرية 

لتعلّم، فهـي   نظرية الذكاءات المتعددة تقدم فضاًء جديداً وحياً لعملية التعليم وا         ويتضح مما سبق أن     

المتعلم ذاته، بحيث يعمل وينتج ويتواصل بشكل       حول  ـ التعلمية    فضاء تتمحور فيه العملية التعليمية    

 ومن ثم كان لها صدى كبير في األوساط التربوية والتعليميـة، لمـا              ،يحقق فيه ذاته ويشبع رغباته    

  ).2003 أوزي،(  صحيحلعملية التعليمية ـ التعلّمية ووضعها في مسارها اللحققته من تفعيل 

كما تعد نظرية الذكاءات المتعددة نظرية خادمة للتربية، فهدفها إنجـاز أدوار طالبيـة ذات قيمـة                 

ومساعدتهم على إتقان المواد المنهجية، وكذلك مساعدتهم لكـي يـصبحوا أعـضاء فـاعلين فـي                

   .)2003 عفانة والخزندار،(المجتمع 

وإعداد المناهج والتدريس    ، تمثل اإلطار النظري والبناء الفلسفي للتربية      نظريةهذه ال أصبحت  وبذلك  

والتقييم في العديد من المدارس، لدرجة أنه توجد مدارس قائمة على فلسفة نظرية الذكاءات المتعددة               

  في الواليات المتحدةكما هو الحال ،(MI Schools)وبات يطلق عليها مدارس الذكاءات المتعددة 

  .)(Gardner,  2003مريكية األ

 هذه الرؤية ما بينته نتائج العديد من الدراسـات مـن أن اسـتخدام اسـتراتيجيات                 نومما يعزز م  

 قائمة على نظرية الذكاءات المتعددة يؤدي إلى نتـائج          ةبرامج وأنشطة تعليمي   الذكاءات المتعددة أو  
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               وزيـادة   ، بالمـادة التعليميـة     إضـافة إلـى االحتفـاظ      ، تتمثل في زيادة تحصيل الطالب     ،إيجابية

  ).2001 الشريف،(االستذكار 

 إلى إحداث تغيـر سـلوكي، إدراكـي،         يهدف تدريس أي موضوع   أن   )31:1986 حمدان،(ويرى  

عملية باطنيـة غيـر مرئيـة    " نسميه عادة التعلم، فهو الطالبعاطفي، أو حركي أو اجتماعي لدى   

 فإننا نعمد في الواقع للتعرف على وجوده بالتحصيل،         ، لهم دراكيتحدث نتيجة تغيرات في البناء اإل     

كما أنه المادة المباشرة التي نتعامل بها خالل عمليات التقييم           نتاج للتعلم والوجه المحسوس له،    "فهو  

   "وقيمته المتنوعة لتحديد كفاية التعلم

سابه من معلومات ومعارف    التحصيل ما يستطيع الطالب اكت    "إلى أن   ) 174:2000سالم،  (يشير  كما  

ومهارات واتجاهات وقيم من خالل ما يمر به من خبرات تقدمها المدرسـة فـي صـور مختلفـة                   

جاردنر في نظريتـه    إليه   وهذا يتفق مع ما أشار       ،"حركية ووجدانية وومتعددة، ومن أنشطة معرفية     

    .نشطة متكاملة واستراتيجيات تسهم في النمو المتكامل للمتعلمأالتي تقدم 

 محصلة التفاعل    يعتبر التحصيل" أن) 28:2004خوالدة،  ( كما ورد عن     )1988(  ويرى مصطفى  

بين مجموعة من العوامل البيئية التربوية والمدخالت التعليمية والمتغيـرات التربويـة والعوامـل              

يـة   مهما في حياة الفرد، لما يترتب على نتائجه من قرارات تربو           يعد كما   ،"الشخصية لدى الطالب  

 كمـا   ،نهاج والعملية التعليمية واالدراة   مإذ يعد معياراً لمعظم القرارات المتعلقة بالطالب وال        ،حاسمة

واختيـار   ،أنواع التعلـيم المختلفـة     وتوزيعهم على  ،يتم التعرف على مدى تقدم الطلبة في الدراسة       

  .البرامج التعليمية التي تناسبهم

الـذكاء   من المعروف أن )255:1988 السرور،(في كما ورد  (De Bono, 1976)ويقول ديبونو 

فالذكاء هو مسألة وراثية تعتمد على الجينـات أو علـى            " أساسيان للعملية التربوية     نوالتفكير أمرا 

 المهارة العاملة التي يمارس الـذكاء       ىالتفكير عل  في حين يقوم   ،البيئة وعلى مزيج من االثنين معاً     

أنـه لـيس   إذ  ،هذه هي العالقة الصحيحة بين الـذكاء والتفكيـر   و،من خاللها أنشطته على الخبرة 

   ." بالضرورة أن يكون األذكياء مفكرين مهرة

ولكن تميل هذه العالقة إلى التالشي في المستويات العليا           إيجابية، العالقة بين الذكاء واإلبداع   وتبدو  

 فـي القـدرات     ال يتبعها زيادة  فإن الزيادة عن ذلك      )120(فعندما تتجاوز نسبة الذكاء      من الذكاء، 

أو حتـى   لم يتوصل علماء النفس إلى إجماع حول طبيعة العالقة بين الذكاء واإلبـداع،            و اإلبداعية،

ــات    ــع العالق ــومين، إذ أن جمي ــذين المفه ــة ه ــداع الماهي ــذكاء واإلب ــين ال ــة ب                 ممكن

  ). 2007أبوجادو،(افتراضية 
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ت عالية بين مستوى أداء األفراد على اختبارات الـذكاء واختبـارات            ولم تشر الدراسات إلى عالقا    

مما يؤكد   التفكير اإلبداعي، حيث تكون العالقة طردية بينهما في مستويات الذكاء العادي وما دون،            

 أن كل مبدع يتميـز بالحـد األدنـى                ة بل بالضرور  ،أنه ليس بالضرورة أن كل ذكي يكون مبدعاً       

  ).1998 ،السرور(من الذكاء 

 فالذكاء ضرورة أساسية للتفكير اإلبداعي، إال أن الحد األدنى المطلوب من الذكاء يختلف من نشاط               

وهناك اتفاق بين غالبية العلماء على أن األفـراد الـذين يـنخفض     إلى آخر في المجاالت المختلفة،   

لذين هم في مستوى الذكاء العادي أو العـالي         ذكاؤهم عن المتوسط لن يكونوا مبدعين، أما األفراد ا        

فيمكن أن يكونوا مبدعين أو ال يكونوا كذلك، والذي يقرر إبداعهم أوعدمـه هـو تـوافر عوامـل                   

  ).1999 ،جامعة القدس المفتوحة( إضافة إلى الذكاء وقدرات التفكير المتباعد ،شخصية وانفعالية

ر اإلبداعي يبرر الحاجة نحـو المزيـد مـن البحـث            إن إشكالية الفهم العالئقي بين الذكاء والتفكي      

من خالل استقصاء آليات تعزيـز قـدرات التفكيـر اإلبـداعي             والدراسة عن ماهية هذه العالقة،    

  .باعتبارها ضرورة تربوية ملحة

وكذلك إلى أنماط التعلم المفـضلة       ،بهممعلمين مطالبين بالتعرف إلى الذكاءات المختلفة لدى طال       وال

وإتاحة الفرصة لهم ليعبروا عن أفكارهم       دام استراتيجيات تتناسب مع ذكاءاتهم المختلفة،     لديهم واستخ 

والتسامح مع أخطائهم، في جو تسوده الراحة والطمأنينة الستثارة دافعيتهم ليفكروا ويتعلموا ويتأملوا             

ل تقـديم  والعمل على تنمية تفكيرهم وذكائهم من خال ،ويبدعوا من أجل تطوير شخصياتهم المتكاملة 

 بدالً أن يكون نـاقالً        ،أنشطة متكاملة في بيئة مثيرة للتعلم، مما يجعل المتعلم مفكراً ومحلالً وناقداً           

، بما يسمح بإيقاظ اهتماماته وتفعيل خبراته، وذلك من خالل حثـه علـى لمـس األشـياء                  للمعرفة

ما يدفعه لفهم العالقـات     بوالتفاعل المباشر مع الخبرات     ومعاينتها واكتشاف خصائصها، والتجريب     

  . وبناء أفكار متجددة عن عملية التعلم،السببية

استراتيجيات تعليمية تعلمية في ضوء نظريـة        مأثر استخدا ولهذا فقد ارتأت الدارسة الحالية تقصي       

  . التحصيل وتنمية التفكير اإلبداعيفي الذكاءات المتعددة 
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  : مشكلة الدراسة 2.1

ونتائج االختبـار التحـصيلي       االختبارات الموحدة في العلوم،    ونتائج ،دانيةأشارت المشاهدات المي  

مركز التطوير  أجراها  التي  ، و )2005(التشخيصي في العلوم الذي طبق في الفصل الثاني من العام           

 التحـصيل لـدى  مستوى  تدني  إلى، (UNRWA)وكالة الغوث الدولية لع في القدس التابالتربوي

  .)أ-2005 جبران،( تدني مستوى التفكير لديهم  و،الطلبة في العلوم

 وهذه النتيجة تتفق مع نتائج تحليل استجابات الطلبة على االختبار الوطني الذي طبق فـي الـضفة                 

  ).1998،  والتقويمسمركز القيا(العلوم   وأشار إلى تدني مستوى تحصيلهم في،الغربية وقطاع غزة

نتيجـة تـدني مـستوى      صدمته   قطاع غزة عن     يا ف  األونرو تمليا ع مدير )2008(وأعرب جينج   

   .%41فقد كانت نسبة الطلبة الناجحين في مادة العلوم  ،التحصيل لدى طلبة وكالة الغوث

يحـتم علـى المعلمـين      ،  وجود االختالف بين الطلبة في أساليب التعلم وفي السيطرة الدماغية         ومع  

، مما يؤدي   بها الطلبة اءات المتعددة التي يتمتع     ستراتيجيات لتتناغم مع الذك   استخدام عدد كبير من اال    

مما سـيعمل علـى تنـشيط عمليـة اإلدراك           ،إلى االنتباه لمجريات األحداث في غرفة الصف      بهم  

  .)2007نوفل،(اإلبداعية  وتطوير قدراتهم

 وكيـف   ،التعليم الجيد يتضمن تعليم الطلبة كيف يتعلمـون       "أن  ) 118:2004 أبو جادو، ( يرى   كما

  إلى مفهوم التعلم مـدى الحيـاة  ويشار أيضاً ، وكيف يستثيرون دافعيتهم،وكيف يفكرون ،يتذكرون

(Life-long learning concept)  مسوغاً آخر ألهمية تعلم الطلبة اسـتراتيجيات تعلـم   اعتباره ب

، كما أن مساعدتهم على تطوير طرق فاعلة للتعامل مع الكـم الهائـل مـن المعلومـات                 ،"مختلفة

   .إلى عمليات التفكير الخاصة بها تعتبر هدفاً رئيساً للنظام التربويباإلضافة 

البعـد المعرفـي    :  الحديثة التي ترى أن المتعلم كل متكامل، بأبعاده الثالثة         ةلألفكار التربوي وتمثالً  

 يتطلب من المربين أن يوفروا استراتيجيات تعليمية        فإن ذلك والبعد الوجداني، والبعد النفس حركي،      

 بهدف تطوير الشخصية المتكاملة التي تأتي من خالل التنـوع           ،يه تعمل على تنمية هذه اإلبعاد     تعلم

  . (Woolfolk,  2001 )في االستراتيجيات التدريسية

وبذلك تعزز الدالئل واالستنتاجات والمضامين السابقة من ضرورة االهتمام بمنظومة تعليم وتعلـم             

لبحث عن آليات تساعد في تحفيز الطلبة نحو دراسة هـذه            ومن ضمنها أساليب التدريس، وا     ،العلوم

 تستخدم أسلوباً واحداً في      كانت  النظرية هظهور هذ الممارسة التربوية والتعليمية قبل      ف ،الموضوعات

وهذا يؤدي إلى هـدر فـرص        ،التعليم، العتقادها بوجود صنف واحد من الذكاء لدى كل المتعلمين         
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 مـداخل   أتباعتعدد الذكاءات واختالفها لدى المتعلمين يقتضي       إذ أن    التعلم الفعال لدى معظم الطلبة،    

كمـا أن النظـام      ،لتحقيق التواصل مع كل المتعلمين المتواجدين في الفصل        تعليمية تعلمية متنوعة  

               المتعلمــين العديــد مــن قــدرات ال يهــتم بالتربــوي والتعليمــي إلــى وقــت قريــب كــان 

  .   ,Gardner)1983(وإمكاناتهم 

ما أثـر   : اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي    في محاولة    هذه الدراسة     تتمحور مشكلة  في ضوء ذلك  و

ستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تحصيل طلبة الصف الخامس في العلوم وتنمية التفكير            ااستخدام  

  اإلبداعي لديهم؟

  :أهداف الدراسة 3.1 

  :إلىهدفت هذه الدراسة      

في تحـصيل   والجنس والتفاعل بينهما    الذكاءات المتعددة    ستراتيجياتاعرف إلى أثر استخدام     الت .1

 الملتحقـين   ،طلبة الصف الخامس في العلوم في مدارس الفوار التابعة لوكالة الغـوث الدوليـة             

  .2007/2008  الدراسيمدارسهم خالل الفصل الثاني من العامب

فـي التفكيـر    والجنس والتفاعل بينهما    لذكاءات المتعددة   ستراتيجيات ا االتعرف إلى أثر استخدام      .2

 الملتحقـين   ،اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس في مدارس الفوار التابعة لوكالة الغوث الدولية           

 .2007/2008مدارسهم خالل الفصل الثاني من العام ب

  :أسئلة الدراسة 4.1

  متوسـطات  في) α≤0.05(ى الداللة   هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستو        :األولالسؤال  

والجـنس  طريقـة التـدريس     إلى متغيـر    عزى  تتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم        

  والتفاعل بينهما ؟

متوسـطات   في) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           :الثانيالسؤال  

لجـنس  اوطريقة التـدريس    متغير  إلى  عزى  تالتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس األساسي        

  لتفاعل بينهما ؟او
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  :فرضيات الدراسة 5.1

 متوسـطات   فـي ) α≤0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة           :الفرضية األولى 

  . التدريس طريقة  متغيرتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم تعزى إلى

 تحصيل   متوسطات في) α≤0.05(ق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة       ال توجد فرو   :الفرضية الثانية 

  . الجنس متغير طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم تعزى إلى

تحصيل متوسطات  في  ) α≤0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللة          :الفرضية الثالثة 

  . والجنس المجموعة  متغيريل بينالتفاع طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم تعزى إلى

متوسـطات  فـي   ) α≤0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة          :  الرابعة ةالفرضي

  . طريقة التدريسمتغير التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس األساسي تعزى إلى 

  متوسـطات  فـي ) α≤0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة          :  الخامسة ةالفرضي

  . الجنس متغير إلىالتفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس األساسي تعزى 

متوسـطات  فـي   ) α≤0.05(ال توجد فروق دالة إحصائياً عند مستوى الداللـة          :  السادسة ةالفرضي

 المجموعـة   متغيـري  التفاعل بين   لدى طلبة الصف الخامس األساسي تعزى إلى       يالتفكير اإلبداع 

  . سوالجن

 : أهمية الدراسة 6.1

    : اآلتيةتنبثق أهمية الدراسة من االعتبارات 

           : األهمية النظرية

     في أنشطة ندور المتعلميتوظيف استراتيجيات تأخذ بعين االعتبار تعريف المعلمين بأهمية  –أ 

  .وتراعي الفروق بين قدراتهم ،وفعاليات التعلم   

                     يعزز من ثقافتهم  ، بماتدريسهاواستراتيجيات ة الذكاءات المتعددة نظري تعريف المعلمين ب–ب 

   .المهنية     
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   :التطبيقيةاألهمية 

  . العلومتعليم وتعلملى تحسين طرق واستراتيجيات  المعلمين عتساعد  -أ 

  .تعددةمالستراتيجيات الذكاءات اوفق  تساعد المعلمين في إعداد خطط تحضير يومية  -ب 

   التدريس حسب تصنيف جاردنر للذكاءات  استراتيجياتإلىفي التعرف المعلمين تساعد   -ج 

          .المتعددة وأساليب تطبيقها

  االستفادة من نظرية الذكاءات المتعددة واستراتيجيات تدريسها في تصميم أو تطوير مناهج   -د 

 .العلوم في فلسطين

وعلى   دراسات في وحدات تعليمية أخرى     إجراء إلى   توجه الباحثين والتربويين الفلسطينيين     -ه 

  . الدراسات المتعلقة بهذه المواضيعندرةصفوف دراسية متعددة، خاصة في ظل 

   :الدراسةمحددات  7.1

  : تتحدد هذه الدراسة بـ

طلبة الصف الخامس األساسي في مدارس منطقة الخليل التعليميـة التابعـة            اقتصارها على    .1

  .2008 /2007 خالل الفصل الثاني من العام الدراسي لوكالة الغوث الدولية

الفـوار  وإناث   /مدرستي ذكور الفوار األساسية   من   اقتصار عينة الدراسة على أربع شعب      .2

   .ةاألساسي

من كتاب العلوم المقرر للفصل الثاني علـى        ) المادة(الوحدة الخامسة   اقتصار الدراسة على     .3

   .الفلسطينيالمنهاج من طلبة الصف الخامس 

 .دراسيةن حصة ي أسابيع بواقع عشرخمسةزمن قدره اقتصار مدة التطبيق في  .4

اقتصار تجربة الدراسة على استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعـددة المحـددة بثمانيـة              .5

 -الجـسمي (،  )المكـاني –البصري  ( ،) الرياضي -المنطقي( اللغوي،   :ذكاء ال ذكاءات وهي 

  .الطبيعي ،)الذاتي (ي الضمنشخص،)جتماعياال(البينشخصي ، الموسيقي )الحركي 

ثالثـة  والذي يتكون مـن     ) أ (األشكالعلى اختبار صورة     اإلبداعير اختبار التفكير    ااقتص .6

      هـي  أربع مهـارات  و ،) الخطوط المتوازية  ، تكملة الصورة  ،لصورة ا تكوين( :أنشطة هي 

 ).الطالقة والمرونة واألصالة وإضافة التفاصيل( 
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  :الدراسةمصطلحات  8.1

   Multiple Intelligences Strategies : استراتيجيات الذكاءات المتعددة

حيث أن لكل نوع     ،مجموعة من اإلجراءات التي يستخدمها المعلم تبعاً للذكاءات التي يمتلكها المتعلم          

 الطلبـة فـي المجموعـة       درَسد  وق ،المتعلم معين من الذكاءات إجراءات محددة تتعلق بخصائص      

  .)2007:145 عفانة والخزندار،( جريبية باستخدام هذه الطريقةالت

  Achievement :التحصيل

كل ما يستطيع الطالب اكتسابه من معلومات ومعارف ومهارات واتجاهات وقيم من خالل ما يمـر                

يها طلبة الصف   لالعالمة التي حصل ع   ، ويقاس ب  حركية ووجدانية وأنشطة معرفية   و ،به من خبرات  

   .الغرضاسي في اختبار التحصيل في العلوم الذي أعده الباحث لهذا الخامس األس

  Creative Thinking :اإلبداعيالتفكير 

   نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصـيلة                 

في اختبـار   العالمة التي حصل عيها طلبة الصف الخامس األساسي         ب ، ويقاس سابقالم تكن معروفة    

  .الغرضالذي أعد لهذا  )أ(التفكير اإلبداعي صورة األشكال 

  Traditional Method:االعتياديةالطريقة 

والعروض ) السرد  والمحاضرة واإللقاء،   والشرح،  ( طريقة التعليم التي تقوم على المناقشة الشفوية      

علـى النتاجـات المعرفيـة       والتأكيـد    ،وعرض المواد التعليمية األخرى ألغراض التثبت      ،العملية

الطلبة في المجموعة الضابطة     درَسوقد  ،  البيتي واستخدام أسئلة الكتاب ألغراض التقويم والواجب     

  .) 10:1992 عطا اهللا،(باستخدام هذه الطريقة 
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يالفصل الثان  

 

  النظري والدراسات السابقةاإلطار

:اإلطار النظري  1.2 

 مفهومهـا أسـسها العلميـة       لفية النظرية للذكاءات المتعددة من حيث نـشأتها،       يتناول هذا القسم الخ   

األهميـة  ،   الـذكاءات المتعـددة    تاستراتيجيا النمائي للذكاء،  التطور ومبادئها، هاافتراضات ها،أنواع

 المعرفيـة،  وطرق التعليم والمنظومة الفردية، عالقتها بالفروق لنظرية الذكاءات المتعددة،التربوية 

ومراحل العملية اإلبداعيـة، ومكونـات اإلبـداع         ،يوالتفكير اإلبداع  المدرسي، القتها بالمنهاج وع

أما الجزء الثاني فيشمل على      تنمية التفكير اإلبداعي،  أساليب  و والذكاء واإلبداع،  ومهاراته وتعليمه، 

  .الدراسات السابقة والتعليق عليها

   :  مفهومها ونشأتهاالذكاءات المتعددة 1.1.2

 وأهميتهـا   ،عام بمناقشة وجود القدرات العقلية     اهتمت الحضارات المختلفة على مدار أكثر من ألفي       

 وبـرز    الرغبة في تعلم المزيد عن العقـل البـشري وإمكانياتـه،            ازدادت ومع انطالقة علم النفس   

الـدليل   جـاردنر    قدمفي بداية السبعينات    ف ،هل يعمل العقل البشري كوحدة كلية واحدة ؟        :التساؤل

المقنع على وجود العديد من القدرات الفكرية الذاتية للبشر والتي أشار إليها الحقاً بمصطلح الـذكاء                

اإلنساني، ومن هنا شرع في دراسة القدرات العقلية مستفيداً من األبحاث النفسية للعلوم البيولوجية،              

  ) ب-2003حسين،(الحضارات  ف واستخدامها في مختل،إضافة إلى البيانات المتعلقة بتطور المعرفة

 الـذي  )شيشرون( يد الفيلسوف الروماني   ىعل تظهرذكاء   كلمة أن  ")111:1994 معوض،(ويذكر

قصد منها الذكاء أو النشاط     ) Intelligentia( وهي كلمة التينية   ،)م. ق 43-106(دعاش قبل الميال  

ـ          ،اإلدراكي ة بـنفس الـصورة، فعرفـت       وقد شاعت الكلمة الالتينية في اللغات األوروبيـة الحديث

   ."الذهن والعقل والفهم والحكمة فهي تعني لغوياً) Intelligence( باإلنجليزية والفرنسية
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 وهي كلمة وضعها علماء اللغة      ،ترجمت للعربية بكلمة ذكاء   "  أنها )321:1996 ،بأبو حط  (ويشير

 وهى كلمة   , " مادة ذكوى   ودونوها في المعجم الوسيط تحت     في مجمع اللغة العربية بالقاهرة مؤخراً     

 وذكت النـار    والتوقد،المعنى اللغوي من الفعل ذكا والذي معناه الفطنة         وتطلق على المفرد والجمع     

  . وذكا فالن زاد فهمه وتوقد وزادت القوى العقلية المعرفية لديهاشتعاالً، وازدادت لهيبهااشتد 

أن معظم التعريفات تتحدث عـن قـدرة        وعلى الرغم    ،وتقدم علماء النفس بتعريفات مختلفة للذكاء     

القـدرة علـى مواجهـة      "إال أنها لم تتفق على القدرة التي تشير إليها، فقد عرف الذكاء بأنه               الفرد

 ،"الصعاب ومهارة التكيف مع الظروف الطارئة، ومن ثم حل المشاكل التي تعترض طريق الفـرد              

زمات، أكثر منه فـي زمـن الراحـة         أي أن ذكاء اإلنسان الحقيقي يوضع على المحك في زمن األ          

القدرة على  " بينما يرتبط المفهوم التقليدي للذكاء بأنه        , ن هذا التعريف حديث نسبياً    إوعلى أية حال، ف   

والتوهج العقلي، واأللمعية، والقدرة على خزن المعلومات، والتوصـل         , واالستنتاج المنطقي , التفكير

  .)1:2005 هيبي،" (إليها

 ، علم الـنفس في جذبت اهتمام الكثير من الباحثين التي من المجاالت    المعرفي عقلياليعتبر المجال   و

 حاولت فهم وتفـسير العقـل البـشرى         التيوأدى ذلك إلى ظهور الكثير من االتجاهات والنظريات         

 دراسة الذكاء كقدرة عقلية عامة،      في المتمثل   التقليدياالتجاه  : هي انقسمت إلى اتجاهات ثالثة      والتي

 اه تكوين وتناول المعلومات أو العمليات المعرفية، واتجاه القدرات العقلية المتعددة أو الذكاءات            واتج

    .)2006 وأبو هاشم، رعبد القاد(المتعددة 

  :أساسية عن الذكاء البشري وهي يوجد على األقل ثالث نتائج بحثيةو

  .الذكاء صفة ديناميكية ليست ثابتة عند الوالدة: أوالً

  .مكن أن يعزز الذكاء من خالل خبرات التعلم المناسبةي: ثانياً

  .)2003 وهاري، دونالد وريتشارد وروبرت ( الذكاء له سمات متعددة مختلفة: ثالثاً

 يعكس وجهة نظر رواد هـذه       بماتمايزت نظـريات التكوين العقلي التي حاولت تفسير الذكاء         وقد  

كما يعكس التطورات التي لحقت بأساليب القياس       النظـريات في رؤيتهم للتكوين العقلي من ناحية،        

والتقويم واألسـاليب اإلحصائيـة المستخدمة فيه من ناحية أخرى، حيـث اتخـذ علمـاء الـنفس                

وقد كانت نظرة علماء النفس األوائل بما فـيهم بينيـه            ،أسـاليب متنوعة في فهم طبيعته ومكوناته     

)Binet(ل أو عامــل أحــادي عــام  تقــوم علــى افتــراض أن الــذكاء أحــادي األصــG) (         

(General Factor)     وهذا الذكاء يمثل أحد األبعاد المميزة للشخصية، وقد حـدد الـذكاء بوصـفه
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 والقدرة على اتخاذ موقف والقدرة على التكيف المباشر للمواقف          ،القدرة على التوجيه المباشر للفكر    "

 ). 127:1995 ،الزيات("القدرة على نقد وتقويم الذات ، والجديدة

 والـذي   (General Factor)همه من خالل عاملين العامل العامواقترح سبيرمان أن الذكاء يمكن ف

والثـاني العامـل    ،   ويعني القدرة على القيام بمهمات مختلفة وإدراك العالقات        ،)(G بالرمز هيرمز ل 

               قيـام بمهمـات    ويعني القـدرة علـى ال  ،(S) والذي يرمز له بالرمز)Specific Factor(الخاص

  ).Sternberg& Willims, 2004(معينة

ثم ظهرت أولى األفكار التي نظرت إلى النشاط العقلي من تطور العوامل المتعددة على يد ثورنديك                

وقـد وصـف      من القدرات الخاصة التي تميز السلوك الـذكي،        اً الذكاء بوصفه عدد   ىالذي نظر إل  

 القدرة الميكانيكية وتختص بمعالجة الحركات الميكانيكيـة        :يأتي العقلي كما    القدرات المكونة للنشاط  

والقدرة على التكيف االجتماعي وتختص بالتعامل       والقدرة على التجريد وتختص باألفكار والرموز،     

  .)2002 نشواتي،(  فيهم مع الناس والتأثير

 يكمن في عامل واحد بل فـي سـبع          الذكاء ال " أما ثرستون فقد انتقد سبيرمان في نظريته وبين أن          

وأن السلوك الذكي يعد نتيجة لهذه القدرات العقلية األولية التي تخـتص كـل منهـا                 قدرات أوليه، 

األعـداد  والتصور المكـاني    واالستدالل  والطالقة اللفظية   واالستيعاب اللفظي   ( بوظيفة معينة وهي  

  .(Morgan, 1992:269) "السرعة اإلدراكية والذاكرةو

القدرة على التفكيـر  هو  الذكاء"أن ) 50:2007نوفل،( كما ورد في  (Piajet, 1969) بياجيه تقديع

على عمليتين هما    وركز المنطقي وأنه يتطور نتيجة التفاعل بين العوامل الوراثية والعوامل البيئية،         

  ". ( Adaptation)  والتكيف،(Organization)التنظيم 

 يتفاعل مع البيئة المحيطة به فإنـه يـصادف          عندما الطفل"أن   )42:1992 زيتون وزيتون،  (ويرى

مثيراً غريباً عليه أو مشكلة تتحدى فكره ومن ثم يحاول أن يستخدم التراكيب المعرفية الموجودة في                

حالـة عـدم     و أ  عقليـة أو إضـراب     اسـتثارة يكـون فـي حالـة       لديـه     لم تتـوفر   ا فإذ ،عقله

   ".(Disequilibrium)تزانإ

 حيث شكل من أشكال التكيف البيولوجي بين الفرد والبيئة،      الذكاء  " )184:2003 لريماوي،ا( يعدكما  

 التكيـف   ةوبعملي ، يفهمه ىيقوم الطفل بتنظيم خبراته عن العالم من حوله فإنه يعطي لهذا العالم معن            

   ".يتمكن من بناء أبنيته المعرفية التي تساعده على استيعاب الخبرات الجديدة
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مـن خـالل عمليتـين همـا التمثـل            تـتم     عمليـة التكيـف    أن) 523:1998 ي،الـوقف (ويشير

Assimilation)(، "             وتعني إضافة المعلومات ودمجها في أبنيتـه المعرفيـة الـسابقة والموائمـة

Accommodation)(  ،           ومن خاللها يغير الطفل في بنائه المعرفي ليتكيف مع الخبرات الجديـدة، 

   "المتشابهة مكنه من التعامل مع المواقفمخططات ت إلى امتالك  مما يؤدي،حتى يصل إلى التوازن

 وجود ىوجود عاملين للذكاء، واقترح النموذج الهرمي للذكاء الذي يشير إل(Catell) كاتل بين كما 

ــام ــل ع ــرم(G)عام ــى اله ــي أعل ــسائل ، ف ــذكاء ال ــا ال ــصفه هم ــي منت ــاملين ف                  وع

(Fluid Intelligence) لـذي يـشير إلـى القـدرة علـى فهـم المفـاهيم الجديـدة، والـذكاء          ا

 يمثل تراكم المعرفة، مما يؤكد أهمية العوامل البيئية يالذ ،(Crystallized Intellgence)المتبلور

  ).2002 خضر،(أسفلهعدة قدرات ضيقة في ثم تأتي  نموه وتطوره، والثقافية في

 المـصفوفة   جنموذجاً فريداً وأطلق عليه نموذ    ) 1959(في عام    (Guilford)اقترح جيلفورد   كما    

المكعب ذي ثالثة   مقترحاً  نموذجه في تكوين العقل     صياغة  ) 1989(وأعاد عام    ،ويسميه بنية العقل  

 وأشار إلى وجود ثالثة مجاالت للذكاء هي العمليات العقليـة أو طريقـة التفكيـر ومجـال                  ،أبعاد

               قـدرة  ) 180(وبـذلك تكونـت نظريتـه مـن        ،المضمون أو مـا نفكـر بـه ومجـال النـواتج           

   .)Woolflk, 2001(عقلية 

ـ                       ليـر  طلبـت مؤسـسة فـان    عنـدما   ) 1979( اموتعود جذور نظرية الذكاءات المتعددة إلى ع

)Bernatd Van Leer ( من جامعة هارفارد(Harvard)  القيام بإنجاز بحث علمي يستهدف تقيـيم 

 وإبراز مدى تحقيق هـذه اإلمكانـات        ،ف العلمية المهتمة باإلمكانات الذهنية لإلنسان     وضعية المعار 

قـصد اسـتطالع    بواستغاللها، وفي هذا اإلطار بدأ فريق من العاملين المختصين بالجامعة أبحاثهم            

 ومنها البحث في عدة مجاالت معرفية،       موت ،على أرض الواقع  وكشفها   ،مدى تحقيق هذه اإلمكانات   

كما نظّم عدة لقـاءات علميـة علـى          ،لوم الطبيعية والعلوم اإلنسانية   وع خ اإلنساني والفلسفي  التاري

   .)94:2008 ،دعامر ومحم( تناولت مفهوم النمو في مختلف الثقافات البشريةلي المستوى الدو

أما الباحثون الذين ساهموا في هذه الدراسة الهامة، فإنهم ينتمون إلى تخصصات علميـة متنوعـة،                

 Gardner)(مرٍب وعالم نفس، ثم جاردنر    ) Lesser(هناك رئيس فريق مشروع البحث، وهو ليسر        ف

وهو أستاذ لعلم النفس التربوي مهتم بدراسة مواهب األطفال وأسباب غيابها لدى الراشـدين الـذين             

هناك فيلسوف اشـتغل فـي       وأيضاً ،حدثت لهم بعض الحوادث التي تسببت في إحداث تلف بالدماغ         

االجتماعيـة  العلوم المختص في  (La Vin)  ثم الفين،)Schefflr( فلسفة التربية، وهو شيفلرمجال 

نظـرة  ومـن خـالل      ،المختصة في التربية بالمجتمع الياباني    ) White(والعالمة االجتماعية وايت    

سريعة إلى االختصاصات العلمية ألفراد هذا الفريق الذي تصدى لدراسة إمكانات الـذهن البـشري     
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وكذلك  الشيء الذي يعكس طموح المشروع،     ن بوضوح اختالف تخصصاتهم وتوسعها وعمقها،     تبي

         والوصـول إلـى اكتـشاف نظريـة الـذكاءات          ،دور كل واحد منهم في إنجاح مشروع البحـث        

  .)2003 وزي،أ(المتعددة 

كفاءات هناك براهين مقنعة تثبت أن لدى اإلنسان عدة "أن  , ,Gardner)331999:(يرى جاردنرو

أما الطبيعة الدقيقة لكل كفاءة ذهنية منهـا وحجمهـا           ،ذهنية مستقلة نسبياً يسميها الذكاءات اإلنسانية     

وكذلك األمر فيما يتعلق بعدد الذكاءات الموجودة بالضبط، كما يرى أنـه             ،"بدقة أمراً محدداً ت  فليس

، وأن بوسـع الفـرد      من الصعب أن نتجاهل وجود عدة ذكاءات مستقلة عن بعضها البعض نـسبياً            

الذكاء "ف جاردنر   حيث عر   محيطه الثقافي أن يقوم بتشكيلها أو تكييفها جميعاً بطرق متعددة،          لكوكذ

التـي يمكـن    (Biopsychological Potential) أنه قدرة بيونفسية كامنة لمعالجـة المعلومـات  

    ".تنشيطها في بيئة ثقافية لحل المشكالت

النظريات السيكولوجية التـي    ن  رسخته مجموعة م   وهو ما    اإلنساني واحد ساد اعتقاد أن الذكاء     وقد  

ظهـرت نظريـة جديـدة      حتى   ،الذكاء اللغوي أو المنطقي الرياضي     اختزلت القدرات اإلنسانية في   

عالم النفس األمريكـي     ل سميت بنظرية الذكاءات المتعددة     األحادية للذكاء،  النظرة مع    تضاداً أحدثت

كتابه أطـر العقـل سـبعة    في  طرح ، وقد)1983( عام (Howard  Gardner ) هاوارد جاردنر

 الحركـي   -الجـسمي و ، البـصري  -الفـضائي و ،الرياضـي  -المنطقيوالذكاء اللغوي    :ذكاءات

الـذكاء  :  جديدين همـا   نذكاءيأضاف جاردنر    )1996( عام وفي ،الذاتيو ،التفاعليو ،الموسيقيو

  .)2003 عفانة،عبيد و(الوجودي والذكاء الطبيعي

تعود  الذي(Intelligence Quotient) ؛(I.Q)  نظرية الذكاءات المتعددة المعامل العقليلقد انتقدت

  على أساس قياس قوة هذا النشاط     يتم  قياس الذكاء    وأن ،الذكاء بالنشاط العقلي  فيه  الناس أن يربطوا    

بالنسبة لألطفال فيأخذون    أما   ،هو نسبة ذكاء الفرد إلى متوسط الذكاء في المجتمع         )(I.Qولذلك كان   

قواعد  ،) بينيه –ستانفورد  ( وقد أرست مدرسة     ،مقارنة بعمره العقلي  , بالحسبان العمر الزمني للطفل   

يعتبر ) 100(ن كل من يملك ذكاء فوق       أو ،)100(نظام يعتبر أن معدل ذكاء الفرد في المجتمع هو          

 علـى   ، تقيس القدرة العقلية للفرد، اعتماداً     هي امتحانات عادية بورقة وقلم    ,  وآلية قياس الذكاء   ،ذكياً

   .)2005 هيبي،(والبراعة اللفظية, لمنطق واثالثة محاور أساسية هي القدرة على الحساب

 -اختبار سـتانفور  و ،االنتقادات الموجهة إلى طريقة المعامل العقلي، مجسدة في اختبار بينه           وهذه  

تي يقدمها الشخص عن طريق االختبارات ال تكفي        اإلجابات المختصرة ال  ف،  كسلروبينه واختبارات   

غير قادر على تقديم تصور متكامل عـن مختلـف اسـتعداداته            ، كما أن المعامل     للحكم على ذكائه  

  ).Gardner, 1998(الكفاءة المهنية التي ال يمكن إرجاعها إلى مسألة الذكاء المجرد و ،العقلية
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النظريات التقليدية للـذكاء ال     "أن   )213:2001 سيد،(  كما ورد في   )1983(جاردنر  وضح  وقد    

تقدر الذكاء اإلنساني بطريقة مناسبة من خالل اختبارات الذكاء التقليدية ألنها تعتمد على معدل قليل               

باإلضافة إلى أنها ليست عادلة حيث تتطلب من األفراد حل المشكالت بصورة            , من القدرات العقلية  

ولكنهـا   ،تبارات الذكاء التقليدية تستطيع أن تقيس األداء المدرسـي        اخ، كما أن    "لغوية أو لفظية فقط   

 مما يدل على وجود فجوة بـين القـدرة المقاسـة            ،أدوات ال يمكن التنبؤ من خاللها باألداء المهني       

   .وأدائه الفعلي ،للطالب

على  ركز مقابل تلك النظرة المحدودة للذكاء بمفهومه التقليدي الذي ي         فيأنه   )1:2006 فوده،(ويرى

 علمية تؤكد أن الناس لديهم ذكاءات       ةجاردنر ألدل  توصل   ،القدرة اللغوية والقدرة الرياضية المنطقية    

ـ      "تعرف هذه النظرية الذكاء بأنه      وولكن بدرجات متفاوتة،     ،متعددة  ةإمكانية بيونفـسية تـشمل ثالث

والقدرة علـى خلـق أو       القدرة على حل المشكالت التي يصادفها الفرد في حياته اليومية؛         : عناصر

ابتكار نتاج مفيد أو تقديم خدمة ذات قيمة داخل ثقافة معينة؛ ثم القـدرة علـى اكتـشاف أو خلـق                     

 وهو تعريف يقر بضرورة ربـط الـذكاء    ،مكن الفرد من اكتساب معارف جديدة     مشكالت ومسائل ت  

   "بالسياق الثقافي

 ممـا  ،ت البحث والالئحة مفتوحة  هناك خمسة وعشرين ذكاء تح    أن   ")76:2003 ي،الفقيه( ويضيف

، وقد  يكشف عن ضخامة واتساع القدرات واإلمكانيات اإلنسانية التي لم تكن موضوع بحث من قبل             

ال يمكن اعتبار أي ذكاء على أنه كذلك وإدراجه في خانة الذكاءات إال إذا توافرت               أنه  "أشار جاردنر 

    ."المتعددة العلمية لنظرية الذكاءاتهي بمثابة األسس النظرية و فيه عدة معايير أو عالمات

تضم العوامـل   )75:2005 الفقيهي،( في دكما ور (Gardner, 1997) والمعايير التي استخدمها 

 ووجود األطفال غير العاديين، وتاريخ نمائي       ،إمكانية عزل الذكاء نتيجة تلف الدماغ     : اآلتيةالنمائية  

 والتاريخ االرتقائي والتطوري، ودعم من      ،د والخبرة  ومجموعة من األداءات الواضحة التحدي     ،متميز

 نظام رمزي، وعملية محورية يمكـن تمييزهـا         فيالمهام السيكولوجية التجريبية، والقابلية للترميز      

  . باإلضافة إلى النتائج السيكومترية،وتحديدها أو مجموعة من العمليات واإلجراءات

  :ددةاألسس العلمية لنظرية الذكاءات المتع 2.1.2 

 فالـذكاءات الثمانيـة التـي    ،يولوجيته العصبيةسعدة ذكاءات في ثقافة الشخص، وفي ف      توجد أسس   

 لها سند علمي في األسس البيو ثقافية للفرد، والتي هـي بمثابـة              ة الذكاءات المتعددة   نظري اقترحتها

عبيـر عـن     فليس يكفي انتشار ممارسات ثقافية لدى شخص ما، للت         ،معايير لالستدالل على وجودها   

وجود ذكاء معين لديه، وإنما ال بد من تحديٍد موضعي للخاليا العصبية التي تشغلها تلك الممارسات                
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 عن األفكار واآلراء السابقة في الموضوع والتي قالت بوجود          هذه النظرية في الدماغ، وهذا ما يميز      

  .)Gardner, 1998( ملكات أو قدرات متعددة دون سند أو حجج علمية تجريبية

  :  المتعددة تلنظرية الذكاءاالميادين التي شملها البحث والتي تشكل الدعامة العلمية  أهم ومن

   .النمو الذهني لألطفال العاديين .1

  .دراسة الكيفية التي تعمل بها القدرات الذهنية خالل اإلصابات الدماغية .2

  .دراسة تطور الجهاز العصبي، عبر الماليين من السنين .3

   واألطفال الذين يظهرون صعوبات تعلمية     ، واألطفال االنطوائيين  ،الموهوبيندراسة األطفال    .4

  فهذه الفئات المتنوعة من األطفال تقدم أشكاالً معينة من السلوك الذهني 

 .دراسة أنواع النشاط الذهني لدى مختلف أنواع الحيوانات .5

 . (Ceci, 1990)دراسة النشاط الذهني لدى مختلف الشعوب المتميزة بثقافات متنوعة .6

  :أنواع الذكاءات 3.1.2

قدم جاردنر مفهوماً جديداً للذكاء اإلنساني من خالل نظرية الذكاءات المتعددة والتي وضع دعائمها              

مقترحـاً وجـود سـبعة      ) المعرفي، والنمائي، والعصبي    (األساسية من فروع علم النفس المختلفة       

 اإلنسـانية بحيث تتعدى تقدير نسبة الـذكاء،         سعى إلى توسيع مجال اإلمكانيات     ثم ،ذكاءات أساسية 

عن طريق نزع شخص من بيئـة        ،ولقد تشكك على نحو جاد وتساءل عن صدق تحديد ذكاء الفرد          

 وسؤاله أو الطلب منه أن يؤدى مهام منعزلة لم يهتم بها من قبل، ويحتمل أنه لـن                  ،تعلمه الطبيعية 

  . )2003 جابر،( بها  يختار أبداً القيام

وكـذلك   ،عبارة عن مجموعة من المهارات تمكن الشخص من حل مشكالته         "الذكاء  أن   ضاًأي يرىو

 والقدرة على إضافة معرفـة      ،القدرات التي تمكن الشخص من إنتاج له تقديـره وقيمته في المجتمع          

  ).179:2003 أحمد،( " وبالتالي فهو يشكل عدة أبعاد وليس بعداً واحداًجديدة، 

إذ  ، أساس معرفي بيولوجي في إطار ثقافي محـدد        علىرؤية أخرى للذكاء     كما قدمت هذه النظرية   

 ومرونة وقابلية للنمو نتيجة تراكم المعرفة، وأكثر تحرراً من القيود           أكثر اتساعاً  الذكاء   متعتبر مفهو 

  .)2004 ،وسيد ومصطفى الشريف(الذكاء  قياسفيالتي كان يفرضها االتجاه التقليدي الضيق 
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 وصل عدد أنواع الذكاءات المعروفة حتى اآلن إلى، فقد  وتسارعه في هذا المجالوبعد نمو البحث 

، أضـاف إليهـا الـذكاء        منهـا   تسعة حدد جاردنر ،   على األقل في وقتنا الحاضر      نوعاً اثني عشر 

  :اآلتيالنحو  يمكننا أن نصفها على و،الروحي

  Linguistic Intelligence :الذكاء اللغوي :أوالً

 في قدرة الفرد على التعرف      ويظهر ، لدى النوع البشري   اًاللغوي القدرة األوسع انتشار   يعتبر الذكاء   

على مختلف الحروف األبجدية والكلمات المعزولة والجمل البسيطة، وفي القدرة على إنتاجها عبـر              

 واستعمال اللغة بشكل معقد وسليم في التعبير والتواصل، وفي فهم مختلـف             ،أنشطة الكالم والكتابة  

توفر قاموس لغوي غني وواسع، واستعماله في الكـالم         و ،ستعماالت اللغة داخل سياقاتها المتعددة    ا

القدرة على إبداع أعمال أصيلة، واستعمال األسـاليب البيانيـة          و ،والكتابة لتبليغ األفكار والمشاعر   

 الـصدغية   قدرات الذكاء اللغوي في الفصوصعوتتموض ،المتعددة، والتعامل مع اللغة كلغة واصفة     

  .)2006 فوده،( ) كمنطقة بروكا( والجبهية اليسرى

 سواء كان ذلك شـفوياً أو       ها واستخدام تهاالقدرة على تناول بناء اللغة وأصواتها ومعالج      "يعنى  كما  

وفهم معانيها المعقدة والتي تُظهر في مجملها درجات عالية من           ،تحريرياً بفاعلية في المهام المختلفة    

  ).Nolen,  2003:116( "والمذيع ؤلف والشاعر والصحفي والخطيبمثل الم ،الذكاء

والبراعة في تركيـب الجمـل،       بالقدرة على استخدام الكلمات بفاعلية،      الذكاء اللغوي كذلك   تعلقيو

  الكتابة والقـراءة والمحادثـة     :أي يشمل القدرات اللغوية    ،ظمعاني األلفا  وتعرف   ،ونطق األصوات 

  .)Gerald,  1998(واالستماع 

 عن كونها أساسية لحياته االجتماعية، ولذلك فإن الذكاء         فاللغة من أهم ما يميز ذكاء اإلنسان، فضالً       

كما أن األفراد الذين يتمتعون بهذا       ،اللغوي تسود فيه اللغة والحساسية لألصوات والمعاني واإليقاع       

 أنهم يقـرأون أو يكتبـون       الذكاء يكون لديهم نمو مرتفع في مكونات اللغة والمهارات السمعية، كما          

 النفس بالمخاطبة أو بالشعر أو      نللتعبيرع إما   هاكثيراً ولديهم قدرة عالية على معالجة اللغة واستخدام       

كأداة للتواصل مع اآلخرين من خالل التوضيح واإلقناع، ولذلك فإن هؤالء األفراد يميلون للعمل في               

  ).2004 المفتى،( ون والترجمة والسياسة مجاالت التعليم والصحافة واإلذاعة واألدب والقان

 القدرة على امتالك اللغة والتمكن من اسـتخدامها،       ب" يتحدد الذكاء هذا أن   )273:1997جابر،(ويرى

والشواهد التي تدعم هذا النوع من الـذكاء         ،ن أكثر الكفاءات اإلنسانية التي تعرضت للبحث      موهو  

 ، ويضم قدرات استخدام المفردات اللغويـة      ، اللفظي  ويطلق عليه الذكاء   ،مستقاة من علم نفس النمو    

  ".والقيام بالتحليل اللفظي وفهم المادة اللفظية وفهم المجاز واالستعارة
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نه كان يتم فـي وقـت مـن         أفكثير من التعلم والتعليم يتم من خالل اللغة بل           ؛وللغة دور تفسيري  

 واآلن من خالل    ،الشعبية أو التفسيرات  األوقات من خالل التعليم الشفوي واستخدام الشعر واألمثال         

 ،على الرغم من أهمية المحاكمة المنطقية والنظم الرمزية       إذ   ومثال ذلك في العلوم،   ،  الكلمة المكتوبة 

 كمـا تزودنـا بالمجـازات       ،فإن اللغة تبقى الوسيلة المثلى لتوصيل المفاهيم مـن خـالل الكتـب            

  .)2004 نر،ردغا(ي جديد واالستعارات التي ال غنى عنها إلطالق تطور علم

   Logical Mathematical Intelligence:الرياضي الذكاء المنطقي : ثانياً

قدرة الفرد على التفكير التجريدي، واالستنباطي، والتصوري، واستخدام األعـداد بفاعليـة            "يعنى   

لم الرياضـيات   مثل عا "واالستدالل  واكتشاف األنماط المنطقية، واألنماط العددية       وإدراك العالقات، 

 والعالقات والقـضايا    ،وهذا الذكاء يضم الحساسية للنماذج أو األنماط المنطقية        ومبرمج الكمبيوتر، 

 األخرى التي ترتبط بها أنواع العمليات التي تستخدم فـي خدمـة الـذكاء               توالتجريديا ،والوظائف

  .)(Nelson, 1998:57المنطقي 

معرفة و ،فرد على القيام بعمليات العد والتصنيف والعكس      في قدرة ال   ويبدو الذكاء المنطقي الرياضي   

لقيام بعمليات استداللية وحسابات رياضـية      وا وربط الرموز العددية بما يقابلها من األشياء،       ،األرقام

منظمة، وتوظيف مجموعة منها في حل المشكالت، وامتالك تفكير مجرد يعتمد على المفاهيم، وفهم              

توظيف العمليات الرياضية وإيجاد المقـادير      و ،طات المنطقية المختلفة  طخماإلجراءات الرياضية وال  

المجهولة أثناء حل مسائل معقدة، وفهم واستعمال أنشطة فوق معرفية مع استعمال التفكير المنطقـي       

 وتتموضع قـدرات هـذا الـذكاء فـي          ،والقيام في نفس الوقت بالعمليات االستقرائية واالستنباطية      

  .)2006 فوده،( اليسرى ةالجبهليسرى واليمنى، وفي فصوص الفصوص الجدارية ا

يتطلب القدرة على معالجة السالسل من الحجج والبراهين والوقائع للتعـرف علـى أنماطهـا               كما  

 العمليات المـستخدمة فـي هـذا الـذكاء          ن، وم وداللتها، أي استخدام العالقات المجردة وتقديرها     

  .(Costanzo,  2001)الحسابية  ت، والمعالجاض الفرورا، واختبم، والتعميج، واالستنتاالتصنيف

أي القدرة على تحديد رقم أو عـدد         )Numbering(ومن العمليات المحورية في هذا الذكاء الترقيم        

   ).1997، جابر(يطابق شيئاً في سلسلة من األشياء 

والقدرة علـى   ،  نطق على الم  تحليل المشكالت استناداً  يتمثل هذا الذكاء من خالل قدرة الفرد على         و

القدرة على التعامـل مـع      أو ،والقضايا بشكل منهجي   ،وتفحص المشكالت  ،توليد تخمينات رياضية  

 وبنـاء   ،من خالل وضع الفرضـيات    ،  األعداد وحل المسائل الحسابية والهندسية ذات التعقيد العالي       
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        تفكير المنطقي فـي حـل      وكذلك القدرة على ال    العالقات المجردة التي تتم عبر االستدالل بالرموز،      

  .)2007نوفل، (المشكالت

   Visual Spatial Intelligence: الذكاء البصري المكاني:ثالثاً

القدرة على رؤية الكون على نحو دقيق وتحويـل مظـاهر هـذا             إلى  جاردنر  ويشير وفقاً لما حدده     

واضع األشياء في الفـراغ،   وإدراك المعلومات البصريـة والمكانية والتفكير في حـركة وم  ،الكون

والخطوط، واألشكال، والحيز    ويتضمن الحساسية لأللوان،   ،أو تخيالت ذهنية داخلية    إدراك صور و

 والتمثيـل الجغرافـي     ، القدرة على التصور البصري    وتتضمن أيضاً  والعالقات بين هذه العناصر،   

  . )ب-2003 حسين،(ذاتية  وكذلك تحديد الوجهة ال،لألفكار ذات الطبيعة البصرية أو المكانية

وأن يوجه نفسه على نحو مناسـب فـي          يصور بيانياً األفكار البصرية أو المكانية،     أن  لفرد  ويمكن ل 

 وفهم واستيعاب أشكال البعـد الثالـث        ،إدراك العالم البصري المحيط بدقة    و ،دقيقةمصفوفة مكانية   

وإعادة  ،الت أو إجراء التعديالت    والتعامل معها بغرض حل المشك     ،وابتكار وتكوين الصور الذهنية   

  ) .2003 جابر،(إنشاء التصورات األولية في غياب المحفزات الطبيعية ذات العالقة 

 األلوان واألشكال، واالستمتاع بها واالسـتجابة       إلى في القدرة على التعرف   البصري  يتمثل الذكاء   و

 لمادية لألشياء وتجميعها يدوياً   لها وفي إبداع رسوم وأشكال ونماذج وصور بسيطة، وفي المعالجة ا          

وإعـادة   ، وإنتاجها في معرفة األبعاد    كما يتمثل  ،والتحرك داخل الفضاء والتنقل من مكان إلى آخر       

إنتاج المشاهد من خالل الرسم والنحت والتصوير والمسرح، وقراءة مفاتيح ورمـوز ومـساحات              

يفية إنجاز مهام معينة وفق تصميم أو       ك، و واستعمال الخيال المبدع وتشكيل الصور الذهنية      الخرائط

وضع خرائط محددة لتحديد مسار معين أو ترميز أماكن محددة، وإبداع أعمال فنيـة،              وشكل معين   

 أما مراكز هذا الذكاء     ،وإنتاج عالقات بصرية فضائية معقدة بين األشكال       ،وفهم الرسوم أو الصور   

   .)2006 فوده،( للدماغ فتوجد في المناطق الجدارية من النصف األيمن

ويتطلب هذا النوع من الذكاء توافر درجة من الحساسية للون والخط، والشكل والطبيعـة والمجـال      

 ويالحظ هذا النوع من الذكاء لدى البحارة وربابنـة الطـائرات   ،والعالقات التي توجد بين العناصر   

  ). Armstrong,  1993( المعماريين والنحاتين والرسامين والمهندسين

وتـصميم   ،عمل المجسمات والمخططات والرسومات   تتمثل في   ث أن المهارات التي تتميز لديهم       حي

  والتفكيـر بوسـاطة الـصور    ،لألمـاكن وتنسيق األلوان والديكور والتصميم الـداخلي    ،الصفحات

  ).Gerald,  1998( من الكلمات والجمل والرسم والتلوين والتعبير بالخرائط والمجسمات بدالً
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  Bodily-Kinesthetic Intelligence:  الحركي-الذكاء الجسمي :رابعاً

مرتبطة مع حركات القدرة الفرد على استخدام قدراته العقلية ب"يتعلق   أنه)Karen,  2001:6(وترى

ويضم مهـارات نوعيـة      استخدام يديه إلنتاج األشياء،   و ، األفكار والمشاعر  نللتعبيرعجسمه ككل   

والمهارة والقوة والمرونة والسرعة واإلحساس بحركة الجسم ووضعه        التآزر والتوازن   :محددة مثل   

  ".اللمسية والقدرة

 والتحكم  ، ومختلف األنشطة الجسدية التي تمكن من تحقيق االستقاللية        ،البسيطةيظهر في الحركات    

التعبير المناسب بحركات الجسد ولعـب األدوار       ، ويشمل   وإنجاز أفعال مقصودة   ،في الوسط المادي  

 عرض حركات جسدية مبتكرة   و ، الحركات المتناسقة والمنظمة، وممارسة األلعاب الجسدية      وعرض

معالجـة  و  الدرامي للمشاهد المعقدة والمعبرة عـن األفكـار والقـيم والمفـاهيم،            كما في العرض  

 والمنـاطق   ، وإنجاز اختراعات ماديـة جديـدة      ،، وتنفيذ أنشطة إبداعية   اًالموضوعات المادية يدوي  

عن قدرات هذا الذكاء توجد في المخيخ والنويات القاعدية ومنطقة الشريط الحركـي فـي                المسئولة

  .)2006 ،فوده( قشرة الدماغ

 بحكمـة  األشياء مع والتعامل القدرة على حل المشكالت واإلنتاج باستخدام الجسم،كذلك  ويقصد به 

ـ  ويوجد  ومنظمة، دقيقة بصورة الجسم تحريك إلى تؤدي عقلية درات المتميـزة مـن   لـدى ذوي الق

: هي  يهم  د حيث أن المهارات التي تتميز ل      ،الرياضيين والراقصين والجراحين والممثلين والحرفيين    

تمارين اللياقة والمهارات الحركية الدقيقة التي يتم فيها التنـسيق          وتقليد التمارين الرياضية    التمثيل و 

  .)2003د وعفانة، عبي( ولغة األجساد ، واستخدام اإلشارات،بين اليد والبصر

القدرة على اسـتخدام  "يتضمن  أن الذكاء الحركي )Gardner& Hatch, 1989: 6(ويرى كالً من 

ـ  بمهارة  راعة ومعالجة الموضوعات يدوياً     الجسم بب   األفكـار والمـشاعر، أي يـرتبط        نللتعبير ع

الحركـات   فـي  تـتحكم    التـي ويشمل القشرة المخية المحركة      ،بالحركات الطبيعية ومعرفة الجسم   

  ."اإلرادية والربط بين الجسم والمخ

  Musical Intelligence:الذكاء الموسيقى: خامساً

واالستجابة لها   مجموعة من بنيات األصوات واألنغام واإليقاعات     إدراك    في  الموسيقي ءيظهر الذكا 

تـأثيرات   وإنتاج األلحان واألغاني السائدة واألصـيلة وإدراك مختلـف ال          ،والتجاوب معها وتقليدها  

  الموسيقية واإليقاعية، وربطها باالنفعاالت والحاالت النفسية، والتمييـز بـين أصـناف الموسـيقى             

عن األفكار والمشاعر، وتقاسم الحس الموسيقي مع اآلخـرين، وفهـم            استعمال الموسيقى للتعبير  و
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والمفـاهيم  مختلف القوالب واألشكال الموسيقية والبنيات اإليقاعية، والـتمكن مـن فهـم الرمـوز               

  . )2006 ،فوده (القدرات الموسيقية داخل الفص الصدغي األيمنوتوجد  ،الموسيقية

لقـدرة علـى إدراك الـصيغ الموسـيقية         ا" إلى أن الذكاء الموسيقي هو       )11:2003 جابر،( يشيرو

وهذا الذكاء يظهر لدى األفراد الذين يمتلكون حـساسية إلـى درجـة              ،ها وتقدير هاالمختلفة وإنتاج 

مثل  ،"وت واإليقاع والوزن الشعري والجرس واللحن والنغمات بدرجاتها المختلفة وفهم معانيها          الص

   .أو التعبير عنها مثل العازف تمييزها مثل الناقد أو المؤلف الموسيقى، أو الفرد المتذوق للموسيقى،

إنتـاج   على لقدرةوا واإليقاعات، واألصوات الموسيقية النغمات معرفة على القدرة في  أيضاًيتمثل و

 ويوجـد  الموسيقي، واإليقاع للغناء مالءمتها حيث من المختلفة األصوات بين والتمييز موسيقية أنغام

  .)2003 عفانة،عبيد و( بصرياً والمعاقين والموسيقيين نيالمغني لدى الذكاء من النوع هذا

يتـضح لـدى   كمـا  ى،  لدى ذوي القدرات غير العادية في الموسـيق        الموسيقي كذلك  الذكاء ويظهر

تـأليف اإليقاعـات    :  وخبراء السمعيات، حيث أن المهارات التي تتميـز لـديهم          ،مهندسي الصوت 

  وتمييـز  ، واالستماع إلى األناشيد واألغـاني     ، وتمييز األغاني واألناشيد من نفس النغمة      ،واأللحان

  ). 2007عفانة والخزندار،(األصوات

يتـضمن الحـساسية التـساق    أن هـذا الـذكاء   "  (Gardner& Hatch, 1989:5)يرى كالً منو

 وتعيين درجة النغم أو طبقة الصوت والتنـاغم والميـزان           ،األصوات واأللحان واألوزان الشعرية   

 القدرة على التركيبات الموسيقية والحساسية لألصـوات واآلالت         يالموسيقى لقطعة موسيقية ما، أ    

  ."الموسيقية واألنغام

    Interpersonal Intelligence :)االجتماعي(الذكاء البينشخصي :سادساً

القدرة على اكتشاف وفهـم الحالـة النفـسية        " هوالذكاء االجتماعي    أن   )146:2004 المفتى،(يرى  

 واالسـتجابة لهـا     ،ومقاصدهم ومشاعرهم والتمييز بينهـا     والمزاجية لآلخرين ودوافعهم ورغباتهم   

   ."لصوت واإليماءات واهلوجا بيريضم الحساسية لتعاوبطريقة مناسبة، 

 في قدرة الفرد على فهم اآلخرين ومعرفة العالقات التي يتبادلهـا معهـم              ييتحدد الذكاء االجتماع  و

 طباعهم المختلفة   إلىالتمييز بين األفراد الذين يحيطون به والتعرف        و ،والتصرف وفق هذه المعرفة   

إقامة و ،أصوات وتعبيرات اآلخرين  محاكاة  وواالعتراف بهم وتقبلهم وإقامة عالقات تواصلية معهم،        

عالقات متميزة مع اآلخرين، وفهم وتفهم وجهات نظرهم، واعتمـاد آليـات المـشاركة والتفاعـل        

، وفهم طريقة تصرفهم وكيفية التعامـل       ودوافعهم ونواياهم قراءة معتقدات األشخاص    واالجتماعي،  
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 مـاء الـسياسيين والـدينيين     لدى الزع ، ويظهر    داخل الجماعة  توافق وخلق   ،حل صراعات و ،معهم

 ،واآلباء والمدرسين الموهوبين، والعاملين في قطاع التجارة واألطبـاء والمرشـدين االجتمـاعيين            

  ).2006 فوده،(وتتوزع مناطق قدرات هذا الذكاء على الفص الجبهي والفص الصدغي 

 والعالقـات   القدرة على فهم األفـراد    "في) 11: 2003جابر،(كما ورد في     (1992)ويحدده جاردنر 

والقـدرة علـى فهـم اتجاهـاتهم         ، القدرة على فهم مشاعر اآلخرين والتمييز بينها       أي االجتماعية،

 فاإلنسان اجتماعي بطبعه ال يستسيغ الحياة معزوال عن أبنـاء           ،"ودوافعهم والتصرف بحكمة حيالها   

فـسية وجـسدية،    بل هي حاجـة ن , أو تعاونية,جنسه، والحياة مع الناس ليست حاجة اقتصادية فقط   

هي القيادة، والمقدرة علـى تنميـة العالقـات،         : ويتمثل ذكاء الشخصية االجتماعية في مواصفات     

   .والقدرة على حل الصراعات، والمهارة في التحليل االجتماعي والمحافظة على األصدقاء،

   Intrapersonal Intelligence : )الشخصي أو الذاتي (يالذكاء الضمنشخص: سابعاً

على عمليات محورية تمكن األفراد من التمييز بين مشاعرهم وبناء نموذج عقلـي              هذا الذكاء د  يعتم

حيث يعمل كمؤسسة مركزية للذكاءات تمكنهم من أن يعرفوا قدراتهم وكيفية اسـتخدامها              ألنفسهم،

والوعي ) جوانب القوة والقصور  (ويتضمن أن تكون لديك صورة دقيقة عن نفسك          ،على نحو أفضل  

  .)ب-2003 حسين، (الذاتي المزاجية، نواياك، دوافعك، رغباتك، قدرتك على الضبط كتبحاال

 واستعمال هذا النموذج بفاعلية فـي       ،قدرة الشخص على تشكيل نموذج دقيق من نفسه       كما يتضمن   

   ).2003 أحمد،( ومعرفة مشاعر المتعة واأللم ،الحياة في مستوى أساسي

رد على اإلدراك الصحيح لذاته والوعي بمـشاعره الداخليـة   قدرة الف" )Deing, 2004:18 (يرىو

واسـتخدام المعلومـات     وتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف لديه،     ،  وقيمه ومعتقداته وتفكيره ودوافعه   

   ".والحكم على صحة تفكيره في اتخاذ قراراته  وإدارة شؤون حياته،،المتاحة في التصرف

يتمثل في القدرة على التمييز بين مختلف       إذ   ،خلية للشخص نحو المظاهر الدا  الذكاء الشخصي   يتجه  و

المشاعر واالنفعاالت والميول الذاتية، والتعبيرعنها وربطها بتجاربها الخاصة، والوعي بالـذات أو            

 واعتبـار   ،توتقدير الـذا   إبراز القدرة على التركيز   ، وفي   بوجودها منفصلة ومستقلة عن اآلخرين    

 وتحديـد مختلـف     ،سعي نحو اكتساب الكفاءات الهادفة إلى تطويرهـا        وتميزها، وال  فرديتهاأهمية  

التحكم في االنفعاالت والمشاعر والميـول      ، و المؤثرات في سلوكها وتأثيراتها في عالقتها باآلخرين      

  .)2006 ،فوده( واالهتمام بأسئلة الذات، ومعظم قدرات هذا الذكاء تتمركز في الفصوص الجبهية
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تشكيل نموذج صادق عن الذات واستخدام هذه القدرة بفاعلية فـي الحيـاة             وهو مرتبط بالقدرة على     

ويتضح هذا الذكاء لدى العلماء والحكماء والفالسفة وعلماء النفس ورجال الدين، حيث أن المهارات              

ومعالجـة المعلومـات     ،بذاته وإدراك وشعور الفرد     ،التأمل الذاتي ومراقبة الذات   : يتتركز ف  التي

  والـصبر علـى    ، والتحدي والثقة بـالنفس    ، بالمبادئ والقيم الخلقية والدينية    اللتزاموا بصورة ذاتية 

  .)2007 عفانة والخزندار،(الشدائد 

  ) Naturalist intelligence:(الذكاء الطبيعي: ثامناً

الحساسية لمظاهر الكون الطبيعية، وقـدرة التعـرف   " في )(Gardner,  2004:216يحدده جاردنر

 القدرة على فهم الطبيعة وما بها من حيوانـات ونباتـات،            أيشكال في الطبيعة،    على النماذج واأل  

والقدرة على التصنيف والحساسية لمالمح أخرى في الطبيعة كالسحب والصخور وغيرها، ولهـذه             

 القيام بأدوار   في، وهى مستمرة من حيث كونها محورية        تها وفائدتها في تاريخنا التطوري    القدرة قيم 

 تتطلب التعرف على األنماط والتمييز      التيالطبيعية   من هذا الذكاء العلوم      وتستفيد ،لحياة ا فيمختلفة  

  ."ابينه

القدرة على معرفة مختلف خصائص األنواع الحيوانيـة والنباتيـة واألشـياء             ويتضمن هذا الذكاء  

البنيات تصنيف األشكال و  و ،المعدنية أي معرفة مظاهرها وأصواتها ونمط حياتها ونشاطها وسلوكها        

 ، والسعي نحو استكشافها وفهمها    ،الموجودة داخل الطبيعة، في صورها المعدنية والنباتية والحيوانية       

ويتم التعرف على الذكاء الطبيعي لدى األشخاص الذين تستهويهم الحيوانات وسلوكاتها، ومن لهـم              

ولـوجيين والجيولـوجيين    البيو ويوجد لدى عالم الطبيعيات      ،حساسية تجاه البيئة الطبيعية والنباتات    

 لجداري األيـسر يلعـب دوراً     اأن الفص   ف ،أما بالنسبة للموضع الدماغي    ،وعلماء األرصاد والفلك  

  .)2006 ،هفود ( في التمييز بين األشياء الحية وغير الحيةأساسياً

   Existence Intelligence:  الذكاء الوجودي: تاسعاً

 القدرة على التفكير بطريقة كاء الوجودي يتمثل في الذأن" Gardner, 2004:217)(ويرى جاردنر

 ،ومعالجة أسئلة عميقة حول الوجود اإلنساني مثل الحياة، والموت، ومـا وراء الطبيعـة             ،  تجريدية

والتفكيـر بـالكون     ،التأمل في القضايا القصوى المتعلقة بالحياة والمـوت والـديانات         كذلك  ويعني  

  ."والخلود والخليقة

 األسـئلة الكبـرى المتعلقـة    عـن ء في قدرة اإلنسان على طرح ومحاولة اإلجابة  الذكاهذا  ويتحدد  

 ولمـاذا   ؟لماذا نحيا : والمعنى العميق للحياة الشخصية والعامة، من قبيل       ،بالوجود الذاتي واإلنساني  

 كما يتحدد في السعي إلى معرفة المعنـى والقيمـة اللتـين             ،؟ ولماذا هناك شر   ؟ لماذا نحب  ؟نموت
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 وفي البحث عن الترابطات بين السبب والنتيجة، والصح         ،?على حياة اإلنسان  هللا جل شأنه    ايضفيهما  

 ،أي أن هناك مجاالً ألدوار دينية أو روحانيـة         ،لدى المفكر والفيلسوف    الذكاء اويظهر هذ  ،والخطأ

  ). Armstrong,  2000( رجال الدين والكتاب والفنانين والعلماء :مثل

   Spirituall intelligence: الذكاء الروحي :عاشراً

والتي  ،Spiritus)(مشتق من الكلمة الالتينية      )Spirit(مفهوم الروح   "أن   )10:2005 توني،(يشير

مـن   والجانب غير الجسدي وغير المـادي        الحياةطاقة   يعنيفأما المصطلح الحديث     ،تعني التنفس 

الـشجاعة  واقـة والحمـاس     مثـل الط   ، الحيوية الصفاتويتضمن    مثل المشاعر والشخصية   ،الفرد

  ."واإلصرار

 اكتساب هذه الصفات وإنمائهـا مثـل        ةيتعلق بكيفي " أن الذكاء الروحي   )261:2006 حسين،(ويرى

، معرفتك وتقـديرك    الشخصيئك  من ذكا بالطبيعة  حيث ينبثق    الهوية األخالقية والعاطفية والعقلية،   

وينتهي بتقـديرك    ،لآلخرينوفهمك  معرفتك وتقديرك    ،االجتماعيوفهمك لنفسك ومن خالل ذكائك      

 فـي  االتصالن أحد عناصر تنمية ذكائك الروحي يكمن في  أبل   ،" أشكال الحياة والكون   لوفهمك لك 

  . الطبيعة وتقديرها وفهمها

الذكاء الروحـي هـو مجموعـة       "  أن )30:2008 الدمرداش،( كما ورد في     1999)(جاردنرويرى  

  وتحقيق األهداف في حياتـه اليوميـة،       ،من حل المشكالت  القدرات واالستعدادات التي تمكن الفرد      

، "ويتكون من القدرة على التسامي والوعي الروحي وربط أنشطة الحياة مع اإلحساس بما هو مقدس              

يـستخدم   هو و ،واستخدام المصادر الروحية في مواجهة مشكلة الحياة واالندماج في سلوك الفضيلة          

   .في إحراز فهم روحي للحياة والكون

 نتعامل به مع مشاكل المعنى والقيمة والذي يمكننا من وضع أفعالنا وحياتنـا فـي                 الروحي الذكاءو

كيف أن مسار فعل مـن األفعـال أو           نقيم به  ونستطيع أن  ،أوسع وأغنى بشكل  سياق مانح للمعنى    

  .)2002 زوهار،(طريق حياة يحمل من المعنى أكثر من غيره 

   :نر للذكاءات المتعددةافتراضات ومبادئ نظرية جارد 4.1.2 

  : هما على فرضين أساسيينتقوم نظرية الذكاءات المتعددة أن )76:1999 الشيخ،(ويذكر  

 لديهم نفس االهتمام ونفس القدرات ولكـنهم ال يتعلمـون بـنفس             أن الناس جميعاً   : الفرض األول 

   .تعلمه كل شيء يمكن  ال يمكن أن يتعلم الفرد:الطريقة  الفرض الثاني 
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ولكنها تقتـرح أن   ، ماالئم شخصاًيت نظرية أنماط تحدد الذكاء الذي   ظرية الذكاءات المتعددة ليس   نو

 فقد نجـد أن بعـض النـاس يملكـون           , في نطاق أنواع الذكاءات الثمانية    كل شخص لديه قدرات     

 األداء الوظيفي في جميع الذكاءات الثمانية أو في معظمها، بينما يملـك أنـاس             من  مستويات عالية   

والجدير بالذكر أن معظمنا يقع ما بين هـذين          ،آخرون مستويات منخفضة من األداء الوظيفي فيها      

  .)2003 جابر،(القطبين 

توصل جاردنر إلى أن نظرية الذكاءات المتعددة تقوم على مجموعة مـن األسـس والمبـادئ              ولقد  

  :وهي

  .اضع للنمو والتنمية ذكاءات متعددة ومتنوعة، وخوإنما الذكاء ليس نوعاً واحداً،  .1

  .   (Gardner, 2000) الواحد الفرد مستوياتها داخل وتتفاوت ،مستقّل بشكل تعمل الذكاءات هذه أن .2

 . أو البيني فيما بين األفـراد      الداخلي للفرد،  على الصعيد    والتطور،تختلف أنواع الذكاء في النمو       .3

   .أنواع الذكاء كلها حيوية وديناميكية .4

  ).1998 السرور،( ا هن يتم التعرف على أنواع الذكاء وتمييزها ووصفها وتعريفيمكن أ .5

 ووِجـد  الفـرد  الدافع لدى توفر إذا ،بمستوياتها واالرتقاء تنميتها يمكن المتعدد الذكاءات أنماط أن. 6

 .لتنميتها المناسبين والتشجيع ،التدريب

 توليفـة  أو يختص بمزيج شخص كل أن كما ،آلخر شخص من يختلف المتعدد الذكاء مستوى أن. 7

 المتعددة يمكن أن يسهم في تنمية اتاستعمال أحد أنواع الذكاءكما أن  ،الذكاءات هذه من منفردة

   .)2003 عبيد وعفانة،(وتطويره  المتعددة اتنوع آخر من أنواع الذكاء

  ، وتقييمها كاء المتعددة يمكن قياس القدرات العقلية المعرفية التي تقف وراء كل نوع من أنواع الذ            . 8

      .المتعددةأنواع الذكاء بوكذلك قياس الشخصية والمهارات والقدرات الفرعية الخاصة 

  ).ب-2003 حسين،(وسيلة نبأكثر مأن كل فرد يستطيع التعبيرعن كل ذكاء من ذكاءاته  .9

 علـى  باالعتماد  وذلك ،التي قام الباحث بتطويرها   الذكاءات المتعددة   خريطة   )1.2( الشكليوضح  و

    ).Sim, 2005:7(المقترح من سم الشكل المعلومات التي وردت في 
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  الذكاءات المتعددة) : 1.2(الشكل 

   :  التطور النمائي للذكاء5.1.2  

ثروة العقول هي الثروة الحقيقية لألمة، فاألمة الذكية هـي األمـة            أن  ") 13:1989 ماتشادو، (يقول

وقادرة علـى درء الطغيـان،       ،مة قادرة على توفير الحياة الكريمة ألبنائها      ومثل هذه األ   ،التي تفكر 

  ."فاألمة الذكية تلفظ الطغيان متى حل بها، وإن لم تستطع ذلك، فيجب تجريدها من صفة الذكاء

، حيث أن هذه القدرة تظهر منذ        متعدد بقدرة ابتدائية تتطور خالل مراحل    نواع الذكاء المختلفة    أ تبدأو

  :ألولى من عمر الفرد، وهذه المراحل هيالسنة ا

    اللغـة، أو أغـاني      نللتعبير ع إما كلمات   ( ويكون من خالل نظام الرموز      :  الذكاء نالتعبير ع  ". أ 

  ). الموسيقىنللتعبير ع

     باإلضافة إلى عندما تتطور القدرة في الرموز تتطور الرسوم كذلك، فمثالً: متطور الرسو. ب 

  . الرياضيات ورموزها وتدخل النغمة الموسيقيةتدخل الكلمات    

  .)339:1998 السرور،(" الذكاء نالتعبير عحيث يتم فيها : النضج في القدرات.  ج
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  Intelligence Can Be Taught  : الذكاء يمكن تعليمه6.1.2  

كـل فـرد    و , بشكل مـستقل    تعمل الذكاءات المتعددة لدى كل فرد     أن   )149:2004 المفتى،( يشير

وهي التـي    ،)بصمة ذكائية (يطلق عليها البعض     تص بمزيج أو توليفة منفردة من هذه الذكاءات       يخ

  ".حياته يستخدمها في تعامالته، وفى مواجهته للمواقف والمشكالت المختلفة التي يتعرض لها في

 بها إلـى مـستوى   رتقاءاال تنمية ذكاءاته المختلفة أو يستطيعالفرد  أن )Karen, 2001:7 (وترى

 يمكـن تعلـيم وتعلـم       حيث أنه  ،أعلى إذا توفر لديه الدافع وتيسر له التشجيع والتدريب المناسبين         

   ."الذكاء

  :الذكاءيوجد ثالثة أنماط تكمن في أساس و

 فيه، أي أن الوراثـة      روال يمكن إحداث تغير كبي    ) الجينات(الذكاء المحايد الذي تقرره المورثات       .1

 .تحدد السقف األعلى للذكاء

 ومـن   ،اء ناتج عن الخبرة وهو معرفة متركزة حول السياقات والتي تتراكم عبر الخبـرات             الذك .2

الممكن توسيع ذخيرة الشخص المختزنة من الذكاء من خالل تعريضه إلى مزيد مـن الخبـرات                

ر في الدماغ نتيجة    ي القدرة على حل المشكالت، ومن ناحية فسيولوجية تغي        يعنيفالذكاء  ،  اإلثرائية

 . ثابتا للذكاءلية وتنظيم فالعوامل الوراثية ليست محدداًمعالجة عق

 ويتـضمن إدارة    ،االستخدام الجيد للعقل واالستثمار البارع لملكاتنا التفكيريـة        هو: الذكاء التأملي  .3

 .(Costa& Kallick,  2000)الذات ومراقبتها وتعديلها 

مؤثرون في بيئة الطفـل، وتـشكل        نتيجة التجربة والتداخالت التي يقوم بها أشخاص         ءويعتبر الذكا 

                وأن الـذكاء يمكـن      ،نظرة جديدة إلـى الـذكاء كـشيء قابـل للتعـديل           نظرية التعديل المعرفي    

  .)2006 ،بو رياش وشريف والصافي وأميمةأ(تعليمه

بكات كي يتمكن الدماغ من استيعاب تعلم جديد نجده يعمد إلى بناء مزيد من االرتباطات أو التـشا                ول

العصبية بين خالياه، وقد تبين أن درجات مستوى الذكاء قد تزايدت بمرور السنين، وهذا يثبـت أن                 

 على أنواع المثيرات التي     ، بناءً  وهبوطاً بل مرن ويتعرض لتغيرات كبيرة ارتفاعاً      ،الذكاء ليس ثابتاً  

  .Costa& Kallick,  2005)(يحصل عليها الدماغ من البيئة المحيطة

الحرية، والعدالـة،   :  وهي ثالثة أمور أساسية، مرتبطة معاً    "هناك  أن   )17:1989 تشادو،ما( ويرى

ويمكن لكل فرد أن يكـون       والذكاء، وللدور التربوي أثر واضح في بناء مجتمع حر وعادل وذكي،          

  ." وهو حق طبيعي لكل فردذكياً، فالذكاء مهارة قابلة للتعلّم،
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  Concept of the Strategy:  ةاستراتيجيات الذكاءات المتعدد 7.1.2

 أي  ، التي تعني فن الحرب    (Stratgia) إلى الكلمة اليونانية   (Strategy)يعود أصل كلمة إستراتيجية   "

 المعنـى نفـسه     نوضع الخطط وإدارة القتال في ساحة المعركة، وتستخدم كلمة التكتيك للتعبير ع           

 " والسيطرة الواعية والتحرك نحو الهـدف وتستخدم هاتان المفردتان لإلشارة إلى التخطيط والمنافسة 

              لتحقيـق     أما في موقف حل المشكلة فإنها تتضمن استخدام خطة والقيام بإجراءات واعية وشعورية            

   .)117:2004 ،أبوجادو(الهدف 

تي اشـتقت    التعلمية تبعا لألساس النظري ال     –التعليمية  ستراتيجية  ولقد تباينت التعريفات لمفهوم اال    

مجموعة من اإلجـراءات  : ) (Strategys Behaviouralالسلوكية ستراتيجية منه حيث عرفت اال

في تعديل السلوك والعمل على     ستراتيجية  أو السلوكات المحددة القابلة للقياس، وتتمثل أهداف هذه اال        

 التدريجي وتحديد    وتقليل الحساسية  لتعليم سلوكات مرغوبة، وال بد من فهم مبادئ التعزيز والتشكي         

 وتحديد التعزيـز ذي المعنـى       ،السلوكات المستهدفة من خالل تحديد الخط القاعدي لتكرار السلوك        

  .(Sternberg &Willims,  2004) والعمل على تقييم النتائج

 حيث تبنت اإلعـالء مـن   Cognitive Strategies)( المعرفية توفي المقابل جاءت االستراتيجيا

الخطط التي يستخدمها المتعلم ليتمكن من تحقيق الهـدف          عرفية لدى المتعلم، وهي   دور العمليات الم  

لتنظـيم   وهـي طريقـة    ، والعمل على تخزينها واسترجاعها    ،والطرائق التي نرمز بها المعلومات    

ــات ــصنيفهاالمعلوم ــي   وت ــاء المعرف ــي البن ــا ف ــدها، أو دمجه ــض تعقي ــل خف ــن أج                  م

  .                                                                        (Ashman& Conway,  1997)للفرد 

برز االتجاه اإلنساني الذي      ، إلغفال الجانب االنفعالي واالجتماعي في كال االتجاهين السابقين        ونظراً

لية للمتعلم، لما لهـا مـن       م واألخذ باالعتبار الحالة االنفعا    ي وأنسنة التعل  ،نادى باحترام قدرات الفرد   

  .(Barling& Slater,  2000) لعملية االنجازة النفسية الهادئة والدافعةأهمية في توفير الصح

ألن البعض يرى أنها مرادفات لمفهوم        بعض المفاهيم المهمة التي يجب أن نميز بين دالالتها،         يوجد

دريس، وهي مفاهيم ذات عالقـات      التاستراتيجية  وواحد، وهي طريقة التدريس، وأسلوب التدريس،       

هذا الخلط ليس فقط في الكتابات والقراءات العربية، بل          و ،فيما بينها، إال أن لكل منها داللته ومعناه       

 :يقصد بطريقـة التـدريس    ، حيث   بينها فاصلة   اًحتى في الكتابات والقراءات األجنبية، وهناك حدود      

المنهج للطالب أثناء قيامه بالعمليـة التعليميـة،        لطريقة التي يستخدمها المعلم في توصيل محتوى        ا"

هو مجموعة األنماط التدريسية الخاصة بالمعلم والمفضلة لديه، أي أن أسلوب            بينما أسلوب التدريس  

هي مجموعـة   فالتدريس  استراتيجية   أماالتدريس يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالخصائص الشخصية للمعلم،        
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دث بشكل منتظم ومتسلسل تهـدف إلـى تحقيـق األهـداف            تحركات المعلم داخل الصف التي تح     

    .)120:1988 ،سليمان( " مسبقاً التدريسية المعدة

مجموعة اإلجـراءات التـي يمكـن       " :مي باستراتيجيات التعل  )421:2003 عفانة والخزندار، (ويقصد

نـة فـي     لفهم المعـاني الكام    اإتباعها عند تعلم موضوع معين، حيث يسعى الفرد إلى االستعانة به          

ـ    ، من أجل السيطرة عليه    ،الموضوع وإدراكها  م الالزمـة للمعلـم لتنميـة       ي وأما استراتيجيات التعل

 للـذكاءات المتعـددة التـي       الذكاءات المتعددة فهي مجموعة اإلجراءات التي يستخدمها المعلم تبعاً        

   ."يمتلكها المتعلم

لكي يتبنـى المعلـم     أنه  ) 146:2007عفانة والخزندار، (كما ورد في    ) 2000(ويرى أباظة وناغور  

فإنه من الضروري أن يقـوم بتـشخيص         ،ذات جدوى في تنمية ذكاء معين لدى المتعلم       استراتيجية  

مختلفة يكتسب بها المعلومات، وهذا مـا       استراتيجية   فلكل فرد    ،ومعرفة أسلوب تعلمه   ،كامل للمتعلم 

  : هي ئعة للمتعلمين في هذا المجالالنماذج الشا ومن ،د من الدراسات التربويةيعدالأشارت إليه 

هم الذين يعتمدون على حاسة البصر في مداخالتهم، : Visual Learners)(المتعلمون البصريون. أ

  .أي األشياء التي يرونها كالمواد المكتوبة والصور والخرائط وغيرها

لى الـسمع  هم الذين يعتمدون وبصورة كبيرة ع:  (Auditory Learners)المتعلمون السمعيون.ب

 . في اكتساب معظم معارفهم

الذين يعتمدون على اكتساب المعلومات عن طريـق  : (Amcin Learners)المتعلمون اللمسيون .ج

 . األداء أو اللمس أو التذوق

 من عملية هم الذين تكون حركة الجسم جزءاً:(Kinesthetic Learners) المتعلمون الحركيون. د 

  .التعلم لديهم 

د ذاته ومهارة يمكـن التـدرب       المناسبة في التعلم واستخدامها هو فن بح      ستراتيجية   اال اختياريعد  و

  فإنه يتعلم بشكل أسرع وأفـضل،      ،األسهل واألقوى للتعلم  ستراتيجية  فعندما يختار المتعلم اال    عليها،

عاة ومرا ،ويأتي دور المعلم الفعال في اكتشاف قدرات تالميذه وميولهم ونقاط القوة والضعف لديهم            

 لجميع األطفال، وإلنجاز هذا الهدف يجـب        موحدةفهدف التربية توفير بيئة     " ،الفروق الفردية بينهم  

 الجميع، وينبغي أال يسير األطفال وفق نوع محدد من الـذكاء،            لدىإعطاء قيمة للذكاءات المتعددة     

  ). Rieff, 1996:166 ("وال ينبغي استبعادهم من االستمتاع باألنشطة الخاصة بالذكاءات األخرى
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وعلى الرغم من أن كل طفل يمتلك جميع أنواع الذكاءات والتي بإمكانه أن يطورها إلـى مـستوى                  

  )Proclivities( ميوالًبيد أن األطفال في بداية سني حياتهم يظهرون نزعات أو            ،عال من الكفاءة  

تأسيس طرق تتناغم مع    ثم يأتي دور المدرسة المتمثل في        ، في ذكاءات محددة من عمر مبكر      مختلفاً

  ).2007 نوفل،(المتعددة األنواع المختلفة ألنواع من الذكاءات 

وعلى   محددة، ات لقدرات الطلبة الذين يظهرون ميولهم في أنواع ذكاء        أوصافاً ) 1.2 (لويقدم الجدو 

ومن المحتمل أن تجـد أن كـل      هناك نقاط قوة في مجاالت متنوعة من أنواع الذكاء،         فإن ،أية حال 

  .و اثنين أو ثالثة من أوصاف الذكاءالب قد يوصف في ذكاء أط

  الطرق الثمانية للتعلم )  1.2( الجدول 

األطفال الذين 

يتصفون بأنهم 
 يحتاجون إلى يحبون يفكرون

 بالكلمات اللغويون
القراءة، الكتابة، رواية القصص، 

 لعب بالكلمات

 ورق ، كتابيةب، ألعاة، أشرطكتب

  قصص،ش مناظرة، نقار، حوامفكرات

 نالحسابيو

 المنطقيون
 باالستنتاج

يحزرون  التجربة، التحقيق،

 األلغاز المنطقية، الحساب

أشياء  أدوات التجربة، أدوات علمية،

 يدوية، رحالت لمتحف

المكانيون 

 الفراغيون

بالتخيل 

 والصور
  التصورالرسم، التصميم،

لعبة الليجو، الفيديو الشرائح ألعاب 

أللغاز، اهات التخيل، المتا

 الكتب،رحالت،متاحف

  -الحركي

 البدني

عبر اإلحساس 

 الجسدي

اللمس،  ،الرقص، الجري، القفز

 اإليماء

األلعاب ،لعب الدور، المسرحية، الحركة 

  التعليم اليدوي،البدنية، التجارب

عبر اإليقاع  الموسيقي

 واألنغام

إحداث   الصفير، الدندنةالغناء،

 لصوت باأليدي واألرج

  غناء، رحالت لحفالت، أدوات موسيقيةال

البينشخصي 

 االجتماعي

بالتقاط األفكار 

  الناسنم

القيادة، التنظيم االتصال، 

 ةالمشارك

األصدقاء، األلعاب الجماعية، التجمعات 

 المشتركة، النواديت، النشاطااالجتماعية

 -الشخصي

 الذاتي

باحتياجاتهم 

 ومشاعرهم

وضع األهداف، االستغراق في 

 تأمل الحلم، التخطيطلا

األماكن السرية، الوحدة، إتمام المشاريع 

 ببراعة فردية االختيارات

  الطبيعيون
من خالل 

 الطبيعة

 اكتشافات الطبيعة، البستنة،

االهتمام  تربية الحيوانات،

 باألرض

الوصول للطبيعة، التفاعل مع الحيوانات 

 المنظار ،أدوات استكشاف

  .)أ-148:2007 عبيدات وأبو السميد،(
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  : اآلتيةوفق المراحل ستراتيجية يتم تعليم وتعلم االو

 .في مواقف حياتيةستراتيجية مع المهمة أو الهدف، من أجل استخدام االستراتيجية ربط اال .1

وضع الهدف كثيراً ما يكون فعاالً في تشجيع الطلبة على المـشاركة فـي العلميـة التعليميـة                   .2

 . يد االنتباه للمثيرات ويز،مما يعزز الدافعية التعلمية،

 .ق مراحل منتظمة من اإلجراءاتوفستراتيجية حيث تتسلسل اال: ستراتيجية نمذجة اال .3

 .وتعداد خطواتها بسهولة ،ستراتيجيةمن خالل شرح اال: تذكر اإلستراتيجية .4

ألول مرة تكون مناسبة لمستواهم     ستراتيجية  عندما يستخدم الطلبة اال   : التدرب على اإلستراتيجية   .5

 ).Day,  1994( التعلمية-لمعرفي، ومناسبة إلى المهمة التعليميةا

 فـي تـصور القـدرات        متميزاً وقدمت إطاراً  ، جديداً  نظرية الذكاءات المتعددة نموذجاً    ولقد شكلت 

 ومن أجل تجاوز المشاكل المنهجية التي تطرحهـا اختبـارات الـذكاء،              وتفعيلها، الذهنية اإلنسانية 

القدرة على حل المشكالت التي يصادفها الفـرد        و ،اء بأنه إمكانية بيونفسية   تعرف هذه النظرية الذك   

خلق مشكالت ومسائل تمكن الفرد من      و ،تقديم خدمة ذات قيمة داخل ثقافة معينة       و ،في حياته اليومية  

رات التي يـتم    ب اعتبار أن طبيعة المشكالت التي يتم حلها وقيمة الخ         وعلى ،اكتساب معارف جديدة  

ـ فإن قدرات األفراد في حل المشاكل وإنتاج الخ        ،تلف من ثقافة إلى أخرى    إنتاجها تخ  رات سـتكون   ب

  Gardnear,  1983). ( متعددة ومتباينة، ليس فقط بين الحضارات، بل وداخل الحضارة الواحدة

أفضل نصيحة للمدرسـين    "فإن   بسبب الفروق الفردية بين التالميذ    أنه  ) 208:2006 حسين،(يرىو

وبما أنهم يحولون تأكيدهم على      ،ى عريض من استراتيجيات التدريس مع تالميذهم      هي استخدام مد  

   ".اليوم تنشيط أكثر ذكاءات التلميذ ذكاء معين من درس إلى آخر فسوف يتاح خالل الحصة أو

فـإن ثمـة    ، لخصب نظرية الذكاء المتعدد وطرحها ألكثر من تسعة أنواع من الذكاء المتعدد نظراًو

 لهـذه   ـ التعليمية التي طورت ألنواع الذكاءات المتعددة تبعاً        ستراتيجيات التعليمية مجموعة من اإل  

ن بـاب   أ، بل   هافق االستراتيجيات تأطير النظرية و     هذه النظرية، وال يقصد باستعراض مجموعة من     

االستقصاء والبحث من قبل الباحثين رواد هذه النظرية مفتوح على مصراعيه للعمل على إثراء هذه               

 مجموعة   يأتي وفيما ،من خالل اختبار فاعليتها في مواقف تعليمية تعلميه        ، ونوعاً ستراتيجيات كماً اال

  .)2007 نوفل،( من هذه االستراتيجيات المتسقة مع كل ضرب من ضروب الذكاء التسع
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  : استراتيجيات تدريس الذكاء اللغوي :أوال 

                                      Strategies of Teaching Linguistic Intelligence 

يعد الذكاء اللغوي من أسهل أنواع الذكاءات التي يمكن تطوير استراتيجيات تعليمية تعلميه مناسـبة         "

وليس معنى هذا أننا نقول       من االهتمام قد انصرف لتنميته في المدارس وما زال،          كبيراً له ألن قدراً  

فهي تفيد كقنوات لنقل أنواع      ،"ل والمحاضرات ال ينبغي استخدامها    أن الكتب الدراسية وأوراق العم    

 صغيراً من حصيلة هائلة مـن اسـتراتيجيات         ولكنها ليست إال جزءاً    ،معينة من المعلومات بفاعلية   

وسيتم عرض خمس استراتيجيات تتيح للمعلم توفير مجموعة مـن األنـشطة المتعلقـة               ،التدريس

 االسـتراتيجيات   يأتيوفيما   ،تؤدي إلى تنمية الذكاء اللغوي عند الطلبة      بجوانب اللغة مفتوحة النهاية     

  ). 209:2006 حسين،( هتتنمي غمة معالمتنا

  Story Telling Strategy: الحكاية القصصيةاستراتيجية  .1

لقد نظر إلى الحكاية القصصية باعتبارها تسلية لألطفال في المكتبة أو في فترات اإلثراء في غرفة                

تدريس حيوية، الرتباطها باللغة، واللغة أداة التفاهم       استراتيجية  ينبغي أن ينظر إليها ك    كن  لالصف، و 

والتواصل بين األفراد أيا كانت مشاربهم وأعراقهم، ولهذا سهل العثور عليها في مختلف الثقافـات               

ة في التعليم   الحكاية القصصي استراتيجية   السنين، وحين يتم استخدم      آالفالعالمية في العالم كله عبر      

الصفي تنسج فيها المفاهيم واألفكار واألهداف التعليمية األساسية التي تدرس عادة على نحو مباشر              

  .)88:2003 ،جابر( للطلبة، وتعد وسيلة فاعلة لنقل المعرفة في مختلف العلوم اإلنسانية

ل على جذب انتبـاه     هو العم ستراتيجية  ولعل من أهم العناصر الواجب توافرها عند استخدام هذه اال         

ال تعني بأي حـال     ستراتيجية  ن هذه اال  أومن المهم أن يلتفت المعلم إلى         وتجويد إصغائهم،  ،الطلبة

تلقين الطلبة، بل تعد وسيلة لتدريب الطلبة على التفكير في مجريات القصص، ثـم إدارة النقاشـات           

وفـي الوقـت     ا استمعوا إليه  ويظهرون مجادالتهم ألحداث وردت فيم     ،بحيث يبينوا فيها المغالطات   

الحكاية القصصية مناسبة لتطوير الذكاء اللغوي، فإنها أيضا تلعـب دورا           استراتيجية  الذي تعد فيه    

ــاً ــق بقــصص االختراعــات تطبيقي ــا يتعل ــك فيم ــوم والرياضــيات، وذل ــي مجــال العل                  ف

   ).2007 نوفل،(والمخترعين 

 Brain Storming Strategy  :العصف الذهنياستراتيجية  .2

التفكير كالسحابة ترسل زخات مـن      ف ، من األفكار اللفظية   مجموعةالعصف الذهني   في  ينتج الطلبة   

ة على جهـاز العـرض، بحيـث أن    يالكلمات التي يمكن جمعها وإثباتها على السبورة أو على شفاف      
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سـتراتيجية  ة لهذه اال  والقواعد العام  ،لبعض هذه األفكار مقبول وبعضها اآلخر قد يكون غير مقبو         

هي قدم وشارك وال توجه انتقادات ألي فكرة، وكل فكرة لها أهميتها، وتستطيع أن تضع األفكـار                 

ثم ابحث عن أنماط     اني،ي على السبورة أو تستخدم الخرائط العقلية أو الرسم التوضيحي والب          عشوائياً

نت، حيث أن إصدار أحكام علـى       أو تجميعات لألفكار، كما تقضي بقبول كل أفكار الطلبة مهما كا          

  ).209:2006 حسين،(الطلبة   قد يعيق توليد أفكار أخرى لدى بعض،أفكار الطلبة

ومن ثم اختيار    ،األفكار المولدة من قبل الطلبة    ) تصفية  ( وفي نهاية جلسة العصف الذهني يتم فلترة        

من أكثر األساليب المستخدمة     ستراتيجيةهذه اال وتعد   ،أفضلها وفق معايير يتفق عليها جمهور الطلبة      

         وتقوم هذه العملية على الفصل بين عمليتي توليـد األفكـار           في تحفيز اإلبداع ومعالجة المشكالت،    

   (Armstrong,  1994).وتقويمها 

   :اآلتيويتكون هذا األسلوب من ثالث مراحل أساسية يمكن تلخيصها على النحو 

  .  إلى عناصرها األولية وتبويبهاتوضيح المشكلة وتحليلها :  أوالً

 وتقبل أي   ، يقوم قائد النشاط بتوضيح كيفية العمل ويطلب من األفراد تجنب كيفية تقويم األفكار             :ثانياً

  .  وتقديم أكبر عدد ممكن من األفكار،فكرة حتى ولو كانت خيالية أو وهمية

 تظهر أفكار أخرى جديدة يمكن اإلفادة       حيث يمكن أن   : مرحلة تقويم األفكار واختبارها عملياً     : ثالثاً

تأجيل إصدار األحكام، واستبعاد نقـل األفكـار بمجـرد          :  مبدأين رئيسين هما     وهناك ،منها

  .)2007 نوفل،أبو جادو و ( وتأجيل ذلك إلى وقت الحق،ظهورها

    Strategy Tape Recording : آلة التسجيلاستخدام استراتيجية  .3

 يعبرون من خاللـه عـن       عالة في غرفة الصف ألنها تقدم للطلبة وسيطاً       تعد من االستراتيجيات الف   

وفي الوقت نفسه تساعد على استبدال مهاراتهم اللفظيـة فـي التواصـل وحـل                ،خبراتهم اللغوية 

وتعد آلة التسجيل ذاكرة للمعلومات التي تخـزن عبـر           المشكالت والتعبير عن مشاعرهم الداخلية،    

 لكتابة موضوع في التعبير     اًلب تسجيل أفكاره استعداد   ايمكن للط و،  اتالمقابالت بهدف توفير معلوم   

كما يمكن   ،عندئذ يطلقون العنان آللة التسجيل لتقرأ ما سجلوا عليها من ألفاظ بلغتهم الخاصة            و ،مثال

ويحرص معلمو اللغة    ،االعتماد على آلة التسجيل كبديل عن الدفتر الذي يسجل به الطالب ملحوظاته           

مبكرة على توظيف آلة التسجيل بهدف تقديم نماذج مسجلة ألصوات وحـروف تحقـق              في مراحل   

  ).2007نوفل،(أهدافا معينة 
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ويمكن للطالب أن يسترجع بهذه األلفاظ المسموعة نطقه لها، وقد يعود الطالب إلى ما سجله ليكتـب               

ياً مع أحد الشخصيات    سجل التالميذ حواراً صوت   يوربما    جديداً ألفكاره،  ملخًصا أو تقريراً أوعرضاً   

  .)2001 الدرديري وكامل،(  المدرسة العلمية أو زائر جاء إلى

  Daily Writing Strategy : كتابة اليومياتاستراتيجية  .4

يتطلـب  و ،االحتفاظ بدفتر يوميات شخصي   تعلق ب ت" أن هذه االستراتيجية     )210:2006 حسين،(يشير

وقد يكون هذا المجـال      وتسجيلها في مجال نوعي،   من التالميذ االندماج في كتابة يوميات مستمرة        

ويمكن حث الطلبة على كتابة يومياتهم الشخصية بشكل مستمر          ، "ومفتوح النهاية أو محدداً    عريضاً

   . واالحتفاظ به كمذكرات خاصة،ليبقى على اتصال مستمر بالكتابة في مجال محدد

: أو تقرأ أمام الصف بانتظام ومثال ذلك       بة، ويمكن أن تتم مشاركة المعلم والطالب فيما يتم من كتا         

ما يقوم به طالب بكتابة الخطوات التي تألفت منها عملية إجراء تجربة الضوء يسير فـي خطـوط                  

ويمكن أن تـستوعب هـذه       ،ته نحو قصة قرأها أو سمع عنها      مستقيمة أو تعبير الطالب عن انفعاال     

 وحوارات وغيرهـا     بيانية وصوراً  ت ورسوما  بأن تضم رسوماً   وذلك ،ذكاءات متعددة ستراتيجية  اال

  . )2007،نوفل(اللفظية  غير من البيانات

الكتابة تساعد الطلبة على الفهـم مـن خـالل إدخـال            استراتيجية  أن  " )8:2007الرجعي،(وتذكر   

مما يسهل عليهم التواصل مـن        يتعلمونه، ماالكلمات والرموز والربط بينها للتفكير بعمق والتأمل في       

عن أهم مجريات الحصة وطريقة تعلمهـم والمعلومـات التـي           (Journal)لكتابة في المجلة  خالل ا 

  ".عليها يفضلون الحصول

  Publishing Strategy:النشراستراتيجية . 5 

  ،جرت العادة في النظام التعليمي أن يقوم الطلبة بالكتابة على أوراق يتم تصحيحها من قبل المعلـم                

عد يتم التخلص منها مما يؤدي إلى إحساس الطلبة بأن ما يقومون به هـو               وفيما ب  ،ثم إعادتها إليهم  

أن يقـوم   سـتراتيجية   عملية ليست ذات أهمية وتؤدي بهم إلى وأد إبداعاتهم، لذلك تقترح هـذه اال             

 وهي أن الكتابة أداة فعالة وقوية لتواصل األفكار وتبادلها بين           ،المعلمون بإرسال رسالة إلى طالبهم    

 ويتم تحقيقها من خالل العمل على نشرها بين الناس، حيث يتخذ النشر صوراً             ،ثير فيهم الناس والتأ 

كثيرة كالكتابة على ورق وتصويره وتوزيعه أو في صحيفة الصف أو مجلة الحائط التـي تخـص                 

أو تجمع كتابات الطلبة في صورة كتـاب وتجلـد           ،الصف أو المدرسة أو لمجلة تقبل عمل الطالب       

  .(Armstrong, 2000)المدرسة   الصف أووتوضع في مكتبة
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وقد تعد حفالت خاصـة       التفاعل بين المؤلفين والقراء،    يشجع  النشر أن ")210:2006حسين،(يشيرو

وحين يرى األطفال أن اآلخرين يهتمـون         وجلسات لمناقشة كتابات التالميذ،    ،للسير الذاتية للتالميذ  

ـ  يـتهم ودافع زداد فاعليتهم اللغويـة  منها ومناقشتها ت   بكتاباتهم بحيث يريدون نسخاً     تهما لتنميـة كتاب

   ".وتحسينها

  : استراتيجيات تدريس الذكاء المنطقي الرياضي: ثانيا 

 Strategies of Teaching Logical Mathematical Intelligence   

قـد  يقتصر التفكير المنطقي عادة على مساقات الرياضيات والعلوم، ولكن ازدهار حركة التفكير النا            

 ،(Armstrong, 2000)أدى إلى اقتراح طرق متعددة للتأثير في العلوم االجتماعيـة واإلنـسانية   

  : وفيما يأتي خمس استراتيجيات لتنمية الذكاء المنطقي الرياضي 

  Calculations and Quantifications Strategy: الحسابات والكمياتاستراتيجية  . 1

 بل هناك منحى الستخدامها في      ، على الرياضيات والعلوم   اًة حصر  لم يعد استخدام العمليات الحسابي    

 في دروس العلوم اإلنسانية يحتـاج المـتعلم إلـى           :فمثالً ،موضوعات مختلفة كاالجتماعيات واللغة   

 وعلى كل حال على المعلم      ما،الوعي وإعداد عدد المفقودين والجرحى في الحروب وعدد سكان بلد           

مية الداللة الرقمية بالنسبة لألعداد المثيرة لالهتمام ومسائل الرياضـيات           أله  ومدركاً أن يكون يقظاً  

  ).2007نوفل،(للتفكيرالمتحدية 

ويمكن للمعلم أن يعبرعن أفكار الدرس بصورة رقمية، كأن يطرح على تالميذه أسئلة مثل كم يبلـغ              

كفيلـة باسـتثارة     ت إن هذه األطروحـا    ، كم مرة يعلو الصدر ويهبط في الدقيقة ؟        ،طول األمعاء ؟  

   .)2001 الدرديري وكامل،( وتنمية الذكاء المنطقي لديهم  اهتمام التالميذ،

   Classifications and Categorizations Strategy :التصنيف والتبويباستراتيجية  . 2

 يمكن تحفيز العقل المنطقي بمعلومات لغوية أو رياضية أو مكانية متى وضعت في نوع من األطر                

التـصنيف تعـد مـن      اسـتراتيجية   "نية أو تنميطها في مجموعة من الخصائص الحرجة، إن          العقال

االستراتيجيات المستندة إلى استيعاب المفاهيم التي تقوم على فهم الخصائص الحرجة لمجموعة من             

وتشير هذه المهارة إلى العمل على تجميع الفقرات والمفردات على أسـاس             المثيرات أو المنبهات،  

          ا الحرجة أو العمل على وضع المفـردات فـي مجموعـات بنـاء علـى خصائـصها                 خصائصه

  .)92:2003 جابر، ("المشتركة
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               لى سبيل المثال في وحدة العلوم عن حاالت المادة قد يـضع المعلـم أسـماء الفئـات الثالثـة                   وع

التالميذ كتابة قائمة بأمثلة مواد      ثم يطلب من     ، في قمة أعمدة على السبورة     )الغازوالسائل  والصلب  (

وخطـوط زمنيـة     ، وثمة أمثلة أخرى لألطر المنطقية تضم رسوم فن التوضـيحية          ،تنتمي لكل فئة  

فمن خالل عملية التصنيف يمكن للمتعلم أن يجعل من األشـياء            وشبكة الخصائص وخرائط العقل،   

هارة التصنيف في كونها تسهل عملية      الغريبة مألوفة في البناء المعرفي لديه، ومن هنا تبرز أهمية م          

  ).2007ونوفل، أبو جادو(للتفكير  أساسياً كما أنها عملية الزمة لبناء المفاهيم التي تعد شرطاً،التذكر

     Socratic Questioning Strategy :التساؤل السقراطيةاستراتيجية  . 3

وفي  ة للمدرس باعتباره موزع معرفة،    إن حركة التفكير الناقد قد وفرت بديالً هاماً للصورة التقليدي         

التساؤل السقراطي يقوم المعلم بدور المحاور والمتسائل عن وجهات نظر الطلبة، فبدالً من التحدث              

 الكشف عن الصواب والخطأ فـي مفـاهيمهم          فإن المعلم يشارك ويحاور الطلبة مستهدفاً      ،مع الطلبة 

ختبـار  اتخليق فرضياتهم، والمعلم يرشدهم إلى       والطلبة يساهمون في الحوار من خالل        ،ومعتقداتهم

               زيـد مـن الدقـة مـن خـالل فـن المحـاورة والمـساءلة المـستندة إلـى                    مهذه الفرضـيات    

   .)2003 جابر،(المنطق 

ثم يطلب منهم بأن يطرح كل مـنهم رأيـه           ،وذلك بأن يوجه المعلم أسئلة للطلبة حول قضية علمية        

 وعلى الطالب أن يرد فإما أن يقنع زمالئه أو يقتنـع           ،إلى أن تثبت صحته أو خطأه     والمناقشة حوله   

  .   )2001 الدرديري وكامل،(بآرائهم

تجنب قمع الطلبة ووضعهم في موضع الخطأ، وإنما مساعدتهم علـى           ستراتيجية  إن أهداف هذه اال   

ساطة نتيجة انفعال قـوي، بـل       تنمية مهاراتهم في التفكير الناقد، بحيث ال تتكون آرائهم بعد ذلك بب           

  .)2007نوفل،( نتيجة تفكير تأملي

   Heuristics Strategy :موجهات الكشف أو المساعدات الذاتيةاستراتيجية  . 4 

المنتمية إلى مجموعة من االستراتيجيات مثل خطوط        الواسعة و  من المجاالت ستراتيجية  هذه اال عد  ت" 

، ومـن مبـادئ هـذه       "ت لحـل المـشكالت المنطقيـة      اإلرشاد وقواعد تقليب الصفحات واقتراحا    

على مماثالت للمشكلة التي ترغب في حلها وتفكيك األجزاء المختلفة للمـشكلة             العثورستراتيجية  اال

  .)93:2003 جابر،(  وإيجاد موقف له عالقة بالمشكلة المطروحة،أو اقتراح حل ممكن لها

 اوعلـى هـذ    المتعلم للمشكالت التي تواجهه،   تؤكد على االكتشاف واالستقصاء الذاتي من قبل        كما  

إضـافة إلـى تكـوين       ،ستراتيجيةتشكل عملية جمع المعلومات واستقصائها ركناً مهما في هذه اال         
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 ، تنتهي إجراءاتها بنقل أثر المفهوم إلى مواقـف حياتيـة          ثوتصميم الحل واختباره، حي    الفرضيات

  ).2006 الحيلة،(تقصاء االساستراتيجية مشابهة إلى حد كبير ما يعرف بوهي 

    Science Thinking Strategy :التفكير العلمياستراتيجية  . 5

إلى ضرورة البحث عن األفكار العلمية في مجاالت غيـر العلـوم، وهـذه              ستراتيجية  تستند هذه اال  

مـن الراشـدين    % 95هامة على وجه الخصوص مع التسليم بوجود أبحاث تظهر أن           ستراتيجية  اال

وأن   لتأثير العلوم في العـالم،      ضعيفاً ويظهرون فهماً  ،عرفة األساسية بالمفردات العلمية   تنقصهم الم 

 يستطيع الطلبة أن يدرسوا تـأثير       الًمثفالمنهاج التعليمي كله،      لنشر التفكير العلمي عبر    هناك طرقاً 

كما ،  )لمية الثانية أي كيف أثر تطور القنبلة النووية في نتائج الحرب العا         (األفكار العلمية في التاريخ     

  . (Armstrong, 2000)) الدفيئة االيدز، تزايد السكان وأثر(يمكن أن يتعلموا عن المسائل العالمية 

 of Teaching Spatial Intelligence Strategies:استراتيجيات تدريس الذكاء المكاني: ثالثا 

ن رسومات الكهوف إلنسان ما قبل      أإذ   ،منذ فترة طويلة  يعتبر تعلم األشكال والرسوم هاماً لإلنسان       

في المدارس نجد أن فكرة تمثيل المعلومات من خالل األساليب المرئيـة            ف على ذلك، التاريخ شاهد   

والسمعية تترجم بعض األحيان إلى كتابة بسيطة على السبورة، والتي تعد من االستراتيجيات اللغوية              

 مـن    ذهنية أو صـوراً    للصور سواء كانت صوراً   الطلبة الذين يتمتعون بالذكاء المكاني يستجيبون       ف

  ).2007نوفل،(العالم الخارجي كالصور الفوتوغرافية والشرائح واألفالم

  :ذكاء المكانيال وفيما يأتي خمس استراتيجيات تدريسية لتنشيط 

   Visualization Strategy: البصريالتخيلاستراتيجية  . 1

بغية تطوير مهارات االتصال ومهارات التفكير       ؛جراءاتعلى سلسلة من اإل   ستراتيجية  اال  هذه تعتمد

 فيهم  تنمية قدراتىوتركز عل ،قيد والغموضعالمتعلمين الثقة في التعامل مع الت اإلبداعي بما يكسب

 تحويـل   علـى تعتمد  و،  أو منطوقة  إلى لغة لفظية مكتوبة    ترجمة اللغة البصرية التي يحملها الشكل     

ذهنية، وذلك بأن يطلب المعلم من طلبته إغالق أعينهم وتصور مـا  وترجمة مادة الكتاب إلى صور   

 داخليـاً خاصـاً     تم دراسته في الحصة، وتتضمن الممارسة العملية لها جعل الطلبة يخترعون لوحاً           

وبإمكانهم أن يعرضوا ما هو مدون في اللوح العقلي ألي مادة            بهم، أو شاشة تلفزيونية في أذهانهم،     

 كلمات هجائية، صـيغ رياضـية، حقـائق تاريخيـة أو أيـة معلومـات              : مثل  ،  يريدون تذكرها 

  .)2007الفرا،(أخرى
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    Color Cues Strategy:تنبيهات اللوناستراتيجية  . 2

،  عاليـاً   مكانيـاً  غالبا ما تكون الحساسية العالية لأللوان من إحدى سمات الطلبة الذين يملكون ذكاءً            

ا يكون مليئاً بالنصوص المكتوبة باألسود واألبـيض فـي          عادة م   اليوم المدرسي  أنومن المالحظ   

 علـى ، وعليه فإن تشجيع المعلم لطلبته       لعمل وحتى الكتابة على السبورة    الكتب المدرسية وأوراق ا   

 والمعـادالت  ، والقواعد والقوانين  ، مثل الكلمات ألمفتاحيه   ،استخدام األلوان في تلوين المادة الدراسية     

  ).214:2006 حسين،(ستراتيجية اال هذه لالرياضية يعد تطبيقاً

في اللون وسيلة تعبيرية أو تعليمية للتعبير عن أفكارهم         أن  " )89:2001الدرديري وكامل، (وأضاف  

فـي   حيث يمكن للمعلم استخدام ألوان مختلفة من الطباشير واألقالم والشفافيات         أنشطتهم ورسومهم، 

إن ذلك يرسم صورة مكانيـة       ، والكبد تأخذ لوناً أخر     األمعاء تأخذ لوناً    فمثالً ،"توضيح جسم اإلنسان  

 ربط الطالب بـين     وبذلك فإن  وفي الكتابة يبرز المعلم كلمة بتلوينها بلون مخالف،        ،في عقل الطالب  

   .تمييزهالعضو ولونه ينمي اإلحساس بالمكان وقدرة اللون على 

   Picture Metaphors Strategy):المجازات المصورة( االستعارة استراتيجية  . 3 

ستخدام فكرة لإلشارة إلـى فكـرة أخـرى، والـصورة     ا والمجاز هب ")214:2006 حسين،(يقصد  

 ويقصد بالمجاز اللغوي اللفظ المستعمل في غير معناه         ، فكرة في صورة بصرية    نتعبر ع المجازية  

، مثـل   "ألصلياألصلي لعالقة بين المعنيين الحقيقي والمجاز مع قرينة تدل على عدم إرادة المعنى ا             

التفكير المجازي الذي يؤدي إلى استقصاء      بسمى  ت، و عالقة المشابهة، ويسمى المجاز حينئذ استعارة     

يمكـن تـشبيه     حيـث    ،عالقة بين مفهومين يبدوان على غير عالقة، فمثال السيارة وجسم اإلنسان          

ة للمجاز تكمـن فـي      لذا فإن القيمة التربوي    مضخة وقود السيارة بقلب اإلنسان أو الخلية بالمصنع،       

تكوين الترابطات بين ما يعرفه الطلبة من قبل وبين ما يقدم لهم أو يعرض علـيهم مـن خبـرات                    

  .، ثم ربط تلك الفكرة بصورة بصريةالمفتاحيةعلى المعلم أن يفكر في النقطة و ،جديدة

  Idea Sketching:رسم الفكرة .4

تـشارلز دارون   : بارزين عبر التاريخ مثل   الرجوع إلى مذكرات بعض المبدعين ال     ونجد من خالل     

أن هؤالء الناس استخدموا رسومات بسيطة أثناء تطوير أفكـارهم           هنري فورد، وتوماس أديسون   و

وينبغي أن يدرك المدرسون أهمية هذا النوع من التفكير المرئي الذي بإمكانه أن يساعد الطلبة فـي                 

م التخطيطي للفكرة تقوم على طلب المعلـم مـن   تحديد وتفصيل فهمهم للمادة الدراسية، وفكرة الرس 

كما أن الدقة والواقعية ال ينبغـي التأكيـد          ،الطلبة أن يرسموا العناصر المفتاحية، والفكرة الرئيسية      

في تقويم فهم التلميذ لفكرة ما، والتأكيد على تعلم مفهوم معين أو            ستراتيجية   وتستخدم هذه اال   ،عليها
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وبعد انتهاء من النشاط تتم مناقشة العالقـة         ،م بنوع من التفكير العميق    واختبار أفكاره  ، وفهمه مبدأ

  ). 2003 جابر،( الدراسية بين الرسومات والمادة

   Graphic Symbols :الصوريةالرموز .5  

تتضمن غالبية استراتيجيات التدريس الكتابة على اللوح، ولكن ما بعـد المرحلـة االبتدائيـة تقـل                 

شكل واضح، ومع ذلك فإن الصور قد تكون مهمة إلى حد بعيد لفهـم ميـل                الرسومات على اللوح ب   

 لـبعض أجـزاء      عملياً من المعلم رسماً  ستراتيجية  الطالب للذكاء المكاني البصري، وتتطلب هذه اال      

توضيح حاالت المادة الـثالث     : اآلتيةنورد األمثلة   ستراتيجية   ولتوضيح هذه اال   ،الدرس على األقل  

المادة الصلبة ترسم على اللوح باستخدام عالمات غليظة والمادة السائلة عالمـات            باستخدام الرسم، ف  

ومن ثم   ،تمثيل األحداث التاريخية برسم خط يمثل الزمن      أو  منحنية خفيفة والمادة الغازية نقاط قليلة       

  ).2007نوفل، (األحداث توزيع الصور التي ترمز إلى تلك

بالرسومات والرموز البيانية والتوضـيحية والتـصويرية       المدرسين أن يدعموا تدريسهم     بإمكان  و" 

  ). 97:2003 جابر،" ( المتعلمين أن يصلوا إلى أكبر عدد ممكن من،باإلضافة إلى الكلمات

   Graphic Organizer Strategy  :الشكليالمنظم استراتيجية . 6

يث يستخدم في تعليم وتعلم      ح ،لطلبةللقراءة التي يمكن تكييفها     ااستراتيجيات    من المنظم الشكلي يعد  

اصر الموضـوع المـراد     حقائق جديدة على شكل مخططات من مالحظة العالقات الرابطة بين عن          

ساعد في فهم العالقات بين المفاهيم من خالل تقديم المعلومة بشكل مرئي مـن              يكما أنه    ،تعليمه لهم 

  .)(Lehman, 1992 خالل الحصص المعتادة

  :    منظم الشكلي أما خطوات تعليم وتعلم ال

  .تحليل المهمات التعليمية التعلمية إلى كلمات ومفاهيم ومصطلحات -

  .ترتيب الكلمات والمفاهيم وفق أنماط معينة تبين العالقات المتداخلة فيما بينها -

 .تقييم وضوح العالقات الرابطة بين المفاهيم -

  .ة بهدف تدعيم القراءة الفاعلةاستبدال األماكن الفارغة في المنظم الشكلي بكلمات معين -

  . التعبير عن العالقات والروابط بين المفاهيم التي تم تكوينها -

  (Merkley& Jefferies,  2000). ربط المعلومات الجديدة بالتعلم السابق -
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  K.W.H.L Strategy :المكتسبةالمعرفة استراتيجية  .7

علـى  سـتراتيجية  هذه االحيث تعمل  (Ogle,  1986) الباحثة دونا أوغلستراتيجية طورت هذه اال

 فهم النص وتوظيفه بما يتفـق  فيجل تفعيل معرفتهم السابقة   أمن   ،تطوير القراءة النشطة للنصوص   

سـتراتيجية  ولهذه اال  ،مع البناء المعرفي لديهم باإلضافة إلى تعزيز طرح األسئلة والتفكير المستقل          

  :  مراحل أربع

  ).المعرفة السابقة  ( ( Know) ؟عرف عن هذا الموضوعماذا أ(K) :المرحلة األولى

   .)المقصودة المعرفة ( (Want) ؟ ماذا أريد أن أعرف عن هذا الموضوع :(W)حلة الثانيةرالم

  .)المعرفة الحصول على((How)؟المعرفة عن هذا الموضوع كيف نحصل على(H):المرحلة الثالثة

   .)المعرفة المكتسبة( (Learned) ؟الموضوعذا تعلمت بالفعل عن ما (L):الرابعةالمرحلة 

   : استراتيجيات تدريس الذكاء الجسمي الحركي: رابعاً

Strategies of Teaching Bodily Kinetic Intelligence   

من األهمية إيجاد طرق لمساعدة الطلبة على تطوير أجسامهم بما تتضمنه من إمكانيات حركية، كي               

 ،ق لما يتعلمونه مـن مفـاهيم ومبـادئ        م للمادة ويحتفظون بفهم أعم    ويتعمق فهمه  ،يتكامل تعليمهم 

  تظهر مدى تحقيق التكامل بين أنشطة التعلم الحركي والمواد األكاديمية سعياً           اآلتيةواالستراتيجيات  

  .)2007نوفل، (لتكوين المتعلم المتكامل

  Strategy Body Answers: إجابات الجسماستراتيجية  .1

وبذلك   حقيقية، يجعل من أجسام الطلبة أداة تعلم     مما   ،راتيجية في غرفة الصف   توظيف هذه االست  يتم  

 من الطلبة االسـتجابة للتعلـيم باسـتخدام          المعلم  يطلب حيث ،تتحقق شراكة ما بين الجسم والعقل     

أجسامهم كوسيط للتعبير، مثال يطلب منهم رفع األيدي داللة على الفهم أو لطرح سؤال أو مداخلـة                 

إصبع واحد ليبين فهما قليال، وأصـابع       الطالب  رفع  ي(   مثالً رفع األصابع  وألهم للمعلم   معينة من قب  

             عــن اســتجاباتهم لمثيــرةيمكــن أن يعبــروا باالبتــسامكمــا  ،)خمــسة ليبــين فهمــا تامــاً

  ). 216:2006 حسين،(معين
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  The Classroom Theater Strategy :استراتيجيات المسرح الصفي .2

 التمثيلي المتوافر لدى طلبته من خالل توفير أنشطة تعليميـة تعلميـه             باستثمار الجان معلم  يمكن لل 

      للنصوص والمشكالت واأللغاز، ولعـل فـي إجـراءات لعـب الـدور             تتطلب منهم تمثيالً حركياً   

)Role Play (تؤدي بالطلبة إلى تحريك الطاقات الكامنة ألجـسامهم،   تنظيمها أنالتي يمكن للمعلم 

 اًأي مسرح رسمي يعد له الطلبة إعـداد        ، له  أو مخططاً  ارتجالياً المسرح الصفي قد يكون مسرحاً    ف

  ).2007نوفل،( الطلبة لموضوع معين فهم  إلى يتضمن مشاهد تمثيلية تؤديجيداً

   Kinesthetic Concepts Strategy :المفاهيم الحركيةاستراتيجية  .3

يم المفاهيم للطلبة من خالل حركات جـسمية أو تكليـف           العمل على تقد  ستراتيجية  هذه اال تتضمن  " 

ويتطلب من   الطلبة أنفسهم القيام بحركات جسمية إيمائية تعبر عن مفاهيم أو ألفاظ وردت بالمحتوى،            

ومـن   ،"التالميذ أن يترجموا المعلومات من نظم رمزية أو منطقية إلى تعبيرات جـسمية صـرفة              

التنوع الحيوي فـي نظـام       لحت والتعرية، ا حركة الكواكب،  ،مفهوم انقسام الخلية  على ذلك   األمثلة  

ويمكن توسيع وتحديد التعبيرات اإليمائية المبسطة إلى خبرات حركية إبداعية متطورة أو إلى              بيئي،

  ).217:2006 حسين،(تعبيرية رقصات

   Hands on Thinking:التفكير باأليدي .4

 الحركي ينبغي أن تتاح لهم الفرص الكافيـة         –التالميذ الذين يظهرون عالمات على الذكاء الجسمي      

ليتعلموا بتناول األشياء بأيديهم، وكثيراً من المربين قد وفروا مثل هذه الفرص باستيعاب ما يتنـاول                

عن طريق معالجة المعلومات أو صنعها باستخدام أيديهم، فهناك بعـض المـشاريع              ويتداول باليد، 

ولقـد   أو دمج التالميذ في تجارب أو عمل مخبري،  أيديهم،يمكن من خاللها توجيه الطلبة الستخدام  

تطور التفكير المنطقي بمبادئ وأسس لتوظيف العلم       ) جان بياجيه (زودتنا نظرية العالمة السويسري   

                 مثل تعلم كلمات بتكوينها بالصلصال أو استخدام النحت أو الحفـر علـى             ،المستند إلى المحسوسات  

  ). 2007نوفل،(الخشب 

  Body Maps Strategy:خرائط الجسم استراتيجية  .5

 أو خريطـة لمجـاالت      يوفر الجسم اإلنساني أداة بيولوجية مريحة حين يتحول إلى نقطة مرجعيـة           

كما تستخدم   ومن أكثر األمثلة شيوعاً لهذا المدخل استخدام األصابع للعد والحساب،          ،معرفية محددة 

 وذلك في مادة العلـوم، وتـستطيع أن         ،و الدرزات في الجمجمة   لتوضيح وضع الدقائق في المادة أ     

  43



ترسم خريطة لكثير من المجاالت األخرى مثالً في الجغرافيا أو استخدام الجـسم لرسـم خريطـة                 

  ).2006 ،حسين(حل مسألة في الرياضيات ستراتيجية ال

                                                                    :لذكاء الموسيقيا استراتيجيات تدريس:خامساً

Strategies of Teaching Musical Intelligence   

 وأدرك المربـون    ،ل عن طريق الغناء واإلنـشاد     انتقلت المعرفة منذ آالف السنين من جيل إلى جي        

أهمية الموسيقى في عملية التذكر لدى المتعلمين، بيد أن هذا اإلدراك لدى المـربين جـاء متـأخراً          

 إذ أدرك المشتغلون بالتجارة أهمية الموسيقى المـصاحبة         ،بالنسبة إلى عالم التجارة والمال والدعاية     

ـ       ،تذكر لدى المستهلك  للمنتج اإلعالني حيث تسهل عملية ال      ن يأما المجال التربوي فإن معظم المتعلم

 ولكن ثمة عدد قليل مـن القطـع الموسـيقية ارتبطـت             ،لديهم أصوات موسيقية كامنة في ذاكرتهم     

                                                    : ومن استراتيجيات تدريس الذكاء الموسيقي ،بالمنهاج الدراسي

 : واإليقاعواإلنشادالتراتيل واألغاني استراتيجية  .1

Rhythms, Songs, Raps,  and Chant Strategy  

 تعلمي يرغب المعلم تعليمه لطلبتـه فـي         -على وضع أي محتوى تعليمي    ستراتيجية  تستند هذه اال  

 األفكار األساسية في موضوع الدرس، ثـم        داده أو أن يحد    أو إنش  ؤهصيغة إيقاعية يمكن للطلبة غنا    

يضع ذلك في صيغة إيقاعية، ويمكن للمعلم أن يحث طلبته على أن يبدعوا أو ينـشئوا أغنيـات أو                   

عـن طريـق   سـتراتيجية   ويمكن تحسين هـذه اال     ،أناشيد تلخص أو تتضمن المعاني التي درسوها      

هم أو أغنياتهم، ولعل في األبيـات الـشعرية مكـان           توظيف آالت موسيقية ترافق الطلبة في أناشيد      

  ). 2007نوفل،( إلستراتيجيةا خصب لتوظيف هذه

   : Discographies Strategy جمع األسطواناتاستراتيجية  .2

 لـبعض القـصائد      التي تتضمن تلحيناً   CDيمكن العمل على جلب مجموعة من األقراص المدمجة         

أو  األناشيد الواردة ضمن كتاب التربية اإلسالمية،      أو ،بيةالشعرية التي ترد ضمن منهاج اللغة العر      

 وبعد أن يستمع الطلبة إلى هذه التسجيالت تبدأ مناقشة محتوى األغاني            ،جمع أقراص لقراءة القرآن   

   ).2006 ،حسين(مضمون الوحدة بوعالقتها 
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   Super Memory  Music Strategy: موسيقى الذاكرة الفائقة استراتيجية  .3

 المعلم باستخدام خلفية موسيقية في أثناء التدريس على أن يكـون            قيامعلى  ستراتيجية  هذه اال تعتمد  

الشرقية إلى أن الطلبة يـستطيعون أن       وقد توصل التربويون في أوروبا       الطلبة في حالة استرخاء،   

، وأن المختـارات الموسـيقية      سـتراتيجية اال ما استخدم المعلم هذه      ذايحفظوا المعلومات بسهولة إ   

  ). 2003 جابر،(أثير أكثر فاعلية في هذا المجال تالكالسيكية لها 

  Musical Concepts Strategy :المفاهيم الموسيقية استراتيجية  .4

عـن المفـاهيم، واألدوات واألنمـاط        النغمات الموسيقية كأداة فعالة إبداعية للتعبير      يمكن استخدام   

 استخدام الدندنة عنـد رسـم       :في كثير من المواد الدراسية مثل     ) (Schemasوالمخططات العقلية   

الدائرة في درس الهندسة في الرياضيات، حيث يبدأ بنغمة ويكيف حجم النغمة مع الرسـم ويعـود                 

 ،كما ويستطيع المعلم أن يستخدم اإليقاعات والتراتيل للتعبير عن األفكار          ، عند االنتهاء  لنفس النغمة 

  ).          2006حسين،(الطلبة  وتثبيتها لدى

   Musical Mode Strategy :المزاج الموسيقىاستراتيجية  .5

 تضم مؤثرات   حيثب ،أو مناخاً انفعالياً لدرس معين      مناسباً، يمكن للمعلم أن يحدد موسيقى تخلق جواً      

 غيل شريط مسجل عليـه أصـوات      تش  مثل ،لية معينة صوتيه أو أصوات طبيعية تيسر حاالت انفعا      

 كما يمكن أن يتعـرض      ،قبل قراءة الطلبة لقصة تتحدث عن البحر      أصوات النورس   و ، البحر أمواج

ن تكون  حيث يبدأ المعلم بتشغيل مؤثرات صوتية كأ       ،الطلبة إلى نص تاريخي يتحدث عن معركة ما       

ألقدام الخيل وهي تركض أو أصوات لصليل السيوف أو مؤثرات صوتية لمبارزة بين محاربين أو               

  .)2007نوفل،(مجموعة من المحاربين 

  )االجتماعي ( استراتيجيات التدريس للذكاء البينشخصي :  سادساً 

Interpersonal Intelligence for Teaching Strategies  

تم مساعدتهم علـى التفاعـل      ت ولكي   ، أطول لتطوير أفكارهم عن زمالئهم     يحتاج بعض الطلبة وقتاً   

تعد عملية التواصل االجتمـاعي بـين       و نحو التعلم التعاوني،     توجيهمالبد من    ،وجعلهم اجتماعيين 

صرة على إيجادها في أبنية الطلبة المعرفية       االطلبة من المهارات األساسية التي تحرص التربية المع       

ثير فعال في عملية التعلم والتعليم، إضافة على أنها حاجة من الحاجات اإلنسانية التـي               لما لها من تأ   

 يمكن أن تساعد فـي إشـباع حاجـات الطلبـة لالنتمـاء              :اآلتيةواالستراتيجيات   البد من إشباعها  

  .(Miller,  1995) لديهم وبالتالي العمل على تطوير الذكاء الشخصي ،واالرتباط باآلخرين
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  Peer Sharing Strategy:مشاركة األقرانة استراتيجي .1

وكل ما يقوم به المعلم هو أن يطلب من          ،من أسهل اإلستراتيجيات في التنفيذ    ستراتيجية  هذه اال  تعد  

م كل طالب بتدريس آخر مادة   أو أن يقو   ،جه كل منهم نحو زميله ويشاركه في عمل ما        والطلبة أن يت  

 المتـوفرة عـن     طلبتـه  بمشاركة األقران لكي تطلق معرفة       درساً أو وحدة  المعلم  بدأ  ي، وقد   معينة

بحيث يشارك كل تلميذ نفس الشخص كل مـرة، أو تـشجع             ، نظام الزمالة  إيجاد  وأحياناً الموضوع

 قصيرة أو ممتدة، والمشاركة يمكـن أن تتطـور إلـى       لفتراتمشاركة أعضاء مختلفين في الصف      

  ). 2006 حسين،(أتراب  تدريس

   Cooperative Groups Strategy:وعات التعاونية المجماستراتيجية  .2

 المكـون   باعتبارهـا ستخدم المجموعات التعاونية الصغيرة لتحقيق أهداف تعليميـة مـشتركة           ت  

) 8-3( عدد أفرادها مـن    عندما يتراوح  تعمل هذه المجموعات بفاعلية      إذ المحوري للتعلم التعاوني،  

عاونية أن يعالجوا المهمات التعليمية بطرق متنوعـة،        ويستطيع التالميذ في المجموعات الت     ،أعضاء

فيقـوم عـضو    بينهم،  يتم تقسيم المهام    اجب مدرسي أو تعيين تعليمي،      قيام المجموعة بو  عند   فمثالً

 األوسـط وثالـث بكتابـة الخاتمـة ورابـع بقيـادة             ءبكتابة المقدمة، وعضو آخر بكتابـة الجـز       

  ).2005 زيتون،(المناقشة

، حيث تتشكل لتضم تالميذ يشكلون      ة المتعدد اتنية تناسب تدريس قائم على الذكاء      والجماعات التعاو 

 عن إعداد عرض الفيديو لديها تلميذا ذا ذكاء اجتماعي عال           المسئولةجميع الذكاءات فمثال الجماعة     

ي وآخر ذا توجه جسم    وتلميذاً ذا توجه بصري ليقوم بالرسم،      وتلميذاً له قدرات لغوية ليقوم بالكتابة،     

للعمل كوحدة اجتماعية وهو متطلب لـألداء    مجاالً  وتتيح هذه الجماعات     ،حركي ليكون ممثالً وقائداً   

  ).1999 جابر،(الناجح في بيئات الحياة الواقعية الوظيفي

  Board Games Strategy :لوح األلعاباستراتيجية  .3

الطلبة يتحـدثون   ف ،اجتماعيللطلبة كي يتعلموا في وضع      من الطرق المسلية    ستراتيجية   تعد هذه اال  

ويمكن عمل هذه األنواع مـن        في تعلم المهارة التي تركزعليها اللعبة،      ويندمجونويناقشون القواعد   

 ، ملونـة ومكعباتصغيرة سيارات نماذج  التخطيط و  مقالأرق المقوى و  الو  باستخدام بسهولةاأللعاب  

حيث ب،  أو لوحة الفانيال  لوحة المغناطيسية   ويمكن للمعلم أن يستخدم ال     ، كقطع للعبة  تستخدمكلها  ه  وهذ

على شكل مربعات منفردة، يكتب علـى بعـضها         بطاقات معينة    أو عليها مكعبات مغناطيسية   يضع

 مثالً في العلوم يكتـب علـى        ،ؤال بإجابته الس بمطابقة   البويقوم الط  خر أجوبة، اآلأسئلة وبعضها   

 مماالعنصر ورمزه،   قوم الطالب بمطابقة    يحيث   رموزها، بطاقات اسماء العناصر وبطاقات أخرى    
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 أن تنمي التفاعل االجتماعي الذي يقود إلى تأثيرات ايجابيـة           هامن شأن  ممارسة لعبة هادفة  يتيح لهم   

  ). 2007نوفل،(شخصياتهم  في

  Simulation Strategy :المحاكاة .4

متعلقـة  (as if)  . )...كما لـو أن (  من خاللها بيئةفرونالمحاكاة أن يشكل الطلبة خلية يوتتطلب 

المباشر بدرجة أكبر مع المادة التـي       لتفاعل  وهذا الموقف المؤقت يصبح سياقاً ل      ،بموضوع الدرس 

 بتلـك الفتـرة ثـم       ة زياً خاصاً  يرتدي الطلبة الذين يدرسون فترة تاريخي      ،مثالتتعلم وعلى سبيل ال   

علم المناطق الجيولوجية يمكن أن     وبالمثل فإن ت   ون التمثيل كما لو أنهم يعيشون في ذلك العصر،        يبدأ

 ،ويمكن أن تكون المحاكاة سريعة وارتجالية فـي طبيعتهـا          يحول حجرة الصف إلى غابة ممطرة،     

وقد تكون مـستمرة وتتطلـب إعـداداً         تمثيله،نحو لحظي ليتم    لى   ع أن يوفر سيناريو  وعلى المعلم   

         كاءات المتعـددة   وتتطلـب مجموعـة مـن الـذ        ،مثل تجهيـزات المـسرح والمالبـس       ،جوهرياً

 إال أنها تركز على الـذكاء االجتمـاعي ألن التفـاعالت            ،)والمكاني ،اللغوي الحركي، -الجسمي(

ومن خالل المناقشة والحوار وغيرها من التفاعالت يصل الطلبة إلـى            ،الفهم اإلنسانية تساعد على  

  .)106:2003 جابر،(يدرسونهنظرة ممتعة للموضوع الذي 

   People Sculptures Strategy   :تماثيل الناساستراتيجية  .5

تجميع الطلبة كي يقدموا بشكل جماعي في شكل جسدي فكرة أو مفهوم أو             ستراتيجية  في هذه اال   يتم  

فعندئذ يستطيع الطلبة بناء تمثـال       ،عند دراسة الهيكل العظمي في درس العلوم       فمثالً ،دفاً تعليمياً ه

  ).2007نوفل،(مة واحدة من نظام الهيكل العظمي لهيكل عظمي بحيث يكون كل فرد عظ

تجعل من الـتعلم مـادة شـيقة للفهـم          ستراتيجية  توظيف هذه اال  "ن   أ )220:2006 حسين،(ويرى

كما تعمل على السير بالتعلم من سياقه        ،واالستمتاع، كما تمكن الطلبة من تفريغ الطاقة الزائدة لديهم        

   ."نحو مباشرعلى النظري ووضعه في سياق اجتماعي متاح 

   :استراتيجيات التدريس للذكاء الشخصي الداخلي: سابعاً 

Intrapersonal Intelligence for Teaching Strategies  

 مما يتيح لهم    زمالئهميقضي الطلبة ساعات طويلة في األسبوع في غرفة الصف مع عدد كبير من              

ألمر يتعلق بالطلبـة الـذين      االجتماعية، وهذا    على ذواتهم ا    فيما بينهم ينعكس ايجابياً     ايجابياً تفاعالً

فربمـا   "الشخصي"يتمتعون بالذكاء االجتماعي، أما بالنسبة إلى الطلبة الذين يتمتعون بالذكاء الذاتي            

ومن ثم على المعلمـين      ، من قلة االطمئنان النفسي    أن هذه التفاعالت االجتماعية قد تسبب لهم نوعاً       
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، فيمـا بيـنهم   ء اليوم الدراسي لمساعدتهم على إقامة عالقات وطيدة          في أثنا  ة كثير أن يوفروا فرصاً  

  ).Armstrong,  2000( بحيث يشعر الطالب بعمق شخصيته وتفرد كينونته

  : الذكاء الذاتي عند الطلبةيعول عليها في تنميةومن االستراتيجيات التي 

  One-Minute Reflection Strategy     :تأمل الدقيقة الواحدةاستراتيجية  .1

أن يتاح للطلبة في إثناء الدروس وخاصة عندما يتلقى الطالب مثيراً علـى             ستراتيجية  تقترح هذه اال  

شكل سؤال أو مشكلة وقت مستقطع متكرر للتأمل والتفكير العميق فيما وصل إليه من مثيـرات أو                 

مثيرات التي تكـون     إلدراك وفهم ال   في أنها تتيح وقتا كافياً    ستراتيجية  وتكمن أهميه هذه اال   ،  منبهات

على شكل سؤال أو مشكلة، ومن ثم العمل على معالجتها بربطها بما هو متوافر من أبنية معرفيـة                  

  ).2007نوفل،( وبالتالي يتحقق الفهم العميق لديهم ،لديهم

 حيث يتمكنون من ربط المعارف الجديدة في مجمل أنشطتهم الحياتية بشكل يمكنهم من فهم العـالم                

فيه، وفترة التأمل يمكن أن تحدث في أي وقت أثناء اليوم الدراسي خاصة بعد عرض               الذي يعيشون   

الصمت الفعال الذي يكون أفضل     ستراتيجية  ال ا المعلومات التي تتحدى التفكير، وأحد مستلزمات هذه      

بيئة للتأمل، وينبغي أال يشعر الطلبة أنهم مضطرون للمشاركة بما فكروا فيه، بل يمكن سؤالهم فيما                

ذا كان أي منهم يرغب بمشاركة الصف في طرح أفكاره، ويمكن أن تستخدم خلفية موسيقية لتساعد                إ

  ).  Armstrong,  2000(التأمل  على

   Personal Connections Strategy :الروابط الشخصيةاستراتيجية  .2

       لتعليم والـتعلم  إلى مفاهيم وحقائق ومبادئ كثيرة أثناء عملية ا       ستراتيجية  وفق هذه اال  يتعرض التلميذ   

وفي كثير من األحيان ال يرى أنها ضرورية له، وقد يتسأل ما عالقة              وهو مطالب بفهمها وحفظها،   

  كل ذلك بحياتي؟

 يتساءلون عن كيفية ارتباط كل ما يتعرضون له في المناهج           يوالكثير من الطلبة ذوو التفكير التأمل     

  .)2007 نوفل،(والكتب المدرسية بحياتهم 

تقتضي من المعلم أن ينسج ويربط التداعيات الشخصية والمـشاعر والخبـرات            ستراتيجية   اال وهذه

بحيث يتم ربط ما يتعلمونه فـي        ،التي تتوافر لدى المتعلمين مع ما يعلم من مفاهيم وحقائق ومبادئ          

ـ و ،حتى يصبح لهذا التعلم معنى وفائدة      ،المؤسسات التعليمية بمجمل أنشطة حياتهم     ـ الستطيع  ي م معل

 لو كنت مكـان     (أو،  )كم منكم حدث له في حياته كذا ؟       (: مثل ، عن طريق طرح األسئلة    تحقيق ذلك 
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 تقدم درساً في العلوم عن الهيكل العظمي قد تسأل كم منكم   ي، ولك )صالح الدين األيوبي ماذا تفعل ؟     

  ).2003 جابر، (عظمه تعرض للكسر في

   Feeling-Toned Moments Strategy : اللحظات االنفعالية ةاستراتيجي .3

المكـان   ،)Called School Aplace(في دراسة بعنـوان  ) (Goodlad, 1984توصل جودالد 

مدرسة التي أجريت على أكثر من ألف مدرسة، وجد أن الصفوف الدراسـية تفتقـر إلـى                  المسمى

 مشاعر حقيقية تتمثل في اإلثارة، والغضب والدهشة والفرح والعطف، فالصفة الغالبـة فـي هـذه               

  .المدارس أن المعلمين يقدمون المعلومات لطالبهم بطريقة عاطفية محايدة

        وهـو المتمثـل فـي األميجـداال     ،ن الناس يملكون دماغاً انفعالياً   أ" )441:2004 ،الريماوي(ويرى

 )Amygdala("، للطلبة وإلشباع الدماغ االنفعالي يحتاج التربويون أن يدرسوا المشاعر.  

 طلبتهم يجعلون بحيث   ، التدريس أثناء المعلمون لحظات وجدانية     يوفرأن  ستراتيجية  وتقترح هذه اال  

بنمذجـة   ويتم ذلـك   وجهات النظر بقوة،   نالتعبير ع  أو ،أحياناً في حالة ضحك أو شعور بالغضب      

في عملية التعليم    ةاألمور المألوف االنفعاالت من قبل المعلم أو جعل تعبير الطلبة عن مشاعرهم من            

  ).Armstrong,  2000( علموالت

  Goal –Setting Sessions Strategy :  جلسات وضع األهدافةاستراتيجي .4

 ،هو قدرتهم على وضع أهداف واقعية ألنفـسهم        من خصائص الطلبة ذوي الذكاء الشخصي النامي      

 ى ذلك وهذه القدرة البد أن تكون من بين أهم المهارات التي تقود إلى النجاح في الحياة، وترتيباً عل                

  لوضع أهداف لهم وتحديدها،     حين يوفرون فرصاً   ،فإن المربين يساعدون التالميذ في إعدادهم للحياة      

قد تستمر لدقائق قليلـة أو قـد        فوقد تكون قصيرة األمد وطويلة األمد، أما جلسات تحديد األهداف           

اتج تعلم أوسـع أو     واألهداف نفسها قد تتصل بالنواتج األكاديمية أو نو        تتضمن تخطيطاً عدة شهور،   

أهداف حياتية، كأن يطلب المعلم من كل طالب كتابة قائمة باألشياء التي يجب تعلمهـا اليـوم، أو                  

وقد يكون من المناسب أن تظهر للتالميذ كيفية تمثيل تصوير هـذه             ،تحديد أهداف موقف تعليمي ما    

 للوحات الخاصـة بغرفـة     وا ،أو الرسوم البيانية والتوضيحية    األهداف عن طريق الكلمات والصور    

  .)2007نوفل،(الصف 

  Choice Time Strategy :وقت االختياراستراتيجية  .5

عطاء الطلبة فرصة االختيار مبدأ جوهري للتدريس الجيد، ويتضمن توفير الفـرص للتالميـذ              إن  إ

انك  بإمك :  مثل ،، وقد تكون االختيارات المتاحة صغيرة محددة      خاذ قرارات عن خبراتهم التعليمية    الت
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تخيـر نـوع   ( وقد تكون لها مغزى ومفتوحـة النهايـة   ،أو صفحات معينة  حل المسائل في صفحة     

، )اختر الموضوع الذي تريد أن تبحثـه      (وقد تكون متصلة بالمحتوى     ) المشروع الذي تحب القيام به    

 ،إن إدراك المعلم نحو توفير خيارات لعمل المهمة يحدث درجة عالية من اإلتقان نتيجـة الرغبـة                

ـ     ستراتيجية  بعكس المهمات التي يجبر عليها الطلبة، إن تبني هذه اال          م ييعمل على تفعيل أنسنة التعل

  كمـا يعمـل علـى تنميـة التفكيـر          ،م ملبياً لحاجات الفرد ويخدم إنـسانيته      يبمعنى أن يكون التعل   

  .)2006 حسين،(لديه

  :استراتيجيات تدريس الذكاء الطبيعي: ثامناً

Teaching Strategies Naturalist Intelligence for  

وفق النظام التقليدي للتعليم يتم ممارسة معظم األنشطة التعليمية التعلمية داخل حجـرة الـصف أو                

للطلبة الذين  بينما ال يكون مناسباً      ، مناسباً لبعض الطلبة   جراًءإداخل الحرم المدرسي، وقد يكون هذا       

يم داخل الصف يحرمهم من مصادر الـتعلم التـي          الطبيعة، حيث أن التعل   في  يتعلمون بشكل أفضل    

لتعليم مثل هـؤالء    يخطط  على ذلك، يجب على المعلم أن       جل مساعدتهم   أومن   ،مع طبيعتهم تتوافق  

الطلبة خارج نطاق الغرفة الصفية من خالل البحث عن أماكن تتوافر فيها عناصر البيئة الطبيعيـة                

 وبعضها قد يـشتمل علـى أقفـاص للحيوانـات           ،داخل المدرسة مثل الحدائق أو أحواض الزراعة      

كما يمكن جلب عناصر البيئة إلى داخل الحجرة الـصفية           وبالتالي تكون بيئة مناسبة للتعليم والتعلم،     

 اآلتيـة من أزهار مجففة وحيوانات محنطة ونباتات في أحواض متنقلة، ويمكن إتباع االستراتيجيات     

  ).2007نوفل،( الطبيعة للتعلم عن طريق

  Nature Walks Strategy  :السير على األقدام راتيجية است .1

األسـئلة  على طرح أسئلة على المتعلمين أثناء السير في أحضان الطبيعة، ف          ستراتيجية  تقوم هذه اال  

يجابية نحو الطبيعة، كما أن إدراك المعلمين ألهمية        إالتي تعد بشكل جيد تعمل على تشكيل اتجاهات         

 إلى تحقيق أهداف وجدانية تتمثل      ف تهد هادفةمن التخطيط لرحالت علمية     تمكنهم  ستراتيجية  هذه اال 

  ).Armstrong,  2000( منحو العلوفي تكوين اتجاهات إيجابية 

 Windows Onto learning:وجود نوافذ التعلماستراتيجية  .2

 ويأخذ الطلبة بالنظر والمراقبة لمجريـات      ،تنصرف أذهان بعض الطلبة إلى خارج الحجرة الصفية       

مما يعطي تفسيراً أن األحداث خارج غرفة الصف أمتع مـن            تحدث خارج نطاق الحجرة الدراسية،    

      ؟إيجابيـة اسـتراتيجية   ويحوله إلـى     ،ميل الطلبة هذا  أن يغتنم    المعلم   وعلىأحداث الغرفة الصفية،    
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     والتـي يمكـن توظيفهـا فـي جميـع المواضـيع             ،نوافذ الفرص استراتيجية  من خالل ما يسمى     

  ). 2007نوفل،(الدراسية 

توافر نوافذ تتصف باألمان تعمل على ربط حواسـهم المختلفـة بعـالم              ستراتيجيةهذه اال  تتطلبو

عندئذ يمكن للمعلـم أن      وفي حاالت معينة ال تطل نوافذ الغرفة الصفية إلى منظر طبيعي،           ،الطبيعة

 ،جموعة من األشجار والنباتـات    يدرب طلبته على تخيل وجود نافذة في الغرفة الصفية تطل على م           

وقد يـصمم المعلـم    كأنه لديهم نافذة ينظرون من خاللها،      عنه، ثم يطلب منهم تصور ما سيتحدثون     

  .  )2006 حسين،( نافذة سحرية على أحد الجدران في الغرفة الصفية

  Plants as Props Strategy :النباتات كدعاماتاستراتيجية  .3

ال يـتمكن المعلـم      وفي كثير من األحيان    ، لدى الطلبة معايشة الطبيعة    يتطلب إنماء الذكاء الطبيعي   

طلبته أجزاء من الطبيعة إلـى      لبد أن ينقل المعلم     وعليه ال   األمر،  هذا  العتبارات معينة من تحقيق     

 كوسائل معينة على تعلم الطلبة في العلـوم         ثم توظيف هذه الموجودات    غرفة الصف مثل النباتات،   

ية النباتـات   دب أو استخدامها كخلفية لمسرح أو تماثيل الناس، إن وعي المعلم ألهم           والجغرافيا واأل 

جعله يوجه طلبته إلـى     ت  التعلم والتعليم وتجسيدها للطبيعة،    تيكونها مساندة لعملي  في الغرفة الصفية    

  .)2007نوفل،( نحو البيئة والمحافظة عليهاةيجابيإسقيها مما يؤدي إلى تكوين اتجاهات 

  Pet-in-the-Classroom Strategy :حيوانات ألفية في غرفة الصفجية استراتي .4

وبخاصـة   تعد الحيوانات من مكونات الطبيعة األساسية التي يحرص المعلم تعريف طلبته عليهـا،            

وفي مجال التعليم النظامي قد يصعب تحقيق هذا األمـر، لكـن المالحـظ أن بعـض                 األليفة منها، 

  .)2006 حسين،(ة موضوعة في أقفاص مثل الطيور واألرانب المدارس لديها حيوانات أليف

مـن  لطلبـة   ايمكـن   األمر الذي   ،  لمثل هذه الحيوانات  مكان آمن في غرفة الصف      وفي حال وجود    

عن سلوك بعض الحيوانات األليفة أو حـول        لمية، من خالل تدوين مالحظاتهم      تطوير مهاراتهم الع  

تكوين اتجاهـات   ستراتيجية  ها، ومهمة المعلم وفق هذه اال     أنواع األطعمة التي تتناولها وطرق تكاثر     

   ).Armstrong,  2000(رعايته   لدى الطلبة نحو العطف على الحيوان وحسنإيجابية

   Ecology study Strategy:دراسة البيئةاستراتيجية  .5

راسـية  نه ال انفصال بين دراسة المقـررات الد       أ على فكرة محورية مفادها   ستراتيجية  تستند هذه اال  

بل يجب دمج هذه المواد مع عناصر البيئة، وما          مثل اللغة أو التاريخ أو الجغرافيا أو العلوم والبيئة        
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 ،أن ال تكون مثالً وحدة البيئة الجوية بمعزل عن بقيه مواضيع المنـاهج             ،ستراتيجيةتقترحه هذه اال  

  .)2007نوفل،(بل تدمج في كل جزء من اليوم الدراسي 

   :ذكاء الوجوديالتوظيف  :تاسعاً

كما تبدي اهتماماً    إن مادة العلوم تميل إلى توظيف الذكاء الرياضي المنطقي في أنشطتها بشكل عام،            

  القـصوى فـي    تفيما يتعلق باألساس الداخلي للعلوم والمتمثل في اتجاهات العلوم نحو االهتمامـا           

خارجاً من الفلـسفة والـدين      ويجب علينا تذكر أن العلم الحيث طرأ في القرن السابع عشر             ،الحياة

ويمكن للمدرسين تقديم العلوم بطريقـة وجوديـه فـي          والكيمياء، وغيرها من المجاالت الوجودية،      

 ،)نظريات نشأت الكـون وفيزيـاء الـذرة        ( :غرفة الصف عن طريق توضيح هذه المجاالت مثل       

من خـالل التأمـل فـي       ويمكن توجيه الطلبة لدراسة النظريات العلمية بشيء من المنهجية العلمية           

  .)2006 حسين،(حيثياته وما قدمته من نفع للبشرية 

 فعندما يلتمس اإلنسان من هذه النعم يدرك عظمة اهللا سبحانه وتعالى، فيتوجه إليه بالشكر واالمتنان               

وما بينها مـن     دراسة الكائنات الحية والجمادات      :ويتشكل لديه منظومة من القيم تدفعه لإليمان، مثل       

 ،تجعل الطلبة متأملين في الوجود والكون والخلق       والبرق والرعد والمطر والنجوم   ت عظمية   فروقا

تتـيح   كما أن الكثير من التناقضات الراهنة في العلوم من استنساخ البشر وأبحاث األسلحة النووية،             

لدينيـة  مقارنة نظرية داروين بالنظرة ا    على ذلك    ومن التطبيقات    ،فرصاً للتأمل العميق في الطبيعة    

وكـذلك   الحياة من خالل توظيف الذكاء الوجـودي،       ، واستقصاء نظريات نشأة الكون أو     عن الخلق 

مما يسهم في تذويت هذا النوع       وما هي مادة صناعتنا؟،    ،؟تينا  أين  أاألسئلة التي يطرحها العلم من      

  ).Armstrong, 2000(لديهمالذكاء  من

     لم مجموعة من األدوات المساندة في عملية التعلم والتعلـيم     ووفقاً لالستراتيجيات السابقة، يحتاج المع    

إذ طرحت نظرية الذكاءات المتعددة مجموعة من أدوات التعليم التي تتجاوز ما تسلح بـه المعلـم                 

 لطـرق التعلـيم     ملخـصاً  ) 2.2( التقليدي كشارح ومحاضر للمادة التعليمية، ويوضح  الجـدول          

  . وذلك وفق كل ذكاء من الذكاءات المتعددة،كل منهانشطة المناسبة ل واألواألدوات
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  . ومفتاح األدوات وفق الذكاءات المتعددةةطرق التعليم الثماني) 2.2(جدول

 الذكاء طرق التدريس المفضلة أدوات تعليمية األنشطة المفضلة

  ناقش، قرأ، أاكتب
 استمع

 اآللة  األشرطة،الكتب، جهاز التسجيل،
 لطوابعالطابعة، مجموعات ا

الكلمات مناقشات، ، اتمحاضر
رواية العاب كلمات المتقاطعة، 

 كتابةال جماعية،القصص، قراءة 

 اللفظي

، فكر بشكل احسب
، ضعه في إطار ناقد

  منطقي، قم بتجربتها
 

 اليدوية األدوات ت، الحسابااآللة الحاسبة
 العلمية، ألعاب الرياضيات

حل المشكالت، التجارب العلمية 
، األرقام م ذهنياًجمع األرقا

 المتقاطعة، التفكير النقدي

المنطقي 
 الرياضي

انظر، ارسم ، تخيل 
خريطة  ضع له لون،

  ذهنية
 

 الفيديو،ألعاب ،الرسم البياني، الخرائط
ر األدوات الفنية، الخدع الصو،التركيب

 الكاميراتألعاب الليجو , البصرية

ألعاب تخيل مرئي، نشاطات فنية 
المجاز، ، ذهنيةالتخيل، الخرائط ال
 ، تخيالتالتصور

المكاني 
 البصري

 س، المء، األداركب
 رقصأ

 األدوات ،ألعاب التركيب، الصلصال
 اللمسيالرياضية، مصادر التعلم 

التعلم باليد، التمثيل، الرقص  
الرياضة البدنية، األنشطة اللمسية  

 تمارين االسترخاء

الجسمي 
 الحركي

  انشد، اطرق، استمع
 
 

 األشرطة األدواتتسجيل، جمع جهاز ال
 ت، آالاإليقاعيةالصوتية 

تعلم النغم، الطرق، استخدام 
 ةتعليميواألغاني ال األناشيد

الموسيقي

 تعاون، تفاعل ،ادرس
  مباحترامع 

 

 لعب ,جهاز التسجيل، تنظيم الحفالت
  ترديداتمختلفة،أدواراً 

  ،التعليم التعاوني، تعلم الرفاق
اءات مشاركة المجتمع، اللق
 االجتماعية

البينشخصي

  اربط بحياتك اليومية
 االستبصار الذاتي

تعليمات فردية، الدراسات المستقلة  .أدوات بناء الذات، السيرة الذاتية
أنشطة  ,الذاتية، بناء الثقة بالنفس

 .الذاتتحقيق 

 -ذاتي 
 تأملي

  معايشة األحياء
) حيوان +  نبات (

متابعة الظواهر 
 الطبيعية

 الحيوان، أدوات مراقبة الطبيعة النبات ،
 البستنةمثل المناظير،أدوات 

البيئي دراسة الطبيعة، الوعي 
  ، بالحيوانات، الرحالتالعناية

الجوالت، التجارب، متابعة 
 الظواهر الطبيعية

 -طبيعي 
 بيئي

(Armstrong,  2000:41) 
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  :األهمية التربوية لنظرية الذكاءات المتعددة 8.1.2

التخطيط التربوي ووضع األهـداف   يمكن اعتماده في  جديداًنموذجاًة الذكاءات المتعددة   نظري قدمت

 إنها نظرية بقدر ما تأخذ الفـوارق        ،االبتكار  الصف المدرسي وتنمية   وإدارةوبناء الدروس والتقويم    

 ي تعددتتأسس على مفهوم المدرسة العادلة التي تراع ،الممارسة التربوية الفردية بعين االعتبار في

  .)2003 فانة،عبيد وع(المتعلمين قدرات ومهارات وكفايات

  :اآلتية توتظهر أهميتها التربوية من خالل االعتبارا

المتعدد نموذجاً معرفياً يحاول أن يصف كيف يـستخدم األفـراد ذكـاءهم              تعتبر نظرية الذكاء   .1

ليصل  ول محتوى الموقفمشكلة ما، وتركز على العمليات التي يتبعها العقل في تنا المتعدد لحل

 .إلى الحل

التدريسية، ليصل ألكبر عدد من األطفـال علـى          جياتهيمساعدة المعلم على توسيع دائرة إسترات      .2

  . وأنماط تعلمهم،اختالف ذكاءاتهم

 تفرضها  للتعلم ليس له قواعد محددة فيما عدا المتطلبات التياًنظرية الذكاء المتعددة نموذج تقدم .3

أن يصمموا في ضوئها مناهج جديدة   يمكن للمعلمينتقترح حلوالًو ،ة لكل ذكاءالمكونات المعرفي

يتناولوا أي محتوى تعليمي ويقدموه بعـدة طـرق          كما تمدنا بإطار يمكن للمعلمين من خالله أن       

 .مختلفة

 ). ب-2003 حسين،(تدعم العديد من الطرق التي يتعلم بها األطفالوتقدم هذه النظرية  .4

   :اآلتيةبه النظرية من خالل األفكار التي طرحتها، والتي تمثلت وتتعزز أهمية هذ

  .ة لدى كل شخص التسع تتوافر الذكاءات-1

  . لكل نمط ذكاء طريقة تدريس خاصة-2

  . الطلبة يفضلون أن يتعلموا وفق تمثيالتهم وأنماطهم-3

  .رىخالتمثيالت األ  يمكن استخدام التمثيالت المفضلة للطالب في تقوية-4

         .وأنماطهم الذكائية مع طرق التدريس ، هم الذين تصادفت تمثيالتهمالطالب المتفوقون حالياً -5

  .لذكاءات ام الدرس الواحد بطرق تدريس تناسب مختلفيقديمكن ت-6

  .)ب-2007السميد، عبيدات وأبو(الطالب الطريقة المالئمة للتدريس هي التي تناسب ذكاءات -7

  

  54



  : الفردية والفروق ةددالمتع ات الذكاء9.1.2

االنحرافات الفردية عن متوسط المجموعـة فـي        بأنها  الفروق الفردية   ) "18:2003 قاسم،( تعرف

وهـي مقيـاس     وقد يكون مدى الفروق صغيراً أو كبيراً،       نفسية، صفة أو أخرى جسمية أوعقلية أو     

 ."علمي لمدى االختالف بين القائم بين الناس في صفة مشتركة

على تنميـة األبعـاد    القدرة لها واألنشطة المواد أنمفادها  علمية اًأسس لنا الذكاءات تعدد نظرية تقدم

 مفهومـاً  تقدم كما للمتعلم،) العقلي المعرفي، االنفعالي الفسيولوجي، البعد الجسمي، (اآلتيةاألساسية 

 أو مجال في بداعاإل إلى يرتفع وقد التمكن، مستوى إلى يصل أن فرد لكل تتيح ومن ثم للمعرفة، أوسع

 المتعلمـين  كـل  أن وترى ذكاءاته، أحد في القوة مظاهر مع تتناغم التي النوعية من المجاالت آخر

 تفـرده  مـع  يتفق الذي التعلم ومجال بيئة لكل فرد قدمنا ما إذا ،كذلك يكونوا أن يمكنهم أو موهوبون

  .(Gardenar,  1987)فيه يمتلك الذي الذكاء ونوعية

 في األفراد فردية بين فروقاً هناك فإن المنطلق هذا ومن آخر، إلى فرد من الذكائية قدراتال وتتمايز  

 يتطلب لذا ،متفاوتةبدرجات  ذكاءاته بين الواحد في الفرد االختالف عن فضالً هذا المختلفة، الذكاءات

 ،وتعزيزهـا  القوية الذكاءات صقل أجل وذلك من ضعفها، أو قوتها حيث من الفرد ذكاءات معرفة منا

 االقتـصار  وعدم متعددة، مجاالت في مبدعاً يصبح الفرد بحيث وتحسينها، الضعيفة الذكاءات وتنمية

  .)2003 عبيد وعفانة،(فيه واإلفراط ما تخصص أو معين مجال على

 : المعرفية والمنظومة ةالمتعدد ات الذكاء10.1.2

 وهـي  ، (Declarative)المباشرة لمعرفةا: وهما المعرفة من نوعينإلى  المعرفية المنظومةتنقسم 

 بهـا  ويقـصد  ، (Normative)المباشـرة  غيـر  والمعرفة والقوانين، والمبادئ والمهارات المفاهيم

 المعرفـة  وجوانـب  لعناصـر  المعالجـات  خالل من ضمناً تنميتها يتم التي العامة العقلية المهارات

  وحـل  واالتـصال  والتنظـيم  التحليـل مهـارات   : المباشـرة  غيـر  المعرفة أمثلة ومن ،المباشرة

   ).2003 عبيد وعفانة،(المشكالت

 تحت يندرج ما وكل بنصها مادة في المتضمنة المعلومات وهي النصية: المعرفة إلى نوعين وتصنف

 بكيفيـة  تتعلـق  التي المعلومات وهي األسلوبية والمعرفة ،( Know What)معرفة ماذا  مصطلح

 ، وهـي (Know How)كيـف   معرفة مصطلح تحت يندرج ما كل وهو المعلومات، على الحصول

  ).2002 ،جراون(لفظية  أو حسية تأثيرات أو ذهنية تكوين تصورات في تتمثل
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 تـدفق  فـي  الـتحكم  التي تضمن المعرفية العمليات )تمعالجة المعلوما( المعرفية المنظومة وتضم

 ،بينهـا  والـربط  استقبالها وتحليلهـا  مراحل خالل من العقل وإلى من الداخلة والخارجة المعلومات

 المنظومة مكونات قمة على وتأتي بها، طرق االحتفاظ في والتحكم ،جديدة معلومات على واالستدالل

عنـد   الـذات  بضبط والتحكم ،تفكيره عن الشخص معرفة وتعني وراء المعرفة، ما عمليات المعرفية

ـ   وتعديل الوقت، وإدارة ودة،الج ومراقبة الدقة، حيث من معين عقلي بعمل االنشغال  ،رمـسار التفكي

  .)122:2007 عفانة والخزندار،(رفيةبالمنظومة المع المتعدد الذكاء عالقة يوضح): 2.2(الشكل و

 
 
 الذآاء  المتعدد
     

 تعدد المجاالت المعرفية واألنشطة

   

  

  

  . المعرفيةالعالقة بين الذكاءات المتعددة والمنظومة) 2.2( الشكل 

  :خالل يتم من فلذكاءات المتعددة في عمليتي التعليم والتعلم، أما من حيث تسهيل تطبيق نظرية ا

 ميدانيـة  زيـارات  مجسمات، خرائط، تعليمية، شرائح فيديو، صور، كتب، ( التعلم مصادر تنويع -١

   .)ومختبرات ،لغات معامل آالت، األدوار، تبادل ألغاز،ألعاب، ذاتي، تعلم مراكز متعددة، وسائط 

 .المناسبة للوسيلة الطالب اختيار في المرونة -٢

 .ومرنة متطورة مناهج على االعتماد -٣

 .والوسائل األنشطة جميع لتحتوي بديلة تقويم وسائل إيجاد -٤

 .الذكاء أنواع لتوافق الطلبة لجميع متنوعة مشاريع إيجاد -٥

  .)2005 صليل،(والطالب  للمعلم التمهين تعزيز -٦

 خريطة المعرفة   عمليات معرفية 

 ما وراء المعرفة
)المعرفة الفوقية(  

معرفة 
نصية غير 
 مباشرة

معرفة 
نصية 
 مباشرة
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  :المدرسي والمنهاج ةالمتعدد ات الذكاء11.1.2 

  : يأتي يتوجب مراعاة ماة المتعدداتفي ضوء نظرية الذكاء

مخاطبـة الـذكاء      من خالل  ،تطوير المنظومة المعرفية للمنهاج بما يتالءم مع جميع المتعلمين         -1 

  .الذي يمتلكه التالميذ المتعدد

 المختلفـة مـن     منصباً على األنـواع    ينبغي أن يكون  ووفقاً لذلك    ،مراجعة نظام التقويم القائم    -2 

  . دون استثناءاتالذكاء

المنهاج ليشمل تعددية في المواد واألنشطة التعليمية بمـا تقابـل وتنـاغم              التوسع في مضمون  3- 

بحيث تسمح  ،على واضعي المناهج ومنفذيها أن يعيدوا هيكلة المناهجو ،القدرات العقلية التعددية في

 .)2003،  وعفانةعبيد(بمرونة االختيار والتنوع 

 ،صـقلها  المتعدد و  اتهناك مراكز متعددة تنمي أنواع الذكاء      تعديل النظام المدرسي بحيث يكون    -4

 الثقافة المدرسـية التـي      إيجادباإلضافة إلى    ،أساسية ثمانية مراكز  بحيث تتضمن المدرسة الواحدة   

 ).ب-2005 ن،جبرا( التي تحسن أداء الطلبة الذكاءات المتعددة ىوتركز عل تتبنى التفكير وترعاه،

 المعلم في العملية التعليمية، حيث يقوم المعلم بالتحضير لألنشطة والمواد التعليمية أدوارتعديل  _ 5

 وتوجيههم  ةالمواد التعليمي الالزمة لتنمية الذكاء المطلوب مع مراعاة تدريب المتعلمين على استخدام           

ولـيس   ،واإلرشاد هيوجيتمحور في الت  لة  تجاه األهداف المنشودة، ولذا فإن دور المعلم في هذه الحا         

استخدام العديد من طرق التدريس مـن        يمكن للمعلم و ،شارحاً أو مفسراً للجوانب المعرفية التقليدية     

 ولعـب األدوار   ،والـتعلم الـذاتي    ،وحل المشكالت  ،التعاوني والتعلم ،المناقشة واالكتشاف  :أهمها

  ).2003عفانه،و عبيد(س بمساعدة الحاسوب وغيرهاوالتدري ،المفاهيم ومخططات ،وأسلوب األلعاب

 األفراد، فإنه من الحكمة وضع عدة       دعندما يتبنى منظرو المنهاج نماذج تعكس نقاط قوة الذكاء عن         و

  :ما تكشف عن نقاط قوة وضعف منهاج اآلتيةأسئلة قبل تبني برنامج جديد، واألسئلة 

  الذي يعزز المنهاج ؟ يما المنظور الفلسف

 ماته ؟ ما مسل

 ؟ ) المواد ويم ، اإلجراءات ، والتقو( يسة للمنهاج ما المكونات الرئ

 ما الذكاءات التي يتوجب على الطلبة أن  يمتلكوها لكي ينجحوا ؟ 

 علم ؟ تما الذكاءات التي يحتاجها الم

 ما الذكاءات التي يجري إغفالها ؟ 

  (Campble & Bruce,  1991:86).؟ كيف يمكن تنظيم المنهاج ليشتمل على الذكاءات الثمانية 
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  Creative Thinking: التفكير اإلبداعي12.1.2

  :اإلبداعمفهوم .أ

ال حصر له من المشكالت التـي نجـح         اً  لقد واجه اإلنسان منذ أن وجد على سطح هذا الكوكب كم          

 ،لمختلفـة والتكيف مع متغيراتها ا    ،حينا في التغلب عليها، وتمكن في أحيان كثيرة من التعاطي معها          

 أمد بعيد إلى تحسين مستوى معيشته وحياته من خالل تطويع بيئته الطبيعيـة              منذفقد سعى اإلنسان    

نساق حياته المختلفة، وبطبيعة الحال لم تكن أبدا عملية التكيف مع مشكالت الحيـاة              واالجتماعية أل 

 ،ه اهللا من قـدرات عقليـة      تمكن اإلنسان بفضل ما حبا      تحدياً كبيراً،   بل ظلت دوماً   ،بمنتهى السهولة 

  ).2007 أبو جادو،(  لخدمة أهدافه وأغراضه اوعمل دؤوب من التصدي له

تـصبح   وبـدونها  األخـرى،  والموارد القوى لكل األساسي المحرك هي البشرية الثروة أن شك وال

 نـسان اإل وجـد  اإال عندم هائلة طاقة إلى الموارد تلك تتحول ولم القيمة، عديمة الثروات واإلمكانات

 والطلبـة  الهـادف،  والجهـد  المنظم الفكر ألعمال نتيجة كان بل الصدفة، وليد ذلك يكن ولم ،المبدع

 الهـدف  فإن ثم ومن واستثمارها، طاقاتها، وإطالق اكتشافها، يجب التي البشرية الثروة هم المبدعون

  ).أ-2003 لمشرفي،ا(هاطأنم بجميع والتفكير اإلبداع تنمية هو المعاصر وقتنا في من التربية األسمى

 تقدم األمة وفقاً للنسبة بين عدد المبدعين فيها وعـدد           صبح يقاس أ" لقد )10:1989 ماتشادو،(يقول  

ن الغـد   أ و ،سكانها قاطبة، وأن تطوير كل الناس أمر ممكن، فثروة األمة هي ثمرة عقول مواطنيها             

 اإلطالق يمكنه أن يكون أكثر أهميـة        نه ال شيء على   أيعتمد على تربية اليوم بالنسبة لكل الناس، و       

   ".ء المستقبل منذ اآلنمن هذا، وهو البدء في بنا

 : لغة اإلبداع .ب

 إبـداًعا  أبدعت الشيء ويقال أوالً، يكون الذي الشيء :والبدع والبديع وبدأه، أنشأه أي الشيء بدع من"

  )1980: 6 منظور، ابن ( "مثال على ال وأوجدته اخترعته بمعنى 

  : قال تعالى أي اخترعه، الشيء وأبدع أبدع، الفعل من مشتق لغة بداعواإل"

  

   )2/117رقم ،البقرة(                            
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 الـشيء  وأبـدعت  إيجاد الشيء وإحداثه على غير مثال سابق،: فالبديع من أسماء اهللا تعالى ويعني

 واإلبـداع  ،فعله من أول كان أي األمر، هذا في أبدع فالن :ونقول استخرجته وأحدثته، أي وابتدعته

 واإلبداع والتقليد، بالمحاكاة ال والخلق باإلبداع المتسم هو والمبدع ،االبتكار أو أو التكوين اإليجاد يعني

   .) 25:1993هويدي،("اإلبداع نحو النزعة تعني واإلبداعية العدم، من الشيء إيجاد يعني عند الفالسفة

 أصـل  أرجـع  (Young) يـونج  أن") 18:2007سـتاذ، األ( ورد فيكما ) 1995( حنورة ويذكر

إلى   (To Make)يصنع  بمعنى Creare)(إلى أصله الالتيني وهو  (Creativity)إبداع المصطلح

  ."Fullfill)(يحقق  أو ينجز بمعنى (Krainein) الكلمة اليونانية

في  فالباحثون المفهوم، لهذا مانع عجام تعريف يوجد ال أنه إلى اإلبداع أدب أشار: اصطالًحا اإلبداع.ج

 بمـا  اإلحساس الضمني توفر من الرغم على اإلبداع، لمفهوم تحديدهم في اختلفوا النفس وعلم التربية

 وجهـات  من العديد إجرائي يثير نحو على وتفسيره وتحديده تعريفه أن إال المصطلح، هذا إليه يشير

 وإلى ،اإلبداع مفهوم فيها شاع المجاالت التي كثرة إلى لكذ ويرجع الباحثين، أولئك بين المختلفة النظر

  ). 11:1987زيتون،( جوانبه وتعدد المفهوم، حول هذا والثقافية العلمية الباحثين خلفيات تباين

 صـعوبات  مما أضـفى  مختلفة، اتجاهات يف اإلبداع مجال في والدراسات األبحاث سارت لذلك فقد

 شيء إنتاج على كقدرة يعرف اإلبداع فتارة اإلبداع، لمفهوم عليه قمتف محدد تعريف إيجاد حول جديدة

 وهكـذا  ،نفسه اإلبداعي العمل في خصائص معينة توفر خالل من اإلبداع يعرف أخرى وتارة ،جديد

  5:1991). الهباهبة،( الجوانب متعددة معقدة ظاهرة اإلبداع يبدو

توصل إلى حلـول وعالقـات أصـيلة    اإلبداع هو ال"أن ) Torrance, 1993:185(يرى تورانس 

 وذلك بعد أن يتحسس الفرد مشكلة أو نقصاً أو ضعفاً في المعلومات             ،باالعتماد على معطيات محددة   

 ويضيف أن عملية اإلبداع تشمل البحث عن إمكانيات مختلفـة والتنبـؤ بتبعـات هـذه                 ،أو الفكرة 

  ."يتم التوصل إلى الحل األفضل وإعادة صياغتها حتى ، ونتائجها واختبار فرضيات،اإلمكانيات

 خاللـه  ومن أهمية التربوية النواتج لإلنسان وأكثر المعرفي النشاط مستويات أرقى من يعتبر فاإلبداع

  ).1993 حطب، أبو( للمشكلة متعددة حلول إنتاج يتم

اء ويعتمد اإلبداع على توليد األفكار واستخدام اإلمكانيات، وتوظيف الخيال لتكوين أفكـار أو أشـي              

جديدة غير مألوفة اعتماداً على الخبرة السابقة التي تشكل القاعدة بالنسبة لها، ومن ثم على القـدرة                 

  ).Parks, 1994) Swartz&في تمحيص هذه األفكار وإعادة صياغتها بحيث تصبح أفكاراً أصيلة 
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 يالتفكير اإلبـداع   أما   التفكير اإلبداعي ارتباطاً وثيقاً باإلبداع، ولكن اإلبداع يصف الناتج،         ويرتبط 

   ).1997،دي بونو(فيصف العمليات نفسها 

 نشاط عقلي مركب وهادف توجهه رغبـة        " بأنه   التفكير اإلبداعي  )82:1999،  جروان(كما يعرف 

ويتميـز التفكيـر     ،قوية في البحث عن حلول أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سـابقاً              

   ."نه ينطوي على عناصر معرفية وانفعالية وأخالقية متداخلةاإلبداعي بالشمولية والتعقيد، أل

نه عملية أب )139:2006 العتوم والجراح وبشارة،( كما ورد في (Olson, 2001) ويعرفه أولسون

 فال يمكن تكـوين     ، من خبرة معرفية سابقة وموجودة لدى الفرد       األفكارذهنية يتم فيها توليد وتعديل      

كما يشير إلى القدرة على تكوين أفكار        ، خبرة معرفية سابقة   يهم يكن لد  حلول جديدة للمشكالت إذا ل    

   .جديدة باستخدام عمليات عقلية أهمها التصور والتخيل

التفكير اإلبداعي بأنه االستعداد والقدرة على إنتاج شيء جديد أو أنه            ")19:1989 روشكا،( يعرف  

مشكلة ما، أو أنه تحقيق إنتاج جديد وذي قيمة مـن  عملية يتحقق النتاج من خاللها أو أنه حّل جديد ل       

   ".المجتمع أجل

ـ   ،)261:2003 سعادة،( كما ورد في  ) 1996( ، وقطامي  سعادة أما  تعريفـاً للتفكيـر     افقد اقترح

عملية ذهنية يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات العديـدة التـي يواجههـا،             " فيه بأنه    اوأشار ،اإلبداعي

لموقف من أجل الوصول إلى فهم جديد أو إنتاج جديد، يحقّق حالً أصـيالً              بهدف استيعاب عناصر ا   

  .لمشكلته، أو اكتشاف شيء جديد ذي قيمة بالنسبة له أو للمجتمع الذي يعيش فيه

 الطالقـة  مـن  بأكبر قدر يتميز بحيث اإلنتاج على الفرد قدرة  "بأنه )7:1981 اهللا، خير( كما يعرف

   ."مثير موقف أو لمشكلة استجابة وذلك ،واألصالة التلقائية والمرونة الفكرية

  :   مراحل العملية اإلبداعية13.1.2 

تتطلب إنجاز خطوتين هامتين هما التعريـف الواضـح         و: (Preparation) مرحلة اإلعداد  .1

  . جمع وتنظيم ما قد يلزم من معلومات حول المشكلةم، ثوالمحدد للمشكلة

تعقب عدة محاوالت يائسة للتوصل إلـى حـل         وهي   :Incubation) ( مرحلة االحتضان  .2

وقد يلجأ المبدع إلى عدة أسـاليب        ، بعد التفكير في كل االحتماالت الممكنة      ،خارق  للمشكلة  

 يذهب للسباحة أو النوم أو االسـتحمام        أون يتمشى   كأ ،لتحويل انتباهه الواعي عن المشكلة    

ميزة هذا العقل انه متحرر من      وفي هذه المرحلة يكون التفكير في مستوى ما قبل الوعي، و          

  .القيود التي تحكم العقل الواعي
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أي اللحظـة    تتضمن انبثاق شرارة اإلبداع،   و (Illumination): اإللهام مرحلة اإلشراق أو   .3

 .التي تولد فيها الفكرة الجديدة التي تؤدي بدورها لحل المشكلة

 علـى   ن المرحلة يتعـي    هذه  وفي :(Verification)مرحلة التحقق والبرهان وإعادة النظر     .4

 المبدعة ويعيد النظر فيها، ليرى هل هـي صـحيحة أو مفيـدة أو               ةالمبدع أن يختبر الفكر   

 من الجهد والمتابعة للتغلب على      اً وربما احتاج لبذل مزيد    ، من الصقل والتشذيب   تتطلب شيئاً 

 .)2003 سعادة،(  وتقديم األدلة على صحتها وأصالتها ،العقبات وتطوير هذه الفكرة

   :اإلبداعمكونات  14.1.2 

  .اإلبداعع فيها وهي البيئة التي يق:اخ اإلبداعيالمن

 :وهو الفرد الذي تتوافر فيه خـصائص واسـتعدادات ضـمن مجـالين همـا              : الشخص المبدع  .1

  .الخصائص المعرفية والخصائص الشخصية والدافعية

ها، وصـياغة فرضـيات     عملية تحسس المشكالت والوعي بمواطن الضعف في       :العملية اإلبداعية  .2

                ، عــن حلــول للفرضــيات وفحــصهاثوالبحــ ،ارتباطــات جديــدة والتوصــل إلــى ،جديــدة

  .لنتائجوالتوصل 

 ، نواتج ملموسة مبدعـة    العملية اإلبداعية إذا نجحت سوف تؤدي في النهاية إلى        : الناتج اإلبداعي  .3

 ).23:2005،شواهين(اختراع  سواء كانت على شكل قصيدة أو لوحة فنية أو اكتشاف أو

  :مهارات التفكير اإلبداعي 15.1.2

إن ممارسة اإلبداع تتطلب ميوالً وجدانية باإلضافة إلى المهارات العقليـة، فـال بـد مـن تـوافر                   

رات المعرفية الالزمة، فالتوجهـات االنفعاليـة تـشمل          إلى جنب مع المها    التوجهات االنفعالية جنباً  

أمـا   والرغبة في تجريب األفكـار المعقـدة والخيـال،         الرغبة في المعرفة والفضول والمجازفة،    

أن أوجـه   المهارات المعرفية فهي توليد األفكار، واستيعابها وفهمها، ويشير األدب التربـوي إلـى              

  : التفكير اإلبداعي تتمثل في

  ): Fluency (الطالقة : أوالً 

 أو توليد أكبر عدد ممكن من األفكار الجيدة والصحيحة لمسألة أو مشكلة ما،              إنتاجالقدرة على   تمثل  

نهايتها مفتوحة مثلما تشير إلى القدرة على استخدام مخزوننا المعرفي عندما نحتاجه فهي تتـضمن               
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محددة وسهولة   ألشياءستدعاء استخدامات    التي يتم استدعاؤها أو السرعة التي يتم بها ا         األفكارتعدد  

  )141:2007  العتوم والجراح وبشارة،( وتدفقها وسهولة توليدها األفكار

تعني القدرة على توليد عدد كبير من البدائل أو المترادفـات            أن الطالقة  ")40:2004 جبر،( وتشير

   ". المشكالت أو االستعماالت عند االستجابة لمثير معينواألفكار أأو 

  :   علىتشملفأما مكونات الطالقة 

 تشترك  القدرة على اإلنتاج السريع للكلمات التي"وهي :(Verbal Fluency) الطالقة اللفظية -أ 

 وأدوات التعبيـر    ، وتستخدم في اللغة المنطوقـة     ،وفق شروط معينة في بنائها وتركيبها     في المعنى   

  ."كاللقطات في لغة التصوير

عدد مـن األمثلـة    القدرة على اإلنتاج السريع لهي" (Figural Fluency ): الطالقة الشكلية -ب 

   .)160:2007أبوجادو ونوفل،( "مثيرات بصرية إلى استناداًوالتفصيالت أو التعديالت في االستجابة 

 قـدرة الطفـل   "ويشير هذا النوع من الطالقة إلى): (Ideational Fluency الطالقة الفكرية -ت 

 ويمكن ، على إدراكه  اً ويكون الطفل قادر   " من األفكار ذات العالقة بموقف معين      دعدأكبر  على إنتاج   

، تنمية هذا النوع من الطالقة عن طريق طرح أسئلة معينة تتفق مع مستوى النمو المعرفي للطفـل                

  ).662:1992 صبحي وقطامي،( يمكن اإلجابة عليها بأكثر من جواب صحيحبحيث 

ينتج فيها الطفل عدداً كبيـراًَ  فيها و  (Association Fluency):)ية اإلرتباط ( طالقة التداعي-ث

  يظهر األطفـال معـرفتهم بالكلمـات       و ،من األلفاظ التي تتوافر فيها شروط معينة من حيث المعنى         

  ).453:2001 وقطامي،قطامي (  والمعاني

ـ   القدرة علـى سـهولة التع  "هيو: (Expressional Fluency)الطالقة التعبيرية-ج  ةبيـر بطالق

أو هي القدرة على التعبير عن األفكار وسهولة صياغتها فـي            ،وصياغة األفكار في عبارات مفيدة    

مثل إعطاء أكبر عدد ممكن من العبارات أو الجمـل           ، بحيث تربط بينهما وتجعلها متالئمة     ،كلمات

ــون جميع   ــى أن تك ــس عل ــات الخم ــاذات الكلم ــةه ــة  ، مختلف ــستعمل الكلم                 وأن ال ت

   .)278:2003 سعادة،( "مرتين

وتعني القدرة على تغيير نمط التفكير وأسلوبه لتجاوز العقبـات   " (Flexibility) :المرونة: ثانًيا  

 التـي  والـسهولة  السرعة درجة إلى تشير أي الصعبة التي تواجه الفرد عند محاولة حل المشكالت،

  ).41:2004 جبر،("معينة قليةنظر ع وجهة أو ما موقفًا الفرد يغير بها
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وهي تلك   ،فبتغيير الموق القدرة على تغيير الحالة الذهنية      " :بالمرونة )291:2003 سعادة،(ويقصد  

وتنمية القدرة على نقل هذه      أصناف متنوعة من التفكير،    المهارة التي يتم استخدامها لتوليد أنماط أو      

 ،عمليات التفكير العادي إلـى االسـتجابة ورد الفعـل         واالنتقال من     التفكير، هوتغيير اتجا  األنماط،

  ".وإدراك األمور بطرق متفاوتة

   : من المرونة همااننوعهناك و

 أكبر عدد من إنتاجقدرة تعمل على " هي و:Spontaneous Flexibility)( :التلقائيةالمرونة  .1

 .)ب-50:2005، المشرفي"(يالقصور الذات أو اإللحاح  بحرية بعيداً عن الضغط والتوجيه أواألفكار

تشير إلى سرعة الطفل في إصدار أكبر عدد ممكن من األنواع المختلفة من اتجاهات األفكـار                كما  

وتتـصف هـذه    ،  التي ترتبط بمشكلة أو بمواقف مثيرة ويكون الطفل تلقائياً فيما يصدر من أفكـار             

  .(Runco,  1993) األفكار بالتعدد والتنوع

 علـى تغييـر الوجهـة    وتشير إلى قدرة الطفـل ":)Adaptive Flexibility( المرونة التكيفية .2

             مما يؤدي به إلى التكيف مع األوضاع       ، وأن يظهر سلوكاً ناجحاً في مواجهته للمشكلة،       الذهنية

  ). 665:1990قطامي،( " المختلفة

وتعنـي    والنـادرة، ةفلمألو غير اةبأصالة التفكير االستجاب ويقصد":  (Originality)األصالة :ثالثًا

   ).24:2005،شواهين ("الجدة والتفرد وعدم التقليد

 استجابات إنتاج لىع الفرد قدرة يأ باألفكار، االنفراد أو التجديد" بها )512:1995 الزيات، (ويقصد

 درجة قلت كلما ولهذا الفرد، إليها ينتمي التي المجموعة داخل ياإلحصائ التكرار بالمفهوم قليلة أصيلة

  ".أصالتها درجة زادت الفكرةيوع ش

إدراك  علـى  الفـرد  قدرة في وتتمثل"  (Sensitivity to Problems):للمشكالت الحساسية : رابًعا

  ).31:2007،وأبو جاد ("الثغرات أو مواطن الضعف في الموقف المثير، والوعي بوجود مشكالت

وتعني القـدرة علـى إضـافة       " :(Elaboration) )اإلفاضة( التوسع أو إضافة التفاصيل   : خامساً

أو لجهاز ما أو لوحة أو مخطط مـن شـأنها أن             ،أو حل لمشكلة   ،تفاصيل جديدة متنوعة لفكرة ما    

  .)65:2003 زيتون،"( غنائها أو تنفيذها إ تحسينها أو تطويرها أو علىتساعد 

  )2003:28 الصرايرة، (كما ورد في  ) 2001عبادة،(  يرى وبعد استعراض قدرات التفكير اإلبداعي    

  : أي نشاط إبداعي ينطوي على عدد من الخصائص أهمهاأن 
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وتشير إلى الجدة في العمل أو الناتج اإلبداعي الذي يكون مثير للدهشة ": ( Novelty)الجدة .1

   ." بالموسيقى، أو بأي صورة أخرىوأو بالرسم، أ ،ةسواء أكان التعبير عنه بالكتاب

لناتج أو النشاط اإلبداعي ليست محددة أو ثابتـة أو          وهي قيمة العمل أو ا    " :(Value)القيمة .2

عة العمل أو الناتج اإلبداعي ذاته أو تختلـف بـاختالف           ي وإنما تختلف باختالف طب    ،مطلقة

 . "المجتمع أو الجماعة

 تعليم التفكير اإلبداعي 16.1.2

 تعليم أهمية على د والتأكي،اإلبداع على تنمية الحث تناولت التي واألبحاث الدراسات من العديد ظهرت

 كبرنامج تعليمه :هما وتنميته مسارين التفكير تعليم في التربوية المدارس اتخذت وقد ،التفكير مهارات

 وحـدات  بنـاء  إعـادة  خالل وذلك من ،الدراسي المنهاج في التفكير دمج خالل من تعليمه أو مستقل

  ).Swartz& Perkins, 1990(التفكير مهارات تتضمن دراسية

وفي هذا المجال، أعد معهد وايتمان       ظم الدراسات واألبحاث تؤكد أن تعليم التفكير أمر ممكن،        ومع" 

في سان فرانسيسكو المشروع الرئيس للتفكير، وهو مـشروع صـمم لتنميـة النمـاذج التربويـة                 

            والتعليمية، التي ستسهم في إعـداد األفـراد للتفكيـر بطريقـة إبداعيـة، فـي المـستقبل وفـي                    

  ).71:2003 حبيب، ("العالم

إن من األهمية بمكان البدء بالنشء، وذلك بإتاحـة الفرصـة لهـم،             " )198:1998 روشكا،(ويقول

لممارسة التفكير الفعال والمبدع الذي يعود عليهم وعلى مجتمعهم، وعلى اإلنسانية كلها بالخير، من              

   ".بل وقادتههم بناة المستقف خالل المناهج التي يتعلمونها يومياً،

  العالقة بين الذكاء واإلبداع  17.1.2

وبـين    القـدرات البيولوجيـة    الذكاء قدرة عامة ناتجة عن التفاعل بين      " ) 80:1997عدس، (يعتبر

  . "كغير ذل والذكاء ال يفترقان بينما يرى آخرون فاإلبداع ،الفرص المتاحة للتعلم

   )46:2007، جادوأبو( كما ورد في  (Sternberg& O'hara, 2002)وهارأيرى ستيرنبرج وكما  

في حـين   ،  (Usefulness)  والفائدة (Novelty) تضمن إنتاج شيء جديد يتميز بالجدة     ياإلبداع  أن  "

    ."واختيارها يعرف الذكاء بالقدرة على التكيف مع البيئة وتشكيلها

 كاء مرتفع يـسمى   فكل شخص ذي ذ     مرادف للذكاء،  اإلبداع" أنإلى   )31:1995 ،عبد الكافي (يشيرو

 ".نه غير كاف للتميز بين المبدعين وغير المبدعينأ الإ لإلبداع شرطاً والذكاء وإن كان ,عبقريا
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 العالقـة بـين الـذكاء       " لدى الكثيرين بأن   توحي البحوث الحديثة  أن   )80:1993 ،سايمنتن( ويذكر

ولكن تميـل هـذه    ، بينهماإيجابيةبأنه عالقة  ، قد تكون أكثر تعقيداً لما يبدو للوهلة األولى        ،واإلبداع

 ،وهذه النتائج ينبغي أن تؤخذ بشيء من الحذر        ،العالقة إلى التالشي في المستويات العليا من الذكاء       

  ."حتهاص وهي أدوات يشك في ،فالقدرة العقلية يتم تقديرها باختبارات نسب الذكاء

 حتى مـستوى    إيجابي معامل االرتباط    تبين أن  ، العالقة اإلرتباطية بين الذكاء واإلبداع     اسة در ولدى

وهذا ما أطلق عليه اسم العتبة الفاصلة أما في مستويات الذكاء األعلى، فقد تبـين أن                ) 120(الذكاء  

   .)1998 ،جروان (االرتباط ينعدم تقريباً

هو نـسبة ذكـاء معـدلها        - يراه بعض الباحثين    وفق ما  -اإلبداعكما أن الحد األدنى الذي يتطلبه       

 الحد األدنى من الـذكاء  أما درجة،) 120(وعند آخرين درجة،) 115(ولدى بعضهم  درجات )110(

  .)2001قطامي وقطامي،( درجة ذكاء)  115(في مجال العلوم يمكن أن يقع عند 

وبعد فترة من    ولقد كان مفهوم الذكاء سائداً بصفته استعداداً عاماً يقاس باالختبارات التقليدية للذكاء،           

             بعض البـاحثون أن الـذكاء ال يلعـب إال دوراً محـدداً فـي               جاستنت من البحوث    اًعام) 20-30(

  ).      1992 صبحي وقطامي،( اإلبداع

وبالرغم من حجم الدراسات البحثية المتزايدة، فإن علماء النفس لم يتوصلوا إلى إجماع حول طبيعة               

ممكنـة بـين    المفهومين، إذ أن جميع العالقات      حتى ماهية هذين ال    العالقة بين الذكاء واإلبداع، أو    

  ).2007أبو جادو،(الذكاء واإلبداع افتراضية 

 :أساليب تنمية التفكير اإلبداعي 18.1.2 

تسمى أدوات لتوجيه االهتمام حول موضـوع        ،اإلبداعيساليب لتنمية التفكير    أاستراتيجيات و  توجد

ودراسـة االيجابيـات     ،واعتبار كل البدائل   ،وتهدف إلى فحص العوامل المتعلقة بالموضوع     ،  معين

  .)De Bono, 1999( والسلبيات

  : تي أما يساليب هذه األومن  

 .عدد كبير من األفكار المتعلقة بالدرس عن طريق الحوارتقديم تشجيع الطالب على  .1

  .الجديدة واقتراحات الطالب ،إبداء المعلم إعجابه بأفكار .2

 جل من تـدخل أو اسـتهزاء اآلخـرين باألفكـار          تعويد الطالب على عدم الخوف أو الخ       .3

 .المطروحة
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  .)(Fisher, 2001 يهااالبتعاد عن إصدار أحكام سريعة علو ،تقبل جميع أفكار الطالب .4

 ؟...ماذا ؟ كيف ؟ ما الذي أدى ؟ ماذا تتوقع أن يحدث لو            : مثل   متنوعة   أسئلةالمعلم  طرح   .5

  .  استخلص، برهن،استنبط ،اقترح

 .تتحدى فكر الطالبعرض الدرس بطريقة  .6

  .تشجيع الطالب على اكتشاف حقائق ومفاهيم وتعميمات جديدة لها صلة بموضوع الدرس .7

 م، والـتعل   األدوار ل، واالكتشاف، وتمثي  العصف الذهني  :استخدام طرق تدريس متنوعة مثل     .8

   .التعاوني

 .تعديل بعض األفكار الناتجة من الحوار مع الطالب .9

 .ى مواقف غير مألوفة للطالبتطبيق المفاهيم والحقائق عل .10

 .)2008 مانية،العوزارة التربية والتعليم ( استخدام العديد من الوسائل التعليمية بفاعلية .11

حيث أن الحرية تسمح للطلبـة       ،األفكارإتاحة الفرصة للمبادأة والمغامرة والتعامل الحر مع         .12

 التـي   األخطاءلتفكير في   ، وحثهم على ا   ألدائهمبالمشاركة الفعالة في النشاطات بدون قيود       

 .يتوقع ظهورها

 . لتخطيط الفعال الذي يعده المعلم بهدف جعل التعلم ذا معنى لدى الطلبةا .13

 ).2007العتوم والجراح وبشارة،(توفير الوقت المناسب والمصادر البيئية لتجريب األفكار .14
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  :الدراسات السابقة  2.2 

 ستراتيجيات الذكاءات المتعددة في تحصيل طلبة الـصف ادام  أثر استخبدراسة الحالية الدراسة تهتم

  .العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي لديهم في الخامس

المتعلقة بنظرية الـذكاءات   والمؤلفات السابقة، والبحوث على الدراسات، باالطالع الباحث قام لذلك 

   Dissertation Abstracts International ( D A I ). الدولية األطروحة وملخصات ، المتعددة

 تيسر الحصول عليها باإلضافة إلى تعليـق علـى كـل            يلذا يتناول هذا القسم الدراسات السابقة الت      

السابقة إلى المحـاور   الدراسات بتصنيف الباحث قام وقد وتعليق عام على الدراسات السابقة، محور،

  :اآلتية

 الذكاءات المتعددة فـي تحـصيل       تراتيجيات اس م استخدا أثرالدراسات التي تناولت    : المحور األول 

  . العلوم وبعض المتغيرات األخرى

ذكاءات المتعددة في التحصيل في      ال استخدام استراتيجيات  أثر الدراسات التي تناولت  : المحور الثاني 

  .وبعض المتغيرات األخرىمتعددة تعليمية مواد 

  .األخرىببعض المتغيرات لمتعددة الدراسات التي تناولت عالقة الذكاءات ا: المحور الثالث 

الذكاءات المتعـددة فـي     استخدام استراتيجيات   الدراسات التي تناولت أثر     :  المحور األول    1.2.2

  :المتغيرات األخرى وبعض ،تحصيل العلوم

إلى فحص أثر   هدفت هذه الدراسة(Ucak, Bag &  Usak,  2006) كيسوي وباج وكيكويدراسة 

 ، فـي العلـوم    لصف السابع األساسـي   طلبة ا  تحصيل يلذكاءات المتعددة ف  استخدام استراتيجيات ا  

طالباً من طلبة الصف الـسابع      ) 54(واتجاهاتهم نحو العلوم، أجريت الدراسة على عينة تكونت من          

طالباً، وقد اسـتخدم فـي      ) 27( إلى مجموعتين األولى تجريبية وعددها       األساسي، قسمت عشوائياً  

وقد تـم    طالباً،) 27(ذكاءات المتعددة، والمجموعة الثانية ضابطة وعددها       تدريسها استراتيجيات ال  

 فهي اختبار كيمياء تحـصيلي ومقيـاس        ،أما أدوات القياس المستخدمة     التقليدية، ةقيتدريسها بالطر 

في تحصيل طلبـة     داللة إحصائية    اتق ذ ووجود فر  :أظهرت نتائج الدراسة  و  في العلوم،  تاتجاها

ستراتيجيات الـذكاءات  اباستخدام  الذين درسوا التدريسستراتيجية يعزى العلوم الصف السابع في ال 

في اتجاهات طلبة الصف الـسابع     وجود فروق دالة إحصائياً     و ،المتعددة لصالح المجموعة التجريبية   

 .نحو العلوم لصالح المجموعة التجريبية
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تيجيات الذكاءات المتعددة في    أثر استخدام استرا  هدفت إلى استقصاء     دراسة) 2003( البدور وأجرى

، أجريـت   تدريس العلوم في التحصيل واكتساب عمليات العلم لدى طلبة الصف الـسابع األساسـي             

 موزعين على شعبتي ذكور، من طلبة الـصف         ، وطالبة طالباً) 95(  من تكونت   عينةالدراسة على   

طالبـات الـصف الـسابع     وشعبتي إناث مـن      ،السابع األساسية في مدرسة المزار األساسية للبنين      

األساسي في مدرسة المزار األساسية للبنات، ولجمع بيانات هذه الدراسـة تـم اسـتخدام اختبـار                 

 ةتحصيلي في مادة العلوم العامة، وتم استخدام مقياس مهارات عمليات العلـم والمتـضمن خمـس               

دام أداة مسح الذكاءات     فقد تم تحديدها باستخ    ،، أما قدرات الذكاءات المتعددة    مستويات مصنفة هرمياً  

 التـي توصـلت إليهـا        بعد ترجمتها وتعديلها ومن أهم النتائج      )ماكنيزي(المتعددة والتي استخدمها    

التدريس لـصالح   ستراتيجية   داللة إحصائية في تحصيل الطلبة يعزى ال       اتق ذ و وجود فر  :الدراسة

اكتـساب الطلبـة    و ،لمتعـددة  الذين درسوا باستخدام استراتيجيات الـذكاءات ا       المجموعة التجريبية 

 اتق ذ وعدم وجـود فـر    و ،لصالح المجموعة التجريبية   التدريسستراتيجية  لعمليات العلم يعزى ال   

 ،عزى للتفاعل الثنائي بين استراتيجيات الذكاء المتعدد والجنس في تحصيل الطالب          تداللة إحصائية   

  . األساسية العلمكتساب عملياتوجد أثر للتفاعل بين استراتيجيات التدريس والجنس في افي حين 

تحصيل في أثر الذكاءات المتعددة هدفت إلى استقصاء بدراسة  (Cutshall, 2003) كاتشل توقام

 الثامن بالمرحلة   من طلبة الصف  طالباً  ) 99( تكونت من    أجريت الدراسة على عينة    ،المفاهيم العلمية 

الب في كل مجموعة، وطبق عليهم      ط) 5_4(المتوسطة، تم توزيعهم إلى مجموعات صغيرة بواقع        

تحـصيل  اختبـار    تم تطبيـق   ،بعد تصنيفهم وفقاً ألنواع الذكاءات لديهم      ،مقياس الذكاءات المتعددة  

أظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين الطالب فـي          و ،على عينة الدراسة  ) المفاهيم العلمية (

ثير للذكاءات المتعددة على تحصيل الطـالب       وعدم وجود تأ   أنواع الذكاءات لصالح الذكاء المكاني،    

  .للمفاهيم العلمية في مادة العلوم

هدفت إلى استقصاء أثر برنامج  تدريبي في تـدريس           دراسة )2001( وكامل   يالدرديركما أجرى   

العلوم لتنمية أنماط الذكاءات المتعددة لدى معلمات الفصل الواحد متعدد المستويات، أجريت الدراسة             

واستخدمت الدراسة المـنهج شـبه       معلمة من معلمات الصف الواحد،    ) 141(تكونت من   على عينة   

 وهي الـذكاء    ، ومقياس لتقويم أنماط الذكاء المتعدد     ، وتمثلت أدواتها في البرنامج التدريبي     ،التجريبي

 :أظهرت نتـائج الدراسـة     ،) الموسيقي، المكاني، والذاتي   ،االجتماعي الحركي المنطقي، اللغوي،(

اع مستوى الذكاء في أنماطه السبعة معاً لدى معلمات عينة الدراسة بعـد تـدريبهن بواسـطة                 ارتف

  .برنامج تنمية أنماط الذكاءات المتعددة عما كان عليه قبل التدريب

  68



باسـتخدام   إلى استكشاف أثـر التـدريس    هذه الدراسةهدفت  (Karen, 2001)دراسة كارينأما 

 تحصيل طلبة الصف التاسع األساسي في مادة العلوم، ولتحقيـق           الذكاءات المتعددة في  استراتيجيات  

 وفق نظرية الذكاءات    ،تعلمية في وحدة الفلك    – قام الباحث بتطوير أنشطة تعليمية       ،أهداف الدراسة 

وقد  من طلبة الصف التاسع،   ) شعبة واحدة (و) معلم(المتعددة أجريت الدراسة على عينة مكونة من        

 أن  :أظهرت النتائج  و  الوحدة تم تطبيقه قبل تنفيذ تجربة الدراسة وبعدها،        أعد اختبار تحصيلي لمادة   

 قد أدى إلى تحسين مستوى تحصيل أفراد العينة في مـادة            ،التدريس وفقاً لنظرية الذكاءات المتعددة    

تعليمية غير تقليدية تتمشى مع ذكـاءات التالميـذ          العلوم، كما ساعد هذا المعلم على ابتكار أنشطة       

  .ةالمتعدد

 المتعـددة فـي      استراتيجة الـذكاءات   م استخدا أثرالدراسات التي تناولت    :  المحور الثاني  2.2.2 

  .  وبعض المتغيرات األخرى، متعددةتعليميةحصيل في مواد الت

 اسـتراتيجيات  باسـتخدام  التـدريس  أثر إلى تقصي هذه الدراسة هدفت) 2008(  دراسة البركاتي 

 لـدى  الرياضـي  والترابط والتواصل في التحصيل ) K.W.L(و لستا والقبعات المتعددة الذكاءات

المجـسمات،   هندسـة  وحدة الدراسة على طبقت المكرمة، مكة بمدينة المتوسط الثالث الصف طالبات

 فـي  الطالبات تحصيلي لقياس تحصيل اختبار للمعلمة، كما تم إعداد ودليل ،للطالبة إعداد وحدة وتم

 مـن  عينة مكونـة  أجريت الدراسة على الرياضي، والترابط التواصل مهارتي لقياس وآخر ،الوحدة

 وقد والرابعة ضابطة، تجريبية منها مجموعات ثالث أربع على عشوائياً توزيعهن جرى  طالبة،)95(

 وتـم تـدريس   المتعـددة،  الـذكاءات  استراتيجيات باستخدام األولى التجريبية تدريس المجموعة تم

وتم تدريس المجموعة التجريبية الثالثـة   ،)K.W.L(استراتيجيةباستخدام  ةالثاني التجريبية المجموعة

 الضابطة فقد تم تدريـسها بالطريقـة التقليديـة،    الست، أما المجموعة القبعاتاستراتيجية  باستخدام

الضابطة من  المجموعة  وعات التجريبية الثالث على     جممالتفوق كل مجموعة من      :أظهرت النتائج و

ومن حيـث التـرابط      وعند مستويات التذكر، التطبيق، التحليل التركيب،      دراسي،حيث التحصيل ال  

 مـن    الـضابطة  ةعلى المجموع كذلك تفوق مجموعة الذكاءات المتعددة والقبعات الست         الرياضي،

               مجموعـة  و في حين تفوقت مجموعتي الذكاءات المتعددة      ،حيث مستوى الفهم والتواصل الرياضي    

)(K.W.L تفوق مجموعة الذكاءات المتعـددة     ، و  الضابطة من حيث مستوى التقويم     على المجموعة

وتفوق مجموعة القبعات الست علـى مجموعـة         على مجموعة القبعات الست عند مستوى التقويم،      

             وتفـوق مجموعـة الـذكاءات المتعـددة علـى مجموعـة            ،الذكاءات المتعددة عند مستوى التذكر    

)K.W.L( كذلك تفوق مجموعة القبعـات الـست علـى          و ،ستوى الفهم والتواصل الرياضي   عند م

 .التذكر عند مستوى) K.W.L (مجموعة
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الذكاءات المتعددة في   استراتيجية  هدفت إلى الكشف عن أثر استخدام       دراسة   )2007(كرمة  وأجرى  

هداف الدراسـة تـم     إكساب طلبة التعليم المساند حقائق الضرب مقابل الطريقة التقليدية، ولتحقيق أ          

إعداد دليل المعلم وفق استراتيجيات الذكاءات المتعددة في حقائق الضرب ضـمن جـدول العـدد                

 طالبـاً ) 146(، أجريت الدراسة على عينة تكونـت مـن          )مقنن(عشرة، وتم بناء اختبار تحصيلي      

لخليل التابعة  السابع في مدارس منطقة ا     وطالبة من طلبة الصفوف الثالث، الرابع الخامس، السادس،       

) 73(لوكالة الغوث الدولية، بحيث قسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين، إحداهما تجريبية مكونة من              

 وطالبة، وتم تدريس المجموعة التجريبية لمدة       طالباً) 73(وطالبة، وأخرى ضابطة مكونة من       طالباً

 الـضابطة بالطريقـة     شهر وفق استراتيجيات الذكاءات المتعددة، في حين تم تـدريس المجموعـة           

تطبيـق  االنتهاء مـن    وبعد  التقليدية الذي يقوم على أساس العرض والشرح والتلقين واالستظهار،          

نتائج فاعلية أسلوب   ال أظهرتو ،تجربة الدراسة، تم تطبيق اختبار تحصيلي على مجموعات الدراسة        

  . تحصيل لديهم مما يعني زيادة ال،الذكاءات المتعددة في إكساب الطلبة لحقائق الضرب

 فعالية أنشطة الذكاءات المتعـددة   استقصاء إلى(Al-Balhan, 2006) آل بلهاندراسة كما سعت 

طالب ) 410(تكونت من    طبقت الدراسة على عينة      في تحسين مستوى األداء األكاديمي في القراءة،      

بيـة وعـددها    تم توزيعهم إلى مجموعتين األولـى تجري       وطالبات بالمرحلة المتوسطة في الكويت،    

طبـق علـيهم مقيـاس      و ، وطالبـة  اًطالب) 200(طالب وطالبات، والثانية ضابطة وعددها      ) 210(

تم إعدادها وفـق نظريـة      ثم درست المجموعة التجريبية من خالل أنشطة         الذكاءات المتعددة قبلياً،  

هاء مـن تجربـة     وبعد االنت  ،التقليديةالذكاءات المتعددة، بينما درست المجموعة الضابطة بالطريقة        

نتائج وجود فـروق    ال أظهرت   على مجموعات الدراسة،  ق اختبارات األداء القرائي     يطبالدراسة تم ت  

دالة إحصائياً بين متوسطات درجات المجموعتين التجريبية والضابطة في األداء القرائـي لـصالح              

 المجموعـة   ووجود فروق دالة إحصائياً بين الذكور واإلنـاث مـن طـالب           ،  المجموعة التجريبية 

 مما يؤكد فعالية أنشطة الذكاءات المتعددة فـي تحـسين مـستوى األداء              ،التجريبية لصالح اإلناث  

  .القرائي

هدفت إلى فحص أثر برنامج تعليمي على أساس نظرية الـذكاءات    بدراسة  ) 2006( الدمرداش   وقام

د تكونت عينة الدراسة     الصف األول الثانوي، وق    طالباتالمتعددة في زيادة التحصيل في النحو لدى        

طالبة من طالبات الصف األول الثانوي العام، من مدرسة مركز سيدي سـالم الثانويـة               ) 300 (نم

طالبة، ) 150(للبنات التابع لمحافظة كفر الشيخ، وقد قسمت الطالبات إلى مجموعة تجريبية عددها             

طالبة، تم  ) 150(بطة عددها   تم تدريسها بالبرنامج التعليمي حسب الذكاءات المتعددة ومجموعة ضا        

تدريسها بالطريقة التقليدية، أما األدوات المستخدمة فهي اختبار تحصيلي واختبار القدرات العقليـة،             

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المجموعـة التجريبيـة            : وأظهرت النتائج 
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ين متوسط درجات القياس القبلـي      بو ،والضابطة في التحصيل الدراسي لصالح المجموعة التجريبية      

مما يـدل علـى فعاليـة        والبعدي للمجموعة التجريبية في متغير التحصيل لصالح القياس البعدي،        

فعاليـة البرنـامج    كانـت   و ،البرنامج المستخدم في زيادة التحصيل لدى طلبة المجموعة التجريبية        

صيل لدى الطالبـات فـي المجموعـة        التعليمي القائم على نظرية الذكاءات المتعددة في زيادة التح        

  .التجريبية كبيرة

تعلمي مبني على نظرية الذكاء     _  إلى التحقق من أثر برنامج تعليمي      )2005(دراسة القاسم   وسعت  

طالباً وطالبـة   ) 57(أجريت الدراسة على عينة مؤلفة من       المتعدد في تطوير مهارات التفكير الناقد،       

قسموا إلـى مجمـوعتين تجريبيـة       بحيث  ،  م اختيارهم عشوائياً  من طلبة كليات المجتمع األردنية ت     

واإلنـاث  ) 16( يمثل الذكور مـنهم      ،طالباً وطالبة ) 30(تكونت المجموعة التجريبية من      وضابطة،

واإلنـاث  ) 12( يمثل الـذكور مـنهم       ، وطالبة طالباً) 27( وتكونت المجموعة الضابطة من      ،)14(

تعلمي مبني على نظرية الذكاء المتعدد،      _ يم برنامج تعليمي  ، ولتحقيق أهداف الدراسة تم تصم     )15(

استمدت موضوعاته من مادة الثقافة اإلسالمية التي تدرس في كليات المجتمع، وتم تطبيقـه علـى                

 وللتحقق من   ،مدة شهر لأفراد المجموعة التجريبية على شكل لقاءات بواقع ثالثة لقاءات في األسبوع            

المعدل للبيئة األردنية والذي    وختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفكير الناقد        تم اعتماد ا   ،أثر البرنامج 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين       :أظهرت النتائج  ،طبق على المجموعتين التجريبية والضابطة    

متوسطات أداء المجموعة التجريبية والضابطة على اختبار كاليفورنيا لقياس مهارات التفكير الناقـد             

مهارة التقويم لصالح كل مـن الـذكور وإنـاث           فيو ،اده الفرعية لصالح المجموعة التجريبية    وأبع

للتفاعل بـين   و ، ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير الجنس      ق فرو عدم وجود و ،المجموعة التجريبية 

التحليل، االستدالل، االستنتاج، االسـتقراء وفـي       ( اآلتيةالجنس والمجموعة في المهارات الفرعية      

  ).لعالمة الكليةا

هدفت هذه الدراسة إلى قياس فاعلية وحدة مقترحة في الرسم البياني في ضوء              ) 2003( دراسة بدر 

أجريـت   نظرية الذكاءات المتعددة وأثرها على التحصيل واتجاهات الطـالب نحـو الرياضـيات،            

ـ   ) 25( الدراسة على عينة تكونت من  ة الريـاض،  طالباً بإحدى المدارس المتوسـطة للبنـين بمدين

واقتصر القياس االختباري للذكاءات المتعددة على البعدين البصري والمنطقي، وبعـض مفـردات             

 واستخدم المنهج التجريب، وقد     ،البعد االجتماعي أما باقي الذكاءات، فقد وضعت في صورة استبيان         

 الـذكاءات   الوحـدات المبنيـة علـى       والبرنامج أو  ،لتحصيلياتمثلت أدوات الدراسة في االختبار      

ارتفاع نسبة التحصيل في الرياضيات بعد      : أظهرت النتائج و واختبارات لقياس االتجاهات،     ،المتعددة

  .تدريس الوحدة باستراتيجيات الذكاءات المتعددة
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أثر تطبيق نظرية الذكاءات المتعددة   إلى الكشف عن هدفت دراسة (Dobbs, 2002) دوبسوأجرى 

أجريت الدراسة على عينـة تكونـت        ن ذوي التحصيل المتدني،    الصف السابع م   طالبتحصيل  في  

وقد تم تحليل نتـائج      مدرسين كمشاركين في المشروع،   ) 6(كما استخدمت الدراسة   ،طالباً) 45(من

وقائمـة الـذكاءات      لقائمة الذكاءات المتعددة،   الطالب من خالل اختبارات لألداء واستجابة       الطالب

 لتطبيـق   وقد توصلت الدراسة إلى وجود أثر دال إحصائياً        لمدرسين،المتعددة التي تم تطبيقها على ا     

  . نظرية الذكاءات المتعددة في تحصيل أفراد عينة الدراسة في الرياضيات والقراءة والكتابة

إلى فحص أثر استراتيجيات التدريس القائمة على   هدفت هذه الدراسة(Cobb, 2002)دراسة كوب 

أجريت الدراسة    الصف الرابع االبتدائي،    طالب التحصيل القرائي لدى  نظرية الذكاءات المتعددة في     

واسـتخدمت الدراسـة      منخفضي الدرجات في التحصيل القرائي،      طالباً )12(على عينة تكونت من     

قـد ازداد تحـصيلهم فـي    لطالب أن ا :أظهرت نتائج الدراسة  و اختبار للتحصيل في الفهم القرائي،    

 نتيجة الستخدام استراتيجيات التدريس الخاصـة بنظريـة الـذكاءات            والمهارات السلوكية  ،القراءة

  .المتعددة

هدفت هذه الدراسـة   ) (Gohlinghorst & Wessels, 2001هورست وويسلز جولن  دراسةأما و

تحـسين  تعلمي تم إعداده وفق نظرية الذكاءات المتعددة علـى           _إلى استقصاء أثر برنامج تعليمي    

) 107(تكونـت مـن     عينة   أجريت الدراسة على  وقد   سات االجتماعية، التحصيل الدراسي في الدرا   

 واختبـار   طبق عليهم قبلياً قائمة الذكاءات المتعددة،      ،الصف الرابع االبتدائي   وطالبة من طلبة     اًَطالب

ثم طبق برنامج قـائم      ،واستبيان تقدير الوالدين لذكاءات أبنائهم     في الدراسات االجتماعية،  ي  تحصيل

 يقطب تم ت  ،بعد االنتهاء من تنفيذ تجربة الدراسة     و أسبوعاً،) 16(لذكاءات المتعددة لمدة    على أنشطة ا  

تفوق التالميذ في اختبارات التحصيل     الدراسة  أظهرت نتائج   وقد   مقاييس الدراسة على أفراد العينة،    

يل مما يؤكد فعالية البرنامج المقترح في تحسين مـستوى التحـص           ،الدراسي للدراسات االجتماعية  

  . للمتعلمينالدراسي

 الذكاءات  قائمة على أساليب تعلمفحص أثر استخدامإلى ) Snyder, 2000 (دراسة سنايدروسعت 

 مستوى التحصيل الدراسي لدى طالب المدارس العليا بالواليات المتحـدة األمريكيـة            على  المتعددة  

 ،سنة) 18-12( بينمارهم   أع تراوحت ،طالباً وطالبة ) 220( طبقت الدراسة على عينة مؤلفة من       

 حيث اعتمد في تدريس المجموعة األولـى علـى أسـاليب            ، على مجموعتين متكافئتين   توزيعهم تم

بينما اعتمد في تدريس المجموعة الثانية على أساليب أعدت أنشطتها وفقا لنظرية             التدريس التقليدية، 

وكذلك تم إعـداد   ،تضمن سبعة ذكاءاتالذكاءات المتعددة، وقد تم استخدام قائمة للذكاءات المتعددة ت  

            وتفـضيل األوضـاع   ) كلـي  تحليلـي، (و) حركـي  بصري لمسي،  ،سمعي(قائمة ألساليب التعلم    
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وإدراك الفرد لذاتـه مـن       ،) العمل الفردي الجماعي   ،الضوضاء ،الهدوء غير الرسمية،  الرسمية،( 

 ،باإلضـافة إلـى اختبـار تحـصيلي    ) التعلم  االحتياج إلى التنظيم عند ،المسؤولية ،المثابرة(حيث  

 أداء المجموعة التجريبية    متوسطات داللة إحصائية بين     اتق ذ ووجود فر  : الدراسة  نتائج أظهرتو

 التي اعتمدت أساليب التدريس فيهـا       ة التجريبي  التحصيل الدراسي لصالح المجموعة     في والضابطة

 اإلناث في الذكاء الشخصي واللغـوي       لصالح بين الذكور واإلناث  و ،على نظرية الذكاءات المتعددة   

والموسيقي واالجتماعي وتفضيل العمل الفردي وتفضيل الهدوء وأسلوب التعلم البصري والتحليلـي            

 ،لصالح الذكور في الذكاء الجسمي والمنطقي والمكاني      و ،التحصيل الدراسي والمثابرة باإلضافة إلى    

 .وتفضيل العمل مع اآلخرين

 أثـر تطبيـق برنـامج قـائم علـى      صهدفت إلى فحبدراسة  (Chardon, 1999)شاردون وقام 

أجريت   والدافعية لدى طلبة المرحلة الثانوية،     ،استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التحصيل الدراسي     

طالباً وطالبة من طلبة المرحلة الثانوية، أظهرت نتـائج       ) 37( عينة الدراسة مؤلفة من      ىالدراسة عل 

 ، الذين درسوا وفق اسـتراتيجيات الـذكاءات المتعـددة          نسبة التحصيل لدى التالميذ    زيادة :الدراسة

 .وزيادة مستوى الدافعية حدوث ارتفاع في مشاركة التالميذ في المناقشات التعاونية الفصلية،و

هدفت إلى فحص أثر تطبيـق اسـتراتيجيات الـذكاءات    دراسة  (Blake, 1999)  بليلككما أجرى

 مـن الـصفوف     طالباً) 37(صيل األكاديمي أجريت الدراسة على عينة مكونة من       المتعددة في التح  

 بتشخيص ضعف التحصيل األكـاديمي والـسلوكيات غيـر          قام الباحث و لعاشر،الرابع والسادس وا  

 بواسطة السجالت المدرسية والمالحظات واالستبيانات الموجهة للطالب، وقد تـم تطبيـق             ةالمالئم

لمدة سبعة شـهور،    متعدد  ال اتذكاءال واستراتيجياتتعاوني  التعلم  ال ريقةأعد وفق ط  البرنامج الذي   

وبعـد معالجـة      واختباراً بعدياً للحصول على بيانات عن تقدم التالميـذ،          اختباراً قبلياً   الباحث قطب

وتقـديم نـشاطات     ،أظهرت النتائج أن تطبيق استراتيجيات الذكاءات المتعـددة       و ،البيانات إحصائياً 

  .  للمتعلميننوعة أدى إلى تحسن التحصيل األكاديميطالبية مت

هدفت هذه الدراسة إلى فحص أثر تطبيق اسـتراتيجيات  ) (Macgraw, 1997دراسة ماكجوروفي 

أجريت  التدعيم القائمة على نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة في تحصيل الطلبة للمفاهيم الحسابية،           

سـت  ( وطالبة من طلبة طالب الصف السابع األساسـي        طالباً) 180(الدراسة على عينة مكونة من    

 على المعالجات المختلفة، في الجزء األول من الدراسة شاركت           تم توزيعهم عشوائياً   ،)شعب دراسية 

أربعة من هذه المجموعات في مقارنة فاعلية استراتيجيات التعليم بناء على نظرية الذكاءات المتعددة              

الجزء الثاني تم توزيع التالميذ في مجموعات حسب المستوى فـي           وفي   ،مع طرق التدعيم التقليدية   

 وتم مقارنة درجات االختبار البعدي للمستوى األول والثالث لكل وجه مـن             ،أوجه الذكاءات السبعة  
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أوجه الذكاءات السبعة عند تدعيم المفاهيم في استخدام استراتيجيات تقوم على نفـس الـذكاء، أمـا                 

: أظهرت النتـائج  و ،ط الدرجات بدرجات اختبار الذكاءات المتعددة الفرعيفقد تم رب الجزء الثالث، 

 في تحصيل التالميذ للمفاهيم الحسابية عند التدعيم باستخدام الـذكاءات           ال توجد فروق دالة إحصائياً    

ارتبطت درجات التحصيل في االختبار البعدي ارتباطاً مرتفعـاً         ، كما   المتعددة بأسلوب غير مطابق   

   . التدعيم بالذكاءات المتعددةعندما تم

 التأكد من وجود أثر التعليم الخـاص         إلى تفقد قام بدراسة نوعية هدف    )  ,Fisher 1997(أما فيشر 

بذكاء الطالب الفردي ومدى تأثيره على نمو المتعلم األكاديمي، وعن وجود عالقة ارتباطيـه بـين                

رية جـاردنر للـذكاءات المتعـددة،        ركزت على نظ   وقد الذكاء الفردي ونوع التدريس المستخدم،    

ولإلجابة عن أسئلة الدراسة قام الباحث بمراجعة شاملة لألدب التربوي في هذا المجال، وتم التركيز               

 دراسات من أجل المراجعة والتحليل، تم من خاللها وصف الخصائص           (8)على عينة  تكونت من      

فهم نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة     المتصلة بهذه الدراسة، واستخدمت هذه األوصاف في تعميق         

في البيئات التي استخدمت فيها النظرية، وأظهرت نتائج الدراسة أن استخدام استراتيجيات الذكاءات             

كما تساعد فـي زيـادة       ساعد في زيادة تحصيل الطلبة بطريقة غير مباشرة،       يالمتعدد في التدريس    

يجيات عند استخدامها في تطوير المناهج، وفـي        وأظهرت أهمية االسترات   االهتمام بحاجات الطلبة،  

 وتمكن المربين من خلق بيئات تعلم وتعلـيم         ،التعليم التعاوني والعمل مع مجموعات الطلبة المختلفة      

 .     تمكن الطلبة من التعلم بشكل أفضل

 إلى فحص أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة (Carson, 1996)كارسون وسعت دراسة 

قسموا  ،طالباً) 118( القدرة على حل المسائل والتحصيل، أجريت الدراسة على عينة تكونت من           في

التعلـيم    درسوا عمليات حل المسائل باسـتخدام أسـلوب        ،طالباً) 59( مجموعة ضابطة شملت     إلى

 درسوا حـل المـسائل باسـتخدام اسـتراتيجيات          ،طالباً) 59( ومجموعة تجريبية شملت     ،التقليدي

وتم  وتم وضع الطلبة في مدرسة ابتدائية ثنائية اللغة في والية فلوريدا األمريكية،             المتعددة، الذكاءات

وزع الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم        اختيار عينة طبقية عشوائية لتمثل كل فصل دراسي،       

علـى هـذه    والطلبة الذين يعانون من ضعف الكفاءات في قراءة اللغة اإلنجليزية وكتابتها وفهمهما             

وجود فـروق ذات     :أظهرت نتائج تحليل عالمات الطلبة على التطبيقين القبلي والبعدي        والصفوف،  

 وتحصيل الطلبة لـصالح المجموعـة       ، وخطوات حل المسائل   ،داللة إحصائية في استخدام األشكال    

  .وجود تحسن لدى أفراد المجموعة التجريبية من حيث أسلوب حل المسائل ودقتهاو ،التجريبية
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 التعلم المستندة إلـى  تهدفت التعرف إلى أثر خيارا دراسة (Finnegan, 1995) نفيينيغاأجرت و

أجريت الدراسـة علـى      ،صفوف إحدى كليات المجتمع   في تحصيل طلبة    نظرية الذكاءات المتعددة    

أعضاء هيئة تدريس في كلية مجتمع كبيرة في إحدى الواليـات            ) 3( و طالباً) 72(عينة تكونت من    

 وقام كل معلم بتدريس صفين متماثلين في المواضيع، وطبق هؤالء المعلمـون أسـاليب               ،األمريكية

الذكاءات المتعددة في صفوف أخرى، وتـم توزيـع         استراتيجية  تدريس تقليدية في أحد الصفوف و     

تم اختبار الفرضيات المتعلقة بالفروق بين المجموعـات        و ،الطلبة بشكل عشوائي على ستة صفوف     

ودافعية  التحصيل األكاديمي، ودافعية الطلبة لتعلم المحتوى األكاديمي،      ( :اآلتيةيتعلق بالمجاالت   فيما  

واستخدمت نتائج عالمات الطلبة الفصلية لقيـاس        ،)والفعالية التدريسية المتوقعة   المعلمين للتدريس، 

ت للحـصول علـى     واالسـتبيانا  التحصيل األكاديمي للطلبة، وتم استخدام المقابالت شبه المنظمة،       

 اسـتراتيجيات    الطلبة الـذين درسـوا وفـق       أظهرت النتائج تفوق   و ،معلومات حول دافعية الطلبة   

  . الدراسيالطريقة التقليدية في التحصيلب مقارنة بالطلبة الذين درسواالذكاءات المتعددة 

  .يرات األخرىالدراسات التي تناولت عالقة الذكاءات المتعددة ببعض المتغ:  المحور الثالث 3.2.2

هدفت هذه الدراسة التعرف إلـى العالقـة بـين الـذكاءات            ) 2006( دراسة عبد القادر وأبو هاشم    

وكذلك دراسـة    والتحصيل الدراسي،  فعالية الـذات، وأسلوب حـل المشكالت،    : المتعددة وكل من  

بينها ) لثالثي  الثنائية وا ( الجنس والفرقة الدراسية والتخصص الدراسي والتفاعالت       : تـأثير كل من  

طالباً وطالبـة بكليـة   ) 475(تكونت من طبقت الدراسة على عينة  على درجات الذكاءات المتعددة، 

وتم تطبيق قائمة الذكاءات المتعـددة،       ،طالبة) 291( طالباً،) 184( منهم التربية جامعة الـزقازيق،  

وجـود تـأثير دال     : راسة الد جأظهرت نتائ و ومقياس أسلوب حل المشكالت،   ،  ومقياس فعالية الذات  

 فعالية الذات وحـل المـشكالت والتحـصيل الدراسـي،         : إحصائياً للذكاءات المتعددة على كل من     

 والجـسمي  المنطقـي والمكـاني  (  الـذكاءات  فيوللتفاعل الثنائي بين الجنس والتخصص الدراسي       

م وجود فروق دالة    عدو ،، وذلك لصالح الطلبة الذكور في الفرع العلمي       )والطبيعي، والدرجة الكلية  

عـدم وجـود تـأثير دال       و ، بين متوسطات درجات الذكور واإلناث في الذكاءات المتعددة        إحصائياً

  . إحصائياً للتفاعل الثنائي والثالثي بين الجنس والفرقة الدراسية على الذكاءات المتعددة

طلبة مرحلة التعليم    معرفة مستويات الذكاء المتعدد لدى       ىإل) 2004( عفانة والخزندار  وسعت دراسة 

مؤلفة  عينة   طبقت الدراسة على   األساسي بغزة وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات والميول نحوها،       

 الصف األول إلى الصف العاشـر األساسـي فـي المـدارس              طلبة طالًبا وطالبة من  ) 1387 (من

التحليلـي، واألدوات   ولإلجابة عن أسئلة الدراسة، استخدم الباحثان المنهج الوصفي         ،  الحكومية بغزة 

ومقيـاس الميـل نحـو       للذكاءات المتعددة واختبار التحصيل في الرياضـيات،      " تيلي"قائمة  : اآلتية
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عينة الدراسة تمتلك الذكاء المتعدد بـدرجات مختلفـة بالنـسبة            أن :النتائج أظهرتو ،الرياضيات

 بين ترتيب الذكاء الموسـيقي      لمرحلة التعليم األساسي بغزة؛ ففي هذه المرحلة يتضح أن هناك اتفاقًا          

، والذكاء البينشخصي عند الذكور واإلناث، وتفوق الذكاء البينشخصي عـن           الضمنشخصىوالذكاء  

 عندهم، بينما اختلف ترتيب الذكاء اللغوي اللفظي، والذكاء المنطقي الرياضي،           الضمنشخصىالذكاء  

حيث تفوق الذكاء المنطقي الرياضي      ،والذكاء المكاني، والذكاء الجسمي حركي عند الذكور واإلناث       

، والذكاء اللغوي اللفظي والذكاء المكاني عنـد        ثه لدى اإلنا  والذكاء الجسمي حركي عند الذكور عن     

 وأوضحت النتائج كذلك أنه توجد عالقة موجبـة بـين الـذكاء المنطقـي               ه لدى الذكور،  اإلناث عن 

ن الذكاء المنطقي الرياضـي والميـل       الرياضي والتحصيل في الرياضيات، وأيًضا عالقة موجبة بي       

  . نحو الرياضياتلدى طلبة الصف العاشر األساسي بغزة

العالقة بين الذكاءات المتعددة والتحصيل  )Susan& Dale, 2004( سوزان ودال دراسةوتناولت 

طبق الباحثـان   ،  ممن يدرسون بالصف الرابع   طالباً   )288(الدراسي في القراءة لدى عينة مكونة من      

علـى عينـة   ) Intelligences Multiple  Inventory of Teele( للذكاءات المتعددة ية تيلقائم

 الدراسة وجود عالقة ارتباطيه     أظهرت نتائج واختبار آخر للتحصيل الدراسي في القراءة،        الدراسة،

  .عينة الدراسةفي القراءة لدى أفراد  دالة إحصائياً بين الذكاءات المتعددة ومستوى التحصيل

 العالقة بين الذكاءات المتعددة والتحـصيل  استكشافهدفت دراسة ب (Shearer, 2004)شيرر ام وق

 القدرة التنبؤية لمقياس الذكاءات المتعددة في تصنيف األفراد وفقاً لألنـشطة            والتعرف إلى الدراسي،  

) 340(تكونـت مـن   أجريت الدراسة على عينة      ،)والحركية والمسرحية الموسيقية والفنية (المختلفة  

، وطبـق   في المرحلة الجامعيـة    وطالبة   اًطالب) 400(وطالباً وطالبة بالمدرستين المتوسطة والعليا،      

 )ت(عليهم جميعاً مقياس الذكاءات المتعددة، وباستخدام النسب المئوية ومعامل االرتبـاط واختبـار              

ه التنبؤية لألفـراد    أظهرت النتائج تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الثبات والصدق من خالل قدرت           و

 ووجود فروق   ،بمهاراتهم المختلفة، وكذلك وجود ارتباط بين الذكاءات المتعددة والتحصيل الدراسي         

 ،الجسمية، واللغوية، والمكانية، والموسـيقية    ( بين طالب المرحلة المتوسطة والجامعية في الذكاءات      

  .ابي والشخصي واالجتماعيبينما لم توجد فروق بينهم في كل من الذكاء الحس ،)والطبيعية

هدفت إلى  ةدراس)  (McMahon, Rose& Parks,  2004 وروس وباركسماك ماهونوأجرى  

، وعالقة هذه الذكاءات بالتحصيل     ها للذكاءات المتعددة وصدق   )Teele( يثبات قائمة تيل  الكشف عن   

لرابع اإلبتـدائى،   الصف ا في  طالباً وطالبة   ) 288(أجريت الدراسة على عينة تكونت من       ،  القرائي

 تمتع   هذه الدراسة  أظهرت نتائج  و  للذكاءات المتعددة، واختبار الفهم القرائي،     يطبق عليهم قائمة تيل   

  ،)0.24 ، 0.09( حيث انحـصرت بـين     قائمة تيلى للذكاءات المتعددة بدرجة منخفضة من الثبات،       
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ط مـنخفض بـين جميـع       وأن الذكاءات المتعددة غير منبئة بالتحصيل القرائي، حيث وجد ارتبـا          

وأن ترتيب الذكاءات المتعـددة لـدى أفـراد      ما عدا الذكاء الحسابي،    ،الذكاءات والتحصيل القرائي  

   .) واللغوي، والشخصي، والموسيقى، واالجتماعي، والجسمي، والحسابي،المكاني(العينة هي 

ت المتعـددة  دفت هذه الدراسة إلى الكشف عن عالقـة الـذكاءا  ه (Sholk, 2002)دراسة شولك و

 مـن   طالباً) 132( أجريت الدراسة على عينة تكونت من        ،بالتحصيل في القراءة والكتابة والحساب    

قائمة القياس النمائي   : اآلتيةطالب المدرسة العليا، ولتحقيق أهداف الدراسة استخدم الباحث األدوات          

 وجود عالقة   :نتائج الدراسة أظهرت  وللذكاءات المتعددة، واختبارات في القراءة والكتابة والحساب،        

  . موجبة بين التحصيل والذكاءات المتعددة

ـ          )2001 (دراسة الشريف وتناولت    ي مدى فاعلية نظرية معالجة المعلومات والذكاءات المتعـددة ف

طالب وطالبـة   ) 106(تكونت من   االرتباط والتنبؤ بالتحصيل الدراسي، أجريت الدارسة على عينة         

بطارية اختبارات عمليات معالجـة المعلومـات،       وقد تم تطبيق    ،  ساسيمن طلبة الصف الخامس األ    

فى نهاية الفصل الدراسي األول تم الحـصول        على عينة الدراسة، و   ومقياس تقييم الذكاءات السبعة     

 مـواد اللغة العربية، والعلـوم، والرياضـيات والدراسـات االجتماعيـة،          في عالمات الطلبة على  

وجـود   :أظهـرت النتـائج   ،  )ت(اط، وتحليل االنحدار المتعدد، واختبار    وباستخدام معامالت االرتب  

الـذكاءات  وبين التحصيل الدراسي وكل من متغيـرات معالجـة المعلومـات             ارتباط دال إحصائياً  

لبعض الذكاءات في التحصيل الدراسي      وجد أثر دال إحصائياً   و ،المتعددة لدى كل من البنين والبنات     

  .تلدى كل من البنين والبنا

 مدى فعالية تقييم األداء باستخدام أنشطة الـذكاءات         التحقق من دراسة هدفت    )2001(سيد   وأجرى

عينـة   أجريت الدراسة على   ، اكتشاف الموهوبين من تالميذ المرحلة االبتدائية      فيالمتعددة لجاردنر   

 وبعد تحديـد    ،تها عليهم مهام الذكاءات الثالثة وأنشط     تحيث طبق ،  طالباً وطالبة ) 128(تكونت من   

الموهوبين والعاديين، تم تطبيق اختبارات القدرات المعرفية، واختبار المصفوفات المتتابعة،واختبار          

 اكتـشاف الموهـوبين     فيأظهرت النتائج صدق نظرية الذكاءات المتعددة        و ،وكسلر لذكاء األطفال  

 الحـسابي (ن الثالث  ويتضح ذلك من وجود فروق دالة إحصائياً بين مجموعات الموهوبي          ،وتصنيفهم

اختبار المصفوفات المتتابعة والقـدرات غيـر اللفظيـة لـصالح           :  كل من  في) واللغوي والمكاني 

 فـي  وكذلك القدرات اللفظية لصالح الموهـوبين        ، الذكاء المكاني، وفى الذكاء اللفظي     فيالموهوبين  

بينما لم توجـد فـروق       ، الذكاء الحسابي  فيوفى القدرات العددية لصالح الموهوبين       ،الذكاء اللغوي 

  . كل من الذكاء العملي والذكاء العام والتحصيل الدراسيفيدالة بينهم 
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إلى استكشاف الفروق في أنماط الذكاء والعالقـة بـين   هدفت بدراسة  )Sook, 1996(  سوكوقام

  وطالبة مـن طالباً) 1165(أجريت الدراسة على عينة تكونت منكاء المتعدد والتحصيل والذكاء،  الذ

مختلف المراحل الدراسية األساسية والثانوية والجامعية في كوريا، أظهرت النتـائج فروقـا بـين               

، حيث اختلفت األنماط الذكائية بـين       )العمر( المجموعات في الذكاء المتعدد يعزى للمستوى الصفي      

ا بين  التالميذ من حيث استخدام نمط دون غيره في مرحلة عمرية محددة، كما أظهرت النتائج فروق              

المجموعات في الذكاء المتعدد يعزى لمتغير الجنس، فقد كانت الفروق في األنماط الذكائية كبيـرة               

بين الذكور واإلناث في الصفوف األساسية واإلعدادية مقارنة بالمستوى الثانوي والجامعي، وكذلك            

ارتباط أقوى للتحصيل    والذكاء بشكل عام مع      ، بين الذكاء المتعدد والتحصيل    أظهرت النتائج ارتباطاً  

  . مع بعض األنماط الذكائية كالذكاء اللغوي والذكاء المكاني والذكاء المنطقي الرياضي

 صـدق مقيـاس   هدفت التعرف إلىدراسة  (Shearer& James, 1994)شيرر وجيمس  وأجرى

لـدى الطلبـة     ضوء نظرية جاردنر، وعالقتها ببعض المتغيـرات النفـسية           فيالذكاءات المتعددة   

، وطبـق علـيهم مقيـاس       من طلبة الجامعات    طالباً وطالبة  )338(وتكونت العينة من    ،  لجامعيينا

اللغـوي، والحـسابي والمكـاني، والموسـيقى، والجـسمي، والشخـصي،            ( الـذكاءات المتعددة   

واختبار التحصيل واختبار الطالقة اللفظية والتعبيريـة، وقائمـة سـترونج للميـول              ،)واالجتماعي

أظهرت النتائج تمتع المقياس بدرجة مرتفعة من الصدق،         و ،قياس وكسلر لذكاء الراشدين   المهنية، وم 

 وبين الطالقـة التعبيريـة     ،ووجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين الطالقة اللفظية والذكاء اللغوي         

والذكاء المكاني، ووجود ارتباط موجب دال إحصائياً بين الذكاءات المتعددة جميعهـا والتحـصيل              

 وكذلك وجود ارتباط موجب     ،وأن أعلى قيمة لمعامل االرتباط كانت مع الذكاء الشخصي         ،الدراسي

  .بين بعض الذكاءات وكل من الذكاء اللفظي والذكاء العملي لمقياس وكسلر

 بـين الـذكاء الجـسدي       ة التعرف إلى العالق    هذه الدراسة  هدفت) ,Doss 1993(دوس  أما دراسة   

طلبة الصفين الخامس والرابع األساسـيين مـن ذوي التحـصيل            لدى   الحركي والتحصيل المتدني  

 من مدرستين مـن     طالباً) 50( وتكونت عينة الدراسة من     في الرياضيات واللغة،   األكاديمي المتدني 

أظهرت نتائج الدراسة عدم وجود فـروق  و ،مدارس فلوريدا من مدارس الواليات المتحدة األمريكية     

 وجـود    كمـا أظهـرت    ، وتحصيلهم الدراسي  ، الذكاء الجسدي الحركي   بين أداء الطلبة على اختبار    

عالقة إرتباطية بين تحصيل الطلبة ذوي التحصيل المتدني وأدائهم علـى اختبـار قيـاس القـدرة                 

  .الحركية
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   التعليق على الدراسات السابقة 4.2.2

  :تعليق على الدراسات السابقة في المحور األول 1.4.2.2

أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة     استقصاء   في هذا المحور    تناولت الدراسات السابقة     •

 .وبعض المتغيرات األخرى في تحصيل العلوم،

يتضح ندرة الدراسات العربية واألجنبية في مجال استقصاء أثر استراتيجيات الذكاءات المتعـددة              •

 .في تحصيل العلوم على حد علم الباحث

 )2003(جريت في بيئات أجنبيـة باسـتثناء دراسـة البـدور          كما يتضح أن معظم الدراسات قد أ       •

  ).                                                        2001( وكامل يوالدردير

ـ      ،بعض الدراسات تناولت متغيرات أخرى إضافة إلى التحصيل        •  ا مثل اكتساب عمليات العلم، كم

 .(Ucak, Bag& Usak,  2006) واالتجاهات كما في دراسة )2003(البدورفي دراسة 

اتفقت جميع الدراسات على استخدام اختبار تحصيلي في العلوم كما تضمنت بعـض الدراسـات                •

أداة  واستبيان، والمقابالت الشخصية،  وكتابة المقاالت،  والزيارات الميدانية،  المالحظات والمذكرات، 

  . ت ومقياس لالتجاهاةالمتعدد قياس الذكاءات، م)ماكنيزي ( مسح الذكاءات المتعددة 

 كمـا فـي دراسـة       ،أجريت بعض الدراسات على عينة عادية من طلبـة المرحلـة األساسـية             •

دراسـة   باسـتثناء  ،(Ucak, Bag& Usak,  2006) ؛(Cutshall,  2003)؛ )2003(البـدور 

 .فقد أجريت على عينه من المعلمين ،(Karen,  2001)؛)2001( وكامل يالدردير

إذ تراوح حجـم العينـات التـي تـم استعراضـها مـا               من دراسة ألخرى،  اختلف حجم العينة     •

 (Ucak, Bag& Usak, 2006)؛ (Karen, 2001)، كما فـي دراسـة   )141،99،95،54،1(بين

 ). 2001( وكامل ي؛ الدردير(Cutshall,  2003)؛)2003(بدورال

 يردير؛ الد)2003(بدورال؛ (Ucak, Bag& Usak, 2006)؛ (Karen, 2001)توصلت دراسة  •

يعـزى السـتراتيجية    في تحـصيل العلـوم       داللة إحصائية    اتق ذ ووجود فر إلى   )2001(وكامل  

باسـتثناء    ،باسـتخدام إسـتراتيجيات الـذكاءات المتعـددة          لصالح الطلبة الذين درسـوا       التدريس

عدم وجود تأثير للذكاءات المتعددة على تحـصيل الطـالب    التي بينت (Cutshall, 2003)دراسة

 .يم العلمية في مادة العلومللمفاه
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 في تحـصيل طلبـة الـصف      أما الدراسة الحالية فقد تناولت أثر استراتيجيات الذكاءات المتعددة           •

 الـسابقة   تالدراسا، وبذلك تناولت متغير لم تتناوله       العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي لديهم     فيالخامس  

                               . اإلبداعي وهو تنمية التفكير -في حدود علم الباحث-

  :الثاني في المحور ة تعليق على الدراسات السابق2.4.2.2

استخدام استراتيجة الذكاءات المتعددة في       أثر السابقة في هذا المحور استقصاء    تناولت الدراسات    •

  . في مواد تعليمية متعددة، وبعض المتغيرات األخرى التحصيل

؛ )2007(؛ كرمـة    )2008(ت أجنبية باستثناء دراسة البركـاتي       معظم الدراسات أجريت في بيئا      •

 .)2006(؛ الدمرداش )2003(؛ بدر)2005(القاسم 

المتعددة في  الذكاءات استراتيجيات استخدام أثر تقصييتضح من الدراسات السابقة أنها اهتمت ب •

ـ  )2008( كما في دراسة البركـاتي       :مثل الرياضيات  التحصيل في مواد متعددة،             ) 2007(ة  ، كرم

،وفـي التحـصيل   (Carson, 1996) ؛(Macgraw, 1997)؛ (Dobbs, 2002)؛ ) 2003( بدر

، وفـي  (Al-Balhan, 2006)؛ (Cobb, 2002)  ؛(Dobbs, 2002) كما في دراسـة  :القرائي

 وفي النحو كما في،  (Gohlinghorst& Wessels, 2001) كما في دراسة:الدراسات االجتماعية

  ).2006(مرداش دراسة الد

فهـي  ) ,Fisher 1997(ما عدا دراسة فيـشر     المنهج التجريبي    اعتمدت معظم الدراسات كمية   •

هدفت إلى التأكد من وجـود أثـر        كما   ركزت على نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة،     قد  و ،نوعية

  .التعليم الخاص بذكاء الطالب الفردي ومدى تأثيره على نمو المتعلم األكاديمي

وتتمثل   المتعددة في بعض المتغيرات،    ت استراتجيات الذكاءا  مت بعض الدراسات أثر استخدا    تناول  •

وتحصيل المفاهيم العلمية، والقراءة     هذه المتغيرات في التواصل والترابط الرياضي، والتفكير الناقد،       

  .وحل المسألة الرياضية، واالتجاهات نحو الرياضيات ،ةوالكتابة والدافعي

اختبار القدرات  ( تحصيلي، كما تضمنت بعض الدراسات     ر الدراسات السابقة اختبا   استخدمت معظم   •

اختبار مقياس اتجاهات،  الرياضي، والترابط اختبار التواصل ،مقياس تقييم الذكاءات ،البدنية والعقلية

 واستبيانات الطـالب ومالحظـات     ،المعدل للبيئة األردنية  وكاليفورنيا لقياس مهارات التفكير الناقد      

 .المعلم

 والجامعية، وأعضاء هيئة    ةأجريت معظم الدراسات على عينة من طلبة المرحلة األساسية والثانوي           •

التي أجريت  (Finnegan, 1995)  ؛(Cobb, 2002) ؛(Dobbs, 2002)تدريس باستثناء دراسة 
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ـ      ) 2007( ودراسة كرمة    ،التحصيل المتدني كل منها على الطلبة ذوي       ن التي أجريت على عينـه م

 التي أجريت على عينة من الطلبة ذوي صعوبات (Carson, 1996)ودراسة  طلبة التعليم المساند،

 . التعلم

 ).410 – 12(اختلف حجم العينة من دراسة ألخرى فقد تراوحت ما بين   •

السابقة وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات عالمـات               الدراسات نتائج ظهرتأ  •

 التـي   الضابطة في التحصيل الدراسي لصالح متوسطات المجموعة التجريبية       المجموعة التجريبية و  

مما يؤكد فاعلية البـرامج واألنـشطة        ،اعتمدت أساليب التدريس فيها على نظرية الذكاءات المتعددة       

 . واالستراتيجيات القائمة على نظرية الذكاءات المتعددة في زيادة التحصيل الدراسي

أن استخدام اسـتراتيجيات الـذكاءات       النوعية   ,Fisher) (1997 شرأظهرت نتائج دراسة في   كما   •

 .ساعد في زيادة تحصيل الطلبة بطريقة غير مباشرةتالمتعدد في التدريس 

 الـذكاءات   تالتي تقصت أثر برنامج مبنـي علـى اسـتراتيجيا         ) 2005( القاسم    دراسة توصلت  •

ائية بـين متوسـطات أداء المجموعـة         وجود فروق ذات داللة إحص      إلى دالتفكير الناق  المتعددة في 

وللتفاعـل   سلمتغير الجن ذات داللة إحصائية تعزي   ق فرو وعدم وجود  ،لصالح المجموعة التجريبية  

 بين المجموعة والجنس 

وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الـذكور  إلى (Snyder, 2000) دراسة تشير  •

 الذكور تفوقـاً فـي الـذكاءات الجـسمي والحـسابي          واإلناث في الذكاءات المتعددة، حيث أظهر       

 .  الموسيقى واللغوي ،االجتماعي ، اإلناث تفوقاً في الذكاءات الشخصيتبينما أظهر ،والمكاني

لم تشر أي من الدراسات السابقة التي تم استعراضها سواء الدراسات العربية أواألجنبية إلى أثر                •

 .ما تنفرد به هذه الدراسة  وهو،ي تنمية التفكير اإلبداعي المتعددة فت استراتجيات الذكاءاماستخدا

  

  

  

  

  

  81



  : المحور الثالثفي السابقة التعليق على الدراسات  3.4.2.2

 بعض المتغيـرات  بالتحصيل و  الذكاءات المتعددة    ة عالق المحور السابقة في هذا     تناولت الدراسات   •

 .األخرى

         عبـد القـادر وأبـو هاشـم         باستثناء دراسة معظم الدراسات أجريت في بيئات أجنبية       يتضح أن     •

مما يؤكد ندرة الدراسـات   ،)2001 (الشريف ؛)2001(سيد  ؛)2004(عفانة والخزندار؛ )2006(

 .تناولت العالقة بين الذكاءات المتعددة والتحصيلالعربية التي 

 كما  :ي الرياضيات  والتحصيل ف  ة العالقة بين الذكاءات المتعدد    إلى اكتشاف  بعض الدراسات    هدفت  •

 ؛ (Doss,  1993) دراسـة  كمـا فـي  :، والتحصيل القرائي)2004(رفي دراسة عفانة والخزندا

(Sholk,  2002)  ؛(McMahon,  Rose& Parks,  2004)؛(Susan& Dale,  2004)  في ،

 فعاليـة  :دراسات أخرى عالقة الذكاءات المتعددة ببعض المتغيرات األخـرى مثـل        تناولت  حين  

والميول نحو   ،)2006(  القادر وأبو هاشم     ددراسة عب  كما في    ،ت، وأسلوب حـل المشكالت   الـذا

      دراسـة  فـي  كمـا  :واكتشاف الموهوبين  ،)2004(دراسة عفانة والخزندار  كما في    :الرياضيات

  ).Sook, 1996 (دراسة  في كما:م، والذكاء العا)2001(سيد 

اختبار اختبار تحصيلي في القراءة والكتابة والحساب،        : أدوات متعددة   السابقة استخدمت الدراسات   •

واختبار الطالقة اللفظية والتعبيرية، وقائمة سـترونج للميـول المهنيـة،            ،الذكاء الجسدي الحركي  

 سقائمة القيا  ، بطارية اختبارات معالجة المعلومات    ، المتتابعة تواختبار المصفوفا  ،ومقياس وكسلر 

ومقيـاس فعاليـة الـذات،     ،، ومقياس الميل نحو الرياضيات    يقائمة تيل النمائي للذكاءات المتعددة،    

  . ومقياس أسلوب حل المشكالت

 .والجامعية ةالمرحلة األساسية والثانويعظم الدراسات على عينة عادية من طلبة طبقت م  •

 )1387-50(ما بين التي تم استعراضها سابقاً  حجم العينات تراوح  •

فقـد   ،عالقة الذكاءات المتعددة بالتحصيل الدراسـي      بالنسبة إلى اسات  اختلفت نتائج البحوث والدر     •

                (Shearer, 2004)؛ )2004( عفانـة والخزنـدار  ؛)2006(  عبد القـادر وأبـو هاشـم    توصل

(Susan& Dale, 2004)؛ (Sholk, 2002)؛ Sook, 1996)(؛ (Shearer& James, 1994)      

)1993 Doss,( باط موجب دال إحصائياً بـين الـذكاءات المتعـددة والتحـصيل            ود ارت  وج إلى

 إلـى وجـود ارتبـاط ولكنـه      (McMahon, Rose & Parks,  2004) بينما توصل،الدراسي

  .منخفض
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 داللة إحصائية بين الـذكور واإلنـاث   اتق ذووجود فر  إلىSnyder, 2000)( دراسة أظهرت  •

 فـروق دالـة     ود وج وكذلك ،سيقي واالجتماعي  اإلناث في الذكاء الشخصي واللغوي والمو      لصالح

 دراسـة عفانـة     أمـا  ،إحصائًيا لصالح الـذكور فـي الـذكاء الجـسمي والمنطقـي والمكـاني             

 حركـي    _الذكاء المنطقي الرياضي والذكاء الجـسمي     إلى تفوق   فقد توصلت    ،)2004(روالخزندا

 .ه لدى الذكور عند اإلناث عن، والذكاء اللغوي اللفظي والذكاء المكانيثه لدى اإلناعند الذكورعن

وجود ارتباط موجب دال إحصائياً بـين   إلى (Shearer& James, 1994)توصلت دراسة كما   •

 . وبين الطالقـة التعبيرية والذكاء المكاني،الطالقة اللفظية والذكاء اللغوي

 ،اإلبـداعي فكيـر   ما الدراسة الحالية فلم تتناول العالقة بين الذكاءات المتعددة والتحـصيل أو الت            أ  •

 في تحـصيل العلـوم وتنميـة التفكيـر          سومتغير الجن  طريقة التدريس    رأثر متغي ولكنها تناولت   

علـى قـوة االرتبـاط بـين         للوقوفولقد تم مراجعة الدراسات السابقة في هذا المجال          ،اإلبداعي

 مما يـسهم   ،ددةالمتع الذكاءات   أنماطلى الفروق بين الجنسين في      الذكاءات المتعددة والتحصيل، وع   

 .الدراسة الحالية في تفسير نتائج

  :على الدراسات السابقة كلي التعليق ال  4.4.2.2

أثـر   بحثت فـي يؤكد ندرة الدراسات العربية التي      مما  معظم الدراسات أجريت في بيئات أجنبية         •

لـذكاءات  استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تحصيل العلوم، والمواد األخرى، وعالقة ا          ماستخدا

  .بالتحصيلالمتعددة 

  :وهي من حيث تناولها موضوعات مختلفة  السابقةيرى الباحث أن هناك تنوعاً في الدراسات  •

أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تحصيل الطلبة في العلوم والمواد األخرى وبعض              •

  . المتغيرات المختلفة

 .يل وبعض المتغيرات المختلفةالعالقة بين الذكاءات المتعددة والتحص •

 فقد كانت دراسـة     , ,Fisher) (1997جميع الدراسات السابقة دراسات كمية ماعدا دراسة فيشر         •

  .نوعية

تتشابه هذه الدراسة مع الدراسات السابقة في المحور األول من حيث الموضوع والهـدف حيـث                 •

صيل في العلوم لدى طلبـة الـصف        تناولت أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في التح       
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ـ                  عالخامس األساسي وتنمية التفكير اإلبداعي لديهم، كما اتفقت في المنهج  التجريبـي المتبـع م

  .دراسات المحور األول والثاني

أما الدراسة الحالية فقـد      اتفقت جميع الدراسات على استخدام اختبار تحصيلي، وأدوات أخرى،         •

) أ( صورة األشكال  س لتوران ياإلبداع واختبار التفكير ،  عداد الباحث استخدمت اختبار تحصيلياً من إ    

 .في البيئة األردنيةالمعدل ) 1983(من تطوير الشنطي

     الثانويـة   المرحلة األساسية،  رياض األطفال، (اختلفت المراحل التي أجريت عليها الدراسات من         •

 اسـتهدفت  فقد   أما الدراسة الحالية     ،) وصعوبات تعلم  ، التحصيل يمتدن معلمين،المرحلة الجامعية،   

 . األساسي طلبة الصف الخامسعينة من

الدراسات السابقة وجود فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـطات عالمـات        نتائج   أظهرت •

 التي  المجموعة التجريبية والضابطة في التحصيل الدراسي لصالح متوسطات المجموعة التجريبية         

، كذلك وجود ارتبـاط موجـب بـين       اعتمدت أساليب التدريس فيها على نظرية الذكاءات المتعددة       

 مما يؤكد فاعلية البرامج واألنشطة واالستراتيجيات القائمـة علـى           ،الذكاءات المتعددة والتحصيل  

 .الذكاءات المتعددة

ات المتعددة المتعلقة بعدد من     استراتيجيات الذكاء بعض   فاعلية استخدام    تناولت الدراسات السابقة   •

 استخدام استراتيجيات   هذه الدراسة بينما تناولت   ،  ذكاءاتتتجاوز األربعة   ال  تي  الذكاءات المتعددة ال  

 . حسب تصنيف جاردنرذكاءات، وذلك ثمانية المتعددة المتعلقة بالذكاءات 

مـن    –د علم الباحـث      في حدو  -نها األولى في البيئة الفلسطينية    تميزت الدراسة الحالية في كو     •

 طلبـة الـصف     ى أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تحصيل العلوم لد         حيث تناولها 

 . الخامس األساسي، وتنمية التفكير اإلبداعي لديهم

  . التفكير اإلبداعي هوالدراسات السابقة  الحالية في تناولها متغير لم تتناولهةانفردت الدراسكما  •
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  لفصل الثالثا

   

  جراءاتاإلطريقة وال

تناول هذا الفصل وصفاً لمنهج الدراسة ومجتمعها وعينتها، وتصميم أدوات الدراسة التي استخدمها             

الباحث من أجل تحقيق األهداف التي تقف وراء إجرائها، كذلك يبين طرق التحقق من صدق هـذه                 

اسة بدءاً من إجراءات التطبيق القبلـي ألدوات         إلجراءات تنفيذ تجربة الدر    األدوات وثباتها، ووصفاً  

مروراً بإجراءات التهيئـة    ) أ( اإلبداعي صورة األشكال     راختبار التحصيل واختبار التفكي   : الدراسة

للتنفيذ وانتهاء بإجراءات تنفيذ التجربة والتطبيق البعـدي ألدوات الدراسـة، وتـصميم الدراسـة،               

  . الذي اتبع في تحليل بيانات الدراسةومتغيرات الدراسة، والتحليل اإلحصائي 

  :منهج الدراسة 1.3 

من كتـاب  ) المادة(اعتمد الباحث المنهج التجريبي في هذه الدراسة حيث تم تدريس الوحدة الخامسة          

  :العلوم للصف الخامس األساسي لمجموعتين

 .لمتعددة الذكاءات اياتستراتيجاباستخدام  /شعبة ذكور وشعبة إناث: المجموعة التجريبية*

  .االعتياديةباستخدام الطريقة  / شعبة ذكور وشعبة إناث:الضابطةالمجموعة *

  : مجتمع الدراسة 2.3

 في مدارس وكالة الغوث الدولية في       األساسي الصف الخامس     طلبة  مجتمع الدراسة من جميع    تألف

ـ مدارسهم خالل الفصل الثاني للعام الدرا     ب والملتحقين   ،الخليل التعليمية منطقة   ) 2007/2008 (يس

) 18( طالبـة، مـوزعين علـى     ) 951(طالباً و  )760(منهم    وطالبة، طالباً) 1711 (ددهموالبالغ ع 

 كمـا رصـد فـي       ،مدارس مختلطـة  ) 3)(مدارس إناث، و  ) 9(و مدارس ذكور، ) 6( مدرسة منها 

  ).2007/2008(سجالت مكتب التربية والتعليم التابع لوكالة الغوث الدولية للعام الدراسي 
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  : عينة الدراسة 3.3 

وقد  من مجتمع الدراسة،  ) %9.6 ( وشكلت ما نسبته   ، وطالبة اًطالب) 165(تكونت عينة الدراسة من     

 من مجتمع الدراسة، وهي مدرسة ذكور الفوار األساسية ومدرسـة           قصديةتم اختيار العينة بطريقة     

ساسي اثنتان من الـذكور     مكونة من أربع شعب من طلبة الصف الخامس األ         إناث الفوار األساسية،  

مجموعة تجريبية وتـضم    (وتم تعيين المجموعات الضابطة والتجريبية عشوائياً        واثنتان من اإلناث،  

  ).ومجموعة ضابطة وتضم شعبة ذكور وشعبة إناث شعبة ذكور وشعبة إناث،

  :اآلتيةوكان االختيار قصدياً لألسباب 

 . قرب المدرستين من مكان سكن الباحث .1

 . في إحدى المدرستين وهي مدرسة الذكورحث معلماًيعمل البا .2

 . وجود شعبتين أو أكثر في كل منها .3

 .موافقة إدارتي المدرستين على التطبيق .4

        توفر اإلمكانيات المادية والتجهيـزات والمختبـرات فـي كـال المدرسـتين، والجـدول                .5

  . يوضح ذلك) 1.3(

  :الدراسةتوزيع أفراد عينة  ):1.3(جدول

  

  العدد  المجموعة  الشعبة  العدد الكلي  سةالمدر

مدرسة ذكور   40  تجريبية  ب

  الفوار األساسية

  

82  
  42  ضابطة  ج

  أ
  تجريبية

  
42  

مدرسة إناث 

  الفوار األساسية
83  
  

  ب  
  ضابطة

  
41  

  165  المجموع
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  :أدوات الدراسة 4.3

  : المادة التعليمية1.4.3

  : اسة على النحو اآلتيتم إعداد المادة التعليمية المتعلقة بالدر

   :تحديد الوحدة التعليمية .1

وهي بعنـوان    ،، الجزء الثاني  العلوم للصف الخامس األساسي    من كتاب  الوحدة الخامسة   اختيار تم 

  ).2005،وصافي ووهدان وزقوت وعمر ونصر اهللا سرحان( المادة

ن البنيـة  م وتمثل جزءاً    ، أساسية نظراً ألن المفاهيم والحقائق والتعميمات والعالقات الواردة فيها تعد        

   .المفاهيمية للمتعلم الخاصة

  :تحليل المحتوى .2

 والحقائق والمفاهيم والتعميمات     السلوكية  األهداف  إلى من أجل التعرف  المادة   تم تحليل محتوى وحدة   

وذلك بناء على خبرة الباحث ومعلم العلوم فـي          ،لكل درس من دروسها   والمهارات العقلية واألدائية    

  ).1(قملح مدرسة ذكور الفواراألساسية والمشرف التربوي للعلوم في منطقة الخليل،

 :بناء الدروس وأنشطتها .3

  .وفق استراتيجيات الذكاءات المتعددة الثمانيةتم بناء الدروس  

  :بناء خطة تحضير الدروس .4

وذلـك لكـل     ،حيث تم إعداد خطة تتضمن العديد من األنشطة وفق استراتيجيات الذكاءات المتعددة           

  :اآلتيةدرس من دروس الوحدة، بحيث تكونت الخطة بصورتها األولية من العناصر 

  .األهداف السلوكية للوحدة -أ 

 .للطالبالسلوك المدخلي  -ب 

  .نمط الذكاء المستهدف -ج 

  .دور المعلم في النشاط -د 

  .دور الطالب في النشاط -ه 

  . مواد وأدوات التعلم -و 
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  .التقويم التكويني -ز 

  .التقويم الختامي -ح 

  .غذية الراجعةالت -ط  

 .الغلق -ي 

   :الصدق .5

بعد إعداد المادة التعليمية عرضت على مجموعة من المحكمين المتخصصين فـي العلـوم وفـي                

  ).2(ملحق: إلبداء الرأي حول ما يأتي محكمين،) 9(، عددهمالمناهج وطرق التدريس

  .مدى وضوح األهداف ودقتها .1

 .ءات المتعددة  واألنشطة ألنماط الذكاتمدى مالءمة االستراتيجيا .2

 . مدى مالءمة أسئلة التقويم وشمولها .3

 .مة لغة األنشطة لمستوى الطلبةءمدى مال .4

  . إبداء أية مالحظات أخرى .5

 األهـداف في ضوء اقتراحات المحكمين وآرائهم وتعديالتهم، والتي تضمنت تعديال فـي صـياغة              

ه إلـى ثالثـة     ويلركباً وتم تح   فقد كان م   ،خاصة الهدف األول في الدرس المتعلق بالمادة       السلوكية،

كما  ف سلوكية، ا وتم تحويله إلى أربعة أهد     ،أيضاً المخاليط فقد كان مركباً   بالمتعلق   والهدف،  أهداف

ولجميـع   ،تعديل الصياغة اللغوية للهدف األول في درس التغيرات التي تطـرأ علـى المـادة              تم  

 في الدرس األول    خاصة الذكاء المنطقي  أنشطة المعلم والمتعلم    وإضافة مالحظات متعلقة ب    ،األهداف

 ت حتـى أصـبح  ،حسب اآلراء التي أجمع عليها المحكمـون وقد تم التعديل  ،وفي الذكاء الموسيقى 

  . )3 (محلق، ة ومذكراتها جاهزة بصورتها النهائي،المادة التعليمية

  :)المادة ( اختبار تحصيلي في مادة الوحدة 2.4.3

من كتاب العلـوم المقـرر للـصف الخـامس          ) المادة( ي في وحدة  قام الباحث ببناء اختبار تحصيل    

 وزارة التربية والتعليم العالي في فلسطين، حيث بلغت فقرات االختبـار فـي              نالصادر ع  األساسي

عالمـات لكـل    ) 4(فقرة جميعها من نوع االختيار من متعدد، وقد أعطيت          ) 25(النهائية  صورته  

  .)100(كلية لك تصبح العالمة الوبذ، إجابة صحيحة
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  :اآلتية وقد تم إعداد االختبار وفق الخطوات 

  : الهدف من االختبار -أ 

تم إعداد هذا االختبار بهدف قياس مستوى تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في وحدة المـادة                

المجموعـة  ( باستخدام استراتيجيات الـذكاءات المتعـددة         لها وبعدها   دراستهم  قبل من كتاب العلوم  

وذلك للوقوف على الفروق التي قد       ،)المجموعة الضابطة ( االعتيادية واستخدام الطريقة    ،)التجريبية

  .تنشأ بين المجموعتين

  :إعداد جدول المواصفات -ب  

 والتي تـشمل                  ، يمثل جدول المواصفات مصفوفة ثنائية من مستويات األهداف حسب تصنيف بلوم          

مما يحقق التـوازن والـشمول      ،  ، والمحتوى )تفكير عليا    تتذكر، فهم واستيعاب، تطبيق، مهارا    ( 

  :لألهداف التدريسية والمحتوى، وقد تم إعداد جدول المواصفات في ضوء ما يلي

تحديد األهمية النسبية لكل درس من دروس وحدة المادة بناء على عدد الحصص المقـررة                .1

 .يوضح ذلك) 2.3(لكل درس، والجدول رقم 

  .س لوحدة المادة بالنسبة لعدد الحصصأوزان الدرو) 2.3(جدول 

  النسبة المئوية  صعدد الحص الدرس

  %31  5  أنواع المادة

  %19  3  المخاليط

  %31 5  التغيرات التي تطرأ على المادة

  %19  3  فصل المواد

  %100  16  المجموع

ـ  التـذكر  :المعرفيةمستويات   اشتقاق األهداف السلوكية لوحدة المادة وفق ال       .2 سـتيعاب  اال و م، الفه

  ).4( ملحق، مهارات تفكير عليا،التطبيق
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  والمشرفين التربويين والمحكمـين،    ،  ثم تحديد األهمية النسبية لكل مستوى بناء على خبرة الباحث         

مهارات تفكيرعليا  حيث تم استبدال مستوى التركيب والتحليل والتقويم في تصنيف بلوم إلى مستوى             

  . يوضح ذلك) 3.3(والجدول رقم 

  .أوزان األهداف المعرفية في وحدة المادة) 3.3(ل جدو

  النسبة المئوية  العدد  المستوى

  %21  7  تذكر

  %30  10  فهم واستيعاب

  %30  10  تطبيق

  %19  6  مهارات تفكير عليا

  %100  33  المجموع

ــار   ــين االعتب ــك األوزان بع ــذ تل ــد أخ ــدول    ،وبع ــة لج ــصفوفة ثنائي ــاء م ــم بن ت

 . )المستوى/ىالمحتو(المواصفات

تحديد نمط أسئلة االختبار وعددها، وقد تم اختيار جميع األسئلة لالختبار من نوع اختيـار مـن                  .3

 .سؤاالً) 25(، وحدد عدد أسئلة االختبار الكلية )بدائل(متعدد بحيث خصص لكل سؤال أربعة

ـ     ،لتحديد عدد األسئلة موزعة على المحتوى ومستوى األهداف لكل درس          .4 ة تم اسـتخدام المعادل

  :اآلتية

   عدد أسئلة االختبار x الوزن النسبي لمستوى األهداف xالوزن النسبي لكل درس =  عدد األسئلة 

 ،ومـستويات األهـداف    ، تم تحديد عدد األسئلة حسب الـدروس       ، صحيح دألكبر عد وبعد التقريب   

  .يوضح ذلك) 4.3(والجدول رقم 
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    .األساسي للصف الخامس) وحدة المادة(دة العلومجدول المواصفات الختبار التحصيل في ما) 4.3(جدول

  مستوى األهداف

  

  

  المحتوى

  

  تذكر

  

21%  

  فهم واستيعاب

  

30%  

  تطبيق

  

30%  

  مستويات

  التفكير العليا

19%  

  عدد األسئلة

  أنواع  المادة

30%    
2  

  
2  

 
3  

  
1  

 
8  

  المخاليط

19%    
1 

 
2  

 
1  

 
0  

 
4  

ــي  ــرات الت التغي

تحــدث علــى  

  %30المواد

 
2  

 
2  

 
2  

 
2  

 
8  

  فصل المواد

21%   
1  

 
2  

 
1  

 
1  

 
5  

  المجموع

  
6 8  7  4  25  

 االختبار في صورته األوليـة      دتم إعدا  باالستعانة بجدول المواصفات،  : الصورة األولية لالختبار  .5

  .سؤاالً من نوع االختيار من متعدد، ولكل سؤال أربعة بدائل) 25(حيث اشتمل على 

  :صدق االختبار. ت

من خالل عـرض فقـرات اختبـار         تم االعتماد على صدق المحكمين،     ،ختبارللتأكد من صدق اال   

 ومشرفين تربـويين    ،التحصيل على مجموعة من المختصين في تدريس العلوم من أساتذة جامعات          

  .)2(ملحق ، ومعلمين
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وقد أعطي كل    ، وذلك لطرح آرائهم في فقرات االختبارات من أجل الحذف أو التعديل أو اإلضافة            

   :إبداء آرائهم حول من أجل ،رة من االختبار بشكله األوليمنهم صو

  .مدى مناسبة الفقرات لمحتوى المادة .1

  .مدى وضوح الفقرات من الناحية اللغوية .2

  .مة لغة الفقرات لمستوى الطلبةءمدى مال .3

  . مدى وضوح الصور واألشكال .4

  . مدى مراعاة فقرات االختبار لجدول المواصفات والمستويات المعرفية .5

  . داء أية مالحظات أخرىإب .6

كما  ، في الصياغة اللغوية    وتعديالتهم، والتي تضمنت تعديالً     وآرائهم في ضوء اقتراحات المحكمين   و

قـام   إلى عدم وضوح الـصور والرسـومات،         ة واإلشار ،بعض البدائل في   اً وتغيير  تعديالً تضمنت

ضيح الصور حـسب اآلراء     وتو ،)البدائل( بتعديل بعض الكلمات والجمل وبعض الخيارات        الباحث

 وتغييـر بـدائل     ،من الناحية اللغوية  ) 8( السؤال رقم  ةمروالتي أجمع عليها المحكمون، مثل تعديل أ      

، )22( سـؤال رقـم      تعـديل و،  )16(تغيير الرسومات في بدائل السؤال رقم       و )13( السؤال رقم   

  .)23(في السؤال رقم ) ج ( البديل وتعديل

  : تبارالتجريب االستطالعي لالخ. ث

 من مدرسـة    طالباً) 38 (م وطالبة، منه  طالباً) 66( عينة استطالعية مكونة من      ىاالختبار عل طبق  

طالبة من مدرسة إناث دورا األساسـية التابعـة         ) 28(ذكور دورا األساسية التابعة لوكالة الغوث و      

  :لوكالة الغوث وذلك من أجل

) 100 - 0(يم معامالت الـصعوبة بـين       تتراوح ق  :تتحديد معامالت الصعوبة والتمييز للفقرا     .1

ويمكن لمعامالت التمييز أن تأخذ      ،)0.63-%0.62(ومستويات الصعوبة المناسبة هي في حدود       

 فقرات االختبار في التمييـز بـين        إسهام، ومعامل التمييز يدلل على مدى       )1-_ 1(+قيماً بين   

وتعتبر قيمـة معامـل      ،ضالمجموعة ذات التحصيل المرتفع والمجموعة ذات التحصيل المنخف       

وأقل  ضعيفة،) 0.19-0(والقيمة مقبولة،) 0.39-0.2(والقيمة  فما فوق فعالة جداً،    )0.4(التمييز

يوضح ) 5.3( والجدول ،دليل تفسير معامالت التمييز   وذلك حسب    تؤدي أي تمييز،    ال )0.0(من  

 .)442:2008 جامعة القدس المفتوحة،(ذلك
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  .ةالتمييز المختلفت تفسيرات معامال) 5.3(    جدول

  

  التفسير  قيمة معامل التمييز

  اجيد جد    فما فوق0.4
  جيد  0.3-0.39
  هامشي  0.2-0.29
  يجب مراجعته وتعديله  0.00-0.19

  يجب تعديله أو استبعاده  0.00أقل من 

          ومعامـل التمييـز وتـراوح بـين        ،) 0.95 -0.30( تم حساب معامل الصعوبة وتراوح بين     وقد  

  .يوضح ذلك ) 3.5( والجدول ، وجميعها قيم مقبولة لمعامالت الصعوبة والتمييز،)0.87- 0.25(

  .معامالت الصعوبة والتمييز ألسئلة اختبار التحصيل في وحدة المادة) 6.3(جدول 

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  الرقم
1  0.83 0.56 
2  0.91 0.31 
3  0.75 0.68 
4  0.78 0.5 
5  0.56 0.87 
6  0.6 0.68 
7  0.73 0.56 
8  0.86 0.25 
9  0.43 0.68 
10  0.73 0.50 
11  0.58 0.62 
12  0.51 0.75 
13  0.78 0.37 
14  0.61 0.56 
15  0.85 0.31 
16  0.55 0.62 
17  0.30 0.25 
18  0.83 0.25 
19  0.78 0.31 
20  0.68 0.25 
21  0.91  0.31 
22  0.83 0.31 
23  0.48 0.75 
24  0.95 0.25 
25  0.78 0.43  
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  :االختبارثبات . 2

، إذ تم تطبيق االختبار على عينة  (test- retest)طريقة اإلعادة استخدام االختبار بثبات تم حساب 

، وبلـغ معامـل     يوماً) 20( بفارق زمني قدره     ثم أعيد التطبيق مرة أخرى       ،الدراسة االستطالعية 

  . )0.88(المحسوب بهذه الطريقة الثبات 

   : زمن االختبار.3

 فـي أداء    بالطـال عن طريق تسجيل الزمن الذي اسـتغرقه        ،  تم حساب الزمن التقريبي لالختبار    

 دقيقـة، ) 45(دقيقة والطالب األخيـر  ) 35(حيث أنهى الطالب األول االختبار بعد مضي         ،االختبار

  .ختبارأدخل هذا الزمن ضمن تعليمات االقد و، دقيقة) 40(وبذلك تم تحديد زمن االختبار

  : الصورة النهائية لالختبار-ج 

بقي االختبار بصورته النهائية مكوناً مـن   في ضوء إجراءات التقنين التي اتبعت الختبار التحصيل،      

سؤاالً موزعة على المستويات األربعة لألهداف وهي التذكر، الفهم واالسـتيعاب، التطبيـق              ) 25(

كما تـم   يع األسئلة على مستويات األهداف األربعة،       يبين توز ) 7.3(مهارات تفكير عليا، والجدول     

وذلك لضمان جودة الصور ووضوحها، حتى أصبح االختبار في صورته           ،طباعة االختبار باأللوان  

  .)5(النهائية، ملحق 

   .توزيع أسئلة االختبار على مستويات األهداف) 7.3(جدول 

  عدد األسئلة  أرقام األسئلة  المستوى

  6  24 ، 9 ، 7 ، 6 ، 4 ، 3  تذكر

  8  21، 20، 15، 14، 8، 5، 2، 1  فهم واستيعاب

  7  25، 22، 18، 17، 13، 12، 10  تطبيق

  4  23 ،19، 16، 11  علياتفكيرمهارات 

  25  كلي             

  :إجراءات التصحيح . و

عالمات لكـل إجابـة     ) 4(تساب   حيث تم اح   النموذجية،قام الباحث بتصحيح االختبار وفق اإلجابة       

  ).6(، وعالمة صفر لإلجابة الخطأ، ملحق رقم حيحةص
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   :اختبار التفكير اإلبداعي 3.4.3

   في صورته المعربة    )أ (استخدم في هذه الدراسة اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي صورة األشكال         

والمـستخدم فـي دراسـة       ،)1983( الـشنطي    هتطـوير والذي قـام ب    ،بما يناسب البيئة األردنية   

  :اآلتيةوقد مرت إجراءات إعداد االختبار بالخطوات  ،)1999(الرجوب

 : الهدف من االختبار–أ 

 الخـامس يهدف هذا االختبار إلى قياس درجات التفكير اإلبداعي بمستوياته األربعة لطلبة الـصف              

                وفـق اسـتراتيجيات الـذكاءات المتعـددة          وبعـدها  األساسي، وذلك قبل دراستهم لوحدة المـادة      

، للوقوف على الفروق التي قـد       )المجموعة الضابطة ( االعتياديةوالطريقة   ،)المجموعة التجريبية   ( 

  . تنشأ بين درجات المجموعتين

  : الصورة األولية لالختبار_ب

  : أنشطةمن ثالثة بصورته األولية تكون االختبار 

  .واحد شكلمكون من : )لصورة اتكوين( النشاط األول 

  .أشكالمكون من ستة : )تكملة الصورة   (النشاط الثاني

  . شكالًرمكون من اثني عش: )الخطوط المتوازية( النشاط الثالث 

  :صدق االختبار - ت

 من صدق االختبار تم االعتماد على صدق المحكمين، من خالل عرض اختبار تـورانس               للتحقق  

لطلبـة فـي المرحلـة       في صورته المعدلة حسب مـستوى ا        )أ(للتفكير اإلبداعي صورة األشكال     

 ومـشرفين   ،األساسية الدنيا على مجموعة من المختصين في تدريس العلوم من أسـاتذة جامعـات             

من أجـل الحـذف أو التعـديل أو          ،آرائهم في فقرات االختبارات   لمعرفة   ومعلمين وذلك    ،تربويين

  :هم حولإبداء آرائ من أجل ،وقد أعطي كل منهم صورة من االختبار بشكله األولي، اإلضافة

  .مدى مناسبة األنشطة لمحتوى الموضوع .1

  .مدى وضوح التعليمات من الناحية اللغوية .2

  .مة لغة األنشطة لمستوى الطلبةءمدى مال .3

  . مدى وضوح األشكال في األنشطة الثالثة .4
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  .  ة الوقت إلجراء النشاطاتءممدى مال .5

 . إبداء أية مالحظات أخرى .6

 يالتهم، والتي تضمنت تعديال في الـصياغة اللغويـة،        في ضوء اقتراحات المحكمين وآرائهم وتعد     

قام الباحث بتعديل بعض الكلمات      إلى عدم وضوح الشكل األول،       ةوإضافة تعليمات أخرى، واإلشار   

وترتيبهـا حـسب     ،تعديل الصياغة اللغوية للتعليمـات    ، و تعديل الشكل في النشاط األول    و ،والجمل

  .اآلراء التي أجمع عليها المحكمون

   :تجريب االستطالعي لالختبارال. ث

 مـن مدرسـة     طالباً) 38 (م وطالبة، منه  طالباً) 66(طبق االختبار على عينة استطالعية مكونة من      

طالبة من مدرسة إناث دورا األساسـية التابعـة         ) 28(و ،ذكور دورا األساسية التابعة لوكالة الغوث     

  : وذلك من أجل حساب،لوكالة الغوث

  :االختبارثبات . 1

 إذ تم تطبيق االختبار على عينـة  ،(test- retest)طريقة اإلعادة استخدام االختبار بثبات حساب تم 

، وبلـغ معامـل   يومـاً ) 20( بفارق زمني قدره  الدراسة االستطالعية ثم أعيد التطبيق مرة أخرى

  ). 0.89(المحسوب بهذه الطريقة الثبات 

   :زمن االختبار. 2 

 فـي أداء    البطالعن طريق تسجيل الزمن الذي استغرقه       لالختبار،  كما تم حساب الزمن التقريبي      

 وقد ،دقيقة) 45( والطالب األخير  ،دقيقة) 40(حيث أنهى الطالب األول االختبار بعد مضي       ،االختبار

  .هذا الزمن ضمن تعليمات االختباروأدخل دقيقة، ) 45(تم تحديد زمن االختبار

  :الصورة النهائية لالختبار. 3

بقي االختبار بـصورته النهائيـة       ،اإلبداعيجراءات التقنين التي اتبعت الختبار التفكير       في ضوء إ  

النـشاط  و  مكون مـن شـكل واحـد،       )لصورة ا تكوين(النشاط األول    :أنشطة هي من ثالثة   مكوناً  

 مكون مـن اثنـي    ) الخطوط المتوازية (النشاط الثالث مكون من ستة أشكال،و    )تكملة الصورة (الثاني

  ).6(ملحق ،شكالً رعش
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  :إجراءات التصحيح .4 

بعد إجراء التعديالت   ) 1999( الرجوب التي استخدمت في دراسة      إجراءات التصحيح اعتمد الباحث   

 ، في حالـة عـدم االسـتجابة       األصالةفي النشاط األول في بعد      ) 0(إضافة الدرجة    وهي ،المناسبة

، كما تـم تغييـر      ) 10(بالدرجة  ) 5(والدرجة   )5(في بعد التفاصيل بالدرجة     ) 0(وتعديل الدرجة   

وتـم إعـادة     )الثاني والثالـث   ( المرسوم المثال وتحديداً) 10( للدرجة   الرسومات في بعد التفاصيل   

  : اإلجراءاتوفيما يأتي هذه ترتيبها، 

  :  وتتحدد درجته بثالثة أبعاد:تصحيح النشاط األول. 1

  ).0،15،10،5(تأخذ أربعة أوزان : درجة األصالة

  ).3،2،1،0(تأخذ أربعة أوزان: أصالة العنواندرجة 

  ).15،10،5،0(درجة التفاصيل تأخذ أربعة أوزان 

  :  وتتحدد درجته بأربعة أبعاد:تصحيح النشاط الثاني والثالث. 2

  . حيث تعطى درجة لكل استجابة ،تتحدد بعدد األشكال التي يحاول الطالب أكمالها: درجة الطالقة

  .دد فئات االستجابات، حيث تعطى درجة لكل فئة استجابةتتحدد بع: درجة المرونة

للشكل الذي يظهر به تماثل محوري      ) 1(، حيث يعطى الدرجة     )2،1(تتحدد بوزنين   : درجة األصالة 

  . للشكل الذي ال يظهر به تماثل محوري) 2(والدرجة 

 الحد األدنـى    للشكل الذي يمثل  ) 1(، حيث يعطى الدرجة      )1-2( تتحدد بوزنين   : درجة التفاصيل 

 إضافة إلى الحد األدنى     ،للشكل الذي يظهر بها تزيين وزخرفة     ) 2(من اإلضافات، ويعطى الدرجة     

  ).8( من اإلضافات، ملحق رقم 

  :جراءات الطريقة واال5.3

  : اآلتيةلتنفيذ هذه الدراسة قام الباحث باتباع الخطوات 

 في جامعة القدس موجه إلى مـدير        الحصول على كتاب تسهيل المهمة من قسم الدراسات العليا         .1

 ).  9(ملحق   في وكالة الغوث في منطقة الخليل، والتعليمالتربية

  .قصديةاختيار عينة الدراسة بطريقة  .2
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   :تعين المجموعات الضابطة والتجريبية عشوائياً .3

ذكور وتضم شعبة    ،تم تدريسها باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة      :مجموعة تجريبية  •

  .إناث بةوشع

   . ذكور وشعبة إناث وتضم شعبة،االعتياديةتم تدريسها بالطريقة  :مجموعة ضابطة •

 بوساطة مدير التعليم موجـه إلـى إدارة         ثالحصول على كتاب من إدارة التعليم في وكالة الغو         .4

 ).10(المدارس المعينة، من أجل السماح لتطبيق الدراسة، ملحق 

 . األساسي العلوم  للصف الخامسمن كتاب) الوحدة ( اختيار المحتوى .5

المهارات العقليـة   ، تعميماتالمفاهيم،  الحقائق،  ال  السلوكية، األهداف :إلى الوحدة   محتوى تحليل .6

 العلوم في مدرسة ذكور الفوار األساسـية        ي ومعلم ،المهارات األدائية، بناء على خبرة الباحث     

  .) 1( قملح والمشرف التربوي للعلوم في منطقة الخليل،

 . حديد أنواع األنشطة المناسبة الستراتيجيات الذكاءات المتعددةت .7

تحديـد المحتـوى،    ( :وذلك من خالل   ،تصميم الدروس حسب استراتيجيات الذكاءات المتعددة      .8

تحديـد اسـتراتيجيات الـذكاءات       ، للمـتعلم  تحديد األهداف السلوكية، تحديد السلوك المدخلي     

، تحديد الوسائل المناسبة،    )أدوار المعلم والمتعلم  (نشطة   وتحديد األ  ،المتعددة المناسبة لألهداف  

 ). 3(ملحق  ،)، الغلق التغذية الراجعة ختامي،التقويم ال، تحديد أدوات التقويم

 في العلـوم وفـق جـدول        لواختبار تحصي  إعداد المادة التعليمية،  تم   :تصميم أدوات الدراسة   .9

 هتطويروالذي قام ب  ،   في صورته المعربة   سنتورالبداعي  اإلتفكير  الاختبار  وتعديل   ،مواصفات

  .)1999(الرجوبوالمستخدم في دراسة ) 1983(الشنطي

من خالل   ،محكمين )9( البالغ عددهم    االعتماد على صدق المحكمين   بالتحقق من صدق األدوات      .10

على مجموعة مـن     اإلبداعيوأنشطة التفكير   فقرات اختبار التحصيل    والمادة التعليمية   عرض  

لمعرفـة   وذلك ، ومشرفين تربويين ومعلمين، في تدريس العلوم من أساتذة جامعات   المختصين

   .اإلضافة من أجل الحذف أو التعديل أو ،آرائهم

خـارج حـدود عينـة      اختيار العينة االستطالعية بطريقة عـشوائية        تم   :الدراسة االستطالعية  .11

  .لتابعتين لوكالة الغوث اتين ومدرسة إناث دورا األساسي،وهي مدرسة ذكور دورا ،الدراسة

إذ تم تطبيـق   ،(test- retest)طريقة اإلعادة استخدام االختبار بثبات تم حساب : حساب الثبات .12

      بفـارق زمنـي قـدره       ثم أعيد التطبيق مرة أخرى       ،عينة الدراسة االستطالعية   االختبارعلى

  .يبداعإلوالتفكير ا وذلك لكل من اختبار التحصيل ،يوماً) 20(
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 فـي أداء    الطـالب عن طريق تسجيل الزمن الذي اسـتغرقه         ب الزمن التقريبي لالختبار،   حسا .13

  .االختبار

  . اختبار التحصيلتتحديد معامالت الصعوبة والتمييز لفقرا .14

 . الدراسةأفراد عينةعلى  )اإلبداعياختبار التحصيل والتفكير (  القبليةتتطبيق االختبارا .15

عددة في تدريس الوحدة الخامسة من كتاب العلـوم العامـة           استخدام استراتيجيات الذكاءات المت    .16

 .للصف الخامس األساسي مع المجموعة التجريبية

في تدريس الوحدة الخامسة من كتاب العلوم العامة للصف الخـامس   االعتياديةاستخدام الطريقة    .17

 . األساسي مع المجموعة الضابطة

  . التجريبية والضابطةةللمجموع) اإلبداعيير اختبار التحصيل والتفك(تطبيق االختبارات البعدية  .18

 . تم تصحيح االختبارات وفق نماذج التصحيح المعدة والمعدلة: القيام بإجراءات التصحيح .19

 ).SPSS (للعلوم االجتماعية  باستخدام برنامج الرزم االحصائية  التحليالت اإلحصائيةإجراء .20

 .ات مستقبليةلدراس والمقترحات تفسير النتائج والخروج بالتوصيات .21

  : متغيرات الدراسة6.3

  :   المتغيرات المستقلة هي1.6.3   

  :ولها مستويان طريقة التدريس: األول       

  .استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة .1

  .االعتياديةاستخدام الطريقة  .2

  :وله مستويان متغير الجنس :الثاني      

  ).أنثىذكر، (               

  : غيرات التابعة هي المت2.6.3  

  .للصف الخامس األساسي العامة،العلوم في  ) وحدة المادة (التحصيل في: األول   

  .التفكير اإلبداعي: الثاني   
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  :تصميم الدراسة 7.3

  

O1    O2        X       O1    O2      A    
                                                         R  

O1    O2                 O1    O2         B 

  

  توزيع عشوائي  R  :حيث

: A         مجموعة تجريبية  

B        :  مجموعة ضابطة  

X        :  المعالجة التجريبية  

      :  O1اختبار تحصيل   

O2       : ياختبار تفكير إبداع   

   

   : المعالجة اإلحصائية8.3 

  :ئية التي اتبعت في تقنين أدوات الدراسة أساليب المعالجة اإلحصا : أوالً

  .واالنحرافات المعيارية  الحسابيةالمتوسطات .1

 .والتمييزمعامل الصعوبة  .2

 .االرتباطاختبار معامالت  .3

  :أساليب المعالجة اإلحصائية التي اتبعت في اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختبار فرضياتها  : ثانياً

 . الحسابية المعدلةالمتوسطات .1

 .حرافات المعيارية المعدلةاالن .2

  .ANCOVA)(التباين المصاحب تحليل  .3
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  الفصل الرابع

  

  نتائج الدراسة

 تصحيح وتحليـل عالمـات    بعد   ،يتناول هذا الفصل وصفاً لنتائج الدراسة التي توصل إليها الباحث         

سلسل أسـئلتها   لمقاييس الدراسة، مصنفة حسب ت    والبعدي  مجموعات الدراسة على التطبيقين القبلي      

  .وفرضياتها

  :لنتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ا1.4

فـي  ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة              : األول السؤالنص  

والجـنس  طريقـة التـدريس      يإلى متغير عزى  تتحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم        

  والتفاعل بينهما ؟

واالنحرافات المعيارية لعالمـات الطلبـة       تم حساب المتوسطات الحسابية    هذا السؤال،  نلإلجابة ع 
  والجـدول   المجموعـة والجـنس     متغيري  حسب ،على التطبيقين القبلي والبعدي الختبار التحصيل     

   .يوضح ذلك) 1.4(
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                بيقين القبلـي  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعالمات الطلبة على التط        ):1.4( جدول  

  .والجنسالمجموعة   متغيري حسب،والبعدي الختبار التحصيل

 لبعدياالتطبيق  التطبيق القبلي   الجنس  المجموعة

  80.6  36.2  المتوسط الحسابي
  ذكر  40 40  العدد

 10.38  12.93  االنحراف المعياري
  73.04  40.28  المتوسط الحسابي

  42  42  العدد
  
 أنثى
 13.22 11.83 االنحراف المعياري  

  76.73  38.29  المتوسط الحسابي
  82  82 العدد

 التجريبية
 

 
  كلي

  12.44  12.47 االنحراف المعياري
  63.61  36.57  المتوسط الحسابي

  ذكر  42  42  العدد
  12.07 11.26  االنحراف المعياري
  74.53  44.84  المتوسط الحسابي

 41 41  العدد
  
  أنثى
  9.99 9.51  االنحراف المعياري  

 69.01  40.48  المتوسط الحسابي
 83  83  العدد

 الضابطة
  

  
  كلي

  12.31  11.11  االنحراف المعياري
 71.9  36.39  المتوسط الحسابي

  82  82 العدد
 
 
  14.09  12.03  االنحراف المعياري  ذكر

  73.7  42.24  المتوسط الحسابي
  83  83  العدد

  
  
  
   كلي

  أنثى
  11.74  10.9  االنحراف المعياري

ي والبعدي الختبـار    وجود فروق بين عالمات الطلبة على التطبيقين القبل       ) 1.4( يتضح من الجدول  

ولفحص داللة هذه الفروق وفقاً لمتغيري المجموعة والجنس والتفاعل بينهمـا،    التحصيل في العلوم،  

  .يوضح ذلك ) 2.4(، والجدول (ANCOVA)تم استخدام تحليل التباين المصاحب 
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  متغيري  حسب،ل لمتغير التحصي(ANCOVA)نتائج تحليل التباين المصاحب ): 2.4(جدول 

  .والجنس والتفاعل بينهما المجموعة

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجة 
  الحرية

متوسط 
مجموع 
  المربعات

  قيمة

 )ف(

الداللة 
 اإلحصائية

  0.00  28.45  3223.13  1  3223.13  المتغير المصاحب

  0.00  26.89  3046.84  1  3046.84  المجموعة

  0.69  0.15  16.95  1  16.95  الجنس

  0.00  26.02  2948.30  1  2948.30  والجنس*المجموعة 

      113.29  160  18126.47  الخطأ

        165  903088  المجموع

        164  27449.21  المجموع المعدل

 ،)26.89(هـي  المحسوبة لمتغير المجموعة في التحـصيل     ) ف(أن قيمة   ) 2.4(يالحظ من الجدول    

، وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية األولى،       )α≥0.05( وهي أقل من   ،)0.001(وأن مستوى الداللة    

  . الضابطة والتجريبيةتينالمجموعكل من   تحصيل متوسطات بين فروقاً دالة إحصائياًهناك  أنأي

تم استخراج المتوسـطات الحـسابية       ،ةالتجريبيو الضابطة ولمعرفة اتجاه الفروق بين المجموعتين    

يوضـح   )3.4(لعالمات الطلبة في اختبار التحصيل والجـدول        المعدلة  واألخطاء المعيارية    المعدلة

  .ذلك

 ب حس، لمتغير التحصيل المعدلةالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية) : 3.4(جدول 

  المجموعة

   المعدلالخطأ المعياري  المعدلالمتوسط   المجموعة

  1.17  77.27  التجريبية

  1.17  68.63  الضابطة
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، وهـو   )77.27(أن متوسط عالمات الطلبة المعدل للمجموعة التجريبيـة         ) 3.4(يالحظ من الجدول  

لـصالح   الفروق   هذا يعني أن  و،  )68.63(أعلى من متوسط عالمات الطلبة في المجموعة الضابطة         

  .المجموعة التجريبية

أن  )2.4( وفيما يتعلق بداللة الفروق في التحصيل وفقاً لمتغير الجنس، يتضح من الجدول الـسابق               

ـ  نوأ ،)0.15( هـي  سالمحسوبة لمتغير الجن  ) ف(  قيمة  وهـي أكبـر   ) 0.69( ستوى الداللـة   م

 بين  دالة احصائياً  اًعدم وجود فروق  وهذا يدل على     ،وبذلك تم قبول الفرضية الثانية     ،)α≥0.05(من

 .التحصيل بين الطلبة الذكور واإلناثاستجابات الطلبة على اختبار  متوسطات

 المجموعة والجنس، يتضح مـن       متغيري  بين لوفيما يتعلق بداللة الفروق في التحصيل وفقاً للتفاع       

وهـي   ، )0.001(، وأن مستوى الداللة    )26.02(المحسوبة قد بلغت    ) ف(أن قيمة   ) 2.4(الجدول  

  وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية الثالثة، أي أن هناك فروقاً دالـة إحـصائياً           ،)α≥0.05(أقل من   

  .المجموعة والجنسمتغيري  التحصيل تعزى للتفاعل بين بين متوسطات

المجموعة والجنس، فقد تم استخراج     متغيري   ولمعرفة اتجاه الفروق في التحصيل وفقاً للتفاعل بين         

المات الطلبة فـي اختبـار التحـصيل        لعالمعدلة  اء المعيارية   المتوسطات الحسابية المعدلة واألخط   

  .  يوضح ذلك ) 4.4(المجموعة والجنس والجدول متغيري  التفاعل بين بلبعدي حسا

     بلمتغير التحصيل حسالمعدلة المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية ): 4.4(جدول 

  .ة والجنس  المجموع متغيريالتفاعل بين               

، وهو  )81.84(أن متوسط عالمات الطلبة الذكور في المجموعة التجريبية         ) 4.4(يالحظ من الجدول  

، كما بلغ متوسـط     )64.72(ت الطلبة الذكور في المجموعة الضابطة وهو         من متوسط عالما   ىأعل

 من متوسط عالمات الطلبـة      ى، وهو أعل  )72.69(عالمات الطلبة اإلناث في المجموعة التجريبية       

ـ    وهذا يعني أن الفروق     ،  )72.54(اإلناث في المجموعة الضابطة       المجموعـة   ي لصالح الذكور ف

  .التجريبية

  الخطأ المعياري المعدل  المتوسط المعدل  الجنس  المجموعة

 التجريبية  1.69  81.84  ذكر

  1.64  72.69  أنثى  

  1.65  64.72  ذكر
  الضابطة

  1.70  72.54  أنثى
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  :  السؤال الثاني باإلجابة عنتعلقةالنتائج الم 2.4 

فـي  ) α ≤ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  :يالسؤال الثاننص  

والجـنس  طريقة التدريس   متغيري  التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس األساسي يعزى إلى          

  والتفاعل بينهما ؟

واالنحرافات المعيارية لعالمـات الطلبـة    ،ت الحسابية تم حساب المتوسطا   ،لإلجابة عن هذا السؤال   

المجموعـة والجـنس    متغيـري    حـسب    ، الختبار التفكير اإلبداعي   على التطبيقين القبلي والبعدي   

  .يوضح ذلك )5.4(لوالجدو

    لعالمات الطلبة على التطبيقين القبلي واالنحرافات المعيارية  المتوسطات الحسابية): 5.4(   جدول 

  .المجموعة والجنسمتغيري حسب والبعدي الختبار التفكير اإلبداعي                  

  التطبيق البعدي  التطبيق القبلي   الجنسالمجموعة

  105.6 73.37  المتوسط الحسابي
  ذكر  40  40  العدد

  7.94 11.53  االنحراف المعياري
  100.21  78.16  المتوسط الحسابي

  42  42  العدد
  
  أنثى
 8.39 11.35 االنحراف المعياري  

  102.84  75.82  المتوسط الحسابي
  82  82  العدد

  التجريبية
 

 
  كلي

  8.56  11.62 االنحراف المعياري
  89.38  66  المتوسط الحسابي

  ذكر  42  42  العدد
  9.38  12.12  االنحراف المعياري
  90.26  70.34  المتوسط الحسابي

  41  41  العدد
  
  أنثى
  14.76 10.92  االنحراف المعياري  

 89.81  68.14  المتوسط الحسابي
  83  83  العدد

  الضابطة
  

  
  كلي

  12.27  11.68  االنحراف المعياري
  97.29  69.59  المتوسط الحسابي

  82  82  العدد
 
 
  11.89 12.33  االنحراف المعياري  ذكر

  95.48  74.19  المتوسط الحسابي
 83 83  العدد

  
  
  
   كلي

  أنثى
  12.87  11.78  االنحراف المعياري
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 ت الطلبة على التطبيقين القبلي والبعدي الختبـار       وجود فروق بين عالما   ) 5.4(يتضح من الجدول    

التفكير اإلبداعي، ولفحص داللة الفروق بين التطبيقين القبلي والبعدي وفقـاً لمتغيـري المجموعـة      

 )6.4(والجـدول    ،(ANCOVA)باين المـصاحب    استخدام تحليل الت   تم والجنس والتفاعل بينهما،  

  .يوضح ذلك 

 حسب ، لمتغير التفكير اإلبداعي(ANCOVA) المصاحبنتائج تحليل التباين ): 6.4(جدول 

  . المجموعة والجنس والتفاعل بينهما متغيري 

مجموع   مصدر التباين

  المربعات

متوسط   درجة الحرية

مجموع 

  المربعات

  قيمة 

 ف

  الداللة

اإلحصائية 

  0.003  9  942.63 1  942.63  المتغير المصاحب

  0.000  46.72  4889.13  1  4889.13  المجموعة

  0.050  3.90  408.49  1  408.49  الجنس

  0.047  3.99  417.95  1  417.95  والجنس*المجموعة 

      104.63  160  16741.99  الخطأ

       165  1555160  المجموع

        164  25290.03  المجموع المعدل

المحسوبة لمتغير المجموعة في التفكيـر اإلبـداعي هـي          ) ف  (أن قيمة   ) 6.4(لجدول  يالحظ من ا  

ـ    ،)α≥0.05( وهي أقل من     ،)0.001(ن مستوى الداللة    أو،  )46.72(  الفرضـية   ض وبذلك تم رف

كل مـن المجمـوعتين     ل متوسطات التفكير اإلبداعي   بين    فروقاً دالة إحصائياً    أن هناك  أي الرابعة،

  .ةالضابطة والتجريبي

 والضابطة، تم استخراج المتوسـطات الحـسابية        ةولمعرفة اتجاه الفروق بين المجموعتين التجريبي     

 )7.4(لعالمات الطلبة في اختبار التفكير اإلبداعي، والجـدول         المعدلة  المعدلة واألخطاء المعيارية    

  .يوضح ذلك
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 ،لمتغير التفكير اإلبـداعي   ة  المعدلالمتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية      ): 7.4(جدول  

  .المجموعة بحس

   المعدلالخطأ المعياري  المتوسط المعدل  المجموعة

  1.16  102.1  التجريبية

  1.15  90.6  الضابطة

وهـو   ،)102.1(أن متوسط عالمات الطلبة في المجموعة التجريبية هـو          ) 7.4(يالحظ من الجدول  

  دالـة إحـصائياً    اً، أي توجد فروق   )90.6(طة   من متوسط عالمات الطلبة في المجموعة الضاب       ىأعل

  .لصالح المجموعة التجريبيةالمجموعتين بين 

أن  )6.4( وفيما يتعلق بداللة الفروق في التفكير اإلبداعي وفقاً لمتغير الجنس، يتضح من الجـدول               

) 0.05(، وأن مستوى الداللة     )3.90( في التفكير اإلبداعي هي      سالمحسوبة لمتغير الجن  ) ف(  قيمة

 فروق  ودوج، وهذا يدل على      الخامسة ة تم رفض الفرضية الصفري    ك وبذل ،)α≥0.05( وهي تساوي 

 الـذكور    الطلبـة  بـين  يإلبداعاالتفكير  بين متوسطات استجابات الطلبة على اختبار        دالة إحصائياً 

   .واإلناث

لمتوسطات الحـسابية    تم استخراج ا   ،ولمعرفة اتجاه الفروق في التفكير اإلبداعي وفقاً لمتغير الجنس        

يوضح ) 8.4(والجدول    الجنس، ب حس ،لمتغير التفكير اإلبداعي  المعدلة  المعدلة واألخطاء المعيارية    

  .ذلك

 ،اإلبـداعي  لمتغير التفكير المعدلة  المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية      ) : 8.4(جدول  

  . الجنسبحس

  دل  المعالخطأ المعياري  المتوسط المعدل  الجنس

  1.14  97.97  ذكر

  1.13  94.75  أنثى

 من متوسـط    ى، وهو أعل  )97.97(أن متوسط عالمات الطلبة الذكور هو     ) 8.4( يالحظ من الجدول  

  . الذكورحلصالأن الفروق وهذا يعني  ،)94.75(عالمات الطلبة اإلناث 
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لمجموعة والجنس، يتضح   ا متغيري    بين للتفاعلوفيما يتعلق بداللة الفروق في التفكير اإلبداعي وفقاً         

  متغيـر   المجموعة والجـنس فـي      متغيري  بين للتفاعلالمحسوبة  ) ف(أن قيمة   ) 6.4(من الجدول   

 توجد أي   ،)α≥0.05(وهي أقل من     ، )0.047( ، وأن مستوى الداللة   )3.99(التفكير اإلبداعي هي    

  .س المجموعة والجنغيري مت التفكير اإلبداعي تعزى للتفاعل بينبين متوسطات  دالة إحصائياًاًفروق

المجموعة والجنس، فقـد تـم      متغيري  لتفاعل بين    في التفكير اإلبداعي وفقاً ل     ولمعرفة اتجاه الفروق  

لعالمات الطلبـة فـي اختبـار       المعدلة  استخراج المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية       

  .يوضح ذلك) 9.4(الجدول المجموعة والجنس و متغيري  التفاعل بينبالتفكير اإلبداعي حس

لمتغير التفكيـر اإلبـداعي     المعدلة  المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية      ): 9.4(جدول

  . المجموعة والجنس متغيري  التفاعل بينبحس

   المعدلالخطأ المعياري  المتوسط المعدل  الجنس    المجموعة

  التجريبية  1.62  105.3  ذكر

  1.63  98.9  أنثى  

  1.63  90.63  ذكر
  بطةالضا

  1.6  90.61  أنثى

وهو  ،)105.3(أن متوسط عالمات الطلبة الذكور في المجموعة التجريبية         ) 9.4(يالحظ من الجدول  

، كمـا بلـغ متوسـط       )90.63(أعلى من متوسط عالمات الطلبة الذكور في المجموعة الـضابطة           

 من متوسط عالمـات الطلبـة       ىأعل، وهو   )98.9(عالمات الطلبة اإلناث في المجموعة التجريبية       

ـ        ،  )90.61(اإلناث في المجموعة الضابطة       المجموعـة   يوهذا يعني أن الفروق لصالح الـذكور ف

  .التجريبية
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  :ملخص نتائج الدراسة 3.4

طريقة التدريس  متغير   بين متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى        وجود فروق دالة إحصائياً    .1

 .لصالح المجموعة التجريبية

 .سمتغير الجن بين متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى وجود فروق دالة إحصائياًعدم  .2

 متغيـري   تعزى للتفاعـل بـين      تحصيل الطلبة  بين متوسطات  وجود فروق دالة إحصائياً    .3

 .الذكور في المجموعة التجريبيةالطلبة المجموعة والجنس لصالح 

  متغيـر   تعزى إلـى   لدى الطلبة  التفكير اإلبداعي    بين متوسطات  وجود فروق دالة إحصائياً    .4

 .طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبية

  متغيـر  لطلبة تعزى إلـى   دى ا  بين متوسطات التفكير اإلبداعي ل     وجود فروق دالة إحصائياً    .5

  .الذكورالطلبة الجنس لصالح 

لطلبة تعزى للتفاعل بـين     دى ا  بين متوسطات التفكير اإلبداعي ل     وجود فروق دالة إحصائياً    .6

 .الذكور في المجموعة التجريبيةالطلبة المجموعة والجنس لصالح غيري مت
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  الفصل الخامس
 

  مناقشة نتائج الدراسة

يتناول هذا الفصل مناقشة النتائج التي أظهرها تحليل عالمات الطلبة على اختباري التحـصيل فـي        

لنظري للدراسة، ونتائج الدراسـات الـسابقة       العلوم والتفكير اإلبداعي، وتفسيرها في حدود اإلطار ا       

التي أمكن الحصول عليها، كما يستعرض هذا الفصل مجموعة التوصيات التي خرج بها الباحث في               

  . ضوء ذلك

  :   األول الدراسةسؤالاإلجابة عن مناقشة نتائج  1.5 

فـي  ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة             : السؤال األول  نصي

والجـنس  التـدريس   طريقـة    إلى متغيري    تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم تعزى       

  والتفاعل بينهما؟

  بين متوسطات تحصيل الطلبة تعـزى إلـى        أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً      وقد  

  .  طريقة التدريس لصالح المجموعة التجريبيةمتغير

 زيادة  في  ربما ساهمت  التياستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة      إلى هذه النتيجة    ويعزو الباحث 

 واسـتثارتها   ،وأنماط تعلمهم وتمثـيالتهم    ،فرص تعلم الطلبة من خالل مراعاتها لميولهم ورغباتهم       

  .لقدراتهم بمثيرات بيئية متنوعة

يجية عامـة فـي   كاسترات) K.W.H.L Strategy( المكتسبةاستراتيجية المعرفة كما أن استخدام  

مـن   التنظيم بشكل بصري للمعلومـات       علىهذه االستراتيجية   حيث تعمل    ،تقديم الدروس التعليمية  
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 باإلضافة إلى   ، فهم النص وتوظيفه بما يتفق مع البناء المعرفي لديهم         فيجل تفعيل معرفتهم السابقة     أ

  . تعزيز طرح األسئلة

المعرفي إلى أن التعلم عملية دينامية نشطة يقوم        نموذج التعلم   " في )117:2004 جادو، أبو(يشيركما  

مـا  ي واالحتفـاظ ف   ،ما يعرفون ب وربطها   ،المتعلم من خاللها باختيار المعلومات من بيئتهم وتنظيمها       

التعلم ف" وتأمل مدى نجاح جهودهم في التعلم      ،واستخدام المعلومات في سياقات مالئمة     ،يرونه مناسباً 

زن المعلومات بطريقة منظمة في مواضع معينة في الدماغ تعـرف           المعرفي يساعد المتعلم على خ    

مات الجديدة بمـا لديـه مـن معرفـة          وعند الفرد عندما يربط المعل     التعلم    ويحدث ،بالبنية المعرفية 

   . للتعلم ذي المعنى تحقيقاًمخزونة في بنيته المعرفية

السـتراتيجيات التعليمـة    ومن الخصائص التي ميزت نظرية الذكاء المتعدد طرحها مجموعة من ا          

 وفي  ، وفي حاالت أخرى إعطاء الفرصة للعمل على تطوير استراتيجيات تدريس مبتكرة           ،التعليمية

مجموعة واحدة من استراتجيات التدريس سوف تعمل أفضل عمـل            تقترح أنه ال توجد    تينكلتا الحال 

لكل ، ف  في الذكاءات  اًمختلف  حيث أن لدى الطلبة نزعات أو ميوالً       ،لجميع الطالب في جميع األوقات    

 فإن مخاطبة هذا التفـاوت سـيؤدي إلـى          لذلك تعلم مختلفة يكتسب بها المعلومات،    استراتيجية  فرد  

الـذكاءات  ما يمكن تحقيقه باستخدام هذه استراتيجيات        وهو ،استثارة معرفية متعددة ومتعمقة لديهم    

  .)أ-2003حسين،( المتعددة

يبية على الضابطة في التحصيل إلى دور استراتيجيات الذكاءات         ويعود تفوق طلبة المجموعة التجر    

 ممـا   ، بحيث يستفيد كل طالب من النشاط الذي يوافق ذكاءاتـه          ،ف أنشطة مختلفة  يتوظفي   المتعددة

 والتواصل بشكل يحقـق فيـه       ،فرص العمل ه   التعلمية، وفيها يتاح ل    _ محور العملية التعليمية   هيجعل

لعملية لتقدم فضاًء جديداً وحياً لعملية التعليم والتعلّم، لما حققته من تفعيل            وبذلك   ،ذاته ويشبع رغباته  

  ).2003 أوزي،( التعلّمية التعليمية

في عملية التعلم أي المشاركة بفعالية       االستراتيجيات للطالب    هذهأمدته   الذي   فعالالدور  الإلى  وكذلك  

التجريـب والمـشاركة    السابقة من خالل    راته  مح بتفعيل خب  مما س ،   التعلمية – التعليمية في العملية 

واسـتثمار طاقـات     ، الدماغ فيتفعيل النصفين الكرويين    و ، وبناء أفكار متجددة   ،الحية في الخبرات  

  ).2006 شعبان،( البالذكاءات المتعددة التي يتمتع بها الط

ي استراتيجيات  على تبن ويرى الباحث أن استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة ساعدت الطالب           

  .قدراتهم وذكاءاتهم المتعددةمع سب  تتنا)Learning Styles(تعلم 
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النمـاذج الـشائعة    ) 146:2007عفانة والخزنـدار،   (ورد في  كما   )2000( أباظة وناغور  حددقد  و 

  :للمتعلمين

هم الذين يعتمـدون علـى حاسـة البـصر فـي      : Visual Learners)(المتعلمون البصريون. أ 

  .ي األشياء التي يرونها كالمواد المكتوبة والصور والخرائط وغيرهامداخالتهم، أ

هم الذين يعتمدون وبصورة كبيرة على الـسمع  :  (Auditory Learners)المتعلمون السمعيون.ب

  .في اكتساب معظم معارفهم

الذين يعتمدون على اكتساب المعلومات عن طريـق  : (Amcin Learners)المتعلمون اللمسيون .ج

 . اء أو اللمس أو التذوقاألد

 من عملية هم الذين تكون حركة الجسم جزءاً:(Kinesthetic Learners) المتعلمون الحركيون. د 

  .التعلم لديهم

... مما نـسمع % 20ونتعلم ... مما نقرأ% 10نتعلم " إلى أننا ) (Glasser, 2008:1جليسرويقول 

مما نناقشه مـع اآلخـرين      % 70  و ،رىمما نسمع ون  % 50 في حين أننا نتعلم      ،مما نرى % 30و

  ".مما ندرسه لآلخرين% 95 و،مما نختبره شخصياً% 80و

تنبـع   التدريس باستخدام الذكاءات المتعددة التي       فعالية طريقة  ضوء    في  النتيجة هذه  الباحث ويفسر

مـن خـالل    من كونها تتيح للمعلم اكتشاف قدرات تالميذه وميولهم، ونقاط القوة والضعف لـديهم ،             

كمـا   ،باستخدام استراتيجيات متنوعة   عند تقديم الدروس     نشطة المتنوعة تهم في األ  امشاركمالحظة  

وهذا ينسجم مـع األفكـار التربويـة         ،مراعاة الفروق الفردية بين تالميذ الصف الواحد      إلى   تؤدي

هدف يجب  وإلنجاز هذا ال   هدف التربية توفير بيئة موحدة لجميع الطالب،      "التي تشير إلى أن     الحديثة  

 إعطاء قيمة للذكاءات المتعددة لدى الجميع، وينبغي أال يسير األطفال وفق نوع محدد من الـذكاء،               

  ). :166Rieff, 1996"(استبعادهم من االستمتاع باألنشطة الخاصة بالذكاءات األخرى وال ينبغي

تعلمها، فإن إمكانيـة    وبما أن الطلبة يتعلمون أكثر األشياء عندما تتوفر لديهم دافعية وفرص كافية ل            

ممارسة أنشطة التعلم الفعالة لديهم تزداد عندما يقومون بتوظيف ما يتعلمون باستخدام األساليب التي              

 وتمكنهم من ربط ما يتعلمون بالـسياقات        ، وتوفر لهم التمثيالت والتشبيهات المالئمة     ،هميتتثير دافع 

  ).(MacGilchrist, Myers,  & Reed, 1997 التعليم إلى مواقف حياتيةالجديدة، ونقل أثر 

هذه النتيجة في ضوء مميزات نظرية الذكاءات المتعددة التي تيـسر للمتعلمـين             ث  حالباسر  يفكما  

والمهاراتية المتضمنة في المواد                 ،بما يمكنهم من إتقان المضامين المعرفية      ،نشطتهم التعلمية  أ إنجاز

 ،التعلمية، والمتمثلة فـي تحـسين نواتجهـا        –االت العملية التعليمية    تطوير مختلف مج  و ،المنهجية
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 طبيعة المتعلمين في الفصل لكونها تنطلق من اهتماماتهم وميولهم، وحرصها على تنميه             تهامراعاو

نظرية خادمة للتربية، فهدفها إنجاز أدوار طالبيـة ذات قيمـة           فهي  قدراتهم، واستثمار إمكانياتهم،    

  .)427:2003، عفانة والخزندار( صبحوا أعضاء فاعلين في المجتمعمساعدتهم لكي يو

 نظرية الذكاءات   التي طرحتها  األفكار على   التدريس بناءً  ميمتص إلى هذه النتيجة    يعزو الباحث كما  

  : وهيالمتعددة 

 أساس نمطـي ألنـه يمتلـك جميـع      على فالطالب ال يصنف؛شخص لدى كلالذكاءات  تتوافر  .1

   .متفاوتة  بدرجاتولكن الذكاءات

 ،طريقه تدريس خاصة واهتمامات خاصة وأدوات خاصة يرغب في استخدامها          لكل نمط أو ذكاء    .2

  .الطريقة في تدريس أصحاب هذه النمط تسهل عملية التعلم ن استخدام هذهأو

 مـن  يفضل التعلم  البصريو فالطالب اللغوي    ،تهم وأنماطهم علموا وفق تمثيال   يت يفضل الطلبة أن   .3

  . والطالب االجتماعي يفضل التعلم التعاوني،خالل الصور والمالحظة والمشاهدة

  فالطالب الذي يفضل،ت األخرىالت المفضلة لدى الطالب في تقوية التمثيالتمثيال يمكن استخدام .4

 دراسة اللغة والتفكير  علىت في تحسين قدراتهيمكن أن تستغل هذه التمثيال، فت اإليقاعيةالتمثيال

   .لمنطقيا

         .وأنماطهم الذكائية مع طرق التدريس  هم الذين تصادفت تمثيالتهم الطالب المتفوقون حالياً.5

الطالب ولذلك يجب أن تقدم تعليماً متمـايزاً          الطريقة المالئمة للتدريس هي التي تناسب ذكاءات       .6

 . ذكاءاتهم حسب للطلبة

 إعـداد أنـشطه   ويمكن ، الذكاءاتس تناسب مختلفتدري الدرس الواحد بطرق أن تقدم تستطيع .7

  ).2007عبيدات وأبو السميد،(ات المتعددة حسب الذكاءوواجبات بيتية  ، متنوعةةصفي

 ووضـع   ،التخطيط التربـوي   يمكن اعتماده في    جديداً نموذجاًقدمت نظرية الذكاءات المتعددة     وقد  

إنها نظرية بقدر ما تأخـذ    ،االبتكار نمية الصف المدرسي وت   وإدارةاألهداف وبناء الدروس والتقويم     

 للتعلم ليس له قواعد محددة      اًنموذجفقد قدمت    ،الممارسة التربوية  الفوارق الفردية بعين االعتبار في    

أن   يمكـن للمعلمـين    تقترح حلوالً و ،المكونات المعرفية لكل ذكاء    تفرضها  المتطلبات التي  افيما عد 

 في العملية التعليمية، حيث يقـوم       مأدوار المعل تعديل   بد من    وال ،يصمموا في ضوئها مناهج جديدة    

الالزمة لتنمية الذكاء المطلوب مـع مراعـاة تـدريب           المعلم بالتحضير لألنشطة والمواد التعليمية    

  ).2003 عبيد وعفانة،(  وتوجيههم تجاه األهداف المنشودة،ةالمواد التعليميالمتعلمين على استخدام 
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وليس شارحاً أو مفسراً للجوانب     رشاد،  اإلو هيوجيتمحور في الت  م في هذه الحالة      ولذا فإن دور المعل   

 والتعلم ،واالكتشاف ،المناقشة: استخدام العديد من طرق التدريس من أهمها يمكن للمعلمو ،المعرفية

 المفـاهيم  وأسلوب األلعاب ومخططـات    ولعب األدوار  ،والتعلم الذاتي  ،وحل المشكالت  ،التعاوني

التدريـسية،   جياتهيمساعدة المعلم على توسيع دائرة إسترات     و ،ريس بمساعدة الحاسوب وغيرها   والتد

   .)ب -2003حسين،( على اختالف ذكاءاتهم وأنماط تعلمهمالطالب  من دألكبر عدليصل 

يتناسب مـع ذكـاءات كـل     بمالكن في هذه الدراسة استخدم الباحث استراتيجيات تدريس مختلفة و

ثر  له األ  انمما ك  التي طرحتها هذه النظرية بعين االعتبارعند التدريس،         األفكارخذ  ألونتيجة   ،طالب

  . في زيادة تحصيلهم في العلوم

    يالـدردير  ؛)2003(بـدور لا ؛(Ucak, Bag& Usak, 2006) تتفق هذه النتيجة مـع دراسـة  و

 ؛(Snyder, 2000)تتفق مـع دراسـة    وفي تحصيل العلوم،  (Karen,2001)؛)2001(وكامل 

(Chardon, 1999)؛  (Blake, 1999)؛(Macgraw, 1997)؛ (Finnegan, 1995)  فــي

 ؛)2003(؛ بـدر  )2007( كرمـة    ؛)2008( كما تتفق مـع دراسـة البركـاتي        التحصيل الدراسي، 

(Dobbs, 2002) ؛(Macgraw,  1997)  ؛ (Carson,  1996) كـذلك  و ،التحصيل الرياضيفي

 تحـصيل فـي ال  (Cobb,  2002) ؛ (Al-Balhan,  2006)؛(Dobbs,  2002)تتفق مع دراسة 

في ) 2006(ودراسة الدمرداش  في االجتماعيات، (Horst& Wessels, 2001) ودراسة ،القرائي

  .النحو

أن استخدام استراتيجيات الذكاءات     حيث   ، النوعية ) ,Fisher 1997(كما تتفق مع نتائج دراسة فيشر     

 .تحصيل الطلبة بطريقة غير مباشرةساعد في زيادة يالمتعدد في التدريس 

 التي أشارت إلى عدم وجود تأثير للذكاءات المتعددة على (Cutshall, 2003)وتتعارض مع دراسة

  .تحصيل الطالب للمفاهيم العلمية في مادة العلوم

 مع األخذ بعين االعتبار االختالف بين منهجيـة         النتيجةمما يعزز من صحة هذه      يرى الباحث إن    و

 )2004(رعفانـة والخزنـدا    ؛)2005(أبوهاشـم  والدراسة الحالية، نتـائج دراسـة      راساتهذه الد 

(Shearer, 2004)؛ (Susan& Dale, 2004)؛(Sholk, 2002)؛(Snyder, 2000)؛                  

Sook, 1996)(؛ )1993 Doss, (؛(Shearer& James, 1994) ،  ـ من حيـث ود ارتبـاط   وج

  .ات المتعددة والتحصيل الدراسيموجب دال إحصائياً بين الذكاء

 ولكنه ،في وجود ارتباط أيضاً)  (McMahon, Rose& Parks,  2004 بينما اختلفت مع دراسة 

  .منخفض
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متغيـر   وفيما يتعلق بداللة الفروق في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم يعزى إلى             

طات تحصيل الطلبة تعزى إلـى متغيـر    فقد تبين عدم وجود فروق دالة إحصائياً بين متوس        ،سالجن

  .الجنس

ذلك بأن استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة كانت مالئمـة للجنـسين الـذكور              ثويفسر الباح 

 واسـتعمل المـواد     ، لها  واألنشطة المرافقة  ، حيث قام الباحث بتدريس نفس االستراتيجيات      ،واإلناث

فـي بيئـة تعليميـة      لكل من الذكور واإلناث     ة   نفس التجارب والعروض العملي    يت وأجر ،دواتواأل

 كـان متـساوياً   عدد الحصص   أن  أي   ،واستخدم مذكرات دروس ضمن جدول زمني محدد       ،موحدة

ن ومن ناحيـة أخـرى فـإ       أي يرجع إلى ضبط إجراءات الدراسة عند الذكور واإلناث،         ،لكل منهم 

   . وال ترتبط بجنس دون آخر ، من الذكور واإلناثهم كال الجنسينالموضوعات التي تم تدريسها ت

عدم وجـود فـروق دالـة إحـصائياً بـين           حيث   من   )2003(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة البدور     

                (Snyder, 2000) وتتعـارض مـع دراسـة    متوسطات تحصيل الطلبة تعزى إلى متغير الجنس،

(Al-Balhan, 2006)، ًفي التحصيل بـين الـذكور   حيث أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائيا 

 .   واإلناث من طالب المجموعة التجريبية لصالح اإلناث

لتفاعل بـين   وفقاً ل وفيما يتعلق بداللة الفروق في تحصيل طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم             

ـ   الطلبـة    في التحصيل لـصالح      تبين وجود فروق دالة إحصائياً    ،  المجموعة والجنس   يالـذكور ف

  .ريبيةالمجموعة التج

 وارتباطهـا   في ضوء الذكاءات العالية التي يتمتع بها كل من الذكور واإلنـاث            ذلك   ويفسر الباحث 

على حد سواء    المكتوبة والمحكية  الكلمات واللغة الذي يتناول   الذكاء اللغوي   مثل   ،بمستويات التفكير 

 بقـدرات يـرتبط    لماتفهم بناء الجمل ومعنى الك    و الشرح،و التذكرو تحليل استخدام اللغة الخاصة   و

 .)2003 ،وعفانةعبيد (اإلناث الذي تتميز به  دنيا،تفكيرمستويات ب أي ،مالتذكر والفه

 ما نقر بـه جميعـاً      لذكاء المنطقي الرياضي وهو أكثر    ا"أن  ) 21:2008 ومحمد، عامر(يشير بينما  

 الـصحيح،    من التفكيـر   األشخاصوهو ما يمكن     ،للذكاء (Archetype) على أنه األب النموذجي   

   ."عادة تحتاج إلى التعبير اللفظي هذه القدرة الرياضية الو

يتميز الـذكور  و ،والعلمي واالستنباطي االستداللي التفكير على القدرة في الذكاء المنطقي يتمثلكما 

  .)2005 هيبي، (علياتفكيربقدرات التفكير المنطقي المجرد أي بمستويات في هذه المرحلة 
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من المتعارف عليه أن مادة العلوم تميـل إلـى توظيـف الـذكاء              أن  ") 115:2007نوفل،(ويقول  

   ". الرياضي_المنطقي

مما يسهم فـي زيـادة       ناث، واستيعابها يكون أسهل على الذكور من اإل        العلمية لذا فإن دراسة المادة   

فـي    الـنمط الحركـي    واألنماط التي يستخدمها ذو   ف ،كما يتميز الذكور بالذكاء الحركي     ،تحصيلهم

وهذا ما يجعل الـتعلم      ،عن طريق التفاعل مع أنشطة التعلم باستخدام مخزونهم المعرفي        تتم   التعلم،

  ).2003 ،عفانةو عبيد( أثراً أبعد

 قد  ،األساسيأي أن استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تدريس وحدة المادة للصف الخامس             

 الرتباطها بذكاءات عالية لـديهم      كوذل تجريبية،حسنت من تحصيل الطلبة الذكور في المجموعة ال       

 . مثل الذكاء المنطقي والذكاء الحركي

ولكنها تتعارض مع دراسـة      ،هذه الدراسة مع نتائج    هانتائجوال يوجد دراسة عربية أو أجنبية تتفق        

عدم وجود فروق في تحصيل العلوم للصف الـسابع يعـزى إلـى      التي أشارت إلى  )2003(البدور

  . المجموعة والجنسمتغيري بين التفاعل 

 التي تناولت الفروق بين      تعزيز هذه النتيجة في ضوء نتائج بعض الدراسات        يرى الباحث أنه يمكن   

 فقـد قارنـت بـين الـذكور     (Lorri, 2005)كما في دراسة لورا  ،الجنسين في الذكاءات المتعددة

لة إحصائياً بين متوسطات درجـات   الذكاءات المتعددة، وأظهرت النتائج وجود فروق دا    فيواإلناث  

، الحـسابي  الذكاء   في، وذلك لصالح الذكور     والشخصي الحسابي كل من الذكاء     فيالذكور واإلناث   

دراسـة   الذكاءات األخـرى، و    في، بينما لم توجد فروق بينهم       ي الذكاء الشخص  فيولصالح اإلناث   

لـذكاء الجـسمي حركـي عنـد        حيث تفوق الذكاء المنطقي الرياضي وا      )2004(عفانة والخزندار   

ـ         ثه لدى اإلنا  الذكورعن  ه لـدى الـذكور،    ، والذكاء اللغوي اللفظي والذكاء المكاني عند اإلناث عن

 فروق دالة إحصائياً بين متوسـطات  كل منها وجودنتائج التي أظهرت  )(Snyder, 2000ودراسة

 الـذكاءات الجـسمي     تفوق الـذكور فـي    إذ تبين   ،  ناث في الذكاءات المتعددة   درجات الذكور واإل  

 ، واللغـوي  يوالحسابي والمكاني، وتفوق اإلناث في الذكاءات الشخصي واالجتمـاعي والموسـيق          

وجود فروق ذات داللة فـي مجـال   التي أظهرت نتائجها  (Ksicinski, 2000) كسنسكيدراسة و

ي أظهرت الت(John, 1998) ودراسة  ،الذكاء اللغوي لصالح اإلناث والذكاء الحركي لصالح الذكور

 في حين أن الذكور أقوى في متوسـطات         ،أن اإلناث أقوى من الذكور في متوسطات الذكاء اللغوي        

   .الذكاء المكاني
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  : الثانيالدراسة سؤال جابة عن اإلتفسير نتائج  2.5

فـي  ) α≤0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مـستوى الداللـة            :  السؤال الثاني  نصي

 طريقة التدريس والجـنس      متغيري لدى طلبة الصف الخامس األساسي يعزى إلى      التفكير اإلبداعي   

  والتفاعل بينهما؟

أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق دالة إحصائياً في التفكير اإلبداعي للطلبة تعزى إلـى طريقـة                

  .التدريس لصالح المجموعة التجريبية

 نظرية الـذكاءات     باعتبار ")35:2005،جاردنر( هذه النتيجة في ضوء ما أشار إليه      الباحث   ويفسر

، وهـذه   "المتعددة تمثل القدرة على حل المشكالت بطريقة تؤدي إلى ابتكار نتائج مهمة في البيئـة              

 القدرة االجتماعية،  القدرات كثيرة ومتنوعة مثل القدرة اللغوية، القدرة الرياضية، القدرة الموسيقية،         

  .لفردالقدرة الشخصية القدرة الجسمية ل

عملية ذهنية   باعتبار التفكير اإلبداعي   متعلمين،لدى ال هذا ما يعزز من مهارات التفكير اإلبداعي         و

من أجـل    ،يتفاعل فيها المتعلم مع الخبرات العديدة التي يواجهها، بهدف استيعاب عناصر الموقف           

 قيمـة   ذويد  كتشاف شيء جد   ا أو الوصول إلى فهم جديد أو إنتاج جديد، يحقّق حالً أصيالً لمشكلته،          

  ) . 2003 سعادة،(بالنسبة له أو للمجتمع الذي يعيش فيه 

هذا االستنتاج ما تؤكده هذه النظرية من أن الذكاءات المتعددة تعمل لدى كل فـرد        صحة   يدعمومما  

يطلـق عليهـا     وأن كل فرد يختص بمزيج أو توليفة منفردة من هذه الذكاءات          ,  نسبياً بشكل مستقل 

 وهي التي يستخدمها في تعامالته، وفـى مواجهتـه للمواقـف والمـشكالت              )بصمة ذكائية (البعض

  ).2004 ،يالمفت(  المختلفة التي يتعرض لها في حياته

 تتطوير القدرا ها في تقديم إطار متميز في        وهذا ما تحققه نظرية الذكاءات المتعددة من حيث دور        

حيث يقـوم بالتحـضير      ،راتيجيات متنوعة  وفق هذه االست   مفأدوار المعل ،  وتفعيلهاالذهنية للمتعلمين   

الالزمة لتنمية الذكاء المطلوب مع مراعاة تدريب المتعلمين على استخدام  لألنشطة والمواد التعليمية

من خالل تركيزهم على ذكاء معين من درس إلى   وتوجيههم نحو تحقيق األهداف،،التعليمية المواد

  ) .2003 عفانة،عبيد و( المتعلمينمن ذكاءات  دأكبر عدآخر فسوف يتاح خالل الحصة تنشيط 

  :  ومن هذه االستراتيجياتيالتفكير اإلبداعوال يتم ذلك إال بإتباع استراتيجيات تدريس متنوعة لتنمية 

وتعد  حيث تنسج فيها المفاهيم واألفكار واألهداف التعليمية األساسية،        ،الحكاية القصصية استراتيجية  

إدارة النقاشات حول المغالطات، والنشر     والتفكير في مجريات القصص،     وسيلة لتدريب الطلبة على     
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العصف الذهني المـستخدمة فـي      استراتيجيات  و لتواصل األفكار وتبادلها بين الناس والتأثير فيهم،      

وتقوم هذه العملية على الفصل بـين عمليتـي توليـد األفكـار              تحفيز اإلبداع ومعالجة المشكالت،   

  .(Armstrong, 2000) يمكن جمعها وإثباتها التي من األفكارمجموعةلطلبة حيث ينتج ا وتقويمها،

 المتعلم عن األفكار    استراتيجيات تدريس الذكاء المنطقي الرياضي التي يعبر فيها       هذا باإلضافة إلى    

،  والتصنيف، واالستنتاج، والتعميم، واختبار الفـروض      ،استخدام العالقات المجردة  و ،بصورة رقمية 

  أساسـياً  عملية الزمة لبنـاء المفـاهيم فـي المعرفـة اإلنـسانية والتـي تعـد شـرطاً                 كما أنها   

  .)Costanzo,  2001(للتفكير

 حيث يساهم المتعلم في الحوار من خالل تخليق فرضياتهم،         ،التساؤل السقراطية استراتيجية  كذلك   و

تفكيـر العلمـي عبـر      وموجهات الكشف التي يتم فيها نقل أثر المفهوم إلى مواقف حياتية، ونشر ال            

  .)2007نوفل،(كله  المنهاج التعليمي

 تعمل على فكرة تمثيل المعلومات ليـسهل فهمهـا ومـن            ،أما استراتيجيات تدريس الذكاء المكاني    

والتشبيهات  ضمنها التخيل البصري الذي يعتمد على تحويل وترجمة مادة الكتاب إلى صور ذهنية،            

رة نوع من التفكير المرئي يساعد الطلبة في تحديد وتفـصيل           ورسم الفك  لجعل غير المألوف مألوفاً،   

المنظم و،   مهمة لفهم ميل الطالب للذكاء المكاني      باعتبارهاوالرموز الصورية    فهمهم للمادة الدراسية،  

  .(Merkley& Jefferies,  2000) المفاهيم يساعد في فهم العالقات بينالذي الشكلي 

مـق لمـا يتعلمونـه       الجسمي تجعل الطلبة يحتفظون بفهـم أع        كما أن استراتيجيات تدريس الذكاء    

المفاهيم الحركية  استراتيجية  وكذلك   ؤدي إلى تحريك الطاقات الكامنة ألجسامهم،     والمسرح الصفي ي  

وجه الطلبة الستخدام أيـديهم     ، كما أن التفكير باأليدي ي     تقدم خبرات حركية إبداعية نامية ومتطورة     

وتوظيف العلم المـستند إلـى المحـسوسات والمجموعـات           بري، في تجارب أو عمل مخ     ودمجهم

التي فالتفاعالت اإلنسانية   ،  والمحاكاة التعاونية تعمل على نقل األفكار من خالل التفاوض االجتماعي        

  . (Armstrong,  2000) تساعد على الفهم من خالل المناقشةتحدث أثناء ذلك 

 اً مستقطع اًاً على شكل سؤال أو مشكلة وتعطي وقت       لذكاء الشخصي مثير  وتقدم استراتيجيات تدريس ا   

نتـاج الحلـول     وهذا يـشكل مـدخالً إل      ،المثيرات وفهمها من أجل إدراك     ،قوالتفكير العمي للتأمل  

  ) .           2002 جراون،( تفعيل القدرة على التخيل واستخدامهاإلبداعية للمشكالت، من خالل 

 بمعنى أن يكون التعليم ملبيـاً       ،عمل على تفعيل أنسنة التعليم    وقت االختيار ت  استراتيجية  فإن   وكذلك  

يساعد على  ف، أما وجود نوافذ التعلم       لديه كما يعمل على تنمية التفكير     لحاجات الفرد ويخدم إنسانيته،   

المفـاهيم  اسـتراتيجية   فـإن   وكـذلك    ، لدى المتعلمين   التفكير ةتنميمما يساهم في     ،تصور المواقف 
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 ،استراتيجيات جلسات وضـع األهـداف     مر في   وكذلك األ كأداة إبداعية للتعبير،    الموسيقية تستخدم   

               وهـذه القـدرة تقـود إلـى النجـاح فـي            ،  وضع أهـداف واقعيـة ألنفـسهم      ب يقوم الطلبة حيث  

  ).2006 حسين،(  الحياة

معلمين اسـتخدام   كما أن االختالف بين الطلبة في أساليب التعلم وفي السيطرة الدماغية يحتم على ال             

مع التأكيد علـى     عدد كبير من هذه اإلستراتيجيات لتتناغم مع الذكاءات المتعددة التي يتمتع الطلبة،           

 ويتم ذلك من خالل تنقل المعلمين من اسـتراتيجية        ،تنويع المعلمين من توظيفهم لهذه االستراتيجيات     

ؤدي بهم إلـى االنتبـاه لمجريـات        آلخرى من أجل تطوير الذكاءات التي تتوافر لدى للطلبة، مما ي          

  ). 2007نوفل،(  والمعالجة لديهم، مما سيعمل على تنشيط عملية اإلدراك،األحداث في غرفة الصف

تبعـا ألنـواع    في هذه الدراسـة     أن ثمة مجموعة من االستراتيجيات التي استخدمت         ويرى الباحث 

 يعالجون المعلومات ،وكيف يفكـرون      ساعدت على تعليم الطلبة كيف    قد   ،الذكاءات المتعددة الثمانية  

يـشتمل  كما  ،  تعلمال ية كيف وعلى تعلم  تفكيرا مستقالً وفعاالً، وهذا النوع من التعليم يركز على الفهم،         

  ) .2004إبراهيم، ( التفكير اإلبداعي ةعلى جوانب تنمي

مـر  لدراسة، األ ما تم توظيفها بالفعل في هذه ا       هي وهذه االستراتيجيات التي تم استعراضها سابقاً،     

  .الضابطة في التفكير اإلبداعي المجموعة  التجريبية علىأدى إلى تفوق المجموعةالذي 

              كمـا ورد فـي    (Torrance, 1984)يفسر الباحث هذه النتيجة في ضوء ما توصل إليه تورانس و

لفهم واألخذ بأيديهم   أن المعلم الراعي قادر ومؤهل على مساعدة الطلبة على ا          ")28:2008 علوان،(

 ،كما يؤكد على عدد من األدوار التي يمكن أن ينهض بها           والعبور فوق العقبات،   لتجاوز مشكالتهم، 

وتشجيعه على اإلقدام وتقديم المعلومات والعمـل        وهي تعليم الطالب كيفية العمل بالطريقة المناسبة،      

 معرفتهم ومهاراتهم وتعزيز تقـديرهم       وزيادة ،مما يؤدي إلى تنمية ميول الطلبة      كنموذج يحتذي به،  

  ." وتؤدي إلى ارتفاع درجاتهم في التفكير اإلبداعي، وتنمية اإلبداع لديهم،لذاتهم

أهم مكونات  من  لبيئة المناسبة   احيث يعتبر     التربوي  األدب إليه يشيرالباحث في ضوء ما     كما يفسر   

 لتمكن الفرد من القدرة على      يئة وعناصرها البمتطلبات  القدرة على تغيير    "فإن  لذا   اإلبداعي، لتفكيرا

 علـى إطـالق طاقتـه       الطالبالحال فإن البيئة تعنى بكل ما من شأنه أن يساعد           طبيعة  ب و ،التفكير

بداع عملية معقدة تتطلب الكثير من الجهد الذي يحتاج إلى وقـت كـاف ومناسـب،                إلا ف ،"اإلبداعية

  .)171:2007 أبو جادو ونوفل،( على تنظيم وقته تهويدخل ضمن هذا التوجه مساعد

 منذ   واضحاً العوامل البيئية تلعب دوراً   إلى أن   " )102:2005 جاردنر،(  فقد أشار  ومن ناحية أخرى  

ـ             اهللا الذين يبدون أن   ف  الميالد، ةلحظ اد و قد حباهم بذكاء معين سيحققون القليل إذا لم يتعرضـوا لم
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 كفاءة  ذيشخاص العاديين إلى خبراء     أن تحول األ  ويمكن للتداخالت البيئية الجادة      ،تحفيز هذا الذكاء  

  ."عالية

 إلـى تنميـة التفكيـر       استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة قد وفرت شرطين يؤديـان         كما أن  

أي شعور الفرد بأنه محترم  ،(Psycholgical Safety)األمن النفسي " لدى المتعلمين هما اإلبداعي

 ،(Psycholgical Freedam) والحرية النفـسية  ،مع اآلخرينومحبوب وغير مقيم بدرجات عالية 

 حرية التفكير بما يتناسب وأهدافه، فالفرد ينمو في إطار اجتماعي يمده بأنمـاط معينـة مـن                  تعني

              واالحتضان لإلمكانيات   ،بمثابة قوى الجذب   هذه اإلمدادات وتعتبر مثل    ،"السلوك والقيم واالتجاهات  

  .)152:2007لعتوم والجراح وبشارة،ا ( اإلبداعية

الذكاءات المتعددة  صناف  أها ب  التفكير اإلبداعي من خالل عالقت      مهارات ويمكن االستدالل على تنمية   

 كما  ، في مجاالته المختلفة هو مظهر من مظاهر الذكاء للفرد         اإلبداعحيث يشير األدب التربوي أن      

 إن لم يكن ذكياً ال يتمكن من أن يخترق المـألوف             عملية ذهنية ترتبط بالذكاء، وحسب ذلك فإنه       هأن

 المنطقيون  نالحسابيوو ،لغويون يفكرون في الكلمات   نهم  أ، فالطلبة الذين يتصفون ب     جديداً ويبدع شيئاً 

ـ  و ،المكانيون الفراغيون بالتخيـل والـصور     و ،باالستنتاج  عبـر اإلحـساس الجـسدي       ونالحركي

باحتياجـاتهم   ونالـذاتي و الناس   ن بالتقاط األفكار م   ونماعياالجتوعبراإليقاع واألنغام    ونالموسيقيو

  ).أ-2007،عبيدات وأبو السميد(ن خالل الطبيعة مالطبيعيون وومشاعرهم وأهدافهم 

وجـود ارتبـاط موجـب دال    التي أظهرت (Shearer & James, 1994)ومما يعزز ذلك دراسة 

  .القـة التعبيرية والذكاء المكاني وبين الط،إحصائياً بين الطالقة اللفظية والذكاء اللغوي

ويرى الباحث أن استهداف استثارة أصناف الذكاءات المتعددة مـن خـالل التـدريس باسـتخدام                

، وممـا سـاهم أيـضاً        قد أدى إلى تنمية مهارات التفكير اإلبداعي       ،استراتيجيات الذكاءات المتعددة  

  : منها اإلبداعي مهارات التفكير تنمية ساليبألمراعاة هذه االستراتيجيات 

 .عدد كبير من األفكار المتعلقة بالدرس عن طريق الحوارتقديم  .1

  . واقتراحات الطالب الجديدة،إبداء المعلم إعجابه بأفكار .2

 . المطروحةتعويد الطالب على عدم الخوف أو الخجل من تدخل أو استهزاء اآلخرين باألفكار .3

  ).(Fisher, 2001 يهاام سريعة علاالبتعاد عن إصدار أحكو ،تقبل جميع أفكار الطالب .4

 ؟  ....ماذا ؟ كيف ؟ ما الذي أدى ؟ ماذا تتوقع أن يحدث لـو             : مثل متنوعة   أسئلةالمعلم  طرح   .5

  . استخلص ،برهن ،استنبط ،اقترح
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 .عرض الدرس بطريقة تتحدى فكر الطالب .6

  .تشجيع الطالب على اكتشاف حقائق ومفاهيم وتعميمات جديدة لها صلة بموضوع الدرس .7

ـ    العصف الذهني  :ستخدام طرق تدريس متنوعة مثل    ا .8  موالـتعل  ، األدوار ل، واالكتشاف، وتمثي

   .التعاوني

 .تعديل بعض األفكار الناتجة من الحوار مع الطالب .9

 .تطبيق المفاهيم والحقائق على مواقف غير مألوفة للطالب .10

 ).2008 التعليم العمانية،وزارة التربية و(استخدام العديد من الوسائل التعليمية الحديثة بفاعلية .11

حيث أن الحرية تـسمح للطلبـة        ،األفكارإتاحة الفرصة للمبادأة والمغامرة والتعامل الحر مع         .12

خطـاء التـي   بالمشاركة الفعالة في النشاطات بدون قيود الدائهم، وحثهم على التفكير فـي األ   

 .يتوقع ظهورها

  .الطلبة معنى لدى التخطيط الفعال الذي يعده المعلم بهدف جعل التعلم ذا .13

 ).2007 العتوم والجراح وبشارة،(توفير الوقت المناسب والمصادر البيئية لتجريب األفكار .14

الخبرة المتبلـورة   في  الذكاءات المتعددة   نظرية  ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى دور استراتيجيات          

تبلـور الخبـرات يـأتي      و،  قابلية التفاعل بين الفرد وأي ميدان من ميـادين الحيـاة          التي تنتج من    

فإن هناك ثالثة عناصر محـددة يجـب        لذلك   ،وتتمركز هذه الطبيعة باالهتمام الشخصي    بالممارسة  

  .)1998 السرور،(  وهي المواد والخبرات والمشاكل،عدم إغفالها

من الممكن توسيع ذخيرة الشخص المختزنة من الذكاء من خالل تعريضه إلى مزيد مـن               كما أن    

األنشطة العقليـة   لذلك فإن   القدرة على حل المشكالت     و عن الخبرة، ينتج   فالذكاء   ؛ثرائيةالخبرات اإل 

ومن ناحية فسيولوجية تغيير في الدماغ نتيجة معالجة         تحتاج إلى توظيف مهارات التفكير اإلبداعي،     

بارع لملكاتنا   االستخدام الجيد للعقل واالستثمار ال     يقود إلى لذكاء التأملي   وا ،المعلوماتعقلية وتنظيم   

  .(Costa  & Kallick, 2000) ويتضمن إدارة الذات ومراقبتها ،التفكيرية

 استراتيجيات الذكاءات المتعددة على اكتساب عادات ايجابية في حفظ المعرفـة وممارسـة              وتركز

 حيث يتم توظيف المعرفة فـي       ،على استخدام المعرفة استخداماً ذا معنى      و ثرائها،عمليات التفكير إل  

 ومـا   ،اجهة مواقف الحياة اليومية، فتساعد المتعلم على خلق معنى للتعلم يصل بين حياته اليومية             مو

     ).2008 عامر ومحمد،(يكتسبه من معرفة
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فقـد أظهـرت دراسـة       كما يمكن االستدالل على تنمية التفكير اإلبداعي من عالقته بالتفكير الناقد،          

(Fesher,  1990) وجود ارتباط قوي بـين التفكيـر الناقـد   ) 282:1998السرور، ( كما ورد في 

  .واإلبداعي

ويعمل على ربط األسباب     حيث يشير التفكير اإلبداعي إلى القدرة على إيجاد أفكار جديدة وأصيلة،           

الناقد يعمل على اسـتيعاب األفكـار اإلبداعيـة          بالنتائج في المشكلة المطروحة في حين أن التفكير       

   ).2005 قطامي،(ي والعملي وتقديم البراهين والتعليالت والتفسيرات وتطبيقها في المستوى النظر

 حسب  -يالحظ أنه لم تتناول أية دراسة        وبعد الرجوع للدراسات السابقة المتوفرة واستقراء نتائجها،      

 دراسة إال أن   اإلبداعي،    أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في تنمية التفكير        -علم الباحث   

 الذكاءات المتعـددة فـي      تعلى استراتيجيا  تناولت أثر برنامج تعليمي تعلمي مبني     ) 2005(سمالقا

 لمجموعـة  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات أداء ا         حيث توصلت إلى   ،دالتفكير الناق 

وللتفاعل  ، ذات داللة إحصائية تعزي لمتغير الجنس      ق فرو وعدم وجود  ،لصالح المجموعة التجريبية  

  . المجموعة والجنسبين

وفقـاً  وفيما يتعلق بداللة الفروق في التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم               

 التفكير اإلبداعي للطلبة تعـزى إلـى    متوسطات   في   تبين وجود فروق دالة إحصائياً    لمتغير الجنس،   

  .الذكورالطلبة  لصالح سمتغير الجن

تعليماً متمايزاً   التي قدمت    ضوء فاعلية استراتيجيات الذكاءات المتعددة    يفسر الباحث هذه النتجية في      

 نمـط أو    ولكل ،الطالب مالئمة للتدريس هي التي تناسب ذكاءات     فالطريقة ال  ،ذكاءاتهم حسبة  للطلب

        تهم علمـوا وفـق تمثـيال    يتالطلبـة  أنكمـا   ،طريقه تدريس واهتمامـات وأدوات خاصـة   ذكاء

  .)ب-2007وأبوالسميد،عبيدات (وأنماطهم

 ىالذكور عل  هذه النتيجة في ضوء ما أشارت إليه بعض الدراسات من حيث تفوق              ثيفسر الباح كما  

الذي يختص بالتصور العقلي     لذكاء المنطقي، ااإلناث في أنواع محددة من الذكاءات المتعددة، وهي         

والـذكاء الجـسمي     ات،يتميز بربط العالقات في صـور ورسـوم       الذي  الذكاء المكاني   ووالتخيل،  

هـذه    كما أن  الحركي الذي يتميز بالمهارات اليدوية والعقلية من خالل إقامة المشروعات وتجريبها،          

ما أدى إلى تفوق الطلبة الـذكور علـى         م المادة العلمية المقدمة،  طبيعة  مع  تتناسب  نماط الذكائية   األ

ا ال يعني أن االسـتراتيجيات األخـرى   مع اإلشارة إلى أن هذ   اإلناث في مهارات التفكير اإلبداعي،    

ولكن لتميز الذكور بالـذكاءات      التي تتوافق مع الذكاء اللغوي والموسيقي ال تنمي التفكير اإلبداعي،         

  .السابقة مكنهم من تنمية التفكير اإلبداعي لديهم بصورة أوضح
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ذكاءات المتعـددة،   الفي فقد قارنت بين الذكور واإلناث (Lorri, 2005)كما في دراسة لورا وذلك 

كـل مـن    اإلناث في   وأظهرت النتائج وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الذكور و          

 الـذكاء   فـي ، ولصالح اإلناث    ي الذكاء الحساب  في، وذلك لصالح الذكور     ي والشخص الحسابيالذكاء  

حيث ) 2004(ار الذكاءات األخرى، ودراسة عفانة والخزند     فيالشخصي، بينما لم توجد فروق بينهم       

، والذكاء اللغوي   ثه لدى اإلنا  تفوق الذكاء المنطقي الرياضي والذكاء الجسمي حركي عند الذكورعن        

التي أظهرت نتائج  )(Snyder, 2000ودراسة ه لدى الذكور،اللفظي والذكاء المكاني عند اإلناث عن

، ي الذكاءات المتعـددة   كل منها وجود فروق دالة إحصائياً بين متوسطات درجات الذكور واإلناث ف           

 الـذكاءات    فـي  الذكاءات الجسمي والحسابي والمكاني، وتفـوق اإلنـاث       في  إذ تبين تفوق الذكور     

 التي أظهرت (Ksicinski, 2000) كسنسكيودراسة   واللغوي،يالشخصي واالجتماعي والموسيق

لحركـي لـصالح    نتائجها وجود فروق ذات داللة في مجال الذكاء اللغوي لصالح اإلناث والـذكاء ا             

التي أظهرت أن اإلناث أقوى من الذكور في متوسطات الـذكاء  (John, 1998) ودراسة  الذكور،

  .اللغوي في حين أن الذكور أقوى في متوسطات الذكاء المكاني

الجـنس فـي التفكيـر    متغيـر  وبعد الرجوع للدراسات السابقة يالحظ أنه لم تتناول أية دراسة أثر         

وتبقـى نتيجـة هـذه        الباحث مقارنة هذه النتيجة مع نتائج دراسات أخرى،        ىتعذر عل اإلبداعي لذا   

  . الدراسة وحيدة

وفيما يتعلق بداللة الفروق في التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف الخامس األساسي في العلوم يعزى               

فكير  بين متوسطات الت   تبين وجود فروق دالة إحصائياً     المجموعة والجنس،  متغيري   لى التفاعل بين  إ

الذكور في المجموعة   الطلبة  المجموعة والجنس لصالح    متغيري  اإلبداعي للطلبة تعزى للتفاعل بين      

  .التجريبية

 ألن كثيراً من الطلبة يفـضلون       حسب الفروق في الذكاءات بين الجنسين، نظراً        ذلك ويفسر الباحث 

كية والمنطقيـة أكثـر مـن    حيث يتميز الذكور باستخدام الذكاءات الحر   ،أنماط تعلم حركية ومكانية   

كما أن طبيعة المادة العلمية تعتمد علـى         اإلناث اللواتي يتميزن باستخدام الذكاء اللغوي والموسيقي،      

التفكير باأليدي وتناول المواد وإجراء التجارب واستخدام حركات الجسم، وبما أن االسـتراتيجيات             

كور في المجموعة التجريبية في الحـصول       التي طبقت تتوافق مع طبيعتهم هذه فقد مكنت الطلبة الذ         

   .على درجات عالية في اختبار التفكير اإلبداعي

في حدود علم الباحـث      - يالحظ أنه لم تتناول أية دراسة      ،وبعد الرجوع للدراسات السابقة المتوفرة    

النتيجة أثر التفاعل بين المجموعة والجنس في التفكير اإلبداعي، لذا تعذر على الباحث مقارنة هذه               -

  . وتبقى نتيجة هذه الدراسة وحيدة،مع نتائج دراسات أخرى
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  :التوصيات 3.5 

انطالقاً من النتائج التي خلصت إليها الدراسة من وجود أثر الستراتيجيات الذكاءات المتعددة في              

فـإن الباحـث يقتـرح      لديهم،  العلوم وتنمية التفكير اإلبداعي     طلبة الصف الخامس في     تحصيل  

  :اآلتيةالتوصيات 

  .تضمين مناهج كليات التربية والجامعات نظرية الذكاءات المتعددة وتطبيقاتها التربوية .1

: تنمية الوعي بأهمية الذكاءات المتعددة وأساليب تطبيقها بحيث تشمل أطراف العملية التعليميـة             .2

 .المعلم، الطالب، المنهاج، البيئة المدرسية

ء الخدمة بكيفية تصميم وبناء دروس تعليمية وفـق         ضرورة تضمين برامج تدريب المعلمين أثنا      .3

  .ة المتعدداتاستراتيجيات الذكاء

في معلمو العلوم في المرحلة األساسية باستخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة          الباحث  يوصى   .4

  .وإجراء االختبارات ،التدريس

 .حدات التعليميةضرورة مراعاة مصممي المنهاج أنشطة الذكاءات المتعددة عند تصميم الو .5

 .تصميم برامج تدريبية لتنمية الذكاءات المتعددة .6

 :لدراسات مستقبلية مقترحات

إجراء مزيد من الدراسات حول أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في مراحل عمرية              .1

  . مختلفة سواء في المدرسة أو الجامعة

  . ومراحل أخرى  واد تعليمية مختلفة،اختبار فاعلية استراتيجيات الذكاءات المتعددة في م .2

إجراء دراسات حول أثر استخدام استراتيجيات الذكاءات المتعددة في متغيـرات أخـرى مثـل                .3

 .التفكير الناقد، وحل المشكالت

أثر التكامل بين استراتيجيات الذكاءات المتعددة واالستراتيجيات الفـوق         تتناول  دراسات  إجراء   .4

 .  ومتغيرات أخرى،يعلى التحصيل الدراسمعرفية 

  واسـتراتيجيات البنائيـة    ،دراسات مقارنة بين التدريس باستراتيجيات الذكاءات المتعددة      إجراء   .5

 .  على متغيرات معرفية وانفعالية متعددة

 . دراسات لتحديد مستويات الذكاءات المتعددة واكتشاف الموهوبينإجراء  .6

ـ   لمعرفـة    ةلفلـسطيني االعلوم  ج  اهمنتستهدف تحليل مضمون    دراسات  إجراء   .7  امـدى مراعاته

  .للذكاءات المتعددة
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  :العربيةالمراجع 

  القرآن الكريم 

أثر استخدام التعلم القائم على المشكالت في تدريس الفيزيـاء فـي تنميـة              .)2004( .بسامإبراهيم،  

، 2 الطالـب، / المعلـم    مجلة اإلبداعي واالتجاهات لدى طالب الصف التاسع،        رالقدرة على التفكي  

   .22-4عمان،  اليونسكو،/ معهد التربية التابع لألونروا 

 .بيروت والتوزيع، للنشر صادر ، دار)1 (8العرب،  لسان).1980.(محمد منظور، ابن

 تنمية التفكير اإلبداعي باسـتخدام نظريـة الحـل          يتطبيقات عميلة ف   ).2007.(صالح أبو جادو، 

  .عمان لتوزيع، دار الشروق للنشر وا،)1(، طاالبتكاري للمشكالت

استراتيجيات التعلم المعرفية وفوق المعرفية وتوظيفهـا فـي التـدريس           ).2004.(أبو جادو، صالح  

  .126-116 عمان، ،اليونسكو/ تربية التابع لألونروا معهد ال، 2 الطالب،/ المعلم   مجلةالصفي

ر المـسيرة للنـشر      دا النظرية والتطبيق، :  تعليم التفكير  ).2007.(صالح ونوفل، محمد     أبو جادو، 

  .عمان ،عوالتوزي

 هتـوج،  وهبة، معهـد  مراد تحرير ،المدرسة في اإلبداع -اإلبداع تقويم .)1993(.فؤاد حطب، أبو

  .القاهرة

  .مكتبة األنجلو المصرية، القاهرة ،)5(ط ،القدرات العقلية.)1996(.فؤاد حطب، أبو

الدافعية والـذكاء   ). 2006.(أميمةوشريف، سليم والصافي، عبد الحكيم وعمور،        أبو رياش، حسين  

  . عمان ، دار الفكر ناشرون وموزعون،)1(ط ،العاطفي

  .اإلسكندرية ،الحديثالجامعي ، المكتب  بحوث الذكاءفيالوضع الراهن  .)2003(.، مدثرأحمد

بحـث   ،داللية مقترحة في تنمية تجليات إبداعية وفضاءات ستراتيجيةا ).2007.(األستاذ، محمود

) 26-24 (مـن  الفترةالدورة األولى،    ،، ثقافة الصورة   الدولي الثاني عشر   امؤتمر فيالدلفي  مقدم إلى 

  .فلسطين ،زة، غاألقصى ، جامعةكلية التربية، 2007/ ابريل-نيسان
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دراسة مقارنة لدى عينة من تالميذ ذوي صعوبات        : دالذكاء المتعد مؤشرات  ). 2005.(محمد اإلمام،

 ،العليا  دراسياً، كلية الدراسات التربوية، جامعة عمان العربية للدراسات        التعلم والعاديين والمتفوقين  

   (http://wwww/gulfk.ds.com.pdf/Daka-LD/PDF, 5/5/2007)         .      عمان

 الذكاءات المتعددة وحل المشكالت لدى عينة من األطفال المغاربة بـالتعليم          ).2004.(أمزيان، محمد 

  . 27-8 ، لتقدم الطفولة األهلية، الرياضة، الجمعية الكويتي)18( 5، ةعربي، مجلة الطفولة الاألولي

العملية  مقاربة سيكولوجية جديدة لتفعيل: ن ذآاء الطفل إلى ذآاءات للطفلم ).2003.(أوزي، أحمد 
   http://childhood.gov.sa/vb/showthread.php?p=1702)    (10/12/2007, .التعليمية

يس العلـوم فـي التحـصيل       ر تد في الذكاءات المتعددة    تأثر استراتيجيا .)2004.(عدنان البدور،

جامعـة   ،منشورةرسالة دكتوراه غير     ،طلبة الصف السابع األساسي    واكتساب عمليات العلم لدى   

  .األردن عمان، ،العليا عمان العربية للدراسات

 (K.W.L )الذكاءات المتعـددة و  استراتيجيات باستخدام التدريس  أثر).2008.(البركاتي، نيفين

 المتوسـط  الصف الثالـث  طالبات لدى الرياضي والترابط التحصيل والتواصل الست في والقبعات

 . المكرمةرسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة،  مكة بمدينة

 وحدة مقترحة للرسم البياني في ضوء نظرية الـذكاءات المتعـددة            فاعلية ).2003(.محمود ،بدر

 منـاهج   –، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الخامس عشر       اتجاهات الطالب نحو الرياضيات    ىوأثرها عل 

جامعـة عـين     ،2 ،التعليم واإلعداد للحياة المعاصرة، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التـدريس         

  .  شمس القاهرة

     .السعودية، مكتبة جرير، قوة الذكاء الروحي ).2005.(بوازن ني،تو

، دار الفكـر العربـي،       تنميـة وتعميـق    -الذكاءات المتعددة والفهم   ). 2003.(عبد الحميد  جابر،

  . القاهرة

  . القاهرة ،الفكرالعربي  دار،)1(ط ،استراتيجيات التدريس والتعلم ).1999(.عبد الحميد  جابر،

  .القاهرة ،دار النهضة العربية ،)17(ط ،الذكاء ومقاييسه .)1997(.حميدعبد ال ،جابر

  .ةالعربية، القاهردار النهضة  ،)3(ط ،علم النفس التربوي .)1994(.عبد الحميد ،جابر

منـشورات جامعـة القـدس       ،القياس والتقويم في التعليم والتعلم    .)2008(.جامعة القدس المفتوحة  

  .المفتوحة القدس
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  .س، القدالمفتوحةمنشورات جامعة القدس ،  علم النفس التربوي.)1999( . المفتوحةجامعة القدس

، ترجمـة الخزامـي عبـد       الذكاء المتعدد في القرن الحادي والعشرين      )..(2005هوارد ،جاردنر

  .الحكيم، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، جمهورية مصر العربية

) 1(ط ، مهارات التفكير الناقد واإلبداعي لـدى األطفـال       تنمية -تفكير مغاير  ).2004.(دعاءجبر،  

  .، رام اهللايمركز القطان للبحث والتطوير التربو

ـ  التربـوي ، مركز التطوير    المساند في العلوم  / التعليم العالجي ). أ-2005.(وحيد جبران،  ة، وكال

  .الغوث الدولية، القدس

       مجلـة  لى مـدارس وكالـة الغـوث،      المدرسة الذكية ومدى انطباقها ع    .)ب-2005.(وحيد جبران،

    .107-99 عمان، اليونسكو،/ معهد التربية التابع لألونروا , 2الطالب، /المعلم

مفهومه معاييره مكوناته نظرياته خصائـصه مراحلـه قياسـه           :اإلبداع ).2002(.فتحي جروان،

   . والنشر والتوزيع، عمانةدار الفكر للطباع ،)1(، طوتدريبه

  .عمان دار الكتاب الجامعي، مفاهيم وتطبيقات، -تعليم التفكير. )1999(.فتحي جروان،

  .العيندار الكتاب الجامعي،  ،)1(، طالموهبة والتفوق واإلبداع).1998(.فتحي جروان،

 يعرب عن صدمته من تدني مستوى التحـصيل لـدى           األونروامديرعمليات   ).2008.(جون ،جينج

 .  مركز التوثيق الفلسطينيلألطفال،رفيع التلقائي ويلغي الت طلبة وكالة الغوث بالقطاع

(http://www.malaf.info/?page=ShowDetails&Id=2064&table, 24/3/2008)   

   .القاهرة العربي،دار الفكر  اتجاهات حديثة في تعليم التفكير، ).2003( .مجدي حبيب،

 ،)1(ط   ءات المتعـددة،   مدخلك العملي إلى ورش عمل قوة نظرية الـذكا         .)2006( .محمد حسين،

  . ، عمان ع والنشر والتوزيةدار الفكر للطباع

  .، دار الفكر للطباعة والنشر، عمان)1 (ط، البشريتربويات المخ ). أ-2003.(محمد حسين،

ـ     ،)1(ط  قياس وتقييم قدرات الذكاءات المتعددة،     .)ب-2003.(محمد حسين،  ةدار الفكـر للطباع

  .عمان ،عوالنشر والتوزي
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ـ    : تقييم التحصيل   ).1986.(محمد حمدان، ، دار  ة المدرسـية  اختباراته وعملياته وتوجيهه للتربي

  . عمان ،التربية الحديثة

  .، عمانع والنشر والتوزيةدار الفكر للطباع، طرائق التدريس العامة.)2006(. محمد،الحيلة

  .41-5، )1(12، دراسات نفسية، الذكاء الوجداني هل هو مفهوم جديد؟). 2002(.عثمانخضر، 

رام   الشروق للنشر والتوزيع،   ر دا ،)1(، ط الذكاء العاطفي، الذكاء االنفعالي   ).2004.(محمد خوالدة،

  .اهللا

  .بيروت العربية، النهضة  دار،وتربوية نفسية  بحوث. .( 1981 )سيد اهللا، خير

 الـذكاء    برنامج تدريب مقترح لتدريس العلوم لتنمية      .)2001.( رشدي ،كامل و إسماعيل ،الدرديري

، مجلة البحث في التربيـة وعلـم الـنفس        المتعدد لدى معلمات الفصل الواحد، متعدد المستويات،        

  .107-74 ، كلية التربية، جامعة المنيا,)3(14

أثر برنامج تعليمي في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة على التحصيل          ).2006.(الدمرداش، فضلون 

، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية جامعة        العامفي النحو لدى طالب الصف األول الثانوي        

  .محافظة الشرقية، جمهورية مصر العربية الزقازيق،

 النظريـات،  المفـاهيم،  :الذكاءات المتعـددة والتحـصيل الدراسـي      ).2008.(فضلون الدمرداش،

  .، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، اإلسكندرية)1( ط,التطبيقات

د يخ و ،دونال شاردأرول اري،    ،ريت اردر وه رت، ه ان وروب سون آااله  ).2003(.جب

هللا، دار الفـالح للنـشر      اأبو نبعه عبـد      ترجمةالدليل نحو تدريس أفضل،      :استراتيجيات التعليم   

    .الكويت ،والتوزيع

 . ترجمة خليل الجيوسي، المجمع الثقافي، أبو ظبي التفكير اإلبداعي، ).1997( .إدوارددي بونو، 

الكتابة من أجل التعلم في تحصيل طلبة الصف        استراتيجية  أثر استخدام   ). 2007.(نسرين الرجعي،

، رسـالة ماجـستير غيـر       السابع األساسي في الرياضيات وتفكيرهم واتجاهاتهم نحو الرياضيات       

  .جامعة القدس، القدس، فلسطين منشورة،
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اإلبداعي في مادة الفيزياء عند     أثر تكنولوجيا التعليم في تنمية التفكير        ).1999.(محمود الرجوب،

رسالة ماجستير غيـر منـشورة، جامعـة         ،طلبة الصف الحادي عشر العلمي في محافظة الخليل       

  . فلسطين القدس، القدس،

سلسلة عالم المعرفـة     ، ترجمة غسان أبو فخر،    اإلبداع العام والخاص  ). 1989.(الكسندرو روشكا،

  .، الكويتدابالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآل ،)144(

  .عمان دار المسيرة للنشر والتوزيع، ،الطفل علم نفس). 2003.(محمد الريماوي،

  .عمان دار المسيرة للنشر والتوزيع، العام،نفس العلم ). 2004.(محمد الريماوي،

الذكاء الروحي أطروحة القرن الحادي والعشرين طريق ثالث بين العقل  ).2002.(زوهار، دانا

   )http://vb.arabseyes.com/t17253. html, 1/2008/4(                 .ن لند,والعاطفة

 سلسلة علم ،)1(ط ،المعلومات وتجهيز العقلي للتكوين المعرفية األسس.  .( 1995 )فتحي الزيات،

  . المنصورة جامعة ،التربية كلية المعرفي، النفس

 عالم الكتب، ،  )1(ط ،المفكرةة العقول   رؤية تطبيقية في تنمي   :تعليم التفكير ). 2003(.حسن زيتون،

   .القاهرة

 ،المعارف منشأة ،ابستمولوجي وتربوي منظور- البنائية ).1992.(كمال وزيتون، حسن زيتون،

 .اإلسكندرية

  . عمان ،، الشروق للنشر والتوزيع)1(ط أساليب تدريس العلوم، ).2005.(زيتون، عايش

 عمال ة، جمعي)(1 ط، العلوم تدريس في اإلبداعي لتفكيروا اإلبداع تنمية .( 1987 ) عايش ،زيتون 

  .التعاونية، عمان المطابع

االتجاهات الحديثة في دراسة الذكاءات المتعددة دراسة تحليليـة فـي ضـوء             ).2000(.محمدسالم،  

بحث مقدم للمؤتمر العلمي الثامن، مستقبل سياسات التعليم والتـدريب فـي الـوطن               ،نظرية جاردنر 

  .344-312، كلية التربية، جامعة حلوان، 1 عصر العولمات وثورة المعلومات،العربي في 

 عـالم   ة ترجمة شاكر عبد الحميد، سلـسل      العبقرية والقيادة واإلبداع،  ).1993.(سايمنتن، دين كيث  

   .الكويتالمجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب،  ،)176(المعرفة
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، عوالنشر والتوزي دار الفكر للطباعة     ،)1(ط ،لموهوبينتربية المتميزين وا  ).1998.(ناديا السرور،

  .عمان

حنـان                  صـافي ووهـدان، محمـد وزقـوت،        زكريـا وصـافي،    نصراهللا،غسان و  سرحان،

 التربية الجزء الثاني، وزارة، العلوم العامة للصف الخامس األساسي ).2005.(رشا  وعمر،

  .فلسطين اهللا،رام  المناهج، رتطوي مركز، الفلسطينية العالي والتعليم

دار الـشروق   مع مئات األمثلـة التطبيقيـة،    _  تدريس مهارات التفكير     ).2003. (جودت سعادة،

  .رام اهللا للنشر والتوزيع،

  أثر إدراك الطالب المعلم الحـدود الفاصـلة بـين طرائـق التـدريس     ). 1988.(ممدوح سليمان،

، مكتـب   )1( 24 رسالة الخلـيج العربـي،     عليمية فعالة، واستراتيجيات التدريس في تنمية بيئة ت        

  .143-119، العربي بدول الخليج التربية

مدى فعالية تقييم األداء باستخدام أنشطة الذكاءات المتعددة جاردنر في اكتـشاف    ).2001(.إمامسيد،  

   .250-199 ، جامعة أسيوط،)1(17 ،، مجلة كلية التربية من تالميذ المرحلة االبتدائيةنالموهوبي

 التنبؤ بالتحصيل الدراسي في ضوء نظريتي معالجة المعلومـات          .)2001(. صالح الدين  ،الشريف

  . 151 - 112 ،جامعة أسيوط ،)1(17مجلة كلية التربية،  ،الذكاءات المتعددة

 قياس الـذكاء    في االتجاهات الحديثة    .)2004(.علي إمام ومصطفى،   وسيد،  صالح الدين  ،الشريف

  .الرياض ،مكتبة دار الزهراء، شريةالب والذاكرة

، مدرسة األطفـال    البرنامج التربوي النموذجي المتفهم لطبيعة الطفل ككل      ). 2006.(شعبان، هدى 

  .الكويتالمبدعين العالمية، 

صـورة معدلـة    : دالالت صدق وثبات اختبار تورانس للتفكير اإلبداعي      ). 1983.( الشنطي راشد 

  . الجامعة األردنية، عمان ،ةغير منشور رسالة ماجستير ،للبيئة األردنية

 ،دار المـسيرة للنـشر والتوزيـع       تنمية مهارات التفكير في تعلم العلوم،        ).2005.(شواهين، خير 

  .عمان

مستويات الذكاء اللغوي لدى طالب دولة اإلمارات العربية المتحدة واقتراح           ).1999.(محمد, الشيخ

  . 65-34 القاهرة، ,جامعة األزهر ،86 ،ة كلية التربيةمجلبرنامج لتنمية الذكاء اللغوي لديهم، 
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، المؤسـسة العربيـة     مقدمة في الموهبـة واإلبـداع     ). 1992.( يوسف   ،صبحي، تيسير وقطامي  

  .للدراسات والنشر، بيروت

أثر برنامج تدريبي مستند لنظرية جولمان للذكاء االنفعالي في مستوى          ).2003.(أسماء الصرايرة،

، رسـالة   ومفهوم الذات لدى طلبة الصف السادس األساسي في محافظة الكـرك           يالتفكير اإلبداع 

  .    األردن ، الكرك،ةجامعة مؤت ماجستير غير منشورة،

  مدرسة أحمد العمران الثانوية للبنين، وزارة التربية والتعليمالذكاء المتعدد،). 2005.(علي صليل، 

. البحرينمملكة  

(hptt:// 4/5/2008)    www.education.gov.bh/schools/ahmedalomran, 

اليازوري العلمية للنـشر والتوزيـع،       ، دار الذكاءات المتعددة .)2008(.عامر، طارق ومحمد، ربيع   

   .عمان

، داراليازوري العلمية للنشر    تعلمتوظيف أبحاث الدماغ في ال     .)2008.(عامر، طارق ومحمد، ربيع   

  . والتوزيع، عمان

جـاردنر    ضوء تـصنيف   ي للذكاء ف  يالبناء العامل ). 2006.( د، السي هاشم فتحي وأبو   عبد القادر، 

كلية التربية  بكل من فعالية الذات وحل المشكالت والتحصيل الدراسي لدى طالب الجامعة،            وعالقته  

  .جمهورية مصر العربية محافظة الشرقية، ،جامعة الزقازيق

, 5/5/2007) http://docs.ksu.edu.sa/DOC/Articles10/Article100878.doc(   

 مكتبة الدار العربيـة للكتـاب،   ،)1(ط ،طفالناأ الذكاء وتنميته لدى ).1995.(سماعيلإ عبد الكافي، 

  . ينة نصرمد

  .الكويت ،الفالح للنشر ، دارالتفكير والمنهاج المدرسي). 2003(.عفانةعزو،  وعبيد، وليم

  . ، دار الفكر، عمان)1(، طالدماغ والتعليم والتفكير.)أ-2007.(سهيلة ذوقان وأبوالسميد، عبيدات،

 الحـادي   استراتيجيات التـدريس فـي القـرن       .)ب-2007.(عبيدات، ذوقان وأبو السميد، سهيلة     

  . ، عمان للطباعة والنشر والتوزيع، دار الفكر)1(ط ،دليل المعلم والمشرف التربوي– والعشرين

تنمية مهارات التفكير، نماذج نظرية      ).2006.(عبد الناصر وبشارة، موفق    العتوم، عدنان والجراح،  

   .عمان دار الشروق للنشر والتوزيع،وتطبيقات عملية، 
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 ،عوالنشر والتوزي، دار الفكر للطباعة )1( ط،دمنظور جديالذكاء من  .)1997.(عبد الرحمن عدس،

  .عمان

ورقة عمل مقدمة للمشاركة في المؤتمر  ،المعلم المبدع وفن المنتورية). 2008.(نعمات علوان،

 األقصى، جامعة، 2008ابريل ) 23-22(  الطفل الموهوب في الوطن العربي،الدولي السادس،

  (http://www.dr-neamat.com/wp-content/uploads, 5/9/2008)       .فلسطين 

أثر طريقة التدريس المعرفي والفوق معرفي لطلبة المرحلة األساسـية           ).1992.(عطا اهللا، ميشيل  

الجامعة األردنيـة،    ، رسالة دكتوراه غير منشورة،     تفكيرهم العلمي وتحصيلهم للمفاهيم العلمية     يف

  .عمان

دار المسيرة للنشر    التدريس الصفي بالذكاءات المتعددة،       ).2007.(ئلة  نا ،رعزو والخزندا  عفانة،
  .عمان والتوزيع،

التعليم األساسي   مستويات الذكاء المتعدد لدى طلبة مرحلة      .)2004(. نائلة ،رعزو والخزندا  عفانة،

سلـسلة  ( ، مجلة الجامعـة اإلسـالمية       ميول نحوها  وال بغزة، وعالقتها بالتحصيل في الرياضيات    

  . 366-323، )2(12 ،)اإلنسانيةالدراسات 

 بـبعض   ااستراتيجيات التعلم للذكاءات المتعددة وعالقته      ).2003.(نائلة ،رعزو والخزندا  عفانة،

 ،، بحث مقدم للمؤتمر العلمي الخامس عشر       المعلمين تخصص رياضيات بغزة    ةالمتغيرات لدى الطلب  

جامعـة   ،2 ، التـدريس  ية المصرية للمناهج وطرق   مناهج التعليم واإلعداد للحياة المعاصرة، الجمع     

  .القاهرة  عين شمس،

 ترجمة محمد الجيوسي، مكتب  ،نظرية الذكاءات المتعددة_أطر العقل  .)2004(.غاردنر، هوارد

  .الرياضالتربية العربي لدول الخليج، 

،  تعلميـة  األطفال بوصفها وسيلة تعليميـة     مهارات قراءة الصورة لدى    ).2007.(إسماعيلالفرا،  

ـ لعلالمؤتمر ا  ،الثاني عشر ي   فيالدلفيا الدول  ةلمؤتمر جامع مقدمة   ورقة      لكليـة اآلداب والفنـون     يم

  منطقـة خـان يـونس      ،جامعة القدس المفتوحـة    ،نيسان) 26-24(الدورة األولى    ) لصورة ثقافة(

  . فلسطين ،التعليمية

 إلـى التوظيـف     العلمـي  التأسـيس    من:  نظرية الذكاءات المتعددة   .)2003(. عبد الواحد  ي،الفقيه

  .84-73، المغرب، )24( 3،مجلة علوم التربية يالبيداغوج
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مقاربـة  : الذات لدى المتعلم   بيداغوجية الذكاءات المتعددة وتحقيق    .)2005(.عبد الواحد    ي،الفقيه

لـوم  كلية ع  غير منشورة،هدكتورارسالة  ،الفلسفة تدخلية لمظاهر االبتكار لدى المتعلمين في مادة    

  .، المغربالرباط ،السويسي ،الخامس جامعة محمد ،التربية

  . أصناف الذكاءات، أبحاث تربوية في الرياضيات، دمياط الجديدة). 2006(.محمدفوده، 

(http://moufouda.jeeran.com/archive/2006/5/48837.html, 20/4/2008)       

 ، دار الفكر للطباعـة والنـشر والتوزيـع،        )1(، ط الفروق الفردية والتقويم  ). 2003.(آنسي قاسم،

  . عمان

تعلمي مبني على نظرية الذكاء المتعدد في تطـوير         _ أثر برنامج تعليمي   . )2005.( القاسم، جمال 

الجامعـة   رسالة ماجستير غير منشورة،   ،  مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كليات المجتمع األردنية       

  . األردن عمان، األردنية،

   .عمانتطوره وطرق تعليمه، األهلية للنشر والتوزيع، : لتفكير األطفا ).1990.(قطامي، يوسف

 ،، الشروق للنشر والتوزيـع    )1(ط سيكولوجية التدريس، ).2001.(يوسف وقطامي، نايفة   قطامي، 

  .نعما

سلوب الذكاءات المتعددة في اكتساب طلبة التعلـيم المـساند لحقـائق            أثر أ  ).2007.(كرمة، منير 

نوعية التعليم  بحث مقدم إلى مؤتمر      الضرب في مدارس منطقة الخليل التابعة لوكالة الغوث الدولية،        

   .:2007كانون أول( 16 -17) من ،واقع وطموحات وتحديات: في فلسطين

2008)/2/5 ,http://www.hesab.net/Muneer/Muneer_karama_research.pdf(   

ترجمة عـادل عبـد الكـريم ياسـين، دار                    ،الذكاء حق طبيعي لكل فرد     ).1989.(ماتشادو، البرتو 

  .الشباب للنشر والترجمة والتوزيع، قبرص

لدى طلبة نهاية المرحلة األساسية      العلوم    في مستوى التحصيل  . )1998.(  والتقويم سمركز القيا 

  .فلسطين ،، وزارة التربية والتعليمالدنيا

 مجلـة  اإلبـداعي،  التفكير تعليم كفايات لتنمية مقترح برنامج فاعلية .)أ-2003(.نشراحإ المشرفي،

  .35-25للطفولة، الكويت،  العربي  المجلس،)12(3 والتنمية، الطفولة
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  )1( ط ، لطفل الروضة  اإلبداعيآفاق تربوية متجددة، تعليم التفكير      ). ب-2005.(نشراحإي،  المشرف

  . الدار المصرية اللبنانية، القاهرة 

  .اإلسكندرية الجامعي،، دار الفكر )2 (ط القدرات العقلية، .)1994.(خليل معوض،

ؤتمر العلمي السادس عـشر،     الم النظرية والتطبيق، :  الذكاءات المتعددة     ).2004.(محمد ،يالمفت 

  .لتكوين المعلم، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، القاهرة

  . بيروت ، مؤسسة الرسالة،)9(، طعلم النفس التربوي ).2002.(نشواتي، عبد المجيد

دار المـسيرة للنـشر      غرفة الصف النظرية والتطبيق،      ي الذكاء المتعدد ف   . )2007.(نوفل، محمد 
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   )1( ملحق 

   وحدة المادة من كتاب العلوم للصف الخامس األساسيتحليل
  أنواع المادة : الدرس ألول 

   :األهداف
  .أن يوضح الطالب مفهوم المادة .1
  .أن يعدد خصائص المادة من حيث الشكل والحجم .2
 .أن يتعرف إلى الذرة .3
  . أن يوضح المقصود بالعنصر .4
  ). غازية سائلة، صلبة،( أن يعطي أمثلة على عناصر  .5
  .ن توزيع العناصر في القشرة األرضيةأن يبي .6
  . أن يذكر رموز بعض العناصر .7
  . أن يبين استخدامات بعض العناصر .8
 .أن يوضح المقصود بالمركب .9

  .أن يوضح المقصود بالجزيئات .10
  . أن يعطي أمثلة على مركبات .11
  .أن يحضر مركبات من اتحاد عنصرين  .12
  ). ومركببمرك(، )عنصر ومركب ( أن يحضر مركبات .13
  .)الطعام، الماءالسكر، ملح (ر مكونات كل من أن يذك .14

   :الحقائق
 . تشغل المادة حيزاً في المكان الذي تتواجد فيه •
  .ة مختلفة عند درجة الحرارحاالتوجد المادة في ت •
 .يوجد الماء في حاالت ثالث •
  .أماكنهاتبقى دقائق المادة الصلبة في  •
  .يهقائق المادة السائلة تأخذ شكل الوعاء الذي توضع فد •
  .ترى بالعين المجردة تتكون المواد من دقائق صغيرة ال •
  .تتحول المادة من حالة ألخرى •
 .تمثل الذرة وحدة بناء المادة •
 .ييمكن رؤية الذرة باستخدام المجهر االلكترون •
 .يتألف العنصر من نفس النوع من الذرات •
 .يتكون المركب من اتحاد عنصرين أو أكثر •
 .و أكثرتتكون الجزيئات من ذرتين أ •
 . تتغير خواص المواد المكونة للمركب بعد اتحادها •
 . يحترق المغنسيوم بلهب ساطع بوجود األكسجين •
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   :المفاهيم

 التكاثف  ،التبخر الصالبة، السيولة، الغازية،  ،، غازات، حاالت المادة     األكسجين ،الهواء، بخار الماء  

الذرات،  ، حجم، الجريان، االنتشار دقائق    تحوالت المادة، شكل   ،التسامي ،التجمد،االنصهار، التبلور 

  رمـوز العناصـر،    ، فلور، كربون  ،الكلور ،العنصر، بروم، الومنيوم، كبريت، برادة حديد، زئبق      

المادة ، درجة الحرارة، ملح الطعام، السكر، الحديد،  مواد صلبة، الماء، مواد سائلة، الكيروسـين،                

السيارات، الجـسور،   ،عدد العناصراإللكترونية،  مجاهر، المجاهر ،) S, Fe, Na,  Au(الكحول 

   .التنفس الشبابيك، 

  : التعميمات

 .المادة كل شيء حولنا •

 ).الصالبة، السيولة، الغازية(حاالت المادة ثالثة  •

 .المادة الصلبة شكلها وحجمها ثابث •

 . المادة السائلة شكلها متغير وحجمها ثابت •

 .المادة الغازية حجمها وشكلها غير ثابت •

 . المادة تتحول من حالة ألخرى •

  .العناصر لها نفس النوع من الذرات •

 ). الزئبق والبروم(العناصر في الحالة الغازية  •

 . بنسب وزنيه ثابتة  المركبات تنتج عن اتحاد العناصر •

  :عقليةمهارات 

  .ثالثيفسر سبب تواجد المادة في حاالت  •

  .يفسر انتشار رائحة العطر  •

  . تحدث عند تحول المادة من حالة ألخرىيلخص العمليات التي •

  . يقدر صغر الذرة •

  . يشبه الذرة باللبنة في البناء كوحدة بناء •

  . يشبه الذرات باألحرف والمركبات بالكلمات التي تتكون منها •

 . يميز المواد من خالل خواصها •

 .يقارن بين الذرات والجزيئات •

 . عيةيصنف العناصر المعطاة في جدول حسب حاالتها الطبي •

 . يتصور نسبة األكسجين والسيلكون، وباقي العناصر في القشرة األرضية •

 .يبين استخدامات بعض العناصر •

 . يبين أن المركب يتكون من عنصرين أو أكثر بنسب ثابتة •
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 . يصنف المواد إلى عناصر ومركبات •

 . )الماء، الملح، السكر، أكسيد المغنيسيوم( اآلتيةيبين مكونات كل من المركبات  •

  :   مهارات أدائية  

  .  لحاالت المادة والعمليات التي تحدث عند تحولهايرسم مخططاً •

 .يمثل الطلبة وضع الدقائق في مادة صلبة، سائلة، غازية  •

 .يرسم شكل الدقائق في كل حالة من حاالت المادة •

 .يجمع عناصر معدنية من البيئة •

 .يرسم توزيع العناصر في القشرة األرضية •

 ) كلوريد الخارصين، تفحم السكر كسيد المغنيسيوم،أ الحديد، دكبريتي (اآلتيةكبات يكون المر •

  المخاليط : الدرس الثاني

  :األهداف 

  .المتجانسأن يوضح المقصود بالمخلوط، المخلوط المتجانس، المخلوط غير  .1

  ).متجانسة وغير متجانسة ( أن يكون عدة مخاليط  .2

  . والمركبطأن يقارن بين المخلو .3

  .وضح المقصود بالمحلولأن ي .4

  .أن يعرف المحاليل المائية والمحاليل غير المائية .5

  . مائية وغير مائيةلأن يكون محالي .6

  .كأن يتعرف إلى السبائ .7

  أن يعطي  أمثلة على السبائك  .8

  .أن يبين أهمية السبائك .9

   :الحقائق 

 . تنتج المخاليط عند مزج مادتين أو أكثر بأي نسبة كانت •

 ). غازية في سائلة(و) صلبة في سائلة(و) صلبة في صلبة( خلط مادة تنتج المخاليط عن •

 . تحتفظ مكونات المخلوط ببعض خواص مكوناته •

 . يمكن فصل مكونات المخلوط بطرق سهلة •

 .بعض المخاليط تكون متجانسة واألخرى غير متجانسة •

 .ينتج المحلول عن مخلوط متجانس •

 .  خرى مذاب يتألف المحلول من مادتين احدهما مذيب واأل •

 .تنتج السبائك عند خلط مادة صلبة في صلبة •

  . تستخدم السبائك في أغراض متعددة •
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  :    المفاهيم

مخلـوط   الدم، الهواء الجوي، ماء البحر، النفط، مخاليط صناعية،        مزيج، مخلوط، مخاليط طبيعية،   

 مخلـوط   صلب في صلب، مخلوط صلب في سائل، مخلوط غاز في سائل، مخلوط سائل في سائل،              

 محلول غير مـائي الـسبائك،      متجانس مخلوط غير متجانس، محلول، مذاب، مذيب، محلول مائي،        

سـجاد،   ،إطـارات مطاطيـة    بالستيك، أدوية،  ستانلس ستيل،  النحاس األصفر، البرونز،   الفوالذ،

  .الحرير، البترول

  :التعميمات 

 .المخلوط مزيج من مادتين أو أكثر بأي نسبة كانت •

 . ما أن تكون طبيعية أو صناعية المخاليط إ •

 . الخلط وبعدهلخواص المواد المكونة للمخلوط تبقى ثابتة قب •

 . المخلوط المتجانس يظهر كمادة واحدة •

 . المخلوط المتجانس ال يظهر كمادة متجانسة •

 . نسمي المخلوط المتجانس محلوالً •

 .المحلول يتألف من مادتين احدهما مذاب واألخرى مذيب •

 . لوط وليس كل مخلوط محلولكل محلول مخ •

 . السبائك محاليل توجد في الحالة الصلبة •

 .يكون خريطة مفاهيم خاصة بالموضوع •

  :عقليةمهارات :  المهارات

 . يبين أن المخلوط ينتج من مزج المواد بأي نسبة •

 .ثابتةيبين أن خواص المواد المكونة للمخلوط تبقى  •

 .  يقارن بين المركب والمخلوط •

 . لمخلوط المتجانس وغير المتجانسيميز بين ا •

 ). مذيب ومذاب(يبين أن المحلول يتكون من  •

 . صناعة السبائكةيفسر أهمي •

  . يناقش عبارة كل محلول مخلوط، وليس كل مخلوط محلوالً •

  :مهارات أدائية  

  .يكون مخاليط متجانسة وغير متجانسة •

  .يكون محلوال مائي •

 .يكون محلول غير مائي •

 .السبائك  من ة يجمع مجموع •
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  التغيرات التي تطرأ على المادة : الدرس الثالث 

  :األهداف 

  . على المادةأأن يتعرف إلى التغيرات التي تطر .1

  .أن يميز بين  التغيرات الكيميائية والتغيرات الطبيعية .2

  .  أن يستنتج العوامل المسببة لصدأ الحديد .3

 .الناتجةأن يتعرف إلى االحتراق من حيث المواد الداخلة والمواد  .4

  

   :الحقائق

  .يحترق الخشب والنفط بسرعة •

  .ينصهر الجليد إلى ماء سائل •

  . يتحول الماء إلى بخار •

 .يتكاثف الماء على شكل قطرات •

 . يذوب السكر في الماء •

  .يهضم الطعام في المعدة •

 .يتكون طبقة من الصدأ على الحديد •

  .يطلى الحديد بطبقة من الدهان •

 . يحترق شريط المغنسيوم •

  .اعل الخارصين مع حامض الهيدروكلوريكيتف •

 .تتغير شكل المادة وحجمها دون تغير في صفاتها األصلية •

 . يحتفظ المخلوط ببعض خواص مكوناته •

 .تختلف صفات المركب عن صفات العناصر المكونة له •

 .يمتص كلوريد الكالسيوم الالمائي الرطوبة •

 .اقةينتج من االحتراق ثاني أكسيد الكربون وبخار ماء وط •

 . تستخدم أواني مصنوعة من ستانلس ستيل للطبخ •
  

      :المفاهيم

التغيـرات   ،)الفيزيائية  ( أو التحول، تغيرات سريعة، تغيرات بطيئة، التغيرات الطبيعية          التغير

زبـدة،   الغليان، الجليد، البخار، التكاثف ناعم،     الطعم الرائحة،  الوزن، الحجم،  الكتلة، الكيمائية،

رجل المطافئ شريط مغنيسيوم، أكـسيد المغنـسيوم، هـضم           حم، الصدأ، االحتراق،  اشتعال الف 

  .الطعام، طالء زيتي، جلفنه
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  : التعميمات

 . التغيرات التي تحدث على المادة هي تغيرات سريعة وبطيئة •

 . المادة تتحول من حالة ألخرى  •

 . التغير الطبيعي يغير شكل المادة وحجمه وال يغير صفاتها األصلية •

 . لتغير الكيميائي يؤدي إلى تكوين مادة جديدة ذات صفات جديدةا •

 . التنفس عملية احتراق بطيئة •

 .الصدأ يتكون بفعل الهواء الرطب •

 . الدهان يشكل طبقة عازلة بين الحديد واألكسجين والماء •

   

  :  المهارات 

  : مهارات عقلية

 . يفسر سبب تحول المادة من حالة ألخرى •

  .واد بعد إجراء التغيرات عليهايتحقق من خصائص الم •

  .يميز بين التغيرات الكيميائية والتغيرات الطبيعية •

  . يفسر سبب انطفاء الحرائق بعد وضع الرمل عليها •

  .يفسر التنفس عملية احتراق بطيئة •

 .يعلل استخدام أواني طبخ من الستانلس ستيل •

 .  بطالء زيتي أو استخدام الجلفنةةطالء األدوات الحديدي •

  .                   عدم قدرة رجال اإلطفاء استخدام الماء إلطفاء حريق في مستودع بنزينيفسر •

  

  : مهارات أدائية

  .يقوم بجراء تجارب لمعرفة التغير الطبيعي والكتلة، لون المادة وطعمها •

   ).ماء سائل، بخار ء، ماجليد( يحول الماء من حالة ألخرى •

 . الورق، وقطعة فحميحرق شريط من المغنيسيوم، وقطعة من •

 . أجراء تجربة العوامل المسببة للصدأ •

 .دهن قطعة من الحديد بطبقة من الدهان أو الزيت •

 .زيادة معمل الجلفنة وكتابة تقرير •

  .  تمثيل أدوار رجل اإلطفاء في إطفاء الحريق •
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  فصل المواد  :الدرس الرابع 
 
  .طبيعيةأن يقترح طرقاً لفصل المخلوطات في حالة حدوث تغيرات  .1

 .أن يفصل مكونات بعض المخاليط بواسطة اليد .2

  .أن يفصل المواد العالقة بالترويق أو الترشيح .3

  .أن يفصل الملح عن الماء باستخدام التبخير .4

  .أن يستخدم جهاز التقطير للحصول على الجزء السائل من المحلول .5

  .أن يفصل مكونات الماء بالتحليل الكهربائي .6

 .ن نواتج تحليل الماءأن يقترح طريقة للكشف ع .7

  

   :الحقائق

 .يمكن فصل مكونات المخلوط بطرق فيزيائية بسيطة •

  يمكن فصل مكونات المركب بطرق كيميائية  •

 .يفصل الحصى عن حبوب القمح واألرز باليد •

 .  على األرض بالمغناطيسةنلتقط المسامير الملقا •

 . تفصل النخالة عن الطحين باستخدام المنخل •

 . عن الحصى واألتربة والقش بالغربالتفصل حبوب القمح •

 .يفصل الماء عن التراب العالق به باستخدام الترويق  •

 . يستخدم الترشيح لفصل مادة صلبة عن مادة سائلة •

 .نستخدم التبخير لفصل مواد صلبة ذائبة في مواد سائلة •

 . يستخدم التقطير للحصول على الجزء السائل من المحلول •

  . األكسجين والهيدروجينيتحلل الماء إلى عنصرين •

  

   :المفاهيم

فصل المواد، المكسرات، العدس، القمح، األتربة، المغناطيس، الغربال، المنخل، الترويق، المـواد            

األرز المنقـوع، محقـن،      العالقة، يسكب، الترشيح، ورق ترشيح، قطعة قماش أبيض، الـشوائب،         

حلول، تبخيـر، تكثيـف، التقطيـر، جهـاز         التبخير، تجفيف الفاكهة ، القطين المذاب، المذيب، الم       

  .التقطير، العطور، البترول، التحليل الكهربائي، الطالء الكهربائي، قضبان كربون،كيروسين، زيت
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   :التعميمات

 . مكوناتها بطرق فيزيائية بسيطةلالمخلوطات تفص •

  . المركبات تفصل مكونات بطرق كيميائية •

 .واألرزاليد تستخدم لفصل الحصى عن حبوب القمح  •

 .المغناطيس يستخدم لفصل برادة الحديد عن الرمل  •

 . المنخل يفصل النخالة عن الطحين  •

 .الغربال يفصل حبوب القمح عن الحصى واألتربة والقش •

 .الترويق طريقة لفصل الماء عن التراب العالق به •

 . الترشيح يستخدم لفصل مادة صلبة عن مادة سائلة  •

 .ة ذائبة في مواد سائلة التبخير طريقة لفصل مواد صلب •

 .  للحصول على الجزء السائل من المحلول ةالتقطير طريق •

  التحليل الكهربائي وسيلة لتحليل الماء إلى مكوناته  •

  :  مهارات

  :عقليةمهارات 

  . يقترح طريقة الفصل المناسبة لمكونات بعض المخاليط •

 . يفسر عدم فصل الملح عن الماء بالترشيح •

 .ريقة التقطير في فصل المواد مثل النفطيفسر اللجوء إلى ط •

 . يفسر كيفية تحليل الماء عن طريق التحليل الكهربائي •

 .يقترح طريقة للكشف عن األكسجين الناتج من التحليل •

 . يفسر الكيروسين يساعد على فصل الزيت عن الماء •

 . يكمل الخارطة المفاهيمية للمادة  •

  :مهارات أدائية 

  . بالمغناطيس  باليد، بالمنخل، بالغربال،: يط يفصل مكونات بعض المخال •

  .      بالترشيح، بالترويق، التقطير

  .  يفصل مكونات الماء بالتحليل الكهربائي •
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)2(ملحق   

 

أسماء المحكمين لكل من المادة التعليمية واختبار التحصيل في وحدة المادة للصف الخامس األساسي 

.)أ(األشكال      والتفكير اإلبداعي صورة   

 

 مكان العمل المؤهل العلمي    اسم المحكم الرقم

  القدس/ جامعة القدس ........دكتوراه مناهج وطرق التدريس  محسن عدس

  القدس/ جامعة القدس.........دكتوراه مناهج وطرق التدريس  عفيف زيدان2

  القدس/ جامعة القدس.........دكتوراه مناهج وطرق التدريس  زياد قباجة

  الخليل/المفتوحة جامعة القدس.........دكتوراه مناهج وطرق التدريس  محمد شاهين4

  وكالة الغوث/ تربية الخليل ..................ماجستير أساليب علوم  محمد سعد

  فرااإلش/ تربية شمال الخليل..................ماجستير أساليب علوم  جمال غطاشة6

  مدرسة ذكور الفوار األساسية.......................ماجستير إحصاء  فؤاد الناجي7

  مدرسة ذكور الفوار األساسية................. عامة علومسبكالوريو  بدر عوض

  مدرسة ذكور الفوار األساسية................. عامة علومسبكالوريو  عبد الوهاب إبراهيم9
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  )3(لحق م

  تصميم الدروس وفق الذكاءات المتعددة

  : مقدمة

ن األحداث المتسارعة في ميـدان  أ") 181:2007نوفل،(كما ورد في  (Berk, 1999)بيرك  يشير

 إذ ألزمت المعلم بتبني نظرية في       ؛تكنولوجيا المعلومات ألقت بظاللها على العملية التعليمية التعلمية       

 "لم تتضمن مجموعة من المفاهيم تصف السلوك وتتنبأ به وتـضبطه          تدريس طلبته، فالنظرية كما نع    

 وتربويـة   ،فالمعلم أصبح مهندساً للدروس الصفية من خالل تبنيه نظرية تستند إلى أسـس بحثيـة              

وبما أن هذه النظرية تزود المعلم وتدعمه بجملة من استراتيجيات التعليم            ،كنظرية الذكاءات المتعددة  

نه أن يختار أي نشاط يرغب بتطبيقه على الطلبة مع األخذ باالعتبار أسـاليب              والتعلم، فعندئذ بإمكا  

 تعليمهم وتعلمهم، وفي هذا األمر تطبيق للفلسفة التربوية التي تقضي بوجـوب اختيـار أنـشطة أو                

 كما تقدم طريقة بناءة لتخطيط الدروس اليومية أو        عند الطلبة،  استراتيجيات تتناغم مع أساليب التعلم    

 رغم عدم وجود نموذج مفصل لتـصميم درس أو         أوالخطط الشهرية والسنوية،   ت األسبوعية الوحدا

    .المتعددة دروس مبنية على الذكاءات

هو من يبتكر طرق تناسب أساليب تعلم طلبته، باإلضـافة إلـى حاجـاتهم النمائيـة                 فالمعلم الماهر 

  إذا أرادوا لطالبهم جميعـاً     ،طرقهاوعندها ينبغي على المعلمين تعديل أساليب تدريسهم و        ،والعقلية

وعليهم أيضاً تفعيل مختلف القدرات التي يتمتع بهـا هـؤالء الطـالب،     النجاح واكتساب الخبرات، 

واستخدام مختلف أساليب التعلم التي يمكنها أن تساعدهم على فهم المعلومات أو الخبرات المقدمـة               

رص التي يمكنهم من خاللها حثهم على اسـتخدام         واستخدامها، كما عليهم تأمين العديد من الف       إليهم،

من خالل تنويع الوسائل وطرق عرض المفاهيم، والخبرات التعليمية لتتالءم مع            ذكاءاتهم المتعددة، 

  ).(Gardenar, 1987هذه الذكاءات 

أي عليه المشاركة بفعالية فـي هـذه         ومن الضروري أن يكون للطالب دور فعال في عملية التعلم،         

:  بما يسمح بإيقاظ اهتماماته وتفعيل خبراته الماضية المخزنة في دماغه، وذلك من خـالل              العملية،

حثه على لمس األشياء ومعاينتها واكتشاف خصائصها، والتجريب والمشاركة الحية في الخبرات بما             

 فـي تفعيل النصفين الكـرويين     وبناء أفكار متجددة عن عملية التعلم ل       يدفعه لفهم العالقات السببية،   

 الذكاءات  تالب من خالل استراتيجيا    واستثمار طاقات الذكاءات المتعددة التي يتمتع بها الط        ،الدماغ

ومن ناحية أخرى يمكن تصميم العديد من النشاطات لتدريب مهارات الطـالب المعرفيـة        المتعددة،

تهم المتعددة  تتناسب وقدراتهم وذكاءا(Learning Styles)ومساعدتهم على تبني استراتيجيات تعلم 
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 أو (Auditory Learners) أو متعلمـين سـمعيين   (Visual Learners)كمتعلمين بـصريين  –

  ).2006 شعبان، (Kinesthetic Learners)(قدراتهم الحركية "يتعلمون من خالل 

   :خطوات إعداد الدروس وفق نظرية الذكاءات المتعددة: أوالً 

  . تحديد المحتوى.  1

  . تحليل المحتوى.2

  :  كما هو موضح في الشكل اآلتي، هدف محدد ثم وضعه في منتصف ورقة العملىالتركيز عل.3

  

 الطبيعي 

 الموسيقي

 الشخصي  الهدف 

الجتماعي ا
  

الجسمي 
يالحرآ

 المكاني 

المنطقي 
 الرياضي 

   اللغوي 

  

  

  

  

  

  

  

  

ومن األسئلة التي يمكن االسـتعانة بهـا عنـد            طرح األسئلة المفتاحية عن الذكاءات المتعددة،      -4

  : التخطيط لدرس في الذكاء المتعدد 

  ؟كية أو المكتوبة  كيف يمكن استخدام الكلمات المح:اللغويالذكاء  -أ 

 كيف يمكن استخدام أرقام وأعـداد وآالت حاسـبة وقواعـد منطـق              :الرياضيالذكاء المنطقي    -ب 

  ؟وتصنيفات أو توظيف مهارات التفكير الناقد 

   ؟ مثل األلوان والمناظير والخرائط المفاهيمية ،كيف يمكن توظيف وسائل مرئية: الذكاء المكاني -ج 

خدام آالت موسيقية أو أصوات من البيئـة أو إنـشاد تعـابير             كيف يمكن است   :الذكاء الموسيقي  -د 

  ؟موسيقية
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  ؟كيف يمكن توظيف حركات الجسم لتخدم أهداف الدرس : الذكاء الجسمي البدني -ه 

   ؟   ما األعمال التي يمكن أن أقوم بها في الدرس

  ؟كيف أشجع أواصر التعلم بين الطلبة بعضهم مع بعض : الذكاء االجتماعي -و 

كيف أجعل الفرد يستذكر ذكريات أو مشاعر خاصة من خالل إعطائه مجموعـة             : يالذكاء الذات  -ز 

  ؟من الخيارات 

   ؟كيف أعمل على توظيف الحيوانات والنباتات والصخور لتحقيق أهداف الدرس : الذكاء الطبيعي -ح 

 ؟كيف أجذب الطلبة إلى مفاهيم الحياة أو الموت أو الخلود : الذكاء الوجودي -ط  

 استراتيجيات الذكاءات المتعددة، أي     ى والتعرف إل  ،وفحص األسئلة  ،الحتماالتإمعان النظر في ا   -5

ما هي الطرق واالستراتيجيات واألدوات المناسـبة لتعلـيم الـذكاء           :  كأن نقول   ذاتياً طرح تساؤالً 

اسـتراتيجية  وهل يمكن استخدام العصف الذهني في تعلم الذكاء االجتماعي ؟ أم أن  المنطقي مثال، 

المناسبة ستراتيجية  أي أن اختيار اال    العصف الذهني، استراتيجية   من   لمفاهيمية أكثر نفعاً  الخرائط ا 

 . واألداة المساندة لها يعد مهارة في حد ذاتها

       إنتاج قائمة من األفكار المتنوعة المتعلقة بعرض بعض االستراتيجيات المالئمة : العصف الذهني-6

    وذلك باستخدام ورقة التخطيط أو العمل، ثم االنتهاء من  تعددة،لكل نوع من أنواع الذكاءات الم   

  . عرض االستراتيجيات  

 التربويـة  خطـط ال لتنفيذ واألساليب التربوية    الطرائق اختيار عملية   تعد: اختياراألنشطة المالئمة -7

                الطـالب   يـتعلم  كيـف  أي أن عمليـة فهـم        ،الخطـط  هـذه  محتوى من أهمية     نفسه على القدر 

(How children learn?)   ؟ يتعلمونماذا بأهميتها توازي (What they learn?) . 

عمل خطة العمل وفق األهداف المحـددة        ثم وعندها ال بد من اختيار األنشطة األكثر قابلية للتطبيق،        

 .  والتقويم،والوسائل ،وأنشطة المعلم والمتعلم ،والخبرات السابقة

  :اآلتيةالبد أن يسأل المعلم نفسه األسئلة  تعليمية وعند تخطيط أي خبرة

  ؟ )لغوي(ستخدم الحديث أو الكتابة  أستطيع أنأكيف  .1

 ؟) منطقي رياضي( بدأ باألرقام أو الجمع أو األلعاب المنطقية أو التفكير الناقد أكيف  .2

  ؟) مرئيمكاني (  ستخدم األفكار المرئية أو التصورات أو األلوان أو األنشطة الفنيةأ كيف .3

  ؟) موسيقي( البيئة المحيطة بدأ بالموسيقى أو أصواتأكيف  .4

   ؟)حركي بدني ( ستخدم أجزاء الجسم كله أو الخبرات اليدويةأ كيف .5
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   ؟ )اجتماعي( شجع األطفال في مجموعات صغيرة للمشاركة في التعلم التعاونيأ كيف .6

 .)ب-2003حسين، (؟ ثير المشاعر الشخصية أو الذاكرة الشخصيةأكيف  .7

  : البدء في تنفيذ الخطة: ثانياً 

أو  أو مختبر الحاسـوب،    لتنفيذ الدرس ينبغي على المعلم البدء بتهيئة المكان مثل مختبر المدرسة،          

  .أو الصف  أو الساحة الخارجية، مشغل التكنولوجيا،

ر وذلك بطرح بعض األسئلة واأللغاز واألصوات والـصو        ،إيقاظ الذكاءات المتعددة قبل الدرس    . 1

 قبل البـدء بتنفيـذ      ات الثمانية لذكاء محدد من ا    وجه Awaken)(يقاظ  إلى غير ذلك من المثيرات إل     

على الطالب إليقاظ الذكاء اللغوي، حل بعض المـسائل         إلقاء بعض الفوازير البسيطة     : مثلالنشاط  

  حيوانـات  أو أصوات مختلفة  قطع موسيقية   الحسابية البسيطة إليقاظ الذكاء الحسابي، أوالتعرف إلى        

  .إليقاظ الذكاء الموسيقي

  .من خالل مجموعات تعاونية (K.W.H.L) استراتيجية  استخدام -2

  : كما يأتي، مراحلهاوأشرحها على السبورة أواللوح القالب مبيناً (K.W.H.L)تقديم استراتيجية. أ

(K)  (W)  (H)  (L) 

 المعرفة المكتسبة الحصول على المعرفةكيفية  المقصودة المعرفة المعرفة السابقة

    

  

    

  :حيث تتشكل كل مجموعة من  في مجموعات تعلم تعاوني،الطالبتوزيع -ب

  .وحث الطلبة على االتفاق ،الطالب الذي يقوم بجمع المواد واألدوات وحفظ الواجبات :القائد .1

  . للصفالطالب الذي يقدم تقريراً: كاتب التقرير .2

اسـتراتيجية  به المجموعة فـي كـل جـزء مـن           الطالب الذي يسجل ما الذي قامت       : المسجل .3

K.W.H.L)(، أو أي نشاط آخر. 

والتفاوض االجتمـاعي    والنقاش الحر،   ضرورة التعاون،  (:، مثل ذكرهم بقواعد التعلم التعاوني   أ-ج

  . )والجدية في العمل  وتحمل المسؤولية،،والهدوء

ي مقدمة الصف بعد مناقشة كل      أعد تنظيم الجدول ف    بعد تطبيق الدروس وفق الذكاءات المتعددة،     -د

 الطـالب والحصول على تغذية راجعة مـن        مجموعة لما قدمته عن الدروس بعد نهاية كل درس،        

  ).(Armstrong, 2000وبعد ذلك اإلغالق
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 العلوم العامة/ خطة وفق استراتيجيات الذآاءات المتعددة المادة 
  الصف الخامس األساسي

  )2(    عدد الحصص                                                          المادة                :الموضوع  
  : األهداف

  أن يوضح الطالب المقصود بالمادة .1
  .أن يتعرف الطالب إلى حاالت المادة  .2
  .أن يتعرف الطالب إلى تحوالت المادة .3

  .  معرفة خصائص المادة-: السلوك المدخلي 
  . حوالت الماء في الطبيعة  معرفة ت-                      

الذآاءات 
  المتعددة

الوسائل   دور المتعلم  دور المعلم
  التعليمية

  التقويم

  
الذآاء 

اللغوي 
  اللفظي

أطلب من التالميذ تعداد المواد 
في غرفة الصف من خالل 

  العصف الذهني وتبيان حاالتها 
  أناقش التالميذ في مفهوم المادة 

  وتحوالتها
  لدرس  أطلب منهم قراءة ا

المادة : أوضح المقصود بكل من
التبخر ، التكاثف ، االنصهار  

التجمد ،التبلور، التسامي وأآتبها 
  .على لوحة

  استمع إلى تقرير شفوي 
 أطلب منهم عمل مجلة عن 

  .المادة وتحوالتها 

  يعدد المواد في غرفة الصف 
  يعرف المادة بلغته الخاصة  

 يذآر أن المادة توجد في ثالث حاالت
  )صلبة، سائلة ، غازية (

يقرأ الجزء الخاص بالمادة وتحوالتها  
  .من الدرس

  يقرأ المفاهيم المكتوبة على اللوحة 
المادة  :يكتب المقصود بكل من 

، االنصهار التجمد  التبخر، التكاثف
  التبلور، التسامي 

يكتب المناسب من الكلمات على شكل 
  التحوالت 

  .يعمل الطلبة مجلة حائط 
 الطالب تقريراً شفويًا عن حاالت يقدم

   وأشكالهاالمادة 

  
مواد 

  مختلفة  
  الكتاب 
  الدفاتر
  مسجل 

طباشير 
  ملونة 

أذآر أسماء بعض 
المواد التي 
تستعمل في 

  المنزل 
 تأذآر حاال

  المادة 
وضح المقصود 

  :بكل من 
التبخر، التكاثف  

االنصهار   
التسامي، التجمد 

  التبلور
لعملية ااسم  اآتب

تي حدثت على ال
المادة في الشكل 

من ) 3(ص1
  آتابك     

  
الذآاء 

  المنطقي 

أستخدم استراتيجية التساؤل في 
الكشف عن  السبب في آون 
  .المادة توجد في ثالث حاالت
أطلب مقارنة المادة الصلبة  
والسائلة والغازية من حيث 

  .الشكل والحجم 
   :اآلتيةأطرح األسئلة 

 في  عند وضع مكعبات الجليد
آأس به ماء ماذا تتوقع أن 

يحدث؟ لماذا يطفو الجليد على 
  سطح الماء ؟

هل يوجد  في ذلك  أهمية 
للكائنات الحية البحرية التي 

  تعيش في القطبين  

يصنف المواد المعطاة له إلى مواد 
  صلبة سائلة غازية 

  .يفسر آون المادة في ثالث حاالت
يقترح خريطة لوضع الدقائق في 

  صلبة والسائلةالمادة ال
يقارن بين المادة الصلبة والسائلة  
  والغازية من حيث الشكل والحجم 

 يكون تخطيطًا لعالقة العمليات التي 
  تحدث على المادة   
 االنصهار، ،يوضح عكس التبخر

   .التسامي
يصنف المواد المعطاة إلى صلب 

  سائل، غاز 

 زيت ماء،
آحول  

 آيروسين 
حديد 

ألمونيوم 
محقن 
  طبي 

صنف المواد 
 حديد،ذهب: اآلتية

، آلور أآسيجين
زئبق، ماء  إلى 

مواد صلبة سائلة 
  غازية 

تتغير : علل 
المادة من حالة 

  آلخرى 
قارن بين المادة 
 ةالصلبة والسائل

من حيث الشكل 
  الحجم 
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 ءالذآا

  المكاني 

استخدم استراتيجية المعرفة 
ماذا تعرفون عن المادة : المكتسبة

ذا تريد أن تعرف وتحوالتها ، ما
عن المادة وتحوالتها ، لكي 

نتعرف على المادة لنتشارك في 
   :  اآلتية األنشطة

أعرض شفافية تمثل  وضع 
  .الدقائق في حاالت المادة 

أرسم شكال يوضح تحوالت 
  المادة على شفافية 

  أعمل خارطة مفاهيم للمادة 
  أعرض صور عن حاالت المادة 
 أطلب من الطالب تمثيل حاالت

  . المادة
أعمل عرضا عمليا للتبخر 

  .والتكاثف واالنصهار 
  أوزع نموذج الذرات

أطلب من الطالب تخيل وضع 
الدقائق في المادة الصلبة ، 

والسائلة  والغازية ، وبماذا تشبه 
  الذرات  

أطلب منهم آتابة ما تعلموه 
  بالفعل   

يرسم فكرة وضع الدقائق ويرمز 
     . الدقائق صوريًا  في المادة

يرسم الشكل الخاص بتحوالت المادة  
  . يكون خارطة مفاهيمية عن المادة 
يستخدم مخططات تبين تحوالت 

  . المادة 
  يجمع صورًا عن حاالت المادة 

يرسم رسمًا بيانيًا يوضح نسبة المواد 
  .الطبيعيةحسب حالتها في الظروف 

يستخدم األلوان والكرتون الملون  في 
  . وحاالتهاآتابة أسماء المواد 

 يشاهد عملية التبخر،التكاثف  
  .االنصهار عمليا

  يوزع الذرات حسب حالة المادة 
يشبه الدقائق بالخرز والفراغات بينها 

  لتدل على حاالت المادة 
  ) المعرفة المكتسبة(يكتب ماذا تعلم 

شفافية أو 
شرائح 

بوربوينت 
  

 أقالم 
  ملونة 
  صور 

  
  
  

فلم عن 
المدة 

وتحوالتها 

 دقائق المادة أرسم
الصلبة السائلة 

  الغازية 
أرسم شكل 
  التحوالت

  
  
  
  
  
  
  

أآتب في الجدول 
المعد ماذا 

اآتسبت من 
معرفة عن المادة 

   .وتحوالتها

  
الذآاء 
  الجسمي

 أطلب حرآة األصابع  لتمثيل 
  الحالة الصلبة ،السائلة، الغازية 
أطلب من الطالب عمل تمثيلية 
ة صامته لتدل على حاالت الماد

  .وتحوالتها 
تبخير  :  أقوم بعرض عملي 

  التكاثف ، التجمد ،  االنصهار 

يمثل حاالت المادة ووضع الدقائق 
  فيها من خالل حرآة األصابع 
 يعمل الطلبة  تمثيلية صامته عن

ضع الدقائق في المادة وأثناء و
  . التحوالت 

يستخدم حرآة األصابع ليدل على 
  حالة المادة 

دية عن الفهم مثل  يعبر تعبيرات جس
  االبتسام 

يضع مجموعة من الكرات الزجاجية 
في صندوق للتعبير عن الدقائق في 

   .المادةحاالت 
 المعد ليكونيربط نموذج الذرات 

  .  نموذج المادة
يبخر الماء، يكاثف، يصهر الشمع 

  يجمد الشمع 
  

   
  آرات 
 ماء -جليد

 .صابون
نفثالين 

  شمع 
آرات 

  زجاجية 
نماذج 

الذرات 
 والروابط 

  
شكل بالكرات 

دقائق المادة 
الصلبة ،السائلة، 

  الغازية 
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الذآاء 

  الموسيقي 

 أطلب من الطالب تأليف مقطع -
  .موسيقي 

 أضع خلفية موسيقية أثناء -
  النشاطات 

 أحرك مواد في حاالتها الثالثة -
خلف ستارة ، أنوع نبرات 

  الصوت 
 أضع خلفية موسيقية أثناء -

ء التمثيل  عرض الصور وإثنا
  وتجارب التحوالت

   

 : يؤلف مقطع موسيقي عن المفاهيم -

  المادة .... .المادة.....المادة 

  من حولنا ......من حولنا 

  سائل، غاز صلب،

   حيزا، لها ثقل لالمادة تشغ
  المادة...... المادة ......المادة

الفضة - الذهب -النحاس–الحديد 
  .صلبة....صلبة 

  لبروم  ا-الزئبق–  الماء 
  سائلة ....... سائلة 

    األآسجين الهيدروجين 
  النيتروجين البخار

  غازية  .....غازية 
 الماء مرة ثلج ومرة سائل ومرة بخار 

  المادة من حولنا من حولنا 
  تحت المطر ........ هيا نرآض
  فوق الثلج ......... هيا نلعب

  .  قبل االنصهار، االنصهار
بة   يميز أصوات المواد الصل-

  .والسائلة والغازية

  
  
  
  
  
  

  مسجل 
جهاز 

  حاسوب 
أقراص 
  مدمجة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

ألف مقطع 
موسيقى عن 
  .مفاهيم الدرس

   
 أقراصاجمع 

: مدمجة عن
أصوات الماء 

  والبخار
   والمطر
   والبرد 

   والسيول 
  . والشالالت

  
 ءالذآا

االجتماعي 

أطلب من مجموعات تعاونية -
  .مجلةصغيرة عمل لوحة، أو 

 مجموعاتأوزع الطلبة على -
  حل المشكلة والعصف الذهني 

 المادة   تحوالتحوارا عنأعمل -
 أطلب منهم تمثيل حاالت المادة -

  ومحاآاتها 

   بعمل لوحة المواد ذ يقوم التالمي-
   يناقش التالميذ تحوالت المادة -

  مناقشة حل األسئلة 
 يتجمع الطلبة ليكونوا المادة في -

  تها حاالتها وتحوال

  
  

مواد 
  مختلفة 
  آرتون 

  
  

ناقش تحوالت 
  المادة؟ 

  أآمل جدول 
المعرفة المكتسبة  

  
  الذآاء 

 الشخصي 

أطلب منهم التأمل بعد طرح 
لماذا تتواجد المادة في  :األسئلة

   حاالت ثالثة؟
ماذا يحدث للدقائق أثناء تحول 

  المادة من حالة ألخرى ؟
   الثلج ؟-  آيف يحدث المطر

  ث لو آان الماء صلبا؟ماذا يحد
اجلس وحدك واآتب قائمة 
بأهدافك فيما يتعلق بالمادة 

  .  وتحوالتها
من منكم تكون على زجاج 
  . سيارتهم الندى أو الصقيع 

أطلب منهم اختيار موضوع 
  لدراسته عن المادة وتحوالتها 

يتأمل دقائق المادة واالرتباطات بينها 
في آل حالة من حاالت المادة 

  . اوتحوالته
يتأمل حدوث المطر، الثلج، الندى   

   .الصقيع
   يتأمل لو آان الماء فقط صلبًا

يتأمل وضع األرض عندما ينصهر 
  الجليد في القطبين 

يربط بين تحوالت المادة  وتكّون 
الصقيع على زجاج السيارة ويبين 

  . آيفية إزالته
يختار موضوعا ويكتب عنه يتعلق 

  ارهبالمادة وتحوالتها، ويقدم أفك

  موسيقى
  دفاتر

جهاز 
  حاسوب  

  انترنت 

  
أآتب في 
  :مذآرتك

  
 آيفية حدوث 

  المطر
  والندى

  .والصقيع 
اختر موضوعا 

عن المادة 
وتحوالتها 
باستخدام 
  .  االنترنت
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الذآاء 

  الطبيعي 

أطلب من بعض الطلبة جمع 
  . مواد صلبة ، سائلة  غازية

  أستخدم استراتيجية نوافذ التعلم  
لمطر، الثلج، تخيل تكون ا

  الصقيع 
) األقدامالسيرعلى ( أعمل رحلة 

للبيئة المحيطة الينابيع ، البرك 
  المصانع ، ثالجات حفظ اللحوم 

  ةجمع مواد صلبة سائلة من البيئ
  تخيل نزول المطر والثلج  الصقيع 

يضع مكعبًا من الماء  في وعاء تحت 
  الشمس 

 قطرات الماء على سطح فيكاث
   القنينة الخارجي 

  

  
مواد 

  طبيعية 
  ماء رمل 

تربة  
صخور 

  ثلج   

  
 الماء تأذآر حاال

  في الطبيعة؟
 ما تحوالت المادة 
اعمل لوحة تجمع 

فيها مواد صلبة 
  وسائلة 

  
  :منوضح المقصود بكل - :الختاميالتقويم 

  .                     التبخر ، التكاثف  االنصهار، التسامي، التجمد، التبلور
  . لتحوالت المادة  أرسم مخططًا-                    

  . من حيث الشكل الحجمة قارن بين المادة الصلبة والسائل-                     
                   

 
 الطلبة ىالمادة، وأبد تفوقًا في تأليف مقطع نشيد عن ة الطلبرممتعة، وأظه النشاطات :الراجعةالتغذية 

 الرحلة يتم التخطيط لها بعد االنتهاء من تدريس ا أم،المنطقيالذآاء  أسئلةصعوبة في اإلجابة عن 
  الوحدة 

  
  .يتم بعد مراجعة الدرس: غلق الدرس 
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  العلوم العامة/ خطة وفق استراتيجيات الذآاءات المتعددة المادة
  الصف الخامس األساسي

)                           2(   عدد الحصص                                          العناصر                           :الموضوع
   :األهداف

 .أن يوضح الطالب المقصود بالعنصر .1
  .أن يبين الطالب توزيع العناصر في القشرة األرضية .2

  .  يبين الطالب استخدامات بعض العناصرأن .3
  .معرفة المقصود بالمادة: السلوك المدخلي 

  الذآاء
  اللغوي

في مفهوم الطالب أناقش 
  العنصر  

أطلب من الطلبة قراءة 
  .الدرس

ناصر  عوإعطاء أمثلة على
وآتابة تعريف العنصر 

  .وأسماء العناصر 
أطرح سؤاالً  ما هي 

استخدامات آل من الحديد  
 األآسجين ، ملومونيواأل

  ، الكبريت   رالكلو
 أطلب عمل مجلة عن 

  العناصر

 ةبالماد المقصوديوضح بلغته الخاصة 
  يعدد حاالت المادة 

  يذآر مكونات المادة 
  يوضح المقصود بالذرة 

  يشرح المقصود بالمادة النقية
  يوضح المقصود بالعنصر 
 صلبة، : يعطي أمثلة على عناصر

  سائلة غازية 
   تعريف العنصريكتب

  يكتب أسماء بعض العناصر
 Fe- Au- S-Naيلفظ رموز العناصر

  .يعدد استخدامات العناصر 
  ) 7 ( صيالعناصر فيقرأ استخدامات 

يكتب تقريرًا عن استخدام أحد العناصر 
  في موضوعًاب، ويكتفي المنزل

  لمجلة ا

  الكتاب 
  الدفاتر
  مسجل 

  
  عناصر
  :مختلفة 

  
   حديد
   نحاس
 م  الومنيو
  زئبق

 آالسيوم 
مغنيسيوم  
 خارصين 

  أذآر حاالت المادة 
وضح المقصود بكل 

من الذرة،المادة النقية 
  العنصر

أعط امثلة على 
  ، صلبة:عناصر
   غازية ،سائلة

  
الذآاء 
  المنطقي

 أسأل الطلبة عن حجم
  ذرة  ال

أطلب منهم تصنيف المواد 
المعطاة لهم إلى عناصر 

  صلبة   سائلة ، غازية 
لب منهم تحديد عدد  أط

 وعدد المعروفة،العناصر 
العناصر المتوفرة في 

 األرضية وتقديرالقشرة 
نسبة توزيع العناصر في 

  القشرة األرضية 
   : اآلتيةأطرح األسئلة 

تعد الذرة وحدة بناء 
العنصر،نستخدم الرموز 

للتعبيرعن العناصر 
استخدام األلومنيوم في 

صناعة الطائرات والحديد 
  رفي الجسو

  يقدر حجم الذرة
إلى عناصر : اآلتيةيصنف المواد 

حديد ، نحاس، (صلبة  سائلة، غازية 
الومنيوم  زئبق، آلور بروم، ذهب، 

  )آبريت  أآسجين، هيدروجين 
يضع خطًا تحت العنصر المختلف في 

  حديد، نحاس، زئبق:حالته فيما يأتي 
   هيدروجين، فضةأآسجين،-

  وفي-يحدد عدد العناصر المعروفة
  .األرضية القشرة

 القشرة يالعناصر فيرتب نسبة توزيع 
  .األرضية
  العنصر  الذرة وحدة بناءريفسر اعتبا

 نرعالرموز للتعبي يعلل استخدام
  العناصر

يفسر سبب استخدام األلومنيوم في 
صناعة الطائرات والحديد في صناعة 

  الجسور
  

  آبريت  
     حديد 
   نحاس
   زئبق 

    فضة  
آالسيوم 
وم  مغنيسي

خارصين  
  ألومنيوم 

  ذهب 

 اآلتية صنف المواد 
  ،إلى عناصر صلبة

  سائلة  غازية
 نحاس ،حديد (

 زئبق، آلور ،ألومنيوم
بروم ، ذهب  آبريت 

أآسيجين  هيدروجين ،
(  

ضع خطًا تحت 
العنصر المختلف في 

  :حالته فيما يأتي
  حاس،زئبق ن  حديد،
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 ءالذآا

  المكاني

أعرض عناصر صلبة ، 
  ة  ،غازية  سائل

أطلب منهم استخدام 
األلوان في آتابة التعريفات 

  والرموز  
أطلب منهم تكوين خريطة 

مفاهيمية وإآمال جدول 
K.W.H.L وتكوين ،

  نموذج للعناصر 

آبريت،حديد، (اآلتيةالعناصر يشاهد 
نحاس،زئبق   فضة ،آالسيوم،مغنيسيوم 

  ،خارصين، الومنيوم، ذهب 
وزيع شكل ت( يشاهد صور الكتاب 

 الجدول ،)العناصر واالستخدامات
  الدوري المصور 

يكون خريطة مفاهيمية حول المادة 
  ومكوناتها 

 العناصر وحاالتها ويكمل جدول 
K.W.H.L  

 .يستخدم نماذج الذرات لتكوين العناصر
  يشبه الذرة باللبنة والعنصر بالبناء 

العناصر 
السابقة 
  الكتاب 
آرتون 
 أقالم

  ملونة 
نماذج 
   الذرات

  

  
آّون خريطة مفاهيمية 

  عن العناصر 
 باستخدام نماذج 

الذرات آّون نموذج 
    اعنصر م

  
الذآاء 
  الجسمي

أوزع مجموعة من الطلبة 
لتمثل وضع الذرات في 

عنصر الحديد                 
أستخدم نماذج الذرات 

  لتكوين العناصر 
أطلب من الطالب عمل 

تمثيلية صامته عن 
 العناصر استخدام بعض

مثل آبريت ، حديد  نحاس 
 ،، األلومنيوم، الكلور

  األآسجين 

يمثل الطلبة وضع الذرات المتماثلة في 
   . بأجسامهم العنصر
  نماذج الذرات لتكوين العناصر يستخدم

يشير عن طريق حرآات إلى حالة 
  العنصر 

 آبريت،  لالعناصر مثيلمس بعض  
حديد، نحاس  فضة  آالسيوم مغنيسيوم  

  خارصين الومنيوم ذهب
يعبر عن استخدامات العناصر من 

  . خالل تمثيلية صامتة 
 الطبيعة على يالعناصر فيرسم توزيع 

  .لوحة
  .يعمل لوحة قالبة للعناصر

    

العناصر 
  السابقة 

آرتون  
مقص  
   ألوان

 نماذج 
الذرات 
قبعات 

  متماثلة  

  
   مم تتكون العناصر 

أعط أمثلة على 
 عناصر صلبة  سائلة
غازية  مع إشارات 

  لتدل على حالتها 

  
الذآاء 

  الموسيقي

  
أطلب من الطالب تأليف 

  مقطع موسيقي 
أضع خلفية موسيقية أثناء 

  النشاطات 
   

المتماثلة تشكل    .. .الذرات.الذرات
  عنصرًا .......... عنصرًا

  ....غازًا .غازًا.سائًال....  صلبًا 
  فضة ....  ذهبًا...  نحاسًا... حديدًا

  . عناصر صلبة ، صلبة 
... وزئبقا... برومًا
  سائلة.........سائلة..عناصر
  سائلة....... عناصر.... وزئبقًا... بروما

أآسجين وهيدروجين وآلور               
  غاز........ غاز  
  الذرات .......الذرات

  
أقراص 
  مدمجة 
  حاسوب

  
ألف نشيدا عن 

  العناصر  
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 ءالذآا
  االجتماعي

 مشارآة أطلب منهم
  األقران 

أطلب  مجموعات صغيرة 
عمل لوحة عن تصنيف 

  العناصر، ورموزها 
أعمل حوارًا عن 

استخدامات بعض 
حديد ، نحاس  (العناصر

الومنيوم،زئبق، 
   أآسيجينآلور،آبريت  

  يكتب مع زميله تعريف العنصر 
  ويعطي امثلة على العناصر  

ويصنف العناصر حسب حالتها 
  الطبيعية 
طلبة نماذج الذرات في يحاآي ال
  العناصر 

تعمل المجموعات التعاونية لوحة عن 
  . العناصر ورموزها واستخداماتها

  
مواد        

  مختلفة 
  آرتون

  

 راصنالع توجدناقش 
  في حاالت ثالث 

ناقش استخدامات 
الحديد ، األلومنيوم  

  النحاس 

الذآاء 
  الشخصي

أطلب منهم التأمل بعد 
   : ةطرح األسئل

يحدث لو لم يكن ماذا 
  الحديد موجودًا ؟ 
اآتب تقريرًا عن 

استخدامات الحديد أو 
 أو النحاس في األلومنيوم

  .المنزل 

يتأمل في ترآيب العناصر ووجودها 
  في القشرة األرضية 

ماذا :  يتأمل ثم يجيب عن السؤال
  يحدث لو لم يكن الحديد موجودا ؟

عدادها في أ: يتأمل مكونات العناصر
   لإلنسان أهميتها، رضيةاألالقشرة 

 أو يكتب عن استخدامات الحديد
   النحاس األلومنيوم أو

أقراص 
  مدمجة 
  حاسوب

  ذآرتك  مفي اآتب
عن استخدامات بعض 

 :العناصر
أللومنيوم ا،الحديد

الكبريت الكلور 
  األآسجين 

عن  اآتب تقريرًا 
  أللومنيوم ،احديدال

  
الذآاء 
  الطبيعي

على ً أنّظم رحلة سيرا
  دام إلى ورش الحدادة األق

  أطلب منهم جمع عناصر 
أعرض مجموعة من 
الصخور التي تشكل 

  خامات لبعض العناصر 

يالحظ الحديد وقصه ولحامه 
باألآسجين جمع عناصر من البيئة 

المحلية وتصنيفها إلى عناصر صلبة و 
  .سائلة وغازية

يشاهد مجموعة من الصخور التي 
  تشكل خامات لبعض العناصر

  
عناصر 
  مختلفة

  صخور  

  
 اجمع خمسة عناصر

  من البيئة 

  
  .بالعنصر ما المقصود - :الختاميالتقويم 

حديد  نحاس ، ألومنيوم  ) : غازية- سائلة  -صلبة ( إلى عناصر اآلتية صنف المواد -                   
  )زئبق ، آلور بروم ،ذهب ، آبريت أآسيجين  هيدروجين 

 . 12 الكتاب صفحة أسئلة  حل-                      
تمت النشاطات ومراعاة عرض الزئبق من قنينة شفافة بدل سكبه في وعاء، ألن : التغذية الراجعة 

بعض الطلبة يحاولون شمه، وشرح آيفية تعبئة جدول المعرفة المكتسبة، االهتمام برموز بعض 
  . العناصر التي تمر بالوحدة

  .ومراجعته عمل ملخص صغير عن الدرس : غلق الدرس 
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  العلوم العامة/ خطة وفق استراتيجيات الذآاءات المتعددة 
  الصف الخامس األساسي

 )2( المرآبات                                                                       عدد الحصص:الموضوع
  :األهداف

  .أن يتعّرف الطالب إلى المرآبات .  1
  . بعض  المرآباتباليحضر الطأن  . 2

  . حاالت العنصر-معرفة العنصر : السلوك المدخلي 
الذآاءات 
  المتعددة

الوسائل   دور المتعلم  دور المعلم
  التعليمية

  التقويم

  
الذآاء 

اللغوي 
  اللفظي

أناقش الطالب في مفهوم 
  .المرآب

أطلب من الطلبة قراءة 
  .الدرس

اطلب منهم آتابة خواص 
د المواد قبل التفاعل وبع

  . التفاعل
أطلب منهم استخدام العصف 
  .الذهني في تحديد المرآبات
أطلب منهم آتابة نشرة عن 

  المرآبات وعمل مجلة 
  

يذآر خواص المواد الداخلة في 
   .الجديدةتكوين المادة 

يذآر خواص الكبريت والبرادة  
السكر والحامض ،الخارصين 

والحامض  المغنيسيوم واألآسيجين 
   التفاعل  بعداديكتب خواص المو

  . يوضح المقصود بالمرآب 
يكتب تعريف المرآب على دفتره    

يلفظ اسم حامض الهيدروآلوريك  
  حامض الكبريتيك 

 يكتب حولنا،يعدد بعض المرآبات 
عن المرآبات نشرة خاصة ويبين 

  . استخداماتها
  يقرأ الدرس من الكتاب

 يصف خواص آل من السكر الملح 
والملح يذآر مكونات السكر 

  وخواصها 
  .يعمل مجلة عن المرآبات 

يتحدث إلى زميلة آيفية تكون 
  المرآبات 

  يصف احتراق شريط المغنيسيوم 

  الكتاب 
  دفاتر

  مسجل 
  بطاقات 

ورقة 
  عمل 

سكر،ملح 
  ماء 

عرف بلغتك الخاصة 
  المرآب 

 اقرأ الدرس ثم أجب عن 
  :اآلتيةاألسئلة 

: ما مكونات آل من 
  الماء- الملح-السكر

  أآسيد المغنيسيوم 
 ىمثاال علأعط 

  المرآبات 
 اذآر استخدام آل من 

   الماء ؟الملح، السكر،

  
الذآاء 

  المنطقي 

 أناقش تكون المرآب من 
  نسب ثابتة من العناصر 

أطلب منهم تقدير عدد 
 .المرآبات التي يمكن تكوينها
أطلب منهم وضع فرضياتهم 

عن خواص المواد المكونة 
  للمرآباتالناتجةوالمواد 

وحثهم على االستقصاء 
الذاتي أثناء مقارنة خواص 
المواد الداخلة والناتجة من 

  المرآبات 

يوضح أن المرآبات ال تتكون من 
  . نفس النوع من الذرات

يقدر عدد المرآبات الناتجة عن 
  . اتحاد عنصرين أو أآثر

يكون عددًا من الكلمات من أحرف 
  . معينة

   الحديديقدر نسب الكبريت وبرادة
يقترح أسئلة عن خواص المواد 
  الداخلة والناتجة في المرآبات 

يستنتج أن خواص المادة الناتجة 
  . تختلف عن خواص مكوناتها 
  .الماءيبين مكونات السكر، الملح، 

  يميز بين المرآبات والعناصر   

آبريت، 
برادة 
  حديد 
ناتج 

تفاعل 
الكبريت 

مع البرادة 
لوحة 

  أحرف  
سكر ملح 

  ء ما
نماذج  
  الذرات 

  

علل تتكون المرآبات 
  . بنسب وزنية  ثابتة

 تعدد المرآباما 
 عن اتحاد تالناتجا

  العناصر 
  ما مكونات الماء 

  . الملح،السكر
  : اآلتيةصنف المواد 

 صرومرآباتإلى عنا
:  صرومرآباتعنا

 ،الذهب  الفضة، الماء
السكر، الزئبق ، ملح 

  الطعام 
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 ءالذآا

  المكاني 

بعض التفاعالت أعرض 
  . على الشفافية 

العملية  اعمل العروض
  :  اآلتية

  أحرق شريط المغنيسيوم -
أضع الخارصين في -
  لحامضا
  أضع السكر في الحامض-

أطلب منهم تخيل الخريطة 
  . المفاهيمية التي تكونت

أطلب رسم فكرة تكون أآسيد 
المغنيسيوم أو عمل 
  مخططات للتفاعل 

  

  يشاهد الشفافية 
   رسومات الكتاب يشاهد

  يشاهد تفحم السكر 
يشاهد تفاعل الخارصين والحامض 

يشاهد لهب التفاعل الساطع عند 
  . حرق شريط المغنيسيوم 

يرسم خريطة مفاهيمية عن المادة 
حتى نصل إلى المرآبات 
  .والجزيئات واألمثلة عليها 

يلون تعريف المرآب ويستخدم 
األلوان في رسم الخرائط 

  المفاهيمية 
غمض الطالب أعينهم ويتخيلون ي

  مفهوم المرآب 
يعطي أمثلة على المرآبات 

  مكوناتها وخصائصها 

جهاز 
الرأس 

  المرتفع 
صور 
  الكتاب 
خريطة 

مفاهيمية 
  آاملة 
مجسم 

الذرات 
  وتشابكها 

آاميرا 
  للتصوير
 آرتون 

أقالم 
  ملونة   

تتبع خطوات تكون 
 يالحديد فآبريتيد 

  8الكتاب صفحة 
فاهيمية آون خريطة م
  عن المرآبات 

شكل المرآبات من 
خالل نموذج الذرات 

  والروابط 
رسم التفاعل الناتج عن 
  حرق شريط المغنيسيوم 

  
الذآاء 
  الجسمي

 أطلب من الطالب المشارآة 
في تحضير 
  )  التفكيربااليدي(التجارب

  تمثيل التفاعالت-
 - استخدام المسرح الصفي -

أوزع مجموعة من الطلبة 
دة الحديد ومجموعة تمثل برا

أخرى مسحوق الكبريت 
  . مغناطيس أخرىو
  استخدم خريطة الجسم -

  .يخلط برادة الحديد والكبريت 
  . يفصل برادة الحديد عن الكبريت 

يحضر تجربة تفحم السكر مع 
  . الحامض 

  يضع الخارصين في الحامض 
  .  من المغنيسيوم يشعل شريطًا

يمثل تكون المرآبات من التفاعالت 
  لسابقةا

 يمد األيدي وبشابكها ليوضح 
  .التفاعالت 

   آبريت 
برادة 
  حديد 

  مغنسيوم 
 

  نخارصي
حامض 
الهيدروآ
  لوريك

  آرتون  

  مثل باأليدي تكون الماء 
  آبريتيد الحديد 

  آلوريد الصوديوم 
  

  
الذآاء 

 الموسيقي 

  
أطلب من الطالب تأليف 

  مقطع موسيقي 
أضع خلفية موسيقية أثناء 

  النشاطات 

يلحن تعريف المرآب، ويألف        
  أغنية عن المرآبات 

 هيا نعمل ....مرآبات...مرآبات 
  مرآبات 
 مرآبات تنتج  من ....مرآبات
  .... من اتحاد عنصرين.... اتحاد

  عنصرين أو أآثر أو أآثر
   مرآبات مرآبات

  وماء ... ملح....  سكر
حرق شريط المغيسيوم يكون 

  رآبات  م...... مرآبات...مرآبا
وضع الخارصين في الحامض 

  يكون مرآبا 
                مرآبات ....مرآبات
  مرآبات هيا نعمل

  

  
  مسجل 
  جوال

 أقراص 
  مدمجة 
  حاسوب

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  عرف المرآب 

  لحن تعريف المرآب 
من ما مكونات آل 

 والماء والملح وما السكر
  خصائصها 
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 ءالذآا
االجتماع

  ي 

أطلب منهم تمثيل تكوين 
  رآب الم

أطلب من مجموعات صغيرة 
  عمل لوحة 

  أو مجلة 
أعمل حوارًا عن تحوالت 

  المادة

يمثل المواد الداخلة والمواد الناتجة 
  في المرآب 

يقدم الطلبة فكرة تكون المرآب من 
  خالل التشابك بين فردين أو أآثر 

من خالل عمل المجموعات يتم 
تسجيل خواص المواد الداخلة في 

   الناتجة من التفاعل التفاعل  المواد
  .  يمثل الطالب بعض التفاعالت

  

  
مواد 

  مختلفة 
  آرتون

ناقش مكونات المرآبات 
 السكر   ،الماء:  اآلتية 
  الملح 

سؤال للمجموعة 
  :التعاونية

وضحوا آيفية تكوين 
  .المرآب بالتمثيل

الذآاء 
 الشخصي 

أطلب منهم التأمل بعد طرح 
   :ةاألسئل

ما حالة األآسيجين 
  هيدروجين والكربون وال

  ما صفات السكر 
  ما حالة الكلور ما صفاته 

 صفاته  ما حالة الصوديوم ما
  ما حالة الملح ما صفاته  

مقترحات  أطلب من الطلبة
  للحصول على المرآبات 
 أطلب منهم آتابة موضوعًا

  عن بعض المرآبات 

يتأمل تكون مرآب الملح من 
الصوديوم الذي يحرق الجلد 

سام ، حيث ينتج مادة والكلور ال
  جديدة ضرورية للجسم 

يتأمل مرآب الماء الذي يتكون من 
غاز األآسيجين وغاز الهيدروجين 

  . ويكون الماء الضروري للحياة 
 قدم مقترحات للحصول على 

  المرآبات 
الملح اآتب موضوعًا عن السكر أو 

   الماء أو

ماء   ملح،
  صوديوم 

  آلور 

 مذآرتك آيفية اآتب في
  الماء تكون 

   الملح،السكر 
  

 للحصول اقترح طرقًا
  على بعض المرآبات 

  
  

حل أسئلة الكتاب صفحة  
   السؤال الثالث  12

  
الذآاء 

  الطبيعي 

  أطلب منهم جمع مرآبات 
   ماء البحر الميتإحضار

رحلة إلى مصنع الطالء 
الكهربائي والتعرف إلى 

المواد المستخدمة ومحالت 
مواد التنظيف والتجميل 

  . صيدلية وال

يكتب تقريرًأ عن المرآبات في 
المنزل السكر ، الملح ، الليمون  
مواد عطرية ، ماء البحر   المياه 

  بشكل عام
جمع عينات من مرآبات تستخدم 

 ومرآبات نباتية المنزل،في 
  وعطور    

مواد 
  طبيعية 

  ماء رمل 
تربة، 
  صخور

سكر ملح  

 عن خمس اآتب تقريرًا
مرآبات تستخدمها في 

  البيئة المحيطة 

  
   إلى عناصر ومرآبات  اآلتية صنف المواد - :الختاميالتقويم 

  .                        حديد ، نحاس ، ملح ، سكر ، ذهب ، زئبق ،ماء ، حامض الهيدروآلوريك
  : ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي -                      

  :ثابتةنصرين أو أكثر بنسب مادة تنتج من اتحاد ع. 1 
   المخلوط   - المركب                د- العنصر            ج- الذرة               ب-    أ

: يتحد غاز الكلور مع الصوديوم ليكون مركب . 2  
  كرومات البوتاسيوم-ملح الطعام             د- الماء           ج-السكر               ب- أ
  . خطط التفاعل الناتج عن حرق شريط المغنيسيوم أرسم م-

م،  إجراء النشاطات المتعلقة بالحوامض من قبل      مع مراعاة تمت النشاطات   : التغذية الراجعة   إعطاء  المعل
  .إجرائها والتمهل في الكافي للنشاطات،الوقت 

    K.W.H.L بعد إآمال جدول المعرفة المكتسبة :الدرسغلق 
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  العلوم العامة/  الذآاءات المتعددة المادةخطة وفق استراتيجيات
  الصف الخامس األساسي

)                         3(المخاليط                                                                        عدد الحصص:  الموضوع 
  : األهداف 

  .أن يتعرف الطالب إلى المخلوط من حيث مكوناته  .1
 .  الطالب بين  المخلوط المتجانس و المخلوط غير المتجانس أن يميز  .2
  . يقارن الطالب  بين المحلول المائي ، والمحلول غير المائي أن .3
 . يتعرف الطالب إلى السبائكأن .4

  . مواد على شكل مخلوطات- العنصر -معرفة المقصود بالمادة : السلوك المدخلي 
  

الذآاءات 
الوسائل   لمدور المتع  دور المعلم  المتعددة

  التقويم  التعليمية

  
  اللغوي 

 أناقش الطلبة في مفهوم المخلوط 
أطلب منهم رواية قصة عن 

  تكون المخاليط 
أطلب منهم عمل حلقة عصف 

ذهني لتعداد المخاليط وتصنيفها 
إلى مخاليط متجانسة وغير 

  متجانسة
المخلوط -أوضح الذوبان 

المخلوط غير -المتجانس
وزعها  السبائك وأ-المتجانس

  على الطلبة 
أطلب من الطلبة عمل مجلة عن 

المخاليط أترك الحرية للطلبة 
  لمناقشة 

  آل محلول مخلوط ؟وليس
  آل مخلوط محلول؟

حث الطلبة على رواية القصص 
  عن المخاليط في المنزل  

 يوضح بلغته الخاصة المقصود -
  المادة،بالمادة ويعدد حاالت 

 يذآر عناصر، يشرح المقصود -
  ادة النقية بالم

 يوضح ما يحدث عندما تمتزج المواد -
 يذآر اسم المواد الناتجة عن معا،

   بلغته الخاصة المخلوط المزج يعرف
 يعطي أمثلة على مخاليط طبيعية -

  وصناعية  
   يعرف الذوبان -
 يعرف المخلوط المتجانس والمخلوط -

غير المتجانس، يوضح المحاليل المائية 
  وغير المائية  

  عطي أمثلة عليها  ي- 
يقرأ الموضوعات عن المخاليط 

  )والسبائك
  . يكتب المقصود بالسبائك -
الفوالذ،   يكتب مكونات البرونز،-

  .النحاس األصفر ستانلس ستيل
  يوضح المقصود بالمحلول 

يناقش آل محلول مخلوط ؟وليس آل 
  مخلوط محلول؟

  
  
  
  
  
  
  

  
  الكتاب 
  الدفاتر
  مسجل 

ماء، ملح  
سكر 

آبريت  
  برادة حديد
مكسرات 

   أتربة

وضح 
المقصود 
  بكل من 
 ،المخلوط 
المخلوط 

  المتجانس 
المخلوط 

غير 
  المتجانس 
  السبائك   

  
  
  
  

وضح 
المقصود 
  بالمحلول 

  
اآتب 

تقريرًا عن 
  المخاليط 
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الذآاء 

  المنطقي 

أطلب من الطلبة تصنيف المواد 
  إلى مرآبات ومخاليط

اطلب من الطلبة عمل مخاليط 
لمعلقة، الكأس  ا(  دير مختلفةبمقا

  )الغرام السنتمتر المكعب
حث الطلبة على التفكير العلمي  

 واستنتاج خواص المواد قبل
     .الخلط وبعده

 تأطلب منهم وضع احتماال
  تكون المخلوط

حث الطلبة على استخدام 
األستقصاء والتعرف إلى 

  المحاليل  
استخدام التساؤل هل آل محلول 

  مخلوط ؟
   مخلوط محلول؟هل آل

  

عناصر يصنف المواد المعطاة له إلى 
 ومخاليط، يقارن بين تومرآبا

  . المخلوط والمرآب 
 يصنف المخاليط إلى مخاليط طبيعية 

  وصناعية 
:   تحت المخلوط فيما يأتي يضع خطًا

  . الهواء  السكر ، ماء البحر 
يعمل مخاليط بنسب مختلفة باستعمال 

  أدوات مختلفة 
خواص المواد قبل الخلط يستنتج أن 

  .وبعد الخلط تبقى ثابتة 
يؤآد أن مكونات المخلوط يمكن فصلها 

  بسهولة 
يضع احتماالت تكون المخاليط 

صلب في )(صلب صلب في(والمحاليل
 ). غازفي غاز)(صلب في غاز)( سائل 

 مذيب، ومذاب ( يبين مكونات المحلول 
يبين مكونا ت السبائك البرونز،الفوالذ 

  .ستانلس ستيل ، األصفرالنحاس 
 آل س، ولييبين أن آل محلول مخلوط

   .محلوالمخلوط 

  
 ملح  ماء،

سكر  
آبريت  

برادة حديد 
 رماء البح

  مغناطيس 
  

زيت آحول  
  آيروسين 

  آوال 
  قطع نقد 
ستانلس 

  ستيل فوالذ

  
صنف 

المخلوطات 
 إلى اآلتية

طبيعية 
وصناعية 
السكر في 

الماء الهواء 
الجوي الدم 

  حر ماء الب
ما خواص 
المواد التي 

تكون 
  المخاليط 

  
قارن بين 
المرآب 
   طوالمخلو

  
 ءالذآا

  المكاني 

  .أعرض المواد قبل الخلط وبعده
  أعرض صور الكتاب 

أوضح توزيع دقائق السكر بين 
  دقائق الماء بالرسم 

أطلب منهم  استخدام األلوان في 
  آتابة التعريفات ورسم المخاليط 

  
ريطة أطلب منهم تكوين خ

مفاهيمية ورسمها على الدفاتر 
  وعلى لوحة حائط 

حث الطلبة على تكوين صورة 
 :أنواعها ،وذهنية عن المخاليط

  انتشار دقائق الحبر في الماء 
انتشار دقائق المذاب بين دقائق 

  . المذيب
أطلب رسم تخطيط لمكونات 

  .السبائكالمحاليل 
  
  
  
  

برادة حديد  : اآلتيةيشاهد المخاليط 
  زيت وماء -ملح وماء-توآبري

  المخاليطالخاصة بيشاهد صور الكتاب 
   1 ارقميشاهد إجراء النشاط 

  يشاهد توزيع الكرات الزجاجية 
  . يرسم توزيع الدقائق في المخلوط 

يشاهد انتشار الدقائق مثل انتشار نقطة 
  حبر في الماء 
  ) المذاب في المذيب(يرسم توزيع 

يفات يستخدم األلوان في آتابة التعر 
  المخلوط، المحلول، السبائك 

يكون خريطة المفاهيم حول المخاليط 
المتجانسة  وغير المتجانسة، المحاليل 

  .المائية وغير المائية 
يكون صورذهنية عن المخاليط 

   المحاليل   -الذوبان
 )8( ص آما في الشكليعمل مخططًا

  لبرداة الحديد والكبريت 
آيف تعرفت على : يكمل جدول 

ليط ،ماذا تعلمت بالفعل عن المخا
  المخاليط؟

 يعمل مخططًا عن مكونات المحاليل
  السبائك

برادة حديد 
آبريت 

زيت 
آيروسين 

آحول 
مغناطيس 
حبر ماء 

  آأس  ألوان
  آرتون

ارسم توزيع 
دقائق 

السكر في 
  الماء

 الزيت في 
  الماء 
آون 

خريطة 
مفاهيمية 

عن 
  المخاليط 
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الذآاء 
  الجسمي

المخاليط  أطلب منهم تكوين 
) :  التفكير باأليدي ( اآلتية

السكر في الماء، برادة الحديد 
  والكبريت الزيت والماء 

وتكوين محاليل مائية وغير مائية 
أستخدم حرآة اليد للتعبيرعن 

  المزج والفصل 
يفصل مجموعة من البذورعن 

بعضها يمثل الطلبة المزج 
واالنفصال والمخلوط المتجانس 

  وغير المتجانس 

  ون مخاليط مختلفة يك
يعطي إيماءات الحرآة أثناء الخلط 

  . والذوبان
  يفصل برادة الحديد بالمغناطيس 

يمثل الطالب امتزاج البرادة والكبريت 
  وفصلها بالمغناطيس 

يستخدم حرآات اليد، التشابك والفصل 
تعبيرًا عن المزج واالنفصال  يكون 

محاليل متجانسة، محاليل غير متجانسة 
  ائية ومحاليل غير مائية محاليل م

يتفحص ويلمس السبائك مثل قطع 
النقود  ستانلس ستيل، الذهب، النحاس 

  .األصفر
يضع آرات زجاجية مع خرز ملون 

ويمثل المخلوط ، ويفصل الكرات عن 
  الخرز باليد

   ح مل،ماء
 سكر

آبريت 
برادة حديد 
 رماء البح

  مغناطيس 
زيت  

  آيروسين 
  قطع نقد 
ستانلس 
س ستيل نحا

  فوالذ

آون 
المخاليط 

 اآلتية 
السكر في 

الماء برادة 
الحديد 

والكبريت 
الزيت 
  والماء 
افصل 

الحصى عن 
  بذور القمح 

آون محاليل 
مائية وغير 

مائية من 
المواد 
ملح :  اآلتية

ماء ،  ،
زيت  

  آيروسين 
  

الذآاء 
  الموسيقي 

أطلب من الطالب تأليف مقطع 
  موسيقي عن المخاليط 

سيقية أثناء أضع خلفية مو
  النشاطات 

  أنوع نبرات الصوت 
أضع خلفية موسيقية أثناء عرض 

  الصور 
   .التمثيلوأثناء 

   

يدندن عندما يخلط المواد وعندما 
  يفصلها 

  وضع خلفية موسيقية أثناء العمل 
  :يؤلف نشيد للمخاليط 

   مخاليط ومخاليط هيا نعمل مخاليط 
   ملح وماء...إمزج...إمزج ...إمزج 
  مخاليط ومخاليطينتج 
    ءسكر وما .... إمزج... إمزج...إمزج

  ينتج مخاليط ومخاليط هيا نعمل مخاليط
   متجانسة وغير متجانسة 
  هيا نعمل قالبا من الكيك 

  هيا نعمل آوبا من الكوآتيل
  محاليل ومحاليل هيا نعمل محاليل 

  مائية وغير مائية
  بائك وسبائك هيا نجمع س.....سبائك 

أقراص 
  مدمجة 

  حاسوب 
  مسجل 

ألف نشيدا  
عن 

 المخلوطات 
  

 ءالذآا
  االجتماعي 

أطلب من مجموعات صغيرة 
عمل لوحة عن المخاليط تتضمن 

  عينات من المخاليط 
أعمل حوارًا عن أنواع 

  المخلوطات 
  

 ،عمل مجموعات من أجل عمل مخاليط
  محاليل 

يمثل مجموعة من ( مجموعات التمثيل
عملية المزج لتكوين المخاليط الطلبة 

  )المحاليل والسبائك 
 الطالب دورًا في مجموعة يأخذ

   K.W.H.Lالعصف الذهني و جدول 

  
مواد 

  مختلفة 
  آرتون 

  
ناقش 

تحوالت 
  المادة 
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الذآاء 
  الشخصي 

أطلب منهم التأمل بعد طرح 
أي المخلوطات تشكل  :ةاألسئل

مخلوطًا متجانسًا وأيها يشكل 
  انسا مخلوط غير متج

تخيل انتشار دقائق المذيب بين 
  دقائق المذاب 

  ما أهمية السبائك  
  

السكر أو   : اآلتيةيتأمل في المخاليط 
  الملح في  الماء الزيت في الماء

يتأمل في المخاليط السابقة أي منها 
  يكون مخاليط متجانسة وغيرمتجانسة
   تخيل تكون ماء البحرالميت المالح

    الهواء مخلوطًاماذا يحدث  لو لم يكن
ائق  دقيتخيل انتشار دقائق المذيب بين

  .المذاب مثل انتشار الحبر في الماء
   تصور فصل مكونات النفط 

   .   أهميتهايتأمل السبائك وخواصها، 
  

  دفاتر  
  مخاليط 
  :سبائك

  قطع نقد 
ستانلس 

ستيل نحاس 
أصفر  
  فوالذ

 اآتب في
مذآرتك 

آيفية تكون 
  البحر ماء 

 اآتب 
رًا عن تقري

  السبائك 

  
الذآاء 

  الطبيعي 

  
أطلب منهم جمع مخلوطات 

  طبيعية  
  

مياه الشرب : جمع مخلوطات طبيعية
والمياه المعدنية، مياه البحر الميت، 

  طينة البحر الميت 
جمع خمس مواد من البيئة وتصنيفها 
 :إلى مرآبات ومخاليط ، ومحاليل مثل

 المشروبات الغازية ،ماء البحر، التراب
   .لقمح والحصىا

  

  
مواد طبيعية 

  ماء رمل 
تربة 

  صخور 

  
اجمع خمس 

مواد من 
البيئة 

وصنفها إلى 
مرآبات 
  ومخاليط 

  
  

   المخلوط غير المتجانس       – المخلوط المتجانس –المخلوط : اآلتية ما المقصود بكل من -:الختاميالتقويم 
  .السبائك  -محلول غير المائي ال-المحلول المائي–                         المحلول 

   
  . قارن بين المرآب والمخلوط -                    
  18 حل أسئلة الكتاب صفحة -                    

  
  :  ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة -                  

  
  : تشكل مخلوطًا متجانسًا عند مزجها معًااآلتية المواد  أي-1
  
  .الملح والماء -الكيروسين والماء         د-  الزئبق والماء        ج-لماء       ب  الزيت وا-أ

  
   :هيالسبيكة التي تتكون من النحاس والقصدير -2
  .   ملغم الفضة -  الفوالذ              د- ستانلس ستيل           ج- البرونز          ب-أ

           
مع مراعاة نشر التقارير بين الطالب ، وإعطاء الوقت الكافي لسرد  تمت النشاطات ، :الراجعةالتغذية 

  . الطالب قصصهم وعرض ما جلبه الطالب 
  

   بالمراجعة :الدرسغلق 
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  العلوم العامة/ خطة وفق استراتيجيات الذآاءات المتعددة المادة
  الصف الخامس األساسي

  )     3(                                  عدد الحصص.               التغيرات التي تطرأ على المادة: الموضوع 
 : األهداف 

 أن يتعرف الطالب إلى التغيرات الطبيعية التي تطرأ على المادة. 1  
أن يتعرف الطالب إلى التغيرات الكيميائية التي تطرأ على المادة         . 2         

.تكوين المرآبات  _ مخلوطات  تكوين ال–معرفة تحوالت المادة : السلوك ألمدخلي     
الذآاءات 
الوسائل   دور المتعلم  دور المعلم  المتعددة

  التقويم  التعليمية

  
الذآاء 

اللغوي 
  اللفظي

أطلب من الطالب تعريف 
 التغير –التغير الطبيعي 

  الكيميائي 
أناقش الطالب في خصائص

  المادة قبل التغير وبعده 
أناقش التغير الطبيعي 

  والكيميائي
  ب منهم قراءة الدرس أطل

  أآتب المقصود 
بالتغيرات الطبيعية التي 

  تطرأ على المادة 
التغيرات الكيميائية التي 

  تطرأ على المادة  
أستمع إلى تقرير شفوي عن 

  التغيرات الطبيعية
 أطلب منهم رواية قصة عن

  التغيرات الطبيعية 

  يعرف التغير الطبيعي 
  يعطي أمثلة على تغير طبيعي

  لتغير الكيميائي يعرف ا
  يعطي أمثلة على تغير آيميائي 

يذآر خواص المواد الناتجة عن تغيرات 
  طبيعية 

يذآر خواص المواد الناتجة عن تغيرات 
  آيميائية 

 يقرأ من الكتاب أنشطة التغيرات الطبيعية 
  ةوالكيميائي
والكتلة التغير الطبيعي :  )1( النشاط 
نشاط  لون المادة وطعمها وال)2( طوالنشا

 )4( تغير خصائص المادة  والنشاط )3(
  حاالت المادة وتحوالتها  

يروي قصة عن التغيرات التي تطرأ على 
  المادة 

  الكتاب 
السبورة 
  لوحات 

قرطاسية 
اآتب  المقصود     أقالم

بالتغيرات الطبيعية 
 التغيرات –

  الكيميائية ؟
أعط أمثلة على 
–تغيرات طبيعية 

  تغيرات آيميائية 
  

  
آاء الذ

  المنطقي 

أحث الطلبة على التفكير 
واستنتاج خواص المخلوط 

  والمرآب 
   : اآلتيةأطرح األسئلة 

أميز بين التغيرات الطبيعية 
والتغيرات الكيميائية من 

حيث صفات المواد الناتجة 
  وإمكانية فصل مكوناتها 

صنف التغيرات إلى تغيرات
  .طبيعية وآيميائية

استنتج العوامل المسببة 
 العوامل الحديد،أ لصد

المساعدة على االشتعال، 
  نواتج االحتراق 

   لصدأ الحديد أقترح حلوًال
 إلطفاء حريق ما أقترح حًال

يستنتج أن المواد المكونة للمخلوط تحافظ 
    .على خواصها

يستنتج أن المواد المكونة للمرآب تفقد 
  . خواصها 

يميز بين التغيرات الطبيعية الكيميائية من 
فات المواد الناتجة وإمكانية فصل حيث ص
  مكوناتها 

    اآلتية يصنف التغيرات 
 ذوبان السكر في الماء الشمع،انصهار 

 تبريد آأس من الحديد، ورقة صدأحرق 
   .وآيميائيةالماء إلى تغيرات طبيعية 

  . يستنتج العوامل المسببة للصدأ
يستنتج العوامل المساعدة على االشتعال، 

  .ونواتج االحتراق
 لمكافحة صدأ الحديد وإطفاء يقترح حلوًال

  .الحرائق

   الكتاب 
السبورة 
  لوحات 

قرطاسية 
  أقالم  
صدأ 

الحديد 
  ورق 
شمعة 

قطعة جليد 

صنف التغيرات -
انصهار  :اآلتية

الشمع، تبريد آأس 
من الماء، ذوبان 
السكر في الماء 

حرق ورقة صدأ 
الحديد إلى تغيرات 
  طبيعية وآيميائية

التغيرات  ميز بين -
كيميائية الالطبيعية و

من حيث صفات 
 لناتجة المواد
 فصل إمكانية

  مكوناتها 
 لصدأ اقترح حلوًال

الحديد ،إلطفاء 
حريق شب في 
  مالبس صديقك 
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 ءالذآا
  المكاني 

 عن  عمليًاأقدم عرضًا
تغيرات طبيعيه وتغيرات 

  .آيميائية
  

  :من الطبةأطلب 
 رسم مخطط للتغير الذي 

حدث على شريط 
 قبل الحرق مالمغنيسيو

    .وبعده
  

رسم خريطة مفاهيمية عن 
التغيرات التي تطرأ على 

  .   المادة

              : يشاهد التغيرات الطبيعية
  ، التجمد، التكاثف،ذوبان الملح، التبخر

والكبريت   االنصهار، مخلوط برادة الحديد
   :يشاهد التغيرات الكيميائية 

  غنيسيوم حرق ورقة، حرق شريط الم
  صدأ الحديد 
  الكتابيشاهد صور

 التبخر، ، االنصهار:يشاهد تحوالت الماء
التجمد في الطبيعة أو من خالل  التكاثف،

  فلم 
 للتغير الذي حدث على رسم مخططًاي

   قبل وبعد الحرقمالمغنيسيوشريط 
ى يرسم خريطة التغيرات التي تطرأ عل

  المادة  

صور 
  الكتاب
  شمعة 
  ورقة 
  سكر 
دة حديد برا

  وآبريت 
قطعة حديد 

  صدئة 

  
  

 ارسم مخططًا
للتغير الذي حدث 

على شريط 
 قبل مالمغنيسيو

  .الحرق وبعده  
  

ارسم خريطة 
مفاهيمية عن 

التغيرات التي تطرأ 
  .على المادة

  
   

الذآاء 
  الجسمي

 ةالمشارآ لبة أطلب من الط
 عمل األدوات،في تحضير 

تغيرات وطبيعية تغيرات 
استخدام أي (آيميائية 

استراتيجية التفكير 
  .)باأليدي

  
 أطلب تمثيل التغيرات التي 
تطرأ على المادة باستخدام 

  .المسرح الصفي
  
تمثيل عملية اطلب منهم  

  إطفاء الحريق

   يحرق ورقة 
   يصهر شمعة

  يبخر ويكاثف الماء 
   يذيب سكر في الماء

   يقيس الكتلة 
  يمثل انتشار دقائق السكر في الماء 

  .ةآيميائي طبيعية،يرات يمثل تغ
  يعد تجربة صدأ مسمار من الحديد 
  يمثل آيفية إطفاء حريق في زميله 

  

 شمعة 
سكر ماء 

  وعاء 
 قنينة 

عصير 
فارغة عدد 

 زيت 4
مسمار 
 4عدد

آلوريد 
الكالسيوم 
  الالمائي
 فحم ،ورق

   طفاية 

 طبيعيًا اعمل تغيرًا
   آيمائيًا وتغيرًا

  
  
  
   

    قم بإجراء نشاط 
  ن الصدأ تكوي

الذآاء 
  الموسيقي 

أضع خلفية موسيقية أثناء 
عمل التغيرات التي تطرأ 

  . على المادة
  

أطلب تأليف مقطع موسيقي 
عن التغيرات التي تطرأ 

     على المادة 

  يسمع موسيقى 
  يؤلف مقطع موسيقي عن التغيرات 

تطرأ على المواد على .. تغيرات...تغيرات
  راتتغي ... تغيرات.......المواد
  تغيرات طبيعية ...تغيرات....تغيرات
، انصهار الجليد، ذوبان الملح ءتبخر الما

   تغيرات... تغيرات......تغيرات طبيعية 
تطرأ على المواد .... تغيرات...تغيرات

    تغيرات ... تغيرات......على المواد
 هضم الطعام ،صدأ الحديد ،احتراق الورق

   تغيرات آيميائية....تغيرات
   تغيرات....اتتغير

  مسجل 
  حاسوب

  ألف مقطعًا
 عن موسيقيًا

التغيرات التي تطرأ 
  على المواد 
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 ءالذآا
االجتماعي 

أطلب من مجموعات 
صغيرة عمل تغيرات 

  . طبيعية وآيميائية
  .وتصنيفها

أطلب محاآاة التغيرات 
  الطبيعية 

  تمثيل تكون الصدأ 
  .تمثيل عملية االحتراق

. قتمثيل عملية إطفاء الحري

    :   اآلتيةيعمل التغيرات 
 ذوبان السكر في الماء الشمع،انصهار 

  الحديد  ورقة صدأحرق 
   تبريد آأس من الماء

 يصنفها إلى تغيرات طبيعية وتغيرات 
  آيميائية 

  يمثل تغيرات طبيعية وآيميائية   

  
  آرتون 

أقالم  ماء  
آأس من 

  الماء
قطعة حديد 

 كناقش مع زمالئ
 تطرأ التغيرات التي
  على المادة  

الذآاء 
 الشخصي 

أطلب منهم وضع أهداف 
 إلى التغيرات التي فللتعر

  . تطرأ على المادة
أطلب منهم التأمل في 

 اآلتيةحدوث التغيرات 
احتراق الفحم انصهار 

الشمع ، صدأ الحديد  ذوبان 
  . الملح في الماء 

أستخدم استراتيجة الروابط 
آأن أسأل من : الشخصية 

 أوعرض لالحتراق منكم ت
. تعرض منزله لالحترق 

من منكم أصبحت أبواب 
منزله صدئة وآيف يمكن 

  حمايتها 

 لدراسة التغيرات التي تطرأ يضع أهدافًا
   .على المادة

 :اآلتيةيتأمل التغيرات الطبيعية والكيميائية 
احتراق الفحم انصهار الشمع  صدأ الحديد  

  .ذوبان الملح في الماء
علمه عن الصدأ وحدوثه في يربط بين ما ت

  .أدوات  المنزل وآيفية حمايتها منه
تعلمه عن االحتراق وآيفية  يربط بين ما

  .إطفاء الحريق 

صور 
  الكتاب  

  مذآرات 
  

ضع ثالثة أهداف 
للتعرف على 

التغيرات التي تطرأ 
  على المادة 

اآتب  في مذآرتك 
عن التغيرات التي 

تطرأ على المادة 
مثل صدأ الحديد ، 

الحتراق  الذوبان ،ا
  االنصهار 

  

الذآاء 
  الطبيعي 

 أعمل رحلة ميدانية في 
  البيئة 

 يالحظ  بعض التغيرات التي تحدث   
  تحدث في البيئة 

بحر  ماء
صخور 

رماد بقايا 
أشجار  

صدأ 
  الحديد  

 اآتب تقريرًا عن 
التغيرات الطبيعية 

والكيميائية في 
  البيئة 

  
  

  :الختاميالتقويم 
  . التغيرات الطبيعية ، التغيرات الكيميائية التي تطرأ على المادة : قصود بكل من ما الم-
 قارن بين التغيرات الطبيعية والتغيرات الكيميائية من حيث صفات المواد الناتجة ،إمكانية فصل -

  مكوناتها 
  : إلى تغيرات طبيعية وتغيرات آيميائية: اآلتية صنف التغيرات -

   الجليد      ن، تكو صدأ الحديد- حرق ورقة - ذوبان السكر في الماء-ريد آأس من الماء  تبالشمع،   انصهار 
  25 الدرس صفحة أسئلة حل -
تم توزيع النشاطات على أآبر عدد من الطالب، وذلك لكثرتها، واستجابة الطلبة  :التغذية الراجعة 

   .ومشارآتهم واسعة
 بعد مراجعته : غلق الدرس 
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 العلوم العامة: جيات الذآاءات المتعددة المادة خطة وفق استراتي
 الصف الخامس األساسي

 )2(عدد الحصص.                                     فصل المواد في حالة التغيرات الطبيعية:الموضوع
  .  أن يتعرف الطالب إلى طرق فصل المواد في حالة التغيرات الطبيعية :األهداف

  . التغيرات الطبيعية التي تطرأ على المادةمعرفة: السلوك المدخلي 
الذآاءات 
الوسائل   دور المتعلم  دور المعلم  المتعددة

  التقويم  التعليمية

الذآاء 
اللغوي 
  اللفظي

أناقش الطالب في فصل 
  المخلوطات 

  
  أروي قصة احمد والدبابيس 

حث الطلبة على العصف 
الذهني في طرح طرق لفصل 

 –المخلوطات الملح عن الماء 
الرمل عن الماء القش عن 

 القمح مسحوق الطباشير والماء
  برادة الحديد والكبريت 

أطلب آتابة موضوع عن فصل 
 البحر الميت ووزعه أمالح

  على زمالئك في الفصل 
أشرح آيفية عمل جهاز التقطير

  

 يذآر خواص المواد الداخلة في 
   .المخلوطتكوين 

  يذآر خواص الكبريت والبرادة
مكن فصل البرادة عن يبين أنه ي

  الكبريت بالمغناطيس
   يذآر خواص المواد بعد الفصل 

يوضح طريقة فصل الملح عن الماء 
 الرمل عن الماء القش عن القمح –

مسحوق الطباشير والماء الماء عن 
  الشوائب والمواد الذائبة 

  4،3،2،1يقرأ النشاطات 
  يتحدث عن آيفية إجراء النشاطات 

أمالح يكتب موضوعا عن فصل 
  .البحر الميت ويوزعه

  يشرح آيف نقطر الماء 

  الكتاب 
  
  

  ورقة عمل
   

عدد طرق فصل 
  المخلوطات؟ 

اآتب طريقة الفصل 
  المناسبة  

 –الملح عن الماء 
الرمل عن الماء القش 

عن القمح مسحوق 
  الطباشير والماء

برادة الحديد 
  والكبريت 

اآتب آيف نقطر 
  الماء 

الذآاء 
  المنطقي 

ب على التساؤل في حث الطال
إمكانية فصل مكونات المخلوط 

 الرمل عن –الملح عن الماء 
الماء القش عن القمح مسحوق 

  الطباشير والماء
  برادة الحديد والكبريت

 أطلب من الطالب أن يقترحوا 
طرقًا مناسبة لفصل مكونات 

  المخاليط 
أطلب من الطالب استخدام 
االستقصاء لفصل مسحوق 

اء أوراق الطباشير عن الم
  الشاي عن محلول الشاي 

   : اآلتيةأطرح األسئلة 
 رالطباشيما سبب ترسب دقائق 

   .الكأسفي قعر 
يمكن فصل الملح عن الماء  ال

  بالترشيح 
ما المبدأ الذي يعمل عليه جهاز 

  التقطير 

يستنتج أن خواص المواد المكونة 
   .ثابتة تبقىللمخلوط 

  يبين مكونات المخاليط
  .   لفصلها   يقترح طرقًا

 : اآلتيةيقترح طرقًا لفصل المخاليط 
  الرمل والماء 

   الملح والماء ،األتربةوالقمح 
   الرمل والسكر 

  الماء عن الشوائب الذائبة
في العمود األول:يوفق بين العمودين

المخاليط وفي العمود الثاني طريقة 
  الفصل المناسبة  

يفسر سبب استخدام أآياس صغيرة 
  من الشاي 
    دقائق الطباشيربيفسر ترس
  فصل الملح ىالقدرة عليفسرعدم 

  عن الماء بالترشيح
يوضح  الحاالت التي نستخدم بها 

  التقطير
  يوضح مبدأ جهاز التقطير 

  
   مخلوطات 
 ورق ترشيح

  
  

جهاز 
  حاسوب  

  
  

اقترح طرقًا لفصل 
 :      اآلتيةالمخاليط 

  الرمل والماء 
   األتربةالقمح و

  اء  الملح والم
   الرمل والسكر 

الماء عن الشوائب 
  الذائبة 

بين المبدأ الذي يعمل 
 . عليه جهاز التقطير 
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 ءالذآا
  المكاني 

  
أستخدم استراتيجية المعرفة 
المكتسبة وأطلب منهم آتابة 

ماذا يعرفون عن فصل 
المخلوطات  وما المعرفة التي 
  يريدونها وآيف نحصل عليها

   أعرض األدوات 
 -لغربالا–ورق ترشيح 

   جهاز التقطير-المنخل
  أرسم طريقة الفصل 

أطلب من الطالب التوفيق بين 
الصور المناسبة للفصل 

  وطريقة الفصل
أرسم فكرة جهاز التقطير 

  واستخدم األلوان في الكتابة 
أحث الطلبة على تخيل آيفية 

فصل المخلوطات            
  برادة الحديد عن الكبريت

   تربةاألالقمح و-الرمل والماء
  الرمل والسكر -الملح والماء 
  تقطير الماء 

  

  
يكتب في جدول المعرفة المكتسبة 

ماذا يعرف عن فصل المخلوطات ، 
ماذا يريد أن يعرف ، آيف يحصل 

  . على المعرفة
  يشاهد األدوات 

  يشاهد رسومات الكتاب 
   :اآلتيةيشاهد طرق الفصل 

  فصل أنواع مختلفة من البذور 
  د عن الكبريتفصل برادة الحدي

  فصل الرمل والماء 
   األتربةفصل القمح و

  فصل الملح والماء 
  فصل الرمل والسكر 

  فصل الماء عن الشوائب الذائبة
  يشاهد صورا تقطير الماء

  يرسم فكرة التقطير  
         يرسم جهاز التقطير      

يكون صور ذهنية عن فصل 
  .المخلوطات 

 يكمل جدول المعرفة المكتسبة ماذا
  تعلم بالفعل عن فصل المخلوطات 

     

  
صور 
  الكتاب 

   ماء 
  ملح 

  برادة 
  آبريت 
  غربال 

ورق ترشيح 
  آؤوس 

  قمع 
جهاز تقطير 

مصدر 
  حراري 

  

  
  

وفق بين الصور 
وطريقة الفصل 

  : المناسبة
 ارسم جهاز التقطير  

صور عملية التقطير  

الذآاء 
  الجسمي

  : أطلب من الطالب 
 التجارب المشارآة في تحضير

فصل برادة الحديد عن الكبريت
والملح عن الماء وفصل الرمل 

  والماء 
تمثيل طرق الفصل بواسطة 

المغناطيس الغربال ، المنخل  
  جهاز التقطير
 ةالتقطير بمشارآأرآب جهاز 

  الطلبة 
 أصنع مرشحًا للماء باستخدام 

  قنينة وحصى ورمل  

  .يخلط برادة الحديد والكبريت 
  . ة الحديد عن الكبريت يفصل براد

  يمثل  باأليدي طريقة الفصل 
   مختلفة من البذور ًايفصل أنواع

  يفصل برادة الحديد عن الكبريت
  يفصل الرمل والماء 

   األتربةويفصل القمح 
  يفصل الملح والماء 

  يفصل الرمل والسكر 
   .يساعد في ترآيب جهاز التقطير
  .يفصل الماء عن الشوائب الذائبة

راق الشاي عن محلول يفصل أو
  .الشاي

   . يفصل قطعة نقود عن الماء
 يصنع مرشحًا للماء باستخدام قنينة 

  وحصى ورمل
  
  
  
  
  

   آبريت 
  برادة حديد
  مغناطيس  

   بذور 
حصى ملح 

  سكر
 غربال 

ورق ترشيح 
 آأس تبخير 

مصدر 
  حراري 
آحول  

جهاز تقطير 
  

افصل المخلوطات 
  :اآلتية 

 برادة الحديد عن 
  يتالكبر

  الرمل والماء 
   األتربةوالقمح 

  الملح والماء 
  الرمل والسكر 

  
الماء عن الشوائب -

  الذائبة
أوراق الشاي عن 

  محلول الشاي 
قطعة نقود عن  - 

  الماء
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الذآاء 
 الموسيقي 

  
أضع خلفية موسيقية أثناء 

  التقطير أثناء/ نشاطات الفصل

  يسمع موسيقى 
يؤلف مقطع موسيقي عن فصل 

  .ت المخلوطا

  مسجل 
 أقراص 
  مدمجة 
  حاسوب

  
  

 ألف مقطع عن فصل 
  المخاليط 

 ءالذآا
االجتماعي 

  أطلب من مجموعات صغيرة
  فصل المخلوطات 

  أطلب من مجموعات صغيرة 
عمل حوار عن فصل 

  المخلوطات
أطلب منهم تمثيل طرق الفصل 

  باستخدام تماثيل الناس   

من خالل عمل المجموعات يتم 
المخاليط وطريقة تسجيل قائمه عن 
  الفصل المناسبة 

   يمثل الطالب بعض طرق فصل  
المخلوطات الغربال ، الترشيح  

  التقطير ، الترويق 

 مواد مختلفة 
  ورقة عمل 

 كناقش مع زمالئ
طرق فصل 
   :اآلتيةالمخلوطات 

   الرمل والماء 
   األتربةوالقمح 

   الملح والماء 
   الرمل والسكر

  
الذآاء 

 الشخصي 
هم التأمل بعد طرح أطلب من
  :نفصلآيف :األسئلة

  برادة الحديد عن الكبريت
  الرمل والماء 

   األتربةالقمح و
  الملح والماء 

  الرمل والسكر 
أطلب منهم  فصل المخلوطات 

  أوعمل مرشًح 

   :اآلتيةيتأمل في فصل المخلوطات 
  برادة الحديد عن الكبريت

  الرمل والماء 
   األتربةالقمح و

  الملح والماء 
  فصل الرمل والسكر

يتأمل في آيفية الحصول على آل 
من الماء واألمالح  في جهاز 

  التقطير 
  

  مخلوطات 
برادة الحديد 
 عن الكبريت
الرمل والماء

القمح 
   األتربةو

الملح والماء 
الرمل 
  والسكر

  
  

أآتب في مذآرتك 
آيفية فصل 
  المخلوطات 

  

الذآاء 
  الطبيعي 

ب تقريرًا عن المخلوطات  في يكت  أطلب منهم جمع مخلوطات  
  المنزل ، ماء البحر ، مياه السيول 

  نباتات عطرية .   ملح الطعام 
استخراج ملح الطعام من مياه البحر 

  الميت  

ماء بحر 
  رمل 
 تربة،

  صخور
  ملح 

نباتات 
  عطرية  

  

اآتب تقريرًا عن 
استخراج ملح الطعام 
من مياه البحر الميت  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  172



  :تاميالخالتقويم 
  .32 الكتاب صفحة أسئلةحل  -
مخاليط وطرق فصلها ، نظم في عمودين المخلوط والطريقة المناسبة  :لديك في الجدول اآلتي  -

  : لفصل مكوناته
  

1  
  

2  
  

3  
 

4  
  

5  
  

6  
  

    

  7   
  
  

8    9  

  
  المخلوط

  طريقة الفصل المناسبة  

   
    

  
 الطلبة الذآور نشاطًا زائدا في نشاطات الذآاء الجسمي أما اإلناث تمت النشاطات وأبدى: التغذية الراجعة 
 ضرورة متابعة الرسومات والتقارير والمجالت – في نشاطات الذآاء الموسيقي واللغوي أظهرن تفوقًا

.والمقطع الموسيقي مناسب وهو من اختيارالطلبة  
  
  . بعد مناقشة األسئلة وحلها : غلق الدرس  

  173



 العلوم العامة:             خطة وفق استراتيجيات الذآاءات المتعددة المادة                 
 الصف الخامس األساسي

 )2(عدد الحصص    فصل المواد في حالة التغيرات الكيميائية                                     :الموضوع
  كيميائيةأن يتعرف الطالب إلى طرق فصل المواد في حالة التغيرات ال-:األهداف

  .معرفة التغيرات الكيميائية التي تطرأ على المادة: السلوك المدخلي 
  

الذآاءات 
الوسائل   دور المتعلم  دور المعلم  المتعددة

  التقويم  التعليمية

الذآاء 
اللغوي 
  اللفظي

أناقش الطالب في فصل المواد 
  في حالة التغيرات الكيميائية 

أحث الطلبة على العصف 
 لفصل ًاطرقالذهني في طرح 

مكونات المواد الناتجة عن 
  تغيرات آيميائية 

شرح آيفية التحليل الكهربائي  

 يذآر خواص المواد الناتجة عن 
  .آيميائيةتغيرات 

يذآر أنه من الصعب فصل 
مكونات المواد الناتجة عن 

  تغيرات آيميائية 
  يشرح طريقة التحليل الكهربائي  

  
  الكتاب 

  
  آرتون 

   

  طريقة فصل ما 
  فصل المواد 

في حالة 
التغيرات 
  الكيميائية؟

اشرح طريقة 
التحليل 

  الكهربائي  

الذآاء 
  المنطقي 

   أناقش فصل 
  مكونات الماء 

  :اآلتية األسئلةأطرح 
هل المواد المكونة للمرآب -

  تفقد خواصها
عالقة عدد الفقاعات ونوع ما -

  الغاز
غازاقترح طريقة للكشف عن -

     ناألآسيجي

 نسبة الهيدروجين إلى أنيؤآد 
  األآسجين ثابتة 

يستنتج أن المواد المكونة للمرآب 
  تفقد خواصها 

  : يستخدم االستقصاء في 
يربط العالقة بين التيار وتحليل 

  الماء 
يربط العالقة بين عدد الفقاعات 

  الناتجة ونوع الغاز المتصاعد 
يقترح طريقة للكشف عن 

  غازاالآسجين  

ء مرآب الما
   

 جهاز تحليل

اقترح طرقًا 
لفصل المواد 
  المكونة للماء 

 حل أسئلة 
  الكتاب 

اقترح طريقة 
للكشف عن 

 غازاالآسجين   

 ءالذآا
  المكاني 

  أعرض األدوات 
وطريقة وصل الدائرة 

  الكهربائية 
أطلب رسم فكرة التحليل 

  الكهربائي للماء 
 أطلب إآمال جدول المعرفة 

  المكتسبة 

  ت الكتاب يشاهد رسوما
يشاهد طريقة وصل الدائرة 

   .الكهربائية
يشاهد خروج فقاعات غازي 

  األآسجين والهيدروجين 
  يشاهد عملية الطالء الكهربائي 

  يرسم فكرة تحليل الماء 
يستخدم األلوان في الرسم والكتابة 

  :يكمل جدول المعرفة المكتسبة
ماذا أعرف عن تحليل الماء، ماذا (

ف حصلت أريد أن أعرف، آي
  ). على المعرفة  ماذا تعلمت 

صور 
 ء، ماالكتاب

قضيبي 
آربون 
أسالك 

بطاريات 
أنابيب 
اختبار 
مشابك 

  تمساحيه 

 ارسم جهاز 
التحليل 

  الكهربائي 
  
 

أآمل جدول 
K.W.H.L 
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الذآاء 
  الجسمي

 أطلب من الطالب المشارآة 
في تحضير األدوات  التجارب 

  تمثيل طرق الفصل 

  
لدائرة الالزمة يربط مكونات ا

  للتحليل 
  يمثل  طريقة الفصل 

  يحلل الماء إلى مكوناته  

   ماء  
قضيبي 
آربون 
أسالك 

  بطاريات 
أنابيب 
اختبار 
  مشابك 

اربط مكونات 
الدائرة الكهربائية

في التحليل 
  الكهربائي 

حلل الماء إلى 
  مكوناته  

الذآاء 
 الموسيقي 

  
أضع خلفية موسيقية أثناء 

  تحليل الماء 

  مسجل   يسمع موسيقى 
  جوال

 أقراص 
  مدمجة 
  حاسوب

   

 ءالذآا
االجتماعي

  أطلب من مجموعات صغيرة 
  فصل مكونات الماء 

  

عمل رسومات ومخطط لفصل 
  مكونات الماء 

   تمثيل عملية الفصل 
طالب ( باستخدام تماثيل الناس

 وطالبين الماء التيار،يمثل مصدر 
 تمثل  الطالبومجموعة من 

صيل ، وأقطاب الكربون أسالك تو
 ،ومجموعة طالب تمثل  أآسجين

  وهيدروجين 

مواد مختلفة 
  آرتون 
  ماء أقالم   

قضيبي 
آربون 
أسالك 

  بطاريات 
أنابيب 
اختبار 
  مشابك 

كناقش مع زمالئ
طريقة فصل 

  مكونات الماء 
  

الذآاء 
 الشخصي 

أطلب منهم التأمل بعد طرح 
   :ةاألسئل

مما يتألف الماء هل يمكن 
  حليل الماء؟ت

 ما أهمية مكوناته  للحياة ماذا 
  نستفيد منها ؟

  
يتأمل مرآب الماء الذي يتكون من 
غاز األآسيجين وغاز الهيدروجين

 .  ويكون الماء الضروري للحياة 

صور 
  الكتاب
  ماء   

أآتب  في 
مذآرتك آيفية 

  تحليل الماء 
وعن زيارتك 
مصنع الطالء 

  الكهربائي 
  

الذآاء 
  الطبيعي 

طلب منهم جمع األآسجين ا
  والهيدروجين 

يكتب تقريرًا عن تحليل الماء 
  وأهميته لإلنسان 

جهاز تحليل 
  الماء 
  ماء 

  

اجمع غاز 
األآسجين 

  والهيدروجين 
    

       
   مم يتكون الماء ؟-:التقويم الختامي 
   آيف تفصل مكونات الماء ؟ -                   
  ز تحليل الماء ؟ ارسم جها-                   

  
  33 حل أسئلة الوحدة صفحة -                   

    
  .تم تحليل الماء بصورة واضحة ، والخلفية الموسيقية مناسبة : التغذية الراجعة 

  . بعد حل األسئلة ومناقشتها : غلق الدرس 

  175



  )4( ملحق

 . األهداف السلوكية ومستوياتها في وحدة المادة للصف الخامس األساسي

فة  األهداف  الرقم
عر
م

  

م 
ــ
ــ

فه
ب
يعا
ست
وا

  

يق
طب
ت

  

ر 
ــ
يـ
فك
ت

ليا
ع

  

      √    أن يوضح الطالب المقصود بالمادة  1
        √  أن يعدد خصائص المادة من حيث الشكل والحجم  2
      √    أن يتعرف إلى كل من الذرة والجزيئات  3
      √    أن يوضح المقصود بالعنصر  4
        √  )ازية صلبة ،سائلة ،غ( أن يعطي أمثلة على عناصر   5
      √    أن يبين توزيع العناصر في القشرة األرضية  6
        √  أن يذكر رموز بعض العناصر  7
    √      أن يبين استخدامات بعض العناصر  8
      √    أن يوضح المقصود بالمركب  9
        √  أن يعطي أمثلة على مركبات  10
    √      أن يحضر مركبات من اتحاد عنصرين  11
    √      )مركب ومركب )( عنصر ومركب (أن يحضر مركبات  12
        √  أن يذكر مكونات كل من السكر، ملح الطعام والماء  13
      √    المتجانس، غير المتجانس(أن يوضح المقصود بالمخلوط، المخلوط   14
    √      )متجانسة وغير متجانسة ( أن يكون عدة مخاليط   15
  √         والمركبطأن يقارن بين المخلو  16
      √     المقصود بالمحلولأن يوضح  17
       √  أن يعرف المحاليل المائية والمحاليل غير المائية  18
    √       مائية وغير مائيةلأن يكون محالي  19
      √     .كأن يتعرف إلى السبائ  20
        √  أن يعطي أمثلة على السبائك  21
  √        أن يبين أهمية السبائك  22
      √    ى المادة علأأن يتعرف إلى التغيرات التي تطر  23
  √        أن يميز بين  التغيرات الكيميائية والتغيرات الطبيعية  24
  √        .أن يستنتج العوامل المسببة لصدأ الحديد  25
      √    .الناتجةأن يتعرف إلى االحتراق من حيث المواد الداخلة والمواد   26
  √        أن يقترح طرقاً لفصل المخلوطات في حالة حدوث تغيرات طبيعية  27
    √      أن يفصل مكونات بعض المخاليط بواسطة اليد  28
    √      أن يفصل المواد العالقة بالترويق أو الترشيح  29
    √      أن يفصل الملح عن الماء باستخدام التبخير  30
    √      أن يستخدم جهاز التقطير للحصول على الجزء السائل من المحلول  31
    √      كهربائيأن يفصل مكونات الماء بالتحليل ال  32
  √        أن يقترح طريقة للكشف عن نواتج تحليل الماء  33
  6  10  10  7  المجموع  
  %19  %30  %30  %21  النسبة  
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  ) 5(ملحق 

   اختبار تحصيلي في وحدة المادة في العلوم

  للصف الخامس األساسي

  

  وحدة المادة في العلوم العامة لقد صمم هذا االختبار لقياس تحصيلك في : عزيزي الطالب

  :اآلتيةلذا يرجى منك تعبئة المعلومات 

 

  المدرسة

  االسم

  الجنس

  الشعبة

2008........./.........../ التاريخ  

 

  . فقرة 25يتكون هذا االختبار من فقرات اختيار من متعدد عددها  •

  .  دقيقة45يتطلب اإلجابة عليها زمن قدره  •

   .عالمة100الختبار العالمة الكلية ل •

  . األسئلة بتمعن وعنايةأقرإ •

  .ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة •
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  :حول رمز اإلجابة الصحيحة فيما يأتي ضع دائرة 

 : نسمي المادة النقية التي تتكون من نوع واحد من الذرات .1

  . محلوالً  -  د         مخلوطاً   - ج                   مركباً  - ب            عنصراً –أ               

 : الغاز الضروري لتنفس الكائنات الحية هو .2

  .الكلور  -د         األكسجين   -             جالنيتروجين    -بالهيدروجين            -أ              

  :الرمز الكيميائي الذي يشير لعنصر الحديد هو .3

  Fe -د                Au  -ج                     Na   -       ب           S  -أ              

  :العنصر الذي يتواجد في الطبيعة في الحالة السائلة في الظروف العادية .4

  . الكلور -الزئبق                 د- السيلكون                   ج-الحديد                ب- أ             

  :دة من الحالة الصلبة إلى الحالة الغازية دون المرور بالحالة السائلةتسمى عملية تحول الما .5

   التكاثف -التجمد                د- االنصهار                  ج- التسامي              ب- أ             

 :المادة التي تتكون من اتحاد عنصرين أو أكثر بنسب ثابتة .6

   المخلوط   - المركب             د- العنصر                  ج-       ب   الذرة        - أ             

  : المركب الناتج من اتحاد غاز الكلور مع الصوديوم .7

   حامض الهيدروكلوريك  - الماء        د- ملح الطعام              ج-السكر                ب- أ             

  :وطاً متجانساً عند مزجهما معاًأي من المادتين اآلتيتين تشكالن مخل .8

  .الملح والماء -الكيروسين والماء       د-  الزئبق والماء          ج-  الزيت والماء        ب-أ              

    :هيالسبيكة التي تتكون من الحديد والنيكل والكروم  .9

   النحاس األصفر            -لفوالذ             د  ا- ستانلس ستيل          ج- البرونز             ب- أ             

  
 

 :  المركب الناتج عن التفاعل هو_في الشكل المجاور  .10

  

  
  

                 

   أكسيد الحديد - أكسيد الصوديوم       د- أكسيد الكالسيوم        ج- أكسيد المغنيسيوم       ب-أ              
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  : راً كيميائياً يعتبر تغياآلتيةأحد التغيرات  .11

  . تبريد كأس ماء-د إذابة الملح في الماء     - انصهار الشمع       ج-حرق عود ثقاب      ب-أ             

  :  يعتبر تغيراً طبيعياًاآلتيةمن التغيرات  .12

   .  حرق الحطب-   تكون الجليد             د- هضم الطعام        ج-  صدأ الحديد       ب- أ            

 : يكون ناتج التحليل الكهربائي للماء .13

    نيتروجين     أكسجين    هيدروجين      أكسجين   نيتروجين          كلور     فلور  هيدروجين  

  

                         
  -       د                   -                     ج-                          ب-                أ

  : يعد مثاالً على المركباتاآلتيةأحد المواد  .14

  الدم  - النفط                 د-ماء البحر                ج-الماء المقطر                   ب-أ                

 
  : يستخدم في تعقيم مياه الشرب غاز .15

  الكلور - الفلور                   د-              جاألكسجين   - الهيدروجين                 ب-أ               

  

  :اآلتيةالوعاء الذي يصدأ فيه مسمار الحديد في كل من  .16

        

  -                            د-                       ج-                            ب-               أ
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 : قليلة من عنصرلصناعة الفوالذ يضاف إلى الحديد نسبة  .17

   الكربون -القصدير              د-األلمونيوم               ج-النحاس              ب - أ      

 : تشاهد الذرة بوضوح باستخدام .18

  العين المجردة         _  المجهر المركب      د_  المجهر االلكتروني     ج-العدسة المحدبة        ب_أ       

 : ة هياكل الطائرات عنصريستخدم في صناع .19

  الحديد _ النيكل                د - النحاس                     ج- األلمونيوم             ب -أ       

 : يعد مثاالً على المخاليطاآلتيةأي من  .20

  الماء _ الهواء الجوي        د_  الملح                   ج_ صدأ الحديد              ب_ أ       

  : نستخرج الملح من مياه البحر الميت عن طريق .21

  الترويق _التقطير            د_  التبخير                 ج_ الترشيح               ب_   أ       

  :  يتم تنقية الماء من المواد العالقة به باستخدام .22

  التبخير                   _  د)           ب +أ ( _  الترويق                   ج_ الترشيح               ب_ أ      

  :باستخدام) الملح والماء (حصل على الماء من محلول ن .23

                         
  -                           د-                          ج -                        ب-      أ

  :ميتم فصل برادة الحديد عن الكبريت باستخدا .24

  .الترشيح ورق - الغربال           د- المغناطيس              ج- المنخل           ب-      أ

 : للكبريت استخدامات عديدة منها .25

   جميع ما ذكر - مكافحة اآلفات الزراعية      د- صناعة المنظفات    ج- صناعة الدهان    ب-     أ

                                                

  انتهت األسئلة
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   )6( ملحق 

  

  )وحدة المادة(  الختبار التحصيل في مادة العلوم اإلجابة النموذجية

  للصف الخامس األساسي

  

  
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  
  أ

  

  د  أ  ب  ج  أ  أ  ب  د  ب  ج  أ  ج  د  ج

  
16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  
  د  ب  أ  ج  ب  ج  أ  ب  د  ج
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 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

 

)7(ملحق   
 
 

 اختبار التفكير اإلبداعي

)أ (صورة األشكال   

 للصف الخامس األساسي

 

 

:عزيزي الطالب  

 .لديكيوجد في هذا االختبار ثالثة أنشطة تهدف إلى إثارة التفكير  •

  .بدقةشاط بعد قراءة التعليمات الخاصة به كلي أمل أن تفكر ملياً في كل ن •

  .نشاطحدد ما هو مطلوب منك في كل  •

 . تأمل جيداً  األشكال المعطاة لك  •

 .اختر فكرة مناسبة •

  .م لفكرتك األولى لكي تجعلها تحكي قصة مثيرة لالهتماةاستمر في إضافة أفكار جديد •

 . أو عنوناً  لرسمك ضع اسماً •

  .جيداً لذا استثمر وقتك ،)دقائق 10(هويوجد وقت مخصص لكل نشاط و •
 
 

 
إبراهيم الشدفان : الباحث   
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  تكملة الصور:الثانيالنشاط 

 طريق إضافة خطوط إليهـا بعـد        ن، ع اآلتية ليمكنك رسم أشياء أو صور شيقة إلى األشكا        •

  .تأملها جيداً

 .أحدحاول أن تفكر في صورة أو شيء لم يسبقك إليه  •

 .استطاعتكك يحكي قصة شيقة بقدر حاول أن تجعل رسم •

 .الشكلأختر اسماً أو عنواناً لرسمك وسجله في المكان المعد لذلك تحت  •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ال تقلب الصفحة حتى يؤذن لك 
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   الخطوط المتوازية :الثالثالنشاط 

 .اآلتية  ليمكنك رسم أشياء أو صور شيقة إلى األشكا •

  .فة خطوط إليها بعد تأملها جيداً حاول إضا •

 .أحدحاول أن تفكر في صورة أو شيء لم يسبقك إليه  •
 .استطاعتكحاول أن تجعل رسمك يحكي قصة شيقة بقدر  •
 .الشكلأختر اسماً أو عنواناً لرسمك وسجله في المكان المعد لذلك تحت  •

1_  
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