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مو للطفل يف شىت اجملاالت، إذ أن حرمان الطفل من فرص النمو من النؿتو حتقيق أقصى قدر توجو 
 إيلأو تعويضو فيما بعد. أضف ويصعب معاصتتو الطبيعي يف ىذه الفًتة من حياتو قد يعرضو لقصور 

النمو، وبالتايل فإن تأجيل  علياليت تساعد  األسر توفَت اظتناخ واإلمكانات رتيعذلك أنو ليس بإمكان 
 (.9A@Aالفتاح، فيو إىدار للقدرات الكامنة لألطفال )كاميليا عبد سن السادسة  إيلالتعليم 

الطفل حيث النشاط كبَت ومتسع النمو يف حياة وتعترب مرحلة الطفولة اظتبكرة من أىم مراحل 
تفاعل الطفل مع واالكتشاف ىائلة، واكتساب القيم واالجتاىات يتشكل من خالل رفة يف اظتعوالرغبة 

يًتتب عليو ىذه اظترحلة ألن ما يكتسبو الطفل من خربات يف  ،الوالدين ومع الكبار الذين يهتمون بو
ة يف اآلون –الطفل باىتمام واضح ولذلك حظيت تربية ؾتاح أو تعثر أو إخفاق يف التعليم فيما بعد، 

ظهر ىذا االىتمام يف صورة العديد من اظتؤدترات وقد  ،اظتستوى العاظتي أو احمللي عليسواء  –األخَتة 
يف رياض بالطرق اظتستحدثة واليت من بُت توصياهتا "ضرورة االىتمام  ،والندوات اليت تتناول تربية الطفل

 (.;@9A)عواطف إبراىيم، طفل" أثبتت طرق التعليم ىذه فعاليتها يف تنمية ذكاء الاألطفال بعد أن 
ومستقبل ودروىا يف بناء شخصيتو  ،وبالرغم من أمهية السنوات الست األوىل من حياة الطفل

مر السنُت إذ  عليباقًيا يف اجملال العقلي / اظتعريف ؽتا جيعل أثرىا فهي أسرع فًتة منو وخاصة حياتو؛ 
بأن التعلم يف وماكفيكرىنت وبنجامُت بلوم" بياجيو جان العديدة اليت قام هبا "النفسية الدراسات أثبتت 

التعلم يف اظتراحل الالحقة السنوات األوىل يشكل األساس الذي يقوم عليو 
(bloom,1964;hunt,1961;piaget,1912.) 

ومتنوعة ما قبل اظتدرسة تعاين من مشكالت كثَتة أوضحت أن مرحلة فإن البحوث والدراسات 
  .(9A@A ،وفاطمة ػتمد السيد ?@9A ،)نادية يوسف كمال

% من النمو العقلي للطفل يتم فيما بُت اظتيالد والعام الرابع من 8=أن كما أكد العامل بلوم 
% اظتتبقية من النمو فإهنا 8:أما ال  ،% من النمو العقلي يتم فيما بُت الرابعة والثامنة8;و ،عمره

  .(>9AA ،ادرتكتمل بُت الثامنة والسابعة عشر من حياتو )سعدية هب
من اجملاالت اليت جذبت اظتعريف لإلنسان حيث يعد لذلك كان البد من االىتمام باصتانب العقلي 

ومن ذترة ىذا  ،علمائووما زال النقاش واصتدال واطتالف مستمر بُت  ،انتباه الباحثُت يف علم النفس
كثَتًا من النظريات اليت  وأفرزت ،لو بالدراسةاطتالف ظهر لنا العديد من االجتاىات اليت تصدت 

اجتاىات ثالثة منها االجتاه التقليدي اظتتمثل يف  إيلقسمت واليت انحاولت فهم وتفسَت العقل البشري؛ 
 ،واجتاه العمليات اظتعرفية أو )معاصتة اظتعلومات( ،العقلية العامة(العقلية أو )القدرة االستعدادات دراسة 

 the multipleات اظتتعددة( حيث ظهرت نظرية الذكاءات اظتتعددة أو )الذكاءواجتاه القدرات اظتتعددة 

 intelligence theory  جاردنر يد علي Gardner  أنواع من سبعة اليت فسرت الذكاء يف ضوء
  .ىذا االجتاه يف الدراسة اضتاليةالذكاءات، ولقد تبنت الباحثة 
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األطفال خالعتا أن اردنر يستطيع صتنظرية الذكاءات اظتتعددة  عليمبنية وتوجد برامج حديثة 
كومًتية، ومن يالسعن مواقف االختبارات ما يرغبون فيو من نشاط يف موقف طبيعي بعيًدا  ديارسوا

 لدى األطفال.الذكاءات الكامنة تنمية ديكن خالل ؽتارسة ىذه األنشطة 
لًتبيتهم وتعليمهم  وأن خيطط ،ضرورة االىتمام والعناية بأطفال ما قبل اظتدرسة إيلوىذا ما يدعو 
ميوعتم، وتنمي قدراهتم العقلية وذكاءاهتم الًتبوية اظتتنوعة يف كافة اجملاالت اليت تستثَت ويقدم عتم الربامج 

أساس نظري يكون أكثر  عليأسلوبًا جديًدا قائًما وىذا كان دافًعا للباحثة للتفكَت يف تبٍت  ،اظتتعددة
لتحقيق األىداف الًتبوية اظتنشودة من خالل اظتعلمة الواعية وأكثر فعالية  ،جذبًا الىتمام األطفال

تعلًما أفضل حيد من اظتشكالت  نتاجللطفل يف إطار ػتبب إلومن خالل األنشطة اظتقدمة  ،اظتتدربة
 رياض األطفال.العديدة اليت تعاين منها مرحلة 
 -مشكهت انذراست:

ومالحظة ما ىو موجود  ،ياض األطفالنبع اإلحساس باظتشكلة من خالل عمل الباحثة كمعلمة لر 
 -العديد من اظتشكالت منها:بالروضات حيث وجدت أن رياض األطفال تعاين يف مرحلتها الراىنة من 

 .تدين اطتدمات الًتبوية اظتقدمة يف رياض األطفال 
 واليت نادى من  ،الواجبات اظتنزلية اليت أثَتت ظتدة عامُت متتالُت يف الصحف اليوميةلة مشك

 ،طرق تقدًن معلومات نظريةحتويل تلك اظترحلة من ضرورة  عليعتا اظتتخصصون واطترباء خال
اظتشكلة فقد نبو  ولتضخم تلكتقدًن أنشطة تناسب الطفل،  إيلوامتحانات وواجبات منزلية 

 ،األنشطة اضتسية يف التعليم عليمعلمات تلك اظترحلة باالعتماد  عليالسيد وزير التعليم 
 علومات النظرية واالمتحانات.والبعد عن اظت

 من توافر بعض اظتواد الًتبوية واطتامات واأللعاب التعليمية يف روضات األطفال إال الرغم  علي
اظتتكاملة اليت حتقق أىداف واإلفادة منها من خالل الربامج التعليمية  ،أهنا ال يتم توظيفها
  .مرحلة رياض األطفال

 واعتبار ىذه اظترحلة أساسية يف السلم  ،ة رياض األطفالبالرغم من االىتمام احمللي مبرحل
االىتمام بإعداد  إيلعن اظتراحل التالية عتا ؛ باإلضافة وأن عتا برامج تربوية ختتلف  ،التعليمي

ن الباحثة وجدت أن برامج اإلعداد اظتستوى اصتامعي، إال أ عليمعلمات رياض األطفال 
ما  إيلاألنشطة اظتتكاملة ؛ ىذا وباإلضافة  عليلكلية للتدريب داخل امن وجود برنامج خالية 

لتدريب معلمات لألنشطة دعت إليو العديد من الدراسات من ضرورة وجود برنامج متكامل 
 رياض األطفال.

  ىذه اظترحلة مثل الرشتية اظتبالغ يف التعليم بعيدة كل البعد عما جيب اتباعو يف اتباع أساليب
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عن  اض األطفالريص  والتعليم التقليدي، األمر الذي يبعد من حيث الواجبات واضتفيها 
وىي ػتاولة ترك اضترية للطفل يف اكتساب واكتشاف  ،ويفقدىا مهمتها األساسيةفلسفتها 

  .دتتاز بالذاتية والتلقائيةاطتربات بطريقة نشطة 
  وجود تضارب وتناقض يف أساليب التعليم برياض األطفال حيث اختلفت وجهات النظر

يشاء بنفسو ترك اضترية كاملة للطفل يفعل ما  إيلدييل فالبعض لًتبية يف الطفولة اظتبكرة؛ ل
اللعب اضتر كأفضل بأسلوب والتمسك  ،اظتسبق واظتبكرللتخطيط  اولةومقاومة كل ػتوبوقتو 

روسو الذي طالب بعدم ومنهم جان جاك  ،وسيلة لتنمية القدرات العقلية واللغوية لألطفال
فرص النمو بشكل طبيعي الدراسة النظامية قبل األوان، وأن تتاح للطفل  عليطفال إكراه األ

والبعض اآلخر أنصار  .(?9AAىدى الناشف، من خالل اضترية والتعليم باطتربة والتعلم )
بتقييد ىذه اضترية وتعليم الطفل حد طالبوا  Education Interventionالتدخل الًتبوي 

األطفال الفشل يف دراستهم باظترحلة االبتدائية ات ؛ وإال كان مصَت أدىن من اظتفاىيم واظتهار 
يف وىذا التضارب والتناقض  .وسط بُت الفريقُتحل  إيلوقدمت بعض البدائل للتوصل 

ىذا اطتالف أساس نظري ضتسم  علياجتاه جديد قائم ضرورة البحث عن  إيلاألساليب أدى 
  .األطفالناسب للعمل يف رياض ويكون م

 أرت( عت كثَت من الدراساتHine, 2002; Silver & ; Mary Ann, 1996) 
Richard, 1997 مع األطفالددة مناسبة وصاضتة لالستخدام نظرية الذكاءات اظتتع أن، 

مرحلة ما وللذكاءات اظتتعددة أمهية بالغة لألطفال يف  ،ألهنا تراعي الفروق الفردية بُت األطفال
حيز الوجود  إيلوخترجو  ،البيئة الًتبوية اليت تستثَت ىذا الذكاء إيلقبل اظتدرسة؛ فهي يف حاجة 

أقصى ما  إيلبالطفل الذكي إال بالًتبية اليت تدفع حتقيقها ؛ فالذكاءات اظتتعددة ال نستطيع 
نشأة وأصل  (Gardner, 1983يستطيع الوصول إليو وفًقا إلمكاناتو، ولقد ناقش جاردنر )

ودورىا يف ىذه النظرية داخل الفصل استخدام ضرورة  عليث وح ،نظرية الذكاءات اظتتعددة
  .تبادل واختيار التدريبات التعليمية

  انتباه األطفال  علياالستحواذ  علييساعدىا الذكاءات اظتتعددة لنظرية استخدام اظتعلمة
واالنطواء كما أنو يعاجل الكثَت من اظتشكالت السلوكية مثل )العدوان   ،ألطول فًتة ؽتكنة

  طتجل....(.وا
 

 مشكلة البحث في األسئلة اآلتية: ويمكن بلورة 
ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يف القياس البعدي ىل توجد فروق  – 9

اظتوسيقي، الذكاء للذكاءات السبعة )الذكاء اللغوي، الذكاء اظتنطقي الرياضي، الذكاء اظتكاين، الذكاء 



نصرة محمد علي حسن ــــــ   اكتشاف وتنمية الذكاءات المتعددة في إطار نظرية جاردنر  

 522 

 التجريبية والضابطة؟والذكاء الشخصي( لكل من اجملموعة اضتركي، الذكاء االجتماعي 
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يف القياس القبلي  – :

 ،الذكاء اظتوسيقيكاين، لذكاء اظتا)الذكاء اللغوي، الذكاء اظتنطقي الرياضي، السبعة والبعدي للذكاءات 
 التجريبية؟عي والذكاء الشخصي( للمجموعة الذكاء اضتركي، الذكاء االجتما
 -أهذاف انذراست:

  -:إليتهدف الدراسة الحالية 
 اظتتعددة صتاردنر.من خالل تطبيق مقياس الذكاءات اكتشاف الذكاءات اظتتعددة لألطفال  – 9
 ،اظتكاينالذكاء اظتنطقي الرياضي، الذكاء  ،تنمية الذكاءات اظتتعددة لألطفال )الذكاء اللغوي – :

اليت  ثرائيةاالالذكاء اضتركي، الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي( من خالل األنشطة  ،الذكاء اظتوسيقي
 .قامت بإعدادىا الباحثة يف إطار نظرية جاردنر

 -أهميت انذراست: 
 - :تكمن أهمية الدراسة الحالية في

هم وفًقا ألنواع الذكاءات واختيار أساليب تعلم ،إعطاء الفرصة لألطفال للتعبَت عن أنفسهم – 9
  .يتمتعون هبااليت 
 األطفال.توسيع دائرة أساليبها التعليمية لتنمية الذكاءات اظتتعددة لدى مساعدة اظتعلمة يف  – :
وإعطاء الفرصة  ،مساعدة اظتعلمة يف ضوء نظرية الذكاءات اظتتعددة إثراء اظتوقف التعليمي – ;
 تعلمو. لنمط وأسلوبطفل أن يتعلم وفًقا لكل 
 .تنمية األمناط اظتتعددة من الذكاءات لدى أطفال مرحلة ما قبل اظتدرسة – >
نظرًا ألن مفهوم الذكاءات اظتتعددة من اظتفاىيم اليت ظهرت حديثًا يف الًتاث السيكولوجي  – =

مهية التقليدية ؛ لذا تكمن ألقياسها وتقديرىا أسوة مبقاييس الذكاء فهذا يتطلب إعداد مقاييس مقننة 
مثل ىذه األنواع  إيليف البيئة العربية اليت تفتقر الدراسة اضتالية يف إعداد مقياس لقياس الذكاءات اظتتعددة 

ديكن االستفادة منها يف إجراء اظتزيد من البحوث والدراسات  –الباحثة يف حدود علم  -من اظتقاييس
 .يف البيئة العربيةاظتستقبلية 

 -فزوض انذراست:
 القياس البعدي فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يفتوجد  – 9

الذكاء  ،اظتوسيقياظتكاين، الذكاء للذكاءات السبعة )الذكاء اللغوي، الذكاء اظتنطقي الرياضي، الذكاء 
ِ  من اجملموعة   .التجريبية والضابطةاضتركي، الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي( لكٍل

ات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يف القياس القبلي والبعدي توجد فروق ذ – :
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الذكاء  ،الذكاء اللغوي، الذكاء اظتنطقي الرياضي، الذكاء اظتكاين، الذكاء اظتوسيقيللذكاءات السبعة )
  .اضتركي، الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي( للمجموعة التجريبية

 مصطهحاث انذراست: 
 -المتعددة:  الذكاءات –أ 

غتموعة من القدرات اليت تسمح للفرد أن حيل اظتشكالت  -( الذكاء بأنو:9AAAيعرف جاردنر )
أو أن يشكل منتجات عتا مكانو يف ػتيط ثقايف ما أو أكثر وجتتمع ىذه القدرات يف سبعة ذكاءات 

 -تتمثل فيما يلي:
 الذكاء اللغوي: 
السياسي(، أو علية )كما ىو اضتال عند اطتطيب أو استخدام الكلمات شفويًا بفا عليىو القدرة 

 عليالصحفي(، ويضم ىذا الذكاء القدرة ا )كما ىو اضتال عند الشاعر وكاتب اظتسرحية واحملرر أو يحتريرً 
أو االستخدامات العملية عتا، وتضم اإلقناع )أي استخدام تناول ومعاصتة بناء اللغة وأصواهتا ومعانيها 

استخدام اللغة )ومعينات الذاكرة )استخدام اللغة لتذكر اظتعلومات( والشرح ين( اللغة إلقناع اآلخر 
 والتثقيف(.لإلعالم 

 الذكاء المنطقي الرياضي: 
وػتاسيب الضرائب استطاعة الفرد استخدام األعداد بفاعلية )كما ىو اضتال عند علماء الرياضيات 

ويضم ىذا  ،العامل ومربمج الكمبيوتر( و اضتال عندكما ى)أو اإلحصائيُت(، وأن يستدلوا استدالاًل جيًدا 
والعالقات والقضايا وأنواع العمليات اليت تستخدم يف الذكاء اضتساسية للنماذج أو األمناط اظتنطقية 

والتعميم واضتساب واختبار الوضع يف فئات والتصنيف واالستنتاج وتضم  ،الذكاء اظتنطقي الرياضي
 الفروض.

 الذكاء المكاني:
أو اظترشد( وأن عند الصياد إدراك العامل البصري اظتكاين بدقة )كما ىو اضتال  عليىو القدرة 

مصمم الديكور واظتهندس عند  كما ىو اضتالتلك اإلدراكات ) علييؤدي أو يقوم بتحويالت معتمًدا 
ل والطبيعة واطتط والشك ويتطلب اضتساسية للوناظتعماري والفنان أو اظتخًتع(، وىذا الذكاء يتضمن 

التصوير البصري وأن  عليويضم القدرة  ،توجد بُت ىذه العناصرواجملال أو للمساحة والعالقات اليت 
 ديثل الفرد ويصور بيانًيا األفكار البصرية أو اظتكانية.

 الحركي:  –الجسمي  الذكاء
)كما ىو اضتال  واظتشاعريعٍت اطتربة والكفاءة يف استخدام الفرد صتسمو ككل للتعبَت عن األفكار 

يف استخدام الفرد ليديو إلنتاج األشياء أو عند اظتمثل واظتقلد اظتهرج والرياضي أو الراق (، واليسر 
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ويضم ىذا الذكاء مهارات فيزيقية   ،واظتيكانيكي أو اصتراح(حتويلها )كما ىو اضتال عند اضتريف واظتثَال 
 واإلحساس حبركة اصتسم ووضعو. كالتآزر والتوازن واظتهارة والقوة واظترونة والسرعة

 الذكاء الموسيقي:
ند اظتوسيقي(، ودتييزىا )كالناقد إدراك الصيغ اظتوسيقية )كما ىو اضتال ع عليديثل القدرة 

وىذا الذكاء يضم اضتساسية لإليقاع والطبقة أو  ،وحتويلها )كاظتؤلف( والتعبَت عنها )كاظتؤدي(اظتوسيقي( 
 اللحن.

 :الذكاء االجتماعي
ويضم  ،إدراك أمزجة اآلخرين، ومقاصدىم ودوافعهم ومشاعرىم والتمييز بينها عليالقدرة  ىو
 الوجهية والصوت واإلدياءات.للتعبَتات اضتساسية 

 الذكاء الشخصي:
أن وىذا الذكاء يتضمن  ،أساس تلك اظتعرفة عليالتصرف توافقًيا  عليالذات والقدرة يعٍت معرفة 

تأديب الذات  عليوأىدافو والقدرة والوعي بدوافعو  ،واحي قوتو وحدودهيكون للفرد صورة دقيقة عن ن
 (.Gardner, 1999وتقديرىا )وفهمها 

 -رياض األطفال: –ب 
نظام مدرسي ؼتص  لتعليم  نمطفال بأهنا مؤسسة تربوية أو جزء األعرف قاموس الًتبية روضة 
ذي القيم أنشطة اللعب اظتنظم وىي تتميز ب ،سنوات من العمر < – >األطفال الصغار عادة من 

كيفية العمل واضتياة مًعا بتناسق يف   عليوالتدريب  ،التعليمية واالجتماعية بإتاحة الفرص للتعليم الذايت
 (.9A@8تزيد منو وتطور كل طفل )أزتد زكي بدوي، بيئة وأدوات وبرامج ؼتتارة بعناية 

 -األنشطة: -جـ 
وىي تشمل غتموعة اظتعلومات واطتربات الًتبوية  ،أطفاعتاغتموعة األدوات الفعلية للمعلمة مع 

األدوات والوسائل اليت تساعد اظتعلمة يف واالجتاىات اليت حتددىا غتموعة من األىداف، وكذلك غتموعة 
وثقل مواىبهم وتنمية قدراهتم هبدف حتقيق األىداف الًتبوية )حلمي الوكيل، استعدادات أطفاعتا تنمية 
9A@<.) 

 -واإلجزاءاث: انطزيقت 
 - :الطريقة :أوالا 
 منهج الدراسة: )أ( 

 ،األساسيةيف رتيع اظتتغَتات التحكم  علياضتالية اظتنهج التجرييب الذي يقوم  استخدمت الدراسة
وتوزع أفراد  ،ؿتو عشوائي عليويتم اختيار عينة الدراسة  ،وضبط اظتتغَتات اليت تؤثر يف اظتتغَت التابع
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كل   عليؿتو عشوائي أيًضا مع اإلبقاء  عليواألخرى ضابطة  ،إحدامها جتريبية غتموعتُت إيلالعينة 
اجملموعتُت مع تعريض اجملموعة التجريبية فقط للمتغَت حد ما( يف كال  إيلالظروف والعوامل ثابتة )

 التجرييب.
 -)ب( عينة الدراسة:

  :عينة الدراسة االستطالعية – 1
طفل وطفلة، وقد مت اختيارىم ما بُت أطفال اظتستوى ( 8>تتضمن عينة الدراسة االستطالعية )

وتًتاوح أعمارىم ما  ،أكتوبر للتعليم األساسي يف ػتافظة اإلشتاعيلية >:الثاين لرياض األطفال مبدرسة 
 (.:=.>9سنوات مبتوسط عمر زمٍت ستس سنوات وذتانية أشهر، واؿتراف معياري ) < إيل =بُت 

 -عينة الدراسة األساسية: – 2
( طفل وطفلة، وقد مت اختيارىم من بُت أطفال اظتستوى الثاين 8@تتضمن عينة الدراسة اضتالية )

وتًتاوح أعمارىم  ،أكتوبر التجريبية للتعليم األساسي يف ػتافظة اإلشتاعيلية >:لرياض األطفال مبدرسة 
األطفال  عليشطة ولسهولة تطبيق األنهبذه اظتدرسة، وذلك لعمل الباحثة  ،سنوات < إيل =ما بُت 
وكذلك ظتعرفتها  ،القاعة اليت تقوم بالعمل فيها عليتطبيق أنشطة الذكاءات اظتتعددة تقوم الباحثة بحيث 
 اظتعلومات اطتاصة بكل طفل. عليوسهولة اضتصول  ،باألطفال

خربة التماثل من حيث العمر الزمٍت، ومدة غتموعتُت روعى فيهما  إيلومت تقسيم ىذه العينة 
 -وسنة التخرج كالتايل: ،ومؤىلها الدراسي ،مةاظتعل

 الذكاءات اظتتعددة. أنشطة غتموعة جتريبية تتلقي – 9
  .غتموعة ضابطة ال تتعرض لألنشطة اظتشار إليها – :
  -:األدوات – 3
  :مقياس الذكاءات المتعددة – 1

 -)أ( وصف المقياس: 
بتعريب اظتقياس للثقافة احثة وقامت الب (،Harms, 1998اظتقياس إعداد جارى ىارمس )

عينة من أطفال اظتستوى الثاين لرياض األطفال  علياظتصرية وقياس اطتصائ  السيكومًتية للمقياس 
 عليمفردة حتتوي  A<( سنوات ويتكون اظتقياس يف صورتو النهائية من < – =تًتاوح أعمارىم من )
 :األبعاد التالية عليالسبعة موزعُت خصائ  الذكاءات 

 -:Linguistic Intelligenceالذكاء اللغوي  :بعد األولال
معاين، ونوع الكلمات ومدلوالهتا أي استيعاب  ،بالذكاء اللغوي اضتساسية للمعاينيقصد 

 .ويطلق عليو الذكاء اللفظيومدلوالت الكلمات، والتحليل اللغوي، والفكاىات اللغوية، 
 .98 إيل 9ويشمل العبارات من 
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  - :Musical Intelligenceكاء الموسيقي الذ  :البعد الثاني
وتعيُت درجة  ،واألضتان واألوزان الشعرية ،بالذكاء اظتوسيقي اضتساسية التساق األصواتيقصد 

 طعة موسيقية ما.والتناغم واظتيزان اظتوسيقي لق ،النغم أو طبقة الصوت
 .9A إيل 99ويشمل العبارات من 

 -: Bodily -Kinesthetic الحركي –الذكاء الجسمي  :البعد الثالث
ومعاصتة اظتوضوعات يدويًا  ،استخدام اصتسم برباعة علياضتركي القدرة  –يقصد بالذكاء اصتسمي 

 مبهارة للتعبَت عن األفكار واظتشاعر.
  .?: إيل 8:ويشمل العبارات من 

 - :Spatial Intelligenceالذكاء المكاني  :البعد الرابع
مظاىر ىذا الكون وحتويل أو جتديد  ،ؿتو دقيق عليرؤية الكون  علي يقصد بالذكاء اظتكاين القدرة

إدراك اظتعلومات البصرية واظتكانية والتفكَت يف حركة ومواضع األشياء يف الفراغ  عليالقدرة أي يتضمن 
 التخيل. عليوالقدرة 

 .A; إيل @:ويشمل العبارات من 
 -:Logical -atical Mathemالرياضي  –الذكاء المنطقي  :البعد الخامس

والرباىُت للتعرف  ،معاصتة السالسل من اضتجج عليالرياضي القدرة  –يقصد بالذكاء اظتنطقي 
ومن العمليات اظتستخدمة يف  ،وتقديرىا ،وداللتها أي يتطلب استخدام العالقات اجملردة ،أمناطها علي

 اظتعاصتات اضتسابية. ،ختبار الفروضا ،االستدالل التعميم ،التصنيف ،التجميع يف فئات -ىذا الذكاء: 
 .@> إيل 8>ويشمل العبارات من 

 - :Interpersonal Intelligenceالذكاء االجتماعي  :البعد السادس
فهم  علي والقدرة ،لعالقات االجتماعيةفهم األفراد، وا علييقصد بالذكاء االجتماعي القدرة 

والقدرة  ،والتصرف حبكمة حياعتا ،ودوافعهم ،جتاىاهتمفهم ا عليز بينها والقدرة والتميي ،مشاعر اآلخرين
 التعامل بفاعلية مع اآلخرين. علي

 .@= إيل A>ويشمل العبارات من 
 - :Intrapersonal Intelligenceالذكاء الشخصي  :بعد السابعال

ر الوعي، والتعبَت عن اظتشاع عليفهم الفرد )ذاتو( أي القدرة  علييقصد بالذكاء الشخصي القدرة 
كمؤسسة مركزية للذكاءات دتكن ويعمل ىذا الذكاء   ،واالحًتام الذايت ،واضتساسية للذات ،اظتختلفة
ؿتو أفضل مبعٌت تكوين صورة دقيقة عن الذات  عليوكيفية استخدامها  ،من أن يعرفوا قدراهتماألفراد 

 ومغرفة الفرد لسلوكياتو. ،مبعرفة جوانب القوة والضعف فيها
 .A< إيل A=ن ويشمل العبارات م
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 -)ب( تحديد نوع المقياس وطريقة تصحيحه:
حد  إيلتنطبق  –ثالثي متدرج حيث توجد أمام كل مفردة ثالث استجابات ىي )تنطبق اظتقياس 

( 9 – : – ;وتصحح عبارات اظتقياس تبًعا لطريقة ليكرت حيث تعطي الدرجات ) ،ال تنطبق( –ما 
الطفل ثالث الًتتيب حيث يعطى  عليال تنطبق(  –ا حد م إيلتنطبق  –االستجابات )تنطبق  علي

ودرجة واحدة للبديل  ،حد ما( إيلودرجتان للبديل الثاين )تنطبق  ،درجات للبديل األول )تنطبق(
 الثالث )ال تنطبق(.

  :الخصائص السيكومتريه للمقياس
اين لرياض األطفال ( طفل وطفلة من اظتستوى الث8>) علي تعددةتطبيق مقياس الذكاءات اظت مت
  - :أكتوبر التجريبية للتعليم األساسي وذلك ضتساب ما يلي >:مبدرسة 
 .ثبات المقياس – 2     .صدق المقياس – 1
  - :صدق المقياس – 1
  :صدق المحكمين –أ 

عدد من احملكمُت يف غتال علم النفس وكانت  عليقامت الباحثة بعرض اظتقياس يف صورتو األولية 
  - :اظتقياس ما يلي عليديالت اليت طرأت أىم التع
 ،الصوريستمتع بالقراءة من خالل ضافة )يستمتع بالقراءة( حيث مت إ <تعديل اظتفردة رقم  – 9

التعبَت عن ولكن يقرأ من خالل  ،وذلك ألن الطفل يف رياض األطفال ال يستطيع قراءة الكلمات
  .الصور
اآلالت  علييعزف  إيلبالتجارب اظتوسيقية اظتختلفة( )يستمتع  =9 مت استبدال اظتفردة رقم – :
 .وذلك لغموض العبارة األوىل ،اظتوسيقية
  .بصري حركيلديو تآزر  إيلبصري وانسجام يدوي من لديو تواءم  ::يل اظتفردة رقم مت تعد – ;
 إيلرة والكمن أشعر بالراحة عند استخدام األدوات كإبرة اطتياطة،  =:رقم مت تعديل اظتفردة  – >

 النماذج.وبناء والنسيج  ،واستخدام األدوات كالكرة ،ديارس األنشطة اليت تتطلب اضتركة
  :صدق االتساق الداخلي –ب 
حبساب االرتباط بُت اظتفردات اليت تخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة طريقة صدق اظتفردات اس
بُت درجة  رتيع معامالت االرتباط  لذلك العامل أنوالدرجة الكلية  ،عامل من عوامل الذكاءكل تقيس  

 ،8.89ذات داللة إحصائية عند مستوى اظتتعددة والدرجة الكلية للبعد يف مقياس الذكاءات كل مفردة 
  .أن مؤشرات االتساق الداخلي ظتقياس الذكاءات اظتتعددة عالية ؽتا جيعلها مقبولة علمًيا إيلؽتا يشَت 
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  :المقياس ثبات – 2
 -لفا كرونباخ:طريقة أ –أ 
اظتتعددة ظتقياس الذكاءات ألفا كرونباخ حساب ثبات اظتقياس يف الدراسة اضتالية حبساب قيمة  مت
 عليمرتفعة ؽتا يدل ( وىي نسبة @A.8االستطالعية حيث توصلت الباحثة ظتعامل ثبات قدره )للدراسة 
يف   اخلي بُت درجات األطفالكما مت حساب االتساق الد  ،يتمتع بدرجة عالية من الثباتإن اظتقياس 

اظتفردة عند مقارنة قيمة ألفا بعد حذف  .لبعد بعد استبعاد درجة اظتفردةالكلية ل كل مفردة والدرجة
 عليؽتا يدل  A@A.8 إيل A@8.8وجد أن ثبات اظتفردات يًتاوح ما بُت  ،للمقياسلفا الكلية أبقيمة 

  .أن اظتقياس يتمتع بدرجة عالية من الثبات
 -يقة التجزئة النصفية:طر  –ب 
وكان الثبات هبذه  ،نصفُت مث حساب معامل االرتباط بُت درجات األطفال إيلاظتقياس جتزئة  مت
 بدرجة عالية من الثبات.إن اظتقياس يتمتع  عليوىي نسبة مرتفعة ؽتا يدل  <A.8الطريقة 
 )من إعداد الباحثة(  - :أنشطة الذكاءات المتعددة – 2

 -ات المتعددة:أنشطة الذكاء وصف
والذكاء  ،وىم الذكاء اللغوي ،اظتتعددة اظتستخدمة يف الدراسة اضتالية سبعة ذكاءات الذكاءات
والذكاء  ،الرياضي –والذكاء اظتنطقي  ،اضتركي، والذكاء اظتكاين –والذكاء اصتسمي  ،اظتوسيقي
 والذكاء الشخصي. ،االجتماعي
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 -النحو التالي: يعلالذكاءات المتعددة وتقدم الباحثة أنشطة 
  - :أنشطة الذكاء اللغوي – 1
واإلعداد للقراءة والكتابة  ،واالستماع ،تحدثمن خالل تنمية مهارات التقييم ىذا الذكاء  ويتم

واستخدام رتل  ،الصحيحةواستخدام الكلمات يف معانيها  ،ووصف الصور ،والفهم ،عن طريق التذكر
أدوات وكذلك استخدام  ،استفهام( –أمر  –مية )هني األساليب الكالواستخدام  ،صحيحة ومناسبة

ويف ىذه  ،للحروف والكلمات......(، وكذلك النطق الصحيح .ماذا –كيف   –االستفهام مثل )أين 
وتطلب منهم إبداء رأيهم يف  ،لألطفال بعض القص  ذات النهايات اظتفتوحةاألنشطة تسرد الباحثة 

ويتم تقييم  ،ػتاولة رواية القصة مرة أخرى بأسلوب األطفالوأحداثها و  ،ووصف أبطال القصة ،القصة
  .ىذا الذكاء من خالل ثالث أنشطة فرعية

  - :أنشطة الذكاء الموسيقي – 2
 ،الغناءالذكاء اظتوسيقي لدى األطفال من خالل استخدام مهارات حتديد واكتشاف  إيل وهتدف
 إيلواالستماع  ،وكذلك التذوق ،عة والبطءلسر نغمات اظتوسيقية مثل اضتدة والغلظ واوالتمييز بُت ال

 ،والتعاون ،اظتشاركة عليوتعوده  ،الطفلاظتوسيقى من خالل األناشيد اصتماعية اليت تدعم شخصية 
ويتم تقييم ىذا الذكاء من  ،آالت الباند اظتوسيقية عليوالبعد عن الفردية مث العزف  ،إنكار الذاتو 

  .خالل ثالث أنشطة فرعية
  - :الحركي –ة الذكاء الجسمي أنشط – 3

من خالل اظتهارات اضتركية اضتركي لدى األطفال  –واكتشاف الذكاء اصتسمي  ،حتديد إيلوهتدف 
يف اظتهارة من الشكل اضتر الواسع مع مراعاة التدرج  ،والتسلق والرمي واللقف واالتزانمثل اصتري والقفز 

 .ييم ىذا الذكاء من خالل ثالث أنشطة فرعيةويتم تق ،الشكل الضيق ذو اظتساحة احملدودة إيل
  - :أنشطة الذكاء المكاني – 4

ويتم تقيم ىذا  ،والطباعة ،والتشكيل ،والتلوين ،مهام وأنشطة ىذا الذكاء من خالل الرسم وتتحدد
  .الذكاء من خالل ثالث أنشطة فرعية

  :الرياضي –أنشطة الذكاء المنطقي  – 5
ثالث ويتضمن  ،الل بعض اظتشكالت الرياضية اظتتدرجة يف الصعوبةتقييم ىذا الذكاء من خ ويتم
  .أنشطة فرعية

 ،السابقةأما بالنسبة للذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي فتظهر خصائصهم من خالل األنشطة 
وإظهار مهارة  ،والتعاون بُت أفراد اجملموعة لتحقيق اعتدف ،فإذا أبدى الطفل رغبة يف العمل اصتماعي

ولتقييم الذكاء  ،فهو يتمتع بالذكاء االجتماعي ،والتواصل مع اآلخرين ،يادة وتوصيل األفكارالق
أن إذا الحظت الباحثة أما  .االجتماعي أعدت الباحثة أنشطة مصورة تقدمها لألطفال وتناقشهم فيها
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تقليد األطفال وعدم  ،ويتميز باالستقاللية ،ويبتعد عن العمل اصتماعي ،العمل الفردي إيلالطفل دييل 
ولقد أعدت الباحثة لتقييم  ،فهو بذلك يتمتع بالذكاء الشخصيويعرب عما حيبو وما يكرىو ؛  ،اآلخرين

  .ىذا الذكاء غتموعة من الصور تناقشهم الباحثة يف مدلوعتا
 - :إجراءات تطبيق أنشطة الذكاءات المتعددة

 عليمية )القاعة( حبيث تشتمل تطبيق أنشطة الذكاءات اظتتعددة إنشاء بيئة تعلي يتطلب -
حتتوي أركان تعليمية  عليحبيث تشتمل وجيب أن تأسس قاعة الطفل  ،ومتنوعة ،متعددةموضوعات 
  ... ووفًقا ضتاجات الطفل.منو الطفل الوجداين واالجتماعي واظتوسيقي واضتركي والفٍتجوانب 

 ،والركن الفٍت ،والركن اللغوي ،ياتوتتنوع بُت ركن الرياض ،يف مرحلة رياض األطفال تتعدد األركان
بًتتيب ىذه األركان ووضع األدوات اطتاصة .... ولذلك تقوم الباحثة .والركن اضتركي ،والركن اظتوسيقي
 .كل ركن منهاػتتويات  وتعريف األطفال  ،مكاهنا الصحيحبكل ركن يف 
موعات كل غتموعة أربع غت إيلطفل(  8>بتقسيم أطفال اجملموعة التجريبية )تقوم الباحثة  -
يف ذلك أن ويساعد  ،ورغباهتم ،أن يكون تقسيم األطفال حسب ميوعتم عليأطفال(  98من )مكونة 

وبعد  ،وميول كل طفل منهم ،وتعرف خصائ  ،األطفال عليالباحثة ىي اليت تقوم بتطبيق األنشطة 
وتسمية كل غتموعة باسم الركن الذي تشًتك فيو تقوم الباحثة بتطبيق أربع أنشطة  ،تكوين اجملموعات

نشاط موسيقي(  –نشاط فٍت  –نشاط منطقي رياضي  –ؼتتلفة يف اليوم الواحد )نشاط لغوي 
  .بالًتتيب
وتسجل ىذه اظتالحظات حىت يسهل عليها تطبيق  ،وأثناء التطبيق تالحظ الباحثة األطفال -

  .اظتقياس عليوبعد االنتهاء تعطى الباحثة لكل طفل درجة  ،ءات اظتتعددةمقياس الذكا
الروضة مث فناء  إيلواطتروج هبم  ،أما بالنسبة للذكاء اضتركي فتقوم الباحثة بتجميع األطفال -
( 8<)إيل( 8;وتستغرق كل مسابقة من ) ،وعمل مسابقات بينهم ،غتموعات صغَتة إيلتقسيمهم 
 .مقياس الذكاء اضتركي عليمدار ثالث أيام مث إعطاء الدرجات  عليل يوم نشاط كدقيقة بواقع 
بعد االنتهاء من ؽتارسة األنشطة تقدم الباحثة البطاقات اظتصورة اليت أعدهتا لقياس الذكاء  -

 ،األطفال عليوتسجل مالحظاهتا  ،وبصورة فردية ،حدة عليوالذكاء الشخصي لكل طفل  ،االجتماعي
 .اظتقياس عليوإعطاء الدرجات 

 - :استمارة صتمع البيانات( ;)
ات مومن اظتعل ،قامت الباحثة بإعداد استمارة صتمع البيانات عن األطفال من كشوف اظتدرسة    
 ،وظيفة األم ،وظيفة األب ،بُت أخوتوترتيب الطفل  ،وتاريخ اظتيالد ،وتتكون بياناهتا من االسم ،باظتدرسة
  .كان للبيانات أمهية كبَتة يف معرفة مدى جتانس أطفال العينة... و .ىوايات الطفل ،العنوان
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  - :إجزاءاث انذراست

  :قامت الباحثة بتحديد متغَتات البحث – 9

 مستقل  متغَتIndependent Variable:- أنشطة الذكاءات اظتتعددة.  

  متغَت تابعDependent Variable:- الذكاءات السبع.  

  متغَتات ضابطةControl Variable:-  عزل أثرىا ضبطها هبدف وىي متغَتات يلزم

اظتتغَت  إيلالبحث حىت يتسٌت إرجاع ما يتضح من نتائج أو جعلها متساوية لدى غتموعيت 

 .التجرييب )أنشطة الذكاءات اظتتعددة(

  - :اختيار مجموعة الدراسة – 2

 ،م األساسي باإلشتاعيليةأكتوبر التجريبية للتعلي >:مت اختيار غتموعة الدراسة من أطفال مدرسة 

( < :=من )وتًتاوح أعمارىم  ،( طفاًل وطفلة8@وتكونت من ) ،وىي مدرسة تابعة لوزارة الًتبية والتعليم

  .واألخرى ضابطة ومت التجانس بُت اجملموعتُت ،غتموعتُت إحدامها جتريبية إيلسنوات مقسمة 

  - :عتي الدراسةمجمو  عليلقبلي لمقياس الذكاءات المتعددة التطبيق ا – 3

قبل تطبيق غتموعيت الدراسة  عليبتطبيق مقياس الذكاءات السبع بصورة فردية قامت الباحثة 

 .أنشطة الذكاءات اظتتعددة بغرض بيان مدى تكافؤ اجملموعتُت

  - :أطفال المجموعة التجريبية عليأنشطة الذكاءات المتعددة تطبيق  – 4

اجملموعتُت قامت الباحثة بتطبيق أنشطة  عليوات الدراسة بعد االنتهاء من التطبيق القبلي ألد

إجراء أنشطة الذكاءات اجملموعة التجريبية بعد إعداد الفصل الدراسي ليناسب  عليالذكاءات اظتتعددة 
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  .والوسائل التعليمية اظتناسبة لكل نشاط ،وإعداد األدوات ،اظتتعددة

  - :التطبيق البعدي ألدوات الدراسة – 5

مبالحظة كل أطفال اجملموعة التجريبية قامت الباحثة  علياء تطبيق أنشطة الذكاءات اظتتعددة أثن

 عليهبدف التعرف  –تطبيق فردي  –مقياس الذكاءات اظتتعددة مرة أخرى حدة باستخدام  عليطفل 

وبعد  ،الومدى تنمية الذكاءات اظتتعددة لألطف ،مدى بلوغ األىداف احملددة ألنشطة الذكاءات اظتتعددة

ورصد الدرجات ووضعها يف جداول مناسبة حىت  ،اظتقياستطبيق األدوات قامت الباحثة بتصحيح 

 ،وتفسَتىا ،وحتليلها إحصائًيا ،واإلجابة عن تساؤالت الدراسة ،تسهل عملية اختبار الفروض

  .ومناقشتها

  - :األسلوب اإلحصائي المستخدم في الدراسة

 ،وحجم العينة ،طبيعة اظتتغَتات اظتستخدمة عليتخدم يف الدراسة يعتمد األسلوب اإلحصائي اظتس

  -:ولذلك فقد استخدمت الباحثة يف ىذه الدراسة األساليب اإلحصائية اآلتية ،والدرجات اطتام

بُت القياسيُت داللة الفروق للمجموعة الواحدة اظترتبطة اختبار )ت( للعينات اظترتبطة ضتساب  – 9

 القبلي والبعدي.

اختبار )ت( للعينات اظتستقلة ضتساب داللة الفروق بُت اجملموعتُت الضابطة والتجريبية يف  – :

  .القياسيُت القبلي والبعدي

اختبار )ت( للعينات اظترتبطة ضتساب داللة الفروق للمجموعة الواحدة اظترتبطة بُت القياسيُت  - ;

  .القبلي والبعدي والتتبعي للمجموعة التجريبية

  .حجم تأثَت أنشطة الذكاءات اظتتعددة يف تنمية ىذه الذكاءات حساب – >
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  - :نتائج انذراست وتفسريها
  - :نتائج الفرض األول وتفسيرها :أوالا 
  - :ما يلي عليوين  
للذكاءات فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يف القياس البعدي توجد 
الذكاء اظتكاين، الذكاء اظتوسيقي، الذكاء اضتركي،  ،ظتنطقي الرياضياللغوي، الذكاء ا )الذكاءالسبعة 

  .الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي( لكٍل من اجملموعة التجريبية والضابطة
بعد حساب اظتتوسط  T.testوللتحقق من ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( 

  .واالؿتراف اظتعياري
  - :واصتدول التايل يوضح ذلك

أطفال المجموعتين التجريبية ( قيمة )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات 1جدول )
 لضابطة في القياس البعدي للذكاءات السبعةوا

 المجموعة 
 

 المتغيرات

 الداللة قيمة )ت( درجة الحرية المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 ع م ع م

  5.51 20.55 4.13 23.05 الذكاء اللغوي
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 0.05دالة عند  *2.29
 0.001دالة عند  ***3.58 4.82 19.07 3.91 22.60 الذكاء الرياضي
 0.01دالة عند  **2.92 4.19 17.45 3.31 19.92 الذكاء المكاني

 0.001دالة عند  ***6.86 5.12 23.05 4.24 30.87 الذكاء الموسيقي
 0.001دالة عند  ***3.77 5.45 17.30 2.28 20.82 الذكاء الحركي

 0.05دالة عند  *2.46 5.10 22.95 3.98 25.47 الذكاء االجتماعي
 0.001دالة عند  ***7.74 5.05 22.75 3.28 30.12 الذكاء الشخصي

 8>=  := ن  9ن      =8.8دالة عند  *
 8.889دالة عند  ***     8.89دالة عند  **

  - :ويتضح من الجدول السابق ما يلي
اجملموعة التجريبية والضابطة يف بُت متوسطات درجات أطفال وق ذات داللة إحصائية توجد فر  -

اليت تلقتها اجملموعة وديكن تفسَت ذلك فأنشطة الذكاء اللغوي  ،الذكاء اللغوي لصاحل اجملموعة التجريبية
إثارة وعيو حول و  ،تنمية الذكاء اللغوي لديهم عن طريق تزويد قدرات الطفل اظتعرفية إيلأدت  ،التجريبية

عقلة أي إثارة األفكار ودعمها للكشف عن مكونات وتنمية مهاراتو ال ،ما لديو من معارف غَت منظمة
وتتأكد لديو اظتهارات اضتدسية اليت  ،قدراتو وينمو خيالو عليطاقاتو ليتعرف وإطالق  ،الطفل العقلية

أطفال اجملموعة أما  .مر يف حالة إمهاعتاطوال العوقد تظل حبيسة  ،توفر لو يف اظتستقبل فرًصا إبداعية
ال حيث أن الطريقة التقليدية مل تكتشف قدراهتم اللغوية  ،اللغويالضابطة اليت مل تتلق أنشطة الذكاء 

التلقُت واضتفظ  عليوتركز فقط  ،وال تتيح عتم التعبَت الفردي أو اإلبداع اللغوي ،تليب حاجاهتم اطتاصة
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وعندما أتيح  ،ال تظهر قدراهتم اللغوية ؽتا يضع األطفال يف قوالب جامدة ،لمن االستنتاج والتخي بدالً 
األطفال وتوفَت استفادة  عليختتلف يف ػتتواىا وطريقة تعليمها واعتمادىا لألطفال نوًعا من األنشطة 

وتنمية ذكائهم وأدى ذلك الكتشاف  ،الود واضترية والتشجيع ظهرت قدرات الطفل اللغويةجو يسوده 
( ودراسة Erb, 1996)ودراسة  (،Weber, 1994تتفق مع نتائج دراسة )وىذه النتيجة  .غويالل
(Anderson, 1998)،  ػتمد عبد الرؤوف ودراسة(9 ،الشيخAAA)، ودراسة )إشتاعيل الدرديري، 

وجود فروق  إيل( واليت توصلت <88: ،داشودراسة )فضلون سعد الدمر  ،(888: ،ورشدي كامل
من خالل أنشطة درجات أطفال اجملموعة التجريبية اليت درست ة بُت متوسطات ذات داللة إحصائي
توجد فروق ذات داللة إحصائية  .اجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبيةودرجات  ،الذكاء اللغوي

لصاحل اجملموعة متوسطات درجات أطفال اجملموعة التجريبية والضابطة يف الذكاء اظتنطقي الرياضي بُت 
الدراسة اضتالية يف تنمية الذكاء يف وديكن تفسَت ذلك يف ضوء فاعلية األنشطة اظتستخدمة  ،لتجريبيةا

م مهارة التفكَت التحليلي وإتقان تدعي عليالباحثة حيث حرصت  ،اظتنطقي الرياضي لدى األطفال
يف  –ب والتطبيق والتقييم والقياس وتسجيل النتائج والتجريوالوصف واالستنتاج كاظتالحظة   –عملياتو 

اظتعرفة الضمنية  عليومهارة التفكَت اضتدسي الًتكييب الذي يعتمد  ،الرياضيأنشطة الذكاء اظتنطقي 
اطتيال بالغة يف تنمية وتنشيط ذو قيمة الفرصة ظتمارسة ىذا النوع من التفكَت الطفل فإعطاء  ،ةاإلدراكي

اصتانب وعالقتها باإلبداع جانب األدين وأمهية ىذا وإثراءه ودعم فرص التواصل أمام خاليا اظتخ اظتكونة لل
اضتل وأدى  إيللذلك قامت الباحثة بوضع األطفال يف مشكلة ػتَتة وطلبت منهم الوصول  ،واالبتكار

)ػتمود بدر، مع نتائج دراسة ذلك الكتشاف وتنمية ذكائهم اظتنطقي الرياضي. وتتفق ىذه النتيجة 
( ودراسة )فضلون سعد >88: ،( ودراسة )ػتمد رياض>88: ،ودراسة )ػتمد إمزيان ،(;88:
توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أطفال اجملموعة التجريبية  .(<88: ،الدمرداش
وديكن تفسَت ذلك يف ضوء فاعلية أنشطة الذكاء  ،اجملموعة التجريبية اظتكاين لصاحل ءالذكا والضابطة يف

بداية من عمل خطوط والتحكم يف القلم  ،التآزر اضتركي البصري عليل اظتكاين يف تنمية قدرة الطف
 إيلمنتهًيا  ،ونقل خصائ  الشكل اإلنسايندتكنو من رسم الدوائر واظتربعات  إيلعشوائية ومتعرجة 

يف أنشطة ومارس األطفال  ،التفاصيل للشكل الناتجوإضافة مهارة التعبَت عن النسب واألحجام واضتركة 
فاألطفال رشتوا وصنعوا مناذج من الصلصال  ،من النشاط التشكيليكاين أنواًعا متعددة الذكاء اظت

ومن خالل الرسم منا اصتانب اضتسي لألطفال  ،واللصق يف صنع أشكااًل ؼتتلفةواستخدموا الق  
وذلك عند استخدام األلوان ومزجها ببعض حيث الحظ األطفال أن  ،األطفال مفهوم التغيَتواكتسب 
)إمام ودراسة  (Baum, 1998وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ) ،أخرى إيلان تتحول من حالة األلو 

 (.>88: ،( ودراسة )ػتمد رياض889:مصطفى، 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أطفال اجملموعة التجريبية والضابطة يف  -
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تدرب فيها الذكاء اظتوسيقي  ذلك فأنشطة وديكن تفسَت ،الذكاء اظتوسيقي لصاحل اجملموعة التجريبية
بناء أفكار  إيليف ىذا حىت يصل والتمييز بينها وتسميتها ويتدرج  ،إدراك اظتثَتات الصوتية عليالطفل 

 ،ند األطفالعوتنمية الذكاء اظتوسيقي ؽتا أدى الكتشاف  ،اظتختلفةومفاىيم عن األصوات وخصائصها 
ودراسة  ،(Ketty, 1999)ودراسة  ،(Anderson, 1998مع دراسة )وتتفق ىذه النتيجة 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت  إيلواليت توصلت  ،(888: ،كامل)إشتاعيل الدرديري ورشدي  
ودرجات  ،درجات أطفال اجملموعة التجريبية اليت درست من خالل أنشطة الذكاءات اظتتعددةمتوسطات 

  .ةاجملموعة الضابطة لصاحل اجملموعة التجريبي
توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أطفال اجملموعة التجريبية والضابطة يف  -

وديكن تفسَت ذلك يف ضوء أن مرحلة الطفولة مرحلة  ،اجملموعة التجريبيةالذكاء اصتسمي اضتركي لصاحل 
األنشطة اظتمتعة لذلك كانت أنشطة الذكاء اصتسمي اضتركي من  ،يتميز فيها الطفل بالنشاط واضتركة
الطفل من خالل احتفاظو بتوازنو ولذلك كان عتا أثر فعال يف حركة  عليواحملببة لألطفال ؛ فهي تعتمد 
وىذه النتيجة ال تتفق مع دراسة )إمام  ،مقياس الذكاءات اظتتعددة عليارتفاع درجات األطفال 

اظتستخدمة يف شطة أن األن إيلويرجع ذلك  ،(>88: ،( ودراسة )ػتمد رياض889: ،مصطفى
التعليم يف طبيعة  إيلوقد يرجع ذلك  ،تقنُت وإعداد أفضل إيلكانت تطبق ألول مرة وحتتاج الدراستُت  

 الكم اظتعريف دون االىتمام باصتوانب والقدرات اضتركية لدى الطفل. عليمدارسنا واليت تركز 
يف عة التجريبية والضابطة توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أطفال اجملمو  -

تعددة وديكن تفسَت ذلك حيث أن أنشطة الذكاءات اظت ،الذكاء االجتماعي لصاحل اجملموعة التجريبية
 ،واظتعلمةبُت األطفال بعضهم البعض وبُت األطفال توفَت غتااًل طيًبا للتفاعل واظتشاركة  عليعملت 

وجدت أهنم استفادوا من براعة الزمالء )األطفال  األطفال عليوأثناء تطبيق أنشطة الذكاءات اظتتعددة 
ومن اظتثَت للدىشة أن الباحثة استفادت من األطفال أثناء  ،من الذكاءاتاظتتميزين يف أنواع اآلخرين( 

عرض األنشطة فاألطفال اظتتميزين لغويًا استطاعوا سرد بعض القص  ووضع هناية غَت متوقعة لكل 
شعورىم بالرضا عن أنفسهم والثقة هبا وىو  إيلالسبورة ؽتا أدى  عليبالرسم قاموا واظتتميزين فنًيا  ،قصة

ودراسة  ،(Zhan, 1996وتؤيد ىذه النتيجة نتائج دراسة ) ،شعور ىام بالنسبة لألطفال
(Cunningham, 1997)،  وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت  إيلحيث توصلت الدراسة

اختبار الذكاء االجتماعي لصاحل اجملموعة  عليبية والضابطة متوسطات درجات أطفال اجملموعة التجري
  .التجريبية
والضابطة يف توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات أطفال اجملموعة التجريبية  -

وديكن تفسَت ذلك فمن خالل أنشطة الذكاء الشخصي  ،الذكاء الشخصي لصاحل اجملموعة التجريبية
وانفعل األطفال ببعض اظتواقف  ،وؼتاوفهموأفكارىم وخياالهتم لتعبَت عن شعورىم استطاع األطفال ا
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وأحالمهم كالرغبة يف االكتشاف والرغبة يف الشعور وتعاطفوا معها ووجد األطفال متنفًسا لرغباهتم 
ت الباحثة لدراسااظتزيد من الدراسات والبحوث حيث مل تتعرض  إيلباألمان واضتب، وىذا الذكاء حيتاج 

  .الشخصيبتنمية الذكاء  ىتمتا
  -نتائج الفرض الثاني وتفسيرها:  :ثانياا
  - :ما يلي عليوين  

توجد فروض ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يف القياس القبلي والبعدي 
ي، الذكاء الذكاء اظتكاين، الذكاء اظتوسيق ،الذكاء اللغوي، الذكاء اظتنطقي الرياضيللذكاءات السبعة )

 .اضتركي، الذكاء االجتماعي والذكاء الشخصي( للمجموعة التجريبية
فروق بُت لقياس داللة ال T.testوللتحقق من ىذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار )ت( 
  .متوسطات درجات القياسيُت القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية

 - :التايل يوضح ذلكواصتدول 
اللة الفروق بين متوسطي درجات القياسين القبلي والبعدي لد ( قيمة )ت(2جدول )

 السبعةالذكاءات للمجموعة التجريبية في 
 المجموعة 

 
 المتغيرات

 الداللة قيمة )ت( درجة الحرية القياس القبلي القياس البعدي
 ع م ع م

  6.58 20.57 4.13 23.05 الذكاء اللغوي
 
 
 
39 

 0.05دالة عند  *1.94
 0.001دالة عند  **2.55 4.70 20.32 3.91 22.60 رياضيالذكاء ال

 0.01دالة عند  ***3.71 3.73 17.00 3.31 19.92 الذكاء المكاني
 0.001دالة عند  ***7.13 3.68 23.87 4.24 30.87 الذكاء الموسيقي

 0.001دالة عند  ***3.53 3.35 18.62 2.28 20.82 الذكاء الحركي
 0.001دالة عند  ***4.26 4.64 21.95 3.98 25.47 الذكاء االجتماعي
 0.001دالة عند  ***5.55 6.66 24.62 3.28 30.12 الذكاء الشخصي

 8>ن =       =8.8عند  و* دال
 8.89عند  و** دال
 8.889عند  دالو*** 
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  - :ضح من الجدول السابق ما يليويت

ألطفال يف القياس القبلي والبعدي توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات ا -

 عليالذكاء اللغوي تطبيق أنشطة وديكن تفسَت ذلك فعند  ،لصاحل القياس البعديللذكاء اللغوي 

والربط بُت اللغة واألفكار  ،األشياءتزويد األطفال بأمهية عرض أوصاف  علياألطفال حرصت الباحثة 

واستخدامها يف مواضعها  ،ت واظتسمياتوالوصف وترديد اظتصطلحااجملردة من خالل اظتالحظة 

األسد  - :استخدامها فيما بعد بشمل صحيح معرب عن أفكاره مثالالصحيحة ليتمكن الطفل من 

كما أن القص  اضتافلة باضتيوانات والطيور   ،شبل( –عرين  –غابة  –ملك  –مفًتس  –)حيوان 

الصغَتة خياعتم بعيًدا فتتفتح عقوعتم  جعلت األطفال ينفعلون مع األحداث اظتشوقة وحيلق واظتغامرات

الطفل ؛ فأثناء عرض القصة بعض العمليات العقلية اليت تثَت التفكَت لدى تنشيط  عليفالقصة عملت 

وحاول البعض إبداء رأيهم وإجياد  ،معهااألطفال انفعل بعض األطفال بالشخصيات وتعاطفوا  علي

ويتم ومشاركتهم يف األحداث واقًتاحهم للحلول  ،الاألطفحلول ألبطال القصة من خالل إثارة تفكَت 

 ،والتذكر ،والتخيل ،العمليات اليت تنمي الذكاء اللغوي لألطفال كاإلدراكخالل ذلك إثارة بعض 

إثراء اضتصيلة اللغوية اليت تساعد  عليلألطفال عملت ذلك القص  اظتقدمة  إيلباإلضافة  ،واظتالحظة

وىذه النتيجة تتفق مع دراسة  ،وية، وىي إحدى القدرات العقلية اعتامةاكتساب اظتهارة اللغ عليالطفل 
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(Merrefield, 1997)، ( ودراسةBaum, 1998)،  الشيخودراسة )ػتمد عبد الرؤوف، 

9AAA)، ودراسة )ػتمد  ،(889: ،ودراسة )صالح الدين الشريف ،(889: ،ودراسة )إمام مصطفى

 .(<88: ،شدامر ودراسة )فضلون سعد الد ،(>88: ،رياض

درجات األطفال يف القياس القبلي والبعدي توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات  -

وديكن تفسَت ذلك فأنشطة الذكاء اظتنطقي الرياضي  ،للذكاء اظتنطقي الرياضي لصاحل القياس البعدي

والوصف يدة من خالل اظتالحظة اصتمثَت وفرت الفرص للمزيد من اظتعرفة والتقدم واكتشاف ما ىو 

وإعطاء الفرص للطفل للتخيل وفرض الفروض والتفكَت فيما وراء إدراكو  ،والتجريب وحل اظتشكالت

النقاش حول وقائع ال دتثل أمام عُت الطفل وال ديكنو اإلجابة عنها من واقع اضتسي اظتباشر وإثراء 

من للتجريب للتأكد للطفل  حول فرضياتو وإتاحة الفرصةومناقشة الطفل  ،اظتالحظة والتناول اليدوي

للتعامل مع األشياء وإمداد الطفل بالفرص الدائمة  ،حل اظتشكالت عليتلك الفرضيات وجتربة أثرىا 

كل ذلك من شأنو أن   ،التجارب وؽتارسة اطترباتوتناوعتا والتعرف عليها وبناء الصور الذىنية وخوض 

 عليظتعرفة الضمنية اإلدراكية اليت تعتمد تشكل لو امن اظتعارف ذخَتة يعطي الفرصة للطفل لبناء 

ودراسة )ػتمود  ،(889: ،وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )صالح الدين الشريف ،اإلدراك واالستنتاج

ودراسة  ،(>88: ،)ػتمد رياضودراسة  ،(>88: ،ودراسة )ػتمد إمزيان ،(;88: ،إبراىيم بدر
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 (.<88: ،)فضلون سعد الدمرداش

درجات األطفال يف القياس القبلي والبعدي  لة إحصائية بُت متوسطاتتوجد فروق ذات دال -

الذكاء اظتكاين حرصت إعداد أنشطة وديكن تفسَت ذلك فعند  ،لصاحل القياس البعديللذكاء اظتكاين 

ال غترد أن يتابع حتسُت حاسة اإلبصار حىت يستطيع أن يرى جيًدا  عليتشجيع الطفل  عليالباحثة 

 عليكذلك اكتسب األطفال القدرة   ،ا تعلم الطفل اظتالحظة اصتيدة وإدراك التفاصيلكم  ،بعينو األشياء

والرغبة يف االكتشاف اظتختلفة لألفكار والتجارب التفكَت وحرية التعبَت ؽتا جيعل عقلهم متفتًحا 

 تنمية الذكاء اظتكاين إيلبطالقة وأدى ذلك استطاع األطفال التعبَت عن رسومهم وكذلك  ،والتجريب

( 889: ،ودراسة )إمام مصطفى (Baum, 1998وتتفق ىذه النتيجة مع دراسة ) ،عند األطفال

 (.>88: ،)ػتمد رياضودراسة 

فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يف القياس القبلي والبعدي  توجد -

اليت شطة الذكاء اظتوسيقي أنوديكن تفسَت ذلك يف ضوء فاعلية  ،لصاحل القياس البعدياظتوسيقي  للذكاء

اظتالحظة وتركيز  عليوتنمية قدرة الطفل  ،لعبت دورًا ىاًما يف تنمية اإلدراك اضتسي لدى األطفال

األطفال من االنفعاالت الضارة  اظتوسيقي لألطفال ألهنا حترر ومن خالل األناشيد ينمو الذكاء  ،االنتباه

 ة معوتتفق ىذه النتيج ،االستيعاب علييزيد من قدرهتم كالقلق والتوتر ؽتا يعيد توازهنم االنفعايل و 
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)إشتاعيل الدرديري ورشدي   ودراسة ،(Ketty, 1999( ودراسة )Anderson, 1998)دراسة 

 (.888: ،كامل

فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يف القياس القبلي والبعدي  توجد -

وديكن تفسَت ذلك يف ضوء فاعلية األنشطة يف تنمية  ،لبعديلصاحل القياس ااضتركي للذكاء اصتسمي 

حيث كان األطفال أكثر تفاعاًل يف  ،وألهنا من األنشطة احملببة لألطفال ،اضتركياصتسمي الذكاء 

 ,Burhorn et alكما أشارت دراسة )  ،ورغباهتمأساليب تتماشى مع ميوعتم األنشطة الستخدامهم 

حدوث  إيلأنشطة الذكاءات اظتتعددة أدت  عليلألطفال واظتبنية  األنشطة اظتقدمةأن  إيل (1999

  .مرحلة رياض األطفاليف درجة تشتت أطفال نقصان 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يف القياس القبلي والبعدي  -

لذكاء االجتماعي اوديكن تفسَت ذلك فمن خالل أنشطة  ،للذكاء االجتماعي لصاحل القياس البعدي

مهارة والتعاون بُت أطفال اجملموعة لتحقيق اعتدف وإظهار  ،استطاع األطفال التواصل مع اآلخرين

وىذه  ،لدى األطفالالذكاء االجتماعي اكتشاف وتنمية  إيلوأدى ىذا  ،القيادة وتوصيل األفكار

 (.Cunningham, 1997ودراسة ) ،(Zhan, 1996جة تتفق مع دراسة )النتي
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فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطات درجات األطفال يف القياس القبلي والبعدي  توجد -

 عليوديكن تفسَت ذلك ألن طريقة القياس اليت تعتمد  ،للذكاء الشخصي لصاحل القياس البعدي

بداخلهم وأصبحوا أكثر حتفًزا ويعربوا عما  ،يتحرروا من االنفعاالتاظتالحظة الفردية جعلت األطفال 

مع أكثر سعادة وجتاوبوا وحسنوا عالقاهتم الشخصية وأصبحوا  ،العمل بشكل أفضلوا لألداء وأد

  .األطفال اآلخرين
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