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 التحصيل و أثر استخدام منوذج أبعاد التعلم يف تنمية الذكاءات ادلتعددة 
 طالبات اجلامعةى يف مادة علم النفس الرتبوي لد

 

 

 د. حسني حممد األطرش 
 هجامعة مصرات                                                                        

 : مقدمة البحث
اليت أساسها العقل أصبح تطور التعلم ضرورة حتمية, التقنيةيف ظل الثورة اؼبعلوماتية و      

ؼبمارسات االرتقاء باو  اؼبتعلمُت وقدراهتم العلمية تطوير إمكانيات ىباعتباره األداة القادرة عل
اؼبتعلمُت, فالتعلم ليس ىدفو اكتساب اؼبتعلمُت   ىاستثمار الفروق الفردية لدوالتعليمية و الًتبوية 
متنوعة تبٍت خربات بل اكتساهبم قدرات و  اؼبهارات؛ كتسابأوربصيل اؼبعرفة وا  امعرفيً  اكمً 

توظيفها و تنظيمها و استغالؽبا قدرة على التعامل مع اؼبعلومات و الو , تفكَتىم وخرباهتم واذباىاهتم
 .ايضً أ

اإلطالق فقد ركز التعليم يف الوقت  ىالثروة البشرية أىم مورد تنموي عل ؼبا كانتو 
تؤكد علي التعلم ونوعية ـبرجاتو اليت يكون ؿبورىا  الراىن على الًتبية اؼبتسمة باعبودة الىت

اليب أسو اؼبعلم معا وىذا يقتضي مداخل تعليمية متباينة من حيث طرق اؼبتعلم و و أاؼبتعلم
جوانب  اؼبعلومات يف شىتو واسًتاتيجيات تدريس حديثة نتيجة لالنفجار اؼبعريف يف األفكار 

زمالئو يف ؾبال اؼبعرفة لنموذج وو ؾبهودات روبرت مارزان تؼبواجهة ىذه القضية ترصباغبياة , و 
ناىج أبعاد التفكَت الذي نشرتو صبعية تطوير اؼبو تعليمي صفي أطلق عليو مسمي أبعاد التعلم أ

لتحسُت جودة التدريس يف صبيع  (8666اإلشراف يف الواليات اؼبتحدة األمريكية سنة )و 
يؤثر مباشرة يف كيفية زبطيط التعليم وتصميم اؼبنهج وتقومي و  ,اؼبراحل التعليمية 

أنعملية التعلم تتضمن وتتطلب تفاعل طبسة أمناط من  النموذج يقًتحو ,أداءاؼبتعلم
اليت تعرب عن كيفية  Dimesion&thinclicyframework أبعادالتفكَتالتفكَتسبثلنواتج إطار 

 - :تمثلو يفاؼب عمل العقل خالل التعلم
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 اكتساب اذباىات وإدراكات إجيابية عن التعلم . -
 القائمة .معاؼبعرفةوالتصاقهااعبديدة وتكاملها اكتساب اؼبعرفة -

 جديدة .تعميق اؼبعرفة وتدقيقها للوصول إىل هنائيات ونتائج  -

 معٌت.ذا  ااستخدام اؼبعرفة استخدامً  -

 وتسهم ىف قباحو.تنمية استخدام العادات العقلية اؼبنتجة اليت ربدث خالل التعلم - 
الىتمام وذلك بأن يكون ا ,وىذا بدوره يؤكد أمهية التدريس من أجل تنمية التفكَت

ذلك لتوفَت بيئة تعليمية يفكر فيو , و ىتمام دباذا جيب أن ؟ أكثر من االبتعليم اؼبتعلم كيف يفكر
, 811 خدجية أضبد, ). تدريس اؼبناىج الدراسية اؼبختلفةتبعث على التفكَت من خالل 

0222 ). 
يهم ى اؼبتعلمُت علينا أن ننمي لددلكي تتمكن الًتبية من تنمية القدرات العقلية لو    

حل اؼبشكالت اليت  ىلون إىم وكيف يصلوكيف ننمي ذكاء ,القدرة علي إدراك كيف يفكرون
 ؟تواجههم 
باػبريج  ىإعداد اؼبواطن ؼبواجهة اغبياة, فهي تؤدو مرحلة تأىيل  دن اؼبرحلة اعبامعية تعإوحيث 

دبجموعة من اؼبهارات  ادً فاػبريج جيب أن يكون مزو  اإىل االنتقال إىل سوق العمل , لذ
اجيابيا و  , اكنو من أن يكون مواطن منتجً االذباىات اؼبرغوبة اليت سبو القدرات العقلية األساسية و 

 . يف اغبياة العامة امشاركً و 
ومن ىنا يسعي البحث اغبايل إيل التعرف علي أثر منوذج أبعاد التعلم يف تنمية الذكاء اؼبتعددة 

 .طلبة اعبامعة  ىالتحصيل لدو 
  :مشكلة البحث -

ألبعاد التعلم و لتعرف على أثر استخدام منوذج مارزانؿباولة يف  اتتمثل مشكلة البحث أساسً    
 ىلد يف تدريس موضوعات ـبتارة من مقررات علم النفس الًتبوي يف تنمية الذكاءات اؼبتعددة

التعرف علي و , "بلوم  "وعلي ربصيل طلبة اعبامعة يف اؼبستويات اؼبعرفية لتصنيف,الطالبات 
 .اؼبتعددة لدى طلبة اعبامعة  الذكاءاتو العالقة االرتباطية بُت التحصيل 
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  :فروض البحث -
  :ن البحث اغبايل يسعى إىل التحقق من الفروض اآلتيةيف ضوء ما سبق فإ

  ال فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية. 8
 . اؼبتعددة لدي طالب اعبامعة درجات طالبات اجملموعة الضابطة يف تنمية الذكاءاتو 

ال فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درجات طالبات اجملموعة التجريبية . 0
 درجات طالب اجملموعة الضابطة يف ربصيل مادة علم النفس الًتبوي .و 

طالبات اجملموعة  ىالتحصيل لدو بُت الذكاءات اؼبتعددة  اإحصائيً  الً ال ارتباط دا .1
 لبعدي.ااالختبار يف  التجريبية

 : أهداف البحث -
  :يهدف ىذا البحث إيل

أثر منوذج أبعاد التعلم يف تنمية الذكاءات اؼبتعددة يف مادة علم  ىالتعرف عل. 8 
 .النفس الًتبوي 

التعلم يف تنمية التحصيل يف مادة علم النفس الًتبوي  التعرف على أثر منوذج أبعاد. 0
 طالبات اعبامعة.ى لد

الذكاءات اؼبتعددة لدى و ارتباط التحصيل يف علم النفس الًتبوي بنم ىمدمعرفة . 1
 طالبات اعبامعة يف االختبار ألبعدي .

 : أمهية البحث -
  :تتحدد أمهية البحث يف

اؼبناىج الدراسية  ىضرورة صياغة ؿبتو ىل إالتعليم  ىتوجيو انتباه القائمُت عل. 8
 باستخدام منوذج أبعاد التعلم .

ذكاءات التنمية و إشباع حاجات اؼبتعلمُت  ىأمناط جديدة للتعليم تقوم علتقدمي . 0
 .فاعلية يف العملية التعليميةو  انشاطً و اؼبتعددة لديهم , ويصبح الطالب أكثر كفاءة 
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أحد  داليت تعو ذلك نتيجة التدريس من أجل الفهم و  ,تشكيل اػبربات االجيابية. 1
 اىتمامات نظرية الذكاء اؼبتعددة .

تقدمي دليل للمعلم يوضح كيفية استخدام منوذج أبعاد التعلم يف تدريس مادة علم . 2
 النفس الًتبوي من خالل اؼبوضوعات اؼبقًتحة.

قد تستفيد اعبهات اؼبختصة بالتعليم يف ليبيا من نتائج البحث يف تطوير التعليم . 3
 .ا بنماذج تدريسية حديثةبرامج التدريب أثناء اػبدمة من خالل تعريفهو برامج إعداد اؼبعلم و 

لنذرة األحباث يف اضافة متواضعة للمكتبة الليبية نظرً قد يشكل البحث اغبايل إ. 4
 ألبعاد التعلم يف ليبيا . "مارزانو"منوذج 

  :حدود البحث -

 -اؼبرقب           جامعة يقتصر البحث اغبايل على عينة من طالبات كلية الًتبية .8
 .م0280-0288العام اعبامعي  ىف اػبمس

علم النفس ألبعاد التعلم اػبمسة يف تدريس موضوعات  "مارزانو"استخدام منوذج  .0
    الًتبوي.

 الشخصي, االجتماعي, الرياضي, اؼبكاين, اللغوي," الستة اؼبتعدد قياس الذكاءات .1
 ".الطبيعي

 الًتكيب, التحليل, التطبيق, الفهم, كر,ذ الت" مستوياتقياس التحصيل اؼبعريف عند  .
 ".التقومي

 : ثمصطلحات البح -
  :منوذج أبعاد التعلم .1
منوذج تعليمي يهدف إىل تدريب  :بأنو(  .marzano,8770 ) "مارزانو"يعرفو  

خالل تنمية وذلك من و  ؟"كيف حيدث التعلم"اؼبتعلم علي كيفية عمل العقل خالل التعلم 
اؼبتعلم, وذلك يتطلب التفاعل بُت طبسة أمناط من التعلم  ىلدالوجدانية العمليات اؼبعرفية و 

 : سة أبعاد من التفكَتطبو أ
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 .ادراكات اجيابية عن التعلم و اذباىات . 8

 .تكاملها و اكتساب اؼبعرفة . 0

 .تنقيتهاو صقلها و استخدام التفكَت يف ترسيخ اؼبعرفة . 1

 .لو معٌتو كب ىاستخدام اؼبعرفة عل. 2

 .( Marzano et al .,1992).اؼبنتجةعادات العقل . 3

األنشطة ؾبموعة اإلجراءات و  :بأنو صيعرف الباحث منوذج أبعاد التعلم إجرائياو  
الطلبة الذين ميثلون اجملموعة التجريبية يف القاعة التعليمية اليت سيتبعها الباحث و التدريسية 
استخدامها من وفهم وتعميق اؼبعرفة وتكاملها و  باستيعاواليت تعمل علي اكتساب و  ,الدراسية

 . تنمية للعادات العقلية اؼبنتجةو جيابية عن التعلم , يف إطار من البيئة اإلقبل اؼبتعلم

  :(Intelligences) الذكاءات ادلتعددة .1

اؼبتمايزة ,قابلة لتنمية  ااؼبهارات العقلية( بأهن0224ظبر الشُت )و عرفتها عزة عبد السميع 
, والذكاء والذكاء الرياضي اؼبوسيقي ,ا ىوارد جردنر وىي الذكاء اللغويوقد توصل إليه ,الذكاء

, 817 ,اء الطبيعي, والذكاء الوجودي. ) عزة عبد السميع, ظبر الشُتالشخصي, والذك
0224 ). 

 العملية اليت يتم االنتقال فيها من اؼبستوي: ا بأهنايعرف الباحث الذكاءات اؼبتعددة إجرائيً و   
ك بتنشيط اعبزء ذلو  لدى الطالبة إيل أقصي ما سبكنو منها استعداداتولذكاءات اؼبتعددة لالراىن 

قياس خاص معد تقاس الذكاءات اؼبتعددة دبو لتصبح يف مرحلة االستثمار  اػبامل من قدراتو
 . ديالضابطة يف التطبيق ألبعو يف استجابات الطالبات يف اجملموعة التجريبية  لذلك بإجياد الفرق

 : (Academic Achievement) التحصيل الدراسي .2
وما  ,ما يظهره التالميذ من استيعاب للمعارف واؼبفاىيم األساسية يف اؼبقرر": يعرفو الشيباين بأنو

 ( 887, 8772, عمر الشيباين ) ."حيرزه من قباحات يف امتحاناهتم اؼبدرسية اؼبختلفة
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اؼبهارات و  من اؼبفاىيم ةبأنو مقدار ما يكتسبو الطلب :ايعرف الباحث التحصيل الدراسي إجرائي    
يقاس و  ,التعلم ألبعاد "مارزانو"منوذج  من خالل موضوعات علم النفس الًتبوي باستخدام

 لتحصيلي اؼبعد للبحث .ابالدرجة اليت يتحصل عليها الطلبة يف االختبار 
  :اإلطار النظري للبحت

 (Dimensions of Learning) :بعاد التعلمأ -
لإلطار الشامل  اوميثل تطويرً ,شاملة أجريت على اؼبعرفة والتعلم ث بعاد التعلم شبرة من شبرات حبو أ
اإلطارألدى يف ضوئو ابعاد و بعاد التفكَت وىأى قدمتو صبعية تنمية اؼبناىج واإلشراف بعنوان الذ

 اإلطار لتنظيم النظرية والبحث يف تدريس التفكَت .و فه ,التعلم
 : ألبعاد التعلم منوذج مارزانو -

عليو منوذج أبعاد التعلم يستطيع أطلق  ,التعلم اؼبعريف وذج تعليمي منا يف ضوء نتائج حبوثمنو ى
ية عمل العقل أثناء عملية عن كيف ان يستخدمو اؼبعلمون يف صبيع اؼبراحل التعليمية, معربً أ

 أين أو  ,ا يركز على أىداف التعلمتقومييً  اميً تعلي ا, وتتمثل أمهية ىذا النموذج يف كونو إطارً التعلم
    ,0221: البعلى برىيمإ ) .التالميذ ىمن التفكَت لد امعينً  افعل يقوم بو اؼبعلم يعزز نوعً 

46 ). 
اط من التفكَت مير هبا أن عملية التعلم تتضمن طبسة أمن "مارزانو"من ذلك افًتض  اوانطالقً 
 : الفرد ىي

 : التعلم وحنجيابية اإل دراكاتاإلو االجتاهات  :البعد األول
مث يشكلون دروسهم , دراكاهتمإىم اذباىات اؼبتعلمُت و اؼبعلمون الفاعلون يدخلون يف اعتبار 

  .( 84, 0222, ألعصرصفاء  . )ات اؼبوجبة عند ىؤالء اؼبتعلمُتدراكإلوا لتنمية االذباىات
 : أساسيُت ذبب مراعاهتما يف ىذا البعد مهاعاملُت  (8775)زمالؤه و  "مارازانو"وقد حدد 

اؼبناخ الصفي اعبيد وما يتضمنو من و وى :(Learning Climate) مناخ التعلم -
 .فصل دراسيو  أقرانمعلم و 
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اذباىات اجيابية  الطالب ىإذا توفرت لد :(Classroom Tasks) م الصفيةاادله -
  .( 72  , 0227, منذور عبد السالم ) .قبازىا بشكل جيدإاؼبهام الصفية فسوف يتم  وكب

 التعلم وذباىات االجيابية كبالومن االسًتاتيجيات التدريسية اليت يقوم هبا اؼبعلم لتنمية ا
 : تىاآل على النحو

 ع الطالب يف صبيع اغبواسأن يكون اؼبعلم على صلة بصريةم. 
 بألقاهبم.و أ ينادي الطالب بأظبائهم األوىل 

 القاعة.و اغبركة السليمة داخل الفصل أ 

  اىتماماهتمو يكون يف مستوى الطالب و  ,مهام التدريسو التخطيط اعبيد ؼبناخ. 

  لزيادةلقابلة و استخدام أساليب ذبعل اؼبهام التدريسية مرنة. 

  صحيحة.كانت غَت و ول تقدير إجابة الطالبو احًتام 

 ربدث داخل القاعة اؼبضايقات اليت قدو ذباه السخرية  ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة  
 رغوب .اؼبلسلوك غَت لخارجها و أ

  ( 84, 8776, ومارازان ) .خرآ إىلربديد فًتات لراحة من حُت. 

  :تكاملهاو اكتساب ادلعرفة  :البعد الثاين
اكتساب اؼبتعلم اؼبعرفة الضرورية اليت يتطلبها يف و تدريس خاصة ىالو م عامة يالغرض من التعل

 اؼبعرفة . أنواعمن كامل ىذه اؼبعرفة يف سياق خرباهتو مساعدتو على تو ,حياتو 
ىي اؼبعرفة اليت يكتسبها اؼبتعلم  :(Declarative Knowledge) التقريريةادلعرفة 

قائمة من و ؾبموعة من اغبقائق أو معرفة قصيدة أ :عن شيء أوموضوع متعلق بطبيعتو مثل
 .التواريخ

   :لتقريرية من خالل عدة أنشطة منهاويتم اكتساب اؼبعرفة ا
يقوم الطالب بربط اؼبعرفة القدمية باؼبعرفة اعبديدة عن : "بناء ادلعلومات" بناء ادلعىن

, اؼبفاىيموتكوين , والتدريس التباديل, "العصف الذىٍت: ريق ؾبموعة من االسًتاتيجيات مثلط
 .( 182, 8777, جابر عبد اغبميد )  ."ين اؼبعٍتوتكو 
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 اؼبتعلم ىتنظيمها لدوفيها يتم ذبميع اؼبعلومات و : "تنظيم ادلعلومات" تنظيم ادلعىن
 ,صور بيانية توضح العالقة بُت األفكار الفرعية بعضها ببعضو رموز أو وسيلة أو على شكل صور أ

 عالقتها بالفكرة الرئيسية للموضوع .و 

اسًتجاعها يتم زبزين اؼبعلومات يف الذاكرة طويلة اؼبدى حىت يسهل : ختزين ادلعلومات
 :من االسًتاتيجيات لتحقيق ذلك مثل كثَتوميكن استخدام ال ,استخدامها يف اغبياة اليوميةو 

سًتاتيجية النظم االصطالحية كالسجع العدد مع او سًتاتيجية الربط او  والبدائل اسًتاتيجية الرموز
 .( 12, 0225, ء عبد اغبيدعا اؼبكان. )و الصور 

  :(Procedural Knowledge) ادلعرفة اإلجرائية
ىي اؼبعرفة اليت تكتسب من خالل قيام الفرد بعدة أنشطة يف صورة خطوات مرتبة 

    ,0228, لبازا)خالد لغرض ربقيق أي ناتج للمعرفة التقريرية واالنتفاع هبا.  اخطي   ابً ترتي
208 ). 

 : اؼبعرفة اإلجرائية يف عدة مراحلتعلم  ىعلوميكن مساعدة الطالب 
  بناء اؼبعرفة اإلجرائية عن طريق استخدام التفكَت بصوت عال وعرض ؾبموعة من

مهم اػبطوات اؼبتضمنة يف يتعلم كيفية إعداد خرائط تطبيق وتعلو على الطلبة اػبطوات اؼبكتوبة 
 .( 51, 8776, ومارازان ) .العمليةو اؼبهارة أ

  العمليات اؼبتضمنة داخل اؼبعرفة اإلجرائيةو تتشكل اؼبعرفة اإلجرائية من اؼبهارات, 
 .ةتعلم اؼبهارات اعبديدة من خالل اؼبمارسة اؼبوجهو معاعبة األمثلة و ويقوم الطلبة بتعديلها 

 يف بلوغنقطة  والعمليةاؼبعرفة اإلجرائية يعٍت قدرة اؼبتعلم علي فبارسة اؼبهارة  استدماج
 .( 07   , 0225, لرحيليامرمي  ) طيع اؼبتعلم أن يؤديها بسهولة نسبية فيما بعدما يست

 اذا تستخدم اؼبعرفة التقريرية واؼبعرفة اإلجرائيةؼباؼبعرفة الشرطية فهي معرفة مىت و أما 
أن يضع و أ ,الطالب اؼبتعلم عندما يسأل نفسو مىت ينبغي عليو أن يقرأ بعناية ودقة: ومثال ذلك

 .( 181, 8777, جابر عبد اغبميد ) .ؼبفتاحيواربت الكلمات  اخطوطً 
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 : صقلهاو تعميق ادلعرفة : البعد الثالث
شبانية أنشطة تعليمية ميكن تفعيلها يف اؼبوقف التعليمي ؼبساعدة اؼبتعلم  "مارازانو" حدد

سًتاتيجية الامع الًتكيز على ضرورة استخدام اؼبعلم  ,وتقنينها صقلهاو على تعميق اؼبعرفة 
لتساؤالت مصنفة داخل ىذه يشًتط أن تكون ىذه او , أثناء تدريسو لتنمية ىذا البعد التساؤل
 : تتمثل ىذه األنشطة يفو  ,األنشطة

 دلقارنةا (Comparing) : االختالف بُت األشياء ومن و تعٍت ربديد أوجو الشبو
ىذه األشياء ؟ ما أوجو االختالف ما أوجو التشابو بُت  :ألسئلة اؼبستخدمة يف ىذا النشاطأمثلة 
 ؟

 التصنيف (Classifying) :يف فئات ميكن تعريفها على  ,يعٍت ذبميع األشياء
كيف تنظم ىذه األشياء  :األسئلة اؼبستخدمة يف ىذا النشاطومن أمثلة ,أساس خصائص معينة 

 .صائص اليت سبيز كل فئة ؟ اػبيف فئات ؟ وما 
 االستقراء (Induction) ومن , عميمات غَت معروفةتو يعٍت التوصل إيل مبادئ أ
ما الذي ميكن أن نستخلصو يف ضوء اؼبالحظات  :األسئلة اؼبستخدمة يف ىذا النشاطاألمثلة 

  ألتيو ؟ وما احتمال أن حيدث ....؟ ا

 االستنباط (Deduction):  يعٍت التوصل لنتائج غَت معروفة سابقا من مبادئ
  ؟ما الذي ميكن أن: دمة يف ىذا النشاطاألسئلة اؼبستخ أمثلةومن , تعميمات معروفةو 

 أخطاء (Analyzing errors)  عند و ويعٍت ربديد األخطاء يف التفكَت عند الفرد
االستدالل يف ىذه اؼبعلومة؟  أخطاءما  :األسئلة اؼبستخدمة يف ىذا النشاط أمثلةومن , اآلخرين
 ؟ىذه اؼبعلومة مضللة دؼباذا تع

  الدليل ادلدعمبناء (Constructing suppor ) يعٍت بناء نظام من األدلة
ما ىي األدلة اليت  :األسئلة اؼبستخدمة يف ىذا النشاط أمثلةومن , تأكيد حقيقة معينةو لتأييد 
  ؟ما االفًتاضات اليت وراءىاو ..؟ ما حدود ىذه اغبجج؟ .تدعم 
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 التجريد (Abstracting )البياناتو يعٍت ربديد الفكرة العامة وراء اؼبعلومات أ ,
؟ وما اؼبواقف األخرى اليت ما الفكرة العامة وراء البيانات :األسئلة يف ىذا النشاط أمثلةومن 

  ميكن أن تنطبق عليهاىذه الفكرة؟

 حتليل الرؤى (Analyzing Perspectives) عٍت ربديد الرؤية الشخصية حول ي
 اأوسيئً  اىذا الشيء جيدً  دؼباذا ميكن اع: ومن أمثلة األسئلة يف ىذا النشاط, موضوع التعلم

 ( 24, 0221, ةشيماء حامود ) ؟ اؿبايدً و أ
  :البعد الرابع

  :ذا معىن ااستخدام ادلعرفة استخدامً 
بل البد من استخدامها واالستفادة  ؛اكافيً   اليس ىدفً  إن اكتساب اؼبعرفة يف حد ذاتو
وىناك طبسة , أسلوب التعلم التعاوين ىعل امعتمدً  الً منها يف اغبياة اليومية حىت يصبح التعلم فعا

 : وىي ذا معٌت اع الطلبة على استخدام اؼبعرفة استخدامً جتش "مارازانو"أنشطة اقًتحها 
 اختاذ القرار (Decision Making): القرار اؼبناسب الختيار البديل  ازباذو وى
ما  :اإلجابة على األسئلة اآلتية ,بناًء على أدلة منطقية مثل ,للتعامل مع اغبدث ااألكثر تناسبً 

 ( 805, 0221, )ؿبمد حسن.أنسب حل؟.؟ماأفضل الطرق لتحقيق
 االستقصاء (Investigation): عملية يتم من خالؽبا ربديد اؼببادئ وراء و وى
 : ويتضمن إجابة أسئلة مثل: التنبؤات حوؽبا واختبار صحة ىذه التنبؤاتوضع و الظواىر 

 ....... ؟ما اػبصائص اليت سبيز.... 

 .......... ؟........كيف حدث. 
 ............ ؟.....ؼباذا حدث.... 

 ؟............ أن وماذا حيدث ل... 

  ( 82, 0221, لبعلياإبراىيم  ) ...؟ ..... حيدثماذا كان ميكن أن. 



 أبعاد التعلم يف تنمية الذكاءات ادلتعددةام منوذج العدد الثاين              أثر استحذ -جملة كلية اآلداب 
___________________________________________________________ 

026 

 

 حل ادلشكالت (Problem solving) : ىي ؾبموعة من اػبطوات اؼبنظمة اليت
كيف  :منها أسئلةلى وذلك باإلجابة ع ,يسَت عليها الفرد هبدف الوصول إيل حل اؼبشكلة

 استطيع التغلب علي ىذه العقبة؟ كيف أستطيع أن أحقق ىديف يف ىذه الظروف؟ 

 االخرتاع (Invention): كبن ,مرغوب فيوو وى ,شيء مل يسبق ربقيقو ربقيقو وى
أن و خًتعو أما الذي أريد أن  :ألسئلة اآلتيةالى حباجة إليو ويصاحب ىذه العملية اإلجابة ع

 .(824, 0222, و)مارازان ؟ ىفضلالوما الطريقة ,إليو ؟ ما الطريقة اعبديدة ؟ أصل
 البحث التجرييب (Experimental Enquiry): اليت تركز على  العمليةو وى

 ,التفسَتو  ,اختيار صحة النتائجو  ,التنبؤو , والتحليل ,كاؼبالحظةفبارسة عمليات العلم األساسية  
تفسر نتائج  ماذا تالحظ أمامك ؟ مب -:اآلتيةاألسئلة  لى.....وتتطلب اإلجابة ع,االستنتاجو 

 ( 857 :8776,نو آخر وو )مارازانبو ؟ التجربة ؟ ما الذي أتستطيع التنبؤ
  :البعد اخلامس

 :(Productive Habits of mind) عادات العقل ادلنتجة
الوسائل الكتساب و أفضل الطرق و ,إن عاداتنا العقلية تؤثر يف كل شيء نعلمو ونتعلمو 

من الطالب فبارسة  وخىاألنشطة التعليمية اليت تتو هتيئة اؼبواقف و العادات العقلية اؼبنتجة ى
من العادات العقلية اؼبنتجة يف البعد و ,اؼبشكالت اغبياتية و مهارات التفكَت اؼبختلفة يف اؼبواقف 

 : أيتمنوذج أبعاد التعلم ما ي اػبامس من
 أن تكون متفتح العقل. 
 وعي بتفكَتك ىأن تكون عل. 

 أن تقوم فاعلية أفعالك. 

  توسعهاو قدراتك و أن تدفع حدود معرفتك. 

 اغبلول غَت واضحة  ومكثف يف اؼبهام حىت حُت تكون اإلجابات أو أن تندمج علي كب
                                        .( 86,868, مباشر . ) مرجع سابقو كب ىعل



 أبعاد التعلم يف تنمية الذكاءات ادلتعددةام منوذج العدد الثاين              أثر استحذ -جملة كلية اآلداب 
___________________________________________________________ 

027 

 

على ضرورة تزويد الطالب بكيفية التأمل يف ما  "مارازانو"ولكي يتحقق ىذا البعد يؤكد 
يوميات التأملية الو  ,الطالب من استخدام سجالت التفكَتحبيث يستفيد , وراء اؼبعرفة

ناقشات التأملية يف الدروس مث يطلب اؼبكما جيب علي اؼبعلم االىتمام ب  ,اؼبناقشات اعبماعيةو 
, 0225,لرحيليا)مرمي . اغبقائق اؽبامة اليت يتعلمها من الدروسو منهم تسجيل كل من اؼبفاىيم 

07 ). 

 : نظرية الذكاءا ت ادلتعددة
          من جامعة "ىارفارد (Van leer) "مؤسسة "فان لَت ( طلبت8757 عام )يف

(Havard) هتمة مي وضعية اؼبعارف العلمية اؼبو قباز حبث علمي يستهدف تقإالقيام ب
ويف ىذا اإلطار  ,استغالؽباو ربقيق ىذه اإلمكانات  ىإبراز مدو  ,باإلمكانات الذىنية لإلنسان

هبدف الكشف  ,العاملُت اؼبختصُت باعبامعة أحباثهم اليت استغرقت عدة سنواتبدأ فريق من 
لقد مت البحث بالفعل يف عدة ؾباالت و عن مدي ربقيق ىذه اإلمكانات علي أرض الواقع 

 .(Van leer)معرفية بتمويل من مؤسسة "فان لَت "
ت علمية متنوعة أما الباحثون الذين سامهوا يف ىذه الدراسة اؽبامة ينتمون إىل زبصصا

 وىومربٌ  ,(Gerald .s. lesser) ""جَتالد ليسروعلي رأسهم رئيس فريق مشروع البحث وى
مث الفيلسوف  ,أستاذ لعلم النفس الًتبويو وى ,(Gardnerh) "ىواردجاردنر" مث, وعامل نفس

  ليفرمث روبرت  ,العلومو أستاذ يف فلسفة الًتبية وىو  (Israel Schaffer)"إسرائيل شيفلر " 
(Robert la vine)  مَتي وايت كذلك العاؼبةو االجتماعية  يف علم االنثروبولوجيااؼبتخصص 
(Merry White) ( 15 ,0221إبراىيم اؼبغازي  ). اؼبتخصصة يف علم االجتماع.  

من ؾبموعة من األفراد ربديد  (8760) (Sternberg) ستَتنربج ويف دراسة حديثة طلب
 ويف عام, ""التفكَت اؼبنطقي ,فكان من أبرز ىذه اػبصال اليت ذكروىا,خصال اإلنسان الذكي

         كتابو بعنوان أطر العقل (Gardener Howard) قدم ىوارد جاردنر (8761)
(Fram of Mind)  وكانت ىذه أول  (م الذكاءات الشخصية )بصيغة اعبمعذكر فيو مفهو

                        .(01 ,0221, مدثرسليم إشارة للمصطلح لدى الغرب . )
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واحدة من أكثر نظريات الذكاء اغبديثة  (Gardener) وتعد نظرية الذكاءات اؼبتعددة عباردنر
علي  الً حيث يرفض )جاردنر( فكرة الذكاء األوحد دا, التعليميو انتشارا يف اؼبيدان الًتبوي 

 االفرد لكل منها خصائصه ىإيل العديد من القدرات العقلية اؼبستقلة لد امشَتً , الطاقة العقلية
أساس االعتقاد بأننا صبيعا منلك قدرات فبيزة  ىقد بٍت ىذه النظرية علو , االدالة عليه اظباهتو 

 الً رغم من أن كالوعلى , م معلومات جديدةيتعلو وميكن من خالؽبا أن نكون قادرين على تعلم 
بصمات  وذلك مثل ةال ميتلكاهنا نفس القدر فان اتنينلذكاءات اؼبتعددة منا ميلك قدرات ا

                      .(22 ,0221 ,)جاردنر األصابع سباما.
  :وصف الذكاءات ادلتعددة السبعة

ىي عبارة عن و  ,استطاع جاردنر أن حيدد قائمة من الذكاءات اؼبتعددة األساسية
لمزيد من لاجملال مفتوحا   اتاركً  ,يف سبعة أنواع ـبتلفة من الذكاء قدرات متعددة صنفت

 : ومن ىذه الذكاءات ,اإلضافات
 :(linguistic intelligence) الذكاء اللغوي .1

بفاعلية ويتضمن القدرة  اكتابيً و أ ايً هاستخدام الكلمات شف ىويقصد بو قدرة الفرد عل
 .  يف إقناع اآلخرين بازباذ مسار معُت يف العمل استخدامهاهاو وتقدميو إنتاج اللغة ى عل

 :(logical –Mathematical Intelligence) الرياضيو الذكاء ادلنطقي  .2

إدراك و وكذلك التفكَت اؼبنطقي  ,استخدام األرقام بفاعلية ىويشَت إيل قدرة اؼبتعلم عل
االستنتاج و االستدالل  :استخدام العمليات اؼبنطقية مثلو  ,النتيجةو العالقة بُت السبب 

 الفروض.اختبار و التعميم و التصنيفو 

 :((Spatial intelligence ادلكاين. الذكاء 3
معرفة االذباىات و  ,يقصد بو قدرة اؼبتعلم علي إدراك العامل البصري اؼبكاين بدقةو 

الورق يف صورة  ىترصبتها علو اؼبكانية و سبثيل اؼبعلومات البصرية أو  ,األحجامو تقدير اؼبسافات و 
 .رسومو خرائط أو ـبططات أ
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 :(Bodily-kinesthetic intelligence)الذكاء اجلسمي )احلركي (  .4
سهولة و  ,األفكارو ويقصد بو قدرة الفرد على استخدام جسمو للتعبَت عن اؼبشاعر 

مهارات جسمية مثل اؼبرونة  ويتضمن ,ربويلهاو استخدام حركات اليدين يف تشكيل األشياء أ
 اليدوية.اؼبهارات و التوازن و والسرعة 

 :(Musical intelligence) الذكاء ادلوسيقي .5
ويتضمن  ,وتعبَت عنها ,إدراكهاو التعبَت عن األشكال اؼبوسيقية و القدرة على التمييز و وى

 األصوات.معاعبة و جديدة  عانخلق مو  ىالتلحُت اؼبوسيقو اللحن واعبرس و النغمة 
 :(Interpersonal intelligence)االجتماعي الذكاء  .6

إدراك الفروق بُت األفراد وتفهم مشاعرىم و  ,فهم اآلخرين ىويعٍت قدرة الفرد عل
العمل معهم و جيايب مع اآلخرين وتفسَت سلوكهم وىذا يتضمن مهارات التفاعل اإل ,واىتماماهتم

. 
 :((Intrapersonal intelligence الشخصيالذكاء  .7

القدرة علي التصرف و الوصول إيل مشاعره و معرفة ذاتو  ىيقصد بو قدرة اؼبتعلم عل
ىذا النوع من الذكاء  عدتقديرىا ويو فهمها و أديب الذات قدرة علي تالو  ,ه اؼبعرفةمتوافقا مع ىذ

 .األخرى  من خالل قدرات الذكاءاتال ميكن قياسو إالو من أكثر أنواع الذكاءات خصوصية 
 .(80-82 ,0221 ,)جابر عبد اغبميد, (24-23 ,0223, )جاردنر

  :الدراسات والبحوث السابقة
  :اآليت وىذا اجملال علي النح سيعرض الباحث الدراسات والبحوث السابقة اؼبرشدة ىف

استخدام منوذج أبعاد  إىل ,(Deena Tarleton 8770) ىدفت دراسة دينا تارلتون,
, وقامت الباحثة بتطبيقو ارات التفكَت يف أنواعو اؼبختلفةيف تنمية مه اتدريسيً  االتعلم كنموذجً 

بوالية كلورادو, وتدريبهم على كيفية استخدام  (Nova) من طالب جامعة ذبريبيةؾبموعة  ىعل
أساليب التدريس اؼبتنوعة يف النموذج لتغيَت سلوكيات التدريس التقليدية , مث كيفية استخدام 

تعلمهم, مستخدمة يف ذلك و تفكَت الطالب  ىقومي تأثَت النموذج اؼبتكامل علالتقومي لت
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, وأشرطة الفيديو اختبارات بقاء أثر التعلم و استبيانات و االختبارات العملية و  االختبارات اؼبقننة
التجريبية على اجملموعة الضابطة يف معظم األحيان يف  تفوق اجملموعة أشارت النتائج إىلو 

لكن مل تظهر أي و استخدام االسًتاتيجيات التعليمية, ويف بعض األحيان ال فروق دالة , 
 ؾبموعة ضابطة نتيجة أفضل يف التحصيل .

م بعدين من ادراسة أثر استخدإىل  (4991) (Dugari) جاريو ددراسة  كما ىدفت
يف تدريس  "والرابع ومها اكتساب اؼبعرفة وتكاملها وتعميق اؼبعرفة وتلقيحها الثالث"أبعاد التعلم 

, وتكونت العينة من "مقرر العلوم البيئية"ة على األسس الكيميائية للحياة وحدة علمية مقًتح
, واجملموعة الضابطة ا( طالبً 05اجملموعة التجريبية ) ,من طالب كلية العلوم البيئية ا( طالبً 32)
وقد , أبعاد التعلم ؼبدة أربعة أسابيع منوذجو , ومت تطبيق منوذج تعليمي تكاملي وىالبً ( طا05)

اسًتاتيجيات  , ولكن كان ىناك تأثَت من جانب طالبأوضحت النتائج عدم وجود فروق
 .%(47أبعاد التعلم حبجم تأثَت )و التعلم اؼبنتظمة يف من

( ىدفت إىل معرفة أثر استخدام منوذج 0228لباز )اخالد  أخرى قام هبا دراسةويف     
اؼبادة و ألبعاد التعلم لتدريس مادة الكيمياء على التحصيل والتفكَت اؼبركب واالذباه كب "مارزانو"

من  ا( طالبً 52تكونت عينة الدراسة من ), لدى طالب الصف األوىل ثانوي عام بالبحرين
( من اجملموعة 13ريبية و)اجملموعة التجيف  ا( طالبً 13) اقعو بطالب الصف األول الثانوي 

وأشارت النتائج إىل رفض الفروض الصفرية وقبول الفروض البديلة اليت تقرر وجود , الضابطة
التذكر " فروق بُت طالب اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف متوسطات التحصيل عند مستويات

 "بنية الذرة" كيمياء بعد دراسة وحديتال و, واالذباه كباؼبركب والتفكَت "الفهم والتطبيقو 
 .اجملموعة التجريبية ةصلحؼب "مبادئ الكيمياء العضوية"و

أثر استخدام منوذج أبعاد معرفة  ( إىل0221بكر )و ىدفت دراسة عبد اللطيف أبو 
كانت و  ,اذباىاهتم كبوىاو لبالغة يف مادة االتعلم يف ربصيل طالب اؼبرحلة الثانوية بسلطنة عمان 

حيث   ,الصف الثاين الثانوي بسلطنة عمانمن طالب  ا(طالبً 62الدراسة مكونة من )عينة 
 كانت أدواتو , للمجموعة الضابطة ا( طالبً 20)و ا( طالبً 20كانت اجملموعة التجريبية )
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, أسئلة االختيار من متعددو , مكون من أسئلة مقال الدراسة عبارة عن اختبار ربصيلي
, ومقياس اذباه للتعرف علي اذباه طالب الصف لصف الثاين الثانويادة البالغة لالتكملة, يف مو 

, مقارنة بالتغَت يف اذباه "مارزانو"البالغة بعد الدراسة باستخدام منوذج  والثاين الثانوي كب
 ىل, وتوصلت النتائج إ"مارزانو"الطالب الذي درسوا يف اجملموعة الضابطة بدون استخدام منوذج 

 البالغة. واالذباه كبو فاعلية استخدام منوذج أبعاد التعلم يف تنمية التحصيل 
ىدفت إىل معرفة أثر فاعلية منوذج أبعاد  ( دراسة0221) شيما ضبودة درويش وأجرت    

التعلم يف تنمية مهارات ما وراء اؼبعرفة والتحصيل لدى طالبات الصف األول الثانوي يف مادة 
اجملموعة  إىل ؾبموعتُت, وطالبة مقسمة ا( طالبً 52) نة الدراسة مناألحياء, وتكونت عي

ة ( سن84-83تًتاوح أعمارىم بُت ) ةوطالب ا( طالبً 13( واجملموعة الضابطة )13التجريبية )
  :أيتوتوصلت نتائج الدراسة إىل ما ي

بُت متوسط درجات طالبات اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف  افروق دالة إحصائي   ةسب
فروق ذات و  ,لصاحل طالبات اجملموعة التجريبية ألبعديمقياس مهارات ما وراء اؼبعرفة يف التطبيق 

بُت متوسطي درجات طالبات اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف اختبار التحصيل  اداللة إحصائيً 
 لصاحل اجملموعة التجريبية . ىعدألبالدراسي يف التطبيق 

ؼبعرفة فاعلية برنامج مقًتح يف  ( دراسة0225حامت حسُت البصيص )كما أجرى     
وتنمية اؼبيول كبومها لدى تالميذ اؼبرحلة اإلعدادية, يف  ,مية بعض مهارات القراءة والكتابةتن
تلميذ وتلميذة من  (827, وتكونت عينة الدراسة من )ء اسًتاتيجيات الذكاءات اؼبتعددةضو 

 :تقسيم العينة إىل ؾبموعتُت مت م يف ؿبافظة القاىرة مدينة نصر, و  اإلعداديتالميذ الصف األول 
ا وتلميذة ( تلميذ32ذبريبية وضابطة واعتبار البنُت والبنات ؾبموعة واحدة, ويف كلتا اجملموعتُت )

 ا. وطبقت األدوات قبلي  طةالضاب( تلميذا وتلميذة من اجملموعة 33و) ,من اجملموعة التجريبية
اجملموعتُت التجريبية والضابطة وقام الباحث بتدريس اجملموعة التجريبية البنُت  لىع اعدي  بو 

الذكاءات اؼبتعددة, فيحُت درست اجملموعة الضابطة بالطريقة  والبنات واستخدام اسًتاذبيات
  :اآلتيةالنتائج  إىل وتوصلت ,اؼبعتادة
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ارتباط قوية بُت الذكاء اللغوي ومهارات الفهم القرائي, يف حُت مل وجود عالقة  -
 .الذكاء اللغوي والقراءة اعبهرية يكن ىناك ارتباط بُت

اللغوي  :وجود عالقة ارتباطيو جيدة بُت اؼبيل إىل القراءة وكل من الذكاءات -
 .الذكاءات اءة وباقيالقر و والرياضي واالجتماعي, يف حُت مل يكن ىناك ارتباط دال بُت اؼبيل كب

 "اللغوي واؼبكاين واؼبوسيقي والشخصي"ربسن ذكاءات تالميذ اجملموعة التجريبية  -
اءات الرياضي واغبركي بصورة واضحة, يف حُت مل يكن ىناك ربسن ملموس يف الذك

 .واالجتماعي
 تفوق تالميذ اجملموعة التجريبية يف مهارات الكتابة األساسية والنوعية اؼبرتبطة -

 ".الرسالة والتلخيص والقصة والوصفدبجاالت الكتابة "
؛ ة لدى تالميذ اجملموعة التجريبيةمهارات القراءة اعبهرية والصامتة بصورة جيد ومن -

 مقارنة بتالميذ اجملموعة الضابطة .
الوظيفية "الكتابة ومهارات الكتابة و عدم وجود عالقة ارتباط بُت اؼبيل كب -
 ."واإلبداعية

معرفة أثر استخدام هبدف  (0225لرحيلي )اأضبد فائز  مرمي قامت هبا دراسةويف       
تنمية الذكاءات اؼبتعددة لدى طالبات و منوذج ألبعاد التعلم يف تدريس العلوم يف التحصيل, 

( طالبة يف الصف الثاين اؼبتوسط 52ة من )يالصف الثاين اؼبتوسط تكونت العينة الدراس
اؼبستويات اؼبعرفية  لقياس اربصيليً ااستخدمت اختبارً و  "ضابطةو ذبريبية "وزعت علي ؾبموعتُت و ,

وجود فروق دالة  توصلت الدراسة إىلو مقياس الذكاءات اؼبتعددة, و , "بلوم"حسب تصنيف 
يف مادة العلوم لصاحل اجملموعة التجريبية اليت درست باستخدام منوذج  إحصائيا يف التحصيل

كما أظهرت عدم وجود داللة إحصائية   ,%(57ة حجم التأثَت )قيمو أبعاد التعلم, و , "مارزانو"
 2.20قيمة حجم التأثَت) و الضابطة و يف الذكاءات اؼبتعددة بُت طالبات اجملموعتُت التجريبية 

ة لدى الذكاءات اؼبتعددو دالة إحصائيا بُت التحصيل ارتباطيةكما اتضح وجود عالقة , %(
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ال عالقة ارتباطيو ذات داللة إحصائية بُت التحصيل , بينما طالبات اجملموعة التجريبية
  .ة لدى الطالبات اجملموعة الضابطةالذكاءات اؼبتعددو 
يف  وفاعلية منوذج أبعاد التعلم ؼبارزان (0227فتح هللا ) مندور عبد السالم وقد درس    

وبعض العادات العقلية لدى تالميذ الصف السادس من التعليم  تنمية االستيعاب اؼبفاىيمي
 ا( تلميذً 58زة , وتكونت عينة الدراسة من )للمملكة العربية السعودية يف مدينة اعني االبتدائي

وقد أشارت نتائج  "ى8206-8205"دس يف الفصل الدراسي الثاين من تالميذ الصف السا
ئية بُت تالميذ اجملموعة التجريبية اليت درست بنموذج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصا

العادات العقلية لصاحل تالميذ اجملموعة التجريبية,  و , ؼبفاىيميايف االستيعاب و أبعاد التعلم ؼبارزان
العادات و  ,ؼبفاىيمياجيابية بُت االستيعاب إة ارتباطيكما أكدت النتائج على وجود عالقة 

 العقلية لدى التالميذ .
ىدفت إىل التعرف على فاعلية فقد ( 0227دراسة مدحت ؿبمد حسن صاحل )أما      

ألبعاد التعلم يف تنمية التفكَت االستداليل والتحصيل يف مادة العلوم  "مارزانو"استخدام منوذج 
وتكونت العينة , اؼبادة لدى تالميذ الصف األول متوسط يف اؼبملكة العربية السعوديةو واالذباه كب

( من تالميذ الصف 20( والتجريبية )28طالبة مقسمة على ؾبموعتُت الضابطة )( 61من )
 واستخدم الباحث اؼبنهج التجرييب. ,األول متوسط

وأشارت النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسط درجات تالميذ 
ميذ اجملموعة ألبعاد التعلم ودرجات تال "مارزانو" اجملموعة التجريبية اليت درست وفق منوذج

بُت درجات تالميذ اجملموعة الضابطة يف كل من اختبار التفكَت  ارتباطيوالضابطةوال عالقة 
 .مادة العلومو لتحصيلي واالذباه كبااالستداليل واالختبار 

  ات طالب اجملموعة التجريبيةال فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي درج. 8
 .ربصيل مادة علم النفس الًتبوييف درجات طالب اجملموعة الضابطة و 
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  :التعقيب على الدراسات والبحوث السابقة
 : ات والبحوث السابقة يتضح ما يأيتمن خالل عرض الدراس

بعاد التعلم طريقة " ألمارزانو"ركزت معظم الدراسات السابقة على استخدام منوذج -
 وأحالم الباز (0225دراسة مرمي الرحيلى) :لتحسُت عملية التعلم مثل اجديدً  اومنوذجً تدريسية 

( 0227) ومدحت صاحل (0221) وعبداللطيف ابوبكر (8772) ( ودوجارى0228)
 (.0227) مومندور عبدا لسال

على  "مارزانو" وجود اختالف يف نتائج بعض الدراسات اليت درست اثر منوذج -
 ومدحت صاحل (0228) حيث أشارت دراسات كل من الباز ,بعض اؼبتغَتات التابعة

 بوبكرأ فللطيا ( وعبد0225) ومرمي الرحيلى (0227) ملسالاومندور عبد  (0227)
 على اؼبتغَتات التابعة بينما أشارت دراسة ذوجارى "مارزانو"إىل فاعلية منوذج  (0221)
( 8770) تارلتون دراسةو  ,على التحصيل يف العلوم "مارزانو"منوذج  إىل عدم فاعلية (8772)

 اجملموعتُت التجريبية ئيا بُتاحصة إالدفروق تكن أشارت إىل أنو يف بعض اغباالت مل 
 إىل البحث اغبايل. ةفبا يربرا غباج ,والضابطة

  :إجراءات البحث
 ةالقائم ينتمي ىذا البحث إيل فئة البحوث التجريبية: منهج البحث ومتغرياته -1  

ضابطة الو التجريبية موعتُت خالل اجمل علي تصميم اؼبعاعبات التجريبية القبلية والبعدية من
 "بعادأل ومارزان"اؼبستقل )منوذج  ؼبتغَتاأثر يقوم علي أساس دراسة الذى الختبار فروض البحث 

موضح و ىالتعلم( علي اؼبتغَتين التابعُت الذكاءات اؼبتعددة وربصيل مادة علم النفس الًتبوي كما
 .(8رقم ) يف الشكل
 
 
 
 



 أبعاد التعلم يف تنمية الذكاءات ادلتعددةام منوذج العدد الثاين              أثر استحذ -جملة كلية اآلداب 
___________________________________________________________ 

085 

 

 ( التصميم التجرييب للبحث8) شكل رقم

 
 

 : البحث عجمتم -2
مقرر علم النفس الًتبوي بكلية الًتبية  نيدرس الاليتتكون ؾبتمع البحث من صبيع الطالبات 

( 132)ث فراد ؾبتمع البحأوكان عدد " 0280-0288" عىخالل العام اعباماؼبرقب جامعة 
 .طالبة موزعات على تسعة ؾبموعات

اجملموعات التسعة وىى من بصورة عشوائية عينة البحث اختَتت: البحثعينة  -3
عددىا يارا عشوائيا للمجموعة الضابطة و ا اختحدامهإاختيار  مت م  (4( واجملموعة )0اجملموعة )

بعد الفاقد اجملموعتُت  وصلت أعداد ,( طالبة05تجريبية عددىا )الموعة اجملو  ,( طالبة05)
 .( طالبة عينة أساسية 32) التجرييب إىل
 
 
 

اختيار 
عشوائي 
 للمجموعات

 طرقالتدريس

 التطبيق البعدي 

المجموعة 
 التجريبية 

التدريس 
بإستراتيجية 
 أبعاد التعلم

مقيااااااااااااااااااااااااااس  -
الاااااااااااذكاءات 
 اؼبتعددة 

اختبااااااااااااااااااااااار   -
التحصااااااااااااايل 

 الدراسي
 

التدريس 
 بالطريقة
 المعتادة

 

المجموعة 
 الضابطة

مقيااااااااااااااااااااااااااااااس  -
الاااااااااااااااذكاءات 

 اؼبتعددة 

اختبااااااااااااااااااااااااااااااار  -
التحصاااااااااااااااايل 

 الدراسي

التطبيق 
 القبلي
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  :أدوات البحث -4
 : إعداد دليل ادلعلم وفقا إلسرتاتيجية أبعاد التعلم دلارزانو -
دراسة األدبيات والبحوث اؼبرتبطة بنموذج أبعاد التعلمقام الباحث بإعداد دليل اؼبعلم  من خالل

ربقيق ى يساعد علو , ويسهل عملية التعلم اتعليمي   امصدرً و  اموجهً و لكي يكون مرشدا لو 
 : يتآلا ىوقد احتوي الدليل عل ,األىداف التعليمية احملددة

مقدمة للمعلم تبدأ بنبذه ـبتصرة عن منوذج أبعاد التعلم والفلسفة اليت يقوم عليها  -
 .الدليل

  (.0م )قر  كما يف الشكل ,اػبمسة "التفكَت"أبعاد التعلم  -

 "دلارزانو"التعلم  بعادأ( يوضح 2شكل رقم )
 

           
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

 

 اجيابية اجتاهات وادراكات
                        عادات العقل ادلنتجة    وحنة على فاستخدام ادلعر       تعميق ادلعرفة وصقلها          اكتساب ادلعرفة وتكاملها                عن التعلم

  

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 اخلمسة التعلم أبعاد

 

 اجتاااااااام ادلاااااااتعلم -
 ادلادة  وحن
اجتاااااااام ادلاااااااتعلم  -

الاااااااااااااازمالء  وحناااااااااااااا
 والبيئة الدراسية

اجتاااااااام ادلاااااااتعلم  -
 ادلعلم  وحن

 

 إجرائيةمعرفة تقريرية  معرفة         

 

 مناذجبناء -               بناءادلعىن -

 تشكيل  -        تنظيم ادلعلومات -

 استيعاب -        ختزين ادلعلومات -

 

 

 

 

 

 

 مقارنة  -

 تصنيف -
 استقراء  -
 استنباط -
 حتليل اخلطأ -
 بناء األدلة -
 التجريد  -
 الرؤىحتليل  -

 

 ختاد القرارا -
 االستقصاء -
 ثالبحاااااااااااااااااا -

 التجرييب
حااااااااااااااااااااااااااال   -

 ادلشكالت 
 االخرتاع  -

 

التفكاااااااااااااااااااااااري  -
 الناقد 

التفكاااااااااااااااااااااااري  -
 البتكاريا

التنظااااااااااااااااااااااايم  -
 الذايت
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   توجيهات عامة للمعلم. 

  يع زمن موضوعات الوحدات الدراسيةتوز. 

 األىداف العامة للوحدات الدراسية. 

  ربقيق األىداف اػباصة بالوحدات  ىاألنشطة التعليمية اليت تساعد علو الوسائل
 الدراسية اؼبقررة.

 من دروس الوحدات الدراسية ويشمل خطة لتدريس كل درس : 

 األىداف السلوكية لكل درس. 

  رسبالد اؼبتضمنةاألفكار الرئيسية. 

  ل التعليمية اليت يتضمنها كل درسالوسائو األدوات. 

 تشملسًتاتيجية اؼبستخدمة و الا ىخطة السَت يف الدرس تعتمد عل : 

 تعاونية. تشكيل ؾبموعاتأ. 

 .للطالباتربديد اؼبعرفة اؼبسبقة ب. 

عمل تعاونية مث تقوم  يف ؾبموعات وذلك ,الطالبةأداء اؼبهام الواردة يف دليل  .ج
 استنتاجات وحلول لألسئلة الواردة يف كل مهمة.و بعرض ما توصلن إليو من نتائج ت الطالبا

 التقومي.أساليب  .د
 : إعداد دليل الطالبة وفقا إلسرتاتيجية أبعاد التعلم -

لنموذج أبعاد التعلم  االيت تناولت كيفية إعداد الدروس وفقً من خالل اؼبصادر 
مساعدة طلبة اجملموعة التجريبية  يهدف ىذا الدليل إىل ,أعد الباحث دليل الطالبة "ؼبارزانو"

 ة بأفضل النتائج وفبارسة خطوات وإجراءات التعلم باستخداميوضوعات الدراساؼبعلي تعلم 
من أعلى وذلك لزيادة دافعية التعلم وربقيق مستويات  ,إسًتاتيجية أبعاد التعلم بنجاح

 لديهم .الذكاءات اؼبتعددة  وتنمية ,التحصيل
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 : الطالبةحمتوي دليل 
 للعمل داخل اجملموعة من الزمالء توجيهات وتعليمات. 

  عليها عملية  الطالبة لكي تسهل والتعليمات اليت جيب أن تكتسبهاالتوجيهات
  :التعلم وىي

  مهارات أساسيةأربعة : 

 .مهارة بناء اؼبعٌت .أ

 ."تنظيم اؼبعلومات"مهارة تنظيم اؼبعرفة ب. 
 ."تعميق اؼبعرفة"مهارة طرح األسئلة . ج
 ."توطُت اؼبعرفة" اؼبعٌتو مهارة استخدام اؼبعرفة كب .د

 ,خارجهاو قاعة الدراسية  ربديد األنشطة التعليمية اليت سوف تقوم هبا الطالبة داخل
 ة .تتضمن دروس الوحدات الدراسية بأساليب التقومي اؼبختلفو  ,التقومي بوأسالي

  :مقياس الذكاءات ادلتعددة
يف  (0225) ( مت ترصبتو وتعديلو من قبل مرمي الرحيلى0220من إعداد )برننت شرر

واستخراج وقام الباحث بتطبيقو بعد تكييفو على اؼبرحلة اعبامعية يف البيئة الليبية  ,البيئة السعودية
 صدقو وتباتو من ذبربة استطالعية على عينة من نفس ؾبتمع البحث .

بدائل موزعة على  (4لكل سؤال ) الً سؤا (50) اؼبقياس من نيتكو : وصف ادلقياس
 (7) الذكاء الرياضي اؼبنطقي :ستة ؾباالت من األنشطة واؼبهارات واالىتمامات اؼبتمثلة يف

( 81( سؤال, والذكاء االجتماعي )81أسئلة, والذكاء اللغوي )( 82والذكاء اؼبكاين ) أسئلة,
تستغرق اإلجابة على و  ,الً ( سؤا81) , والذكاء الطبيعي( سؤال82) سؤال, والذكاء الشخصي

( دقيقة باستخدام معادلة متوسط الزمن للتطبيق,والدرجة الكلية للمقياس 03ىذه األسئلة )
 .( درجة210)
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  (إعداد الباحث)من  لتحصيليااالختبار : 
اسات السابقة اليت تناوؽبا الدر و مشكلة البحث  ىعل ابناءً لتحصيلياأعد االختبار 

,كما قام العينة اؼبختارة من ؾبتمعو ىاؼبنهج التجرييب اؼبستخدم يف تنفيذ التجارب علو  ,البحث
اؼبفاىيم والتعميمات اليت اشتملت و حبيث يضم أىم اغبقائق  االختبار مفرداتالباحث بصياغة 

 ,التذكر" اؼبعرفية "بلوم"عليها الوحدات الدراسية يف مادة علم النفس الًتبوي يف صبيع مستويات 
 ".التقومي و  ,ليل, والًتكيبوالتح ,التطبيقو , الفهمو 

 صياغة مفردات االختبار : 
وفقا  لتحصيليابعد ربديد مفردات االختبار قام الباحث بصياغة مفردات االختبار 

.وقد لبلوملقياس اؼبستويات الستة  ,خياراتو سؤال أربعة بدائل أكل ل ,لنمط االختيار من اؼبتعدد
 : يتآلصياغتها اعند  ةوقد روعي,طبسُت مفردة  ياألولية علاشتمل االختبار يف صورتو 

  ًد  أ.ب .ج. "باألرقام بينما تكون االختيارات باغبروف  اأن يكون السؤال ؿبدد." 
   ي اعلمو  يًاغو أن تكون اؼبفردات صحيحة ل.  

 ذبنب مفاتيح لغوية سبكن الطالبة من ربديد اإلجابة. 

 سباثل مستوى اؼبعلومات يف كل االختيارات.  
 حتديد صدق االختبار (Test Validity) : 

  :ادلنطقي والصدق الظاهري أ
ؾبموعة من احملكمُت اؼبتخصصُت  ىقام الباحث بعرض االختبار يف صورتو األولية عل

وذلك للحكم علي مدى مشول األسئلة  ,يف علم النفس الًتبوي واؼبناىج وطرق التدريس
األمهية النسبية ؽبا ومدى قياسها للمستويات اؼبعرفية و الوزن النسيب و للمحتوى ودقة صياغتها 

عترب االختبار اذلك تعديل بعض الفقرات وبمث وىف ضوء اآلراء وإرشادات احملكمُت "لومبل"
 .فيما يقيسو اي  ربكيم االتحصيلى صادقا صدقً 
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   :(Test Reliability) حساب معامل ثبات االختبار .أوال

استخدم لذلك و  (∝Cronbach حسب الباحث ثبات االختبار بطريقة )ألفاكرونباخ
 بات.ثالستخراج ال (spssبرنامج )

 (1جدول رقم )
 لالختبار التحصيلي ادلعريفقيم معامالت الثبات 

 القيمة معامل الثبات

 1.71 ألفاكرونباخ

ساوي تالختبار ا باتثل أن قيم معامل ألفاكرونباخيتضح من اعبدول السابق 
, تتمتع بدرجة عالية من الثباتالبحث أن أداة  تشَت إىلو  ,القيمة مرتفعة وىذه ,(2.58)
 .نتائجها ىبالتايل ميكن االعتماد علو 

  :بة البحثجتر تطبيق 
 : ىناك عدة إجراءات قام هبا الباحث لتطبيق ذبربة البحت وىى

 اجملموعة الضابطةو ربديد اجملموعة التجريبية 
 اتطبيق أدوات البحث قبليً 

 جذ تدريس اجملموعة التجريبية من قبل الباحث باستخدام منو  :تدريس اجملموعتُت
 :البعدىتطبيق أدوات البحث و بعاد التعلم, أل" مارزانو"

 .ربليل البيانات واؼبعاعبة اإلحصائية
 .عرض النتائج وتفسَتىا

  :نتائج البحث وتفسريها
للتعلم يف  "انوز مار "أثر استخدام منوذج  ىتركزت مشكلة البحث يف التعرف عل

 الطالبات. ىالتحصيل يف مقرر علم النفس الًتبوي لدو التدريس على تنمية الذكاء اؼبتعددة 
مناقشتها حسب تسلسل الفروض و يتناول ىذا اعبزء من البحث عرض نتائج البحث 

البحث يف  ىتاليت صيغت قبل اختبار فروض البحث عبأ الباحث للتأكد من تكافؤ ؾبموع
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ذلك بإجراء التحليل و يف اؼبعرفة القبلية ؼبادة التعلم لدي الطالبات و مستويات الذكاء اؼبتعددة 
 : أيتاإلحصائي كما ي

الضابطة يف و اختبار الفروق بُت متوسط درجات أفراد اجملموعتُت التجريبية  .والأ
الفروق بُت و استخدم لذلك اختبار )ت( و ,  اؼبتعددةالتطبيق القبلي يف مقياس الذكاءات 

  :(0رقم )يف اعبدول  موضحو اؼبتوسطات كما ى
 (2جدول رقم )                               

نتيجة االختبار )ت( للفروق بني متوسطات أداء أفراد اجملموعتني التجريبية 
  الضابطة يف التطبيق القبلي دلقياس الذكاءات ادلتعددة و 

 

 
( بُت 2.23الداللة )ى عند مستو دالة  ( عدم وجود فروق إحصائية0رقم ) اعبدوليتضح من 

, وىذا يدل على عدم الضابطة يف التطبيق القبلي ؼبقياس الذكاءات اؼبتعددةو اجملموعتُت التجريبية 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت يف مستوي ذكاء الطالبات يف اجملموعتُت حسب 

, وىذا يعٍت أن اجملموعتُت عددة, قبل البدء بتطبيق التجربةللذكاءات اؼبت تصنيف جاردنر
, وعليو فإن أي تغَت ةواحد تقريبا للذكاءات اؼبتعدد ىبدأتا التعلم من مستو  "الضابطةو التجريبية "

 الذكاء اؼبتعدد للطالبات ميكن إرجاعو اىل أثر اؼبتغَت اؼبستقل يف التجربة . ىمستو  ىقد يطرأ عل

االحنراف  ادلتوسط العدد اجملموعة
 ادلعياري

درجة 
 احلرية

 ىمستو  قيمة)ت(
 الداللة

 2.33 2.373 26 22.21 873.42 03 الضابطة
 05.05 867.62 03 التجريبية غَت دالة
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الضاااابطة يف و اختباااار الفاااروق باااُت متوساااط درجاااات أفاااراد اجملماااوعتُت التجريبياااة  :اثانيًااا -
اساااتخدم لاااذلك و , "بلاااوم "لتحصااايلي يف اؼبساااتويات اؼبعرفياااة لتصااانيف االتطبياااق القبلاااي لالختباااار 

  :(1رقم )يف اعبدول  موضحو اختبار )ت( للفروق بُت اؼبتوسطات كما ى

 (3جدول رقم )
نتيجة االختبار )ت( للفروق بني متوسطات أداء أفراد اجملموعتني التجريبية 

 . دلقياس التحصيل الضابطة يف التطبيق القبليو 
 

االحنراف  ادلتوسط العدد اجملموعة
 ادلعياري 

درجة 
 احلرية 

مستوي  قيمة)ت(
 الداللة 

غَت  2.32 2.383 26 22.21 873.42 03 الضابطة
 05.05 867.62 03 التجريبية دالة 

عند مستوي الداللة دالة  عدم وجود فروق إحصائية( 1)رقم  يتضح من اعبدول
 ىعل , وىذا يدلالتحصيل التطبيق القبلي ؼبقياس الضابطة يفو اجملموعتُت التجريبية  بني( 2.23)

تعلم قبل البدء يف عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت اجملموعتُت يف اؼبعرفة القبلية ؼبادة ال
أتا التعلم من مستوي واحد بد "الضابطةو التجريبية "؛ وىذا يعٍت أن اجملموعتُت تطبيق التجربة

أثر اؼبتغَت  التحصيل للطالبات ميكن إرجاعو إىل ىمستو  ى, وعليو فان أي تغَت قد يطرأ علتقريبا
 اؼبستقل يف التجربة .

  :اختبار فروض البحث وتفسريها
ؼبتغَت اؼبستقل للكشف عن أثر ا ( T-test)اختبار فروض البحث استخدم اختبار ت 

ذلك لتجانس و  ,التحصيل"و الذكاءات اؼبتعددة "علي اؼبتغَتين التابعُت "العامل التجرييب" 
 .التحصيلو يف االختبار القبلي لكل من الذكاءات اؼبتعددة  العينتُت
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 : وتفسريم . نتيجة اختبار الفرض األول1
  :أيتنص الفرض األول علي ما ي

كاءات طالبات اجملموعة احصائية يف الذكاء اؼبتعددة بُت متوسط ذ  ةال فروق ذات دالل
 ىلد ذلك بعد ضبط مستوي الذكاء القبليو  ,كاءات اجملموعة الضابطةمتوسط ذ و , التجريبية

والختبار صحة ىذا الفرض استخدم اختبار )ت( غبساب داللة الفروق بُت , طالبات العينة
  :(1)رقم الضابطة ( كما يف اعبدول و متوسطي درجات الطالبات يف اجملموعتُت ) التجريبية 
 (4اجلدول رقم )

الضابطة و نتيجة اختبار)ت( للفروق بني ادلتوسطات أداء بني اجملموعتني التجريبية 
 ادلتعددة اتلبعدي للمقياس الذكاءايف التطبيق 

 
االحنراف  ادلتوسط العدد اجملموعة

 ادلعياري
مستوي  )ت( قيمة درجة احلرية

 .15الداللة 
 لةدا 2.84 48 37.11 189.21 25 الضابطة
 45.42 222.48 25 التجريبية

 

يتضح من خالل اعبدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية بُت متوسطي 
درجات و  بعاد التعلمأل "مارزانو"اليت درست وفق منوذج  ةدرجات طالبات اجملموعة التجريبي

بسبب ,اؼبعتادة يف مقياس الذكاءات اؼبتعددة  اجملموعة الضابطة اليت درست وفق الطريقة
                مع دراسة وتتفق ىذه النتيجة ,( بعاد التعلم"االمارزانو"منوذج  ) العامل التجرييباختالف 

أظهرت عدم اليت  (0225لرحيلي امرمي  ) ومل تتفق مع دراسة ( 0227 مندور عبد السالم )
 الضابطةو وجود داللة إحصائية يف الذكاءات اؼبتعددة بُت طالبات اجملموعتُت التجريبية 

يف ؾبملو إيل ( 2)ل رقم و وتشَت النتائج السابقة يف اعبد بعاد التعلمأل "مارزانو"منوذج  مباستخدا
 ذات داللو إحصائيةوجود فروق "قبول الفرض البديل الذي نصو و رفض الفرض الصفري األول 

 متوسط ذكاءاتو , كاءات طالبات اجملموعة التجريبيةاؼبتعددة بُت متوسط ذ  اتيف الذكاء
 ."لصاحل اجملموعة التجريبية لبعديااجملموعة الضابطةيف التطبيق 
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بعاد التعلم " ألمارزانو"لنموذج  اوميكن تفسَت ىذه النتيجة بأن إجراءات التدريس وفقً 
واؼبهارات  ,لتنمية الذكاءات اؼبتعددة من خالل األنشطة امناسبً  اعلمي   امناخً  تيوفر للطالبا

تؤكد فاعلية اؼبتعلم  "ؼبارزانو"أبعاد التعلم  بإسًتاتيجيةالتدريس  نوأ االستقصائية واالستكشافية
والطالقة وحب  التيتتسم باؼبرونة داخل اؼبوقف التعليمي من خالل اؼبشاركة يف ىذه األنشطة

سًتاتيجية إبعاد التعلم يف ا ىفكما أن  ,تستثمر حواسهنو اليت زباطب ذكاءىن االستطالع 
 الذكاء ات.و اؼبهارات  لتنمية نشطةالالبناء اػبربات و  لم واؼبتعلمللمعالتدريس إتاحة فرصة 

 : الفرض الثانيوتفسريم . نتيجة اختبار2
  :نص الفرض الثاين علي ما يلي

إحصائية يف ربصيل علم النفس الًتبوي بُت متوسط ربصيل  وال فروق ذات دالل
ذلك بعد ضبط و متوسط ربصيل طالبات اجملموعة الضابطة و طالبات اجملموعة التجريبية 

 التحصيل القبلي .
متوسطي الختبار صحة ىذا الفرض استخدم اختبار )ت( غبساب داللة الفروق بُت و 

رقم يف التطبيق البعدي كما يف اعبدول  "الضابطةو التجريبية "درجات الطالبات يف اجملموعتُت 
(3):  

 (5اجلدول رقم )
الضابطة يف و نتيجة اختبار)ت( للفروق بني ادلتوسطات أداء بني اجملموعتني التجريبية 

 التطبيق البعدي لالختبار التحصيلي
 

االحنراف  ادلتوسط العدد اجملموعة
 ادلعياري 

درجة 
 احلرية 

 ىمستو  قيمة)ت(
الداللة 
2.23 

 دالة 1.132 26 7.72 17.26 03 الضابطة
 6.35 26.06 03 التجريبية
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بااُت  .(23عنااد مسااتوى ) يتضااح ماان خااالل اعباادول السااابق وجااود فااروق ذات داللااة إحصااائية
 ,إلبعاااد الااتعلم "امارزانو"الاايت درساات وفااق منااوذج  ةمتوسااطي درجااات طالبااات اجملموعااة التجريبياا

درجااات اجملموعااة الضااابطة الاايت درساات وفااق الطريقااة اؼبعتااادة يف التحصاايل يف صبيااع اؼبسااتويات و 
إلبعاااد الااتعلم وتتفااق  "مااارزانو")منااوذج  بساابب اخااتالف العاماال التجاارييب "بلااوم"اؼبعرفيااة لتصاانيف

 ) دوجاااري ومل تتفااق ىااذه النتيجااة مااع دراسااة ,(0225لرحيلااي )ا ماارمي ىااذه النتيجااة مااع دراسااة
Dugari, 8772 اجملموعاااة و ( الااايت أشاااارت إيل عااادم وجاااود فاااروق دالاااة باااُت اجملموعاااة التجريبياااة

 الثاااين( .حيااث طبقاات ىااذه الدراسااة البعااد 2.23الضااابطة يف التحصاايل العلااوم عنااد مسااتوي )
من إبعاد التعلم ردبا تعود ىذه النتيجة إىل عدم تفاعل أبعااد الاتعلم اػبمساة بعضاها  طوالثالث فق
يف  (3) ل رقاامو وتشااَت النتااائج السااابقة يف اعبااد. واػبااامس األول والرابااع بعاااداال يف غيااابباابعض 

قباااول الفااارض الباااديل الاااذي نصاااو )وجاااود فاااروق عناااد و الثااااين ؾبملاااو إيل رفاااض الفااارض الصااافري 
ذات داللاااو إحصاااائية يف ربصااايل علااام الااانفس الًتباااوي باااُت متوساااط ربصااايل ( 2.23) ىمساااتو 

أي  ,لبعاادياسااط ربصاايل طالبااات اجملموعااة الضااابطة يف التطبيااق متو و طالبااات اجملموعااة التجريبيااة 
أن العاماال التجاارييب اؼبسااتخدم لااو تااأثَتًا اجيابيااا علااي التحصاايل الدراسااي للطالبااات يف موضااوعات 

", ويارى الباحااث أن العوامال الاايت صبياع مسااتويات تصانيف "بلااوم علام الاانفس الًتباوي اؼبختااارة يف
أدت إيل زياااادة ربصااايل أفاااراد اجملموعاااة الااايت درسااات باساااتخدام مناااوذج أبعااااد الاااتعلم يف االختباااار 
ألتحصيلي ساعد الطالباات علاي رباط اؼبعرفاة التقريرياة باؼبعرفاة اإلجرائياة مان خاالل فبارساة الشارح 

ياااة وفًقاااا مناااوذج "ماااارزانو" عاااات التعاونوالتفساااَت واؼبناقشاااة وإالساااهام باألفكاااار مااان خاااالل اجملمو 
, وىااذا يساااىم يف اكتشاااف معااامل جدياادة يااتم ربطهااا دبعلومااات اؼبااتعلم السااابقة , األماار للااتعلم

الااااذي يااااؤدي إيل زيااااادة حصاااايلة اؼبااااتعلم ماااان اؼبعااااارف الصااااحيحة ويتضاااامن ىااااذا النمااااوذج آليااااة 
واحملفز للمتعلم وميكن أن يعزي االكتشاف والتجريب ربت أنظار اؼبعلم الذي يعد اؼبرشد واؼبوجو 
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األثااار االجياااايب للاااتعلم باساااتخدام مناااوذج "ماااارزانو" ألبعااااد الاااتعلم ؼباااا ياااوفره مااان فرصاااة لطالباااات 
السااتخدام اؼبعرفااة اسااتخداما ذا معااٍت , وياااري الباحااث إن التاادريس باسااتخدام منااوذج "ماااارزانو" 

ؼباتعلم اساتخدام اؼبعرفاة ألداء مهاام ألبعاد التعلم حيقق التعلم الفعاال الاذي حيادث حاُت يساتطيع ا
 . تؤدي إيل رفع قدراهتم التحصيلية اليت ةؽبا معٍت من خالل تنمية قدرات اؼبتعلم وإمكانيتو العقلي

 : . نتيجة اختبار الفرض الثالث وتفسريم3
  :نص الفرض الثالث علي ما يلي

طالبات اجملموعة  ىالتحصيل لدو بُت الذكاءات اؼبتعددة  ال  دا اال ارتباط إحصائي  
 يف االختبار البعدي  التجريبية

باُت درجاات الطالباات يف  "بَتساون"معامل ارتباط الباحث الختبار صحة ىذا الفرض استخدم و 
رقاام لالختبااار البعاادي كمااا يف اعباادول  اؼبتعااددة اتالااذكاءو لكاال ماان التحصاايل  ؾبموعاة التجريبيااة

(4) : 
 

 (6جدول رقم )
لكل من الذكاءات ادلتعددة  بني درجات طالبات اجملموعة التجريبية "بريسون "معامل ارتباط 

 التحصيل البعدي.و 
 

 الداللة ىمستو  "برسون" رتباطامعامل  أطراف العالقة اجملموعة

 
 التجريبية

 ,اؼبتعددة البعدى الذكاءات
 التحصيل البعدى.

2.073 
 

2.830 
 )غَت دالة (
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ن معامل االرتباط بُت درجات أ( 4يتضح من النتائج السابقة يف اعبدول رقم )
وىي  (2.073لبعدي يساوي )امقياس الذكاءات اؼبتعددة و الطالبات يف االختبار ألتحصيلي 

بالتايل يتم قبول الفرض الصفري الثالث و عالقة ارتباطيو غَت دالة إحصائيا يف التطبيق ألبعدي 
الذكاءات اؼبتعددة يف التطبيق ألبعدي بُت و بُت التحصيل  ال  دا اإحصائي  أي أنو ال ارتباط 
 ,(0225لرحيلي )ا مرمي) الضابطة ومل تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل منو اجملموعتُت التجريبية 

 (0225حامت حسُت البصيص )و  ,م (0227وفاء بنت ضبزة )و 

 واؼبعلااام األسااارية ةوامااال كالبيئاااالتحصااايل يتاااأثر بعااادة ع وميكااان تفساااَت ىاااذه النتيجاااة باااأن
وطريقاااة التااادريس واؼبااانهج واإلمكانياااات وذاتياااة اؼباااتعلم نفساااو ولااايس بعامااال الاااذكاء وحاااده ,وبيئاااة 

إىل قصار  ىذه النتيجاة , وردبا تعودذكاءىنينمى  اتعليمي   االتعلم اغبالية قد ألتوفر للطالبات مناخً 
العقلي, كاال ذلااك و ماادة تطبيااق التجربااة فبااا أدى إىل قلااة فبارسااة األنشااطة الاايت تلاا  متطلبااات النماا

ت اؼبتعاددة ت أدى إىل عدم وجود عالقة ارتباطيو دالة بُت درجاات الطالباات يف مقيااس الاذكاءا
يفضال إرجااء والباحاث  ,البعاديواالختبار ألتحصيلي لدى طالباات اجملموعاة التجريبياة يف التطبيق

 العالقة . هحُت إجراء دراسات أخرى تكشف عن طبيعة ىذاىل أي تعميم 
  :التوصيات

  :ا يليدبيف ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث يوصي الباحث 
خالل استخدام  نفيالقدرات العقلية م مراعاة الفروق الفردية بُت الطالب-

 .ها تقوميو  الطالبواذباىاهتماالسًتاتيجيات اغبديثة اليت تعزز ميول 
أبعاد التعلم  ةاستخدام اسًتاتيج ىتدريب اؼبعلمُت يف اؼبراحل التعليمية اؼبختلفة عل  - 

 يف تدريس اؼبواد الدراسية اؼبختلفة .

مواد دراسية  استخدام اسًتاتيجيات ـبتلفة لتنمية مهارات ماوراء اؼبعرفة من خالل -
 . ـبتلفة
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 : ةمقرتحدراسات وأحباث 

 يف ضوء ما توصل إليو البحث اغبايل من نتائج يقًتح الباحث إجراء الدراسات
  :البحوث التاليةو 

 ذكاءات اؼبتعددةالباستخدام اسًتاتيجيات  ,الدراساتو إجراء العديد من البحوث 
 أبعاد التعلم من خالل اؼبواد الدراسية اؼبختلفة .و 

أبعاد التعلم يف مراحل  إسًتاتيجيةيف ضوء ,بناء مناىج مقًتحة يف مواد دراسية ـبتلفة 
 تعليمية متعددة .

 يف صبيع اؼبراحل التعليمية . الدراسات اؼبماثلةو إجراء البحوث 
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 ادلصادر وادلراجع:
 : العربية :أوال

التعلم يف ألبعاد  وفاعلية استخدام منوذج مارزان ,(0221) لبعلياإبراىيم عبد العزيز  -8
 ,لدي تالميذ الصف الثاين اإلعداديتنمية بعض عمليات العلم و تدريس العلوم يف التحصيل 

 .شهر ديسمرب ,اجمللد السادس, العدد الرابع ة,ؾبلة الًتبية العلمي ,ؼبصرية للًتبية العمليةاعبمعية ا

    القرن اغبادىو الوجداين و الذكاء االجتماعي  ,(0221إبراىيم ؿبمد اؼبغازي ) -0
 .اؼبنصورة ,مكتبة اإلميان ,العشرونو 

اؼبعرفية يف  معجم اؼبصطلحات الًتبوية ,(0221علي أضبد اعبمل )و أضبد حسن للقاين  -1
 .1 :ط ,عامل الكتب ,القاىرة, طرق التدريسو اؼبناىج 

ذكاءات اؼبتعددة يف الغرفة الصفية, دار الكتاب الًتبوي للنشر ال ,(0222أرمسًتونج ) -2
 . 0: ط ,الذمام, التوزيعو 

نهضة ال, دار 1 :, طعلم النفس الًتبوي, القاىرة ,(8772جابر عبد اغبميد جابر ) -3
 .العربية

 .دار الفكر العريب التعلم, القاىرة,و سًتاتيجية التدريس ا ,(8777جابر عبد اغبميد جابر ) -4

القاىرة, دار تعميق, و تنمية و فهم و (, الذكاءات اؼبتعددة 0221) جابر عبد اغبميد جابر -5
 .الفكر العريب

(, فاعلية برنامج مقًتح لتعليم االقتصاد اؼبنزيل يف تنمية التفكَت 0222خدجية أضبد خبيت ) -6
طرق و , اعبمعية اؼبصرية للمناىج ي لدي تلميذات اؼبرحلة اإلعداديةالتحصيل الدراسو الناقد 
, جامعة عُت , بدار الضيافةفكَتتنمية التو مناىج التعليم  , اؼبؤسبر العلمي الثاين عشر,التدريس
 .833-0/818 ,04-5/03 ,الشمس

, فاعلية استخدام منوذج أبعاد التعلم يف تنمية (0225) دعاء عبد اغبي ؿبمد السيد -7
 ,ازباذ القرار من خالل تدريس الفلسفة لطالب اؼبرحلة الثانوية العامةو مهارات التفكَت الناقد 

 .البنات, جامعة عُت الشمسرسالة ماجستَت غَت منشورة, كلية 
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اء األعصر وجابر ترصبة صف"دليل اؼبعلم  -أبعاد التعلم ,(8776ن )و آخر وو روبرت مارزان -82
 التوزيع.و النشر و دار أوبا للطباعة  ,, القاىرة"ونادية الشريف ,عبد اغبميد جابر

اء ترصبة صف"بناء ـبتلف للفصل الدراسي  ,أبعاد التعلم ,(8777ن )و آخر وو روبرت مارزان -88
 .وزيعالتو النشر و دار أوبا للطباعة  ,, القاىرة"ونادية الشريف ,األعصر وجابر عبد اغبميد جابر

, فعالية منوذج أبعاد التعلم يف تنمية مهارات ماوراء اؼبعرفة والتحصيل شيماء ضبودة درويش -80
البنات ة ماجستَت غَت منشورة , كلية ال, رسف األول الثانوي يف مادة األحياءلدي طالبات الص
  .جامعة عُت مشس

منشورات  ,اصر, بنغازيقضايا اجملتمع العريب اؼبعو التعلم  ,(8772) عمر التومي الشيباين -81
 .جامعة قاريونس

اؼبتعددة  اتالذكاء ى, فاعلية برنامج قائم عل( 0224عزة عبد السميع, ظبر الشُت ) -82
, ؾبلة لدي تالميذ اؼبرحلة اإلعدادية اتالرياضيو اؼبيل كبو التفكَت الرياضي و لتنمية التحصيل 
 ., القاىرة846-817ائة, نوفمرب, , العدد الثامن بعد اؼبطرق التدريسو دراسات يف اؼبناىج 

, مدرسة الذكاءات اؼبتعددة, دار الكتاب اعبامعي ,(0223ؿبمد عبد اؽبادي حسن ) -83
 .فلسطُت ,غزة

 , اؼبكتباإلسكندرية الوضع الراىن يف حبوث الذكاء, (,0221مدثر سليم أضبد ) -84
 .اعبامعي اغبديث

بعاد التعلم ىف التدريس أل "مارزانو"ثر استخدام منوذج ا ,( 0225ضبد الرحيلى )أمرمي  -85
العلوم ىف التحصيل وتنمية الدكاءات اؼبتعددة, لدى طالبات الصف الثاين متوسط باؼبدينة اؼبنورة, 

قسم اؼبناىج وطرق  ,مكة اؼبكرمة القرى,م أغَت منشورة ىف الًتبية, جامعة  هور تكد رسالة 
 التدريس.
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يف تنمية  و, ؼبارزانبعاد التعلمأفاعلية منوذج  ,(0227مندور عبد السالم فتح هللا ) -86
 ,ؼبفاىيمي يف العلوم وعادات العقل اؼبنتجة لدى تالميذ الصف السادس االبتدائيااالستيعاب 

 .السعودية ,0: , اجمللد الثاين عشر, العددؾبلة الًتبية العملية

ن, ترصبة عبد اغبكيم يالذكاء اؼبتعدد يف القرن اغبادي والعشر  ,(0223) ىوارد جاردنر -87
 , دار الفجر للنشر والتوزيع, القاىرة.ضبد اػبزمىأ
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