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مدى تضمين محتوى كتب االحياء للمرحلة المتوسطة للذكاءات المتعددة
أ.م.د امحد عبيد حسن /جامعة بغداد  /كلية الرتبية للعلوم الصرفة  /ابن اهليثم
مستخمص البحث:
ىدؼ البحث الحالي التعرؼ عمى تحميؿ محتوى كتب االحياء لممرحمة المتوسطة وفؽ الذكاءات المتعددة
 ،ولتحقيؽ ىذا اليدؼ استخدـ الباحث المنيج الوصفي التحميمي  ،واعتمد اداة تحميؿ المحتوى – وحدة
المساحة – لتحميؿ كؿ كتاب مف كتب االحياء الثالث  ،وتـ عرضيا عمى الخبراء والمختصيف في طرائؽ تدريس
العموـ والقياس والتقويـ  ،وبعد التوافؽ عمى فقراتيا تـ اعتمادىا كأداة تحميؿ  ،واشتممت عينة البحث كتب
االحياء لمصفوؼ المتوسطة الثالث  ،واستعممت الوسائؿ االحصائية المناسبة لمعالجة المعمومات ومنيا مربع
كاي اليجاد الفروؽ بيف قيمة كؿ ذكاء مالحظ في محتوى الموضوعات المتضمنة في الكتب الثالث وقيمتو
المتوقعة  ،وقد أظيرت نتائج البحث وجود فروؽ دالة احصائياً بيف ما متوقع ومالحظ لمذكاءات المتعددة لمكتب

الثالث بشكؿ عاـ فيما عدا الذكاءات (الحركي  ،الموسيقي  ،واالجتماعي) التي لـ تظير فروؽ احصائية دالة

عند مستوى ( ) .0.0بيف ما ىو مالحظ نتيجة لتحميؿ محتوى الكتب الثالث  ،والمتوقع تضمينو في الكتب
المدرسية الثالث الحياء المرحمة المتوسطة  ،وقد خرج الباحث بعدد مف االستنتاجات والتوصيات الالزمة0

مشكلة البحث :
تعد عممية التعمـ  ،اداة ىامة لتكيؼ وموائمة الفرد مع البيئة والمجتمع عمى حد سواء  ،وىذا التكيؼ
يتطمب البحث في عناصر ومقومات تنمية قدرات التعمـ المنشود  ،بإعتبارىا بوابة لممارسة العمميات العقمية
المختمفة  ،وما تتطمبو مف تييئة وتوفير البيئة التعميمية  ،وتحقيؽ النمو الشامؿ لو وتسييؿ التكيؼ والموائمة ،
مف خالؿ تطويرىا  ،وتوظيفيا لمواجية متطمبات ذلؾ النمو  ،والتي تتوقؼ عمى قدرة الدماغ عمى المعالجة ،
والتي تمثؿ خزيناً ىاماً لمتعاطي مع المعمومات وتنظيميا لتكويف قاعدة بيانات ومعمومات حسية ومعرفية

الستيعاب معطيات ومت طمبات البيئة المختمفة  ،ومف بيف تمؾ القدرات  ،الذكاء  ،القائـ عمى الموروث الجيني

والبيئة  ،إذ يولد االنساف بقدرات عقمية مختمفة تؤثر في تحديد نوع ودرجة ذكائو حيف يصبح يافعاً  ،واف تطوير

تمؾ القدرات يتأثر بخمفية الفرد الجينية والبيئية  ،والمذاف يعداف مصدراف ميماف في تحديد الذكاءات  ،ويحد
ويؤثر كؿ منيما باألخر  ،ويعتقد معظـ العمماء اف االمكانات الوراثية لمذكاء  ،ال يمكف اف تؤتي ثمارىا اال في

بيئة مواتية  ،واف تمؾ البيئة ميما كانت ايجابياتيا ال تستطيع اف توفر الذكاء بمعزؿ عف الوراثة ويرى (مات
ريدلي  ، )0.0. ،في كتابو المعنوف (الجينوـ)  ،اف معامؿ الذكاء لمتوارث قد ال تنتج مطمقاً مف جينات مباشرة

لمذكاء  ،وانما تنتج عف طريؽ جينات تأثيرىا فيو غير مباشر  ،اي جينات تعمؿ بالتفاعؿ مع البيئة  ،فنحف ال

نرث معامؿ الذكاء نفسو  ،وانما القدرة عمى تنمية معامؿ ذكاء مرتفع تحت ظروؼ بيئية معينة
(غباري  ،وخالد 0)20 : 0.0. ،
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لذا فإف الذي ييمنا ىو البيئة التعميمية كجزء مف بيئة التعمـ العامة  ،والبد مف تنمية القدرة عمى تييئة
مستمزماتيا لمطالب مف اجؿ نمو ذكاءاتو المختمفة  ،وىذا ما نعتقد اف ىناؾ ضعفا في االىتماـ بيا في منظومتنا
التعميمية  ،ومنيا محتوى كتب العموـ بشكؿ عاـ  ،وكتب االحياء بشكؿ خاص  ،باعتبار اف المحتوى التعميمي
لممادة ىو احد عناصر المنيج الدراسي الميمة والذي يجسد االىداؼ التعميمية  ،والمتضمف االنشطة والفعاليات
المختمفة  ،والوسائؿ المساعدة والتقويـ الشامؿ  ،وخصوصاً مرحمة الدراسة المتوسطة  ،والتي تعد مف اىـ

مراحؿ النمو لحدوث تغيرات متسارعة في نمو الطالب وما يعترييا مف توجيات واىتمامات متنوعة والتي

اوضحت ضعؼ االىتماـ بتنمية قدرات العقؿ المختمفة ومنيا الذكاء وتمثيمو في بناء وتنظيـ المحتوى التعميمي
لمادة اال حياء وانشطتو  ،وىذا االعتقاد تبمور مف خالؿ خبرة الباحث المتواضعة واالسترشاد باراء مدرسي
ومدرسات االحياء لممرحمة المتوسطة حوؿ مدى تضميف كتاب االحياء لقدرات الذكاء المتنوعة وكما ورد في
العديد مف الدراسات بيذا الشأف كدراسة (الياسري  ، )0.0. ،و( البناء  ، )0.02 ،و(الربيعي ، )0.02 ،
لذا تمخصت مشكمة البحث الحالية باالجابة عف السؤاؿ االتي-:
(( ما مدى تضميف محتوى كتب االحياء لممرحمة المتوسطة لمذكاءات المتعددة؟))
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الفصؿ االوؿ

اهمية البحث :
إف التطورات العممية والتقنية المتالحقة  ،وما انجزتو مف مكتسبات ىامة لتحسيف الحياة بمختمؼ
مجاالتيا  ،وبما حققتو مف نمو االفراد الشامؿ  ،وبالتالي المحاؽ بركب االنسانية  ،وبناء مجتمعات متحضرة مف
خالؿ مواكبة ذلؾ التطور  ،كاف ليا دو ار ىاـ في فيـ وتفسير البنية العقمية والمعرفية لألنساف واصبح التعامؿ
معو كذات ليا وجودىا وكينونتيا المستقمة  ،متجاوزة بذلؾ النظرة العمومية المؤطرة بافتراضات نظرية تجاوزت
مكنونات الفرد وخصوصياتو  ،فقد ساد االعتقاد باف االفراد يفطروف بقدرات وممكات عامة  ،فيوصفوف بأنيـ
اذكياء أو أغبياء وىذا التصور ينعكس سمباً في تصنيفيـ واعدادىـ وتنظيميـ واالىتماـ بيـ  ،أو سيادة النظرة

االستعالئية وتصنيؼ البشر وفقاً لسمات او خصائص متنوعة كالموف أو الجنس أو العرؽ  ،وىكذا صنفت
ووظفت تمؾ السمات تبعاً الىداؼ معينة  ،إال أنو وتبعاً لتمؾ التطورات العممية وما حققتو مف نتائج ايجابية

اسيمت في تغيير النظرة والبرامج المعتمدة لالنساف  ،واصبح االىتماـ الجدي بتربيتو وتنمية قدراتو وحاجاتو

وتطويرىا  ،محو ارً ىاماً مف اىداؼ التربية  ،التي تعنى بالتغيرات االيجابية في فكر وسموؾ المتعمـ في جميع

جوانب النمو  ،وىذا يفرض عمى دوؿ العالـ ضرورة وضع التربية والتعميـ في قمة اولوياتيا ومراجعة أنظمتيا

وبرامجيا التعميمية والتأكيد عمى ضرورة االرتقاء بيا  ،االمر الذي يضع التربية العممية عمى المحؾ مع متطمبات
القرف الحادي والعشريف (الجيوري 0)0 : 0.0. ،
وىذا ما يجد تطبيقاتو في مناىج العموـ المختمفة التي شيدت في السنوات االخيرة جيوداً واىتمامات

كثيرة مما اقتضى الحاؿ مراجعة العديد مف الدوؿ لمناىجيا الدراسية لتكوف منسجمة مع حاجات وقدرات الطمبة ،
لتحقؽ معظـ االىداؼ  ،والتي منيا تنمية الذكاءات المتعددة بما يتناسب وقدرات الطمبة وتمبية حاجات المجتمع
 ،والكتاب المدرسي  ،بأعتباره المضموف التطبيقي لممنيج المدرسي  ،وركيزة اساسية لو فيعد احد المكونات
الرئيسة لمعممية التعميمية اضافة لممتعمـ والمعمـ  ،وبما يوفره مف خبرات وانشطة تعميمية متنوعة ومناسبة
لقدرات الطمبة ويسيـ في تحقيؽ اىداؼ النمو الشامؿ لممتعمـ  ،ويييء المناخ المناسب لمالئمة المحتوى
وطرائؽ تدريسو وأعتماد المصادر المختمفة  ،وربطيا مع تنوع القدرات واالنماط بما يعمؿ عمى تنمية تمؾ القدرات
لمرقي بالطالب الى مستوى المتعمـ الذاتي القادر عمى المضي في المشاريع واالنشطة المدرسية الفردية
والجماعية بنجاح (السرور  ، )060: 0..0 ،ومف العموـ التي ليا عالقة مباشرة باالنساف وظروؼ حياتو
وتنمي ة قدراتو المتنوعة  ،مادة االحياء التي تعد مف المواد العممية الميمة التي تسيـ في اكساب وتنمية
المعارؼ والقدرات العقمية واالدائية والوجدانية لمطالب فإنو البد مف تطويرىا كأىداؼ ومحتوى تعميمي وانشطة
وفعاليات ووسائؿ تقنية تعميمية وتقويـ لممخرجات التعميمية بموجب معايير معتمدة  ،وبالتالي تحديد مدى
المنجز مف االىداؼ التعميمية في تنمية وتعزيز الميارات والعمميات العقمية االساسية والتكاممية  ،فإنو البد مف
تصميـ وتنظيـ وبناء موضوعاتيا العممية وفؽ تنمية تمؾ الميارات والقدرات ومنيا الذكاءات المتعددة والتفكير
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بإنماطو المت نوعة لتساعد في بمورة وتحديد اي الذكاءات المميزة عند الطالب والعمؿ عمى اظيارىا كذلؾ بقية
االنواع مف الذكاءات المتعددة0
وأف تضميف المحتوى التعميمي لحاجات الفرد والمجتمع وتنمية القدرات المتنوعة لو يعد بيئة حية إلبراز
تمؾ القدرات واشباع الحاجات المتنوعة لو بما يفترض تنوع موضوعات الكتاب المدرسي وما تحتويو مف معارؼ
ومعمومات  ،وحقائؽ ومفاىيـ  ،وعالقات رياضية ومعادالت  ،وما تتطمبو مف أداءات وحركات اجزاء الجسـ
بالتناسؽ مع العمميات العقمية بشكؿ فردي أو جماعي  ،وصور واشكاؿ وجداوؿ وتيذيب النفس باالنصات
اليادؼ ورىافة ال حس وتذوؽ االنغاـ العذبة واالستفادة مف محتويات الطبيعة مف مواد وموارد مختمفة وكيفية
التعامؿ معيا كؿ ذلؾ يقوي ويكشؼ ويقرر نوع القدرة او الموىبة المتميزة لدى كؿ طالب فالتوسع والتنوع في
انشطة ومواد محتوى الكتاب المدرسي يسيـ في تقابؿ وتناغـ التعددية في القدرات العقمية بحيث يتسع لمكونات
المنظومة المعرفية مف عمميات معرفية لمجموعة مف المجاالت واالنشطة المجتمعية المعاصرة والمستقبمية ،
وعمى مصممي المناىج ومنفذييا اف يعيدوا ىيكمة المحتوى التعميمي وتنظيمو بحيث يسمح بالمرونة والتنوع بما
ينسجـ مع تنامي القدرات العقمية وا لجسدية والقدرات المتصمة بالذات والتفاعؿ االجتماعي والمنتج مع مصادر
ومكونات الطبيعة ( عفانة والخزندار 0)20 : 0..3 ،
واكدت الدراسات التي اجريت في مجاؿ الذكاءات المتعددة اف الذيف تعمموا باستخداـ المنيج المبني
عمى نظرية الذكاءات المتعددة  ،ليـ القدرة عمى تطوير مواىبيـ الفردية وقدراتيـ اكثر مف الذيف يعتمدوف
الطرؽ االعتيادية(الحريري 0)30 : 0.00 ،
وىناؾ مدارس بأكمميا تقوـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة مثؿ مدرسة المدينة الجديدة New City
 Schoolوتيدؼ ىذه المدارس إلى تنمية الذكاءات المتعددة عند االطفاؿ مف سف سنتيف إلى سف الخامسة
عشر (0)Hoerr,2000 :11
واف ىذه الدراسات تؤكد عمى اف الذكاء ليس ثابتاً  ،وانو يمكف التدخؿ لتنميتو  ،إذا أعدت البرامج

المناسبة  ،واستخدـ فييا االستراتيجيات  ،واألنشطة المناسبة لمذكاءات المتعددة  ،وتمؾ ىي الرؤية الجديدة
لنظرية جاردنر  Gardnerلمذكاءات المتعددة  ،والتي اعتبرت اف مفيوـ الذكاء أكثر اتساعاً ومرونة  ،وأكثر

تحر ارً مف النظريات التقميدية0

وقد ذكر (اوزي  ) 0333 ،أنو ليس مف الضروري ادخاؿ كؿ الذكاءات في موضوع معيف او وحدة

دراسية  ،أذ يتـ االكتفاء بعدد محدد منيا حسب متطمبات وطبيعة الموضوع او المادة التعميمية المعتمدة ،
وباالمكاف ادخاؿ بقية الذكاءات االخرى في مواضيع اخرى  ،وىذا يتطمب التكامؿ والتوازف في اختبار
الموضوعات وتضمينيا لألنواع المختمفة مف الذكاءات المتعددة  ،بما يسيـ بتحقيؽ الطالب لذواتيـ وتنمية
مواىبيـ وقدراتيـ المختمفة  ،ويحتـ عمى مصممي المناىج اعتماد النظرة والخبرات الفعالة والمشاركة الحقيقة

07

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )55

لكؿ ذوي العالقة في تصميـ وبناء المناىج الدراسية مما يجعميا ممتعة وممبية لحاجات وأمكانات الطالب ويكوف
التعمـ ىنا ذا معنى (عامر ومحمد 0)021 : 0..2 ،
أما ( )Deing , 2004فقد بيف أنو لألنشطة غير الصفية كالرياضة والرسـ والموسيقى والتشكيؿ
والفنوف المسرحية وغيرىا دو ار اساسياً مع المواد االكاديمية حيث يحدث تكامؿ في مواد المنيج  ،وىذا ما
يساعد في تحقيؽ فمسفة واىداؼ المنيج ويخدـ المتعمـ وينمي قدراتو (0)Deing , 2004 : 2

لذا تكمف اىمية البحث الحالي بما يأتي :
 يم قي الضوء عمى مدى تضميف كتب االحياء لممرحمة المتوسطة لمذكاءات المتعددة لجاردنر0 يمد مصممي ومنفذي المناىج برؤية عممية لتوفير بيئة تعميمية مناسبة لتنمية االنواع المختمفة مف الذكاءاتوتعميميا0
 يرسخ االعتقاد بإف الذكاء ليس واحدا عند الفرد  ،وانما متعددا يمتمكمو اي فرد شريطة توفر البيئة التعميميةالمناسبة0
 يعد اوؿ دراسة محمية (بحدود عمـ الباحث) تناولت تنظيـ الكتاب المدرسي عمى وفؽ نظرية الذكاءاتالمتعددة0
 قد تكشؼ ىذه الدراسة عف محاولة إلظيار االنواع المختمفة مف الذكاءات عند الطمبة  ،والتي لـ يكتب لياالظيور مف قبؿ0
ىدؼ البحث :

ييدؼ البحث الحالي الى :
 -تحميؿ محتوى كتب االحياء لممرحمة المتوسطة وفقاً لنظرية الذكاءات المتعددة0

 تقديـ مقترحات في ضوء نتائج التحميؿ يمكف االستفادة منيا في تطوير كتب االحياء لمصفوؼ المتوسطةالثالث0

فرضيات البحث :
 ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( ).0.0بيف قيـ مربع كاي لمتك اررات المشاىدة والمتوقعةلمذكاءات المتعددة في كتاب االحياء لمصؼ االوؿ المتوسط0
 -ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( ).0.0بيف قيـ مربع كاي لمتك اررات المشاىدة والمتوقعة

لمذكاءات المتعددة في كتاب االحياء لمصؼ الثاني المتوسط0
 ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية عند مستوى داللة ( ).0.0بيف قيـ مربع كاي لمتك اررات المشاىدة والمتوقعةلمذكاءات المتعددة في كتاب االحياء لمصؼ الثالث المتوسط0
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حدود البحث :
 كتب االحياء لمصفوؼ الثالثة المتوسطة (االوؿ والثاني والثالث) المقررة 0.00تحديد المصطمحات:
 00تحميؿ المحتوى (0)Content Analysis
عرفو داود وآخروف ( : )0333اسموب في البحث يستخدـ لوصؼ المحتوى الظاىر وصفاً موضوعياً ومنطقياً
منظماً وكمياً في ضوء وحدة التحميؿ المستخدمة (داود واخروف 0)062 : 0333 ،

وعرفو ( )Budd, 1999بانو طريقة موضوعية ومنظمة تصؼ كمياً شكؿ ومحتوى المواد المكتوبة او
المسموعة الي مجتمع او شخص ما ( ممحـ 0)210 : 0..0 ،

اما التعريؼ النظري  :ىو اسموب معتمد لوصؼ وتحميؿ كمي لشكؿ المحتوى الظاىر لممواد وصفاً كمياً في ضوء
وحدة التحميؿ المناسبة0

اما التعريؼ االجرائي ىو  :طريقة منظمة لوصؼ وتصنيؼ محتوى كتب االحياء لممرحمة المتوسطة كمياً في
ضوء الذكاءات المتعددة0

نظرية الذكاءات المتعددة (:)Multiple Intelligence Theory
الذكاء في المغة يعني الفطنة والتوقد  ،مف ذكت النار اي زاد اشتعاليا  ،فيو بيذا المعنى يدؿ عمى
زيادة القوى العقمية المعرفية (السيد 0)010 : 0... ،
وعرفيا ): H.Gardener (1997
امكانية بيولوجية متجسدة في نتاج تفاعمي بيف العوامؿ الجينية والبيئية  ،ويختمؼ الناس في مقدار الذكاء الذي
يولدوف فيو  ،كما يختمفوف في طبيعتو والكيفية التي ينمو بيا ذكاؤىـ (0)Gardner, 1997 : 37
وعرفيا عز الديف والعويضي ( ) 0..6بأنيا  :مجموعة ذكاءات تمكف المربيف مف إيجاد طرائؽ تعميـ  ،تساعد
المتعمميف عمى اتقاف المواد الدراسية  ،وايجاد بيئة صفية مثيرة  ،تتضمف انشطة وادوات تقويـ  ،وىي الذكاء
المغوي والمنطقي الرياضي والمكاني والبصري والجسمي والموسيقي واالجتماعي والطبيعي والشخصي (عز الديف
ووفاء 0)00. : 0..6 ،
التعريؼ النظري  :نتاج ظاىري لتفاعؿ الموروث الجيني (الخاص بالترابط العصبي لممنطقة المسؤولة عف اي
نوع مف الذكاءات) مع العوامؿ البيئية  ،ويعتمد وضوح ذلؾ النتاج عمى قوة الترابطات العصبية مع بعضيا واالثر
البيئي المتفاعؿ معيا لمنتاج المعني0
التعريؼ االجرائي :
المعيار المعتمد لتحميؿ محتوى كتب االحياء لمصفوؼ المتوسطة الثالث  ،ومالحظة ما تتضمف ىذه الكتب مف
االنواع المختمفة لمذكاءات المتعددة0
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خمفية نظرية :

جملة البحوث الرتبوية والنفسية
الفصؿ الثاني

في ضوء طبيعة البحث الحالي واىدافو  :سيتـ فيما يأتي عرضا لمخمفية النظرية لمتغيري البحث  ،والدراسات
السابقة0
اوالً  :خمفية نظرية :

 00المحتوى التعميمي :
يعد المحتوى التعميمي لمكتاب المدرسي المكوف الثاني لمنظومة المنيج  ،النو احد وسائؿ التعبير عف محتوياتو
 ،واىدافو التربوية  ،اضافة لمطرائؽ واالساليب والفعاليات التدريسية ،إذ غالباً ما تتأثر طريقة تدريس العموـ
بطريقة عرض المحتوى لممعمومات والخبرات المتنوعة0)Rindeldi , 1967 : 22(0

والبد لممناىج التعميمية بإعتبارىا اداة مف ادوات التربية الميمة في العممية التعميمية  ،ووسيمتيا في تحقيؽ
اىدافيا المرجوة  ،اف تتوفر فييا عناصر تمؾ العممية التربوية الثالثة التخطيط والتنفيذ والتقويـ0
واف االىتماـ بيا كاف وال يزاؿ ذو اىمية بالغة لالسباب االتية-:
 كونيا تشكؿ اطا ارً لمحتوى العممية التعميمية  ،ومصد ارً ىاماً لمتعميـ مف قبؿ المعمـ والمتعمـ0 -تحقيقيا انجازات عممية واكتشافات حديثة لحداثتيا وتطورىا وتماشييا مع روح العصر0

 اف مف افضؿ وسائؿ االصالح التربوي وانشاء جيال جيداً  ،ىو االىتماـ بالمناىج عف طريؽ تحديثياوتطويرىا0

ىذا واف محتوى الكتاب وما يقترح مف انشطة  ،يمثؿ برنامجا تدريبياً يمكف اف يؤثر في القدرات العقمية لمطمبة ،

إذ يمكف اف تعرض المادة الدراسية بما يستوجب ايجاد البراىيف والحقائؽ  ،ويستدعى تفكي ارً نقدياً تقويماً لالفكار

 ،ولكي يبقى الكتاب اداة رئيسة مؤثرة في التعميـ  ،فإف عميو اف يعكس الدراسات واالتجاىات المعاصرة ،

ويسمح محتواه بزج خبرات حؿ المشكالت بشكؿ مناسب( 0رسوؿ وآخروف 0)003 : 032. ،
والمحتوى التعميمي  ،الذي يعد الجزء االساس في منظومة المنيج التعميمي  ،يوصؼ بإنو نسيج معرفي يتضمنو
مقرر دراسي معيف  ،يصاحبو إختبار خبرات تعميمية ىادفة إلكساب المتعمميف أنماطا سموكية معينة ،أو ىو كؿ
الخبرات المعرفي ة واالدائية والوجدانية والقيمية التي يكتسبيا المتعمـ  ،والبد مف االىتماـ بالمنيج باعتباراف
المحتوى التعميمي يعد محو ار رئيساً فيو والمادة االساس في تحقيؽ االىداؼ التربوية0

ويعد المحتوى المعرفي بما يتضمنو مف معارؼ وخبرات واشكاؿ ورسوـ وصور وقوانيف ومعادالت وغيرىا ،
الجانب المعرفي المنظـ لمعمـ  ،وىي نتاج البحث والتفكير الذي يتـ التوصؿ الييا عف طريؽ المالحظة والتجريب
 ،مما تجعمو يتصؼ بالقدرة عمى الوصؼ والتفسير لمظواىر والتنبؤ بما سيحدث وضبطيا والتحكـ بيا  ،ويعد

ركيزة اساسية لمتقدـ العممي  ،وليذا عد ىدفا اساسيا مف اىداؼ تدريس العموـ وبشكؿ وظيفي  ،واف متضمنات
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المحتوى المعرفية ليست لالجابة عف التساؤالت  ،بؿ إنيا تؤدي الى تعديؿ السموؾ والتفكير والوجداف(زيتوف ،
0)16 : 0..0
ولكي يكوف لممحتوى مضموناً ىادفاً  ،ووسيمة لتحقيؽ االىداؼ  ،البد أف يتـ اختياره وفقاً لمعايير وخصائص

في اف يكوف -:

 00مرتبطاً باالىداؼ  ،وترجمة امينة ليا ليتسنى تحقيقيا0

 00صادقاً وصحيحاً وذو أىمية  ،بما يتضمنو مف معارؼ صحيحة وحديثة وعممية قابمة لمتطبيؽ0

 02مالئماً لمواقع االجتماعي والثقافي لممتعمـ  ،ليتيح لممتعمـ فرصة التعامؿ مع حاضره ومستقبمو بناء عمى
معطيات ذلؾ الواقع0

 02متوازناً في شمولو وعمقو  ،إلعطاء فكرة واضحة لممادة0

 0 0يراعي ميوؿ وحاجات ومواىب الطالب الف الدافعية شرط اساسي لحدوث عممية التعمـ وانماط الحاجات
(الفتالوي والعفوف 0)20 : 0.00 ،
قادرً عمى اف -:
وأف التعرؼ عمى اجزاء المحتوى التعميمي يجعؿ المعمـ ا
 -يحدد االىداؼ التعميمية المناسبة0

 يختار الطرائؽ التعميمية المالئمة لتعميـ كؿ جزء منو0 يبيف الطرؽ المناسبة لمتقويـ0ويعد الكتاب المدرسي الوسيمة الوحيدة المعتمدة مف قبؿ الطالب  ،لقمة تكاليفيا  ،وسيولة اقتنائيا  ،إذا ما
ال لمحتوى المنيج  ،الذي لـ يعد تجميعاً لممعمومات
قورف بغيره مف الوسائؿ االخرى  ،اضافة الى كونو اكثر تمثي ً

النظرية  ،بؿ ىو عممية يجب اف تكوف مدروسة ومخطط ليا  ،مبنية عمى تخصص ودراية لكونو يتضمف خبرات

ونشاطات عمى صورة رموز واشكاؿ او معادالت او معمومات او صور تقدـ لمطمبة بشكؿ سمعي او بصري
اوسمعي بصري بيدؼ تحقيؽ اىداؼ تربوية معينة( 0دروزة 0)21-20 : 0... ،
ويحتؿ الكتاب مكانة رئيسة في العممية التربوية  ،فيو يمثؿ االطار التنظيمي لممحتوى في المنيج  ،يوفر
اعمى مستوى مف الخبرات الموجية لتحقيؽ االىداؼ  ،لذا ينبغي اف يصمـ بعناية تامة مف حيث اختيار مكوناتو
 ،وتنظيـ خبراتو التعميمية  ،وانتاجو شكالً ومضموناً بما يتالئـ مع االسس المعرفية والنفسية والتربوية والفنية

والتقنية والمعموماتية ليكوف اداة تعممية  ،تيسر لمطمبة عممية التعميـ لتحقيؽ االىداؼ الموجية لبناء االنساف

المتكيؼ مع المستجدات وليقوـ ب دور اجتماعي ىاـ يسيـ في بناء الوطف ويتفاعؿ مع االخريف  ،ويعد تحميمو
عمى صورة حقائؽ  ،مفاىيـ  ،ومبادئ  ،واجراءات  ،لمساعدة المتعمـ عمى تعييف ىذه المكونات  ،وتحميميا
ووضعيا عمى صورة قوائـ تحت عناويف لموحدات او الموضوعات الفرعية  ،كي تصبح نواتج مستيدفة يتـ
تحقيقيا(قطامي  ،واخروف 0)063 : 0... ،
تحميؿ المحتوى ووحداتو Content of analysis & uints
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يستخدـ ىذا النوع مف الدراسات لتسييؿ عممية دراسة الوثائؽ العامة والخاصة المكتوبة  ،او المسموعة
سواء اكانت سجالت  ،او رسائؿ  ،او اغاف او رسوـ  ،أو وقائع  ،أو موضوعات  ،او اشكاؿ  ،يستطيع الباحث
مف خالليا معرفة وتقرير مدى تكرار ظاىرة ما في مجتمع معيف(فوزي العكش  ، )0330 ،المشار اليو في
(ممحـ0)210 :0..0 ،
وقد حدد بيرلسوف خمس وحدات اساسية لمتحميؿ (الكممة  ،الموضوع  ،الشخصية  ،المفردة  ،الوحدة
القياسية (المساحة)  ،او الزمنية  ،واعتمد الباحث وحدة المساحة في تحميؿ مضموف الكتب الثالث والتي يتـ
فييا-:
(الحصر الكمي لطوؿ المقاؿ او عدد صفحاتو  ،او حصر كمي ليا) (العساؼ )020 : 0323 ،
 00الذكاء :
احتؿ الذكاء وقياسو مكانة ميمة في الدراسات والبحوث التربوية والنفسية مع بدايات القرف المنصرـ  ،وساىمت
تمؾ الدراسات التي اىتمت بموضوعة الفروؽ الفردية في القدرات العقمية  ،في تطور حركة القياس النفسي  ،إذ
يعد الذكاء مف القدرات الميمة التي فطر اهلل (عز وجؿ) االنساف بيا وميزة عف سائر المخموقات  ،ويرجع
تسميتو بالذكاء الى الفيمسوؼ شيشروف  ،واف اوؿ محاول ة لتقسيـ النفس االنسانية ترجع الى افالطوف أذ
قسميا الى ثالث مكونات :ىي العقؿ والشيوة والغضب  ،والذي تقابميا في عمـ النفس الحديث االدراؾ واالنفعاؿ
او الوجداف والنزوع (الفعؿ)  ،اما شيشروف فقد قدـ مصطمح الذكاء كتسمية لمنشاط العقمي الذي يميزه عف سائر
المخموقات (0السيد 0)012 : 0... ،
واف تعريؼ الذكاء اصطالحاً يختمؼ عف مدلوؿ الكممة مف قبيؿ الوصؼ لمفرد بانو ذكي اـ غبي  ،وىذا االختالؼ

نابع مف حيث النظر اليو كوظيفة  ،او طبيعة  ،او تبعاً لمكوناتو  ،الى الحد الذي عرفو البعض بانو ذلؾ الشيء
الذي تقيسو اختبارات الذكاء0

أما  Thorndikeعرؼ الذكاء بانو محصمة (متوسط حسابي) لعدة قدرات مستقمة عف بعضيا البعض0
ومف حيث الوظيفة فقد عرفو  : Sternعمى انو القدرة عمى تحقيؽ التكيؼ عقمياً لمشاكؿ الحياة وظروفيا

الجديدة0

أما  Termanفقد عرفو بانو القدرة عمى التفكير المجرد0
وعرفو  : Kohlerبانو القدرة عمى ادراؾ العالقات0
واخي ارً عرفو  : Weckslerعمى انو القدرة الكمية عمى التفكير العقمي والمنطقي والسموؾ اليادؼ ذي التأثير
الفعاؿ في البيئة 0والمتكونة مف قدرات مختمفة0

ويتبيف مف سياؽ التعاريؼ السابقة لمذكاء  ،تباينيا واختالفيا فالذكاء يتكوف مف مجموعة مف الخصائص
العقمية والقدرات والميارات وبعض جوانب السموؾ التي تساعد الفرد عمى االستفادة مف الخبرة السابقة ،والذكاء
ال يالحظ او يقاس بطرؽ مباشرة  ،وانما يمكف االستدالؿ عمى اثاره ونتائجو (عبد القوي 0)0.0. ،
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 -2نظرية الذكاءات المتعددة : Multple Intelligenec
قدـ (جاردنر  )0322 ،في كتابو )) ((frames of mindثمانية انماط لمذكاءات المتعددة وىي :
 00الذكاء المغوي : Linguistic Intelligence
وىو القدرة عمى استخداـ الكممات والجمؿ شفوياً او تحريرياً بفعالية  ،وتوظيفيا في التعامؿ مع المواد

واالشياء واالشخاص

 00الذكاء المنطقي الرياضي -: Logical Mathematical Intelligence:
ويعني بو القدرة عمى استخداـ االرقاـ والعالقات بكفاءة  ،وكذلؾ القدرة عمى التفكير المنطقي0
 02الذكاء المكاني البصري -: Spatial Visual Intelligence :
ويقصد بو القدرة عمى إدراؾ العالـ البصري المكاني داخمياً – في ذىف الفرد – بكفاءة وبصورة منظمة
وممموسة0

 02الذكاء الجسمي الحركي -: Bodily – Kinesthetic Intelligence
وىو قدرة الفرد عمى استخداـ حركات جسمو المتناسقة مع قدراتو العقمية  ،لمتعبير عما لديو مف افكار  ،او
انطباعات  ،او احاسيس  ،او خبرات  ،بسرعة وميارة وتناسؽ ومرونة  ،واجراء التجارب العممية يدوياً ،
والمنطقة المسؤولة عف ىذا الذكاء ىي منطقة المخيخ والكتمة العصبية االساسية والقشرة الحركية0

 00الذكاء الموسيقي : Musical Intelligence
ويقصد بو القدرة عمى استقباؿ االصوات والنغمات  ،وتمييزىا  ،والتعبير عنيا  ،واإلحساس بوقعيا
ونوعيا  ،والتفاعؿ معيا0
 06الذكاء االجتماعي او الذكاء في العالقات مع االخريف  : Inter personal intelligenceوىو
القدرة عمى فيـ االخريف  ،وأدراؾ نواياىـ ودوافعـ  ،ومشاعرىـ  ،والتصرؼ بمباقة في ضوئيا0
 01الذكاء الشخصي الداخمي او الذكاء الضمنشخصي  Inter personal Intelligence :وىو قدرة
الفرد عمى فيـ نفسو وذاتو وسموكو0)Gardner , 1993 :18( 0
ثـ اضاؼ جاردنر نمطاً ثامناً لمذكاء وىو :

 02الذكاء الطبيعي Naturalist Intelligence :
ويقصد بو قدرة الفرد عمى تعرؼ النماذج واالشكاؿ في الطبيعة أي قدرة الفرد عمى فيـ الطبيعة ومحتوياتيا

(0)Gardner , 1983 : 13
باالضافة الى ىذه االنماط الثمانية فإف جاردنر  Gardnerترؾ الباب مفتوحاً إلضافة المزيد مف الذكاءات

 ،بشرط أف تخضع لنظاـ صارـ مف المعايير  ،التي تؤىميا ألف يصدؽ عمى كونيا ذكاء ومف ىذه المعايير-:
 00الذكاء التطوري لمذكاء0
 00إمكانية عزؿ الذكاء نتيجة تمؼ الدماغ0
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 02وجود ذكاء متميز ومتقدـ لدى كؿ فرد أعمى في مستواه مف انماط الذكاءات االخرى والمتباينة في
الشدة والنوع0
 02تبايف المسار التطوري لكؿ نمط مف إنماط الذكاء فقد يبرز نمط ويرتفع لمذروة ويبقى كذلؾ  ،واخر ال
يعتمد نفس المسار بؿ ينخفض0
 00الجذور التاريخي ة الصحيحة النماط الذكاء  ،يستدؿ عميو مف االثار واالكتشافات التاريخية0
 06أف قوة نظرية الذكاءات المتعددة ودعميا تأتي مف اختبارات الذكاء لوكسمر لالطفاؿ ومقياس فاينيالند
لمنضج االجتماعي وقائمة (كوبر سميتقي) الحتراـ الذات0
 01التمييز بمجموعة مف العمميات المحورية  ،ا ي اف لكؿ ذكاء مجموعة مف العمميات التي تدفع االنشطة
المتعددة الفطرية المرتبطة بيذا الذكاء لكي تقوـ بوظيفتيا0
 02المرونة في تحوؿ الذكاء الى رموز او انظمة رمزية  ،محددا بثقافة الفرد فالذكاء المغوي يشفر الى
صورة لغوية ليا قواعدىا  ،والذكاء الموسيقي يتـ تشفيره في صورة صوتية0
ومػػػػػع التسػػػػػميـ بتعػػػػػدد الػػػػػذكاءات لػػػػػدى كػػػػػؿ فػػػػػرد فالبػػػػػد مػػػػػف وجػػػػػود آليػػػػػة لكيفيػػػػػة عمػػػػػؿ ىػػػػػذه الػػػػػذكاءات
(( )Armstrong , 1994 : 29جابر 0)Gardner , 1993 :42( )0.-00 : 0..2 ،
رابعاً  :كيفية عمؿ الذكاءات :

اوضح جارنر( :)Gardner, 1999اف ىذه الذكاءات واف كانت منفصمة عف بعضيا تشريحياً إال انو

مف النادر اف تعمؿ مستقمة  ،بؿ إنيا تعمؿ بصورة توافقية منسجمة يكمؿ بعضيا البعض  ،وأوضح ذلؾ مف
خالؿ مجموعة مف المسممات الخاصة بنظريتو  ،والتي يمكف توضيحيا فيمايمي:
 00كؿ فرد يمتمؾ انماطاً متعددة مف الذكاءات  ،ولكنو يتميز في نمط واحد او اكثر منيا0
 00تعمؿ ىذه الذكاءات معاً بطريقة متناغمة  ،ولكنيا متفردة بالنسبة لكؿ شخص0
 02ال يوجد ذكاء قائـ بذاتو  ،إال في حاالت نادرة مف العباقرة او مصابي المخ0

 0 2يمكف تنمية كؿ ذكاء إلى مستوى مناسب مف الكفاءة  ،إذا تيسر لمفرد التشجيع المناسب  ،واإلثراء
والتوجيو0
 0 0باستطاعة الفرد التعبير عف كؿ نمط مف انماط الذكاءات باكثر مف طريقة  ،فقد يجيؿ أحدنا القراءة (ذكاء
لغوي) لكنو يجيد رواية القصص (ذكاء لغوي ايضاً) (0)Gardner , 1999 : 78
المحتوى الدراسي وعالقتو بنظرية الذكاءات المتعددة:

أف االسس النظرية التي جاءت بيا نظرية الذكاءات المتعددة  ،اسيمت بالتعرؼ عمى قدرات وامكانات الفرد
المختمفة  ،وقد بدأ االىتماـ منذ القدـ بالتعميـ عف طريؽ الخبرة والتدريب  ،وىذا ما أكد عميو اغمب الفالسفة
والمربيف إلعتماد التنوع في التدريب  ،كما جاء في تأكيد بستالوزي عمى ضرورة تنوع وتكامؿ المحتوى التعميمي
القائـ عمى اساس التدريب الجسمي والعقمي والخمقي الذي يؤدي بدوره الى تعميـ الخبرات  ،وتبعيا بذلؾ
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مجددوف آخروف امثاؿ منشوري  Montessoriوجود ديوي في ضرورة اتباع انظمة تعميمية عمى اساس يشبو
عمؿ نظرية الذكاءات المتعددة  ،والذي نجد صداه في اغمب اشكاؿ النماذج التعميمية  ،ومنيا التعميـ التعاوني
الذي يبرز فيو مجموعة مف الذكاءات كاالجتماعي والبينشخصي وغيرىما مف الذكاءات االخرى ( Green ,
0)2000, 19
وبما أف المنيج الدراسي يعد مادة التعميـ والتعمـ يجد فيو الطالب حاضنة لقدراتو وامكاناتو  ،باعتباره المستيدؼ
في ذلؾ  ،البد أف يتـ تخطيطو وتنظيمو عمى اساس تنوع وتكامؿ الخبرات واالمكانات التي يمتمكيا الطالب  ،بما
فييا تقديـ خبرات تعميمية متنوعة تسيـ بتنمية العمميات العقمية المختمفة والمتنوعة ومنيا الذكاءات المتعددة ،
اذ اوضح ( ) Goodnough, 2001اف ىناؾ ثالث محاور ممكف اف تستفيد منيا نظرية الذكاءات المتعددة
وىي -:
أ 0تبني استراتيجيات تقويمية اكثر واقعية  Authentic Assessmentمما يتيح لمطالب فرصة اكبر
إلعطاء أدلة عمى قدراتيـ وتحصيميـ0
ب 0إضفاء الخصوصية الفردية في التعمـ  Personalizationمما يزيد مف دافعية المتعمـ خصوصاً
عندما نجد اف االنشطة والفعاليات تتماشى مع رغبات المتعمـ وقدراتو0

ت 0أف تضميف نظرية الذكاءات المتعددة في المنيج الدراسي يوفر تنمية التفكير التأممي Reflective
 Thinkingلممتعمميف  ،حيث تتكشؼ ليـ نقاط القوة والضعؼ نتيجة تشخيصيـ لذكاءاتيـ المتعددة0
اضافة الى ذلؾ ذكر جودالد ( )Goodlad , 1984اف المناىج الدراسية تؤكد عمى الذكاءيف المغوي والمنطقي
الرياضي واىماؿ واضح في تضميف المحتوى التعميمي لألنواع االخرى مف الذكاءات  ،ولمعالجة مثؿ ىذا الموقؼ
أكد جاردنر  :اف كؿ ذكاء مف الذكاءات المتعددة التي يمتمكيا المتعمـ باالمكاف اف ينشط اـ ال ينشط وفقاً لطبيعة

الثقافة المقدمة لممتعمـ  ،وفرص توفرىا لو  ،وبالتالي تسمح لكؿ متعمـ التمكف مف المواد عف طريؽ عرضيا
وتقديميا بطرؽ مختمفة مما يتيح فرص اظيارىا وتنميتيا والتغمب عمى الصعوبات وكيفية مواجيتيا

(0)Gardner , 1999 :33
والمنيج المصمـ عمى وفؽ نظرية الذكاءات المتعددة  ،يراعي االدوار المختمفة لممعمـ والمتعمـ عما في
المنيج االعتيادي  ،اذ أنو في ظؿ المنيج القائـ عمى الذكاءات المتعددة يتطمب التخطيط والتوجيو والمتابعة مع
توفر االمكانات الضرورية والمناخات التعميمية المناسبة  ،مما يساىـ في اطالؽ الطاقات وتفجيرىا ألنيا وجدت
البيئة التعميمية المالئمة ليا  ،مما ييسر لو القدرة عمى التكيؼ والموائمة في مواجية المعطيات الطبيعية
والبشرية  ،وقادر عمى حؿ المشكالت واتخاذ القرار السميـ المبني عمى التفكير واالبتكار بعيداً عف الخوؼ
والعفوية واالنفعاؿ(0عبد الحميـ وآخروف 0)002 : 0..3 ،
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وعند تخطيط المحتوى التعميمي في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة  ،البد مف صياغة اىداؼ تعميمية
تتماشى ونظرية الذكاءات المتعددة بما يحقؽ مخرجات تعميمية حقيقية  ،تشتؽ مف فمسفة الدولة وحاجات
المتعمميف والجدوى االقتصادية0
وقد حدد ( )Campbell & Bruce , 1999نقاط ىامة عند بناء اي محتوى تعميمي تـ تحديدىا
وفؽ االسئمة االتية-:
 ماالفمسفة التي يستند الييا تنظيـ المحتوى ؟ ما سمات المحتوى الدراسي المراد تنظيمو ؟ ما مكونات المنيج الدراسي االساسية (اجراءات  ،تقييـ  ،مواد) ؟ ما انواع الذكاءات التي ينبغي اف يشتمؿ عمييا المنيج الدراسي ؟ ما الذكاءات التي يتوجب عمى الطمبة امتالكيا ليتمكنوا مف النجاح؟ ما انواع الذكاءات التي يمتمكيا المعمـ ؟ ما الذكاءات التي يتـ اىماليا  ،او إغفاليا ؟ كيؼ يتـ تنظيـ المنيج الدراسي بحيث يشتمؿ عمى الذكاءات االساسية؟()Campbell & Bruce , 1991 , 284-286
ويرى عبيد وعفانة ( )0..2اعتماداً عمى نتائج االبحاث والدراسات التي قاموا بيا يجب مراعاة امور عدة

منيا:

 تطوير المنظومة المعرفية لممناىج بما يتالئـ مع حاجات جميع المتعمميف عف طريؽ مخاطبة ذكاءاتيـالمتعددة0
 التوسع في مضموف المنياج ليشمؿ تعدد االنشطة والمواد التعميمية بما يقابؿ ما يماثميا في القدراتالعقمية بحيث يتسع لجميع مكونات المنظومة المعرفية مف عمميات مختمفة(الخفاؼ 0)202 : 0.00 ،
نقد نظرية الذكاءات المتعددة:
وبالرغـ مف ذلؾ لـ تسمـ نظرية جاردنر مف النقد الموجو الييا فبعض النقاد يرى وجود بعض القصور
في النظرية وكاالتي-:
 00ضعؼ صحة او منطقية النظرية النو ال توجد اختبارات محددة لقياس الذكاءات المتعددة0
 00التوسع في تعريؼ مصطمح الذكاء اكثر مف الحد الالزـ0
 02اعتماد جاردنر في افكاره عمى االسباب والبدييات اكثر مف اعتماده عمى دراسات البحث التجريبي0
 02يرى جاردنر عدـ التماثؿ او التعادؿ بيف الذكاءات في االىمية او القيمة مف مكاف إلى اخر والنقاد يروف
العكس صحيح0
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 0 0نظرية جاردنر ليست جديدة فيي ال توضح فكر جديد لمبناءات المتعددة لمذكاء حيث اوؿ مف وضع التعدد
ومنيا العالقات المكانية والفيـ المغوي والذاكرة ىو ( )L.L. Thurstone 1938في القدراتHoerr , ( 0
0)2000: 33
ورغـ االنتقادات الموجية لمنظرية اال انو تـ تبنييا في البحث انطالقاً مما يأتي -:

 00تعدد الطرؽ والمقاييس لقياس كؿ نمط مف انماط الذكاء فما يصح لنمط ال يصح تطبيقو عمى بقية
االنماط يعتمد قياس كؿ نمط مف انماط الذكاءات المتعددة عمى طبيعة النشاط والقدرات المحددة لو ،
اي ال يوجد قياس واحد لكؿ الذكاءات0
 00توسع جاردنر بتعريؼ الذكاء  ،نابع مف تعددية وتنوع العمميات العقمية ومظاىر انشطتيا العقمية وىذا
ما تستيدؼ النظرية تعميمو0
 02إعتماده في اثبات نظريتو عمى ابحاث المخ المتضمنة المقابمة واالختبارات المدعومة باالبحاث التي
اجراىا في مختمؼ المجاالت في عمـ النفس المعرفي والتطوري والعصبي والقياس النفسي ودراسات
الشخصية  ،ووضع عدة معايير الثبات كؿ نوع مف الذكاءات وترؾ لالخريف اثبات صحة نظريتو0
 02تتبايف الذكاءات في القيمة واالىمية وفقاً لجغرافية وخصوصية االفراد  ،كذلؾ تبايف االفراد في نمط
الذكاء الواحد0

 00التطور النظري المستمر لنظرية جاردنر الف الذكاء ىو مجموعة قدرات وميارات متعددة تتسـ بكونيا
اعـ واشمؿ واحدث0
 06االطار النظري وبناءه وتنظيمو يعد مجاالً خصباً لمتطبيؽ في التعميـ اذ اكد ( )Heorr, 2000اف
جا ردنر ليس الوحيد الذي إقترح فكرة الذكاءات المتعددة اال اف نظريتو تميزت عف غيرىا بسعتيا
واساسيا المعرفي وتطبيقاتيا التربوية بما يأتي-:
أ 0تصميـ الدروس عمى اسس نظرية الذكاءات المتعددة0
ب 0توفير مناىج تعميمية متعددة التخصصات0
ت 0تصميـ واعداد مشروعات وبرامج لتنمية الذكاءات المتعددة( 0) Heorr, 2000: 40
ثالثا :دراسات سابقة :
 00دراسة الطوالبة ()0..1
تحميؿ محتوى كتاب التاريخ لمصؼ العاشر االساس في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة وقياس اثر وحدة مطورة
عمى ذكاء الطمبة وتحصيميـ  ،ىدفت ىذه الد راسة الى تحميؿ محتوى كتاب التاريخ لمصؼ العاشر االساس
وقياس اثر وحدة مطورة عمى ذكاءات الطمبة وتحصيميـ  ،اشارت النتائج الى اف الكتاب اشتمؿ عمى مؤشرات
انواع الذكاءات المتعددة بدرجات مختمفة  ،وكاف اكثرىا توف ارً ىو الذكاء الشخصي في حيف لـ يسجؿ الذكاء

الموسيقي اي تكرار يذكر0
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 00دراسة عبد العاؿ ( ( : )0.0.تطوير منيج العموـ لتالميذ الصؼ االوؿ االعدادي في ضوء نظرية الذكاءات
المتعددة واثره في تنمية المفاىيـ والقيـ وميارات اتخاذ الق اررات البيئية)0
ييدؼ البحث الى تنمية بعض المفاىيـ البيئية والقيـ البيئية وبعض ميارات اتخاذ الق اررات البيئية لتالميذ الصؼ
االوؿ االعدادي  ،واعتمدت ادوات البحث االتية:
 00اختبار المفاىيـ البيئية  00اختبار القيـ البيئية

 02مقياس ميارات اتخاذ الق اررات البيئية المتعمقة

بالوحدة محؿ التجريب0
وفي ضوء نتائج البحث  ،وما اسفرت عنو مف وجود قصور واضح في قدرة ىذا المنيج عمى تحقيؽ تنمية
لممفاىيـ والقيـ وميارات اتخاذ الق اررات البيئية لدى دارسيو  ،واف طرائؽ التدريس واالنشطة ووسائؿ التقويـ ال
تخاطب التنوع في ذكاء التمميذ ذاتو0
 02دراسة موسى (:)0.02
(( اثر تطوير وحدة مف مادة الرياضيات لمصؼ الرابع االساس وفؽ نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر عمى
التحصيؿ))0
ىدفت الدراسة الى معرفة اثر تطوير وحدة مف مادة الرياضيات لمصؼ الرابع االساس وفؽ نظرية الذكاءات
المتعددة لجاردنر عمى التحصيؿ  ،وتكونت عينة البحث مف ( )20طالباً وطالبة  ،واعتمدت الباحثة االختبار

التحصيمي القبمي – البعدي لموحدات الدراسية واظيرت النتائج وجود فروؽ دالة احصائياً بيف طالب المجموعة

الضابطة  ،التي درست بالطريقة االعتيادية  ،وبيف طالب المجموعة التجريبية  ،التي درست عمى وفؽ البرنامج

التعميمي المصمـ وفؽ نظرية الذكاءات المتعددة في التحصيؿ  ،لصالح المجموعة التجريبية  ،اقترحت الباحثة
مجموعة مقترحات تخص تضميف كتاب الرياضيات لموضوعات ووحدات تنمي جميع انواع الذكاءات المختمفة0
 02دراسة الشبوؿ (:)0.02
(( تحميؿ محتوى كتب التربية االسالمية لممرحمة الثانوية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في االردف))0
ىدفت الدراسة الى ال كشؼ عف درجة تضميف وتوزيع وتوازف مؤشرات الذكاءات المتعددة في كتب التربية
االسالمية لممرحمة الثانوية ممثمة بوحدات التحميؿ (االنشطة  ،االسئمة) بإستخداـ المنيج الوصفي التحميمي –
اسموب تحميؿ المحتوى – تكونت عينة البحث فييا مف ( )110نشاطاً  ،وعدد االسئمة كاف ( )26..سؤاال0

اسفرت نتائج البحث عف تضميف كؿ مف الذكاء (المغوي المفظي  ،والمنطقي الرياضي) في كتب التربية

االسالمية لممرحمة الثانوية بإكثر مما توقع  ،في حيف سجمت كؿ مف الذكاء (الشخصي الذاتي  ،االجتماعي ،
والبينشخصي  ،الجسمي الحركي  ،المكاني البصري  ،والبيئي الطبيعي) اقؿ مما ىو متوقعاً  ،وتوزعت بطريقة
تخؿ بتوازنيا باالضافة الى اف الذكاء الموسيقي االيقاعي لـ يتـ تضمينو بالمرة في محتوى الكتب المشار الييا0

التعميؽ عمى الدراسات السابقة:
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اوالً  :تناولت الدراسات السابقة مجاالت ومحاور عدة منيا  :تحميؿ محتوى كتاب التاريخ في ضوء نظرية

الذكاءات المتعددة  ،واثر تطوير وحدة مف مادة الرياضيات  ،وفؽ نظرية الذكاءات المتعددة لجاردنر عمى

التحصيؿ  ،وتحميؿ محتوى كتب التربية االسالمية في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة في االردف  ،وتطوير منيج
العموـ في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة  ،في حيف تضمنت الدراسة الحالية مدى تضميف محتوى كتب االحياء
لممرحمة المتوسطة لمذكاءات المتعددة0
ثانياً :اجريت ىذه الدراسات عمى مواد دراسية مختمفة كالتاريخ والرياضيات والتربية االسالمية والعموـ  ،عربياً
في حيف تناولت ىذه الدراسة مادة االحياء لمدراسة المتوسطة محمياً0

ثالثاً :اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة الشبوؿ  0.02في تضميف كؿ مف الذكاء (المغوي المفظي  ،والمنطقي
الرياضي) في كتب التربية االسالمية لممرحمة الثانوية بإكثر مما توقع  ،في حيف سجمت كؿ مف الذكاءات

(الشخصي الذاتي  ،االجتماعي  ،والبينشخصي  ،الجسمي الحركي  ،المكاني البصري  ،والبيئي الطبيعي) اقؿ
مما ىو متوقع  ،وتوفر الذكاء المغوي في التصنيؼ االوؿ وخمو الكتب مف الذكاء الموسيقي كما في دراسة
الطوالبة (0)0..1
رابعاً  :اعتمدت الدراسة الحالية المنيج الوصفي التحميمي متفقة بذلؾ مع دراسة كؿ مف (الطوالبة ، 0..1

والشبوؿ  ، )0.02 ،في حيف اعتمدت دراسة كؿ مف (موسى  )0.02 ،و(عبد العاؿ  )0.02 ،المنيج
التجريبي0
منيج البحث واجراءاتو :
اتبع البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي كأحد انواع البحوث الوصفية  ،واكثرىا شيوعاً واستعماالً  ،أذ يصؼ

ما ىو كائف وييتـ بتحديد العالقات والظروؼ التي توجد بيف الوقائع  ،وال يتضمف جمع المعمومات ووصفيا

فحسب  ،بؿ يتعدى ذلؾ الى قدر معيف مف التفسيرات  ،لذا فيو كثي ارً ما يقترف بالمقارنة ويستعمؿ اساليب

التصنيؼ والتفسير  ،وقد اعتمد في جمع ووصؼ وتفسير المفردات والبيانات  ،وحدة المساحة  ،كأحدى وحدات

تحميؿ المحتوى لتحقيؽ اىدافو  ،النو المنيج المالئـ لطبيعة واجراءات البحث والتوصؿ الى وصؼ وتفسير
النتائج  ،وىذا يتطمب إعداد اداة بحث لتحميؿ محتوى الموضوعات قيد البحث لتحقيؽ اىداؼ البحث0
اوالً  :تحديد مجتمع البحث وعينتو Research Population & Sample Determination

يقصد بو كؿ االفراد الذيف يحمموف بيانات الظاىرة التي ىي في متناوؿ الدراسة  ،او ىي مجموع وحدات البحث

التي يراد منيا الحصوؿ عمى البيانات (داود  ،وعبد الرحمف 0)033. ،
وقد تـ تحديد مجتمع البحث وعينتو بكتب االحياء الثالث لممرحمة المتوسطة في العراؽ  ،وحسب الموضوعات
الواردة في كؿ كتاب0
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ثانياً :اداة البحث

لما كػاف ىػدؼ البحػث ىػو الكشػؼ عػف مػدى تضػميف محتػوى كتػب االحيػاء الػثالث لممرحمػة المتوسػطة لمػذكاءات

المتعػػددة  ،فػػإف ذلػػؾ يتطمػػب بنػػاء اداة لتصػػنيؼ محتػػوى موضػػوعات ىػػذه الكتػػب  ،واىػػتـ بالمسػػح النػػوعي والكمػػي
لمحتػػوى كتػػب االحيػػاء واعتمػػد – الوحػػدة القياسػػية – اي وحػػدة المسػػاحة لمفئػػات التػػي سػػيتـ تحميميػػا وتصػػنيفيا
لمكتػػب الػػثالث كأحػػد ان ػواع وحػػدات تحميػػؿ المحتػػوى  ،اذ قػػدـ الزويػػؿ وزمػػالءه H.D. laeswell 0فػػي اواخػػر
ثالثينيات القرف الماضي  ،اسياماً في تقدـ دراسة محتػوى االتصػاؿ باضػافتو الدقػة الػى عنصػر التبصػر والتحميػؿ

المعتمد بموجب قواعػد معينػة جعمتػو منظمػاً وموضػوعياً  ،ومػف امثمػة ذلػؾ ىػو التعريػؼ الواضػح والمحػدد لمفئػات
المسػػتيدفة فػػي تصػػنيؼ المحتػػوى  ،بحيػػث يسػػتطيع االخػػروف مػػف تطبيقيػػا عمػػى نفػػس المحتػػوى لتحقيػػؽ نفػػس

النتائج  ،واف يتـ التصنيؼ منيجياً لكؿ المواد المتصػمة بالموضػوع وتكميميػا لتزودنػا بمقيػاس  ،لمػا تػوفره المػادة

المصػػػػػنفة مػػػػػف اىميػػػػػة وتأكيػػػػػد االفكػػػػػار التػػػػػي تتضػػػػػمنيا وتسػػػػػمح بمقارنتيػػػػػا بعينػػػػػات اخػػػػػرى مػػػػػف المػػػػػادة
(حسيف0)06.-003 :0322،
لذا فتحميؿ المحتوى ييدؼ الى الوصؼ الكمي الموضوعي لمموضوعات اي اف يكوف ىناؾ اتفاقاً بيف

باحث واخر يصؿ الى ( )%10او الباحث مع نفسو عبر الزمف(0عبد الحميد 0)2.3 : 0326 ،

ولما كاف تحميؿ محتوى كتب االحياء يمثؿ المتغير المستقؿ في البحث  ،كاف مف الضروري اعتماد اداة لتحميؿ
ذلؾ المحتوى  ،فقد قاـ الباحث بإعتماد اداة صنفت بموجبيا موضوعات كتب االحياء  ،تـ عرضيا عمى
مجموعة مف اساتذة ومختصي طرائؽ تدريس العموـ والقياس والتقويـ كما في ممحؽ (0)0
ولمجدوى العممية استعاف الباحث بمجموعة مف اساتذة المناىج وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ لالتفاؽ عمى
فئات التصنيؼ تبعاً لمذكاءات المتعددة  ،مف خالؿ استبانة تـ توزيعيا واالجابة عمييا  ،واعتمد معامؿ كوبر
لالتفاؽ فكانت نسبة االتفاؽ ( )%20لذا تعد ادة التحميؿ مناسبة  ،والجدوؿ االتي يبيف طبيعة المحتوى والذكاء

المعتمد في تصنيفو0
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جدوؿ ()0

يبيف نوع المحتوى (الموضوعات) والذكاء المعتمد ليا
ت

الذكاء المعتمد

نوع المحتوى

0

التعاريؼ والمعمومات المقررة

لغوي

0

تصنيؼ الكائنات الحية

منطقي – رياضي

2

التماريف واالسئمة العامة (الرياضية واالحيائية)

منطقي – رياضي

2

التسمية العممية

منطقي – رياضي

0

االشكاؿ والمخططات والصور والجداوؿ والرسوـ

بصري

6

الخرائط المفاىيمية

بصري

1

االنشطة والتجارب العممية

حركي

2

كيفية عمؿ اجساـ الكائنات الحية

حركي

3

االسعافات االولية

حركي

0.

العالقات بيف الكائنات الحية

طبيعي

00

مكونات البيئة

طبيعي

00

بعض االمراض الشائعة التي تصيب االنساف

طبيعي

ثالثاً :مصادر ادوات البحث :

 االدب التربوي وما فيو مف نظريات ومعمومات ذات صمة بالبحث0 الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع البحث0 -اراء ذوي الخبرة في القياس والتقويـ وطرائؽ التدريس0

رابعاً  :خطوات التحميؿ :

 00حمؿ الباحث كتب االحياء الثالثة لممرحمة المتوسطة (لمصفوؼ االولى والثانية والثالثة) لسنة 0.02
عمى اساس وحدة المساحة  Spaceكوحدة مف وحدات تحميؿ المحتوى (العساؼ ،)020 : 0323 ،
وىو مقياس يمجأ اليو الباحثوف يقوـ عمى قياس مساحة الفئة المستيدفة التي شغمت حي از مكانياً في

كؿ صفحة مف صفحات الكتاب  ،وتـ التحميؿ عمى قياس مساحة ما تشغمو تمؾ الفئة مف الصفحات

لتحديد االىمية النسبية لمحتوى كؿ موضوع رئيس مف موضوعات الكتب الثالث0
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 00تفحص الفئة المستيدفة بالتحميؿ جيداً وباالعتماد عمى تصنيؼ الخبراء لمفئات الموضح في جدوؿ ()0
اعاله وتحميميا0

 02تـ حساب المساحات المشغولة لكؿ فئة تصنيفية معتمدة كنمط تحميمي لكؿ صفحة  ،وبالتالي لكؿ فصؿ
مف فصوؿ اي كتاب دراسي لمادة االحياء  ،اليجاد الوزف النسبي لمحتوى كؿ فصؿ مف فصوؿ الكتب0
 02تفريغ نتائج التحميؿ في قائمة تمثؿ تصنيؼ الفئات وفؽ االنواع المتعددة لمذكاءات التي جاء بيا
جاردنر لمكتب الثالث0
 00تـ استخراج القيـ المشاىدة والمتوقعة لمذكاءات المتعددة في ضوء معالجات احصائية معينة  ،مستبعداً
توقعات الخبراء والمختصيف لمذكاءات المتوقعة في محتوى الكتب الثالث لزيادة الدقة والتقميؿ مف

الذاتية في التقدير والتقييـ0
 06وباالستفادة مف الخطوات السابقة تـ حساب قيـ مربع كاي لكؿ نوع مف الذكاءات المتعددة لكؿ كتاب
مف الكتب الثالث0
 01تمت المقارنات بيف قيـ مربع كاي لمذكاءات المتعددة لكتب االحياء الثالث0
صدؽ االداة : Validity Tool
لمتحقؽ مف صدؽ االداة  ،التي تـ بموجبيا تحميؿ محتوى كتب االحياء الثالث (وحدة المساحة ) وعرض عينة
تحميؿ منيا عمى مجموعة مف اساتذة المناىج وطرائؽ التدريس والقياس والتقويـ فأبدوا اتفاقيـ عمى سالمة
التحميؿ  ،وكانت نسبة االتفاؽ بينيـ ( ، )% 26وىي نسبة جيدة تطمئف الباحث عمى سالمة االداة  ،وبذا تعد
اداة التحميؿ صادقة ظاىرياً  ،اما صدؽ المحتوى  Validity Contentفقد تـ عف طريؽ ايجاد مربع كاي
اليجاد الفروؽ بيف المشاىدات المتوقعة والمالحظة  ،مف خالؿ معادلة التوافؽ ليويست وكانت عمى التوالي

( )0.933 – 0.843 – 0.897وىذا الصدؽ عالياً لتحميؿ كتب االوؿ والثاني والثالث المتوسط0

ثبات االداة Reliability Tool

لمتحقؽ مف ثبات اداة التحميؿ قاـ الباحث بتكرار عممية التحميؿ ثانية ومع محمؿ اخر

(*)

 ،وكاف معامؿ الثبات

جيداً ومطمئناً  ،اذ يتأثر ثبات تحميؿ المحتوى بمتغيرات عدة  ،لعؿ مف اىميا طبيعة المحتوى المستيدؼ ،

وكفاءة المحمميف ووضوح الفئات  ،وقواعد التحميؿ (عبد الباقي  )0.0 : 0320،ولمتحقؽ مف ثبات التحميؿ تـ

القياـ بالعمميتيف االتيتيف :
 00اتفاؽ الباحث مع نفسو عبر الزمف لمتوصؿ الى النتائج نفسيا التي توصؿ الييا في المرة االولى عند
استعماؿ تصنيؼ المحتوى نفسو  ،وكانت نسبة االتفاؽ بيف الباحث ونفسو (0)%30
 00االتفاؽ بيف الباحث ومحمؿ آخر والعمؿ بصورة منفردة باخذ عينة عشوائية مثمت نسبة  %00مف كؿ
كتاب مف الكتب الثالث  ،لم توصؿ الى النتائج نفسيا التي توصؿ الييا في المرة االولى  ،وكانت نسبة
*

سارة عبد الكرين ثاهر  ،طالبت دكتوراه طرائق تدريس علوم الحياة  /الرصافت االولى
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االتفاؽ بيف الباحث والمحمؿ االخر ( ، )%2.وقد اعتمدت معادلة  ، Scotteاليجاد ثبات التحميؿ في
نوعي التحميؿ0
وتعد تمؾ النتائج مقبولة اذ بيف  Copperالى أف نسبة االتفاؽ اذا انخفضت عف ( )%1.دؿ ذلؾ عمى
انخفاض مستوى الثبات واذا بمغت مف ( )%3. -2.فيذا يدؿ عمى مستوى ثبات عاؿ0
الوسائؿ االحصائية :
 اعتمدت الوسائؿ االحصائية االتية لمعالجة المعمومات0 00مربع كاي  Chi- Squareإليجاد الفروؽ بيف المشاىدات المالحظة والمتوقعة0
 00معادلة  Scotteاليجاد ثبات التحميؿ0
 02النسبة المئوية  ،اليجاد نسبة نوع كؿ فئة مف انواع الذكاءات المتعددة مف الكتب الثالث0
 02معادلة التوافؽ لمصدؽ ليويست0
 00معادلة كوبر لالتفاؽ بيف الخبراء والمتخصصيف0
عرض النتائج وتفسيرىا
سيتـ في ىذا الفصؿ عرضاً لنتائج تحميؿ محتوى كتب االحياء لمصفوؼ االولى والثانية والثالثة  ،عمى وفؽ
الذكاءات المتعددة لييوارد جاردنر  ،وفؽ فصوؿ او موضوعات ىذه الكتب وكاالتي:
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اوالُ :عرض نتائح تحميؿ كتاب االحياء الصؼ االوؿ المتوسط

لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية االولى والتي تتضمف عمى انو (ال يوجد فرؽ ذو دالة احصائية

عند مستوى داللة ( ).0.0بيف قيـ مربع كاي لمتك اررات المشاىدة والمتوقعة لمذكاءات المتعددة في كتاب االحياء
لمصؼ االوؿ المتوسط)0
قاـ الباحث بحساب التك اررات المالحظة النشطة الذكاءات المتعددة في كؿ فصؿ مف فصوؿ كتاب
االحياء لمصؼ االوؿ المتوسط وفؽ اداة التحميؿ المعتمدة في جدوؿ ( ، )0وتـ استخراج القيـ المتوقع ايجادىا
في كؿ فصؿ  ،ومف ثـ تمت المقارنة بيف مجموع التك اررات المالحظة لكؿ فصؿ مف فصوؿ الكتاب والقيـ
المتوقعة ليا  ،اما قيـ الفروؽ فقد جاءت كاالتي:
احتؿ الذكاء المغ وي المرتبة االولى بقيـ الفروؽ بيف التك اررات المالحظة والتك اررات المتوقعة لمفصوؿ
الدراسية الست  ،أذ بمغ ( ) 3000وجاء بعده الذكاء البصري بقيمة فروؽ بمغت ( )602.0في حيف جاءت
الذكاءات المنطقي ،والشخصي  ،والطبيعي  ،بالقيـ التالية ( ).0230 ، 00220 ، 20000عمى التوالي  ،في
حيف خمت الذكاءات الحركية والموسيقية مف كاي قيمة فروؽ تذكر0
وعمى الرغـ مف ارتفاع القيـ المالحظة عف المتوقعة اال اف الباحث ارتأى معرفة داللة الفروؽ بينيما ،
وباعتماد مربع كاي عند مستوى ( ).0.0ودرجة حرية ( )0فكانت قيمة كاي المحسوبة لمذكاءات المتعددة
( )00020والجدولية (0)000.1
ثانياً  :عرض نتائج تحميؿ كتاب االحياء لمصؼ الثاني المتوسط

ولغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية والتي تتضمف عمى انو (ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية

عند مستوى داللة ( ).0.0بيف قيـ مربع كاي لمتك اررات المشاىدة والمتوقعة لمذكاءات المتعددة في كتاب االحياء
لمصؼ الثاني المتوسط)0
قاـ الباحث بحساب التك اررات المالحظة النشطة الذكاءات المتعددة في كؿ فصؿ مف فصوؿ كتاب
االحياء لمصؼ الثاني المتوسط وفؽ اداة التحميؿ المعتمدة جدوؿ( ، )0وتـ استخراج القيـ المتوقع ايجادىا في
كؿ فصؿ  ،ومف ثـ المقارنة بي ف مجموع التك اررات المالحظة لكؿ فصؿ مف فصوؿ الكتاب والقيـ المتوقعة ليا ،
ومف مالحظة جدوؿ ( ) 0نفسو  ،نجد تبايف الفروؽ كاف واضحا فقد احتؿ الذكاء المغوي القيمة االكبر في
الفروؽ بيف قيـ الذكاءات المتعددة  ،أذ وجد اف قيمتو كانت ( )20020جاء بعدىا الذكاء البصري بقيمة
( )60622فالذكاء المنطقي جاء بقيمة ( )602.2في حيف جاءت الذكاءات  ،الشخصي  ،والطبيعي  ،والحركي
 ،واالجتماعي  ،بقيـ الفروؽ االتية وحسب الترتيب ( ).0..2 ، .0002 ، 00030 ، 20006في حيف خال
الذكاء الموسيقي مف اية قيمة فروؽ تذكر0
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وعمى الرغـ مف ارتفاع القيـ المالحظة عف المتوقعة ولمعرفة داللة الفروؽ بينيما  ،وباعتماد مربع
كاي عند مستوى ( ).0.0ودرجة حرية ( ) 0فقد كاف مجموع قيـ كاي الذكاءات المتعددة لمكتاب المحسوبة
( )020023والجدولية ( )00003كما ورد في جدوؿ (0)2
ثالثاً :عرض نتائج التحميؿ لكتاب االحياء لمصؼ الثالث المتوسط:

وعند الرجوع الى الجدوؿ نفسو ولمتحقؽ مف الفرضية الثالثة والتي تنص عمى انو ( ال يوجد فرؽ ذو

داللة احصائية عند مستوى داللة ( ) .0.0بيف قيـ مربع كاي لمتك اررات المشاىدة والمتوقعة لكتب االحياء
لمصؼ الثالث المتوسط) قاـ الباحث بحساب التك اررات المالحظة النشطة الذكاءات المتعددة في كؿ فصؿ مف
فصوؿ كتاب االحياء لمصؼ الثالث المتوسط وفؽ اداة التحميؿ المعتمدة جدوؿ ( ، )0وتـ استخراج القيـ المتوقع
ايجادىا في كؿ فصؿ  ،ومف ثـ تمت المقارنة بيف مجموع التك اررات المالحظة لكؿ فصؿ مف فصوؿ الكتاب والقيـ
المتوقعة ليا  ،وكاف ترتي ب قيـ الفروؽ بيف التك اررات المالحظة والتك اررات المتوقعة ال تختمؼ عما جاء في كتابي
االحياء لمصفييف االوؿ والثاني المتوسط  ،اذ جاء الذكاء المغوي باعمى قيمة فروؽ لفصوؿ الكتاب التسع وبمغت
نسبتو ( )020010جاء بعده الذكاء البصري بقيمة ( ، )0001.2واحتؿ الذكاء المنطقي الرياضي الترتيب
الثالث لترتيب قيـ الفروؽ بقيمة ( ،) 0.0222والذكاءات الشخصي والطبيعي جاءت قيميا عمى الترتيب
( ) 20002 ، 20630وقد خمت الذكاءات الحركية والموسيقية  ،واالجتماعية مف اي قيمة فروؽ تذكر  ،وعمى
الرغـ مف ارتفاع القيـ المالحظة عف المتوقعة ولمعرفة د اللة الفروؽ بينيما  ،وبأعتماد مربع كاي عند مستوى
( ).0.0ودرجة حرية ( ، )0فكانت القيمة المحسوبة لمربع كاي لمذكاءات المتعددة ( )260622والجدولية كانت
(0)00000
وعند مقارنة نتائج التحميؿ لما تتضمنو الكتب الثالث مف ذكاءات متعددة  ،وجد اف كتاب االحياء
لمصؼ الثالث المتوسط كانت الفروؽ بيف التك اررات المالحظة والمتوقعة لقيـ الذكاءات اعمى مما جاءت بو قيـ
الفروؽ لكتاب الصفيف االوؿ والثاني  ،أما بالنسبة لترتيب تمؾ الفروؽ فكاف ترتيبيا لمذكاءات المتعددة نفسو
وكما موضح في جدوؿ ( )2ادناه وكانت قيـ متوسطاتيا ىي (، 2022. ، 6033. ، 20120 ، 0.0126
 ).0..0 ، 00022لمذكاءات المغوي  ،والبصري  ،والمنطقي – الرياضي  ،والشخصي  ،والطبيعي ،
واالجتماعي  ،عمى نفس الترتيب  ،فيما لـ تسجؿ الذكاءات الحركية والموسيقية اية قيمة فروؽ0
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جدوؿ ()2

مقارنة متوسطات قيـ مربع كاي بيف كتب االحياء لمصفوؼ الثالثة
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تفسير النتائج :
في ضوء النتائح التي تـ عرضيا في اوالً  ،ومف خالؿ استعراض الجداوؿ السابقة يمكف تفسيرىا كاالتي:

 00اف وجود فروؽ معنوية بيف التك اررات المالحظة والتك اررات المتوقعة لمذكاءات المتعددة  ،ومدى تضمينيا
في كتب االحياء لمصفوؼ الثالثة المتوسطة يعود الى تركيز منظموا المحتوى عمى الذكاء المغوي
المبالغ فيو الى الدرجة التي استحوذ عمى معظـ الذكاءات المتبقية التي يفترض اف يتضمنيا المحتوى
الدراسي  ،وبالرغـ مف اىمية تضمينو باعتباره االساس في معرفة مبادئ عموـ الحياة وترسيخيا لدى
الطمبة لتكويف قاعدة معمومات اساسية لفيميا وتفسيرىا وتطبيقيا في مواقؼ مختمفة  ،لكف حشو
المعمومات وتكديسيا بكمية مبالغ فييا بعيداً عما يتوقع  ،اظير اعمى قيـ لمفروؽ مف بيف بقية
الذكاءات االخرى  ،بما يثير الممؿ والتعب عند الطمبة عند تعمميا فتصبح المادة طويمة وجافة وغير

محببة  ،والشيء ذاتو في الذكاء البصري فقد تعمد منظموا المحتوى التدريسي عمى االكثار مف الصور
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والجداوؿ واالشكاؿ التي لـ يعد لمكثير منيا اىمية في تنمية الذكاء البصري  ،فاصبحت عبارة عف
لوحات او ديكورات لتجميؿ صفحات الكتب ليس اال  ،كذلؾ الذكاء المنطقي – الرياضي الذي جاء
بالمرتية الثالثة بالفروؽ الذي احتؿ صفحات عديدة مف الكتب لتقدير غير سميـ الف مرحمة الدراسة
المتوسطة ىي مرحمة بناء اولية الكتساب وتنمية المعمومات الحياتية  ،وليست مرحمة متخصصة ،
تزدحـ فييا العالقات واالسئمة والتماريف عمى حساب تضميف الكتب لبقية الذكاءات  ،وجاءت الذكاءات
الطبيعية والشخصية بقيـ فروؽ قميمة  ،لضعؼ اىتماـ منظمي المحتوى التعميمي بيذه االنماط  ،اما
الذكاءات الحركية والموسيقي ة واالجتماعية فمف تحصؿ عمى اي فروؽ بالقيـ بسبب اىماؿ تنظيميا
بمحتوى الكتب رغـ اىميتيا بنمو الطالب وتعممو0
 00ىذا االيجاز يعكس ضعؼ وجود توازف لمذكاءات المتعددة التي جاء بيا ىيوارد جاردنر في كتب االحياء
الثالث فنرى الحشو المبالغ فيو لمذكاءات المغوية والبصرية والرياضية واالىماؿ المتعمد لالنشطة
االخرى التي تساعد في تنمية الذكاءات الحركية واالجتماعية والموسيقية مما ال يسمح بتنمية قدرات
وأمكانات الطمبة وتطويرىا  ،صحيح أنو ال يوجد اشتراط تضميف موضوع (فصؿ) لكؿ الذكاءات المتعددة
وفقاً لطبيعة الموضوع ومعايير تنظيمو  ،ول كف التوازف لو مف الضرورة التي البد أف يتضمنيا المقرر
في مواضيع اخر ،لجعؿ الكتاب محبباً ومشوقاً النو يتناغـ مع حاجات الطمبة ورغباتيـ0

 02اف اعتماد السياقات واآلليات التقميدية في تأليؼ وتنظيـ الكتاب المدرسي دوف مراعاة حجـ التطورات
العممية المتنوعة مف تطور التقا نة الحديثة بكؿ عناصرىا ولمختمؼ المجاالت  ،لـ تعد مالئمة تمؾ
التطورات بأحداث تغيير في بيئة التعمـ لمطالب وتأثيراتيا المباشرة في تشكيؿ السموؾ التعميمي  ،وما
يقتضيو تنظيـ المنيج مف اف يكوف متماشياً وروح العصر وممبياً لحاجات وتطمعات الطمبة ومناسباً
لقدراتيـ بما يقمؿ الفروؽ الفردية بيف المتعمميف0

 02اتفقت نتائج البحث الحالي مع ما توصمت اليو نتائج دراسات كؿ مف (الطوالبة )0..1 ،و(عبد العاؿ ،
 )0.0.و (الشبوؿ 0)0.02 ،

االستنتاجات :
مف نتائج التحميؿ توصؿ الباحث الى االستنتاجات االتية:
 00اعتماد مؤلفي كتب االحياء لمصفوؼ المتوسطة الثالث عمى التضمينات المعرفية (التقريرية أو الخبرية) مع
اىماؿ لباقي المعارؼ االجرائية والشرطية التي تنمي الذكاءات المتعددة لممتعمـ0
 0 0اليدؼ الرئيس مف تنظيـ كتاب االحياء ىو حشو عقؿ الطالب بالمعمومات واالفكار الخاصة باالحياء اي
اعتماد التنظيـ المن طقي دوف االخذ باالعتبار النضج العمري والفروؽ الفردية والمداخؿ السايكولوجية االخرى
وحاجات المجتمع0
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 0 2ال تزاؿ موضوعات الكتب االحيائية مميئة بالمعمومات المصورة (الحسية) مع تجاىؿ عاـ لمذكاءات الشخصية
واالجتماعية  ،مما يحتـ اعتماد طرائؽ تدريس محددة كالمحاضرة او االستجواب0
 0 2تضمنت الكتب الثالثة الذكاءات المغوية والبصرية والمنطقية الرياضية فقط مع اىماؿ واضح لتضميف ىذه
الكتب اي مف الذكاءات االخرى بشكؿ عاـ بما يضعؼ تنمية بقية الذكاءات لمطمبة واىتماماتيـ ورغباتيـ0

التوصيات :
يوصي الباحث بما يأتي -:
 00اعادة تنظيـ محتوى كتب االحياء لمصفوؼ الثالث بما يتالئـ مع المستوى العمري لمطمبة والحاجات
والرغبات والفروؽ الفردية0
 00اعتماد معايير في تضميف فصوؿ الكتاب المدرسي لمذكاءات المتعددة وفؽ االىداؼ التعميمية المعتمدة0
 02الموازنة في توزيع محتوى الذكاءات المتعددة عمى فصوؿ الكتاب المدرسي مما يخمؽ بيئة تعميمية
مناسبة لتنمية ذكاءات كؿ متعمـ0
 02الزاـ مؤلفي كتب االحياء في وزارتي التعميـ العالي والبحث العممي ووزارة التربية  ،بإعتماد معايير
الجودة العالمية في تنظيـ محتوى كتب االحياء0

المقترحات :
يقترح الباحث ما يأتي :
 00اجراء بحوث ودراسات لكتب االحياء لممرحمة االعدادية في العراؽ  ،وفؽ معايير دولية معتمدة0
 00اجراء المزيد مف البحوث والدراسات حوؿ عالقة الذكاءات المتعددة بالمنيج المدرسي0
 02اجراء الدراسات والبحوث لمكتب العممية االخرى كالفيزياء والكيمياء والرياضيات0
The content of intermediate stage biology books for multiple intelligences
The aim of current study is to analyze the content of intermediate stage biology books
based on multiple intelligences. To do this, the researcher used the descriptive analytical
approach. To analyze the three books of the intermediate stage, the author adopted
content analysis tool and area unit. They were exposed to group of experts in methods of
teaching biology, and measurement and evaluation. The findings of the study have shown
a significant difference between what was expected and the observation of the multiple
intelligences for the three biology books excluded the (social, musical, and kinetic
intelligence), and there is no significant difference between the analysis' result of the
biology books and the expectations of books content.
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المصادر
* ابو جادو  ،صالح محمد عمي ( : )0..2عمـ النفس التربوي  ،دار المسيرة  ،عماف0

* البناء  ،نغـ ىادي ( : )0.02فاعمية تصميـ تعميمي وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة في تحصيؿ الكيمياء لطالبات
االوؿ المتوسط وتنمية ذكاءاتيف وميارات تفكيرىف العممي  ،اطروحة دكتوراه غير مشورة  ،كمية التربية  ،ابف الييثـ /

جامعة بغداد0

* جابر عبد الحميد  : )0..2( ،الذكاءات المتعددة والفيـ  ،تنمية وتعميؽ  ،ط ، 0دار الفكر العربي  ،القاىرة0

* جاب اهلل واخروف  : )0..0( ،االنشطة المغوية  ،انواعيا  ،معاييرىا  ،استخداماتيا  ،ط ، 0دار الكتاب الجامعي ،
العيف0

* الجيوري  ،ناصر بف عمي ( " : )0.0.التكامؿ بيف التربية الكونية والتربية العممية ( ،رؤية مستقبمية)"  ،ورقة مقدمة

لممؤتمر العممي الرابع عشر بعنواف التربية العممية والمعايير الفكرة والتطبيؽ (  2-0آب  ، 0.0. ،الجمعية المصرية

لمتربية العممية)0

* الحريري  ،رافدة ( : ) 0.00توظيؼ الذكاءات المتعددة في المنيج الدراسي بيف النظرية والتطبيؽ  ،دار المناىج لمنشر

والتوزيع  ،عماف0

*الخفاؼ ،ايماف عباس  :)0.00(،الذكاءات المتعددة  ،برنامج تطبيقي  ،ط ،0دار المناىج  ،عماف 0
* داود  ،عزيز حنا وعبد الرحمف حسيف  : )033.( ،مناىج البحث التربوي  ،جامعة بغداد  ،بغداد0

* داود  ،عزيز حنا وعبد الرحمف حسيف وكامؿ  ،مصطفى محمد ( : )0333مناىج البحث في العموـ السموكية  ،مكتبة

االنجمو المصرية  ،القاىرة0

* دروزة  ،أفناف نظير  : )0...( ،النظرية في التدريس وترجمتيا عممياً  :ط 0دار الشروؽ لمنشر  ،عماف (-20

0)21

* الدسوقي  ،سامي  : )0..0( ،الذكاء  ،تعريفو ونظرياتو منتدى الخميج ذوي االحتياجات الخاصة0

* الربيعي  ،ايماف كاظـ احمد  " : )0.02( ،فاعمية برنامج تعميمي وفؽ الذكاءات المتعددة في فيـ واكتساب المفاىيـ
الرياضية واالستدالؿ الرياضي لدى طالبات الصؼ الثاني المتوسط"  ،اطروحة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة بغداد  ،كمية

التربية ابف الييثـ0

* رسوؿ  ،خميؿ ابراىيـ  ،خمؼ نصار  ،نسريف العمر  : )032.( ،دور كتب العموـ والتربية الصحية لممرحمة االبتدائية

في تنمية ميارات التفكير االبداعي  ،مجمة العموـ التربوية والنفسية  ،العدد الرابع  ،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ،

بغداد0

* زيتوف  ،حسف حسيف  : )0..0( ،تصميـ التدريس رؤية منظومية  ،عالـ الكتب  ،القاىرة0

* السرور  ،ناديا ىايؿ  : )0..0( ،تعميـ التفكير في المنيج المدرسي  ،ط ، 0وائؿ لمنشر  ،عماف0

* السيد ،فؤاد البيي ( : )0...الذكاء  ،ط ،0دار الفكر العربي  ،القاىرة 0
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* الشبوؿ  ،اسماء وناصر الخوالدة " : )0.02( ،تحميؿ محتوى كتب التربية االسالمية لممرحمة الثانوية في ضوء
نظرية الذكاءات المتعددة"  ،المجمة االردنية في العموـ التربوية  ،مجمد  0.العدد 0)2.2 -032( 0.02 ، 2

* الطوالبة  ،ىادي (" : ) 0..1تحميؿ محتوى كتاب التاريخ لمصؼ العاشر االساس في ضوء نظرية الذكاءات المتعددة
وقياس اثر وحدة مطورة عمى ذكاء الطمبة وتحصيميـ"  ،أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة اليرموؾ  ،اربد  ،االردف0

* عامر  ،طارؽ عبد الوىاب وربيع محمد  : )0..2( ،الذكاءات المتعددة  ،ط ، 0دار اليازوري لمنشر والتوزيع ،
عماف0

* عبد الباقي  ،شذى (" : ) 0320دراسة مقارنة في كتب المطالعة لممرحمة الثانوية في الوطف العربي"  ،اطروحة دكتوراه

غير منشورة  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية0

* عبد الحميـ  ،احمد ميدي واخروف  : )0..3( ،المنيج المدرسي المعاصر (اسسو  ،بناؤه  ،تنظيماتو  ،تطويره) ،

ط ، 0دار المسيرة لمطباعة والنشر  ،عماف0

* عبد الحميد  ،طمعت ( : ) 0326اسموب تحميؿ المضموف وحدوده المنيجية  ،مجمة التربية المعاصرة  ،ع ، 2شركة
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