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اثز اسرتاتيجيت اإلدراك املعزفيت يف الذكاءاث املتعددة يف هادة
علن االحياء لدى طالباث الصف الزابع العلوي.

م .م .ايناس جهاد سلواى
مستخمص اللءث :

ييد

اللءث الى التعر ممى:

أثر استراتيجية األدراؾ المعرفية في الذكاءات المتعددة في مادة عمـ األحياء عند
طالبات الصؼ الرابع العممي .

ولمتحقؽ مف ىدؼ البحث صيغت الفرضية الصفرية اآلتية :

(ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( ),0,5بيف متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية الالتي يدرسف عمى وفؽ استراتيجية األدراؾ المعرفية ومتوسط

درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسف عمى وفؽ الطريقة االعتيادية في
مقياس الذكاءات المتعددة .

وألجؿ التحقؽ مف صحة ىذه الفرضية الصفرية أجرت الباحثة تجربةاستغرقت الفصؿ

الدراسي الثاني 0واعتمدت الباحثة المنيج التجريبي ذي المجموعات المتكافئة أجرت
اختبار بعدي في قياس الذكاءات المتعددة لدى الطالبات 0وتمثمت عينة البحث
بطالبات الصؼ الرابع العممي في أحدى المدارس النيارية التابعة لمديرية تربية بغداد

/الكرخ الثانية 0موزعة الى شعبتيف 0أحداىما مثمت المجموعة التجريبية ( 5,طالبة

ُدرست عمى وفؽ استراتيجية (األدراؾ المعرفية ) واألخرى مثمت المجموعة الضابطة
( )49طالبة ُدرست بالطريقة االعتيادية وتمت مكافأة عينة البحث في متغير
(العمر0الذكاءات المتعددة ) .
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قامت الباحثة بتبني أداة البحثوىو مقياس لمذكاءات المتعددة (عمي  )2,020مكوف مف

()048فقرة موضوعية مف نوع ( األختيار مف متعدد) 0وقد تـ حساب الصدؽ والثبات
لو .

طبقت التجربة في الفصؿ الدراسي الثاني 0وقامت الباحثة بتدريس مجموعتي البحث
بنفسيا 0وبعد االنتياء مف التجربة حممت النتائج إحصائياباستعماالالختبار الفائي.

وقد أظيرت النتائج تفوؽ طالبات المجموعة التجريبية عمى المجموعة الضابطةفي

متغير الذكاءات المتعددة 0وبذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية لمبحث الحالي ومف ىذه

النتائج استنتجت الباحثة أف الستراتيجية (األدراؾ المعرفية )أث اًر في زيادة مستوى

الذكاءاتالمتعددة في مادة عمـ األحياء لدى طالبات الرابع العممي0وفي ضوء ذلؾ
وضعت الباحثة عدداً مف التوصيات والمقترحات المتعمقة بنتائج البحث.

The impact of cognitive perception strategy in multimaterial biology intelligence data with the students of the
fourth grade science.

SalmanBy the researcher m. M. EnasJihad

:Summary of the research

The research aims to identify:

The impact of cognitive perception strategy in multiple

intelligences material biology students at the fourth-grade
science.

To investigate, the aim of the research was drafted
following the null hypothesis:
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(There is no difference statistically significant at the level
(0.05) between the average scores of the experimental

group students who are studying the cognitive perception
according to the strategy and the average level students

who are studying the control group according to ordinary
method in the multi-intelligence data scale.

In order to validate this hypothesis zero conducted
researcher experiment lasted for the second semester, and

adopted researcher experimental method of equal groups

conducted after me test in multiple intelligences measure
among female students, and represented the research
sample by students fourth grade science in one of the

Directorate of day school education Baghdad / Karkh II ,
divided

into

two

divisions,

one

represented

the

experimental group (50 students studied in accordance with
the

strategy

(cognitive

knowledge)

and

the

other

representing the control group (49) student studied in the
usual way and has research sample in a variable bonus
(age, multiple data) intelligence.

The researcher search tool to adopt a measure of multiple

intelligences (at 0.2012) consisting of (148) paragraph
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objective type (multiple choice), has been honesty and
firmness his account.

Applied experience in the second semester, and the

researcher taught the two sets of search itself, and after the
completion of the experiment results were analyzed
statistically using Alvaia test.
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أواً  :مشكمةاللءث :

الفصل االول

شػػيدت عمميػػة التػػدريس فػػي الوقػػت الحاضػػر اىتمام ػاً كبي ػ اًر مػػف المختصػػيف وذلػػؾ بيػػدؼ
تحسيف أساليب التدريس وتطويرىا 0واالىتمػاـ بالمبػادئ والمفػاىيـ األساسػية التػي يتعمميػا

الطال ػػب لتص ػػب جػ ػزءاً م ػػف بنيت ػػو المعرفي ػػة والعقمي ػػة 0حي ػػث يس ػػاعده ذل ػػؾ عم ػػى تخط ػػيط
ومراقبة وتنفيذ األنشطة التعميمية وتبويبيا وتقويميا بالشكؿ الصحي .

يتطمب تطوير عمميػة الػتعمـ زيػادة اىتمػاـ المػدرس بػالنمو المعرفػي لمطالػب 0وتوليػد

أفكاره وتطوير تعممو وتسريعو 0وعميو فإف عمى المدرس أف يعػرؼ كيػؼ يػتعمـ الطالػب
وماذا يتعمـ وكيؼ يوظؼ ما تعممو في حياتو العممية واليومية

إ ْذ يعتقػػد التربويػػوف إف مػػف أسػػباب تػػدىور التعمػػيـ عػػدـ االىتمػػاـ بالمسػػتويات العميػػا مػػف

التفكي ػػر لواىم ػػاؿ تعمػ ػػـ الطمب ػػة كيفيػ ػػة اكتس ػػاب ومعالج ػػة وتوظي ػػؼ المعموم ػػات وتنميػػػة
عممي ػػاتيـ العقمي ػػة ،فق ػػد ح ػػددت و ازرة التربي ػػة أس ػػباب ىب ػػوط مس ػػتوى التحص ػػيؿ العمم ػػي
لمطمبة ىو ضعؼ المنيجية لدييـ في تنظيـ استراتيجيات الدراسة والتعمـ الذاتي  .ومف

الحموؿ المقترحة لتحسيف التدريس الثانوي ىػي  :تطػوير ط ارئػؽ واسػتراتيجيات التػدريس
لتنمية قدرات الطمبة وتمكنيـ مف التعمـ الذاتي ( .و ازرة التربية )02-0, ،0995 ،

ومف خالؿ اخذ آراء عػدد مػف مدرسػات االحيػاء ومناقشػتيف حػوؿ كيفيػة عػرض وتقػديـ

المادة العممية ،ومدى اعتمادىف الستراتيجيات اإلدراؾ المعرفية ،وذلؾ بعد تقديـ شػرحاً

موج اًز لكؿ منيما فقد اتض اعتمادىف المحدود لػبعض االسػتراتيجيات المعرفيػة وبػدوف

تنظيـ أو تحديد مسبؽ ليا ،وعدـ اعتمادىف نيائياً الستراتيجياتاالدراؾ المعرفية ،ألنيف

لـ يطمعف مسبقاً ،أو يتعرفف لخطواتيا وأنواعيا وكيفية أعداد الدروس عمى وفقيا .

أما بالنسبة لمطالبات فقد طرحت الباحثة سؤاؿ عاـ عف كيفية دراستيف لمادة االحياء ،
واسػتذكارىف ليػػا فكانػت أجػػابتيف متباينػة وأسػػاليبيف مختمفػة  ،فاألنمبيػػة يدرسػف بطريقػػة
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التك ػرار والتسػػميع  ،والقميػػؿ مػػنيف يضػػعف خطػػوط تحػػت الكممػػات الميمػػة  ،ونػػاد اًر مػػا

يعتمدف التحميؿ لواعداد المخططػات كتمخػيص المػادة الد ارسػية  ،أمػا وضػعيف ل ىػداؼ
فأف ذلؾ مستبعد ألنيف ال يعرفف معنى ذلؾ .
وعمى الرنـ مف انتشار طرائؽ التدريس التي تؤكد دور المتعمـ الرئيس في

العممية التعميمية عالمياً إال أنو ما يزاؿ تدريس االحياء في مدارسنا يقتصر عمى
االستماع والتمقي وأف الطرائؽ المستخدمة في التدريس ال تنمي التفكير بؿ تقوـ عمى

الحفظ والتسميع  .فضالً عمى أف ىناؾ تجاىالً مف قبؿ المناىج الدراسية لجوانب
تنمية الذكاء المتعدد  ،أذ يركز المنيج عمى ذكاءيف فقط ىما المغوي ( المفظي )

والمنطقي ( الرياضي ) مما يحػُد مف الخبرات التعميمية التي يتمقاىا الطمبة  .وتعتقد
الباحثة مف خالؿ خبرتيا المتواضعة في مجاؿ التدريس لعدة سنوات في التعميـ العاـ
داخؿ العراؽ أف التدريس في مدارسنا نالباً ما يقتصر عمى الطريقة التقميدية التي
تجعؿ دور الطالب سمبياً وزيادة في التأكد والمشاركة في الرأي  0وقد اختارت الباحثة
عدد مف مدرسي االحياء ووجيت ليـ االسئمة المفتوحة اآلتية :

س  /0ما الطريقة التدريسية التي نالباً ما تتبع في تدريس مادة األحياء لمصؼ الرابع

العممي .

س  /2ما الطرائؽ الحديثة التي يتبعيا المدرسوف في تدريس مادة األحياء لمصؼ
الرابع العممي

س / 3كيؼ تنمي الذكاءات المتعددة لمطمبة
ما أثر استراتيجية االدراؾ المعرفية في الذكاءات المتعددة في مادة عمـ االحياء لدى
طالبات الصؼ الرابع االعدادي

ثانيا  -أىمية البحث Research Importance :
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يشيد تدريس العموـ في وقتنا الحاضر وعمى المستوى العالمي تطو اًر مف أجؿ مواكبة

روح العصر  ،حيث اعطي لعمـ االحياء اىتماماً خاصاً كما اف االنساف قد اىتـ منذ

القدـ اىتماماً كبي اًر بالنباتات والحيوانات ال نو يعتمد عمييا في نذائو وممبسو ومسكنو
فأخذ يدجف الحيوانات لفائدتو ويدرس النباتات المتوفرة في محيطو واىتـ بزراعة المفيد

منيا ال ليعتمد عمييا في نذائو وبناء مسكنو فحسب بؿ ليستخرج منيا مواد معينة
يعالج بعض امراضو وقد مر عمـ االحياء بسمسمة متواصمة ومستمرة مف المعمومات

التي تراكمت ودفعت بعضيا بعضاً الى التقدـ والتحسف ولذلؾ حضي باىتماـ

المؤسسات العممية والتربوية في الوقت الحاضر واعطي اىتماماً خاصاً مف قبؿ
المعنييف  ،والبد مف االشارة الى اف منيج االحياء لمصؼ الرابع العممي تضمف

مفردات متكاممة تشابو مفردات المشروع الريادي لممنظمة العربية لمتربية والثقافة
والعموـ لتدريس مادة عموـ الحياة في المرحمة الثانوية التي تتناوؿ المداخؿ الرئيسة
الثالثة ( المدخؿ البيئي والمدخؿ الوظيفي والمدخؿ الوراثي التطوري ) وقد اختص

منيج عمـ االحياء لمصؼ الرابع العممي في تناوؿ المدخؿ الوظيفي لدراسة العالقة بيف
التركيب والوظيفة والتدرج في فيـ ىذه العالقة مف االحياء البسيطة الى المعقدة  .و
أصب مف الضروري أف نوجو االىتماـ إلى الجانب الفكري لممتعمـ  ،أي تعميـ التفكير

بشكؿ رئيس وقد ظيرت اتجاىات وأساليب واستراتيجيات جديدة ويبرز
اىتماـ ممحوظٌ
ٌ
بتنمية التفكير لدى الطمبة  ،نتيجة لمحاجة التي فرضتيا طبيعة الحياة المعاصرة التي
نعيشيا والتي امتازت بالتدفؽ المعرفي اليائؿ  ،والتطور التقني وتسارع االكتشافات

واالختراعات مما أظير حاجة ماسة لنقؿ التعميـ مف تمقيف المعمومات إلى تنمية
ميارات التفكير ألعداد أفراد يواكبوف حصيمة ىذا التطور  ،ويستطيعوف توظيؼ العمـ

في حياتيـ بامتالكيـ لميارات التفكير العممي  ( .الزنبي (160 : 2004 ،
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وتعد التربية العامؿ االوؿ في التطور العممي كما اف ىدفيا تكويف اتجاىات ووجيات

نظر سميمة نحو الحياة بوجو عاـ وليس حشو االذىاف بالمعارؼ والمعمومات ،ليذا

تشيد التربية العممية وتدريس العموـ اىتماماً كبي اًر عربياً وعالمياً وتطوي اًر مستم اًر نحو
األفضؿ لمواكبة خصائص العصر العممي والتقني ومتطمبات القرف الحادي والعشريف
وتحدياتو الصعبة المستقبمية ،فيي حركة تطورية مستمرة لرفع مستوى ومخرجات

التعميـ وتحسيف نوعيتو في شتى أنواع التعميـ(زيتوف.)02 :2,,5 ،

فتسػ ػػعى نظريػ ػػات الػ ػػتعمـ المعرفيػ ػػة إلػ ػػى تقمػ ػػيص دور الحفػ ػػظ الصػ ػػـ لواب ػ ػراز دور الفيػ ػػـ
والتركيز عمى استراتيجيات التعمـ بصفة عامة والستراتيجيات اإلدراكية بصفة خاصػة .
فػػالتعمـ المعرفػػي ينظػػر إلػػى المػػتعمـ بوصػػفو باحث ػاً نشػػطاً عػػف المعرفػػة والػػتعمـ  ،فيػػو

إيجػػابي وفعػػاؿ فػػي الحصػػوؿ عمييػػا وبنػػاء صػػيى أو أُطػػر ذات معنػػى فيصػػب المػػتعمـ

مسػػتقالً فػػي فيمػػو وتفكي ػره مػػف خػػالؿ( اسػػتراتيجيات الػػتعمـ المعرفيػػة )  ،ويقصػػد بيػػا :
االستجابات السموكية أو أنماط التفكير واألساليب القصدية التي يعتمدىا المػتعمـ والتػي

تؤثر عمى اختيارات المتعمـ واكتسابو وتنظيمو ومعالجتو لممعمومات الجديدة
(جابر )3,7 ، 0999 ،

تشير استراتيجيات التعمـ المعرفية إلى طريقة الفرد في التعامػؿ مػع المعمومػات

مػػف حيػػث أسػػموبو فػػي التفكيػػر وطريقتػػو فػػي الفيػػـ والتػػذكر  ،لواف عمميػػة التعامػػؿ تعتمػػد
عمػى صػيى عػدة منيػا  :تصػنيؼ المعمومػات وتحميميػا وتركيبيػا وتخزينيػا واسػتدعائيا .
ىذه العمميات تسيـ في النمو العقمي لممتعمـ وتوسيع مداركو ومياراتو الفكرية (الشػريؼ

والسطراف . )05 ، 0987،

وي ػػذكر ( الزوبع ػػي  )0980 ،إف اس ػػتراتيجيات اإلدراؾ المعرفي ػػة الجي ػػدة تعم ػػؿ

عمى تحسيف قدرة المػتعمـ عمػى التعامػؿ مػع المعمومػات الد ارسػية  ،ر
ألف التػدريس الفعػاؿ
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ى ػػو الت ػػدريس ال ػػذي يس ػػاعد الم ػػتعمـ عم ػػى تك ػػويف مجموع ػػة م ػػف اس ػػتراتيجيات اإلدراؾ

الفعالة.

ويضػػيؼ أف اسػػتراتيجيات اإلدراؾ مػػا ىػػي إال أسػػاليب وميػػارات تمكػػف المػػتعمـ

مف الحصوؿ عمى المعمومات مف خالؿ تعمميو كيػؼ يػتعمـ ويفكػر تفكيػ اًر عمميػاً بجعمػو

محػػو اًر لمعمميػػة التعميميػػة وتزويػػده بوسػػائؿ اكتسػػاب المعرفػػة أكثػػر مػػف المعرفػػة ذاتيػػا (

الزوبعي . )83 ، 0980 ،

ويبيف ( أبو رياش  )2,,7 ،أف اعتماد اسػتراتيجيات الػتعمـ المعرفيػة اإلدراكيػة

فػػاعالً ف ػػي عممي ػػة الػػتعمـ  ،ر
ألف التعم ػػيـ الجي ػػد يتض ػػمف تعمػػيـ الطمب ػػة كي ػػؼ يتعمم ػػوف

وكيػؼ يتػذكروف وكيػؼ يفكػروف وتحقيػؽ مفيػوـ الػتعمـ مػدى الحيػاة Life-Long

 Learning Conceptومساعدتيـ عمى تطوير طرائؽ فاعمة لمتعامؿ مع الكػـ اليائػؿ

م ػػع المعموم ػػات المتراكم ػػة وتُع ػػد ى ػػدفاً رئيسػ ػاً لمنظ ػػاـ الترب ػػوي ( أب ػػو ري ػػاش ، 2,,7 ،
.)2,7
ويشير ) ( Gardner , 2005إلى أف األفراد يمتمكوف مجموعة مف القدرات

واإلمكانيات – تعدد أنواع الذكاء – والتي يمكف وضع كؿ منيا أو ىي مجتمعة في
كثير مف االستعماالت المنتجة

( كارد نر ) 4 : 2005 ،

كما أف األفراد يمكنيـ االستفادة مف جميع ذكاء اتيـ وتوظيفيا  ،حيث اف

ىناؾ ذكاءات قوية وأخرى ضعيفة نسبياً ونواحي القوة والضعؼ النسبية تساعد في

تفسير الفروؽ الفردية ( .جابر (271 : 1997 ،

وأشار مورجاف)  (Morgan , 1992بأف ىناؾ توافقاً بيف كؿ نوع مف أنواع

الذكاء ويمكف تنمية ىذه الذكاءات )(Morgan , 1992: p.22في(نبيؿ)2,,8،39،
وفي ضوء ما تقدـ يمكف تمخيص أىمية البحث الحالي عمى النحو اآلتي :
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 -0تػُوجو الدراسة أنظار الميتميف بالمجاؿ التربوي لقمة الدراسات التي تناولت
متغيريالدراسة الحالية .

 -2قمة الدراسة الحالية ضمف مجاؿ الدراسات التي تػُعنى الذكاءات المتعددة لدى
طالبات المرحمة االعدادية .
 -3قد تساىـ المتغير المستقؿ (االدراؾ المعرفية) في ترسيخ المعمومات االحيائية
في ذىف الطالباتوذكاء اتيـ.

 -4يمكف لنتائج الدراسة الحالية أف تثير اىتماـ الباحثيف ال جراء المزيد مف
الدراسات والبحوث في ىذا المجاؿ بما يؤدي الى تحسيف مستوى العممية
التعميمية في مدارسنا الثانوية وتطوير مستوى األداء وتحسيف التحصيؿ

الدراسي لدى الطمبة .

 -5قد تفيد واضعي المناىج الدراسية عمى ادراج خبرات وأنشطة ليا عالقة
بالمتغير التابع لمبحث الحالي .

 -6االفادة مف الدراسة الحالية لمساعدة مدرسي مادة األحياء في المدارس الثانوية
لتطوير أساليب التدريس  ،كما تساعد عمى تعديؿ أساليب التعمـ نير

ثالثا -ىد

المالئمة في مواقؼ التعمـ المختمفة.
اللءث :

ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى أثر استراتيجيةاالدراؾ المعرفية في

الذكاءات المتعددة عند طالبات الصؼ الرابع العممي.

رالعا -فرضية اللءث :

لغرض التحقؽ مف ىدؼ البحث ال بد مف تثبت صحة الفرضية الصفرية التالي:
( ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصػائية عنػد مسػتوى ( ),,,5بػيف متوسػط درجػات طالبػات
المجموعػػة التجريبيػػة الالتػػي يدرسػػف عمػػى وفػػؽ اسػػتراتيجيةاالدراؾ المعرفيػػة ومتوسػػط
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درجػػات طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة الالتػػي يدرسػػف عمػػى وفػػؽ الطريقػػة االعتياديػػة

في مقياس الذكاءات المتعددة) .

خامسا -ءدود اللءث :

يقتصر البحث عمى :
 –0طالبات الصؼ الرابع العممي في المديرية العامة لتربية بغداد  /الكرخ الثانية .
 -2الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 2,06 - 2,05ـ.

 –3الفص ػػوؿ ( الس ػػابع 0الثػ ػامف  0التاس ػػع  0العاش ػػر  0الح ػػادي عش ػػر) الفص ػػؿ الث ػػانيمف
كتاب عمـ األحياء لمصؼ الرابع العممي 0ط2,04 .5

سادسا-تءديد الم طمءات :
االستراتيجية :

 الخزاعمة وآخروف( )2,00بأنيا" :مجموعة مف االجػراءات المختػارة لتنفيػذ التػدريس،والت ػػي يخط ػػط المعم ػػـ التباعي ػػا الواح ػػدة تم ػػو االخرى،بش ػػكؿ متسمس ػػؿ او بترتي ػػب مع ػػد

مسػػتخدماً االمكانػػات المتاحػػة،بما يحقػػؽ افضػػؿ مخرجػػات تعميميػػة ممكنػػة وبمػػا يحقػػؽ

االىداؼ التدريسية"(.الخزاعمة وآخروف)256 :2,00
أ -استراتيجية االدراؾ المعرفي :

مرفيا كالً من :

 ( .0اللدران  )0222 ،لأنيا :
" .2عمميػ ػػة انتبػ ػػاه فعػ ػػاؿ لوادراؾ وتمثيػ ػػؿ دقيػ ػػؽ إلنتػ ػػاج عمميػ ػػات الترميػ ػػز والخػ ػػزف
واالسػػترجاع تمتػػد بػػيف العمػػؽ والتوسػػع بالمعمومػػات تبع ػاً لػػنمط شخصػػية الفػػرد"
(البدراف. )07 ، 2,,, ،
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( .3شييءاتة وزين ي  )0223 ،لأنيييا "الػػتحكـ فػػي تعمػػـ الطالػػب أي فػػي السػػموؾ
الخػػاص بتػػذكر المعمومػػات والتفكيػػر وحػػؿ المشػػكالت  ،ويمكػػف اسػػتخداميا فػػي

أي موضوع بصرؼ النظر عف نوع المحتوى"(شحاتة وزينب. )43 ، 2,,3،
–الذكاءات المتعددة :

 (الرح ػػو  : )2,,5 0المفي ػػوـ العمم ػػي لم ػػذكاء فيؤك ػػد أف ال ػػذكاء ال يخض ػػعلممالحظة المباشرة وأف ما نالحظو ىو سػموؾ لمفػرد فػي عػدد مػف المواقػؼ

 ،فنالحظ مثالً سػرعة فيمػو لمػا يحػيط بػو  ،وطريقػة اسػتجابتو لكػؿ موقػؼ
مف حيث دقتيا وسرعتيا  ،ويسره أو عسره إلدراؾ العالقػة بػيف أجػزاء ىػذه

المواقؼ  ،وسرعتو ودقتو في االستجابة الصحيحة المالئمػة فيػو  ،وأننػا ال
نسػػتطيع أف نالح ػػظ جميػػع أس ػػاليب أداء الفػػرد الواح ػػد فػػي ك ػػؿ المواق ػػؼ ،

لوانػما يقتصر عمى أنموذج منو  ،وبعبارة أدؽ عينو مف أدائو في عينو مف
الموقؼ  ،أننا نستدؿ مف تصرؼ الفػرد فػي الموقػؼ االختيػاري عمػى مػدى

قدرت ػػو العقمي ػػة وىك ػػذا يك ػػوف ال ػػذكاء كغيػ ػره م ػػف المف ػػاىيـ العممي ػػة األخ ػػرى
ك ػ ػػالح اررة والكيرب ػ ػػاء والنم ػ ػػو  ....ال ػ ػػخ  .أو نفت ػ ػػرض وج ػ ػػوده وال يخض ػ ػػع

لممالحظػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة المباشػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػرة لوانم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا نس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػتدؿ عمي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف نتائج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػو
( الرحو .(229- 231 :2005 ،

تبنت الباحثة تعريؼ الرحو النظري

 التعريؼ االجرائي:وىو مجموعة مف العمميات العقمية واألساليب التدريسػيةالتي تيدؼ الى تنمية العمميات اإلدراكيةوالذكاءات المتعددة لدى المتعمـ .
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الفصل الثاني

اإلطار النظزي والدراساث السابقت

استراتيجيات اإلدراك المعرفية ومنشطاتيا :

Cognitive realization Strategies & Activators

ر
إف تمثيػػؿ فق ػرات محػػددة لممعرفػػة فػػي الػػذاكرة تظيػػر بعمميػػات معرفيػػة خاصػػة

وكػػذلؾ تكػػوف محكومػػة بتنظيمػػات أوسػػع مػػف المعرفػػة ذاتيػػا  ،ىػػذه األبنيػػة مػػف المعرفػػة

ُيش ػػار إليي ػػا بمفي ػػوـ المخطط ػػات ) ، (Schemasإف مص ػػطم س ػػكيما ( المخط ػػط )
يعرؼ بأنو  :تنظيـ نشط لممعرفػة السػابقة والتػي تفتػرض أف تصػدر اسػتجابة مناسػبة .
وأف تمػػؾ المخططػػات ىػػي أبنيػػة لمبيانػػات التػػي تمثػػؿ مفػػاىيـ عامػػة ) (Genericالتػػي

تص ػػنؼ تح ػػت فكػ ػرة األش ػػياء  ،واألح ػػداث واألفع ػػاؿ  .وأف أىمي ػػة المخطط ػػات تعك ػػس

وظائؼ لمذاكرة الطويمة المدى وليس عمميا كمخزف لممعمومات  .وىذه الوظائؼ ىي :
.0

تزويد األشكاؿ التي تناسب المعمومات المنظمة لفيميا .

.3

م الفرانات في المعمومات المستقبمة مف البيئة .

.2

تعمؿ كمرشدة لتوجيو االنتباه ولتنفيذ بحثو الموجو نحو اليدؼ .

يستنتج مف ذلؾ أف لممخططات دو اًر رئيساً في فيـ لوادراؾ المعمومات .
كما إف االفتراضات األساسػية لنظريػات تطػور المعرفػة  ،تشػير إلػى ر
أف الػذاكرة

اإلنسانية نشطة وىي منظـ معقد معالج لممعمومات  ،لواف المعرفة الموجودة في الػذاكرة
ىػػي ثنائيػػة الترميػػز وتتضػػمف تص ػػورات لفظيػػة وبص ػرية ،باسػػتخداـ الػػدوائر والخط ػػوط
لتمثي ػػؿ الرابط ػػة ب ػػيف الترميػ ػزات المخزون ػػة ف ػػي ال ػػذاكرة طويم ػػة الم ػػدى  .لواف النش ػػاطات
الالزم ػػة إلدخ ػػاؿ المعموم ػػات ف ػػي ال ػػذاكرة تص ػػؼ عممي ػػة ال ػػتعمـ المعرفي ػػة ض ػػمف ث ػػالث

مراحؿ ىي :
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-0

االنتباه لممثيرات . Attending to Stimuli

-3

التخزيف واسترجاع المعمومات ((Storing and Retrievin Information

-2

ترميز المثيرات . The Encoding of Stimuli

( قطامي )22, : 2,,5 ،

ر
إف االسػػتراتيجية تعنػػي العمميػػة التػػي توظػػؼ لتحقيػػؽ ىػػدؼ معػػيف ،أمػػا اإلدراؾ

فيو التبصر أو المعرفة والرؤيػا أو االسػتيعاب فيػو عمميػات عقميػة داخميػة .وعميػو فػإف

استراتيجية اإلدراؾ تعرؼ بأنيا  :ما تقػوـ بػو ذاكػرة المػتعمـ مػف عمميػات تػؤدي بػو إلػى
الفيػػـ والتبصػػر ثػػـ االسػػترجاع والتػػذكر فيػػي خاصػػية أو نمػػط عقمػػي يميػػز الفػػرد عػػف
نيره  ،مما يجعؿ األفراد يتباينوف في طريقة تفكيرىـ ويتصفوف بطابع معيف .

وقد أشار( أبو رياش  )2,,7 ،إلى اسػتراتيجيات اإلدراؾ المعرفيػة بأنيػا مجموعػة مػف
اإلج ػراءات المحػػددة التػػي يقػػوـ بيػػا المػػتعمـ لجعػػؿ عمميػػة الػػتعمـ أكثػػر سػػيولة وسػػرعة
ومتعة وقابمية لالنتقاؿ إلى مواقؼ جديدة  .وأنيا خطط موجية ألداء الميمػات بطريقػة

ناجحػػة لوانتػػاج نظػػـ لخفػػض مسػػتوى التشػػتت بػػيف المعرفػػة الحاليػػة لممتعممػػيف وأىػػدافيـ
التعميميػػة  .وتتضػػمف االسػػتراتيجية أنشػػطة مثػػؿ اختيػػار المعمومػػات وتنظيميػػا وتك ػرار

المػػادة الم ػراد تعمميػػا ،وربػػط المػػادة الجديػػدة بالمعمومػػات المخزونػػة فػػي الػػذاكرة لتعزيػػز
التعمـ ذي المعنى .

أما ما ورد عف ( قطامي  ) 2,,0 ،كما ذكر في (أبو رياش  )2,,7 0بأنيا

مجموعػػة العمميػػات المعتمػػدة فػػي مواقػػؼ الػػتعمـ والتعمػػيـ  ،وتتضػػمف المبػػادئ والقواعػػد
المتداخمػػة لتنظػػيـ خبػرات الػػتعمـ وتحقيػػؽ النتاجػػات المرصػػودة  ،فيػػي طريقػػة عامػػة فػػي

التػػدريس يػػتـ إتباعيػػا فػػي ضػػوء مبػػادئ أو مرجعيػػة محػػددة  ،وتكػػوف محكومػػة بطبيع ػة

العالقة بيف الطالب والمدرس  ( .أبو رياش )232-2,6 :2,,7 ،

و يمكف تصنيؼ استراتيجيات اإلدراؾ المعرفية في فئات رئيسة ىي :
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-1

التجميع : Chunking
ىي عممية عقمية لمتعامؿ مػع المعمومػات عنػدما تكػوف ضػخمة الحجػـ وصػعبة

ومعقدة وذلؾ بوضعيا في فئػات متشػابية ذات عناصػر مشػتركة  .وتتضػمف التصػنيؼ

والتنظيـ والترميز  .وأىـ وظيفة لمتجميع تصغير مساحة المعمومػات فػي الػذاكرة ليسػيؿ
تذكرىا (.دروزة – 0995 ،أ)2, :

-0

التكرار : Rehearsal

وى ػػي اس ػػتظيار المعموم ػػات وتكرارى ػػا ود ارس ػػتيا أكث ػػر م ػػف مػ ػرة بي ػػدؼ ت ػػذكرىا
وترسيخيا في الذاكرة  .ثـ استرجاعيا عند الحاجة  .والتكرار نوعاف :

أ-

التك ػرار الحرفػػي  :وىػػو إدخػػاؿ المعمومػػات إلػػى الػػذاكرة كمػػا اسػػتقبمت بػػو وىػػو

ب-

التكػرار نيػػر الحرفػػي  :وىػػو إدخػػاؿ المعمومػػات إلػػى الػػذاكرة بقالػػب مغػػاير عمػػا

-3

التنظيم : Organizing

التذكر الحرفي

استقبمت عميو(أبو جادو . )86 : 2,,7 ،

وىػػي عمميػػة عقميػػة تيػػدؼ لتنظػػيـ المعمومػػات عمػػى أسػػاس العناصػػر المشػػتركة

بينيػػا  ،لتخػػزف فػػي الػػذاكرة عمػػى شػػكؿ أنمػػاط ووحػػدات مجػػردة  ،لوادراؾ العالقػػات بػػيف
األجزاء  ( .جابر )325 :0999 ،

-4

التفسير والتوضيح واءداث المعنى : Interpretation

وىػ ػػي عمميػ ػػة عقميػ ػػة تيػ ػػدؼ إلػ ػػى تفسػ ػػير المعمومػ ػػات الداخمػ ػػة إلػ ػػى الػ ػػذاكرة ،

لواعطائيا معاني معينػة  ،والمسػؤوؿ عنيػا ىػي سػكيما العمميػات  ،فيػي تقػوـ بتصػنيؼ

المعمومات.

(دروزة – 0995 ،أ)20 :
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-5

التءميل : Analysis
وىي عممية عقمية تيدؼ إلى تجزئػة المفيػوـ العػاـ أو المبػدأ أو اإلجػراء العػاـ،

إلػػى العناصػػر الجزئيػػة التػػي يتكػػوف منيػػا  ،بيػػدؼ رؤيػػة التفاصػػيؿ وىػػي عكػػس عمميػػة

التجمي ػ ػػع والتنظ ػ ػػيـ  .في ػ ػػي تتعامػ ػ ػػؿ م ػ ػػع م ػ ػػادة صػ ػ ػػعبة ومعق ػ ػػدة أو موق ػ ػػؼ نػػ ػػامض
(أبو جادو . )95 : 2,,7 ،

-6

التخيل : Imaging

ىي عممية عقمية تتعمؽ بتكويف صور ذىنية ل شياء واألحداث المتعممة  .وىي تساعد
عمى خزف المعمومات في الذاكرة واسترجاعيا  .وتتضمف صور أو أشكاؿ  ،أو خػرائط

أو بيانات ( .عطية )46 : 2,0, ،

-7

الرلط : Relating

وىػي عمميػػة عقميػػة تيػدؼ إلػػى إدراؾ العالقػػة بػيف المعمومػػات الجديػػدة المتعممػػة
والمعمومات السابقة وذلؾ بإدراؾ أوجو الشػبو واالخػتالؼ بينيمػا  .وتتضػمف االسػتنتاج

والمقارنة والتنبؤ (.قطامي ( )335 ، 2,,, ،عطية )46 : 2,0, ،

-8

ااسترجاع : Retrieval

وىػػي القػػدرة عمػػى تػػذكر المعمومػػات لواخراجيػػا مػػف الػػذاكرة بقالػػب يختمػػؼ عمػػا

دخمػػت عميػػو  ،فقػػد يكػػوف االسػػترجاع حرفػػي ونيػػر الحرفػػي  .فاالسػػترجاع ىػػو اسػػتخداـ

المعمومات المخزونة وقت الحاجة .

أما(شػ ػ ػػحاتة وزينػ ػ ػػب  )2,,3 ،فقػ ػ ػػد أكػ ػ ػػد عمػ ػ ػػى ر
إف االسػ ػ ػػتراتيجيات المعرفيػ ػ ػػة

ضرورية لتعمـ أي معمومة جديدة لكنيا مختمفة عف بعضيا  ،وتشػترؾ فػي أداء وظيفػة
محػػددة واحػػدة ىػػي معالجػػة المعمومػػات الجديػػدة .وتتكػػوف مػػف أربػػع مجموعػػات ىػػي :

الممارسػػة  ،واسػػتقباؿ لوارسػػاؿ المعمومػػات  ،والتحميػػؿ واالسػػتدالؿ  ،وتنسػػيؽ المػػدخالت
والمخرجػػات  .وىػػذه االسػػتراتيجيات تشػػمؿ ميػػارات أكثػػر تعقيػػداً مػػف الميػػارات العقميػػة .
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ومنيػػا اسػػتراتيجيات االنتبػػاه  ،وتخػزيف المعمومػػات  ،والبحػػث فػػي الػػذاكرة  ،واالسػػترجاع
والتفكير (شحاتة وزينب )43 ، 2,,3 ،

 - 0منشطات استراتيجيات األدراك المعرفية :
أف منشػػطات اإلدراؾ ىػػي نشػػاطات عقميػػة مفتوحػػة لمتفكيػػر  ،تتطمػػب ويبػػيف ) اسػػتخداـ
العمميػػات العقميػػة العميػػا  ،وتسػػاعد الطمبػػة عمػػى توليػػد األفكػػار  ،والكشػػؼ عػػف طاقػػاتيـ

وخبػ ػراتيـ الذاتي ػػة  ،م ػػع م ارع ػػاة الف ػػروؽ الفردي ػػة بي ػػنيـ بص ػػورة فعال ػػة  ،وق ػػد أك ػػد عم ػػى
ضرورة التمييز بيف النشاطات العقمية المعرفية ( لتعمػيـ ميػارات التفكيػر والسػتراتيجيات

اإلدراكي ػ ػػة)  ،والنش ػ ػػاطات الص ػ ػػفية االعتيادي ػ ػػة  ،ف ػ ػػاألولى تف ػ ػػت آفاقػ ػ ػاً واس ػ ػػعة لمبح ػ ػػث
واالستكشػػاؼ والمطالعػػة وحػػؿ المشػػكالت والػربط بػػيف خبػرات الػػتعمـ السػػابقة والالحقػػة ،
والربط بيف الموضوعات الدراسية المختمفة  ،والثانية تقػوـ بتػوفير فػرص تعميميػة جديػدة

لتطبيؽ الخبرات التعميمية وتطويرىا ( جرواف . )050 : 0999 ،
ويمكف تحديد خمسة مبادئ لمنشطات اإلدراؾ وىي :

-0

الػتعمـ الفعػػاؿ يعتمػػد عمػػى عػػدد المنشػطات العقميػػة  ،فكممػػا زاد عػػددىا أدى إلػػى

-2

كمما وظؼ المتعمـ المنشطة العقمية المناسبة أدى إلى تعمـ أفضؿ وأسرع.

-3

تحسيف مستوى االستيعاب ثـ التعمـ .

الطالب الذي يشتؽ المنشػطة العقميػة مػف تمقػاء نفسػو يػتعمـ أفضػؿ مػف الطالػب

الذي يتمقى المنشطة مف المدرس والسيما في المراحؿ العميا مف التعمـ .

-4

ر
إف إعطػػاء الحريػػة لمطالػػب باشػػتقاؽ منشػػطة عقميػػة معينػػة يػػتعمـ أفضػػؿ ممػػا لػػو

-5

ىناؾ عالقػة إيجابيػة بػيف تنشػيط العمميػات العقميػة واسػتثارتيا وتحسػيف مسػتوى

قيد بنمط واحد محدد .

اإلنجاز األكاديمي  ( .دروزة – 0995 ،أ )039 :

لوا رف عممية اختيار المنشطات اإلدراكية تخضع لثالث قواعد رئيسة ىي :
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أ-
ب-


مالءمتيا لمستوى قدرات واستعدادات وخبرات الطمبة .

عالقتي ػػا بمض ػػموف المن ػػاىج الت ػػي يدرس ػػيا الطمب ػػة  ،لت ػػؤدي إل ػػى في ػػـ لوادراؾ

أعمؽ لموضوع الدرس .

جػ  -تحديد أىدافيا بوضوح عمى شكؿ نتاجات تعميمية يمكف قياسيا والتحقؽ منيا.
( جرواف )052 : 0999 ،

 - 3أنواع منشطات استراتيجيات اإلدراك :
()1

Type of Cognitive realization strategies Activators

األسئمة التعميمية Adjunct Questions :

وىػػي جمػػؿ اسػػتفيامية تحػػث المػػتعمـ عمػػى البحػػث فػػي ذاكرتػػو عػػف المعمومػػات

المخزونػػػة المتعممػ ػػة ثػ ػػـ اسػ ػػترجاعيا بيػػػدؼ اإلجابػػػة ع ػػف الس ػ ػؤاؿ المطػ ػػروح  ،أو حػ ػػؿ

المشكمة المعروضة .

( جابر )307 : 0999 ،

()0

األىدا

التعميمية Objectives :

وىي سموكيات أو ميػارات أو قػدرات يتوقػع مػف المػتعمـ أف يظيرىػا بعػد عمميػة
التعمـ  .واألىداؼ قد تكوف عامة شاممة تتحقؽ في مدة زمنية طويمة كفصؿ دراسي أو

سػػنة أكاديميػػة  ،أو سػػموكية خاصػػة تتحقػػؽ فػػي مػػدة قصػػيرة كحصػػة د ارسػػية ( دروزة ،

-0995أ. )094 :

()3

إمادة ال ياغة Praphrasing
وىػػي إعػػادة المػػادة المدروسػػة بمغػػة المػػتعمـ الخاصػػة  ،وىػػي تعكػػس مػػدى فيمػػو

واسػ ػػتيعابو لمػ ػػا يق ػ ػ أر ويػ ػػتعمـ .

)340

,

1989

(Grabowski,عػ ػػف

( دروزة -0995 ،أ . )040 :
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()4

التشلييات Analogies :
وىي المقارنة بيف موضوعيف دراسييف متساوييف في مسػتوى العموميػة أحػدىما

مألوؼ لممتعمـ واآلخر نير مألوؼ  ،بغية أف يصب الموضوع نيػر المػألوؼ مألوفػاً .
والمقارنة قد تكوف بالشكؿ الخارجي أو الوظيفة أو البناء والتركيب .

) ((Curtis &Reigeluth, 1984, 99-117جابر )322 : 0999 ،
()5التعميمات Instruxtions :

وىػػي جمػػؿ إرشػػادية توجػػو المػػتعمـ إلػػى كيفيػػة العمػػؿ وحػػؿ المشػػكمة والسػػير فػػي
عممية التعمـ .ونالباً ما تعرض بشكؿ نقاط أو خطوات .

) )Mealey and Nist, 1989, 484-493عف (دروزة -0995 ،أ)040:
()6

المقدمات Introductions :

وىي تمييد لما يراد تعممو بحيث تيػيء المػتعمـ لمػا يػأتي مػف أفكػار  ،ومفػاىيـ
ومبػػادئ لواجػراءات وتػػزوده بفكػرة مختصػرة عنيػػا (Waxman, 1987 , 88).عػػف
( دروزة – 0995 ،أ. )043 :

()7

الجمل والعناوين Titles & Sentences :

وىػػي كممػػات مػػوجزة تعبػػر عػػف فك ػرة أو مفيػػوـ أو مبػػدأ أو إج ػراء عػػاـ مػػتعمـ ،

وتعطي فكرة جوىريػة عنػو  .وىػي وسػيمة لتنظػيـ المحتػوى التعميمػي وسػميت بالمعينػات

التنظيمية ( . Aide Orgnization :دروزة )220 : 2,,4 ،

()8

التمخي ات Summaries :

وىي عرض موجز ألىـ األفكار والمعمومػات التػي وردت فػي الػنص المػدروس

 ،بإعطاء تعريفات عامة ليذه األفكار لوايراد الحقائؽ المتعمقة بيا .
( جرواف ( )208 : 0999 ،عطية )0,, : 2,0, ،
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التركيلات Synthesizer :

)9

وى ػػي منظوم ػػة م ػػوجزة م ػػف المعموم ػػات توضػ ػ العالق ػػات الداخمي ػػة ب ػػيف أفك ػػار

النص المدروس أو العالقات الخارجية مع أفكػار أُخػرى خارجػة عنيػا وذات عالقػة بيػا

 .وتوض العالقات العامة الرئيسة أوالً  ،ثـ األقؿ عموميػة فاألقػؿ  .وىػي تختمػؼ عػف
منظومػػة المعمومػػات بأنيػػا تيػػتـ بتوضػػي العالقػػات الخارجيػػة بػػيف الػػنص واألفكػػار ذات

العالقة  .لواف التركيبات تأتي بعد النص المدروس  ،في حيف تأتي منظومة المعمومات
(جابر )307 : 0999 ،
قبمو .

( )12الخطوط تءت األفكار الميمة Under Lining:

وى ػػي عالم ػػات مس ػػتقيمة تخط ػػط بي ػػا األفك ػػار الت ػػي يعتق ػػد الم ػػتعمـ أني ػػا ميم ػػة

ورئيسػػة فػػي تعمػػـ الم ػػادة المدروسػػة  ،مػػف خػػالؿ التفري ػػؽ بػػيف العبػػارات الميمػػة وني ػػر
الميمة

(عدس  ( )3,0 : 0998 ،جابر )32, : 0999 ،

( )11خارطية اليتعمم الفراغيية لممعموميات  ( Mape learning :أشيكال وجيداول
وخرائط المفاىيم )

ى ػػي أشػ ػػكاؿ تبػػػيف أى ػػـ األفكػ ػػار والمعمومػ ػػات الػ ػواردة فػػػي الموضػػػوع الد ارسػػػي
والعالقات بينيا باستخداـ األسيـ واإلشارات  ،إذ تنظـ األشكاؿ والجداوؿ والخرائط مف

الفكرة العامة إلى األقؿ عمومية  ،ومف األعمى إلى األسػفؿ ومػف اليمػيف إلػى اليسػار ،

وتظير في دوائر ومربعات تصؿ بينيا خطوط مستقيمة( .جابر )307 : 0999 ،

( )10رؤوس األقالم Out- Lines :

وىي نقاط تبرز أىـ األفكار الرئيسة في المادة المتعممة  ،أي أنيا أفكػار تمثػؿ

العناصػػر األساسػػية المػراد تعمميػػا  .وىػػي وسػػيمة ميمػػة لترميػػز المعمومػػات وخزنيػػا فػػي
الػػذاكرة بيػػدؼ اسػػترجاعيا وتعػػد إحػػدى المنشػػطات العقميػػة الفاعمػػة فػػي عمميتػػي التعمػػيـ
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والػػتعمـ  .ويمكػػف اسػػتعماؿ الكممػػات أو األحػػرؼ األوليػػة  ( .ع ػدس )299 : 0998 ،
( جابر )328 : 0999 ،

( )13الق ص التعميمية Stories :
ىي سرد لغوي لممعمومات والحقائؽ المراد تعمميا بطريقة مشوقة بحيث تصػؼ
المواقؼ والحػوادث بغيػة تعمػيـ مفيػوـ  ،أو تنميػة اتجػاه أو تجسػيد مبػدأ  ،وتتكػوف مػف

مقدمة وعرض وخاتمة .

(( )Rahman&pisanz , 1986 , 325دروزة )240-06, :2,,4 ،
( )14المراجعات Reviews :

ىػػي إعػػادة النظػػر فػػي المػػادة المتعممػػة ومراجعتيػػا لمتأكػػد مػػف حصػػوؿ عمميػػة

الػتعمـ ،وتغطػي المراجعػة النقػاط الميمػة التػػي وردت فػي الػنص المػدروس سػواء أكانػػت
معموم ػ ػ ػ ػػات عام ػ ػ ػ ػػة  ،أو معموم ػ ػ ػ ػػات جزئي ػ ػ ػ ػػة مح ػ ػ ػ ػػددة  ( .ع ػ ػ ػ ػػدس )299 : 0998 ،

( جابر )324 : 0999 ،

( )15منظومة المعمومات المتقدمة Organizers :
ىي معمومات عامة موجزة شاممة مجردة لمشيء المػراد تعممػو  ،وتػنظـ بطريقػة

ىرمية تتضمف المعمومات العامة أوالً ثـ األقؿ عمومية وبشكؿ تدريجي  .وتعرض فػي
بداية عممية التعمـ  ،لتساعد المػتعمـ عمػى الػربط بػيف المعمومػات الجديػدة المػراد تعمميػا

بالمعمومات السابقة في ذاكرتو ( .عطية )003 : 2,0, ،

( )16ال ور الءسية المادية Pictures:

وىػػي شػػكؿ توضػػيحي منظػػور يػػزود المػػتعمـ بالمعمومػػات والحقػػائؽ عػػف موقػػؼ
مػ ػ ػ ػػا ،أو حػ ػ ػ ػػادث معػ ػ ػ ػػيف  .وتكػ ػ ػ ػػوف الصػ ػ ػ ػػور ممونػ ػ ػ ػػة أو تكػ ػ ػ ػػوف بػ ػ ػ ػػاألبيض واألسػ ػ ػ ػػود
( دروزة -0995 ،أ. )043 :
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( )17ال ور الذىنية والتخيالت Imagery :
وىػ ػػي تصػ ػػور أو تخيػ ػػؿ لفك ػ ػرة معينػ ػػة أو مفيػ ػػوـ أو حقيقػ ػػة بيػ ػػدؼ رؤيػ ػػة ىػ ػػذه

المعمومػػات بشػػكؿ أوض ػ وأننػػى  ،والوقػػوؼ عمػػى دقائقيػػا ( جػػابر )324 :0999 ،

(دروزة . )246 : 2,,4 ،

( )18المالءظات ال فية Note- Taking:
ىػػي جمػػؿ مػػوجزة تنسػػخ مػػف محتػػوى المػػادة المدروسػػة  ،أو مػػف خبػرة المػػتعمـ ،

وتمثػػؿ األفكػػار الميمػػة ال ػواردة فػػي الموضػػوع  ،وتوضػػحيا أو تعمػػؽ عمييػػا أو تضػػيؼ
إلييػا ػ بشػكؿ مسػموع أو مقػروء أو مرئػي كالحاسػوب  .ونالبػاً مػا تسػتخدـ فػي المرحمػة

اإلعدادي ػ ػ ػ ػػة والثانوي ػ ػ ػ ػػة والجامع ػ ػ ػ ػػة والد ارس ػ ػ ػ ػػات العمي ػ ػ ػ ػػا ( .ع ػ ػ ػ ػػدس )3,2 : 0998 ،

( جابر )322 : 0999 ،

( )19الممخ ات Abstracts :
وىػي عػرض مػوجز ألىػـ مػا جػػاء فػي الموضػوع الد ارسػي  ،ويعػرض الممخػػص

قبػػؿ البػػدء بالشػػرح وتنػػاوؿ التفاصػػيؿ وتختمػػؼ عػػف منظومػػة المعمومػػات بأنيػػا تتضػػمف
معموم ػ ػػات جزئي ػ ػػة وال يش ػ ػػترط تسمس ػ ػػميا بش ػ ػػكؿ ىرم ػ ػػي ( .دروزة -0995 ،أ )044 :

(جابر )307 : 0999 ،

( )02وسائل تدميم الذاكرة Mnemonics Devices :
وىػػي حػػروؼ أو كممػػات أو صػػور تمثػػؿ فكػرة ميمػػة أو مصػػطم ي ػراد تعممػػو ،
وتتػرابط فيمػػا بينيػػا بانسػػجاـ تػػاـ فػػي قصػػة مشػػوقة أو تصػػورات مكانيػػة  ،واليػػدؼ منيػػا

تحسيف ذاكرة المتعمـ وتدعيميا  (.جابر ( )327 : 0999 ،دروزة )060 : 2,,4 ،
لوا رف افتراضات توقيت المنشطات العقمية في العممية التعميمية  ،كاآلتي :
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-0

المنشػػطات القبميػػة تسػػاعد عمػػى اسػػتقباؿ المعمومػػات لوادخاليػػا إلػػى الػػذاكرة

قص ػػيرة الم ػػدى ) (In-Putبج ػػذب االنتب ػػاه إل ػػى الم ػػادة المتعمم ػػة  ،وتنم ػػي
المستويات الدنيا مف التعمـ كالتذكر والفيـ .

-2

المنشػػطات المسػػتخدمة أثنػػاء عمميػػة الػػتعمـ والتعمػػيـ  ،تسػػاعد عمػػى تنسػػيؽ
المعمومات وترميزىا ونقميا إلى الذاكرة طويمة المػدى  ،وجعميػا ذات معنػى

عف طريؽ تحميميا

-3

وتفسيرىا وتنظيميا وربطيا بمعمومات سابقة وتبويبيا وتجميعيا وترتيبيػا ،

-4

المنشطات البعدية تساعد عمى ترميز المعمومات في الذاكرة طويمػة المػدى

فإنيا ستنمي المستويات المتوسطة مف التعمـ كالتطبيؽ والتحميؿ .
وستنمي المستويات العميا مف التعمـ كالتركيب والتقويـ .

–4الذكاءات المتعددة
 -الذكييييياء

لقد تنوعت تعريفات الذكاء بدرجة كبيرة قديماً وحديثاً  ،مما يدؿ عمى أنيا ليست مف
تمؾ الكممات القابمة لمربط المباشر بفئة مف الوقائع المحددة  ،و كممة الذكاء تكمف
وراؤىا تصورات فمسفية وعممية وشعبية  ،وىذه التصورات تتبايف بتبايف المؤلفيف

وتخصصاتيـ وعصورىـ وحالة المعرفة في العموـ المختمفة .

وقد أثرت المكانة المتميزة لمعموـ – البحتة عمى المفاىيـ األولية لمذكاء وتؤثر

التصورات الشعبية في النظرة إلى الذكاء مف خالؿ الجماىير التي تيتـ بسمة الذكاء

(القدرة عمى حؿ المشكالت  ،التحكـ في المغة  ،الكفاءة االجتماعية) وكؿ ىذه
التصورات تكوف مخموقة بسياؽ تأريخي أو سيكولوجي أو ايديولوجي أو اجتماعي

وتتداخؿىذهالسياقات في تناوليا مفيوـ الذكاء(.صالح الديف (223- 224 :2006،
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المفيوـ االجتماعي فيشير إلى أف لمذكاء عالقة رئيسة بمدى نجاح الفرد في

حياتو االجتماعية كوف الفرد ال يحيا في الفراغ لوانما يعيش في مجتمع يتفاعؿ معو ،
يؤثر ويتأثر بو لذا فإف بعض العمماء يميموف في تحديدىـ لطبيعة الذكاء إلى ىذه
الناحية االجتماعية  ،حيث أف ىناؾ عوامؿ اجتماعية ناتجة عف التفاعؿ االجتماعي

كمعرفة المغة السائدة في الثقافة والمفاىيـ المختمفة كؿ ىذه العوامؿ تمعب دو اًر ىاماً
في الذكاء وصفاتو وتنميتو  ،وتدخؿ في تسميتو بالسموؾ الذكي رنـ اعتراؼ أصحاب

ىذه الوجية مف اف الذكاء استعداد فطري ( الرحو . (234 :2005 ،

أما المفيوـ العممي لمذكاء فيؤكد أف الذكاء ال يخضع لممالحظة المباشرة وأف

ما نالحظو ىو سموؾ لمفرد في عدد مف المواقؼ  ،فنالحظ مثالً سرعة فيمو لما يحيط
بو  ،وطريقة استجابتو لكؿ موقؼ مف حيث دقتيا وسرعتيا  ،ويسره أو عسره إلدراؾ

العالقة بيف أجزاء ىذه المواقؼ  ،وسرعتو ودقتو في االستجابة الصحيحة المالئمة فيو

 ،وأننا ال نستطيع أف نالحظ جميع أساليب أداء الفرد الواحد في كؿ المواقؼ  ،لوانػما
يقتصر عمى أنموذج منو  ،وبعبارة أدؽ عينو مف أدائو في عينو مف الموقؼ  ،أننا

نستدؿ مف تصرؼ الفرد في الموقؼ االختياري عمى مدى قدرتو العقمية وىكذا يكوف
الذكاء كغيره مف المفاىيـ العممية األخرى كالح اررة والكيرباء والنمو  ....الخ أو

نفترض وجوده وال يخضع لممالحظة المباشرة لوانما نستدؿ عميو مف نتائجو .
( الرحو (229- 231 :2005 ،

 -5نظرية الذكاء المتعدد Multiple Intelligence Theory

وىػي مػف النظريات المعاصرة لمذكاء المتعػدد والتػي تعود إلى ىاورد جاردنر

( (Howard Gardnerالتي ترى اف ثمة شمولية في جوانب المتعمـ  ،فيي مف
ناحية تعتبر المتعمـ كؿ متكامؿ يجب العمؿ عمى تنميتو مف جميع جوانبو  ،سواء
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أكاف الجانب المعرفي  ،أـ الجانب االنفعالي  ،أـ الجانب االدائي الحركي  ،وفيما

يتعمؽ بأركاف العممية التعميمية – التعممية
فيناؾ تفاعؿ واض

بيف المعمـ والمتعمـ  ،بؿ ىناؾ شراكة حقيقية مينية

بيدؼ إيجاد منظومة تعميمية – تعممية تخمؽ التفكير واإلبداع لدى المتعمميف  ،و
تشير أبحاث الدماغ الى اف ىذه النظرية ( تعمؿ بوعي حقيقي عمى إيقاظ الجانب

األيمف لمدماغ ) (Right Brainمف سباتو الذي وجد بفعؿ السيطرة المطمقة مف جانب

المعمـ عمى مجريات العممية التعميمية – التعممية ) .
( نوفؿ ) 23: 2007 ،

 -6انواع الذكاء المتعدد

ذكرت االدبيات اف الذكاء المتعدد يكوف عمى انواع مختمفة اىميا :

* الذكاء المغوي :

ويشير إلى القدرة عمى استخداـ المغة ومياراتيا مف تحدث واستماع وقراءة

وكتابة وقدرة عمى التوضي واإلقناع واستخداـ العبارات المفظية لتيسير قدراتيـ عمى

استرجاع معمومات محفوظة في ذاكرتيـ .
* الذكاء المنطقي :

ويشير إلى القدرة عمى تحميؿ المشكالت استناداً لممنطؽ والتفكير االستداللي

المنطقي العممي والتعامؿ مع األنماط واإلعداد بكفاءة عالية .

* الذكاء المكاني ( الل ري )

ويشير إلى القدرة عمى إدراؾ المكاف الحركي والقدرة عمى التفكير البصري مف

خالؿ الصور والخرائط والتصميمات والمخططات والرسوـ واألشكاؿ  ،كذلؾ القدرة
عمى التخيؿ والتصور الذىني واستخداـ األلواف وعمى إدراؾ العالقات بيف األشياء

داخؿ الرسوـ واألشكاؿ .
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* الذكاء الءركي :
ويشير إلى القدرة عمى التحكـ في حركة البدف مف خالؿ العقؿ بميارة والقدرة

عمى التعبير نير المفظي عف طريؽ الوجو واليديف وحركات العيف واإليماءات وكذلؾ
القدرة عمى التوازف واالتساؽ فػي الحركة والتفاعػؿ بتوازف مػع الفراغ المحيػط بالشخص
ويتضمػف ىذا الذكاء القدرة عمى القياـ بحركات جسمانية مثؿ الرياضة البدنية واأللعاب

والرقص والتمثيؿ المسرحي وتجسيد المواقؼ مف خالؿ تعبيرات جسمانية وعضمية .

* الذكاء ااجتمامي :

ويشير إلى قدرة الفرد عمى تكويف عالقات مع اآلخريف والقدرة عمى التفاعؿ

والتكيؼ االجتماعي والتجاوب مع اآلخريف والعمؿ في فريؽ أو المشاركة في األندية

واألنشطة مع األصدقاء .

* الذكاء الموسيقي :

ويشير إلى القدرة عمى فيـ التنانـ واإليقاع وأنماط األصوات والنغمات

واإليقاعات والتمييز بيف اآلالت الموسيقية وتذوؽ األلحاف والتمييز بيف األصوات .

* الذكاء الشخ ي ( الذاتي ) :

ويشير إلى مدى معرفة الذات والتصرؼ المتوائـ مع ىذه المعرفة ويتضمف أف

تكوف لديؾ صورة دقيقة عف نفسؾ ( جوانب القوة والضعؼ ) والوعي بحالتؾ

المزاجية.

* الذكاء الطليعي :
ويش ػ ػ ػػير إل ػ ػ ػػى الق ػ ػ ػػدرة عم ػ ػ ػػى التع ػ ػ ػػرؼ عم ػ ػ ػػى تص ػ ػ ػػنيؼ النبات ػ ػ ػػات والحيوان ػ ػ ػػات

والموضػػوعات األخػػرى المرتبطػػة بالطبيعػػة مػػف عمػػـ الفمػػؾ وعمػػـ الطيػػور وفصػػوؿ السػػنة
والب ػػذور والجيولوجي ػػا  .ف ػػي ( ج ػػابر 2002 ( ، ) 2003 ،
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(برويػػا () 2000 ،السػػمطي  (، ) 2004،الخوالػػدة  ( ، ) 2004،امزيػػاف ) 2004 ،
( محمد عبد اليادي (127-129 : 2006 ،
دراسات سالقة :

لػػـ تجػػد الباحثػػة د ارسػػة مشػػابية لمد ارسػػة الحاليػػة مػػف حيػػث المتغيػػر المسػػتقؿ والمتغيػػر
التابع ولكف وجدت دراسات تناولت استراتيجيات االدراؾ المعرفية وىي كاالتي:
 -دراسة (.Kiewra& et al )0990

 دراسة (.Osman &Hannafin )0993 -دراسة راىي (. )2,,8

 -دراسة آؿ بطي (.)2,,9
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الفصل الزابع

إجزاءاث البحث

يتضمف ىذا الفصؿ عرضاً إلجراءات البحث المتمثمة باختيار التصميـ

التجريبي وتحديد مجتمع البحث واختيار عينتو وتكافؤ مجموعاتو لواعداد مستمزمات
البحث وبناء أدواتو وتطبيؽ التجربة ثـ تطبيؽ أدوات البحث واستعراض الوسائؿ
اإلحصائية المستخدمة في تحميؿ بيانات البحث .

اوا  :الت ميم التجريلي:
ت

المجموعة

0

المتغير

التكافؤ

المتغير التابع

المستقؿ
المجموعة

 -0العمر.

استراتيجية

التجريبية

 -2الذكاء.

االدراؾ

البعدي
 -الذكاءات

 -مقياس

المتعددة

الذكاءات

المعرفية
2

المجموعة

الطريقة

الضابطة

االعتيادية

االختبار

المتعددة

مخطط ()1الت ميم التجريلي لملءث

ثانيا :تءديد مجتمع اللءث ومينتو :تـ تحديد مجتمع البحث المتمثؿ بمديرية

تربية بغداد /الكرخ الثانية اذ تـ اختيار عينة بصورة قصدية لتعاوف ادارة المدرسة مع
الباحثة مف الطالبات بمغت ( )99طالبة ( ) 5,منيـ لممجموعة التجريبية و()49
لممجموعة الضابطة عشوائيا.

ثالثا  :تكافؤ مجمومتي اللءث  :سيتـ مكافأة عينة البحث بالذكاءات المتعددة0
العمر.
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– 0العمر :تـ الحصوؿ عمى أعمار طالبات المجموعات المبحوثة مف سجالت
المدرسة وتـ احتساب أعمارىف باألشير اذ تـ استخرج متوسط أعمار طالبات
المجموعتانالتجريبية والضابطة وكانت كاآلتي:

المجموعة التجريبية ()13.559والمجموعة الضابطة ( )17.480وباستخداـ

تحميؿ التبايف األحادي لمعرفة داللة الفروؽ  ،تبيف أف الفروؽ لـ تكف ذات داللة

إحصائية عند مستوى ( ) ,.,5وبدرجتي حرية ( ) 9, ، 2ويعني أف المجموعتاف
متكافئتاف في متغير العمر الزمني الجدوؿ () .

الجػ ػػدوؿ ()0

نتائج تحميؿ التبايف والقيمة الفائية المحسوبة ألعمار مجموعات البحث في متغير
العمر الزمني باألشير
مصدر التبايف

مجموع

المربعات

درجة الحرية

متوسط مجموع
المربعات

بيف المجموعات

27.118

2

13.559

داخؿ المجموعات

1573.16

9,

17.480

المجموع الكمي

1600.28

92

1
0

القيمة الفائية

المحسوبة الجدولية

0.776

3.071

مستوى
الداللة

نير دالة

 -0الذكاء:
استخدمت الباحثة مصفوفة ( رافف ) لمذكاء والتي تعد مف األدوات التي تقيس

الذكاء( ميخائيؿ )223 : 0997 ،

فيػػي تالئػػـ البيئػػة العراقيػػة والتصػػافيا بدرجػػة مػػف الصػػدؽ والثبػػات إذ تػػـ تقنينيػػا

مػػف قبػػؿ (الػػدباغ  0)0983كمػػا انػػو اختبػػار نيػػر لفظػػي ويمكػػف تطبيقػػو بسػػيولة وعمػػى

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

124

العدد ( )22لسنة ()2032

اثر استراتيجية اإلدراك المعرفية في الذكاءات المتعددة فيي ميادة مميم ااءيياء ليدب طالليات ال ي
الرالع العممي............................................................................

مجموعػ ػ ػ ػػات كبي ػ ػ ػ ػرة مػ ػ ػ ػػف األف ػ ػ ػ ػراد فػ ػ ػ ػػي آف واحػ ػ ػ ػػد ويصػ ػ ػ ػػم لكػ ػ ػ ػػؿ الفئػ ػ ػ ػػات العمريػ ػ ػ ػػة

( الدباغ ) 0 -6 :0983 ،

ويتكوف االختبار مف ( )6,فقرة موزعة بيف خمس مجاميع تتضمف كؿ

مجموعة ( )02فقرة مرتبة وفقا لمتدرج في الصعوبة  ،ويمكف استعمالو لجميع الثقافات
ويطبؽ بصورة فردية أو جماعية وقد قامت الباحثة بتطبيقو عمى مجموعتي البحث

وصححت اإلجابات عمى وفؽ أنموذج التصحي وحسبت درجات الطالبات لإلجابات

الصحيحة وقد كاف متوسط المجموعة االولى ( )200,8ومتوسط المجموعة الثانية (

 )390322والختبار معنوية الفروؽ بيف المتوسطات وباستخداـ تحميؿ التبايف األحادي
لمدرجات أظيرت النتائج أف القيمة الفائية المحسوبة ( ), ,,54ىي اقؿ مف القيمة

الجدولية (  ) 3.071عند مستوى داللة (  ) , .05ودرجتي حرية ( )9, ،2مما
يدؿ عمى أنو ال وجود لفروؽ ذات داللة إحصائية بيف مجموعتي البحث في متغير

الذكاء وىذا يعني تكافؤىما في الذكاء كما ىو موض في الجدوؿ (. )2
الج ػ ػػدوؿ ()2

نتائج تحميؿ التبايف والقيمة الفائية المحسوبة لمجموعاتالبحث في متغير الذكاء
مجموع

درجة

متوسط

القيمة الفائية

مستوى

مصدر التبايف

المربعات

الحرية

مجموع

المحسوبة

الداللة

المربعات

الجدولية

0.05

بيف المجموعات

4.205

2

2.0,8

داخؿ

3538.968

9,

39.322

المجموعات
المجموع الكمي

نير
,,,54

3.07

دالة

1
3543.083
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رالعا  :مستمزمات اللءث :تءديد المادة العممية :قامت الباحثة بتحديد مادة
الفصاللثاني المتمثمة بالفصوؿ (السابع  0الثامف  0التاسع  0العاشر  0الحادي عشر)في
كتاب عمـ األحياء لمصؼ الرابع العممي.

امداد خطط تدريسية :تـ اعداد الخطط التدريسية وفؽ االستراتيجية

المعتمدة.

خامسا  :اداة اللءث :

مقياس الذكاءات المتعددة:

تػػـ تبنػػي مقيػػاس الػػذكاءات المتعػػددة (عمػػي 0 2,000ص )97 :لمالئمتػػو لعينػػة البحػػث
الحالي.

لناء مقياس الذكاءات المتعددة :
إف بناء المقياس البد واف يتخذ عدة خطوات ىي :

أ -تءديد مفيوم الذكاءات المتعددة

تـ تحديد مفيوـ الذكاءات المتعددة في الفصؿ الثاني ضمف (الخمفية
النظرية).

 تءديد مجاات الذكاءات المتعددةاعتمد ت الباحثة وفي ضوء نظرية )(Gardnerالذكاءات المتعددة الثمانية
وىي [ الذكاء المغوي (المفظي)  ،الذكاء المنطقي ( الرياضي)  ،الذكاء المكاني

(البصري)  ،الذكاء الجسمي (الحركي)  ،الذكاء الموسيقي  ،الذكاء الشخصي ،
الذكاء االجتماعي ( العالقات مع اآلخريف ) وعمى وفؽ التعاريؼ المعتمدة في

الفصؿ الثاني ضمف ( الخمفية النظرية ) .
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مفهوم

تحدٌد
المتعددة
االطالع على المقاٌٌس
السابقة
تحدٌد مجاالت الذكاءات
المتعددة
فقرات
صٌاغة
المقٌاس
تعلٌمات
وضع
اإلجابة
صدق
المقٌاس
الصدق
الظاهري

الذكاءات

صدق البناء
التطبٌق االستطالعً
االستطالعً األول لغرض
وضوح الفقرات

االستطالعً
الثانً
الثبـــات

الصٌغة النهائٌة
للمقٌاس
مخطط ( ) 0

لناء مقياس الذكاءات المتعددة
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جي -ااطالع ممى مقاييس الذكاءات
أطمعت الباحثة عمى عدد مف المقاييس ذات العالقة بالذكاءات المتعددة كما

في جدوؿ( ) وتبيف أف نالبيتيا عدت في ضوء نظرية كاردنرلمذكاءات المتعددة .
جدوؿ (  ) 3مقاييس الذكاءات السابقة
التي اطمعت عمييا الباحثة

د-

مدد

مدد

مدد اللدائل

ت

اسم اللاءث

اللمد والسنة

0

Boehner

0998

2

Anderson

3

Chan

4

Hanley

2,,2

5

فارس

 ، 2,,5بغداد

8

6

Douglas

2,,6

9

9,

7

نبيؿ

/ 2,,8بغداد

8

044

4

8

عمي

 /2,00بغداد

8

048

4

الذكاءات

الفقرات

7

7,

3

7

58

2

7

20

2

7

35

5

96

5
4

/ 0998
نيويورؾ

 / 2,,0ىونج
كونج

ياغة فقرات المقياس
بعد اطالع الباحثة عمى عدد مف االدبيات والدراسات والمقاييس السابقة

لمذكاءات المتعددة تـ تبني مقياس (عمي  )2,00 .0لمذكاءات المتعددة بواقع ( )08
فقرة لكؿ مف الذكاء المغوي  ،المكاني  ،الجسمي  ،الشخصي  ،و (  ) 09فقرة لمذكاء

المنطقي  ،الطبيعي  ،و (  ) 07فقرة لمذكاء الموسيقي  ) 20 ( ،لمذكاء االجتماعي .
مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

111

العدد ( )22لسنة ()2032

اثر استراتيجية اإلدراك المعرفية في الذكاءات المتعددة فيي ميادة مميم ااءيياء ليدب طالليات ال ي
الرالع العممي............................................................................

في ضوء اإلطار النظري لنظرية الذكاءات المتعددة لػ (  )Gardnerوبما يالئـ البيئة

العراقية ويتناسب ومستوى طالبات الصؼ الرابع العممي وقد صيغت جميع فقرات
المقياس إيجابية وال توجد فقرات سمبية وكاف لممقياس أربعة بدائؿ ىي  ( :تنطبؽ

عم ري دائماً  ،تنطبؽ عم ري كثي اًر  ،تنطبؽ عم ري قميالً  ،ال تنطبؽ عمي أبداً ) وأعطيت
الدرجات ( )1,2,3,4عمى التوالي .

ىي -وضع تعميمات اإلجالة ممى المقياس

تػػعد تعميمػات اإلجابػػة التػي تتضمنيا أداة البحػث بمثابػة دلػيؿ يسػترشػد بو

المسػتجيب ( العتابي  )52 :2,,6 ،لذلؾ أعدت الباحثة التعميمات المناسبة لتوضي

كيفية اإلجابة بعد قراءة كؿ فقرة مف الفقرات بدقة واختيار البديؿ المناسب واإلجابة

عمى جميع الفقرات دوف ترؾ أي فقرة بدوف إجابة وتضمنت مثاال توضيحياً عف كيفية

اإلجابة عمى فقرات المقاييس كما في ممحؽ( .)2

و-

دق المقياس

إف أفضؿ وسيمة الستخراج الصدؽ الظاىري ىي آراء الخبراء والمتخصصيف

لمدى تمثيؿ المقياس لمصفة المراد(Ebel , 1972:p. 55).
في ( نبيؿ ) 35 : 2,,8 ،

وقامػ ػػت الباحثػ ػػة بعػ ػػرض مقيػ ػػاس الػ ػػذكاءات المتعػ ػػددة عمػ ػػى مجموعػ ػػة مػ ػػف المحكمػ ػػيف

المتخصصػػيف فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس والقيػػاس والتقػػويـ ،ليعطػػي كػػؿ مػػنيـ أريػػو فػػي
فقػ ػرات المقي ػػاس ،وم ػػدى مالئم ػػة الفقػ ػرات لممي ػػارة ،وحس ػػف ص ػػيانتيا ،وم ػػدى مالءمتي ػػا

لطالبػات الصػػؼ ال اربػػع العممػي ،واقتػراح التعػػديالت المناسػبة ،وقػػد أعطػػى المحكمػػوف
مالحظػػاتيـ بشػػأف تعػػديؿ بعػػض الفق ػرات كمػػا عػػدلوا فػػي صػػوغ بعػػض الفق ػرات األخػػرى
وأض ػػافوا عب ػػارات جدي ػػدة عم ػػى الفقػ ػرات ،وق ػػد أخ ػػذت الباحث ػػة بالتع ػػديالت واالقت ارح ػػات

المناسب ػ ػػة .،وبعد كؿ ىػذه اإلجػراءات عػػد المقػػياس صػػادقاً ظاى ػرياً ،وكػاف عػػدد فق ػراتو
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بصيغو النيائية ممحؽ (  )2بعد إطالع المحكمػيف ( )048فقػ ػرة موزعػة عمػى الػذكاءات

الثمانية االساسية .

ز -التطليق ااستطالمي األول
قامت الباحثة بتطبيؽ المقياس عمى عينة مكونة مف ( )99طالبة مف
طالبات إعدادية التعاوف لمبنات بتاريخ 2,06/2/09لمعرفة مدى فيـ فقرات المقياس

ووضوح تعميمات اإلجابة وأبمغت الطالبات بأف المدرسة مستعد ة لإلجابة عف أي
استفسار بخصوص فقرات المقياس  ،وتبيف انو ال توجد فقرات نامضة أو مبيمة وأف

الوقت المستغرؽ لإلجابة تراوح بيف ( )9, -7,دقيقة بمتوسط قدره ( )8,دقيقة .

ح -التطليق ااستطالمي الثاني لغرض تءديد الخ ائص السايكومترية لممقياس
بعد التحقؽ مف صدؽ المقياس ووضوح فقراتو وتعميمات اإلجابة  ،طبؽ
المقياس بتاريخ  2,06 /2 / 09عمى عينة استطالعية مكونة مف ( )99طالبة مف
طالبات إعدادية التعاوف لمبنات بيدؼ التحقؽ مف قوة تمييز الفقرات والثبات والصدؽ

البنائي لممقياس .
-

دق اللنيييياء
تـ التحقؽ مف صدؽ بنائو مف خالؿ بعض الدالئؿ والمؤشرات التي تتض

مف خالؿ االرتباطات الموجبة والدالة بيف فقرات المقياس .
عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية :

يشير معامؿ االرتباط بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس أف المقياس

يقيس خاصية واحدة

(نبيؿ ) 8, ، 2,,8 ،

)( Anastasi&Susanaurbin , 1997:p. 126في

وقد تـ حساب معامالت االرتباط بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكميػة لمقيػاس الػذكاءات

المتعػ ػ ػ ػ ػػددة وفق ػ ػ ػ ػ ػاً لمعادلػ ػ ػ ػ ػػة ارتبػ ػ ػ ػ ػػاط بيرسػ ػ ػ ػ ػػوف وباسػ ػ ػ ػ ػػتخداـ برنػ ػ ػ ػ ػػامج االحصػ ػ ػ ػ ػػائي
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وقػ ػػد تراوحػ ػػت معػ ػػامالت االرتبػ ػػاط بػ ػػيف (  ) ,.602 - ,.033كمػ ػػا تراوحػ ػػت

معامالت االرتباط بيف كؿ اختبار فرعي ( ذكاء ) والدرجة الكمية بػيف ( ,.583

  ) ,.742ام ػػا معامػػػؿ االرتبػ ػػاط ب ػػيف درجػػػة الفق ػ ػرة ودرجػ ػة االختبػ ػػار الفرعػػػي(المجػػاؿ ) الػػذي تنتمػػي اليػػو فقػػد بمػػى (  ) ,.709 - ,.097وجميعيػػا دالػػة
عند مستوى (  ) 0.05او ( ) 0.01

ت -الثيلييييات Reliability

يقصد بثبات االختيار الكشؼ عف الفروؽ الحقيقية بيف االفراد في السمة

أو الخاصية المقاسة وكذلؾ كشؼ الدقة واالتساؽ في نتائج القياس ومدى تذبذب

نتائجو  ( .امطانيوس )268 :0997 ،

ومف النادر أف يوجد مقياس صادؽ وال يكوف ثابتا فالمقياس الصادؽ ىو مقياس ثابت
ولكنالعكس ليس صحيحا.

(عباس )266 :2,,9 ،

وقد تـ حساب الثبات باستخداـ معامؿ الفاكرونباخ ) ) Alpha- Coefficient

وىي مف الطرؽ التي تقيس االتساؽ والتجانس بيف الفقرات  ،وقد كاف (),.923
لذا ُيعد المقياس ثابتاً في ما يقيسو فقد ذكر )  ( Nunnally, 1987أف ثباتاً
مقداره ( ) ,,6, -,,5,يعد مرضياً وكافياً ) ( Nunnally, 1987:p. 183في

( الحسيف .) 002 ، 0990 ،

ث -قوة تمييز الفقرات :

لحساب قوة تمييز قثرات المقياس رتبت درجات العينة االستطالعية تنازليا ثـ اخذت

درجات المجموعتيف المتطرفتيف وبنسبة  %27مف االعمى واالدنى  ،وبذلؾ تكوف

المجموعة العميا مكونو مف ( ) 27طالبة  ،والمجموعة الدنيا ايضا مكونو مف ()27
طالبة  ،وباستخداـ معادلة (  ) t-testلمعينتيف المستقمتيف  .تـ حساب القيمة
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التائية لكؿ فقرة مف فقرات المقياس  ،وقد وجد انيا تتراوح بيف (  ) 20,2و

(.. )8026

وعند مقارنة القيـ المحسوبة بالقيمة التائية الجدولية (  ) 20,,عند مستوى داللة

( ) ,0,5ودرجة حرية (  ) 52تبيف اف جميع القيـ المحسوبة اكبر مف الجدولية ،
وىذا يعني انيا جيدة وبذلؾ تكوف الفقرات جميعا ذات قوة تميزية عالية .

وبذلؾ اصب المقياس بفقراتو (  ) 048صالحاً لالستخداـ ممحؽ ( . ) 2

سابعا – إجراءات تطبيؽ التجربة Experiment application procedures
قامت الباحثة بتطبيؽ التجربة وفقاً لإلجراءات اآلتية :

 .0تـ التنسيؽ مع أدارة المدرسة عمى ضرورة تنظيـ جدوؿ الدروس األسبوعي

لممجموعتيف التجريبية والضابطة وذلؾ لمحيمولة دوف حرماف أحدى المجموعتيف مف
الدرس في حالة وجود عطمة أو مناسبة ما في ذلؾ اليوـ العطاءفرصاً متكافئة مف

الوقت لممجموعة التجريبية وبذلؾ تـ ضماف سير التدريس سي اًر مناسباً .

 .2تييئة األجيزة واألدوات والمصورات المتعمقة بموضوعات االحياء المتوافرة في
مختبر المدرسة والتي يمكف االستفادة منيا في تدريس مجموعتي البحث.

 .3بدء التدريس الفعمي عمى عينة البحث لممجموعة التجريبية والضابطة اعتبا اًر مف
يوـ األحد الموافؽ..2,06/2/09

 .4تـ تدريس المجموعتيف البحثيتيف باألسموب والطريقة المحددة ليا وقاـ الباحث
بتدريس المجموعتيف بنفسو بواقع ثالث حصص أسبوعيا لكؿ مجموعة وكاآلتي

أ -المجموعة التجريبية

ودرست ىذه المجموعة باستخداـ استراتيجية األدراؾ المعرفية عمى وفؽ الخطط
الدراسية اليومية المعدة لذلؾ .
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ب  -المجموعة الضابطة

ودرست ىذه المجموعة باستخداـ الطريقة االعتيادية ممحؽ ()3

 -5بعد االنتياء مف تدريس المادة الدراسية لموضوعات مادة االحياء المقررة لمصؼ
الرابع العممي في الفصؿ الثاني لمعاـ الدراسي  2,06 /2,05ـ طبقت أداة

البحثعمى المجموعتيف (التجريبية والضابطة ) باعتمادمقياس الذكاءات المتعددة (
اختبار بعدي ) عمى طالبات المجموعتيف البحثتيف ي ػػوـ االحد الموافؽ/ 2 / 09

.2,06

وبذلؾ امتدت التجربة لمفترة مف يوـ األحد الموافؽ 2,06/2/ 09الى يوـ األربعاء
الموافؽ . 2,06/ /4 /2,

وقد طبقت أداة البحث اعاله بمساعدة أدارة المدرسة وسارت األمور سي اًر طبيعياً ولـ
يحدث شيء مؤثر في سير عممية تطبيؽ مقياس الذكاءات المتعددة وبذلؾ بمغت

مدة التجربة فصؿ دراسي كامؿ وبواقع ( )9أسابيع.
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الفصل الزابع
نتائج البحث

يتضمف الفصؿ الحالي عرضاً لنتائج البحث مف خالؿ التحقؽ مف فرضياتو

الصفرية ،وتفسير النتائج  ،كما تضمف عرضاً لالستنتاجات والتوصيات والمقترحات
التي تـ التوصؿ إلييا .

أوا – مرض النتائج

بعد االنتياء مف إجراء تجربة البحث وفقا لمخطوات التي أشير إلييا في
الفصؿ السابؽ  ،حممت النتائج التي تمخض عنيا البحث الحالي لمتعرؼ عمى أثر
استراتيجية األدراؾ المعرفية في الذكاءات المتعددة في مادة عمـ األحياء عند طالبات

الصؼ الرابع العممي  ،ومف خالؿ التحقؽ مف الفرضية الصفرية لمبحث وكما يمي :

ال يوجد فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى ( ),0,5بيف متوسط درجات طالبات

المجموعة التجريبية الالتي يدرسف عمى وفؽ استراتيجية األدراؾ المعرفية ومتوسط
درجات ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة

الطريقة االعتيادية في مقياس الذكاءاف المتعددة .

الالتي يدرسف عمى وفؽ

الذكاءات المتعددة

لغرض التحقؽ مف الفرضية الثالثة التي تنص عمى أنو ( ال يوجد فرؽ ذو
داللة إحصائية عند مستوى ( ),,,5بيف متوسط درجات االختبار البعدي لطالبات

المجموعة التجريبية الالتي يدرسف وفقاً الستراتيجية األدراؾ المعرفيةومتوسط درجات

االختبار البعدي لطالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسف وفقا لمطريقة االعتيادية

في مقياس الذكاءات المتعددة .
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الجدوؿ ()4

المتوسط الحسابي لمفروؽ بيف االختبار البعدي

لممجموعات البحثية في متغير الذكاءات المتعددة
المجموعات

عدد

الطالبات

البعدي

التجريبية

50

77.109

البيانات

المتوسط الحسابي لالختبار

االنحراؼ
60.935

المعياري

48.625
26.344
49
الضابطة
قٌمة توكً الجدولٌة عند مستوى داللة (  ) 0.05ودرجات الحرٌة ( ) 2 , 90
تساوي ( ) 2.83
وتـ تصحي اجابات طالبات مجموعتي البحث اذ تـ حساب المتوسط الحسابي
واالنحرافات المعيارية لدرجات المجموعات الثالث في الذكاءات المتعددة (االختبار

البعدي والفرؽ بينيما ) كما مبيف في الجدوؿ ( )  .وباستخداـ تحميؿ التبايف األحادي

تبيف أف ىناؾ فرقاً ذا داللة إحصائية بيف درجات المجموعات البحثية إذ كانت القيمة

الفائية المحسوبة تساوي ( )14.796وىي أكبر مف الجدولية البالغة ( ) 3.071
المستخرجة عند مستوى داللة ( ) 0.05وبدرجات حرية (  ) 2 , 90مما يدؿ عمى
وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف مجموعتي البحث في متغير الذكاءات المتعددة كما

مبيف في الجدوؿ ()
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الجدوؿ ( ) 5

نتائج تحميؿ التبايف األحادي المجموعات البحثية
في متغير الذكاءات المتعددة
مجموع
المزبعاث 

درجت
الحزيت 

متوسط
المزبعاث 

53825.183

2

26912.591

163705.8

90

1818.953

217531.0

92

مصدرالتباين 
بين
المجموعاث 
داخل
المجموعاث 
المجموع 

القيمتالفائيت 
المحسوبت

 14.796

الجدوليت 

الداللتعند 
مستوى 
( )5.50




3.071



ولغرض الكشؼ عف الفرؽ المعنوي بيف مجموعتي البحث تـ استخداـ طريقة

(  ) Tإلجراء المقارنات البعدية بيف المجموعتيف وكما مبيف في الجدوؿ (. )6
الجدول( )6
نتائجاختبار(توكي)لتحليلالمقارناثبينمتوسطاث 
المجموعاثالبحثيتفيالذكاءاثالمتعددة 
المجموعت 
التجزيبيت 
الضابطت 


المتوسطاث 

77.129
26.344

الفزوقبين
المتوسطاث 

قيمتتوكي 
المحسوبت 
6.629

50.806

الداللتعند
مستوى 
( )0.05
دال 


اذ يتبيف مف الجدوؿ ( ) اف قيمة (  ) Qالمحسوبة بيف المجموعة التجريبية
االولى والضابطة والبالغة (  ) 6.629ىي اكبر مف قيمة ( ) Qالجدولية البالغة

( ) 2.83وىذا يعني باف الفرؽ بيف الوسط الحسابي االوؿ والوسط الحسابي الثاني

ذي داللة احصائية بمعنى اف ىناؾ فرقا ذا داللة احصائية بيف المجموعة التجريبية

والضابطة في الذكاءات المتعددة ولصال المجموعة التجريبية .
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ثانيا – تفسير النتائج

الذكاءات المتعددة

أظيرت النتائج تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست عمى وفؽ استراتيجية

األدراؾ المعرفيةعمى التوالي في الذكاءات المتعددة وتعزو الباحثة ذلؾ إلى أف :

أف استخداـ ميارات التفكير مف تصنيؼ وتحميؿ ومقارنة لفيـ العالقات والروابط بيف

األفكار المطروحة قد ينمي عدة ذكاءات كالذكاء المنطقي مثالً والذكاء المكاني عندما
تتطمب الفكرة الربط مع البيانات والرسوـ التوضيحية اإلحيائية ،كذلؾ تنمية الذكاء
الطبيعي عند استعماؿ الميارات األساسية في التفكير لمتوصؿ إلى معمومات جديدة

لحؿ المشكمة مف خالؿ ربط موضوع الدرس بحياة الطالبات إليجاد الحموؿ المناسػبة
وتفاعػؿ طالبات المجموعة لمتوصػؿ لمحؿ سينمي الذكاء االجتماعي  .وىػػذا يتفؽ مػػع

( قوشحو  )2,,3 ،يمكف لممدرس ( الباحث ) أف يربط الموضوعات الدراسية بحياة
الطمبة والطمب منيـ إيجاد الحموؿ ىكذا نوع مف األسئمة ليا صمة في تنمية ذكاءات

الطمبة .

ثالثا – االستنتاجات Conclusion

في ضوء نتائج البحث الحالي يمكف لمباحثة أف تستنتج اآلتي :

 -0فاعمية استراتيجية األدراؾ المعرفية فيالذكاءات المتعددة قياسا بالطريقة االعتيادية

 -2إمكانية استخداـ استراتيجية األدراؾ المعرفية في تدريس مادة عمـ األحياء في
المرحمة الثانوية في مدارسنا في ضوء اإلمكانيات المتاحة .

رابعا – التوصيات Recommendations

في ضوء نتائج البحث توصي الباحثة بما يمي :

 -0تدريب المالكات التدريسية عمى اساليب التدريس الستخداـ (استراتيجية األدراؾ
المعرفية) حيث أثبتت فاعميتيا في العممية التعميمية بحدود التجربة الحالية .
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 -2تضميناستراتيجية األدراؾ المعرفيةضمف مفردات مناىج التدريس في كميات التربية
الموضوعات المتعمقة .

 -3استخداـ استراتيجية األدراؾ المعرفيةفي تدريس طمبة كميات التربية ليتعودوا عمى
االساليب الحديثة في التدريس .

 -4تنويع األنشطة المدرسية في المدارس الثانوية التي تسيـ في تنمية الذكاءات
المتعددة لمطمبة .

 -5توجيو المدرسيف واألساتذة في كافة المراحؿ الدراسية لالىتماـ بالذكاءات المتعددة.
خامسا – المقترءات Suggestions

استكماالً لمبحث الحالي تقترح الباحثة إجراء الدراسات اآلتية :

 -0إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي في موضوعات الكيمياء والفيزياء ومراحؿ
دراسية أخرى

 -2إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي في متغيرات تابعة أخرى كالتفكير اإلبداعي،
حؿ المشكالت ،التنور العممي ،حب االستطالع العممي .

 -3إجراء دراسات مماثمة لمبحث الحالي لممقارنة بيف مدارس البنيف والبنات .
المصادر:

أوا :الم ادر العرلية:

 عمي 0سميـ توفيؽ 02,00 0فاعمية العصؼ الذىني وحدائؽ االفكار في تحصيؿ
مادة االحياء وتنمية التفكير الناقد والذكاءات المتعددة لدى طالبات الصؼ

الخامس العممي 0اطروحة دكتوراه منشورة  0كمية التربية لمعموـ الصرفة  /ابف

الييثـ.

 أبورياش،حسيف محمود ( " : )2,,7التعميـ المعرفي " ،ط، 0دار المسيرة،
عماف.
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 الزوبعي،عبد الجميؿ إبراىيـ ( " : )0980االختبارات والمقاييس النفسية " ،دار
الكتب ،جامعة الموصؿ،الموصؿ .

 البدراف،عب ػػد الزىػ ػرة لفت ػػة ( " : )2,,,أس ػػاليب معالج ػػة المعموم ػػات ل ػػدى طمب ػػة
الجامعة ( ،أطروحة دكتوراه نير منشػورة) ،كميػة التربيػة ،الجامعػة المستنصػرية،
بغداد.

 شحاتة ،حسف وزينب النجار ( " : )2,,3معجـ المصطمحات التربوية والنفسية
"  ،كمية التربية ،دار المصرية المبنانية ،جامعة عيف شمس ،القاىرة.

 ( دروزة-0995 ،أ) بأنيا  - 0995( :أ)  " :استراتيجيات اإلدراؾ ومنشطاتيا
كأساس لتصميـ التعميـ " ،ط، 0جامعة النجاح ،نابمس.

 أحمد سميماف عودة  : )0998( ،القياس والتقويم في العممية التدريسية ،
ط(،)2اإلصدار الثاني  ،دار االمؿ لمنشر والتوزيع  ،المطبعة الوطنية  ،اربد .

 أمطانيوس  ،ميخائيؿ  : )0997( ،القياس والتقويم في الترلية الءديثة ،
منشورات جامعة دمشؽ  ،دمشؽ.

 جابر عبد الحميد جابر  : )0997( ،الذكاء ومقاييسو  ،ط ، 0,دار النيضة
العربية

 " : )0999( استراتيجيات التدريسوالتعمـ " ،ط، 0دارالفكرالعربي،القاىرة .
 :)2,,3( ، الذكاء المتعدد والفيم (تنمية وتعميق)  ،دار الفكر

 - جرواف  ،باف عزت  : )0999( ،التدريس الفعال  ،ط( ، )4مكتبة دار
الكتب لمنشر والتوزيع  ،عماف.

 - الحسيف  ،قاسـ سميماف  :)0990(،دراسة مقارنة لنظاـ امتحانات شيادة
الثانوية العامة في كؿ مف انجمتر والكويت ومدى امكانية االستفادة منو في

االردف ( ،اطروءة دكتوراه غير منشورة )  ،جامعة عيف شمس  ،كمية التربية
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 الراوي  ،خاشع محمود ( : )2,,,المدخل الى ااء اء ،ط( )2دار الكتب
لمطباعة والنشر  ،جامعة الموصؿ.

 الرحو  ،جناف سعيد  :)2,,5( ،اساسيات في ممم النفس  ،ط( )0الدار
العربية لمعموـ  ،بيروت.

 - صالح الديف عرفة محمود  : )2,,6( ،تفكير لالد ءدود  ،رؤب ترلوية
معا رة  ,ط( ، )0عالـ الكتب لمنشر  ،مصر.

 عباس محمد خميؿ  : )2,,9( ،مناىج اللءث في الترلية وممم النفس ،
ط( ، )2دار المسيرة لمطباعة والنشر والتوزيع  ،عماف.
 العتابي  ،عبد اهلل مجيد حميد  : )2,,6( ،بناء مقياس مقنف لسمات

الشخصية المفضمة لمقبوؿ في معاىد اعداد المعمميف والمعممات في العراؽ،

(اطروءة دكتوراه غير منشورة)  ،الجامعة المستنصرية  ،كمية التربية.

 عدس 0عبد الرحمف  : )0998( ،ممم النفس الترلوي  ،نظرية معا رة ،
عماف  ،دار الفكر.

 فاتف صالح عبد الصادؽ  : )2,,3( ،القدرات العقمية المعرفية لذوي

ااءتياجات الخا ة  ،ط( ، )0دار الفكر لمنشر والطباعة والتوزيع  ،عماف.

 قطامي  ،يوسؼ وقطامي  ،نايفة  : )2,,,( ،سيكولوجيا التعمم ال في  ،ط
( ، )0دار الشروؽ  ،عماف.

 كاردنر  ،ىوارد  : )2,,5( ،الذكاء المتعدد في القرن الءادي والعشرين ،
ترجمة عبد الحكـ أحمد الخزامي  ،دار الفجر لمنشر والتوزيع  ،عماف  ،االردف.

 محمد عبد اليادي  ،حسيف  : )2,,6( ،مدخمك العممي الى ورشة ممل

وفق نظرية الذكاءات المتعددة  ،ط( ، )0دار الفكر لمنشر والتوزيع  ،عماف.
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 نبيؿ رفيؽ محمد ابراىيـ  : )2,,8( ،الذكاءات المتعددة لدى طمبة مدارس

المتميزيف واقرانيـ االعتياديف في المرحمة الثانوية (دراسة مقارنة) (،اطروءة

دكتوراه غير منشورة)  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية ابف الييثـ .

 نوفؿ محمد  :)2,,7(،الذكاء المتعدد في غرفة ال

 ،ط( )0دار المسيرة

لمنشر والتوزيع والطباعة  ،عماف.

 أبو جادو  ،صال محمد عمي ومحمد بكر نوفؿ ( " : )2,,7تعميـ التفكير
النظرية والتطبيؽ "  ،ط ، 0دار المسيرة  ،عماف.

 آؿ بطي  ،جالؿ شنتة جبر ( " : )2,,9بناء برنامج تدريبي لمدرسي الفيزياء
عمى أنماط المنشطات العقمية وأثره في أدائيـ والتحصيؿ والتفكير العممي لدى

طمبتيـ" ( ،أطروحة دكتوراه نير منشورة)  ،كمية التربية ػ ابف الييثـ  ،جامعة
بغداد  ،بغداد .

 الحيمة  ،محمد محمود ( " :)0999التصميـ التعميمي نظرية وممارسة"  ،ط،0
دار المسيرة  ،عماف.

 دروزة 0أفناف نظير ( " : )2,,4أساسيات في عمـ النفس التربوي (استراتيجيات
اإلدراؾ ومنشطاتيا كأساس لتصميـ التعميـ) دراسات وبحوث وتطبيقات"  ،ط0

 ،دار الشروؽ  ،عماف.

 راىي  ،قحطاف فضؿ ( " : )2,,8فاعمية تصميـ تعميمي ػ تعممي باستخداـ
نمطيف مف منشطات استراتيجيات اإلدراؾ في تدريس األحياء وأثرىما في

التفكير العممي وتنمية الوعي البيئي " ( ،أطروحة دكتوراه منشورة) ،كمية التربية

ػ ابف الييثـ  ،جامعة بغداد  ،بغداد .
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 الشريؼ  ،قاسـ والسطراف ( " : )0987دراسة أثر األسموب المعرفي عمى

األداء في بعض المواقؼ االختبارية  ،مجمة العموـ االجتماعية  ،المجمد الرابع

 ،العدد الثالث عشر  ،جامعة الكويت  ،الكويت .

 عبد السالـ 0مصطفى عبد السالـ " : )2,,6( 0تدريس العموـ ومتطمبات
العصر "  ،ط ،0دار الفكر العربي  ،القاىرة.

 oمطية  ,مءسن ممي " : )2,0,( ,استراتيجيات ما وراء المعرفة في فيـ
المقروء "  ،دار المناىج  ،عماف .

 قطامي 0يوسؼ وماجد أبو جابر ونايفة قطامي " : )2,,5(0نظريات التعمـ
والتعميـ "  ،ط ،0دار الفكر  ،عماف.

 و ازرة التربية والتعميـ ( " : )0995ورقة عمؿ التعمـ الثانوي "  ،مطبعة و ازرة
التربية ،بغداد.

 زيتوف  0حسف حسيف :)2,,5(،أسالي تدريس العموم،ط،0دار الشروؽ لمنشر
والتوزيع عماف -االردف .

الخزاعمة محمد سميماف والزبوف ،منصور حمدوف والخزاعمة ،خالد والشوبكي
عساؼ

(:)2,00طرائؽ التدريس الفعاؿ دارالصفاء عماف

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

132

العدد ( )22لسنة ()2032

اثر استراتيجية اإلدراك المعرفية في الذكاءات المتعددة فيي ميادة مميم ااءيياء ليدب طالليات ال ي
............................................................................الرالع العممي

: الم ادر األجنلية:ثانيا

 Anastasi& Susana Urbina , (1997) : Psycholgical testing
, New Jersey,

Prentic –Hall line .

 Eble , R.L : (1972) Essentials of Educational
Measurement New, Jerse
Hall , Ine .

Engle wood

Cliffs –

-

 -Morgan , A , H, : (1992) Analysis’s of Gardner theory
of Multiple Intelligence . Development Review Vol
,(11)

 Nunnaly . S., (1987) : Psychometric theory, Nc .
McGraw Hill .

 Curtis, R.V. &Reighluth, C.M.(1984) : " The Use of

analogies in written text". Instructional Science", N.(13) , p
: 99-117 .

 Kiewra, K. A., DuBois, N.F., Christain, D. (1991) : "
Taking Functions and techniques", Journal of Educational
Psychology,vol (83) , No(2) .

 Mealey, D.L. &Nist, S.L. (1989): " Postsecondary teacher
directed comprehension Strategies". Journal of Reading,
(March) p. (484 –493 ) .

)2032( ) لسنة22( العدد

133

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

اثر استراتيجية اإلدراك المعرفية في الذكاءات المتعددة فيي ميادة مميم ااءيياء ليدب طالليات ال ي
............................................................................الرالع العممي

 Osman, M. &Hannafin , M.J. (1993): " The effects of

think- ahead wuestions on learning and retention", Paper
Presented at the Annual Meeting of the American.

 Waxman , H.C. (1987) : " Effective lesson instructions and
Preinsructional activities A review of

recent research".

Journal of class room Interaction,Vol (23) , No (1) .

)2032( ) لسنة22( العدد

134

مجلة ابحاث الذكاء والقدرات العقلية

