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الفصل األول
مدخل الدراسة

مقـدمـة:
تعد نظرية الذكاءات المتعددد ااددد مده ندر نظريدات الدذكاء الددديم انتمامدا لعمليدة التعلدير
اال ددتعلر االتقلي ددات الترلاي ددة لم ددي تد ددم المعلم دديه أل ددي التاكي ددر ل ددي كد د

ند داا ال ددذكاءات دي ددم

تتسااى نميتما جميعا معا انذا يختلف مع نظر التعلر الت ليدية لاي النظار التعليمي الت ليدى يدتر
التركيز ألي الذكاء اللاظي االرياضي انجدا القالدف لدي الممدارات التدي يدتر ياسدما لدي ضداء ندذيه
الناأيه ل ق مه الذكاءات المتعدد .
ال ددد دددر  Howard Gardnerنظريتددع أدده الددذكاءات المتعدددد فا مددر لددي كتدداف قددر
الع د  3891اليمددا يدرلك لكددر الدذكاء الاادددد كدددا ألدي القا ددة الع ليدة مدكدددا ألدي اجدداد العددديد
مدده ال دددرات الع ليددة المسددت لة الددي دددد مددا لدددى الاددرد اتجتمددع لددي سددلعة ذكدداءات تتم د ليمددا يلددي
ذكاء لغاى ذكاء منق ي  /رياضي ذكاء جسمي  /دركدي ذكداء مكداني ذكداء ماسدي ي ذكداء
شخصي ذكاء اجتماأي .
اتعتمد نذه النظرية لي أملما ألي أدد مه الملادئ يمكه أرضما ليما يلي
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ه ندذه افنمدداق السدلع تعمد متااألددة معدا لكدده نتاجمددا يختلدف مدده لددرد الدي خر للكد انسدداه
نصيلع منما جميعا الكه اللعك يمتلك منما د ار أاليا االلعك دظع منما لي

االدلعك

ال الم متاسق .
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ه نم دداق ال ددذكاء يمك دده للا ددرد تنميتم ددا ا اترت دداء لم ددا اذا تد داالرت لدي ددع ال ددداالع ااذا م ددا اج ددد
التشجيع االتدريف المناسليه لالك ير مه المراه يددى الي اإلت اه .
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ه نددذه افنمدداق متكاملددة داخ د الاددرد ت يعمد

ددددنا لماددرده للكددي تاكددر جيدددا ت لددد ه ت ددر

الكددي تعددرف تلددد ه تدددرك يددديك الكددي تتااأ د مددع مجتمعددك تلددد ه تامددر ناسددك اك نددا
يعتمد ألي غيره .
2

ه الارد يستقيع التعلير أه ك ذكاء لأك ر مه اسيلة ل د يجم

-4

ددنا ال راء (ذكاء لغاى)

لكنع يجيد رااية ال صص (انا ذكاء لغاى يضا) ا د ياش انساه ما لي العزف ألي العاد
لكن ددع يجي ددد الكتال ددة أل ددي األ ددة الكاتل ددة ا اس ددتخدار الكملي دداتر (ذك دداء مك دداني) ل ددي (اس ددماأي
الدرديرى رشدي كام

. )93 – 90 2003

اتعد الكااء اتجتماأية  Social Competenceمه العاام
التااأالت اليامية للارد مع المديقيه لع لي مجاتت الديا المختلاة
التااأالت لالكااء مه أاام

المممة لي تدديد قليعة
االتي تعد لي دالة اتصاف

ت دير الذات االتاالق الناسي ألي المستاييه الشخصي ااتجتماأي

ايدكد نذا الري نتائج دراسة رزق الرانير ا مجد مدماد ( )3881التي كشات أه اجاد أال ة
ارتلاقيع ماجلة ليه الكااء اتجتماأية ات دير الذات .ال د شار قريف شا ي ( )2002الي ضرار
ه يتالر لدى المعلر الكااء اتجتماأية دتي يستقيع ه ي ار لداره ا ه يد ق نداف العملية
التعليمية لالمعلر الذي يعاني مه ضعف الكااء اتجتماأية يد ر سللا ألي قاللع األي اتجاناتمر
الدراسية ( قريف شا ي

.) 4 2002

ايشير لالير ا خراه ) Faber, et al.(1999الي ه الكااء اتجتماأية ني در الارد ألي
التااأ لشك لعا مع المديقيه لع
اتجتماأية

اني تشم ال در ألي ايجاد مكاه مناسف للارد لي الماا ف

اتدديد السمات الشخصية االداتت اتناعالية لآلخريه لنجا

المناسلة لمعاملتمر اتد يق نذه الاسائ

ناء التااأ

اانت اء الاسائ

اتتقار الكااء اتجتماأية لي الا ت الذي

يتعلر ليع الارد كيف يتص لالنشاق المشترك مع اأخريه ايشارك ليع( Faber, et al. , 1999 : .
)4326
ا تعد الكااء اتجتماأية مظلة لجميع الممارات اتجتماأية التي يدتاجما الارد لكي ينجح لي
دياتع اأال اتع اتجتماأية لالشخص ذا الكااء اتجتماأية ينجح لي اختيار الممارات المناسلة لك
ما ف ايستخدمما لقرق تددي الي نااتج ايجالية (دسه مصقاي .) 2003: 212
اتشير سماء السرسي ا ماني ألد الم صاد )(2000الي لعك سلاف اتنتمار لالكااء
اتجتماأية لأللراد اني :
3

 نما ت در مدشرات نسلية للكااء اتجتماأية للارد مما يتيح لع لرصة الم ارنة مع لراد لي ناسالسه االجنس االمستاى اتجتماأي اال الي.
 نما تاضح درجة المتغيرات الليئية التي تد ر لي شخصية الارد. نما تايد لي التعرف ألي الجماأات غير الساية ( سماء السرسي ا ماني ألد الم صاد 2000ص .) 20
ايستعرك نماذج شاليلساه ) Shavelson (1976مستايات لمامار الذات تلد لامار الذات
العار ايتار أنع مامار الذات افكاديمي ايشم ماانير أه المااد الدراسية ر مامار الذات غير
افكاديمي ايشم ماانير ذات اجتماأية ااناعالية اجسمية لي( دقاه دمد الظانر .)67 2004
اتعتلر صعالات التعلر مه المشكالت الترلاية الخاصة فنما ذات لعاد ترلاية اناسية
ااجتماأية نظ ار لتزايد أداد التالميذ الذيه يعاناه مه صعالات التعلر مه ماد ا معظر المااد
الدراسية لعجزنر الدراسي اتكرار رسالمر لي الصف الدراسي مما يجعلمر ت يتااءماه مع الاصا
الدراسية العادية االمنانج العادية لمنمر مه يتخلااه لي تعلر الكالر
استخدار اللغة ا الذيه يااجماه صعالة لالغة لي تعلر ال راء

ا ت تنما لديمر سمالة

ا ال يار للعك العمليات الدسالية

الشك أار يعجزاه أه التعلر لاتساليف المعتاد مع نمر ليساا متخلايه أ ليا الكنمر يتخلااه
أه نظائرنر اياشلاه لي التعلر فسلاف مختلاة ..ات انع يجمع لينمر جميعا مظمر اادد ألي ات
نا التلاأد ا اتندراف لي نما ال درات (لتدي ألد الردير .)3882
ايعتلر ك مه الذكاء الشخصي ااتجتماأي ك ر ارتلاقا لمامار الذات االكااء
اتجتماأية مه نماق الذكاءات افخرى.
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مشكلة الدراسة :
تتللددار مشددكلة الد ارسددة الداليددة لددي د ارسددة ددر لرنددامج ددائر ألددي الددذكاءات المتعدددد لددي تدسدديه
مامددار الددذات ا الكادداء اتجتماأيددة لدددى التالميددذ ذاى صددعالات الددتعلر لالدل ددة افالددي مدده التعلددير
افساسي.
ا د لتت العديد مه الدراسات اه القالف ذاى صعالات التعلر لديمر صار لي الكااء
اتجتماأية امامار الذات م

دراسة ك

مه " دمد دمد أاا د" "ا شرف مدمد ألد الغني

شريت(,"" )2004األد الدميد سعيد دسه("," )2008

ادراسة سلقاه ألداهلل مدمد

الميا ( ,)2007ا دراسة ساراكاجلا امينديه اايلتشيسكاي & (Saracoglu, Minden
) ,Wilchesky, 1989ادراسة جرالنيك ارياه ,(1990)Grolnick & Ryanادراسة اللار
) , Elbaum(2002ادراسة سامة اللقاينع ا مأماه غاانمة) , (2005ادراسة مانسي
). Mansell(2004
وتتحدد مشكلة الدراسة الحالية في اإلجابة عن التساؤل الرئيسى التالى :
ما ر لرنامج دائر ألدي الدذكاءات المتعددد لدي الكاداء اتجتماأيدة امامدار الدذات لددى تالميدذ
المردلة اتلتدائية ذاى صعالات التعلر؟
وينبثق عن هذا التساؤل التساؤالت التالية :
 -3مددا ددر لرنددامج ددائر ألددي الددذكاءات المتعدددد لددي الكادداء اتجتماأيددة لدددى تالميددذ المردلددة
اتلتدائية ذاى صعالات التعلر؟
 -2مددا ددر لرنددامج ددائر ألددي الددذكاءات المتعدددد لددي مامددار الددذات لدددى تالميددذ المردلددة اتلتدائيددة
ذاى صعالات التعلر؟
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أهداف الدراسة :
تسعي هذه الدراسة إلي تحقيق األهداف اآلتية :
 -3الكشف أه ر اللرنامج التدريلي ال ائر ألي استخدار استراتيجيات الذكاءات المتعدد

لي

الكااء اتجتماأية لدى أينة مه التالميذ ذاى صعالات التعلر.
 -2الكشف أه ر اللرنامج التدريلي ال ائر ألي استخدار استراتيجيات الذكاءات المتعدد

لي

مامار الذات لدى أينة مه التالميذ ذاى صعالات التعلر.

أهمية الدراسة :
تمتر نذه الدراسة لمدخ جديد لتنمية الكااء اتجتماأية امامار الذات لدى تالميذ المردلة
اتلتدائية ذاى صعالات التعلر اي ار نذا المدخ

ألي نظرية الذكاءات المتعدد

امه النادية

التقلي ية تتضح نمية الدراسة ليما يلي د
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يمكه اتستااد مه الدراسة الدالية لي اضع لرامج ائمة ألي نظرية الذكاءات المتعدد

لمساأد التالميذ ذاى صعالات التعلر ال رائية ألي تدسيه مامار الذات االكااء اتجتماأية لديمر.
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اأداد م ياس جديد يمكه استخدامع كأدا سيكامترية ايع ت يس لشك مددد اااضح الكااء

اتجتماأية لدى تالميذ المردلة اتلتدائية ذاى صعالات التعلر.

مصطلحات الدراسة :
( )4البرنــــامج : Program

الم صدداد لاللرنددامج الدددالي نددا اأددداد خقددة مدده مجماأددة جلسددات تدتدداى ألددي ممددار

تعليمية ائمة ألي مجماأة مه استراتيجيات الذكاءات المتعدد متم لة لدي تدديدد اتدتياجدات

التدريس ددية اافن ددداف العام ددة االس ددلاكية اافنش ددقة الترلاي ددة المادل ددة االت ددي يمارس ددما تالمي ددذ
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المردلد ددة اتلتدائيد ددة ذاى صد ددعالات الد ددتعلر لمد دددف د ارسد ددة رند ددا لد ددي مامد ددار الد ددذات االكاد دداء

اتجتماأية لديمر.

( )2مفهوم الذكاءات المتعـددة Multiple Intelligence :

ايعرف ) " Gardner" (1999الذكاء لأنع مجماأة مه ال درات التدي تسدمح للادرد ه

يد المشكالت

ا ه يشك منتجات لما مكانة لي مديق دالي مدا ا ك در اتجتمدع ندذه

ال درات لي سلعة ذكاءات ساسية تمدت زيادتمدا لعدد ذلدك الدي ال دة أشدر نمقدا مده الدذكاءات

اتتم

افنماق السلعة الالي التي دددنا جاردنر كالتالي

 -1الذكاء اللغاي  Linguistic intelligenceلأنع ال ددر ألدي الدساسدية لاللغدة المنقا دة
ا المكتالة اال در ألي تعلر اللغات اال در ألي استخدار اللغة.

 -2الدذكاء المنق ددي /الرياضددي  Logical – Mathematical intelligenceلأنمددا ل دددر

ألددي تدلي د المشددكالت لشددك منق ددي اتنايددذ العمليددات الدسددالية لكادداء االكشددف أ ده

ال ضايا لشك أملي اكذلك ال در ألي التاكير المنق ي.

 -3الذكاء المكاني/اللصري  Spatial intelligenceلأنع ال در ألي تصار العالر المكاني
داخليددا لصددار أ ليددة م د القري ددة التددي يلدددر لمددا اللدددار لددي رجدداء العلددر الااسددع ا
القري ة التي يستخدمما تأف الشقرنج.
 -4الددذكاء الجسددر /الدركددي  Bodily - Kienesthestic intelligenceي صددد لددع دددر
اإلنساه ألي استخدار الجسر ا جزاء منع لد المشكالت.

 -5الذكاء الماسي ي  Musical intelligenceانا ال در ألدي ادراك الماسدي ي االتدليد
الماسي ي ااإلنتاج الماسي ي االتعلير الماسي ي.

 -6الددذكاء الشخصددي  Intrapersonal intelligenceايعنددي دددر الاددرد ألددي ه يتعمددق
داخ ناسع ايعرف امكاناتع اكيف يتعام مع افشياء .

 -7الذكاء اتجتماأي  Social intelligenceندا ال ددر ألدي لمدر ناايدا اداالدع ارغلدات
افشخاص اأخريه االتااأ معمر لكااء .) Gardner" ,1999 : 34 - 43).
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ا ددد ظمددرت نظريددة الددذكاءات المتعدددد لددي ال مانينددات مدده ال ددره الماضددي ا خددذت

تتقددار للعددد ه ددددت لسددلع ذكدداءات ددر تسددع دتددي اصد أدددد الددذكاءات التددي شددملتما
نذه النظرية ألي ال ة أشر نمق مه الذكاءات.

( )3الكفاءة االجتماعية : Social Competence:
يعرف االش اليرمداه )Welsh &Bier man(2003الكاداء اتجتماأيدة لأنمدا الممدارات
اتجتماأيددة ا الاجدانيددة ا المعرليددة ا السددلاكيات التددي يدتدداج اإلل دراد اليمددا مدده ج د تكدديامر

اتجتماأي الناجح (Welsh J. & Bier man K., 2003:6) .

مهارات الكفاءة االجتماعية
يذكر كازده ) Kazdin (2000مجماأة ممارات مكانع للكااء اتجتماأية ني تاكيد

الذات اممارات المااجمة اممارات التااص

).) A., 2000,334
ني

ايددرى مجدددى دليددف ()2003

اممارات تنظدير المعرلدة االمشداأرKazdin, .

ه مكانددات الكادداء اتجتماأيددة تشددم خمسددة أناصددر

 -1ال در ألي تأكيد الذات
 -2اإللصا أه الذات .

 -3مشاركة اأخريه لي نشاقات اجتماأية
 -4اظمار اتنتمار لاأخريه .

 -5لمر منظار الشخص اأخر(مجدي دليف  2003ص .) 7
التعريف االجرائى للكفاءة االجتماعية :ني نمدق مده تاداأالت الادرد اتجتماأيدة مدع اأخدريه لمدا
تتض ددمنع م دده مم ددارات تأكي ددد ال ددذات االمش دداركة ل ددي النش دداقات اتجتماأي ددة ايد دددده اللاد ددم اجرائي ددا
لالدرجة التي يدص أليما التلميذ لي م ياس الكااء اتجتماأية (اأداد اللادم).
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( )1مفهوم الذات: Self-concept
يعدرف تدار ازمدالده )  (Tam et al., 2003مامدار الدذات لأندع اقدار مرجعدي لاكدر الادرد أده
ناسع يتكاه خال تااأ الارد مع العالر المديق به ). (Tam et al., 2003
وعرفه كيم وكاسير ولي  (Kim, Kasser, & Lee,2003),بأنع مجماأة اتأت ادات
التي يدملما افلراد دا ناسمر). (Kim, Kasser, & Lee, 2003
التعريــف االجرائــى لمفهــوم الــذات :يددددده اللادددم اجرائيددا لالدرجددة التددي يدصد أليمددا التلميددذ لددي
م ياس مامار الذات (اأداد ادمد ألدالردمه االسيد الاناشر).

( )5صعوبات التعلم

Learning Disabilitie

تعددرف صددعالات الددتعلر لأنمددا تسددتخدر لاصددف مجماأددة مدده التالميددذ يظمددراه انخااضددا لددي
التدصددي الد ارسددي ايتميددزاه لددذكاء متاسددق ا لدداق المتاسددق الددديمر صددعالة لددي اادددد ا ك ددر
لي العمليات المتصلة لالتعلر كال راء

ا الكتالة ا النقدق ا المجداء انددتء التالميدذ لديس لدديمر

ى نددا خددر مدده اإلأا ددة اتيعدداناه مدده درمدداه س دااء كدداه ( ددالي ا ا تصددادى ا تعليمددي ) ات
يعاناه مه اضقرالات اناعالية داد ا اأتال صدي(.)NJCLD,1994
ايتميز افقاا ذاي صعالات التعلر لمجماأة مه الخصائص تختلف أه زمالئمر العادييه
منما الخصائص المعرلية االتي يظمر ليما ه لديمر صعالة لي اكتساف اات اه ااستخدار المعلامات
الي ستخدار الممارات افساسية لد المشكلة (سيف ألداه .)621 6991
التعريف االجرائى لصعوبات التعلم :صدعالات الدتعلر ندي اضدقراف لدي العليدات الناسدية اتساسدية
كاتنتلاه االتذكر ااتدراك اتنعكس ألي اداء القالف افكاديمي ايعدرف اللاددم صدعالات الدتعلر لدي
الد ارسددة الداليددة لأنمددا الدرجددة التددي يدصد أليمددا التلميددذ ألددي اختلددار الاددرز العصددلي السدريع تعريددف
مصقاي كام .
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الفصل الثانى
مفاهيم الدراسة
تناا اللادم لي نذا الاص اإلقار النظرى للدراسة الدالية اني ألار أه المتغيرات التدي

تتضددمنما الد ارسددة ديددم ددار اللادددم لت سددير اإلقددار النظددرى الددي ارلعددة مددداار رئيسددية ألددي الندددا

الت د ددالي المد د ددار افا ايتن د دداا لي د ددع نظري د ددة ال د ددذكاءات المتع د دددد

المد د ددار ال د دداني ايتن د دداا لي د ددع

الكااء اتجتماأيددة المدددار ال الددم ايتندداا ليددع مامددار الددذات المدددار ال ارلددع ايتندداا ليددع صددعالات

التعلر.

المحور األول :نظرية الذكاءات المتعددة
مفهوم الذكاءات المتعددة
يعتلددر مامددار الددذكاء مدده ك ددر الماددانير الناسددية شددياأا لدديه السدديكالاجييه االعامددة األددي الددرغر
مه الكدر الكليدر مده الد ارسدات االلددام لدي مجدا الدذكاء ات ندع ت ياجدد تعريدف مدددد للدذكاء الكده

يمكدده تدديددد لعددك ال دددرات التددي تسدداد معظددر تعرياددات الددذكاء انددي (ال دددر ألددي التاكيددر المجددرد –

ال در ألي التعلر – ال در ألي د المشكالت – ال در ألي التكيف ااترتلاق لالليئة).

اتعتلر نظرية الذكاءات المتعدد ارئدد لدي الكشدف أده ال ددرات الع ليدة ا ياسدما لددي الادرد مده

جمددة االكيايددة التددي تظمددر لمددا نددذه ال دددرات اكددذا افسدداليف التددي تددتر لمددا أمليددات الددتعلر ااكتسدداف
المعرلة لمي لم الة منظار جديد ل درات الارد المتعدد االمتناأدة لدالمخزاه اللشدري يزخدر لقا دات
ااستعدادات متناأع امختلاة ات يمكه دصرنا لأية دا لي ال ددرات اللغايدة االمنق يدة  /الرياضدية

لد ه ال دددرات افخددرى الجسددمية /الدركيددة االمكانيددة االماسددي ية ليسددت د

يمددة مدده نظيرتمددا المنق يددة

/الرياضية االلغاية لمي لضاء تتمدار ليع العملية التعليمية ألي المدتعلر ذاتدع لديدم يعمد ايندتج
ايتااص لشك يد ق ليع ذاتع ايشلع رغلاتع الالتالي ل ه نذه النظرية لما نمية كلير لي افاسداق

الترلاية (قارق ألد الرداف أامر . )56-55 2002
ايرى "جاردنر" ه الذكاء امكانية تتعلق لال در ألي
( )1د المشكالت.
( )2تشد ددكي الن د دااتج لد ددي سد ددياق خصد ددف اما د ددف قليعد ددي (م د دراد ألد ددي أيسد ددي اليد ددد السد دديد

دمد .)17 2006

11

الددذلك يكدداه جدداردنر ددد خددرج أدده النظريددة الت ليديددة لنسددلة الددذكاء االتددي كانددت تت يددد لملددد يه

رئيسييه نما

 المعرلة اإلنسانية افدادية. -اصف الارد ألي نع لديع ذكاء اادد يمكه ياسع  .لي(جالر ألد الدميد )302003

المباديء الرئيسية التى تقوم عليها نظرية الذكاءات المتعددة:

تلنددي نظريددة الددذكاءات المتعدددد ألددي مجماأددة مدده الملدداديء االمسددلمات لل ددد د دار ك د مدده

اسماأي الدرديري رش ددي كامد (Gwendolyn et al. )21-20 2001
) Karen (2001:182أصار الدسا ي اسماأي

)(1997:115

السيد ألد الدداير ألدد السدالر (-304 2003

 )305مدمدد ألدد المدادي دسديه (David, W. (2007:1605) )12 : 2003

سدميع ألدد

الدمي ددد دم ددد ( )27 2007ص ددااء دم ددد مدم ددد ( )32 2007لت دددير مجماأ ددة م دده المل دداديء
االمسلمات التي امت أليما نظرية الذكاءات المتعدد االتي يمكه تدديدنا لي الن اق التالية.

 ه نددذه افنمدداق السددلع تعم د معددا متااألددة لكدده نتاجمددا يختلددف مدده لددرد أخددر  ...للك د انسدداهنص دديلع منم ددا جميع ددا

االلعك اأخر متاسق.

الك دده ال ددلعك يمتل ددك منم ددا ددد ار أالي ددا اال ددلعك دظ ددع منم ددا ليد د

 ه نماق الذكاء يمكه للارد تنميتما ا اترت اء لما اذا تالر لديع الدالع ااجدد التشدجيع االتددريفالمناسليه لالك ير مه المراه يددي الي اإلت اه.

 -ه نددذه افنمدداق متكاملددة داخ د الاددرد ت يعم د

ددددنا لماددرده للكددي تاكددر جيدددا تلددد ه ت ددر

الكددي تعددرف تلددد ه تد درك يدددك الكددي تتااأ د مددع مجتمعددك تلددد ه تامددر ناسددك اك د نددا

يعتمد ألي غيره.

 -ه لاستقاأة الارد التعلير أه ك ذكاء لأك ر مه اسيلة

ل د يجم

ددنا ال راء (ذكاء لغداي)

لكنع يجيد رااية ال صص ( انا ذكاء لغاي يضا) ا د ياش انساه مدا لدي العدزف ألدي العداد

لكنع يجيد الكتالة ألي األة الكاتلة ا استخدار الكملياتر (ذكاء مكاني).
 -تاجد قرق أديد لتنشيق ك ذكاء.

 لددر تقددار نظريددة الددذكاءات المتعدددد تسددتلعاد افلدراد الكدده للسددما لكد الندداس ه يسددمماا لدديالمجتمع مه خال ما يمتلكانع مه ناادي ال ا الخاصة لمر.

 الذكاءات المتعدد لما مراكز مددد لي المخ اللشري ايمكه ه تعم مجتمعع ا لشك مست . ك افلراد ادريه ألي ه يكاناا ملدأيه نذا جزء مه د مر القليعي.11

 -يمكه ه يتر التعرف ألي الذكاءات المتعدد ا ياسما اتدديدنا.

 يجف منح ك شخص الارصة لكي يتمكه مه التعرف ألي ذكاءاتع المتعدد . -اسددتعما

دددد ن داا الددذكاءات المتعدددد يمكدده ه يمددر لددي تنميددة اتقدداير نددا خددر مدده ن داا

الذكاءات المتعدد .

 -يمكه ياس ات يير ال درات الع لية المعرلية التي ت دف اراء كد ندا مده نداا الدذكاءات المتعددد

اكدذلك يداس الشخصدية ا يداس الممدارات اال ددرات الارأيددة الخاصدة لكد ندا مده نداا نددذه

الذكاءات المتعدد .

أنواع الذكاءات المتعددة:

انسددتعرك ليمددا يلددي ن داا الددذكاءات السددلعة التددي تددددم أنمددا "جدداردنر  "Gardnerااسددتالت
المدكات
( )1الذكاء اللغاي Linguistic intelligence
شاأر يلذ
ا
يذكر "جاردنر  "Gardnerه الذكاء اللغاي يمكه رديتع لاضا أندما نرى
صارى جمده لي صياغة صيد شعرية للكي يجيد تلد ا ه يكاه دساسا للمعاني ملما ل ااأد
اللغة لديع خيا خصف يستقيع ه يرتف الصار مه خاللع ما افمر لالنسلة للعادييه مه غير
الشعراء لاستخداممر للغة يتددد الق اختصاصاتمر اذكادنر اللغاي يظمر لي اقار ممنمر التي
ي اماه لما لرجا ال اناه االمداميه يستخدماه لالغة اللغة لي ا نا اأخريه لينما رلاف ممنة
التعلير ليستخدماه ذكاءنر اللغاي لي الشر االتاسير امساأد تالميذنر ألي تذكر المعلامات
اتاجيممر الي التأم االتاكير لي الماضاأات) Gardner, 1993: 75 - 81انذا الذكاء يظمر
لدى تالميذ المدارس مه خال التالأف لافلااظ اسرد ال صص االدكايات اكتالة الت ارير
االمالدظات ).(White; Blythe &Gardner, 1992: 181
ايضر نذا الذكاء ال در ألي تناا امعالجة لناء اللغة (جالر ألد الدميد 2003ر  )10كما
ه تسمية الممار اللغاية "ذكاء" يتسق مع ما ف ألر الناس الت ليدي ديم شار اللدم العلمي الي
اجاد منق ة لي المخ تسمي "منق ة لراكا" مسئالة أه انتاج الجم الصائلة ندايا الغايا االارد
الذي يعاني مه خل لي نذه المنق ة يجد صعالة لي التعلير لغايا أما ياممع ايريد تاصيلع
لآلخريه اتشير لدام ألر ناس النما الي تقار انما اللغة أند افقاا لشك الت ألر ال الات
المختلاة ). (Walters & Gardner, 1995: 60 – 61
( )2الذكاء المنق ي الرياضياتي (الدسالي) Logical – Mathematical intelligence
نذا الن ا مه الذكاء لد ع أدد مه ألماء الناس الت ليدييه ا لت اجاده مه خال الشااند اافدلة
افملري ية االليالاجية ايظمر نذا النا مه الذكاء مه خال در الارد العالية لي استخدار افأداد
لااألية م لما الدا لدى اإلدصائييه االمداسليه ايظمر يضا لي الدساسية للنماذج اافنماق
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المنق ية االعال ات اال ضايا االتجريدات افخرى ا ناا العمليات التي تستخدر لي خدمة الذكاء
المنق ي الرياضياتي تضر الاضع لي لئات االتصنيف ااتستنتاج االتعمير االدساف ااختلار
الاراك (جالر ألد الدميد 2003ر  )10اي َعد نذا الذكاء ك ر نمية مه الذكاءات افخرى رغر
أال تع لما اذلك لداره افساسي لي تنمية الع اإلنساني اد لعك المشكالت التي تشغلع.
(ناارد جاردنر 2004ر .)315
( )3الذكاء المكاني (المرئي) Spatial intelligence
يظمدر نددذا الندا مدده الددذكاء لدي السددار ألدر اللدددار ااسددتخدار النظدار الرمددزي لدي الخدرائق الددي
لعلة الشدقرنج الدي التصدار اللصدري لدي الادرال ا الاضداء اتشدير لددام الددمال الدي ه النصدف
الكددراي افيمدده للمددخ نددا المسددئا أدده المعالجددة المكانيددة ا ي خلد لددي نددذا الجددزء يجعد صددادلع ت
يستقيع تمييز افشكا االمناظر ايلجأ الي التاكير لصدات أدا كندا مده التعدايك مدا الشدخص
افأمي يتعدرف ألدي افشدكا مده خدال تمريدر يدده ألدي الشديء قدات اأرضدا ايتدرجر ندذه الدركدة
الددي دجددر الشدديء اذلددك ياضدددع ذكدداده المكدداني الددذي يداازي اإلدراك اللصددري المرئددي أنددد الشددخص
غيدر الكايدف ) (Walters & Gardner, 1995: 61 - 62لالدذكاء المكداني اذه ندا ال ددر ألدي
ادراك العالر اللصري المكاني لد ة (جالر ألد الدميد 2003ر  )10ااجدراء التددايالت االتعدديالت
ألي ادراكات المرء افالية اال در ألي اأاد الدا جاانف مه خلر المرء اللصدرية (نداارد جداردنر
2004ر  )323ايظمر نذا الندا مده الدذكاء لددى الممندسديه االمعمدارييه االندداتيه الددى القدالف
الددذيه تسددتمايمر الخ درائق االرس ددامات اافشددكا الماجدداد لددي كت ددلمر(White; Blythe & .
)Gardner, 1992: 181
( )4الذكاء الجسمي د الدركي ( الدس دركي) Bodily - Kinaesthetic intelligence
يشير الذكاء الجسمي د الدركي الي الخلدر االكاداء لدي اسدتخدار الادرد لجسدمع ككد للتعليدر أده
افلكار االمشاأر كما نا الدا لي المم االرياضي اال ار ص اكذلك انتاج افشدياء اتدايلمدا كمدا
نددا الدددا أنددد الج د ار االميكددانيكي االدرلددي ايضددر نددذا النددا مدده الددذكاء ممددارات داخليددة ناأيددة
كالت ددوزر االتد داازه االمران ددة االس ددرأة (ج ددالر أل ددد الدمي ددد 2003ر  )11ايمك دده تاجي ددع الدرك ددات
الناتجددة أ دده ن ددذا ال ددذكاء م دده خددال ال ي ددار لألع ددا مادي ددة أل ددي افشددياء ل ددي الليئ ددة المديق ددة (ند داارد
جاردنر 2004ر  )425ايتر التدكر ليما اضلقما مه خال ال شدر المخيدة االمخديخ أندد سديقر
ك مه النصايه الكراييه ما افشخاص الذيه يستعملاه يدنر اليمندي لد ه السديقر ألدي م د تلدك
الدركدة ماجداد لصدار قليعيدة لدي النصدف الكدراي افيسدر مده المدخ(Walters & Gardner, .
)1995: 210 - 212
( )5الذكاء الماسي ي Musical intelligence
يشير الذكاء الماسي ي الي ال در ألي ادراك الصيغ الماسي ية اتمييزنا االتعلير أنما لالغناء
ايضر الدساسية لإلي ا االقل ة ا اللده االجرس الاه النغمة ل قعة ماسي ية اغيرنا مه شكا
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ا د يكاه لدى الشخص استعداد ماسي ي
الماسي ي ا ااأدنا (جالر ألد الدميد 2003ر )11
ليالاجي ل ه تلمس يداه لة ماسي ية لالنصف الكراي افيمه مه المخ نا المسئا أه
الماسي ي اانتاجما لأي خل ليع يد ر ألي ال در الماسي ية لشك سللي (Walters& Gardner,
) 1995: 56ارغر تااات افلراد ليما لينمر لي نذه ال در ات نما تص لالتدريف االمراه.
(ناارد جاردنر 2004ر )237 - 236
( )6الذكاء اتجتماأي (ليه الشخصي) Interpersonal intelligence
اه نذا النا مه الذكاء يظمر مده خدال ال ددر ألدي مالدظدة الدداتت المزاجيدة االدداالع االناايدا
لدددى افشددخاص اأخ دريه االتمييددز لينمددا (جددالر ألددد الدميددد 2003ر  )11امداالددة دراء ناايددانر
دار لدددى لعددك رجددا الددديه االسياسددييه االمعلمدديه
دتددي الددا كانددت خايددة انددذا يكدداه ك ددر ظمد ا
در لدي المعرلدة اتجتماأيدة
دار كلي ا
اتشير لددام الددمال الدي ه الاصداص الجلميدة لدي المدخ تلعدف ا
االتلدف لددي نددذه المنق ددة يددددي الددي تغيدرات أمي دة لددي الشخصددية لمرضددي "الزنددايمر" رغددر معاندداتمر
اللغاية االمنق ية ات نمر يظلاه ألي درجة أالية مه المالئمة اتجتماأية اذلك فه المرك لديمر
يددد ر ألددي المندداقق الخلايددة مدده المددخ األددي الن دديك مدده ذلددك مرضددي "مددرك ليددك s disease
ُ "Pickالددذي يددد ر ألددي النداادي افماميددة للمددخ ليترتددف أليددع سدداء التاالددق اتجتمدداأي لددديمر االددي
جانف العاام الليالاجية المد ر ألي ذكاء الارد اتجتماأي تاجدد أاامد خدرى تدد ر أليدع كدرمداه
القاد مدده مددع لدي سدده ملكددر ا لددة تااأد الاددرد اجتماأيددا مددع اأخدريه لالتااأد اتجتمدداأي يلعددف
دار لي ص شخصية الارد اتنمية ذكائع اتجتماأي(Walters & Gardner,1995: 63- 64) .
ا
( )7الذكاء الشخصي (الذاتي) Intrapersonal intelligence
تركيز
ا
تددم "جاردنر  "Gardnerلي كتالع " قر الع " أه الذكاءات الشخصية لشك ك ر
لما يرى ه الديا الاجدانية دد المكانات الرئيسية للذكاء الشخصي ا اضح ه لمذا النا مه
الذكاء داره لي اررات الشخص الدياتية انا ألار أه معرلة الجاانف الداخلية أند الارد (ناارد
جاردنر 2004ر  )424 - 426التي تتم لي الاصا الي مشاأره الخاصة ااناعاتتع
اأااقاع ا درتع ألي لمر نذه اتناعاتت اتاجيع سلاكع لي ضائما انذا النا مه الذكاء نا
ك ر الذكاءات خصاصية لذا ل نع يتقلف دليال يستَ َي مه اللغة ا الماسي ي ا ي صار خرى
معلر أه الذكاء اذا تقلف افمر مه المالدظ ه يتعرف أليع ناء أملع داخ الارد لنلجأ الي
الذكاء اللغاي لن المعرلة الذاتية ) (Walters & Gardner, 1995: 65ما نشقة نذا النا مه
الذكاء تتركز لي الاص افمامي مه المخ ايتضمه نذا الذكاء ه يكاه لدى الارد صار أه
ناادي اتع اضعاع لضال أه درتع ألي لمر ذاتع اتأديلما( .جالر ألد الدميد 2003ر .)12
* نخلص مما سلق الي ه "جاردنر  "Gardnerاستقا مه خال نظريتع تاسيع مدى الذكاء
مدشر
ا
اإلنساني الي صي دد ممكه منت دا لذلك دصر الذكاء لي نقاق اختلارات ضي ة ت تعقي
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ماضاأيا أنع لالنجا لي الديا يتقلف ذكاء متعددا يتغير الق تغير معقياتما االق ما يمتلكع
الارد مه نذه الذكاءات كالذكاء اللغاي الذي يتضمه الدساسية لمعاني اللغة امارداتما امترادلاتما
االذكاء المنق ي الدسالي الذي يشير الي استخدار افأداد لاعالية االدساسية للنماذج االعال ات
االذكاء المكاني المرئي الذي يشير الي ال در ألي التصار اللصري ااستخدار الرماز االخرائق
االذكاء الماسي ي الذي يشير الي ال در ألي ادراك الصيغ الماسي ية االدساسية لأللداه ااإلي اأات
االذكاء الجسمي الدركي الذي يشير الي الكااء لي استخدار أضاء الجسر لي التعلير أه
المشاأر اافلكار اال در ألي انتاج افشياء اتدايلما االذكاء اتجتماأي الذي يتضمه ال در ألي
مالدظة مزجة اداالع اأخريه االذكاء الشخصي الذي يتضمه ال در ألي لمر المشاأر الخاصة
اتمييز اتناعاتت اتاجيمما االمتأم لي نذه الذكاءات السلعة التي تناالنانا يجد نما تعم لي
تناغر اتناسق اتكام ليما لينما كما ه لما أال ات لالنقا ات المعرلية مه جانف ا خر ال ا لنا
الذكاء امضمانة.
ا د تناا اللادم لي اللرنامج التدريلي افنماق السلعة مه الذكاءات السالق أرضما مع
التركيز ألي الذكاء الشخصي ااتجتماأي؛ترتلاقمر لالمتغيرات التالعة للدراسة.

أسس التعليم التي يمكن استخدامها للتعلم بنظرية الذكاءات المتعددة:

ددار مدمددد ألددد المددادي دسدديه ( )20-13 2005لت دددير مجماأددة مدده سددس التعلددير لنظريددة

الذكاءات المتعدد ني

 -1تنمية شخصية التلميذ.

 -2تد يق اتستيعاف االامر االتمييز اتنمية اتقاير مستايات داء التلميذ.
 -3لناء الممارات افساسية لدي التلميذ.
-

لناء الممارات افساسية لي ال راء االكتالة االمااد الدراسية االعلار االرياضيات .

ف -تنمية ال در ألي التعام مع الماضاأات الدراسية المع د .
ج -تنمية ال در ألي ال ياد .

د-

تنمية ممارات اللدم االداساف ااإلنترنت.

ند -تنمية ال در ألي اإلستااد مه الدراس االلرامج التعليمية االترلاية لقري ة ذاتية.

 -4تد يق التعلر التعااني مه خال منمج المشراأات ااإلندماج لي المجتمع االتااأ مع ضاياه.
 -5تد يق الت يير افصي .

أهمية الذكاءات المتعددة في المجال التربوي:
تدظي نظرية الذكاءات المتعدد لانتمار ك ير مه اللاد يه االممتميه لعمليتي التعلير االتعلر.
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نظرية الذكاءات المتعدد ني نظرية تعلر تداا ه تاسر العملية التي لااسدقتما يتااأد افلدراد

لااأليددة مددع المممددة االليئددة اني نظريددة ت دددر للمعلمدديه لرصددة ااسددعة لإللدددا لددي أدددد مدده الماا ددع
التعليمية االمدرسدداه لددي نددذا الما ددع ي امدداه لت يددير ك د افقاددا ايركددزاه ألددي ن دداق ددا ك د لددرد
اي اماه الخلرات التعليمية التي تدازنر ألي التعلر(.)Katherine,L.,2001:161

اتعم د نظريددة الددذكاءات المتع ددد ألددي تد يددق ندددليه تعليميدديه نمددا ( & Brenda, H.

)pamela, H., 2000 : 26

 نما تسمح لالتخقيق لللرامج التعليمية التي ساف تمكه القالف مه تد يق دداتت مرغالدة م ده يكاه ماسي يا ا أالما ا سياسيا.

 تساأدنا ه نص الي قالف يداالاه ك ر لامر النظريات المامة االماانير لي المااد الدراسية.اياضح قارق ألد الرداف (.)62-67 2002

 ه نظرية الذكاء المتعدد تعتلر "نماذجا معرليدا" يدداا ه يضديف كيدف يسدتخدر افلدراد ذكداءنرالمتعدد لد مشكلة ما اتركز نذه النظرية ألي العمليات التدي يتلعمدا الع د لدي تنداا مدتداي

الما ف ليصد الدي الدد

انكدذا يعدرف نمدق الدتعلر أندد الادرد لاندع مجماأدة ذكداءات ندذا الادرد

لي دالة أم لي ما ف تعلر قليعي.

 مسدداأد المعلددر ألددي تاسدديع دائددر اسددتراتيجيتع التدريسددية ليص د فكلددر أدددد مدده افقاددا ألددياخددتالف ذكدداءاتمر ا نمدداق تعلممددر الالتددالي سدداف يكدداه لاإلمكدداه الاصددا الددي أدددد كليددر مدده
افقاددا يدددركاه نمددر لأناسددمر ددادراه ألددي التعليددر لددأك ر مدده قري ددة اادددد أدده ي مدتدداي

معيه.

 ت در نظرية الذكاءات المتعدد نماذجدا للدتعلر لدع ااأدد مدددد ليمدا أددا المتقللدات التدي تارضدماالمكانات المعرلية لك ذكاء لنظرية الذكاءات المتعددد ت تدر دلدات يمكده للمعلمديه مده خاللمدا
اه يتناالاا ي مدتاي تعليمي اي دماه لعد قرق مختلاة.

 ت در النظرية خريقة تدأر العديد مه القرق التي يتعلر لما افقاا .انظرية الذكاءات المتعدد يمكه ه تستخدر لتد يق الم ردي

 -م اللة التعلير لالقرق التي يتعلر لما القالف.

ف -تشجيع القالف ألي امتداد دراتمر لتقاير ذكاءنر كامال ل در اإلمكاه.
ج -تشجيع التنا مه ج

راء أمليتي التعلير االتعلر(.)karen,G., 2001:182
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ياضدح )Dobbs (2001

ه تقليدق نظريدة الدذكاءات المتعددد ينشدق أمليدة الدتعلر ايدسدده

التدصي افكاديمي للقللة .كما اضح )Shearer (2004

ه استخدار نظرية الدذكاءات المتعددد

لااسددقة كد مدده المعلمدديه االقللددة يددددي الددي تنشدديق العمليددة التعليميددة اذلددك لتدايددز اسددتخدار نشددقة

تعليمية ايدة امتناأدة ممدا يدددي الدي الت ددر افكداديمي للقللدة .ايدري )Eudge (2005

ه نظريدة

الذكاءات المتعدد تسانر ل يجالية لي تعلر القللدة اأمليدة الت ددر العلمي.اياضدح ألدد الدميدد صدلري

()2006

نميددة اسددتخدار نظريددة الددذكاءات المتعدددد لددي تدددريس الجغراليددا ,كمددا اضددح ايمدده أيددد

لك ددري مدم ددد ()2006

نمي ددة اس ددتخدار نظري ددة ال ددذكاءات المتع دددد ل ددي أ ددالج ص ددعالات التعلي ددر

الكتدالي .ايدري ألدد الددردمه ألدي لددياي مدمدد ()2007

نميددة اسدتخدار نظريدة الدذكاءات المتعدددد

لي تنمية لعك ممارات التعلر لذاي صعالات تعلر اللغة العرلية.

تعقيب على الذكاءات المتعددة:

الذكاءات المتعدد ماجاد لدى ك لرد ات ه نسف ك نمق مه نماق الذكاءات يختلدف مده

شد ددخص ألد ددي خد ددر لمه لديد ددع ذكد دداء لغد دداي متميد ددز د ددد ت يكد دداه لديد ددع ذكد دداء منق د ددي اكد ددذلك سد ددائر
افنماق ايمكه تنشيق اتنمية تلك النماق مه الذكاءات لما يد ق صالح الارد اقل ا ل دراتع .

المحور الثانى :الكفاءة االجتماعية :Social Competence

تعددد الكادداء اتجتماأيددة مظلددة لجميددع الممددارات اتجتماأيددة التددي يدتاجمددا الاددرد لكدده يددنجح لددي

دياتددع اأال اتددع اتجتماأيددة لالشددخص ذا الكادداء اتجتماأيددة يددنجح لددي اختيددار الممددارات المناسددلة

لك ما ف ايستخدمما لقرق تددي الي نااتج ايجالية( .مصقاي دسه .)212 2003
اتددرى ايندددى )Wendy(1999

ه الكادداء اتجتماأيددة تعنددي اجدداد ممددارات اجتماأيددة تسددم

اتيسر التااأ اتجتماأي المر أااقف الادرد اأااقدف اأخدريه اادراكمدا امعرلدة المادانير الد ي دة

لما ف لنتمكه مه التاسير الصديح للسلاكيات اتجتماأية ااتستجالات المالئمة لما المر افددام
الشخصية االتنلد لما.(Wendy, S., 1999: 4) .

ايشير لالير ا خراه(  )Faber, et al. 1999الي ه الكااء اتجتماأية ني در الادرد ألدي

التااأ لشك لعا مع المديقيه لع اني تشم ال در ألي ايجاد مكاه مناسف للارد لي الماا دف
اتجتماأي ددة اتددي ددد الس ددمات الشخص ددية االد دداتت اتناعالي ددة لآلخد دريه لنج ددا

المناسلة لمعاملتمر اتد يق ندذه الاسدائ

نداء التااأد
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اانت دداء الاس ددائ

اتتقدار الكاداء اتجتماأيدة لدي الا دت الدذي

يتعلر ليع الارد كيف يتص لالنشاق المشترك مع اأخريه ايشارك ليع(Faber, et al. , 1999 : .

)4326

ايعرف جالرألد الدميد جالر ا أالء الديه كاالي ( )1333الكااء اتجتماأية لأنما لعد اجدداني

يتم د لددي التعدداقف االتااص د مددع اأخ دريه االامددر المتلدداد للمشدداأر الاجدانيددة اتكددايه العال ددات
الشخصددية المرضددية معمددر لديددم يكدداه الاددرد مسددتمعا جيدددا لمددر ا دداد ار ألددي تعددرف انتمامدداتمر
ات دير مشاأرنر اتاممما( .جالر ألد الدميد ا أالء الديه كاالي . )2712 1333

ايشير لريد النجار (  )2003الي ه الكاداء اتجتماأيدة ندي ال ددر ألدي اتدتاداظ لعال دات مرضديع
مع اأخريه( .لريد النجار . ) 330 2003

ايرجع اتنتمار لممدارات الكاداء اتجتماأيدة  Social competence Skillsالدي كانمدا أدامال

ممما لي تدديد قليعة التااأالت اليامية للارد مع المديقيه لع لي مجاتت الديا المختلادة االتدي
تعددد لددي دالددة اتصددالما لالكادداء مدده أاام د التاالددق الناسددي ألددي المسددتاييه الشخصددي االمجتمعددي

(قريف شا ي .)17 2002

اتشير افدلة النظرية االاا عية الي ه نناك ددا دني مده مسدتايات التااأد اتجتمداأي ينلغدي

ه يتالر لك شخص ل ذا درر منع يصلح رف الي الشعار لالادد الناسية ايتمدد تاال دع الناسدي.
"ا ه انخا دداك مم ددارات الكا دداء اتجتماأي ددة ي ددددي ال ددي لشد د الدي ددا اتجتماأي ددة اتكد درار الض ددغاق
االمشاق الش العال ات المتلادلة ليه افشخاص" (دانيي جالماه .)165 2000

ايعددرف ج ارنددار الكادداء اتجتماأيددة لأنمددا "ال دددر ألددي التااأ د لنجددا الاأليددة مددع اأخ دريه

لالشك الذي ييسير تد يق التاالق مع الليئة ايساأد لي انجداز افندداف الشخصدية االممنيدة اذلدك

مد دده خد ددال تكد ددايه أال د ددات ايجاليد ددة لمد ددا قد ددالع اتس د دتمرار تمكد دده الاد ددرد مد دده التد ددأ ير لد ددي اأخ د دريه
(.)Graham, 1986, 131
ايعرلم ددا أسااا

الغري ددف ( )2003اجرائي ددا أل ددي نم ددا "نس ددق م دده المم ددارات المعرلي ددة االاجداني ددة

االسددلاكية التددي تيسددر صدددار سددلاكيات اجتماأيددة تتاددق مددع المعددايير اتجتماأيددة ا الشخصددية ا
كليمم ددا معد ددا اتس ددانر لد ددي تد ي ددق ددددر مالئ ددر مد دده الاعالي ددة االرضد ددا ل ددي مختل ددف ماا ددف التااأ د د

اتجتمدداأي مددع اأخ دريه .اتددنعكس مظددانر الكادداء لددي كالددة صددار ممددارات التااص د اتجتمدداأي
اتاكي ددد ال ددذات ادد د المش ددكالت اتجتماأي ددة االتاال ددق الناس ددي اتجتم دداأي للا ددرد" (أسااا

.)2003035
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الغري ددف

 -خصائص األفراد ذوى الكفاءة االجتماعية :

يددرى مجدددي دليددف ( )2003ه مرتاعددي الكادداء اتجتماأيددة ك ددر دددر ألددي مااجمددة الماا ددف

اتجتماأيددة االمشدداركة لددي افنشددقة اتجتماأيددة ااناتادددا مددع اأخ دريه ك ددر مدده افل دراد منخاضددي
الكااء اتجتماأية( .مجدي دليف .)5 2003

ويمكن إيجاز هذه الخصائص في أربعة عناصر هي :

أ -المعرف .
ب -الرغب .
ج -أنشط جيدة ق بل للتكيف .
د -فطن اجتم عي .) Bay University , 2001 :3).
مظاهر ضعف الكفاءة االجتماعية :

ه افلدراد الددذي يعدداناه الشددعار لددالن ص اأدددر الكادداء

ي للدداه مدده شددأه ناسددمر ات يسددتقيعاه

م اام ددة ال ل ددق الن دداجر أ دده د دددام الدي ددا اليامي ددة اض ددغاقما ايلد دداه لاس ددتمرار أ دده المس دداأدات

الناسية(Gulliford , R. & Upton, G.,1992 : 124-126) .

مهارات الكفاءة االجتماعية :
يذكر كازده ) Kazdin (2000مجماأدة ممدارات مكاندع للكاداء اتجتماأيدة ندي تاكيدد الدذات

امم د د د د د د ددارات المااجم د د د د د د ددة امم د د د د د د ددارات التااصد د د د د د د د
))Kazdin,A.,2000:334

امم د د د د د د ددارات تنظ د د د د د د ددير المعرل د د د د د د ددة االمش د د د د د د دداأر.

ايرى مجدى دليف ( )2003ه مكانات الكااء اتجتماأية تشم خمسة أناصر ني

.1

ال در ألي تأكيد الذات .

.2

اإللصا أه الذات .

.4

اظمار اتنتمار لاأخريه .

.3
.5

مشاركة اأخريه لي نشاقات اجتماأية .

لمر منظار الشخص اأخر( .مجدي دليف . )7 2003

تعقيب على الكفاءة االجتماعية:
يرى اللادم ه ممارات الكااء اتجتماأية التي شدار اليمدا اللداد اه السدال اه متشدالمع الدي ددد

كلير ألي الرغر مه اختالف المسميات لمدتاانا ينصف ألدي التااأد مدع اأخدريه اال ددر ألدي

التااصد معمددر انددا مددا تسددعي الد ارسددة الداليددة لمداالددة تنميتددع لاسددتخدار اللرنددامج الم تددر ديددم اه
الكادداء اتجتماأيددة تتعلددق لالددذكاء اتجتمدداأي.األي ذلددك لد ه التعريددف اتج ارئددي للكادداء اتجتماأيددة
نا در الارد ألي التااأ مع اأخريه االتااص معمر انا ما ي يسع م ياس الكااء اتجتماأية.
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المحور الثالث :مفهوم الذات : Self- Concept

تعددت تعرياات مامار الذات ات نع يمكه ال ا لأه تلك التعرياات متشالمة ك در ممدا ندي

متلاينة اذلك التعدد يرجع الي اتختالف لي النظر الي الذات ما لديه نظدر كليدة ا جزئيدة للمامدار

اكذلك اختاللمر دا ال لات االتغير النسلي للمامار.

ايعرلددع جددالر ألددد الدميددد أددالء كاددالي ( 1335ص )3432لأنددع (مامددار الاددرد ات ييمددع لناسددع

لمدا تشدتم أليدع مده دير ا ددرات ا ندداف ااسدتد اق شخصدي ايقلددق أليدع self-rating, self-
 assesment, self appraisal self evaluationالدذلك لد ه مامدار الدذات يندتج مده الت يدير ا

الت رير لما لنا مه درات ا نداف.

ايعرلددع يزنددك لأنددع مجماأددة اتتجانددات اافدكددار اال ددير الخاصددة لددالارد التددي ت درتلق لسددلاكع

لاإلضالة الي دراتع اخصالع ايتضمه مامار الارد أه ذاتع الاأي لمذه المتغيرات ات ييمما.

لي( يمه أامر  2003ص)73

ايعرل ددع دام ددد زند دراه ااج ددال س ددرى لأن ددع (تك ددايه معرل ددي م ددنظر ماد ددد ام ددتعلر للم دددركات

الشددعارية االتصددارات االت ييمددات الخاصددة لالددذات يللدداره الاددرد ايعتل دره تعرياددا ناسدديا لذاتددع .ايتكدداه
مامار الذات مه لكار الارد الذاتية المتس ة المددد افلعاد أده العناصدر المختلادة لكينانتدع الداخليدة

االخارجية (.دامد زنراه  2003ص)123

انندداك تعرياددات خاصددة لمامددار الددذات م د مامددار الددذات افكدداديمي يشددير الددي مامددار الاددرد

ااد ارك ددع ل د ارت ددع افكاديمي ددة م دده دي ددم س ددلاكع درت ددع أل ددي اتس ددتذكار اش ددردما لص ددار جي ددد م ددار
زمالئع اشعاره لالرضا أه أمالدع ادرجدة م الرتدع اانجدازه افكداديمي)( .لدي رسدمية دنداه 2001

ص)324

أبعاد مفهوم الذات:

اختلف العلماء لي تدديد لعاد مامار الذات اك مه ندتء العلماء در تصنياا فلعاد

مامار الذات مه دسف ردية الشخصية امه ديم المنمج الذي يتلناه االنظرية ال ائر أليما تاسيره
لمامار الذات ديم كانت نذه التصنياات لعلماء مه م ا "مصقاي لممي ديم شار الي ه نذه
افلعاد ني

-1

العالر الخارجي.
-2

يرانما -اه م

الذات الاا عية  Actual Selfاني ألار أه ادراك الارد ل درتع امكانتع ا دااره لي
الذات اتجتماأية  The social selfاني الذات كما يعت د الشخص ه اأخريه
نذا المامار د ت يتاق اادراك اأخريه لع اانع يد ر تأ ي ار ايا ألي السلاك اذا
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كاه الارد لديع اتنقلا لاه اأخريه يعت داه لأنع غير م لا اجتماأيا ل نع يمي الي ه يرى ناسع

لي نذه الصار السللية.
-3
-4

الذات اإلدراكية  Perceetual selfاني ألار أه تنظير لالتجانات الذاتية .
الذات الم الية  Ideal Selfه الذات الم الية ني نا الارد الذي يأم

ا ياد ه

يكاه أليع ( .مصقاي لممي )173 - 177 1376

الي الدراسة التي ار لما دامد زنراه أه مامار الذات اأال ات لالتاجيع الناسي للمران يه

تليه ه مامار لذات يدتاى ألي افلعاد اأتية
-1

التقالق ليه الذات المدركة االذات الم الية.

-3

التاالق الشخصي العار.

-2
-4

ا أاقاة الذات.

العال ات العائلية المتاال ة (الصدية).

 -6اتتساق ا المسئالية ا الا اق(.دامد زنراه )166 ,1377
ا شار مدمد مدراس ه الذات لما رلعة مكانات ساسية ااتاق مع ما در مصقاي
لممي  3867ألي ه الذات لما رلعة لعاد.
 الذات اتجتماأية الذات الاا عية الذات المدركة -الذات الم الية (.مدمد مدراس ) 266-267 3880

خصائص مفهوم الذات:

تلعا لنماذج شاللساه ازمالئع )shavelson et al(1976

* التنظـــيم ” :“organizedالخل درات المتناأددة التددي يمددر لم ددا الاددرد ألددي تناأمددا ااختاللمددا تم دد
المعقيددات الت ددي تكدداه ادراك الا ددرد لذات ددع ادتددي يس ددم أل ددي الاددرد اتدتا دداظ لم ددذا الكددر المائدد م دده
الخلرات ل نع ي ار لترميزنا اتصنياما ايتكاه ما يعرف للنية الذات.

* متعــدد األوجــه ” :“Multifacetedي ه ذلددك النظددار التصددنياي تتعدددد مجاتتددع م د
المدرسي الت ل اتجتماأي ال در ا الذكاء. .
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الاضددع

* هيارركــي ” :“Hierarchailي ه نددذه اللنيددة المتعدددد المظددانر رلمددا تكدداه نيراركيددة نرميددة
لمامددار الددذات العددار ين سددر الددي مامددار ذات كدداديمي اغيددر كدداديمي اكد منممددا ين سددر الددي أناصددر
صغر.

* ثابت نسبياً ” :“Stableلالتغير الذي يددم لي المستايات المنخاضدة لدي التنظدير الميراركدي ا
يد ر لشك كلير لي المستايات العليا.

* نامي أو متطور ” :“Developmentمادانير الدذات لددى افقادا الصدغار كليدة اغيدر متمدايز
امع أمليات النضج االتعلر يددم تزايد للخلرات المختزنة اتلد أمليات تصنيف افددام االماا ف

امع تزايد العمر الزمني االخلر يصلح مامار الذات ك ر تماي از.

* تقويمي ” :“Evaluatedي ه مامار الذات ذا قليعة ت ايمية اليست اصاية نذه الت ايمات
تددم لي مااجمة المعايير المقل ة "كالم الية".

* متماي ازً أو فارقي ” :“Differentiableي نع متمايز امسدت

أده افلنيدة افخدرى التدي يدرتلق

لما نظريا( .لي لتدي الزيات  2001ص ص )260 253

النماذج النظرية التي وضعت لتعريف وتفسير بناء مفهوم الذات:

( )1نماذج شاللاه ا خراه ) shevelson et al(1976لتاضيح لناء الذات.
( )2نظرية الم ارنة اتجتماأية اتاسيرنا للناء المامار الذات.

( )3نماذج اإلقار المرجعي الداخلي الخارجي اتاسيره للناء لمامار الذات.
( )4نموذج شافلون وآخرون ):shavelson et al (1976

أددرف مامددار الددذات لأنددع ادراك الاددرد لناسددع .تلددك اإلد اركددات يددتر تشددكيلما مدده خددال خلرتددع لددي
الليئة اتتأ ر لشك خاص لتدأيمات الليئة ااأخريه الممميه لي دياتع.

الترك نذا النماذج ه مامار الذات متعدد افلعاد نرمي اللناء ااضع مامار الذات العدار

لي مة المرر ر ين سر الي مكانيه كاديمي ات كاديمي ين سر المكاه افكاديمي الي مامدار خداص
لك مدتاى االمكاه الغير افكاديمي ين سر الي اجتماأي جسمي أاقاي.

ا ددد يددر دددا نددذا النمدداذج الك يددر مدده افلدددام التددي دأمددت صدددتع ا ددررت نددع ت يمكدده

تصار مامار الذات اذا نملنا تلك التعددية لي افلعاد(Herbert W. Marsh: 2003, p. 689) .

( )2نظرية المقارنة االجتماعية وتفسيرها لمفهوم الذات

ال ددا لنظريددة الم ارنددة اتجتماأيددة ل د ه دصددا الاددرد ألددي معلامددات أدده مسددتايات انجددازه مدده

مص ددادر مختلا ددة ت يكا ددي ليك دداه اد ارك ددع لذات ددع لك دده ذل ددك اإلدراك يتك دداه أ دده قري ددق الت ي ددير ال ددذاتي

 self.evaluationاليددع ي ددار الاددرد لعمليددة م ارنددة مددع لعددك المعددايير ا اقددا ار مرجعيددا انكددذا الدي
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المدى الذي يجعد لددى افلدراد اقدارات مرجعيدة مختلادة اتاتدرك النظريدة الداليدة ه افلدراد ي يمداه
دائمر لالم ارنة لأداء اأخريه خال أمليات الم ارنة اتجتماأية

لكدده نظريددة الم ارنددة اتجتماأيددة لددر تعددق تاسددي ار لمددا يلدددا مدده تنددا ك ظددانري للعال ددة التددي

اج دددت ل دديه ياس ددات مام ددار ال ددذات اللغ دداي امام ددار ال ددذات الرياض ددي اال ياس ددات المما ل ددة للتدص ددي

افكاديمي اللغاي االرياضدي لدذا ظمدر نمداذج اإلقدار المرجعدي الدداخلي الخدارجي ) (I/Eاالدذي يعدد

اضالة ا امتداد لنظرية الم ارنة اتجتماأية(Marsh: 2004, p. 56) .

( )3نموذج اإلطار المرجعي الداخلي الخارجي ):(I/E

ناء أمليات الم ارنة ا اإلقارات المرجعية

ال ا لمذا النماذج ل ه مامار الذات يتشك

أ -خارجية المرجع:

اليددع ي دداره القددالف دائمددر الددذاتي المدددرك لمددا يدركانددع مدده داء درانمر لددي مدداد د ارسددية

العدك الم دداييس الخارجيدة للتدصددي

لد ذا دركداا ناسددمر دادريه لالم ارنددة لالتالميدذ اأخدريه اكددذلك

المدشرات االددتئ الماضداأية للتدصدي أنددنا سداف يمتلكداه مامدار ذات كداديمي أدالي لدي ندذه

الماد .

ب -داخلي المرجع:
ي اره القالف دائع لي ماد دراسية لأدائع لي ماد دراسية خرى ل ذا كاه الماد الماضدلة لديدع
ندي الرياضديات لسدداف يكداه لديددع مامدار ذاتدي ايجددالي لدي مدداد الرياضديات ألدي مدده مامامدع أدده

ذاتددع لددي اللغددة دتددي ااه كدداه داء نددذا القالددف لدديس جيدددا لددي الرياضدديات م ارنددة لقالددف خددر ا
م ارنة لالم اييس الخارجية). (Marsh (2004: p. 57

تعقيب على مفهوم الذات:
يعد مفهوم الذات من أهم العناصر الضرورية لكى يفهم الفرد ذاته وقدراته ويتعرف علىى
إمكاناته وكيف يمكنه استثمارها واالستفادة منها في حياته اليومية ومى أفىراد ممتمعىهعويعت ر
الىىذكاا الصيصىىي مىىن اهىىم انمىىا الىىذكااات المتعىىددة المرت ىىة مفهىىوم الىىذات وهىىو مىىا تسىىعى
الدراسة الحالية لتنميته.

المحور الرابع  :صعوبات التعلم Learning Disabilities

تصى ظ هىىاهرة صىىعو ات الىىتعلم عامى نىة الكثيىىر مىىن ال ىىاحثين والمتيصصىىين ك ى ن فىىي

مماظ تيصصه ,فقد حهيت اهتمام ال احثين في كثير من المماالت مثظ :علم األعصاب,
علم أمراض الكى م ,ال ىب ,علىم الىنفل الل ىوت ,التر يىة ,الصىحة النفسىية ,وقيرهىا .وقىد
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أ لقت عليها العديد من المسميات العديدة مثظ :األ فىاظ ذو اصصىا ات المييىة ,األ فىاظ
ذو اصعاقىات االدراكيىىة ,األ فىىاظ ذو االضى راب الىىوهيفي فىىي المىىى ,واأل فىىاظ ذو
صعو ات التعلم .
ورقم المهود الم ذولة في مماظ تقييم ذو صعو ات التعلم فما يزاظ المفهوم يكتنفه
الكثير من ال موضع ويرم ذلك إلى ممموعىة مىن األسى اب ومنهىا حداثىة العمىر الزمنىي
للممىىىاظع وتعىىىدد وايىىىت ف األ ىىىر النهريىىىة المفسىىىرة للممىىىاظع وت ىىىاين األسىىىل التقيميىىىة
والتصييصية والتصنيفية للمدارل الميتلفة لذو صعو ات الىتعلم (.أمينىة صىل يع :2004
.) 4
وتكمن الصعو ة في التحديد الدقيق لذو صعو ات الىتعلم فىي أنهىم ممموعىة ليسىت
متمانسة في األعراض أو

يعة الصعو ات من مهة ,وصصىتراكهم مى كى ن مىن المعىاقين

عقليا درمة سي ةع والمض رين سلوكيا ن في معهم اليصىاص

العامىة مىن مهىة أيىر ,

عى وة علىىى ذلىىك فىىتن صىىعو ات الىىتعلم التىىي قىىد يوامههىىا فىىظ مىىا ,قىىد تكىىون نتيمىىة لعىىدم
م امة هروف التعلم (عدم م امة المناهج ,تدنى مستو كفااة المعلمع الحرمان الثقافيع
المصك ت األسرية)ع وفي كثير مىن األحيىان يصىعب التمييىز الىدقيق ىين األسى اب الث ثىة
السا قة (.نصرة ع د المميد ملمظ)203 :2005 ,

تعريف مفهوم صعوبات التعلم:
يعت ىىر "صىىمواصيظ كيىىرك )1362("Samual Kirkع أوظ مىىن حىىاوظ وض ى
تعريف لصعو ات التعلم وين

على أنها :ترم إلى إعاقىة أو تىرير نمىاصي فىي واحىدة أو

أكثر من عمليات الك مع الل ة ,القرااة ,الكتا ة ,الحساب ,أو قيرها مىن المىواد الدراسىيةع
وهى ناتمة عن إعاقات نفسية س ب ومود يلظ وهيفي ميي ,أو اضى را ات انفعاليىة أو
سلوكيةع وليست ناتمة عن ترير عقلي أو حرمان يصيع أو حرمان حسي أو عوامظ ثقافية
وتعليمية )Hallahan & Kauffman,1996 :33(.
والواق أن هىذا التعريىف الىذت قدمىه "كيىرك "قىد حهىي التق ىظ العىام مىن المهتمىين
المماظ والمصت لين ه يى ظ المىمتمر الىذت نهمتىه ممموعىات مىن اا ىاا االصىتراك مى
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مامعىىة الينىىو فىىي ا ريىىظ ( ,)1363لمناقصىىة مصىىك ت المعوقىىون ادراكيىا ن ومحاولىىة إيمىىاد
حلوظ لهما (.فتحي الزياتع )105 :1332
وتقدم " اتمان  ,)1365("Batemanتعريفا ن لصعو ات التعلم ميتلفا ن تماما ن عن الىذت
قدمه "كيرك  ,)1362(" Kirkوين

التعريف علىى :األ فىاظ الىذين لىديهم اضى را ىات

في التعلم هم همالا الذين ي دون ت اعدان داالن تر ويا ن ين اقىاتهم العقليىة الكامنىة ,ومسىتو
األداا الفعلي ,ويرت

ذلك الت اعد االض را ات األساسية في عمليىات الىتعلمع التىي ر مىا

تكىىون أوال تكىىون مصىىاح ة ليلىىظ وهيفىىي عص ى ي مركىىزت يمكىىن قياسىىه ,والتىىي ال تكىىون
نتيمة للتيلف العقلي العام ,الحرمان الثقافي أو التعليمي ,االض راب االنفعىالي الصىديد أو
فقدان الحوال .
وييتلف تعريف " اتمان"( ,)1365عن التعريىف الىذت قدمىه "كيىرك"( ,)1362فىي
أن التعريىىف ىىه عيىىوب عديىىدة منهىىا :أن التعريىىف اقتصىىر فق ى علىىى األ فىىاظع لىىم يحىىدد
التعريىىف س ى ب واضىىب لصىىعو ات الىىتعلم و اسىىت عد التعريىىف أن تكىىون الصىىعو ة الحقىىة
ل ض راب االنفعالي الصىديدع ويىذكر "هاميىظ  ,)1330("Hammillأن هىذا التعريىف لىم
يحىىه ىىنفل الترييىىد الىىذت حهىىي ىىه تعريىىف "كيىىرك"ع وقىىد توقفىىت اتمىىان عىىن ترييىىد هىىذا
التعريف ذاتها ,وتيتلف هي نفسها حاليا ن م العديد من نقا ه)Hammill, 1990 : 75(.
وعقب ذلك تصكلت المنة القومية االستصارية لأل فاظ المعىاقين ( )NACHCقيىادة
"كيىىرك"الصىىتقاق تعريىىف يحهىىى ىىالق وظ وذلىىك االصىىتراك م ى مكتىىب التر يىىة األمريكىىي
"" USOEوقىىد قىىدمت اللمنىىة تعريفهىىا الىىذت صىىدر ىىه القىىانون ( )230-31عىىام()1363ع
معنونا صعو ات التعلم النوعية ,ويىن

علىى أن األ فىاظ ذو صىعو ات الىتعلم النوعيىة

هىىم األ فىىاظ الىىذين ي ىىدون اض ى را ا فىىي واحىىدة أو أكثىىر مىىن العمليىىات النفسىىية األساسىىية
المستيدمة في فهم أو استيدام الل ة المن وقة أو المكتو ة ,وهذه ر ما تع ر عن نفسها فىي
اض ى راب السىىم  ,التفكيىىر ,الكىى م ,القىىرااة ,الكتا ىىة ,التهمىىي ,أو الحسىىاب ,كمىىا تصىىمظ
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الحاالت التي ترم إلى اصعاقة االدراكيىة ,اصصىا ات الدماقيىة ,اليلىظ الىوهيفي ال سىي ع
الح سة الك مية النماصية ,وال تصتمظ مصك ت التعلم التي ترم صفة أساسية إلى اصعاقىة
ال صرية أو السمعية أو الحركيىة أو إلىى التىرير العقلىي أو االضى راب االنفعىالي أو إلىى
الحرمان ال يصي .

() Lerner, 2000 :9

أنواع صعوبات التعلم:

نهىىىران لتعىىىدد وايىىىت ف المصىىىك ت التىىىي يههرهىىىا األ فىىىاظ ذو صىىىعو ات الىىىتعلم

اعت ىىارهم ممموعىىة قيىىر متمانسىىةع فقىىد حىىاوظ الى عض تصىىنيف صىىعو ات الىىتعلمع وذلىىك
لتسهيظ أساليب تصيي

صعو ات التعلمع والع ج الم صىم لكىظ فصىة مىن الفصىاتع حيى أن

األسلوب الع مي الذت يصلب صحد الحاالت التي تعانى من صعو ة نوعية في التعلم قد
ال يصلب لحالة أير
وفىي هىىذا اص ىىار تصىىير "زينىب صىىقير"إلىىى أن صىىعو ات الىتعلم يمكىىن تصىىنيفها إلىىى
ممموعتين هما:

(أ) صعوبات تعلم نمائية:Developmental Learning Disabilities
وهذه تتعلق الوهاصف الدماقية ,و العمليات العقلية والمعرفية التىي يحتامهىا التلميىذ
في تحصيله األكىاديمي ,مثىظ اصدراك الحسىي (ال صىرت والسىمعي) ,واالنت ىاه ,والتفكيىر,
والل ة ,والذاكرة  ......الى ,وهذه الصعو ات ترمى أصى إلىى اضى را ات وهيفيىة فىي
المهاز العص ي المركزت ,ويمكن أن تقسىم ىدورها إلىى صىعو ات أوليىة تتعلىق عمليىات
االنت اهع واصدراكع والذاكرةع وصعو ات تعلم نماصية ثانوية ,مثظ التفكير ,والك م ,والفهىم
....الى.
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(ب) صعوبات تعلم أكاديمية : Academic Learning Disabilitie
وهىىى تتعلىىق الموضىىوعيات الدراسىىية األساسىىيةع مثىىظ الصىىعو ة فىىي القىىرااةع وصىىعو ة
الكتا ىىةع وصىىعو ة إمىراا العمليىىات الحسىىا ية وصىىعو ة الهمىىااع وصىىعو ات الىىتعلم األكاديميىىة
وثيقة الصلة الصعو ات النماصية ,وتنتج عنها (.زينب صقير)327 -326 :2000 ,

محكات التعرف على صعوبات التعلم :
نناك خمسة مدكات يمكه أه قري ما تدديد صعالات التعلر االتعرف أليما اني -

 -1محك التباعد :

اي صد لع تلاأد المستاى التدصيلي للقالف أه المستاى المتا ع منع دسف دالتدع اندا مدا

يسمي لد

Discrepancy

الع مظمراه نما -

 تادداات المسددتاى التدصدديلي للقالددف لددي المدااد ا الم ددررات الد ارسددية ( متادداق لددي مدداد – أدداديلي ماد خرى – يعاني مه صعالات لي ماد ال ة ) انكذا ا د يكاه التاداات لدي التدصدي
ليه جزاء الم رر الاادد خصاصا لي الم ررات ذات افجدزاء المتعددد

( اللغدة العرليدة

– العلار – الرياضيات).

 -تااات ليه ال درات الع لية كال در اللغاية االذكاء اليه التدصي لي اللغة العرلية.

 -2محك االستبعاد :

لمعني نع أند تدديدنا لائة ذاي صعالات التعلر ل ننا نستلعد لعك الائات افخرى م

 -داتت التخلف الع لي .

 -داتت اإلأا ة الدسية م

(العمياه ا ضعاف اللصر – الصر اضعاف السمع ) .

 ذاي اتضقرالات اتناعالية الشديد ( اتندلاأية االنشاق الزائد ) . -داتت ن ص لرص التعلر ا الدرماه ال الي .

ل ددالرغر م دده ه ن ددذه الائ ددات تع دداني لدرج ددة م ددا م دده ص ددعالات ال ددتعلر ات ه لم ددر ق ددرق تعل ددر

صممت خصيصا لمر تختلف أده القدرق المخصصدة لدذاي صدعالات الدتعلر ا دد اسدتخدمت
اللاد ددة المدكدداه الس ددالق اإلشددار اليممددا تنت دداء اتدديددد أين ددة الد ارسددةكما سدداف ي ددرد ذك دره ل ددي

الاص الرالع مه الدراسة .
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 -3محك التربية الخاصة :

نددذا المدددك م درتلق لمدددك اتسددتلعاد امعندداه ه ذاي صددعالات الددتعلر ت تصددلح لمددر قددرق

التدددريس المتلعددة مددع العددادييه ات المتلعددة مددع المعددا يه اانمددا يدتدداجاه ناأددا خاصددا مدده الترليددة (
تشخيصا اتصنياا اأالجا ارأاية ) يختلف أما يميأ للائات سالاة الذكر .

 -4محك المشكالت المرتبطة بالنضج :

تختلدف معدددتت النمددا مدده تلميددذ أخددر لمد ال التالميدذ الددذكار يت دددر نمددانر لمعددد

لقددأ مدده

اإلنام مما يجعلمر لي داالي الخامسدة ا السادسدة غيدر مسدتعديه ا مميئديه مده الناديدة اإلدراكيدة
لتعلر التمييز ليه الدراف المجائية راء اكتالة مما يعداق ت ددممر لدي تعلدر اللغدة لدذا يتعديه ت ددير

لرامج ترلاية أالجية تصدح صار النما الذي يعاق أمليات التعلر .

 -5محك العالمات النيرولوجية :

ديددم يسددتد ألددي صددعالات الددتعلر مدده خددال التلددف العضدداي لددي المددخ ا اإلصددالة المخيددة

اللس دديقة ايمك دده تددي ددد ذل ددك لاس ددتخدار الرس ددار الكمرل ددائي للم ددخ اتتل ددع الت دداريخ المرض ددي للتلمي ددذ
االعالمددات النيرالاجيددة يعلددر أنمددا لمصددقلح اتضددقرالات اللسدديقة لددي اظددائف المددخ
Brain Dysfunction

Minimal

االتي تنعكس لي أد صار منما

 اتضقرالات اإلدراكية ( السمعية – اللصرية – المكانية ) افشكا غير المالئمة مه السلاك ( النشاق الزائد – اتضقرالات الع لية ) -صعالات افداء الاظياي الدركي.

(لتدي ألد الردير )05 2991

خصائص األطفال ذوي صعوبات التعلم :

يشير( نلي ألد المادي ا خراه ) 2111الي ه كال مه( Traver &Hallahan 1976

) شار الي خصائص افقاا ذاى صعالات التعلر كما يلي
 – 6اضقرالات لي اتنتلاه – 2 ,الدركة الزائد  – 3 ,اتندلا ,
 – 4صار لي اإلدراك الدركي  – 5 ,صعالات لي التوزر العار ,
 – 1اضقرالات لي الذاكر االتاكير  – 7,مشكالت لي ال راء االدساف ,
 – 8مشاك اناعالية – 9,اضقرالات لي الكالر ااتستما  -61,اشارات أصلية.
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ايشير نلي ألد المادي ا خراه ا سرقااي اسيسالر ( )6988الي نع تجدر اإلشار ننا
الي ه نذه الخصائص ت تجتمع لي لرد اادد

ا د شار كالجار اكالسه (  ) 6978لأه نناك

داالي ( ) 52خاصية لألقاا ذاى صعالات التعلر
لدى ندتء افقاا لمدى متاسق

اه ( 5

 ) 7مه نذه الخصائص تاجد

ا ه اادد ل ق منما تاجد لديمر لمعد شديد  .ما افقاا

العادياه لرلما يمتلكاه لعضا مه نذه الخصائص الكنما لدرجة

( نلي ألد المادي 2111

ص .) 659

تعقيب على صعوبات التعلم:
القالف ذاى صعالات التعلر قالف ذكادنر أادي ا متاسق ايمتلكاه مده الممدارات اال ددرات

التي تميزنر أه زمالئمر العادياه –اذا امكه اكتشدالما ااسدت مارنا -ا دد يكداه لدديمر ذكداء اجتمداأي
متميددز يمكددنمر مدده يدداد زمالئمددر االتااأ د الجيددد معمر كددذلك ددد يكدداه لددديمر ذكدداء شخصددي يمكدده

تنميتع ازياد مامار الذات لديمر.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
زخر مجا اللدم العلمي العرلي اافجنلي لالعديد مه الدراسات السال ة التي تناالت متغيرات
اللدم لالدراسة ات ه يا مه الدراسات السال ة لر يتناا استخدار متغيرات اللدم ال ال ة مجتمعة
مع قالف صعالات التعلر لضال أه ذلك ل ه اللرنامج المقلق لي الدراسة لر تتناالع يا مه
الدراسات السال ة لي دداد ألر اللادم للياه ره ألي ك مه الكااء اتجتماأية امامار الذات
ا د تناا اللادم الدراسات السال ة لالتدلي لالستااد منما لي اللدم الدالي

اسيعرك اللادم

ليما يلي لعك مه الدراسات السال ة لي ال ة مداار ني
المدار افا – دراسات تناالت استخدار نظرية الذكاءات المتعدد مع التالميذ صعالات التعلر.
المدار ال اني :دراسات تناالت الكااء اتجتماأية لدى ذاى صعالات التعلر (مه ديم اترتاا

ا

اتنخااك ا ر الكااء اتجتماأية ألي تعلر القالف).

المدار ال الم

دراسات تناالت مامار الذات أند ذاى صعالات التعلر (مه ديم اترتاا اا

اتنخااك ا رنا ألي تعلر القالف).

وفيما يلى العرض التفصيلى لهذه المحاور مع بيان أوجه االستفادة منها:

المحور األول – دراسات تناولت استخدام نظرية الذكاءات المتعددة مع التالميذ
صعوبات التعلم-:
 -3دراسة محمد عبدالرحمن علي بديوي ( : )2117أثر برنامج تدريبي قائم على نظرية
الذكاءات المتعددة في تنمية بعض مهارات التعلم ذوي صعوبات تعلم اللغة العربية .
ندلت الدراسة الي تشخيص ذاي صعالات تعلر الكتالة االتعلير الكتالي مه ليه تالميذ

اتلميذات الصف الخامس اإللتدائي اتصمير لرنامج تدريلي لمر ائر ألي نظرية الذكاءات المتعدد

لتنمية لعك ممارات التعلر لديمر ر تقلي ع أليمر ,تكانت العينة مه  60تلميذا اتلميذ مه ذاي
صعالات تعلر الكتالة االتعلير الكتالي تر ت سيممر الي مجماأتيه متناظرتيه مه ديم العدد االنا
االعمر االذكاء

ااستخدار اختلار تشخيص صعالات تعلر التعلير الكتالي ام ياس ممارات التعلر

ام ياس ممارات اتستذكار ااختلار ال در الع لية للمردلة العمرية  66-9ااستلياه تدديد صعالات
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ممارات الكتالة الرنامج تدريلي ائر ألي نظرية الذكاءات المتعدد لتنمية لعك ممارات التعلر لدي

ذاي صعالات تعلر الكتالة االتعلير الكتالي .

سارت النتائج أه اجاد لراق ذات دتلة ادصائية أند مستاي 1015ليه متاسقات درجات

المجماأتيه الضالقة االتجريلية لي التقليق اللعدي لي ممارات التعلر اني (اتدتااظ لالد ائق –
الم ارنة – التصنيف -الترتيف – التدلي – معالجة المعلامات – اتستذكار ) لدي ذاي صعالات
التعلر لصالح المجماأة التجريلية اأدر اجاد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات

المجماأتيه الضالقة االتجريلية لي التقليق اللعدي لي ممار التركيف ك ددي ممارات التعلر لدى
ذاي صعالات التعلر

اأدر اجاد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات التقلي يه

اللعدي االتتلعي للمجماأة التجريلية لي المتغيرات ماضع الدراسة لدى صعالات التعلر .

 -2دراسة لوريس اميل عبد الملك عطية( ")7002فعالية استخدام استراتيجيات تدريس وفقاَ
للذكاءات المتعددة للتغلب على صعوبات تعلم مادة العلوم وتنمية الدافع لألنجاز لدى تالميذ

المرحلة االعدادية "

ندلت الدراسة الي ياس لعالية استخدار استراتيجيات تدريس ال ا للذكاءات المتعدد للتغلف

ألي صعالات تعلر ماد العلار اتنمية الدالع لإلنجاز لدى تالميذ المردلة اإلأدادية

ا د اشتملت

مجماأة الدراسة ألي ( )536تلميذا اتلميذ ا( )70ماجما امعلما كمجماأة الدراسة التشخيصية
للتعرف ألي صعالات تعلر العلار الشائعة ا سلالما ا ( )23تلميذااتلميذ مه تالميذ الصف افا

اإلأدادي
[ ]1

لمدالظة اإلسماأيلية

اجاد لرق دا

الدراسة التجريلية ,اتاصلت

كمجماأة

ادصائيا أند مستاى دتلة ()0.05

الدراسة

الي:

ليه متاسقي درجات التالميذ

لالمجماأتيه التجريلية االضالقة لي التقليق اللعدي لالختلار التدصيلي كك امستاياتع المعرلية
المختلاة ام ياس الدالع لإلنجاز افكاديمي كك ا لعاده المختلاة (الم الر –مستاى القما .
 -3دراسة بشرى حسن ابو ديغم (")2002استخدام بعض استراتيجيات الذكاءات المتعددة فى
عالج صعوبات تعلم الرياضيات واثر دلك على مفهوم الذات األكاديمى لدى طالب المرحلة
األعدادية "
اندلت الدراسة الي استخدار لعك استراتيجيات الذكاءات المتعدد لي أالج صعالات تعلر

الرياضيات ,كما ندلت الي دراسة ر ذلك ألي مامار الذات افكاديمي ,اتكانت العينة مه تالميذ
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المردلة اإلأدادية ا اتاصلت الدراسة الي اجاد لراق دالة ادصائيا لي ال ياس اللعدى لصالح

المجماأة التجريلية لي مامار الذات افكاديمي ,كما دى استخدار استراتيجيات الذكاءات المتعد
الي تدسه مستاى التالميذ لي الرياضيات.

 -4دراسة عماد محمد هنداوى (" )7022فاعلية برنامج مقترح قائم علي استراتيجيات الذكاءات
المتعددة للتغلب علي صعوبات تعلم العلوم لدي تالميذ المرحلة اإلبتدائية "
ندف نذا اللدم الي التعرف ألي لاألية لرنامج م تر ائر ألي استراتيجيات الذكاءات

المتعدد لي التغلف ألي صعالات تعلر العلار لدي تالميذ المردلة اتلتدائية .التد يق نذا المدف تر

استخدار افداات التالية :اختلار الذكاء المصار (اأداد :دمد صالح )لتدديد التالميذ ذاي الذكاء
المتاسق ا لاق المتاسق

ااتختلار التدصيلي لي ادد القا ة ااستقال ري لتدديد صعالات

تعلر ماد العلار لي ادد القا ة مه اجمة نظر ماجمي امعلمي العلار ا خر لتدديد سلاف

صعالات تعلر ماد العلار مه اجمة نظر ماجمي امعلمي ماد العلار ام ياس الذكاءات المتعدد .
ا د تر تقليق داات اللدم المتم لة لي اتختلار التدصيلي ااستقال

الصعالات االخاص لتدديد سلاف نذه الصعالات الي ضاء تدلي

الري الخاص لتدديد

نتائج تلك افداات تر

التاص الي ائمة لصعالات تعلر ماد العلار الشائعة لي ادد القا ة التي تااجع تالميذ أينة

التشخيص كما تر التاص الي سلاف نذه الصعالات .االتي لي ضاءنا تر اأداد اللرنامج الم تر

(متم ال لي كتيف التلميذ ادلي المعلر )ال ائر ألي استراتيجيات الذكاءات المتعدد للتغلف ألي نذه

الصعالات ا د تكانت أينة العالج مه (  ) ٠٦تلميذا اتلميذ مه التالميذ ذاي صعالات التعلر لي
ماد العلار لالصف الخامس اتلتدائي ا د تر ت سير نذه العينة الي )( ٠٦تلميذا اتلميذ كمجماأة

تجريلية )لمدرسة اتيماه اتلتدائية( ا ) )٠٦تلميذا اتلميذ كمجماأة ضالقة (لمدرسة لا لكر

الصديق) اناتاه المدرستاه تالعتاه إلدار السادات التعليمية لمدالظة المنالية ا د تر التدريس
للمجماأة التجريلية لاستخدار اللرنامج الم تر

ما المجماأة الضالقة ل د درست لاستخدار اللرنامج

المعتاد ا د سارت النتائج أه :اجاد لرق ذات دتلة ادصائية أند مستاي ( )1016ليه متاسقي
درجات المجماأتيه التجريلية االضالقة لي التقليق اللعدي ألي اتختلار التدصيلي لالنسلة

لمستاى (التذكر -الامر –التقليق) الالنسلة لالختلار كك لصالح المجماأة التجريلية ااجاد لرق

ذات دتلة ادصائية أند مستاي ( )1016ليه النسف المئاية لمستايات الصعالة ليه المجماأتيه
التجريلية االضالقة لعد تقليق اللرنامج الم تر ااجاد ر تستخدار اللرنامج الم تر ال ائر ألي

استراتيجيات الذكاءات المتعدد لي التغلف ألي صعالات تعلر العلار..
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التعليق على الدراسات الخاصة بالمحور األول :
** نالدظ مه خال العرك السالق ه استخدار الذكاءات المتعدد مع قالف صعالات التعلر
يأتي لنتائج ايجالية ليما يتعلق لتدصي قالف صعالات التعلر ا د تناالت دراسة مدمد ألدالردمه
ألي لدياي "أثر برنامج تدريبي قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية بعض مهارات التعلم
ذوي صعوبات تعلم اللغة العربية " ا د ندلت الدراسة الي تشخيص ذاي صعالات تعلر الكتالة
االتعلير الكتالي مه ليه تالميذ اتلميذات الصف الخامس اإللتدائي اتصمير لرنامج تدريلي لمر ائر
ألي نظرية الذكاءات المتعدد ل تنمية لعك ممارات التعلر لديمر ر تقلي ع أليمر .اكانت نتائج
الدراسة اجاد لراق ذات دتلة ادصائية أند مستاى  0.05ليه متاسقات درجات المجماأتيه
الضالقة االتجريلية لي التقليق اللعدي لي ممارات التعلر اني (اتدتااظ لالد ائق – الم ارنة –
التصنيف -الترتيف – التدلي – معالجة المعلامات – اتستذكار ) لدي ذاي صعالات التعلر
لصالح المجماأة التجريلية اأدر اجاد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات
المجماأتيه الضالقة االتجريلية لي التقليق اللعدي لي ممار التركيف ك ددي ممارات التعلر لدى
ذاي صعالات التعلر

اأدر اجاد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات التقلي يه

اللعدي االتتلعي للمجماأة التجريلية لي المتغيرات ماضع الدراسة لدى صعالات التعلر انا ما يدكد
نمية استخدار نظرية الذكاءات المتعدد لدي قالف صعالات التعلر ليما يتعلق لممارات التعلر م
(اتدتااظ لالد ائق – الم ارنة – التصنيف -الترتيف – التدلي – معالجة المعلامات – اتستذكار )
ويستفيد الباحث من ذلك في التأكيد على جدوي استخدام نظرية الذكاءات المتعددة مع طالب

صعوبات التعلم ؛ لالرتقاء بمستواهم التعليمي وخاصة فيما يتعلق بمادة اللغة العربية .

كذلك تناالت د ارسة أماد مدمد نندااى " فاعلية برنامج مقترح قائم علي استراتيجيات

الذكاءات المتعددة للتغلب علي صعوبات تعلم العلوم لدي تالميذ المرحلة اإلبتدائية "ندف نذا
اللدم الي التعرف ألي لاألية لرنامج م تر

ائر ألي استراتيجيات الذكاءات المتعدد ليالتغلف

ألي صعالات تعلر العلار لدي تالميذ المردلة اتلتدائية .التد يق نذا المدف تر استخدار افداات

التالية :اختلار الذكاء المصار (اأداد :دمد صالح) لتدديد التالميذ ذاي الذكاء المتاسق ا لاق
المتاسق

ااتختلار التدصيلي لي ادد القا ة ااستقال ري لتدديد صعالات تعلر ماد العلار
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لي ادد القا ة مه اجمة نظر ماجمي امعلمي العلار ا خر لتدديد سلاف صعالات تعلر ماد

العلار مه اجمة نظر ماجميامعلمي ماد العلار ام ياس الذكاءات المتعدد .ا د تر تقليق داات
اللدم المتم لة لي اتختلار التدصيلي ااستقال

الري الخاص لتدديد الصعالات االخاص

لتدد يد سلاف نذه الصعالات الي ضاء تدلي نتائج تلك افداات تر التاص الي ائمة لصعالات
تعلر ماد العلار الشائعة لي ادد القا ة التي تااجع تالميذ أينةالتشخيص كما تر التاص الي
سلاف نذه الصعالات .االتي لي ضاءنا تر اأداد اللرنامج الم تر (متم اللي كتيف التلميذ ادلي

المعلر) ال ائر ألي استراتيجيات الذكاءات المتعدد للتغلف ألي نذه الصعالات ا دتكانت أينة
العالج مه (  ) ٠٦تلميذا اتلميذ مه التالميذ ذاي صعالات التعلر لي ماد العلار لالصف الخامس
اتلتدائي ا د تر ت سير نذه العينة الي (  ) ٠٦تلميذا اتلميذ كمجماأة تجريلية (لمدرسة اتيماه

اتلتدائية) ا(  ) ٠٦تلميذا اتلميذ كمجماأة ضالقة )لمدرسة لا لكر الصديق( اناتاه المدرستاه
تالعتاه إلدار السادات التعليمية لمدالظة المنالية ا د تر التدريس للمجماأة التجريلية لاستخدار

اللرنامج الم تر

ما المجماأةالضالقة ل د درست لاستخدار اللرنامج المعتاد ا د سارت النتائج

أه :اجاد لرق ذات دتلة ادصائية أندمستاي (  ) 0.01ليه متاسقي درجات المجماأتيه

التجريلية االضالقة لي التقليق اللعدي ألي اتختلارالتدصيلي لالنسلة لمستاى (التذكر -الامر –

التقليق) الالنسلة لالختلار كك لصالح المجماأة التجريلية ااجاد لرق ذات دتلة ادصائية أند

مستاي )  )0.01ليه النسف المئاية لمستايات الصعالة ليه المجماأتينالتجريلية االضالقة لعد
تقليق اللرنامج الم تر

ااجاد ر تستخدار اللرنامج الم تر ال ائر ألي استراتيجيات الذكاءات

المتعدد لي التغلف ألي صعالات تعلر العلار..

انا ما يدكد يضا ألي ايجاليات نظرية الذكاءات المتعدد ليما يتعلق لصعالات التعلر لي ماد

العلار .

ايستايد اللادم مه نذه الدراسة اه استخدار نظرية الذكاءات المتعدد يسانر لي التغلف ألي

صعالة ماد العلار لدي القالف ذاي صعالات التعلر انا ما يدكد نمية استخدار اتستراتيجيات
التدريسية المتعل ة لالذكاءات المتعدد مع قالف صعالات التعلر .
كما تناالت دراسة

لاريس اميل ألد الملك ""لعالية استخدار استراتيجيات تدريس ال اَ

للذكاءات المتعدد للتغلف ألي صعالات تعلر ماد العلار اتنمية الدالع لألنجاز لدى تالميذ المردلة

اتأدادية " ياس لعالية استخدار استراتيجيات تدريس ال ا للذكاءات المتعدد للتغلف ألي صعالات
تعلر ماد العلار اتنمية الدالع لإلنجاز لدى تالميذ المردلة اإلأدادية ا د اشتملت مجماأة الدراسة
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ألي ( )536تلميذا اتلميذ ا( )70ماجما امعلما كمجماأة الدراسة التشخيصية للتعرف ألي
صعالات تعلر العلار الشائعة ا سلالما

ا ( )23تلميذا اتلميذ مه تالميذ الصف افا اإلأدادي

لمدالظة اإلسماأيلية كمجماأة الدراسة التجريليةاتاصلت الدراسة الي

] [1اجاد لرق دا ادصائيا أند مستاى دتلة ( )0.05ليه متاسق درجات التالميذ لالمجماأتيه

التجريلية االضالقة لي التقليق اللعدي لالختلار التدصيلي كك

ام ياس الدالع لإلنجاز افكاديمي كك

(الم الر –مستاى القما )

امستاياتع المعرلية المختلاة

انا ما يدكد ر استخدار الذكاءات المتعدد مع قالف صعالات التعلر

لضال أه

اتستااد مه نظرية الذكاءات المتعدد لرلع الدالعية لإلنجاز لدي القالف .

**امه خال أرك دراسات المدار افا (استخدار لرنامج الذكاءات المتعدد مع قالف

صعالات التعلر ) يستنتج اللادم الن اق التالية

-يمكه استخدار نظرية الذكاءات المتعدد لكالة استراتيجيتما التعليمية مع قالف صعالات التعلر .

ف-يددي استخدار اتستراتيجيات التدريسية لنظرية الذكاءات المتعدد مع قالف صعالات التعلر الي
رلع مستايات التعلر لديمر ارلع مستاانر الدراسي م ارنة لاتستراتيجيات التدريسية العادية .

ج-تصلح نظرية الذكاءات المتعدد لي التدريس لقالف المردلة اتلتدائية اتأتي لنتائج تدريسية
ايجالية معمر .

المحور الثاني :دراسات تناولت الكفاءة االجتماعية لدى ذوى صعوبات التعلم:
-2دراسة رحاب السيد الصاوى ( ")7002الكفاءة االجتماعية واالستعداد المدرسي لدى االطفال
ذوى صعوبات التعلم في مرحلة ما قبل المدرسة"
ندلت الدراسة الي مداالة التعرف ألي مكانات الكااء اتجتماأية اجاانف اتستعداد المدرسي
لدى افقاا الذيه يعاناه مه صعالات تعلر نمائية لي مردلة ما ل المدرسة لما لما مه نمية

لالغة لي ت دير لرامج تدخ ملكر لمدتء اتقاا مه شأنما ه تدد مه صعالات التعلر اتكاديمية

المتا ع ه تااجع القا لي المدرسة اتلتدائية ا د لتت نتائج الدراسة ذلك .

**ايسستايد اللادم مه الدراسة السال ة ه تنمية الكااء اتجتماأية لدى القالف ذاى صعالات

التعلر يمكه ه يسانر لي رلع الكااء اتجتماأية لديمر لضال أه تأكيد الدراسة السال ة ألي
انخااك الكااء اتجتماأية لدى القالف ذاى صعالات التعلر.
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-2دراسة عزة عبدالرحمن مصطفي عافية (")2118أثر برنامج تدريبي لبعض المهارات اإلدراكية
فى تنمية الكفاءة اإلجتماعية لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم بالمدرسة االبتدائية ".
ندلت الدراسة الي التعرف ألي ر اللرنامج الم تر لي تنمية ممارات اإلدراك السمعي (تمييز
 -ذاكر  -اغالق ) اكذلك لي تنمية ممارات اإلدراك الليه شخصية – ممارات ادار الذات –

الممارات افكاديمية )  .تر اجراء الدراسة ألي أينة مكانة مه  11تلميذ مه ذاى صعالات التعلر
مه تالميذ الصف ال الم االرالع اإللتدائي سمت الي  31تلميذا كمجماأة ضالقة
كمجماأة تجريلية

ا 31تلميذا

اقل ت مجماأة داات لجمع الليانات تم لت لي اختلار الذكاء فتيس اليناه

ام ياس الذاكر السمعية ام ياس اإلغالق السمعي ام ياس التمييز السمعي م ياس الكااء
اتجتماأية لدى تالميذ المجماأتيه الضالقة االتجريلية .

تاصلت الدراسة الي تدسه لي ممارات اإلدراك السمعي لدى تالميذ المجماأة التجريلية لي

ال ياس اللعدى م ارنة لال ياس ال للي لمر اكذلك م ارنة لال ياس اللعدى لتالميذ المجماأة الضالقة
كما تدسنت ممارات الكااء اتجتماأية لدى تالميذ المجماأة التجريلية لي ال ياس اللعدى

اكذلك م ارنة لأداء المجماأة الضالقة لي ال ياس اللعدى .

**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة ه تنمية ممارات اتدراك الليه شخصية اادار الذات
االممارات افكاديمية يساأد لي تدسيه الكااء اتجتماأية انا ما يتناالع اللادم لي دراستع.

 -3عبد الحميد سعيد حسن(" )7002دراسة مقارنة بين األطفال ذوى صعوبات التعلم واألطفال
األسوياء فى المهارات االجتماعية"
ندلت الدراسة الي التعرف ألي الاراق ذات الدتلة اإلدصائية لي مستاى الممارات اتجتماأية ليه
افقاا ذاي صعالات التعلر اافقاا افساياء .ا د للغت أينة الدراسة ( )60تلميذا اتلميذ

يعاناه مه صعالات التعلر,ا ( )60تلميذا مه افقاا افساياء,لالصف الرالع مه ال ة مدارس

دكامية لمدينة مس ق  ,ا د تر استخدار نظار ت دير الممارات اتجتماأية الذي قاره جريشار ا ليات

( )1330لعد تقلي ع ألي أينة تجريلية لي الليئة العمانية ادصالع ألي دتتت صدق ا لات
أالية.

**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة اه القالف ذاى صعالات التعلر لديمر كااء اجتماأية

مه زمالئمر العادييه انا ما تسعي الدراسة الدالية لتنميتع لاستخدار اللرنامج التدريلي الم تر .
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-4دراسة كريلوك ورفاقه ) Crealock, et al, (1993التي أجريت على عينة من األطفال
ذوي صعوبات التعلم
,ل د تاصلت الي ه لعك افقاا ذاي صعالات التعلر يعاناه أج از لي الممارات اتجتماأية
الي السلاكيات افدائية تدديد

م

انماء المممات امساأد اأخري

االتعلير أه المشاأر

اامتالك تاجع ذاتي ايجالي.
**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي التأكيد ألي ه القالف ذاى صعالات لديمر كااء
مه زمالئمر العادييه انا ما يسعي اللرنامج التدريلي الم تر لتنمية مدار الكااء

اجتماأية
اتجتماأية.

-5دراسة كل من "أحمد أحمد عوا د" "وأشرف محمد عبد الغني شريت (" )7004الكفاءة
االجتماعية والتوافق المدرسي لدى التالميذ المتفوقين وذوي صعوبات التعلم"

الماض

ديم ندلت الدراسة الي التعرف ألي قليعة الاراق لي مكانات الكااء اتجتماأية (السلاك
لدى المعلر السلاك الماض

لدى اف راه سلاك التاالق المدرسي )ليما ليه التالميذ

المتاا يه االعادييه ا ذاي صعالات ا لتعلر امدى اختالف تلك الاراق لاختالف جنس التلميذ .

اتكانت العينة النمائية للدراسة مه( )160تلميذا اتلميذ مه تالميذ الصف الرالع اتلتدائي اتر
اختيارنر مه ليه تالميذ أينة كلية اامما ( )254تلميذا اتلميذ لي ( )5مدارس التدائية لك مه

العريش ااإلسكندرية ا سارت الدراسة

أه :اجاد لراق دالة ادصائيا ليه التالميذ المتاا يه

االعادييه لي لعاد م ياس الكااء اتجتماأية االتاالق المدرسي االدرجة الكلية للم ياس اذلك

لصالح المتاا يه .اجاد لراق دالة ادصائيا ليه التالميذ العادييه اذاي صعالات التعلر لي لعاد
م ياس الكااء تجتماأية االتاالق المدرسي االدرجة الكلية للم ياس اذلك لصالح العادييه .أدر

اجاد لراق دالة ادصائيا ليه الذكار ااإلنام مه مجماأات الدراسة لي مكانات الكااء اتجتماأية

ا التاالق المدرسي.

**ايستايد اللادم مه نذه الدراسة لي معرلة ه القالف ذاى صعالات التعلر لديمر كااء

اجتماأية

مه زمالئمر المتاا يه.
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 -6وقامت لين وآخرون ) Lane, et al. (2004بدراسة بعنوان آراء معلمي الثانوي حول
الكفاءة االجتماعية المهارات الضرورية للنجاح:
ندلت نذه الدراسة الي لدم تا عات معلمي المردلة ال اناية دا سلاك القللة اتدديد
الارا ات ا اجع الشلع ليه معلمي المردلة المتاسقة اال اناية اضالة الي تدديدنا ليه معلمي
المدارس الدكامية االخاصة .ا شارت نتائج الدراسة الي ه معلمي المدرسة المتاسقة اال اناية
يمتلكاه راء مختلاة دا

نمية ممارات التأكيد .الشك أار لر تكه ي مه ل رات التأكيد مديد

مه ل غاللية المشاركيه لي الدراسة ااأتلرانا ضرارية للنجا مه ل المجماأات الارأية( نا
اللرنامج المستاى ال اناي )كما شارت نتائج الدراسة ه المستاى ال اناي اتا اللرنامج يرتلقاه
لأنمية ممارات التأكيد .انذه المتغيرات اضالة الي الاضع الدراسي ترتلقاه لت ديرات المعلميه دا
ممارات التعااه.
**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي التأكيد ألي نمية امتالك الارد ممارات الكااء
اتجتماأية للنجا لي أملع ادياتع انا ما تسعي الدراسة الدالية لتد ي ع للقالف ذاى صعالات
التعلر.
- 7وفى دراسة "جوزيف جونتارز ) Gontarzz(2002االتي ندلت الي معرلة دار التخقيق لي
الكااء اتجتماأية لدى أينة مه التالميذ ذاي صعالات التعلر االعادييه لي الصااف الرالع
االخامس

االسادس اتلتدائي ظمرت النتائج اجاد أال ة ارتلاقية دالة ليه أمليات التخقيق

ااتنتلاه االنجا اك مه الممارات اتجتماأية اممارات التاالق ا ه أمليات التخقيق االنجا
متغيرات مممة لي التنلد لالممارات اتجتماأية االسلاك التكياي كمما ظمرت لراق دالة ادصائية
ليه التالميذ العادييه اذاي صعالات التعلر لي أمليات التخقيق ااتنتلاه االنجا
اتجتماأية

اممارات التاالق

اذلك لصالح العادييه

مكاه ممر لي الكااء اتجتماأية لدى افقاا .
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االممارات

ا اضدت النتائج ه أمليات التخقيق

**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي معرلة نمية الكااء اتجتماأية لدى التالميذ ذاى
صعالات التعلر ااه أم لرامج تدريلية لالرت اء لالكااء اتجتماأية لدى تالميذ صعالات التعلر
تأتي لنتائج ايجالية.
-8دراسة هالة الشاروني يعقوب اسحق (: )2118فاعلية برنامج التعلم النشط في تنمية بعض
المهارات االجتماعية لدي تالميذ ذوي صعوبات التعلم بالمدرسة االبتدائية .
ندف اللدم الي التعرف ألي لاألية تأ ير لرنامج لتنمية الممارات اتجتماأية لاستخدار التعلر
النشق ألي تدسيه الممارات اتجتماأية لدي قاا المدرسة اإللتدائية الذيه يعاناه مه صعالات
التعلر اتجتماأي االتعرف ألي مدي استم اررية تأ ير اللرنامج ألي لراد المجماأة التجريلية لعد
انتماء اللرنامج امرار مانية ساليع ألي ال ياس اللعدي .استخدر المنمج التجريلي لدداده المعرالة
اما يشملع مه تقليق اللرنامج المعد لمذه الدراسة

اال يار ل جراءات الضلق التجريلي المتعل ة

لالتجانس ليه المجماأتيه التجريلية االضالقة لاستخدار ال ياس ال للي اللعدي التتلعي  .تكانت
أينة اللدم مه  12قاال اقالة (27ذكار  37انام ) مه قاا مردلة القاالة المتاسقة مه
الصف السادس اإللتدائي الذيه يعاناه مه صعالات تعلر اجتماأية مه المستاي اتجتماأي
ات تصادي المتاسق ا لاق المتاسق (تجريلية 37قاال اقالة مانية ذكار ا ماه انام ) اقلق
اختلار الذكاء المصار لألقاا

م ياس الاضع  37اتجتماأي م ياس صعالات التعلر اتجتماأي

فقاا مردلة القاالة المتاسقة مه  8سنة اأالجت الليانات ادصائيا اتاص اللدم الي اجاد
لراق دالة ادصائيا ليه متاسقات  32درجات افقاا لالمجماأة التجريلية لي ال ياسيه ال للي
االلعدي ألي م ياس الممارات اتجتماأية لصالح ال ياس اللعدي .ات تاجد لراق ليه متاسقات
درجات افقاا لالمجماأة الضالقة لي ال ياسيه ال للي االلعدي ألي م ياس الممارات اتجتماأية
.اجاد لراق دالة ادصائيا ليه متاسقات درجات افقاا لالمجماأتيه التجريلية االضالقة لي
ال ياس اللعدي ألي م ياس الممارات اتجتماأية لصالح قاا المجماأة التجريلية .ت تاجد لراق
ليه متاسقات درجات افقاا

لالمجماأة التجريلية لي ال ياسيه اللعدي االتتلعي ألي م ياس

الممارات اتجتماأية .
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**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي معرلة نمية استخدار استراتيجيات التعلر النشق لي
رلع الكااء اتجتماأية لدى التالميذ ذاى صعالات التعلر ااه أم لرامج تدريلية لالرت اء لالكااء
اتجتماأية لدى تالميذ صعالات التعلر تأتي لنتائج ايجالية.
-9دراسة صالح محمد أحمد إبراهيم (:)2119فاعلية برامج لبعض المهارات اإلجتماعية في تنمية
دافعية اإلنجاز والتحصيل لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم بالمدارس اإلبتدائية
ندلت الدراسة الي اأداد لرنامج تدريلي ائر ألي الممارات اتجتماأية لي تنمية دالعية
ا ياس مدى لاألية نذا

اإلنجاز االتدصي لدى التالميذ ذاى صعالات التعلر لالمدارس اإللتدائية

اللرنامج لي تنمية الممارات اتجتماأية اتنمية دالعية اإلنجاز االتدصي

لدى التالميذ ذاى

صعالات التعلر لالمدارس اإللتدائية .ا للغت أينة الدراسة  11تلميذ اتلميذ ( 31ذكار – 31
انام ) مه تالميذ الصف ال الم اإللتدائي مه مدرسة لاد ة اللادية
اسير التعليمية

 1كتالر اإللتدائية ل دار

كما للغت العينة اتستقالأية  41تلميذا اتلميذ (21ذكار –  21انام ) مه

تالميذ الصف ال الم لناس المدرستيه استخدر اختلار ال در الع لية

م ياس الممارات اتجتماأية

م ياس ت دير سلاك التالميذ (الارز داتت صعالات التعلر ) اختلار دالعية اإلنجاز اختلارات
تدصيلية اللرنامج التدريلي ال ائر ألي الممارات اتجتماأية لتنمية دالعية اتنجاز االتدصي لدى

التالميذ ذاى صعالات التعلر لي المدارس اتلتدائية اأالجت الليانات ادصائيا .تاص الي اجاد

لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات لراد المجماأة التجريلية امتاسقات درجات لراد
المجماأة التجريلية امتاسقات درجات لراد المجماأة الضالقة لعد تقليق اللرنامج اذلك ألي

اختلار دالعية اإلنجاز لصالح لمجماأة ال ياس اللعدى .

ا د اجدت لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات لراد المجماأة التجريلية لعد

تقليق اللرنامج امتاسقات درجاتمر لعد شمريه مه ال ياس اللعدى اذلك ألي اختلار دالعية

اإلنجاز لصالح التقليق اللعدى.

**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي التأكيد ألي اه أم لرامج لرلع الكااء اتجتماأية

للتالميذ ذاى صعالات التعلر يرت ي لمستاانر افكاديمي.
التعليق على دراسات المحور الثاني :
نالدظ ه دراسات المدار ال اني التي رلقت ليه الكااء اتجتماأية اقالف صعالات التعلر
اضدت اه قالف صعالات التعلر لديمر صار لي الكااء اتجتماأية م
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دراسة كريلاك ارلا ع

اكذلك دراسة ألد الدميد سعيد دسه(" )2119دراسة م ارنة ليه افقاا ذاى صعالات التعلر
اافقاا افساياء لي الممارات اتجتماأية" انا ما يدكد ه قالف التعلر لديمر صار لي الكااء
اتجتماأية  ,كذلك نجد ه الدراسات السال ة ا لتت ه استخدار لرامج لرلع التدصي الدراسي لدي
قالف صعالات التعلر يسانر لي رلع الممارات االكااء اتجتماأية م

دراسة صال مدمد دمد

الرانير ( )2008لاألية لرامج للعك الممارات اإلجتماأية لي تنمية دالعية اإلنجاز االتدصي لدى
التالميذ ذاى صعالات التعلر لالمدارس اإللتدائية ديم ندلت الدراسة الي اأداد لرنامج تدريلي ائر
ألي الممارات اتجتماأية لي تنمية دالعية اإلنجاز االتدصي لدى التالميذ ذاى صعالات التعلر
لالمدارس اإللتدائية

ا ياس مدى لاألية نذا اللرنامج لي تنمية الممارات اتجتماأية اتنمية دالعية

اإلنجاز االتدصي لدى التالميذ ذاى صعالات التعلر لالمدارس اإللتدائية .
ويستفيد الباحث من دراسات المحور الثاني النتائج التالية :
-1قالف صعالات التعلر لديمر صار لي الكااء اتجتماأية م ارنة لزمالئمر العادييه .
-2استخدار لرامج تعليمية لرلع مستايات التعلر لدي قالف صعالات التعلر تد ر لي كااءتمر
اتجتماأية قرديا (كلما تدسه مستاي التدصي كلما ارتاعت الكااء اتجتماأية ) .

-3كلما كانت اللرامج التعليمية الم دمة لقالف صعالات التعلر ترتلق لاستراتيجيات نظرية الذكاءات
المتعدد كلما تت لنتائج ايجالية لرلع الكااء اتجتماأية لدي قالف صعالات التعلر .

المحور الثالث  :دراسات تناولت مفهوم الذات عند ذوى صعوبات التعلم:

-2دراسة ساراكوجلو وميندين وويلتشيسكاي (Saracoglu, Minden & Wilchesky,
)1989
ديم جرى ك مه ساراكاجلا امينديه اايلتشيسكاي دراسةألي ( )34قاللا مه مه القللة

ذاى صعالات التعلر ا( )31قاللا أاديا
صعالات التعلر مستايات

الشك

دا

,اتاصلت نتائج الدراسة الي ه لدى القللة ذاى

لي مامار الذات االتاالق افكاديمي م ارنة لالقللة

العادييه  ,الاإلضالة الي ذلك شارت النتائج الي اجاد أال ة دالة ايجالية ليه مامار الذات االكااء

الذاتية.

**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي التأكيد ألي اه القالف ذاى صعالات التعلر لديمر

مامار ذات

مه زمالئمر العادييه.
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 -7وأجري جرولنيك وريان  (1990)Grolnick & Ryanدراسة لي نيايارك لمدف م ارنة
مامار الذات ليه مجماأتيه مه القللة( صعالات التعلر اقللة أادييه( لاا ع ( )37قاللا لك
مجماأة  .ا شارت النتائج الي ه القللة ذاي صعالات التعلر دصلاا ألي متاسقات دني الشك
دا

لي ال در المعرلية المدركة ذاتيا الي مامار الذات افكاديمي م ارنة مع ل ية

المجماأات.الاإلضالة الي نذا شارت النتائج الي أدر اجاد لراق دالة ليه المجماأات لي مامار
الذات العار.
**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي التأكيد ألي اه القالف ذاى صعالات التعلر لديمر

مامار ذات

مه زمالئمر العادييه.

 -3كما أجرى إلبوم ) Elbaum(2002تدليال لنتائج ( )40دراسة تناالت مامار الذات لدى
ذاي صعالات التعلر ا شارت نتائج التدليالت الي ه ذاي صعالات التعلر الذيه يدرساه لي
المدارس العادية ظمراا نتائج دني لي مامار الذات مه القللة ذاي صعالات التعلر الذيه

يدرساه لي مدارس خاصة لمر.

**كذلك يستايد اللادم مه الدراسة الدالية لي معرلة ه دمج القالف ذاي صعالات التعلر مع
العادييه يجعلمر

كااء اجتماأية مه غيرنر لي مدارس الترلية الخاصة.

-4وأجرى مانسيل ) Mansell(2004دراسة كاه مه ضمه ندالما م ارنة مامار الذات لدى
القللة ذاي صعالات التعلر اللاظية االقللة العادييه .ا د شارت النتائج الي ه القللة الذيه لديمر
صعالات التعلر اللاظية دصلاا ألي متاسقات ألي الشك دا ألي م ياس مامار الذات لي
مجالي السعاد االرضا أه الذات م ارنة لالقللة العادييه.
**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي التأكيد ألي اه القالف ذاى صعالات التعلر لديمر
مامار ذات

مه زمالئمر العادييه.
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-5دراسة أسامة البطاينه و مأمون غوانمة ( )7005دراسة مقارنة بين مفهوم الذات لدى الطلبة
ذوى صعوبات التعلم والطلبة العاديين فى محافظة إربد باألردن"
اندلت نذه الدراسة الي التعرف ألي مستاى مامار الذات لدى قللة ذاى صعالات التعلر
االقللة العادييه الي سلي تد يق ذلك قرت دا ل ياس مامار الذات لدى القللة تتاالر ليع شراق

الصدق اال لات المناسلةامه ر تازيعما ألي أينة مكانة مه ( )202مه القللة االقاللات ()113
مه الذكار ا ( )23مه اإلنام منمر ( )111قاللا أاديا,ا( )31قاللا مه ذاى صعالات التعلر

اكشات الدراسة ه مستاى مامار الذات لدى قللة ذاى صعالات التعلر كاه منخاضا,الينت يضا
النتائج ه قللة ذاى صعالات التعلر دصلاا ألي متاسقات دني ألي م ياس مامار الذات الشك

دا م ارنة مع القللة العادييه

**ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي التأكيد ألي اه القالف ذاى صعالات التعلر لديمر

مامار ذات

مه زمالئمر العادييه.

—6دراسة سلطان عبداهلل محمد المياح ( )7006الفروق فى مفهوم الذات والسلوك االجتماعى
واالنفعالى لدى ذوى صعوبات التعلم األكاديمية والعاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية بالمملكة
العربية السعودية"
ا د تاصلت الدراسة الي :

-اجاد لراق ذات دتلة ادصائية أند مستاى

( )0.01ليه التالميذ العادييه االتالميذ ذاى

صعالات التعلر افكاديمية لي مامار الذات العار ا لعاده( مامار الذات ندا اف راه ,مامار الذات

افسرى,مامار الذات افكاديمي,مامار الذات العار)لي اتجاه التالميذ العادييه.

-اه اكلر الاراق ليه المجماأتيه كاه لي لعد مامار الذات افسرى ,لينما كاه لما لي لعد مامار

الذات ندا اف راه.

****ايستايد اللادم مه الدراسة السال ة لي التأكيد ألي اه القالف ذاى صعالات التعلر لديمر

مامار ذات

مه زمالئمر العادييه.

التعليق على دراسات المحور الثالث :
نالدظ ه دراسات المدار ال الم تناالت العال ة ليه مامار الذات اقالف صعالات
-1
التعلر ا كدت ه قالف صعالات التعلر لديمر صار لي مامار الذات كما جاء لدراسة سلقاه
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ألداهلل مدمد الميا ( )2006الاراق لي مامار الذات االسلاك اتجتماأي ااتناعالي لدى ذاى

صعالات التعلر افكاديمية االعادييه مه تالميذ المردلة اتلتدائية لالمملكة العرلية السعادية"
ا د تاصلت الدراسة الي :

-اجاد لراق ذات دتلة ادصائية أند مستاى

( )0.01ليه التالميذ العادييه االتالميذ ذاى

صعالات التعلر افكاديمية لي مامار الذات العار ا لعاده( مامار الذات ندا اف راه

افسرى مامار الذات افكاديمي مامار الذات العار لي اتجاه التالميذ العادييه ).
-اه اكلر الاراق ليه المجماأتيه كاه لي لعد مامار الذات افسرى

مامار الذات

لينما كاه لما لي لعد

مامار الذات ندا اف راه.

كذلك كدت دراسة سامة اللقاينع ا مأماه غاانمة ( )2005دراسة م ارنة ليه مامار الذات

لدى القللة ذاى صعالات التعلر االقللة العادييه لي مدالظة ارلد لافرده" اندلت نذه الدراسة الي
التعرف ألي مستاى مامار الذات لدى قللة ذاى صعالات التعلر االقللة العادييه الي سلي تد يق

ذلك قرت دا ل ياس مامار الذات لدى القللة تتاالر ليع شراق الصدق اال لات المناسلةامه ر
تازيعما ألي أينة مكانة مه ( )202مه القللة االقاللات ( )113مه الذكار ا(  )23مه اإلنام

منمر ( )111قاللا أاديا,ا( )31قاللا مه ذاى صعالات التعلر,اكشات الدراسة ه مستاى مامار
الذات لدى قللة ذاى صعالات التعلر كاه منخاضا ,الينت يضا النتائج ه قللة ذاى صعالات

التعلر دصلاا ألي متاسقات دني ألي م ياس مامار الذات الشك دا م ارنة مع القللة العادييه

.

 -2أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة:
 -1ه استخدار استراتيجيات التعلر الق نظرية الذكاءات المتعدد مع القالف ذاى صعالات
التعلر يأتي لنتائج ايجالية مع ندتء القالف.

 -2ه الكااء اتجتماأية منخاضة لدى القالف ذاى صعالات التعلر م ارنة لزمالئمر
العادييه.

 -3نع يمكه رلع الكااء اتجتماأية لدى القالف ذاي صعالات التعلر لاستخدار لرامج تدريلية
ت ار ألي استراتيجيات الذكاءات المتعدد .

 -4ه مامار الذات منخاك لدى القالف ذاى صعالات التعلر م ارنة لزمالئمر العادييه.
 -5انع يمكه رلع مامار الذات لدى القالف ذاى صعالات التعلر مه خال لرامج تدريلية ائمة
ألي استخدار استراتيجيات الذكاءات المتعدد .
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ʘفروض الدراسة:
تمدف نذه الدراسة الي اللدم أه صدة الاراك التالية
 -1تاج ددد ل ددراق ذات دتل ددة ادص ددائية ل دديه متاس ددق درج ددات المجماأ ددة التجريلي ددة ل ددي ال ي دداس
ال للي اال ياس اللعدي لصالح ال ياس اللعدي لي متغير الكااء اتجتماأية .

 -2تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية امتاسق درجات
المجماأة الضالقة لي ال ياس اللعدي للكااء اتجتماأية لصالح المجماأة التجريلية .

 -3ت تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس
اللعدي اال ياس التتلعي للكااء اتجتماأية.

 -4تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس
ال للي اال ياس اللعدي لصالح ال ياس اللعدي لي متغير مامار الذات.

 -5تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية امتاسق درجات
المجماأة الضالقة لي ال ياس اللعدي لمامار الذات لصالح المجماأة التجريلية .

 -6ت تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس
اللعدي اال ياس التتلعي لمامار الذات.
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الفصل الرابع
منهج الدراسة
ي ار اللادم

لي نذا الاص

لتاضيح اإلقار اإلجرائي التجريلي لدراستع

ديم يعرك

اإلجراءات التي ار لما مه ج اختلار صدة لراك الدراسة الدالية ايتضمه ذلك ال اء الضاء
ألي المنمج المستخدر االعينة التي امت أليما الدراسة

كذلك تناا

الليانات كما شر خقاات اأداد اتقليق اللرنامج الم در ا ندالع ا دااتع

افداات المستخدمة لجمع
ر تر تاضيح خقاات

تنايذ الدراسة الي النماية ددد افساليف اإلدصائية المستخدمة لمعالجة الليانات التي تر جمعما
منهج الدراسة والتصميم التجريبى:
يستخدر اللادم المنمج شلع التجريلي ال ائر ألي المجماأة الضالقة االمجماأة التجريلية ديم يتر

ال ياس ال للي االلعدى.

االشك (  ) 1التالي ياضح التصمير التجريلي للدراسة الدالية
أينة الدراسة
المجماأة الضالقة

المجماأة التجريلية

ال ياس ال للي

ال ياس ال للي

ت تتعرك لللرنامج الم تر

تتعرك لللرنامج الم در
ال ياس اللعدي

كيفية اختيار حجم العينة؟
تددر اختيددار أينددة الد ارسددة مدده تالميددذ الصددف الخددامس مدده اددددي المدددارس التالعددة إلدار كاددر

الش دديخ التعليمي ددة لمدالظ ددة كا ددر الش دديخ ان ددي مدرس ددة دلي ددف أ م دداه للتعل ددير افساس ددي ل ددي الع ددار

الد ارسددي ( )2014-2013ا ددد تددر اختيددار المدرسددة مدده لدديه المدددارس الماجدداد ل د دار كاددر الشدديخ
التعليمية اديم ه المدرسدة دكاميدة لمدذا يتديح لرصدة لكداه معظدر افقادا لدي مسدتاي ا تصدادي

متاسق.

46

**حجم العينة وتقسيمها من حيث النوع :
اشدتملت أينددة الد ارسددة ألددي لصددليه د ارسددييه تدر اختيارنمددا لندداء ألددي راء معلدديممر الندداء ألددي
درجدداتمر لددي اختلددارات نصددف العددار ااتختلددارات الشددمرية اللددغ أدددد التالميددذ لددي كددال الاصددليه 55
تلميددذا يم د

ددددنا المجماأددة التجريليددة االاص د افخددر المجماأددة الضددالقة ر تددر تقليددق اختلددار

ص ددعالات ال ددتعلر أل ددي تالمي ددذ الاص ددليه لتددي ددد التالمي ددذ ذاي ص ددعالات ال ددتعلر ان ددر التالمي ددذ ال ددذيه
ترااد ددت درج دداتمر م دده  25ال ددي  50درج ددة ل ددأك ر أل ددي اختل ددار ص ددعالات ال ددتعلر لكان ددت المجماأ ددة

التجريليددة أددددنا( )32تلميددذا لالاصد افا ( 15تلميددذ  17تلميددذ) ا( )32تلميددذا لالاصد ال دداني
المجماأة الضالقة ( 20تلميذ 12تلميذ ) اتدر اسدتلعاد التالميدذ الدذيه دصدلاا ألدي درجدات د مده
 25درجة .

جدا (  ) 1ياضح ت سير العينة مه ديم النا
المجماأة

الاص

العدد

النا
التجريلية

1/5

الضالقة

2/5

المجما

المجما

تلميذ
17

تلميذ
15

32

20

12

32

37

27

64

ضبط المتغيرات المؤثرة في الدراسة :
 .4من حيـث العمـر الزمنـي دار اللاددم لدسداف العمدر الزمندي فلدراد العيندة لكداه يتدراا مدا لديه
(اددي أشر سنة استة شمر ) الي (ا نتا أشر سنة).

 .2من حيث الذكاء

دار اللاددم لدسداف الادراق لديه المجمداأتيه الضدالقة االتجريليدة لدي متغيدر

الد ددذكاء للتأكد ددد مد دده تكالدنمد ددا مد دده ديد ددم الد ددذكاء االجد دددا التد ددالي ياضد ددح دتلد ددة الاد ددراق لد دديه
المجماأتيه لي متغير الذكاء كما ي اس لاختلار ال در الع لية العامة ( اتيس – لينداه ) اأدداد

 /دناي مدماد امار ا مصقاي كام ( .) 6993
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جدا (  ) 2ياضح دتلة الاراق ليه متاسق درجات الذكاء للمجماأتيه التجريلية االضالقة لي
متغير الذكاء
ر

المجماأة

العدد

المتاسق

اتندراف المعيارى

1

التجريلية

32

122.371

4.647

2

الضالقة

32

122.057

6.426

يمة (ت)

0.234

مستاى الدتلة
غير دالة

ايتضح مه الجدا السالق أدر اجاد لراق دالة ادصائيا ليه المجماأتيه التجريلية االضالقة لي

متغير الذكاء مما يد ألي تكالد لراد العينة .

 .3مــن حيــث المســتوى االجتمــاعى واالقتصــادى :كمددا ددار اللادددم لدسدداف الاددراق لدديه درجددات
المجماأة التجريلية االضالقة لي المستاي ات تصادي اتجتماأي االجددا التدالي ياضدح دتلدة

الاددراق لدديه المجمدداأتيه التجريليددة االضددالقة لددي المسددتاي ات تصددادي اتجتمدداأي كمددا ي دداس

لم يدداس ت دددير المسددتاى اتجتمدداأي د ات تصددادى لألسددر المص درية المعددد ( اأددداد ألدددالعزيز
الشخص ) 2006 ,
جدول ( )1يوضح داللة الفرق بين متوسط درجات المجموعة التجريبية والضابطة في اختبار
المستوي االقتصادي االجتماعي
اتندراف

المجماأة العدد متاسق درجات

المعياري

اختلارالمستاي

يمة ت

المدسالة

مستاى

الدتلة

ات تصادي اتجتماأي
التجريلية

32

12.03

3.64

الضالقة

32

13.12

3.26

0.34

غير دالة

ايتضح مه الجدا السالق أدر اجاد لراق دالة ليه المجماأتيه التجريلية االضالقة لي المستاى

ات تصادى ااتجتماأي لألسر .
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 .1مـن حيــث صــعوبات الــتعلم :ددار اللاددم لدسدداف دتلددة الادراق لدديه متاسدق درجددات المجمدداأتيه
التجريلية االضالقة لي اختلار صعالات التعلر للتأكد مه تكالدنما مه ديم صعالات الدتعلر

االجدا التالي ياضح دتلة الادراق لديه المجمداأتيه التجريليدة االضدالقة لدي اختلدار صدعالات

الددتعلر كمددا ي دداس لاختلددار صددعالات الددتعلر مدده اأددداد ر.مدداتي ند د .سددتيرلينج ه.سددلالدنج
ا تلاس اتعريف مصقاي كام

جدا ()4ياضح دتلة الاراق ليه متاسق درجات المجماأتيه التجريلية االضالقة لي صعالات
التعلر

متاس د د د د د ددق اتند د دراف

المجماأة

العدد

التجريلية

32

التعلر
43.75

6.61

الضالقة

32

47.31

6.73

درجد د د د د د ددات المعياري

يمة ت

مستاى الدتلة

ص ددعالات
0.32

غير دالة

ايتضح مه الجدا أدر اجاد لراق دالة ادصائيا ليه المجماأتيه التجريلية االضالقة ألي

اختلار صعالات التعلر مما يد ألي تجانس لراد العينة ديم نمر مه ذاي صعالات التعلر.

 .5من حيث الكفاءة االجتماعية :ار اللادم لدساف دتلة الاراق ليه متاسق درجات لراد
المجماأتيه التجريلية االضالقة لي متغير الكااء اتجتماأية للتأكد مه تكالد المجماأتيه

االجدا التالي ياضح دتلة الاراق ليه المجماأتيه لي متغير الكااء اتجتماأية كما ي اس

لاختلار الكااء اتجتماأية ,اأداد اللادم.
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جدا ()5

ياضح دتلة الاراق ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية االضالقة لي اختلار الكااء
اتجتماأية ل تقليق اللرنامج
العدد

المجماأة

متاسق

اتندراف

درجات

المعياري

الكااء

اتجتماأية
42.2
32

التجريلية
الضالقة

32

يمة ت

مستاى الدتلة

غير دالة

0.236 5.36
4.36

41.3

ايتضح مه الجدا أدر اجاد لراق دالة ادصائيا ليه المجماأتيه التجريلية االضالقة لي ال ياس
ال للي ألي اختلار الكااء اتجتماأية .

 .6مه ديم مامار الذات ار اللادم لدساف دتلة الاراق ليه متاسق درجات لراد المجماأتيه
التجريلية االضالقة لي متغير مامار الذات للتأكد مه تكالد المجماأتيه

االجدا التالي

ياضح دتلة الاراق ليه المجماأتيه لي متغير مامار الذات كما ي اس لاختلار مامار الذات,

( دمد ألد الردمه االسيد لا ناشر (.))2002

جدا ( )6ياضح دتلة الاراق ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية االضالقة لي اختلار مامار
الذات ل تقليق اللرنامج

المجموعة

العدد

االنحراف
المتوسط
المعياري

التجريبية

32

14.16

10.34

الضابطة

32

15.66

10.65

قيمة "ت"

0.322

مستوى
الداللة
غير دالة

ايتضح مه الجدا أدر اجاد لراق دالة ادصائيا ليه المجماأتيه التجريلية االضالقة لي ال ياس

ال للي ألي اختلار مامار الذات .
أدوات الدراسة:
اختبار القدرة العقلية العامة ( أوتيس – لينون )اأداد  /دناي مدماد امار ا مصقاي كام ( ) 6993
األسباب التى دعت الباحث الستخدام هذا االختبار .
تر اختيار نذا اتختلار فنع يتالر لع مجماأة خصائص نامة جدا للدراسة الدالية اني
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 -نع ياصي لاستخدامع مع قاا الصف الرالع اتلتدائي الذيه يعاناه مه صعالات ال راء .

 جميع ل رات اتختلار مصار ات تدتاج ي در مه ال راء لدى الماداص ؛ لما يصلح ل ياسال در الع لية لألقاا داه الرجا الي مستاانر اللغاي ا درتمر ألي ات اه ممار ال راء .
 تنا اشما ل رات اتختلار لما تيعتمد ألي نا اادد مه الم يرات م -تركز نذه اللقارية ألي ياس در التالميذ ألي اتستدت

الا رات اللاظية االرمزية االشكلية ( لااظ – رماز – شكا )

العديد مه اتختلارات.

مه خال شمالما ألي أينة مه
تم

المعرلية اني درات نامة لي النجا لي الماا ف افكاديمية ا الممنية .

مدى ااسعا مه ال درات

 يمكه تقليق اتختلار لشك جماأي ا لشك لردي مما يالر الا ت االجمد . -ليانات افداء ألي اتختلار تستخدر لي المجاتت اأتية

 – 6اللدام اخاصة اللدام الماجمة ساسا للمقالف الترلاية امشكالت مجتمعية معينة ليكاه مه
الممر الدصا ألي ليانات خاصة لافداء ال ا للعمر لمدف مضانا

التجريلية المدف التاسير المالئر للنتائج التجريلية.

ا معادلة المجماأات

 – 2م ارنة مستاى التدصي لاتستعداد الم اس للتعلر .

 – 3نا دلي لل در الع لية لأللراد ل ه نسلة الذكاء اإلندرالية تعد م ياسا مايدا لالنسلة لتلميذ معيه
؛ فنما تشير الي درتع العامة ألي التعلر ا التااق ديه يتر م ارنتع لافقاا مه ناس أمره

لغك النظر أه الار ة الدراسية ايعد ذلك مدش ار مايدا لي اضع صار للتا عات العامة المتصلة

لال در الم اسع للتلميذ .
وصف االختبار
المدف مه تصمير مختلف المستايات المكانة للقارية اختلارات ( اتيس – ليناه ) لل در

الع لية نا تالير دا تستخدامما لي الاصا الي ت دير شام لل در الع لية العامة اتتراا درجات

اتختلار ليه(.)651-51

ايتكاه المستاى اتلتدائي (  ) 2مه لقارية " اتيس – ليناه " مه ال ة جزاء

اني كلما

مصار ات تدتاج الي ي در مه ال راء لدى الماداص .

الجزء افا يتكاه مه ( ) 21ل ر تستلزر مه القا ادراك اجع الشلع ليه مجماأات مه

الصار ( ا الرسار ) اتدديد الصار المختلاة أه ل ية الصار .

ايتكاه الجزء ال اني مه ( ) 21ل ر يتقلف مه القا اتستدت ايم

الجزء افا اال اني

الجلسة افالي مه اتختلار اني تستغرق  37د ي ة مازأة كافتي  65د ي ة تازيع مااد اتختلار

ااأقاء التعليمات ا  61د ائق تقليق الجزء افا مه اتختلار ا 62د ي ة تقليق الجزء ال اني مه
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اتختلار ما الجزء ال الم ليتكاه مه ( ) 41ل ر مصار تستلزر مه القا لمر التعليمات اتنايذنا

الجزء ال الم الجلسة ال انية ايستغرق  21د ي ة  5د ائق تازيع مااد اتختلار ااأقاء

ايم

التعليمات ا 65د ي ة لتقليق الجزء ال الم مه اتختلار االزمه الكلي لتقليق كام اتختلار 57

د ي ة اتلد مه تقليق ك جلسة مه جلسات اتختلار مناصلة أه افخرى الكه تلد ه يقلق
خال يار دراسي اادد ي سر الي النصف افا مه اليار ا النصف ال اني مه اليار.

الكفاءة السيكومتريه لالختبار:
الثبات :
تر الدصا ألي مدشرات مالئمة لل لات ألي أينات مريكية لاستخدار التجزئة النصاية ( ه=
 () 63461ر = ) ٫ 89لمعادلة كيادر ريتشاردساه ( ر =  ) ٫ 88كما دسف ااضعا اتختلار
ال لات لالصار اللديلة ألي أينة درنا ( ه =  ) 371قاال لكانت( ر = )٫ 84

ا د تر دساف ال لات ألي أينات مصرية ل أاد التقليق ألي أينة مه قاا الصف ال الم

اتلتدائي ( ه =  ) 81لااص زمني دره ال ة ساليع لكانت ( ر= ) ٫ 19

الالتجزئة النصاية

ألي ناس العيه ( ر=  )٫ 17لعد التصديح لمعادلة سليرماه – لرااه ( دناي مدماد امار

امصقاي مدمد كام

 6993ص .) 22 26

الصدق
ار اللاد اه" دناي امار امصقاي كام " لت دير صدق اتختلار ألي الليئة المصرية أه
قريق ت دير اترتلاق ليه افداء ألي اتختلار

اافداء ألي اختلار " استاناارد لينيع " لألأمار 1

 9 8 7سناات لعينة للغت لك سنة أمرية ألي التاالي( ه= 21 21

يمة رألي التاالي ( ٫ 592 ٫ 166

٫ 571

 )68 21اللغت

. ) ٫ 126

اكذلك تر دساف الصدق أه قريق ت دير اترتلاق ليه افداء ألي اتختلار امتاسق تدصي

افقاا لي ( ال راء االرياضيات ) لألأمار ( ) 9 8 7 1لعينة للغت لك سنة أمرية ألي
التاالي( ه =  ) 45 44 45،45ال ا لألداء ألي اختلار مه اأداد معلمة الاص اللغت يمة

ر ألي التاالي (  (.) ٫ 774 ٫ 712 ٫ 576 ٫ 54دناي امار امصقاي كام

.)6993

**اتر دساف صدق اتختلار لي الدراسة الدالية أه قريق الصدق المرتلق لمدك ديم دسف

معام اترتلاق ليه درجات ( )35تلميذا(المجماأة التجريلية ) لالصف الخامس اتلتدائي ألي
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م ياس ال در العامة لد( اتيس اليناه) ادرجاتمر ألي اختلار الذكاء المصار اأداد أحمد زكي صالح

( )3869لللغ ( )1018انا معام ارتلاق يد ألي صدق اتختلار .

 مقياس تقدير المستوى االجتمااعى االقتصاادى لرسارة المصارية المعادل ( إعاداد عبادالع يالشخص ) 2006 ,
• الهدف من مقياس التقدير
 اس ددتخدر اللاددددم ندددذا الم يددداس لد ددي الد ارس ددة لت د دددير المسدددتاى اتجتمد دداأي ات تصد ددادى للتالميدددذاالتلميذات اذلك لتد يق التكالد ليه مجماأات الد ارسة ال ال ة لدي متغيدر المسدتاى اتجتمداأي

اات تصددادى  ,ااأتمدداد الم يدداس ألددي يدداس المسددتاى اتجتمدداأي ات تصددادى مدده خددال خمسددة

لعاد شاملة المستاى اتجتماأي ات تصادى لألسر .
 • وصف مقياس التقدير يتكاه م ياس الت دير الدالي مه ( )10ماردات  ,كد مادرد تتعلدق لجاندف مده الجااندف الخاصدةلالدالة اتجتماأية ات تصادية لدى افسر التي ينتمي اليما الارد  .ايقلق م ياس الت دير الدالي

لقري دة جمعيددة دار اللادددم لتازيدع اتسددتمارات ألددي التالميدذ االتلميددذات لملئمدا لااسددقة األدداء ,
اند ددي دا لاظيد ددة تصد ددلح للتقليد ددق ألد ددي افل د دراد لد ددي جميد ددع الم ارد د د العمريد ددة لتدديد ددد مسد ددتاانر
اتجتمدداأي ات تصددادى  ,اكددذلك تعتمددد ألددي ال ددا الدديس السددرأة  .ل ددد كدداه اللادددم يقلددف مدده
التالميذ االتلميذات م ء جميع الليانات مده خدال األداء داه تدرك ى خاندة مدع اأقدائمر الا دت

الذى يناسلمر  ,كمدا اه قري دة اإلجالدة لدي ندذه افدا ندي تكملدة اللياندات
الم ياس مه خال المعادلة التنلدية المقلالة اأتية د

ايدتر تدديدد درجدات

 ص = +1ف1س+1ف2س+2ف3س+3ف4س+4ف5س 5دي د د د ددم يعل د د د ددر الد د د د ددرف (ص)أ د د د ددهالمستاى اتجتماأي د ات تصادى المقلاف التنلدية .

 ايعلر الدرف س 1أه متاسق دخ الارد لي الشمر. -ايعلر الدرف س 2أه ممنة رلة افسر .

 ايعلر الدرف س 3أه مستاى تعلير رلة افسر . -ايعلر الدرف س 4أه ممنة رف افسر .

 -ايعلر الدرف س 5أه مستاى تعلير رف افسر .
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 -ثبات االستمارة:

-

ار اللاددم لدسداف لدات اتسدتمار أده قريدق اأداد التقليدق (ه =  )32اتاصد الدي معامد

لات دره ( )0.61انا مدشر م لا ل لات اتستمار اصدالديتما لت ددير المسدتاى ات تصدادي /

اتجتماأي.
 اختبار الفرز العصبي السريع  )QNST( Quick Neurological Screening Testلفرزالتالميذ أصحاب صعوبات التعلم .
مده اضدع ر.مداتي ا خدراه اا تلدداس ااأدداد مصدقاي كامد انددا اختلدار لدردي مختصدر (يسددتغرق
تقلي ع داالي  20أشريه د ي ة )
 وصف االختبار :يتكاه الم ياس مه  15اختلا ار لرأيا يمكه مالدظة الماداص ناء دائع لمدف تعدرف افلدراد
صداف صعالات التعلر لداية مه سه  5سناات ا د ارندت ندذه الممدار لتلدك المتضدمنة لدي داات

خري م

اختلارات "لندر –جشقلت اللصري الدركي لألقاا " ااختلارات جيزيد  Gesselللنمدا

ااختلار دنيار Denverلمسح النما.

اكاسيلة للتعرف الملكر ألدي افقادا

صدداف صدعالات الدتعلر ل دد لدت ندع ألدي درجدة كليدر

مدده الااألي ددة ددديه يس ددتخدر مددع المد دران يه اال ارش ددديه الددذيه يع دداناه مدده مش ددكالت لددي ال ددتعلر ان ددذه
اتختلارات ني اختلار ممار اليدد /تعدرف شدك انسدخع /تعدرف شدك دديه يرسدر لداللمس ألدي ارددة
اليددد /متالعددة شددك متدددرك لددالعيه /مداكددا افص داات /أم د دائددر لاتصددلع اإللمددار ال يددة افصددالع/

لم ددس الي ددد االخ ددد ل ددي الا ددت ناس ددع /الدرك ددات السد دريعة االمتك ددرر االعكس ددية للي ددديه /ل ددرد الدددذراأيه
االرجليه /المشي التلادلي /الا اف ألي رج اادد  /الا ف ألي رج ااددد  /نمداق السدلاك الشداذ/

لمس افنف لاتصلع السلالة /التمييز ليه اليميه االيسار.
تطبيق االختبار وتقدير األداء علي مهامه:
يددتر الدصددا ألددي الدرجددة الكليددة ألددي اتختلددار أدده قريددق جميددع الدددرجات التددي دص د أليمددا

التلميددذ لددي اتختلددارات الارأيددة الخمددس أشددر اتصددنف الدرجددة ألددي اتختلددار الددي ددالم سددار لكد
منما دتلتع

 -الدرجة العالية 50( high scoreلأك ر) اتشير الي ه القا يدتم

ه يعاني مه مشكالت لي

الدتعلر لددي دجددر الد ارسددة العاديددة اينلغددي ه تشددم نددذه الدرجددة العاليددة ألددي درجددات أاليددة لددي

لعك اتختلارات الارأية .
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 درجددة الشددك  )50 -25( suspicious scoreاتشددير الددي اجدداد أددرك ا ك ددر سدااء كدداهأرضا خاصا لالنما ا أرضا أصليا ال ا لعمر القا
الذيه يكاه مستاي دائمر

ايدخ لي اقار ندذا التصدنيف افلدراد

مه المسدتاي المتا دع ال دا فأمدارنر ات يددخ افقادا لدي سده

مددا ل د المدرسددة لددي نددذا التصددنيف ( درجددة الشددك ) ات يظمددر العددرك الخقيددر مناددردا الكنددع
أ دداد م ددا يظم ددر ل ددي ش ددك تجمع ددات  clustersا نم دداق  patternsتتض ددمه مجماأ ددات م دده

جااندف العجدز لدي اإلدراك اللصدري ا السدمعي الدي الممدارات الدركيدة الد ي دة االغليظدة fine
 and gross motor skillsا لدي المجداتت الدسدية م د اللمدس ااإلدسداس لدالزمه

االت داازه ااتتجدداه اينلغي ه تتضددمه درجددة الشددك دصددا الماددداص ألددي درجددات شددك ألددي

لعك اتختلارات الارأية .

 -الدرجددة العاديددة  )25-0( Normal scoreايدص د أليمددا افل دراد الددذيه ت يدتم د

ه يكدداه

لددديمر صددعالات تعلددر معينددة ات ينلغددي ه يدددخ لددي نددذه الدرجددة العاديددة اختلددارات دصد الاددرد
ألي درجة أالية ( )Hليما اياترك ه افلراد الداصليه ألدي الدرجدة العاديدة سداياء أصدليا

ات يعاناه مه خل اظياي لسيق لي المخ .
صدق االختبار :
تأكدددت دددر اتختلددار ألددي التمييددز لدديه افل دراد صددداف صددعالات الددتعلر االعددادييه ل ددد قلددق
ماتي ا خراه  1374اتختلار ألي  22قاال مه صدداف صدعالات الدتعلر لدي جامعدة اتيدة سداه
جاس ددي األ ددي مجماأدددة مض ددانية لمدددر م دده الع ددادييه لد ددي الس دده االج ددنس االاض ددع اتجتمد دداأي

ات تصددادي االددذكاء اامتدددت أمددار المجماأددة الكليددة ه=  176مدده  6سددناات ا 5شددمار الددي 12
سددنة ا ال ددة شددمر ا سددر العينددة الكليددة الددي ددالم مجماأددات لرأيددة مدده ديددم العمددر المجماأددة

افالي

مه  3سناات اال انية مه  3سناات اشمر دتي 11سنة ا 11شدمر االمجماأدة ال ال دة

مه سه  12سنة لأك ر  .ر تدلي الليانات لاستخدار التدلي التمييزي Discriminate analysis

لاسددتخدار الدددرجات الكليددة لك د مدده المجماأددات افرلددع مضددالا اليمددا المجماأددة الكليددة ا ددد لددت ه
افداء ألي اتختلار يميز ليه افلراد صداف صعالات التعلر االعادييه مه ك الشرائح العمرية.
جدا (  ) 7ياضح معام التمييز ألي اختلار صعالات التعلر
ه
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معام التمييز
3.74

ف
7.75

الدتلة
0.0001

المجماأة العمرية
1ر11-3ر11

20

6.63

7.57

0.0001

12سنة لأك ر

32

7.1

3.02

0.05

تدت سه  3سناات
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المجماأة الكلية

176

14.66

5.04

0.0001

 صدق المحك :استخدر ااضعا اتختلار لي صارتع افصلية أددا مه المدكات للدكر ألي صالدية اتختلار

ل ددي التع ددرف السد دريع أل ددي افقا ددا

ص ددداف ص ددعالات ال ددتعلر اش ددملت الد ارس ددات ل ددي ن ددذا الص دددد

استخدار المدكات اأتية

 افداء ألددي اختلددار لندددر جشددقلت ل ددد درس تنددداه ا خددراه ( )1374العال ددة لدديه افداء

ألد ددي اختلد ددار الاد ددرز العصد ددلي الس د دريع اافداء ألد ددي اختلد ددار لند دددر جشد ددقلت اللصد ددري الدركد ددي

لألقاددا

مسددتخدما قري ددة تصددديح كددالتز اذلددك ألددي أينددة مدده  30قاددال اختيددراا أشداائيا مدده

ريدداك افقاددا لددي مدددارس لاتيددة كالياارنيددا ااجددد تنددداه ارتلاقددا منخاضددا ر= 51ر 0الكنددع
ماجددف لدديه الدرجددة الكليددة ألددي اختلددار الاددرز العصددلي السدريع اأاامد اصددالة المددخ لددي اختلددار

لندز.

 افداء أل ددي اختل ددار التدص ددي

قل ددق م دداير  Meyer 1376اختل ددار الا ددرز العص ددلي السد دريع

ااختلددار التدصددي ااسددع المدددى ألددي  21تلميددذ م يددديه لددي لصددا خاصددة لاأتلددارنر صددداف
صعالات تعلر لي سدانتا كدال ار لكالياارنيدا تمتدد أمدارنر مده  12سدنة ا 5شدمار دتدي  13سدنة

ا 11شمر اكاه اترتلاق ليه درجات ال راء االتمجي ألي اختلار التدصدي االدرجدة الكليدة ألدي
اختلار الارز العصلي السريع ر= 0.42 0.50ألي التاالي .

 صدق االختبار في صورته العربية :تمددت د ارسددة صدددق اتختلددار لددي صددارتع العرليددة مدده خددال تقلي ددع ألددي  71تلميددذا مدده الددذكار
صددداف صددعالات الددتعلر لددي ال دراء (ه= )32االكتالددة (ه= )33لددي الصددف ال ارلددع لددي سددلع مدددارس

التدائية لمدينتي قنقا اكار الشيخ تتراا أمارنر ليه  3سناات ا 7شمار اأشر سدناات اشدمر

اادددد ( لمتاسددقات 3سددناات  4شددمار) امجماأددة مدده العددادييه مضددانية لمددر لددي السدده االجددنس

االمسدتاي ات تصدادي اتجتمداأي (ممندة افف/تعلدير افف/متاسدق الددخ الشدمري) تدر اختيدارنر مده

ناس المدارس االصااف الدراسية(.مصقاي كام )1322

ا د د ددد د د ددار مص د د ددقاي كامدد د د لتقلي د د ددق اختل د د ددار الا د د ددرز العص د د ددلي السد د د دريع أل د د ددي ن د د دددتء التالمي د د ددذ

( كتالر/نالملر )1322اكانت ك ر اتختلدارات ددر ألدي التمييدز لديه المجمداأتيه ندي اختلدارات

لمس افنف لاتصلع متالعدة شدك متددرك لدالعيه أمد دائدر لاتصدلع اإللمدار ال يدة افصدالع لدرد

الذراأيه االرجليه االمشي التلادلي الا اف ألي رج اادد .الر يميز اختلار لمس اليد االخدد معدا
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لدديه داء المجماأددة العاديددة اذاي صددعالات الددتعلر لددي ال دراء االكتالددة لينمددا ا تصددرت دددر اختلددار
ممار اليد ألي التمييز ليه المجماأتيه لدي الكتالدة ل دق .الكده الم ارندة لديه متاسدق الددرجات الكليدة

للمجماأتيه ألي اتختلار تشدير الدي ه افداء ألدي اتختلدار يميدز تمييد از دات لديه المجمداأتيه لدي

ال راء االكتالة انذا يد ألي الصدق التمييزي لالختلار  ,كما لي جدا ()2
جدا ()2افداء التمييزي ألي اختلار صعالات التعلر
ير ت

اتختلارات الارأية
ال راء
ممار اليد

التعرف ألي شك انسخع

الكتالة

ه=32
0.2
**3.1
**2.33

ه=33

*2.3

التعرف ألي شك يرسر لرادة اليد

**2.3

متالعة شك متدرك لالعيه

**2.33

مداكا افصاات

**4.2

لمس افنف لاتصلع

**3.2
1.2
**2.4

أم دائر لاتصلع اتلمار ال ية افصالع

لمس اليد االخد معا

الدركات السريعة االعكسية لليديه

**2.4

لرد الذراأيه االرجليه

**3.1

المشي التلادلي

**2.2

الا اف ألي رج اادد

*2.2

الا ف ألي رج اادد

*2.3

التمييز ليه اليميه االيسار

الكلية

ه=71

*2.1
0.33
**2.7
0.62
**2.3
**2.3
0.2
*2.3
*2.5

**2.7
**3.2
*2.4
1.2

الدرجة الكلية

* دالةأند 0.05

** دالة أند 0.01
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*2.1

**2.33
*2.5

**2.3
1.3
**3.1
**3.3
1.2
*2.1
*1.33

**2.3
**2.7
*2.1

 تقديرات المعلمين كمحك للصدق :تمددت م ارنددة داء أينددة مدده تالميددذ الص ددف ال ارلددع الددذكار (ه= )71ألددي اختلددار الاددرز العص ددلي
الس د د دريع ات د د ددديرات المعلمد د دديه لمد د دددتء التالميد د ددذ ألد د ددي م يد د دداس ت د د دددير سد د ددلاك التلميد د ددذ مد د دده اضد د ددع

ماكليلست( )1321ا أده مصقاي كام للليئة المصدرية اندا ائمدة مالدظدة للادرز السدريع لدداتت
صد ددعالات الد ددتعلر يشد ددتم ألد ددي خمسد ددة م د دداييس لرأيد ددة ند ددي الامد ددر السد ددماأي اللغد ددة المنقا د ددة

التاجددع التوزرالدركي السددلاك الشخصددي اتجتمدداأي اذلددك مدده خددال ت ددديرات خماسددية  .اتشددير
الدرجددة العاليددة ألددي نددذا الم يدداس الددي أدددر اجدداد صددعالات تعلددر لعكددس الدرجددة المنخاضددة ألددي
اختلار الارز العصلي السريع التي تشير الي ه الارد العادي .

ثبات االختبار في صورته العربية :

ا ددار مصددقاي كام د لدسدداف ال لددات لقري ددة اأدداد التقليددق ألددي  23قاددال لددي الصددف ال ارلددع

اتلتدائي لااص زمني دره  41ياما اكاه معام ال لات  0.52انا دا أند ك ر مه 0.01
تعليمات التطبيق وتقدير االختبارات الفرعية :

يممددد الاددادص لتقليددق اتختلددار لت ديمددع للماددداص ألددي نددع مراجعددة لمما ارتددع لددي التددوزر الدركددي

 Motor co-ordinationالالنسلة لألقاا

لددأه ي ددا

لي سه  11لأ

يمكه ه ي در الاادص لالختلار

" نددا ريددد رديددة كيددف نددت تسددتخدر صددالعك اأينيددك ا ذنيددك ايددديك ارجليددك  .اكيددف

تستقيع انجازشك لمذه الدااس مجتمعة مدع لعدك فندي ريدد معرلدة كيدف ت راتكتدف اتعدرف افر دار

لدده نأخددذ ا تددا كلي د ار ا نددا ريدددك ه تسددأ أدده ي شددك نددت تريددد معرلتددع ندداء ال يددار لافشددياء الت دي
سيقلف منك أملما ".

ما لالنسلة لألقاا لي سه  12سنة لأك ر " نا ريد معرلدة كيدف تسدتقيع اسدتخدر جدزاء جسدمك

لي الا اف االمشي االدركة لداه س اقك ألي افرك ا المي لي اتجاه معيه ا ريد معرلة سمعك
انظرك جيددا  .سدأ ا لدك لالضدلق مدا المقلداف مندك اقلعدا يمكندك سددالي أده ي داجدة ندت تريدد

معرلتما أه الداجات المقلاف منك أملما ".

**اتر دساف التجانس الداخلي لالختلار لي الدراسة الدالية أه قريق دساف معام
اترتلاق ليه الدرجة الكلية لالختلار ادرجات ك مه نصايع الزاجي االاردى لعد تقلي ع ألي ()35
تلميذا لالصف الخامس اتلتدائي اللغت يمة معام اترتلاق( )0.73مع درجات الماردات الزاجية
ا( )0.75مع درجات الماردات الاردية.
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مقياس الكفاءة االجتماعية (إعداد الباحث):
يم دددف الم ي دداس ال ددي تددي ددد الكا دداء اتجتماأي ددة ل دددى تالمي ددذ المردل ددة اتلتدائي ددة ا ددد اتل ددع
اللادم أد خقاات إلأداد الم ياس ار اللادم لمراجعة اإلقار النظري االدراسات السدال ة للكاداء

اتجتماأي ددة ااقل ددع أل ددي لع ددك م دداييس الكاد دداء اتجتماأي ددة امنم ددا م ي دداس أل ددد الدمي ددد مدمدددد

( )1322ا ياسف مدمد ( )1337ا مجدي دليف (.)2003

ر ار اللادم ل أداد م ياس للكااء اتجتماأية ليناسف التالميذ ايناسف الليئة التي يعيشاه ليما
وقد قام الباحث إلعداد المقياس بالخطوات التالية :
تعريف مامار الكااء اتجتماأية .
تدديد لعاد الم ياس .

صياغة الماردات .

صياغة التعليمات .

تدديد نا اتستجالة .

العرك ألي المدكميه.
الي ضاء راءات اللادم ااقالأع ألي الدراسات المتعل ة لالكاداء اتجتماأيدة ل دد تضدمه الم يداس
رلعددة لعدداد ساسددية نددي الممددارات المكانددة للكادداء اتجتماأيددة انددي ممددارات تاكيددد الددذات ممددارات

اجدانية ممارات اتتصا

ألار أرضت ألي الساد

ممارات الضلق االمرانة اتجتماأية ااتناعالية اتكاه الم ياس مده 36

المدكميه*.

ا ددار اللاد ددم لدس دداف نس ددلة اتتا دداق ليم ددا ااس ددتلعدت العل ددارات الت ددي ت د د نس ددلة اتتا دداق أليم ددا أ دده
( )% 20اتعدي لعك الماردات افخرى التي شار اليما المدكماه .

جدا ر ر()3العلارات التي أدلما الساد المدكماه

ر
1

العلار لعد التعدي

العلار ل التعدي

كدداه دداد ار أدده الدددلا أدده د ددا ي مددار

در ألي الدلا أه د ا ي

زمالئي
2

ددد الممارات المقلالة مني

3

لي أال ات قيلة مع زمالئي

سد د د د ددتقيع تدديد د د د ددد الممد د د د ددارات المقلالد د د د ددة
لمااجمة ضغاق اأخريه
س د ددتقيع التعد د ددرف ألد د ددي زمالئ د ددي اأم د د د
أال ات قيلة معمر
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4

تعدداقف مددع زمالئددي اذا تعرض داا لماا ددف

تعاقف مع زمالئي

تتقلف ذلك
اكانت اتستجالات ألي الم ياس ألي غرار م ياس " ليكدرت" ذا الد الم اجالدات ( نداد ار – دياندا –

دائمددا) اتتدداز الدددرجات ددالم درجددات لدددائما درجتدداه فديانددا درجددة اادددد لندداد ار اتدسددف درجددة

الكادداء اتجتماأيددة أدده قريددق جمددع درجددات التلميددذ ألددي ماددردات الم يدداس اتت دراا الدددرجات ألددي
الم ياس ليه ( )102-36درجة اتعلر الدرجة المرتاعة ألي الم ياس أه ارتاا الكااء اتجتماأيدة
اتعلر الدرجة المنخاضة ألي الم ياس ألي انخااك الكااء اتجتماأية لدى القالف.

حساب صدق وثبات المقياس :
أوال :صدق المقياس
أ -صدق االتساق الداخلي:
ددار اللادددم لدسدداف معامد اترتلدداق لدديه درجددة كد ألددار مدده ألددارات الم يدداس االدرجددة الكليددة لللعددد
الددذي تنتمددي اليددع .اكانددت جميددع ددير معددامالت اترتلدداق دالددة ادصددائيا أنددد مسددتاى ( )0.01مددا أدددا

ألارتيه كانتا دالتيه أند مستاى ( )0.05ر ار اللادم لدساف معام اترتلداق لديه الدرجدة الكليدة

لك لعد مه لعاد الم ياس االدرجة الكلية للم ياس.

اكانددت معددامالت اتتسدداق الددداخلي فلعدداد م يدداس الكادداء اتجتماأيددة نددي للعددد ممددارات تاكيددد الددذات

 0,704اللع ددد المم ددارات الاجداني ددة 0,614اللع ددد مم ددارات اتتص ددا  0,753اللع ددد مم ددارات الض ددلق
االمرانة اتجتماأية ااتناعالية  0,722اني كلما معامالت دالة ادصائيا أند مستاى .0,1
ب-صدق المقارنة الطرفية:
ار اللادم لترتيف درجات لراد أينع الت نديه ألدي لعداد م يداس الكاداء اتجتماأيدة اكدذلك
ألدي الدرجدة الكليدة للم يداس ترتيلدا تنازليدا .در داره لديه  %27مده الداصدليه ألدي ألدي الدددرجات

(مجماأ ددة مرتاع ددي ال دددرجات) ا %27م دده الداص ددليه أل ددي د د ال دددرجات (مجماأ ددة منخاض ددي
الدرجات) لاستخدار اختلار "ت" .T.Test
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جدا ()10دتلة الاراق ليه مرتاعي امنخاضي الدرجات ألي م ياس الكااء اتجتماأية
مرتاعي

افلع دداد

منخاضي

الدرجات

الدرجات

ه= 20

ه = 20

ر

ر

يمة
ت

مستاى
الدتلة

مرلع
ايتا

دجر

التأ ير

ممارات تاكيد الذات

3.37 12.1. 5.72 22.2.

0.01 21.342

 0.30كلير

ممارات اجدانية

3.22 11.34 4.23 23.4.

0.01 21.732

 0.30كلير

ممارات اتتصا

3.66

0.01 22.052

 0.30كلير

ممد د د ددارات الضد د د ددلق االمراند د د ددة 4.27 10.1. 6.34 21.01

0.01

 0.33كلير

2... 4.75 17.7.

27.25

اتجتماأية ااتناعالية
يتضد ددح مد دده الجد دددا السد ددالق اجد دداد لد ددراق دالد ددة ادصد ددائيا أند ددد مسد ددتاى ( )0.01لد دديه مرتاعد ددي
امنخاضدي الدددرجات ألددي جميدع لعدداد م يدداس الكاداء اتجتماأيددة االدرجددة الكليدة للم يدداس .كمددا تددد

يمددة مرلددع ايتددا ألددي ه دجددر التددأ ير كليددر ممددا يشددير الددي دددر الم يدداس ألددي التمييددز لدديه قالل دات

الجامعة.

.ثبات المقياس :
ار اللادم لدساف لاتت الم ياس لقري تي معام
لددرااه ألددي أينددة الت ندديه اللددالغ أددددنا ( )100تلميددذ

لادا كرانلداو االتجزئدة النصداية لسدليرماه –
ددر ددار لدسدداف ال لددات لقري ددة اأدداد تقليددق

اتختلار ألي أينة اامما ( )40تلميذ مه نادس العيندة لااصد زمندي ددره سدلاأيه االجددا التدالي
ياضح ير معامالت ال لات.
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جدا ( )11ير معامالت ال لات فلعاد الكااء اتجتماأية
معامالت ال لات
افلعاد

الاا كرانلاو

التجزئ د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددة
النصاية

اأاد التقليق

ممارات تاكيد الذات

0.733

0.733

0.726

ممارات اجدانية

0.735

0.723

0.722

ممارات اتتصا

0.703

0.711

0.632

0.562

0.561

0.514

0.765

0.762

0.743

ممارات الضلق االمرانة اتجتماأية
ااتناعالية

الدرجة الكلية

يتضح مه الجدا السدالق ه دير معدامالت ال لدات مرتاعدة لاسدت ناء لعدد الضدلق االمراندة الدذي جداء
ير معامالت ال لات لع منخاضة الي دد ما.
 -مقياس مفهوم الذات ( دمد ألد الردمه االسيد لا ناشر (.))2002

 ألي الرغر مه اجاد أده م اييس لألقاا ألدي نادس أيندة الد ارسدة األدي نادس المردلدة العمريدة( )14 -12ات نع د تر اختيار م ياس مامار الذات لألقاا مه اأداد دمد ألدالردمه االسيد
الاناشر(  )2002اذلك لألسلاف اأتية -
  -1نع مناسف للعمدر الزمندي للعلندع ديدم ندع يصدلح للتقليدق التدداء مده المردلدة اتلتدائيدة الديالمردلة اإلأدادية.
  -2نع يمكه تقليق نذا اتختلار لشك جماأي.  -3سددمالة اإلجالددة ألددي نددذا اتختلددار ديددم ه اإلجالددة لددي اختيدداريه ( نعددر ا ت ) ممددا يسددمألي القالف اإلجالة أليع الصدق.
 _ 4 -سمالة العلارات ااضادما

62

وصف المقياس:
 -يتكاه نذا الم ياس مه ( )32ألار ا لندا يم

ك منما مظمد ار مده مظدانر مامدار الدذات لددي

افقاا اتتدرج ك منما تدت رلعة مده العاامد التدي تعلدر أده مامدار الدذات اي دار المادداص
ل أقدداء اجالددة اادددد لك د لنددد مدده لندداد الم يدداس (نعددر  ....ا  ...ت) ات دددير درجددة الماددداص
لديم تعقي درجة اادد لك اجالة تتاق مع ماتا التصديح الي النماية يتر جمع الدرجات لي
درجة اادد تعلر أه الدرجة الكلية لمامدار الدذات لددي القاد اتعتلدر الدرجدة ال صداى ألدي ندذا
الم ياس ني(.)32
 -محتوي المقياس-:

 يستخدر الم ياس لي التعرف ألي مامار الذات لي اقار أدد مه المجاتت التي يمكده ه تدد رلددي تكددايه مامددار الددذات لدددي افقاددا ات دديس افدا الداليددة مامددار الددذات لددي ضدداء رلددع لعدداد
رئيسية.
 العامل األول :البعد العقلي واألكاديمي. اتشير الي مدي تامر القالف إلمكانياتع الع لية مه ديم درتع ألي استذكار دراسع. اشر الدراس مار التالميذ لي لصلع مدي اأجاف المدرس لع ا درتع ألدي اتسدتيعاف امدديشعاره لأنميتع كعضا لي الاص الدراسي.
  -العامل الثاني :البعد الجسمي. ايشير الي لكر القالف أه مظمره الجسمي صدار اجمدة نيئتدع العامدة مددي ا تناأدع لمدا نداأليع مه خصائص جسميع.
 العامل الثالث :البعد االجتماعي: ايشير الي لكر الارد أه ذاتع داخ الجماأة سااء كانت افسر ا المدرسدة ا المجتمدع لصدارأامة ايشير الي مدي ا تنا الارد لناسع ن يشدعر لددف اأخدريه لع مددي درتدع ألدي تكدايه
صدا ات امدي ما يشعر لع مه لمجة امر انا لدي اسدق زمالئدع لدي المدرسدة ا خااتدع لدي
المنز

امدي ادساسع لت ل اأخريه لع.

 - -العامل الرابع :بعد القلق:
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 -ايشير الي مدي دساس الارد لناسع ن يشعر لسعاد

ت لف المزاج لالخاف ند يشدعر ندع

يتاق مع اأخريه ا يختلف أنمر امدي تكيف الارد لي افسر ا المدرسة.
تعليمات تطبيق المقياس:
 يالدظ أند تقليق الم ياس مراأا التعليمات لد ة االتأكدد مده ه المادداص دد اسدتاأف مدا ندامقلاف منع المر كياية اتستجالة ألي ك لند مه لناد نذا الم ياس.
 لذا اصي معد الم ياس لأه ي ار اللادم الذي ساف يستخدر نذا الم ياس لتميئة الجدا المناسدفللتقليق مه ديم المكاه اي ار ل راء التعليمات الخاصة اقري دة اإلجالدة لصدات ااضدح ايجدف
أليدع ه يتأكددد مدده لمددر الماددداص لتعليمددات الم يدداس األددي اللادددم ه يجيددف أدده ي استاسددار
ياجع اليع

ه يلد الماداص اإلجالة.

 ايجددرى نددذا الم يدداس لقري ددة لرديددة ا جمعي دة اياض د لددي دالددة اإلج دراء الجمعددي ه يددتر ألدديمجماأات صغير العدد دتي يتأكد اللادم مه تامر الداتت إلجراءات الم ياس.

 *2 -صدق المقياس:

 لعد ه ار معدد الم يداس لدالخقاات افاليدة لدي لنداء الم يداس تد دق اللاددم كمدا يلدي مده صددقالم ياس.
 -4الصدق المنطقي:
 ديددم تددر أددرك الم يدداس لددي صددارتع النمائيددة ألددي مجماأددة مدده المتخصصدديه لددي مجددا ألددرالناس االصدة الناسية اقلف منمر معد الم ياس تدديد ما يلي.
 ما اذا كانت العلار تنتمي الي مامار الذات. ما اذا كانت العلار ماجلة ا ساللة. ال د أد لعك العلارات التي جمدع المدكمديه ألدي تغيدر صدياغتما دتدي تصدلح ك در اضدادالعينة الت نيه.
 ب -الصدق العاملي. اسددتخدر معددد الم ي دداس سددلاف التدليدد العدداملي تسددتخراج مع ددامالت اترتلدداق الليني ددة لدديه لن ددادالم يدداس اكددذلك ارتلدداق ك د لنددد لالدرجددة الكليددة اذلددك للتد ددق مدده مدددي سددالمة اللندداء الددداخلي
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للم ياس اكما استخدر اللادم ناس افسلاف لعد تدداير المدداار لدي اسدتخراج العاامد افساسدية
التي يتكاه منما الم ياس.
 -ثانيا :ثبات المقياس.

 تر دساف معام ال لات لقري تيه.  -قري ة اأاد التقليق. قل ددق مع ددد الم ي دداس مرت دداه أل ددي أيند دة اامم ددا ( )65تلمي ددذا لالمردل ددة اإلأدادي ددة لااصد د زمن دديسددلاأاه لدديه مرتددي التقليددق ا ددد للددغ معام د ال لددات لمددذه القري ددة ( ).0.23انددي نسددلة أالي دة
تعلر لشك كلير أه مدي لات الم ياس اامكانية تقلي ع.
 ف -قري ة التجزئة التصاية اسددتخدر معددد الم يدداس لددي نددذا اإلج دراء مجماأددة كليددة ااممددا ()465تلميددذا مددازأيه لددي رلعددةمجماأات لرأية ضمت لمجماأة افالي ( )113تلميذا مده الجنسديه لدي سده التاسدعة اضدمت
المجماأة ال انية ( )123تلميذا مه الجنسيه لي السدنة العاشدر .ااشدتملت المجماأدة ال ال دة ألدي
( )117تلميذا مه الجنسيه لي سه الدادية أشر اشملت المجماأة الرالعة ألي ( )106تلميدذا
مدده الجنسدديه لددي السددنة ال انيددة أشددر اسددج درجددات اللندداد ذات افر ددار الارديددة ادرجددات اللندداد
ذات افر ار الزاجية ك ألي ددده اذلدك لالنسدلة فلدراد كد مجماأدة مده المجماأدات افرلعدة –
اتددر دس دداف معددامالت اترتل دداق لدديه ال دددرجات التددي دصد د أليمددا تالمي ددذ المجماأددة ل ددي اللن دداد
الاردية االدرجات التي دص أليما ندتء التالميذ لي اللناد الزاجية.
 االجدا التالي ياضح ما سارت أنع نذه الخقا .جدا ( )12ياضح معامالت اترتلاق ليه المجماأات
العدد
113

معامالت اترتلاق
0.231

المجماأة
مجماأة ر ر ()2

123

0.253

مجماأة ر ر ()3

117

0.321

مجماأة ر ر ()4

106

0.311

مجماأة ر ر ()1
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 ايتضح مه الجدا السالق ه معامالت لات الم ياس لقري ة التجزئدة النصداية ترااددت مدا لديه( )0.321( )0.253لالنسد ددلة للمجماأد ددات الخمسدددة المسد ددتخدمة اجميد ددع تلد ددك المعد ددامالت دالد ددع
ادصددائيا أنددد مسددتاي ( )0.01ي ألددي مسددتاى أددالي مدده ال ددة .األددي ذلددك تعتلددر معددامالت
مرضية إلمكانية استخدار نذه افدا لي مجا اللدام االدراسات الناسية.
 و -معايير المقياس تر دساف الدرجات المعيارية لك درجة مه الدرجات الخار التدي دصد أليمدا لدراد أيندة الت نديهاذلددك يمدددف تدديددد الدرجددة الخددار المددددد لمامددار ايجددالي للددذات اتلددك التددي تددددد مامامددا سددلليا
للذات ااستخدر اللادم المعادلة التالية لي دساف الدرجة المعيارية.
 الدرجة المعيارية = الدرجة الخار – متاسق الدرجات  /اتندراف المعياري للدرجات.كم ددا ددار مع ددد الم ي دداس لتددي ددد الدرج ددة الخ ددار الت ددي تش ددير ال ددي مام ددار ايج ددالي لل ددذات االدرج ددة
المعياريددة الم الل ددة لم ددا .انك ددذا نجددد ه فلد دراد ال ددذيه يدص ددلاه ألددي درج ددات خ ددار  20ل ددأك ر يمك دده
اأتلددارنر ذا مامددار ايجددالي للددذات اافل دراد الددذيه ن د درجدداتمر الخددار أدده  20يمكدده اأتلددارنر ذاى
ماماما منخاك للذات.
**الي الدراسة الدالية ار اللادم لدساف ال لات أه قريق اأاد التقليق ألي ( )45تلميذا
لااص زمني دره سلاأيه اتر دساف معدامالت اترتلداق لديه درجدات التقليدق افا ا معدامالت
اترتلاق ليه درجات التقليق ال اني اجميعما دالة أند مستاى (. )0 , 0 1
برنامج الذكاءات المتعددة:
لن دداء أل ددي اق ددال اللاد ددم أل ددي التد درام النظ ددري االد ارس ددات الس ددال ة ل ددد تض ددح نمي ددة ت دددريف

الق ددالف ذاي ص ددعالات ال ددتعلر أل ددي اس ددتخدار الت دددريف أل ددي ال ددذكاءات المتع دددد لتدس دديه الكا دداء

اتجتماأية امامار الذات ل د تدددت نداف اللرنامج ليما يلي
أهداف البرنامج :
يم دددف اللرن ددامج الم ت ددر ال ددي تدس دديه الكا دداء اتجتماأي ددة امام ددار ال ددذات ل دددي التالمي ددذ ذاي
صدعالات الدتعلر لالصددف الخدامس اتلتددائي مدده خدال تدددريف نددتء التالميدذ ألددي اسدتخدار لعددك

اند داا ال ددذكاءات المتع دددد اتقلي م ددا أل ددي لع ددك ال دددراس م دده داخد د م ددنمج اللغ ددة العرلي ددة للص ددف
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الخامس اتلتدائي العك الماضاأات مه خارج المنمج الد ارسدي دتدي يدتمكه التالميدذ مده تقليدق

نذه اتستراتيجيات لالمااد افخري التي ي ردنما .
األسس النظرية للبرنامج:
اي ددار اللرنددامج ألددي راء جدداردنر التددي تتعلددق لالددذكاءات المتعدددد ديم يمدددف اللرنددامج تسددتخدار
اتستراتيجيات التدريسية للذكاءات المتعدد لرلع الكااء اتجتماأية امامار الذات لدى القالف.
التدديد اإلقار النظري لللرنامج يددد اللادم الن اق التالية

لمن يقدم هذا البرنامج ؟

ديددم تتددددد ننددا لدراد العينددة ا مجتمددع الد ارسددة الداليددة الددذيه سدديقلق ألدديمر اللرنددامج الم تددر
ا ددد صددمر نددذا اللرنددامج لعينددة مدده تالميددذ الصددف الخددامس اتلتدددائي لمتاسددق أمددر 11سددنة اتسددعة
شمر ندتء افقاا ينتماه الي لئة افقاا ذاي صعالات التعلر اتظمر الصعالات التعلمية أند

ك ير مه افقاا أندما يدخلاه المدرسة اياشلاه لي اكتساف الممارات افكاديمية ايظمدر التلدايه
ليه ال در االتدصي

ديم يتر لي نذه المردلة التعرف ألي العدد افكلرمه القللة ذاي الصدعالات

التعلمية اك ي ار ما يصادف الاش الدراسي أددر ال ددر ألدي اتنتلداه االتركيدز اأيندة الد ارسدة الداليدة
كدداه اللاد دم يالدددظ ألدديمر امسدداك ال لددر لقري ددة غيددر صددديدة لاإلضددالة الددي رداء الخددق اكتالددة

الكلمددات لقري ددة خاقئ ددة كددالخلق لدديه الد ددراف المتشددالمة م د د ( -ل) (ج- -و) (ف – ت-
م )كمددا كدداناا يعدداناه مدده ضددعف المسددتاي لددي الم دااد الد ارسددية افخددري كددالعلار االعلددار اتجتماأيددة

لسلف ضعف اتستيعاف ال رائي .

 -4لماذا صمم البرنـامج  :صدمر ندذا اللرندامج لتدسديه الكاداء اتجتماأيدة امامدار الدذات لاسدتخدار
لعك استراتيجيات الذكاءات المتعدد .

 -2مــاذا يقــدم البرنــامج لمعنددي مددا نددي افنشددقة االممارسددات الترلايددة التددي يمارسددما التالميددذ مدده
خال اللرنامج الدالي االتي تمدف الي تد يق ندداف اللرندامج ديدم يتضدمه اللرندامج الم تدر
مجماأة مه الجلسات يتر مه خاللما استخدار لعدك مده اسدتراتيجيات الدذكاءات المتعددد التدي
مه شأنما المساأد لي تدسيه الكااء اتجتماأيدة امامدار الدذات لددي أيندة مده تالميدذ الصدف

الخامس اتلتدائي ذاي صعالات التعلر.

 -3كيف يمكن تحقيق أهـداف البرنـامج :لمعندي مدا ندي اتسدتراتيجيات التدي سداف يتلعمدا اللاددم
ندداء ت دددير جلسددات اللرنددامج المختلاددة ا ددد تددر اسددتخدار لعددك اتسددتراتيجيات التددي لدديه اإلقددار

النظددري االد ارسددات السددال ة لعاليتمددا لددي تدسدديه الكادداء اتجتماأيددة امامددار الددذات اسدداف يددتر
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تاضيح نذه اتستراتيجيات لالتاصي لي ك جلسة مه جلسدات اللرندامج الم تدر ديدم تختلدف
اتستراتيجية مه جلسة الي خري دسف المدف مه الجلسة.

 -4متي سيتم تطبيق البرنامج :لمعني مدا ندا اللرندامج الزمندي المتلدع لتنايدذ اللرندامج االمدد التدي
تسددتغر ما تنايددذ جلسدداتع ا ددد تددر تقليددق اللرنددامج خددال الاص د الد ارسددي اتا للعددار الد ارسددي

( )2014-2013لش ددك مك ددف دي ددم ترااد ددت زمن ددة الجلس ددات دد داالي دص ددتاه د ارس دديتاه(30
د ي ة) ا د تر تازيع تلك الجلسات دسف الجدا الدراسي الخاص لمدذا الاصد

المدا تسدمح لدع

الدصددص المخصصددة لألنشددقة ا الدصددص التددي يتغيددف أنمددا دددد مدرسدي الاصد اذلددك لمددا
تيتعارك مع سير العم لي المنانج المدرسية .

محتـــوي البرنـــامج يتك دداه اللرن ددامج ل ددي الد ارس ددة الدالي ددة م دده خم ددس أش ددر جلس ددة تص ددنف ن ددذه
الجلسات الي الم مراد ني

المردلة افالي التعارف اتن سر الي جزئيه

يشد ددم التعد ددارف لد دديه اللادد ددم االتالميد ددذ امداالد ددة ا ازلد ددة ي مشد دداأر للخد دداف االخج د د لد دددي

افا

التالميذ.

ال اني يشدم التعريدف لاللرندامج االمددف مندع االعمد ألدي تكدايه اتجداه ايجدالي ندداه أده قريدق

ج ددذف انتل دداه التالمي ددذ اتش دداي مر لالش ددتراك ل ددي جلس ددات اللرن ددامج اتعري ددف التالمي ددذ لاتس ددتراتيجيات
المستخدمة لاللرنامج..

اتتضمه نذه المردلة الجلسة افالي اال انية.

المردلة ال انية اني مردلة التددريف ألدي اسدتخدار لعدك نداا الدذكاءات المتعددد لتدسديه الكاداء

اتجتماأيددة امامددار الددذات لدددي التالميددذ اتشددم نددذه المردلددة الجلسددات مدده ال ال ددة الددي ال ال ددة أشددر

ايتخل د نددذه المردلددة ت دداير التالميددذ مدده خددال تكلدديامر لددلعك الااجلددات لليدداه مدددي التدسدده الددذي

يددم ناء اللرنامج.

المردلة ال ال ة اتشم نذه المردلة ال ياس اللعدي اكاه لدي الجلسدة الرالعدة أشدر اال يداس المرجدأ

اكاه لي الجلسة الخامسة أشر .

عالقة محتوى البرنامج بأهدافه والذكاءات المتعددة:

تناا مدتاى اللرنامج ماضاأات تتعلق لأنماق الديا اليامية االتااأ مع اأخريه اكذلك لمر

الددذات االتعليددر أنمددا ام ددا ذلددك مددا يتعلددق لاسددائ اتتصدداتت مدده تلياانددات ا جمددز داسددف اال دددر

ألي تنظير ردالت ااستخدار اسائ المااصالت ازيدار افمداكه التاريخيدة االسديادية لضدال أده ذلدك
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ل ه اللرنامج يركز ألي ا ار انماق الذكاءات المتعد لدى القالف اتاظياما لتنمية الذكاء اتجتماأي
جدول ( )43يوضح ملخص لجلسات البرنامج

االشخصي.

الجلسة

أنااه الجلسة

نداف الجلسة

مكاه الجلسة

الاص الدراسي

افالي

ال انية

الت دددريلي اأ دددد جلس دداتع االم دددف من ددع كم ددا ي ددتر

تمميدية

الخج لدي التالميذ اتعريف التالميذ لاللرنامج

التليفون

اللادددم االتالميددذ اا ازلددة ي مشدداأر للخدداف ا

-أن يجاااارت التص ياااال نق شاااا ل فااااو فوا ااااد

الاص الدراسي

-أن يرساااااال التص يااااال فاااااو ا للتليفاااااون ذات

زمه الجلسة

دجار مختلاة.

دصتاه دراسيتاه ( 30د ي ة) دصتاه دراسيتاه ( 30د ي ة)

التليااه

الاد د ددات د د ددائق +داات يداي د ددة لمجس د ددمات

التليااه
الس د د
دلار +الكت د دداف المدرس د ددي  +اراق أمد د د

الشخص د د ددية+العرك الا د د ددردي للاك د د ددر أ د د دده

 -ه يتعرف التالميذ ألي لاائد التليااه.

المستخدمة

أليما ناء اللرنامج.

افداات

السلار  +اراق لكتالة اتلكار

تاضددديح الممد ددارات التد ددي سد دداف يتددددرف التالميد ددذ

المستخدمة

التليفون.

الخلرات الشخصية

+التعليد د د د د د د ددر أد د د د د د د دده اتنقلاأد د د د د د د ددات ااأراء
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اتس د د د د د د د د د د د د ددتراتيجية المنا شد د د د د ددة االد د د د د د داار+أرك المنا شد د د ددة االد د د د داار  +افسد د د ددئلة المتلادلد د د ددة

يعددرف اللادددم لالتالميددذ امداالددة الت ريددف لدديه

الذنني+مجماأات العم التعاانية

ال ال ة

التليفون
الرالعة
الخامسة

التليااه مه خال لكع ااأاد تركيلع.

الاص الدراسي

 -ه يتعد ددرف التالميد ددذ ألد ددي مكاند ددات جمد دداز

دصتاه دراسيتاه ( 30د ي ة)

ااجتماأية النية أه اداب استخدام التليفون.

اداب استخدام التليفون

-أن يجااااارت التص يااااال نق شااااا ل فاااااو اداب

اداب استخدام التليفون

يستخد ون التليفون فا اغراض ختلف .

امجسمات+لاز للاك االتركيف

 -ه يشد د ددترك التالميد د ددذ لد د ددي نشد د ددقة دركيد د ددة

الاص الدراسي

-أن يرساااااااال التص يااااااال فاااااااو ا شاااااااخ

الاص الدراسي

التليااه مه خال لكع ااأاد تركيلع.

دصتاه دراسيتاه( 30د ي ة)

 -ه يتعد ددرف التالميد ددذ ألد ددي مكاند ددات جمد دداز

دصتاه دراسيتاه ( 30د ي ة)

التليفون.

لاك اتركيف نماذج التليااه

-أن يتعاااارت التص ياااال علااااا اداب اسااااتخدام

د ددائق  +اراق أم +مكعل ددات +ل دداز

ااجتماأية النية أه لاائد التليااه.

للرسر +اراق أم +صار ارسامات

استخدام التليفون.

الس د د ددلار +الكت د د دداف المدرس د د ددي +اراق الكت د دداف المدرس د ددي  +الس د ددلار +لاد د ددات د د ددائق الكت د دداف المدرس د ددي  +السلار +ص د ددار

المتلادلة  +لعف الدار

الذنني+مجماأات العم التعاانية

لعد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددف الدار+العصد د د د د د د د د د د د د د د د د د ددف
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ال دراء +المنا شددة ا الدداار +افسددئلة افسددئلة المتلادلددة +الد داار االمنا شددة+العصددف الداار االمنا شة +افسدئلة المتلادلدة+

 -ه يشد د ددترك التالميد د ددذ لد د ددي نشد د ددقة دركيد د ددة

السادسة

 -ه يتع ددرف التالمي ددذ أل ددي مكان ددات جم دداز ا

السالعة

استخدا ته

مجسر ااأاد تركيلع.

الاص الدراسي

ااجتماأيد د ددة النيد د ددة أد د دده الكمبيااااااوتر وأهااااااال

الكمبيوتر وأهال استخدا ته.

-أن يجاارت التص ياال نق ش ا ل فااو الكمبيااوتر

الكمبيوتر وأهال استخدا ته.

-أن يرساااال التص يااال فاااو ا للكمبياااوتر وأهاااال

الاص الدراسي

استخدا ته

دصتاه دراسيتاه ( 30د ي ة)

استخدا ته

دصتاه دراسيتاه ( 30د ي ة)

 -ه يشد د ددترك التالميد د ددذ لد د ددي نشد د ددقة دركيد د ددة

ا اراق للكتالة

وأهال استخدا ته

الكمليدداتر لي ددار التالميددذ ل راءتددع +الر امجسمات+صار الادات

الكمبياااوتر وأهاااال اساااتخدا ته م دده خ ددال ل ددك

نمدداذج مكت دداف لمددا درس د دراء لعند دااه الكت د د د د د د د دداف المدرسي+الس د د د د د د د ددلار +لاز +مكعل د د د د د د د ددات

لعف الدار

الدار+العصف الذنني+مجماأات العم التعااني
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الداار االمنا شة +افسئلة المتلادلدة +ال راء +المنا شدة االدداار +افسدئلة المتلادلدة +لعدف

-أن يتعااارت التص يااال علاااا الكمبياااوتر وأهاااال

ال امنة

وسائل المواصالت وتطورها

التاسعة

أن يجااارت التص يااال نق شااا ل فاااو وساااالموافاااصل وتطو هااا وأهميتنااا ب لنساااب
لإلنس ن.

 ه يتع د د د د ددرف التالمي د د د د ددذ أل د د د د ددي وساااااااااااالموافاااصل وتطو هااا وأهميتنااا ب لنساااب
لإلنس ن مه خال لك نماذج مجسمة لاسائ
مااصالت مختلاة ااأاد تركيلما.
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الاص الدراسي

وتطو ه وأهميتن ب لنسب لإلنس ن.

دصتاه دراسيتاه ( 30د ي ة)

ااجتماأيددة الني ددة أ دده وسااا

الموافاااصل

امجسمات

 -ه يشد د ددترك التالميد د ددذ لد د ددي نشد د ددقة دركيد د ددة

الذنني+العم التعااني

وسائل المواصالت وتطورها

الاص الدراسي

دصتاه دراسيتاه ( 30د ي ة)

الموافصل المختلاة.

ألي نيئة اسائ مااصالت

-أن يرسااااااااال التص ياااااااال فااااااااو ا لوساااااااا

الكتاف المدرسدي  +السدلار +لادات ددائق +اراق رسدر +لعاف الكتد د د د دداف المدرسد د د د ددي  +السلار +صد د د د ددار الادات+مكعلد د د د ددات

لإلنس ن.

الذنني+العم التعااني

الموافاااصل وتطو هااا وأهميتنااا ب لنساااب

ال د د دراء +الدد د داار االمنا ش د ددة +افس د ددئلة المتلادل د ددة +العص د ددف ال د د د د د دراء +الدد د د د د داار االمنا ش د د د د ددة  +لع د د د د ددف الدار+العص د د د د ددف

-أن يتعاااااااارت التص ياااااااال علااااااااا وساااااااا

الدار

التعااني

الذنني=العم التعااني

االمنا شة+العصد د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د د ددف

ااأاد تركيلما.

لمصددر مدده خددال لددك نمدداذج مجسددمة لالن ارمددات

العاشر

الدادية أشر

االهرامات رم الحضارة فى االهرامااااااااااات رماااااااااا
الحضارة فى مصر
مصر

 -ه يتع ددرف التالمي ددذ أل ددي اتن ارم ددات ا نميتم ددا

السيادية.

لمصر.

 -ه يتع د ددرف التالمي د ددذ أل د ددي الس د دديادة ا ن د دددالما

ا نميتمددا لمصددر مدده خددال أمد نمدداذج مجسددمة

للعك المعالر السيادية.

ال انية أشر

ااجتماأية النية أه السيادة ا ندالما ا نميتما

الاص الدراسي
 -ه يشترك التالميذ لي نشقة دركية

ال ال ة أشر

ا ندالما ا نميتما لمصر.

السااي ف وأهاادافن وأهميتن ا
لمصر

 -ه يجد د ددرى التالميد د ددذ ن اشد د ددات دد د ددا السد د دديادة

السااي ف وأهاادافن وأهميتن ا
لمصر

صار للعك افماكه
 -ه يرسر التالميذ ا

معم العلار
ا ندالما ا نميتما لمصر.

دي
الاصة) الدراسي
ااجتماأية النية أه اتنرامات ا نميتما لمصر.

الاص الدراسي

ا نميتما لمصر.

دصتاه دراسيتاه( 30د ي ة)
 -ه يجد ددرى التالمي د ددذ ن اشد ددات د د ددا اتن ارم د ددات

دصد ددتاه د ارسد دديتاه ( 30دصتاه دراسيتاه ( 30د ي ة) دصتاه دراسيتاه( 30د ي ة )
 -ه يشترك التالميذ لي نشقة دركية

امجسمات

 -ه يرسر التالميذ صا ار لالنرامات.

ارسار+مكعلات

+ص د د ددار الاد د د ددات +مكعل د د ددات +الس د د د د د ددلار +لاد د د د د د ددات السيادية +السلار .

لمصر.

السيادية +السلار .

الكتد د د دداف المدرسد د د ددي +السد د د ددلار الكت د د د د د د د د دداف المدرس د د د د د د د د ددي صد د د د د د د د د د ددارللعك افمد د د د د د د د د د دداكه صد د د د د د د د د د ددارللعك افمد د د د د د د د د د دداكه

المتلادلة +لعف الدار

افسددئلة المتلادلددة +لعددف +العص د د د د ددف ال د د د د ددذنني+العم

ه يتعرف التالميذ ألي السيادة
-
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الد د د د داار االمنا ش د د ددة +افس د د ددئلة ا الد د د د د داار االمنا ش د د د د ددة +ال د د دراء  +الد د د داار االمنا شد د ددة لع د د د د د د د د ددف افداار +الدد د د د د د د د د داار

 -ه يتعرف التالميذ ألي اتنرامات ا نميتما

الرالعة أشر

الماجاد لما.

الخامسة أشر

 -ه يتعرف التالميذ ألي السيادة ا ندالما

الاص الدراسي

الجغرالي ا نر افماكه السيادية الماجاد لما.
ا نميتما لمصر مه خال أم نماذج مجسمة
للعك المعالر السيادية التي تشتمر لما مدينة

دصتاه دراسيتاه( 30د ي ة )

ااجتماأية النية أه اإلسكندرية اما عما

مدينة اتسكندرية +السلار .

 -ه يشترك التالميذ لي نشقة دركية

اتسكندرية.

العصف الذنني+العم التعااني

اإلسااااكند ي و وقعناااا الجغرافاااا اإلساااكند ي و وقعنااا الجغرافااا
وأهااال األ اا السااي في الموجااودة وأهال األ
السي في الموجاودة
بن
بن

الاص الدراسي

دصتاه دراسيتاه( 30د ي ة )

اما عما الجغرالي ا نر افماكه السيادية

اتسكندرية +السلار .

 -ه يجرى التالميذ ن اشات دا اإلسكندرية

صارللعك افماكه الشمير لي مدينة صد ددارللعك افمد دداكه الشد ددمير لد ددي

السيادية لي اتسكندرية.

التعااني

 -ه يرسر التالميذ صا ار للعك افماكه

االمنا شة+العص د د د ددف ال د د د ددذنني+العم

الجغرالي ا نر افماكه السيادية الماجاد لما.

إجراءات الدراسة:

 -1اإلقال ألي اإلقار النظرى االدراسات السال ة.

 -2اختيار العينة افساسية االعينة الخاصة لت نيه الم اييس.
 -3اأداد ااختيار داات الدراسة اني

 اختل ددار ال دددرات الع لي ددة (اات دديس -لين دداه) م دده  10-6س ددنااتاأداد دنا ددي ام ددار ,مص ددقاي كامد د1333ملدق (.)1

 -م ياس المستاي افجتماأي ااإل تصادي لألسر( اأداد ألد العزيز الشخص  ) 2006ملدق()2

 اختلدار الادرز العصدلي السدريع  )Quick Neurological Screening Test(QNSTلادرزالتالميذ صداف صعالات التعلر ملدق (. )3

 م ياس الكااء اتجتماأية لدي قالف المردلة اتلتدائية اأداد اللادم ملدق(.)4-

م ياس مامار الذات اأداد دمد ألد الردمه االسيد لا ناشر ( )2002ملدق ()5

 لرنامج ائر ألي الذكاءات المتعدد ,اأداد اللادم  2013ملدق ()674

لع د د د د د د د د د د د د د د د د د ددف افداار +الدد د د د د د د د د د د د د د د د د د داار لع ددف افداار +الد د داار االمنا شد ددة+

 -ه يتعرف التالميذ ألي اإلسكندرية اما عما

 -4التد ق مه صدق ا لات الم اييس ألي أينة الدراسة.

 -5تقليددق الم دداييس ألددي أينددة الد ارسددة (ال يدداس ال للددي) تددر اجدراء نددذا ال يدداس للتأكددد مدده أدددر
اج د دداد ل د ددراق ذات دتل د ددة ادص د ددائية ل د دديه متاس د ددق درج د ددات التالمي د ددذ (المجماأ د ددة التجريلي د ددة

االضالقة) لي متغيرات الدراسة ل تقليق اللرنامج لمدف التعرف ألي اف ر الذي يدد ع
اللرنامج لدساف الاراق لديه نتدائج ال يداس ال للدي انتدائج ال يداس اللعددي لمتغيدرات الد ارسدة

دي ددم ت ددر التأك ددد م دده تك ددالد المجم دداأتيه م دده دي ددم الس دده اال ددذكاء ام دده دي ددم ص ددعالات
التعلر ,امه ديم المسدتاي ات تصدادي اتجتمداأي  ,امده ديدم الكاداء اتجتماأيدة امامدار

الذات.

 -6اج دراء اللرنددامج لددي لتددر زمنيددة اسددتغر ت شددم ار كددامال ددار اللادددم لتقليددق جلسددات اللرن دامج
لشك مك ف ايدامي اذلدك لالتنسديق مدع ادار المدرسدة لمدا يضدمه أددر تعقيد سدير العمد

لي المنانج الدراسية ديم تر اتستعانة لالدصص اتدتياقية ادصص النشاق اممدا لداد

اللادددم ه معظددر تلددك الدصددص يكدداه مخصصددا لددع دصددتاه د ارسدديتاه متتاليتدداه ا ددد ددار
اللادم لتقليدق ندذا اللرندامج خدال الاصد الد ارسدي افا للعدار الد ارسدي 2014 -2013

لمساأد لعك معلمي الاص لضلق الصف ناء جلسات اللرنامج.

 -7تقلي ددق الم دداييس أل ددي أين ددة الد ارس ددة (ال ي دداس اللع دددى) ددار اللاد ددم ل أ دداد تقلي ددق م ي دداس
الكادداء اتجتماأيددة  ,امامددار الددذات مددر خددري لعددد تقليددق اللرنددامج اذلددك لمدددف التعددرف
أل ددي اف ددر ال ددذي دد ددع اللرن ددامج ل ددي تدس دديه الكا دداء اتجتماأي ددة امام ددار ال ددذات اذل ددك
لدساف الاراق ليه ال ياس ال للي اال ياس اللعدي فلراد المجماأة التجريلية اكذلك دسداف

الاراق ليه ال ياس اللعدي لك مه المجماأتيه التجريلية االضالقة.

 -2اجراء ال ياس التتلعي لعد مضي شمر مه انتماء التدريف ألي اللرنامج التددريلي  ,ديدم دار
اللادددم ل أدداد تقليددق داات الد ارسددة (م يدداس الكادداء اتجتماأيددة _ اختلددار مامددار الددذات)
ألي لدراد المجماأدة التجريليدة مدر خدري لمددف التعدرف ألدي مددي اسدتمرار در اللرندامج

ال ددذي ت ددر ت ديم ددع فلد دراد المجماأ ددة التجريلي ددة اذل ددك لم ارن ددة نت ددائج ال ي دداس اللع دددي لال ي دداس

التتلعي للمجماأة التجريلية.

 -3تدلي النتائج ال ا لالساليف اإلدصائية.
-10
-11

تاسير النتائج.

ت دير التاصيات االلدام الم تردة.
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األساليب االحصائية المستخدمة:

 المتاسق الدسالي ااتندراف المعياري . اختلار (ت)  T testلدساف دتلة الاراق ليه المتاسقات .-

يمة مرلع يتا ل ياس دجر اف ر.
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الفصل الخامس

عرض نتائج الدراسة وتفسيرها
يتن دداا اللاد ددم ل ددي ن ددذا الاصد د أرض ددا للنت ددائج الت ددي ت ددر التاصد د اليم ددا لع ددد تقلي ددق جلس ددات
اللرنامج التدريلي ألي لراد المجماأة التجريليدة ديدم تضدمنت ندذه الجلسدات تددريف التالميدذ ذاي
صددعالات الددتعلر لالصددف الخددامس اتلتدددائي لاسددتخدار لرنددامج ددائر ألددي الددذكاءات المتعدددد اذلددك

لتنميددة الكادداء اتجتماأيددة امامددار الددذات لدددي ندددتء التالميددذ اتقليددق الم دداييس لددي ال يدداس ال للددي

االلعدى.

أوال :عرض النتائج وتفسيرها:
الفرض األول :
اي ددنص الا ددرك افا للد ارس ددة أل ددي ن ددع" تاج ددد ل ددراق ذات دتل ددة ادص ددائية ل دديه متاس ددق درج ددات

المجماأددة التجريليددة لددي ال يدداس ال للددي اال يدداس اللعدددي لصددالح ال يدداس اللعدددي لددي متغيددر الكادداء
اتجتماأية" .

جدا (  ) 13ياضح دتلة الاراق ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس ال للي
االلعدي لي متغير الكااء اتجتماأية

المجماأة

ال ياس ال للي

التجريلية

ه
الكااء
اتجتماأية 32

ر
33.06

ال ياس اللعدي
ر

ه
32.40 32 4.52

يمة (ت)
6.12

مستاى

الدتلة
0.05

6.34

ايتض ددح م دده الج دددا الس ددالق اج دداد ل ددراق دال ددة ادص ددائيا أن ددد مس ددتاي دتل ددة  0.05ل دديه

درجددات المجماأددة التجريليددة لددي ال ياسدديه اللعدددي اال للددي لصددالح ال يدداس اللعدددي ممددا يشددير الددي
التأ ير اتيجالي لللرنامج .

الفرض الثاني :

اينص الارك ال اني للدراسة ألي نع " تاجدد لدراق ذات دتلدة ادصدائية لديه متاسدق درجدات

المجماأددة التجريليددة امتاسددق درجددات المجماأددة الضددالقة لددي ال يدداس اللعدددي للكادداء اتجتماأيددة

لصالح المجماأة التجريلية ".
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جدا ( ) 14ياضح دتلة الاراق ليه درجات المجماأتيه التجريلية االضالقة ألي اختلار الكااء
اتجتماأية لعد تقليق اللرنامج
جدا ()14
المتغير

المجماأة التجريلية

الكادد د د د د د د د د د د د دداء

ه ر
32.40 32

اتجتماأية

المجماأة الضالقة
ر

5.43

ه
32.23 32

يمة (ت)

مس د د د د د د د د د د د د د ددتاى

2.32

الدتلة
0.05

5.17

ايتضددح مدده الجدددا السددالق اجدداد لددراق دالددة ادصددائيا أنددد مسددتاي دتلددة  0.05لدديه متاسددقي
درج ددات المجماأ ددة التجريلي ددة االمجماأ ددة الض ددالقة ذاي ص ددعالات ال ددتعلر أل ددي اختل ددار الكا دداء
اتجتماأية لي ال ياس اللعدي لصالح المجماأة التجريلية .

تفساااير نتاااائج الفرضاااين األول والثااااني الخاصاااين بااابثر البرناااامج التااادريبي فاااي تنمياااة الكفااااءة
االجتماعية:

ايتلدديه مدده النتددائج السددال ة لددا الارضدديه افا اال دداني للد ارسددة كمددا يتضددح مدده الجدددا ( ) 13

االجدددا (  ) 14ديددم لددت اج دداد لددراق دالددة ادصددائيا ل دديه درجددات المجماأددة التجريليددة ل ددي
ال ياس ال للي االلعدي لصالح ال ياس اللعدي اكذلك اجاد لراق دالة ادصائيا ليه متاسق درجات
المجماأدة التجريليدة امتاسدق درجدات المجماأدة الضدالقة لدي ال يداس اللعددي للكاداء اتجتماأيددة

لصالح المجماأة التجريلية .

ايمكه ارجا نذا التدسه لي الكااء اتجتماأية لددي لدراد المجماأدة التجريليدة الدي أدد أاامد

مدده نممددا التعزيددز الددذي تل تددع نددذه المجماأددة مدده خددال تقليددق اللرنددامج الددذي تددر ت ديمددع لتالميددذ
المجماأد ددة التجريليد ددة ديد ددم تد ددر تد دددريلمر خد ددال جلسد ددات اللرند ددامج ألد ددي اسد ددتخدار اتقليد ددق لعد ددك
استراتيجيات الذكاءات المتعدد  ,التدريف لراد المجماأة التجريلية ألي تقليق نذه الذكاءات ألدي

لعددك الماضدداأات مدده داخ د المددنمج الد ارسددي للغددة العرليددة الصددف الخددامس اتلتدددائي للاص د

الدراسي ال اني العك الماضاأات مه خارج المنمج دتي ت يت يد التالميدذ لدالمنمج الد ارسدي كمدا

يسددم ذلددك ألددي التالميددذ تقليددق نددذه الددذكاءات ألددي الم دااد الد ارسددية افخددرى ا يضددا لددي ديدداتمر
اليامية مما يزيد مه التدصي لديمر ايزيد مه لرص تد يدق النجدا

لدي ي مسدعي مده المسداأي

المعرلية التي يمارسما اإلنساه ديم شارت العديد مه الدراسات الي لاألية التدريف ألي اسدتخدار

الددذكاءات المتعدددد ايجددف ألددي المعلددر ه يدددرف التالميددذ ألددي اسددتخدار تلددك الددذكاءات ايجعلمددا
ضمه المعارف التي يساأد المتعلر ألي اكتسالما .
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امه ننا يمكه ارجا التدسه الذي قر ألي درجدات التالميدذ لدي اختلدار الكاداء اتجتماأيدة

الي التدريف الذي تل اه التالميذ ألي استخدار الذكاءات المتعدد ألي النصاص ال رائية التدي ددمت
للتالميذ خال جلسات اللرنامج.

الفرض الثالث :

يد ددنص الاد ددرك ال الد ددم ألد ددي ند ددع " ت تاجد ددد لد ددراق ذات دتلد ددة ادصد ددائية لد دديه متاسد ددقات درجد ددات

المجماأة التجريلية لي ال ياس اللعدي اال ياس المرجأ للكااء اتجتماأية " اللتأكدد مده صددة ندذا

الارك تر دساف يمة (ت) ا د سارت أه النتائج التالية

جدا ( )15ياضح دتلة الاراق ليه متاسقات درجات ال ياس اللعدي اال ياس المرجأ للمجماأة
التجريلية لي الكااء اتجتماأية

المتغير

ه

ال ي د د د د د د د د د د دداس 32

ر
32.40

6.32

يمة (ت)

مسد د د د د د د د د د ددتاي

0.34

غير دا

الدتلة

اللعدي
ال ي د د د د د د د د د د دداس 32

32.33

6.23

المرجأ
ايتضددح مدده الجدددا السددالق أدددر اجدداد لددراق ذات دتلددة ادصددائية لدديه ال يدداس اللعدددي اال يدداس
المرجأ.

تفسااير نتاااائج الفاارض الثالاااث  " :يالدددظ مدده نتددائج الجدددا السددالق ددددام تدسدده لددي الكادداء

اتجتماأية لدي التالميذ لعد اتنتماء مه تقليق اللرنامج ااه لر يكه لدناس النسدلة التدي دددم لمدا
نداء تقليددق اللرنددامج ارلمددا نددتج نددذا التدسده أدده ممارسددة افقاددا لالسددتراتيجيات المسددتخدمة لددي

اللرنامج لي المااد الدراسية المختلاة االممار المختلاة لي دياتمر لعد اتنتمداء مده تقليدق اللرندامج
اخاصدة ه اللاددم كداه يدكدد ألديمر دائمدا اسددتخدار تلدك اتسدتراتيجيات لدي المدااد الد ارسدية افخددرى

الي مختلف المااد التي ي اماا ل راءتما .

العد ممددا سدداأدنر ألددي اسددتمرار ددر اللرنددامج نددا التعزيددز المددادي االمعندداي الددذي كدداه يدصد

أليع التالميذ أندما كاناا يستخدماه نذه اتستراتيجيات لدي دراء الدنص لممدا تشدك ليدع ه ذلدك

سدديجعلع دريصددا ألددي اسددتخدار تلددك اتسددتراتيجيات لشددك مسددتمر الددي ك د الم دااد التددي ي امدداه
لدراستما الذلك يدتر التأكدد مده اسدتمرار در اللرندامج لعدد لتدر مده تقلي دع كمدا يدتر يضدا التأكدد مده
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جدداد اللرنددامج المسددتخدر الددذلك يكدداه التلميددذ ددد اضددع ألددي لدايددة القريددق الصددديح ندددا اسددتخدار

استراتيجيات الذكاءات المتعدد لي كالة مراد التعلير الم للة مه دياتع .

الفرض الرابع:و ينص الارك الرالع ألي نع "تاجد لراق ليه متاسقي درجات المجماأة
التجريلية لي ال ياس ال للي االلعدي لم ياس مامار الذات".
االجدا التالي ياضح الارق ليه درجات المجماأة التجريلية لي ال ياسيه ال للي االلعدى.
جدا ر ر ( )16ياضح دتلة الاراق ليه متاسقي درجات ال ياس ال للي اال ياس اللعدي للمجماأة
التجريلية ألي م ياس مامار الذات.
جدا ر ر ()16

المتغير

العدد

المتاسق

ال ياس ال للي لمامار

32

7.722

اتندراف
المعياري

يمة

"ت"

2.304

الذات

1.332

ال ياس اللعدي لمامار

32

31.44

مستاى الدتلة

0.05

10.732

الذات

يتضح مه الجدا السالق ه يمة (ت) دالة ادصائيا أند مستاى  0.05مما يد ألي اجاد لراق

ذات دتلة ادصائية ليه متاسقي درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس ال للي االلعدي لمامار
الذات لصالح ال ياس اللعدي.

الفرض الخامس:وينص الارك الخامس للدراسة ألي نع "تاجد لراق ليه متاسقي درجات
المجماأتيه الضالقة االتجريلية لي ال ياس اللعدي لم ياس مامار الذات".

جدا ر ر ( )17ياضح دتلة الاراق ليه متاسق درجات المجماأتيه الضالقة االتجريلية لي
ال ياس اللعدي لمامار الذات.

المتغير

المجماأة

العدد

المتاسق

ال ياس اللعدي

التجريلية

32

31.44

لمامار الذات

الضالقة

32

2.22
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اتندراف
المعياري
6.351
5.235

يمة"ت"

مستاى الدتلة

2.25

0.05

يتضح مه الجدا السالق ه يمة (ت) دالة ادصائيا أند مستاى  0.05مما يد ألي اجاد لراق

ذات دتلة ادصائية ليه متاسقي درجات المجماأة التجريلية االضالقة لي ال ياس اللعدي لمامار
الذات الصالح المجماأة التجريلية.

تفسير نتائج الفرضين الرابع والخامس الخاصين ببثر البرنامج التدريبي في تنمية مفهوم الذات:

ايتلدديه مدده النتددائج السددال ة لددا الارضدديه افا اال دداني للد ارسددة كمددا يتضددح مدده الجدددا ( )16

االجدددا (  ) 17ديددم لددت اج دداد لددراق دالددة ادصددائيا ل دديه درجددات المجماأددة التجريليددة ل ددي

ال ياس ال للي االلعدي لصالح ال ياس اللعدي اكذلك اجاد لراق دالة ادصائيا ليه متاسق درجات
المجماأة التجريلية امتاسق درجات المجماأة الضالقة لي ال ياس اللعدي لمامار الذات لصدالح

المجماأة التجريلية .

ايمكدده ارجددا نددذا التدسدده لددي مامددار الددذات لدددي لدراد المجماأددة التجريليددة الددي أددد أاامد مدده

نمما اللرنامج الذي تر ت ديمع لتالميذ المجماأة التجريلية ديم تر تدريلمر خال جلسدات اللرندامج

ألددي اسددتخدار اتقليددق لعددك اسددتراتيجيات الددذكاءات المتعدددد  ,التدددريف ل دراد المجماأددة التجريليددة
أل ددي تقلي ددق ن ددذه ال ددذكاءات أل ددي لع ددك الماض دداأات م دده داخد د الم ددنمج الد ارس ددي للغ ددة العرلي ددة
الصف الخامس اتلتدائي للاص الدراسي ال اني العك الماضداأات مده خدارج المدنمج دتدي ت

يت يددد التالميددذ لددالمنمج الد ارسددي كمددا يسددم ذلددك ألددي التالميددذ تقليددق نددذه الددذكاءات ألددي الم دااد
الدراسية افخرى ا يضا لي ديداتمر الياميدة ممدا يزيدد مده التدصدي لدديمر ايزيدد مده لدرص تد يدق

النجددا

لددي ي مسددعي مدده المسدداأي المعرليددة التددي يمارسددما اإلنسدداه ديددم شددارت العديددد مدده

الدراسات الي لاألية التدريف ألي استخدار الذكاءات المتعدد ايجف ألي المعلدر ه يددرف التالميدذ

ألي استخدار تلك الذكاءات ايجعلما ضمه المعارف التي يساأد المتعلر ألي اكتسالما .

امدده ننددا يمكدده ارجددا التدسدده الددذي قددر ألددي درجددات التالميددذ لددي اختلددار مامددار الددذات الددي

التدددريف الددذي تل دداه التالميددذ ألددي اسددتخدار الددذكاءات المتعدددد ألددي النصدداص ال رائيددة التددي دددمت

للتالميذ خال جلسات اللرنامج.

الفرض السادس:وينص الارك السادس ألي نع " ت تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه
متاسقات درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس اللعدي اال ياس المرجأ لمامار الذات "

مه صدة نذا الارك تر دساف يمة (ت) ا د سارت أه النتائج التالية
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اللتأكد

جدا ( )12ياضح دتلة الاراق ليه متاسقات درجات ال ياس اللعدي اال ياس المرجأ للمجماأة
التجريلية لي مامار الذات

المتغير

ه

ال ي د د د د د د د د د د دداس 32

ر
31.44

3.45

يمة (ت)

مسد د د د د د د د د د ددتاي

0.56

غير دا

اللعدي

ال ي د د د د د د د د د د دداس 32

32.01

الدتلة

3.27

المرجأ

ايتضددح مدده الجدددا السددالق أدددر اجدداد لددراق ذات دتلددة ادصددائية لدديه ال يدداس اللعدددي اال يدداس

المرجأ.

تفسااير نتااائج الفاارض السااادس  " :يالدددظ مدده نتددائج الجدددا السددالق ددددام تدسدده لددي مامددار

الذات لدي التالميذ لعد اتنتماء مه تقليق اللرنامج ااه لر يكه لناس النسدلة التدي دددم لمدا نداء
تقليق اللرنامج ارلما نتج نذا التدسه أه ممارسة افقاا لالستراتيجيات المستخدمة لي اللرنامج

لي المااد الدراسية المختلاة االممار المختلاة لي دياتمر لعد اتنتمداء مده تقليدق اللرندامج اخاصدة
ه اللادددم كدداه يدكددد ألدديمر دائمددا اسددتخدار تلددك اتسددتراتيجيات لددي الم دااد الد ارسددية افخددرى الددي

مختلف المااد التي ي اماا ل راءتما .

العد ممددا سدداأدنر ألددي اسددتمرار ددر اللرنددامج نددا التعزيددز المددادي االمعندداي الددذي كدداه يدصد

أليع التالميذ أندما كاناا يستخدماه نذه اتستراتيجيات لدي دراء الدنص لممدا تشدك ليدع ه ذلدك
سدديجعلع دريصددا ألددي اسددتخدار تلددك اتسددتراتيجيات لشددك مسددتمر الددي ك د الم دااد التددي ي امدداه
لدراستما الذلك يدتر التأكدد مده اسدتمرار در اللرندامج لعدد لتدر مده تقلي دع كمدا يدتر يضدا التأكدد مده

جدداد اللرنددامج المسددتخدر الددذلك يكدداه التلميددذ ددد اضددع ألددي لدايددة القريددق الصددديح ندددا اسددتخدار
استراتيجيات الذكاءات المتعدد لي كالة مراد التعلير الم للة مه دياتع .

توصيات الدراسة:

 -1تاص ددي الد ارس ددة لض ددرار العمد د أل ددي اكتش دداف اتنم دداق المختلا ددة لل ددذكاءات المتع دددد ل دددي
القالف ذاي صعالات التعلر انا ما يتاق مع النتائج التي تاصلت اليما الدراسة مده اجداد

ذكاءات متعدد لدي القالف ايتاق يضا مع الدراسات العالمية االمدلية التي لتت ذلك.
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 -2تاصددي الد ارسددة لدداه يصددمر ااضددعا المنددانج االمعلمدداه ل درامج تعمد ألددي اسددت ار الددذكاءات
المتعدد لدي القالف لالستااد منما انا ما سيعم ألي رلع الكااء التعليمية للقالف ذاي

صعالات التعلر.

 -3تاصي الدراسة لضرار استخدار المعلماه تستراتيجيات الذكاءات المتعدد ؛اذلك دتي

يمكه اتستااد مه ال درات الماجاد لديمر انا ما يتفق يضا مع تاصيات الدراسات

اافلدام العالمية التي تاصي لاستخدار نظرية الذكاءات المتعدد لي التعلير.

 -4تاصي الدراسة الدالية لضرار التركيز ألي استخدار الذكاءات المتعدد لدي القالف ذاي
صعالات التعلر؛ديم ه لديمر ذكاءات متعدد لي شتي الجاانف.

 -5تاصي الدراسة الدالية لاستخدار اتستراتيجيات التدريسية للدذكاءات المتعددد لدي رلدع الكاداء
اتجتماأية لدي القالف الذيه يااجماه صعالات تعلر دراسية.

 -6تاصي الدراسة الدالية لاست ار نماق الذكاءات المتعدد لدي القالف أند شر الددراس لمدا
يسانر لي رلع كااءتمر اتجتماأية.

 -7تاصي الدراسة الدالية لاستخدار استراتيجيات الذكاءات المتعددد مدع القدالف ذاي صدعالات
التعلر لتدسيه مامار الذات لديمر.

 -2تاصي الدراسة الدالية لاست ار نماق الذكاءات المتعدد لدي القالف أند شر الددراس لمدا
يسانر لي رلع مامار الذات لديمر.
البحوث المقترحة:
مه خال ما سارت أنع نتائج الدراسة الدالية ياصي اللادم ل جراء اللدام التالية
 استخدار لرامج ائمة ألي الذكاءات المتعدد لتنمية الكااء اتجتماأية امامار الذات لدى تالميذالمردلة اتأدادية ذاى صعالات التعلر.

 استخدار لرامج ائمة ألي الذكاءات المتعدد لتنمية الكااء اتجتماأية امامار الذات لدى تالميذالمردلة اتأدادية مه العادييه.

 دراسة ى مه نذه الذكاءات ك ر تأ ي ار لي الكااء اتجتماأية امامار الذات . اأددداد ل درامج تدريليددة ائمددة ألددي مددداخالتالميذ ذاى صعالات التعلر.

خددرى لتنميددة الكادداء اتجتماأيددة امامددار الددذات لدددى

 د ارسددة ددر لرنددامج ددائر ألددي الددذكاءات المتعدددد لددي متغيدرات ناسددية امعرليددة خددرى لدددى تالميددذالمردلة اتلتدائية ذاى صعالات التعلر االعادييه.
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الجزء ال اني ال انر دار النشر للجامعات .

-37

للناه.
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مكتلة
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ال انر دار النمضة

مدمدألدالردمه ألي لداي ( )2007ر لرنامج تدريلي ائر ألي نظرية الذكاءات
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المتعدد لي تنمية لعك ممارات التعلر ذاي صعالات تعلر اللغةالعرلية رسالة دكتاراه
غيرمنشار مصر جامعةال انر معمدالدراسات االلدام الترلاية.
مدمد ألد المادي دسيه ()2003
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ن داارد جداردنر (2004ر) قر الع

(نظرية الذكاءات المتعدد ) ترجمة( مدمد

لال الجياسي) .الرياك مكتف الترلية العرلي لدا الخليج.
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ملحق()1
أختبار القدرات العقلية (اوتيس -لينون)
من  11-6سنوات
اعداد حنفى إمام ,مصطفى كامل .1991

93

ختلار ال درات الع لية (ااتيس -ليناه) مه  10-.سناات
اأداد دناي امار ,مصقاي كام

.1...

وصف االختبار  :يتكاه افختلار مه مانيه لندا مازأة ألي ال ة جزاء يتكاه الجزء افا مه
( ) 20ل ر تستلزر مه القا ادراك اجع الشلع ليه مجماأات مه الصار ا الرسار ا تدديد
الصار المختلاع أه ل ية الصار م ا

 ,ا يتكاه الجزء ال اني مه ( )20ل ر يتقلف مه القا افستدت م ا

94

 ,ما الجزء ال الم ليتكاه مه ( )40ل ر تستلزر مه القا لمر التعليمات ا تنايذنا م ا

95

طريقة اإلجابة :الاكر الرئيسية التي ي ار أليما اإلختلار ني لكر التصنيف,ديم ينظر الماداص
الي افشكا افرلعة الماجاد لي ك سقر ,ر يددد أال ة التشالع لينمما  ,اينت ي ادد افشكا
مه ديم انع المختلف أه افشكا افرلعة اأخرى.
زمن اإلختبار :لعد انتماء الاادص مه راء تعليمات اإلختلار ألي التالميذ يترك لمر مد 10
د ائق لإلجالع ألي لناد اإلختلار المختلاة .
طريقة التصحيح و تقدير الدرجات  :يصدح اإلختلار الق ماتا التصديدي الخاصة لع  ,اتدسف
اإلجالع الصااف لدرجة ات يدتسف الخقأ ا المتراك  ,ر تجمع افجالع الصديدة  ,اتصلح نذه
ني الدرجة الخار لذكاء القا  ,ايتر تدديدالعمر الزمني للتلميذ  ,ر نلدم الدرجة الخار التي نالما
الارد لي العماد المناسف لعمره الزمني ا نضع دالما دائر ا ن ر المئاي الم ال
الم اللة  ,انكذا يددد اضع الارد لالنسلة للليئة المصرية االجدا التالي ياضح ذلك

96

ا نسلة الذكاء

97

ملحق()2
مقياس المستوي األجتماعي واإلقتصادي لألسرة
( اعداد عبد العزيز الشخص ) 2116
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ملحق ( ) 2
استمارة المستوى االجتماعي االقتصادي المعدل لرسرة المصرية
إعداد  /عبد الع ي الشخص عام 2006
استمارة بيانات أولية
ا سال..........................0

النوع (ذ ر  /أنثا)................................0

المد س ..............................0
ت يخ الميصد..............................0
س 0 1وظيف الوالد أو ننته ب لتفصي 0
.............................................................................................................
( )أ م أعلا ستوت تعليال وف إليه ص

س 02ضع عص

والديك.
األب

.1

يقرأ و يكتب

األم

(

)

(

)

 .2يقرأ ويكتب

(

)

(

)

 .3أننا التعليال ا بتدا

(

)

(

)

 .4أننا التعليال اإلعدادي

(

)

(

)

 .5أننا التعليال الث نوي

(

)

(

)

 .6أننا التعليال الج ع (الليس نس – البك لو يوس )

(

)

(

)

 .7د اس ل علي فتا الم جستير

(

)

(

)

 .2الد تو اه

(

)

(

)

س 0 3رتب أو دخ األب ف الشنر  .........................................جنين .
رتب أو دخ األم ف الشنر (إن وجد )..............................جنين .
جموع دخ األسرة ف الشنر ...................................
قيم الدخ

هله المص د  ................................جنين

عدد أفراد األسرة الللي ينفق علينال الدخ ...................................
= X 1.016 + ...........X 0.662 + ...........X 0.226 + 2.253

..........

= ......................................................
تح ط هله ا ستم ة ب لسري الت

و تستخدم ف غير أغراض البحث العلم .
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ملحق()1
اختبار الفرز العصبي السريع  )QNST( Quick Neurological Screening Testلفرز
التالميذ أصحاب صعوبات التعلم .
من وضع م.موتي وآخرون واقتباس واعداد مصطفي كامل ،

111

اختبار الفرز العصبي السريع  )QNST( Quick Neurological Screening Testلفرز
التالميذ أصحاب صعوبات التعلم .
من وضع م.موتي وآخرون واقتباس واعداد مصطفي كامل ،
وكيل كلية التربية – جامعة طنطا
اتسدر …………………… التدداريددخ ……………………
العمر الزمندي ………… الجنس ……….....

العنااه ………………

الار ة الدراسية …………………

الاادص …………………

المدرسة …………………… ………..الدرج ددة ………… …......
أالي = ألي مه 50
1

2

3

مدتم = 50-26
4

5

6

7

2

قليعي =صار25-
3

10

 -4مهارة اليد (اليد المفضلة ) مع وضع دائرة توضح يمنى –يسرى.
لشد ا ا (ضع دائر دا يمما )؟

يمسك لر الرصاص لدد
يرسر الدرف اكأنع يقلعع.
يستمر مدتاظا لعينيع ريلة مه الصادة
تلدا أليع رأشة ملداظة
*التعليق

11

12

13

14

الدرجة
1
1
1
3
المجموع الكلى
 4لأألي أالي
مدتم
3-2
صار – 1قليعي
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15

 -2التعرف على الشكل و تكوينه.

الدرجة

مه خمسة شياء
يسمي
يرسر افشكا ألي مستاى ل ي.
تنايذه لرسر افشكا لقيء جدا سريع جدا(ضع دائر ألي ى منما)
يدير الار ة ليتمكه مه الكتالة االرسر.
يدرف افشكا يسا ار ايمينا(ضع دائر ألي ى منما) .
ياجع ناسع للرسر شاميا.
يتصف داده ل غالق ردىء
يرسر افشكا كلير جداَ صغير جدا غير منتظمة(ضع دائر ألىأىمنما)
لديع رداء لي تنايذ الزاايا.
يظمر رأشة ملداظة.
*التعليق

-3التعرف على الشكل المرسوم باللمس على راحة اليد (الحظ
التعليمات الخاصة باألعمار تحت  2سنوات).
يستجيف لافدرف لدت مه افأداد
يستجيف لافدرف لدت مه افأداد
س
3
اليد اليمني
ا
3
ند
5
ر
2
ه
7
اليد اليسرى
4
د
2
*التعليق  0فظ أيض ً الفروق بي اليد اليمنا واليسرت فا ا ختب
الفرعا قال .15

1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
المجموع الكلى
 6لأألي أالي
مدتم
5-2
صار – 1قليعي

الدرجــة
1
1
1
1
1
1
1
1
1
المجموع الكلى
 7لأألي
6-4
صار –3
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أالي
مدتم
قليعي

 -1تتبع العين لحركة األشياء ( :ضع دائرة حول تفضيل التلميذ
يمنى – يسرى )
يدرك رسع لينما تتلع العيه الدركة.
يظمر انعكاسية ل ية.
يظمر انعكاسية رسية ( أدر تناسق ).
تلدا أليع أالمات التشتيت.
*التعليق

الدرجة
1
3
3
3
المجموع الكلى
 7لأألي
6-4
صار –3

 -5نماذج الصوت :

أالي
مدتم
قليعي

الدرجة

ينجح ل ق أند استماأع للنماذج اإلي اأية.
يلد يديع يستخدر يد اادد يشلك يديع لي لعضمما ( ألر ألي
ددنما ).
يتأ ر ل رتاا الصات ا لنعامتع ( ضع دائر ألي ى منما ).
يمم خقأ دد المتتالعات الصاتية.
يستخدر المعكاس ( م 10302لد مه .) 20301
يظمر اختال غير منتظر لي ددي ع.
يجتر الدديم ات يعلر متي ي ف أه الكالر.
يخقأ لي اأاد النماذج الصاتية الشااية.
يخقأ لي اأاد النماذج الدركية.
*التعليق

1
1
1
1
1
1
3
3
3
المجموع الكلى
 10لأألي
3-6
صار –5
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أالي
مدتم
قليعي

 -6تناسق األصبع -األنف

الدرجة

يظمر رداء لي التمييز ليه اليميه االيسار.
ن التلميذ سريع ا لقك لصار غير أادية.
يدرك اليد لجماد الي يسار ا يميه ندف مددد.
يدرك اليد لجماد ندا مة ا سا ندف مددد لي الارال يدالاادص).

يخقك لي الاصا ل مة افنف لداالي 2-1سر
يتاه خقأ أه قرف افنف لأك ر مه 2 ,5سر
أشاائي امضقرف لي تدكمع لي الدركة.
*التعليق تدظ الاراق لي اليد اليسرى االيمني لي اتختلار
الارأي.15
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1
1
1
1
1
3
3
المجموع الكلى
 4ألي أالي
 3-2مدتم
صار – قليعي
1

 -7دائرة اإلبهام والسبابة :
يظمر ضعاا لي التمييز ليه اليميه االيسار(الدرجة
لاتختلارالارأي.)14
يعكس النماذج ( يتجع مه افسلع الصغير للسلالة ).
تظمر أليع الدركة الزائد ا الخاياة لي صالع اليد الم اللة.
اضع الخنصر ااإللمار يشير الي دائر مستاية دائر مدداد
صغير .
دائر غير كاملة ( ضع دائر ألي ى منما ).
يمسك ليده لي مااجمة ناسع يركز أه صد غاللا لي
دالةتاترجسمي.
ي ار لدركة أشاائية لالجسر مناك مه الجانف العكسي (الم ال ).
يظمر ارتلاك لالنسلة لإلصلع التالي يترك صلع.
*التعليق تدظ الاراق لي اليد اليسرى االيمني لي اتختلار
الارأي15

الدرجة
1
1
1
1
1
1
3
3
المجموع الكلى
6
فأعلى

أالي

 5-4مدتم
صار – قليعي
3
 -2االستثارة التلقائية المزدوجة لليد والخد :

الدرجة

ينتاك لصار ت ارادية أند لمس خداده.
ديانا ت يشعر لاست ار اليد.
ت يشعر لاست ار افيدى مه الجانليه شيك قليعي تدت ست
سناات.
لجماد ت يشعر لاست ار اليد لي جانف اادد ( نادية اادد ).
يظمر أليع ما يد ألي سلاك دسي شاذ(تسميتع للماضع
غيرمناسلة
*التعليق تدظ الاراق لي اليد اليسرى
االيمنىاىاتختلارالارأي.15

1
1
3
3
3
المجموع الكلى
 3فأعلى
2-1
صفر
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أالي
مدتم
قليعي

 -9العكس السريع لحركات اليد المتكررة :

الدرجة

يستخدر تداير اليد لاسترخاء ا يستخدر دركة افصالع.
لع معد سريع ا لقك لصارغيرأادية( ضع دائر ألي ى منما ).
تظمرأليع أالمات ا ف مزداج لافيدى التاتر االجماد لي ما ع افصالع.

نناك لرق ااضح ليه اليميه االيسار(تدظ اتختلارالارأي .)15
تظمرأليع أالمات أدر التما ( دد الجانليه يختلف أه اأخر )
*التعليق

 -40مد الذراع واألرجل :

1
1
1
3
3
المجموع الكلى
 4لأألي
3-1

أالي
مدتم

صفر

طبيعى

الدرجة

يظمر دركةأشاائية للجسر لأليدى اللساه(ضع دائرألي ى منما).
يظمر تاتر أضلي مرتاع ( تدظ اه كاه زائد ر منخاك ).
غير ادرألي اتدتااظ لالاضع(يتدرك لالجسر كلع لألمار لصار ت ارداية).
غير ادر ألي اتدتااظ لالاضع(افقراف تتدرك ت اراديا فسا ).
ما ع افصالع غير أادى ( صالعة كالمخلف ).
الرسغ يندني لعمق فسا .
تظمر أليع رأشة ملداظة االرمش مع لرلشة العيه(ضع دائر دا يمما)
*التعليقتدظ الاراق لي اليد اليسرى االيمني لاتختلارالارأي.)15

3
3
3
3
3
3
3
المجموع الكلى
 2فأعلى
6-3
صفر
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أالي
مدتم
قليعي

 -44المشى بالترادف ( رجل خلف األخرى –3متر)
يصعف أليع المشي لالترادف لظمره.
يصعف أليع ذلك االعيه مغل ة.
دد اليديه مداى للداخ اافخرى للخارج.
يمي لجسمع الي اليسار ا اليميه ( ضع دائر ألي ى منما ).
خقااتع متسعة ا يخقا معتمدا ألي قرف ال در.
صالعة تندني للداخ مع ان ناء الركف.
اتزانع ردئ ضعيف ( تدظ دركة اليد ).
دركة الجسر أشاائية (تدظ ن تظمر ك ر الدركة للجزء افألي ر فسا )
*التعليقتدظ الاراق لي اليد اليسرى االيمني لي اتختلار
الارأي.)15

الدرجة
1
1
1
1
1
3
3
3
المجموع الكلى
 2فأعلى
6-4
-3صفر

-42الوقوف على رجل واحدة (ضع دائرة على الرجل المفضلة
يمين أم يسار.
يظمر رداء لي تمييز اليميه االيسار(ي لد ماضع رج المدرس)
اتزانع ضئي ردئ.
تيمكنع الا اف ألي رج اادد االعيه مغل ة.
ي ف لصعالةألي الرج اليمني ر اليسرى(ضع دائر دا ى
منما)
ي ف اجسمع ملتاى.
*التعليق

مدتم
قليعي

الدرجة
1
1
1
1
1
المجموع الكلى
أالي

4-3
2
صفر2-
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أالي

مدتم
قليعي

 -43الوثب :

الدرجة

يظمر اتزاه ضعيف اردئ

1
1
1
1

تظمر ألية لراق ليه اليميه االيسار(تدظ اتختلارالارأي .)15

الا ف ألي در اادد ( الدج ).

غير ادرألي الا ف(جانرى لعد 6سناات لللنت 2سناات للالد).

*التعليق

المجموع الكلى
 -4فأعلى
3-2
صفر2-

 -41تمييز اليمين-اليسار(الدرجات تعطى من االختبارات
الفرعية)677742
يظمر رداء لي التمييز ليه اليميه االيسار( اتختلار الارأي .) 6
يظمر ضعاا لي التمييز ليه اليميه االيسار ( اتختلار الارأي .)7
يظمر رداءه لي تمييز اليميه االيسار ( ي لد رج المدرس لي اتختلار
الارأي .)12
*التعليق

أالي
مدتم
قليعي

الدرجة
1
1
1
المجموع الكلى
3-7

أالي

صار 2-مدتم
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 -45مالحظات سلوكية شاذة ( غير منتظمة ):
يظمر نماذج سلاكية شاذ (لاى الشعر ادركات غريلة كالمرش).
يجتر سلاك خقأ.
يتددم ك ي ار ( ر ار )تظمر أليع أراك اإلنسدالية.
لي دالة ضجر متسلس ا لع الرغلة لي لمس افشياء.
يظمر أليع مالمح ال اللية لإل ار لتشتيت اتنتلاه لإلندلا (ضع
دائر ألي ى منما)
* التعليق ( تدظ قري ة التلميذ لتنظير الدركة التتالع
اإلي ا المنتظر مه خال اتختلارات الارأية-ضع دائر دا
ل د د د د د د د د د د د د د ددراق يم د د د د د د د د د د د د د دديه ايس د د د د د د د د د د د د د ددار ل د د د د د د د د د د د د د ددي اتختل د د د د د د د د د د د د د ددارات
الارأية.306070203010011012013

الدرجة
1
1
1
1
1
المجموع الكلى
أالي

4-3
2
صفر2-
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مدتم
قليعي

ملحق ()1
مقياس الكفاءة االجتماعية لتالميذ المرحلة االبتدائية
إعداد الباحث
2111م
إشراف
أ.د.سيف الدين يوسف عبدون

111

مقياس الكفاءة االجتماعية لدي طالب المرحلة االبتدائي
إعداد الباحث  :طارق عبدالمجيد كامل
2111م
تعليمات استخدام المقياس :
-1يقيس هلا المقي س د ج الكف ءة ا جتم عي

لدي طصب المرفل ا بتدا ي 0

ويقوم المعلال بقراءة بنود ا ختب علا التلميل ووضع العص

ف الخ ن المط بق .

-2تتراوح ا ستج ب ل علا بنود المقي س طبق ً لثصث استج ب ل (ن د اً – أفي ن ً –
دا م ً ) وتعطا ثصث د ج ل لألعلا ف

بنود الكف ءة ا جتم عي ود جتي ألفي ن ً

ود ج وافدة لن د اً .
 -1يقيس ا ختب أ بع أبع د ه 0
أ -ن ال تو يد اللال .
ب -ن ال وجداني .
ج -ن ال ا تص .
د -ن ال الضبط والمرون ا جتم عي وا نفع لي .
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أوالً  -مهارات توكيد الذات :
بند االختبـــــــــــــــــــــار
م
 4أقدر على التعبير عن مشاعري (الغضب
والسرور ) أمام زمالئي 0
 2اقدر على التعبير عن آرائي في
الموضوعات المختلفة أمام زمالئي 0
 3أكون قادراً عن الدفاع عن حقوقي أمام
زمالئي 0
 1أستطيع تحديد المهارات المطلوبة
لمواجهة ضغوط اآلخرين 0
 5أستطيع مواجهة أية ضغوط من زمالئي 0
 6ال أستطيع اظهار مشاعري أمام اآلخرين
0
 7ال أقدر على أخذ حقوقي من اآلخرين 0
 2ال أقوي على مواجهة ضغوط زمالئي
والمحيطين بي
 9ال آخذ الفرصة إلظهار رأيي 0
 40ال أشعر بان لي دور مع زمالئي 0

نادراً

أحيانا ً دائما ً

ثانيا ً – مهارات وجدانية :
م
4
2
3
1
5
6

بند االختبـــــــــــــــــــــار
لدي عالقات صداقة ودودة مع زمالئي
0
أتفاعل مع زمالئي وأكون قريبا ً منهم 0
أستطيع التعرف على زمالئي وعمل
عالقات طيبة معهم 0
أشارك زمالئي فيما يتعرضون له من
أحداث سارة وغير سارة 0
أتعاطف مع زمالئي إذا تعرضوا
لمواقف تتطلب ذلك0
هناك توتر في عالقاتي مع زمالئي 0
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نادراً

أحيانا ً دائما ً

 7ال أحب التفاعل مع زمالئي 0
 2ال أتقبل تواصل زمالئي معي 0
 9ال أشارك زمالئي في مظاهر الفرح
والحزن 0
 40ليس لي دور في مساعدة زمالئي فيما
يتعرضون له 0
ثالثا ً – مهارات االتصال :
م
4
2
3
1
5
6
7

بند االختبـــــــــــــــــــــار
أقدر على توصيل ما أريد من معلومات
لآلخرين من خالل الحديث 0
أقدر على توصيل ما أريد من معلومات
لآلخرين من خالل الوسائل الغير لفظية
0
أفهم ما يريده اآلخرين من خالل حديثهم
معي 0
أفهم ما يريده اآلخرين من خالل وسائل
االتصال الغير لفظية 0
أقدر على فهم واستيعاب ما يطلبه مني
االخرين 0
أتواصل مع زمالئي من خالل االنترنت
0
أستخدم وسائل اتصاالت مع زمالئي
حديثة ومتقدمة (جواالت – شات 0)000

نادراً

أحيانا ً دائما ً

رابعا ً – مهارات الضبط والمرونة االجتماعية واالنفعالية :
م
4
2
3

بند االختبـــــــــــــــــــــار
أتحكم بسهولة في في سلوكي اللفظي 0
أتحكم بسهولة في تصرفاتي وانفعاالتي 0
أستطيع ضبط نفسي في تفاعالتي مع
اآلخرين 0
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نادراً

أحيانا ً

دائما ً

1
5
6
7
2
9

أستطيع تعديل سلوكي طبقا ً لما يتطلبه
الموقف 0
أعرف السلوك والتصرف المالئم في
المواقف المختلفة التي اتعرض لها 0
أحدد التوقيت المناسب إلصدار السلوك
المناسب لما اتعرض له من مواقف 0
أعتذر لآلخرين إذا بدر مني سلوك
يستوجب ذلك 0
إذا اتخذت قرار في موضوع ما أتحمل
مسئولياته وأمضي فيه 0
أبقي مكتئبا ً وحزينا ً من مواقف كثيرة
اتعرض لها 0
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ملحق()5
مقياس مفهوم الذات
إعداد أحمد عبد الرحمن والسيد أبو هاشم ()2112
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مقياس مفهوم الذات
اأداد دمد ألد الردمه االسيد لا ناشر ()2002
أوالً  :البيانات الشخصية

 -4االســم ( اختيارى) :
 -2الفصل

.......................................................

........................................................................... :

-3النوع ( ذكر  /إنثى )

ثانياً  :التعليمات :

 -1العمر (

) سنة

فيما يلى مجموعة من األسئلة والمطلوب منك اإلجابة عليها بـ " نعم " إذا كانت تنطبق عليك  ,أما إذا لـم
تكن تنطبق عليك فأجب عليها بـ " ال " داخل المربع بوضع عالمة (×) أسفل اإلجابة المناسبة ,علمـاً بأنـه ال توجـد

إجابة صحيحة وأخرى خاطئة  ،فاإلجابة الصحيحة هـى التـى تنطبـق عليـك بدقـة  ،كمـا ال تختـر سـوى إجابـة واحـدة

فقط لكل مفـردة  ،وال تتـرك أيـة مفـردة دون اإلجابـة عنهـا  ،واجابتـك سـتحاط بالسـرية التامـة وال يطلـع عليهـا سـوى
الباحث الستخدامها فى البحث العلمى,

العبارة

م
4
2

هل مالبسك دائماً نظيفة ومنسقة ؟
هل تشعر أنك قوى ؟

3

هل تشعر بأنك قادر على االشتراك فى األلعاب العنيفة ؟

1

هل تكثر من التردد على األطباء ؟

5

هل تعانى من الخمول والكسل فى كثير من األحيان ؟

6

هل تحافظ على صحتك بإتباع تعليمات األطباء والوالدين ؟

7

هل تشعر أنك ذكى ؟

2

هل يعجب زمالؤك بأفكارك ؟

9

هل تشارك فى المسابقات العلمية التى تجرى فى المدرسة وخارجها ؟

 40هل تحب أن يسألك المدرس كثي ارً ؟
 44هل تؤدى الواجبات المدرسية باجتهاد ؟
 42هل تعتمد على نفسك فى كل األنشطة الدراسية ؟
 43هل يمكن االنتهاء من أى عمل فى الوقت المحدد له ؟
 41هل تحرص على متابعة دروسك أوالً بأول ؟

 45هل يصعب عليك تكوين صداقات جديدة ؟
 46هل أنت خجول " يصعب عليك التعامل مع اآلخرين أو التحدث إليهم " ؟
 47هل تشعر أنك مهم أو ذو قيمة بين زمالئك ؟
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نعم

ال

 42هل تخاف كثي ارً ؟
 49هل تميل إلى اللعب بمفردك ؟
 20هل أنت محبوب من زمالئك ؟
 24هل ينتقد زمالئك كثي ارً من تصرفاتك ؟
 22هل تساعد زمالئك حتى ولو على حساب مصلحتك ؟
 23هل تشعر بالحزن والقلق فى كثير من األحيان ؟
 21هل تشعر بالخوف والقلق من االختبارات ؟
 25هل تغضب بسرعة ؟
 26هل تشعر بالسعادة ؟
 27هل تثق فى نفسك وتصرفاتك ؟
 22هل تشعر بالغيرة من زمالئك المتفوقين ؟
 29هل تشعر بالرضا عن نفسك ؟
 30هل تصرفاتك فى المدرسة والمنزل مقبولة ؟
 34هل أخطائك كثيرة فى حق نفسك واآلخرين ؟
 32هل تسبب المتاعب لزمالئك وألهلك ؟
 33هل تنفذ بسهولة ما يطلبه منك المعلم والولدان ؟
 31هل تتشاجر كثي ارً مع زمالئك فى المدرسة ؟
 35هل تأخذ من زمالئك أشياء وال تردها لهم ؟
 36هل أنت راض عن طريقة مذاكرتك ؟
 37هل تستطيع بجهدك التفوق على زمالئك ؟
 32هل تستغل وقت فراغك فى أعمال مفيدة ؟
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ملحق ()6
برنامج قائم على استخدام الذكاءات المتعددة في شرح دروس
لطالب الصف الثالث االبتدائي للعام الدراسي 2112/2111م

إعداد الباحث

إشراف
أ.د سيف الدين يوسف عبدون
أستاذ علم النفس التربوي
كلية التربية  -جامعة األزهر الشريف

118

الجلسة األولي

وتعد هله الجلس تمنيدي فيث يتال تعريف أفراد المجموع علا بعضنال  0وتعريفنال
ب لل ءال المتعددة الموجودة لدي
العد و ننال

ط لب فمننال

يحس األداء الموسيق و ننال

يحس تحديد األ

يحس الحديث و ننال

يحس لعب الكرة والحر

يحس
و ننال

وغيره  0للك سيجري الب فث استبي ن للطصب لمعرف انم ط

ذ ءاتنال المتعددة.
وتتحدد أهداف هذه الجلسة في اآلتي :

 -1تعريف افراد المجموع ببعضنال والتآلف بيننال .
 -2إعط ء نبلة بسط ع انم ط الل ءال المتعددة الموجودة لدي

ط لب .

 -3استث ة الطصب لمعرف أنم ط اللاءال المختلف الت يمتلكونن .
 -4تحديد أنم ط الل ءال المتوفرة بد ج ع لي لك ط لب .
-5
الجلسة الثانية والثالثة
التليفون
أهداف الجلسة :

شرح د س ( فوا د التليفون ) ب ستخدام نظري الل ءال المتعددة .
دة الجلس 0فترة د اسي
ويتال ذلك لت ل 0
الذكاء اللغوي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء اللغوي لدي الطصب
العصف اللهن لصج ب ع التس ؤ ل الت لي 0
-1

يستطيع تعريف التليفون ؟
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خص استخدام استراتيجي

-2

يستطيع ذ ر أنواع التليفون ل ؟

-3

يستخدم التليفون ؟

 -4اذ ر فوا د التليفون ؟
خص

**و

عرف

لدي الطصب

فصيل لغوي و علو تي ع

التليفون يكون الطصب قد ا تسبوا جزء بير

حتوي ل الد س .

الذكاء الرياضي والمنطقي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الري ض والمنطق لدي الطصب

خص

اآلت 0
-1

ه أفج م التليفون ل الموجودة اآلن ؟

 -2لم ذا تتنوع أفج م التليفون ل ؟
؟

 -3عد َد أنواع التليفون ل المستخد

 -4ه توفر التليفون ل المس ف بي المستخد ي ؟
 -5أذ ر لغز ع التليفون ؟
الذكاء الموسيقي والفني

 -1يقوم المعلال بجع الطصب يرسمون ف بط ق ل أنواع التليفون ل المحمول
والث بت  0و للك

يستطيع أن يعبر ع فوا د التليفون ف تقصير المس ف ل

وإبصغ المعلو ل بسنول وإطمئن ن األه علا ذوينال ...ألخ .
 -2يقوم المعلال بجع الطصب يغنون تلك المقطوع الفني 0
ي تليفون لك فيد
لطمأن األه

فيد

نكلال المس فر نك أ يد

ف

ا تص ل أ يد فيد

ولسنول األعم برده فيد
وبردو ننن بعض نك أ يد
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خص

**و

سبق يكون الطصب قد استوعبوا فوا د التليفون م ج ءل

ب لد س .
الذكاء المكاني

 -1جع الطصب يتعرفون علا ألوان وأشك التليفون ل .
 -2جع الطصب يتعرفون المف تيح الخ ف ب لتليفون ل علا جسال وتحديد
فوا ده .
 -3جع الطصب يحددون أ

المف تيح علا جسال خ

ب لتليفون ل .

الذكاء الحركي

 -1جع الطصب يفكون وير بون جسال للتليفون .
 -2توفي شبك ل التليفون ع األشخ
 -3تحديد أ

علا لوف و قي .

وجود التليفون ف المحط ل الع

طبق ً لم هو وجود

ب لصو .
الذكاء االجتماعي

**يقوم المعلم بتقسيم الطالب لمجموعات تعاونية ويختار طالب كل مجموعة
قائداً لهم ويتم عمل لوحات كبيرة تحتوي على الرسوم واألشكال المختلفة للتليفونات
وكذلك رسوم توضح دورها في خدمة المجتمع  ،ويتضح من خالل نشاط المجموعات
إظهار القادة الطبيعيين  ،وكيف سيقوم الطالب بتقسيم األعمال فيما بينهم 0
الذكاء الشخصي

** يقوم المعلم بتشجيع طالبه على مشاركته في شرح الدرس  ،وطرح أفكارهم
المختلفة فيما يتعلق بالتليفونات لتسهيل استيعاب المعلومات لدي باقي الطالب 0
الذكاء الطبيعي
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**يقوم المعلم باستثارة الذكاء الطبيعي لدي طالبه من خالل دعوتهم لإلجابة عن
هذه األسئلة  ،وذلك باستخدام استراتيجيات العصف الذهني كالتالي :
أي المواد تصنع التليفون ل بشت أنواعن ؟

 -1تتوقع

 -2ه يمك فن ع تليفون
 -3لم ذا نحر

الحديد الصلب ؟ ولم ذا ؟

علا اختي

 -4أذ ر وس

واد خفيف لصن ع التليفون ل ؟

ا تص ل بي التليفون ل (السلكي والصسلكي ) ؟
الجلسة الرابعة والخامسة
أداب استخدام التليفون

أهداف الجلسة :

تعريف الطالب آداب استخدام التليفونات وأضرارها  ،باستخدام نظرية
الذكاءات المتعددة وهي كالتالي :
الذكاء اللغوي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء اللغوي لدي الطصب

خص استخدام استراتيجي

العصف اللهن لصج ب ع التس ؤ ل الت لي 0
-1

يستطيع تعريف المقصود

لم أضرا ؟

 -2ه ا سرات ف المك لم ل التليفوني
-3

أضرا إض ع الوقت والم ف ا تص ل ؟

 -4ه تعرت آي ل
**و

األضرا ؟ يف ؟

خص

القرآن تحث علا عدم ا سرات ؟

عرف

لدي الطصب

فصيل لغوي و علو تي ع

أضرا التليفون يكون الطصب قد ا تسبوا جزء بير
** للك يستفيد الطصب

حتوي ل الد س .

ذ ر المترادف ل الكثيرة الت يعرفونن  0وينم

فينال المعلال دافعي تحديد المع ن للكلم الوافدة .
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الذكاء الرياضي والمنطقي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الري ض والمنطق لدي الطصب

خص

اآلت 0
 -1ذ ر لغز يتضم

علو ل ع أضرا التليفون و ث ذلك 0

"أضاع نقوده على الكالم  ،من غير فايده وال اطمئنان وال حتي سالم "
 -2جع الطصب يحسبون خس ة ط لب لرفيده

التليفون لعدد  10دق ق

بدون ف دة ؟
 -3جع الطصب يؤلفون لغز ع أضرا التليفون ؟
**ومن خالل استثارة نمط الذكاء المنطقي والرياضي لدي الطالب يستوعب
الطالب األضرار الناتجة عن إساءة استخدام التليفون 0
الذكاء الموسيقي والفني

**يقوم المعلم باستثارة الذكاء الموسيقي والفني حول أضرار التليفون من خالل
اآلتي :
 -1جع الطصب يرسمون علا لوف ل سو ً

يك تو ي تعبر ع أضرا

التليفون ل .
 -2تزويد الطصب بصو توضح أضرا ا سرات ف استخدام التليفون ل .
 -3تنيئ الطصب لغن ء هله الفقرة 0
أفمد والده ج ب له تليفون

و م ن ب لرفيد له شحون

علش ن أ يحت ج والده وجود

التليفون ع ه ألي ظروت

أفمد ضيع الرفيد علا فيش

وأ افت ج والده ن عنوش فيد

**و

خص

سبق يكون الطصب قد استوعبوا فوا د التليفون م ج ءل

ب لد س .
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الذكاء المكاني

يقوم المعلال ب ستث ة هلا النوع

الل ءال فيم يتعلق بموضوع الد س

لت ل 0
 -1يطلب المعلال

طصبه ذ ر األ

الضرو ي لوضع التليفون ل الث بت ؟

ولم ذا ؟
 -2يطلب المعلال

طصبه ذ ر أضرا وضع التليفون ل ف غير المك ن

المن سب لن ؟
 -3يستثير المعلال ذ ء طصبه لتوضيح دو التليفون ل ف توضيح ك ن األفراد
والتصق .
الذكاء االجتماعي

**يقوم المعلم بتكليف المجموعات بعمل بطاقات توضح أضرار التليفونات
،وقيام كل مجموعة بإنجاز لوحاتها وتعليقها 0
الذكاء الشخصي

** يقوم المعلم بتشجيع طالبه على مشاركته في شرح الدرس  ،وطرح أفكارهم
المختلفة فيما يتعلق بأضرار لتليفونات لتسهيل استيعاب المعلومات لدي باقي الطالب 0
**يطلب المعلم من طالبه ذكر تجارب شخصية أو قصص أو معلومات عرفوها
من خالل المحيطين بهم عن أضرار التليفونات في استنزاف المال 0
الذكاء الطبيعي

**يقوم المعلم باستثارة الذكاء الطبيعي لدي طالبه من خالل دعوتهم لإلجابة عن
هذه األسئلة  ،وذلك باستخدام استراتيجيات العصف الذهني كالتالي :
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-1

يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الطبيع لطصبه

خص جعلنال

يشرفون أنواع األ وا الموجودة لدي ا نس ن  0و يف تبدده
ا تص ل الغير ضرو ي .
الجلسة السادسة والسابعة
الكمبيوتر وأهم استخداماته
أهداف الجلسة :

تعريف الطالب ما هو الكمبيوتر وأهم استخداماته ومميزاته وعيوبه 0
الذكاء اللغوي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء اللغوي لدي الطصب
العصف اللهن لل ر ا بر عدد مك
ع نين
-1

خص استخدام استراتيجي

المترادف ل والكلم ل المطلوب عرف

خص اإلج ب ع األسئل الت لي 0
عن

 -2أذ ر أ ثل

لم

خترع ل .
المخترع ل الحديث .

-3

أشك الكمبيوتر الموجودة ؟

-4

استخدا ل الكمبيوتر ؟

**من خالل استراتيجية العصف الذهني يستطيع الطالب ذكر المعاني المقصودة من
األسئلة وهي نفسها األهداف الواردة في الكتاب المدرسي  ،ومعرفة الطالب لتلك
المترادفات والمعاني يساهم في زيادة حصيلتهم اللغوية 0
** كذلك يستفيد الطالب من ذكر المترادفات الكثيرة التي يعرفونها  ،وينمي فيهم المعلم
دافعية تحديد المعاني للكلمة الواحدة 0
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الذكاء الرياضي والمنطقي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الري ض والمنطق لدي الطصب

خص

اآلت 0
3ذكر لغز يتضمن معلومات عن جهاز الكمبيوتر ومكوناته ومثال ذلك :
"شىء يساعد على االتصال صوت وصورة من غير شحن كروت "
-2جعل الطالب يعددون وحدات االخراج الموجودة لدي أجهزة الحاسب
بالمدرسة 0
- 1جعل الطالب يؤلفون لغز عن الكمبيوتر ؟
**ومن خالل استثارة نمط الذكاء المنطقي والرياضي لدي الطالب يستوعب
الطالب المترادفات والمعاني والفوائد الموجودة عن الكمبيوتر 0
الذكاء الموسيقي والفني

**يقوم المعلم باستثارة الذكاء الموسيقي والفني حول أجهزة الكمبيوتر من خالل
اآلتي :
 -1جع الطصب يرسمون علا لوف ل سو ً

يك تو ي تعبر ع أجنزة

الكمبيوتر بأنواعن ( ب توب  -آت ب د . ).....
 -2تزويد الطصب بصو توضح أنواع الكميوترال واستخدا تن و كون تن .
 -3تنيئ الطصب لغن ء هله الفقرة 0
ي ف سوب لك فيد

للملا رة أ يد س عد عي

لشرح الد وس وجود

وللكت به والح سن

ولإلنترنت بردو وجود

تكنولوجي التعليال دايم ً وجود
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يسو

**و

خص

سبق يكون الطصب قد استوعبوا فوا د الكمبيوتر م ج ءل

ب لد س .
الذكاء المكاني

الل ءال فيم يتعلق بموضوع الد س

يقوم المعلال ب ستث ة هلا النوع
لت ل 0
 -1يطلب المعلال

طصبه ذ ر األ

الضرو ي لوضع الحواسب الث بت ؟

ولم ذا ؟
 -2يطلب المعلال

طصبه ذ ر فوا د أجنزة الكمبيوتر المحمول ؟

 -3يستثير المعلال ذ ء طصبه لتوضيح دو أجنزة الكمبيوتر ف التعليال الحديث
وتقريب المس ف ل بي المؤس ل التعليمي .
الذكاء االجتماعي

**يقوم المعلم بتكليف المجموعات بعمل بطاقات توضح فوائد جهاز الحاسب
اآللى ،وقيام كل مجموعة بإنجاز لوحاتها وتعليقها بشكل تعاوني 0
الذكاء الشخصي

** يقوم المعلم بتشجيع طالبه على مشاركته في شرح الدرس  ،وطرح أفكارهم
المختلفة فيما يتعلق بفوائد أجهززة الحاسب اآللى لتسهيل استيعاب المعلومات لدي
باقي الطالب 0
**يطلب المعلم من طالبه ذكر تجارب شخصية أو قصص أو معلومات عرفوها
من خالل المحيطين بهم عن فوائد الحاسب اآللى في الحياة العامة 0
الذكاء الطبيعي
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**يقوم المعلم باستثارة الذكاء الطبيعي لدي طالبه من خالل دعوتهم لإلجابة عن
هذه األسئلة  ،وذلك باستخدام استراتيجيات العصف الذهني كالتالي :

-1

يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الطبيع لطصبه

خص جعلنال

يشرفون أنواع الح سب ل اآللي الموجودة ف األ

المختلف

تبع ً لك بيئ ( حط ل قط ال – دا س – بنوك).

-2

يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الطبيع لطصبه

خص سؤالنال ع

المواد الخ م الت يصنع نن الح سب اآلل .
الجلسة الثامنة والتاسعة
وسائل المواصالت وتطورها
أهداف الجلسة :

تعريف الطالب ما هي وسائل المواصالت وتطورها وأهميتها بالنسبة لإلنسان0
الذكاء اللغوي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء اللغوي لدي الطصب
العصف اللهن لل ر ا بر عدد مك
ع نين
-1

المترادف ل والكلم ل المطلوب عرف

خص اإلج ب ع األسئل الت لي 0
هو تعريف وس

 -2ذا تعرت ع وس

الموافصل.
الموافصل.

 -3أذ ر نم ذج

وس

الموافصل القديم .

 -4أذ ر نم ذج

وس

الموافصل الحديث .
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خص استخدام استراتيجي

**من خالل استراتيجية العصف الذهني يستطيع الطالب فهم معني وسائل المواصالت
وأنواعها وتصنيفها وتطورها عبر العصور وهو ما يزيد من حصيلتهم اللغوية وأيضا ً
يتفق مع ما ذكره الكتاب المدرسي عن هذا الموضوع0
** كذلك يستفيد الطالب من ذكر المترادفات الكثيرة التي يعرفونها  ،وينمي فيهم المعلم
دافعية تحديد المعاني للكلمة الواحدة وكذلك انواع المواصالت الكثيرة0
الذكاء الرياضي والمنطقي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الري ض والمنطق لدي الطصب

خص

اآلت 0
 -1لغز ع شاء يستطيع تقريب المس ف ل بسرع شديدة ويحمله النواء.
 -2لغز ع إفدي وس
 -3سؤا ع أفج م وس

الموافصل القديم الت

نت تسم بسفين الصحراء.

الموافصل البري ( يكروب

– ين ب

–ب

بير) .
الذكاء الموسيقي والفني

** يقوم المعلم بجعل الطالب يغنون نشيد يتضمن أنواع المواصالت وفوائدها
بما ييسر عملية فهم واستيعاب الدرس ومثال ذلك :
يا مواصالت منك نستفيد

بيكي نسافر لمكان بعيد

من قديم حيوانات تشيل

لطيارات بردو تحمل وتطير

نعم كثيرة سخرها عظيم

لنحمده رب بينا رحيم

الذكاء المكاني
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يقوم المعلال ب ستث ة هلا النوع

الل ءال فيم يتعلق بموضوع الد س

لت ل 0
 -1يطلب المعلال

طصبه تحديد األ

الت تن سبن وس

الموافصل المختلف

و ث ذلك 0
أ .الحمير والخيو .
ب .الجم .
ل .الد اج ل الع دي .
ث .الد اج ل الن ي والتوك توك.
ج .السي ال الصغيرة.
ح .الب ف ل.
خ .القط ال.
د .ترو األنف ق.
ذ .الط رال.
 .ر ب ل الفض ء.
الذكاء االجتماعي

**يقوم المعلم بتكليف المجموعات بعمل بطاقات توضح أنواع وفوائد
المواصالت ،وقيام كل مجموعة بإنجاز لوحاتها وتعليقها بشكل تعاوني 0
الذكاء الشخصي

** يقوم المعلم بتشجيع طالبه على مشاركته في شرح الدرس  ،وطرح أفكارهم
المختلفة فيما يتعلق بأنواع وفوائد وسائل المواصالت لتسهيل استيعاب المعلومات لدي
باقي الطالب 0
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**يطلب المعلم من طالبه ذكر تجارب شخصية أو قصص أو معلومات عرفوها
من خالل المحيطين بهم عن انواع وفوائد وسائل المواصالت في الحياة العامة 0
الذكاء الطبيعي

**يقوم المعلم باستثارة الذكاء الطبيعي لدي طالبه من خالل دعوتهم لإلجابة عن
هذه األسئلة  ،وذلك باستخدام استراتيجيات العصف الذهني كالتالي :
تواجد وس

الموافصل بأنواعن المختلف .

-4

أ

-2

لم ذا تختلف انواع وس

الموافصل تبع ً لطبيع المك ن.

-3

شرح استخدا ل وس

الموافصل تبع ً لطبيع ووعو ة المك ن والجو.
الجلسة العاشرة والحادية عشرة
األهرامات رم الحضارة فى مصر

أهداف الجلسة :

تعريف الطالب معني االهرامات وشكلها وما تمثله من تاريخ مشرف لحضارة
مصر 0
الذكاء اللغوي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء اللغوي لدي الطصب
العصف اللهن لل ر أ بر عدد مك
ع نين
-1

المترادف ل والكلم ل المطلوب عرف

خص اإلج ب ع األسئل الت لي 0
هو الشك النر ؟

 -2ال ج نب للشك النر .
 -3أذ ر أ ثل لألشك النر ي ؟
 -4ذا تعرت ع أهرا ل صر؟
 -5لم ذا اهرا ل الجيزة

عج ب الدني السبع؟
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خص استخدام استراتيجي

**من خالل استراتيجية العصف الذهني يستطيع الطالب فهم ما يتعلق بالشكل الهرمي
وما تمثله أهرامات الجيزة لمصر من أدلة على حضارة عظيمة0
** كذلك يستفيد الطالب من ذكر المترادفات الكثيرة التي يعرفونها  ،وينمي فيهم المعلم
دافعية تحديد المعاني للكلمة الواحدة،ويعرف الطالب االعجاز في بناء االهرام0
الذكاء الرياضي والمنطقي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الري ض والمنطق لدي الطصب

خص

اآلت 0
 -1لغز ع شاء صنوع
 -2عصم يد

الحجر أسه أس إنس ن وجسمه جسال اسد؟

أس ا نس ن وجسال األسد؟

 -3لم ذا ا هرا ل ليست تس وي الحجال؟
 -4لم ذا ا هرا ل

عج ب الدني القديم ؟

الذكاء الموسيقي والفني

** يقوم المعلم بجعل الطالب يغنون نشيد يتضمن ممعلومات عن األهرامات
ومثال ذلك:
وطني العظيم بحضارة عظيمة

أهرام كبيرة عجيبة غريبة

تصميم جميل عبقرية عظيمة

أسرار كتيرة أشياء غريبة

تمثال أبوالهول حاجة غريبة

راس إنسان جسم أسد

رمز للعقل البشري كله ذكاء

قوة أسد ملك الغابة

الذكاء المكاني
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يقوم المعلال ب ستث ة هلا النوع

الل ءال فيم يتعلق بموضوع الد س

لت ل 0
-1

وقع أهرا ل الجيزة؟

 -2لم ذا تبن ا هرا ل ن في الغرب؟
 -3لم ذا وقع ا هرا ل بعيداً ع المي ه ن سب؟
الذكاء االجتماعي

**يقوم المعلم بتكليف المجموعات بعمل بطاقات توضح األهرامات واشكالها
وكذلك صور تمثال أبي الهول0
الذكاء الشخصي

** يقوم المعلم بتشجيع طالبه على مشاركته في شرح الدرس  ،وطرح أفكارهم
المختلفة فيما يتعلق بأشكال االهرامات وعظمتها وأهميتها لمصر 0
**يطلب المعلم من طالبه ذكر تجارب شخصية أو قصص أو معلومات عرفوها
من خالل رحالتهم عن عظمة االهرامات وهندستها الرائعة 0
الذكاء الطبيعي

**يقوم المعلم باستثارة الذكاء الطبيعي لدي طالبه من خالل دعوتهم لإلجابة عن
هذه األسئلة  ،وذلك باستخدام استراتيجيات العصف الذهني كالتالي :
-1

نوعي الصخو الت بنيت نن ا هرا ل؟

-2

توقعك إلتج ه ل بن ء ا هرا ل؟

-3

نوعي الم دة الت تغط قم ا هرا ل؟
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الجلسة الثانية عشرة والثالثة عشرة
السياحة وأهدافها وأهميتها لمصر
أهداف الجلسة :

تعريف الطالب معني السياحة وأهدافها وأهميتها لمصر وأهم األماكن
السياحية في مصر0
الذكاء اللغوي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء اللغوي لدي الطصب
العصف اللهن لل ر أ بر عدد مك
السي ف و تعنيه وتتضمنه

خص استخدام استراتيجي

المترادف ل والكلم ل الت تد علا

أهمي لمصر0وذلك

خص اإلج ب ع األسئل

الت لي 0
 -1ذا تعن

لم سي ف .

 -2ه النجرة الخ جي سي ف ؟
-3

أهمي السي ف ؟

-4

أنواع السي ف ؟

-5

أشنر األ

السي في ف

صر.

**من خالل استراتيجية العصف الذهني يستطيع الطالب كل ما يتعلق بالسياحة من
معلومات تناسب قدراتهم 0
** كذلك يستفيد الطالب من ذكر المترادفات الكثيرة التي يعرفونها  ،وينمي فيهم المعلم
دافعية تحديد المعاني للكلمة الواحدة،ويعرف الطالب معلومات هامة عن السياحة
وأهميتها للشعوب0
الذكاء الرياضي والمنطقي
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**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الري ض والمنطق لدي الطصب

خص

اآلت 0
 -1لغز ع أشنر األ
 -2ألغ ز ع

السي في ف

صر.
سي في .

دن وعوافال تشتنر بأ

 -3عطي ل تتضم أهمي السي ف و ث ذلك 0
(السي ف لمدينتن تجلب إن س ً  0يشترون

حصتن 0وير بون

وافصتن 0ويدفعون ب لغ لي للتنزه والتسوق فم ردود ذلك علين ؟).
 -4لم ذا يستفيد أه المن طق السي في

السي ف الوا دة إلينال؟

 -5ه السي ف الخ جي لمصر تزيد

عملتن الصعب ؟

الذكاء الموسيقي والفني

** يقوم المعلم بجعل الطالب يغنون نشيد يتضمن معلومات عن السياحة ومثال
ذلك:
أهالً مرحب بالزوار

مصر عظيمة تستاهل تتزار

حضارة عظيمة باآلثار

وجو جميل على طول جذاب

نيل جميل عليه زوار

بمراكب وبواخر دايما ً سايره

ومساجد وكنايس للدين أسرار

شهيرة وجميله فعالً تتزار

الذكاء المكاني

يقوم المعلال ب ستث ة هلا النوع

الل ءال فيم يتعلق بموضوع الد س

لت ل 0
-1

أ

المزا ال السي في ف

 -2فنف األ

صر؟

السي في طبق ً ألنواعن وأ
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نن ؟

 -3لم ذا تعد أسوان زا اً فحي ً شت ًء؟
 -4وضح طبيع أ

المزا ال األثري ؟

 -5وضح طبيع أ

السي ف الش طئي ؟

الذكاء االجتماعي

**يقوم المعلم بتكليف المجموعات بعمل بطاقات توضح المزارات السياحية
وتصنيفاتها وأنواعها  ،وتعليق كل ذلك من خالل لوحات وأوراق عمل،في شكل عمل
تعاوني 0
الذكاء الشخصي

** يقوم المعلم بتشجيع طالبه على مشاركته في شرح الدرس  ،وطرح أفكارهم
المختلفة فيما يتعلق بأنواع السياحة وأماكن تواجدها في مصر 0
**يطلب المعلم من طالبه ذكر تجارب شخصية أو قصص أو معلومات عرفوها
من خالل رحالتهم السياحية التي قاموا بها مع أسرهم وفي سنوات دراستهم السابقة 0
الذكاء الطبيعي

**يقوم المعلم باستثارة الذكاء الطبيعي لدي طالبه من خالل دعوتهم لإلجابة عن
هذه األسئلة  ،وذلك باستخدام استراتيجيات العصف الذهني كالتالي :
-1

طبيع األ

الت توجد بن سي ف ش طئي ؟

-2

طبيع األ

الت توجد بن سي ف أثري

-3

طبيع األ

الت توجد بن سي ف إسص ي ؟

 -4ف تصو ك

أ

عند الفراعن ؟

المت فف ؟

الجلسة الرابعة عشرة الخامسة عشرة
االسكندرية وموقعها الجغرافى وأهم األماكنالسياحية الموجودة فيها
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أهداف الجلسة :

معرفة الطالب معلومات عن اإلسكندرية وموقعها الجغرافي وأهم األماكن
السياحية الموجودة بها وما تمتاز به من سمات وأهميتها بالنسبة لمصر0
الذكاء اللغوي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء اللغوي لدي الطصب
العصف اللهن لل ر أ بر عدد مك
ح فظ اإلسكند ي و تتضمنه

خص استخدام استراتيجي

المترادف ل والكلم ل الت تد علا
آث

و ني وقبطي وجوه الخصب وذلك

خص ا ج ب ع األسئل الت لي 0
 -1ذا تعرت ع

ح فظ ا سكند ي ؟

 -2ذا تعرت ع قلع ق يتب ي؟
 -3لم ذا جو اإلسكند ي

عتد ؟

 -4ذا تعرت ع المتحف الرو ن ؟
 -5ذا تعرت ع ش طاء المنتزه؟
**من خالل استراتيجية العصف الذهني يستطيع الطالب كل ما يتعلق بالسياحة في
محافظة اإلسكندرية من معلومات تناسب قدراتهم وتفتح آفاقهم لسرد ما يعلمونه عن
السياحة في اإلسكندرية 0
** كذلك يستفيد الطالب من ذكر المترادفات الكثيرة التي يعرفونها  ،وينمي فيهم المعلم
دافعية تحديد المعاني للكلمة الواحدة،ويعرف الطالب معلومات هامة عن السياحة في
اإلسكندرية0
الذكاء الرياضي والمنطقي

**يقوم المعلال ب ستث ة الل ء الري ض والمنطق لدي الطصب
اآلت 0
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خص

 -1لغز ع

ح فظ اإلسكند ي يتضم

وقعن ؟

 -2لغزع المتحف القبط يتن و ( تحف يحوي آث قبطي 0ف

دين

نت

ع فم لمصر 0وبن أشنر نيس ع لمي ).
 -3لغز ع قلع ق يتب ي و تتضمنه

ع لال ؟

 -4لغز ع ش طاء المنتزه؟
الذكاء الموسيقي والفني

** يقوم المعلم بجعل الطالب يغنون نشيد يتضمن معلومات عن السياحة ومثال
ذلك:
اسكندرية أجمل مكان

ثاني مدينة كلها ناس

فيها خير لكل الناس

بحر ومتاحف وحدائق تتزار

ومساجد وكنائس أجمل مكان
وقالع وآثار تاريخ أجداد

مسلمين ومسيحيين كلهم أحباب
اسكندرية أجمل مكان

**كذلك يقوم الطالب بعمل رسومات فنية تتضمن معالم اإلسكندرية  ،ومن خالل طين
الصلصال 0
الذكاء المكاني

الل ءال فيم يتعلق بموضوع الد س

يقوم المعلال ب ستث ة هلا النوع
لت ل 0
 -1وقع دين اإلسكند ي ف شم

صر.

 -2لم ذا نت اإلسكند ي ع فم لمصر ف عند الرو ن؟
-3

أ

فدا ق اإلسكند ي ؟

 -4لم ذا تمت ز اإلسكند ي بسي فتن ف الصيف؟
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الذكاء االجتماعي

**يقوم المعلم بتكليف المجموعات بعمل بطاقات توضح موقع مدينة اإلسكندرية
وما تتضمنه من معالم سياحية وأماكن اآلثار0
**يقوم الطالب بعمل نشاط تعاوني عن محافظة اإلسكندرية يتضمن كل ما يتعلق
بأهميتها سياحيا ً واقتصاديا ً ودينياً0
الذكاء الشخصي

** يقوم المعلم بتشجيع طالبه على مشاركته في شرح الدرس  ،وطرح أفكارهم
المختلفة فيما يتعلق بمدينة اإلسكندرية ومعالمها السياحية 0
**يطلب المعلم من طالبه ذكر تجارب شخصية أو قصص أو معلومات عرفوها
من خالل رحالتهم السياحية لمدينة اإلسكندريةالتي قاموا بها مع أسرهم وفي سنوات
دراستهم السابقة 0
الذكاء الطبيعي
**يقوم المعلم باستثارة الذكاء الطبيعي لدي طالبه من خالل دعوتهم لإلجابة عن
هذه األسئلة  ،وذلك باستخدام استراتيجيات العصف الذهني كالتالي :
-5

طبيع األ

الت توجد بن سي ف ش طئي ؟

-6

طبيع األ

الت توجد بن سي ف أثري

-7

طبيع األ

الت توجد بن سي ف إسص ي ؟

 -2ف تصو ك

أ

عند الرو ن؟

المت فف الرو ني والقبطي ؟
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ملحق ()7
قائمة ببسماء السادة المحكمين ألدوات الدراسة
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قائمة بأسماء السادة المحكمين
م
1

االسم
أ.د .السيد صقر

2

د.أمنة أحمد سالم

3

أ.د.بتول محيي الدين خليفه

4

أ.د .خيرى المغازى بدير
عجاج
أ.د.عالء الدين السعيد النجار

6

أ.د.نصره محمد عبدالمجيد
جلجل
د .أسماء توفيق مبروك

8
9

د.عبدالرحمن محمد مسعود
د.منال محمود محمد

5

7

 10د.هال نعيم السعيد

الوظيفة
أستاذ علم النفس التربوى – كلية التربية – جامعة
كفرالشيخ
مدرس علم النفس التربوى – معهد الدراسات التربوية –
جامعة القاهرة
استاذ مشارك علم النفس التعليمي – كلية التربية – جامعة
قطر
أستاذ علم النفس التربوى وعميد كلية التربية جامعة كفر
الشيخ
أستاذ علم النفس التربوى – كلية التربية – جامعة
كفرالشيخ
أستاذ علم النفس التربوى – كلية التربية – جامعة
كفرالشيخ
مدرس علم النفس التربوى – معهد الدراسات التربوية –
جامعة القاهرة
مدرس علم النفس التعليمي – كلية التربية بالدقهلية
مدرس علم النفس التربوى – معهد الدراسات التربوية –
جامعة القاهرة
استشاري نفسي ومديرة مرك الدوحة العالمي لذوي
االحتياجات الخاصة (قطر )
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ملحق ()2
ملخص الدراسة

أوال :ملخص الدراسة باللغة العربية .

ثانيا :ملخص الدراسة باللغة اإلنجليزية
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ملخص الدراسة باللغة العربية:
عنوان الدراسة  "" :أثر برنامج قائم على الذكاءات المتعددة في الكفاءة االجتماعية ومفهوم
الذات لدى تالميذ المرحلة االبتدائية ذوى صعوبات التعلم"

مقدمة:تعد نظرية الذكاءات المتعدد اادد مه نر نظريدات الدذكاء الددديم انتمامدا لعمليدة
التعلير االتعلر االتقلي ات الترلاية لمي تدم المعلميه ألي التاكير لي ك

ناا الذكاءات ديدم

تتسااى نميتما جميعا معا انذا يختلف مع نظر التعلر الت ليدية لاي النظار التعليمي الت ليدى يدتر
التركيز ألي الذكاء اللاظي االرياضي انجدا القالدف لدي الممدارات التدي يدتر ياسدما لدي ضداء ندذاه
الناأاه ل ق مه الذكاءات المتعدد .
اتعد الكااء اتجتماأية  Social Competenceمه العاام
التااأالت اليامية للارد مع المديقيه لع لي مجاتت الديا المختلاة
التااأالت لالكااء مه أاام

المممة لي تدديد قليعة
االتي تعد لي دالة اتصاف

ت دير الذات االتاالق الناسي ألي المستاييه الشخصي ااتجتماأي

ايدكد نذا الري نتائج دراسة رزق الرانير امجد مدماد ( )3881التي كشات أه اجاد أال ة
ارتلاقيع ماجلة ليه الكااء اتجتماأية ات دير الذات .ال د شارقريف شا ي ( )2002الي ضرار
ه يتالر لدى المعلر الكااء اتجتماأية دتي يستقيع ه ي ار لداره ا ه يد ق نداف العملية
التعليمية لالمعلر الذي يعاني مه ضعف الكااء اتجتماأية يد ر سللا ألي قاللع األي اتجاناتمر
الدراسية  (.قريف شا ي

) 4 2002

ا يعتلر مامار الذات تعلي ار ااسعا اشامال  broader and inclusiveيشير الي ادراكات
امعت دات معرلية ا سلاكية مددد للذات تر يتناا اللاد اه المامار ال الم الذى يممنا لي تدديد
أال ات لعك الماانير لمامار الذات انا مامار كااء الذات المدركة ليذكراه " ه تا عات كااء
الذات ..اتأت اد لأه الارد يمكنع لنجا اكما سلاك مددد تعتلر م ات مه مكاه مامار الذات"
)(Bandura, 1977, 1986 In Betz et al, 1995. P.76
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وتتمثل مشكلة الدراسة فى اإلجابة على التساؤل الرئيسى التالى:

 ما ر لرنامج ائر ألي الذكاءات المتعدد لي الكااء اتجتماأية امامار الذات لدى تالميذالمردلة اتلتدائية ذاى صعالات التعلر"؟

ويشتمل على التساؤالت الفرعية التالية:

 ما ر لرنامج ائر ألي الذكاءات المتعدد لي الكااء اتجتماأية لدى تالميذ المردلةاتلتدائية ذاى صعالات التعلر"؟

 ما ر لرنامج ائر ألي الذكاءات المتعدد لي مامار الذات لدى تالميذ المردلة اتلتدائيةذاى صعالات التعلر"؟

أهداف الدراسة :
تسعي هذه الدراسة إلي تحقيق األهداف اآلتية :
 -4اأداد لرنامج تدريلي لذاى صعالات التعلر ائر ألي نظرية جاردنر للذكاءات المتعدد .
 -1الكشف أه ر اللرنامج التدريلي لي الكااء اتجتماأية لدى أينة مه التالميذ ذاى
صعالات التعلر.
 -7الكشف أه ر اللرنامج التدريلي لي مامار الذات لدى أينة مه التالميذ ذاى صعالات
التعلر.

أهميةالدراسة :
تمتر نذه الدراسة لمدخ

جديد لتنمية الكااء اتجتماأية امامار الذات لدى تالميذ المردلة

اتلتدائية ذاى صعالات التعلر اي ار نذا المدخ ألي نظرية الذكاءات المتعدد
لتقلي ية تتضح نمية الدراسة لي مايلي د
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امه الناديةا

.3

ضرار دراسة الخصائص االعاام الناسية المرتلقة لالعملية التعليمية للتالميذ لامر افلعاد

المختلاة لذاى صعالات التعلر ال رائية لتالير المناو الناسي المالئر لتنمية دراتمر لاإلضالة الي
نمية نذه المتغيرات لي التنلد ل در التلميذ ألي التدصي ال رائي افكاديمي لاجع خاص االمعرلي
لاجع أار .
.2

يمكه اتستااد مه الدراسة الدالية لي اضع لرامج ائمة ألي نظرية الذكاءات المتعدد

لمساأد التالميذ ذاى صعالات التعلر ال رائية ألي تدسيه مامار الذات االكااء اتجتماأية لديمر.
.1

اأداد م ياس جديد يمكه استخدامع كأدا سيكامترية ايع ت يس لشك مددد اااضح مامار

الذات لدى تالميذ المردلة اتلتدائية ذاى صعالات التعلر.
.4

اأداد م ياس جديد يمكه استخدامع كأدا سيكامترية ايع ت يس لشك

مددد اااضح

الكااء اتجتماأية لدى تالميذ المردلة اتلتدائية ذاى صعالات التعلر.

أدوات الدراسة:

 اختلار ال درات الع لية (ااتيس -ليناه) مه  10-.سنااتاأداد دناي امار ,مصقاي كام.1...

 م ياس المستاي افجتماأي ااإل تصادي لألسر( اأداد ألد العزيز الشخص ) 200. اختبا الفارز العصاب الساريع  )QNST( Quick Neurological Screening Testلفارزالتص يل أفح ب فعوب ل التعلال .
 م ياس الكااء اتجتماأية لدي قالف المردلة اتلتدائية اأداد اللادم قارق ألدالمجيد كام-

201.

م ياس مامار الذات اأداد دمد ألد الردمه االسيد لا ناشر ()2002

 -لرنامج ائر ألي الذكاءات المتعدد ,اأداد اللادم 201.
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عينة الدراسة:

تم لددت أينددة الد ارسددة لددي ( )64تلميددذا اتلميددذ مدده تالميددذ الصددف الخددامس اإللتدددائي لمدرسددة (دليددف
أ م دداه للتعل ددير افساس ددي) ,ات ددر ت س دديممر ال ددي مجم دداأتيه  ,تجريلي ددة اأ ددددنا ( )32تلمي ددذا اتلمي ددذ ,

اضالقة اأددنا ( )32تلميذا اتلميذ .

األساليب اإلحصائية المستخدمة:

 اإلدصاء الاصاي ( المتاسق – اإلندراف المعيارى). اختلار .T. Test-

يمة مرلع يتا ل ياس دجر اف ر.

مصطلحات الدراسة:
 -اف ر

 -اللرنامج

 الذكاءات المتعدد الكااء اتجتماأية-مامار الذات

 -صعالات التعلر

فروض الدراسة:

تمدف نذه الدراسة الي اللدم أه صدة الاراك التالية

 -7تاج ددد ل ددراق ذات دتل ددة ادص ددائية ل دديه متاس ددق درج ددات المجماأ ددة التجريلي ددة ل ددي ال ي دداس
ال للي اال ياس اللعدي لصالح ال ياس اللعدي لي متغير الكااء اتجتماأية .

 -2تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية امتاسق درجات
المجماأة الضالقة لي ال ياس اللعدي للكااء اتجتماأية لصالح المجماأة التجريلية .

 -3ت تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس
اللعدي اال ياس المرجأ للكااء اتجتماأية.

-10

تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية لي

ال ياس ال للي اال ياس اللعدي لصالح ال ياس اللعدي لي متغير مامار الذات.

-11

تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية امتاسق

درجات المجماأة الضالقة لي ال ياس اللعديلمامار الذات لصالح المجماأة التجريلية .
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-12

ت تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات المجماأة التجريلية لي

ال ياس اللعدي اال ياس المرجأ لمامار الذات.

نتائج الدراسة:

لعد اجراء الدراسة التجريلية تاص اللادم الي النتائج التالية
 -1تاج ددد ل ددراق ذات دتل ددة ادص ددائية ل دديه متاس ددق درج ددات المجماأ ددة التجريلي ددة ل ددي ال ي دداس
ال للي اال ياس اللعدي لصالح ال ياس اللعدي لي متغير الكااء اتجتماأية .

 -2تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية امتاسق درجات
المجماأة الضالقة لي ال ياس اللعدي للكااء اتجتماأية لصالح المجماأة التجريلية .

 -3ت تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس
اللعدي اال ياس المرجأ للكااء اتجتماأية.

 -4تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس
ال للي اال ياس اللعدي لصالح ال ياس اللعدي لي متغير مامار الذات.

 -5تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسق درجات المجماأة التجريلية امتاسق درجات
المجماأة الضالقة لي ال ياس اللعديلمامار الذات لصالح المجماأة التجريلية .

 -6ت تاجد لراق ذات دتلة ادصائية ليه متاسقات درجات المجماأة التجريلية لي ال ياس
اللعدي اال ياس المرجأ لمامار الذات.

مناقشة النتائج:

تر منا شة النتائج لي ضاء اإلقار النظرى االدراسات السال ة.
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