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باستخدام التعليم المدمج لتنمية األداءات  قائم على الذكاءات المتعددة برنامج

 التدريسية لمعلمات الرياضيات بمرحلة التعليم األساسي باألردن

 
 خالد الختاتنة سماهر

 
  المستخلص

فاعلية برنامج قائم على الذكاءات المتعددة  ااتدتاداا التعلديم المددمج  إلى البحث الحالي التعرف هدف
 .ااألرةنات الرياضيات امرحلة التعليم األتاتي التدريسية لمعلم األةاءاتلتنمية 

( معلمددة مددأ معلمددات مدداة  الرياضدديات 02مددأ دهددداف البحددث يددم انتيددار عمنددة ي  ندد  مددأ   ولتحقدد 
( معلمات وهي التي ةرت  ااتتاداا البرندامج القدائم علدى 02إحداهما يجريبية وعدةها  مجم عتمأ إلىمقسمة 

( معلمات، حمدث اعتمددت الباح دة علدى ي دميم المجمد عتمأ 02وعدةها الذكاءات المتعدة ، واألنرى ضااطة 
 :إلىالبحث. وي صل  نتائج البحث  ةلعمن
 المجم عة معلمات ةرجات ريب مت تطي بمأ( α ≤20,2  مست ى  عند إح ائية ةاللة ذو فرق  وج ة (1

 ل دددال  يةالتدريسددد لدددءةاءات المعرفدددي البعدددد  التطبمددد  فدددي الضدددااطة المجم عدددة ومعلمدددات التجريبيدددة
 .التجريبية المجم عة معلمات

 القبلدي التطبمد  ةرجدات ريدب مت تدطي بدمأ( α ≤ 2020  مسدت ى  عندد إح دائية ةاللدة ذو فدرق  وجد ة (0
 التطبمددد  ل دددال  التدريسدددية لدددءةاءات المعرفدددي االنتبدددار فدددي التجريبيدددة المجم عدددة لمعلمدددات والبعدددد 
 .البعد 

 المجم عة معلمات ةرجات ريب مت تطي بمأ( α ≤02,2  مست ى  عند إح ائية ةاللة ذو فرق  وج ة (3
 التدريسدددية األةاءات مالحظدددة لبطاقدددة البعدددد  التطبمددد  فدددي الضدددااطة المجم عدددة ومعلمدددات التجريبيدددة

 .التجريبية المجم عة معلمات ل ال 

 القبلددي التطبمدد  ةرجددات ريددب مت تددطي بددمأ( α ≤2020  مسددت ى  عنددد إح ددائية ةاللددة ذو فددرق  وجدد ة (4
 .البعد  التطبم  ل ال  التدريسية األةاءات مالحظة اطاقة في التجريبية المجم عة اتلمعلم والبعد 

 األةاءات التدريسية.-المدمجالتعليم -المتعدة : الذكاءات المفتاحية الكلمات
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Abstract 
The aim of the current research is to identify effectiveness Blended Learning 

Multi – Intelligences Based Program to Develop Jordanian Mathematics’ Teachers 

of Basic Education Stage’s Teaching Acts. 

In order to verify the research objectives, a sample consisting of (20) female 

teachers was chosen from the mathematics subject, divided into two groups, one is 

experimental, and there are (10) female teachers, which are studied using the 

program based on multiple intelligences, and the other is a control (number 10), 

where the researcher relied on designing Two sets for the research sample. The 

search results reached: 

1) There was a statistically significant difference at (α ≤ 0.05) between the mean 

scores for the experimental group parameters and the control group 

parameters in the post-application of the cognitive test of teaching acts in 

favor of the experimental group parameters. 

2) There is a statistically significant difference at the level of (α ≤ 0.05) between 

the mean levels of pre and post application scores for the experimental group 

parameters in the cognitive test of teaching act in favor of post application. 

3) There is a statistically significant difference at the level (α ≤ 0.05) between 

the mean scores for the experimental group parameters and the control group 

parameters in the post application of the teaching act note card in favor of the 

experimental group parameters. 

4) There is a statistically significant difference at the level of (α ≤ 0.05) between 

the average levels of pre and post application scores for the experimental 

group parameters in the note of teaching act in favor of post application. 

Key words: multiple intelligences - blended learning – teaching acts. 
 المقدمة

في ع ر يمكأ دن نطل  عليه ع ر التطد ير المسدتمر ويحسدمأ األةاء فدي  اآلننعيش  إننا
شدتى المجدداالت، وهددذا الع ددر الجد ددد يًددكؤ يحددديال لميتسداينا التعليميددة علددى ين ع ددا، فلددم يعددد هدددف 

ليميددة يقددديم المعرفددة النظريددة ويطبيقاي ددا العمليددة فحسددب، بددؤ إعددداة دجيددا  قدداةر  علددى الميتسددات التع
م اج ددة يحددديات مسددتقبلية متوا ددد  وعلددى الت يدد  مددر متلمددرات ال دد ر  المعل ماييددة العائلددة، هددذا إضددافة 

 إلى ةورها في يعليم م ارات التف مر واتتراييجيات حؤ المًكالت وينمية م ارات صنر القرار.
مارجات التعليم العن ر الفعا  في يحد د ن ع يقددا المجتمدر ومسدت او. ويعدد المعلدم مدأ  يعدو 

دك ددر الع امددؤ يدد فمرال فددي جدد ة  هددذو المارجددات. لددذا فدد ن االهتمدداا اددالمعلم وينممتدده وي هملدده مددا هدد  إال 
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معلدم هد  المحد ر انعكاس ألهمية الدور الذ  يق ا اه في العملية التعليمية، هذا الدور الذ  دكدد دن ال
 .(0 (0202دحمد، ب منةو  مقداة  ربىاألتاس والرئيس، الذ  ال غنى عنه في العملية التعليمية  

 وك ن العملية التعليمية اعناصرها ال الفة التاطدي،، والتنفمدذ، والتقد يم األهميةض ء يلك  وفي

مت دددامالل للمعلدددم وفقدددال يطددد ر مسدددتمر  لمتااعدددة مسدددتجدات الع دددر. لدددذا  تطلدددب األمدددر إعدددداة جمددددال  فدددي
واألتالمب الحد  ة في بناء برامج إعداة المعلممأ وي همل م قبدؤ الادمدة، فدم االتدتمرار فدي  تلاليجاها

يددددريب م ويقددد يم عمل دددم فدددي دفنددداء الادمدددة يلبيدددة لتحدددديات الع دددر الحدددالي ومتطلبايددده، الدددذ   ت ددد  
 ميتسات البحث الترب ية والنفسية. االتلممر الدائم الذ  يفرضه التقدا العملي والت ن ل جي في

دصدددبح  تددمة مممددو  لمعظددم بددرامج إعددداة ويددددريب  حتددىالمعلددم  ا عددداةاالهتمدداا  ايسددر ولقددد
ا ن دا  تالمعلم في معظم الدو  المتط ر ، وي ص  البرامج المعنيدة ا عدداة المعلدم علدى دتداس ال فايدا

عل مدات والم دارات وااليجاهدات التدي مجم عة مأ اإلجراءات التدي يسداعد المعلدم علدى دن يكتسدب الم
 دبدددد  راشدددددةلدددد  البحدددد ة العلميددددة علددددى دن ددددا يسددددتطير دن يسدددد م فددددي إعددددداةو لمددددية  ةورو افاعليددددة  

 (.0202ص اويأ،
يجدددب دن يكددد ن المعلدددم فدددي مرحلدددة يددددريب مسدددتمر ندددال  حيايددده الم نيدددة حتدددى يمكنددده  وعليددده

 اءةائه ويمكأ الق   دن يدريب المعلدم دفندمالحقة كؤ جد د في مجا  عمله ومأ فم االريقاء امست ى د
الادمددة دنطددر اك مددر مددأ إعددداةو قبل ددا ألن إعددداةو قبددؤ الادمددة مددا إال مقدمددة لسلسددلة متالحقددة مددأ 
فعاليددات ودنًددطة النمدد  التددي من ددا دن يسددتمر مددر المعلددم مددا ةامدد  الحيددا ، ومددا ةامدد  هنددا  معددارف 

ريب المعلمدمأ فدي دفنداء الادمدة  دريب، امف د ا النمد  وعل ا دف ار ويقنيات جد د ، وهدذا فد ن مف د ا يدد
المسددتمر والتربيددة المسددتديمة وهددذا  تطلددب دن  نظددر إلددى النمدد  الم نددي والتدددريب المسددتمر دمددرال ال مددال 
لتجد د نبرات المعلممأ و ياة  فداعلمت م، ألن المنداهج متطد ر  ومتجددة  ولدذلك  لدوا ل دا معلدم متطد ر 

 (7، 0202ومتجدة   ياة بركات، 
( واحددد  مددأ دقدد ى المدديفرات 01، 0222  حسددمأالمتعدددة  عنددد محمددد  الددذكاءاتنظريددة  ويعددد

العدالم علدى  مسدت ى وراء التلممر التعليمي في دنحداء العدالم اآلن، ف غلدب المدرتدمأ  تفقد ن اآلن علدى 
ي يرتدم ا منطقية المباةئ المتضمنة في نظرية الدذكاءات المتعددة ، وضدرور  يحقمد  االتدتراييجية التد

هددذو النظريددة فددي الف دد   الدراتددية، يقدددا النظريددة دنم ذجددال للددتعلم لدديس لديدده ق اعددد محدددة  ويسددتطير 
 المدرت ن في ض ئ ا ي ميم مناهج جد د  ويدريس ا اطرائ  فعالة وميفر .

                                                           

 الصفحة السنة، المؤلف، اسم: السادس اإلصدار األمريكية، النفس علم ةجمعي لنظام وفقًا البحث هذا في التوثيق يسير (6(

(American Psychological Association -APA -6 th ED: Author (Year ,page))  
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يعلمده  وكيفيدةقدم  نظرية الذكاءات المتعدة  إطارا للمعلدم لمتعدرف إلدى قددر  كدؤ طالدب،  وقد
، ومأ فم يستطير دن يحدة األنًطة والابرات التعليمية الال مدة ل دؤ طالدب، مدا  دنعكس علدى ويعليمه

 اتددماعمؤ يدداة  االتددتيعام المفدداويمي، والتح ددمؤ الدراتددي وااليجدداو اإليجددابي نحدد  المدداة  الدراتددية  
 (.0222الدرة ر ،
باتددتاداا التعلدديم فعاليددة برنددامج قددائم علددى الددذكاءات المتعدددة  و  لدراتددة البحددثهددذا  جدداء لددذا

 .ااألرةنالتدريسية لمعلمات الرياضيات امرحلة التعليم األتاتي  اءاتالمدمج لتنمية م ارات األة
 بالمشكلة: اإلحساس

الباح ددة اعددم المًددكالت التددي يددريب، ببددرامج يدددريب معلمددي ال دد  ادداألرةن دفندداء  رصدددت
مدأ المعلمدمأ  لمتددربمأمج وبعدم امر اعم م ممي هذو البرا المتعدة الادمة، ومأ نال  لقاءي ا 
 رصدت المالحظات التالية:

للمعلمددمأ حمددث يقدد ا ب ددا عد ددد  تدد اء  داوضدد ف فلسددفة ودهددداف بددرامج التدددريب التددي يقدد عدددا .1
 كان  يااعة ل  ار  التربية والتعليم دو كليات التربية. 

مددمأ لعدددا االهتمدداا اعتمدداة بددرامج التدددريب علددى معرفددة االحتياجددات التدريبيددة الفعليددة للمعل عدددا .0
اددد ةوات جمدددر المعل مدددات التدددي يطبددد  علدددى المعلمدددمأ ويسددد ل م عدددأ متطلبدددات نمددد هم الم ندددي 

 وج انب الق  ر في دةائ م التدريسي.

التدددريب والتددي يقدددم ا ال متددات التااعددة لدد  ار  التربيددة والتعلدديم ال ي نددذ صددفة االتددتمرارية  ةورات .3
تددددريب، ودن مددددي ا ق دددمر  ال يتجددداو  دتدددب عال فدددي وال يفدددي ااحتياجدددات المعلمدددمأ فدددي مجدددا  ال

 اعم األحيان، وال يت اكب مر االعداة الوائد  مأ المعلممأ في كافة التا  ات.

هنا يرى الباح ة دن المًكلة التي ي اجه نظاا التعليم في األرةن يتم ؤ في مًدكلة يد فمر  ومأ
د د على التعليم والت تر الوائد الذ  حددة فدي دعداة كافية مأ المعلممأ لم اج ة الوياة ، واالقبا  الً

ال  يهلده  الدذ ولددت معده مًدكلة معلدم الضدرور   ذ على اندتالف دن اعده، األمدر الد التعليمميتسات 
إعداةو الم ني وال قافي والترب   مأ يعليم التالممذ وإعداةهم في المراحدؤ التعليميدة الماتلفدة ويوويددهم 

  ة احتياجاي ا مأ م اطنمأ على ةرجة معق لة مأ الم اطنة ال الحة.ام اصفات يطلب ا الدولة لمجاب
المتالحقة التي يحدة في ماتل  مجاالت المعرفة والتوا د ال بمر مدأ  التلمراتنجد دن  وعليه

 لت لفدةدعداة المعلممأ والوياة  الملحة التي يطلب ا عمليات التدريب المستمر ل دم قبدؤ ودفنداء الادمدة وا
يحتاج دا بددرامج التددريب المسدتمر للمعلمددمأ، يسدت جب النظدر اعددمأ االهتمداا إلدى ضددرور   ال بمدر  التدي

يدد افر بددرامج يدريبيددة يلبددي االحتياجددات الفعليددة لمعلمددي ال دد  اًددكؤ مسددتمر، احمددث ي دد ن نبددرات 
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المعلممأ نبرات يراكمية يس م في يرقيه دةائ م التدريسي ويعالج ج انب الق  ر في إعداةهم التربد   
 ألكاةيمي.وا

األةاء  ت ى هددذا هدد  مددا   ددتم ادده البحددث الحددالي حمددث يسددعي لمعالجددة الق دد ر فددي مسدد ولعددؤ
 التعلددديم ااتددتاداا المتعددددة  الددذكاءات علدددى قددائم برندددامجحمدددث يبنيدده ل الرياضددياتالتدريسددي لمعلمدددات 

والت صددؤ  ادداألرةن األتاتددي التعلدديم امرحلددة الرياضدديات لمعلمددات التدريسددية األةاءات لتنميددة المدددمج
إلى مقترحدات وي صديات يسداهم فدي التللدب علدى المًدكالت التدي ي اجده المعلمدمأ ممدا يكد ن لده دفدرو 

 الفعا  في االريقاء االعملية التعليمية ورفر كفا ت ا اميتسات التعليم الماتلفة.
 البحث: مشكلة

الدوليدة  األتاتدية فدي االنتبدارات ةفدي وجد ة ضدع  لددى يالممدذ المرحلد البحدثمًكلة  يتم ؤ
للرياضيات ويعوى ذلك إلى الق  ر في األةاءات التدريسية لدى المعلمات، وقد يعدوو ذلدك إلدى عددا 

فددي بدرامج يدددريب وي همدؤ المعلددم تد اء كددان قبدؤ الادمددة دو دفنداء الادمددة.  التدريسديةمراعدا  األةاءات 
قائمة على مراعدا  ممد   جد د  لبرامج التدريب ويبني نظريات  دنماطاألمر الذ  يستدعي البحث عأ 
علددى دتددالمب الددتعلم الحد  ددة، ويمكددأ يحد ددد هددذو المًددكلة فددي  قائمددةورغبددات الطلبددة م ددؤ البددرامج ال

 السيا  الرئيس اآليي: 
برندددامج قدددائم علدددى الدددذكاءات المتعددددة  وباتدددتاداا التعلددديم المددددمج لتنميدددة م دددارات  اعليدددةف مدددا

 ااألرةن؟ة التعليم األتاتي الرياضيات امرحل لمعلماتاألةءات التدريسية 
 ويتفرع مأ السيا  الرئيس التساؤالت الفرعية التالية: 

األتاتددي  ال الددثي افرهددا لدددى معلمددات الرياضدديات فددي ال دد   الددال ااألةاءات التدريسددية  مددا .1
 ااألرةن؟

الت دد ر المقتدددرف لبرنددامج يددددريبي قددائم علددى نظريدددة الددذكاءات المتعددددة  وباتددتاداا التعلددديم  مددا .0
 دمج لتنمية األةاء التدريسي لمعلمات ال الث األتاتي في األرةن؟الم

فعاليدددة برندددامج قدددائم علدددى الدددذكاءات المتعددددة  وباتدددتاداا التعلددديم المددددمج لتنميدددة م دددارات  مدددا  .3
 األةاءات التدريسية لمعلمات الرياضيات في ال   ال الث األتاتي ااألرةن؟

 البحث: أهداف

 البحث الحالي إلى:   دف
األةاءات التدريسددددية ال اجددددب ي افرهددددا لدددددى معلمددددات الرياضدددديات فددددي ال دددد  ال الددددث  يحد ددددد .1

 األتاتي ااألرةن.
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 التعلدديم وباتددتاداا المتعدددة  الددذكاءات نظريددة علددى قددائم يدددريبي لبرنددامجي دد ر مقتددرف  وضددر .0
 .األرةن في األتاتي ال الث لمعلمات التدريسي األةاء لتنمية المدمج

المتعدددة  وباتدددتاداا التعلدديم المددددمج لتنميدددة  كاءاتقددائم علدددى الدددذ علدددى فعاليددة برندددامج التعددرف .3
 م ارات األةاءات التدريسية لمعلمات الرياضيات في ال   ال الث األتاتي ااألرةن.

 البحث: أهمية

 األهداف البحث فيما  لي: يم ل 
 الض ء على األةاءات التدريسية الال مة لمعلمي ال ف ف األتاتية. إلقاء .1

إلجدراء ةراتددات جد دد  مسددتقبلية فدي دهميددة إعدداة البددرامج  يدد ادال مت اضددعال يم دد الطر يقدددا دة قدد .0
 التدريبية لمعلمي الرياضيات.

ال  ء عدأ  معلمألحد القضايا ال امة والتي ي اجه نظامنا التعليمي وهي قضية إعداة ال الت د  .3
 الال مة. تدريسيةطري  إكسااه األةاءات ال

 ير األةاءات التدريسية الفعليدة للفتدات المسدت دفة االتددريب وند ع المت قر دن يساعد في يط مأ .4
 هذا التدريب.

مجم عة مأ الت صيات والمقترحات التي قد يفمدد فدي إجدراء المويدد مدأ الدراتدات والبحد ة  يقديم .5
 ذات ال لة ببرامج التدريب.

 البحث: فروض

 معلمددات ةرجدات يددبر  مت تدطي بدمأ( α ≤20,2  مسددت ى  عندد إح دائية ةاللددة ذو فدرق    جدد (1
 المعرفدددي لالنتبدددار البعدددد  التطبمددد  فدددي الضدددااطة المجم عدددة ومعلمدددات التجريبيدددة المجم عدددة
 التجريبية المجم عة معلمات ل ال  التدريسية لءةاءات

 معلمددات ةرجدات ريددب مت تدطي بدمأ( α ≤20,2  مسددت ى  عندد إح دائية ةاللددة ذو فدرق    جدد (0
 مالحظددددة لبطاقددددة البعددددد  التطبمدددد  فددددي الضددددااطة المجم عددددة ومعلمددددات التجريبيددددة المجم عددددة
 .التجريبية المجم عة معلمات ل ال  التدريسية األةاءات

 

 البحث: حدود

مددأ معلمددات ال دد  ال الددث األتاتددي فددي مد ريددة لدد اء المددوار الجندد بي  عمنددةالحددد البًددر :   .1
 التربية والتعليم  ار التااعة ل  

 .ا0202ا/0201الوماني: العاا الدراتي  الحد  .0



 

  7071 

المكاني: اقت ر البحث الحالي على المدارس الحك مية فدي مد ريدة لد اء المدوار الجند بي  الحد .3
 التااعة ل  ار  التربية والتعليم.

 ومواد البحث: أدوات

 البحث:  إعداة الباح ة( دةوات 
 المعرفي. االنتبار .1

 لءةاء التدريسي. ظةمالح اطاقة .0

 الباح ة( عداة:  إ البحث م اة 
 ات التدريسية الال ا ي افرها لدى معلمات المرحلة المت تطة.     ااألةاء قائمة -

 القائم على الذكاءات المتعدة  ااتتاداا التعليم المدمج.  البرنامج -

 يقميم البرنامج.                        اتتمار  -
 البحث: مصطلحات

 التدريبي: البرنامج .1

رض التعلدديم والتدددريب اطريقددة للدد مم( البرنددامج ا ندده: ماطدد، م دد0220  بدد قسنجددا   عرفدد 
مترااطدة، وذلدك لتطدد ير دةاء المعلدم امدا  ناتددب مجالده وةورو فدي التدددريس. ويت د ن عناصدر البرنددامج 
مأ األهداف، المحت ى، واالنًطة التعليمية والتعلمية، واألةوات والم اة وال تائؤ المستادمة والتق يم، 

 ا  ر  منظمة. 
نطة شاملة ذات دهدداف محددة ، ومحتد ى مدنظم يًدمؤ مجم عدة الباح ة إجرائيا ا نه:  ويعرفه
واالنًطة ال اةفة والمنظمة ااإلضدافة علدى دتدالمب التقد يم، ب ددف  واألتالمب اإلجرائيةمأ الاط ات 

األةاء التدريسدددي لمعلمدددات الرياضددديات لمرحلدددة األتاتدددية فدددي ضددد ء نظريدددة الدددذكاءات  م ددداراتينميدددة 
 المتعدة . 
 
 
 

 :التدريسي األةاء .0

( األةاء ا نده: مدا ي ددر عدأ الفدرة مدأ تدل   لفظدي 0222 الجمؤ علىو  اللقانيدحمد  عرف
معمنددة، وهددذا األةاء يكدد ون عدداة  علددى مسددت ى  جدانيددةدو م ددار ، وهدد  يسددتند إلددى نلفيددة معرفيددة وو 

 قدريه على دةاء عمؤ ما. عدامعمأ، يظ ر منه قدريه دو 
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ويعليميددة  ب يدةاده معلدم الرياضدديات مدأ ممارتدات ير مدا يقد ا  كددؤا نده:  إجرائيداالباح دة  ويعرفده
 صفية ويق يم، يساعد على ينمية المتعلم. ةار مأ ياطي، وينفمذ وإ

 المتعدة :  الذكاءات .3
( دن الددذكاءات المتعددددة  هددي: الم ددارات العقليددة القابلددة للتنميدددة 1، 0222جددابر جددابر    ددر  

اء الللدد  ، الددذكاء المنطقددي الرياضددي، الددذكاء والتددي ي صددؤ إلم ددا هدد ارة جددارةنر والمتم لددة فددي: الددذك
الدددذكاء الم تددديقي، الدددذكاء االجتمددداعي، الدددذكاء  لحركدددي،االمكددداني، الدددذكاء المكددداني، الدددذكاء الجسدددمي 

 البمأ شا ي، الذكاء الطبيعي.
ا نه: مجم عة اإلجراءات والتدريس ااتدتاداا الدذكاءات المتعددة  التدي  إجرائياالباح ة  ويعرف ا

الرياضديات، وينميددة التف مددر الناقددد  علمدداتالدراتددي لم ةاءفدي ينميددة اال تاداارةنر والتددي يسدداقترح دا جدد
 والت اصؤ الرياضي في ماة  الرياضيات.

 المدمج:  التعليم .4

( ا نده اتدتاداا التقنيدة الحد  دة فدي التددريس ةون التالدي عدأ 0227  ش ملي قسطند  عرفه
التركمدو علدى التفاعدؤ المباشدر ةاندؤ غرفدة ال د   تمويفي غرفة ال  .  والحض رال اقر التعليمي 

 عأ طري  اتتاداا آليات االي ا  الحد  ة كالحات م وب ااات االنترن .
يعليميددة يدريبيددة، يعتمددد فددي يقددديم المحتدد ى التعليمددي علددى  طريقددةإجرائيددا ادد ن  الباح ددة ويعرفدده

ك اددالجمر بددمأ دك ددر مددأ دتددل م ودةا  وذلدد االعتيدداة  وموايددا التعلدديم  اإلل تروندديالتعلدديم  موايددادفضددؤ 
معلمدات الرياضديات  واحتياجداتللتعلم، تد اء كاند  إل ترونيدة دو يقلمديدة، امدا  تناتدب مدر ن دائ  

 ودهدافه مأ ج ة دنرى. لتدريبيا برنامجج ة، وطبيعة ال مأ
 النظري والدراسات السابقة اإلطار

 : نظرية الذكاءات المتعدة و األ المح ر
 ات المتعدة :الذكاء مف  ا

 نظريددة: "ا ن دا المتعدددة  الدذكاءات( 002، 0222  الع يضدى وفدداء الدد أ، عددو ت تدأ يعدرف
 المدد اة إيقددان علددى المتعلمددمأ يسدداعديعلدديم  طددرق  إيجدداة مددأ ربددمأ الددم يمكددأ جددارةنر رة هدد ا وضددع ا

 الدددذكاء لددد  ،الل الدددذكاء: للدددذكاء دنمددداط ل مانيدددة يسدددتجمبيقمددديم  ودةوات دنًدددطة بمتدددة وإيجددداة الدراتدددية،
 البددددمأ الددددذكاء لحركددددي، ا الجسددددمي الددددذكاء اإليقدددداعي،الددددذكاء  المكدددداني، الددددذكاء الرياضددددي، المنطقددددي
 ". البمتي الطبيعي الذكاءشا ي،  الضمأ الذكاء ،( االجتماعي  شا ي
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 االًددكؤ الددتعلم عمليددة ينظديم: "ا ن ددا المتعدددة  الدذكاءات( 022، 0222  مجاهددد فددا و  ويعدرف
 التعببددر مدأ ويمكدن م ل ددم، المالئمدة رق  ادال، ب دم الااصددة المعداني لبنداء الفرصددة الممدذللت  تدي  الدذ 
 ذكددداءاي م اتدددتاداا علدددى ويسددداعدهم يف دددرهم، ي دددر يعليميدددة م اقددد  ندددال  مدددأافاعليدددة  معدددارف م عدددأ

 ". المنً ة  األهداف ويحقم المًكالت  لحؤ المتعدة 
أ الم دارات العقليدة لددى االنسدان وي د ن الباح دة دن الدذكاءات المتعددة  هدي مجم عدة مد ويرى 
األنسان اد ك ر مدأ ند ع مدأ هدذو الم دارات، كمدا دن دا م  عدة وليسد  االضدرور  دن   تمترمتعدة ، وقد 

 ي  ن جميع ا مت فر  لدى الًا  ال احد.
 الذكاءات المتعدة : دن اع
 اللل  :  الذكاء .1

 افاعليددددة، ال لمددددات اتددددتاداا علددددى( االقدددددر  0221،70الاوندددددار  ونائلددددةعفانددددة  عددددوو عرفدددده
 القددددرات جميدددر يًدددمؤ حمدددث األلفدددا ، معددداني ويعدددرف األصددد ات ونطددد  الجمدددؤ يركمدددب فدددي والبراعدددة
 (".االتتماع – المحاةفة – القراء  – ال تااة  اللل ية

دن الذكاء اللل   يق د اه قدر  التلممذ على اتتاداا ال لمدات والمفدرةات والللدة  الباح ة ويرى 
   االتتماع وال الا والقراء  وال تااة.ويظ ر مأ نال

 المنطقي الرياضي: الذكاء .0
 ويقددد رها المجدددة ، العالقددات اتددتاداا علددى القدددر ( ا ندده " 0220،022الاالددد   حمددد عرفدده

 واتدددتادام م والمجدددرةات السدددلبية العالقددداتوينظددديم  والرمدددو والمنطددد  والجبدددر الحسدددام فدددي يحدددد كمدددا
 وفدرض والتعمديم واالتدتنتا  فعدات فديال ضدر  كالت دني  يادمده ليداتعم اده ويدريب، ام دار ، األرقاا

 ال مبمدددد ير(  الحاتدددد م ومبرمجدددديالرياضدددديات،  علمدددداء عنددددد واضدددد  اًددددكؤ م جدددد ة وهدددد  الفددددروض،
 والعلماء(". والفمويائممأ والم ندتمأ والمحاتبمأ المالممأ والمحللمأ

تددتاداا األرقدداا اكفدداء  وإجددراء دن الددذكاء المنطقددي الرياضددي هدد  القدددر  علددى ا الباح ددة ويددرى 
 المًكالت اًكؤ منطقي، والتف مر اطريقة علمية. ويحلمؤاعم العمليات الحسابية افاعلية، 

 لمكاني الب ر  المكاني:ا الذكاء .3
 علددددى مق دددد رال  لدددديس الددددذكاء مددددأ الندددد ع( دن هددددذا 00، 0222  وآنددددرون  دددد نس  فتحددددي  ددددرى 

 المحرومدد ن  األطفددا  لدددى ديضددال   تدد فر المكدداني الددذكاء دن جددارةنر الحدد  حمددث الب ددرية، المجدداالت
 عنددددد الللدددد    االتددددتدال  محددددؤ يحددددؤ المكفدددد فمأ عندددددالمكدددداني  االتددددتدال  دن إذ الب ددددر، نعمددددة مددددأ

 .المب ريأ
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دن الدددذكاء المكددداني هددد  قددددر  الطالدددب علدددى اتدددتاداا ا دددرو فدددي الحكدددم علدددى  الباح دددة ويدددرى 
 األشياء، ومالحظة دشكا  األشياء بدقة.

 الحركي: –لجسمي ا الذكاء .3
 رفدي اتدتاداا الفدرة لجسدمه ككدؤ للتعبمد ء ( ا نه الابر  وال فدا00، 0222جابر جابر   عرفه
هد  الحدا  عندد المم دؤ والمقلدد الم در . والرياضدي( واليسدر فدي اتدتاداا  كمدا  والمًداعرعأ األف ار 

دو الجددراف(، ويضددم هددذا الميكددانيكي،  الحرفددي،هدد  الحددا  عنددد  ا ديدده إلنتددا  األشددياء دو يح يل ددا  كمدد
الدددذكاء م دددارات فمويقيدددة ن عيدددة دو محددددة  كالتددده ر والتددد ا ن، والم دددار ، والقددد  ، د والمروندددة، والسدددرعة، 

 وكذلك اإلحساس احركة الجسم ووضعه  د  االتتقبا  الذايي( واالتتطاعة اللمسية.
 ء ما.قدر  التلممذ على اتتاداا جسمه إلنتا  ف ر ، دو عمؤ شي الباح ة ويعرفه

 الم تيقي: الذكاء .4
( ا ندددده القدددددر  علددددى إةرا  الم تدددديقي وف م ددددا والتحلمددددؤ 022، 0222عرفددددة   صددددالف يعرفدددده

الم تدديقي والتعبمددر الم تدديقي نقدددال وي ليفددال وعوفددال، ويمممددو طبقددات ال دد ت، وةرجددة النعمددة، ويتضددمأ 
ن النلمدة فدي قطعدة م تديقية، والنلمة والمموان الم تديقي، ولد   عهذا الن ع مأ الذكاء الحساتية لإليقا
 كما يعني الف م الًكلي للم تيقي.

 الضمأ شا ي النفسي( الذكاء .5
( ا ندده مددريب، االقددددر  علددى يًددكمؤ نمددد ذ  صدداةق عدددأ 022، 0222محمددد حسدددمأ    يعرفدده

الذات واتتاداا هذو القدر  افعاليدة فدي الحيدا  وقددر  الفدرة علدى ف دم ذايده جمددال، وقدريده علدى التمممدو، 
  هددذا الددذكاء لدددى العلمدداء والحكمدداء والفالتددفة، حمددث دن الم ددارات التددي يتممددو لددد  م: الت مددؤ ويتضدد
ومراقبة الذات، إةرا  وشع ر الفرة بنفسه، معالجدة المعل مدات ا د ر  ذاييدة، االلتدواا االمبداةئ  يالذاي

 والقيم الالقية والد نية، ال بر على الًدائد.
 لل صد   لديده والضدع  القد   ج اندب ومعرفدة ذايده ف دم علدى ذالتلممد قددر  ا نده الباح ة ويعرفه

 .الدراتي الف ؤ ةانؤ ي اجه مًكلة حؤ دو. ما شيء عمؤ على يساعدو معل مات إلى
 االجتماعي: الذكاء .6

( دندده  تم ددؤ فددي القدددر  علددى مالحظددة األفددراة 20-22، 0220  ريطدديعبددد المطلددب الق  ددرى 
اتددددتيعام حاجدددداي م، وف دددم ةوافع ددددم ومقاصدددددهم ومًدددداعرهم، اآلندددريأ، ومراقبددددة حدددداالي م المواجيدددة، و 

والتنبي اسل ك م في الم اق  الجد د ، ومأ فم التفاعؤ مع م على هذا األتداس، ويتضدمأ هدذا الدذكاء 
الحساتدددددية لتعبمدددددرات ال جددددده وال ددددد ت واإليمددددداءات، والقددددددر  علدددددى التمممدددددو بدددددمأ يلميحدددددات اآلندددددريأ 
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اتدددبة واقعيدددة وعمليدددة، كمدددا  تضدددمأ إقامدددة عالقدددات ناجحدددة مدددر واالتدددتجااة ل دددا افعاليدددة، وبطريقدددة من
 اآلنريأ.

 لحؤ األنريأ مر والتفاعؤ االجتماعي الت اصؤ اتتاداا على التلممذ قدر  ا نه الباح ة ويعرفه
 .ما مًكلة

 الطبيعي: الذكاء .7
( ا نه  تم ؤ في القدر  علدى التعدرف علدى ي دنيفات 22، 0222عبد العاة  م باف   يعرفه

والطمد ر، والحًدرات، واألتدما ، والم ضد عات األندرى  ،والحم انداتيعة الماتلفدة م دؤ النبايدات، الطب
واألرصدداة  يدة،المريبطدة االطبيعدة م دؤ علدد ا الفلدك، والجم ل جيدا، والوراعدة، والظدد اهر وال د ارة الطبيع

 الج ية، واألن ار، والبحار، والمحيطات، والجبا ، والبمتة اًكؤ عاا.
انًطته  ،التلممذ على التعامؤ مر مك نات البمتة مأ ح له وي نيف ا لضب قدر ح ة البا ويعرفه

 وينفمذها.
السااقة التي دجري  ح   نظرية الذكاءات المتعددة  حمدث اتدت دف  ةراتدة  الدراتات ويعدةت

( هددف  إلددى التعددرف إلددى فعاليددة برندامج قددائم علددى اتددتاداا اتددتراييجية 0221ب ددا  غدداة   ا ددد، قامد 
ذكاءات المتعدة  في ينمية األةاء التدريسي امداة  التداريل لددى طدالم كليدة التربيدة، ودتدفرت النتدائج ال

 ل ج ة دفر للبرنامج على ينمية األةاء التدريسي.
 نظريدة علدى قدائم برنامج فعالية( ةراتة هدف  إلى التعرف على 0200دحمد، شعبان  ودجرى 

 علددى ودفدرو الااصدة التربيدة معلمدي لددى الفعدا  التددريس م دارات اعدم ينميدة فدي المتعددة  الدذكاءات
وقدد ي صدل  الدراتدة ل جد ة  ال ان يدة، االمرحلدة الب رية اإلعاقة ذو   طالم لدى الناقد التف مر ينمية

ل ال  المجم عة التجريبية، ودنه   جدد يد فمر للبرندامج علدى  التدريسدفر للبرنامج على ينمية م ارات 
 ل ال  المجم عة التجريبية. ينمية التف مر الناقد

برندددامج يددددريبي فدددي ضددد ء  فعاليدددة التعدددرف( هددددف  إلدددى 0207ةراتدددة  العنددد ة الحربدددي، وفدددي
الدراتدددي، ودت دددرت نتدددائج  ألةاءالرياضدديات االمرحلدددة االبتدائيدددة لتنميددة ا لمعلمدددات المتعددددة الددذكاءات 

 ة التجريبية.الدراتة وج ة فروق بمأ المجم عة الضاا، والتجريبية ل ال  المجم ع

الددتعلم اإلل ترونددي فددي  داا( ةراتددة لل ًدد  عددأ دفددر اتددتا0202 الًدديماء الحيحددي، ودجريدد 
يدريس ماة  الللة اإلنجلمويدة فدي ينميدة الدذكاءات المتعددة ، ودت درت نتدائج الدراتدة وجد ة فدروق ذات 

 ةاللة إح ائية ل ال  المجم عة التجريبية.
  دمجالم التعلمال اني:  المح ر
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 التعلم المدمج مف  ا
الددددتعلم المدددددمج ليًددددمؤ مجم عددددة دغنددددى  م ددددطل  عددددرف( 0220بدددددر ال دددددى نددددان  عرفدددده
الددتعلم المباشدر علدى االنترندد  والدتعلم غمدر المباشددر،  مدو  دو داعداة الدتعلم المدددمج وهدي ااتدتراييجيات

بددمأ  مددو الالددتعلم الماطدد، وغمددر الماطدد،  مددو  ر،مددو  الددتعلم ذايددي السددرعة والددتعلم التعدداوني المباشدد
مدددو  الدددتعلم والممارتدددة وةعدددم األةاء وتدددنتطرق ل دددؤ اعدددد  الجددداهو،المحتددد ى الما ددد  والمحتددد ى 

 االتف مؤ الحقا.
يعتمددددد فددددي يقددددديم المحتدددد ى  ليميددددة،( ا ندددده طريقدددة يع02، 0202 إل دددداا دبدددد  الددددريش،  ويعرفددده

ةانددؤ حجددر  ال دد   التعليمدي علددى دفضددؤ موايددا التعلدديم اإلل ترونددي وموايددا التعلدديم ال ددفي االعتيدداة 
 ونارج ا، وذلك االجمر بمأ دك ر مأ دتل م ودةا  للتعلم، ت اء كان  إل ترونية دو يقلمدية.

يعليميددة يدريبيددة، يعتمددد فددي يقددديم المحتدد ى التعليمددي علددى  طريقددةإجرائيددال ادد ن  الباح ددة ويعرفدده
بددمأ دك ددر مددأ دتددل م ودةا  وذلددك اددالجمر  االعتيدداة  وموايددا التعلدديم  اإلل تروندديالتعلدديم  موايددادفضددؤ 

معلمدات الرياضديات  واحتياجداتإل ترونيدة دو يقلمديدة، امدا  تناتدب مدر ن دائ   كاند للتعلم، تد اء 
 التدريبي ودهدافه مأ ج ة دنرى. برنامجج ة، وطبيعة ال مأ

 التعلم المدمج: دهمية
 فددي ال اتددعة يددهإلمكانا نظددرال  والعًددريأ  الحدداة  القددرن  يطدد رات دهددم دحددد المدددمج التعليمويعددد

 ومروندددة شدددم الل  دك دددر ك نددده فدددي دهممتددده ويبدددر  ناجحدددة، يعليميدددة يجربدددة إليجددداة  حقيقيدددة فرصدددةيقدددديم 
 (. (Singh,2003,13 الماتلفة اإلل تروني التعليم دنماط مأ وفعالية

 يندداغم يدد فمر نددال  مددأ التعلدديم  فاعليددة مددأ يحسددأ( دندده: " 222، 0220الاددان   بدددر ويددرى 
 .المقدا التعليمي والبرنامجالمتعلم  متطلبات بمأ ام دك ر وانسجاا

 العمليدددة فددي الم ددم بدددوروالمعلددم  يًددعر: "دندده( إلددى 02-00، 0222عماشددة   محمددد ويًددمر
 األندددرى، علدددى واحدددد يددد فمر  ةون  وال جدانيدددة، والم اريدددة، المعرفيدددة، الج اندددب علدددى ويركدددو التعليميدددة،
 ".والمعلم الطالب بمأ الرواا، على ويحاف 

 مددر دف ددارهم عددأ احريددة التعبمددر مددأ الطددالم يمّكددأ( دندده:" 2، 0202عمددار،  محمددد  يددذكرو 
 عدددأ االدونيدددة للًدددع ر الطدددالم يعدددرض عددددا إلدددى ذلدددك ويدددية والمًددداركة،  للدددتعلم ل دددم ال قددد  إياحدددة

 نمدد  ون ددائ  لمطالددب نظددرال  يعلم ددم علددى تددلبال   دديفر ممددا ال دد  ةانددؤ  المناقًددات دفندداء  مالئ ددم
 ."المرحلة هذو
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 ينميددة فددي المدددمج التعلدديم وفعاليددةمجدداالت ماتلفددة دهميددة  فددي الدراتددات مددأ ك مددر دكدددت وقددد
 .Rovai & M,2004))، 0222 (Akkoyunlu, et ومحمدد روفدا التح دمؤ  و يداة  الم دارات

Naidoo,2007)  ،)(OZGEN&UFUK,20090222حجددددددددا  ، روجمنددددددددا  ،)شدددددددداهمأ، تددددددددعاة 
 (،  احمددد0202الددرحمأ، عبددد دتددامة  ،(0202 الفقدى، والددال(،  عبددد 0221(،  حسدأ ةيددام،0222
(،  تدممر  0200 الفقي، ةاليا  ،(0200 محمد، بدور(،  0200 العليم عبد(،  يامر 0200 عمران،
 حمددد  ةراتدة نتدائج(. ودفبتدد  0202 تدليم، يسدمر(  0202 ضدي  اللده المنت ددر،  ،(0202 ةاووة،
 .اإلل تروني والت اصؤ التح مؤ على المدمج لمالتع التتاداا إيجابي دفر( وج ة 0202اللنيم،
 ال الث: األةاءات التدريسية: المح ر
 األةاء التدريسي: مف  ا

كدددؤ مدددا يقددد ا اددده المددددرس مدددأ دنًدددطة وعمليدددات،  هددد ( ا نددده "7، 0222 ،يددديم حسدددأ  عرفددده
 وإجراءات، وتل كيات يعليمية يتعل  اعملية التدريس ةانؤ قاعة التدريس دو نارج ا.

( ا نه تل   دو ج د مبذو  مأ قبؤ المعلم 20، 0202ةيام وعاة  البنا،  اتماعمؤ  ويعرفه
واإلعداة، وينفمدذ  التاطي،،لتحقم  األهداف المنً ة  وفقال لمجم عة الق اعد والق انمأ المنظمة لعمله  

 (، وما  ريب، بذلك مأ مسيوليات م نية.لمتعلممأالتدريس، ويقميم األةاء ل
( ا ندده مجم عددة مددأ السددل كيات، واإلجددراءات واالنًددطة 22، 0202 ، يلددد الا هندداء  يعرفدده

التدريس، مأ دجؤ يعد ؤ تل   المدتعلم، فدم يحقمد  نمد و المعرفدي  فناءالتعليمية التي يق ا ب ا المعلم د
 وال جداني. والم ار  

عليميددة وي  يدةمدا يقد ا اده معلدم الرياضدديات مدأ ممارتدات يرب كددؤالباح دة إجرائيدا ا نده:  ويعرفده
 ويق يم، يساعد على ينمية المتعلم. صفية ةار مأ ياطي، وينفمذ وا

 التدريسية ك حد الج انب األتاتية لتنمية األةاءات التدريسية لدى المعلممأ: ال فايات
 : التاطي، للدرس:دوالل 

( التاطددي، للتدددريس ا ندده: " ي دد ر عقلددي وإعددداة 12، 0222وآنددرون، شددحايه حسددأ  يعددرف
  التدريسددية، التددي  ددتم الحاجددة ل ددا فددي قاعددة الدددرس فددي فتددر   منيددة محدددة  ولمسددت ى نفسددي للم اقدد

 يعليمي محدة، اق د يحقم  دهداف يعليمية اطريقة منظمة هاةفة عأ طري  انتيار نبرات 
مسدتقبلي لمدا تدم  ا عليدده   ر( التاطدي، الدراتدي ا نده " ي دد0220يعدرف   يدد ال  يددد ، كمدا

وإجراءات واتتاداا دةوات ودج دو  ووتدائؤ يعليميدة ودتدالمب يقد يم لتحقمد   المعلم مأ دتالمب ودنًطة
 األهداف الترب ية المرغ بة.
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 :التاطي، دن اع
ياطدي،   ندا ف ،التي  تم فم دا ينفمدذ الاطدة ومنيةللتدريس ااندتالف الفتر  ال التاطي، وياتل 

القد   دن هندا  مسدت يمأ  ويمكدأ ،لً ر ةراتي دو تدنة ةراتدية اطي،وي ،على مست ى ح ة ةراتية
 مأ التاطي، هما:

 ،والف لية: م ؤ الاط، السن ية المدىاعمد  التاطي. 
 ،ةراتددديةدو ألتدددب ع ةراتدددي دو ل حدددد   ةراتدددية،: م دددؤ التاطدددي، لح دددة المددددىق دددمر  التاطدددي 

 (.270، 0222  يت ن، كما  

 مكأ التالممدذ مدأ ملاد  لمحتد او وألنًدطة التعلديم والدتعلم التدي ي دمم لدت م ؤةرس   مي ي نطة
 (.21 ،0222 العا ،للدرس  يحيه عبد   يحقم  االةوات المحدة

يجددب علددى معلمددي ال ددف ف األو  إيبدداع معددا مر ياطددي، التدددريس ام ااددة  دنددهالباح ددة  ويددرى 
إرشاةات له ي   ما يجب القياا اه عند التاطي، للتدريس اما يضدمأ يحقمد  متطلبدات الرياضديات 

ا. ويًدددمؤ ذلدددك وضدددر نطددد، يعلددديم اعمدددد  وق دددمر  المددددى مبمندددة علدددى ف دددم لل دددف ف األتاتدددية الددددني
 ماة  الرياضيات. يعةطب
 :لدرس: التنفمذ لفانيال 

 : الت متة .1
ا ن ا " كؤ ما يق له المعلدم دو يفعلده دو   جده  الت متة( 72، 0220 ، يت ن  حسأيعرف ا   كما

محتدد ى هددذا الدددرس الددرض إعددداة يعلددم محتدد   ةرس جد ددد دو يعلددم إحدددى نقدداط  بددددادده الطددالم قبددؤ 
وجعل دددم فدددي حالدددة ق ام دددا  نقاطددده،دو إحددددى  المحتددد ى وجسدددميال لدددتعلم هدددذا  ووجددددانيال الطدددالم عقليدددال 

 االتتعداة للتعلم ".
 إفار  الدافعية لدى الطالم: م ار  .0

يم ددؤ الممددؤ  ااعتبارهددادهميددة إفددار  الدافعيددة للددتعلم لدددى الطددالم ةانددؤ ال دد  التعليمددي  ي مددأ
ذ  الج ددد لتحقمدد  األهددداف التعليميددة المنًدد ة  فددي الم قدد  التعليمددي، ومددأ دجددؤ  يدداة  ةافعيددة إلددى بدد

انتبدداو يالممددذهم والمحافظددة علددى اتددتمرار هددذا  ااتددت ار الطددالم للددتعلم  نبلددي علددى المعلمددمأ القيدداا 
الدانليددة للددتعلم  االنتبدداو، وان يقددنع م اددااللتواا لتحقمدد  األهددداف التعليميددة، مددأ نددال  اتددت ار  الدافعيددة

التحفمددو الاارجيددة للطددالم الددذ أ ال يحفددوون للددتعلم   عددامر رضددا،  لمبااإلضددافة إلددى اتددتاداا دتددا
0202 ،02 :07 .) 

 اةار  ال   وضبطه:  م ار  .3
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( دن االةار  ال فية ل ا دهمية ناصة في العمليدة التعليميدة ألن دا 0200 محمد شعالن،   ر  
ألج اء والمتطلبات النفسدية واالجتماعيدة لحددوة عمليدة الدتعلم ا د ر  جمير ا وي متةي دف إلى ي فمر 

فعالدددة، فدددالتعليم يعتبدددر يريمدددب وينظددديم وي متدددة جميدددر الًدددروط التدددي يتعلددد  اعمليدددة التعلددديم تددد اء يلدددك 
الًددروط التددي لددم يت ددؤ اددالمتعلم ونبرايدده واتددتعداةايه وةافعمتدده، دا يلددك التددي يًددكؤ البمتددة المحيطددة 

 فناء حدوة عملية التعلم، ذات دهمية كبرى.االمتعلم في د
 :التعليميةاتتاداا ال تملة  م ار  .4

مددددأ نالل ددددا نبريدددده  لطالددددبالتطددد ير الت ن لدددد جي يسددددعى إلددددى نلدددد  بمتددددة يعليميدددة يكدددد ن ا إن
كافدددة م ددداةر المعرفدددة وكافدددة م ددداةر المعرفدددة وكافدددة  اتدددتادااكيفيدددة  يعلمدددهالتعليميدددة عدددأ طريددد  

. وهذا ه  التعليم اإليجابي المست دف مدأ بنفسهد  ل ي ي ؤ إلى المعل مة ال تائؤ التعليمية المساع
 (.027، 0222الت ن ل جي  حسنيه المليجي،  ط يرالت

 : التعليميةال تائؤ  يعري 
 ،ودةوات، ومدددددد اة دج ددددددو ،ا ن ددددددا"  ميددددددةالتعلي ال تددددددائؤ( 02، 0202دونسددددددية،  قاتددددددي  عددددددرف

شددرف األف ددار،  المعدداني،وي ضددي   مدددي ا،تعلم ويق ددمر التعلدديم والدد عمليددةيسددتادم ا المعلددم لتحسددمأ 
وعددرض  االيجاهددات،وينميددة  نف تدد م،وغددرس العدداةات الحسددنة فددي  ،ويدددريس التالممددذ علددى الم ددارات

القيم ةون دن يعتمد المدرس على األلفا  والرم   واألرقاا وذلك لل ص   اطلبته إلى الحقائ  العلمية 
 وق   وبت لفة دقؤ. والتربية القيمة اسرعة ال حيحة،

ا تددب  دن ينفمددذ الدددرس هدد  امتددداة لمجددا  التاطيطددي للدددرس، ودن التنفمددذ مددللباح ددة م ويتضدد 
الجمد. وإيقان معلم ال   لماة  الرياضيات لمجم عة مدأ م دارات ينفمدذ  التاطيطيالجمد مبني على 

اتدتاداا اتدتراييجيات  الدروس يضمأ يمكنه مأ ماةيده العلميدة وف دم طبيعت دا وي امل دا، وقدريده علدى
 يعليمية متن عة وفعالة، مما  نعكس إيجااا على التالممذ.

 :التق يم: فال ال 

مندداهج الرياضدديات ويدريسدد ا حتميددة يقدد يم الددتعلم مددأ حمددث ن ايجدده  فدديدةبيددات البحددث  ييكددد
 ددا، ومارجايده لتعددرف مدددى يحقدد  األهددداف واللايددات المرجد  ، ويعويددو عناصددر القدد   وإقرارهددا ومكاف ي

 (.0227 يت ن، عايشومعالجة عناصر الضع  وال لرات فم ا لتحسأ ن عية التعلم والتعليم  
الدددتعلم فدددي التددددريس اًدددكؤ صدددحي  وةقمددد  وم ضددد عي، ف نددده  نبلدددي  يقددد يميدددتم عمليدددة  ول دددي

للمعلم دن  نظر إلى التق يم ا نه عملية يًاي ية وقائية عالجية، وعمليدة ناميدة ومسدتمر  يحددة قبدؤ 
ء وبعددد العمليددة التدريسددية، ودندده عمليددة شددامؤ، يًددمؤ جميددر مجددالت األهددداف الترب يددة الدد الة ودفنددا
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المعرفددي، الم ددارى، ال جددداني. ويعتمددد علددى دةوات متن عددة كاالنتبددار والمالحظددة، ملفددات اإلنجددا ، 
والمقددددددابالت. ويًددددددتر  فددددددي عمليددددددة التقدددددد يم المعلددددددم والددددددومالء، ودوليدددددداء األمدددددد ر، والتالممددددددذ  حسددددددأ 

 (.0222يت ن،  
العد ددد مددأ الدراتددات التددي اهتمدد  بتنميددة األةاءات التدريسددية لدددى المعلمددمأ وهددذا مددا  وهنددا 

( التعرف على دفر برنامج قائم على يفعمؤ اتتراييجيات ما وراء 0200اتت دفته ةراتة رشا عبد الله 
األفددر االيجددابي للبرنددامج الم نددي ودشددارت النتددائج إلددى  االمعرفددة علددى االةاء التدريسددي لطالبددات الدددبل  

 في يحسمأ االةاء التدريسي.
 التددددريس فدددي مقتدددرف مسددداق فاعليدددة( ال ًددد  عدددأ 0202ةراتدددة  فدددداء بركدددات،  واتدددت دف 

 اكليددددات الرياضددديات يدددددريس دتدددالمب يا ددد  المعلمددددمأ لطدددالم التدريسددددي االةاء لتنميدددة الم دددلر
ئج الي وج ة فرق ذو ةاللة إح ائية بمأ وي صل  النتا المعاصر ، الدولية الابرات ض ء في التربية،

مت تدددطي ةرجدددات الطدددالم المعلمدددمأ لبطاقدددة المالحظدددة بدددمأ التطبمددد  القبلدددي والبعدددد  وذلدددك ل دددال  
 التطبم  البعد .

( التدي اتدت دف  التعددرف علدى فاعليدة ي ددميم العدروض التعليميددة 0202 تدمد  فضددؤ، ةراتدة
الًدداملة للتعلدديم العددالي فددي السدد ةان ودقددد دتددفرت لتحسددمأ األةاء التدريسددي فددي ضدد ء معددا مر الجدد ة  

نتددائج الدراتددة عددأ فاعليددة ي ددميم العددروض التعليميددة فددي يحسددمأ األةاء التدريسددي فددي ضدد ء معددا مر 
 الج ة  الًاملة للتعليم العالي في التطبيقمأ القبلي والبعد  النتبار م ارات التدريس.

 البحث إجراءات

 :ة الذكاءات المتعدة  ااتتاداا التعليم المدمجعلى نظري القائمالبرنامج  بناء
 اإلجرائية إلعداة البرنامج القائم على نظرية الذكاءات المتعدة  ااتتاداا التعليم المدمج: الاط ات

 الماط، العاا للبرنامج اايباع الاط ات التالية: إعداة -أ

 دهداف البرنامج العامة والااصة للبرنامج. يحد د( 0- د
 حت ى البرنامج.م يحد د( 0- د
 ( ينظيم محت ى البرنامج.2- د
 ( يحد د اتتراييجيات التدريب.2- د
 ( يحد د دتالمب التق يم.0- د 
 نتناو  كؤ من ا اًيء مأ التف مؤ كما  لي: وت ف

 ( يحد د دهداف البرنامج العامة والااصة.0- د
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 مأ،يددريبي يقددا للمعلمدالتدريبية مأ دهدم مدا يري دو عليده مك ندات د  برندامج  االحتياجات يعد
البرندامج التددريبي  يسدت دف بؤ ه  المك ن األتاتي إلعداة وياطي، د  برندامج مدأ هدذا الند ع. ولدذا

لدددى  التدريسددية االةاءات لتنميددة المتعدددة  الددذكاءات علددى القددائمللبرنددامج المقتددرف  لعددااال دددف ا  تم ددؤ
 ال  ما  لي:مأ ن األرةن في األتاتي ال الث لل   الرياضيات معلمات

المعلمددات مددأ االريقدداء ادد ةائ أ للتدددريس، فالمعلمددات التددي يمتلددك دةاءات يدريسددية عاليددة  يمكددمأ -
 يعمن ا ذلك على الت فمر في يالممذها واالريقاء اقدراي أ الذهنية والنفسية.

المعلمددات الجدددة امددا يحتدداج ن إليدده مددأ ال فايددات والم ددارات والمعل مددات التددي يمكددن م مددأ  إمددداة -
 دةاء دةوارهم األكاةيمية والم نية اًكؤ جمد.

 المعلمات اااليجاهات الحد  ة في التدريس، وما  ريب، ب ا مأ دن اع الذكاءات المتعدة . يعري  -

وفقا لنظرية الذكاءات المتعددة   األتاتي ال الث ال  م ار  ياطي، الدرس لدى معلمات  ينمية -
 ااتتاداا التعليم المدمج. 

وفقددا لنظريدة الددذكاءات المتعدددة   األتاتددي ال الدث ال دد فمدذ الدددرس لدددى معلمدات م ددار  ين ينميدة -
 ااتتاداا التعليم المدمج. 

وفقدا لنظريدة الدذكاءات المتعددة   األتاتدي ال الدث ال د م دار  يقد يم الددرس لددى معلمدات  ينمية -
 ااتتاداا التعليم المدمج.

برندامج ويدتم يقد يم يلدك األهدداف مجم عدة مدأ األهدداف الااصدة لل اشتقاقض ء ذلك يم  وفي
 معرفي. وانتبارمأ نال  اطاقة مالحظة 

 البرنامج: محت ى ( 0- د 
 انتيار محت ى البرنامج: دتس

محتدد ى البرنددامج وم ضدد عايه دتددس معمنددة يجددب دن يينددذ فددي االعتبددار،  انتيددارعمليددة  إن
 يتناول ا الباح ة فيما  لي:

 علمات التدريبية.ي يي المحت ى مريبطال ااحتياجات الم دن 

 يك ن المحت ى مريبطال ااألهداف العامة للبرنامج. دن 

 راعي م ض عات المحت ى التط ر العلمي الحاةة في مجاالت التدريس. دن  

 يك ن المحت ى صحيحال وذا دهمية للمتدربات. دن 

 راعي المحت ى الت ا ن بمأ شم له وعمقه. دن  

 البرنامج:  م ض عات
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المتعدة  لتنمية األةاءات التدريسية( التي  الذكاءاتنتيارها لم ض عات  الباح ة في ا اعتمدت
 :ايم يضممن ا في محت ى البرنامج على اعم المنطلقات من 

: نتائج يحلمؤ قائمة االةاءات التدريسية والتي يم يحد دها مأ قبؤ المًرفمأ في التدرم األو 
 لمعلمات. علم ا ومأ فم دصبح  يم ؤ احتياجات يدريبية ال مة ل

: االطالع على اعم األةبيات الترب ية التي اهتم  امجاالت يدريب المعلم وذلك ال اني
وكيفية التاطي، ل ا ون عية االحتياجات التدريبية المريبطة ااألةاء  البرامجلإللماا ام اصفات هذو 

 التدريسي ل ا حتى يمكأ يحد د م ض عات التدريب التي  بني في ض ئ ا البرنامج.
كدددؤ جدددوء ا حددددى االةاءات  ريب،: ي ددد ن محتددد ى البرندددامج الحدددالي مدددأ فدددالة دجدددواء  دددال الدددث

 التدريسية الرئيسية وينقسم كؤ جوء إلى عدة مأ الم ض عات 
 محت ى البرنامج: ينظيم( 2- د

يريمددب محتدد ى البرنددامج بدددءال اددالتركمو علددى المفدداويم األتاتددية وروعددي دن  تضددمأ العد ددد  يددم
التددر   افضال عأ ذلك فقد نظم المحت ى اطريقة متتااعة، وروعدي فم د عمليةطبيقات مأ األنًطة كت

المنطقي للم ض عات والابدرات المتضدمنة فيده، امدا يسداعد المعلمدة علدى المًداركة اإليجابيدة والدتعلم 
 الذايي ناصة في الجانب اإلل تروني مأ البرنامج حمث يضمأ البرنامج جانبمأ:

 االًكؤ التقلمد   ال رقي(. األو : ينظيم المحت ى  -

  المدمج ال ترونيال( ااتتاداا نظاا م وة . وال اني -

 كؤ جلسة دنًطة يطب  يقلمديال وإل ترونيال ما عدا الجلسة األولى طبق  يقلمديال. ويضمن 

 :التعليمية وال تائؤ( يحد د الم اة 0- د
عدال ألهدداف ومتطلبدات التددريب، وين ع  الم اة وال تائؤ التعليمية في يطبم  البرنامج يب يعدة

بنظاا م وة  لتفعمؤ الجانب اإلل تروني والمط ر مأ قبؤ اتامه الطيطي ويم ي فمر  االتتعانةوقد يم 
الال مدة لتنفمدذ  والًدرائ  جلسدة واتدتمار  التقريدر الفدرة  الااصدة فدي كدؤ جلسدة ل ؤ التدريبية نًطةاأل

العددددرض  ج ددددا  يددددم اتددددتاداا ال تددددائؤ اآلييددددة: مددددد لالبرنددددامج إل ترونيددددا.  وبالنسددددبة للجانددددب التق
 محم  . ج ا  ،بيضاء فابتة تب ر  ،النًاطات على السب ر  لعرض( LCDالمرئي 

 ( دتالمب التق يم: 2- د 
 التق يم اعد  دتالمب لمراعا  الفروق الفرةية بمأ المعلمات وذلك ااألتالمب التالية:  تم

 قياس التالية:( يق يم مبدئي: بتطبم  دةوات ال0-2- د
 المعرفي ويك ن ال دف منه: االنتبار -
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 المست ى المعرفي للمعلمات قبؤ البدء بدراتة وحدات البرنامج. يحد د 

 نتائج التطبم  القبلي مر نتائج التطبم  البعد  لتحد د فعالية البرنامج. مقارنة 

 المالحظة والتي ي دف إلى: اطاقة -

 قبليال ويحد د مست ى المعلمات. بم طاالةاءات التدريسية مأ نال  الت مالحظة 

 نتائج التطبم  القبلي مر نتائج التطبم  البعد  لتحد د فعالية البرنامج. مقارنة 

 ( يق يم ي  يني: ويك ن اعد  دتالمب عأ طري :0-2- د
العمدددؤ الجمددداعي ومددددى مًددداركت أ فدددي األنًدددطة والتفاعدددؤ ةاندددؤ قاعدددة التددددريب، وينفمدددذ  دوراق -

 ء حلقات التدريب. م اق  يدريس دفنا

دهدددم المعدددارف والم دددارات التدددي يدددم  التقريدددر الفدددرة   دددتم يعبتت دددا مدددأ قبدددؤ المتدربدددة حددد   اتدددتمار  -
 اكتساب ا ويقديم د  اقتراحات ومالحظات في ن اية كؤ جلسة يدريبية.

 .يقميم المدربة مأ قبؤ المتدربة في ن اية كؤ جلسة نم ذ  -

 في ن اية كؤ جلسة يدريبية.المتدربة مأ قبؤ المدربة  ميميق نم ذ  -

 : ائي( يق يم ن2-2- د
 المناقًدةوالفائدد  التدي ح دل ا علم دا مدأ ندال   تددريبمدى رضا المعلمدات عدأ محتد ى ال يق يم -

 واتتجااات المتدربات.

 يقميم البرنامج التدريبي. نم ذ  -

 .التدريسياطاقة مالحظة األةاء  يطبم   -

 المعرفي. االنتبار -

 البرنامج: ضب، -ب

 علددى عرضدده يددم بيان ددا، السدداب  الماتلفددة اعناصددرو المقتددرف البرنددامج إعددداة مددأ النت دداءا اعددد
 علددى اددالتعرف وذلددك الرياضدديات  يدددريس وطرائدد  المندداهج فددي المات ددمأ المحكمددمأ مددأ مجم عددة
 وال تدائؤ األنًدطة، المحتد ى، مناتدبة مددى حمدث مدأ الماتلفة  امك نايه المقترف البرنامج في دراءهم
 مالحظددداي م وإبدددداء لمراجعتددده وذلدددك البرندددامج، دهدددداف لتحقمددد  المقترحدددة التقددد يم ودتدددالمب يدددة،التعليم

 بعددو . البرندامج دهدداف لتحقمد  ضدرورية  رون ا مقترحات دو مالحظات دية يقديم وكذلك ومقترحاي م،
. البحددث عمنددة علددى للتطبمدد  صددال  ودصددب  الن ددائي، شددكله البرنددامج دنددذ المحكمددمأ امالحظددات دنددذ
ضدد ء ذلددك يددم إعددداة ةلمددؤ المدربددة، التددتادامه دفندداء التطبمدد  ليكدد ن ام ااددة ةلمددؤ للعمددؤ وفددي  وفددي
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ضد ئه، ويددم إعددداة ةلمددؤ المتدربددة للتعامدؤ مددر دنًددطة البرنددامج التدددريبي، كمدا يددم إعددداة ةلمددؤ المتدربددة 
  .م وة ( للبرنامج الحالي نظااالتتاداا الجانب المدمج  

 لبحث: إعداة دةوات افال ال  
 التدريسية:  لءةاءاتاالنتبار المعرفي  إعداة 

 :االنتبار مأ ال دف (1
 األتاتددي التعلديم امرحلددة الرياضديات معلمددات لددى المعرفددي الجاندب قيدداس االنتبدار اتدت دف

 المقتددرف، االبرنددامج والمتضددمنة التدريسددية ادداألةاءات والمريبطددة( يطبمدد -ف ددم-يددذكر  المسددت يات حدد  
 إجاادة يتطلدب والتدي المتعددة مدأ االنتيدار ند ع مدأ الم ضد عية األتدتلة مدأ مجم عة ض ء في وذلك
 الذهنيددددة والقددددرات والمعل مددددات المعدددارف امجم عدددة المعلمددددات إلمددداا مددددى ويقدددديس صدددحيحة، واحدددد 

 .الحالي االبرنامج التدريسية ااألةاءات المريبطة
 :االنتبار م اصفات جدو  إعداة (0

 ام ضد عات والمريبطدة والتطبم ، والف م التذكر مست يات في مفرة ( 22  مأ االنتبار ي  ن 
  الم اصفات جدو  نال  مأ للمست يات النسبية األو ان يحد د ويم البرنامج،

 :االنتبار بناء (3

 األةاءات فدي المعرفدي االنتبدار الباح ة دعدت صياغت ا وكيفية األتتلة، ن ع يحد د على بناءل 
 التسلسددؤ االنتبددار مفددرةات ودنددذت مفددرةو،( 22 مددأ األوليددة صدد ريه فددي االنتبددار وي دد ن  التدريسددية،

 االجاادات يتد  ع احمدث ،(ة-جدد-م-د  الحدروف دحدد مفدرة  ل دؤ البددائؤ دنذت بمنما....( 2 ،0 ،0 
 .عً ائيال  ي  ع االنتبار لمفرةات ال حيحة

 :االنتبار ي حي  مفتاف إعداة (4
 البددددد ؤ ورقددددم السدددديا  رقددددم ادددده والم ضدددد  االنتبددددار، ي ددددحي  مفتدددداف ا عددددداة الباح ددددة قامدددد 

 مدر إجابتده يتطداب  عنددما واحدد  ةرجدة المعلمدات ا عطداء تديا  كدؤ ي دحي   دتم دن علدى ال دحي ،
 ن ايدة فدي الت دحي  مفتداف مدر السديا  علدى إجابته يتطاب  ال عندما صفرال  ويعطى الت حي ، مفتاف

 .ةرجة( 22 االنتبار ةرجة يقد ر يم الت حي 

 :االنتبار صدق يحد د (5
 اقسدددم المحكمدددمأ السددداة  مددأ مجم عدددة علدددى عرضدده يدددم لالنتبدددار األوليددة ال ددد ر  إعدددداة اعددد

 حمددددث مددددأ االنتبددددار تددددالمة مددددى فددددي آرائ ددددم إلبددددداء يربددد يمأ  ومًددددرفمأ التدددددريس وطددددرق  المنددداهج
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 التعدددد الت إجدددراء ويدددم. البرندددامج ام ضددد عات العبدددارات اريبددداط ومددددى العلمدددي والمضدددم ن  ال دددياغة
 .المطل بة

 :المعرفي لالنتبار االتتطالعية تجربةال
 :الدانلي االيساق حسام (1

يطبيقدده علددى  اعدددالتدريسددية  لددءةاءاتالمعرفددي  لالنتبددار الدددانليحسددام صدددق االيسدداق  يددم
ةرجدة كدؤ  باطاري معامؤ حسامعمنة البحث، وذلك مأ نال :  غمر مأ( 02  اعمنة عً ائية عدةه

 :ةاللت ا ومست يات االريباط معامالت قيم التالي جدو ال وي ض  ال لية لالنتبار االدرجة اعد
 ( 1) جدول

  لالختبار الكلية بالدرجة التدريسية لألداءات المعرفي االختبار أبعاد ارتباط معامالت
 الداللة مستوى  االرتباط معامل التحصيلي االختبار أبعاد

 2020 20200 التذكر

 2020 20200 الف م

 2020 2070 التطبم 

 2020 20702 العليا ست ياتالم

 مست ى  عند إح ائية ةاللة وذات م جبة االريباط معامالت دن الساب  الجدو  مأ  تض 
 .التدريسية لالةاءات المعرفي لالنتبار الدانلي االيساق صدق على  د  مما ،2020 ةاللة
 :كرونباخ دلفا امعاةلة االنتبار فبات حسام (0

 يبددا أ حسددام علددى الطريقددة هددذو يقدد ا حمددث كرونبدداخ فددادل اطريقددة االنتبددار فبددات حسددام يددم
 واريبداط الدبعم، ببعضد ا االنتبار مفرةات اريباط مدى بيان نالل ا مأ  تم والتي االنتبار، مفرةات

 :التالية المعاةلة نال  مأ وذلك لالنتبار ال لية الدرجة مر مفرة  كؤ

( = α  معامؤ  
ن

ن

ع

عمج

ك

ق
















1
1

2

2

  

كع      االنتبار بن ة عدة: ن حمث
 االنتبار في المعلمات لدرجات ال لى التبا أ: 2

قعمجد  
 .االنتبار فقرات مأ فقر  على المعلمات ةرجات يبا أ مجم ع: 2
 التالي االجدو  م ضحة هي كما النتائج وجاءت

 ( 2) جدول
 التحصيلي لالختبار ألفا الثبات معامالت

 ككؤ اراالنتب

 ألفا الثبات معامل المفردات عدد

22 2071 
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 فبدددات معامدددؤ وهددد  ،2071=  ككدددؤ لالنتبدددار ال بدددات معامدددؤ دن السددداب  الجددددو  مدددأ  تضددد 
 . البحث ألغراض االنتبار مالئمة على  د  مما أللفا، مقب  

 :االنتبار لمفرةات التمممو ومعامؤ وال ع بة الس  لة معامؤ حسام (3

: التاليدة المعاةلدة نال  مأ االنتبار مفرةات مأ مفرة  كؤ وصع بة  لةت  معامؤ حسام يم
 ينح در السد  لة معدامالت دن ف جدد ،(المعلمدات عددة/   ال دحيحة اإلجااات عدة= الس  لة معامؤ

 (.202-200  بمأ
 االنتبار  مأ يحد د (4

 اتدتلرقته الدذ  الدومأ بتسدجمؤ وذلدك االنتبدار، مفدرةات علدى لإلجااة الال ا الومأ حسام يم
 الدال ا الدومأ مت تد، حسدام فدم االنتبدار، دتدتلة عدأ اإلجاادة في االتتطالعية العمنة مأ معلمة كؤ

 .ةقيقة( 20  االنتبار يطبم   مأ بلغ وقد االنتبار، عأ لإلجااة
 
 

 :المعرفي لالنتبار الن ائية ال  ر  (5
 للتطبم  التجريبي. ( مفرة  وصال 22االنتبارالمعرفي في ص ريه الن ائية مك نا مأ  دصب 

 التدريسية: لءةاءاتاطاقة مالحظة األةاء الم ار   إعداة 

 البطاقة: اةاأليية في إعد االجراءاتايباع  يم
 البطاقة: إعداةال دف مأ  يحد د (1

التدريسددية تدد اء قبددؤ  لددءةاءاتالرياضدديات  معلمددات ى مسددت   قيدداسالبطاقددة الحاليددة  يسددت دف
طرد على دةائ م ل ذو الم ارات مأ   التحسأ الذ رصدتدريس، وذلك ليدريس البرنامج المقترف وبعد ال

 االةاءاتيلقددد و فدددي ينميدددة هدددذو   عدمددده، وبالتدددالي التعدددرف علدددى مددددى جددددوى البرندددامج المقتدددرف الدددذ
 التدريسية الال مة ل م.

 محاور اطاقة المالحظة:  يحد د (0

 األةاءاتة الااصددددة يحد ددددد محدددداور البطاقددددة فددددي ضدددد ء قائمددددة مددددأ االحتياجددددات التدريبيدددد يددددم
يضمن  البطاقة فالفة محداور رئيسدية يم دؤ كدؤ  حمثالتدريسية والتي يم يحد دها في االجراء الساب  

مح ر م ار  مأ الم ارات الرئيسية ال الة، ويندر  يحد  كدؤ م دار  من دا عددةال مدأ الم دارات الفرعيدة 
 المريبطة ب ا، ويتض  ذلك مأ نال  الجدو  اآليي:
 (3)جدول
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 ضح مهارات بطاقة المالحظة المهارات الفرعيةيو  

 أداء مؤشرات الفرعية المهارات الرئيسية المهارات المحور

 ميشر 00 م ارات2  التاطي، األو 

 ميشر 02 اتم ار  0  ينفمذ ال اني

 ميشرات 2 م ارات2  التق يم ال الث

( 00ء، م  عدة علدى دةا ر( ميشد22 مأي  ن  اطاقة المالحظة في ص ري ا المبدئية  وبذلك
 م ار  فرعية.

 يسجمؤ البيانات:  دتل م (3

 مقسدمة يللم ار  الفرعيدة وهد المعلماتدةاء  ى البطاقة على نانة رئيسية لتحد د مست   اشتمل 
 ةرجة األةاء وهي: لتحد دنانات فرعية  فالةإلى 

 
 

   فالة ةرجات (           2=  مريفعةبدرجة   ية  األةاءكان  إذا -

    ةرجتان(          0=  مت تطةبدرجة   ية  ةاءاألكان  إذا -

 واحد ( ةرجة                   0= منافضةبدرجة  األةاءكان  إذا -

  ية= صفر                         صفر( لمكان األةاء  إذا -

احتسام ةرجة دةاء المفح ص اجمر ةرجات يقد ر المفح ص علدى فقدرات البطاقدة ككدؤ  ويتم
 جة ال لية للمفح ص.للح    على الدر 

 (:المحكممأ صدق  البطاقة صدق حسام (4
 دبدداو  ما ض ء وفي المحكممأ مأ مجم عة على اعرض ا الباح ة قام  البطاقة صدق لتحد د

 اآلنددر، اعضدد ا صددياغة وإعدداة  الفرعيددة الم ددارات اعددم يريمددب إعدداة  يددم دراء مددأ المحكمددمأ السدداة 
 الفرعيدددة الم دددارات علدددى م  عدددة دةاء ميشدددر( 22 مدددأ يت ددد ن  المالحظدددة اطاقدددة دصدددبح  هدددذا وعلدددى

 .الرئيسية للم ارات
 :المالحظة اطاقة فبات حسام (5

 حسدام يدم ال احدد، الفدرة دةاء علدى المالحظدمأ يعددة ا تدل م البطاقدة فبدات معامدؤ حسدام يدم

 . "Cooper"ك بر معاةلة ااتتاداا يقد راي م بمأ االيفاق معامؤ

 022مرات االيفاق +عدة مرات االنتالف(( عدة/ مرات االيفاق عدةااليفاق=   نسبة
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 ويعليمدات محت اهدا ومعرفدة أعلدم  المالحظدة اطاقدة عدرض اعدد بدوممالت الباح دة اتدتعان 

 ل ؤ االيفاق معامؤ حسام يم ،المعلمات مأ فالفة دةاء امالحظة وذلك البطاقة، يطبم  في اتتادام ا

 .ال الفة المعلمات دةاء على االيفاق معامؤالتالي  الجدو  وي ض  معلمة
 ( 4) جدول

 االتفاق على أداء المعلمات الثالثة معامل
 الثالثة المعلمة الثانية المعلمة األولى المعلمة

1200% 1002% 27% 

المعلمدات ال الفددة  لدةالسداب : دن مت تد، معامددؤ ايفداق المالحظدمأ فدي حا الجددو مدأ   تضد 
حظة على ةرجة عالية مأ ال بات، ودن ا صدالحة كد ةا  (، وهذا يعنى دن اطاقة المال%1202يساوى  
 للقياس.

 
 

 البحث يجربة ينفمذ: رااعال 
 المعلمددات إلكسدام نالل ددا مدأ الباح دة تددع  طريقدة وفدد  التددريبي البرندامج جلسدداتينفمدذ  يدم
 ي جيددده ندددال  مدددأ المرغ بدددة، األهدددداف ويحقمددد  الفعدددا  الدددذايي الدددتعلم لحددددوةالضدددرورية  الم دددارات
 وقد  ا قدؤ الدتّعلم مدأ المعلمدة يمكدأ التدي الدتّعلم وآليدات القددرات مدأ مجم عدةاكتسدام  إلى تالمعلما
 دتددب عية جلسددات فددالة ب اقددر العمنددة علددى التجربددة ينفمددذ ويددم الددتّعلم، مددأفائددد   دق ددى ويحقمدد  وج ددد
 .تاعتمأ لمد 

 :ليةالتا اإلجراءات حسب المقترف التدريبي البرنامج مأ العمليالجانب  ينفمذ مر

 .المعلمات علىيطبيقه  المراة البرنامج مأ ال دف وشرف المتعاونات، المعلمات مقابلة -

الااص االبرنامج حمث قام  االتدريب على الجاندب التقلمدد  وامدا فيمدا  االدلمؤ المدربةيوويد  يم -
 يا  الجانب اإلل تروني يم متااعته مأ قبؤ الباح ة.

 . ةراتت ا يم التيالتدريسية  األةاءات لتنفمذ والتدرم لالحقة،ا الويارات ام عد المعلماتإنبار  يم -

 يدددم الدددذ  التقددددا مدددأ للت كدددد معلمدددة ل دددؤ صدددفية م اقددد  فدددالة ب اقدددر المعلمدددات دةاء مالحظدددة يدددم -
 م اقدد  فالفددة مالحظددة يددم وهكددذا محت يايدده، وينفمددذ المقتددرف التدددريبي البرنددامج نددال  مددأاكتسددااه 

 إلعطداء  مندي افدارق  البحدث عمنة دفراة مأ معلمة ل ؤ القبلي ال في الم ق  عداالحقة  صفية
 مدد  يراوحد  وقدد السدااقة، الم اقد  في السلبيات ويجنب دةائ أ، لتحسمأ للمتدربات دكبرفرصة 
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 ل ددؤ المالحظددة الم اضددير فددي التندد ع مراعددا  مددر ةقيقددة( 02- 00  مددأ ال احدددال ددفي  الم قدد 
الددروس مدأ ندال   يحلمدؤ ةفتدر التحضدمر المد مي  ااإلضدافة إلدى االطدالع علدى ياطدي، معلمدة

 للمعلمة وذلك  لتقميم جانب التاطي، لد  ا. 

 كتقمدديم الدد الة المددرات فددي المعلمددة عليدده ح ددل  مددا لمجمدد ع الحسددابي المت تدد، حسددام يددم قددد -
 .ن ائي

 مدأ والضدع  القد   ج اندب بت ضدي  ال في الم ق  ينفمذ مأ االنت اء اعد معلمة كؤ مناقًة يم -
 .التنفمذ عملية نال  ويدوينه مالحظته يمما   نال

 المالحظة وبطاقة النظر   االنتبار على( والبعد  القبلي  المعلمات دةاء في الفرق  حساميم  فم -
 .وبعدو البرنامج ينفمذقبؤ 

 واالنتبددار والبعددد ، القبلددي البرنددامج المالحظددة، اطاقددة  الدراتددة دةوات يطبمدد  نددال  مددأ ايضدد  -
 ي ضددي  تددمتم كمددا المالحظددة اطاقددةالتدريسددية لبندد ة  األةاءات ممارتددة فددي كبمددر يطدد رالنظددر ( 

 .النتائج عرض في ذلك
 :البحث ألةوات البعد  التطبم 

 معلمدددات ةراتدددة مدددأ االنت ددداء اعدددد( المعلمدددات  البحدددث عمندددة علدددى القيددداس دةوات يطبمددد  يدددم
 ،02/00/0201 بتدددداريل رفدددديالمع االنتبددددار فددددي والمتم لددددة ،الجلسددددات لجميددددر التجريبيددددة المجم عددددة

 .الدرجات ورصد2/0/0202إلى  07/00/0201 المالحظة وبطاقة
االنت اء مأ ينفمذ البرنامج ويق يمه يم يطبم  اتتمار  يقميم المعلمات للبرنامج مدأ ندال   وبعد

مندده عددأ ايجاهدداي أ االيجابيددة دو  التددتفاة نظدداا مدد وة ، وذلددك لمعرفددة آرائ ددأ حدد   البرنددامج ومدددى ا
 سلبية ح   برنامج التدريب دفناء الادمة.ال

هدددذا التقمددديم عدددأ قيددداس الجاندددب ال جدددداني للمعلمدددات حددد   البرندددامج، والدددذ  يعدددد ركدددأ  يعبدددر
دتاتددي مددأ مك نددات األةاء التدريسددي  ودةاء المعلددم للم نددة والرغبددة فددي يطدد ير األةاء المنًدد ة بمددن م 

 .ريسيةةاءات التدفي االريقاء االجانب المعرفي واألةائي المريب، ااأل
 ومناقشتها(-البحث )تفسيرها نتائج

( α 2052≥  مسددت ى  عنددد إح ددائية ةاللددة ذو فددرق    جددد : "علددى  ددن  الددذ  األو  الفددرض
 التطبمد  فدي الضدااطة المجم عدة ومعلمدات التجريبيدة المجم عدة معلمدات ةرجدات ريدب مت تدطي بمأ

 ". التجريبية المجم عة معلمات ل ال  التدريسية لءةاءات المعرفي لالنتبار البعد 
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 االنتبدددار فدددي والضدددااطة التجريبيدددة المجمددد عتمأ ةرجدددات ريدددب مت تدددطي بدددمأ الفدددرق  لت ضدددي  (1
" Mann – Whitney " ويتندي مدان انتبدار الباح دة اتدتادم  التدريسدية، لدءةاءات المعرفدي

 التجريبيدددة المجم عددة حجددم ألن نظددرال   الالاددارامتر   اإلح دداء حالددة فددي المسددتقلة للمجم عددات
 اإلح ددائية وةاللت ددا( U  قيمددة التددالي الجدددو  وي ضدد  ،(22 مددأ دقددؤ الضددااطة والمجم عددة

 لددءةاءات المعرفددي االنتبددار فددي والضددااطة التجريبيددة للمجم عددة البعددد  التطبمدد  بددمأ للفددروق 
 . التدريسية

 
 
 
 
 
 

 (5)جدول
 والضابطة التجريبية موعةالمج درجات رتب متوسطي بين للفروق  اإلحصائية وداللتها"U" قيمة

 بعديا   التدريسية لألداءات المعرفي االختبار في

 المعرفي االختبار
 التدريسية لألداءات

المجموع
 ة

 ن

 متوسط
 الدرجات

 االنحراف
 المعياري 

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

قي
 مة
U 

 مستوى 
 الداللة

 التذكر
ص 000 0000 20200 002 02 التجريبية

 فر

عند  ةالة
 00 000 20222 202 02 ضااطةال 2020

 الف م
ص 000 0000 20211 0202 02 التجريبية

 فر

عند  ةالة
 00 000 2020 700 02 الضااطة 2020

 التطبم 
20 00200 00020 00201 0002 02 التجريبية

0 

عند  ةالة
 0000 0000 20121 202 02 الضااطة 2020

 العليا المست يات
ص 000 0000 20270 702 02 التجريبية

 فر

عند  ةالة
 00 000 2020 200 02 الضااطة 2020

 ال لية الدرجة
ص 000 0000 00122 22 02 التجريبية

 فر

عند  ةالة
 00 000 00072 0002 02 الضااطة 2020

 : لي ما الساب  الجدو  مأ  تض 
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 عندددد اح دددائيال  ةالدددة قددديم وهدددي ،(صدددفر -صدددفر -200 -صدددفر -صدددفر" =  U" قددديم جددداءت
  -00020 -0000 -0000= األعلى الريب مت ت،  التجريبية المجم عة ل ال  2020 ةاللة ت ى مس

 ل جدد ة يًددمر ممددا ،(22 -702 -0002 -0202 -002=األعلددى الدددرجات ومت تدد، ،0000 -0000
 المعرفدددي االنتبدددار فدددي الضدددااطة والمجم عدددة التجريبيدددة المجم عدددة ةرجدددات ريدددب مت تدددطي بدددمأ فدددرق 

 .التجريبية المجم عة ل ال  اعديال  التدريسية لءةاءات
 α≥  مست ى  عند إح ائية ةاللة ذو فرق    جد: على  ن  الذ  األو  الفرض نقبؤ فم ومأ

 فددي الضددااطة المجم عددة ومعلمددات التجريبيددة المجم عددة معلمددات ةرجددات ريددب مت تددطي بددمأ( 2052
 ". التجريبية المجم عة معلمات ل ال  التدريسية لءةاءات المعرفي لالنتبار البعد  التطبم 
 : التدريسية لءةاءات المعرفي ااالنتبار الااصة النتائج على التعلم 
 :اآليي ض ء في المعلمات لدى المعرفي التح مؤ  ياة  يفسمر يمكأ
 ياددد  وفيمدددا. واالتدددتيعام والف دددم المعرفيدددة الج اندددب مدددأ ك مدددر علدددى التددددريبي البرندددامج  ركدددو -

 اقاعدات التقمدد وعدا والمكان، الومان حسب التعلم حرية للمتدربات جالبرنام   فر المدمج الجانب
 والف دددم التدددذكر  يددداة  علدددى يسددداعد ممدددا وي دددرارو المحتددد ى  علدددى االطدددالع ل دددا  تدددي  كمدددا التددددريب

 .المتدربات المعلمات لدى المعرفي التح مؤ و ياة  واالتتيعام،

 المعلمدددات مدددأ يتطلدددب التدددي األنًدددطة مدددأ االعد دددد يوندددر يفاعليدددة بمتدددة التددددريبي البرندددامج  ددد فر -
 مدأ المتددربات المعلمدات بدمأ ينافسدي جد  نلد  علدى يعمدؤ وهدذا واالتتق اء، البحث المتدربات

 .ويعويوي م دنًطت م عرض نال 

 الراجعدة التلذيدة ويقدديم دهدداف مدأ يحقيقده يدم مدا لقيداس دن اعده اكافة التق يم على البرنامج  ركو -
 .لد  أ الضع  نقاط على ال ق ف على درباتالمت المعلمات يساعد التي

 التعليميدة الم داا  نجدو متددرم ف دؤ ال افيدة المروندة  د فر كمدا مستمر  يفاعلية بمتة البرنامج   فر -
 ويلبي الف رية، الراجعة التلذية يقديم في يس م دنه كما اإلحرا ، دو النقد، عأ اعمدال  قدرايه حسب

 .التدريسي مست اهم مأ يحسأ مما المعلمات لدى التعليمية االحتياجات

 التعليميدددة االحتياجدددات ويحد دددد البدايدددة، مندددذ البحدددث مدددأ جدددوء دن دددم المتددددربات المعلمدددات شدددع ر -
 لالحتياجدات المقترحدة البند ة حد   وإضدافاي م ااقتراحداي م، واألنذ التدريسية، ااألةاءات المريبطة
 .التعليمية

 المددمج الدتعلم ضد ء فدي البرندامج جلسدات ماعد ي دميم تدم  فقدد المددمج الجانب يا  وفيما -
 العميقددة والمعالجددة العميقددة، الددذاكر  وي دد يأ للمتدددربات، واالتددترناء الراحددة مددأ مسدداحة ا عطدداء
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 power   ملفدات علدى يًدتمؤ متن عدة يعليميدة مداة  مدأ البرندامج  د فرو لمدا نظدرال  للمعل مدات،

point، وword، pdf  التعليميددددددة المدددددداة  يفاصددددددمؤ ضيعددددددر  احمددددددث الباح ددددددة ا عددددددداةها قامدددددد 
 .المتدربات المعلمات على المطروحة

 مددددأ بددددد  وإنتاج ددددا المعل مددددة، ي بمدددد  فددددي تدددداهم للبرنددددامج التعليميددددة األنًددددطة اعددددم اتددددتاداا -
 .هي كما اتت الك ا

 شدددددعبان  ،(0221 غددددداة  الوا دددددد، من دددددا السدددددااقة الدراتدددددات نتدددددائج مدددددر النتيجدددددة هدددددذو ويتفددددد 
 (. 0207بي،الحر  العن ة(،  0200دحمد،

 بمأ( α ≤20,2  مست ى  عند إح ائية ةاللة ذو فرق    جد" :على  ن  الذ  ال اني الفرض
 التطبمددد  فدددي الضدددااطة المجم عدددة ومعلمدددات التجريبيدددة المجم عدددة معلمدددات ةرجدددات ريدددب مت تدددطي

 ."التجريبية المجم عة معلمات ل ال  التدريسية األةاءات مالحظة لبطاقة البعد 
 لبطاقدددة فدددي والضدددااطة التجريبيدددة المجمددد عتمأ ةرجدددات ريدددب مت تدددطي مأبددد الفدددرق  لت ضدددي 

" Mann – Whitney " ويتنددي مدددان انتبدددار الباح دددة اتددتادم  التدريسدددية، لدددءةاءات مالحظددة
 والمجم عة التجريبية المجم عة حجم ألن نظرال   الالاارامتر   اإلح اء حالة في المستقلة للمجم عات
 التطبمدد  بدمأ للفدروق  اإلح دائية وةاللت دا( U  قيمدة التدالي لجددو ا وي ضد  ،(22مدأ دقدؤ الضدااطة
 . التدريسية لءةاءات مالحظة اطاقة في والضااطة التجريبية للمجم عة البعد 

 (6)جدول
 والضابطة التجريبية المجموعة درجات رتب متوسطي بين للفروق  اإلحصائية وداللتها"U" قيمة

 بعديا   ةالتدريسي األداءات مالحظة بطاقة في
 ن المجموعة المالحظة بطاقة أداءات

 متوسط
 الدرجات

 االنحراف
 المعياري 

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
U 

 مستوى 
 الداللة

 لءهداف اإلجرائي التاطي،
 00 000 20122 002 02 الضااطة 2020 صفر 000 0000 20121 0007 02 التجريبية

 والتعليم التعلم بمتة ي فمر
 المناتبة

 2020 صفر 000 0000 20112 700 02 التجريبية
 00 000 20122 202 02 الضااطة

 للابرات اإلجرائي التاطي،
 اتتراييجيات ويحد د واألنًطة
 للمحت ى  المناتبة التعلم

 000 0000 20121 0202 02 التجريبية
 00 000 20121 207 02 الضااطة 2020 صفر

 ككؤ التاطي، م ار 
 00 000 00727 0207 02 الضااطة 2020 صفر 000 0000 00002 2100 02 التجريبية

 الت متة دتالمب
 00 000 20721 002 02 الضااطة 2020 صفر 000 0000 20270 002 02 التجريبية

 وال تائؤ التدريس اتتراييجيات
 الذكاءات يااطب اما التعليمية

 المتعلممأ لدى المتعدة 

 000 0000 00270 0202 02 التجريبية

 00 000 20170 200 02 الضااطة 2020 صفر

 المس دلة حؤ فنيات
 00 000 20101 202 02 الضااطة 2020 صفر 000 0000 20722 0201 02 التجريبية

 2020 صفر 000 0000 00001 0200 02 التجريبية تمر ون، ال   إةار   
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 ن المجموعة المالحظة بطاقة أداءات
 متوسط
 الدرجات

 االنحراف
 المعياري 

 متوسط
 الرتب

 مجموع
 الرتب

 قيمة
U 

 مستوى 
 الداللة

 00 000 00020 202 02 الضااطة الدرس

 والتعامؤ اإلنسانية العالقات
 مأ الماتلفة األنماط مر

 .التالممذ ذكاءات

 2020 صفر 000 0000 2020 0200 02 التجريبية
 00 000 00270 002 02 الضااطة

 ككؤ التنفمذ م ار 
 00 000 00102 0200 02 الضااطة 2020 صفر 000 0000 00022 2002 02 التجريبية

 التق يم دتالمب
 00 000 20007 000 02 الضااطة 2020 صفر 000 0000 20722 000 02 التجريبية

 التالممذ يعلم يق يم
 02 002 20722 001 02 الضااطة 2020 0 002 0002 20270 002 02 التجريبية

 ال فية األتتلة   
 00 000 20222 202 02 الضااطة 2020 صفر 000 0000 20270 0002 02 التجريبية

 ككؤ  يمالتق م ار 
 00 000 00210 02 02 الضااطة 2020 صفر 000 0000 20121 0007 02 التجريبية

 المالحظة لبطاقة ال لية الدرجة
 00 000 2027 2200 02 الضااطة 2020 صفر 000 0000 2002 00200 02 التجريبية

 : لي ما الساب  الجدو  مأ  تض 
 مت تد،  التجريبيدة المجم عدة ل دال  2020 لدةةال مسدت ى  عند اح ائيال  ةالة" U" قيم جاءت

 ةرجدددات ريدددب مت تدددطي بدددمأ فدددرق  ل جددد ة يًدددمر ممدددا ،(األعلدددى الددددرجات ومت تددد، األعلدددى، الريدددب
 ل ددددال  اعددددديال  التدريسددددية األةاءات مالحظددددة اطاقددددة فددددي الضددددااطة والمجم عددددة التجريبيددددة المجم عددددة
 .التجريبية المجم عة

 α  مسدت ى  عندد إح دائية ةاللة ذو فرق    جد: "على   ن الذ  ال اني الفرض نقبؤ فم ومأ
 فدي الضدااطة المجم عدة ومعلمدات التجريبيدة المجم عة معلمات ةرجات ريب مت تطي بمأ( 20,2≥

 ".التجريبية المجم عة معلمات ل ال  التدريسية األةاءات مالحظة لبطاقة البعد  التطبم 

 :التدريسية ةاءاتلء المالحظة ببطاقة الااصة النتائج على التعلم 
 :اآليي ض ء في المعلمات لدى األةائي الجانب يحسمأ يفسمر يمكأ
 يددريجي وبًدكؤ مممدو  اطريقدة ويعرضد ا العملية، والعروض األنًطة مأ د دالع البرنامج   ت  -

 .المتدربات المعلمات لدى التدريسية االةاءات ينمي احمث

 يحلمددددؤ علددددى المتدددددربات المعلمددددات قدددددر  مددددأ اة   ممددددا التدريسددددية األةائيددددة علددددى البرنددددامج يركمددددو -
 .ااألةاءات الااصة األنًطة عأ واإلجااة البرنامج،

 علددى حرصدد أ مددأ  اة ممددا المتدددربات المعلمددات بددمأ التدددريبي البرنددامج دفندداء ينافسددي جدد  نلدد  -
 .البرنامج فعاليات ينفمذ في يف ق أ إت ار
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 للم ددارات اكتسدداب م  يدداة  فددي تدداهم يلمددب م وعدددا البرنددامج اجلسددات المتدددربات المعلمددات التددواا -
 .المطل بة

احت اء البرنامج المقترف على عدة مأ الم ارات التي لم ي أ مت فر  لدى المعلمات قبؤ يددريب أ،  -
كما دن طريقة ينظيم المحت ى الاداص اكدؤ م دار  تداهم فدي وجد ة الفدروق بدمأ التطبيقدمأ القبلدي 

 والبعد .

 شدددددعبان  ،(0221 غددددداة  الوا دددددد، من دددددا السدددددااقة الدراتدددددات ئجنتدددددا مدددددر النتيجدددددة هدددددذو ويتفددددد 
 يحسددمأ فددي المتعدددة  الددذكاءات دهميددة جميع ددا دكدددت والتددي (0207الحربددي، العندد ة (، 0200دحمددد،
 .المعلممأ لدى التدريسي األةاء

 
 
 البحث: توصيات

 ااآليي:   صىض ء ما دتفرت عنه نتائج البحث الحالي  في
الددذكاءات  تددتاداامددات الرياضدديات دفندداء الادمددة لتدددريب م علددى كيفيددة اةورات يدريبيددة لمعل عمددؤ -

 المتعدة  في يدريس الرياضيات.

اهتمدداا واضددعي دةلددة المعلددم فددي الرياضدديات بتوويدددها ااتددتراييجيات الددذكاءات المتعدددة   ضددرور  -
 احمث يستطير المعلم االتتفاة  من ا في دفناء عملية التدريس.

 المناتبة لمست ى التالممذ. متعدة اضيات التتراييجيات الذكاءات الانتيار معلم الري ضرور  -

 البحث: مقترحات

معلمددات الرياضدديات فددي  لدددىقددائم علددى الددذكاءات المتعدددة  فددي ينميددة التف مددر اإلبددداعي  برنددامج -
 ال الث األتاتي. ال  

ياضدددي لددددى فدددي ينميدددة الت اصدددؤ الر  عددددة اتدددتراييجيات قائمدددة علدددى نظريدددة الدددذكاءات المت فاعليدددة -
 يالممذ ال   الاامس األتاتي.

برندددامج قدددائم علدددى الدددذكاءات المتعددددة  فدددي ينميدددة التف مدددر االبدددداعي لددددى يالممدددذ المرحلدددة  فاعليددة -
 األتاتية العليا.

الرياضددددي والتف مددددر االبددددداعي لدددددى التالممددددذ  الت اصددددؤالددددذكاءات المتعدددددة  فددددي ينميددددة  اتددددتاداا -
 .المتف قمأ االمرحلة األتاتية الدنيا

الدددنيا علددى  ألتاتدديةاتددتاداا الددذكاءات المتعدددة  فددي يدددريس الرياضدديات لتالممددذ المرحلددة ا دفددر -
 الرياضي لد  م. البداعينمية ا
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 : المراجع

(. معجددددم الم ددددطلحات الترب يدددة المعرفددددة فددددي 0222  الجمدددؤحسددددمأ اللقددداني، علددددي احمددددد  دحمدددد
 ، القاهر ، عالم ال تب.2المناهج وطرق التدريس. ط

 الجلرافيددةمفدداويم  اعددم ينميددة فددي الالددي، التعلدديم فاعليددة(. 0200  عمددران ال ددلمر حمدددم احمددد
 التربيدة كليدة منًد ر ،غمدر  ماجسدتمررتدالة  اإلعداةيدة، المرحلدة يالممدذ لددى الماة  نح والممؤ 
 .شمس عمأجامعة 

تماعيدددة االج البنائيدددة علدددى قدددائم برندددامج فاعليدددة(. 0202 المددد الو عبدددد احمدددد الدددرحمأ عبدددد دتدددامة
 الجلرافيددددةالمفدددداويم  ينميددددة علددددى االجتماعيددددة الدراتددددات يدددددريس فددددي الالددددي، الددددتعلم ااتددددتاداا
 غمر ةكت راو اإلعداةية، رتالة  االحلقة ال م التالممذ لدى الحيايية والم ارات الب ر   والتف مر
 .ت ها  جامعة التربية كلية منً ر ،

ي يدددريس العلدد ا لتنميددة الددذكاء المتعدددة لدددى (. برنددامج مقتددرف فدد0222محمددد الدددرة ر    إتددماعمؤ
جامعدددة  ،البحدددث فدددي التربيدددة وعلدددم الدددنفس مجلدددةمعلمدددات الف دددؤ ال احدددد متعددددة المسدددت يات. 

 027-71(،2 02المانيا، كلية التربية،

م ددر: المكتبددة  ،جدد ة  األةاء الجددامعي يقدد يم(. 0202محمددد ةيددام، عدداة  السددعمد البنددا  اتددماعمؤ
 الم رية.

 طالبددات يح ددمؤ فددي المبددرمج التعلدديم علددى قددائم برنددامج(. فاعليددة 0202دبدد  الددريش حددرم  إل دداا
رتدددالة ماجسدددتمر، كليددة التربيدددة، الجامعدددة  غددو ، فدددي نحدد و وااليجددداو النحددد  فددي العاشدددر ال دد 

 االتالمية، غو .
يرجمة  علدي الم تد  ، وتداا الد ائلي،  ،التعلم االل تروني اتتراييجيات(. 0220ال دى الاان  بدر

 منى التيجي(، حلب: ةار شعاع للنًر.
 التدداريليدددريس  فددي اإلل ترونددي التعلدديم علددى قددائم برنددامج فعاليددة(. 0200 العلدديم عبددد محمددد يددامر

 كليددة ةكتد راو، رتددالة اإلعداةيدة، المرحلددة يالممدذ لدددى المداة  نحدد  الممدؤ التددارياي الممدؤ لتنميدة
 شمس عمأ جامعةالتربية، 

 مًدروعكليدة التربيدة،  دتدم ط،(. م ة    التاطي، للتددريس، جامعدة 0222حامد عبد العا    يحيه
 .27: 20  نا ر، ،يط ير برنامج التربية العملية إلعداة معلم المرحلتمأ اإلعداةية وال ان ية
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 نظدر وج ةمأ  اإلل ترونية البلقاء اكاةيمية في(. فعالية التعلم المدمج 0202دندراوس تليم  ييسمر
 اإلل تروندديللدتعلم  ال الددث الددولي المددييمر التطبيقيدة، البلقدداء جامعدة فددي يسالتددر  همتددة دعضداء
 ( فبرا ر الرياض.7-2  الفتر في  المنً ة واألةاء الممارتة اعد عأ والتعليم

المتعدددة  والف ددم وينميددة ويعممدد . القدداهر : ةار الف ددر  الددذكاءات(. 0222عبددد الحممددد جددابر  جددابر
 العربي.

في األةاء التدريسي ألعضاء همتة التدريس في كلية  ياء طلبة الدراتات العل(. آرا0222ييم  حسأ
اتتًراق مسدتقبؤ الدراتدات  لمييمرالدراتات العليا اجامعة النجاف ال طنية، ورقة عمؤ مقدمة 

 العليا في فلسطمأ اجامعة النجاف ال طنية.

 بدرامجيطد ير  م دارات سدامإك فدي المادتل، اإلل تروندي التعلديم فاعليدة(. 0221  غدانم ةيام حسأ
 مع دددددةكتدددد راو،  رتددددالة الن عيددددة، التربيددددة ل ليددددة التعلدددديم ي ن ل جيددددا لطددددالم المتعدددددة  ال تددددائ،
 .القاهر  جامعة الترب ية، الدراتات

الم دطلحات الترب يدة والنفسدية. القداهر :  معجدم(. 0222شحايه،  ينب النجار، حامد عمار  حسأ
 الدار الم رية اللبنانية.

 التح دددمؤ علددى التعلددديم يقنيددات مقدددرر فددي المددددمج التعلدديم اتدددتاداا فاعليددة(. 0202لنددديم  ال حمددد
كليدددة التربيدددة فدددي جامعدددة  مجلدددة التربيدددة، كليدددة لطدددالم اإلل تروندددي الت اصدددؤم دددارات  وينميدددة
 .010-022( ص ص2 20،دتم ط

 وإنتدددا ميم ي ددد م دددارات ينميدددة فدددي المددددمج التعلددديم فاعليدددة(. 0200  الفقدددي المليجدددي السدددمد ةاليدددا
 االدافعيدة ذلدكوعالقدة  ال دان    األو  ال د  طدالم لددى الًدمتية االبرمجة ابت اريه مًروعات
 .طنطا جامعة التربية كلية منً ر ماجستمر. رتالة لإلنجا 

 فدي صد  معلدم يا   المعلممأ للطلبة الال مة التعليمية ال فايات(. 0202 ال  اويأ دب  راشد
 الجامعددة مجلددة. التدريبيددة احتياجدداي م ضدد ء فددي نظدرهم وج ددة مددأ هددراأل   اجامعددة التربيددة كليدة

 .212-ص ص 202،(0 00اإلنسانية الدراتات تلسلة اإلتالمية،
(. مسدددت ى ال فايدددات الم نيدددة فدددي ضددد ء 0200محمدددد فادددر  مقدددداة ، وب مندددة م دددباف دحمدددد  ربدددى

ي منطقددة الجفددر  فددي المعددا مر العالميددة لدددى معلمددي الرياضدديات فددي المرحلددة األتاتددية الدددنيا فدد
 (.0 27القدس لءاحاة والدراتات. مجلةلمبيا وتبؤ يط يرها. 
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(. فاعليدددة برندددامج قدددائم علدددى يفعمدددؤ م دددارات الددد عي امدددا وراء المعرفدددة علدددى 0200عبدددد اللددده  رشدددا
كليددة  مجلددةالدددبل ا الم نددي اجامعددة عجمددان،  البدداتالتح ددمؤ األكدداةيمي واألةاء التدريسددي لط

 .017-022(، ص ص 0،  21أ شمس، جامعة عم ،التربية

المعل ماييدددة  الم دددارات ينميدددة فدددي اإلل تروندددي الدددتعلم فعاليدددة(. 0222 حجدددا    علدددي محمدددد روجمندددا
 جامعدة التربيدة،كليدة  ةكتد راو، رتدالة االبتدائية، المرحلة يالممذ لدى العل ا ماة  في والتح مؤ

 .شمس عمأ
 مة لمعلم ال   في المرحلدة األتاتدية الددنيا مدأ (. االحتياجات التدريبية الال0202بركات    ياة

احددث علميددة مقدمددة  ورقدة افلسددطمأ،وج دة نظددر معلمددي المدددارس الحك ميدة امحافظددة طدد ل را 
: رؤى وي هليدهإلى المييمر العلمي ال الث لجامعة جدر  األهليدة اعند ان " يربيدة المعلدم العربدي 

 .0202/ 2/  2: 1معاصر  " المنعقد بتاريل 
 يالممددذ لدددىالعلددم  عمليددات وينميددة التح ددمؤ علددى المدددمج التعلدديم فاعليددة( 0222  همأشددا تددعاة

 .طنطاجامعة  التربية، كلية ماجستمر،. رتالة نح و وايجاهاي م االبتدائية المرحلة
م ددارات  لتحسددمأ المدددمج التعلدديم علددى قددائم برنددامج فاعليددة(. 0202  ةاوة اللنددي عبددد تددعمد تددممر 

كليدة  منًد ر ، غمدر ماجسدتمر رتدالة اإلعداةيدة، المرحلة في التعلم ع باتص ذو   لدى اإلمالء
 .شمس عمأ جامعة التربية،

الدددذكاءات  وفددد  التربيدددة كليدددة طالبدددات يعلدددم دتدددالمب(. 0220 الع يضدددى ووفددداء الدددد أ عدددو ت تدددأ
 الم درية الجمعيدة والمعرفدة، القدراء  مجلدة جدد ، امحافظدة السدع ةية العربيدة االممل ة المتعدة 
 .02 العدة   لم ، شمس، عمأ جامعة التربية، كلية والمعرفة، للقراء 

( التدي اتددت دف  التعددرف علددى فاعليدة ي ددميم العددروض التعليميددة 0202محمددد حسددأ فضددؤ  تدمد 
لتحسمأ األةاء التدريسي في ضد ء معدا مر الجد ة  الًداملة للتعلديم العدالي فدي السد ةان: ةراتدة 

المية، رتدددالة ةكتددد راو غمدددر منًددد ر ، كليدددة التربيدددة، جامعدددة دا يطبيقيدددة اجامعدددة دا ةرمدددان االتددد
 الس ةان. –ةرمان االتالمية 

(. فعالية برنامج قائم على نظرية الدذكاءات المتعددة  فدي ينميدة اعدم م دارات 0200دحمد  شعبان
التدريس الفعدا  لددى معلمدي التربيدة الااصدة ودفدرو علدى ينميدة التف مدر الناقدد لددى طدالم ذو  

، ص ص 0(02جامعدددة دتدددم ط،  -كليدددة التربيدددة مجلدددةالب دددرية االمرحلدددة ال ان يدددة،  اقدددةاإلع
221-222 
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 المتعددة  الذكاءات ينمية في اإلل تروني التعلم اتتاداا(. دفر 0202 الحيحي عليان دحمد الًيماء
عمددددان. رتددددالة  االعاصددددمة، األتاتددددي الاددددامس ال دددد  طالددددب لدددددى اإلنجلمويددددة الللددددة لمدددداة 

 .األرةن األوت،، الًرق . جامعة منً ر  غمر ماجستمر

معاصدددر  فدددي يعلددديم التف مدددر  ةبدددال حددددوة: رؤى يرب يددد يف مدددر(. 0222الدددد أ محمددد ة عرفدددة  صدددالف
 ويعلمه، الطبعة األولي. القاهر : عالم ال تب للنًر والت  ير.

فددي المعر  واألتدل م المددمج الددتعلم نمد، يفاعدؤ دفددر(. 0202  المنت در علدي اللدده عبدد اللده ضدي 
غمددر  ةكتدد راو  رتددالة اليمنيددة، الجم  ريددة فددي ال ان يددة المرحلددة لطددالم الفمويدداء يعلددم ندد ايج علددى

 .القاهر  جامعة الترب ية، والبح ة الدراتات مع دمنً ر ، 
الدراتدددددات والبحددددد ة  مجلدددددة(. دتدددددالمب التعلددددديم وةورهدددددا فدددددي إةار  ال ددددد ، 0202رضدددددا   عدددددامر

 .02-00اني ن فمبر، ال اة ، العدة ال  جامعة ،االجتماعية
التف مدددددر  –ال تدددددائ، المتعددددددة  -المددددددمج. الت دددددميم التعليمدددددي الدددددتعلم(. 0200الدددددالو الفقدددددي  عبدددددد

 : ةار ال قافة للنًر والت  ير.عماناالبت ار ، 
 ورعددددا ت م، واكتًددددافاي م، ن ائ دددد م،: والمتف قدددد ن  الم ه بدددد ن (. 0220 القريطددددى المطلددددب عبددددد

 .العربي ف رال ةار: القاهر  األولى، الطبعة
 ال في االذكاوات المتعدة . عو : مكتبة آفاق. التدريس(. 0221عفانة، نائلة الاوندار  عوو
(. برنامج يدريبي في ض ء الذكاءات المتعدة  لمعلمات الرياضديات االمرحلدة 0207الحربي  العن ة

 العدة ال اني. ،رااطة الترب يمأ العرم مجلةاالبتدائية، 
 األةاء ينمية في المتعدة  الذكاءات اتتراييجية اتتاداا على قائم برنامج اليةفع(. 0221  ا د غاة 

 االجتماعية، للدراتات الترب ية الجمعية مجلة التربية، كلية طالم لدى التاريل اماة  التدريسي
 .022-022 ص ،01عدة

 ذكاءاتالددد نظريدددة ضددد ء فدددي التددداريل لتددددريس مقتدددرف برندددامج فاعليدددة(. 0220  مجاهدددد دحمدددد فدددا و 
 مجلدددة اإلعدددداة ، األو  ال ددد  يالممدددذ لددددى التدددارياي التف دددر م دددارات ينميدددة علدددى المتعددددة 
 دكت بر، شمس، عمأ جامعة التربية، كلية والمعرفة، للقراء  الم رية الجمعية والمعرفة، القراء 
 .22 العدة

-. عمددان0. طراألتدس، المك نددات، التنظيمدات، التطدد ي المندداهج،(. 0222 دد نس وآندرون  فتحدي
 األرةن: ةار الف ر العربي.



 

  7017 

(. فاعليددة مسدداق مقتددرف فددي التدددريس الم ددلر لتنميددة االةاء التدريسددي 0202محمددد بركددات  فددداء
لطدددالم المعلمدددمأ يا ددد  دتدددالمب يددددريس الرياضددديات اكليدددات التربيدددة، جامعدددة الالمدددؤ فدددي 

 الساار عًر. لعدةا ،البحث العلمي في التربية مجلةض ء الابرات الدولية المعاصر . 
(. ال تائؤ التعليمية وطرق التدريس وعالقت ما االضل، النفسي لددى معلمدي 0202دونيسة   قاتي

رتددالة ماجسددتمر، جامعددة م لدد ة معمددر   ،التربيددة الااصددة، ةراتددة ممدانيددة فددي واليددة يمددو  و و
 يمو  و و، كلية العل ا االنسانية واالجتماعية.

حد  دددة فدددي الدددتعلم العدددالي اإلل تروندددي المتعددددة ال تدددائ، دو (. األنمددداط ال0227شددد ملي   قسدددطند 
 التعلم المتما  ، ندو  اعن ان: ضمان ج ة  التعلم األكاةيمي، جامعة بم  لحم.

  ال تب،نماذجه وم ارايه. القاهر : عالم - التدريس(. 0222عبد الحممد  يت ن  كما 
القددددداهر : مكتبدددددة االنجلددددد   ،فنددددديالمدرتدددددية واالشدددددراف ال االةار (. 0200تدددددليمان شدددددعالن  محمدددددد

 الم رية.
األرةن: ةار -ويقمدديم قدددرات الددذكاءات المتعدددة . عمددان قيدداس(. 0220عبددد ال دداة  حسددمأ   محمددد

 الف ر العربي.
(. التعلددديم االل تروندددي المددددمج وضدددرور  الدددتال  مدددأ الطدددرق 0222عبددددو راغدددب عماشدددة  محمدددد

لإلشددراف والتقدد يم التربدد   يقدد ا علددى دتددس التقلمديددة المتبعددة وإيجدداة طددرق دك ددر تدد  لة ودةق 
 .02-00(، 00  ،المجلة المعل مايية ،إل ترونية

لبرندامج يددريبي فدي ينميدة م دارات يددريس المفداويم العلميدة  نمد ذ (. 0220  عبد اللده بد قس نجا 
 اكليات التربية. جد : الدار السع ةية للنًر والت  ير.

 ةاءامج يدريبي مقترف في ضد ء معدا مر الجد ة  لتطد ير األ(. برن0202عبد العويو الا يلد   هناء
التدريسي لمعلمات الحاتب اآللي في المرحلة ال ان ية في منطقة القسيم، رتالة ماجستمر غمر 

 منً ر ، كلية التربية، جامعة الق يم.
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